
FjölmennivaráíbúafundisemframfóríhátíðarsalGróttufimmtudaginn
11.september.ÞarkynntuÁsgerðurHalldórsdóttirbæjarstjóri,ÁrniGeirs
sonfráAltaogBjarniTorfiÁlfþórssonformaðurskipulagsogumhverfis
nefndarupphafsskrefiníendurskoðunáaðalskipulagiSeltjarnarnesbæjar.

Að lokn um er ind um var boð ið upp á fyr ir spurn ir úr sal sem marg ir nýttu 
sér og urðu um ræð ur góð ar og gagn leg ar. Það sem íbú ar létu sig helst varða 
voru mál efni á borð við vest ur svæð in, golf völl inn, hjóla- og göngu stíga, 
Val húsa hæð ina, ald urs sam setn ingu íbúa og fleira.

Íbú ar Sel tjarn ar ness eru hvatt ir til að koma ábend ing um á fram-
væri við skipu lags nefnd bæj ar ins með því að senda er indi á net fang ið 
post ur@sel tjarn ar nes.is en það er afar mik il vægt að skipu lags nefnd fái sem 
flest ar ábend ing ar frá íbú um, núna þeg ar verk ið er að hefj ast. Að al skipu lag er 
eitt mik il væg asta stjórn tæk ið sem hver sveit ar stjórn hef ur til að hafa áhrif á 
marg vís lega þró un inn an marka sveit ar fé lags ins til langs tíma. Þar sem upp-
haf leg ur gild is tími að al skipu lags ins er nú um það bil hálfn að ur þótti bæj ar-
stjórn rétt að staldra við og fara yfir stefn una.

AUGL†SINGASÍMI

511 1188
SEPTEMBER 2014 • 9. TBL. • 27. ÁRG.

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

Fyrirheimili-húsfélög-fyrirtæki
Úrvalslökkvitækja.Leitiðtilboða!

Hafðu bankann 
með þérSkannaðu kóðann 

til að sækja „appið” 
frítt í símann.

Þú getur tengst Netbankanum þínum  
í gegnum farsímann.

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

OPIÐ
allan sólarhringinn

á Eiðistorgi

Fjölmenniá
íbúafundi

Ægisíða 121
Sími 551 1717

Opið alla virka daga
frá kl. 10 – 17.30. 

Hringbraut 119 
Sími: 562 9292

PANTAÐU Á 

DOMINO’S APP SÍMI 58 12345

Góð mæting var á íbúa fundinum.



ÚT GEF ANDI:Borgarblö›,Eiðistorgi13-15,170Seltjarnarnes,Pósthólf172.S: 511 1188 • 552 1953 • 895 8298

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

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

Nesfréttir koma út mána›arlega og er dreift frítt í hvert hús á Seltjarnarnesi
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EruÍslendingar
afturhaldssamir?

Leið ari

Ætlar afturhaldið að
taka yfir á Nesinu?

Nesbúinn

Í burð ar við tali Nes frétta við Ágúst Ein ars son pró fess or kem ur hann 
inn á marga hluti í sam bandi við okk ur Ís lend inga í gegn um ald irn-
ar. Þar kem ur fram að nátt úru ham far ir af manna völd um á Ís landi 

hafi ver ið lít ið minni en nátt úru ham far ir af völ dum nátt úr unn ar sjálfr-
ar. Spyrja má hvort við Ís lend ing ar mun um aldrei geta lært að stjórna 
okk ur al menni lega. Fyrst var bænda sam fé lag ið sem stóð gegn flest-
um fram för um. Við hélt vista bönd um og lagð ist gegn því að fólk byg-
gði sér ból við sjó inn. Þessi aft ur halds mennska tafði fram far ir um 
ára tugi (aldir).

Þrátt fyr ir að síð asta öld hafi ver ið öld fram fara á marg an hátt erum 
við enn í hálf gerð um vista bönd um. Þar ræð ur tregða til þess að starfa 
með öðr um þjóð um nokkru um. Við verð um að efla sam starf okk ar – 
sér stak lega við Norð ur lönd in og ríki í norð ur Evr ópu sem eru okk ur 
lík ust og hafa reynsl una.  Ís lenska krón an held ur Ís lend ing um einnig í 
vista bönd um.  Hægt væri að byggja einn til tvo Land spít ala fyr ir það 
fé sem kost ar að vera með þessa ör mynt. En því mið ur er eng in vilji til 
þess að breyta því og leita í al vöru leiða til þess að taka upp aðra og 
al þjóð legri mynt. Þar ræð ur þröng sýn in og aft ur halds sem in för líkt og í 
bænda sam fé lag inu gamla.  

Ágúst kveðst í við tal inu ekki hafa leng ur áhuga á því að Sel tjarn ar nes 
sam ein ist Reykja vík. Hon um finnst það vera of stór biti. En á lands-
byggð inni þarf nauð syn lega að sam eina sveit ar fé lög. Í fyrstu at rennu 
mega þau ekki vera með færri en 1000 íbúa og helst fleiri. En slík sam-
ein ing verð ur ekki gerð með íbúa kosn ing um. Þar rík ir aft ur hald s em in 
gamla því mið ur. Sam ein ing sveit ar fé laga verð ur að fara fram með lög-
um frá al þingi, eins og gert var á Norð ur lönd un um fyr ir ára tug um.

Við Ís lend ing ar erum fáir og þras gjarn ir og það hef ur eyði lagt mjög 
mik ið fyr ir okk ur. Stefna á að gera land ið að einu kjör dæmi. En þing-
menn okk ar skort ir vilja og kjark til að gera það eins og svo margt ann-
að sem gæti orð ið til hags bóta fyr ir okk ar þjóð. Þar ræð ur aft ur hald ið 
för nú sem fyrr.

Auglýsingasími 
511 1188

Stefnt er að því að svonefnd
arsýndartölvurverðsettarupp
í kennslustofum í grunnskólum
Seltjarnarnesbæjar.Allsmunu56
tölvurverðasettaruppíbáðum
skólunumenverkefniðerunniðí
samvinnuviðupplýsingatæknifyr
irtækiðNýherja.

Með þess ari tækni gera kenn ar-
ar dreift og miðl að kennslu efni til 
nem enda í kennslu stund um í gegn-
um eina móð ur tölvu. Hægt verð ur 
að dreifa upp lýs ing um og gögn um 
með mark viss um hætti og auka skil-
virkni í al mennri kennslu á skóla-
tíma auk þess að spara má fjár muni 

með þess ari að ferð. Rekstr ar kostn-
að ur og leyf is gjöld eru lægri en með 
hefð bundn um tölvu bún aði og skól-
ar þurfa ekki að greiða neinn upp-
hafs kostn að fyr ir vél bún að sem gef-
ur mögu leika á hrað ari end ur nýj un 
en í hefð bundn um kerf um. Sýnd-
ar tölv ur eru auk þess um hverf is-
vænni. Þær nota minna raf magn en 
hefð bundn ar borð tölv ur auk þess 
sem öllu við haldi er sinnt mið lægt 
frá ein um stað. Sýnd ar tölv ur eru 
ekki með stýri kerfi, diska, minni eða 
ör gjörva og eru nán ast að eins skjár 
fyr ir gögn.  

Sýndartölvur
kennslutækií

grunnskólunum

Gunnar Lúðvíksson, fjármálastjóri Seltjarnarnesbæjar og Anton M. 
Egilsson, lausnarráðgjafi Nýherja.

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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* Innifalið: Flug aðra leiðina og flugvallarskattar.

+ Bókaðu núna á icelandair.is Vertu með okkur

Njóttu hverrar mínútu 

Það er ekki nauðsynlegt að hlaupa upp og niður Oxford-stræti til að kíkja í allar búðirnar. 
Strunsa framhjá stórmennum mannkynssögunnar í Madame Tussauds. Það sem skiptir 
máli er að njóta tímans. Skoða umhverfið og fólkið. Horfa á dúfurnar við Marble Arch. 
Eiga gæðastundir og safna minningum sem lifa. 

GEFÐU ÞÉR GÓÐAN TÍMA 
Í LONDON
 Verð frá 17.600*

 kr.
 Þessi ferð gefur frá 1.500 til 4.500 Vildarpunkta aðra leiðina.



GylfiGunnarssonskólastjóriTónlistarskólaSeltjarnarnessíhartnær
35árkvaddivinnustaðinnogvinnufélagaáSeltjarnarnesiásamkomu
sem haldin var honum til heiðurs í sal Tónlistarskólans í byrjun
september.

Voru hon um þökk uð vel unn in störf, færð ar gjaf ir og árn að heilla í fram-
tíð inni auk þess sem Gylfi flutti stutta kveðju ræðu þar sem hann leit yfir 
far inn veg. 
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Hringbraut 119 

Sími: 562 9292
www.hroi.is

Á mynd inni er Gylfi fyrr um skóla stjóri sá fimmti frá vinstri í aft ari röð 
en við hlið hans stend ur Kári Hún fjörð Ein ars son nú ver andi skóla stjóri 
Tón list ar skóla Sel tjarn ar ness.

Vitretex 
hágæða

útimálning
fyrir íslenskar

aðstæður

Veljum íslenskt

Opnunartími:
Virka daga:         08.00 – 18.00
Laugardaga:       10.00 – 14.00

Bestun Birtingahús
Borgartúni 22 Rvk. - Dugguvogi 4 Rvk. - Dalshrauni 11 Hf j. - Furuvöllum 7 Ak. - slippfelagid.is

Gylfikvaddur

Hrein lífræn næring
-sem gefur hreysti, orku og einbeitingu

he i l subúð

Heilsuráðgjöf og heilsumælingar. Opið 10-18, virka daga - Ægisíða 121 - Sími: 551 1777

Nýtt frá Lifestream
Meira en 40 næringarík 
lífræn fæðuefni og jurtir.

Valinn bragðbesti græni 
drykkurinn.

Þekkt vörumerki, 
margverðlaunuð og viðurkennd

Eingöngu náttúruleg hrein bætiefni.  
Lífrænar húðvörur. Hjúkrunarvörur 

og græn sáralækning.
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Mjög áhugaverð Listahátíð Seltjarnarnes
kirkju2014verðurhaldindagana27.septem
bertil5.októbernk.,enþáverðurfagnað40
áraafmælibæjarinsogsafnaðarinsáSeltjarn
arnesiaukmálverkasýningarsemmunstanda
ummánaðartíma.Kirkjansemreistvarfyrir
aldarfjórðungihefurfyrirlönguáunniðsérsess
semhelstamenningarmiðstöðbæjarins.Lista
hátíðirkirkjunnarhafaveriðhaldnarreglulega
annaðhvertárfrá1992.Verðurfjölbreytthátíð
íárhelguð40áraafmælisóknarinnar,umleið
ogminnstverður40áraafmælisSeltjarnarnes
kaupstaðaroggóðssamstarfikirkjuogbæjar
öllþessiár.

Sú hefð hef ur skap ast á lista há tíð um að tengja 
lista há tíð arn ar við ákveð inn ritn ing ar stað Bibl í-
unn ar og sjálf sagt þótti nú að tal an 40, sem ber 
víða fyr ir í Bibl í unni,  kæmi þar við sögu. Varð 
texti úr 5. Móse bók fyr ir val inu og á hann vel við:  
„Þessi fjöru tíu ár hef ur Drott inn Guð þinn ver ið 
með þér...” (5Mós 2.7). Eins og á liðn um há tíð-
um er mynd list in frá ein um lista manni. Að þessu 
sinni eru það verk Sveins heit ins Björns son ar 
(1925-1997). Sveinn mál aði m.a. mörg verk tengd 
sjó sókn en einnig mik ið út frá Pass íu sálm um 
Hall gríms en há tíð in í ár er líka helguð minn ingu 
þessa ást sælasta sálma skálds okk ar nú þeg ar 400 
ár eru lið in frá fæð ingu hans. 

Dag skrá in fer fram í kirkj unni og verð ur ann-
ars sem hér seg ir: 27. sept. laug ard. kl. 16 verð ur 
há tíð in sett með ávarpi for manns dr. Gunn laugs 

A. Jóns son ar. Opn uð verð ur sýn ing á trú ar leg um 
lista verk um Sveins Björns son ar. Er lend ur Sveins-
son, sonaur Sveins mun flytja er indi um Trú ar-
leg stef í mynd list Sveins Björns son ar. Tón list 
verð ur flutt. Frið rik Vign ir leik ur á org el, Ari Bragi 
Kára son á trompet og Eygló Rún ars dótt ir syng ur.  
Létt ar veit ing ar verða.

Sveinn Björns son og séra Hall grím ur
Sunnu dag inn 28. sept. kl 16 verða tón leik ar. 

Gunn ar Kvar an og Selma Guð munds dótt ir leika 

á selló og pí anó. Tvö 
kvöld í miðri viku verð-
ur kvik mynd Er lend ar 
Sveins son ar: Málar inn 
og sálm ur inn hans um 
lit inn sýnd. Ari Bragi 
Kára son bæj ar lista-
mað ur og Þor vald ur 
Þor valds son trymb ill 
flytja tón list fyr ir unga 
fólk ið. Laug ar dag inn 
4. okt. kl. 16 verð ur  
Hall gríms stefna. Leik-
in verð ur tón list frá 
17. öld: Frið rik Vign ir Stef áns son org el/pí anó og 
Guð björg Hilm ars dótt ir sópr an. Stein unn Jó hann-
es dótt ir rit höf und ur flyt ur er ind ið Hall grím ur 
Hóla strák ur og Ein ar Sig ur björns son pró fess or 
em er ítus flyt ur er ind ið Upp, upp mín sál. Prest-
ur inn og sálma skáld ið Hall grím ur Pét urs son . 
Sunnud. 5. okt. kl. 16 verða svo tón leik ar  Tón leik-
ar Kamm er sveit ar Reykja vík ur.  Há tíð in mun sem 
fyrr seg ir standa 27. sept. til 5. okt. en mál verka-
sýn ing in leng ur. Yf ir skrift henn ar verð ur SÁLM-
UR INN UM LIT INN. Það er ákveð in til vís un í kvik-
mynd ina, sem heit ir Málar inn og sálm ur inn hans 
um lit inn. En um fjöll un ar efni kvik mynd ar inn ar er 
ná tengt við fangs efni sýn ing ar inn ar, til urð pass íu-
sálma mynda með ræt ur í Sálm um á atómöld og 
sam starfs sýn ingu Sveins Björns son ar og Matth í-
as ar Jo hann es sen á Sel tjarn ar nesi á sín um tíma. 

Farsældí40ár
Lista há tíð Sel tjarn ar nes kirkju 2014:

Nokkrir þeirra snjöllu listamanna sem þar 
koma fram: Kammersveit Reykjavíkur heldur 
tónleika; Ari Bragi Kárason trompetleikari og 
Þorvaldur Þorvaldsson trymbill leika fyrir unga 
fólkið; Gunnar Kvaran sellóleikari og Selma 
Guðmundsdóttir píanóleikari verða með 
tónleika.

Verk eftir Svein 
Björnsson listmálara.

Glæsileiki í hólf og gólf

Húsið er endaraðhús, Bollagarðar 7.  
Húsið er hannað og innréttað á afar glæsilegan hátt og garðurinn einnig. 
Stærð: 204 fermetrar með bílskúr.  
Verð:59,5milljónir.

Glæsilegt endaraðhús á Nesinu er til sölu.  

Nánari upplýsingar veita Úlfar Davíðsson löggiltur fasteignasali 
s. 897-9030 og Gunnlaugur Þráinsson sölufulltrúi s: 844-6447 
eða aðrir sölumenn hjá Borg fasteignasölu.  

Opiðhússunnudaginn
21.sept.kl.15:30-16:00.
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Margt var um að vera í ung
mennahúsinuSkelinniáSeltjarn
arnesiísumarenþarfenguung
lingarúrVinnuskólaSeltjarnar
nessfræðslufrájafnöldrumsínum
umýmiskonarmálefni.

Ung ling arn ir voru í tvo daga í 
Skel inni og var aðaláhersla lögð á 
fræðslu frá jafn ingja fræð ur um en 
auk þess var far ið í hópefli og ýmis 
verk efni lögð fyr ir. Krakk arn ir voru 
dug leg ir við að taka þátt í um ræð-
um og leikj um en marg ar skemmti-
leg ar og áhuga verð ar um ræð ur 
sköp uð ust. Má með sanni segja að 
starf ið hafi ver ið bæði ár ang urs ríkt 

og skemmti legt. Jafn ingja fræðsl an 
er verk efni á veg um Hins húss ins 
í Reykja vík sem hef ur ver ið starf-
rækt und an far in ár. Unn ið er eft ir 
hug mynda fræð inni að „ung ur fræði 
ung an“, en í því felst að for varn ir 
eru unn ar af ungu fólki fyr ir ungt 
fólk. 16 ung menni af höf uð borg ar-
svæð inu, þar af tvö af Sel tjarn ar-
nesi, sjá um fræðsl una en fjall að er 
um ýmis mál efni, s.s. sjálfs mynd, 
kyn líf og vímu efni. Jór unn Mar ía 
Þor steins dótt ir og Frið rik Árni Hall-
dórs son sáu um jafn ingja fræðslu á 
Sel tjarn ar nesi í ár.

Hressir krakkar í jafningjafræðslunni.

Margtumaðveraí
jafningjafræðslunni

Baskavika
23.–30. september

Komdu og smakkaðu 6 rétta sælkeraseðil um Baskaland,
settan saman af gestakokkinum Sergio Rodriguez Fernandez.

Hefst með glasi af Codorníu Cava

• Serrano með Fava baunasalati 

• Kolkrabbi með kartöflumús
   og lime-pistasíu vinaigrette

• Gellur og kræklinur í Basquesósu
   með sveppum og steiktum kartöflum

• Saltfiskur með piquillo papriku alioli

• Hægelduð nautakinn með rauðvínsgljáa

Og í eftirrétt

• Geitaostakaka með quince hlaupi
   og karmellusósu

6.990 kr. 

SÆLKERASEÐILL

Vesturgötu 3B  |  101 Reykjavík  |  Sími 551 2344  |  www.tapas.is

RESTAURANT- BAR

Bragðaðu á Baskalandi

ErSeltjarnarnesið
ennlítiðoglágt?

Á kynn ing ar fundi um nýtt að al-
skipu lag sem fram fór fyr ir skömmu 
mátti heyra end ur óm úr kvæði meist-
ara Þór bergs í mál flutn ingi ein hverra 
fund ar manna. Þó voru þeir sínu fleiri 
sem báru gæfu til að rísa upp úr með-
al mennsk unni og létu hvorki stjórn-
ast af þröng um eig in hags mun um né 
hræðslu við hið ókomna en bentu 
rétti lega á að bæj ar fé lag ið okk ar væri 
til fyr ir mynd ar um flesta hluti og til 
þess að svo mætti verða áfram þyrfti 
að hafa kjark til að taka ákvarð an ir.

Und ir rit að ur hef ur átt sér þann 
draum og tal að fyr ir hon um s.l. tvö ár 
sem for mað ur Nesklúbbs ins að hið 
dá sam lega svo kall aða Verst ur svæði 
Sel tjarn ar ness yrði skipu lagt með 
það í huga að þar mættu sem flest ir 
fá not ið úti veru og hollr ar hreyf ing ar.

Meg in hugs un in er að með snjöllu 
skipu lagi megi allt í senn; gefa öll um 
sem þess kjósa kost á að stunda golf, 
bæta að stöðu til alls kon ar ann arr ar 
úti vist ar, vernda fugla líf, nátt úru vætti 
og mynj ar og samnýta þá fjár fest ingu 
sem bæj ar fé lag ið og Nesklúbb ur-

inn leggja í fram-
kvæmd ir svo sem 
við þjón ustu hús, 
vegi, stíga og bíla-
stæði. Bylt ing ar-
kennd ustu hug-
mynd irn ar eru 
að end ur heimta 
Sel tjörn, búa til 
yl strönd og byggja 
nýtt þjón ustu-
hús fyr ir gesti henn ar, kylfinga og 
alla aðra gesti svæð is ins, í ná grenni 
Bakkatjarn ar.

Þær fyr ir ætl an ir sem skot ið hafa 
upp koll in um að und an förnu um að 
end ur heimta sem mest af því landi 
sem tap að ist í Básenda flóð inu 1799 
gera þess ar hug mynd ir í senn betri 
og fram kvæm an legri. Við end ur skoð-
un að al skipu lags þurf um við að hafa 
lífs gæði kom andi kyn slóða á Sel tjarn-
ar nesi í huga, en ekki að eins stund ar-
hags muni okk ar sjálfra.

ÓlafurIngiÓlafsson

Skoð an ir þær sem hér koma fram eru ekki 
endi lega skoð an ir Nesklúbbs ins.

Ólaf ur Ingi 
Ólafs son.



facebook.com/BYKO.is
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Vnr. 42373791   
Stálskál.

Vnr. 42335163   
Hundabúr úr járni,
hallandi, 78x48x56 cm.

1.295kr. 1.295kr.

1.295kr.

395kr.

1.595kr.1.695kr.

1.395kr.

9.990kr.

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

995kr.

Vnr. 42335266
Beisli, 35x50 cm.

Vnr. 42373805
Matarskál með skrauti.

Vnr. 42373329
Áhaldasett, 4 stk.

Vnr. 42335267
Taumur, 1 m, 20 mm.

Vnr. 42335269
Ól 40-55 cm, 
20 mm.

Vnr. 42373788
Leikfang.

Vnr. 42335263 
Bursti, tvískiptur.

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

8.995kr.

ALLT FYRIR GÆLUDÝRIN

Í BYKO GRANDA!



8 Nes frétt ir

ÁgústEinarssonprófessorog
fyrrum alþingismaður og
rektorspjallarviðNesfrétt

iraðþessusinni.Hannhefurbúið
áSeltjarnarnesiínær35árfráþví
hannfluttistþangaðmeðfjölskyldu
sinni1980.Ágústhefurfrámörgu
aðsegjabæðisemáhugamaðurum
stjórnmálogfræðimaðuroghefur
ákveðnarskoðanirþarsemhann
dregurekkertundan.Þettaspjall
hófst á Seltjarnarnesi en síðan
flakkaðihannumheiminneinsog
honumerlagiðentengdisöguna
ogviðhorfsínjafnanviðíslensk
anveruleika.Hannendaðiafturá
Nesinuogkvaðstvissumaðhann
myndi ekki greiða sameiningu
atkvæðiídagyrðikosiðumsam
eininguSeltjarnarnessviðReykja
víkþótthannhafitaliðþaðréttá
sínumtíma.ViðgefumÁgústiorðið.

„Við bjugg um 15 ár á Barða strönd-
inni og frá 1995 á Fornu strönd inni og 
höf um því búið á Nes inu í bráð um 
35 ár. Við höf um alltaf ver ið norð an-
meg in á Nes inu og mun um ekki fara 
það an nema sem englar. Það er fal-
legt á Nes inu og þar býr gott fólk og 
bæj ar fé lag ið er gott. Því er vel stjórn-
að og skipu lag er með ágæt um. Við 
ólum strák ana okk ar þrjá upp hér 
sem nú eru full orðn ir menn. Þeir 
gengu í Mýr ar húsa skóla og Val húsa-
skóla. Þetta eru mjög góð ir skól ar og 
strák un um hef ur vegn að vel. Ég er 
sann færð ur að þeir búa að því sem 
þeir lærðu í þess um skól um. Kon-
an mín, Kol brún Ing ólfs dótt ir, er frá 
Víði meln um en sjálf ur er ég fædd-
ur á Báru göt unni í Vest ur bæn um. 
Eldri syst ur mín ar eru fædd ar í Vest-
manna eyj um. Við vor um ell efu systk-
in in og erum átta á lífi. Ég var lengi 
pró fess or í Há skóla Ís lands og varð 
síð ar rekt or Há skól ans á Bif röst og 
er núna pró fess or þar. Ég hef gam-
an af kennslu, rann sókn um og skrif-
um og er að leggja loka hönd á mína 
26. bók en hún er um hag ræn áhrif 
rit list ar. Ég hef ver ið pró fess or í 25 
ár, set ið á Al þingi, stjórn að fyr ir tækj-
um og set ið í fjölda stjórna þannig 
að ég get ekki kvart að yfir til breyt-
ing ar leysi í mínu lífi og starfi. Flest-
ar syst ur mín ar búa í Vest ur bæn um 
og ég tel Sel tjarn ar nes vera hluta af 
þess ari stærri byggð sem má kalla 
Vest ur bæ. Ég er ekki mik ið fyr ir að 
að greina Vest ur bæ inn og Sel tjarn ar-
nes. Ég er KR-ing ur og fer stund um 
á völl inn en held þó með Gróttu þeg-
ar þeir keppa við KR, sem ger ist nú 
reynd ar ekki oft.“ 

Ein stakt að vera afi
„Við eig um fjög ur barna börn. 

Fjór ar litl ar prinsess ur. Sú elsta er 
tólf ára og það er al veg ein stakt að 
vera afi. Ég man að ég var oft að lýsa 
þessu fyr ir vini mín um Ein ari Oddi 
Krist jáns syni heitn um frá Flat eyri, 
fyrr um for manni Vinnu veit enda sam-
bands ins og al þing is manni, hversu 
dá sam legt væri að vera afi. Hann 
skildi þetta ekki en svo eign að ist 
hann barna barn og þá hringdi hann 
sér stak lega í mig og sagði: „Ég skil 
loks ins Ágúst hvað þú varst að tala 
um.“ Ég er að vísu í smá vand ræð um 
að gera elstu barna börn in að KR-ing-
um því þær búa á svæði Vík ings. 
Ég er þó bú inn að ná samn ing um 
við þær nema þeg ar Vík ing ur er að 
keppa. Við fór um sam an á bik ar úr-
slita leik inn um dag inn og fögn uð um 
þar öll sigri KR.“ 

Nes stofa er dýr grip ur
„Okk ur hef ur lið ið vel hér á Nes-

inu. Margt er líka sér stakt fyr ir utan 
hið stór kost lega út sýni sem Seltirn-
ing ar búa við. Við get um nefnt Nes-
stofu sem er dýr grip ur og allt vest-
ur svæð ið, fjör una og stríðsminjarn ar 
upp í Holti sem mættu vera sýni-
legri. Mér finnst svo lít ið merki legt 
að hugsa til þess að Nes stofa sem 
lækna set ur er byggð í anda upp-
lýs inga stefn unn ar á síð ari hluta 18. 

ald ar. Þetta var gert á sama tíma 
og Skúli fó geti var að koma Inn rétt-
ing un um á fót í Reykja vík. Öll þessi 
at hafna semi var að frum kvæði dan-
skra yf ir valda. En þetta koðn aði allt 
nið ur, mest vegna and stöðu Ís lend-
inga sjálfra. Mér finnst merki legt að 
hugsa til þess þeg ar mað ur hef ur 
þenn an minn is varða fyr ir aug un um 
að heim ur inn stóð kyrr hér á landi 
fram und ir byrj un 20. ald ar. Þá fyrst 
hófst iðn bylt ing in í sjáv ar út veg in um. 
Iðn bylt ing in hafði byrj að um 100 til 
150 árum fyrr í ná granna lönd un um. 
Þeg ar hún barst hing að var búið að 
byggja upp þokka lega vel meg un í öll-
um ná granna ríkj un um í eina til eina 
og hálfa öld.“ 

Vær um 850 þús und
„Ég hef bor ið sam an bú setu þró un-

ina hér á landi og í Nor egi. Í lok þjóð-
veld is ald ar – á síð ari hluta 13. ald ar 
vor um við um 50 þús und tals ins. Um 
600 árum síð ar eða um 1850 vor um 
við enn um 50 þús und. Ef sam bæri-
leg fólks fjölg un hefði orð ið hér og 
varð í Nor egi frá þjóð veld is tím an-
um þá vær um við ekki 330 þús und 
held ur um 850 þús und. Nátt úru leg-
ar að stæð ur ollu þessu að ein hverju 
leyti en einnig okk ar eig in að gerð ir. 
Ein þeirra er að við byggð um ekki 
upp nein þorp við sjó inn. Þessa 
miklu auð lind, fiski mið in, nýtt um við 
lít ið. Út lend ing ar veiddu hér við land 

allt frá 14. öld. Við átt um ekki alltaf 
góða valds menn. Merki legt er í sögu 
okk ar að mestu aft ur halds seggirn ir 
voru ís lensk ir ráða menn á þess um 
tíma. Þessi aft ur halds hugs un gagn-
vart breyt ing um nær allt fram á 20. 
öld og þessi hugs un er enn nokk uð 
rót gró in hjá Ís lend ing um.“ 

Erum fyr ir löngu 
orð ið borg ríki

Ágúst tel ur okk ur mun færri en 
við þyrft um að vera. „Ég hef átt 
þá draum sýn að Ís lend ing ar yrðu 
miklu fleiri. Við get um enn far ið þá 
leið sem Banda ríkja menn fóru á 18. 
og 19. öld. Þá flutt ist fólk til Banda-
ríkj anna. Það kom frá mörg um Evr-
ópu lönd um og varð að Banda ríkja-
mönn um eft ir eina til tvær kyn slóð ir. 
Ég hef sleg ið því fram að hér ættu 
að búa um þrjár millj ón ir manna 
og þetta að flutta fólk myndi verða 
Ís lend ing ar eft ir tvær kyn slóð ir. 
Þriðja kyn slóð in yrði orð in inn fædd ir 
Ís lend ing ar. Þetta hef ur gerst víð ar 
í heim in um. Það er margt ein kenni-
legt við bú setu hér á landi. Um tveir 
þriðju hlut ar þjóð ar inn ar búa á höf-
uð borg ar svæð inu – á einu pró senti 
af stærð lands ins en í öðr um hlut-
um þess eða 99% er byggð ótrú lega 
strjál. Mér fannst þetta svo merki legt 
að ég skoð aði hvern ig íbúa dreif ingu 
er hátt að í hátt að í hin um 200 lönd-
um heims ins. Að svona stór hluti af 
lands mönn um búi á sama blett in um 
þekk ist varla. Ís land er fyr ir löngu 
orð ið borg ríki. En það er aldrei við-
ur kennt í al mennri um ræðu og alls 
ekki í stjórn mála um ræð unni. Lands-
byggð in er löngu horf in sem slík 
en auð vit að er til dreif býli á Ís landi 

Viðtal við Ágúst Ein ars son

Viðþurfumaðvandaokkur

Kolbrún S. Ingólfsdóttir og Ágúst Einarsson ásamt barnabörnum.

Ég hef borið saman 
búsetuþróunina hér á 

landi og í Noregi. 
Í lok þjóðveldisaldar – 

á síðari hluta 13. aldar 
vorum við um 50 þúsund 

talsins. Um 600 árum 
síðar eða um 1850 vorum 
við enn um 50 þúsund. Ef 
sambærileg fólksfjölgun 
hefði orðið hér og varð 
í Noregi frá þjóðveldis-
tímanum þá værum við 
ekki 330 þúsund heldur 

um 850 þúsund.
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sem vita skuld þarf að taka til lit til. 
Þessi sér stæða þró un á íbúa fjölda 
og bú set unni og hvað við erum fá 
það mark ar um gjörð okk ar að miklu 
leyti.“ 

Þró un til bættra lífs kjara er 
ekki sjálf gef in

„Við vilj um halda þessu stóra 
landi í byggð,“ seg ir Ágúst en bend-
ir á að það kosti pen inga. „Fólk sem 
vill búa í dreif býli á að eiga kost á því 
en fyr ir marga þýð ir það ein fald lega 
lak ari þjón ustu. Ég skil fólk vel sem 
vill flytja í þétt býli þar sem er stær-
ri um gjörð og auð veld ara er með 
skóla göngu. En lít ið er rætt um þessi 
vanda mál. Mjög margt hef ur breyst 
hér á landi á síð ustu 115 árum ef 
mið að er við upp haf 20. ald ar inn ar. 
Þá hófst tíma bil mik ill ar vel meg un-
ar. Við brutumst úr ör birgð og ekki 
að eins til bjarg álna held ur urðu 
með þeim þjóð um heims sem hafa 
best lífs kjör. Lífs kjör in eins og þau 
voru hjá okk ur í byrj un 20. ald ar eru 
á borð við lífs kjör eins og þau eru 
núna í Kam bó díu í Asíu og Kamer-
ún í Afr íku. Við vor um í 10 til 15 sæti 
hvað lífs kjör varð ar fyr ir banka hrun-
ið 2008 og erum nú í 20. til 25. sæti 
nú en það er ekk ert óhemju fall mið-
að við af komu hjá fjölda þjóða.“ 

Bók mennt irn ar og 
land helg is út færsl an

„Við eig um góða fram tíð ef við 
horf um raun sætt á mál in og ger um 
okk ur grein fyr ir fá menn inu sem ger-
ir það að verk um að við höf um ekki 
úr eins mikl um fjölda í mann afla að 
spila og önn ur nú tíma sam fé lög. Inn-
við ir sam fé laga eru nú þess eðl is að 
stjórn sýsl an verð ur sí fellt flókn ari. 
Ég held því fram að ein af ástæð um 
banka hruns ins hafi ver ið sú að við 
gát um ekki mann að nægj an lega vel 
all ar þær stöð ur sem þurfti. Við vilj-
um oft gleyma því að við erum langt 
frá því að geta talið okk ur smá þjóð. 

Við erum ör þjóð. Á að eins tveim ur 
svið um skipt um við máli á heims-
vísu. Ann að þeirra eru bók mennt-
irn ar sem voru skrif að ar á 12. og 13. 
öld en hitt er land helg is út færsl an á 
20. öld. Hún var gerð í mörg um skref-
um og það tók hátt í öld að ljúka 
því verki. Þar rudd um við braut ina 
og skipt um máli bæði á al þjóða vísu 
og fyr ir okk ur sjálf sem vel meg-
andi þjóð. Heims styrj ald irn ar tvær 
skiptu líka máli fyr ir efna hags þró un-
ina. Mik il tækni barst þá hing að til 
lands og hér varð blússandi gang ur 
í þó nokkra ára tugi og hef ur ver ið að 
miklu leyti síð an.“ 

Styrk leiki í að líta stórt á sig
Ágúst seg ir Ís lend inga líta svo 

stórt á sig að það liggi við móðg un 
að nefna fá menn ið. „Ís lenska þjóð-
arsál in vill vinna í öll um keppn um. 
Við vilj um vinna á Ólymp íu leik um en 
gef um ekk ert fyr ir sigra á Smá þjóða-
leik um. Ef til vill er það einn af styrk-
leik um þjóð ar inn ar að hafa svona 
mik inn metn að. Hluti af því sem 
hef ur gert okk ur að þjóð er að við 
héld um tungu mál inu okk ar. Við átt-
um sög urn ar, kváð um vís ur, með al 
ann ars rím ur í þús und ár og héld um 
þjóð inni sam an á grund velli tungu-
máls og rit list ar. Sag an geym ir dæmi 
um marg ar þjóð ir sem runnu inn í 
aðr ar þjóð ir. Hér hjálp aði fjar lægð in 
einnig til, það er að við erum langt 
frá öðr um þjóð um. Erf ið tíma bil hafa 
kom ið í sögu lands ins. Eitt sinn átti 
að flytja alla Ís lend inga á Jót lands-
heið ar og full al vara var að baki þeir-
ri til lögu gerð. Dan ir voru áhyggju full-
ir yfir þess ari ný lendu sinni á þeim 
tíma. Við sjá um líka þann mikla 
brott flutn ing sem varð til Vest ur-
heims á síð ari hluta 19. ald ar. Hvort 
slík ir at burð ir geta end ur tek ið sig er 
spurn ing. Fólk er miklu hreyf an legra 
nú en áður. Við höf um séð þetta ger-
ast inn an lands. Gjör breyt ing hef ur 
orð ið á bú setu og fólk þjapp að sig 
sam an á Suð vest ur landi. Marg ir hafa 

líka far ið til út landa á síð ustu árum 
og lík ur eru á því að það eigi eft ir að 
aukast. Marg ir hafa far ið til Nor egs 
og vegn ar vel þar enda Nor eg ur eitt 
rík asta land í heimi og lífs kjör mjög 
góð. Ís lend ing ar eru líka al mennt 
vel metn ir á með al Norð manna. Við 
höf um líka búið svo vel að marg-
ir Ís lend ing ar dvelja tíma bund ið í 
út lönd um við nám og vinnu en koma 
svo heim reynsl unni rík ari.“ 

Ekki sjálf gef ið að 
allt gangi eins

Ágúst seg ir ekki sjálf gef ið að á 21. 
öld inni muni allt ganga hér eins og 
á þeirri 20. „Við þurf um að hafa fyr ir 
því og við verð um líka að sjá mögu-
leik ana sem hin nýja at vinnu hátta-
bylt ing hef ur í för með sér. Sú fyrri 
varð í iðn bylt ing unni upp úr 1750 
þeg ar með gufu afl inu kom ut an að-
kom andi orka í mikl um mæli í fyrsta 
sinn í sög unni inn í sam fé lag manns-
ins. Nú erum við að upp lifa aðra 
at vinnu hátta bylt ingu með öðr um 
tækni fram för um, með tölvu tækn inni 
og breyt um sam skipta hátt um og ein-
nig auk inni þekk ingu í líf vís ind um og 
erfða fræði. Þetta kem ur einnig fram 
í skap andi at vinnu grein um sem byg-
gja á menn ingu. Þar er mik il fram tíð 
fyr ir þjóð eins og okk ur sem er mjög 
með vit uð um menn ing ar lega starf-
semi. Ég hef skrif að nokkr ar bæk ur 
um þetta en mér þyk ir breyt ing arn-
ar ganga of hægt. Við verð um að leg-
gja enn meiri áhersl ur á mennt un og 
skap andi grein ar, menn ing ar iðn að 
og ann að slíkt. Þetta gef ur góð ar tekj-
ur og góð lífs kjör og það er mik il eft-
ir spurn eft ir fólki í þess um grein um. 
Ef það er eitt hvað sem út lend ing ar 
vita um Ís land fyr ir utan nátt úr una 
þá hafa þeir heyrt af menn ing unni 
og þá ekki síst tón list inni. Við höld-
um því oft fram Ís lend ing ar að við 
séum með gott mennta kerfi. Það er 
ekki rétt. Ég er bú inn að starfa í ára-
tugi inn an ís lenska mennta kerf is ins 
og veit að það er ekk ert sér stakt – 

kannski ekk ert slæmt held ur. Ég var 
í stjórn mál um um tíma og fann að 
áhuga skorti þar á mennta mál um og 
hann vant ar enn. Sama hvar er bor ið 
nið ur í stjórn mála flokk um. Mennta-
mál in eru spari um ræða en ef menn 
vilja tala um sjáv ar út vegs mál eða 
byggða mál eru all ir ræðu stól ar full-
ir. Þarna erum við að sitja af okk ur 
tæki færi sem aðr ir grípa.“ 

Mik il um skipti hafa orð ið
Ágúst leið ir talið að at vinnu lífi 

heims ins og seg ir að um skipti hafa 
orð ið. „Marg ar vör ur sem við Vest ur-
landa bú ar kaup um eru fram leidd ar 
við ómann úð leg ar að stæð ur í fá tæk-
um ríkj um Asíu. Við erum ekk ert að 
gefa því mik inn gaum en í sjálfu sér 
er þetta ekk ert ann að en þræla hald-
ið og barna þrælk un in sem blómstr-
aði í Vest ur Evr ópu og Banda ríkj un-
um fyr ir ekki svo löngu síð an. Full 
ástæða er einnig til að hafa áhyggj-
ur af þeirri öfga hyggju sem er orð in 
mun meira áber andi í allri um ræðu 
held ur en var. Þessi um ræða minn-
ir mig á ástand ið sem var í Evr ópu 
á milli 1920 og 1935 þeg ar öfga öfl in 
urðu ráð andi á meg in land inu og sem 
leiddi til valda töku nas ista í Þýska-
landi, fas ista á Spáni og á Ítal íu og 
síð ar til seinni heim styrj ald ar inn-
ar og mikl um hörm un um um all an 
heim. Ég hef áhyggj ur af því að við 
séum að sigla inn í álíka tíma bil. 
Þess ar öfg ar koma nú fram í kosn ing-
um í lýð ræð is ríkj um og þær eru þeg-
ar farn ar að setja mark sitt á ís lensk 

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.

Það kostar okkur 
marga milljarða á ári 

að vera með okkar eigin 
veiku mynt og halda 
henni með höftum 

sterkari en veruleikinn 
endurspeglar er 

aldeilis fráleitt.



stjórn mál. Mér finnst vanta stefnu út 
úr þess um vand ræð um og þar held 
ég að menn ing in geti kom ið til hjálp-
ar með hug mynda fræði um ná unga-
kær leika og um burð ar lyndi að leið ar-
ljósi. Ná unga kær leik ur og um burð ar-
lyndi er áber andi í öll um trú ar brögð-
um. Þótt finna megi öfga hyggju menn 
í ís lam, í krist inni trú og fleiri trú ar-
brögð um þá er ná unga kær leik ur inn 
meg in stef in í þeim öll um.“ 

Fjölg un mann kyns eitt af 
stóru mál un um

Ágúst bend ir á að fólks fjölg un in sé 
eitt af stóru mál un um í ver öld inni í 
dag. „Talið er að þeg ar Jesús Krist ur 
fædd ist fyr ir rúm um 2.000 árum hafi 
jarð ar bú ar ver ið um á bil inu 200 til 
300 millj ón ir. Í byrj um 20. ald ar voru 
þeir orðn ir um 1,3 millj arð ar sem 
þýð ir að þeim hafði fjölg að um einn 
millj arð á 2.000 árum. Núna er íbúa-
fjöldi jarð ar inn ar um 7,3 millj arð ar 
sem þýð ir að fjölg un in á 20. öld inni 
og það sem af er þeirri 21., á að eins 
115 árum, var 6 millj arð ar. Þetta er 
nokk uð sem við höf um aldrei séð í 
sög unni fyrr. Þetta ger ir all an sam-
an burð við fyrri ald ir og sög una í 
heild marklausa. Þessi mikla aukn-
ing fólks fjölda er að mestu í Asíu en 
einnig í Afr íku. Þetta hef ur með al 
ann ars orð ið til þess að manns líf ið 
er orð ið miklu minna virði en áður. 
Við sjá um að barist er víða í heim-
in um en það er eins og menn kippi 
sér ekk ert sér stak lega upp við það. 
Al þjóða sam fé lag ið nær til að mynda 
ekki tök um á 200.000 manna mann-
falli eins og er í Sýr landi. Ég held því 
fram að þær breyt ing ar sem nú eru 
að eiga sér stað séu mestu breyt-
ing ar í sögu manns ins. Jafn vel meiri 
breyt ing ar en þær sem urðu fyr ir 
um 250 árum með iðn bylt ing unni, 
stofn un Banda ríkj anna, frönsku bylt-
ing unni og öðru sem átti sér stað á 
þeim tíma, þeg ar borg ara stétt in tók 
völd in af að al s mönn um og kóng um. 
Við ger um okk ur ekki fulla grein fyr ir 
þess um breyt ing um fyrr en að ein-
hverj um tíma liðn um.“ 

Far sælt að vinna með 
öðr um þjóð um

Ágúst seg ir að þjóð ir verði að 
standa sam an og dreg ur okk ur ekki 
und an í þeim efn um. „Okk ur hef ur 
gagn ast mjög vel að vinna með öðr-
um þjóð um á al þjóða vísu. Dæmi um 
þetta er þeg ar við geng um í Sam ein-
uðu þjóð irn ar og Atl ants hafs banda-
lag ið og gerð um EFTA og EES samn-
ing ana. Þess ar ákvarð an ir voru mjög 
um deild ar hér lend is og um deild ari 
en í flest um öðr um lönd um. Allt 
þetta hef ur orð ið okk ur mjög far sælt. 
Við meg um aldrei gleyma því að svo 
fá menn þjóð sem Ís lend ing ar hef-
ur minni mögu leika en fjöl menn ari 
þjóð ir og við verð um að vera raun sæ 
hvað það varð ar. 

Eig um að selja okk ur dýrt
Ágúst tel ur Ís lend ing ar haga sér 

oft eins og þeir séu að reyna að grípa 
gull gæs sem sé að fljúga í burtu. „Ég 
get tek ið um ræð una um ferða menn-
ina sem dæmi. Talið er að um ein 
millj ón er lendra ferða manna muni 
koma hing að á þessu ári. Þetta er þó 
ekki mik ið í sam an burði við ferða-
menn í ná granna lönd un um. Um 60 
millj ón ir út lend inga komu til Spán-
ar á ár inu 2013 og 30 millj ón ir komu 
til Þýska lands og Bret lands, hvors 
lands. Ef við skoð um Norð ur lönd in 
þá komu 11 millj ón ir er lendra ferða-
manna til Sví þjóð ar á síð asta ári, 8 
millj ón ir til Dan merk ur og rúm ar 4 
millj ón ir til Nor egs og Finn lands 
hvors um sig. Það sem er sér stakt 
fyr ir Ís land er að þessi eina millj ón er 
þre föld íbúa tala lands ins. Ef við mið-
um við hin Norð ur lönd in þá er fjöldi 
er lendra ferða manna álíka og íbúa-
fjöldi þeirra en hér er hann þre fald-
ur. Þess vegna er erf ið ara að vinna 
úr þessu fyr ir okk ur og þetta er mik il 
áníðsla á nátt úruperl um. Menn gley-
ma því að þótt ferða þjón usta sé víða 
stór at vinnu grein þá er hún mann-
frek lág launa at vinnu grein sem þarfn-
ast eink um ófag lærðs vinnu afls. En 
þrátt fyr ir það eig um við að stunda 
hana af krafti en selja okk ur dýrt. Við 
eig um að ein blína á gæða menn ing-
ar- og nátt úru tengda ferða þjón ustu 
en láta ann að eiga sig. Það er slá-
andi fyr ir okk ar að tekj ur af hverj um 
ferða manni hafa ver ið að minnka. 
Við erum ekki að fara rétta leið. Fólk 
hef ur kom ið hing að í ára tugi á stór-
um bíl um með allt við ur væri með 
sér, ekur um land ið en kaup ir lít ið 
eða ekk ert og skil ur nán ast ekk ert 
eft ir í verð mæta sköp un. Hið sama á 
við ótal far þega á skemmti ferða skip-
um, sem skila litl um tekj um.“   

Verð um að af nema 
gjald eyr is höft in

Hag fræð ing ur inn kem ur upp í 
Ágústi þeg ar talið berst að efna hags-
mál un um og hann er í eng um vafa 

um hvað verði að gera. Hann seg ir 
að nú blasi að eins eitt verk efni við. 
„Við verð um að af nema gjald eyr is-
höft in. Ef við ger um það ekki mjög 
fljótt þá sigl um við öllu aft ur í strand. 
Við erum að halda uppi gengi gjald-
mið ils ins með höft um sem er bæði 
dýrt og bein lín is heimsku legt. Það 
kost ar okk ur marga millj arða á ári að 
vera með okk ar eig in veiku mynt og 
halda henni með höft um sterk ari en 
veru leik inn end ur spegl ar er al deil-
is frá leitt. Því mið ur eru þeir orðn ir 
fáir sem muna höft in sem voru hér 
fyr ir 1960. Þeg ar Við reisn ar stjórn in 
tók við þá tók það hana lang an tíma 
að taka upp frelsi í við skipt um. Við 
vor um þá með höft með til heyr andi 
klíku skap og spill ingu ára tug um leng-
ur en þurft hefði að vera. And staða 
við fram far ir hef ur ver ið allt of áber-
andi hér á landi. Góð lífs kjör hér-
lend is byggj ast nær ein göngu á því 
hversu lang an vinnu dag við vinn um 
og mun lengri en ná grann ar okk ar. 
Þessi langi vinnu dag ur og hin mikla 
at vinnu þátt taka kvenna skap ar tekj-
ur heim il anna og þau lífs kjör sem við 
búum við. “ 

Við þurf um að vanda okk ur
En aft ur á Nes ið og Ágúst velt ir 

fram tíð þess fyr ir sér. Hvort æski-
legt er að það verði hluti af Reykja-
vík. Hann rifj ar upp að eitt sinn hafi 
ver ið kos ið um sam ein ingu. „Ég 
var einn af þeim fáu sem vildu það 
á þeim tíma en ég er al mennt mað-
ur stærri ein inga. Ég myndi þó ekki 
gera það núna. Þetta er ágæt ein ing. 
Hún hef ur gef ist vel og ef nokk uð er 
þá er Reykja vík orð in of stór. Borg-
in hef ur af þeim sök um ekki vald á 
öllu sem hún þyrfti að ná tök um á. 
Þjóð in býr nær öll hér og fólk held ur 
áfram að flytja á höf uð borg ar svæð ið 
hvort sem það er til Reykja vík ur eða 
ná granna sveit ar fé lag anna. Engu að 
síð ur þá erum við alltaf að tala eins 
og um tals verð ur hluti fólks ins búi 
út á landi. Það er bara ekki leng ur 
þannig. Fá menn ið og bú setu mynstr-
ið skap ar okk ur vanda mál. Við þurf-
um að vanda okk ur á næstu árum 
en það er vita skuld hægt. Svart sýni 
er vond ur ferða fé lagi en raun sæi og 
bjart sýni fara vel sam an.“ 
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U M H V E R F I S H O R N I Ð

Varp var nokk uð gott hjá mörg um fugl um í sum ar. Hlýtt vor og 
ágæt is sum ar þó júlí væri blaut ur. Svan dís kom upp tveim ur ung um í 
sum ar okk ur Seltirn ing um til mik ill ar ánægju.

Af kom an hef ur ekki ver ið betri hjá kríunni síð an 2004. Fleiri ung ar 
komust á legg en á ár un um 2005-2013, en 2005 var metár, þó það hafi 
lít ið sem ekk ert kom ist á legg af ung um það ár.  

Í júlí kom tölu vert magn af sand síl um inn í  vík ur og voga á inn nesj-
um og hafði það góð áhrif á kríur á Sel tjarn ar nesi og Álfta nesi, lunda í 
Ak ur ey og Lundey, síla máv á Álfta nesi og víð ar og sjálf sagt fleiri fugla. 

Krían ætti því ekki að yf ir gefa okk ur strax. Von andi er þetta bara 
byrj un in á betri tíð. 

Heim ild ir Jó hann Óli Himars son, for mað ur Fugla vernd ar fé lags 
Ís lands.

F.h.umhverfisnefndarMargrétPálsdóttir,formaður.

Nokkuðgottvarp

Svan dís og fjöl skylda. Mynd tek in 10. sept em ber 2014.

heitur matur
í hádeginu

og á kvöldin

taktu meÐ

borÐaÐu á staÐnum 
eða

Alvöru matur

eða
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Fjölbreytileikiræðurríkjumímenningardag
skráSeltjarnarnesbæjarsemnúeraðlítadags
insljós.Bókasafniðhelduruppiöflugristarf
semiþarsembæðibregðurfyrirnýjumdag
skrárliðumogsömuleiðishefðbundnumupp
ákomum.Septembermánuðurhófstmeðdegi
bókasafnannamánudaginn6.og13.septem
berkomÓmarRagnarssoníheimsóknáDegi
íslenskrarnáttúruviðmikinnfögnuðgesta.

Sterk hefð er fyr ir fund um bók mennta fé lags ins 
fyrsta þriðju dag í hverj um mán uði kl. 20:30. Á 
fyrsta fund in um þann 7. októ ber rifja þátt tak end-
ur upp bók lest ur sum ars ins og verð ur hluta tím-
ans var ið til að ræða bók ina Mána stein eft ir Sjón. 
Viku síð ar, eða þann 14. októ ber, mun skáld ið 
Sjón koma í heim sókn fjalla um bók ina, að drag-
anda henn ar og rit höf und ar fer il sinn. Þriðju dag-
inn 4. nóv em ber verð ur bók ina Rosie verk efn ið 
eft ir Gra eme Simsion tek in fyr ir og þriðju dag-
inn 2.  des em ber á að ventu stund safns ins kem ur 
jóla bóka höf und ur í heim sókn.

Tón staf ir
Sam starfs verk efni Bóka safns ins og Tón list ar-

skóla Sel tjarn ar ness hef ur lað að að sér marga 
gesti, enda um ókeyp is tón leika röð að ræða. 
Fyrst ir til að stíga á stokk þann 9. októ ber er 

Jazztríó und ir stjórn Guð jóns Þor láks son ar. 
Fimmtu dag inn 6. nóv em ber býð ur Gunn laug ur 
Björns son upp á klass ísk an gít ar leik og þann 4. 
des em ber mun strengja sveit Helgu Þór ar ins dótt-
ur halda sína ár legu jólatón leika í safn inu.

Litla jazzhá tíð in
Bæj ar lista mað ur Sel tjarn ar ness, Ari Bragi 

Kára son, hef ur lát ið að sér kveða á ár inu og 
mun hleypa birtu og yl í skamm deg ið með lít illi 
jazzhá tíð sem fram fer helg ina 1. og 2. nóv em-
ber. Á laug ar dags kvöld inu djass band Ara Braga, 
Annes, tón leika í Fé lags heim ili Sel tjarn ar ness 
ásamt úr vals deild blás ara í Tón list ar skóla Sel-
tjarn ar ness. Annes er auk Ara Braga skip að þeim 
Ey þóri Gunn ars syni, Guð mundi Pét urs syni og 
Ein ari Schev ing. Að gangs eyr ir er 1000 krón ur. 
Sunnu dag inn 2. nóv em ber halda Ari Bragi og 
Ey þór Gunn ars son tón leika í Sel tjarn ar nes kirkju 
kl. 16 en þá er að gang ur ókeyp is.

Eið is sker
Sýn ing ar sal ur inn Eið is sker nýt ur vax andi vin-

sælda með al lista manna sem sýn ing ar vett vang ur 
á tví víðri og þrí víðri list. Í ágúst lok opn aði Jón 
Axel Björns son mál verka- og teikn inga sýn ing una 
End ur kast sem stend ur til 10. októ ber. Fimmtu-

dag inn 16. októ ber mun lista mað ur inn og hönn-
uð ur inn Sigga Rún opna sýn ingu þar sem hún 
vinn ur m.a. með muni úr nátt úru gripa safni bæj-
ar ins og hef ur feng ið hinn kunna fugla fræð ing 
Jó hann Óla Hilm ars son til að fjalla um sam spil 
hönn un ar og nátt úru föstu dag inn 24. októ ber. 
Sel tjarn ar nes ið með aug um mál ar ans Sig ur-
sveins H. Jó hann es son ar fær svo að njóta sín 
frá og með 20. nóv em ber þeg ar sýn ing in Frón ari 
verð ur opn uð þar. 

Jóla bóka höf und ar og að ventu stund
Þrír af vin sæl ustu jóla bóka höf und un um í 

ár verða gest ir Bóka safns ins þriðju dag inn 25. 
nóv em ber þeg ar hin ár vissa og sí vin sæla höf-
unda kynn ing fer þar fram. Kynn ing arn ar hafa 
ávallt ver ið einn af bestu sóttu við burð um safns-
ins enda stemn ing in ein stök og rit höf und arn-
ir óspar ir á leynd ar dómana á bak við höf und-
ar verk sín. Í byrj un des em ber er svo stefnt að 
að ventu stund fyr ir alla fjöl skyld una þar sem 
barna bóka höf und ar koma í heim sókn, kennt 
verð ur að gera þrí víð jóla kort og fleira und ir ljúf-
um jólatón um. 

MenningarveislaáNesinu

AFGREIÐSLUTÍMI:
Virkir dagar  9 - 18
Laugardagar 10 - 16

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

PACIFICA
nærandi roll-on 
náttúruilmvötn. 
10 tegundir.

VÖNDUÐ, ÁN EITURS 
OG ALVEG VEGAN!

MANDUKA 
jógadýnur, handklæði 
og annað af ALLRA 
bestu gæðum!

NÝ SENDING!

VIRIDIAN 
vegan vítamín. Án 
auka- og fylliefna. 

NÝTT GÆÐAVIÐMIÐ!

CMYK
Brúnn

50 cyan
85 magenta
100 yellow
35 black

Blár

34 magenta
9 yellow

RGB
Brúnn

105
51
31

Blár

163
220
230

PANTONE
Brúnn

477

Blár

629

Seiðandi
haust

Úr jógastúdíóinu, í vinnuna 
og beint út á lífið!
Ómótstæðilega lífrænn og 
sanngirnisvottaður 360° 
fatnaður. 

FRAMTÍÐIN ER NÚNA!



12 Nes frétt ir 

17 ára reynsla og
þekking í sölu fasteigna ANDRI SIGURÐSSON

Löggiltur fasteignasali

s. 690 3111www.frittsoluverdmat.is

Þriðjudaginn2.septembers.l.var
haldiðvöfflukaffiogkynningarfund
urvegnavetrarstarfseldribæjarbúa
áSeltjarnarnesi.Yfireitthundrað
mannsmættuíFélagsheimilið.

Nokkrum dög um áður var dag skrá 
fé lags og tóm stunda starfs ins bor in út 
til allra íbúa 67 ára og eldri. Far ið var 
yfir það helsta í dag skránni fram að 
ára mót um.  Fé lags starf ið hef ur átt gott sam starf við ýms ar stofn an ir bæj ar-
ins og mættu að il ar frá kirkj unni, bóka safn inu, og bæn um og upp lýstu þau 
um það sem á döf inni er í vet ur ásamt því sem for stöðu mað ur fé lags starfs-
ins kynnti dag skrána. Það lýt ur út fyr ir aukna þátt töku á nær öll um svið um 
dag skrár inn ar og er það vel.  Þessa dag ana er allt að kom ast í fast ar skorð-
ur. Vegna ým issa or saka þá varð drátt ur á að nám skeið in í leir og gleri gætu 
haf ist, en nú eru þau einnig kom in af stað. Hús næð is mál, við hald og páss-
leysi hafa að eins ver ið að há starf sem inni, en reynt er að leysa þau mál eft ir 
bestu getu hverju sinni. Nú horf um við bara fram á við og minn um á út gefna 
dag skrá og hverj um fólk til þátt töku. 

Dag skrá hvers dag byrt ist í Morg un blað inu und ir fé lags starf eldri borg-
ara, á heima síðu bæj ar ins og svo smátt og smátt erum við að koma okk ur 
inná face book: eldri borg ar ar á Sel tjarn ar nesi þar sem við reyn um að setja 
inn ýms ar upp lýs ing ar og mynd ir. 

Þeg ar þess ar lín ur eru rit að ar þá er ófar in  „óvissu ferð in“  sem kirkj an og 
fé lags starf ið standa að sam eig in lega, en sú ferð verð ur far in þriðju dag inn 
16. sept em ber og er kom inn biðlisti.

Haust fagn að ur inn þar sem fáum grill vagn inn til okk ar verð ur 
í saln um á Skóla braut inni fimmtu dag inn 25. sept em ber. Skrán ing haf in.                                                                                                                                          
 Fimmtu dag inn 23. októ ber ætl um við í aðra „óvissu ferð“.  Við keyr um 
að eins um, för um út í nýju hverf in í Reykja vík og end um svo í Hann es ar holti 
við Grund ar stíg þar sem við fáum leið sögn og kaffi. Skrán ing haf in. 

Nám skeið ið í Eg ils sögu Skalla-Gríms son ar hefst 15. októ ber og er skrán-
ing í gangi. 

Bók band hefst í októ ber og verð ur haft sam band við þá sem hafa skráð 
sig. All ar nán ari upp lýs ing ar um fé lags starf ið og skrán ing í ferð ir og á nám-
skeið er í síma 8939800.  For stöðu mað ur fé lags og tóm stunda starfs eldri 
bæj ar búa á Sel tjarn ar nesi er Krist ín Hann es dótt ir.

Félagsstarfeldribæjarbúa
áSeltjarnarnesi

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

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

Vönduð vinna

Stofnað 1952

Mikið úrval af
fylgihlutum

Steinsmiðjan Mosaik

Legsteinar

Tværnorðlenskættaðarmynd
listarkonursýnamyndverkíNes
stofuáSeltjarnarnesiumþessar
mundir. Þær eru Kristín Gunn
laugsdóttir myndlistarkona og
MargrétJónsdóttirleirlistakona.
Sýninginbernafnið„Kláði,sviði,
verkur,bólgaogpirringur“oger
unninmeðandrúmsloftiogsögu
Nesstofuíhuga.

Inn tak sýn ing ar inn ar snýr að 
tengsl um nú tíma Ís lend inga gagn-
vart for tíð sinni, ekki síst hvað varð-
ar heil brigði og úr ræði til lækn inga 
ásamt teng ing um þeirra við nátt-
úr una. Á sýn ing unni verða verk 
unn in úr stein leir, út skor in verk úr 
tré og vegg teppi. Sýn ing in er unn-
in í sam starfi við Þjóð minja safn 
Ís lands og Sel tjarn ar nes bæ. Sýn ing-
in stend ur til 12. októ ber og er opin 
á laug ar dög um og sunnu dög um frá 
kl. 13 til 17. Sýn ing þeirra er mjög 
áhuga verð og ekki síst hvern ig þær 
túlka merka sögu og and rúm sem 
var land an um ný næmi á sinni tíð 
í mynd verk um sín um. Þær Krist ín 
og Mar grét eru báða löngu þekkt-
ar af verk um sín um. Verk Krist ín ar 
í gegn um tíð ina spanna vítt svið. 
Allt frá íkon um með trú ar legu ívafi 
til túlk un ar mjög svo jarð bund inna 
hluta eins og Seltirn ing um er kunn-
ugt af sýn ing um henn ar. Mar grét 
hef ur fyrst og fremst lagt leir list ina 
fyr ir sig og var braut ryðj andi á því 

sviði í heima bæ sín um Ak ur eyri. 
Við opn un sýn ing ar inn ar þann 

13. sept em ber sl. sýndi með lim ir 
úr Ra ven Dance sýna dans á hlað-
inu. Laug ar dag inn 20. sept em ber 
flyt ur Guð rún Ás munds dótt ir sög ur 
af ljós mæðr um, „Nær kon ur af Nes-
inu” kl.15:00. Laug ar dag inn 27. sept-
em ber kl. 15:00 fjall ar Ás dís Ragna 
Ein ars dótt ir grasa lækn ir um notk-
un og áhrif ís lenskra lækn inga jurta 
og laug ar dag inn 4. októ ber kl.15:00 
fjall ar Gunn laug ur Guð munds son 
stjörnu spek ing ur um nátt úrugen 
manns ins, lög mál og kenn ing-
ar stjörnu speki. Á sama tíma og 
sýn ing in opn ar í Nes stofu, opn ar 
Krist ín Gunn laugs dótt ir sýn ingu á 
teikn ing um tengd um sýn ing unni í 
Innra rým inu, Stúd íó Stafni, Ing ólfs-
stræti. 6. Verk in verða þar til sýn is 
til 21. sept em ber og er opin dag lega 
frá kl. 14.- 17.

Andrúmsloftog
sagaNesstofu
sögðímyndlist

Eitt verkanna á sýningunni.

Yfir eitt hund rað manns mættu.



Samstarfshópur
um forvarnir
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Heimasíða Gróttu
www.grottasport.is

GETRAUNANÚMER
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SautjánGróttustúlkurtókuþátt
í Eurogym 2014 sem fram fór
dagana13.til18.júlí.Þettavar
níundaEurogymhátíðinogvarað
þessusinnihaldiníHelsingborg
íSvíþjóð.Sautjánstúlkuráaldr
inum1314áraúrfimleikadeild
Gróttu tókuþátt íhátíðinni, en
allsvoruyfir4000þúsundþátt
takenduráhátíðinnivíðsvegarað
úrEvrópu.

Há tíð in er sýn ing ar há tíð þar sem 
að sýn ing ar fara fram á útisvið um 
um alla borg ina. Stúlk urn ar okk-
ar sýndu at riði við tón list Bjark ar 
sem að þær köll uðu Norð ur ljós. 
At rið ið var glæsi legt og vel út fært 

af stúlk un um, en Katrín Eyj ólfs dótt-
ir þjálf ari samdi atrið ið og þjálf aði 
stúlk urn ar fyr ir há tíð ina. Stúlk urn ar 
sýndu einnig dans at riði á loka há-
tíðn inni fyr ir mörg þús und manns 
sem var frá bær upp lif un. Auk sýn-
ing anna tóku þær þátt í stutt um 
nám skeið um m.a. í bog fimi, regga-
eton-dansi og „winds urf ing“. Í 
kring um íþrótta svæð ið var margt 
skemmti legt í boði, hægt að fara í 
leiki og dansa svo eitt hvað sé nefnt. 
Ferð in var vel heppn uð í alla staði 
og við erum strax far in að hlakka til 
næstu há tíð ar sem verð ur eft ir tvö 
ár í Tékk landi.

Meistaraflokkur karla í
knattspyrnu tryggði sér á
dögunumsætií1.deildánæsta
leiktímabili.

Grótta sem í allt sum ar hef-
ur ver ið að spila vel, var búið að 
leika 4 leiki án sig urs áður en það 
kom að leikn um gegn Aft ur eld ingu. 
Gróttu strák arn ir sýndu það í þess-
um leik að þeir ætl uðu sér upp um 
deild, því þeir lögðu lið Aft ur eld-
ing ar með 4 mörk um gegn 1. 

Mik ill kraft ur var í Gróttu lið-
inu og þeg ar ljóst var í leiks lok að 
önn ur úr slit í deild inni höfðu fall-
ið Gróttu í vil og að sæt ið í 1. deild 

væri ör uggt að þá brut ust út mik il 
fagn að ar læti. 

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

Gróttaí1.deild

Efri röð frá vinstri: Krist ín Klara, Ása, Guð ný Sif, Diljá Sól, Lára Björt, 
Thelma Rut, Marta, Júl ía Kar ín, Mar ía El ísa bet, Guð rún Soff ía og 
Hild ur Ylfa. 
Neðri röð frá vinstri: Hrafn hild ur Helga, Embla Sól, Ragn heið ur 
Krist ín, Hanna Guð rún, El ísa bet Thea og Arn hild ur.

Ragnheiður Kr. Sigurðardótt
ir,Gróttusigraðií57kgflokkiá
norðurlandamótiíkraftlyftingum
semframfóríNjarðvíkþann22.
ágústsl.Þávarhúníþriðjasætií
heildarkeppninni.

Ragn heið ur átti frá bær an dag 
og voru átta lyft ur af níu gild ar. 
Hún setti Ís lands met í hné beygju 
(145 kg), rétt stöðu lyftu (162,5 
kg) og í sam an lögð um ár angri 
(400 kg). Þessi frá bæra frammi-
staða gaf henni 484,9 wilks stig sem 
er besti ár ang ur ís lenskra kvenna í 
kraft lyft ing um.

Aron Teits son, Gróttu átti ein-
nig góð an dag og land aði silf ur-
verð laun um í sín um þyngd ar flokki, 
93 kg. Hann bætti sig tölu vert, setti 
Ís lands met í hné beygju (310 kg), 
bekk pressu (235 kg) og í sam an-
lögð um ár angri (835 kg).

Norðurlandameistari
íkraftlyftingum

Marki fagnað gegn Aftureldingu.

Sæti í fyrstu deild fagnað í leikslok.

Ragn heið ur Kr. Sig urð ar dótt ir.

Aron Teits son.

Gróttustúlkurá
Eurogym2014
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Hringbraut 119 
Sími: 562 9292

Hvern vild ir þú helst  hitta?  
Ég hitti reglu lega alla þá sem ég vil hitta. 
Upp á halds vef síða?  Yr.no enda er 
ég alltaf að biða eft ir betra veðri og svo 
Face book.
Hvað vild ir þú helst fá í af mæl is
gjöf?  Hjól með bjöllu og kannski körfu 
eða þá góð an spa-dag.
Hvað mynd ir þú gera ef þú ynn ir 
5 millj ón ir í happ drætti?  Leggja inn á 
sparn að ar reikn ing hjá börn un um mín um 
og fara síð an með fjöl skyld unni í langa 
ferð til heit ari landa.
Hvað mynd ir þú gera ef þú vær ir 
bæj ar stjóri í einn dag?  Finna leið til 
að hækka kjör þessa ynd is lega fólks sem 
vinn ur á leik skóla bæj ar ins, nýtt gervi gras 
á Gróttu völl inn og lengja opn un ar tíma í 
sund laug inni. Geri sem sagt ráð fyr ir mjög 
löng um degi.
Að hverju stefn ir þú í fram tíð inni?  
Að verða mjög göm ul, hraust og ein stak-
lega glöð kona.
Hvað gerðir þú í sum ar frí inu?  
Ég eyddi stærsta hluta sum ars ins í að 
jafna mig eft ir stóra að gerð. End ur hæf ing 
fór með al ann ars fram í faðmi fjöl skyld-
unn ar í Stykk is hólmi og síð ar Stokk hólmi.  
Nú tek ég haustinu fagn andi.

Seltirn ing ur mán að ar ins að þessu 
sinni er Saga Ómarsdóttir en hún 
er í liði Seltjarnarnes sem keppir 
í Útsvari. Liðið  náði góðum 
árangri í keppninni sl. vetur.

Fullt nafn?  Saga Ómars dótt ir.
Fæð ing ar d. og ár?  8. des em ber 1973.
Starf?  Við burða- og kynn ing ar stjóri hjá 
Icelanda ir.
Farartæki?  Land Rover.
Helstu kost ir?  Bjart sýn, glöð, skipu lögð 
og held ein stak lega vel utan um stórt 
heim ili.
Eft ir læt is  mat ur?  Lax, pizza með 
per um og gor gonzola og svo auð vit að 
súkkulaði.
Eftirlætis tónlist?  Jóla lög og sænsk 
sum ar leyf is tón list.
Eft ir læt is í þrótta mað ur?  Öll börn in 
sem æfa íþrótt ir hjá Gróttu, þau eru öll 
frá bær ir íþrótta menn.
Skemmti leg asta sjón varps efn ið?  
Flest ir ef ekki all ir dönsku fram halds þætt-
irn ir eins og For brydel sen og Broen. Þessu 
til við bót ar er Solsi d an sú sænska einnig 
í upp á haldi. 
Besta bók sem þú hef ur les ið?  
All ar bæk urn ar henn ar Astrid Lind gren, 
þrí leik ur Stig Lars son og bæk ur Khaled 
Hosseini.
Uppáhalds leikari?  Í augna blik inu er 
það Toni Collette.
Besta kvik mynd sem þú hef ur séð?  
Cinema Para d iso, Usu al Suspects og svo 
marg ar dansk ar eins og Den eneste ene, 
De grønne slagtere og Den skald ede 
frisør. 
Hvað ger ir þú í frí stund um þín um?   
Eyði þeim flest um með fjöl skyldu og vin-
um, ferð ast eins mik ið og ég get og svo 
er ég alltaf á leið inni oft ar í rækt ina.
Fallegasti staður sem þú hefur 
komið á?  Stokk hólm ur á eitt fal leg asta 
borg ar stæð ið af þeim borg um sem ég hef 
kom ið í og býr jafn framt yfir ein stök um 
skerja garði.
Hvað met ur þú mest í fari ann arra?  
Áreið an leika, hrein skilni, húmór og svo 
auð vit að gott skap. 

SELTIRNINGUR MÁNAÐARINS

AðalheiðurHjelmHómópatiLCPH,höfuðbeinaog
spjaldhryggjarmeðferð, BIOSUN eyrnakerti og SCIO
orkujöfnun.

”Ég hef haf ið störf í Nýja landi á Eiðis torgi og býð þar 
upp á tíma í hómópa tíu, SCIO orku jöfn un, höf uð beina- og 
spjald hryggjar með ferð og eyrna kerta með ferð.

Ég nam snyrtifræði við Fjöl brauta skól ann í Breið holti 
1989-1991, tók sveins próf í snyrtifræði 1992 og meist ara-
próf 1993. Árið 1997 lá leið mín til London þar sem ég nam tísku- og ljós mynda-
förð un við Glauca Rossi School of Make-up. Ég nam höf uð beina- og spjald-
hryggjar með ferð,CST I, CST II, SER I, SER II, CSP sem er með höndl un með 
börn, við Upled ger Institu te, 2001-2004.

Ég nam hómópa tíu við The Col lege of Pract ical Homoeopathy, í Bret landi, 
2000-2004. Ég hef ur flutt inn BIOS UN eyrna kerti frá því árið 2003, og veiti jafn-
framt eyrna kerta með höndl un. Frá því 2007 hef ur ég einnig not að SCIO orku-
jöfn un ar vél við með höndl an ir. Ég hef jafn framt sótt fjölda nám skeiða í gegn um 
árin, til að við halda og auka þekk ingu mína.“ 

Nýja land, Eiðis torgi 13 - Tímapant an ir í síma: 8983052 eða með tölvu-
pósti; Net fang: alla@ra et ur.is - Vef síða: www.ra et ur.is - Á face book: Ræt ur 
Nátt úr unn ar

Sum stétt ar fé lög nið ur greiða með ferð hjá hómópata og höf uð beina- og 
spjald hryggjar með ferð.

Aðalheiðurhefurstörf
íNýjalandi

Fréttatilkynning:

ÁrangurÚtsvarsliðsSeltirninga
ásíðastavetrivareinstaklegagóð
ogkeppti liðið íþrígang í sjón
varpssal. Hinn sívinsæli spurn
ingaþátturRUVhefurgöngusínaá
nýíhaustenaðsögnSoffíuKarls
dóttursviðsstjóramenningarog
samskiptasviðs Seltjarnarness
hefurþríeykið,semstóðvaktina
ífyrra,orðiðviðþeirriumleitan
bæjarinsaðfaraafturframfyrir
höndSeltirninga.

Full trú ar liðs ins eru Karl Pét ur 

Jóns son ráð gjafi og bæj ar full trúi, 
Saga Ómars dótt ir við skipta fræð ing-
ur og mark aðs full trúi hjá Icelanda ir 
og Stef án Ei ríks son sviðs stjóri vel-
ferð ar sviðs Reykja vík ur. Soff ía seg ir 
að bær inn sé að von um þakk lát ur 
fyr ir að fá svona eld klárt lið sem 
full trúa bæj ar ins, sem þrátt fyr ir 
að sinna krefj andi störf um og sinna 
barn mörg um heim il um, en hóp ur-
inn á sam tals 14 börn, sé til bú ið 
að fórna frí tíma sín um í æf ing ar og 
þátt töku í keppn inni.

Stef án, Saga og Karl Pét ur til bú in í slag inn.

Útsvarsliðiðí
startholunum

www.borgarblod.is



Holtagarðar & Smáralind & Kringlan & Garðabær & Hringbraut

Brauð, kökur og kruðerí að hætti Jóa Fel
Fögnum hausti með góðu bakkelsi frá Jóa Fel.

Bakaríið við Hringbraut er opið alla virka daga frá kl. 7 - 18 

og frá kl. 8 - 17 um helgar.

Verið hjartanlega velkomin.
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