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Í frétt um hef ur ver ið m.a. ver ið vitn að í drög að stöðu

skýrslu um vatna svæði Ís lands sem Um hverf is stofn un 
birti í des em ber 2012. End an leg stöðu skýrsla Um hverf
is stofn un ar er enn í vinnslu og verð ur að öll um lík ind
um til bú in í lok árs með inn send um at huga semd um og 
frek ari rann sókn ar nið ur stöð um. Sel tjarn ar nes bær hef ur 
var ið um 100 millj óna króna til skolp hreinsi mála á und
an förn um þrem ur árum með þess um góða ár angri.
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Afgreiðslutími:
Virka daga: kl. 9-18:30
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Í gamla Héðinshúsinu, Seljavegi 2

Góð þjónusta – Hagstætt verð

Hafðu bankann 
með þérSkannaðu kóðann 

til að sækja „appið” 
frítt í símann.

Þú getur tengst Netbankanum þínum  
í gegnum farsímann.

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

Skolpiðer100%hreinsað

Árlegar umhverfisviðurkenningar umhverfisnefndar Seltjarnarness fyrir árið 2013 voru veittar 30. júlí 
síðastliðinn. Garður ársins var valinn Bollagarðar 16, eigendur Sunneva Hafsteinsdóttir og Gunnar 
Þórðarson. Sjá nánar bls. 6.

Garður ársins

OPIÐ
allan sólarhringinn

á Eiðistorgi



Bjarni Torfi Álfþórsson hefur
ákveðiðaðgefakostásérípróf
kjöri Sjálfstæðisfélags Seltirn
inga vegna komandi bæjar
stjórnarkosninga næsta vor en
prófkjörið fer fram í nóvember
næstkomandi.

Bjarni var bæj ar full trúi frá 2002 
til 2006 og svo aft ur frá 2010. Hann 
hef ur ver ið for mað ur skipu lags
nefnd ar allt þetta kjör tíma bil auk 

þess að vera 
nú for seti bæj
ar stjórn ar frá 
júní síð ast
liðn um. Bjarni 
Torfi ósk ar eft ir 
stuðn ingi Sjálf
stæð is manna í 
2. til 3. sæti list
ans í kom andi 
próf kjöri.

FramkvæmdiráHrólfsskálamel
ganga samkvæmt áætlun. Upp
steypagengurvelogmunhúsið
verðarisiðnúídesember.Gerter
ráðfyriraðíbúðirverðitilbúnar
tilafhendingaríjúlímánuði2014.

Um er að ræða 30 afar vand að ar 
íbúð ir með öll um nú tíma þæg ind
um og hef ur ver ið hug að sér stak
lega að skipu lagi og nota gildi íbúða. 
Í því sam bandi má geta að flest um 
íbúð um fylg ir auka geymsla við bíla
stæði í því augna miði að geyma 
hluti sem fólk er mik ið að nota. 1 
til 3 bíla stæði fylgja íbúð um. Inn
rétt ing ar verða vand að ar ís lensk 
fram leiðsla og eld hús tæki af vönd
uð ustu gerð. Fjöl breytt ar stærð ir 
eru í boði eða frá 100 fm. upp í 200 
fm. en flest ar íbúð irn ar eru í kring 

um 120 til 140 fm. Hús ið verð ur 
ál k lætt, við hald frítt og hvítt að lit. 
Á inn an verð um svöl um verð ur við
ar klæðn ing sem skap ar ákveð in hlý
leika á móti ál inu og gler inu.  Sval ir 
verða með gler hand rið um í suð ur 
og einnig eru fransk ar sval ir sem 
snúa til norð urs út úr hjóna her
bergj um. Þess má geta að bæj ar
fé lag ið hef ur not ið góðs af þess ari 
fram kvæmd með því að taka á móti 
efni sem kom upp úr grunn in um og 
not að það t.d. í end ur gerð á knatt
spyrnu svæði á Val húsa hæð. Góð 
sam vinna hef ur ver ið við bæj ar fé
lag ið á öll um svið um í tengsl um við 
fram kvæmd ina. Fast eigna söl urn ar 
Eigna miðl un og Mikla borg munu 
ann ast sölu á íbúð un um og mun 
sala hefj ast nú á haust mán uð um.

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
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www.borgarblod.is

HreinarfjöruráSeltjarnarnesi

Leið ari

Mik il um ræða hef ur orð ið að und an förnu um frá veitu mál á land inu. Sveit ar fé
lög in bera ábyrgð á þess um mála flokki og ljóst er að víða er pott ur brot in og 

hæði legt að sjá hvern ig mörg sveit ar fé lög hafa kom ist upp með að sinna ekki þessu 
verk efni. Sel tjarn ar nes er eitt af fáum bæj ar fé lög um þar sem skolpræsa kerf ið er í 
100% lagi og má segja að Seltirn ing ar hafi þarna sýnt mikla fram sýni. Í um ræð um 
hef ur kom ið fram að það séu nán ast ein göngu Reykja vík ur borg og flest sveit ar fé lög
in um hverf is borg ina sem hafa kom ið þess um mál um í lag. Ann ars stað ar séu þau í 
ólagi og víða mik ið verk óunn ið þótt ein stök sveit ar fé lög út um land hafi gert átak í 
hreins un ar mál um.

ÞrengtaðSeltirningum
Skipu lags nefnd Reykja vík ur hef ur kom ist að þeirri nið ur stöðu að hætta við að 

byggja Mýr ar göt una í stokk. Einnig á að hægja á um ferð um göt una í þágu nýrr ar 
íbúða byggð ar og at vinnu starf semi. 

Mýr argat an er ein þeirra gatna sem Seltirn ing ar nýta þeg ar þeir aka til og frá Sel
tjarn ar nesi. Um göt una fara einnig mikl ir þunga flutn ing ar. Ol íu bíl ar eru í stans laus
um flutn ing um á milli Örf is eyj ar og Sunda hafn ar ásamt dreif ingu á olíu og bens íni 
um allt Suð vest ur land. Einnig fara fiski flutn ing ar um Mýr ar göt una auk ann arra vöru
flutn inga. Ekki verð ur séð hvern ig sam eina á þessa þætti hæg látri íbúa götu. Spurn
ing in um stokk in stend ur því eft ir þar sem aðr ar lausn ir eru tæp ast í sjón máli. Og nú 
er búið að þrengja Hofs valla göt una – alla vega um sinn sem þreng ir einnig  að komu 
að Sel tjarn ar nesi.

Einn borg ar full trúa minni hlut ans í Reykja vík sagði í við tali ný ver ið að öll 
ná granna sveit ar fé lög in að Reykja vík ur borg með tal inni væru  að vinna að sínu skipu
lagi án sam ráðs við önn ur. Ekk ert sam starf eða sam ráð væri við haft enda sýn ir það 
sig af þess um tveim ur mál um sem hér er minnst á. Ekk ert sam ráð var haft við Sel
tjarn ar nes bæ sem á allt sitt und ir greið um sam göng um á landi til og frá bæj ar fé lag
inu. Sveit ar fé lög in á Reykja vík ur svæð inu verða að fara að vinna bet ur sam an en þeir 
hafa gert að þessu leyti því ekki geng ur til lengd ar að tak marka um ferð íbúa ann arra 
sveit ar fé laga án sam ráðs við þá sem þar búa.

K

Framkvæmdirá
Hrólfsskálamel

ááætlun

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

BjarniTorfigefurkost
áséríprófkjöri

Sjálfstæðisflokksins

Bjarni Torfi
Álf þórs son.



Hinn árlegi Gróttudagur verður 
haldinn laugardaginn 31. ágúst nk. 

Dagskrá dagsins er að venju glæsileg:

GróttudaGurinn
31. áGúst

· Fótboltaleikir yngri flokka við gestalið.

· Handboltaleikir eldri flokka við gestalið.

· Meistarahópur í hópfimleikum sýnir atriði.

· Gróttuvörur til sölu í Vallarhúsinu.

· Grillaðar pylsur og gos í boði.

· Grótta – Dalvík/Reynir í 2. flokki karla.deildinni kl. 14:00.

· Og sitthvað fleira.

· Dagskráin hefst kl. 11:00. 

· Um kvöldið er svo stórdansleikur í íþóttahúsinu okkar. 

Húsið opnar kl. 23:00 og fjörið stendur fram á miðja nótt.

GEIRIehf.
Matv inns lu -  &  ve i t ingavörur

NESSKIP

Bæjarins 
beztu pylsurSími: 561 1433
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NýlegatókUngmennaráðSeltjarnarness
ámótistórumhópifélagasinnafráSvíþjóð
enísameininguætlaungmenninaðvinna
aðgerðheimildarmyndarumþaðhvaðung
mennaráðeroghvernigslíksamtökgetinýtt
sérverkefniðEvrópaungafólksins.Sænsku
ungmenninhéldutilíFélagasmiðstöðinni
Selinuámeðanþaudvölduhérogsinntu
viðamikillidagskrá.

Hóp ur inn boð að með al ann ars til mál þings 
á Sel tjarn ar nesi þar sem full trú um ung menna
ráða alls stað ar af á land inu var boð ið að koma 
og miðla sinni reynslu af und ir bún ingi og starf
semi ung menna ráða. Mál þing ið verð ur hluti af 

heim ild ar mynd inni en upp tök ur voru gerð ar 
und ir leið sögn starfs manna Sels ins, sem hafa 
sér hæft sig í mynd bands gerð. 

Öfl ugt starf Ung menna ráðs Sel tjarn ar ness 
hef ur með al ann ars stuðl að að ein stök um 
ár angri í nán ast vímu efna laus um grunn skóla 
og hafa stjórn end ur bæj ar ins því kapp kost að 
að hlúa að hinu góða starfi ung menn anna. Í því 
sam hengi má nefna að síð ar í þess um mán uði 
verð ur form lega tek ið í notk un Ung menna hús 
Sel tjarn ar ness,  en und ir bún ing ur á því hef ur 
stað ið yfir í nokkra mán uði.  

UngmennaráðfráSvíþjóðíheimsókn

BæjarhátíðináSeltjarnarnesiverðurhaldinumnæstuhelgiogeruall
irbæjarbúarhvattirtilaðsameinastígleðinnisemhefstkl.17fimmtu
daginn29.ágústmeðopnunmyndlistarsýningarinnarRembingurí
Eiðisskeri,sýningarsalSeltirningaíBókasafninu,áverkumHaraldar
Sigmundssonar.VatnaZumbahefstkl.20áföstudagskvöldiðenáeftir
stígaástokkhressirtónlistarmennogDJsemskemmtagestumtilkl.22.

VatnaZumba eða AquaZumba er góð leið til að hrista alla sam an og 
hent ar bæði ung um og öldn um. Kenn ar inn Elín Berg lind hef ur sér hæft sig í 
þess ari ný stár legu dans að ferð og kenn ir gest um sund laug ar Sel tjarnarness 

helstu spor in. Á laug ar deg in um sem er að al há tíð ar dag ur inn  safn ast iðk
end ur Gróttu sam an á úti vell in um og leika list ir sín ar. Ung menn um bæj ar
ins verð ur boð ið á sér stak an dans leik kl. 20 til 22 á laug ar dags kvöld ið sem 
verð ur hald inn í íþrótta hús inu und ir stjórn ung menna ráðs ins. Há punkti 
bæj ar há tíð ar inn ar verð ur náð á laug ar dags kvöld inu með stórdans leik 
í íþrótta hús inu þar sem fram kem ur hljóm sveit in í Svört um föt um með 
Jónsa í broddi fylk ing ar. Ball ið hefst kl. 23 og er for sala miða þeg ar haf in í 
Ís lands banka á Eiðis torgi. 

Bæjarhátíðinumnæstuhelgi

OPIÐ HÚS
LAUGARDAGINN 31. ÁGÚST

Laugardaginn 31. ágúst verður opið hús hjá okkur. Frítt verður í tækjasalinn og kynningartíma
auk þess sem boðið verður uppá þolpróf frá kl. 11:30 – 13:00

FRÍTT Í HEILSURÆKT OG KYNNINGARTÍMA Í WORLD CLASS SELTJARNARNESI

2. SEPTEMBER
HAUSTTAFLAN HEFST

ÞÉTT OG FJÖLBREYTT TAFLA
MEÐ FULLT AF NÝJUNGUM

9. SEPTEMBER
NÁMSKEIÐIN OKKAR HEFJAST

FLOTT ÚRVAL AF FRÁBÆRUM
NÁMSKEIÐUM

10:00 - 10:30 4x4
10:30 - 11:00 ShockWave
11:00 - 11:30 Kick Fusion
11:30 - 12:00 TURBO Tabata
12:00 - 12:30 MFT (metabolic functional training)
12:30 - 13:00 STOTT PILATES í heitum sal

KYNNINGARTÍMAR
30 MÍNÚTNA KYNNING Á NÝJUM

TÍMUM Á OPNU HÚSI

Ungmennaráð 
Seltjarnarness.



Tilboðin gilda 29. ágúst - 01. september
Tilboðin gilda meðan birgðir endast. |  Birt með fyrirvara um prentvillur og myndavíxl.  | Vöruúrval getur verið breytilegt milli verslana.

áður 229 kr/stk

Croissant  
m/súkkulaði

137

í sumarskapi

áður 1.198 kr/kg

svínahryggur
kótilettur í poka
þunnsagað

899 25%

áður 298 kr/stk

spægipylsa
95gr bréf

209 30%

áður 1.398 kr/kg

saltkjöt
blandað

895 36%

áður 1.049 kr/kg

kjúklingur
heill

839

áður 798 kr/stk

rúlluterta brún
kristjánsbakarí

599 25%áður 248 kr/kg

appelsínur

50%124

ný verslun 
neTTó granda

opið 
dag&nótt

áður 1.898 kr/kg

þorskhnakkar
kh

1.499

áður 429 kr/stk

skinka
150gr bréf

30030%

40%
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Högni Óskarsson og Ingunn Benediktsdóttir, tóku við viðurk. fyrir 
íbúa Sæbrautar, sem var valin fegursta gatan. Gunnar Þórðarson og 
Sunneva Hafsteinsdóttir, eigendur Bollagarða 16, garður ársins. Erlendur 
Gíslason, eigandi Haga, Bollagarða 24. Endurbætur á eldra húsnæði. 
Jón Skaptason. tók við viðurkenningu fyrir hönd íbúa að Eiðistorgi 17 
fyrir tré ársins, sem er ösp. Magnús Oddsson og Ingibjörg Kristinsdóttir, 
sérstök viðurkenning fyrir garðinn að Hofgörðum 9.
Í aftari röð: Andri, Elín, Margrét P. og Margrét Lind öll í umhverfisnefnd.

Árlegar umhverfisviðurkenningar umhverfisnefndar Seltjarnarness fyrir árið 2013 
voru veittar 30. júlí síðastliðinn. Afhending viðurkenninga fór fram í sal Gróttu við 
Suðurstrandarvöll. Að þessu sinni voru veittar viðurkenningar í fimm flokkum:

Umhverfisvi›urkenningarárið2013

Endurbætur á húsi:
Hagi við Bollagarða 24
Eigendur Kristjana Skúladóttir og Erlendur Gíslason.

Sérstök viðurkenning:
Hofgarðar 9
Eigendur Ingibjörg Kristinsdóttir 
og Magnús Oddsson.

MIÐVIKU
DAGAR ERUbleikirdagar
Glas af Mateus Rosé 
og 4 frábærir tapas réttir 
á miðvikudögum í vetur

• Okkar sívinsæla beikonvafða hörpuskel  
    með döðlum og sætri chilisósu

• Kjúklingalundir með cous cous salati
    og saffran alioli

• Lax á salsabeði með stökkum kartöflum
   og paprikusósu

• Hvítsúkkulaði skyr-mousse með jarðarberjasósu

   Ásamt glasi af Mateus Rosé 

 2.990 kr.
RESTAURANT- BAR
Vesturgötu 3B  |  101 Reykjavík 
Sími 551 2344  |  www.tapas.is

Gata ársins:
Sæbraut. Tré ársins:  Við Eiðistorg.
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Húsiðhannaðmeðtillititilstaðsetningar

Fyrr í ágúst valdi umhverf
isnefnd Seltjarnarness
Sæbrautina sem fegurstu

götubæjarinsogmámeðsanni
segjaaðhúnstandiundirnafni
semslík.Gatanhefuraðgeyma
merkilegasöguenþarbýrennþá
einaffyrstuíbúumhennar,Halla
Jóhannsdóttir,íhúsinúmerfimm.
ÞegarNesfréttiróskuðueftirvið
taliviðHöllutókhúnþvível.Und
irljúfumfiðluogpíanótónumvar
Höllufylgtáratugiafturítímanná
undurfögruheimilihúsmóðurinn
ar,semerfæddárið1923þóung
legtútlithennarogfaskomivarla
heimogsamanviðþástaðreynd.

„Þeg ar fyrsta hús ið við Sæ braut
ina reis var þar eng inn gata, ekki 
einu sinni vega slóði,“ seg ir Halla, en 
hún og mað ur henn ar heit inn, Karl 
B. Guð munds son og börn þeirra 
voru fyrstu íbú ar við Sæ braut ina. 
Hverf ið var kennt við bæ inn Mels
hús, sem stóð rétt norð an við 
Sæ braut ina sem síð ar kom. Bær inn 
stóð enn og úti hús við hann, þeg ar 
Halla og Karl byggðu sitt hús. Hverf
ið markast af Nes vegi að norð an, 
sjón um að sunn an, Skerja braut að 
aust an og Suð ur strönd að vest an.

Byggt frá 1960 til 1964
Halla flutti á Sæ braut ina vor

ið 1964, en þá hafði hús ið ver ið í 
bygg ingu frá 1960. „Við flutt um á 
neðri hæð ina til að byrja með, en 
það var mjög al gengt þá að menn 
kæmu sjálf ir að bygg ingu húsa 
sinna hvort sem þeir voru smið ir 
eður ei. Við hjón in lögð um mikla 
áherslu á að vanda til verka þeg ar 
hús ið var byggt. Fólk gaf sér góð

an tíma í hlut ina hér áður fyrr. Þá 
var tíð ar and inn ann ar en hann er 
núna þeg ar bygg ing ar rísa upp á 
ógn ar hraða og öll um ligg ur reið
inn ar býsn á. Við bjugg um fimm ár 
á neðri hæð inni með an efri hæð in 
var kláruð, áður en við flutt um upp. 
Inn rétt ing ar komu í áföng um og við 
gáf um okk ur tíma til að ljúka ýms
um smíð um inn an dyra, þó í raun 
megi segja að smíð inni ljúki aldrei 
því svo kem ur að því að það þurfi 
að end ur nýja,“ seg ir Halla. 

For rétt indi að búa á 
svona stað

Hún unir hag sín um vel á 
Sæ braut inni, enda sjáv ar út sýn ið 
óvið jafn an legt. „Arki tekt inn Skarp
héð inn Jó hanns son gaf sér góð an 
tíma til að teikna hús ið eft ir okk ar 
ósk um og með til liti til stað setn
ing ar þess. Það var því lögð áher
sla á að ná sem bestu skjóli sunn
an meg in og að ná lægð in við sjó inn 
og sí breyti leika nátt úr unn ar nyti 
sín til fulls. Öll suð ur hlið stof unn
ar er því glugga vegg ur frá gólfi upp 
í loft.“ rifj ar Halla upp. „Karl eig in
mað ur minn flutti að Vega mót um 
þeg ar hann var fimm ára gam all 
og ólst þar upp. Hann þekkti því 
vel þetta svæði og átti sér þann 
draum heitast an að búa ná lægt 
sjón um. Mér féll sú hug mynd líka 
vel og þeg ar okk ur stóð til boða að 
eign ast þessa lóð fannst okk ur við 
hafa him inn hönd um tek ið. Þeg ar 
við byrj uð um að byggja flutt um við 
allt bygg ing ar efni með fram sjáv
ar kamb in um því það var eng inn 
stíg ur að hús inu. Til að byrja með 
feng um við vatn úr slöngu frá gamla 

Mels húsa bæn um, en síð ar lögð um 
við sjálf vatn og raf magn. Lengi vel 
vor um við einu íbú arn ir í hverf inu, 
því ekki var leng ur búið í Mels
hús um og var það ekki fyrr en um 
þrem ur árum síð ar sem far ið var að 
reisa hús núm er eitt, Kjar vals hús
ið, en það stóð lengi autt enda flutti 
Kjar val aldrei í hús ið. Síð ar var 
hús núm er sjö byggt og svo hófst 
gatna gerð og hverf ið allt byggð ist 
milli 1970 og 1980.“ Halla og Karl 
ólu upp fjög ur börn sín í hús inu 

og seg ir hún að það hafi ætíð ver
ið helsti sam komu stað ur fjöl skyld
unn ar. „Hér eru öll stóraf mæli í 
fjöl skyld unni hald in og ýms ar aðr
ar veisl ur, enda að stæð ur ein stak
lega góð ar og um gjörð in óvið jafn
an leg.“ seg ir Halla og held ur áfram. 
„Það eru ákveð in for rétt indi að búa 
á svona stað. Ég átta mig á því og 
börn in mín líka og ég held að þetta 
um hverfi og hið ein staka sjáv ar út
sýni, hafi haft góð áhrif á okk ur öll.“

Heimasíða:
www.gbballett.is

Netfang:
gbballett@simnet.is

Sæ braut 5 séð frá sjó. Við hlið ina er hús núm er 7 einnig kom ið upp. 
Í bak grunn sést í Mel húsa bæ inn og úti hús in þar. Til vinstri glitt ir í 
Ís björn inn sem stóð á Hrólfs skála meln um. 

Hér er búið að slá upp fyr ir hús inu og flagg að vegna reisu gild is.

Höfum opnað
heilsuhof

v/ Suðurströnd 10 (gamli Skari)

Virka daga: 8  -  18
Laugardagar: 10  -  16

sjá nánar á www.facebook.com/Systrasamlagid
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Ísleifur Friðriksson fluttist á
Seltjarnarnesi skömmu fyr
irsíðustualdamót.Segirþað
fremurhafagerstfyrirtilvilj

unenNesiðhafiveriðsástaður
semeinnahelstkomtilgreinaþeg
arhannskiptiumhúsnæði.Hann
segirgottaðbúaáNesinuoghann
nefnir tónlistarskólann sérstak
legaensonurhanshefurstundað
námviðskólannumárabil.Ísleif
urstarfarsemsundlaugarvörðurí
Laugardalenhefureinnigannast
strandvörsluviðilströndinaíNaut
hólsvík.Enhannhefurfjölbreyttari
áhugaásundienþvíhefðbundna.
Hannstundarsjósundafkappiog
hefureinnigsyntíháfjallavötnum.
Hann hefur sett sér ýmis mark
miðsemhannýmisthefurþegar
náðeðastefniraðeinsogsönnum
íþróttamannisæmir.Nesfréttirsett
ustniðurmeðÍsleifiádögunumtil
aðkannahvaðlægiaðbakiþess
umsérstakaáhugahans. 

„Þetta byrj aði með sigl inga í þrótt
inni. Ég hóf ung ur  eig in lega bara 
polli að stunda sigl ing ar. Ég fór í 
þær af kappi. Þær urðu mín íþrótt 
og tóm stunda iðja og ég ávann mér 
að geta talist af reks mað ur.  Á þeim 
tíma var ekki eins góð ur hlífð ar fatn
að ur og er til í dag og mað ur var all
taf sull andi í vatni og oft blaut ur og 

kald ur. Ég vand ist bleyt unni og kuld
an um og fann að ég þoldi volk ið vel. 
Þetta þró að ist svona áfram og ég 
fór að prufa að stunda sjó sund. Ég 
starf aði við strand vörslu í Naut hóls
vík inni á ár un um frá 2000 til 2006. Þá 
var sjó sund ið að hefj ast og því fólki 
fjölg aði hratt sem fór að stunda það. 
Sem dæmi um áhug ann á sjó sund
inu og fjölg un ina sem hann leiddi af 
sér get ég sagt frá því að þeg ar við 
höfð um opið í há deg inu einu sinni 
í viku mættu ef til vill tíu manns til 
þess að synda. Sund fólk inu fjölg

aði þó hratt og þeg ar ég hætti var 
al gengt að allt að hund rað manns 
kæmu til þess að synda í sjón um í 
einu há degi. Þetta er mik il breyt ing 
og ég held að þessi áhugi hafi auk ist 
svona mik ið í tengl um við hug mynd
ir um að sjó sund ið sé heilsu sam legt. 
Fólk hef ur feng ið meiri þekk ingu 
á þessu og veit að það er ekk ert 
hættu legt við lágt hita stig í sjón um.“ 

Fólk verð ur að vera sæmi lega 
hraust

Ís leif ur bendir á að fólk verði þó 
að vera sæmi lega hraust til þess að 
geta stund að þetta. Hið lága hita stig 
örvi blóð streymi í lík am an um sem 
læri þó fljótt á hita skipt in. „Á með an 
ég starf aði í Naut hóls vík inni var ég 
að að stoða fólk sem var að byrja á 

þessu. Segja því til hvern ig að ætti 
að und ir búa sig og hvetja það því 
marg ir eru áhyggju full ir til að byrja 
með – eink um út af kuld an um. Mér 
fannst líka að ég yrði að vera vel 
und ir bú in og geta sjálf ur far ið í sjó
inn á eft ir fólki og að stoð að það ef 
eitt hvað kæmi upp á en það er raun
ar hluti af starfi strand varð ar ins. Ég 
fór því að stunda sjó sund ið og naut í 
því efni reynsl unn ar frá sigl ing un um. 
Þeg ar ég skipti um starfs vett vang og 
fór yfir í Laug ar dals laug ina þá gerði 
ég sjó sund ið að að al á huga máli“ 

Synd ir uppi á fjöll um
Ís leif ur hef ur að und an förnu náð 

nokkrum af þeim tak mörk um sem 
hann hef ur sett sér í sjó sund in. 

Viðtal við Ísleif Friðriksson

Syndirífjallavötnumog
villreynasigviðDyrhólaey

Ísleifur í sundi í vök í fjallavatni

Ísleifur kominn á þurrt.

Útfararþjónusta

Vönduð og persónuleg
þjónusta

Sími: 551 7080 & 691 0919

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

Inger Steinsson

Inger Rós Ólafsdóttir 

Sími: 565-7070
100% endurgreiddur vsk af vinnu



Hann bind ur sig ekki ein göngu við 
hið salta vatn held ur leit ar uppi 
fjalla vötn in fag ur blá sem mætti 
kannski nefna há fjalla sund. Ís leif
ur hef ur alla vega synt í meiri hæð 
yfir sjáv ar máli en flest ir aðr ir. „Ég 
er á fullu í þessu og nú í sum ar hef 
ég not að vör ina í Laug ar nes inu fyr ir 
utan hús ið hjá Hrafni Gunn laugs syni 
fyr ir æf inga svæði. Það hent ar vel og 
þar er gott næði til þess að at hafna 
sig.“ En þú ert ný lega kom in ofan af 
fjöll um. „Já  það er al veg rétt. Ég fór 
upp á Vatna jök ul þar sem ég synti í 
Grím svötn um. Í gos inu 2011 bráðn
aði ofan af vötn un um sem oft ast 
eru al veg und ir ís. Enn hef ur ekki 
fyllst upp í það gat sem kom þannig 
að hægt er að kom ast ofan í vötn
in. Vatn ið í Grím svötn um er að eins 
um 0.5 til þriggja gráðu heitt sem 
er mik il áskor un jafn vel fyr ir van an 
sjó sund mann. Ég lagði líka upp með 
að fá sund ið lög lega skráð sem sund 
en til þess þarf að upp fylla ákveð in 
skil yrði.“ Ís leif ur kveðst hafa val ið 
sína eign leið í tengl um við sund
ið. „Ég hef enga þörf fyr ir að synda 
Drang eyj ar sund eins og ýms ir hafa 
gert eða fara sjó leið ina yfir Erma
sund á sundi. Ég hef ver ið að finna 
mér mark mið til þess að keppa að 
og einu þeirra lauk ég með sund inu í 
Grím svötn um.“ 

Í yfir 1700 metra hæð
Ís leif ur hef ur einnig synd í öðr um 

vötn um inn á há lend inu til dæm is í 
Kverk fjöll um. „ Hluti af áætl un minni 
er að synda í vötn um i mik illi hæð. 
Þarna er ég að tala um lít il vötn á 
borð við Galta lón sem eru í yfir 1700 
metra hæð. Galta lón ið er nú þrem
ur metr um hærra en hefð bund in 
hlaups hæð þess þannig að líkk lega 
fer að hlaupa úr því. Ég á eitt vatn 
eft ir af þess ari áætl un en það er lít
ið vatn sem mynd ast í Páls fjalli á 
sumr in. Enn er ekki hægt að synda 
þar en gæti orð ið í síð ari hluta ágúst 
mán að ar eða í sept ember.“  Ís leif ur 
seg ir að þótt sjó sund ið sé að verða 
al menn ings í þrótt sé hann þó lík lega 
nokk uð sér stak ur að þessu leyti að 
fara upp um fjöll og firn indi til þess 
að synda. Ég get þó vel séð fyr ir mér 
að fleiri taki þetta upp.“  

Að synda í gegn um gat ið í 
Dyr hóla hey

Ís leif ur er ekki hætt ur að leita 
sér að við fangs efn um þeg ar sund í 
köldu vatni er ann ars veg ar. Nú er 
hann með hug mynd á prjón un um 
sem hann seg ir þó óvíst að geti orð
ið að veru leika því allt sé und ir veðri 
og sjó lagi kom ið. Til þess að hann 
geti gert þessa hug mynd að veru
leika kveðst hann þurfa að fá þriggja 
til fjög urra daga stífa norð an átt til 
þess að fá gott sjó lag en þá sé eft ir 
að fást við strauma og brim á fy rir
hug uð um sund stað. En hvar hyggst 

hann láta þennna draum ræt ast. „Ég 
er að hugsa um að synda í gegn um 
gat ið í Dyr hóla hey. Þetta eru erf ið
ustu að stæð ur sem sund menn geta 
trú lega kom ið sér í. Hvort til tekst 
bygg ir al far ið á veð ur fari og straum
um. Ég er bú inn að ræða þessa hug
mynd við björg un ar sveit ina í Vík í 
Mýr dal og hún er til bú inn að ann ast 
und ir bún ing inn með mér og fylgja 
mér eft ir á sjó in um ef af þessu verð
ur. Ég verð til dæm is að vera með 
skott til þess að hægt sé að veiða 
mig upp ef að stæð ur leyfa mér ekki 
að halda áfram. En ég verð að finna 
kjörað stæð ur og þetta er um 2,2 
kíló metra leið sem ég þarf að vera 

á sundi. Vega lengd in er lít ið mál í 
huga mín um en það þarf að hyggja 
af mörgu áður en lagt er upp í leið
ang ur af þessu tagi.“ 

Ætl ar að synda fyr ir krabba
meins sjúka

Eitt er það sem ýtir á Ísleif að 
ljúka þess ari ætl un sinni eru veik
indi frænku hans sem berst við 
krabba mein.  „Ég hef hugs að mér 
ef af þessu verð ur að sýna veik ind
um henn ar stuðn ing með því að 
synda til styrkt ar Krabba meins fé
lagi Ís lands. Ég hef ekki áður tengt 
íþrótta iðk un mína við mál efni og 

óvíst hvort  ég muni gera það í fram
tíð inni. Mig lang ar til að sýna þess
ari frænku minni stuðn ing.“ Ís leif ur 
seg ir nauð syn legt að gera sér grein 
fyr ir að reyna ekki að hlaupa fram úr 
sér í þessu efni og vera helst 111% 
ör ugg ur um að gera eins og hægt er 
en ekk ert meira. Því verði að læra á 
landa fræð ina og fara í einu og öllu 
eft ir að stæð um. „Nei – er ekki bú inn 
að taka ákvörð um um í hvað ég legg 
eft ir þetta ef af því verð ur. Ef til vill 
verð ég að bíða næsta sum ars ef 
ekki skap ast nægi lega góð skil yrði í 
sum ar. Tím inn verð ur að leiða það 
í ljós,“ seg ir þessi öfl ugi sund mað ur 
af Sel tjarn ar nesi.

Nes frétt ir 9
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Seltjarnarnesbærvinnurnúað
gerð hreystivallar við Valhúsa
skólaþarsemáðurvarsparkvöll
ur.Völlurinnerbyggðuráhug
myndAndrésarGuðmundssonar
semereinnafforsprökkumskóla
hreysti og er byggður upp sem
þrautabrautþarsemhægterað
keppaíhraðaoghreysti.Völlur
innverðurtilbúinníágústlok.

Ás gerð ur Hall dórs dótt ir bæj ar
stjóri  seg ir hreysti völl inn vera lið 
í því að mæta sí vax andi áhuga og 
iðk un úti í þrótta með al Seltirn inga. 
,,Við höf um fund ið fyr ir því að 
göngu og skokká hugi fólks í bæn
um hef ur auk ist mjög mik ið, sér 
í lagi er aukn ing in á stíg um bæj
ar ins með fram strönd inni mik il. 
Hreysti völl ur inn er að eins hluti af 
þeirri upp bygg ingu sem nú stend
ur yfir á opn um og græn um svæð
um á Sel tjarn ar nesi, en all ar þess
ar fram kvæmd ir eru í sam ræmi 
við fram tíð ar sýn bæj ar stjórn ar,“ 

seg ir Ás gerð ur. „Okk ur er um hug
að um að stuðla að auk inni úti veru 
og sam veru fjöl skyld unn ar og höf
um ver ið að end ur nýja leik tæki og 
leik svæði. Ný lega var gras völl ur inn 
upp á Val húsa hæð tek inn í gegn og 
leik tæki við Bakka garð hafa ver ið 
bætt svo eitt hvað sé nefnt. Bakka
garð ur er hugs að ur sem fjöl skyldu
svæði þar sem bæði er hægt að 
eiga góð ar stund ir og leika sér. Auk 
þess ara svæða höf um við kom ið 
upp fjöl breytt um tækj um til að nota 
í teygj ur við Bakka tjörn, en þau 
tæki færði Rótrý klúbb ur Sel tjarn ar
ness bæn um. Við grein um mik inn 
áhuga á þeim tækj um og að stöðu 
sem bær inn hef ur haft frum kvæði 
að því að setja upp til að auka á fjöl
breyti leika í úti vist bæj ar búa. Sel
tjarn ar nes er ann ál að ur íþrótta bær 
og við vilj um kapp kosta að stuðla 
að vellíð an bæj ar búa á all an máta,“ 
seg ir Ás gerð ur að lok um.

Fjórir frábærir djúsi smáréttir
ásamt léttvínsglasi, á aðeins 2.990 kr.

sushisamba
Þingholtsstræti 5 • 101 Reykjavík
Sími 568 6600 • sushisamba.isFarðu á facebook og náðu þér í tilboð.

Bento Box
á miðvikudögum

Andr és Guð munds son ásamt að stoð ar manni sín um við und ir bún ing 
hreysti vall ar ins við Való.

DansskóliBirnuBjörnsverðurí
veturmeðkennslufrá3áraaldri.
Dansskólinnverðurmeðjazzleik
skólaálaugardögumogþarverð
ur kennt börnum grunnatriði í
hópdönsum,söngleikjadönsumog
samkvæmisdönsum.Einnigverður
unniðmeðleikrænatjáninguog
sviðsframkomuíspunadansleikj
um. Kennarar hafa margra ára
reynsluafaðkennaungubörnum.
Þetta er skemmtileg nýjung hjá
skólanum.

Dans skóli Birnu Björns býð ur 
upp á mark vissa og vand aða ken
nslu þar sem grunn ur inn og tækn
in er jazz ball ett og kennd ir marg ir 
dans stíl ar með. Þar má nefna jazz
funk, modernjazz, hiphop, free
style, söng leikja dansa, bollywood 
o.fl. Mark mið ið er að sem flest
ir nem end ur kynn ist sem flest um 
dans stíl um en nái einnig ár angri í 

góðri tækni. Hægt er að æfa 2, 3 og 
4x sinnum í viku og eru nem end ur 
hvatt ir til að dansa oft ar til að ná 
betri ár angri. Metn að ur og dans
gleði er í fyr ir rúmi og eru kenn ar ar 
við Dans skóla Birnu Björns stolt ir 
af glæsi leg um dönsur um skól ans. 
Skól inn bíð ur einnig uppá breikken
nslu fyr ir bæði stelp ur og stráka!

Danskeppn in Dans fár ið sló held
ur bet ur í gegn á síð asta dans vetri 
en hvorki meira né minna en 90 
nem end ur tóku þátt. Keppt er í öll
um ald urs hóp um og er þetta frá
bær við burð ur sem alla hlakk ar til 
að taka þátt í á kom andi vetri. Nem
end ur semja sjálf ir dansa, finna tón
list og skapa sitt at riði á eig in veg
um. Fag leg dóm nefnd var að störf
um og voru vinn ings haf ar leyst ir út 
með bik ur um, verð launa pen ing um 
og fleiru. Einnig stend ur dans skól
inn fyr ir svoköll uðu dansworks hop.

NemendurDans
skólaBirnuBjörns
alltfrá3jaáraaldri

Glæsilegar danshreyfingar og hollar!

Hreystivöllur
rísviðValó
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www.borgarblod.is

Haustundirbúningur í World
Classernááfullu.UnnurPálmars
dóttirstöðvarstjóriíWorldClass
Seltjarnarnesi,segirísamtalivið
NesfréttiraðWorldClass.Reki10
heilsuræktarstöðvaráhöfuðborg
arsvæðinuogkorthafarstöðvanna
hafa að auki aðgang að þrem
ursundlaugumaukallraopinna
hóptíma.Húnsegirundirbúning
haustsins fara vel af stað og er
spenntaðkynnanýjungar.

„Að venju er mik ið úr val glæsi
legra nám skeiða hjá okk ur í haust“, 
seg ir Unn ur.  „Við verð um með okk
ur hef bundnu vin sælu nám skeið 
á borð við Kross fit, Ket il bjöll ur, 
Fit ness Box og Há marks brennslu 
á stöðv um World Class. Haustönn 
Dans studio World Class hefst 
9. sept em ber“.

Ný og spenn andi nám skeið 
 mik ið af nýj ung um

Unn ur seg ir um ný nám skeið og 
opna hóp tíma á Nes inu, „Kenn ar ar 
okk ar hafa sótt mik ið af nám skeið
um í sum ar og við Dísa eig andi 
World Class Iceland erum ný komn
ar frá IDEA World Fit ness ráð
stef unni í Los Ang el es sem er ein 
stærsta lík ams rækt ar og heilsu ráð
stefna í heim in um. Við sáum marg
ar nýj ung ar sem við  inn leið um í 
hóp tíma dag skrá okk ar. Við erum 
spennt  að auka við flóru nýrra 
nám skeiða hjá okk ur.og hóp tím um. 
Af nýj um nám skeið um má nefna 
MFT en það bygg ir á meta bolic 
funct ional tra in ing æf ing um. MFT 
er nýtt nám skeið sem hent ar fólki í 

góðu formi og þeim sem vilja virki
lega taka á því. STOTT PILATES 
í heit um sal er nýtt nám skeið. 
STOTT PILATES æf ing ar henta öll
um því hver æf ing er lög uð að getu 
hvers og eins, hvort sem um er að 
ræða end ur hæf ingu ein stak lings 
eða til að auka frammi stöðu í íþrótt
um og út færa má á mis mun andi 
vegu æf ing ar svo þær henti ólík um 
lík ams gerð um fólks og getu. Mark
mið ið er að bæta lík ams beit ingu 
iðk enda í dag legu lífi þeirra. FitX 
er nýtt og spenn andi nám skeið þar 
sem unn ið er með þátt tak end um í 
tækja sal. Sjálfs vörn fyr ir stelp ur er 
nýtt nám skeið þar sem far ið verð
ur í alla þætti sjálfs varn ar þar sem 
ein fald leik inn og virkni er í fyr ir
rúmi.  Nýr lífstíll er nýtt nám skeið 
sér snið ið að kon um sem þurfa að 
missa amk 15 kg. af heilsu fars á
stæð um, á nám skeið inu er mik ið 
að hald, fræðsla um matar æði og 
heil brigð ari lífstíl. Fit4Life er 12 
vikna nám skeið þar sem, auk þjálf
un ar, heilsu kokk ur og mark þjálfi 
mun fræða þátt tak end ur. Fit4Life 
er nám skeið þar sem matar æði og 
þjálf un er skoð uð sem ein heild 
ásamt mark miða setn ingu og eft ir
fylgni.  Fyr ir ung ling ana bjóð um við 
upp á Ung linga hreysti en það eru 
nám skeið fyr ir þá sem eru í 7.  10. 
bekk, á nám skeið inu fræð ast ung
ling arn ir um hollt matar æði, æf ing
ar og heilsu“.

Hot Fit Pilates
„Við kynnt um Fit Pilates í heit

um sal fyrr á þessu ári og hef ur 

það ver ið mjög vin sælt, nú í haust 
bjóð um við upp á Hot Fit Pilates 
nám skeið í Laug um, Ög ur hvarfi og 
á Sel tjarn ar nesi og nýtt nám skeið 
hjá okk ur STOTT PILATES í heit
um sal hefst einnig 9. sept em ber “, 
seg ir Unn ur.

Opn ir hóp tím ar, ný tíma tafla 
tek ur gildi 2. sept em ber

Við skipta vin ir World Class hafa 
að gang að öll um opn un hóp tím um 
í boði.  Um er að ræða mik ið og fjöl
breytt úr val op inna tíma, „Spinn ing, 
Morg un þrek, ButtLift og Hot Yoga 
er okk ar vin sæl ustu tím ar en við 
höf um margt í boði og fjöl breytn
in er í fyr ir rúmi. Við bót við hóp

tíma dag skrá okk ar er Kick Fusion 
sem er hefð bund inn kick box og 
styrk ing ar tími, ShockWa ve sem er 
stöðva þjálf un með miklu hópefli, 
4x4 æf inga kerfi og okk ar vin sælu 
TUR BO TABATA verða á sín um 
stað. Við kynn um til leiks tíma töflu 
vetr ar ins, 2. sept em ber n.k.“, seg ir 
Unn ur Pálm ars dótt ir. 

Opið hús 31. ágúst í 
World Class 

Laug ar dag inn 31. ág ust verð um 
við með opið hús í World Class Sel
tjarn ar nesi og bjóð um upp á kynn
ing ar á starf sem inni og verð um 
með hóp tíma dag skrá sem hefst kl. 
10:00 – 13:00. Við kynn um hóp tíma 
þar sem öll um gefst kost ur á að 
sjá nýj ung arn ar sem verða á nýju 
tíma töflu okk ar. Við bjóð um alla 
vel komna til okk ar í World Class 
Sel tjarn ar nesi og hefj um haust ið af 
full um krafti, orku og gleði.

Dagskrá Opið húskynning
WorldClassSeltjarnarnes:
•  Kl. 10:00    4x4                               
•  Kl. 10:30    ShockWa ve               
•  Kl. 11:00    Kick Fusion                
•  Kl. 11:30    Tur bo Tabata            
•  Kl. 12:00    MFT                             
•  Kl. 12:30    STOTT PILATES í 
                      heit um sal

HaustundirbúningurinníWorldClass
…námskeiðinhefjast9.septembereitthvaðfyriralla

Unn ur Pálm ars dótt ir stöðv ar
stjóri í World Class Sel tjarn ar nesi.

VETRARNÁMSKEIÐ
2013

Skráning er hafin á

Listasaga   Litatúban og ljósmyndin 
Málun og teikning   kvölds og morgna

Myndlist   fyrir börn og unglinga

www.myndlistaskolinn.is
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Geri við allar tegundir startara, alternatora, beinar
innspýtingar, rafmagn í bílum og bátum.

Sævar
Bíla- og bátarafmagn

Sími 561-1466 - Kirkjubraut 13, Seltjarnarnesi
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KrisztinaAgueda,eigandiHreyfi
landsegireitthelstamarkmiðiað
komatilmótsviðþarfirsemflestra.
Hreyfilanderfjölskylduvænlíkams
ræktarstöðáEiðistorgi17áSeltjarn
arnesiþarsemTröllavídeóvaráður.
Krisztinasegiraðstundarskráinfyr
irhaustiðeinkennistaffjölbreytni
ogtímumfyrirallaaldurshópa.

“Hreyfi land leit ast við að sinna allri 
fjöl skyld unni” seg ir Kriszt ina í sam
tali við Nes frétt ir. “Við leggj um áher
slu á hreyf ingu sem hent ar öll um, á 
mis mun andi þroska stig um, allt frá 
mæðrafimi til Zumba. Vin sæl ustu 
tím arn ir okk ar hafa ver ið mæðrafimi 
en það eru tím ar þar sem ný bak að
ar mæð ur koma þrisvar í viku með 
börn frá sex vikna aldri. Kennd ar eru 
styrkj andi brennslu og þol æf ing ar, 
sér stak lega hann að ar fyr ir ný bak aða 
mæð ur.”  Kriszt ina seg ir að mæð urn
ar æfi með börn in hjá sér en þau eru 
þó á ör uggu, lit ríku og örvandi svæði 
inni í saln um. “Í lok tím ans fá börn
in að vera með í fjör inu og taka þátt 
í æf ing un um. Það eyk ur enn á sér
stöðu mæðrafimi að ég kenni stöðugt 
nýj ar æf ing ar.”  Boð ið verð ur upp á 
mæðrafimi á Eiðis torgi á mánu dags, 
mið viku dags og föstu dags morgn um 
kl: 9.

Hvað er snill inga fimi
“Snill inga fimi er sér hann að æf ing

ar kerfi fyr ir börn á aldr in um 3 til 12 
mán aðam” seg ir Kriszt ina. Snill inga
fimi er kennd á föstu dög um. For eldr
um eru kennd ar æf ing ar til að stuðla 
að aukn um þroska barna sinna. 
For eldra hóp ar með börn á áþekk

um aldri geta bók að einka tíma hjá 
Kriszt inu. Í slík um tím um fer fram 
fræðsla um hreyfi þroska ungra barna 
og sýnd ar eru ein fald ar æf ing ar sem 
örva hreyfi og mál þroska barna. 
Hreyfifimi er síð an ætl uð börn um frá 
12 mán aða til 3 ára.  Hreyfifimi fyr ir 
2 til 3 ára er kennd á þriðju dög um kl: 
16:30 en fyr ir 12 ára á fimmtu dög um 
kl 16:30 á Eiðis torgi en einnig verða í 
boði tím ar á laug ar dög um í Ás garði í 
Garða bæ. Í Gþfimi eða grunn þjálf un
arfimi fyr ir börn á aldr in um þriggja 
til sex ára er lögð áhersla á ilj ar, bak 
og hryggsúlu , bætt jafn væg is skyn og 
sam hæf ingu hreyf inga. Kennt verð
ur tvisvar í viku og verða hóp arn ir 
ald urs skipt ir. Hreyfi land bjóða FitKid 
tíma fyr ir börn á aldr in um 6 til 12 
ára í sam starfi við Ís lenska Fit ness 
Fé lag ið en Kriszt ina seg ir að FitKid 
sé bylt inga kennd al hliða þjálf un þar 
sem styrk ur, hraði, sveigj an leiki, jafn
vægi, frelsi og sjálfsagi eru í fyr ir rúmi 
og brú ar bil ið á milli margra ólíkra 
íþrótta greina.   

Zumba far ið sig ur för
“Zumba hef ur far ið sig ur för um 

heim inn á und an förn um árum, seg
ir Kriszt ina “enda frá bær al hliða 
skemmt un og hreyf ing.” Hreyfi land 
býð ur nú upp á zumba tíma tvisvar 
sinn um í viku á mánu dög um og mið
viku dög um og seg ir  lof um við miklu 
fjöri. Í til efni þess að Hreyfi land er 
10 ára verð ur veitt ur 10% af slátt ur 
af nám skeið um á haustönn. Unnt er 
að nálg ast all ar nán ari upp lýs ing ar á 
heima síð unni www.hreyfi land.is og 
hjá Kriszt inu í síma 868 0863.

Hreyfingfyriralla
hjáHreyfilandi

Starfið hefur verið blómlegt
hjá eldri bæjarbúum í sumar.
Ungt fólkávegumUngmenna
ráðsskipulagðistarfseminameð
umsjónarmanni.Aðkomakrakk
anna að starfinu var til fyrir
myndaríallastaði.

Í boði var tölvu nám skeið, 
göngu ferð ir, boccia, jóga, bingó 
og fé lags vist svo eitt hvað sé 
nefnt.  Há punkt ur sum ars ins var 
svo bryggju ball ið þar sem dans
inn var stig inn í sól og blíðu.  Þeir 
eldri borg ar ar sem not ið hafa leið
sagn ar og sam vista við unga fólk ið 
í sum ar send ir þeim bestu þakk ir 
fyr ir og hugsa með til hlökk un til 

áfram hald andi sam starfs og sam
veru stunda á kom andi vetri. 

Kynn inga fund ur
/Vöfflu kaffi

Kynn ing á vetr ar starfi fé lags og 
tóm stunda sviðs eldri bæj ar búa á 
Sel tjarn ar nesi.

Félagsheimili Seltjarnarness
fimmtudaginn29.ágústkl.14.00.

Far ið verð ur yfir helstu dag
skrár liði og kynn ing á þeim.  

Inn rit un á nám skeið.
Vöfflu kaffi.
Veriðöllhjartanlegavelkomin.

Félagsogtómstundastarfeldri
bæjarbúaáSeltjarnarnesi

Óskar R. Harðarson
hdl. og löggiltur fasteignasali 

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

Mér hefur verið falið að finna 
sérhæð um 130 fm. auk bílskúrs 
á sunnanverðu Seltjarnarnesi 
fyrir ákveðinn kaupanda.

Íbúð óskast
á Seltjarnarnesi

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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Einbestafótboltaaðstaðaálandinu
ÓlafurBrynjólfssonmeistaraflokksþjálfariGróttutelur

tilkomuhinsnýjagrasvallaráValhúsahæðinnigríðarlega
mikilvæganfyrirfótboltaíþróttinaáNesinu.Seltjarnarnes
bærámiklarþakkirskildarfyriraðleggjaútígerðvallar
insogbúaþannigaðíþróttinniaðaðstaðanernúnaeinsú
bestaálandinu,“segirhann.

„Álag ið á lík amann er afar ólíkt eft ir því hvort ver ið er að 
æfa á gervi grasi og grasi og lík ams beit ing in er önn ur. Þess 
vegna skipt ir máli þeg ar ver ið er að keppa á úti velli að hafa 
tök á að æfa við rétt ar að stæð ur. Auk þessa þá gef ur völl ur
inn mun meiri sveigj an leika í æf ing um fyr ir yngri hópana, 
sem fá þá einnig tæki færi á að spila á gervi gras inu á með an 
hin ir eru að leika á gras inu. Ég er sér lega ánægð ur með fram
kvæmd ina sem upp fyll ir all ar kröf ur og er full ur til hlökk un ar 
að takast á við leik ina þar næsta vor,“ seg ir Ólaf ur. 

Í sama streng 
tek ur Hall dór Eyj
ólfs son, for mað ur 
ung linga ráðs Grót
tu og seg ir þetta 
skipta sköp um fyr ir 
yngri flokka fé lags
ins. „Þó að að stað
an á gervi gras vell in um sé góð þá skipt ir sköp um að við 
séum sam keppn is hæf við aðra. Til koma vall ar ins er því mik
ið fagn að ar efni fyr ir alla sem stunda íþrótt ina og við get um 
von andi hald ið þess ari upp bygg ingu áfram. Unga íþrótta
fólk ið á Nes inu eru mjög metn að ar fullt og þó svo við séum 
lít ið fé lag þá vilja menn ná langt. Lið ur í því er að standa 
jafn fæt is öðr um og vera á pari við þá bestu,“ seg ir Hall dór.

Dansfélag Reykjavíkur

Salsa
Break
Street
Zumba
Hip Hop
Freestyle
BrúðarvalsBrúðarvals
Barnadansar
Samkvæmisdansar
Sérnámsskeið fyrir hópa
Börn - Unglingar - Fullorðnir

Kennslustaðir: Valsheimilið Hlíðarenda
                          Árbær - Selásbraut 98

Innritun
og upplýsingar

á dansskoli.is eða 
í síma 553 6645

Valsheimilið Hlíðarenda | sími 553 6645 | dans@dansskoli.is
Danskennarasamband Íslands | Faglærðir danskennarar

Ökum 
varlega!

Skólarnir
eru að byrjaðir!

Vesturbæjarútibú við Hagatorg
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G r ó t t U s í Ð a n www.grottasport.is

Gróttustrákar voru í stuði á
N1mótinuenþaðerhaldiðíjúlíár
hvertáAkureyriþarsemstrákarí
5.flokkifráöllumlandshornumetja
kappi.Gróttasendiþrjúliðtilleiks
aðþessusinni.

Mót ið byrj aða brös ug lega hjá 
öll um lið um og áttu Gróttu strák
arn ir erfitt með að fóta sig á blautu 
gras inu. Gam an er því að hugsa til 
nýja gras vall ar ins á Val húsa hæð 
sem von andi verð ur tek inn í notk
un sem fyrst svo Gróttu krakk arn
ir geti spreytt sig á grasi fyr ir mót 
og leiki á næstu árum. Grótta1 lék í 
keppni Bliða sem var nokk urs kon
ar A2 keppni þar sem fá fé lög sendu 
Alið til leiks. Gróttu drengirn ir end
uðu í 4. sæti í sín um riðli eft ir marga 
hnífjafna og spenn andi leiki. Þeg ar 
upp var stað ið varð Grótta í 15. sæti 

en að eins herslumun vant aði upp á 
að kom ast ofar. Grótta2 lék í keppni 
Dliða og unnu strák arn ir þrjá leiki, 
gerðu eitt jafn tefli en töp uðu fjór
um og mega vera sátt ir með spila
mennsk una. Grótta 3 lék af stakri 
snilld í riðla keppn inni og náði í 2. 
sæti og þar með plássi í und an úr slit
um. Þar máttu strák arn ir lúta í lægra 
haldi fyr ir Fylki og einnig  ÍR í brons
leikn um og 4. sæt ið því stað reynd. 
Mót ið var eft ir minni legt fyr ir strák
ana af Nes inu en þeim fylgdi öfl ug ur 
for eldra hóp ur norð ur sem með al 
ann ars skipu lagði skemmti lega ferð 
í Kjarna skóg þar sem var grill að og 
sprell að. Strák arn ir í 5. flokki hafa 
svo hald ið áfram að gera það gott á 
Ís lands mót inu þar sem öll Gróttu lið in 
eru í topp bar áttu í Criðli og eiga fyr ir 
hönd um úr slita leiki við Njarð vík inga.

Gróttustelpuráttumglæsilegan
dagáSímamótinuíKópavogien
þaðerlangstærstastelpufótbolta
mót landsins. Um 1.700 stúlkur
frá34félögumtókuþáttaðþessu
sinni.Gróttasendieittliðtilleiks
úr7.flokkiogtvöliðúr5.og6.
flokki.

Gróttu stelp urn ar voru lang
flottast ar og var mik il stemn ing 
inn an hóps ins alla helg ina. For
keppni er hald in á föstu deg in um 
en stelp urn ar í 7. flokki unnu tvo 
leiki og töp uðu ein um fyrsta dag
inn. Gróttu stúlk ur fóru svo alla leið 
í úr slita leik inn í sín um styrk leika
flokki en þar reynd ist lið ÍR/Leikn
is of sterkt og silf ur stað reynd. 
Grótta1 í 6. flokki fór hægt af stað 
en sprakk út loka dag inn og sigr aði 
Fylki og Þór í flott um leikj um. Stelp
urn ar í Gróttu 2 léku við hvern sinn 
fing ur allt mót ið og var frá bær andi  

í lið inu. Hver sig ur inn rak ann an en 
loks reynd ust Vals stelp ur of sterk
ar í úr slita leik. Í 5. flokki vant aði 
oft herslumun inn hjá stelp un um í 
Gróttu 2, spila mennsk an var oft til 
fyr ir mynd ar en kraft inn vant aði. Fít
ons kraft ur streymdi loks um lið ið á 
sunnu deg in um og unn ust þar tveir 
flott ir sigr ar. Grótta1 byrj aði mót ið 
ágæt lega og komst í und an úr slit í 
styrk leika flokki 3 þar sem KRstelp
ur voru mótherj arn ir. Eft ir ótrú lega 
bar áttu lönd uðu Gróttu stelp ur 10 
sigri og úr slita leik ur við KA á sjálf
um Kópa vogs vell in um stað reynd. 
Þar lauk leik með 11 jafn tefli eft ir 
fram leng ingu og því mið ur eng in 
víta spyrnu keppni í regl um móts
ins. Grótta sigr aði hlut kest ið og 
tók Hekla því við glæsi leg um bik
ar eft ir frá bæra frammi stöðu hjá 
Gróttu stelp un um. 

Frábærframmistaða
hjáGróttustelpunum

Gróttustrákarístuði

Strákarnir í 5. flokki fagnar að leik loknum.

ÞrjáGróttustúlkuríU16
LeikmannahópurfyrirU16ára

landsliðkvenna íhandknattleik
varvalinnádögunumensáhópur
æfðiíVestmannaeyjum.Umerað
ræðaæfingarsemstóðuyfirhelg
ina.ÞrjárGróttustúlkurvoruvald
aríþennanæfingahópenþaðeru
þærElínHelgaLárusdóttir,Guð
finnaKristínBjörnsdóttiraukLoví
suThompson.Landsliðsþjálfarar
eruþeirHalldórStefánHaraldsson
ogJónGunnlaugurViggósson.

Elín Helga Lár us dótt ir er örv hent 
og leik ur því sem hægri horna mað ur 
en get ur einnig leyst skyttu stöð una 
vel af hendi. Hún er snögg, áræð in 

og góð ur skot mað ur í horn inu. Guð
finna Krist ín Björns dótt ir eru fjöl
hæf ur leik mað ur. Hún get ur leyst all
ar stöð urn ur fyr ir utan mjög vel og 
er einnig góð ur varn ar mað ur. Loví
sa Thomp son er mjög sterk vinstri 
skytta. Hún er sterk mað ur á mann, 
er með góð skot og hef ur einnig gott 
auga fyr ir línu spili. Hún er enn frem
ur góð ur varn ar mað ur. Þess ar þrjár 
stúlk ur hafa átt fast sæti í þessu 
lands liði á und an förn um lands lið æf
ing um enda all ar þrjár mikl ir íþrótta
menn sem ætla sér langt í íþrótt inni. 
Grótta ósk ar þess um leik mönn um 
sín um til ham ingju með val ið.

GETRAUNANÚMER

GRÓTTUER

170

Æfingarhjáúrtakshópidrengja
fæddumárið1998,öðrunafniU15
áralandsliðinufóruframHelgina
7.til9.júní.Æfingarnarvoruþrjár
talsinsundirstjórnlandsliðsþjálf
arans,ÁrnaStefánssonar.

Fjór ir dreng ir voru vald ir frá 
Gróttu að þessu sinni, Gísli Gunn
ars son, Hann es Grimm, Jó hann 
Ósk ar Jó hanns son og Þór Guð
jóns son. Fyrsta æf ing drengj anna 
fór fram í Kaplakrika í Hafn ar firði 
en síð ari tvær í Mýr inni í Garða
bæ. Æf ing arn ar gengu vel fyr ir sig 
og gekk okk ar drengj um mjög vel, 
svo vel að eft ir því var tek ið. Þess

ir leik menn léku með 4. flokki karla 
síð ast lið inn vet ur en lið ið komst í 
und an úr slit ís lands móts ins sem og 
bik ar keppn inn ar.

Gísli Gunn ars son, Jó hann Ósk
ar Jó hanns son og Þór Guð jóns son 
hafa ver ið vald ir áður en þetta var 
í fyrsta skipti sem Hann es Grimm 
var val inn. Hann es er ár inu yngri en 
hin ir og var einn af fáum leik mönn
um úr 5. flokki sem tekn ir voru í 
þetta lands lið. Grótta er eink ar stolt 
af þess um drengj um og von ar að 
áfram hald verði á góð um ár angri 
þess ara drengja í fram tíð inni.

FjórirdrengiríU15

Gróttu stelp ur voru lang flottast ar.
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Stærstahandboltamótíheimi
fórframdagana1.til7.júlííSví
þjóð,PartilleCup.Mótiðerárlegt
en22.000keppendur írúmlega
1300liðumvíðsvegarumheiminn
takaþátt.

Grótta send ir reglu lega lið á 
mót ið en í ár fóru kepp end ur úr 4. 
flokki kvenna, 4. flokki karla og 5. 
flokki karla, sam tals sex lið. Mót ið 
er ein stakt en all ir leik ir þess fara 
fram ut andyra á gervi grasi. Gróttu
lið un um gekk mis jafn lega á mót inu 
en 1997 og 1998 strák arn ir komust í 
32 liða úr slit. 1999 strák arn ir gerðu 
enn bet ur og komust í 16 liða úr slit. 

Grótta tefldi fram tveim ur lið um hjá 
1999 strák un um og komst hitt lið
ið í 32 liða úr slit í Búr slit um. 2000 
strák arn ir komust í 16 liða úr slit í 
Búr slit um. 1997 stelp urn ar komust 
í 8 liða úr slit í Búr slit um, líkt og 
1998 stelp urn ar. Gróttu lið in stóðu 
sig í heild ina frá bær lega, bæði inn
an sem utan vall ar. Von andi hvet ur 
svona ferð krakk ana til að stunda 
áfram hand bolt ann af kappi og að 
þeir mæti end ur nærð til æf inga 
með það að mark miði að nýta upp
lifun ina að skemmti leg um vetri í 
hand bolt an um.

Gróttukrakkará
PartilleCup

Besta kvik mynd sem þú hef ur séð?  
Æj ég man ekki hvað hún heit ir! En hún 
er mjög góð!
Hvað ger ir þú í frí stund um þín um?   
Ég reyni bara að njóta lífs ins með góðri 
fjöl skyldu og vin um eft ir bestu getu, helst 
með bros á vör!
Fallegasti staður sem þú hefur 
komið á?  Það var ein hvers stað ar uppi 
á Vatna jökli í ein stakri blíðu og ljósa
skipt um.
Hvað met ur þú mest í fari ann arra?  
Heið ar leika, já kvæðni og skop skyn.
Hvern vild ir þú helst  hitta?  
Við Ellen Degener es gæt um svos em far
ið í gegn um hlut ina á léttu nót un um! 
Duhamel má vera með okk ur!
Upp á halds vef síða?  Ætli ég noti ekki 
face book mest.
Hvað vild ir þú helst fá í af mæl is
gjöf?  Góð ir kulda skór myndu nýt ast vel 
í vet ur.
Hvað mynd ir þú gera ef þú ynn ir 
5 millj ón ir í happ drætti?  Ég myndi 
senni lega byrja á að kaupa harpix dollu 
fyr ir Grótt uX, jafn vel tvær, bjóða öll um 
sem mér dett ur í hug upp á ís og svo bara 
brosa! 
Hvað mynd ir þú gera ef þú vær ir 
bæj ar stjóri í einn dag?  Ég myndi 
skoða mögu leika á nýj um íbúð um fyr ir 
ungt fólk á nes inu, fá mér eitt hvað gott 
að borða og lík lega taka snapchat mynd á 
kontórn um!
Að hverju stefn ir þú í fram tíð inni?  
Reyna að láta gott af mér leiða og hafa 
gam an að þessu lífi.
Hvað gerðir þú í sum ar frí inu?  
Ég varð þess heið urs að njót andi að vera 
hluti af flokk stjórateymi Vinnu skól ans á 
Sel tjarn ar nesi og svo fór Ung menna ráð ið 
til Sví þjóð ar!

Seltirn ing ur mán að ar ins er Anna Lilja 
Björns dótt ir. Hún er upp al in Seltirn
ing ur. Hún er út skrif uð frá Kvenna
skól an um í Reykja vík og vinnur í 
Grunn skól an um á Seltjarnarnesi. Hún 
stundar og þjálfar hand bolta, er virk 
í Ung menna ráði Sel tjarn ar ness og 
hefur hlotið við ur kenn ingu fyr ir vel 
unn in störf í fé lags mál um.

Fullt nafn?  Anna Lilja Björns dótt ir.
Fæð ing ar d. og ár?  30. ágúst á því 
herr ans ári 1993.
Starf?  Um þess ar mund ir starfa ég sem 
stuðn ings full trúi við Grunn skóla Sel tjarn
ar nes og þjálfa hand bolta í Gróttu.
Farartæki?  Ég er nú mest bara á tveim
ur jafn fljót um! 
Helstu kost ir?  Ég er svona mátu lega 
kæru laus og nokk uð já kvæð held ég.
Eft ir læt is  mat ur?  Mat ar mik il ís lensk 
kjöt súpa að hætti mömmu.
Eftirlætis tónlist?  Bara það sem að 
eyr um ber að hverju sinni! Það skemm ir 
samt ekk ert fyr ir ef hún er ís lensk! 
Eft ir læt is í þrótta mað ur?  Systa litla! 
Því lík ur leik mað ur.
Skemmti leg asta sjón varps efn ið?  
Það eru þess ir stuttu grín þætt ir með 
ein föld um húmor og svo að sjálf sögðu 
Land inn!
Besta bók sem þú hef ur les ið?  
Pollý anna stend ur alltaf fyr ir sínu.
Uppáhalds leikari?  Josh Duhamel & 
king Pét ur Rögn valds son.

SELTIRNINGUR MÁNAÐARINS

www.grottasport.is

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

ÞJÓNUSTA
Í HEIMABYGGÐ
BÍLANES ER MEÐ ALMENNA 
VIÐGERÐAÞJÓNUSTU FYRIR BIFREIÐAEIGENDUR

10% afsláttur af smurningu
Verð fyrir fólksbíl kr. 3.800
Verð fyrir jeppa kr. 4.722
Verð eru fyrir utan efniskostnað



Í svörtum 
fötum

Hljómsveitin

31. ágúst í Íþróttahúsi Seltjarnarness

Eflum bæjarbraginn og tökum þátt í 
stórskemmtilegri og fjölbreyttri hátíðardagskrá

Miðasala er í Íslandsbanka Eiðistorgi
og á skrifstofu Gróttu. Húsið opnar kl. 23.

31.
ÁGÚST

LAUGARDAGINN

Bæjarhátíð!
�mmtudagur 

Haraldur Sigmundsson  myndlistarmaður 
opnar sýningu í Eiðisskeri á 2. hæð Eiðistorgs, 

inn af Bókasafni, kl. 17.

Föstudagur
Sundlaugarpartý frá kl: 20-22 í 

Sundlaug Seltjarnarness.
Frítt inn fyrir alla

Dagskráin hefst kl: 20
Aqua Zumba með Elísu Berglindi 
 Tónlistarmenn af Seltjarnarnesi 

  DJ Maggi 
  Ókeypis Vatnaboltar fyrir krakkana

Laugardagur
Gróttudagurinn á Suðurstrandarvelli 

frá kl.11. Í svörtum fötum koma og 
hita upp fyrir kvöldið.

Stuðball með Í svörtum fötum 
kl: 23 fram á nótt.

Bæjarbúar 
tökum höndum 

saman og eflum 
bæjarbraginn, 

skreytum hús og 
götur í viðeigandi lit.

2.700
kr. í forsölu

VERÐ

Veitt verða 
verðlaun fyrir skemmtilegustu skreytinguna á 

ballinu, 
laugardag.

S E L T J A R N A R N E S B Æ R


