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Góð þjónusta – Hagstætt verð

Bifreiðaskoðun
Hólmaslóð 2

Sími 570 9000
www.frumherji.is

sushismiðjan

Veislubakkar
pantanir í síma 
517 3366
www.sushismidjan.is

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

Vesturbæjarútibú við Hagatorg

Á myndinni eru nemendur úr 
Grunnskóla Seltjarnarness með 
skókassa sem þau gáfu í söfnunina 
„Jól í skókassa“.  Alls söfn uð ust 
163 jóla gjaf ir í skó kassa í Mýró frá 
nem end um, for eldr um þeirra og 
starfs fólki skól ans en safn að var að 
þessu sinni til mun að ar lausra og 
fá tækra barna í Úkra ínu. 
Góð þátt taka var í verk efn inu 
nú sem endranær. Skól inn þakk
ar öll um sem lögðu hönd á plóg
inn við þetta skemmti lega og 
upp byggi lega verk efni. 

Gleðileg jól!

Hleðsla - Sala - Þjónusta

Helluhrauni 10 - Hfj.
Sími 565-4080

Verslum við litla manninn



Gert er ráð fyr ir að veita 85 
millj ón um króna til bygg ing ar 
hjúkr un ar heim il is á Sel tjarn ar
nesi og 65 millj ón um króna til við
halds á Val húsa skóla sam kvæmt 
fjár hags á ætl un bæj ar fé lags ins 
fyr ir næsta ár. Þetta eru stærstu 
ein stöku fjár fest ing ar lið ir áætl un
ar inn ar en alls er áætl að að verða 
um 414 millj ón um króna til fjár
fest inga á ár inu 2013.

Af öðr um stærri fjár fest ing um 
má nefna að verja á 35 millj ón um 
til end ur nýj un ar gang stétta á Sel
tjarn ar nesi og 25 millj ón um til mal
bik un ar gatna. Vegna dælu stöðv
ar og brunna við Tjarn ar stíg á að 

verja 24 millj ón um og 21 millj ón til 
end ur nýj un ar frá veitu við Unn ar
braut. Um 13 millj ón um á að verja 
til vatns veitu við sömu götu og 12 
millj ón um til hita veitu við Lind ar
braut. For send ur fjár hags á ætl un ar 
Sel tjarn ar nes bæj ar gera ráð fyr ir að 
verð bólga verði 5% frá upp hafi til 
loka árs ins 2013. Spár gera ráð fyr ir 
6,5% til 10% at vinnu leysi í land inu. 
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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

Áhugaverðfjárhags
áætlunsamþykkt

Leið ari

Sjáumst öll á áramóta-
brennunni á Valhúsahæð!

Nesbúinn

Margt áhuga vert má sjá í ný sam þykktri fjár hags á ætl un Sel tjarn ar
nes bæj ar fyr ir árið 2013. Var ið verð ur 85 millj ón um til bygg ing ar 

hjúkr un ar heim il is við hlið ina á Sel tjarn ar nes kirkju. Einnig á að veita 65 
millj ón um til við gerða á Val húsa skóla en á það var bent í Nes frétt um á 
liðnu hausti að mik ið bæri á leka og raka í hús næði skól ans. Eins og sjá 
má á öðr um stað í blað inu er ýms ar minni fram kvæmd ir einnig á döf inni. 

Minni hlut inn í bæj ar stjórn hef ur tvo af sjö full trú um í Bæj ar stjórn 
Sel tjarn ar ness og áheyrn ar full trúa í öll um nefnd um bæj ar ins og 

get ur því fylgst vel með gangi mála. Bæj ar full trú ar minni hlut ans segja 
að oft hafi ver ið tek ið mark á til lög um þeirra og ábend ing um. Þau vinnu
brögð sýna að hægt er að vinna sam an í póli tík ef skyn sem in ræð ur för 
sem er þver öf ugt við það sem er að ger ast á Al þingi Ís lend inga þar sem 
sér hags mun ir og eig in hags mun ir ráða af stöðu manna til flestra mála. Því 
veð ur að breyta. 

Við á suð vest ur horn inu höf um ver ið heppn in með veðr átt una það 
sem af er vetri og varla séð snjó korn. Út um landi er víða allt á kafi í 

snjó á sama tíma og er kostn að ur sumra bæj ar fé lag anna orð in ærin við 
snjó mokst ur inn. Von andi verð ur veðr átt an hjá okk ur áfram mild svo að 
við losn um við mik inn snjó mokst ur í vet ur. Hann þyng ir rekst ur sveit ar
fé lag anna og get ur því haft af leið ing ar á aðr ar nauð syn leg ar fram kvæmd
ir á þeirra veg um 

Nú er stutt í jóla há tíð ina og von andi verð ur jóla hald ið ánægju legt hjá 
Seltirn ing um. 

Nes frétt ir óska Seltirn ing um gleði legra jóla.

K

20% afsláttur
fyrir eldri borgara og

öryrkja miðað við staðgreiðslu
Flatahraun 5a • www.utfararstofa.is

Vaktsími: 565 5892 & 896 8242 • Sólarhringsvakt
Komum heim til aðstandenda ef óskað er

ÚTFARARSTOFA HAFNARFJARÐAR

Kistur • Krossar • Sálmaskrár • Duftker • Blóm • Fáni • Gestabók • Erfidrykkja • Prestur

Suðurhlíð 35, Rvk • www.utforin.is

Vaktsími: 581 3300 & 896 8242

Allan sólarhringinn
Komum heim til 

aðstandenda ef óskað er

Alúð - virðing - traust
Áratuga reynsla

ÚTFARARSTOFA
ÍSLANDS

Sverrir Einarsson Kristín Ingólfsdóttir

Kirkja • Legstaður • Tónlist • Tilkynningar í fjölmiðla • Landsbyggðarþjónusta • Líkflutningar

Um85milljóniríhjúkrunarheimili
og65tilviðgerðaáValhúsaskóla

Fjárhagsáætlun Seltjarnarness 2013:

414milljónum
krónavariðtil

fjárfestingaáárinu
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Góð jólagjöf!
Reykjavíkur apótek verður með fjölbreytt úrval af allskyns gjafavöru fyrir jólin. 

Mikið úrval af bað- og ilmvöru auk ýmissa annarra góðra kosta.

7.948 kr. 

4.150 kr. 

6.489 kr. 

9.520 kr. 

6.990 kr. 

6.990 kr. 

6.990 kr. 5.990 kr. 

12.754 kr. 

1.841 kr. 

1.180 kr. 
1.133 kr. 

21.461 kr. 

5.489 kr. 
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Skatt ar á íbúa á Sel tjarn ar
nesi lækka sam kvæmt fjár hags á
ætl un bæj ar ins fyr ir árið 2013. 
Út svarspró sent an lækk ar úr 14,18 
í 13,66. Rekst ur bæj ar sjóðs skil ar 
af gangi og hægt verð ur að auka 
þjón ust una við bæj ar búa. Ás gerð
ur Hall dórs dótt ir bæj ar stjóri seg ir 
í sam tali við Nes frétt ir að fjár hags
á ætl un in hafi ver ið unna í sam
vinnu meiri hluta og minni hluta 
í bæj ar stjórn. Með al tíð inda úr 
áætl un inni er að tóm stunda styrk
ir verða hækk að ir um 20% fara í 
30 þús und krón ur en þeir voru 25 
þús und krón ur. Sel tjarn ar nes er 
því með hæstu styrki af þessu tagi 
á land inu.

,,Þess ir styrk ir koma barna fjöl
skyld um vel og það er sam staða 
um að batn andi hag ur bæj ar sjóðs 
skuli komi fjöl skyldu fólki til góða,” 
seg ir Ás gerð ur og kveðst ánægð 
með að Nes ið skuli nú í fara broddi 
á land inu hvað varð ar tóm stunda
styrk ina. Frá 1. jan ú ar á næsta ári 
verða tekn ar upp sér stak ar húsa
leigu bæt ur. Þær bæt ur eru ætl að
ar fjöl skyld um og ein stak ling um 
sem eiga í erf ið leik um með húsa
leigu sök um lágra tekna, þungr ar 
fram færslu eða ann arra fé lags legra 
að stæðna. Skatt ar eru al mennt 
lægst ir á Sel tjarn ar nesi þeg ar mið
að er við önn ur sveit ar fé lög. Fast
eigna skatt ur er 0,21% sem er lægsta 
hlut fall ið á höf uð borg ar svæð inu, 
vatns skatt ur 0,11% og frá veitu gjald 
0,12%. Þeg ar Ás gerð ur er innt eft ir 
fjár hags legri stöðu bæj ar sjóðs seg
ir hún hana sterka. ,,Bær inn hef ur 
greitt nið ur skuld ir og eng in ný lán 
hafa ver ið tek in á ár inu. Rekstr ar
af gang ur verð ur 18 millj ón ir króna, 

sam kvæmt áætl un inni. Skulda hlut
fall sveit ar fé lags ins er 70% sem 
er með því lægst á land inu og fer 
lækk andi.“ Ás gerð ur kveðst vilja 
þakka starfs mönn um bæj ar fé lags
ins góða rekst araf komu sem hafi 
lagt sig fram um skil virk an rekst ur. 
Rúm ur helm ing ur út gjalda að al
sjóðs bæj ar ins fer til fræðslu mála. 
„Þjón ust an sem skól arn ir veita er 
mjög góð og styð ur ný lega út tekt 
frá mennta mála ráðu neyt inu það 
og sam an burð ur á sam ræmd um 
próf um milli skóla lands ins.“ Þeg
ar rætt er um íbúa fjölg un seg ir 
Ás gerð ur að hóf leg íbúa fjölg un á 
næstu árum þurfi ekki að kalla á 
um fangs mikl ar fjár fest ing ar af hálfu 
bæj ar fé lags ins. „Eins og bæj ar bú ar 
hafa ef laust tek ið eft ir hafa ýms ar 
fram kvæmd ir ver ið unn ar á þessu 
ári. Þá er haf in vinna við að end ur
nýja þak ið á Eiðis torgi og á næsta 
ári verð ur far ið í ut an hús við gerð ir 
á Val húsa skóla en ráð gert er fara í 
fram kvæmd ir fyr ir um 250 mkr. auk 
bygg ingu hjúkr un ar heim il is. Í sum
ar störf uðu um 350 ung ling ar við 
ýmis störf hjá bæn um en öll um sem 
leit uðu til bæj ar ins um sum ar starf 
fékk starf, er það lið ur í sum arátaki 
bæj ar ins að unga fólk ið okk ar hafi 
starf en gangi ekki um at vinnu
laust. Ég hef orð ið vör við al menna 
ánægju með þetta fram tak bæj ar
ins. Auð vit að kost ar þetta fjár muni 
en þetta er alltaf spurn ing um for
gangs röð un mið að við að stæð
ur hverju sinni hvern ig skatt fé 
íbú anna er var ið,” seg ir Ás gerð ur 
Hall dórs dótt ir bæj ar stjóri.

Tómstundastyrkir
hækkaðirum20%

„Bæj ar full trú ar Sam fylk ing ar og 
Neslist ans styðja þá fjár hags á ætl
un sem nú ligg ur fyr ir hjá Sel tjarn
ar nes bæ.  Já kvætt er að að hald í 
rekstri og hag ræð ing hef ur skil að 
sér svo hægt er að lækka út svar. 
Á móti kem ur að fast eigna gjöld 
munu hækka um tals vert á næsta 
ári vegna hækk un ar á fast eigna
mati. Þetta kem ur m.a. ann ars 
fram í bók un bæj ar full trúa Neslist
ans og Sam fylk ing ar inn ar.

Í bók un inni seg ir að naum ur 
rekstr ar af gang ur í ljósi ým issa efna
hags og rekstr ar legra óvissu þátta, 
sem geti haft áhrif bæði á tekj ur 
og gjöld sveit ar fé lags ins, þýð ir að 
gæta þurfi fyllstu að gæslu á öll um 
svið um. Þó verði að gæta þess að 
verja grunn þjón ust una og ekki síst 
þá þjón ustu sem snýr að börn um 
og ung menn um. „Við höf um áhyggj
ur af því að að hald síð ustu ára sé 
far ið að bíta í grunn þjón ust una en 
verð um að treysta því að áætl un
in end ur spegli raun þörf til að reka 

þessa þjón ustu vel; að hún þjóni 
þörf um íbúa og tryggi góð ar vinnu
að stæð ur fyr ir starfs fólk bæj ar ins. 
Fjár hags á ætl un hverju sinni þarf að 
end ur spegla fram tíð ar sýn, gildi og 
áhersl ur sveit ar fé lags ins; hvern ig 
ætl un in er að hlúa að góðu mann lífi 
á Sel tjarn ar nesi, sinna þörf um fjöl
skyldna og vernda nátt úru gæði.“

Árni Ein ars son bæj ar full trúi 
Neslist ans seg ir að í fjár hags á ætl un 
Sel tjarn ar nes kaup stað ar fyr ir árið 
2013 sé leit ast við að koma til móts 
við barna fjöl skyld ur. Tóm stunda
styrk ir hækki á milli ára og leik
skóla gjöld verði óbreytt áfram um 
sinn. Þá beri að fagna upp töku sér
stakra húsa leigu bóta. Í álykt un inni 
seg ir að Sam fylk ing og Neslisti leggi 
áherslu á að til þess að unnt verði 
að snúa við íbúa fækk un og fækk un 
barna í bæn um verði Sel tjarn ar nes 
að vera sam keppn is hæf ur og raun
hæf ur bú setu val kost ur barna fjöl
skyldna. Þar vega þjón ustu gjöld og 
fé lags leg ur stuðn ing ur þungt.

Jákvættaðaðhald
oghagræðinghafa

skilaðsér
Ás gerð ur Hall dórs dótt ir.

www.borgarblod.is

Fjárhagsáætlun Seltjarnarness 2013:



Jólatilboðin
eru í Iceland
Verið hjartanlega velkomin í nýju búðina á Fiskislóð

NÝ VERSLUN
á GRANDA___________

___________

Opið frá 11 - 20 alla daga
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Nem end ur og starfs fólk Mýró 
héldu dag ís lenskr ar tungu há tíð
leg an á af mæl is degi Jónas ar Hall
gríms son ar þann 16. nóv em ber 
sl. Unn in voru fjöl breytt verk efni 
í öll um ár göng um og há tíða sam
koma var hald in á sal skól ans. 

Þar var boð ið upp á margt 
skemmti legt; 3. bekk ing ar fluttu 
leik þátt um ævi Jónas ar Hall gríms

son ar. Ljóð eft ir Jónas og fleiri höf
unda voru les in og sung in og 5. 
bekk ing ar léku sér með ís lensk orð 
og áhorf end ur fengu að geta hvaða 
orð var um að ræða. Að lok um 
sungu all ir nokk ur lög sam an. Um 
30 nem end ur úr 5. og 6. bekk heim
sækja svo all ar deild ir leik skól ans 
og lesa fyr ir krakk ana þar. 

Daguríslenskrar
tungu

FIMM FRÁBÆRAR!

Hér segir Villi á Brekku 
gamansögur af sér og

samferðarmönnum sínum 
og fer á kostum eins

og hans er von og vísa.

Björn Jóhann kafar í 
sagnasjóð Skagfirðinga og 

útkoman er á þriðja hundrað 
gamansögur sem fá 

alla til að hlægja.

Skvísubók - sem er líka 
fyrir karla.  Ómissandi bók 

fyrir allt skóáhugafólk 
eftir skódrottninguna 

Hönnu Guðnýju
Ottósdóttur.

Sjálfstætt framhald 
metsölubókarinnar 

Dauðinn í Dumbshafi.
Sjá úr bókinni á: 

http://issuu.com/magnusthor/

docs/navigi-issuu

Pétríska orðabókin er ekki 
bara stórskemmtileg heldur 

auðgar hún íslenskt mál 
svo um munar.

Hársnyrtistofa
Ei›istorgi 13 - 15

símar: 561 1160 og 561 1162

Óskum vi›skiptavinum 
okkar gle›ilegra jóla og 

farsældar á komandi ári.

Starfsfólk 
Hársnyrtistofunnar Permu

fiökkum vi›skiptinTaktu þátt í ET leiknum á
endurvinnslutunnan.is
Þú gætir unnið iPad mini
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Íþrótta- og tómstundaráð Seltjarnarness óskar
Seltirningum gleðilegra jóla og farsæls komandi árs.

Safnast verður saman á Valhúsahæð.

Kveit verður í brennu klukkan 20:30.

Hermann Arason stýrir fjöldasöng. 

Áramótabrenna 
á Valhúsahæð

Heild ar launa kostn að ur á nem
anda í Grunn skóla Sel tjarn ar ness 
var 995 þús und krón ur á árs
grund velli á ár inu 2011. Fjöldi 
nem enda það rekstr ar ár var 525 
og 55 starfs gildi kenn ara með rétt
indi voru við skól ann en stöðu
gildi voru alls voru 92,2. Þetta 
kem ur fram í ný út komni Skóla
skýrslu Sam bands ís lenskra sveit
ar fé laga vegna rekstr ar kostn að ar 
2011 en þar er að finna yf ir lit yfir 
heild ar kostn að vegna grunn skóla 
hér á landi.  

Laun og launa tengd og við grunn
skóla Sel tjarn ar nes námu 522 millj
ón um og ann ar rekstr ar kostn að ur 

um 290 millj ón um þannig að beinn 
heild ar kostn að ur við skól ann var 
um 812 millj ón ir króna sem þýð ir 
rúm ar 1,5 millj ón ir á hvern nem
anda. Skól arn ir eru flokk að ir eft ir 
stærð og gef ið upp veg ið með al tal 
hvers stærð ar flokks. Þar kem ur 
brúttó rekstr ar kostn að ur á hvern 
nem anda fram, nettó rekstr ar kostn
að ur á hvern nem anda og launa
kostn að á hvern nem anda. Í öll um 
til vik um er um bein an rekstr ar
kostn að að ræða, þar sem ekki er 
tek ið til lit til sam eig in legra liða. 

Tafla að neðan sýnir 
rekstrarkostnað á nemenda árið 
2011.

Launakostnaður
var995þúsund

ánemanda Sel tjarn ar nes bær verð ur jóla
legri með degi hverj um og láta 
starfs menn bæj ar ins sitt ekki eft ir 
liggja þeg ar kem ur að því að færa 
birtu og yl í líf bæj ar búa. Eft ir 
að hafa kom ið upp ótal fal leg um 
jóla ljós um á ljósastaur um bæj ar
ins hófust þeir handa við að setja 
upp jóla tré við Norð ur strönd og á 
Hrólf skála vör. 

Jóla tréin koma ekki langt að 
því í fyrsta sinn í sögu bæj ar ins 
eru þau bæði feng in inn an bæj ar
markanna úr hinni vin sælu Plút ó
brekku. Næsta vor stend ur til að 
gróð ur setja ný tré í stað þeirra 
sem nú voru tek in, en von ir manna 
standa til að unnt sé að við halda 
þess ari hringrás í nán ustu fram
tíð og að bær inn verði sjálf bær 
með sín jóla tré.

Jólatréinræktuð
innanbæjar

Starfsmenn bæjarins að setja upp 
jólatréið við Norðurströnd

Auglýsingasími 511 1188
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Lim ru bók in, snjöll ustu, fyndn
ustu og furðu leg ustu lim r urn ar, er 
yf ir skrift fyrsta ís lenska lim rusafns
ins. Óhætt er að segja að það sé 
fjöl breytt safn af hin um skemmti
leg ustu limr um. Það er Pét ur 
Blön dal sem tek ur bók ina sam an, 
en hann er mik ill ljóða á huga mað
ur og hef ur hald ið úti vísna þætti 
í Morg un blað inu frá ár inu 1995. 
Pét ur á ekki langt að sækja áhuga 
sinn á ljóð um og vísna gerð því fað
ir hans Hall dór Blön dal fyrr ver
andi ráð herra og al þing is mað ur 
er þekkt ur vísna á huga mað ur og 
hef ur m.a. unn ið með syni sín um 
að vísna þætt in um í Morg un blað
inu. Pét ur ólst að veru legu leyti 
upp á Sel tjarn ar nesi og flutti síð an 
aft ur þang að með fjöl skyldu sína. 
Seltirn ing ur inn Pét ur Blön dal 
var tek inn tali í til efni af út gáfu 
bók ar inn ar. 

Hvað eru limra?
„Lim r ur eru fimm ljóð lín ur, 

þrjár lang ar sem ríma sér, og tvær 
skamm lín ur,“ seg ir Pét ur. „Eig in
lega má segja að limr an sé eins og 
skíða stökk pall ur. Hún fer hægt 
af stað í fyrstu tveim ur lín un
um, svo koma tvær stutt ar lín ur 
þar sem hrað inn eykst, og loks 
tekst hún á loft í fimmtu lín unni. 
Gott dæmi um það er limra Dav íð 
Hjálm ars Har alds son ar: 

Smjöriðerkolgræntíkúpunni
ogkasúldinbringanárjúpunni
áveitingastað
enverstþóað
kokkurinnsiturísúpunni.“

Þú fjall ar um upp runa og sögu 

lim runn ar í upp haf skafla bók ar
inn ar? 

„Já, drýgst ur hluti bók ar inn ar er 
ein fald lega lim ru safn, en í upp haf
skafl an um rek ég upp runa lim runn
ar og hvern ig hún skaut rót um hér 
á landi. Það er ekki fyrr en í seinna 
stríði að Ís lend ing ar fara að vinna 
með vit að með lim ru form ið og það 
var lán okk ar Ís lend inga að það voru 
skáld in sem tóku lim runa upp á 
sína arma. Eins og ég rek í bók inni 
voru Sturla Frið riks son og Jó hann 
S. Hann es son allra fyrst ir til að 
ís lenska lim runa og Krist ján Karls
son í fé lagi við Jó hann. Fyrsta limr
an sem Krist ján sendi Jó hanni í bréfi 
var svona: 

Afástæðumótilgreindum
eftilvillflóknumleyndum
hanngatekkipissað
þaðgjörðiosssvohissaað
vérgátumeiheldursemreyndum.

Aðr ir for víg is menn lim ru hefð
ar inn ar á Ís landi voru Þor steinn 
Valdi mars son, sem mót aði orð ið 
limra, Þor steinn Gylfa son og Hrólf
ur Sveins son, sem er í ætt við Helga 
Hálf dan ar son. Auð vit að réð þetta 
manna val miklu um að stuðl ar og 
höf uð staf ir voru í ís lenskri út gáfu 
lim runn ar frá upp hafi, auk þess sem 
hún varð kannski meira abstrakt fyr
ir bragð ið. Síð an hef ur lim ru hefð in 
breiðst út á Ís landi, eins og sjá má 
af því að hátt í 100 lim ru skáld eru í 
bók inni.“ 

Sum ir segja að nátt úra lim
runn ar sé ónátt úra? 

„Víst hafa sum ir ein ung is smekk 

fyr ir dóna leg um limr um. Hjálm
ar Frey steins son lækn ir á Ak ur
eyri hafði raun ar áhyggj ur af 
þessu og orti: 

Égþekkimislyndanmúrara
ogmérþykirfjandanumsúrara,
hannlesekkifínar
limrurnarmínar
enligguríþvísemerklúrara. 

Í bók inni vitna ég í inn gangs orð 
Þor steins Valdi mars son ar, en þar 
seg ir hann: „Það sem varla mátti 
hvísla, varð hljóð bært í lim runni; 
það sem eng inn mátti hugsa, hló 
þar und ir rós; það sem ekki mátti 
prenta, nema þá í Frakk landi – það 
fann veg und ir og veg yfir boð og 
bönn. Og brátt þótti mega skipta 
limr um í þrennt: þær sem kon um 
sómdi að hlýða, þær sem hviðra 
mátti að presti sín um – og lim r ur.“ 

Ég gæti þess auð vit að að þókn
ast þess um hópi lim ru unn enda, en 
ég sýni líka breidd lim runn ar með 
út gáf unni. Þarna eru um 300 lim r ur 
af öll um toga, gam an mál, tví ræðni, 
ádeila og ljóð ræn stemmn ing. Svo 
dæmi sé tek ið um lim ru Hjálm ars, 
sem er allt í senn gam an vísa, póli
tísk og tví ræðni: 

LífsreyndvarLovísaDröfn
húnlagðiekkiáminniðöllnöfn
þeirraerástfangnirþóttust
ogíhanasóttust
líktogsandkorníLandeyjahöfn.“ 

Og höf unda val ið er fjöl breytt? 
„Já, þarna eru höf und ar úr öll um 

þrep um þjóð fé lags stig ans, ráð herr
ar, prest ar, lækn ir, saka skrár rit ari, 
aug lýs inga gerð ar mað ur og uppi
stand ari, bað vörð ur og for seti lýð
veld is ins. Ekki má gleyma list mál ar
an um Val tý Pét urs syni, en listi leg
ar teikn ing ar hans eru mik il prýði 
á bók inni eins og lesa má í eink ar 
já kvæðri um sögn Kol brún ar Berg
þórs dótt ur um Lim ru bók ina sem 
birt ist í blaði allra lands manna.“

Ein limra að lok um?
„Dav íð Hjálm ar Har alds son er eitt 

okk ar allra bestu lim ru skálda eins 
og sést á þess ari lim ru, sem er gam
an söm og um leið ákveð inn spé speg
ill sam tím ans: 

Atlivarillkvittinnsauður,
ófrómur,lyginnogblauður.
Umbreyttisthann
íöndvegismann
íútfararræðunni,dauður.“ 

Limranereinsogskíðastökkpallur

Fjöl skyld an í Grýlu kerta leið angri í Fljóts hlíð inni. Örn Ósk ar, Pét ur, 
Ólöf Kristrún og Anna Sig ríð ur Arn ar dótt ir.

Njótum aðventunnar saman

Óskum viðskiptavinum okkar gleðilegra 
jóla og farsældar á komandi ári.
Þökkum viðskiptin á árinu og

frábærar móttökur á nýja staðnum.
Munið konukvöldið 12. des. frá kl. 18-21.

Iris og Anna

Salon Nes | S: 562 6065 | Austurströnd 12
iris@salonnes.is | www.salonnes.is
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Vina vika var í Mýr ar húsa skóla 
í byrj un nóv em ber. Þá var unn ið 
með góð sam skipti og vin áttu á 
marg vís leg an hátt í öll um ár göng
um. Eitt hvað var um að vera á 
hverj um degi, t.d. ný hár greiðsla, 
stelp ur mættu í strákaföt um og 
strák arn ir í stelpu föt um o.s.frv.

Átt undi nóv em ber er helg að ur 
bar átt unni gegn ein elti og þann dag 
fengu all ir vina arm bönd og all ir, 

nem end ur og starfs fólk fór út, leidd
ust og mynd uðu hring utan um 
skól ann. Síð an mynd uðu nem end ur  
hring, þau yngstu voru innst, og síð
an hver bekkj ar deild utan um aðra. 
Þetta var tákn rænt fyr ir á um hyggju 
og vin áttu sem við vilj um leggja 
áherslu á hér í skól an um. Vina vik
an end aði á að all ir komu sam an á 
sal og döns uðu „Gangnam style“ af 
miklu fjöri. 

Hópfaðmlagog
vinavikaíMýró

Helg in sem tengdi nóv em ber og 
des em ber var við burða rík á Sel
tjarn ar nesi. Ung menni bæj ar ins létu 
mik ið að sér kveða og sýndu for
eld um og ætt ingj um af rakst ur inn af 
blóm legu tóm stunda starfi vetr ar ins.

Fyrsti við burð ur helg ar inn ar fór 
fram í Bóka safni Sel tjarna ness föstu
dag inn 30. nóv em ber þeg ar opn uð 
var sýn ing Guð mund ar Krist ins son
ar Með eig in aug um. Nær tutt ugu 
manna Stór sveit Öðlinga klúbbs FÍH 
mætti á stað inn og lék fyr ir gesti 
marg ar þekkt ar dæg urperl ur. Sýn
ing Guð mund ar stend ur til 18. des
em ber. Dag inn eft ir laug ar dag inn 1. 
des em ber stóð Tón list ar skóli Sel
tjarn ar ness fyr ir þrenn um jólatón
leik um í Sel tjarn ar nes kirkju þar sem 
tón list ar menn fram tíð ar inn ar létu 
ljós sitt skína við hús fylli á öll um tón
leik un um. Sunnu dag inn 2. des em ber 
léku svo á fimmta hund rað iðk end ur 

Gróttu list ir sín ar á hinni ár legu jóla
sýn ingu að við stödd um rúm lega 500 
ánægð um áhorf end um. Að kvöldi 
sunnu dags ins lá leið fjöl margra í 
kirkj una á ár legt að ventu kvöld. Sr. 
Karl Sig ur björns son flutti hug leið
ingu, Litlu snill ing arn ir og Gömlu 
meist ar arn ir sungu und ir stjórn 
þeirra Ingu Bjarg ar Stef áns dótt ur 
tón list ar kenn ara og Kam merkór Sel
tjarn ar nes kirkju söng und ir stjórn 
Frið riks Vign is Stef áns son ar, org
anista og kór stjóra. Þá má geta þess 
að hin vin sæla tón leika dag skrá Te 
og tón list stóð öll um opin í bóka safn
inu mánu dag 3. des em ber þar sem 
Strengja sveit Tón list ar skól ans hélt 
jólatón leika sem helguð var Helgu 
Þór ar ins dótt ur fiðlu kenn ara við skól
ann og stjórn anda sveit ar inn ar, sem 
nú stríð ir við veik indi. Mik ill sam hug
ur ríkti á tón leik un um, sem voru vel 
sótt ir venju sam kvæmt.

Menningarhelgi
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Það verð ur mik ið um dýrð ir á 
Rauða Ljón inu á Eiðis torgi laug
ar dags kvöld ið 29. des em ber þeg
ar hin ár lega jólatrjáa skemmt un 
við burða fé lags ins H.P. Optime 
fer þar fram. All ir vel unn ar ar Sel
tjarn ar ness eru boðn ir vel komn
ir á há tíð ina, svo fremi sem þeir 
hafi ald ur til að sækja stað inn. 
Að vanda eru fjöl mörg skemmti
at riði á dag skránni, sem nær 
há punkti með ára móta tón leik um 
hljóm sveit ar inn ar Nes vin ir. 

„H.P. Optime hef ur stað ið fyr ir 
jólatrjáa skemmt un fyr ir fé lags menn 
í rúm an ára tug en í fyrra brydd uð
um við upp á þeirri nýj ung að hafa 
há tíð ina opna öll um,“ seg ir Ás mund
ur Har alds son, einn af for sprökk un
um. „Þetta heppn að ist von um fram
ar, Ljón ið smekk fyllt ist  og ein stök 
stemn ing mynd að ist enda höfðu 
marg ir þarna ekki hist síð an í Való, 
eða jafn vel Mýró!“

Á með al for vitni legra dag skrár liða 
eru bíó sýn ing og spurn inga keppni 
þar sem stað góð þekk ing á sam tíma
sögu Sel tjarn ar ness og helstu íbú
um kem ur sér vel. Þannig gæti ver ið 
gott að muna hvar Ninní rak kjör
búð á sín um tíma. Þá verða boðn
ir upp fá gæt ir mun ir úr sarpi H.P. 

Optime. „Ótrú
leg ir fjár sjóð ir 
hafa kom ið upp 
úr hirsl um okk
ar,“ seg ir Guð
mund ur Ósk ar
son, fé lags mað ur 
í H.P. Optime. 
„Tor  kenni  legt 
kalda stríðs góss 
frá Sölu nefnd 
varn ar liðs eigna 
og mun ir sem tengj ast aug lýs inga
her ferð um löngu horfinna fyr ir
tækja, eins og Arn ar flugs og NFS, eru 
á með al þess sem við höf um boð ið 
upp í gegn um tíð ina. Sjá um til hvað 
kem ur nú upp úr pok an um.“

En hvers vegna jólatrjáa skemmt
un? „Rétt eins og það er rangt að 
tala um jóla trés sölu – af því að þar 
eru oft ast seld fleiri en eitt jóla tré 
– þá er líka vit laust að tala um jóla
trés skemmt un,“ seg ir Ás mund ur. 
Ekki fylg ir þó sög unni hvort jóla tréin 
á Rauða Ljón inu verði eitt, fleiri eða 
kannski ekk ert. Til að kom ast að 
raun um það verð ur að mæta þang
að 29. des em ber. 

Dag skrá in hefst stund
vís lega klukk an 21.00 og er 
að gang ur ókeyp is.

Jólatrjáarokká
RauðaLjóninu
29.desember

,,Það er alltaf svo vel mætt hjá 
ykk ur og góð ur mórall“ sagði 
einn rit höf und ur inn sem las á 
Höf unda kynn ingu bóka safns ins 
20. nóv em ber síð ast lið inn. Þröst
ur Helga son bók mennta fræð ing
ur stjórn aði um ræð um kvölds
ins en rit höf und arn ir sem lásu 
úr verk um sín um voru Stein unn 
Sig urð ar dótt ir sem las úr Fyr ir 
Lísu sem er sjálf stætt fram hald 
skáld sög unn ar Jójó sem kom út 
í fyrra, Ein ar Kára son sem las 
úr Skáldi og þar með er lok ið 
Sturl unga sögu hans og Árni Þór
ar ins son sem las úr bók sinni 
um Ein ar blaða mann Ári katt ar
ins. Þetta er átt unda bók Árna 
um Ein ar blaða mann.

Í nóv em ber voru einnig opn að
ar þrjár mynd list ar sýn ing ar. Sú 
fyrsta „SexFimm Fjór ir“ opn aði 2. 
nóv em ber. Þar sýndu fimm ung ar 
lista kon ur verk sín. Lista kon urn ar 
sem all ar eru út skrif að ar úr Lista
há skóla Ís lands voru Guð ný Hrönn 
Ant ons dótt ir, Jó hanna Mar ía Ein
ars dótt ir, Mar grét Helga Sess elju
dótt ir, Sig rún Guð munds dótt ir 
og  Sig rún Sæ mund sen. 

Sýn ing sem opn aði 
30. nóv em ber ber yf ir skrift ina 

Meg in eig in aug um. Þar sýn ir Guð
mund ur Krist ins son 44 mynd ir 
unn ar með ol íu pastel, vatns lit um 
og þurrpastel. Við opn un ina bauð 
Guð mund ur uppá skemmti lega 
jass tón list sem Stór sveit Öðlinga
klúbbs FÍH flutti. Fjöldi gesta mætti 
og gladd ist með Guð mundi og fjöl
skyldu. Sýn ing in stend ur frá 30. 
nóv em ber til 18. des em ber 2012. 
Sýn ing in er opin á af greiðslu tíma 
bóka safns ins mánu daga  fimmtu
daga 10:00 til 19:00 og föstu daga 
10:00 til 17:00. Sýn ing in er einnig 
opin á laug ar dög um; 1., 8. og 15. 
des em ber á milli kl. 14 og 17 og þá 
er geng ið inn í sal inn frá Eiðis torgi.

Bókmenntakvöld
oglistsýningar

Úrval gjafabréfa í boði í öllu sem viðkemur heilsurækt, snyrti- og nuddmeðferðum.

www.worldclass.is

GEFÐU ÁVÍSUN Á GÓÐA HEILSU Í JÓLAGJÖF

www.laugarspa.is

Taktu þátt í ET leiknum á
endurvinnslutunnan.is
Þú gætir unnið iPad mini

Hringbraut 119 

Sími: 55 44444
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www.borgarblod.is

Með því að kaupa 
FRIÐARLJÓSIÐ 
styrkir þú hjálparstarf 
og um leið verndaðan 
vinnustað.
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Friðarljósið
lýsa upp aðventuna

Radisson BLU Hótel Saga / Sími 525 9900 / www.skrudur.is

Frá og með 17. nóv. býður Skrúður á Hótel Sögu upp á girnileg jólahlaðborð
í hádeginu og á kvöldin fram að jólum, alla daga vikunnar. Afslappað 
andrúmsloft, góð þjónusta og dýrindis matur draga að vinnufélaga, 
vinahópa og saumaklúbba á virkum dögum og kvöldum. 

Um helgar sækja fjölskyldur staðinn og eiga þægilega stund saman.
Skemmtilegt leikhorn er fyrir börnin. 

Upplifðu notalega jólastemningu – upplifðu jólin á Skrúð.

U�l�ðu jólin... 
... �ð okkur á Skrúð

Á minn ing ar sýn ingu Sig ríð ar Gyðu Sig urð ar dótt ur sem stóð yfir 
í Bóka safn inu á Sel tjarn ar nesi í nóv em ber komu sam an nokkr ir 
gaml ir fé lag ar úr Mynd list ar klúbbi Sel tjarn ar ness. Sig ríð ur Gyða var 
ein af stofn end um klúbbs ins en hann hélt fjöl marg ar sam sýn ing ar 
og setti mark sitt á bæj ar brag inn. Á mynd inni eru talið frá hægri: 
Garð ar Ólafs son, Björg Ís aks dótt ir, Auð ur Sig urð ar dótt ir, Sig urð ur 
Kr. Árna son og Guð mund ur Krist ins son.
Mynd ina tók Sig ur geir Sig urðs son yngri

Minningarsýningí
BókasafniSeltjarnarness
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Í lok nóv em ber eru far fugl arn ir 
löngu flogn ir og hljótt í garð
in um henn ar Auð ar Sig urð ar
dótt ur á Bergi á Sel tjarn ar nesi 

en þar eiga þeir sér griða stað á 
vor in og sumr in, í garð in um sem 
Auð ur vill kalla óreiðu en flest 
sam svar ar sér þó vel. Hún seg ir 
að á síð ari árum láti hún nægja 
að gera það sem hún geti og ann
að sitji á hak an um. Svo er þó ekki 
að sjá. Tal um óreiðu er angi af 
með fæddri gam an semi því hvar
vetna er snyrti lega geng ið um og 
vel hirt. Haust lauf in eru horf in 
og trén og gryfj an sem er gam
alt varð skýli frá her náms ár un um 
bíða þess að vori á ný og fugl
arn ir komi og fylli loft ið af söng. 
„Krakk arn ir mín ir segja gjarn an 
að vor ið sé kom ið þeg ar andapar
ið er kom ið á tjörn ina” seg ir Auð
ur sem spjall ar við Nes frétt ir að 
þessu sinni.

Berg var byggt upp úr 1950 af 
Auði og manni henn ar Haf steini 
Ein ars syni, loft skeyta manni og 
síð ar komp ásstill inga manni. Auð
ur ólst upp skammt aust an við 
Hring braut ina í Reykja vík, í verka
manna bú stöð un um svoköll uðu 
á mörk um gamla og nýja Vest ur
bæj ar ins sem Hring braut in skipt ir 
í tvo bæj ar hluta. Fað ir Auð ar var 
Sig urð ur Guðna son, Tungna mað ur 
og bú fræð ing ur sem tók sig ung
ur að árum upp frá bú skap, hélt til 
Reykja vík ur og gerð ist verka mað ur 
á möl inni eins og sagt var á þeirri 
tíð. Sig urð ur lét fljótt fé lags mál til 
sín taka. Gekk til liðs við Dags brún 
og var for mað ur fé lags ins frá 1942 
til 1954 og þing mað ur fyr ir Sós í
alista flokk inn frá 1946 til 1956. 

Kom 22 ára á Nes ið
Auð ur var 22 ára þeg ar hún flutt

ist út á Sel tjarn ar nes. „Ég bjó heima 
hjá for eldr um mín um fyrst eft ir að 
við Haf steinn kynnt umst en1952 
ákváð um við að byggja okk ur hús 
á Nes inu. Hann var ætt að ur það an, 
son ur Ein ars frá Nesi og vildi hvergi 
ann ars stað ar búa. Hann var fædd
ur í Bolla görð um og ætt ar sag an 
hans á Nes inu nær um tvær ald ir 
aft ur í tím ann. Krist ín í Nesi amma 
Haf steins missti mann inn sinn í sjó
slysi 1906 þeg ar Ein ar tengda fað ir 
minn var að eins 15 ára. Hann lét 
það þó ekki aftra sér frá sjó sókn 
og fór í Stýri manna skól ann og til 
sjós og var með al ann ars skip stjóri 
hjá Birni Ólafs mági sín um í Mýr

ar hús um. Ein ar tengda fað ir minn 
var af burða sjó mað ur og sér lega 
veð ur glögg ur en svo kom að því 
að hann hætti á sjón um og ákvað 
þá að hefja bú skap Bolla görð um. 
Þarna var tals vert jarð næði og því 
hægt að vera með nokkr ar mjólk ur
kýr og selja mjólk ina á Nes inu. En 
þeg ar hann var bú inn að koma sér 
upp bú stofni var Mjólk ur sam sal an 
stofn uð og all ir sett ir und ir sama 
hatt með bú vöru lög um þannig að 
eng in fram tíð reynd ist vera í mjólk
ur fram leiðsl unni. Hann  gerð ist síð
an fisk mats mað ur lengst af hjá Bæj
ar út gerð Reykja vík ur.“

Breta virki í bak garð in um
“Við Haf steinn feng um land úr 

Bolla garða tún inu sem var til heyrði 
fjöl skyldu hans“ held ur Auð ur 
áfram. „Ein ar gaf okk ur lóð ina en 
hún var sá hluti túns ins sem hann 
mátti helst missa. Lóð in var dá lít ið 
grýtt en var miklu skemmti legri fyr

ir vik ið og ekki eins flöt og land ið í 
ná grenn inu. Ég man að við feng um 
jarð ýtu hjá kunn ingja okk ar til þess 
að ýta grjót inu sam an. Það kom 
svo mik ið af stór grýti úr grunn in
um að við gát um búið til mun sjón
rænna um hverfi en ann ars hefði 
orð ið.“ Hús ið var lít ið í upp hafi og 
Auð ur seg ir að fara hafi þurft eft ir 
ströng um skömmt un ar regl um við 
bygg ing una. „Á þess um tíma voru 
ákaf lega strang ar regl ur um all ar 
hús bygg ing ar. Ekki mátti byggja 
stærra en 80 fer metra eða smá í
búða hús eins og þau voru köll uð. 
Það voru líka ákveðn ar teikn ing ar 
sem varð að byggja eft ir en við gát
um hag að því þannig að auð velt var 
að byggja við hús ið sem við gerð
um síð ar. Hús ið stóð ekki við neina 
götu og við þurft um að fá nafn á 
það og þannig varð Bergs nafn ið til. 
Það var held ur eng in gata heim að 
hús inu og við urð um að draga allt 
efni á hand vagni hing að upp eft ir. 

Her set an á stríðs ár un um hafði líka 
mótað um hverf ið hér nokk uð,“ seg
ir Auð ur. „Her inn var hér í tún inu 
og eitt af því sem hann gerði var að 
sprengja fyr ir virki. Þar voru her
menn á vakt, eft ir lits menn sem áttu 
að fylgj ast með öll um skipa ferð um 
inn til Reykja vík ur. Stríð inu lauk og 
her inn fór en um merk in eru enn
þá hér á garð in um. Virk ið og gang
braut in. Okk ur vant aði ein hverju 
sinni mold í garð inn og Haf steinn 
sagði þá að nóg væri af henni, við 
þyrft um bara að grafa virk ið upp 
sem við gerð um. Virk ið set ur mik
inn svip á garð inn og krökk un um 
fannst þetta ekki ónýtt leik svæði – 
sjálft Breta virk ið.“

Verst að missa heita vatn ið
Auð ur seg ir það hafa ver ið tals

verð við brigði fyr ir sig af fara úr 
verka manna bú stöð un um norð an 
Hring braut ar inn ar og út á Sel tjarn
ar nes. „Mestu við brigð in voru að 
missa heita vatn ið. Það var eng in 
hita veita kom in á Sel tjarn ar nesi. 
Við þurft um að hita upp með olíu. 
Strætó kom sex sinn um á dag alla 
leið út á Sel tjarn ar nes og vin kon ur 
mín ar skyldu ekk ert í mér að vilja 
flytja út á þenn an út nára sem þeim 
fannst Nes ið vera. Sel tjarn ar nes var 
lík ara sveit en bæ á þess um tíma 
og ef ég hefði alist upp í sveit hefðu 
við brigð in ekki orð ið svona mik il. 
En á móti kom að hér var gott að 
vera með börn,“ seg ir Auð ur sem 
á þrjú upp kom in börn sem búa öll í 
ná grenni við hana á Nes inu.

Lærði hjá Konna Komp ás
Sjó mennsk an gekk enn í erfð

ir og Haf steinn fór á sjó inn, fyrst á 
ver tíð ir sem ung ling ur. Hann lærði 
til loft skeyta manns og starf aði um 
tíma hjá Eim skip en leidd ist alltaf á 
sjón um. „Fjar ver an frá fjöl skyld unni 
átti ekki við hann og því fór hann 
að huga að starfi í landi. Á þess um 
tíma var Kon ráð Gísla son skip stjóri 
„aðalkomp ásex pert“ þessa lands og 
starf aði við að stilla komp ása eða 
átta vita. Haf steinn fór til Konna sem 
tók hann í læri og eft ir það starf aði 
hann al far ið við við gerð ir og still
ing ar á þess um leið sögu tækj um.“

Var eig in lega seld með 
sauma vél um boð inu

Á þess um árum var ekki al gengt 
að hús mæð ur væru að vinna úti en 
fór þó vax andi. Auð ur var heima 

Viðtal við Auð i Sig urð ar dótt ur

ViðbrigðiaðflytjaáNesið

Auð ur Sig urð ar dótt ir í stof unni heima á Bjargi. Fyr ir ofan hana er 
mynd sem hún mál aði eft ir mó tívi frá Horna firði. Inn tak ið í mynd inni 
er eink um smæð vit ans í sam an burði við klettótt fjöru borð ið. Smæð 
hins mann lega í sam an burði við nátt úr una.
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með börn in á með an Haf steinn 
stund aði sjó inn en fór svo að vinna 
úti hálf an dag inn. „Það voru eng in 
barna heim ili í þá daga. Ég vann eitt
hvað í fiski hjá Skúla á Snoppu þeg
ar börn in voru lít il. Svo fór ég að 
vinna við versl un ar störf hjá ýms um 
að il um og lengst hjá Heim il is tækj
um. Ég hafði kom ið að því að kenna 
fólki að nota sauma vél ar þeg ar Silli 
og Valdi voru að selja þær í Aust ur
stræt inu og var eig in lega seld með 
sauma véla um boð inu til Heim il is
tækja á sín um tíma. Ég vann lengst 
hálf an dag inn en stund um leng ur 
þeg ar mik ið var að gera eins og 
fyr ir jól in.“

Fólk á að vinna sam an að 
bæj ar mál un um

Auð ur kom nokk uð að bæj ar
mál un um á Sel tjarn ar nesi og átti 
sæti í bæj ar stjórn inni um tíma. 
„Fað ir minn var verka lýðs for ingi 
og sat á þingi fyr ir Sós í alista flokk
inn þannig að það fór aldrei leynt 
úr hvaða póli tísk um jarð vegi ég var 
vax in. Kon ráð Gísla son eða Konni 
Komp ás sat í bæj ar stjórn inni hér 
fyr ir vinstri menn og átti ein hverju 
sinni í erf ið leik um með að fá ein
hvern með sér á fram boðs lista. Ég 
lét til leið ast og er því trú lega í hópi 
þeirra kvenna sem fyrst ar sátu í 
sveit ar stjórn um hér á landi. Þetta 
var skemmti legt og fróð legt og sam
skipt in voru oft ast góð nema rétt 
fyr ir kosn ing ar. Mín skoð un er að 
fólk eigi að reyna að vinna sam an 
að bæj ar mál un um en ekki að bít
ast út af smá at rið um. Ég hætti svo 
af skipt um af þess um mál um þeg ar 
ég var um fimm tugt því þá var ég 
orð in þreytt á þessu. Það var Guð
rún Katrín Þor bergs dótt ir heit in og 
tók við merk inu eft ir að ég hætti. 
Við þekkt umst vel úr æsku, báð ar 
ald ar upp í Verka manna bú stöð un
um. Ég man eft ir því að hún kom 
kvöld eitt gang andi með ung um 
manni sem var ná granni okk ar hér 
á norð an verðu nes inu. Ég kann
að ist  líka við hann en hafði enga 
hug mynd um að þau væru þá að 

draga sig sam an. Það var Ólaf ur 
Ragn ar Gríms son og átti heima 
við Barða strönd ina.“ 

Alltaf með skissu bók ina 
með mér

Auð ur er einn af stofn end um 
Mynd list ar fé lags Sel tjarn ar ness 
og hef ur lengi ver ið virk í mynd
list inni. Hún nam hjá ýms um og 

eink um hjá Hring Jó hann essyni 
list mál ara. Áhrifa frá hon um gæt ir 
í sum um verka henn ar og að henn
ar sögn var það Hring ur sem fékk 
hana til þess að nota spað ann við 
að mála. “Við stóð um nokk ur að 
stofn un mynd list ar fé lags ins sem 
höfð um áhuga á list inni og héld um 
sýn ing ar hér á Nes inu. Ég tók líka 
nokkr ar tarn ir við Mynd list ar skól
ann í Reykja vík. Mér fannst alltaf 

gam an að teikna og teikn aði mik ið 
sem barn. Ég vann til há deg is en 
kenndi tals vert á sauma vél arn ar á 
kvöld in. Ég gat þá mál að í eft ir mið
dag inn og seg ist stund um eink um 
hafa mál að á föstu dags eft ir mið
dög um þeg ar aðr ar kon ur voru að 
skúra.“ Þeg ar geng ið er um hús ið á 
Bergi kem ur fljótt í ljós að hús móð
ir in hef ur ver ið tals vert ið inn með 
pensil inn og þó eink um spað ann. 
„Við Haf steinn ferð uð umst tals
vert um land ið og ég var alltaf með 
skissu bók ina með mér og skiss aði 
upp það sem mér fannst áhuga
vert.” Að loknu spjalli geng ur Auð
ur út í garð inn með komu manni. 
Garð ur inn er ekki síð ur mynd rænn 
en mál verk in. Hún hef ur greini lega 
yndi af garð in um sem hún vill endi
lega kalla óreiðu. „Ég hlýt að hafa 
ver ið mold varpa í fyrra lífi. Ég hef 
svo gam an af því að ann ast um 
garð inn. Hún geng ur á und an stíg
inn sem ligg ur í gegn um garð inn og 
end ar í virk inu þar sem her menn
irn ir stóðu vörð inn á stríðs ár un
um. „Nú þarf ekki leng ur að fylgj ast 
með skipa ferð um inn til Reykja vík
ur. Nú er garð ur inn við komu stað ur 
vor fugl ana þeg ar þeir koma af flugi 
sínu yf ir Atlands haf ið.“

Auð ur sit ur hér í hand vagn in um sem þau Haf steinn urðu að draga 
bygg ing ar efn ið á yfir veg leys una því eng inn veg ur var heim að hús inu 
í fyrstu. Byrj að var að byggja hús ið upp úr 1950 en mynd in er trú lega 
tek in um eða eft ir 1960

www.gilbert.is
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U M H V E R F I S H O R N I Ð

Raf magn er einn stór virkasti brennu varg ur 
nú tím ans. Á hverju ári verða marg ir elds voð
ar sem eiga upp tök sín í raf bún aði. Stund um 
kvikn ar í vegna bil un ar en oft ast er um að ræða 
að gá leysi í um gengni við raf magn valdi slys um 
eða íkveikju.

Jól in eru há tíð ljóss ins og er þá kveikt á fleiri 
ljós um og þau oft lát in loga leng ur en aðra daga 
árs ins. Hluti af und ir bún ingi jól anna á að vera 
að ganga úr skugga um að þau ljós sem nota á 
séu í góðu lagi. Óvand að ur, skemmd ur og rangt 
not að ur ljósa bún að ur get ur vald ið bruna og 
slys um.

At riði sem vert er að hafa í huga:
• Lát um aldrei loga á ljós un um á jóla trénu 
  yfir nótt eða þeg ar við erum að heim an 
• Hend um göml um jóla ljós um sem eru úr 
  sér geng in 
• Not um ætíð ljósa per ur af réttri gerð, stærð 
  og styrk leika 
• Gæt um þess að brenn an leg efni séu ekki 
  ná lægt jóla ljós um 
• Óvar inn raf bún að ur get ur vald ið raf losti 
• Vör um okk ur á óvönd uð um jóla ljós um 
• Inni ljós má aldrei nota ut andyra 
• För um eft ir leið bein ing um um upp setn ingu 
  og notk un 
• Lát um log andi kerti aldrei standa ofan á 
  raf tæki 
• Góð ur sið ur er að skipta um raf hlöð ur í 
  reyk skynj ur um fyr ir hver jól
• Not um rétt ar per ur og lát um ljós in ekki 
  loga yfir nótt.

Flest ar nýrri ljósa keðj ur til notk un ar inn
an dyra eru þannig gerð ar að þeg ar ein pera 
„deyr“ logar áfram á hin um. Eft ir því sem 
logar á færri per um eykst ljós styrk ur hverr
ar peru og þar með hit inn. Ljós sem of hitna 
geta auð veld lega vald ið bruna. Því ber að 
skipta strax um bil að ar per ur í ljósa keðj um og 
hafa í huga að nota rétta gerð af peru. Röng 
gerð, stærð eða styrk ur get ur vald ið of hitn
un sem leið ir til íkveikju. Til þess að fá ör ugg
lega rétta peru í stað bil aðr ar er best að taka 
ljósa bún að inn með sér þeg ar ný er keypt. 

Sölu menn eiga að vita hvaða per ur henta best.

Ljós og brenn an leg efni 
eru hættu leg blanda

Vegna hit ans sem stafar frá ljósa per um er 
mik il vægt að alltaf sé nægi leg fjar lægð frá ljósi 
í brenn an legt efni. Raf ljós geta t.d. kveikt í 
glugga tjöld um engu síð ur en kerta ljós.

Sýn um sér staka var úð gagn vart jóla stjörn
um og öðru papp írs skrauti sem sett er utan um 
ljósa per ur. Ef ljósa pera ligg ur við brenn an legt 
efni eins og papp ír er mik il hætta á íkveikju.

Log andi kerti eru vita skuld alltaf vara söm en 
kom ist þau í kynni við raf magn er hætta á ferð
um. Því er brýnt að láta kerti aldrei standa ofan 
á raf tækj um eins og sjón varpi eða hljóm flutn
ings tækj um. Kert ið get ur brætt sér leið nið ur 
í tæk ið og kveikt í því. Einnig get ur kveik ur inn 
fall ið log andi af kert inu ofan í tæk ið eða vax lek
ið nið ur í það og vald ið íkveikju.

Not um ekki úr sér geng in ljós
Al gengt er að fólk haldi upp á göm ul jóla ljós 

sem eru úr sér geng in. Oft end ar þessi hirðu
semi með íkveikju eða slysi af völd um ljósanna. 
Rétt ast er að henda gömlu ljós un um eða láta 
fag mann yf ir fara þau ef minnsti grun ur leik ur á 
að þau séu í ólagi.

Þeg ar far ið er yfir jóla ljós in er áríð andi að 
skipta taf ar laust um brotn ar klær og brot in 
peru stæði. Göng um einnig úr skugga um að all
ar raf magns leiðsl ur séu heil ar, að ein angr un sé 
alls stað ar í lagi og að ekki sjái í bera víra.

Ekki er til neitt eitt ráð til að ganga úr skugga 
um hvort jóla ljós séu af vand aðri gerð. Vert er 
þó að hafa í huga að sér lega ódýr jóla ljós eru 
yf ir leitt ekki eins vönd uð og dýr ari ljós af svip
aðri gerð. Gæði og ör yggi fara sam an í þessu 
sem öðru.

Not um aldrei inni ljós úti
Jóla ljós ut andyra eiga að vera sér stak lega 

gerð til slíkr ar notk un ar. Á öll um jóla ljós um 
eða um búð um þeirra, sem seld eru hér á landi 

sem inni ljós, á að 
standa á ís lensku að 
þau séu ein göngu 
til notk un ar inn an
húss. Að nota inni
ljós ut andyra get ur 
ver ið lífs hættu legt. 
Úti ljósa keðj ur eiga 
að vera vatns varð ar. 
Brýnt er að per ur úti
ljósa vísi ávallt nið ur 
svo að ekki sé hætta 
á að vatn safn ist í peru stæð in. Einnig er mik il
vægt að festa úti ljós vand lega þannig að per ur 
geti ekki sleg ist við og brotn að.

Mik il aukn ing hef ur orð ið á und an förn um 
árum í notk un svo kall aðra „slöngu ljósa“ sem 
hægt er að kaupa í metra vís. Því mið ur er nokk
uð um íkveikj ur af völd um slíkra ljósa og nær 
und an tekn ing ar laust er það vegna þess að ekki 
er vand að nægi lega til sam setn inga. Það er því 
afar brýnt að fá ná kvæm ar leið bein ing ar frá 
sölu að il um um sam setn ingu slíkra ljósa keðja 
og fara eft ir þeim í einu og öllu. Þá hef ur ein
nig orð ið mik il aukn ing í notk un ljósa keðja með 
hlið tengd um per um sem ekki hitna mik ið og 
eru þær oft hafð ar með ým iss kon ar skreyt ing
um eða látn ar í hrúgu í skál ar. Mik il vægt er að 
hafa í huga að þannig má ein göngu nota ljós
keðj ur sem til slíkra hluta eru ætl að ar, alls ekki 
marg ar þeirra ljósa keðja sem al gengast ar hafa 
ver ið á mark aðn um und an far in ár  þær geta 
hitn að of mik ið og vald ið íkveikju.

Eng in jóla ljós eru svo ör ugg að hægt sé að 
úti loka íkveikju af þeirra völd um. Vara samt er 
að láta loga á jóla ljósa keðj um (jóla ser í um), sem 
og öðr um jóla ljós um inn an húss, yfir nótt eða 
þeg ar við erum að heim an. Það á ekki síst við 
um ljós á jólatrjám.

Heim ild ir:  Mann virkja stofn un.

Gleðilegjól,
f.h.umhhverfisnefndar,
MargrétPálsdóttir,formaður.

Jólaljósografmagnsöryggi

•  Harðfiskur
•  saltfiskur
•  stórir HumarHalar
•  skelfléttur Humar

skatan er komin!

Nesvegur 100  •   símar 562-1070, 896-4243
Opið virka daga kl. 10 - 18:30
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Útkall hjá Björgunarsveitinni Albert: Kvenfélagið Seltjörn vantaði 
jólasveina á Jólatrésskemmtun. Jólasveinarnir á myndinni eru: 
Guðjón Jónatansson t.v. og Snæbjörn Ásgeirsson.
GLEÐILEG JÓL !

Gamla myndin
Nesfréttir ætla á næstunni að birta gamlar myndir af Seltjarnarnesi úr 
myndasafni Snæbjarnar Ásgeirssonar fyrrverandi bæjarfulltrúa á Seltjarnarnesi.

Endurvinnslutunnan
Raunhæfur valkostur fyrir Seltirninga

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

Þið eigið val um að panta Endurvinnslutunnuna 
frá Gámaþjónustunni en í hana má setja 
SJÖ flokka af endurvinnsluefnum.

Okkar lausn er umhverfisvæn, ódýr og sparar 
þér sporin.

Seltirningar, kynnið ykkur vel
hvaða valkostir eru í boði:

Kynnið ykkur allt um Endurvinnslutunnuna á 

endurvinnslutunnan.is
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Pappi

Pappír

Dagblöð/
tímarit

Fernur
Rafhlöður

Málmar

Plast-
umbúðir

Fyrir 7 árum hóf Gámaþjónustan hf. að bjóða upp á Endurvinnslutunnu á höfuðborgarsvæðinu 
til flokkunar á heimilissorpi. Í hana mega fara SJÖ flokkar af efnum, allt laust í tunnuna nema 
rafhlöður sem fara í þar til gerða poka. Aðeins Endurvinnslutunnan bíður upp á þetta marga 
flokka í sömu tunnu, sem er mikil hagræðing. Allt sem í Endurvinnslutunnuna fer er síðan 
flokkað í móttöku- og flokkunarstöð Gámaþjónustunnar hf., baggað og gert klárt til útflutnings. 
Endurvinnsla okkar er ábyrg og örugg!

ET+
Þarft þú að losna við raftæki?

Við sækjum stærri raftæki til viðskipta-
vina Endurvinnslutunnunnar þeim að 

kostnaðarlausu.

Auglýsingasími 511 1188
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Óskum viðskiptavinum okkar gleðilegra jóla 
og þökkum viðskiptin á árinu sem er að líða
Munið að panta tímalega fyrir jólin.

Hlynur,Sara,AnnaogEdda

,,Ég hætti í Bón us fyr ir tveim ur 
árum síð an og var í hafti í fram
haldi af því vegna þess að ég 
samdi við þá sem yf ir tóku fyr ir
tæk ið að koma ekki ná lægt mat
vöru versl un ar rekstri um tíma, en 
eft ir þann tíma fór ég að hugsa 
mér til hreyf ings,” segi Jó hann es 
Jóns son, oft kennd ur við Bón us 
en hef ur nú opn að nýja Iceland
versl un á Granda.

 Í haust opn aði hann versl un á 
Engi hjalla í Kópa vogi. ,,Ég er mjög 
ánægð ur með að vera kom inn aft ur 
í Vest ur bæ inn en ég var með Bón
usversl un á Sel tjarn ar nesi en var 
hrak inn það an og opn aði þá Bón us 
versl un hér á Granda.”

-Versluninerhérámillitveggja

stórrasamkeppnisaðilaámatvöru-
markaðnum,BónusogKrónunnar.
Óttastuþaðekkert?

,,Nei, nei. Ef ég geri hlut ina vel 
sem ég ætla að gera þarf ég ekki 
að hafa áhyggj ur af því. Ef hlut irn ir 
eru gerð ir vel er alltaf pláss. Þetta 
er gott fyr ir alla að ila því ef val kost
irn ir eru fleiri á ein um punkti þá er 
það af hinu góða fyr ir alla. Það er 
til boðs verð á ýms um vör um hér 
við opn un ina og svo geta við skipta
vin ir Iceland fund ið hér jóla vör ur 
sem hvergi finn ast ann ars stað ar 
hér lend is.  Mark aðs svæði þess ar ar 
versl un ar er fyrst og fremst Vest ur
bær inn og Sel tjarn ar nes ið og Mið
bær inn en á því svæði býr allt að 25 
þús und manns,” seg ir Jó hann es.

Icelandverslun
opnaráGrandanum

JóhannesJónssonóttast
ekkisamkeppnina

Jó hann es Jóns son, stolt ur eig andi á opn un ar deg in um.

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Leiðin liggur fram hjá eftirfarandi kirkjum: 

 
• Rússnesku rétttrúnaðarkirkjunni 
• Landakotskirkju 
• Hjálpræðishernum 
• Dómkirkjunni 
• Fríkirkjunni 
• Kirkju aðventista 
• Hallgrímskirkju 
• Háteigskirkju 
• Kirkju óháða safnaðarins 
• Fossvogskapellu 
• Neskirkju 
• Seltjarnarneskirkju 

 
 
Hver og einn getur hlaupið á sínum hraða en vegalengdin er 
u.þ.b. 14 km. Auðvelt er að stytta leiðina ef fólk vill.  
 
Að loknu hlaupi býður Seltjarnarneskirkja hlaupurum upp á 
heitt kakó og smákökur.  
 
 

Trimmklúbbur Seltjarnarness 
stendur fyrir kirkjuhlaupi á 
annan í jólum.  
 
Lagt verður af stað frá 
Seltjarnarneskirkju klukkan 
10:00.  

Kirkjuhlaup TKS 
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Árviss stórviðburður!

JÓLATRJÁASKEMMTUN
NESVINA OG H.P. OPTIME
Rauða ljóninu 
laugardaginn 29. desember

Bjór, 9-bíó, leynigestur, pubquiz, Nesvinir leika jólalög og margt fleira!
Fyllum Rauða Ljónið á þessum einstaka jóla- og menningarviðburði. 

Hin ár lega 1. des. skemmt un Val húsa skóla 
var hald in í Fé lags heim il inu á Sel tjarn ar nesi 
fimmtu dag inn 29. nóv em ber. Skemmt un
in er hald in fyr ir alla nem end ur 10. bekkj ar, 
for eldra þeirra og kenn ara. Á hverju ári setja 
nem end ur 10. bekkj ar í Val húsa skóla upp leik
sýn ingu sem þeir frum sýna á 1. des skemmt
un inni. Krakk arn ir æfa einnig hina ýmsu 
sam kvæm is dansa í íþrótta tím um hjá Mettu og 
Hrund nokkrum vik um fyr ir há tíð ina og sýna 
síð an af rakst ur inn á 1. des. 

Krakk arn ir bjóða svo for eldr um sín um uppí 
dans, sem er alltaf jafn skemmti legt. Nem end ur 
sjá um skemmti at riði kvölds ins, og í ár voru þau 
ekki af verri end an um. Kynn ar kvöld ins voru þau 
Lillý og Krist ján Hilm ar. Vikt or Orri, for mað ur 
nem enda ráðs í Val húsa skóla, start aði kvöld inu 
með stuttu ávarpi. Ein ar Túd or el tók vinn ings
lag ið í und ankeppni Sels ins fyr ir Rímnaflæði og 
Pálína Ingi björg söng jóla lag, við góð ar und ir tekt
ir við staddra. Krakk arn ir hafa stað ið í ströngu 
síð ustu vik ur við að setja upp dans leik inn Foot
loose und ir leik stjórn Boga Hall gríms son ar. Enn 
og aft ur kem ur það í ljós hvað við eig um hæfi
leik a ríka, flotta og dug lega krakka á Nes inu. Leik
sýn ing in var frá bær, dans arn ir og söng at rið in 
fram úr skar andi, og leik hóp ur inn í heild sinni til 
fyr ir mynd ar. 

Hljóm sveit in Silf ur slút t aði svo kvöld inu með 
helj ar inn ar dansi balli, þar sem krakk arn ir okk ar 
döns uðu frá sér allt vit og svitn uðu eins og brjál

æð ing ar. Síð an fóru all ir heim, dauð þreytt ir en 
sátt ir eft ir “frá bært” kvöld!

Fyr ir mér, sem fyrr ver andi nem enda Val húsa
skóla, er 1. des skemmt un in há tíð leg asti og 
skemmti leg asti við burð ur minn ar skóla göngu. 
Ég man enn þá eft ir spenn unni, stress inu, fjör
inu og gleð inni sem fylgdi því að setja upp leik rit 
með sam nem end um mín um og hvað við kynnt
umst öll vel á æf ing ar ferl inu. Ég man enn þá eft ir 

því þeg ar ég bauð pabba uppí dans og við ætl
uð um aldrei að ná að vera í takt við hvort ann
að. Ég er mjög þakk lát, sem starfs mað ur í Sel inu, 
að fá að taka þátt í þess ari skemmt un og búa til 
þess ar góðu minn ing ar með krökk un um sem þau 
munu búa að alla ævi.

F.h.starfsmannaSelsins
SigríðurMargrétEinarsdóttir

Frábært1.des.kvöldhjáValó

Mikil glaðværð ríkti hjá þeim sem tóku þátt í 1. des.
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Fimmtu dags kvöld ið 29. nóv em
ber héldu eldri bæj ar bú ar að ventu
kvöld í saln um Skóla braut. Boð ið 
var uppá jóla hlað borð frá Veisl
unni, Múmínkvar tett inn söng jóla
lög, Bene dikt Ant ons son stýrði 
gam an söng og skemmti sög um og 
séra Mar ía Ágústs dótt ir flutti hug
vekju. Í lok kvölds ins kveiktu gest ir 
á kert um og sungu Heims um ból. 
Yfir 60 manns mættu í jóla skapi og 
áttu sam an ánægju lega kvöld stund. 

Fyrsta sunnu dag í að ventu var 
hald ið að ventu kvöld í kirkj unni 
þar sem m.a. gömlu meist ar arn ir 
(þ.e. kór eldri bæj ar búa) og litlu 
snill ing arn ir sungu sam an jóla
lög. Hús fyll ir var í kirkj unni og 
var þetta virki leg há tíð ar stund.                                                                                                                                 

Tónlistardagskrá í desember.
Félagsheimili Seltjarnarness, 

miðvikudaginn 12. desember 
kl. 20.00.

Selkórinn held ur tón leika fyr ir 
eldri bæj ar búa. Flutt verða jóla lög 
í bland við aðra tón list og að venju 
verð ur boð ið upp á heitt súkkulaði 
og með læti. 

Salurinn skólabraut 35, 
miðvikudaginn 19. desember 
kl. 15.00.

Hljóð færa leik ar ar frá Tón list ar
skóla Sel tjarn ar ness verða á flakki 
þenn an dag og koma við í saln um 
Skóla braut og leika nokk ur jóla lög. 

Mynd lista sýn ing Guð mund ar 
Krist ins son ar í Bóka safni Sel tjarn
ar ness er opin til 18. des. 

Önn ur dag skrá er hefð bund in.  
Söng ur 7. og 14. des.  Fé lags vist 6. 
des. og jóla bingóið 20. des.  Helgi
stund 11. des. á Skóla braut og  
hjúkr un ar fræð ing ur þriðju dag inn 
18. des. Síð asti jóga tími fyr ir jól 
er 20. des.  Síð asti handa vinnu og 
nám skeiðs dag ur er mið viku dag ur
inn 19. des. Dag skrá in heftst svo 
aft ur mánu dag inn 7. jan ú ar 2013.

Fé lags og tóm stunda svið eldri 
bæj ar búa ósk ar öll um sam starfs að
il um gleði legr ar há tíð ar og þakk ar 
liðn ar stund ir.

Eldribæjarbúar
íjólaskapi Nes bú inn Jón Hjalta son hef ur 

sent frá sér nýja bók en það eru 
þýð ing ar hans á ljóði eða öllu 
held ur ljóða bák in um „Locksley 
Hall“ eft ir Al fred Tenni son sem 
var uppi á ár un um frá 1809 til 
1892.  Ljóð ið seg ir frá þreytt um 
her manni sem er á leið heim og 
nálg ast æsku slóð ir sín ar ásamt 
flokki sín um í Lincoln skíri á 
Englandi.  

Jón fer aðra leið og er þýð ing 
hans að mestu laus við orð skrúð 
19. ald ar og mun nú tíma legri að 
fram setn ingu en þýð ing Guð mund
ar. Af þeim sök um er hún mjög 
að gengi leg venju leg um les anda á 
Ís landi í upp hafi 21. ald ar. Ljóst að 
í nokk uð er ráð ist hjá Jóni að þýða 

þenn an ljóða bálk sem af mörg um 
er tal inn einn af meist ara verk um 
Tenni sons en Jón hef ur löng um 
feng ist við allt ann að en bók menna
verk og þýð ing ar. Í ágripi um sjálf
an sig á bók ar kápu kveðst hann 
hafa byrj að að starfa á eyr inni eins 
og það er kall að en síð ar hald ið til 
sjós á tog ur um og á milli landa skip
um. Eft ir það hóf hann nám við m.a. 
við versl un ar störf og sölu mennsku 
og hef ur tek ið þátt í at vinnu og 
við skipta líf inu síð an. Bók mennta á
hug inn hef ur þó fylgt hon um eft ir 
þótt um áhuga mál sé að ræða og af 
þýð ingu hans má sjá að hann legg ur 
sig all an fram þeg ar hann tek ur sér 
verk fyr ir hend ur á því sviði. 

JónHjaltasongefurút
eiginþýðinguáTennison

Við höfum fengið til liðs
við okkur KR-inginn
Eirík Inga og höfum

herraklippinguna á 3.500 kr.

Vegna forfalla getur skólinn innritað 
nokkra nemendur á gítar og 
blásturshljóðfæri frá og með 

næstu áramótum. 
Nánari upplýsingar á skrifstofu skólans 

sem opin er virka daga 
frá 11:00 15:00.frá 11:00 15:00.

SkólastjóriTónlistarskóli Seltjarnarness við Skólabraut
Sími 5959-235 • tonlistarskolinn@seltjarnarnes.is

www.seltjarnarnes.is/tonlistarskoli

Taktu þátt í ET leiknum á
endurvinnslutunnan.is
Þú gætir unnið iPad mini



Nes frétt ir 19

Við hefj um nýtt heilsu ár af 
krafti, orku og gleði. Fjöl breytt og 
spenn andi hóp tíma dag skrá hefst 
2. jan ú ar í World Class á Sel tjarn
ar nesi þar sem all ir ættu að finna 
nám skeið og hóp tíma við sitt hæfi. 
Við erum ávallt fremst í lík ams
rækt og heilsu. Í jan ú ar bjóð um 
við upp á nýj ung í hóp tím um Nike 
Tra in ing Club, NTC,  sem er vin
sælt lík ams rækt ar kerfi um all an 
heim. Zumba, Hot Yoga, Spinn ing 
og TABATA er ávallt vin sælt og 
verð ur á sín um stað í hóp tíma töflu 
okk ar. Við bjóð um upp á vönd uð 
og fjöl breytt nám skeið við allra 
hæfi í fjöl skyld unni og má þar 
nefna Súper form, Fit Pilates og 
Ung linga hreysti. 

Vor önn Dans stúd íós ins er gríð ar
lega vin sæl þar sem end að verð ur á 
glæsi legri dans sýn ingu í Borg ar leik
hús inu. And rúms loft ið hjá okk ur er 
nota legt, ró legt og fjöl skyldu vænt. 
Okk ar sér staða er að bjóða upp á 
lík ams rækt fyr ir alla ald urs hópa 
og má þar nefna að Hress ing ar leik
fim in hjá Ást björgu er ávallt vin sæl 
og stór hóp ur af glæsi leg um kon
um iðk ar þá hóp tíma í hverri viku. 
World Class stöð in á Sel tjarn ar nesi 
er glæsi leg 2000 fer metr ar að stærð 
með full bún um tækja sal, fal legri 
Bað stofu, þrem ur hóp tíma söl um og 
rúm góðri barna gæslu. Dans stúd íó 
World Class býð ur upp á dans fyr ir 
börn og ung linga á öll um aldri, vor
önn in hefst mánu dag inn 14. jan ú ar.

 
Unn ur nýráð in 
stöðv ar stjóri

Unn ur Pálm ars dótt ir er nýráð
in stöðv ar stjóri World Class á Sel
tjarn ar nesi. Unn ur út skrif að ist með 
MBA gráðu, Mast er í við skipta fræði 
og stjórn un, frá Há skóla Ís lands í 
júní 2012 og hef ur lok ið Mannauðs

stjórn un frá End ur mennt un 
Há skóla Ís lands. Hún rek ur einnig 
hóp tíma kenn ara skóla í World Class 
ásamt að vera lög gilt ur einka þjálf
ari frá A.C.E. Amer ic an Council on 
Ex ercise og F.I.A. Fit ness Industry 
Alli ance. Unn ur hef ur kennt um 
heim all an heilsu rækt, hóp tíma
kennslu & dans í 20 ár og á að baki 
fjölda Ís lands meist aratitla í þolfimi 
og dansi. Unn ur hlakk ar til að hefja 

störf á Sel tjarn ar nesi en hún hef ur 
starf að lengi í World Class.

Þekk ing og þjón usta

Gildi World Class er þekk ing, 
þjón usta og sam vinna sem end ur
spegl ar þann mannauð sem starfar 
í öll um 10 starfs stöðv un um. Hjá 
okk ur starfa fremstu og reynd ustu 
einka þjálf ar ar og hóp tíma kenn ar ar 

lands ins. Hægt er að nálg ast all ar 
upp lýs ing ar um þjónustu stöðv
ar inn ar, einka þjálf un, hóp tíma, 
skrán ingu á nám skeið á heima síðu 
World Class  www.worldclass.is og 
í af greiðslu okk ar. 

Vertu vel kom in til okk ar í heilsu
rækt fyr ir þig. Við hlökk um til að 
taka á móti þér.
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Unn ur Pálm ars dótt ir er nýráð in 
stöðv ar stjóri World Class á 
Sel tjarn ar nesi.
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Helgihaldumjólogáramót
íSeltjarnarneskirkju

15. des em ber   Ný ung!
Kyrrð ar dag ur í Sel tjarn ar nes kirkju 

kl. 1418. Hvíld og kyrrð í erli að vent
unn ar. Fjöl breytt og upp byggi leg dag
skrá. Skrán ing í síma 5611550

16. des em ber
Guðs þjón usta kl. 11. Selkór inn 

syng ur. Íbú ar í Bolla görð um, Hof
görð um, Sæv ar görð um og Sef görð um 
taka þátt. Sókn ar prest ur, org anisti og 
fé lag ar í Kam merkór kirkj unn ar þjóna. 
Veit ing ar.

23. des em ber
Fjöl skylduguðs þjón usta kl. 11. 

Mik ill söng ur. Jóla sveinn inn kem ur í 
heim sókn með glaðn ing. Veit ing ar.

Org eltón ar við kerta ljós kl. 2324. 
Frið rik Vign ir Stef áns son, org anisti.

24. des em ber
Aft an söng ur kl. 18. Sókn ar prest ur, 

org anisti og Kam merkór kirkj unn ar 
þjóna.

Mið næt urguðs þjón usta kl. 23.30. 
Kór Mennta skól ans í Reykja vík syng
ur. Sókn ar prest ur og org anisti kirkj
un ar þjóna.

25. des em ber
Há tíð ar guðs þjón usta kl. 14. Sr. Irma 

Sjöfn Ósk ars dótt ir þjón ar. Org anisti 
og Kam merkór kirkj unn ar þjóna.

26. des em ber
Helgi stund kl. 09.50 með hlaup ur

um í Trimm klúbbi Sel tjarn ar ness er 
taka þátt í ár legu kirkju hlaupi.

30. des em ber – Nýj ung!
Fjöl skyldu stund kl. 11. Dans að í 

kring um jóla tréð.

31. des em ber – Nýj ung!
Heitta kakó og org eltón ar  kl. 20.45

22.00. Frið rik Vign ir Stef áns son leik ur 
sálma og ára móta lög á org el ið. Heitt 
kakó fyr ir þá sem fara á eða koma af 
brennu.

1. jan ú ar
Há tíð ar guðs þjónsta kl. 14. Guð

mund ur Ein ars son, for mað ur sókn ar
nefnd ar, flyt ur hug leið ingu. Sókn ar
prest ur, org anisti og Kam merkór kirkj
unn ar þjóna.

Þriðjudagurinn 8. janúar kl. 11. 
Stund fyrir eldri borgara í 

Seltjarnarneskirkju. Gestur fundarins 
verður Sigríður Arnardóttir (Sirrý), 
fjölmiðlakona og rithöfundur. Hún 
mun lesa úr bók sinni ,,Laðaðu til þín 
það góða.” Léttur hádegisverður í 
boði kirkjunnar.

Hild ur Sess elja Að al steins dótt ir 
og Aron Lee Du Teits son frá kraft
lyft inga deild Gróttu  hlutu stiga bik
ara kvenna og karla á Bik ar móti 
Kraft lyft inga sam bands Ís lands sem 
fór fram í Ár manns heim il inu laug
ar dag inn 24. nóv em ber síð ast lið
inn. Hild ur Sess elja setti alls fimm 
Ís lands met á mót inu og Aron setti 
fjög ur Ís lands met. Þá setti Ragn
heið ur Kr. Sig urð ar dótt ir úr Gróttu 
Ís lands met í bekk pressu og Arn
dís Mar ía Er lings dótt ir einnig úr 
Gróttu, setti Ís lands met í rétt stöðu
lyftu. Elín Melg ar Að al heið ar dótt ir 
úr Gróttu, setti Ís lands met ung linga 
í rétt stöðu lyftu. 

Grótta hef ur unn ið flest stig allra 
liða á land inu á Ís lands og Bik
ar mót um í kraft lyft ing um. Grótta 
vann Ís lands meist ara mót ið í bekk
pressu og einnig í kraft lyft ing um 
og í rétt stöðu lyftu og lenti í öðru 
sæti á  Bik ar mót inu í kraft lyft ing um 
og varð þar með Ís lands meist ari 
í kraft lyft ing um 2012. Þetta verð
ur að telj ast glæsi leg ur ár ang ur hjá 
kraft lyft inga deild sem var stofn uð 
fyr ir um einu ári síð an eða þann 
28. nóv em ber 2011. 

Kraft lyft inga deild Gróttu var 
stofn uð að frum kvæði Ingi mund ar 
Björg vins son ar, Borg hild ar Er lings
dótt ur, Erlu Krist ín ar Árna dótt ur 
og Hild ar Sess elju sem sitja með al 
ann arra í stjórn  deild ar inn ar. Eins 

og ár ang ur inn gef ur til kynna hef
ur lið Gróttu á að skipa mörg um 
frá bær um kepp end um sem hafa 
sett fjölda Ís lands meta á ár inu. Þá 
keppti Gróttu kon an Guð rún Gróa 
Þor steins dótt ir fyr ir hönd Ís lands á 
Evr ópu móti ung linga í júní mán uði 
og vann til silf ur verð launa í bekk
pressu. 

Þjálf ari liðs Gróttu er Ingi mund ur 
Björg vins son, sem er þraut reynd
ur kraft lyft inga kappi og hef ur stýrt 
lið inu vel á öll um mót um auk góðra 
að stoð ar manna. Má með sanni 
segja að hann sé mað ur inn á bak 
við ár ang ur inn. Þá má geta þess 
að sér stak lega fjöl mennt og traust 
stuðn ings lið fylg ir Gróttu ætíð á 
áhorf endapöll un um sem er ómet an
leg ur þátt ur í ár angri liðs ins á mót
um. Kraft lyft inga deild Gróttu legg ur 
með al ann ars áherslu á klass ísk ar 
kraft lyft ing ar, þ.e. lyft ing ar án út bún
að ar en sú teg und kraft lyft inga hef ur 
not ið sí fellt meiri vin sælda um heim 
all an á síð ustu miss er um. Aron Lee 
Du stefn ir á að  keppa á heims meist
ara mót inu í klass ísk um kraft lyft ing
um sem fram fer í Rúss landi í júní 
næstkom andi en mið að við nú ver
andi heims lista á hann mögu leika á 
að blanda sér í bar áttu þeirra bestu. 
Þá verð ur Norð ur landa mót ung linga 
í kraft lyft ing um hald ið á Ís landi í 
febr ú ar á næsta ári og mun Grótta 
eiga full trúa á því móti.

GróttaÍslandsmeistari
íkraftlyftingum2012

Alhliða snyrting fyrir konur og karla

SNYRTISTOFAN

Hamraborg 10 • 200 Kópavogur • sími 554-4414
Tryggvagata 28 • 101 Reykjavík • 552-5005

www.snyrtistofa.is

Gjafakort í snyrtingu
er notaleg jólagjöf...

HÚSNÆÐI TIL LEIGU
- Gott 60 m2 húsnæð á 2 hæði til leigu að 

Austurströnd 1, Seltjarnarnesi.
- Gott umhverfi -

Upplýsingar í síma:
892 0394 og 661 8661
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Jól in eru sann ar lega há tíð ljóss ins í huga 
okk ar. Þá kveikj um við ljós við ljós og 
hrekj um burt vetr ar nátt myrkrið, eða eins 

og Guð mund ur Guð munds son orti svo fal lega 
í jóla sálmi sín um:

Komblessuð,ljóssinshátíð,-helgiþín
minnhugogvilja,göfgi,vermi,fylli,
svomáttugverði´ogheilöghugsunmín
oghörpumínaDrottinsandistilli.

Það er þessi helgi jól anna sem skáld ið tal
ar um. Hún skal göfga huga okk ar og vilja sem 
og verma og fylla hugs un okk ar svo að hún 
verði mátt ug og heilög. Er þetta ekki stór kost
leg mynd sem birt ist okk ur í þess um ljóð lín
um? Helgi jól anna er hér í brennid epli. Hún er 
þessi ein staka til finn ing sem er sinn ar teg und
ar. Er ekki eft ir sókn ar vert að finna til þess ar ar 
til finn ing ar? Henni fylg ir ákveð in sam still ing 
við Drott in Guð. Við still um huga okk ar inn á 
bylgju lengd Guðs á jól um. Þeg ar jól in ganga í 
garð kl. 18 á að fanga dags kvöld verð ur allt heil
agt. Há tíð leik inn er mik ill. Marg ir fara í aft an
söng í Sel tjarn ar nes kirkju á þeim tíma. Aðr
ir eru heima og hlusta á beina út send ingu frá 

Dóm kirkj unni, eins og þeir hafa gert jafn vel 
ára tug um sam an. Svo eru það þeir sem kjósa 
að koma í mið næt urguðs þjón ustu í Sel tjarn ar
nes kirkju kl. hálf tólf og taka þátt í helgi haldi á 
heil agri jóla nótt.

Fólk get ur upp lif að helgi jól anna þrátt fyr ir 
mis jafn ar að stæð ur. Það er ávallt spurn ing um 
hug araf stöðu, sem bygg ist á innri gleði okk ar. 
Eig um við þenn an jóla hug eða ekki? Gleðj umst 
við yfir fæð ingu jóla barns ins eða ekki?  Skipt ir 
inni hald jól anna okk ur ein hverju máli? Þeg ar 
öllu er á botn inn hvolft er þetta spurn ing um 
trú araf stöðu okk ar.

Á helg um jól um vilj um við gleða þá sem okk
ur þyk ir vænt um. Með jóla gjöf inni erum við 
að segja við vini og vanda menn: „Mér þyk ir 
vænt um þig og mig lang aði til þess að segja 
þér það með þess ari gjöf.“ Þá skipt ir verð mæti 
gjaf ar inn ar ekki máli. Um hyggj an og kær leik ur
inn eru haf inn yfir allt slíkt. Það eru oft smáu 
gjaf irn ar sem skipta máli. Hug ur inn sem að 
baki býr. Hvað gleð ur til dæm is for eldra meira 
en teikn uð mynd eða eitt hvað ann að sem 
barn ið hef ur sjálft búið til?

Jesús sagði að við 
ætt um að verða eins 
og börn in, ein læg og 
sönn, enda finn um við 
tæra trú araf stöðu hjá 
þeim. Við eig um að líkj
ast þeim að þessu leyti. 
Í þess ari trú barns ins er 
fals laust traust á Guði. 
Biðj um Guð að gefa okk
ur þessa trú araf stöðu, 
þenn an hrein leika, svo við get um tek ið á móti 
barn inu í jöt unni á þess um jól um feg ins huga.

Ó,gefmérbarnsinsglaðanjólahug,
viðgeislaljósadýrðarværtersofnar.
Þáhefursálmínsigtilþínáflug,
ogsérhvertskýáhimnimínumrofnar.

Guð gefi þér og þín um gleði leg jól í 
Jesú nafni.

Bjarni Þór Bjarna son,
Sókn ar prest ur í 
Sel tjarn ar nes presta kalli.

Bjarni Þór 
Bjarna son.

„Kom blessuð, ljóss ins há tíð“



22 Nes frétt ir 

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

GETRAUNANÚMER

GRÓTTUER

170

Fyrsta nám skeið af reksæf inga 
handknattleiksdeildar Gróttu og 
DHL fór fram dag ana 6. til 23. nóv
em ber. Um var að ræða þriggja 
vikna nám skeið fyr ir áhuga sama 
iðk end ur þar sem far ið var ít ar
lega í ákveðna áherslu þætti. 
Áherslu þætt ir þess nám skeiðs 
sem nú er ný lok ið var skot og 
fint ur. Mik il að sókn var á þetta 
fyrsta nám skeið en þar sem far
ið var í ná kvæm tækni at riði var 
þátt tak an á nám skeið in tak mörk
uð og ein göngu 20 iðk end ur sem 
komust að.

Þess vegna var fullt á þetta fyrsta 
nám skeið en tvö önn ur nám skeið 
verða hald in í vet ur. Þau fara fram 
eft ir ára mót og verða aug lýst bet

ur þeg ar nær dreg ur. Æf ing arn ar 
fóru fram tvisvar sinn um í viku á 
morgn ana kl. 06:30 til 07:40 en eft
ir æf ing una fengu þátt tak end ur létt 
morg un snarl sem er nauð syn legt 
áður en krakk arn ir fara í skól ann. 
Rakel Dögg Braga dótt ir, lands
liðs kona í hand knatt leik og fyrr
ver andi at vinnu mað ur ræddi við 
krakk ana eitt mið viku dags kvöld ið 
um það sem þyrfti til að kom ast á 
topp inn, hvaða at riði þyrfti að hafa 
í huga, hverju þyrfti að fórna og 
fleira. For eldr um þátt tak enda var 
vel kom ið að mæta á fyr ir lest ur inn 
og nýttu mörg sér það. Krakk arn ir 
fylgd ust vel með og spurðu Rakel 
Dögg síð an spjör un um úr í lok 
fyr ir lest urs ins.

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

Fimmti flokk ur karla yngri og 
eldra í handbolta léku í nóv em
ber á öðru Ís lands mót inu sínu í 
vet ur. Grótta 1 á eldra ári gerði 
sér lít ið fyr ir og vann 2. deild ina 
eft ir mikla drama tík á loka metr un
um. Grótta 2 á eldra ári end aði í 
4. sæti í 4. deild eft ir einn sig ur og 
þrjú töp. Yngra árið lék í 3. deild 
og lenti í 3. sæti í þeirri deild eft ir 
tvo sigra og tvö töp.

Eldra árið lék því mið ur ekki 
stöðug an leik á mót inu, sum ir kafl
ar voru slak ir en aðr ir hrika lega 
góð ir. Yngra árið mun leika aft ur í 
3. deild inni á næsta móti og ætl ar 
klár lega að gera til kall til 2. deild
ar. Til þess þurfa leik menn að æfa 
vel eins og þeir hafa gert hing að til. 
Stöðug ar fram far ir hafa ein kennt 
lið ið núna í haust og von andi verð
ur áfram hald á því.

Glæsilegur hópur iðkenda sem tóku þátt í afreksæfingum 
Gróttu og DHL.

Grótta 1 á eldra ári gerði sér lít ið fyr ir og vann 2. deild ina.

Flottarhelgarhjá
5.flokkikarla

Góðþátttakaí
afreksæfingum

Knatt spyrnu deild Gróttu hef ur 
ráð ið nýj an að stoð ar þjálf ara í meist
ara flokki karla í knatt spyrnu. Sá 
er Jens El var Sæv ars son og hef ur 
hann kom ið víða við í fót bolt an um. 

Jens El var spil aði lengst með 
Þrótti Reykja vík. Þá spil aði Jens 
einnig með Fylki og Fjarða byggð 
áður en hann var ráð inn sem spilandi 
þjálf ari hjá Hvöt frá Blönu dósi, en 
þar var hann árin 2009 til 2010. Á síð
ustu leik tíð var Jens spilandi þjálf ari 
hjá Reyni Sand gerði. Jens spil ar alla 
jafna sem varn ar eða miðju mað ur 
og vænt ir Grótta mik ils af hon um og 
bíð ur hann vel kom inn til starfa.

JensElvarráðinn
aðstoðarþjálfariGróttu

Jens Elvar tv. ásamt Hilmari 
Sigurðssyni formanni 
knattspyrnudeildar Gróttu.

www.grottasport.is
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Haust mót FSÍ í áhalda fim leik um 
var hald ið á Ak ur eyri helg ina 17. 
– 19. nóv em ber síð ast lið inn. Keppt 
var í  5. þrepi, 4. þrepi og 3. þrepi 
stúlkna og drengja. Stór hóp ur frá 
fim leika deild Gróttu lagði af stað 
með rútu á föstu degi og mik il spenna 
var með al kepp enda en mót inu hafði 
áður ver ið frestað vegna veð urs. 
Spenn an fólst ekki síst í því  hvort 
yrði fært norð ur þessa helg ina. Mik il 
ánægja var í hópn um þeg ar loks ins 
var kom ið í all an snjó inn á Ak ur eyri 
eft ir langa rútu ferð. Hóp ur inn gisti 
í Síðu skóla ásamt fleiri kepp end um 
úr öðr um lið um. Keppni hófst strax 
á laug ar dags morg un og stóð fram á 
sunnu dags eft ir mið dag. 

Góð ur ár ang ur Gróttu krakka var 
eft ir tekt ar verð ur og einnig gam an að 
fylgj ast með góð um keppn isanda og 
gleði þess ara ungu kepp enda. Stór 
hóp ur stuðn ings manna fylgdi hópn
um, sem lét sitt ekki eft ir liggja á áhorf
endapöll un um með góðri hvatn ingu til 
kepp end anna. Ár ang ur krakk anna lét 
ekki á sér standa en sem bet ur fer var 

nóg pláss í rút unni fyr ir öll verð laun in.
Mar ía El ísa bet Björns dótt ir varð í 

3. sæti á tví slá í 3. þrepi. Sól ey Guð
munds dótt ir var í 2. sæti á stökki, 3. 
sæti á tví slá, 3. sæti á gólfi og 3. sæti 
sam an lagt í 4. þrepi og Sunna Krist
ín Gísla dótt ir var í 3. sæti á stökki í 4. 
þrepi. Sím on Krist jáns son Sullca var í 
3. sæti á gólfi, 1. sæti á stökki, 3. sæti 
á tví slá, 2. sæti á svifrá og 2. sæti sam
an lagt í 4. þrepi. Katrín Sig urð ar dótt
ir var í  3. sæti á tví slá, 1. sæti á gólfi 
og 2. sæti sam an lagt í 5. þrepi en þar 
fengu einnig Brítet Bjarna dótt ir við ur
kenn ingu fyr ir 8. sæti og Ter esa Nuk
un Stein gríms dótt ir varð í 10. sæti 
sam an lagt.

Til að fagna frá bæru gengi og mjög 
skemmti legri ferð var borð að ur góð ur 
mat ur á Blöndu ósi með dá sam leg um 
eft ir rétti. Mik il og góð upp lif un enda 
flest ir sem voru að fara í sína fyrstu 
al vöru keppn is ferð út á land. Það 
voru sátt ir krakk ar sem komu heim á 
sunnu dags kvöld ið, reynsl unni rík ari 
og með góð ar minn ing ar.

Fimleikarísnjónum
áAkureyri

Hvað ger ir þú í frí stund um þín um?   
Æfi kraft lyft ing ar og sinni stjórn ar störf um 
hjá Fim leika deild Gróttu.
Fallegasti staður sem þú hefur 
komið á?  Mér finnst Ís land í heild sinni 
það fal leg asta í heimi.
Hvað met ur þú mest í fari ann arra?  
Húmor og  heið ar leika.
Hvern vild ir þú helst  hitta?  
Veit að ég er ekki 18 ára en mig myndi 
langa að hitta Justin Tim berla ke.
Upp á halds vef síða?  
www.neta port er.com.
Hvað vild ir þú helst fá í af mæl is gjöf?  
Ég yrði yfir mig ánægð að fá mynd eft ir sex 
ára son minn. 
Hvað mynd ir þú gera ef þú ynn ir 
5 millj ón ir í happ drætti?  Setja helm ing 
inn á banka og spara því ég er ekki mjög 
góð í því  og svo helm ing í að styrkja fim
leika deild Gróttu til áhalda kaupa.
Hvað mynd ir þú gera ef þú vær ir 
bæj ar stjóri í einn dag?  Byggja nýtt 
fim leika hús fyr ir fim leika deild Gróttu.
Að hverju stefn ir þú í fram tíð inni?  
Að taka amk 150 kg. í hné beygju, 150 kg. 
í rétt stöðu og 75 kg. í bekk + auð vit að að 
vera góð við mína nán ustu og passa vel 
upp á fjöl skyld una mina. 
Hvað gerðir þú í sum ar frí inu?  
Fór í frá bæra hjól hýsa ferð með 
fjöl skyld unni minni og vin um.

Seltirn ing ur mán að ar ins að þessu 
sinni er Hild ur Sess elja Að al steins
dótt ir en hún hlaut á dögunum stiga
bik ara kvenna á Bik ar móti Kraft lyft
inga sam bands Ís lands og setti alls 
fimm Ís lands met á mót inu.
Hildur segist vera Seltirn ing ur í 
húð og hár. Hún býr á Sel tjarn ar
nesi ásamst mann in um sínum Birni 
Hjalte sted Gunn ars syni og tveim
ur börn um þeirra. Hún hefur rek ið 
leik fanga heild söl una HB Heild versl
un síð an 2004 ásamt því að stunda 
kraft lyft ing ar með tveim ur vin kon um 
sínum þeim Erlu Krist ínu Árna dótt ur 
og Borg hildi Er lings dótt ur hjá Ingi
mundi Björg vins syni. 

Fullt nafn?  Hild ur Sess elja Að al steins
dótt ir.
Fæð ing ar d. og ár?  10. mars 1977.
Starf?  Heild sali. 
Helstu kost ir?  Hm veit ekki al veg, get 
ver ið mjög stund vís sem get ur líka al veg 
ver ið ókost ur stund um.
Eft ir læt is  mat ur?  Steik og Saffr an pizza 
þessa dag ana.
Eftirlætis tónlist?  Hef mjög bland að an 
tón list arsmekk, tek alls kon ar æði núna 
er ég til dæm is með aft ur eft ir smá pásu 
Mich ael McDonals á repeat.
Eft ir læt is í þrótta mað ur?  
Nadia Coma neci fim leika kona.
Skemmti leg asta sjón varps efn ið?  
Bresk ir og dansk ir spennu þætt ir og Borgen.
Besta bók sem þú hef ur les ið?  
Ætli það sé ekki One day, kannski ekki 
mjög menn ing ar leg en sæt og skemmti leg 
bók. Svo fannst mér ótrú lega gam an að 
lesa Sti eg Lars son bæk urn ar.
Uppáhalds leikari?  Sean Penn, Justin 
Tim berla ke og Drew Barrymore.
Besta kvik mynd sem þú hef ur séð?  
Þori nú varla að segja það en það er 
Bravehe art, Pretty in Pink og núna ný lega 
Bridesmaids.

SELTIRNINGUR MÁNAÐARINS

Hringbraut 119 

Sími: 55 44444



Mikið úrval bóka á góðu verði.
Jólatilboð á tugum nýrra íslenskra bóka.
Kynntu þér úrvalið á boksala.is
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Háskóli Íslands  Háskólatorgi  S. 570 0777 - Háskólinn í Reykjavík  Sólinni  Nauthólsvík  S. 599 6469  boksala@boksala.is 

Allar jólabækurnar
og mikið úrval klassískra bóka á góðu verði

Bóksala stúdenta - Háskólatorgi

Afgreiðslutími á Háskólatorgi til jóla:
Virkir dagar. . . . . . . . . . . . . . . .  9–18
Laugardagurinn . . . . . .15. des.  11–16
Laugardagurinn . . . . . .22. des.  11–18
Þorláksmessa . . . . . . . . . . . . . .  10–18
Aðfangadagur . . . . . . . . . . . . .  9–12
Gamlársdagur. . . . . . . . . . . . . .  9–12

Okkar verð: 

4.885 kr.
Okkar verð: 

4.965 kr.
Okkar verð: 

4.495 kr.
Okkar verð: 

2.490 kr.

Okkar verð: 

4.495 kr.
Okkar verð: 

1.825 kr.

Okkar verð: 

3.995 kr.

Okkar verð: 

3.495 kr.
Okkar verð: 

2.520 kr.
Okkar verð: 

13.380 kr.

Klassískar kiljur 
í hundraðatali. 

Tilvalin jólagjöf!

Okkar verð: 

549 kr.
Okkar verð frá: 

390 –1.990 kr.


