
Nýir liðs menn keppa fyr ir Sel tjarn ar nes bæ í hin
um geysi vin sæla spurn inga þætti Sjón varps ins, 
Út svari. Þetta eru þau Karl Pét ur Jóns son ráð gjafi, 
Saga Ómars dótt ir við skipta fræð ing ur og mark aðs full
trúi hjá Icelanda ir og Stef án Ei ríks son lög reglu stjóri 
höf uð borg ar svæð is ins, sem ný flutt ur er á Nes ið. 

Lið ið lít ur björt um aug um til keppn inn ar og hlakk ar 

til að takast á við verð uga and stæð inga. Síð ustu full
trú ar bæj ar ins voru systk in in snjöllu þau Anna Krist ín, 
Rebekka og Þor björn Jóns börn. Þess má til gam ans 
geta að lið Seltirn ing a fagn ar miklu barna láni, en sam
tals eiga þau 14 börn, sem seg ir sitt hvað um áhuga 
ungs barna fólks að búa á Sel tjarn ar nesi.
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Vesturbæjarútibú við Hagatorg

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

Afgreiðslutími:
Virka daga: kl. 9-18:30
Laugardaga: kl. 10-16

Í gamla Héðinshúsinu, Seljavegi 2

Góð þjónusta – Hagstætt verð

Hafðu bankann 
með þérSkannaðu kóðann 

til að sækja „appið” 
frítt í símann.

Þú getur tengst Netbankanum þínum  
í gegnum farsímann.

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

Karl Pét ur, Saga og Stef án í Út svari

Fjöldi manns var sam an kom inn þeg ar dag skrá fé lags starfs eldri borg ara var kynnt í Fé lags heim ili Sel tjarn ar ness í lok 
ágúst mán að ar. Kynn ing  fór fram á þeirri dag skrá sem í boði er fram að ára mót um og að sögn Krist ín ar Hann es dótt ur, 
um sjón ar manns með fé lags starfi aldr aðra voru skrán ing ar á hinu ólík ustu nám skeið og frí stunda starf afar góð ar. 

OPIÐ
allan sólarhringinn

á Eiðistorgi

Fjöl breytt dag skrá í fé lags starf inu



Bæj ar stjórn Sel tjarn ar ness hef
ur sam þykkt ein róma að nýtt 
hjúkr un ar heim ili skuli vera stað
sett við Safna tröð. Stað ar val ið 
af markast af Sef görð um til norð
vest urs, rað húsa lóð um við Nes
bala til vest urs og lyfja fræð isafni 
og safn húsi, áður fyr ir hug uðu 
lækn inga minja safni til suð urs og 
aust urs. Ná kvæm lóð ar mörk liggja 
ekki fyr ir, en gert er ráð fyr ir að á 
þessu svæði megi af marka allt að 
10.000 m2 lóð fyr ir bygg ing una.

Stefnt er að því taka heim il ið í 
notk un á ár inu 2015. Heim il ið ger
ir ráð fyr ir 30 íbúð um við bestu 
að stæð ur sem völ er á og stend
ur það sam an af þjón ustu kjarna, 
göng um og íbúð ar ein ing um. Opið 
að gengi verð ur að görð um frá öll
um íbúða kjörn um og helstu þjón
ustu rým um auk þess sem stefnt er 
að því að íbúð ar her berg in hverf ist 
um opið mið rými. 

Hjúkr un ar heim il ið mun rísa á 
einu eft ir sóttasta svæði Seltirn
inga í góðu sam spili við um hverf ið. 
Með stað ar val inu er mið að að því 
að skapa að stæð ur sem stuðla að 
vellíð an fólks, jafnt heim il is manna, 
starfs fólks sem að stand enda. Bygg
ing in verð ur ein föld í snið um, 
á einni hæð og án stiga, sem er 
afar þýð ing ar mik ið. Opið og gott 
að gengi verð ur að heim il inu, bíla
stæði verða næg og unnt verð ur að 
aka upp að heim il inu á nokkrum 
stöð um, en hafa ber í huga að íbú
ar þess búa að öllu jöfnu við mikla 
færniskerð ingu og fara ekki út nema 
í hjóla stól og jafn vel í rúmi.

Hefurmargakosti
Stað ar val ið við Safna tröð hef ur 

marga kosti fram yfir fyrri stað
setn inga hug mynd ir. Auk þess sem 
lóð in er flat ari verð ur unnt að reisa 
heim il ið á einni hæð, sem aðr
ar stað setn ing ar gáfu ekki kost á. 
Þá er mik il vægt að líta til þess að 
heim il ið mun tengj ast op in ber um 
safna bygg ing um og úti vist ar svæði 
á Fram nesi þar sem um hverf is gæði 
eru mik il.  Það er Sel tjarn ar nes bær 
sem ann ast hönn un og bygg ingu 
heim il is ins í sam ráði við Fram
kvæmda sýslu rík is ins og vel ferð
ar ráðu neyt ið. Arki tekt hjúkr un ar
heim il is ins er Björn Guð brands son 
hjá Ar kís ehf. en horft var til Eden
hug mynda fræð inn ar við gerð heim
il is ins. Næsta skref bæj ar stjórn ar er 
að kanna end an lega hvort bygg ing
in rúm ast, svo vel sé, inn an skipu
lags svæð is ins eða hvort aðr ir ann
mark ar séu til stað ar. 
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Nesfréttir koma út mána›arlega og er dreift frítt í hvert hús á Seltjarnarnesi
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www.borgarblod.is

Betri aðstaða
til útivistar

Leið ari

Er Hjúkrunarheimilið
 komið á endanlegan stað?

Nesbúinn

Við brögð in hafa ekki lát ið á sér standa eft ir að við talið við Ólaf 
Inga Ólafs son for mann Nesklúbbs ins sem birt ist í Nes frétt um 
í júlí og hafa og marg ir lýst áhuga á að far ið verði í breyt ing ar 

við golf völl inn. Í fram haldi þess sendu Nes frétt ir spurn ing ar til alla 
bæj ar full trúa á Nes inu um hvað þeim þætti um hug mynd ir Ólafs um 
færslu á golf skál an um svo að al menn ing ur gæti nýtt hann með golf ur
un um. Einnig voru þeir spurð ir um hvort þeim þætti rétt að stækka 
golf svæð ið á Nes inu ann að hvort með land fyll ing um og gera æf inga
svæði á Ráða gerð is túni eða Nes stofu túni fyr ir lít inn æf inga völl.

All ir bæj ar full trú arn ir brugð ust vel við og svör uðu. Í svör un um kem
ur fram áhugi allra nú ver andi bæj ar full trúa utan eins sem var frekar 
mótfallin þessum hug mynd um. Nokk uð mis jafnt er á hvað bæj ar full
trú arn ir leggja áherslu, hvort þeir líta á land fyll ing ar sem lausn þessa 
vanda eða hvort leysa eigi bráð vand ann með gerð æf ing ar vall ar á 
Ráða gerð is eða Nes stofu tún inu. Án þess að vitnað sé til svara ein
stakra bæj ar full trúa mátti sjá að þeir líta á að bregð ast þurfi við með 
ein hverju móti. 

Nú er unn ið að gerð deiliskipu lags fyr ir vest ur svæð in sem að lík
ind um verð ur til bú ið til birt ing ar í byrj un næsta árs. Af svör um bæj
ar full trú anna má vera ljóst að þess ar hug mynd ir fara bæði inn á borð 
kjör inna bæj ar full trúa og fag að ila sem vinna við skipu lag ið. Því verð ur 
fróð legt að sjá hvern ig tek ið verð ur á þeim og hvort og þá með hvaða 
hætti þær rata inn í þær skipu lags til lög ur sem kynnt ar verða Seltirn ing
um á kom andi ári.

K 

Nýtt stað ar val fyr ir 
Hjúkr un ar heim ilið

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

Nýtt Hjúkrunarheimili mun
rísa við Safnatröð.



+ Bókaðu núna á icelandair.is

* Innifalið: Flug aðra leiðina og flugvallarskattar.
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Vertu með okkur

BÆTTU SMÁ 
TORONTO Í LÍF ÞITT
Verð frá 33.900* kr.
Þessi ferð gefur frá 2.100 til 6.300 Vildarpunkta aðra leiðina.

Hverfisgatan fer ekki langt á meðan þú ferð eitthvað annað
Við höfum öll upplifað einstaka listviðburði í Þjóðleikhúsinu. En listin á sér fleiri heimkynni en gamla 
Skuggahverfið. Í Toronto eru mörg úrvalsleikhús, sex óperufélög, fimmtíu ballett- og danshópar og 
tvær sinfóníuhljómsveitir. Þar eru líka frábær söfn eins og menningar- og náttúrusögusafnið Royal 
Ontario Museum og Art Gallery of Ontario svo að ekki sé minnst á allt sem er í boði í þessari háborg 
kvikmyndalistarinnar í Kanada, „Hollywood norðursins“. Hvernig væri að víkka sjóndeildarhringinn 
og skreppa til Toronto? Hverfisgatan verður á sínum stað þegar þú kemur til baka.
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RESTAURANT- BAR
Vesturgötu 3B  |  101 Reykjavík  |  Sími 551 2344  |  www.tapas.is

Komdu og taktu þátt í léttum leik.
Þú gætir unnið ferð til Tenerife eða 
einhvern fjölmargra aukavinninga.

Allir fá ljúffenga og margrómaða súkkulaðiköku 
Tapas barsins í eftirrétt. 

Afmælistilboð
10 vinsælustu réttir Tapas barsins 590 kr./stk.
330 ml Peroni 590 kr./stk.
Léttvínsglas, Campo Viejo  690 kr./stk.

Komdu í �mæli
Tapas barinn er 13 ára
og þér er boðið í veisluna 21. og 22. október

Afmælisleikurinn er hafinn

TAPAS BARINN HINN EINI SANNI Í 12 ÁR

Próf kjör Sjálfs stæð is flokks ins 
á Sel tjarn ar nesi vegna bæj ar
stjórn ar kosn ing anna á kom andi 
vori verð ur hald ið 9. nóv em ber 
n.k. Sam kvæmt þeim upp lýs ing
um sem Nes frétt ir hafa frá bæj
ar full trú um ætla all ir nú ver andi 
bæj ar full trú ar flokks ins að gefa 
kost á sér áfram nema Guð
mund ur Magn ús son sem kveðst 
enn hugsa mál ið og ekki hafa 
tek ið end an lega ákvörð un. 

Nokkr ir aðr ir að il ar hafa ver
ið nefnd ir. Nokkr ir hafa neit að 
að þeir myndu gefa kost á sér og 
aðr ir eru að hugsa mál ið. Á með al 

þeirra er Þór Sig ur geirs son fyrr
ver andi bæj ar full trúi Sjálfs stæð
is flokks ins. Neslist inn mun bjóða 
fram og er Árni Ein ars son bæj ar
full trúi hans að hugsa hvort hann 
gefi áfram kost á sér í bæj ar mál
in. Spurn ing er um hvort fram
sókn ar menn gangi aft ur til liðs 
við Neslist ann eða verði með sér
fram boð. Ekki hef ur held ur frést 
hvað Sam fylk ing in hyggst gera 
eða hvort Mar grét Lind Ólafs dótt
ir ætl ar að gefa kost á sér á ný. En 
– fram boðs mál in eru far in að taka 
á sig mynd.

Fram boðs mál in 
taka á sig mynd

Lok ið er við ut an hússvið gerð ir 
á Val húsa skóla og hef ur skól inn 
feng ið nýtt og létt ara yf ir bragð. 
Við gerð ir fólust í lag fær ingu á 
steypu skemmd um, skipt var um 
glugga þar sem þess var þörf og 
klæðn ing sett á álags fleti. 

Á sama tíma var ráð ist í til færslu 

á bíla stæð um fyr ir fram an skól ann. 
Einnig stend ur til að færa hlið ið, 
sem tak mark að hef ur gegn u makst
ur, við enda Skóla braut ar þannig 
að nú verð ur ein ung is hægt að 
aka á bíla stæði skól ans sunn an frá 
eða frá Suð ur strönd inni.

Nýtt og létt ara yf ir
bragð Val húsa skóla

Útfararþjónusta

Vönduð og persónuleg
þjónusta

Sími: 551 7080 & 691 0919

ATHÖFN ÚTFARAÞJÓNUSTA - athofn@athofn.is - www.athofn.is

Inger Steinsson

Inger Rós Ólafsdóttir 

Haraldur A Haraldsson
löggiltur fasteignasali/viðskiptafræðingur

Dalvegur 16d, 201 Kópavogi
Sími: 426-9000
www.abbafast.is

Við seljum allar
gerðir fasteigna. 
Sanngjörn söluþóknun
og vönduð vinnubrögð.



Á næst unni verð ur opnað 
form lega nýtt frum kvöðla set ur á 
Eiðis torgi á Sel tjarn ar nesi. Í setr
inu verð ur pláss fyr ir um 24 fyr ir
tæki sem verða stað sett í um 800 
fer metra rými í hús næði þar sem 
skrif stofa Lyfja stofn un ar var áður 
til húsa en hef ur stað ið ónot að síð
ast lið in þrjú ár. 

Það er Jon von Tetzchner sem 
stend ur að baki þessa frum kvöðla
set urs en hann hef ur að und an
förnu tek ið þátt í stofn un og upp
setn ingu fyr ir tækja hér á landi. Jon 
er stofn andi Opera Software hug
bún að ar ins sem marg ir þekkja og 
nota m.a. til vef skoð un ar ferða um 
netheima og hann starfar einnig 
sem fjár fest ir. Ef til vill þarf ekki að 
koma á óvart að Jon velji Sel tjarn
ar nes fyr ir starf semi af þess um toga 
vegna þess að hann er Seltirn ing ur 
í móð ur ætt og ólst upp á Nes inu 
fram um 20 ára ald ur en flutt ist síð
an til Nor egs. 

Jon vinn ur einnig að því að 
koma álíka frum kvöðla setri á fót í 
Boston í Banda ríkj un um, en þar er 
hann bú sett ur um þess ar mund ir. 
Bæði frum kvöðla setr in munu kall
ast Innovation hou se en eðli leg
ar er ver ið að stefna á mun stærri 
ein ingu í millj óna borg inni vestra 
en á Sel tjarn ar nesi. Hús næð ið á 
Eiðis torgi skipt ist í tvær álm ur og 
verða 12 skrif stof ur í hvorri álmu 
en auk þess verða tvö fund ar her
bergi, kló sett, eld hús og fund ar
sal ur í hús næð inu sem á að geta 
rúm að allt 100 manna fundi. Hver 
skrif stofa verð ur síð an búin borð
um og stól um og netteng ing verð ur 
einnig á staðn um. Nú munu flest ef 

ekki öll pláss in vera frá tek in. Gert 
er ráð fyr ir að hægt verði að tengja 
frum kvöðla setr ið við fyr ir tæki á 
veg um Jons í öðr um lönd um. Jon 
teng ist frum kvöðla starfi víða um 
heim og má nefna frum kvöðla set
ur í Nor egi, sem stýrt er af fyrr um 
sölu og mark aðs stjóra Opera, Rolf 
Assev auk sam bæri legr ar mið
stöðv ar í Berlín og í Kís ildal num 
í Banda ríkj un um. 
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Dyggasti stuðningshundur KR kom í heimsókn í heilsubúðina Græn heilsa, hér er hann ásamt Önnu Björgu Hjartardóttur.

Heilsubúðin Græn Heilsa í vesturbænum
lífræn næringaefni og ráðgjöf
LukkuTröll KR kjöltuhundurinn Hjútli sem er elskaður og dáður af öllum sem til hans þekkja kom með 
eigenda sínum í Græna heilsu á Ægisíðu 121 eftir að hafa fengið heiðursboð um að kynna sér lífræn 
næringaefni frá Lifestream, sömu næringaefni og Meistaraflokkur KR í knattspyrnu notar í samráði við 
kröfuharðan næringafræðing sinn. Anna Björg í Grænni heilsu tók vel á móti Hjútla og gaf honum að 
smakka Spírulína sem hann var hæstánægður með. Spírulina er lífrænt fjölvítamín náttúrunnar og er 
þvi kjörið fyrir alla fjölskylduna, frábært fyrir börn í námi og íþróttum, fullorðna sem vinna mikið og 
gott fyrir allt venjulegt afreksfólk í lífinu sem og íþróttafólk. Græn heilsa sérhæfir sig í bætiefnum sem 
eru unnin úr lífrænt ræktuðum afurðum og laus við alla verksmiðjuframleidda íblöndun. 
Græn heilsa býður einnig upp á verðlaunaðar lífrænar húðvörur án aukaefna sem framleiddar eru úr 
collageni, þangi, ávöxtum og jurtum.
 
Anna Björg eigandi verslunarinnar hefur 25 ára reynslu af að vinna að heilsumálum og lærði í 
Göteborgs Gymnastiska Institstut.
Í september tekur til starfa hjá Grænni heilsu hjúkrunarfræðingur með masterspróf í lýðheilsufræðum 
sem mun sinna hjúkrunarvörum og fræðslu. Boðið er upp á fría heilsuráðgjöf - tímpantanir. 

Opið alla virka daga frá kl. 10 – 17.30.  Sími 551 1717

Ægisíða 121

Frum kvöðla set ur
á Nes inu

R i t  h ö f  u n d  u r 
inn og Seltirn ing
ur inn góð kunni, 
Sól veig Páls dótt ir, 
verð ur gest ur á 
bók mennta kvöldi 
Bóka safns Sel tjarn
ar ness þriðju dag inn 1. októ ber 
kl. 19:30. 

Þá verð ur skoð uð og skegg
rædd hin snjalla og bráð skemmti
lega spennu saga henn ar Hin ir rétt
látu. All ir eru vel komn ir og boð ið 
verð ur upp á kaffi og með því.

Spjall að
um Hina
rétt látu

Seltirningurinn Jon von Tetzchner
 í  Frum kvöðla set rinu á Eiðis torgi.
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Vel heppn uð bæj ar há tíð á Sel tjarn ar nesi
Ný af stað in bæj ar há tíð á Sel tjarn ar nesi heppn að ist með ein dæm um 

vel. Þetta var í fyrsta sinn sem efnt var til slíkr ar há tíð ar, en hún hófst 
með sýn ing ar opn un í Eið is skeri á fimmtu degi og lauk með stórdans leik í 
Íþrótta hús inu á laug ar dags kvöld. 

Á föstu dags kvöld var sund laugap ar tí með lif andi tón list ar flutn ingi og 
leik tækj um. Bæj ar bú ar keppt ust við að skreyta hús sín og göt ur með lit um 
sem hverf um var út hlut að og var sköp un ar kraft ur inn í al gleymi.

Með fylgj andi eru svip mynd ir frá há tíð inni

Lán til endurbóta
og viðbygginga
Íbúðalánasjóður veitir lán til endurbóta á húsnæði að innan og utan. 
Meðal annars eru veitt lán til lóðarframkvæmda og viðbóta við húsnæði. 
Lán geta numið allt að 80% af framkvæmdakostnaði. Hámarkslán eru 
20 milljónir og lánstími 5 til 40 ár. Sömu vextir eru á þessum lánum og 
almennum lánum Íbúðalánasjóðs.

Borgartúni 21  |  105 Reykjavík  |  Sími : 569 6900, 800 6969
www.ils.is

Viða mik il menn ing ar há tíð í und ir bún ingi
Nú stend ur yfir und ir bún ing ur á Menn ing ar há

tíð Sel tjarn ar ness, sem fram fer dag ana 10. til 13. 
októ ber. Um fangs mik il dag skrá verð ur frá morgni 
til kvölds víða um bæ inn, en rík áhersla er lögð á 
sam starf yngri og eldri bæj ar búa. 

Í Eið is skeri verð ur opn uð sýn ing á verk um Val
garð ar Gunn ars son ar og á sama tíma verð ur fjöl
mörg um verk um af ýms um toga kom ið fyr ir í Bóka

safn inu und ir yf ir skrift inni Milli bóka þar sem helstu 
lista menn bæj ar ins leggja til verk og setja þau upp 
á hefð bundna og óhefð bundna staði inn an safns
ins. Hluti dag skrár inn ar fer fram í nýja safn hús inu 
skammt frá Nes stofu þar sem kunn ir lista menn koma 
fram. Björns bak arí býð ur Seltirn ing um í morg un kaffi 
á Eiðis torgi á laug ar dags morgni þar sem óvænt ir 
gest ir skjóta upp koll in um. Sér stök há tíð ar dag skrá 

verð ur helguð rit höf und in um Guð rúnu Helga dótt ur 
þar sem ung ir og aldn ir geta skemmt sér sam an, en 
með al við burða þar er at riði úr Óvit un um. Í Bóka
safn inu verð ur boð ið upp á bóka smiðju fyr ir börn in 
og full orðna og ung ir og aldn ir leiða sam an hesta 
sína í gerð úti lista verks og vinna að hönn un ar sýn
ingu und ir leið sögn Siggu Heim is. Dag skrá in verð ur 
kynnt nán ar í heild sinni þeg ar nær dreg ur.
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Hrólfsskálamelur 
á Seltjarnarnesi 
Hrólfsskálamelur 4, 1 íbúð. 
Hrólfsskálamelur 6, 3 íbúðir.  
Hrólfsskálamelur 8, 3 íbúðir. 

Íbúðirnar afhendast fullbúnar með gólfefnum. 

Hátúni 2b  |  105 Reykjavík
 Sími 594 4200  |  Fax 594 4201  |  www.landey.is

Íbúðir til sölu 
á Seltjarnarnesi

Aðeins 4 íbúðir eftir
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Auglýsingasími: 511 1188



8 Nes frétt ir

Haust verk in eru haf in hjá Sel tjarn
ar nes bæ og ým is legt er á döf inni. 
Unn ið er að deiliskipu lagi fyr ir flest 
hverfi og upp bygg ing á Bygg garða

svæð inu er í und ir bún ingi. Þá mun hjúkr un
ar heim il ið rísa við Safna tröð norð an við Lyfja
fræð isafn ið á kom andi ári og ver ið er að ljúka 
við frá gang á skól plögn um bæj ar félasins. Þá 
eru hug mynd ir í far vatn inu að börn allt nið
ur í níu mán aða ald ur fái pláss í leik skóla 
bæj ar ins. Tíð inda mað ur leit við hjá Ás gerði 
Hall dórs dótt ur bæj ar stjóra á dög un um til að 
ræða nán ar um þessi mál.

„Við erum að vinna að deiliskipu lagi í flest
um hverf um bæj ar ins og vinn unni við það 
mið ar ágæt lega. Nes inu er skipt upp í ákveð in 
svæði eða hverfi þeg ar deiliskipu lag er ann ars 
veg ar og sums stað ar lýk ur skipu lags vinn unni 
um næstu ára mót en ann ars stað ar síð ar. Við 
höld um reglu lega íbúa fundi til að kynna skipu
lags vinnunna því miklu skipt ir að halda íbú um 
upp lýst um um gang mála. Í svona vinnu er góð 
sam vinna við íbúa bæj ar ins mik il væg.“

Athyglisverðarhugmyndir
Nú hafa kom ið fram kom ið hug myndi um 

æf inga golf völl og einnig að bæta að stöðu fyr
ir íþrótta og úti vist ar hús sem stað sett yrði í 
námunda við golf völl inn – síð ast í ít ar legu við tali 
Nes frétta við Ólaf Inga Ólafs son for manns golf
klúbbs ins á Sel tjarn ar nesi þar sem hann velti fyr
ir sér hvaða mögu leik ar væru fyr ir hendi til þess 
að bæta að stöðu golfá huga manna. „Ég las þetta 
við tal og þess ar hug mynd ir eru allr ar um ræðu 
verð ar. Ég geri ráð fyr ir að þær verði tekn ar til 
um fjöll un ar við gerð deiliskipu lags ins sem nú 
er í vinnslu. Ég hef einnig séð hug mynd ir Sig urð
ar Ólafs son ar og fleiri um varn ar garð fyr ir utan 
Sel tjörn ina frá Suð ur nes inu og út að Gróttu og 
yl strönd við Snoppu.“ 

Ekkiumósnortnanáttúruaðræða
Ás gerð ur seg ir að þetta muni allt skýr ast 

í þeirri vinnu sem nú stend ur yfir. „Ég held að 
flest ir séu nokk uð sam mála um varð veislu gildi 
þess ara lands svæða og tak mark aða nýt ing ar
mögu leika þeirra. Þarna er fjar an og út sýn ið til 
fjalla. En þarna er ekki um að ósnortna nátt úru 
að ræða eins og stund um er hald ið fram vegna, 
það breyt ir því ekki að við verð um að fara var
lega þeg ar það er ann ars veg ar og valda ekki 
spjöll um um ókom inn tíma. Svæð ið í kring um 
Bakkatjörn ina er frið að og þar verð ur ekk ert gert 
en við höf um ver ið að reyna að út rýma kerfli og 
njóla sem þar er til vand ræða. Þess ar gróðr ar
teg und ir hafa ver ið að sækja í sig veðr ið og eru 
farn ar að hafa veru lega áhrif til hins verra á varp
svæði fugl anna.“  

Fráveituframkvæmdunumaðljúka
Frá rennsl is mál in á Sel tjarn ar nesi komu til 

um ræðu á dög um og Nes frétt ir fengu upp lýs
ing ar frá Um hverf is stofn un þess efn is að öll um 

frá veitu fram kvæmd um væri lok ið á Sel tjarn ar
nesi. Ás gerð ir seg ir að loka frá gangi hafi seink að 
um nokkra mán uði frá upp haf legri áætl un og í 
því liggi trú lega sá mis skiln ing ur sem varð. „Við 
erum búin að ljúka við 81% fram kvæmd anna og 
erum nú að vinna við að ganga frá dælu stöð í 
Lamba staða hverf inu. Að því frá gengnu verð ur 
þessu stóra og lífs nauð syn lega verk efni lok ið en 
eins og menn vita þá eru frá veitu fram kvæmd irn
ar fjár frek ar og því vel skilj an legt að öll sveit ar fé
lög hafi ekki enn náð að ljúka þeim.“ 

Skemmtilegtíbúasvæðiviðsjóinn
Ás gerð ur seg ir að nú sé ver ið að ljúka skipu

lagi fyr ir Bygg garða svæð ið en um nokk urt skeið 
hef ur ver ið fyr ir hug að að reisa  íbúða byggð þar í 
stað þeirr ar iðn að ar starf semi sem nú er á svæð
inu. Gert er ráð fyr ir að á næstu fimm árum  rísi 
blönd uð byggð í Bygg görð um. „Ég held að þetta 
geti orð ið mjög skemmti legt íbúa svæði í ná lægð 
við vest ur svæð in, seg ir Ás gerð ur.“ 

Áhyggjurafþrengingugatnaí
Reykjavík

Ás gerð ur hef ur nokkr ar áhyggj ur af grann
svæði Seltirn inga við vest ur höfn ina, ná lægt 
Slippn um og Grand an um, en hún tel ur að þar sé  
að finna al var legt dæmi um óraun sæi og til lits
leysi í fyr ir hug uð um skipu lags breyt ing um borg
ar yf ir valda. Þarna liggi Mýr ar gata, sem marg ir 
Seltirn ing ar eiga óhjá kvæmi lega leið um oft á 
dag, og því eðli legt að þeir láti sig þró un svæð is
ins miklu skipta. 

“Í land inu eru á þriðja hund rað þús und bif

reiða, en þrátt fyr ir það er í til lög um að nýju 
að al skipu lagi höf uð borg ar inn ar lát ið eins og 
þetta helsta sam göngu tæki nú tím ans hafi sára
lít ið vægi,“ seg ir Ás gerð ur. „Þar er hald ið fram 
að fólk geti sem hæg ast far ið um gang andi, á 
reið hjól um eða með stræt is vögn um. Rót grón um 
sam göngu hátt um og rysj óttu veð ur fari er hafn
að. Fram an greind ar ráða gerð ir skipu lag yf ir valda 
Reykja vík ur missa marks, ef þeim er ætl að að 
hlúa að hag íbúa á um ræddu svæði, fyr ir tækja 
og við skipta lífs þar og í grennd inni. Einnig þess 
fjölda fólks úr öðr um hverf um höf uð borg ar inn
ar og af Sel tjarn ar nesi sem oft eiga leið um. Og 
Hring braut þol ir illa að meiri um ferð sé beint að 
henni. Þær árétta hve óheppi leg stefna nú ver
andi meiri hluta borg ar stjórn ar í sam göngu og 
skipu lags mál um er í heild.“

  
Bygginghjúkrunarheimilishefst
ánæstunni

Fleira er í far vatn inu á Sel tjarn ar nesi. Lang
þráð bygg ing hjúkr un ar heim il is verð ur senn að 
veru leika.  Ás gerð ur seg ir að stað setn ing henn
ar hafi form lega ver ið ákveð in á síð asta bæj ar
stjórn ar fundi. „Hjúkr un ar heim il inu hef ur ver ið 
val inn stað ur norð an við Lyfja fræð isafn ið við 
Safna tröð. Húnsæð ið verð ur á einni hæð og 
gert ráð fyr ir þrjá tíu rým um. Við mun um hefj ast 
handa á næstu mán uð um. Þeir eldri íbú ar sem 
ég hef rætt við eru al mennt ánægð ir með þessa 
stað setn ingu og ég held að með henni sé fund in 
far sæl lausn á þessu máli.“

Valhúsaskóli
„Við halds vinna á fast eign um bæj ar ins er í rétt

um far vegi en ný lega lauk ut an hússvið gerð um 
á Val húsa skóla og hef ur skól inn feng ið nýtt og 
létt ara yf ir bragð. Við gerð ir fólust í lag fær ingu 
á steypu skemmd um, skipt var um glugga þar 
sem þess var þörf og klæðn ing sett á álags fleti. 
Á sama tíma var ráð ist í til færslu á bíla stæð um 
fyr ir fram an skól ann. Einnig stend ur til að færa 
hlið ið, sem tak mark að hef ur gegn u makst ur, við 
enda Skóla braut ar þannig að nú verð ur ein ung is 
hægt að aka á bíla stæði skól ans sunn an frá eða 
frá Suð ur strönd inni“, seg ir Ás gerð ur. 

Fuglahús
Með al ann arra fram kvæmda á Sel tjarn ar nesi 

bend ir Ás gerð ur á að glögg ir Nes bú ar hafi lík
lega tek ið eft ir því að búið er að steypa lít inn 
sökkul aust an meg in við Bakka tjörn. Er þar kom
inn grunn ur að fugla skoð un ar húsi sem um hverf
is nefnd Sel tjarn ar ness hef ur feng ið sam þykki 
fyr ir að reisa, en mik ill áhugi hef ur ver ið fyr ir 
því að koma slíku skýli upp og mun nýt ast vel 
næsta vor til að fylgj ast með far fugl un um koma 
á Bakkatjörn ina en hús ið er teikn að af Ragn hildi 
Skarp héð ins dótt ur arki tekt, en hús ið mun rúma 
3  til 4 ein stak linga í senn og er með óglerj uð
um opum og falla mjög vel að um hverf inu. Til
gang ur inn með fugla skoð un ar hús inu er að veita 

ViðtalviðÁsgerðiHalldórsdóttur:

Margt í far vatn inu

Ás gerður Hall dórs dótt ir bæj ar stjóri.



áhuga fólki um fugla skoð un næði til 
að virða fyr ir sér fugl inn án þess að 
hann verði fyr ir áreiti, sem Ás gerð
ur tel ur mjög mik il vægt enda verð
um við að lifa öll í sátt og sam lyndi. 

Samkenndíbúa
„Ég hef lagt áherslu á það í mínu 

starfi að hlúa að innvið um bæj ar
ins, bæj ar bú um sjálf um,“ seg ir 
Ás gerð ur. „Ný af stað in bæj ar há tíð 
á Sel tjarn ar nesi heppn að ist með 
ein dæm um vel, en við stóð um við 
bak ið á skipu leggj end um henn ar, 
sem stóðu sig ein stak lega vel. Þetta 
var í fyrsta sinn sem efnt var til 
slíkr ar há tíð ar, en hún hófst með 
sýn ing ar opn un Har ald ar Sig munds
son ar í Eið is skeri á fimmtu degi. Á 
föstu dags kvöld var sund laugap ar
tí með lif andi tón list ar flutn ingi og 
leik tækj um. Bæj ar bú ar keppt ust við 
að skreyta hús sín og göt ur með lit
um sem hverf um var út hlut að og 
var sköp un ar kraft ur inn í al gleymi, 
há tíð inni lauk svo með stórdans leik 
í Íþrótta hús inu sem fjöl menni sótti. 
Há tíð in tókst í alla staði mjög vel 
og ánægju legt hversu marg ir íbú ar 
tóku þátt og ég trúi því að hún sé 
kom in til að vera,“ sagði Ás gerð ur. 

Endurnýjunleiktækja
Skóla starf  bæj ar ins er kom ið á 

fullt skrið og seg ir Ás gerð ur að bær
inn hafi kapp kost að að koma upp 
nýj um leik tækj um við Mýró áður en 
skól inn hæf ist.  „Nem end urn ir hafa 
sagt mér að mik il ánægja ríki með 
nýj ung ina, en til koma leik tækj anna 
var skref í end ur nýj un lóð ar inn ar, 
sem var  end ur gerð að hluta til árið 
2009. Full trú ar nem enda í skóla ráði 
tóku þátt í vali á leik tækj un um, sem 
hafa sann að vin sæld ir sín ar á skóla
lóð um víða um land. Leik tæk in upp
fylla all ar ör ygg is kröf ur sem gerð ar 
eru til leik tækja á op in ber um leik
svæð um varð andi ör ygg is staðla og 
fallund ir lag“, seg ir Ás gerð ur.  

Ungmennahús
Öfl ug ur hóp ur ung menna hef ur 

lát ið að sér kveða á Nes inu í sum
ar og haust og seg ist Ás gerð ur afar 

stolt af fram lagi þeirra til bæj ar lífs
ins. „Öfl ugt starf Ung menna ráðs á 
Sel tjarn ar nesi hef ur sann að sig og 
því ákvað bæj ar stjórn að opna ung
menna hús til að styrkja enn bet ur 
við starf ung menna á aldr in um 16 
til 20 ára“, seg ir Ás gerð ur. „Í því 
sam hengi má nefna að í næsta mán
uði verð ur form lega tek ið í notk un 
Ung menna hús Sel tjarn ar ness,  á 
jarð hæð Heilsu gæsl unn ar og er 
und ir bún ing ur nú í full um gangi.“  

Ekkigefaöndunumbrauð
Um hverf is mál hafa ver ið í 

brennid epli á Sel tjarn ar nesi fyr
ir marg ar sak ir. Ás gerð ur seg ir að 
á  Sel tjarn ar nesi sé nú haf ið kerf
is bund ið átak sem felst í vernd un 
kríu varps ins og fækk un máva yfir 
há varp tím ann, en máv ur inn hef ur 
ver ið skæð ur gest ur í varp land inu í 
sum ar. „Fjöl marg ir að il ar hafa kom
ið að máli við mig og ósk að eft ir 
því að allra leiða verði leit að til að 
sporna við mávin um, sem hef ur 
ver ið ágeng ari þetta sum ar ið. Kríu
varp þótti takast vel þetta árið og 
allt út lit fyr ir að krían hefði nægi
legt æti. Því var dap ur legt að horfa 
upp á eyði legg ing una af hálfu vargs
ins. Við grip um því til þess ráðs að  
biðla til bæj ar búa um að gefa ekki 
önd un um brauð við Bakka tjörn.“

Umhverfismál
Það er ánægju legt að upp lifa 

hversu áhuga sam ir bæj ar bú ar eru 
um um hverf is mál í bæj ar fé lag inu. 
Hátt í eitt hund rað Seltirn ing ar sóttu 
íbúa þing um um hverf is mál sem 
hald ið var í Val húsa skóla á þessu 
ári og tóku þátt í sam ráði og hug
mynda vinnu um fram tíð bæj ar ins 
í um hverf is mál um. Má þar líka nef
nda að Leik skól inn á Sel tjarn ar nesi 
hlaut fyr ir skemmstu þá fá heyrðu 
við ur kenn ingu að vera veitt ur 
Græn fán inn í fimmta skipti en leik
skól inn er þriðji leik skól inn á land
inu sem fær slíka við ur kenn ingu. 
Starfs fólk skól ans legg ur mik inn 
metn að í um hverf is vernd og börn in 

eru virk ir og já kvæð ir þátt tak end
ur. Um hverf is nefnd mun í fram
haldi af íbúa þing inu vinna að nýj um 
drög um að um hverf is stefnu fyr ir 
bæj ar stjórn“, seg ir Ás gerð ur.

Hitaveita
Mikl ar fram kvæmd ir hafa ver ið 

hjá hita veit unni í sum ar, en með
al heim ili á Sel tjarna nesi greiddi 
að eins um 32.000 krón ur á ári í 
fyrra fyr ir heitt vatn á með an við
skipta vin ir Orku veitu Reykja vík
ur þurftu að borga næst um tvö
falt meira eða 57.000 krón ur á ári. 
„Hluti af lífs gæð um þess að búa á 
Nes inu er að við Seltirn ing ar eig
um okk ar eig in hita veitu og höf um 
í gegn um árin náð að halda gjaldi 
henn ar lágu“, seg ir Ás gerð ur.  

Ánægjaíbúa
Þessi lífs gæði eru lík lega einn 

þeirra þátta sem gera það að verk
um að á Sel tjarn ar nesi eru 95% íbúa 
ánægð með bú setu skil yrði í  bæj
ar fé lag inu, sam kvæmt ár legri þjón
ustukönn un sem Capacent ger ir 
með al sveit ar fé laga“, seg ir Ás gerð
ur. „Sam kennd og sam vinna skipt ir 
bæj ar fé lag ið miklu máli, við bæj
ar starfs menn eru til að þjón usta 
íbú anna og það skipt ir miklu máli 
að það sé gert á já kvæð an hátt“, 
seg ir Ás gerð ur.

Pappírstunnan
Í sum ar var papp írstunn unni 

dreift á heim ili Seltirn inga og hafa 
íbú ar lýst yfir mik illi ánægju með 
þetta fram tak bæj ar ins.  Er þessi 
söfn un hluti af um hverf is stefnu 
bæj ar ins, sem bæj ar bú ar hafa tek ið 
mjög vel í að sögn Ás gerð ar.

Aðloknufæðingarorlofi
Á næstu vik um ligg ur fyr ir hjá 

bæj ar stjórn  að rýna í til lög ur varð
andi til boð á þjón ustu til for eldra 
eft ir fæð ing ar or lof, sem starfs hóp ur 
á veg um skóla nefnd ar Sel tjarn ar
ness, hef ur skil að af sér. „For eldr
ar eiga rétt á fæð ing ar or lofi í sam
tals níu mán uði frá fæð ingu barns. 
Við búum í sam fé lagi sem ger ir ráð 
fyr ir að báð ir for eldr ar séu úti vinn
andi, auk þess að reka heim il ið. 
Bæj ar fé lög sjá um mennt un yngstu 
borg ar anna og þau þurfa að axla 
ábyrgð, bæði gagn vart full orðn um 
og börn um. Það er þjóð fé lags lega 
hag kvæmt að sveit ar fé lög bjóði 
for eldr um og börn um þeirra leik
skóla um leið og fæð ing ar or lofi lýk
ur. Það skap ar jafn framt sam fellu 
í um hverfi barn anna þeg ar þau 
koma snemma í leik skóla. Í dag er 
fyr ir komu lag ið þannig á Sel tjarn ar
nesi að for eldr ar eiga þess kost að 
fá leik skóla pláss fyr ir börn 18 mán
aða og eldri, frá hausti að telja. Við 
sem ber um ábyrgð á leik skóla mál
um verð um áþreif an lega vör við 
eft ir spurn for eldra eft ir leik skóla
plássi strax og fæð ing ar or lofi lýk
ur“, seg ir hún.

Fjárhagsáætlun2014
Eitt af stóru verk efn um bæj ar

stjóra á þessu hausti er  gerð fjár
hags á ætl ana fyr ir næsta ár. „Þetta 
eru hin dæmi gerðu haust verk með
al sveit ar fé laga og Sel tjarn ar nes
bær er eng in und an tekn ing að því 
leyti. Þetta er vinna sem er í senn 
krefj andi en í henni felst líka áskor
un sem mér finnst mjög spenn andi, 
seg ir Ás gerð ur að lok um. 
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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.

Hringbraut 119 

Sími: 55 44444



Tón leika röð sem Tón list ar skóli 
Sel tjarn ar ness og Bóka safn Sel
tjarn ar ness hafa stað ið fyr ir um 
nokk urt skeið hefst að nýju  mánu
dag inn 7. októ ber.

Tón leika röð in ber yf ir skrift ina 
Tón staf ir en í henni sér Tón list ar
skól inn um val tón list ar manna, 
sem ým ist starfa eða nema við 
skól ann eða hafa numið þar eða 
kennt á árum áður. Fyrstu tón list
ar menn irn ir sem koma fram eru 
Nína Hjör dís Þor kels dótt ir, sem 
senn lýk ur BA gráðu í flautuleik 
frá Lista há skóla Ís lands og fyrr um 
með lim ur í lúðra sveit Tón list ar
skól ans og Árni Freyr Gunn ars son, 
fyrr um pí anó n em andi við skól ann 
en hann stund ar nú nám í tón smíð
um á Ítal íu. Þann 4. nóv em ber mun 
Ari Bragi Kára son trompet leik ari, 

nú ver andi kenn ari og fyrr um nem
andi við skól ann koma fram ásamt 
pí anó leik ara og 2. des em ber verð
ur Strengja kvar tett fiðlu kenn ar ans 
Helgu Þór ar ins dótt ur með jólatón
leika. Tón leik arn ir hefj ast all ir kl. 
17:30 og standa yfir í rúm an hálf
tíma. Þeir eru ókeyp is og all ir eru 
boðn ir vel komn ir. 
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Árni Freyr Gunnarsson píanóleikari 
og Nína Hjördís Þorkelsdóttir 
flautuleikari.

U M H V E R F I S H O R N I Ð

Í ágúst sl. var sett upp skilti 
við Bakka tjörn þar sem beð ið 
er um að gefa fugl um ekki yfir 
sum ar tím ann. Í sí aukn um mæli 
hef ur fólk haft áhyggj ur af máv
um sem sækja á Bakka tjörn til 
baða og hvíld ar og hef ur ver ið 
rætt um að grípa til að gerða 
gegn þeim. Sam hliða þessu 
hafa brauð gjaf ir auk ist og sæk
ir fjöldi fugla sér fæðu í brauð
ið, þar á með al máv ar. Máv ar kunna að taka ein hverja and ar eða 
mófugls unga en eng ar rann sókn ir hafa ver ið gerð ar á um fangi slíks 
á Sel tjarn ar nesi. Mik il af föll eru venju lega af and ar ung um, um 75% 
þeirra drep ast fyrstu vik una án þess að af rán komi til. Um hverf is nefnd 
Sel tjarn ar ness íhug ar hvort grípa á til frek ari að gerða gegn mávin um 
nk. vor. Þó er það mat Jó hanns Óla Hilm ars son ar, for manns Fugla
vernd ar, að raun veru leg vanda mál í nátt úru vernd á Sel tjarn ar nesi liggi 
í bú svæða rösk un og í að stýra þurfi bet ur um ferð fólks en ekki í þátt
um sem tengj ast ein stök um teg und um fugla.

Skilti við 
Golf klúbb Ness

Ný lega voru sett upp skilti við Golf
klúbb Ness. Var þetta sam starfs verk
efni um hverf is nefnd ar Sel tjarn ar ness 
og Golf klúbbs Ness. Gang andi veg
far end ur eru beðn ir að sýna sér staka 
að gæslu og hraða för á rauð merkt um 
svæð um

Fugla skoð un ar hús við 
Bakka tjörn

Haf in er gerð fugla skoð un
ar skýl is við Bakka tjörn. Er 
það von um hverf is nefnd ar að 
skýl ið verði kom ið í notk un 
sum ar ið 2014.

Sam starf við Eu metsat
Ís land fékk fulla að ild að evr ópsku veð ur tungla stofn un inni 

EU METSAT (http://www.eu metsat.int) 30. ágúst sl. en þá und ir rit
uðu Sig urð ur Ingi Jó hanns son, um hverf is og auð linda ráð herra, og 
Ala in Rati er, for stjóri EU METSAT, að ild ar samn ing. Sem að ild ar ríki 
mun Ís land hafa óheft an að gang að gögn um sem varða fjöl marga 
þætti nátt úru fars og taka full an þátt í stefnu mark andi ákvörð un um 
stofn un ar inn ar. Þá munu ís lensk fyr ir tæki og fram kvæmda að il ar geta 
boð ið í verk efni og Ís lend ing ar fá tæki færi til að vinna að verk efn um 
á veg um EU METSAT.

Heim ild ir: Jó hann Óli Hilm ars son, um hverf is ráðu neyt ið
F.h. um hverf is nefnd ar,
Mar grét Páls dótt ir, for mað ur

Skilti við Bakka tjörn

Afgreiðslutími:

S u ð u r s t r ö n d  1 0 ,  S e l t j a r n a r n e s i  
F y r i r  n e ð a n  s u n d l a u g i n a  o g  W o r l d  C l a s s .

S í m i  :  5 1 1  6 3 6 7     w w w . f a c b o o k . c o m / S y s t r a s a m l a g i d

Virkir dagar  8 - 18
Laugardagar 10 - 16

...með gæða lífrænt kaffi og te, heilsudrykki,  
slikkerí, croissant, þeytinga, chiagraut,  
ásamt vítamínum, snyrtivörum, ilmvötnum,  
jógafatnaði, jógadýnum og fylgihlutum 
sem og öðrum árstíðarbundnum vörum.

SYSTRASAMLAGIÐ  
VERSLUN OG KAFFIHÚS... 

SAMFLOT í Sundlaug Seltjarnarness alla mánudaga kl. 20.00.

Tón staf ir að hefj ast
í bóka safn inu

Í síð asta tölu blaði Nes frétta kom 
fram fram að skólp frá Sel tjarn
ar nes bæ sé 100% hreins að og er 
þar vitn að í upp lýs ing ar frá starfs
manni Um hverf is stofn un ar. 

Mis skiln ing ur inn í þessu máli er 
sá að starfs mað ur stofn un ar inn
ar hafði feng ið þær upp lýs ing ar í 
tengsl um við söfn un gagna í drög
um að stöðu skýrslu um vatna svæði 
Ís lands að fram kvæmd um við teng
ingu alls skólps frá bæn um ætti að 
vera lok ið fyr ir árs lok 2012. Þess

um sama starfs mann in um höfðu 
hins veg ar ekki borist upp lýs ing ar 
um að fram kvæmd ir hefðu frest
ast vegna skipu lags mála og því eru 
að eins 81,5% skólps frá Sel tjarn ar
nes bæ hreins að eins og stað an er 
í dag. Árétt að skal að sam kvæmt 
upp lýs ing um frá Sel tjarn ar nes bæ 
hefj ast fram kvæmd ir við dælu
stöð í Lamba staða hverfi strax í 
haust og verð ur lok ið fyr ir ára mót 
2013. Er þessi mis skiln ing ur hér 
með leið rétt ur. 

Fram kvæmd ir dróg ust 
– allt skólp hreins að fyr ir næstu ára mót
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Slíjm sf. bauð gest um í heitt 
þara bað og und ir tóna hafs ins í 
fjör unni við Gróttu á Sel tjarn ar
nesi um versl un ar manna helg ina. 
Slíjm böð in svoköll uðu er rann
sókn ar verk efni sem mið ar að 
út víkk un bað menn ing ar Ís lend
inga en þara böð eru vel þekkt 
í mörg um sam fé lög um, m.a. á 
Ír landi þar sem þau eiga sér langa 
sögu og eru ann ál uð fyr ir heil
næmi. Rann sókn in verð ur skrá sett 
og gef in þeim sem áhuga hafa á 
upp setn ingu slíkra baða til sjáv
ar og sveita. Lít ið hef ur ver ið um 
böð af þessu tagi á Ís landi en sem 
stend ur býð ur Sjáv ar smiðj an á 

Reyk hól um upp á þara böð og búa 
að tals verðri reynslu og þekk ingu 
á þessu sviði. 

Í til efni af þara bað inu var þrem ur 
bað kör um kom ið fyr ir í námunda 
við há karla hjall inn á Sel tjarn ar nesi 
en í hon um var boð ið upp á frum
stæða bún ings að stöðu þar sem tek
ið var á móti bað gest um með vall
humals seyði af hrein dýra slóð um og 
súkkulað i stein um frá meist ur un um 
á Dill. Í slíjm böð in er not að ur þari, 
heitt vatn og sjór – allt auð lind
ir sem við eig um tölu vert af hér á 
landi. Þar inn leik ur um hold ið, nær
ir and ann og hverja frumu – stút full
ur af krafta verka sölt um og slímug

um stein efn um. Með böð un um vill 
Slíjm ýta und ir nýt ingu þeirra auð
æfa sem finna má í nátt úr unni – hið 
innra sem hið ytra. 

Seltirn ing ar tóku böð un um vel 
og marg ir komu við, spjöll uðu og 
svöl uðu ára langri for vitni við að 
fá að kíkja inní há karla hjall inn. Við 
frá gang slíjmbað anna birt ust það 
sem Slíjm sf. kall ar náð ar brunna 
en kenn ing ar eru um að forn minj
ar þess ar  náð ar sæt in, hafi ver ið 

not uð af sjó manns kon um sem 
báðu fyr ir gjöf ulli veiði og far sælli 
heim komu sæ far enda. Aðr ir halda 
því fram að í brunn un um hafi fólk 
fund ið sér óska ból, not ið jök ul loga 
og hvít fextra alda og jafn vel fund ið 
visk una. Heim ild um ber ekki sam
an um nafn gift brunn anna en draga 
má þá álykt un að hér sé á ferð lend
ing ar stað ur allsnægt anna, sem af 
mörg um fræði mönn um er lýst 
sem „heima”.

Þara bað á Nes inu

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

Hvað er langt síðan þú gafst þér tíma til að velta 
því fyrir þér hversu mikil verðmæti leynast á 
þínu heimili eða í þínu fyrirtæki?

ViðVið hjá Verði tryggingum viljum fá Seltirninga í 
hóp ánægðra viðskiptavina okkar. Við bendum á 
ráðgjafa okkar og Seltirninginn Þór Sigurgeirsson 
í síma 824 1024 eða með því að senda tölvupóst 
á thor@vordur.is og fáið hagstætt tilboð. 

VEISTU HVAÐ
ÞÚ ÁTT ?
ÞAÐ SEM  GLEYMIST AÐ TRYGGJA 
VERÐUR EKKI BÆTT
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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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Mik il ánægja rík ir með al nem
enda í Mýr ar húsa skóla með ný 
leik tæki sem sett voru upp á skóla
lóð inni í sum ar. Til koma þeirra 
var lið ur í end ur nýj un lóð ar inn ar, 
en hluti henn ar var end ur gerð ur 
árið 2009. 

Sett var upp klif ur grind í stað 
leikkast ala, sem stóð á lóð Gamla 

Mýr ar húsa skóla, auk tveggja ann
arra leik tækja. Full trú ar nem enda í 
skóla ráði tóku þátt í vali á leik tækj
un um, sem hafa sann að vin sæld ir 
sín ar á skóla lóð um víða um land. 
Leik tæk in upp fylla all ar ör ygg is
kröf ur sem gerð ar eru til leik tækja 
á op in ber um leik svæð um varð andi 
ör ygg is staðla og fallund ir lag.

Á kynn ing ar fundi fé lags og tóm stunda sviðs eldri bæj ar búa í Fé lags
heim ili Sel tjarn ar ness þann 29. ágúst sl. var far ið yfir dag skrána fram 
að ára mót um. Yfir eitt hund rað manns mættu og skrán ing á nám skeið 
og aðra við burði gekk vel. Ým is legt er á döf inni nú á næstu mán uð um 
fyr ir utan föstu dag skrána.

Sigga Heim is bæj ar lista mað ur Sel tjarn ar ness 2013 ósk ar eft ir sam
vinnu við eldri bæj ar búa vegna Menn ing ar daga sem haldn ir verða helg
ina 11.  13. októ ber nk. Hún ætl ar að vinna að verk efni þar sem yngri 
og eldri leggja sam an krafra sína. Von ast er eft ir að sem flest ir taki þátt.  
Vin sam lega skrá ið ykk ur hjá Krist ínu.

Eldri borg ar ar ásamt ung menna ráði Sel tjarn ar ness hafa hug á að 
koma á lagg irn ar sam eig in legri skemmti nefnd. Áhuga sam ir skrái sig eða 
sendi hug mynd ir til Krist ín ar í síma 8939800 eða á krist inh@nes id.is

Hér á eft ir eru nokkr ar dag setn ing ar í sept em ber og októ ber sem vert 
er að minna á:

Mið viku dag inn 25. sept em ber.  Sel ið kl. 20.00.  Sam vera yngri 
og eldri. 

Fimmtu dag inn 26. sept em ber.  Bingó í saln um Skóla braut kl. 13.30.
Mið viku dag inn 2. októ ber.  Nem enda tón leik arn ir í Tón list ar skól an

um kl. 18.00.
Mánu dag inn 7. októ ber.  Te og tón list/tón leik ar í Bóka safn inu 

kl. 17.30.
Fimmtu dag inn 10. októ ber.  Haust fagn að ur í saln um á Skóla braut.  

Veit ing ar, söng ur og dans.    
Þriðju dag inn 15. októ ber.  Spjall með hjúkr un ar fræð ingi á Skóla braut 

kl. 10.00. 
Mið viku dag inn 23. októ ber.  Borg ar leik hús ið á söng leik inn Mary 

Popp ins. 
Mið viku dag inn 30. októ ber.  Sel ið kl. 20.00.  Sam vera yngri og eldri.
Þriðju dag ana 1. októ ber/ 15. októ ber verð ur helgi stund í kirkj

unni.  Há deg is verð ur og dag skrá í safn að ar heim il inu á eft ir. Kr. 500.                                                                                                                                
Ath. Alla föstu daga syngj um við sam an í saln um Skóla braut kl. 14.30.  
(breytt ur tími frá í fyrra).

All ar nán ari upp lýs ing ar varð andi dag skrána, skrán ing ar og ann að er í 
síma 893 9800.

Fé lags og tóm stunda starf eldri 
bæj ar búa á Sel tjarn ar nesi

Flatahraun 5a • www.utfararstofa.is
Vaktsími: 565 5892 & 896 8242 • Sólarhringsvakt

Komum heim til aðstandenda ef óskað er

ÚTFARARSTOFA HAFNARFJARÐAR

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

Suðurhlíð 35, Rvk • www.utforin.is

Vaktsími: 581 3300 & 896 8242

Allan sólarhringinn
Komum heim til 

aðstandenda ef óskað er

Alúð - virðing - traust
Áratuga reynsla

ÚTFARARSTOFA
ÍSLANDS

Sverrir Einarsson Kristín Ingólfsdóttir

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

Ánægja með
 ný leik tæki

 við Mýró

Göng um í skól ann hófst mið viku dag
inn 4. sept em ber. Þetta er í sjö unda 
sinn sem Ís land er þátt tak andi í þessu 
verk efni og Grunn skóli Sel tjarn ar ness 
hef ur ver ið með frá upp hafi. Þátt tak
an hef ur líka ver ið mjög góð, s.l. haust 
gengu eða hjól uðu 90% nem enda í 
1. til 6. bekk í skól ann með an á átak
inu stóð og um 93% um vor ið.

Mark mið verk efn is ins er m.a. að;  hvetja til auk inn ar hreyf ing ar auka 
færni barna til að ganga á ör ugg an hátt í skól ann og fræða nem end ur um 
ávinn ing reglu legr ar hreyf ing ar minnka bíla um ferð í ná grenni grunn skóla. Í 
frétt frá Grunn skóla Sel tjarn ar ness eru for eldr ar hvatt ir til að fylgja yngstu 
börn un um, gang andi eða hjólandi og nota þá tæki fær ið og kenna þeim 
ör ugg ustu leið ina í skól ann. All ir bekk ir fá við ur kenn ing ar skjal fyr ir þátt tök
una og þær bekkj ar deild ir sem ná best um ár angri fá gull, silf ur eða brons
skó inn til varð veislu þar til næsta Göng um í skól ann keppni verð ur í vor.

Göng um í skól ann haf ið

Áhugasamir hafið samband við
formann kórsins, Ingibjörgu Dalberg, 
netfang: idalberg@simnet.is, s. 588-4769
eða stjórnanda kórsins, Oliver Kentish, 
netfang: oliver@ismennt.is 

Selkórinn leitar að drynjandi bössum 
og tónvissum tenórum vegna

spennandi verkefna framundan



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

Fimmti flokk ur karla í Gróttu 
lék í Cdeild í sum ar eft ir að hafa 
fall ið úr Bdeild inni í fyrra. Strák
arn ir í Alið inu gerðu sér lít ið fyr ir 
og sigr uðu deild ina og tryggðu sér 
þar með sæti í Bdeild að ári ásamt 
þátt töku rétti í úr slita keppn inni 
sem fram fór í byrj un sept em ber. 

Alið ið vann átta leiki í sum ar 
og tap aði að eins ein um en sig ur 
í hrein um úr slita leik við Njarð vík 
tryggði topp sæt ið. Í úr slita keppn
inni mættu strák arn ir Fjölni, Aft ur

eld ingu og Þór. Gróttu menn fengu 
skell í fyrsta leik á móti ógn ar
sterku Fjöln isliði og töp uðu einnig 
fyr ir Mos fell ing um öðr um leikn
um. Í stað þess að leggja árar í bát 
settu Gróttu strák arn ir í gír inn og 
kræktu í 11 jafn tefli við Þórs ara og 
fóru því heim með eitt stig úr ster
kri og skemmti legri úr slita keppni 
bestu lið anna. B og C lið in voru 
bæði í topp bar áttu allt sum ar ið og 
geta strák arn ir vera ánægð ir með 
ár ang ur inn.

Hóp ur fim leika stúlkna úr T1 hélt 
af stað í æf inga ferð til Ces enat ico á 
Ítal íu laug ar dag inn 20. júlí sl. ásamt  
þjálf ur um þeirra. Til gang ur ferð ar
inn ar var að al lega að æfa fim leika 
en einnig að hitta aðra fim leika iðk
end ur og að njóta sól ar inn ar.

Stúlk urn ar og for eldr ar þeirra voru 
bún ar að safna fyr ir ferð inni í all an 
vet ur, m.a. með því að selja wc papp
ír, fisk, sæl gæti, kök ur og gas blöðr ur. 
Ferð in gekk vel, flog ið var til Mila no 
en þeg ar þang að var kom ið tók við 
fimm klst. rútu ferð til Ces enat ico þar 
sem æf inga búð irn ar eru stað sett
ar. Æf inga búð irn ar voru skipu lagð ar 
af UEG, Al þjóða fim leika sam band
inu, og komu þjálf ar an ir frá Sví þjóð, 
Dan mörku og Nor egi. Boð ið var upp 
á stöðva þjálf un þar sem far ið var í 
grunn at riði og einnig erf ið ari æf ing ar. 
Mjög heitt var all an tím ann, en hit inn 
var á bil inu 30 til 38 gráð ur. 

VatnsbrúsinnogPoweradið
viðhöndina

Fyrsti dag ur inn fór í það að ferð ast 
og að koma sér fyr ir. Á sunnu deg in
um vökn uð um við kl. 8:00 um morg un
in, borð uð um morg un mat og gerð um 
okk ur klár ar fyr ir fyrstu æf ingu dags
ins. Hún byrj aði kl. 9:30 og stóð til 13. 
Erfitt var fyr ir okk ur Ís lend ing ana að 
venj ast því að æfa í svona mikl um hita 
og því var vatns brús inn og Powera d ið 
alltaf við hönd ina. Eft ir æf ing una var 
far ið í mat sal inn og svo beint í sund
laug ina. Þar var slapp að af þar til að 

næsta æf ing byrj aði en hún stóð frá kl. 
16:30 til 20:00.  Eft ir hana var slapp að 
af, leit að log andi ljósi að inter net sam
bandi og svo fljót lega far ið að sofa eft
ir lang an og heit an dag.

Æfttvisvarádag
Flesta daga var æft tvisvar sinn um 

á dag. Einn dag inn var eng in skipu
lögð æf ing og þá var far ið í Mira
bilandia, sem er skemmti garð ur/
strönd stað sett ur rétt fyr ir utan Ces
enat ico. Þar eydd um við deg in um, 
sum ar fóru í alla þá rús sí bana sem í 
boði voru en hin ar lágu á strönd inni 
og slöpp uðu af. Einn eft ir mið dag fór
um við svo í versl un ar ferð til Rim ini 
þar sem stelp urn ar yf ir tóku H&M eins 
og von var á. End uð um við með því að 
fara út að borða á ítölsk um veit inga
stað og síð an var sprett nið ur á lest
ar stöð til þess að ná síð ustu lest inni.

Þrjárfenguaðprufa
hótelhækjurnar

Eins og geng ur og ger ist þeg ar æft 
er þetta mik ið þá er ekki hjá því kom
ist að ein hver slasi sig og ferð in okk
ar end aði á því að þrjár stúlk ur höfðu 
feng ið að prufa hót el hækj urn ar og 
voru þær orðn ar nokk uð fær ar á þeim 
í lok vik unn ar. Eng inn slas aði sig þó 
al var lega og all ir, bæði stelp urn ar og 
þjálf ar arn ir lærðu heil mik ið af ferð inni 
og skemmtu sér kon ung lega.

Harpa Hlíf Bárð ar dótt ir þjálf ari.

Gróttu stelp ur úr
T1 til Ces enat ico

Alið 5. flokks
deild ar meist ari

Fimmti flokk ur karla.

Úrslitaleikur
í Vesturbænum

Grótta getur unnið sér sæti í 
1. deild karla í fótbolta er liðið 
leikur sinn síðasta leik gegn KV á 
laugardaginn nk. 

Með sigri tryggir liðið sér sæti í 1. 
deild, leikurinn fer fram á laugardag
inn nk. kl. 14 á gervigrasvelli KR.

Gróttu hefur gengið vel í síðustu 

leikjum og er í þriðja sæti 2. deildar 
með 37 stig en KV er í öðru sæti 
með 39 stig en HK hefur þegar 
tryggt sér sæti í 1. deild.

Allir Seltirningar eru hvattir að 
mæta á völlinn og styðja Gróttu í 
þessu úrslitaleik um sæti í 1. deild.

GETRAUNANÚMER 
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Stúlkna hóp ur inn sem fór til Ces enat ico í sum ar.

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



Nes frétt ir 15

Stelp urn ar í 4. flokki kræktu í 
tvö silf ur á mót um sum ars ins, fyrst 
á Rey Cup og svo á Ís lands mót
inu, og voru í bæði skipt in grát
lega ná lægt sigri. Gróttu stelp urn ar 
mættu gal vask ar á Rey Cup í Laug
ar dal í lok júlí og léku þar í keppni 
7manna liða.

Grótta vann alla leiki sína í riðl in
um en á með al mótherja var norska 
lið ið Hommel vik. Leik ið var við 
Tinda stóls/Hvat ar í úr slita leik þar 
sem Gróttu lið ið var langt frá sínu 
besta og mátti sætta sig við silf ur 
á ann ars stór skemmti legu móti í 
bongóblíðu í Laug ar daln um. Gróttu
stelp ur urðu efst ar í Reykja vík ur
riðli Ís lands móts ins í 7manna bolta 
og tryggðu sér þannig sæti í úr slita
keppn inni sem hald in var á Álfta
nesi í lok ágúst. Í fyrsta leik vann 
Grótta ör ugg an sig ur á heima stúlk
um en í kjöl far ið fylgdi dramat ísk
ur leik ur á móti sterku liði Dal vík ur. 
Soffu var vik ið af velli eft ir að eins 15 
mín útu og lék Grótta því 6 á móti 7 
það sem eft ir lifði leiks. Loka töl ur 

30 fyr ir Dal vík og þrátt fyr ir góð an 
sig ur á BÍ/Bol ung ar vík í loka leikn
um urðu Gróttu stelp urn ar að gera 
sér silfrið að góðu í ann að sinn á 
stutt um tíma. En flottu tíma bili lok
ið hjá stúlk un um sem hafa bætt sig 
mik ið og sýndu oft á tíð um leiftr
andi spila mennsku í sum ar.

Hvað met ur þú mest í fari ann arra?  
Brú t al heið ar leika, hug mynda ríki og 
splúðr andi gáf ur.
Hvern vild ir þú helst  hitta?  
Nel son Mand ela, Búdda og Jesú.
Upp á halds vef síða?  
Mindbodygreen.com, bbc.co.uk og 
nytimes.com
Hvað vild ir þú helst fá í af mæl is
gjöf?  Ferð til Ind lands.
Hvað mynd ir þú gera ef þú ynn ir 
5 millj ón ir í happ drætti?  Ég myndi 
nota það fé til að bæta við þekk ingu 
mína og styðja við heilsu hug mynda fræði 
Systra sam lags ins.
Hvað mynd ir þú gera ef þú vær ir 
bæj ar stjóri í einn dag?  Ég myndi 
ganga alla leið og gera Nes ið að al vöru 
“slow” heilsu- , menn ing ar- og frum-
kvöðla bæ með hug leiðsluí vafi.
Að hverju stefn ir þú í fram tíð inni?  
Bæta og þroska sjálfa mig.
Hvað gerðir þú í sum ar frí inu?  
Fátt í þetta sinn en komst þó til London 
eina helgi.

Seltirn ing ur mán að ar ins er Guð rún 
Krist jáns dótt ir hún stofn aði Systra
sam lag ið við Suðurströnd ásamt 
syst ur sinni Jó hönnu. 

Fullt nafn?  Guð rún Krist jáns dótt ir.
Fæð ing ar d. og ár?  1. ágúst 1963. Ljón.
Starf?  Búð ar kona með blaða konuí vafi.
Farartæki?  Dá sam leg ur Da ewoo.
Helstu kost ir?  Þraut segja og snögg að 
greina kjarn ann frá hism inu.
Eft ir læt is  mat ur?  Ítalsk ur og líf rænt 
græn meti og ávext ir.
Eftirlætis tónlist?  Hef mjög breið an 
tón list arsmekk. Sí gild tón list og popp. 
Fer eft ir dags form inu.
Eft ir læt is í þrótta mað ur?  
Saga Trauta dótt ir, einn efni leg asti kylfing ur 
land ins og frænka mín.
Skemmti leg asta sjón varps efn ið?  
Kast ljós og Kilj an.
Besta bók sem þú hef ur les ið?  
Þær eru marg ar en ætli Ver öld sem var 
standi ekki upp úr.
Uppáhalds leikari?  Ge or ge Cloo n ey er 
frá bær leik ari og leik stjóri og hann er líka 
í jóga.
Besta kvik mynd sem þú hef ur séð?  
Tríólógi an Blár, Hvít ur og Rauð ur Krzysztof 
Kieslowski.
Hvað ger ir þú í frí stund um þín um?   
Stunda jóga, les og skrifa um jóga og horfi 
á góð ar kvik mynd ir.
Fallegasti staður sem þú hefur 
komið á?  Róm og Ísa fjörð ur. Get ekki 
gert upp á milli.

SELTIRNINGUR MÁNAÐARINS

SKEMMTILEG OG KRAFTMIKIL NÁMSKEIÐ
W W W . D A N S O G J O G A . I S  O G  Í  S Í M A  8 9 8  4 9 4 2

DANS & JÓGA  20 áraDa
ns

sm
iðjan 1993-2013

Swing og Salsa

LÍNUDANSKrakkagleði

Z u m b a  í  G a m l a  s a l n u m  a ð  H l í ð a r e n d a  á  þ r i ð j u d ö g u m  
o g  � m m t u d ö g u m  k l .  1 9 . 1 5  o g  l a u g a r d ö g u m  k l .  1 1 .
O p n i r  t í m a r  o g  n á m s k e i ð .

F r á b æ r  d a n s n á m s k e i ð  
f y r i r  4  -  7  á r a  á  
l a u g a r d a g s m o r g n u m  k l .  1 0  

M E Ð  J Ó A  
F Y R I R
B Y R J E N D U R   
O G  L E N G R A  
K O M N A

S A M K V Æ M I S D A N S A R
F Y R I R  H J Ó N  O G  P Ö R

N ý t t  n á m s k e i ð :  
G r u n n s p o r i n  r i � u ð  u p p .  
O p n i r  t í m a r  á  � m m t u d a g s k v ö l d u m  
k l .  2 0  4 5 .

J ó g a  m e ð  T h e u  
í  J ó g a s t ö ð i n n i  

A n d a r t a k  
S k i p h o l t i  2 9  A

D a n s  &  J ó g a  í  V a l s h e i m i l i n u  a ð  H l í ð a r e n d a

Tvö silf ur hjá
4. flokki kvenna

Gróttustelpurnar stóðu sig vel í 
sumar.

Sími: 565-7070
100% endurgreiddur vsk af vinnu



Ofnæmisprófaðar Bleyjur
Änglamark bleyjurnar eru umhverfisvænar  
og innihalda engin ónauðsynleg aukaefni svo sem ilm- og mýkingarefni.

Mini 3-6kg á 1.298kr, Midi 5-8kg, Maxi 7-16kg, Junior 12-22kg á 1.989 kr.

Taktu þátt í Änglamark  
bleyjuleik með Nettó

Prófaðu líka Anglamark  

blautklútana, 299kr.!

Þú kaupir einn pakka af Änglamark bleyjum,  
skrifar nafn, símanúmer og netfang aftan á kassakvittun 
og setur í Änglamark kassann í næstu Nettó verslun.  
Frábærir vinningar verða dregnir út 1.nóvember næst-
komandi. Fyrsti vinningur: 30.000kr. gjafabréf í Nettó 
ásamt gjafakörfu með Änglamark barnavörum.
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