
Þær voru hver annarri betri 
mynd irn ar sem send ar voru inn í 
ljós mynda keppn inni sem Sel tjarn
ar nes bær efndi til í til efni af Fjöl
skyldu deg in um í Gróttu 1. maí síð
ast lið inn. Dóm nefnd inni var mik ill 
vandi á hönd um en komst að þeirri 
nið ur stöðu að mynd Birg is Más 
Þor geirs son ar yrði hlut skörpust. 

Myndinþykirfangahiðglaðværa
andrúmsloftsemríktiáGróttudeg
inumáfrumleganogskemmtilegan
háttogvísaraukþesstilhversuvel
fólknautsíníbrakandiblíðusum
arfagnaðarinsíGróttu.Tværaðrar
myndirvöktueinnigathyglidóm
nefndarenþaðvorumyndirRagn
arsSmáraSigurþórssonarafGróttu

vitaséðanfrábryggjunniogmynd
SilluPálsafGróttuvitaundirkynlegu
skýjafari. Seltjarnarnesbær óskar
vinningshafanuminnilegatilham
ingjumeðsigurinnenhannhlýtur
aðlaunum14blaðsíðnaljósmynda
bók frá Ljósmyndavörum með
eiginmyndum.
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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
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allan sólarhringinn

á Eiðistorgi

Gróttuljósmyndari
verðlaunaður

Ægisíða 121
Sími 551 1717

Opið alla virka daga
frá kl. 10 – 17.30. 

Ljósmynd Birg is Más Þor geirs son ar varð hlut skörpust í 
ljósmyndakeppni sem Sel tjarn ar nes bær efndi til í til efni af Fjöl skyldu
deg in um í Gróttu 1. maí síð ast lið inn.



Ólík legt þyk ir að af frek ari upp
bygg ingu og rekstri Lækn inga minja
safns ins á Sel tjarn ar nesi verði. Þetta 
kem ur fram í nýrri stjórn sýslu út tekt 
Rík is end ur skoð un ar um samn ing 
mennta og menn ing ar mála ráðu
neyt is, Sel tjarn ar nes bæj ar, Þjóð
minja safns Ís lands og fé laga lækna 
frá ár inu 2007 um bygg ingu og 
rekst ur safn húss á Sel tjarn ar nesi 
fyr ir Lækn inga minja safn Ís lands. 
Ástæðu óvissunn ar má rekja til 
þeirr ar ákvörð un ar bæj ar yf ir valda 
á Sel tjarn ar nesi í des em ber 2012 að 
hætta rekstri Lækn inga minja safns 
Ís lands og af henda Þjóð minja safni 
Ís lands safn mun ina eft ir að ekki náð
ist sam komu lag við rík ið um auk in 
fjár fram lög til safns ins en bæj ar yf ir
völd töldu for send ur sam komulasins 
vera brostn ar.

Samkvæmt samningi ríkisins við
Seltjarnarnesbæ og fleiri aðila átti
bæjarfélagið að bera fjárhagslega
ábyrgðábygginguogrekstrisafns
ins.Aðrirsamningsaðilaráttuaðleg
gja fram tiltekin fjárframlög vegna
stofnkostnaðarenekkivar ráðgert
að þau tækju mið af byggingavísi
tölueðakostnaðarhækkunum.Gert
varráðfyriraðheildarkostnaðurvið
bygginguhússinsnæmi345milljónum
króna.Þarafskylduríkiðoglæknafé
löginleggjatil235milljónirkrónaen
Seltjarnarnesbærþaðsemávantaði
eða110milljónir.Hlutiafframlögum
ríkisinsoglæknafélagannavarerfða
gjöf Jóns Steffensen prófessors til
íslenskaríkisinssemþávarmetiná
110milljónirkróna.Súgjöfvarbund
inþeimskilyrðumaðfénuyrðivarið
íþágulækningaminjasafnsíNesstofu
áSeltjarnarnesi.Einnigskyldimennta
ogmenningarmálaráðneytiðstyrkja
reksturinnmeðárleguframlagisem
væribundiðvísitölu.

Áætlunumheildarkostnað
kominí700milljónir

Byggingarframkvæmdir hófust
haustið2008ogtóksafniðtilstarfa
áriðeftirenfluttialdreiinnínýjahús
næðiðsemennhefurekkiveriðlok
iðvið.Þegarbæjaryfirvöldsögðusig
frásamningnumumLækningaminja
safniðogafhentuÞjóðminjasafninu
muniþesstilvarðveisluvartaliðað

heildarkostnaðurvegnasafnsinsværi
kominnlangtframúráætluneðaíum
700 milljónir króna sem er tvöföld
upphæðáviðþaðsemáætlanirhöfðu
gert ráð fyrir. Bæjaryfirvöld töldu
einnigaðrekstrarkostnaðursafnsins
hefði verið verulega vanáætlaður í
upphafiogaðhlutdeildbæjarfélags
insíhonumværiofmikilmiðaðvið
hlutdeildríkisins.

UppgjörviðSeltjarnarnesbæ
oglæknafélagið

ÍúttektRíkisendurskoðunarkemur
framaðstjórnvöldþurfiaðbregðast
viðtveimurmálumíþessusambandi.
Annarsvegarhvernigstandaskuliað
fjárhagsleguuppgjöriviðSeltjarna
nesbævegnastofnframlagaaðupp
hæð75milljónirkrónasemríkissjóð
urlagðibæjarfélaginutiláárunum
2007til2010ogríkiðásamningsbund
innendurkröfuréttá.Hinsvegarhvort
ogþáhvernigríkiðgetiefntþákvöð
sem það tók á sig þegar það sam
þykktiárið2000aðþiggjaerfðaféJóns
Steffensenprófessors,semLæknafé
lagÍslandsvarðveitti,ognýtaþaðí
þágulækningaminjasafnsíNesstofu
áSeltjarnarnesi.Fyrirligguraðhvorki
menntaogmenningarmálaráðuneyti
néþjóðminjavörðurteljafýsilegtað
ríkiðrekisérstaktlækningaminjasafn,
hvorki sem sjálfstæða einingu né
semdeildinnanÞjóðminjasafnsins.
Séþaðendanlegákvörðunberríkinu
aðsemjaviðLæknafélagÍslandsum
hvaðverðiumáðurnefnterfðafé.
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www.borgarblod.is

Eiðistorgið
-miðbærinnokkar

Leið ari

Hvernig væri að breyta húsi
Lækningaminjasafnsins

í golfskála?

Nesbúinn

SegjamáaðEiðistorgiðsémiðbærokkarSeltirninga.Á
síðastaárihefurveriðtekiðtilhendinniviðlagfæringar
átorginu.Lagfæringarsemvoruorðnarmjögbrýnaren

torgiðhélthvorkivindinévatni.Núerorðiðalltannaðaðsjá
Eiðistorgiðsemerbæðibjartogþrifalegt.Áhverjummorgni
erþaðlagfærtogþrifiðogeralltannaðaðkomaþangað.Við
þaðhefurmannlífiðveriðaðaukast.Fleirafólkgerirsérleiðí
torgiðenáður.

Enguaðsíðurernauðsynlegtaðaðfáfleirafólktilþessað
komaþangað.Þaðmyndistyrkjaþáþjónustusemfyrirerog
gefafleirumtækifæritilþessaðstarfaþar.

FramhafakomiðhugmyndirumundirgöngundirNesveg
innsemtengjamynduHrólfsskálamelinnviðEiðistorgið.Þeg
arbyggingaframkvæmdunumlíkurámelnumþarfaðbæta
aðgenginiðurátorgið.Þaðmyndiaukaumferðþangaðog
einnigauðveldaskólakrökkum,sembúafyrirneðanNesveginn
aðfaraískólannogaukaumleiðöryggiþeirra.Súbæjarstjórn
semkosinverður31.maínæstkomandiþarftakaþettamáltil
athugunarínáinniframtíð.EflingEiðistorgsinsereittframfara
málaáSeltjarnarnesi.

Sími: 565-7070
100% endurgreiddur vsk af vinnu

Algeróvissaum
Lækningaminjasafnið



•	 ÁFRAM lægsta útsvarsprósentan á 
höfuðborgarasvæðinu

•	 LÆKKUN álagningar fasteignaskatts  
árið 2015

•	 HÆKKUN á tómstundastyrk úr 30 þúsund 
krónum í 50 þúsund krónur árið 2015

•	 LÆKKUN leikskólagjalda um 25%

•	 Tómstunda- og félagsmálafræðingur  
í Skólaskjólið

•	 Fjölþætt þjónusta fyrir unga sem aldna  
– tryggjum að eldri borgarar geti búið sem 
lengst heima

•	 Metnaðarfullt skólastarf og víðtæk 
samvinna í skóla málum

•	 Lifandi bær með áherslu á lýðheilsu og 
fjölskyldur

•	 Metnaðarfull stefnumótun á sviði 
umhverfismála – umhverfisvænn 
náttúrurbær í fremstu röð

KOSNINGAMIÐSTÖÐ
Kosningamiðstöð Sjálfstæðisfélags Seltirninga að Austurströnd 3, 

opin mánudaga til fimmtudaga frá kl.17:00 til 19:00. Föstudaga bjóða 
frambjóðendur uppá vöfflukaffi á Eiðistorgi frá kl.16:00 til 18:00

Lífsgæðin eru á Nesinu 
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Ásgerður Halldórsdóttir

Bjarni Torfi Álfþórsson

Magnús Örn Guðmundsson

Katrín Pálsdóttir

Guðmundur Magnússon

Sigrún Edda Jónsdóttir

Karl Pétur Jónsson

Sigríður Sigmarsdóttir

Sjálfstæðisflokkurinn á Seltjarnarnesi
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Sel tjarn ar nes bær veitti jafn rétt
is við ur kenn ingu bæj ar ins þann 8. 
maí en slík við ur kenn ing er veitt 
einu sinni á hverju kjör tíma bili 
til þeirr ar stofn un ar eða fyr ir tæk
is í bæj ar fé lag inu sem mest hef ur 

unn ið að fram gangi jafn rétt is á ætl
un ar og/eða sýnt jafn rétt is mál um 
sér stak an al hug í verki. Að þessu 
sinni hlutu Bóka safn Sel tjarn ar
ness, Grunn skóli Sel tjarn ar ness 
og Tón list ar skóli Sel tjarn ar ness 
við ur kenn ing ar. 

Bókasafn Seltjarnarness hef
urstaðiðfyrirsérstakrivitundar
vakningumeðalunglingsdrengjatil
aðhvetjaþátilogstuðlaaðlestri
bóka.Íþvískynihefurbókasafnið
fengiðrithöfundtilaðræðavíttog
breyttummáttogmeginbókarinn
armeðþvíaðbjóðaþeimíheim
sókn á Bókasafn Seltjarnarness.
Á bókasafninu hafa einnig verið
kynntarbækursemfalliðgetaað
bókmenntaáhuga ungra manna.
Vitundarvakninginfórframs.l.vet
ur.GrunnskóliSeltjarnarnesshefur
unniðJafnréttisogmannréttinda
stefnufyrirskólannsemtekurann
arsvegartilnemendaoghinsvegar
tilstarfsfólks.Þessistefnavarkynnt
á vordögum 2012. Jafnréttis og
mannréttindastefnanbyggirm.a.á
jafnréttisáætlunSeltjarnarnesbæj
ar.Meðstefnunniuppfyllirskólinn
18.greinjafnréttislagaumaðfyrir
tækiogstofnanirþarsemstarfaflei
rien25starfsmennskulusetjasér
jafnréttisáætluneðasamþættajafn
réttissjónarmiðístarfsmannastefnu
sína.TónlistarskólaSeltjarnarness
hefurtekistaðlaðakonurjafntsem
karlatilstarfaogstúlkurjafntsem
drengitilnáms.Viðskólannstarfa
14karlarírúmlega8stöðugildum
og9konurítæplega6stöðugildum.
113stúlkurog101drengurstunda
núnámviðskólann.Skólanumhef
ur þannig tekist að skapa bland
aðanvinnustaðognámsumhverfi
þarsemfærnioghæfileikarbeggja
kynjafánotiðsín.
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Kári Hún fjörð Ein ars son hef ur ver ið ráð inn skóla
stjóri Tón list ar skóla Sel tjarn ar ness og mun taka við 
starf inu að loknu sum ar hléi 1. ágúst n.k. Kári hef ur 
starf að við skól ann sí 24 ár og þar af að stoð ar skóla
stjóri sl. 17 ár. 

KárierHúnvetningur.FædduroguppalinnáBlöndu
ósiensegistlönguorðinnSeltirningurvegnaþessað
hannhafilítiðstarfaðannarsstaðareftiraðhannkom
suður.Kárihefurlokiðmeistaranámiítónlistarkennslu
fráNorthwesternUniversity,Illinois,USA.Tónlistar
skólinnáSeltjarnarnesihefurstækkaðmikiðáþessum
tímaogþaðsemmeiraeraðnemendumhefurverið
aðfjölgaþóttbörnumhafifremurfækkaðíbæjarfélaginu.Þennanvöxtogvið
gangskólansmáaðmörguleytiþakkasamstarfiKáraogTónlistarskólinnhefur
stækkaðmikiðáþessumtímaogþaðsemmeiraeraðnemendumhefurveriðað
fjölgaþóttbörnumhafifremurfækkaðáSeltjarnarnesi.Þennanárangurmáum
margtþakkanánuoggóðusamstarfiKáraogGylfaGunnarssonarsemnúlætur
afstörfumskólastjórasökumaldurs.Káriáþvínúþegarstóranþáttíuppbygg
inguskólastarfsognúverandistöðutónlistarskólansogeinnigSkólalúðrasveitar
Seltjarnarnesssemhannhefurleittumárabil.ÞegarNesfréttirinntuKáraeftir
þvííviðtalifyrirnokkruhvaðhannteldibúaaðbakiauknumáhugakrakkaá
hljóðfæraleiksvaraðihannþvítilaðþóttástæðurnargetiveriðýmsarþákunni
svariðviðspurningunniaðveraeinfalt.Fólkveljiþaðsemfinnstskemmtilegt.
„Áþessumaldrierufæstirkrakkarfarinaðveltamöguleikumframtíðarinnar
fyrirsér.Hvortþauætlaaðverðalögfræðingar,flugmenn,kennarareðaeitthvað
annað.Þauerumeiraaðhugleiðahvaðségaman.Égheldaðþarnaséfremur
umeinfaldarskýringaráborðviðþessaraðræðaenaðátthafisérstaðeinhver
djúpstæðvitundarvakningumhljóðfæraleik.”

Káritekurvið
Tónlistarskólanum

JAFNVÆGIÐ BÝR Í SYSTRASAMLAGINU!

Lífræna  
Systrasamlagskaffið  

með lífrænni mjólk. Borið 
fram í  niðurbrjótanlegum 

umbúðum. Það gerist 
ekki betra!

Nærandi sálarfæða  
Systrasamlagsins; 

samlokur, þeytingar, 
skot, croissant og 

margt fleira.

SUÐURSTRÖND 10, SELTJARNARNESI  
Við sundlaugina og World Class.
www.facbook.com/Systrasamlagid
Sími: 511 6367

AFGREIÐSLUTÍMI:  
Virkir dagar 9 - 18
Laugardagar 10 - 16

Sápurnar frá Dr. Bronner 
eru 100% náttúrulegar, 

lífrænar,  ilma dásamlega, 
fair trade og henta allri 

fjölskyldunni.
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35 black
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9 yellow

RGB
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Á mynd inni eru Ragn ar Jóns son í jafn réttis nefnd, Ólína Thorodd sen 
skóla stjóri Grunn skóla Sel tjarn ar ness, Gylfi Gunn ars son skóla stjóri  Tón
list ar skóla Sel tjarn ar ness, Snorri Að al steins son fé lags mála stjóri, Soff ía 
Karls dótt ir sviðs stjóri menn ing ar og sam skipta sviðs Sel tjarn ar ness og 
Guð rún Vil hjálms dótt ir for mað ur jafn réttis nefnd ar Sel tjarn ar ness.

Kári Hún fjörð
Ein ars son.

Skólarnirhlutu
jafnréttisviðurkenningar



SELTJARNARNES

Eitt samfélag og jöfn tækifæri fyrir alla
 - Helstu áherslur

Bæta þjónustu við íbúa 
 - Við viljum snúa við íbúaþróun 
á Nesinu með nýjum lausnum í 
húsnæðismálum ungra fjölskyldna 

 - Við viljum að farið verði strax í 
byggingu hjúkrunarheimilis  

 - Við viljum hækka tómstundastyrki í 
50.000 kr. 

Efla skóla- og uppeldismál
 - Við viljum skóla þar sem eru bestu 
kennararnir, besti aðbúnaðurinn og 
ánægðustu nemendurnir 

 - Við viljum efla samstarf á milli 
skólastiga til að mæta þroska 
einstaklingsins 

Bætt skipulag í góðu umhverfi
 - Við viljum bætt vinnubrögð í 
skipulagsmálum, sem byggjast 
á nánu samstarfi við íbúa og 
samfellu í vinnu frá hugmynd til 
mótaðrar tillögu 

 - Við viljum vernda náttúruperlur 
og menningar- og söguminjar 
Seltjarnarness, enga byggð eða 
röskun á Vestursvæðunum 

Ýmis mál
 - Við viljum að ráðinn verði 
ópólitískur bæjarstjóri 

 - Við viljum að lýðræðisleg 
vinnubrögð, gagnsæi og samráð við 
íbúa einkenni stjórnsýslu bæjarins
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Gert er ráð fyr ir að öll ung menni 
á Sel tjarn ar nesi fái vinnu hjá bæj
ar fé lag inu í sum ar en nú er ver ið 
að leggja loka hönd á ráðn ingu sum
ar starfs fólks til bæj ar fé lags ins. Sel
tjarn ar nes bær er eina bæj ar fé lag ið 
á höf uð borg ar svæð inu sem býð ur 
öll um náms mönn um, sem lok ið 
hafa 8. bekk og eru með lög heim ili 
í bæj ar fé lag inu, sum ar vinnu. 

Annars vegar er um að ræða
Vinnuskólafyrirnemendurí8.og9.
bekkjumfædda1999og2000semfá
vinnuþrjáoghálfantímaádagfjóra
dagavikunnaryfirsjöviknatímabil.
Einnigerumaðræðavinnuskólafyr
irnemaí10.bekkfædda1998sem
fávinnusjöstundirádagfjóradaga
vikunnar.Ekkierunniðáföstudög
um en starfstímabil Vinnuskólans
nærfrá10.júnítil25.júlí.Þáerum
aðræðasumarstörffyrirnemend
ur 17 ára og eldri fædda frá 1997
enþarerumaðræðaalmenngarð
yrkjustörf,verkamannastörf,skap
andisumarstörfogýmisafleysinga

störf.Einnigerungmennum20ára
ogeldrifæddumfrá1996boðinstörf
semflokkstjórarogleiðbeinendur
vegnaævintýraogleikjanámskeiða
ogsmíðavallar.Núþegarerbúiðað
lokafyrirumsóknirerljóstaðauk
grunnskólanemana í 8., 9. og 10.
bekkjumfáum200námsmenn17ára
ogeldrisumarstarfhjábænumen
umsóknumfjölgaðitilmunafráárinu
áður,samkvæmtfréttatilkynningu
fráSeltjarnarnesbæ.ÁsgerðurHall
dórsdóttirbæjarstjórisegiraðfram
takbæjarinsgagnvartsumarvinnu
námsmannaséekkinýttafnálinnien
íkjölfarkreppunnarþegarljóstvar
aðnámsmennfæruámisviðalmenn
störf,semþeimhöfðustaðiðtilboða
hafiveriðákveðiðaðvendakvæði
íkrossogbjóðaöllumnemumeftir
8.bekksumarstarf.Húnbendirjafn
framtáaðhúnséstoltyfirþvíað
bæjarfélagiðleggifjármuniíaðveita
öllumnámsmönnumísinniheima
byggð,þ.m.t.háskólafólki,tækifæri
tilaðaflasértekna.

Allirfásumarvinnu

Eins og vera ber á þess um árs
tíma taka fram kvæmd ir í bæj ar
fé lag inu mik inn kipp. Sam kvæmt 
upp lýs ing um frá Gísla Her
manns syni sviðs stjóra um hverf is
sviðs bæj ar ins eru fjöl mörg verk
efni í gangi. „Með al þess sem 
hæst ber er snyrt ing og fegr un 
bæj ar ins en von bráð ar fáum við 
hóp skóla fólks til liðs við okk ur 
til að taka bæ inn í gegn,” seg ir 
Gísli. 

„Viðhöfumveriðaðhaugsetja
grjótfráLýsisreitnumviðBygg
garðstangaenhugmyndinerað
boraþareftirheituvatni.Núna
erumviðaðundirbúaþettaverk
efni með því að bora þrjár til

raunaholurenþaðermikilvægt
áðurenlagterútíframkvæmdir
við virka borholu. Við Suður
strönderumviðaðundirbúagerð
hljóðmanarogeinnigstenduryfir
lagnavinnavegnahitaveitunnar.
Svæðiníkringumfótboltavöllin
verðasnyrtogbyrjaðeraðvinna
að frágangi á svæði í kringum
vinnuaðstöðugolfvallarins.Þáeru
alltaf fjölbreyttverkefni í gangi
semviðíáhaldahúsinuhöfumá
okkarkönnuenþaðeralltafgam
anáþessumárstímaþegarfram
kvæmdireruíhámarkiogunga
fólkið er að tínast til starfa hjá
okkur,”segirGísliaðlokum.

Framkvæmdirá
Nesinuísumar

Kátt var á hjalla í Fé lags heim
ili Sel tjarn ar ness sunnu dag
inn 11. maí þeg ar hljóm sveit 
Geir munds Val týs son ar hélt þar 
fjöl skyldu ball síð deg is. Að dans
leikn um stóðu Sel tjarn ar nes kirkja 
og Sel tjarn ar nes bær. 

Fyrr um daginn var viðamikil

afmælisdagskráhjákirkjunniþar
sem vinasöfnuður frá Sauðár
króki tókþátt í guðsþjónustu og
kirkjukórinn stóð fyrir tónleika
haldi.Fjöldifólkslagðileiðsínaá
ballið og naut þess að dansa og
syngja undir lögum Geirmundar
semallirkunnu.

Seltirningar
sveifluðusér

Tónstöf um, sam starfs verk
efni Bóka safns Sel tjarn ar ness 
og Tón list ar skóla Sel tjarn ar ness 
lauk á þess um vetri með tón leik
um lengra kom inna pí anó n em
enda Að alh eið ar Egg erts dótt ur í 
byrj un maí. 

Húsfyllir var á tónleikunum en
þeir sem fram komu voru Anna
Bergljót Gunnarsdóttir, Sólrún

GuðjónsdóttirogFriðrikGuðmunds
sonsemöllhafaveriðnemendur
Aðalheiðarfráungaaldrioghafa
lokið6.stigiípíanóleik.AnnaBerg
ljót laukaukþessframhaldsprófi
vorið2012ogFriðrikstefniránám
ítónsmíðum.Verkináefnisskránni
vorueftirBeethoven,Bartók,Chop
in og Gade auk þess sem Friðrik
frumfluttiverkeftirsjálfansig.

Húsfyllirá
Tónstöfum

Berg ljót Gunn ars dótt ir, Sól rún Guð jóns dótt ir og Frið rik Guð munds son 
ásamt Að alh eið i Egg erts dótt ur tónlistarkennara.



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.

*
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Um 800 manns sóttu Fjöl skyldu dag inn í 
Gróttu, sem hald inn var há tíð leg ur í 13. sinn, 
fimmtu dag inn 1. maí. Gest ir nutu veð ur blíð
unn ar og alls þess besta sem Grótt an og dag
skrá in höfðu upp á að bjóða. 

Börninsóttusmiðjuríflugdrekagerðogrann
sóknumúrsjávarríkinu,harmonikkuleikarilék
undirberumhimni,börninlékusérífjöruborð

inuogfærrienvildukomustuppívitann.Trú
badorinnKKvarsérstakurgesturoglékogsöng
fyrirgestiíAlbertsbúð.HönnunarsýningVolka,
semhannahúsgögnútfrálögunvita,varívita
varðarhúsinuogElsaNielsensýnditölvugerð
arljósmyndiríFræðasetrinu.ÍFræðasetrinufór
einnigframandlitsmálun,semnautmikillavin
sældaogvöfflusalanslóöllmet.

MetaðsóknáGróttudegi

16 ára reynsla og
þekking í sölu fasteigna ANDRI SIGURÐSSON

Löggiltur fasteignasali

s. 690 3111www.frittsoluverdmat.is

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.



  Bæjarstjórnarkosningar  á Seltjarnarnesi  31. maí 2014. 
	  

Kjörfundur verður haldinn í Valhúsaskóla við Skólabraut. Hefst hann kl. 09:00 og lýkur kl. 22:00.  
       

l. Kjördeild. ll. Kjördeild. lll. Kjördeild.      

Ísl. bús. á Norðurl.   Skólabraut  
Austurströnd Kolbeinsmýri Sólbraut  
Bakkavör Lambastaðabraut  Steinavör    
Barðaströnd Látraströnd Suðurmýri  
Bollagarðar Lindarbraut  Sæbraut  
Eiðismýri Melabraut Sævargarðar   
Eiðistorg Miðbraut Tjarnarból   
Fornaströnd Nesbali                 Tjarnarmýri          Hús:  
Grænamýri Neströð Tjarnarstígur        Berg 
Hamarsgata Nesvegur Unnarbraut          Blómvellir 
Hofgarðar Sefgarðar Valhúsabraut       Bollagarðar 
Hrólfsskálamelur Selbraut Vallarbraut           Ráðagerði 
Hrólfsskálavör Skerjabraut Vesturströnd   
Kirkjubraut   Víkurströnd   
         
                                                       Eftirtaldir listar eru í kjöri: 

B- listi  Framsókn og óháðir D- listi  Sjálfstæðisflokkur   
Nr. Nafn frambjóðanda, heimilisfang. Starfsheiti Nr. Nafn frambjóðanda, heimilisfang. Starfsheiti 
1 Guðmundur Einarsson,   Víkurströnd 14.   Viðskiptafræðingur 1 Ásgerður Halldórsdóttir,   Bollagörðum 1.      Bæjarstjóri 
2 Þorsteinn Sæmundsson,   Vesturströnd 4.    Alþingismaður 2 Guðmundur Magnússon,   Valhúsabraut 4.     Framkvæmdastj. 
3 Kristjana Bergsdóttir,   Hrólfsskálavör 9.    Kerfisfræðingur 3 Bjarni Torfi Álfþórsson,   Barðaströnd 41.     Framkvæmdastjóri 
4 Sigurður E. Guðmundsson,   Skólabraut 8.   Flugstjóri  4 Sigrún Edda Jónsdóttir,   Selbraut 84.     Viðskiptafræðingur  
5 Björn Ragnar Bjarnason,   Selbraut 30.   Viðskiptafræðingur 5 Magnús Örn Guðmundsson,  Melabraut 27. Viðskiptafræðingur 
6 Edda Sif Bergmann Þorvaldsd.,   Austurströnd 2.  Sérkennari 6 Karl Pétur Jónsson,   Barðaströnd 5.     Framkvæmdastjóri 
7 Sigrún Þorgeirsdóttir,   Látraströnd 42.   Málfræðingur 7 Katrín Pálsdóttir,   Víkurströnd 5.     Háskólakennari  
8 Stefán E. Sigurðsson,   Skerjabraut 5.   Flugstjóri 8 Sigríður Sigmarsdóttir,   Unnarbraut 19.     Sölustjóri 
9 Íris Gústafsdóttir,   Eiðistorg 5.     Hárgreiðslumeistari 9 Lýður Þór Þorgeirsson,  Barðaströnd 19   Framkvæmdastjóri 
10 Guðbjörg Hannesdóttir,   Skólabraut 5 .   Fyrrverandi skólaliði 10 Ásgeir G. Bjarnason,   Unnarbraut 17.    Hagfæðingur 
11 Hildur Aðalsteinsdóttir,   Melabraut 22.    Leikskólasérkennari 11 Ásta Sigvaldadóttir,   Selbraut 34.     Verkefnastjóri 
12 Svala Sigurðardóttir,   Kirkjubraut 6.     Fyrrverandi skólaritari 12 Hrefna Kristmannsdóttir,   Látraströnd 30.   Prófessor emeritus 
13 Dóra Sigurðardóttir,   Víkurströnd 14.    Hjúkrunarfræðingur 13 Magnús Ingi Guðmundsson,   Valhúsabraut 4.     Nemi 
14 Erna Kristinsdóttir,   Skólabraut 3.    Fyrrverandi iðnrekandi 14 Lárus B. Lárusson,   Lindarbraut 8.     Flugstjóri 
	   	  
N- listi  Neslistinn S- listi  Samfylkingin 
Nr. Nafn frambjóðanda, heimilisfang. Starfsheiti	   Nr. Nafn frambjóðanda, heimilisfang. Starfsheiti 
1 Árni Einarsson,  Eiðistorg 3.    Framkvæmdastjóri 1 Margrét Lind Ólafsdóttir,  Hofgörðum 21.     Sérfræðingur 
2 Hildigunnur Gunnarsdóttir,  Melabraut 40.  Framhaldssk.kennari 2    Guðmundur Ari Sigurjónsson, Skólabraut 7. Tómst.-og fél.m.fr. 
3    Brynjúlfur Halldórsson, Tjarnarmýri 37.    Matreiðslumeistari        3    Eva Margrét Kristinsdóttir,  Melabraut 30.      Lögfræðingur 
4  Ingunn Hafdís Þorláksdóttir,   Melabraut 11.     Skólaritari 4    Magnús Dalberg,   Nesbala 106.     Viðskiptafræðingur 
5    Ragnhildur Ingólfsdóttir,   Tjarnarstígur 20.     Arkitekt 5    Sigurþóra Bergsdóttir,    Nesvegi 123.     Ráðgjafi 
6    Oddur Jónas Jónasson,   Melabraut 2.    Þýðandi 6    Jakob Þór Einarsson,   Miðbraut 1.     Leikari og ráðgjafi 
7    Rán Ólafsdóttir,   Unnarbraut 7.     Háskólanemi 7    Laufey Gissurardóttir,    Melabraut 30.     Þroskaþjálfi 
8    Guðbjörg Eva Pálsdóttir,   Lindarbraut 8.     Menntaskólanemi 8    Stefán Bergmann,  Hamarsgötu 2.     Líffræðingur 
9    Axel Kristinsson,   Unnarbraut 7.     Íþróttaþjálfari 9    Hrafnhildur Stefánsdóttir,  Sævargörðum 12. Bókas. -og uppl.fr. 
10  Halldóra Jóhannesdóttir Sanko,  Eiðistorg 5.     Þroskaþjálfi 10  Guðrún Lilja Kvaran,   Barðaströnd 1.     Meistaranemi 
11  Björgvin Þór Hólmgeirsson,  Melabraut 8.  Handknattleiksmaður 11  Sladjana Radinovic,   Austurströnd 12.     Skólaliði 
12  Helga Charlotte Reynisdóttir,    Eiðistorg 3.     Leikskólakennari 12  Gunnlaugur Ástgeirsson,   Nesvegi 121.     Kennari 
13  Jens Andrésson,   Grænumýri 28.     Vélfræðingur 13  Kalla Björg Karlsdóttir,   Selbraut 6.     Framkvæmdastjóri 
14  Kristín Ólafsdóttir,   Vallarbraut 2.     Eiturefnafræðingur 14  Ágúst Einarsson,   Fornuströnd 19.     Prófessor 
 

Kosning utan kjörfundar er í Laugardalshöll frá og með 19. maí til kjördags, alla daga frá kl. 10:00 til 22:00 
Kjörskrá Seltjarnarnesbæjar liggur frammi frá 20. maí 2014, almenningi til sýnis, í þjónustuveri á 
bæjarskrifstofum Seltjarnarness Austurströnd 2, 1. hæð, á opnunartíma skrifstofunnar.   
Hvar ertu á kjörskrá? Einnig er bent á vefinn:  http://www.kosning.is/sveitarstjornarkosningar-2014/kjorskra/ 
Kosningavefur Innanríkisráðuneytisins er:   www.kosning.is    
Talning atkvæða hefst að loknum kjörfundi.  
Yfirkjörstjórn verður með aðsetur á 2. hæð Valhúsaskóla meðan á kjörfundi stendur.    

Munið eftir persónuskilríkjum. 
 

Yfirkjörstjórn Seltjarnarnesbæjar, 
Pétur Kjartansson, formaður 
Þórður Búason 
Gróa Kristjánsdóttir  
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„Stóra fram tíð ar verk efni okk
ar hér á Sel tjarn ar nesi er að laða 
ungt fjöl skyldu fólk til bæj ar fé lags
ins. Sú slag síða sem kom in er í 
íbúa sam setn ing una hef ur áhrif á 
skóla sam fé lag ið og æsku lýðs og 
íþrótta starf ið, en einnig tekju lega 
séð ef fólki á starfs aldri fækk ar 
hlut falls lega gagn vart öðr um ald
urs hóp um. Það breyt ir því ekki að 
við vilj um sjá vel um íbú ana okk ar 
á hvaða aldri sem þeir eru. Ástæð
ur þess ar ar stöðu eru eink um hátt 
fast eigna verð, það eru dýr ar fast
eign ir sem yngra fólk ræð ur illa 
eða ekki við að kaupa. Þjón ustu
gjöld vegna barna og ung menna 
hafa líka ver ið í hærri kant in um 
í sam an burði við ná granna sveit
ar fé lög in. Þetta tvennt fæl ir ungt 
fjöl skyldu fólk frá þótt það vilji búa 
á Nes inu. Fast eigna verð ið ræðst af 
fram boði og eft ir spurn. Fólk vill 
fá það verð fyr ir eign ir sín ar sem 
best býðst. Það er ekki á verk
sviði bæj ar yf ir valda að skipta sér 
af því. Þess vegna verð ur að leita 
ann arra leiða. Þar koma þjón ustu
gjöld in til sög unn ar og hvern ig 
bæj ar fé lag ið get ur á ann an hátt 
kom ið til móts við þenn an hóp,“ 
seg ir Árni Ein ars son, bæj ar full trúi 
og odd viti Neslist ans á Sel tjarn ar
nesi, í spjalli við Nes frétt ir.

ÁrnisegiraðSeltjarnarnesbær
hafiekkiþurftogmunivæntanlega
ekkiþurfaaðleggjaféogfyrirhöfn
íuppbygginguatvinnumála,líktog
mörgsveitarfélög.Þvíséhægtað
einbeitaséraðþjónustuhlutverk
inu.Hannsegiraðnúverandibæj
arstjórnhafitekiðviðbæjarsjóðií
hallarekstri,semhafiveriðóviðun
andi.Hannviðurkenniraðhrunið
hafikomiðillaviðSeltirningarétt
einsogaðra.„Viðstóðumframmi
fyrir atvinnusamdrætti hjá fólki
semdregiðgatúrtekjumbæjarfé
lagsins.Útsvarstekjurgátu lækk
aðvegnaminniteknaogútsvars
greiðendumjafnvelfækkaðvegna
atvinnumissis. Seltjarnarnesbær
stóðþvíframmifyrirsambærileg
umvandaogönnursveitarfélög.
Þaðhjálpaðirekstrisveitarfélags
ins vitaskuld að margir tóku út
séreignalífeyrissparnaðtilþessað
fleytaséráfram.“

Unniðþvertáflokka
Árni segir að unnið hafi verið

þvertáflokkaogframboðtilþess
aðvinnaúrþessari stöðu.Settir
hafi verið á sérstakir vinnufund
irbæjarstjórnartilviðbótarhefð
bundnum bæjarstjórnarfundum
viðundirbúningfjárhagsáætlana,
þannigaðallirbæjarfulltrúarkomu
aðþvíaðvinnaþær.Þannighafi

orðiðtiluppbyggilegurfarvegurfyr
irsamskiptiminniogmeirihluta.
,,Þettaerubreyttvinnubrögðfrá
fyrritíðþegarminnihlutinnkomað
málumfullmótuðumáafgreiðslu
stigiogáttiekkiaðrakostienað
greiðaatkvæðiannaðhvortmeð
eðaámótieðabókaíbakogfyrirtil
þessaðkomasínumstefnumálum
ogáherslumað.Viðmátumstöð
una þannig að skapa þyrfti sam
stöðu um rekstur bæjarfélagsins
ogvinnaokkursamanútúrvand
anum.Þaðværibeinlínisóábyrgt
að efna til togstreitu í stað þess
aðleitasameiginlegralausna.Um
þettaskapaðistgóðsáttogéger
þakkláturöllumfélögummínumí
bæjarstjórn,hvaríflokkisemþeir
standa,fyriraðsýnaþessaábyrgð.
Persónulegaerégekkifyrirskot
grafahernaðogómálefnalegtskít
kast, enda er verkefnið að vinna
sembestaðhagsveitarfélagsinsog
velferðíbúanna.Ekkiaðþaðsnú
istumokkurbæjarfulltrúanaeða
flokka.Þaðvart.d.samstaðaumað
haldaleikskólagjöldumóbreyttum,
tómstundastyrkirvoruhækkaðirog
lögðvaráherslaáíþróttaogtóm
stundastarfið.Þávoruhúsaleigu
bæturhækkaðar,semgagnastekki
sísttekjulægstufjölskyldunum.“


Standahefðimáttbeturað
málum

Árni segir að þessi samvinna
þýðiþóekkiaðenginágreiningsmál
hafikomiðtil.Flokkarnirogfram
boðinhafimismunandisýnáýmis
mál.Minnihlutinnhafiekkiverið
íþvíhlutverkiaðkokgleypahvað
semer ínafnisamstarfsogsam
stöðu,þótthúnséæskileg.„Okkur
íminnihlutanumfinnstaðstanda
hefðimáttbeturaðýmsumákvörð
unumogþáekkisístmannauðsog
starfsmannamálumbæjarfélagsins.
Einnigvarráðistískipuritsbreyt
ingarsemmérfannstillagrundaðar
ogómarkvissar.Starfsfólkiðokkar
erlykillinnaðþvíhvernigtiltekst
ístarfsemibæjarins.Þaðáviðum
alla,hvertsemhlutverkþeirraer.
Þegar breytingar verða í starfs
mannamálum,hvortheldurtilfærsl
urístarfieðauppsagnir,verðurað
vandaveltilverka.Svonamálgeta
verið viðkvæm og því nauðsyn
legtaðleysaþauísemmestrisátt.
Fólkáaðgetalokiðstörfummeð
reisnogverametiðaðverðleikum.
Nokkurslíkmálhafakomiðuppá
kjörtímabilinuogekkifariðfram
hjábæjarbúumsemmér,ogokkur
hjá Neslistanum, finnst að betur
hefðimáttstandaað.Uppsagnirog
starfsmannamálsemendaíkostn
aðarsömummálaferlum,ogbærinn
jafnveldæmdurtilþessaðgreiða

skaðabætur,eruóhæfaogbletturá
bæjarfélaginu.Þettaernokkuðsem
viðþurfumaðvarastíframtíðinni
ogégvonaaðmennhafilærtnokk
uðafreynslunniíþessumefnum.“

Hvenærverðurráðistí
íþróttamiðstöðina?

Við gerð fjárhagsáætlunar fyr
irárið2013varsamstaðaámilli
meirihlutansogminnihlutansum
aðfrestafyrirhuguðumendurbót
umogviðbygginguviðíþróttamið
stöðinaáSeltjarnarnesiognýtatím
anntilþessaðundirbúamáliðbet
ur.Árnisegiraðundirbúningshópi
hafiveriðkomiðáfóttilþessað
vinnaaðmálinusemskilaðivand
aðriskýrsluíseptemberáliðnuári.
„Í lokadrögumaðfjárhagsáætlun
ársins2014varsamtekkigertráð
fyrirþessuverkefni,hvorkiundir
búningieðaframkvæmd.Þvíríkir
algjöróvissaumframhaldið.Þetta
fundustmérslæmskilaboðtilþess
fjölda sjálfboðaliða sem heldur
uppiíþróttastarfinuíbænumogað
sjálfsögðuiðkendannalíka.Afþess
umástæðumgatégekkisamþykkt
fjárhagsáætlunina og sat hjá við
atkvæðagreiðsluumhana.Éghef
lagtframtillöguífjárhagsoglauna
nefndumaðnotatekjuraflóðasölu
áHrólfsskálameltilþessaðhefja
þettaverkefni.Þátttakabarnaog
ungmennaííþróttastarfinuáSel
tjarnarnesi er með því sem best
geristílandinuogíþróttastarfiðhjá
Gróttueröflugtogmetnaðarfulltog
ááreiðanlegasinnþáttíeinstaklega
góðuástandiívímuefnamálumung
mennaáNesinu.“

Lækningaminjasafnið
klúður

ViðvíkjumaðeinsaðLækninga
minjasafninu, en Árni telur það
klúður.„Menngetadeiltumhvort
unniðhafiveriðnægilegavelaðþví

máliíbyrjunoghaftáþvískoðan
ir.Þegarmeirihlutibæjarstjórnar
ákvaðaðslámáliðaflögðumviðí
minnihlutanumtilaðsásamning
ursemvarfyrirhendiyrðifram
lengdurumeittárogtíminnnýttur
tilviðræðnaumnýjansamning.Sá
samningurfælim.a.ísérathuguná
breyttuhlutverkisafnsins,breyttu
rekstrarformiognýrritímaáætlun
á áfangaskiptingu framkvæmda.
Viðþessuvarekkiorðiðogmálið
er komið á algeran byrjunarreit.
Húsið á Nesstofutúninu stendur
hálfbyggtogekkiljósthverjumeða
hvernigþaðmuninýtastíframtíð
inni.Viðtöldumýmsakostiístöð
unniogvísuðumþámeðalannars
tiltillagnafrástjórnsafnsins.Upp
haflegi samningurinn var vissu
legagallaðurogekkivitíaðhalda
framkvæmdinniáframáforsendum
hans. Ídagerenganveginnljóst
hverframvindanverður.“Árniseg
irsömusöguaðsegjaumdráttinn
semorðinnerábygginguhjúkrun
arheimilisáSeltjarnarnesi.Ekkert
liggifyrirumnæstuskrefeðahvort
þauverðistigin.

Munumáframláta
málefninráða

Árnisegistáframmunuvinnaá
grundvelli málefna að hagsmun
umbæjarinsogíbúannaogstarfaí
andasamstöðu.Slíktséaffærasæl
astogviðhaldaberiþeimsamræðu
stjórnmálum sem bæjarfulltrúar
hafináðaðþróaákjörtímabilinu.
„Við í Neslistanum viljum halda
þessuvinnulagi.Viðhöfumskýra
sýnáþaðíhvernigsamfélagivið
viljumbúa,enviðviljumleitalaus
naístaðágreinings.Viðgetumver
iðósammálaoggagnrýnin,hvort
heldurerámarkmiðeðaleiðir,án
svigurmælaogupphrópana.Efvið
semerumístjórnmálumætlumsttil
þessaðvirðingséborinfyrirokk
urogstarfiokkarerlágmarkaðvið
sýnumfordæmisjálf.ViðNeslista
fólkgerumokkurfullagreinfyrir
þvíaðsvonavinnubrögðogmála
fylgjafærirokkurekkertendilega
fleiriatkvæðikjósenda.Þeirgreina
síðurhvaðanmálinkomaoghverjir
hafabeittséríniðurstöðunni.Lík
legaverðafleiriánægðirmeðniður
stöðusemverðurtilísvonaferlien
annars.Meirihlutinnkemuryfirleitt
framútáviðfyrirhöndsveitarfé
lagsinsogávinningurinnafgóðri
niðurstöðufellurfrekaríhansskaut
eðaereignaðhonumeinum.Svona
vinnubrögð gera meiri kröfur til
íbúaumaðfylgjastmeðbæjarmál
unum.Þaðbreytirþóekkiviðhorfi
mínu og við Neslistafólk munum
haldaáframokkarstrikihvaðþetta
varðar,“segirÁrniEinarsson.

Þurfumaðhafaáhrifáíbúaþróunina

Árni Ein ars son.
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Það er gott að eiga Macland að í miðbænum

Viðskipavinir Símans geta nú fengið alla okkar fjölbreyttu þjónustu hjá starfsmönnum Macland 
á Laugavegi 17. Þar munu vanir menn veita þér öfluga þjónustu er varðar farsíma, net, 
heimasíma og Sjónvarp Símans.

Macland er eina Apple búðin  
í miðbænum. Þar færðu enn 
fremur startpakka fyrir farsíma 
og NetFrelsi.

www.siminn.is

Síminn og Macland í 

sterkara sambandi



„Það eru al gjör for rétt indi að 
búa svo ná lægt nátt úr unni þar 
sem haf, land og fjöl breytt líf ríki 
eru til stað ar. Sel tjarn ar nes hef
ur upp á svo margt að bjóða og 
það er mín trú að við get um gert 
bæ inn að eft ir sókn ar verð um stað 
með fjöl breyttu mann lífi og gæða
þjón ustu fyr ir alla“, seg ir Mar grét 
Lind Ólafs dótt ir bæj ar full trúi en 
hún skip ar fyrsta sæt ið á lista 
Sam fylk ing ar inn ar  við kom andi 
bæj ar stjórn ar kosn ing ar. 

ÞettaeríannaðskiptisemMar
grétLindgefurkostásértilbæj
armálastarfaáSeltjarnarnesi.Hún
segirundanfarinfjögurárhafaver
iðlærdómsríkantímaogþvíkomi
hún reynslunni ríkari að þessu
framboði.„Margvíslegtsamstarfá
sérstaðíbæjarmálumSeltjarnar
nessbæðiinnanminnihlutansogá
millimeiriogminnihluta.Viðsem
komum að bæjarmálunum erum
öllaðvinnafyrirbæjarbúaafheil
umhugogpólitíkblandastsjaldn
ast  inn í málin. Ég er ekki fyrir
átakapólitíkenhefávallthagsmuni
allraíbúaaðleiðarljósiístarfimínu
sem bæjarfulltrúi og vinn sam
kvæmtþeirrisannfæringu.Áhersl
urokkaríSamfylkingunniáþessu
kjörtímabilivoruaðverjagrunn
þjónustunaátímumniðurskurðar
oghagræðingarogstandavörðum
velferðina.Núfjórumárumseinna
eruþjónustugjöldinorðinsambæri
legviðsveitarfélögíkringumokk
ur.ÁherslurokkaríSamfylkingunni
voru að þjónustugjöld yrðu ekki
hækkuðendavoruþaumeðþeim
hæstumiðaðviðönnursveitarfé
lög.Viðlögðumtilaðfjárhagsað
stoðyrðihækkuðsemvargertog
einnigaðsérstakarhúsaleigubæt
ur yrðu settar á. Hins vegar hef
éghaftmiklaráhyggjurafýmsum
þjónustuþáttumogaðgengiðværi
of nærri skólunum hvað varðar
t.d.aðbúnaðogfjölgunnemendaí
bekkjum.“

Óþarfatafirábyggingu
hjúkrunarheimilis

MargrétLindsegiraðþarsem
framboðogflokkagreiniáumýmis
atriðiþákomioftframmismunandi
áherslurognálgunvegnamálefna.
„Égtelt.d.aðmikilltímihafifarið
til spillis varðandi byggingu nýs
hjúkrunarheimilis.Skrifaðvarundir
samkomulagídesemberárið2010
en nú næstum heilu kjörtímabili
seinnaerumviðennábyrjunarreit.
Vandræðagangurhefurveriðmeð
lóðfyrirheimiliðogfóralltoflang
urtímiíþaðferlialltsaman.Ídag
stöndum við frammi fyrir því að
byggingarkostnaðurermunhærri

heldurenfyrirfjórumárum.Hjúkr
unaheimiliáSeltjarnarnesihefur
veriðtilumræðuí30ároghverr
arskoðunarsemmenneruumþörf
fyrirhjúkrunarheimiliáNesinuþá
er Seltjarnarnesbær einfaldlega
skuldbundinn til þess að byggja
heimiliðsamkvæmtsamkomulagi
viðríkið.“

SkýrslaRíkisendurskoðun
aráfellisdómuryfirmeiri
hlutanum

„SvoermálefniLækningaminja
safnsinsmikinnáfellisdómuryfir
störfummeirihlutans.Svörtskýrsla
Ríkisendurskoðunnarsegiralltsem
segja þarf en þar er dregin upp
mjögdökkmyndafaðkomubæjar
félagsinsíþessumáli.Eftirlitbæj
arfélagsinsergagnrýnt.Þvíhefur
skv.skýrslunniveriðmjögábóta
vantsvoogáætlanagerð.Írauner
margtsemsnýraðSeltjarnarnesbæ
ímolum.Staðanídagereinfald
legasúaðríkiðgeturkrafistend
urgreiðslufráSeltjarnarnesbæupp
á75milljóniróuppreiknaðogþað
sama má segja um læknafélögin.
Skýrslanstaðfestirmargtsemvið
íSamfylkingunnivissumoghöfum
haldiðfram.Þaðskortimetnaðíað
reynaaðfinnalausnirafhálfumeiri
hlutansogskoðahvaðaleiðirhefði
veriðhægtaðfara.Þarnastendur
fleirihundruðmilljónkrónaarfleið
meirihlutans, byggt fyrir skattfé
okkarogframlögríkisogsveitarfé
laga,útímiðjummóaaffélagskap
semkennirsigviðábyrgafjármála
stjórnun.Þaðerekkibarahægtað
takastrútinnáþettaogstingahöfð
inuísandinn.

Þjónustanáaðvera
fyriralla

„Þjónustaviðbæjarbúaerþað
semfólkhorfirtil,hvortsemþað
áviðunga,aldnaeðaólíkrahópa.
Gæðiþjónustunnarerþaðsemmáli
skiptirogfólkhorfirtilþessþegar
þaðvelursérbúsetu.Viðhöfum
verið að sinna nauðsynlegu við
haldiundanfarináreinsogfráveitu
málum,gatnagerðogviðgerðumá
húsnæði.StarfsfólkiðáSeltjarnar
nesihefuralltstaðiðsigeinstak
legaveláerfiðumtímumogþarer
ómetanlegurmannauðursemvið
eigumogþurfumaðhlúaað.Við
þurfumnefnilegalíkaaðhugaað
innviðunum.“

Foreldrafélagiðlagðiféí
skólaskjólið

„Skólamálineruþarekkiundan
skilin,“heldurMargrétáfram.„Við

íSamfylkingunniviljumskólaþar
semallirgetastundaðnámviðsitt
hæfi,þarsemnemendumlíðurvel
og kennarar eru metnir að verð
leikum.Aðfaglegurmetnaðursétil
staðarogframþróuneigisérstað.
Égveitaðbæjarbúarerumérsam
málaíþessu.Viðbúumaðþvíað
hafamjöggottstarfsfólkískólun
umenégtelnauðsynlegtaðhuga
aðaðbúnaðibæðiíleikskólumog
grunnskólum, bæði faglega og
rekstrarlega. Sparnaður má ekki
komaniðuráfaglegustarfioghafði
égmiklaráhyggjurafþessuviðsíð
ustufjárhagsáætlunargerðþarsem
mérfannstsvigrúmlítiðtilaðbæta
aðbúnað. Þetta á einnig við um
skólaskjóliðogþóttimérathyglis
vertaðforeldrafélagiðlagðitilfjár
magnþarinntilaðendurnýjaleik
föng.Éghefðitaliðeðlilegraaðþað
værihlutiafrekstribæjarins.“

Endurvekjatómstundastarf
fyrir10til12ára

„Eittafþvísemhefurheppnast
velhéráNesinuersamfellanmilli
íþróttaogskóla.Þaðeralgjörlega
til fyrirmyndar og gríðarlega vel
staðiðaðþví.Viðverðumsamtað
horfastíauguviðþaðaðekkieru
allirískipulagðriíþróttastarfsemi.
Mérfinnstalltofoftgengiðútfrá
því.Þaðþarfaðkomatilmótsvið
börnsemekkieruííþróttum.Það
erhættaáaðþaueinangristogloki
sigafogverðifélagslegaveikari.
ÞessvegnaleggjumviðíSamfylk
ingunnimiklaáhersluáaðendur
vekjatómstundastarffyrirbörná
aldrinum10til12áraþannigaðallir
finnieitthvaðviðsitthæfi.“

Vantarstefnuvegna
félagslegshúsnæðis

„Þá kalla ég eftir stefnu vegna
félagslegs húsnæðis. Það þarf

algjörlega að endurskoða þann
málaflokk. Í dag er biðlisti eftir
félagsleguhúsnæðienhannhagg
astekkert.Þausvör fástaðhús
næði losni ekki og þar við situr.
Enginumræðaerumhvaðhægtsé
aðgeraogenginnviljitilaðkoma
tilmótsviðþásemsemstandahöll
umfætiogþurfaáþessari lausn
aðhalda.Þaðþykjamérdapurleg
sjónarmiðþvílífsgæðineigajúað
vera fyrir alla. Félagsstarf aldr
aðrahefurverið ímiklumblóma
ogalgjörlegafrábærtaðsjákraft
innhjáheldriborgurumbæjarins.
Hinsvegarþykirméransiþrengt
aðfélagsaðstöðuþeirraoglöngu
orðiðtímabærtaðstækkahanaog
gerahanasæmandi fyrirþennan
hóp.Þáþarfaðstyrkjafélagslega
heimaþjónustu.“

Viðviljumfaglega
bæjarstjórn

Af öðrum áherslum sem fram
boðSamfylkingarinnar leggurnú
framnefnirMargrétLindaðráðinn
verði ópólitískur faglegur bæjar
stjóriáSeltjarnarnesi.„Égtelþað
farsælastfyrirbæjarfélagiðaðbæj
arstjórinnséóháðurogaðhann
sé bæjarstjóri allra bæjarbúa en
ekkipólitískkjörinn.Égtelaðþað
aukifaglegvinnubrögð,skilvirkni
oggagnsæi ístjórnsýslunniallri.
Þaðereinnigvegnaþessaðpólitík
hefurveriðaðflækjastalvegótrú
legamikiðfyrirmeirihlutanumsem
erslæmt.Margarafþeimskýrsl
um sem hefur verið kostað til á
körtímabilinumeðþaðaðleiðar
ljósiaðbætahlutihafaþvímiður
ekkiskilaðnokkrumárangriefþær
hentaekkiskoðunmeirihlutansog
kallaá fjármagn. Égereiginlega
orðinfrekarþreyttáskyndiskýrsl
umogkýsframtíðarstefnumótun
eftirþettakjörtímabil.Égheflært
þaðað verulegavarasamterað
„fela“bæjarstóraaðathugaákveð
nahlutiþvílitiðeráþaðhjámeiri
hlutanumaðekkertsamráðþurfiað
hafaviðminnihlutannumframgang
málaogíframhaldiafþvíeruall
skynsákvarðanirteknarí„felum“
framhjánefndumíengusamræmi
viðfjárhagsáætlanireðaíviðkom
andifagnefndum.Minnihlutinnfær
svoengarupplýsingarumákvarð
anirogviðlesumumákvarðarnirí
hinumýmsufjölmiðlumánsamráðs
viðminnihluta.“

Samfylkinginásamleið
meðSeltirningum

Við í Samfylkingunni leggjum
áherslu á fagleg vinnubrögð séu
viðhöfðíhvívetna.Viðhræðumst
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Viðeigumerindiviðbæjarbúa

Mar grét Lind Ólafs dótt ir.
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ekki langtímastefnumörkun og
leggjumáhersluáþjónustuviðalla.
AðsamfélagokkarhéráSeltjarnar
nesiþróistogmótistsemheiltbæj
arfélagenekkieinsoghverfiíborg.
Aðmargrbreytileikinnfáiaðnjóta
sínþarsemallirhafijöfntækifæri

ogákvarðanireruteknarmeðhags
muniallrabæjarbúaaðleiðarljósi.
ÞessvegnaeigumviðíSamfylking
unnisamleiðmeðSeltirningumog
éghvetykkurbæjarbúaaðtreysta
okkuráframtilgóðraverkaþað
þurfaalliraðhald.“

heitur matur
í hádeginu

og á kvöldin

taktu meÐ

borÐaÐu á staÐnum 
eða

Alvöru matur

eða

Síð ustu ár hef ur sund hóp ur á Sel tjarn ar nesi hist reglu lega í anddyri 
Sundlaugarinnar og fengið sér kaffi á hverj um morgni alla virka daga 
frá kl. 8:15 til 9.00 þess utan að koma sam an og synda.

FyrirfimmárumtókhópurinnuppáþvíaðhaldaþorrablótáRauða
Ljóninu.Þettareyndistverahinbestaskemmtunásíðastaárivarákveð
iðaðhaldaþrjúblót.Fyrstvarhaldiðþorrablótáhefðbundnumtíma
áþorranum.Síðanvarvorkomunnifangaðmeðvorblótiaðlokumvar
haustinueinnigfagnaðmeðhaustblóti.Um30mannskomusamanog
skemmtuséroghvortöðrumeðsögumogkvæðum.Sundhópurinnhef
uráþessumtímaþróastúraðverahópuráhugafólksumsundiðkunað
góðumfjölbreyttumvinahópi.

Góðurvinahópur
semhittistá

hverjummorgni

Hafn ar eru bor an ir eft ir heitu 
vatni á nýju svæði á Sel tjarn ar nesi, 
en stað setn ing in er á Bygg garðs
landi, skammt frá há karla skúrn um 
norð anmeg in á Nes inu. 

Undirhádegiþriðjudaginn13.maí
varbúiðaðboraniðurá21metra
dýpiengerterráðfyriraðþaðtaki
alls4 til5dagaaðná140 til150
metradýpisemersúdýptsemget
urgefiðvísbendinguumhvortheitt
vatn sé að finna á svæðinu. Um
þessarmundirferframhaugsetning
ájarðvegiviðRáðagerðisvörnokkra

metraútísjó,enþarstendurtilað
bora enn dýpra eftir heitu vatni,
þegarniðurstöðurúrborholunniá
Bygggarðslandiliggurfyrir.

Boranirhafnar
eftirheituvatni

Með fylgj andi mynd  var tekin á bor stað þar sem glögg lega sést hve kraft
ur inn á vatn inu sem kem ur upp úr hol unni er mik ill. Á myndinni að 
neðan stend ur Hrefna Krist manns dótt ir ásamt að stoð ar mönn um sín um. 

SpjaldtölvuríGrunn-
skólaSeltjarnarness
Grunn skóli Sel tjarn ar ness fékk 

í haust 10 spjald tölv ur til af nota. 
Kenn ar ar hafa nýtt vet ur inn til 
að kynna sér tæk in og hvern
ig best er að nota þau með 
nem end um. 

Íapríl fékkskólinn25spjald
tölvurtilviðbótar.Næstaskóla
ár hefst samstarf skólans við
fyrirtækin Trawire og Skemu,
enTrawiremun lánaskólanum
2530spjaldtölvurogsjáumallt
viðhaldoguppsetningu.Skema
munhaldanámskeiðfyrirstarfsfólkskólansogveitakennslufræðilega
aðstoð.Starfsfólkognemendurhlakkatilaðnýtaþessinýjuverkfæri.
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Hið þekkta lista verk Sig ur jóns 
Ólafs son ar, Skyggnst bak við 
tunglið, hef ur ver ið sett á nýj
an stöp ul sem Krist inn Hrafns
son mynd höggv ari hann aði á 
hring torg inu á mót um Sund
laug ar Sel tjarn ar ness og 
Heilsu gæsl unn ar. 

Verkið stóð áður á Nesinu en
hefurveriðígeymsluogtilviðgerð
araðundanförnu.Mikilspennavar
íloftinuþegarverkiðvarafhjúpað
kl. 12.00 á hádegi á afmælisdegi
Seltjarnarness9.aprílogvarafhjúp
uninliðuríhátíðadagskrábæjarins
afþessutilefni.

Skyggnstbakvið
tungliðástall

U M H V E R F I S H O R N I Ð

Hinnárlegihreinsunardagurfórfram26.aprílsl.Umhverfisnefndbauð
uppákaffiogköku.BaldurGunnlaugssongarðyrkjufræðingurkynntivið
stöddumjarðgerð.Sýndarvorutunnurtiljarðgerðar;fráBorgarplasti
annarsvegarogGámaþjónustunnihinsvegar.Jarðgerðerniðurbrotálíf
rænumúrgangiviðloftháðaraðstæðurþarsemhitakærarörverurmelta
úrganginnþannigaðúrverðurmoldarkenndurmassi.Umþaðbilhelming
uraföllumúrgangisemfellurtil
áíslenskumheimilumerlífrænn
úrgangursemhægteraðjarðgera.
Meðheimajarðgerðerþvíunntað
sparaumtalsverðanhlutaafþví
fésemannarsfæriísöfnun,flutn
ingogurðunúrgangs.Aukþess
nýtastnæringarefnisemannars
værikastaðáglæ.Ámyndinnieru
SteinunngarðyrkjustjóriogBald
urgarðyrkjufræðingur.

Lionsmennmerkja
Hrafnabjörg

Áhreinsunardaginn26.aprílmættiþessivaskihópurLionsmannaáSel
tjarnarnesiíkaffitilokkaríumhverfisnefndinni.Síðanhófustþeirhanda
viðaðsetjaniðurstauraognýjarmerkingarþarsemþurfti.Þettahefur
veriðsérstaklegaánægjulegtsamstarfsverkefniLionsmannaogumhverfis
nefndaráliðnumárum.Núersvokomiðaðaðeinsáeftiraðmerkjatvær
bátavarirenviðhaldiogend
urmerkingum þarf vitanlega
einnig að sinna jafnt og þétt.
Á myndinni má sjá þá félaga
Kristján Georgsson, Ómar
Hannesson,SigurðHall,Sigurð
Vilbergsson,SigfúsÁrnaGuð
mundsson, Hjört Hannesson,
ÞórarinJóhannessonLangeog
SteingrímEllingsen.

Steinunngarðyrkjustjóri
kveður

Okkar kæri garðyrkjustjóri
SteinunnÁrnadóttirlétafstörf
umhjáSeltjarnarnesbæ1.maí
sl.HérmásjáSteinunniásamt
Ásgerði bæjarstjóra í kveðju
hófisemhaldiðvarSteinunni
tilheiðurs.Áseinnimyndinni
erFriðrikBaldurssongarðyrkju
stjóri Kópavogs að afhenda
Steinunniskjalþarsemhúner
gerðaðheiðursfélagaíSamtökumumhverfisoggarðyrkjufræðinga.Við
íumhverfisnefndinniviljumþakkaSteinunnifyriránægjulegtsamstarfog
hjálpfýsiífjöldaára.Steinunnsatfundiumhverfisnefndarogvarokkur
mikilstoðogstytta.Sjálfvilégsemformaðurumhverfisnefndarþakka
Steinunnisérstaklegafyriránægjulegasamvinnuogekkisíðurfyriröllþau
fjölmörguskiptisemviðhittumstutanumhverfisnefndarfundavegnahinna
ýmsuumhverfismála.InnilegarþakkirfyriralltSteinunnogbestuóskirum
velfarnaðíhverjuþvísemþútekurþérfyrirhenduríframtíðinni.

Fyrirhöndumhverfisnefndar,
MargrétPálsdóttir,formaður

Hreinsunardagur
26.apríl2014

Bóka safn Sel tjarn ar ness hef ur 
far ið í gegn um ensk an bóka kost 
sinn og safn að sam an bók um í 
tvo kassa sem það mun af henda 
grunn skóla Sel tjarn ar ness sem 
send ir þær áfram til Malaví. 

Að frumkvæðigrunnskólaSel
tjarnarnessstendurnúyfirsöfnun
ábókumáenskutilaðsendatil
vinaskólaíMalaví,engottsamstarf
hefurtekistámeðskólumþarund
anfarin13ár.ÁsíðustuárumhefuraðstoðinniveriðbeintaðNamazizi
skólanumoghonumm.a.veriðsentýmiskonarskóladót,semDHL
hraðflutningaþjónustuhefurfluttendurgjaldslaustundanfarin4árog
mungeraþaðafturíár.Skólastjórnendurákváðuaðínæstusendingu
yrðilögðáherslaásöfnunbókumáensku,semerríkistungumálMalava,
enmikillskorturerálesefnifyrirbörnogfullorðnaaföllumtoga.Þaðer
vonBókasafnsinsaðbækurnarkomiaðgóðumnotumogaðfleirileggi
þessumgóðamálstaðlið,enhægteraðafhendabækurnaríMýrarhúsa
ogValhúsaskólaímaí.

BókasafnSeltjarnarness
gefurbækurtilMalaví
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Pappír er ekki 
bara pappír

BESTA – HREYFILSHÚSINU

Grensásvegi 18  I 108 Reykjavík 
Sími: 510 0000 I www.besta.is

EasyFlush® frá KATRIN tryggir gæðin 

KATRIN pappírinn færð þú í Besta, Grensásvegi
• Katrin Plus – hágæða pappír fyrir heimili og sumarbústaði                    
• Vistvænn fyrir rotþrær

Félags og tómstundastarf eldri bæjarbúa hefur verið blómlegt síðustu 
daga og vikur. Fyrir utan hefðbundna auglýsta dagskrá þá hefur 
ýmislegt annað verið á döfinni.  Spilakvöld voru haldin bæði á vegum 
kvennadeildar Slysavarnard. Vörðunnar og Lions og eru þessi kvöld 
alltaf skemmtileg og vel sótt. 

Fimmtudaginn27.marsvarfariðí„óvissuferð“ogvarferðinniheitið
íListasafnEinarsJónssonarogKaffiLoka.Heimsókninílistasafniðer
ógleymanleg,stórkostleglistaverksemhafaáhrifáallasemþangaðkoma.
SíðanvargengiðyfiríKaffiLokaþarvartekiðámótihópnummeðgleðiog
glæsilegumveitingum.

40.áraafmælisdagurSeltjarnarnesbæjarvarhátíðlegurogskemmtilegur.
OpiðhúsvaráSkólabrautinniþarsemhandavinnukonursátuogsaumuðu
íaltarisdúksemtilstenduraðfærakirkjunni.Þónokkrirgestirkomuog
þáðukaffiogkleinur.EldriborgarartókuþáttísöngatriðiundirstjórnIngu
BjargarogútsaumsverkiðsemhandavinnukonurgefaSeltjarnarnesbævar
tilsýnisíBókasafninuáafmælishátíðinni.

Fimmtudaginn10.aprílvarfarinleikhúsferðíÞjóðleikhúsiðáSpamalot.
Þriðjudagskvöldið29.aprílvarvorhátíðfélagsstarfsinshaldinísalnum

áSkólabrautinni.Háttí60mannsmættu,gæddusérágóðummat,söngog
dansaðiframeftirkvöldi.

Maímánuðurverðurnokkuðhefðbundinnogfylgiraðmestuútgefinni
dagskrá.Minntskalálestrarstundirnarámánudögumogmiðvikudögumkl.
13.30,þarsemSólveigPálsdóttirrithöfundurlesHíbýlivindanna.

22. maí.Sameiginleg„óvissuferð“meðkirkjunni.Lagtafstaðkl.9.00.
Fimmtudagurinn 29. maí. Dagur aldraðra / uppstigningardagur.

GuðsþjónustaíSetjarnarneskirkjukl.14.00.
HANDVERKSSÝNING: Sýning á handverki eldri bæjarbúa á

Seltjarnarnesiopnarfimmtudaginn29.maí/uppstigningardagkl.15.00
í salnum á Skólabraut. Sýningin verður opin föstudaginn 30. maí og
laugardaginn31.maífrákl.14.00.Sýningineropinþessaþrjádagatil
kl.17.00.

Sýninginverðurfjölbreyttaðvanda,handverkhandavinnukvenna,verk
fránámskeiðumíleir,listasmiðju,gleriogbókbandiásamtverkumfrá
timburmönnum.Altarisdúkurinnsemfæraákirkjunniaðgjöfverðurmeðal
sýningargripa.Fjölmenniðogtakiðmeðykkurgesti.Kaffisalaogvöfflur.

Dagskráfélagsstarfsinskemurtilmeðaðtakaeinhverjumbreytingum
frájúnítilseptember.UngmennifráSelinuogSeltjarnanesbækomaað
félagsstarfieldribæjarbúaísumareinsogundanfarintvösumur,þannigað
búastmáviðaðdagskráinverðibæðifjölbreyttogskemmtileg.

Gleðilegtsumar.

Félags-ogtómstundastarf
eldribæjarbúa

Fram boðs listi Fram sókn ar og óháðra við bæj ar stjórn ar kosn ing
arn ar á Sel tjarn ar nesi     

1. GuðmundurEinarsson,viðskiptafræðingurog
 fyrrverandibæjarfulltrúi.
2. ÞorsteinnSæmundsson,alþingismaður.
3. KristjanaBergsdóttir,kerfisfræðingur.
4. SigurðurE.Guðmundsson,flugstjóri.
5. BjörnRagnarBjarnason,viðskiptafræðingur.
6. EddaSifBergm.Þorvaldsdóttir,sérkennari.
7. SigrúnÞorgeirsdóttir,málfræðingur.
8. StefánE.Sigurðsson,flugstjóri.
9. IrisGústafsdóttir,hárgreiðslumeistari.
10. GuðbjörgHannesdóttir,fyrrv.skólaliði.
11. HildurAðalsteinsdóttir,leikskólasérkennari.
12. SvalaSigurðardóttir,fyrrv.skólaritari.
13. DóraSigurðardóttir,hjúkrunarfræðingur.
14. ErnaKristinsdóttir,fyrrv.iðnrekandi.

ListiFramsóknar
ogóháðra

Fram sókn og óháð ir hafa ákveð
ið að bjóða fram við bæj ar stjórn ar
kosn ing arn ar 31. maí. Ef við vinn
um sæti í bæj ar stjórn mun um við 
veita meiri hluta Sjálfsæð is manna 
að hald, en jafn framt styðja þá til 
góðra verka.

Helstustefnumálframboðsinseru:
•Seltjarnarnesverðiáframsjálf

stættbæjarfélag.Meðmarkvissri
fjármálastjórnbæjarinsoghagræð
inguverðirenntsterkaristoðum
undirsjálfstæðihans.
•Bættfjárhagsstaðaverðinýtt

tilaðlækkaskattaogkomaágjald
frjálsum leikskóla.  Þannig verði
ungufólkiauðveldaðaðsetjastað
áNesinu.Viðviljumeinnigkanna
hvort möuglet sé að veita þeim
sem eignast fyrstu íbúð á Sel
tjarnarnesitímabundinnafsláttá
fasteignagjöldum.
•Grunnskólannþarfaðeflaog

bregðastviðslakriútkomuhansí
Písamælingum.
•Viðviljumstandavörðumúti

vistarsvæði og náttúruperlur og
stuðlaaðvarðveisluþeirra. Sjó
varnirverðiefldar,grjótgarðurmilli
Snoppu og Gróttu verði styrktur
ogþannigkomiðívegfyriraðstór
hlutieyjarinnarhverfiífárviðriaf
útsunnansamfaramikilli sjávar
hæð, veðri sem búast má við á
nokkurraáratugafresti.
•ViðviljumaðbæjarstjórnSel

tjarnarness beiti sér fyrir bætt
umsamgöngumaðogfráNesinu.
Brugðistverðiafhörkugegnáform
umborgarstjórnarReykjavíkurum
aðþrengjamikilvægarsamgöngu
leiðiraðogfráNesinu.Viðviljum

beitaokkurfyrir
því að flugvöll
urverðiáframí
Vatnsmýrinni.
• Við viljum

aðaldraðirgeti
veriðsemlengst
á eigin heimil
um, en viljum
flýta byggingu
hjúkrunarheim
ilissvoþeirsem
áþeirriþjónustu
þurfa að halda
getienguaðsíð
ur verið áfram
í heimabyggð
sinni.
• Við viljum

halda áfram
öflugum stuðn
ingi við æsku
lýðsstarfáNes
inu, sem er að
ýmsu leyti til
fyrirmyndar.
• Við lýsum

e i n d r e g n u m
stuðningi við
safnaðar star f
í Seltjarnar
neskirkju og
hina íslensku
Þjóðkirkju.
•Aukiðíbúalýðræði–viðviljum

geratilraunirmeðbeinaaðkomu
íbúa í ákvörðunum er varða
bæjarfélagið, m.a. með beinum
atkvæðagreiðslum.

GuðmundurEinarsson.
ÞorsteinnSæmundsson
KristjanaBergsdóttir

FramboðB-lista
Framsóknarogóháðra

Guð mund ur 
Ein ars son.

Þor steinn 
Sæ munds son.

Krist jana 
Bergs dótt ir.
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Þaðervarlahægtaðhugsasérbetri
uppeldisstaðenSeltjarnarnes.Þaðer
mikilviðurkenningfyrirsveitarfélag
ið,ogþarmeðsjálfstæðismenn,að
ungirSeltirningarviljibúahéráfram
ogtryggjabörnumsínumþaulífsgæði
sembærinnbýðuruppá.

Góðirskólarogöflugtíþróttastarf
erulykilþættirniríaðhérergottað
alauppbörn.Staðsetninggerirþaðað
verkumaðbörnferðaststuttavega
lengdískóla,íþróttirogannaðtóm
stundastarf.Velskipulagtskólastarf
ogsamstarfviðGróttugerirdaginn
samfelldanmeðtilheyrandiþægindum
fyrirbörnogforeldra.

Um17%afrekstribæjarinsfaraí
íþróttaogtómstundamálogyfir50%
faraífræðslumálárið2014.Fábæjarfé
löggetastátaðafslíkummyndarskap.
Enþettaerekkisjálfgefið.Seltjarnar
nesbærskuldarlítiðísamanburðivið
önnursveitarfélög.Skynsamurrekstur
oglágarskuldireruforsendaárangurs.

Undirforystusjálfstæðismannahef
urbærinnstaðiðdyggilegaviðbarna
ogunglingastarfGróttuogþaðmikla
sjálfboðastarfsemþarerunniðaffor
eldrum.Niðurstaðaneröflugforvörn
ogsterkarieinstaklingar.

Ungtfólkkannvelaðmetalægra

útsvar hér en í
Reykjavík en 6%
munar á álagn
ingunni. Fast
eignagjöldverða
lækkuðum5%á
næstaáriogleik
skólagjöld um
25%.Tómstunda
styrkir munu
hækkaúr30þús
undí50þúsund.

Um40%íbúðarhúsnæðisáSeltjarn
arnesierundir120fmaðstærðogtæp
lega60%erundir150fmafstærð.Mál
flutningurvinstrimannaumhúsnæðis
skortungrafjölskyldnaerþvívillandi.
HúsnæðisverðervitanlegaháttáSel
tjarnarnesi,ísamræmiviðþjónustuog
lífsgæðiNessins–oglágarálögur.

Seltjarnarnesbær laðar að sér
barnafjölskyldurendamælistánægja
þeirrahærrieníöðrumsveitarfélög
um.Íkosningunum31.maíóskasjálf
stæðismenneftirtraustummeirihluta
tilaðhérverðiáframeftirsóknarvert
aðalauppbörn.Ogeldast.

Magnús Örn Guðmundsson, við
skiptafræðingur,skipar5.sætiálista
sjálfstæðismannaáSeltjarnarnesi

Seltjarnarnes
ungafólksins

Magn ús Örn 
Guð munds son.

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

894.2519 RAFSPOR@SIMNET.IS

vantar þig
RAFVIRKJA?

páll einar kristinsson // löggiltur rafverktaki

fljót og góð þjónusta

Rafspor Krakk arn ir í 1. bekk fóru í heim sókn að Grjót eyri í Kjós í byrj un 
maí. Þar sáu þeir ný bor in lömb, kett linga og hvolpa. 

Veðriðlékviðkrakkannaoghægtvaraðborðahádegismatinnútií
skógarlundiviðÚlfarsfell.SíðankomufulltrúarKiwaninshreyfingarinnar
færandihendiískólannogafhentureiðhjólahjálmasemKiwanisogEim
skipsameinastumaðgefaöllum1.bekkingumálandinum.

Mikiðumaðvera
hjáfyrstubekkingum

Töluverthefurveriðrættumnotkun
spjaldtölvaískólastarfiásíðustumiss
erumogfylgstnáiðmeðþeirriþróuní
skólumSeltjarnarness.

LeikskóliSeltjarnarnessfékkfyrstu
spjaldtölvurnaraðgjöffráfélagasam
tökumíbænum.Voruþærstraxnýttar
viðsérkennsluendasýndisigaðþær
hentuðusérstaklegavelfyrirbörnsem
þurfaásérstakriörvunaðhalda.Þess
arfyrstuspjaldtölvurhafaskilaðgóð
umárangriogbættibæjarfélagiðþví
viðspjaldtölvukostinnáleikskólanum
ogerunúspjaldtölvuráöllumdeildum.
Reynslunniverðursvomiðlaðáframfrá
leikskólanum í sérkennsluna í grunn
skólanumsvoaðsamfellaverðiínotk
unþeirrafyrirþaubörnsemáþurfaað
halda.

Íframhaldiafgóðrireynsluogáhuga
kennaraáspjaldtölvunotkunvarsettaf
staðþróunaverkefniíGrunnskólaSel
tjarnarness.Stofnaðurvarstýrihópur
til að þróa verkefnið og fengnar 10
spjaldtölvuraðlánihjáNýherja.Þráð
lausanetiðískólanumvarendurbætt
svo tæknilegar forsendur væru fyrir
hendienskjávarparerustaðalbúnaður
íkennslustofum.

Markmið verkefnisins var að gefa
kennurumogþroskaþjálfumtækifæri
tilaðskoðaþámöguleikasemnotkun
spjaldtölvaíkennsluogþjálfunhefur
uppáaðbjóða.

Stýrihópurinn var í samstarfi við
stýrihóptilraunaverkefnismeðspjald
tölvur íReykjavík,aukþesssemþau
kynntu sér hvað væri til af kennslu
efni á markaðnum fyrir spjaldtölvur.
Heimsóttirvoruskólarsemhafatekið

spjaldtölvur í
notkunogkannað
námsumhverfifyr
irspjaldtölvur.

Í niðurstöðum
hópsinskomfram
að umtalsverð
þekkingsafnaðist
upp á þeim tíma
sem verkefnið
stóð yfir. Vilji er
tilaðstýrihópurinnstarfiáframinnan
skólansogverðimeðíráðumumfrekari
ákvarðanirerlútaaðnotkunspjaldtölva.
Margirkennararerulangtkomniríað
nýtasérþámöguleikasemspjaldtölv
urnarhafauppáaðbjóðaennauðsyn
legteraðstyðjaþástarfsmennsemvilja
aukafærnisínaínotkunspjaldtölva.

Þettaþróunarverkefnierspennandi
og verður unnið áfram að því stig af
stigi.Ljósteraðtilþessaðfylgjaþró
uninniísamfélaginuverðuríkennslu
starfinuaðtakatillittilframfaraíupp
lýsingatækni.Mörkuðverðurstefnaá
sviðiupplýsingatæknifyrirleik,grunn,
ogtónlistarskólabæjarins.Íniðurstöð
umhópsinsvarlagttilaðbættyrðivið
spjaldtölvukostskólansogvargrunn
skólanumnúnýveriðafhentar25nýjar
spjaldtölvurþ.á.m.spjaldtölvurerhafa
hugbúnaðsemtekurmiðafnemend
umsemþurfasérstakanstuðning.Bæt
astþærviðtölvukostskólansogmunu
vonandinýtastvelíþróunárafrænum
kennsluháttum,þannigaðskólarnirá
Seltjarnarnesiverðiáframífremsturöð.

SigrúnEddaJónsdóttir
formaðurskólanefndarSeltjarnarness

Sig rún Edda 
Jóns dótt ir.

Upplýsingatæknimikil-
vægíþróunskólastarfs
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Á Seltjarnarnesi býr fjölbreytt
urhópurfólksáöllumaldri,með
ólíkar þarfir, ólíkan bakgrunn og
ólíkaframtíðarsýn.Samfylkinginá
Seltjarnarnesibýðurframísveitar
stjórnarkosningunum31.maínæst
komandiundirmerkjumjöfnuðar,
réttlætisogsamhjálpar.

Á Seltjarnarnesi ríkir einstak
urbæjarbragurþarsemstutterí
allaþjónustuognálægðinviðnátt
úrunaerómetanleg.Ungtfólkvill
búaáSeltjarnarnesienofmargir
hafaþurftaðflytjastábrottvegna
skortsáhúsnæðisemhentarungu
fólkieðaungumbarnafjölskyldum
semeruaðfestakaupásinnifyrstu
fasteign.Mikilvægteraðskipulags
málbæjarfélagsinsséuunninmeð
skýraframtíðarsýnaðleiðarljósi.
Stefnu skortir um vægi lítilla og
meðalstórraíbúðaíuppbyggingu
húsnæðisendahafaþær löngum
gleymstogafleiðingarnaraðkoma
fram.Samfylkinginlegguráherslu
áaðnývinnubrögðverðiviðhöfð
ískipulagsmálumáSeltjarnarnesi
með almanna hagsmuni að leið
arljósi.Mikilvægteraðáherslasé
lögðálýðræðislegogfaglegvinnu
brögð,gagnsæi,ogsamráðviðíbúa
viðákvarðanatökurekkisístþegar
stefnabæjarinsermótuðogákvarð
anirteknarumnærumhverfiíbúa.

Brúaþarfbiliðmillifæðingaror
lofsogleikskólaogveitabarnafjöl
skyldum á Seltjarnarnesi framúr
skarandiþjónustu.ÞaðermatSam
fylkingarinnaráSeltjarnarnesiað

með samstilltu
átaki allra bæj
arbúa geti Sel
tjarnarnesboðið
uppáskólaþar
semeraðfinna
bestu kennar
ana,ánægðustu
nemendurnaog
besta aðbúnað
inn.Mikilvægter
aðléttaundirmeðbarnafjölskyld
umaukþesssemöllbörneigaað
hafatækifæritilaðleggjastundá
íþróttirog/eðatómstundirviðhæfi
óháðefnahag.Samfylkinginleggur
áhersluáaðtómstundastyrkirverði
hækkaðirí50.000kr.fyrirlokkjör
tímabilsinsaukþesssemmikilvægt
erauðveldaaðgengiaðtómstunda
styrkjumogauglýsaþábetur.

Seltjarnarnesáaðverabæjarfé
lagfyriralla,óháðefnahagogaldri.
Ráðast þarf í byggingu lítilla og
meðalstórraíbúða.Ekkierboðlegt
aðSeltirningarsemþurfaáfélags
legri íbúðaðhaldaþurfiaðbíða
ífleiriáreftirlausnsinnamála.Að
lokumernauðsynlegtaðfarastrax
íbygginguhjúkrunarheimilisfyrir
aldraðasemekkigetabúiðheima.
LífsgæðináSeltjarnarnesieigaað
vera fyrir alla en ekki afmarkaða
þjóðfélagshópa.

Eva Margrét Kristinsdóttir –
3.sætiálistaSamfylkingarinnará
Seltjarnarnesi

Seltjarnarnes,
fyrirokkuröll

Eva Mar grét 
Krist ins dótt ir.

Stofnunheimilismálíkjaviðað
stofnalítiðfyrirtæki,tilaðveltak
isttilermikilvægtaðhafagottfjár
málalæsi.Aðlifaekkiáyfirdrætti,
aðsafnaívarasjóð,markvisssparn
aðurfráunglingsaldri,allteruþetta
góðmarkmiðenekkiersjálfgefiðað
allirgetitamiðsérþettaánutanað
komandiaðstoðar

Lítilfjármálafræðslaí
grunnskólum

Þegarkemuraðkennsluíumgengniviðpeningaog
þekkinguáfjármálumerfræðslanekkimikil.Ættuþessi
atriðiekkiaðverakenndmarkvisstískólum?Fjármál
erueinungiskenndsemlítillhlutiíákveðnumgreinum
enviðteljumaðþaðeigiaðleggjamunþyngriáhersluá
fjármálafræðslu.Sembörngengumviðöllígrunnskóla
SeltjarnarnessogþaðerueinungistvöársíðanGuð
björgútskrifaðist.Viðminnumstþessekkiaðhafafeng
iðfjármálafræðslusemnýtistídaglegulífi.

Peningarvaxaekkiátrjánum
Þaðermikilvægtaðkrakkarogunglingargerisérgreinfyrirþvíaðpen

ingarvaxaekkiátrjánum,þaðþarfaðvinnafyrirþeimogþaðþarfaðsafna
fyrirhlutumáðurenþeirerukeyptir,vextirkostapeninga.

Við18áraaldureykstfrelsiípeningamálummikið.Krakkargetaþáfeng
iðsérkreditkort,keypthlutiáraðgreiðslumogtekiðsmálán.Freistingarnar
eruallsstaðarogþvíermikilvægtaðfræðslankomistraxíeldribekkjum
grunnskóla.Þaðerofdýrtaðlæraafbiturrireynslu.

Undirbúumframtíðinabetur
Viðviljumsjáfjármálafræðslukenndamarkvisstsemskyldufyriralla

nemenduríGrunnskólaSeltjarnarnessþarsemm.a.kennterumvexti,
verðtryggingu,aðskiljagreiðsluseðlaoglaunaseðla.Meðslíkaþekkingu
verðurungtfólkbeturundirbúiðtilaðtakasjálfstæðarogskynsamlegar
ákvarðanir.

RánÓlafsdóttirskipar7.sætiNeslistans,GuðbjörgEvaPálsdóttirskipar8.
sætiNeslistans,AxelKristinssonskipar9.sætiNeslistans

Þurfumaðauka
fjármálaþekkingu

ungsfólks

Guð björg Eva 
Páls dótt ir.

KæruSeltirningar!

Síðastliðnar vikur höfum við í
Samfylkingunnikynntstefnuokk
ar,hugmyndirogframbjóðendurog
mánálgastfrekariupplýsingarum
framboðiðáheimasíðuokkarxsel
tjarnarnes.is.Égskrifaþessagrein
ekkitilaðkynnastefnuokkarheld
urskrifaéghanasemungurSeltirn
ingursemvaraðljúkaháskólanámi,
eignastmitt fyrstabarnogerað
setjasthéraðmeðfjölskylduminni.
Ég er fæddur og uppalinn hér á
Nesinu,þekkiíþróttafélagið,skól
ana,íbúanaogallarhelstustofn
anirafarvelbæðisemstarfsmað
ur,þátttakandiognúbráðumsem
foreldri.Éghefstarfaðsíðastliðin
ármeðungmennumogeldriborg
urumáNesinuogunniðmeðþeim

verkefnisemégogþaugetumverið
stoltaf.Ígegnumþaðaðalastupp
áNesinu,vinnameðungafólkinu
ogkynnastþannigforeldrumþeirra
hefuráhugiminnábæjarfélaginu
aukistsvoummunar.Égákvaðað
gefakostáméríbæjarstjórnþví
miglangartilaðleggjamittafmörk
um til að bæta samfélagið okkar
meðnýjumhugmyndumoglausn
umsemallirSeltirningargetanotið
góðsaf.

Þaðermíntrúaðtilþessaðbæj
arstjórnSeltjarnarnessgetiveriðí
stakkbúintilaðsinnaöllumbæjar
búumþáþurfihúnaðendurspegla
þábreiðuflóruíbúasembúaáNes
inu.Íbæjarstjórninniþarfaðvera
fólkafbáðumkynjum,áöllumaldri
ogmeðólíkanbakgrunn.Síðastlið

inárhefurbæj
arstjórninverið
mjögeinsleitog
hefurmikiðhall
aðáungtfólkog
lítiðhefurverið
hugsað út í að
skapa hér sjálf
bært samfélag
þar sem eðlileg
endurnýjunget
uráttsérstað.Þessistefnaerekki
afleiðingþessaðbæjarstjórninni
séillaviðungtfólkheldurþaðaðí
bæjarstjórninahefurvantaðmáls
varaungsfólkssemvillsetjastaðá
Nesinu,alabörninsínuppískólun
umogtakaviðkeflinufráforeldrum
sínum,ömmumogöfum.

Tilsnúaviðþeirrineikvæðuíbúa

þróunsemhefuráttsérstaðsíðast
liðinárogkomaívegfyriraðskól
arnirþarsemnemendumhefurnú
þegarfækkaðum25%,tæmastþá
þurfumviðaðkjósanýttfólkmeð
nýjarhugmyndirogáhersluríþágu
allraíbúaáSeltjarnarnesi.Augljós
astikosturinneraðkjósaSamfylk
ingunaísveitarstjórnarkosningun
um31.maíþvíatkvæðitilSamfylk
ingarinnareratkvæðitilungsfólks
ogstuðningurviðþáhugmyndaðá
Seltjarnarnesieigiaðbúafjölbreytt
urhópureinstaklingaáöllumaldri.

GuðmundurAriSigurjónsson
2. sæti á lista Samfylkingu

Seltirninga

Seltjarnarnesfyrir
fólkáöllumaldri

Guð mund ur Ari 
Sig ur jóns son.

Rán Ólafs dótt ir.

Axel 
Krist ins son.
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ÞegarkomiðereftirNesveginum
fráReykjavík tekurbæjarhliðSel
tjarnarnessámótiþérogmyndar
fallegaumgjörðviðupphafNesveg
ar.Húsímismunandistærðumog
gerðumblasaviðogámilliþeirra
erNesvegurinn,einaftveimuraðal
aðkomuleiðunuminníbæinn.Éghef
oftgengið,hjólaðeðakeyrtþennan
vegogfundisteinsogþessimikilæ
gatengibrautokkarSeltirningahafi
gleymstískipulagslegusamhengi.
ÖfugtviðþaðsemNesvegurinngæti
ogættiaðveraþáerhannekkimikil
bæjarprýði.

SkipuleggjumNesveginnogEiðis
torgsemheild

Hversvegnaerekki fyrir löngu
búiðaðdeiliskipuleggjaNesveginn
heildræntmeðaðgengifyrirallaað
leiðarljósi?Oghversvegnaerekki
búiðaðdeiliskipuleggjamiðsvæðið
okkar,þ.e.bæjarkjarnannEiðistorg
semtekurámótiokkurþarsemNes
vegurendar?Þarerholóttbílastæði
lóðarinnartilháborinnarskammar.
Þvímiðurhefurskortámetnaðhjá
meirihlutanumtilaðgerabæjargöt
unameiraaðlaðandiogbæjarkjarn
annaðheilsteyptuogeftirsóknar
verðusvæði,ogerþaðmiður.

Nú er loks til deiliskipulag af
Lambastaðahverfinu og 9. maí sl.
varauglýstdeiliskipulagKolbeins
staðamýrar. Íbáðumskipulagstil
lögum,semerufrámismunanditím
um,varNesvegurinnhlutiafhvoru
deiliskipulagifyrirsig,enþvímiður
vorutillögurnarekkitengdarsam

an.Þannigvarð
Nesvegurinn á
jaðrinum í báð
umtilfellum,en
aldreimiðpunkt
urinn eins og
hann þyrfti að
vera.Þaðskortir
þvíallaheildar
sýnfyrirsvæðið
og erfitt getur
veriðfyrirleikmannaðáttasigátil
lögunumogskiljaþær.Nauðsynlegt
erþvíaðgeraheildarskipulagsem
tekurtilallsNesvegarinsogbæjar
kjarnansáEiðistorgiþannigaðíbú
arogaðrirsjáihvernigvegurinnog
bæjarkjarninnmunilítaútíframtíð
inni.Hérþarfaðtakatilhendinniog
skipuleggjaþannigaðsómiverðiað.

Hugmyndirumsamgönguás
Efhugmyndirmanna í tillögum

aðnýjusvæðisskipulagi fyrirhöf
uðborgarsvæðiðnáframaðganga
munsérstakursamgönguástengja
sveitarfélöginsaman.Bæjarstjórn
Seltjarnarnesshefuróskaðeftirþví
aðvesturendiþessássnáiallaleið
tilokkar.Þettaþarfaðhafaíhuga
viðdeiliskipulagáþvísvæðiogvið
Eiðistorg.Þaðerþvíafarmikilvægt
aðfaraíendurskoðunaðalskipulags
Seltjarnarnessstraxíupphafinæsta
kjörtímabilseinsogNeslistinnmun
beitasérfyrir.

RagnhildurIngólfsdóttirerarkitekt
ogskipar5.sætiNeslistans.

Skipulagsmálvið
NesvegogEiðistorg

Ragn hild ur
Ing ólfs dótt ir

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

Vönduð vinna

Stofnað 1952

Mikið úrval af
fylgihlutum

Steinsmiðjan Mosaik

Legsteinar

Sig urð ur K. Árna son 
mynd list ar mað ur verð ur 
með mál verka sýn ingu í 
Sel tjarn ar nes kirkju í til efni 
25 ára af mæli kirkj unn ar 
og verð ur sýn ing in út júní. 

Opið verður frá kl. 13
til17alladagaogeruall
irvelkomnirásýninguna.
Þess má til gaman geta
að Sigurður er bygginga
meistariogsáhannmeð
al annars um að byggja
Seltjarnarneskirkju.

Sigurðursýnirí
Seltjarnarneskirkju

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

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

Sverrir 
Einarsson

Kristín 
Ingólfsdóttir

Hinrik
Valsson

Eft ir Guð mund Magn ús son
Nú í maí mánuði göngum við

Seltirningar að kjörborði, við
horfskannanirsýnaaðum95%íbúa
eruánægðirmeðbúsetuskilyrðin
ánesinu.Framundaneruspenn
anditímarogviðblasatækifæritil
bættralífskjarasemmeirihlutiSjálf
stæðismannaíbæjarstjórnhefur
skapaðmeðábyrgristjórnun.

Árangurinnírekstriogþjónustu
okkargóðabæjarásíðustuárum
eröfundsverður.Þráttfyrirerfiðar
aðstæðuríefnahagsmálumþjóðar
innar,hefurokkurtekistmeðráð
deild,fyrirhyggjuogréttriforgangs
röðun   að tryggja öfluga þjón
ustu,hófsemdíálögumoglækkun
skulda.

Ábyrgogöguðfjármála
stjórn

Ábyrgðogfestahefureinkennt
reksturbæjarsjóðsákjörtímabil
inu.Faglegvinnubrögðhafaverið
lögð ívinnuvið fjárhagsáætlanir
þarsemstarfsmenn,stjórnendur
ísamstarfiviðkjörnafulltrúahafa
settframafábyrgðogskynsemi.
Niðurstaðaþessaraábyrguvinnu
bragðaersúaðbæjarsjóðurhefur
veriðrekinmeðgóðumafgangisem
afturskapartækifæritilaðgreiða
niðurskuldir.

Þaðerþvíekkitilviljunaðmarg
irlítitilokkaráNesinuíleitsinni
aðfyrirmyndumhvernighægtsé
aðrekasveitarfélag,þarsemsam
anfaralágarálögur,litlarskuldirog
öflugþjónusta.

Framtíðinerbjört
Súráðdeildsemeinkennthefur

rekstur bæj
arsjóð skapar
okkur tækifæri
til framtíðar til
að veita bæjar
búumennbetri
þjónustu. Við
sjálfstæðismenn
ætlum að nýta
góðan árangur
tilþessaðbæta
hagogaukaþjónustuna.

Ágrunniþesssemgerthefurver
iðgetumviðsjálfstæðismenngefið
loforðsemviðvitumaðhægterað
standavið,loforðumaðgeraenn
betur:
•Fasteignaskatturverðurlækkað

urum5%
• Styrkir til tómstunda verða

hækkaðirúr30þúsundkrónumí50
þúsund.
•Leikskólagjöldverðalækkuðum

25%.
Við sjálfstæðismenn viljum að

allir Seltirningar njóti með bein
umhættiþessgóðaárangurssem
náðsthefurogþáekkisístbarna
fjölskyldur.Ákomandikjörtímabili
verðurþaðsameiginlegtverkefni
okkar að bæta og styrkja okkar
góðuskólaogeflaíþróttastarfsemi.
Viðætlumaðgeraskólanaokkar
ennbetriogeflaennfrekaralltstarf
þeirrasemyngrieru,enumleið
styrkjaþjónustuviðeldriborgara.

ViðsjálfstæðismennáSeltjarnar
nesihöfumsýntogsannaðaðfor
sendaöflugrarþjónustueraðhalds
semiífjármálumoglágarálögur.

Höfundurerbæjarfulltrúiogí2.
sætiá listaSjálfstæðisflokksinsá
Seltjarnarnesi

Ábyrgð,festa
ogtækifæri

Guð mundur 
Magn ús son.
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Þaðhefurkomiðskýrtframíumræðusíðustumisseri
aðskoðanirfólksáskipulagsmálumerumjögskiptar.Á
yfirstandandikjörtímabilihefurveriðunniðímikilliog
góðrisamvinnu,minniogmeirihlutaskipulagsnefndar
aðdeiliskipulaginokkurrahverfabæjarins.Vinnasem
þessitekurallajafnanokkurntíma,þarsemþesser
gættaðhafamikiðogítarlegtsamráðviðíbúaogfjöldi
kynningarfundahaldinníþvískyni.Ummittþettaár
verðurbúiðaðdeiliskipuleggaríflegahelmingallrar
byggðarbæjarinsogþaðíbreiðrisátt.

Erokkuraðfækkaogvantarekkilitlaríbúðir?
Þvíerhaldimjögáloftiafandstæðingumokkaraðíbúumhafifækkað

mjögáSeltjarnarnesisíðustuár,þvertáþróuníöðrumbæjarfélögumá
höfuðborgarsvæðinu.Þettaerfullkomnlegaréttogermjögsvoeðlilegskýr
ingtiláþví.Tilaðsvaraþessarigagnrýnierréttaðlítaaðeinsáhverfi,t.d.
íReykjavíksembúaviðsvipaðaraðstæðurogokkarbæjarfélag.Ítöflunni
héraðneðanséstíbúaþróunáSeltjarnarnesiognokkrumhverfumíReykja
víktilsamanburðar.

Íbúmíöðrumsveitarfélögumfækkarekkiþvíþarerubyggðnýhverfi
ogþannighelduríbúarfjöldinnáframaðvaxa.Seltjarnarnes,semerland
minnstasveitarfélagÍslandshefurekkisömumöguleikaogönnurbæjarfé
lögogljóstaðmöguleikarokkareruaðrirenþeirrasembyggjanýhverfi
íóbrotiðland.Þaðerekkistefnaokkaraðsækjalandútísjóeðabyggjaá
vestursvæðinu,enviðhöfðumísamráðiviðíbúaskipulagtnýjabyggðvið
Bygggarðaaukþesssemauðirbyggingarreitirhafaveriðskipulagðir.

Þvíhefureinnigveriðhaldiðmjögáloftiaðhérvantilitlarogmeðalstór
aríbúiðirfyrirfólksemeraðbyrjasinnbúskap.Ítöflunnihéraðneðaner
aðfinnayfirlityfirþærréttrúmlega1600íbúðirsemeruáSeltjarnarnesi.

Einsogséstátöflunnierréttum17%allraíbúðaminnien80fm2og
fjöldiíbúaundir100fm2ertalsvertmeirieníbúðayfir200fm2.Ískipulags
vinnuásíðustumisserumhefurveriðskipulögðbyggðþarsemáðurvar
iðnaðarsvæðiviðBygggarða.ÁþessusvæðiogöðrumáNesinumunurísa
umtæplega200nýjaríbúðir,enmeðtilkomuþeirramunhlutfalllítillaíbúða
hækkaennfrekarfráþvísemnúer.

Íljósiallsþessaerégþessfullvissaðhérmunáframverðagottframboð
áíbúðumíöllumstærðumfyrirallarfjölskyldustærðir.

BjarniTorfiÁlfþórsson,formaðurskipulagsnefndarogforsetibæjarstjórnar

Skipulagsmál

Íopinberriumræðuumskólamál
ersífelltklifaðágæðumogárang
urnemendanefndurísömuandrá.
Hinsvegarskortirofthugmyndirfrá
stefnumótunaraðilum um viðmið
umgæðiískólastarfioghvaðaleiðir
skulifara.

Viðhvaðviljaforeldrarmiðaþeg
artalaðerumárangurbarnaþeir
ra?Eruþaðháareinkunnir,almenn
vellíðan,aðkomaþeimtilmanns,
aðþauverðinýtirsamfélagsþegn
aroggetilifaðísáttogsamlyndi
viðaðra?Viljumviðforeldrarbara
alltþetta?Eigagæðiskólastarfsað
miðastviðhvevelnemendurkoma
út í þekkingarkönnunum miðað
við önnur lönd, sem hafa jafnvel
alltaðramenninguogskólastefnu
enáÍslandi?Viljumviðekkiskóla
ánaðgreiningar?Samterugerðar
kröfurumhærrieinkunnirþegar
rætterumgæðioggerðarkröfur
tilkennaraumfjölbreyttakennslu
hætti.Tilhneiginginerhinsvegarsú
aðfjölganemendumíbekkjummeð
tilheyrandikraðaðkkostnaði.Einelti
eraldreiásættanlegtogsamanburð
uríprósentumviðönnursveitarfé
lögerekkiviðhæfi.Tölumumfólk
enekkitölur.Viðurkennumvand
annhvortsemviðstöndumaðbaki
þolandaeðageranda.Eittbarneða
unglinguráSeltjarnarnesisemverð
urfyrireineltierekkiásættanlegt.

Samvinnaskólastiga
Áherslaásamvinnuskólastigafrá

leikskólatilháskólakemurframí
nýlegriskýrslufráSamtökumsveit
arfélaga á höfuðborgarsvæðinu.
ÁSeltjarnarnesiersamvinnaleik
skólaoggrunnskólameðágætum,

enda frábært
starfsfólkábáð
umstöðumþótt
leikskólinn eigi
ívökaðverjast
aðráðahæfasta
fólkið vegna
lágra launa í
samanburðivið
nágrannasveit
arfélögin. Huga
þarfbeturaðsamvinnuviðfram
haldsskólann,næstaskólastigvið
grunnskólann.Skoðainntaknáms
íþeimframhaldsskólumsemung
menniáSeltjarnarnesisækjasteftir
aðstundanámviðogmiðainnihald
námsígrunnskólanumviðsamfellu
þarámilli.Meðtilkomunýrraraðal
námskrárskapastkjöriðtækifæri
tilaðendurskoðaskólanámskrána.
Geraverðurráðfyrirtímaogfjár
magniíþróunarstarfið.Kennarar
eru sérfræðingar í skólastarfi og
þeimtreystumviðbesttilaðútfæra
slíkarbreytingar,endasýnarann
sókniraðstórvægilegarbreytingar
áskólastarfigerastíkennslustofun
umísamvinnuviðkennara.Standa
verðurviðþaumarkmiðaðbæta
virðingu fyrir starfi kennara og
bjóðamannsæmandi laun.Skóla
starferflókiðogmikilvægterfyrir
Seltjarnarnesbæaðhafaáaðskipa
færustukennurumogöðrustarfs
fólkiogþaðgerumviðmeðþvíað
skapa aðlaðandi vinnuumhverfi
í formi góðrar aðstöðu, launa og
samvinnuinnanskólasamfélagsins.

HildigunnurGunnarsdóttirerupp
eldis og menntunarfræðingur og
skipar2.sætiNeslistans.

Skólasamfélagið
okkar

Hildigunn ur 
Gunn ars dótt ir.

Hverfi Íbúar1998 Íbúar2014 Hlutfallídagaf
fjölda1998

Seltjarnarnes 4602 4381 95,2%

Ártúnsholt 1742 1554 89,2%

Selás 2895 2569 88,7%

Efra–Breiðholt 9533 8813 92,4%

Seljahverfi 8668 8224 94,9%

Foldahverfi 3904 3213 82,3%

Húsahverfi 2119 1949 92,0%

fm2 Fjöldiíbúða Hlutfallafheild Uppsafnað

<60 88 5,5% 5,5%

6070 98 6,1% 11,6%

7080 84 5,2% 16,8%

8090 85 5,3% 22,1%

90100 76 4,7% 26,9%

100120 196 12,2% 39,1%

120150 285 17,8% 56,8%

150–200 309 19,3% 76,1%

200–250 219 13,6% 89,7%

250–300 110 6,9% 96,6%

300> 55 3,4% 100%

Bjarni Torfi 
Álf þórs son.

Sól in skein glatt á 250 vaska 
hlaupara sem tóku þátt í Nes
hlaup inu laug ar dag inn 10. maí. 
Þar var keppt í þrem ur vega lengd
um 3,25 km skemmtiskokki og 7,5 
og 15 km hlaupi. 

Neshringurinn okkar tjaldaði
sínu fegursta og það er líklega
vandfundinfallegrihlaupaleiðen
súsemviðgetumboðiðuppá.Íár
hlupuþátttakendurmeðsérstakar

flögurtiltímamælingaogúrsliteru
aðfinnaáheimsíðuhlaup.is

Trimmklúbbur Seltjarnarness
stendur að hlaupinu með góðum
stuðningiSeltjarnarnessbæjar.Ýmis
fyrirtæki og stofnanir styðja líka
hlaupiðmeðþvíaðgefaveitingarog
útdráttarverðlaun–þeimfærumvið
okkarbestuþakkir.Þátttakendumí
hlaupinuóskumviðtilhamingjumeð
árangurinn–sjáumstafturaðári.

250hlupuíNeshlaupinu
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NESSKIP

Vesturbæjarútibú við Hagatorg

Mætum á völlinn í sumar og 
styðjum Gróttu til sigurs!

Æskulýðs og íþróttastarf er annar af tveimur
stærstumálaflokkumSeltjarnarnesbæjar.Aðeinser
variðmeirufétilskólamála.Þátttakabarnaogung
mennaííþróttastarfinuermeðþvíhæstasemgeristí
landinuogíþróttastarfiðhjáGróttuerákaflegaöflugt
ogmetnaðarfulltogfélagiðífremsturöðálandsvísu
semááreiðanlegasinnþáttíeinstaklegagóðuástan
diívímuefnamálumungmennaáNesinu.

Mikilvinnaaðbakiárangurs
Þettagóðastarfoggóðuráranguríþróttafólksins

okkarfellurekkiáreynslulaustafhimnumofan.Lyk
ilforsendaþessermikilsjálfboðavinnaogósérhlífni
foreldraogáhugafólksbæðiviðfjáröflunogþátttöku
ístarfinuogaðsjálfsögðuómældurtímiogvinnaiðk
endannasjálfra.Þettahefurm.a.skilaðfélaginuog
bæjarfélaginuárangriífremsturöð,ekkibaraálands
vísu,heldureinnigáalþjóðavísu.Þettaframlagverð
uraðstyðjaogmetaaðverðleikum.

Gottíþróttastarfhefurgóðáhrif
Önnur mikilvæg forsenda góðs árangurs er

aðstaðan.Seltjarnarnesbærhefurbyggtuppsund
laug,íþróttahúsogknattspyrnuhússemsameigin
legamynda,ásamtlíkamsræktarstöðWorldClass,
íþróttamiðstöðsemsannarlegamálítaásemhjarta

bæjarins;iðandiafuppbyggjandiogheilsueflandilífi
frámorgnitilkvölds;lífisemeflirbæjarbraginnog
styrkirsamheldniíbúa.Stuðningurviðæskulýðsog
íþróttastarferlykilþátturígóðumannlífioggerirSel
tjarnarnesaðeftirsóknarverðarivalkostitilbúsetu.

Íþróttaaðstaðanmætirekkilengurþörfum
Íþróttaaðstaðanþarfáhverjumtímaaðmætaþörf

umiðkendaogþeirrasemhaldastarfinuuppi.Hún
kveikireinnigáhuganýrraiðkenda.Viðsjáumt.d.
hvernignýiknattspyrnuvöllurinnhleyptiauknum
kraftiístarfiðífótboltanum,ekkisístkvennaboltann.
Núersvokomiðaðaðstaðanííþróttahúsinumætir
ekkiþörfum.Þaðáekkisístviðumfimleikaaðstöð
unaogviðþurfumaðbúabeturíhaginnfyrirnýjasta
sprotannííþróttastarfinu,kraftlyftingadeildina.

Vandaðartillögurliggjafyrir
Stækkunogumbæturáíþróttahúsinuhafasíðustu

árveriðtilumræðu,ávettvangiGróttu,íþróttaog
tómstundaráðsogbæjarstjórnar.Ífyrraskilaðistarfs
hópurafsérvandaðriskýrslumeðtillögumsemmiða
aðþvíaðstyrkjastoðirallradeildaGróttuogbæta
aðkomuaðíþróttamiðstöðinni.Viðhvetjumfólktil
þessaðkynnasérskýrslunavel.Hanaert.d.aðfinna
ávefsíðuNeslistanswww.xn.is.

Verkaðvinna
Neslistinnhefurfráupphafistuttfyrirætlanirum

stækkuníþróttahússinsenþvímiðurhefurmeirihluti
Sjálfstæðisflokksekkiviljaðtakaafskariðogkveða
uppúrumafdrifverkefnisins.Viðgerðfjárhagsáætl
unarfyrirárið2013varsamstaðainnanbæjarstjórn
arumaðfrestamálinutilnæstaársennotatímann
tilþessaðundirbúaframkvæmdinaennbetureinsog
gertvar.Verkefniðerekkiáfjárhagsáætlunfyrirárið
2014ogalgjöróvissaumframhaldið.Þettaermið
urogekkijákvæðskilaboðtilþessmiklafjöldaiðk
endaogsjálfboðaliðasemhelduruppiíþróttastarfinu
íbænum.Íþessutilvikiekkisísttilþeirrasemstanda
aðstarfifimleikadeildarinnar.Hérhöfumviðverkað
vinna.

ÁrniEinarssonbæjarfulltrúi,skipar1.sætiNeslistans
HildigunnurGunnarsdóttir,skipar2.sætiNeslistans
Þauerubæðiuppeldisogmenntunarfræðingarog

þekkjaveltiloghafastarfaðaðæskulýðsogíþrótta
málumáNesinumeðýmsumhætti.

Öflugtæskulýðs-ogíþrótta-
starflykillaðgóðumannlífi

Hildigunn ur 
Gunn ars dótt ir.

Árni Ein ars son.

Ljósmyndir: Eyjólfur Garðarsson.
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Handboltavertíðinni
lokið

Maímán uð ur var stór mán uð
ur fyr ir meist ara flokka Gróttu í 
hand bolt an um. Báð ir flokk arn
ir luku deild ar keppn inni með 
stæl og hófst þá úr slita keppn in 
hjá kvenna lið inu og um spil ið 
hjá karla lið inu um laust sæti í 
úr vals deild inni að ári. 

Kvennaliðiðgerðisérlítiðfyrir
ogsópaðiÍslandsmeisturumFram
úr20í8liðaúrslitumogmættu
síðan deildarmeisturum Stjörn
unnaríundanúrslitum.Þarvoru
Garðbæingarofstórbitiþráttfyr
irflottaframmistöðuokkarstúlk
naogdattGróttaþvíút.Karlaliðið
tapaðifyrirÍRingumíumspilinu
ogáttifrábæranfyrstaleikenþví
miðurvoruþaðÍRingarsemvoru
sterkari.BæðiGróttuliðineruþví
kominísumarfrífrákeppnienlið
inerunúíóðaönnaðundirbúa
sig fyrir komandi tímabil. Leik
mannamáleruífullumgangihjá
stjórndeildarinnarogmunufrétt

irafþeimkomaáheimasíðunaum
leiðogþaugerast.

Grótta varð Ís lands meist ari í 
4. flokki karla eldri í handbolta 
sunnu dag inn 27. apríl sl. þeg ar 
lið ið lagði HK í úr slita leik eft ir 
fram leng ingu. 

Gróttabarsigurúrbýtum2927
eftir að staðan hafði verið 2222
eftirvenjulegan leiktíma.HKing
ar leiddustærstanhluta leiksins
enGróttavarsterkariaðlokumog

unnufrábæransigur.Leikiðvarí
ÍþróttahúsinuíAusturbergiíBreið
holtiþarsemallirúrslitaleikiryngri
flokkafórufram.Markaskoríleikn
um:GísliGunnarsson9mörk,Krist
ján Guðjónsson 9 mörk, Hannes
Grimm 3 mörk, Ásmundur Atla
son3mörk,HjaltiNielsen3mörk,
JóhannKaldal1markogJónFriðrik
Guðjónsson1mark.

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

Lauf ey Birna Jó hanns dótt ir 
varð Ís lands meist ari í  3. þrepi 
á síð ari hluta hluti Ís lands móts í 
þrep um fór fram á Ak ur eyri laug
ar dag inn 5. apr íl. Keppt var 3., 4. 
og 5. þrepi fim leika stig ans í nok
krum ald urs flokk um og var stiga
hæsti ein stak ling ur inn í hverju 
þrepi krýnd ur Ís lands meist ari. 

Laufey Birna Jóhannsdóttir
varðí1.sætií3.þrepi10árameð
59.933stig,húnvareinnigstiga
hæstieinstaklingurinnámótinuog
þvíÍslandsmeistarií3.þrepi.Sól
eyGuðmundsdóttirvarðí1.sætií
3.þrepi11árameð59,333stigog
SunnaKristínRíkarðsdóttirvarðí
4.sætiísamaflokki.ÞórunnAnna
Almarsdóttirkepptií3.þrepi12ára
ogvarðí6.sæti.

Katrín Sigurðardóttir varð í 2.
sæti í4.þrepi11árameð58,767
stig, Bríet Bjarnadóttir varð í 9.
sætiogFjólaGuðrúnViðarsdóttir
í13.sætiísamaflokki.KatrínAra
dóttirkeppti í4.þrepi10áraog
varð í 5. sæti. Saga Óskarsdóttir
kepptií5.þrepistúlkna12áraog
eldriogvarðí6.sæti.MikaelJök

ullGíslasonkepptií5.þrepi11ára
drengjaogvarðí10.sæti.Glæsileg
urárangurhjáöllumkrökkunumog
nútakaviðæfingarínæstaþrepi
Fimleikastigans.

LaufeyBirnaÍslands-
meistarií3.þrepi

Íslandsmeistari
í4.fl.karla

Katrín Sig urð ar dótt ir, Lauf ey 
Birna Jó hanns dótt ir og Sól ey 
Guð munds dótt ir.

„Fram tíð in er sann ar lega björt 
á Nes inu með þessa drengi inn an
borðs,“ seg ir í frétta til kynn ingu 
frá Gróttu en um er að ræða sjötta 
flokk  karla sem er skip að ur 32 gal
vösk um drengj um. Drengirn ir æfa 
þrisvar sinn um í viku og í lok apr íl 
léku þeir á síð asta ís lands mót inu 
í vet ur en mót in eru ald urs skipt. 
Eldra árið fór til Ak ur eyr ar og lék 
Grótta 1 í 1. deild og stóð sig þar 
með prýði. 

Liðiðendaðií4.sætieftirmikla
baráttu.Grótta2gerðisérlítiðfyr
irogvann4.deildinameðglansog

fenguverðlaun.Heiltyfirgekkferðin
velogklártmálaðallirskemmtusér
konunglegaáþessuseinastamóti.
Yngra árið lék í Grafarvoginum á
sínuseinastamóti.Grótta1lékí1.
deildogeftirmiklabaráttuogflotta
leiki,endaðiliðiðí5.sætienmeð
þvíaðskoraeinumarkimeirahefði
liðiðendaðí3.sætideildarinnarþar
semþrjúliðvorujöfnaðstigumog
meðsömumarkatölu.Grótta2átti
gottmótogvannallasínaleikií3.
deildinnisemskilaðiþeimsigriog
verðlaunum.

Frá leikjum Gróttu fyrr í vetur.
Ljósmyndir: Eyjólfur Garðarsson.

Framtíðinerbjört
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Fallegasti staður sem þú hefur 
komið á?  Mér finnst mið bær Reykja vík
ur mjög van met inn að degi til.
Hvað met ur þú mest í fari ann arra?  
Ég elska alla sem eru sam kvæm ir sjálf
um sér.
Hvern vild ir þú helst  hitta?  
Malala Yousafzai. 
Upp á halds vef síða?  doge2048.com
Hvað vild ir þú helst fá í af mæl is
gjöf?  Bara ein hverj ar flott ar bux ur.
Hvað mynd ir þú gera ef þú ynn ir 
5 millj ón ir í happ drætti?  Gera upp 
eld hús ið og garð inn heima.
Hvað mynd ir þú gera ef þú vær ir 
bæj ar stjóri í einn dag?  Gefa Leik fé
lagi Sel tjarn ar ness adrena lín sprautu og 
gera mitt besta til að bæta hljóm sveitar
að stöð una í Mýr ar húsa skóla.
Að hverju stefn ir þú í fram tíð inni?  
Stefn an er að klára tón smíða nám í LHÍ en 
ann ars reyni ég að pæla ekki allt of mik ið 
í fram tíð inni. Það er svo þreyt andi.
Hvað gerðir þú í sum ar frí inu?  
Ég ætla að ferð ast um Ind lands skag ann 
og MiðAust ur lönd in.

Seltirn ing ur mán að ar ins að þessu 
sinni er Frið rik Guð munds son 
tónlistarmaður sem var að 
ljúka 6. stigi í píanóleik. 
Friðrik er nemandi Aðalheiðar 
Eggertdóttur hjá Tónlistarskóla 
Seltjarnarness. 

Fullt nafn?  Frið rik Guð munds son.
Fæð ing ar d. og ár?  20. sept em ber 
1993.
Starf?  Ég var að hætta sem leið bein
andi á Mána brekku og fer í skóla í haust 
þannig ég er sem stend ur at vinnu laus.
Farartæki?  Tim ber land skór með 
göt ótt um sól um.
Helstu kost ir?  Þol in móð ur, stund vís, 
fynd inn, góð ur, skemmti leg ur, fjöl skyldu
vænn, gáf að ur en fyrst og fremst hóg vær.
Eft ir læt is  mat ur?  Ég held að það sé 
Faj it as. Ann ars er ég al veg óður í allt sem 
inni held ur tún fisk.
Eftirlætis tónlist?  Ég reyni að hlusta á 
eins fjöl breytta tón list og ég get.
Eft ir læt is í þrótta mað ur?  Viggó 
“King” Krist jáns son. Frá bært að fá strák
inn heim.
Skemmti leg asta sjón varps efn ið?  
Break ing Bad, Game of Thro nes og 
Masterchef USA.
Besta bók sem þú hef ur les ið?  
Al kem ist inn. Er það ekki klass ískt?
Uppáhalds leikari?  Cate Blanchett er 
í miklu upp á haldi þessa stund ina. Það 
kem ur mér líka alltaf jafn skemmti lega að 
óvart hvað við Ís lend ing ar eig um marga 
góða leik ara/leikkon ur. 
Besta kvik mynd sem þú hef ur séð?  
Amer ic an Beauty kem ur fyrst upp í huga.
Hvað ger ir þú í frí stund um þín um?   
Skipu legg stund irn ar sem ég á ekki frí ar.

SELTIRNINGUR MÁNAÐARINS

GETRAUNANÚMER

GRÓTTUER
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6.flokkurkvenna
Íslandsmeistari

Stelp urn ar í 6. flokki kvenna í 
handbolta létu al deil is ljós sitt 
skína í apr íl. Stelp urn ar á eldra 
ári lögðu land und ir fót í lok apr íl 
og léku á Húsa vík. Grótta tefldir 
fram tveim ur lið um á því eldra árs 
móti og léku Gróttu lið in í tveim ur 
efstu deild un um. Stelp urn ar stóðu 
sig all ar með prýði, sýndu mikl
ar fram far ir í gegn um mót ið og 
um fram allt voru fé lag inu til sóma. 
Grótta 1 lenti í 3. sæti í 1. deild og 
Grótta 2 í 3. sæti í 2. deild. 

Einsogáöllummótunumþenn
an veturinn fór spilamennskan
stígandi í gegnum mótið og það
sýndi sig að þær hafi verið dug
legar að æfa í vetur. Árangurinn
létekkiásérstandaenmeðréttu
hugarfari,góðumæfingumogleik
gleðieigaþærallarmöguleikaað
nálangt.Yngraáriðmættisíðaná
seinastamótiðsittílokapríl.Öll
liðinífyrstudeildáttumöguleika
áÍslandsmeistaratitiliogþvíhver
leikur sannkallaður úrslitaleikur.
Þaðvarvirkilegagóðstemmning

hjástelpunumþegarþærmættuog
hausinnáréttumstað.Þærbyrjuðu
áaðvinnaliðÍRogHKíspennandi
leikjum.Þriðjileikurinnvargegnliði
Mosfellingaensáleikurvarvirki
legaspennandi.Eftiraðhafaverið
tveimur mörkum undir í hálfleik
komuGróttustúlkurtvíefldarinní
seinnihálfleikogleiknumlaukmeð
jafntefli.Síðastileikurinnvarsíð
anleikuruppásjálfantitilinngegn
Haukum.Gróttustúlkuráttuseinni
lega sinn besta leik hingað til á
þessuáriogsiglduöruggumfimm
markasigriíhöfn.Álaugardeginum
mættisvoGrótta2tilleiksléttar,
ljúfarogkátar.Þærtókusigtilog
unnuöllliðinnemaeittídeildinni
ogenduðuþvííöðrusæti.Leikur
liðsinsvarstígandiígegnummót
iðogþærgetaþvíbrosaðbreitt
næstudagaendabúnaraðstanda
sigfrábærlegaívetur.

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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www.borgarblod.is

www.grottasport.is




