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Góð þjónusta – Hagstætt verð

Bifreiðaskoðun
Hólmaslóð 2

Sími 570 9000
www.frumherji.is

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

Kjör íþrótta manns og íþrótta konu Sel tjarn ar ness fór fram að 
við stöddu fjöl menni fimmtu dag inn 7. mars en þetta er í 20. skipti 
sem íþrótta fólk Sel tjarn arness er kjör ið. Einnig voru veitt ar við ur
kenn ing ar til ungs og efn is legs íþrótta fólks sem til nefnt var af sín um 
fé lags lið um og hef ur stað ið sig fram úr skar andi vel í ýms um íþrótta
grein um á liðnu ári. Eitt af mark mið um með þess um við ur kenn
ing um er að hvetja þetta unga fólk til að ná því mark miði að verða 
fram tíð ar a f reks menn Ís lands í sín um íþrótta grein um. Á bls. 5 er fjall að 
nán ar um kjör íþrótta fólks Sel tjarn ar ness.

Ungt og efnilegt íþróttafólk

Fyrirheimili-húsfélög-fyrirtæki
Úrvalslökkvitækja.Leitiðtilboða!www.borgarblod.is



GrunnskóliSeltjarnarnessfékk
Grænfánann afhentan í annað
sinnílokfebrúar.Afþvítilefni
varhaldinhátíðískólanum.

Mikil fagnaðarlæti brutust út
í Grunnskóla Seltjarnarness síð
asta dag febrúarmánaðar þegar
skólinntókámótiGrænfánanumí
annaðsinn.Allirmættuígrænum
fötum,fengugrænafrostpinnaog
aðlokumvarGrænfáninndreginn
aðhúni.Elstunemendurskólans
buðunemendumíMýróíheimsókn
íValóþarsemvelvartekiðámóti
þeim.Þarvarspilað,fariðíleiki,
dansað og hljómsveit nemenda,
Gleðisveitin,lékeittlag.

Allir nemendur og kennarar
grunnskólans söfnuðust saman í

Valhúsaskóla og tóku þátt í hin
umkraftmiklaogvinsælaHarlem
Shake.Aðhristingnumloknumvar
fáninnafhenturformlegaogdreg
innaðhúniaðviðstöddumstoltum
nemendumogkennurum.
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Nesfréttir koma út mána›arlega og er dreift frítt í hvert hús á Seltjarnarnesi
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www.borgarblod.is

Margargóðar
hugmyndir

Leið ari

Fimm ára áætlun - 
Hvar á að byrja?

Nesbúinn

Margarhugmyndirkomuframávelsóttuíbúaþingisemnýver
iðvarhaldiðáSeltjarnarnesi.Ámeðalþeirrahugmyndavar
aðbættaryrðusamgöngurviðNesiðenSeltjarnarnesiðligg

uraðsjóáþrjávegu.Stutteríallaþjónustuogörstuttniðurímiðborg
Reyjavíkur.ÚtfráþvíáSeltjarnarnesaðverakjörtstaðurtilaðbúaá.

Hugmyndirkomuframumaðgeraylströnd,entilþessmáfáaf
afrennslisemkemurfáHitaveituSeltjarnesssemeríeigubæjarinns.

FyrirneðanNesstofuerstórtopiðsvæðisemmættinýtabeturmeð
stígumogbekkjum.

Einnigættiaðveramöguleikitilaðstækkagolfvöllinneðafástærra
æfingasvæðifyrirgolfaraþvíábilinufimmtilsexhundruðmannseru
núábiðlistatilaðfáaðspilagolfáSeltjarnarnesi.

Rættvarumaðeflaogbætagönguoghjólastígaíbæjarfélaginuog
einnigaðgróðursetjamættifleiritrétilaðmyndameiraskjól.

Íframhaldiaffundinumvaropnaðurhugmyndabankiáheimasíðu
bæjarinsþarsemíbúareruhvattirtilaðkomaframmeðstjórarog
smáarhugmyndir.

NúþarfBæjarstjórnSeltjarnarnessaðsetjastyfirþessarhugmyndir
oggeraáætluntilnæstufimmáraumaðhrindaþeimíframkvæmd
þvíímörgumtilfellumerumumágætarogvelframkvæmanlegarhug
myndiraðræða.

K

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

Aðalfundur 
framundan?

Heildarlausn í 
rekstri húsfélaga.

Fékkgrænfánann
íannaðsinn

Þessir krakkar tóku við Grænfánanum fyrir hönd Grunnskólans.
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SUMARSTÖRF HJÁ SELTJARNARNESBÆ 2013
Seltjarnarnesbær vill ráða ungt fólk til sumarstarfa. Um er að ræða almenn garðyrkjustörf, 
verkamannastörf, flokkstjórastörf, ýmis afleysingastörf og leiðbeinendastörf vegna ævintýra- og 
leikjanámskeiða og smíðavallar. Einnig skapandi sumarstörf í listahópi Seltjarnarness.  Opnað verður 
fyrir umsóknir um störf 3. apríl n.k.  Sjá nánar á heimasíðu Seltjarnarnesbæjar.

Umsóknarfrestur er til 21. apríl 2013

Sótt er um störfin á Rafrænu Seltjarnarnesi, http://rafraent.seltjarnarnes.is. Sjá heimasíðu  Seltjarnarnesbæjar, www.seltjarnarnes.is. 
Nánari upplýsingar varðandi störf í áhaldahúsi og Vinnuskóla eru veitt í þjónustuveri Seltjarnarnesbæjar í síma 5959 100. 

Upplýsingar um störf á leikjanámskeiðum og í listahóp eru veittar í Félagsmiðstöðinni Selinu í síma 5959 177.

ViNNUSkóLi
Vinnutími Vinnuskóla verða 7 stundir á dag, 4 daga vikunnar fyrir umsækjendur sem fæddir eru 1996 
og 1997. Vinnutími verða 3,5 stundir á dag, 4 daga vikunnar fyrir umsækjendur sem fæddir eru 1998 
og 1999. Ekki er unnið á föstudögum. Vinnutímabil Vinnuskólans er frá 10. júní til 26. júlí.

Umsóknarfrestur er til 1. maí 2013 

Vinnuskólinn verður settur 10. júní kl. 11:00 í Valhúsaskóla

Góðverkadagar hafa verið
haldniríGrunnskólaSeltjarnaress
aðfrumkvæðiskátahreyfingarinn
ar í febrúarmánuði síðan 2009.
Góðverkadagarískólumhafaþað
að markmiði að hvetja börn og
ungtfólktilathafnaogumhugs
unarumaðlátagottafsérleiða,
hjálpaöðrumoggeragóðverk.

Einnig að geta tekið við þeim
frá öðrum með þakklæti. Góð
verkþurfaekkiaðverastórtilað
skipta máli því það er hugurinn
sem máli skiptir. Krakkarnir í 6.
bekk tókuþátt ígóðverkadögum
ogskráðugóðverkinsínílitlabók
sem þau hengdu á tré fyrir utan
stofurnarsínar.

Knattspyrnudeild Gróttu datt
heldurbeturílukkupottinnþegar
húnfékkaðnýtajarðvegúrHrólfs
skálamel,sembúiðvaraðákveða
aðnotaáöðrumstaðáNesinu.Efnið
hyggstknattspyrnudeildinnotatil
aðlagagrasvöllinnáValhúsahæð,
semviðþaðhækkarumeinnmetra.

Efnið er afar gott og nær alveg
náttúrulegt en það samanstendur

afklöppogsjávarkambi.Búiðerað
komajarðveginumfyriráValhúsa
hæðáþeimhlutahennarsemekkier
friðaður,enáklöppunumáhæðinni
erurákiríberginueftirísaldarjökla
semerufriðaðar.Grasvöllurinnvar
notaður til ársins 2010 þegar gef
istvaruppáaðhaldahonumvið,
enafarmikilvægterfyrirGróttuað
hafagrasvöll.

Grasvöllur
endurnýjaður

Góðverkadagar
ígrunnskólanum
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Stólpar & MP banki  
Viðskipti í stöðugri 
uppbyggingu

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

Þess vegna eru Stólpar í viðskiptum hjá okkur.

Ármúli 13a / Borgartún 26 / 540 3200 / www.mp.is banki atvinnulífsins
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Ásgerður Halldórsdóttir bæj
arstjóriSeltjarnarnesskveðstvera
hæstánægðmeðgóðaþátttökuog
fjörugar og málefnalegar umræð
ursemsköpuðustáumhverfisþingi
semumhverfisnefndSeltjarnarness
stóðfyriríValhúsaskóla7.febrú
arsíðastliðinn.AðsögnÁsgerðar
mættu um eitt hundrað manns á
þingiðogfjölluðuumumhverfismál
út frá fjórum skilgreindum mála
flokkum.Ylströnd,matjurtargarðar
ogskjólbeltivoruámeðalþesssem
rættvaráumhverfisþinginu.

„Í samgönguogaðgengismálum
lögðu íbúaráhersluábættar sam
göngurogaðstöðufyrirhjólreiðafólk
aukþesssemkallaðvareftirbetri

strætisvagnatengingumviðstofnleið
iroglykilstofnanir,“segirÁsgerður,
ogbætirviðaðmatiíbúafelistsér
staðabæjarfélagsinsílítilliumferð,
stuttumveglengduminnanbæjarog
aðmiðbæReykjavíkuraukþesssem
stígakerfioggrænsvæðivorulofuð.
„Hvaðorkuogúrgangsmáláhrærir
þástóðviljiflestratilaðnýtaaffall
heita vatnsins á hagkvæman hátt.
Viðhöfumyfireiginhitaveituaðráða
semermeðgóðuvatnitilheilsubóta
ogþaðeigumviðaðnýtaokkur.“Að
sögnÁsgerðarteljaíbúarSeltjarnar
nesssigbúayfirríkrisérstöðuhvað
náttúrufarvarðar. „Sérstaðan felst
meðal annars í aðgengi að fallegu
umhverfi við bæjarfótinn og ríku
fuglalífi.Gróttanertalinmikilnátt
úruperlasemogVestursvæðin,fjaran
ogsjórinnsemreynastmikiðaðdrátt
arafl fyrir heimamenn og aðkomu
menn.Óskiríbúafelasthelstíþvíað
ljúka áformum um nýtingu svæða
semeruríkafnáttúrarfiánæstufimm
árum,bætaeftirlitmeðlausagöngu
hunda og katta, marka stefnu um
umhverfisfræðsluogmiðlunhennar
ogsetjauppaðstöðufyrirútikennslu
ognáttúruskoðun.“Hvaðalmennings
rýmiáhrærirfelstsérstaðaSeltjarn
arnessóneitanlegaífjölbreyttumúti
vistarmöguleikumréttviðbæjardyrn
ar.Bæjarstjórinnbendiráaðafmörk

unSeltjarnarness,meðhafiðáþrjá
vegu, sé mikilvæg og fundarmenn
hafinefnthinasterkusérstöðusem
felstínábýliviðhafogstrandlengju.
„Verulega ánægja er með aðgengi
aðopnumsvæðumogsamþættingu
verndunarognýtingarnáttúruogúti
vistarsvæða“,segirÁsgerðurogbætir
viðaðáþinginuhafikomiðframóskir
íbúaumaðnotatrjágróðurmarkvisst
tilskjólmyndunaríalmenningsrým
umogaðútbúaaðstöðufyrirmat
jurtargarða.Þávaróskaðeftirþvíað
ljúkainnanfimmáradeiliskipulagi

semvarðarafstöðutiluppbygging
ar ylstrandar, golfvallar og hvers
kynsannarrarútivistaraðstöðu,“seg
irÁsgerður,aðvonumánægðmeð
þærfrjóuhugmyndiroggóðasamráð
semíbúarSeltjarnarnesslögðuframí
umhverfismálumbæjarinsínánustu
framtíð.Þessmásvogetaaðíkjöl
farþingsinsvaropnaðurhugmynda
bankiáheimasíðubæjarins(seltjarn
arnes.is)þarsemíbúareruhvattirtil
aðkomaframmeðstórarsemsmáar
hugmyndirervarðaumhverfismálá
Seltjarnarnesi.

Höfumríkasérstöðu
hvaðnáttúruvarðar

Áhugasamir þátttakendur á umhverfisþingi.

Hringbraut 119 

Sími: 55 44444
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Sími 414 9900 www.tekkland.istekkland@tekkland.isHoltagarðar AkureyriReykjavíkurvegurBorgartún

.
Samanburður á verðskrá aðalskoðunar bifreiða undir 3.500 kg að 

leyfðri heildarþyngd, skv. vefsíðum fyrirtækjanna 1. mars 2013

8.945

9.840

9.600

Tékkland

Aðalskoðun

Frumherji

AronLeeDuTeitssonkraft
lyftingamaðurvarkjörinn
íþróttamaðurSeltjarnarness

2012ogEva.Hannesdóttirsund
konavarkjörinníþróttakonaárs
ins2012.Kjöráíþróttamanniog
íþróttakonuSeltjarnarnesfórfram
fimmtudaginn7.marsaðviðstöddu
fjölmenni.Erþettaí20.skiptiðsem
íþróttafólksSeltjarnaresserkjör
ið.Áafhendingunnikomberlega
framhversuríkirSeltirningareru
af framúrskarandi og efnilegum
íþróttamönnum.Eittafhöfuðmark
miðunummeðafhendinguviður
kenningannaeraðvekjaathygliá
hinugróskumiklaíþróttaogtóm
stundastarfisemframferáNesinu
ogjafnframtaðsýnaframáhversu
dyggilegaSeltjarnarnesbærstyður
viðbakiðáíþróttafólkisemstundar
sínaíþróttinnanbæjarmarkanna
ogutanþeirra.

AronLeeDuTeitssonernúver
andibikarmeistarikarlaárið2012
í kraftlyftingum. Hann hefur sett
mörgglæsilegÍslandsmetáárinuog
þarmeðslegiðmetannarraafreks
manna.Miðaðviðnúverandiárangur
myndihannveraámeðal30bestu
áheimslista.

Eva Hannesdóttir keppti fyrir
Íslands hönd á Ólympíuleikunum
í London 2012. Eva hefur undan
farin4áræftogkepptmeðbanda
rískuháskólaliðiþarsemhúnhefur
settfjöldaskólametaogvarmeðal
annarsvalinnýliðiársins.Þaðvar
krefjandi verkefni fyrir Íþrótta og
tómstundaráðaðveljatvoeinstak
lingaúrþeimsjömannaglæsihópi
íþróttafólksinssemtilnefntvar.Allir
einstaklingarnirhafaskaraðframúr
áeinneðaannanháttásínusviðiog
eruverðugirfulltrúarsinnaíþróttafé
lagaogíþróttagreina.Þeirerugóðar
fyrirmyndir,semleggjasigframvið
aðstundaíþróttsínaafmikillielju
semioghefurtekistaðræktameð
sérstyrk,þol,tækniogsamhæfingu.

Ungirogefnilegir
Viðurkenningar voru veittar til

ungs og efnilegs íþróttafólks sem
hefurstaðiðsigframúrskarandivelí
sínumgreinumákeppnisvellinumá
árinusemvaraðlíðaoghefurverið
tilnefntafsínumfélagsliðum.Eittaf
markmiðunummeðþessumviður
kenningumeraðhvetjaþauáframtil
aðnáþvímarkmiðiaðverðaframtíð
arafreksmennÍslands.

Viðurkenningarfyrir
félagsstörfárið2012

Viðurkenningarvoruveittarfyrir
velunninstörfíþáguæskulýðsog
tómstundamála.Eintaklingarnirsem
þærhrepptuþykjajákvæðarfyrir
myndir innansemutanskóla,eru
leiðandiífélagsstarfi,búayfirgóðri
samskiptafærni,miklufrumkvæðiog
leiðtogahæfileikum. Jafnframt eru
þessiungmennigóðarfyrirmyndir
fyrirannaðungtfólkáSeltjarnarnesi.

Landsliðfólká
Seltjarnarnesi2012

Verðlaunvoruveittlandsliðsfólki
áSeltjarnarnesi.Hérerumaðræða
ungt og upprennandi íþróttafólk
semhefurnáðþeimáfangaaðleika
meðunglingalandsliðumeðalands
liðisinnaríþróttagreinar.Meðvið
urkenningunnivillÍTSvekjaathygli
áþeimheiðrisemfelstíþvíaðvera
valinnílandsliðÍslands.


Íslandsmeistararhjá
íþróttafélaginuGróttu

Ásgerður Halldórsdóttir bæjar
stjóriveittibæjarviðurkenningutil
ÍslandsmeistarahjáÍþróttafélaginu
Gróttu.Viðurkenninginféllískaut
Borghildar Erlingsdóttur sem var
kjörin íþróttakona Seltjarnarness
í fyrra, en hún er jafnframt for
maðurKraftlyftingadeildarGróttu
sem vann það frækilega afrek að

leiðafélagiðtilÍslandsmeistaratit
ilsíliðakeppniárið2012.Fyrirutan
þaðglæsilegaafrek,þarsemyngsta
félagiðá Íslandiklekktiárótgrón
umliðumígreininni,þáeiga liðs

mennfjöldannallanafÍslandsmeist
aratitlum í einstökum  greinum
einstaklinga. Íslandsmeistari í 3.
þrepiíáhaldafimleikumvarkjörin
NannaGuðmundsdóttir.

AronogEva
íþróttamennSeltjarnarness2012

Aron Lee Du Teits son og Dag ný Þor finns dótt ir móð ir Evu Hann es dótt
ur veita við ur kenn ing unni við töku.

HarpaSnædísHauksdóttirfim
leikakonavarsérstaklegaheiðruð
umleiðogvakinnvarathygliá
sérstaklega glæsilegum íþrótta
ferlihennarogárangriáliðnum
árumviðvaláíþróttamanniog
konuSeltjarnarness.LárusLárus
sonformaðurÍTSsagðiviðþaðtil
efniaðÍþróttaogtómstundaráð
Seltjarnarnessogbæjaryfirvöld
væruákaflegastoltafHörpuog
hennarárangriígengnumtíðina.

HarpaæfðifimleikameðGróttu
ásínumyngriárum,varvaliníung
lingalandslið,kepptimeðlandsliði
Íslands bæði heima og erlendis
þartilhúnhættiíáhaldafimleik
um18áragömul.Þessmágetaað
HarpaSnædíshefurtvisvarsinnum
verið valin Íþróttakona Seltjarn
arnessogámarga Íslandsmeist

aratitlaaðbaki.Harpahófaðæfa
hópfimleika með meistaraflokki
GerpluogGerpluliðiðhefurverið
Íslandsmeistarinokkurundanfar
inár.Einnighefurliðiðkepptsem
landsliðfyrirÍslandshönd,bæði
áNorðurlandaogEvrópumótum
íhópfimleikum.Áárinu2011ogá
árinu2012urðuþærbæðiNorður
landaogEvrópumeistarar.

HarpaSædísheiðruð

Lár us B. Lár us son, for mað ur ÍTS, 
Harpa Snæ dís og Ás gerð ur Hall
dórs dótt ir bæj ar stjóri.
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Týndiættargripvið
aðgefaálftunum

ÍveturhafaíþróttakennararVal
húsaskóla verið að endurskoða
námsmat í íþróttumogprófaðí
þvísambandiýmsarnýjarleiðir
m.a.meðþaðaðmarkmiðiaðefla
ábyrgðnemenda.Íþróttakennslan
miðaraðþvíaðkennanemend
umaðberaábyrgðáeiginheilsu
oghreyfinguaukþesssemmikil
vægteraðnemendurfáiaðvita
hvarþeirstanda ímælanlegum
þáttumíþrótta.

Markmiðiðmeðnýjanámsmat
inueraðnemendurfátækifæritil
metaeiginárangurútfráárangri
jafningja. Niðurstöður 7. til 10.
bekkjar úr skólahlaupi og fjöl
þrepaprófivorusettaruppísúlurit
semauðveldarnemendumaðsjá
stöðu sína í þoli miðað við hóp
inn.Markmiðiðerekkiaðallirnái
framúrskarandiárangriheldurað
nemendur sjái stöðu sína. Tvær
kannanirvorulagðarfyrirnemend
ur.Sjálfsmatskönnunvarlögðfyrir
haustið2012þarsemkönnuðvar
líðannemendaííþróttatímumog
fleiratengtsamskiptum.Hinkönn
uninvaráhugakönnunsemlögðvar
fyriríjanúar.Þarvarmeðalannars
veriðaðskoðaáhuganemendaá
nýrritegundnámsmatsogfjölgun
kennslustundaískólaíþróttumog
hvaráhugiþeirraliggurmeðtilliti
tilhollrarhreyfingartilframtíðar.
Niðurstöður úr sjálfsmatskönn
unsýnaaðviðerumáréttribraut
varðandi uppbyggilega íþrótta
kennsluþarsemnemendumlíður
flestumveleðamjögvelííþrótta

tímum. Nemendur eru auk þess
áhugasamir um að íþróttatímum
verði fjölgað um eina vikustund.
Þaðsamræmistlýðheilsumarkmið
um en samkvæmt þeim er betra
aðstundahreyfinguoftarogskem
uríeinu.Niðurstöðureruákveðin
hvatningtiláframhaldandivinnu
í sambandiviðnámsmat í skóla
íþróttum. Skýrsluna er hægt að
finnainnávefGrunnskólaSeltjarn
arness:http://grunnskoli.seltjarnar
nes.is/media/skjol1213/simenntun
ithrottirmettahrundvor13.pdf

Metta Helga dótt ir og 
Hrund Jóns dótt ir íþrótta kenn ar ar 
í Val húsa skóla. 

Nemendurfáitækifæri
tilaðmetaeiginárangur

www.primeraair.com     S. 527-6100

KEFLAVÍK    ÓSLÓ frá 9.900
Með sköttum, aðra leið

KEFLAVÍK    KÖBEN frá 9.900
Með sköttum, aðra leið

KEFLAVÍK    BILLUND frá 17.480
Með sköttum, aðra leið

LífogfjörvaríTónlistarskól
anum á Seltjarnarnesi síðasta
laugardagfebrúarmánaðarþeg
arDagurtónlistarskólannavar
haldinnhátíðlegur.

Fjölmenni kom til að hlýða á
hæfileikaríkanemenduraföllum
stigumhljóðfæranámsinsogboð
iðvaruppáléttarveitingarsem
runnuljúfleganiðurígesti.

FulltútúrdyrumíTónó

Stefán Magnússon er tíður gest
ur við Bakkatjörnina á Seltjarnar
nesi.StefánhefurbúiðáNesinuaf
ogtilumævinaenbýrnúReykja
víkurmegin skammt innan bæjar
markanna.Hannsegiraðþótthann
hafifluttausturyfirmörkinséhann
jafnmikillSeltirningurísérogfyrr.
Nesið sé sín heimkynni. Ef til vill
eigi áhugamál sitt nokkurn þátt
í því hann er mikill áhugamaður
umfuglaogferflestadagaumNes
ið.Eittafþvísemhannhefurgert
um lengri tíma er að gefa álftun
umáBakkatjörninnioghafaeink
umheimilisálftapariðSigurgeirog
Svandísnotiðgóðsafþvíeneinnig
margarfleiri.

Þannsjöttafebrúarsl.varStefán
aðgefa19álftumognokkrumgæsum
viðBakkatjörninaogtýndiþárauð
umhringsemhannbarálitlafingri.
Hringurinnerættargripur.Varíeigu
afahansStefánsÁgústsKristjánssonar
stórtemplarsoghótelogbíórekanda
áAkureyriogsaknarStefányngriþví
gripsins.Hannkvaðstekkihafasakn
aðhringsinsfyrrenhannkomheimog
ekkikomistafturídagsbirtutilþess
aðleitaaðhonum.Leithefurengan
árangurboriðogbiðurStefánumað

hafieinhverfundiðhringinnaðlátasig
vita.EnafhverjuhefurStefánfengist
viðaðgefaálftunumumlengritíma.
Hannkveðstalltafhafahaftáhugaá
fuglum,fylgstvelmeðþeimogtalað
viðþá.Ennkannhannfuglamál.Já–
hannhefuræftmörgfuglahljóðogfer
meðþaueinsogumhinnréttafuglsé
aðræða.Ásvölunumframanviðbóka
safniðáEiðistorgigafhanntíðinda
mannilítiðheyrnarhornafþvíogekki
varumvillstaðæfinginhafðiskapað
meistaraáþessusviði.

Stef án Magn ús son er tíð ur gest ur 
við Bakkatjörn ina á Sel tjarn ar nesi.

Þessadaganaerveriðaðinn
rétta húsnæðið sem áður hýsti
BYKO neðst á Hringbrautinni,
en þar opnar verslunin Víðir á
næstunni.

Fyrsta Víðisverslunin opnaði
ísumarbyrjun2011íSkeifunniog

síðan íGarðabæ,ogmásegjaað
Víðir hafi sannað sig á matvöru
markaðnummeðláguvöruverðiog
góðriþjónustu.Meðopnunþessar
arVíðisverslunareykstsamkeppnin
ámatvörumarkaðnumíVesturbæ
ogáNesinuíþáguneytendanna.

Víðisverslunopnarinnan
tíðaríVesturbænum
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HJÁ AÐALSKOÐUN ERT ÞÚ
Í GÓÐUM HÖNDUM 

Snjallt að
kíkja á okkur
á adal.is

Við erum með �órar skoðunarstöðvar á höfuðborgarsvæðinu og eina í 
Reykjanesbæ. Þaulreyndir og þjónustuliprir fagmenn taka á móti þér á 
þeim öllum. Hlökkum til að sjá þig!
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Aðalskoðun, faggildur skoðunaraðili í 19 ár

Reykjavík
Grjóthálsi 10
Sími 590 6940

Reykjavík
Skeifunni 5
Sími 590 6930

Hafnarfjörður
Hjallahrauni 4 
(við Helluhraun)
Sími 590 6900

Kópavogur
Skemmuvegi 6 
(bleik gata)
Sími 590 6935

Reykjanesbær
Holtsgötu 52 
(við Njarðarbraut)
Sími 590 6970

www.adalskodun.is og www.adal.is

Við getum minnt þig á þegar þú þarft að láta skoða bílinn 
á næsta ári. Skráðu þig á póstlistann hjá okkur þegar þú kemur með 
bílinn í skoðun og þú gætir unnið 200 lítra eldsneytisúttekt.

Opið kl. 8-17 virka daga – sími 590 6900 

Lifanditónlist,vitasmiðja,svip
myndirfráfyrstavitaverðiGróttu,
vöfflukaffi,vitaskoðunogfleira
spennandiverðuríboðiáárleg
umFjölskyldudegiíGróttulaug
ardaginn13.apríl.Gróttudagur
innhefuráunniðsérfastansess
ílífiSeltirninga,enásíðastaári
varmetaðsókníeyjuna.Dagskrá
inhefstkl.13meðsmiðjuíFræða
setrinu,semlistamaðurinnÁsdís
Kalman stýrir og ber yfirskrift
inaGerðuþinneiginGróttuvita.
Smiðjanstendurtilkl.15ogeru
fjölskyldurhvattartilaðtakaþátt
saman.

Tilvaliðeraðprílauppívitaáður
enhafisterhandaviðvitagerðina,
skyggnastyfirogsetjasig íspor
vitavarðanna.Frákl.13til16verður
íFræðasetrinuvarpaðljósiáfyrsta
vitavörðGróttu,ÞorvarðEinarsson,
en150áreruliðinfráfæðinguhans.
Sýndarverðaljósmyndirogdreg
inframídagsljósiðminningarbrot
úrlífihansogstarfiíGróttu.Létt
iroglifandidjasstónarmunulíða
umGróttuogtakafagnandiámóti
gestum en þátttakendur í smiðj
unnieruhvattirtilaðtínagersem
arúrfjörunni;skeljar,kuðungaog
steinatilaðnotaviðskreytingar.
Sóroptimistaklúbbur Seltirninga
selurgómsættvöfflukaffienágóð
innrennurtilgóðgerðarmála.Áður
eneiginlegadagskráhefst,eðakl.
12:30,bjóðaSr.BjarniÞórBjarna
sonogorganistinnFriðrikStefáns
son,uppáhelgistundíBátshúsinu,
húsiRotarýklúbbsins.Seltirningar
ogaðrireruhvattirtilaðmætaog

upplifaviðburðarríkandag í ein
stakriumgjörðfjalla,fjöru,sjávar
ogfjölskrúðugsfuglalífsognjóta
óviðjafnanlegsútsýnissemGróttu
vitibýðuruppá.Opiðverðurfyrir
fótgangandiútíGróttufrákl.12:10
16:10.Bílarverðaástaðnumtilað
ferjaþásemekkitreystasértilað
gangayfireiðið.

Bók Auðar Övu Ólafsdótt
ur, Undantekningin, hefur not
ið fádæma vinsælda hérlendis
og erlendis en hún verður við
fangsefni Bókmenntaklúbbsins
semhittistnæstíBókasafniSel
tjarnarnessþriðjudaginn2.apríl
kl.19:30.

Bókaklúbburinneröllumopinn
ogáhugasamirhvattirtilaðmæta
ogtakaþáttíumræðumeðafylgj
astmeð,engestastjórnandiverð
urfenginntilaðleiðaspjallið.Þetta
samakvöldverðuropiðhúsfyrir
hannyrðaglaða einstaklinga und
ir heitinu Prjónakaffi, sem textíl
kennarinnKatrínÓskBjörnsdóttir
stýrir.Prjónakaffiðeröllumopið
ogaðgangurókeypis.Miðvikudag
inn 3. apríl kl. 17:30 býður Sirrý
barnabókavörðuryngstulesendun

umínotalegasögustundþarsem
húnlessögunaRegnboganneftir
RagnheiðiGestsdóttur.

ListavikaBókasafns
insíaprílbyrjun

Fjölskyldudagurí
Gróttu13.apríl

Auglýsingasími 511 1188

www.borgarblod.is
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SigríðurHeimisdóttirhönn
uður er bæjarlistamaður
Seltjarnarnesbæjar2013.
Tilnefning hennar var

gerð opinber laugardaginn 26.
janúar sl. og er hún  sautjándi
Seltirningurinntilaðhljótaþessa
nafnbótogsá fyrsti semkemur
úrheimihönnunarinnar.Sigríð
ureðaSiggaeinsoghúneroftast
kölluðeruppalináNesinu.Húner
dóttirhjónannaHeimisSindrason
artannlæknisogtónlistarmanns
ogÖnnuL.Tryggvadótturlífeinda
fræðings.Eiginmaðurhennarer
DavidGustavSandahlverkfræð
ingurættaðurfráSvíþjóðogeiga
þauþrjúbörn.Ítilefniaftilnefn
ingubæjarlistamannsársins2013
efndimenningarsviðSeltjarnar
nesstilsýningaríEiðisskeriþar
semlögðvaráherslaáfjölskrúð
ugaljósahönnunSigguogvarsýn
inginopnuðásafnanótt8.febrú
arsl.NesfréttirlituviðhjáSiggu
ívinnustofuhennarígömluver
búðunumíÖrfiseyádögunum.

SiggaerfæddíReykjavíkenflutti
ásamtfjölskyldusinniíTjarnarbólá
Seltjarnarnesiumþriggjaáraaldur
þannigaðsegjamáaðhúnséinn
fæddurSeltirningur.„Églítámig
sem Seltirning enda hvergi búið
annarsstaðarfráþvíégmaneftir
mérþegaréghefveriðbúsetthér
álandi.Þóttégsésvonanæstum
borinogbarnfæddáNesinufórég
ekkialveghefðbundnaleiðþegar
komaðskólagöngunniþvíforeld
armínirsendumigLandakotsskóla
þarsemégvaröllgrunnskólaárin
frá9áraaldriogþangaðtilégfór
í gagnfræðiskóla í Hagaskóla. Ég
kynntistþvífærrikrökkumúrnán
astaumhverfieneféghefðifariðí
MýróogValóogþaðvarekkifyrr
enégvarkominíMenntaskólann
í Reykjavík að ég fór að kynnast
verulegasumumnágrönnummín
umentalsvertafkrökkumafNes
inufóríMRumlíktleyti.“Siggaseg
istsnemmahafafariðaðteiknaog
skapaápappír.“Þaðhafðiþóekki
þauáhrifaðégleitaðiméraðlist
rænuframhaldsskólanámiheldur
sóttiþennangamlagóðaklassíska
menntaskóla.Églagðiþóhugmynd
inaumhönnunallsekkiáhillunaog
fóraðlæraítölskumeðframnáminu
íMRþvíégvarstaðráðiníaðfaraí
hönnunarnámtilÍtalíu.“

Viðbrigðiaðkomaí
sænskanskóg

Að loknu stúdentsprófi hélt
SiggatilMílanóáÍtalíuoghófnám
íiðnhönnunviðIstitutoEuropeo
di Design sem hún lauk 1994 en
tóksíðarmeistaragráðufráDom

usAcademyísömuborg.Eftirað
hún útskrifaðist 1994 kom hún
hingaðheimogstofnaðifyrirtæk
iðHugvit&Hönnunogvannhértil
ársins2000.Fórþáútímasterinn
ogsvobeinttilSvíþjóðarþarsem
hennihafðiboðiststarfhjáIKEA.
Þarhannaðihúnfjöldannallanaf
hlutumogsáumsamstarffyrirtæk
isins við hönnunarskóla í hinum
ýmsulöndum.HúnvannhjáIKEAí
áttaáreðaþartilhennibauðststarf
hönnunarstjóra hjá danska hús
gagnaframleiðslufyrirtækinuFritz
Hansen. „Það voru ákveðin við
brigðifyrirmigeftiraðhafalærtog
starfaðogáttyndislegáráÍtalíuað
veraalltíeinumkominnísænskan
skógogþaðíjanúarþegarvetrar
ríkierhvaðmestíSvíþjóð.Höfuð
stöðvarIKEAeruímiðriSvíþjóðá
mörkumSkánsogSmálandaogþar
erheiltþorpeðabyggðarlagsem
aðmestu tilheyrandi fyrirtækinu
ogmargtstarfsfólksþessbýrþar.
IKEA er mjög sérstakt fyrirtæki,
stofnað1943af IngvariKamprad
ogerennstýrtaffjölskylduhans.
Fyrsta verslun þess var opnuð
í Svíþjóð 1958 og nú rekur IKEA
alltað300verslanirí36löndum.
Þráttfyrirmikinnvöxtfyrirtækis
insogvelgengniþáberstfjölskyld
anekkiá.Húnábúgarðeðajörðí
nágrenniIKEAbæjarinsogkemur

þarsamanásumrin.Þóttþettasé
stórefnuðfjölskyldaáalheimsmæli
kvarðaþánotarhúnekkilífverði
ogþaðeruengirverðirsemgæta
búgarðsins þegar fólkið er það.
Þaðfæraðveraífriðisemermeira
enhægteraðsegjaummargtaf
auðuguogfrægufólki.“

Viðurinnskemmtilegt
viðfangsefni

Siggastarfaðisemeinnaðalhönn
uðurIKEAumárbilenfyrirtækiðer
þekktastfyrirframleiðsluúrviði.
Húnsegirviðinneinkarskemmti
legtviðfangsefni.„Viðurinnersér
legaáferðargottog“mennskt”hrá
efniíallastaði.Hannbindurkoltví
sýring og vinnur þannig á móti
vaxandiáhrifumkolefnisíandrúms
loftinu.Svíareigagnægðafviðien
taliðeralltaðeitthundraðþúsund
tréséuáhvertmannbarnílandinu.
IKEAhefurnýttsérþettaognúeru
ábilinu50%til60%aföllumvör
umþessframleiddúrviði.“Áráð
stefnunniÍslenskaskógarauðlindin
–skógurtækifæra,semhaldinvar
íaprílfyrirbráðumtveimurárum
ræddiSiggam.a.umviðinnsemeitt
bestahráefnisemvöleráíhönnun.
Viðurinnerendurnýtanlegur,hann
bindurkoltvísýring,ersterkurog
ódýr,auðvelduraðnálgast,varan

legurogpraktískur.Áþeimtæpum
tveimuráratugumseméghefstarf
aðviðhönnunhefurviðurinnverið
mérmjögnálægur.“

Nesiðkomeitttilgreina
EftiráttaárastarfhjáIKEAákvað

Siggaaðbreytaum.„Þóttgottværi
aðstarfahjá IKEAætlaðiégmér
aldreiaðsetjastþaraðfyrir lífs
tíð.Miglangaðiaðkynnastfleiru
ogopnanýjaglugga íhönnunar
lífimínu.Þegarþarnavarkomið
söguvarégkominmeðfjölskyldu
ogaðeins14mánuðirskiljastrák
anaokkarað.ViðfluttumúrSmá
löndunumtilMalmöþaðansemég
keyrðidaglegatilvinnuíDanmörku
þvíégfóraðstarfafyrirFritzHan
sen. Það var virkilega gaman að
starfafyrirþettagamlaogrótgróna
fyrirtækioglíkalærdómsríkt.Það
áframleiðsluréttámörgumklass
ískum verkum á borð við Jacob
seggiðenereinnigmjögframsæk
iðínútímanum.Égvarþarnaíum
þrjúárenþákomuuppaðstæður
semurðutilþessaðégákvaðað
faratil Íslandsmeðfjölskylduna.
Þegarþarnavarkomiðsögu,“held
urSiggaáfram„komuíljósákveð
inþroskafráviksemrekjamáttitil
einhverfuáhrifahjáeldrisyniokk
arsemkölluðueftirþvíaðhann

ViðtalviðSigríðiHeimisdóttur

Sig ríð ur (Sigga) Heim is dótt ir við ljós sem hún hef ur hann að.                                       Mynd: Birg ir Ís leif ur Gunn ars son.

Einfaldleikinner
lykillaðmörgu



fengiþjálfunviðsitthæfi.Sænska
kerfiðersvosemágættenþaðer
mjögþungtísniðum.Svíareruþað
margirmiðaðviðokkurÍslendinga
ogfrávikinþvífleirienhérþannig
aðreynteraðsetjaallaíeinhver
hólf.Finnaúthvarþeirpassibestí
kerfinu.Vegnafæðarokkarerunnið
munmeiraáeinstaklingsgrundvelli
hérálandiþegarvandasemþenn
anberað.Þóttéghafiekkihugsað
méraðbúaendalausterlendisþá
ýttiþettaáokkuraðflytjahingað
heimogþákomeðlilegaekkertann
aðenSeltjarnarnestilgreina.“

Áfrábærum
staðíÖrfiseynni

Siggahefuraukhönnunarstarfa
fyrir IKEA,FritzHansenogýmsa
fleiriaðilastaðiðaðútbreiðslufags
síns.Húnhefurkennthönnun,hald
iðfyrirlestravíðaumheimogunn
iðaðverkefnumísamstarfiviðog
fyrirhelstuhönnunarskóla,þará
meðalParsonsíNewYorkogRoyal
CollegeofArtíLondon.Húnsegir
aðídagséenginfyrirstaðatilað
starfaáalþjóðlegumvettvangiog
búaÍslandi.„Égferðastmikiðvegna
starfsinsþarsemégeraðvinnafyr
iraðilavíðsvegarumheiminn.Ég
segi stundumaðþaðbætistþrír
klukkutímarviðferðirnarenégfer
gjarnanígegnumKaupmannahöfn.
Eféglíttilbakatilárannasemég
bjóíMalmöþátóklíkatalsverðan
tímaaðkomaséráflugvöllinnogef
hægteraðtengjafluginvelsaman
þátekurþettaekkisvomikiðlengri
tíma. Ekki miðað við þann lúxus
aðgetabúiðhérheimaáNesinu
ogveriðmeðstarfsstöðinaáþess
umfrábærastaðhéríÖrfiseynni.
Ég er búin að vera hér í tvö og
hálftárogrekamínaeiginstarfs

stöðþvíéglokaðiSvíþjóðarskrif
stofunniþegarégsáframáaðvið
vildumverahérnaheimaogflutti
þvíallthingað.Éghéltstofunniúti
opinniámeðanviðvorumóákveð
ineneftiru.þ.b.árþásáumviðað
framtíðinværihéráÍslandiogþá
lokuðumviðhinnisænsku.“Sigga
starfaðieinnigsjálfstættumtíma
áðurenhúnfóraðvinnafyrirIKEA
þannig að sjálfstæður rekstur er
ekkinýrfyrirhenni.Húnsegirverk
efninkomavíðsvegarað.„Éghef
unniðfyrirVitrahönnunarsafniðí
Þýskalandi,Corningglerlistasafnið
íNewYorkogtekiðþáttíýmsum
samstarfsverkefnummeðíslensk
um framleiðendum og nú er ég
meðverkefniíAsíuogvíðar.Éghef
einkumunniðaðfjöldaframleiddri
hönnun, vörum sem fara í fram
leiðsluhjáýmsumfyrirtækjum.Ég
fékkmikiðaffyrirspurnumfráýms
umfyrirtækjumeftiraðéghættihjá
IKEAumhvortéggætiunniðfyrir
þau.ÞegaréghættihjáFritzHan
sen fannst mér tími til komin til
þessaðfaraafturafstaðmeðeigin
vinnustofu.“

Athygliámikilvægi
líffæragjafa

SagaSigguerævintýrilíkusten
ereftilvillnokkuðdæmigerðfyrir
þærbreytingarsemeruaðeigasér
stað.Þótthönnunhafilengifylgt
mannkyninuþáerskammtsíðan
Íslendingartókuaðhaslasérvöllá
þessusviðivísindaoglista.Þekk
inginkemuraðmikluleytierlendis
fráeinsogítilfelliSiggusemsótti
sérmenntuntil Ítalíuogstarfaði
síðanhjáeinustærstafyrirtækií
heimiíframleiðsluhúsbúnaðarog
muna.Húnsegiraðsíðariárinhafi
auguhennarbeinstmeiraaðfélags

legri ábyrgð að tilgreindu hags
munamáli.„Stærstaverkefniðáþví
sviðieruglerlistaverkaflíffærum
mannaentilgangurinnmeðþeimer
aðvekjaathygliámikilvægilíffæra
gjafa.Enþarsemégersvomikiðá
ferðinniþáerekkiraunhæftaðgera
allaþessahlutieinogfylgjaþeim
eftir.Ístaðinnfyriraðráðafólkþá
heldéggóðusambandiviðvissa
hönnuðiseméghefunniðmeð í
gegnumtíðinaogvinnverkefnimeð
þeim.Égerísamstarfiviðhönnuði
íSvíþjóðþegarégvinnverkefnifyr
irsænskaaðilasemgetaþálitiðá
prótótípureðafariðyfirteikningar.“


Maðurverðuraðhafa
trúásjálfumsér

Siggakveðstþóígegnumtíðina
einkumhafaeinbeittséraðhönn
un fyrir heimilið hvort sem um
smáhlutieðahúsgögnséaðræða
aukþessaðhafahannaðleikföng
ogmörgönnuriðnhönnunarverk
efniafýmsumtoga.„Ímínumhuga
skiptirmikluaðhlutirnirséuein
faldir og tímalausir. Þeir eru oft
einlitireðameðlitlumynstri.Það
þarflíkaaðþróahvertvöruþróun

arferliðtilendaogumhverfismálin
erumikilvæg.Mér finnsteinfald
leikinn vera lykill að svo mörgu.
Viðvöruhönnunþarfaðhyggjaað
mörguentvenntverðuraðveraí
fyrirrúmi.Aðfaraeftirlögmálum
framleiðslunnar og verðviðmið
unmarkaðsfræðinnar.Íþvíliggur
ákveðinngaldurefmaðurertilbú
inntilaðveraopinnogsveigjanleg
ur,forvitinnoghlustaráaðraener
þóeinkumsamstarfsfús.Maðurmá
ekkisetjasigáhestprímadonnunn
arþóttákveðinþrjóskaséafhinu
góðaognauðsynlegíþessustarfi.
Maðurþarfaðtrúadálítiðásjálf
ansig.Kannskierþaðlykillinnað
tækifærum.Égerlíkaalltafspennt
fyriraðgeraeitthvaðnýtt.Éger
búin að teikna svo marga kerta
stjakasemerskemmtilegtenþað
ergamanaðtakastáviðnýjahluti.
Hugmyndineraðhannahlutisem
tengistútivistsvosemútivistarbún
aðogjafnvelíþróttum,“segirSigga
ogvarrokin.HúnvaráleiðtilAsíu
ínokkradagaogsíðantókhönn
unarmarsviðhérheima.Þaðerí
mörghornaðlítahjáhönnuðinum
ogathafnakonunniSigguHeimis.
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Sæunn er sjálfstætt starfandi sálgreinir og einn af forsvarsmönnum 
Miðstöðvar foreldra og barna (fyrstutengsl.is). Hún er höfundur bóka-
rinnar „Árin sem engin man“ sem er algjör gullkista bæði foreldrum og 
fagfólki. Í bókinni fjallar Sæunn um frumtengsl barna við foreldra sína 
og mikilvægi þeirra áhrifa sem við verðum fyrir á fyrstu æviárunum. Þá 
fjallar hún um hlutverk foreldra í lífi barna sinna og hvernig þeir geta 
hlúð að tengslamyndun og andlegri heilsu þeirra. Þetta verður einnig efni 
erindisins. 

Allir eru velkomnir á þessa fróðlegu kvöldstund og aðgangur er ókeypis. 
Verðandi foreldrar og foreldrar ungra barna eru sérstaklega hvattir til að 
mæta. 

Árin sem enginn man
-Mikilvægi fyrstu æviáranna

	  

Á Opnu húsi í safnaðarheimili 
Seltjarnarneskirkju fimmtudaginn

21. mars  kl. 20:00-21:00 heldur Sæunn 
Kjartansdóttir erindi um áhrif 

frumbernskunnar á börn og fullorðna.

Opið hús er vettvangur þar sem Seltirningum er 
boðið upp á erindi/hugvekjur sem geta veitt þeim 
stuðning í leik og starfi og þá um leið styrkt innviði 
samfélagsins. Opið hús er haldið í fimm skipti 
árlega, í safnaðarheimili Seltjarnarneskirkju.

Foreldrafélag Leikskóla Seltjarnarness - Foreldrafélag Grunnskóla 
Seltjarnarness -Ungmennaráð Seltjarnarness - Íþróttafélagið Grótta – 

Seltjarnarneskirkja –ÍTS - Skólaskrifstofa Seltjarnarness - 
Félagsþjónusta Seltjarnarnesbæjar
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Flatahraun 5a • www.utfararstofa.is
Vaktsími: 565 5892 & 896 8242 • Sólarhringsvakt

Komum heim til aðstandenda ef óskað er

ÚTFARARSTOFA HAFNARFJARÐAR

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

Suðurhlíð 35, Rvk • www.utforin.is

Vaktsími: 581 3300 & 896 8242

Allan sólarhringinn
Komum heim til 

aðstandenda ef óskað er

Alúð - virðing - traust
Áratuga reynsla

ÚTFARARSTOFA
ÍSLANDS

Sverrir Einarsson Kristín Ingólfsdóttir

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

Olíumálverk tengd gosinu í
Eyjafjallajökli,sveitaogmannlífs
myndiraukpersónuteikningaúr
Njálssögu eru meðal verka sem
grafískihönnuðurinnÞórhildur
Jónsdóttirhefurunniðaðundan
farinfimmárogmunsýnaíEið
isskeri,sýningarsalSeltirningaí
BókasafniSeltjarnarness.Sýningin
verðuropnuðfimmtudaginn21.
marskl.17enallserutilsýnisum
60verk.Allireruvelkomnir.

Þórhildur(f.1952)erfráLambey
íFljótshlíðenhefurbúiðáSeltjarn
arnesi frá 1986. Hún lauk námi í
grafískrihönnunfráMyndlistaog
handíðaskólaÍslandsárið1972og
hefursíðanunniðsamfelltviðgraf
íska hönnun hjá Myndamótum,
ÖrkinniogáAuglýsingastofuÞór
hildarfrá1985.Helstuviðfangsefn
inÞórhildareruhönnunumbúða,
fyrirtækjaogvörumerkja,mynd
skreytingar, gerð auglýsinga og
upplýsingaogkynningarrita.Þór
hildurmálar í frístundumogeru
myndefni frá æskuslóðum henni
hugleikin.

Þórhildursýndivatnslitamyndir
ogteikningaríSögusetrinuáHvols
velliárið2009.Teikningarhennar
afpersónumNjáluvorutilsýnisá
Hvolsvelli2010og2011,íKópavogi
2010ogíHveragerði,Suðursveitog
íReykjavík2012.Þórhildurhafði
opnavinnustofusínaámenningar

hátíðSeltjarnarness2007og2011.
Sýninginstendurfrá21.marstil
16.apríl.Húneropinmánudagatil
fimmtudagakl.1019ogföstudaga
kl.1017.Lokaðerálaugardögum
ogsunnudögum.

Þórhildursýnir
NjáluslóðiríEiðisskeri

Frí uppsetning á höfuðborgarsvæðinu
og frí sending út á land

á öllum keyptum legsteinum

Þór hild ur Jóns dótt ir.

Áárinu2009komunokkrirvask
irunglingarsamanáfundogstofn
uðu formlega Ungmennaráð Sel
tjarnarness.Íbyrjunvorumeðlimir
allsníutalsinsoghaldnirvorufund
irmeðreglulegumillibilisemvoru
bæðifélagslegirogfræðilegseðlis.
Nú þremur árum seinna er Ung
mennaráðiðennþástarfandioghef
urstækkaðtilmuna.Meðbreyttu
skipulagihefurmeðlimumfjölgað
mikiðognúeruþeirábilinu50til
60talsins.

Lengi hefur  verið draumur
okkar að hljóta formlega stuðn
ing sveitarfélagsins til að halda
útistarfinu.Sástuðningurværiþá
fjármagn sem ætlað væri til okk
ar starfa en núverandi fjármagn
erekkertþráttfyrirmikiðogöflugt
starf. Þá myndi ekki skemma fyr
iraðfáaðstöðufyrirungmennahús
þar sem starfsemi Ungmennaráðs
myndirúmastmeðaðstoðfaglærðs
aðila sem myndi hjálpa til með

fjármálogskipulagningu.
MeðlimirUngmennaráðshafaþeg

arsetiðfundmeðstórumaðilumí
bæjarfélaginuílokárs2012þarsem
niðurstaðan var sú að Ungmenna
ráðmyndihljótaáðurupptaldahluti
fljótlegaeftiráramót.Núna,fjórum
mánuðumsíðarsjástengarbreyting
arogekkertbólaráþeimhlutumsem
lofaðvar.Afþeimsökumviljumvið
biðlatilþeirraaðilaaðskoðamálin
beturþvíbrýnþörferáúrbótumí
þessummálum.

Ungmennaráðiðer ímikilliupp
bygginguogtilþessaðþaðgetihald
iðáframaðblómstraergríðarlega
mikilvægtað fásveitarfélagið í lið
meðokkur.VirktoggottUngmenna
ráðgeturhaftmikiláhrifáheilbrigt
félagsstarfunglingaogheldriborgara
ogstuðlaðaðbetraSeltjarnarnesiog
fleirigleðilegummánudögum.

Anna Lilja Björns dótt ir
Þrá inn Orri Jóns son

Ungmennaráð
Seltjarnarness

skorarábæjaryfirvöld

Þrá inn Orri Jóns son og Anna Lilja 
Björns dótt ir.

Myndir frá heimaslóðum eru 
Þórhildi hugleikin og sækir hún 
hugmyndir í m.a. Njálu.

www.borgarblod.is
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Bílanes, Bygggörðum 8. Seltjarnarnesi
S:561 1190. www.bilanes.is
bilanes@internet.is

ÞJÓNUSTA
Í HEIMABYGGÐ
BÍLANES ER MEÐ ALMENNA 
VIÐGERÐAÞJÓNUSTU FYRIR BIFREIÐAEIGENDUR

10% afsláttur af smurningu
Verð fyrir fólksbíl kr. 3.800
Verð fyrir jeppa kr. 4.722
Verð eru fyrir utan efniskostnað

Elstubörnináleikskólanumá
Seltjarnarnesi heimsækjaMýró
þrisvarsinnumáðurenþauhefja
skólagöngu.Ífebrúarkomuþau
ogskoðuðuskólannoghittuskóla
stjóraogfleirastarfsfólk.

Næstaheimsóknverðuríaprílen
þáverðaþauíkennslustundhjá1.
bekk,borðanestiogfarameðþeim
ífrímínútur.Viðhlökkumtilaðfá
þennan flotta hóp til okkar með
haustinu.

Leikskólabörn
heimsækjaMýró

Allir sem einhverntíma hafa
reyntatvinnumissiáeiginskinni
eðaþekkjatileinhverssemorðið
hefurfyrirþvíþekkjatilfinningarn
arsemfylgjalangtímaatvinnuleysi.
Vonleysi,höfnun,reiði,vanmátt
ur,deyfð.Þessuástandiverðurað
linna.Enginnvinnufúseinstakling
uráaðþolaslíkt.

Umþessarmundirerurétttæp
legatíuþúsundmannsáatvinnu
leysisskrááÍslandi.Umfjögurþús
undþeirrahafaveriðánvinnuísex
mánuðieðalengur.Aukfyrrnefnds
hópsmisstuum1.500mannsbóta
réttumnýliðináramótogþurfaað
sækjabæturtilsveitarfélagssíns.
Þeirsemhaldiðhafaumstjórnar
taumanaundanfarinárhafagert
lítið sem ekkert til að bæta úr
þessuástandi.Þónýstofnaðátaktil
skammtímaúrlausnarísamráðivið
fyrirtækiogsveitarfélögségóðra
gjalda vert dugar það sorglega
skammt.

Éghefheyrtraddirúrstuðnings
liðiríkisstjórnarinnarsemvirðast
nokkuðdofnirfyriratvinnuástand
inu.Bendaþeirgjarnanáannaðböl
verraannarsstaðarogminnastá
atvinnuleysistölurfráSEvrópumáli
sínutilstuðnings.Finnstþérrétt
aðberaÍslandsamanviðþaulönd
semverststandalesandigóður?

Skráðatvinnuleysibirtirhinsveg
araðeinshlutavandans.Síðastliðin
fjögurárhafarúmlegasjöþúsund
irvinnandifólksfluttaflandibrott
umfram aðflutta eða sem sam
svararverkfærufólkiáAkureyri.
Nýlegavargertmikiðúrþeimfimm
Íslendingumsemfluttuhingaðtil
landsumframbrottfluttaásíðasta
ársfjórðungi síðasta árs og talað
umaðnúhefðiflóðbylgjunniver

ið snúið við.
Víst er gleðin
mikilyfirþess
um fimm sem
sneruaftur,en
jafn áhyggju
fullur er ég
yfir þeim sem
ekkigetasnú
ið heim. Ekki
hvaðsístþeim
fjölmörgusem
lokiðhafanámierlendis,erujafnvel
komnirívinnuþarenhafaekkiað
neinuaðhverfahérheima.Ekkiveit
égtilaðgerðhafiveriðúttektáþví
hvefjölmennursáhópurerenvíst
eraðgagnlegtværiþað.

Íslandhefurekkiefniáaðmissa
hæftfólkafvinnumarkaði.Núríð
uráaðeflaframleiðsluúríslensku
hráefnitilútflutnings.Núsemaldrei
fyrrþarfÍslandáauknumútflutn
ingstekjumaðhaldatiluppbygging
arnýsþjóðfélagsaukinnatækifæra.

Framsóknhefurávalltlagthöfuð
áhersluáöflugt,velrekiðatvinnulíf
semskaparfjölbreyttstörf.Fram
sóknlegguráhersluáaðrekstrar
umhverfilítillaogmeðalstórrafyr
irtækjaverðigerteinfaldaraogskil
virkara.Framsóknleggurennsem
fyrráhersluáaðvinnufúsarhendur
fáistörfviðhæfi.

Framsókn fyrir atvinnulífið 
Framsóknfyrirframtíðina.

Þor steinn Sæ munds son.
Höf und ur skip ar 3. sæti á 
fram boðs lista Fram sókn ar flokks ins 
í Suð vest ur kjör dæmi.

Fimmsnéruaftur!

Þor steinn 
Sæ munds son.
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Árshátíð Ungmennaráðs Sel
tjarnarness var haldin með
pompiogpraktnúádögunumí
félagsheimilinugóða.Allsmættu
í kringum hundrað og fimmtíu
manns.Dagskráinvarfjölbreytt
og hver árgangur frá 1996 til
1993varmeðskemmtiatriðisem
voruhveröðrubetri.

Skemmtuninvaraðsjálfsögðu
áfengisogvímuefnalauseinsog

aðrirviðburðirUngmennaráðsog
ekkiervitaðtilannarsenaðallir
hafiskemmtsérkonunglega.Stefn
aneraðhafaþettaárleganviðburð
og vonir standa til um að hann
komitilmeðaðstækkaogeflast
meðhverjuárinusemlíður.Ung
mennaráðsendirþakkir til allra
þeirrasemsáusérfærtaðmæta
og/eðahjálpatiloghlakkartilað
sjáykkurafturaðári.

Um150mannsáárs
hátíðUngmennaráðs
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Næsta �óvissuferð� eldri
bæjarbúa verður farin 9. apríl.
Ráðabruggið og bland í poka
heitir leiksýningin semáað sjá.
StaðsetningerHótelÖrk.

Farið verður frá Skólabraut kl.
11.45.Kaffihlaðborðeftirleiksýningu
á veitingastað hótelsins. Verð kr.
4.500.(sýning,rútaogkaffihlaðb.)
Skráningarblað liggur frammi á
Skólabrautinniogeinnigmáskrásig
hjáKristínuísíma8939800.Síðasti
skráningardagurerþriðjudagurinn
2. apríl. Venjulega förum við í
óvissuferðir síðasta fimmtudag
í mánuði en vegna páskanna er
þessi breyting. Samverustundin
með unglingunum í Selinu færist
einnig til vegna páskanna og
verður næsta samvera yngri og
eldriíSelinumiðvikudagskvöldið
20. mars kl. 20.00. Þennan sama
dag verða nemendatónleikar í

Tónlistarskólanumkl.18.00.Næstu
vikur verður dagskráin nokkuð
hefðbundinskv.útgefinnidagskrá.
Þómáminnaáaðfyrstafimmtudag
í hverjum mánuði er félagsvist,
annanfimmtudagímánuðier�bíó
dagur�ogþriðjafimmtudagímánuði
erbingóenfimmtudaginn21.mars
nk.verðureinmittbingóísalnum
Skólabrautogtengjastvinningarnir
páskunum. Mánudaginn 25. mars
verður svo páskaeggjabingó í
kirkjunnikl.19.30.Allaföstudagaer
söngur á Skólabrautinni kl. 14.00.
Þettaermikilgleðistundoghvetjum
viðfólktilaðmætahvortsemþað
syngureðaekki.

Allar upplýsingar varðandi
dagskráfélagsstarfsinsmáfinnaá
heimasíðubæjarins,ídagskráeldri
borgaraíMorgunblaðinuogeinnig
hjáKristínuísíma8939800.

Ráðabruggí
Hveragerði

U M H V E R F I S H O R N I Ð

Þann7.febrúarsl.varhaldiðíbúaþingumumhverfismálíValhúsa
skóla.FráþvíersagtíviðtaliviðÁsgerðiHalldórsdótturbæjarstjóra,á
öðrumstaðhéríblaðinu.

Náttúruverndog
ósnortinlandsvæði

ÍkönnunsemFerðamálastofagerðimeðalerlendraferðamannasem
komutilÍslands2012sögðuum80%aðnáttúranhefðihaftáhrifáþá
ákvörðunaðheimsækjalandið.

ÁÍslandieru108friðlýstsvæðioghefurUmhverfisstofnunumsjón
meðlangflestumþeirra.Sumerufriðlýsttilaðverndadýralífeða
plöntur,fráfuglumtilskordýra,fráblómumtilskóga.Önnurerufrið
lýsttilaðtryggjaaðgangalmenningsaðósnortinnináttúru.Sumeru
svoviðkvæm,einsogtildæmisSurtsey,aðþangaðfáaðeinsörfáirað
faraogsumerujafnvelalfariðlokuð,þarámeðalviðkvæmirhellar.

ÍofangreindrikönnunvarspurtumvinsælustusvæðináÍslandi.Af
tólfvinsælustusvæðunumerusjöfriðlýstsvæði.Þaðeralvegljóstað
aukinnfjöldiferðamannatillandsinseykurmjögáálagáþessumsem
ogöðrumfriðlýstumsvæðumáÍslandi.Haustið2010greindiUmhverf
isstofnunálagáfriðlýstumsvæðumoglentu10svæðiárauðumlista.
Þauvoruíverulegrihættuáþvíaðverðafyrirskemmdumsemgætu
haftáhrifáverndargildiþeirra.Þávoruönnurtíusvæðiámörkum
þessaðlendaárauðalistanum.Viðþessuvarbrugðistmeðauknum
fjárveitingumogvar2011stærstaframkvæmdaáráfriðlýstumsvæð
umímannaminnum.Áþessuáriverðaeinnigmiklarframkvæmdirtil
aðtryggjaaðsvæðinráðiviðálagvegnaaukinsferðamannastraums.
Mörgfriðlýstsvæðiþolaillaágang.Sumþeirraeruafarviðkvæmog
málítiðútafbregðatilþessaðþarverðióbætanlegttjón.

Íslandgeristaðiliaðsamningi
umvotlendisfarfugla

RíkisstjórnÍslandshefursamþykkt
aðÍslandgeristaðiliaðalþjóðlegum
samningi um verndun afrískevr
asískrasjóogvatnafugla(AEWA).
Samningurinn kveður m.a. á um
aðgerðirtilverndunarvotlendisfugla
áviðkomustöðumþeirra.

Samningurinnnærtilfjölmargra
fuglategunda sem verpa eða hafa
viðkomuáÍslandiogertaliðaðvirk
aðildÍslandsaðhonumstyrkivernd
þeirraenlögðeráherslaáverndunaraðgerðiráviðkomustöðumfar
fugla.Samningurinnhefurnáðsýnilegumárangrivíðaumlöndtilað
tryggjaverndtegundasemhafaveriðíniðursveifluogjafnvelútrým
ingarhættu,t.d.vegnaóheftraveiðaeðaeyðileggingarámikilvægum
varpogáningarstöðumtegundanna.VirkþátttakaÍslandsíAEWAhef
urþvískýranávinningfyrirnáttúruverndhérálandi.

Ýmsarheimildir.

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

Íbúaþingum
umhverfismál

Auglýsingasími 511 1188

Spói.

24.marspálmasunnudagur
Grannamessa kl. 11 með þátt

tökuíbúaáVallarbraut,Miðbraut,
Melabraut,ValhúsabrautogUnnar
braut.Veitingar.

25.mars
Páskaeggjabingó kl. 19.30 í

safnaðarheimiliSeltjarnarneskirkju.

27.mars
Kyrrðarstundkl.12.

28.marsskírdagur
Messaáskírdagskvöldikl.20.

29.mars–föstudagurinnlangi
Guðsþjónustakl.11.
LesturPassíusálmakl.13tilkl.19.

31.mars–páskadagur
Hátíðarguðsþjónusta á páska

dagsmorgnikl.08.00–upprisunni
fagnað.Veitingar.

1.aprílannarípáskum
Fermingkl.10.30.

7.apríl
Messakl.11.SýningBjargarÍsaks

dótturopnuðísafnaðarheimilikirkj
unnar.

Fermingkl.13.30.

14.apríl
Guðsþjónustakl.11
Fermingkl.13.30.

Páskarí
Seltjarnarneskirkju

Fellihýsitilsölu
Viking fellihýsi árgerð 2004 

til sölu. 
Með sólarsellu, 

gasmiðstöð og markísu. 
Nánariupplýsingar
ísíma8958298.
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www.borgarblod.is

Áöskudagmættuallirkrakkarí
Mýróískemmtilegumbúningumí
skólann.Kötturinnvarsleginnúr
tunnunniútiogEinartöframaður
skemmtikrökkunum.

Krakkarnirsungufyrirsælgæt
isálfana og fengu nammipoka að
launum.Jóidanshéltuppistuðinu
ogaðlokumborðuðuallirpylsur.

SprellaðíMýró
áöskudaginn

Ákveðiðhefurveriðaðstofna
tilvinatengslaámillisafnaðaSel
tjarnaneskirkjuogSauðárkróks
kirkjuogliðuríþvíersafnaðar
ferðíSkagafjörðsemáætluðer
helgina20.og21.apríl.

Lagtverðurafstaðálaugardags
morgnikl.9fráSeltjarnarneskirkju.
ÁðverðuríStaðarskálaáleiðinni
ogsíðanáVíðimýrieftiraðkomið
eríSkagafjörð.Þarerstílhreintorf
kirkjafrá1834ásögufrægumstað
Ásbirninga.GistverðuráLöngu
mýriíhjartaSkagafjarðar.Sr.Sól
veigLáraGuðmundsdóttir,vígslu
biskupáHólumíHjaltadalhefur
boðiðhópnumíheimsóknogstað
arskoðunkl.16.ÁleiðinniaðHólum
verðurkomiðviðáFlugumýri,en
þarbjóKolbeinnungiásinnitíð.
Kvöldverður verður snæddur á
Löngumýri.

Að morgunverði loknum verð
urhaldiðútáSauðárkrók.Hópur
innmuntakaþáttísameiginlegri
messuíSauðárkrókskirkjukl.11.
Undir lok hennar mun formlega

verðastofnaðtilvinatengslasafnað
anna.Aðathöfnlokinnimunsókn
arnefndSauðárkrókskirkjubjóða
tilhádegisverðar.Áleiðinnisuður
munhópurinnkomaviðáReyni
stað,fæðingarstaðGottskálksÞor
valdssonar,föðurAlbertsThorvald
sen,mestamyndhöggvaraEvrópu
ásinnitíð.ÞáverðuráðíGlaumbæ,
þarsemGuðríðurÞorbjarnardótt
irbjóviðævilok,eftiraðhafafarið
bæðitilVínlandsogípílagrímsför
tilRómar.Áætluðheimkomaerá
millikl.19og20umkvöldið.

Ferðakostnaðurskiptistþannig:
Akstur  kr.7000
Gistingogmorgunverður
(uppbúiðrúm) kr.7000
Kvöldverður(lambalærimeð
öllutilheyrandi)kr.4000
Alls  kr.18.000

Skráningferframísíma5611550
eftir hádegið virka daga. Síðasti
skráningardagurer15.apríl.

Safnaðarferðí
Skagafjörð

ÚTFARARSTOFA
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

Hringbraut 119 
Sími: 55 44444
www.hroi.is
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G r ó t t u s í Ð a n www.grottasport.is

GETRAUNANÚMER

GRÓTTUER

170

Grótta varð bikarmeistari í 2.
þrepiíáhaldafimleikumkvennaá
BikarmótFSÍsemfórframhelgina
16.og17.febrúarsíðastliðinn.Keppt
varí1.,2.og3.þrepiogfrjálsum
æfingum. Lið Gróttu varð bikar
meistarií2.þrepi.

Sigurinnvarmjögsannfærandien
heiláttastigskilduaðliðinífyrstaog
öðrusæti,liðGerpluvarðí2.sætiog
liðKeflavíkurí3.sæti.Íbikarmeistara
liðiGróttuvoruþærArndísÁsbjörns
dóttir, Grethe María Björnsdóttir,
NannaGuðmundsdóttirogSelmaEir
Hilmarsdóttir. Þjálfarar liðsins eru
þauGáborKissogEszterHováth.

Grótta sendi einnig lið í 3.þrepi
kvennaogvarðliðiðí7.sæti.Grótta
varekkimeðliðífrjálsumæfingum
aðþessusinni,enDominiquaAlma
BelányiogAnítaMaríaEinarsdóttir
kepptusemgestirámótinuogstóðu
sigvel.

Helgina2.og3.marsfórframseinni
hlutiBikarmótsins,sendiGróttaþá
eittliðtilkeppnií4.þrepikvennaog

þrjúliðí5.þrepikvenna.Stúlkurnar
í4.þrepiurðuí7.sætiaf15liðumí
mjögjafnrikeppni,tilaðmyndamun
aðiaðeins0,85stigumá4.og7.sæti.
Gróttuliðiní5.þrepienduðuí4.,10.
og16.sætiafalls21liði.Aðeinsmun
aði0,85stigumaðstúlkurnarí5.þrepi
kæmustáverðlaunapall,góðurárang
urenguaðsíður.

ÞessmáeinniggetaaðÞrepamót
FSÍfórframíbyrjunfebrúarogstóðu
Gróttukrakkar þar sig með stakri
prýði.NannaGuðmundsdóttirkom
sáogsigraðií2.þrepimeðgulláöll
umáhöldumogísamanlögðusemer
glæsilegurárangur.ElínBirnaHall
grímsdóttirfékkgullátvísláí3.þrepi
sem er einnig glæsilegur árangur.
Nánarmálesaumárangurstúlknaog
drengjaí5.,4.,3.og2.þrepiáwww.
grottasport.isÞaðerekkihægtað
segjaannaðenaðfimleikadeildGróttu
sémeðmjögöflugtbarnaogunglinga
starfogþaðverðurgamanaðfylgj
astmeðöllumþessumhæfileikaríku
krökkumínánustuframtíð.

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

ÞriðjiflokkurkarlaíGróttulék
bikarúrslitaleik laugardaginn 9.
mars.AndstæðingarnirvoruFHing
arenliðineruítveimurefstusætum
1.deildarumþessarmundir,Grótta
í1.sætienFHí2.sætieinungisstigi
fráokkarmönnum.Bikarúrslitaleik
irHSÍhafalöngumþóttmeðstærstu
leikjum vetrarins en umgjörðin,
stemmninginogaðstaðaneralgjör
legatilfyrirmyndar.Frábærmæting
varáleikinnenum500áhorfend
urmættutilaðberjaliðinaugum.
Gróttufólkvarfjölmenntávellinum
oglétvelísérheyra.

Skemmsterfráþvíaðsegjaaðleik
urinnvarhnífjafnogfóraðlokumí
framlengingueftiraðbæðiliðhöfðu
getaðunniðleikinnívenjulegumleik
tíma. Í framlengingunni fóruokkar

menníGróttumeðnokkurúrvalsfæri
ámeðanaðvörnliðsinsgerðisigseka
umeinföldmistöksemurðutilþess
að FHingar náðu að skora einföld
mörk.ÞvífórsvoaðFHingarkláruðu
leikinnenGróttahefðihæglegaget
aðunnið,hefðufærinsemsköpuð
ustnýst.Uppúrstenduraðleikmenn
Gróttu börðust eins og ljón allan
leikinnogvareinbeitinginogviljinn
algjörlegatilfyrirmyndar.Þaðmun
aðihársbreiddað liðiðstæðiuppi
semsigurvegariíleiknumensvona
fórþettaaðþessusinni.Liðiðerhins
vegaraðspilamjögvel,framfarirnar
augljósarogþaðerljóstaðeffram
heldur sem horfir mun það einnig
berjastumdeildarogíslandsmeist
aratitlasíðarívetur.

Um500mannsá
bikarúrslitaleik

Bikarmeistarií
áhaldafimleikum

DominovarðÍslandsmeistariá
tvíslááÍslandsmótiíáhaldafim
leikumsemfórframíVersölum
helgina9.og10.mars.Dominiqua
AlmaBelányistóðsigmjögvelog
varðí2.sætiífjölþrauteftirmjög
jafnaogspennandikeppni.

Í úrslitum á einsökum áhöld
umgerðiDominiquasérlítiðfyrir
og sigraði á tvíslá með yfirburð
ummeðeinkunnina12,4ogerþví
íslandsmeistariátvíslá.Dominiqua
kepptieinnigtilúrslitaásláogvarð
í2.sæti.Frábærárangurhjáhenniá

þessuÍslandsmóti.
ÞessmágetaaðEmblaJóhann

esdóttirsemaðhefurveriðílands
liðinuásamtDominiquaerennað
jafnasigámeiðslumsemaðhún
hlautáVetrarsýningunniíbyrjun
desember og gat því miður ekki
keppt á mótinu. Það hefði verið
gamanaðsjáhanaíbaráttunnium
verðlaunáþessumóti,viðvonum
aðhúnnáisérafmeiðslunumfljótt
svoaðhúngetisemfyrsttekiðaftur
þáttítoppbaráttunniííslenskafim
leikaheiminum.

Það mun aði hárs breidd að Grótta stæði uppi sem sig ur veg ari í leikn um.

Bik ar meist ar ar í 2. þrepi: Eszt er þjálf ari, Grethe, Nanna, 
Arn dís, Selma og Gá bor þjálf ari.

DominoÍslandsmeistari
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MikiðfjölmennivarviðGróttu
messu síðastliðinn sunnudag.
Litlu snillingarnir og Gömlu
meistarnirsungum.a.Gróttulag
ið,undirstjórnInguStefánsdóttur
ogFriðriksVignis.

Gróttukrakkar sáu um ritning
arlestraoglesturbænaaukþess

semGuðjónNorðfjörðfluttimjög
svoáhugaverðahugvekjuumfyr
irmyndirokkar ídaglegu lífi.Að
lokinnimessunnivaraðvenjuboð
iðuppáglæsilegtkaffihlaðborð.
Gróttumessanerhlutiafsamstarfi
íþróttafélagsinsogkirkjunnar.

Fjölmennivið
Gróttumessu

Fallegasti staður sem þú hefur 
komið á?  Þórsmörk.
Hvað met ur þú mest í fari ann arra?
Heiðarleika.
Hvern vild ir þú helst  hitta?
JohnColtrane.
Upp á halds vef síða?  
mbl.is
Hvað vild ir þú helst fá í af mæl is
gjöf?  Nýttreiðhjól.
Hvað mynd ir þú gera ef þú ynn ir 
5 millj ón ir í happ drætti?  Kaupanýj
ansaxófón,ferðastogleggjarestinná
banka.
Hvað mynd ir þú gera ef þú vær
ir bæj ar stjóri í einn dag?Kaupaný
hljóðfæriogtækifyrirtónlistarskólann.
Að hverju stefn ir þú í fram tíð inni?
Langaraðgeramargtenstefniáaðhalda
áframítónlistinni.
Hvað gerðir þú í sum ar frí inu?  
Varískapandisumarstarfihéránesinu
ásamtgóðumtónlistarmönnumogvinum.
SíðanfórégíMRútskriftarferðtilTyrk
landssemégmunseintgleyma.

Seltirn ing ur mán að ar ins er Björg vin 
Ragn ar Hjálm ars son sem er að ljúka 
fram halds prófi í jazz námi á sax ó
fón og námi úr Mennta skól an um í 
Reykja vík. Hann tek ur þátt í Nót unni 
fyr ir Tón list ar skóla Sel tjarn ar ness en 
Nót an er upp skeru há tíð og keppni 
milli tón list ar skóla lands ins sem nú 
er hald in í fjórða sinn. Björg vin hef ur 
ver ið virk ur síð ustu ár að spila með 
ýms um bönd um og má þar nefna 
Stór sveit Reykja vík ur. 

Fullt nafn?  BjörgvinRagnarHjálmarsson.
Fæð ing ar d. og ár?  22.september
1993.
Starf?  Nemiogsaxófónleikari.
Bifreið?Strætó.
Helstu kost ir?Metnaðargjarnogskipu
lagður.
Eft ir læt is  mat ur? Lambalærimeð
brúnusósunnihennarömmuogkartöflum.
Eftirlætis tónlist?  Hefhlustaðmestá
allskonarjazzígegnumárinogsústefna
hefurheillaðmigfráþvíégvarlítill.
Eft ir læt is í þrótta mað ur?  Thierry
Henry.
Skemmti leg asta sjón varps efn ið?  
MikillaðdáandiKlovnþáttanna.
Besta bók sem þú hef ur les ið?  
Íslandsklukkan.
Uppáhalds leikari?  MorganFreeman.
Besta kvik mynd sem þú hef ur séð?  
ForrestGump.
Hvað ger ir þú í frí stund um þín um?
Spilaoghlustaátónlistogágóðastund
meðvinum.

SELTIRNINGUR MÁNAÐARINS

Fjöldi manns tók þátt í Gróttumessunni.

KnattspyrnudeildGróttuhef
urnúífyrstasinnstofnaðafreks
hóp þar sem efnilegustu leik
mönnumfélagsinsgefstkosturá
aðæfaaukalegaámorgunæfing
um.Hópinnaðþessusinniskipa
17drengir í2. flokkiogeldra
árií3.flokkiogmunfyrrihluta
æfingannaljúkanúfyrirpáska.

Ólafur Brynjólfsson, þjálfari
meistaraflokks,hefurstýrtfyrstu
æfingunumsemhafafariðframí
íþróttahúsinu.Ólafurhefur lagt
áhersluásvokallaðagrunntækni

tilaðbætafærnileikmannaísend
ingumogboltameðferð.Íviðtali
áheimasíðuGróttusagðiHalldór
Eyjólfsson, formaður unglinga
ráðsknattspyrnudeildar,aðmark
miðhópsinsværuaðflýtaþroska
strákannasemknattspyrnumanna
oghjálpaþeimaðtakaskrefiðupp
ímeistaraflokk.EinnigsagðiHall
dórkvennaboltanníGróttuvera
ámikilliuppleiðogaðhannhlakk
aðitilaðsjástelpurnarkomainní
afrekshópinnánæstuárum.

Knattspyrnudeildin
stofnarafrekshóp

KristínuFinnbogadótturogMagn
úsiErniHelgasynivoruveittarvið
urkenningarfyrirstörfþeirrafyrir
Gróttu og íþróttahreyfinguna á
fjölmennu,89.ársþingiUMSKsem
haldiðvar28.febrúarsíðastliðinn.
KristínfékksilfurmerkiUMSK,en
slíkmerkieruveittþeimsemstarfað
hafaumlangantímafyrirsittfélag
og/eðasambandið.MagnúsiErnivar
veittur félagsmálaskjöldur UMSK,
enhannerveitturþeimsemskarað
hefurframúrífélagsmálastörfumá
liðnumárum.

ÍþróttafélagiðGróttaerekkigam
altfélag,stofnað1967.Þaðhafamarg
irkomiðviðsöguíuppbygginguog
rekstri félagsins en það er varla á
nokkurnmannhallaðþósagtséað
starfiðífélaginusíðustu11árinhafi
alltfariðígegnumhendurKristínar

Finnbogadóttur.Kristínvarráðintil
starfasemframkvæmdastjóriGróttu
vorið2002ogalltfráþeimtímaver
iðhjartaðífélaginu.Félagsmennog
aðstandendurhafaallatíðhaftaðgang
aðKristínufrámorgnitilkvölds,þeg
arþeirþurfaaðstoðviðúrlausnmála.

MagnúsÖrnHelgasoneroghefur
allatíðveriðmikillGróttumaður.Allt
fráungaaldriréttaðnefnareyndar
aðmaðurinnerennmjögungurhef
urMagnúsveriðtengdurnánastöllu
semframferífélaginu.Hannhefur
veriðþjálfari,aðstoðarþjálfari,kynn
iráleikjum,miðasölumaður,ritstjóri
styrktarblaðs,séðumdreifinguáaug
lýsingum,veriðfararstjóriogsvona
mætti lengi telja. Ef eitthvað hefur
vantaðerauðvelda leiðinávalltað
hringjaíMagnús,hanneralltafklárað
gangaíþauverksemþarfaðvinna.

KristínogMagnúshlutu
viðurkenningarUMSK




