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Elstu börn in í Leik skóla Sel tjarn
ar ness æfðu upp og sýndu Trölla
söng leik sem sýnd ur var í til efni 
af Degi leik skól anna, 6. febr ú ar 
sl. For eldr ar og að stand end ur 
mættu og var góð ur róm ur gerð
ur að leik og inn lif un ar hæfi leik
um þessa unga fram tíð ar fólks. Hleðsla - Sala - Þjónusta

Helluhrauni 10 - Hfj.
Sími 565-4080

Verslum við litla manninn



Í at hug un er að reisa hjúkr un ar
heim ili á Sel tjarn ar nesi á lóð við 
Safna tröð skammt frá lóð Lækn
inga minja safns ins. Arki tekt ar 
hjúkr un ar heim il is ins telja kost inn 
við þá stað setn ingu fel ast í því 
hversu rúm lóð in er og að hæð ar
mun ur inn an lóð ar inn ar sé til tölu
lega lít ill. 

„Þetta býð ur upp á tæki færi til að 
reisa hjúkr un ar heim il ið sem bygg
ingu á einni hæð, sem reynd ist 
ekki  mögu legt á upp runa legri lóð 
sök um þrengsla og land halla. Auk 
þess býð ur lóð in við Safna tröð upp 
á fjöl breytt ari mögu leika varð andi 
að komu að bygg ing unni, en bæj
ar stjórn mun taka ákvörð un um 
þessa stað setn ingu á næstu vik um. 
Ef þessi nýja stað setn ing verð ur 
sam þykkt er áætl að að hönn un ar
vinna hefj ist þeg ar í stað. Fram
kvæmd ir verða boðn ar út í kjöl far ið 
en gert er ráð fyr ir að nýtt hjúkr un
ar heim ili á Sel tjarn ar nesi verði til
bú ið seinni hluta árs ins 2014,“ seg ir 
Ás gerð ur Hall dórs dótt ir bæj ar stjóri 
í sam tali við Nes frétt ir.

Ráð gert var að byggja heim il

ið í jaðri Val
h ú s a  h æ ð  a r 
við kirkj una 
en á fundi sín
um 7.12. 2012 
bók aði  Skipu
lags og mann
virkja nefnd að 
óbreytt til laga 
arki tekta félli 
ekki að byggða
mynstri og götu mynd svæð is ins 
og skyggndi á ásýnd kirkj unn ar. 
Sam kvæmt samn ingi við vel ferð ar
ráðu neyt ið frá 30.12.2010 er kveð
ið á um 30 rýma hjúkr un ar heim ili á 
Sel tjarn ar nesi og sam kvæmt samn
ingn um mun Sel tjarn ar nes bær 
leggja heim il inu til lóð og ann ast 
hönn un og bygg ingu þess. 
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Nesfréttir koma út mána›arlega og er dreift frítt í hvert hús á Seltjarnarnesi
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www.borgarblod.is

Frábæraðstaða
tilheilsuræktar

Leið ari

Nú ætla ég að 
koma mér í form!

Nesbúinn

Íþrótta mið stöð in á Sel tjarn ar nesi með Sund laug Sel tjarn ar ness 
og World Class við hlið ina hef ur sleg ið í gegn á með al fólks á Sel
tjarn ar nesi og í Vest ur bæ Reykja vík ur. Þessi heilsu lind dreg ur til 

sín fjölda fólks á hverj um degi. Auk heilsu efl ing ar inn ar virk ar þessi 
sam stæða heilsu og hreyf an leika einnig líkt og fé lags mið stöð og jafn
vel skemmti stað ur. Auk þess að næra lík amann með heil brigðri hreyf
ingu hitt ist fólk, spjall ar sam an og deil ir sjón ar mið um á mönn um og 
mál efn um á hverju tíma. Fólk nýt ur þess að slaka á frá erli dags ins og 
láta sér líða vel í hinu heilsu væna um hverfi og styrkja lík ama og efla 
huga. Frá þess um stað er einnig stutt í alla þjón ustu sem ger ir fólki 
auð veld ara fyr ir. 

Á álags tím um má sjá að flest eða öll bíla stæði eru nýtt. Nokk uð hef
ur ver ið kvart að und an því að erfitt sé að leggja bíl um við íþrótta mið
stöð ina þeg ar líð ur að síð degi. Í því sam bandi má benda á bíla stæði 
sem að eins eru í um 100 metra fjar lægð á horni Suð ur strand ar og 
Nes veg ar og eru lít ið sem ekk ert nýtt á sama tíma. Fólki sem ástund ar 
hreyf ingu og heilsu efl ingu í frá bærri að stöðu á Sel tjarn ar nesi ætti ekki 
að reyn ast erfitt að rölta þenn an spöl að íþrótta mið stöð inni.

K

20% afsláttur
fyrir eldri borgara og

öryrkja miðað við staðgreiðslu

Hjúkrunarheimilið
viðSafnatröð?

www.eignaumsjon.is
S. 585 4800, Suðurlandbraut 30.

Aðalfundur 
framundan?

Heildarlausn í 
rekstri húsfélaga.

Ás gerð ur 
Hall dórs dótt ir.



Reynir Björnsson
lögg. fasteignasali  

Glæsiíbúðir á Seltjarnarnesi
Allar nánari upplýsingar og teikningar á skrifstofu okkar Síðumúla 21 

 sími 588-9090 – skráum nöfn áhugasamra

Hrólfsskálamelur 10-18
Glæsilegt þriggja hæða lyftuhús með frábæru útsýni. Alls 30 íbúðir. Stæði í bílageymslu.

Um er að ræða 30 íbúðir á 1., 2. og 3. hæð. Þar af þrjár endaíbúðir með stórum 
svölum. Íbúðirnar eru tveggja til fimm herbergja og stærð 90-230 fm. 

Allar íbúðir eru með svölum ýmist til suðurs eða vesturs.

Nýbyggingin er staðsett sunnan 
megin á Seltjarnarnesi með mjög 
góðu útsýni til suðurs yfir flóann. 
Stutt er í skóla, verslanir, sund, 
íþrótta- og tómstundamannvirki
og heilsugæslu.  

Afhending er um mitt ár 2014
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Eins og kunn ugt er úr frétt um 
rann samn ing ur um Lækn inga
minja safn ið út þann 31. des em ber 
2012. Meiri hluti bæj ar stjórn ar Sel
tjarn ar nes bæj ar tók þá ákvörð
un, sem helg ast af þró un og stöðu 
máls ins, að standa ekki að end
ur nýj un gild andi samn ings hvað 
varð ar rekst ur safns ins. Ás gerð ur 
Hall dórs dótt ir bæj ar stjóri seg ir að 
bær inn muni því ekki bera ábyrgð 
á rekstri þess frá fram an greind um 
tíma. 

Ás gerð ur seg ir í sam tali við Nes
frétt ir að fram að hruni hafi ver ið 
bjart ir tím ar á Ís landi er síð ar hafi 
reynst tál sýn. Hrun ið hafi skap að 
mikla erf ið leika í rekstri bæj ar fé
lags ins og fjár hags stað an þrengd ist 
svo um mun aði. „Meiri hluti bæj ar
stjórn ar Sel tjarn ar nes bæj ar tel ur 
rekst ur Lækn inga minja safns ins eiga 
að vera á hendi mennta og menn
ing ar mála ráðu neyt is ins, enda sé 
um að ræða ábyrgð ar safn í þágu 
þjóð ar inn ar allr ar. Þá er einnig ljóst 
að það rekstr ar fram lag ráðu neyt is
ins sem til greint er í samn ingn um 
mun að eins duga fyr ir litl um hluta 
af þeim heild ar kostn aði sem fyr ir
sjá an leg ur er við rekst ur jafn sér
hæfðs safns og Lækn inga minja safns 
og af þeirri stærð argráðu sem hér 

um ræð ir. Kostn að ur um fram þetta 
fram lag myndi því að öllu óbreyttu 
falla á Sel tjarn ar nes bæ.“ Ás gerð
ur seg ir að náðst hafi sam komu lag 
um náið sam ráð og sam starf við 
mennta og menn ing ar mála ráðu
neyt ið um að flytja ábyrgð ina af 
rekstri Lækn inga minja safns Ís lands 
yfir á ráðu neyt ið en einnig hafi bær
inn  ósk að eft ir fundi með ráðu neyt
inu við fyrsta tæki færi til að kanna 
hvort finna megi þeirri bygg ingu 
við Nes stofu sem hef ur ver ið ætl uð 
und ir Lækn inga minja safn Ís lands 
verð ugt hlut verk áður en fram
kvæmd um verð ur hald ið áfram og 
lok ið. Í fram haldi af þess um við ræð
um verð ur tek in ákvörð un um hvort 
gerð ur verði á hin um breyttu for
send um nýr samn ing ur milli að ila 
um mál ið, þ. á m. skipt ingu mögu
legs kostn að ar vegna fram kvæmda, 
sem tald ar yrðu nauð syn leg ar. Það 
hvíl ir þungt á okk ur full trú um í bæj
ar stjórn nú þeg ar við sjá um fram 
á að ekk ert verði af fyrri áform
um um ný bygg ingu safns ins að 
vel tak ist um lykt ir máls ins í heild. 
Mun um við með hags muni bæj ar
búa Sel tjarn ar ness fyrst og fremst 
að leið ar ljósi leggja okk ur fram um 
að svo megi verða,“ seg ir Ás gerð ur 
Hall dórs dótt ir bæj ar stjóri.

Ábyrgðarsafní
þáguþjóðarinnar

Sími 414 9900 www.tekkland.istekkland@tekkland.isHoltagörðumReykjavíkurvegiBorgartúni

.

Samanburður á verðskrá aðalskoðunar bifreiða 
undir 3.500 kg að leyfðri heildarþyngd, skv. 

vefsíðum fyrirtækjanna 1. janúar 2013

8.945

9.840

9.600

Tékkland

Aðalskoðun

Frumherji

LækningaminjasafnÍslands:

Sel tjarn ar nes bær fær 4,2 af 
5 mögu leg um þeg ar Capacent 
spurði um þjón ustu við barna fjöl
skyld ur. Bær inn er þar í fyrsta 
sæti af öll um sveit ar fé lög um 
lands ins, sam kvæmt ár legri könn
un Capacent. ,,Nið ur stað an und ir
strik ar já kvætt við horf bæj ar búa 
til sam fé lags þjón ust unn ar og er 
okk ur hvatn ing að halda áfram á 
sömu braut,” seg ir Ás gerð ur Hall
dórs dótt ir bæj ar stjóri.

Sam kvæmt könn un inni eru 
um 95% íbúa Sel tjarn ar nes bæj
ar ánægð ir með bú setu skil yrði 
bæj ar fé lags ins.  Bær inn fær ein
kunn ina 4,5 af 5 mögu leg um og er 
með aðra hæstu ein kunn af öll um 
sveit ar fé lög um í land inu. Íþrótt
ir, menn ing og mál efni aldr aðra 
skora hátt og eru um 91% bæj ar
búa mjög ánægð ir með að stöðu til 
íþrótta iðk un ar og er Sel tjarn ar nes
bær þar í öðru sæti á lands vísu. 
Menn ing ar mál og um hverf is mál 
fá einnig góða um sögn bæj ar búa. 
Í menn ing ar mál um fær bær inn 4,0 
af 5 mögu leg um  og er með hæstu 
ein kunn ina af sveit ar fé lög um í land
inu. Um hverf is mál in skora 4,3 af 5 
mögu leg um  og er bær inn með aðra 
hæstu ein kunn ina af sveit ar fé lög
um í land inu. Í þjón ustu við fatl aða 

þyk ir að eins eitt sveit ar fé lag á land
inu standa fram ar Sel tjarn ar nesi. 
Þá skor ar Sel tjarn ar nes bær hæst 
á lands vísu í þjón ustu við aldr aða. 
Bær inn hef ur kapp kost að að skipu
leggja nær þjón ustu við aldr aða 
í sam ráði við eldri borg ara. Mark
mið ið er að aldr að ir eigi þess kost 
að búa sem lengst á eig in heim ili 
og er það í sam ræmi við yf ir lýsta 
stefnu fé laga sam taka eldri borg ara.

Ás gerð ur Hall dórs dótt ir bæj ar
stjóri seg ir starfs menn bæj ar fé lags
ins leggja sig fram um að hlusta eft
ir hvaða þjón usta skipt ir mála fyr ir 
bæj ar búa. Að baki þeirri að ferða
fræði liggi sú sann fær ing að sam
starf ið skili sér í betra sam fé lagi og 
hag kvæm ari rekstri. Ás gerð ur seg
ir miklu skipta að vel tak ist til með 
skóla stig in sem eru á ábyrgð sveit
ar fé lags ins. Þar má lesa upp örvandi 
skila boð úr könn un Capacent. 
Um 89% íbúa Sel tjarn ar ness  eru 
ánægð ir með leik og grunn
skóla bæj ar ins og er Nes ið  þar 
í  öðru sæti með al sveit ar fé laga 
lands ins. ,,Sel tjarn ar nes bær legg ur 
áherslu á að Nes ið verði áfram leið
andi í skóla, æsku lýðs og íþrótta
starfi á lands vísu, þar sem lögð er 
áhersla á jöfn tæki færi, ár ang ur og 
vellíð an,” seg ir Ás gerð ur að lok um.

Barnafjölskyldur
ánægðaráNesinu



+ Bókaðu núna á icelandair.is Vertu með okkur
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Hugurinn getur skoppað víðar en á Skólavörðuholtinu
Einhverju sinni var kveðið kátt þegar vel lá á ungum Reykvíkingum 
og þeir styttu sér stundir á holtinu upp frá Tjörninni. En langt í suðri, 
undir skínandi sól, dunar líka fjörið í Orlando og opnast heill ævintýra-
heimur með skemmtun og upplifun fyrir alla fjölskylduna. „Ofvitanum“ 
þótti „smúkt“ í grennd við Skólavörðuna – en Orlando slær það allt út. 

* Innifalið: Flug aðra leiðina og flugvallarskattar.

BÆTTU SMÁ ORLANDO Í LÍF ÞITT
Verð frá 41.200* kr.
Þessi ferð gefur frá 2.400 til 7.200 Vildarpunkta aðra leiðina.



6 Nes frétt ir 

Sel ið tók þátt í und ankeppni 
fyr ir söng keppni Sam fés sem 
fram fór í Mos fells bæ nú á dög
un um. Þar tryggði Sel ið sér sæti 
í Söng keppni Sam fés sem hald
in verð ur í Laug ar dags höll inni 
laug ar dag inn 2. mars. 

Það var Gleði sveit in sem keppti 
fyr ir hönd Sels ins og tryllti hún 
hrein lega lýð inn. Hljóm sveit in er 
skip uð þeim, Sindra Krist jáni, Evu 

Kol brúnu, Geir Zoega, Mörtu Mar
íu, Þóru Birgit, Hjalta Þór og Oddi. 
Stóðu þau sig frá bær lega vel og 
eins og áður kom fram tryggðu þau 
sæti í að al keppni Sam fés. Hljóm
sveit in flutti lag ið „All ir Flott ir“ (Sir 
duke) og ósk ar Sel ið Gleði sveit inni 
áfram góðs geng is og mæt um við 
með fríð an hóp ung linga þeim til 
stuðn ings á Sam fés há tíð ina „Sam
fest ing ur inn“.

Seliðísöngkeppni
Samfés

Gleði sveit in keppti fyr ir hönd Sels ins í söngkeppni Samfés. 
Hljóm sveit in er skip uð þeim, Sindra Krist jáni, Evu Kol brúnu, 
Geir Zoega, Mörtu Mar íu, Þóru Birgit, Hjalta Þór og Oddi.

Stólpar & MP banki  
Viðskipti í stöðugri 
uppbyggingu

Stólpar hafa skýra sýn á það hvernig á að byggja 
til framtíðar. Þeir vita að það kostar þekkingu,  
fé og fyrirhöfn að reisa hús. Skýr framtíðarsýn 
skiptir öllu máli í rekstri fyrirtækja.

Þess vegna eru Stólpar í viðskiptum hjá okkur.

Ármúli 13a / Borgartún 26 / 540 3200 / www.mp.is banki atvinnulífsins
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Sig ríð ur Heim is dótt ir hönn uð ur 
er bæj ar lista mað ur Sel tjarn ar nes
bæj ar 2013. Til nefn ing henn ar var 
kunn gjörð laug ar dag inn 26. jan ú ar 
sl. og er hún  sautj ándi Seltirn ing
ur inn til að hljóta þessa nafn bót 
og sá fyrsti sem kem ur úr heimi 
hönn un ar inn ar.  

Í til efni af til nefn ing unni var opn
uð sýn ingu á ljósa hönn un Sig ríð ar 
eða Siggu eins og hún er oft ast köll
uð í Eið is skeri, sýn ing ar sal Seltirn
inga á safna nótt föstu dags kvöld ið 
8. febr ú ar sl. Á sýn ing unni eru ólík 
lýs ing ar form kynnt bæði í hefð
bundn um stíl og einnig óhefð bund
in. Við opn un ina fjall aði Sigga um 

hönn un sína og veitti leið sögn um 
sýn ing una. Hún beindi eink um sjón
um að þeim ótæm andi að ferð um 
og leið um sem hægt er að nálg ast í 
ljósa hönn un og lýs ingu. Eitt af nýrri 
ljós um henn ar er með einota lýs
ingu, sem dug ar í nokk ur ár. Í dag er 
hönn un ljósa ekki síð ur unn in út frá 
fag ur fræði leg um gild um en nota gildi 
þeirra. Í til efni sýn ing ar inn ar var 
einnig efnt til fyr ir fjöl skyldusmiðju 
þar sem fólki var gef in kost ur á 
að vinna und ir hand leiðslu Siggu 
Heim is og leið bein end um frá Bóka
safn inu. Í næsta tölublaði Nesfrétta 
verður ítarlegt viðtal við Sigríði 
Heimisdóttir bæjarlistarmann.

Siggabæjarlistamaður
sýniríEiðisskeri
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Syst urn ar Fann ey og Harpa 
Snæ dís Hauks dæt ur eru 
born ir og barn fædd ir Nes
bú ar og hafa búið í sam

an hús inu frá því að þær fædd ust. 
Þær eru dæt ur Hauks Geir munds
son ar íþrótta og tóm stunda full
trúa Sel tjarn ar nes bæj ar og Guð
rún ar Brynju Vil hjálms dótt ir. Þær 
hafa erft íþrótta á huga föð ur síns 
og hafa ver ið að gera góða hluti 
að und an förnu. Harpa Snæ dís er 
24 ára, stund ar fim leika af full um 
krafti og er hluti af Evr ópu meist
ara liði Gerplu, en Fann ey er að eins 
yngri eða 20 ára hef ur tek ið til við 
kraft lyft ing ar og náð ótrú leg um 
ár angri í bekk pressu þar sem hún 
lyft ir nú tvö faldri þyngd sinni og 
er Íslandsmeistari í bekkpressu. 
Nes frétt ir hittu þær syst ur að máli 
á dög un um.

Þær byrj uð u báð ar í fim leik
um þeg ar þær voru um fjög urra 
ára gaml ar og æfðu af full um krafti 
fram á ung lings ár. Fann ey hætti 
í fim leik un um þeg ar hún var í 
tí unda bekk í grunn skóla, en fór 
þá í sam kvæm is dansa og síð an í 
kraft lyft ing arn ar sem hún stund ar 
nú af full um krafti. Hún seg ir tals
verða breyt ingu að fara úr fín gerð
um hreyf ing um fim leik anna yfir í 
kraft lyft ing arn ar. Þó er það líkt með 
fim leik ana og kraft lyft ing arn ar að 
það er mik il vægt að æf ing arn ar séu 
gerð ar rétt og hafi Ás mund ur Sím
on ar son og Ingi mund ur Björg vins
son einka þjálf ar ar í World Class 
á Sel tjarn ar nesi hjálp að sér mik ið 
með kraft lyft ing arn ar. Fim leik arn ir 
geri það þó að verk um að lík am inn 
sé bet ur bú inn und ir átök in í bekk
press unni og í raun ein hver besta 
und ir staða fyr ir flest ar íþrótta grein
ar. Ekki þurfi mörg ár í fim leik um til 
þess að búa lík amann und ir hvers
kon ar íþrótta þjálf un. 

Gamlaþjálfunin
ertilstaðar

Harpa var í áhalda fim leik um, og 
keppti lengi vel með lands lið inu, 

en hætti þeg ar hún var við nám í 
Mennta skól an um við Sund, en hef
ur nú tek ið þráð inn upp að nýju 
og nú í hóp fim leik um. Hún seg ist 
hafa ver ið fljót að ná sér upp að 
nýju, eft ir að hún ákvað að koma á 
æf ingu í fim leik deild Gerplu. Gamla 
þjálfun in sé enn til stað ar og kunn
átt an gleym ist ekki. Því sé lít ið mál 
að byrja aft ur vegna þess að hafi 
mað ur ein hverju sinni til eink að sér 
fim leik ana sé und ir stað an til stað ar. 
Mál ið sé að ná styrkn um upp aft
ur og þá skipti mark viss ar æf ing ar 
og rétt og hent ugt matar æði miklu 
máli. Harpa keppti með lands lið inu 
í hóp fim leik um á Evr ópu móti í Sví
þjóð í lok árs 2012. Þar vörðu þær 
Evr ópu meist ara tit il sinn og urðu 
Evr ópu meist ar ar í ann að sinn í röð. 

Lið ið henn ar Hörpu vann einnig 
Norð ur landa meist ara tit il í hóp fim
leik um 2009 og 2011.

Borðahvaðsemer
enalltíhófi

Þær syst ur segj ast borða nán ast 
hvað sem er en allt í hófi og velja úr 
það sem er hent ugt fyr ir íþrótt irn ar. 
Þær segj ast alltaf borða hafra graut 
á morgn ana, Mamma þeirra hafi 
kom ið þeim upp á að borða hann en 
nú sé líka mik il vakn ing fyr ir hafra
grautn um. Hann hafi kom ið sterk ur 
inn með fit nes svæð ing unni. Fann ey 
tek ur fram að í kraft lyft ing un um sé 
keppt í þyngd ar flokk um og því ver ið 
að gæta þess að halda sig inn an rétt
ara þyngd ar marka. 

En hvað er framund an hjá þeim 
systr um. Harpa seg ir ís lenska tíma
bil ið vera næst á dag skrá. Að taka 
mót in hér heima, Ís lands mót ið og 
fleiri mót og svo verð ur stefn an 
tek in á Norð ur landa mót í nóv em
ber á þessu ári. Fann ey er að und
ir búa sig fyr ir Norð ur landa mót 
ung linga í kraft lyft ing um sem fer 
fram á Ís landi á 23. febr ú ar næst
kom andi. Hún kveðst verða að ná 
lág mörk um fyr ir þessi stóru al þjóð
legu kraft lyft inga mót og seg ir stefn
una tekna á þau. Að öðru leyti er 
Harpa í há skóla námi á síð ast ári í 
mann fræði, en Fann ey varð stúd ent 
frá Mennta skól an um við Sund síð

ast lið ið vor og er að hluta í námi í 
Há skól an um og að þjálfa fim leika hjá 
Gróttu. Fann ey seg ir þjálfun ina mjög 
skemmti lega og haldi henni enn þá 
svo lít ið tengda fim leika heim in um. 
Þær vinna báð ar hluta starf í sund
laug Sel tjarn ar ness þar sem þær eru 
sund lauga verð ir, en Harpa vinn ur 
einnig í heild söl unni hjá mömmu 
þeirra.

Runnumsjálfkrafa
inníþetta

Þær syst ur segj ast hálf upp ald
ar í íþrótta hús inu á Sel tjarn ar nesi. 
Kom aldrei ann að til greina en að 
fara þessa braut. Þær segj ast koma 
úr íþrótta fjöl skyldu. Fað ir þeirra 
Hauk ur Geir munds son var í lands
lið inu í hand bolta, og þjálf aði af full
um krafti eft ir sinn fer il. Þær segj ast 
báð ar muna vel eft ir því þeg ar þær 
fóru með pabba að þjálfa á kvöld in, 
og fengu að horfa á. Fjöl skyld an öll 
hef ur meira og minna ver ið tengd 
íþrótt un um. Eldri syst ur þeirra, Mar
grét Að al heið ur og Arna Dröfn voru 
í fim leik um þeg ar þær voru yngri og 
Vil hjálm ur bróð ir þeirra próf aði það 
einnig, en lagði seinna stund á hand
bolta og fót bolta. Mamma þeirra seg
ir oft í kald hæðni að hún hafi ver ið 
efni leg í mörg um íþrótt um en hvergi 
góð, hún var þó lengst af í hand bolta. 
Þær segj ast eig in lega hafa runn
ið sjálf krafa inn í fim leik ana en hafa 
ver ið ánægð ar og þess vegna hald
ið áfram. Mamma þeirra sat lengi í 
stjórn og var ein af stofn end um fim
leika deild ar inn ar. Trú lega sé eitt hvert 
íþróttagen í þeim en áhug inn komi 
úr báð um ætt um. Fann ey seg ir að 
amma sín, Fann ey Ófeigs dótt ir, hafi 
til að byrja með haft áhyggj ur af út liti 
henn ar þeg ar hún fór að æfa kraft lyft
ing arn ar. Hald ið að hún yrði stór og 
mik il, en það sé röng ímynd sem búið 
sé að gefa af þess ari íþrótta grein. 
Kraft lyft ing arn ar séu inn an ÍSÍ og því 
eng in ólög leg efni not uð. Kraft lyft
inga deild Gróttu var einmitt stofn uð 
fyr ir ekki svo löngu síð an og þar æfir 
fyrst og fremst flott fólk á öll um aldri 
í kjör þyngd. Þær segja báð ar að það 
sé eink um áhug inn sem skapi þetta 
og þeg ar vel gangi vilji mað ur meira 
og meira. Ekki sé á dag skrá að hætta 
og ekk ert sé því til fyr ir stöðu að vera 
í íþrótt un um til fimm tugs að minnsta 
kosti, íþrótt ir eru lífstíll. Þetta sé allt 
önn ur umbun en að ganga vel í skóla 
og mik ill fé lags skap ur fylgi íþrótta líf
inu. Þetta sé líka besta for vörn in fyr
ir ung menni sem til sé í dag. Íþrótta
þátt taka seinki því oft að ung menni 
fari á djam mið þótt það þurfi ekki að 
vera óhollt sé það gert í hófi. Þetta sé 
alltaf spurn ing um gullnu regl una. Að 
allt sé gott í hófi. 

Viðrunnumsjálfkrafainníþetta

Syst urn ar Fann ey og Harpa Snæ dís Hauks dæt ur afrekskonur af 
Seltjarnarnesi.

Fellihýsitilsölu

Viking fellihýsi árgerð 2004 til sölu. Með sólarsellu, gasmiðstöð,
 og markísu. Nánariupplýsingarísíma8958298.



5 kr. 
lágmarksafsláttur 
á Þinni stöð
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Veldu bensínstöð að eigin vali á www.orkan.is og fáðu 2 krónu viðbótarafslátt
á þeirri stöð, ofan á þann afslátt sem þú hefur í dag*.

Sjá nánar á www.orkan.is.

AFSLÁTTUR VINSTRI HÆGRI!

Símanúmer þjónustuvers: 578 8800 

2 kr. viðbótarafsláttur 
á Þinni stöð

Orkan á Seltjarnarnesi

www.orkan.is/thin-stod

*Almennur afsláttur korthafa/lykilhafa að viðbættum 2 kr. viðbótarafslætti á Þinni stöð er aldrei meiri en 10 kr.
 Afsláttur á Þinni stöð bætist t.d. ekki við upphafsafslátt, afmælisafslátt, Ofurdag eða önnur sértæk afsláttarkjör.
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Einn af föstu lið um Bóka safns ins á 
Sel tjarn ar nesi eru mán að ar leg stefnu
mót Bók mennta fé lags ins fyrsta þriðju
dag í mán uði kl. 19:30. Í febr ú ar kom 
Stein gerð ur Stein ars dótt ir bóka
safns fræð ing ur með meiru og stýrði 
um ræð un um um bók ina Par ís ar kon
una eft ir Paula McLain um, sem fjall ar 
um eina af eig in kon um Hem ingwa ys. 

Um ræð ur röt uðu vítt og breitt og 
ljóst að hóp ur inn naut góðs af gjör
þekk ingu Stein gerð ar um efn ið og 
rit höf und inn um deilda. Þriðju dag inn 
5. mars verð ur næsta stefnu mót Bók
mennta fé lags ins en þá verð ur tek in 
fyr ir bók in Ljós móð ir in eft ir Eyrúnu 
Inga dótt ur. Áhuga sam ir eru hvatt ir 
til að mæta. 

Steingerðurstýrðiumræð
umumParísarkonuna

Auglýsing um deiliskipulag á 
Seltjarnarnesi

Í samræmi við 41. gr. skipulags- og byggingarlaga nr. 123/2010 er hér 
með auglýst eftir athugasemdum við eftirfarandi deiliskipulagstillögur:

1. Breyting á deiliskipulagi Vesturhverfis vegna Melabrautar 33. 
Breytingin er stækkun byggingarreits til norðurs.

2. Breyting á deiliskipulagi Bakkahverfis vegna Miðbrautar 22. 
Breytingin er stækkun á byggingarreits til austurs. 

3. Breyting á deiliskipulagi Vesturhverfis vegna Miðbrautar 34. 
Breytingin er hækkun um 1/2 hæð þ.e.a.s valmaþak með mæni 
2,7 m yfir núverandi þaki.

4. Sameining og breyting á deiliskipulagi Suðurstrandar og 
Hrólfsskálamels. Helsta breyting er stækkun byggingarreits 
fyrir fimleikahús og tilfærsla göngustíga.

5. Deiliskipulagi að Bygggarðasvæði. Þar er gert ráð fyrir átta 
einbýlishúsum, fjórum raðhúsum með 4-6 íbúðum, með samtals allt 
að 24 íbúðum, þremur fjölbýlishúsum með u.þ.b. 114 íbúðum og 
opnu svæði, sem liggur utan lóða, m.a. göturými, göngustíga og opið 
svæði sem þjónar útivistar- og leikvallarþörf hverfisins. 
Tvær heitavatns borholur eru innan deiliskipulagssvæðisins, 
þær eru í fullri notkun. Þeim er ætluð lóð og helgunarsvæði.

Deiliskipulagið verður til sýnis á bæjarskrifstofum Seltjarnarness að 
Austurströnd 2, virka daga frá kl. 8:00 til 14:00, frá 14. febrúar til og 
með 3. apríl 2013.
Einnig má sjá tillögurnar á heimasíðu bæjarins, www.seltjarnarnes.is.

Þeim sem telja sig eiga hagsmuna að gæta er hér með gefinn kostur á 
að gera athugasemdir við breytingarnar og skal þeim skilað skriflega 
til þjónustuvers í bæjarskrifstofunum á Seltjarnarnesi eigi síðar en 
2. apríl, 2013. Þeir sem gera ekki athugasemdir við skipulagstillögu 
fyrir þann tíma teljast samþykkir henni.

Seltjarnarnesi, 14. febrúar 2013.

Skipulags- og byggingarfulltrúi á Seltjarnarnesi
Austurströnd 2, 170 Seltjarnarnes.

ElisabethZeuthenSchneider
ogGuðnýGuðmundsdóttir

íSeltjarnarneskirkju
Elisa beth Zeut hen Schneider og 

Guð ný Guð munds dótt ir koma fram 
á tón leik um í Sel tjarn ar nes kirkju 
sunnu dag inn 24. febr ú ar kl. 16. 
Þær telj ast til fremstu fiðlu leik ara á 
Norð ur lönd um.

Á efn is skránni er Nor ræn róm an
tík, sónöt ur eft ir LeClaire og Prokoff
i ev fyr ir tvær fiðl ur, fiðlu dúett ar eft ir 
Bartók og margt fleira. Pí anó leik ari á 
tón leik un um er Ric hard Simm.

Elisa beth er einn kunn asti fiðlu
leik ari Dan merk ur og hef ur ver ið 
að stoð arkonsert meist ari í nokkrum 
helstu hljóm sveit um þar, en kenn
ir nú við Kon ung legu Aka dem í una. 
Hún hef ur gef ið út fjölda geisla diska, 
t.d. öll ein leiks verk Bachs fyr ir fiðlu, 
all ar Schumann sónöt urn ar, og mik
ið af nor ræn um óþekkt um verk um. 
Í nóv em ber sl. kom út með henni 
disk ur með öll um 12 sónöt um Cor
ell is og fékk hann frá bæra dóma. 
Elisa beth er hing að kom in til lands 

til að halda masters nám skeið við 
Lista há skól ann. Tón leik ar tríós ins 
eru ókeyp is og öll um opn ir með an 
hús rúm leyf ir. 

Elisa beth Zeut hen Schneider og 
Guð ný Guð munds dótt ir.
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www.borgarblod.is

Vil borg Arna Giss ur ar dótt ir 
pólfari held ur fyr ir lest ur í Opnu 
húsi í Sel tjarn ar nes kirkju þann 21. 
febr ú ar nk. kl. 20:00 und ir heit inu 
„Lífspor, sóló á suð ur pól.“ Opið 
hús er sam starfs verk efni Sel tjarn
ar nes bæj ar, Sel tjarn ar nes kirkju, 
for eldra fé laga leik og grunn skóla, 
ung menna ráðs og Gróttu, og er 
opið öll um bæj ar bú um. Að gang ur 
er ókeyp is. 

Vil borg Arna Giss ur ar dótt ir er 
fyrsti Ís lend ing ur inn sem náð hef
ur að ganga ein sam all á Suð ur pól
inn. Ferð henn ar frá Hercules In let 
á syðsta punkt jarð ar tók 60 daga 
og á hverj um degi gekk hún um 

19 km að með al tali. Hún dró á eft
ir sér tvo sleða með nauð syn leg
um bún aði til far ar inn ar sem vó í 
byrj un rúm lega 100 kg. Að stæð ur 
til pól göngu voru á köfl um erf ið ar, 
ný snævi, mik ill kuldi, lít ið skyggni 
og hvass viðri sem mynd aði háa rif
skafla. Vil borg þurfti líka að takast 
á við maga kveisu og væg kalsár á 
lær um. Hún bar sig þó vel og sýndi 
ótrú legt þrek, hug rekki, áræðni og 
já kvæðni.  Í fyr ir lestr in um mun Vil
borg segja frá ferð inni, áskor un um 
sem urðu á leið henn ar og hvern ig 
hún tókst á við þær með gild in sín 
að leið ar ljósi.

VilborgArna
talarumpólförina

íOpnuhúsi

Vil borg Arna Giss ur ar dótt ir með ís lenska fán ann á Suð ur póln um.

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

Komum heim til aðstandenda ef óskað er

ÚTFARARSTOFA HAFNARFJARÐAR

Kistur • Krossar • Sálmaskrár • Duftker • Blóm • Fáni • Gestabók • Erfidrykkja • Prestur

Suðurhlíð 35, Rvk • www.utforin.is

Vaktsími: 581 3300 & 896 8242

Allan sólarhringinn
Komum heim til 

aðstandenda ef óskað er

Alúð - virðing - traust
Áratuga reynsla

ÚTFARARSTOFA
ÍSLANDS

Sverrir Einarsson Kristín Ingólfsdóttir

Kirkja • Legstaður • Tónlist • Tilkynningar í fjölmiðla • Landsbyggðarþjónusta • Líkflutningar

Í Reykja vík kost ar 60.000 krón ur 
að hita upp 100 fer metra íbúð  ef 
mið að er við 360 rúmmetra  notk
un á ári en kostn að ur inn nam 
56.900 krón um á sama tíma í fyrra. 
Hækk un in nem ur því 5% milli ára 
en hækk un in er 18 % frá ár inu 
2010. Á Sel tjarn ar nesi er sami 
kostn að ur 33.600 krón ur á ári en 
var 29.200 kr. í októ ber 2010. Næst
lægst, á eft ir Sel tjarn ar nesi, kem ur 
Norð ur orka Ólafs firði með 45.600 
krón ur á ári. Mesta hækk un fyr ir 
með al heim il ið síð an í októ ber 2010 
er í Mos fells bæ. Þar hef ur kostn að
ur inn auk ist um tæp ar 15.000 krón
ur á ári sem er 38% hækk un. 

Þetta kem ur fram á Orku vakt inni 
en þar er fylgist með gjald skrám 

hita veitna og nú hef ur ver ið tek ið 
sam an þró un gjald hækk ana nokk
urra hita veitna frá októ ber 2010 til 
jan ú ar 2013. Þar kem ur fram að verð 
á heitu vatni í Reykja vík er enn þá 
tæp lega 60% hærra en hjá ná granna
sveita fé lag inu Sel tjarn ar nesi sem 
býð ur sem fyrr sín um við skipta vin
um ódýrasta vatn ið á suð vest ur
horn inu. Á vefn um orku vakt in.is var 
skoð að hvort breyt ing hefði orð ið á 
fasta gjaldi mæla og þar hafa hækk
an ir síð ustu 12 mán uði mest ar ver ið 
hjá OR eða 9% á með an flest ar aðr ar 
veit ur hafa hækk að þau um 4 til 5%. 
Fasta gjöld in eru mjög breyti leg eft ir 
hita veitu, eða frá 6.864 kr. á Sel tjarn
ar nesi til 27.288 kr. í Fjarða byggð. 

Greiðalægstverð
fyrirhitaveituna

Reykjavík
Grjóthálsi 10
Sími 590 6940

Reykjavík
Skeifunni 5
Sími 590 6930

Hafnarfjörður
Hjallahrauni 4 
(við Helluhraun)
Sími 590 6900

Kópavogur
Skemmuvegi 6 
(bleik gata)
Sími 590 6935

Reykjanesbær
Holtsgötu 52 
(við Njarðarbraut)
Sími 590 6970

www.adalskodun.is

HJÁ AÐALSKOÐUN ERT ÞÚ
Í GÓÐUM HÖNDUM 
HVAR HENTAR ÞÉR AÐ LÁTA SKOÐA?
Við erum með �órar skoðunarstöðvar á höfuðborgarsvæðinu 
og eina í Reykjanesbæ. Þaulreyndir og þjónustuliprir fagmenn 
taka á móti þér á þeim öllum. HLÖKKUM TIL AÐ SJÁ ÞIG!

Aðalskoðun, faggildur skoðunaraðili í 17 ár

Fáðu áminningu
 
Skráðu þig á póstlistann 
okkar þegar þú kemur í 
skoðun og veldu í hvaða 
mánuði þú vilt að við 
minnum þig á að láta 
skoða bílinn á næsta ári.
 
Þú gætir unnið 
200 lítra bensínúttekt 
hjá Atlantsolíu eða 
50.000 kr. úttekt 
hjá Pústþjónustu BJB.
 
Vinningar verða dregnir út 
mánaðarlega úr skráningum 
á póstlistann.
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Mánu dag inn 11. febr ú ar á 
bollu dag inn komu Lions menn 
á Sel tjarn ar nesi fær andi hendi 
til eldri bæj ar búa á Nes inu og 
færðu þeim flat skjá sem sett ur 
var upp í fé lags og tóm stunda
að stöð unni á Skóla braut 35. 
Bragi Ólafs son for mað ur af henti 
skjá inn fyr ir hönd þeirra Lions
manna. 

Dá góð ur hóp ur eldri borg ara 
var við af hend ing una og þakk
aði fyr ir hug ul semi og hlý hug. Í 
til efni dags ins var Lions mönn
um boð ið í bollu kaffi. Bíódag ar 
verða ann an fimmtu dag í mán uði 
kl. 13.30 og einnig er fólk hvatt 
til að koma sam an og nýta sér 
þessa glæsi legu gjöf, horfa sam an 
á bein ar út send ing ar hvers kon
ar, skemmti eða fræðslu þætti. 
Einnig er DVD spil ari til stað
ar þannig að hægt er að koma 
með mynd ir og þætti til sýn inga.                                                             
Ým is legt hef ur drif ið á daga eldri 
bæj ar búa frá ára mót um. Síð asta 
mið viku dag inn í jan ú ar hélt ung
linga ráð upp tekn um hætti og 
bauð í Sel ið. Að þessu sinni var 
boð ið upp á fé lags vist með smá 
við komu í billj ard og prjón a
mennsku. Buðu þau upp á kaffi 
og með læti með mikl um mynd
ar skap. Al menn og gagn kvæm 
ánægja er með þess ar sam veru
stund ir eldri og yngri.

Síð asta fimmtu dag í jan ú ar var 
far in óvissu ferð og Veð ur stofa 
Ís lands heim sótt. Eft ir áhuga
verða fræðslu Theo dórs Her
vars son ar á Veð ur stof unni bæði 

inn an dyra og utan var far ið að 
Kjar vals stöð um og yf ir lits sýn ing 
á verk um meist ara Kjar vals skoð
uð og end að á því að drekka kaffi 
á veit inga húsi stað ar ins. 

Kirkj an var með sinn ár lega 
þorra mat 5. febr ú ar og voru 
yfir 30 eldri bæj ar bú ar sem 
tóku þátt. Föstu dag inn 8. febr
ú ar var söng ur og gleði í saln
um á Skóla braut. Tríó Ingv ars 
Hólm geir son ar og söngv ar
arn ir Rúna og Valdi sungu og 
skemmtu við góð ar und ir tekt
ir við staddra. Ákveð ið var að fá 
þau aft ur í heim sókn með vor inu.                                                         
Söng hóp ur inn okk ar „gömlu 
meist ar arn ir“ skemmt ir sér og 
nýt ur þess að syngja sam an alla 
föstu daga kl. 14.00. Við hvetj um 
alla sem áhuga hafa að mæta 
hvort sem þeir syngja eða ekki. 
Marg ir bæra bara var irn ar og 
njóta sam ver unn ar. Söng hóp ur
inn kem ur til með að syngja við 
Gróttu messu í Sel tjarnr ar nes
kirkju þann 10. mars næst kom
andi með litlu snill ing un um og 
Meist ara Jak ob. 

Far ið verð ur í Borg ar leik hús ið 
mið vku dag inn 27. febr ú ar n.k. á 
sýn ing una Mýs og menn. Upp selt 
er á sýning una. Mjög góð að sókn 
er á öll nám skeið og upp á kom ur 
hjá fé lags starfi eldri bæj ar búa á 
Sel tjarn ar nesi. Dag skrá fé lags og 
tóm stunda starfs ins birt ist dag
lega í Morg un blað inu og er einnig 
að gengi leg á vef Sel tjarn ar nes
bæj ar. All ar upp lýs ing ar eru gefn
ar í síma 8939800 og 5959147.

Lionsfærireldri
bæjarbúumflatskjá

Eldri bæjarbúar ásamt Lionsmönnum á Seltjarnarnesi.

Næstu tónleikar Selkórsins 
verða haldnir laugardaginn 9. 
mars kl 16.00 í Dómkirkjunni í 
Reykjavík. 

Kórinn Opus 12 undir stjórn 
Signýjar Sæmundsdóttur munu 
leggja Selkórnum lið auk þess leikur 
Helga Svala Sigurðardóttir á flautu. 

Á efnisskránni verða lög tengd vori 
og gleði eftir íslensk og norræn 
tónskáld. Sjórnandi kórsins er 
Oliver Kentish.

Miðar fást hjá kórfélögum og við 
inngang Dómkirkjunnar og kosta 
2.000 kr.

VorgleðiSelkórsins

U M H V E R F I S H O R N I Ð

Sam kvæmt ár legri þjón
ustukönn un sem Capacent Gallup 
ger ir með al 16 sveit ar fé laga kem
ur í ljós að á Sel tjarn ar nesi eru 95% 
íbúa ánægð ir með bú setu skil yrði 
bæj ar fé lags ins. Bær inn fær 4,5 stig 
af 5 mögu leg um og er með aðra 
hæstu ein kunn á land inu. Um hverf
is mál fá 4,3 stig af 5 mögu leg um og 
eru með aðra hæstu ein kunn ina af 
sveit ar fé lög um á land inu. Þetta eru 
ein stak lega ánægju leg ar nið ur stöð
ur sem und ir strika já kvætt við horf 
bæj ar búa. 

Þann 7. febr ú ar verð ur hald ið 
íbúa þing um um hverf is mál. Nið
ur staða vinn unn ar sem fram fer 
á þing inu mun án efa verða mik il 
hvatn ing til áfram hald andi starfs á 
sömu braut.

Endurvinnslutunnan
Inn leið ing end ur vinnslutunnu 

fyr ir papp ír er lið ur í að auka flokk
un sorps og þannig í að draga úr 
urð un úr gangs. Það er til mik ils að 
geta losn að á auð veld an og vist
væn an hátt við pít su kassa og aðra 
pappa kassa, dag blöð, tíma rit, aug
lýs inga póst, bæk ur, fern ur und an 
mjólk, ávaxta safa og rjóma,  skrif
stofu papp ír, gjafa papp ír, morg
un korn skassa, eggja bakka og kex
kassa. Í vor verð ur í sam starfi við 
Gáma þjón ust una send ur út kynn
ing ar bæk ling ur um inn leið ingu 
end ur vinnslutunn unn ar. Mark mið

ið er að fá sem flesta íbúa bæj ar fé
lags ins til að taka þátt.

Merk ing báta vara
Um hverf is nefnd hef ur átt 

ánægju legt sam starf við Lions
klúbb Sel tjarn ar ness um merk ingu 
báta vara. Í fyrra voru fimm báta
var ir merkt ar en í ár stend ur til 
að merkja þrjár báta var ir. Þá eru 
skild ir á nokkrum staur um orðn
ir slitn ir og stend ur því til að laga 
suma þeirra. 

Fornleifaskráningá
Seltjarnarnesi

Forn leifa skrán ing á Sel tjarn
ar nesi stend ur á göml um merg 
en sveit ar fé lag ið var eitt hið allra 
fyrsta á land inu til að fram kvæma 
skipu lega forn leifa skrán ingu, nán
ar til tek ið kring um 1980. Á vef Sel
tjarn ar nes bæj ar er skýrsla sem 
ber heit ið Forn leifa skrán ing á Sel
tjarn ar nesi. Skýrsl an er unn in af 
El ínu Ósk Hreið ars dótt ur og Rún
ari Leifs syni og var hún gef in út af 
Forn leifa stofn un árið 2006. Sam
kvæmt skýrsl unni eru 324 minja
stað ir á Nes inu, þar af eru nítján 
stað ir sem þykja fyr ir ein hverra 
hluta sak ir sér stak lega áhuga verð
ir. Um hverf is nefnd mun á næst unni 
kynna þessa staði nán ar.

F.h. um hverf is nefnd ar 
Sel tjarn ar ness
Mar grét Páls dótt ir, for mað ur

Búsetuskilyrðigóð
áSeltjarnarnesi

Auglýsingasími 511 1188



Nes frétt ir 13

www.borgarblod.is

Nú þeg ar þessi orð eru rit uð eru 
tæp ir þrír mán uð ir til Al þing is kosn
inga. Það kjör tíma bil sem nú er að 
renna sitt skeið á enda hef ur ein
kennst af erf ið um mál um og mikl um 
deil um þar sem tek ist hef ur ver ið á 
um end ur skipu lagn ingu ís lensks sam
fé lags.  Nú þeg ar við sjá um til lands í 
rík is fjár mál um er næsta verk efni okk
ar að auka verð mæta sköp un í sam fé
lag inu. Þannig auk um við um svif í hag
kerf inu sköp um fleiri störf og öfl um 
rík is sjóði tekna sem hann get ur nýtt 
til end ur greiðslu skulda.  

Hvatttilfjárfestinga
Hvorki rík is stjórn né Al þingi skapa 

í sjálfu sér störf. Okk ar hlut verk er að 
skapa skil yrði til vaxt ar og ný sköp un
ar. Vexti okk ar mik il væg ustu auð linda
greina eru nátt úru leg tak mörk sett 
svo til fram tíð ar þurf um við í aukn um 
mæli að reiða okk ur á virkj un hug vits
ins, einu raun veru lega ótæm andi auð
lind ar inn ar.  

Fyrsta ramma lög gjöf in um íviln an ir 
vegna ný fjár fest inga á Ís landi var sett 
sum ar ið 2010. Í kjöl far ið hófst ít ar
leg út tekt á því hvern ig stað ið hef ur 
ver ið að því að laða hing að til lands 
beina er lenda fjár fest ingu. Út kom an 
varð fyrsta stefnu mót un stjórn valda 
um bein ar er lend ar fjár fest ing ar, 
sam þykkt sem þings á lykt un, sem nú 
er unn ið að því að fylgja eft ir. Þar er 
stefn an sett á aukna fjöl breytni og fjár
fest ing ar sem flytja með sér nýja þekk
ingu og tækni til lands ins.

Endurgreiddur
þróunarkostnaðurog
eflingsamkeppnissjóða

Lög um end ur greiðslu skatta vegna 
rann sókna og þró un ar kostn að ur 
hef ur ver ið lyfti stöng fyr ir fjöl mörg 
fyr ir tæki og stuðl að að vexti þeirra. 
Hvatn ing til fjár mögn un ar ný sköp
un ar fyr ir tækja gegn um skatt afslátt 
vegna hluta bréfa kaupa er í vinnslu eft
ir at huga semd ir ESA við fyrri út færslu. 
Efl ing Tækni þró un ar sjóðs og Rann

sókn ar sjóðs um 
500 millj ón ir kr. á 
ári og 200 millj ón
ir kr. til mark á ætl
ana gefa fjöl mörg
um frum kvöðl um 
og ný sköp un ar
fyr ir tækj um tæki
færi til að þróa 
verð mæta vöru 
og þjón ustu. Við 
sjá um mik il vægi 
stuðn ings ins við hug verka geir ann 
m.a. í vexti skap andi greina á borð við 
kvik mynda iðn að inn og tölvu leikja geir
ann.

Eflingstoðkerfis
atvinnulífsins

Sam ein ing smærri ráðu neyta í 
eitt öfl ugt ráðu neyti at vinnu vega og 
ný sköp un ar skap ar ný sókn ar færi til 
að ein falda og efla stoð kerfi at vinnu
lífs ins og hvet ur okk ur til að líta á all
ar at vinnu grein ar sem sókn ar færi til 
fram tíð ar

Tjaldaðtilfleiri
eneinnarnætur

Heild stæð auð linda stefna og orku
stefna miða að því að nýta auð lind
ir okk ar með sjálf bær um hætti og 
tryggja að auð lindaarð ur inn renni 
til efl ing ar inn viða og fjöl breytt ara 
at vinnu lífs. Mark mið um ábyrgð í 
rík is rekstri, nið ur greiðslu skulda og 
gjald eyr is jöfn uð miða að því að skapa 
já kvæð skil yrði fyr ir fjár fest ingu og 
verð mæta sköp un. Um leið og svig rúm 
gafst erum við að auki að lækka trygg
inga gjald ið um 0,1 pró sentu stig til að 
draga úr launa tengd um kostn aði fyr ir
tækja. Þetta sam hengi út gjalda, tekna 
og áhrifa á allt at vinnu og efna hags
líf er mik il vægt að hafa í huga þeg ar 
deilt er um ein stök út færslu at riði í því 
mikla verk efni sem rík is stjórn in hef ur 
tek ist á við allt frá hruni.

Höf und ur er fjár mála- og 
efna hags ráð herra. 

Aukinverðmætasköpun
erstærstaverkefnið

KatrínJúlíusdóttirskrifar:

Grótta kom sá og sigr aði á 
Ís lands meist ara móti í bekk
pressu sem fór fram 19. jan ú ar 
sl. en það var part ur af Reykja
vík ur leik un um 2013. Með hrika
leg um lyft um og rosa leg um anda 
náðu kepp end ur Gróttu í fimm 
gull verð laun, þrjú silf ur og eitt 
brons. Grjót harð ir stuðn ings
menn Gróttu mættu á svæð ið 
og lá við að þak ið rifn aði af kof
an um þeg ar Gróttu kepp end ur 
tóku sín ar lyft ur, svo mik il voru 
læt in. Ár ang ur Gróttu manna var 
frá bær eins og endranær en þeir 
settu alls fimm Ís lands met og 
mun fleiri per sónu leg met. 

Fann ey Hauks dótt ir hlaut 
stiga bik ar kvenna og er þar með 
Ís lands meist ari í bekk pressu 
2013. Hún lenti jafn framt í öðru 
sæti í stiga keppni Reykja vík ur
leik anna. Ingi mund ur Björg vins
son mætti hrika lega öfl ug ur til 
leiks og tví bætti Ís lands met ið í 
105 kg flokki. Hann end aði á að 
vippa létti lega upp 240 kíló um 
sem tryggði hon um sig ur í þyngd
ar flokk in um ásamt þriðja sæti í 

stiga keppn inni. Þá sigr aði Grótta 
í stiga keppni liða og er þar með 
Ís lands meist ari í bekk pressu ann
að árið í röð. 

Ár ang ur kepp enda var 
eft ir far andi:

 47 kg flokk ur: Haf dís Huld Sig
urð ar dótt ir, 1. sæti með 65,5 kg 
(Ís lands met).

 52 kg flokk ur: Ragn heið ur Kr. 
Sig urð ar dótt ir, 1. sæti með 71 kg 
(Ís lands met).

  57 kg flokk ur: Sol veig H. Sig
urð ar dótt ir, 2. sæti með 55,0 kg.

 63 kg flokk ur: Fann ey Hauks
dótt ir, 1. sæti með 100 kg (Ís lands
met ung linga).

 72 kg flokk ur: Arn hild ur Anna 
Árna dótt ir, 2. sæti með 90 kg.

72 kg flokk ur: Bryn hild ur L. 
Björns dótt ir, 4. sæti með 60 kg.

 83 kg flokk ur: Aron Teits son, 
1. sæti með 215 kg (Ís lands met).

 93 kg flokk ur: Sig urð ur Örn 
Jóns son, 2. sæti með 140 kg.

105 kg flokk ur: Ingi mund ur 
Björg vins son, 1. sæti með 240 kg 
(Ís lands met).

Fimmgullverðlauná
Íslandsmeistaramóti

Glæsilegur hópur frá kraftlyfingadeild Gróttu á Íslandsmeistaramóti í 
bekkpressu.

Katrín 
Júl í us dótt ir.

www.primeraair.com     S. 527-6100

KEFLAVÍK    ÓSLÓ frá 9.900
Með sköttum, aðra leið

KEFLAVÍK    KÖBEN frá 9.900
Með sköttum, aðra leið

KEFLAVÍK    BILLUND frá 17.480
Með sköttum, aðra leið
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Grótta átti 3 glæsi lega full
trúa á úr taksæf ing um KSÍ í 
byrj un febr ú ar. 

Pét ur Steinn Þor steins son æfði 
þá með U17 ára lands lið inu og 
nafni hans Pét ur Theo dór Árna son 
með U19 ára lið inu. Þar var Dav íð 
Fann ar Ragn ars son einnig val inn 

en gat því mið ur ekki tek ið þátt 
vegna meiðsla. Pét ur Steinn er 15 
ára gam all og er því á eldra ári í 3. 
flokki. Dav íð er 16 ára og í 2. flokki 
líkt og Pét ur Theo dór sem hef ur 
unn ið sér fast sæti í meist ara flokkn
um í vet ur með góðri frammi stöðu í 
æf inga leikj um liðs ins.

PéturogPéturá
landsliðsæfingum

G r ó t t u s í Ð a n www.grottasport.is

GETRAUNANÚMER

GRÓTTUER

170

Meist ara flokk ur Gróttu í fót
bolta hef ur far ið vel af stað í vet
ur und ir stjórn þeirra Ólafs Brynj
ólfs son ar og Jens El vars Sæv ars
son ar. Hóp ur inn hef ur æft vel og 
spila mennska liðs ins ver ið góð í 
æf inga leikj um. 

Vef síð an Fót bolti.net stóð fyr
ir æf inga móti í jan ú ar og febr ú ar 
þar sem Grótta var á með al þátt
tökuliða. Gróttu menn voru með 
fullt hús í riðl in um eft ir að hafa 
sigr að Aft ur eld ingu, BÍ/Bol ung ar vík 
og Grinda vík og mættu liði Hauka 
í úr slit um, þar tapaði Grótta í 
vítaspyrnukeppni. Það er stað reynd 

að um æf inga mót var að ræða en 
einnig ljóst að það er bjart framund
an ef áfram held ur sem horf ir 
hjá Gróttu lið inu.

Sími: 588 9705
www.skautaholl.is

Opnunartímar:
Mánud.  Þriðjud og Miðvikud.

12:00 til 15:00

Fimmtudaga
12:00 til 15:00 og 17:00 til 19:30

Föstudaga
13:00 til 19:30

Laugardaga og  Sunnudaga
13:00 til 18:00 

Skólar og sérhópar: Mánudag til föstudags
10:00 til 15:00

Meist ara flokk ar Gróttu í hand
knatt leik hafa stað ið í ströngu 
unda farn ar vik ur. Meist ara flokk
ur kvenna leik ur í N1deild inni og 
hef ur þeg ar þetta er skrif að náð 
flott um úr slit um frá ára mót um. 
Lið ið tap aði naum lega gegn ÍBV 
og Ís lands meist ur um Vals en unnu 
Hauka í deild og 16 liða úr slit
um bik ars ins. Lið ið vann einnig 
Stjörn una í frá bær um leik. 

Gróttu lið ið er á mik illi sigl ingu 
og gam an verð ur að fylgj ast með 
því á næstu vik um og mán uð um. 
Karla lið Gróttu leik ur í 1. deild inni. 
Það er sama uppi á ten ingn um 
hjá þeim, þeir hafa stað ið sig vel 
frá ára mót um og mik ill stíg andi í 
leik þeirra. Framund an eru spenn
andi og skemmti leg ir leik ir sem 

stuðn ings menn og aðr ir áhuga
menn eru hvatt ir til þess að mæta 
á. Hægt er að fylgj ast með næst
um leikj um á heima síðu Gróttu, 
www.grotta sport.is. Þriðji flokk ur 
karla er á fljúg andi sigl ingu. Í þess
um flokki æfa 27 leik menn sem 
skipt ast í tvö lið. Ann að lið ið leik ur 
í efstu deild og trón ir þar á toppn
um um þess ar mund ir. Grótta 2 
leik ur hins veg ar í 2. deild og er þar 
í 3. til 4. sæti en leik ur þar við Alið 
flestra fé laga. Hóp ur inn er ein stak
lega sam stillt ur og gam an að fylgj
ast með leikj um þeirra. Framund an 
eru spenn andi leik ir og geta úr slit in 
ráð ist í síð asta leik deild ar keppn
inn ar hvort Grótta 1 verð ur deild ar
meist ari 1. deild ar eða ekki.

Mikiðumaðvera
íhandboltanum

Meistaraflokkur
byrjarvel

Áka mót HK í 7. flokki karla fór 
fram um síð ustu helgi. Mót ið var hald
ið í Íþrótta hús inu Kórn um í Kópa vogi 
og er þetta í í 17. skipti sem þetta 
mót er hald ið. Um er að ræða stærsta 
hand bolta mót í land inu þar sem yfir 
1000 kepp end ur taka þátt. Grótta 
sendi sex lið til keppni úr 7. flokki 
drengja en tals verð fjölg un hef ur 
ver ið í flokkn um að und an förnu. 33 
kepp end ur mættu fyr ir hönd fé lags ins 
og stóðu sig vel.  

Í 7. flokki er leik ið sam kvæmt minni
bolta regl um HSÍ þar sem fjór ir leik

menn eru inn á hverju sinni og þátt taka 
hvers leik manns há mörk uð. Mark ar
skor er ekki talið þó að marg ir keppn
is menn leggi það á minn ið í leikn um. 
Að al at rið ið er þó að minn ast þess að 
þetta er leik ur, sér stak lega í þess um 
flokki og mik il vægt að þetta er gam an. 
Gróttu drengirn ir stóðu sig mjög vel og 
öttu kappi við fjöl mörg lið um helg ina. 
Drengirn ir hafa bætt sig með hverju 
mót inu í vet ur og greini legt að æf ing in 
skil ar sér. Næsta mót hjá drengj un um 
er á Sel fossi í lok apr íl og er mik il til
hlökk un hjá drengj un um fyr ir það mót.

SexliðáÁkamóti

Góðum sigri fagnað hjá meistaraflokki kvenna.
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Íþrótta fé lag ið Grótta stóð fyr ir 
glæsi legu þorra blóti Seltirn inga 
laug ar dag inn 2. febr ú ar í fé lags
heim il inu. Yfir 250 manns komu 
sam an í góðu stuði og var dag
skrá in glæsi leg. Boð ið var upp á 
ramm ís lensk an þorra mat frá Veisl
unni en einnig var á boðstóln um 
góm sætt lamba kjöt og kalkúnn. 

Jói dans og Thea stýrðu há tíð ar
höld un um af mikl um mynd ar brag 
og Þór Sig ur geirs son sló í gegn með 
drep fynd inni ræðu. Happ drætt is

mið ar seld ust upp og voru dregn
ir út glæsi leg ir vinn ing ar frá hin um 
ýmsu fyr ir tækj um. Jónsi í svört
um föt um kom og tók lag ið og svo 
setti diskó kóng ur inn Kiddi Big foot 
punkt inn yfir iið með dúndr andi 
dans mús ík fram á rauða nótt. Eins 
og áður sagði hef ur Grótta veg og 
vanda að þorra blót inu sem er mik
il og góð fjár öfl un fyr ir fé lag ið. 
Stemn ing in var frá bær og er ljóst að 
Seltirn ing ar geta lát ið sig hlakka til 
þorra blóts ins að ári liðnu. 

Velheppnað
þorrablótGróttu

Hvað met ur þú mest í fari ann arra?  
Húmor og já kvæðni.
Hvern vild ir þú helst  hitta?  
Við Mikk el Han sen þurf um að eins að 
hitt ast og fara yfir nokk ur at riði.
Upp á halds vef síða?  
Ég vildi að gæti sagt eitt hvað ann að en 
face book.com
Hvað vild ir þú helst fá í af mæl is
gjöf?  Fullt af bens íni.
Hvað mynd ir þú gera ef þú ynn ir 
5 millj ón ir í happ drætti?  Bjóða fjöl
skyldu og vin um í sól ar landa og/eða versl
un ar ferð ir. Svo kæmi sér vel fyr ir fá tæk an 
náms mann eins og mig að spara af gang
inn til betri tíma.
Hvað mynd ir þú gera ef þú vær ir 
bæj ar stjóri í einn dag?  Fá H&M á 
Eiðis torg, ekki spurn ing.
Að hverju stefn ir þú í fram tíð inni?  
Spila hand bolta eins lengi og lík am inn 
leyf ir og njóta lífs ins
Hvað gerðir þú í sum ar frí inu?  
Í sum ar fór ég til Gauta borg ar með ung
linga lands lið inu þar sem við keppt um til 
úr slita í Búr slit um. Þá fór ég líka með 
fjöl skyld unni til Benidorm þar sem Þor geir 
bróð ir minn var að keppa í fót bolta. 
Ann ars naut ég ís lenska sum ars ins hérna 
heima til hins ýtrasta, ferð að ist inn an lands 
og skemmti mér með vin um og fjöl skyldu.

Seltirn ing ur mán að ar ins er Eva 
Björk Dav íðs dótt ir en hún var 
nýlega kjörin íþróttamaður 
æskunnar hjá Gróttu. Eva er mjög 
efnileg handboltakona og spilar 
lykilhlutverk hjá meistaraflokki 
kvenna þrátt fyrir unga aldur.

Fullt nafn?  Eva Björk Dav íðs dótt ir.
Fæð ing ar d. og ár?  30. júní 1994.
Starf?  Nemi við Mennta skól ann í 
Reykja vík.
Bifreið?  Toyota Auris.
Helstu kost ir?  Læt aðra dæma um það.
Eft ir læt is  mat ur?  Mexík ansk ur mat ur 
og svo finnst mér sus hi rosa lega gott.
Eftirlætis tónlist?  Allt með Mich ael 
Bu ble. Ann ars hlusta ég mest á það sem er 
vin sæl ast hverju sinni.
Eft ir læt is í þrótta mað ur?  Ég held ég 
verði að segja Ólaf ur Stef áns son.
Skemmti leg asta sjón varps efn ið?  
Ég er alls ekki nógu dug leg að fylgj ast með 
sjón varps þátt um, en þeg ar ég kemst í það 
þá eru það að al lega Grey’s Anatomy og 
Fri ends.
Besta bók sem þú hef ur les ið?  
Ég ætti að gera miklu meira af því að lesa 
en Góða nótt, ynd ið mitt var mjög góð.
Uppáhalds leikari?  Eng inn sér stak ur
Besta kvik mynd sem þú hef ur séð?  
Þær ger ast ekki mik ið betri en Forrest 
Gump. Svo get ég horft á Sist er act mynd
irn ar enda laust.
Hvað ger ir þú í frí stund um þín um?   
Fyr ir utan það að æfa hand bolta, finnst 
mér mjög gam an að spila á pí anó og 
syngja. Svo reyni ég að taka sem mest an 
þátt í fé lags líf inu í skól an um. Ann ars finnst 
mér lang best að eyða frí tím an um með fjöl
skyldu og vin um.
Fallegasti staður sem þú hefur 
komið á?  Grand Canyon í Arizona.

SELTIRNINGUR MÁNAÐARINS

Hringbraut 119 

Sími: 55 44444

Á síð asta ári gerðu Rann sókn
ir og grein ing könn un með al 
allra ung menna í 8 til 10. Bekk. 
Í könn un inn var spurt um við
horf þeirra til íþrótta fé lags
ins, að stöðu og þjálf ara. Það er 
skemmst frá því að segja að nið
ur stöð urn ar eru mjög ánægju leg
ar fyr ir Íþrótta fé lag ið Gróttu.

Í könn un inni kem ur fram að yfir 
93% þeirra sem svör uðu sögðu 

að þeim finn ist gam an á æf ing um, 
en sam svar andi tala fyr ir land ið 
allt er 87%. Þá kom einnig fram í 
könn un inni að yfir 95% iðk enda 
sögðu að þjálf ar ar þeirra legðu 
áherslu drengi lega fram komu og 
á heil brigt líf erni. Fyr ir land ið allt 
svör uðu ca 85% iðk enda á sama 
hátt. Nið ur stöð ur könn un ar inn
ar má sjá á heima síðu Gróttu 
www.grotta sport.is

Yfir93%finnist
gamanáæfingum

Jói dans og Thea stýrðu há tíð ar höld un um af mikl um mynd ar brag.
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Roquetas de MaR
- Tilvalinn sumaráfangastaður 
   fyrir alla fjölskylduna!

* Innifalið: Flug báðar leiðir, flugvallaskattar, gisting í viku og íslensk fararstjórn.

Frábært 
verð

í sólina í 
sumar!

Verð á mann m.v. 2 fullorðna og 2 börn í íbúð með einu 
svefnherbergi. Verð frá kr. 116.935 fyrir 2 fullorðna í 
stúdíóíbúð. Brottför: 18. júní og heimkoma viku síðar.

98.468 kr.*frá

arena Center
Hlýlegt og fallegt hótel. Val um stúdíóíbúðir eða 
íbúðir með einu svefnherbergi. Á hótelinu er 
skemmtidagskrá fyrir alla aldurshópa og starfandi 
barnaklúbbur.

  Hagkvæmt verðlag

  Ekta spænsk menning

  Glæsilegar gistingar

  Fjölbreytt afþreying

  Tilvalið fyrir stórfjölskyldur

  Frábært verð!
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