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

Í gamla Héðinshúsinu, Seljavegi 2

Góð þjónusta – Hagstætt verð

Fyrirheimili-húsfélög-fyrirtæki
Úrvalslökkvitækja.Leitiðtilboða!

Hafðu bankann 
með þérSkannaðu kóðann 

til að sækja „appið” 
frítt í símann.

Þú getur tengst Netbankanum þínum  
í gegnum farsímann.

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

OPIÐ
allan sólarhringinn

á Eiðistorgi

Ægisíða 121
Sími 551 1717

Opið alla virka daga
frá kl. 10 – 17.30. Hringbraut 119 

Sími: 562 9292

PANTAÐU Á 

DOMINO’S APP SÍMI 58 12345

Sum ar nám skeið in á veg um Sel tjarn ar nes bæj ar voru afar fjöl menn og æv in týra leg þetta sum ar ið. 
Eins og sein ustu ár sam an standa nám skeið in af þrenns kon ar nám skeið um.  Á myndinni eru 
hressir krakkar sem voru á Sumarnámskeiði Seltjarnarnesbæjar.  Sjá nánar á bls. 7.



Þrátt fyr ir að verk leg ar fram
kvæmd ir við hið nýja hjúkr
un ar heim ili séu ekki hafn
ar er und ir bún ings vinna við 
hjúkr un ar heim il ið á Sel tjarn ar nesi 
kom in í full an gang. Í mörg horn 
er að líta áður en fram kvæmd ir 
á svæð inu hefj ast, en op in ber ar 
bygg ing ar af þessu tagi fara í gegn
um langt og strangt ferli áður en 
hægt er að hefj ast handa. 

Samkvæmtupplýsingumfrábæj
arstjóra Seltjarnarness, Ásgerði
Halldórsdóttur, stendur nú yfir
vinna að húsrýmisáætlun í sam
vinnuviðFjársýsluríkisinsogheil
brigðisráðuneytið.Þáeruarkitekt
arniraðmótafrumdrögaðbygging
unniþessadagana,enum40rýma
húsnæðieraðræða.Ásgerðursegir
einnigaðþegarhönnunarogskipu
lagsvinnusleppiþáséhjúkrunar
heimiliðtilbúiðtilaðfaraíútboð,
enallttekurþettasinntíma.

Tímamótísögu
Seltjarnarness

BygginghjúkrunarheimilisáSel
tjarnarnesimarkartímabótíbygg
ingarsögubæjarfélagsins,enþað
verðurstaðsettáeinumrómaðasta
útsýnisstaðbæjarinsviðSafnatröð.
Áheimilinuverðurlögðáherslaá
að umhverfi og aðbúnaður líkist
sem mest hefðbundnum einka
heimilumþarsemólíkumþörfum
heimilisfólks er mætt. Bygging
ineráeinnihæð,ánstigaoggott
aðgengieraðhenni.Bílastæðiog
aðstaðatilútiveruerueinnigopin
ogafaraðgengileg.Hiðnýjahjúkr
unarheimilibýðuruppáaðstæður
semstuðlaaðvellíðanþeirrasem
þardvelja,jafntheimilismannasem

starfsfólks og aðstandenda. For
sendurbyggingarinnargrundvall
astástefnuogviðmiðumvelferð
arráðuneytisinsíöldrunarmálum.
Stefnteraðþvíaðheimiliðverði
tilbúið tilnotkunarumáramótin
2015/2016.Seltjarnarnesbærannast
hönnunogbygginguheimilisinsí
samráðiviðFramkvæmdasýslurík
isinsogVelferðarráðuneytið.Björn
Guðbrandsson arkitekt frá Arkís
arkitektum ehf. er arkitekt húss
ins.Skóflustungaaðnýjuhjúkrun
arheimiliáSeltjarnarnesivartekin
18.júnísl.

Það voru Bjarni Benediktsson
fjármálaráðherra,KristjánÞórJúlí
ussonheilbrigðisráðherra,Ásgerð
ur Halldórsdóttir bæjarstjóri og
nokkriríbúarSeltjarnarnesbæjar
semtókuþaðaðsérenskömmu
áðurundirrituðuráðherrarnirog
bæjarstjórisamningumheimiliðað
bæjastjórnarskrifstofuSeltjarnar
nessaðAusturströnd2.

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

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

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

Nesfréttir koma út mána›arlega og er dreift frítt í hvert hús á Seltjarnarnesi
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www.borgarblod.is

Öflugtíþróttalíf
áSeltjarnarnesi

Leið ari

Tökum öll þátt 
í Bæjarhátíðinni!

Nesbúinn

TalsverðirmöguleikareruáaðliðGróttuímeistaraflokkiíknatt
spyrnukomistuppumdeildnúíhaust.Fjórirleikirerueftir
ogþarfGróttaaðvinnatvoafþeimleikjumtilaðkomastupp.

KrakkarnirafSeltjarnarnesihafafariðíkeppnisferðirtilSpánarogleik
iðþarnokkraleiki.KvennaliðGróttuíhandboltahefureinnigveriðað
standasigvelaðundanförnuognúerustelpurnarbúnaraðfánýja
ogöflugafélagatilliðsviðsig.Þámágetaumfimleikanasemeinnig
eruöflugiráSeltjarnarnesiogeigumviðSeltirningarfimleikakonurí
fremsturöð.LyftingadeildGróttuhefureinnigveriðaðstóreflastog
eigumviðótrúlegtafreksfólkíþeirrigrein.Golfáhuginnhefuralltaf
veriðaðaukastáSeltjarnarnesinuenþarerulangirbiðlistaroger
orðiðtímabærtaðkomiðverðitilmótsviðgolfaranameðstækkuná
þeirrasvæði.AlltsýnirþettamiklagróskuííþróttalífinuáSeltjarnar
nesiogaðviðeigummikiðaföfluguoggóðuíþróttafólki.

Auglýsingasími 511 1188

Sími: 565-7070
100% endurgreiddur vsk af vinnu

Undirbúningur
hjúkrunarheimilis

ífullumgangi



Hinn árlegi Gróttudagur verður 
 haldinn á Gróttuvelli 

laugardaginn 30. ágúst nk. 
Dagskrá dagsins er að venju glæsileg:

GróttudaGurinn
30. áGúst

Dagskráin hefst kl. 10 með æfingaleikjum 
yngriflokka, farið verður í ýmsa leiki og 

verða Gróttuleikar á milli unglingaflokka. 

Dansatriði verður frá fimleikadeild 
um kl. 11 og grillaðar pylsur og Svali.  

Gróttubúðin verður á staðnum og 
miðasala á ballið um kvöldið.

GEIRIehf.
Matv inns lu -  &  ve i t ingavörur

NESSKIP

Sími: 561 1433

Vesturbæjarútibú við Hagatorg



Íbú ar á Sel tjarn ar nesi munu taka 
þátt í end ur skoð un að al skipu lags 
bæ ar ins. Bæj ar stjórn in sam þykkti 
á fundi sín um 25. júní sl. að fara í 
end ur skoð un á að al skipu lagi bæj
ar ins enda næst um ára tug ur lið inn 
síð an gild andi að al skipu lag var 
mót að. 

Í frétt frá Seltjarnarnesbæ segir
aðaðalskipulagereittmikilvægasta
stjórntæki sem hver sveitarstjórn
hafitilaðhafaáhrifámargvíslega
þróuninnanmarkasveitarfélagsins
tillangstíma.Aðalskipulagogend

urskoðunþesssésamstarfsverkefni
kjörinnafulltrúa,embættismannaog
íbúannaíbænumendakveðaskipu
lagslög á um víðtækt samráð við
íbúa.Gengiðhefurveriðfrásamningi
viðAltaehfumráðgjöfviðendur
skoðuninaogerundirbúningurþegar
hafinn.Stefnteraðkynninguáverk
efninu á næstunni og í september
ergertráðfyriríbúafundiummálið.
Gerterráðfyriraðendurskoðuninni
ljúkisnemmaánæstaári.Mikilvægt
eraðíbúartakivirkanþáttogsýni
þessumikilvægaviðfangsefniáhuga.
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Mynd in var tek in við und ir rit un samn ings ins við Alta. Í fremri röð eru 
þau Hall dóra Hregg viðs dótt ir fram kvæmda stjóri Alta og Ás gerð ur 
Hall dórs dótt ir bæj ar stjóri.  Fyr ir aft an standa Árni Geirs son ráð gjafi hjá 
Alta og Þórð ur Ólaf ur Búa son, skipu lags stjóri bæj ar ins.

Bæjarbúartaka
þáttíendurskoðun

aðalskipulags

Vitretex 
hágæða

útimálning
fyrir íslenskar

aðstæður

Veljum íslenskt

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

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

KOMDU MEÐ BÍLINN Í
FRÍA TJÓNASKOÐUN

Vottað réttinga- og málningarverkstæði

GB Tjónaviðgerðir er réttinga- og málningarverkstæði vottað af Bílgreinasambandinu. 
Við tryggjum hámarksgæði með því að nota fyrsta flokks tækjabúnað og efni.
Styðjumst við tækniupplýsingar framleiðanda um hvernig skuli staðið að viðgerð.

Dragháls 6-8 • 110 Reykjavík  sími 567 0690  
netfang tjon@tjon.is • www.tjon.is

Rétting og málning
Við vinnum eftir stöðlum framleiðenda 
og notum aðeins viðurkennd efni og 
tækjabúnað sem stenst ítrustu kröfur.

Smáviðgerðir
Samhliða viðgerðum getum við skoðað 
ástand helstu slitflata og öryggisþátta, 
s.s. bremsur.

Innréttingar / áklæði
Tökum að okkur viðgerðir á sætum, 
innréttingum ofl.

Bílaþvottur / djúphreinsun
Bjóðum við upp á almennan bílaþvott, 
djúphreinsun, bón ofl. Frír þvottur fylgir 
öllum viðgerðum.

Tjónaskoðun
Við skoðum bílinn og undirbúum 
tjónamatið sem sent er til 
tryggingafélaga. 

Framrúðuskipti
Skiptum um framrúður og önnumst 
annars konar rúðuskipti. Sjáum um öll 
rúðutjón jafnt límdar rúður sem og 
aðrar, ásamt glerhreinsun á bíl.

Mössun / snyrting á lakki
Við bjóðum upp á ráðleggingar og 
gerum tilboð í lakkmössun og blettanir.

Dekkjaþjónusta
Sparaðu tíma. Við getum skipt um dekk 
á bílnum á meðan hann er í viðgerð.
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Bæj ar há tíð Sel tjarn ar ness verð ur hald in dag ana 28. til 31. ágúst nk. 
Bæj ar bú ar eru hvatt ir til að skreyta hús og lóð ir í við eig andi lit um en 
lita skipu lag má sjá á um ræðu vett vangi bæj ar búa á Fés bók inni und ir 
Íbú ar á Sel tjarn ar nesi. Dag skrá in í ár verð ur fjöl breytt líkt og í fyrra 
en bæj ar bú ar láta ekki sitt eft ir liggja og taka virk an þátt í dag skránni 
með ýms um upp á kom um. Veitt verð ur við ur kenn ing fyr ir best skreytta 
hús ið/lóð ina og því er um að gera að taka þátt og gleðja gesti og gang
andi þessa daga. 

Dagskráinhefstfimmtudaginn28.ágústkl:17meðopnunmyndlistar
sýningarábókasafninu.ÞarmunJónAxelmyndlistarmaðuropnasýningu
áverkumsínum.Kl:18munreggiehljómsveitinOjbarastastígaástokkog
skemmtabæjarbúumsemöðrummeðtónleikumábókasafninu.Föstudag
inn29.ágústverðursundlaugarpartýþarsembæjarbúumerboðiðísund
ámillikl20og22.ÍboðiverðurAquaZumbasemhitarkroppanavelupp.
VatnaboltarfyrirbörninogSystrasamlagiðmunbjóðagestumaðkynnast
floti,enþaðhefurslegiðígegnísumar.Laugardagurinn30.ágústsam
anstenduraffjöri,glensioggamni.GróttudagurinnverðurhaldinnáSuður
strandarvelliámillikl:10og12.Íbúarmunubjóðauppáýmislegtskemmti
legtígötunum.Heyrsthefuraðboðiðverðiuppávöfflur,bílskúrssölurog
annaðskemmtilegtogeruhverfinhvötttilaðtakahöndumsamanoggera
góðandagennbetri.IngóogVeðurguðirnirmunusvohaldauppifjörinuá
Stuðballinuííþróttahúsinuálaugardagskvöldið.Forsalamiðaverðurhjá
ÍslandsbankaEiðistorgifrá25.til29.ágústámillikl9:15og16.Verðíforsölu
er2.500kr.enviðinngang3.500kr.Hátíðinnilýkursunnudaginn31.ágúst
meðSigurrósarSamflotiSystrasamlagsinsísundlauginnikl:10ogsérstök
AppelsínumessaverðuríSeltjarnarneskirkjukl:11þarsemm.a.verðurboð
iðuppáappelsínusafaaðlokinnimessuogaðsjálfsögðumunkirkjantaka
þáttískreytingakeppninnienliturkirkjunnarerappelsínugulur.Bæjarbúar
eruhvattirtilaðeflabæjarandannogtakavirkanþáttíBæjarhátiðinni2014.

Bæjarhátíðin
umhelgina

Heimasíða:
www.gbballett.is

Netfang:
gbballett@simnet.is

Fæst í apótekum, heilsubúðum og öllum helstu stórmörkuðum.

Engin málamiðlun í gæðum - Engin tilbúin efni
Líkaminn tekur upp og nýtir næringuna sem hreina fæðu

  

- sem gefur hreysti, orku og einbeitingu
Hrein lífræn næring 12

ÁRA
VELGENGNI Á  ÍSLANDI

er stoltur styrktaraðili bikarmeistara karla í knattspyrnu 2014
h e i l s u b ú ð   -  erum með hjúkrunar- og heilsuráðgjöf Ægisíða 121 - Sími: 551 1717
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Hringbraut 119 
Sími: 562 9292

Sér staka við ur kenn ingu fyr ir vand að an frá gang og 
um hirðu garðs hlutu eig end ur Lind ar braut ar 25 þau 
Hild ur Guð munds dótt ir og Dýri Guð munds son og 
íbú ar á Tjarn ar mýri 35 til 41.

Umhverfisnefnd
Seltjarnarnesshefurí
fjöldaáraveitt
viðurkenningarfyrir
fagragarða,snyrtilegan
fráganglóða,eldri
uppgerðhús,götur
ogopinsvæði.
Einnighafaverið
veittarviðurkenningar
fyrirfögurtré.
Aðþessusinni
hlautKjarvalshúsið
svonefndasérstaka
viðurkenningufyrir
einstaklegavel
heppnaðarframkvæmdir
viðenduruppbyggingu
áhúsiogumhverfiþess.

Umhverfisvi›urkenningarárið2014

Garð ur árs ins var val inn Bakka vör 8a. Eig andi hans 
er Helga Krist ín Gunn ars dótt ir.

Sérstaka viðurkenningu fyrir einstaklega vel 
heppnaðar framkvæmdir við enduruppbyggingu á 
húsi og umhverfi þess hlutu eigendur Sæbrautar 1 
eða Kjarvalshússins þau Ingunn Benediktsdóttir og 
Högni Óskarsson.

Við ur kenn ingu fyr ir upp gert hús á Sel tjarn ar nesi 
fengu eig end urn ir Rósa Björg Helga dótt ir og Úl rik 
Arth úrs son.Tré árs ins var val in selja sem stend ur fyr ir fram an 

hús eig end anna Rósu Hall dórs dótt ur og Vil hjálms 
Smára Þor valds son ar að Tjarn ar mýri 14.

Rótarý klúbb ur Sel tjarn ar ness hlaut sér staka við
ur kenn ingu fyr ir end ur gerð á bryggju í Gróttu, en 
klúbb ur inn hef ur um ára bil haft frum kvæði að upp
bygg ingu og vernd un húsa og mann virkja á svæð inu.

Verðlaunahafar ásamt fulltrúum frá Umhverfisnefnd 
Seltjarnarness.

Tjarn ar mýri 35 til 41.

Auglýsingasími: 
511 1188



Sum ar nám skeið in á veg um Sel tjarn ar nes
bæj ar voru afar fjöl menn og æv in týra leg 
þetta sum ar ið. Eins og sein ustu ár sam an
standa nám skeið in af þrenns kon ar nám
skeið um; Leikja og æv in týra nám skeið, 
Sur vi vornám skeið og ekki má gleyma smíða
vell in um góða. 

Leikja og ævintýranámskeiðin eru ætl
uðbörnumáaldrinum6til9áraogvorualls
fjögurísumarþarsemhvertnámskeiðstóð
yfirítværvikur.Hvertnámskeiðvarólíktog
var mikill metnaður lagður í fjölbreytta og
skemmtilegadagskráogvarhúnunninútfrá
fjórummismunandiþemum.Þemunsemunn
iðvarmeðísumarvoru;ævintýra,náttúru,
vatns, og heimshornaþema. Survivor nám
skeiðinhafaaldreiveriðjafnvinsælogíáren
þaunámskeiðvoruíboðifyrir1013árabörn.
Námskeiðinheppnuðustmjögvelogvarýmis
legtbrallað.ÚtilegurSurvivornámskeiðanna
standaþóalltafuppúroghafðirigninginlítil
áhrifáþað.

Kofarnirspruttuupp
ásmíðavellinum

Kofarnirspruttuuppásmíðavellinumþrátt
fyrirmargarigningadaga.Smíðavellirnireru
ætlaðirbörnum8áraogeldriogvarvirkilega
skemmtilegtaðfylgjastmeðhinumýmsugerð
umafkofumverðahægtogrólegatil.Starfsfólk

leikjanámskeiðannaþakkarbæðiþeimbörn
umsemsóttunámskeiðinísumarogforeldrum
þeirrafyrirfrábærtsumarogvonasteftiraðsjá
öllþessivinaleguandlitaðáriliðnu.
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Fjölmenniásumarnámskeiðunum
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Jó hann es Ingi mund ar
son spjall ar við Nes frétt ir 
að þessu sinni. Hann er 
fædd ur og upp al in á Sel

tjarn ar nesi, son ur Ingi mund ar 
Helga son ar sem mörg um er að 
góðu kunn ur sem lög reglu mað ur 
á Nes inu til fjölda ára og Svövu 
Björg ólfs. Bryn hild ur móð ur
amma hans var síð ari eig in kona 
Jó hann es ar Jós efs son ar sem löng
um var kennd ur við Hót el Borg. 
Hann var því kjörafi Jó hann es ar 
en and að ist þeg ar dreng ur inn var 
á unga aldri. Jó hann es flutt ist til 
Dan merk ur þar sem hann nam 
sjón tækja fræði en hef ur búið í 
Reykja vík og nú síð ast í Garða bæ. 
Jó hann es hef ur starf að við fag sitt 
eft ir að hann kom frá námi, rek
ið verl un í Kringl unni og nú síð
ast Gler augna búð ina í Mjódd í 
Breið holti þar sem hann versl ar 
með gler augu en einnig skófatn að 
frá Finn landi. Hann vík ur tal inu 
fyrst að æsku sinni og upp vexti á 
Sel tjarn ar nesi.  

„Égvildiaðégættifleiriminn
ingar um Jóhannes afa. Systur
mínar eru eldri en ég og muna
hannvel.Hannvareittafathafna
skáldumþesstímaogþjóðsagna
persóna.Égmanhinsvegarágæt
legaeftirömmuminni.Húnbjóá
neðrihæðinniviðVegamótinþar
semviðáttumheima.Égvarmik
iðmeðömmuogviðvorummjög
náin.ÉgerlíkamjögtengdurNes
inuogflutningurminnþaðankom
allsekkitilafþvíaðmérlíkaðiekki
viðbæinnþarsemégólstuppog
gekkískóla.Égvarísamabekkn
umíMýróoghjásamakennaran
umfrásexáraaldriogtil12ára
aldursinsaðviðfórumyfiríValó.
Þáriðlaðisthópurinneitthvaðen
ekkiverulega.Seltjarnarnesersvo
lítiðsamfélagaðfólkþekkistogmér
fannstaðmörguleytigottaðalast
uppíþessuumhverfi.Ogauðvitað
þekktuallirmigefaðmérvarðáað
geraprakkastrirk.Strákurinnmeð
ljósaháriðogaukþesssonurIngi
mundarlöggu.

Týndumdótá
„öskuhaugunum“

ÞegarJóhanneslíturtilbakaer
ljóstaðhanngjörþekkirumhverf
iðáNesinuogþáeinkumaustantil

þarsembernskusporinliggja.„Mýr
arnarvoruennóbyggðarþegarég
varaðalastupp.Þettavareinstór
alvöru mýri með mýrarargróðri
ogmófuglumoghreintævintýra
svæðifyrirkrakkatilþessaðbúa
sértilleiki.Áveturnafrausvatnið
ískurðunumogviðkrakkarnirfór
umáskauta.Ogsvovarþaðpen
ingafjaran.Viðfórummikiðniðurí
fjöruogfundumþágjarnanpeninga
–smámyntogýmiskonarglingur.
Þarnavorusorpeðaöskuhaugar
einsogþeirvorukallaðirogýmis
legtsemlenthafðiþangaðáárum
áðurvaraðkomaíleitirnar.Þetta
vaktióskiptaathygliokkarkrakk
annaogviðfórumgjarnanogtýnd
umdótþegarfjaraðiúrenflóðið
skolaðiýmsuáland.Þettavarmik
iðferðalagfyrirstuttafætur–að
hoppayfirskurðina ímýrinniog
faraútífjöru.Ísvoleiðisferðgat
fariðheilldagur.“

Einsogaðveraútísveit
Jóhannessegiraðalastuppvið

mýrinahafiveriðeinsogveraút
ísveit.„Mýrinvaróbyggðog lít
ilbyggðvarfarinaðrísaásvæð
inufyrirvestanokkur.Byrjaðvar
aðbyggjahúsviðSæbrautinaog
Sólbrautinaogþeimfjölgaðimeð
tímanum.FjölbýlinviðTjarnarból
vorunýbyggðogþarhafðibarna

fólk búið um sig því mikill fjöldi
krakkaáttiheimaíþessumhúsum.
Athafnarýmiðvarmikiðogengin
vandiaðfinnasérleikfélaga.Krakk
arnirvorulíkaútiákvöldinámeð
anbjartvarogégmaneftiralltað
30krökkumsemgátustundumver
iðsamaníleikjumásumrin.Bærinn
EiðistóðþarsemEiðistorgiðernú.
Þarvaropiðsvæðiþarsemviðgát
umspilaðfótboltaenvegnaþess
aðégáttiheimaréttviðlandamæri
Reykjavíkurþáfórégstunduminn
fyrirogvarmeðKR.Þaðvargottað
alakrakkauppáNesinueinsogþað
varogégheldaðþaðhafiekkert
breystþóttbyggðinhafivaxiðog
þessumstóruóbyggðuútirýmum
fækkað.Nálægðinerenntilstaðar
ogþóttégbúiekkilenguráNes
inuhefégmikiltengslviðheima
hagana.Foreldrarmínirogsystur
eruáSeltjarnarnesiogégkemoft
þangað.“


Vildigeraeitthvaðmeð
höndunum

Jóhannes fór þó ekki langt frá
Nesinuíbyrjun.Færðisigfremur
fetfyrirfet.„Nei–égfórekkilangt.
ÉgfluttifyrstáBoðagrandannþar
semégeignaðistmínafyrstuíbúð.
Þettaerekkiannaðensteinsnar
fráNesinuogégfórútfyrirbæj

armörkintilþessaðsinnaýmsum
erindum.Verslaðitildæmisalltafí
Bónusþegarversluninvarígömlu
Ísbjarnarhúsunum. En svo lagði
égnokkralykkjuáleiðinaogfórtil
Kaupmannahafnartilþessaðstun
danám.Éghafðialltafgamanafþví
aðgeraeitthvaðmeðhöndunum
ogþáhelstaðfástviðsmáhluti.Ég
varágæturímillimetramálinuen
minnafyrirstærrihluti.Égvarlengi
aðveltafyrirmérhvaðégættiað
takamérfyrirhendurínámiogall
tafvarhugsuninumaðgetanotað
hendurnarífyrirrúmi.Áendanum
varðoptikerinneðasjóntækjafræð
infyrirvalinu.Égvarekkialltafað
viðurkennafyrirfélögummínumað
miglangaðitilþessaðvinnameð
höndunumenégfannfljótteftirað
égbyrjaðiínáminuaðþettaável
viðmig.“

Danskaoghjólreiðar
En hvernig kom Kaupmanna

höfn ungum Nesbúa fyrir sjónir.
„Ágætlega. Kaupmannahöfn átti
velviðmig.Aðalmunurinnvarað
flytjameðungadóttursemkoma
þurfti í leikskóla og síðar barna
skóla.Þaðvaralltafmikiðumað
veraogmargthægtmeðbörnum.
Ogdanskankomfljótlega.Égákvað
aðleggjaeyrunstraxeftirhenni.
FramburðurDanaerokkurdálít
iðframandijafnvelþóttviðgetum
lesiðdönsku.Mikilenskuáhriferu
íDanmörkuognánasthægtaðlifa
þaránþessaðtaladönskuenmér
fannstþaðekkialvegpassafyrir
Íslending.Ogsvokomuhjólreið
arnartilsögunnar.Hérheimaátti
égtvobílaenþegarkomtilKaup
mannahafnarvarreiðhjóliðtekið
ígagnið.Égvarfljóturaðkomast
uppálagmeðaðhjólaenþegarég
fluttiúthafðiégekkistigiðáhjólí
áratug.Þettavaralgerkúvendingí
lifnaðarháttumenéghafðigottaf
henni.“

Danirlifaöðruvísi
JóhannessegirDanilifaalltöðru

vísienvið.„Þeirerunægjusamari.
Eyðsluseminogneysluhyggjaner
þeimekkieinsíblóðborinogég
finnaðégbýaðþessuídag.Égá
reiðhjólognotaþaðmikiðenþar
semégátvolitlastrákakemstég
ekkihjáþvíaðeigabíl.“Jóhann

ViðtalviðJóhannesIngimundarson

Éghefalltafþurftaðgera
eitthvaðmeðhöndunum

Jó hann es Ingi mund ar son ásamt son um sín um. 
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essegiraðaðfáirhafiveriðáhjóli
þegarhannhafifluttheimfráKaup
mannahöfnárið2000.„Íslendingar
voruekkimikiðfyriraðhjólaenda
aðstaðanekkieinsgóðog íDan
mörkuþarsemallterflatt.Enþetta
ermjögbreytt.Reiðhjólamenning
inhefurhaldiðinnreiðsínahingað.
Viðhjólumþóekkialvegeinsog
Danir.Þeirstígabaraáhjóliðísín
umdaglegufötumhvortsemþað
erujakkaföteðafatnaðursemhent
aröðrumdaglegumstörfum.Hér
þarffólkhelstaðeigasérhannaðan
reiðhjólabúning–kannskieinnfyrir
veturogannanléttarifyrirsumur.
Þettaerauðvitaðalgervitleysaen
einsogmargtannaðhér. Íslend
ingarþurfaaðtakaalltmeðstæl.“
Jóhannes starfar í Mjóddinni í
Breiðholtiogbýrumþessarmundir
íGarðabæ.Hannsegistofthjólaúr
GarðabænuminníMjódd.„Enég
verðaðviðurkennaaðóvísterog
ekkilíklegtaðégværiáhjóliefég
hefðiekkibúiðíDanmörku.“


Óbrjótanleggleraugu

Fremursólríktvardaginnsem
JóhannesheimsóttiNesiðtilþess
að spjalla við tíðindamann Nes
fréttaoggekkhannmeðsólgler
auguþanndaginn.Hanntókgler
augun niður og fór að útskýra í
hverjustarfsjóntækjafræðingsins
værifólgið.Sjónmælingumáfólki
ogsíðanaðfinnaútglerogsam

setningusemmætiþörfumhvers
ogeins.„Égfórstraxaðstarfaífag
inuþegarégkomheim.Égvarum
tímaíLinsunniíAðalstrætiener
fluttáSkólavörðustíg.Síðanvarég
meðversluníKringlunniíumfimm
ár.Égseldisvoversluninaþarog
viðfluttumokkur–égogstarfsfólk
iðíMjóddinaíBreiðholti.“Jóhann
essegiraðákveðinþróuneigisér
stöðugtstaðísjóntækjafræðunum
oggerðgleraugna.„Gleraugueru
alltafaðverðabetriogbetri.Betri
efnieruaðkomaframognúernán
asthægtað fágleraugusemeru
óbrjótanleg–jafnvelmeðöryggis
glerisembrotnarekki.Þaðskiptir
líkaöllumáliaðglerinséuslípuð
rétt til þannig að miðja glers sé
nákvæmlegafyrirframanaugastein
viðkomandi og eins skiptir hæð
í margskiptum glerjum ótrúlega
miklumálitilaðglerinnýtistsem
best.“


Nákvæmninerfyriröllu

Jóhannes segir  margar gerðir
tilafmargskiptumglerjum.„Mað
urvelurekkisömuglerfyrirþann
semvinnuráskrifstofuallandag
inn og þann sem vinnur við að
keyrabílsvodæmisétekið.Það
þarfaðtakamiðafþörfumhvers
ogeinsoghagaglerjavalieftirþví.
Nákvæmninskiptirlíkaöllumáli.
Þaðþarfaðmælaallaraðstæður
ogalltafþarfaðfinnabestuvirkn

ina.Svoerugleraugulíkatískuvara.
Þau verða hluti af persónuleika
fólkssemnotarþauaðstaðaldri.
Núna er „afalúkkið“ allsráðandi.
Stórgleraugu–gjarnansvörtsem
hyljastærrihlutaafaugnumgjörð
innientildæmismálmspangargler
augugera.Málmurinnhefurverið
áundanhaldi.Annarserspurning
hvaðkemurnæst.Þettaereinsog
meðallatísku.Straumarnirkoma
afturogafturenstundumíbreyttri
mynd.Enþettaersamtalltafsann
kölluðmillimetravinna.“

StígvélabúðinNokian
Footwear

Jóhannes lætur gleraugnagerð
ogsöluekkinægjahelduropnaði

hannaðraversluntilhliðarviðgler
augnabúðina.Ogþarerualltönnur
efniogaðrarvöruráferðinni.Þar
ergúmmíiðífyrirrúmi.„Þettafer
ágætlegasaman,“segirJóhannes
aðspurður.„Égermeðþaðstórt
rýmiaðmérfannstégþurfaaðnýta
þaðbetur.Égfórþvíaðþreifafyrir
mérumhvaðgætihentaðþarnaog
opnaðisíðanaðraverslunhérfyr
irumþremurmánuðum.Égerþar
meðvörurfráNokian–allalínuna
frágömlugóðugúmmístígvélunum
tilhátískuskófatnaðarfyrirdömur
ogherra.Þettahefurvakiðathygli
ogfólkilýstvelá.Þaðervirkilega
gaman,“segirJóhannsIngimund
arson sjóntækjafræðingur og
fyrrumNesbúi.“

Æsku fé lag arn ir Jó hann es Ingi mund ar son, Sigurður Arnarsson og 
Lýð ur Guð munds son.

heitur matur
í hádeginu

og á kvöldin

taktu meÐ

borÐaÐu á staÐnum 
eða

Alvöru matur

eða



10 Nes frétt ir 

U M H V E R F I S H O R N I Ð

ÍgreináNationalGeographicsegirfráþvíaðsjávarlíffræðingurinn
AndresCozarCabañasogrannsóknarteymihanshafilokiðviðfyrstu
kortlagninguplastúrgangssemflýturumáheimshöfunumímilljónavís,
ífimmstórumhringiðum.Afraksturvinnuþeirravarbirturnúíjúlímán
uðiíProceedingsoftheNationalAcademyofSciences

Enþaðvareitthvaðviðniðurstöðunasempassaðiekki.Magniðvar
minnaenbúistvarvið,sémiðaðviðgríðarlegaaukninguáframleiðslu
plastsíheiminum.Ástæðunaerþóekkiaðrekjatilþessaðplastiðhafi
hreinlegagufaðuppheldurerreiknaðmeðaðþaðsemekkihefurbrotn
aðniðuríörsmáareiningar,svokölluðhafmeyjartároghaftþanniggeig
vænlegáhrifálífríkisjávar,bæðivegnaefnisumfangsplastsinsogeitr
unarútfráþví,hafisokkiðniðurídjúphafsinsogséþvíekkilengur
sýnilegtáyfirborðisjávar.

Þaðerþóekkiþarmeðsagtaðþaðsemflýturumáheimshöfunumsé
ílitlumagni,síðurensvo.Kortlagninginleiðireinungisíljós,einsogsvo
margarrannsóknir,aðviðvitumsvolítið,getummæltsvolítið,sérstak
legaþegaraðþaðerhorfiðsjónumokkaríorðsinstvöföldumerkingu.

Höfumþettaíhuganæstþegarviðákveðumhvortviðþurfumplast
eðaekki.

Plastertalinveraeinmestaumhverfisváinídag.UmhverfisnefndSel
tjarnarnesshveturbæjarbúatilaðdragaúrnotkunáplastumbúðum.

Heimildir:GuðrúnArndísTryggvadóttir,NationalGeographic.

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

Plastfljótandiáheims
höfunumkortlagt

Plast í heims höf un um, 
Atl ants haf fyr ir miðju

Mik ið hef ur ver ið um að vera 
hjá Dans skóla Birnu Björns. Á 
síð ustu önn var hin ár lega dan
skeppni Dans fár ið hald ið en yfir 
100 nem end ur tóku þátt. Nem
enda sýn ing ar skól ans voru í 
Borg ar leik hús inu og þem að var 
Æv in týri. All ir nem end ur tóku 
þátt í þess ari fögru og glæsi legu 
sýn ingu. 

Sögumaður sýningarinnar var
SelmaBjörnsdóttirogmásegjaað
þettahafiveriðmikilleikhúsupplif
unfyrirgestiognemendur.Birna
fóríEurovisionmeðPollapönkog
sáumsviðshreyfingarþeirraásvið

inuíKaupmannahöfn.Þann17.júní
vorumargirnemendurskólansað
dansaástórasviðinuáArnarhóli.
Þeirdönsuðum.a.meðGunnaog
Felix.Nemendurogkennararskól
anstókuþáttíBalloutofhellstór
tónleikum í Hörpu. Núna í haust
opnaðiskólinnglæsileganýjavef
síðu.Þarmásjámyndirúrstarfi,
upplýsingarumdansnámið,kenn
arara,stundarskráoflskemmtilegt.
Ádöfinniersíðandansworkshop
– Hrekkjavökuvika – jólasýning
– danskeppni og margt fleira
skemmtilegt.

Mikiðaðgerahjá
DansskólaBirnu

Björns

Birna með strák un um í Pollapönk fyr ir Kaup manna hafn ar ferð ina á 
liðnu vori.
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And ers Fogh Rassmu sen fram
kvæmda stjóri  NATO og fyrr um 
for sæt is ráð herra Dan merk ur 
dvaldi hér á landi dag ana 13. til 
14. ágúst sl. Rasmus sen átti fundi 
með Sig mundi Dav íð Gunn laugs
syni, for sæt is ráð herra Ís lands og 
Gunn ari Braga Sveins syni ut an rík
is ráð herra þar sem ýmis mál efni 
ver ald ar inn ar bar á góma.

Enframkvæmdastjórinntóksér
fleirafyrirhendureðaölluheldur

fæturmeðanáÍslandsdvölinnistóð.
Hann er þekktur útivistarmaður
ogbráundirsigbetrifætinumað
morgniþess14.ágústogskokkaði
á Norðurströnd á Seltjarnarnesi.
Fréttinogmyndinerfenginafface
booksíðuframkvæmdastjóransþar
semhannskrifaðim.a.umskokká
Íslandisnemmadagsáðurenhald
iðvartilNoregsenhannfórhéðan
tilNoregsaðloknumsíðaridegisín
umhérálandi.

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

Sævar
Bíla- og bátarafmagn

Sími 561-1466 - Kirkjubraut 13, Seltjarnarnesi

ra
fm

ag
n@

m
i.i

s

AFGREIÐSLUTÍMI:
Virkir dagar  9 - 18
Laugardagar 10 - 16

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

Dr. Bronner 
stórkostlegu sápurnar.

Fyrir þig og þína og 
þvottavélina. Þú ræður.

NÚ Í STÓRU!

Viridan - vegan 
vítamín án “nastís.”

Hrein og ómenguð 
vítamín og bætiefni 
sem virka.

 ENGIN FYRIRSTAÐA!

Manduka jógadýnur af 
bestu gæðum!

Ferða- og heimadýnur. 
4 tegundir.

NÝ SENDING!

CMYK
Brúnn

50 cyan
85 magenta
100 yellow
35 black

Blár

34 magenta
9 yellow

RGB
Brúnn

105
51
31

Blár

163
220
230

PANTONE
Brúnn

477

Blár

629

Skapandi 
síðsumar 

PRANCING LEOPARD: Gullfalleg 
föt sem hægt er að hreyfa sig í. 

360° lífræn, sterk og sann-
girnisvottuð.

ÞETTA ER FRAMTÍÐIN!

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

Vönduð vinna

Stofnað 1952

Mikið úrval af
fylgihlutum

Steinsmiðjan Mosaik

Legsteinar

And ers Fogh ásamt fylgd ar mönn um skokk ar á
Norð ur strönd á Sel tjarn ar nesi fyrr í þess um mán uði.

AndersFogh
skokkaðiáNesinu
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17. ágúst s.l. var opna Coca Cola 
golf mót ið hald ið í 51. skipt ið. 

ÞettaelstaopnagolfmótáÍslandi
hefurveriðhaldiðóslitiðfrá1964,
eneinsogallirvitavarPéturheit
innBjörnssonforstjóriVífilfellsaðal
driffjöðurinviðstofnunNesklúbbs
ins.Stuðningurfyrirtækjaviðstarf

semigolfklúbbaverðurseintofmet
innensamstarfiðviðVífilfellerfrá
bærtdæmiumslíkanstuðning,sem
beraðþakka.

SigurvegararímótinuurðuSte
innBaugurGunnarssonogMagn
dísMaríaSigurðardóttir,enönnur
úrslitmásjáánkgolf.is

Fimmta og næst síð asta mót ið 
á Ís lands banka móta röð inni fór 
ný lega fram á Ak ur eyri.  Í flokki 
stúlkna 1718 ára gerði Helga 
Krist ín Ein ars dótt ir úr NK sér lít
ið fyr ir og sigr aði í mót inu með 
yf ir burð um.  

Mótiðvarþað5.íröðinniaf6

ámótaröðinniogerþettaþriðja
mótiðþarsemHelgabersigurúr
býtumeníhinumtveimurhefur
húnorðiðíþriðjasæti.Óhætter
aðsegjaaðöflugtbarnaogung
lingastarf klúbbsins sé hér að
beragóðanávöxt.

HelgaKristínEinarsdóttir
hefurblómstraðísumar

Ljósm. GJO/nær mynd

Kríu varp heppn að ist mun bet ur á Suð ur nesi í ár en nokk ur und an far in. 
Þaðvarsérlegagleðilegtaðfylgjastmeðþvíaðfjöldiungakomstáleggog
varðfleygurþráttfyriraðnokkuðbæriáágangikjóasíðustuvikurnar.

Kríurkomuungumálegg

Ljósm. GJO/nær mynd

Fréttirúr
starfi

Nesklúbbsins

Arn ar, Magn dís, Steinn Baug ur, Krist inn Arn ar og Jón hampa verð laun um 
sín um í blíð unni. Ljósm. HÓ

Styrkt ar og sjón varps mót
ið Ein víg ið á Nes inu var haldi í 
18. sinn á Nes vell in um á frídegi 
versl un ar manna. 

Einsogævinlegavoru10afbestu
kylfingumlandsinssamankomnir
tilþessaðkeppaáþessuskemmti
legastamótiársinsaðmatibæði
keppendaogáhorfenda.Áfjórða
hundraðmannsfylgdustmeðfrá

bærumtilþrifumkylfingannasem
laukmeðsigriKristjánsÞórsEin
arssonar úr Golfklúbbnum Kili í
Mosfellsbæ.

Óumdeilanlegur sigurvegari
dagsins var síðan Styrktarfélag
barna með einhverfu sem hlaut
einamilljónkrónaístyrkfráDHL,
semveriðhefurstyrktaraðilimóts
insfráupphafi.

EinvígiðáNesinu

Fjöldi manns fylgd ist með skemmti legri 
keppni. Ljósm. GJO/nær mynd

Krist ján Þór Ein ars son GKJ, Rann veig 
Tryggva dótt ir frá Styrkt ar fé lagi barna 
með ein hverfu og Caroline Lefort 
full trúi DHL. Ljósm. GJO/nær mynd

Elstaopnagolfmót
landsins



Nes frétt ir 13

17 ára reynsla og
þekking í sölu fasteigna ANDRI SIGURÐSSON

Löggiltur fasteignasali

s. 690 3111www.frittsoluverdmat.is

Það er orð ið ár visst að bjóða í 
vöfflu kaffi og kynn ingu á vetr ar
starfi fé lags og tóm stunda starfs 
eldri bæj ar búa á Sel tjarn ar nesi í 
upp hafi vetr ar ann ar.  

Í vetur verður fjölbreytt dag
skráþarsemallirsemáhugahafa
áfélagsstarfiogtómstundumættu
að geta fundið eitthvað við sitt
hæfi.Reynteraðhaldasvipuðu
sniðiogundanfarinmisseriáfastri
dagskiptridagskráþóalltafkomi
eitthvaðnýttinnogannaðfalliút.
Þaðerkaffihittingurallamorgnaá
Skólabrautinnikl.10.30,þarsem
allireruvelkomnir.Handavinn
an verður tvisvar í viku ásamt
ýmsumnámskeiðumsemverðaí
boði;leiroglist,gler,bókbandog
bókmenntanámskeið.  Einhvers
konarhreyfingeríboðialladaga
einsogsund,ganga, leikfimiog
botsía.Þaðverðursungið,haldin
skemmtikvöld,borðaðsamanog
dansað, spilað bingó, félagsvist
oglomberoghorftákvikmyndir.
Timburmennogbragðlaukarhitt
ast,góðsamvinnaermeðfélags
starfinuogkirkjunni,bókasafninu,
tónlistarskólanum og Selinu og

fáumviðörugglegaaðnjótafram
lagsfráþeimívetur.Fariðverð
uríferðalög,leikhúsogýmislegt
fleira.

UngafólkiðokkaráNesinusá
umskipulagfélagsstarfsinsmeð
eldri bæjarbúum í sumar. Þau
Hannes,SærósogTómasvoruí
forsvariþettaárið.Boðiðvarupp
á tölvunámskeið, göngur, ýmsa
leiki og annarskonar skemmt
an.Almennánægjaermeðþetta
samstarfogumleiðogviðþökk
umsamverunaísumarþáhugs
umviðmeðtilhlökkuntilvetrar
samvinnunnar,eneinsogundan
farnatvoveturverðursamvera
yngri og eldri í félagsmiðstöð
unga fólksins Skelinni síðasta
miðvikudagímánuðikl.20.00og
eru allir hjartanlega velkomnir.
Þeirsemeigagóðarhugmyndir
eðatillöguraðdagskrárliðum,eða
hafatengslviðmenneðamálefni
semgamanværiaðbjóðauppá,
endilegakomiðþeimáframfæri
viðforstöðumann.

Vinnumsamanaðþvíaðgera
starfiðfjölbreyttogskemmtilegt.

Félagsstarfeldribæjarbúa
áSeltjarnarnesi

Vöfflukaffi/kynningávetrarstarfinu
íFélagsheimiliSeltjarnarness

þriðjudagurinn2.septemberkl.15.

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

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

Sverrir 
Einarsson

Kristín 
Ingólfsdóttir

Hinrik
Valsson Með visemd

Jón Ingvar Jónasson, bæjarverkstjóri

Ökum varlega!
Skólarnir eru að byrjaðir!
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GETRAUNANÚMER

GRÓTTUER

170

Gróttukrakkar
áSpáni

Strák arn ir í 3. flokki Gróttu 
héldu í júlí á al þjóð lega knatt
spyrnu mót ið Costa Blanca Cup 
sem hald ið er á Benidorm. Alls 
fóru 26 dreng ir í ferð ina og sendi 
Grótta 15ára og 16ára lið til leiks. 
Eft ir mörg dramat ísk augna blik í 
riðla keppn inni end uðu bæði lið í 
Búr slit um en 15ára lið ið fór alla 
leið í úr slita leik Búr slit anna. 

ÞarurðuGróttumennaðjátasig
sigraða32gegnsterkuliðiToledo
írafmögnuðumspennuleik.Stelp
urnarí3.flokkiGróttu/KRtókuþátt
íBarcelonaCup ívikunniáund
an.Mótiðernýttafnálinniogekki
mörg lið í hverjum aldursflokki.
Gróttu/KRstelpurnar lékumarga

flottaleikiviðbæði2.og3.flokks
liðáfrábærumvöllumínágrenni
Barcelona og enduðu í 2. sæti í
3.flokkskeppninni.Íbáðumferð
umheimsóttukrakkarnirstrandir
ogskemmtigarðaogvarstemning
ingóðfrámorgnitilkvölds.Þaðer
gríðarlegreynslafyrirungaknatt
spyrnumennog konuraðkeppa
við suðræn lið í steikjandi hita
undir eftirliti dómara sem flauta
viðminnstusnertingu.Þaðerlíka
óhættaðsegjaaðferðirnarhafieflt
liðsandannogaðallirhafikomið
heimmeðdýrmætarminningar í
farteskinu,jafntleikmenn,þjálfarar
ogfararstjórar.

Í 4. flokki kvenna hjá Gróttu/KR 
æfa 37 stelp ur und ir stjórn þeirra 
Magn ús ar Arn ar og Bojönu Bes ic. 
Yngra árið fór með tvö lið á Coca 
Cola mót ið á Ak ur eyri sem hald
ið var seinni part inn í júlí. Alið ið 
komst í Aúr slit þar sem leik ið var 
við Alið Þórs, HK og KA en Blið ið 
lék í Búr slit um. 

Stelpurnarsýndufrábæratakta
allt mótið og áttu í fullu tré við
stelpur sem margar voru árinu
eldri.Margtskemmtilegtvargert
utanfótboltans,meðalannarsfar
ið ísundog lokakvöldiðvarball
í Sjallanum sögufræga í miðbæ
Akureyrar.Allshéldu13stelpurá
eldraárinutilDanmerkurnokkrum
dögumsíðarástórmótiðDanaCup
þarsem20þúsundungmennifrá
öllumheimshornumkomasaman
ogspilafótbolta.Gróttu/KRstelp
urnarhöfnuðuí2.sætiriðilsinsog
lékuviðsænskastórliðiðPiteåIFí
32liðaúrslitum.Þarlékustelpurn

arafNesinuogVesturbænumvið
hvurn sinn fingur og sigruðu 20
ogkomustí16liðaúrslitsemvoru
spiluðseinnasamadag.Þarvirtist
orkanuppurinenglæsilegurárang
urenguaðsíður.Öll ferðingekk
frábærlegaogvarandinníhópnum
magnaður.

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

Akureyriog
DanaCup

Síma mót ið var hald ið helg ina 17.  20. júlí í Kópa vogi þar sem 712 
ára stelp ur frá öll um helstu fé lög um lands ins mættu gal vask ar til 
leiks. Grótta sendi tvö lið til keppni í 5. flokki og tvö lið í 6. flokki að 
þessu sinni og stóðu Gróttu stúlk urn ar sig með stakri prýði. 

Alið6.flokksfórhamförumseinnitvodaganaogtryggðisérbikar
eftirgóðasigraáliðumáborðviðFjölni,ÍR/LeikniogVíkingi2.Blið6.
flokksinsáttieinnigflottasprettienliðiðbyrjaðiílágumstyrkleikaflokki
ogvannsiguppalladagana.Stelpurnarí5.flokkivorueinnigístuðien
Aliðiðbyrjaðiíoflágumstyrkleikaflokkiogvannsiguppeftirþvísem
leiðámótið.StelpunumíBliðinutókstaðvinnatvoleikiámótinuen
uppúrstendurgríðarlegbaráttaogstórstígarframfarireftirþvísem
leiðáhelgina.GóðuSímamótilokiðhjáGróttustelpunumenmótiðer
ánnokkursvafamikilogjákvæðupplifunfyrirframtíðarknattspyrnu
konurþessalandsogforeldraþeirraekkisíður.

StuðáSímamóti

Mik il þátt taka var í hand bolta 
og af reks skóla Gróttu í ár. Nokk
uð á ann að hund rað krakk ar voru 
skráð ir til leiks og stjórn end ur skól
ans voru Arn dís Mar ía Er lings dótt
ir og Dav íð Örn Hlöðvers son auk 
þess sem fleiri góð ir leið bein end
ur og gesta þjálf ar ar voru þeim til 
halds og trausts.

Námskeiðin fóru fram í íþrótta
húsiSeltjarnarnessenstórisalurinn
oglitlisalurinnvorubáðirnotaðir

undir æfingarnar. Handboltaskóli
Gróttuerhugsaðurfyrirbörnfædd
2008ogfyrreðaþaubörnsemfæru
í1.til6.bekknæstavetur.Aukþess
varhaldinnsérstakurafreksskólifyr
irþásemeruaðfaraí7.til10.bekk
næsta vetur.  Æfingarnar í hand
boltaskólanumerubyggðarþannig
uppaðleikirogýmsaræfingareru
teknarfyrirfyrrihlutadags,eneftir
nestistímannerfariðmeiraíspillík
aræfingar,hraðaupphlaupogspil.

Mikilþátttakaíhandbolta
ogafreksskólanum

3. flokkur karla á Spáni.

3. flokkur kvenna Gróttu/KR á Spáni.

Hressar stelpur á Dana Cup.
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Hringbraut 119 
Sími: 562 9292

Hvað met ur þú mest í fari ann arra?  
Heið ar leika.
Hvern vild ir þú helst  hitta?  
Hill ary Clint on.
Upp á halds vef síða?  grotta sport.is
Hvað vild ir þú helst fá í af mæl is
gjöf?  Gott veð ur þar sem ég á af mæli 
í jan ú ar.
Hvað mynd ir þú gera ef þú ynn ir 
5 millj ón ir í happ drætti?  Fara með 
fjöl skyld una til út landa.
Hvað mynd ir þú gera ef þú vær ir 
bæj ar stjóri í einn dag?  Byrja á stækk
un Íþrótta mið stöðv ar inn ar.
Að hverju stefn ir þú í fram tíð inni?  
Að bæta mig sem ein stak ling og sigr ast á 
hind un um sem verða á lífs leið inni.
Hvað gerðir þú í sum ar frí inu?  
Ferð ast með fjöl skyld unni.

Seltirn ing ur mán að ar ins að 
þessu sinni er Ásta Sig valda dótt
ir, verk efna stjóri Íþrótta fé lags
ins Gróttu en laug ar dag inn 30. 
ágúst verð ur inn ár legi Gróttu
dag ur á Gróttu velli. Þar kem ur 
Gróttu fólk og vel unn arar sam an, 
grill a pyls ur og skemmta sér og 
öðr um. Um kvöld ið verð ur svo 
hið ár lega Stuð ball í Hertz höll
inni og að þessu sinni eru það 
Ingó og Veð urguð irn ir sem leika 
fyr ir dansi.

Fullt nafn?  Ásta Sig valda dótt ir.
Fæð ing ar d. og ár?  18. jan ú ar 1971.
Starf?  Verk efna stjóri Íþrótta fé lags ins 
Gróttu.
Farartæki?  Toyota Land Cuiser.
Helstu kost ir?  Já kvæð og úr ræða góð.
Eft ir læt is  mat ur?  Hrossa lund með 
bé arna ise sósu.
Eftirlætis tónlist?  Kaleo.
Eft ir læt is í þrótta mað ur?  
Guð jón Val ur Sig urðs son.
Skemmti leg asta sjón varps efn ið?  
Grey’s Anatomy.
Besta bók sem þú hef ur les ið?  
Gaml ing inn sem fór út um glugg an.
Uppáhalds leikari?  Scar lett Jo hans son.
Besta kvik mynd sem þú hef ur séð?  
We are the Mill ers.
Hvað ger ir þú í frí stund um þín um?   
Ferð ast með fjöl skyld unni og lík ams rækt.
Fallegasti staður sem þú hefur 
komið á?  Ás byrgi og Hljóða klettar.

SELTIRNINGUR MÁNAÐARINS

„Sundbolti“á
N1móti

N1mót ið var hald ið á Ak ur eyri dag ana 2. til 5. júlí en það er „heims
meist ara keppni” 11 til 12 ára stráka á Ís landi. Grótta tefldi fram fjór um 
lið um og var spil að ur skemmti leg ur og góð ur fót bolti alla helg ina. 

Þósvoaðrigninginhafiáköflumveriðansimikilþávarekkiaðsjáað
Gróttukapparnirunguværuaðmissaþróttinn.Mennskelltuséreinfaldlega
íregngallannundirkeppnisbúninginnogáframvarhaldiðaðspila.Dliðið
fórallaleiðí8liðaúrslitþarsemokkarmenntöpuðufyrirFylkiíæsispenn
andileik.HerslumuninnvantaðiofthjáAliðinuenstrákarnirtöpuðuþrem
urspennandileikjummeðeinumarki.Brekkanvarbröttímörgumleikjum
BliðsinsenmikilreynslafyrirGróttustrákanasemallirvoruáyngraári.
FramfarirliðsmannaEliðsinshafaveriðgríðarlegarátímabilinuogáköfl
umsýndumstrákarnirsannkallaðansambaboltaírigningunniáAkureyri.

Nesstofa
- Hús og saga -

Ný sýning í Nesstofu sem fjallar 
um húsið og landlæknisembættið

 sem stofnað var árið 1760.

Opið daglega frá 
14. júní - 31. ágúst

kl. 13-17.

Nesstofa er hluti af húsasafni
Þjóðminjasafns Íslands. 

Nánari upplýsingar:
í síma 595 9100 eða 530 2200

www.thjodminjasafn.is



Holtagarðar & Smáralind & Kringlan & Garðabær & Hringbraut

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

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

og frá kl. 8 - 17 um helgar.

Verið hjartanlega velkomin.
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