
Nú er ljóst að fjög ur fram boð 
munu koma fram vegna bæj ar
stjórn ar kosn ing anna á Sel tjarn ar
nesi á kom andi vori. 

FramboðslistiSjálfsstæðiflokks
insvarbirturfyrirallnokkruogmun
ÁsgerðurHalldórsdóttirbæjarstjóri
leiðahannogMargrétLindaÓlafs
dóttirmunleiðalistaSamfylkingar
innarlíktogfyrirsíðustukosningar.
Neslistinnmunbjóðaframeinsog
síðastenþarerekkibúiðaðákveða
meðefstamann.Þaðeraðkoma

framframboðslistiundirmerkjum
Framsóknarflokksins. Þetta eru
sömuframboðsaðilarogbuðufram
viðsíðustubæjarstjórnarkosningar
enáðurhöfðuSeltirningaraðeins
haftumtvöframboðaðveljaum
nokkurtskeið–framboðSjálfsstæð
isflokksinsogNeslistans.Sjöbæjar
fulltrúareruáSeltjarnarnesioghafa
sjálfstæðismennfimmbæjarfulltrúa,
SamfylkingineinnogNeslistinneinn
áþvíkjörtímabilisemnúeraðlíða.
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Afgreiðslutími:
Virka daga: kl. 9-18:30
Laugardaga: kl. 10-16

Í gamla Héðinshúsinu, Seljavegi 2

Góð þjónusta – Hagstætt verð

Hafðu bankann 
með þérSkannaðu kóðann 

til að sækja „appið” 
frítt í símann.

Þú getur tengst Netbankanum þínum  
í gegnum farsímann.

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

OPIÐ
allan sólarhringinn

á Eiðistorgi

 

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

Góður sölutími framundan.  

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

Sundagörðum 2 Sími: 533 4800

Gylfi Þórisson
Sölustjóri

Björn Þorri Viktorsson
Hrl. og Lögg. Fasteignasali

Fjögurframboð
áNesinu

Ægisíða 121
Sími 551 1717

Opið alla virka daga
frá kl. 10 – 17.30. 

Fjöl menni var á íþrótta- og tóm stunda þingi sem fram fór í Val húsa skóla 
laug ar dag inn 1. mars. Sjá nánar á bls. 5.



Bæj ar stjórn Sel tjarn ar ness hef ur 
sam þykkt að taka til boði Upp hafs 
fast eigna fé lags í bygg inga rétt inn 
að Hrólfs skála mel 1 til 7 á Sel
tjarn ar nesi. Þar hyggst fé lag ið 
byggja 34 litl ar tveggja, þriggja og 
fjög urra her bergja íbúð ir í þriggja 
til fimm hæða fjöl býl is húsi til að 
mæta sí auk inni eft ir spurn eft ir 
hag kvæmu hús næði. Íbúð irn ar 
verða hann að ar með þarf ir ungs 
fjöl skyldu fólks í huga sem vill 
kaupa sér sína fyrstu eða aðra 
íbúð og fyr ir eldra fólk sem kýs að 
minnka við sig. T.a.m. er stefnt að 
því að íbúð ir húss ins verði í minni 
kant in um eða á bil inu 65110 
fer metr ar.

Undirbúningurbyggingufjölbýlis
hússinserþegarhafinnogerstefnt
að því að afhenda fyrstu íbúðir
snemmaárs2016.

,,Hrólfsskálamelur er ákjósan
legur staður fyrirþannmarkhóp
semUpphaffasteignafélagleggur
höfuðáhersluá.Ínæstanágrenni
eru leikskóli, grunnskóli, tónlist
arskóli, líkamsræktog íþróttaað
staða,sundlaugogönnurþjónusta
íverslunarkjarnanumáEiðistorgi“
segir Ásgerður Halldórsdóttir
bæjarstjóri.

„Við finnum fyrir mikilli eftir
spurneftirlitlumhagkvæmumog

velhönnuðumíbúðumfyrirungt
fjölskyldufólk,miðsvæðisáhöfuð
borgarsvæðinu.LóðinviðHrólfs
skálameláSeltjarnarnesierkjörin
fyriruppbygginguíbúðasemupp
fyllaþessarkröfur.Staðsetningin
erlíkafrábærþarsemöllþjónusta
erígöngufæri.Þettaerkjörinstað
setningfyrirungtfólksemlætur
stuttavegalengdmilliheimilisog
skólasigmikluvarða,“segirPét
urHannessonframkvæmdastjóri
Upphafsfasteignafélags.

Um Upp haf fast eigna fé lag 
Upphaffasteignafélagerumsvifa

mikill fjárfestir í þróun og bygg
ingulítillaogmiðlungsstórraíbúða
fyrirfjölskyldufólk.Félagiðvinnur
núaðfjölmörgumíbúðaverkefnum
í Reykjavík, Kópavogi, Garðabæ,
MosfellsbæogHafnarfirðiogoger
umþessarmundiraðljúkavið75
íbúðiríKórahverfiKópavogs.Félag
iðeríeigusjóðsírekstrihjáfjár
málafyrirtækinuGAMMAenaðbaki
sjóðnumstenduröflugurhópurfag
ogstofnanafjárfesta.

ÚT GEF ANDI:Borgarblö›,Eiðistorgi13-15,170Seltjarnarnes,Pósthólf172.S: 511 1188 • 895 8298

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

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

Nesfréttir koma út mána›arlega og er dreift frítt í hvert hús á Seltjarnarnesi
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www.borgarblod.is

Byggjaá57íbúðirá
næstutveimárum

Leið ari

Mun þá meðalaldur
á Nesinu lækka!

Nesbúinn

ÍNesfréttumídagbirtistfréttumaðUpphaffasteignafélaghafikeypt
lóðáHrólfsskálamelafSeltjarnarnesbæ.Talaðerumaðþarverði
byggðaríbúðiráverðisemhentifyrirungtfólk.Þessiáformeru

fagnaðarefnivegnaþessaðnauðsynlegteraðfáfleiraungtfólktilað
setjastaðáNesinu.Þarnaáaðbyggja34litlarogmeðalstóraríbúðir
semgætuvelhentaðyngrafólki.

ByggingafyrirtækiðStólpareruaðhefjabyggingarframkvæmdirvið
Skerjabrautþarsembyggjaá23íbúðir.Bygggarðasvæðiðsemenner
óbyggtenþaráaðhefjauppbygginguínæstuframtíðogstefntaðfjöl
mennribyggð.

UngufólkisemhefurhugáaðsetjastaðáNesinuhefurekkistaðið
tilboðaaðfáaðkaupaíbúðiráSeltjarnarnesi,áviðráðanleguverði
vegnaþessaðframboðiðhefurveriðoflítið.Þaðhúsnæðisemhefur
veriðtilsöluerofdýrtfyrirungtfólksemeraðbyrjabúskap.

Núerþettaeftilvillaðbreytast.Bæjarfélaginuerlífsnauðsynlegtað
fleiraungtfólkflytjiáNesið.Meðalaldurhefurveriðaðhækkaogfólki
aðfækka.Viðerummeðgóðaskólaogleikskóla,öflugtíþróttastarfog
höfummargtaðbjóða.Þaðverðuraðfjölgabörnumogungmennumtil
þessaðmannaskólana,leikskólanaogíþróttafélögin.Einnigþarfaðfá
meiraafyngrafólki–meðöðrumorðumskattgreiðenduráSeltjarnar
nes.ÞessinýbyggingaráformeruþvígleðitíðindifyrirSeltirninga.

Sími: 565-7070
100% endurgreiddur vsk af vinnu

Byggja34litlar
íbúðirá

hagstæðuverði

Upp haf fast eigna fé lag kaup ir lóð á
Hrólfs skála mel 1-7:



Afgreiðslutími:
9-18:30 virka daga

10-16:00 laugardaga

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

Reykjavíkur Apótek

Í tilefni þess að Reykjavíkur Apótek 
verður 5 ára þann 21. mars 

munu allar vörur verða á 
20% afslætti fyrir utan lyf,

dagana 20.-29. mars. 
Þar kennir margra grasa, fjölbreytt úrval 

heilsuvara, bað- og ilmvara, gjafavara auk 
ýmissa annarra góðra kosta.

Við bjóðum alla velkomna til þess að fagna 
með okkur og njóta góðra kjara.
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Tals verð ar fram kvæmd ir eru 
hafn ar við Nes veg.  Þær munu 
valda nokkru raski á um ferð á 
næst unni og verða þeir sem leið 
eiga um að taka nokk urt til lit til 
þeirra.

Þórður Búason skipulags og
byggingarfulltrúi Seltjarnarnes
bæjar segir í samtali við Nes
fréttir að jarðvinnuframkvæmdir
hafastaðiðínærritværvikurvið
dælubrunn og nú fari að hefjast
framkvæmdir við þrýstilögn frá
dælubrunninum að skolpveitu
brunnisunnanviðSörlaskjól.Um

110mmþrýstilögnverður lögð í
grasræmumillilóðaoggangstétt
areðaakbrautarárúmlegameters
dýpiþarsemþaðávið.Þórðurseg
iraðreyntverðiaðhraðaþessum
framkvæmdumogtryggjaaðónæði
íbúasembúaviðNesvegogþeirra
semleiðeigaumverðisemminnst.
Þórðurminntiádreifibréfsembor
iðvaríhúsígrenndvinnusvæðis
insumliðinmánaðamót.Þaðeru
SeltjarnarnesbærogLoftorkasem
standaaðframkvæmdunum.

Frárennslisfram
kvæmdirviðNesveg

Bæjarmörk Seltjarnarness og Reykjavíkur við Nesveg.

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

Aðalfundur 
framundan?

Heildarlausn í 
rekstri húsfélaga.

Sel tjarn ar nes bær hef ur hef ur 
kom ist að sam komu lagi við verk
taka sem nú eru að störf um á Lýs
i slóð inni um að fá efni frá þeim 
end ur gjalds laust. Gera má ráð fyr
ir að með sam komu lag inu sé bær
inn að spara marg ar millj ón ir þeg
ar til langs tíma er lit ið. 

Á næstu misserum hefur Sel
tjarnarnesbær í hyggju að fara í
viðhaldsvinnu á sjóvarnargörð
umsemvíðaeru farnirað látaá
sjá.Gríðarlegurkostnaður felst í
þvíaðkaupaogflytjagrjótið,sem
notaðerígarðanaástaðinn.Þartil
fariðverðuríframkvæmdirverður
efniðhaugsett í fjöruborðinuvið
Bygggarðavör.,,Viðhöfumveriðí
miklum sjóvarnarframkvæmdum

alltfráárinu1990oghöfumvariðtil
þesstugummilljónakróna,”sagði
Ásgerður Halldórsdóttir bæjar
stjóri.,,EinsogmennvitaliggurSel
tjarnarnesiðmjöglágtogerafþeim
sökummjögviðkvæmtfyrirágangi
sjávar.Tilþessaðspornaviðland
brotiogtilaðverjastágangisjáv
arinshefursjóvarnargarðurverður
lagðurnánastallanhringinníkring
umNesið.Nýlegagerðiverkfræð
ingurbæjarinsúttektásjóvörnum
áSeltjarnarnesiogþákom í ljós
aðgarðurinnhefurvíðalátiðmikið
ásjávegnamikillarágjafarsjávar
undanfarinár.Þaðerþvíkærkomið
fyrirbæinnaðþiggjaefniðúrLýs
islóðinniogáeftiraðsparaokkur
miklarupphæðir,”segirÁsgerður.

GrjótúrLýsislóðinni
spararSeltirningum

milljónir

Ný og stærri björg un ar mið
stöð var opn uð á Granda garði 1 í 
Reykja vík á 70 ára af mæli Björg
un ar sveit ar inn ar Ár sæls. Björg
un ar mið stöð hef ur  feng ið heit ið 
Gróu búð. 

Biskup Íslands sr. Agnes Sig
urðardóttir vígði miðstöðina
að viðstöddum forseta Íslands,
Ólafi Ragnari Grímssyni ásamt

fjölmörgum öðrum gestum. Að
lokinniathöfnsöngkarlakórSjó
mannaskólansnokkurlögoggest
umvarboðiðaðskoðahúsnæðið.
Árið1999sameinuðustBjörgunar
sveitIngólfsíReykjavíkogBjörg
unarsveitinAlbertáSeltjarnarnesi
undirnafninuÁrsæll.Ingólfurvar
stofnaður28.febrúarárið1944og
Albertárið1968.

NýGróubúðá
Grandagarði



Fjöl menni var á íþrótta og tóm stunda þingi 
sem fram fór í Val húsa skóla á Sel tjarn ar nesi 
laug ar dag inn 1. mars og var gerð ur góð ur 
róm ur að fram taki ÍTS um að standa að slíku 
sam ráði við bæj ar búa. Þar var stefnu mót un í 
íþrótta og æsku lýðs mál um und ir bú in 

Markmiðiðmeðþinginuvaraðstígafyrstu
skrefinímótunframtíðarstefnuííþróttaogtóm
stundamálumáSeltjarnarnesi.Tilgangurinnmeð
þvívaraðefnatilopinnarsamræðuíbúaogkalla
eftirhugmyndum,skoðunumogvæntingumbæj
arbúaogallraaðildarfélagatilmálefnisins.Undir
skilgreiningunafellurölltómstundaiðkunsemog
félagsogæskulýðsstarffólksáöllumaldri,ená
þinginuvareinnigmikiðrættumútivist,forvarn
iroglýðheilsu.

Framtíðarstefnaíþróttaogtómstundamála
Seltjarnarnessverðurmeðal annarsbyggðá
þeimgögnumogniðurstöðumsemfengustá
þinginuíþvískyniaðeflaogvirkjaskoðanirog
hugmyndiríbúannasjálfra.
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FjölmenntíþróttaþingíValó

SUMARSTÖRF HJÁ SELTJARNARNESBÆ 2014
Seltjarnarnesbær vill ráða ungt fólk til sumarstarfa 17 ára og eldri (fædd 1997 og eldri). Um er að 
ræða almenn garðyrkjustörf, verkamannastörf, skapandi sumarstörf og ýmis afleysingastörf. Einnig er 
auglýst eftir fólki 20 ára og eldri (1994 og eldri) í störf flokkstjóra og leiðbeinenda vegna ævintýra- og 
leikjanámskeiða og smíðavallar.  Opnað verður fyrir umsóknir um störf 24. mars n.k.  
Sjá nánar á heimasíðu Seltjarnarnesbæjar.

Umsóknarfrestur er til 15. apríl 2014

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 eru veittar í Félagsmiðstöðinni Selinu í síma 5959 177

ViNNUSkóLi 8. – 10. BEkkUR
Vinnutími Vinnuskóla verða 7 stundir á dag, 4 daga vikunnar fyrir umsækjendur sem fæddir eru 1998. 
Vinnutími verða 3,5 stundir á dag, 4 daga vikunnar fyrir umsækjendur sem fæddir eru 1999 og 2000. 
Ekki er unnið á föstudögum. Vinnutímabil Vinnuskólans er frá 10. júní til 25. júlí.

Umsóknarfrestur er til 1. maí 2014 

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

Myndirnar eru frá íþrótta- og 
tóm stunda þinginu sem fram fór í Val húsa skóla.
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Allt er fer tug um fært:

Seltjarnarnesbærfagnar
40áraafmæli9.apríl

„Það er spenn andi verk efni að halda utan 
um af mæl is dag skrá Sel tjarn ar nes bæj ar, sem 
fagn ar fer tug asta kaup stað ar af mæli sínu mið
viku dag inn 9. apr íl. Allt er fer tug um fært og 
Sel tjarn ar nes, sem búið er að slíta barnskón
um og hlaupa af sér horn in, er nú full þrosk að 
sam fé lag, nán ast full byggt og full skipu lagt og 
býð ur upp á ótal tæki færi fyr ir fólk ið sem þar 
býr. Árið verð ur varð að við burð um sem tengj
ast af mæl inu, en þar má með al ann ars nefna 
út gáfu Seltirn inga bók ar á raf rænu formi, sem 
verð ur gerð öll um að gengi leg, gerð nýrr ar 
heima síðu fyr ir bæ inn, út gáfu á veg legu af mæl
is riti auk þess sem reglu bundn um há tíð um 
verð ur gert hærra und ir höfði af þessu til efni. 
Þá mun bær inn taka þátt í há tíð ar höld um sem 
tengj ast merk is við burð um ann arra stofn ana 
á Nes inu, en fjöl marg ar þeirra fagna einnig 
stóraf mæli á þessu ári,“ seg ir Soff ía Karls dótt
ir sviðs stjóri menn ing ar og sam skipta sviðs á 
Sel tjarn ar nesi. 

„Hvaðafmælisdaginnsjálfanáhrærir,“heldur
húnáfram„þáerhugmyndinaðþéttaokkurbæj
arbúumsaman,skapagóðastemninguoghvetja
allatilþátttökuíveisluhöldunum.Aðmorgni
afmælisdagsinsættubæjarbúarekkiaðfaravar
hlutaafafmælisdeginumogallandaginnverða
stofnanirogfyrirtækiíbænummeðglaðningog
gleðiafýmsumtogafyrirbæjarbúa.Þaðerlíka
meðmikilligleðiogstoltiseméggetupplýstum
þaðaðáafmælisdeginummunumviðafhjúpaað
nýjueittveigamestalistaverkSeltirninga,Skyg
gnstbakviðtungliðeftirSigurjónÓlafsson.Verk
iðhefurekkiveriðuppiumlangtskeiðenhefur
núfengiðverðskuldaðviðhald,nýjan,glæsilega
stöpulognýjastaðsetningusemerátorginuá
mótumsundlaugarinnarogheilsugæslunnar.

Meg in há tíða höld in á Eiðis torgi
Meginhátíðarhöldafmælisdagsinsfarafram

ímiðbæjarkjarnanumokkaráEiðistorgisem
verðurskreytturháttoglágt.Þarverðurbæj
arbúumboðiðuppásértilbúiðSeltjarnarness
góðgæti,semVeislanogBjörnsbakaríframreiða.
Trúðarverðaátorginuogskemmtabörnunum,
JóhannHelgasonflyturásamtkórumInguBjarg
ar Stefánsdóttur Seltjarnarneslagið og öllum
grunnskólakrökkum,semkomaátorgið,verð
urgefinnsérstaklegamerktmargnotavatns
flaska.HvaðSeltjarnarneslagiðáhrærirþásamdi
JóhannHelgasonþaðviðtextaKristjánsHreins
sonarþegarsáfyrrnefndivarútnefndurbæjar
listamaðurSeltjarnarnessárið2007,enéghef
alltafsaknaðþessaðheyraþaðekkioftar,enda

nokkurskonarþjóðsöngurokkarSeltirninga.Í
sýningarsalnumEiðisskeriáBókasafninuverð
uropnuðsýningmeðþremurafokkarvirtustu
myndlistarkonumþeimGuðrúnuEinarsdóttur,
KristínuGunnlaugsdótturogSigrúnuHrólfsdótt
urogþykirmérsannurheiðurafþvíaðfáþærtil
aðsýnaísalnum.BæjarlistamaðurinnokkarAri
BragiKárasonverðurátorgiBókasafnsinsmeð
einvalaliðhljóðfæraleikaraoghinayndislegu
söngkonuSigríðiThorlaciusíbroddifylkingar
þarsemþauflytjablönduafþekktum,íslensk
umdægurlögumíblandviðamerískastandarda.
ÞaðmásegjaaðEiðistorgiðmuniiðaaflífiog
fjöriþvíöllfyrirtækinþarætlaaðtakaþáttí
afmælisdeginummeðeinumeðaöðrumhætti,
t.d.tilboðum,kynningum,gjöfumogöðruslíku.
Gerterráðfyriraðhátíðarhöldunumátorginu
ljúkiumkl.19.Þágefsttímitilaðfásérbitaáður
ennæstiviðburðurtekurvið,enþaðeruglæsi
legirtónleikaríSeltjarnarneskirkjuþarsemfram
komafremstutónlistarnemarTónlistarskólaSel
tjarnarnessásamtSelkórnumsemhefuræftsér
staktprógrammsemallirættuaðhafaununaf.

Pét ur H. Ár mann son tal ar 
um bygg ingaarf inn

Daginneftireðafimmtudaginn10.aprílverður
boðiðuppáflaututíróstónleikaíBókasafninu,
enlaugardaginn12.aprílferframeinnafmerk
isviðburðumafmælisársins,seméghvetSeltirn
ingatilaðmætaá,enþaðerfyrirlesturPétursH.
ÁrmannssonararkitektssemhannnefnirSetlj
arnarnesiðogbyggingararfurinn.ÞarferPétur
yfirafarmerkilegabyggingarlistarsöguSeltjarn
arnessímáliogmyndum,enhannhefurveriðað
rannsakaþessasöguumnokkurtskeið.Fyrirlest
urinnverðurhaldinníBókasafninuoghefstkl.
13,“segirSoffía.Húnbætirviðaðdagskránnasé
aðfinnaáheimasíðubæjarinsogeinnigáFace
booksíðunni.

Soff ía Karls dótt ir sviðs stjóri menn ing ar- og 
sam skipta sviðs á Sel tjarn ar nesi.

Gólfdúkur skynsamleg, smekkleg og hagkvæm lausn

-léttur í þrifum -au›veldur í lögn -glæsilegt úrval 
-fæst í 2, 3 og 4 m rúllum.FLOORING SYSTEMS

hjarta heimilisins
Eldhúsi›

þægilegt andrúmsloft
Svefnherbergi›

alltaf jafn heimilislegt
Stofan

einfaldara ver›ur þa› ekki
Forstofan

hl‡tt og mjúkt undir fæti
Ba›herbergi›

SÍ‹UMÚLA 14 • 108 REYKJAVÍK • SÍMI 510 5510

Heimilisdúkur, sígild lausn: Sérverslun me› 
gólfdúk og teppi
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Að al safn að ar fund ur Sel tjarn ar nes sókn ar verð ur hald inn laug ar dag inn 
12. apr íl kl. 10:30 í Sel tjarn ar nes kirkju. 

Fundurinnverðurísalsunnudagaskólansáneðrihæðkirkjunnar.Fundar
efniervenjulegaðalfundarstörfeinsogþaueruskilgreindístarfsreglumum
sóknarnefndir.„Viðhvetjumfólktilaðsækjafundinnognýtaþannigréttsinn
tilaðhafaáhrifástarfiðíkirkjunni,“segirífréttatilkynningufrásóknarnefnd.

Safnaðarfundur
Seltjarnarnessóknar

Sam fylk ing in mun bjóða fram 
lista við bæj ar stjórn ar kosn ing arn
ar á Sel tjarn ar nesi á kom andi vori. 
Mar grét Linda Ólafs dótt ir, bæj ar
full trúi mun leiða list ann.

MargrétLindaervaraformaður
Kvennahreyfingar Samfylkingar
innarogstarfarsemsérfræðingur
hjáVinnumálastofnun.Guðmund
urAriSigurjónssonfélagsfræðing
urskiparannaðsætilistansogEva
MargrétKristinsdóttirþaðþriðja.
Aðrirálistanumeru;EvaMargrét
Kristinsdóttirlögfræðingur,Magnús
Dalbergviðskiptafræðingur,Sigur
þóraBergsdóttirráðgjafi,JakobÞór
Einarssonráðgjafi,LaufeyElísabet

GissurardóttirþroskaþjálfiogStef
ánBergmanndósent.

MargrétLinda
leiðirlista

Samfylkingarinnar

Mar grét Linda Ólafs dótt ir.

Sig rún Hvanndal yf ir fé lags ráð gjafi Fé lags þjón ustu Sel tjarn ar ness og 
Jón Sig fús son fram kvæmda stjóri Rann sókn ar og grein ing ar und ir rit
uðu áfram hald andi sam starfs samn ing til fjög urra ára í byrj un febr ú ar. 

SamningurinnfeluríséraðRannsóknoggreiningleggiáframkannan
irfyrirefstubekkigrunnskólans,greinigögninogleggiframtilkynning
araðþvíloknu.Könnuninsnýraðhögum,líðanogneyslunemendanna
oghefurveriðgerðumárabil.Umþessarmundireru12.000ungmenni
í8.,9.og10.bekkálandinuölluaðsvarakönnuninnienaðjafnaðihef
ursvörunálandsvísuveriðum90%.Geramáráðfyriraðniðurstöður
könnunarinnarliggifyrirísíðarihlutaaprílmánaðar.

Áframsamiðvið
Rannsóknoggreiningu

Jógadýnur og fylgihlutir af 
 bestu gæðum  frá Manduka

Viridian vítamín án allra auka- 
og fylliefna

Nærandi matur Systrasamlagsins,  
meðal annars þeytingar og skot

Nærandi náttúruilmir 
og ilmvötn

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

Jafnvægið býr í Systrasamlaginu

AFGREIÐSLUTÍMI:
Virkir dagar  9 - 18
Laugardagar 10 - 16

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

Fallega hönnuð lífræn
jóga/íþrótta/þægindaföt

frá Prancing Leopard

10 tegundir!

Auglýsingasími: 511 1188
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Ari Bragi Kára son 
trompet leik ari hef ur 
ver ið áber andi í tón
list ar lífi Sel tjarn ar

ness frá unga aldri. Hann býr að 
fjöl breyttu tón list ar námi,  sem 
hófst við Tón list ar skóla Sel tjarn
ar ness og var snemma áber andi 
í ís lensku tón list ar lífi. Þrátt fyr ir 
ung an ald ur hef ur Ari Bragi skip
að sér í rað ir fremstu tón list ar
manna hér á landi. Hann er  bæj
ar lista mað ur Sel tjarn ar ness 2014 
og átj ándi Seltirn ing ur inn til að 
hljóta þá nafn bót. Ari Bragi sett ist 
nið ur með Nes frétt um í bóka safni 
Sel tjarn ar ness á dög un um og rifj
aði þar að eins upp æsku sína og 
tón list ar fer il.

Hannsegirtónlistinaalltafhafa
blundaðísérenhannhafilíkaver
iðgripinnglóðvolgurtilaðgrípaí
spilamennskustraxábarnsaldri.
Þegar faðir Ara Kári Húnfjörð
aðstoðarskólastjóri Tónlistar
skólaSeltjarnanessstofnaðiBossa
Novabandiðásínumtímafylgdist
sonurinnmeðafáhuga.Hannseg
irsumarvinnusínaþegarhannvar
sex,sjöogáttaárahafaveriðað
róta fyrirBossaNova.„Stundum
vantaðislagverksleikarameðband
inuogþávorumérfengnirkjuðarn
iralvegóumbeðiðogsagtaðspila.
Ég var líka strax tengdur lúðra
sveitinni sem pabbi stjórnaði og
fyrirmyndirmínarvorustrákarnirí
brassinuoglúðrasveitinni.Ætliég
hafiekkiveriðsexeðasjöáraþeg
arégfór fyrstuutanlandsferðina
meðlúðrasveitinni.Égspilaðilíka
eittsinnmeðílúðrasveitakeppni
enkunniengarnótur.Varðbaraað
leikaþettaeftireyranu.“

Var alltaf í kring um pabba
Arisegistalltafhafaveriðíkring

um pabba sinn í tónlistaskólan
um.„Égskrappoftþangaðílöngu
frímínútumíMýróendaekkilangt
aðfara.Hiðformlegatónlistarnám
byrjaðiáblokkflautuenmérfannst
égaldreináalmenlegumtökumá
henniogfórþáyfiráklarínettsem
églærðiáífimmár.Um12áraald
urkomdálítiðeyðaítónlistinahjá
mér.ViðfluttumþáafNesinuum
tímaoginnáMelanaíReykjavíkog

éghættiítónlistarskólanum.Þetta
tímabil stóðþóekki lengi.Þegar
égvará16.árinukviknaðiáhugi
minn á jassi. Ég fór meðal ann
arsaðhlustaágömlumeistarana,
menn á borð við Miles Davie og
égfannnýjaþörftilþessaðspila.
Húnkomaðmérmeðöðrumhætti.
Áðurhafðiéghrærstíþessuogver
iðýttsvolítiðáfram.Égleitáþað
semsjálfssagðanhlutíumhverfinu
semégólstuppíennúkomþessi
þörfinnanfrá.Ekkertíumhverfinu

þröngvaðimértilaðfaraafturaf
stað.Égfóraðhlustaogþörfintil
þessaðspilavarðtil.“

Fór aldrei á raf væddu 
braut ina

Ari segir að tónlistarsmekkur
sinnhafibreystáþessumtíma.„Ég
heltmigviðblásturinn.Fóraldrei
innárafvæddubrautinaþóttmarg
irafmínumjafnöldrumeðaeigum
viðaðsegjaminnikynslóðværuá
þeirrilínu.Þettavaráþeimtíma
þegar pönkið var að fjara út en
háskólarokkiðvarítísku.Égeraf
kynslóðraftónlistarenfórþóaldrei
innáþábraut.Tónlistarstefnurfara
jafnaníhringítímanumogmargt
semhverfurkemuraftureftilvill
íbreyttrimyndenþóallsekkiall
taf.Jassinnerekkiþeirrargerðar.
Hannbreytistognýjarútfærslurog
túlkanirkomframenígrunninner
hannsásami.Hlutiafhinniklass
ískutónlist.“

Önn ur tíðni í New York
Arisegiraldreiannaðhafakom

iðtilgreinaenhaldaávittónlist
arinnar.  „Ég fór íTónlistarskóla
FÍHþegarégvar15áraogútskrif
aðist18ára–sáyngstisemhefur

Viðtal við Ara Braga Kára son

„Þúbaraspilar“

Ari Bragi ásamt for eldr um sín um Ing unni Þor láks dótt ur og Kára Hún fjörð Ein ars syni eft ir að hafa veitt 
við ur kenn ing unni bæj ar lista mað ur Sel tjarn aressi 2014 við töku.

Eru tryggingarnar þínar í lagi?

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

VÍS – þar sem tryggingar snúast um fólk

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

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

Hafðu samband og ég fer yfir málin með þér.
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útskrifast þaðan og á sama tíma
útskrifaðistégmeðklassísktfram
haldsskólapróf.Þaðanláleiðinút
tilBandaríkjanna.TilNewYorktil
framhaldsnáms. Einhver þrjóska
varímérogmetnaðursemrakmig
áfram.Égvarífimmárvestrautan
aðégkomheimíeinaönnsvona
til þess að laga rauðu tölurnar í
heimabankanum.Ég telmighafa
haft mjög gott af dvölinni í New
York.Égkynntistlistumogmenn
ingueinsogþærgerastbestarog
sérstaklegaþvíhvaðallarlistgrein
ar voru á háum standard. Alveg
varsamahvertmaðurfóroghvað
maðursáogheyrði.Hvortþaðvar
tónlist,dans,leikhús,myndlisteða
aðheimsækjabókasafnið.Allsstað
arlámikillmetnaðuraðbakiþví
semveriðvaraðgera.Fólklagði
sig framendasamkeppninmikil.
Égheldaðéghafiveriðsnöggurað
áttamigáhversuskapandiþetta
umhverfivarogvarhvetjandiað
fylgjastmeðþví.Þettahafðimikil
áhrifásköpunargleðina.“

Sím inn fór að hringja
ArikomheimfráNewYorkíjan

úarásíðastaári.„Mérfannstgott
aðkomaheim.Þegarfréttistafmér
fórsíminnaðhringja.Mérbuðust
ýmisverkefni.Éghefhaftmikiðað
gerahérheimaalltsíðastliðiðár.
Éggethinsvegarekkineitaðþví
að stundum sakna ég New York.
Égsaknafjölbreytninnarogkrafts
ins sem einkennir menningarlíf
ið.“Arisegirnauðsynlegtaðvera
átoppnumtilþessaðnáárangrií
þvíumhverfi.„Þettaerönnurtíðni
en við erum vön hér heima. Hér
getamennleyftséraðveraaðeins
kærulausari.Þaðersvonameira
skandínavískttempóíokkur.Við
erumeinhverstaðarámilliausturs
ogvestursíþessumefnumrétteins
og íhafinu.Égerþóallsekkiað
segjaaðviðlifumíeinhverrihægð
þvíhérermargakraftmiklaaðilaað

finnabæðiítónlistinniogannars
staðarsemlátaekkertstöðvasig.“


Orðn ir tón list ar út flytj end ur

Arihefureingönguunniðaðtón
listinnifráþvíaðhannkomheim.
Hannhefurmeðalannarsveriðað
spilaíleikhúsunumogtekiðönn
ur tilfallandi verkefni að sér auk
kennslu. Hann hefur áhuga á að
komahljómsveitáfótogerþegar
farinnaðvinnaaðþví.„Enþaðer
svomikiðaðgerahjágóðumtón
listarmönnumídagaðvandierað
náfólkisamantilþessaðspila.Ég
er líka farin að huga að plötuút
gáfuogviðverðumaðsjáhvernig
tiltekst.Þessigróskaerítónlistar
lífinuhérheimanæreinnigtilann
arra landa. Íslenskt tónlistarfólk
eraðstarfaaðýmsumverkefnum
íútlöndumbæðiáeiginvegumog
einnigertónlistarfólkhéðanráðið
tilstarfaaferlendumaðilum.Ogþá
áégekkieingönguviðdægurtónlist
ogjassheldurerumviðaðfástvið
þettaáöllumsviðum.“

Ari segir enga eina skýringu á
þessu.Þærséubæðilistrænarog
viðskiptalegs eðlis. „Við eigum
margtaf frjóu fólkiog frábærum
flytjendumenþettasnýstlíkaum
aðkomastinnfyrirdyrnarefsvo
másegja.Þegarþangaðerkomið
opnastýmsirmöguleikar.“Ariseg
iraðSykurmolarnirogBjörkhafi
verið frumkvöðlar á þessu sviði.
Mezzofortehafikomiðáeftirogsíð
anSigurrós,GusGus,Ofmonsters
andmenogfleirimættinefna.„Þeg
areinnsleppurinnfyrirþákoma
aðriráeftirenþeirverðalíkaað
hafaeitthvaðaðbjóða.Viðerum
orðniralvöruútflytjendurátónlist.
MikilláhugierfyrirÍslandivíðaum
heimnúumstundir.Íslensktónlist
ogbókmenntirnarfaravíða.Tón
listinferumallt.Bókmenntaverk
eruþýddáönnurtungumál.Eigin
legaersamahvarboriðerniður.
Íslandnýturathygliumheimsinsá

ýmsum sviðum. Ástæðurnar eru
eflaustmargarogtónlistinerhluti
afþví.Íslandssándiðhljómarvíða.“

Var ekki í topp formi 
Arisegirafskaplegagottaðhafa

alistuppáSeltjarnarnesi.Velhafi
verið haldið utan um sig bæði
heimaogískólunumogGróttuþar
semhannspilaðbæðifótboltaog
handbolta.„Íþróttamaðurinnímér
fjaraðiútáþrettándaeðafjórtánda
árinuogéghættiaðstundaíþrótt
ir.Enþaðvarðþóaðeinsumtíma
vegnaþessaðumtvítugsaldurinn
vaknaðiþessiáhugiafturtillífsins.
Aðsumritilþegarégvarheimafrá
Ameríkudvölinnitókfrændiminn
migmeðséráæfingu.Éghéltaðég
væriítoppformiogóbrjótanlegur
enáæfingunnikomstégaðþvíað
svovaraldeilisekki.Ídagerégað
æfaspretthlaupmeðÍR.Þaðergott
aðeigaþaðíbakhöndinni.Miklu
betraenaðfaratilsálfræðings.Þeg
armaðurbyrjaraðhlaupaslokkn
arátónlistinni.Maðurslakaralveg
áfráhinudaglegaamstriogþeim
skyldumsemmaðurhefur tekist
áherðar.Annaðhvorteraðeiga
þettaaðeðaaðleitatilBakkusaren
hanngeturveriðsvolítiðóþægur
ogtekiðvöldinþegarminnstvarir.
Hannleikurmennmisgráttogþað
erekkihægtaðtreystaáhann.“

Arisegiraðhannséímunbetra
formieftiraðhannfóraðhlaupa.
„Þaðfylgirþvíákveðiðöryggiað
veraígóðuformi.Égþarflíkaað
standaásviðinuoghafaloftílung
unumtilþessaðblása.Trompet
innerlíkamlegaerfitthljóðfæriað
þvíleytiaðhannerekkiíóllíktog
saxafónninnogmaðurverðurað
haldaáhonumíhöfuðhæðumleið
ogmaðurblæs.“

Þú bara spil ar
EnhvaðskyldiveraArahugleikið

semskemmtilegatvikíuppvextin

umáSeltjarnarnesi.Hanntekursér
ekkilangantímatilumhugsunar.
„ÞegartónlistarskólinnáSeltjarn
arnesistóðfyrirflutningiáírskri
tónlist.Tinflautankemurmjögvið
söguíþeirritónlistogþáekkisístí
þjóðlagatónlistinni.Tinflautunnivar
barastungiðuppímigefsvomá
segja.Égmanekkieftirþvíaðég
hafiveriðspurðurumhvortéggæti
eðavildispilaáhana.Pabbisagði
„þúbaraspilar.“Viðkomumframí
DagsljósisemvarforveriKastljóss
inshjáRÚVogspiluðumáHótel
Sögu.Þettavargóðurstökkpallur
fyriröryggiðaðspilanótnalaustog
skemmtafólki.Þettavarbarahug
arsmíðsemsprattuppinnantón
listarskólans.PabbiogGylfiskóla
stjóriáttuþarmestanhlutaðmáli.
Eftiraðbrassbandiðhættivarverið
aðbiðjaþáumaðkallaþaðsaman
ogkoma frameneinsoggengur
vorumennkomirútumallt.Íhin
ogþessuverkefniþannigaðþað
varekkiauðvelt.Írskabandiðkom
ístaðinnogþávartinflautannauð
synleg.Éghefaðeinsblásiðíhana.
Svona af og til. Hún er sérstakt
hljóðfæri.Margtskrítiðviðhanaog
maðurþarfaðleggjastdálítiðyfir
þaðverkefni.“.

Jass há tíð á Nes inu 
Algengteraðbæjarlistamaður

á Seltjarnarnesi standi fyrir ein
hverjutengtlistsinniáNesinu.Er
Arifarinaðhugaaðslíku.„Júég
eraðeinsfarinnaðhugaaðhvaðég
gætigertenþaðeralltábyrjunar
reitennsemkomiðerogeftilvill
ofsnemmtaðræðaþað.Enéghefí
hugaaðkomaupplítillijasshátíðá
Seltjarnarnesiáárinu.Annaðhvort
meðvorinueðanæstahaust.“Og
þarmeðerArirokinntilþessað
sinnanæstaverkefnienSeltirning
arverðaaðbíðaogvonaaðhonum
ásamtfélögumtakistaðefnatiltón
listarveislusíðaráárinu.

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.
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16 ára reynsla og
þekking í sölu fasteigna ANDRI SIGURÐSSON

Löggiltur fasteignasali

s. 690 3111www.frittsoluverdmat.is

segirGuðmundurReykjalíníReykjavíkurApóteki
Reykja vík ur Ap ó tek er fimm 

ára, hóf rekst ur 21. mars 2009 að 
Selja vegi 2 í Vest ur bæn um, þeg
ar efna hag skrepp an stóð sem 
hæst. Eig end ur eru Guð mund
ur Reykja lín, Ólaf ur Ad ólfs son, 
Hjör dís Ás berg og Mar grét Birg
is dótt ir sem að eins er eig andi að 
Reykja vík ur Ap ó teki. Þrátt fyr ir 
það hef ur rekst ur inn geng ið vel 
að sögn Guð mund ar Reykja lín, 
fram kvæmda stjóra. 

ReykjavíkurApótekbýðurupp
áallaalmennalyfjafræðilegaþjón
ustu, gott úrval af vítamínum,
snyrtioghjúkrunarvörumogsam
keppnishæft verð. Auk þess er í
boði sú þjónusta að senda lyfin
heimtilþeirrasemeruellilífeyris
þegarogöryrkjarángjaldtökuog
hefurþaðmælstmjögvelfyrirenda
erstöðugaukningíþeirriþjónustu.
Aðeinsþarfaðhafasambandísíma
5113340 eða senda tölvupóst á
netfangið,reyap@reyap.is

- Þeg ar lagt var af stað fyr ir fimm 
árum var ykk ur vænt an lega ljóst 
að sam keppn in yrði mik il en haf ið 
vænt an lega ver ið með ein hverj ar 
vænt ing ar um það hvern ig rekst ur-
inn mundi ganga?

,,Vissulegagerðumviðþað,og
vissum að við vorum að koma í
hverfiþarsemþrjúapótekvorufyr
irogvissumlíkaaðþaðyrðierfitt
aðnáuppgóðumrekstri.Envið
höfumnáðþeimárangrisemvið
gerðumáætlanirumíupphafi,og
jafnvelgottbetur.Viðhöfumalla
tíðreyntaðverameðhagkvæmt
verðþóviðhöfumekkigefiðokk
urútfyriraðveraódýrust,envit
umaðviðerummeðþeimódýrari
ogþaðmarkmiðhefurskilaðsér
ágætlega,m.a.ímjögmörgumog
góðum viðskiptavinum í Vestur
bænum,áSeltjarnarnesiograun
ar mun víðar. Við vitum líka að
okkarviðskiptavinireruútumallt
höfuðborgarsvæðið.“

- Hef ur hlut fall sam heita lyfja 
hef ur ver ið aukast á und an förn um 
miss er um?

,,Hlutfallið hefur verið nokkuð
svipaðgegnumárinenapótekunum
beraðbjóðaþeimsemkomameð
lyfseðilsamheitalyfsemeródýr
araentilgreinterályfseðlinum.En
þaðþiggjaþaðekkiallirþóþeimsé
sagtaðþettasénákvæmlegaeins
lyf.Enþaðerekkiþarmeðsagtað
þaðvirkinákvæmlegaeinsíöllum

tilfellum.Um leiðogeinkaleyfi á
lyfirennurútkomasamheitalyfiná
markaðinn.“

Ég vil að lokum þakka okkar
góðastarfsfólkifyrirþannárang
ur sem við höfum náð og öllum
okkar viðskiptavinum í Vestur

bæ,Seltjarnarnesiogölluhöfuð
borgarsvæðinu fyrir viðskiptin
ogsamfylgdinaásíðustuárumog
vonumsttilaðþauviðskiptiaukist
ennfrekarákomandiárum,“segir
GuðmundurReykjalín.

,,Allatíðreyntaðverameð
hagkvæmverð“

Guð mund ur Reykja lín ásamt starfs mönn um Reykja vík ur Ap ó teks.     
F.v.: Guð rún Björg Ein ars dótt ir,  Þor björg Frið berts dótt ir, Mar ía 
Jó hanns dótt ir, Guð mund ur Reykja lín, Mar grét Pét urs dótt ir og 
Mar grét Birg is dótt ir.

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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facebook.com/skolahreysti  #skolahreystiMENNTA- OG 
MENNINGARMÁLARÁÐUNEYTIÐ

SKÓLAHREYSTI ER Í BOÐI LANDSBANKANS

ÁFRAM 
SELTJARNARNES!

Skólahreysti – hreystikeppni allra grunnskóla á landinu er hafin. Grunnskólar 
 á höfuðborgarsvæðinu etja kappi í Skólahreysti fimmtudaginn 27. mars kl. 19:00 

í íþróttahúsinu Smáranum í Kópavogi. Það er ókeypis inn og við hvetjum alla 
grunnskólakrakka til að mæta. Keppnin verður svo sýnd á RÚV í apríl.
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Febr ú ar mán uð ur og það sem 
af er mars hef ur ver ið vinnu sam
ur og við burða rík ur hjá eldri 
bæj ar bú um þessa bæj ar fé lags.                                                                                                                         
Nikku kvöld var hald ið 20. febr
ú ar s.l. Margt var um mann inn, 
mik ið dans að og mik ið fjör.  Þetta 
var ákveð in til raun sem heppn að
ist það vel að ákveð ið hef ur ver ið 
að fjölga skemmt un um með þessu 
sniði.

Félagsvist í boði kvennadeildar
SlysavarnardeildarVörðunnarvar
þriðjudagskvöldið 25. febrúar s.l.
Góðmætingvarákvöldiðogekki
skemmdifyrirveisluborðyfirfulltaf
allskonarkrásumoggóðgæti.Þetta
framlagVörðunnartilfélagsstarfsins
ervirkilegaþakkarvertogvelgert.

FjölmenntvarsvoíSelinukvöld
iðeftir,þarsemleikinnvarskemmti
legur og fróðlegur spilaleikur, en
síðastamiðvikudaghversmánaðar
býðurungakynslóðinþeimeldritil
samverustundarsemmælistmjög
velfyrirhjáöllumaðilum.

Gróttumessa var í kirkjunni 2.
mars. Sönghópur eldri bæjarbúa
Gömlumeistararnirtókuþáttímess
unni ásamt Litlu snillingunum og
stóðusigmeðmikilliprýðieinsog
viðvaraðbúast.

Þriðjudaginn 11. mars var svo
komiðaðbingóinuíGolfskálanum,
enþettaeríannaðsinnsemHauk
ur Óskarsson, framkvæmdastjóri
Nesklúbbsinsbýðuríbingó/ástar
pungaogkleinur.Þaðerskemmtileg
tilbreytingaðfásvonaboðogvon
andiverðurframhaldáþessu.

Kringlubíó / Kringlukráin.
Fimmtudaginn13.marsvarfariðí
bíó.MyndinGamlinginnsemskreið

útumgluggannoghvarfþóttihæfa
tilefninu,enþettaerífyrstaskipti
semhópurinnfersamaníbíó.Mynd
inþóttinokkuðfyndinogskemmti
leg.Eftirsýningunafjölmenntihóp
urinnáKringlukránaoggæddisérá
góðrisúpuásamtbrauðiogtilheyr
andi.Skemmtilegtkvöld.

Framundanerýmislegtíboðifyr
irutanhefðbundnadagskrá,enþað
mánefna:

Alla mánu daga kl. 13.30(nema
annaðsétekiðfram)erlestrarstund
ísalnumSkólabrautþarsemSólveig
Pálsdóttir,rithöfundurlesogræðir
skáldsöguBöðvarsGuðmundssonar;
Híbýlivindanna.

Fimmtu dag inn 20. mars kl. 13.30.
BingóáSkólabraut.

Fimmtu dags kvöld 25. mars kl. 
19.30. Spila kvöld Lyons áSkóla
braut.Þaðerfasturliðuráhverju
áriaðklúbburinnbýðureldriborgur
umífélagsvist.Allirvelkomnir.

Mið viku dags kvöld 26. mars kl. 
20.00.Selið/samverayngriogeldri.

Fimmtu dag inn 27. mars / 
„óvissu ferð“.ListasafnEinarsJóns
sonarverðurskoðaðundirleiðsögn.
Eftir heimsóknina þangað verður
fariðíKaffiLokaogþarsemboðið
verðuruppákaffioggóðgæti.Skrán
ingáSkólabrauteðaísíma8939800.

Fimmtu dag ur 3. apr íl kl. 13.30. 
Fé lags vistáSkólabraut.

Sunnu dag ur 6. apr íl kl. 19.30. 
Þjóð leik hús ið / Spama lot.Rútafrá
Skólabrautkl.18.45.Skráningarblað
áSkólabraut.Þeirsemhafahugá
leikhúsferðeðaviljaspyrjastfyrir
umaðradagskrárliðihafiðsamband
í síma 8939800 eða sendið póst á
kristinh@nesid.is

FÉLAGSOGTÓMSTUNDASTARF
ELDRIBÆJARBÚA

U M H V E R F I S H O R N I Ð

Ávorinþarfaðyfirfaragarðinnoglagaalltsemaflagahefurfarið
umveturinn.Matjurtabeðþarfaðstingauppoggeratilbúinumleiðog
frostferúrjörðu.

Þegarvorhretognæturfrosteruaðmestuumgarðgenginmáfara
aðhugaaðþvíaðtakatilíblómabeðumogrunnabeðum.

Þaðborgarsigekkiaðveraofsnemmaáferðinnieðaveraof„vand
virkur”.Grasflötinaþarfaðyfirfaraáhverjuvori.Lagaþarfójöfnur
meðsandiogeftilvillskeraburtfíflaogreytaburtsóleyjarogannað
illgresiáðurenþaðnærrótfestu.


Klipp ing ar lauftrjáa 

Klippingareruflestumgarðtrjámnauðsynlegartilaðþauþrífistsem
best.Greinarsemerudauðar,sjúkareðaskemmdarvaldatrénuvan
þrifumogberaðfjarlægja.Einniggetaytriaðstæðurtrjáavaldiðþví
aðvöxturogútlitverðurekkiísamræmiviðvæntingareigandans,t.d.
vegnalítilsrótarrýmis,skuggaeðasamkeppniviðannangróður.Því
geturreynstnauðsynlegtað„lagfæra“vöxtinnáýmsanhátt.Tilgangur
klippingaástofntrjámer„hjálpa“trénuaðþroskastogvaxaísam
ræmiviðupphaflegantilgangogóskireigandans.

Hvenær er rétti tím inn?
Besti tíminn til

trjáklippinga er
nokkuðumdeildur.
Oftastertalaðum
að tímabilið síðla 
vetr ar og fram á 
vorsébest,þvíþá
er greinabygging
(beinagrindin)best
sýnileg. Svoköll
uðum blæðurum
einsogbirki,hegg
og hlyn byrjar að
blæðaíbyrjunapr
ílogblæðirframílokjúní.Minniháttarklippingáblæðurumkemurþó
ekkiaðsökáþessutímabili.Eft ir laufg unfrálokjúníogframílokjúlí
erplantanímestumvexti.Sátímiþykirmjögákjósanlegurtilstærri
klippingaþvíþáertréðíbestriaðstöðutilaðbregðastviðklipping
unnioglokaásárið.

Hreins un ar dag ur
HreinsunardagurverðuráNesinu26.aprílnk.Þennandaggefst

bæjarbúumkosturáaðsetjabundnartrjágreinarogjarðvegsúrgang
ípokumútágangstétt.Starfsmennbæjarinsmunuaðhreinsunardegi
loknumhirðauppúrganginn.

Heimildir:BlómavalogSteinunnÁrnadóttirgarðyrkjustjóri.

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

Vorverkinígarðinum

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

Mikið úrval - Gerið verðsamanburð

Legsteinar og fylgihlutir
Frí uppsetning á höfuðborgarsvæðinu

og frí sending út á land
á öllum keyptum legsteinum

Við djúphreinsum: rúmdýnur, sófasett, tungusófa,
hægindarstóla, teppi og mottur.

S: 780 8319  •  Email: djuphreinsa@gmail.com

ÓDÝR HÚSGAGNA-,
DÝNU- OG TEPPAHREINSUN
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Auglýsingasími 511 1188

GuðmundurAriheitiégogskipa
égannaðsætiálistaSamfylkingar
innaráSeltjarnarnesifyrirsveitar
stjórnarkosningarnarnúívor.Ég
er25áragamallogstarfasemverk
efnastjóri.Égbýðmigframvegna
þessaðégtelmjögmikilvægtað
bæjarstjórnsveitarfélagsinsséekki
ofeinsleitogþarfáifjölbreyttsjón
armiðbæjarbúaáöllumaldriað
hljóma.Mikiðhefurhallaðástöðu
ungsfólksáNesinusíðastliðinárog
hafaákvarðanirbæjarstjórnaríhús
næðismálumhaftskelfilegáhrifá
húsnæðismarkaðáNesinuþarsem
enginaukninghefurorðiðálitlum
ogmeðalstórumíbúðum.Þettahef
urleitttilþessaðungirSeltirningar
komastekkiinnáfasteignamarkað
innáNesinuogneyðasttilaðflytja
ábrott.

Lausnbæjarstjórnarmeirihlutans
varaðlátabyggjalúxusíbúðirsem
leiðfyrireldrafólktilaðminnka
viðsigogsvoáttiungtfólkaðfly
tjainnístórueinbýlishúsin.Viðá
Nesinuvitumþóídaghversustór
mistökþessiákvörðunvarþarsem
fáirviljaseljaeinbýlishúsiðsittog
takaásigaukalántilaðflytjainní
fjölbýlishús.Einnigeróraunhæftað
ungtfólksemeraðstígasínfyrstu
skrefáhúsnæðismarkaðihafiefniá
aðfjárfestaístórumeinbýlishúsum.

Með al ald ur fer hækk andi
Stefnameirihlutanshefurleitttil

þessaðmeðalalduráSeltjarnarnesi
fersífellthækkandiogheildaríbúa
fjöldi sveitarfélagsins fer minnk
andi þrátt fyrir aukið framboð á
húsnæði.Semdæmimánefnaað
árið1998bjuggusamkvæmtHag
stofu4602 íbúaráSeltjarnarnesi
enárið2013bjugguaðeins4322á
Nesinusemerrúmlega6%fækkun
ámeðanrúmlega18%fjölgunvar
áíbúumálandinuöllu.Einniger
áhugavertaðskoðaaðþráttfyrir
aðíbúumáSeltjarnarnesihafifækk
aðáþessutímabiliþáhafaíbúará
Seltjarnarnesisemeruyfir65ára
ogeldrifjölgaðúr442uppí685en
þaðer55%hækkuná15áratíma
bili.Afleiðingarþessabreyttasam
félagsmynstursersvoaðbörnum

fer mjög fækkandi á Nesinu sem
grefurundansterkristöðuskólana
og íþróttafélagsins þar sem 25%
færrinemendureruíGrunnskóla
Seltjarnarnessenvorufyrir6árum
síðan.StjórnendurGróttuoggrunn
skólansþurfanúaðstarfaísíbreyti
legusveifluumhverfiþarsemþeir
þurfaalltaf aðverabregðastvið
aðstæðummeðþvíað fjölgaeða
fækkastarfsfólkieftirárgangastærð
um.Íslíkuumhverfiererfittaðbyg
gjauppþaðfaglegaogstöðugastarf
sembörninokkareigaskilið.

Skiln ings leysi á stöðu 
ungs fólks

Núvilégekkihljómaeinsogég
hafi eitthvað á móti því að eldri
borgarar búi á Nesinu enda eru
eldriborgararnirstórvinirmínirog
hefégunniðnáiðmeðþeimíhinu
ýmsafélagsstarfi.Þaðsemégvil
aðeinsbendaámeðþessumtölum
eraðstefnabæjarinshefurgrafið
mjögundanstöðuungsfólksáNes
inuogerþaðóásættanlegt.Þarsem
égþekkiveltilnúverandibæjarfull
trúaokkarþáveitégaðþessistefna
erekkigerðafillgirniviðungtfólk
heldurfrekarvegnaskilningsleysi
ástöðuungsfólks,semerkannski
skiljanlegtþarsemyngstibæjar
stjórnarfulltrúinnerumfimmtugt.
Ákvarðanirerujúteknarafþeim
semtakaþáttogefviðSeltirning
arviljumhaldastöðuokkarsem
sterkusveitarfélagienekkiaðeins
hverfifyrireldriborgaraáhöfuð
borgarsvæðinu þá er mikilvægt
að við breytum hugsunarhætti
okkar og hvernig við veljum inn
íbæjarstjórn.

Byggjumyfir
börninokkar

Guð mund ur Ari Sig ur jóns son skrif ar:

Guð mund ur Ari Sig ur jóns son.

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



Áka mót HK í 7.flokki karla fór 
fram í byrj un febr ú ar. Mót ið fór 
fram í Íþrótta hús inu Kórn um í 
Kópa vogi og er þetta í 18. sinn sem 
mót ið er hald ið. Um er að ræða 
stærsta hand bolta mót í land inu þar 
sem yfir 1000 kepp end ur taka þátt. 
Grótta sendi sex lið til keppni úr 7. 
flokki drengja en tals verð fjölg un 
hef ur ver ið í flokkn um að und an
förnu. 36 kepp end ur mættu fyr ir 
hönd fé lags ins og stóðu sig vel eins 
og bú ast mátti við.

Í 7. flokki er leikið samkvæmt
minniboltareglum HSÍ þar sem 4
leikmenneruinnáhverjusinniog
þátttakahversleikmannshámörkuð.
Markarskorerekkitaliðþóaðmarg
irkeppnismennleggiþaðáminniðí
leiknum.Aðalatriðiðerþóaðminn
astþessaðþettaerleikur,sérstak
lega íþessumflokkiogmikilvægt
aðþettaergaman.Gróttudrengirn
irstóðusigmjögvelogöttukappi
við fjölmörg lið um helgina. Flott
tilþrifsáustámótinuhjástrákun
um,alltfráeinföldumgabbhreyfing

um,hornaskotumoguppíþaulæft
leikkerfi.Drengirnirhafabættsig
meðhverjumótinuíveturoggreini
legtaðæfinginskilarsér.Næstamót
hjádrengjunumeráSelfossiíbyrj
unaprílogermikiltilhlökkunhjá
drengjunumfyrirþaðmót.
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G r ó t t u s í Ð a n www.grottasport.is

Sími: 588 9705
www.skautaholl.is

Opnunartímar:
Mánud.  Þriðjud og Miðvikud.

12:00 til 15:00
Fimmtudaga

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

13:00 til 19:30
Laugardaga og  Sunnudaga

13:00 til 18:00 
Skólar og sérhópar: Mánudag til föstudags

10:00 til 15:00

Ragn heið ur Kr. Sig urð ar dótt ir 
úr Gróttu gerði sér lít ið fyr ir og 
sigr aði með nokkrum yf ir burð um 
á Ís lands meist ara mót inu í kraft
lyft ing um sem fór fram í Njarð vík 
laug ar dag inn 8. mars. Ragn heið ur 
keppti í 52 kg flokki og lyfti hún 
hún sam tals 373,5 kíló um. 

Gróttaáttiglæsilegafulltrúaað
vandaáþessumótiogíflokkiung
lingasigraðiArnhildurAnnaÁrna
dóttir og Ása Ólafsdóttir sigraði
íöldungaflokki.Gróttumennfóru

heimhlaðnirverðlaunumenþeir
unnu til samtals fimm gullverð
launa,tvennrasilfurverðlaunaog
þrennrabronsverðlaunaásamtþví
aðsetjafjöldaunglingaogÍslands
meta.ÞásigraðiGróttaíliðakeppn
inni,þriðjaáriðíröðogerþarmeð
kominmeðtöluvertforskotístiga
keppninnifyrirárið2014enmark
miðiðeraðsjálfsögðuaðhaldabik
arnumáSeltjarnarnesinuþarsem
hannáheima.

Íslandsmeistaramótið
íKraftlyftingum

Seltirn ing ar og ann að Gróttu
fólk fjöl menntu í Höll ina þeg ar 
meist ara flokk ur kvenna lék gegn 
Stjörn unni í und an úr slit um Coca 
Cola bik ars ins í Laug ar dals höll
inni fimmtu dag inn 27. febr ú ar 
sl. Leik ur inn fór fjör lega af stað 
og léku okk ar stúlk ur á alls oddi 
fyrstu mín út ur leiks ins. Leik ur
inn jafn að ist síð an og var hníf
jafn þeg ar skammt var eft ir að 
fyrri hálf leik, 10 til 10. Þá sigu 
Stjörnu stelp ur fram úr og voru 
með þriggja marka for skot í leik
hléi 16 til 13.

Þessi munur hélst á liðunum
stærstanhlutasíðarihálfleiksog
varStjarnanaðeinssterkari.Þeg
ar10mínúturlifðuleikskomust
Stjörnustúlkursexmörkumyfiren
þákomgóðurkafliGróttustúlkna
enþvímiðurdugðiþaðekki til
ogþriggjamarkatapstaðreynd.
MarkaskorGróttu:EvaBjörkDav
íðsdóttirskoraði8mörk,Tinna
Laxdal skoraði 5 mörk, Unnur

Ómarsdóttirskoraði4mörk,Lene
Burmoskoraði3mörk,SóleyArn
arsdóttirskoraði2mörk,Laufey
ÁstaGuðmundsdóttirskoraði2
mörk,GuðnýHjaltadóttirskoraði
1markogAnettKöblieitt1mark.
ÍmarkinuvarðiÍrisBjörkSímon
ardóttir24skotogElínJónaÞor
steinsdóttirtvöskot.Handknatt
leiksdeildGróttuvillþakkaöllum
þeimsemmættuíLaugardalshöll
inafyrirstuðninginnogvonarað
allirmætiánæstuleikimeistara
flokkanæstuvikurnar.

GETRAUNANÚMER

GRÓTTUER
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7.flokkuráÁkamótiHK

Hluti af Gróttustrákunum sem 
tóku þátt í Ákamóti HK. Grótta átti glæsilega fulltrúa sem tóku þátt í Ís lands meist ara mót inu í 

kraft lyft ing um.

Nesbúarfjölmenntuá
leikgegnStjörnunni

Úr taks hóp ur fyr ir drengi 
fædda árið 2000 var val inn í 
lok jan ú ar. Heim ir Rík arðs son 
þjálf ari liðs ins valdi hóp inn en 
í þetta skipt ið var val inn stór 
hóp ur. 

Gróttaáttiþrjáfulltrúaíþess
umhópi,þá JóhannÞórGunn
arsson, Nökkvi Norðfjörð og

VladoGlusica.Þettaerualltleik
menn sem leika með 5. flokki
karla.JóhannÞórleikursemlínu
maður, Nökkvi er leikstjórandi
og Vlado er skytta. Strákunum
eróskaðtilhamingjumeðvalið
ogvonandiverðaþeirafturvald
irínæstaúrtakshópsemvalinn
verðuríapríl.

Úrtakshópur
drengjavalinn

Eva Björk gefur á Lene í 
bikarleiknum.



Nes frétt ir 15

MagnúsÖrnHelgason
Seltirningurársins

hjáGróttu Hvað met ur þú mest í fari ann arra?  
Húmor, já kvæðni og heið ar leika.
Hvern vild ir þú helst  hitta?  
Væri rosa lega til í að eyða einu kvöldi eða 
svo með Chuck vini mín um
Upp á halds vef síða?  Face book og 
Twitt er eru mest not að ar.
Hvað vild ir þú helst fá í af mæl
is gjöf?  Góð spurn ing. Ég veit það 
ekki. Pen ing kannski, er það ekki alltaf 
klass ískt?
Hvað mynd ir þú gera ef þú ynn ir 
5 millj ón ir í happ drætti?  Ég myndi 
gera eitt hvað klikk að. Nei samt ekki, 
myndi ör ugg lega leggja þær inn á bók.
Hvað mynd ir þú gera ef þú vær ir 
bæj ar stjóri í einn dag?  Halda áfram 
að gera vel í mál efn um ungs fólks á 
Sel tjarn ar nesi og styðja við bak ið á þeim.
Að hverju stefn ir þú í fram tíð inni?  
Stefni á að ná 5. bekk í vor og fara í 
út skrifta ferð til Marokkó um sum ar ið. 
Lengra er ég ekki kom inn.
Hvað gerðir þú í sum ar frí inu?  
Ég sá um fé lags starf eldri borg ara á 
Sel tjarn ar nesi. Einnig fór ég í ógleym an
lega ferð til Sví þjóð ar með Ung menna ráð
inu þar sem við tók um þátt í ung menna
skipt um við sænskt ung menna ráð.

Seltirn ing ur mán að ar ins að 
þessu sinni er Frið rik Árni Hall
dórs son. Hann er 19 ára upp al inn 
Seltirn ing ur og stund ar nám við 
Mennta skól ann í Reykja vík. Hann 
fer með að al hlut verk ið í upp setn
ingu Herranæt ur, leik fé lags MR, 
á verk inu Títus eft ir Shakespe
are sem nú er sýnt í Gafl ara leik
hús inu í Hafn ar firði. Einnig er 
hann með lim ur í Ung menna ráði 
Sel tjarn ar ness.

Fullt nafn?  Frið rik Árni Hall dórs son.
Fæð ing ar d. og ár?  15. febr ú ar 1995.
Starf?  Nemi við Mennta skól ann í 
Reykja vík.
Farartæki?  Strætó.
Helstu kost ir?  Já kvæð ur, hress og á 
það til að vera skemmti leg ur.
Eft ir læt is  mat ur?  
Vel eld að lamba kjöt með til heyr andi.
Eftirlætis tónlist?  Góð tón list.
Eft ir læt is í þrótta mað ur?  
Hef hald ið upp á Dav id Beck ham frá því 
að ég var polli.
Skemmti leg asta sjón varps efn ið?  
Chuck er í miklu upp á haldi og svo er 
Arre sted Develop ment einnig frá bært.
Besta bók sem þú hef ur les ið?  
Allt sem kem ur frá Dan Brown er virki lega 
gott, sér stak lega Englar og djöfl ar.
Uppáhalds leikari?  DiCaprio er flott ur 
í nán ast öllu sem hann ger ir. Hér heima er 
það lík leg ast Ólaf ur Darri.
Besta kvik mynd sem þú hef ur séð?  
Mjög marg ar góð ar, en ef ég þyrfti að 
nefna eina væri það lík leg ast Se7en.
Hvað ger ir þú í frí stund um þín um?   
Reyni að hitta vini mína og gera eitt hvað 
skemmti legt. Enda samt of oft á því að 
sitja heima í tölv unni.
Fallegasti staður sem þú hefur 
komið á?  Stykk is hólm ur í góðu veðri 
er augna konfekt. Svo sá ég ótrú lega flott 
norð ur ljós út í garði um dag inn. Það var 
magn að.

SELTIRNINGUR MÁNAÐARINS

Þorra blót ið á Nes inu sem hald ið 
var í Fé lags heim il inu þann 1. febr
ú ar s.l. var ein stak lega vel heppn
að í alla staði. Gest irn ir komu 
sjálf ir og skreyttu borð sín fyrr um 
dag inn og þyk ir fólki það vera mik
il stemmn ing og að sjálf sögðu voru 
veitt verð laun fyr ir flottasta borð ið. 

Veislansáumaðtöfraframmat
innsemvarglæsileguríallastaði.
VeislustjórikvöldsinsvarSólmund
urHólm,annállvaríhöndumÞórs
Sigurgeirssonar,stelpurnarúrkraft
lyftingadeildinnisýndumagadans,
IngóVeðurguðtóklagiðviðmiklar
undirtektirúrsalnum,happadrætt
iðvarmeðglæsilegumvinningum.
Setirningurársinsvaraðþessusinni
MagnúsÖrnHelgasonenhannhefur
unniðfrábærtstarfhjáknattspyrnu

deild Gróttu og síðan sá Margrét
ErlaMaackumtónlistinalangtfram
eftirnóttu.Gestirnirskemmtusér
konunglegaoghlökkumviðtilað
endurtakaleikinnaðári.

Ræstingar  /  Teppahreinsun
Steinteppahreinsun  /  Bónvinna

Meðhöndlun Náttútusteins
Hreingerningar  /  Flutningsþrif

Húsfélagaþjónusta ofl.

Ræsting og Ráðgjöf ehf
Alhliða hreingerningarþjónusta

S. 519 7500  •  770 4630
www.clean.is

Magn ús Örn Helga son Seltirn ing ur árs ins l.t.h ásamt fé lög um.

Þorra blóts nefnd in, Hann es, Mar ía 
Fjóla, Kar it as, Ísak og Dav íð.



Holtagarðar & Smáralind & Kringlan & Garðabær & Hringbraut

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

einstakt úrval af steinbökuðum gæðabrauðum, samlokum og heitum réttum, 

ásamt girnilegum kökum og kruðeríi.

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

Verið hjartanlega velkomin.

*Samkvæmt greiningu Creditinfo.

*


