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Vesturbæjarútibú við Hagatorg

Fyrsta skóflustungan tekin að nýju hjúkrunarheimili sem rísa mun við Safnatröð á Seltjarnarnesi. Á myndinni
eru frá vinstri til hægri Seltirningarnir Jón Jónsson, Magnús Erlendsson og Bára Vestmann. Þá þau Bjarni
Benediktsson fjármálaráðherra, Ásgerður Halldórsdóttir bæjarstjóri Seltjarnarness og Kristján Þór Júlíusson
heilbrigðisráðherra. Þá koma Seltirningarnir Sólveig Tryggvadóttir, Sigurgeir Sigurðsson, fyrrum bæjarstjóri
og Ingibjörg Bergsveinsdóttir.

Ægisíða 121
Sími 551 1717

OPIÐ

allan sólarhringinn
á Eiðistorgi

Hringbraut 119
Sími: 55 44444

Opið alla virka daga
frá kl. 10 – 17.30.

Fyrir heimili - húsfélög - fyrirtæki
Úrval slökkvitækja. Leitið tilboða!

Góð þjónusta – Hagstætt verð
Í gamla Héðinshúsinu, Seljavegi 2

Afgreiðslutími:
Virka daga: kl. 9-18:30
Laugardaga: kl. 10-16

Þú getur tengst Netbankanum þínum
í gegnum farsímann.
Skannaðu kóðann
til að sækja „appið”
frítt í símann.

Þú færð nánari upplýsingar á www.islandsbanki.is/farsiminn

Seljavegur 2 | Sími: 511-3340 | Fax: 511-3341 | www.reyap.is | reyap@reyap.is

Hafðu bankann
með þér
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Leiðari

U

Mikill kostnaður
- lítill ávinningur

ppi eru hugmyndir um að byggja bílastæðishús fyrir framan
Sundlaugina á Seltjarnarnesi. Ástæður þess eru að á álagstímum
sem er um ein til tvær klukkustundir seinni hluta dags á virkum
dögum eru bílastæðin fyrir framan sundlauginna full. Framkvæmd við
byggingu bílastæðahúss myndi kosta einhver hundruð milljóna króna.
Höfum við efni á slíkri framkvæmd þegar nóg er af bílastæðum við
leikskólana sem er þrjá til fimm mínútna gangur að World Class og
Sundlauginni. Einnig eru oft auð bílastæði á þessum tíma við Valhúsa
skóla þaðan sem tekur eina til tvær mínútur að ganga að sundlauginni.
Spurning er um af hverju fólk sem er að stunda íþróttir telur það eftir
sér að ganga í þrjár mínútur til að fara í sund og í heilsuræktina. Þarf
fólk helst alltaf að aka að dyrum íþróttamannvirkjana. Íþróttafólk og
almenna sundlaugargesti ætti ekki að muna um að labba í þrjár mínút
ur til þess að komast í sund. Fólki á að nota bílastæðin við leikskólana
og Valhúsaskóla því á þeim tíma sem mest er sótt í sundlaugina og
ræktina eru þau nánast auð. Nei – fjármunum Seltirninga er betur varið
til annarra verkefna.

Hjúkrunarheimili á Seltjarnarnesið

N

ú er bygging Hjúkrunarheimilis ákveðin sem er fagnaðarefni.
Þessar hugmyndir eru búnar að vera í býgerð yfir tuttugu ár.
Hjúkrunarheimilið á að rísa fyrir neðan Nestofu og við hliðina á
Lækningaminjasafninu. Þetta er mjög fallegur staður og er vonandi að
þeir Seltirningar sem óska þess að fá að dvelja þar þegar þar að kemur
veði að ósk sinni.

100% endurgreiddur vsk af vinnu

Sími: 565-7070

Hjúkrunarheimilið
mun rísa við
Safnatröð

Samningur að nýju hjúkrunarheimili undirritaður og handsalaður.
Frá vinstri til hægri. Bjarni Benediktsson fjármálaráðherra, Ásgerður
Halldórsdóttir bæjarstjóri og Kristján Þór Júlíusson heilbrigðisráðherra.

Ákveðið hefur verið að byggja
hjúkrunarheimili á Seltjarnarnesi
og var fyrsta skóflustunga þess tek
in 18. júní sl. Það voru þau Bjarni
Benediktsson fjármálaráðherra,
Kristján Þór Júlíusson heilbrigðis
ráðherra og Ásgerður Halldórs
dóttir bæjarstjóri sem héldu á
skóflunum ásamt nokkrum íbúum
Seltjarnarnesbæjar.
Bygging hjúkrunarheimilisins á sér
nokkurn aðdraganda en skóflustung
an nú markar tímamót í þeim und
irbúningi og einnig í byggingarsögu
bæjarfélagsins. Gert er ráð fyrir 40
íbúðum þar sem áhersla verður lögð
á að umhverfi og allur búnaður mun
líkist hefðbundnum einkaheimilum
í notalegu umhverfi. Hönnun hjúkr
unarheimilisins verður miðuð við að
mæta þörfum fólks sem hefur skerta
getu til athafna. Byggingin verður á
einni hæð og lagt verður upp úr góðu
aðgengi að henni. Bílastæði og öll
aðstaða til útiveru verður opin og
aðgengileg. Hjúkrunarheimili verður í
fallegu umhverfi en það mun rísa við
Safnatröð á Seltjarnarnesi skammt
frá Nesi sem er ein rómaðasta stað
setning sem unnt er að finna í byggð
arlaginu. Stefnt er að því að heimilið
verði tilbúið til notkunar um áramót

in 2014/2015. Seltjarnarnesbær ann
ast hönnun og byggingu heimilisins
í samráði við Framkvæmdasýslu rík
isins og Velferðarráðuneytið. Björn
Guðbrandsson arkitekt frá Arkís
ehf. er arkitekt hússins. Ásgerð
ur Halldórsdóttir bæjarstjóri segir
að hið nýja hjúkrunarheimili muni
bjóða upp á aðstæður sem stuðla
að vellíðan þeirra sem þar dvelja,
heimilismanna sem starfsfólks og
aðstandenda.

Nesbúinn

Ég nenni ekki að labba
í ræktina!
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Sjálfstæðisflokkur og Neslisti saman
í nefndakjöri
Sjálfsstæðisflokkurinn og Neslist
inn stóðu saman að nefndakjöri á
Seltjarnarnesi eftir nýlega afstaðn
ar bæjarstjórnarkosningar. Þetta
vekur athygli vegna þess að Neslist
inn er í minnihluta á Nesinu ásamt
Samfylkingunni en Sjálfsstæðis
flokkurinn myndar meirihluta. Er
þetta nokkuð í stíl við nefndakjör í
fleiri sveitarfélögum þar sem aðil
ar úr meiri- og minnihluta hafa átt
samtarf um nefndir og er nærtæk
ast að minnast samtarfs meirihluta
borgarstjórnar Reykjavíkur við
Sjálfsstæðisflokkinn við nefndakjör
á dögunum.  
Að sögn Árna Einarssonar oddvita
Neslistans náðist ekki samkomulag
á milli minnihlutaframboðanna um
fjölda nefndarfulltrúa. Neslistinn
hefði lagt áherslu á að eiga fulltrúa
í stærstu nefndunum en á það hefði
Samfylkingin ekki fallist. Því hefði
orðið
niðurstaðan að eiga samstarf við
Sjálfstæðisflokkinn um kjör í tiltekn
ar nefndir, þ.e. þær nefndir sem skip
aðar eru fimm fulltrúum. Árni segir
samkomulag Sjálfstæðisflokks og
Neslista að öðru leyti án skuldbind
inga og kvaða af beggja hálfu. Í bók
un sem bæjarfulltrúar Sjálfstæðis
flokks lögðu fram um málið segir að
meirihlutinn leggi áherslu á lýðræð
isleg vinnubrögð, gagnsæi og sam
ráð við íbúa og telji því mikilvægt að
Neslistinn eigi aðalfulltrúa í  skipu
lags- og umferðarnefnd, skólanefnd,
íþrótta-  og tómstundaráði, fjöl
skyldunefnd, umhverfisnefnd, menn

ingarnefnd og stjórn veitustofnana.
Í bókuninni segjast bæjarfulltrúarn
ir fagna því að Sjálfstæðisflokkurinn
og Neslistinn kjósi saman í nefndir
bæjarins.  

Guðmundur forseti
bæjarstjórnar
Guðmundur Magnússon var kjör
inn forseti bæjarstjórnar á Seltjarn
arnesi á fyrsta fundi nýrrar bæjar
stjórnar að loknum bæjarstjórnar
kosningum. Fyrsti varaforseti bæj
arstjórnar var kjörinn Bjarni Torfi
Álfþórsson og annar varaforseti bæj
arstjórnar var kjörinn Sigrún Edda
Jónsdóttir. Á fundinum var einnig
kosið í nefndir bæjarins en eins og
fram kemur á forsíðu varð samstaða
á milli Sjálfsstæðiflokks og Neslista
um nefndakjör. Nesfréttir birta hér
nöfn nefndarmanna í helstu nefndum
bæjarfélagsins.

Bæjarráð og helstu nefndir
Í bæjarráði eiga sæti sem aðal
menn Guðmundur Magnússon (D)
formaður, Bjarni Torfi Álfþórsson
(D) og Margrét Lind Ólafsdóttir (S).
Varamenn eru Sigrún Edda Jóns
dóttir (D) og Guðmundur Ari Sig
urjónsson (S). Áheyrnarfulltrúi er
Árni Einarsson (N). Í skipulags- og
umferðarnefnd eiga sæti Bjarni
Torfi Álfþórsson, (S) sem er formað
ur. Anna Margrét Hauksdóttir (D),
Ásgeir Guðmundur Bjarnason (D),
Ragnhildur Ingólfsdóttir (N) og Stef
án Bergmann (S). Í skólanefnd eru

Nýkjörin bæjarstjórn Seltjarnarness ásamt Bjarna Benediktssyni
fjármálaráðherra og Kristjáni Þór Júlíussyni heilbrigðisráðherra.

Sigrún Edda Jónsdóttir (D), sem er
formaður, Magnús Örn Guðmunds
son (D), Karl Pétur Jónsson (D),
Hildigunnur Gunnarsdóttir (N) og
Guðmundur Ari Sigurjónsson (S). Í
menningarnefnd eiga sæti Katrín
Pálsdóttir (D), sem er formaður,
Sjöfn Þórðardóttir (D), Ásta Sigvalda
dóttir (D), Ingunn Hafdís Þorláks
dóttir (N) og Sigurþóra Bergsdóttir
(S). Í fjölskyldunefnd sitja Guðrún
Brynja Vilhjálmsdóttir (D) sem er
formaður, formaður, María Fjóla Pét
ursdóttir (D), Magnús Margeirsson

(D), Halldóra Jóhannesdóttir (N) og
Laufey Elísabet Gissurardóttir (S). Í
jafnréttisnefnd eru Guðrún Brynja
Vilhjálmsdóttir (D), sem er formað
ur. Karl Pétur Jónsson (D) og Eva
Margrét Kristinsdóttir (S). Fulltrúar
Seltjarnarnesbæjar á Landsþing Sam
bands íslenskra sveitarfélaga eru
Ásgerður Halldórsdóttir (D), Guð
mundur Magnússon (D) og Margrét
Lind Ólafsdóttir (S). Í fulltrúaráði
Samtaka sveitarfélaga á höfuðborg
arsvæðinu eiga sæti Bjarni Torfi Álf
þórsson og Margrét Lind Ólafsdóttir.

Stígvél á alla fjölskylduna
fyrir útileguna í sumar

STÍGVÉLABÚÐIN

STÍGVÉLABÚÐIN

STÍGVÉLABÚÐIN

STÍGVÉLABÚÐIN

STÍGVÉLABÚÐIN

STÍGVÉLABÚÐIN

Álfabakka 14a í Mjódd • 109 Reykjavík • Sími: 527 1519
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Umferðaröryggis
áætlun fyrir
Seltjarnarnes
Vinnu við umferðaöryggisætl
un Seltjarnarnesbæjar er lokið.
Upphaf hennar má rekja til þess
að bæjarstjórn Seltjarnarnesbæj
ar samþykkti á sínum tíma að
fela bæjarverkfræðingi að gera
umferðaröryggisáætlun
sem
óskaði eftir aðstoð VSÓ Ráðgjafar
við verkið. Vinna við öryggisáætl
unina fór fram á tímabilinu sept
ember 2013 til apríl 2014. Und
anfarin ár hefur Samgöngustofa
hvatt sveitarfélög til að gera áætl
anir um umferðaröryggi og var
Seltjarnarnes eitt af þeim sveitarfé
lögum sem gerði samning við Sam
göngustofu um að skuldbinda sig
til að gera umferðaröryggisáætlun.
Í september 2013 var myndaður
samráðshópur með helstu hags
munaaðilum. Í hópnum voru bæj
arverkfræðingur, fræðslustjóri og
íþrótta- og tómstundafulltrúi, deild
arstjóri grunnskóla, fulltrúi f.h. for
eldraráðs leikskóla Seltjarnarnes
bæjar og einnig voru fulltrúar frá
Vegagerðinni, Samgöngustofu, Lög
reglu, Strætó Bs. og VSÓ Ráðgjöf
sem starfaði með hópnum.
Umferðaröryggisáætlun er ætl
að að miða að aukinni vitund um
umferðaröryggismál, bæði með
al forráðamanna sveitarfélaga og
almennings. Í áætluninni er núver
andi staða greind, helstu markmið
og áherslur settar fram og sett fram
framkvæmdaáætlun með forgangs
röðun verkefna. Helsta markmið
umferðaröryggisáætlunar er að
fækka slysum og óhöppum, að unn
ið verði markvisst að bættu umferð
aröryggi og tryggja að brýn verkefni
fái forgang.

Ábendingar frá íbúum
Í byrjun vinnu við gerð umferðar
öryggisáætlunarinnar voru ábend
ingum frá íbúum og öðrum sem

borist höfðu bæjarskrifstofu undan
farin ár safnað saman og þær not
aðar í vinnunni, einnig komu ábend
ingar frá samráðshóp sem voru not
aðar. Í Nesfréttum í nóvember 2013
var einnig óskað eftir ábendingum
er varða umferðaröryggi frá íbúum.

Fjárhagsáætlun taki mið af
umferðaröryggi
Áætlað er að við gerð árlegrar
fjárhagsáætlunar verði tekið tillit
til umferðaröryggisáætlunar og að
hún verði endurnýjuð á fjögurra
ára fresti. Fram að þeim tíma verði
ábendingum sem berast sveitar
félaginu varðandi umferðaröryggi
safnað saman og þær skoðað
ar. Jafnframt verði unnið að þeim
úrbótum sem lagðar eru fram í
þessari umferðaröryggisáætlun.
Gert er ráð fyrir því að   haldinn
verði fundur með samráðshópi
tveimur árum eftir útgáfu umferð
aröryggisáætlunar þar sem farið
verður yfir verkefnastöðu og nýjar
ábendingar.  

Umferðaröryggisáætlun í
fyrsta skipti
Þetta er í fyrsta skipti sem heild
stæð umferðaröryggisáætlun er
gerð fyrir sveitarfélagið. Undanfarin
ár hefur þó verið unnið markvisst
að því í sveitarfélaginu að auka
umferðaröryggi á Seltjarnarnesi t.d.
með því að bæta öryggi á göngu
leiðum skólabarna og hraðatak
markandi aðgerðum.  

ÚTFARARSTOFA ÍSLANDS
Suðurhlíð 35, Rvík. • Símar 581 3300 & 896 8242 • www.utforin.is

Sverrir
Einarsson

Kristín
Ingólfsdóttir

Hinrik
Valsson

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

Fáninn er veittur sem viðurkenningu fyrir áralangt starf með börnum í
SMT skólafærni.

Leikskólinn á
Seltjarnarnesi
hlýtur SMT fánann
Leikskóli Seltjarnarness fékk
afhentan SMT (School Mana
gement Training) fánann á dög
unum. Fáninn er veittur sem við
urkenningu fyrir áralangt starf
með börnum í SMT skólafærni.
Með viðurkenningunni verður
leikskólinn sjálfstæður SMT skóli
sem einungis skólum, sem upp
fylla ákveðin skilyrði, hlotnast.
SMT byggir á hugmyndafræði
PMT foreldrafærni (Parent Mana
gement Training), en er aðlagað
að skólaumhverfinu.
Með SMT skólafærni er lögð
áhersla á að koma í veg fyrir og
draga úr óæskilegri hegðun með

því að kenna og þjálfa félagsfærni
og gefa jákvæðri hegðun barn
anna gaum með markvissum hætti.
Á sama tíma er unnið að því að
samræma viðbrögð starfsfólks
gagnvart nemendum sem sýna
óæskilega hegðun. Við afhending
una í Leikskóla Seltjarnarness var
haldin athöfnin í sal Mánabrekku
með þátttöku allra í skólanum.
Sungin voru nokkur lög og síðan
afhenti Anna María Frímannsdóttir
sálfræðingur frá miðstöð PMTO for
eldrafærni skólanum fánann. Að því
loknu var boðið upp á súkkulaði
köku í tilefni dagsins.

Íbúðir þar sem
Nesval var
Húsnæðinu við Melabraut
19 þar sem Nesval var í eina
tíð verður að öllum líkindum
breytt í íbúðahúsnæði innan tíð
ar. Skipulags- og umferðanefnd
Seltjarnarnesbæjar ætlar ekki
að standa í vegi fyrir þessum
breytingum þótt nefndarmönn
um þykið miður að verslunar
starfsemi leggist af.
Það er fyrirtækið Langhólmi
ehf sem óskað hefur eftir leyfi til
breytinga á húsnæðinu og koma
þar fyrir fjórum íbúðum. Til þess
þarf fyrirtækið að fá samþykkta

byggingarleyfisumsókn um að
breyta húsnæðinu úr verslunar
húsnæði í íbúðahúsnæði. Skipu
lags- og umferðarnefnd bæjarins
hefur ákveðið að setja þessar
hugmyndir í grenndarkynningu.
Nesval var á sínum tíma þekkt
verslun langt út fyrir bæjarmörk
Seltjarnarnes vegna þess að á
meðan Reykjavíkurborg lagði
miklar hömlur á opnunartíma
verslana voru mun rýmri reglur
við líði á Nesinu og fóru margir
Reykvíkingar því þangað til að
versla – einkum um helgar.
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Ráðgjafa- og hönnunarsamningurinn
vegna hjúkrunarheimilisins undirritaður
Ráðgjafa- og hönnunarsamning
ur fyrir 40 rýma hjúkrunarheimili
sem rísa á Seltjarnarnesi á næstu
misserum var undirritaður 1. júlí
sl. Það voru þau Ásgerður Hall
dórsdóttir, bæjarstjóri Seltjarnar
ness og Þorvarður L. Björgvinsson,
framkvæmdastjóri Arkís arkitekta
sem undirrituðu samninginn.
Bygging hjúkrunarheimilis á Sel
tjarnarnesi markar tímamót í bygg
ingarsögu bæjarfélagsins, en það
verður staðsett á einum rómaðasta
útsýnisstað bæjarins við Safna
tröð. Á heimilinu verður lögð áher
sla á að umhverfi og aðbúnaður lík
ist sem mest hefðbundnum einka
heimilum þar sem ólíkum þörfum
heimilisfólks er mætt. Byggingin
er á einni hæð, án stiga og gott
aðgengi er að henni. Bílastæði og
aðstaða til útiveru eru einnig opin
og afar aðgengileg. Hið nýja hjúkr
unarheimili býður upp á aðstæður

sem stuðla að vellíðan þeirra sem
þar dvelja, jafnt heimilismanna sem
starfsfólks og aðstandenda. For
sendur byggingarinnar grundvall
ast á stefnu og viðmiðum velferðar
ráðuneytisins í öldrunarmálum.

Á myndinni í fremri röð eru Þorvarður L. Björgvinsson framkvæmda
stjóri Arkís og Ásgerður Halldórsdóttir bæjarstjóri Seltjarnarness sem
undirrituðu samninginn. Fyrir aftan standa Gísli Hermannsson sviðs
stjóri umhverfissviðs Seltjarnarness, Björn Guðbrandsson arkitekt hjá
Arkís, Gunnar Lúðvíksson fjármálastjóri Seltjarnarness og Þórður Ólaf
ur Búason skipulags- og byggingarfulltrúi Seltjarnarness.

Sköpum
nýtt rými!

VIRDIAN BÆTIEFNI
ÁN “NASTÍS”
Framúrskarandi
hrein og ómenguð
vítamín- og
bætiefni
Systrasamlagsins.

FLOTHETTAN SLÆR Í
GEGN! Frábær viðbót við
baðmenningu Íslendinga
sem heimurinn er að
uppgötva.
ATH: Næsta Samflot í
Neslauginni 20. júlí kl. 9
f.h. Allir velkomnir!

SUÐURSTRÖND 10, SELTJARNARNESI
Fyrir neðan sundlaugina og World Class.
www.facbook.com/Systrasamlagid
Sími: 5116367

DR. BRONNER STÓRKOSTLEGU
SÁPURNAR!
Handa þér og þínum,
þvottavélinni og
heimilinu.
Þú mátt borða þær
(ekki gera það samt).

DÁSAMLEGA LÍFRÆNI OG
SANNGIRNISVOTTAÐI
JÓGAFATNAÐUR SYSTRA Á

25% AFSLÆTTI
TIL 26. JÚLÍ.

Haustlína Prancing Leopard væntanleg í ágúst!

AFGREIÐSLUTÍMI:
Virkir dagar
Laugardagar

9 - 18
10 - 16
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Merkileg sýning í Nesstofu

erkilega sýning stend
ur nú yfir í Nesstofu
er ber heitið Nesstofa
hús og saga. Það er
Þjóðminjasafnið sem stendur að
baki þessari sýningu þar sem eins
og nafnið bendir til lögð   áher
sla á húsið sjálft annars vegar og
hins vegar á sögu þess og þeirrar
merku starfsemi sem þar var um
árabil. Nesstofa er byggð á árun
um 1760 til 1763 og þar var aðset
ur Bjarna Pálssonar landlæknis
en hann var fyrstur Íslendinga til
að ljúka læknisprófi. Bjarni var
jafnframt fyrsti lyfsali landsins en
lyfsalan var skilin frá landlæknis
embættinu 1777 er Björn Jónsson
tók við embætti lyfsala.  
Árið 1760 hófust dönsk stjórn
völd handa við að reisa Nesstofu
sem opinberan embættisbústað
landlæknis. Landlæknir valdi sjálfur
staðinn en hafði úr nokkrum stöð
um að velja. Ástæður þess að Nes
var valið til lækningaseturs mun
einkum hafa verið gott aðgengi af
sjó en einnig sú byggð sem þá var
á Seltjarnarnesi en Reykjavík var þá
lítt farin að byggjast. Byggð á Nes
inu má rekja langt aftur í tímann.
Talið er að búseta hafi hafist í Nesi
fljótlega eftir landnám en skrifleg
ar heimildir eru þó takmarkaðar.
Vitað er að kirkja var risin í Nesi
árið 1200 og að jörðin hafi þá ver
ið í tölu stórbýla. Með sýningunni
vill Þjóðminjasafn minna á og kynna
þá merku sögu sem varð til með
lækna- og lyfjasetri í Nesi en þar
voru flest lyf framleidd úr jurtum
sem voru ræktaðar á staðnum.

Lyfsalan skilin frá
Trausti Atlason og Kristín Ein
arsdóttir fræddu tíðindamann
Nesfrétta nokkuð um sýninguna
og einkum um urtagarðinn og lyfja
gerðina. Þegar lyfsalan var skilin
frá landlæknisembættinu 1777 og
Björn Jónsson tók við embætti lyf
sala var húsinu og jörðinni skipt á
milli fjölskyldna læknisins og lyf
salans og hélst sú skipting á með
an embættin störfuðu á Seltjarnar
nesi. Það kann að hafa haft einhver

Trausti Atlason staddur í Urtagarðinum við Nesstofu.

áhrif á samvinnu og samskipti
landlæknisins og lyfsalans þótt um
það séu ekki miklar heimildir að
finna. Embættin voru flutt úr Nesi
til Reykjavíkur árið 1834. Eftir það
komst Nesstofa í einkaeigu þar til
hún komst í umsjá Þjóðminjasafns
ins árið 1977.  Þess má geta að búið
var í húsinu fram til 1997. Nesstof
an stendur á hæð með góðu útsýni
einkum til suðurs og vesturs. Þaðan
er gott að horfa yfir vestursvæðin á
Seltjarnarnesi, út í Suðurnes í suðri
og Gróttu í norðvestri. Mikill gróður
umvefur Nesstofu á hlýju og rökum
sumardögum og segja þau Trausti
og Kristín þörf að bæjarfélagið sjái
betur um slátt og hirðingu nánasta
umhverfis.  

Apótek í 239 ár
Apótekarar í Nesi ráku lyfjabúð
og kenndu jafnframt lyfjafræði
nemum, sem tóku lokapróf sitt í
Kaupmannahöfn. Nesapótek eða
landlæknisapótekið varð síðan að
Reykjavíkurapóteki sem var stofn

16 ára reynsla og
þekking í sölu fasteigna
www.frittsoluverdmat.is

að árið 1834 og starfaði í Miðborg
Reykjavíkur allt til ársins 1999 að
það var lagt niður. Þetta elsta apó
tek á Íslandi hafði því aðeins verið á
tveimur stöðum í öll þau 239 ár sem
það starfaði. Ræktun urtagarðsins í
Nesi var hluti af starfsemi lyfsölunn
ar. Jurtir sem notaðar voru til lyfja
framleiðslu voru ræktaðar í urta
garðinum en garðurinn er sunnan
við húsið. Efnin voru ýmist möluð,
steytt, marin söxuð eða rifin. Sam
kvæmt konungsboði var skylt að
veita fátæklingum ókeypis lyf.

Saga urtagarðsins er
athyglisverð
Eitt af því sem unnið er að í
Nesi er Urtagarðurinn en hann var
stofnaður til að minnast þess að
árið 2010 voru 250 ár frá skipun
Bjarna Pálssonar í nýstofnað emb
ætti landlæknis og að 125 ár voru
liðin frá stofnun Garðyrkjufélags
Íslands sem stofnað var að tilhlut
an Hans Jacob Georg Schierbecks
þáverandi landlæknis til minningar

ANDRI SIGURÐSSON
Löggiltur fasteignasali

s. 690 3111

um fyrsta íslenska lyfsalann, Björn
Jónsson sem upphaflega stofn
aði garðinn til þess að rækta jurtir
sem notaðar voru í læknisfræðileg
um tilgangi. Í garðinum er að finna
safn jurta sem hafa gengt hlutverki
í lækningum og lyfjagerð og sem
nytjajurtir til matar og heilsubóta
að fornu og nýju. Urtagarðurinn
er rekinn sem hluti af starfsemi
Lækningaminjasafns Íslands og
Lyfjafræðisafnsins í Nesi. Urtagarð
urinn var endurgerður austan við
húsið árið 2008. Á sýningunni eru
tekin fram mjög athyglisverð mál
er snerta heilbrigðissögu Íslands.
Það er sagt frá byggingarsögu húss
ins, stofnun landlæknisembættis
og embættis lyfsala. Auk þess er
sagt frá 18. öldinni, sem var öld
upplýsingarinnar þegar fólk fór
að átta sig á því að hreinlæti, holl
usta og umhverfi  skiptu máli fyr
ir líðan fólks. Sýning Þjóðminja
safnsins í Nesstofu er opin alla
daga kl. 13 til 17 til mánaðamóta
ágúst og september.
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Illgresið upprætt
á Seltjarnarnesi

Starfsmenn Seltjarnarnesbæj
ar hafa í sumar unnið að því að
eyða og hafa hemil á óæskilegum
gróðri á borð við kerfil, bjarnakló
og lúpínu.
Illgresið er oftar en ekki bundið
við ákveðna staði en einnig hafa
bæjarbúar verið duglegir að hring

ja inn og látið vita af hættu sem
frá þeim stafar. Eins og fram hefur
komið í fréttum er mikill munur á
umhirðu og slætti á opnum svæð
um innan höfuðborgarsvæðisins,
en glögglega má sjá við bæjarmörk
in að slætti er vel sinnt á Nesinu.

Auglýsingasími 511 1188

Ekki gefa öndunum
brauð

Enn er vert er að vekja athygli
á því að nú þegar ungar eru að
komast á legg að fólk hugsi sig
tvisvar um þegar það gefur önd
unum við Bakkatjörn brauð.
Nú hefur verið komið upp
skilti þar sem bann er lagt við að
brauðfæða fiðurféð. Ástæðan er

sú að mávurinn laðast að ætinu
og ræðst jafnt á brauðið sem ung
ana. Sýnt hefur verið fram á það
að fuglinn við Bakkatjörn hefur
nægilegt æti þannig að brauðgjöf
er óþörf með öllu. Ekki er ástæða
til ala mávinn sem étur ungana
jafnt sem brauðgjafirnar.

www.borgarblod.is

Nesstofa

- Hús og saga Ný sýning í Nesstofu sem fjallar
um húsið og landlæknisembættið
sem stofnað var árið 1760.

Opið daglega frá
14. júní - 31. ágúst
kl. 13-17.
Nesstofa er hluti af húsasafni
Þjóðminjasafns Íslands.

Nánari upplýsingar:
í síma 595 9100 eða 530 2200
www.thjodminjasafn.is
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Viðtal við Ragnh eiði Valg arðsd óttu r

Sjós undi ð heilla ði mig
frá fyrsta degi

S
”

jósundið er ólíkt
sundi í venjulegri
innilaug. Ef ég á
að lýsa munin
um kemur hlaup fyrst í hugann.
Við getum líkt innisundinu við
hlaup á bretti í ræktinni eða bara
heima í svefnherbergi en sjósund
ið minnir meira á að hlaupa úti
undir berum himni. Maður kemst
í svo sterka snertingu við náttúr
una með því að synda í sjónum.
Landið er fagurt séð af yfirborði
sjávar og maður rekst á allskyns
lífverur í sjónum. Við höfum horft
á hrefnur í um 150 metra fjarlægð
frá okkur, skoðað krossfiska, synt
í gegnum makríltorfur og margt
annað hefur borið fyrir í sundferð
um. Skemmtilegust eru maurildin
„Noctiluca miliaris“ sem eru kúlu
laga frumulífverur og gefa frá sér
einskonar ljós. Það er alveg ótrú
legt að upplifa það á sundi,“ seg
ir Ragnheiður Valgarðsdóttir við
skiptafræðingur og sjósundkona í
spjalli við Nesfréttir.
Ragnheiður hefur stundað sjó
sund um nokkurra ára skeið. En
hvað kom til að hún fór að leggja
þessa íþrótt fyrir sig. „Ég hef synt
mikið allt frá því ég var krakki. Ég
æfði sund með Sundfélaginu Óðni
á Akureyri þar sem ég ólst upp og
náði að verða Akureyrarmeistari í
sundi. Ég hef alltaf haldið sundinu
við en synti mest í hefðbundnum
sundlaugum fram til ársins 2009 að
ég prufaði sjósundið fyrst. Og ég
verð að segja alveg eins og er. Það
heillaði mig strax frá fyrsta degi og
það varð ekkert aftur snúið.“ Ragn
heiður segir það hafa tekið dálítinn
tíma að venjast því enda um margt
ólíkt að synda í sjó og í tilbúinni
upphitaðri laug þótt sundtökin séu
hin sömu. „Það tekur nokkurn tíma
að venja sig við hitamismuninn og
að aðlagast honum. Maður verð
ur að fara í sjóinn í nokkur skipti
áður en það venst að fullu en eins
og með annað þá aðlagast líkaminn
þessum aðstæðum. Ég var líka fljótt
vör við hvað sjósundið gerði mér
gott. Það hafði verulega góð áhrif á
mig bæði andlega og líkamlega.“

Notalegt að sjá Frakkland
rísa úr sæ
Auk þess að stunda sjósund að

Ragnheiður til hægri ásamt sundsystrum sínum þeim Kristínu Helgadóttur og Kristbjörgu Rán Valgarðs
dóttur. Þær voru í hópnum sem synti með henni yfir Ermasund. Þarna eru þær að undirbúa sig fyrir sund frá
Hjassabjörgum á Kjalarnesi.

staðaldri og þá ekki síst í nálægð
við heimili sitt á Seltjarnarnesi hef
ur Ragnheiður synt nokkrar lengri
leiðir. Sumarið 2010 synti hún frá
Akureyri og austur yfir Eyjafjörð
inn. Árið eftir 2011 synti hún Við
eyjarsund og 2012 synti hún ásamt
nokkrum öðrum boðsund frá Ána
naustum upp á Skaga sem er um
19 kílómetra leið í beinni loftlínu.
Á síðasta sumri var svo lagt upp í
stóru ferðina. Nokkrar ungar konur
á besta aldri syntu yfir Ermasund
eins og Ragnheiður kemst að orði.
Bein loftlina yfir Ermasundið er um
19 kílómetrar en vegna strauma
getur sundið orðið allmiklu lengra.
„Á þeim tíma sem okkur hafði ver
ið úthlutað var nokkuð stórstreymt
og munur á flóði og fjöru allt að sjö
metrar. Af þeim sökum þurftum við
að takast á við þunga strauma og
rak talsvert af leið eða  um 90 kíló
metra eins og sést best af því hver
su langa tíma sundið tók eða um 19
og hálfa klukkustund. Við vorum
sex sem skiptumst á að synda, ein
synti en hinar voru í bátnum á með
an. Sjórinn var einnig fremur kald
ur. Sjávarhitinn var einungis um
11 til 13 gráður sem er lágt miðað
við árstíma. En þessir erfiðleikar

gerðu sundið líka skemmtilegra,“
segir Ragnheiður.“ Það er gaman
að takast á við erfiðar áskoranir.
Engu að síður var mjög notalegt að
sjá land rísa úr sæ þegar nálgast
tók Frakklandsströndina. Ég synti
síðasta spölinn og get eiginlega
ekki lýst því sem gerðist innra með
mér þegar ég sá ljósin á strönd
inni. Í fyrstu var ég ekki alveg viss
en fljótlega sá ég að þetta voru ljós
í mannabústöðum. Það var æðis
legt að sjá ljósin þarna á ströndinni
í stjörnubjartri nóttinni. Þá vissi ég
að þetta væri að hafast.“

Ætla að finna skemmtilega
staði í sumar
Ragnheiður og sundfélagar henn
ar hyggja ekki á langferðir í sumar
– alla vega ekki í líkingu við Erma
sundið. „Nei – við erum ekkert að
fara að synda á milli landa. Í sumar
ætlum við að njóta þess að synda
í sjónum hér heima. Finna okk
ur skemmtilega staði því nóg er af
þeim í kringum landið.“ Ragnheið
ur kveðst sækja mikið norður. Til
bernskuslóðanna þar sem hún
hefur synt við Árskógssandinn og
norðan við Blómsturelli sem er

býli skammt norðan Akureyrar.
„Ég hef líka synt norðan við Hofs
ós en þar er að finna einn skemmti
legasta stað sem ég hef stundað
sjósund. Nei – ég hef ekki synt frá
Fagraskógi og austur yfir fjörðinn –
ekki enn alla vega,“ segir Ragnheið
ur aðspurð en hún á ættir að rekja
þangað. Ragnheiður amma hennar
var Valgarðsdóttir Stefánssonar
heildsala á Akureyri sem var bróðir
Davíðs Stefánssonar skálds.“

Hugsa mikið um hafið
En hvað orsakar þennan kröftuga
sundáhuga Ragnheiðar. „Ég held að
megi rekja hann að einhverju leyti
til þess að ég ólst upp við fjörur.
Bæði fjörurnar á Akureyri þar sem
við bjuggum undir syðribrekkunni
og svo ferðuðumst við mikið um
landið og fórum á flestar fjörur sem
við fundum. Foreldrar mínir þau
Valgarður Stefánsson rithöfund
ur og myndlistarmaður á Akureyri
og Guðfinna Guðvarðardóttir sem
nú er látin voru mikið fjörufólk. Ég
held að þessi nálægð við hafið sem
fjöruferðirnar skópu hafi eflt þenn
an áhuga eftir að ég fór að prufa
sjósundið. Ég man að í einhverri af
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ferðum okkar tjölduðum við niður
í fjöru. Þegar nóttin var skollin á og
allt var hljótt heyrði maður í hafinu.
Nið þess og hljóð og ég man að ég
hugsaði um hvort hafið kæmi nokk
uð undir tjaldið hjá okkur.“

Sonur minn eltir mig á
kajak

Vantar heitan pott við
Gróttu
Ragnheiður og Haraldur Þór Guð
mundsson eiginmaður hennar hafa
búið við Bollagarða á Seltjarnarnesi
í 15 ár. Hún segir sjóinn ekki hafa
dregið hana á Nesið – ekki beinlínis
enda ekki farið að stunda sjósund
ið fyrr en 10 árum síðar. Trúlega
hafi þó hugsunin um sjóinn ráðið
einhverju um staðarvalið. „Við vor
um einfaldlega að leita að húsnæði
sem hentaði okkur og fundum íbúð
við Bollagarðana. Við voru ekk
ert sérstaklega að leita fyrir okkur
á Seltjarnarnesi en sjáum alls ekki
eftir því að hafa flutt þangað. Okk
ur líkar prýðilega vel og vera má að
nálægðin við hafið eigi sinn þátt í
því hversu okkur líður vel í Bolla
görðunum. Það heyrist ágætlega í
hafinu heima hjá okkur. Þótt það sé
heillandi að fara í sjóinn og synda
þá er líka notalegt að vera nálægt
honum.“ Ragnheiður segir það fara
ákaflega vel saman að búa á Sel
tjarnarnesi og stunda sjósund. „Við
höfum synt mikið við Gróttu. Við
förum ekki út fyrir Gróttu sjálfa en
notum Seltjörnina mikið. Hún er í
raun sjór eftir að hún opnaðist í
Básendaveðrinu 1799. Þarna höfum
við kynnst náttúrunni. Við höfum
synt inn í sólarlagið og selir hafa
verið að elta okkur og synda með
okkur. Það er líka gaman að kafa og
skoða lífríkið.“ Ragnheiður segir að
með með góðu móti megi kafa í um
þrjár mínútur án búnaðar. „Mað
ur nær því á andanum. Með því að
draga andann djúpt og fylla lung
un vel af lofti. Við höfum synt úr
Bakkavörinni og út að golfvelli og

Ragnheiður á fullri ferð á skriðsundi frá Viðey í átt að Reykjavíkurhöfn.

„Nei – þetta er ekki eingöngu
konusport þótt konur séu dugleg
ar við sjósundið,“ segir Ragnheið
ur þegar hún er innt eftir því hvort
konur sæki meira í þessa íþrótt en
karlar. „Ég held að þetta verði að
teljast fjölskylduport þótt einstak
lingar stundi það að sjálfssögðu.
Fólk er bæði að fara í sjóinn til þess
að synda og einnig að stunda sjó
böð. Það er auðvelt að upplifa sjó
inn án þess að synda langt frá landi.
Fólk tengist honum með ýmsu
móti. Sonur minn fékk kajak í ferm
ingargjöf og nú er hann farinn að
elta mig á kajaknum þegar ég er að
synda. Hann verður trúlega skip
stjórinn minn í framtíðinni.“

Gott fyrir líkama og sál

Ragnheiður ásamt sundfélögum við Gróttu.

erum búnar að synda mikið með
fram ströndinni á Seltjarnarnesi.
Draumur okkar sjósundsfólksins er
að komið verði fyrir heitum potti
fjörunni við Gróttu þar sem hægt
væri að komast í heitt bað og slap
pa af. Ég held að mun fleiri en sjó
sundfólkið myndi notfæra sér pott
inn verði honum komið upp. Ekki

skortir vatnið. Hitaveitan er með
uppsprettur rétt við hliðina og nú
er einmitt verið að bora skammt frá
þeim stað þar sem staðsetja mætti
pottinn. Ég vil skora á bæjaryfirvöld
að íhuga þetta mál af fullri alvöru.
Ég held að engin þyrfti að sjá eftir
því að leggja slíkri framkvæmd lið.

„Ég vil endilega hvetja fólk til
þess að stunda sjósundið,“ held
ur Ragnheiður áfram. Það er engin
hætta á ferðum en fólk verður að
venja sig við aðeins aðrar aðferðir.
Í fyrsta lagi þarf að venjast hitastig
inu eða kuldanum öllu heldur og
aðlaga sig þeirri tækni sem þarf að
viðhafa. Það getur tekið smá tíma
en sundtökin eru alltaf þau sömu.
Við syndum aðallega bringusund
en einnig skriðsund. Bringusundið
er að mörgu leyti skemmtilegra því
þá er maður með höfuðið uppúr og
getur horft í kringum sig og skynjað
náttúruna betur. Ég hef orðið vör
við vaxandi áhuga á sjósundi og
fleiri og fleiri stunda það í dag hvort
sem fólk heldur sig við strendurnar
eða syndir lengra út eins og við höf
um verið að gera. Sjósundið sam
einar margt. Eftir mína reynslu af
því tel ég það gott bæði fyrir líkama
og sál og það veitir líka einstakt
tækifæri til þess að njóta fjörunnar
og þeirrar náttúru sem við eigum
fast við bæjardyrnar.“

Vottað réttinga- og málningarverkstæði
GB Tjónaviðgerðir er réttinga- og málningarverkstæði vottað af Bílgreinasambandinu.
Við tryggjum hámarksgæði með því að nota fyrsta flokks tækjabúnað og efni.
Styðjumst við tækniupplýsingar framleiðanda um hvernig skuli staðið að viðgerð.

Tjónaskoðun
Við skoðum bílinn og undirbúum
tjónamatið sem sent er til
tryggingafélaga.

Rétting og málning
Við vinnum eftir stöðlum framleiðenda
og notum aðeins viðurkennd efni og
tækjabúnað sem stenst ítrustu kröfur.

Framrúðuskipti
Skiptum um framrúður og önnumst
annars konar rúðuskipti. Sjáum um öll
rúðutjón jafnt límdar rúður sem og
aðrar, ásamt glerhreinsun á bíl.

Bílaþvottur / djúphreinsun
Bjóðum við upp á almennan bílaþvott,
djúphreinsun, bón ofl. Frír þvottur fylgir
öllum viðgerðum.

Mössun / snyrting á lakki
Við bjóðum upp á ráðleggingar og
gerum tilboð í lakkmössun og blettanir.

KOMDU MEÐ BÍLINN Í
FRÍA TJÓNASKOÐUN

Dekkjaþjónusta
Sparaðu tíma. Við getum skipt um dekk
á bílnum á meðan hann er í viðgerð.

Dragháls 6-8 • 110 Reykjavík sími 567 0690
netfang tjon@tjon.is • www.tjon.is

Innréttingar / áklæði
Tökum að okkur viðgerðir á sætum,
innréttingum ofl.
Smáviðgerðir
Samhliða viðgerðum getum við skoðað
ástand helstu slitflata og öryggisþátta,
s.s. bremsur.
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Gróðursetning
á Bolaöldu

Nemendur huga að gróðri í Bolaöldu.

Nemendur Mýrarhúsaskóla hafa
sett niður trjáplöntur og dreift líf
rænum áburði á örfoka landsvæði
á Bolaöldu frá árinu 2005. Þetta
verkefni er unnið í samstarfi við
samtökin Gróður fyrir fólk í land
námi Ingólfs eða GFF. Verkefnið
kallast LAND-NÁM og er hluti af
útiskóla sem samtökin starfrækja í
samvinnu við grunn og framhalds
skóla. Verkefnið snýst um að end
urheimta gróður á örfoka landi
með skólaæskunni, með áherslu á
að koma til birkiskógi að nýju.
Fyrirkomulagið er með þeim
hætti að 4. bekkingar koma að
vori til að setja niður plöntur eftir
ákveðnu kerfi. Þeir fá fræðslu um
gróðursetningu og uppgræðslu
landsins. Hvert barn setur niður
a.m.k. eina plöntu og mælir hæð
hennar og sverleika stofns. Á haus
tin koma svo 9. bekkingar, mæla
eldri plöntur með sama hætti og
gera úttekt á árangri af plöntun fyrri
ára. GFF heldur utan um öll gögn er
varða gróðursetninguna og gögn
in eru notuð í skólastofunni til að
reikna út lifun, vöxt og kolefnisbind
ingu trjáplantnanna. Í gagnagrunni
GFF eru nú 18 klasar sem nemendur
af Seltjarnarnesi hafa plantað, eða

Á myndunum má sjá breyting
ar á svæðinu frá fyrstu ferð og til
dagsins í dag.

upplýsingar um 450 plöntur. Heild
arfjöldi gróðursettra plantna er þó
töluvert hærri líklega nær 700. Lifun
er misjöfn. Í klösum frá vorinu 2005
mælist hún um 75% haustið 2013. Í
klösum frá vorinu 2009 mælist hún
100% haustið 2012. Ánægjulegt að
sjá hvað vel hefur tekist til með
uppgræðslu og plönturnar er marg
ar hverjar orðnar nokkuð státnar,
þrátt fyrir erfiðar aðstæður.

Legsteinar
Mikið úrval af
fylgihlutum

UMHVERFISHORNIÐ

Þvergarður

- Landamerkjasteinn

Meðal elstu fornminja á Seltjarnarnesi er Þvergarður (Valhúsagarð
ur). Þvergarður er forn landamerkjagarður sem fyrrum hefur líklega
náð þvert yfir Valhúsahæð að sjávarmáli beggja vegna. Leifar af garð
inum sáust á um 80 metra löngum kafla í brekkunni austan Bakkavarar
árið 1980 og náði hann þar langleiðina niður að sjó. Á Valhúsahæð
sést enn í garðinn á allt að 300 m löngum kafla en það sem eftir er af
honum er nokkuð sokkið í jörðu. Garðurinn er mikið hruninn. Víðast
er hann um 0,5 m á hæð og 1 m á breidd. Skörð eru í garðinum á nok
krum stöðum.
Gott er að átta sig
á legu garðsins út frá
merkjasteini, þ.e. grá
grýtisbjargi sem á er
klappað „landamerki“,
en hann er áberandi
vestast á hæðinni. Ekk
ert er vitað um aldur
áletrunarinnar.
Þvergarður hefur frá
fornri tíð markað land
milli Ness og bæjanna
austarlega á nesinu og
því lítil ástæða til að ætla að klappað hafi verið í steininn til að marka
af land milli austur- og vesturness. Líklegra má e.t.v. telja að steinninn
hafi átt að marka land milli norðan- og sunnanverðs ness. Þá hugsan
lega merki Bakka og Ness eða upphaf markalínu milli Mýrarhúsa/Eiðis
og Hrólfsskála.
Þegar grafið var fyrir húsgrunni við Valhúsabraut 18 árið 1992 var
rofið skarð í þvergarðinn. Garðurinn sást þá allvel í sniði og gafst tæki
færi fyrir fornleifafræðinga til að kanna hann. Afstaða öskulaga gaf ekki
ótvíræðar heimildir um aldur garðsins en jarðvegurinn varðveitir tvö
áberandi öskulög. Eldra lagið, sem nefnt hefur verið miðaldarlagið, er
talið hafa myndast við gos í sjó á Reykjanesi um 1226-1227. Efnasam
setning efra öskulagsins sýnir að um Kötluösku er að ræða og féll ask
an í eldgosi kringum árið 1485 eða 1500.
Heimildir: Guðmundur Ólafsson, Kristinn Magnússon og Jóhann
Helgason. Fornleifaskráning á Seltjarnarnesi sem unnin var fyrir
umhverfisnefnd. Útgefin 2006.
F.h. umhverfisnefndar,
Margrét Pálsdóttir, formaður

Vönduð vinna

Steinsmiðjan Mosaik

Stofnað 1952

Hamarshöfði 4 - sími 587-1960 - www.mosaik.is

Sími: 511 1188

Geri við allar tegundir startara, alternatora, beinar
innspýtingar, rafmagn í bílum og bátum.

Sævar

Bíla- og bátarafmagn
Sími 561-1466 - Kirkjubraut 13, Seltjarnarnesi

Bókag jöf til Malaví
Mýrarhúsaskóli hefur átt vina
skóla í Malaví í 14 ár. Við höfum
sent þeim margar góðar gjafir sem
hafa komið sér vel í skólastarfinu.
Síðastliðið haust kom ráðuneyt
isstjóri menntamála í Malaví í heim
sókn til okkar og sagði að það sem
allra helst skorti í skólana í Malaví
væri lesefni. Við erum svo heppin

að undafarin ár hafa DHL hraðflut
ingar sent fyrir okkur án endur
gjalds kassa til Malaví. Með góðri
hjálp nemenda, starfsfólks á Bóka
safni Seltjarnarness og bókasöfnum
Mýró og Való tókst okkur að fylla
átta stóra kassa af alls konar bókum
sem voru sendir af stað nýlega.

vantar þig
RAFVIRKJA?
Endurnýjun eldri lagna // nýlagnir
ljósleiðaralagnir // TÖFLUSKIPTI
Dyrasímalagnir // Sjónvarpslagnir
Inni og útilýsing // Garðalýsing
Ljósahönnun // ráðgjöf // o.fl.

fljót og góð þjónusta

Rafspor

páll einar kristinsson // löggiltur rafverktaki

894.2519 RAFSPOR@SIMNET.IS

rafmagn@mi.is
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Fréttir úr
starfi
Nesklúbbsins

Planlagt til framtíðar

Framkvæmdir á fullu.
Ljósm. GJO/nærmynd

Meistaramótið 2014 komið í gang.
Ljósm. GJO/nærmynd

Fimmtugasta meistaramótið
Meistaramót Nesklúbbsins átti
að hefjast s.l. laugardag, en vegna
veðurs þurfti að aflýsa leik þennan
fyrsta dag mótsins, sem stendur til
12. júlí. Þátttaka í meistaramótinu
er að vanda afar góð en 192 voru
skráðir til leiks sem lætur nærri að
vera 30% félaga.
Mörgum þykir mótið vera, árlegur
hápunktur golfvertíðarinnar. Þessa
daga er geysimikið um að vera á vell
inum og í skálanum og það er glatt á

Að undaförnu hefur verið mikið
rask vegna framkvæmda við veg
og starfsaðstöðu framan við véla
geymslu klúbbsins.
Þegar klúbburinn hlaut umhverf
isvottun GEO í vor varð ljóst að
nauðsynlegt væri að ráðast í þess
ar aðgerðir vegna mengunarvarna
sem uppá vantaði. Með frábæru
samstarfi við bæjarfélagið sem

snýst m.a. um eins konar vinnu
skipti, þar sem golfklúbburinn tekur
að sér slátt og alla umhirðu á nýja
grasvellinum á Valhúsahæð næstu
árin, var mögulegt að hrinda þessu
þarfa verki í framkvæmd.
Allir sem að stóðu eiga þakk
ir skyldar og hamingjuóskir með
glæsilegan árangur.

hjalla og gaman að koma í heimsókn
og fylgjast með gangi mála. Skor eru
færð jafnóðum inn á skrautritaða
töflu sem sýnir hæðir og lægðir í gol
fleik hvers einasta þátttakanda.
Völlurinn er opinn fyrir almenn
an golfleik á kvöldin til þriðjudags
kvöldsins 10. júlí en eftir það er hann
lokaður þar til síðdegis laugardaginn
12. Æfingasvæðið er opið öllum eins
og venjulega og allir velkomnir til
Krissa í kaffi, meðlæti, mat og drykk.

Veisluborð náttúrunnar.
Ljósm. GJO/nærmynd

Veisluborð náttúrunnar
Kristín Jónsdóttir við vöfflubakstur.
Ljósm. GJO/nærmynd

Fjölsótt og velheppnuð
afmælis- og heiðursmót
Fimmtudaginn 12. júní var
öllum félögum boðið til afmæl
ismóts á Nesvellinum í tilefni 50
ára afmælis klúbbsins. 188 félag
ar tóku þátt í mótinu og sporð
renndu í leiðinni á fjórða hund
rað vöfflum sem afmælisnefndin
bakaði með góðri aðstoð vildar
vina sinna.
Þetta var afar ánægjulegur
dagur og sýndi enn og aftur hinn
góða félagsanda sem rýkir innan

klúbbsins.
Opna Pétursmótið, til heiðurs
Pétri heitnum Björnssyni var svo
haldið þann 28. júní. Fjölskylda
Péturs hafði veg og vanda af mót
inu og verðlaun voru sérlega veg
leg. Neskúbburinn færir bestu
þakkir öllum sem að þessum
tveimur mótum komu, jafnt að
undirbúningi og framkvæmd sem
og þátttakendum.  

Þessa dagana er fuglalíf með miklum blóma í Suðurnesi. Það heppn
ast þó ekki allt sem skyldi eins og meðfylgjandi mynd Guðmundar Kr.
Jóhannessonar sýnir.

Ólafur Björn stendur
í ströngu
Ólafur Björn Loftsson, margfaldur
klúbbmeistari karla í NK, vann nýlega
úrtökumót fyrir Opna breska meist
aramótið sem veitti honum þátttöku
rétt á lokaúrtökumótið þar sem keppi
nautar hans voru frægir kylfingar.
Ólafur Björn Loftsson endaði í 25.
sæti á lokaúrtökumótinu sem fram fór
á Glasgow Gailes vellinum. Ólafur lék
hringina tvo á 75 (+4) og 73 (+2) en Ólafur Björn leggur sig fram við
aðeins sjö kylfingar náðu að leika undir lesturinn.
pari á þessu móti.
Ljósm. GJO/nærmynd
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Í tilefni af 40 ára afmæli Seltjarnarnesbæjar:

T

Byggðin frá landn ámsö ld

alið er að byggð á Sel
tjarnarnesi eigi rætur aft
ur á landnámsöld. Forn
leifarannsóknir benda til
þess að búið hafi verið með reisn
í Nesi á Seltjarnarnesi á þeirri tíð.
Ness er þó fyrst getið í rituðum
heimildum í kirknatali Páls bisk
ups frá því um 1200 en þar er þá
risin kirkja helguð heilögum Niku
lási. Fyrstu ábúendur sem vitað er
um í Nesi voru Hafurbjörn Styr
kársson og Guðrún Þorláksdóttir
sem talin eru hafa verið þar á 13.
öld. Um siðaskipti var jörðin Nes
komin í eigu Skálholtsstóls og lenti
síðar undir Danakonungi. Talið er
að ýmist veraldlegir valdsmenn
eða prestar hafi setið í Nesi fram
um 1760.
Athafna manna í Seltjarnarnes
hreppi hinum forna er þó fyrst get
ið í heimildum á árinu 1581 að hin
svokallaða Seltjarnarnessamþykkt
var gerð sem fjallaði um tillag hús
manna og hjáleigumanna til hrepps
arfa eða það sem kallað er útsvars
greiðslur á nútímamáli. Á fundi sem
haldin var í Reykjavík sem þá var
aðeins bær í Seltjarnarneshreppi
kom sú skoðun fram að margir hús
menn og hjáleigumenn væru betur
efnum búnir en bændur á lögbýlum.
Því bæri þeim að leggja sitt af mörk
um til hreppsmála.  

Á milli Kollafjarðar og
Skerjafjarðar
Seltjarnarneshreppur hinn forni
náði yfir allt nesið á milli Kollafjarð
ar og Skerjafjarðar og allt til fjalla.
Til marks um það má nefna að þing
staður Seltirninga var í Kópavogi
fram eftir 18. öld. Smám saman voru
ýmsar jarðir teknar undan Seltjarn
arneshreppi og var hluti jarðarinnar
Reykjavíkur fyrst tekin undan. Var
það gert fyrir tilstuðlan Rentukamm
ersins í Kaupmannahöfn árið 1786.
Reykjavík varð þó ekki sérstakt lög
sagnarumdæmi fyrr en 1803 og hey
rði hún undir hreppstjóra Seltjarn
arness til þess tíma. Þessi þróun
hélt áfram og hafa landamörk jarða
í hinu forna hreppi orðið að mörk
um sveitarfélaga þar á meðal á milli
Reykjavíkurborgar og Seltjarnarnes
kaupstaðar. Í byrjun unnu sveitar
félögin saman að framfærslumálum
en endanlegur skilnaður Reykjavík
ur og Seltjarnarness fór síðan fram
á árunum 1847 og 1848. Fyrstu sveit
arstjórnarlög voru sett hér á landi
á árinu 1872 og þremur árum síðar
var fyrsta hreppsnefnd Seltjarnar
neshrepps valin og kom hún saman
til fundar 4. nóvember það ár.

Áttu ekki alltaf sjö daga
sæla
Seltirningar áttu ekki alltaf sjö
daga sæla og var hagur Nesbúa
almennt slæmur fram yfir miðja 19.
öld. Hann lagaðist þó nokkuð eft
ir 1875 að sjósókn efldist og hélst
nokkuð fram yfir aldamótin þótt
staða manna væri misjöfn. Á árinu
1875 var talið að einungis um 15 til
20 af um 60 búendum í hreppnum
hefðu örugga framfærslu. Á þeim
tíma var nokkur ásókn í að setjast
að á Seltjarnarnesi sem þurrabúð
arfólk enda landþrengsli farin að
gera vart við í sveitum og fólk tek
ið í auknu mæli að leita á mölina.
Hreppsnefnd Seltjarnarneshrepps
var afar treg til þess að veita
mönnum aðsetursleyfi trúlega af
ótta við að fólk gæti ekki séð fyr
ir sér og sveitarfélagið myndi hafa
kostnað af.

Skorið af hreppnum
Árið 1929 var samþykkt í bæjar
stjórn Reykjavíkur að leggja allan
Seltjarnarneshrepp undir Reykjavík.
Þessi samþykkt mætti harðri and
stöðu hreppsnefndar Seltjarnarnes
hrepps auk þess sem margir þing
menn voru á móti svo harkalegum
aðgerðum. Að endingu var tillaga
um þessa sameiningu eða innlimun
felld á Alþingi. Smám saman voru
fleiri og fleiri jarðir teknar undan
Seltjarnarnesi og höfðu jarðirnar
Eiði, Bústaðir og Breiðholt verið
teknar undan hreppnum árið 1923
og Skildinganes og Þormóðsstað
ir 1932. Með því var búið að taka
helsta þéttbýlissvæði Seltjarnarnes
hrepps undan honum og leggja und
ir Reykjavík. Síðar voru fleiri jarðir
teknar þar á meðal Elliðavatn og
Hólmur 1943. Árið 1947 kom síðan

til slita á milli Kópavogs og Seltjarn
arneshrepps. Árið eftir var Seltjarn
arneshreppur hinn nýi orðin til sem
sjálfstætt samfélag um 500 manna á
nesinu framvert við Reykjavík.

Byggðin efldist
Eftir þetta fór byggð að eflast í
þessu nýja sveitarfélagi sem afmark

aðist af nesinu einu. Hinir eldri
atvinnuvegir landbúnaðar og sjó
sókn drógust saman en ýmis þjón
usta kom í staðinn. Seltirningar
sóttu einnig þjónustu til Reykjavíkur
eins og þeir hafa gert síðan og sam
starf þróaðist við stóra nágrannann
í austri. Árið 1964 var farið að ræða
um aðalskipulag fyrir Seltjarnarnes
en til þess tíma hafði nánast ekkert
skipulag verið í gildi á nesinu sem
samanstóð að miklu leyti af bújörð
um og lögbýlum. Áfram var unnið
að skipulagningu og eflingu sveitar
stjórnarstarfsins og var Björn Þor
láksson ráðinn fyrsti sveitarstjóri á
Seltjarnarnesi 1957. Jón G. Tómas
son, síðar borgarritari í Reykjavík
var sveitarstjóri um nokkurt skeið
en lengst allra var Sigurgeir Sigurðs
son sveitar- og síðar bæjarstjóri á
Seltjarnarnesi eða alls í 37 ár og sat
fjóra áratugi í sveitar- og síðar bæj
arstjórn. Frá þeim tíma hafa tveir
gegnt bæjarstjórastarfi á Seltjarn
arnesi. Jónmundur Guðmarsson frá
2002 til 2009 og Ásgerður Halldórs
dóttir frá 2009.
Byggt á Seltirningabók.

heitur matur
í hádeginu
og á kvöldin
taktu meÐ
eða

borÐaÐu á staÐnum
Alvöru matur

eða
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G r ó t t u s í Ð a n

www.grottasport.is

Fimmti flokkur
Faxaflóameistari

Stelpurnar í sjötta
og sjöunda flokki
Stelpurnar í 6. og 7. flokki
kvenna í fótboltanum tóku þátt
í nokkrum mótum í vetur með
flottum árangri. Síðasta ævintýri
þeirra var á Vísmóti Þróttar 31.
maí síðastliðinn þar sem 6. flokk
ur kvenna tefldi fram 2 liðum.
Þær stóðu sig með mikilli prýði,
börðust vel, skoruðu flott mörk og
lögðu góðan grunn að sumrinu.
Stelpurnar fóru einnig á Lands

bankamót Tindastóls helgina 27.
-  29. júní. Nú eru þær að undir
brúa sig fyrir þátttöku í Símamót
inu sem verður haldið í Kópavogi
17. til 20. júlí. Nú er sumarið byrj
að og fótboltinn farinn á fullt  og
við hvetjum stelpur endilega til að
mæta og prófa æfingu. Æfingar hjá
6. og 7. flokki kvenna eru á Gróttu
velli, mánudaga - fimmtudaga frá
13:00-14:00.

Berta í Knattspyrnuskóla
KSÍ á Laugarvatni
Berta Sóley Sigtryggsdóttir var í
júní fulltrúi Gróttu í Knattspyrnuskóla
KSÍ á Laugarvatni. Hvert félag fær að
senda eina stúlku á eldra ári í 4. flokki
í skólann sem stendur yfir í 5 daga.
Alls sendu 29 félög fulltrúa í skólann
að þessu sinni og æfðu stelpurnar oft
ast tvisvar sinnum á dag og voru það
þjálfarar yngri landsliða Íslands sem
stýrðu æfingunum. Berta Sóley, sem er
14 ára, er lykilmaður í 4. flokki Gróttu/
KR sem hefur farið vel af stað í sumar
og er með 6 stig eftir þrjá leiki.
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Þessir flottu strákar í 5. flokki
Gróttu urðu Faxaflóameistarar
A liða í maí.
Þeir spiluðu fanta vel og unnu
verðskuldaðan titil. Ekki síst vegna
þess hve liðsheildin er góð og bolt
inn gengur vel á milli manna. Það
má segja að taktar sem sjást núna

á skjánum frá Brasilíu hafi sést á
vellinum hjá þessum efnilegu pilt
um. Sendingar, skæri, skallar og
markvarsla á heimsmælikvarða!
Það er bjart framundan. Þjálfari er
Valdimar Stefánsson og honum til
aðstoðar er Arnar Axelsson.

Anna Úrsúla komin
aftur á Nesið
Anna Úrsúla Guðmundsdótt
ir hefur skrifað undir tveggja ára
samning við Handknattleiksdeild
Gróttu. Þau eru fá orð sem lýsa
þeim hvalreka fyrir Gróttuliðið
en Anna Úrsúla hefur verið einn
besti leikmaður úrvalsdeildarinn
ar undafarinn áratug. Anna Úrsúla
snýr nú til baka á Nesið eftir að
hafa leikið með Val undanfarin
fimm árin.
Önnu þarf vart að kynna fyr
ir handknattleiksfólki og hvað þá í
Gróttu en hún hefur tvívegis verið
valin Íþróttamaður Gróttu þar sem
hún lék með yngri flokkum félagsins
og meistaraflokki. Anna Úrsúla varð
Íslandsmeistari með Val í fyrra og
var valin besti varnarmaður deild
arinnar. Hún kom sterk til baka til
Valsliðsins eftir barnsburð og átti

Anna Úrsúla Guðmundsdótt
ir ásamt Arnari Þorkelssyni
formanni Handknattleiksdeildar
Gróttu.

frábæra úrslitakeppni.
Anna mun fylla það skarð sem
Lene Burmo skildi eftir sig en Lene
snéri aftur til Noregs og mun leika
þar með úrvalsdeildarliðinu Skrim á
næstu leiktíð.
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SELTIRNINGUR MÁNAÐARINS

Ný stjórn kraftlyftingafélagsins Gróttu: Aron Du Lee Teitss on,
Agnes Kristjónsdóttir, Sólveig H. Sigurðardóttir, Ingimundur Björg
vinsson, Hulda Pjetursdóttir gjaldkeri, Erla Kristín Árnadóttir formað
ur félagsins, Brynhildur L. Björnsdóttir ritari og Borghildur Erlings
dóttir varaformaður. Á myndina vantar Ragnheiði K. Sigurðardóttur.

Komin var tími til
að stofna félag
Kraftlyftingafélag Gróttu var formlega stofnað mánudaginn 28 nóvem
ber árið 2011. Forsagan er sú að Seltirningarnir Borghildur Erlingsdótt
ir, Hildur Sesselja Aðalsteinsdóttir og Erla Kristín Árnadóttir sendu aðal
stjórn Gróttu formlegt erindi þar sem þær lögðu til að Kraftlyftingafélag
yrði stofnað undir Gróttu. Þær stöllur höfðu þá verið að keppa undir
merkjum Kraftlyftingadeildar Ármanns og fannst tími til komin að á Sel
tjarnarnesi væri til deild.
Ingimundur Björgvinsson kraftlyftingamaður og styrktarþjálfari hjá
World Class var og er þjálfari þeirra og hvatti hann þær eindregið til að
koma þessu á koppinn. Hefur Ingimundur allar götur síðan verið einn helsti
þjálfari liðsins og komið fjölmörgum iðkendum af stað í þessa frábæru
íþrótt. Frábær árangur hefur náðst hjá félaginu frá upphafi; en keppendur
Gróttu hafa sankað að sér verðlaunum á flestum mótum allar götur síðan
2011 og er ekkert lát þar á nema síður sé. Formaður félagsins er Erla Kristín
Árnadóttir lögfræðingur hjá Fangelsismálastofnun. Meðal afreka félagsins
eru eftirfarandi titlar:
1. Sæti - Íslandsmeistaramót í bekkpressu 28.01.2012
1. Sæti - Íslandsmeistaramót í kraftlyftingum 24.03.2012
1. Sæti - Íslandsmeistaramót í réttstöðulyftu 15.09.2012
2. Sæti - Bikarmeistramót í kraftlyftingum 24.11.2012
-->Íslandsmeistarar í kraftlyftingum árið 2012<-1. Sæti - Íslandsmeistaramót í bekkpressu 19.01.2013
1. Sæti - Íslandsmeistaramót í kraftlyftingum 23.03.2013
1. Sæti - Íslandsmeistaramót í klassískum Kraftlyftingum 11.05.2013
1. Sæti - Íslandsmeistaramót í réttstöðu 14.09.2013
1. Sæti - Bikarmót í kraftlyftingum 23.11.2013
-->Íslandsmeistarar í kraftlyftingum árið 2013<-1. Sæti - Íslandsmeistaramót í bekkpressu 18.01.2014
1. Sæti - Íslandsmeistaramót í klassískum kraftlyftingum 08.02.2014
1. Sæti - Íslandsmeistaramót í kraftlyftingum 08.03.2014
Félagið er á INSTAGRAM grottakraft og á Facebook Kraftlyftingafélagið
Grótta.
Áhugasamir um að ganga í félagið, styrkja það eða fá upplýsingar geta
sent inn póst á grottakraft@gmail.com

www.grottasport.is

Seltirningur mánaðarins að þessu
sinni er Lárus Gunnarsson. Hann
er uppalinn Seltirningur og hef
búið hér alla sína ævi. Hann hef
ur æft handbolta frá 5 ára aldri
með Gróttu og var hluti af sterk
um 94 árgangi sem urðu 4 sinn
um Íslandsmeistarar og er í dag
markmaður í bæði meistara
flokki og 2. flokki. Á keppnis
tímabilinu sem lauk var Lárus
valinn besti leikmaður 2. flokks
karla auk þess sem hann var val
inn í U20 ára landslið Íslands.
Hann hefur þjálfað handbolta hjá
Gróttu undanfarin 7 ár og nú í ár
var hann þjálfari 4. flokks karla
sem urðu Íslandsmeistarar í lok
tímabilsins.
Fullt nafn? Lárus Gunnarsson.
Fæðingard. og ár? 19. desember
1994.
Starf? Í sumar er ég bæjarfógeti í litlu
bæjarfélagi fyrir utan Valhúsaskóla.
Farartæki? Blár VW Polo. Gengur
stundum undir nafninu “Læðan”.
Helstu kostir? Ætli ég láti ekki aðra
dæma um það.
Eftirlætis matur? Maturinn hjá
mömmu og Maríu frænku á hátíðisdög
um klikkar seint. Þegar systurnar taka sig
til í eldhúsinu er fátt sem getur klikkað.
Svo kann Pabbi líka að búa til “spareribs” og eru þau svosem ágæt líka.
Eftirlætis tónlist? Það kemst enginn
nálægt því að vera með tærnar þar sem
Beyoncé hefur hælana.
Eftirlætis íþróttamaður? Niklas
Landin. Svo er Bóbó orðinn ansi fær á
sínu sviði.
Skemmtilegasta sjónvarpsefnið?
Í augnablikinu verð ég að segja The O.C
og 24.
Besta bók sem þú hefur lesið?
Grafarþögn eftir Arnald Indriðason. Svo
gaf pabbi mér bókina “The big book of
breast” í jólagjöf og glugga ég stundum
í hana.
Uppáhalds leikari? Sylvester Stallone.
Svo lék Beyoncé einu sinni í bíómynd og
því verð ég að nefna hana.
Besta kvikmynd sem þú hefur séð?
Rocky, Rambo og Fast and the furious.
Get ekki gert upp á milli þeirra.

Hvað gerir þú í frístundum þínum?
Þær eru nú ekkert alltof margar, nota þær
oftast bara að slaka á.
Fallegasti staður sem þú hefur
komið á? Jafnast fátt á við spegilslétt
Þingvallavatn á sólríkum degi.
Hvað metur þú mest í fari annarra?
Heiðarleika.
Hvern vildir þú helst h
 itta?
Hef heyrt að afi minn hafi verið merkis
maður og væri gaman að fá kvöldstund
með honum.
Uppáhalds vefsíða? Ætli ég fari ekki
oftast inn á íþróttasíður landsins.
Hvað vildir þú helst fá í afmælis
gjöf? Sem bláfátækur námsmaður er
alltaf gaman að fá smá pening í vasann.
Annars hefði ég ekkert á móti því að fá
t.d. Aston Martin frá pabba.
Hvað myndir þú gera ef þú ynnir
5 milljónir í happdrætti? Myndi
bjóða drengjunum í Séntilmannaklúbbn
um Frey í menningarferð til Ibiza eða
eitthvað álíka. Restin færi svo í hana Söru
mína.
Hvað myndir þú gera ef þú værir
bæjarstjóri í einn dag? Stækka golf
völlinn, laga bílastæðamálin hjá íþrótta
húsinu og byggja loksins almennilegt fim
leikahús í bænum fyrir prinsessurnar þar.
Að hverju stefnir þú í framtíðinni?
Eiga farsælt og hamingjusamt líf.
Hvað gerðir þú í sumarfríinu?
Fyrst og fremst æfa fyrir komandi
keppnistímabil. Ætla kíkja til Akureyrar
og keyra líklegast hringinn í kjölfarið.
Loka svo sumrinu í helgarferð í Köben í
byrjun ágúst.

Sími: 511 1188

