
Heilsugæslan á Seltjarnarnesi
munflytjatímabundiðuppíLanda
kotíhaust.Flutningurinnervegna
lagfæringaáhúsnæðistöðvarinn
arogaðstöðuhennar.JónasGuð
mundsson fjármálastjóri Heilsu
gæsluhöfuðborgarsvæðisinssegir
aðáfundiáliðnuhaustiþarsem
lagfæringaráheilsugæslustöðinni
voru til umfjöllunar hafi komið
framábendingumaðlaustpláss
yrði í Landakotsspítalanum við
Túngötuákomandihausti.

Jónas seg ir að gert sé ráð fyr ir að 

lag fær ing arn ar taki um tíu mán uði 
enda sé um gagn ger ar end ur bæt ur 
á hús næð inu að ræða þar sem lag
færa eigi með al ann ars og end ur
nýja allt lagna kerfi þess. Hús næð ið 
í Landa koti er talið henta vel fyr ir 
starf semi heilsu gæsl unn ar þar sem 
um hefð bund ið spít alaum hverfi er 
að ræða og því hafi þessi lausn þótt 
hag kvæm þótt Seltirn ing ar þurfi að 
fara inn yfir bæj ar mörk in um tíma. 
Það eru Fast eign ir rík is sjóðs og 
að il ar á þeirra veg um sem sjá um 
breyt ing arn ar. 
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Vesturbæjarútibú við Hagatorg
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Afgreiðslutími:
Virka daga: kl. 9-18:30
Laugardaga: kl. 10-16

Í gamla Héðinshúsinu, Seljavegi 2

Góð þjónusta – Hagstætt verð

Fyrirheimili-húsfélög-fyrirtæki
Úrvalslökkvitækja.Leitiðtilboða!

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

Heilsugæslanflutt
tímabundiðíLandakot

Ægisíða 121
Sími 551 1717

Opið alla virka daga
frá kl. 10 – 17.30. 

Heilsu gæsl an á Sel tjarn ar nesi mun flytja tíma bund ið upp í Landa kot       
í haust.



ListiSjálfstæðisflokksinsáSeltjarn
arnesihlaut52,5%prósentatkvæða
íbæjarstjórnarkosningunumogfjóra
menn kjörna. Listinn heldur því
meirihluta sínum íbæjarstjórnen
enguaðsíðurerþettatalsvertlak
ariútkomafyrirSjálfstæðisflokkinn
enskoðanakannanirhöfðugefiðtil
kynnaogminnakjörfylgienflokkur
innhefurfengiðíbæjarstjórnarkosn
ingumumárabil.Leitaþarfafturtil
ársins1962tilaðfinnasambærilega
útkomuíbæjarstjórnarkosningumá
Seltjarnarnesi.Samfylkinginhlautnú
29,4%atkvæðaogtvomennkjörna
ogNeslistinn13,4%ogeinnmann
kjörinn.Framsóknarflokkurinnhlaut
4,5%ogenganmannkjörinn.Kjör
sóknvar68,6%.

Sjálf stæð is flokk ur inn mældist með 
66% fylgi á Sel tjarn ar nesi í skoð ana
könn un sem Fé lags vís inda stofnun 
Há skóla Ís lands gerði skömmu fyr ir 
kosn ing ar og hefði feng ið sex bæj ar
full trúa af sjö hefði það orð ið nið ur
stöð ur kosn ing anna. Sjálf stæð is flokk
ur inn hef ur um ára bil haft yf ir burða
stöðu í bæj ar mál un um á Sel tjarn ar nesi 
og hef ur nokkrum sinn um haft fimm 
bæj ar full trúa á móti tveim ur full trú um 
minni hlut ans. Í síð ustu bæj ar stjórn ar
kosn ing um fékk Sjálf stæð is flokk ur inn 
58,2%  at kvæða og fimm bæj ar full trúa. 
Í ljósi þess og einnig skoð ana kann anna 
verða úr slit kosn ing anna að telj ast 
bæði óvænt og óvenju leg. Þekkt er að 
mælist fram boð með mjög mik ið fylgi 
í skoð ana könn un um gangi það ekki 
eft ir í hin um raun veru legu kosn ing
um. Hugs an legt er að kjós end ur ger
ist væru kær ir og einnig að fólk finni 
lýð ræð is lega þörf hjá sér láta at kvæði 
dreifast meira. Bæj ar mál á Sel tjarn ar
nesi hafa ver ið frem ur átaka lít il í gegn
um tíð ina og voru áhersl ur allra fram
boð anna að þessu sinni nokk uð lík ar – 
að breyta íbúa þró un á Nes inu og gera 
bæj ar fé lag ið eft ir sókn ar verð ara fyr ir 
ungt fólk og að efla skóla og frí stunda
mál og þjón ustu við yngri borg ar ana. 
Í bæj ar stjórn fyr ir Sjálf stæð is flokk inn 
verða Ás gerð ur Hall dórs dótt ir, Guð
mund ur Magn ús son, Bjarni Torfi Álf

þórs son og Sig rún Edda Jóns dótt ir. 
Mar grét Lind Ólafs dótt ir og Guð mund
ur Ari Sig ur jóns son verða full trú ar 
Sam fylk ing ar inn ar og Árni Ein ars son 
fyr ir Neslist ann.

Ýmistfimmogtveireða
fjórirogþrír

Fylgi bæj ar mála fram boða hef ur 
sveifl ast nokk uð á und an förn um árum 
þótt ekki sé um stór ar eða af ger andi 
sveifl ur að ræða og hef ur fram boð 
sjálf stæð is manna jafn an haft fjóra 
eða fimm bæj ar full trúa. Í kosn ing un
um 2010 fékk D list inn 5 bæj ar full trúa, 
Neslist inn einn og Sam fylk ing in einn 
en þá bauð sá flokk ur í fyrsta skipti 
fram lista í eig in nafni. Í kosn ing un um 
2008 var þetta hlut fall óbreytt. Sjálf
stæðis menn voru með fimm bæj ar
full trúa og Neslist inn tvo en þá komu 
að eins fram tvö fram boð á Sel tjarn
ar nesi. Árið 2002 voru hlut föll in fjór ir 
full trú ar sjálf stæð is mann á móti þrem
ur full trú um Neslista. Í kosn ing un um 
1998 var stað an sú sama og 2004. 
Árið 1994 voru sjálfsæð is menn aft ur 
á móti með fjóra bæj ar full trúa á móti 
tveim ur full trú um Neslist ann en það 
var í fyrsta skipti sem Neslist inn bauð 
fram. Ef far ið er lengra aft ur í tím ann 
eru hlut föll fram boða til bæj ar stjórn ar 
á Sel tjarn ar nesi sam bæri leg við þess ar 
full trúa töl ur.
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Nesfréttir koma út mána›arlega og er dreift frítt í hvert hús á Seltjarnarnesi
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Nægverkefni
framundan

Leið ari

Mætum öll í Bakkagarð
á 17. júní!

Nesbúinn

Nú að lokn um sveita stjórn ar kosn ing um get ur bæj ar stjórn in 
far ið að bretta upp erm ar og að snúa sér að hin um dag lega 
rekstri bæj ar fé lags ins. Sú breyt ing hef ur orð ið á full trúa tölu að 

Sjálf stæð is menn eru með fjóra bæj ar full trúa á móti tveim úr Sam fylk
ingu og ein um af Neslista. Frá 1974 er búið að kjósa ell efu sinn um og 
Sjálf stæð is menn sem all an tím ann hafa ver ið í meiri hluta hafa ver ið 
sjö sinn um sínn um með fimm full trúa á móti tveim ur og fjór um sinn
um með fjóra full trúa á móti þrem um. Bæj ar stjórn ar fund ir hafa ver ið 
frem ur átaka litl ir og menn al mennt sam mála um hvert skuli stefna. 
Rekst ur bæj ar ins hef ur geng ið vel und an far in ár og menn ver ið sátt ir 
við út kom una. Yfir 350 millj ón króna af gang ur var af rekstri bæj ar fé
lags ins á  síð asta ári sem var um fram vænt ing ar. 

Ým is legt bíð ur nú ákvarð ana og hugs an legra fram kvæmda. Eitt 
af því er hvort stækka eigi fim leika að stöð una á Nes inu sem kost ar 
um tals verð ar fjár hæð ir. Einnig er talið að gervi gras ið á fót bolta vell
in um, sem er átta ára gam alt sé far ið að gefa sig og er kostn að ur við 
end ur nýj un þess tal inn vera um 100 millj ón króna fram kvæmd. Í 
næstu fram tíð þarf svo fara að huga að bygg ingu hjúkr un ar heim ils auk 
þess sem lag fær ing ar á gamla leik skól an um bíða eða jafn vel bygg ing 
nýs. Einnig þarf að finna því hús næði sem byggt var yfir Lækn inga
minja safn ið nýtt hlut verk. Ann að hvort verð ur að selja hús ið í því fok
helda ástandi sem það er í eða bæj ar fé lag ið komi með ein hverju móti 
inn í rekst ur þess. Þetta eru þau verk efni sem næsta bæj ar stjórn þarf 
að glíma við ásamt mörgu öðru sem er áhuga vert. Það eru næg verk
efni framund an á Sel tjarn ar nesi.

Sími: 565-7070
100% endurgreiddur vsk af vinnu

Óvænt
kosningaúrslit

áSeltjarnarnesi
-Ýmistfimmogtveireðafjórirogþrír



Kl. 10-12 Bátasigling

Kl. 11.00 Hátíðarguðsþjónusta í Seltjarnarneskirkju

Kl. 13.00 Skrúðganga frá Mýrarhúsaskóla 
og gengið eftir Skólabraut í Bakkagarð

Bakkagarður 13.15 - 16.00
Ávarp frá formanni menningarnefndar

Fjallkonan

Ástarsaga úr fjöllunum - Vinsælt söng- 
og leikatriði

Wally trúður sprellar

Brynjar Dagur Albertsson sigurvegari 
í Ísland got talent og félagar hans dansa

Jón Jónsson einn ástsælasti söngvari 
þjóðarinnar treður upp

FUNK - Funheit gleði-, popp- og funksveit

SVEPPI KYNNIR OG HELDUR UPPI 
FJÖRINU ALLAN DAGINN

40

JÚNÍ
Í BAKKAGARÐI

Nánari dagskrá á www.seltjarnarnes.is

Kl. 20-22 Kvöldtónleikar í Bakkagarði

Sara Pétursdóttir sigurvegari í Söngkeppni 
framhaldsskólanna

Hljómsveitin White Signal með Bjössa sax

Hvítir hrafnar og Meistari Jakob

Ojba Rasta

Vísnagátur

Tveir risa
hoppukastalar

Spákonutjald

Trampólín og fleira

Andlitsmálun

Raven Dance
Vatnaboltar 

FRÍTT!

Krakkahestar

Ókeypis í öll leiktæki

Veitingasala, Candy Flos, Blöðrur, 
Kaffiveitingar, 17. júní nammi og dót

Athugið að Suðurströnd verður lokuð fyrir allri bílaumferð, nema strætó, frá Steinavör að Bakkavör frá kl. 13-16.

AFGREIÐSLUTÍMI:
Virkir dagar  9 - 18
Laugardagar 10 - 16

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

     Í tilefni þess fögnum við ákaft og bjóðum 
25% afslátt af eftirfarandi eðalvörum frá 12. – 18. júní:

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

SÓLEY ORGANICS  - 
ER  SYSTIR OKKAR!
Hágæða lífrænar 
húðsnyrtivörur sem 
byggja á aldagamalli 
hefð. Sóley er systir 
okkar í anda.

VIRIDIAN 
BÆTIEFNALÍNA 
SYSTRA! 
Framúrskarandi hrein 
og ómenguð virkni. 
Engin “nastís”. 

PACIFICA – 
VINSÆLUSTU 
NÁTTÚRUILMIR 
VERALDAR!
Fást hjá systrum í 
formi roll-on og nú 
líka í vaxi. 
Fullkomlega vegan.

HIGHER LIVING 
TE - UPPÁHALD 
FLESTRA!
Dásamlega 
lífræn og 
bragðgóð, bæði 
heit og köld.

Systur og bræður,
  við erum 1 árs!

SÉRSTAKUR OPNUNARTÍMI VERÐUR 
SUNNUDAG 15. JÚNÍ (Á 
AFMÆLISDAGINN) FRÁ 11 – 15. 
HEFJUM MORGUNINN MEÐ SAMFLOTI 
Í SUNDLAUG SELTJARNARNESS KL. 9 
F.H. ALLIR VELKOMNIR.

CMYK
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35 black
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34 magenta
9 yellow
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Tíundu bekkingar á Seltjarn
arnesi fá nú árskort í sundlaug
Seltjarnarness. Ásgerður Hall
dórsdóttirbæjarstjóribauðafþví
tilefninemendumí10.bekkVal
húsaskóla nýverið að skoða og
kynnastHitaveituSeltjarnarness.

Bor hol urn ar við Snoppu og Bygg
garða voru skoð að ar og það an lá 
leið að hita veitu stöð inni að Lind
ar braut þar sem boð ið var upp 
á veit ing ar. Að því loknu af henti 
Hita veita Sel tjarn ar ness öll um 10. 
bekkj ar nem um ár skort í Sund laug 
Sel tjarn ar ness, sem á ef laust eft ir 
að koma sér vel þeg ar skól an um 
slepp ir. Þess má geta að efna sam
setn ing heita vatns ins á Sel tjarn ar

nesi þyk ir al veg ein stök og hef ur 
ver ið líkt við það sem finna má í 
bestu heilsu böð um víða um heim. 
Ás gerð ur seg ir langt sé frá því að 
all ir íbú ar höf uð borg ar svæð is ins 
geri sér grein fyr ir því að Sel tjarn
ar nes bær reki eig in hita veitu. „Hita
veit an hef ur ver ið starf rækt í rúm 
40 ár eða allt frá ár inu 1972 og unn
ið heitt vatn á eig in landi á sjálf bær
an og um hverf is væn an hátt. Því er 
ekki ver ið að ganga á auð lind ina 
og mun hún nýt ast íbú um Sel tjarn
ar ness á kom andi ára tug um. Af 
mörg um eru þessi nátt úru gæði tal
in vera gull náma bæj ar fé lags ins,“ 
seg ir Ás gerð ur.
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Mynd in var tekin af heim sókn 10. bekk inga í Hita veitu Sel tjarn ar ness 
fyrir skömmu.

Tíundubekkinga
fáárskortísund

UmhverfisstefnaSeltjarnarnesbæjarerkomin
útogvarhennidreiftmeðFréttablaðinuáhvert
heimiliáSeltjarnarnesiádögunum.Þarerfjall
aðumáherslusveitarfélagsinstilumhverfisog
sjálfbærnitilnæstuára.

Um hverf is stefn an var unn in í kjöl far íbúa þings 
sem boð að var til í febr ú ar á síð asta ári und ir yf ir
skrift inni Sel tjarn ar nes – Vist vænt og sam hent 
sam fé lag. Í stefn unni er kom ið inn á um hverf is
fræðslu og mennt un, skipu lags mál, varð veislu líf rík is, nátt úru gæða og 
menn ing ar verð mæta, sorp hirðu og frá veitu, loft, ljós og há vaða meng un 
og stað ar dag skrá 21 sem Sel tjarn ar nes bær hef ur stað fest.

Vistvæntogsamhent
samfélag

Hinárlegastuttmyndakeppnií
Mýróvarhörðíár.Dómararvoru
SveppiogElísabetBrekkan.Mynd
inBölvunhringsinsvarðí1.sæti
enþærThelmaRutElíasdóttirog
MargrétBirtaBjörgúlfsdóttirúr5.
bekkáttuþámynd.

Thelma var einnig val in besta 

leik kona í að al hlut verki en Selma 
Katrín Ragn ars dótt ir besta leik kona 
í auka hlut verki. Besti leik ari í að al
hlut verki var val inn Berg ur Orri 
Magn ús son en besti leik ari í auka
hlut verki var Stef án Gylfa son. Bestu 
leik stjór ar voru Ari Hall gríms son og 
Killi an G.E. Bri ans son.

Stuttmyndakeppnin
varspennandi

SUMARNÁMSKEIÐ LEYNILEIKHÚSSINS
Í TJARNARBÍÓ!!
SKRÁNING Á WWW.LEYNILEIKHUSID.IS

• LEIKGLEÐI!!

• Spuni

• Tjáning

• Sjálfstraust

• Samvinna

• Götuleikhús

• Söngur og dans

Almenn leiklistarnámskeið fyrir 7-15 ára 
og söngleikjanámskeið fyrir 11-16 ára.
Öll námskeiðin eru hálfur dagur, eina viku 
í senn og fara fram í Tjarnarbíói í júlí.

Nánari upplýsingar á 
www.leynileikhusid.is og info@leynileikhusid.is



facebook.com/BYKO.is

Vnr. 42373861   
Hundabúr, svart járn,
60x43x51 cm.

8.995kr.

ALLT FYRIR GÆLUDÝRIN

Í BYKO GRANDA!

2.695kr.

Vnr. 42331803
Hundamatur, 
10 kg.

10 KG

995kr.

Vnr. 42335269
Ól 40-55 cm, 20 mm.

JOSERA  hágæða fóður, hefur mjög hátt kjöthlutfall. Kjötið er 100% rekjanlegt frá sláturhúsi 
og er hæft til manneldis. JOSERA notar ekki hveiti, soja, mjólkurvörur eða sykur í sínar 
vörur og þær eru framleiddar án litar-, bragð- og rotvarnarefna.

Vnr. 42373791   
Stálskál.

1.295kr.1.295kr. 395kr. 1.595kr. 1.395kr.

Vnr. 42335266
Beisli, 35x50 cm.

Vnr. 42373329
Áhaldasett, 4 stk.

Vnr. 42335267
Taumur, 1 m, 20 mm.

Vnr. 42373788
Leikfang.



Fanney Hauksdóttir tryggði
sérheimsmeistaratitilung
lingaíbekkpressuí63kg.

flokki á heimsmeistaramótinu í
bekkpressusemfórframíRödby
íDanmörkufyrirskömmu.Fann
eyvannyfirburðarsigurþvíhún
lyfti135kílóumsemer15kílóm
ummeiriþyngd,ensúsemlenti
íöðrusætinulyftisemvoru120
kíló.FyrirmótiðáttiFanneybest
115kg.FanneyvarðÍslandsmeist
ariígreininnifyrráþessuáriog
erNorðurlandameistariunglinga.

Þetta var í ann að skipt ið sem 
Fann ey kepp ir á heims meist ara móti 
eft ir að hún hóf að æfa kraft lyft ing
ar fyr ir þrem ur árum með Kraft lyft
inga deild Gróttu. Hún náði lág marki 
á síð asta ári til þess að kom ast á 
heims meist ara mót ið og á Evr ópu
mót ið. Hún valdi heims meist ara
mót ið og lenti í fjórða sæti en þar 
sem einn kepp andi var dæmd ur úr 
leik end aði hún í því þriðja. „Það 
þýddi að ég komst ekki á pall. Þær 
vænt ing ar sem ég tók með mér 
núna voru að kom ast á pall inn. 

Því fylg ir al veg sér stök til finn ing 
að sigra – nei ég var ekki al veg að 
hugsa um það þótt allt gæti auð vit
að gerst,“ seg ir Fann ey.

Pabbieraðstoðarmaður
minn

Fann ey kveðst hafa sér hæft sig 
í bekk press unni en þar er um að 
ræða lyft ing ar úr lá réttri stöðu. 
„Ég hef líka pru fað hin ar grein arn
ar tvær, bæði hné beygj una og ein
nig lyft ing ar úr lóð réttri stöðu en 
endir inn varð að ég valdi bekk press
una.“ En hvern ig byrj aði lyft inga fer
ill Fann eyj ar sem kem ur úr mik illi 
íþrótta á huga fjöl skyldu af Sel tjarn
ar nesi. „Ég stund aði fim leika um 
ára bil en þurfti að hætta vegna bak
meiðsla. Ég fór að stunda rækt ina 
til að halda mér í formi og fór upp 
úr því að bland ast inn í kraft lyft ing
arn ar. Kraft lyft ing ar eru góð al hliða 
hreyf ing fyr ir lík amann, en hver sem 
er get ur stund að lyft ing ar. Ég var 

ekki og er ekki und ir neinni pressu 
þótt fjöl skylda mín styðji mig í hví
vetna. Þeg ar mað ur skrá ir sig á mót 
þarf mað ur að skrá að stoð ar mann 
og pabbi hef ur alltaf ver ið að stoð ar
mað ur minn. Hann fór með mér til 
Lit háen í fyrra og svo til Dan merk
ur nú í vor þannig að hann er ekki 
langt und an en hann er ekk ert að 
þrýsta mér áfram. Hann að stoð ar 
mig bara.“  

Gottaðfaraáæfingueftir
skólann

Fann ey seg ir mik inn und ir bún
ing fylgja þátt töku í mót um af þessu 
tagi. „Ég og Ingi mund ur Björg vins
son þjálf ari minn unn um í því sam
an. Mestu skipti að hugsa vel um 
lík amann og að meið ast ekki. Svo 
verð ur að gæta vel að matar æð inu. 
Borða vel og holl an mat. Ég borða 
nú eig in lega all an mat, en auð vit að 
verð ur allt að vera í ákveðnu hófi.“ 
Fann ey seg ir mik inn tíma fara í lyft
ing arn ar en þær rek ist ekki sér stak
lega á dag leg störf en hún stund
ar nám í heil brigð is verk fræði við 
Há skól ann í Reykja vík. „Mér finnst 
gott að fara á æf ingu eft ir skól
ann. Ég get eig in lega ekki beð ið 
með það. Mað ur skipt ir al veg um 
ver öld. Þetta er allt önn ur ein beit
ing og mað ur slak ar á frá krefj andi 
nám inu. Ég eyði held ur ekki mikl um 
tíma á Face book eða sam skipta miðl
un um. Svo bý ég enn heima og er 
þannig und ir vernd ar væng for eldra 
minni.“ Fann ey kveðst þó hugsa sér 
að stofna heim ili í fram tíð inni. „Ég 
er bara ekki kom in það langt enn. 
Ég hef það ákaf lega gott heima og 
svo er erfitt að stofna heim ili í dag 
alla vega á með an mað ur er í námi. 
Spurn ing in er um að verja tit il inn 
og ég verð strax að fara að ein beita 
mér að því og und ir búa mig. Nei – 
það er ekk ert frí framund an,“ seg ir 
þessi af reks kona af Sel tjarn ar nesi. 

6 Nes frétt ir 

Nesstofa
- Hús og saga -

Ný sýning í Nesstofu sem fjallar 
um húsið og landlæknisembættið

 sem stofnað var árið 1760.

Opið daglega frá 
14. júní - 31. ágúst

kl. 13-17.

Nesstofa er hluti af húsasafni
Þjóðminjasafns Íslands. 

Nánari upplýsingar:
í síma 595 9100 eða 530 2200

www.thjodminjasafn.is

Fanneyheimsmeistariíkraftlyftingum

„Því fylg ir al veg sér stök til finn ing að sigra,“ seg ir Fann ey sem þarna 
stend ur á verð launa pall in um í Röd by.

 „Pabbi hef ur alltaf ver ið að stoð
ar mað ur minn,“ seg ir Fann ey 
sem þarna er með föð ur sín um 
Hauki Geirmundssyni.

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

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

Sverrir 
Einarsson

Kristín 
Ingólfsdóttir

Hinrik
Valsson
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Nesstofahúsogsagaerheitisýningarsem
Þjóðminjasafniðefnirnútil.BryndísSverris
dóttirkynningarstjóriÞjóðminjasafnsinssegir
aðeinsognafniðbenditilséáherslasýning
arinnaráhúsiðsjálftannarsvegaroghinsveg
arásöguþess.„Húsiðerbyggtáárunum1760
til1763ogvarþaðaðseturlandlæknis,Bjarna
Pálssonar,semvarfyrstur Íslendingatilað
ljúkalæknisprófi.Bjarnivarjafnframtfyrstilyf
salilandsins.HannvargifturRannveiguSkúla
dótturMagnússonarfógetaogþauáttufjögur
börn,“segirBryndís.

Talið er að bú seta hafi haf ist í Nesi fljót lega eft
ir land nám en skrif leg ar heim ild ir eru tak mark
að ar. Þó er vit að til þess að kirkja var ris in í Nesi 
árið 1200 og að jörð in hafi þá ver ið í tölu stór
býla. Árið 1760 hófust dönsk stjórn völd handa 
við að reisa Nes stofu sem op in ber an emb ætt is
bú stað land lækn is. Land lækn ir valdi sjálf ur stað
inn en hafði úr nokkrum stöð um að velja. Ástæð
ur þess að Nes var val ið voru eink um þær að 
jörð in var tal in vel í sveit sett, sam göng ur af hafi 
góð ar og þétt býlt með fram allri strönd inni.

Nesjörðinniskipt
Lyf sal an var skil in frá land lækn is emb ætt inu 

um ein um og hálf um ára tug eft ir að starf sem in 
hófst í Nesi eða árið 1777 og tók Björn Jóns son 
þá við emb ætti lyf sala. Hús inu og jörð inni var 
þá einnig skipt á milli fjöl skyldna lækn is ins og 
lyf sal ans og hélst sú skipt ing á með an emb ætt
in störf uðu á Sel tjarn ar nesi en þau voru flutt til 
Reykja vík ur árið 1834. Eft ir það komst Nes stofa 
í einka eigu þar til hún komst í um sjá Þjóð minja
safns ins árið 1977.  Þess má geta að búið var í 
hús inu  fram til 1997. 

Apótekí239ár
Ap ó tek ar ar í Nesi ráku lyfja búð og kenndu jafn

framt lyfja fræði nem um, sem tóku loka próf sitt í 
Kaup manna höfn. Nes apó tek eða land lækn is apó
tek ið varð síð an að Reykja vík ur apó teki sem var 
stofn að árið 1834 og starf aði í Mið borg Reykja
vík ur allt til árs ins 1999 að það var lagt nið ur. 
Þetta elsta ap ó tek á Ís landi hafði því að eins ver ið 
á tveim ur stöð um í öll þau 239 ár sem það starf
aði. Urta garð ur inn í Nesi var hluti af starf semi 
lyf söl unn ar í Nesi. Jurt ir í öll lyf voru rækt að ar í 

urta garð in um er garð ur inn var sunn an við hús
ið. Efn in voru ým ist möl uð, steytt, mar in, söx
uð eða rif in. Sam kvæmt kon ungs boði var skylt 
að veita fá tæk ling um ókeyp is lyf. Urta garð ur inn 
var end ur gerð ur aust an við hús ið árið 2008. Á 
sýn ing unni er sagt frá bygg ing ar sögu húss ins, 
stofn un land lækn is emb ætt is og emb ætt is lyf sala. 
Auk þess er sagt frá 18. öld inni, sem var öld upp
lýs ing ar inn ar þeg ar fólk fór að átta sig á því að 
hrein læti, holl usta og um hverfi skiptu máli fyr ir 
líð an fólks. Sýn ing in verð ur opin alla daga kl. 13 
til 17 frá 14. júní til 14. ágúst. 

Sagalækninga,lyfsöluogNesstofu
íÞjóðminjasafninu

569 7000miklaborg.is
Með þér alla leið

iðunnarreitur

Vel skipulagðar 2 - 5 herbergja íbúðir  
á frábærum stað á Seltjarnarnesi

Fjölskylduvænar íbúðir

        afhending 
     haust 2015

Skerjafjörður 1 - 3
Iðunnarreitur

Vel skipulagðar 2 - 5 herbergja íbúðir á frábærum stað á Seltjarnarnesi.
Fjölskylduvænar íbúðir.

Óskar R. Harðarson
hdl. og löggiltur fasteignasali 

nánari upplýsingar veitir

Ólafur Finnbogason, Sölufulltrúi
olafur@miklaborg.is sími: 822 2307

  Verð frá:  26,9 millj.

Skerjabraut 1 - 3

mklb_110614_Skerjafjörður.indd   1 10.6.2014   16:20
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Nesskiper40áraumþess
ar mundir en félagið
varstofnaðsemskipafé
lag27.janúar1974.Að

stofnunþess stóðhópuráhuga
mannaumstórflutningaogáeng
anerlastboriðþóttnafnsGuð
mundarÁsgeirssonarségetiðen
hannvareinnstofnendannaog
stýrðifélaginuíáratugioghelg
aðiþvístóranhlutaafstarfsævi
sinni. Fyrsta skip félagsins var
keyptíFinnlandiþann1.febrúar
1974ogfékknafniðSuðurlanden
annaðskipvarsíðankeypttveim
urárumsíðarogvarnefntVest
urland. Síðar voru skipin Ísnes
ogSelneskeypt.Þaðsíðaraárið
1979.Félagiðáttiísamkeppnivið
stóru skipafélögin sem þá voru
hlutarafvaldablokkunumísam
félaginuenenguaðsíður tókst
tólfmenningunumsemstóðuað
stofnunfélagsinsaðstyrkjastöðu
þessundirforystuGuðmundar.Í
dagrekurfélagiðekkisjálfteig
inskipenleigirþauaðmestufrá
aðaleigandasínumsemerskipafé
lagiðWilsoníBergeníNoregien
þaðkeyptimeirihlutahlutafjárí
Nesskipumárið2006.Guðmund
urÁsgeirssonstýrðiNesskipum
tilársins2004erhannlétaffram
kvæmdastjórn.GarðarJóhanns
sontókþáviðstjórnartaumunum
oghefurstýrtfélaginusíðan.Nes
fréttirspjölluðuviðGarðarádög
unumítilefniaf40áraafmælinu.

Garð ar hef ur búið á Sel tjarn ar
nesi um nokk urt skeið en er Vest ur
bæ ing ur að ætt og upp runa. „Ég bjó 
í Vest ur bæn um og hef síð an búið 
á Sel tjarn ar nesi fyr ir utan nokkurn 
tíma sem við bjugg um úti á landi og 
er lend is. Ég hef alltaf  ver ið tengd ur 
sjón um. Hann heill aði mig snemma 
og ég fór fyrst til sjós 15 ára gam
all, yngri hékk ég gjarn an í kring
um grá sleppukarl ana við Æg is síðu 
og fékk að róa af og til með Jóni 
Sig urðs syni í Görð um og seldi grá
sleppu og rauð maga á blóma torg
inu svo kall aða á horni Hring braut
ar og Birki mels. KR svæð ið og KR 
heim il ið voru mér líka sem ann að 
heim ili á mín um yngri árum. Fyrst 
fót bolti og körfu bolti þar til körfu
bolt inn tók al far ið við. Þar fór ég 
í gegn um alla yngri flokka KR og 
spil aði um 200 leiki með meist ara
flokki fé lags ins auk land s leikja og 
ung linga land s leikja. Það er í mér 
eins og svo mörg um öðr um stórt 
KR hjarta og ég er í hópi þeirra 
fjöl mörgu sem standa í þakk ar
skuld við fé lag ið. Þeg ar kom að því 

að velja fram halds nám varð Stýri
manna skól inn fyr ir val inu það an 
sem ég lauk far manna prófi vor ið 
1981. Næstu tvö árin var ég á sjón
um. Starf aði sem stýri mað ur hjá 
Eim skip og hjá Land helg is gæsl unni 
en fór þá til starfa á skrif stofu Eim
skips. Það átti eft ir að reyn ast mér 
mik ið happa spor. Ég fór til fram
hald náms í London 1985 þar sem 
ég stund aði nám í skipa miðl un og 
flutn inga fræði um eins árs skeið. Ég 
hef því starf að í flutn inga geir an um 
nán ast all an minn starfs ald ur eða 
í rúma  þrjá ára tugi. Um tvo ára
tugi hjá Eim skip þar sem fjöl mörg 
tæki færi og verk efni buð ust. Fyr ir 
utan að starfa við og veita for stöðu 
ýms um flutn inga deild um Eim skips 
í Reykja vík  var ég for stöðu mað ur 
fyr ir Eim skip á Ak ur eyri á ár un um 
1996 til 1998. Eft ir það fór um við 
fjöl skyld an til Eng lands þar sem 
ég starf aði  sem fram kvæmda stjóri 
Eim skip UK í um  fimm ár. Eft ir það 
stýrði ég ut an lands sviði Eim skips 
í um eitt ár  áður en ég færði mig 
yfir til Nes skipa í febr ú ar árið 2004. 
Með því var ég al ger lega kom inn 
á Nes ið vegna þess að við flutt um 
fyrst þang að 1992 og nú störf um við 
hjón in bæði í bæj ar fé lag inu. Kon an 
mína Lauf ey Björns dótt ir er skóla
rit ari í Mýr ar húsa skóla. 

Hérersvostuttíallt
Garð ar seg ir þau hjón in kunna 

af skap lega vel við sig á Sel tjarn
ar nesi. „Krakk arn ir hafa líka not
ið þess að al ast upp hér. Þau hafa 
stund að skóla göng una á Sel tjarn ar
nesi þar til kom að fram halds skóla. 
Einn af bestu kost un um við að 
al ast upp á Sel tjarn ar nesi er hversu 
stutt er í allt. Smá spöl ur að labba 
í skól ann, í íþrótt ir, tóm stund ir og 
ann að sem krakk ar vilja taka sér 
fyr ir hend ur. Svo get ég líka nefnt 
að stund um mín um á golf vell in um 
fjölg ar stöðugt.“ Talið berst nán ar 
að golf vell in um og þeim mögu leik
um sem fylgja hon um fyr ir íþrótta
mennsku og út vist á Sel tjarn ar nesi. 
Garð ar seg ir golf völl inn hafa mik ið 
að drátt ar afl og hann sé ákveð inn 
sam fé lags leg ur mið punkt ur fyr ir 
Sel tjarn ar nes og Vest ur bæ Reykja
vík ur. „Vest ur bæ ing ar koma mik
ið út á Nes til þess að spila golf og 
þetta er góð ur fé lags skap ur. Vand
inn er sá að völl ur inn er of lít ill og 
nauð syn legt að stækka hann. Við 
vit um að land leysi háir okk ur en 
ég tel að með lagni megi stækka 
hann í 12 eða jafn vel 14 holu völl án 
þess að raska um hverf inu að neinu 
marki. Ég held að það kunni að vera 
lang sótt að kom upp 18 holu velli 

en 12 til 14 holu völl ur myndi bæta 
það ástand sem nú er til muna. Ég 
veit að það hef ur ver ið and staða 
við að hrófla við nokkru þarna út á 
nes inu en ég held að tím inn muni 
vinna með okk ur að þessu leiti.  

Samfelldsaga
Saga Nes skipa er sam felld í fjóra 

ára tugi og fé lag ið hef ur ver ið stað
sett á Sel tjarn ar nesi frá ár inu 1982 
eða í meira en þrjá ára tugi. Garð ar 
kveðst hafa tek ið við góðu búi af 
Guð mundi Ás geirs syni og fé lög um 
hans. „Hann rak fyr ir tæk ið af stakri 
ráð deild ar semi alla tíð. Hér hef ur 
löng um ver ið stöð ug leiki í starfs
manna mál um og gott fólk valist 
til starfa. Við get um glaðst yfir því 
í dag að þessi sami andi svíf ur hér 
enn yfir vötn um og við erum  stolt 
yfir því að Nes skip skuli hafa starf
að  á sömu kenni töl unni frá upp
hafi.“ Garð ar seg ir að vissu lega 
hafi margt breyst á þess um árum 
enda marg vís leg ar breyt ing ar orð
ið í flutn inga starf sem inni og einnig 
í því mark aðsum hverfi þar sem 
at vinnu grein in starfar. „Eitt af því 
sem ein kenn ir Nes skip er að við 
höf um alltaf hald ið okk ur við þá 
kjarna starf semi sem efnt var til í 
upp hafi. Fé lag ið var stofn að til þess 

ViðtalviðGarðarJóhannsson

Nesskipí40ár

Nesararnir hjá Nesskipum. Frá vinstri Garðar Jóhannsson, Már Gunnarsson og Sigrún Fjeldsted.



Nes frétt ir 9

16 ára reynsla og
þekking í sölu fasteigna ANDRI SIGURÐSSON

Löggiltur fasteignasali

s. 690 3111www.frittsoluverdmat.is

að sinna því sem kalla má stór flutn inga en það 
eru flutn ing ar á heil förm um. Við höf um fram til 
þessa ekki  far ið út í gáma flutn inga eða áætl ana
sigl ing ar að neinu marki held ur ein beitt okk ur 
að stór flutn ing un um þar sem flutn ing arn ir eru 
að miklu leiti hrá efni til iðn að ar og stjór iðju auk 
ým iss út flutn ings. Þess ir stór flutn ing ar eru ann ar 
hlut inn af kjarna starf semi okk ar.“      

Eigendurnirvildufara
aðminnkaviðsig

Nes skip var að mestu í eigu sömu að ila frá 
byrj un eða þar til að norska skipa fé lag ið Wil son 
í Bergen eign að ist meiri hluta hluta fjár í fé lag inu. 
„Já – eig enda hóp ur inn hélst að mestu óbreytt ur í 
gegn um tíð ina. Menn elt ust og að því kom að ein
hverj ir eig end anna vildu fara  að draga sig í hlé 
og í fram haldi af því varð þessi breyt ing á eign ar
hald inu. Ástæða þess að Wil son kom inn í mynd
ina var sú að fé lög in höfðu átt gott sam starf um 
langt skeið. Þetta sam starf má rekja aft ur til þess 
að járn blendi verk smiðj an á Grund ar tanga, síð
ar El kem var reist á Grund ar tanga. Nes skip hóf 
flutn inga fyr ir járn blendi verk smiðj una árið 1979 
og hef ur það sam starf hald ist all ar göt ur síð an.  

Garð ar seg ir að flutn ing arn ir hafi ekki ein
göngu breyst held ur hafi allt eign ar hald og rekst
ur skipa einnig tek ið mikl um breyt ing um. „Skip 
ganga kaup um og söl um á mörk uð um eins og 
hver önn ur vara og eru leigð á milli fé laga. “ 
Garð ar seg ir að breyt ing ar á eign ar haldi Nes
skipa hafi leitt til þeirr ar breyt ing ar á starf semi 
fé lags ins að skip þess hafi al far ið færst inn í  
skipa flota Wil son sem telji nú um 115 flutn inga
skip. „Í stað þess að reka eig in skip tök um við 
skip út úr þess um flota til okk ar flutn inga þarfa á 
hverj um tíma.“ Al geng ustu skipa stærð irn ar sem 
við erum að vinna með í okk ar flutn ing um eru á 
bil inu 2.0008.000 tonn.     

 
Um800þúsundtonnog500hafnir

„Ef við kom um að eins inn á um svif okk ar,“ 
held ur Garð ar áfram „þá flutt um við sem farm
flytj end ur eða skipa miðl ar ar um 800 þús und 
tonn af vör um á síð asta ári og skip á veg um 
fé lags ins höfðu við komu í um það bil 500 höfn
um á Ís landi á sama tíma sem er nokkru meira en 
ein við koma  að jafn aði á dag. Mest ur hluti flutn
inga okk ar fer um  suð vest ur horn ið og á starf
semi El kem stærst an þátt í því en við sinn um 
ýms um öðr um flutn ing um á borð við fiski mjöl, 
lýsi, fóð ur, brota járn, vik ur og salt. Við flytj um 
stór an part þess fiski og götu salts sem hing að 
er flutt og kem ur það eink um frá Tún is og Spáni.  
Ég get einnig nefnt vik ur sem við flytj um utan  
til bæði Evr ópu og Am er íku, fóð ur og áburð í 
miklu magni en það er árs tíða bund inn flutn ing
ur.  Við flytj um lýsi sem verð ur til í bræðsl un um 
hér á landi utan og það er flutt í sér stök um þar 

til gerð um tank skip um sem við höf um að gang að 
frá norsku sam starfs fé lagi okk ar. Þá er flutn ing ur 
á fiski mjöli og brota málm um rík ur þátt ur í okk ar 
starf semi.  Þá sinn um við alltaf með reglu legu 
milli bili svoköll uð ur „project“ flutn ing um sem 
þá tengj ast eink um ein stök um verk efn um eða 
fram kvæmd um.

Umboðsþjónustafyrirerlendskip
Garð ar vík ur að hin um kjarna þætt in um í starf

semi Nes skipa sem eink um snýr að um boðs
þjón ustu fyr ir er lend skip sem koma hing að á 
eig in veg um. „Við störf um mik ið við þjón ustu 
við er lend skip sem koma hing að vegna vöru
flutn inga óháð því hvort þau koma hér á okk ar 
veg um. Í þessu sam bandi get ég nefnt upp sjáv
ar fisk inn og súrál ið fyr ir ál ver in sér stak lega. Við 
erum ekki að flytja þetta sjálf en önn umst á hinn 
bóg inn ýmsa þjón ustu við þessi skip, eig end ur 
þeirra og leigu taka.  Aðr ir þætt ir í þessu sem 
nefna má eru er lend fiski skip, rann sókna skip og 
skemmti ferða skip.  

Sjáumtækifæriíkísilverunum
En hvern ig lít ur Garð ar sem stýr ir fjög urra 

ára tuga gömlu flutn inga fyr ir tæki til fram tíð ar
inn ar. Hann er bjart sýnn. „Já – ég er bjart sýn og 
lít björt um aug um til fram tíð ar inn ar með rekst

ur Nes skipa í huga. Við mun um áfram hlúa að 
okk ar kjarna starf semi og styðja við þá flutn inga 
sem við höf um í dag. Við höf um jafn framt all an 
styrk til þess að takast þar á við ný verk efni og/
eða færa út kvíarn ar með öðr um hætti. Fyr ir tæk
ið er fjár hags lega sterkt og með traust bak land. 
Til koma kís il ver anna sem unn ið er að koma á 
fót hér á landi fell ur t.d. vel að starf semi okk
ar. Að spurð ur um mögu leg tæki færi Nes skipa 
í tengsl um við ol íu leit á Dreka svæð inu og hina 
svoköll uðu norðaust ur sigl inga leið seg ir Garð ar 
áhuga vert að fylgj ast með um ræðu og fram gangi 
þeirra mála. Vel megi vera að tæki færi felist að 
ákveðnu marki fyr ir Nes skip t.d. í tengsl um við 
Dreka svæð ið. Á hinn bóg inn sé hann ákveð
ið hugsi yfir því hversu frjáls lega menn tali um 
mögu leika Ís lands til þess að verða mið stöð 
um skip un ar vöru flutn inga á milli Evr ópu og Asíu 
um hina nýju sigl inga leið verði hún að veru leika. 
Garð ar seg ist ekki viss um að land fræði leg lega 
Ís lands sé það tromp sem marg ir telji, um hverf
is mál á norð ur slóð um eru van met inn þátt ur í 
um ræð unni, marg vís legir nýir kostn að ar þætt
ir munu vega á móti styttri sigl inga tíma svo og 
þeir há þró uðu inn við ir og um gjörð nú ver andi 
fyr ir komu lags hvort held ur gagn vart hafn tengdri 
starf semi eða flutn inga kerf um. 

Flutningaskipið Wilson North, flaggskip 
Nesskipa og Wilson. Burðargeta 8.300 tonn.

Gr Leader: Umboðsþjónusta við súrálsskip er 
ríkur þáttur í starfsemi Nesskipa

Happy Ranger: Sérhæft þungaflutningaskip 
við Mjóeyrarhöfn á Reyðarfirði við upphaf 
álversframkvæmda.

Þjónusta við sjávarafurðir einkum 
uppsjávarfisk í frystiskipum er hluti af 
starfsemi Nesskipa  
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www.borgarblod.is

U M H V E R F I S H O R N I Ð

Þann 31. maí sl. færðu af kom end ur Eyj ólfs E. Kol beins bæj ar bú um 
þetta fal lega nest is borð til minn ing ar um Eyjólf. Eyjólf ur var fædd ur 
að Bygg görð um og bjó þar, en síð ar á Kol beins stöð um og Túni. Eyjólf
ur hefði orð ið 85 ára 31. maí 2014 en rúm 100 ár eru síð an fjöl skyld an 
sett ist að á Sel tjarn ar nesi. Ætt ingj ar Eyj ólfs létu setja minn ing ar skjöld 
á borð ið. Borð ið er stað sett við Bygg garða, rétt við gang stíg. Eft ir 
af hend ing una var boð ið upp á heitt súkkulaði og klein ur. Þökk um við 
Seltirn ing ar kær lega þessa höfð ing legu gjöf. Fram tak þetta verð ur að 
telja afar skemmti legt en víða, bæði hér og er lend is, er unnt að finna 
hluti í al manna rým um, til að mynda bekki, sem fólk hef ur gef ið til 
minn ing ar um ætt ingja eða vini. Á mynd inni má sjá Ernu Krist ins dótt
ur ekkju Eyj ólfs ásamt Ás gerði bæj ar stjóra og hluta þeirra sem voru 
við stadd ir.

Minningargjöf

Viðurkenningar
4. júní sl. var út skrift nema í 10. bekk Val húsa skóla. Að venju veitti 

um hverf is nefnd Sel tjarn ar ness þrenn bóka verð laun fyr ir frá bær an 
ár ang ur í nátt úru fræð um. Að þessu sinni hlutu Elín Helga Lár us dótt ir, 
Sveinn Þór ar ins son og Eva Kol brún Kol beins við ur kenn ingu.

Ósk ar um hverf is nefnd Sel tjarn ar ness þeim inni lega til ham ingju 
með frá bær an ár ang ur.

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

Gróttumaðurinn Pétur Steinn
ÞorsteinssonerflutturtilStokk
hólmsþarsemhannhefurskrifað
undirsamningviðsænskastórlið
iðAIK.PéturSteinn,semverður
17áraíjúlí,erfyrstiknattspyrnu
maðurinnúrunglingastarfiGróttu
semkemstáatvinnumannasamn
ingerlendisenfréttamaðurNes
fréttaspjallaðiviðkappannáður
enhannflaugutaníbyrjunjúní.

“Ólaf ur Garð ars son um boðs mað
ur inn minn sagði AIK frá mér og 
í kjöl far ið var mér boð ið til Stokk
hólms á reynslu í apr íl. Þeim leist 
vel á mig og mér var boð inn samn
ing ur eft ir að hafa far ið aft ur út  í 
maí” seg ir Pét ur Steinn þeg ar hann 
er spurð ur að því hvern ig áhugi 
sænska stór liðs ins á hon um kvikn
aði. Pét ur bjó fyrstu ár ævi sinn ar í 
Banda ríkj un um en ung ur flutti hann 
á Nes ið og byrj aði að æfa fót bolta 
með Gróttu. Hann varð strax mjög 
áhuga sam ur og seg ir að það hafi 
ver ið draum ur hans svo lengi sem 
hann man að verða at vinnu mað ur í 
fót bolta. Pét ur spil aði upp alla yngri 
flokk ana með Gróttu en hann á ein
nig á að baki 10 leiki fyr ir U17 ára 
lands lið Ís lands.

Pét ur Steinn var boð að ur á sín ar 
fyrstu meist ara flokksæf ing ar vor
ið 2013 en hann hef ur nú leik ið 13 
deild ar og bik ar leiki fyr ir Gróttu. 
“Reynsl an með meist ara flokki hjálp
aði mér gríð ar lega mik ið. Það er allt 
öðru vísi að spila á móti þyngri og 
sterk ari gaur um því þá þarf mað
ur að vera fljót ur að hugsa áður en 
mað ur er keyrð ur nið ur. Þeg ar ég 
fór svo aft ur að spila móti strák um 
á sama aldri og ég, eins og á lands
liðsæf ing um, þá hafði mað ur mik ið 
meira sjálfs traust en áður.”

Pét ur Steinn verð ur fyrsti 
at vinnu mað ur Gróttu í fót bolta. Við 
spyrj um Seltirn ing inn unga hvort 
hann hafi trú á að fleiri Gróttu strák
ar eða stelp ur muni fylgja í hans 
spor á kom andi árum: “Ég hef mikla 
trú á því. Það er fullt af efni leg um 
krökk um að koma upp úr yngri 
flokk un um hjá Gróttu og það hef ur 
sýnt sig að stór fé lög eru að taka 
eft ir því sem er að ger ast hjá okk
ur. Grótta er með frá bæra að stöðu 
til að byggja upp góða leik menn og  
fé lag ið gerði mig að þeim leik manni 
sem ég er í dag” seg ir glað beitt ur 
Pét ur Steinn sem nú er far inn til Sví
þjóð ar á vit nýrra áskor anna.

Fyrsti
atvinnumaður

Gróttu

Pét ur Steinn Þor steins son.

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

Vönduð vinna

Stofnað 1952

Mikið úrval af
fylgihlutum

Steinsmiðjan Mosaik

Legsteinar
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Endurnýjun eldri lagna // nýlagnir
ljósleiðaralagnir // TÖFLUSKIPTI
Dyrasímalagnir // Sjónvarpslagnir
Inni og útilýsing // Garðalýsing
Ljósahönnun // ráðgjöf // o.fl.

894.2519 RAFSPOR@SIMNET.IS

vantar þig
RAFVIRKJA?

páll einar kristinsson // löggiltur rafverktaki

fljót og góð þjónusta

Rafspor

Eins og und an far in tvö sum ur þá verð ur án efa skemmti legt fé lags
starf í sam vinnu við ung menn in sem starfa hjá bæn um og Ung menna
ráð, en sam starf  þetta hef ur fall ið í góð an jarð veg bæði hjá ung um sem 
öldn um. Þetta er sam vinna allra, og all ir mega koma með hug mynd ir.                                     
Eins og eðli legt er þá dregst dag skrá in nokk uð sam an m.v. vetr ar starf ið.  
Nám skeið um vetr ar ins  lýk ur með hand verks sýn ing unni og fólk vill frjáls
ari tíma fyr ir sig eins og geng ur á þess um árs tíma.  Von andi geta þó þeir 
sem áhuga hafa fund ið eitt hvað við hæfi.

TÖLVUNÁMSKEIÐ: Grunn nám skeið og nám skeið fyr ir lengra komna.                                                           
Skrán ing og upp lýs ing ar í síma 5959100.

MÁNUDAGARKL.13.30. Létt ar göngu ferð ir.  Geng ið frá fé lags að stöð
unni Skóla braut.

ÞRIÐJUDAGARKL.13.30. Fé lags vist eða bingó í saln um Skóla braut.
MIÐVIKUDAGARKL.13.30. Bot sía á gras flet in um við Skóla braut ina 

eða í íþrótta hús inu. Fer eft ir veðri. 
FIMMTUDAGARKL.13.30. Fimmtu dag ar verða óvænt ir. Dag skrá 

þess ara daga verð ur gerð í sam ráði við þátt tak end ur og aug lýst með viku 
fyr ir vara.  Pútt, leik ir, söng ur, kaffi hús eða eitt hvað ann að skemmti legt.  

MÁNUDAGAROGFIMMTUDAGARKL.11.00.  Jóga í  saln um á 
Skóla braut. 

MÁNUDAGAR OG MIÐVIKUDAGAR KL. 18.30. Vatns leik fimi í 
sund laug inni.

ÞRIÐJUDAGAR OG FIMMTUDAGAR KL. 07.30. Vatns leik fimi í 
sund laug inni.   

ALLIRVIRKIRMORGNAR:  Kaffi spjall í krókn um Skóla braut kl. 10.30.
BLÁAHORNIÐ   saln um á Skól braut.  Sam vera, spjall, handa vinna. 

Opið alla daga, einnig er upp lagt að opna út þar fyr ir fram an og njóta sól
ar og veð ur sæld ar þeg ar það á við.

NIKKUBALL: Seinni part inn í júlí.  Nán ar aug lýst síð ar.
Dag skrá þessi get ur tek ið ein hverj um breyt ing um þannig að þeir sem 

hugsa sér þátt töku í starf inu fylgj ast með aug lýs ing um. Fylgist einnig 
með öðr um upp á kom um á Nes inu. Dag skrá in verð ur aug lýst inni á síðu 
Sel tjarn ar nes bæj ar, í Morg un blað inu, á Bóka safn inu, Skóla braut og Eið is
mýri. Einnig er hægt að fá all ar upp lýs ing ar í síma 8939800.

SUMARFERÐIN:24.JÚNÍ.
SUMARFERÐINOKKARÍÁRERÍDALINA.UMERAÐRÆÐADAGS

FERÐUMÁHUGAVERÐARFERÐASLÓÐIR,SÖGUFRÆGTHÉRAÐOG
FJÖLBREYTTANÁTTÚRU.

NÁNARIUPPLÝSINGAROGSKRÁNINGÍSÍMA8939800,
EÐAÁSKÓLABRAUT.

Félags-ogtómstundastarf
eldribæjarbúa

JónsmessuganganáSeltjarnar
nesi,þriðjudaginn24.júníverð
urmeðhátíðarbragenþáverður
gengiðámillistofnanasemfagna
stórafmæli á árinu rétt eins og
bæjarfélagið,semfagnar40ára
kaupstaðarafmæli eins og fram
hefurkomið.

Dag skrá in hefst í Val húsa skóla, 
sem einnig er fjöru tíu ára, þar sem 
Ás gerð ur Hall dórs dótt ir bæj ar stjóri 
veit ir við töku af mæl is riti bæj ar ins 
sem kem ur út þenn an sama dag. 
Rit inu verð ur dreift í öll hús á Nes
inu að morgni Jóns messunn ar. Í 
Val húsa skóla syng ur Selkór inn val
in lög eft ir Gunn ar Þórð ar son og 
síð an verð ur hald ið út í sum arnótt
ina og geng ið sem leið ligg ur að 
kirkj unni sem fagn ar safn að ar og 
vígslu af mæli á ár inu en á leið inni 
þang að verð ur 40 ára sögu sund
laug ar inn ar gerð skil. Golf klúbb ur
inn hélt upp á hálfr ar ald ar af mæli 
á ár inu og verð ur geng ið frá kirkj
unni í átt að golf vell in um. Í fjör unni 
við Bakka vík verð ur tendr að ur 

varð eld ur, Bjarki Harð ar son mæt ir 
með harm on ikku, sung in verða lög, 
eld lista mað ur leik ur list ir sín ar og 
boð ið verð ur upp á veit ing ar. Jóns
messu gang an hefst kl. 20 í Val húsa
skóla og eru all ir vel komn ir.

Jónsmessuganga
meðafmælisívafi

ogeldgleypi

Eld lista mað ur leik ur list ir sín ar á 
Jónsmessugöngunni.

Sam fylk ing in á Sel tjarn ar nesi þakk ar 
stuðn ing inn í liðn um sveit ar stjórn ar
kosn ing um. Það eru gleði leg tíð indi að 
fylgi flokks ins skyldi vera tæp þrjá tíu 
pró sent þvert á all ar kosn ing ar spár. 
Sam fylk ing in á Sel tjarn ar nes á nú 
tvo full trúa í bæj ar stjórn sem styrk ir 
stöðu okk ar sem um mun ar og trygg
ir jafn að ar stefn unni auk in sess inn an 
bæj ar stjórn ar Sel tjarn ar ness. Nið ur
staða kosn ing anna sýn ir einnig  að 
Sam fylk ing in á Sel tjarn ar nesi á er indi 
við bæj ar búa og við þökk um það 
traust sem okk ur hef ur ver ið sýnt. Í 
Sam fylk ing unni á Sel tjarn ar nesi er 
breið ur hóp ur fólks sem legg ur áher
slu á að vinna með hag allra bæj ar búa 
og koma þeim mál efn um sem við höf
um lagt áherslu á dag skrá. Til þess 
að svo geti orð ið þurf um við stuðn ing 

bæj ar búa og við hvetj um alla Seltirn
inga að vera virk ir þátt tak end ur og 
þannig efla íbúa lýð ræð ið í bæn um. Við 
vilj um gera Sel tjarn ar nes að enn betra 
bæj ar fé lagi með vel ferð allra bæj ar búa 
í fyr ir rúmi, þar sem fjöl breytni, marg
breyti leiki og um hyggja fyr ir nátt úr
unni ræð ur ríkj um. Sam fylk ing in á Sel
tjarn ar nesi mun gera sitt allra besta 
á kom andi kjör tíma bili til þess að 
skapa enn betra vel ferð ar sam fé lag á 
Sel tjarn ar nesi þar sem áhersla er lögð 
á jafn rétti, jöfn tæki færi til náms og 
þroska, heið ar leg sam skipti og lýð ræð
is leg vinnu brögð. Við hlökk um til að 
vinna í þágu Seltirn inga næstu fjög ur 
árin og takast á við þau fjöl breyttu og 
skemmti legu verk efni sem bíða okk ar. 

Margrét Lind Ólafsdóttir.

Viðeigumerindi
viðbæjarbúa
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Um mánaðamótin var tekin
uppsúnýbreytniáNesvellinum
aðstýraumferðumvöllinnmeð
ráðningu vallarvarða. Er þetta
m.a.gerttilþessaðbregðastvið
niðurstöðumkönnunarsemgerð
varmeðalfélagasíðastliðiðhaust.

Þar kom skýrt fram að þeir teldu 
að með því að hafa ræsi á fyrsta 
teig á álags tím um og fylgj ast með 

leik á vell in um mætti stytta bið 
og auka leik hraða. Til gang ur inn 
er bæði að nýta völl inn bet ur svo 
fleiri kom ist að og að koma í veg 
fyr ir óhóf lega bið út á velli. Reynsla 
fyrstu dag anna er góð og all ir virð
ast ánægð ir með fram kvæmd ina. 
Vallarverðir eru Dagur Jónasson, 
Eiður Ísak Broddason og Kristján 
Georgsson.

Vallarverðirteknirtilstarfa

Þaðeróhættaðfullyrðaaðveit
ingahúsiðhansKrissaígolfskál
anumstenstsamanburðbæðiað
gæðumogíverðiviðallaveitinga
staðiáSeltjarnarnesiogþóttvíð
arværileitað.Opiðeralladaga
frákl9:00til22:00nemaíþeim
örfáuundantekingartilfellumþeg
arallsekkiviðrartilgolfleiks.

Mat seð ill inn er fjöl breytt ur 
en með al vin sæl ustu rétta eru 
NKborg ar inn, Biðlistasam lok an 
og Kjúklinga sal at Krissa. Bæði mat
ur og drykk ur eru á hóf legu verði 
og út sýn ið al gjör lega frítt. Þeg ar 
vel viðr ar má njóta veit ing anna úti 
á palli og það er bæði end ur nær
andi fyr ir lík ama og sál að bregða 
sér úr skarkala bæj ar lífs ins í há deg
is eða kvöld mat til Krissa. Mun ið 

að það eru all ir alltaf hjart an lega 
vel komn ir.

OpiðfyrirallahjáKrissa

Margæsinereinnþeirrafugla
semsetursvipsinnáSuðurnes
iðvoroghaust.Lífshlaupþessa
stórmerkilegafuglshefurverið
rannsakaðtalsvert.

Síð ast lið ið vor varð ein margæs 
fyr ir voða skoti golf kúlu. Fugl inn, 
sem var merkt ur, var af líf að ur 
og  þeg ar í stað kom ið í hend ur 
vís inda manna hjá Nátt úru fræði
stofn un. Kom í ljós að gæs in hafði 
ver ið merkt á Bessa stöð um fyr ir 
fá ein um árum. Hún hafði haft vet
ur setu í Dublin á Ír landi og kom
ið reglu lega við á Nes vell in um á 
leið sinni til og frá  varp stöðv um 
í Kanada, en raf ræn ar upp lýs ing

ar vant aði enn um þann hluta 
ferða laga henn ar. Fugla fræð ing ar 
segja, og áhuga menn í Nesklúbbn
um geta stað fest, að nán ast megi 
stilla klukku eft ir far flugi margæs
ar inn ar. Þann 27. maí hef ur hún 
sig til flugs vest ur um haf frá Suð
ur nesi, kylfing um til tals verðs 
létt is því gæsa skít ur inn vil fest ast 
helst til mik ið und ir golf skón um. 
Það er haft fyr ir satt að hvergi sé 
margæs in gæfari en á Nes vell in um 
en til komu mik ið er að sjá hvern ig 
fugl inn rým ir til fyr ir leik mönn um 
á fyrstu braut og fær ir sig aft ur á 
sama stað þeg ar þeir hafa sleg ið 
eins og ekk ert hafi í skorist!

Margæsinkominogfarin

Krissi með kjúklinga sal at ið góða. 
Ljósm: GJO/Nær mynd

Dag ur Jón as son ann ast vall ar vörslu 
á virk um dög um.  
Ljósm: HÓ

Margæs ir á Suð ur nesi. 
Ljósm: GJO/Nær mynd

Hreinsunardagurinn í byrjun
maímarkarupphafgolftíðarinn
aráNesvellinumárhvertoghefur
gertáratugumsaman.

Þótt veð ur væri afar óhag stætt 
að þessu sinni létu 70 til 80 fé lag ar 
sig ekki muna um að mæta og vinna 
þau verk sem fyr ir lágu. Eft ir hefð
bundna pylsu veislu að verki loknu 
er þátt tak end um boð ið að taka þátt 
í litlu golf móti. Það er til marks um 

hve veð ur var leið in legt að tveir af 
hverj um þrem ur létu golfleik inn 
eiga sig þenn an dag inn og héldu 
heim að loknu góðu dags verki. Aðr
ir golf klúbb ar öf unda Nesklúbb inn 
mjög af frá bærri þátt töku fé lag anna 
í átaks verk um eins og þessu og 
víst er að mörg þrek virki hafa ver
ið unn in til þess að bæta völl inn og 
að stöð una á unda förn um árum í 
sjálf boða vinnu.

Hreinsunardagurinnmikli

All ir sem einn... 
Ljósm. GJO/Nær mynd

Þaðerómetanlegtíöllufélags
starfiaðeigagottfólkaðtilýmissa
verka.EinnslíkurerGuðmundur
Kr.Jóhannessonljósmyndarisem
rekurljósmyndastofunaNærmynd.

Þeg ar eitt hvað sér stakt er um að 
vera á Nes vell in um er nán ast jafn 
al gengt að sjá hann munda ljós
mynda vél ina og kríuna verja yf ir ráða
svæði sitt. Auk þess sem golf klúbbn
um eru ómet an leg ar þær heim il i d
ir sem mynd ir Guð mund ar eru um starf semi klúbbs ins eru nátt úru og 
manna mynd ir hans sjálf stæð ur fjár sjóð ur.  

Hægt er að glugga í mynd safn Guð mund ar á heima síðu hans 
na er mynd.is og einnig má nálg ast sum ar mynd irn ar á nk golf.is. 

Hirðljósmyndarinn
GuðmunduríNærmynd

Meist ari Ottó.  
Ljósm: GJO/Nær mynd

Fréttirúr
starfi

Nesklúbbsins
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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.

FjörutíuáraafmæliSeltjarnar
nesbæjarsetursvipsinnáþjóð
hátíðardaginn á Seltjarnarnesi
sem verður með veglegra móti
aðþessusinni.Ásíðastaárivar
gerðtilraunmeðaðhaldahátíð
ina í Bakkagarði sem tókst svo
veltilaðaðafráðiðvaraðendur
takaleikinníár.Meðalþesssem
boðiðeruppáerufjölbreyttari
ogstærrileiktæki,m.a.risarenni
braut og júmbófíll sem er rúm
góðurhoppukastalimeðýmsum
möguleikum.

Ein helsta nýj ung in í leik tækj
um þetta árið eru vatna bolt arn ir 
vin sælu, þar sem veru lega reyn ir 
á jafn væg is list ina, en bær inn býð
ur öll um frítt í bolt ana, ólíkt því 
sem al mennt ger ist. Hestateym ing
ar verða á gras flöt inni fyr ir neð an 
Suð ur strönd ina, báta sigl ing ar um 
morg un inn og fjöl breytt leik tæki í 
garð in um öll um. Boð ið verð ur upp 
á and lits mál un, spá konufundi og 
ým is legt fleira. 

Að vanda verð ur guðs þjón usta í 
Sel tjarn ar nes kirkju og hefst hún kl. 
11. Sr. Bjarni Þór Bjarna son prest
ur og Frið rik Vign ir Stef áns son org
anisti þjóna. Fé lag ar úr Rótarý taka 
þátt og boð ið verð ur upp á kaffi
veit ing ar að messu lok inni. Há tíð in 
hefst síð an kl. 13 með skrúð göngu 
frá Mýr ar húsa skóla með skóla
hljóm sveit Tón list ar skóla Sel tjarn
ar ness þar sem trúð ar, stultu fólk og 
furð ur ver ur setja svip sinn á hana. 

Tónlistaraðtriðog
Wallytrúður

Á tón leika svið inu eru í boði 
skemmti at riði við allra hæfi þó sér
stak lega sé ver ið að miða við unga 
fólk ið. Sveppi stýr ir dag skránni, 
grín ast, syng ur og sprell ar og sér 
um að eng um leið ist í garð in um. 

Wally trúð ur kem ur og skemmt ir 
sér og öðr um en þeir sem vilja ekki 
eiga það á hættu að vera tekn ir fyr
ir af hon um ættu að standa fjarri 
svið inu. Leik og söng at riði úr hinu 
sí vin sæla barna æv in týri  Ást ar sögu 
úr fjöll un um verð ur flutt og fjall kon
an, sem að þessu sinni kem ur úr 
röð um íþrótta af reks manna, flyt ur 
ávarp sitt. 

BrynjarDagurog
íþróttaálfurinn

Einn fremsti dans ari lands ins, 
Brynj ar Dag ur Al berts son, sig ur veg
ar inn úr Ís land got Talent og hinn 
nýi íþrótta álf ur í Þjóð leik hús inu, 
sýn ir snilld ar takta og býð ur líka 
upp á at riði með fé lög um sín um. 
Há punkt ur inn á dag skránni er þeg
ar Jón Jóns son, einn af vin sæl ustu 
tón list ar mönn um lands ins, stíg ur 
á svið. Ekki má gleyma að nefna 
hljóm sveit sem sló held ur bet
ur í gegn í Eurovision söng keppn
inni, FUNK, sem kem ur að hluta til 
frá Sel tjarn ar nesi. Þeir verða með 
sann kall að gleðipopp með funk 
ívafi. 

Ra ven Dance hóp ur inn verð ur 
með dans at riði sem hann hef ur æft 
með ung menn um á Nes inu og ætl ar 
að fram kalla Flash Mob á staðn um. 

TónleikaríBakkagarði
Tón leik ar verða í Bakka garði frá 

klukk an átta um kvöld ið þar sem 
fjöl breytt og metn að ar full dag skrá 
verð ur í boði. Fyrst til að stíga á 
stokk er hin róm aða og fjöl hæfa 
söng kona Sara Pét urs dótt ir sem 
sigr aði í Söng keppni fram halds skól
anna fyr ir skemmstu. Seltirn ing
ur inn hinn hæfi leik a ríki Bjössi sax 
treð ur upp með bandi sínu White 

Signal og gæð ar eggís veit in Ojba 
Rasta slær svo botn inn í þenn an 
æv in týra lega dag með þéttu tón
leika prógrammi fram til klukk an tíu 
um kvöld ið. Í garð in um verða sölu
tjöld með hefð bund um og óhefð
bundn um 17. júní veit ing um og 
fjöl breytt um varn ingi til að halda 
stemn ing unni gang andi. 

Fjölbreyttur17.júnííBakkagarði

heitur matur
í hádeginu

og á kvöldin

taktu meÐ

borÐaÐu á staÐnum 
eða

Alvöru matur

eða

Hljómsveitin FUNK mun syngja í 
Bakkagarði á 17. júní.



KáriGarðarssonhefurveriðráðinnyfirþjálf
arihandknattleiksdeildaránæstuleiktíð.Kári
ernúverandiþjálfarimeistaraflokkskvennaog
náðistórgóðumárangrimeðliðiðívetur.Kári
ergóðukunnugurGróttuenhannhefurþjálf
aðyngriflokkafélagsinsundanfarin12ármeð
góðumárangriaukþesssemhannhefurþjálfað
meistaraflokkafélagsins.

Árin 2007 til 2009 var Kári að stoð ar þjálf ari meist ara flokks karla en síð ara 
tíma bil ið komst lið ið í bik ar úr slit og vann 1. deild ina með glæsi brag. Tíma
bil in 2004 til 2005, 2005 til 2006, 2009 til 2010 og 2013 til 2014 þjálf aði hann 
meist ara flokk kvenna og kom lið inu í bik ar úr slit árið 2005. Á liðn um vetri 
komst kvenna lið ið í und an úr slit í bik ar, und an úr slit um Ís lands meist ara tit
il inn og í úr slita leik deild ar bik ars ins. Kári er mennt að ur íþrótta fræð ing ur 
og hef ur ver ið dug leg ur að sækja sér mennt un ar á sviði hand bolta und an
far in ár. Ung linga ráð hand knatt leiks deild ar Gróttu er gríðar á nægð með að 
tryggja starfs krafta Kára áfram enda mað ur inn þjálf að við góð an orðstír hjá 
fé lag inu frá því að hann kom fyrst á Nes ið frá Ak ur eyri. 
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Íslandsmótinfarin
afstað

Íslandsmótinhjáelstuflokkun
umfóruafstaðseinnipartinní
maí.4.flokkurkvennahjáGróttu/
KRreiðávaðiðmeðgóðum31
sigriáHKogþásigraði3.flokkur
karlaÍR/Leikniíframlengdumleik
íbikarkeppninni.

Stelp urn ar í 2. og 3. flokki Gróttu/
KR byrj uðu sum ar ið á tapi en í kjöl
far ið fylgdu jafn tefli gegn sterk um 
and stæð ing um, ÍBV hjá 2. flokki 
og Stjörn unni hjá 3. flokki. Strák
arni í 2. flokki Gróttu komust ein
nig í hann krapp an í byrj un móts 
en þeg ar þetta er skrif að eru bæði 

A og Blið flokks ins með 3 stig eft
ir 2 leiki. Strák arn ir í 4. flokki hafa 
byrj að Ís lands mót ið í brattri brekku 
en þrátt fyr ir slæm úr slit í fyrstu 
leikj um láta læri svein ar Árna ekki 
deig an síga held ur halda áfram að 
leggja sig fram og bæta sinn leik. 
Gróttu völl ur iðar nú af lífi frá morg
ni til kvölds. Knatt spyrnu skól inn og 
knatt spyrnu aka dem í an eiga svið ið 
á morgn ana en eft ir há degi taka svo 
við æf ing ar og leik ir hjá öll um þeim 
fjöl mörgu iðk end um sem æfa fót
bolta með Gróttu.

Meistaraflokkur Gróttu hefur
fariðvelaf stað í2.deildinni í
sumar.Strákarnirbyrjuðuáþvíað
vinnaHuginnáSeyðisfirðiörugg
lega20ogsvovoruSindramenn
lagðiaðvelliífjörugumleikáSel
tjarnarnesi,43.

Því næst voru Reyn is menn sigr
að ir í vit lausu veðri í Sand gerði og 
í 4. um ferð gerði Grótta jafn tefli við 
ÍR á heima velli. Grótta vann svo 
Ægi í 5. umferðinni og fór leikurinn 
01. Grótta trón ir nú á toppi 2. deild
ar inn ar með 13 stig.

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

Káriráðinnyfirþjálfari

Gróttaátoppnum

Kári Garð ars son.

Strákarniráyngraárií5.flokkiíhandboltakepptuásínusíðastamóti
íveturenmótiðvarhaldiðáÍsafirði.Gróttatefldiframeinuliðiaðþessu
sinniogspiluðuþeirí1.deildþarsemeittliðhafðidregiðsigúrkeppni.

Fyrsti leik ur hjá þeim var strax á föstu dags kvöld ið. Þá spil uðu strák arn
ir við lið Vík ings og tap að ist sá leik ur með minnsta mun. Á laug ar deg in um 
kepptu strák arn ir síð an tvo leiki, ann ars veg ar við Fram og hins veg ar við Aft
ur eld ingu. Fyrri leik ur inn við Fram end aði 9  9 en strák arn ir spil uðu frá bær
an leik og sýndu frá bæra bar áttu. Sömu bar áttu vant aði í seinni leik dags ins 
gegn Aft ur eld ingu en sá leik ur tap að ist.

Eft ir leiki dags ins héldu strák arn ir í há deg is mat og svo yfir til Bol ung
ar vík ur þar sem far ið var í sund. Eft ir sund ferð ina var síð an hald ið aft ur 
yfir til Ísa fjarð ar þar sem framund an var kvöld vaka. Á kvöld vök unni fengu 
strák arn ir ham borg ara og ís ásamt því að taka þátt í hin um ýmsu þraut um 
í íþrótta hús inu. Kvöld inu lauk svo með skemmt un frá söngv ar an um Jógv
an Han sen og síð an var flug elda sýn ing frá Björg un ar sveit inni til að toppa 
kvöld ið. 

Á sunnu deg in um vökn uðu strák arn ir snemma því framund an var síð
asti leik ur móts ins við Val. Eft ir góða byrj un misstu strák arn ir Vals menn 
frammúr sér en Vals menn end uðu á því að vinna riðil inn. Eft ir leik var síð an 
borð að og hald ið í sund laug Ísa fjarð ar þar sem strák arn ir skemmtu sér kon
ung lega. Eft ir sund fengu strák arn ir síð an að kaupa sér nammi og héldu svo 
glað ir heim á leið.

FimmtiflokkuráÍsafirði
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Besta kvikmynd sem þú hefur séð?
Clockwork Orange og Deliverance.
Hvað gerir þú í frístundum þínum?
Fyrir utan golfið, það sem kemur upp í 
hugann hverju sinni.
Fallegasti staður sem þú hefur 
komið á? 
Utan Íslands, sennilega Bled vatn í Slóveníu.
Hvað metur þú mest í fari annarra? 
Drengskap og háan spaugstuðul. Helst ekki 
lægri en 4,6 á Richter.
Hvern vildir þú helst hitta?
Ernie or Els?
Hvern vildir þú síst hitta?
Ólaf R. Grímsson.
Hvað vildir þú helst fá í afmælisgjöf?
Eðal fjör, enga fýlu.  
Hvað myndir þú gera ef þú ynnir 5 
milljónir í happdrætti? 
Of gott til að gerast, þarf ekki að gefa því 
gaum.
Hvað myndir þú gera ef þú værir 
bæjarstjóri í einn dag? 
Ná Ásgerði í heita pottinn í sundlauginni til 
að ræða máli ..........
Að hverju stefnir þú í framtíðinni? 
Ég stefni eindregið að því að laga 
kúluferilstefnuna.
Hvað gerir þú í sumarfríinu?
Þessari spurningu er ekki auðsvarað af 
manni sem er í sumarfríi 365 daga á ári í 
þrjú ár, með bónusvinning hið fjórða.

Seltirn ing ur mán að ar ins að þessu 
sinni er Jón Hjaltason. Hálfur Skoti í 
fjórða lið. Athafnaseggur, lífslystar-
maður, skaupskáld og ljóðaþýðandi, 
en þó fyrst og síðast ókrýndur 
æfingameistari Nesklúbbsins. Mættu 
margir kylfingar taka hann sér til 
fyrirmyndar, en öllum er heimill 
aðgangur að glæsilegu æfingasvæði 
NK, jafnt félögum sem öðrum.

Fullt nafn?  Jón Hjaltason.
Fæð ing ar d. og ár?  2. maí 1941.
Starf?  Öll atvinnuflóran, allt frá bernsku. 
En þessi misserin helst í dagvistun á golfvelli 
Nesklúbbsins.
Er til íslenskt heiti yfir Lob Wedge?
Auðvitað, hann heitir “HÁFLEYGUR.”
Jákvæðasta fullyrðingin?
Það er bjart framundan.
Neikvæðasta fullyrðingin?
Það er ekkert aðalatriði að sigra.
Neikvæðasta orðið?
Ef.
Helsti kostur?
Aldrei tekið mig hátíðlega. 
Helsti galli?
Þolinmæði hefir aldrei verið ein að mínum 
dyggðum.
Besti maturinn? 
Allt sem ég elda sjálfur.
Eftirlætismatur konu þinnar?
Það er auðvitað Denna mín sem telur mér 
trú um framangreint!
Eftirlætistónlist? 
Fiðlukonsert # 1 op 26 eftir Max Bruch, 
Paradise by the Dashboard Light með Meat 
Loaf og píanó konsert # 20 eftir Mozart. 
Eftirlætis íþróttamaður? 
Christiano Ronaldo, flottasti 
knattspyrnumaður sögunnar.
Skemmtilegasta sjónvarpsefnið?
Þegar slökkt er á því.
Besta bók sem þú hefur lesið? 
Fahrenheit 451 eftir Ray Bradbury og Animal 
Farm eftir George Orwell.

SELTIRNINGUR MÁNAÐARINS

Leikmennverðlaunaðir
LokahófmeistaraflokkaGróttuí

handboltafórframlaugardaginn17.
maí.Lokahófiðfórframívallarhús
inuviðgervigrasvöllinnenþarkomu
leikmenn,starfsfólkogsjálfboðaliðar
félagsinssaman.ÞaðvarArnarÞor
kelssonformaðurdeildarinnarsem
stýrðidagskránniogbyrjaðiáþvíað
þakkaþeimómetanlegusjálfboðalið
umhjádeildinni.

Því næst sagði Arn ar frá ný stofn
uð um 100leikja klúbbi Gróttu en inn
göngu fá þeir leik menn sem hafa leik ið 
100 eða fleiri leiki fyr ir meist ara flokk 
fé lags ins. Það voru þrír leik menn úr 
meist ara flokki kvenna og fjór ir leik
menn úr meist ara flokki karla sem 
hafa leik ið 100 leiki eða fleiri fyr ir 
Gróttu og voru þeir boðn ir vel komn
ir og verð laun að ir. Þau eru: Arn dís 

Mar ía Er lings dótt ir, Íris Björk Sím on
ar dótt ir, Lauf ey Ásta Guð munds dótt ir, 
Þór ir Jök ull Finn boga son, Dav íð Örn 
Hlöðvers son, Jó hann Gísli Jó hann
es son og Árni Bene dikt Árna son.
Þá tóku verð launa af hend ing ar vegna 
ár ang ur vetr ar ins við. Svona skipt ust 
verð laun in: Elín Jóna Þor steins dótt ir 
sem efni leg asti leik mað ur meist ara
flokks kvenna. Íris Björk Sím on ar dótt ir 
sem mik il væg asti leik mað ur og Unn
ur Ómars dótt ir sem besti leik mað ur 
meist ara flokks ins. Þá hlutu verð laun 
þeir Ein ar Þór Krist ins son sem efni leg
asti leik mað ur, Lár us Gunn ars son sem 
besti leik mað ur ann ars flokks karla og 
Ein ar Þór Krist ins son fyr ir mestu fram
far ir, Aron Dag ur Páls son sem efni
leg asti leik mað ur og Vil hjálm ur Geir 
Hauks son fyr ir meist ara flokk karla.

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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Uppskeruhátíðyngriflokka
Uppskeruhátíðin í handboltan

umfórframfimmtudaginn15.maí
sl. Vegna mikils fjölda iðkenda
varákveðiðaðtvískiptahátíðinni
enhátíðarnarvoruallarhaldnarí
Félagsheimilinu.

Yngri flokk arn ir, 8. flokk ur, 7. 
flokk ur, 6. flokk ur og 5. flokk ur voru 
kl. 17:15 og 3. og 4. flokk ur karla og 
kvenna kl. 19:00. Ætla má að um 500 
manns hafi ver ið á þess um tveim ur 
há tíð um þenn an dag inn. Að verð
launa af hend ingu lok inni fengu all
ir iðk end ur og for eldr ar veit ing ar á 
sam eig in legu hlað borði Gróttu. Þrátt 
fyr ir fólks fækk un barna fjöl skyldna 
á Sel tjarn ar nesi und an far in ár hef ur 

Hand knatt leiks deild Gróttu hald ið 
sjó og er fjölg un iðk enda á milli ára. 
Nú eru um 265 iðk end ur í 2. flokki til 
og með 8. flokki að æfa hjá deild inni 
og helm ing ur iðk enda eru í yngstu 
tveim ur flokk un um. All ir iðk end ur í 
8. flokki karla og kvenna og 7. flokki 
karla og kvenna, fengu glæsi leg an 
verð launa pen ing fyr ir góða ástund
un og fram far ir. Dóm ar ar árs ins voru 
vald ir þeir Jó hann es Geir Benja míns
son og Krist ján Guð laugs son fyr ir frá
bær störf. Bjarg ar bik ar inn féll í skaut 
þriggja að ila; Jó hanns Gunn ars son, 
Önnu Láru Dav íðs dótt ur og Soff íu 
Stein gríms dótt ur fyr ir mik ið og gott 
sjálf boða liða starf sein asta vet ur.

Verðlaunahafar meistaraflokks kvenna ásamt þjálfurum.



Taktu mynd af þér 
með bikarinn !

#meistaramynd
Deildu myndinni á Instagram, merktu hana 
#meistaramynd og þú getur unnið miða á KR leiki 
eða miða á landsleik í haust.

Áfram KR
Landsbankinn er stoltur bakhjarl knattspyrnu- og 
körfuknattleiksdeildar KR. Við hlökkum til að fá 
þig í heimsókn.

Íslandsmeistarabikarar KR í knattspyrnu og körfubolta karla eru nú til sýnis 

í útibúi Landsbankans í Vesturbæ. Næstu vikur getur þú komið í heimsókn til 

okkar í útibúið, tekið mynd af þér með Íslandsmeistarabikarinn og fengið að 

upplifa þá sælutilfinningu að lyfta bikarnum.


