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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

Rykkrokk var endurvakið í Fellagörðum laugardaginn 3. ágúst. Talið er að á milli þrjú til fjögur hundruð manns hafi 
komið á viðburðinn sem var haldinn á vegum Innipúkans í samstarfi við Þjónustumiðstöð Breiðholts og Fellagarðshópinn.
Á myndinni má sjá tónleikagesti á öllum aldri en fleiri myndir af þessari tónlistarhátíð má finna á bls. 12.

Hólagarði og
Arnarbakka

Lambalæri FROSIÐ
Verð áður 1.798 kr./kg.
Verð núna 990 kr./kg.

Lambasúpukjöt FROSIÐ
Verð áður 1.198 kr./kg.
Verð núna 749 kr./kg.

Myllu Heimilisbrauð 1/1
Verð áður 410 kr.
Verð núna 269 kr.

 

Floridana Appelsínusafi
1 líter.

Verð áður 314 kr.
Verð núna 239 kr.

 

Pepsi og Pepsi Max
2 lítrar.

Verð áður 298 kr.
Verð núna 198 kr.

Tilboð!

- á traustum grunni

Náman léttir námsmönnum lífið
Þú finnur allt um betri kjör, sparnaðarleiðir sem henta þér, 
Aukakrónur, 2 fyrir 1 í bíó og margt fleira á www.naman.is.

landsbankinn.is 410 4000Landsbankinn

Eina kjötborðið
í Breiðholti!
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S amningursemnúhefurveriðgerðurumFabLabsmiðjuí
Eddufellinueráhugaverður.Ekkiaðeinsvegnaþesshvers
eðlisþessi starfsemieroghvaðamöguleikahún felur í

sér.Heldureinnigogekkert síðuraðhenniervalin staður í
Fellunum íEfraBreiðholti.Meðþessari staðsetninguerver
ið að leggja áherslu að starfsemi sem einkum snýr að ungu
fólkiogsköpunarþörfogverðurhlutiuppbyggingaríhverfinu.

Þóttþarnaséumnýjungað ræðabyggðaánútíma tækni
legum möguleikum er langt frá því að um fyrstu nýj

ungar séu að ræða sem eiga upptök í þessari byggð. Segja
má að hugmyndir að nútíma félagslífið ungmenna hafi orð
ið til í Fellunum. Með tilkomu Fellahellis á sínum tíma og
þeirri starfsemi sem þróaðist þar var lagður grund
völlur að margskonar félagsstarfi sem síðar hefur tek
ið á sig ýmsar myndir í félagsmiðstöðvum um alla borg.

Því miður hefur þetta umhverfi þjáðs vegna neikvæðrar
umræðu um talsvert skeið. Umræðu sem einkum byggir

á ókunnugleika á aðstæðum, almennu þekkingarleysi og að
nokkruneikvæðriafstöðu fjölmiðlafólks.Núhefurverið reynt
að snúa vörn í sókn. Borgaryfirvöld hafa sýnd þessu máli
áhugasemkemurmeðalannarsframíákvörðunumstaðsetn
ingu Fab Lab miðstöðvarinnar. Hún mun draga til sín ungt
og áhugasamt fólk sem gefur umhverfinu og lífinu nýjan lit.

VonandiverðurFabLabmiðstöðinaðeinsupphafaðnýju
lífi í gamla þjónustukjarnanum viðEddufell. Húsnæði er

fyrirhendioghugmyndirhafaveriðákreikiumtilhversmegi
efna.Staðreyndineraðeittdregurannaðaðogoftþarfekki
mikiðtilaðýtahugmyndumtilaðverðaaðverkefnum.Dæmi
umþaðerað finnaút íÖrfiseyþar semgömlumverbúðum
hefurveriðbreyttíverkstæðifyrirskapandihugsunogeinnig
íverslanir í staðþessaðbrjótasögufrægarbyggingarniður.

ÞóttEddufelliðognágrennieigisérekkisömusöguogver
búðirnar vestra á það sér sína sögu og menningu. Sögu

um nýtt samfélag sem varð til um og upp úr 1970. Er ekki
kominn tími til að leyfa nýjum hugmyndumað njóta sín og
eflaþettasamfélagaðnýju.FabLabsmiðanerdæmiumþær.

Eddufellið

Samstarfssamningur um Fab
Labsmiðju, semstarfræktverð
uríEddufelli2,varundirritaður
í júlí. Fab Lab smiðjan er sam
starfsverkefni Reykjavíkurborg
ar, Nýsköpunarmiðstöðvar og
Fjölbrautaskólans í Breiðholti.
Dagur B. Eggertsson, formaður
borgarráðs, Þorsteinn Ingi Sig
fússon forstjóriNýsköpunarmið
stöðvarogGuðrúnHrefnaGuð
mundsdóttir skólameistari FB
undirrituðu samninginn í hús
næðinusemhýsamunFabLab
Reykjavík. Gert er ráð fyrir að
Fab Lab muni opna í október
samkvæmt tímaáætlun en gera
þarf húsnæðið upp og kaupa
tækjakost fyrir verkefnið.Áætl
aður kostnaður við verkefnið
eruum70milljónirkróna.

Nýsköpunarmiðstöð mun hafa
umsjón með verkefninu, dagleg
umrekstriogsjáumþjálfunkenn
ara FB sem kenna munu áfanga
sína í Fab Lab Reykjavík sem
er hluti samstarfsnets Fab Lab
smiðjaá Íslandi.FabLabReykja
vík tengist jafnframtalþjóðaneti
Fab Lab smiðja. Guðrún Hrefna
Guðmundsdóttir segir að mark
miðinmeð Fab Labséu fyrstog
fremst að auka þekkingu skóla
fólksogalmenningsástafrænum
framleiðsluaðferðum sem koma
tilmótsviðmjögólíkarþarfirog
áhugasviðeinstaklinga.Verkefn
inuséeinnigætlaðaðaukaáhuga
áverkog tækninámi ígrunnog
framhaldsskólum.Enhvaðmerkir
FabLabíraunogveru?„FabLab

ervinnustaðureðaverkstæði til
þessaðbúatilfrumgerðirafvör
umsemveriðeraðhanna.Var
an,hversemhúner,erteiknuðí
tölvuforriti en síðan þarf ákveð
inn tækjabúnað til þess að búa
hlutinn til eða frumgerð af hon
um.Tilþesserm.a.notaðursvo
nefndurþrívíddarprentarienþað
er tæki sem getur spunnið hluti
íþrívíddsembúiðeraðhanna í
tölvu,“segirGuðrúnHrefna.Hún
segir að með því að staðsetja
vinnustofuafþessarigerðíEddu
fellinuséveriðaðgeraBreiðholt

iðaðmiðstöðfyrirskapandiverk
efni.„Éghefþátrúaðhingaðeigi
fólkeftiraðleitameðhugmyndir
sínar og hönnun og fá tækifæri
til þess að vinna úr þeim. Þetta
er einnig tækifæri fyrir skólana
og þá ekki síst þann skóla sem
égstýriog lögðhefurveriðmik
il áherslaáhönnunogýmiskon
ar listnám.Égermjögánægðað
þettaþríhliðasamstarfhafináðst
oglítbjörtumaugumtilframtíðar
–tilungmennanna,tilskólastarfs
insogtilBreiðholtsins.“

FabLabsmiðjaíEddufelli

Þorsteinn Ingi Sigfússon, forstjóri Nýsköpunarmiðstöðvar, Guðrún
HrefnaGuðmundsdóttir, skólameistariFjölbrautaskólans íBreiðholti
ogDagurB.Eggertsson, formaðurborgarráðsundirrituðusamning
innumFabLabsmiðjuíEddufelli2.

Fjölbrautaskólinn 
í Breiðholti 

Kvöldskóli FB Kvöldskóli FB 
Bóknám - Verknám

100 áfangar í boði

Húsasmíðabraut

Sjúkraliðabraut

Rafvirkjabraut

Almennt nám

Stúdentspróf

Innritun í FB
Fimmtudag 22. ágúst frá kl. 17:00 til 19:00

Námsráðgjafar og sviðsstjórar verða til viðtals

Netinnritun á www.fb.is (kvöldskóli)

VETRARNÁMSKEIÐ
2013

Skráning er hafin á

Nýtt útibú 
barna- og unglingadeildar

í Miðbergi Breiðholti

www.myndlistaskolinn.is
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Um100nemendurFjölbrauta
skólans íBreiðholti leitanúað
samfélagsverkefnum en þau
eruliðurínámiútskriftarnema
áhverjuári.Þettaverkefnihef
ur gengið mjög vel undanfar
inár.Nemendurhafatekiðþátt
í margvíslegum verkefnum en
þeir fá punkt í námsferliskrá
fyrir.

Guðrún Hrefna Guðmunds
dóttir skólameistari fjölbrauta
skólans segir að nú sé verið að
leita eftir áhugaverðum verk
efnum í samfélagsþjónustu fyr
ir nemendur. „Ef þeir sem lesa
þetta vita af áhugaverðum sam
félagslegum verkefnum. Við
erumaðsá þessu út þessadag
ana og vonumst til að fá góð
ar undirtektir eins og á undan
förnum árum og viljum eink
um fá verkefniúr Breiðholtinu.“
NemendurFBhafaáundanförn
um árum tekið að sér verkefni
í leikskólum og grunnskólum,
hjá íþróttafélögunum, á hjúkr
unarheimilunum og aðstoð
aða aldraða í heimahúsum. Ein
staklega gott samstarf hefur
náðst við félagsstarfið í Gerðu
bergi og hefur mikill fjöldi nem
enda sinnt samfélagsþjónustu
þar.Sumirhafa líkatekiðaðsér
samfélagsleg verkefni á vegum
einkafyrirtækja sem reka þjón
ustustarfsemi. „Það getur ein
nig verið áhugavert,“ segir Guð
rúnHrefnaogbiðurþásemhafa

áhuga á að gerast tengiliðir í
þessuefniaðhafasambandivið
sig.Netfangiðerghg@fb.is.

Um100nemendur
leitaaðsamfélags
verkefnum

V

Gerðu hverfinu 
þínu gott!

Þú getur gert þínu hverfi 
gott á hverfisskipulag.is

Enginn þekkir hverfið 
þitt betur en þú og þess 
vegna viljum við ekki 
skipuleggja það án þín.

Með íbúafundum nýtum við sérþekkingu fólksins 
sem býr og starfar í hverfinu til að skapa vistvænni 
og betri borg. Taktu þátt í að skipuleggja þitt hverfi 
og móta Reykjavík til framtíðar.

Vesturbær Hagaskóli 16. sept. 17–19

Hlíðar Kjarvalsstaðir 17. sept. 17–19

Laugardalur Laugardalshöll 18. sept. 17–19

Háaleiti - Bústaðir Réttarholtsskóli 19. sept. 17–19

Breiðholt Gerðuberg 23. sept. 17–19

Árbær Fylkishöll 24. sept. 17–19

Grafarholt - 
Úlfarsárdalur Ingunnarskóli 25. sept. 17–19

Grafarvogur Gufunesbær 26. sept. 17–19

Vinna við hverfisskipulag í Miðborg og á Kjalarnesi er ekki hafin.

Andri Friðjónsson útskrifaðist
sem stúdent og sjúkraliði frá FB
á haustönn liðins árs og jafn
framtereittþúsundastieinstak
lingurinnsemlýkurþvínámifrá
skólanum. Andri tók þátt í sam
félagsverekni á vegum skólans
og félagsstarfsins í Gerðubergi
ogsagðiverkefnibæðihafaver
iðlærdómsríktoggefandi.



Friðbjörg Sif Grjetarsdótt
ir kennari er Breiðhylt
ingur. Hún er alin upp í
Kóngsbakkanum fráþrig

gja ára aldri og síðar íHléskóg
unum.Húnbjóum tíma íKópa
voginum en segir að hugurinn
hafialltaf staðið til að faraheim
í Seljahverfið einsoghúnkallar
það.Breiðholtsblaðið leitviðhjá
henniogRíkarðiRíkarðssynieig
inmannihennar íDynskógunum
fyrirskömmu.

„Get ég að stoð að þig,“ spurði 
mað ur sem kom ak andi á grá
leit um jepp lingi þeg ar hann kom 
auga á komu mann nokkurn stan
da á lóð húss sem greini lega var 
merkt núm er 3. „Ég átti von á að 
hitta fólk en það virð ist eng inn 
vera heima,“ svar aði komu mað
ur og gekk í átt ina að jepp lingn
um. „Þú ert trú lega á leið til okk ar 
en það hef ur gleymst að segja þér 
að koma í þaklausa hús ið. Þetta 
hús er líka núm er 3 en stend ur við 
aðra skóga,“ seg ir mað ur inn og 
bend ir lengra inn í botn lang ann 
þar sem ann að hús með núm er inu 
3 er að finna og menn voru uppi á 
þaki við vinnu sína. Þarna reynd ist 
kom inn Rík arð ur Rík arðs son eign
mað ur Sifj ar eins og hún er jafn
an köll uð og sagði bros leit ur að 
þarna sæ ist hvað ná granna varsl an 
væri sterk – hef ur þó trú lega vit að 
um að komu mað ur væri að fara 
að eins  vill ur veg ar. „Við erum að 
skipta um þak,“ sagði hann þeg ar 
heim að hús inu var kom ið. „Þetta 
var kom ið á við halds stig og þeg
ar far ið var að róta und ir járn
inu kom galli í ljós og því verð ur 
þetta meira verk en við ætl uð um 
í upp hafi.“   

Moldarvegirog
snjóþyngsli

„Ég er eitil harð ur Breið hylt
ing ur,“ seg ir Sif þeg ar hún hef ur 
kom ið með kaffi bolla og lagt á eld
hús borð ið. „For eldr ar mín ir flutti 
í Kóngs bakk ann með frum burð inn 
þeg ar ég var tveggja ára. Til drög 
þess voru að þau voru ung hjón 
rúm lega tví tug og þurftu að koma 
þaki yfir höf uð ið. Pabbi starf aði 

sem bif reiða stjóri á þeim tíma og 
með því opn að ist leið in í Kóngs
bakk ann en bif reiða stjóra fé lag ið 
var eitt þeirra fé laga sem stóð að 

baki bygg ing um í hinu nýja Breið
holti. Mig minn ir að við höf um ver
ið þau fyrstu sem flutt um í stiga
gang inn og eina fólk ið þar til að 

byrja með. Bygg ing in var á fram
kvæmda stigi. Ekki kom in opn an
leg fög fyr ir glugg ana svo dæmi sé 
tek ið. Göt urn ar voru ófrá gengn

ar. Hálf gerð ir mold ar veg ir og oft 
ófært upp eft ir á vetr um enda var 
veð ur lag ið með öðr um hætti um 
og upp úr 1970 en ver ið hef ur und
an farna vet ur og meiri snjó þyngsli. 
For eldr ar mín ir bjuggu í nokk ur 
ár í Kóngs bakk an um en byggðu 
sér síð an hús við Hlé skóga 4 og 
við flutt um þang að 1974. Því má 
segja að ég sé í tún inu heima því 
Hlé skóg arn ir eru hér ofan við Dyn
skóg anna og lönd in liggja næst
um því sam an. Þessi um skipti tóku 
tals vert á. Drátt ur varð á bygg
inga fram kvæmd un um og for eldr ar 
mín ir lentu á tíma bundnu flakki 
með okk ur börn in og svo var flutt 
inn um leið og hægt var að loka 
hús inu. Við flutt um inn í svefnálm
una. Eld hús inu var kom ið fyr ir í 
fata her berg inu til bráð birgða. 
Fyrstu vik urn ar í nýja hús inu var 
stór sand bing ur á miðju stofu gólf
inu þar sem bræð ur mín ir voru að 
leik. Það er göm ul og ný saga hér á 
landi að fólk hef ur þurft að leggja 
mik ið á sig til þess að koma sér 
upp hús næði. Mun ur inn frá þess
um tíma er ef til vill sá að þá vann 
fólk meira sjálft að húsa smíð inni.“ 

Gróðurinnbreytti
veðurlaginu

Sif lít ur út um eld hús glugg ann, 
á gróð ur inn sem er fyr ir löngu 
far inn að byrgja út sýni ef þannig 
er á mál in lit ið. „Það var að eins 
öðru vísi um að lit ast þá,“ seg ir 
hún. „Breið holt ið var ber ang ur á 
þess um tíma en með byggð inni 
og ekki síst með trjá rækt inni hef
ur veð ur lag ið breyst mik ið. Skipu
lag byggð ar inn ar er líka með þeim 
hætti að því er ætl að að draga úr 
vindi og eft ir að trjá rækt in náði sér 
á strik er ekki hægt að segja ann að 
en að það ríki veð ur sæld í Breið
holt inu og ekki síst í Selja hverf
inu sem stend ur í brekkunni upp 
af gamla Breið holts bæn um. Áður 
en var byggt voru þetta að mestu 
melar og mó ar og þar voru þess ar 
hefð bundnu ís lensku mela jurt ir. 
Mað ur gat far ið út á næstu lóð og 
tínt ber þeg ar sumri tók að halla. 
Rjúp an var í garð in um á vor in og 
fyrstu árin – á með an hverf ið var 
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V i ð t a l i ð

Festiekkiræturutan
Breiðholtsins

FriðbjörgSifGrjetarsdóttirogRíkarðurRíkarðssonágóðristundu.
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að byggj ast var mik ið af auð um 
svæð um. Sum stað ar var bara eitt 
og eitt hús á stangli. En það var 
nóg af spýt um og öðr um bygg ing
ar efn um út um allt og margt fyr ir 
krakka að gera þótt eng in skipu
lögð leik svæði væru kom in. Nú eru 
öll leik svæði orð in skipu lögð og 
krakk ar sem þá léku sér úti kom in 
i leik skóla. Ég átti mér líka ann að 
at hvarf sem barn. Ég átti afa og 
ömmu í sveit – aust ur und ir Eyja
fjöll um og þar kynnt ist ég al vöru 
sveita mennsku þótt Breið holt ið 
minnti nokk uð á sveit svona fyrstu 
árin.“

VannífiskiíKópavogi
En svo lá leið Sifj ar út úr Breið

holt inu. „Já – að því kom að ég 
flutti að heim an eins og aðr ir og ég 
flutti yfir merk in – yfir í Kópa vog
inn. Þá var lengra í Kópa vog inn en 
eft ir að hann byggð ist al veg upp 
að Breið holt inu. Ég hafði kynnst 
Kópa vogi nokk uð vegna þess að 
ég vann þar í fiski sem ung ling ur. 
Þetta hljóm ar ef til vill frem ur ótrú
lega en er þó al veg satt. Ég fékk 
vinnu með skól an um í frysti húsi 
sem hét Barð inn og var í Kópa
vogi. Mað ur labb aði í vinn una en 
Barð inn var í hvítu hús un um aft an 
við bens ín stöð ina þar sem Funi 
er. Svo þeg ar ég fór að búa með 
Rikka þá bjugg um við fyrstu árin í 
Kópa vogi. Við bjugg um á góð um 
stöð um við Furu grund ina og síð
ar við Skóg ar hjall ann. Þeg ar við 
flutt um þang að stóð ég í þeirri trú 
að ég væri að ég væri að flytj ast í 
ná grenni æsku stöðv anna. En ég 
festi aldrei ræt ur þar  þarna í suð
ur hlíð um Kópa vogs ins og raun
veru lega aldrei utan Breið holts ins. 
Ég reyndi oft að labba á milli – yfir 
í Selja hverf ið en það var ekki auð
velt. Þetta voru tvö sveit ar fé lög 
og sam göng ur á milli þeirra voru 
nán ast eng ar. Það lá við að ég hálf
dræp ist í skurði sem var rétt við 
Breið holts braut ina. Greini lega var 
ekki ætl ast til þess að fólk væri 

að fara þarna á milli og sveit ar fé
lög in Kópa vog ur og Reykja vík ur
borg komu sér ekki sam an um eitt 
né neitt í þeim mál um. Ég vand ist 
Kópa vog in um aldrei og við seld um 
í suð ur hlíð un um og keypt um okk
ur hús í Selja hverf inu þar sem við 
vor um kom in í göngu færi við hús 
for eldra minna. Þessi ár sem ég 
kalla fram hjá halds ár frá Breið holt
inu urðu alls 10. Svo var ég kom in 
heim.“ 

Yndislegtaðkomaafturí
Seljahverfið

Sif seg ir mik inn mun hafa ver
ið að koma aft ur í Selja hverf ið. 
„Þetta var ynd is legt. Við eig um 
fimm börn sem voru í tón list ar
skóla, kirkju starfi, íþrótt um og 
fleiru, ég hafði nán ast ver ið eins 
og leigu bíl stjóri við að skutla þeim 
– fara með þau og sækja. Hér í 
Selja hverf inu vor um við kom in í 
göngu færi við alla æsku lýðs starf
semi auk þess sem þau gátu alltaf 
skot ist yfir í Hlé skóg ana til afa og 
ömmu. Rikka fannst það hálf veg is 
frá leit hug mynd að fara í Breið
holt ið til að byrja með. Hann ólst 
upp í Foss vog in um en nú vill hann 
hvergi ann ar stað ar vera. Það sýn ir 
að þótt Breið holt ið og Selja hverf ið 
virki ef til vill ekki sem að drátt ar
afl á fólk í byrj un þá er fólk fljótt 
að kynn ast kost un um og læra að 
meta þá.“

Ölduselsskólibyrjaðií
þremurskúrum

Sif hef ur kynnst Selja hverf inu 
frá fleiri hlið um en að al ast upp 
og búa þar með fjöl skyldu á full
orð ins ár um. Hún hef ur starf að 
þar við kennslu um ára bil. „Ég 
kenndi lengst af við Öldusels skóla 
en hef nú starf að við Selja skóla 
undan far in tvö ár. Ég tók mér frí 
frá kennsl unni í nokk ur ár. Fór í 
fram halds nám og eign að ist yngsta 
barn ið í leið inni. Þetta eru tveir 
mjög góð ir skól ar. Skóla starf ið er 
afar metn að ar fullt og skól arn ir eru 
stút full ir af efni leg um krökk um. Ég 
var sjálf í Öldusels skóla sem frum
byggi í hverf inu. Haf ist var handa 
við skóla bygg ing una að hausti til 
og skóla starf ið byrj aði í nokkrum 
skúr um sem hafi ver ið kom ið fyr
ir á bakka skóla grunns ins. Skól
inn var frem ur fá menn ur í fyrstu 
því ekki var flutt í nema til tölu lega 
fá hús. Ás laug Frið riks dótt ir sem 
var fyrsti skóla stjór inn kom ak andi 
upp eft ir á græna Saabin um sín um 
og manni fannst strax eins og við 
krakk arn ir ætt um í per sónu legu 
sam bandi við hana. Hún kom með 
nú tíma leg við horf inn í skóla starf ið 
til dæm is gagn vart for eldra starfi 
sem þá var enn nokk ur nýlunda. 
Mér fannst skóla starf ið full kom ið 
þótt um hverf ið líkt ist meira rjúk
andi rúst þar sem skóla bygg ing
in þok að ist smám sam an upp úr 

grunn in um. Ég hvarf held ur ekki 
al veg úr Öldu sel inu þótt ég lyki 
tí unda bekkn um því ég fékk vinnu 
við þrif við skól ann eft ir það. Á 
þess um tíma var al gengt að fólk 
afl aði sér auka tekna á þann hátt. 
Flest ir voru að byggja og alla vant
aði pen inga og því var þessi vinna 
mörg um kær kom inn. Ég út skrif að
ist sem tækni teikn ari frá Iðn skól
an um í Reykja vík og starf aði sem 
slík ur um ára bil. Seinna lá leið in í 
öld unga deild FB til að taka stúd
ents próf og það an í Kenn ara há
skól ann. Eft ir það varð ekki aft ur 
snú ið ,,því kennsl an á hug minn“. 

Fjölmenninginer
afhinugóða

Sif  hef ur mikla trú á sínu gamla 
og nýja hverfi. „Ég hef svo sann ar
lega mikla trú á Breið holt inu. Ég hef 
horft á góða þró un eiga sér stað í 
öll þau ár síð an ég var að al ast upp. 
Breið holt ið er löngu full byggt en ég 
hef þá trú að það eigi bara eft ir að 
efl ast. Inn við irn ir hafa breyst nokk
uð í gegn um tíð ina. Ég tel að við 
höf um orð ið svo láns söm að hafa 
feng ið fólk af ýms um þjóð ern um 
hing að í byggð ina. Fólk sem flyt
ur með sér áhrif marg breyti legr ar 
hugs un ar og menn ing ar. Fjöl menn
ing in er af hinu góða en við verð um 
líka að finna góð an og já kvæð an flöt 

og læra hvert af öðru. Á sama hátt 
og þeir sem koma og verða að læra 
á okk ar sam fé lag og ganga í takt við 
það um hverfi þar sem þeir kjósa 
að búa eig um við að læra af þeim 
og þeirra menn ingu og auðga okk
ur á þann hátt. Þetta er alltaf dans 
en báð ir verða stíga dans inn. Við 
verð um að vera opin en ekki eins og 
okk ur hætt ir stund um til – að loka 
á það sem okk ur finnst vera fram
andi.“ Sif seg ir eðli legt að vanda
mál geti kom ið upp þar sem tveir 
ólík ur heim ar eða hugs un ar hætt
ir mæt ast. „En við eig um að leysa 
þau. Vörn in felst ekki í að reyna að 
ein angra sjálf an sig. Oft er erf ið ast 
fyr ir fyrstu kyn slóð fólks sem flyt ur 
hing að að að lag ast nýj um hátt um. 
Fólk þarf að læra nýtt tungu mál á 
full orð ins ár um og að lag ast annarri 
menn ingu en það er vant. Næsta 
kyn slóð á auð veld ara með þetta því 
hún vex upp í þessu um hverfi frá 
bernsku þótt hún varð veiti sitt hvað 
frá sínu gamla heima landi. Krakk
arn ir eru oft ast fljót að ná ís lensk
unni og eiga þá mjög auð velt með 
að sam lag ast. ,,Þannig auðg um við 
hvert ann að í stað þess að láta mis
skiln ing og jafn vel for dóma blinda 
okk ur sín.“  Rikki kem ur nið ur af 
þak inu að ná sér í kaffi bolla. Komu
mað ur nýt ur góðs af og fær sér ann
an. Verða svo sam ferða út á göt una 
og ræða um skipu lags mál in. 

Þangbakka 10 (MJÓDD) • Sími: 557-2053
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Theódór Ingólfsson opnar
málverkasýninguna Málun í
BoganumíMenningarmiðstöð
inni Gerðubergi fimmtudag
inn 22. ágúst kl. 17. Theódór
Ingólfsson fæddist íReykjavík
1930ogbjótilfimmáraaldurs
áBjargarstíg16.Þáfluttihann
með fjölskyldu sinni áDjúpa
vog en þar vann faðir hans
sem læknir.Eftirníuáradvöl
á Djúpavogi flutti fjölskyldan
aftur til Reykjavíkur og hef
ur Theódór búið í Reykjavík
síðan.

Theódór er giftur Önnu Val
garðsdóttur og eiga þau þrjú
börn.Hafatvöþeirraerftmynd
listaráhuga föðursínsogverið
meðsýningará ljósmyndunog
myndverkum. Theódór stund
aðinámviðIðnskólanníReykja

víkogútskrifaðistsemprentari.
Fljótlega fórhannsvoaðvinna
hjádagblaðinuTímanumogvar
þar starfandi í fjörtíu ár, Fyrir
umtíuárumsíðanfórTheódór
aðsinnaáhugamálumsínumog
hefursótt leiðsögn ímálunhjá
Sveinbirni Einarssyni en hann
var með kennslu í Hvassaleit
isskóla.Theódór fékk einnig
leiðsögn í málun hjá Fanneyju
Valgarðsdóttur en hún kennir
máluníValhúsaskólaáSeltjarn
arnesi. Theódór hefur einnig
brennandi áhuga á bókum og
bókbandiogáídagmyndarlegt
safnafbókum.

Á sýningunni eru landslags
verk unnin í akríl. Sýningin
stendur til 13. október og er
opinvirkadagakl. 11 til 17og
kl.13til16umhelgar.

Theódórsýnir
íBoganum

Eitt verka Theó dórs sem er á sýn ing unni í Bog an um.

Hauststarfið í félagsstarfinu í
Gerðubergierhafiðogerunnið
er að gerð haust og vetrardag
skrár.Félagsstarfiðeropiðfólki
áöllumaldriallavirkadagafrá
kl.9.00til16.30ogerstarfsfólk
ástaðnumtilkl.17.00.

Tréútskurður er á mánud. og
miðvikud. kl. 9.00 til 16.30oger
EinarJónassonleiðbeinandi.

Söngur,dansog léttar leikfimi
æfingar ogharmonikkutónlist er
alla miðvikud. kl. 10.00 og staf
gangaogléttgangaumnágrennið
eráþriðjudögumogföstudögum
kl. 10.30. FélagHeyrnarlausra er
meðstarfsaðstöðuífélagsstarfinu
íGerðubergi. Starfiðeráþriðju
dögum og fimmtud. kl. 11.00 til
15.00oghefurAnna JónaLárus
dóttir umsjón með því. Kóræf
ingar Gerðubergskórsinshefjast
síðar ímánuðinumogstjórnandi
er Kári Friðriksson sem fyrr.
Nýir félagar eru sérstaklega vel
komnirenekkieralveg frágeng
iðmeðæfingadagaog tíma.Vig
dísHansen leiðbeinir svo í gler
skurðinumsemhefstþriðjud. 3.
september og bókbandið hefst

föstud. 6. september. Leiðbein
andiþarerÞröstur Jónsson.All
ar ábendingar um starfsemi og
þjónustu vel þegnar, netfang

gudrun.jonsd@reykjavik.is, s.
5757720, og svo til starfsfólks á
staðnum.

Hauststarfiðhafiðí
félagsstarfinuíGerðubergi

Margt er unn ið í fé lags starf inu í Gerðu bergi. Hér eru þær Mar grét 
Mar geirs dótt ir sem lengi starf aði sem for mað ur fé lags eldri borg ara, 
Guð rún Jóns dótt ir for stöðu mað ur fé lags starfs ins og Sig urtrós Krist
ins dótt ir frá Garð heim um við jóla tré sem Garð heim ar gáfu en þátt
tak end ur í fé lags starf inu prjón uðu jóla skraut ið í prjóna kaff inu.

  

 Þarf þú að bæta þekkingu þína á nýjungum í umferðinni?
 Bjóðum upp á bæði fræðilega og verklega þjálfun.

 Bóklegt námskeið fyrir bifhjól (stór). 

 Bóklegt námskeið fyrir létt bifhjól (skellinöðrur).

 Nýjung ökuhermar notaðir við alla bifhjólakennslu.

 Fagmennska í fararbroddi.

Breiðholtsbúar: Ökuskólinn í  hver finu ykkar. 
Auk hefðbundins rétt indanáms bíður Ökuskóinn í  Mjódd  
upp á eft ir farandi f jölda námskeiða m.a.

Upplýs ingar  og innr i tun í  s íma 567  0300.   Op ið  10–17  a l la  daga .

B-réttindi:

Námskeið alla virka daga hefst kl. 17:00

B-réttindi á pólsku, ensku og tælensku

Námskeið vegna akstursbanns

Námskeið til B-réttinda fyrir þá sem
 þurfa að læra á sínum hraða í samvinnu

við Fjölmennt

Önnur námskeið:

Aukin ökuréttindi (meirapróf)

 Vistakstur

 Bifhjólanámskeið

Atvinnuleyfishafanámskeið í samvinnu
við Vegagerðina

 Flutningur hættulegra efna ADR

Lærið þar sem þekking og reynsla er í fyrirrúmi. Yfir 40 ár í fagmennsku.

www.bi lprof. is

Vistakstur

Sérstakt leiðbeinendanámskeið 
vegna æfingaaksturs 
á tveggja vikna fresti.

Al l t  kennsluefn i  inn i fa l ið  í  námskeiðsgja ld i !

mwww.bilprof.is

Óskemmtileg sjón blasti við börnum,
kennurumogöðrustarfsfólkiBakkaborgar
þegar leikskólinnhóf störfað loknusum
arhléi.Búiðvaraðrífauppkartöflugrösen
börninhöfðu settniðurkartöflur í lítinn
reitáliðnuvoruoghlökkuðutilaðathuga
umuppskerunaaðsumarhléinuloknu.

Í staðsumarvaxinnakartaflna lágugrös
in á víð og dreif um svæðið og uppsker
an ónýt börnunum og starfsfólki Bakka
borgar til ama og hryggðar. Börnin urðu
skiljanlega fyrir miklum vonbrigðum með
þessaaðkomusemeróskiljanlegmeðöllu.
Skemmdarverk eru þó ekkert einsdæmi. Í
síðastatölublaðiBreiðholtsblaðsinsvarsagt
fráþvíaðsetubekkirsemkomiðhefurverið
fyrirviðgöngustíga íBreiðholtiverðaaftur
ogaftur fyrirbarði skemmdarvarga.Breið
holtbúareruhvattir til að látaBreiðholts
blaðið vita verði þeir varir við skemmdar
verkafþessueðaöðrutagiíBreiðholtinu.

Kartöflugarðureyðilagður

Tvö barn anna á Bakka borg virða eyði legg ing una fyr ir sér. 
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Innritun á
haustnámskeiðin

er hafin.

Skoðið heimasíðuna
www.myndlistaskoli.is

Sportvörur • Leikföng • Ritföng

Boltinn í beinni

Gullnáman

Gjafavörur, snyrtivörur og fylgihlutir í úr vali

 

Krá • Sportbar

Persónuleg 
þjónusta.

Verslið í 
vinalegu 

umhverfi!

Hólagarður

Nýlegavar styrkjumúthlutað
úrHeitapottinumogfórathöfn
in fram íEddufelli. ElsaHrafn
hildur Yeoman, forseti borgar
stjórnar, afhenti styrkina sem
renna til fjölbreyttra verkefna
ungsfólksíBreiðholtinu.

VerkefniðumHeitapottinner
ávegumHinshússinsogerætl
að að efla hverfisvitund, stuðla
að jákvæðri ímyndhverfisinsog
styðjavið fjölbreyttogskemmti
legtsamfélagíBreiðholti.

Verkefninsem fengustyrkieru
eftirfarandi:

•BORGRaftónleikar(JónRegin
baldÍvarsson)200.000.

• Dansstúdíó í Fellagörð
um (Uldarico Rafael De Luna) 
200.000.

• Grísalappalísa, tónleikar í
Mjódd (Bergur Thomas Ander
son)200.000.

• Hjólabraut v. Breiðholt/
Kópavog(SölviSteinnJónsson) 
200.000.

• Hjólabrettagarður í Selja
hverfi (Brynjólfur Gunnarsson)
200.000.

• Listasýning Gerðubergi og
götum Breiðholts (Þorbjörg Ósk
Eggertsdóttir)200.000.

• Skautasvell Ungmennaráðs
Breiðholts (Katrín Björk Krist
jánsdóttir)200.000.

• TónleikaríBreiðholti(Fanney
ÓskÞórisdóttir)200.000.

• Mála trégrindverk á Leikn
isvelli (Alda Lilja Geirsdóttir) 
50.000.

„Ég er alin upp við það að
Breiðholtiðséeitthvaðgettósem
það er bara engan veginn, þan
nigaðþaðþarfaðbreytaþessari
ímynd“, sagði Fanney Ósk Þór
isdóttir einn 10 styrkþega sem
munu á næstunni framkvæma
uppbyggilega hluti í Breiðholt
inuenhúnhlautídag200.000kr.

styrk til tónleikahalds. Á meðal
verkefna sem fengu styrk voru
skreytingar á opnum svæðum,
dansnámskeið,gerðhjólabrautar,
tónleikahald, listasýningar, bætt
hjólabrettaaðstaða ofl. Alls var
1.6 milljón króna úthlutað í dag
enungt fólkáaldrinum16 til 25
gat sótt um styrki frá 50.000 kr.
uppí200.000kr.

Styrkjumúthlutaðúr
Heitapottinum

Elsa Hrafn hild ur Yeoman af henti styrk ina í Eddu fell inu.

 
KJÚKLINGURGRILL

17 JÚNÍ
*************************

*************************Sími:5672300www.17junigrill.is

 
KJÚKLINGURGRILL

17 JÚNÍ
*************************

*************************Sími:5672300www.17junigrill.is

klipp-art
h á r g r e i ð s l u s t o f a n
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Þriðja kyn slóð in er hug tak 
sem far ið er að ryðja sér til rúms 
í um ræð um um mál efni eldri 
borg ara eða fólks sem er við eða 
búið að ljúka hinu hefð bundna 
starfs skeiði. Þessi hug mynda
fræði hef ur náð til Ís lands því 
fyrstu U3A sam tök in voru stofn
uð hér á landi í mars á liðnu ári. 
Þetta sjón ar horn á síð ari hluta 
mannsæv inn ar fel ur í sér mögu
leika til að auka líf gæði fólks 
sem hef ur lok ið hefð bundn um 
störf um en býr að góðri heilsu 
og starfs kröft um.

U3A er skamm stöf um fyr ir The 
Uni versity of the Third Age eða 
há skóli þriðja ald urs ins. U3A er 
hluti af al þjóð legri hreyf ingu sem 
nú hef ur náð hing að til lands. 
Fyrstu U3A sam tök in voru stofn
uð í Frakk landi fyr ir 40 árum og 
hafa síð an breiðst út til í 30 til 
40 landa víðs veg ar um heim inn. 
Starf U3A Reykja vík bygg ir á hug
tak inu „að læra svo lengi sem lif
ir“. Starf ið fer fram í hóp um sem 
taka fyr ir við fangs efni sem hóp
arn ir velja sjálf ir eft ir áhuga sviði 
þeirra sem í þeim eru. Ekki eru 
sett skil yrði fyr ir þátt töku og eng
in próf eru tek in. Með þátt töku í 
starfi U3A Reykja vík er hægt að 
fræð ast í góð um fé lags skap, eign
ast ný áhuga mál og mynda ný 
tengsl jafnt inn an lands sem utan.

Hver er þriðja kyn slóð
in? – hvern ig þarf hún að 
bregð ast við?

Þor leif ur Gunn laugs son vara
borg ar full trúi  hef ur unn ið að 
mál efn um eldra fólks með al ann
ars og kynnt sér starf semi þriðju
kyn slóð ar há skól ans. Hann seg ir 
þessa nálg un mjög áhuga verða. 
„Segja má að venju legri mannsæ
vi standi sam an af þrem ur kyn
slóða bil um. Hið fyrsta tek ur til 
bernsk unn ar og ung dóms ár anna, 
næsta til hinn ar hefð bundnu 
starfsæfi og hið þriðja þeg ar þeim 
hluta æv inn ar lík ur. Ég hef veitt 
því eft ir tekt í sam skipt um mín

um við þenn an þjóð fé lags hóp að 
eldri borg ara hug tak ið fer í taug
arn ar á mörg um. Fólk á þessu 
ævi skeiði stend ur sam an af mjög 
fjöl breytt um hópi. Ytri sem innri 
að stæð ur þess eru marg breyti
leg ar og helg ast af ýms um þátt um 
á borð við heilsu far, efna hag, og 
öðru en stóra breyt ing in er að 
við kom andi hætt ir að að vinna.

Fólk sett í skil greinda 
kassa

Þor leif ur seg ir okk ur tamt að 
setja fólk inn í fyr ir fram skil
greinda kassa en þeir eigi alls ekki 
við þeg ar kem ur að þessu ævi
skeiði. „Lífslík ur fólks eru mun 
lengri en var á árum áður. Þar 
kem ur bætt og auk in lækn is
fræði leg þekk ing og heilsu gæsla 
til sög unn ar en einnig ýms ir aðr
ir þætt ir. Færri hafi unn ið mikla 
erf ið is vinnu og eru lík am lega illa 
farn ir af þeim sök um og margs
kon ar lík am legt og and legt við
hald á sér stað sem var til tölu lega 
óþekkt á árum áður. Í dag get ur 
fólk orð ið 90 til 100 ára án þess 
að lenda í mikl um heilsu fars leg
um vand ræð um. Þess ar breyttu 
að stæð ur og hug mynd ir um ald
urs mörk fólks liggja að baki því 
sem U3A eru að fást við. Á þeirra 
veg um er ver ið að setja upp ýmis 
prógrömm sem fólk get ur val
ið. Þessi hug mynda fræði hef ur 
nú náð hing að til lands og voru 
fyrstu U3A sam tök in stofn uð hér 
á landi fyr ir rúmu ári en þau hafa 
tengsl við hina al þjóð legu hreyf
ingu. Þetta er mjög áhuga vert 
vegna þess hversu eldra fólk er 
al mennt orð ið frískara en áður en 
þarf að takast á við ýms ar breyt
ing ar í lífi sínu burt séð frá heilsu
fari og starfs getu.“ 

Ekki hár ald ur
Þor leif ur seg ir að marg ir sem 

náð hafa 67 ára aldri eða að fylla 
sjö ára tugi séu full frískt fólk með 
góða vinnu getu og marg ir kjósa 
að geta ver ið leng ur á vinnu

mark aði. Margt af fólki á þessu 
ald urs skeið búi yfir mik illi reyn
slu og hafi margt fram að færa 
á vinnu mark aði. Af þeim sök um 
þurfi að gefa fólki kost á ákveðnu 
vali varð andi starfs lok  til dæm
is frá 67 ára til 72. Marg ir hlakki 
líka til starfs lokanna og séu bún ir 
að und ir búa þau á ýmsa vegu á 
með an aðr ir hafa full an hug á að 
starfa leng ur. „Ég lít á val af þessu 
tagi sem mann rétt indi og til bóta 
fyr ir sam fé lag ið.“ En hvað tek ur 
við að lokn um stafs degi. Þor leif
ur seg ir að fólk þurfi oft af fara í 
gegn um hálf gerð an frum skóg af 
lög um og regl um sem geti ver ið 
flók in og ill skilj an leg þeim sem 
ekki hafa lest ur og túlk un laga að 
at vinnu. Fólk þurfi því stund um 
lög fræði að stoð til þess að finna 

rétt sinn í sam fé lag inu. „Ég tel 
það kröfu fólks að lög og regl
ur séu að gengi leg og sett fram á 
manna máli þannig að flest ir geti 
skil ið þau. Sjálfs á kvörð un ar rétt
ur inn sem er mik il væg ur þarf að 
vera rík ur.“

Fjár hags á hyggj ur auka á 
van líð an

Þor leif ur bend ir á að marg ir 
lækki í tekj um þeg ar starfs degi 
lýk ur. Þótt fólk eigi eft ir launa rétt 
jafn ast hann oft ekki á við þær 
tekj ur sem það hafði áður. Sum ir 
búi að góð um efn um en aðr ir hafi 
ekk ert ann að en grunn líf eyri fyr ir 
sig að leggja. „Þarna get ur ver
ið um veru leg an að stöðumun að 
ræða og þeir sem lækka í tekj um 
þurfa oft að gera mikl ar breyt
ing ar á venj um sín um og neyslu
hátt um. Margt eldra fólk tap aði 
sparn aði í hrun inu. Til dæm is fólk 
sem átti fjár muni í hluta bréf um 
og í hin um svoköll uðu pen inga
mark aðs sjóð um sem bank arn ir 
komu á fót. Eldra fólk hef ur líka 
oft áhyggj ur af börn um sín um og 
jafn vel barna börn um sem töp
uðu fjár mun um í banka hrun inu. 
Af kom end ur voru líka að tapa. 
Eldra fólk var ef til vill búið að 
selja stóra eign og minnka við 
sig og lagði ein hverja fjár muni 
af kom end um sín um til handa sem 
rýrn uðu eða hurfu í hrun inu eft ir 
því hvern ig þeim var kom ið fyr
ir. Þeg ar fólk er hætt að vinna og 
býr ein göngu við líf eyr is greiðsl ur 
hef ur það fáa mögu leika til þess 
að rífa sig upp. Fjár hags á hyggj ur 
fólks á efri árum auka oft á van
líð an þess og sá hóp ur sem býr 
við þær er hlut falls lega stærri 
en áður. Því er að mörgu að hyg
gja þeg ar mál efni eldra fólks eða 
þriðju kyn slóð ar inn ar eru ann ars 
veg ar. Þar er fjár hags lega hlið
in eitt en fé lags lega hlið in sem 
oft er tengt starfs lok um ann
að og þar kem ur starf U3A eða 
há skóla þriðju kyn slóð ar inn ar 
til sög unn ar.“ 

Hjúkr un ar heim il ið – 
hvenær verð ur það lausn

Eitt af því sem snert ir þriðju 
kyn slóð ina eru hjúkr un ar heim

il in og hvenær fólk þarf á þjón
ustu þeirra að halda. Þor leif ur 
seg ir það op in bera stefnu hér á 
landi að fá fólk til þess að vera 
sem lengst heima. Það hafi tvo 
kosti. Ann ars veg ar þann að flest
ir dvelji eins lengi á heim il um 
sín um og þeir geta sem er mun 
kostn að ar m inna fyr ir sam fé lag ið. 
Hinn sé sá að flytj ast á hjúkr un ar
heim ili eða sam bæri lega stofn un 
þeg ar fólk get ur ekki ann ast um 
sig vegna sjúk dóma eða hrörn un
ar. Hann seg ir að þetta haf reynst 
vel og fólk kunni al mennt að meta 
að því sé gert kleyft að dvelja eins 
lengi heima og unnt er og þá komi 
heima þjón ust an til. Einn vandi 
brenni þó dá lít ið á núna. Hann sé 
sá að þeg ar ein stak ling ur í hjóna
bandi þarf á um önn un hjúkr un
ar heim il is að halda en maki hans 
býr við fulla heilsu. 

Vist un ar mat ið veld ur 
vanda

„Í nú gild andi kerfi ræð ur svo
kall að vist un ar mat því hvort þörf 
er tal in fyr ir að fólk fái pláss á 
hjúkr un ar heim ili,“ held ur Þor
leif ur áfram. Þeg ar að eins ann ar 
að il inn þarf á því að halda, eins 
og oft ast er,  koma fram vand
mál um að skiln að eins og við 
þekkj um úr ný legri um ræðu. Mér 
finnst skipta máli að taka á þess
um vanda vegna þess að þarna 
er um sjálfs á kvörð un ar rétt fólks 
að ræða. Til finn ing ar fólks eru 
held ur ekki á eina vegu í þess um 
efn um. Marg ir eru bún ir að vera 
með sjúk ling jafn vel til margra 
ára á heim il inu og vilja ekki flytja 
með hon um inn á hjúkr un ar heim
ili held ur dvelja áfram í heima
hús um og halda sam bandi við 
ást vin sinn það an eft ir því sem 
kost ur er. Tvö föld inn lögn má því 
ekki verða að kvöð held ur verð ur 
að hafa ákveð inn sveigj an leika í 
þessu vegna þess að aðr ir vilja 
fylgja ást vini sín um inn á stofn
un þeg ar hann get ur ekki leng ur 
not fært sér heima hlynn ing una. 
Ann ar vandi er að við búum ekki 
við nægj an lega góða heima hlynn
ingu og þar er eink um fjár skorti 
um að kenna. Hér í Reykja vík er 
búið að þrengja mjög að þess
um mála flokki. Ráðn inga bann 
er að ein hverju leyti  í gildi og 
ill mögu legt að fá fólk til af leys
inga. Þrif eru eldra fólki oft erf ið 
þótt það geti ann ast um sig að 
öðru leyti. Þarna þurf um við að 
taka til hend inni vegna þess að 
heims þjón ust an verð ur alltaf 
ódýr ari en inn lögn á stofn an ir auk 
þess sem hún get ur lengt þann 
tíma um tals vert sem eldra fólk 
og las burða get ur búið heima. 
Þetta teng ist allt sam an. Starfs
geta fólks, heilsu far, efna hag ur og 
hvern ig það get ur var ið þess um 
hluta æv inn ar á sem best an máta. 
Þarna kem ur há skóli „þriðju kyn
slóð ar inn ar“ til sög unn ar ásamt 
ýmsu öðru.“

Nýj ung í mál efn um eldra fólks

ÞorleifurGunnlaugsonvaraborgarfulltrúi.

Þetta teng ist allt 
sam an. Starfs geta 

fólks, heilsu far, efna
hag ur og hvern ig það 
get ur var ið þess um 

hluta æv inn ar á sem 
best an máta.

Ökum varlega!
Skólarnir eru að byrja!

ALLTAF FULLT BORÐ 
AF FERSKUM FISKI
OG FISKRÉTTUM

Opið alla virka daga kl. 9 – 18:30.



Nú geta börn og ung menni í 
Breið holt inu sótt mynd list ar nám
skeið í heima byggð því í haust 
verð ur boð ið upp á mynd list ar
nám skeið fyr ir börn og ung linga 
á aldr in um sex til 16 ára á veg um 
Mynd lista skól ans í Reykja vík í 
hús næði frí stunda mið stöðv ar inn
ar Mið bergs, Gerðu bergi 1. Nám
skeið in verða kennd í ald urs hóp
un um 6 til 9 ára, 10 til 12 ára og 
13 til 16 ára. Fyr ir yngri ald urs
hópana eru í boði nám skeið þar 
sem unn in verða fjöl breytt verk
efni í tví vídd og þrí vídd þar sem 
mark mið ið er að örva skap andi 
hugs un, þjálfa sjón ræna at hygli 
barn anna og þroska til finn ingu 
þeirra fyr ir formi og efni. Fyr ir 
ung ling ana verð ur boð ið upp á 
sér hæfð ara nám skeið í teikn ingu. 

„Við erum virki lega ánægð að 
geta boð ið upp á þessi nám skeið í 
einu af þeim hverf um borg ar inn ar 
sem er hvað lengst frá hús næði 
okk ar á Hring braut“ seg ir Hall
dóra Ingi mars dótt ir, deild ar stjóri 
barna og ung linga deild ar skól
ans í sam tali við Breið holts blað ið. 
„Það seg ir sig sjálft að það hef
ur ekki ver ið hlaup ið að því fyr
ir börn og ung linga í Breið holti 
að sækja mynd list ar nám skeið til 
okk ar vest ur í bæ og því er virki
lega gleði legt að geta boð ið upp á 
nám skeið in í Mið bergi, inn an um 
það góða starf sem þar fer fram.“ 
Hall dóra seg ir að í frí stunda könn
un sem unn in var í Breið holti á 
síð asta ári hafi glögg lega sést hve 
mik ill áhugi sé á að fá mynd list
ar nám skeið í hverf ið, enda fari 
skrán ing in á nám skeið in í Mið
bergi vel af stað. 

Áhersla á mynd list
ar kennslu barna og 
ung menna

Allt frá stofn un Mynd lista skól

ans í Reykja vík árið 1947 hef ur 
ver ið lögð rík áhersla á mynd list
ar kennslu barna og ung menna. 
Þar eru þó einnig kennd fjöl mörg 
nám skeið fyr ir full orðna, til við
bót ar við fullt nám á fram halds og 
há skóla stigi. „Við erum að vona að 
þessi nám skeið geti ver ið fyrstu 
skref in í átt að fjöl breytt ari starf
semi okk ar í Breið holti, þannig að 
við gæt um í fram tíð inni jafn vel 
boð ið upp á nám skeið fyr ir full
orðna.“ Nám skeið in í Mið bergi eru 
kennd einu sinni í viku, 10 vik ur í 

röð, og hefst kennsl an í annarri 
viku októ ber mán að ar. Hægt er að 
skrá sig og fá frek ari upp lýs ing
ar um nám skeið in á heima síðu 
Mynd lista skól ans www.mynd lista
skol inn.is. Verk efn ið hef ur feng ið 
styrki úr tveim ur sjóð um Reykja
vík ur borg ar, ann an úr Hverf is sjóði 
og hinn frá Skóla og frí stunda ráði.
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Mynd list ar nám skeið í Mið bergi

OPIÐ MÁN-FÖS 9-18   |   LAU  10-16   |   ÁRMÚLI 40   |   S: 517 4600   |   WWW.MARKID.IS

Birt með fyrirvara um myndbrengl og prentvillur

Allir sem kaupa hjól í Markinu
 fá aðild að þjónustusamningi í 6-12 mán.

FJALLAHJÓL - DÖMUHJÓL - GÖTUHJÓL - BARNAHJÓL - FATNAÐUR - HJÁLMAR O.FL.

UTSALAN

ER HAFIN

KOMDU VIÐ OG
GERÐU FRÁBÆR KAUP!

60%
AFSLÁTTUR

ALLT AÐ

Ekki gleyma að
leika þér

Mikið úrval

Innifalið í þjónustusamningi: 

Almenn yfirferð á hjólinu, stilling á gírum
og bremsum í 6-12 mánuði
10% afsláttur af vinnu á verkstæði og hjólavörum
Hámark 2 virkir dagar biðtími á verkstæði
20% afsláttur af hjálmi

Fyrirunglinganaverður
boðiðuppásérhæfðara

námskeiðíteikningu.

Ver ið er að vinna hverf is skipu
lag í átta borg ar hlut um en Kjal ar
nes og Mið borg in eru und an skil in 
en verða tek in fyr ir síð ar. Hverfi
skipu lagi borg ar inn ar er ætl að það 
metn að ar fulla hlut verk að leggja 
grunn að þró un hverfa borg ar inn
ar inn í fram tíð ina á vist væn um 
for send um. 

Reykja vík ur borg hef ur und an far ið 
stefnt að auknu sam ráði við íbúa og 
með hverf is skipu lags vinnu verð ur 
kom inn skýr vett vang ur fyr ir sam
ráð er varð ar skipu lags, sam göngu 
og um hverf is mál. Slík ur vett vang ur 
hent ar til að mynda vel þeg ar fara á 
í breyt ing ar á skipu lagi, göt um eða 
öðru er varð ar um hverfi íbúa. Íbú ar 
verða hvatt ir til þess að koma sín um 
sjón ar mið um á fram færi í gegn um 
þær sam ráðs leið ir sem hverf is skipu
lags vinn an mun bjóða upp á. Það 
verð ur með al ann ars sam ráðsvef ur 
þar sem íbúa geta skrif að ábend ing
ar og hug mynd ir ásamt því sem hug
mynda köss um verð ur kom ið upp 
víðs veg ar um hverf in og vinnufund ir 
íbúa verða haldn ir. Íbú ar þekkja alla 
jafna um hverf ið sitt mjög vel og  það 
er mark mið Reykja vík ur borg ar að 
nýta sér þann þekk ing ar auð sem 
býr í íbú um inn í hverf is skipu lags
vinn una.  Á menn ing arnótt verð ur 
Hlemm ur helg að ur sam ráði og verð
um íbú um Reykja vík ur boð ið vel
kom ið að leggja leið sína þang að og 
kynna sér verk efn ið bet ur. Í kjöl far ið 
verð ur verk efn ið kynnt enn bet ur. 
Boð að verð ur til íbúa funda í sept
em ber. 

Hægt er að nálg ast frek ari upp lýs
ing ar á www.hverf is skipu lag.is

Hverf is
skipu lag 
borgarinnar
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www.breiðholt.is

Lemonlax
Aðalréttur fyrir fjóra.

1 laxaflak, meðalstórt
1 krukka lemon mayonnaise
   salt
3 msk fersk steinselja, söxuð
1 msk ferskur graslaukur, 
   saxaður
1 stk appelsína

Aðferð:
Skerið laxinn í steikur í sömu 
stærð og grillspaðinn er. 
Blandið saman steinselju 
og graslauk við lemon 
mayonnaise og smyrjið 
á laxasteikurnar. Skerið 
appelsínuna í sneiðar og 
leggið á laxasteikurnar. 
Grillið á roðhliðinni eingöngu, 
en reynið að halda grillinu eins 
heitu og hægt er á meðan.

Þessar tvær víntegundir
henta einstaklega vel
með þessum rétti.

Matur og vín:

Montalto Pinot Grigio 
frá Sikiley
- 1.699 kr.
Ljóssítrónugult. Létt meðalfylling, þurrt, 
fersk sýra. Pera, melóna, sítrus.
 

Gato Negro Chardonnay 
frá Chile 
-1.550 kr.
Ljóssítrónugult. Létt fylling, þurrt, fersk 
sýra. Ljós ávöxtur, melóna, pera.

Uppskrift mánaðarins
Höfundur uppskriftar mánaðarins er Daníel Pétur Baldursson matreiðslumaður og kjötmeistari Nóatúns. Daniel lærði til matreiðslumanns 
á Hilton Reykjavík Nordica og útskrifaðist þaðan árið 2009. Eftir útskrift þróaði Daniel hæfileika sína á Vocal Restaurant og fleiri stöðum. 

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

Vel staðsettur söluturn nálægt tveimur 
grunnskólum. Öflug DVD-leiga, spilakassar 
og Lottó. Stigvaxandi íssala með ísvél frá 

Kjörís. Turbochef ofn fyrir pizzur, franskar 
og samlokur. Nammibar og pylsupottur. 
Gott leiguhúsnæði á sanngjörnu verði. 

Góðir möguleikar fyrir 
úttsjónarsama rekstraraðila. 

V. 6,0 m.

Nánari upplýsingar á skrifstofu
Heimili fasteignasölu 530 6500.

Seljavídeó
er til sölu

FrystarmeðglerlokumíNettó
spara13milljónirkrónaáári. Í
lokuninnifelstmikillorkusparn
aður, stöðugra hitastig, minni
ísmyndunogmeirigæði frystra
matvara. Nú eru orkusparandi
glerlokkominíNettóíMjódd.

Unnið hefur verið markvisst
aðþvíaðspara raforkuogbæta
meðhöndlun og gæði frysti
vara í lágvöruverðsverslunum
Nettó.Þettaerm.a.gertmeðþví
aðsetjaglerloká28frystaíNettó
verslunum landsins að erlendri
fyrirmynd.Meðþessumbreyting
um sparar hver frystir fyrir sig
um 35.000 kílóvattstundir á ári,
eða sem nemur orkunotkun níu
meðalstórra heimila. Í krónum
talið nemur árlegur sparnaður
hversfrystisum470þús.kr.mið
að við raforkuverð til heimila.
Nettó mun með þessum hætti
spara árlega tæplega milljón
kílóvattstundir rafmagns eða
álíkaorkuogársnotkun250með
alstórra heimila. Heildarsparn
aður vegna þessara breytinga á
frystunumverðurþvísamtalsum
13milljónirkrónamiðaðvið raf
orkuverðtilheimila.

Meðþessumbreytingumhald
astgæðimatvörunnarennbetur
þarsemhitastigermunstöðugra,
ísmyndun minni,  auk þess

semorkusparnaðurinnmunleiða
til verðlækkunar á frystum mat
vörum. Raforkusparnaðurinn er
hluti af stefnu Nettó í gæða og
umhverfismálum. Í lok maí sl.
voru lokaðir frystarkomnirnotk
uníNettóíMjódd,Reykjanesbæ,
BorgarnesiogAkureyri. Íbyrjun
ágúst bætist við ný Nettóversl
unáGrandanumviðGömluhöfn
ina íReykjavík.Endurbótunumá
frystumverður lokið íöllumell

efuverslunumNettóumalltland
ánæstu12til18mánuðum.

ÞaðermatforráðamannNettó,
eftir að hafa fylgst með mæling
um í lokuðum frystum undan
farið, að gæði frosinna matvæla
hafi aukist mikið vegna þess að
kælingerbæðimeiriogstöðugri
en í opnum frystum. Endurbæt
urnar leiða einnig til þess að
minnaverður fargaðaf skemmd
um frystivörum sem er jákvætt
umhverfisvæntskref ímeðhöndl
unfrystivarahjáNettó.Umhverf
isvæn LED lýsing er í lokum
frystanasemeykursýnileikamat
varanna og auðveldar val neyt
endaáfrystivörum.

Nettó spar ar fjár muni og 
eyk ur gæði mat vara 

Viðskiptavinir Nettó í Mjódd skoða frystivörur nýkomnar undan
glerlokunum.

www.borgarblod.is
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Félag eldri borgara í Reykjavík og nágrenni kynnir 49 stórglæsilegar þjónustuíbúðir að 
Hólabergi 84 í Reykjavík. Íbúðirnar eru tengdar við Menningarmiðstöðina Gerðuberg 
þar sem mikið og ö�ugt félagslíf er fyrir eldri borgara. Að auki er bókasafn staðsett í 
Gerðubergi sem og mötuneyti.

Í nánasta umhver� Gerðubergs er heilsugæsla, tannlæknastofa, bakarí, Fella- og Hólakirkja, 
auk þess sem Breiðholtslaug er hinum megin götunnar.

Áhugasamir ha� samband við Byr fasteignasölu í síma 483 5800.

Hólaberg 84, Reykjavík
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Flatahraun 5a • www.utfararstofa.is
Vaktsími: 565 5892 & 896 8242 • Sólarhringsvakt

Komum heim til aðstandenda ef óskað er

ÚTFARARSTOFA HAFNARFJARÐAR

Kistur • Krossar • Sálmaskrár • Duftker • Blóm • Fáni • Gestabók • Erfidrykkja • Prestur

Suðurhlíð 35, Rvk • www.utforin.is

Vaktsími: 581 3300 & 896 8242

Allan sólarhringinn
Komum heim til 

aðstandenda ef óskað er

Alúð - virðing - traust
Áratuga reynsla

ÚTFARARSTOFA
ÍSLANDS

Sverrir Einarsson Kristín Ingólfsdóttir

Kirkja • Legstaður • Tónlist • Tilkynningar í fjölmiðla • Landsbyggðarþjónusta • Líkflutningar

Skólasetning  Breiðholtsskóla verður 
fimmtudag 22. ágúst

Nemendur mæti í skólann sem hér segir:
      1. bekkur  kl. 13:00
2.- 4.  bekkur kl. 10:00
5.- 7.  bekkur kl. 11:00
8.-10. bekkur kl. 12:00

Nemendur sem hefja skólagöngu í 1. bekk 
mæti kl. 13.

Foreldrar eru hvattir til þess að mæta með 
börnum sínum.

Skólastjórnendur Breiðholtsskóla

Skólasetning 
Breiðholtsskóla 2013

Skólasetning Ölduselsskóla verður fimmtudaginn 
22. ágúst á sal skólans. Nemendur mæta sem hér 
segir og foreldrar eru velkomnir á skólasetninguna.

Kl. 9:00      1. – 4. bekkur

Kl. 10:00    5. – 7. bekkur

Kl. 11:00    8. – 10. bekkur

Að lokinni skólasetningu fara nemendur með 
umsjónarkennurum til stofu og fá afhentar 
stundatöflur og önnur gögn.

Þetta haust verður bryddað upp á því nýnæmi að 
nemendur verða ásamt foreldrum boðaðir til
 samtals áður en eiginlegt skólastarf hefst. Þessi 
haustsamtöl munu fara fram 22. og 23. ágúst. 
Tímasetningar samtalanna verða sendar út
fljótlega eftir að kennarar koma til starfa þann
15. ágúst. Kennsla hefst samkvæmt stundaskrá 
mánudaginn 26. ágúst.

Skólasetning 
Ölduselskóla 2013

Rykkrokk í Fellagörðum
Talið er að á milli þrjú til fjögur hundruð manns hafi komið á viðburðinn sem var haldinn á vegum 

Innipúkans í samstarfi við Þjónustumiðstöð Breiðholts og Fellagarðshópinn. Rikkrokk var haldið í 
Breiðholtinu á árum áður en hefur nú verið endurvakið sem hluti af þeirri vakningu sem nú á sér stað 
um Fellahverfið.

Tónleikagestir fylgdust áhugasamir með því sem 
fram fór.

Söngvarar Grísalappalísu þenja raddböndin

Dagur Eggerts formaður borgarráðs setti upp sól-
gleraugun þegar Langi Seli steig á svið.

Langi Seli og Skuggarnir voru þekktir í tónlistar-
lífinu á árum áður.
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Skólasetning verður fimmtudaginn 22. ágúst

kl. 09:00        2. - 5. bekkur
kl. 11:00        6. - 10. bekkur

Eftir skólasetningu í hátíðarsal skólans fara nemendur 
með umsjónarkennara í sínar heimastofur. Nemendur 
í 1. bekk verða boðaðir sérstaklega í viðtöl með
foreldrum sínum 22. og 23. ágúst.

Kennsla nemenda í 2. - 10. b. hefst samkvæmt
stundaskrá föstudaginn 23. ágúst.
Kennsla nemenda í 1. b. hefst samkvæmt stundaskrá 
mánudaginn 26. ágúst.

Skólastjóri.

Skólasetning 
Hólabrekkuskóla 2013

Skólasetning Fellaskóla verður í
hátíðarsal skólans fimmtudaginn
22. ágúst 2013. 
Nemendur 2. -10. bekkja mæti kl. 9.00. 

Nemendur 1. bekkja verða boðaðir
bréfleiðis eða símleiðis til viðtals,
ásamt foreldrum. 
Kennsla hefst samkvæmt stundaskrá 
föstudaginn 23. ágúst. 

Skólastjóri.

Skólasetning 
Fellaskóla 2013

Í sept em ber verð ur opn uð 
stór glæsi leg fisk versl un í Hóla
garði. Versl un in verð ur í hús
næði því þar sem blóma búð in 
var áður næst að al inn gangi í 
versl un ar mið stöð ina og beint á 
mót Leik sporti Braga. Þetta er 
fyrsta fisk búð in í Hóla garði og 
raun ar í Efra Breið holti. 

Það er Halli fisk kaup mað ur i 
Sjáv ar höll inni við Háa leit is braut 
sem stend ur að þess ari nýju 
versl un og mun Ein ar Stein dórs
son er lengi rak best varð veitta 
leynd ar mál ið í Þing holt un um – 
Fisk búð ina við Freyju götu starfa 
með hon um en hann hætti rekstri 
versl un ar sinn ar í lok júní. Halli 
er þekkt ur fyr ir gott fersk meti í 
versl un inni við Há leit is braut og 
seg ir í sam tali við Breið holts blað
ið mikla áherslu lagða á að bjóða 
upp á fersk an fisk beint af fisk
mark aði alla daga. 

Glænýfiskbúðopnar
íHólagarði

Þessi mynd er tek in í Sjáv ar höll inni við Háa leit is braut en bráð lega 
mun girni legt fisk borð blasa við við skipta vin um í Hóla garði.

Mjódd - S. 557 5900

ÚTSÖLULOK

Verið velkomnar

Nýju haust og vetrarvörurnar
streyma inn.

Verðhrun á útsöluslám.

Dansfélag Reykjavíkur

Salsa
Break
Street
Zumba
Hip Hop
Freestyle
BrúðarvalsBrúðarvals
Barnadansar
Samkvæmisdansar
Sérnámsskeið fyrir hópa
Börn - Unglingar - Fullorðnir

Kennslustaðir: Valsheimilið Hlíðarenda
                          Árbær - Selásbraut 98

Innritun
og upplýsingar

á dansskoli.is eða 
í síma 553 6645

Valsheimilið Hlíðarenda | sími 553 6645 | dans@dansskoli.is
Danskennarasamband Íslands | Faglærðir danskennarar

AldaMaríatekurviðvatnsleikfiminni
Alda Mar ía Inga dótt ir hef ur ver ið ráð in kenn

ari í vatns leik fimi við sund laug Breið holts en 
stefnt er að því að vatns leik fim in hefj ist næst 
kom andi mánu dag inn 26. ágúst.

Alda Mar ía hef ur und an far ið starf að sem kenn
ari í vatns leik fimi við Ár bæj ar laug. Alda Mar ía 
er með íþrótta fræði mennt un. Þess má geta að 
19 ein stak ling ar sóttu um stöð una.
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Skólarnir eru að byrja!

ÍR- og Leiknisvörur

Skólatöskur, 
pennaveski og
 ritföng í úrvali

Eru rennurnar og niðurföllin
hjá þér farin að leka?

Upplýsingar í síma 694 8448, Ólafur

Fyrirtækið Rennur & Niðurföll tekur að sér að 
endurnýja og laga rennur & niðurföll,
einnig aðra þakvinnu og þakmálun.

Það var fjöl menn ur hóp ur 
stúlkna sem mætti á Síma mót
ið á Kópa vogs velli í síð asta 
mán uði, en Breiða blik er fram
kæmda að ili þess, en mót ið er 
það fjöl menn asta sem hald ið er 
ár lega fyr ir yngri flokka kvenna 
í knatt spyrnu. 

Stelp ur úr sam eig in legu liði 
Breið holtslið anna ÍR og Leikn is 
voru að sjálf sögðu með al kepp
enda, og stóðu sig vel, voru sjálf
um sér og fé lag inu til mik ils sóma. 
Linda Líf, leik mað ur ÍR/Leikn is, 
var val in til að leika með lands liði 
5. flokks sem lék gegn pressulið
inu á Kópa vogs velli að við stödd
um fjölda áhorf enda í áhorf enda
stúkunni. Það hef ur án vafa ver ið 
skemmti leg upp lif un að leika fyr ir 
fram an svo marga áhorf end ur.

Um 1.700 kepp end ur frá 34 
fé lög um og 240 lið um sem spil
uðu 900 leiki tóku þátt í Síma mót
inu 2013. Þar hafa ör ugg lega ver
ið að spila marg ar af fram tíð ar 
stjörn um kvennaknatt spyrnu á 
Ís landi og má minna á að all ar 
stelpun ar sem voru að spila á 
Evr ópu mót inu í Sví þjóð hafa spil
að á Síma mót inu. Síma móts meist
ar ar urðu Breiða blik í 5. flokki, 
Vík ing ur í 6. flokki og Stjarn an í 
7. flokki.

ÍR/Leiknirmeðskemmtilegtlið
áSímamótinu

Fjölmennur hópur mætti til leiks á Símamótinu undir merkjum
ÍR-Leiknis.

DíanaÁstaGuðmundsdóttir,
leikmaður7.flokksÍR/Leiknis

íleikáSímamótinugegn
Grindavík.

Nú stend ur yfir inn rit un á haus
tönn 2013 hjá Dans skóla Jóns Pét urs 
og Köru. Kennsla hefst mánu dag inn 9. 
sept em ber. Dans skóli Jóns Pét urs og 
Köru býð ur upp á fjöl breytt nám skeið 
fyr ir alla ald urs hópa og ættu all ir að 
finna eitt hvað við sitt hæfi. 

Boð ið er upp á nám skeið í barna döns
um, sam kvæm is döns um, Salsa, Freestyle, 
Hip Hop , Break/Street og Zumba. Hinn 
kunni tón list ar mað ur og dans ari Júlí 
Heið ar mun kenna Hip Hop.  Hann er með 
frá bæra dans tíma fyr ir unga fólk ið. Dans
ar ar úr dans hópn um „Area of styles“ sem 
komst í úr slit í dans þætt in um Dans Dans 
Dans á RUVog í hæfi leika keppni Skjás 1 
munu sjá um kennslu í Break og Street
dansi. Áhugi á þess ari dans grein hef ur 
far ið vax andi und an far ið. Ell ina Baykova 
sér um kennslu í Freestyle.  Hún kem
ur frá Rúss landi og hef ur mikla reynslu 
í kennslu í Freestyle. „Zumba fit ness“ 
hef ur átt mikl um vin sæld um að fagna 
und an far in tvö ár.  Ell ina og Kara sjá um 
Zumbakennsl una í skól an um. Í tímun
um er hörku púl þar sem dans að ir eru 
fjöl breytt ir dans ar í mik illi dans gleði. 
Jó hann es Agn ar Krist ins son verð ur með 
Salsa nám skeið. Hann hef ur ver ið í frem
stu röð Salsa kenn ara á Ís landi. Jón Pét ur 
og Kara ásamt að stoð ar kenn ur um sjá um 
kennslu í barna döns um og sam kvæm

is döns um. Þau hafa ára tug a reynslu við 
dans kennslu á öll um stig um dans ins 
hvort sem það eru byrj end ur í dans in um 
eða reynd ir keppn is dans ar ar. Dans fé lag 
Reykja vík ur starfar inn an skól ans og því 
keppa þeir nem end ur sem stunda dans 
sem keppn is í þrótt und ir merkj um fé lags
ins. Í lok haust ann ar er hald ið jóla ball og 
nem enda sýn ing þar sem all ir barna og 
ung linga hóp ar koma fram.

Jón Pét ur og Kara segja það stað reynd 
að dans sé frá bær leið til að styrkja sál og 
lík ama.  Að fara í dans skóla sé góð hreyf
ing en ekki síst góð leið til að auka sjálfs
traust og ör yggi.  Fyr ir börn og ung linga 
sé í dans in um að finna mikla hreyf ingu 
og út rás og einnig sé lögð mik il áhersla 
á ag aða fram komu. „Dans reyn ir á sam
hæf ingu hreyf inga dans ar ans og tón list ar 
og í para dansi bæt ist við sam hæf ing við 
hreyf ing ar dans fé lag ans. Í full orð ins hóp
um eru pör sem dansa sam an og á þess
um tím um er fólk far ið að leita meira inná 
við. Í dans in um fá pör góða hreyf ingu, 
skemmti leg an fé lags skap og síð ast en 
ekki síst sam veru með hvort öðru. Oft er 
það svo að pör sækja sér hreyf ingu í sitt 
hvoru lagi en í dans in um sam ein ast þau 
og eiga sinn tíma sam an einu sinni í viku,“ 
segja Jón Pét ur og Kara. Þess má geta að 
inn rit un fer fram á heima síðu dans skól
ans www.dans skoli.is.

DansskóliJónPétursog
Köruaðhefjavetrarstarfið

Ægiringar hófu æfingar miðvikudaginn 14. ágúst í Laugardals-
laug og mættu um 30 flottir sundmenn í Laugardalinn í dag á
fyrstusundæfinguvetrarins.Fyrsthljópsundfólkiðogsyntisíð-
anstuttaæfingu.

Ant on Sveinn McKee úr 
Sund fé lag inu Ægi setti Ís lands
met í 400 metra skrið sundi 
á heims meist ara mót inu í 
50 metra laug fyr ir nokkru í 
Barcelona á Spáni.

Ant on Sveinn kom að bakk an
um á tím an um þrem ur mín út um 
og 54,67 sek únd um og bætti eig
ið met um tæp ar tvær sek únd

ur. Hann hafn aði í 27. sæti af 48 
kepp end um. Eygló Ósk Gúst afs
dótt ir, einnig úr Ægi, synti 200 
metra fjór sund í morg un á tím
an um 2 mín út um og 18.18 sek
únd um og var tals vert frá eig in 
Ís lands meti sem er 2 mín út ur og 
14.87 sek únd ur en hún fann sig 
ekki í sund inu þar sem sund bol
ur inn fyllt ist af vatni.

Íslandsmethjá
AntoniSveini

Enskar fótboltavörur

Leikföng í úrvali
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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

ÍRing ar gerðu jafn tefli við 
BÍ/Bol ung ar víkí 1.deild kven
na, Ariðli,  þeg ar leik ið var á 
Hertzvell in um 19. júlí sl. Leik
ur inn end aði 1:1, og skor aði 
Hild ur Eg ils dótt ir mark ÍR úr 
víta spyrnu. 

Geng ið liðs ins hef ur ver ið upp 
og nið ur en stelp urn ar end uðu 
um miðja deild með 16 stig. Síð
asti leik ur inn var gegn Tinda stóli 
á Sauð ár króksvelli sl. sunnu dag 
sem ÍR vann 1:0. ÍR kemst því ekki 
í úr slita keppni 1. deild ar kvenna 
um sæti í Pepsideild kvenna sum
ar ið 2014. Það verð ur hlut skipti 
Fylk is og ÍA, sem eru í efstu sæt
um Arið ils 1. deild ar kvenna, að 
leika við efstu lið in í Briðli, lík
lega KR og Grinda vík.

Enduðuummiðjadeild

Hand knatt leiks deild ÍR og 
Krist inn Björg úlfs son hafa geng
ið frá samn ing um um að Krist
inn leiki með lið inu næstu 2 
árin. Krist inn er ekki ókunn ug ur 
í her búð um ÍR, enda upp al inn 
hjá fé lag inu og lék með fé lag
inu alla yngi flokka ásamt því að 
leika með meist ara flokki.

 Krist inn hef ur leik ið er lend is 
und an far in 8 ár og er góð við bót 
í ÍRhóp inn fyr ir kom andi átök í 
vet ur í N1deild karla. Ásamt því 
að leika með lið inu mun Krist
inn einnig þjálfa 2. flokk fé lags

ins. Fyrr í sum ar var und ir rit að ur 
samn ing ur við örv hentu skytt una 
Arn ar Birki Hálf dán ar son um að 
leika með lið inu næstu tvö tíma
bil. Arn ar er tví tug ur, upp al in hjá 
Fram en var síð ast lið inn vet ur á 
mála hjá FH. Koma hans á hægri 
væng inn er enn einn lið ur inn í 
þeirri upp bygg ingu sem fram fer í 
Breið holt inu fyr ir kom andi hand
bolta ver tíð. ÍRing ar urðu Síma
bik ar meist ar ar karla á sl. vetri 
eft ir sig ur á Stjörn unni í úr slita
leik, 33:24, og ætla sér ef laust enn 
stærri hlut á kom andi leik tíð.

BikarmeistararÍRíhandbolta
fáliðstyrk:

Knatt spyrnu deild ÍR mun hefja 
æf ing ar á morgn ana fyr ir börn 
sem eru að fara á elsta ár í leik
skóla á kom andi vetri. Þetta verk
efni er frumraun  í hverfi 109 og 
mjög já kvætt, þar sem það eyk
ur enn frek ar á sam starf fé lags
ins við nær liggj andi leik skóla og 
grunn skóla. 

Fyr ir mynd in er til í Graf ar holti 
og hef ur far ið fram úr björt ustu 
von um bæði for eldra, leik skóla
stjóra og stjórn ar mann í knatt
spyrnu deild Fram. All ir virð ast 
hæstá nægð ir og þátt tak an er virki
lega góð. Æf ing ar hefj ast í byrj
un sept em ber en fyr ir þann tíma 
verða for eldr ar bet ur upp lýst ir um 
hvern ig þetta geng ur fyr ir sig. Þess 

má þó geta, með góðu fólki inn an 
skóla bygg ing anna, að þess um ald
urs hópi hef ur ver ið fund ið pláss í 
íþrótta hús um hverf is ins og munu 
leik skóla kenn ar ar leik skól anna 
fylgja börn un um út í nær liggj andi 
íþrótta hús einu sinni í viku.  Þar 
munu þjálf ar ar deild ar inn ar taka á 
móti börn un um og stjórna æf ingu. 
Vægt gjald verð ur inn heimt fyr
ir þess ar æf ing ar til að standa 
straum af þjálf ara kostn aði og bún
aði og von umst við til að sjá sem 
flesta af ár gangi 2008 og hlökk um 
til að taka á móti þeim börn um. 
Með þess ari auknu þjón ustu mæt
um við þörf um hverf is búa og börn
in fá aukna hreyf ingu und ir stjórn 
þjálf ara í sínu hverfa fé lagi.

Elstuleikskólabörninfaraá
knattspyrnuæfingarámorgnana

KristinnBjörgúlfssonkominníÍR-treyjuna.

Norð ur landa meist ara mót ung linga 
19 ára og yngri í ESPO var hald inn um 
liðna helgi. Fyrri dag ur inn byrj aði vel 
hjá ís lensku kepp end un um með Norð ur
lands meist aratitli Bjarg ar Gunn ars dótt ur 
55,90 sek, ör ugg ur sig ur hjá henni en 
næsti kepp andi var á 56,44 sek. Besti tím
inn Bjarg ar frá upp hafi, en hún átti best 
56,05 sek. Frá bær ár ang ur hjá Björgu 
sem er að koma úr meiðsl um sem hafa 
háð henni tölu vert und an far ið. Aníta 
Hin riks dótt ir hélt upp tekn um hætti og 
sigr aði ör ugg lega í 800m, 2:03,94 mín, 
5 sek á und an næsta kepp anda, Aníta á 
best 2:00,49 sek sem jafn framt er Ís lands
met.

Hilm ar Örn Jóns son varð 4. í sleggjukas
ti, kastaði lengst 68.92 m, 30 cm frá 3. sæt
inu. Flott ur ár ang ur hjá Hilm ari en hann 
á 2 ár eft ir í þess ari keppni. Bogey Ragn
heið ur Le ós dótt ir kepp ir í fyrsta sinn á 

NM og varð 8. með 3.20 m, nokk uð frá sínu 
besta, en sig ur veg ar inn stökk 3.80m. Stef
án Vel em ir varð 6. í kúl unni, varp aði henni 
16.24 m. Sæ mund ur Ólafs son keppti á sínu 
fyrst NM í dag og varð 8. í 800m, 1:57,8 sek 
sem er gríð ar leg bæt ing hjá okk ar manni 
en hann átti best 2:00,13 mín frá því fyr ir 
ör fá um vik um síð an og set ur tím inn hann 
í 4. sæti á af reka skránni fyr ir ut an húss 
tíma bil ið. Dróthea Jó hann es dótt ir varð 6. 
í þrístökk inu, stökk 11.55 m sem er henn ar 
árs besta og besti ár ang ur ís lenskr ar konu 
í ár. Aníta Hin riks dótt ir bætti enn einni 
rósinni í hnappa gat ið nú fyr ir stundu þeg
ar hún sigr aði í 1500m hlaupi á NM ung
linga. Hún hljóp á 4.18,18 mín henn ar næst 
besti tími í ár en Ís lands met Ragn heið ar 
Ólafs dótt ur er 4:14,94 mín, Aníta var með 4 
sek for skot á næsta kepp anda.

Arna Stef an ía Guð munds dótt ir varð 4. í 
200m 24.69 sek sem er ná kvæm lega sami 

tími og hún hef ur best hlaup ið á í ár og frá 
upp hafi. Hún varð einnig 4. í 100m grinda
hlaupi á 14.46 sek á best 14.14 sek. Hilm ar 
Örn Jóns son keppti í kringlu kasti og varð 
4. með 49.87m en þetta var auka grein hjá 
Hilm ari. Dóróthea Jó hann es dótt ir varð 8. 
lang stökki með 5.21 m. Sæ mund ur Ólafs
son varð einnig 8. í 1500m á 4:10.94 mín. 
Leó Gunn ar Víð is son varð 5. í stang ar
stökki með 4.20 mín. Ís lenska sveit in í 4 x 
400m boð hlaupi var skip uð ein ung is ÍRing
um og urðu þær Aníta, Arna, Björg og 
Dórótha í 2. sæti á 3:46,28 mín mjög stutt á 
eft ir sig ur sveit Sví þjóð ar. Þessi ár ang ur er 
ald urs flokka met í flokk um 1819 ára, 2022 
ára og síð ast en ekki síst Ís lands met fé lags
liða í kvenna flokki.  Af öðr um Is lend ing um 
er það að frétta að Kol beinn bætti öðr um 
Norð ur landa titli í safn ið með því að sigra í 
200m hlaupi á 21.45 sek.

Norðurlandameistaramótunglinga

KristinnBjörgúlfsson
tilliðsviðÍR

ÍRing ar báru sig ur úr bít um 
í stiga keppni fé lags liða á Meist
ara móti Ís lands sem hald ið var 
á Ak ur eyri og sigr uðu sam an
lagt með 37903 stig um en lið FH 
varð í öðru sæti með 28140 stig 
og lið heima manna UFA hafn
aði í þriðja sæti með 21873 stig. 
Karla lið ÍR varð hlut skarp ast í 
karla keppn inn en kvenna lið ið 
hafn aði í öðru sæti á eft ir liði FH 
sem sigr aði.

Thelma Lind Krist jáns dótt ir 
sigr aði í þrístökki þeg ar hún stökk 
11,51 m en Dóróthea Jó hann es

dótt ir varð þriðja með stökk upp á 
11,21 m. Í 5000 m hlaupi varð þre
fald ur ÍR sig ur. Hlyn ur Andr és son 
varð Ís lands meist ari, ann ar varð 
Arn ar Pét urs son  og brons ið kom í 
hlut Ár manns Ey dal Al berts son ar. 
Stef án Vel em ir varð þriðji í kúlu
varpi og Hilm ar Örn Jóns son varð 
einnig í stiga sæti í kúl unni. Í stang
ar stökki varð tvö fald ur ÍR sig ur 
en Mark W John son varð Ís lands
meist ari og Börk ur Smári Krist ins
son. ÍRing ar unnu líka tvö falt í 400 
m grinda hlaupi. Ís lands meist ari 
varð Ívar Krist inn Jason ar son og í 

öðru sæti var Stef án Þór Stef áns
son. Snorri Stef áns son hlaut silf ur
verð laun í 800 m hlaupi  og brons
ið hlaut Sæ mund ur Ólafs son. Krist
ín Birna Ólafs dótt ir vann til brons
verð launa í há stökki. Í 200 metra 
hlaupi kvenna varð Arna Stef an ía 
Guð munds dótt ir önn ur og í karla
hlaup inu varð Ívar Krist inn ann
ar og Helgi Björns son varð þriðji. 
Stef án Árni Haf teins son vann til 
brons ver launa í kringlu kast,

Fríða Rún Þórð ar dótt ir vann til 
silf ur verð launa í 3000 m hlaupi og 
Thelma Lind varð 4. í kúlu varði. 

ÍR-ingarsigruðuístigakeppnifélagsliða

ÍR–1.deildkvennaA-riðill:

Frá vinstri eru ÍR stelpurnar Þórdís Sara Þórðardóttir, Una Margrét
Árnadóttir, Helga Bjarnadóttir og María Soffía Júlíusdóttir í harðri
baráttuviðvestfirskustúlkurnaríBÍ/Bolungarvík.

Í vet ur mun körfuknatt leiks
deild ÍR bjóða upp á æf ing ar fyr ir 
stráka og stelp ur fædd árið 2007 
og eldri. Á síð ustu árum hef ur 
mik ill upp gang ur orð ið í barna 
og ung linga starfi deild ar inn ar og 
í sum ar var fjöld inn all ur af iðk
end um sem fengu boð um að taka 
þátt í úr vals búð um KKÍ. Í maí tók 
8. flokk ur ÍR þátt í sterku móti í 
Gauta borg og lenti þar í 2. sæti. 

Í sama mán uði lék Sæ þór El mar 
Krist jáns son, leik mað ur 10. flokks 
ÍR með U16 lands liði Ís lands sem 
lenti í 2. sæti  á norð ur landa mót
inu. ÍRing ar áttu einnig einn leik
mann, Þor grím Kára Em ils son, í 
æf inga hópi Alands liðs karla í júlí 
og nú í ágúst var leik mað ur 10. 
flokks, Sig ur karl Ró bert Jó hann es
son, val inn í sér stakt Reykja vík ur
úr val sem tók þátt í al þjóða leik um 
ung menna og lentu þar í 2. sæti. 
Það var því nóg af silf ur pen ing um 
á liðnu tíma bili og stefn an sett enn 
hærra á kom andi vetri. 

Á vor mán uð um var Örv ar Þór 

Krist jáns son ráð inn þjálf ari meist
ara flokks ÍR. Hann tek ur við lið inu 
af Her berti Arn ar syni og Stein ari 
Ara syni. Her bert mun nú í vet ur 
þjálfa efni lega drengi í 9. og 10. 
flokki. Sig urð ur Gísla son var ráð
inn yf ir þjálf ari yngri flokka en hann 
tek ur við góðu starfi af Kríst inu 
Mark ús dótt ur. Jón Orri og Þor

grím ur Kári, leik menn meist ara
flokks, munu svo halda áfram 
með sína drengi í 7. flokki. Eins og 
áður mun meist ara flokk ur ÍR spila 
í Dom ino´s deild karla og hvetj
um við Breið hylt inga til að vera 
dug lega að mæta í Hertz Hell inn 
í Selja skóla og styðja við bak ið á 
drengj un um. 

Uppganguríkörfunni

Hressirkrakkarákörfuboltanámskeiði.
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