
Mikið fjölmenni tók þátt í af mæl is fagn aði Sel tjarn ar nes bæj ar 9. apr íl sl. en þá 
voru lið in 40 ár frá því sveit ar fé lag ið öðl að ist kaup stað ar rétt indi. Þess um tíma
mót um var fagn að víða um bæ inn með dag skrá þar sem mið að var við að flest ir 
finndu eitt hvað við sitt hæfi. Bær inn var skreytt ur hátt og lágt, stofn an ir og fyr ir
tæki opn uðu dyrn ar og buðu bæj ar bú um upp á af slætti og önn ur til boð.  

AðaldagskráafmælisinsfórframáEiðistorgiþarsemÓlafurRagnarGrímsson
forsetiÍslandsogSeltirningurtilmargraáraogÁsgerðurHalldórsdóttirbæjarstjóri
fluttuávörp.Ýmsirlistamennkomufram.JóhannHelgasonfluttilagsittSeltjarnarnes
viðtextaKristjánsHreinssonarásamtFriðrikVigniStefánssyni,GuðjóniÞorlákssyni
ogkórumafSeltjarnarnesi.Leikskóla-oggrunnskólakórarnirásamtKóreldriborgara
sunguvalinlögundirstjórnInguBjargarStefánsdótturogÓlafarMaríuIngólfsdótt-
ur.UngmenniúrSelinufluttuatriðiúrBugsyMaloneoghljómsveitinHvítirHrafnar
ogsöngkonanMargrétA.Þorgeirs-ogÖnnudóttirfluttutónlist.Opnuðvarsýning
þriggjamyndlistarkvennaafNesinu;þeirraGuðrúnarEinarsdóttur,KristínarGunn-
laugsdótturogSigrúnarHrólfsdóttiríEiðisskeriognefnistsýningþeirraNágrannar.
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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

Fjölmenni á 40 ára 
af mæl is há tíð

Ægisíða 121
Sími 551 1717

Opið alla virka daga
frá kl. 10 – 17.30. 

Fjöldi manns hlýddi á af mæl is dag skrá á Eiðis torgi.



Góð inn heimta út svara og auk
ið fram lag úr Jöfn un ar sjóði skapa 
mun betri nið ur stöðu sam stæðu
árs reikn ings Sel tjarn ar nes bæj ar 
fyr ir árið 2013 en áætl an ir gerðu 
ráð fyr ir. Rekstr ar nið ur staða árs
ins er já kvæð um 354 m.kr. sam an
bor ið við áætl un 18 m.kr. Ás gerð
ur Hall dórs dótt ir bæj ar stjóri seg ir 
þessa góðu af komu helg ast með
al ann ars af því að fram lög frá 
Jöfn un ar sjóði reynd ust hærri en 
reikn að var með í fjár hags á ætl un 
og inn heimta eldri út svar krafna á 
ár inu hafi far ið langt fram úr því 
sem gert hafði ver ið ráð fyr ir.

Heildarskuldirogskuldbindingar
nemaum1.699m.kr.oghafalækk-
aðum118m.kr.ámilliára.Skulda-
hlutfaller55%semermeðþvíallra
lægstaálandinu.Þessigóðarekstr-
arniðurstaðaogsterkfjárhagsstaða
bæjarfélagsinssýnaennogaftur
þannstöðugleikasemríkthefurí
stjórnbæjarinsáliðnumárum.

Ásgerðurkveðstafaránægðmeð
þessajákvæðuniðurstöðu.„Éger
sérlega ánægð með að geta lagt
framársreikning2013semsýnirað
öllhelstumarkmiðumreksturbæj-
arfélaginshafagengiðeftir.Þessum
góðaárangrierfyrstogfremstsam-
hentuátakistarfsmannabæjarins
aðþakka,vönduðumkostnaðará-
ætlunumogmiklumagaírekstri.

Álögumáíbúahefurveriðhald-
ið í lágmarki og gjaldskrár bæj-

arins hefur lækkað að raungildi
síðustuár.

Ílykiltölumkemurframaðskatt-
tekjurnema546þús.kr.áíbúaog
skuldiráíbúaíárslok2013námu
167þús.kr.Tilsamanburðarnámu
meðalskuldir á íbúa höfuðborg-
arsvæðisins1.945þúskr.íárslok
2012eðau.þ.b.tólfsinnumhærra
enáíbúaáSeltjarnarnesi.

Íbúum Seltjarnarness um 1,1%
milliáranna2012og2013ogvoru
íbúar4.376þann1.desember2013.
Ársreikningurinn verður lagður
framtilfyrriumræðuáfundibæjar-
stjórnar15.apríl.

ÚT GEF ANDI:Borgarblö›,Eiðistorgi13-15,170Seltjarnarnes,Pósthólf172.S: 511 1188 • 552 1953 • 895 8298
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Nesfréttir koma út mána›arlega og er dreift frítt í hvert hús á Seltjarnarnesi
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www.borgarblod.is

Sel tjarn ar nes bær
40 ára

Leið ari

Eru engir Framsóknarmenn
á Nesinu?

Nesbúinn

Seltjarnarnesbærvar40ára9.apríl.HaldinvarhátíðarsamkomaáEiðistorgi
semtókstvirkilegavel,fjölmennimættiogmikiðvarumdýrðir.Efsaga
Seltjarnarneshreppshinsgamlaerskoðuðmásjáaðhreppurinnnáðiuppí

Bláfjöll,aðGarðabæogaðMosfellsbæfyrirum150árum.Svosmákvarnaðistúr
gamlahreppnumgegnumárin.UmþettamáalltlesaíSeltirningabóksemkomút
árið1991.SkipunkomfráKaupmannahöfnárið1786umaðhreppurinnafhenti
landundirbýliðReykjavíkogsvohófstþróuninsvokollafkolli.Laugarnesiðog
Kleppsvæðið1894,Breiðholtið,Bústaðarhverfiðárið1923,Skildinganesið1932
ogKópavogurárið1948.AlltþettalandvarundirSeltjarnarneshreppnumhinum
gamla.Síðanhefurmikiðvatnrunniðtilsjávar.Árið1974varSeltjarnarneshrepp-
urgerðuraðkaupstað.Seltjarnarnesbærerekkiskuldsettbæjarfélag.Gertvarráð
fyriraðtekjuafgangursíðastaáryrði18milljónirenþegaruppvarstaðiðvarhann
um350milljónir,semskíristafþvíaðeldrigjöldinnheimtustmunbeturenáætlað
varogsvofengustumtalsverthærriupphæðirúrJöfnunarsjóðisveitarfélaganna
engertvarráðfyrir.Þettasýnirsterkafjárhagsstöðubæjarfélagsins.

Slæm staða þjóð ar bús ins
ÁsamatímaerstaðaþjóðarbúsÍslandsafarslæm.Þjóðinígjaldeyrishöftumog

skuldirerumjögmiklar.Ríkistjórnsemnúerviðvöldætlaraðreynaaðlokaeinu
leiðinnisemviðgetumáttútúrþessumhöftumogþessuástandimeðþvíaðslíta
viðræðumviðESBogerubúniraðgefasérniðurstöðurúrviðræðumfyrirfram–við-
ræðumsemekkitókstaðljúka.HreggviðurJónssonformaðurViðskiptaráðssagðií
viðtaliísíðustuvikuaðkrónankostaðiÍslandámilli100til150milljarðakróna.Okk-
urmunarumminna.Enþarsemsérhagsmunireruteknirframyfiralmannahagsmuni
erekkivonágóðu.SvohefurÓlafurRagnaGrímssonforsetiveriðaðblandasérí
ESBunræðuna.ForsetiÍslandsáekkiaðveriðaðskiptasérafpólitík.

Sími: 565-7070
100% endurgreiddur vsk af vinnu

Rekst ur inn mun 
betri en áætl an ir
gerðu ráð fyr ir



Með Afsláttarþrepum Orkunnar býðst Orkulyklahöfum stighækkandi afsláttur af eldsneyti 
hjá Orkunni í takt við aukinn fjölda keyptra lítra í mánuðinum á undan hjá Orkunni og Shell. 
Þín stöð bætist við Afsláttarþrep Orkunnar og verður afslátturinn þannig að hámarki 10 kr.

Skráðu þig í Afsláttarþrep Orkunnar á orkan.is og 
hámarkaðu afsláttinn þinn.

Sjá nánar á www.orkan.is

AFSLÁTTUR VINSTRI HÆGRI!

Símanúmer þjónustuvers: 578 8800 

www.orkan.is/afslattarthrep

Hámarkaðu afsláttinn

Afsláttarþrep Orkunnar

Þín stöð

ÞREP 1  0-50L = 5 kr. afsl.

ÞREP 2  50-150L = 7 kr. afsl.

ÞREP 3  150L+ = 10 kr. afsl.

3 kr. 2 kr. Þín stöð

5 kr. 2 kr. Þín stöð

8 kr. 2 kr. Þín stöð

7KR

5KR

10KR 

0-
50

L  
    

     
  50-150L           150L +
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Bæj ar stjórn Sel tjarn ar ness hef
ur sam þykkt sam hljóða með sjö 
at kvæð um að taka kauptil boði frá 
Novus fast eigna fé lagi í lóð ina við 
Hrólfs skála mel 1 til 7  að upp hæð 
327.500.000 króna. 

Fjárhags-oglaunanefndSeltjarn-
arnesshafðiáðurlagttilviðbæj-

arstjórnina að kauptilboðið yrði
samþykkt.Bæjarstjórnhefureinnig
samþykktsamkomulagumkostn-
aðarskiptinguviðTenorehf.vegna
verklegra framkvæmdaviðbygg-
ingubílageymsluvegnalóðarinnar
Hrólfsskálamels1til7semþegar
hafaáttsérstað.

Fengu 327 milljónir fyrir 
Hrólfs skála mel 1 til 7

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.

Bæj ar mála fé lag Sel tjarn ar ness 
sem býð ur fram Neslist ann hef ur 
stillt upp á list ann fyr ir sveit ar stjórn
ar kosn ing arn ar í vor. Árni Ein ars
son, nú ver andi bæj ar full trúi list ans, 
skip ar áfram fyrsta sæt ið. List inn er 
skip að ur átta kon um og sex körl um. 
Yngsti fram bjóð and inn er átján ára 
en sá elsti á sjö tugs aldri.

Neslistinnívorersvonaskipaður:
1.ÁrniEinarsson,bæjarfulltrúi
ogframkvæmdastjóri,uppeldis-
ogmenntunarfræðingur.
2.HildigunnurGunnarsdóttir,
náms-ogstarfsráðgjafiog
framhaldsskólakennari.
3.BrynjúlfurHalldórsson,
matreiðslumeistari.
4.IngunnHafdísÞorláksdóttir,
skólaritari.
5.RagnhildurIngólfsdóttir,arkitekt.
6.OddurJónasJónasson,þýðandi.
7.RánÓlafsdóttir,laganemi.
8.GuðbjörgEvaPálsdóttir,
menntaskólanemi.
9.AxelKristinsson,þjálfari.

10.HalldóraJóhannesdóttirSanko,
þroskaþjálfi.
11.BjörgvinÞórHólmgeirsson,
handknattleiksmaður.
12.HelgaCharlotteReynisdóttir,
leikskólakennari.
13.JensAndrésson,vélfræðingurog
öryggisfulltrúi.
14.KristínÓlafsdóttir,sérfræðingurí
eiturefnafræðiogdósentv/HÍ.

BæjarmálafélagSeltjarnarnesshef-
urboðiðframNeslistannviðsveit-
arstjórnarkosningar frá stofnun
félagsinsárið1990ogátt fulltrúa í
bæjarstjórní24ár.Tilgangurfélags-
inseraðstillasamanstrengi,styrk
ogmöguleikafélagshyggjufólksáSel-
tjarnarnesitiláhrifa.Bæjarmálafélag
Seltjarnarnesseropinnogaðgengi-
legurvettvangur fyrirþásemvilja
leggja málefnum Seltjarnarness lið
meðfélagshyggju,jafnrétti,lýðræði,
umhverfismálogopnastjórnsýsluað
leiðarljósi.Félagiðert.d.ákjósanleg-
urvettvangurfyrirþásemekkivilja
afmarkasigviðhefðbundnastjórn-
málaflokkasemstarfaálandsvísu.

Árni áfram odd viti 
Neslist ans

Hluti frambjóðenda Neslistans.



Sel nestríó ger ir nú víð reist 
en fjöl breytt sam spil er ávallt til 
stað ar í Tón list ar skóla Sel tjarn
ar ness. Í vet ur hef ur ver ið starf
rækt tríó, sem hald ið hef ur tón
leika víða á höf uð borg ar svæð inu 
nú í mars mán uði. Sel nestríó, sem 

sam anstend ur af flautu, víólu og 
pí anói. Þetta eru tveir fram halds
nem end ur við skól ann á flautu og 
víólu ásamt Hall dóri Vík ings syni 
pí anó kenn ara, sem leið ir æf ing ar í 
kamm er tón list við skól ann.

ÁflautuerAriHörðurFriðbjarn-

arson, sem hefur verið nemandi
JónsGuðmundssonarflautukenn-
ara fráhaustinu2004.Hannerá
öðruáriíMR.ÁvíóluerEddaRún
Gunnarsdóttir,nemandiHelguÞór-
arinsdótturvíólu-ogfiðlukennara.
Húnhóftónlistarnámhausið2002,
oglærðiáfiðluáðurenhúnfóryfir
á víólu. Hún lýkur stúdentsprófi
viðMRívor.Mikilvægteraðlangt

komnir nemendur fái reynslu af
tónleikahaldiogeinnigtækifæritil
aðspilakammertónlist,semgerir
miklarkröfurtilflytjendaísamspili
endaerþáenginnstjórnandinn.Á
efnisskráSelnestríóseruverkeftir
ReynaldoHahn,WolfgangAmadeus
MozartogMaxBruchaukbreskra
ogískraþjóðlaga.
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Sel nestríó ger ir víð reist

Auglýsing vegnA 
sveitArstjórnArkosningA

á seltjArnArnesi

Framboðsfrestur vegna sveitarstjórnarkosninga á Seltjarnarnesi, sem fram skulu fara laugardaginn 31. maí 
2014, rennur út laugardaginn 10. maí 2014 kl. 12:00 á hádegi.
Yfirkjörstjórn tekur á móti framboðslistum þann dag á milli kl. 11:00 og 12:00 á bæjarskrifstofu Seltjar-
narnesbæjar, I. hæð, að Austurströnd 2 Seltjarnarnesi.

Kjörskrá Seltjarnarnesbæjar liggur frammi, almenningi til sýnis frá og með 20. maí 2014, í þjónustuveri
1. hæð á bæjarskrifstofum Seltjarnarness Austurströnd 2, á opnunartíma skrifstofunnar. 
Athugasemdum við kjörskrá skal beint til bæjarstjórnar.
Bent er á kosningavef Innanríkisráðuneytisins www.kosning.is
Ertu á kjörskrá?  Uppfletting á slóðinni http://www.kosning.is/sveitarstjornarkosningar/kjorskra/

Fh. Yfirkjörstjórnar Seltjarnarnesbæjar
Pétur Kjartansson

FrAmboðslistAr og FrAmlAgning kjörskrár

Selnestríó klárt í slaginn.
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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Vild um forð ast að verða 
gleypt af stóra bróð ur

Í til efni 40 ára kaup stað ar rétt
inda Sel tjarn ar nes bæj ar, áttu 
Nes frétt ir við tal við Magn ús 
Er lends son, fyrr um for seta 

bæj ar stjórn ar til margra ára og 
inntu eft ir sögu bæj ar fé lags ins og 
ástæð um þess að sótt var um að 
breyta sveit ar fé lag inu úr hrepp í 
kaup stað.

HannsegiraðSeltjarnarneseigi
sérlangasögu.“Heimildireruum
byggðhéralltfrástuttueftirland-
nám. Hinsvegar eru elstu bæjar-
stæðihorfinísævegnalandeyðing-
ar.Síðastabæjarstæðiðerfrá1829
þarsemnúerEiðistorg.Seltjarn-
arnesvarhreppsfélagallttilársins
1974.Fyrráárumáttihreppurinn
mikiðland,t.d.þarsemKópavogs-
kaupstaðurstendurídag.

Hvaðolliþvíaðhreppurinnmissti
yfirráðyfirKópavogi?

“Jú, uppúr seinni heimstyrjöld
byrjaðibyggðaðaukastíKópavogi.
Þar kom að þeir sem þar bjuggu
fengumenníhreppsnefndSeltjarn-

arnessogstuttuseinnagerðuþeir
hinirsömukröfuumslitviðSeltjarn-
arneshrepp.Þáupphófstmikilorra-
hríðsemendaðimeðstofnunKópa-
vogsbæjarárið1948.

Hvernig stóðu mál þá í
Seltjarnarneshreppi?

Þá var Seltjarnarnes fámennt,
égleyfiméraðsegja–nærfátækt
hreppsfélagmeðinnanviðþúsund
íbúa.

Hvaðollihelstþeimstórubreying
umsemhafaorðið?

LandeigenduráNesinuhófuað
selja spildur úr sínum eignalönd-
um. Glöggskyggnir athafnarmenn
í höfuðborginni keyptu t.d. mik-
iðlandsvæðisemkirkjanhafðiátt.
Neskirkjareisaðhlutafyrirþaðfé
semþarfékkst.Þessirmennvoru
allirþekktirborgararásínumtíma,
t.d.VilhjálmurÞórforstjóriSÍS,Jón
ÁrnasonbankastjóriLandbankans,
JónasHvannbergskókaupmaðurog
BjörnÓlafssonfyrrumráðherra,oft

kenndurviðCocaCola.Þessirmenn
og síðan þeirra afkomendur hófu
söluálóðum.Hreppurinnhafðilát-
iðgeradeiliskipulagogfyrrenvarði
fjölgaðióðflugaíhreppnum.

Hverjirvoruíforystuhreppsins?
Lengst af voru það ábúendur í

hreppnumognæralltafsjálfskip-
aðir. En árið 1962 ákváðu sjálf-
stæðismenníhreppnumaðbjóða
framflokkslista.Íkosningumþaðár
fengusjálfstæðismennmeirihlutaí
hreppnefndogsámeirihlutihefur
haldiðíhvorkimeiranéminnaen
í52ár,semereinsdæmiííslenskri
stjórnmálasögu.

Enhvernigorsakaðistaðþiðurðuð
aðbæjarfélagi?

Áþessumárum,reyndareinsog
nú,voruuppiháværarraddirsem
tölduaðinnlimabæriSeltjarnarnes-
hreppíhöfuðborgina.Rökinvoru
ákaflegaléttbær,okkurmyndivegna
beturundirstjórn“stórabróður”.
Núvorugóðráðdýr–reyndarrán-

dýr.Viðíhreppsnefndákváðumað
sækjaumtilAlþingisaðviðfengj-
umkaupstaðarréttindi,vitandiað
enginnkaupstaðurálandinuhefði
veriðinnlimaðuríannankaupstað.
Sjálfurtalaðiégviðallaþingmenn
Reykjaneskjördæmis, reyndar oft
ogmörgumsinnumviðsumaþeirra.
Máliðvaralgjörlegaópólitíkst.All-
ir hreppsnefndarmenn sammála.
Vildumforðastað“verðagleyptiraf
stórabróður.”

Hvernigfórmálið?
Alþingisamþykktiþann9.apríl,

1974–ánmótatkvæða–kaupstað-
arréttinditilhandaSeltjarnarnesi.
Þettavarreyndarsamadagsetning
og þegar herir Hitlers hernámu
frændþjóðirokkar,DaniogNorð-
mennárið1940–enþaðerönnur
saga.ViðSeltirningarvorumhins-
vegar komnir í höfn. Framhaldið
þekkjaflestir.Éggetbættþvívið,að
þegarégfluttimeðmínafjölskyldu
hingaðáNesiðíbyrjunársins1963,
varþaðvegnaþessaðhúseignirhér
vorualltað30%ódýrarieníhöfuð-
borginni.Þaðdæmihefurhinsvegar
íárannarásheldurbetursnúistvið.

Hvernigsérðuframtíðinafyrirþér?
“Við ákváðum á sínum tíma að

íbúafjöldibæjarinsyrðiíkringum
fimmþúsund.Súætlunstendur.Í
dagerumviðSeltirningarum4500.
Nær 90 íbúðir eru í farvatninu.
Kjarnimálsinserhinsvegar,aðþeir
semeinusinnihafa fluttáNesið,
hafanærallirsettséraðbúahértil
æviloka.Hærriogbetrieinkunnget-
urekkertbæjarfélagfengið,”segir
MagnúsErlendsson,fyrrverandifor-
setibæjarstjórnar.

Tilbúið á einungis 2-3 mín .
Ferskt og fljótlegt!

Magn ús Er lends son.

Haf inn er und ir bún ing ur við 
nýja til rauna bor holu við Bygg
garð stanga á Sel tjarn ar nesi. Sel
tjarn ar nes bær rek ur eig in hita
veitu og get ur með því móti boð
ið bæj ar bú um þjón ust una fyr ir 
afar sann gjarnt verð. 

Fyrstutilraunirviðaðborafyr-
irheituvatniáSeltjarnarnesifóru

framárið1965ogþógrunntværi
boraðkomhátthitastigvatnsins
mönnumstraxáóvart.Síðanþá
hafa fleiri holur verið boraðar.
Núeruvinnsluholurnarallsfjór-
ar,allarnorðanmegináNesinuog
borholurnarátta.Núbindamenn
vonirviðaðþarséaðfinnaeinu
heitustuuppsprettuna.

Und ir bún ing ur að 
nýrri bor holu haf inn



Holtagarðar & Smáralind & Kringlan & Garðabær & Hringbraut

Bakarí Jóa Fel við Hringbraut
Opnunartímar um páskanna: 

Skírdagur, opið frá kl. 8 – 17.
Föstudagurinn langi – lokað.

Laugardagur fyrir páska, frá kl. 8 – 17.
Páskadagur – lokað.

Annar í páskum, opið frá kl. 8 – 16.

Verið hjartanlega velkomin.

*Samkvæmt greiningu Creditinfo.

*
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Sel tjarn ar nes kaup stað ur 
held ur upp á 40 ára kaup
stað ar af mæli 9. apr íl. 
Þann dag 1974 sam þykkti 

Al þingi án mót at kvæða kaup stað
ar rétt indi til handa Sel tjarn ar nesi. 
Bæj ar yf ir völd mót uðu síð an þá 
stefnu að íbú ar á Nes inu yrðu í 
kring um fimm þús und. Í dag eru 
um 4,500 íbú ar á Sel tjarn ar nesi og 
bygg ing allt að 90 íbúða eru í far
vatn inu. Ef lit ið er aft ur í tím ann 
til upp hafs sjö unda ár tug ar síð ustu 
ald ar voru íbúð ir um 30% ódýr ari 
á Sel tjarn ar nesi en í Reykja vík. 
Það dæmi hef ur snú ist veru lega 
við. En hvað ætla Seltirn ing ar að 
gera sér til daga mun ar í til efni af 
af mæl inu og hver er staða bæj ar
fé lags ins um þess ar mund ir.  

Ásgerðursegirspennandiverk-
efni að halda utan um afmælis-
dagskráSeltjarnarnesbæjar.Mál-
tækið segi að allt sé fertugum
færtogSeltjarnarnesbúiðaðslíta
barnskónumoghlaupaafsérhorn-
in.„Seltjarnarneskaupstaðurnúfull-
þroskaðsamfélagogfullskipulagt
ogbýðuruppáótaltækifærifyrir
fólkiðsemþarbýr.“Húnsegirað
áriðverðivarðaðviðburðumsem
tengjastafmælinu.„Þargetégm.a.
meðalannarsnefntútgáfuSeltirn-
ingabókarárafrænuformioggerð
nýrrarheimasíðufyrirbæinn.Gefa
á út veglegt afmælisrit auk þess
semreglubundnumhátíðumverð-
urgerthærraundirhöfðiafþessu
tilefni.Hvaðafmælisdaginnsjálfan
áhrærir,“heldurhúnáfram„erhug-
myndin að bjóða bæjarbúum að
komasaman,skapagóðastemn-
inguogtakaþátt íveisluhöldun-
um. Allan afmælisdaginn verða
stofnanirogfyrirtækiíbænummeð
glaðningoggleðiafýmsumtoga
fyrirbæjarbúa.Áafmælisdeginum
verðurafhjúpaðaðnýjueittveiga-
mestalistaverkSeltirninga,Skyg-
gnstbakviðtungliðeftirSigurjón
Ólafsson myndhöggvara, á torg-
inuámótumsundlaugarinnarog
heilsugæslunnar.“

Um 92% ánægð ir
Á Seltjarnarnesi eru 92% íbúa

ánægðirmeðbúsetuskilyrðibæjar-
félagsins,samkvæmtárlegriþjón-
ustukönnun sem Capacent gerir
meðal sveitarfélaga. Bærinn fær
einkunnina4,5af5mögulegumog
erþarmeðhæstueinkunnaföll-
umsveitarfélögumílandinuásamt
tveimur öðrum. Ásgerður segir
þjónustuSeltjarnarnessnjótaverð-
skuldaðrarviðurkenningarþriðja
áriðíröð.„Þegaráheildinaerlitið
útfráreynsluogálitiíbúaerSel-
tjarnarnesbær með hæsta stiga-
fjöldameðalbæjarfélagalandsins
ogefstálistanumáþessuári.Sel-
tjarnarnesbærtrónirí1.til3.sætií
nánastöllumþrettánþáttumkönn-
unarinnarsemspurtvarútíogá
metiðífimmþeirra.Þessijákvæða
niðurstaða undirstrikar jákvætt
viðhorfbæjarbúatilsamfélagsþjón-
ustunnarogerokkurhvatningað
haldaáframásömubraut.“

AnnaðáriðíröðerSeltjarnarnes
íbroddifylkingarþegarkemurað
þjónustu bæjarins við barnafjöl-
skyldur.„Börnineruframtíðinog
þvíeruniðurstöðurkönnunarinn-
argagnvartþeimmálaflokkiokkur
afar mikils virði. Fram kemur að
um78% íbúaSeltjarnarness eru
ánægðirmeðgrunnskólabæjarins
ogerumviðþaríöðrusætimeðal
sveitarfélagalandsins.Leikskólinn
nýtur 85% ánægju meðal bæjar-
búaogskiparsérþarífremsturöð
ásamttveimuröðrumbæjarfélög-
umálandinu.Samkvæmtkönnun-
inni eru um 91% bæjarbúa mjög
ánægðirmeðaðstöðutilíþróttaiðk-
unarogerSeltjarnarnesbærþarí
öðrusætiálandsvísu.“

Um hverfi og menn ing ar mál í 
há veg um

Ásgerðurbendiráeftilvillkomi
ekkiáóvartaðSeltjarnarneskaup-
staðurstingurönnursveitafélögaf
þegarkemuraðgæðumumhverf-
isogerþarmeðhæstueinkunná
landsvísuannaðáriðíröð.Menn-

ingarmálfágóðaumsögnbæjarbúa
enþarerbærinnmeðnæsthæstu
einkunnina á landsvísu og hvað
varðar þjónustu við fatlaða þyk-
iraðeinseittsveitarfélagálandinu
standaSeltjarnarnesiframar.Ánæg-
jaeldriSeltirningameðþjónustu
bæjarinsersúhæstasemmælist
álandinuannaðáriðíröðoghefur
aukistámilliára.„Niðurstaðaner
okkureinkaránægjulegþvíbærinn
hefur kappkostað að skipuleggja
nærþjónustuviðaldraðaísamráði
við þá sjálfa með það að mark-
miðiaðaldraðireigiþesskostað
búasemlengstáeiginheimili.Það
samræmisteinnigyfirlýstristefnu
félagasamtakaeldriborgara.“

Leið andi í æsku lýðs- 
og skóla starfi

„Bæjarstjórn og starfsmenn
bæjarfélagsinsleggjasigframum
að hlusta eftir hvaða þjónusta
skiptirmálifyrirbæjarbúa,“held-
urÁsgerðuráfram.„Aðbakiþeirri
aðferðafræðiliggursúsannfæring
okkaraðsamstarfiðskiliséríbetra
samfélagioghagkvæmarirekstri.
Seltjarnarneskaupstaður leggur
áhersluáaðNesiðverðiáframleið-
andiískóla-,æskulýðs-ogíþrótta-
starfiálandsvísu,þarsemlögðer
áhersla á jöfn tækifæri, árangur
ogvellíðan.“Ásgerðursegirgleði,
metnaðogfagmennskueinkenna
skólastarfiðáSeltjarnarnesi.Breyt-
ingarásviðimenntamálageriætíð
kröfur til þess að bæjarfulltrúar
haldi vöku okkar og reyni sífellt
aðgerabeturísamstarfiviðskóla-
stjórnendur.„Mikluskiptiraðvið
Seltirningar séum ávallt í farar-
broddi hvað varðar menntun og
nýbreytniískólastarfi.Seltirning-
arhafaumlangtskeiðlagtsigfram

umaðveraíforystuásviðiskóla-
mála og oftar en ekki uppskorið
ávinningþess.Mánefndafarsælt
samstarfámilliTónlistarskólans,
leikskólannaoggrunnskólans.“

Byggja 34 litl ar íbúð ir á 
Hrólfs skála mel

Erfitthefurveriðfyrirungtfólk
aðfestahúsnæðiánesinu,íbúðirn-
arhafaveriðdýraroglítiðframboð.
Ásgerðursegirþaðhafaveriðste-
fnubæjaryfirvaldaaðleitaleiðatil
aðaukasvigrúmíbygginguíbúða
fyriryngrafólkogeldrafólksem
villminnkaviðsig.„BæjarstjórnSel-
tjarnarnesshefursamþykktaðtaka
tilboðiíbyggingaréttinnaðHrólfs-
skálamel 1 til 7 á Seltjarnarnesi.
Þarverðabyggðar34 litlar tveg-
gja,þriggjaogfjögurraherbergja
íbúðiríþriggjatilfimmhæðafjöl-
býlishúsitilaðmætasíaukinnieft-
irspurneftirhagkvæmuhúsnæði.
Íbúðirnarverðahannaðarmeðþarf-
irungsfjölskyldufólksíhugasem
villkaupasérsínafyrstueðaaðra
íbúðogeinnigfyrireldrafólksem
kýsaðminnkaviðsig.Stefnterað
þvíaðíbúðirhússinsverðiíminni
kantinumeðaábilinu65til110fer-
metrar. Undirbúningur byggingu
fjölbýlishússinserþegarhafinnog
erstefntaðþvíaðafhendafyrstu
íbúðir snemma árs 2016. Hrólfs-
skálamelurerákjósanlegurstaður
fyrir þann markhóp sem Upphaf
fasteignafélagleggurhöfuðáherslu
á. Ínæstanágrennieruleikskóli,
grunnskóli,tónlistarskóli,líkams-
ræktogíþróttaaðstaða,sundlaug
ogönnurþjónustaíverslunarkjarn-
anumáEiðistorgi.“

Lægsta út svarspró sent an
Ásgerður bendir á að undir

stjórn sjálfstæðismanna hafi Sel-
tjarnarneskaupstaðurboðiðíbúum
sínum upp á lægstu útsvarspró-
sentusemþekkistílandinu,13,66%.
„Fjárhagsáætlunin fyrir næsta ár
ber vitni um ráðdeild og samfé-
lagslegaábyrgð.Seltjarnarneser
sjálfbærtbæjarfélagogmunsýna
jákvæðaafkomuírekstribæjarins
fyrir árið 2013, sem er forsenda
fyrirfrekariuppbygginguinnviða
samfélagsins.Rekstrarniðurstaða
Seltjarnarnesbæjarárið2013verð-
urbetrienáætlungerðiráðfyrir.
Allarkennitölurírekstristaðfesta
fjárhagslegan styrk bæjarins og
erskuldahlutfall55%semermeð-
allægstahlutfallhjásveitarfélagiá
landinu.Meðsamstilltuátakibæjar-
stjórnarogstarfsmannaSeltjarnar-
nesbæjarvarðreksturinnárið2013
mjöggóður.“

Seltirn ing ar eru ánægð ir

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

Ás gerð ur Hall dórs dótt ir.



Hjúkr un ar heim ili 
við Safna tröð

Gerterráðfyriraðnýtthjúkr-
unarheimiliáSeltjarnarnesiverði
tilbúið seinni hluta ársins 2015.
Ásgerðursegiraðsamningurhafi
verið undirritaður við velferðar-
ráðuneytið 30.12. 2010 um bygg-
ingu30rýmahjúkrunarheimilisá
Seltjarnarnesi. Samkvæmt samn-
ingnum mun Seltjarnarnesbær
leggjaheimilinutillóðogannast
hönnunogbygginguþess.Ákveðið
hefurveriðaðheimiliðverðibyggt
viðSafnatröð.Arkitektarhjúkrun-
arheimilisinsteljakostinnviðþá
staðsetningufelastíþvíhversurúm
lóðiner.Þaðbýðuruppátækifæri
tilaðreisahjúkrunarheimiliðsem
byggingu á einni hæð. Auk þess
býður lóðin við Safnatröð upp á
fjölbreyttari möguleika varðandi
aðkomuaðbyggingunni,enbæj-
arstjórn mun taka ákvörðun um
þessastaðsetninguánæstuvikum.“

Nátt úruperl an Grótta - 
um hverf is þing 

Ásgerður kveðst vera hæstá-
nægðmeðgóðaþátttökuogfjörug-
arogmálefnalegarumræðursem
sköpuðustáumhverfisþingi sem
umhverfisnefndSeltjarnarnessstóð
fyrirá liðnuári.Aðsögnhennar
mættuumeitthundraðmannsá
þingiðogfjölluðuumumhverfismál
út frá fjórumskilgreindummála-
flokkum.„Ísamgöngu-ogaðgengis-
málumlögðuíbúaráhersluábetri
samgöngurogaðstöðufyrirhjól-
reiðafólkaukþesssemkallaðvar
eftirbetristrætisvagnatengingum
við stofnleiðir og lykilstofnanir,“
segirÁsgerður,ogbætirviðaðmati
íbúafelistsérstaðabæjarfélagsinsí
lítilliumferð,stuttumveglengdum
innanbæjarogaðmiðbæReykjavík-
uraukþesssemstígakerfioggræn
svæði voru lofuð. Hvað orku- og
úrgangsmáláhrærir stendurvilji
flestratilaðnýtaaffallheitavatns-
insáhagkvæmanhátt.„Viðhöfum
yfireiginhitaveituaðráðasemer
meðgóðuvatnitilheilsubótaog
þaðeigumviðaðnýtaokkur.“


Af mörk un in er mik il væg

AðsögnÁsgerðarteljaíbúarSel-
tjarnarnesssigbúayfirríkrisér-
stöðuhvaðnáttúrufarvarðar.„Sér-
staðanfelstmeðalannarsíaðgengi
aðfalleguumhverfiviðbæjarfótinn
og ríku fuglalífi. Gróttan er talin
mikilnáttúruperlasemogVestur-
svæðin,fjaranogsjórinnsemreyn-
astmikiðaðdráttaraflfyrirheima-
mennogaðkomumenn.“Ásgerður
bendireinnigáaðafmörkunSel-
tjarnarnessmeðhafiðáþrjávegu
felistmikilsérstaða.Verulegaánæg-
jasémeðaðgengiaðopnumsvæð-
umogsamþættinguverndunarog

nýtingarnáttúruogútivistarsvæða.
Húnsegiraðáumhverfisþinginu
hafikomiðframóskiríbúaumað
notatrjágróðurmarkvissttilskjól-
myndunaríalmenningsrýmumog
aðútbúaaðstöðufyrirmatjurtar-
garða.Þáhafiveriðóskaðeftirþví
aðljúkainnanfimmáradeiliskipu-
lagisemvarðarafstöðutiluppbygg-
ingarylstrandar,golfvallaroghvers
kynsannarrarútivistaraðstöðu

Gatna þreng ing ar í Reykja vík 
skapa okk ur vanda

Ásgerður minnist að lokum á
skipulagsmáláhöfuðborgarinnar

sem eru mörgum Nesbúum hug-
leikinþessadagana.„Grannsvæði
Seltirninga, við Vesturhöfnina,
nálægtSlippnumogGrandanum,
ereittafalvarlegridæmunumum
ríkjandi óraunsæi og tillitsleysi.
ÞarnaliggurMýrargata,semmarg-
irSeltirningareigaóhjákvæmilega
leiðumoftádag,ogþvíeðlilegtað
þeirlátisigþróunsvæðisinsmiklu
skipta.Vaxandifjöldiatvinnufyrir-
tækjaerásvæðinu,aðógleymdu
olíugeymasvæðihöfuðborgarinnar
íÖrfirisey,semmargirtugirolíu-
flutningabílaakafráogtilmeðfarm
sinnhvernvirkandag.Hringbraut
þolirillameiriumferð.Þrenging-

aráhelstuumferðargötumínær-
liggjandihverfum,semhlutigegn-
umferðargætifærsttil,t.d.hinar
umdeildubreytingarHofsvallagötu.
Tryggjaverðuraðborgarbúarkom-
istgreiðlegaámilliborgarhlutaog
neyðarrýmingborgarhverfaverð-
ureinnigaðveraframkvæmanleg,
þóttvonaðséí lengstulögaðtil
slíkraaðstæðnakomiekki.Núver-
andi áform borgaryfirvalda auð-
veldaekkibílaumferðumMýrar-
götu,heldurþvertámótiþrengja
aðhenni,“segirÁsgerðurHalldórs-
dóttirbæjarstjóriaðlokum.
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Umferð 
hunda og katta 2014

Kotagrandi

BakkatjörnÖll umferð hunda 
bönnuð frá 1. maí til 15. júlí.

Orðsending til hunda- og kattaeigenda
Af gefnu tilefni vill umhverfisnefnd ítreka að frá og með 1. maí til 
15. júlí er með öllu óheimilt að vera með hunda á þeim svæðum 

sem tilgreind eru á þessu korti. Kattaeigendur eru hvattir 
til að setja á þá bjöllu og halda þeim frá þessum 

svæðum sé þess nokkur kostur. Þetta er vegna varpfugla. 
Hundabann gildir í Gróttu allt árið.

Umhverfisnefnd 
Seltjarnarness

Öll umferð fólks bönnuð 
frá 1. maí til 15. júlí. 

Suðurnes

Búðatjörn

Daltjörn

Grótta

G
ró

ttu
gr

an
di

Ráðagerði

Bygggarðar

Seltjörn

Snoppa

Hundabann gildir 
allt árið í Gróttu.
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Kári Rögn valds son í Val húsa
skóla bar sig ur úr být um í Stóru 
upp lestr ar keppn inni 2014 sem 
hald in var í safn að ar heim il inu við 
Vídalíns kirkju í Garða bæ mið viku
dag inn 26. mars, Í öðru sæti var 
Sig ur laug Brynj úlfs dótt ir einnig 
úr í Val húsa skóla og Gunn ar Berg
mann Sig mars son Fla ta kóla hafn
aði í 3. sæti.

Keppendurnirvoruþrettántals-
insogkomufráÁlftanesskóla,Flata-
skóla, Hofsstaðaskóla, Sjálands-
skóla,Vífilsskóla og Grunnskóla
Seltjarnarness,Valhúsaskóla.Þau
lásusamfelldantextaúrskáldsög-
unni Ertu Guð, afi? eftir Þorgrím
Þráinsson, ljóðaðeiginvalieftir
Erlu(GuðfinnuÞorsteinsdóttur)og
ljóðaðeiginvali.Vartilþesstekið
hversuvelallirþátttakendurstóðu

sig.Hátíðinnilaukmeðþvíaðlesar-
arfengubókargjöfogsigurvegarar
aukþesspeningaverðlaunogvið-
urkenningarskjalfráRöddum,sam-
tökumumvandaðanupplesturog
framsögn.

Való tók fyrsta 
og ann að sæt ið

Til laga menn ing ar mála nefnd ar Sel tjarn ar ness um að breyta nafni Norð ur
strand ar í Gróttu braut var kol felld á fundi bæj ar stjórn ar á dög un um.

ÁfundimenningarmálanefndarhafðiveriðrættaðvelfæriáaðgefaNorður-
ströndnýttheitiannaðhvortGróttubrauteðaGróttuströndogleggjameðþvíáher-
sluáþaðkennileitisemGróttaerfyrirSeltjarnarnesoggeraþaðáafmælisárinu.
Nefndinlagðitilviðbæjarstjórnaðhúntakiafstöðutilmálsins.Tillagamenninga-
málanefndarvarborinuppáfundibæjarstjórnarogvarfelldmeðöllumgreiddum
atkvæðum.NorðurströndmunþvíáframverðatilígatnakerfiSeltjarnarness.

Hug mynd um 
Gróttu braut kol felld

Bær inn okk ar Sel tjarn ar nes er 
fer tug ur um þess ar mund ir. Margt 
má segja og rifja upp af minna til
efni. Hver hef ur veg ferð in ver ið? 
Hvað ein kenn ir okk ur og hvert 
stefn um við. Nátt úr an hef ur gef ið 
okk ur glæsta um gjörð, haf, land 
fjöl breytt líf ríki og fag urt heild
stætt lands lag til að njóta. Tengsl 
við sögu lands og höf uð stað ar eru 
mik il og oft áþreif an leg í um hverf
inu og sam of in því. 

Við hljótum að  virða og meta
hátt söguNessogNesstofu.Það
lyftir samfélaginu og styrkir alla
hugsunumþað.Viðerumum4400
íbúarnir, en eigum lítið land til
umráða.Viðeigumaðmörguleyti
gottsamfélagogmargthefurtekist
velaðleysa,enáframeraðmörgu
aðhyggjatilaðbætaogbyggjaþað
upp. Til að meta stöðu okkar og
framtíðarsýnþarfeinlægnioghrein-
skiptiðvinnulag.Viðgetumkallað
þaðlýðræðimeðupplýstaumræðu
semgrunnstefogýmsarleiðirtilað
framkvæma.Þettaverðumviðsjálf
aðtryggja;skrefhafaveriðstigin,
enþauþurfaaðverafleiriogeitt
leiðiaföðru.Þannigskapastvídd-
irísamskiptumogmenningusem
við þörfnumst. Samfélag þróast
ogmótastogíokkardæmierþað
heiltsamfélagenekkihverfiístór-
umbæ.Framtíðarsýninbeinistað

traustuoghreinskiptulýðræðiog
velgrunduðuogþróuðusamstarfi.
Enviðstöldrumviðáhrifaþættitil
framtíðarogbendumáaðþjónusta
muni miklu ráða um val fólks til
búsetuhér;þjónustanviðunga,við
unglingaogfjölskyldurogviðaldr-
aða.Enþettageristviðaðstæður
þegarverðhúsnæðiserhliðstættí
næstubyggðahverfumReykjavíkur
oghér.Enviðskulumvinnaþetta
saman,faglegaogílýðræðislegum
samskiptum. Enn og aftur bestu
hamingjuóskir, Seltirningar allir.
SamfylkingSeltirninga.

Margrét Lind Ólafsdóttir skipar
fyrstasætiáframboðslistaSamfylk
ingarnarfyrirbæjarstjórnarkosningar
áSeltjarnarnesi.

Til ham ingju
Sel tjarn ar nes

Mar grét Linda Ólafs dótt ir.

Munið hreinsunardaginn
laugardaginn 26. apríl

Baldur Gunnlaugsson kynnir moltugerð klukkan 11:30
Opið á Eiðistorgi milli 11 og 14

Umhverfisnefnd Seltjarnarness

Verðlaunahafar í Stóru 
upplestrarkeppninni.

Gísli Her manns son hef ur ver ið ráð inn 
sviðs stjóri um hverf is sviðs Sel tjarn ar nes
bæj ar. Gísli kem ur til með að stýra svið inu, 
en helstu verk efni sem falla und ir það eru 
hita, vatns og frá veit ur, verk leg ar fram
kvæmd ir, starf semi áhalda húss og um sjón 
með eigna sjóði.

GíslierrekstrarverkfræðingurfráÁlaborg
enhannhefuráðurgegntstörfumsemyfir-
verkfræðingur Landsspítalans, forstöðu-
maðurrekstrar-ogtæknisviðsSjúkrahúss
Reykjavíkurog,eftirsameiningustóruspít-
alanna,sviðsstjórirekstrarsviðsLandsspít-
alaHáskólasjúkrahúss.Þávarhannrekstr-
arstjórihjájarðverktakafyrirtækinuHeimiog
Þorgeiriehf.ograkumskeiðeigiðverktaka-
fyrirtæki.FyrirrennariGíslahjáSeltjarnar-
nesbævarStefánEiríkurStefánssonsemvar
nýlegaráðinntilaðgegnastöðuyfirmannsvatnsveitunnaríBergen,Noregi.

Gísli Her manns son 
ráð inn sviðs stjóri

Gísli Her manns son.
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Val húsa skóli sigr aði sinn riðil 
í Skóla hreysti 27. mars 2014 
í íþrótta hús inu Smár an um í 
Kópa vogi.

Keppendurskólansvoru:Arndís
Ásbjörnsdóttirsemkepptiíhraða-
þraut(2.51sek),BjarniGeirH.Hall-
dórssonsemkepptiíhífum(35)og

dýfum(54),KarenHilmaJónsdótt-
ir semkeppti í armbeygjum(33)
hreystigreip(2.45)ogRagnarÞór
Snælandkepptiíhraðaþraut(2.51
sek).TilvaravoruKatrínViktoría
Hjartardóttir og Markús Ingi
Hauksson.

Való sig ur veg ari
í Skóla hreysti

Sigurlið Valhúsaskóla sem sigraði í sínum riðli í Skólahreysti.

„Við erum mjög glöð með 
hvern ig til hef ur tek ist og við tök
urn ar hafa ver ið eft ir því,“ sagði 
Haf steinn Eg ils son á Rauða ljón
inu, en þar er hann að tala um þá 
ný breytni að hafa heit an og góð
an heim il is mat í há deg inu alla 
virka daga.

Hafsteinn sagði einnig að auk
þessaðverameðheimilismatséu
sífelltfleirisemkomaáRauðaljónið
tilaðborða.Viðbótin,þaðerheim-
ilismaturinníhádeginu,hefurorðið
tilþessaðæfleirikomiviðáRauða
ljóninuogþááEiðistorgi. „Éger
vissumaðaðrirsemveitaþjónustu
hérátorginunjótagóðsaf.“

Seltjarnarneskaupstaðurfagnar
40áraafmæliogRauðaljóniðhefur
tekiðþáttíhátíðarhöldunum.„Það
varfulltútúrdyrumhjáokkurmið-
vikudaginn9.apríl,þegarafmælis-
insvarminnstátorginu.“

ÞegarHafsteinnvarspurðurhvað
séframundan,brostihannogsvar-
aði.„Íslenskifótboltinneraðbyrja
ogsvoertvísýntumúrslit íEng-
landi,Meistaradeildinniogvíðar.
Viðhöfumskiptumsjónvarpsskjái,

hérerueinungishágæða70tommu
skjáir.Fínnaverðurþaðvarla.“

ÞaðererfittaðhaldaHafsteini
tilaðkláraviðtalið.Þaðermikið
aðgera,fólksækirpizzurtilaðfara
meðheimaukaannarrarþjónustu.
„Mérþykiránægjulegthversumarg-
irerufarniraðborðapizzurnarokk-
ar.Égerekkihissa.Þæreruþað
góðarogeruaðaukimeð30pró-
sentaafslættiþegarfólksækirþær.

Hafsteinnfærstundmillistríða
ogsegirþá.„MérþykirRauðaljónið
minnasífelltmeiraáfélagsmiðstöð.“

Rauða ljón ið 
stend ur vakt ina

Hafsteinn Egilsson.

Forgangsröðum í anda 
jöfnuðar og réttlætis 
með hagsmuni íbúa að 
leiðarljósi

Sköpum breiða samstöðu 
um gæðamenntun á 
öllum skólastigum þar 
sem allir fá nám við hæfi

Snúum við íbúaþróun á 
Seltjarnarnesi með nýjum 
lausnum í húsnæðismálum 
ungra fjölskyldna

Aukum gagnsæi 
og samráð við 
íbúa bæjarins



Ýms ar spurn ing ar eru 
uppi um íbúa þró un á 
Sel tjarn ar nesi. Seltirn
ing ar eru að eld ast og 

nokk uð vant ar á að Nes ið haldi í 
við önn ur byggða lög á höf uð borg
ar svæð inu að þessu leyti. Börn
um fækk ar og erf ið ara verð ur að 
full nýta skóla bæj ar fé lags ins og 
einnig að manna unga ár ganga 
í Gróttu. Af hverju stafar þetta 
má spyrja. 

Nesfréttirhafa lagtspurningar
fyrirungaSeltirningaítilefnibæj-
arstjórnarkosningaáNesinuívor.
Spurningarnareruumhvaðamögu-
leikaþausjáíþessaristöðu.Einnig
varspurtumhvortbæjarfélagiðsé
hugsanlega að verða of fámennt
tilþessaðhægtséaðrekaþaðá
hagkvæmanháttoghvortviðkom-
andisjáifyrirséraukiðsamstarf
við Reykjavíkurborg eða hugs-
anlega sameiningu við borgina í
framtíðinni.

Íbúða verð hef ur af ger andi 
áhrif

Rán Ólafsdóttir, Guðbjörg Eva
Pálsdóttir og Axel Kristinsson,
frambjóðendurNeslistasegjaað.
Seltjarnarneshafiallamöguleika
tilþessaðverabestistaðurinnfyr-
irungtfólkaðbúaá.„Sveitarfélag
sembýrviðháttfasteignaverðog
fækkunbarnaáleik-oggrunnskóla-
aldriþarfaðkomabeturtilmóts
viðfjölskyldufólk.Þargetalágleik-
skólagjöldogönnurþjónustugjöld
vegna barna og ungmenna vegið
þungt. Fyrir því hefur Neslistinn
beittsér.ÞannighefurNeslistinn
beittsérfyrirþvíáþessukjörtíma-
biliaðleikskólagjöldhækkuðuekki.
Þó verður að gera betur og má
semdæminefnaaðleikskólagjöld
erutæpum22%hærriáSeltjarnar-
nesieníReykjavíkoggjaldfyrirfrí-
stundaheimiliertæpum28%hærra
áSeltjarnarnesieníReykjavíksam-
kvæmtverðlagseftirlitiASÍ.Neslist-
innætlaraðbeitasérfyrirþvíað
Seltjarnarnesbjóðiuppá lægstu
leikskólagjöldallrasveitarfélagaá
höfuðborgarsvæðinu.Þannigtelj-
umviðaðséhægtaðkomatilmóts
viðoglaðaaðungtfjölskyldufólk.“

Þurf um að eiga gott sam-
starf við Reykja vík ur borg

Vegnaspurningarumstöðubæj-
arfélagsinsogframtíðarbendaþau
áaðútsvarstekjuráhverníbúaá
Seltjarnarnesi séu með því sem
hæstgeristísveitarfélögumlands-
ins.„ÞessvegnahefurSeltjarnar-
nesbærgetaðleyftséraðfullnýta
ekkiheimildtilhámarksútsvars.
Seltirningar þurfa að eiga gott
samstarf við Reykjavíkurborg og
eigaþaðnúþegarígegnumýmis
byggðasamlög og verkefni. Við
stöndumframmifyrirþvíaðmeð-
alaldur íbúaferhækkandiogvið
þvíþarf aðbregðastmeðþví að
auðveldaungufólkiaðsetjastaðá
Nesinu.Fáarlausnireruíboðiþar
sem framboð minni íbúða á Sel-
tjarnarnesiermjöglítið.Neslistinn
legguráhersluáaðnýtaþærbygg-
ingarlóðirsemlausareruíaðreisa
minniíbúðiráviðráðanlegraverði
ennústendurtilboða.Meðþvíað

byggjatilframtíðar,ásamtþvíað
veitafjölskyldufólkiaukinfríðindi
má sporna við þeirri þróun sem
orðiðhefur.“

Íbú um mun fjölga með 
bygg inga fram kvæmd um

ArnarÞorkelssonog ÍrisBjörk
Símonardóttir svörðu fyrir fram-
boð sjálfstæðismanna. Þausegja
helstuvandkvæðinfyrirungtfólk
semvillsetjastaðáSeltjarnarnesi
veraaðnáaðfjármagnakaupiná
fasteign.„Framtíðarívilnanireins
oggjaldfrjálsleikskólieðaókeyp-
isfæðiískólummunuekkileysa
þann vanda. Ungt fólk vill búa á
Seltjarnarnesiogalauppbörnsín
þar.ÁstæðanfyrirþvíeraðáSel-
tjarnarnesierugóðirskólarogöfl-
ugtíþrótta-ogtómstundastarfen
ungtfólkveluroftaðflytjastíönnur
hverfiþarsemþarbjóðaststærri
íbúðirfyrirsömufjárhæð.Aðokkar
matiþarfaðskoðaennfrekarbygg-

ingarmöguleikaáSeltjarnarnesiog
hugavelaðskipulaginýrraíbúða
með ungt fjölskyldufólk í huga.“
ÞausegjaaðíbúumSeltjarnarnes
munfjölganokkuðmeðþeimbygg-
ingarframkvæmdumsemnúeruí
farveginumogvonandiverðafrek-
aribyggingarmöguleikarskoðaðir.
„Meðþessarifjölgunogáframhald-
andiskynsemiírekstribæjarfélags-
inserekkertsembendirtilannars
enaðSeltjarnarnesgætiveriðrek-
iðáhagkvæmanhátttilframtíðar.
Við sjáumekki að sameining við
Reykjavíkurborg gæti á nokkurn
háttþjónaðhagsmunumokkaríbúa
Seltjarnarness betur en ávallt er
vertaðskoðasamstarfviðönnur
bæjarfélögáhöfuðborgarsvæðinu
efaðþaðgætiáeinhvernháttbætt
þjónustustigviðíbúana.“

Hef ur alla mögu leika til að 
verða eft ir sótt ur stað ur

GuðmundurAriSigurjónssonog
EvaMargrétKristinsdóttirsvöruðu
fyrir framboð Samfylkingar en
þauskipa2.og3.sætiáframboð-
slitahennar.ÞauteljaSeltjarnar-
neshafaallamöguleikatilþessað
verðaeftirsótturstaðurfyrirungar
barnafjölskyldur. „Því hefur ver-
iðhaldiðframaðSeltjarnarnesið
séfullbyggtenefhugsaðerútfyr-
irkassannoglausnaleitaðmásjá
aðmargirreitireruennóbyggðir
semgætuboðiðuppáspennandi
lausniríhúsnæðismálaumenþar
bereinnahelstaðnefnabílastæð-
iðáEiðistorgi,bensínstöðvaplan-
iðviðAusturströndaukþesssem
KirkjubrautogValhúsabrauteru
ekkiennfullbyggðar.Mikilvægter
aðþausvæðisemeruóbyggðverði
nýttundiríbúðirfyrirungtfólkþar
semlögðverðiáherslaáaðhalda
byggingarkostnaðiniðri.Mikileft-
irspurnereftirþvíhjáungufólki
aðkaupasínafyrstueðaaðraeign
á Seltjarnarnesi og er það bar-
áttumálSamfylkingarinnaraðþað
verðiraunhæfurkostur.Leikskóla-
gjöldáSeltjarnarnesihafahaldist
óbreyttfráárinu2010þegarþau
voru í hærra lagi samkvæmt því
semþekkistannarsstaðaráhöfuð-
borgarsvæðinu.SamfylkingináSel-
tjarnarnesilegguráhersluáaðbær-
innsetjisérþaðmarkmiðaðverða
leiðandiískóla-,íþrótta-ogöðru
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Axel Krist ins son, Guð björg Eva Páls dótt ir og Rán Ólafs dótt ir.

Viðtal við unga Seltirninga í tilefni 40 ára afmælis bæjarins

Hvern ig sérðu Sel tjarn ar nes 
fyrir þér í fram tíð inni?

Arn ar Þor kels son og Íris Björk Sím on ar dótt ir.
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tómstundastarfi.Þegarfjölskyldur
takaákvörðunhvarþærviljisetj-
astaðogalauppbörninsínerlitið
tilgæðaleikskólaogskólaásvæð-
inuaukþesssemíþróttirogannað
tómstundastarfskipastóransess.
Mikilvægt er að ráða fagmennt-
aðaleikskólakennaraogáherslasé
lögðágottoguppbyggjandistarf
áleikskólumbæjarinsenjafnframt
aðbærinnleggiáhersluáaðtengja
samanfæðingarorlofogleikskóla-
göngubarna.Eftirefnahagsþreng-
ingarnarhaustið2008hefurverið
skoriðniðuríframlagitilíþrótta-og
tómstundastarfsenmikilvægter
aðvinnaaðþvíaðeflafjárveitingu
ánýsvohægtséaðhaldaútigóðu
ogfaglegustarfi.Mikilvægtaðlögð
séáherslaáaðþjálfararogaðrir
starfsmennséufagmenntaðirásínu
sviðioggerisérgreinfyrirþvímik-
ilvægauppbyggingarstarfisemþeir
gegnasamhliðaþjálfuneðaöðrum
störfum.“

Fækk un in áhyggju efni
Guðmundur Ari og Eva Mar-

grétsegjaþáfækkunsemhefurátt
sér stað í skólum bæjarins vera

áhyggjuefni. „Fækkunin kemur
framámörgumsviðumbæjarinstil
dæmishefurveriðtöluverðfækk-
uniðkendahjáGróttuognúerþað
svoaðsumirflokkareigaerfittmeð
aðnáíliðsemermiður.Foreldr-
arleggjamiklaáhersluáaðbörnin
þeirrafáifaglegaoggóðaþjónustu
þegarkemuraðíþróttumeðaöðr-
umtómstundumogþvígrundvall-

aratriðiaðgæðiogumgjörðskóla-,
íþrótta-ogannarstómstundastarfs
sémeðbestamóti.Grundvallarat-
riðieraðhugsaískapandilausn-
um þegar kemur að framtíð Sel-

tjarnarnessogekkihengjaokkur
ágamlaogúreltahugsunarhætti.“
Þau benda á að á Seltjarnarnesi
hafiþróuninveriðíþááttaðeldri
íbúumbæjarinshefur farið fjölg-
andi á kostnað þeirra sem yngri
eru.„Þaðerhagurhverssveitar-
félagsaðsamsetningíbúasésem
fjölbreyttustogþvímikilvægtað
markabetriogskýraristefnuíhús-
næðis-,skóla-ogskipulagsmálum.
SamfylkingináSeltjarnarnesitelur
þaðveraeittmikilvægastaverkefni
bæjarinsaðmarkasterkaogskýra
framtíðarsýnmeðþaðaðmarkmiði
aðbærinnverðieftirsótturstaður
tilaðbúa.Seltjarnarneserþóekki
eylandogmikilvægtaðveraígóð-
umsamstarfiviðnágrannasveitar-
félög.Mikilvægteraðfinnaleiðirað
þvímarkmiðiaðSeltjarnarnesverði
leiðandiímennta-ogtómstunda-
málumaukþessaðveraeftirsótt-
urograunhæfurkosturfyrirungar
barnafjölskyldur.“

Guð mund ur Ari Sig ur jóns son og Eva Mar grét Krist ins dótt ir.

-Fallegt handbragð - Fallegt efni - Falleg hugsun -Fallegt innihald -

Jafnvægið býr í Systrasamlaginu

AFGREIÐSLUTÍMI:
Virkir dagar  9 - 18
Laugardagar 10 - 16

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

LOKSINS Á ÍSLANDI!
Stórkostlegu sápurnar 
frá Dr. Bronner eru 100%  
náttúrulegar, lífrænar,  
ilma dásamlega, fair 
trade og henta allri fjöl-
skyldunni.

Nærandi sálarfæða  
Systrasamlagsins; 
samlokur, þeytingar, 
skot, croissant og 
margt fleira.

Lífrænt Túrmerik frá 
Viridian án allra auka- 
og fylliefna. 
Það allra besta.

Nærandi 
náttúruilmir 
og ilmvötn.

Jógadýnur og 
fylgihlutir af 
bestu gæðum  
frá Manduka. 

NÝ SENDING!
PÁSKAR

OPIÐ SKÍRDAG: 
11-15.

LOKAÐ:
FÖST. LANGA, 
LAUG. 19. APRÍL, 
PÁSKADAG OG 
ANNAN Í PÁSKUM.

www.borgarblod.is
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Í febrúar voru nemendur 
5. bekkjar í ritunarátaki sem lauk 
með smásagnakeppni. Nemendur 
fengu tvær vikur til að skrifa 
smásögu sem þeir skiluðu svo 
undir dulnefni.  

Gífurleg eftirvænting var í
hópnum þegar sigurvegarar

vorutilkynntir.
Í 1. sæti var Rafn Ágúst

RagnarssonmeðsögunaHellasaga,
í 2. sæti Ómar Ingi Halldórsson
meðsögunaÍþróttaleikarnirogí
3.sætiEddaSteingrímsdóttirmeð
sögunaRuglaðævintýri.

Smá sagna keppni
í 5. bekk

Sigurvegarar í smásagnakeppni 5. bekkjar.

Golf völl ur inn á Sel tjarn ar
nesi hef ur feng ið GEOum hverf
is vott un sem Sam tök golf valla í 
Evr ópu veita og er fyrst ur golf
valla hér á landi er að fá slíka 
vott un. „Þetta er fyrst og fremst 
mik il við ur kenn ing á því starfi 
sem við höf um unn ið í þágu 
um hverf is ins og fugla lífs ins,“ 
segir Hauk ur Ósk ars son, fram
kvæmda stjóri Nesklúbbs ins.

Nú eru um 670 félagar í
Nesklúbbnum og völlurinn er
svo að segja fullnýttur. Um um
600 manns á biðlista og þeg-
ar best lætur hefur verið hægt
aðtaka15til20mannsinnáári.
Miklarumræðurhafavariðfram
aðundanförnuumframtíðgolf-
vallarins og möguleika til þess
að stækka hann. Meðal annars

hafakomiðframhugmyndirum
aðflytjanúverandiþjónustuhús
afvellinuminnaráSuðurnesiðog
nýtaþaðrýmisemhúsiðtekurtil
golfiðkana.Umræðurumstækkun
vallarinstengjasteinnighugmynd-
umumsjóvarniroglandfyllingar
ogþeirristaðreyndaðvöllurinn
hefurstyrktfuglalífáNesinu.

Golf völl ur inn fær 
um hverf is vott un

Neshlaup 
 

Neshlaupið verður laugardaginn 

 10. maí.  
Ræst kl. 11 við sundlaug 

Seltjarnarness. 
 

 
 

Í boði eru þrjár vegalengdir: 3,25km, 7,5km og 15km með 
tímatöku. 
 
Rafræn skráning fer fram á hlaup.is fram til kl. 21:00 föstudaginn 9. maí.  
Önnur skráning svo og afhending gagna fer fram í íþróttahúsi Seltjarnarness kl. 09:00 
- 10:30 hlaupadaginn. 

Verð 1.500 kr. fyrir fullorðna, ókeypis fyrir 16 ára og yngri (fædd 1998 eða síðar). 
Foreldrar, endilega hvetjið börn ykkar til þátttöku. 

Verðlaun fyrir bestu tímana og fjölmargir útdráttarvinningar. 

Fögnum 40 ára kaupstaðarafmæli 
Seltjarnarness saman á hlaupum! 

	  

Trimmklúbbs Seltjarnarness 

Áhaustdögumvoruhaldinpróf-
kjörhjáþeimflokkumsemætlaað
bjóðaframíkostningumnúívor,
ogmættiundirritaðuráeinnslíkan
tilaðhlustaáhvaðaáherslurfram-
bjóðundurværumeðvarðandihin
ýmsumálsemvarðanútíðogfram-
tíðNesinsogsittsýndisthverjum
enalliráttuþeirþaðsameiginlegt
hvaðsamfélagiðáNesinuværisér-
staktogírauneinstaktaðmörgu
leitiþegarboriðersamanviðmörg
önnursveitafélög.

Eftir að hafa hlustað á helstu
áherslurframbjóðandaþákomsvo
semekkiáóvartaðþaðeruskóla
og íþróttamálefni efst í huga og
alltgottumþaðaðsegjaogmeiga
bæjarbúarverastoltirafþósvoað
eflaustséeinhvaðsembeturmá
gera.

Það sem mér þótti vanta í
umræðunaogsaknaðieruáhersl-
ur á hvað það er sem hefur ein-
kenntþaðsamfélagsemgerirnes-
iðaðnesinuoglagthefurgrunnin
ígegnumtíðinaaðþvísemfram-
bjóðundumvarþósvotíðrættum,
enþarheldégaðsústaðreyndað
héráðurhafðistórhlutiþeirrasem
ólustuppáNesinuoggenguhérí
skólanakostáaðeignastsittfyrsta
húsnæðiáNesinu.Þarkomtilað
lengivelvaríbúðaverðlágtísam-
anburðiviðönnursvæðieðaíþað
minsta sambærilegt, og framboð
húsnæðisalltafeitthvað.

Súpólitískaákvörðunsemtekin
varáárunumfyrir1980afþáver-
andibæjarfulltrúummeirihlutans
umaðsemjaviðfélagungsfólks
Byggungumaðreisablokkirvið
Austurströndereinhversúbesta
fjárfestingsembærinnhefurgert
ogmáþarsegjaaðlagðurhafiverið
grunnuraðþvíaðstórhlutiþeirra
semþávorukomnirííbúðarhug-
leiðingargateignastíbúðíþessum
blokkumogbúiðáframáNesinu
eftiraðhafafariðúrforeldrahúsum
ogbýrstórhlutienníbæjarfélag-
inuoghefuraliðsýnbörnupphér
ogmótaðsamfélagiðframádag-
innídagogþurfabæjarfulltrúará
hverjumtímaaðverameðvitaðir
umgildiþessaðskapaeftirfremsta
megniaðstæðursvoaðungtfólk
getibúiðáNesinuogvonandiverð-
ursúreyndinmeðþáframkvæmd
semfyrirhuguðeráHrólfskálamel
1-7ogeigaaðhefjastbráðlega,ég
vilaðlokumsegjaaðefekkihefði
veriðfyrirþáframsýnisemþáver-
andi bæjarfulltrúar meirihlutans
þeirSigurgeirSigurðsson,Snæbjörn
Ásgeirsson, Magnús Erlendsson,
JúlíusSólnesogGuðmarMagnús-
son sýndu með þeirri ákvörðun
umaðtileinkaframkvæmdumvið
Austurströndungufólkiánesinuþá
værisamfélagiðöðruvísi.

GunnlaugurBjarnason
Vallarbraut19.

Hvað hef ur gert 
Nes ið svo sér stakt



Bolungarvík Hafnarfjörður Norðurþing

Árborg Tálknarfjarðarhreppur

Sveitarfélagið Garður Kjósarhreppur Skagaströnd

Blönduósbær Skeiða- og Gnúpverjahreppur Hveragerðisbær Súðavíkurhreppur

Stykkishólmsbær Mosfellsbær Reykjavík Akranes

Við óskum Seltjarnarnesbæ
til hamingju með 
40 ára kaupstaðarafmælið!



Skóli, sam ræmd próf, PISA 
og vellíð an nem enda

Mikil umræða hefur verið um
stöðugrunnskólanseftiraðniður-
stöðurPISA-könnunarinnarkomuút
ogallirlíklegasammálaumaðvilja
gerabeturísamanburðiviðönnur
lönd.NemenduríGrunnskólaSel-
tjarnarnesskomaalmenntvelútúr
PISA-rannsóknOECDogerstaðan
aðjafnaðibetrienhúnmældistárið
2000.Mælingarsínajákvæðaþró-
unlesskilningsoglæsisátímabilinu
frá2000til2012.Nemendurskólans
standanújafnfætisjafnöldrumsín-
umáNorðurlöndunumogþvísem
almenntgeristáhöfuðborgarsvæð-
inu,enstóðuþeimtalsvertaðbaki
viðupphaftímabilsins.Viðupphaf
tímabilsinsmældist læsiástærð-
fræðimeðalnemendaáSeltjarnar-
nesisambærilegtviðnemendurá
Norðurlöndunum,eníkönnuninni
árið2012mælistþaðnokkuðyfir
meðaltali þeirra. Læsi á náttúru-
fræðivarfyrstkannaðárið2006og
mældustnemenduráSeltjarnarnesi
þátalsvertundirjafnöldrumsínum
áNorðurlöndunumeníkönnuninni
2012hefurbiliðminnkaðnokkuð.

GrunnskóliSeltjarnarnesskommjög
velútefviðskoðumniðurstöður
m.v.landsmeðaltalhéráÍslandi,en
ísamanburðiviðönnurlöndviljum
viðgerabetur.

Já kvætt við horf til náms og 
trú á eig in getu

Í PISA-rannsókninni 2012 var
einniglagtmatáviðhorfognáms-
hegðun nemenda. Niðurstöður
sýnaaðnemenduráSeltjarnarnesi
hafaalmenntjákvæðaraviðhorftil
námsogmeiritrúáeigingetuþegar
kemuraðstærðfræðienjafnaldrar
þeirraáNorðurlöndum.Jafnframt
aðáhuginemendaáSeltjarnarnesi
ástærðfræðihefuraukiststöðugt
fráárinu2003ogsjálfstrausteflst.
Einnig kom í ljós að á Seltjarnar-
nesi er mun meira um styðjandi
kennsluhættienalmenntgeristog
aðskólinnerkominnhvaðlengstí
leiðsagnarmati.

Ísamræmdumkönnunarprófum
kemur Grunnskóli Seltjarnarness
mjögvelútsérstaklegaefhorftertil
árangurs10.bekkjar,ensamræmd
próferuþreyttí4.,7.og10.bekk

grunnskóla. Ef horft er til meðal-
talssíðustu5áraþáer10.bekkur
íGrunnskólaSeltjarnarnessí1.sæti
af60skólumístærðfræði,í5.sæti
af60skólumííslenskuogí2.sæti
af60skólumíensku.7.bekkurer
í4.sætiaf61skólaþegarhorfterá
stærðfræði,ogí6.sætiaf60skólum
landsinsííslensku.4.bekkurerí
12.sætiaf61skólaþegarhorftertil
stærðfræðiogí10.sætiaf61skóla
ííslenskusemernokkuðneðaren
bæði7.bekkurog10.bekkur.

Ísamræmdumprófumereinnig
horfttilframfaraínámiogerreikn-
aðurframfarastuðullútfráeinkunn-
umnemendaátveimursamræmd-
um prófum.  Er því annars vegar
skoðuðframmistaðaeinstaklingsins
milli4.–7.bekkjaroghinsvegar
milli7.-10.bekkjaroghorfttilvirðis-
aukaínáminu.

Í skýrslu Námsmatsstofnunar
kemurframaðvirðisaukinámsins
síðustu5áriniGrunnskólaSeltjarn-
arnesseruíöllumtilfellumíhærri
kantinumsemþýðiraðnemendur
GrunnskólaSeltjarnarnesseruað
bætastöðusínamiðaðviðjafnaldra
sínasemerþaðsemviðviljumsjá
gerast.

Góð ur andi með al nem enda 
og gott sam band nem enda 
og kenn ara

Við mælum einnig líðan nem-
endaokkaríGrunnskólaSeltjarn-
arness.SamsömunnemendaáSel-
tjarnarnesi við nemendahópinn
hefurstóraukistfráfyrrimælingum
PISA-rannsóknaogsambandnem-
endaviðkennaraermjögjákvættog
stuðningurkennaraviðnemendur
ermeðþvíbestasemgerist.Þessar
niðurstöðureigasamhljómviðnið-
urstöðurSkólapúlsinsálíðanogvið-
horfumnemenda,enþærsýnaað
líðanmælisthvaðbestálandsvísu
meðalnemendaáSeltjarnarnesiog
sambandnemendaogkennaraer
talsvertbetraenalmenntgerist.Í
Skólapúlsinumerugerðarkannanir
meðalnemendaí6.-10.bekkífjöl-

mörgum grunn-
skólum hér á
landi í hverjum
mánuðiumm.a.
ánægju af nám-
inu, trú á eigin
námsgetu,sjálfs-
álit, vellíðan,
tíðni og tegund
eineltis, sam-
band nemenda
viðkennara,hreyfinguogmataræði
svonokkrirþættirséunefndir.Nið-
urstöðurmælingasýnaaðnemend-
umíGrunnskólaSeltjarnarnesslíður
vel,eineltihérervelundirmeðal-
lagi,þauhafamiklatrúáeiginnáms-
getuogfinnstþauhafagóðastjórná
eiginlifiogáeiginárangriískólan-
um.Sjáhttp://www.grunnskoli.sel-
tjarnarnes.is/media/skjol-13-14/nem-
endur-2012-2013-arsmedaltol.pdf

Menntamálaráðuneytið gerði
úttekt á Grunnskóla Seltjarnar-
ness vorið 2012 að ósk skólans,
fræðslustjóra og skólanefndar og
másjániðurstöðurþeirrarúttektar
áheimasíðugrunnskólanshttp://
www.menntamalaraduneyti.is/
mat-og-uttektir/grunnskolar/

Niðurstöður úttektaraðila voru
þæraðviðskólannfariframmjög
faglegtoggottskólastarf.Skólastarf-
iðhvíliáherðumhæfraogreynslu-
mikillastarfsmanna,góðurandiog
opinsamskiptimeðalstarfsmanna
ogalmennánægjameðaðgengiað
stjórnendumskólans.Foreldrastarf
sémjöggottviðskólannogskapi
mikilvægtbaklandfyrirfaglegtstarf,
aðmatibæðistjórnendaogkenn-
ara.aðnemendurvirðastalmennt
ánægðirískólanum,félagslífmjög
gottoggætteraðhagsmunumnem-
endat.a.m.meðstarfseminemenda-
verndarráðaognemendaráðs.

Viðgetumþvíveriðstoltafþví
góða skólastarfi sem fer fram í
grunnskólanum okkar og viljum
styðjaviðþaðgóðastarfsemþarer
unnið.Enviðviljumaðsjálfsögðu
ávalltstuðlaaðþvíaðgerabetur
oghefurskólinnlagtsigframumað
fylgjastmeðnýbreytniískólastarfi
semsýnthefuraðskilarséríbetri
árangriogmáþarnefnabyrjenda-
læsisemtekiðhefurveriðuppíþeir-
riviðleitniaðstuðlaaðbetralæsi
nemendasemfyrstáskólagöngunni.

Áskorunskólasamfélagsinserað
haldastöðusinniþarsemvelgeng-
urogbætaþaðsembeturmáfara
ogokkaraðstyðjavið.

SigrúnEddaJónsdóttir
FormaðurSkólanefndar
Seltjarnarness
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heitur matur
í hádeginu

og á kvöldin

taktu meÐ

borÐaÐu á staÐnum 
eða

Alvöru matur

eða

Já kvæð ur skóla brag ur og styðj andi námsum hverfi

Sig rún Edda 
Jóns dótt ir.



NESSKIP

Við óskum Seltjarnarnesbæ
til hamingju með 
40 ára kaupstaðarafmælið!

Bæjarins 
beztu pylsur
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U M H V E R F I S H O R N I Ð

UmhverfisnefndSeltjarnarnesshefurlokiðendur-
skoðunákattasamþykktbæjarins.Þegarhúnhefur
öðlastgildiberöllumkattaeigendumaðskrákettisína
ábæjarskrifstofuSeltjarnarnessfyrir1.september
2014.Áskrifstofubæjarinsfæreigandikattarafhent
álmerkisemáverðurletraðnúmerogeinnigsíma-
númereiganda.Ekkertgjaldmunverðatekiðfyrirskráningukattar.
Samþykktinverðurauglýstinnantíðarogbirtávefbæjarins.

NýumhverfisstefnafyrirSeltjarnarnesmunfljótlegalítadagsins
ljós.Umhverfisstefnanerunninuppúrfyrristefnuaukþessvorunið-
urstöðuríbúaþingsumumhverfismál,semhaldiðvaríhaust,hafðar
tilhliðsjónar.

Dagurumhverfiser25.aprílárhvert.Þanndagárið1762fæddist
SveinnPálsson,fyrstiíslenskináttúrufræðingurinn.Hannbjóm.a.í
NesiviðSeltjörnífjögurárerhannnamlæknisfræðihjáfrændasín-
um,JóniSveinssynilandlækni.Sveinnfórsíðantilfrekaranámstil
Kaupmannahafnaroglagðistundálæknisfræðiogsíðannáttúrufræði.
Þekktastarithansersennilegaferðadagbókinsemhannskrifaðium
rannsóknarferðirsínarumÍsland1791-1795.Þessiferðabókvargefin
útáprentiárið1945undirnafninuFerðabókSveinsPálssonar.Þar
eraðfinnahinamikluritgerðhansumjökla,Jöklaritið,þarsemhann
settiframkenningusínaumeðliskriðjökla.Sveinnfékkþessaritgerð
ekkiprentaðaumsínadagaenárið2004gafHiðíslenskabókmennta-
félagritiðútáenskuíglæsilegri,myndskreyttriútgáfu.Hannvareinna
fyrsturtilaðgerðagegnskógareyðinguáÍslandiogorðaðiþáhugsun
semnúkallastsjálfbærþróun.

HreinsunardaguráSeltjarnarnesiverðurlaugardaginn
26.aprílnk.BaldurGunnlaugssonskrúðgarðyrkjumeist-
arimunkynnamoltugerðkl.11:30áEiðistorgi.Viðbjóð-
umuppákaffiogkökumilli11:00og14:00átorginu.

Gleðilegtsumar,
MargrétPálsdóttir,formaðurumhverfisnefndar.

Umhverfisstefna - 
Kattasamþykkt - 
Dagur umhverfis

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

www.eignaumsjon.is
S. 585 4800, Suðurlandbraut 30.

Aðalfundur 
framundan?

Heildarlausn í 
rekstri húsfélaga.

Selkórinn syngur 
í Hörpu

Í fyrsta sinn í sög unni blæs kór til tón leika ein göngu með tón list 
Gunn ars Þórð ar son ar. Selkór inn ásamt hljóm sveit Gunn ars Þórð ar
son ar mun stíga á stokk 18. maí í Norð ur ljósa sal Hörpu og á efn is skrá 
verða mörg af þekkt ustu dæg urperl um Gunn ars í kórút setn ing um sem 
er nýlunda.

AukþessmunuÞóraEinarsdóttirsópranogElmarÞórGilbertsson
tenórflytja,bæðimeðkórnumogeinogóstudd,aríurogdúettaúrhinni
vinsæluóperuGunnarsRagnheiðisemnýlegavarsettuppíHörpu.Þar
komustfærriaðenvildusvonúerkjöriðtækifæritilaðhlýðaáþáynd-
isfögrutónasemGunnarhefurafsinnialkunnusnilldsamið.Meðleikariá
píanóerSnorriSigfúsBirgissontónskáldsemútsettióperunafyrirtónleik-
anaogstjórnandierOliverKentish.Tvennirtónleikarverðasunnudaginn
18.maíkl.17:00ogkl.20:00.

Hægt verður að kaupa miða á harpa.is og midi.is og er miðaverð
kr.3.800.

Laug ar dag inn 26. apr íl n.k. 
kl.17.00 held ur Kam merkór Sel
tjarn ar nes kirkju sína ár legu vor
tón leika í Sel tjarn ar nes kirkju 
ásamt Kára Þorm ar org el leik ara 
og fé lög um úr Sin fón íu hljóm sveit 
áhuga manna.

Á efnisskránni verða: Missa
Pastoralis eftir Jakup Jan Ryba,
BeatusvireftirAntonioVivaldiog
kantatanr.30„Freuedich,erlöste
Schar”eftirJohannSebastianBach.
VerkineftirRybaogBacherufrum-
flutningurhéráÍslandi.

Einsöngvarar eru níu og koma
þeirsvotilallirúrKammerkórnum,
sem hefur haft það að markmiði
sínusíðustuáraðfrumflytjamörg
afkórverkumtónbókmennanna.

StjórnandiátónleikunumerFrið-
rikVignirStefánssontónlistarstjóri
ogorganistiSeltjarnarneskirkju.

Eins og áður byrja tónleikarn-
irkl.17laugardaginn26.apríl.Allir
velkomnirogmiðasalaverðurvið
innganginn.

Vor tón leik ar 
Kam merkórs 

Sel tjarn ar nes kirkju 
26. apr íl



Prófaðu ljú�enga kæfu
á brauðið

www.ora.is

ÍSLENSK
FRAMLEIÐSLA

Við erum á Facebook
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16 ára reynsla og
þekking í sölu fasteigna ANDRI SIGURÐSSON

Löggiltur fasteignasali

s. 690 3111www.frittsoluverdmat.is

Golfklúbburinn vill smábreytingu á
aðstöðu sinni. Þegar betur er að gáð
er ekki um  neina smáræðisbreytingu
aðræða.Forsvarsmennklúbbsinssegja
þettanauðsynlegttilaðhleypaaðnýjum
félögumogeyðaþrálátumbiðlistumupp
áumsjöhundruðmanns,aukþesssem
bæta þurfi veitingaaðstöðu til að taka
á móti jafnt innlendum sem erlendum
ferðamönnum.Alltíalltgætiþettaþýtt
um2000klúbbfélaga.Séreiknaðmeðað
hverklúbbfélagifari10sinnumávöllinn
ááriværuþaðum40.000ferðirframogtil
bakayfirhásumarið,ensamkvæmtnýlegu
viðtaliíMorgunblaðinu,viðforsetaGolf-
sambandsÍslandsergolf„stundaðfjóra
mánuðiáári“áÍslandi.Þarsemkylfingar
komaundantekningarlaustakandiávöll-
innmundihljótastafþessugífurlegbíla-
umferðsemfæriígegnumbæinnogsvo
ummjóanBakkagrandann, djúpt inn í
friðlöndSeltirninga.

Tilviðbótarþessukæmiumferðvegna
aukins veitingareksturs sem hugsan-
legaværiannaðeins.Ogekkierólíklegt
aðmestlífværiaðfærastíþástarfsemi
seinnihlutadagsframaðkvöldmatþeg-
arSeltirningareruáheimleiðúrvinnu.
Tilbakafæriþessiumferðsvoánóttinni
meðtilheyrandiskarkalaeftirvelheppn-
aðkvöldíklúbbnum,þegarNesbúareru

vaniraðgetanotiðhvíldarífriðiogróá
sínuheimili.

„Gegnumkeyrslubæir“ eru velþekkt
fyrirbrigðijafnthérálandisemerlendis.
Þeireinkennastafmiklumumferðarhraða
meðtilheyrandihávaða,mengunoglágu
fasteignaverði.Skipulagslegaséðerþað
glapræðiaðmagnauppmiklastarfsemi
vestanviðbyggðinasemþarfaðnotast
viðgatnakerfibæjarins,semnúþegarer
fullnýttogmargargöturvelþað.

Land nýt ing og sóun
Það er illa farið með land að leggja

það undir starfsemi sem ekki stendur
nemahlutaársinsogspillirumhverfiað
auki.Allstaðarþarsemerrættumrekst-
urgolfvallaerþaðtvenntsemberhæst,
sóunvatnsogvíðtækefnanotkun.ÍBNA
erunotaðir15milljarðarlítraafvatniá

dagtilvökvunargolfvalla,semeraðeins
lítiðbrotafþvísemnotaðeráheimsvísu.
Gífurlegorkasemfæstfráýmsumorku-
gjöfumeinsogkjarnorkueðaolíu,t.d.á
Arabíuskagaþarsemerumargirgolfvell-
ir,feríreksturdælukerfaogafsöltunsjáv-
ar.Þarsemvatnerunniðúrsjóþarfsíð-
anaðlosnaviðsaltiðsvoþaðskiljieftir
semminnstumhverfisspor.Ánorðlægari
breiddargráðum,einsoghjáokkur,erþað
hinsvegaráburðar-ogeiturnotkuninsem
veldurmestumáhyggjum,þóttlíkaséu
rekinhérdælukerfieinsogíSuðurnesinu.

Allteruþettagamlarfréttirfyrirgolf-
klúbbanasemstofnameðsérharðsnúin
hagsmunafélögskreyttnöfnumeinsog
samnorrænogalþjóðleggrasrannsóknar-
setur,semgefaútmyndskreyttabæklinga
ogvottastarfsemifélaganna.Trúverðug-
leikabresturinnblasirviðogerbestlýst
meðhinufornkveðna:„Fárgengursekur
afsjálfsdómi“.Nesklúbburinnerskrifað-
ur fyrireinumsvonabæklingisember
utanáskriftina Umhverfishandbók. Þar
mám.a.lesaumkvennanefnd,forgjafar-
nefndogmótanefnd.Fátterþarsemmáli
skiptir, eins og umfjöllun um efni sem
hafaveriðnotuðígegnumárintiláburð-
ar,hvaðnotaðerídagoghvaðséætlunin
aðnotaíframtíðinni.Engarvarúðarreglur
erubirtarfyrirvallarstarfsmenn,kylfinga
eðaíbúaínágrennivallarinsumhættur
semstafaafdreifinguefnasemþekkter
aðgetaboristílíkamaígegnumhúðog
öndunarfæri.Ekkierminnstáorkunotkun
eðaljósmengunsamfaraflóðlýsingutómra
bílastæðastærrihlutaársins.

ÍBNAfékkverktakileyfitilaðbyggja
íbúðarhúságömlumgolfvelli.Leyfiðvar
háðþví aðhreinsaburtuallangamlan
jarðvegtilaðkomaívegfyrirheilsutjón
væntanlegra íbúa af völdum efnakok-
teilasembornirhöfðuveriðávöllinní
gegn um tíðina. Í bókinni AntiCancer*
(Gegnkrabbameini)segirað85%dauðs-
fallaafvöldumkrabbameinsmegirekja
tilumhverfisáhrifavegnatilbúinnaefna
oglífstíls,enaðeins15%tillíffræðilegra

þátta.Alþekkteraðmargirhundaeigend-
urlátasérekkikomatilhugaraðviðra
hundasína ínágrennigolfvalla, segir í
greinítímaritinuForbes.

Lýð heilsa og um hverfi
Alþjóðaheilbrigðismálastofnunin/

WHO**segiraðheilsumannastafimest
hættaafhækkandialdrimannkyns.Íöðru
sætisegirWHOaðkomi„úrbaniseringin“
eðaborgar-ogþéttbýlisvæðing.Meðþví
eráttviðótímabæraeyðingunáttúruog
manngerðallsumhverfis.Þettaleiðitil
hreifingarleysis,ofátsogofþyngdarsem
orsakiótímabærasjúkdómaogdauðdaga.
DavidAttenboroughereinnþeirrasem
vararviðborgarvæðingunni.Hannsegir
íviðtaliáBBC:Ánnáttúrunnarerekkert
líf;náttúranveitirhvíldogfrið;náttúran
geturekkivariðsigsjálfogþaðerhlutverk
þeirrasemeldrieruaðkennaþeimyngri
aðumgangasthanaognjótahennar.Öll
nágrannasveitarfélöginbjóðaíbúumsín-
umuppáóspilltútivistarsvæði.Vestur-
svæðineruslíksvæðifyrirSeltirninga,og
þargetaNesbúarendurgoldiðnágrönn-
umsínumfyrirfrjálsafnotsínafþeirra
svæðum.

Þóttekkihafiveriðstaðiðviðgerðstíga
í samræmi við deiliskipulagið frá 2009
hefur almenn útivist á „Neshringnum“
aukiststöðugtogskiptirnútugumþús-
undahvertár.Starfsemigolfklúbbsinser
farinaðstandaívegifyrirfrekariþróun
semkallamá„vistvænaumferð“þ.e.a.s.
útivistsemhvorkileitastviðaðbreyta
náttúru,manngeraumhverfiðeðatekur
meðséróþarfamengun. Í sjálfusérer
ekkertámótigolfifyrirþásemþaðvilja
stunda.Enleikurinnhefurbreystfráþví
hanníupphafivarleikinnísandhólunum
áströndSkotlands,íiðnvæddastarfsemi
semekkipassarhvarsemer,ogallrasíst
áviðkvæmsvæðisemerunáttúruperlur.
Þannigerþettaallstaðar,golfvellirvíkja
vegnaþéttingarbyggðareðaendurmats
meðtillititilumhverfissjónarmiða.Þeg-
arGRfluttiúrÖskjuhlíðinni1963varþað
vegnaþessaðþaðþrengdiaðogvöllurinn
gatfengiðplásssemhannþurftiviðbæjar-
mörkin,tilaðstækkaogdafna.

BirgirR.Jónsson

*“AntiCanceraNewWayofLife“e.Dav-
idServan-Schreiber,MD,PhD

**“Global Recommendations on
PhysicalActivityforHealth“WHO2010

Heildarlausnir 
í hreingerningavörum
fyrir heimili og fyrirtæki. 

 
Allt á sama stað.

BESTA – HREYFILSHÚSINU

Grensásvegi 18  
108 Reykjavík
Sími: 510 0000
www.besta.is

Verður Seltjarnarnes „gegnumkeyrslubær“?

“Vetr ar út sýni af Svörtu bökk um: Bakka vík, Dal s tjörn, Sel tjörn, 
Grótta, Kolla fjörð ur, Akra fjall og Skarðs heiði”.
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Að al safn að ar fund ur Sel tjarn ar
nes sókn ar var haldinn laug ar dag
inn 12. apr íl sl. í sal sunnu daga skól
ans á neðri hæð kirkj unn ar. Þar 
flutti for mað ur sókn ar nefnd ar Guð
mund ur Ein ars son skýrslu um starf
ið í kirkj unni und an far ið ár en það 
hef ur ver ið mjög við burða ríkt og 
kirkju sókn afar góð. Nær 4/5 allra 
Seltirn inga eru í Þjóð kirkj unni og 
er það eitt hæsta hlut fall sem þekk
ist í sókn um lands ins. 

Ífebrúarsíðastliðnumvoru25ár
fráþvíaðþáverandibiskupÍslands,
herra Pétur Sigurgeirsson, vígði
Seltjarnarneskirkjuogvarhátíðar-
messaafþvítilefni9.febrúar.Biskup
Íslands,frúAgnesM.Sigurðardótt-
irprédikaði,ogKristjánJóhannsson
söngeinsöng,aukþesssemefntvar
tilvelheppnaðrafræðslumorgnaall-
anafmælismánuðinn. Ísl.mánuði
vorusvo15árfrávígslukirkjuorgels-
insogvarhaldiðuppáþaðafmælií

guðþjónustu23marsþarsemFriðrik
VignirStefánssonlékafmikillilist.

Margterframundaníkirkjustarf-
inusemlíklegtertilaðvekjaáhuga
Seltirninga.Aðlokinniguðsþjónustu
ápálmasunnudagverðuropnuðmál-
verkasýningSigurðarKr.Árnasonar
þarsemhannferífögrummyndum
yfirsögukirknaáSeltjarnarnesiauk
annarra mynda, en eins og menn
munavarSigurðurbyggingameistari
kirkjunnarþeirrarsemnústendur.

Á föstudaginn langa, 18. apríl,
verða allir Passíusálmar sr. Hall-
grímsPéturssonarlesniruppíkirkj-
unni,einsogvenjahefurveriðnokk-
urundanfarináreðasíðanRagnheið-
urSteindórsdóttirleikkonafluttiþá
allaíkirkjunnifyrstíslenskrakvenna
svo vitað sé. Síðan hefur hópur
nálægt20Seltirningaannastlestur-
innogverðursvoaðþessusinni.
Hefstlesturinnkl.13oggetamenn
komiðoghlustað,fengiðkaffisopa

ísafnaðarsalnumogfarið,allteftir
þvísemhentarhverjumogeinum.
Gerðverðanokkurhléálestrinum
ogþáleikintónlist.Reiknaðermeð
aðlestrinumljúkiumkl.18.

Hinn 11. maí koma Skagfirðing-
aríheimsóknogverðurguðsþjón-
ustameðþátttökuþeirrakl.11þann
dag. Kór Sauðárkrókskirkju syng-
ur við guðsþjónustuna. Kirkjukór
Sauðárkrókskirkjuefnirtiltónleika
kl.13íSeltjarnarneskirkju.Aðgang-
urókeypis.Þennansamadagverð-
urennfremurfjölskylduskemmtuní
FélagsheimiliSeltjarnarnesskl.16-18.

HljómsveitSkagfirðingsinsvinsæla,
Geirmundar Valtýssonar, leikur.
Ókeypisaðgangur.Þessiheimsókn
úrSkagafirðispretturafþvíaðásíð-
astliðnuvorivarfarinsafnaðarferð
af Seltjarnarnesi norður í Skaga-
fjörðogstofnaðþátilformlegravin-
áttutengsla við Sauðárkrókssöfn-
uð.EndurgjaldaSauðkrækingarnú
heimsóknina.

Seltjarnarnessöfnuður á 40 ára
afmæliáþessuári,ensöfnuðurinn
varformlegastofnaður9.nóvember
árið1974,samaárogSeltjarnarnes-
bærfékkkaupstaðaréttindi.Afmæli
safnaðarinsverðurhaldiðhátíðlegt
síðsumars eða snemma í haust á
ListahátíðSeltjarnarneskirkjusem
þáverðurhaldin,enkirkjanogbær-
inn skiptast á um að halda slíkar
hátíðirsemjafnanerufjölbreyttarog
fjölsóttar.

Að al safn að ar fund ur og lest ur 
Pass íu sálmanna á Föstu dag inn langa

FJÖL BREYTT STARF Í SEL TJARN AR NES KIRKJU:

www.gamar.is • Sími 535 2510

www.gamar.is • Sími 535 2510

Allar upplýsingar í síma 535 2510 
og á „gardatunnan.is“

Gleðilegt sumar 

Þá er tilvalið að koma í Berghellu 1 í Hafnarfirði með 
fötu, poka eða litla kerru og sækja sér moltu eða 
viðarkurl í garðinn án endurgjalds. 
Moltuna og kurlið má fá sent heim í stórsekkjum gegn 
vægu gjaldi. Sjá „gamar.is/moltaogkurl“

Söludeild Hringhellu 6 • 221 Hafnarfjörður • Sími 535 2510 • gamar@gamar.is • www.gamar.is

Gardatunnan.is

Helstu kostir Garðatunnunnar:
• Ódýr leið til að losna við garðaúrganginn.

• Losuð á tveggja vikna fresti yfir sumartímann.

• Garðatunnan er á hjólum og getur því fylgt þér um allan garðinn.

• Það er ótrúlega þægilegt að hafa svona tunnu alltaf við hendina.

• Þú losnar við að aka með garðaúrganginn á næstu endurvinnslustöð.

• Garðaúrgangurinn fer til moltugerðar hjá Gámaþjónustunni hf.

með Garðatunnunni!

Vantar þig kraftmikinn jarðvegsbæti?

Gardatunnan.is

Garðaúrgangur

Seljum og sendum moltu og kurl til fagaðila og 
annarra stórnotenda eftir sérstöku samkomulagi.
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Grótta átti fimm kepp end ur 
á Ís lands mót inu í 1. og 2. þrepi í 
fim leik um sem fór fram helg ina 
20. til 22. mars. Þær eru Elín Birna 
Hall gríms dótt ir og Hrund Guð
munds dótt ir sem kepptu í 2. þrepi 
og stóðu sig vel. Í 1. þrepi kepptu 
þær Grethe Mar ía Björns dótt ir, 
Nanna Guð munds dótt ir og Selma 
Eir Hilm ars dótt ir. 

Nannavarðí1.sætiífjölþraut
í flokki 14 ára og yngri og stiga-
hæstikeppandinní1.þrepiogþví
Íslandsmeistarieftirjafnaogspenn-
andikeppni.ÞessmágetaaðNanna
hefurorðiðíslandsmeistarifjórum
sinnumáfjórumárum.Húnvarð
Íslandsmeistarií4.þrepi2011,3.
þrepi2012,2.þrepi2013og1.þrepi
2014. Frábær árangur hjá henni.
GretheMaríavarðstigahæstáslá
ogí3.sætiágólfimeðflottaræfing-
ar.SelmaEirkepptiíflokki15ára
ogeldriogvarðí3.sætiífjölþraut,
góður árangur hjá henni. Grethe
MaríaogNannahafanúlokiðöll-
umþrepumFimleikastigansogeru
komnarífrjálsaræfingarþarsem
aðkepptereftirreglumFIG.

Íslandsmeistaramótiðíáhalda-
fimleikum,frjálsaræfingar,fórsvo
framhelgina28.-30.marsíLauga-
bóli. Grótta átti fjóra keppend-
urámótinuíár,DominiquaAlma
Belányikepptiífullorðinsflokkiog
þær Grethe María Björnsdóttir,
NannaGuðmundsdóttirogSelma
Eir Hilmarsdóttir kepptu í ung-
lingaflokki.Nannaáttifrábærtmót
ogvarðÍslandsmeistariunglingaí
stúlknaflokkimeð46,7stig.Grethe

Maríastóðsigvelogvarðí10.sæti
ífjölþrautogí5.sætiátvísláog
7.sætiágólfi.SelmaEirkepptiá
þremuráhöldumogstóðsigbest
á tvísláþarsemaðhúnvar0,05
stigumfráúrslitasæti.Dominiqua
kepptieingönguátvíslávegnaþess
aðhúnerennaðjafnasigáhné-
meiðslumsemaðhúnvarðfyrirá
Háskólaleikunumíjúlíífyrra.Dom-
iniquavarmeðhæstueinkunnátví-
sláálaugardaginnogþ.a.l.efstinn
íúrslit.

Úrslit á áhöldum fóru fram á
sunnudaginn. Nanna keppti til
úrslita á öllum áhöldum og varð
Íslandsmeistariástökkioggólfiog
í2.sætiátvíslá.Grethekepptitil
úrslitaátvísláþarsemaðhúnvarð
í5.sæti.Dominiquakepptiíúrslit-
umátvísláogvarðí2.sæti.

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

Sími: 588 9705
www.skautaholl.is

Opnunartímar:
Mánud.  Þriðjud og Miðvikud.

12:00 til 15:00
Fimmtudaga

12:00 til 15:00 og 17:00 til 19:30
Föstudaga

13:00 til 19:30
Laugardaga og  Sunnudaga

13:00 til 18:00 
Skólar og sérhópar: Mánudag til föstudags

10:00 til 15:00

Nú er mót um mars mán að ar lok
ið hjá 6. fl. kvenna í hand bolta. 
Stelp urn ar eru að standa sig gríð
ar lega vel og hafa tek ið mikl um 
fram för um. Fyrra mót ið var hjá 
eldra ár inu í Fylk is höll inni. Grótta 
mætti til leiks með tvö lið, Grótta1 
& Grótta2. Grótta1 spil aði í 1. deil
dA en þær náðu sér ekki al menni
lega á strik fyrr en í lok móts ins en 
það dugði því mið ur ekki til þess 
að halda sér í deild inni. 

Þærbuðuþóuppáflottatakta
sem og Grótta2 sem spiluðu í 2.
deildA.Þarurðuáhorfendurvitni
aðhetjulegribaráttuenallirleik-
irnir töpuðust með mjóum mun.
Grótta2hlautaðstoðleikmannaaf
yngraárisemstóðusigmeðstakri
prýðienstelpurnarstóðusigallar
mjögvelogvorufélaginu,foreldr-
umogþjálfurumtilsóma.

Yngraáriðsteigástokknúsíð-
astliðnahelgiáHlíðarenda.Grótta2
hófleikfyrrihlutalaugardagsog
áttiframundanfimmleiki.Leikur
liðsinsbatnaðitilmunaþegarleið
ádaginnogstelpurnarvoruhárs-
breiddfráþvíaðlandasigriísíð-

asta leiknum. Þær sýndu flottan
karakterígegnummótið,spiluðu
betureftirþvísemáleiðoggáfust
aldreiupp.Grótta1mættusvell-
kaldartilleiks,greinilegaklárarí
átökinsemþeirrabiðu.Þærbyrj-
uðuáaðvinnafyrstaleikinnmeð
einumarkiogunnusvohvernleik-
innáfæturöðrum.Þærfórutap-
laustígegnummótiðogílokdags
fórbikaráloft.Glæsilegurárangur
hjástelpunumöllumsemeigafram-
tíðinafyrirsér.

Næstumóterusíðan3.til5.maí
hjáyngraárinueneldraárleggur
landundirfótdagana25.til27.apríl
tilHúsavíkur.Stelpurnarhafastað-
iðsigótrúlegavelíveturogárang-
urinntilmarksumþað.Viðgerðum
okkurglaðandagogdeildumgóm-
sætriGróttukökuítilefniþess.Að
lokumsendumviðgóðarkveðjurtil
allraþeirraaðilasemaðflokknum
komaáeinhvernhátt.Þaðeruein-
staklingarnirsemmyndaklúbbinn
ogþvískiptirmáliaðhjálpastaðog
leggjahöndáplóg.Einnigminnum
viðáaðþaðeruallirvelkomnirað
komaaðprófahandbolta.

Góð ur ár ang ur
6. flokks

GETRAUNANÚMER 

GRÓTTU ER 

170

Nanna Ís lands meist ari
í fim leik um

Nanna Guð munds dótt ir.

6. flokkur kvenna hefur staðið sig vel í vetur í handboltanum.

SkyggnilýsingmeðSkúlaLorenzmiðlitilstyrktarGróttuhandbolta,
verðurhaldiníhátíðarsalGróttuþriðjudaginn29.apríl.Húsiðopnarkl.
19.30ogfundurhefstkl.20.miðaverð2.500kr.

Skyggni lýs ing með Skúla til 
Styrkt ar Gróttu hand bolta
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Bik ar meist ari í 
áhalda fim leik um

Uppáhaldsvefsíða?Facebookog
fotbolti.net
Hvaðvildirþúhelstfáíafmælis
gjöf?Íaugnablikinunýjatakkaskó
Hvaðmyndirþúgeraefþúynnir
5milljóniríhappdrætti?Eyðaþeim
hrattogörugglega.
Hvaðmyndirþúgeraefþúværir
bæjarstjóriíeinndag?Reynaað
komameðhugmyndirumhvernigmætti
fjölgaungumfjölskyldumáNesinu.
Aðhverjustefnirþúíframtíðinni?
NágóðumárangrimeðKríuísumarog
faraáGróttuleiki.Einnigaðkláranámið
mitt.
Hvaðgerðirþúísumarfríinu?
Sumarfríiðmittfórmestmegnisívinnu,
líktoghefðerfyrirhjánámsmönnum.

Seltirningur mánaðarins að
þessusinnierGunnarÞorbergur
GylfasonformaðurKnattspyrnu
félagsins Kríu sem er nýstofn
aðknattspyrnuliðsem leikurá
Seltjarnarnes.

Fulltnafn?GunnarÞorbergurGylfason.
Fæðingard.ogár?8.desember1984.
Starf?Nemi.
Farartæki?Trek.
Helstukostir?Lætaðraumaðdæma
það.
Eftirlætismatur?Rjúpanáaðfanga
dag.
Eftirlætistónlist?Rokk,rappogpopp.
Eftirlætisíþróttamaður?
MichaelJordan,RonaldKoemanogPétur
MárHarðarson.
Skemmtilegastasjónvarpsefnið?
Fótboltiíallrisinnimyndogsvoeru
stórmótíþróttumeinnigaugnayndi.
Bestabóksemþúhefurlesið?
Hobbitinn.
Uppáhaldsleikari?VincentChase.
Bestakvikmyndsemþúhefurséð?
PrincessBride.
Hvaðgerirþúífrístundumþínum?
Iðkaíþróttirogútivist.
Fallegastistaðursemþúhefur
komiðá?Íslenskthálendiíallrisinni
mynd.
Hvaðmeturþúmestífariannarra?
Traust,hreinskilniogheiðarleika.
Hvernvildirþúhelsthitta?
ListinnvaralltafSteveJobs,Nelson
MandelaogSirAlexFerguson.Listinner
sjálfvalinnnúna.

SELTIRNINGUR MÁNAÐARINS

Grótta varð bik ar meist ari í 1. 
þrepi í áhalda fim leik um kvenna á 
bik ar móti FSÍ í áhalda fim leik um 
fór fram fyrstu tvær helg arn ar í 
mars. Keppt var í 1. til 5. þrepi og 
í frjáls um æf ing um. Grótta sendi 
lið í öll um þrep um kvenna og í 
5. þrepi karla á mót ið. Lið Gróttu 
varð bik ar meist ari í 1. þrepi. Sig
ur inn var mjög sann fær andi en 
heil fimmt án stig skildu að lið in 
í fyrsta og öðru sæti, lið Gerplu 
varð í 2. sæti og lið Kefla vík ur í 
3. sæti. Í bik ar meist ara liði Gróttu 
voru þær Arn dís Ás björns dótt ir, 
Grethe Mar ía Björns dótt ir, Nanna 
Guð munds dótt ir og Selma Eir 
Hilm ars dótt ir. 

LiðGróttuí2.þrepivarðí5.sæti
ogvarðElínBirnaHallgrímsdóttir
Gróttustigahæstallrakeppendaí2.
þrepi.Stúlkurnarí3.þrepistóðusig
einnigfrábærlega,þærenduðuí2.

sætiíspennandikeppni.Ísilfurlið-
inuvoruþærLaufeyJóhannsdóttir,
SóleyGuðmundsdóttir,SunnaKrist-
ín Gísladóttir, Sunna Kristín Rík-
arðsdóttirogÞórunnAnnaAlmars-
dóttir.Stúlkurnarí4.þrepiurðuí
4.sætiímjögjafnrikeppniogvoru
aðeins0,202stigumfrábronsverð-
launum.LiðGróttuí5.þrepivarðí
9.sæti.

Gróttasendiliðí5.þrepikarlaá
Bikarmótiðífyrstaskiptiífimmár.
Drengirnirvoruflestiraðkeppaá
sínufyrstafimleikamótiogstóðu
sigmjögvel.MikaelJökullGíslason
varðstigahæsturíGróttuliðinuog
náði5.þrepiogtryggðisérþarmeð
þátttökuréttáÍslandsmótiíþrep-
umsemaðverðuráAkureyrium
miðjanfebrúar.Allserututtuguiðk-
endurfráfimleikadeildGróttuáleið
áÍslandsmótið.

Ræstingar  /  Teppahreinsun
Steinteppahreinsun  /  Bónvinna

Meðhöndlun Náttútusteins
Hreingerningar  /  Flutningsþrif

Húsfélagaþjónusta ofl.

Ræsting og Ráðgjöf ehf
Alhliða hreingerningarþjónusta

S. 519 7500  •  770 4630
www.clean.is

Bik ar meist ar ar í 1. þrepi: Selma Eir Hilm ars dótt ir, Arn dís Ás björns
dótt ir, Nanna Guð munds dótt ir og Grethe Mar ía Björns dótt ir.

Silf ur verð launa haf ar í 3. þrepi: Þór unn Anna Al mars dótt ir, Sól ey 
Guð munds dótt ir, Sunna Krist ín Rík arðs dótt ir, Sunna Krist ín Gísla
dótt ir og Þór unn Anna Al mars dótt ir. 
Mynd irn ar tók Gísli Harð ar son.

Auglýsingasími 511 1188



Nánari upplýsingar má finna á www.seltjarnarnes.is

Fimmtudaginn 1. maí kl. 13-15 

	 Hönnunarsýning	Volka	-	Vita	húsgögn	í	vitavarðarhúsinu			
	 Ljósmyndakeppni	-	Frumlegasta	Gróttumyndin	
	 Harmonikkuleikur	hljómar	um	eyjuna	
	 Vitaskoðun	-	Klifraðu	upp	í	topp	og	sjáðu	útsýnið	
	 Nesið	okkar	-	Ljósmyndir	eftir	Elsu	Nielsen

Opið verður fyrir fótgangandi út í Gróttu frá kl. 11 - 16:30 
Björgunarsveitin	Ársæll	býður	upp	á	akstur	út	í	eyjuna

Allir	velkomnir	

Fjölskyldudagur 
í Gróttu

Flugdrekasmiðja	með	Ásdísi	Kalman	
Rannsóknarstofa	-	Börn	skoða	sjávardýr	í	nýjum	víðsjám	
Rjúkandi	vöfflukaffi	
Andlitsmálun	
Gróttutrefillinn	-	Skrautleg	hönnun	bæjarbúa	lítur	dagsins	ljós	
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