
Þessir hressu krakkar sem tóku þátt í 
sumarstarfi félagsmiðstöðvanna í Breiðholti 
fóru í gönguferð á Grábrók. 

Grábrók er Eldgígur við Hreðavatn 
í Borgarfirði. Gígurinn er talin vera allt að 
3.400 ára gamall og er vinsælt göngusvæði. 

Háskólinn á Bifröst er í næsta nágrenni við 
gíginn. Hraunið í kring er nefnt eftir gígnum og 
kallað Grábrókarhraun.

7. tbl. 26. árg.
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Þitt hverfi hefur hækkað 
einna mest síðastliðið ár. 
LÁTTU OKKUR SELJA FYRIR ÞIG. 510 7900Heyrumst 

- bls. 4-5
Viðtal við 

Daða Ágústsson 
rafmagns-

verkfræðing

Gildir alla daga frá 11–16 ef þú sækir1.600 KR.

Miðstærð af matseðli 

0,5 lítra gos

FINNUR
ÞÚ     ?
Þú gætir unnið 20.000 kr. 
í einum hvelli!

Gönguferð á Grábrók

Afgreiðslutími:
Mán: 10-16

Þri-fös: 10-18
Lau 11-16

sjá nánar á facebook.com/Systrasamlagid
Netverslun: systrasamlagid.is

Erum á Óðinsgötu 1

SVÍNAKJÖT Á Tilboði
Svínasnitsel 1.829 kr/kg

Svínahnakki 1.500 kr/kg

Svínalundir 2.499 kr/kg

Svínakótilettur 1.623 kr/kg
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Framkvæmda- og aug lýs inga stjóri: Krist ján Jó hanns son

Um brot: Valur Kristjánsson
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Dreif ing: Landsprent ehf.
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Ágúströkkrið er að síga á. Bráðum fara minni og stærri 
fætur að leggja leið í skólann. Snemma á morgnana rölta 

þúsundir barna af stað.
 

Vonandi fara flest börn glöð í skólann. Full tilhlökkunar 
að hitta félaga og takast á við verkefni hausts og vetrar. 

Þannig á það að vera.
 

Á þessu hausti virðast þó ýmsir skuggar hvíla yfir 
skólastarfinu. Þeir lúta einkum að umgjörð að aðbúnaði. 

Víða er húsnæði skóla ekki í nægilega góðu ásigkomulagi.
 

E ftir hrunið fyrir að verða tíu árum var dregið verulega úr 
viðhaldi fasteigna í Reykjavík og víðar. Skólahúsnæði sker 

sig ekki þar undan. Hvorki í Breiðholti né víðar.
 

Seljaskóli skemmdist verulega vegna íkveikju tveggja drengja 
á liðnu vori. Húsnæðið kallar á mikla endurbyggingu sem 

ómögulegt var að ljúka á einu sumri. Það eitt raskar skólastarfi 
fjölda barna og ungmenna.

 

V ið mörg önnur vandamál er að glíma í viðhaldi 
skólahúsnæðis. Steypuskemmdir og afleiðing þeirra, 

mygla skapar víða vanda. Steypuskemmdir eru ornar eitt 
allsherjar vandamál hér á landi.  

Vandamál vegna skólahúsnæðis snúa þó fyrst og fremst að 
fjármunum og forgangsröðun. Bæði hjá Reykjavíkurborg 

og einnig fleiri sveitarfélögum. Við svo búið verður ekki setið. 
Kjörnir fulltrúar verða að taka á þessum málum. Þetta er ekki 
eitthvað sem leggja má á herðar embættismanna. Skólahald 
getur ekki farið fram í skugga húsnæðisvanda.

Skólahald í skugga 
húsnæðisvanda

Hafðu lyfin tilbúin þegar þú sækir
Pantaðu tiltekt á appotek.is  

eða í síma 568 0990
Garðs Apótek - í leiðinni

Fáðu lyfin send heim með póstinum
Pantaðu sendingu á appotek.is

Garðs Apótek - um land allt
Sogavegi við Réttarholtsveg og Miklubraut
Opið kl. 9-18 virka daga, lokað um helgar

Félag eldri borgara í Reykjavík hefur lagt 
fram sáttatilboð vegna sölu íbúða við Árskóga 
í Breiðholti. Líkt og komið hefur fram í fréttum 
voru kaupendur íbúanna krafðir um milljóna 
aukagreiðslu fyrir íbúðirnar vegna 400 milljóna 
aukakostnaðar sem varð til vegna vanáætlunar við 
undirbúning bygginga félagsins. Sumir kaupendur 
samþykktu að greiða aukagreiðsluna. Aðrir hafa 
ekki samþykkt og einstaka kaupendur hafa sagst 
ætla að fara í mál við félagið. Með sáttatilboðinu 
er vonast til að sem flestir gangi að kaupum á 
íbúðunum þótt ekki sé hægt að fullyrða um að það 
eigi við alla.

Sáttatilboðið byggist á því að fjármögnunaraðilar 
og framkvæmdaaðilar hafa komið til móts 
við kaupendur um að lækka mismun á milli 
áætlunar og raunkostnaðar. Samkvæmt tilboðinu 
liggur hann í 252 milljónum króna en var áður 
rúmar 400 milljónir. Þetta hefur þau áhrif að 
aukagreiðslur kaupenda lækka. Sem dæmi 
má nefna að þeir kaupendur sem voru áður í 
stórum íbúðum og þurftu að greiða sjö milljónir 

þurfa núna að greiða 4,4 milljónir. Þeir sem voru 
í smærri íbúðum og þurftu að greiða 4 milljónir 
en greiða nú 2,5 milljónir. Í kjölfar viðræðna sem 
staðið hafa yfir síðustu daga við framkvæmda- og 
fjármögnunaraðila verkefnisins, hefur félagið samið 
um að fá afslátt af kostnaðarverði íbúðanna. Þá 
leggur félagið einnig sjálft til fjármuni til sáttarinnar 
en samtals eru það 149 milljónir króna sem dreifast 
á kaupendur í formi afsláttar. Þetta þýðir að hver 
kaupandi greiði 37% lægri upphæð en áður hafði 
verið gerð krafa um. Þeir kaupendur sem sátu í 
byggingarnefnd eða gegndu trúnaðarstörfum 
hjá félaginu á byggingartímanum hafa lýst því 
yfir að þeir afsali sér rétti til afsláttarins. Í frétt 
frá félaginu kemur fram að draga verði lærdóm 
af þeim mistökum sem gerð voru í tengslum við 
verðlagningu og samninga vegna íbúðanna. 
Endurskoða þurfi með hvaða hætti staðið verði 
að framkvæmdum sem þessum. Stjórn Félags 
eldri borgara hyggst í framhaldinu láta fara fram 
rannsókn á því hvernig mistökin áttu sér stað.

Sáttatilboð í Árskógum

Byggingar Félags eldri borgara við Árskóga í Breiðholti.

Tölvur og gögn ehf.
þ e k k i n g  o g  r e y n s l a

T& G PC & Mac

Þarabakki 3, Mjódd
109 Reykjavík
Sími: 696-3436
www.togg.is

• Office 365 þjónusta
• Gagnabjörgun og afritun
• Umsjón tölvukerfa
• Vefsíðugerð og umsjón
• Tölvuviðgerðir
• Tölvur og jaðarbúnaður

Kennsla hefst þriðjudaginn 20. ágúst í FB, 
en þá hefja 180 nýnemar nám við skólann, 
en alls eru 1100 nemendur í dagskóla.

Skólinn seinkaði skólabyrjun að morgni fyrir 
nokkru úr 8:15 í 8:30 og hefur það gefist vel. 
Nemendur skólans sem eru skráðir í íþróttir 
hafa aðgang að World Class Breiðholti á 
virkum dögum frá kl. 8 til 16, án endurgjalds. 
Geta þá nemendur nýtt sér eyður til að skella 
sér í ræktina eða sund. Skólinn leggur áherslu 
á heilbrigðan lífsstíl og góðar svefnvenjur .

1100 nemendur í FB
á haustönn

Glaðir nemendur FB á góðri stundi í skólanum.
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ÉG VINN
MIKILVÆGASTA 
STARF Í HEIMI 

,,Ég gegni lykilhlutverki í lífi barnanna í 
leikskólanum, það er rosaleg góð tilfinning.
Mér er fagnað eins og hetju þegar ég kem í vinnuna 
og o� fylgir innilegt knús með. Er til betri byrjun á 
deginum en það? Starfsfólkið er æðislegt, maturinn 
yndislegur og vinnutíminn góður. Ýmis góð hlunnindi fylgja 
starfinu t.d. frír matur, samgöngustyrkur, ókeypis aðgangur á söfn, 
heilsustyrkur og frítt í sund sem er frábært."

Ólafur Brynjar, leikskólastjóri í Hagaborg

VILTU VINNA Í ÞÍNU HVERFI?
Leikskólar í Breiðholti óska e�ir fólki til starfa
 
Við leitum e�ir skapandi og áhugasömu fólki með margvíslega menntun, 
reynslu og þekkingu sem hefur áhuga á að vinna með ungum börnum. 
Leikskólalífið er �ölbreytt, skemmtilegt og kre�andi og enginn dagur er eins en 
á hverjum degi getum við sameinast um að gera heiminn betri fyrir ung börn. 
Leikskólinn er fyrsta skólastigið og þar er dýrmætur grunnur lagður að 
þekkingu og þroska barna.

Nánari upplýsingar á www.reykjavik.is/laus-storf/sfs 

LEIKSKÓLAR

REYKJAVÍKURBORGAR

  



Daði Ágústsson raf -
magnsverkfræðingur 
er einn af frumbyggjum 
Breiðholtsins. Hann 

byggði sér hús við Stuðlasel 
ásamt konu sinni Halldóru E. 
Kristjánsdóttur sérkennara og 
eru þau búni að búa þar frá 
4. ágúst 1977 er þau fluttu inn 
daginn eftir verslunarmanna-       
helgina. “Við fluttum inn í hálf-
gert hús og bílstjórinn sem flutti 
búslóðina fann ekki húsið og 
sneri við. Þegar ég mætti honum 
á leiðinni til baka og spurði 
hann hvað væri að svaraði hann 
því til að hann hafi ekki fundið 
húsið. Ég benti honum á það en 
hann sagðist ekki hafa trúað að 
einhver væri að flytja inn í hús 
án eldhúss og hurða.” Þetta var 
ekki óalgengt á þessum tíma 
en það er fleira óalgengt í sögu 
Daða. Húsið stóð óvart í landi 
Kópavogs. Þar sem landamerki 
höfðu verið mæld vitlaust hafði 
Reykjavíkurborg skipulagt 
byggð inn á landi nágrannasveit-
arfélagsins og varð til þess að 
Reykjavík og Kópavogur urðu 
að hafa makaskipti á landspild-
um. Daði er Vesturbæingur og 
ólst upp á Seltjarnarnesi en saga 
föður hans er með hreinum 
ólíkindum. Daði spjallar við 
Breiðholtsblaðið að þessu sinni 
og rifjar upp fyrri tíð og síðari.

 
“Ég ólst upp á Seltjarnarnesi. 

E n  á s t æ ð u  þ e s s  a ð  v i ð 
settumst að í öðrum hluta 
höfuðborgarsvæðisins má rekja 
til þess hversu dýrt húsnæði var 
á Nesinu. Við hefðum gjarnan 
viljað búa þar en keyptum 
okkur íbúð í Árbænum sem þá 
var í byggingu. Við bjuggum 
þar í sjö ár en alltaf var ætlunin 
að fá byggingalóð. Við seldum 
íbúðina og kaupendurnir voru 
Eggert Gunnarsson dýralæknir 
og Bergþóra Jónsdóttir. Þau 
keyptu íbúðina óséða. Sonur 
þeirra Dagur B. Eggertsson 
borgarstjóri er því alinn upp í 
gömlu íbúðinni okkar.”  

Þurfti að fá þrjú nei til 
að eiga möguleika á lóð 
í Reykjavík

“Þá voru lóðamál í Reykjavík 
þannig að maður varð að fá þrjú 
nei við umsókn um lóð til þess 
að eiga möguleika á úthlutun,” 
heldur Daði áfram. “Ég sótti því 
eitt sinn um lóð í Fossvogi þótt ég 
ætlaði mér ekki að byggja þar eða 
setjast að heldur eingöngu til að 
fá neiið. Ég varð að safna neium. 
Svo kom að því að við fengum 
lóð hér í Stuðlaseli 6 og gátum 
hafist handa. Þegar við komum 
hingað fyrst stóðu saltfiskströnur 
á blettinum sem okkur hafði verið 
úthlutað. Við fengum trönurnar 
ekki fjarlægðar. Fyrirtækið sem 
átti þær hafði orðið gjaldþrota og 
þær voru meira og minna fallnar. 
Á endanum fegnum við leyfi til 
þess að brenna þetta með leyfi 
slökkviliðsins. Búið var að gera 
götur og úthluta lóðum en þetta 
spýtnarusl var enn inn á þeim. 
Síðan kom í ljós að lóðin var í 
landi Kópavogs. Þrátt fyrir alla 
mælitækni og verkfræði höfðu 
verið gerða rangar mælingar og 
hluti Seljahverfisins var byggt 
inn í Kópavog. Þetta átti eftir að 
verða til þess að bæjarfélögin 

urðu að gera makaskipti á landi 
og fékk Kópavogur land þar 
sem Breiddin er. Hefðu þessi 
mistök ekki verið gerð væri 
BYKO svæðið ásamt ýmsu öðru 
staðsett í Breiðholti. Ég veit 
ekki hvort það var út af þessu 
– að borgaryfirvöldum hafi þótt 
Kópavogur hafa betur í þessu 
máli að ákveðið var að engin 
vegtenging utan stofnbrauta 
væri á milli Breiðholtsins og 
Kópavogs. Allt var skipulagt án 
þeirra. Þótt hús og garðar liggi 
hér saman þarf að fara um lengri 
veg eftir stofnbrautum til þess 
að komast yfir í Kópavoginn. 
Við hjónin förum stundum í 
Salarlaugin sem er ágæt sundlaug 
Kópavogsmegin og erum ekki 
lengi að rölta yfir en við ætlum í 
bíl verður að aka í um 25 mínútur 
um og yfir gatnamót á þremur 
umferðarljósum.”   

Horfðum á sauðburðinn 
í Fífuhvammi út um 
stofugluggann 

Margt hefur verið öðruvísi 
umhorfs þegar þið komið 
hingað en er í dag. “Þetta var 
allt öðruvísi. Eins og að vera 
kominn út í sveit,” segir Daði. 
“Við gátum horft á Bessastaði og 
Garðskagavitann. Fífuhvammur 
er hér beint á móti og í 22 ár 
horfðum við á sauðburðinn þar 
út um stofugluggann. Ábúandinn 
þar var úr Vesturbænum. Bjó á 
Jófríðarstöðum en það býli var 
við Kaplaskjólsveginn þar sem KR 
svæði er nú. Þegar Jófríðarstaðir 
voru lagðir undir byggingar og 
hann þurfti að fara þá keypti 
hann Fífuhvamm í Kópavogi. 
Fífuhvammurinn þótti hallæriskot 
sem fékkst fyrir lítinn pening en 
tveimur áratugum síðar seldi 
hann landið fyrir þrjá milljarða. 
E ig inkona hans er  gömul 
skólasystir mín af Seltjarnarnesi 
og býr enn í Fífuhvammi. Við 
erum því nágranna hér efra.” 

Annar af stofnendum 
Rafhönnunar

H e i m k o m i n n  f r á  n á m i 
starfaði Daði hjá Rafmagnsveitu 
Reykjavíkur til ársins 1972 
að hann snéri sér að rekstri 
fyrirtækis sem hann hafði stofnað 
þremur árum áður. Þar með 
sagði hann skilið við opinbera 
geirann og hélt út í óvissuna. 
Halldóra eiginkona hans sagði 
að þau gætu lifað af launum 
sínum sem sérkennari ef brekkan 
reynist erfið í rekstrinum. Daði 
stofnaði fyrirtækið Rafhönnun 
ásamt Jóni Otta Sigurðssyni sem 
báðir störfuðu hjá Rafmagnsveitu 
Reykjavíkur og hefur tengst nafni 
hans í gegnum tíðina. Rafhönnun 
er nú hluti af verkfræðistofunni 
Mannviti eftir að fjórar stofur 
voru sameinaðar undir einn hatt. 
En hvað koma til að þeir Daði 
ákváðu að stofna félag með það 
í fyrirrúmi að starfa sjálfstætt. 
“Rafhönnun var stofnuð með 
formlegum hætti 9. september 
1 9 6 9 .  V i ð  u n d i r r i t u ð u m 
stofnsamninginn heima hjá mér 
á eldhúsborðinu á Skólabraut 1 á 
Seltjarnarnesi því þetta var áður 
en við fluttum í Árbæinn. Við Jón 
Otti höfðum báðir verið að taka 
að okkur verkefni við hönnun 
rafkerfa fyrir einbýlishús og 

fjölbýli. Við unnum þetta einkum 
á kvöldin og um helgar utan 
vinnutíma hjá Rafmagnsveitunni. 
En þarna vaknaði draumurinn um 
fyrirtæki sem staðið gæti á eigin 
fótum.”

Sölumiðstöðin fyrsti 
stóri viðskiptavinurinn

“Segja má að þetta hafi verið 
barningur í byrjun. Sölumiðstöð 
hraðfrystihúsanna var fyrsti 
stórri viðskiptavinur okkar þegar 
ákveðið var að ég yrði ráðgjafi við 
lýsingu í frystihúsum um allt land. 
Og fleiri verkefni bættust við. Eftir 
að Rafmagnseftirlit Reykjavíkur 
hafði kannað raflagnir í öllum 
frystihúsum var Rafhönnun falið 
að semja rafmagnsreglugerð 
fyrir frystihús og leiðbeiningar 
um lagnir fyrir rafverktaka sem 
gefið var út í fagurblárri bók. Við 
unnum mikið fyrir frystihúsin 
en auðvitað tengdust önnur 
verkefni starfi okkar. Í gegnum 
árin fjölgaði verkefnum og 
fyrirtækið óx. Fyrirtækið starfaði 
síðan sjálfstætt þar til að á 
árunum 2007 og 2008 voru þrjár 
verkfræðistofur sameinaðar. 
Tvær þeirra Verkfræðistofa 
Guðmundar og Hönnun voru 
stofnaðar 1963 og Rafhönnun sem 
við stofnuðum 1969.”   

Saga föður míns er með 
ólíkindum

En Daði á sér aðra sögu og 
nokkuð merkilega. Er það saga 
föður hans sem braust frá ómegð 
til að verða rafvirkjameistari 
í Reykjavík þrítugur að aldri. 
Hann á því ekki langt að sækja 
rafmagnsáhugann. Hann var 
beðinn um að ri f ja þessa 
sögu upp en hann hafði gert 

samantekt um æfi foreldra 
sinna. Hann segir sögu föður 
síns með ólíkindum í eyrum 
nútímafólks. Foreldrar hans afi 
og amma Daða voru Sæmundur 
Þórðarson steinsmiður og 
múrarameistari fæddur 1874 
að Fellsmúla í Landsveit og 
Guðlaug Jóhannesdóttir frá 
Eivakoti á Eyrarbakka fædd 
1892. Sæmundur og Guðlaug 
slitu samvistum þegar Ágúst 
Óskar var fjögurra ára gamall 
en þá bjuggu þau í Reykjavík. En 
gefum nú Daða orðið. “Afi minn 
og amma áttu heima á Njálsgötu 
13 og þar var faðir minn til 
fjögurra ára aldurs. Þá gerast 
atburðir í lífi fjölskyldunnar sem 
nútímafólki kunna að finnast 
ótrúlegir. Þau höfðu gift sig 1903 
og var Sæmundur afi þá titlaður 
tómthúsmaður þótt hann hafi 
lært steinsmíði og múrverk. Á 
þessum tíma var oft lítið að gera 
fyrir byggingamenn, einkum að 
vetrinum. Þótt afi hafi komið að 
ýmsum byggingum varð hann 
gjaldþrota. Hann fór á vertíð til 
Vestmannaeyja veturinn 1915. 
Eitthvað hefur vertíðarmennskan 
brugðist því að á meðan hann 
var í Vestmannaeyjum ráðstafaði 
Guðlaug börnum þeirra, þar 
á meðal Ágústi Óskari föður 
mínum á sveit sína. Þau voru 
flutt hreppaflutningum austur 
á Eyrarbakka á vordögum 1915 
þar sem þau voru boðin upp 
eins og algengt var á þeirri tíð 
þegar foreldrar gátu ekki séð fyrir 
börnum sínum. Lægstbjóðandi 
eða sá sem taldi sig þurfa 
minnstar greiðslur fyrir að taka 
börnin að sér fékk þau síðan til 
varðveislu fram að fermingaraldri 
þar sem þau voru gjarnan notuð 
til ýmissa verka á sveitabæjum. 
Þetta var ótrúleg harka gagnvart 

börnum en faðir minn hefur 
trúlega verið heppinn miðað við 
aðstæður vegna þess að hann 
fór til Þórðar Gíslasonar og 
Guðrúnar Gunnarsdóttur sem 
bjuggu að Hæringsstaðahjáleigu 
í Stokkseyrarhreppi sem talið 
var ágætis heimili .  Systur 
hans tvær dvöldu á bæjum í 
nágrenninu en þrátt fyrir að 
Hæringsstaðahjáleiguheimilið 
væri talið gott mátti hann ekki 
hafa samskipti við þær hver sem 
ástæða þess hefur verið.”

Sjómannslíf og strok 
Daði segir að faðir sinn hafi 

yfirgefið æskuheimili sitt að 
fermingu lokinni. Hann mun hafa 
verið komin til sjós 16 ára gamall. 
Fyrst á vertíð á Þórkötlustöðum 
í Grindavík, síðar á síldveiðar en 
lengst af sjómannsferlinum var 
hann á kaupskipum. Daði kveðst 
hafa skoðað sjóferðabók hans og 
geta lesið sér nokkuð til um ferðir 
föður síns. “Hann var á skipum 
Eimskipafélags Íslands og um 
tíma var hann á norsku skipi sem 
sigldi milli hafna á Miðjarðarhafi. 
Honum líkað vistin illa en gat 
ekki afskráð sig því afskráning 
varð að fara fram í heimahöfn 
skipsins. Hann strauk því af 
skipinu í Marseille í Frakklandi 
þar sem hann dvaldi um tíma og 
svaf undir berum himni. Hann 
var handtekinn, gefin kostur á 
að fara í útlendingaherdeildina 
en var á endanum sendur með 
gripalest til Danmerkur því ekki 
voru til peningar fyrir fargjaldi á 
farþegarými.”

Þrítugur 
rafvirkjameistari

Hann varð rafvirki. “Eftir 
h e i m k o m u n a  f ó r  f a ð i r 
minn  að  læra  ra fv i rk jun 
h j á  J o h a n  R ö n n i n g .  Þ a ð 
var á fjórða áratugnum og 
starfaði hann meðal annars 
h j á  s í l d a r v e r k s m i ð j u n u m 
á Djúpuvík, á Siglufirði og 
síðast á Raufarhöfn. Hann tók 
burtfararpróf frá Iðnskólanum 
í Reykjavík 1936 þá 25 ára 
gamall, sveinspróf í rafvirkjun 
1937 og fékk síðan meistarabréf 
í rafvirkjun og löggildingu sem 
rafvirkjameistari í desember 
1942. Ef litið er til sögu hans og 
uppeldis verður vart annað sagt 
en að um glæsilegan árangur 
hafi verið að ræða.” Daði segir 
föður sinn hafa komið að mörgum 
stórum verkefnum í Reykjavík. 
“Hann stofnaði  fyr irtækið 
Raflögn 1943 en stofnsamningur 
þess hefur ekki fundist og því 
ekki vitað hverjir voru með 
honum eða sátu í stjórn þess. 
Raflögn vann meðal annars við 
Hafnarhúsið í Reykjavík og aðrar 
byggingar fyrir Reykjavíkurhöfn 
auk margra annarra verkefna sem 
of langt væri upp að telja. Þess 
má þó geta að hann sérhæfði sig 
í uppsetningu á lyftum sem farnar 
voru að ryðja sér til rúms í stærri 
byggingum á þessum tíma.”

Ómagaskráningin afmáð 
“Faðir minn gat ekki sætt sig 

við það hlutskipti að vera skráður 
ómagi í þjóðskrá. Á þessum 
árum hafði fólk sem taldist til 
sveitarómaga ekki kosningarétt 
og fólk varð sjálft að ganga eftir 
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V i ð t a l i ð

“Nú erum við komnir í Kópavog”

Daði Ágústsson.

- sagði þegar hann gekk út í garðinn við hús sitt 
í Seljahverfinu. Þegar það var byggt vissi enginn að það væri í Kópavogi.



því að losna við þessa skráningu 
og jafnvel að borga einhvern 
kostnað sem sveitarfélög höfðu 
haft af því til baka vildi það 
losna við þetta. Það er ekki fyrr 
en á fullorðinsárum að hann fékk 
þessu breytt. Hann mátti ekki 
kjósa vegna þess að hann var 
skráður ómagi í þjóðskrá. Þá tók 
hann sig til að hélt austur fyrir 
fjall og kvaðst geta greitt skuld 
sína væri hún einhver og krafðist 
þess að fá ómagatitilinn tekinn út 
úr þjóðskránni sem var gert.”

Fæddist á eldhúsbekk og 
fótbrotnaði fjögurra ára 

En þá víkur sögunni að 
móður Daða. “Hún hét Guðný 

Karlsdóttir og þau faðir minn 
voru gefin saman 1. nóvember 
1944.  Gi f t ingarveislan var 
haldin á heimili þeirra og var 
hin glæsilegasta eftir því sem 
næst verður komist. Móðir mín 
fæddist á eldhúsbekk á heimili 
móður sinnar við Óðinsgötu í 
Reykjavík. Faðirinn viðurkenndi 
hana ekki sem dóttur og vildi 
ekkert af henni vita en foreldrar 
hans sýndu barninu hlýju og 
kærleika og önnuðust hana 
hluta úr degi frá tveggja til sex 
ára aldurs. Amma vann við 
þvotta og þær mæðgur þurftu 
oft að flytja á þessum árum. 
Þær fluttu í Vélstjórahúsið á 
Framnesvegi 42 þegar mamma 
var átta ára og bjó hún þar allt til 

fjölskyldan flutti á Skólabrautina 
á Seltjarnarnesi 1947. Hún varð 
fyrir því óhappi að verða fyrir 
bíl og fótbrotna þegar hún var 
fjögurra ára. Þar var á ferð maður 
sem kallaður var Snæra Magni 
og var hann að sækja landa til 
Sigurðar Berentz sem var þekktur 
bruggari og okurlánari í Reykjavík 
á þeim tíma. Hann ók burt án 
þess að hafa nein afskipti af 
þessu en lögreglan kom og fór 
með barnið í Svörtu Maríu upp 
á Landakotsspítala þar sem 
Matthías Einarsson yfirlæknir, 
faðir Louisu Matthíasdóttur 
myndlistarkonu tók við henni og 
gerði við brotið. Það gerði hann 
án þess að hafa nein röntgentæki 
en hann þótti mjög handlaginn 

við lækningaverk. Hún þurfti að 
liggja um tíma á spítalanum með 
fótinn í gifsi en móðir hennar og 
amma færðu henni að borða á 
hverjum degi. Á þessum tíma 
var ekki um neinar tryggingar að 
ræða og urðu bræður ömmu að 
bera ábyrgð á greiðslum vegna 
spítaladvalarinnar.” Daði hefur 
tekið saman það sem hann kallar 
stiklur úr lífshlaupi Guðnýjar 
Vilhelmínu Karlsdóttur eins og 
móðir hans hét fullu nafni. Má 
segja að þar sé að finna frásögu 
af hefðbundnu Reykjavíkurlífi 
ungrar stúlku á fyrri hluta síðustu 

aldar að því undanskildu að hún 
ólst ekki upp með foreldrum sem 
voru í hjónabandi. “Það var allt 
annað að skrá sögu mömmu þar 
sem hún var enn lifandi þegar ég 
réðst í það og gat fengið hana til 
segja frá. Þegar ég var að vinna 
að æviágripi föður míns sem þá 
var látinn varð ég um margt að 
treysta á þær heimildir sem hægt 
var að finna,” segir Daði áður en 
hann gengur með komumanni út í 
garðinn fyrir utan hús sitt og eftir 
nokkur skef segir hann. “Nú erum 
við komnir í Kópavog.”
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sími

Óskar R. Harðarson og Jason Guðmundsson
hdl. og löggiltir fasteignasalar

Þröstur Þórhallsson
lögg. fasteignasali 
Sími:  897 0634

Ragnheiður Pétursdóttir
hdl. og löggiltur 
fasteignasali 

Ólafur Finnbogason
lögg. fasteignasali 
Sími: 822 2307 

Jórunn Skúladóttir 
lögg. fasteignasali 
Sími: 845 8958

Harpa Rún Glad
hdl. og löggiltur 
fasteignasali

Svan G. Guðlaugsson 
lögg. fasteignasali
Sími: 697 9300

Þórunn Pálsdóttir 
lögg. fasteignasali
Sími: 773 6000

Gunnar S. Jónsson 
lögg. fasteignasali
Sími: 899 5856

Hilmar Jónasson
lögg. fasteignasali
Sími: 695 9500

Helgi Jónsson 
aðstm. fasteignasala
Sími: 780 2700

Gunnar Helgi Einarsson 
lögg. fasteignasali
Sími: 615 6181

Jón Rafn Valdimarsson
lögg. fasteignasali
Sími: 695 5520

Atli S. Sigvarðsson
lögg. fasteignasali
Sími:  899 1178

Axel Axelsson
lögg. fasteignasali
Sími: 778 7272

Bryndís Alfreðsdóttir
lögg. fasteignasali
Sími: 569 7024

Páll Þórólfsson 
aðstm. fasteignasala 
Sími: 893 9929

Jason Ólafsson 
lögg. fasteignasali
Sími: 775 1515

Ásgrímur Ásmundsson
hdl. og lögg. fasteignasali 
Sími: 865 4120

Fasteignasalan

Miklaborg

Lágmúla 4 

108 Reykjavík

   

569 7000  
www.miklaborg.is

Með þér alla leið
 

, lögg. fasteignasali
gh@miklaborg.is sími: 615 6181

 

 

, lögg. fasteignasali
sími: 775 1515

Verð :

Fasteignasalan

Miklaborg
Lágmúla 4 • 108 Reykjavík • Sími 569 7000
www.miklaborg.is

Erum á facebook.com/Systrasamlagid

Netverslun: systrasamlagid.is

Daði við vinnu upp á þaki á byggingartímanum við Stuðlasel. Dóttir hans situr hjá honum. 

Gamli fiskihjallar voru á lóðinni þegar Daði hóf að byggja. Síðar kom 
í ljós að lóðin var staðsett í Kópavogi.
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var til húsa

í Mjódd á nýjum stað!

nú til húsa

Starfsfólk Lyfjavals 
tekur hlýlega 

á móti þér

ÚtbúinhefurveriðaðstaðafyrirnemendurSeljaskólaíFella
skólaánæstaskólaárimeðanunniðeraðþvíaðlagaogbæta
húsnæðiSeljaskóla.

Eins og kunnugt er kom eld ur tví veg is upp í skól an um á vor
mánuðum. Fyrst í mars og aftur maí þegar um íkveikju var að 
ræða. Ljóst er að um talsvert rask verður að ræða fyrir nemendur 
Seljaskóla en þessi lausn var metin skást. Um einsdæmi mun að 
ræða að eldur komi upp með svo alvarlegum afleiðingum í sama 
skólahúsnæðinu með skömmu millibili. Þrír piltar viðurkenndu 
að eiga aðild að íkveikju sem leiddi til eldsvoða í Seljaskóla 
aðfaranótt sunnudagsins 12. maí. Í þeim hluta hússins sem 
kviknaði urðu mjög miklar skemmdir.

Aðstaða fyrir nemendur 
Seljaskóla í Fellaskóla

Eins og sjá má á myndinni varð mikið tjón í Seljaskóla í 
brunanum 12. maí sl.

FALLEGIR LEGSTEINAR

Verið velkomin

 Opið: 10-17
alla virka daga

Auðbrekku 4, 200 Kópavogi, sími: 537-1029, www.bergsteinar.is

Þangbakka 10 (MJÓDD) • Sími: 557-2053

1717
RAUÐA KROSSINS 

1717
HJÁLPARSÍMI

Opinn allan sólarhringinn   
Upplýsingar um úrræði
Alveg ókeypis (líka úr gsm)

HJÁLPARSÍMI

Kemur ekki fram á símreikning
Fullur trúnaður
Ef þér líður illa – ef þú átt í vanda

Að undanförnu hefur staðið yfir sýning á
útilistaverkum í Breiðholtinu. Bæst hefur í
listaverkaflóruna íhverfinuogverkinhafavakið
verðskuldaðaathyglivegfarenda.Sýninginheitir
Úthverfi og er hluti af sýningaröð sem nefnist
Hjóliðogersniðinaðþörfumhjólreiðafólks.

Listaverkunum var komið upp víðs vegar við stíga 
og bílastæði í Breiðholtinu en kort yfir staðsetningu 

þeirra er á vefslóðinni hjolid.is. Sýningin er 
sérstaklega sniðin þannig að hjólreiðafólk og 
gangandi vegfarendur geti notið hennar sem best. 
Sýningarstjórar eru Aðalheiður Valgeirsdóttir og 
Aldís Arnardóttir. Einnig stendur yfir í Gerðubergi 
sýning á verkum þeirra listamanna sem eiga 
útilistaverkin og kallast þau þannig á. Sýningin 
stendur til 25. ágúst.

Sýning á útilistaverkum í Breiðholti

Tvö þeirra útilistaverka sem verið hafa til sýnis.

 

√  Bókhald og fjármál

√  Húsfélagafundir

√  Mínar síður

√  Húsbók þjónustusaga húss

√  Auk annarrar þjónustu

 

Húsfélagaþjónusta
Eignaumsjón leiðandi í 17 ár

www.eignaumsjon.iswww.eignaumsjon.iswww.eignaumsjon.is

Kvöldskóli FB telur bráðlega til starfa.
Kvöldskólanum er einkum ætlað að mæta
þörfumfólkssemsinnirvinnuaðdeginum.

Í kvöldskólanum eru bæði kenndar bóklegar 
og verklegar greinar. Þegar er orðið fullt í ýmsar 
greinar og má nefna húsasmíði og rafvirkjun 
sem dæmi um greinar sem mikil aðsókn er að. 

Þá virðist vera algjör sprengja í umsóknum um 
nám á sjúkraliðabraut. Á meðal bóklegra greina 
má nefna íslensku, ensku og stærðfræði. Einnig 
er mikil aðsókn í Íslensku og ensku en þegar haft 
var samband við skólann var enn hægt að taka á 
móti fleiri nemendum í stærðfræði.

Enn er rúm fyrir 
nemendur í stærðfræði

Kvöldskóli FB að taka vil starfa



Kringlunni
s 568 1800

20–80% afsláttur af umgjörðum
og 20% afsláttur af glerjum!

Ú T S A L A

Ath. afsláttur af glerjum gildir aðeins ef keypt er umgjörð með.

Komdu íSjónmælingutil okkar!
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11. september - 30. október
Verð 18.000 kr.

Skemmtilegt samstarf er milli félagsmið-
stöðvarinnar Hellisins og Vinnuskólans. 
Félagsmiðstöðin Hellirinn sinnir frítímastarfi fyrir 
fötluð börn á aldrinum 10 til 16 ára. Á sumrin 
eru haldin fjölbreytt sumarnámskeið sem eru 
aldursskipt annars vegar fyrir  5. til 7. bekk og 
hins vegar fyrir 8. til 10. bekk. Í sumarstarfinu 
er lögð áhersla á að búa til góðar minningar, 
auka sjálfstæði þátttakenda ásamt því að hreyfing 
skiptir miklu máli í sumarstarfinu.

Í yngri hópnum er leitast við að vera í samstarfi 
við hinar félagsmiðstöðvarnar í Breiðholti og 
er farið í ferðir með Tíutólf námskeiðum þeirra 
ásamt því að þátttakendur fara í styttri ferðir út 
fyrir höfuðborgarsvæðið. Eldri hópurinn tekur hins 
vegar þátt í samstarfsverkefni milli Vinnuskóla 
Reykjavíkur og Hellisins þar sem unglingarnir 
hafa starfsstöð í Hellinum og vinna þar í stað 

hefðbundins vinnuskólahóps. 
Í vinnuskóla Hellisins er leitast við að fræða 

unglingana um fyrstu skrefin á vinnumarkaðinum 
ásamt því að þau sinna raunhæfum verkefnum 
helming vinnutímans til dæmis garðvinnu 
í kringum félagsmiðstöðina, þrifum innan 
félagsmiðstöðvarinnar, elda, baka og fá hagnýtar 
fræðslur s.s. Jafningjafræðsluna og græna fræðslu 
Vinnuskólans. Hinn helming vinnutímans fara þau 
í heimsóknir í fyrirtæki þar sem þau fá að heyra 
um starfsemina ásamt því að fara í skemmtiferðir 
bæði innanbæjar sem og styttri ferðir út fyrir 
höfuðborgarsvæðið. Einnig var góð stemming frá 
sumarfrístundinni Álfheimum í Hólabrekkuskóla 
því margt var brallað í sumarblíðunni. Hvalasafnið 
var heimsótt, prófað að klifra í klifurturninum í 
Gufunesbæ, virkjagerð og buslað í Elliðarárdalnum. 

Sumarstarf í félagsmiðstöðvunum

Húsbygging. Gott að hvíla fæturnar í volgum læk eftir göngutúr.

Lögð áhersla á góðar minn-
ingar úr sumarstarfinu

Farið var í heimsókn á Sýn. Slappað af í veðurblíðunni í sumar.

Allir tilbúnir að fara í siglingu.

Þátttakendur í sumarstarfinu nutu margra sólarstunda sumar.

VÍKURVAGNAR EHF.

Víkurvagnar ehf. | Hyrjarhöfða 8 | 110 Reykjavík
Sími 577 1090 | vikurvagnar.is | sala@vikurvagnar.is

Setjum undir á staðnum

Dráttarbeisli 
undir flestar tegundir bíla

Hjá siglingaklúbbnum Siglunesi.
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ÉG VINN
MIKILVÆGASTA 
STARF Í HEIMI 

,,Starfið er fyrst og fremst skemmtilegt 
út af börnunum. Það er yndislegt að vinna 
með þessum snillingum sem gefa mér svo mikið. 
Að undirbúa börn fyrir framtíðina er það mikilvægasta 
í heimi. Þau eru mínir bestu vinnufélagar. Þetta er 
uppáhalds vinnustaðurinn minn og hér hef ég eignast fullt af 
góðum vinum.“

Kristófer Nökkvi Sigurðsson 
Forstöðumaður frístundaheimilisins Draumalandið

VILTU VINNA Í ÞÍNU HVERFI?
Frístundamiðstöðin Miðberg óskar e�ir 
fólki til starfa í Breiðholti

Við leitum að skapandi fólki með margvísleg áhugamál, reynslu og
bakgrunn. Fólki sem hefur brennandi áhuga á að vinna með börnum og
unglingum og móta með þeim �ölbreytt og skemmtilegt frístundastarf.
 
Í boði eru hlutastörf með sveigjanlegum vinnutíma e�ir hádegi.

 Nánari upplýsingar á www.midberg.is og www.reykjavik.is/laus-storf/sfs

FRÍSTUNDAHEIMILI OG FÉLAGSMIÐSTÖÐVAR

REYKJAVÍKURBORGAR

MIÐBERG
FRÍSTUNDAMIÐSTÖÐ



SKIPULAGT ÍÞRÓTTA– OG FRÍSTUNDASTARF EYKUR LÍKUR Á VINATENGSLUM,
JÁKVÆÐRI SJÁLFSMYND OG AUKNU SJÁLFSTRAUSTI

ÍÞRÓTTIR OG FRÍSTUNDIR 

Frístundakortið
Reykjavíkurborg býður upp á frístundakort fyrir öll börn og unglinga frá 6-18 ára, sem eru með lögheimili í Reykjavík.  Styrkurinn er 50.000 kr. fyrir árið 2019, og hægt að nýta hann í alla íþróttastarfsemi.

Íþróttafélög aðstoða við að nýta frístundakortið.

Í BREIÐHOLTI 2019-2020

Íþróttafélag Reykjavíkur

Heimilisfang: Skógarsel 12, 109 Reykjavík
Sími: 587-7080 / 587-7090
Heimasíða: ir.is
Netfang: ir@ir.is
Íþróttagreinar: Fimleikar, frjálsar íþróttir, 
handknattleikur, körfuknattleikur, knattspyrna, júdó, 
karate, taekwondo, keila, skíði.
Annað: Íþróttaskóli ÍR fyrir 2-5 ára, íþróttir í 
leikskólum, kvennaleikfimi, skokkhópur og 
íþróttiri eldri borgara 

Íþróttafélagið Leiknir

Heimilisfang: Austurbergi 1, 111 Reykjavík
Sími: 557-8050 
Heimasíða: leiknir.com
Netfang: leiknir@leiknir.com
Íþróttagreinar: Knattspyrna
Annað: Knattspyrnuskóli 2-5 ára og skák

Sundfélagið Ægir

Heimilisfang: Laugardalslaug, Sundlaugavegi 30, 
105 Reykjavík
Sími: 820-3156
Netfang: aegir@aegir.is
Heimasíða: aegir.is
Íþróttagreinar: Sund

Íþróttafélög

Skátafélagið Hafernir

Heimilisfang: Hraunheimar-Hraunbergi 12, 
111 Reykjavík
Sími: 869-8975
Heimasíða: hafernir.org 
facebook.com/hafernir; skatar.is/hafernir 
Netfang: hafernir@skatar.is
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Heimilisfang: Tindaseli 3, 109 Reykjavík
Sími: 567-0319
Heimasíða: skatar.is/segull
Netfang: segull@skatar.is

Skátafélög

Miðberg

Heimilisfang: Gerðubergi1, 111 Reykjavík
Sími: 411-5750
Heimasíða: midberg.is
Netfang: midberg@ rvkfri.is
Starfsemi: Félagsmiðstöðvar, frístundaheimili og 
frístundaklúbburinn Hellirinn.

Skákfélag

Skákfélagið Huginn

Heimilisfang: Æfingar í Leiknisheimili og skólum 
í Seljahverfi
Sími: 841-2810
Heimasíða: skakhuginn.is 
Netfang: neskortes@simnet.is

Frístundamiðstöð

Dans Brynju Péturs

Heimilisfang: ÍR-heimilið Skógarsel 12, 109 Reykjavík og 
Miðberg, 111 Reykjavík
Sími: 690-1343
Netfang: dansbrynjupeturs@gmail.com
Heimasíða: brynjapeturs.is
Dans: Hiphop, Dancehall, Popping, Break, House, Waacking 
o.fl. fyrir allan aldur 

Dansgarðurinn

Heimilisfang: Álfabakka 14a, 109 Reykjavík.
Sími: 616-2120 og 587-9030
Netfang: info@ballet.is
Heimasíða: dansgardurinn.is
Dans: Klassískur ballet, nútíma, samtíma og skapandi dans.

Dansskólar

Tónskóli Eddu Borg

Heimilisfang: Kleifarseli 18, 109 Reykjavík
Sími: 557-3452
Heimasíða: teb.is
Netfang: ritariteb@gmail.com

Tónskóli Sigursveins

Heimilisfang: Hraunbergi 2, 111 Reykjavík
Sími: 568-5828
Heimasíða: tonskolisigursveins.is
Netfang: tonskolisigursveins@tonskolisigursveins.is

Tónlistarskólar
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Breiðholtsbúinn Sigtryggur 
Rósmar Eyþórsson framkvæm-
dastjóri og safnari hlaut gull-
verðlaun og einnig sérverðlaun 
fyrir safn íslenskra bréfspjalda 
frá 1879 til 1920 Icelandic Postal 
Stationery. Verðlaunin hlaut 
hann á heimssýning frímerkja 
World Stamp Exhibition sem 
haldin var í Kína dagana 11. 
til 17. júní sl. Þrír Íslendingar 
tóku þátt í sýningunni að þessu 
sinni. Þeir voru auk Sigtryggs, 
Hjalti Jóhannesson sem sýndi 
safnið íslenskir krónustimplar og 
Vilhjálmur Sigurðsson sem sýndi 
bók í tveimur bindum, Frímerki 
íslenska lýðveldisins I frá 1944 
til 1999 og Frímerki íslenska 
lýðveldisins II frá 2000 til 2014.  

Sýningin var haldin í borginni 
Wuhan sem er höfuðborg Hubei 
héraðs í Mið-Kína á milli Yangtze 
og Han ánna og er viðskipta-
miðstöð með um 11 milljónir 

íbúa. Sýningin var haldin sem 
liður í að minnast 70 ára afmælis 
Alþýðulýðveldisins Kína. Annar 
tilgangur hennar var að stuðla 
að vinsamlegum samskiptum og 
nánu samstarfi stofnunarinnar og 
frímerkjasafnara um allan heim. 
Einnig til að fá kínverska safnara 
til að nýta tækifæri til alþjóðlegrar 
sköpunarstarfsemi. Sýningin 
var skipulögð af Ríkispóststjórn 
Alþýðulýðveldisins Kína en flut-
ningadeild Hubei héraðs sá um 
framkvæmd hennar. Þetta var 
þriðja heimssýning frímerkja-
safnara sem haldin er í Kína. 
Hinar tvær voru haldnar 1999 í 
tilefni af 50 ára afmæli Kínverska 
alþýðuveldisins og hin árið 2009 
á 60 ára afmæli þess. Íslendingar 
tóku þátt í báðum þeim sýningum 
með góðum árangri. Á næsta ári 
verður heimssýning frímerkja-
safnara haldin í London.

Sigtryggur Rósmar hlaut gullverðlaun

Sigtryggur Rósmar Eyþórsson ásamt Þorbjörgu Guðmundsdóttur 
eiginkonu sinni í Wuhan sem er höfuðborg Hubei héraðs í Kína.

- Hjalti Jóhannesson hlaut stórt gyllt silfur og Vilhjálmur Sigurðsson hlaut bronsverðlaun á 
frímerkjasýningu í Kína

Gullverðlaunapeningurinn sem 
Sigtryggur Rósmar hlaut.
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   Motormax ehf
   Vatnagörðum 12
   Sími: 545 4040

Smurstöð 

Við smyrjum bílinn þinn með 
hágæða                 olíum.

 Virka daga  07:45 til 18:00
 Laugardaga 12:00 til 16:00

Opnunartímar

Engar tímapantanir!

Nútímaleg, kraftmikil og 
framsækin fasteignasala 

sem byggir á áratuga 
reynslu starfsmanna!

Allir þurfa 
þak yfir 
höfuðið!

Síðumúla 27  |  Sími 588 7744  |  wwww.valholl.is

Fagleg þjónusta - Vönduð vinnubrögð

Heiðar Friðjónsson
Sölustjóri
Löggiltur fasteignasali B.Sc
693 3356 

Ingólfur Geir Gissurarson
Framkvæmdastjóri, lögg.
fasteignasali og leigumiðlari
896 5222

Margrét Sigurgeirsdóttir
Skrifstofustjóri
margret@valholl.is
588 4477

Pétur SteinarJóhannsson
Aðstoðarm. fasteingasala 
Snæfellsnesi
893 4718

Sturla Pétursson
Löggiltur fasteignasali
899 9083

Herdís Valb. Hölludóttir
Lögfræðingur 
og lögg.fasteignasali
694 6166

Erlendur Davíðsson
Löggiltur fasteignasali 
Forstöðum. útibús Ólafsvík
897 0199

 Nútímaleg, kraftmikil og framsækin fasteigna sala sem byggir á áratuga reynslu starfsmanna!

  S í ð a n  1 9 9 5

Snorri Snorrason  
Löggiltur Fasteignasali  
895 2115

Heiðar Friðjónsson
Sölustjóri. Löggiltur 
fasteignasali B.Sc  
693 3356

Ingólfur Geir Gissurarson 
Framkvæmdastjóri, lögg. 
fasteignasali og leigumiðlari 
896 5222

Úlfar F. Jóhannsson
hdl. Lögfræðingur. Löggiltur 
Fasteignasali. Skjalagerð.  
692 6906

Pétur SteinarJóhannsson
Aðstoðarm. fasteingasala 
Snæfellsnesi
893 4718

Margrét Sigurgeirsdóttir  
Skrifstofustjóri 
margret@valholl.is 
588 4477

Sturla Pétursson
Löggiltur Fasteignasali. 
899 9083

Anna F. Gunnarsdóttir  
Löggiltur Fasteignasali    
Lista og innanhús Stílisti  
892 8778

Reykjavík | Snæfellsbæ | Höfn Hornafirði Síðumúla 27 | 588 4477 | www.valholl.is

Fagleg þjónusta - Vönduð vinnubrögð Allir þurfa þak yfir höfuðið

Að undanförnu hafa staðið yfir 
framkvæmdir við lagningu hitaveitu í 
Elliðaárdalnum. Um er að ræða endurnýjun 
og stækkun fráveitulagna, kaldavatnslagna, 
hitaveitulagna, raflagna ásamt 
fjarskiptalögnum Gagnaveitu Reykjavíkur 
og Mílu. Lagnirnar liggja frá Reykjanesbraut 
við Sprengisand í gegnum Elliðaárdalinn og 
upp með Rafstöðvarvegi. Kostnaðaráætlun 
heildarverksins er um 1,5 milljarðar en inni 
í þeirri tölu er hlutur Reykjavíkurborgar, 
Gagnaveitu Reykjavíkur og Mílu.

Kostnaður vegna lagningar neðanjarðar 
með tveimur hitaveitulögnum er áætlaður 
410 milljónir króna. Lagnir ofanjarðar á 
steyptum undirstöðum yfir Elliðaár hefðu 
kostað 450 milljónir og lagning ofanjarðar í 

nýjum steyptum stokki yfir Elliðaár myndi 
kosta 570 milljónir króna. Við forhönnun 
verksins var skoðað að bora undir Elliðaárnar 
og Reykjanesbrautina en sökum mikillar 
áhættu í slíku verki var fallið frá því auk þess 
sem það var langsamlega dýrasti kosturinn. 
Annar ókostur við slíka framkvæmd er að við 
borun þurfa lagnir að vera á miklu dýpi sem 
gerir alla viðhaldsvinnu erfiða. 

Stokkarnir yfir Elliðaárdal eiga sér sögu. 
Hún nær áttatíu ár aftur í tímann. Fyrsti 
stokkurinn var lagður þegar Reykjaæð var 
lögð úr Mosfellssveit á stríðsárum frá 1939 
til 1943. Þeir hafa þeir unnið sér sess sem 
samgönguæð þeirra sem ganga, hlaupa og 
hjóla í dalnum.

Veitulagnir endur-
nýjaðar í Elliðarádal

Gamli veitustokkurinn yfir Elliðaárnar.
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Bílasmiðurinn hfBarnabílstólar í úrvali
Bíldshöfða 16, 110 Reykjavík - Sími: 567 2330 - www.bilasmidurinn.is

Nú þegar skólastarf er að hefjast og 
þúsundir barna fara aftur að stunda sína 
vinnu, þá ætti það að vera gleðilegt. Foreldrar, 
börn og starfsfólk grunnskóla Reykjavíkur ættu 
að vera fullir tilhlökkunar. Því miður er það 
ekki alls staðar svo og það er sorglegt að við 
borgarfulltrúar höfum verið að fá fjölda pósta 
bæði frá foreldrum og starfsfólki skólanna, 
þar sem verið er að óska eftir hjálp. Þessir 
póstar eiga það allir sameiginlegt að verið 
er að óska eftir samtali og skilningi á þeim 
vanda sem margir grunnskólar glíma við. 
Flestir þessir póstar hafa verið að berast frá 
skólasamfélaginu austan Elliðaáa.

Það er einfaldlega verið að fara fram á að það sé hlustað, 
hlustað á þá sem þekkja best til skólanna og skólastarfsins. 
Krafan er sú að ekki séu teknar ákvarðanir sem koma sér illa fyrir 
nemendur, starfsfólk og foreldra. Það að fólk fái upplýsingar um 
það hvernig staðan er á framkvæmdum þar sem þær eru í gangi 
og koma jafnvel til með að raska skólastarfinu mjög mikið.

Umhverfið er víða óásættanlegt núna í upphafi skólaárs, 
framkvæmdir og skortur á framkvæmdum munu víða raska miklu 
í upphafi skólaárs. Það er ljóst að fjöldi skólabarna í hverfunum 
austan Elliðaáa mun ekki geta stundað nám við æskilegar 
aðstæður. Framkvæmdir standa yfir í Breiðholtsskóla, Seljaskóla 
og Dalskóla sem munu ekki klárast fyrir upphaf skólaárs með 
tilheyrandi púsli og raski fyrir  nemendur, starfsfólk og foreldra. 
Það kom átakanlegt neyðarkall frá Norðlingaholtsskóla, mál þeirra 
var ekki tekið fyrir á fundi borgarráðs eins og til stóð og því hófust 
ekki framkvæmdir þar. Þessar framkvæmdir áttu að verða til þess 
að hægt væri að taka á móti þeim fjölda barna sem þangað höfðu 
sótt um skólavist í haust. Þessar framkvæmdir hafa ekki farið af 
stað. Það á að leggja niður skólaakstur í Kelduskóla án þess að 
það hafi verið fjallað um það af skólaráði skólans.

Það á að vera gleðilegt að byrja í skóla, það á ekki að valda 
togstreitu fyrir börn, foreldra eða starfsfólk grunnskólanna. 
Það er ekkert mikilvægara en að hlusta á þá sem þekkja til í 
hverfunum enda raunveruleikinn oft allt annar en í áætlunum og 
excel-skjölum.

Valgerður Sigurðardóttir.
Höfundur er borgarfulltrúi Sjálfstæðisflokks.

Neyðarkall frá 
skólasamfélaginu

Valgerður 
Sigurðardóttir.

Elliðaárdalurinn er einstök 
náttúruperla í höfuðborginni 
okkar, höfuðborg allra lands-
manna. Nú hefur meirihluti 
borgarstjórnar, sem gefur sig 
út á tyllidögum fyrir að setja 
umhverfismálin á oddinn ákveðið 
að taka 43.000 fermetra lands 
í dalnum undir uppbyggingu 
gríðarstórra mannvirkja. Og það í 
miðjum Elliðaárdalnum! 

Sú uppbygging er skv. tillögu 
að deiliskipulagi sem samþykkt 
var í skipulags- og samgönguráði. Meirihlutinn 
hefur ákveðið að farið vísvitandi með rangt mál í 
þessari umræðu og reynt að sveigja og beygja 
staðreyndir sér í hag í þeirri viðleitni að koma 
áformum sínum í framkvæmd. Áformum sem snúa 
að gríðarmiklu byggingamagni á 43.000 fermetra lóð 
í miðjum Elliðaárdalnum. Vert er að vekja athygli á 
nokkrum þeirra.

Meirihlutinn hefur t.d. ítrekað reynt að sigla framhjá 
þeirri staðreynd að hér sé um 43.000 fermetra að ræða 
og halda því fram að hér sé einungis um að ræða 6000 
fermetra byggingu. Tillagan um Stekkjarbakka Þ73 
er alveg skýr og skilgreinir byggingarreiti, nýjar lóðir 
og hámarks byggingarmagn, upp á samtals tæpa 43 
þúsund fermetrar í miðjum dalnum.

Rangar fullyrðingar
Ekki nóg með að meirihlutinn reyni að breiða yfir 

staðreyndirnar um stærð svæðisins, heldur er því 
haldið blákalt fram að svæðið sem hér um ræðir sé 
ekki í miðjum dalnum.

Sú fullyrðing að skipulagssvæðið við Stekkjabakka 
sé ekki innan marka Elliðaárdalsins stenst enga 
skoðun. Fullyrðingin er beinlínis röng. Máli mínu til 
stuðnings bendi ég á meðfylgjandi mynd, mynd nr. 
1, sem tekin er upp úr lokaskýrslu starfshóps um 
sjálfbæran Elliðaárdal (sjá bls. 13 í skýrslu). Þessi  
skýrsla er raunar stefna Reykjavíkurborgar í málefnum 
dalsins, en myndin sem tekin er upp úr skýrslunni 
sýnir að dregin er lína þar sem ytri mörk dalsins eru 
skilgreind. Á myndinni má sjá að ytri mörk dalsins eru 
dregin um Stekkjabakka en ekki framhjá honum eins 
og mynd úr nýrri skipulagstillögu sýnir, mynd nr. 2.

Í nýrri skipulagstillögu er meira að segja gengi svo 
langt að láta að því liggja, eins og sjá má á mynd 
2, að starfshópurinn sem stóð að skýrslunni um 
sjálfbæran Elliðaárdal hafi dregið ytri mörk dalsins 
framhjá Stekkjabakkanum. Þannig sé svæðið ekki hluti 
af dalnum sjálfum.

Þá kemur fram í umsögn Umhverfisstofnunar (UST) 
frá 4. mars 2019, við breytingu á deiliskipulagi við 
Stekkjabakka, að þróunarsvæðið sé víðfeðmara en 

í núgildandi aðalskipulagi. Með öðrum orðum þá er 
búið að útvíkka þróunarsvæðið umtalsvert og koma 
því fyrir í miðjum Elliðaárdalnum.

Eins og ég kom inn á í upphafi er Elliðaárdalurinn 
einstök náttúruperla í höfuðborginni okkar. 
Nauðsynlegt er því að við stöndum saman um að 
standa vörð um dalinn okkar, dal allra landsmanna.

Björn Gíslason
Borgarfulltrúi Sjálfstæðisflokksins

Byggt á 43 þúsund fermetra lóð
í miðjum Elliðaárdalnum

Björn Gíslason.

www.borgarblod.is
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Lið fyrir lið
Íbúfen – verkjastillandi og bólgueyðandi
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Íbúfen 400 mg, filmuhúðaðar töflur innihalda 400 mg af íbúprófeni. Lyfið dregur úr verkjum, bólgu og hita. 
Það er notað við vægum til meðalmiklum verkjum eins og höfuðverk,  tannpínu, tíðaverkjum og hita. Takið töflurnar
með glasi af vatni með eða eftir mat. Lesið vandlega upplýsingar á umbúðum og fylgiseðli fyrir notkun lyfsins.
Leitið til læknis eða ly�afræðings sé þörf á frekari upplýsingum um áhættu og aukaverkanir.
Sjá nánari upplýsingar um lyfið á www.serly�askra.is

Fjölbrautaskólinn í Breiðholti hlaut 
Gulleplið 2019 á liðnu vori en það 
eru hvatningarverðlaun heilsueflandi 
framhaldsskóla fyrir framúrskarandi starf í 
þágu heilsueflingar. Guðni Th. Jóhannesson 
forseti Íslands afhenti skólanum eplið.

Gulleplið 2019 er veitt fyrir stuðning 
v ið  b æt ta n  sve fn  og  sve fnven jur 
framhaldsskólanema. Rannsóknir sýna að 70% 
framhaldsskólanema hér á landi sofa of lítið 
og svefnskortur hefur slæm áhrif á heilsu og 
vellíðan. Heilsueflandi framhaldsskólar geta 
því stutt við bættar svefnvenjur og aukinn 
svefn nemenda með ýmsum leiðum. 

Fjölbrautaskólinn í Breiðholti heldur 
uppi markvissu starfi til að bæta svefn og 

svefnvenjur nemenda sinna. Í skólanum hefur 
markviss fræðsla átt sér stað fyrir nemendur 
um mikilvægi svefns fyrir ungt fólk. Einnig eru 
gerðar tilraunir með upphaf skólabyrjunar 
og skólinn býður upp á sveigjanleika fyrir 
þá nemendur sem á þurfa að halda. Skólinn 
vann markvisst að því að taka upp þá þætti 
sem taldir eru skipta hvað mestu máli til að 
bæta svefnvenjur nemenda. Áhersla er lögð 
á svefn og svefnvenjur í foreldrasamstarfi, 
að nemendum sé gefinn kostur á að hefja 
skóladaginn síðar í samráði við námsráðgjafa 
og tekur þannig tillit til einstaklingsbundinna 
þarfa. Þá er nemendum gefið frí í fyrsta tíma 
eftir skólaball þannig að þau nái átta tíma 
svefni þrátt fyrir skólaskemmtun.

FB hlaut gulleplið 2019

Gulleplið er hinn glæsilegasti gripur.

Ökum 
varlega!

Skólarnir 
eru að 
byrja!

Vesturbæjarútibú við Hagatorg
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www.breidholt.is

Námskeiðin miðast við fulla 

hverjum hætti fengið kennslu frá
nágrannalöndum, einkum Dan-
mörku. 

Þess má geta að ég á orðið stóran
hóp af föstum viðskiptavinum sem
koma jafnvel tvisvar til þrisvar og
oftar á ári á námskeið. Ég er opin
fyrir uppástungum um ný og
skemmtileg námskeið og mörg slík
hafa einmitt orðið til á þennan hátt.“
gudrunsg@gmail.com

Eldamennska „Eini munurinn á að koma til okkar og því að fara út að borða er að í staðinn fyrir að kokkurinn sé inni í eldhúsi
að elda fyrir þig, þá er hann frammi að elda með þér,“ segir Auður Ögn um námskeiðin hjá Salt eldhúsi.

Ég var alltaf að bíða eftir
að einhver setti svona fyr-
irtæki á fót hérlendis en
það lét á sér standa, þann-
ig að ég ákvað að gera
þetta bara sjálf.“
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Er kominn tími til
að gera eitthvað?

Aukin vellíðan
Ávinningurinn af námskeiðinu er aukin þekking á leiðum til 
þess að hlúa að andlegri heilsu og efla vellíðan. 

Bókfærsla og tölvubókhald 
Farið er yfir grundvallaratriði og hugtök í bókfærslu og 
bókhaldi fyrirtækja og einstaklinga. Þátttakendur læra færslu 
bókhalds frá grunni og því ekki gert ráð fyrir forþekkingu  
og námskeiðið nýtist einnig þeim sem hafa ákveðinn  
grunn fyrir.

ÚFF - Úr frestun í framkvæmd
Farið yfir ástæður frestunar, einkenni og afleiðingar. Fyrir  
þá sem vilja hætta að fresta og fara að ná árangri í lífinu.

Sjálfsumhyggja
Markmið námskeiðsins er að þátttakendur þjálfi með sér 
færni til að sýna sjálfum sér vinsemd og hlýju 
(self-compassion), t.d. þegar þeir upplifa mótlæti 
og erfiðleika.

Í fókus - að ná fram því besta 
með ADHD
Eykur skilning á ADHD (athyglisbresti/ofvirkni) og hvernig er 
hægt að ná betri tökum á einkennum ADHD í daglegu lífi. 

Næstu námskeið í boði hjá Hringsjá

Ég heiti 
Robert Zadorozny

Ég er nemi í 
Listaháskóla Íslands 
á myndlistarbraut. Ég 
var nemandi í Hringsjá 
náms- og starfs- 
endurhæfingu.

„Í Hringsjá fékk ég stuðning, hjálp, kærleik 
og von, allt sem ég þurfti til að geta aftur 
staðið á eigin fótum. Núna er ég að gera 
það sem ég elska og hefði að öllum líkind- 
um ekki byrjað á því nema fyrir Hringsjá„

Hringsjá býður úrval af öðruvísi 
og spennandi námskeiðum sem 
hafa hjálpað mörgum að komast 
aftur eða í fyrsta sinn af stað til 
meiri virkni, meiri lífsgæða og 
fleiri valkosta í námi eða starfi.

Ég heiti Glódís Tara 
Fannarsdóttir.

Ég er hársnyrtinemi 
í Tækniskólanum og 
gatari hjá Bleksmiðjunni. 
Ég var nemandi í 
Hringsjá náms- og 
starfsendurhæfingu.

„Hringsjá bætti trú mína á sjálfa mig og 
hjálpaði mér að sjá að það væri helling í mig 
spunnið og að ég væri góður námsmaður. 
Þetta hjálpaði mér að komast aftur út í lífið 
eftir mikla erfiðleika“.

Aukin færni í núvitund og þekking á eigin styrkleikum 
stuðlar að betri líðan og sátt með lífið.

Styrkleikar og núvitund  

Bókhald, Excel og tölvubókhald

Fyrir börn og unglinga 
að stunda íþróttir með 
liðsfélögum sínum undir 
stjórn þjálfara hefur langt 
í frá bara það markmið að 
stuðla að íþróttaafrekum.  
R a n n s ó k n i r  s ý n a  a ð 
íþróttaiðkun barna og 
unglinga undir stjórn þjálfara 
hjá íþróttafélagi hefur víðtæk 
jákvæð áhrif líkamlega, 
sálrænt og félagslega.

Regluleg íþróttaiðkun barna og 
unglinga bætir líkamlega hreysti í formi 
þols, krafts, hraða og liðleika. Hreyfifærni 
s.s jafnvægi, mýkt og nákvæmni hreyfinga 
þróast betur en hjá þeim sem ekki 
stunda íþróttir. Þeir sem stunda íþróttir 
reglulega sofa betur, eru líklegri til að 
standa sig vel í skóla samanborið við þá 
sem ekki stunda þær. Þá hafa íslenskar 
unglingarannsóknir ítrekað sýnt að eftir 
því sem íþróttir eru iðkaðar oftar í viku 
því minni líkur eru á að iðkendur reyki 
sígarettur, neyti áfengis eða annarra 
fíkniefna. Auk þess eru þeir sem hafa 
tileinkað sér reglulega íþróttaiðkun á 
unglingsárum mun líklegir til að lifa 
heilsusamlegu lífi seinna á lífsleiðinni.

 
Að virða reglur og venjur sem hafðar eru í heiðri í þjálfun, keppni 

og félagslegum athöfnum innan íþróttanna þjálfar iðkendur í að 
virða reglur og venjur daglegs lífs í samfélaginu.  Íþróttaiðkendur 
þjálfast i samskiptum, samtölum og félagsfærni með þátttöku 
sinni í uppbyggilegum félagsskap íþróttanna þar sem allir eiga 
eitthvað sameiginlegt. Þeir læra að virða félaga sína, þjálfara og 
sjálfboðaliða sem vinna í íþróttafélaginu. Tengslin sem myndast í 
gegnum íþróttirnar á barns- og unglingsárum eru oft grunnurinn 
að tengslaneti einstaklinga á fullorðinsárum. Íþróttaiðkendur læra 
að takast á við krefjandi áskoranir, taka ábyrgð og taka afleiðingum 
gjörða sinna. Ef ekki er farið að reglum íþróttanna, hefur það 
afleiðingar s.s. að vera útilokaður frá keppni og ef ekki er æft 
samkvæmt fyrirmælum þjálfarans eða félagslegar reglur brotnar 
hefur það afleiðingar s.s. í lakari árangri en annars hefði orðið eða 
að vera ekki valinn í lið til keppni.  

 
Rannsóknir sýna að með öllum þessum jákvæðu áhrifum sem 

regluleg þátttaka í íþróttum hefur minnka líkur á andfélagslegri 
hegðun og félagslegri einangrun en líkur á vinatengslum, jákvæðri 
sjálfsmynd og sjálfstrausti aukast.  

Í íþróttum læra iðkendur með áþreifanlegum hætti að ef þeir 
leggja sig fram, bæta þeir árangur sinn.  Það er einn mikilvægasti 
lærdómur sem hægt er að taka með sér úr íþróttunum yfir á 
önnur svið lífsins.  Íþróttaiðkun ætti því að ver uppbyggileg 
fyrir flest börn og unglinga og foreldrar hvattir til að styðja þau 
til þátttöku.  Reykjavíkurborg styður öll börn á aldrinum 6-18 
ára til íþróttaþátttöku með 50.000 kr. framlagi árlega í formi 
frístundakortsins. 

 
Þráinn Hafsteinsson
Verkefnastjóri frístund og félagsauðs
Þjónustumiðstöð Breiðholts

Margfaldur ávinningur 
af íþróttaiðkun

Þráinn Hafsteinsson.

Heilsueflandi BreiðHolt

Flatahraun 5a • www.utfararstofa.is • Símar: 565 5892 & 896 8242
ÚTFARARSTOFA HAFNARFJARÐAR

ÚTFARARSTOFA ÍSLANDS
Auðbrekku 1, Kópavogi síðan 1996

ALÚÐ • VIRÐING • TRAUST • REYNSLA

Símar allan sólarhringinn: 581 3300 & 896 8242 • www.utforin.is
Komum heim til aðstandenda og ræðum skipulag útfarar ef óskað er.

Kristín IngólfsdóttirSverrir Einarsson Margrét Á. Guðjónsd. Hannes Ó. Sampsted

www.borgarblod.is
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Hólagarður
- Persónuleg þjónusta í vinalegu umhverfi -

 

klipp-art
h á r g r e i ð s l u s t o f a n

AfroZone

Sarin 
- nuddstofa

Kjötbúðin

Danshátíð verður haldin 
í Mjóddinni í Breiðholti 
laugardaginn 31. ágúst 
nk. Hátíðin nefnist 
“Mjóddarmamma” og fer 
fram á milli kl. 11.00 og 13.00. 
Dansgarðurinn og Kalssíski 
listdansskólinn standa að 
hátíðinni sem er nýjung í starfi 
skólans. Hátíðin er borin uppi 
af starfi ungra dansara Þar á 
meðal danshópnum Forward 
with dance þar sem flestra eru á 
aldrinum 18 til 25 ára. 

Á hátíðinni verður flutt 
dansverk sem er sérstaklega 
samið af Sögu Sigurðardóttur 
fyrir Mjóddarmömmuna. Saga 
stundaði dansnám við Íslenska 
ballettskólann í Reykjavík. Var 
nemi hjá Íslenski dansflokknum 
og síðan hjá ArtEZ Dansakademie 
í Arnhem í Hollandi þar sem hún 
lauk prófi sem Dance-Maker árið 
2006. Síðan hefur hún unnið, 
leikið og farið í tónleikaferðir 
með ýmsum listamönnum. Þar á 
meðal leikstjórum Anat Eisenberg 
í Berlín, Alexöndru Bachzetsis í 
Sviss og Margréti Bjarnadóttur 
á Íslandi. Saga hefur einnig verið 
gestakennari við dansdeild 
Listaháskóla Íslands.  

Vonumst til að sjá sem 
flesta

Fyrir framan Bakarameistarann 
verður settur upp stór skjár 
þar sem fólk getur sest með 
kaffibolla ef það vill og horft á 
danstuttmyndir. Þá verður opið 
fyrir danskennsla í aðalrými 
Mjóddarinnar. “Fyrir okkur er 

mikið atriði að kynna starfsemi 
okkar og sýna hvað við erum 
að gera,” segir Aude Busson 
verkefnisstjóri hjá Dansgarðinum. 
“Við vonumst til að sjá sem flesta 
í Mjóddinni. Þetta er viðburður 
fyrir fólk á öllum aldri og ég vona 
að við getum lyft Mjóddinni 
svolítið upp um leið og við 
kynnum starfsemi okkar. Þetta 
verður óvenjulegt og ég vona að 
sem flestir geti haft gaman af.” 
Aude segir að þetta sé í fyrsta 
skipti sem svona verkefni er sett 
upp af Dansarðinum og gaman 
að sjá hvernig tekst til. “Ef þetta 
tekst vel munum við stefna á að 
endurtaka það á svipuðu formi 
eða breyttu eftir því hvernig 
málin þróast. Gaman er að geta 
sýnt að hverju verið að vinna í 

Breiðholtinu og þetta er þannig 
byggt upp að allir geta blandast í 
hópinn. Heitið “Mjóddarmamma” 
varð til eftir svolitla umhugsun. 
Aude segir það eigi að tákna að 
fólk komi í Mjóddina til þess 
að næra sig og kaupa daglegar 
þarfir. Með þessu sé einnig verið 
að næra listina. Þar sé tengingin 
við það móðurlega. “Ég vona 
að fólk geti upplifað Mjóddina 
með svolítið örum hætti en 
venjulega .” Auk hátíðarinnar 
verður opnaður fatamarkaður 
í vinnustofu Dansgarðsins í 
Mjóddinni. “Þar verður einkum 
fatnaður sem tengis dansi. Við 
viljum minna fólk á að endurnýta 
hluti en ekki að henda lítið 
notuðum fötum”

Danshátíð í Mjóddinni

Aude Busson verkefnisstjóri hjá Dansgarðinum.

MYNDLISTARNÁMSKEIÐ 
Í MIÐBERGI FYRIR
6 TIL 12 ÁRA

SKRÁNING ER HAFIN
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Leiknir R. er í fjórða sæti eftir góðan sigur á Þrótti R. í 
Reykjavíkurslag. 

Gyrðir Hrafn Guðbrandsson kom Leikni yfir snemma leiks 
eftir aukaspyrnu frá Ingólfi Sigurðssyni. Heimamenn í Leikni 
vildu fá vítaspyrnu síðar í hálfleiknum og komust bæði lið 
nálægt því að skora en staðan 1-0 í hálfleik. 

Rafael Victor var líflegur og komst nálægt því að skora 
fyrir gestina og lagði hann upp jöfnunarmarkið á 67. mínútu. 
Hann sendi þá boltann á Lárus Björnsson sem gerði vel að 
hrista varnarmann af sér og klára færið. 

Leiknismenn tóku öll völd á vellinum eftir jöfnunarmarkið 
þó Þróttarar væru enn hættulegir í skyndisóknum. 
Sóknarþungi heimamanna skilaði sér með sigurmarki á 89. 
mínútu, þegar Ernir Bjarnason skoraði eftir laglega fyrirgjöf 
frá Kristjáni Páli Jónssyni. Ernir byrjaði sóknina með því að 
vinna boltann ofarlega á vellinum. 

Meira var ekki skorað og verðskuldaður sigur 
Leiknismanna staðreynd. Leiknir er þremur stigum frá öðru 
sæti deildarinnar og sæti í efstudeild.

Leiknismenn í toppbaráttunni

2019

2019

www.leiknir.com

Félagsmiðstöðvarnar í Breiðholti hefja starfsemi sína 
aftur eftir sumarfrí mánudaginn 26. ágúst. Að vanda verður 
fjölbreytt dagskrá í boði og leitast er við að bjóða upp eitthvað 
sem að hentar öllum. 

Félagsmiðstöðvarnar vinna út frá unglingalýðræði og því 
er dagskrárvald í þeirra höndum, þannig tryggjum við að 
hugmyndir unglinganna séu framkvæmdar og dagskráin þannig 
sniðin að þeirra þörfum. Sem áður eru félagsmiðstöðvarnar 
þrjár, Bakkinn í Breiðholtsskóla, Hólmasel sem þjónustar 
Seljaskóla og Ölduselsskóla og Hundraðogellefu sem þjónustar 
Fellaskóla og Hólabrekkuskóla. Opnunartímar verða með sama 
sniði og undanfarin ár en frekari upplýsingar varðandi opnunartíma og dagskránna má finna á 
midberg.is og FB síðum félagsmiðstöðvanna.

Það er mikil tilhlökkun í starfsmannahópnum að opna aftur eftir sumarfrí, hitta unglingana og 
heyra hvað á daga þeirra hefur drifið í sumarfríinu. Mætingin í félagsmiðstöðvarnar hefur verið 
framúrskarandi undanfarin ár og við trúum því og treystum að engin breyting verði þar á í vetur.

Félagsmiðstöðvarnar byrja 26. ágúst

Í lok ágúst verður skipt um afgreiðslukerfi 
á sundstöðum Reykjavíkur.

Öllum gildum kortum verður skipt út 
bæði persónugerðum og skiptakortum. 
Ekki þarf að greiða fyrir nýtt kort þegar 
skipt er.

Búast má við einhverjum töfum á 
afgreiðslu meðan á breytingum stendur. 
Biðjum við ykkur að sýna starfsmönnum 
tillitssemi.

Sýna þarf skilríki þegar skipt er um kort.

Gamla kortið

Nýju kortin

Nýtt afgreiðslukerfi

Sími: 411 5000 • www.itr.is

Laugarnar í Reykjavík



19BreiðholtsblaðiðÁGÚST 2019

GETRAUNANÚMER 

ÍR ER 109

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

ÍR-ingurinn Arnar Bragason 
hreppti á dögunum silfur á 
European Masters Games 
sem fram fór í Torino á Ítalíu. 
Mótið er fjölíþróttamót fyrir 
35 ára og eldri, einskonar 
Evrópumót öldunga.

Í  undanúrsl i tum hafði 
Arnar betur gegn sigurvegara 
seinasta móts, Frakkanum 
Sakir Uyar. Yfirburður Arnars 
voru gríðarlegir og bardaginn 
endaði með 20:1 sigri Arnars. 
Í úrslitaviðureigninni mætti 
Arnar öðrum Frakka, Tony 
Comprelle en strax eftir um 10 
sekúndur sparka báðir aðilar 
samtímis í hvorn annan með 
þeim afleiðingum að Arnar 
lendir á búknum og handleggsbrotnar. Verandi sannur ÍR-ingur 
gafst Arnar ekki upp heldur kláraði bardagann sem endaði að 
lokum 15:19 fyrir Comprelle og var silfur niðurstaðan.

Arnar með silfur á 
European Masters
í Taekwondo

Í vetur heldur ÍR áfram að bjóða börnum í 3.-4. 
bekk grunnskóla að iðka tvær íþróttagreinar gegn 
vægu gjaldi. 30% afsláttur verður reiknaður af 
æfingagjöldum beggja greina sem valdar eru. Tíu 
íþróttagreinar eru í boði í ÍR-TVENNU, fimleikar, 
frjálsar, handbolti, knattspyrna, keila, júdó, 
karate, karfa, skíði og taekwondo. Iðkendur í 
ÍR-TVENNU hafa frjálst val um að velja tvær af 
þessum greinum sem í boði eru. 

ÍR-TVENNA er framhald af okkar vinsæla og vel 
heppnaða ÍR-UNGA verkefni sem verður áfram í boði 
fyrir börn í 1.-2. bekk grunnskóla, þar sem greitt er 
eitt æfingagjald fyrir iðkun sex íþróttagreina. 

Með ÍR-UNGUM og ÍR-TVENNU er ÍR í forystu 
meðal íþróttafélaga landsins og býður upp á 
einstakt tækifæri fyrir börn í 1.-4. bekk grunnskóla til 
að prófa sig áfram í  íþróttum þar til þau finna sína 
uppáhalds íþrótt. Þessi verkefni auka fjölbreytileika 
í íþróttaþátttöku barna með lægri kostnaði.

ÍR-TVENNA áfram í boði hjá ÍR í vetur

Arnar Bragason.

- fjölgreinatækifæri fyrir krakka í 3.-4. bekk grunnskóla

ÁfRAM ÍR

ALLTAF FULLT BORÐ 
AF FERSKUM FISKI
OG FISKRÉTTUM

Opið alla virka daga kl. 9 – 18:30.

Fjölgreinatækifæri verður í boði í Breiðholti í vetur.

Í byrjun júli unnu ÍR ingarnir 
Tiana Ósk og Guðbjörg Jóna 
einstök afrek í íþróttasögu 
Íslands. Tiana bætti 15 ára gamalt 
Íslandsmet í 100m spretthlaupi í 
undanrásum og hljóp á 11.57 sek. 
Innan við tveimur klukkustundum 
síðar jafnaði Tiana mettíma sinn í 
úrslitahlaupinu en tapaði metinu 
til æfingafélaga síns Guðbjargar 
Jónu sem hljóp á 11.56 sek. og 
sigraði en Tiana var önnur. 

Til að setja þennan tímamun í 
samhengi þá er munurinn á 
11.57 og 11.56 um það bil 2 cm. 
Aldrei áður í íþróttasögu Íslands 
hafði Íslandsmet verið slegið 
í tvígang sama daginn og af 
tveimur íþróttamönnum. Báðar 
eru stúlkurnar uppaldar í yngra 
flokksstarfi frjálsíþróttadeildar 
ÍR. Guðbjörg byrjaði um 10 ára 
aldur að æfa hjá ÍR og sýndi strax 
óumdeilda hæfileika, léttbyggð, 
sterk, vinnusöm, fjölhæf og með 
einstakt keppnisskap. Tiana byrjaði 

að æfa frjálsar 13 ára gömul fyrir 
hvatningu íþróttakennara síns 
eftir að hafa hlaupið alla strákana 
af sér í hraðaprófi í íþróttatíma. 
Tiana er sterk, snörp, vinnusöm, 
með fágaðan og mjúkan hlaupastíl. 
Báðar þjálfaðar af öflugu fjögurra 
þ já l fara teymi  sem Bryn jar 
Gunnarson íþróttafræðingur 
leiðir. Með honum í teyminu eru 
Einar Thor Einarsson fyrrverandi 
íslandsmethafi í 60 metra hlaupi, 
Þórdís Gísladóttir íþróttafræðingur 
íslandsmethafi í hástokki og 
Óðinn Björn Thorsteinsson 
íþróttafræðingur og ólympíufari. 
Með afrekum sinum hafa Guðbjörg 
og Tiana skipað sér á stall með 
efnilegustu spretthlaupurum 
Evrópu. Þær kepptu einnig báðar 
á Evrópumeistaramóti 19 ára og 
yngri í Svíþjóð í sumar. Guðbjörg 
er Íslandsmethafi kvenna í 100 
metra og 200 metra hlaupi og er 
með fimmta besta tíma í báðum 
greinum í Evrópu meðal 19 ára 

stúlkna og yngri. Tiana er með 10 
í 100 metra og 14 í 200 metrum 
á sama lista og er næst hraðasta 
kona Íslands Í báðum greinum á 
eftir Guðbjörgu. Þær eru báðar 
einstaklega hæfileikaríkar og eiga 
framtíðina fyrir sér og geta náð 
langt á alþjóðavísu.

ÞH.

Hröðustu konur Íslandssögunnar

Guðbjörg Jóna.

Benjamín Jóhann Johnsen 
úr ÍR keppti í tugþraut á móti 
í Uppsala í Svíþjóð í júní. 
Benjamín gerði sér lítið fyrir og 
bætti sig hressilega í þrautinni 
eða um 606 stig frá sama 
móti í fyrra. 

Hann er nú 12. besti tug-
þrautarmaður  Ís lands  f rá 
upphafi og setur fyrir aftan sig 
mikla kappa til að mynda Örn 
Clausen og Björgvin Hólm. Það 
er áhugavert en á þessum top 12 
lista eru fjórir aðrir núverandi 
ÍR-ingar en það eru Einar Daði 

Lárusson 7898 stig, Þráinn 
Hafsteinsson 7592 stig en var 
hann HSK maður, Þorsteinn 
Reynir Þórsson 7329 stig og 
Tristan Freyr Jónsson 7078 stig.

Benjamín hefur bætt sig 
gríðarlega frá fyrstu þraut sinni 
en skv. afrekaskrá FRÍ nemur 
bætingin 1366 stigum frá því að 
hann keppti fyrst í tugþraut fyrir 
aðeins 2 árum síðan. Í þrautinni 
núna bætti hann sinn besta 
árangur frá upphafi í sjö greinum; 
100m, 110m grindahlaupi , 
1500m, langstökki, stangarstökki, 

kúluvarpi og spjótkasti auk þess 
að kasta kringlunni lengra en fyrr 
í tugþrautarkeppni. 

Fór yfir 7000 stiga múrinn í tugþraut

Benjamín Jóhann Johnsen.

ÍR sigraði örugglega í heildarstigakeppninni á 
Meistaramóti Íslands 15 til 22 ára sem haldið var 
á Selfossi í júní. Alls hlutu ÍR-ingar 567,5 stig, 226 
stigum meira en lið Breiðabliks sem varð í öðru 
sæti með 341,5 stig. Heimamenn í HSK/Selfoss 
höfnuðu í þriðja sæti með 333,5 stig. Í aldursflokki 
18-19 ára báru ÍR-ingar sigur hjá báðum kynjum, 
sem og hjá stúlkum 20-22 ára. ÍR-ingar unnu til 
langflestra verðlauna á mótinu, alls 97, þar af voru 
40 gull, 35 silfur og 22 brons.

Mikið var um góðan árangur og bætingar 
í öflugum hópi ÍR en hæst ber þó glæsilegt 
Íslandsmet Guðbjargar Jónu Bjarnadóttur í 200 m 
hlaupi, sem sett var á seinni degi mótsins. Nýja 
metið er 23,45 sek, sem tveimur hundruðustu 
hlutum úr sekúndu betri tími en fyrra met hennar 
sem hún setti á Ólympíuleikum ungmenna í október 
sl. Þetta er í fjórða sinn sem hún setur Íslandsmet í 
200 m hlaupi á einu ári. Guðbjörg, sem er fædd árið 
2001, keppir í flokki 18 til 19 ára stúlkna og þrjár 
aðrar ÍR-stúlkur tóku þátt í hlaupinu og bættu þær 

sig allar. Tiana Ósk Whitworth sem varð önnur í 
hlaupinu náði þeim frábæra árangri að komast undir 
24 sek múrinn og hljóp á 23,81 en fyrir átti hún best 
24,21 sek. 

Guðbjörg sigraði einnig í 100 m hlaupi 18-19 ára 
stúlkna þar sem hún var sjónarmun á undan Tiönu 
og var tími beggja 11,72 sek. Þá voru þær báðar í 
sveit ÍR sem setti mótsmet í 4×100 m hlaupi 18-19 
ára stúlkna á tímanum 48,42 sek, en auk þeirra 
voru þær Ingbjörg Sigurðardóttir og Þóra Kristín 
Hreggviðsdóttir í sveitinni. Ingibjörg setti einnig 
mótsmet í 400 m hlaupi í aldursflokknum þegar 
hún hljóp vegalengdina á 58,31 sek sem er bæting 
hjá henni. Agnes Kristjánsdóttir sigraði í 100 m 
hlaupi 20-22 ára stúlkna tímanum 12,24 sek, sem er 
undir mótsmeti en meðvindur mældist yfir mörkum. 
ÍR-ingar settu tvö mótsmet í aldursflokknum. 
Stella Dögg Eiríksdóttir Blöndal stökk 3,20 m í 
stangarstökki og Dagbjartur Daði Jónsson kastaði 
spjótinu 71,62 m.

Meistaramót Íslands 15 - 22 ára
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