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A P Ó T E K

Gnoðarvogi 44 - Ánanaustum og Eddufelli 6

ÓDÝRARI LYF Í
HÓLAGARÐI –einfalt og ódýrt

Opið: Mán-fös: 10.00 -18.00   •   Lau: 10.00 -14.00

Hólagarði og
Arnarbakka

Svínalundir
Verð áður 2.698 kr./kg.
Verð núna 1.598 kr./kg.

 
Svínahnakki

Verð áður 1.898 kr./kg.
Verð núna 1.449 kr./kg.

Lambakótilettur í raspi
Verð áður 2.398 kr./kg.
Verð núna 1.898 kr./kg.

 
Kjúllabringur

Verð áður 2.859 kr./kg.
Verð núna 2.274 kr./kg.

1/1 Kjúlli
Verð áður 1.149 kr./kg.
Verð núna 898 kr./kg.

 
Smurostar  250 gr.

Verð áður 453 kr.
Verð núna 375 kr.

Hleðsludrykkur 4 teg.
250 ml.

Verð áður 229 kr.
Verð núna 215 kr.

 

Myllu Heimilisbrauð
770 gr.

Verð áður 419 kr.
Verð núna 279 kr.

Frábær tilboð!

- á traustum grunni

     

Víðtæk þjónusta til fyrirtækja
Landsbankinn Mjódd veitir stórum jafnt sem smáum fyrirtækjum alhliða 
fjármálaþjónustu og greiðan aðgang að faglegri ráðgjöf. Verið velkomin.

landsbankinn.is 410 4000Landsbankinn Mjódd

Nú er tími haust lit anna. Þessi mynd var tek in í Breið holt inu nú í vik unni þeg ar tré og ann ar gróð ur 
skart ar lit ar fari söln un ar. Á mynd inni kem ur vel fram hversu gró ið Breið holt ið er orð ið þvert á svart sýn ar 
spár á þeim tíma þeg ar það var að byggj ast og fólk sagði að þar yxi aldrei blóm eða tré.
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K aupstaðurinn er miðpunktur hverrar byggðar. Fólk fer
í kaupstað til þess að sækja sér nauðsynjar og aðra þjón
ustu. Í kaupstaðnum hittist fólk á förnum vegi. Hittir mann

ogannan.Tekur talsamaneinsog títter.Hvortsemheimabyggðin,
landshættir eðaveðriðer til umræðu.Hlutverkkaupstaðarinshef
urbreyst í tímans rásenerþóaðhlutaþaðsamaogveriðhefur.
Kaupstaðurinnersamastaður fyrirþjónustuogmannlegsamskipti.

B reiðholtið á sinn kaupstað eins og aðrar byggðir. Kaupstaðar
myndinþarerafmarkaðriogsterkarienvíðast.Umgjörðinskírist

afgreiðumaðkomuleiðumhvortsemfólkkýsaðaka,hjólaeðarölta
útnálægðum,byggðum. ÍKaupstaðnumerað finnamargbreytilega
þjónustu.Þarereinafstærrimatvörubúðumlandsinssemveitirgóða
þjónustuáöllumtímum.ÍKaupstaðnumeraðfinnafjöldasérverslana
sembjóða fjölbreyttanvarning.Þarereinstærstagróðurvöruversl
unlandsinsogvínbúð.Þareruhöfuðstöðvarheilsugæsluogaðstaða
fyrirýmsa félagsstarfsemi.Kaupstaðurinnvinnustaður fjöldamanns.

Þótt Mjóddin sé kaupstaður Breiðholtsbúa og raunar margra
annarra er þangað sækja eru fleiri þjónustusvæði í Breið

holtinu þótt þau séu minni í sniðum og má nefna Hólagarð sér
staklega í því efni. Í umræðum um málefni Breiðholtsins og hug
myndum sem komið hafa fram af hálfu borgaryfirvalda er fjallað
um að efla þjónustu í Breiðholti. Reyna eftir megni að færa þær
í fyrra horf atvinnu, þjónustu og mannlífs eins og skipuleggjend
ur og hönnuðir Breiðholtsbyggða gerðu ráð fyrir í upphafi.

A fturhvarf til þeirra tíma þegar hverfaverslanir og önn
ur þjónusta settu svip á hverfin og fólk gat kom

ið þangað gangandi til að auka og efla iðandi mannlíf. Starf
semi sem er og komið yrði á fót í minni kaupstöðum í Breið
holtinu þarf ekki og á ekki að draga úr mætti stóra kaupstaðar
ins í Mjódd heldur gæti starfsemi þeirra stutt og eflt hvor aðra.

Ásíðustutímumhefursúhugsunvaknaðánýaðeigaþjónustuaðila
aðnágrönnum.Aðgetagengiðeðaskroppiðmeðöðrumhættieft

irsmáusemstóruánþessaðþurfaaðakaumallnokkrarvegalengdir
út fyrirbyggðsína.Að fara íkaupstaðerekkinýttafnálinni.Kaup
staðurinnhefur fylgtmanninum fráþvíaðhannkomséruppgjald
miðliog lærðiaðversla.Ánýlega liðnumhaustdögum íMjóddkom
hlutverkhansglögglegafram.Íkaupstaðnumermiðpunktinnaðfinna.

Að fara í kaup stað

Fjölbreytileikinn einn af ein
kennumBreiðholtsins erniður
staða borgarafundar um hverf
isskipulaghaldinnvar íGerðu
bergi í Breiðholti á dögunum.
Á fundinum kom m.a. fram að
Breiðhyltingar eru almennt
ánægðir með hverfið sitt og
bentu á fjölbreytileikann sem
eittafeinkennumbyggðarinnar.
Gestir tóku þátt í vinnuhópum
þar sem starfsmaður frá skipu
lagssviði borgarinnar var til
staðar og skoðuð voru kort og
rættumúrbætur.

Hverfisskipulag Breiðholtsins
felst m.a. í því að rækta staðar
anda hverfanna og þróa þau í
áttaðsjálfbærumeiningummeð
þaðaðmarkmiðiaðbætaheilsu,
öryggiogvellíðaníbúa.Fundirnir
verða haldnir núna í september
ogþargefst íbúumtækifæriáað
hafa áhrif strax í upphafi hverf
isskipulagsvinnunnar. Á fundun
umvarleitastviðaðsvaraspurn
ingumeinsog:hvarværibestað
hafa verslun og þjónustu innan
hverfisins, hvar væru góð opin
grænsvæðioghvarmábæta.Ein
nig var rætt um hvort og hvar
værimöguleikiáþéttingubyggð
aroghvernigværihægtaðbæta
gönguoghjólaleiðirbarnaískóla
eðafullorðinnaívinnuoghvernig
værihægtað fábörn tilað leika
sér úti og hreyfa sig meira. Þá
var rætt um mikilvægi þess að
efla staðaranda og á hvern hátt
bestværiaðþví staðið.Þákom
tilumræðuhvortoghvernighægt
væriaðsetjaalmennarreglurum
yfirbragð, þróun og varðveislu
byggðarinnaríhverfisskipulagi.

Rækt un mat jurta á 
græn um svæð um

Segjamáaðmargthafibrunn
ið á Breiðhyltingum á fundin
um.Ámeðalþesssemkomfram
var betri tengingar fyrir hjólan
di og gangandi innan hverfis og
einsinnogútúrþví.Áhvernhátt
hægt væri að tengja Breiðholt
og Kópavog betur saman. Rætt
var um að lýsingu væri ábóta
vant og bæta þyrfti eftirlit með
skíðabrekkunnim.a.meðþví að
fástarfsmann tilþessað lítaeft
ir svæðinu þannig að foreldrar
þyrðuaðsendabörnsínþangað.

Þákomuframathyglisverðarhug
myndirumhvortnýtamegihluta
grænnasvæðaíBreiðholtinufyrir
marjurtagarða.

Öfl ugt sam ráð við íbúa
Á fundinum kom fram að öfl

ugtsamráðyrðiviðíbúaoghags
munaaðila og yrði það einkenni
á hverfisskipulaginu. Reykjavík
urborg hefur þegar ráðið ráð
gjafateymi til að vinna fyrsta
áfangahverfisskipulags fyrirátta
af tíu borgarhlutum í Reykjavík.
Samráðiðvið íbúaverðurá net
inu, úti í hverfunum og á íbúa
oghagsmunaaðilafundum.

Fjöl breyti leik inn ein kenn ir 
Breið holt ið

Fyrsti snjórinn lét sjá sig í höfuðborginni í byrjun liðinnar viku. Fles-
tum kom hann á óvart enda óvenju snemma á ferð miðað við undan-
farin ár. Snjókoman var ökumönnum til nokkurrar hrellingar enda 
flestir enn á vanbúnum bílum til aksturs í hálku. Fyrir börnin var 
snjórinn aftur á móti kærkominn eins og sjá má á þessari mynd sem 
Katrín Kristín tók af nemendum Hólabrekkuskóla í frímínútum.

Björk Vilhelmsdóttir hef
ur verið kjörinn formaður
HverfisráðsBreiðholts.Björk
hefur verið búsett í Breið
holti um árabil og hefur
starfað sem borgarfulltrúi
fráárinu2002.

Hverfisráð eru vettvangur
samráðs íbúa, félagasamtaka,
atvinnulífs og borgaryfir
valda, og eru virkir þátttak
endur í allri stefnumörkun
hverfanna.Þannigeruhverfis
ráðráðgefandifyrirstarfsemi
þjónustumiðstöðvaíhverfum

og eiga að stuðla að eflingu
félagsauðsíhverfum.

Þá ber hverfisráðunum að
stuðlaaðkynninguskipulags,
framkvæmda og þjónustu
borgarstofnana í hverfunum
ogbeitasér fyrirþvíaðsam
ráðverðihaftviðíbúa.

Hverfisráðin eru skipuð
fimm fulltrúum kosnum af
borgarstjórnog jafnmörgum
tilvara.Borgarstjórnkýs for
mannúrhópikjörinnanefnd
armanna.

Björk for mað ur hverf is ráðs ins

Björk Vil helms dótt ir.

VT fasteignir
Viðskiptatengsl eru okkar fag

VT FASTEIGNIR ER FASTEIGNASALAN ÞÍN
50% AFSLÁTTUR AF SÖLUÞÓKNUN*

Hafðu samband í síma 537-9988

Höfum á skrá ákveðna kaupendur að eftirtöldum eignaflokkum:

Sérbýli, verðmæti allt að kr. 50 milljónir.

2ja til 4ra herbergja íbúðum í Bakka-, Hóla-, Fella- og
Seljahverfi, verðmæti allt að kr. 25 milljónir.
*Gildir um allar eignir í Breiðholti sem skráðar eru á sölu hjá okkur
  til 15. nóvember 2013.

VT Fasteignir • Bíldshöfða 14 • 110 Reykjavík • www.vtfasteignir.is

Kristinn Tómasson
Lögg. fasteignasali

Sími 820 6797
kristinn@vtfasteignir.is

Guðrún A. Aðalheiðard.
Sölufulltrúi

Sími 861 8046
gudrun@vtfasteignir.is

Við erum búsett í hverfinu 
og þekkjum það vel.
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Skráðu þig sem aðdáanda Lottó á

facebook.com/lotto.isF
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Sexfaldur Lottópottur stefnir í 60 milljónir.
Leyfðu þér smá Lottó!

HVER
SKOLLINN!

19/10 2013  |  WWW.LOTTO.IS

60
MILLJÓNIR
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MUNDU E FTI RÁSKRI FTI NNI!



ÓlafurJóhannBorgþórs
son tókviðprestsstarfi
við Seljakirkju í Breið
holti íbyrjunárs2007

þá aðeins 25 ára gamall og var
um skeið yngsti prestur lands
ins.ÓlafurerVestmannaeyingur
ogásterkartaugartilheimahag
anna sem og til Eyjafjarðar þar
semhanndvaldistísveitábern
skuogungdómsárum.Hanntók
snemma ákvörðun um að læra
guðfræði og hefur starfað sem
prestur og að öðrum málefnum
kirkjunnarsíðanhannlauknámi.
Breiðholtsblaðið leitviðhjáhin
um unga presti á dögunum og
inntihanneftirkirkjustarfinunú
áhaustnóttum.

„Kirkjustarfiðhjáokkur fervel
af staðnúeftir sumarið.Reyndar
ermjögöflugtstarfviðSeljakirkju
ogmikiðfélagsstarferunniðutan
hinshefðbundnakirkjustarfs.Nú
hefursúbreytingorðiðáaðekki
má lengurkynnastarf kirkjunnar
í skólum. Því þarf að finna nýjar
leiðirtilþessaðkynnabörnumog
fjölskyldum þeirra kirkjustarfið.
Enyfirhöfuðþágetumviðverið
glaðir með safnaðarstarfiðokkar
og ég held að víðast sé svipaða
sögu að segja. Allt félagsstarf á
vegum kirkjunnar er ókeypis og
það munar um fyrir margar fjöl
skylduraðþurfaekkiað leggjaút
jafnvel tugi þúsunda fyrir félags
starffyrirbörninsín.Félagsstarfið
okkarmiðast líkaviðaðallir séu
jafnirogekkierumneinakeppni
að ræða á milli einstaklinga
eðahópa.“

Allt að þús und manns 
í hús ið

Ólafur segir að til marks um
félagsstarfiðkomialltaðeittþús
und manns í húsið í hverri viku
og þá sé hann ekki að taka um
hefðbundnar kirkjulegar afhafn
ir á borð við messur og jarðar
farir. „Hér starfa fjórir kórar og
barnaogunglingastarfiðerkomið
í fullangangeftirsumarið.Hérer
starf fyrir strákaáaldrinum9 til
12áraoghérstarfadeildiráveg

um AA samtakanna. Ég get ein
nig nefnt kvenfélagið, fermingar
fræðsluna bænastundir og fleira.
Starfið er því umfangsmikið og
mikiðsótt. Fólk leitareinnig tals
vert til kirkjunnar í tengslumvið
sálgæsluogaðræðasíninnrimál
ogprestarnirverðaaðsinnasál
fræðilegriþjónustuvið fólk.Þessi
þáttur hefur farið vaxandi. Hann
tókþóengankipp viðhruniðen
við finnum fyrir því aðá síðustu
árum hefur fólk verið að leita í
munmeiramælitilokkarenáður
umýmismálerveldurþvíáhyggj
umogangri.“

Kirkju starf alla daga 
vik unn ar

Ólafursegiraðkirkjustarfiðhafi
þannigveriðaðbreytast.Þótthið
hefðbundnastarf fari fram líktog

áðurþáséhiðþróttmikla félags
starf hrein viðbót. Kirkjurnar í
Breiðholti séu einnig allar hugs
aðaroghannaðartilþessaðauð
velt sé að sinna margháttuðu
félagsstarfi.„Égveitekkihvortfólk
skynjarþetta til fulls.Þaðkemur
eftilvillímessu–íhálftómakirkju
og metur málið út frá því. Þetta
er gagnrýni sem kirkjan fær. En
kirkjurnar eru ekki lokaðar hina
daga vikunnar eins og ef til vill
var fyrirmörgumárum.Kirkjurn
ar eru iðandi af lífi og starfi alla
daga.Starfiðhefurfærstyfiráalla
vikudagana í stað þess að vera
að mestu bundið sunnudögun
um. Ég get nefnt þriðjudaga, þá
er AA fundur í einum salnum og
kirkjukórsæfing í öðrum. Líkt er
umaðradagaogallt geturþetta
farið fram án þess að eitt trufli
annað.“

Opn ar fleir um 
kirkju dyrn ar

Ólafur segir þetta fjölbreytta
starfopnakirkjudyrnar fyrir fleir
umoglækkiþröskuldinnaðsumu
leyti. „Við lítum á messuna sem
hápunkt og mikilvægasta þátt
safnaðarstarfsinsþangaðsemallir
eruvelkomnirogættusannarlega
aðkomaenfélagsstarfiðermiðað
við hin ýmsu áhugasvið fólks og
myndarþannigákveðnahópa.Við
getum tekið dæmi af ungmenna
starfinusemhöfðarsérstaklegatil
ungmenna í efri bekkjum grunn
skólans.AA fundirmiðastviðþá
sem styðjast við þau samtök og
myndameðsér félagskap tilþess
að halda sér frá neyslu áfengis.
Tónlistarlífið myndar hópa. Hér
fer fram biblíufræðsla þar sem
rætterumBiblíunaogkenningar
hennar.Guðfræðilegir fyrirlestrar
höfða til sumar en ekki annarra
þóttþeirhafimikiðfræðslugildiog
svonamættiáframtelja.Enhvað
semsegjamáumstarfseminaþá
ergrundvöllurinnalltafhinnsami
aðfræðaogboðakristnatrú.“

Áber andi hversu fólki 
líð ur vel

Ólafurerbúinnaðstarfa ínær
sjöár íSeljahverfinu.Hvað finnst
honum um hverfið. Finnst hon
um það hafa tekið breytingum á
þessum tíma. „Nei – ég sé ekki
stórarbreytingarendaumgróna
byggð að ræða. Ég hef vissulega
kynnst byggðinni og fólkinu á
þessum tíma en á ytra umhverf
inu er ekki um stórar breytingar
aðræða.Fólkkemurogferogþað
hefur orðið hér eins og annars
staðar.Fólkeldistogannaðkemur
í staðinn en mér finnst áberandi
hversu fólki liðurvelhér.Égveit
ummargtfólksemhefuralistupp
héríSeljahverfinuogleggurmikla
áhersluáaðbúahéráfram.Fólk
hefur flutt tímabundið. Ef til vill
vegnanámsdvalareðafestkaupá
fyrstueignannarsstaðarensæk
ist eftir að koma til baka og ala
börnin sín upp í gamla og góða
hverfinusínu.“

Besta geymda leynd ar mál 
borg ar inn ar

Ólafur segir Seljahverfið ótrú
legabarnvæntogíallastaðagott
hverfi. Það er ekki mikil umferð
ogþaráégviðóþarfaumferðsem
ekkitengistíbúunummeðbeinum
hætti. Seljahverfið og raunar allt
Breiðholtiðhefursvomargagóða
kostieinkum fyrir fólkmeðbörn.
Skólastarfiðergott.Leikskólastarf
iðeinnigogþettaeralltunniðaf
gríðarlegri fagmennsku. Maður
heyrir varla gagnrýnisraddir eða
veriðséaðtalaillaumskólastofn
anirnar í Breiðholti. Svo eru tvö
dvalar og hjúkrunarheimili hér í
Seljahverfinu;ÁskógarogSeljahlíð
sem við sinnum líka vel, höfum
guðsþjónustureinusinniímánuði
og sinnum öðru starfi fyrir íbúa
þessaraheimila.“Ólafursegirvel
búið að flestu sem sé mikilvægt
á erfiðum tímum sem reynt hafi
á ýmsan hátt á marga. Við þær

aðstæður sé mikilvægt að stoð
þjónustansé til staðarhvortsem
erafhálfuborgar,kirkjunnareða
annarrasemkomaðþvíaðveita
hana.„Eftirþvíseméghefspurn
irafúrmínustarfiþávirðistþað
samdóma álit flestra að börnun
um líðivel.Þaðer stundumsagt
að Breiðholtið sé besta geymda
leyndarmálborgarinnar.Það læt
uref tilvillekkimikiðyfirséren
fólk finnur friðsældogsamheldni
og svo má bæta veðursældinni
við. Ég get ekki annað en tekið
undirþessisjónarmiðíbúanna.“

Al inn upp við sterka 
byggða vit und 

Ólafurer fædduroguppalinn í
Vestmannaeyjum og segir margt
minna sig á heimabæ sinn þótt
stærðarmunurinn sé allnokk
ur. „Fyrstviðerumaðminnastá
Vestmannaeyjarþáerbyggðaeða
hverfisvitundinmjögsterk.Éger
alinnuppviðöflugabyggðavitund
í Vestmannaeyjum og mér finnst
ég finna fyrir sömu tilfinningu í
Seljahverfinu og í Breiðholtinu
sem slíku. Nágrannatilfinningin
er líka sterk. Fólk þekkist. Hefur
samskipti.Gætir að eigum hvers
annars og það sem skiptir miklu
máli. Fólk lítur inn til hvers ann
ars eins og ég þekki úr Eyjum.“
Ólafurbendiráaðfólkiþykivænt
umhverfið sitt. „Égminnistþess
þegar „VinirBreiðholts“urðu til.
Hópurungramannasemvoruald
irupphéríhverfinuenfannstekki
nægilegavelgengiðum.Þeirtóku
sigtilogefndutilhreinsunarátaks
ogstóðusjálfirfremstiríflokki.“

Leikn ir á eft ir að 
ná lengra

Ólafurgetur tæpastveriðVest
mannaeyinguránþessaðtengjast
fótboltanum.„Jáégergamallfót
boltamaðuroghefmikinnáhugaá
þeirriíþrótt.ÍRerstórtfélaghérí
Breiðholti með aðstöðu í Mjódd
inni neðst í Seljahverfinu. ÍR er
mjög fjölbreytt félagmeðmargar
deildir og því er fótboltinn ef til
villekkisterkastahliðþess.Hand
boltinnerhinsvegargeysisterkur.
Öflugir landsliðsmenn hafa alist
upphjá ÍR. ÍReralhliða íþróttafé
lagogmjögsterkt fyrirBreiðholt
ið að það skuli hafa valið þann
borgarhluta fyrir starfsvettvang.
Leiknirer líkaöflugt félagogþar
slær fótboltahjartað. Félagið er
fyrst og fremst knattspyrnufélag
ogégerþessfullvissaðLeiknirá
eftiraðnálengra.Komastíúrvals
deildinaogþá farastóru liðinað
spila á Leiknisvellinum í Breið
holti.Leiknismennhafalíkaunnið
skynsamlegaaðuppbyggingunni.
Alið upp sína heimamenn í stað
þessaðkaupa rándýra leikmenn
fráöðrumfélöguneðaaðutan.Ég
heldaðþaðeigieftiraðskilasérí
starfinu.“Ogþarmeðvarprestur
inn og fótboltamaðurinn rokinn.
Skyldustörfinkölluðuog jarðaför
var framundan.Viðkvöddumstá
bílastæðinuviðSeljakirkjuogÓlaf
urbentiábílinnsemhannnotar
ídaglegtsnatt.Kiaafminnigerð
inni. Hann er með dísilvél. Þetta
erhagkvæmastafarartækisemég
hefkynnst.Eyðirnánastengu.“Og
er lágværeftirþvíþegarprestur
innræsirvélina.
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V i ð t a l i ð

Breið holt ið er besta
geymda leynd ar mál ið

ÓlafurJóhannBorgþórssonpresturíSeljakirkju.

www.fronkex.is kemur við sögu 
á hverjum degi
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VelheppnaðirHaustdagar íMjóddvoruhaldnirdagana3. til9.október.Af tilefni
Haustdagannavoruverslaniropnartilkl.21.00áfimmtudagskvöldi3.október.Þávar

boðiðuppáýmisskemmtiatriði,happdrætti,markaðstorgiðífullumgangiogýmsar
verslanirbuðuuppáléttarveitingar.

Haust dag ar í Mjódd

Litla dótabúðin fagnar eins árs afmælis núna í október.
Þau Guðrún Guðjónsdóttir, Jóhann Jóhannsson verslun
areigandiogdóttirhansHeiðaDiljáhöfðunógaðgeraá
Haustkvöldinu.

Frú Sigurlaug: Þær Linda Einarsdóttir og Sigurlaug
Margret Guðmundsdóttir sögðu viðskiptavini kunna vel
aðmetakvöldopnuninaítilefniHaustdaganna.

Efnalaugin Björg hélt hátíðlegt 60 ára afmæli þann
1. október. Hér sjáum við þær Guðrúnu Erlu fram
kvæmdastjóra Efnalaugarinnar Bjargar og Ragnheiði
Sigurðardóttur framkvæmdastjóra Mjóddarinnar bjóða
gestumaðgæðaséráafmælistertunni.

Frúrnar  f jö l menntu í  vers l un Fröken Júl íu  á
Haustkvöldinu.

Þau Guðrún Bjarnadóttir og Örn Falkner stóðu vaktina,
björt og brosmild, hjá Gullsmiðnum í Mjódd á Haust
kvöldinu.

Þau hjónin Ágústa K. Magnúsdóttir og Sigurður Jóns
sonfengufjölmargarheillaóskirogblómí tilefni60ára
afmælisEfnalaugarinnarBjargarenþauhjóninhafarek
iðEfnalauginaínærri30ár.

Félagsstarf í Breiðholti
Félagsstarf á vegum Reykjavíkurborgar er starfrækt á tveimur starfsstöðum Þjónustumiðstöðvar Breiðholts: 
í Félagsstarfinu í Gerðubergi og í Félagsmiðstöðinni Árskógum 4.
Félagsstarfið er fyrir alla fullorðna og opið alla daga. Frjálst starf og ókeypis aðstaða er fyrir hendi 
en einnig er starf þar sem þátttakendur greiða fyrir umsjón leiðbeinenda. Eins eru haldin ýmis námskeið
sem verktakar sjá um.
Dagskrá liggur frammi á staðnum og einnig má nálgast hana á www.breidholt.is, undir félagsstarfi.
Notendaráð er starfandi í báðum félagsmiðstöðvunum.

Félagsmiðstöðin Árskógum 4  sími 535-2700
Boðið er upp á allskonar hreyfingu í Árskógum og best að athuga dagskrá. 
Þeir sem áhuga hafa á að spila hvort heldur Brids, Canasta eða félagsvist skoði dagskrá.
Helgistund er í umsjón presta frá Seljakirkju.
Matur er seldur í Árskógum, reglur og matseðil má finna á www.breidholt.is undir félagsstarf.

Félagsstarfið í Gerðubergi  sími 575-7720
Ýmis hreyfing er í boði í Gerðubergi fyrir unga sem aldna.
Prjónakaffi er á föstudögum í umsjá hressra kvenna.
Gerðubergskórinn er með æfingar tvisvar í viku undir stjórn Kára Friðrikssonar.
Billjard er að fara af stað, góð aðstaða í nýju rými.
Helgistund er í umsjón presta frá Fella- og Hólakirkju.
Matur er seldur í Gerðubergi, reglur og 
matseðil má finna á www.gerduberg.is 



Nemendur í  1. og 2. bekk
skólans fengu skemmtilega
heimsókn á dögunum. Ella
umferðartröllkomásamtBenna
vini sínumog fleiri góðumper
sónum.Ellakunniekkiumferð
arreglurnarogákvaðBenni að
hjálpa henni svo hún kæmist
heimtilsínheiluoghöldnuupp
íTröllafjall.

Um leið og Benni kenndi henni 
um ferð ar regl urn ar lærðu krakk
arn ir með henni og þau fóru í 
all ar grunn regl ur um ferð ar inn ar 
eins og hvern ig á að fara yfir götu, 
hvað þarf að passa þeg ar far ið er 
út að hjóla og einnig hvern ig á að 
haga sér í bíl. Ella og krakk arn ir 
voru greini lega með all ar regl urn
ar á hreinu. Í lok sýn ing ar inn ar 
var gam an að sjá hve vel krakk
arn ir skemmtu sér og tóku vel 
eft ir. Ella um ferð ar tröll er þessa 
dag ana að heim sækja alla yngstu 
nem end ur lands ins og fræða þá 
um hætt urn ar í um ferð inni með 
stór skemmti legri leik sýn ingu.  

Það er Sjó vá sem tek ur þátt í 
þessu skemmti lega fræðslu verk
efni í sam starfi við N1 og leik hóp

inn Krað ak. Mark mið þess er að 
auka ör yggi barna sem eru að 
fara í fyrsta sinn ein út í um ferð
ina. Um er að ræða leik sýn ingu 
sem hef ur feng ið vott un Sam
göngu stofu og fjall ar um Ellu tröl
lastelpu sem kann ekki um ferð ar
regl urn ar. Ella kynn ist strákn um 
Benna og sam an lenda þau í ýms
um æv in týr um í um ferð inni. Þeg
ar fylgst er með upp á tækj um Ellu 
og Benna kynn ast börn in um ferð
ar regl un um á skemmti leg an og 
fræð andi hátt. 

KolbrúnBaldursdóttirsálfræð
ingureraðljúkaviðheimsóknir
ígrunnskólaíBreiðholtinu.Kol
brúnhefurunniðaðmálefnum
tengdum einelti um nokkurra
áraskeiðoggafútbókina„Ekki
meir“ífyrra,2012afþvítilefni.
Kolbrúnhefurnotaðbókinasem
handbók í leiðbeinandi starfi
sínu en þar leggur hún mikla
áherslu á verklag við að vinna
úreineltismálum.„Égeraðfara
að flytja síðustu fyrirlestrana í
grunnskólum Breiðholts“ seg
irKolbrúnþegar tíðindamaður
hitta hana á Glóinni í Laugar
dalnumnýverið.

„Ég tel að verk lag ið skipti miklu 
máli þeg ar unn ið er með þessi 
mál. Hvern ig og á hvaða for send
um mál ið er nálg ast og hvern ig 
unn ið er með þeim sem eiga hlut 
að máli. Or sak ir, áhrifa þætti og 
að stæð ur þol anda og ger anda 
geta ver ið marg slungn ar. Þetta 
þarf allt að skoða í sam hengi ef 
finna á var an lega lausn. Mín skoð
un er sú af feng inni langri reyn
slu að ger anda ein elt is líð ur ekki 
vel. Van líð an hans og vandi er 
oft hvat inn eða or saka vald ur nei
kvæðr ar hegð un ar hans. Stund
um er reynd ar ákveð ið til vik eða 
at burða rás kveikj an að ferli sem 
end ar þannig að ein hverj um 
finnst hann huns að ur og úti lok að
ur. Sé grip ið inn í snemma er iðu
lega hægt að stöðva óheilla þró un. 

Aðkomaforeldra
mikilvæg

„Við vit um orð ið heil mik ið um 
ein elti, hvern ig það get ur birst 
og hverj ar eru af leið ing arn ar ef 
það var ir yfir lang an tíma. En það 
er ekki sama hvern ig við nálg
umst verk ferl ið.“ Kol brún kveðst 
hafa far ið að hugsa þessi mál á 
nokk uð nýj um for send um í von 
um að finna mark viss ari að ferð
ir sem gætu orð ið að liði og sé 
bók in „Ekki meir“ lið ur í því ferli. 
„Í þess um mál um má ekki van
meta hlut verk for eldra – bæði 
for eldra þeirra ein stak linga sem 
verða fyr ir ein elti og ekki síð ur 
for eldra þeirra sem eru ger end ur. 
Það er erf ið reynsla að vera for
eldr ar þol anda og einnig for eldr ar 
ger anda. Ef mál eiga að leys ast 
fljótt og vel er að koma for eldra 
mik il væg. Þeir eru í lyk il stöðu 
enda oft ast að al fyr ir mynd ir barna 
sinna.“  

Allirverðaaðvanda
sigíframkomu

Kol brún seg ir að and rúms loft ið 
eða stað ar brag ur inn eins og hann 
er nefn ur sé gjarn an sá þátt ur 
sem vert sé að skoða í tengsl um 
við um ræð una um fram komu og 
hegð un, stríðni og ein elti. Stað
ar brag ur inn byggi á að öll um sé 
ljóst hvaða hegð un flokk ast und
ir stríðni og ein elti. Og að all ir 
séu að vanda sig í fram komu og 
um gang ist aðra af virð ingu og 
kurt eisi sama hvað þeim finnst 
um aðra mann eskju. „Bara ein
fald ir hlut ir eins og að ræða um 
sam skipta hætti og sam skipta
regl ur með reglu leg um hætti allt 
starfs ár ið er hvað mik il væg ast í 
öllu for varn ar starfi Sé huns að að 
brýna það fyr ir börn um og ein
nig full orðn um á staðn um hvaða 
regl ur gilda og hvaða hegð un er 

ekki lið in er mik ið frek ar hætta á 
að gleyma sér, vanda sig síð ur og 
telja að mað ur kom ist upp með 
að sýna dóna skap, hroka, stríða, 
hunsa og úti loka, hrekkja, meiða, 
sparka, hrinda og svona mætti 
lengi telja.“ 

Forðastafneitunog
bælingu

Kol brún seg ir að til að for varn
ir geti ver ið hluti af lífstíl verði 
að flétta um ræðu um góða sam
skipta hætti inn í alla starf semi 
með fjöl breytt um og helst kerf
is bundn um hætti. „Gott er að 
nota hópa starf og bekkj ar fundi 
eða smærri fund ir þar sem nem
end ur tjá sig um líð an sína. Búa 
til leik rit, hlut verka leiki og nota 
bæk ur, klíp u sög ur og mynd bönd 
um þessi mál efni. Það er ekki nóg 
að segja að ein elt is mál séu tek in 
al var lega ef ekk ert er síð an gert 
eða út vinnsla dreg in á lang inn í 
þeirri von að vand inn hverfi af 
sjálfu sér. Ræða þarf við ger anda 
í ein elt is mál um og for eldra ef 
kvart an ir um ein elti koma fram. 
Við þurf um öll að gæta okk ar á að 
leyfa ekki af neit un eða bæl ingu að 
ná tök um á okk ur þeg ar þessi erf
iðu mál koma upp eða að verða 
ekki með virk nú eða leyfa reiði 
ein hvers að villa okk ur sýn eða 
reyna að þagga mál in nið ur. Í því 
felst eng in lausn.“  

Ekkidragaótímabærar
ályktanir

Kol brún bend ir á að ekki megi 
draga ótíma bær ar álykt an ir í ein
elt is mál um. Í raun er ekki hægt að 
draga álykt an ir af eðli og um fangi 
máls fyrr en all ar upp lýs ing ar lig
gja fyr ir, fyrr en búið er að ræða 
við alla að ila sem dæmi. „Það er 
í raun ekki hægt að leggja mat á 
eitt eða neitt út frá t.a.m. einni 
hlið. „Dæmi um eina hlið er þeg ar 
mál af þessu tagi kem ur í fjöl miðl
um. Sé um að ræða stofn un sem 
sök uð er þá er vand inn sá að við
kom andi stofn un get ur ekki tjáð 
sig um ein stak lings mál, hún ein
fald lega hef ur ekki leyfi til þess. 

Hún get ur að eins tal að al mennt 
um hvern ig tek ið er á mál um af 
þessu tagi og e.t.v. sagt að ver ið 
sé að gera allt sem í þeirra valdi 
stend ur til að laga stöð una.“

Ekkilátamáldanka
„Þeg ar erf ið mál koma upp 

sem ekki hef ur tek ist nógu vel 
að leysa er það kjör ið tæki færi 
fyr ir skóla, vinnu stað, íþrótta og 
æsku lýðs fé lag eða aðr ar stofn an
ir þar sem starfar fólk að skoða 
og betrumbæta verk fær in, fara 
yfir verk ferla og kanna hvað má 
fara bet ur. Þannig lær ir mað ur af 
reynslu. Eng in tvö mál eru eins 
og með hverju máli sem far ið er 
í kem ur ný vit neskja, ný reynsla 
sem fer í reynslu bank ann og nýt
ist von andi í næsta máli. Eitt það 
mik il væg asta í þessu er að bregð
ast skjótt við. Ekki láta mál danka 
held ur að ganga í verk ið. Fá til
kynn ing una skrif lega. Teymið 
kem ur sam an og skoð ar hana og 
legg ur drög að fyrstu skref um í 
sam vinnu við þann sem til kynn ir 
og þá for eldra ef um barn er að 
ræða. Því næst er að ræða við alla 
að ila, heyra sjón ar horn allra og 
reyna að fá heild ar mynd á mál ið.“ 

„Ekkimeir“umlandið
Kol brún hef ur far ið á eina 12 

staði á land inu með „Ekki meir“ 
fræðslu í sam vinnu við Æsku
lýðs vett vang inn (UMFÍ, KFUM 
og KFUK, Lands björg og Skát
ana). Á þess um ferð um hef ur 
kom ið skýrt fram að al menn ur 
áhugi er fyr ir að koma þess um 
mál um í betra horf því alltaf er 
hægt að gera bet ur. Leik skól arn
ir hafa kom ið sterkt inn í þessa 
vinnu, hafa þeir sem dæmi nýtt 
sér bók ina enda skart ar hún 
lýsandi mynd um. Fjöl marg ir 
skól ar hafa keypt þessa fræðslu 
og Reykja vík ur borg hef ur veitt 
styrk t.a.m. skól um í Breið holti. 
„Það sem ég myndi vilja sjá er 
að leik skól um verði gert kleyft að 
fá þessa fræðslu líka. Vel mætti 
nota skipu lags eða starfs daga og 
tveir til þrír leik skól ar geta tek ið 
sig sam an um eina fræðslu. Það 
skipt ir fátt eins miklu máli en að 
byrja snemma að ræða hegð un 
og fram komu við börn in. Kenna 
þeim að láta vita ef ver ið er að 
stríða eða meiða þau sjálf eða 
aðra og að þau skilji að það  sé 
ekki að klaga. Það verð ur að ræða 
við þau og spyrja og það þarf að 
vera al veg skýrt hvaða hegð un er 
ekki lið in.“
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www.breiðholt.is

Verklagiðíeineltismálum
skiptirmiklumáli

KolbrúnBaldursdóttirsálfræðingur.

Mikið var um að vera í
Breiðholti föstudaginn4.októ
ber. Þá var Breiðholtsbylgj
an, starfsdagur starfsmanna
Reykjavíkurborgar í Breið
holti, haldin með pompi og
prakt í fyrsta skipti. Um sjö
hundruð manns tóku þátt í
starfsdeginumsemsamanstóð
af skemmtilegumsmiðjumþar
semmargir ólíkir aðilarmiðl
uðuþekkingusinniogreynslu.

Fjöl brauta skól inn í Breið holti, 
Gerðu berg, Mið berg og Íþrótta
hús ið við Aust ur berg fyllt ust af 
hressu og skemmti legu starfs
fólki sem lét vel af dag skrá og 
fram kvæmd starfs dags ins. 

Áður en smiðj urn ar hófust hélt 
Jó hann Ingi Gunn ars son sál
fræð ing ur skemmti legt og hvetj
andi er indi fyr ir alla starfs menn
ina og þeir Dag ur B. Egg erts son 
for mað ur Borg ar ráðs og Ósk
ar Dýr mund ur Ólafs son hverf
is stjóri ávörp uðu hóp inn. Í lok 
dags var síð an hald ið sam sæti í 
Gerðu bergi þar sem Jón Gnarr 
borg ar stjóri ávarp aði starfs fólk. 
Yf ir skrift dags ins var Miðl un 
þekk ing ar og reynslu  sam starf 
og sam þætt ing. Al menn ánægja 
virt ist vera með starfs dag inn 
og talið er lík legt að hann verði 
hald inn aft ur að ári.

Almennánægjameð
Breiðholtsbylgjuna

HlutiborgarstarfsmannaíBreiðholtihlýðaáfyrirlestur.

Ellaumferðartröll
íBreiðholtsskóla

Ella Umferðatröll og Benni.
Aðbakiþeirraerlögga.

Augl‡singasími: 
511 1188
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HinirárleguBreiðholtsdagar
verða haldnir 14. til 17. nóv
ember nk. Að vanda verður
boðið upp á fjölbreytta við
burðiviðallrahæfimeðvirkri
þátttöku íbúa, en markmiðið
meðhátíðinnieraðefla teng
sl, samkennd og samheldni í
hverfinu.

Í gegn um tíð ina hafa fjöl
breytt ir menn ing ar við burð ir 
og list grein ar sett svip sinn á 
þessa skemmti legu hverf is há
tíð. Það er von að stand enda 

að svo verði áfram, en til þess 
þarf virka þátt töku stofn ana, 
fé laga, fyr ir tækja og ein stak
linga í hverf inu. Margt smátt 
ger ir eitt stórt. Þeir sem luma 
á skemmti leg um við burði sem 
mundi henta vel sem dag skrár
lið ur á Breið holts daga er bent á 
að hafa sam band við Arn ar Snæ
berg Jóns son frí stunda ráð gjafa 
hjá Þjón ustu mið stöð Breið holts 
í net fang ið arn ar.snaeberg.jons
son@reykja vik.is.

Breiðholtsdagarnirverða
14.til17.nóvember

Listasafn Reykjavíkur færir út veggi sína um
þessarmyndirþvívegglistaverkTheresuHimmer
Birtingarmyndverðurafhjúpaðá fjölbýlishúsinu
Jórufelli 2 til 12 í Breiðholti laugardaginn 26.
októbern.k.kl.14.JónGnarrborgarstjóriafhjúp
arverkiðenverkefniðkemurtilafáhugahansá
aðgefaborgarbúumtækifæritilaðnjótamyndlist
arídaglegulífi.

Borg ar ráð sam þykkti til lögu borg ar stjóra fyrr á 
þessu ári en þar kom m.a. fram að „Lista verk í op in
beru rými geti haft mjög já kvæð áhrif á um hverf ið, 
fegrað það, vak ið um ræðu og skap að al menn an 
áhuga á mynd list.“  Ákveð ið var að láta gera tvær 
stór ar vegg mynd ir á gafla tveggja hárra fjöl býl is
húsa í EfraBreið holti. Lista safn Reykja vík ur hef ur 
um sjón með verk efn inu og efndi til lok aðr ar sam
keppni um um val á lista mönn um. Dóm nefnd in var 
skip uð full trú um frá hverf is ráði Breið holts, íbúa
sam tök un um Betra Breið holti, hverf is ráði Breið
holts, ung menna ráði Breið holts, Fé lags bús stöð um, 
Hús fé lagi Asp ar fells og inn kaupa nefnd Lista safns 
Reykja vík ur. Dóm nefnd in valdi lista kon urn ar Söru 
Riel og Ther esu Himmer til að gera vegg mynd irn ar. 
Þær hafa mikla reynslu af sam bæri leg um verk efn um 
hér lend is og er lend is og hafa sýnt mikla færni við 
skipu lag og fram kvæmd þeirra. Sara Riel vann í sum
ar að vegg lista verki á Asp ar felli 2 til 12 og verð ur 
það til bú ið næsta vor. Ther esa Himmer hef ur und
an far ið unn ið að verk inu á Jóru felli 2 til12 sem nú 
verð ur af hjúpað. Hún ljós mynd aði steypu sýni bak
við klæðn ingu húss ins í gegn um smá sjá og prent
aði þau síð an á klæðn ing una með tækni svip aðri 
silki þrykki. Steypu agn irn ar taka á sig full kom lega 

óhlut bund in form við stækk un ina og gætu t.d. ver ið 
loft stein ar, mal ar grjót eða plánet ur. Boð ið verð ur 
upp á létt ar veit ing ar og tón list ar at riði við af hjúp un 
verks ins. 

Vegglistaverkafhjúpað
íJórufelli

Hugmynd að vegglistaverkinu en fullbúna mynd
verðamennaðbíðameðaðsjáþartilverkiðverð
urafhjúpað26.októbern.k.

NÝTT
HAFRAKEX

ÞÚ ÁTT ÞAÐ SKILIÐ – NJÓTTUReykjavíkurborg  ı Þjónustuver 411 1111 ı www.reykjavik.is

Re
yk

ja
ví

ku
rb

or
g

 o
kt

ób
er

 2
01

3

Garðeigendur eru hvattir til að klippa trjágróður sem vex 
út fyrir lóðarmörk, yfir gangstéttir og stíga. 

Höfum í huga:
Umferðarmerki séu sýnileg,
gróður byrgi ekki götulýsingu,
gangandi og hjólandi eigi greiða leið um stíga 
og þar sem vélsópar og snjóruðningstæki fara um 
má gróður yfir stígum ekki vera lægri en 2,8 metrar.

Tökum höndum saman – og hugsum út fyrir garðinn, 
klippum trén svo að leiðin sé greið allt árið!

Er leiðin
     greið? 
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Þangbakka 10 (MJÓDD) • Sími: 557-2053

Mjódd - S. 557 5900

Haust- og 
vetrarvörurnar 

streyma inn

Verið velkomnar

Mikið úrval af fatnaði fyrir 
konur á öllum aldri.
Sjón er sögu ríkari.
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Augl‡singasími: 
511 1188 & 895 8298

Snyrtibraut Fjölbrautaskól
ans í Breiðholti sótti nýverið
umstyrk tilLeonardoMenntaá
ætlunarEvrópusambandsins til
þessaðgeta sentnokkranema
í starfsþjálfun til útlanda. Fyr
ir valinu urðu nemar á þriðju
önn þær Hulda Haraldsdóttir,
Helga Guðrún Ingvarsdóttir,
LiljaKarenÞrastardóttirog Íris
KristrúnKristinsdóttir.

Stelpurnar fóru í fjórar vikur
í sumar til Brussel í Belgíu. Þar
störfuðu þær á snyrtistofum,
heimsóttu snyrtiskóla og fóru í
nokkrarvettvangsferðir.Aðspurð
umdvölina sagði Lilja. „Það var
virkilegagamanað fáaðupplifa
starfsvettvang snyrtifræðinn
ar erlendis. Maður lærir á því
að bjarga sér sjálfur erlendis i
svona langan tima og að skipu
leggja sjálfan sig.“ Og Íris tók í
samastreng. „Þettavarótrúlega
skemmtilegt tækifæri og gaman
að sjá nýja menningu, auk þess
hvernigerkenntogstarfaðí iðn
greinokkaríöðrulandi.Églærði
mjögmikiðafþessarilífsreynslu,“
sagði Íris.Huldavareinnigmjög
ánægð;“Þettavarfrábærtreynsla
ogégþroskaðistmikiðáþessum
vikum,lærðimikiðogstóðámín
umeiginfótum.Égermjögánægð

að hafa verið valin í þetta verk
efni.“HelgaGuðrún tekur í sama
streng; “Frábærtogskemmtilegt
tækifæriaðfáaðtakaþáttíþessu

verkefni og kynnast snyrtifræð
inniíöðrulandi.Eftirþessareyn
slu kem ég miklu sterkari inn í
skólannfyrirlokaönnina.”

NemarásnyrtibrautFB
ístarfsþjálfuntilBrussel

Brusselfarar snyrtibrautar FB: Lengst til vinstri Íris Kristrún Kristins
dóttir,LiljaKarenÞrastardóttir,HelgaGuðrúnIngvarsdóttirogHulda
Haraldsdóttir.

Umsjónarmaður félagsstarfs
Þjónustumiðstöð Breiðholts auglýsir til umsóknar 100% stöðu umsjónarmanns 
félagsstarfs í Gerðubergi í Breiðholti. 

Helstu verkefni og ábyrgð 
Umsjón með félagsstarfi á félagsmiðstöð.
Vinna að uppbyggingu og þróun  félagsstarfs.  
Skipulagning, undirbúningur og framkvæmd félagsstarfs. 
Styður við og hvetur til sjálfsbærs starfs.
Verkstjórn á starfsmönnum félagsstarfs. 
Innkaup, bókhald, upplýsingamiðlun og skráningar.
Dagleg umsjón með húsnæði.

Hæfniskröfur 
Háskólamenntun sem nýtist í starfi. 
Menntun á sviði félags- og menntavísinda æskileg.
Þekking og reynsla af félagsstarfi æskileg.
Þekking og reynsla af notendasamráði og valdeflingu æskileg.
Hæfni í mannlegum samskiptum og samstarfi.
Frumkvæði og sjálfstæði í starfi.  

Launakjör eru samkvæmt kjarasamningi Reykjavíkurborgar og Starfsmannafélags 
Reykjavíkurborgar. Nánari upplýsingar um starfið veitir Ágústa Halldóra Gísladóttir
í síma 535-2702 og með því að senda fyrirspurnir á agusta.h.gisladottir@reykjavik.is

Umsækjendur eru vinsamlega beðnir að sækja um starfið á heimasíðu 
Reykjavíkurborgar www.reykjavik.is/storf 

Umsóknarfrestur er til 28. október n.k.

Vakin er athygli á stefnu Reykjavikurborgar um jafnan hlut kynja í störfum og að
vinnustaðir borgarinnar endurspegli það margbreytilega samfélag sem borgin er.

Er fyrirsögninað fræðslu sem
haldinn verður fyrir almenning
fimmtudaginn31.októbern.k.Að
fræðslunnistandaGeðheilsustöð
BreiðholtsogHugarafl.Erþettaí
annaðsinnsemGeðheilsustöðin
ogHugaraflerumeðfræðslufyrir
almenning. Aðalfyrirlesari verð
ur Auður Axelsdóttir iðjuþjálfi
og forstöðumaður Hugarafls en
húnmunfjallaumhugtakiðvald
eflinguog lausnir tilbata.Einnig
mun Þórey Guðmundsdóttir
meistaranemiífélagsráðgjöfsegja
frásinnireynsluafbatamódeliog
valdeflingueftiraðhafaglímtvið
geðröskun.

Valdefling og batamódel hafa
verið að koma sterkt inn í geð
heilbrigðisþjónustunasíðast liðin
ár.Þarsemáherslaer lögðáað
sásemglímirviðgeðrænveikindi
eða röskun taki ábyrgð á eigin
lífi, fái tilþessákvörðunarréttog
stuðningumhverfisins.Lykilþætt
ir í valdeflingueru t.daðhvetja
einstaklinginn til að sjá hlutina
í nýju ljósi, að læra að hugsa á
gagnrýninn hátt ásamt því að
styrkjasjálfsmyndina.Margiraðr

ir þættir koma inn í að efla fólk
í að ná bata og fyrir utan að fá
réttagreiningu, lyfjameðferð, þá
ermikilvægtaðhorfa tilþessað
voninerstórþátturhjáþeimsem
veikir eruog fjölskyldumþeirra.
Oft upplifa einstaklingar sem
glímaviðgeðrænveikindiákveð
innvanmáttogóöryggivarðandi
hvaða leiðir séu færar til að ná
bataeða tilaðkoma lífi sínuaft
ur á réttan kjöl. Fjölskylda þess
veika upplifir oft slíkt hið sama
ogveit jafnvelekkihvernighægt
séaðveitastuðning.Meðþvíað
haldafræðslufyriralmenningum
valdeflinguogbatamódeliðleitast
Geðheilsustöðin og Hugarafl við
aðkomatilmótsviðþessaþörf.

Fyrirlesturinn er haldinn í sal
félagsmiðstöðinni Árskógum 4,
fimmtudaginn 31. október frá
1719.Aðgangurerókeypis.

SigríðurHrönnBjarnadóttir
Geðhjúkrunarfræðingur MS og

verkefnastjóri
GeðheilsustöðvarBreiðholts

Hvernigbætiég
geðheilsumína
ogannarra
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Félagsstarfið
í Gerðuberg

Opinn fundur verður í félagsstarfinu í Gerðubergi 
þriðjudaginn 22. október kl. 14. Rætt verður 
um starfið í vetur, þátttöku í ýmsum viðburðum 
og leitað hugmynda hjá þátttakendum um 
framtíðarsýn félagsstarfs í Breiðholti.

Vinur við veginn

Olís hefur opnað metan afgreiðslu á þjónustu stöð Olís í Mjóddinni, 

á mótum Reykjanes brautar og Álfa bakka. Metanið er vist vænt 

íslenskt eldsneyti, unnið úr hauggasi frá lífrænum úrgangi.

Notendum metanbifreiða fer fjölgandi á Íslandi enda er um hreint 

eldsneyti að ræða sem dregur verulega úr bæði útblæstri og 

hljóðmengun. Metanafgreiðslan í Mjódd er liður í að koma til móts 

við þessa notendur.

Taktu grænu skrefin með Olís!
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Metan í Mjódd

Kvennakórinn Seljurnar er
búinn að starfa á þriðja áratug.
KórinnstarfarítengslumviðSelja
kirkju og undir merkjum Kvenfé
lags Seljasóknar sem var stofnað
á fyrsta starfsárikirkjunnar.Voru
þaráhugasamarogdugandikonur
semkomutilstarfaogfélagiðvarð
kröftugtogstarfisafnaðarinstilefl
ingar. Af margháttaðri starfsemi
félagsins má nefna að kórinn sá
umkvenfélagsfundihjáfélaginuog
kórinnhefurkomiðframviðýmsa
viðburðibæðitengdumkirkjustarf
inuogannarsstaðar.

SvavaKristín Ingólfsdóttir stjórn
andi kórsins segir stofnfélaga enn
starfandi íkórnumennýirkórfélag
arhafibæstvið.Fólkeldistogkyn
slóðaskipti verði í kórstarfinu eins
ogannarsstaðar.Núséuum25kon
ur skráðar í kórinn en þeim mætti
gjarnanfjölganokkuðaðmatiSvövu.
„Égtelaðheppilegstærðsvonakórs
getiveriðum30til35meðlimir.Með
því er auðveldara að manna allar
raddirþótt svoaðeinogeinkona
forfallistum tímaeinsogalltaf get
urgerst.“Nokkrir stjórnendur hafa
starfað með kórnum en Svava hef
ur nú þjálfað kórinn og stýrt hon
umásjöundaár.Húnermenntaður
söngvariogtónlistarkennarienArn
hildur Valgarðsdóttir píanóleikari
annastundirleik.

Erumaðfástviðeldri
dægurlög

„Við höfum verið svo heppnar
að hafa alltaf haft góða undirleik
ara,“ segir Svava. „Tónlistin okk

ar er fjölbreytt og að undanförnu
höfum við verið að æfa og flytja
gömul íslensk dægurlög og einnig
nokkuð af erlendum lögum. Á síð
astaárifluttumviðdagskráþarsem
Reykjavíkurlög eða lög sem tengj
ast höfuðborginnimeð einhverjum
hættivoruflutt.Viðhöfumalltaflagt
áherslu á fjölbreytnina og reynum
líka að skreyta tónleika okkar svo
lítið. Við látum útsetja fyrir okkur
gerumog fáumtónlistarfólk tilþess
aðkoma frammeðokkurá tónleik
um.Viðhöfumfengiðeinsöngvaratil
liðsviðokkurogsumarkvennanna
íkórnumhafa líka tekiðaðsérein
söngþegarþvíeraðskipta.Þóttvið
búumvelaðundirleikaraþáhöfum
viðstundumfengið fleiri tilþessað

koma frammeðokkurá tónleikum.
Viðhöfumveriðmeðbassaleikaratil
þessaðgefa fyllingueða fyllabotn
inneinsogsegir íþekktumdægur
lagatexta.Þaðmá líkagetaþessað
kórinnhefuroft fengiðaðrakóra til
að syngja með sér. Bæði á vortón
leikumogífyrravorsunguSeljurnar
meðStrætókórnumaukþessaðsyn
gjaásínumeiginvortónleikum.Við
höfumlíkaveriðmeðsaxafónleikara
meðokkurátónleikumsvonokkurs
ségetið.“

Góðurfélagsskapur
Svava segir kórstarfið tvíþætt.

Annars vegar sé það tónlistin og
flutningurhennar.Hinþátturinnsnúi
aðfélagstarfinu.„Félagsstarfiðerlíka
mikilvægt.Viðhöldumalltafjólatón
leika.Kórinnkemurframáaðventu
kvöldiogsyngurmeðkirkjukórnum.
Svoferðumstviðalltafeitthvað.Við
höfum reyndar farið mest innan
landseneinnig til Færeyjasemvar
ákaflegavelheppnuðogánægjuleg
ferð.“ Svavasegir góðananda ríkja
í kórnum. „Þessar konur eru bæði
hressar og skemmtilegar en ein
nigmetnaðarfullarogviljagerasitt
besta.Þettaer tilvalin félagsskapur
fyrir konur sem hafa áhuga á söng
ogþærþurfaekkiaðveramenntað
ar í listinni eða kunna að lesa nót
ur.Égannast raddþjálfun fyrir kór
innþvíég læthannsyngja raddað.
Þaðeinasemþærþurfaeraðhalda
lagi og hafa gaman af kórstarfinu.
Égvilendilegasáfleirikonuríkórn
um,“segirSvavaKristínIngólfsdóttir
kórstjóri.

Skemmtilegurkór
oggóðurfélagsskapur

SvavaKristínIngólfsdóttir.

Dregið hefur verið í grillleik Nettó. Í ár var ákveðið að gefa í
fyrstuverðlaunglæsilegaSYMJet4Vespuafandvirði385.000kr.
vinningshafi varð Guðmundur Gísli Guðmundsson úr Breiðholt
inu.Nettóóskarvinningshafainnilegatilhamingjumeðvinning
inn.ÁmyndinnierGunnarÁrsællÁrsælssonverslunarstjóriNettó
MjóddogvinningshafiGuðmundurGísliGuðmundsson.

Vespaíverðlaun
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„Góðandag“meðsérstakriáher-
slu á G-ið. Þannig hófust símtöl-
inogefáherslanáupphafsstafinn
var sérlega þung máti búast við
góðum degi hjá Guðrúnu og þá
fannstmannieinnigunntaðvænta
nokkursafdeginum. „Góðandag“
og fyrstu þátttakendurnir mættu
í félagsstarfið íGerðubergi. Stund-
um vart orðið bjart af morgni en
Guðrún hafði rölt leiðina sína úr
ArahólunumyfirumSuðurhólaog
Austurberg í hreiður sitt í Menn-
ingarmiðstöðinni Gerðubergi þar
semhúnstýrðifélagsstarfiírúman
aldarfjórðung.

Guðrún JónsdóttirvarHúnvetn-
inguraðuppruna.Bóndadóttirúr
íslenskrisveitátímumþegaralda-
hvörfgenguyfir landsinsbyggðir.
Í tengslum við afa sinn og ömmu
og frændfólk nyrðra náð hún að
kynnast tveimur tímaskeiðum í lífi
þjóðarinnar.Tímaskeiðumsemfyl-
gdu henni í gegnum lífið og mót-
aði skyldur hennar og störf öðru
fremur.Húnstóðmeðsinn fótinn
í hvoru og laðaði með því að sér
unga sem aldna hvar sem henni
auðnaðistaðfara.

Guðrún var mikil fjölskyldu-
manneskja.Ungaðárumgekkhún
aðeigajafnaldrasinnHalldórÁrna-
sonsemmættihafðihenniánáms-
áriviðKvennaskólannáBlönduósi
ogsamanhélduþau tilReykjavík-
ur aðhefjanýtt lífþegarhafísinn
fyllti Húnflóann og tækifærin létu
á sér standa í hinni norðlensku
byggð.ÞauhófubúskapviðLauga-
veginnenáþessumtímavarnýtt
byggðalagaðverðatilíefribyggð-
umborgarlandsins.Byggðalagsem
leystiúrlangvarandihúsnæðiseklu

borgarsamfélagsinsogþangaðsem
margirogekkisístaðkomiðsveita-
fólkhorfðitil.ÞaufesturæturíAra-
hólum 2 sem varð heimili þeirra
uppfráþvíeðaífjóraáratugi.


Þau Halldór og Guðrún eignuð-

ust einn son og þrjá sonarsyni,
prúðmennin þrjú eins og hún
nefndiþá jafnanogþóttþeiryrðu
allir miklir augasteinar var fjöl-
skylda hennar miklu stærri. Hún
treysti fjölskyldubönd við ætt-
menniog tengdafólkenhin stóra
fjölskylda hennar var í raun og
veru félagstarfið í Gerðubergi í
gegnumárinsemhúnannaðistum
næstum af móðurlegri umhyggju
ognatni.

Starfi sínu lýsti hún einverju
sinni með þeim hætti að ef eitt-
hvaðværisérstaktviðþaðþáværi
þaðþessihugsunaðstarfiðyrðiað
vaxameð fólkinusjálfu,verasjálf-
sprottið eins og stundum er sagt
en einnig hugsunin um fjölskyld-
una.Húnlíktiþvíaðfaraívinnuna
við að mæta í jólaboð á hverjum
morgnioghafðiþannstarfsstíl að
takaámót fólkihvenærsemþað
komádeginum.Hún létþað finna
hversu velkomið það ætíð var og
skipti þá engu hvað hún var að
sýsla umhverju sinni.Húnskynj-
aðifótatakíBoganumífélagsstarf-
inu íGerðubergioghéltþegar til
mótsviðþað.Ef tilvillþekktihún
fólkiðsittaffótatakinueinusaman.

Meðþessumótaðihúnstarfinu
ákveðinn heimilisbrag. Heimilis-
braghinnarstórufjölskyldu.Hvort
semfólkvarkomiðtilþessaðfön-
dra, spila, syngja,dansaeðagera
eitthvaðalltannað.Ef tilvillbara

til að sýna sig og sjá aðra. Lesa
blöðin og ræða um dag og veg.
Félagsstarfiðersumumsemvinna
og fastur punktur í tilveru hvers
dags. Þannig varð Guðrún fastur
punktur í lífi margra eldri Breið-
hyltingaogyngri.

Þótt Guðrún stæði jafnan með
annan fót í sögunni og byggði
starfssittúrreynslutveggjamenn-
ingarheimaeinsogverkefnihenn-
arumkynninguá ritverkumGuð-
rúnar fráLundibervottumhafði
hún mikinn áhuga á nýjungum
ogeinkumþeimsemsnerta lífog
lífsstíl þriðju kynslóðarinnar eða
fólkssemkomiðeráaldurreynsl-
unnar.Byggingþjónustuíbúðavar
þarámeðalognýturóeigingjarnt
starfhennaráþvísviðiásamtsam-
starfsfólki sínu nú í Fagrabergi –
íbúðum fyrir eldra fólk sem eru
áfastar menningarmiðstöðinni og
félagsstarfinu.Ogskömmueftirað
bygginguþeirralaukogfólkfluttií
þægilegaríbúðirnarræddihúnum
næsta verkefni. Það skyldi verða
bygginghjúkrunarheimilisFellaog
Hóla. Hún var hvergi nærri hætt
þegar í tauminn var skyndilega
tekið.

Annaðhugðarefnihennarsnérist
umsveigjanleg starfsloksemhún
taldinauðsynlegtíljósiþessaðlífi
engra tveggjaværieinsháttaðog
aðstæðurogáhugamálmeðólíkum
hætti.Eitt afþví semhúnbarðist
fyrirvorusamskiptieldra fólksog
barna.Þeirraerlandiðeigaaðerfa.
Lagði hún mikla áherslu á það í
störfummiðlandiaf reynslusinna
tveggja tímaskeiða ogmenningar-
heima.

Sá eiginleiki að vera barngóð
náði langt út fyrir, prúðmennin
hennar þrjú, fjölskyldu og félags-
starf. Hún sinnti ungu fólki sem
komtilfélagsstarfaíGerðubergiog
sonardæturmínaráungumbarns-
aldrinutuþessþegarhúnprjónaði
vettlinga á þær og saumaði jóla-
sokka handa þeim sem á réttum
árstímakallameðákveðnumhætti
ákomujólasveinsins.

Samstarf Guðrúnar og Breið-
holtsblaðsins náði til margra ára.
Húnvaráhugasömumútgáfuþess
og efni. Lagði oft gott til mála og
kallaðistundumfólktilviðtalseða
kom því á framfæri eins og hún

orðaði það. Sparistofan í félags-
starfinu var alltaf til reiðu sem
starfsstöð fyrir blaðiðþyrftiþess
meðogþávargjarnansmurtgóð-
gætimeðkaffinu.

Fyrir áralagt samstarf ber að
þakkaogekkisíður fyrirþauverk
sem hún innti af hendi með þátt-
takendumífélagsstarfinusemáttu
sérbæðitómstunda-ogstarfsvett-
vangograunarsamastað íGerðu-
bergi. „Góðan dag“með sérstakri
áhersluáG-iðhljómarekkioftaren
eftilvillnægiraðhugsatilþesstil
aðeigagóðandag.

ÞI

... í minn ingu Guð rún ar

Sögugratín
Leiðbeiningar:

Setjið saxaða laukinn í pott. 
Leggið lúðuna þar ofan á og 
hörpuskel og humar ofan á 
lúðuna. Hellið hvítvíninu yfir 
og kryddið með salti og pipar, 
setjið lok yfir pottinn og sjóðið 
í fimm mínútur. Notið spaða 
til að taka fiskinn varlega upp 
úr pottinum, leggið hann á 
þurrt stykki og þerrið. Hellið 
rjómanum út í pottinn og látið 
sjóða saman, kryddið með 
fiskikrafti, salti og pipar. Þykkið 
ef þarf.
Þegar sósan er tilbúin er 
eggjarauðunum og steinseljunni 
bætt út í. Notið fjórar eldfastar 
skálar og setjið 100 g af 

smálúðu, tvo humarhala og 
fjórar hörpuskeljar ásamt ¼ af 
rækjunum í hverja skál og hellið 
sósu yfir.
Stráið osti yfir og bakið í ofni við 
220°C í 5 til 8 mínútur.
Berið fram með nýbökuðu 
brauði.

Hráefni:
400 g smálúða
8 humarhalar
16 litlar hörpuskeljar
2 dl rækjur
2 laukar, saxaðir
1 búnt steinselja, söxuð
500 ml rjómi
500 ml hvítvín
fiskkraftur
4 eggjarauður
sjávarsalt og pipar
smjör
rifinn ostur.

Montalto Organic Cataratto, 
Hvítvín - Ítalía

1.799 kr.
Ljóssítrónugult. Létt meðalfylling, þurrt, 
mild sýra. Ljós ávöxtur, sítrus, krydd.
LÍFRÆNT-RÆKTAÐ vín frá Sikiley.

Uppskrift mánaðarins
Þennan rétt völdum við sem uppskrift mánaðarins því hann er mjög gómsætur og einfaldur í eldamennsku
og ekki skemmir að öll aðföng má fá á einum stað í næstu Nóatúnsverslun.

Það kórónar hverja máltíð að njóta þess að drekka gott vín með matnum. Við látum fylgja hér með tillögur
að tveimur víntegundum sem hæfa þessum rétti alveg einstaklega vel.

Verði ykkur að góðu.

Uppskrift mánaðarins
Matur og vín:

Við mælum með eftirfarandi víni
við þennan rétt:



Olís hef ur opn að met an af
greiðslu með tveim ur dæl um á 
þjón ustu svæði sínu í Mjódd inni 
í Breið holti. Metan ið er fram leitt 
í Álfs nesi og unn ið úr haugga
si sem verð ur til úr líf ræn um 
úr gangi þar sem hann hef ur ver
ið urð að ur. Því er um vist vænt 
inn lent elds neyti að ræða. Jón 
Ó. Hall dórs son, fram kvæmda
stjóri smá sölu og elds neyt is
sviðs Olís seg ir að opn un met an
af greiðsl unn ar sé lið ur í auk inni 
þjón ustu við not end ur met an bif
reiða en þeim fari nú fjölg andi 
hér á landi. Mjódd in varð fyr ir 
val inu af tveim ur ástæð um. Ann
ars veg ar hversu mið svæð is hún 
er á höf uð borg ar svæð inu en 
hins veg ar að at hafna svæði Olís 
er nokk uð rúmt en af greiðsla á 
met ani þarf meira rými en dæl
ing hinna hefð bundnu jarð ol íu
teg unda. 

„Þetta er liður í aukinni áher-
slu á grænu skrefin í starfsemi
Olís. Við höfum verið að vinna
eftir ákveðinni umhverfisáætl-
unumárabiloghlutiafþvíerað
aukanotkunvistvænseldsneytis.
Þettaerlíkaunniðítaktviðnýjar
reglugerðirsemeruað takanok-
krumbreytingum.Eldsneytissalar
þurfaaðtryggjainnanársað3,5%
að lágmarkiaf sölueldsneytis til
samgangaskuliveraendurnýjan-
legt. Við erum þarna skrefinu á
undan eða um ári fyrr að upp-
fyllakröfu reglugerðarinnareins
oghúner ídag.Þaðundirstrikar
síðan umhverfisvitund okkar að
árið2020ergertráðfyriraðþetta
hlutfall verði komið upp í 20%,
segirJón.“

Met an bíl um fjölg ar 
stöðugt

Metaneldsneytihefurveriðnot-
að til að knýja bíla á Íslandi frá
árinu 2000 og er um 95 til 98%
hreint metan að ræða. Minni
hávaði er frá metanknúnum bif-
reiðum og mengun er töluvert
minni.Úblástursefnieruítöluvert
minnamagniviðbrennslumetans
enbensínseðadísilolíu.

Notkunmetanssemökutækja-
eldsneytis dregur ekki einungis
úrmengandiútblæstriheldurhef-
urnotkunþessýmsaaðrakosti.
Stærri ökutæki, m.a. vörubílar
og rútur, eruhljóðlátari ensam-
bærileg ökutæki sem knúin eru
dísilolíu.Metanökutækihentaþví
afarvelíþéttrimiðborgarumferð
t.d. semstrætisvagnar,sorpbílar
eðagötusópar.Jónsegiraðmesti
vandinn við þetta sé að metan-
ið er takmörkuð auðlind. „Met-
anbílum er stöðugt að fjölga og

eftirspurnin eftir metani fer því
vaxandi.Haugurinn íÁlfsnesi er
ekkert á förum. Hann endurnýj-
aststöðugtenþaðsemmérsýn-
ist framundan íþessuefni erað
Sorpaþurfiaðtryggjatæknitilað
náhámarksnýtinguúrhaugnum
áhverjumtíma.Þettaerunýjung-
arogallt þarf sinnþróunartíma
enviðvonumsteðlilegaeftirþví
aðframboðiðaukist.“

Þjóð hags leg ur 
ávinn ing ur

Jón segir eftirspurnina  fyrir
hendiogþaðséeinnigþjóðhags-

legurávinninguraðnota íslenskt
eldsneytiaukþesssemmetaner
mun umhverfisvænna en annað
eldsneyti.„Koldíoxíðiðerum20%
minna frámetanbílumenvenju-
legumbensínogdísilbílum.Með
brennslumetangassinsíbílvélum
erveriðað flytjakoldíoxíið sem
hvort sem er veriður til á urð-
unarstaðnum út í andrúmsloftið
en heildaraukning þess verður
engin,“ segir Jón.“ Annað liður í
grænum skrefum Olís eru notk-
unáVLO íblöndunarefni íhráol-

íusemnotuðerádísilbílaoger
Olís fyrstaolíufyrirtækja tilþess
að bjóða þessa umhverfisvænu
vöru. Jón segir að VLO sé vetn-
ismeðhöndluð lífræn olía sem
sé hreinna og umhverfisvænna
dísileldsneyti en þekkst hefur.
VLO virkar fullkomlega eins og
önnurdísilolíaenmengarminna.
Við framleiðslu olíunnar eru
notið ýmiskonar efni. Fjölmarg-
ar tegundiraf jurtaolíueneinnig
úrgangurúrdýrafitusemaðöðr-
umkostiyrðihent.
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Endurvinnslutunnan
Raunhæfur valkostur fyrir Reykvíkinga

Söludeild Hringhellu 6 • 221 Hafnarfjörður • Sími 535 2510 • gamar@gamar.is • endurvinnslutunnan.is

Þið eigið val um að panta Endurvinnslutunnuna 
frá Gámaþjónustunni en í hana má setja 
SJÖ flokka af endurvinnsluefnum.

Okkar lausn er umhverfisvæn, ódýr og sparar 
þér sporin.

Ekkert skrefagjald!

Reykvíkingar, kynnið ykkur vel
hvaða valkostir eru í boði:

Kynnið ykkur allt um Endurvinnslutunnuna á 

endurvinnslutunnan.is
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Pappi

Pappír

Dagblöð/
tímarit

Fernur
Rafhlöður

Málmar

Plast-
umbúðir

Fyrir 8 árum hóf Gámaþjónustan hf. að bjóða upp á Endurvinnslutunnu á höfuðborgarsvæðinu 
til flokkunar á heimilissorpi. Í hana mega fara SJÖ flokkar af efnum, allt laust í tunnuna nema 
rafhlöður sem fara í þar til gerða poka. Aðeins Endurvinnslutunnan bíður upp á þetta marga 
flokka í sömu tunnu, sem er mikil hagræðing. Allt sem í Endurvinnslutunnuna fer er síðan 
flokkað í móttöku- og flokkunarstöð Gámaþjónustunnar hf., baggað og gert klárt til útflutnings. 
Endurvinnsla okkar er ábyrg og örugg!

ET+
Þarft þú að losna við raftæki?

Við sækjum stærri raftæki til viðskipta-
vina Endurvinnslutunnunnar þeim að 

kostnaðarlausu.

Olís opn ar met an af greiðslu í Mjódd inni

Olís hef ur opn að met an af greiðslu með tveim ur dæl um á þjón ustu
svæði sínu í Mjódd inni í Breið holti.

Haraldur A Haraldsson
löggiltur fasteignasali/viðskiptafræðingur

Dalvegur 16d, 201 Kópavogi
Sími: 426-9000 og 778-7500  

www.abbafast.is

Vantar eignir 
strax á söluskrá. 
Sanngjörn söluþóknun
og fagmennska. 



Þeir sem í æsku lásu Æv in týri 
Tom Sawer eða Sög una af Tuma 
litla eft ir Mark Twa in muna ef til 
vill eft ir lýs ingu hans af tann d
rætti. Bund inn var garn spotti um 
jaxl í munni stráks ins og hinn endi 
garns ins fest ur við borð fót. Síð an 
rak frænk an log andi kerti að and liti 
stráksa þannig að hann kippt ist við. 
Þá hrökk jaxl inn af tann garð in um 
og tann pína Tuma átti eft ir það að 
heyra for tíð inni til. 

Þótt tann lækn ing ar af þess ari gerð 
hafi ef til vill tíðkast á bökk um Miss
issippi á 19. öld eru hverf andi lýk ur 
á að þær hafi ver ið stund að ar hér á 
landi þótt sagn ir séu um að fólk hafi 
sjálft dreg ið úr sér tenn ur til að lina 
þján ing ar sín ar eink um í af skekkt
ari byggð um. Í kaup stað ein um úti 
á landi upp úr mið biki síð ustu ald ar 
störf uðu þrír tann lækn ar. Tveir þeir
ra drógu gjarn an skemmd ar tenn ur 
úr fólki en sá þriðji, sem flust hafi til 
bæj ar ins frá út lönd um setti stund um 
amal gam í hol ur og gull í fram tenn
ur. Þótt þess ir tím ar séu að baki í 
bók mennt um sem tann lækn ing um er 
ljóst að stöðugt þarf að vera á varð
ergi til þess að við halda tann heilsu. 
Á und an förn um árum hef ur ver ið í 
gangi til rauna verk efni í Efra Breið
holti sem mið ar að bættri tann vit und 
og tann heilsu barna. Breið holts blað
ið leit við hjá Hólm fríði Guð munds
dótt ur tann lækni hjá Heilsu gæslu 
höf uð borg ar svæð is ins með að set ur 
í Mjódd inni til að for vitn ast um þetta 
verk efni.

„Verk efn ið hef ur ver ið í gangi í 
leik skól un um í Efra Breið holti um 
nokk urra ára skeið, en upp haf ið má 
rekja til þess að starfs fólk leik skól
anna hafði rök studd an grun um að 
tann heilsa leik skóla barna væri ekki 
sem skildi. Stjórn end ur leik skól anna 
hitt ust og urðu sam mála um að tann
hirðu barna væri um margt ábóta
vant.“ Hólm fríð ur seg ir að í fram haldi 
af þessu hafi ver ið ákveð ið að sækja 
um styrk í Þró un ar sjóð leik skóla til 
þess að vinna að úr bót um og finna 
leið ir til að bæta tann hirðu og tann
heilsu barna í leik skól an um.„Starf ið 
hófst síð an m.a. með því að starfs
fólk leik skól anna fékk fræðslu um 
tann vernd og  börn in unnu sjálf með 
tann heilsu tengd verk efni í hópa
starfi. Að auki kom tann lækn ir og 

skoð aði tenn ur barn anna í leik skól
an um og mælt ist það vel fyr ir. Fljótt 
kom í ljós að börn in  voru áhuga
söm, leik skóla starfs menn já kvæð ir 
og   for eld ar virt ust  fá góða til finn
ingu fyr ir þessu starfi.“ Í dag eru nán
ast öll börn tann bur st uð eft ir há deg
is mat í leik skól um í Efra Breið holti 
en inn leið ing er kom in mis langt eft ir 
leik skól um.  

Tannburstuníleikskólum
Hólm fríð ur seg ir að þrátt fyr ir góð 

og já kvæð við brögð sé mál ið við
kvæmt. Við horf fólks til tann burst
un ar í leik skól um sé mis mun andi og 
nýj ung ar sem þess ar mæti jafn vel 
mót stöðu í sam fé lag inu. Á leik skól
um er unn ið heild stætt með for eldr
um með allt sem við kem ur börn um 
og tann hirða ætti að vera hluti að 
per sónu legu hrein læti á skóla tíma að 
mati Hólm fríð ar. Hólm fríð ur seg ir sitt 
við horf til tann heilsu helg ast af því 
hvern ig hægt sé að kenna og koma 
á góð um venj um varð andi tann hirðu 
frá því fyrsta tönn in kem ur í munn
inn. „Það á að vera jafn sjálf sagt að 
hreinsa tenn ur eft ir mat inn eins og 
að þvo hend ur eft ir kló setf erð.“ Til 
að koma í veg fyr ir að tenn ur skem
mist er mik il væg ast að byrja nógu 
snemma eins og starfs fólk leik skól
anna hafi kom ist að raun um. „Það 
verð ur að halda Kar íusi og Bakt usi í 
skefj um og tann bursti og flú ortann
krem gera krafta verk. „Ég vil nota 
tæki fær ið og benda á að með því að 
bursta tenn ur í leik skól an um er ekki 
ver ið að vísa ábyrgð á tann hirðu 
barna til leik skól anna. Mik il vægsta 
tann burst un in er eft ir sem áður á 
kvöld in og for eldr ar gegna lyk il hlut

verki í tann burst un barna sinna tvis
var sinn um á dag“ seg ir Hólm fríð ur. 
Ann að sem skipt ir miklu máli varð
andi tann vernd er matar æð ið. Fólk 
þarf að gæta þess að borða holl an 
og góð an mat og forð ast sæl gæt
isát sem er hálf gerð ur þjóð ar löst
ur á Ís lending um auk þess sem gos
drykkja menn ing in er mjög rót gró in 
hér á landi. En við erum engu að síð
ur að lifa nýja tíma í þessu efni og 
Hólm fríð ur bend ir á að þó erfitt hafi 
ver ið að ná samn ing um á milli rík is
ins og tann lækna um þátt töku hins 
op in bera í tann við gerð um barna hafi 
loks tek ist að lenda því máli og öll 34 
ára börn eiga nú rétt á að fá fría tann
lækn is þjón ustu  hjá heim il is tann
lækni. Nýtt kerfi taki gildi í áföng um 
en nái til allra barna yngri en 18 ára 
árið 2018. Hug ar far ið til tann heilsu er 
smám sam an að breyt ast og við sem 
störf um að heil brigð is þjón ustu þurf
um að vinna að því og styrkja það.“   

Breiðholtsbylgjan
breiðistút

„Þetta þarf allt sinn tíma,“ seg ir 
Hólm fríð ur en kveðst ákaf lega stolt 
af þessu til rauna verk efni sem unn ið 
er í leik skól un um í Efra Breið holti 
og tel ur al menna ánægju ríkja með. 
„Það næsta sem ligg ur fyr ir er fund
ur með for eldr um bara í leik skól um 
í Neðra Breið holt inu þar sem þessi 
mál verða til um ræðu. Verk efn ið er 
hluti af  Breið holts bylgj unni og við 
vinn um að því  að hún breið ist úr  
um allt Breið holt ið og víð ar vegna 
þess hversu mik ið er í húfi fyr ir börn
in okk ar og kom andi kyn slóð ir að 
hafa hrein ar og heil ar tenn ur. Þótt 
tann lækn ing ar séu í stöðugri fram
þró un þá er ekk ert sem get ur kom
ið í stað inn fyr ir gott for varn ar starf. 
Við þurf um bæði að vinna að hug
ar fars breyt ingu og einnig að koma 
mark viss ara for varn ar starfi fyr ir inn
an veggja upp eld is stofn an anna og 
byrja í leik skól un um því ljóst er að 
tann skemmd ir mynd ast strax á því 
ald urs stígi. Við meg um ekki lifa í for
tíð inni hvort sem hún er þekkt af 
bók mennt um, sögu sögn um eða von
dri reynslu fyrri tíma. Fræðsla um 
tann hirðu skil ar sér best til for eldra 
og barna með tann burst un í leik skól
um“ seg ir Hólm fríð ur að lok um.
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Viðmegumekkilifaífortíðinni

Hólmfríður Guðmundsdóttir
tannlæknir.

Litla dóta búð in í Mjódd fagn ar 
um þess ar mund ir 1. árs af mæli. 
Versl un in er lít ið fjöl skyldu
fyr ir tæki sem hóf rekst ur inn 
í Mjódd fyr ir um það bil einu 
ári. Jó hann Jó hanns son rek
ur versl un ina ásamt eig in konu 
sinni Guð rúnu Guð jóns dótt ur og 
börn um þeirra Andra Snæ og 
Heiðu Diljá.

Far ið var af stað með það í 
huga að reka litla leik fanga versl
un sem gæti boð ið við skipta
vin um upp á úr val leik fanga 
fyr ir börn á öll um aldri á verði 
við allra hæfi. Haft hef ur ver ið 
að leið ar ljósi að veita per sónu
lega og góða þjón ustu. Þessi við
skipta stefna hef ur reynst von
um fram ar því rekst ur inn hef ur 
blómstr að allt árið. 

Nú hef ur versl un in auk ið vöru
úr val ið og býð ur barnafatn
að á “ótrú leg um verð um” eins 
og Jó hann orð ar það, og hef ur 
ásókn in og eft ir spurn in ekki lát ið 
á sér standa. 

Í til efni af mæl is ins blæs Litla 
dóta búð in til af mæl isviku og veit
ir 20% af slátt af öll um leik föng
um og kventösk um frá mánu degi 
21. október til laug ar dags 26. 
október. 

Við ósk um Jó hanni og fjöl
skyldu til ham ingju með eins árs 
af mæl ið og hvetj um les end ur til 
að líta við í Litlu dóta búð inni í 
af mæl isvik unni. Nú þeg ar stytt
ist til jóla þá væri ekki úr vegi að 
koma við í Litlu dóta búð inni og 
kaupa jóla gjaf irn ar á besta verði!

LitladótabúðiníMjódd.

20%afsláttur
íafmælisviku

Litla dóta búð in í Mjódd:

- Fræðsla um tann hirðu skil ar sér best til for eldra og barna með tann-
burst un í leik skól an um seg ir Hólm fríð ur Guð munds dótt ir tann lækn ir.

Hvernig bæti ég geðheilsu 
mína og annarra?

Opin fræðsla fyrir almenning er haldin á vegum

Geðheilsustöðvar Breiðholts og Hugarafls

Fimmtudaginn 31. október kl. 17-19

Aðalfyrirlesari er Auður Axelsdóttir iðjuþjálfi og
forstöðumaður Hugarafls, hún mun fjalla um hugtakið

valdeflingu og lausnir til bata. Einnig mun
Þórey Guðmundsdóttir meistaranemi í félagsráðgjöf segja

frá sinni reynslu af batamódeli og valdeflingu
eftir að hafa glímt við geðröskun. 

Allir velkomnir og er aðgangur er ókeypis.

Fyrirlesturinn er haldinn í sal
félagsmiðstöðinni Árskógum 4.

Íbúafundur
með lögreglu

Opinn íbúafundur um málefni Breiðholts
verður haldinn í félagsstarfinu í Gerðubergi 

kl. 17:00 mánudaginn 28. október.

Fulltrúar frá lögreglunni á höfuðborgarsvæðinu
fara yfir helstu verkefni og stöðuna í hverfinu. 

Allir hjartanlega velkomnir.



+ Bókaðu núna á icelandair.is

* Innifalið: Flug aðra leiðina og flugvallarskattar.
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Vertu með okkur

BÆTTU SMÁ 
TORONTO Í LÍF ÞITT
Verð frá 33.900* kr.
Þessi ferð gefur frá 2.100 til 6.300 Vildarpunkta aðra leiðina.

Hverfisgatan fer ekki langt á meðan þú ferð eitthvað annað
Við höfum öll upplifað einstaka listviðburði í Þjóðleikhúsinu. En listin á sér fleiri heimkynni en gamla 
Skuggahverfið. Í Toronto eru mörg úrvalsleikhús, sex óperufélög, fimmtíu ballett- og danshópar og 
tvær sinfóníuhljómsveitir. Þar eru líka frábær söfn eins og menningar- og náttúrusögusafnið Royal 
Ontario Museum og Art Gallery of Ontario svo að ekki sé minnst á allt sem er í boði í þessari háborg 
kvikmyndalistarinnar í Kanada, „Hollywood norðursins“. Hvernig væri að víkka sjóndeildarhringinn 
og skreppa til Toronto? Hverfisgatan verður á sínum stað þegar þú kemur til baka.
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Minningarsjóður Gunnars
Haukssonar gaf á dögunum
yngri flokkum Íþróttafélags
ins Leiknis bolta og keilur til
æfinga og keppni. Búnaðurinn
sem er um það bil 40 boltar,
keilurog flatkeilur eru fyrir 3.
til8.flokkogkomaheldurbet
urígóðarþarfirístarfinu.

Minningarsjóður Gunnars
Haukssonar er til minningar um
Gunnar Hauksson. Gunnar var
um árabil einn af helstu stuðn
ingsmönnum félagsins ásamt
því að taka virkan þátt í starf
inu. Hann dæmdi meðal annars
fjölmargaleiki,veittiLeiknisvelli
forstöðuumsinnogvaróþreyt
andiíaðhvetjaáframLeiknislið
ið og félagið á jákvæðan hátt.
Sjóðurinn styrkir ýmis málefni
tengd Íþróttafélaginu Leikni og
kemuraðstarfifélagsinsámarg
víslegan hátt. Meðal verkefna
sem hlotið hafa styrk úr sjóðn
um er styrkur við efniminni for
eldra til að senda börn á mót
yngri flokka bæði hérlendis og
erlendis, grill á Leiknissvæðið

ogýmisbúnaðurlíktogboltarn
ir og keilurnar sem barnabörn

Gunnars afhentu Leikni á föstu
daginnsíðastliðinn.

Leiknirfærboltaogbúnað

Myndinertekinþegarafhendinginfórframenþarnaerubarnabörn
GunnarHaukssonartalinnfrávinstri;HildurTelmaHauksdóttir,Ást
dísValsdóttir,GunnarFreyrValssonogHelenaBryndísHauksdóttir.

ALLTAF FULLT BORÐ 
AF FERSKUM FISKI
OG FISKRÉTTUM

Opið alla virka daga kl. 9 – 18:30.

MiðjutrölliðBrynjarHlöðvers
son hefur skrifað undir nýjan
samningviðLeikni.Brynjarsem
lékeinsog sá semvaldiðhefur
ísumaráttifrábæraleikiogþví
gríðarlega mikilvægt að halda
honuminnanokkarraða.Brynj
arhófloksaðleikaámiðjunniá
nýafstaðinnileiktíðeftiraðhafa
veriðlengstumnotaðursembak
vörðurundanfarinár.

Brynjar lék sinn fyrsta leik
í deildarkeppni með Leikni árið
2005 en hefur síðan þá leikið
rúmlega 90 leiki og nálgast því
100 leikja markið. Brynjar hefur
allansinn feril leikiðmeðLeikni
utanþessaðhannlékmeðKBí3.
deildinni2007þáenníyngriflokk
unum.

TilmikilserætlastafBrynjari
ákomandileiktíðogmikiðtraust
lagtáhannenstefnanersettáað
geraennbeturánæstaári.

ÞáhefurHilmarÁrniHalldórs
sonritaðundirnýjan tveggjaára
samning við Leikni. Fyrri samn
ingurHilmarsvaraðrennaútog
ljóst var að það væri mikilvægt
skref í uppbyggingu meistara
flokksinsaðhaldaHilmariáfram.
Þaðeruþvímikil gleðitíðindi að
þessinæstmarkahæstileikmaður
1.deildarkarlaísumarsébúinað
rita undir framlengingu á samn
ingisínum.Hilmarlékísumar25
mótsleikiídeildogbikarísumar

ogskoraði íþeim15mörkásamt
því að leggja upp ein 10 mörk
að auki. Hilmar hefur leikið frá
árinu2008meðmeistaraflokkien
þaðárvarhann í3. flokkikarla.
Hann var í lykihlutverki í sum
ar í sóknarleik okkar manna og
ljóstmáveraaðgerðarerumikl
ar væntingar til kappans fyrir
næstatímabil.

BrynjarogHilmarÁrni
tilLeiknis

BrynjarHlöðversson.

HilmarÁrniHalldórsson.

TÝR mót Ægis fór fram í
Laugardalslaugum liðnahelgi
þar sem flottir krakkar á öll
um aldri frá 11 sundfélögum
tókuþátt.

Gestir á mótinu komu frá
Sundfélagi Álaborgar í Dan
mörku.Fimmstigahæstusund
menn í karla og kvennaflokki
fengusérstökverðlaunámótinu
frásundversluninniAquaSport.

EfnilegarÆgisstúlkur
áTÝRmótinu.

TÝRmótÆgis

Rótarýkúbbur Reykjavík
Breiðholt hefur ákveðið að
veita Kór félags eldri borg
ara í Breiðholti, Gerðuberg
skórnum,styrkaðupphæðkr.
100.000.Erþetta íþriðja sinn
semRótarýfélagar styrkjakór
innmeðþessumhætti.Styrkur
innverðurafhenturmeðform
legumhættiumnæstkomandi
mánaðamót.

Ýmislegt er á döfinni hjá
Rótarýfélögunánæstunni.Krist
ín Jóhannesdóttir skólastjóri

Fellaskóla mun flytja erindi á
fundi 21. október n.k. og fjalla
um um efnið “111 Breiðholt –
áskoranir og tækifæri í fjöl
menningarlegu skólastarfi” en
þetta efni er mjög áhugavert í
ljósiþeirrar fjölmenningar sem
er til staðar í byggðum Breið
holtsins. Þá má geta þess að
Rótarýkúbbur Reykjavík Breið
holtverður30áraþann12.des
embernæstkomandiogverður
þess minnst með afmælishátíð
laugardaginn14.desember.

Rótarýstyrkir
Gerðubergskórinn

HJÁ AÐALSKOÐUN ERT ÞÚ
Í GÓÐUM HÖNDUM 

Snjallt að
kíkja á okkur
á adal.is

Við erum með �órar skoðunarstöðvar á höfuðborgarsvæðinu og eina í 
Reykjanesbæ. Þaulreyndir og þjónustuliprir fagmenn taka á móti þér á 
þeim öllum. Hlökkum til að sjá þig!
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Aðalskoðun, faggildur skoðunaraðili í 19 ár

Reykjavík
Grjóthálsi 10
Sími 590 6940

Reykjavík
Skeifunni 5
Sími 590 6930

Hafnarfjörður
Hjallahrauni 4 
(við Helluhraun)
Sími 590 6900

Kópavogur
Skemmuvegi 6 
(bleik gata)
Sími 590 6935

Reykjanesbær
Holtsgötu 52 
(við Njarðarbraut)
Sími 590 6970

www.adalskodun.is og www.adal.is

Við getum minnt þig á þegar þú þarft að láta skoða bílinn 
á næsta ári. Skráðu þig á póstlistann hjá okkur þegar þú kemur með 
bílinn í skoðun og þú gætir unnið 200 lítra eldsneytisúttekt.

Opið kl. 8-17 virka daga – sími 590 6900 

www.breidholt.is
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Fréttir
Íflróttafélag Reykjavíkur
Skógarseli 12 • Sími 587 7080 
Tölvu póst ur: ir@ir.is 
Heimasíða: ir.is

GETRAUNANÚMER 

ÍR ER 109

ÍRskokkhópurinnhleypurfrá
ÍRheimilinuávirkumdögum,á
laugardögumfráBreiðholtslaug
inni og í vetur verða jafnframt
æfingar frjálsíþróttahöll Laug
ardals. Þjálfarar hópsins eru;
BurkniHelgason, FelixSigurðs
son,ÓmarTorfasonogÖrnólfur
Oddsson. Sara Björg Halldórs
dóttirerþjálfariábyrjandanám
skeiðum ÍR skokk. Breiðholts
blaðið forvitnaðist nokkuð um
starfsemihópsins.

ÍR skokk æfir allt árið í kring
á mánudögum, miðvikudögum,
fimmtudögum kl. 17:30 frá ÍR
heimilinu Skógarseli 12. Á laug
ardögum er hlaupið frá Breið
holtslauginni kl. 9. Í nóvember
hefjast jafnframt inniæfingar í
frjálsíþróttahöll Laugardals. Við
hlaupumútiallanársinshringog
þaðfelluraldreiniðuræfing.Hóp
urinnerbæði fyrirbyrjendurog
lengrakomna.Allireruvelkomn
ir á æfingar og hópurinn tekur
fagnandi á móti öllum sem vilja
bætastíhópinn.Mikilbreidderí
getu iðkenda ogeruæfingaáætl
anirísamræmiviðfjölbreytileika
hópsins auk þess er fjöldi þjálf
ara í samræmi við ólík getustig
og markmið meðlima. ÍR skokk
stendur jafnframt fyrir regluleg
um 12 vikna byrjandanámskeið
umfyrirallaþásemeruaðhlau
pa sín fyrstu skref. Gott viðmið
eraðþeirsemgetahlaupið6 til
8 km án þess að ganga komi á
æfingar hjá ÍR skokk, en ef við
komandihleypurminnaeða jafn
velekkertþáerupplagtaðskrá
þigábyrjandanámskeiðin.

Víðavangs-oggamlaárs-
hlaup

Hópurinn er virkur í að taka
þátt í hlaupatengdum viðburð
um hérlendis og erlendis. Hann

ermjögvirkuralltáriðumkring
og á yfirleitt fulltrúa í helstu
hlaupum hér á landi. Auk þess
takahlaupararíhópnumárhvert
þátt íhlaupumerlendisþáýmist
á eigin vegum eða að hópurinn
skipuleggur ferðsaman. ÍRskokk
skipuleggureinnigog ísamvinnu
við frjálsíþróttadeild ÍR Víða
vangshlaup ÍR á sumardaginn
fyrstaogGamlárshlaup ÍR.Bæði
hlaupin eiga langa sögu hér á
landi,enánæstaáriverðurVíða
vangshlaupið haldið 99. sinn og
GamlárshlaupÍRí38.sinn.

Öflugurogskemmtilegur
félagsskapur

Félagslíferhlutiafstarfihóps
insutanviðvenjulegarhlaupaæf
ingar.Aukmarkvissaæfingasem
henta byrjendum sem reyndum
hlaupurum þá er hópurinn ekki
síður vettvangur til þess að til
heyra skemmtilegum félagsskap
ognjótaútiverunnar.Aukhlaupa
æfinga stendur hópurinn fyrir
byrjendanámskeiðum, fræðslu
fundum,gönguferðum,utanvega
hlaupum og sértæka viðburða

einsog t.d.uppskeruhátíð, sum
arhátíðeftirReykjavíkurmaraþon,
árvissri ferðyfirFimmvörðuháls
innognokkradagasumargöngu
sem jafnframt er árviss.  Þess á
millieruýmis tilefninotuð tilað
komasamanogeigaskemmtilega
stund saman. Hópurinn heldur
úti Facebook síðu https://www.
facebook.com/groups/irskokk/og
vefsíðu: http://www.ir.is/Deildir/
Frjalsar/IRSkokk/

ÍRskokkeröflugurogskemmti
legur félagsskapursemallirættu
að geta fundið sig í. Skokkhóp
urinn hefur farið ört stækkandi
svoeftirsétekiðendavelhaldið
utanumþjálfunóháðgetustigiog
markmiðum hlaupara.  Meðlim
ir eru rúmlega 100 enöllu jöfnu
eru um 70 hlauparar á hverri
æfingu.„Viðtökumvelámótiöll
umsemviljatilheyraskemmtileg
um félagsskaphvortheldur sem
hlaupari hefur það að markmiði
aðhlaupasér tilheilsubótareða
stefnirábætingaríkeppnishlaup
um,“ segja forráðamenn hóps
ins. Fyrirspurnirumnánariupp
lýsingar má senda á netfangið:
ir.skokk@gmail.com

ÍRskokk-öflugurog
skemmtilegurfélagsskapur

Aníta Hinriksdóttir úr ÍR
var í dag kjörin vonarstjarna
ársins 2013 af Frjálsíþrótta
sambandi Evrópu.Verðlaun
in voru veitt á uppskeruhátíð
Frjálsíþróttasambands Evrópu,
EAA,íTallinníEistlandi.

Anítavaktimiklaathygli ísum
ar fyrir Heims og Evrópumeist
aratitil sinn íunglingaflokki.Hún
sigraði einsogkunnugterbæði
á HM 17 ára og yngri í Donetsk
og EM 19 ára og yngri með sex
dagamillibili í júlí í sumar.Sam
talshljóphúnfimmhlaupáþeim
10dögumsemþessitvöstórmót
stóðuyfir.Húnsýndimikiðsjálfs
traust og öryggi á mótunum og
bættihún Íslandsmetið í tvígang.
Hún hljóp þá best á tímanum
2:00,49 mín., sem er næst besti
áranguríþessarigreiníárhjá17
árastúlkum.Anítaánú8.besta
árangur í sínum aldursflokki frá

upphafiígreininniogerhúní44.
sætiáheimslistafullorðinnaíár.

Þetta er mikill heiður fyrir
Anítuogíslenskarfrjálsíþróttiren
valið fór frammeð fernumhætti.
Fyrst var kosið á Facebook og
tóku16.000mannsþáttíþvíkjöri.
Þávoruveginatkvæði54aðildar
sambanda frjálsíþróttasambands
Evrópu og íþróttafréttamanna í
Evrópu og nefnd sérfræðingar.
Hlutur þessara fjögurra var jafn
ogeinsogáðursegirhlautAníta
kjörið vonarstjarna 2013 eða
“Therisingstar.”

Árangur Anítu í 800 m. á árið
2013 setur hana í 8. sæti yfir
besta afrekið í hennar aldurs
flokki frá upphafi og í 44. sæti í
heiminum í flokki fullorðinna í
800m.Tímihennar2:00.49 mín.
Til hamingju Aníta, fjölskylda
Anítuogþjálfarar.

AnítaHinriksdóttir.

Anítavonarstjarna
ársins

„Hefurþúáhugaáað styrkja
félagiðokkareðaákveðnadeild
innanþess,“segirífréttfráÍR.

„Við getum orðið þér að liði.
Sumardeildirhjá ÍRerumeðsér

styrktarlínu á meðan aðrar taka
beintvið frjálsumframlögum.Þú
gætirt.d.gengiðí„Bláuhöndina“
hjá handboltanum og þegið ein
hver fríðindi á móti þínu fram

lagi, eðagengið í  „Miðjuna“hjá
knattspyrnudeildinni. Allt eftir
þvíhvaðadeildþúviltstyðjavið
bakið á. Þinn stuðningur skiptir
máli.“

HefurþúáhugaáaðstyrkjastarfÍR

Sími: 588 9705
www.skautaholl.is

Opnunartímar:
Mánud.  Þriðjud og Miðvikud.

12:00 til 15:00

Fimmtudaga
12:00 til 15:00 og 17:00 til 19:30

Föstudaga
13:00 til 19:30

Laugardaga og  Sunnudaga
13:00 til 18:00 

Skólar og sérhópar: Mánudag til föstudags
10:00 til 15:00

MyndarlegurhlaupahópurÍR.

ÍR- og Leiknisvörur
í úrvali

Enskar fótboltavörur

Leikföng í úrvali

Heimasíða
www.ir.is



Kauptu betri vetrardekk
- hjá MAX1

  Margverðlaunuð Nokian gæðadekk sem veita öryggi
Nokian er leiðandi í framleiðslu dekkja sem eru sérstaklega hönnuð fyrir krefjandi aðstæður 
norðlægra slóða. Nokian dekk veita öryggi og minnka eldsneytisnotkun. Þau veita jafnframt 
mýkt og þægindi í akstri.

Reykjavík: 
Bíldshöfða 5a, sími 515 7190
Jafnaseli 6, sími 515 7190 
Knarrarvogi 2,  sími 515 7190

Hafnarfjörður: 
Dalshrauni 5, sími 515 7190

Opnunartími:
Allar stöðvar opnar virka daga kl. 8-17. 
Laugardaga opið Bíldshöfða 5a kl. 9-13.

Nánari upplýsingar: 
max1.is

Ekki fórna örygginu í vetur. Veldu gæðadekk frá Nokian.

Mundu að grip dekkjana er aðeins fjórir lófastórir fletir. 

Verðlaunað fyrir 
frábæra eiginleika 
í snjó, bleytu og 
á þurru undirlagi.

Gott verð og minni 
eldsneytiseyðsla. 

Góðir umhverfis-
eiginleikar.

Öruggasta og besta 
nagladekkið 2013
skv. könnun ZaRulem.

Góð ending, minni 
eldsneytiseyðsla og 
hljótlátt.

Minna vegslit og 
góðir umhverfis-
eiginleikar.

Verksmiðjuneglt með 
akkerisnöglum.

Öruggasta og besta 
óneglda vetrardekkið
2013 skv. könnun ZaRulem. 

Ný gúmmíblanda 
veitir frábært grip í 
snjó og ís. 

Byltingarkennt loft-
bóludekk með vistvænum 
harðkorna kristölum.

 

VETRAR- OG HEILSÁRSDEKK

NOKIAN WRD3

NAGLADEKK
NOKIAN HP 8 VETRARDEKK (ÓNEGLT)

NOKIAN HP R2

NÝ
TEGUND

NÝ
TEGUND

Max1 bílavaktin og
Nokian uppfylla

ESB reglur um 
hjólbarðamerkingar.

Fáðu ráðgjöf.

Fáðu ráðgjöf frá sérfræðingum við val á dekkjum. 
Komdu á Max1 Bílavaktina.

VAXTALAUSAR

12 MÁN.
AFBORGANIR
1,5 % lántökugj.


