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Öll lyf á
lágmarksverði
og samheitalyf
líka!
Dreift frítt í öll hús í Breiðholtinu

Erum einnig á visir.is
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8. tbl. 27. árg.
Nýtt hverfaskipulag er á
lokametrunum í Breiðholti.
Ætlunin er að kynna það fyrir
íbúum á næstunni bæði með
kynningarfundum og göngu
ferðum um hverfin. Margar
nýjungar er að finna í drögum
að hinu nýja hverfaskipulagi.
Hæst ber endurbygging
hverfiskjarnanna þriggja; við
Arnarbakka, við Rangársel og við
Eddufell og Völvufell. Þá er fyrir
huguð uppbygging við Austur
berg sem ætlunin er að gera
að borgargötu.
Hið nýja skipulag gerir ráð fyrir
fjölgun íbúða. Að leyft verði að
byggja auka hæðir ofan á fjölbýli og
gera auka íbúðir í stórum húsum.
Byggingar á Garðheimareitnum við
Stekkjarbakka eru ekki inn í þessu
skipulagi en þar er gert ráð fyrir
íbúðabyggingum í framtíðinni. Gert
er ráð fyrir að íbúum Breiðholti
geti fjölgað um þrjú til fjögur
þúsund íbúa en þeim hefur fækkað
um nær fimm þúsund frá því
byggðin var fjölmennust.
Fjallað er um skipulagið í viðtali
við Ævar Harðarson arkitekt
á bls. 4 til 6.

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. 4-6

PIZZUR MÁNAÐARINS

Viðtal við
Ævar Harðarson
arkitekt

Nýtt hverfaskipulag
í Breiðholti
EIN STÓR PIZZA

1.790 KR.
AÐEINS EF ÞÚ PANTAR Á NETINU EÐA MEÐ APPINU, GREIÐIR FYRIRFRAM OG SÆKIR

DOMINOS.IS | DOMINO’S APP

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

Heyrumst

510 7900

VIÐ

OPNUNARTÍMAR ICELAND Í BREIÐHOLTINU:
Vesturberg - Arnarbakki - Seljabraut:
Virka daga 07:00-24:00 - Helgar 09:00-24:00
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Garðheimar í Suður-Mjódd
Útgefandi: Borgarblöð ehf.
Eiðistorgi 13-15 • 172 Seltjarnarnes • Pósthólf 171
Ritstjóri: Þórður Ingimarsson • Sími 551 1519 • 893 5904
Netfang: thordingimars@gmail.com
Auglýsingasími: 511 1188 • 552 1953 • 895 8298
Heimasíða: borgarblod.is
Netfang: borgarblod@simnet.is
Framkvæmda- og auglýsingastjóri: Kristján Jóhannsson
Umbrot: Valur Kristjánsson
Prentun: Landsprent ehf.
Dreifing: Landsprent ehf.
8. tbl. 27. árgangur
Breiðholtsblaðið er dreift frítt í öll hús í Breiðholti

Nýjungar og
meiri fjölbreytni

Námskeiðin miðast við fulla

Ý

msar nýjungar er að finna í nýju hverfaskipulagi fyrir
Breiðholt. Þar ber hæst endurbyggingu og endurn ýjun
hverfiskjarnanna þriggja. Þeim var ætlað ákveðið þjónustu
hlutverk í upphafi. Ýmsar þjóðfélagsbreytingar urðu til þess að
þetta hlutverk leið undir lok. Einkum breytingar í verslun.

N

ú er vöknuð upp sú hugsun á meðal fólks að vilja fá þjónustu
nær. Inn í íbúðahverfin í stað þess að þurfa um langan
veg eftir lífsnauðsynjum. Við því þarf að bregðast. Þar liggur
grunnurinn að endurbyggingu hverfiskjarnanna.

M
N

argt fleira er að finna í skipulaginu eins og kemur fram í
ýtarlegri umfjöllun Breiðholsblaðsins í dag.

ú er kynningarferli að hefjast og mikil áhersla er lögð á
samráð við íbúa. Gera verður ráð fyrir að skoðanir
verið eitthvað skiptar hvort sem er um einstök atriði eða
hverfisskipulagið í heild.

L

íkur eru á að einhverjum finnist þrengt að einkabílnum. Það
er þó misskilningur því skipulagið gerir ráð fyrir að allri
ferðamátar verði jafn réttháir. Aðeins er verið að auka möguleika
almenningssamganga.

N

ýtt hverfisskipulag tekur mið af því fjölbreytta samfélagi sem
er í Breiðholti. Með því er verið að stuðla að betri þjónustu,
bættri umferðarmenningu og efla samskipti fólks af ýmsum toga.

F

ramkvæmdir þeirra hugmynda sem skipulagið felur í sér
verða ekki unnar á einum degi eða viku. Þarna er um ákveðið
langhlaup að ræða. Ákveðna þróun byggðar í takt við hugmyndir
fólks og þarfir.

www.breidholt.is

B o r g a r r á ð R e y k j a v í k u r
hefur samþykkti að veita
Garðheimu m vily rði fyri r
lóð ásamt byggi nga rr étti í
Suður-Mjódd í Breiðholti.
G a r ð h e i m a r h ö f ð u s ó t t
um lóð á þróu na rs væðinu
við Stekkja rb akka Þ73 en
fallið hefu r verið frá þeim
áformum. Garðheimar höfðu
átt í viðræðum við Reykjavík
urborg um að flytja starfsemi
sína á þróunarsvæðið Stekkjar
bakka Þ73 þar sem sóst hefur
verið eftir að byggja mjög
umdeilda gróðurhvelfingu.  
Lóðin sem Garðheimar hafa
fengið vilyrði fyrir er hin sama
og ætlunin var að úthluta
Heklu hf. fyrir bílaumboðið.
Ekkert varð hins vegar úr þeim
fyrirætlunum. Nú hefur verið
fallið
frá fyrri
áform
um um að
Ég
var alltaf
að bíða
eftir
koma starfs emi Garðheima
að einhver setti svona fyrfyrir við Stekkjarbakkann ofan
irtæki
á fót
hérlendis
en d alnu m
verðan
eða
í Elliðaár
það
á sér
standa,
þann-að kalla
einslétog
sumir
kjósa
svæðið.
Teljaaðþeir
ig
að ég ákvað
geraað uppbygg
ing starf
s emi nna r í dalnu m
þetta
bara sjálf.“
hefði haft í för með sér mikið
umhverfisrask, aukna bílaum
hverjum
hætti
fengið
kennslu
ferð og
til
heyr
andi frá
fjölda bíla
nágrannalöndum, einkum Danstæða
á
mik
i lv ægu grænu
mörku.
Þess má ígeta
að égaárlorðið
svæði
borg
andstóran
inu og ætla
hóp
af föstum
sem
megi
aðviðskiptavinum
Suður-Mjódd
verði
koma jafnvel tvisvar til þrisvar og
mun
heppi
l
egri
staður
fyri r
oftar á ári á námskeið. Ég er opin
fyrir
uppástungum
um ný og
starf
semi Garðheima.
skemmtileg námskeið og mörg slík
hafa einmitt orðið til á þennan hátt.“
gudrunsg@gmail.com
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Séð yfir Garðheimasvæðið í Mjóddinni. Rauði ramminn sýnir svæðið
sem Garðheimar og Vínbúðin standa á.

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.

Er kominn tími til
að gera eitthvað?
Næstu námskeið í boði hjá 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
Égheiti
heitiGlódís Tara
Fannarsdóttir.
Robert Zadorozny
Ég
Éger
erhársnyrtinemi
nemi í
í Listaháskóla
Tækniskólanum
og
Íslands
gatari
hjá Bleksmiðjunni.
á myndlistarbraut.
Ég
Ég
nemandi
í
varvar
nemandi
í Hringsjá
náms- og
starfsHringsjá
námsog
endurhæfingu.
starfsendurhæfingu.

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

„Í Hringsjá
fékktrú
égmína
stuðning,
hjálp,
„Hringsjá
bætti
á sjálfa
mig kærleik
og
og
von,
allt
sem
ég
þurfti
til
að
aftur
hjálpaði mér að sjá að það væri geta
helling
í mig
staðið áog
eigin
fótum.
ég að gera
spunnið
að ég
væriNúna
góðurernámsmaður.
það sem
ég elska
og komast
hefði aðaftur
öllum
Þetta
hjálpaði
mér að
út líkindí lífið
um
ekki
byrjað
á
því
nema
fyrir
Hringsjá„
eftir mikla erfiðleika“.

Styrkleikar
og núvitund
Aukin
vellíðan

Ávinningurinn
af námskeiðinu
er aukin
þekking
á leiðum til
Aukin færni í núvitund
og þekking
á eigin
styrkleikum
þess
aðað
hlúa
að líðan
andlegri
og efla
stuðlar
betri
og heilsu
sátt með
lífið.vellíðan.

Bókhald, Excel
og tölvubókhald
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.
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Kæru
Breiðhyltingar.
Gerð hverfisskipulags fyrir Breiðholt er á lokametrunum
og er vinnan afrakstur umfangsmikils samráðs við ykkur,
íbúa hverfanna í Breiðholti. Við hvetjum alla til að kynna
sér helstu vinnutillögur á hverfisskipulag.is
Á næstunni verða tillögurnar kynntar í Breiðholti með
eftirfarandi hætti:

Viðvera í hverfinu
Starfsmenn hverfisskipulags kynna tillögur
að hverfisskipulagi og svara spurningum.
18.-21. ágúst kl. 12.00-18.00
á kaffihúsinu í Gerðubergi
24.-28. ágúst kl. 12.00-18.00
í göngugötunni í Mjódd

Hverfisgöngur
Starfsmenn borgarinnar og skipulagsráðgjafar segja
frá hugmyndum um uppbyggingu í hverfunum og
hvernig áherslur hverfisskipulags geta haft áhrif á
þróun hverfanna til framtíðar.
Neðra Breiðholt – 25. ágúst kl. 19.30-20.30
Mæting við verslunarkjarnann í Arnarbakka.
Seljahverfi – 26. ágúst kl. 19.30-20.30
Mæting á bílastæðin við Seljakirkju.

Íbúafundur - Streymisfundur
Mánudaginn 31. ágúst kl. 19.30 - 21.00
Staður: Gerðuberg
Dagskrá auglýst síðar.

Allir íbúar velkomnir
Nánari upplýsingar á hverfiskipulag.is

Efra Breiðholt – 27. ágúst kl. 19.30-20.30
Mæting á Markúsatorgi við Gerðuberg.

Reykjavíkurborg
Umhverfis- og skipulagssvið
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Nýtt hverfaskipulag fyrir Breiðholt

Uppfæra byggð til nýrra tíma
S

terkari hverfiskjarnar,
borgarbúskapur og
vetrargarður eru meðal
áhersluatriða í nýju
hverfisskipulagi sem er í vinnslu
fyrir Breiðholt. Hverfisskipulag
tekur mið af stefnu aðalskipulags
um vistvæn hverfi ásamt
ábendingum og óskum sem fram
koma í samráði og algengustu
umsóknum húseigenda um
breytingar. Uppbygging og efling
hverfiskjarna í Breiðholti sem
margir mega muna fífil sinn
fegurri og borgarbúskapur í
gróðurhúsum og matjurtagörðum
er á meðal áhugamála fólks.
Einnig efling skíðasvæðisins
í Seljahverfi eða vetrargarður
til að efla útivist og hreyfingu.
Þá eru kynntar tillögur fyrir
húseigendur til að gera
breytingar á húsum sínum.
Ævar Harðarson arkitekt og
deildarstjóri hverfisskipulag
hjá Reykjavíkurborg segir að
ætlunin sé að fá viðbrögð fólks
við nýjum hugmyndum áður
en gengið verður endanlega
fá skipulagstillögunum. Hann
leggur áherslu á að þetta séru
vinnutillögur til að fá fram
viðbrögð íbúa. Þegar kynningu
á vinnutillögum líkur verða
tillögur settar í lögformlegt
kynningar- og samþykktarferli.
Ævar spjallar við Breið
holtsblaðið að þessu sinni.
Íbúum í Breiðholti hefur fækkað
í um 20 þúsund manns en voru um
25 þúsund þegar mest var. Með
tillögum að nýju hverfisskipulagi
er stefnt að því að þeim fjölgi
aftur. Allir innviðir í Breiðholti
nýtast betur og allt umhverfi
verður vænna fyrir íbúa þess.
Ævar segir að í hverfisskipulaginu
sé gert ráð fyrir framboði á
litlum og meðalstórum íbúðum
í grónum hverfum, sérstaklega í
hverfum með mörgum einbýlis- og
raðhúsum. “Þær vinnutillögur
sem liggja fyrir gera ráð fyrir því
að íbúðum geti fjölgað um hátt á
þriðja þúsund í hverfunum. Þessi
fjölgun getur orðið með þéttingu
byggðar á þróunarsvæðum,
hækkun lyftulausra fjölbýlishúsa
og heimildum eigenda sérbýlis
húsa til að innrétta aukaíbúðir
þar sem aðstæður leyfa. Þá eru
líkur til þess að íbúðafjölgunin
í Breiðholtinu geti orðið meiri
þar sem möguleg fjölgun íbúða

Ævar Harðarson arkitekt hjá
Reykjavíkurborg.

á stærri þróunarsvæðum er
ekki talin með hér, til dæmis í
Norður Mjódd. Það er þó rétt
að undirstrika það að þetta eru
fyrst og fremst skipulagsheimildir
sem lóðarhafar og húseigendur
ráðstafa og alls ekki eitthvað sem
Reykjavíkurborg ætlar að fara að
framkvæma” segir Ævar.

Einfaldara að breyta
fasteignum
Ævar segir að með tilkomu
hverfisskipulags verði mun
einfaldara fyrir húseigendur að
gera breytingar á fasteignum
sínum, til dæmis að byggja kvisti,
svalir eða viðbyggingar. Tillögur
að nýju hverfisskipulagi fyrir
Breiðholt eru á lokametrunum og
eru þær afrakstur umfangsmikils
samráðs við íbúa. Hverfisskipulag
Reykjavíkur á að gera hverfin
sjálfbærari, vistvænni og undirbúa
þau fyrir áskoranir í framtíðinni.
Stefnt er að því að lokið verði
vinnu við hverfisskipulag fyrir
Neðra Breiðholt, Efra Breiðholt
og Seljahverfi í haust.

Vefsvæði og
kynningarfundir
Vinnutillögurnar eru kynntar
á sérstöku vefsvæði þar sem
upplýsingar eru settar fram með
myndrænum hætti auk þess
sem hægt er að velja fjölmörg

Nemendur og foreldrar í Ölduselsskóla skoða módelið sem börnin hafa búið til undir handleiðslu starfsmanna hverfisskipulags.

tungumál. Ævar bendir á að
umtalsverðar nýjungar séu að
finna í hinum nýju tillögum.
Markmið borgarinnar er fyrst og
fremst að kynna þær vandlega
fyrir íbúum. Kynningar fara meðal
annars fram með kynningarfundi
í Gerðubergi auk þess sem
ákveðið er að efna til gönguferða
um viðkomandi svæði þar sem
starfsmenn skipulagssviðs
Reykjavíkur fara um með fólki
og segja frá hugmyndum um
uppbyggingu í hverfunum og
hvernig heimildir og áherslur
hverfisskipulags geta haft áhrif
á þróun hverfanna. Sérstök
áhersla er lögð á að einungis
er um tillögur að ræða en
ekki fullbúið skipulag.

Leituðu meðal
annars til barna
Ævar segir bakgrunn
hverfisskipulagsins vera
aðalskipulag Reykjavíkur sem
samþykkt var 2013. Upphaflegt
skipulag Breiðholts nálgist nú
sjötugsaldurinn. Farið var að

undirbúa byggingu Breiðholtsins
eftir kjarasamningana 1965
eða fyrir 55 árum. Ýmsar
samfélagslegar breytingar hafi
orðið á þessu tímabili sem
kalli eftir nýrri hugsun þegar
kemur að viðhaldi byggðra
svæða. Breiðholtið hafi verið
nýtt íbúðahverfi á sínum tíma.
Nokkuð utan þáverandi eldri
byggðar í Reykjavík og því gefið
ýmis tækifæri í skipulagi og
hönnun. Íbúasamsetningin sé allt
önnur, ekki síst fyrir hátt hlutfall
aðflutts fólks. Í Breiðholtinu sé
eitt fjölþjóðlegasta samfélag
borgarinnar og því margvíslega
menningarstrauma að finna. “Við
höfum beitt ýmsum aðferðum í
hverfisskipulaginu, m.a. leitað í
meira mæli til íbúa um hvernig
þeir vilja sjá hverfin sín þróast
heldur en gert hefur verið áður
í skipulagsvinnu í Reykjavík,”
segir Ævar. ”Eitt af því sem við
gerðum var að leita til barna
í Breiðholtinu. Það fór fram
samtal við börnin þar sem við
vorum meðal annars að byggja
módel með þeim þar sem þau

fengu að túlka hugmyndir sínar
í sýnilegum veruleika.”

Hverfiskjarnarnir gegna
mikilvægu hlutverki
Ævar segir að hverfiskjarnarnir
gegni mikilvægu hlutverki í
hverfunum. “Þeir voru í upphafi
hugsaðir sem þjónustustöðvar
fyrir hverfin en hlutverk þeirra
minnkaði í áranna rás. Bílaeign
margfaldaðist og fólk hætti að telja
eftir sér að skreppa úr hverfinu
jafnvel um lengri leið til þess að
versla á öðrum stöðum og þá
einkum í stórmörkuðum sem voru
að koma til sögunnar á þessum
tíma.” Ævar segir mikilvægan
þátt í hverfisskipulaginu vera að
styrkja núverandi hverfiskjarna
til að skapa aukin tækifæri fyrir
blómlega verslun og fjölbreytta
þjónustu í göngufæri fyrir íbúa.
“Í Neðra Breiðholti verða gerðar
miklar breytingar á kjarnanum við
Arnarbakka en í hverfisskipulagi
er uppbygging hans sett í forgang.
Hverfiskjarninn verður styrktur
með því að fjarlægja gömlu

meðal verður farið í umfangsmikla
endurnýjun við Eddufell og
Völvufell. Eldri byggingar verða
fjarlægðar að hluta og nýtt
húsnæði reist sem hýsa mun bæði
stórann leikskóla, stúdentagarða
og sérbýli í raðhúsum.. Áfram
verður verslun og þjónusta í
Fellagörðum og heimildir verða
fyrir íbúðum á efri hæðum
verslana. Þarna eru möguleikar að
bæta við nýjum íbúðum.

Austurberg borgargata

Myndin sýnir hvernig vetrargarður efst í Seljahverfi gæti litið út.
Teikning: Jakob Jakobsson arkitekt.

húsin og reisa nýjar byggingar
en hugmyndir eru um að vera
þar með verslanir og þjónustu á
jarðhæð í nýjum byggingum og
stúdentaíbúðir á efri hæðum.”

Óskar R. Harðarson og Jason Guðmundsson
hdl. og löggiltir fasteignasalar
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Umfangsmikil endurnýjun
í Efra Breiðholti
“Kjarnarnir í Efra Breiðholti
verða einnig efldir verulega. Þar á

Þá eru hugmyndir um ýmsar
endurbætur við Austurberg.
Austurberg er einskonar
aðalgata í Efra Breiðholti sem
skilgreind er sem borgargata í
hverfisskipulagi. Þar eru margar
stofnanir sem þjóna hverfinu
og borgarhlutanum öllum.
Þrír skólar, Breiðholtslaugin,
íþróttahús, líkamsræktarstöð
og starfssvæði Leiknis að
ógleymdri heilsugæslustöð og
Menningarhúsinu Gerðubergi.
Hugmyndin er einnig að
efla almenningssamgöngur í
borgarhlutanum en um 1960 var
hætt að skipuleggja íbúasvæði
út frá almenningssamgöngum.
Þá tók bílaöldin við og bíllinn
var allsstaðar í fyrirrúmi en
nú eru uppi aðrar hugmyndir í
samgöngumálum. Að fólk verði
haft í fyrirrúmi en bíllinn settur
í bakgrunninn. Því er ekki gert
ráð fyrir sambærilegri fjölgun
bílastæða og íbúða þar sem
markmið hverfisskipulagsins
er að dempa ásýnd bílastæða í
hverfunum þremur, meðal annars
með fækkun stórbílastæða.
Stórbílastæðin eru arfur þess
tíma að rekstur atvinnubíla var að
miklu leyti á forræði einstaklinga.
Nú hefur sá rekstur að miklu
leyti færst til fyrirtækja sem
hafa sín athafnasvæði og stórir
atvinnubílar jafnan geymdir þar.”

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

Rangársel, Maríukirkjan
og aukaíbúðir
Ævar segir einnig að hugmyndir
séu um að styrkja hverfiskjarnann
við Rangársel í Seljahverfi.
“Mjög litla þjónustu er að finna í
Seljahverfinu. Matvöruverslanir
eru í jaðri hverfisins við Seljabraut
og Jafnasel. Í Seljahverfinu
eru sambærilegar hugmyndir
á ferðinni með því að styrkja
byggðina við Rangársel með
nýjum íbúðum og margvíslegu
atvinnuhúsnæði. Þarna væri
tilvalið að koma upp kaffihúsi
eða einhverjum stað þar sem fólk
getur komið saman. Ragnarselið
er í mjög fallegu umhverfi frá
náttúrunnar hendi. Skammt frá
Tjörninni. Maríukirkjan er einnig
í nágrenninu. Hún stendur á
stórri lóð sem spurning er um
hvort mætti byggja á. Gefa mætti
söfnuðinum tækifæri til að nýta
lóðina eitthvað betur.

Aukaíbúðir í stórum
einbýlum
Eitt sem þarf að nefna í
sambandi við Seljahverfið er að
gefa fólki tækifæri til þess að
kom upp aukaíbúðum í stórum
einbýlishúsum. Mörg þessara
húsa voru byggð með fjölmennar
fjölskyldur í huga. Síðan hefur
fækkað og sums staðar eru aðeins
tvær manneskjur eftir. Hins
vegar er gert ráð fyrir að þessar
aukaíbúðir verði í eigu sama aðila
og húsið. Þær verði ekki seldar
öðrum einstaklingum en hægt að
leigja þær út. Á sama hátt er ekki
gert ráð fyrir aukabílastæðum
vegna þessa. Tvö bílastæði eru
við flest einbýlishús í hverfinu
samkvæmt skipulagi.”

Þrjú sérstök verndarsvæði

Er þessi tillaga kynnt vegna
þess að þessar hverfiseiningar
eru taldar hafa skipulagslega og
byggingarsögulega sérstöðu. “Það
eru Bakkarnir í Neðra Breiðholti,
fjölbýlishúsin við Fálkhól efst
í Seljahverfinu sem bera með
sér sterka skipulagsheild
og timburhúsabyggðin við
Keilufell. Þau hús voru flutt inn
frá Svíþjóð vegna eldgossins í
Vestmannaeyjum 1973 þegar
Vestmanneyingar þurftu
tímabundið að flytja upp á land.
Þessi hús mynda sérstaka heild
í byggðamynstrinu. Við viljum
gjarna heyra skoðanir íbúa á
þessum tillögum,” segir Ævar.

Borgarbúskapur og
grænmetisræktun
Í vinnutillögunum kemur fram
að sérstök áhersla verði lögð á
græna innviði og borgarbúskap.
Annars vegar á opnu svæði
sunnan við Stekkjabakka og
hins vegar á opnu svæði við
Jaðarsel, austan við leikskólann
Jöklaborg. Þar er gert ráð fyrir
að heimild til borgarbúskapar,
s.s matjurtagarða, verði rýmri en
annars staðar á borgarlandinu og
að leyfð verði tímabundin bygging
gróðurhúsa eða garðhúsa, tenging
vatns- og rafmagnslagna og
afmörkun svæða með gróðri eða
girðingum. Eins á að skilgreina
svonefnd kyrrlát svæði í öllum
hverfum Breiðholts sem ætluð eru
til dvalar eða slökunar fyrir íbúa.”
Ævar segir að ákveðnir skilmálar
verði settir í hverfisskipulagið
um borgarbúskap á lóðum og
borgarlandi. Matjurtagarðar og
gróðurhús muni styðja við útiveru
og neyslu á hollu grænmeti og
stuðla jafnframt að betri nýtingu á
verðmætu landi.
Framhald á bls. 6

Tillaga er um að setja hverfis
vernd á þrjú svæði í Breiðholti.

Gunnar Helgi Einarsson
lögg. fasteignasali
615 6181

Sími:

Páll Þórólfsson
aðstm. fasteignasala
Sími: 893 9929

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
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Framhald af bls. 4-5

Gerðuberg

Vetrargarður
– alger nýjung
Ein athyglisverð hugmynd er
um vetrargarð efst í Seljahverfinu
sem yrði opinn allan ársins
hring og verður því að teljast
metnaðarfulla hugmynd.
Heilsársopnun mun kalla á að
snjóframleiðslutækjum yrði komið
fyrir á svæðinu. Þar er skíðalyfta
í dag, sem hefur verið opin
undanfarin ár þegar snjómagn
og veður leyfir. “Tillögurnar nú
gera hins vegar ráð fyrir að hægt
verði að hafa svæðið opið árið
um kring. Þar verði þá ýmist
notast við náttúrlegan snjó,
snjóframleiðslu, eða svokallaða
þurrskíðun í fjölbreyttum
brekkum og ævintýrabrautum
sem yrðu formaðar sérstaklega á
svæðinu. Einnig er gert ráð fyrir
að útsýnispalli verði komið fyrir
efst í brekkunni með verönd,
bekkjum og borðum og veitingaog þjónustukjarna. Þar yrði
skíða- og snjóbrettaleiga, útleiga á
snjósleðum og hjólum, skíðaskóli
með skíða- og brettakennslu,
miðasala og veitingasala og á
einkum að horfa til byrjenda og
barna sem eru að læra að skíða.”

Heilsumáttur
ilmkjarnaolía

Yfirlitskort yfir helstu samgönguleiðir í Breiðholtinu og lykilstöðvar
og leiðir almenningssamgangna.
Kort: Reykjavíkurborg.

Uppfæra
byggð til nýrra tíma
Hér er um stór mál að ræða
sem nauðsynlegt er að kynna vel
fyrir íbúum. Ævar segir bættar
samráðsaðferðir kalla á bætta
upplýsingagjöf. Þetta verði meðal
annars unnið með nútíma tækni.
Með heimasíðu og tengingu við
samfélagsmiðla og fundum með
íbúaráði og hagsmunaaðilum í
Breiðholtinu. Hluti af samráði

Heiða Björk Sturludóttir.

og samtali við íbúa er viðvera
starfsmanna borgarinnar.
Viðveran verður sérstaklega
auglýst í fjölmiðlum. Tilgangurinn
er að koma á framfæri
upplýsingum um skipulagsvinnuna
ásamt því að leita eftir
ábendingum og hugmyndum
um úrbætur í beinum samtölum
við íbúa. “Ég álít að ef margar af

þessum hugmyndum sem unnið
er að við gerð skipulagsins koma
til framkvæmda muni það verða
lyftistöng fyrir Breiðholtið og
jafnvel geta hækka fasteignaverð í
Breiðholti. Þarna er í raun og veru
verið að uppfæra nær hálfrar aldar
gamla byggð í takt við breyttar
áherslur og nýja tíma.”

Lífsstílskaffi er hluti af viðburðaröðinni Kaffistundir en í vetur
er jafnframt boðið upp á fjölbreytta dagskrá í menningarhúsum
Borgarbókasafnsins. Heiða Björk Sturludóttir mun ræða
heilunarmátt ilmkjarnaolía og hagnýt atriði varðandi notkun
þeirra í daglegu lífi okkar í Gerðubergi 9. september n.k. Hún
skoðar olíurnar einnig út frá ayurveda fræðunum, hinum fornu
indversku lífsvísindum, en í ayurveda er lögð áhersla á að nota
olíur sem henta hinum mismunandi líkams- og hugargerðum
vata - pitta og kapha.
Þau efni sem Heiða Björk mun fjalla um eru m.a. hvernig
ilmkjarnaolíur virka á líkamann. Leiðir olíanna inn í líkamann í
gegnum húð, nef eða munn. Rannsóknir sem gerðar hafa verið á
ilmkjarnaolíum. Er þetta bara plat. Hvernig á að nota og geyma
ilmkjarnaolíur og hvað ber að varast við notkun þeirra. Hagnýt
ráð um notkun olíanna t.d. sem flugnafælur, hvernig má búa
til tannkrem með ilmkjarnaolíum og hvaða olíur eru góðar út í
krem til að styrkja húðina svo eitthvað sé nefnt. Róandi olíur og
hressandi olíur og fjallað um þær þekktustu sem auðvelt er að
nálgast í verslunum s.s. tea tree, lavender, sítróna, frankinsence,
eucalyptus og fleiri. Heiða Björk er framhaldsskólakennari,
næringarþerapisti, jógakennari og umhverfisfræðingur sem hefur
haldið fjöldan allann af námskeiðum um heilsu.

Gunnar Gunnarsson og félagar
á Jazz í hádeginu í Gerðubergi
Á næstu tónleikasyrpu Jazz í hádeginu
í Gerðubergi tekur píanó- og orgelleikarinn
Gunnar Gunnarsson saman efnisskrá sem öll
sækir með einum eða öðrum hætti í haustið.
Honum til halds og trausts verða þeir Jóel
Pálsson á saxófón og Leifur Gunnarsson á
kontrabassa.
Gunnar Gunnarsson hóf tónlistarnám
á Akureyri, en lauk síðar kantorsprófi frá
Tónskóla þjóðkirkjunnar 1988 og lokaprófi frá
Tónfræðadeild Tónlistarskólans í Reykjavík
1989. Frá árinu 1995 hefur hann verið
organisti við Laugarneskirkju í og Fríkirkjuna
Reykjavík. Gunnar hefur getið sér gott orð fyrir
fjölbreytilegan tónlistarflutning og víða komið
fram á tónleikum innan lands og utan. Hann
hefur leikið á píanó með mörgum þekktum
tónlistarmönnum og átt þátt í útsetningum
og hljóðritunum jazztónlistar og þjóðlegrar
tónlistar. Á undanförnum árum hefur Gunnar
í auknum mæli útsett tónlist fyrir kóra og

FALLEGIR LEGSTEINAR
Opið: 11-16
alla virka daga

Verið velkomin
Leifur Gunnarsson er listrænn stjórnandi Jazz í
hádeginu.

sönghópa og hafa útsetningar hans á kirkjutónlist
komið út hjá Skálholtsútgáfunni. Einnig hefur
hann útsett jazztónlist, m.a. eftir Tómas R.
Einarsson í bókinni jazzbiblía Tómasar R.

Auðbrekku 4, 200 Kópavogi, sími: 537-1029, www.bergsteinar.is
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Ingólfur Geir Gissurarson Heiðar Friðjónsson
Framkvæmdastjóri, lögg.
fasteignasali og leigumiðlari.

896 5222

Sölustjóri. Löggiltur
fasteignasali B.Sc.

693 3356

Snorri Snorrason

Löggiltur fasteignasali.

895 2115

Hildur Harðardóttir

Margrét Sigurgeirsdóttir Pétur SteinarJóhannsson Anna F. Gunnarsdóttir

897 1339

588 4477

Lögfræðingur. Löggiltur
fasteignasali. Skjalagerð.

Skrifstofustjóri.
margret@valholl.is

Fagleg þjónusta - Vönduð vinnubrögð

Aðstoðarm. fasteingasala
Snæfellsnesi

893 4718

Löggiltur fasteignasali.
Lista og innanhús Stílisti

892 8778

Sturla Pétursson

Löggiltur fasteignasali.

899 9083

Rakel Árnadóttir

Lögg. fasteignasali.
Mannfræðingur/
alþjóðatengill

899 9083

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

Breiðholtsblaðið

Fersk pottaplöntusending

Glæsilegt úrval af plöntum og pottum!
Haustplönturnar eru byrjaðar
að streyma inn

20% aF lJósAseRíuM

oPið AllA DagA
Frá kL 10-21

Stekkjarbakka 6 • 540 3300 • gardheimar.is
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DANSSKÓLAR
DANS BRYNJU PÉTURS

DANSGARÐURINN

KLASSÍSKI LISTDANSSKÓLINN

MIÐBERG

TÓNLISTARSKÓLAR
FRÍSTUNDAKORTIÐ

TÓNSKÓLI EDDU BORG

TÓNSKÓLI SIGURSVEINS

LEISURE CARD
SKÁK
HUGINN
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Aldrei fleiri þátttakendur í Sumarstarfi
Hellisins

Breiðholtsblaðið
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Pólska málsamfélagið

Vill fá tvítyngda kennara

Frá tíu ára afmæli Pólska skólans í íþróttahúsinu við Austurberg.

Aldrei hefur verið eins fjölmennt
í sumarstarfi Hellisins eins og nú í
sumar. Boðið var upp á fjölbreytta
dagskrá átta vikur í sumar fyrir börn
í 5. til 10. bekk og er óhætt að segja
að allir hafi skemmt sér konunglega,
bæði börn og starfsfólk.
Krakkarnir fóru meðal
annars á Úlfljótsvatn, í íshelli, í
Húsdýragarðinn, lærðu að róa
árabát, fóru í Viðey og Laser tag í
sumar og var grillið á yfirsnúning
þegar veður leyfði. Auk þess að fara í
skemmtilegar ferðir létu unglingarnir
hendur standa fram úr ermum í
vinnuskólanum og leystu margvísleg
verkefni með glæsibrag. Það má með
sanni segja að sumarið í Hellinum hafi
verið vel heppnað og eftirminnilegt.

Innflytjendur telja að breyta og bæta þurfi
íslenskukennslu og að mikið myndi ávinnast með að
ráða pólskumælandi íslenskukennara. Mjög margir
nýbúar hafa sest að hér á landi. Þeir eru frá hátt í
60 löndum en langflestir hafa komið frá Póllandi.
Kunnátta í íslensku er lykill að velgengni fyrir
sístækkandi hóp innflytjenda.
Þegar innflytjendur koma hingað til lands og tala ekki
ensku er verið með kennara sem er íslenskumælandi
en talar ekki þeirra tungumál. Þetta hefur verið eitt
sterkasta ákallið úr pólska málsamfélaginu að vilja
fá kennara sem eru tvítyngdir á íslensku og pólsku.
Einnig þurfi að auðvelda innflytjendum að fá nám sitt
metið og auka sveigjanleika í skólakerfinu. Þá þarf
að bæta móðurmálskennslu innflytjendabarna, sem
oft sitja eftir þegar reyna fer á hugtakaskilning, og
brottfall er mikið úr framhaldsskóla. Þegar nemendur
byrja í grunnskóla þá er tekið vel á móti þeim, haldin
einstaklingsnámskrá fyrir þau og allt svoleiðis. En
svo þegar þau fara í framhaldsskóla þá týnast þau.
Þá eiga þau bara að gera eins og allir hinir. Auðvitað
er það bara erfitt og þau að sjálfsögðu detta bara

út. Það sem ég hugsa er að einfalda námsefnið.
Að þau myndu verða í því sama og allir hinir en á
einfaldara máli. Að sjálfsögðu á þetta við um flesta
innflytjendur hingað til lands en pólska samfélagið er
lang fjölmennast. Því er ekki óeðlilegt að kröfum um
bætta kennsluhætti komið fyrst þaðan. Pólski skólinn
er búinn að vera starfandi í Reykjavík frá 2008 og
hefur aðsetur í Fellaskóla. Hann var stofnaður til að
auðvelda börnum af pólskum uppruna að viðhalda
sínu gamla móðurmál jafnframt því að aðlagast nýju.
Skólinn var stofnaður af hópi kennara og foreldra
sem vildu auka aðgang að móðurmáli pólskættaðra
barna, pólskri sögu og landfræði Póllands til þeirra
sem dvelja á höfuðborgarsvæðinu. Grundvöllur til að
skilja málfræði og stílfræði í erlendum tungumálum
er að skilja það rétt á móðurmáli og því sé mikilvægt
að læra móðurmálið vel. Í pólska skólanum eiga börn
möguleika á að auka orðaforðann, einnig að vera í hópi
pólskra jafnaldra og tala við kennara um áhugamál sín
eða vandamál. Kennsla í Pólska skólanum fer fram á
laugardögum í Fellaskóla. Skólastjóri Pólska skólans er
Monika Franciszka Sienkiewicz
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Frábær mæting í
Hólmaseli og Bakkanum

Nýjar haustvörur
streyma inn

Skeifan 8 | 108 Reykjavík | sími 517 6460 | www.belladonna.is

Ökum varlega!

Frábær dagur við tjörn.

Í sumar var boðið upp á sumarsmiðjur fyrir börn
í 5, 6. og 7. bekk í 111, Hólmaseli og Bakkanum.
Mætingin í sumar var frábær og var full skráning
í stóran hluta af smiðjunum. Reynt var að bjóða
upp á fjölbreyttar smiðjur sem höfða til sem
flestra og þar má helst nefna FlyOver Iceland,
Hunger Games í Viðey, og Rush Trampólín
garð. Einnig fengu krakkarnir að búa til sína
eigin Tie Dye boli, brjóstsykur og leysa þrautir í
Mission Impossible ratleik.
Tíu12 sumarstarfið fór í sumarfrí þann 24. júlí,
en mun hefjast að nýju þegar félagsmiðstöðvarnar

opna frá og með 26. ágúst. Þá verður opið einu sinni
í viku fyrir 5. og 6. bekk og einn dag í viku fyrir 7.
bekk og svo á föstudögum fyrir alla þrjá bekkina
saman. Frekari upplýsingar um opnunartíma er að
finna á heimasíðu Miðbergs.
Unglingastarfið opnar aftur fyrir 8.-10. bekk
mánudaginn 24. ágúst kl. 19:30. Dagskrá verður
auglýst á samfélagsmiðlum hjá 111, Hólmaseli
og Bakkanum og í skólunum. Hlökkum
til að sjá sem flesta!

Skólarnir eru að byrja!
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Skemmtileg námskeið

Átt þú
bókasafnskort?

Í sumar buðu frístundaheimilin í Breiðholti upp
á fjölbreytt og skemmtileg námskeið fyrir 6 til 9
ára börn í hverfinu. Námskeiðin voru vel sótt og
dagskráin vakti lukku meðal barnanna.
Meðal þess sem boðið var upp á má
nefna heimsóknir í Perluna, FlyOver Iceland,
Húsdýragarðinn og Árbæjarsafn, fjölmargar
sundferðir, fjallgöngur, grillveislur, karnival og svo
mætti lengi telja. Meðfylgjandi myndir voru teknar
í heimsókn á Bjarteyjarsand í Hvalfirði, þar sem
börnin heilsuðu upp á dýrin á bænum, grilluðu
pylsur og fóru í fjöruferð.
Starfsfólk frístundaheimilanna þakkar öllum
börnunum sem sóttu námskeið hjá okkur fyrir
skemmtilegt sumar. Við hlökkum til að sjá ykkur
aftur nú þegar skólarnir byrja og vetrarstarfið fer í
fullan gang.

Þá ert þú með aðgang
að Rafbókasafninu!
rafbokasafnid.is
Þessar fallegu myndir voru teknar í heimsókn
barna á Bjarteyjarsand í Hvalfirði. Þarna má sjá
börnin kynnast dýrunum á bænum.

Laugarnar í Reykjavík

2m

ÚTFARARSTOFA ÍSLANDS
Auðbrekku 1, Kópavogi

síðan 1996

ALÚÐ • VIRÐING • TRAUST • REYNSLA

Sverrir Einarsson

Margrét Á. Guðjónsd. Kristín Ingólfsdóttir

Höldum
bilinu

og sýnum hvert
öðru tillitssemi

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

www.itr.is
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Tónskóli Sigursveins í góðu samstarfi við aðra skóla í Breiðholti
Ef þarf að skipta út gleri,
bæta þéttingu glugga og hurða,
lagfæra glugga og hurðir
eða skipta því út fyrir nýju
erum við réttu mennirnir.
Við höfum góða reynslu í þessum efnum.

smidavik@smidavik.is
sími 898-0503
Guðlaugur
Söngdagskrá á Barnamenningarhátíð.

Tónskóli Sigursveins hefur verið í nánu
samstarfi við grunnskóla og framhaldsskóla í
Breiðholti undanfarin ár með mjög góðum árangri.
Allir nemendur í 1. og 2. bekk bæði í Fellaskóla
og Hólabrekkuskóla hafa fengið tónlistarkennslu í
Tónskóla Sigursveins og nemendur flutt glæsilega
söngdagskrá tvívegis á Barnamenningarhátíð.
Nemendur í 7. bekk Hólabrekkuskóla fengu einnig
tónlistarkennslu í Tónskóla Sigursveins þar sem
áherslan var á rytmíska tónlist og nemendur
fengu að prófa rafgítar, rafbassa, trommur og
hljómborð, - settu saman lög í hljómsveit og fluttu
á tónleikum. Tónlistaráfangar í Fjölbrautaskólanum
í Breiðholt hafa einnig verið kenndir í Tónskóla

Sigursveins í þrjú ár og hverri önn lokið með
frábærum uppskerutónleikum. Tónskóli Sigursveins
stefnir að því að auka þátttöku barna og unglinga
í tónlistarnámi og nú í haust bætist við nýtt
þróunarverkefni í samstarfi við Fellaskóla þar
sem 10 nemendum úr 3. bekk í Fellaskóla býðst að
læra á fiðlu eða píanó, - í daglegum hóptímum og
vikulegum einkatímum. Þannig vill skólinn markvisst
innrita fleiri nemendur sem búa í Breiðholti og fá
enn meira líf í starfsemina í Hraunbergi 2. Nám í
hljóðfæraleik er í senn ánægjulegt og þroskandi.
Fjöldi rannsókna sýna að nám í hljóðfæraleik styður
við annað nám

www.borgarblod.is
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Heilsueflandi Breiðholt

Hvetjum börnin til
þátttöku í íþróttum
og frístundum
Um þetta leyti árs
taka fjölskyldur jafnan
ákvarðanir um þátttöku
barna og unglinga í íþrótta
og frístundastarfi á komandi vetri. Virk þátttaka í
íþrótta- og frístundastarfi er
stór hluti þess að tilheyra
íslensku samfélagi því
þar myndast oftar en ekki
sterk vinatengsl og tengslanet sem getur jafnvel
enst ævilangt. Fyrir börn
og unglinga að stunda t.d. íþróttir með
liðsfélögum sínum undir stjórn þjálfara
hefur langt í frá bara það markmið að
stuðla að íþróttaafrekum. Rannsóknir
sýna að íþróttaiðkun barna og unglinga
hefur víðtæk jákvæð áhrif líkamlega,
sálrænt og félagslega.
Regluleg íþróttaiðkun barna og unglinga bætir líkamlega hreysti í formi þols,
krafts, hraða, liðleika, hreyfifærni s.s
jafnvægi, mýkt og nákvæmni hreyfinga.
Þeir sem stunda íþróttir reglulega sofa Þráinn Hafsteinsson.
betur og 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.
Tækifæri barna og unglinga í Breiðholti til að stunda íþróttir
og annað uppbyggilegt frístundastarf eru sem betur fer mörg og
fjölbreytt. Íþróttafélögin þrjú ÍR, Leiknir og Ægir bjóða samtals
upp á iðkun í ellefu mismunandi íþróttagreina, skátastarfið er hjá
Haförnum og Seglinum, skákfélagið Huginn býður upp á æfingar
í hverfinu, Dans Brynju Péturs og Dansgarðurinn bjóða upp á
fjölbreytt dansnámskeið, Tónskóli Sigursveins og Tónskóli Eddu
Borg bjóða upp á fjölbreytt tónlistarnám og félagsmiðstöðvarnar
Hólmasel, 111 og Bakkinn reka fjölþætt félagsstarf fyrir börn og
unglinga. Foreldrar eru hvattir til að styðja börn sín og unglinga til
þátttöku í þessu starfi í hverfinu sem er mjög líklegt til að efla þau
og styrkja líkamlega, sálrænt og félagslega. Vegna þessara jákvæðu
áhrifa styður Reykjavíkurborg og hvetur öll börn á aldrinum 6-18
ára til íþrótta- og frístundaþátttöku með 50.000 kr. framlagi árlega í
formi frístundakortsins. Munið að nýta frístundakortið.
Munum svo að ganga eða hjóla í skólann eða vinnuna frá
og með haustinu.

Ökum varlega!

Töpuðum niður þriggja marka forystu
Leiknir og Þór gerðu
jafntefli í Lengjudeildinni fyrir
framan tóman Domusnovaleikvang. En fólk fylgdist
með í gegnum LeiknirTV á
Youtube og þar er hægt að
nálgast upptöku af leiknum.
Vuk skoraði tvö glæsileg
mörk og Máni bætti þriðja
markinu við á markamínútunni
miklu. Sólon Breki Leifsson
sem valinn var Manhattan
maður leiksins átti þrjár
stoðsendingar.
En okkar menn héldu að
sigurinn væru í höfn, slökuðu á
klónni á meðan Þórsarar sýndu
mikinn karakter og náðu að
jafna 3-3 sem urðu lokatölur.
Leiknir er í öðru sæti eftir níu
umferðir, með 20 stig líkt og
Keflavík en lakari markatölu. Næsti leikur Leiknis er á miðvikudaginn gegn Vestra á útivelli.

Máni áfram með Leikni
Máni Austmann Hilmarsson mun ekki fara í háskóla í
Bandaríkjunum í haust og
klárar hann því tímabilið með
Leiknismönnum.
Máni mun vera í fjarnámi og
því fékk Leiknisfólk þau góðu
tíðindi í gær að hann mun halda
áfram að leggja sitt af mörkum í
að aðstoða okkur í toppbaráttu
Lengjudeildarinnar. Máni hefur
leikið mjög vel með Leikni í
sumar og er með fjögur mörk í
níu leikjum. Hann skoraði sitt
fjórða mark í leiknum gegn Þór
á dögunum.
Máni Austmann ásamt félögum í Leikni.

www.leiknir.com
Húsfélagaþjónusta

√ Bókhald og fjármál

Leiðandi í hagkvæmni og
rekstri húsfélaga

√ MÍNAR SÍÐUR

√ Húsfélagafundir
√ Þjónustusaga húss
√ Önnur þjónusta

Skólarnir eru að byrja!

www.eignaumsjon.is

Barnabílstólar í úrvali

Bílasmiðurinn hf

Bíldshöfða 16, 110 Reykjavík - Sími: 567 2330 - www.bilasmidurinn.is
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Ný og bætt íþróttaaðstaða
í Breiðholtinu
- æfingar fyrsta til áttunda bekkjar fara fram í nýja húsinu
Frjálsíþróttadeild ÍR og fleiri
íþróttagreinar sjá fram á stórbætta aðstöðu til iðkunar nú
á haustmánuðum þegar nýtt
knatthús verður tekið í notkun
á íþróttasvæði ÍR í Skógarseli.
Um er að ræða knatthús með
hlaupabrautum og aðstöðu til
stökkæfinga með tartanefni sem
gerir það að verkum að hægt
er að æfa á gaddaskóm yfir
veturinn sem þýðir mun meiri
gæði og möguleika á sérhæfingu
í sprett- og stökkgreinum.
Allar æfingar fyrir fyrsta – til
áttunda bekk í Breiðholti munu
fara fram í nýja húsinu en einnig
munu eldri iðkendur geta nýtt
aðstöðuna. Áfram verður æft í
frjálsíþróttahöllinni í Laugardal
og æfir meistaraflokkur ÍR þar alla
daga vikunnar.
Æfingar munu hefjast um leið
og aðstaðan verður opnuð og
verður það auglýst nánar inni
á heimasíðu ÍR. Breiðholtsskóli
verður því kvaddur og enn eitt
nýtt tímabilið hefst í yfir 110
ára sögu frjálsíþrótta hjá ÍR, en
vert er að nefna að næsta sumar
verður nýr utanhúss völlur tekinn

Tölvugerð mynd af nýju íþróttahúsið ÍR.

í notkun sem mun gjörbylta
aðstöðu og iðkunarmálum fyrir
frjálsíþróttir í Breiðholtinu sem
og á höfuðborgarsvæðinu öllu.
Æfingar hjá frjálsíþrótta
deild ÍR á haustönn 2020

hefjast 1. september en
hægt er að hafa samband við
þjálfara hvers flokks gegnum
heimasíðu ÍR / frjálsíþróttadeild.

Heimasíða ÍR
www.ir.is

109

Fréttir

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

Ívar Kristinn að
gera góða hluti
ÍR-ingurinn Ívar Kristinn
Jasonarson sem æft hefur
og keppt í Svíþjóð samhliða
námi, hefur verið að gera
góða hluti á keppnisbrautinni
að undanförnu. Hann hljóp
200m í Eskilstuna 16. júlí á
21,95 sek í löglegum vindi
tími sem er sá 16. besti í
Svíþjóð um þessar mundir.
26. júlí mætti Ívar á
spretthlaupsmót í Sundsvall
og hljóp 100m á 10,92 sek í
löglegum vindi, 1,9m/sek en
hann varð annar í riðlinum
og hljóp síðar til úrslita á
10,99 sek. Þann 30. júlí hljóp
hann til sigurs í 400m hlaupi
í Eskilstuna, á tímanum 48,98
sek en tíminn er sá 8. besti í
Svíþjóð. Frábær árangur
hjá Ívari.
Ívar keppti síðan í sænsku
bikarkeppninni í Gautaborg
(Lag SM2020) 6. ágúst bæði
í 200m og 400m. Ívar hljóp
200m á 21.96 sek í 0,6m/s
mótvindi og varð þriðji og
síðar um daginn annar í 400m

Ívar Kristinn á
hlaupabrautinni.

á 49.05 sek.
Hér fyrir neðan má sjá
sænsku afrekaskránna en ef
íslenska afrekaskráin er skoðuð
er Ívar með hraðasta tíma
íslenskra karla bæði í 200m og
400m ef miðað er við árangur í
löglegum vindi í 200m og annan
hraðasta í 100m.

GETRAUNANÚMER ÍR

T& G

Tölvur og gögn ehf.

Þangbakka 10 (MJÓDD) • Sími: 557-2053

GETRAUNIR.IS

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

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

Áfram ÍR

Smurstöð
Opnunartímar
Virka daga

07:45 til 17:00

ENGAR
TÍMAPANTANIR!

Motormax er þjónustufyrirtæki í glæsilegu
húsnæði að Vatnagörðum 12.
Við leggjum áherslu á smurþjónustu
og bílaþrif. Renndu við engar
tímapantanir í smurþjónustu.
Tímabókanir fyrir bílaþrif
í síma 545 4040 og á:
motormax@motormax.is

motormax@motormax.is

