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Hjólakraftur hefur starfað um árabil og
hafa hjólreiðar m.a. verið notaðar til
uppbyggingar hjá ungu fóki.

FINNUR

ÞÚ

Þú gætir unnið 20.000 kr.
í einum hvelli!

?

Erum á Óðinsgötu 1
Afgreiðslutími:
Mán: 10-16
Þri-fös: 10-18
Lau 11-16

sjá nánar á facebook.com/Systrasamlagid

Netverslun: systrasamlagid.is

- bls. 4-5
Viðtal við
Þórdísi Lóu
Þórhallsdóttur
formann borgarráðs

Hjólaáfangi í FB
FB og Hjólakraftur hafa gert með sér
samkomulag um valáfanga sem býðst
nemendum FB á haustönn 2019.

Hjólað verður á ákveðnum tímum á
miðvikudögum og geta nemendur fengið lánað
hjól og hjálm. Það er Þorvaldur Daníelsson

framkvæmdastjóri Hjólakrafts sem stýrir
hópnum. Á myndinni má sjá hópinn sem lagði
af stað í fyrstu hjólaferðina.

Þitt hverfi hefur hækkað
einna mest síðastliðið ár.
LÁTTU OKKUR SELJA FYRIR ÞIG.

Heyrumst

510 7900

NAUTAKJÖT Á Tilboði
Nauta gúllas 2.596 kr/kg
Nauta lund 6.875 kr/kg
Nauta snitsel 3.025 kr/kg

Nauta innralæri 4.151 kr/kg
Nauta fille 4.991 kr/kg
Nauta rib-eye 4.535 kr/kg
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Breytt
matarmenning
M

atarmenning Íslendinga hefur verið að breytast.
Kemur þar margt til. Samskipti Íslendinga við aðrar
þjóðir hafa aukist. Fólk ferðast meira til nálægari og
fjarlægari staða. Fleiri búa um tíma í öðrum löndum. Fjöldi
fólks af erlendum uppruna hefur sest hér að til frambúðar.
Umræður um að auka neyslu grænna fæðutegunda hefur
aukist. Allt þetta hefur áhrif á fæðuval og matargerð.

Í

slendingar lifðu lengi á einhæfum mat. Soðnu kjötmeti og
fiski og kartöflur voru nánast eina grænmetið sem var til
neyslu. Ferskt hráefni heyrði til undantekninga. Með auknum
samskiptum við aðra tók þetta að breytast. Íslenginar tóku
nýjungum fagnandi. Amerísk matarmenning gerði vart við
sig. Um það vitnar hamborgarinn. Pizzan sem er ítölsk að
uppruna varð vinsæl. Asísk matargerð barst hingað
um svipað leyti. Ekki síst eftir að flóttafólk frá Vietnam
settist hér að og hóf að bjóða landanum þjónustu sína.

G

rænmeti átti lengi erfitt uppdráttar. Náttúrulækningafélagið kynnti grænmetisfæði fyrst hér á landi
fyrir meira en hálfri öld. Löngu síðar kom Grænn kostur og
fleiri grænir staðir. Á síðari árum hefur umræða um grænt
fæði aukist. Grænmetisfæði hefur notið vaxandi vinsælda
og þekking á hvern hátt má matbúa grænmeti hefur aukist.
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Leshringur fyrir konur
í Gerðubergi
Ós Pressan og Borgarbókasafnið bjóða öllum
konum að taka þátt í leshring þar sem lesnar
eru fjölbreyttar bókmenntir og rætt er um þær
í öruggum hópi kvenna. Hópurinn ákveður í
sameiningu hvaða bækur skal lesa, hvort ákveðið
þema verður, hvort rithöfundum bókanna
verður boðið að koma í leshringinn eða hvort
horft verður á kvikmyndir sem gerðar hafa verið
eftir bókunum.
Hópurinn hittist eitt kvöld í mánuði á bókasafninu
í Gerðubergi og er skráning óþörf. Umræður fara
aðallega fram á ensku en líka á íslensku og eru
innfæddar jafnt sem aðfluttar konur velkomnar.
Leshringurinn tók til starfa nú 18. september og
hittust konur á hverjum miðvikudegi fram til 13. maí
2020. Leshringurinn er hluti af innleiðingu stefnu

menningar- og ferðamálasviðs Reykjavíkurborgar
um fjölbreytta menningu í borginni 2017 til 2020 sem
nefnist „Rætur og vængir”.

Guðrún Eva og Friðgeir Einarsson
á skáldatali í Gerðubergi
Guðrún Eva Mínervudóttir og Friðgeir Einarsson
lesa úr og spjalla um verk sín á skáldatali í
Gerðubergi sunnudaginn 20. október n.k. Á
skáldatali býður Borgarbókasafnið tveimur
rithöfundum og skáldum að koma saman til
að ræða ný og eldri verk, framtíðardrauma,
hversdagsvenjur rithöfundarins eða hvaðeina sem
þeim dettur í hug að spjalla um og deila með
gestum sínum.
Friðgeir Einarsson sendi frá sér sína þriðju bók
um síðustu jól, smásagnasafnið Ég hef séð svona
áður. Um er að ræða 12 smásögur þar sem fjallað
er um fólk í allskonar hversdagslegum aðstæðum.
Friðgeir hefur áður sent frá sér smásagnasafnið

Takk fyrir að láta mig vita og skáldsöguna Formaður
húsfélagsins.
Ástin Texas er nýjasta skáldverk Guðrúnar Evu
Mínervudóttur en bókin hlaut Fjöruverðlaunin í
flokki fagurbókmennta árið 2019. Smásögurnar fjalla
allar um konur sem eiga það sammerkt að vera í leit
að tilgangi, ást og merkingu í lífinu. Guðrún Eva á
að baki farsælan feril en hún gaf út sína fyrstu bók
1998. Hún hefur nokkrum sinnum verið tilnefnd til
Íslensku bókmenntaverðlaunanna og hlaut þau árið
2011 fyrir bókina Allt með kossi vekur. Bókakaffi
í Gerðubergi er hluti svokallaðra Kaffistunda
sem boðið er upp á reglulega í menningarhúsum
Borgarbókasafnsins.

Húsfélagaþjónusta
Eignaumsjón leiðandi í 17 ár

√ Bókhald og fjármál
√ Húsfélagafundir
√ Mínar síður
√ Húsbók þjónustusaga húss
√ Auk annarrar þjónustu

B

reiðholtið er nokkuð á undan í þessari þróun.
Byggðin nýtur þess að þar býr margt fólk upprunnið
annars staðar að. Sumt af þessu fólki hefur verið iðið við
að kynna matarmenningu frá sínum upprunalöndum.
Meðal annars hefur verið efnt til kynninga og fólk komið
saman til þess að sinna matargerð af ólíkum uppruna.

www.eignaumsjon.is

www.breidholt.is
T& G

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

Tölvur og gögn ehf.

PC & Mac

þekking og reynsla

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

Þarabakki 3, Mjódd
109 Reykjavík
Sími: 696-3436
www.togg.is
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Breiðholtið er stórkostlegt
og fjölbreytt íbúðahverfi
- viðtal við Þórdísi Lóu Þórhallsdóttur formann borgarráðs

leyti. Fólki sem var að koma undir
sig fótnum og ala börn upp. Í dag
er stendur Breiðholtið saman af
fjórum hverfum eða byggðum sem
hafa þróast nokkuð í mismunandi
áttir. Ég hef alltaf haldið tryggð við
Breiðholtið. Ég kenndi um tíma í
Fellaskóla, var unglingaráðgjafi
í Fellahelli og starfaði hjá
félagsþjónustunni í Breiðholti.
Ég er ÍR-ingur, spilaði handbolta
og keppti á skíðum með félaginu
og starfaði mikið með skátunum.
Það var fjölmennt skátafélag,
Urðarkettir, sem var með aðstöðu í
kjallaranum í Breiðholtsskóla. Þetta
var eitt stærsta skátafélag á landinu
um tíma. Ég var fljótt leiðtogi í
krakkahópnum. Ég man þegar ég
var að bera póstinn út fyrir jólin
þá fannst mér leiðinlegt að vera
ein með vasadiskóið svo ég fékk
hóp af krökkum með mér og við
gerðum úr þessu jólaævintýri. Svo
stóð ég með póstpokana. Tíndi
upp úr þeim og setti krökkunum
fyrir. Þetta á að fara þarna og
þarna og þarna. Þessir krakkar
voru flest yngri en ég. Sum á aldur
við Heru systir eða yngri bræður
mína. Já, ætli stjórnsemin hafi
ekki byrjað snemma.“

“Ég var fimm ára þegar
foreldrar mínir fluttu í Breiðholtið. Þau bjuggu fyrstu 10 árin í
Bökkunum en byggðu síðar hús
í Seljahverfinu. Að þessu leyti
er ég heppin. Ég kynnst báðum
þessum byggðum í Breiðholti.
Byggðum sem er um margt ólíkar
þótt þetta sé í sama hverfi. Ég get
talið mig til frumbyggja á báðum
þessum stöðum, hreinræktaður
óþekktarormur úr Breiðholtinu.
Ég flutti úr Breiðholtinu yfir
Elliðaárnar um þrítugt til að gera
verið nær hesthúsum. Í dag bý
ég við stífluna og fylgist með og
tek þátt í mannlífinu í Elliðarárdalnum.“ Sú sem þetta mælir er
Þórdís Lóa Þórhallsdóttir formaður borgarráðs og staðgengill
borgarstjóra sem spjallar við
Breiðholtsblaðið að þessu sinni.
„Ég er elst fjögurra systkina.
Er sjö árum eldri en Hera systir
sem margir þekkja úr tónlistarlífinu. Ég er oft spurð hvort ég
syngi, svarið við því er að ég er
sísyngjandi og það vita allir sem
mig þekkja en hef bara ekki gert
það að atvinnu. Móðir okkar var
poppstjarna á sjöunda áratugnum.
Það var sérstakt að eiga þekkta
söngkonu fyrir móður. Ég ólst upp
sem einskonar rótari fyrir hana.
Ég man vel eftir mér í vinnu við
að skrifa textana hennar eða vera
á segulbandinu við upptökur.
Kveikja og slökkva á réttum
stöðum. Passa að hafa puttann á
réttum tökkum. Svo var mamma
alltaf að sauma kjóla og söngukonudress eins og við kölluðum
það. Á þessum árum þurfti fólk
að gera allt sjálft. Svo þvældist ég
stelpukrakkinn með henni. Ég var
oft með henni þegar hún var að
syngja á Loftleiðum. Ég hljóp inn
og út um allt. Ég átti líka til að liggja upp á sviði þegar bandið var
að æfa. Ég var afslappaður krakki
upp á sviði.“

Hæstu tréin í borgarlandinu í Seljahverfi

Þórdís Lóa Þórhallsdóttir formaður borgarráðs.

Samvinna og samkennd
í Bökkunum
Þórdís Lóa segir að öðruvísi
hafi verið að alast upp við þessar
aðstæður. „Mamma var ekki
heimavinnandi eins og margar
konur á þessum tíma. Þetta var
áður en konur fóru almennt á
vinnumarkaðinn.“ Þórdís Lóa segir
að mikill samgangur hafi verið á
milli fólks í Bökkunum. „Oft stóðu
allar dyr opnar í stigaganginum.
Einhvers staðar var einhver
fullorðinn heima. Einhver mamma
og krakkarnir gengu bara á milli.
Út og inn. Þetta skapaðist held
ég af því flestir voru á svipuðum
aldri. Fólk á milli 20 og 30 ára og
flestir með börn. Mamma og
pabbi voru á milli tvítugs og 25

ára. Þarna varð góð samvinna til
og samkennd á meðal íbúanna.
Hverfið byggðist upp af ungu
fólki. Ég man ekki eftir að eldra
fólk byggi í námunda við okkur.
Þetta var sérstakt í Reykjavík.
Þetta hafði ekki gerst áður. Að
heilt hverfi byggðist af ungu fólki.
Það heyrði til undantekninga ef
einhver krakki átti foreldra sem
voru eldri en 30 ára. Vera má að
félagsleg staða fólks hafi verið
mismunandi. Ég hef ekki rannsakað
það en það kom ekki í veg fyrir að
fólk næði saman.“ En svo fluttuð
þið í Seljahverfið. „Já – mamma og
pabbi voru líka frumbyggjar þar.
Þau byggðu sér hús við Hagasel
rétt við tjörnina. Þegar við fórum úr
Bökkunum voru þeir aðeins orðnir
grónir. En Seljaherfið var allt einn

drulluhaugur. Ánægjulegt leiksvæði
fyrir krakkana sem vildu helst ekki
koma inn. Þetta byggðist svo hratt.
Ég tel það ákveðna lífsreynslu fyrir
mig að hafa fengið tækifæri til að
alast upp sem frumbyggi í báðum
þessum hverfahlutum. Horfa á
þá verða til og þróast hvorn með
sínum hætti.“

Var ung þegar ég byrjaði
að stjórna
Hvernig hefur Breiðholtið breyst
frá þeim tíma að þú varst barn og
unglingur. Fyrst í Bökkunum svo
síðar við tjörnina í Seljahverfinu.
Þórdís Lóa segir Breiðholt hafa
verið einsleitara þegar hún var
krakki og unglingur. „Þá var
Breiðholt byggt ungu fólki að miklu

„Ég held að ég gæti labbað
blindandi í gegnum Seljahverfið
ef ekki væri allur gróðurinn.
Hann var ekki vaxinn þegar ég
var að alast upp og ég man vel
eftir umræðunni að aldrei myndi
vaxa tré í Breiðholti. Nú um
aldarfjórðungi síðar eru einhver
hæstu tré í borgarlandinu þar og
þótt víðar væri leitað. Þetta hefur
vaxið með ótrúlegum hraða.
Breiðholtshverfin eru öll blönduð.
Flestar húsagerðir er að finna innan
þeirra. En sérstaða Seljahverfisins
er hversu þétt byggðin er. Hún er
miklu þéttari en í Bökkunum og í
efri hverfunum. Svo eru þökin
líka sérstök og stundum var
talað um að hverfið litu út eins
og túlipanagarður séð úr lofti.
Þarna var verið að þreifa sig inn

á nýjan stíl og að þétta byggð.
Bakkarnir eru í stíl við Árblæinn en
Seljahverfið er mikið þéttara. Mér
þykir afar vænt um Seljahverfið þar
sem ég ólst upp.“

gamalt geti blandast saman.“
Þórdís Lóa minnist umræðunnar
sem varð þegar ákveðið var
að byggja öldrunarheimilið
Skógabæ og íbúðir fyrir eldri
borgara við Árskóga. “Ég var
yfirmaður öldrunarþjónustunnar
um tíma áður en ég fór að starfa í
einkageiranum. Ég man að fólki leist
ekkert á að byggja hjúkrunarheimili
og blokk fyrir eldra fólk á
gatnamótum eins og sagt var. En
viti menn – þetta varð vinsæll
staður. Fólki finnst gott að búa í
grennd við umferðina og mannlífið.
Ég man líka eftir umræðum
sem urðu þegar verið var byggja
íbúðir fyrir eldra fólk í Mörkinni.
Fólk talaði um að byggja fyrir eldri
borgara á umferðareyju. Á milli
Suðurlandsbrautar og Miklubrautar.
Þetta var talið galið. En hvað hefur
gerst. Þarna reis falleg byggð þar
sem fólki finnst gott að vera.“

Miklar breytingar með
tilkomu stórmarkaða
Þórdís Lóa segir að Breiðholtið
hafi verið byggt með þeim hætti
að inn í hverjum hverfihluta væri
ákveðinn þjónustukjarni. „Þar áttu
hverfabúðir að starfa. Búðir á borð
við matvöruverslanir, fiskbúðir,
apótek og bakarí svo nokkurs sé
getið. Síðan urðu miklar breytingar
á verslunarháttum með tilkomu
stórmarkaða. Minni verslanir áttu
erfitt með að keppa við þá og margar
minni búðirnar hættu starfsemi.
Verslunarstarfsemin hefur lifað
lengst í Efra Breiðholtinu einkum
í Hólagarði þar sem meðalstór
verslanamiðstöð var byggð af mikilli
framsýni á sínum tíma. Ég ólst upp
á þeim tíma sem hver fjölskylda
átti einn bíl og svo var labbað út
í búð. Í Bökkunum man ég að við
löbbuðum oft út í Breiðholtskjör og
bárum innkaupin heim. Í dag viljum
við vinna að því að endurbyggja
þessa kjarna, efla þá með mannslífi
og þjónustu. Í því sambandi hefur
borgin fest kaup á húsnæði í
Arnarbakkanum og Völvufellinu. Við
erum að kanna hverju verði hægt
að koma upp í kjörnunum. Hluti af
þessu húsnæði er í tímabundinni
útleigu. Þegar ég var að vinna í
Fellaskóla og í Fellahelli var ég að
vinna með hverfislögreglunni
sem hafði aðsetur þar sem Gamla
kaffihúsið er nú. Það var margvísleg
starfsemi þarna. Völvufellið hefur
staðið breytingarnar betur af
sér en Arnarbakkinn. Hann er
staðsettur innst í aflokuðum
botnlanga. Það kann að hafa
haft áhrif. Seljakjör hefur staðið
og er enn á sínum stað þótt
eigendaskipti hafi orði á versluninni.
Hún stendur við stofnbraut og
nýtur umferðarflæðis þaðan.“

Óskar R. Harðarson og Jason Guðmundsson
hdl. og löggiltir fasteignasalar
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Grænt svæði austan
Stekkjarbakka
Íbúðabyggð í Norður Mjóddinni
berst í tal. Þórdís Lóa segir
íbúðabyggð inn á skipulaginu
þar. Ekkert hafi þó enn verið
ákveðið en ljóst að þarna mun
verða uppbygging. Slík byggð
mun tengjast uppbyggingu
borgarlínunnar. Hún segir umræðu
dagsins snúast um skipulagið

við Stekkjarbakka. Þar verði gert
ráð fyrir grænu svæði í heildina. Í
skipulaginu sé m.a. gert ráð fyrir
aðstöðu fyrir Garðyrkjufélagið og
einnig gróðurhvelfingu Bio Dam.
„Sú afstaða er alveg skýr að við
viljum halda þessu svæði grænu
og tengdu náttúrunni. Búið er að
falla frá ýmsum hugmyndum sem
komið hafa fram um þetta svæði.
Ein var að byggja slökkvistöð og
önnur að leggja hraðbraut ofan
Elliðaárdalsins. Þetta hefur verið
tekið út af borðinu og ekki talið
samrýmast hugmyndum um grænt
og náttúruvænt svæði. Í stað þess
hafa komið fram hugmyndir um
starfsemi sem tengjast grænni
hugsun. „Það skiptir miklu máli
að allir geti notað þetta svæði og
þaðan verði bæði göngustígar
og hjólareiðabrautir niður í
dalinn. Að frá Stekkjarbakkanum
verði inngangur í Elliðaárdalinn
Breiðholtsmegin. Og þá er ég
að tala um aðgang fyrir allan
almenning en ekki aðeins hraust
útivistarfólk. Þetta vantar því
miður og úr þessu verður að bæta.
En aðalmálið er að Reykjavík er
mun skemmtilegri borg en þegar
ég var að alast upp og Breiðholtið
er stórkostlegur og fjölbreyttur
borgarhluti sem mikilvægt er að
hlúa að og efla.“

Úr fjölskyldualbúminu. Hjördís Geirsdóttir móðir Þórdísar Lóu með
dætur sínar. Þórdís Lóa er fyrir framan hana en Hera Börk söngkona
er í fangi hennar.

Nýtt og gamalt blandist
saman
Þórdís Lóa segir að allar
breytingar taki tíma. „Fyrir síðustu
kosningar vorum við að ræða
um úthverfin, inn með úthverfin
sögðum við. Setja þau á dagskrá
á ný. Þétta þau og leitast við að fá

nýtt súrefni inn og efla mannlífið.
Þetta á við um Arnarbakka og
Völvufell en einnig aðra staði í
Breiðholtinu. Hvaða endi sem
málefni Heklu hf. fá verður áfram
stefnt að uppbyggingu í Suður
Mjódd. Það er mikilvægt fyrir gömul
og gróin hverfi að fá súrefni sem
síðan eflir mannlífið. Að nýtt og

Jón Rafn Valdimarsson
lögg. fasteignasali
Sími: 695 5520

Sími:

Ólafur Finnbogason
lögg. fasteignasali
822 2307

Sími:

Bryndís Alfreðsdóttir
lögg. fasteignasali
569 7024

Sími:

Axel Axelsson
lögg. fasteignasali
778 7272

Atli S. Sigvarðsson
lögg. fasteignasali
Sími: 899 1178

Sími:

Svan G. Guðlaugsson
lögg. fasteignasali
697 9300

Jason Ólafsson
lögg. fasteignasali
Sími: 775 1515

Sími:

Fasteignasalan

Miklaborg

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

Gunnar S. Jónsson
lögg. fasteignasali
899 5856

Gunnar Helgi Einarsson
lögg. fasteignasali
615 6181

Sími:

Páll Þórólfsson
aðstm. fasteignasala
Sími: 893 9929

Þangbakka 10 (MJÓDD) • Sími: 557-2053

Þröstur Þórhallsson
lögg. fasteignasali
897 0634

Jórunn Skúladóttir
lögg. fasteignasali
Sími: 845 8958

Þórunn Pálsdóttir
lögg. fasteignasali
Sími: 773 6000

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

Sími:

Helgi Jónsson
aðstm. fasteignasala
Sími: 780 2700

Hilmar Jónasson
lögg. fasteignasali
Sími: 695 9500

Ragnheiður Pétursdóttir Harpa Rún Glad
hdl. og löggiltur
hdl. og löggiltur
fasteignasali
fasteignasali

6

Breiðholtsblaðið

SEPTEMBER 2019

Félagsstarfið í Gerðubergi

Áhersla á heilsueflingu
á haustönninni
„Velkomin í félagsstarfið í
Gerðubergi, Gerðuberg 3 til
5. Félagsstarfið er opið öllum
18 ára og eldri. Þarft ekkert að
skrá þig bara mæta og við tökum
vel á móti þér. Félagsstarfið í
Gerðubergi er afar fjölbreytt
starf, skiptist í listgreinar og
handavinnu, en sérstök áhersla er
lögð á heilsueflingu á haustönn og
bjóðum við upp á sex mismunandi
tegundir af hreyfingu svo allir
ættu að geta fundið eitthvað
við sitt hæfi,“ segir Helga
Benediktsdóttir verkefnastjóri
félagsstarfsins i Gerðubergi.
Helga heldur áfram með sína
leikfimi á sama tíma mánudaga
og miðvikudaga klukkan 11:00 til
11:30 en verður hún í sumarfríi
frá 10. september til 2. október.
Leikfimi Maríu verður á sínum stað
eins og undanfarin ár og verður á
þriðjudögum og föstudögum frá
10:30 til 11:15.
Það er Qigong tvisvar í viku og
er nýjung í félagsstarfinu, Qigong
er kínversk leikfimi sem stendur af
hugleiðslu og hreyfingu og að skapa
hið besta orku streymi.

Yoga byrjar aftur
Yoga byrjar aftur 10. septmber
og verður tvisvar í viku
þriðjudögum og fimmtudögum frá
11:00-12:00. Þetta er stóla yoga sem
allir geta tekið þátt í.
Ef þú ert mikil útivistarmanneskja og langar að fara í
gönguferðir í góðum félagsskap
þá tekur gönguhópurinn vel
á móti þér á þriðjudögum og
föstudögum klukkan 10:00,
göngurnar eru mislangar en allir

Handavinna er alltaf vinsæl.

Þær eru að æfa sig í tónlist þessar myndar konur í félagsstarfinu í
Gerðubergi.

byrja gönguna saman en sumir fara
lengra en aðrir.

Vantar hressa einstaklinga
í kórinn
Við erum einnig með
línudanshóp einu sinni í viku á
miðvikudögum klukkan 11:00
ef þér finnst gaman að dansa
láttu þetta ekki framhjá þér fara.
Kórinn byrjaði 2. september og
vantar alltaf hressa einstaklinga
til að koma í kórinn ef þú hefur
áhuga á kórsöng endilega kíktu
við á mánudögum og föstudögum
klukkan 13:00.
Einnig er mikið um handavinnu
á komandi önn þar má nefna

tréútskurð, glervinnustofu,
perlusaum, myndlist, bútasaum
og bókband. Prjónakaffið mun
halda upp á fimmhundruðasta
prjónakaffið í lok nóvember og
verður haldið upp á það með pomp
og prakt.
Þar sem mikið er í boði þessa
önn mælum við með því að fólk gefi
sér tíma í að kíkja til okkar í kaffi og
taka dagskránna með sér heim.
Í Gerðuberg eru allir velkomnir
og vonum við að sjá sem flesta á
komandi mánuðum.

Línudansinn er alltaf vinsæll.

Heimspekikaffið í Gerðubergi hafið á ný
Sjálfið á tímum Alnetsins var viðgangsefni
fyrsta heimspekikaffis Gunnars Hersveins
í Gerðubergi. Elsa Björg Magnúsdóttir
heimspekingur ræddir við Gunnar og gesti
meðal annars upp spurninguna að þekkja
sjálfan sig. Elsa Björg er með M.A. gráðu
í siðfræði frá King's College London. Hún
hefur setið í stjórn Félags heimspekikennara
og Félags áhugamanna um heimspeki. Hún
hefur lagt sitt lóð á vogarskál heimspekilegrar
umræðu í þjóðfélaginu með viðburðum þar
sem ólíkir hópar eru leiddir í samtal um brýn
málefni. Hún er formaður Félags áhugamanna
um heimspeki.
„Þekktu sjálfan þig“ er elsta fullyrðing
forngrískrar heimspeki og verður sennilega
aldrei úrelt. Sókrates sagði að órannsakað líf væri
einskis virði en spyrja má hvaðan sjálfsþekkingin

komi. Hefur innri rödd eitthvað að segja í dag?
Höfum við nógu sterk bein til þess að standast
áreitið sem fylgir sítengingu við Alnetið?
Getur verið að hraði samtímans kaffæri
gagnrýna hugsun sem þarfnast bæði einveru og
uppbyggilegs samtals? Gunnar Hersveinn og Elsa
Björg Magnúsdóttir pældu í sjálfsmyndum og
heimsmyndum á tímum Alnetsins.
Heimspekikaffið í Gerðubergi hefur
verið vinsælt undanfarin misseri, en þar
er fjallað á mannamáli um hvers konar líferni
er eftirsóknarvert. Gestir taka virkan þátt
í umræðum og hafa margir farið út með gott
veganesti til að ræða frekar.
Gunnar Hersveinn rithöfundur og heimspekingur hefur umsjón með dagskránni og
leiðir gesti í lifandi umræðu um málefnin á
aðgengilegan hátt.

Þessar eru niðursokknar í saumaskap.

í Mjódd á nýjum stað!

Starfsfólk Lyfjavals
tekur hlýlega
á móti þér

HJÁLPARSÍMI
RAUÐA KROSSINS

1717

var til húsa

nú til húsa

Opinn allan sólarhringinn
Upplýsingar um úrræði
Alveg ókeypis (líka úr gsm)
Kemur ekki fram á símreikning
Fullur trúnaður
Ef þér líður illa – ef þú átt í vanda

Breiðhöfða 13

Stærsta
verkstæði
landsins
í næsta
nágrenni

Grjóthálsi 10

Eitt fullkomnasta
hjólbarðaverkstæði
landsins að Breiðhöfða

STÆRÐIN SKIPTIR EKKI MÁLI
Nýja verkstæðið að Breiðhöfða 13 er sérhannað fyrir starfsemina, með tækjabúnaði og aðstöðu til að veita
öllum bílum fyrsta flokks hjólbarðaþjónustu. Þetta glæsilega verkstæði býður m.a. upp á þá nýjung að vera
gegnumkeyranlegt fyrir vöruflutningabíla.

Breiðhöfði 13
110 Reykjavík
590 2080

Grjótháls 10
110 Reykjavík
561 4210

Fáðu ráðleggingar fagmanna okkar
við val á réttum dekkjum.
561 4200 / nesdekk.is
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Deilt um skipulag við Stekkjarbakka

M

eð nýju deiliskipulag
fyrir svæðið austan
Stekkjarbakka verður
heimilað að að reisa
allt að 4.500 fermetra gróðurhvelfingu og verslu na rrými á
skipulagssvæðinu. Einnig er
gert ráð fyrir uppbyggingu fyrir
Garðyrkjufélagið og búsetuúrræðum fyrir velferðarsvið
borgarinnar.
Fjöldi athugasemda við
skipulagið hefur borist borgarráði.
Athugasemdirnar koma bæði frá
íbúum og stofnunum enda lengi
verið umdeilt að reisa mannvirki
svo nálægt Elliðaárdalnum sem
gert er ráð fyrir. Umhverfisstofnun
hefur gert athugasemdir við
að svæðið sem er skilgreint
í deiliskipulagstillögunni sé
stærra en það sem skilgreint
er í aðalskipulagi Reykjavíkur
2010 til 2030. Stofnunin telur að
verið sé að ganga á grænt svæði
og að niðurgrafnar byggingar
sem deiliskipulagið opnar fyrir
eigi eftir að skapa rask auk þess
að upplýstar byggingar muni
rýra útsýni nærliggjandi íbúa.
Umhverfisstofnun gagnrýnir einnig
að umfang bygginga hafi verið
aukið frá fyrri skipulagslýsingu og
því mögulega átt að senda út nýja
lýsingu þegar það var ákveðið. Þá
bendir stofnunin á að starfsemin
eigi eftir að laða að sér gesti og
ferðamenn sem skapi meiri
umferð og meiri hávaða fyrir íbúa
í nágrenninu.

Gróðurhvelfingin lækkuð
um sex metra
Talsverðar breyti nga r hafa
verið gerðar á fyri rh uguðum
byggingaráformum neðan Stekkj
arbakka frá því hugmyndir voru
fyrst kynntar í skipulags- og sam
gönguráði borgarinnar í septem
ber í fyrra. Þær breytingar snúa
einkum að því að byggingarreitur
fyrirhugaðrar gróðurhvelfingar
Aldin Biodome var færður fjær
Elliðaárnum en nær Stekkjarbakka.
Gróðurhvelfingin var lækkuð
úr 15 metrum í níu metra yfir
landhæð og byggingar að hluta
grafnar í jörð. Lóð sem áætluð var
vestast á svæðinu var tekin út og
bílastæðum var fækkað. Flesta r
þessara breytinga voru gerðar á
síðasta hausti áður en boðað var
til íbúafundar í Gerðubergi í febrú
ar. Á þeim fundi skiptust fundar
gestir í tvær fylkingar, með og á
móti framkvæmdunum. Breytingar
sem gerðar voru eftir fundinn voru
minni háttar auk leiðréttinga.

Ónýtt svæði um árabil
Sigurborg Ósk Haraldsdóttir,
formaður skipulags- og
samgönguráðs telur skipulagið
ekki raska útivistarsvæði að öðru
leyti en öll önnur uppbygging raski
nánasta umhverfi á meðan hún
eigi sér stað. Hún bendir á að þetta
svæði við Stekkjarbakka sé nú þegar
mikið raskað. Þarna sé um gamalt
námusvæði að ræða þar sem tekið
var efni fyrir byggingu Miklubrautar
á sínum tíma. Í aðalskipulagi hafi
verið gert ráð fyrir því að hraðbraut
myndi liggja í gegn um þetta svæði.
Hraðbrautin hafi síðan verið felld út
og gert ráð fyrir grænni starfsemi
á svæðinu sem samræmast þessu
deiliskipulagi. Þórdís Lóa Þórhalls
dóttir, formaður borgarráðs segir
þetta svæðið ekki hafa verð nýtt um
árabil. Það sé vilji borgaryfirvalda
að þarna verði skemmtilegt svæði
fyri r alla. Hún segir í vikulegum
pistil í Kjarnanum fyrir nokkru
að þetta nýja skipulag hafi verið í
vinnslu í nokkur ár og búið að aug
lýsa tillöguna vel. Haldinn hafi verið
afar vel sóttur fundur með íbúum.
Tekið hafi verið við mörgum ábend
ingum og umsögnum, þeim svarað
og tekið tillit til þeirra eins og við
á. Nákvæmlega eins og vinna við
deiliskipulag fer almennt fram.

Teikning af fyrirhugaðri gróðurhverfinu Aldo Biodome.

Viðkvæmt svæði með lífi
fugla og laxa

Spurning um
rekstrarmöguleika

Hildur Björnsdóttir borgarfulltrúi
Sjálfstæðisflokksins er á öðru
máli. Hún telur deiliskipulagið
fela í sér mögulega uppbyggingu
atvinnuhúsnæðis og bílastæða
á skipulagssvæðinu. Þetta sé
í jaðri Elliðaárdalsins þar sem
í aðalskipulagi Reykjavíkur sé
ráð gert fyrir að geti komið
græn starfsemi. Hún bendir
á að þetta svæði sé alveg
ofan í Elliðáárdalnum sem
sé eitt verðmætasta svæðið
í borginni. Eyþór Arnalds
oddviti sjálfstæðismanna telur
Elliðaárdalinn í hættu ef leyfa
eigi bygging 4.500 fermetra
atvinnuhúsnæðis. Hann segir
dalinn viðkvæmt grænt svæðið í
Reykjavík með lífi fugla og laxa inn
í miðri borg.

Nokkuð hefur verið rætt um
kostnað við þetta verkefni, meðal
annars á Facebook síðu Betra
Breiðholts þar sem lesa mátti
þessar línur. “Líka áhugavert að
hugsa út í það hvernig þetta Aldin
BioDome mun reka sig og ætlar að
lifa. Myndu einhverjir fara að borga
sig inn þarna oftar en einu sinni á
ævinni til að skoða plöntur utan
úr heimi, fá sér kaffibolla og kaupa
krydd. Manni finnst eins og verið
sé að planta einhverri byggingu
þarna bara til planta einhverju.
Myndi frekar vilja sjá eitthvað
útivistartorg þarna og bekki ásamt
flottum gosbrunni sem dæmi til að
skyggja ekki á dalinn.” Ef til vill er
von að einhverjir leiði hugann að
þessari hið málsins þar sem um
stóra fjárfestingu er að ræða. Fátt

Málið á villigötum
Dagur B. Eggertsson borgarstjóri
hefur sagt á facebook síðu
sinni að frá árinu 2010 hafi
Elliðaárdalurinn verið skilgreindur
sem borgargarður, nokkurs
konar þjóðgarður borgar. Engin
uppbygging sé því leyfð innan
marka hans nema til samræmis
við verndunarmarkmið svæðisins.
Áformunum um uppbyggingu hafi
verið mætt með mikilli tortryggni
vegna nálægðar við dalinn „Mér
finnst líka allt of áberandi í hinni
pólitísku umræðu að því sé
haldið fram að verið sé að ganga
á Elliðaárdalinn með skipulagi
Stekkjabakka. Það er rangt. Að
Elliðaárdalurinn sé ekki varinn
og friðaður í skipulagi. Sem er
líka rangt.“ Hjálmar Sveinsson,
fulltrúi Samfylkingarinnar
tekur í sama streng. Hann segir
deiliskipulagið ekki ganga á
Elliðaárdalinn og bendir á að
þetta svæði við Stekkjarbakka
sé í rauninni býsna raskað. Þetta
sé í jaðri Elliðaárdalsins þar sem
aðalskipulag Reykjavíkur geri ráð
fyrir að geti komið græn starfsemi.

Einstakt verkefni
En hvað er Aldin BioDome
gróðurhvelfingin sem deilur um
deiliskipulagið snúast einkum um.
Aldin BioDome er gróðurhvelfing
þar sem mynda á gróðursælt
umhverfi með nýtingu jarðvarma
og gróðurlýsingu sem fylgja
birtustigi miðjarðarhafssólar undir
glerþökum. Hjördís Sigurðardóttur
frumkvöðull og framkvæmdastjóri
verkefnisins sagði í samtali við
Breiðholtsblaðið fyrr á þessu
ári þetta verða einstakt verkefni
sem stuðli að auknu jafnvægi
í lífi fólks einkum yfir dimma og
kalda vetrarmánuðina. Hún segir
að Elliðaárdalur sé eitt stærsta
og verðmætasta útivistarsvæði
borgarinnar sem laði að fólk á
öllum tímum ársins. Við hönnun
verkefnisins hafi verið leitað
leiða til að fyrirhuguð mannvirki
falli eins vel og unnt er að
umhverfinu, að tekið sé mið
af sjónarmiðum mismunandi
aðila og að framkvæmdin bæti
núverandi umhverfi.

Séð yfir Stekkjarbakka til austurs. Elliðaárnar eru til vinstri á myndinni.

er vitað um fjárfesta og einnig
raunverulega rekstarmöguleika.

Íbúakosning hugsanleg
Einn þeirra aðila sem hefur
beitt sér gegn deiliskipulaginu
og framkvæmdum á svæðinu
neðan Stekkjarbakka eru Hollvinasamtök Elliðaárdalsins. Samtökin
vilja kæra nýja skipulagið til
Skipulagsstofnunar og einnig
þrýsta á að um það verði kosið
um það í íbúakosningu. Þá
segja samtökin fyrirhugaðar
byggingaráætlanir ná ofan í
Elliðaárdalinn á lítið raskað
svæði. Einnig benda þau á að

Aldo BioDome verkefnið sé ófjármagnað og muni því standa sem
framkvæmdaverkefni í miðjum
dalnum næstu ár. Sigurborg Ósk
Haraldsdóttir, formaður skipulagsog samgönguráðs vill ekki útiloka
að kosið verði um skipulagið í
íbúakosningu. Hún kveðst telja það
eðlilegt ef komi fram mikill vilji til
þess og íbúar vilji fá að segja sína
skoðun. Þá sé mikilvægt að slík
kosning verði haldin. Spurningin sé
um hversu stór hópur sé andvígur
þessu og hversu stór hópur vilji
fá þessa uppbyggingu. Ljóst má
vera að þetta mál er ekki útrætt.
Hvorki innan borgarkerfisins eða
á meðal borgarbúa.

9

Breiðholtsblaðið

SEPTEMBER 2019

Seljaskóli 40 ára

Margt gert til gaman í tilefni afmælisins
Seljaskóli er 40 ára á þessu ári. Skólinn var byggður á
síðari hluta áttunda áratugs liðinnar aldar og var tekinn
í notkun haustið 1979. Skólinn var mjög fjölmennur í
upphafi enda nánasta umhverfi næstum eingöngu byggt
barnafólki. Magnús Þór Jónsson skólastjóri segir að
þegar mest var hafi um 1400 nemendur verið í skólanum.
Skólinn var tvísetinn á fyrstu árunum. Um annað var ekki
að ræða. En svo fór nemendum að fækka. Það gerðist í takt
við að börnin uxu upp en sama fólkið bjó áfram í flestum
íbúðum og húsum. Eftir að verulegur hluti hverfisins var
orðin barnlaus var nemendafjöldinn komin niður í um
600 börn. “Þetta er aftur farið að þokast upp á við,” segir
Magnús. “ Nú er eldra fólkið eða frumbýlingarnir farnir að
flytja úr húsunum og yngra fólk og þá gjarnan með börn
komið í staðinn. Barnafjöldinn fer svolítið í hringi.” Magnús
segir að búast megi við meiri fjölgun nemenda á næstu
árum. Stórar fjölskyldur séu að flytja í hverfið og einnig
eitthvað um að stórum húsum sé skipt í fleiri íbúðir. Til
dæmis að litlar íbúðir séu gerðar á neðri hæðum stórra
húsa. “Við höfum jafnvel fengið allt upp í fimm systkini á
einu bretti sem nýja nemendur við skólann.”

Um 1500 manns komu í heimsókn
Á dögunum var haldið upp á 40 ára afmæli skólans.
Magnús segir daginn hafa heppnast vel. Um 1500
manns hafi komið í heimsókn, bæði gamlir nemendur
og starfsfólk. Verkefnið var unnið í samstarfi skólans og
foreldrafélagsins og mikið var um dýrðir. Auk verkefna
sem nemendur unnu um sögu skólans var margt brallað.
BMX-bros mættu og sýndu hjólalistir, hoppukastalar
voru á lóðinni, ásamt blaðrara og fulltrúa frá Dr. Bæk
auk þess sem vildarvinir skólans, slökkviliðið litu við í
tilefni dagsins. Dagurinn hófst á skrúðgöngu um hverfið
undir forystu Lúðrasveitar Árbæjar og Breiðholts, og eftir
stutta athöfn var boðið í afmælisköku og opið hús. Magnús
segir að skólastarf Seljaskóla í 40 ár snerti marga. Bæði
nemendur og starfsfólk og margir hafi sterkar taugar til
skólans. Það hafi komið vel í ljós á afmælisdaginn.

Endurbyggingin verður tekin í notkun
í áföngum
Hluti skólahússins er lokaður sem stendur en eins og
fólk rekur minni til urðu tvisvar eldsvoðar í húsinu á liðnu

Fjöldi fólk tók þátt í afmælisgöngunni.

Kór Seljaskóla á afmælisdaginn.

vetri. Sá síðari varð af völdum íkveikju, var stærri og olli
meiri eyðileggingu. Magnús segir að nú sé unnið af fullum
krafti við endurbyggingu þess hluta hússins sem skemmst
hafi og og það verði tekið í notkun í áföngum eftir því sem
vinnu við endurbygginguna vindur fram.

Fellasel til bráðabirgða
Á meðan endurbætur fara fram á hluta af Seljaskóla
fengu 139 krakkar og 12 starfsmenn inni í kjallara Fellaskóla
þar sem þeim eru búnar eins góðar aðstæður og kostur
var. Skólaúrræðið hefur fengið vinnuheitið Fellasel,
hópurinn sem þangað fer kemur í Seljaskóla á morgnana
þar sem krökkunum er ekið niður í Fellaskóla og aftur til
baka í hádeginu og þar ljúka nemendur skóladeginum í
verk-, list og íþróttagreinum. Þau þurfa því ekki að ganga
lengri leið í skólann þótt þessi skammtímalausn hafi verið
fundin. Magnús segir hluta húsnæðis sem skemmdist
hafa orðið fyrir altjóni og þurfti að byggja alla innviði upp
að nýju samkvæmt nýjum stöðlum. Verkinu miði vel og
ætlunin er að bjóða fólki aftur í heimsókn þegar allt verður
tilbúið í hinum endurgerða hluta skólans.
Magnús horfir bjartur fram á veginn, segir farsæld
hafa ríkt í Seljaskóla í gegnum 40 ára sögu hans og er
sannfærður um að svo verði áfram. Metnaður fyrir starfinu

Glaðar hnátur í afmæli Seljaskóla.

sé mikill, hjá starfsfólki, nemendum og forráðamönnum
sem að skólanum standa og hann sé nú þegar farinn að
hlakka til hálfrar aldar afmælisins.

Nú stækkar Kór Seljakirkju
Söngelskir hafi samband hið snarasta við Tómas kórstjóra
í síma 866-1823 eða netfangið tomaseggertsson@gmail.com
Skemmtileg haustönn er að hefjast!

Tónleikar

Samræður
Aðventa
Hugmyndir
Tenór
Latína

Vinátta

Fegurð

Samvera Sópran
Tómstund
Hljómar Nótur
Eyru Agi
Alt Þríund
Undirleikur
Kórstjóri

Frelsi

Flygill

Raddþjálfun Tónlist Hammond-orgel
Bassi
Sálmar
Kátína Kórverk
Samsöngur
Þagnir

Æfingar

Kaffi
Röddun

Raddbönd Orgel

Pásur

Guðsþjónustur

10

Breiðholtsblaðið

SEPTEMBER 2019

Bókasafn
Foreldrakynning
Hólabekkuskóla
í Hólabrekkuskóla endurskipulagt
Hver er ég nefndist menningamót í Hólabrekkuskóla
sem haldin var föstudaginn
13. september. Á menningarmótinu fór fram kynning á
náms- og kennsluskipulagi inni
í stofunum þar sem náms- og
kennslugögn voru sýnileg.
Foreldrakynning fór fram á
sal. Fjallað var um lestur til árangurs og spurninguna Hver er ég?
Foreldrar og nemendur gengu
síðan um skólann og kynntust
kennurum og starfsfólki í
Hólabrekkuskóla.

Hólbrekkuskóli við
Austurberg.

Á vordögum var hafist handa við að
endurskipuleggja bókasafn Hólabrekkuskóla.
Fyrst voru bækur sem hætt var að lána úr
fjarlægðar en síðan var safninu raðað upp á nýtt
eftir efni. Má þar nefna að bókum sem innihalda
fantasíur, draugasögur, spennusögur og ástasögur
var raðað saman.
Markmiðið með breytingunum er að létta á
safninu, gera það bjartara og meira aðlaðandi
í von um aukinn lestraráhuga. Sérstök aðstaða
var hönnuð sem ætluð er yngstu nemendunum
með þarfir þeirra í huga. Verkinu er ekki lokið,
en barnahornið er þegar orðið vinsælt af
öllum aldurshópum.
Bókarekki. Myndin tengist ekki
fréttinni með beinum hætti.

MEIRI GÆÐI. EKKERT AUKA.
25% AfsláTTUR Af AllRI VIRIdIAN líNUNNI

Allskonar safaríkir grautar.

Möntruhringir/hálsmen/bönd.

Tunguskafa er 2 x mikilvægari en
tannbursti. litir fyrir alla fjölskylduna.

Jógavörur í úrvali.

Vertu glöð/glaður í vetur.

Vara ársins hjá Virdian. Törfaolían.

Þar sem andinn býr í efninu.

Afgreiðslutími:
Mán: 10-16
Þri-fös: 10-18
Lau: 11-16

Haustlitirnir frá Nailberry
eru vegan og vænir.

ÓÐINSGÖTU 1, REYKJAVÍK
systrasamlagid.is
@systrasamlagid
Sími: 511 6367

Barnabílstólar í úrvali

Bílasmiðurinn hf

Bíldshöfða 16, 110 Reykjavík - Sími: 567 2330 - www.bilasmidurinn.is
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Heilsugæslan í Efra-Breiðholti

Endurbætur á húsnæði
og fjölgun starfsmanna
Heilsugæslustöðin í EfraBreiðholti hefur verið í núverandi
húsnæði frá því 1990. Húsnæðið
var hannað til að hýsa starfsemi
heilsugæslu frá byrjun. Brýn þörf
hefur verið á endurbótum á húsakostinum og mikið fagnaðarefni
að það verkefni skuli vera
að hefjast.
Á næstu mánuðum verður
móttakan endurnýjuð ásamt
biðstofu heilsugæslunnar. Þeir
sem hafa komið á heilsugæsluna
á síðustu dögum hafa þegar orðið
varir við framkvæmdir sem þar
eru hafnar. Næstu mánuði verður
móttakan því ekki nothæf og til
bráðabirgða verður afgreiðslan
í litlu herbergi á hægri hönd við
innganginn. Þegar búið verður að
endurnýja móttökuna verður hafist
handa við endurbætur á innganginum og biðstofunni. Þetta verður
ekki fyrr en undir árslok og verður
betur kynnt síðar.

Óbreytt starfsemi þrátt
fyrir framkvæmdir
Þrátt fyrir framkvæmdirnar
verður starfsemin óbreytt á
komandi mánuðum. Á dagvinnutíma milli klukkan 8 og 16 tökum
við á móti skjólstæðingum sem
eiga pantaðan tíma, þeim sem
þurfa að fá þjónustu brátt og
orðið fyrir smáslysum. Þegar um
bráð veikindi eða slys er að ræða
má að sjálfsögðu mæta án tímapöntunar. Milli klukkan 16 og 18
er síðdegismóttakan opin og þá
er ekki þörf á að panta tíma til að
hitta vakthafandi lækni.
Sem fyrr er hægt að hringja til að
panta tíma eða nýta sér rafrænan
samskiptamáta á Heilsuveru. Við
hvetjum sem flesta til að fá sér
rafræn skilríki og kynna sér Heilsuveru sem getur sparað bæði spor
og símtöl. (www.heilsuvera.is)

Nýir starfsmenn bæst
í hópinn
Það er ánægjuefni að heilsugæslustöðin er í byrjun vetrar
vel mönnuð af starfsfólki því á
undanförnum mánuðum hafa nýir
starfsmenn bæst í hópinn. Katrín
Jónsdóttir sérfræðingur í heimilislækningum hóf störf 5. september
síðastliðinn og er í fullu starfi. Hún
ásamt fjórum öðrum sérfræðingum
taka á móti nýjum skjólstæðingum í samlög sín og nú eiga allir
að geta skráð sig í samlag læknis.
Hægt er að ganga frá skráningu
hjá móttökuriturum. Þá höfum við
aukið svigrúm til að taka á móti
nýjum skjólstæðingum og til að
skrá sig á heilsugæsluna má hvort
sem hentar betur mæta á stöðina
eða fara á vef Sjúkratrygginga
Íslands. (www.sjukra.is)

Hægt að fá úrlausnir á
mörgum erindum
Hrafnkatla Valgeirsdóttir hjúkrunarfræðingur hefur einnig nýlega
hafið störf hjá okkur og sinnir hún
fyrst og fremst ungbarnavernd
0-4ra ára barna. Ástæða er til að
benda foreldrum ungra barna á að
þau eru velkomin á heilsugæsluna
vegna veikinda og umgangspesta
til skoðunar hjá heimilislækni
eða vaktlækni hvort sem er að
deginum eða á síðdegismóttökuna. Vakthjúkrunarfræðingur
er foreldrum innan handar að fá
samdægurs tíma sé á því þörf.
Aðrir hjúkrunarfræðingar okkar
sjá daglega um fjölmörg verkefni:
símaráðgjöf, ferðamannabólusetningar, lyfjagjafir, blóðaftappanir, sáraeftirlit, sykursýkis- og

lífstílsráðgjöf svo fátt sé upptalið.
Þannig er hægt að fá úrlausnir á
mörgum erindum á heilsugæslustöðinni og um að gera að spyrjast
fyrir áður en annað er leitað.
Að lokum vona ég
að
framkvæmdir á stöðinni valdi
sem minnstri röskun á meðan á
þeim stendur en starfsfólki er

tilhlökkun að bjóða skjólstæðingum heilsugæslustöðvarinnar upp á
endurbættan húsnæðiskost innan
fárra mánaða.
Nanna S. Kristinsdóttir,
svæðisstjóri og fagstjóri lækninga
við Heilsugæsluna Efra-Breiðholti

Skemmtilegur inngangur að Heilsugæslunni í Efra Breiðholti. Trén
setja mikinn svip á umhverfið.
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Egill Þór Jónsson, borgarfulltrúi Sjálfstæðisflokksins og Jórunn Pála Jónasdóttir, varaborgarfulltrúi Sjálfstæðisflokksins skrifa

Ó(sam)ráð
Því miður er samráðsferli ekki
til staðar hjá Reykjavíkurborg
þegar ákvarðanir eru teknar,
sér í lagi í skipulagsmálum.
Hjá borginni felst ferlið frekar
í að fyrirliggjandi ákvörðun
er tilkynnt, fólki er boðið
að senda inn athugasemdir
en þeim athugasemdum er
aðeins svarað um síðir eða
þegar málið hefur þegar verið Egill Þór Jónsson Jórunn Pála
Jónasdóttir
afgreitt inni í stjórnkerfinu. Og borgarfulltrúi.
varaborgarfulltrúi.
það án nokkurrar aðkomu íbúa
borgarinnar. Það gefur augaleið að slíkt samráð
getur ekki verið til annars en sýnis og það kemur ekki á óvart að þessi
aðferð vekur yfirleitt gremju.

Óþarfi að
finna upp
hjólið
Í lok árs 2017 gaf
Samband íslenskra
sveitarfélaga út
handbók sem
nefnist Íbúasamráð
í sveitarfélögum
og þátttaka íbúa.
Handbókinni er
ætlað að vera
leiðbeinandi plagg
fyrir sveitastjórnir Skýringarmynd af bls. 21 í handbók SÍS um
í landinu svo hægt íbúasamráð.
sé að bæta samráð
við íbúa og auka
jákvæða þátttöku
þeirra að ákvörðunartöku í nærsamfélagi þeirra. Handbókin er bæði
aðgengileg og upplýsandi um það hvernig kjörnir fulltrúar geta bætt
ákvörðunarferli innan sveitarfélagsins.
Borgar- og sveitarstjórnarmál snerta nærumhverfi fólks það mikið
að mikilvægt er að eiga gott samráð þegar ákvarðanir eru teknar.
Eins og segir í handbók Sambandsins: „Íbúar sveitarfélags eru
sérfræðingar í nærumhverfi sínu og samráð við þá stuðlar að vandaðri
ákvörðunartöku þar sem ákvarðanir eru teknar á betri þekkingargrunni.
Ef rétt er á haldið getur íbúasamráð líka stuðlað að betri sátt um
ákvarðanir þar sem samráðsferlið getur aukið skilning íbúa á
mismunandi sjónarmiðum og hagsmunum.“

SEPTEMBER 2019

Reykjavíkurborg féll á prófinu
Nýverið var skýrsla innri endurskoðunar um
grunnskóla Reykjavíkur, úthlutun fjárhagsramma og
rekstrar birt. Orðrétt segir í þessari skýrslu.
„Meginniðurstaða þessarar skýrslu er að
mismunandi skilningur virðist vera á milli
skólastjórnenda og skóla og frístundasviðs annars
vegar og fjárveitingarvalds borgarinnar hins vegar
um hvað er nauðsynlegt fjármagn til reksturs á
grunnskólum borgarinnar.
Skóla- og frístundasvið hefur þurft að skera
niður það fjármagn sem reiknað hefur verið út að
skólarnir þurfi, svo þeir geti starfað innan rammans.
Afleiðingin er sú að skólarnir fara margir hverjir
ítrekað fram úr fjárhagsramma sínum. Í raun standa
skólarnir almennt frammi fyrir því að nánast allir
rekstrarliðir fá of knappt fjármagn.“
Innri endurskoðun kemst því að þeirri niðurstöðu
að skólarnir eru fjársveltir. Fjársvelti skólanna
bitnar á þeirri þjónustu sem þeim ber skylda til þess
að veita samkvæmt lögum. Sérstaklega er tekið fram
í skýrslunni að úthlutun til sérkennslu og aðstoð
við börn sem eru af erlendu bergi
brotin er minni en reiknað hefur
verið út að hún þurfi að vera.
Þar með er ekki verið að veita
þessum börnum þá þjónustu sem
Reykjavíkurborg er skylt að veita.
Síðan í hruninu, sem var fyrir
tíu árum síðan, hefur viðhald
fasteignanna verið af skornum
skammti með þeim afleiðingum
að viðhaldsþörf hefur safnast upp
í skólunum og því er orðið mjög
brýnt að taka til hendinni þar.
Aðalorsök ófullnægjandi viðhalds er
skortur á fjármagni.
Fjárhagsramminn hefur ekki tekið
nægjanlegum breytingum liðinn
áratug til samræmis við hækkun á
raunkostnaði og það felur í raun í
sér skerðingu á fjárframlagi. Þessi

auknu fjárútlát til skólamála
sem meirihlutinn státar sig
af eru fyrst og fremst tilkomin
vegna kjarasamningsbundinna
launahækkana
en ekki
myndarskap borgaryfirvalda.
Það er því alveg ljóst að
grunnskólar borgarinnar
eru vanfjármagnaðir, þvert á
orð meirihlutans um aukna
Valgerður
fjármögnun til skólanna.
Í skýrslu innri endurskoðunar Sigurðardóttir.
er lagt til er að skera
frekar niður þá þjónustu sem verið er að veita
Reykvískum börnum og loka og sameina skóla til
að rétta við þessa stöðu. Þannig má öllum vera ljóst
meirihlutinn hyggst ekki bæta í heldur mun halda
áfram að skera niður. Þetta er sorgleg staða sem
skólarnir okkar eru í.
Valgerður Sigurðardóttir er borgarfulltrúi
Sjálfstæðisflokksins í Reykjavík

brm.is

Enn einn stýrihópurinn
Það vekur því athygli að enn og aftur stendur til að skipa stýrihóp
um íbúalýðræði. Enn einn stýrihópurinn gefur ekki góð fyrirheit um
að þessi vinnubrögð verði bætt á næstu árum. Til gamans má geta að
á fyrri hluta árs 2016 var ákveðið að stofna stýrihóp um matarstefnu
fyrir Reykjavíkurborg. Stefnan sjálf var ekki samþykkt fyrr en tveimur
árum síðar, á fyrri hluta árs 2018. Nú rúmum þremur árum eftir að
stýrihópurinn var stofnaður var loks lögð fram í borgarstjórn tillaga
meirihlutans um að samþykkja framkvæmdaáætlun stefnunnar.
Þannig hafa liðið þrjú og hálft ár frá stofnun stýrihópsins þar til
framkvæmdaáætlun stefnunnar kemur til samþykktar en þá stendur
eftir sú spurning hvenær sjálfri matarstefnunni verður raunverulega
hrint í framkvæmd?
Ef raunverulegur vilji væri til staðar að fá íbúa sveitarfélagsins
með í ákvörðunartöku væri nærtækast að vinna eftir handbók
Sambandsins um íbúasamráð, í stað þess að verja tíma fólks og
fjármunum skattgreiðenda í að finna enn á ný upp hjólið með enn
einum stýrihópnum.

Fella- og Hólakirkja
Fjölbreytt starf í kirkjunni þinni!
Sunnudagar

Kl. 11 Guðsþjónusta og sunnudagaskóli.

Þriðjudagar

Augl‡singasími:
511 1188 & 895 8298

Kl. 12 Kyrrðarstund og opið hús
Eftir kyrrðarstund er boðið upp á léttan hádegisverð á vægu verði
og opið hús með fjölbreyttri dagskrá.

Fimmtudagar
Kl. 17 Leikjafjör KFUM & KFUK fyrir 5. – 7. bekk.
Kl. 20 Æskulýðsfélagið Spaðar & Spöður fyrir 8. – 10. bekk.
Athugið: Leikjafjör KFUM & KFUK fyrir 1-4. bekk hefst fimmtudaginn 3. október kl. 16.

Föstudagar

Síðasta föstudag í mánuði er karlakaffi í kirkjunni kl. 10. Við fáum þá til okkar
góða gesti til að ræða málin yfir kaffisopa. Í haust verður karlakaffi eftirfarandi daga:
29. september, 25. október og 29. nóvember.
Athugið að skráning í fermingarfræðslu er hafin á www.fellaogholakirkja.is/ferming.
Sunnudaginn 22. september verður fundur með foreldrum fermingarbarna
eftir guðsþjónustu.

ALLAR
OKKAR
PEYSUR ERU
PRJÓNAÐAR
Á ÍSLANDI
VELJUM ÍSLENSKT

HANDPRJÓNASAMBAND
ÍSLANDS
Skólavörðustígur 19 & Borgartún 31
s: 552 1890
handknitted.is
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Heilsueflandi Breiðholt

Hvetjum krakkana til
þátttöku í uppbyggilegu

íþrótta- og frístundastarfi
Sem liður í Heilseflandi
Breiðholt hefur svokölluðu
TUFF verkefni verið
hrundið af staða að nýju
í Breiðholti. Markmið
verkefnisins er að stuðla
að aukinni þátttöku barna
og unglinga í skipulögðu og
uppbyggilegu íþrótta- og
frístundastarfi í Breiðholti.
Í verkefninu er sérstök
áhersla lögð á að ná til barna
af erlendum uppruna með
það markmið að auðvelda þeim aðlögum
að íslensku samfélagi í gegnum íþróttaog frístundastarf.
Að verkefninu standa alþjóðlegu
samtökin TUFF (The Unity of Faiths
Foundation), Reykjavíkurborg með
þjónustumiðstöðina, grunnskólana og
frístundamiðstöðina í Breiðholti sem
lykilaðila og svo íþróttafélögin, skátafélögin, skákfélagið, dansskólarnir, tónlistarskólarnir og trúfélögin í hverfinu.
Þráinn Hafsteinsson.
Allir þessir aðilar vinna saman að því
að gera börnum og unglingum kleift að
taka þátt í íþrótta- og frístundastarfi
og leggja sig sér sérstakleg fram um að ná til þeirra sem barna
og unglinga sem ekki eru þegar virkir. Þjálfarar íþróttafélaganna
og leiðbeinendur í frístundastarfi fá sérstaka fræðslu frá TUFF
samtökunum og þjálfun í því að taka á móti nýjum þátttakendum.
Foreldrar eru hér með hvattir til að stökkva á vagninn og ýta
undir þátttöku barna sinna og annarra í íþrótta- og frístundastarfi.
Börn og unglingar sem þegar eru virkir í íþróttum og frístundastarfi eru hvött til að bjóða vinum og kunningjum sínum sem
ekki eru virkir með sér og auðvelda þeim þannig fyrstu skrefin
til þátttöku.

Leiknir á enn möguleika á að komast upp
Leiknir gerði jafntefli 1-1 á móti Fjölni í næst síðustu umferðinni í Inkassodeilinni. Staðan var
markalaus í Grafarvoginum þar til á lokakaflanum. Ingibergur Kort Sigurðsson kom Fjölni þá yfir en
Gyrðir Hrafn Guðbrandsson jafnaði skömmu síðar fyrir Leikni.
Leiknismenn eru þremur stigum á eftir Gróttu og verða að treysta á að Seltirningar tapi gegn Haukum
í lokaumferðinni og að Leiknir vinni sinn leik til að komast upp í efstudeild. Leiknir leikur gegn Fram á
Leiknisvelli í loka umferðinni laugardaginn 21. september kl. 14.

Við náum árangri með samvinnu.
Þráinn Hafsteinsson
Verkefnastjóri frístunda og félagsauðs
Þjónustumiðstöð Breiðholts

FALLEGIR LEGSTEINAR
Opið: 10-17
alla virka daga

Verið velkomin

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

ÚTFARARSTOFA ÍSLANDS
Auðbrekku 1, Kópavogi

síðan 1996

ALÚÐ • VIRÐING • TRAUST • REYNSLA

Sverrir Einarsson

Margrét Á. Guðjónsd. Kristín Ingólfsdóttir

Hannes Ó. Sampsted

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

ÚTFARARSTOFA HAFNARFJARÐAR

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

Samstarfshópur
um forvarnir
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Knatthús ÍR í fullri uppbyggingu

Fréttir

Íﬂróttafélag Reykjavíkur
Skógarseli 12 • Sími 587 7080
Tölvupóstur: ir@ir.is
Heimasíða: ir.is

Hreyfing eldri
borgara hafin í
ÍR heimilinu
Á myndinni má sjá undirstöður knatthúss ÍR sem verið er að reisa í Mjóddinni.

ÍR-ingar og aðrir sem um Seljahverfið fara
reglulega geta glaðst yfir því að yfirstandandi
framkvæmdir á svæðinu eru í fullum gangi.
Um þessar mundir er verið að steypa útveggi
að fjölnota íþróttahúsi norð-austan megin við
ÍR heimilið. Næsti áfangi verksins er að reisa
stálgrindina sem mun mynda þak hússins.
„Verkið er á áætlun og hefur gengið vel hingað til.
Munck er við uppsteypu þessa stundina og stefnir
verktakinn á að klára hana á næstunni. Í framhaldi

af því mun hann reisa stálgrind hússins“ segir
Halldór Bogason, byggingaverkfræðingur hjá Verkís.
Stálvirkið kemur frá Póllandi og frá framleiðanda
sem heitir OMIS en framleiðandinn hefur áður
framleitt stálvirki sem reist hefur verið hér á landi.
Gaman verður að fylgjast með þessari miklu
uppbyggingu á ÍR-svæðinu og ljóst er að ÍR-ingar
ungir sem aldnir bíða spenntir ef því að að nýta
aðstöðuna sem skapast!

ÍR skokk mánudaga og miðvikudaga

Hreyfing eldri borgara verður áfram í
ÍR-heimilinu. Starfið hófst aftur í byrjun september
þar sem hópur fólks mætir og stundar leikfimi og
bocchia undir handleiðslu Jón Sævars þjálfara.
Æfingar fara fram tvisvar í viku, mánudaga og
fimmtudaga klukkan 10:00. Gleði og góður andi er
ríkjandi á þessum æfingum og ánægjulegt að ÍR-ingar
á öllum aldri komi og rækti líkama og sál reglulega.
Enn eru laus pláss í hópnum og vel tekið á móti nýjum iðkendum!

ALLTAF FULLT BORÐ
AF FERSKUM FISKI
OG FISKRÉTTUM
Opið alla virka daga kl. 9 – 18:30.

Áfram ÍR
Þessi mynd var tekin af ÍR skokkurum fyrir tveimur árum.

ÍR skokk tekur vel á móti öllum sem vilja hlaupa
eða skokka hvar sem þeir eru í getustiginu.
Mikil breidd er í hópnum auk þess sem
byrjendanámskeið eru að hefjast.

Hópurinn æfir mánudaga og miðvikudaga frá ÍR
heimilinu kl. 17:30. Sara Björk Lárusdóttir og Valur
Þór Kristjánsson eru þjálfarar hópsins en þau hafa
mikla reynslu og þekkingu er snýr að hlaupaþjálfun.

Benjamín Íslandsmeistari í tugþraut
Benjamín Jóhann Johnsen úr ÍR
varð Íslandsmeistari í tugþraut karla á
meistaramótinu í fjölþrautum sem haldið
var á Akureyri í lok ágúst.
Benjamín hlaut þar 7012 stig, en best á
hann 7146 stig, og bar sigur í fjórum greinum
af tíu; hástökki, stangarstökki, spjótkasti og
kringlukasti. Spennandi barátta var á milli
Benjamíns og Ísaks Óla Traustasonar úr
UMSS, sem einnig sigraði í fjórum greinum
og var aðeins fimm stigum á eftir Benjamín.
Engin ÍR-ingur tók þátt í sjöþraut kvenna
en Fanney Rún Ólafsdóttir tók þátt í sjöþraut
16-17 ára stúlkna, þar sem hún varð önnur
með 3465 stig.
Úlfur Árnason var þriðji ÍR-ingurinn sem
skráður var til leiks á meistaramótinu og
keppti hann í tugþraut 18-19 ára pilta en
hann hætti keppni á fyrri degi mótsins
vegna meiðsla.

Heimasíða ÍR
www.ir.is

GETRAUNANÚMER
Benjamín Jóhann Johnsen.

ÍR ER 109

SÉRSTAKLEGA
ÞRÓAÐ FYRIR
VIÐKVÆMA HÚÐ

Q10 POWER

FYRIR VIÐKVÆMA HÚÐ
FYRIR SLÉTTARI
OG HELBRIGÐARI HÚÐ
100% ILMEFNALAUST
GEFUR MIKINN RAKA

