
Ég hef mikla trú á að byggja 
upp fyr ir tæki á Ís landi seg ir Jón 
von Tetzchner, fjár fest ir og stofn
andi Opera Software. Hann hef ur 
ver ið að leggja fjár muni í ís lensk 
ný sköp un ar fyr ir tæki að und an
förnu og eitt þeirra er frum kvöðla
setr ið Innovation hou se á Eiðis
torgi á Sel tjarn ar nesi. 

Jón hef ur kom ið víða við í við
skipta líf inu að und an förnu og tek ið 
þátt í starfi ým issa fyr ir tækja bæði 
hér og er lend is. Jón er bú sett ur í 
Banda ríkj un um um þess ar mund ir 
þar sem hann er m.a. að beita sér 
fyr ir stofn un frum kvöðla set urs að 

fyr ir mynd set urs ins á Eiðis torgi. 
Jón er fædd ur Seltirn ing ur og ólst 
þar upp hjá afa sín um og ömmu til 
tví tugs að hann hét til náms í Nor
egi. Hann seg ir Ís land ávallt of ar lega 
í huga sér og það an sé kom in hug
mynd hans um þátt töku í ís lensku 
at vinnu lífi. Hann kveðst reyna að 
fylgja þeim að il um sem hann er 
að starfa með af stað vegna þess 
að hann hafi mikla trú á að byggja 
svona fyr ir tæki upp hér á landi. 
Ís land sé með þessa grænu orku og 
land ið áhuga verð ur stað ur til þess 
að hýsa efni. 

Rætt er við Jón í opnu blaðs ins.

AUGL†SINGASÍMI

511 1188
FEBRÚAR 2014 • 2. TBL. • 27. ÁRG.

Vesturbæjarútibú við Hagatorg

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

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

Í gamla Héðinshúsinu, Seljavegi 2

Góð þjónusta – Hagstætt verð

Hafðu bankann 
með þérSkannaðu kóðann 

til að sækja „appið” 
frítt í símann.

Þú getur tengst Netbankanum þínum  
í gegnum farsímann.

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

OPIÐ
allan sólarhringinn

á Eiðistorgi

 

Vegna mikillar eftirspurnar eftir 
eignum á Seltjarnarnesi óskum við 
eftir eignum í sölu. 

Góður sölutími framundan.  

• Sölumat án skuldbindingar  
• Persónuleg þjónusta 
• Myndataka af atvinnuljósmyndara 
• Vönduð sölugögn   
• Sanngjarn sölukostnaður  
   
Hafið samband við Gylfa Þórisson 
sölustjóra í síma 822-0700 eða á 
netfangið gylfi@midborg.is  
   

Sundagörðum 2 Sími: 533 4800

Gylfi Þórisson
Sölustjóri

Björn Þorri Viktorsson
Hrl. og Lögg. Fasteignasali

Hef mikla trú á
að starfa á Ís landi

Ægisíða 121
Sími 551 1717

Opið alla virka daga
frá kl. 10 – 17.30. 
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Ol í una burtu úr Örf is ey

Leið ari

Verjum Nesið
fyr ir ágangi sjáv ar!

Nesbúinn

Í grein sem Ás gerð ur Hall dórs dótt ir bæj ar stjóri skrif ar í Nes frétt ir að 
þessu sinni læt ur hún í ljós áhyggj ur vegna fram kvæmda við Mýr ar
götu og bygg inga fram kvæmda við Hörpu. Einnig hef ur hún áhyggj

ur af nýrri íbúð ar byggð  sem rísa á Vest ur bæ Reykja vík ur. Nes frétt ir 
hafa fjall að um þessi mál á und an förn um mán uð um. Þeg ar far ið er út 
í fram kvæmd ir af þeirri stærð argráðu sem um er að ræða verð ur að 
taka til lit til allra að stæðna og einnig þeim sem snúa að Sel tjarn ar nesi 
og Seltirn ing um. Við þess ar fram kvæmd ir munu akst ursleið ir til og frá 
Nes inu koma til með að þrengj ast veru lega. Eitt af því sem er vert að 
at huga eru þess ir miklu ol íu flutn ing ar sem fara um Mýr ar göt una. Er 
ekki orð ið tíma bært að flytja alla ol íu tank ana ann að hvort í Straums
vík eða Helgi vík. Verði ol íu höfn in og ol íu geymsl urn ar flutt úr Örf is ey 
myndi létta mik ið á um ferð um Mýr ar götu. Seltirn ing ar hafa veru leg ar 
áhyggj ur af þeim fram kvæmd um sem nú skal ráð ist í og myndu vilja fá 
að vera með í ráð um.

Sjó varn ir

Í þessu tölu blaði Nes frétta er grein frá Sig urði Ólafs syni um sjó varn
ir á Sel tjarn ar nesi. Í því efni þurf um við að vera vel vak andi. Við 
að stæð ur sem geta skap ast ef um stór straum er að ræða og djúpa 

lægð, get ur sjór inn brot ið sér leið gegn um varn ar garð anna. Við höf um 
mögu leika að fá gott jarð vegs efni  grjót úr Lýs i slóð inni þar sem nú er 
ver ið að grafa fyr ir ný bygg ing um til að nýta við að styrkja varn ar garð
anna. En eins og Sig urð ur bend ir á þurf um við að halda vöku okk ar um 
að sjór inn brjóti ekki meira af land inu okk ar en hann hef ur tek ið í gegn 
um ald irn ar.

Sími: 565-7070
100% endurgreiddur vsk af vinnu

Seltirn ing ar hafa reynst dug
leg ir að flokka sorp ið. Að sögn 
Stef áns Ei ríks Stef áns son ar bæj
ar verk fræð ings hafa Seltirn ing ar 
brugð ist vel við þeirri áskor un 
bæj ar ins að flokka sorp ið í tunn ur 
sem þeim var út hlut að. 

Skipu lögð flokk un á veg um bæj
ar ins hófst í júní á síð asta ári þeg
ar bæj ar bú um stóð til boða að fá 
papp írstunnu við heim ili sín, þeim 
að kostn að ar lausu. Los un á papp
írstunn un um fer fram mán að ar lega 
en los un á heim il is úr gangi tvisvar 

í mán uði. Á með fylgj andi grafi má 
sjá los un fyr ir tvö síð ustu ár. Þar 
kem ur fram að frá miðj um júní 2013 
var skil að inn tæp um 77 tonn um 
af papp ír eða u.þ.b. 13 tonn um á 
mán uði og 367 tonn um af heim il is
úr gangi allt árið eða u.þ.b. 30 tonn
um á mán uði. Vel er hægt að una 
við ár ang ur af flokk un inni, en hann 
nem ur nú um 21% þunga af heild ar
sorp hirðu á Sel tjarn ar nesi, en sam
kvæmt Stef áni er rúm mál papp írs
ins sam an bor ið við heim il issorp ið 
nokkru meira eða sem nem ur 30%. 
Árið á und an, 2012, nam heild
ar magn þess heim il issorps, sem 
bær inn los aði, um 640 tonn um 
eða rúm um 53 tonn um á mán uði 
sem ger ir um 40 tonna minnk un á 
sorpi milli ára.

Seltirn ing ar
dug leg ir að flokka

Ný lega af henti Sel tjarn ar nes
bær Fjöl smiðj unni tals vert magn 
af tölv um og öðr um tölvu tengd
um bún aði sem geng inn var úr 
sér hjá stofn un um bæj ar ins. 

Fjöl smiðj an er vinnu set ur fyr ir 
ungt fólk á aldr in um 16 til 24 ára 
sem gefst tæki færi til að þjálfa sig 
fyr ir al menn an vinnu mark að eða 
áfram hald andi nám. Í Fjöl smiðj
unni eru tölv ur og ým is kon ar raf
tæki tek in í sund ur og end ur nýtt. 
Fjöl smiðj an hóf starf semi árið 
2001, en stofn að il ar eru Rauði 
kross inn, Fé lags mála ráðu neyt ið, 
Vinnu mála stofn un og sveita fé lög
in á höf uð borg ar svæð inu.

Tölv ur til 
Fjöl smiðj

unn ar



Íþrótta- og tómstundaþing 
á Seltjarnarnesi

ÍTS   1. mars í Valhúsaskóla kl. 9-12

Íþrótta- og tómstundaráð Seltjarnarness (ÍTS) boðar til þings laugardaginn 
1. mars næstkomandi um íþrótta- og tómstundamál í bænum.

Það er hlutverk ÍTS að hlúa að og styðja við íþrótta- og tómstundastarf barna 
og unglinga á Seltjarnarnesi, skapa rétt umhverfi fyrir afreksíþróttafólk og að 
almenningur finni eitthvað við sitt hæfi.  

Framundan er stefnumótunarvinna á sviði íþrótta- og tómstundamála og er Framundan er stefnumótunarvinna á sviði íþrótta- og tómstundamála og er 
þetta þing fyrsta skrefið í þeirri útgáfu.
Stefnumótunin fjallar um öll málefni íþrótta- og tómstunda í víðasta skilningi 
og unnið verður reglubundið með verkefnið með markmiðasetningu, 
úrvinnslu og eftirfylgni.

ÍTS óskar eftir þátttöku allra aðildarfélaga á Seltjarnarnesi svo að sem flest 
sjónarmið mismunandi félaga komi fram. 
Einnig er vonast til þess að foreldrar, iðkendur og aðrir íbúar, sem áhuga Einnig er vonast til þess að foreldrar, iðkendur og aðrir íbúar, sem áhuga 
hafa á íþrótta- og tómstundamálum og vilja koma sínum sjónarmiðum á 
framfæri mæti til þess að hafa áhrif á stefnumótunina.

Þingið verður haldið í Valhúsaskóla og hefst kl. 9 og stendur til kl. 12.
Boðið verður uppá morgunkaffi kl. 8:30.
Barnagæsla er í boði meðan á þinginu stendur.
Fundarstjórn verður í höndum Gylfa Dalmanns Aðalsteinssonar.
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Reykja vík er höf uð borg allra 
lands manna og því eðli legt að íbú
ar lands ins láti í sér heyra þeg ar 
fjall að er um grund vall ar þætti í 
skipu lagi borg ar inn ar. Borg ar yf
ir völd áforma nú að ganga svo 
nærri svæð inu sem við köll um 
Geirs gata og Kalkofnsveg ur eða 
Aust ur höfn, sem aug lýst er til 
kynn ing ar um þess ar mund ir. 

Á grann svæði Seltirn inga, við 
Vest ur höfn ina, ná lægt Slippn um 
og Grand an um, er eitt af al var legri 
dæm un um um ríkj andi óraun sæi 
og skamm sýni. Þarna ligg ur Mýr ar
gata, sem marg ir Seltirn ing ar eiga 
óhjá kvæmi lega leið um oft á dag, 
og því eðli legt að þeir láti sig þró
un svæð is ins miklu skipta. Vax
andi fjöldi at vinnu fyr ir tækja er á 
svæð inu, að ógleymdu ol íu geyma
svæði höf uð borg ar inn ar í Örfiris ey, 
sem marg ir tug ir ol íu flutn inga bíla 
aka frá og til með farm sinn hvern 
virk an dag.

Tvær um ferð ar ás ir
Tvær meg in um ferð ar ás ir tengja 

all an vest ur bæ Reykja vík ur og Sel
tjarn ar nes við vega kerfi borg ar
inn ar. Ann ars vegn ar er það Mýr
ar gata, Geirs gata/Kalkofnsveg ur og 
hins vegn ar Hring braut. Hring braut 
þol ir illa meiri um ferð. Gatna fram
kvæmd ir á þessu svæði skal vinna 
í sam ráði við Vega gerð ina.  Sel tjarn
ar nes bær hef ur sent inn at huga
semd ir sem snerta um ferð ar ör
yggi á þessu svæði. Tryggja verð ur 
um ferð ar ör ygg is Vest ur bæ inga, 
Seltirn inga og aðra höf uð borg ar búa 
sem um þetta svæði keyra, hjóla 
eða ganga. 

Óraun sæ til laga
Til laga sem nú ligg ur fyr ir um 

breyt ing á ,,Deiliskipu lagi Aust ur
hafn ar, gatna mót Geirs götu og 
Kalkofnsveg ar“ er al gjör lega óraun
sæ, til lag an ger ir ráð fyr ir minna 
um ferð ar ör yggi. Hef ur til lag an ver ið 
bor in und ir Vega gerð ina til um sagn
ar?  Tryggja verð ur að borg ar bú ar 
kom ist greið lega á milli borg ar hluta 
og neyð ar rým ing borg ar hverfa 
verð ur einnig að vera fram kvæm
an leg, þótt von að sé í lengstu lög 
að til slíkra að stæðna komi ekki. 
Nú ver andi áform borg ar yf ir valda 
auð velda ekki bíla um ferð um Geirs
götu, Kalkofnsveg og  Mýr ar götu, 
held ur þvert á móti þrengja að 
henni.

Heit ið á for ystu menn
Hér skal heit ið á for ystu menn 

höf uð borg ar inn ar að þeir bregð
ist ekki hlut verki sínu, taki til lit til 
fram kom inna ábend inga og at huga
semda. Fyr ir liggj andi deiliskipu
lags til laga þarf að vinna bet ur, 
sann reyna þarf hvern ig um ferð ar
flæði verð ur og leggja of urá herslu á 
ör yggi íbúa. 

Skamm sýni og 
óraun sæi hjá

borg ar yf ir völd um

Ás gerð ur Hall dórs dótt ir.

Ás gerð ur Hall dórs dótt ir, bæj ar stjóri á
Sel tjarn ar nesi skrif ar um skipu laga mál:

Stór st reymi og lág ur loft þrýst
ing ur geta haft al var leg áhrif seg
ir Sig urð ur Ólafs son vél fræð ing ur 
á Sel tjarn a0r nesi. Hann seg ir því 
ákaf lega mik il vægt að verja land
ið fyr ir ágangi sjáv ar. Hann hef
ur lengi fylgst með þró un ágangs 
sjáv ar og land brot á Nes inu. Hann 
tók mynd ir af sjáv ar stöð unni 
föstu dag ur 31. janúar sl.

Á mynd af Stór straums flóði 
kl: 06.34 þann dag var sjáv ar stað an 
4,5 metr ar sem er stærsti straum
ur á ár inu 2014. Við mynd af Stór
straums fjöru kl: 12.54 þann sama 
dag var fjar an 0,0 metr ar stór
straums fjara. Veð ur var mjög gott 
þenn an dag gola eða kaldi og hiti í 
kring um 0 gráð ur .

Ef djúp lægð allt að 965 milli bör 
hefði ver ið yfir land inu þenn an dag 
hefði sjáv ar hæð in get að orð ið 4,5 
metr ar + 48 : 4, 98 metr ar en við
mið un er 1013 milli bör og ald an er 
óbrot inn á strönd ina kl. 06.30 um 
morg un inn. Hefði slík sjáv ar staða 
og vind ur far ið sam an hefði það 
haft í för með sér skelfi leg ar af leið
ing ar. Því er mik il vægt að verja 
land ið sem við eig um fyr ir haf öld
unni en við slepp um ekki við sjáv
ar hæð ina. Á Sel tjarn ar nesi er allt 
land svæði  dýr mætt.

Straum ar á ár inu 2014 eiga eft ir 
að fara nokkrum sinn um upp í 4,4  
metra næst 13  og 14 júlí rétt upp 
úr há degi báða dag anna og aft ur 10 
októ ber kl: 18.45  í 4,4 metra.

Fróð leik ur frá stjörnu fræði
vefn um

Á stjörnu fræði vefn um má finna 
ýms an fróð leik um áhrif vinds og 

loft þrýst ings á sjáv ar föll. Þriðju
dag inn 9. jan ú ar árið 1990 gekk 
djúp lægð yfir Ís land á sama tíma 
og flóð hæð var mik il. Í suð vest an
átt inni sem fylgdi lægð inni kom 
mik ið sjáv ar flóð sem olli miklu 
eigna tjóni. Á Stokks eyri, Eyr ar
bakka og í Grinda vík skemmd ust 
hafn ar mann virki og hús þeg ar sjór 
braust í gegn um flóð varn ar garða og 
gekk langt upp á land. Í Sand gerði 
brann fisk verk un ar hús til kaldra 
kola. Þrír menn, einn í Grinda vík og 
tveir í Sand gerði, voru hætt komn
ir í sjáv ar háska í aftaka veðr inu en 
komust lífs af.

Af leið ing arn ar geta orð ið 
skelfi leg ar

Þessi at burð ur sýn ir vel hversu 
skelfi leg ar af leið ing ar veð ur og loft
þrýst ing ur get ur haft á sjáv ar hæð 
á sama tíma og flóð hæð er mik il 
m.ö.o. stór streymt. Í lægð hníg ur 
loft þrýst ing ur svo mjög að yf ir borð 
sjáv ar rís. Töfl ur yfir sjáv ar föll eru 
reikn að ar út mið að við með al loft
þyngd. Falli loft þrýs ing ur um 10 
milli bör má bú ast við hækk un sjáv
ar borðs um 0,1 metra og öf ugt. Ger
ist það á sama tíma og stór streymt 
er get ur sjór geng ið á land. Þá 
verða strand flóð eða sjáv ar flóð eins 
og dæm in sanna.

Vind ur hef ur einnig áhrif á sjáv ar
hæð. Sé vind ur af hafi og loft þrýst
ing ur lág ur (lægð), verð ur sjáv ar
hæð in meiri en töfl ur sýna. Ef vind
ur er af landi og loft þrýs ing ur hár 
verð ur sjáv ar hæð in lægri.

http://www.stjornu fra edi.is/
sol kerfid/jor din/sja var foll/

Verja verð ur land ið 
fyr ir ágangi sjáv ar

Stór straums fjara 31. janúar sl.

Hringbraut 119 

Sími: 55 44444
www.hroi.is



Um 350 manns fjöl menntu á 
Bóka safn Sel tjarn ar ness föstu dags
kvöld ið 7. febr ú ar til að taka þátt 
í fjöl breyttri dag skrá Safnanæt
ur. Auk opn un ar og leið sagna um 
ljós mynda sýn ingu Frið riks Arn ar 

Hjalte sted í Eið is skeri voru í boði 
við burð ir fyr ir alla ald urs hópa. 

Af öðr um ólöst uð um naut 
Vís indaVilli óskertr ar at hygli gest
anna, en óhætt er að segja að hann 
hafi sleg ið í gegn með til raun um 

og um ræð um um til vist ar leg mál
efni sem brunnu á börn un um. Í 
lok in þyrpt ust börn að Villa sem 
veitti þeim glað ur eig in hand ar á rit
an ir auk þess að sitja fyr ir á mynd
um með þeim. Síð ar um kvöld ið 
var börn un um boð ið upp á fall
hlífasmiðju, sem var vel sótt. Kór
arn ir Litlu snill ing arn ir, Meist ari 
Jak ob og Gömlu snill ing arn ir sungu 
nokk ur lög und ir stjórn Ingu Bjarg
ar Stef áns dótt ur við Und ir leik Frið
riks Stef áns son ar org anista og Júl íu 
Gunn ars dótt ur. Botn inn í kvöld
ið sló á eft ir minni leg an hátt, tríó 

Hauks Grön dals klar ínettu leik ara, 
en auk hans skipa tríó ið þeir Ás geir 
Ás geirs son og Krist ó fer Rodrigu ez, 
en flutn ing ur inn var í sam starfi við 
Tón list ar skóla Sel tjarn ar ness og 
þátt ur í sam starfs verk efn inu Tón
staf ir. Hluti af dag skrá Safnanæt ur 
fór einnig fram í safn hús inu við Sef
garða (áður Lækn inga minja safni) 
þar sem sýnd var ný stár leg upp lif
un ar leik sýn ing und ir heit inu SAD 
sem fjall aði um skamm deg is þung
lyndi og að ferð ir til að sporna gegn 
því, en um sam nor rænt verk efni var 
að ræða
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Sel tjarn ar nes bær gengst nú fyr
ir söfn un á not uð um frí merkj um 
og um slög um og vill með því leg
gja sitt af mörk um til að styðja við 
fjár söfn un Sam bands ís lenskra 
kristni boðs fé laga. 

Sam band ið stend ur fyr ir sölu á 
þess um varn ingi og nýt ast fjár mun

irn ir með al ann ars til að styðja börn 
í Afr íku til náms. Á síð asta ári safn
aði það 3.4 millj ón um króna með söl
unni. Auk þess að safna frí merkj um 
og um slög um á stofn un um bæj ar ins 
geta þeir, sem vilja leggja mál staðn
um lið, skil að inn frí merkj um og 
um slög um í Bóka safn Sel tjarn ar ness.

Frí merki og um slög
til góð gerð ar mála

Vís inda-Villi naut óskertr ar 
at hygli gest anna.

Fjölmenni á 
Safna nótt

Jógadýnur og fylgihlutir af 
 bestu gæðum  frá Manduka

Viridian vítamín án allra auka- 
og fylliefna

Nærandi matur Systrasamlagsins,  
meðal annars þeytingar og skot

Nærandi náttúruilmir 
og ilmvötn

-Fallegt handbragð - Fallegt efni - Falleg hugsun -Fallegt innihald -

Jafnvægið býr í Systrasamlaginu

AFGREIÐSLUTÍMI:
Virkir dagar  9 - 18
Laugardagar 10 - 16

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

Fallega hönnuð lífræn
jóga/íþrótta/þægindaföt

frá Prancing Leopard
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Ari Bragi bæj ar lista mað ur í ár
Ari Bragi Kára son trompet leik

ari er bæj ar lista mað ur Sel tjarn
ar ness 2014. Hann er átj ándi 
Seltirn ing ur inn til að hljóta nafn
bót ina og lang yngst ur til þessa 
fædd ur 1989. Ari Bragi hef ur 
ver ið áber andi í tón list ar lífi bæj
ar ins frá unga aldri. Hann býr 
að fjöl breyttu tón list ar námi, sem 
hófst við Tón list ar skóla Sel tjarn
ar ness og var snemma áber andi 
í ís lensku tón list ar lífi. Þrátt fyr ir 
ung an ald ur hef ur Ari Bragi nú 
þeg ar skip að sér í rað ir okk ar 
fremstu tón list ar manna.

Ari Bragi hef ur leik ið inn á hljóm
plöt ur með stór stjörn um á borð 
við Norah Jo nes, Tigr an Ham a ysi
an, Ane Brun auk fjöl mörg um af 
þekkt ustu tón list ar mönn um lands
ins á borð við Bubba Morthens, 
Hjalta lín, Jóel Páls son og Krist jönu 
Stef áns dótt ur. Ari Bragi út skrif að
ist frá Tón list ar skóla FÍH árið 2008 
úr jazz og rokk braut auk þess að 
ljúka á sama tíma námi úr klass ískri 
braut skól ans. Eft ir það hélt hann 
til náms í New York og út skrif að ist 
með láði frá New School for Jazz 
and Contempor ary Music árið 2012. 
Ari Bragi kenn ir nú trompet leik við 
Tón list ar skóla Sel tjarn ar ness ásamt 
því að koma reglu lega fram og leika 
inn á hljóð upp tök ur.

Ari Bragi hef ur unn ið til fjölda 
tón list ar og hvatn ing ar verð launa 
en að eins níu ára gam all  hlaut 
hann hvatn ing ar verð laun ungra 
og efni legra Ís lend inga frá for seta 
Ís lands. Hann bar sig ur úr být um í 

Sam fés, tón list ar keppni fé lags mið
stöðva árið 2005 fyr ir besta frum
samda lag ið og var sig ur veg ari 
Skrekks, hæfi leika keppni grunn skól
anna sama ár. Hann var fyrsti tón
list ar mað ur inn til að hljóta styrk úr 
Minn ing ar sjóði Árna Schev ing árið 
2008 og hamp aði Ís lensku tón list ar
verð laun un um árið 2010 í flokkn um 
Bjartasta von in. Árið 2012 hlaut Ari 
Bragi styrk úr minn ing ar sjóði Krist
jáns Eld járns gít ar leik ara.  Ari Bragi 
er um þess ar mund ir að leggja 
loka hönd á hljóm plötu sem hann 
og pí anó leik ar inn Ey þór Gunn ars
son hafa  tek ið upp í Tón list ar skóla 

Sel tjarn ar ness og í Sel tjarn ar nes
kirkju. Í sum ar frum flyt ur hann í 

Sviss trompet verk sem þar lent tón
skáld hef ur skrif að fyr ir hann og 
sin fón íu hljóm sveit.

Til nefn ing Ara Braga ber upp á 40 
ára af mæli Sel tjarn ar nes bæj ar en af 
því til efni og sem þakk læt is vott fyr
ir við ur kenn ing una mun hann stan
da fyr ir tón leika röð á Sel tjarn ar nesi 
þar sem hann tefl ir sam an ólík um 
tón list ar mönn um á ólík um stöð um 
og við ólík til efni á ár inu. 

Að mati menn ing ar nefnd ar Sel
tjarn ar ness er það til marks um 
mikla grósku í tón list ar lífi bæj ar fé
lags ins að í sjö unda sinn skuli tón
list ar mað ur verða fyr ir val inu sem 
Bæj ar lista mað ur Sel tjarn ar ness. 
Einnig er það mik ið fagn að ar efni 
að Ari Bragi haldi enn ríkri tryggð 
við sam fé lag ið sem ól hann upp 
og mót aði, með reglu legu tón leika
haldi og með því að miðla ung um 
tón list ar nem um, sem eru að stíga 
sín fyrstu skref af sinni dýr mætu 
reynslu og þekk ingu.

Nem end ur í fyrstu bekkj un um 
voru að læra um álfa í jan ú ar og 
fóru m.a. í álfa leið ang ur upp á 
Val húsa hæð með vasa ljós til að 
reyna að finna álfa. 

Auk þess buðu þeir for eldr um 
sín um og ætt ingj um í heim sókn í 

skól ann til að sjá leik sýn ingu um 
álfa og skoða verk efn in sín. All
ir lásu frá sögn um álfinn sinn og 
sýndu mynd af hon um. Að lok um 
léku þeir svo mjög skemmti legt 
álfa leik rit eft ir Sig ríði Frið jóns dótt
ur tón mennta kenn ara.

Álfa sýn ing ar
í 1. bekk

Ari Bragi Kára son ásamt foreldrum sínum Ingunni Þorláksdóttur og 
Kára Húnfjörð Einarssyni eft ir að hann tók við hlut verki bæj ar lista-
manns Sel tjarn ar ness 2014.  

Ás gerð ur Hall dórs dótt ir bæj ar
stjóri Sel tjarna ness færði barna 
og æsku lýðs starfi kirkj unn ar 
skjáv ar pa og iPad á tutt ugu og 
fimm ára vígslu af mæli Sel tjarn
ar nes kirkju, sem hald ið var 
há tíð legt sunnu dag inn 9. febr ú
ar. Pálína Magn ús dótt ir æsku lýðs
full trúi kirkj unn ar til margra ára 
veitti hlut un um við töku. 

Tækja bún að ur æsku lýðs starfs
ins var úr sér geng inn og því mik
il ánægja með al starfs manna og 
barn anna að fá úr því bætt. Í Sel
tjarn ar nes kirkju er boð ið upp á 
fjöl breytt starf fyr ir börn á leik og 
grunn skóla aldri. Þannig er kirkj an 
vett vang ur fyr ir spenn andi val kost 
í tóm stunda starfi á Sel tjarn ar nesi 
þar sem sér stök áhersla er lögð á 

að skapa grund völl fyr ir þrosk andi 
og heilla væn legt sam fé lag. Sunnu
daga skóli fyr ir börn á aldr in um 
1  8 er starf rækt ur á sunnu dags
morgn um kl. 11. Starf fyr ir 6 til 12 
ára börn fer þar fram á þriðju dög
um kl.16:00 til 17:00. Æsku lýðs starf 
kirkj unn ar fer svo fram ann að hvert 
sunnu dags kvöld frá kl. 20:0021:30.

Það var bisk up Ís lands, frú Agn es 
M. Sig urð ar dótt ir sem pré dik aði við 
af mæl is at höfn ina, en Sr. Krist ján 
Val ur Ing ólfs son vígslu bisk up 
þjón aði fyr ir alt ari ásamt sr. Birgi 
Ás geirs syni pró fasti, sr. Bjarna 
Þór Bjarna syni og sr. Sig urði Grét
ari Helga syni. Krist ján Jó hanns son 
söng ein söng, Kam merkór Sel tjarn
ar nes kirkju söng og org anisti var 
Frið rik Vign ir Stef áns son.

Æsku lýðs starfið 
fær tækni bún að
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Fann ey Hauks dótt ir og Aron 
Teits son voru val in íþrótta fólk 
árs ins á Sel tjarn ar nesi fyr ir lið ið 
ár. Í til efni til nefn ing ar inn ar bauð 
Íþrótta og tóm stunda ráð Sel tjarn
ar ness til mót töku í Fé lags heim ili 
Sel tjarn ar ness.  Níu ein stak ling ar 
voru til nefnd ir til íþrótta manns 
og íþrótta konu Sel tjarn ar ness, 
auk þess sem veitt ar voru við ur
kenn ing ar fyr ir ungt og efni legt 
íþrótta fólk, lands liðs fólk sem tók 
þátt í lands liðs verk efn um í sinni 
íþrótta grein og einnig voru veitt ar 
við ur kenn ing ar fyr ir fé lags störf.  
Af reks styrki fyr ir árið 2013 hlutu  
Kraft lyft ing ar deild Gróttu og Fim
leika deild Gróttu fyr ir fram úr skar
andi ár ang ur á ár inu 2013.

Fann ey sigr aði á Ís lands mót inu 
í bekk pressu í jan ú ar 2013,  varð 
Norð ur landa meist ari ung linga í 
febr ú ar þar sem hún setti Ís lands
met í bekk pressu. Hún sigr aði á 
Ís lands mót inu og setti Ís lands met 
í bekk pressu í mars. Hún keppti 
einnig á heims meist ara móti í bekk
pressu sem fram fór í Lit háen í maí 
og vann til brons verð launa í sín um 
þyngd ar flokki. Fann ey er nú í 21. 
sæti á heims lista IPF sem er al þjóða 
kraft lyft inga sam band ið yfir alla 
í henn ar þyngd ar flokki, ung linga 
og full orð inna.  Þess má geta að 
Fann ey á 2 ár eft ir í ung linga flokki.

Aron sigr aði á Ís lands mót inu í 
bekk pressu í jan ú ar 2013. Hann 
setti Ís lands met í bekk pressu og 
rétt stöðu lyftu í mars og Ís lands met 
í rétt stöðu lyftu í sept em ber. Hann 
sigr aði á Bik ar mót inu í nóv em ber 
og setti Ís lands met í öll um þrem ur 
grein un um  bekk pressu, rétt stöðu
lyftu og hné beygju. Aron keppti á 
heims meist ara mót inu í klass ísk um 
lyft ing um  í Rúss landi í júní og vann 

til brons verð launa í bekk pressu. 
Hann er nú í 15. sæti á heims lista 
IPF sem er al þjóða kraft lyft inga sam
band ið í klass ísk um lyft ing um. 

Fann ey og Aron 
íþrótta fólk

Sel tjarn ar ness

Fæst í apótekum, heilsubúðum, Krónunni og Celsus, Ægisíðu 121

Algjört orku- og næringarskot
„ Með því að taka Lifestream Spirulina og AstaZan 

eykst krafturinn yfir daginn í vinnunni og æfingar 
seinni part dags eru ekkert mál. Vöðvarnir eru 
fljótari að ná sér eftir æfingar. Það að taka auka 
Spirulina sem er lífrænt fjölvítamín, fyrir leik 
er algjört orku- og næringarskot. Spirulina er 
líka frábær vörn gegn kvefi og flensum.“
Steinunn Erla Sigurgeirsdóttir
leikskólakennari og landsliðskona í íshokkí.

lífræn bætiefni fyrir alla - heilsa til framtíðar

TREYSTI Á 
LIFESTREAM 
BÆTIEFNIN!

ót k hh ill bbúð K ó

an 
gar 

a

Apótek, heilsubúðir, Krónan, Hagkaup, Viðir, Nettó og Fríhöfnin.

Íþrótta og tóm stunda nefnd Sel
tjarn ar nes bæj ar boð ar til íþrótta 
og tóm stunda þings laug ar dag inn 
1. mars n.k. Mark mið ið er m.a. að 
auka sam vinnu og sam starf  bæj ar
ins við íþrótta og tóm stunda fé lög 
bæj ar ins. Þing ið verð ur vett vang ur 
sam ræðu um íþrótt ir og tóm stund
ir og al menna heilsu efl ingu á Sel
tjarn ar nesi. Auka á gagn kvæm an 
skiln ing og marka fram tíð ar stefnu 
Sel tjarn ar nes bæj ar í íþrótta og 
tóm stunda mál um. 

Leit ast við að fjöl breytt ur hóp
ur ungra sem aldna mæti til þings
ins til að ræða þessi mál og koma 
sín um hug mynd um á fram færi. 
Sam ráð verð ur haft við íþrótta og 
tóm stunda fé lög á Sel tjarn ar nesi. 
Mik il vægt er að bæj ar bú ar sem 
hafa áhuga á íþrótta og tóm stunda
mál um sem og aðr ir hags muna að
il ar sem koma að íþrótta og tóm
stunda mál um á Sel tjarn ar nesi mæti 
á fyr ir hug að þing. Þing ið verð ur 

hald ið í Val
húsa skóla og 
stend ur frá kl. 
9.00 til 12.00. 
Boð ið er upp 
á morg un kaffi 
frá kl. 8.30 og 
þing inu lýk ur 
stund v ís  lega 
kl 12.00. Sel
tjarn ar nes bær 
er fram sæk ið 
og eft ir sótt bæj ar fé lag til bú setu 
þar sem fjöl skyld an er í fyr ir rúmi. 
Eitt af höf uð mark mið un um er að 
Sel tjarn ar nes bær skapi bæj ar bú
um áfram tæki færi til bættra lífs
gæða með fjöl breytt um mögu leik
um til hreyf ing ar, úti veru, iðk un ar 
íþrótta og ann arr ar af þrey ing ar og 
tóm stunda iðju. 

Lár us B. Lár us son 
For mað ur Íþrótta- og
tóm stunda nefnd ar Sel tjarn ar ness

Íþrótta og
tóm stunda þing
á Sel tjarn ar nesi

Íþróttamaður og kona Seltjarnarness 2013 
Fanney Hauksdóttir og Aron Du Lee Teitsson. Lár us B. 

Lár us son.
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Jón von Tetzchner, fjár
fest ir og stofn andi Opera 
Software hef ur ver ið að 
leggja fjár muni í ís lensk 

ný sköp un ar fyr ir tæki að und an
förnu. Hann hef ur með al ann ars 
keypt hluti í fyr ir tækj un um OZ, 
Smart Media, Bu din og fyr ir tæk inu 
Spyr. Á með al ný legra fjár fest inga 
hans má nefna mjólk ur vinnsl una 
Örnu í Bol ung ar vík sem fram leið
ir sér stak ar mjólk ur vör ur fyr ir 
fólk sem er með svo nefnt mjólk
ur ó þol. Við það tæki færi sagði 
hann í blaða við tali að þörf væri 
fyr ir fjöl breytt ara vöru úr val fyr ir 
þá sem vilja lifa eðli legu lífi með 
óþol. Þótt Arna sé lít ið fyr ir tæki 
og starfi á litl um mark aði þá eigi 
það mögu leika á að sækja út fyr
ir land stein ana. Jón hef ur einnig 
stað ið fyr ir opn un frum kvöðla set
urs á Eiðis torgi á Sel tjarn ar nesi. 
Þar starfa nú á ann an tug frum
kvöðla og sprota fyr ir tækja í um 
800 fer metra rými. En hvað kom 
hon um til að snúa sér að þátt töku 
í ís lensku at vinnu lífi eft ir far sælt 
frum kvöðla starf í Nor egi. Svar ið 
við því er að hann er Ís lend ing ur 
í móð ur ætt. Hann ólst upp á Sel
tjarn ar nesi og bjó þar fyrstu 20 ár 
ævi sinn ar. Nes frétt ir spjalla við 
Jón von Tetzchner að þessu sinni. 

„Ég er fædd ur Seltirn ing ur, ólst 
upp hjá afa mín um og ömmu til tví
tugs, seg ir Jón þeg ar tíð inda mað ur 
hef ur kom ið sér fyr ir með hon um 
í lát lausu funda her bergi í frum
kvöðla setr inu á Eiðis torgi. Afi minn 
og amma voru Jón Gunn laugs son 
lækn ir og Selma Kalda lóns. Við átt
um heima á Val húsa braut inni og 
ég gekk Mýr ar húsa skóla rétt eins 
og aðr ir krakk ar á Nes inu. Ég labb
aði yfir holt ið í skól ann og svo tók 
Val húsa skóli við þeg ar ég komst á 
þann ald ur. Það var mjög gott að 
vera krakki og ung ling ur á Sel tjarn
ar nesi og ég tel mig mjög hepp inn 
að hafa not ið þess að al ast þar upp 
og ekki síð ur hjá afa og ömmu. Ég 
ólst upp í stórri fjöl skyldu. Þau 
voru alls níu systk in in börn afa og 
ömmu og fyr ir mér eru þau eins 
og systk ini því ég ólst upp með 
þeim og yngsti frændi minn, bróð
ir móð ur minn ar er að eins fimm 
árum eldri en ég.“ Jón seg ist hafa 
átt bjarta daga á Nes inu í æsku og 
skemmti legt að vera í hóp fjöl skyld

unn ar og skóla fé laga. Ég spil aði 
fót bolta um tíma með Gróttu. Ég 
var kann ist ekki best ur en fékk þó 
að vera með sem mér fannst mjög 
gam an. Ég man að það var stund um 
bar átta um fót bolta völl inn og sum
ir kenn ar ar voru að hleypa krökk
un um fyrr út í frí mín út ur í von um 
að þau yrðu fyrst á völl inn. Það var 
full kom in sam keppni á milli bekkj
anna um hver yrði fyrst ur að ná 
fót bolta vell in um.“   

Eitt plögg og Nor eg ur varð 
net laus 

„Eft ir Val húsa skóla lá leið in í MR 
eins og margra krakka af Nes inu. Ég 
fór í eðl is fræði deild og það er ekki 
fyrr en eft ir stúd ents próf ið að ég 
fer að huga að ut an för. Fað ir minn 
er norsk ur og býr í Osló og móð ir 
mín hafði flutt til Nor egs fyr ir mörg
um árum. Því var eðli legt fyr ir mig 
að taka það skref að fara til Nor egs 
þeg ar kom að há skóla námi og ég 
fór í nám í tölvu fræði í Osló og eitt 
ár í Englandi þar sem ég var skip
tinemi. Síð an fór ég að vinna hjá 
Tel en or. Ég tók master inn eig in lega 
þar. Ég fór að vinna við rann sókn ar
störf og þar varð Opera Software til 

út frá einu af þeim verk efn um sem 
við vor um að vinna að hjá Tel en or.“ 
Jón seg ist hafa ver ið hepp in að því 
leyti að hafa ver ið að vinna á net inu 
al veg frá því hann kom í há skóla. 
Við vor um farn ir að vinna við ver
ald ar vef inn mjög snemma eða 1992 
en þá voru ekki marg ir tengd ir vefn
um. Á ár inu 1993 voru að eins nokk
ur hund ruð þjón ustu að il ar eða ser
ver ar fyr ir net ið í öll um heim in um. 
Fyrsti vafr inn sem komst í al menna 
notk un var Mosa ic. Til að byrja 
með hýst um við hjá rann sókn ar
stofn unni leið irn ar eða linkana inn 
til Nor egs þannig að net gátt in inn í 
land ið var hjá okk ur. Ég man að eitt 
sinn urð um við var ir við ein hvern 
vír us sem var í gangi og þá var einn 
fé lagi okk ar sem tók bara úr sam
bandi og þá var all ur Nor eg ur net
laus. Því var sleg ið upp í fjöl miðl un 
í Nor egi að þessi ágæti mað ur hefði 
með einu plöggi bjarg að allri þjóð
inni frá vír us. Það er dá lít ið skrít
ið að hugsa til þessa í dag en þá 
voru teng ing arn ar ekki svo marg ar 
og að eins brot af því sem fljót lega 
varð. Þetta þætti sér kenni legt í dag 
ef hægt væri að af net væða heilt 
land með einu plöggi. En þannig 
var það. Þarna sat mað ur á al heims

sam skipt un um og mig minn ir að ég 
hafi um tíma unn ið á þeirri tölvu 
sem þessi teng ing fór í gegn um.“  

Þetta var nýr heim ur 
„Þetta var auð vit að nýr heim

ur sem var að verða til og í byrj un 
voru það eink um há skól ar og rann
sókna stofn an ir sem voru tengd. 
Eitt af því sem kom út út þeirri 
vinnu sem fór fram á rann sókna
stofn un inni var sú tækni sem varð 
und ir staða að GSM far síma kerf inu. 
Menn voru á vakt inni og opn ir fyr
ir öll um tækni mögu leik um og nýj
ung um sem komu fram. Þar á með
al  „vid eo con fer encing“ tækni sem 
ver ið er að nýta er kom in frá þess
ari stofn un.“ Jón seg ir ánægju legt 
að fá tæki færi til þess að vinna við 
skemmti lega hluti. „Við unn in mik
ið að upp bygg ing ar starfi eink um 
er tengd ist vefn um og ég má segja 
að við vor um með fyrstu að il um í 
Nor egi til þess að nýta þessa tækni. 
Einn starfs mað ur úr þess um hóp 
fór til Sviss og var með í að skrifa 
þá staðla en við hin ir héld um áfram 
starfi okk ar í Nor egi og í gegn um 
það starf unn um við svo með að 
byggja vafr ann.“

Viðtal við Jón von Tetzchner

Hef mikla trú á að byggja 
upp fyr ir tæki á Ís landi

Jón von Tetzchner ávarp ar gesti við opn un Innovation hou se á Eiðis torgi á Sel tjarn ar nesi.
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Úr tveim ur í 750 manns
Jón seg ir að Opera hafi í dag 

yfir 300 millj ón ir virka not end ur 
víðs veg ar um heim jafn vel í Kína. 
Hann seg ir kín verska mark að inn þó 
nokk uð sér stak an og nokk uð lok
að an. „Það er ekki svo ein falt fyr ir 
fyr ir tæki að ná mark aðs hlut deild í 
Kína. En Opera hef ur engu að síð
ur nokkr ar millj ón ir not enda í Kína 
og er mjög ráð andi í mörg um öðr
um lönd um. Hún er er mjög sterk 
og oft stærst í lönd um á borð við 
ríki Aust ur Evr ópu bæði í far sím
um og PC tölv um. Einnig á Ind landi 
og í mörg um lönd um Afr íku. Við 
náð um fljótt mjög góðri að stöðu í 
þess um hlut um heims ins og ég vil 
að miklu leyti þakka það því að við 
byggð um for rit ið til notk un ar þar 
sem netteng ing ar væru miðl ungs 
góð ar og jafn vel lé leg ar og tölvu
bún að ur ekki af full komn ustu gerð. 
Við reynd um þannig að laga okk ur 
að þeim að stæð um sem not end ur 
okk ar áttu við að búa hvort sem 
þær væru góð ar eða slæm ar. Við 
höf um líka reynt að gera við mót ið 
ein falt og auð skilj an legt án þess að 
það komi nið ur á getu þess. Þarna 
höf um við nýtt okk ur hugs un ina að 
gera flókna hluti á ein fald an hátt 
hvort sem um síma eða PC tölv
ur er að ræða. Við vor um sterk ir á 
síma mark aðn um og það er at hygl
is vert að þetta verð ur til í Nor egi en 
Norð ur landa þjóð irn ar voru mjög 
sterk ar að þessu leyti. Nokia í Finn
landi og Erikson í Sví þjóð sem kom 
fram með skemmti lega tækni. Við 
unn um með þess um fyr ir tækj um 
og fleir um að þróa ýmsa tækni. Við 
unn um fyr ir Sony og fleiri að ila.“ 
Jón seg ir að þeir hafi ver ið tveir 
vinnu fé lag ar hjá rann sókn ar stofn
unni sem byrj uð um að þróa Operu. 
„Smátt og smátt urð um við fleiri 
sem unn um að þessu og þeg ar ég 
hætti sem stjórn andi í fyr ir tæk inu 
á ár inu 2010 þá taldi starfs lið ið um 
750 manns í tólf lönd um.“

 
Stór ákvörð un að hætta 

„Vissu lega var það stór ákvörð un 
fyr ir mig að hætta hjá Opera Soft
ware. Ég ákvað í fram haldi af því 
að flytja vest ur um haf. Til Banda
ríkj anna og prufa eitt hvað nýtt. Ég 
at hug aði fleiri mögu leika á þess
um tíma og var meira að segja að 
íhuga að flytja aft ur til Ís lands en 
þetta end aði á að ég fór til Boston. 
Ein ástæða þess var að ég vildi hafa 
greið ar sam göng ur hing að heim og 
ekki alltof langt flug. Þótt ég tæki 
þessa ákvörð un hef ur það ver ið 
draum ur minn að gera eitt hvað á 
Ís landi og ég hef ver ið að láta þann 
draum ræt ast að und an förnu. Þessi 
vett vang ur hér á Sel tjarn ar nesi er 
hluti af því. Eft ir tveggja ára tuga 
starf við inter net ið þá hef ég orð ið 
marg vís leg tengsl inn í frum kvöðla
geir ann og víð ar um í gegn um 
þá vinnu sem ég get nýtt mér. Nú 
set ég stefnu á að vera með form
leg sam skipti við frum kvöðla set
ur í Nor egi, sem stýrt er af fyrr um 
sölu og mark aðs stjóra Opera, Rolf 
Assev. Það set ur hef ur svo áfram
hald andi tengsl við aðra svip aða 
mið stöð í Berlín og í Kís ildaln um í 
Banda ríkj un um.

Ég er að vinna að stofn un álíka 
frum kvöðla set ur í Boston í Banda
ríkj un um þar sem ég er bú sett ur. 
Það set ur mun heita Innovation 
hou se sem er sama nafn og setr ið á 
Eiðis torgi hef ur feng ið.“ 

Hef mikla trú á að byggja 
upp fyr ir tæki á Ís landi

„Ég hef líka ver ið að vinna að 
upp bygg ingu nýs fyr ir tæk is sem 
hugs að er fyr ir stærri not end ur 
sem gera meiri kröf ur og eru upp
tekn ir af því að hafa meiri stjórn á 
sín um gögn um. Nokk uð sem við 
erum að byggja upp og ætl un in er 
að setja upp þjóna því tengdu hér 
á landi. Svo hef ég ver ið að fjár festa 

í og taka þátt í starfi fyr ir tækja hér. 
Fyr ir tækja á borð við greitt.is, þar 
sem hægt er að bjóða greiðslu þjón
ustu á net inu. Einnig ferða sölu fyr ir
tæk ið Dohop og ég hef tek ið þátt í 
fyr ir tækj un um Spyr.is og Hringdu. 
Hef líka fjár fest í þeim. Við erum að 
þróa sjón varps þjón ustu yfir net ið. 
Þetta er mjög skemmti leg og vel 
hönn uð þjón usta sem strák arn ir 
í nýja OZ hafa ver ið að búa til og 
fleira mætti nefna. Þetta er lít ill hóp
ur sem er að vinna að þessu en þeir 
eru að gera mjög góða hluti. Svo má 
nefna Smart media og vef síð ur þeir
ra og vef versl an ir. Ein ing Do hop 
sem er leit ar vél fyr ir flug og hót el 
þar sem lögð er áhersla á sam sett
ar ferð ir. Og svo get ég nefnt Örnu 
í Bol ung ar vík. Ég er að reyna að 
fylgja þess um að il um af stað vegna 
þess að ég hef mikla trú á að byggja 
svona fyr ir tæki upp hér á landi.Við 
erum með þessa grænu orku og ég 
tel áhuga vert að byggja Ís land upp 
sem stað til þess að hýsa efni. Öfl
ug ur sæ streng ur eða streng ir eru 
auð vit að hluti af slíkri upp bygg ingu 
og við sjá um bet ur og bet ur hvern
ig ís lensk fyr ir tæki eru að nýta þær 
flutn ings leið ir sem þeg ar eru fyr ir 
hendi. Ég get eðli lega ekki fjár fest í 
öll um fyr ir tækj um sem ver ið er að 
koma á fót hér en reyni að leggja 
mitt af mörk um þar sem ég get orð
ið öðr um að liði.“   

Finn fyr ir mik illi orku 
hjá fólki

En aft ur að Nes inu. Já  mér þyk
ir ákaf lega vænt um Sel tjarn ar nes 
og raun ar Ís land í held sinni. Ég er 
fædd ur hér og al inn upp og stolt ur 
af mín um heima hög um. Mér finnst 
fal legt á Sel tjarn ar nesi. Við höf
um  al vöru sjó og al vöru öld ur og 
sýn á Sæ fells jök ul. Sel tjarn ar nes 
til tölu lega lít ill bær en ekki langt 
frá Reykja vík. Þetta er líka ákveð
ið sam fé lag og ég þekki tals vert til 

hér. Ég er líka stolt ur af mínu góða 
fólki hér á landi. Ef ég yrði spurð
ur hvort ég myndi vilja flytja aft ur 
á Sel tjarn ar nes þá myndi ég ekki 
svara neit andi. Við höf um það gott 
vest an hafs en fjöl skylda mín er hrif
in af því að koma til Ís lands. Það er 
ef til vill galli hjá mér að hafa ekki 
lát ið börn in læra ís lensku en það 
er hluti af því að eiga norska konu 
og norsk an því alltaf ver ið heim il
is mál hjá okk ur. Svo dett ur ensk an 
inn hjá þeim svona sem al þjóða mál. 
En hver veit. Einu sinn skildu Norð
menn og Ís lend ing ar hvor ir aðra. 
Gammel norsk hljóm ar um margt 
líkt og sú ís lenska sem við töl um 
enn þann dag í dag. Mál in eru skyld. 
En mér finnst alla vega gam an að 
fylgj ast áfram með þess um fyr ir
tækj um. Fólk ið kem ur með sín ar 
hug mynd ir og vill fylgja þeim eft ir. 
Vinn an fylg ir mér alltaf eft ir hvort 
sem ég fer heim eft ir vinnu dag eða 
eitt hvað ann að.. Ég hef ver ið í þan
nig vinnu að að hún fylg ir mér alltaf 
eft ir. Heil inn er alltaf virk ur stund
um koma bestu hug mynd irn ar þeg
ar mað ur er að gera eitt hvað allt 
ann að,“ seg ir Jón von Tetzchner. 
Þeg ar tíð inda mað ur yf ir gef ur Inno
vation hou se á Eiðis torgi er lið ið að 
há degi. Í fund ar sal frum kvöðla set
urs ins er ver ið að halda fyr ir lest ur. 
Fullt af fólki að fylgj ast með fyr ir
les ar an um. Áhug samt og ein beitt. 
Full af orku.

KOMDU MEÐ BÍLINN Í
FRÍA TJÓNASKOÐUN

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.

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

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

Smáviðgerðir
Samhliða viðgerðum getum við skoðað 
ástand helstu slitflata og öryggisþátta, 
s.s. bremsur.

Innréttingar / áklæði
Tökum að okkur viðgerðir á sætum, 
innréttingum ofl.

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

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

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

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

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

Hringbraut 119 
Sími: 55 44444
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16 ára reynsla og
þekking í sölu fasteigna ANDRI SIGURÐSSON

Löggiltur fasteignasali

s. 690 3111www.frittsoluverdmat.is

Versl un in Græn heilsa býð ur nú 
upp á nýja þjón ustu til við bót ar við 
sölu á líf ræn um nær ing ar efn um, heil
su og hjúkr un ar vör um og húð krema 
án auka efna. Fyr ir stuttu tók til starfa 
hjá fyr ir tæk inu hjúkr un ar fræð ing ur 
með meistara gráðu í lýð heilsu vís ind
um, Helga Mar grét Cl ar ke.

,,Ég sé um hjúkr un ar vöru svið ið, 
sára um búð ir, heilus fars mæl ing ar og 
ráð gjöf. Jafn framt störf um hjá Grænni 
heilsu er ég í dokt ors námi hjá Hjarta
vernd. Hjá Grænni heilsu býð ég upp 
á kostn að ar laus ar heilsu fars mæl ing ar 
eins og blóð þrýst ings, súr efn is mett
un ar og blóð syk ur mæl ing ar ásamt 
heilsu ráð gjöf,” seg ir Helga Mar grét 
Cl ar ke. 

,,Jón Ár sæll sjón varps þátta mað
ur inn góð kunni kom á ný byrj uðu ári 
í heilsu mæl ing ar árla dags og hef ur 
í fram haldi ákveð ið að hefja heilsu á
tak með Grænni heilsu á nýju ári. Jóni 
Ár sæli fannst gott til þess að vita að 
heilsu fars mæl ing arn ar eru skráð
ar nið ur fyr ir alla þá sem það vilja og 
þannig hægt að fylgj ast með þró un inni 
og ár angri. Hug mynd in með al menn
um heilsu fars mæl ing un um er að geta 
gef ið ein stak ling um kost á að fylgj ast 
með eig in heilsu sjálft og mögu leika 
á að grípa í taumana áður en ástand
ið er orð ið al var legt. Heilsu fars mæl
ing arn ar gagn ast öll um, ung um sem 
öldn um. Með reglu bund um mæl ing
um er hægt að fylgj ast með þró un inni 
og ef svo ber und ir og get ur ör lít il 

lífstíls breyt ing, eins og bætt nær ing
ar á stand og auk in hreyf ing snú ið við 
óhag stæðru þró un.” Ef mæl ing ar sýna 
hins veg ar þörf er á lækn is að stoð þá 
bend ir Helga Mar grét fólki á að sækja 
sér lækn is að stoð ar. Hægt er að panta 
tíma með því að hringja, koma við í 
Grænni heilsu eða í gegn um tölvu póst 
(hju kr un@celsus.is).

Helga Mar grét hef ur góða reynslu 
af að vinna með Sor bact sára um búð
ir, sem einnig eru seld ar hjá Grænni 
heilsu og kem ur sú þekk ing og reynsla 
að góð um not um.

- Er tals vert um það að fólk þurfi 
að leita til ykk ar með sáraum hirðu og 
sára um búð ir?

,,Já, það kem ur að fólk leiti til okk ar 
varð andi sáraum hirðu og að stoð þar 
af lút andi og þá er gott að geta veitt 
þessa þjón ustu. Um búð ir þess ar eru 
not að ar á öll um stærstu og jafn framt 
minni sjúkra hús um ná granna landa og 
eru einnig að ryðja sér til rúms hér 
heima.

Ég hef stund að skauta í þrótt ina á 
Ak ur eyri um all mörg ár einnig þjálf að 
þar og tel mig því hafa um tals verða 
reynslu í ráð gjöf fyr ir íþrótta fólk. Til 
versl un ar inn ar leit ar mik ið af íþrótta
fólki, jafn vel at vinnu í þrótta menn, sem 
og náms fólk og fólk á öll um aldri, en 
þetta fólk á það sam merkt að vilja vera 
ör uggt um að það sé að fá hrein líf ræn 
nær inga efni af bestu gerð,” seg ir Helga 
Mar grét Cl ar ke hjúkr un ar fræð ing ur.

Heilsu fars mæl ing ar 
að kostn að ar lausu

Græn heilsa á Ægi síðu með nýja þjón ustu:

Jón Ár sæll Þórð ar son í góð um 
hönd um Helgu Mar grét ar Cl ar ke 
hjúk urn ar fræð ings.

Lauf ey Birk is dótt ir snyrti, 
nudd og förð un ar fræð ing ur sem 
lærði í Englandi og París opn aði 
ný ver ið snyrti stofu og versl un á 
Eiðis torgi und ir heit inu Leila Bout
ique. Hún seg ir í sam tali við Nes
frétt ir ástæðu þess að hún valdi 
þenn an stað þá að stað setn ing in 
sé góð og þró un in all stað ar sú 
að litl ar  versl un ar mið stöðv ar í 
ná grenni séu að höfða til fólks. 

„Fólk vill get að geng ið, hjólað eða 
ekið stutt ar vega lengd ir. Eiðis torg
ið er að lifna aft ur við og fólk er að 
sækja þang að í meira mæli en var. 
Auk versl un ar starf semi er menn
ing ar full trúi Sel tjarn ar nes bæj ar að 
standa fyr ir allskyns við burð um og 
upp á kon um á torg inu. Vest ur bæ
ing ar sækja hing að jafnt enda er 
Eiðis torg í næsta ná grenni en fólk 

kem ur einnig all stað ar að. Ég myndi 
vilja fá rúllu stiga upp á efri hæð ina 
og mála þak ið hvítt. Þeg ar er lyfta 
til stað ar á torg inu en rúllu stigi 
myndi bæta að gengi að efri hæð inni 
til muna,“ seg ir Lauf ey. Snyrti stof
an Leila Bout ique hef ur upp á bjóða 
alla al menna snyrt ingu úr Cl ar ins 
snyrti vör un um en stefna Cl ar ins 
er að vör urn ar verði laus ar við öll 
óæski leg auka efni í lok þessa árs. 
Gel negl ur og nagla vör ur munu 
bæt ist við og einnig Bare miner als 
make up vör urn ar svo og und ir föt, 
skart og fleira í fram tíð inni. Lauf ey 
var áður með Snyrti stof una Guerla
in á Óð ins götu í 101 um í átta ár. 
Clarins kynning verður hjá Leila 
Bout ique næstkomandi föstudag og 
eru allir velkomnir.

Leila Bout ique
opn ar á Eiðis torgi

Lauf ey Birk is dótt ir snyrti-, nudd- og förð un ar fræð ing ur.
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Lið ið er 45. starfs ár Kven fé lags
ins Sel tjarn ar. Í til efni þess ara 
tíma móta færðu fé lags kon ur gjöf 
til þeirra barna er fædd ust í bæn
um á ár inu. Gjöf in var hand prjón
uð húfa og vett ling ar. Alls voru 70 
sett færð að gjöf.  Við vild um bjóða 
þessa ungu íbúa vel komna í heim
inn með hlý legri gjöf og óska fjöl
skyld um þeirra allra heilla.

Svo skemmti lega vildi til að síð
ustu börn in á ár inu voru tví bur ar, 
stúlk ur fædd ar 30. des em ber 2013. 
For eldr ar þeirra eru Selma Hrund 
Krist bjarn ar dótt ir og Atli Freyr 
Fjöln is son. Þau voru svo vin sam leg 
að leyfa okk ur að taka mynd af stúlk
un um er þeim voru færð ar gjaf irn ar.

Sáu um göngu um Nes ið
Á ár inu var margt ann að að sýsla, 

með al ann ars und ir bjugg um við og 
sáum um göngu og menn ing ar ferð 
um Sel tjarn ar nes fyr ir kon ur í  Kven
fé laga sam bandi Gull bringu og Kjós
a sýslu. Níu tíu kon ur úr hin um ýmsu 
fé lög um í sam band inu tóku þátt í 
göng unni og nutu veit inga á eft ir í 

safnarað heim ili kirkj unn ar, sem okk
ar fé lags kon ur sáu um.

Eitt af því skemmti lega sem 
gerð ist á ár inu var að við feng um 
fram tíð ar hús næði á neðri hæð 
kirkj unn ar, sem við erum mjög 
ánægð ar með.

Konu dag ur í kirkj unni
Í und ir bún ingi er konu dag ur inn í 

kirkj unni 23. febr ú ar þar sjá um við 
um veit ing ar eft ir messu og tök um 
einnig virk an þátt í mess unni. Það 
verð ur þekkt kona sem tal ar í mess
unni, Yrsa Sig urð ar dótt ir, rit höf und
ur með meiru og verð ur fróð legt að 
heyra hvað hún hef ur fram að færa. 
Það eru 23 ár síð an konu dag ur inn 
varð okk ar dag ur í kirkj unni.

Næsta starfs ár
Nú er ver ið er að und ir búa að al

fund og fé lags starf ið fyr ir næsta 
starfs ár. Að starfa í svona fé lagi gef
ur mik ið, bæði and lega og lík am lega.  
Enn vant ar fleiri kon ur til starfa. 
Því væri þess vel virði að koma í 
heim sókn og kynna sér störf fé lags

ins. Tek ið verð ur vel á móti öll um 
og nýj ar fé lags kon ur verða boðn ar 
hjart an lega vel komn ar í hóp inn. Sel
tjarn ar kon ur óska  bæj ar bú um inni
lega til ham ingju með 40 ára af mæli 
bæj ar ins og þökk um sam starf ið á 
liðn um árum. Í stjórn Sel tjarn ar eru; 

Ragn hild ur Guð munds dótt ir for mað
ur, Erna Krist ins dótt ir vara for mað
ur, Katrín Ás geirs dótt ir, gjald keri og 
Birna E. Ósk ars dótt ir rit ari.

Birna E. Ósk ars dótt ir.

Viðburðaríkt 
afmælisár

PHILIPPE STARCK

Svo skemmti lega vildi til að síð ustu börn in á ár inu sem fæddust á 
Nesinu voru tví bur ar, stúlk ur fædd ar 30. des em ber 2013. For eldr ar 
þeirra eru Selma Hrund Krist bjarn ar dótt ir og Atli Freyr Fjöln is son.  Og 
færði Kvenfélagið Seltjörn þeim gjöf á tímamótunum.
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Margt skemmti legt er að ger ast 
í fé lags starf inu hjá eldri bæj ar
bú um. Und ir bnún ing ur er haf
inn vegna af mæl is árs bæj ar ins 
og taka eldri bæj ar bú ar þátt með 
ým is kon ar fram lagi.

„Óvissu ferð in“ okk ar í jan ú
ar var far in í Höfða. Anna Karen 
Krist ins dótt ir upp lýs inga full
trúi tók af skap lega vel á móti 40 
manna hópi eldri bæj ar búa. Fólk 
frædd ist um sögu húss ins, gæddi 
sér á sherry og konfekti og gekk 
um og dáð ist að þessu fal lega húsi 
og innvið um þess. Eft ir Höfða var 
ekki far ið lengra en yfir á Höfða
torg  og þar á  Ís lensku kaffi stof
una þar sem boð ið var upp á kaffi 
og tertu. Þeir sem vildu gátu tek ið 
sér far með lyft unni upp á 22. hæð 
og horft  yfir borg ina. Út sýn ið var 
þó ekki eins og best var á kos ið 
þar sem það fór að kyngja nið ur 
snjó stuttu áður en við kom um.                                                             
Kirkj an stóð fyr ir helgi stund og 
þorra mat þriðju dag inn 4. febr ú
ar. Vel var mætt og góð skil gerð á 
mat og með læti.

Söng fólk ið okk ar tók lag ið 
í safna nótt með litlu snill ing
un um við góð ar und ir tekt ir.                                    
Næstu dag ar og vik ur  verða 
með nokk uð hefð bundnu sniði 
og sam kvæmt út gef inni dag skrá.                          
Þó er vert að minna á:

Nikku kvöld: Fimmtu dags kvöld  
20. febr ú ar kl. 20.00. Þá ætl um 
við að syngja, spjalla og dansa 
og njóta léttra veit inga og sam
vista hvert með öðru. Sal ur inn 
Skóla braut.  All ir vel komn ir / 
Skrán ing og nán ari upp lýs ing ar í 
síma 8939800.

Fé lags vist: Þriðju dags kvöld  
25. febr ú ar kl. 19.30. Varð an, 
kvenna deild slysa varn ar deild
ar inn ar býð ur eldri bæj ar bú um 
í fé lags vist  í saln um Skóla braut.  
All ir vel komn ir. Veit ing ar.

Sam vera yngri og eldri: Mið
viku dags kvöld 26. febr ú ar kl. 
20.00. Fé lags mið stöð in Sel ið / 
Skel in.

Bingó í golf skál an um: Þriðju
dag ur inn 11. mars kl. 14.00. All ir 
vel komn ir.  Byrj um að keyra fólk í 
skál ann kl. 13.30.

All ar upp lýs ing ar um dag skrá, 
skrán ingu og ann að fást í fé lags
að stöð unni á Skóla braut og hjá  
Krist ínu í síma 8939800. 

FÉ LAGS OG TÓM STUNDA STARF
ELDRI BÆJ AR BÚA

U M H V E R F I S H O R N I Ð

Ný lega kom út skýrsla um 
varp fugla og ann að fugla líf á 
Sel tjarn ar nesi sum ar ið 2013. 

Krían er efst á lista yfir þá 
fugla sem fylgst er með. Hún 
er al geng asti varp fugl inn á Sel
tjarn ar nesi. Hún hef ur stað ið 
í ströngu und an far in ár vegna 
ætis skorts í haf inu, er kær flest
um vegna ná býl is við mann
inn. Krían er afar merki leg ur 
fugl fyr ir þær sak ir að hún fer 
allra dýra jarð ar inn ar lengst á 
ferð um sín um milli varp og 
vetr ar stöðva.

Kríu varp ið sum ar ið 2013 var 
í góðu með al lagi. Rúm lega 2000 
pör og jók það bjart sýni manna 
um að krían væri að ná sér á strik 
og að von andi kæmust ein hverj ir 
ung ar á legg.Varp ið var öfl ug ast í 
Suð ur nesi, mest í órækt inni í Dal. 
Varp ið í Gróttu var hlut falls lega 
lít ið, sömu leið is var lít ið varp á 
Snoppu og nær ekk ert við Bakka
tjörn. Þó varp ið hafi geng ið vel 
fram an af, var af koma með unga 
með af brigð um slök.

Mis heppn að ist hjá 
álfta hjón un um

Varp mis heppn að ist hjá álfta
hjón un um á Bakka tjörn, egg in 
voru ófrjó. Varp ið gekk vel hjá 
grá gæs um og æð ar fugli, en lít ið 
sást af and ar ung um. Árið 2012 
var varp skeið and ar stað fest 
í fyrsta sinn á Sel tjarn ar nesi, í 
Dal, þó grun ur hafi leik ið um, að 
hún hafi orp ið þar áður. Þá varp 
líka há vella í Dal. Varp mó fugla 
gekk vel og ekki hafa jafn mörg 
tjaldspör fund ist með unga fyrr. 
Lít ið hettu máfsvarp var í Gróttu. 
Svart þröst ur er nú al geng ur í 
görð um á Sel tjarn ar nesi.

Mik il væg ur við komu
stað ur far fugla

Sel tjarn ar nes er mik il væg
ur við komu stað ur fyr ir far fugla, 
bæði þá sem sem eiga leið um 
land ið milli varp stöðva á Græn

landi, Ís hafs eyj um, Kanada 
og vetr ar stöðva í Evr ópu og 
VAfr íku, sem og ís lenska varp
fugla. Margæs in er með al þeirra 
sem sem dvel ur lengst á vor
in, þær geta skipt hund ruð um. 
Minna sást af rauð bryst ingi við 
Bakka tjörn. Brandönd er að festa 
sig í sessi sem reglu leg ur haust
gest ur á Bakka tjörn. Auk þess 
sem stegg ur dvaldi þar í nokkra 
mán uði um vor ið. Nokkr ir sjald
gæf ir fugl ar sáust á ár inu og ein 
teg und bætt ist við lista Sel tjarn
ar ness 2012, rán fugl inn blá heið ir.

Frið lýsa þarf Dal í 
Suð ur nesi

Það er kom inn tími til frek
ari frið lýs ing ar á Sel tjarn ar nesi, 
Garða bær og Kópa vog ur hafa 
frið lýst sína hluta af vernd ar
svæð inu Skerja firði, nú er kom
ið að Reyk vík ing um og Seltirn
ing um að hefja vernd ar merk ið á 
loft. Jafn framt er nauð syn legt að 
frið lýsa Dal í Suð ur nesi og kom
inn tími til að ljúka deiliskipu lagi 
á golf vell in um og í Suð ur nesi. 
Órækt ar mó inn í Dal er mik il væg
asta varp svæði fugla á Sel tjarn
ar nesi og stækk un bíla stæða inn 
á þetta svæði er ekki til um ræðu.

Jarð vegstipp ur í Snoppu er til 
mik ill ar óprýði og hann drekkti 
hinni sjald gæfu gilja flækju, sem 
ein göngu vex á ör fá um stöð um 
á land inu. Um tíma hef ur ver
ið rætt um að bæta að stöðu til 
fugla skoð un ar á Nes inu og er haf
inn und ir bún ing ur við að reisa 
fugla skoð un ar hús við Bakka
tjörn. Nauð syn legt er að halda 
áfram vökt un þeirri á fugla lífi Sel
tjarn ar ness sem stund uð hef ur 
ver ið frá alda mót um.

Heim ild ir: Skýrsla Jó hanns Óla 
Hilm ars son ar, for manns Fugla
vernd ar. Skýrsl an verð ur sett á 
vef bæj ar ins inn an tíð ar.

Mar grét Páls dótt ir,
for mað ur um hverf is nefnd ar.

Fugla líf ið á liðnu ári

Steinsmiðjan Mosaik
Hamarshöfða 4 - 110 Reykjavík - sími 587 1960 - www.mosaik.is

Mikið úrval - Gerið verðsamanburð

Legsteinar og fylgihlutir
Frí uppsetning á höfuðborgarsvæðinu

og frí sending út á land
á öllum keyptum legsteinum

Frá óvissuferð eldri borgara í 
Höfða.
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Ræstingar  /  Teppahreinsun
Steinteppahreinsun  /  Bónvinna

Meðhöndlun Náttútusteins
Hreingerningar  /  Flutningsþrif

Húsfélagaþjónusta ofl.

Ræsting og Ráðgjöf ehf
Alhliða hreingerningarþjónusta

S. 519 7500  •  770 4630
www.clean.is

Hall dór Hall dórs son nefndar                  
maður í Skipulags og mannvirkja
nefnd Seltjarnarnesbæjar tel ur 
að upp lýsa þurfi um öll sam skipti 
bæj ar verk fræð ings við Sigl inga
mála stofn un vegna leyf is til tíma
bund inn ar haug setn ing ar sunn
an á Sel tjarn ar nesi á svæð inu frá 
byggð ar enda og að Lind ar braut að 
und an gengnu sam þykki Um hverf
is stofn un ar. Eink um á tíma bil inu 
frá fundi skipu lags nefnd ar 15. 
októ ber til rit un ar minn is blaðs 
frá 9. des em ber sl. og jafn vel að 
fara lengra aft ur í tím ann ef ein
hver sam skipti hafa far ið fram 
um breytt mat á sjó vörn um. Þetta 
kem ur fram í bók un hans á fundi 
skipu lags og um ferða nefnd ar

Í bók un Hall dórs seg ir að við 
kynn ingu þessa máls hafi ver ið lögð 
fram teikn ing sem sýndi mat á þörf 
á sjó vörn um á Sel tjarn ar nesi. Teikn
ing in sýni alla strand lengju Sel tjarn
ar ness. Merkt hafi ver ið á hana með 
heilli breiðri línu með fram strönd
inni þar sem sjó varn ir væru í lagi. 
Náði sú lína með al ann ars um allt 
Suð ur nes. Merkt var með brot inni 
línu þar sem seg ir „styrk ing ar þörf“ 
og var það við enda Kota granda þar 
sem trön ur standa nú sunn an við 
eið ið milli Gróttu og lands.

Aug ljóst að bæj ar verk
fræð ing ur leiti til Sigl inga
mála stofn un ar

Í bók un inni kem ur fram að á 
fund in um hafi Stef án Ei rík ur Stef
áns son bæj ar verk fræð ing ur eink um 
ann ast kynn ingu máls ins. Hann hafi 
að al lega lagt áherslu á að styrkja 
þurfi sjó varn ir á stutt um kafla við 

norð vest an vert Suð ur nes í grennd 
við ljós kast ara hús. Var mat Stef áns 
all frá brugð ið fram lagðri teikn ingu 
Sigl inga mála stofn un ar sem fyr
ir fund in um lá. Af greiðsla máls ins 
varð sú að mál ið var kynnt eins 
og kem ur fram hér að ofan. Bæj
ar verk fræð ingi var falið að kanna 
heild ar efn is þörf vegna sjó varna 
á Sel tjarnesi á næstu árum. Hall
dór óskaði þá eft ir að einnig kæmi 
fram að leit að yrði álits Sigl inga
mála stofn un ar aft ur og jafn vel fleiri 
ráð gjafa sem hefðu sér þekk ingu 
á sjó vörn um. Fund ar rit ari Þórð ur 
Búa son taldi svo aug ljóst að bæj ar
verk fræð ing ur myndi leita til Sigl
inga mála stofn un ar og jafn vel fleiri 
að ila að slík við bót ar setn ing væri 
óþörf. Síð an seg ir í bók un inni. 
„Þann 17. jan ú ar síð ast lið inn barst 
mér bréf frá Þórði Búa syni vegna 
fund ar Skipu lags nefnd ar í dag 
þann 28. jan ú ar. Með bréf inu fylgdu 
þrjú við hengi. Eitt þeirra var bréf 
tækni og um hverf is sviðs Sel tjarn
ar ness, „Minn is blað um sjó varn ir“ 
unn ið af Stef áni Ei ríki Stef áns syni 
þann 9. des em ber 2013. Efni bréfs
ins var: Heild ar efn is þörf vegna 
sjó varna á Sel tjarn ar nesi á næstu 
árum. Álit þetta er svo frá brugð ið 
öll um gögn um sem ég hef feng ið 
að sjá á liðn um ára tug um um sjó
varn ir á Sel tjarn ar nesi að ég tel að 
frek ari upp lýs inga sé þörf. Einnig  
verði og kynnt öll gagna öfl un bæj ar
verk fræð ings hjá öðr um ráð gjöf um 
sem leit að var til og þeir til greind ir 
og hvað hef ur ver ið unn ið í þess um 
mála flokki á síð ast lið num ára tug.

Ágreiningur 
um sjóvarnir á 
Seltjarnarnesi

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

Sævar
Bíla- og bátarafmagn

Sími 561-1466 - Kirkjubraut 13, Seltjarnarnesi
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Fjórt án gull fóru til Gróttu á 
Þrepa móti FSÍ sem fór fram í febr
ú ar. Keppt var í 1. til 5. þrepi Fim
leika stig ans. Þrjá tíu og tvær stúlk ur 
frá fim leika deild Gróttu tóku þátt 
í mót inu og stóðu sig mjög vel, alls 
fengu þær 36 verð launa pen inga og 
þar af fjórt án gull. 

Nanna Guð munds dótt ir sigr aði í 
1. þrepi í flokki 14 ára og yngri. Arn
dís Ás björns dótt ir varð í 2. sæti og 
Selma Eir Hilm ars dótt ir varð í 3. 
sæti í 1. þrepi 15 ára og eldri. Lauf
ey Jó hanns dótt ir sigr aði í 3. þrepi 10 
ára og Sunna Krist ín Rík harðs dótt ir 
varð í 2. sæti í 3. þrepi 11 ára. Katrín 
Sig urð ar dótt ir varð í 3. sæti í 4. þrepi 
11 ára. Auk þessa fengu stúlk ur frá 
deild inni fjöl mörg verð laun á ein
stök um áhöld um. Næsta fim leika mót 
er Bik ar mót FSÍ sem að fer fram í 
mars. Fim leika deild in verð ur með lið 
í öll um þrep um stúlkna á Bik ar mót
inu og er það gott merki um það að 
upp bygg ing síð ustu ára er að skila 
sér í aukn um fjölda iðk enda á efri 
getu stig um. Þess má einnig geta að 
fim leika deild in send ir að þessu sinni 
drengjalið til keppni í 5. þrepi, en 

nokk ur ár eru lið in síð an deild in náði 
að manna heilt drengjalið á Bik ar
mót. Það verð ur virki lega spenn andi 
að fylgj ast með fim leika iðk end un um 
á Sel tjarn ar nesi á næst unni. Þjálf ar ar 
eru þau Anna Sól ey Jens dótt ir, Dani
ella Perla Belányi, Dom in iqua Alma 
Belányi, Eszt er Hotváth, Gabriella 
Belányi, Gá bor Kiss, Sess elja Järvelä 
og Zolt an Kiss. Við hvetj um áhuga
sama um að fylgj ast með starfi deild
ar inn ar á heima síðu fé lags ins www.
grotta sport.is og síðu fim leika deild ar 
á face book „Grótta fim leika deild“.
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G r ó t t u s í Ð a n www.grottasport.is

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

Sann kall að ur stór leik ur í átta 
liða úr slit um Coca Cola bik ars 
kvenna fór fram mið viku dag inn 
5. febr ú ar sl. en þá komu Fram ar
ar á Nes ið og öttu kappi við okk ar 
stúlk ur. Það er skemmst frá því að 
segja að okk ar stúlk ur höfðu for
ystu all an leik inn og leiddu með 
fimm mörk um í leik hléi, 138. 

Fjöl marg ir áhorf end ur gerðu 
leið sína í Hertzhöll ina í kvöld 
og studdu Gróttu lið ið vel í leikn
um. Strax í upp hafi leiks voru 
Gróttu stúlk ur mik ið ákveðn ari. Þá 
náði 62 for skoti og létu það ekki af 
hendi. Þeg ar leik tím inn var úti hafði 
Gróttu lið ið unn ið fjög urra marka 
sig ur, 2319. Gróttu lið ið lék feikn ar
sterka vörn all an leik inn með Írisi 
Björk Sím on ar dótt ur í gríð ar stuði 
all an leik inn en hún varði 27 skot 
í leikn um. Fram ar ar höfðu fá svör 
við góð um varn ar leik Grótt unn ar 
en lið ið er ríkj andi Ís lands meist
ari. Með sigrin um er Gróttu lið ið 
kom ið í und an úr slit bik ar keppn
inn ar en leik ið er sam kvæmt Final 
4 fyr ir komu lagi sem þýð ir það að 

und an úr slita leik irn ir og úr slita leik
ur inn fer fram í Laug ar dals höll inni 
sömu helgi. Und an úr slit in fara fram 
fimmtu dag inn 27. febr ú ar næst kom
andi. Grótta mun mæta Stjörnunni í 
undanúrslitum.

Marka skor Gróttu voru: Unn ur 
Ómars dótt ir  6 mörk, Anett Köbli  
4 mörk, Lene Burmo  4 mörk, Lauf
ey Ásta Guð munds dótt ir  3 mörk, 
Eva Björk Dav íðs dótt ir  3 mörk, 
Tinna Lax dal  2 mörk og Lovísa 
Thomp son  1 mark. Í mark inu lék 
Íris Björk Sím on ar dótt ir á alls oddi 
og varði 27 skot.

Grótta í undanúrslit 
bik ar keppn inn ar

Gróttu stúlk ur lentu  í öðru 
sæti á hóp fim leika móti RIG 
sunnu dag inn 26. jan ú ar þeg
ar keppt var í hóp fim leik um á 
Reykja vík International Games 
(RIG) í Laug ar dals höll. 

Lið fim leika deild ar Gróttu 

keppti í 2. flokki á mót inu og gerði 
sér lít ið fyr ir og varð í 2. sæti, 
Gerpla varð í 1. sæti og Fjöln ir í 3. 
sæti. Stúlk urn ar hafa bætt sig mik
ið í vet ur og æfa nú af kappi fyr ir 
næstu mót.

GETRAUNANÚMER 

GRÓTTU ER 

170

Fjórt án gull til Gróttu

Arndís Ásbjörnsdóttir og Selma 
Eir Hilmarsdóttir. Fögnuðurinn var innilegur eftir 

sigur á Framstúlkum.

Eft ir far andi stúlk ur voru í lið inu á RIG: Ás dís Lóa, Mar ía El ísa bet, 
Diljá Sól, Krist ín Klara, Birna Ósk, Arn hild ur, Hanna Guð rún, Katrín 
Vikt or ía, Marta, Þóra, Hera og Ásta Dag mar. Þjálf ar ar hóps ins eru 
þær Harpa Hlíf Bárð ar dótt ir og Katrín Eyj ólfs dótt ir.

Gróttu stúlk ur
í öðru sæti

Horna mað ur inn knái, Unn ur 
Ómars dótt ir, hef ur skrif að und ir 
áfram hald andi tveggja ára samn
ing við Hand knatt leiks deild 
Gróttu. Unni þarf vart að kynna 
en þetta er henn ar þriðja tíma bil 
með Gróttu. 

Á þeim tíma sem hún hef ur 
leik ið með Gróttu hef ur hún sann
að gildi sitt og tryggt sér sæti í 

Alands liði kvenna. Unn ur var 
í des em ber til nefnd til Íþrótta
manns Gróttu. Þetta eru sann kall
að ar gleði frétt ir að Unn ur skuli 
hafa skrif að und ir áfram hald andi 
tveggja ára samn ing við Gróttu. 
Unn ur er lyk il mað ur í Gróttu lið
inu og er marka hæst sem stend ur 
með 74 mörk í 13 deild ar leikj um.

Unn ur áfram með Gróttu
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Rauða ljón ið 25 ára Besta kvik mynd sem þú hef ur séð?  
“Good Will Hunt ing” kem ur fyrst upp í 
huga.
Hvað ger ir þú í frí stund um þín um?   
Mér finnst al gjör snilld að fara í úti klef an í 
öll um veðr um í Neslaug inni og slappa af.
Fallegasti staður sem þú hefur 
komið á?  Þórs mörk, há lendi Ís lands, 
Grand Canyon, Central Park og 
Svissnensku Alp arn ir.
Hvað met ur þú mest í fari ann arra?  
Drif kraft og metn að.
Hvern vild ir þú helst  hitta?  
Eyða tíma með John Coltra ne eða Miles 
Dav is.
Upp á halds vef síða?  Youtu be.com
Hvað vild ir þú helst fá í af mæl is
gjöf?  Átti af mæli fyr ir stuttu og fékk 
frá bær ar og heima kær ar gjaf ir.
Hvað mynd ir þú gera ef þú ynn ir 
5 millj ón ir í happ drætti?  Panta mér 
heims reisu ferð og bjóða Ragn ari Árna 
Ágústs syni með mér.
Hvað mynd ir þú gera ef þú vær ir 
bæj ar stjóri í einn dag?  Leggja til að 
lögð verði drög að frjáls í þrótt ar velli á 
Sel tjarn ar nesi.
Að hverju stefn ir þú í fram tíð inni?  
Mörg plön ! Taka allt sem ég get alla leið 
og klára sam kvæm ur sjálf um mér.
Hvað gerðir þú í sum ar frí inu?  
Ferð að ist, spil aði, æfði, keppti og 
sól aði mig.

Seltirn ing ur mán að ar ins að 
þessu sinni er Ari Bragi Kárason 
trompet leik arir. Ari Bragi var á 
dögunum valin bæj ar lista mað ur 
Sel tjarn ar ness 2014.

Fullt nafn?  Ari Bragi Kára son.
Fæð ing ar d. og ár?  9. febr ú ar 1989.
Starf?  Hljóð færa leik ari og tón list ar
kenn ari.
Farartæki?  Suzuki Jim my 4x4.
Helstu kost ir?  Sá sami lík lega og minn 
helsti galli. Lifi líf inu eft ir til fin ingu í stað 
rök semd ar oft á tíð um! Compulsi ve seg ir 
mað ur á ensk unni.
Eft ir læt is  mat ur?  Árs tíð ar bund ið og 
stað ar bund ið. Lík leg ast þó nauta kjöt með 
geggj uðu sallati og sæt um kart öfl um.
Eftirlætis tónlist?  Mjög bylgju kennt 
(þó ekki út varp stöð in Bylgj an) – Hef 
mik ið ver ið að hlusta á R&B tón list uppá 
síðkast ið og skoð að sold ið svona vin sæla 
popp ið í dag, það er margt gott hægt að 
finna þar inn an um allt ruslið.
Eft ir læt is í þrótta mað ur?  Þeir eru 
nokkr ir á mis mun andi íþrótt ar svið um 
sem vekja áhuga hjá mér. Ólympiski lyft
ar inn, Dimi try Klokov, sprett hlaupar inn 
Mich ael John son, cross fit mað ur inn Rich 
Fron ing, hand bolta mað ur inn Guð jón Val
ur Sig urðs son, fót bolta mað ur inn Crist i ano 
Ron aldo og auð vit að Usa in Bolt.
Skemmti leg asta sjón varps efn ið?  
Horfi sama og ekk ert á sjón varp en datt 
inní þætt ina Homeland fyr ir slysni sem ég 
sá í flug vél. Skemti leg ádeila á leyni þjón
ustu banda ríkj ana.
Besta bók sem þú hef ur les ið?  
10 Lett ers To a Young Poet, Ril ke.
Uppáhalds leikari?  
Verð að segja að í upp á halda þessa dag
ana er Christ i an Bale, stór leik ur í mynd
inni Out Of Furn ice.

SELTIRNINGUR MÁNAÐARINS

Eru tryggingarnar þínar í lagi?

Kristinn Rúnar Kjartansson
kristinnk@vis.is
Sími 560 5155  |  GSM 820 0762

VÍS – þar sem tryggingar snúast um fólk

Býð faglega tryggingaráðgjöf og tilboð í tryggingar fyrir 
bæði einstaklinga og fyrirtæki.

Það er mikilvægt að tryggingarnar séu í takt við þarfir 
þínar eða fyrirtækis þíns hverju sinni. 

Hafðu samband og ég fer yfir málin með þér.

Rauða ljón ið fagn ar 25 ára 
af mæli sínu laug ar dag inn 1. mars, 
en þann dag verð ur þess líka 
minnst að þá eru 25 ár frá því 
heim ilt var að selja bjór á Ís landi. 
Rauða ljón ið og Kringlu krá in er 
einu krárn ar sem tóku til starfa 
þann dag og eru enn nán ast 
óbreytt ar.

„Við mun um gera okk ur daga
mun og þá með okk ur tryggu við
skipta vin um, en í til efni dags ins 
verð ur bjór inn seld ur á sama verði 
og var fyr ir tutt ugu og fimm árum,“ 
seg ir Haf steinn Eg ils son á Rauða 
ljón inu. Hann seg ir fleira verða 
gert á tíma mót un um, þar verði 
húll um hæ.

„Við höf um rek ið Rauða ljón ið í 
fimm ár. Þann tíma hafa veit ing ar 
ekk ert hækk að í verði og við ætl um 
ekki að hækka í fyr ir séðri fram tíð. 
Rauða ljón ið hef ur því lagt sitt lóð 
á vog ar skál stöð ug leika í land inu, 
enda löngu orð ið klass ískt.“ Rauða 
ljón ið hef ur auk ið þjón ustu sína 
enn frek ar, en nú er opið í há deg
inu alla daga og þá er með al ann
ars seld ur heim il is mat ur. „Þess ari 
ný breytni hef ur ver ið vel tek ið sem 

er virki lega gam an, enda er Eiðis
torg ið að efl ast og um ferð um það 
fer vax andi,“ seg ir Haf steinn.

Það voru þeir Árni og Þorleifur 
sem stofn uðu Rauða ljón ið og rák
um það með sóma. Það var fyr ir 
fimm árum sem Haf steinn Eg ils son 
og Mar ía Hilm ars dótt ir tóku við 
rekstr in um. 

„Þetta hef ur geng ið vel og Rauða 
ljón ið er fyr ir löngu orð ið fast ur 
punkt ur í lífi marg ar Seltirn inga og 
vest ur bæ inga. Sí fellt fleiri hafa átt að 
sig á að hjá okk ur er hægt að panta 
mat og taka með heim, og flest ir 
eru þeirr ar skoð un ar að pizz urn ar 
okk ar eru góð ar, svo ekki sé tal að 
um hina róm uðu ham borg ar ana. 
Þeg ar leik ið er í enska bolt an um 
er margt um mann inn hjá okk ur. 
Stuðn ings menn hina ólíku liða hitt
ast hér, mynda hópa og hafa gam an 
af. Við ætl um að gera vel við þessa 
góðu við skipta vini okk ar af til efni 
af mæl is ins og erum búin að setja 
upp fjóra 70 tommu há gæða skjái.  
Okk ur er ekk ert að van bún aði, við 
bjóð um upp á það besta,“ segir 
Haf steinn Eg ils son að lok um.

Hringbraut 119 
Sími: 55 44444

Hafsteinn Egilsson veitingamaður 
á Rauða Ljóninu.



Rósamúffa 
með súkkulaði

Sætabolla
með passion-rjóma

Bailey’ s terta
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Bakaríið er opið alla virka daga frá kl. 7 - 18 og frá kl. 8 - 17 um helgar.

Verið hjartanlega velkomin.

Konudagur að hætti Jóa Fel
Fullt af kökum og kruðeríi til að gleðja elskuna sína.
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