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Jóhann Helgi Sveinsson hefur á sér orð fyrir að vera verndari Breiðholtsins sem hann segir allra besta hverfið í borginni. FRÉTTABLAÐIÐ/SIGTRYGGUR ARI

Heima í Breiðholti er best
Jóhann Helgi Sveinsson er ungur Breiðhyltingur með hjartað á réttum stað. 
Hann býður nágrönnum sínum í kaffi og rúllutertu á götum úti og segir mikil-
vægt að brosa og sýna náungakærleik í verki enda séum við öll jöfn. ➛2

• Fræðsla
• Ráðgjöf
• Forvarnir



ef fólk gæfi okkur leyfi værum við 
vinirnir meira en til í að ganga í 
málningarverkið, ef svo bæri við,“ 
segir Jóhann kátur.

„Uppátæki okkar hófst sem létt 
skemmtun en hefur undið upp 
á sig í ótrúlega gefandi og upp-
byggilegt verkefni sem við njótum 
til fulls. Breiðholtið er að vissu 
marki misskilið hverfi en þar eiga 
fordómar stóran þátt. Fólk les ef 
til vill frétt um að lögreglan hafi 
haft afskipti af Breiðholtinu og þá 
er hverfið og íbúar þess dæmt með 
það sama. Hér var hins vegar gott 
að alast upp og hér er gott að vera.“

Þeim vinum þykir einkar gaman 
að skella sér í foreldrarölt á kvöldin 
og um helgar.

„Foreldraröltið varð til þegar við 
vorum á leið í partí annars staðar 
í hverfinu. Á sama tíma vorum við 
farnir að líta í kringum okkur til 
að athuga hvort það væru nokkuð 
unglingar að vandræðast á svæð-
inu. Ætli það þýði ekki að ellin sé 
farin að segja til sín, en okkur þótti 
þetta svo skondið að við höfum 
stundað þetta rölt síðan,“ segir 
Jóhann broshýr.

Fær falleg bros að launum
Jóhann Helgi er 26 ára háskóla-
nemi sem þykir fátt skemmtilegra 
en að leika sér á brimbretti og 
fylgjast með fótbolta.

„Það er þrennt sem lýsir Breið-
hyltingum best: virðing, sam-
heldni og vinsemd. Alþjóðamenn-
ingin hefur góð áhrif á hverfið og 
Breiðhyltingar njóta þeirra for-
réttinda að kynnast mismunandi 

menningarheimum. Það er mín 
skoðun að fjölbreytileikinn geri 
alla að betri og víðsýnni einstakl-
ingum,“ segir Jóhann sem kannast 
vel við niðrandi athugasemdir um 
heimahagana í gegnum tíðina.

„Orðsporið er vissulega enn 
til staðar; að hér ríki almennur 
glundroði og stjórnleysi. Ég held 
það séu ekki endilega fordómar 
og þar býr sennilega ekkert illt 
að baki – frekar þekkingarleysi,“ 
segir Jóhann og hvetur þá sem ekki 
þekkja Breiðholtið til að koma í 
heimsókn til að upplifa og njóta 
töfra hverfisins.

„Uppskrift að góðum degi heima 
í hverfinu mínu er að byrja daginn 
á heita pottinum í Breiðholtslaug 
sem er besta sundlaug Reykja-
víkur. Á eftir, þegar gengið er út 
eftir sundið, er tekin vinstri beygja 
og yfir í Iceland Vesturbergi sem 
er besta kjörbúð landsins og þótt 
víðar væri leitað. Þar fæst landsins 
besta úrval af ís. Sund og ís hljómar 
mjög næs, sérstaklega ef það er gott 
veður,“ upplýsir Jóhann sem vill sjá 
meiri þjónustu fyrir hans kynslóð 
til að gera frábært hverfi enn betra.

„Til dæmis Mathöll Breiðholt. 
Mathallir hafa gefið góða raun 
annars staðar og ég sé því ekk-
ert til fyrirstöðu að slíkt myndi 
ganga vel í Efra-Breiðholti. Einnig 
væri gaman að sjá f leiri ísbúðir í 
Breiðholtinu með fjölbreytt úrval 
ísrétta,“ segir Jóhann.

Honum þykir gott að gleðja 
náungann. Viðtökurnar hafa verið 
gefandi og góðar, og margir kalla 
hann hverfishetju.

„Það er vissulega ákveðinn 
húmor fólginn í því að vera kall-
aður verndari Breiðholtsins, og 
gaman að heyra, en ég vil ekki taka 
neitt frá fólkinu sem hefur staðið 
í þessu með mér. Klapp á bakið fá 
Birkir, Atli minn, Arnar Brynjar, 
Óli, Katrín, Ási gamli skóli og 
sjálfur kóngurinn í hverfinu, Egill. 
Sjálfur er ég engin hetja en vil fyrst 
og fremst vekja athygli á mikil-
vægi náungakærleikans og því að 
brosa til nágranna sinna. Við erum 
öll jöfn þegar allt kemur til alls og 
þótt fólk verði iðulega hissa á að 
mæta mér með mínar velgjörðir í 
hverfinu fylgir þeirri undrun alltaf 
fallegt bros.“

Fólk er kynningarblað  sem býður aug-
lýsendum að  kynna vörur og þjónustu 
í formi viðtala og  umfjallana. Í blaðinu 
er einnig hefðbundið ritstjórnarefni. 
Blaðið fylgir Fréttablaðinu daglega. 

Umsjónarmenn efnis: Sólveig Gísladóttir,  solveig@frettabladid.is s. 550 5762 | Elín Albertsdóttir, elin@
frettabladid.is, s. 550 5761 | Brynhildur Björnsdóttir, brynhildur@frettabladid.is, s. 550 5765 | Starri Freyr 
Jónsson, starri@frettabladid.is, s. 550 5763 | Þórdís Lilja Gunnarsdóttir, thordisg@frettabladid.is s. 550 5768

Útgefandi: 
Torg ehf 

Ábyrgðarmaður:  
Kristín Þorsteinsdóttir

Sölumenn: Arnar Magnússon, arnarm@frettabladid.is, s. 550 5652, Atli Bergmann, atli@frettabladid.is, s. 550 5657, Jón Ívar Vilhelmsson, jonivar@
frettabladid.is, s. 550 5654, Jóhann Waage, johannwaage@frettabladid.is, s. 550 5656, Ruth Bergsdóttir, ruth@frettabladid.is, s. 550 5653,

Framhald af forsíðu ➛

Að þora ekki upp í Breiðholt 
af ótta við að mæta þar 
glæpagengjum og óþjóðalýð 

er akkúrat hugsunarhátturinn 
sem ég og vinir mínir úr hverfinu 
erum á móti. Hér eru vissulega 
þröngar og dimmar götur en lífið 
hefur kennt manni að flestir vilja 
vel. Hverfið er því ekkert verra 
né hættulegra en önnur hverfi,“ 
segir Jóhann Helgi Sveinsson 
sem hrundið hefur af stað kær-
leiksbylgju meðal Breiðhyltinga 
sem og vitundarvakningu til að 
spyrna við fótum gegn neikvæðri 
umfjöllun um Breiðholtið sem 
trónir eins og kóróna í hæðum 
Reykjavíkur með sín margfrægu 
háhýsi og fjölþjóðlega mannlíf.

„Hugmyndin kviknaði í kjölfar 
endalauss fréttaflutnings þar sem 
sífellt var varpað skugga á Breið-
holtið og hverfið var sérstaklega 
nafnbirt, meira að segja í tilvikum 
þar sem slíkt var helber óþarfi. Ég 
fann því fyrir löngun til að varpa 
ljósi á jákvæðar hliðar Breið-
holtsins og í framhaldinu byrj-
uðum við vinirnir að ganga um 
hverfið á kvöldin og birta myndir 
af því á samfélagsmiðlum okkur 
til skemmtunar en líka til þess 
að sýna fram á að það sé almennt 
lítið um tilefnislausa glæpi hér á 
förnum vegi,“ segir Jóhann, sem er 
fæddur og uppalinn í Hólahverfi 
Efra-Breiðholts en hann bjó um 
tíma í Danmörku.

„Efra-Breiðholt er einfaldlega 
besta hverfið í borginni og ég vildi 
hvergi annars staðar búa. Hér 
eignast maður vini fyrir lífstíð og 
ég get ekki beðið eftir að verða hér 
gamall maður. Að byrja dagana 
í pottinum í Breiðholtslaug með 
sömu mönnum og ég byrjaði 
dagana með í Hólabrekkuskóla 
þegar við vorum litlir.“

Sprell sem vatt upp á sig
Jóhann hefur vakið athygli og 
aðdáun Breiðhyltinga fyrir fram-
lag sitt til enn betri heimahaga. 
Hann hefur meðal annars dúkað 
upp borð í alfaraleið til að bjóða 
hverfisbúum upp á heita súpu, 
kaffi og rúllutertu á göngu þeirra 
um hverfið, staðið fyrir foreldra-
rölti um dimma stíga næturinnar 
með vinum og málað yfir veggja-
krot til að fegra ásýnd hverfisins, 
eins og myndir á samfélagsmiðlum 
hafa sýnt.

„Við erum samheldinn hópur 
gamalla vina héðan úr hverfinu 
og höfum tekið upp á ýmsu með 
það fyrir augum að vekja athygli 
á jákvæðum viðburðum sem 
eiga sér stað í hverfinu. Vissulega 
höfum við mjög gaman af og þetta 

er því ekki eingöngu grafalvarlegt 
verkefni. Okkur strákunum þykir 
gaman að slá þessu upp í grín og að 
fólk hafi gaman af slíkri nálgun,“ 
útskýrir Jóhann en þeir félagar 
hafa löngum haft gaman af alls 
konar flippi og skemmtilegum 
uppátækjum.

„Því verður að segjast eins og 
er að við máluðum ekki vegginn í 
alvöru, enda væri slíkt jafn mikið 
lögbrot og að graffa á vegginn 
til að byrja með. Með myndinni 
vildum við vekja athygli íbúa á 
því að víða væri kominn tími til 
að skella sér í málningargallann 
og mála yfir krassið. Það gerir svo 
mikið að hafa fínt í kringum sig og 

Þórdís Lilja  
Gunnarsdóttir
thordisg@frettabladid.is

Efra-Breiðholt er sjónrænt en sumum stendur stuggur af hverfinu og óttast það. Jóhann Helgi vill sýna þess rétta andlit. FRÉTTABLAÐIÐ/SIGTRYGGUR ARI

Hér eignast maður 
vini fyrir lífstíð og 

ég get ekki beðið eftir að 
verða hér gamall maður. 
Að byrja dagana í heita 
pottinum í Breiðholts-
laug með sömu mönnum 
og ég byrjaði dagana 
með í Hólabrekkuskóla 
þegar við vorum litlir.
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Ferðavagnamarkaður
Breiðhöfða í húsnæði Bílalinda, 

Sími: 659 2452
Sérhæfum okkur í ferðavögnum.

www.ferdavagnamarkadur.is

Suzuki mótorhjól. Komdu og kíktu 
við í sýningarsal Suzuki. Ýmislegt 
spennandi til, sjón er sögu ríkari.

SUZUKI
Skeifunni 17, 108 Reykjavík

Sími: 568 5100
suzukisport@suzuki.is

Suzuki.is

 Bílar óskast

VILTU LOSNA VIÐ GAMLA 
BÍLINN ?

Kaupi bíla 25-350þús
Hringdu S. 615 1810 eða sendu 

sms og ég hringi til baka

Þjónusta

 Pípulagnir

PÍPULAGNINGARÞJÓNUSTA
Viðgerðir, viðhald og nýlagnir.
Uppýsingar í síma 868-2055

 Hreingerningar

Hreingerningar - Bónun - 
Bónleysing Flutningsþrif - Þrif 
eftir iðnaðarmenn thvegillinn.
is - Stofnað 1969 Traustir og vanir 
menn.

VY-ÞRIF EHF.
Öll almenn þrif, fyrir heimili, 
húsfélög, fyrirtæki ofl. Gerum 
verðtilboð. S. 512 4010 www.vy.is

 Garðyrkja
Tek að mér trjáklippingar og 
garðvinnu. Uppl. í s. 616 1569.

Felli tré og grysja og klippi runna. 
Ódýr þjónusta. Halldór garðyrkjum. 
s:698 1215

 Bókhald
Bókhald, VSK, laun, skattskýrslur 
og stofnun fyrirtækja. Fagleg 
vinnubrögð á sanngjörnu verði. 
Bókhald og þjónusta ehf. Sími 511 
2930.

 Búslóðaflutningar
Ert þú að flytja? Búslóðafl., 
fyrirtækjafl., píanófl. o.fl. Extra 
stór bíll. Búslóðalyfta. Flutningaþj. 
Mikaels. S. 894 4560 www.flytja.is 
flytja@flytja.is

 Húsaviðhald

FLÍSALAGNIR - MÚRVERK 
- FLOTUN - SANDSPARSL - 

MÁLUN - TRÉVERK
Ásamt öllu almennu viðhaldi 

fasteigna. 

Áratuga reynsla og þekking skilar 
fagmennsku og gæðum. 

Tímavinna eða tilboð.

Strúctor byggingaþjónusta ehf. 

S. 893 6994

Við hreinsum allar gerðir 
loftræstikerfa. Hafðu samband og 
pantaðu fría ástandsskoðun í síma: 
557 7000 eða inná www.k2.is

 Nudd

NUDD
Slökunarnudd í miðbæ Reykjarvíkur. 
Sími 694 7881, Janna.

 Múrarar
Múrari getur bætt við sig 
húsaviðgerðum og múrverki í 
sumar. S. 862 0092

 Rafvirkjun

RAFLAGNIR, DYRASÍMAR.  
S. 663 0746.

Bjóðum hagstætt verð í töfluskipti. 
Straumblik ehf. Löggiltur 
Rafverktaki. straumblik@gmail.com

Keypt
      Selt

 Til sölu

Humar, Ferskur Lax, Risarækjur 
og fleira góðgæti úr hafinu. 
Humarsalan SÉRFRÆÐINGAR 
Í SJÁVARFANGI. WWW.
HUMARSALAN:IS S. 867 6677

 Óskast keypt

STAÐGREIÐUM OG LÁNUM 
ÚT Á: GULL, DEMANTA, 

VÖNDUÐ ÚR OG MÁLVERK!
Hringar, hálsmen, armbönd, 

Rolex, Cartier, Patek Philippe o.fl. 
Hringdu núna og fáðu tilboð þér 

að kostnaðarlausu! 

www.kaupumgull.is
Opið mán - fös 11-16,  

Skipholt 27, 105 

Upplýsingar í síma 782 8800

 Til bygginga

HARÐVIÐUR TIL 
HÚSABYGGINGA. SJÁ NÁNAR 

Á: VIDUR.IS
Vatnsklæðning, panill, pallaefni, 
parket, útihurðir, ofl. Gæði á 
góðu verði. Nýkomnar Eurotec 
A2 harðviðarskrúfur. Penofin 
harðviðarolía. Indus ehf, 
Óseyrarbraut 2 Hf, Uppl.hjá Magnúsi 
í símum 660 0230 og 561 1122.

Heimilið

 Barnavörur

SYSTKINA VAGN/KERRA
Verð frá 165.900 kr. Barnið Okkar - 
Hlíðasmára 4 - 201 Kóp. s. 5538313 
barnidokkar.is

Húsnæði

 Húsnæði í boði

TIL LEIGU NÝLEGT 165 - 570 
FM ATVINNUHÚSNÆÐI Í 116 

REYKJAVÍK VERÐ FRÁ KR 
990 FM

165 og 285 fm bil með allt að 9 m 
lofthæð, stórar innkeyrsludyr, góð 

malbikuð lóð, og greið aðkoma.
Nánari upplýsingar veitir  

Sverrir í s. 661 7000

 Geymsluhúsnæði

WWW.GEYMSLAEITT.IS
Sérgeymslur á mjög góðum 
verðum. Frá 2-17 m2. S: 564-6500

GEYMSLURTILLEIGU.IS
 SÍMI: 414-3000

 Gerðu verðsamanburð !

GEYMSLUR.IS 
 SÍMI 555-3464

Þarftu þitt pláss? Við erum með nóg 
af því. Allt að 20% afsláttur. www.
geymslur.is

BÍLAHÖLLIN Bíldshöfði 5, Sími 567 4949
www.bilahollin.is

DODGE Ram 2500 diesel m/húsi. 1/ 2007, 
ek.aðeins 29 þús.Diesel, sjálfskiptur,m/Travel 

Lite húsi árg 2015 m/ gas og rafm. sjónvarpi 
sólarsella,sturtuklefi,laust ferðasalerni og m/ fleira. 

Allt eins og nýtt.Verð 6.490.000. Rnr.280256.

ek.
Li

sólarsella
A

TIL 
SÖLU

Aðalfundur Búseta hsf.
Aðalfundur Búseta hsf. verður haldinn fimmtudaginn 
16. maí nk. á Grand Hótel, Sigtúni 38, kl. 17:00.
Dagskrá fundarins:

1. Venjuleg aðalfundarstörf samkvæmt 
    samþykktum félagsins 
2. Önnur  mál
Stjórnin

Kerrurnar 
frábæru frá 

Humbaur eru 
til á lager!

 Gerð 1376 
Opnanleg að framan. 

750 kg. Mál: 205x131x35 cm.  
Verð: 169.355 kr. án vsk.

 Gerð 1374 
Opnanleg að framan. 

750 kg. Mál: 251x131x35 cm.  
Verð: 201.612 kr. án vsk.

 Gerð 1384 
Sturtanleg. 

750 kg. Mál: 251x131x35 cm.  
Verð: 229.839 kr. án vsk.

 Gerð 1339 
Opnanleg að framan. 

1300 kg. Mál: 303x150x35 cm.  
Verð: 350.807 kr. án vsk.,  

en með skráningu.

 Gerð 2331 
Opnanleg að framan. 

2500 kg. Mál: 303x150x35 cm.  
Verð: 431.452 kr. án vsk.,  

en með skráningu.

Smiðjuvegi 40 gul gata. Kópavogi.
Veitum upplýsingar í síma: 517 7718.

Heimasíða: www.topplausnir.is

Öllum 750kg 
kerrum 

fylgir nefhjól,
lás og strappar.

Startrailer 1280  
750 kg. Mál: 205x109.5x30 cm.  

Verð: 121.888 kr. án vsk.  0

550 5055
Afgreiðsla smáauglýsinga og sími 

er opinn alla virka daga frá 9-16
Netfang: smaar@frettabladid.is

Smáauglýsingar



Atvinna

 Atvinna í boði

- TRAILER BÍLSTJÓRA 
ÓSKAST -

 

Silfri ehf óskar eftir vönum trailer 
bílstjóra 

Uppl. gefur Gunnar í s. 894 9690

Vanur háseti óskast á Þrist Ba 
36. Sæbjúgnaveiði. Uppl. í síma 
8410863 Jón

Yfirstýrimaður óskast á Friðrik 
Sigurðsson ÁR 17. Afleysing í maí, 
mest brúar vinna. Sæbjúgnaveiði. 
Uppl. í síma 8996405 Lárus.

Tilkynningar

 Fundir

FÉLAG HESTHÚSEIGENDA Í 
VÍÐIDAL

Aðalfundur félagsins verður 
haldinn í C-tröð 4 reiðhöllinni hjá 
Sigurbirni miðvikudaginn 15. maí 

n.k kl 19.00. Dagskrá: venjuleg 
aðalfundarstörf.

Stjórnin

Til leigu atvinnuhúsnæði í Reykjanesbæ af 
ýmsum stærðum frá 180  - 1.000 fm. Háar inn-

keyrsluhurðar og mikil lofthæð. Einnig er til leigu 
Atvinnuhúsnæði í Hafnarfirði 100 - 300 fm. með 

innkeyrsludyrum og ca 100 fm. skrifstofuhúsnæði. 
Uppl í s. 821-6693

Atvinnuhúsnæði til leigu í 
Reykjanesbæ og Hafnarfirði

Til leigu húsnæði í Reykjanesbæ með 
27 herbergjum og mjög góðri sameiginlegri 
aðstöðu tilvalið fyrir starfsmenn fyrirtækja, 
húsnæðið er laust nú þegar einnig til minni 

herbergjaeiningar.
Einnig til leigu nokkurt magn herbergja í 

sveitarsælu á Kjalarnesi og einbýlishús með 
7 herbergjum á sama stað.

 
Uppl í s. 821-6693.

Herbergi fyrir starfsmenn 
til leigu

ÚTBOÐ
Ný útboð í auglýsingu hjá Reykjavíkurborg:

• Foldaskóli, endurnýjun á þaki á turni,  
útboð nr. 14537.

Nánari upplýsingar er að finna á  
www.reykjavik.is/utbod 

Innkaupadeild

KÓPAVOGSTÚN 9, 200 KÓPAVOGUR

GRENSÁSVEGUR 11 SÍMI 588 9090

Glæsileg 136,7 fm 3ja herbergja þakíbúð á 5 hæð með stæði í bílgeymslu og 
tvennum svölum fyrri 60 ára og eldri. Íbúðin er á 5 hæð hússins og skiptist 
þannig, anddyri, tvö svefnherbergi, fataherbergi, þvottur, tvö baðherbergi, 
eldhús og stofa ásamt tveimur þaksvölum 22,3 fm og 19,3 fm.Íbúðir eru 
afhentar án gólfefna nema á bað og þvottahúsi, þar eru flísar. V. 92,9 m
Opið hús fimmtudaginn 2. maí milli kl. 17:15 og 17:45
Nánari uppl. Daði Hafþórsson s. 824 9096, dadi@eignamidlun.is

OPIÐ HÚS

60 
ára +

- með þér alla leið -  

569 7000  Lágmúla 4   www.miklaborg.is

Nánari upplýsingar um eignina veitir
Jórunn Skúladóttir, lögg. fasteignasali
jorunn@miklaborg.is sími: 845 8958

Er með í svo kallaðri „skúffusölu“ glæsilegt 
einbýlishús er 254,7 fm að stærð
Húsið byggt árið 1996,  
vandað var til efnisvals og vinnu.

Ert þú að leita að einbýlishúsi 
á Seltjarnarnesi?

- með þér alla leið -  
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Nánari upplýsingar veitir: 

Jórunn Skúladóttir, lögg. fasteignasali
jorunn@miklaborg.is sími: 845 8958

Húsið hannað af Arkitektaþjónustunni sf 
Tveggja hæða enda parhús með tvöföldum bílskúr  
-  Möguleiki á 5 svefnherbergjum 
Stórar svalir út úr hjónaherbergi 
Einstakur garðskáli 
Viðhaldslítlil garður með tjörn og hrauni

Verð :

84,9 millj.

Leiðhamrar 28 
112 Reykjavík

- með þér alla leið -  
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Vegalengd frá Reykjavík er 96 km og malbik alla leið. 
Ekið er beina leið á þjóðvegi eitt (90 km) og síðan er 
beygt til vinstri Keldnaveg númer 264, (sem er til móts 

Stutt er í alla þjónustu á Hellu eða Hvolsvelli. 
Matvöruverslanir, sundlaugar, læknisþjónusta, vínbúð, 
byggingavöruverslanir og veitingastaðir.  

Helstu náttúruperlur sem eru nálægar eru til að mynda 

Íbúðarlóðirnar eru eignarlönd en hægt er  
að sækja um lögbýli.

Lóðirnar eru stórar og þar af leiðandi er byggingarmagn 
mikið. Byggja má allt að 350 fm einbýli,  
100 fm gestahús, 120 fm bílskúr/vinnuskúr og 30 fm 
garðhús/áhaldahús á hverri lóð.

Seljandi skilar vegi, köldu vatni, og ljósleiðaralögnum 
að lóðamörkum.

Fjölbreyttar stærðir lóða allt frá 1,4 ha upp í 3,2 hektara.

Litla Hof    
v. Eystri Rangá / Rangárþing ytra

Atli S. Sigvarðsson lögg. fasteignasali
atli@miklaborg.is sími: 899 1178

Nánari upplýsingar veita:  

Jón Rafn Valdimarsson, lögg. fasteignasali
jon@miklaborg.is sími: 695 5520

306.6 fm glæsilegt einbýlishús á sjávarlóð með einstöku útsýni.  Um er að ræða arkitektahannað frábærlega vel staðsett hús. 
Sérhannaðar innréttingar. Parket og flísar. Innbyggð vönduð lýsing.  Húsið var teiknað og hannað af Davíð Kristjáni Pitt, Svölu 
Lárusdóttir og Kristjáni Garðarssyni.   
Nánari upplýsingar veita:  Sverrir Kristinsson lg.fs. s. 861 8514, sverrir@eignamidlun, Kjartan Hallgeirsson, lg.fs. s. 824 9093, 
kjartan@eignamidlun.is, 
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SKILDINGANES 40, 101 REYKJAVÍK
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