
Fótboltakrakkarnir í Gróttu hafa 
í allan vetur og vor beðið í ofvæni 
eftir sumarmótunum sem eru 
hápunktur ársins hjá mörgum. 

Þar lenda bæði börn og foreldrar 
í ýmsum ævintýrum innan sem utan 

vallar og eiga saman stundir sem 
seint gleymast. Nesfréttir segja nú 
frá Pæjumóti og Shellmóti í Eyjum 
og Norðurálsmótinu á Akranesi. 
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H a l l  d ó r a 
J ó  h a n n  e s 
dótt ir San ko 
var kjör in for
mað ur Bæj ar
mála fé lags Sel
tjarn ar ness á 
að al fundi þess 
sem hald inn 
var 7. maí síð
ast lið inn var. 
Hall dóra er 
38 ára, þroska
þjálfi og starfar sem yf ir þroska
þjálfi í sér deild fyr ir ein hverfa í 
Fella skóla. 

Hall dóra skip aði 12. sæti á 
Neslist an um við síð ustu sveit ar
stjórn ar kosn ing ar og sit ur í fé lags
mála ráði fyr ir hönd Neslist ans. Auk 
þess sat hún í stjórn Starfs mann fé
lags Sel tjarn ar ness í nokk ur ár og er 
nú vara for mað ur Þroska þjálfa fé lags 
Ís lands. Aðr ir í stjórn Bæj ar mála fé
lags ins eru: Brynj úlf ur Hall dórs son, 
Hildigunn ur Gunn ars dótt ir, Jens 

Andr és son og Krist ín Ólafs dótt
ir. Vara menn: Fel ix Ragn ars son, 
Ragn hild ur Ing ólfs dótt ir og Helga 
Charlotte Reyn is dótt ir.

Lok ið er að dreifa nýu papp
írstunn un um á Sel tjarn ar nesi. 
Papp írstunn um var kom ið fyr ir 
við hvert hús á  Nes inu en íbú um 
ber þó ekki skylda til að taka við 
þeim. Þeim sem ekki kjósa að hafa 
hana er góð fús lega bent á að hafa 
sam band við skrif stofu bæj ar ins s: 
595 9100 til að láta fjar lægja hana. 

Þar sem tvær tunn ur eru á 
heim ili var sett ur lím miði á aðra 
tunn una og henni breytt þannig 
í papp írstunnu. Í þrí og fjór býli 
var tveim ur tunn um bætt við til 
að byrja með en ef íbú ar óska eft ir 
fleiri tunn um þarf að hafa sam band 
við bæj ar skrif stofu. Papp írst unn
an verð ur los uð á 28 daga fresti og 
hefð bundna sorp t unn an á 14 daga 

fresti. Fyrsta los un á papp írstunnu 
er nú í lok júlí. Papp írstunn unni 
verð ur ekki verð ur dreift kerf is
bund ið í fjöl býli held ur fer dreif ing 
fram í sam ráði við hús fé lög en von
ir standa til að papp írstunna verði 
kom in í öll fjöl býli fyr ir miðj an júlí.  

ÚT GEF ANDI:Borgarblö›,Vesturgötu15,101RVK.S: 511 1188 • 895 8298

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

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

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

2 Nes frétt ir 

www.borgarblod.is

Auk um lífs gæð in
Leið ari

Er skógarkerfillinn að 
taka yfir á Nesinu?

Nesbúinn

Í Nes frétt um í dag er við tal við Ólaf Inga Ólafs son for mann Nesklúbbs ins 
en klúbb ur inn er á sínu fimm tug asta starfs ári. Nú eru 650 með lim ir í 
klúbbn um og um 600 manns á biðlista og eru for ráða menn klúbbs ins 

komn ir í veru leg vand ræði vegna þess. Því er nauð syn legt að bæj ar stjórn 
Sel tjarn ar nes taki á þessu máli og gefi golf ur un um leyfi til að stækka völl
inn og og búa til nýtt æf inga svæði. 

Mikl ir mögu leik ar eru á að stækka völl inn og nýta tún ið við Ráða gerði 
eða Nes stofu und ir æf inga svæði. Þeir sem ver ið hafa á móti stækk un vall
ar ins á und an förn um árum hafa talið að vernda þyrfti fugl inn fyr ir ágangi 
manns ins. Þessi rök þeirra eru löngu fall in um sjálft sig. Hvergi er meira 
fugla líf en í kring um golf völl inn og þá sem þar iðka íþrótt sína.   

Nú er skóg ar kerf ill inn far in að breiða úr sér hring inn í kring um um 
Bakka tjörn og þessi svæði sem eru í órækt á Sel tjarn ar nesi. Garð yrkju
stjór inn er með sitt lið að reyna að hefta út breiðslu hans en hann er lífs
seig ur og verk ið því erfitt. Væri ekki betra að leyfa golf ur un um að fá eitt
hvað af þessu landi til af nota og hefta með því út breiðslu skóg ar kerf ils ins 
en að láta hann dreifa sér um allt í nafni nátt úru vernd ar. 

Þeg ar geng ið er fram hjá tún un um hjá Ráða gerði og Nes stofu er ekk ert 
að sjá ann að en órækt og fugla líf er að eins að finna við Bakkatjörn ina. En 
þeg ar geng ið fram hjá golf vell in um er allt ið andi af lífi og fugl in um finnst 
hann ör ugg ur í kring um golfar anna. 

Þess má geta að iðk end ur allra íþrótta hjá Íþrótta fé lag inu Gróttu eru 
um eitt þús und tals ins. Ef bæj ar stjórn Sel tjarn ar ness treyst ir sér ekki að 
taka á þessu máli á að leyfa íbú um á Sel tjarn ar nesi að kjósa um stækk un 
golf vall ar ins sam hliða næstu sveita stjórn ar kosn ing um. Með því væri ekki 
ein vörð ungu bætt að staða golf í þrótt ar inn ar á Sel tjarn ar nesi held ur myndi 
fugla líf ið njóta góðs af. Einnig má minna á í þessu sam bandi að Reykja vík
ur höfn er hætt að taka við grjóti sem fell ur til við gröft vegna bygg inga
fram kvæmda í borg inni. Þetta grjót gæti Sel tjarn ar nes bær nýtt sér í land
fyll ing ar til að verj ast ágangi sjáv ar og til að end ur heimta land sem sjór inn 
hef ur brot ið nið ur. Þannig auk um við lífs gæð in á Nes inu til fram búð ar.

K

Dreif ingu papp ír-
stunn unn ar lok ið

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

Hall dóra for mað ur 
Bæj ar mála fé lags
Sel tjarn ar ness

Hall dóra
Jó hann es dótt ir 
San ko.
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Sann köll uð bæj ar há tíð verð
ur á Sel tjarn ar nesi síð ustu helg
ina í ágúst og eru bæj ar bú ar 
hvatt ir til að taka helg ina frá. 
Há tíð in hefst á föstu dags kvöldi 
með sund laugarpar tíi og verð ur 
opn un ar tími laug ar inn ar lengd ur 
það kvöld. 

Gest ir mega eiga von á óvænt um 
upp á kom um. Dag inn eft ir ættu all
ir að geta fund ið eitt hvað við sitt 
hæfi, en dag ur inn byrj ar á Gróttu
deg in um þar sem deild ir Gróttu 

etja sam an í hin um ýmsu grein um. Í 
fram hald inu munu Braut irn ar bjóða 
heim í götu grill á Vall ar braut ar
velli fyr ir alla Seltirn inga, stóra sem 
smáa. Ná grann arn ir sjá um grillið, 
bær inn sér um með læt ið og gest ir 
koma með ham borg ara og puls ur 
fyr ir sig. Dag skrá in á laug ar deg in
um end ar svo á Haust balli í Íþrótta
hús inu þar sem þeir í Svört um föt
um ásamt gest um munu halda uppi 
stuð inu fram á nótt.

Bæj ar há tíð á Nes inu

Sími: 565-7070
100% endurgreiddur vsk af vinnu

Hljómsveitin í Svört um föt um mun halda upp stuði á haustballinu.

Á s  g e r ð 
ur Hall
dórs dótt ir 
bæj ar stjóri 
á Sel tjarn
ar nesi hef
ur lýst því 
yfir að hún 
myndi óska 
eft ir stuðn
ingi sjálf
stæð is manna í 1. sæti lista 
þeirra í kom andi próf kjöri.

Ein róma ákvörð un var tek in 
um að halda próf kjör um skip
an list ans vegna sveit ar stjórn ar
kosn inga á kom andi vori á fundi 
full trúa ráðs Sjálf stæð is flokks ins 
á Sel tjarn ar nesi 18. júní sl. Próf
kjör ið verð ur hald ið 9. nóv em
ber n.k. Ás gerð ur lýsti áhuga 
sín um á að leiða lista sjálf stæð
is manna á fund in um.

Ás gerð ur 
gef ur kost 

á sér í 
fyrsta sæti

Ás gerð ur 
Hall dórs dótt ir.

HÖFUM OPNAÐ  
HEILSUHOF  

Á SELTJARNARNESI 
Suðurströnd 10 (fyrir neðan sundlaugina)

Systrasamlagið er kaffihús og verslun sem 
nærir líkama og sál.

Opið 
Virka daga  8 - 18
Laugardaga 10 - 16

w w w . f a c e b o o k . c o m / S y s t r a s a m l a g i d

Prófkjör Sjálfstæðismanna
á Seltjarnarnesi:

Auglýsingasími 511 1188
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Ný deild verð ur opn uð við Leik
skóla Sel tjarn ar ness í sept em ber 
næst kom andi. Nýja deild in verð
ur stað sett á neðri hæð safn að ar
heim il is Sel tjarn ar nes kirkju og 
mun taka á móti börn um úr hópi 
yngstu leik skóla barn anna. Deild in 
verð ur opn uð vegna um tals verðr
ar fjölg un ar barna á leik skóla aldri 
á Sel tjarn ar nesi að und an förnu.

Hús næð ið er rúm gott og vel 
til starf sem inn ar fall ið, þar sem 
að koma er góð af neðra bíla stæði 
kirkj unn ar og ör uggt að gengi er að 

góð um úti svæð um. Með til komu 
þess ar ar nýju deild ar við leik skól
ann verð ur inn taka barna með svip
uð um hætti og und an far in ár, það 
er að börn hefja leik skóla göngu að 
hausti við 18 mán aða ald ur. Leik
skóli Sel tjarn ar ness veit ir á bil inu 
195200 börn um pláss eft ir þessa 
við bót og ger ir það skól ann að ein
um stærsta leik skóla lands ins, en 
við hann starfa rúm lega 50 manns. 
Geng ið verð ur inn í nýja leik skóla
deild um sérinn gang á 1. hæð í 
norð ur hluta kirkj unn ar.

Ný leik skóla deild 
opn uð

Í sum ar er ann að ár jafn ingja
fræðsl unn ar fyr ir ung menni á 
Sel tjarn ar nesi en jafn ingja fræðsl
an er sam starfs verk efni Sel tjarn
ar ness við Reykja vík ur borg og 
Hitt Hús ið. Seltirn ing ar senda tvö 
ung menni sem fá þjálf un hrá Hinu 
Hús inu ásamt jafn ingja fræð ur um 
Reykja vík og Kópa vogi. Þeg ar þau 
hafa lok ið nám skeið inu koma þau 
aft ur á Nes ið og fræða ung menni í 
Vinnu skól an um.  

Ald urs hóp ur inn er frá 14 til 17 
og snýst fræðsl an um að koma á 
stað vit und ar vakn ingu og um ræð
um með al ung menn anna á jafn ingja 
grund velli en hug mynda fræði jafn
ingja fræðsl unn ar snýst ekki um 
reynslu sög ur. Auk þess er reynt 

að styrkja ung menn in með því að 
ræða um sjálfs mynd til að und
ir búa þau und ir kom andi ár. Rætt 
er m.a. um sjálfs traust, kynja fræði, 
femín isma, jafn rétti, klám, kyn líf, lík
ams virð ingu og sam fé lags og fjöl
miðla, sam kyn hneigð, trans, áfengi 
og vímu efni svo ein hvað má nefna. 
Um sjón ar menn jafn ingja fræðsl unn
ar í ár eru Katrín Sig ríð ur Þor steins
dótt ir og Tómas Gauti Jó hanns son 
og segja þau að ,,mark mið jafn ingja
fræðsl unn ar er að styðja við þann 
góð an ár ang ur sem bær inn okk ar 
hef ur náð“. Sel tjarn ar nes bær hef
ur sýnt mikl ar fram far ir og ný leg ar 
kann an ir sýna frá bær an ár ang ur í 
for varn ar mál um.

Jafn ingja fræðsla
á Sel tjarn ar nesi

Ung menn in ræða mál in utan dyra.

Máva plága
í kríu varp inu

Bæj ar yf ir völd á Sel tjarn ar nesi 
hafa ákveð ið að leggja til at lögu 
við mávinn. Ráð ist er í þetta átak 
til þess að verja kríu varp ið en 
máv ur inn hef ur ver ið skæð ur gest
ur í varp land inu í sum ar. 

Und an farn ar vik ur hafa fjöl marg
ir að il ar kom ið að máli við Ás gerði 
Hall dórs dótt ur bæj ar stjóra og ósk
að eft ir því að allra leiða verði leit
að til að sporna við mávn um, sem 
hef ur ver ið með ágeng ari móti 
þetta sum ar ið. Kríu varp þyk ir hafa 
tek ist vel þetta árið og allt út lit fyr ir 
að krían hafi nægi legt æti og því er 
dap ur legt að horfa upp á eyði legg
ingu þess af hálfu vargs ins. Ein leið 
og sú besta til að ráða nið ur lög um 
mávs ins er að fólk hætti að brauð
fæða fugl ana á tjörn inni. Á þess um 
árs tíma hafa varp fugl arn ir nægi legt 
æti og ekki þörf að bæta við það. 
Brauð ið lað ar mávinn að og ef það 
er ekki á boðstóln um fari þeir eitt
hvert ann að í leit að æti. Því munu 

bæj ar yf ir völd á Sel tjarn ar nesi beita 
sér fyr ir því að fólk hætti að gefa 
fugl un um á tjörn inni brauð þar sem 
slíkt feli í sér mikla hættu á því að 
kríu ung arn ir kom ist ekki á legg. Nú 
er unn ið að gerð skilta þar sem fólk 
er hvatt til að huga að al var leg um 
af leið ing um brauð gjafa.  

Á með fylgj andi mynd um, sem 
Hauk ur Ósk ars son fram kvæmda
stjóri Nesklúbbsins tók á golf
vell in um á Sel tjarn ar nesi,  má sjá 
máv rífa í sig hálfstálp að an kríu
unga, en að hans sögn blöskr ar 
golf ur um vall ar ins hversu ágeng ur 
máv ur inn er þetta árið og hversu 
stálp uð dýr hann ræðst á.

Sel tjarn ar nes bær hef ur samið við Ný herja um rekst ur upp lýs inga
tækni kerfa bæj ar ins til næstu fimm ára. Ný herji mun ann ast rekst ur 
upp lýs inga kerf anna. 

Það á bæði við um not enda þjón ustu við stofn an ir þess og út vist un 
á mið læg um tækni bún aði, s.s. rekst ur net þjóna og net kerfa. Sam hliða 
þessu hyggst Sel tjarn ar nes bær skipta út hefð bundn um tölv um úr tölvu
ver um sín um fyr ir sýnd ar tölv ur, sem eru smá vél ar án stýri kerfa, diska, 
minn is og ör gjörva og eru tals vert ódýr ari í rekstri en hefð bundn ar 
PC tölv ur.

Smá vél ar í stað
hefð bund inna tölva

www.borgarblod.is
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Sum ar nám skeið Sel tjarn ar nes
bæj ar hafa skott ast um bæ inn og 
jafn vel til ná grann anna í austri. 
Sum ar nám skeið in sam an standa 
af þrem ur mis mun andi nám skeið
um: Leikja og æv in týra nám skeið; 
Sur vi vor nám skeið og Smíða völl
ur inn sí vin sæli. Nám skeið in hafa 
öll geng ið mjög vel og krakk ar 
sem og starfs fólk una sér vel.

Al gjör spreng ing varð í fjölda 
skrán inga á Sur vi vor nám skeið in. 
Venju lega hef ur ver ið sett fjölda tak
mörk un við 20 börn á hverju nám
skeiði. Við und ir bún ing  fyrsta nám
skeiðs kom í ljós að nám skeið ið var 
fullt en jafn marg ir væru á biðlista 
eft ir því að kom ast á nám skeið ið. 
Tek in var ákvörð un um að stækka 
nám skeið ið og 40 krakk ar mættu. 
Gleði legt er að Sel tjarn ar nes bær, 
starfs fólk og börn in hafi í sam vinnu 
lát ið þetta ganga upp. Veðr ið hef ur 
ekk ert ver ið að hjálpa mik ið til það 
sem af er sumri en nám skeið in hafa 
ekki lát ið það neitt á sig fá. Bros ið 
vinn ur og regn galli hjálp ar.

Þor leif ur Örn Gunn ars son 
yf ir mað ur sum ar nám skeiða

Um 40 krakk ar á sum ar nám skeiði

Hringbraut 119 

Sími:

55 44444
Bílanes, Bygggörðum 8. Seltjarnarnesi
S:561 1190. www.bilanes.is
bilanes@internet.is

Bílanes er viðurkennt af öllum tryggingafélögum
Veitum vandaða þjónustu og notum hágæða efni
Réttingaverkstæði,bílasprautun og húsgagnalökkun
Kíktu við hjá okkur og fáðu tilboð í verkið

BÍLARÉTTINGAR 
OG SPRAUTUN
CABAS TJÓNAMATSKERFI.
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„Ég hef ver ið við loð andi versl un og versl
un ar stjórn frá 1996,“ seg ir Geir Magn ús son 
nýráð inn versl un ar stjóri Nettó í Örf is ey en 
versl un in verð ur opn uð föstu dag inn 2. ágúst 
næst kom andi. Versl un in er til húsa við Fiski
slóð þar sem versl un Iceland var til húsa og 
þar áður Europris um nokk urra ára skeið. 
„Starf aði um tíma hjá Bón us og einnig hjá 
Magasin du Nord í Kaup manna höfn.

„Ég fór til náms til Dan merk ur og fékk vinnu í 
du Nord á sumr in. Það var nokk uð sér stakt fyr ir 
mig Ís lend ing inn að fara að vinna á kassa í dan
skri versl un. Mað ur þurfti að hafa dönsku töl urn
ar á hreinu sem eru nokk uð öðru vísi en okk ar og 
einnig skand ína vísk ar töl ur. Dan ir eru líka með 
aura sem var nýtt fyr ir mér en þeir hættu með 
25 eyr ing inn á með an ég starf aði þarna og þá 
voru bara fimm tíu aur arn ir eft ir.“ Geir seg ir að 
þótt gott hafi ver ið að búa og starfa í Dan mörku 
hafi hann ver ið far in að sakna heima hag anna. 
„Í fyrstu var ég ekki með nein ar ákvarð an ir um 
að flytja heim aft ur þótt fyr ir ætl an ir um að setj
ast að í Dan mörku breytt ust síð ar. Ég flutti heim 
árið 2010 beint í krepp una en það breytti litlu 
fyr ir mig. Fjöl skyld an og ýmis tengsl hér heima 
tog uðu í mig. Engu að síð ur þá bý ég að þeirri 
reynslu sem ég hlaut bæði í námi og starfi ytra 
og vona að hún komi mér til góða á nýj um starfs
vett vangi hér heima.“  

Ger seg ir að áhersla verði lögð á fjöl breytt og 
skemmti legt vöru úr val í hinni nýju versl un Nettó 
í Örf is ey. Garn ið verði til sölu frá fyrsta degi en 
marg ar kon ur sæk ist eft ir að geta keypt efni í 
prjóna skap inn sem virð ist fara vax andi ef mið
að er við áhuga á garn inu. Þá verð ur lögð mik il 
áhersla á orku sparn að og í því sam bandi verða 
all ir fryst ar í versl un inni með gler lok um en með 
því get um við spar að allt að 13 millj ón ir króna á 
ári með minni raf orku þörf. 

Spara sem svar ar orku notk un 
níu heim ila

 Í frétta til kynn ingu frá Sam kaup um, sem reka 
Nettó versl an irn ar seg ir að um tíma hef ur ver
ið unn ið mark visst að því að spara raf orku og 
bæta með höndl un og gæði frysti vara í lág vöru
verðs versl un um Nettó. Þetta er m.a. gert með 
því að setja gler lok á 28 frysta í Nettó versl un
um lands ins að er lendri fyr ir mynd. Með þess
um breyt ing um spar ar hver fryst ir fyr ir sig 
um 35.000 kílóvatt stund ir á ári, eða sem nem
ur orku notk un níu með al stórra heim ila. Í krón

um talið nem ur ár leg ur sparn að ur hvers fryst is 
um 470 þús. kr. mið að við raf orku verð til heim
ila. Nettó mun með þess um hætti spara ár lega 
tæp lega millj ón kílóvatt stund ir raf magns eða 
álíka orku og árs notk un 250 með al stórra heim
ila. Heild ar sparn að ur vegna þess ara breyt inga 
á fryst un um verð ur því sam tals um 13 millj ón ir 
króna mið að við raf orku verð til heim ila. Einnig 
kem ur fram að með þess um breyt ing um hald
ast gæði mat vör unn ar bet ur þar sem hita stig er 
mun stöðugra, ís mynd un verði minni, auk þess 
sem orku sparn að ur inn muni leiða til verð lækk
un ar á fryst um mat vör um. Raf orku sparn að ur
inn er hluti af stefnu Nettó í gæða og um hverf is
mál um. Í lok maí sl. voru lok að ir fryst ar komn ir 
notk un í Nettó í Mjódd, Reykja nes bæ, Borg ar
nesi og Ak ur eyri. Í byrj un ágúst bæt ist við ný 
Nettóversl un á Grand an um við Gömlu höfn ina 
í Reykja vík. End ur bót un um á fryst um verð ur lok
ið í öll um ell efu versl un um Nettó um allt land á 
næstu 12 til 18 mán uð um.

Ótt umst ekki sam keppn ina
Það er mat for ráða mann Nettó, eft ir að 

hafa fylgst með mæl ing um í lok uð um fryst um 
und an far ið, að gæði fros inna mat væla hafi auk
ist mik ið vegna þess að kæl ing er bæði meiri 
og stöðugri en í opn um fryst um. End ur bæt urn
ar leiða einnig til þess að minna verð ur farg
að af skemmd um frysti vör um sem er já kvætt 
um hverf is vænt skref í með höndl un frysti vara 
hjá Nettó. Um hverf is væn LED lýs ing er í lok
um frystana sem eyk ur sýni leika mat var anna 
og auð veld ar val neyt enda á frysti vör um. „Við 
ótt umst ekki sam keppn ina en ger um okk ur grein 
fyr ir erf iðu svæði. En ætl um okk ur stóra hluti 
og bíð um spennt ir eft ir að takast á við kom andi 
verk efni. Við telj um að Nettó eigi fullt er indi inn 
á þessa svæði.

Nettó opn ar í Örf is ey á föstu dag inn

Geir Magn ús son nýráð inn versl un ar stjóri 
Nettó í Örf is ey.

Kaffihús og verslun sem nærir líkama og sál
Systra sam lag ið á Sel tjarn ar nes inu er ný og 

skemmti leg blanda af versl un og kaffi húsi sem 
á eng an sinn lík an hér á landi. Lýs ing in heilsu
hof læt ur kannski nærri en í Systra sam lag inu 
má fá margs kon ar heilsu góð gæti, s.s. gæða 
kaffi og te, heilsu drykki og gos, slikk erí, 
croissant, kök ur, grauta og “boost” ásamt 
vítamín um, flot hett um, jóga fatn aði, jóga dýn
um og fylgi hlut um og öðr um árs tíð ar bundn um 
vör um. Systra sam lag ið er á besta stað, beint 
fyr ir utan Sel tjarn ar neslaug ina og World Class.

Að sögn Jó hönnu Krist jáns dótt ur, ann ars 
eig anda Systra sam lags ins hafa Seltirn ing ar og 
aðr ir tek ið versl un inni og kaffi hús inu fagn andi. 
“Það er ekki hægt að segja ann að en að fólk sé 
for vit ið og ánægt með að eiga kost á öðru en 
pylsu og kók og syk ur sætu sæl gæti eft ir lík
ams rækt ina og sund ferð irn ar, “ seg ir Jó hanna 
sem rek ur Systra sam lag ið ásamt Guð rúnu syst
ur sinni. “Okk ar hug mynd var líka sú að koma á 
fram færi nauð syn þess að taka hlut un um með 
ró. Það er að fólk kynni sér kosti þess að iðka 
jóga og hug leiðslu, og jafn vel fljót andi í þess um 

ofur stress aða heimi,” bæt ir Guð rún við. 
Þreytt ir jóga, lík ams rækt ar og sund garp

ar geta því ekki bara sval að þorsta sín um með 
heilsu drykk og feng ið sér holl an bita í stað 
skyndi bita, held ur líka kynnt sér fal leg an sið gæð
is vott að an jóga fatn að, snyrti vör ur, vítam in og 

bæti efni og skoð að kosti þess að róa hug ann og 
vera í nú inu. 

En út af fyr ir sig er ein stök og ró andi upp
lif un að staldra við í Systra sam lag inu á 
Sel tjarn ar nes inu.

Systrasamlagið – heilsuhof, opnaði í sumar við Neslaugina:

Syst urn ar Guð rún og Jó hanna Krisjáns dæt ur 
vildu m.a. koma á fram færi holl ustu og nauð
syn þess að rækta hug ann líka með Systra
sam lag inu.

Lógó Systra sam lags ins hef ur þeg ar vak ið 
nokkra at hygli. Það hef ur ver ið val ið til birt ing ar 
LogoLoun ge 8, úr 35.000 ló góum víðs veg ar að úr 
heim in um, í bók þeirra sem kem ur út eft ir fá eina 
mán uði. Hönn uð ur þess er Ein ar Gylfa son.
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Harmonikkuball við Gaujabúð
Nikku ball var hald ið á Nes inu 

mið viku dag inn 17. júlí sl. Ung
menna ráð Sel tjarn ar ness stóð fyr ir 
ball inu sem hald ið var við Gauja
búð. Harm on ikku leik ar inn Örv ar 
Krist jáns son lék á nikk una fyr ir 
gesti og gang andi auk þess sem 
boð ið var upp á létt ar veit ing ar. 

Veðr ið lék við gesti og gang andi 
þegar harm on ikku ball Ung menna
ráðs Sel tjarn ar ness var hald ið í 
fjórða skipti. Líkt og fyrri ár fór það 
fram hjá björg un ar sveit ar hús inu 
niðri við smá báta höfn ina og voru 
það harm on ikku leik ar inn Örv ar 
Krist jáns son og Bjössi Sax  sem 
léku fyr ir dansi af stakri prýði. Á 
með an ljúf ir tón ar harm on ikkunn
ar léku um loft ið var boð ið upp á 

glæsi leg ar veit ing ar sem gest ir gátu 
feng ið sér. Und ir lok in var svo efnt 
til gít ar spils og hópsöngs þar sem 
sungn ar voru nokkr ar af helstu 
perl um dæg ur lagatón list ar inn ar. 
Hátt í 130 manns létu sjá sig í veð ur
blíð unni og þó að ball ið væri fyrst 
og fremst fyr ir eldri borg ara létu 
all ir ald urs hóp ar sjá sig enda er 
við burð ur inn hugs að ur til þess að 
brúa bil ið milli kyn slóða. Má með 
sanni segja að ball ið hafi geng ið vel 
í alla staði og að all ir hafi skemmt 
sér kon ung lega. Ball ið var ein ung is 
fjár magn að af styrkj um og vill Ung
menna ráð ið þakka öll um þeim sem 
lögðu hönd á plóg og hjálp uðu til 
við að gera ball ið eins skemmti legt 
og flott og raun bar vitni.

Vantar 
3ja til 4ra herbergja 

Óskar R. Harðarson
hdl. og löggiltur fasteignasali 

Fasteignasölunni Mikluborg hefur 
verið falið að leita að 3ja til 4ra her-
bergja íbúð á Seltjarnarnesi. Kostur 
ef það væri lyfta eða ekki margar 
tröppur. Um er að ræða sterkar 
greiðslur fyrir réttu eignina.

Nánari upplýsingar veitir
Ólafur Finnbogason, Sölufulltrúi
olafur@miklaborg.is sími: : 822 2307

Félagsmiðstöðin Selið á Seltjarnarnesi auglýsir eftir starfsfólki í 
hlutastörf veturinn 2013 – 2014.

Um er að ræða störf leiðbeinenda í tómstundastarfi fyrir börn, 
unglinga og ungmenni á aldrinum 12–20 ára.
Skilyrði er að umsækjendur hafi náð 20 ára aldri

Æskilegt er að umsækjandi hafi menntun í tómstunda- og 
félagsmálafræði og eða aðra menntun sem með að nýtist í
starfi með börnum og unglingum.. 

Nánari upplýsingar  um starfið veitir Guðmundur Ari Sigurjónsson 
í síma 846 6747 eða á netfangið: ari@selid.is

Umsóknum með upplýsingum um menntun og fyrri störf skal skilað 
á netfangið: margrets@seltjarnarnes.is fyrir 15. ágúst n.k.

Starfsfólk óskast í 
Félagsmiðstöðina Selið

á Seltjarnarnesi

Íþrótta og tómstundasvið Seltjarnarnesbæjar



8 Nes frétt ir

Saga golf í þrótt ar inn ar á Sel
tjarna nesi er um hálfr ar 
ald ar göm ul. Golf klúbb
ur Ness var stofn að ur 4. 

apr íl 1964. Hann var einka klúbb
ur til að byrja með og án tengsla 
við ÍBR og ÍSÍ. Snemma árs 1969 
var Nesklúbb ur inn stofn að ur 
til þess að sækja um inn göngu í 
Golf sam band Ís lands. Klúb b arn
ir urðu að ein um og í dag starfar 
Nesklúbb ur inn á Sel tjarn ar nesi. 
Mik ill áhugi er á golfi á Nes inu. 
Mun meiri en nú ver andi að staða 
klúbbs ins get ur tek ið við og fjöldi 
manns er á biðlista eft ir að fá inn
göngu. Nes frétt ir ræddu ít ar lega 
við Ólaf Inga Ólafs son for mann 
Nesklúbbs ins um golf og að stöð
una á Sel tjarn ar nesi.  

Klúbb ur inn er á fimm tug asta 
ald ursár inu og helsta drif fjöðr in 
við stofn un hans var Pét ur heit inn 
Björns son sem lengi var for stjóri 
Víf il fells. Fram an af var klúbb ur inn 
fá menn ur en nú er hann fjöl menn
asti golf klúbb ur lands ins, sem hef ur 
að eins 9 holu völl til af nota. Ólaf ur 
Ingi seg ir að golfið hafi eig in lega 
breyst frá því að vera klúbb í þrótt 
yfir í að verða al menn ings í þrótt. 
Ís lend ing ar hafi tek ið golf inu eins 
og mörgu öðru – með trukki. „Við 
tök um alltaf allt með trukki og í dag 
er golf ið orð in næst stærsta íþrótta
grein á land inu á eft ir fót bolt an um. 
Við erum með miklu fleiri iðk end
ur hlut falls lega hér á landi en nokk
urs stað ar í heim in um og við eig um 
líka met í fjölda golf valla ef tek ið 
er mið af íbúa fjölda. Á móti kem ur 
að sá tími sem hægt er að stunda 
golf ut an húss hér á landi er frem
ur skamm ur en þá er líka hægt að 
spila all an sól ar hring inn. Við gerð
um að gamni okk ar að reikna út 
mið að við var færn ar for send ur þá 
vega lengd sem er geng in á golf
vell in um á Sel tjarn ar nesi á hverju 
sumri og komumst að því að hún 
sam svar ar því að ganga um hverf is 
jörð ina eða rúm lega 40 þús und kíló
metra. Þetta verð ur að telj ast góð 
nýt ing á einu golf svæði.“  

   
Sam ver an og úti ver an 
högg un um mik il væg ari

Ólaf ur Ingi seg ir merki legt að 
hugsa til þeirra breyt inga sem orð ið 

hafa á golf í þrótt inni á und an förn um 
árum og ára tug um. Nú séu kon ur 
orðn ar um þriðj ung ur af þeim sem 
stunda golf og um helm ing ur af 
golfiðk end um séu 50 ára og eldri. 
„Með al ald ur okk ar í Nesklúbbn
um eru 52 ár og yfir 100 manns eru 
kom in yfir sjö tugt. Þetta er magn að 
þeg ar haft er í huga  að hér er ekki 
ver ið að smala fólki í íþrótta fé lag til 
þess að fá hærri upp hæð úr lottó
inu. Í golf inu er ekki um neitt slíkt 
að ræða því þar greið ir hver sitt 
gjald fyr ir þátt tök una og fólk er ekki 
að gera það nema að fá eitt hvað til 
baka.“ Ólaf ur Ingi seg ir full orðna 
fólk ið oft vera virk ustu fé lag ana. 
Golf og sund séu þær íþrótta grein

ar sem fólk á miðj um aldri og eldra 
sæki í. Golf ið hafi það um fram að 
þar eigi fólk stöðugt í hvetj andi 
keppni við sjálft sig þótt all ir spili 
sam an og að fólk hef ur mik il sam
skipti með an á leikn um stend ur. 
Sam ver an og úti ver an séu fólki 
miklu mik il væg ari en hversu mörg 
– eða fá högg það er að slá. Ekk
ert kyn slóða bil sé held ur í golf inu. 
All ir geti spil að sam an hvar sem 
þeir standa ald urs eða getu lega 
gangvart íþrótt inni og þar komi for
gjaf ar kerf ið til. „Eins er með golf ið 
og ann að sem lærist að það gleym
ist ekki þótt það sé ekki stund að. 
Þetta er eins og að hjóla. Hjól reið
ar gleym ast ekki þótt fólk stigi ekki 

upp á hjól í mörg ár. Sama er með 
golf ið að sá sem hef ur lært að spila 
golf sem krakki er fljót ur að ná tök
um á því síð ar á æv inni þótt hann 
hafi ekki stund að það að stað aldri. 
Þess vegna vilj um við í Nesklúbbn
um endi lega get að veitt krökk um 
sem sækja nám skeið hjá okk ur inn
göngu í klúbb inn svo þau kom ist 
vel af stað, en nú ver andi að staða 
leyf ir það því mið ur ekki.“ 

Eldra fólk ið er ekki á 
álags tím um

Ólaf ur Ingi seg ir að þótt fagna 
beri hin um mikla áhuga sem golf í
þrótt in nýt ur sem al menn ings í þrótt 
þá fylgi því ákveð inn vandi. „Suð
ur nes ið er næst um eins og eyja 
í um hverf inu, nátt úr an dá sam leg, 
völl ur inn fal leg ur og krefj andi og 
æf inga svæð ið okk ar er nú orð ið eitt 
það besta sem völ er á hér lend is. 
Við sem erum í klúbbn um erum 
því afar sátt við líf ið og til ver una. 
Eldra fólk ið okk ar sem margt er 
hætt að vinna sæk ir mik ið á völl inn 
og stund um er það að koma með 
barna börn in með sér. Þetta fólk 
kem ur ekki á álags tím um held ur 
get ur nýtt sér dag stund irn ar þeg
ar aðr ir eru að vinna. Álag ið dreif
ist því nokk uð en við get um engu 
að síð ur ekki mætt þess um aukna 
áhuga vegna þess að að stöð una 
vant ar.“

Um 600 manns á biðlista
„Það eru nefni lega fjöl marg ir 

sem ekki kom ast að,“ held ur Ólaf ur 
Ingi áfram. „Við erum með um 600 
manns á biðlista og get um þeg ar 
best læt ur tek ið 15 til 20 manns inn 
á ári. Fé lag ar eru nú 670 og völl ur
inn er svo að segja full nýtt ur. Dap
ur legt er að geta ekki boð ið þessu 
áhuga sama fólki þátt töku og stað an 
er því al ger lega óvið un andi eins og 
hún er. Þess vegna höf um við mik
inn áhuga á að bæj ar yf ir völd taki 
þenn an vanda til sér stakr ar skoð
un ar í þeirri vinnu sem fer fram við 
nýtt deiliskipu lag á Sel tjarn ar nesi 
og taki hags muni þessa hóps með 
ekk ert síð ur en ann arra. Við erum 
ekki í  neinu stríði við bæj ar yf ir
völd. Við vilj um vinna með þeim að 
því að finna eins góð ar lausn ir og 
unnt er.“

Viðtal við Ólaf Inga Ólafsson

Vil sjá alls kon ar úti vist 
í sátt og sam lyndi

„Ég teldi afar já kvætt ef þess ar hug mynd ir um samnýt ingu 
úti vist ar svæð anna geti orð ið til þess að leysa úr langstærsta 
deilu mál inu á Sel tjarn ar nesi. Lausn in á að vera til.“ seg ir Ólaf ur Ingi 
Ólafs son for mað ur Nesklúbbs ins.



Fé lags legi þátt ur inn 
mik il væg ur  

Ólaf ur Ingi seg ir nauð syn legt að 
þátt taka í íþrótt um, úti vist og jafn
vel önn ur áhuga mál fólks geti sam
nýtt að stöðu og nefn ir veit inga að
stöðu, bún ings að stöðu og snyrt ing
ar sér stak lega í því sam bandi. „Ég 
hef leik ið golf all víða og hef mik ið 
velt fyr ir mér skipu lagi bæði valla 
og um hverf is þeirra. Í Hollandi 
vöktu strax at hygli mína stór og 
veg leg klúbb hús við tvo golf velli 
sem ég heim sótti. Þetta voru ný leg
ar glæsi leg ar bygg ing ar og þar var 
fullt af fólki og þetta fólk var alls 
ekki allt að spila golf. Þarna var fólk 
í út reið um, sigl ing um, skokk andi, 
hjólandi og skaut andi eða bara að 
ganga með börn in sín eða hund inn. 
Þarna voru hin ar ýmsu grein ar frí
stunda mennsk unn ar að samnýta 
þá þjón ustu sem klúbb hús ið bauð. 
Hugs an lega voru um þrjú hund ruð 
manns af kannski eitt þús und að 
spila golf. Aðr ir voru að gera allt 
ann að og marg ir ein ung is að njóta 
veit inga þjón ust unn ar sem er gríð
ar lega mik il væg svona starfi vegna 
þess að hún er grund völl ur inn að 
þeim mann legu sam skipt um sem 
mynd ast við að stæð ur sem þess
ar. Hér á landi er ef til vill á bil inu 
200 til 300 manns sem sækja golf
völl á góð um degi. Það er allt of 
lít ið til þess að standa und ir þeirri 
þjón ustu sem gerð er krafa um og 
veit inga rekst ur inn er eitt meg in 
vanda mál golf klúbba víð ast hvar í 
heim in um. Hann er engu að síð ur 
mjög mik il væg ur til þess að fólk geti 
not ið hins fé lags lega þátt ar. Þess 
vegna verð um við að huga að ein
hvers kon ar samnýt ingu. En þrátt 
fyr ir þetta vil ég minna á að það eru 
all ir alltaf vel komn ir í veit inga söl
una til Krissa, en þar er að jafn aði 
opið frá 8 á morgn ana til 10 á kvöld
in. Við kylfing ar höf um sann ar lega 
ekk ert á móti því að fólk gangi 
um hverf is völl inn og við sýn um því 
alltaf fyllstu til lits semi. Um hverf is
nefnd bæj ar ins er núna að koma 
upp skilt um við stíg inn, þar sem 
sýnt er hvar hætt ur leyn ast og hvar 
ekki. Svo er auð vit að öll um frjálst 
að koma og nýta æf inga að stöð una 
og Nökkvi, sem er golf kenn ar inn 
okk ar, kenn ir bæði fé lags mönn um 
og öðr um.“

Eng in ósnort in nátt úra 
frá fyrstu tíð

„Ári eft ir að ég var á ferð um Hol
land rakst ég á nor ræn an bæk ling 
þar sem fjall að var um skipu lag 
sam eig in legra svæða fyr ir bland
aða úti vist. Ég fór að kynna mér 
inni hald hans og eft ir að ég tók við 
for mennsk unni í golf klúbbn um hef 
ég tal að fyr ir hug mynd um sem þar 
koma fram.“ Ólaf ur Ingi seg ir alla 

sam mála að land gæði séu tak mörk
uð auð lind á Sel tjarn ar nesi og því 
verði að vanda sig við hvern ig geng
ið verð ur frá skipu lagi. „Ég er tals
mað ur þess að við vernd um ekki 
nátt úr una fyr ir mann in um vegna 
þess að hann er hluti af henni. Hins 
veg ar verð um við að skapa hon um 
skil yrði til þess að njóta henn ar í 
fullri sátt við um hverf ið. Fólk tal ar 
um að ekki megi hrófla við ósnort
inni nátt úru á Vest ur svæð inu. Á 
kynn ing ar fund in um sem var hald
in var um dag inn vegna deiliskipu
lags ins kom fram hjá ein hverj um 
að allt ætti að vera eins og það er 
í dag, ósnort ið land. En mál ið er að 
þetta land er ekki ósnort ið. Mest af 
því er reynd ar óyf ir stíg an leg órækt 
í dag, en hef ur alls ekki alltaf ver ið 
þannig. Á mynd sem hang ir á vegg 
knatt spyrnu húss ins og var tek in 
1984 sést vel að ekk ert er eins og 
það er í dag. Hún sýn ir kannski bet
ur en flest ann að hversu vafa samt 
það er að tala um ósnortna nátt úra 
frá fyrstu tíð.“

Fólk vill nýta svæð ið bet ur
Á íbúa þingi sem hald ið var í febr

ú ar s.l. kom mik ill áhugi fram hjá 
fólki um að nýta þetta svæði mun 
bet ur en gert er í dag. Þarna mætti 
gera göngu og fræðslu stíga, setja 
upp skilti til að minn ast gam alla 
mann virkja og sögu og gera svæð
ið þannig að gengi legt í stað þess að 
órækt in vaxi og vaxi eng um til ynd
is. Allt þetta væri hægt ásamt því 
að koma upp nett um gol fæf inga velli 
sem nýt ast myndi sér stak lega börn
um, eldra fólki og byrj end um. 

Ekk ert rúm fyr ir 18 holu 
golf völl 

Ólaf ur Ingi seg ir að hann telji 
óraun hæft að binda sig við hug
mynd ir um að byggja upp 18 holu 
golf völl á Sel tjarn ar nesi. Hann seg
ir að því að eins sé rými fyr ir svo 
stór an völl að allt svæð ið upp að 
Gróttu yrði tek ið und ir hann. Það 
sé alls ekki hug mynd golf klúbbs
ins. „Ef far ið yrði í að loka Sel tjörn
inni, sem er vík in milli Suð ur ness 
og Gróttu, eins og bent hef ur ver ið 

á kæmi kannski upp slík ur mögu
leiki. En þar er um ára tuga verk efni 
að ræða og við erum ekki að hug
leiða neitt slíkt. Við erum með frá
bær an níu holu golf völl sem enn má 
þó fegra og bæta, en fyrst og fremst 
verð ur að hugsa fyr ir litl um æf inga
velli sem kom ið yrði fyr ir á öðr um 
stað – helst sem næst okk ur á vest
ur svæð inu til þess að auð velda 
hirð ingu, um sjón og rekst ur. Slík ur 
völl ur myndi mæta mesta vand an
um sem fyr ir er í dag auk þess að 
bæta aðra að stöðu fyr ir úti vist sem 
gæti samnýtt veit inga og fé lags
að stöðu. Ég tel að þetta geti far ið 
ágæt lega sam an. Æf inga völl ur inn 
yrði eins og áður sagði eink um nýtt
ur af byrj end um, börn um og eldri 
borg ur um. Með slík um velli gæt um 
við auð veld lega tek ið inn 200 til 300 
manns af bið a list an um og vænt an
lega fleiri.

Klúbb hús ið gæti far ið
Ólaf ur Ingi seg ir að með því að 

koma fyr ir nýju sam eig in legu þjón
ustu húsi í nánd við Bakkatjörn ina 
mætti í tím ans rás taka klúbb hús
ið sem nú er út á velli í burtu. Við 
það feng ist tals vert við bót ar land, 
sem bæði myndi nýt ast til að bæta 
völl inn og gera svæð ið að gengi legra 
öðru úti vi star fólki en kylfing um. „Í 
öðru lagi myndi þjón ustu hús geta 
þjón að gest um æf inga vall ar ins og 
öðr um sem njóta vilja íþrótta og 
úti vist ar, stunda sigl ing ar, sjó böð 
og heim sækja jafn vel yl strönd yrði 
hún gerð á Nes inu. Með því yrði 
feng in grunn ur að rekstr ar vænu 
þjón ustu húsi sem all ir gætu nýtt 
sér til fé lags skap ar og ánægju. Þetta 
er auð vit að fram tíð ar mús ík, en það 
sem okk ur kylfing ana lang ar til er 
að hugs að verði til þessa gríð ar lega 
áhuga sem er fyr ir golf inu núna við 
gerð deiliskipu lags á Vest ur svæð
inu og þá fyrst og fremst að hug að 
verði að svæði fyr ir lít inn æf inga
völl sem mjög auð velt er að koma 
fyr ir með öðru.“ 

Kylfing ar vilja 
sam fé lags lega sátt

Ólaf ur Ingi hef ur ver ið í sam bandi 

við STERF sem eru nor ræn sam tök 
golf og íþrótta valla fræð inga, eink
um í gegn um ís lenska full trú ann, 
Ed win Roald Rögn valds son. „Hann 
er golf valla hönn uð ur og mik ill 
áhuga mað ur um að byggja vell ina 
eft ir að stæð um og láta þá falla vel 
inn í þau svæði þar sem þeir eru 
stað sett ir. Ég get líka sagt frá því að 
pró fess or við Kaup manna hafn ar há
skóla hef ur feng ið styrk til þess að 
vinna nor rænt rann sókn ar verk efni 
ásamt hóp fólks um nýt ingu á úti
vist ar svæð um og áhrif þess á sam
fé lög. Hvern ig ná megi sátt og sam
lyndi með því að hugsa um nýt ingu 
þeirra. Þetta er rann sókn sem nær 
til valla í Sví þjóð, Nor egi og Dan
mörku og m.a. er skoð uð upp lif un 
kylfings ins af úti vist inni. Hvern ig 
hann upp lif ir kyrrð ina, nátt úr una og 
sam fé lag ið og hvað sé mik il væg ast 
þeg ar hann er að spila golf. Þessi 
mað ur frétti af að stæð um okk ar 
hér á Sel tjarn ar nesi og er nú bú inn 
að taka Nes völl inn og um hverfi 
hans inn í verk efn ið. Hann er þeg
ar bú inn að vinna ákveðn ar grunn
rann sókn ir og gera út tekt á vell in um 
og um hverfi hans. Síð ar mun verða 
gerð könn un með al klúbb fé laga um 
af stöðu þeirra til sam eig in legr ar 
nýt ing ar úti vist ar svæð anna. Hann 
tel ur að að stað an á Sel tjarn ar nesi 
sé skóla bók ar dæmi um hvers vegna 
eigi að hugsa heild stætt við lausn 
slíkra mála. Kylfing ar vilji ekki kljúfa 
sam fé lag ið. Þeir séu bara venju leg
ir þátt tak end ur í sam fé lag inu þótt 
þeir hafi golf ið að áhuga máli. Ann að 
mál sem mig lang ar til að minn ast 
á er að það verð ur al þjóð leg ráð
stefna hér á landi á veg um STERF á 
kom andi hausti, einmitt um þessa 
samnýt ingu. Þang að er m.a. von á 
fyr ir les ara frá St. Andrews í Skot
landi sem er Mekka golfs ins. Eitt af 
um fjöll un ar efn um ráð stefn unn ar 
verð ur líka þetta skóla bók ar dæmi 
sem við búum við hér á Sel tjarn ar
nesi. Ég teldi afar já kvætt ef þess ar 
hug mynd ir um samnýt ingu úti vist
ar svæð anna geti orð ið til þess að 
leysa úr langstærsta deilu mál inu 
á Sel tjarn ar nesi. Lausn in á að vera 
til.“ seg ir Ólaf ur Ingi Ólafs son for
mað ur Nesklúbbs ins.
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Á myndinni til vinstri sem tekin er við Ráðagerðistúnið má sjá hvernig skógarkerfill breiðir úr sér 
og óræktin er út um allt. Enga fugla er að sjá á þessu svæði. Á myndinni til hægri sem tekin er við 
golfvöllinn blómstarar fuglalífið.
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Ung menna ráð Sel tjarn ar
ness hélt á dög um til Sví þjóð ar 
til þess að taka þátt í viku löngu 
ung menna verk efni með sænsku 
ung menna ráði. Í Sví þjóð ræddu 
ung menn in um ungt fólk og lýð
ræði við sænsk ung menni auk 
þess sem flott dag skrá var í boði 
milli um ræðna.

Gal vask ur 16 manna hóp ur 
lagði af stað frá Sel tjarn ar nesi 
til sænsku borg ar inn ar Lund ar 
sunnu dag inn 23. júní. Til gang
ur ferð ar inn ar var að hitta ung
menna ráð ið í borg inni og ræða 
um lýð ræði og að komu ungs fólks 
að því. Haldn ir voru fyr ir lestr ar, 
kynn ing ar og vinnu smiðj ur um 
tengd mál efni og hvern ig ungt 
fólk gæti lát ið rödd sína heyr ast í 
sam fé lag inu. Upp komu fróð leg ar 
og áhuga verð ar um ræð ur sem og 
hug mynd ir sem ef laust munu nýt
ast vel í starfi ung menna ráðs ins.

Ekki ein ung is voru fyr ir lestr ar 
og um ræð ur í gangi. Sænska ung
menna ráð ið var búið að út búa 
fjöl breytta og stór skemmti lega 
dag skrá út vik una. Með al þess 
sem á daga ung menn anna dreif 
var sjó sund, sirkus ferð, úti lega, 
grill veisla með stjórn mála mönn
um og dans tími svo eitt hvað sé 
nefnt. Einnig fékk ís lenski hóp
ur inn næg an frí tíma til þess að 
versla og slaka á.

Um er að ræða sam starfs verk
efni milli ung menna ráð anna 
tveggja en í ágúst er svo von á 

sænska hópn um hing að til lands. 
Mun þau dvelja hér á landi í eina 
viku og sér ung menna ráð ið um 
dag skrá og við burði vik unn ar. 

Ung menna ráð in tvö hafa áður 
ver ið sam an í svip uðu verk efni en 
árin 2010 fór Ung menna ráð Sel
tjan ar ness til Lundar og ári seinna 
kom Ung menna ráð ið í Lundi til 
Ís lands. Eft ir þá ferð urðu breyt
ing ar á starfi ráðs ins hér heima til 
hins betra sem leiddi að öfl ugra 
og virkara starfi.

Má með sanni segja að all ir hafi 
ver ið him in lif andi og sam mála um 
að ferð in hafi ver ið mjög lær dóms
rík og geng ið ein stak lega vel í alla 
staði.

Inn á Face book síðu Ung menna
ráðs ins, face book.com/ung ness, 
má finna ýms ar mynd ir og frétt ir 
úr ferð inni.

Ung menna ráð ið
til Sví þjóð ar

3 m/s - raforkuframleiðsla hefst 15 m/s 28 m/s 34 m/s - raforkuframleiðsla stöðvastKjöraðstæður til raforkuvinnslu

Bíltúr á Búrfell
Gagnvirka orkusýningin í Búrfellsstöð við Þjórsá er 
skemmtileg og lærdómsrík fyrir fólk á öllum aldri. 
Skammt fyrir norðan stöðina standa vindmyllur 
Landsvirkjunar, þær fyrstu sinnar gerðar á Íslandi. 
Alla laugardaga í júlí tekur starfsfólk á móti gestum 
við vindmyllurnar kl. 13-17.

Gestastofur Landsvirkjunar eru opnar frá kl. 10-17 alla daga í allt sumar:

Búrfellsstöð 
Gagnvirk orkusýning og vindmyllur á Hafinu
Kröflustöð 
Jarðvarmasýning í gestastofu

Fljótsdalsstöð  
Gestastofa í Végarði og leiðsögn um  
Kárahnjúka mið. og lau. frá kl. 14-17. Nánari upp-
lýsingar á www.landsvirkjun.is/heimsoknir

Það var nú ekki bjart yfir  veð
ur spánni sem blasti við fyr ir sum
ar ferð ina í Land manna laug ar. En 
með sól í sinni og gleði í hjarta 
lagði 40 manna hóp ur upp í dags
ferð þann 27. júní sl. Leið inni var 
heit ið í Land manna laug ar. Lagt 
var af stað kl. 9.00 að morgni. 
Það rætt ist úr veðr inu eft ir því 
sem aust ar dró og feng um við 
not ið  fjalla sýn ar og stór kost legs 
lands lags þrátt fyr ir fáar hita gráð
ur.  Fyrsta stans var við Vega mót 
sem er sölu skáli við Land veg. Þar 
gat fólk keypt og skoð að ýms an 
varn ing og feng ið sér hress ingu 
og not að að stöð una. Því næst lá 
leið in um ís lenska mal ar vegi í 
nær þrjár klst.  þar til kom ið var 
að Land manna helli en þar var áð 
og snædd há deg is hress ing í kulda 
og nokkrum næð ingi. Síð an lá 
leið in inn í Land manna laug ar og 
þar feng um við ágæt is veð ur. Þar 
gekk fólk um svæð ið, skoð aði sig 
um og upp lifði stór brotna ís lenska 
nátt úru. Þá lá leið in nið ur í Þjórs
ár dal og ekið var fram hjá vind
myll un um sem búið er að setja 
upp ná lægt Búr fells virkj un og 
keyrt um svæði virkj un ar inn ar. Kl. 
18.00 vor um við svo kom in að síð
asta án inga staðn um Hestakránni 
á Skeið um  þar sem snædd ur var 

kvöld verð ur, ís lenskt lamb með 
öllu til heyr andi.  Það voru þreytt ir 
en glað ir ferða lang ar sem komu til 
síns heima um kl. 21.00 að kveldi  
eft ir 12 klukku stunda ferð. Leið
sögu mað ur ferð ar inn ar var Krist
ján E. Bald urs son og stóð hann sig 
með mik illi prýði, en Krist ján lýsti 
öllu sem fyr ir aug um bar og sagði 
bæði sög ur og brand ara.

Fé lags og tóm stunda starf sum
ars ins er tölu vert. Ung linga ráð 
skipu legg ur starf ið og hef ur til 
liðs við sig ung linga úr bæj ar vinn
unni. Eitt hvað er um að vera alla 
virka daga. 

Jóga, sund leik fim in og kaffi
krók ur inn eru með sína föstu 
tíma.  Heilsu bóta og skemmti
ganga er alla mánu daga og mið
viku daga kl. 13.30 Lagt af stað 
frá Skóla braut. Bot sía eða pútt
leik ur alla þriðju daga kl. 13.30.                                                                              
Eitt hvað um að vera alla 
fimmtu daga á Skóla braut 
kl. 13.30. Fé lags vist, bingó 
eða eitt hvað ann að sem 
krökk un um dett ur í hug.                                                                                                                                  
Dag skrá ligg ur frammi í fé lags að
stöð unni á Skóla braut og einnig er 
hægt að fylgj ast með aug lýs ing um 
í Morg un blað inu/ fé lags starf eldri 
borg ara. 

Fé lags starf eldri bæj ar búa

Hringbraut 119 

Sími: 55 44444



Mánu dag inn 10. júní sl. var hald
in kynn ing fyr ir íbúa Sel tjarn ar ness á 
vinnu við deiliskipu lag fyr ir allt land
svæði bæj ar ins vest an Lind ar braut
ar. Í verk efna lýs ingu deiliskipu lags ins 
kem ur með al ann ars fram að hið nýja 
deiliskipu lag verði unn ið í sam ræmi 
við stefnu mörk un bæj ar yf ir valda 
eins og hún birt ist í Að al skipu lagi Sel
tjarn ar ness 2006 til 2024.

Fram að þessu hef ur svæð ið sem 
hér um ræð ir skipst í smærri ein ing ar 
þeg ar kem ur að skipu lagi, þ.e. vest ur
svæði, lóð lækn inga minja safns, Bygg
garða svæði, áður iðn að ar svæði, og 
loks íbúð ar byggð aust ast á svæð inu. 
Staða deiliskipu lags fyr ir þessi svæði 
er eft ir far andi:

1. Deiliskipu lag fyr ir vest ur svæði 
hef ur ver ið í gildi frá ár inu 2009.

2. Deiliskipu lag fyr ir lóð lækn inga
minja safns hef ur ver ið í gildi frá ár inu 
2008.  

3. Gerð deiliskipu lags til lögu fyr
ir Bygg garða svæði er ný lok ið og á 
fundi sín um 12. júní s.l.  fól bæj ar
stjórn skipu lags stjóra að senda þá 
deiliskipu lags til lögu til um sagn ar 
Skipu lags stofn un ar.

Er indi þess ar ar grein ar er að fjalla 
í stuttu máli um gild andi deiliskipu
lag vest ur svæða frá 2009. Þarna eru 
Grótta og svæð ið kring um Bakka
tjörn frið lýst svæði, Suð ur nes og 
Sel tjarn ar nes fjör ur svæði á nátt úru
minja skrá, en að öðru leyti njóta 
vest ur svæð in hverf is vernd ar án 
þess að um lög form lega frið un sé að 
ræða. Svo kall að safna svæði um hverf
is Nes stofu er á hinu hverf is vernd
aða svæði og í grein ar gerð með 
deiliskipu lag inu seg ir að safna svæð ið 
sé skipu lagt í Að al skipu lagi Sel tjarn

ar ness „sem blönd uð land notk un 
þjón ustu stofn ana og op ins svæð is til 
sér stakra nota“. Í að al skipu lag inu er 
tek ið sér stak lega fram að þær þjón
ustu stofn an ir sem hér um ræð ir séu 
„söfn og menn ing ar stofn an ir“. 

Í áð ur nefndri grein ar gerð með 
deiliskipu lagi Vest ur svæða frá 2009 
seg ir m.a. um nýj ar bygg ing ar, vegi 
og stíga: 

1. Ekki er gert ráð fyr
ir nein um ný bygg ing um inn an 
deiliskipu lags svæð is ins.

2. Eng ir nýir veg ir verða á 
skipu lags svæð inu. 

3. Stíg um á svæð inu verð ur 
skipt í að al stíga, úti vist ar stíga og 
fræðslu stíga.

Á of an greind um íbúa fundi mátti 
skilja að skipu leggja þyrfti úti vist
ar stíga um svæð ið, en þessi vinna 
hef ur þeg ar far ið fram. Upp drætti 
af stíg um má sjá á yf ir lit skorti með 
deiliskipu lag inu frá 2009 og í grein
ar gerð sem því fylg ir seg ir að lögð 
verði áhersla á að úti vist ar stíg ar, 
sem tengi sam an minni svæði inn
an skipu lags svæð is ins, falli vel að 
lands lagi og því geti yf ir borð þeirra, 
að geng is stig og út færsla ver ið mis
mun andi eft ir að stæð um. Loks eru 
fjór ir stíg ar til greind ir og þeim lýst 
þannig:

Tjarn ar stíg ur (Krókadíll) er stein
lagð ur og ligg ur með fram jaðri 
byggð ar inn ar eft ir gömlu þjóð leið inni 
milli Norð ur og Suð ur strand ar. Stíg
ur inn ligg ur í gegn um safna svæð ið 
og með fram Ráða gerði að Bygg görð
um. Vest ur túns stíg ur ligg ur frá safna
svæði, yfir Vest ur tún að Snoppu og 
teng ir sam an safna svæð ið og Gróttu. 
Knúts borg ar veg ur ligg ur frá stíga

mót um við Tung una sunn an Ráða
gerð is sam síða Norð ur túni og skal 
hann vera mal ar stíg ur. Heim reið út 
í Gróttu verð ur færð 2 til 3 metra frá 
báta skýli. Veg ur inn skal vera stein
lagð ur og út færð ur sér stak lega.

Í grein ar gerð inni er einnig fjall að 
um að al stíga og fræðslu stíga: Mal bik
að ir að al stíg ar eru með fram strand
lengj unni og tengj ast stíga kerfi höf
uð borg ar svæð is ins. Fræðslu stíg ar 
liggja út frá aðal og úti vist ar stíg um 
og skulu vera þröng ir mal ar slóð
ar. Lýst er legu þriggja slíkra stíga, 
Bakkatjarn ar stígs, Litla bæj ar stígs og 
Gróttu stígs.

Af fram an sögðu má vera ljóst að 
þótt skylda sveit ar fé lags ins sé að 
vinna deiliskipu lag fyr ir hina rót
grónu  íbúð ar byggð vest an Lind ar

braut ar, er ekk ert sem kall ar á að 
deiliskipu lag vest ur svæð anna frá 
2009 sé tek ið til end ur skoð un ar. Eins 
og kom fram á íbúa fund in um 10. júní 
var skipu lag ið unn ið í góðri sam
vinnu við íbúa Sel tjarn ar ness og um 
það rík ir al menn sátt með al þeirra 
sem hafa lát ið sig mál ið varða. Vinna 
skipu lags er kostn að ar söm og frek ar 
en eyða fjár mun um í að end ur vinna 
ný legt skipu lag sem sátt er um væri 
nær að verja þeim í að hefj ast handa 
við gerð Tjarn ar stígs, Vest ur túns
stígs, Knúts borg ar veg ar og heim reið
ina út í Gróttu og þannig sýna úti vist
ar svæð inu á Fram nesi þá virð ingu 
sem því ber. 

Krist ín Halla Jóns dótt ir.
Sef görð um 28.
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Vest ur svæði -  Deiliskipu lag

3 m/s - raforkuframleiðsla hefst 15 m/s 28 m/s 34 m/s - raforkuframleiðsla stöðvastKjöraðstæður til raforkuvinnslu

Bíltúr á Búrfell
Gagnvirka orkusýningin í Búrfellsstöð við Þjórsá er 
skemmtileg og lærdómsrík fyrir fólk á öllum aldri. 
Skammt fyrir norðan stöðina standa vindmyllur 
Landsvirkjunar, þær fyrstu sinnar gerðar á Íslandi. 
Alla laugardaga í júlí tekur starfsfólk á móti gestum 
við vindmyllurnar kl. 13-17.

Gestastofur Landsvirkjunar eru opnar frá kl. 10-17 alla daga í allt sumar:

Búrfellsstöð 
Gagnvirk orkusýning og vindmyllur á Hafinu
Kröflustöð 
Jarðvarmasýning í gestastofu

Fljótsdalsstöð  
Gestastofa í Végarði og leiðsögn um  
Kárahnjúka mið. og lau. frá kl. 14-17. Nánari upp-
lýsingar á www.landsvirkjun.is/heimsoknir

Eru rennurnar og niðurföllin
hjá þér farin að leka?

Upplýsingar í síma 694 8448, Ólafur

Fyrirtækið Rennur & Niðurföll tekur að sér að 
endurnýja og laga rennur & niðurföll,
einnig aðra þakvinnu og þakmálun.
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U M H V E R F I S H O R N I Ð

Árið 1900 var mæl inga deild danska her for ingja ráðs ins falið að mæla 
og kort leggja Ís land. Stóð sú vinna með nokkrum hlé um allt fram til 
árs ins 1940. Fyr ir þann tíma voru ýms ir stað ir lands ins, þ.m.t. strand
stað ir, rangt stað sett ir og gat það haft af drifa rík ar af leið ing ar.

Á Skóla vörðu holti var 
grunn lína og hnatt staða 
lands ins fyrst mæld og 
reikn uð út á vís inda leg
an hátt. Grunn stöp ul 
mælinets ins má enn finna 
á holt inu nokkrum metr um 
fyr ir norð vest an að al inn
gang Hall gríms kirkju . All ir 
stöðu út reikn ing ar á Ís landi 
voru mið að ir við stað setn
ingu þessa stöp uls.

Hnatt staða stöp uls ins 
mæld sum ar ið 1900 reynd
ist vera : Lengd 21° 55´51´´, 
fyr ir vest an Greenwich. Breidd 64° 08´31´´, nbr. Hæð stöp ul fóts yfir 
sjáv ar máli: 37 m.

Á átta af tíu stofn stöðv um 
mælinets ins voru steypt ir nið ur 
þriggja metra granít stöpl ar og 
náði steyp an 1,25 m í jörð nið
ur. Auk grunn stöp uls ins á Skóla
vörðu holti má enn sjá þrjá af 
þess um átta stöpl um og eru þeir 
all ir á Sel tjarn ar nesi. Einn stö
planna er í Bygg garðs túni, áður 
Ráða gerði, ann ar á Val húsa hæð 
og sá þriðji í Suð ur nesi, suð ur af 
bíla stæði við Golf klúbb Ness.

Um hverf is nefnd hyggst merkja 
þessa þrjá stöpla sem reist ir voru 
sum ar ið 1900.

Heim ild ir: Stöp ull á Skóla
vörðu holti. Land mæl ing ar og 
korta gerð Dana á Ís landi. Upp haf 
Land mæl inga Ís lands. Höf. Ágúst 
Böðv arss. 

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

Hnatt staða Ís lands 
mæld af Sel tjarn ar nesi

Auglýsingasími 511 1188

Hér má sjá lík an af þeim stöð um sem not að ir voru til mæl ing
anna. Meg in lína ligg ur frá Gróttu yfir Skóla vörð una aust ur í 
Rauð ar ár holt.

Grunn stöp ul mælinets ins má enn finna 
á holt inu nokkrum metr um fyr ir norð
vest an að al inn gang Hall gríms kirkju.

Einn stöplanna er í Bygg garðs
túni á Sel tjarn ar nesi.

Café Retro á Granda garði opn aði 
fyr ir skemmstu, en þessi veit inga
stað ur er til húsa í gamla Slysa varn
ar fé lags hús inu. Veit inga stað inn 
eiga og reka Sandra Guð munds
dótt ir og Magn ús Magn ús son. Í 
dag eru þarna sæti fyr ir 25 manns 
en Magn ús seg ir að til standa að 
stækka. Frá bært út sýni er fyr ir gesti 
stað ar ins yfir hafn ar svæð ið.

,,Við erum með súpu og brauð 
í há deg inu, alltaf með sjáv ar rétt ar
súpu en súpa dags ins er af ýms um 
teg und um,” seg ir Sandra. Allt okk ar 

brauð, kök ur og ann að með læti er 
heima bak að, við bjóð um m.a. upp 
á hjóna bands sælu, alls kon ar muf
fins, belgísk ar vöffl ur sem eru mjög 
mat ar mikl ar og með þeim er bor ið 
fram súkkulaði og rjómi. Á okk ar 
mat sæli ættu all ir að finna eitt hvað 
við sitt hæfi, allt frá börn um til eldri 
borg ara. Við bjóð um einnig upp á 
há gæða ítalsk kaffi, Bononi, og selj
um einnig kaffi baun ir af þess ari gerð 
sem og mal að kaffi.” Þau Sandra og 
Magn ús segja að það verði eng inn 
svik inn af þessu ítalska kaffi.

Allt með læti á 
Café Retro er 
heima bak að

Sandra Guð munds dótt ir og Magn ús Magn ús son á pall in um utan við 
Café Retro þar sem hægt er að setj ast nið ur með veit ing ar þeg ar til 
þess viðr ar.

Inger Steinsson

Inger Rós Ólafsdóttir 

Útfararþjónusta

Vönduð og persónuleg
þjónusta

Sími: 551 7080 - 691 0919
athofn@athofn.is - akralandi 1 - 108 reykjavík
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Fram úr skar andi ár ang ur í for vörn um

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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Ný lega birtu full trú ar Rann sókn ar 
& grein ing ar afar ánægju leg ar nið ur
stöð ur rann sókna á vímu efna notk un 
ung menna í 8  10 bekk Grunn skóla 
Sel tjarn ar ness. R&G er rann sókna
mið stöð sem sér hæf ir sig í rann sókn
um á ungu fólki á Ís landi og er lend is 
og leið ir sam bæri leg rann sókna verk
efni á þeim vett vangi í yfir 20 borg
um í Evr ópu. Í gagna grunni R&G er 
hægt að rekja upp lýs ing ar um hagi 
og líð an ungs fólks allt aft ur til árs
ins 1992 og geta því sveit ar fé lög sem 
hafa ver ið þátt tak end ur í rann sókn
inni til fjölda ára bor ið sam an mæl
an leg an ár ang ur og nið ur stöð ur, sbr. 
Sel tjarn ar nes bær.

Út kom an var ein stak lega já kvæð 
og glæsi leg enn eitt árið og í nið ur
stöð un um er Sel tjarn ar nes bær bor
inn sam an við höf uð borg ar svæð ið 
ann ars veg ar og land ið allt hins veg
ar líkt og und an far in ár. 

Með mikl um og góð um sam taka
mætti hef ur tek ist að upp ræta nán
ast alla notk un á ávana bind andi 
efn um hjá of an greind um ald urs
hópi sem eitt og sér er stór kost leg
ur ár ang ur en er jafn framt merki um 
mikla sam heldni og sam vinnu í bæj
ar fé lag inu til að ná því mark miði. 

Und an far in þrjú ár hafa t.a.m. 
reyk ing ar ver ið óþekkt ar með al allra 
grunn skóla nem enda á Sel tjarn ar
nesi og áfeng is notk un er vart mæl
an leg. Nið ur stöð ur rann sókn ar inn ar 
stað festa þetta í nýrri rann sókn sem 
gerð var í febr ú ar síð ast liðn um með
al nem enda í 8 10 bekk um land allt. 
Þess ar nið ur stöð ur eru afar mik il
væg ar fyr ir sveit ar fé lag ið og allt nær
sam fé lag ið á Nes inu en sams kon ar 
mæl ing ar hafa átt sér stað hér síð ast
lið inn 15 ár. 

Óhætt er að full yrða að þessi 
ár ang ur er ein stak ur fyr ir sveit ar fé
lag sem var með óá sætt an lega nið ur
stöð ur fyr ir 15 árum síð an. Í skýrsl
unni kem ur fram að á lands vísu sé 
vímu efna notk un með al grunn skóla
barna einna minnst á Sel tjarn ar nesi 
og með mark vissu átaki bæj ar yf ir
valda og nær sam fé lag ins hef ur tek ist 

nán ast að út rýma henni. Und ir neysl
una falla dag leg ar reyk ing ar, munn 
og nef tó baks notk un, neysla áfeng is 
og neysla ólög mæddra vímu efna. 

Frá ár inu 2010 mæld ist hassneys
la, maríju ana neysla, nef og munn tó
baksneysla auk ann arr ar vímu efna
neyslu óveru leg. Hægt er að kynna 
sér nið ur stöð ur rann sókn ar inn ar á 
vef síðu Sel tjarn ar nes bæj ar. 

Ár ang ur inn og stefn an
En hverju er það að þakka að sam

fé lag ið upp sker þenn an ríku lega 
ár ang ur? Svar ið er að mínu mati, 
að þess um ár angri má  m.a. þakka 
stefnu bæj ar yf ir valda og öfl ug um 
for varn ar hópi sem sett ur var á lagg
irn ar árið 1998 þeg ar ástand ið var 
einna verst og hef ur hóp ur inn ver
ið starf rækt ur í bæj ar fé lag inu all ar 
göt ur síð an. Hóp ur inn er fjöl skip
að ur og má þar nefna starfs menn 
Íþrótta og tóm stunda sviðs, fé lags
mála svið, fræðslu svið, skóla stjórn
end ur og starfs menn skól ans, bæj
ar stjóra, bæj ar full trúa, full trúa for
eldra fé lags skól ans, full trúa Íþrótta
fé lags ins Gróttu, Lög regl an, full trúa 
Heilsu gæsl unn ar, full trúa kirkj unn ar, 
yf ir menn áhalda húss/vinnu skól ans 
svo eitt hvað sé nefnt. For varn ar
hóp ur inn kem ur sam an reglu lega til 
að taka púls inn og kanna stöð una í 
sveit ar fé lag inu og get ur því brugð
ist hratt við sé það talið nauð syn legt 
enda boð leið ir stutt ar og sam taka
mátt ur inn mik ill. 

Íþrótta- og ung menna starf
Íþrótta og ung menna starf fer svo 

sann ar lega vel sam an og má auð
veld lega færa rök fyr ir því að það 
vinni vel sam an, enda hátt hlut fall 
ung menna á Sel tjarn ar nesi sam
an bor ið á lands vísu sem stund ar 
íþrótt ir og eru jafn framt þátt tak end
ur í öfl ugu og metn að ar fullu fé lags
starfi inn an veggja fé lags mið stöðv
ar inn ar Sels ins eða Ung menna ráðs 
Sel tjarn ar ness. Íþrótta fé lag ið Grótta 
hef ur hald ið úti metn að ar fullu barna 

og ung menna
starfi og er einn 
stærsti ein staki 
að il inn í for vörn
um. Fé lag ið hef
ur haft það að 
mark miði sínu 
að ala upp heil
brigða ein stak
linga og kenna 
þeim að vinna 
sam an í leik og 
keppni. Sama má segja um barna 
ung menna starf ið sem starf rækt er í 
golf klúbbn um og Ball ett skóla Guð
bjarg ar. Allt eru þetta að il ar sem leg
gja sitt af mörk um að skila af sér heil
brigð um ein stak ling um út til sam fé
lags ins sem stuðl ar að sterkri sjálfs
mynd ein stak lings ins, heil brigð um 
lífs stíl og al mennri vellíð an. Einnig 
hef ur Tón list ar skóli Sel tjarn ar ness 
átt sinn þátt í því að efla sjálfs traust 
nem enda og held ur úti mik il vægu 
forn varn ar starfi með því starfi sem 
þar fer fram.

Ung menna ráð Sel tjarn ar ness
Árið 2009 var stofnað Ungmen

naráð Seltjarnarness sem er hluti 
af forvarnarstefnu bæjarins og er 
ráðið skipað ungmennum á aldri
num 16 ára og eldri. Eitt af þeirra 
markmiðum hefur verið að efla 
félagslíf fyrir þennan aldurshóp á 
Seltjarnarnesi á heilbrigðum forsen
dum, bæta samfélagið með jákvæðu 
hugarfari og sýna gott fordæmi, 
skapa grundvöll til þess að ung
menni geti komið saman og komið 
skoðunum sínum á framfæri og vera 
tengiliður ungmenna á Seltjarnarnesi 
við bæjaryfirvöld. 

Í síðast liðnu júní tölublaði Nes
frétta var áhugavert og skemmtilegt 
viðtal við fjóra einstaklinga sem eru 
hluti að þessu kraftmikla teymi á 
Seltjarnarnesi og tilheyra hópnum 
16 ára og eldri á Seltjarnarnesi. 
Engum blöðum er um það að flétta 
að þessi öflugi hópur hefur sannarle
ga staðið undir væntingum og sýnt 
það í verki að þau hafa verið sjálfum 
sér og bæjarfélaginu til mikils sóma 
hvar sem þau hafa komið og í öllum 
þeim verkefnum sem þau hafa tekið 
að sér. 

Stofn un Ung menna húss
Á haust mán uð um verð ur opn

að Ung menna hús í húsa kynn um 
fé lags mið stöðv ar inn ar Sels ins sem 
verð ur af þrey ing ar stað ur sem ætl
að ur er fólki frá 16 ára og eldri. 
Þarna er sveit ar fé lag ið að stíga enn 
eitt skref ið í að styðja við for varn ir 
í sam vinnu við unga fólk ið og bjóða 
upp fjöl breytt fé lags og tóm stunda
starf fyr ir breið ari hóp ung menna. 
Mark mið ið með opn un ung menna
húss er m.a. að bjóða ungu fólki 
upp á að stöðu til skemmt un ar og 
dægradval ar á heil brigð um for send
um þ.e. vímu lausa skemmt un. Leit
ast er við að unga fólk ið skipu leggi 
sem mest starf semi húss ins, sýni 
frum kvæði og skap andi starf með 
góðri að stoð starfs fólks Sels ins. 

Ég vil að lok um hvetja öll ung
menni á Sel tjarn ar nesi að halda 
áfram á sömu braut. 

Höf und ur er bæj ar full trúi og 
for mað ur Íþrótta- og tóm stunda ráðs 
Sel tjarn ar ness, Lár us B. Lár us son 

Lár us B. 
Lár us son.

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

Glæsi leg ur hóp ur Gróttu stelpna 
í 5. flokki hélt á Pæj u mót ið í Vest
manna eyj um í byrj un júní. Þetta 
var í 3. sinn sem Grótta sendi lið 
á þetta skemmti lega mót og sem 
áður var ferð in ógleym an leg í alla 
staði. 

Vest mann eyj ar voru skoð að ar 
fyrsta dag inn í báts og rútu ferð en 
á morgni ann ars dags hófst keppn
in. Alið ið var í sterk um riðli og 
náði að sigra einn leik og gera eitt 
jafn tefli. Stig in hefðu auð veld lega 
get að ver ið fleiri en stund um vildi 
bolt inn ein fald lega ekki yfir marklín
una. Gróttu stelp ur töp uðu 20 fyr
ir til von andi meist ur um Vík ings en 

þær sigr uðu flesta leiki sína á mót
inu með 45 mörk um. Blið ið sigr
aði tvo leiki, fyrst á móti ÍR/Leikni 
og svo æsi lega rimmu við KRstelp
ur sem end aði 42 fyr ir Gróttu eft ir 
mörk á loka sek ún dun um. Val gerð ur 
Helga Ís aks dótt ir var full trúi Gróttu 
í lands leikn um á föstu dags kvöld
inu þar sem hvert fé lag til nefn ir 
einn leik mann. Vala gerði sér lít ið 
fyr ir og skor aði glæsi legt mark og 
var einn besti mað ur lands liðs ins 
í skemmti leg um leik. Það voru kát
ar Gróttu stelp ur sem sneru aft ur í 
heima hag anna á laug ar dags kvöldi, 
reynsl unni rík ari með frá bær ar 
minn ing ar í fartesk inu.

„Á Shell mót í Eyj um við stefn um 
hvert ár“ seg ir í ti t il lagi móts ins 
og var eng inn breyt ing þar á þetta 
árið hjá 39 vösk um drengj um í 6. 
flokki Gróttu. Mót ið byrj aði erf ið
lega hjá okk ar mönn um en strax 
á öðr um degi fóru hlut irn ir að 
ger ast. 

Eft ir að hafa tap að öll um þrem ur 
leikj un um fyrsta dag inn tók Alið ið 
á sig rögg og var ósigr að þar sem 
eft ir var móts. Þeir stóðu því uppi 
sem sig ur veg ar ar í Heima eyja bik
arn um sem þeir tóku stolt ir á móti 
á verð launa af hend ing unni. Blið ið 
var jafn asta Gróttu lið ið, strák arn
ir spil uðu flott an fót bolta og áttu 
marga af bragðs leiki. Það var mik ill 
stíg andi í C1liði Gróttu allt mót ið. Á 
loka deg in um fóru hjól in að snú ast 
al menni lega þeg ar strák arn ir fóru 
að spila bolt an um vel á milli sín og 
upp skáru flott mörk og tvo góða 
sigra. C2lið ið var allt skip að yngra 
árs strák um sem voru að þreyta 
frumraun sína á Shell mót inu. Stund
um létu strák arn ir kapp ið og til finn
ing arn ar bera sig of ur liði en inn á 
milli léku Gróttu menn eins og sann

ir snill ing ar og end uðu mót ið með
al ann ars á tveim ur flott um sigr
um. Mark vörð ur inn Krummi Kaldal 
var full trúi Gróttu í lands leikn um á 
föstu dags kvöld. Krummi varði oft 
glæsi lega í marki lands liðs ins sem 
gerði 11 jafn tefli við pressulið ið í 
spenn andi leik. Á loka hóf inu var 
svo Orri Steinn Ósk ars son val inn 
í úr valslið Shell móts ins og var að 
sjálf sögðu vel fagn að af sam herj um 
sín um í Gróttu lið inu. 

Frá bært Shell mót
í Eyj um

Gróttupæjur á Pæj u móti

Strákarnir í 6. flokki.

Gróttustelpur í Eyjum.

Grótta „lið móts ins“ 
á Skag an um

Eitt fjöl menn asta fót bolta mót 
lands ins hald ið á Akra nesi helg
ina 21. til 23. júní þeg ar um 1500 
dreng ir á aldr in um 7 til 8 ára 
komu sam an og léku á Norð ur
áls mót inu. Grótta sendi 4 lið til 
leiks en á föstu deg in um var sér
stök for keppni þar sem lið um var 
rað að eft ir styrk leika. 

Alið Gróttu tryggði sér sæti 
í 1. deild, C og F lið in í 3. deild 
og Dlið ið í 2. deild. Skemmst er 
frá því að segja að Gróttu strák
arn ir léku við hvern sinn fing ur 
alla helg ina og heill uðu gesti og 
gang andi með frammi stöðu sinni. 
Alið ið gerði gott mót í efstu deild
inni og end aði þar í 4. sæti af 6 

lið um, að eins ein um sigri frá því 
að vinna mót ið! Hin lið in spil uðu 
virki lega flott an fót bolta og unn
ust marg ir glæsi leg ir sigr ar. Stór 
hluti hóps ins var að taka þátt í 
sínu fyrsta „al vöru stór móti“ og 
eru nú reynsl unni rík ari og til bún
ir fyr ir frek ar áskor an ir á knatt
spyrnu ferl in um. Á loka hóf inu 
voru veitt verð laun af ýmsu tagi 
og hlotn að ist Gróttu hópn um sá 
mikli heið ur að vera val inn „lið 
móts ins“. Því lík fagn að ar læti brut
ust út með al strák anna og for eldra 
þeirra og fóru menn því mjög sátt
ir heim með glæsi leg an bik ar eft ir 
skemmti legt mót.

GETRAUNANÚMER 

GRÓTTU ER 

170

Gróttu grjót ið Aron Teits son hafn aði í 
sjö unda sæti í milli vigt, 83 kg þyngd ar
flokki  á heims meist ara mót inu í klass ísk
um kraft lyft ing um án hjálp ar tækja sem 
fram fór í Suz dal í Rúss landi í júní sl. Þá 
varð hann fjórði í bekk pressu sem er 
rá bær ár ang ur hjá hon um  á HM í klass
ísk um kraft lyft ing um

Aron var mjög ör ugg ur í lyft un um sín um 
og fór í gegn um mót ið með átta gild ar lyft
ur. Hann byrj aði létt á 210 kg í hné beygju 
en því næst tók hann 220 kg. Í þriðju til
raun þurfti hann að berj ast við 230 kg og 
það hafð ist. Sterkasta grein in hans er bekk press an og þar lyfti hann ör ugg
lega 167,5 kg sem færði hon um fjórða sæt ið. Í rétt stöðu lyfti hann mest 
242,5 kg og lyfti hann því sam tals 640 kg. Ár ang ur hans verð ur að telj ast 
mjög góð ur en þetta var fyrsta al þjóð lega mót ið hans. 

Frábær ár ang ur 
hjá Ar oni
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Gróttu stelp urn ar stóðu sig vel á 
Fame Svod Open, al þjóð legu áhalda fim
leika móti sem að er hald ið ár lega í bæn
um Devent er í Hollandi. Grótta sendi 
átta kepp end ur á mót ið, en alls tóku um 
tvö hund ruð kepp end ur frá 12 lönd um; 
Belg íu, Bret landi, Dan mörku, Hollandi, 
Ís landi, Jórdan íu, Lux em borg, Nor egi, 
Spáni, Tékk landi, Ung verja landi og 
Þýska landi þátt í mót inu að þessu sinni.

Aníta Mar ía Ein ars dótt ir og Dom in
iqua Alma Belányi kepptu í full orð ins
flokki. Dom in iqua sigr aði í fjöl þraut og 
Aníta varð í þriðja sæti. Dom in iqua og 
Aníta kepptu á öll um áhöld um í úr slit um 
með góð um ár angri. Dom in iqua sigr aði í 
stökki, tví slá og gólfi og varð í öðru sæti á 
slá. Aníta varð í öðru sæti á tví slá og gólfi 

og þriðja sæti í stökki og slá. Grethe Mar
ía Björns dótt ir, Nanna Guð munds dótt ir 
og Selma Eir Hilm ars dótt ir kepptu í ung
linga flokki A og urðu í þriðja sæti í liða
keppn inni. Nanna komst í úr slit í stökki, 
slá og gólfi og varð í 2. sæti í stökki. 
Selma komst einnig í úr slit í stökki og 
Grethe var fyrsti vara mað ur á slá. Arn dís 
Ás björns dótt ir, Elín Birna Hall gríms dótt ir 
og Hrund Guð munds dótt ir kepptu í ung
linga flokki B. Arn dís og Hrund komust í 
úr slit, Arn dís í stökki þar sem að hún 
varð í 3. sæti og Hrund á slá. Þetta var í 
ann að sinn sem Grótta tek ur þátt í þessu 
móti með góð um ár angri. Í fyrra sigr aði 
Embla Jó hann es dótt ir í full orð ins flokki á 
þessu sama móti með glæsi brag.

Stóðu sig vel á
Fame Svod Open

Hvað met ur þú mest í fari ann arra?  
Jákvæðni, frumkvæði og heiðarleika.
Hvern vild ir þú helst  hitta?  
Ég er bara mjög ánægð með þá sem ég 
hef hitt og þá sem ég hef í kringum mig.
Upp á halds vef síða?  Hinar ýmsu 
uppskriftarsíður, topwithcinnamon.com, 
evalaufeykjaran.com og ljufmeti.com eru 
í miklu uppáhaldi þessa dagana.
Hvað vild ir þú helst fá í af mæl is
gjöf?  Mér þykir svo gaman að halda 
veislur að besta gjöfin er að fá vini og 
ættingja í heimsókn til að fagna með 
mér.
Hvað mynd ir þú gera ef þú ynn ir 
5 millj ón ir í happ drætti?  
Ég myndi líklega nota peninginn til þess 
að ferðast, jafnvel fara í heimsreisu.
Hvað mynd ir þú gera ef þú vær ir 
bæj ar stjóri í einn dag?  Boða fulltrúa 
unga fólksins til fundar, fara yfir hug-
myndir þeirra og framtíðarsýn. Þá myndi 
ég reyna að koma hugmyndum þeirra á 
framfæri við þá sem gætu framkvæmt 
þær og fylgt þeim eftir.
Að hverju stefn ir þú í fram tíð inni?  
Ég stefni að því að ferðast mikið og 
eiga stóra fjölskyldu. Þá er draumurinn 
að starfa sem lögmaður og jafnvel sem 
dómari þegar fram líða stundir.
Hvað gerðir þú í sum ar frí inu?  
Ég stefni á að nýta lausar stundir í sumar í 
sundferðir og útilegur.

Seltirn ing ur mán að ar ins er 
Aldís Geirdal Sverrisdóttir, hún 
útskrifaðist með hæstu saman
lagða meðaleinkunn úr grunn 
og meistaranámi við lagadeild 
Háskólans í Reykjavík í júní.

Fullt nafn?  Aldís Geirdal Sverrisdóttir.
Fæð ing ar d. og ár?  7. október 1987.
Starf?  Lögfræðingur hjá LOGOS lög-
mannsþjónustu.
Farartæki?  Gulllitaður Skoda Fabia og 
rautt götuhjól.
Helstu kost ir?  Samviskusöm og 
jákvæð, svo kann ég líka að baka – það 
er alltaf vinsælt.
Eft ir læt is  mat ur?  Hvítlauksristaður 
humar, að sjálfsögðu með hvítvínsglasi!
Eftirlætis tónlist?  Klassískt í vinnunni, 
en popptónlist þess á milli, First Aid Kit er 
t.d. í miklu uppáhaldi núna.
Eft ir læt is í þrótta mað ur?  Jóhannes 
Dagur Geirdal, upprennandi fótboltast-
jarna.
Skemmti leg asta sjón varps efn ið?  
Gamanþættir á borð við How I met your 
mother, Friends, Modern Family og Parks 
and Recreation.
Besta bók sem þú hef ur les ið?  
Bróðir minn ljónshjarta og Pollýanna.
Uppáhalds leikari?  Morgan Freeman 
og Tom Hanks eru í miklu uppáhaldi.
Besta kvik mynd sem þú hef ur séð?  
The Shawshank Redemption, Forrest 
Gump og Les Misérables eru ofarlega á 
lista.
Hvað ger ir þú í frí stund um þín um?   
Prófa nýjar (köku)uppskriftir og deili 
með vinum og vandamönnum. Svo á ég 
það til að grípa í prjónanna, sérstaklega 
á sumrin. Kvöldsund stendur líka alltaf 
fyrir sínu, þ.e. heitur pottur og spjall, ekki 
sundspretturinn sem slíkur.
Fallegasti staður sem þú hefur 
komið á?  Síðasta sumar fór ég í sumar-
bústað á eyjunni Madöre rétt fyrir utan 
Stokkhólm, þar var ótrúlega fallegt.

SELTIRNINGUR MÁNAÐARINS

Mikil sala hefur verið á íbúðum, 
hæðum og minni raðhúsum 
á Nesinu á síðustu miss-
erum. Er með langan kaup-
andalista á eignum á Nesinu. 
Bæði er um að ræða bein 
kaup sem og möguleika á að 

stækka/minnka við sig.

Mikil sala – vantar eignir

Óskar R. Harðarson
hdl. og löggiltur fasteignasali 

Nánari upplýsingar veitir

Ólafur Finnbogason, Sölufulltrúi
olafur@miklaborg.is sími: : 822 2307

Á síð ustu árum hef ur Íþrótta fé
lag ið Gróttu stað ið fyr ir kynn ingu á 
starfi sínu til elstu barn anna á Leik
skóla Sel tjarn ar ness. Börn in hafa 
kom ið viku lega, í 12 vik ur og feng ið 
íþrótta leið sögn í knatt spyrnu, hand
bolta og fim leik um hjá þjálf un um 
við kom andi deilda. 

Þetta hef ur mælst mjög vel fyr

ir hjá öll um sem að þessu koma og 
þá helst börn un um sjálf um. Við lok 
þessa tíma bils mættu leik skóla börn
in og gáf um íþrótta fé lag inu stóra og 
fal lega mynd sem þau höfðu unn ið að 
og gáf um íþrótta fé lag inu. Íþrótta fé
lag ið þakk ar bör un um fyr ir skemmti
lega tíma í vet ur og hlakk ar til að taka 
á móti nýj um börn um næsta vet ur.

Grótta starfar með 
leik skóla börn um



lágt verð  
dag & nótt

 

✴ Bylgjan í beinni 
✴ vinnur þú gjafakort  
   frá nettó
✴ landsliðsstelpurnar  
   í fótBolta árita plaköt 
✴ 300 fyrstu fá gjafabréf  
   frá  ísbúðinni valdísi  
✴ 100 fyrstu fá  
   óvæntan glaðning!

Frábær  
opnunartilboð!

velkomin
á opnunarhátíð

opnum 02.08 klukkan 13:00 

velkomin í nýja  
og spennandi verslun
nettó granda - opið dag og nótt


