
Veðurguðirnirhafaveriðiðnir
við að sýna margar af sínum
grimmuhliðumundanfarnarvik
urogdaga,enþóhefurrofaðtil
innámilli.

Meðfylgjandi mynd var tekinn
einnslíkandagviðGróttu,nánar
tiltekiðföstudaginn3.janúarþeg
arsvobarundiraðstórstraums
fjarablastiviðvegfarendum,enað
sögnþeirrasemtilþekkjaerlangt
síðanþaðhefurveriðjafnlágsjáv
aðogþámáttisjá.Stórstraumsfjara

erþaðkallaðþegarþaðfjararhvað
mestút,öfugtviðstórstreymiþegar
sjávarhæðermjöghá.
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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

Fyrirheimili-húsfélög-fyrirtæki
Úrvalslökkvitækja.Leitiðtilboða!

heilsuhof
v/ Suðurströnd 10 (gamli Skari)

Virka daga: 9  -  18
Laugardagar: 10  -  16

sjá nánar á www.facebook.com/Systrasamlagid

Sjaldséð
stórstraumsfjara



Káttvaráhjallaþegarrithöf
undurinn vinsæli Andri Snær
Magnasonræddivíttogbreittum
bækur,bóklestur,persónulegást
arljóðogfleiraviðdrengií9.og
10.bekkjumValhúsaskólaáSel
tjarnarnesiíBókasafniSeltjarn
arness.AndriSnærvarsérstakur
gestur Bókasafnsins í vitundar
vakningusemstarfsfólksafnsins
hleypti af stað meðal unglings
drengjatilaðhvetjaogstuðlaað
lestribóka.

AndriSnærræddivíttogbreytt
ummáttogmeginbókarinnarog
tókudrengirnirvirkanþáttíspjall
inu.Ítilefniaflestrarvakningunni
hafastarfsmennBókasafnsinskom
iðuppstórrisýninguábókumsem
gætufalliðungumdrengjumígeð
auk þess að útbúa bóka, áhuga
sviðsogefnisorðalistasemvænt
anlegurlesendurnirgetaglöggvað
sigámeðþaðfyriraugumaðtak
markabókaleitinaviðáhugamálsín.
Listinnverðuraðgengileguröllumí
safninuogáheimasíðunniseltjarn
arnes.is/bokasafnogeruforeldrar
ogforráðamennekkisíðurhvattir
tilaðkynnasérhanníþvískyniað
fálánaðarbækursemgætuhöfð
aðtilbarnaþeirra.StarfsfólkBóka
safnsinserlíkaávalltreiðubúiðað
leiðbeina gestum um val á þeim
þúsundumbókatitlasemfinnamá
ásafninu.

ÍslenskukennararValhúsaskóla
hafaákveðiðíkjölfariðaðskipu

leggja heimsóknir annarra ung
mennaviðskólannáBókasafniðtil
aðkynnaþeimþannbókakostsem
setturhefurveriðframítilefniaf
vitundarvakningunni,enþessmá
getaaðnánastöllgrunnskólabörn
áSeltjarnarnesihefjaallaskóladaga
áyndislestriá íslenskumbókum
semstenduryfirí20mínútur.

StarfsfólkBókasafnsSeltjarnar
nesshveturallatilaðkíkjaviðen
þaðervonþeirraaðvitundarvakn
inginstuðliaðþvíaðæfleiribækur
sjáistánáttborðumungradrengjaí
framtíðinni.

ÚT GEF ANDI:Borgarblö›,Vesturgötu15,101RVK.S: 511 1188 • 895 8298

RITSTJÓRI:KristjánJóhannsson•ÁBYRG‹ AR MA‹ UR:KristjánJóhannsson•BLAÐAMAÐUR: ÞórðurIngimarsson

UM BROT:ValurKristjánsson•NETFANG:borgarblod@simnet.is•HEIMASÍ‹A:borgarblod.is

Nesfréttir koma út mána›arlega og er dreift frítt í hvert hús á Seltjarnarnesi

2 Nes frétt ir 

www.borgarblod.is

Golfskáli,landfylling
eðaekkineitt

Leið ari

Þurfa ekki allir strákar
að kunna að lesa?

Nesbúinn

ÍviðtaliviðNesfréttirsl.sumarfjallaðiÓlafurIngiÓlafssonfor
maðurNesklúbbsinsummögulegastækkunogbreytingarásvæði
golfklúbbsins.Hugmyndirhanseruumaðbyggjanýjangolfskála

neðanviðgolfvöllinnsemgætinýttstöllumsemleiðeiga;gangandi,
hlaupandi,hjólandiogeinnigþeimsemiðkagolfsemsamastaðurþar
semfólkgetursestniðurogfengiðsérveitingar.Meðþvíværihægtað
bætaþremholumviðgolfvöllinnþarsemgolfskálinnstendurnú.

NústendurSeltjarnarnesbætilboðaaðfáókeypisgrjótsemkem
urúrgrunniáLýsislóðinniviðGrandaveggrjótsemværihægtað
notatilaðverjastsjógangisemstöðugtbrýturáSuðurnesinuogfleiri
stöðumáNesinu.Einnigværihægtaðbúatillandfyllingutilaðstækka
völlinn.Núerurúmlega600mannsábiðlistahjáNesklúbbnumogþarf
lítinnæfingavöllfyrirgolfaranasvohægtséaðgrynkaábiðlistanum.
SpurninginerþáumNesstofutúneðaRáðagerðistúniðfyriræfingavöll
eðalandfyllingu.Treystibæjaryfirvöldsérekkitilaðtakaákvörðunum
þettaerupplagtaðkjósaumþessarbreytingarsamhliðasveitarstjórn
arkosningunumákomandivori.

Munukonurleysavistarböndin

BenediktJóhannessonstærðfræðingurteluraðkostnaðurvegna
krónunaséábilinu110til150milljarðakrónaáári.Aðrirtelja
þáupphæðmunhærrieðaalltað250milljörðum.Spyrjaverður

mjögalvarlegahvortÍslendingarhafiefniáverameðkrónunalengur.
ÍviðtaliviðKristrúnuHeimisdótturhéríblaðinukemurmeðalann

arsframaðhúneraðskiptaumstarfsvettfangoghefjastörfhjáSam
tökumiðnaðarins.Innanþeirrasamtakaogsamtakaatvinnulífsins
starfanokkraröflugarkonursemallarhafaáhugaáaðÍslendingarljúki
þeimviðræðumsemhafnarvoruviðEvrópusambandið.Undirþað
sjónarmiðskaleindregiðtekiðþvíþaðvirðistverahámarkheimskunn
araðviljaekkisjáþannsamningogeinnigaðgefasérneikvæðarniður
stöðurhansfyrirframáðurenaðmennhafiséðsamninginn.Þarnaeru
mennekkiaðnotaskynseminaheldurpólitíkina.

MeðupptökuevrumunuÍslendingarkomastístöðugraumhverfi
meðöðrumþjóðumNorðurevrópu.

Svovirðistsemaðminnstakostiákveðinnhlutikarlateljisigverða
aðgætasérhagsmunaeinhverratiltekinnahópagegnalmannahags
munumoghafiekkivíðsýnitilaðlítalengra.

Þegarlitiðertilþessarakvennaogannarrasemljúkaviljasamn
ingaviðræðumviðEvrópusambandiðvaknavonirumaðkonurgeti
eftilvillkomiðþjóðinniútúrþeimvistarböndumsemkrónanheldur
þjóðinniíogvaraðhafaí90ár.Vistarböndumsemþjóðinnierlífsnauð
synlegtaðlosnaúr.

Lestrarvakning
meðAndraSnæ

Andri Snær ræðir við drengina á Bókarsafni Seltjarnarness.

Auglýsingasími 511 1188
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Fjölskrúðug vordagskrá Bóka
safnsSeltjarnarnesshófstíjanúar
meðsýningaropnunogbókmennta
félagsfundi en ýmislegt verður í
boðisemættiaðgetahentaðöll
um.Áhugafólkumbókmenntirhitt
istreglulega íBókasafninufyrsta
þriðjudag hvers mánaðar til að
skeggræðavaldarbækurýmistmeð
rithöfundum,bókmenntafræðingum
eðaöðrum.Ífebrúarverðurtekin
fyrirbókinSæmdeftirGuðmund
AndraThorsson,ímarsljóðabókin
ÁrleysialdaeftirBjarkaKarlsson
ogíaprílsögulegskáldsagaHall
grímsHelgasonarKonanviðþúsund
gráður.Ímaíverðurfjallaðumbók
aðeiginvalieftirÞórunniErluog
Valdimarsdóttur.

Tónstafir,samstarfsverkefniBóka
safnsinsogTónlistarskólaSeltjarnar
nesshefurnotiðtalsverðrarathygli
ogfjöldigestasemnjótaþessaðsetj
astniðurílokvinnudagsoghlýðaá
tónlistafýmsumtoga.Auksamstarfs

verkefnisáSafnanóttþarsemHaukur
Gröndalkennariviðskólannogfélag
arhanskomaframþámunskólastjóri
skólans,GylfiGunnarsson stjórna
kórsöng Gamalla Fóstbræðra, eins
oghópurinnheitir,fimmtudaginn13.
mars.Fimmtudaginn10.aprílleika
saman tveir kennarar skólans þau
DagnýBjörgvinsdóttirpíanóleikariog
JónGuðmundssonflautuleikariásamt
BerglindiStefánsdótturflautuleikara.
Fimmtudaginn8.maíerulokatónleik
ar Tónstafa á önninni en þá koma
frampíanónemendurAðalheiðarEgg
ertsdóttur.ÞámágetaþessaðKristín
Jónsdóttiríslenskufræðingurbýður
uppánámskeiðíVöluspámiðviku
dagana12.og19.marsogferskrán
ingframáBókasafninu.

Ífebrúarverðurboðiðuppánám
skeið í fléttusaum og íslenskum
krossasaumenleiðbeinandierhönn
uðurinnAldaSigurðardóttir.Þarna
gefsttækifæriáaðgeralitlarmynd
ir,semallirættuaðráðavið,enþær

máýmist ramma inn,setjaápúða
eðaflíkur.Þriðjudaginn4.marsgetur
áhugasamthannyrðafólksestniður
meðleiðbeinendumáBókasafninuog
tekiðþáttíaðprjónaeðaheklatrefil
utanumGróttuvita,enmarkmiðiðer
aðhannþekistóranhlutavitansþeg
arGróttudagurinnrennurupp3.maí.
Þriðjahannyrðamótvorsinsverður
haldið1.aprílenþáermeininginað
gerasitthvaðfallegtognytsamlegt
fyrirpáskana.

Fyrstamiðvikudaghversmánað
arbýðurSirrýGunnarsdóttirbarna
bókavörður upp á sögustund fyrir
yngstugestina,semhafanotiðmik
illavinsælda.Aðþessusinniverða
teknar fyrir bækurnar Tröllastrák
urinnsemgatekkisofnaðeftirSirrý
Arnardótturífebrúar,Brosbókineft
irJónuValborguÁrnadótturogElsu
Nielsenímars,Stínastórasængeftir
LaniYamamotoíaprílogNúmieftir
QuentinGrébanímaí.

Bókasafniðsuðupott
urlistaogmenningar

Áhuga fólk um bók mennt ir hitt ist reglu lega í Bóka safn inu fyrsta þriðju
dag hvers mán að ar til að skegg ræða vald ar bæk ur.

Jógadýnur og fylgihlutir af 
 bestu gæðum - NÝ SENDING!

Fljótum og njótum 
á nýju ári!

Kíktu á nærandi matseðil  
Systrasamlagsins

Nærandi náttúruilmir 
og ilmvötn

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

Jafnvægið býr í Systrasamlaginu

20% AFSLÁTTUR  
af Viridian vítamínum 
til 6. febrúar!
Viridian vítamín-  
og bætiefnalínan  
er án allra auka-  
og fylliefna.

100% „vegan“!

AFGREIÐSLUTÍMI:
Virkir dagar  9 - 18
Laugardagar 10 - 16

SUÐURSTRÖND 10, SELTJARNARNESI  
Fyrir neðan sundlaugina og World Class.
www.facbook.com/Systrasamlagid
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Á Seltjarnarnesi eru 95% íbúa
ánægðirmeðbúsetuskilyrðibæjar
félagsins,samkvæmtárlegriþjón
ustukönnun sem Capacent gerir
meðalsveitarfélaga.Bærinnfærein
kunnina4,5af5mögulegumoger
meðaðrahæstueinkunnaföllum
sveitarfélögumílandinu.Niðurstað
anundirstrikarjákvættviðhorfbæj
arbúatilsamfélagsþjónustunnarog
erokkurhvatningaðhaldaáframá
sömubraut.

Þjónustaviðbarnafjölskyld
urskorarhátt

Seltjarnarnesbær fær 4,2 af 5
mögulegum þegar spurt var um
þjónustu við barnafjölskyldur.
Bærinnerþarífyrstasætiaföllum
sveitarfélögumlandsins.Samkvæmt
könnuninni eru um 91% bæjar
búamjögánægðirmeðaðstöðutil
íþróttaiðkunarogerSeltjarnarnes
bærþaríöðrusætiálandsvísu.

Menningarmálogumhverfismál
fágóðaumsögnbæjarbúa.Ímenn
ingarmálum fær bærinn 4,0 af 5
mögulegumogermeðhæstuein
kunninaaf sveitarfélögum í land
inu.Umhverfismálinskora4,3af5
mögulegumogerbærinnmeðaðra
hæstueinkunninaafsveitarfélögum
ílandinu.Íþjónustuviðfatlaðaþyk
iraðeinseittsveitarfélagálandinu
standaframarSeltjarnarnesi.

Seltjarnarnes skorar hæst á
landsvísu íþjónustuviðaldraða.
Bærinnhefurkappkostaðaðskipu
leggja nærþjónustu við aldraða í
samráðiviðeldriborgara.Markmið
iðeraðaldraðireigiþesskostað
búasemlengstáeiginheimilioger

þaðísamræmiviðyfirlýstastefnu
félagasamtakaeldriborgara.

Gottsamstarf,
betrasamfélag

Bæjarstjórnogstarfsmennbæj
arfélagsins leggjasig framumað
hlustaeftirhvaðaþjónustaskiptir
málifyrirbæjarbúa.Aðbakiþeirri
aðferðafræðiliggursúsannfæring
okkaraðsamstarfiðskiliséríbetra
samfélagioghagkvæmarirekstri.
Börnineruframtíðinogþaðskiptir
okkursérstaklegamiklumáliaðvel
takisttilmeðskólastiginsemeruá
ábyrgðsveitarfélagsins.

Um89%íbúaSeltjarnarnesseru
ánægðir með leik og grunnskóla
bæjarinsogerumviðþarí2.sæti
meðalsveitarfélagalandsins.Sel
tjarnarnesbærlegguráhersluáað
Nesiðverðiáframleiðandiískóla,
æskulýðsogíþróttastarfiálands
vísu,þarsemlögðeráherslaájöfn
tækifæri,árangurogvellíðan.

ÁsgerðurHalldórsdóttir,
bæjarstjóriSeltjarnarness.

Um95%Seltirninga
ánægðirmeð
bæjarfélagið

Ás gerð ur Hall dórs dótt ir.

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.

Í fréttum frá veitustofnun
um Seltjarnarness kemur fram
að framkvæmdum við lagnir
við Norðurströndina, sem fram
fóru í desember, verður hald
ið áfram í janúar. Lagnir verða
lagðarmeðframSuðurströndinni
ogánæstudögumerfyrirhugað
aðlengjaskólplögn(þrýstilögn)
fráljósumámótumNesvegarog
Suðurstrandar niður á Norður
strönd.Lögninmunliggjahluta
leiðarinnar í gangstétt og að
hlutaígötunninorðanEiðistorgs
(Suðurströndinni).

Framkvæmdunum fylgir eitt
hvertraskfyriríbúaviðEiðistorg,
semkynnthefurveriðfyrirþeim

bréfleiðis.Einnigmágeraráðfyr
ir að hluti Nesvegar lokist tíma
bundið vegna malbikunarvinnu,
semekkierhægtaðsegjatilum
núnahvenærverður.Fulltrúarhjá
veitustofnunsegjaeinnigaðbúast
megi við umferð stórra bifreiða
um Nesveg upp úr miðjum janú
ar þegar byrjað verður að setja
upp lagnir og byggja dælustöð
fyrir fráveitu á Elliðalóðinni við
Sæból.Engarlokanirágötumeru
þó fyrirséðar vegna þessa. Það
ervonstarfsmannaveitustofnun
ar að íbúar og vegfarendur sýni
verktökumogstarfsmönnumbæj
arinsskilningogumburðarlyndiá
framkvæmdartímanum.

Framkvæmdirvið
NesvegogEiðistorg

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

Aðalfundur 
framundan?

Heildarlausn í 
rekstri húsfélaga.



VillivísindamaðurogEivörPáls
verðagestirsafnanæturáSeltjarn
arnesi.Villivísindamaðurhefur
slegiðígegnmeðnýrribóksinni
og skemmtilegum uppátækjum
semhöfðatilbarnaáöllumaldri.
Hann verður meðal fjölmargra
gesta sem fram koma á Safna
nóttáSeltjarnarnesisemhaldin
verðurföstudaginn7.febrúarfrá
kl.19til24.

ÍBókasafniSeltjarnarnesshefst
dagskráinmeðopnunáljósmynda
sýninguFriðriksArnarHjaltested
í Eiðisskeri kl. 19. Vísinda Villi
skemmtir börnum frá  kl. 19:30
til20:00en í lokin fáöllbörnað
spreytasigáeinnivísindatilraun
semVilliogstarfsfólkbókasafnsins
kennirþeimaðgera.Kl.20:30taka
hinirstórskemmtilegukórarIngu
BjargarStefánsdótturlagiðogkl.
20:45 hefst leiðsögn Friðriks um
ljósmyndasýninguna.Djassgeggjar
innogklarínettuleikarinnHaukur
GröndalkennariviðTónlistarskóla
Seltjarnarnessleiðirtríósemskip
aðerhonum,KristóferRodriguez
slagverksleikaraogÁsgeiriÁsgeirs
synisemleikurátamboura,bou
zoukiogsazbaglamaoghefstleik
urþeirrakl.21:30.Dagskránnilýkur
svomeðleiðsögnFriðriks,ensafnið
eropiðtilkl.24.

Í safnhúsinu norðan við Nes
stofu (áður lækningaminjasafn)
kemur fram öflugur hópur nor
rænnasviðslistamannameðEivöru
Pálsdótturíbroddifylkingarmeð
leikhúsverkefnið SAD  Infected

withdarknessþarsemtekiðerá
óvenjuleganogfrumleganháttvið
skammdegisrökkrið.

Safnanæturstrætó gengur allt
kvöldið og verður áætlun hans
aðgengileg á heimasíðu Seltjarn

arnessogSafnanæturþegarnær
dregur. Einnig stendur öllum til
boða að taka þátt í Safnanætur
leiknumsemerlétturogskemmti
legurspurningaleikursemkrefst
þessaðþríreðafleiriáfangastaðir

áSafnanóttséuheimsóttirogléttri
spurningusvaraðáhverjumstað.

Dagskrá Safnanætur er lið
ur í fjörutíu ára afmælishátíð
Seltjarnarnesbæjar.
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SafnanóttmeðVísindaVilla
ogEivöruPáls

Samkvæmt sparnaðarkönnun Capacent og Arion banka

HEFUR SAFNAÐ FYRIR 
ÖKUTÆKIH
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FYRIR HVERJU
LANGAR ÞIG AÐ SAFNA?

Einfaldasta leiðin til að safna fyrir því sem þig langar í er 
að setja þér markmið og leggja fyrir.  

Þú getur ný� þér  ölbrey�ar sparnaðarleiðir Arion banka 
í ýmsum tilgangi, til lengri eða skemmri tíma, með stór eða 
smá markmið.

Reglulegur sparnaður í sjóðum og sparnaðarreikningum er 
einföld og áhrifarík leið að se�u marki.

Farðu inn á arionbanki.is/sparnaður og skoðaðu hvernig 
þú nærð þínum markmiðum eða hafðu samband við næsta 
útibú Arion banka.

VEXTIR

REGLULEGUR SPARNAÐUR

Eivör Pálsdóttir.

Villi vís inda mað ur.
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HelgaLottaoghnoðrarniríHolti
Það var mikil friðsæld og

afslappaðandrúmsloftþeg
arblaðamaðurNesfréttaleit

íheimsóknánýlegaopnaðadeild
LeikskólaSeltjarnarnessíkjallara
Seltjarnarneskirkju.Ámótiblaða
mannitókdeildarstjórinnHelga
LottaReynisdóttirsemstarfaðhef
urhjáLeikskólunumum15ára
skeiðogþekkirorðiðhvertein
astabarnogungmenniáNesinu.

Börninsemhúnkennirnúnaeru
yngstallraleikskólabarnaáNesinu
enþaukomainnádeildinaþegar
þauhafanáð18mánaðaaldriog
yfirgefahanaumtveggjaoghálfs
ársaldurinnogfaraþááleikskóla
svæðiðsjálfteðagömluSólbrekku.
HelgaLottasegiraðnokkursmis
skilningshafigættvarðandiþessa
deild,semsumirhaldiaðséekki
hlutiafLeikskólaSeltjarnarness.
„Tilfelliðeraðfjölgunungrabarna
hefurveriðmikilundanfarinárþan
nigaðleikskólarýmiðvarsprungið.
Viðvorumhættaðgetatekiðinn
börnvið18mánaðaaldur,semer
eittafmarkmiðumokkarogþvívar
brugðiðáþaðráðaðleitaaðhús
næði fyrir utan leikskólalóðina,“
segirHelgaLotta.„Meðgóðusam
komulagiviðsóknarprestogsókn
arnefndfengumviðþettadásam

legarýmifyriryngstubörninokk
ar,“segirHelgaLotta.„Viðvitum
ekkihversulengiþörfverðurfyrir
þessaaðstöðu,enþaðeralvegein
staktaðgetaboðiðbörnum,sem
komaflestöllhingaðbeintúrfor
eldrafaðmi,aðveraútaffyrirsigog
ánáreitisfráeldribörnum.Égkalla
þettastundumbómullardeildinaen
hérhafabörnineinstakttækifæritil
aðaðlagastnýjumveruleikautan

veggjaheimilisins.Viðgetumboð
ið15börnumvistunádeildinniog
hér fer fram tónlistarkennsla og
sköpunogannaðhefðbundiðstarf
leikskólanna, en við erum ekki
einskyrfilegabundinstundatöflu
einsogbörnináeldrideildunum

eru.MatinnfáumviðfráJóakokki
íMýrarhúsaskóla,semútbýrmat
inn að getu og áhuga barnanna,
enviðstarfsfólkiðsjáumsjálfum
eldhússtörfinhér.Viðvorumsvo
heppinaðhægtvaraðhannalít
iðafmarkaðútisvæðiþarsemvið
förumoftmeðhelmingdeildarinn
armeðanhinnunirsérinnivið.Þá
nýturlíkamikillarvinsældaaðfara
útaðkeyraístórukerrunniokkar,
semrúmarsexbörn.Sumadaga
förumviðlíkaniðuríleikskólaog
leyfumbörnunumíHoltiaðleika
sérígarðinumþegarstærribörnin
eruekkiaðnotahann.Þanniggeta
börninlíkasmámsamanaðlagast
þeim stað sem þau munu síðar
flytjastá,“segirHelgaLotta.Holts
búarnireruglaðir,afslappaðirog
sælirþegarblaðamaðurkveður.Í
þanntæpaklukkutímasemblaða
maðurspjallaðiviðHelguLottuá
lágunótunumvorubörninyfirveg
uðogværsemendurspeglar lík
legabesthversuvelþeimlíður í
hreiðrinuíHoltimeðHelguLottu
oghennarfólki.

Helga Lotta ásamt börnunum í Holti.

Börnin una hagi sínum vel í leikskólanum.

www.leynileikhusid.is
info@leynileikhusid.is
Sími: 864-9373

• LEIKGLEÐI!!
•  Spuni
•  Tjáning
•  Sjálfstraust
•  Samvinna

12 vikna námskeið 
 2.  - 10. bekkur 

Námskeið um allt
höfuðborgarsvæðið,
m.a. í Vesturbæjarskóla 
og Mýrarhúsaskóla

SKRÁNING HAFIN HJÁ LEYNILEIKHÚSINU!!

Sinnum heimaþjónusta óskar eftir starfsmanni í 
heimilisþrif og heimaþjónustu í vesturbæ Reykjavíkur og

 á Seltjarnarnesi. Starfshlutfall er eftir samkomulagi.
Æskilegt er að umsækjandi geti hafið störf sem fyrst.  

Áhugasömum er bent á að sækja um á www.sinnum.is.

Vantarþigvinnu?
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Mikillfjöldilagðileiðsínaað
áramótabrennu Seltirninga á
Valhúsahæðinniágamlárskvöld
engeramáráðfyriraðum2000
manns hafi verið á staðnum
þegarbestlét.

Stemninginástaðnumvargríðar
leggóð,endaveðurlygntoghiminn
heiðuráþessumlokadegiársins.

HermannArasonstýrðifjöldasöng
af stakri snilld og brennugest
irtókuundiraffullriraust.Fjöldi
gestalagðisíðanleiðsínaíkirkj
unaaðlokinnibrennuogþáðiþar
heitt kakó, enkirkjanhefurund
anfarin ár staðið fyrir kakóboði
viðvaxandivinsældir.

Fjölmenniá
áramótabrennu

ÍTS óskar eftir ábendingum frá íbúum á Seltjarnarnesi um íþróttamann eða konu sem sýnt hefur 
framúrskarandi árangur í íþróttagrein sem fellur undir starfsemi Íþrótta- og ólympíusambands Íslands.
Það er síðan í höndum fulltrúa Íþrótta- og tómstundaráðs að ákveða hverjir það eru sem hljóta tilnefningar.

Upplýsingar um þann sem er tilnefndur til Íþróttamanns Seltjarnarness þurfa að vera ítarlegar og það helsta 
sem þarf að koma fram er:

 • Nafn, kennitala, heimili og sími.
 • Hversu lengi viðkomandi hefur stundað íþróttina/ir.
 • Ástundun og hversu mikið er æft.
 • Titlar eða árangur.
 • Félagslega hliðin.
 • Annað sem þið viljið koma á framfæri.

Athuga að aðeins þeir sem eiga lögheimili á Seltjarnarnesi eiga möguleika á að vera tilnefndir,
óháð hvar íþróttin er stunduð.

Allar upplýsingar eða ábendingar skulu berast á tölvupóstfangið haukur@seltjarnarnes.is fyrir 27. janúar.

Kjör íþróttamanns og Konu seltjarnarness 2013
fer fram fimmtudaginn 13. febrúar 2014.

Hringbraut 119 

Sími: 55 44444
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Kristrún Heimisdóttir er
nýorðin framkvæmda
stjóri Samtaka iðnað
arins. Kristrún er ekki

ókunnug samtökunum því hún
starfaðisemlögfræðingurþeirra
umárabil.Húnsegiraðsúreynsla
hafifreistaðsíntilþessaðsækj
asteftirþessustarfiogkveðstfull
tilhlökkunaraðfástviðhiðnýja
verkefni.KristrúnerSeltirningur.
UppalináSeltjarnarnesi.Fluttist
þangaðvikugömulmeðforeldrum
sínum.ÞótthúnbúiekkiáNesinu
semstendursegirhúnhugsinn
standatilþessaðflytjastþangað
fljótlega.

„Foreldrarmínirfestukaupápar
húsi á Seltjarnarnesi hálfpartinn
ítilefniaffæðinguminni.Afiminn
ogammafluttusteinnigáNesiðog
móðurbróðirminnbýrþar.Hann
giftistinnífjölskyldusemádjúpar
ræturáSeltjarnarness.Fjölskyldu
ÞuríðarogSigurðarsemvarskóla
stjóriíMýrarhúsaskóla.Égóxþví
uppístórrifjölskyldusemhafðival
iðséraðbúaáSeltjarnarnesi.Faðir
minnHeimirÞorleifssonsagnfræð
ingurvarsöguritariSeltjarnarness
ogmérfinnstþaðsempabbikallaði
söguleganálægtumhverfið,náttúr
anogþessireinstökustaðirmjög
áhugaverðir.ÁNesinuhefurverið
byggðfrálandnámstíðogþvíauð
veltaðlesaísöguna.Maðurgetur
fariðuppáValhúsahæðogskoðað
hlaðnavegginnsemerfrá13.öld
ogútsýnisskífunasemlangafiminn
stóð fyrirað látareisa.Efmaður
villskiljalandafræðiÍslandsogaf
hverjuþéttbýliðhefurmyndasthér
þáámaðuraðfarauppáValhúsa
hæð,lesaáskífunaoghorfayfir.Þar
skynjarmaðurhinalandfræðilegu
lógik íþvíaðbyggðinmyndaðist
hérenekkiannarsstaðar.Þaðsama
og má segja um Eyjafjörð þegar
horfterafEyrarlandholtinutilaust
urs.Vegalengdirnarerusvogreið
færarogstuttar.“

KynntistinnviðumSjálfstæð
isflokksinshjáHalldóri

„Aukþessaðalastuppístórfjöl
skylduáttumviðgóðanágranna,“
heldur Kristrún áfram. „Halldór
Blöndalfyrrumþingmaðurográð
herraogKristrúnkonahansbjuggu
íhinumhelmingráðhússinsogvið
Pétur sonur þeirra erum á sama

aldri.Þaðvaralltafgóðurvinskap
urámilliokkarogviðPéturvorum
umtímabúinaðkomaokkurupp
ákveðnumerkjamáli.Píanóvoruí
báðum íbúðunum og með því að
sláákveðnarnóturáþaugátumvið
senthvortöðrummerki.Þaðvar
gamanaðkynnastHalldóriogKris
trúnu.ViðPéturvorummikiðinni
hjáhvortöðrueinsogtítterum
krakkaogþarkynntistmaðurheim
ilishaldilandsbyggðarþingmanns
ins. Stöðugur gestagangur var á
heimiliþeirra.Bæðikunningjarog
aðrirsemáttuerindiviðþingmann
inn.Gestagangurinnnáðireyndar
langtútfyrirkjósendurHalldórsog
kjördæmisbúahans.Þaðmásegja
ígamniaðéghafikynnst innvið
unSjálfsstæðisflokksinsfyrstsem
ungstúlkaheimahjáHalldóriþeg
arýmsiraðilarsemmaðurhafieftil
villséðísjónvarpinukomuíheim
sóknogvoruaðræðaflokksmálog
þjóðmál. Svo bjuggu aðrir góðar
grannarhinummeginviðgötuna
Hafstaðfjölskyldan og alls konar
krakkarsemvoruvinirokkarsystk
inanna.Áþessumtímaþekktimað
urallakrakkaáNesinu.“

Þorpsbragurinnhefurhaldist
Kristrún segir ákveðinn þorps

bragáSeltjarnarnesi.„Þessisérstaki
bragursemeinkenndibyggðinaog

mannlífiðhefurhaldistítímansrás.
FólkheldursigviðNesiðogéghef
tekiðeftirþvíhversumörgskóla
systkinimínúrMýróogValóbúaá
Nesinu.ÞvímiðurbýégekkiáSel
tjarnarnesi semstendur.Égbýá
HjarðarhaganumíVesturbæReykja
víkurenhugurminnstendurtilSel
tjarnarness.Égfinnhvaðtilfinningin
ersterkogmérfinnsthúnhafaver
iðaðaukastaðundanförnu.Éger
búinnaðákveðaaðflytjaáNesið
innanskamms.“

Unduraðstelpaværi
ífótbolta

Þegar heimasíða Knattspyrnu
sambandsÍslandserskoðuðkemur
nafnKristrúnarHeimisdótturfljótt
áskjáinn.Viðnánarieftirgrennslan
kemuríljósaðhúnvaríboltanum
ogboltinnhefursettmeirisvipá
lífhennarenmargangrunar.Hún
kveðsthafamættáfyrstufótbolta
æfingusínahjásjöttaflokkikarla
íGróttu.„Égspurðibarahvortað
égmættiverameðogégfékkþað
enendaðisemfyrirliðisjöttaflokks
karlaífótboltaaukþesssemégspil
aðiuppfyrirmigog lék líkameð
fimmtaflokki.Égnáðigóðumtök
umá fótboltanumogvaráborði
meðbestustrákunumíliðinuímín
umárgangi.Égmanaðþaðbirtist
myndframanáSeltirningiafmérog

nokkrumstrákum.Migminnirað
það hafi verið Fjölnir Þorgeirs
sonsíðarþjóðþekkturogKristján
Brookssemspilaðisíðart.d.með
Valíefstudeild.Ímyndatextanum
vartalaðumstrákanaífótboltan
umþóttégværiámiðrimyndinni
–stelpameðsítthár.Guðmundur
móðurbróðirminnsemþáannað
istblaðFramsóknarmannaáNesinu
gerðiathugasemdísínumálgagni
spurðihvortútgefandiSeltirnings
væriblinduraðsjáekkiaðþarna
væri stelpa í fótbolta. Á þessum
tímaþóttiunduraðstelpaværi í
fótbolta–allavegamjögskrítið.“
KristrúntókþáttíaðstofnaHags
munasamtökknattpyrnukvennaauk
þessaðsinnastörfumíþróttafrétta
mannsáRÚVfrá19áraaldri.„Hags
munasamtökkvennaíknattspyrnu
vorustofnuðeftiraðkvennalands
liðhafðiveriðlagtniður.Égvarþá
sextáneðasautjánára.Þarnavakn
aðiáhugiminnápólitíkfyrstvegna
þess að við þurftum að berjast
svomikiðfyrirtilvistkvennaknatt
spyrnunnar.Fyrstgerðiégþaðinn
anKRogsíðaninnanKSÍogendaði
ístjórnÍSÍ.Þarnakynntistégfyrst
hagsmunbaráttuþvíístaðþessað
fáaðveraframúrskarandiíþrótta
kona sem einbeitir sér að því að
ræktahæfileikasínavarðégaðvera
ákafiíréttindabaráttu.“

ViðtalviðKristrúnuHeimisdóttur

Fótboltinngerðimig
aðfemínista

Kristrún Heim is dótt ur nýráð in fram kvæmda stjóri Sam taka iðn að ar ar ins.
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Fótboltinngerðimig
aðfemínista

Kristrún segist vera femínisti.
Hafa verið það síðan hún lenti í
átökum um aðgang að fótbolta
vellinumviðMýrarhúsaskólaSel
tjarnarnesi sem ekki var ætlaður
stelpumáþeimtíma.Þávarhúná
tíundaári.„Égáennþáræðusem
ég flutti í öllum níu ára bekkjum
skólanssemhétJafnréttistelpna
en kennarinn minn Guðný Helga
GunnarsdóttirmóðirÞóruEinars
dótturóperusöngkonuogSeltirn
ingsleiðréttifyrirsögniní„jafnrétti
stelpnaogstráka”„Minnfemínismi
áræturíknattspyrnunni.Égupp
lifðieittogannaðíbaráttunnifyr
irkvennaknattspyrnuna.Þaðþurfti
virkilegaaðhafafyrirþvíaðkoma
henniákortið.Menningararfleifð
invarsvosterk.Knattspyrnuiðkun
varkarlaíþrótt.Húnvartalinhættu
leg heilsu kvenna. Sagt að kon
urfengjuljótarfæturafaðsparka
boltaogbentvaráaðstelpurgætu
ekkert í fótboltanum.Enéghafði
engaminnimáttarkenndgagnvart
strákunum. Ég hafði upplifað að
verajafngóðogbetrienstrákarnir
ogvissihverhafðiskoraðmörkin.
Þvívarekkihægtaðsegjaviðmig
stelpuunglinginnaðégmættiekki
spila fótbolta af því ég gæti ekki
neitt.Égvaroftastbest.“Kristrún
segiraðsíðanhafihúnalltafverið
vakandifyrirjafnréttismálum.„Mér
finnstnauðsynlegtaðveratilbúin
tilaðtakaslagifyrirkonur.Stund
umverðumviðaðþoraogþaðer
grunnhyggniaðhaldaaðjafnréttis
málinvinnistalltafmeðgóðu.Ann
arserégfyrstogfremstfélagsmála
manneskja í mér. Ég var í félags
málunum í Való og líka í MR og
fórþaðanístúdentapólitíkina.Var
einnigífélagsmálumílagadeildinni.
Égvarekkiflokksbundináþessum
tíma.Þaðvarekkimikilhefðfyrir
slíkuíminnifjölskylduutanaðbáð
irmóðurbræðurmínirvoruvirkir
framsóknarmenn. Annar þeirra
varBjarniEinarssonsemvarbæj
arstjóriáAkureyriásínumtímaog
Guðmundursemhefurhaldiðutan
um bæjarmálastarf Framsóknar
mannaáSeltjarnarnesiímörgár.En
áþessumtímaákvaðégaðtakaþátt
íaðstofnaSamfylkingunaþegarþað
vargertáaldamótárinu2000.“


Afhverjupólitík?

Þegar stjórnmálin í dag bera
á góma segir Kristrún þátttöku
sína á þeim vettvangi hafa kom
ið í framhaldi af baráttunni fyrir
kvennaknattspyrnunniaukfélags
starfaánámsárunum.Einnafupp
áhaldsstjórnmálamönnum sínum
sésíðanHelmutSchmidtsemvar
fimmtikanslariVesturÞýskalands
einsoglandiðhétfyrirfallBerlín
armúrsins.AðspurðumEvrópumál

segir hún áhuga sinn hafa kvikn
aðumtvítugt.„Afstaðamínhefur
þróastmeðviðburðumáalþjóða
vettvangiogeinnigviðburðumhér
heima.Égheflíkakynnstþessum
málumvel.Éghefveriðáfundum
með íslenskum ráðherrum með
ýmsum forystumönnum Evrópu
sambandsinsogþannigtekiðþáttí
aðræðamálefniÍslandsáþessum
vettvangi.Íþeimumræðumhefég
fundiðfyrirþvíhversuvelupplýst
ir þessir aðilar eru um það sem
gengurveláÍslandi.Mérfellurvel
súnálgunþeirraaðviljanýtareyn
sluafþvísemvelþykirhafatekist
íeinhverjulandi.Éggetnefntsér
staklegahinavísindalegustjórnun
áfiskveiðumhérálandi.Égtelmjög
óheppilegtfyrirokkuraðmisskilja
málinsvoherfilegaaðtrúaþvíað
viðþurfumaðverameðminnimátt
arkennd. Okkur skiptir mestu að
áttaokkuráhversumikiltækifæri
felastístyrkleikumokkar.”Kristrún
segirengaspurninguumaðÍsland
eigiaðljúkaþeimsamningaviðræð
um sem staðið hafa yfir við Evr
ópusambandið.„Aðþeimloknum
verðuraðtakaákvörðunumþetta
máleinsogþaðliggurraunverulega
fyrirenekkieinsogmennímynda
sérhvernigþaðgætilegiðfyrir.Ég
telþaðmikilsvirðifyrirsamfélagið
ogþróunmálahérálandi.Þaðyrði
einnigmikilsvirðifyrirhagstjórnina
hérsemviðhöfumekkináðtökum
á.Efviðnáumekkitökumáhenni
mun það þýða lífskjaraskerðingu
venjulegs fólks inn í langa fram
tíð.Þaðmunbeinlínishafaáhrifá
hverskonarelliheimiliminnikyn
slóðverðurbúin.“

Aðlöguninlönguorðin
aðveruleika

„Núerutveiráratugirfráþvíað
ÍslandvaraðiliaðEvrópskaefnahag
svæðinuogþarmeðaðevrópskum
innrimarkaði.AðlöguninaðEvrópu
sambandinuerþvílönguorðinað
veruleika.Þessiaðlögunhefurstað
iðyfiríumtuttuguárogerorðin
mjögmikilognánastalgjör.Mérer
spurnhvarviðstæðumídagánEES
samningsins.Viðgætumekkitekið
þáttíþeirrisamkeppnisemviðger
umogbyggjumviðmunfábreyttara
atvinnulíf.Éghefaldreiheyrtínein
umÍslendingsemteluraðsásamn
ingurhafiveriðmistökeðaaðvið
ættumaðstandautaninnrimarkað
arEvrópskaefnahagssvæðisins.“

Spennandiaðtakastávið
þettaverkefni

EnafturaðSamtökumiðnaðar
ins.Kristrúnsegirþettanýjastarf
felaísérmjögspennandiverkefni
og gaman að fá tækifæri til þess
aðtakastáviðþaðsemframund
aneruáþeimvettvangi.„Samtök

iðnaðarins spanna alla flóruna í
iðnaðinum. Allt frá Álfyrirtækjun
umogniðurílítilsprotafyrirtæki.
Þau eru líka gæslumenn hinnar
klassísku hefðar iðnmeistaranna.
Éghefstarfaðaðstjórnmálumfrá
árinu2007.Égkynntistaðstæðum
atvinnulífsinsþegarégvaraðstoð
armaðurráðherra í tveimurmjög
ólíkum ríkisstjórnum. Sú aðkoma
gerirþaðlíkaaðverkumaðégvarí
návígiviðstærstuákvarðanirstjórn
málamannaáþessumtíma.Mérer
þvímikiðhjartansmálaðfátæki
færi tilþessaðtakaþátt íendur
reisnÍslandsogtelþettastarfkjör
invettvangtilþessaðleggjafram
kraftamína.Auðvitaðtengistþetta
alltsaman.“

Öflugarkonuraðhasla
sérvöll

Konur hafa verið að hasla sér
stærri völl innan atvinnulífsins.
MeðhinunýjastarfihefurKristrún
Heimisdóttirbæstánýíhópþeirra.
ÞorgerðurKatrínGunnarsdóttirfyrr
umráðherrahefurtekiðviðstarfiá
vegumSamtakaatvinnulífsinsSvana
Helen Björnsdóttir framkvæmda
stjóri og frumkvöðull er formað
urSamtakaatvinnulífsinsogHelga

Árnadóttirhefurveriðráðinfram
kvæmdastjóriSamtaka ferðaþjón
ustunnar.EinnigmánefnaMargréti
KristmannsdótturformannSamtaka
verslunarogþjónustuaukþesssem
fleiri konur hafa látið til sín taka
á þessu sviði. Er kvennavæðing í
uppsiglinguinnanforystuatvinnu
lífsins.„Þettaerualltöflugarkonur
meðmikinnáhugaáatvinnulífinu.
Éghlakkatilþessaðeigasamstarf
viðþærendaþekkiégþærallarvel.
ÉghittiÞorgerðiKatrínufyrstífót
boltanum.Húnvarðveitirverusína
íKReittsumariðreyndarvelsem
leyndarmálenfærðisigsíðanalfar
iðyfiríÍRogFHoghandboltann.
SvönuHelenkynntistégþegarég
var lögfræðingur Samtaka iðnað
arinssemfrumkvöðlienhúnhefur
rekiðfyrirtækisittafmyndarbragí
gegnumtíðina.SvoerMargrétKrist
mannsauðvitaðSeltirningur.Þetta
erufyrstogfremstkynslóðaskiptiog
konurerukomnartilstarfaímeira
mæli.Hvortþaðskiptirmáli fyrir
atvinnulífiðalmenntverðurreynsl
ansvoaðskeraúrumenégerfull
bjartsýni.Takistokkuraðsigrastá
þeim vandamálum sem nú steðja
aðáÍslandgóðaframtíð.Þarþarf
atvinnulífiðaðveraífyrirrúmiekki
baraíorðihelduráborði.“

grunnskóli seltjarnarness
innritun fyrir skólaárið

2014-2015
til foreldra 6 ára barna og nemenda 

sem flytjast til seltjarnarness frá 
öðrum sveitarfélögum

Innritun barna sem fædd eru árið 2008 og eiga að hefja 
skólagöngu haustið 2014 fer fram vikuna 27.-31. janúar.

Sömu daga fer fram innritun skólaskyldra barna og unglinga
sem flytjast til Seltjarnarness eða koma úr sjálfstætt starfandi 
skólum. Innritun í Grunnskólann fer fram í gegnum vefgátt 
bæjarins, Rafrænt Seltjarnarnes, á slóðinni www.seltjarnarnes.is

Nánari upplýsingar og aðstoð veitir starfsfólk 
Grunnskóla Seltjarnarness í síma 5959200. 
Fyrirspurnir er einnig hægt að senda á 
netfangið grunnskoli@grunnskoli.is

Skólaskrifstofa Seltjarnarnesbæjar
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16 ára reynsla og
þekking í sölu fasteigna ANDRI SIGURÐSSON

Löggiltur fasteignasali

s. 690 3111www.frittsoluverdmat.is

Metárvarðínotkunhitaveit
unnaráliðnuári.Einsogmargir
bæjarbúarhafaorðiðvarirviðeru
hitaveitureikningar,semhafaver
iðaðskilasérinnumlúgurnar,
nokkuðhærrienundanfarinár.
Ástæðanligguríþvíaðáhverju
áriergerðáætlunumnotkunsem
byggiránotkunársinsáundan.
Þannigvargertráðfyriraðnotk
uninárið2013yrðiálíkamikilog
árið2012.

Einsoglandsmennallirhafafeng
iðaðfinnafyrirvarsíðastaárað
meðaltalinokkuðkaldaraenund
angenginárogþvíereðlilegtað
notkunhitaveituvatnstilkyndingar
sémeiri.EflitiðerávefOrkuveitu
Reykjavíkurkemurhiðsamafram
enþarsegirm.a.aðárið2013sé
margfaltmetáríhitaveiturekstri.
Heitavatnsnotkunáárihefuraldrei
veriðmeirienásíðastaáriogað
aldrei hafi mánaðarnotkun verið
meirienídesember.Þarkemurein
nigframaðnærtækustuskýringuna
ámetárinuséaðfinnaíveðurfars

yfirlitiVeðurstofuÍslands.Sumar
iðhafiveriðóhagstættálandinu
sunnanogvestanverðu,aukþess
semkuldaköstíaprílogdesember,
ásamtþrálátriúrkomuísumarog
umhleypingumínóvemberhafiein
nigkomiðtil.Þessberaðgetaað
um90%afheitavatniSeltirninga
erunýttirtilhúshitunarogeruþví
tengslin á milli lofthita og heita
vatnsnotkunarmikil.

Heitavatnsnotkunin
aldreimeiri

Hitaveituhúsið út við Snoppu.

Sími: 565-7070
100% endurgreiddur vsk af vinnuÚTFARARSTOFA

KIRKJUGARÐANNA
Vesturhlíð 2 • Fossvogi • Sími 551 1266 • www.utfor.is

Arnór L. Pálsson
framkvæmdastjóri

Ísleifur Jónsson
útfararstjóri

Frímann Andrésson
útfararþjónusta

Jón Bjarnason
útfararþjónusta

Hugrún Jónsdóttir
útfararþjónusta

Guðmundur Baldvinsson
útfararþjónusta

Þorsteinn Elíasson
útfararþjónusta

Ellert Ingason
útfararþjónusta

Önnumst alla þætti útfararinnar

Þegar andlát ber að höndum

REYNSLA • UMHYGGJA • TRAUST

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
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Fjölbreytt sýningarhald verð
uríEiðisskeriívetur.Áriðhófst
með sýningu Fabienne Davids
sonogIngunnarSigurgeirsdóttur
semþærkallaDraumkenndrými.
FabienneogIngunnhafabáðar
stundaðnámviðMyndlistaskóla
Kópavogsífrjálsrimálunþarsem
byggt er á einstaklingsmiðaðri
kennsluogáherslaerlögðágagn
rýnanálgunlitaogforma,málun
araðferðaogpensilskriftar.

FabienneogIngunnhafaáðurtek

iðþáttínokkrumsamsýningumá
vegumFélagsfrístundamálaraog
samsýningu nemenda Myndlista
skólansíKópavogisemhaldinvar
íGerðasafniítilefni25áraafmæl
is skólans. Sýningin í Eiðisskeri
stendur saman af óhlutbundnum
unnumásíðastári.Þóttþærhafi
numiðviðsamaskólaogfáistbáðar
viðóhlutbundiðmálverkfaraþær
nokkuðólíkarleiðirímyndverkum
sínum.ÁmeðanIngunnheldursig
viðjörðina,notarþungaenöfluga

jarðarliti í myndsköpun sinni fer
Fabianne á dálítið flug leikur sér
meðmyndrímið.Ef til vill áupp
runiþeirrasinnþáttímyndsköpun
inni.ÁmeðanIngunnsérnorræn
arheimaslóðirnarfyrirsérbregður
Fabianneásuðrænileik.Sveiflarsér
íkringumandstæðurnarogminnir
myndmáliðáhorfandannámiðog
suðurevrópskanupprunahennar.
Áhugavertaðsjáhvernigþærnálg
astviðfangsefnisínogsækjaímis
munandimenninguogreynsluheim.
Einnigeránægjulegtaðsjáhvernig
MyndlistaskóliKópavogssendirnú
fráséráhugaverðamyndlistarmenn
semeigaframtíðinafyrirsér.

ÁHönnunarmarssemhefstþann
27.febrúarverðuropnuðsýningá
ljósmyndumFriðriksArnarHjalte
stedog fr,a6.Mars sýnirElínG.
Jóhannsdóttir verk unnin í ólíka
miðla.Áhönnunarmassemhefst
27.MarsmunElsaNilesnhönnuður
ogmálarisýnaverksíníblandvið
verkannarra.Stærstasýningvetr
arinseðaölluheldurvorsinstengist
40áraafmæliSeltjarnarnesbæjaren
ásýnalistakonurnarGuðrúnEinars
dóttir,KristínGunnlaugsdóttirog
SigrúnHrólfsdóttir.Sýningarönninni
lýkursíðanmeðsýninguHulduHlín
Magnúsdóttur22.maí.

FjölbreyttsýningarhaldíEiðisskeri

Fabienne Dav ids son til vinstri og Ing unn Sig ur geirs dótt ir til hægri. 
Á milli þeirra er Bjarni Sigurbjörnsson myndlistarmaður.

Margt var um manninn á myndlistarsýningunni á Eiðisskeri í 
byrjun ársins.
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Félagssvið óskar öllum
eldri bæjarbúum sem og
öðrum Seltirningum gleði
legs árs og þakkar gott sam
starfog samvinnuá liðnuári.
Ýmislegtvargertáárinubæðitil
gagnsoggamans.

Hefðbundindagskráhefurver
iðínokkuðföstumskorðumhvað
daglegadagskrávarðarogþátt
takanveriðmeðágætumhvort
heldurmeðþátttökuínámskeið
um eða öðru tómstundastarfi.
Félagsog tómstundastarfiðvar
nokkuðfjölbreyttogviðburða
ríktáárinuogþeirsemtókuþátt
ánægðir.

Ískjólireynslunnarsemkom
inerogþeirrarþátttökuogeftir
spurnarsemuppkemurhverju
sinniþáþykirekkiástæðatilað
breytamjöghinniföstudagskrá,
enþóerualltafeinhverjarbreyt
ingarogviðbæturogeinnigein
hverjirhlutirsemekkierhægtað
sinna.Ennúíveturbjóðumvið
afturuppábókbandeftirnokk
urraárahléogfjölgumýmiskon
arsamverustundum,ogeinsog
sjá má á dagskrárblaðinu sem
í gildi er frá janúar – júní 2014
semvonandiallirerubúniraðfá
sentheimþáerstarfiðfjölbreytt,
þannig að allir sem áhuga hafa
ættuaðgetafundiðeitthvaðvið
sitthæfi.

Lestrarsamvera.SólveigPáls
dóttir, rithöfundur býður eldri

bæjarbúumuppásamverustund
ílestriallamánudagakl.13.30í
salnumSkólabraut.Sólveigætlar
aðtakafyrirskáldsöguBöðvars
Guðmundssonar,Híbýlivindanna.
Hún les fyrirviðstaddaogeftir
hvernlesturverðaumræður.Allir
hjartanlegavelkomnir.

Bókband.Núíjanúar,nánar
þann 21. hefst námskeið í bók
bandi undir leiðsögn Stefáns
Eiríkssonarogverðuráþriðjudög
umogfimmtudögum(aðrahverja
viku)kl.9.00–12.00.Þeirsem
þegar hafa látið skrá sig ganga
fyrir.

„Óvissuferð“.Þann30.janúar
áfimmtudegiætlumviðífyrstu
óvissuferðina á árinu og heim
sækjum Höfða þar sem við
fáumaðheyraumýmsamerka
atburði og sögu hússins. Eft
ir það færum við okkur yfir í
Íslenskukaffistofunaíturninum
áHöfðatorgiogfáumhressingu.
Skráningerísíma8939800.

Síðasti skráningardag
ur er mánud. 27. janúar.
Boðiðeruppánámskeiðíglerlist,
glerbræðsluogleir.Nokkurpláss
erulausáþessinámskeið.

Allir eldri bæjarbúar eru vel
komnir tilþátttöku í þvísem í
boðierogefeinhverraupplýsinga
erþörfþáereinfaldastaðhringja
íforstöðumannfélagsstarfsinsí
síma8939800.

Félagsogtómstundastarf
eldribæjarbúaSeltjarnarnesi

U M H V E R F I S H O R N I Ð

Starfshópur um myrkurgæði á
Íslandihefurskilaðumhverfisogauð
lindaráðherragreinargerðsinniþar
semsettareruframþrettántillögurum
aðvarðveitamyrkurgæðiogsporna
viðljósmengunáÍslandi,bæðiíþétt
býliogdreifbýli.

Greinargerðinskiptistí20kaflaogerí
þeimfjallaðumýmsaþættimyrkurgæða
og ljósmengunar heima og erlendis.
Meðalannarserfjallaðumþróunmyrk
urgæðaáÍslandisíðustuáratugi,ummælingumyrkurgæðaogsagtfráslíkri
mælinguáhöfuðborgarsvæðinu,fjallaðummyrkurgæðiafsjónarhólistjörnuá
hugamanna,sveitarstjórnaogferðaþjónustu,kannaðarheimildirumáhrifljós
mengunaráheilsumannaogatferlidýra,sagtfráljósvistískipulagi,fjallaðum
myrkurgarðaogönnurmyrkursvæðiogleiðbeintumflóðlýsingumeðmyndumaf
höfuðborgarsvæðinu.

Þann23.októbersl.varhaldiðmálþingummyrkurgæðiíÞjóðminjasafni
Íslands.

SverrirGuðmundsson,stjórnarmaðuríStjörnuskoðunarfélagiSeltjarnarness
ogSnævarrGuðmundssonfjölluðuumáhrifljósmengunaráhversumargar
stjörnursjástáhimninum.SnævarrGuðmundssonhefurmæltljósmagnáýmsum
stöðumáÍslandi,enímælingumfráhonumkemurframaðhiminninnyfirReykja
víker18sinnumbjartarienárið1911.FramkomaðbjartasteryfirKópavogien
dregursíðanúráhrifumeftirþvísembyggðdreifist.

StjörnuskoðunarfélagSeltjarnarnessvarstofnað1976íkringumstærsta
stjörnusjónaukalandsinsíValhúsaskóla.Uppiáþakiskólanserhvolfþaksem
hýsiraðalsjónaukafélagsins.HannerafgerðinniJMINGT18ogerspegillhans
46cmíþvermál.Þettaerstærstistjörnusjónaukilandsinsoghafafélagsmenn
aðgangaðhonum.

NústendurtilaðundirbúaflutningáþessumstærstastjörnusjónaukaÍslands
sökumljósmengunarafflóðlýstumíþróttavelli.HefurÞingvallanefndtekiðafar
jákvætthugmyndumStjörnuskoðunarfélagsSeltjarnarnessumaðkomasjónauka
félagsinsfyrirviðaðstöðuþjóðgarðsinsáHakinuofanAlmannagjár.Áhugierfyrir
þvííÞingvallanefndogmeðalstarfsfólksþjóðgarðsinsaðkannahvortunnterað
hljótaalþjóðlegaviðurkenningufyrirþjóðgarðinnsemmyrkurogstjörnustað.

Myrkurgæðierufarinaðskiptaverulegumáliíferðaþjónustuogerunorður
ljósinorðinfasturliðuríferðatilboðumaðvetri.Giskaðeráaðaðallshafi40–50
þúsundferðamennfariðísérstakarnorðurljósaferðirívetursemleið.Norður
ljósaspámásjáávefVeðurstofunnar.

Heimildir:Umhverfisogauðlindaráðuneyti,greinargerðummyrkurgæði,
Reykjavíkurblað,26.október2013,StjörnuskoðunarfélagSeltjarnarness.

F.h.umhverfisnefndar,
MargrétPálsdóttir,formaður

Ljósmengun

Stjörnu sjón auki í hvolf þaki    
Val húsa skóla.

16 daga göngu– og ævintýraferð til Perú í september 2014 með 
fjallaleiðsögumanninum Helga Ben. Aðeins 16 manns í hóp. 

Örfá sæti lAus. Bóka þarf inn í inka þjóðgarðinn fyrir janúar-
lok. ferð sem lætur engan ósnortinn. Aðeins 16 manns í 
hóp. Nánari upplýsingar og ferðalýsing hjá Gestamóttökunni 
www.gestamottakan.is og s. 551 1730 og hjá Helga Ben. s. 664 1513.

PERÚ september 2014

Machupicchu, hin helga borg Inkanna.

Erurennurnarogniðurföllin
hjáþérfarinaðleka?

Upplýsingarísíma6948448,Ólafur

Fyrirtækið Rennur & Niðurföll tekur að sér að 
endurnýja og laga rennur & niðurföll,
einnig aðra þakvinnu og þakmálun.



ÍdesemberblaðiNesfréttabirt
istgreinumlandnýtinguáVest
ursvæðunumáSeltjarnarnesisem
var nokkuð á skjön við friðar
boðskapjólahátíðarinnar.Margir
lesendurblaðsinsurðuhvumsa
ogsumirskiptujafnvelskapiyfir
þeirrialröngumyndafgolfiog
starfsemiNesklúbbsinssemdreg
invaruppafhöfundigreinarinn
ar. Margirhöfðu sambandvið
undirritaðanogþóttieinsýntað
slíkummálflutningiyrðiaðsvara
kröftuglegaafhálfuklúbbsins.

Auðvitaðerréttaðsvararang
færslum. Margt það sem grein
arhöfundur fjallar um er þó svo
fjarstæðukenntaðþaðsvararsér
sjálft.Aðvinnuágolfvöllumfylgi
aukindánartíðniafkrabbameini
og heilaæxlum vegna notkunar
áburðarogeiturefnasamkvæmt
bandarískumrannsóknum,ertil
aðmyndaóskiljanlegfullyrðingí
umræðuumgolfklúbbsemerað
fá alþjóðlega umhverfisvottun
þessadagana.Aðteljabílaumferð
sem tilheyrir Nesvellinum vera
mengandi,truflandiogheilsuspill
andierlíkaillskiljanleggagnrýni.
AksturútNesiðtekurímestalagi
5mínúturensíðanstandabílarnir
óhreyfðirí35klukkutímaaðmeð
altali.Aðgefaþaðískinaðstarf
semigolfklúbbsinsfylgiónæðifrá
veitingastarfsemiogtyggjóklessur,
sælgætisbréf,bjórdósirogsígar
ettustubbarliggjandiávíðavangi
er ekkert annað en móðgun við
hundruð félaga sem árlega gefa
vinnusínavið snyrtinguogvið
haldvallarinsogumhverfishans.
Aukþesserþaðalsiðahjákylfing
um að hafa snyrtimennsku og
góðaumgengniaðleiðarljósivið
golfleikinnendaertilgangurinnað
njótafélagsskaparoghollrarúti
veruídásamleguumhverfi.Ílög
umklúbbsinserjafnveltekiðfram
aðgengiðskulihægtumgleðinnar

dyrágolfvallarsvæðinu.
Greinarhöfundur telur að

merkingar við golfvöllinn séu
smekklausar, rangt staðsettar,
beintaðröngumaðilumogmeð
þeim sé friður rofinn. Hann tel
ur ennfremur líklegt að öðrum
séúthýstafsvæðinuvegnahags
munagolfklúbbsinsogsegirgolf
völlinnlokaðaníáttamánuðiáári.

Greinarhöfundi er auðvitað
frjálst að hafa skoðanir á mál
um,rétteinsogöllumöðrum.Ég
skilgreinhanssvoaðhannvilji

haldaVestursvæðunumsemnæst
óbreyttumfráþvísemnúer.Enað
rökstyðjaþáskoðunmeðröngum
ogjafnvelmeiðandifullyrðingum
umNesklúbbinnogfélagahanser
oflangtseilst.

Skoðanir flestra, ef ekki allra
félaga Nesklúbbsins á framtíð
arnýtingulandsinsfráSuðurnesi
aðGróttumádragasamaníörfá
orð.Viðviljumaðískipulagsvinn
unnisétekiðtillittilþessmiklaog
auknaáhugasemerágolfitilúti
vistaroghreyfingar.Viðviljumað

skoðaðir verði
allir möguleik
ar til þess að
samnýtasvæðið
sem best fyrir
alls konar úti
vistþarámeð
algolf–ísáttog
samlyndi.

Kylfingarvilja
hvorkiúthýsaöðrumnérjúfafrið.

ÓlafurIngiÓlafsson
formaðurNesklúbbsins
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Ólaf ur Ingi 
Ólafs son.

Kaldarkveðjurtilkylfinga



Pétur Steinn Þorsteinsson er
íþróttamaðuræskunnarárið2013
hjáíþróttafélaginuGróttu.Hann
varvalinnúrhópiníuungmenna,
semhöfðuveriðtilnefndafdeild
umfélagins.PéturSteinnerfædd
urárið1997oghefurhannæft
knattspyrnumeðGróttufráunga
aldri.PéturSteinnvaráeldraári
í3.flokkiáárinuogskoraði10
mörkí8 fyrstu leikjumsumars
ins.Íjúlívarhanntekinnuppí
meistaraflokkþarsemhannsteig
sínfyrstuskrefogspilaðiníuleiki
meðliðinu.

PéturvarfastamaðuríU17ára
landsliðiÍslandsogfórmeðliðinu
áæfingamótíWalesíapríl.Íágúst
varsvokomiðaðNorðurlandamót
inusemframfór íNoregienþar
stimplaðiGróttumaðurinnungisig
endanlega inn í liðið, lék nánast
hverjaeinustumínútuogáttisinn
þáttíþvíaðÍslandynnitilbrons
verðlaunaámótinu.PéturSteinn
komstekkimeðlandsliðinutilRúss
lands í undankeppni EM í haust
vegna meiðsla en hann er stað
ráðinníaðlátaþaðekkiásigfáog
stimplasiginníliðiðafturánýju
ári.Péturgeturleikiðallarstöður
framarlegaávellinumenílandslið
inuhefurhannspilaðsemhægri

bakvörðurmeðgóðumárangri.Pét
urSteinnergríðarlegaleikinnmeð
boltann,afarsnöggurogernánast
jafnvígurmeðhægriogvinstri.Öll
umerljóstaðPéturereinstaklega
hæfileikaríkurknattspyrnumaður
en á þessu ári sýndi hann meiri
aga, dugnað og vilja en áður og
skilaði það honum þeim árangri
semhannnáði.Röðþriggjaefstuí
kjörinuvarþessi:PéturSteinnÞor
steinsson, Lovísa Thompson og
ÞorgeirBjarkiDavíðsson.
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Heimasíða Gróttu
www.grottasport.is

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

FanneyHauksdóttireríþrótta
maðurGróttuárið2013enkjör
íþróttamannsinsvarkynntnýlega.
Allardeildirfélagsinstilnefndu
karlogkonu tilkjörsinsogvar
kosiðámillisjöeinstaklinga.

FanneysigraðiáÍslandsmótinuí
bekkpressuíjanúarsl.í63kgflokki
ogsettiÍslandsmetíflokkinum(100
kg).HúnkepptiáNorðurlandamóti
unglingaí febrúarsl.ogsigraði í
57kg flokkimeðsamtals310kg.
HúnsettiÍslandsmetíbekkpressu
með107,5kgogáttitilraunviðnýtt
Íslandsmet,112,5kg.Húnsigraðií
63kgflokkiáÍslandsmótinuíkraft
lyftingum í mars sl. og setti hún
Íslandsmetíbekkpressu(115kg)og
unglingametísamanlögðu(340kg).

Fanneykepptiáheimsmeistara
mótiunglingasemframfór íLit
háenívor.Húnhlautbronsverð
launísínumflokkimeð115kglyftu
ensúlyftatryggðihennijafnframt
bronsverðlauníheildarkeppninni.
Fanneyernúí16.sætiáafrekslista
IPF í bekkpressu í opnum flokki
57kg,þótthúnséennunglingur.
Fanneyiðkaríþróttinaafmiklum
kraftiogæfirreglulegaundirstjórn

IngimundarBjörgvinssonarþjálfara
aukþessaðsinnasjálfþjálfunyngri
iðkenda í fimleikadeild félagsins.
Fanneyermjögreglusömoggóð
fyrirmyndfyrirfólkáöllumaldri.
Röðþriggjaefstumannaíkjörinu
var annars þessi: Fanney Hauks
dóttir,DominiquaAlmaBenányiog
AronLeeDuTeitsson.

Fanneyíþróttamaður
Gróttu

ÍþróttafélagiðGróttaheiðrar
nokkraeinstaklingafyrirstörf
þeirraíþágufélagsins.Félagið
treystirlíktogönnurfélögmjög
ásjálfboðaliðsstarffélagsmanna.
Áhverjuárileggjaþeirtilþús
undiklukkustundaísjálfboða
starfiíþágufélagsins.

 Á hverju ári eru veittar við
urkenningar fyrir þessi störf
auklangrarhollustuviðfélagiðí
keppniogvinnu.Þann7.janúar
fengueftirtaldiraðilarveittbrons
og silfurmerki félagsins fyrir
þeirraframlagtilfélagsins.

Bronsmerkifengu:
ArnarKomrákurFriðriksson

DavíðScheving
GarðarGuðnason
GuðjónNorðfjörð
HafdísGuðmundsdóttir
HildurSesseljaAðalsteinsdóttir
PéturMárHalldórsson

Silfurmerkifengu:
ÁrniPétursson
GaberiellaBelany
HarpaHlífBárðardóttir
HilmarSigurðsson
JónSigurðsson
KristínFinnbogadóttir
MaríaBjörgMagnúsdóttir
SesseljaJarvela
SigurðurMárHilmarsson

GETRAUNANÚMER

GRÓTTUER

170

PéturSteinn
íþróttamaðuræskunnar

Bronsogsilfurmerki
Gróttu

Pétur Steinn Þorsteinsson. Fann ey Hauks dótt ir.

Sími: 511 1188
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Æfameð
unglingalandsliðinu Hvað ger ir þú í frí stund um þín um?   

Ákvað ung að gera frí stund ir að að al
vinnu, mynd list og allt sem teng ist sköp
un. Ætli ég reyni ekki helst að muna eft ir 
að anda dýpra í svoköll uð um frí stund um.
Fallegasti staður sem þú hefur 
komið á?  Fæð ing ar deild Land spít al ans.
Hvað met ur þú mest í fari ann arra?  
Vel vild, um burð ar lyndi, húmor.
Hvern vild ir þú helst  hitta?  
Jesú. 
Upp á halds vef síða?   Má ég ekki bara 
setja mína hér? krist ing.is
Hvað vild ir þú helst fá í af mæl is
gjöf?  Mér finnst allt koma til greina. 
Hvað mynd ir þú gera ef þú ynn ir 
5 millj ón ir í happ drætti?  
Nýja vinnu stofu, yrði hún þá bara tjald
vagn?
Hvað mynd ir þú gera ef þú vær ir 
bæj ar stjóri í einn dag?  
Fara með alla í gleði göngu um nes ið. Fá 
til lögu frá hver um og ein asta sem hér býr, 
um hvað sé best við að búa á nes inu og 
hvað mætti bet ur fara. 
Að hverju stefn ir þú í fram tíð inni?  
Njóta lífs ins, að vera ég sjálf, hvetja börn
in mín, gefa af mér til ná ung ans.
Hvað gerðir þú í sum ar frí inu?  
Von aði að það hætti að rigna. Það gerð ist 
ekki svo ég and aði að mér hita bylgju við 
Aust ur rískt stöðu vatn og töfr um Berlín ar. 
Jú ég skrapp líka á fót bolta mót.

Seltirn ing ur mán að ar ins að þessu 
sinni er Krist ín Gunn laugs dótt ir 
mynd list ar mað ur. Krist ín er fædd 
og upp ald in á Ak ur eyri. Eft ir nám 
í Mynd lista og hand íða skóla 
Ís lands hélt hún til Ítal íu þar sem 
hún út skrif að ist frá Lista aka kem
í unni í Flór ens 1995. Krist ín opn
aði mynd list ar sýn ing una Sköp
un ar verk í Lista safni Ís lands fyr ir 
skömmu. Hún seg ir um fjöll un ar
efn ið vera sköp un ar kraft inn sem 
býr í mann legri nátt úru og innri 
heim kon unn ar.

Fullt nafn?  Krist ín Gunn laugs dótt ir.
Fæð ing ar d. og ár?  15. apr íl 1963.
Starf?  Mynd list ar mað ur.
Farartæki?  Fót legg ir og bíll.
Helstu kost ir?  Vel mein andi.
Eft ir læt is  mat ur?  Vatn, allt hollt þeg ar 
ég er svöng.
Eftirlætis tónlist?  Rétt tón list á réttu 
augna bliki.
Eft ir læt is í þrótta mað ur?  …Ólaf ur 
Stef áns son, hann opn ar inná nýja vídd í 
upp lif un íþrótta. Gott hjá hon um.
Skemmti leg asta sjón varps efn ið?  
Horfi aldrei á sjón varp ið. Missi ef laust að 
mörgu góðu efni þar.
Besta bók sem þú hef ur les ið?  
Marg ar. Ég hef sér stakt dá læti á strang
heið ar leg um ævi sög um en þær eru alltof 
fáar. Svar við bréfi Helgu eft ir Ber svein 
Birg i son, Fá tækt Fólk eft ir Tryggva Em ils
son, Kon an við 1000 gráð ur eft ir Hall grím 
Helga, all ar mjög góð ar.
Uppáhalds leikari?  
Meryl Streep hef ur far ið með mig á 
hengiflug ið.
Besta kvik mynd sem þú hef ur séð?  
Á sl. ári voru það Hross í oss, og ítalska 
mynd in La Grande Bellezza.

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.

U16 ára landslið Íslands í
knattspyrnu tekur í sumar þátt
á Ólympíuleikum æskunnar
sem haldnir verða í Nanjing í
Kína. Undirbúningur fyrir mót
iðerþegarhafinnenádögunum
æfðufjórirefnilegirGróttumenn
meðliðinu,þeirHannesGrimm,
JóhannHrafnJóhannsson,Krist
ófer Scheving og Sindri Már
Friðriksson.

Æft var í knattspyrnuhöllinni
KórnumundirstjórnFreysSverris

sonarlandsliðsþjálfara.Strákunum
gekkaðeiginsögnveláæfingun
umsvovonandifáþeirfleiritæki
færitilaðsýnasigogsannameðal
þeirrabestu.Fjórmenningarnireru
áyngriárií3.flokkienliðsfélagi
þeirra,KristóferOrriPétursson,er
árinueldrioghefuríveturæftmeð
U17áralandsliðinu.Kristóferhef
urtekiðmiklumframförumsíðustu
mánuðiogstimplaðsiginní2.flokk
Gróttu og landsliðshópinn með
góðriframmistöðu.

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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Sími: 55 44444



Holtagarðar & Smáralind & Kringlan & Garðabær & Hringbraut

Bakarí Jóa Fel við Hringbraut
Í nýju og glæsilegu bakaríi Jóa Fel við Hringbraut (JL-húsinu) er boðið upp á 

einstakt úrval af steinbökuðum gæðabrauðum, samlokum og heitum réttum, 

ásamt girnilegum kökum og kruðeríi.

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

Verið hjartanlega velkomin.


