
Alls söfn uð ust 110 gjaf ir í „jól í 
skó kassa“verk efn inu í ár til mun að
ar lausra og fá tækra barna í Úkra ínu 
frá nem end um Grunnskóla Seltjar
narness, fjöl skyld um þeirra og starfs
fólki skól ans. Með þess um gjöf um 
gleðj um við 110 börn sem fá jóla gjöf 
um þessi jól. Alls söfn uð ust 4.586 
gjaf ir á land inu öllu.

„Jól í skó kassa“ er á marg an hátt end
ur vinnslu verk efni. Setja má not uð föt í 
kass ana, leik föng sem eng inn leik ur sér 
leng ur og nýta þannig hlut ina bet ur og 
áfram.  Síð an sprett ur gleð in fram með 
því að gefa, gleðja og hjálpa öðr um sem 
búa við önn ur kjör en við. Síð ast og ekki 
síst er hollt og gott að setja sig í spor 
ann arra og kynn ast því hvern ig aðr ir lifa.
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Góð þjónusta – Hagstætt verð

Hafðu bankann 
með þérSkannaðu kóðann 

til að sækja „appið” 
frítt í símann.

Þú getur tengst Netbankanum þínum  
í gegnum farsímann.

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

OPIÐ
allan sólarhringinn

á Eiðistorgi

 

Vegna mikillar eftirspurnar eftir 
eignum á Seltjarnarnesi óskum við 
eftir eignum í sölu. 

Góður sölutími framundan.  

• Sölumat án skuldbindingar  
• Persónuleg þjónusta 
• Myndataka af atvinnuljósmyndara 
• Vönduð sölugögn   
• Sanngjarn sölukostnaður  
   
Hafið samband við Gylfa Þórisson 
sölustjóra í síma 822-0700 eða á 
netfangið gylfi@midborg.is  
   

Sundagörðum 2 Sími: 533 4800

Gylfi Þórisson
Sölustjóri

Björn Þorri Viktorsson
Hrl. og Lögg. Fasteignasali

110 gjaf ir í „jól í skókassa“

heilsuhof
v/ Suðurströnd 10 (gamli Skari)

Virka daga: 9  -  18
Laugardagar: 10  -  16

sjá nánar á www.facebook.com/Systrasamlagid



Fjár hags á ætl un Sel tjarn ar nes
kaup stað ar fyr ir árið 2014 var 
sam þykkt á fundi bæj ar stjórn
ar þann 13. nóv em ber sl.  Sam
kvæmt henni er gert er ráð fyr ir 
að rekstr ar af gang ur sam an tek ins 
árs reikn ings 2014 verði um 18 
millj ón ir króna. Út svarspró senta 
á ár inu 2014 var ákveð in 13,66%. 
Er það und ir leyfi legu há marks út
svari sem er 14,48%. Út svars tekj ur 
eru áætl að ar 1.846 millj ón ir króna 
og tekj ur af fast eigna skött um 232 
millj ón ir króna. Í for send um fjár
hags á ætl un ar inn ar er gert ráð fyr
ir að verð bólga verði 5% frá upp
hafi til loka árs ins 2014. Bæj ar full
trú ar fái ekki greidd nefnd ar laun 
fyr ir árið 2014. Spár gera ráð fyr ir 
6,0% til 9% at vinnu leysi í land inu.

Fjár hags á ætl un in var unn
in sam eig in lega af bæj ar full trú
um Sjálf stæð is flokks, Neslista og 
Sam fylk ing ar. Við und ir bún ing og 
gerð henn ar var lögð áhersla á að 
verja grunn þjón ustu bæj ar fé lags
ins, fræðslu starf semi og fé lags lega 
þjón ustu. Við gerð fjár hags á ætl un
ar inn ar var einnig lit ið til þriggja ára 
áætl un ar bæj ar fé lags ins fyr ir árin 
2015 til 2017. Elli og ör orku líf eyr is
þeg ar fá af slátt af fast eigna skatti og 
frá veitu gjaldi af íbúð ar hús næði til 
eig in nota, skv. sam þykkt um regl
um þar um. Laun eru hækk uð til 
sam ræm is við gild andi kjara samn
inga Launa nefnd ar sveit ar fé laga við 
þau stétt ar fé lög sem starfs menn 
Sel tjarn ar nes bæj ar taka laun sam
kvæmt. Í for send um fjár hags á ætl

un ar inn ar er ekki gert ráð fyr ir 
breyt ing um á íbúa fjölda á Sel tjarn
ar nesi á ár inu 2014.

Helstu gjöld á nes búa sam kvæmt 
fjár hags á ætl un inni eru þessi auk 
13,66% álagn ing ar hlut falls út svars. 
Fast eigna skatt ur á íbúð ar hús næði 
verð ur 0,21% af fast eigna mati, 
1,32% af fast eigna mati á op in bert 
hús næði og 1,25% af fast eigna mati 
á at vinnu hús næð is og óbyggt land. 
Lóð ar leiga vegna  Ahluta verð ur 
0,40% af lóð ar hluta mati og 1,75% af. 
Bhluta. Vatns gjald verð ur 0,11% af 
fast eigna mati. Urð un ar gjald verð
ur. 13.600 krón ur, Sorp hrein sigjald 
6.300, krón ur og frá veitu gjald verð
ur 0,13% af fast eigna mati.
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Frumkvöðlasetur
á Eiðis torgi

Leið ari

Ætti ég ekki að gerast
frumkvöðull?

Nesbúinn

Á fimmtu dag í lið inni viku var frum kvöðla setr ið Innovation Hou se opn að 
með form leg um hætti á Eiðis torgi á Sel tjarn ar nesi. Stofn andi þess er Jon 
von Tetzchner fædd ur og upp al inn á Sel tjarn ar nesi en hélt síð ar út í heim 

til náms og starfa  í tölvu heim in um. Þekkt ast ur mun hann fyr ir hönn un Opera 
vef skoð ar ans ásamt norð mann in um Geir Ivarsøy og stofn un Opera Softwe ar. Á 
und an förn um árum hef ur Tetzchner starf að að ýms um frum kvöðla verk efn um á 
sviði ný sköp un ar og tölvu mála  auk þess að vera áhrifa mik ill fjár fest ir. Hann hef
ur ver ið dug leg ur að setja fjár muni í ís lensk ný sköp un ar fyr ir tæki upp á síðkast
ið. Með al ann ars hef ur hann fjár fest í fyr ir tækj un um OZ, Smart Media, Bu din, 
Hringdu og þá var hann ný lega að kaupa í fyr ir tæk inu Spyr. Innovation Hou se á 
Eiðis torgi í hans gamla heima bæ er nýjasta verk efni hans hér á landi en þar er 
um frum kvöðla set ur að ræða. Nú þeg ar hafa um 20 sprota fyr ir tæki að set ur í hús
inu og hygg ur Tetzchner á frek ari vöxt þess í fram tíð inni. Það er ánægju legt að 
frum vköðla setr ið Innovation Hou se skuli far ið af stað á Eiðis torgi. Hér hef ur skort 
tæki færi af þessu tagi og nauð syn legt er fyr ir Ís lend inga vera vel með vit aða um 
þátt þró un ar og sprota fyr ir tækja í at vinnu lífi lands manna.

Boð skap ur inn er sí fellt nýr

Nú líð ur að jól um og und ir bún ing ur und ir þessa há tíð ljóss og frið ar haf in 
á flest um heim il um. Svana Helen Björns dótt ir verk fræð ing ur og frum
kvöð ull rit ar jóla hug leið ingu í Nes frétt ir að þessu sinni. Í hug leið ingu sinn 

kall ar hún fram minn ing ar fólks um þessa há tíð krist inna manna en minn ir einnig 
á nauð syn sjálfs skoð un ar og að læra að meta þær gjaf ir sem mann in um hafa ver
ið færð ar. Boð skap ur jól anna er sí gild ur – sí fellt nýr þótt hann sé end ur tek inn 
aft ur og aft ur. Jól in eru líka kær kom ið rof á árs tíð skamm deg is ins. Tæki færi til 
sam veru og til breyt inga. Tæki færi til þess að efla og treysta fjöl skyldu bönd og 
ná unga kær leika. Stund um hætt ir fólki til þess að hlaða þessa daga óhófi en slíkt 
ber að var ast. Jól in eru tími hóf semi þótt fólk njóti þeirra til breyt inga sem gef ast.

Með bestu ósk um um Gleði leg jól.

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

Rekstr ar af gang ur
18 millj ón ir

FjárhagsáætlunSeltjarnarneskaupstaðarárið2014:
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Bæj ar full trú ar Neslist ans og 
Sam fylk ing ar inn ar telja óraun
hæft að gera ekki ráð fyr ir nein
um verð breyt ing um á kostn að ar
lið um í rekstri allra mála flokka 
Sel tjarn ar nes kaup stað ar sem 
heyra und ir að al sjóð á milli ára. 
Í bók un þeirra frá bæj ar stjórna
fundi þann 13. nóv em ber sl.   seg
ir að í ljósi þess að rekstr ar nið ur
staða að al sjóðs sé í járn um megi 
ætla að kostn að ar hlið in sé van á
ætl uð og því hæp ið að hægt verði 
að skila rekstri sveit ar fé lags ins 
halla laus um á næsta ári að því 
gefnu að aðr ir lið ir, bæði gjalda 
og tekju meg in stand ist.

Í bók un sinni benda bæj ar full trú
arn ir á í raun sé gert ráð fyr ir tals
verðri raun lækk un sem verði varla 
mætt nema með skerð ingu á þjón
ustu. Ákvarð an ir um slíkt verði að 
vera gegn sæj ar og vel rök studd
ar. „Við bend um á að mik ið hef
ur ver ið hert að í rekstri bæj ar ins 

á und an förn um árum og vafa mál 
að lengra verði geng ið í mörg um 
til fell um,“ seg ir í bók un inni.  Full
trú ar Neslist ans og Sam fylk ing ar 
lögðu einnig fram eft ir far andi bók
un varð andi þriggja ára áætl un 
bæj ar fé lags ins.  Þar seg ir m.a. að 
minni hlut inn hafi ít rek að bent á 
mik il vægi þess að þriggja ára fjár
hags á ætl un bæj ar ins sé ít ar leg 
og end ur spegli fram tíð ar sýn og 
áhersl ur bæj ar ins um þjón ustu og 
upp bygg ingu. Sú þriggja ára fjár
hags á ætl un sem nú liggi fyr ir beri 
hins veg ar með sér að ein göngu 
sé ver ið að upp fylla laga skyldu 
og eng in til raun gerð til að leggja 
mat á þarf ir og þró un sam fé lags ins 
til næstu ára. Bæj ar full trú ar Sam
fylk ing ar og Neslista sátu hjá við 
af greiðslu þriggja ára fjár hags á ætl
un ar Sel tjarn ar ness.

Bókun minnihlutans

Bæj ar full trú ar Neslist ans og 
Sam fylk ing ar inn ar telja al gera 
óvissu um end ur bæt ur og við
bygg ingu við íþrótta mið stöð ina 
á Sel tjarn ar nesi eft ir fram komna 
fjár hags á ætl un bæj ar fé lags ins 
fyr ir árið 2014. Bæj ar full trú arn ir 
telja þetta ekki já kvæð skila boð.   

Í bók un þeirra frá bæj ar stjórn
ar fundi 13. nóv em ber sl. er minnt 
á að við gerð fjár hags á ætl un ar fyr
ir árið 2013 hafi ver ið sam staða 
inn an bæj ar stjórn ar um að fresta 
end ur bót um og við bygg ingu við 
íþrótta mið stöð ina til næsta árs og 
nota tím ann til þess að und ir búa 
þá fram kvæmd enn bet ur. Einnig 
er minnt á að und ir bún ings hóp
ur hafi ver ið sett ur á lagg irn ar til 

þess verks og hafi hann skil aði 
skýrslu í sept em ber síð ast liðn um. 
„Í fjár hags á ætl un fyr ir árið 2014 er 
ekki gert ráð fyr ir nein um kostn aði 
vegna verk efn is ins, hvorki und ir
bún ings eða fram kvæmda og því 
al gjör óvissa um fram hald ið. Þetta 
er mið ur og ekki já kvæð skila boð 
til þess mikla fjölda sjálf boða liða 
sem held ur uppi íþrótta starf inu 
í bæn um. Í þessu til viki ekki síst 
til þeirra sem standa að starfi 
fim leika deild ar inn ar. Það skort ir 
fram tíð ar sýn í upp bygg ingu inn
viða og þjón ustu og ákvarð an ir 
um fram kvæmd ir ein kenn ast af 
stöð ugu und an haldi og frest un
um,“ seg ir í bók un inni.

Ekki já kvæð skila boð

FjárhagsáætlunSeltjarnarneskaupstaðarárið2014: FjárhagsáætlunSeltjarnarneskaupstaðarárið2014:
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Glæsilegt jólahlaðborð í hádeginu og á kvöldin
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Girnileg jólahlaðborð í hádeginu og á kvöldin og jólabröns laugardaga og sunnudaga – frá 15. nóvember 
og fram til 27. desember. Afslappað andrúmsloft, góð þjónusta og dýrindis matur draga að vinnufélaga, 
vinahópa og saumaklúbba á virkum dögum og kvöldum. 

www.skrudur.is

Ás gerð ur Hall dórs dótt ir bæj ar
stjóri varð í fyrsta sæti í próf kjör 
Sjálf stæð is flokks ins fyr ir bæj ar
stjórn ar kosn ing arn ar á Sel tjarn ar
nesi sem fór fram 9. nóv em ber sl. 
og mun því leiða fram boðs list ann 
við kosn ing arn ar að vori. 

Guð mund ur Magn ús son fram
kvæmda stjóri er í öðru sæti. Bjarni 
Torfi Álf þórs son fram kvæmda stjóri 
í þriðja sæti, Sig rún Edda Jóns dótt ir 
deild ar stjóri í fjórða sæti, Magn ús 
Örn Guð munds son við skipta fræð
ing ur í fimmta sæti, Karl Pét ur Jóns
son, fram kvæmda stjóri í sjötta sæti 
og Katrín Páls dótt ir há skóla kenn ari 
í sjö unda sæti.

Ás gerð ur í 
fyrsta sæti

Fé lag ar í Lions klúbb Sel tjarna
nes gáfu þrjár spjald tölv ur til leik
skóla Sel tjarna ness Mána brekku 
12. des em ber sl. 

Leik skóla stjór inn Soff ía Guð
munds dótt ir tók við tölvun um úr 
hendi Sig urð ar Eng il berts son ar for
manns Lions á Sel tjarna nesi. Áður 

sungu börn í barna kór leik skól ans 
nokk ur jóla lög und ir stjórn Sess elju 
Krist jáns dótt ir tón mennta kenn ara 
sem lék und ir á org el. Á síð asta 
ári gáfu Lions menn á Sel tjarn ar
nesi leik skól an um tvær spjald tölv
ur sem komu að góð um not um við 
sér kennslu.

Gáfu Mána brekku 
þrjár spjald tölv ur

Soff ía Guð munds dótt ir tek ur við spjald tölvun um úr hendi Sig urð ar 
Eng il berts son ar.

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

frábærar móttökur 
á nýja staðnum.

Iris og Anna

Salon Nes | S: 562 6065 | Austurströnd 12
iris@salonnes.is | www.salonnes.is

Sam fylk ing in mun bjóða fram 
sérlista við bæj ar stjórn ar kosn
ing arn ar á kom andi vori. Þetta 
var ákveð ið á fundi Sam fylk
ingarunn ar á Sel tjarn ar nesi í 
síð ustu viku. 

Ekki er búið að ákveðna hver 
muni leiða list ann eða hver 
sæta skip an verð ur. Mar grét 
Lind Ólafs dótt ir gef ur kost á sér 
í fyrsta sæt ið líkt og við síð ustu 

bæj ar stjórn ar kosn ing ar.
Þá er nokk uð ljóst að minnsta 

kosti þrjú fram boð munu líta 
dags ins ljós fyr ir bæj ar stjórn ar
kosn ing arn ar því gera verð ur ráð 
fyr ir að Neslist inn muni einnig 
bjóða fram. Enn er lang ur tími 
til stefnu til að efna til fram boða 
þannig að vissu lega geta þau orð
ið fleiri áður en yfir lýk ur. 

Sam fylk ing in
býð ur fram

Ás gerð ur Hall dórs dótt ir.



islandsbanki.is  |  Sími 440 4000

Við bjóðum
góða þjónustu

Gleðilega hátíð

Við óskum þér gleðilegra jóla og gæfuríks komandi árs.

Starfsfólk Íslandsbanka Seltjarnarnesi
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Blóma tími í bóka safn inu
Mik il fjölg un gesta hef ur ver ið í 

Bóka safni Sel tjarn ar ness í nóv em
ber og des em ber sem helg ast að al
lega af fjöl breytt um við burð um 
sem þar hafa ver ið í boði. Fyrst 
má nefna sýn ingu Guð laugs Ara
son ar, Álfa bæk ur, sem var opn uð 
í safn inu fimmtu dag inn 7. nóv em
ber að við stöddu fjöl menni. 

Verk Guð laugs eru ein stök í 
sinni röð og hafa vak ið verð skuld
aða at hygli fyr ir mik ið hug vit og 
ná kvæmni. Sýn ing hans stend ur til 
árs loka. Á höf unda kynn ingu, sem 
hald in var í Bóka safn inu þriðju
dags kvöld ið 26. nóv em ber var 
set ið í sér hverju sæti og stól sem 
finna mátti í safn inu, en um 200 
manns sóttu við burð inn. Höf und
arn ir sem lásu úr verk um sín um og 
fjöll uðu um þau und ir dyggri stjórn 
Sig urð ar G. Tóm as son ar voru Vig
dís Gríms dótt ir, Guð mund ur Andri 
Thors son og Jón Kalman Stef áns
son. Þau slógu á létta strengi og 
gest ir í sal gátu sval að for vitni sinni 
með fjöl breytt um spurn ing um og 
spjalli. Rit höf und arn ir Sirrý Arn ar
dótt ir og Inga Björg Stef áns dótt ir 
glöddu yngri kyn slóð ina með nær
veru sinn í nóv em ber og lásu úr 

nýút komn um bók um sín um, Trölla
strák ur inn sem gat ekki sofn að og 
Und ir borg ir. Við sama til efni tóku 
þau Anna Ólafs dótt ir 11 ára nem
andi í Mýr ar húsa skóla og Dag ur 
Þór is son 10 ára nem andi við sama 
skóla við við ur kenn ing unni Bóka
verð laun barn anna 2013 sem er 
sam starfs verk efni Bóka safns Sel
tjarn ar ness og Skóla bóka safns 
Grunn skóla Sel tjarn ar ness. 

Tónlistarviðburðirísafninu
Strengja sveit Helgu Þór ar ins dótt

ur úr Tón list ar skóla Sel tjarn ar ness 
hélt sína ár vissu að ventu tón leika 
í Bóka safn inu en tón leik arn ir eru 
sam starfs verk efni safns ins og Tón
list ar skól ans. Mik ill áhugi var á tón
leik un um, sem um sex tíu manns 
sóttu. Leik in voru verk eft ir Moz art 
og tón list sem kom öll um í há tíð

ar skap. Prjóna nám skeið Hélé ne 
Magn ús son fór fram tvo daga í nóv
em ber og des em ber og voru þátt
tak end ur um þrjá tíu. Hélé ne hef ur 
get ið sér gott orð fyr ir frum lega 
nálg un með prjón ið, en með al ann
ars hef ur hún stað ið fyr ir út vist þar 
sem í senn er geng ið og prjón að. Á 
nám skeið inu lærðu þátt tak end ur 
m.a. að gera sér stak ar jóla brúð ur.

Síð ustu við burð ir Bóka safns
ins fóru fram fyrstu vik una í des
em ber þar sem bók mennta fé lag ið 
fékk rit höf und inn Krist ínu Marju 
Bald urs dótt ur til sín í heim sókn og 
ræddi bók henn ar Kan tötu og fékk 
að skyggn ast inn í nýtt leik rit sem 
frum flutt verð ur eft ir höf und inn í 
Borg ar leik hús inu í mars. Þá bauð 
Sirrý barna bóka vörð ur yngstu 
börn un um upp á lest ur og mynda
sýn ingu upp úr bók inni Hvað er að 
Leó ljón? eft ir þá Ro bert Kraus og 
Jose Aru ego. Dag skrá bóka safns ins 
á nýju ári hefst með fundi Bóka
mennta fé lags ins þriðju dag inn 7. 
jan ú ar kl. 19:30 þar sem lestr ar fé
lag ar ræða bæk ur sem þér tóku sér 
í hönd yfir jól in. Að vanda eru all ir 
vel komn ir.

Gott að gefa - gaman að lesa!

Von - Saga Amal Tamimi. 
Konunnar sem óttaðist 

um líf sítt og flýði á 
ævintýralegan hátt til 

Íslands.

Undir hraun. 
 Einstök frásögn 

Sigga á Háeyri af eldgosinu 
í Heimaey.

Sir Alex.  Mögnuð bók 
um þennan magnaða 

knattspyrnustjóra og það 
sem á hefur gengið í hans lífi, 

jafnt sigra sem sorgir.

Húmör í Hafnarfirði. 
Bráðsmellnar sögur af 

Hafnfirðingum,  skráðar af 
Ingvari Viktorssyni.

Skagfirskar skemmtisögur 3. 
Gamansemi Skagfirðinga er 

einstök og þeir sem lesa þessa 
bók munu veltast um af hlátri.

Strengja sveit Helgu Þór ar ins dótt ur úr Tón list ar skóla Sel tjarn ar ness 
hélt sína ár vissu að ventu tón leika í Bóka safn inu.

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›skiptin

Kæru sjálfstæðismenn.
 
Bestu þakkir fyrir 
stuðninginn í 
prófkjörinu.
 
Baráttukveðjur!
Magnús Örn 
Guðmundsson



Landsbankinn opnaði í nóvember nýja kynslóð útibúa við 

Hagatorg í Vesturbæ. Viðtökur hafa verið frábærar og viljum 

við þakka fyrir þær af heilum hug.

410 4000Landsbankinn landsbankinn.is

Við þökkum fyrir
frábærar móttökur 

Við bjóðum ykkur velkomin í útibú Landsbankans við Hagatorg í Vesturbæ. 
Allar nánari upplýsingar um breytingarnar er að finna á landsbankinn.is/nyutibu.

Breytt meðhöndlun á reiðufé Aukin þjónusta

Öll meðhöndlun seðla er í nýrri gerð hrað-
banka þar sem m.a. er hægt að leggja inn 
reiðufé og greiða reikninga.

Með nýrri tækni hefur skapast tækifæri
til að gera þjónustu bankans enn persónu-
legri og sérhæfðari.
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Frum kvöðla setr ið Innovation Hou se á 
Eiðis torgi var opn að með pompi og prakt 
fimmtu dag inn 12. des em ber sl. Jon Steph en
son von Tetzchner stofn andi Innovation Hou
se ávarp aði sam kom una ásamt Ragn heiði 
El ínu Árna dótt ur iðn að ar og við skipta ráð
herra, Krist jáni Frey Krist jáns syni og fleir um.

Þeg ar eru í kring um 20 sprota fyr ir tæki af 
ýms um toga með að stöðu í hús inu og það hef
ur iðað af lífi í allt haust. Gest um og gang andi 

var boð ið að kynna sér starf semi húss ins og 
fyr ir tækj anna sem hafa þar að stöðu en auk 
þess var boð ið upp á létt ar veit ing ar. Að eins 
tók nokkr ar vik ur að fylla hið nýja frum
kvöðla set ur sem hóf starf semi síðla sum ars 
og nú þeg ar eru um eða yfir 100 starfs menn í 
hús næð inu. Í dag eru 24 her bergi til stað ar í 
hús næð inu á tæp lega 800 fer metr um en þar 
var áður skrif stofa Lyfja stofn un ar. Fljótt eft
ir að Innovation Hou se opn aði dyr sín ar nú í 

haust mynd að ist lang ur biðlisti áhuga samra 
fyr ir tækja. Lágt leigu verð, að gang ur að frjóu 
um hverfi og mik ið líf og fjör eru senni lega hels
tu ástæð ur þess ar ar miklu eft ir spurn ar. Fyr
ir tæk in eru af ýms um toga og starfa m.a. við 
vöru og fata hönn un, hug bún að ar gerð, ferða
þjón ustu, fjár mál, heil brigð is vís indi, svefn með
ferð, fjöl miðl un, verk fræði og fleira. 

Myndir eru frá opnunni 12. desember sl.

Frum kvöðla setr ið opn að

Villibráðarmatseðill  Grillsins verður í boði frá 6. til 13. nóvember.

Jólaveisla Grillsins hefst 21. nóvember. Bjóðum upp á þriggja, fjögurra og sjö rétta matseðla með íslensku 
lostæti í hátíðarbúningi.

Framúrskarandi hráefni, metnaðarfullir matreiðslumenn og úrvalsþjónusta gera Grillið að veitingastað 
á heimsmælikvarða. Upplifðu eitthvað sérstakt – komdu í eftirminnilega kvöldstund í Grillið.

Radisson BLU Hótel Saga    8. hæð   sími 525 9960   www.grillid.is
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Viskubrunnur við Vatnsmýrina.
Háskólatorgi  -  www.boksala.is - www.facebook.com/boksala

Í Bóksölu stúdenta á Háskólatorgi finnur þú meira en þig grunar. 
Njóttu þess að vera í notalegu umhverfi, fáðu þér kaffi og köku í 
Bókakaffi stúdenta, kíktu á nýjustu bækurnar og skoðaðu allar 
skemmtilegu gjafavörurnar í Kaupfélagi stúdenta.

Ekki þvælast um bæinn 
þveran í leit að jólagjöfum. 
Verslaðu heima í héraði 
á hagstæðu verði.

Óviðjafnanleg og innan seilingar
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16 ára reynsla og
þekking í sölu fasteigna ANDRI SIGURÐSSON

Löggiltur fasteignasali

s. 690 3111www.frittsoluverdmat.is

Það er mik ið fagn að ar efni að 
bæj ar stjórn Sel tjarn ar ness hafi 
sam þykkt ein róma að hjúkr un ar
heim ili skuli rísa í næsta ná grenni 
við Nes stofu, nán ar til tek ið við 
göt una Safna tröð sem af markast 
af Sef görð um og Nes bala. Eins og 
al kunna er sat fyrsti land lækn ir 
okk ar Ís lend inga Bjarni Páls son 
(1719 til 1779) í Nesi og er Nes
stofa síð an eitt helsta kenni leiti 
Sel tjarn ar ness.

Hebr esku þræl arn ir sem flúðu 
Eg ypta land forð um und ir for ystu 
Móse voru fjöru tíu ár á ferð sinni 
gegn um óbyggð irn ar eins og lesa 
má um í Móse bók um. Sjálf ur náði 
Móse aldrei inn til fyr ir heitna lands
ins. Því er það rifj að upp að lið in 
eru um fjöru tíu ár frá því að fað
ir minn Jón Gunn laugs son lækn
ir (1914 til 1997) hóf ötula bar áttu 
sína fyr ir því að hjúkr un ar heim ili 
risi í Nesi. Ekki hafði hann ár ang ur 
sem erf iði í því máli þrátt fyr ir góð
ar und ir tekt ir manna eins og Magn
ús ar Er lends son ar, fyrr ver andi for
seta bæj ar stjórn ar. Um síð ir mátti 
fað ir minn heit inn þola að vera sjálf
ur nán ast flutt ur hreppa flutn ing um 
og dvelj ast síð ustu árin á hjúkr un
ar heim il inu Eir í Graf ar vogi. Hafði 
hann oft á orði er við heim sótt um 
hann þang að: „Hefðu vin ir mín ir á 

Sel tjarn ar nesi hlust að á mig hefð uð 
þið ekki þurft að keyra 30 km á dag 
til að heim sækja mig.“

Ás gerð ur Hall dórs dótt ir, bæj
ar stjóri, á heið ur skil ið fyr ir vinnu 
sína að þessu máli. Hér skal það 
þakk að sem og hin mik il væga sam
þykkt bæj ar stjórn ar. Marg ir munu 
fylgj ast með að drátt ur verði ekki á 
mál inu nú þeg ar far sæl ar lykt ir eru 
loks í sjón máli.

Söfn eru góðra gjalda verð en 
starf semi í þeim anda sem áður var 
í Nesi er besti minn is varð inn um þá 
sögu sem stað ur inn geym ir.

Gunn laug ur A. Jóns son 

Hjúkr un ar heim ili 
rís við Nes stofu

Fjörutíuáraóbyggðagangaloksáenda?

Gunn laug ur A. Jóns sonSókn ar nefnd Sel tjarn ar nes kirkju bauð starfs mönn um á bæj ar skrif
stofu Sel tjarn ar ness í heim sókn til sín á dög un um og kynnti fyr ir þeim 
star fsemi safn að ar ins og bauð þeim upp á létt an morg un verð. 

Vel fór á með safn að ar fólki og starfs fólk inu, en í litlu sam fé lagi er mik il
vægt að hlúa að og efla sam skipti á milli allra að ila. 

Sókn ar nefnd
opn ar dyrn ar

Anna Krist ín Jens dótt ir sál
fræði nemi hef ur ver ið heiðruð 
fyr ir merki sem hún hann aði fyr
ir bæk ling jafn réttis nefnd ar Sel
tjarn ar ness. At höfn in fór fram í 
fjöl mennri messu í Sel tjarn ar nes
kirkju 1. des em ber sl., sem var 
fyrsti sunnu dag ur í að ventu. Séra 
Bjarni Þór Bjarna son sókn ar prest
ur heiðr aði hinn unga Seltirn ing.

Ann ar Seltirn ing ur, Þór ir Guð
munds son frá Rauða kross in um, 
flutti er indi, en fað ir hans, Guð
mund ur Krist ins son, inn rammari á 
Eiðis torgi, opn aði yf ir lits sýn ingu á 
mál verk um sín um í safn að ar heim
il inu að messu lok inni. Um kvöld ið 
var ár legt að ventu kvöld kirkj unn ar 
þar sem Jón Sig urðs son, fyrr ver
andi ráð herra og rekt or, flutti hug
vekju. Kam merkór kirkj unn ar, Litlu 
snill ing arn ir, Gömlu meist ar arn ir 

og Meist ari Jak ob sungu. Al menn
ur söng ur við kerta ljós var í lok in 
og söfn uð ur inn bauð upp á veit ing
ar. Um fimm hund ruð manns sóttu 
sam an lagt at hafn irn ar.

Anna Krist ín 
heiðruð

Anna Krist ín er bund in við hjóla
stól en hér er hún með séra 
Bjarna Þór eft ir mess una.

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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40
www.seltjarnarnes.is

Seltjarnarnesbær fagnar 40 ára kaupstaðarafmæli 9. apríl 2014. Af því tilefni kallar menningarsvið bæjarins 
eftir hugmyndum frá bæjarbúum og öðrum um viðburði eða verkefni sem gætu átt heima á afmælisárinu 
þ.e. frá 9. apríl til ársloka 2014. Viðburðir og verkefni geta tengst afmælisdeginum sjálfum, skipulagðri 
dagskrá bæjarins, eins og Gróttudegi, Jónsmessu, 17. júní hátíðarhöldum, bæjarhátíð, Safnanótt eða öðru. 
Þeir geta einnig staðið sjálfstæðir og ekki í tengslum við skipulagða dagskrá. Til greina kemur að leggja verkefnum 
einhvern fjárhagslegan stuðning. 

Áhugasamir um þátttöku á afmælisárinu sendi inn tillögur þar sem fram kemur:
· Heiti verkefnis og stutt lýsing á því
· Tímasetning
· Staðsetning 
· Fjármögnun
· Nafn, kennitala og netfang ábyrgðarmanns

Hugmyndir skulu sendar inn fyrir föstudaginn 20. desember 2013 á Bæjarskrifstofur Seltjarnarness, 
Menningarsvið, Austurströnd 2, 170 Seltjarnarnesi, eða á netfangið soffia@seltjarnarnes.is.

Afmæli okkar allra

40

Bros bók in eft ir Jónu Val borgu 
Árna dótt ur og Elsu Niel sen hef
ur hlot ið til nefn ingu til Ís lensku 
bók mennta verð laun anna í flokki 
barna og ung linga bók mennta. 
Um er að ræða þeirra fyrsta höf
unda verk. Jóna Val borg er höf
und ur hug mynd ar og texta og Elsa 
á heið ur inn af hönn un og mynd
skreyt ing um. En þess má geta að 
Elsa býr á Sel tjarn ar nesi.

Dag einn hverf ur bros ið henn
ar Sólu á dul ar full an hátt. Mamma 
og pabbi eru í öng um sín um. Hafði 
Sóla týnt bros inu sínu á með an hún 
svaf? Hafði kannski ein hver stolið 
því? Sag an lýs ir á æv in týra leg an 
hátt leit inni að bros inu. Um er að 

ræða bráð skemmti lega og gull fal
lega bók sem hvet ur börn til að 
tjá sig um líð an sína. Jóna Val borg 
er með M.Paed. gráðu í ís lensku 
og kennslu fræði. Hún hef ur kennt 
ís lensku, lífs leikni og leik list í fram
halds skól um og sat um tíma í rit
nefnd tíma rits ins Börn og menn
ing. Jóna hef ur jafn framt starf að 

við aug lýs ing ar og mark aðs mál, 
verk efna stjórn un og al manna
tengsl en stund ar nú meist ara nám 
í mannauðs stjórn un.  Elsa Niel sen 
út skrif að ist sem graf ísk ur hönn uð
ur frá Lista há skóla Ís lands og starf
aði í 13 ár sem Art Direct or á aug
lýs inga stofu ENNEMM en rek ur nú 

eig ið hönn un ar fyr ir tæki und ir nafn
inu Niel sen hönn un ar stofa. Hún 
hef ur hlot ið marg ar við ur kenn ing
ar og verð laun fyr ir graf íska hönn
un, bæði hér lend is og er lend is. 
Elsa hef ur hald ið sjö einka sýn ing ar 
á sviði mál ara list ar og ver ið með í 
nokkrum sam sýn ing um. 

Bros bók in til nefnd

Jóna Val borg Árna dótt ir og Elsa 
Niel sen.



12 Nes frétt ir 

Hilm ar Guð jóns son leik ari 
hef ur leik list ina í blóð
inu. Hann seg ir áhug
ann hafa auk ist og eflst 

þeg ar hann var við nám í Kvenna
skól an um og síð ar neit aði hann 
að gef ast upp við að kom ast inn í 
Leik list ar skól ann. Á ár inu 2012 var 
hann val inn einn af 10 efni leg ustu 
leik ur um Evr ópu af Europe an Film 
Promotion en Kvik mynda mið stöð 
Ís lands er að ili að þeim sam tök um. 
Þetta val fer þannig fram að vald
ir eru 10 leik ar ar á svo kall að an 
Shoot ing Star lista en þeir eru tald ir 
eiga það sam eig in legt að þykja lík
leg ir til að ná langt í sínu fagi. Val 
þetta fer fram einu sinni á ári og er 
til gang ur þess að koma efni leg um 
leik ur um á fram færi. Ástæð ur þess 
að Hilm ar var val inn á þenn an lista 
efni legra leik ara var frammi staða 
hans í kvik mynd inni Á ann an veg 
eft ir Haf stein Gunn ar Sig urðs son, 
en einnig var lit ið til frammi stöðu 
hans í Bjarn freð ar son eft ir Ragn
ar Braga son. Að und an förnu hef ur 
Hilm ar far ið með hlut verk Ge or
ge í hinu víð fræga meist ara verki 
Mýs og menn eft ir John Stein beck 
í Borg ar leik hús inu og nú standa 
yfir æf ing ar á Hamlet eft ir sjálf an 
Willi am Shakespe are.  

Í áliti dóm nefnd ar Europe an Film 
Promotion var Hilm ar sagð ur vera 
„sann fær andi og frá bær leik ari, með 
kraft mik inn og ein kenn andi stíl, 
sem með fjöl breyti leika sín um eigi 
væn leg an fer il framund an.“ Tíð inda
mað ur var að hug leiða þessi orð 
á með an hann beið Hilm ars fyr ir 
utan Há skóla torg ið á dög un um þar 
sem þeir höfðu mælt sér mót. Þeg
ar Hilm ar birt ist á reið hjól inu bár ust 
hjól reið ar hins veg ar í tal. „Já – ég 
hjóla alltaf héð an úr Vest ur bæn um 
og inn í Borg ar leik hús. Ég byrja þó 
dag inn á að nota Yaris inn því ég fer 
með barn ið í pöss un í Aust ur bæ inn, 
skutla svo bíln um heim og tek hjól
ið.“ Eft ir að hafa náð í kaffi berst talið 
að upp runan um að Sel tjarn ar nes inu 
þar sem Hilm ar á nær öll sín æsku
spor. „Ég þekki Nes ið út og inn því 
ég er fædd ur þar og upp al inn. Ég bjó 
þar allt til 24 ára ald urs. For eldr ar 
mín ir búa á Nes inu og ég kem þang
að oft.“ Hilm ar seg ir frá bært að vera 
strák ur í því um hverfi sem Sel tjarn
ar nes býð ur uppá. „Við vor um mik ið 
upp á Val húsa hæð þar sem alltaf var 
hægt að finna sér eitt hvað til þess að 

gera. Við þurft um ekk ert að sækja 
út fyr ir heima hag ana. Höfð um allt 
sem við þurft um. Ég finn mig á viss
an hátt heima á Sel tjarn ar nesi þótt 
ég sé flutt ur inn yfir bæj ar mörk in. Ég 
rata um allt. Þekki nán ast hvern krók 
og kima og flest ar bernskuminn ing
ar mín ar eru á ein hvern hátt tengd ar 
þess um heima hög um.“ 

Tæpasthægtaðfinna
öruggaraumhverfi

Hilm ar seg ir sér stöðu Sel tjarn
ar ness eink um fel ast í að um enda
byggð eða botn langa sé að ræða. 
„Það er bara ein leið í burtu af Sel
tjarn ar nesi og hin land fræði lega 
um gjörð held ur þétt utan um byggð
ina. Þannig verð ur sam fé lag ið lok
aðra. Fólk nær bet ur sam an og íbú
arn ir verða meira sjálf um sér nóg ir 
en í byggð um sem eru hluti af stærri 
heild. Ég held að þetta sé einn helsti 
kost ur sam fé lags ins á Sel tjarn ar nesi. 
Krakka sam fé lag ið tek ur eðli lega mið 
af þess um að stæð um og þeir sem 
eru að al ast upp á Nes inu kynn ast og 
bland ast sam an. Seltirn ing um hef ur 
líka tek ist að byggja gott skóla hald 
upp og Grótta hef ur af ger andi áhrif á 
upp eldi margra.”

Leiklistarbakterían
dafnaðiíKvennó

Eins og margra lá leið Hilm ars 

af Nes inu þeg ar fram halds skól inn 
tók við. Hann fór í Kvenna skól ann í 
Reykja vík þeg ar nám inu í Val húsa
skóla lauk en seg ir það ekki hafa haft 
svo mikla breyt ingu í för með sér. „Já 
– ég fór í Kvennó. Það er ekki fram
halds skóli á Nes inu eins og kunn ugt 
er og þeg ar kem ur að þeim tíma mót
um í líf inu verð ur að fara út fyr ir bæj
ar mörk in. Þeg ar ég fór í fram halds
skóla þá héld um við nokkr ir krakk ar 
af Nes inu hóp inn. Ell efu krakk ar úr 
mín um bekk í Való fóru í Kvenna
skól ann. Í stað þess að  vera upp á 
Val húsa hæð fór um við nið ur í Mið
bæ Reykja vík ur. Að eins lengri leið og 
strætó tók við af tveim ur jafn fljót um 
en að hluta voru þetta sömu krakk
arn ir sem mað ur hafði alist upp með 
og þekkti.“ Hilm ar var bú inn að fá 
leik list ar bakt er í una á þess um tíma 
en hún óx að hans sögn og dafn aði 
ágæt lega í Kvennó. „Þar sýkt ist ég 
al var lega af henni. Mik ill leik list ar
á hugi var að vakna inn an Kvenna
skól ans sem þá var orð in bland að ur 
fram halds skóli og ég var með í að 
stofna leik fé lag þar. Við sett um sam
an leik sýn ingu sem sum ar verk efni. 
Feng um inni með hana í Loft kast al
an um vest ur í Héð ins húsi þar sem 
var góð að staða til sýn ing ar halds. 
Eft ir það fannst mér að ekki yrði aft
ur snú ið. Ég ákvað að fara til náms í 
leik list inni.“ 

Hentútífyrstuyfirferð
Hilm ar seg ir það þó ekki hafa 

geng ið þráð beint fyr ir sig. „Ég sótti 
um inn göngu í Leik list ar skól ann en 
það gekk ekk ert. Mér var bara hent 
út í fyrstu yf ir ferð sem var mjög lær
dóms ríkt. Þetta var fyrsta höfn un 
mín að þessu leyti. Ég varð því að 
hugsa mál ið upp á nýtt. Hugsa um 
hvort ég ætl aði að verða leik ari eða 
að snúa mér að ein hverju öðru sem 
ég vissi ekki hvað ætti að vera. Ég 
þurfti að ákveða hvort ég ætl aði að 
hafa fyr ir því að kom ast áfram eða 
bara að leika mér. Ári síð ar sótti ég 
aft ur um inn göngu í Leik list ar skól
ann og var þá bú inn að und ir búa mig 
mun bet ur. Ég var al veg kom inn með 
fæt urna nið ur á jörð ina og það dugði 
til. Ég komst í skól ann.“ 

Leikiðámótistórvöxnum
mönnum

Hilm ar út skrif að ist frá Leik list ar
deild Lista há skóla Ís lands vor ið 2010 
og var þeg ar fast ráð inn við Borg ar
leik hús ið. Hilm ar lék sitt fyrsta hlut
verk í Borg ar leik hús inu að lok inni 
út skrift haust ið 2010 í  Of viðr inu 
á Stóra svið inu og hlut verk Guð
finns Maacks í Nei Ráð herra og síð
an Fugla hræð una í Galdra karl in um 
í Oz. Af öðr um verk um sem Hilm ar 
hef ur tek ið þátt í má nefna Fann ey 
og Al ex and er eft ir Ing mar Berg man 

ViðtalviðHilmarGuðjónsson

Ég ánetj að ist 
leik list inni snemma

Hilmar Guðjónsson sem George og Ólafur Darri Ólafsson sem Lenni í sýningu Borgarleikhússins á 
hinu sígilda verki Mýs og menn eftir John Steinbeck.



og leik rit ið Rautt  sem fjall ar um 
lista mann inn Rot hko sem var einn 
af þekkt ustu list mál ur um 20. ald ar
inn ar. Hilm ar lék að stoð ar mann lista
manns ins en Jó hann Sig urð ar son 
lék Rot hko sjálf an. Litli og stóri væri 
hægt að segja um þá þar sem Hilm
ar er frem ur smá vax inn en Jó hann 
er með stærri mönn um. Sama má 
segja um ann að og ekki síð ur þekkt 
verk sem nú er á fjöl um Borg ar leik
húss ins en það er Mýs og menn eft ir 
John Stein beck þar sem Hilm ar leik
ur ann að burð ar hlut verk ið, hlut verk 
hins smá en knáa Ge org á móti Ólafi 
Darra Ólafs syni sem leik ur Lenna 
stóra mann inn sem alltaf verð ur hið 
stóra barn. Hilm ar seg ir þetta mjög 
áhuga verð verk efni. „Mér hef ur sem 
leik ara fund ist gam an að skapa per
són ur sem eru frá brugðn ar sjálf um 
mér eins og Ge org. Þetta var erf ið
ara með Ken í Rautt. Hann var á ein
hvern hátt lík ari mér en ég gerði mér 
grein fyr ir. En það var bæði krefj andi 
og ekki síð ur lær dóms ríkt að takast á 
við þann karakt er.“ 

Aðveraafslappaður
ásviðinu

Hilm ar held ur áfram að ræða um 
leik hús ið og seg ir að öll und ir bún
ings vinna skili sér hvort sem leik ar
inn standi fyr ir fram an áhorf end ur 
í sal eða auga kvik mynda vél ar inn

ar. „Fyr ir utan að læra text ann þarf 
mað ur að ná að vinna sig upp í að 
geta stað ið af slapp að ur á svið inu 
eða á töku staðn um. Allt sem mað ur 
vinn ur að við und ir bún ing inn skil
ar sér og að al at rið ið er að ná þessu 
tak marki um afslöpp un. Ef það tekst 
ekki fer allt of mik il orka í að halda 
sér afslöpp uð um frá einni stund til 
ann ar ar eða frá einu at riði til ann ars. 
Leik ar inn má ekki remb ast við að ná 
til áhorf enda því þá er hætta á að 
hann virki frá hrind andi og komi ekki 
þeim boð skap til skila sem hon um 
er ætl að. Áhorf end ur eru fljót ir að 
skynja og átta sig á hvort leik ar inn er 
bund in af innri streitu sem jafn vel er 
að hamla hon um eða hvort sýn ing
in renn ur auð veld lega frá einu at riði 
til ann ars. Ef mað ur er ekki bú inn að 
vinna úr þessu á æf ing um og orð
inn vel af slapp að ur þá þarf að vinna 
þetta á frum sýn ing unni og jafn vel 
öll um sýn ing um. Ef til vill bý ég að 
upp eld inu og ýms um æsku verk efn
um á Nes inu þeg ar kem ur að þessu. 
Ég vann bæði á leikja nám skeið um 
og sem stuðn ings full trúi og starf aði 
þá við að að stoða þá sem ein hverra 
hluta vegna voru á eft ir í nám inu. 
Ég vann líka tals vert með fötl uð um 
og þá ekki síst krökk um sem voru á 
ein hverfu rófi. Með þessu held ég að 
mér hafi tek ist að safna tals verðri 
reynslu sem nýt ist í leik list inni.“ 

Aðstílfæratímalaustverk
innínútímann

Og næsta stóra verk efni er 
framund an hjá Hilm ari. „Já – líf ið 
held ur áfram og núna er ég að æfa 
Hamlet sem verð ur frum sýnt 11. jan
ú ar næst kom andi á af mæli Leik fé lags 
Reykja vík ur.“ Ýmis stíl brögð hafa 
ver ið reynd í upp setn ing um á verk
um Shakespe are eins og þekkt er en 
Hilm ar seg ir upp færsl una nú eink um 
snú ast um að gera fólki skilj an legt 
að verk ið eigi er indi við sam tím ann 
í dag rétt eins og það átti er indi við 
sam tím ann þeg ar Shakespe are skrif
aði það.“ Talið barst að per són um 
leik bók mennt anna sem geta talið 
til skyld leika við Hamlet. Þar á með
al Pétri Gaut Ib sens og Galdra Lofti 
Jó hanns Sig ur jóns son ar. „Ég las Gal

dra Loft í Való. Hafði gott af þeim 
lestri. Ég var lengi hálf veg is hrædd
ur við bæk ur. Var svona hæglæs en 
kunni vel við að lesa sam töl. Svo 
kom þetta. Ég fór að þora meira í 
bæk urn ar. Tengsl in á milli Shakespe
are og Ib sens eru nokk uð ljós og 
greini legt að Jó hann hef ur þekkt 
til verka þeirra þeg ar hann not ar 
ís lenska þjóð sögu um Loft skóla pilt 
á Hól um og skrif ar Galdra Loft eft ir 
henni. Þrá in eft ir mik illi við ur kenn
ingu eða öllu held ur þrá in eft ir of ur
menn inu kem ur fyr ir hjá þeim öll um. 
Mýs og Menn er af öðr um þræði. 
Þar er sam band tveggja gjör ó líkra 
manna nýtt til hins ýtrasta til þess að 
fjalla um hinn mann lega þátt. Stund
um hef ur ver ið sagt af leik hús fólki 
að í Mýs og menn sé hina full komnu 
leik rit un að finna.“ 

 
SjósundviðGróttu

En hvern ig fer leik hús mað ur inn að 
því að hlaða batt er í in. „Það skal ég 
segja þér og þá kem ur Sel tjarn ar nes 
aft ur í hug ann. Ég stunda sjó sund 
við Gróttu. Við erum þrír sem erum 
sam an í hóp. Mað ur byrj ar og fer 
svo að ánetj ast þessu. Þetta er mjög 
góð hreyf ing en það er hita mun ur
inn sem hleð ur batt er í in. Manni líð ur 
stór kost lega á eft ir. Og svo er mað ur 
að gera þetta á Sel tjarn ar nesi.“ 
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Hilmar Guðjónsson, leikari.

Seltjarnarnesbær óskar bæjarbúum gleðilegra jóla
og farsældar á komandi ári. 

Safnast verður saman á Valhúsahæð.

Kveikt verður í brennu klukkan 20:30.

Hermann Arason stýrir fjöldasöng. 

Áramótabrenna 
á Valhúsahæð
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Nem end ur og starfs fólk Mýró 
héldu dag ís lenskr ar tungu há tíð
leg an  að vanda. Ár gang arn ir 
léku sér með orð á ýmsa vegu og 
há tíða sam koma var hald in á sal 
skól ans þar sem þrír ár gang ar 
skól ans sáu um skemmti at rið in.

Þriðju bekk ing ar sýndu leik rit 

um ævi Jónas ar Hall gríms son ar, 
fimmtu bekk ing ar völdu fal leg orð 
og út skýrðu þau og fyrstu bekk ing
ar sungu ís lensk lög. Um 30 nem
end ur úr  5. og 6. bekk heim sóttu 
svo all ar deild ir leik skól ans og lásu 
fyr ir krakk ana þar. 

Dag ur ís lenskr ar
tungu í Mýró

Ný snyrti stofa – Snyrti stof an 
Leila var opn uð á Eiðis torgi 12. 
des em ber sl. Það er Lauf ey Birk
is dótt ir sem á og rek ur stof una en 
hún er Nes bú um nokk uð kunn og 
hef ur ver ið bú sett á Nes inu árum 
sam an. 

Snyrti stof an verð ur opin á versl
un ar tíma og hægt er að panta 
tíma í síma 5512323 og á net fang
inu lauf eyb@vor tex.is Boð ið verð
ur  upp á alla hefð bundna þjón ustu 
hvað snert ir með ferð og förð un fyr
ir öll tæki færi. Lauf ey kveðst von

ast til þess að Nes bú ar taki stof unni 
fagn andi í ört stækk andi flóru fyr
ir tækja á Sel tjarn ar nesi. Margt var 
um mann inn á opn un ar dag inn þar 
sem boð ið var upp á snyrti vöru
kynn ingu frá Cl ar ins en snyrti stof an 
býð ur Cl ar ins snyrti vör ur og vinn ur 
ein göngu úr þeim vör um. Á opn un
ar dag inn var auk snyrti vöru kynn
ing anna boð ið uppá veit ing ar frá 
Freist ing um Thelmu og kynnt var 
skart frá Ástu Jó hanns. Beggi Smári 
sá svo um að eng um leidd ist með 
frá bær um tón list ar flutn ingi. 

Leila opn ar
á Eiðis torgi

Jafnréttisviðurkenning 
Seltjarnarnesbæjar

Tilnefning 2013

Samkvæmt jafnréttisáætlun Seltjarnarnesbæjar mun Bæjarstjórn Seltjarnarness veita einu sinni á 
hverju kjörtímabili viðurkenningu til þeirrar stofnunar eða fyrirtækis í bæjarfélaginu sem mest hefur 

unnið að framgangi jafnréttisáætlunar og / eða sýnt jafnréttismálum sérstakan alhug í verki.

Send hafa verið bréf til fyrirtækja og stofnana á Seltjarnarnesi þar sem óskað er eftir
 tilnefningum. Bréfið er bæði sent stjórnendum og trúnaðarmönnum á vinnustöðum. 

Eru allir hvattir til þess að svara erindinu en frestur til þess rennur út 27. desember n.k.

Hafi fyrirtæki þínu ekki borist  þetta bréf frá jafnréttisnefnd þá vinsamlegast snúið ykkur til
Bæjarskrifstofu Seltjarnarness sem kemur til ykkar bréfi. Sími: 595 91 00

Einnig er hægt að nálgast bréf og fylgigögn á heimasíðunni: www.seltjarnarnes.is

Jafnréttisnefnd Seltjarnarness

Er vinnustaðurinn þinn fjölskylduvænn ?

Er jafnrétti kynjanna virt þar ?



facebook.com/mappan.is www.mappan.isMappan   Stórhöfða 29   110 Reykjavík   580 1000

Taktu á móti póstinum þínum í Möppunni

Nú geturðu fengið allan póstinn þinn rafrænt 
í Möppuna. Enginn pappír og þú getur nálgast 
póstinn hvar og hvenær sem er.

Hvernig geri ég pappírspóstinn rafrænan?

Við einfaldlega skönnum hann inn fyrir þig.
Skráðu þig á Mappan.is og sæktu um 
skönnunarþjónustu!

• Þægileg - Aðgengileg hvar og hvenær sem er 
• Umhverfisvæn - Pappírslaus póstur 
• Örugg - Pósturinn er geymdur á öruggu formi 
• Ókeypis - Þú borgar ekkert fyrir Möppuna 
• Fljótleg - Pósturinn berst þér samdægurs
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Sími: 565-7070
100% endurgreiddur vsk af vinnu

Hvert sem lit ið er þá er jó la und ir bún ing ur í 
full um gangi. Nes frétt ir kíktu við á nokkrum 
stöð um í bæn um og fylgd ist með jó la und ir bún
ingn um og tók þátt í tón leika haldi og fleir um við
burð um sem tengj ast að vent unni.

Jól in ganga í garð á Sel tjarn ar nesi

Suðurlandsbraut 48 (bláu húsin í Faxafeni)  · 108 Reykjavík · Sími 553 3450  
Verslunin er opin virka daga 11-18 og laugardaga 11-16

Spilavinir

Spilavinir

Spilavinir

Spilavinir

Spilavinir
Við aðstoðum þig við að velja spilin.

Úrvalið er hjá okkur!

Sendum  

um allt 
land

www.sp
ila

vinir.i
s

Nýtt

Frábær skemmtun! 8+ 2-12 30+

KALEIDOSKALEIDOS

Árni Pét urs son raf virki sér um að koma ljós
un um á rétt an stað á jóla trénu við Norð ur
strönd ina.

Hin ir ár vissu jólatón leik ar Tón list ar skóla Sel
tjarn ar ness voru haldn ir í Sel tjarn ar nes kirkju 
laug ar dag inn 30. nóv em ber. Hæfi leik a rík börn 
á öll um aldri stigu á svið og léku af fingr um 
fram.

Mik il há tíð ar stemn ing ríkti í Sel tjarn ar nes
kirkju á fyrsta sunnu degi í að ventu þar sem 
fram komu um eitt hund rað manns. Gleði og 
fögn uð ur skein úr hverju hjarta og söng ur
inn og tón list ar flutn ing ur inn bræddi alla við
stadda. Þeir sem komu fram voru Skóla lúðra
sveit Tón list ar skóla Sel tjarn ar ness und ir stjórn 
Kára Ein ars son ar, Barna kór Mýr ar húsa skóla, 
Söng hóp ur úr Val húsa skóla og söng hóp ur eldri 
borg ara und ir stjórn Ingu Bjarg ar Stef áns dótt
ur. Kam merkór Sel tjarn ar nes kirkju söng und ir 
stjórn org anist ans og pí anó leik ara tón leik anna 
Frið riks Vign is Stef áns son ar. Guð mund ur Ein
ars son for mað ur sókn ar nefnd ar ávarp aði gesti 
en sér stak ur gest ur á að ventu kvöld inu var Jón 
Sig urðs son fyrr ver andi ráð herra.

Það er líf legt um að lit ast á Bóka safni Sel
tjarn ar ness þeg ar líð ur að jól um. Auk þess að 
tína fram bæk ur um jóla hald og fönd ur blöð 
af ýms um toga þá kapp kost ar starfs fólk ið við 
að gleðja gesti með fal leg um skreyt ing um og 
blóm um í anda jól anna.

Starfsfólk á Bæjarskirfstofu Seltjarnarness 
tóku á móti send ingu af jóla stjörn um. 

Nem end ur í Tón list ar skóla Sel tjarn ar ness 
halda sína jólatón leika í skól an um sem kem ur 
öll um í sann kall að há tíð ar skap. 
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Jól – orð ið eitt kall ar fram mynd ir og minn ing ar, hlýju, ilm og bragð 
hjá okk ur flest um. Fyr ir marga er há tíð leiki jól anna byggð ur á hefð
um og venj um fjöl skyld unn ar, og nú á að vent unni erum við flest 

með ein hverj um hætti að und ir búa komu jól anna. Að vent an er tími til
hlökk un ar fyr ir flesta og mild ar sökn uð vegna þess sem við höf um misst.

Að vent an er tími upp gjörs og sjálfs skoð un ar hjá mörg um. Með sjálfs
skoð un, því að rýna í sig og liðna daga, lær um við meta all ar gjaf ir Guðs 
sem okk ur hafa fall ið í skaut. Við finn um til þakk læt is fyr ir allt hið góða 
í kring um okk ur og meg um ekki gleyma að þakka Guði og gleðj ast með 
okk ur sjálf um yfir öllu sem veit ir okk ur ham ingju. Auð vit að komumst við 
ekki í gegn um slíka sjálfs skoð un án þess að rekast á erf ið ar til finn ing ar 
og minn ing ar sem sum ar eru full ar af trega og sökn uði. Flest höf um við 
átt og misst. Við missi höf um við þurft að takast á við sárs auka og langa 
daga. Allt er þetta hluti af lit rófi lífs ins; í líf inu skipt ast á skin og skúr ir. 
Á skúra dög um lífs ins ætt um við að biðja Guð um hjálp og styrk til að 
takast á við erf iða daga en við verð um líka að klæða okk ur eft ir veðri og 
vind um. Ef við ger um það, get um við með gleði fækk að föt um þeg ar sól
in skín og not ið þess að vera til.

Um leið og við búum okk ur und ir jól in með bakstri og mat ar gerð, með 
jóla gjafa gerð eða kaup um, hlýj um hugs un um til hvers ann ars og ósk um 
hvert öðru gleði legra jóla er okk ur hollt að hugsa til þeirra sem þurfa að 
þola ein semd af ýmsu tagi. Á þess ari að ventu erum við á ný minnt á fyr
ir heit Guðs um Jesú Krist, son Guðs, sem kom í heim inn til þess að flytja 
okk ur fagn að ar er ind ið – Jesú Krist sem gerði krafta verk á fólki – Jesú 
Krist sem sagði: „Allt sem þér gerð uð ein um minna minnstu bræðra, það 
haf ið þér gert mér.“

Ým is legt get ur orð ið til þess að sprengja hefð bund inn ramma jól

anna hjá okk ur og valda okk ur ugg og áhyggj um. 
En jafn vel þeg ar þannig stend ur á býðst okk ur 
hugg un og gleði í boð skap jól anna, eins og skáld ið 
Valdi mar Briem orð ar svo vel í sálmi sín um:

Í dag er glatt í döpr um hjört um,
því Drott ins ljóma jól.
Í niða myrkrum næt ur svört um
upp náð ar renn ur sól.
Er vetr ar geis ar storm ur stríð ur,
þá stend ur hjá oss frið ar eng ill blíð ur,
og þeg ar ljós ið dags ins dvín,
oss Drott ins birta kring um skín.
Oss Drott ins birta kring um skín.

Eru englar á ferð um bæ inn á þess um jól um? Þekkj um við ein hverja 
slíka engla? Gleym um ekki að jól in snú ast ekki fyrst og fremst um gjaf ir 
eða hefð ir. Við mæt um Jesú dag lega á marg vís leg an hátt, m.a. í okk ar 
minnstu með bræðr um. Með því að gefa okk ur að þeim finn um við e.t.v. 
best jól in og jóla gleð ina.

Ég bið að Guð gefi þér sælu ríka daga á þess um jól um. Megi hann færa 
þér frið og fögn uð í hjarta og sálu – veita þér kraft, hug rekki og styrk til 
að vera þú sjálf(ur) með öllu því sem í þér býr og Guð bjó til.

Gleðilegaaðventuoggleðilegjól!
SvanaHelenBjörnsdóttir

Svana Helen 
Björns dótt ir

Hvar finn ég jól in mín?
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U M H V E R F I S H O R N I Ð

Jól in eru há tíð ljóss ins. Þá er 
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. 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 
veld ur gá leysi í um gengni við raf
magn slys um og íkveikju.

Atriðisemverteraðhafa
íhuga
• Lát um aldrei loga á ljós um á 
  jóla trénu yfir nótt eða þeg ar 
  við erum að heim an.
• Hend um gömlu jóla ljós un 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.

Jólapappír
Áætl uð notk un á jóla papp ír á 

Ís landi eru 34 millj ón metr ar um 
hver jól. Skraut papp ír er í fæst
um til vik um end ur vinn an leg ur. 
Lit að ur jóla papp ír með málmá
prent un eða glimmeri er alls ekki 
end ur vinn an leg ur. Við bæt ist að 
jóla papp ír hef ur ákaf lega stutt an 
líf tíma og er fram leidd ur er lend is 
á óum hverf is væn an hátt og er því 
meng andi á öll um stig um. Í því 
ljósi er ef til vill um hugs un ar inn
ar virði að reyna að fara spar lega 

með jóla papp ír eða þá kanna aðr
ar lausn ir. Utan um stærri pakka 
er til dæm is hægt að nota brún
an kraft papp ír og klippa hann til, 
mála á hann eða skreyta á ýmsa 
vegu og gera þannig skemmti lega 
og frum lega pakka.

Grenitréersígrænt
Með því að skreyta greni tré 

und ir strik um við gjaf mildi jarð ar 
og þá töfra sem nátt úr an býr yfir.

Ár lega kaupa Ís lend ing ar um 
40.000 jóla tré, flest þeirra eru inn
flutt eða um 75%. Hin 25% hafa 
vax ið hér á landi. Um hverf is á hrif 
inn fluttra trjáa eru mun meiri en 
þeirra inn lendu. Þau hef ur þurft 
að flytja um lang an veg með skip
um sem brenna olíu  það skil ur 
eft ir spor í vist kerfi jarð ar.

Lifanditréfimmsinnum
umhverfisvænna

Sum um dett ur ef laust í hug 
hvort ekki er betra fyr ir um hverf
ið að við not um plast tré sem 
end ast árum sam an. Sú er oft ast 
ekki raun in. Rann sókn ir benda 
þvert á móti til að lif andi jóla
tré séu að jafn aði fimm sinn um 
um hverf is vænni en jóla tré úr 
plasti. Ástæð an er með al ann ars 
sú hversu mikla orku þarf til að 
fram leiða plast trén. Einnig hversu 
mik il orka fer í að flytja plast trén 
á mark að en flest munu þau vera 
fram leidd í Asíu. Ís lensk jóla tré 
bera síð an af inn flutt um trjám 
þeg ar um hverf is á hrif rækt un ar
inn ar eru bor in sam an. Þar við 
bæt ast svo flutn ing arn ir.

Heim ild ir: Mann virkja stofn un 
og Nátt úr an.is

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

Und ir bún ing ur jól anna
Fé lags starf ið hef ur ver ið nokk

uð öfl ugt það sem af er vetri. 
Góð þátt taka hef ur ver ið á flest
ar upp á kom ur og þau nám skeið 
sem boð ið hef ur ver ið uppá. 

Fé lags starf ið og kirkj an stóðu 
fyr ir dags ferð um Ár nes og 
Rangár þing í sept em ber, þar em 
heim sótt ar voru kirkj ur og far ið á 
sögu slóð ir.  Boð ið var upp á nám
skeið í Lax dælu und ir stjórn Krist
ín ar Jóns dótt ur og var það full
bók að. Til stend ur að bjóða upp á 
fleiri bók mennta nám skeið næsta 
vert ur.  Breyt ing ar urðu hjá timb
ur mönn um, en nú hafa þeir feng ið 
að stöðu í Mýr ar húsa skóla á mið
viku dög um frá kl. 16.00 til 19.00.                                                                        
Vel sótt ur haust fagn að ur með 
grill mat og nikku spili  og leik hús
ferð á Mary Popp ins í  októ ber.  
Við feng um áhuga verða heim
sókn frá ljóða hóp eldri borg ara í 
Gjá bakka Kópa vogi,  og  héld um 
skemmti legt bingó í golf skál an um 
í nóv em ber.  Sam starf ið og sam
veru stund irn ar með unga fólk inu 
hafa fest sig í sessi síð asta mið
viku dag í mán uði í Sel inu öll um 
til gleði og ánægju, en á menn ing
ar há tíð Sel tjarn ar ness sem hald in 
var í októ ber unnu eldri og yngri 
sam an að bæði söng og skreyti at
rið um. Fjöl sótt að ventu kvöld var 
hald ið 28. nóv em ber á Skóla braut
inni. Gömlu meist ar arn ir syngja 
með litlu snill ing um í helgi stund 
í kirkj unni á fyrsta sunnu degi í 
að ventu.

Fé lags starf ið held ur áfram 
skv. út gef inni dag skrá.  Síð asti 
dag ur fyr ir jól er fimmtu dag ur
inn 19. des. og fyrsti dag ur eft ir 
ára mót er mánu dag ur inn 6. jan.                                                                                                                         
Nokkr ar dag setn ing ar í des em ber 
sem vert er að minna á:

Mánu dag ur 16. des em ber kl. 
15.00.  Karla kór inn Kát ir karl ar  í 
saln um Skóla braut.

Mið viku dag ur 18. des em ber 
milli kl. 14.00 – 15.00 heim sækja 
nem end ur Tón lista skól ans fé lags
starf ið á Skóla braut inni og spila 
fyr ir gesti. 

Fimmtu dag ur 19. des em
ber kl. 13.30. Jólabingó saln um 
Skóla braut.  

Ath. all ir eldri bæj ar bú ar er 
hvatt ir til þátt töku og vel komn ir 
á alla dag skrár liði fé lags starfs ins 
hvort held ur þeir eru á Skóla braut 
eða ann ars stað ar. Starfs menn 
þakka ánægju legt sam starf á ár inu 
og ósk ar ykk ur öll um gleði legr ar 
há tíð ar, árs og frið ar.

Fé lags og tóm stunda starf
eldri bæj ar búa



Systrasamlagið á Seltarnarnesi 
sem stofnað var um mitt þetta 
ár hefur m.a. annars sérhæft sig 
í vörum sem hafa sterka hugsun 
á bakvið sig.  Áhersla okkar er  
á að andinn sé í efninu. 
Þannig hugum við allt í senn að 
fallegu handbragði, fallegum 
efnum, fallegri hugsun og 
fallegu innihaldi. Það á jafnt 
við um fatnaðinn, ilmina, jóga-
vörurnar, snyrtivörurnar, matinn 
okkar, kaffið og teið, vítamínin 
og bætiefnin og gjafavörurnar. 
 
Hér eru nokkur dæmi um það 
sem Systrasamlagið hefur fram 
að færa...

…úrval af 
gullfallegum, 
notalegum 
og frábær-
lega hönnuðum 
þæginda/jóga/
pilates/dansara 
og tækifæris-
fatnaði úr 

lífrænni (eiturefnalausri) fjórofinni 
siðgæðisvottaðri bómull. Við trúum 
á að þetta sé framtíðin. 

...Manduka jógadýnurnar eru 
besta fjárfestingin sem í boði 
er í dag. Bjóðum fjórar tegundir 
jógadýna og marga fylgihluti 
með s.s. jógatöskur, jógahand-
klæði, vatnsbrúsa, jógabönd og 
jógateppi. Eitthvað við flestra hæfi.

…Flothettan & Fótaflotið hefur 
notið mikilla vinsælda í Systrasam-
laginu, ekki síst vegna þess að við 
höfum staðið fyrir Samfloti í Sund-
laug Seltjarnarness. Ein af stærstu 
gjöfum flotsins (skv vísindalegum 
rannsóknum) er að hægt er að 
ná stöðugu þetabylgju ástandi á 
skömmum tíma (sama ástand og 
munkar hafa náð með reglulegri 
iðkun). Flot er í senn róandi, 
skapandi og gefandi.

…ilmir frá Indlandi og Pacifica
 ilmvötn unnin úr náttúrulegum 
ilmkjarna- og ilmolíum. Endast 
lengi, ilma unaðslega og fara 
frábærlega í veski. Eru líka 
alveg “vegan”.

...baggu leðurtöskur, -skjóður og 
–buddur.  Leður og rúskinn unnið 
með gamaldags súturnaraðferð 
sem er mun umhverfisvænna 
en tíðkast í dag. Framúrskarandi 
hönnun.

...gefandi mölur og hálsfestar 
ýmist beint frá Nepal eða hönnuð 
af Ingu Óskars úr efnivið frá Nepal. 
Gera jólin litríkari, innhaldsríkari 
og fallegri.

....Tau frá Tógó. Gullfallegar 
vörur frá Sól í Tógó fást í 
Systrasamlaginu. Allur ágóði 
rennur til saumastofu Divine 
Providence í Aneho í Tógó og 
til heimilis systur Victorine, 
sjá nánar á facebook /Tau 
frá Togo.

...og svo er það lífræna 
bragðgóða kaffið okkar, chai-ið, 
te-ið, þeytingarnir, croissantið, 
biscotturnar, samlokurnar og allt 
það. Allt úr eðalhráefni.
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Helgi hald um
 jól og ára mót í 

Seltjarnarneskirkju
22. des em ber
Messa og sunnu daga skóli kl. 

11. Selkór inn syng ur und ir stjórn 
Oli ver Kent ish. Sr. Bjarni Þór 
Bjarna son, sókn ar prest ur, þjón
ar. Org anisti er Frið rik Vign ir 
Stef áns son. Nokkr ir text ar Sig
urð ar Björns son ar, verk fræð ings, 
sungn ir. Kaffi veit ing ar.

 
23. des em ber
Org anisti leik ur á org el ið á Þor

láks messu kvöldi kl. 2223.
 
24. des em ber
Aft an söng ur kl. 18. Sókn ar

prest ur, org anisti kirkj unn ar og 
Kam merkór inn.

 
Mið næt urguðs þjón usta kl. 

23.30. Sókn ar prest ur, org anisti 
kirkj unn ar og Kór Mennta skól ans 
í Reykja vík.

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

Sr. Irma Sjöfn Ósk ars dótt ir 
þjón ar. Org anisti kirkj unn ar og 
Kam merkór inn.

 
26. des em ber
Helgi stund í til efni af Kirkju

hlaupi kl. 10 ár deg is. Sókn ar prest
ur þjón ar ásamt org anista.

 

29. des em ber
Messa kl. 11. Sókn ar prest ur 

þjón ar. Org anisti og Kam merkór. 
Kaffi veit ing ar.

 
31. des em ber
Heitt súkkulaði og pip ar kök ur 

kl. 20.30 – kl. 22. Org anisti kirkj
unn ar leik ur á org el ið ára móta lög.

Þeir sem koma af eða fara á 
brennu geta kom ið við í kirkj unni, 
hlýj að sér og feng ið hress ingu.

 
1. jan ú ar
Há tíð ar guðs þjón usta. Sókn ar

prest ur þjón ar ásamt org anista. 
Fé lag ar úr Kam merkór kirkj unn
ar syngja. Ræðu mað ur er Brynj ar 
Ní els son, al þing is mað ur.

 
5. jan ú ar
Kán t rý messa og sunnu daga

skóli kl. 11. Hljóm sveit in Vin ir 
Ax els syngja. Sókn ar prest ur þjón
ar ásamt org anista kirkj unn ar. 
Kaffi veit ing ar. 

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

Allt til jóla og jógaiðkunar
í Systrasamlaginu!

Systrasamlagið – heilsuhof Seltjarnarnesi 
v/Sundlaug Seltjarnarness
Sérstakir opnunartímar fyrir jól: 
Sun 22. des 12–16 og Þorláksmessa 9-20  
Opið alla daga frá 9 til 18. Á lau frá 10 til 16 / Sími: 
5116367 
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Seltirningar eiga leikinn
Vest ur svæð in á Sel tjarn ar nesi 

eru ein af nátt úruperl um lands ins. 
Svæð ið er ís lenskt út nes umluk ið 
sjó á þrjá vegu með lággróðri, stór
kost leg um fjör um og boða brimi 
sem mynd ar enda laust sjón ar spil. 
Á Suð ur nesi eru Svörtu bakk ar einn 
flott asti út sýn is stað ur yfir gjörvall
an Faxa flóa. Á björt um og kyrr um 
dög um, jafnt vet ur sem sum ar, fæst 
þarna sjón ar horn frá inn an verð
um Fló an um sem á eng an sinn líka. 
All ur Reykja nesskag inn, Esj an og 
norð ur fjöll in blasa við ásamt Mýra
fjöll um og svo út all an Snæ fells nes
fjall garð inn að jökl in um. Allt virð ist 
þetta í seil ing ar fjar lægð yfir sindr
andi haf flöt inn sem kem ur til af því 
hversu lágt mað ur stend ur til að fá 
þetta mikla út sýni. Í deiliskipu lagi 
Vest ur svæð is ins frá 2009 er á þetta 
bent og lagt til að þarna verði kom
ið fyr ir út sýn is að stöðu. Því mið ur 
hef ur ekki orð ið af því enn þá, og 
spyrja má af hverju ekki? Er það 
nokk uð vegna þess að golf klúbb
ur inn á þarna holu í hól um, ef svo 
má segja, og öðr um þar af leið andi 
út hýst. 

Smekklausarmerkingar
Ruðn ings há hrif golfs ins eru 

al þekkt. Lít ið dæmi er upp setn
ing skilta síð ast lið ið sum ar við 
göngu stíg inn norð vest an á Suð

ur nes inu. Skyndi lega eru kom in 
ósmekk leg skilti sem stend ur á: 
HÆTTA göngu fólk... Frið ur inn hef
ur ver ið rof inn, sum ir snúa við og 
þora ekki inn á svæð ið, telja sig í 
lífs hættu eða að það verði rek ið 
í burtu. Af göngu fólki, skokk ur um 
og slíku úti vi star fólki stafar eng in 
hætta. Á göngu stígn um voru fyr ir 
lát laus ir stöpl ar sem vekja at hygli 
veg far enda á golf vell in um, en stóru 
skilit in eiga auð vit að að vera inni á 
vell in um þar sem kúl an er sleg in. 
Ávarp ið gæti ver ið: HÆTTA kylfing
ar meið ið ekki göngu fólk. 

Alla daga árs ins í öll um veðr
um fer al mennt úti vi star fólk svo 
þús und um skipt ir um Suð ur nes ið. 
Átta mán uði árs ins er golf völl ur inn 
hins veg ar aug lýst ur lok að ur eða er 
tóm ur vegna veð urs. Rétt ara væri 
að taka til lit til þessa í merk ing um 
svæð is ins.

Umferðogútblástur
Þekkt ur fylgi fisk ur golf valla eru 

stór bíla stæði. Á golf völl inn koma 
menn und an tekn ing ar laust ak andi, 
oft ast einn mað ur í bíl, jafn vel af 
stærri gerð inni. Að iðk end ur komi 
gang andi eða hjólandi á golf völl
inn mælist tæp lega. Mik il meng un 
er sam fara bíla stæð un um vegna 
út blást urs og um ferð ar, en einnig 
hafa bíla stæði nei kvæð áhrif á gróð
ur og fugla líf og eru til mik illa lýta í 
fal legu landi. Við golf skál ann á Suð
ur nesi eru 80 mörk uð bíla stæði. 
Golf klúbb ur inn vill 110. Á góð viðr
is dög um er bíla stæð ið yf ir fullt, en 
flesta daga árs ins galtómt. Segj um 
svo að stærð golf vall ar ins væri tvö
föld uð. Það gæti kall að á 250 bíla
stæði. Með tví setn ingu þýð ir það 
um ferð 500 bíla sem fara 1000 ferð ir 
í gegn um íbúða byggð ina á Sel tjarn
ar nesi fram og til baka, fal leg ustu 
daga sum ars ins. Er það eft ir sókn ar
vert fyr ir íbú ana? 

Heilsaogumhverfi
Golf vell ir eru skil greind ir sem 

ein hæf is gróð ur (monocult ure) sem 
þurfa bæði til bú inn áburð og eit ur 
til að þjóna hlut verki sínu. Rann
sókn ir í Banda ríkj un um sýna aukna 
dán ar tíðni golf vall ar starfs manna 
af völd um krabba meins, heila æxl
is og eitla og sog æða bólgu. Mik
il and staða um hverf is sinna er við 
bygg ingu golf valla við sjáv ar síð una, 
þar sem meng að grunn vatn get ur 
kom ist til sjáv ar og spillt fjöl breyttu 

líf ríki fjör unn ar og langt út frá landi. 
Nýj ar golf valla bygg ing ar flýja til 
van þró aðri landa þar sem ekki eru 
gerð ar sömu kröf ur og á Vest ur
lönd um um heil brigði og holl ustu, 
byggð ar á sam fé lags legri ábyrgð og 
sjálf bærri þró un.

Friðsælderverðmæti
Í átök um um þátt töku rétt á 

Olymp iu leik un um 2016 var haft á 
orði að golf væri meira veit inga
rekst ur en íþrótt. Alls kon ar bar ir, 
betri stof ur og klúbb ar í bygg ing um 
sem eru fimm stjörnu lúx us hót el 
væri dæmi gert og gjör ó líkt fé lags
heim il um venju legra íþrótta fé laga. 
Á Nes inu eru frí ar veit ing ar inni
fald ar í ár gjaldi klúbb fé laga en ein
nig hef ur flog ið fyr ir að áhugi sé 
á að færa út veit inga starf sem ina 
með flutn ingi á betri stað í veg fyr ir 
meiri um ferð, en er inni á sjálf um 
vell in um. Þeir sem sækja Vest ur
svæð in heim eru að flýja ys og þys 
þétt býl is ins í leit að hreinu lofti og 
friði sem fæst í óspilltri nátt úru. 
Aufúsu gest ir eru grunn skóla börn 
sem ár visst, á vor in og haustin eins 
og far fugl arn ir, flykkj ast út á Nes í 
„vís inda ferð ir“. Með í pok an um er 
nest is biti sem not ið er í kyrrð nátt
úr unn ar. Spill um ekki tærri frið sæld 
með skarkala veit inga húsa, tyggjó
kless um, sæl gæt is bréf um, bjór dós
um, sig ar ettu stubb um og pylsu og 
Coke, það má fá ann ars stað ar.

Birgir R. Jónsson

Eru tryggingarnar þínar í lagi?

Kristinn Rúnar Kjartansson
kristinnk@vis.is
Sími 560 5155  |  GSM 820 0762

VÍS – þar sem tryggingar snúast um fólk

Býð faglega tryggingaráðgjöf og tilboð í tryggingar fyrir 
bæði einstaklinga og fyrirtæki.

Það er mikilvægt að tryggingarnar séu í takt við þarfir 
þínar eða fyrirtækis þíns hverju sinni. 

Hafðu samband og ég fer yfir málin með þér.

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

Hlynur,Sara,AnnaogEdda
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Und ir bún ing ur jól anna hófst í 
byrj un des em ber. Skreyt inga dag
ur inn var 6. des em ber en þá unnu 
vina bekk ir, eldri og yngri nem
enda, sam an og bjuggu til skraut á 
jóla tréð í saln um.

Sam kvæmt venju æfa 4. bekk ing
ar helgi leik sem er sýnd ur í kirkj

unni og 6. bekk ing ar æfa jóla leik rit 
sem sýnt verð ur á jóla skemmt un um 
skól ans. Bekkirn ir und ir búa komu 
jól anna á mis mun andi hátt t.d. gera 
krakk arn ir í 2. bekk fal leg an eng il og 
bjóða for eldr um sín um á jóla leik
sýn ingu. Tón list ar skól inn býð ur svo 
öll um nem end um á jólatón leika.

Jó la und ir bún ing ur
í Mýró
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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

Ragn heið ur Kr. Sig urð ar dótt
ir Gróttu gerði sér lít ið fyr ir og 
sigr aði á bik ar móti Kraft lyft
inga sam bands Ís lands sem fram 
fór þann 23. nóv em ber sl. Ragn
heið ur sem keppti í 52 kg flokki 
setti Ís lands met í hné beygju með 
140,5 kg lyftu, Ís lands met í bekk
pressu með 80 kg lyftu, Ís lands met 
í rétt stöðu lyftu með 152,5 kg og 
Ís lands met í sam an lögðu með 373 
kg, geri aðr ir bet ur. 

Gróttu fólk ið var afar sig ur sælt á 
mót inu með sam tals fern gull verð
laun, þrenn silf ur verð laun og ein 
brons verð laun. Þá varð Arn hild ur 

Anna Árna dótt ir stiga meist ari í hné
beygju með 180 kg lyftu og Ragn
heið ur stiga meist ari í rétt stöðu. 
Aron Teits son sigr aði í 93 kg flokki 
og setti Ís lands met í öll um þrem
ur grein un um og í sam an lögðu 
með 785 kg. Með þess um glæsi
lega ár angri inn sigl aði Grótta sig
ur í stiga keppn inni 2013 með fullt 
hús stiga en Gróttu grjót in höfðu 
áður unn ið Ís lands mót ið í bekk
pressu, Ís lands mót ið í kraft lyft ing
um og Ís lands mót ið í rétt stöðu lyftu.  
Heild ar úr slit móts ins má finna á 
http://kraft.is/ragn hei d urogsig f us
bik ar meist ar ar/

Ragn heið ur bik ar meist ari 
og Grótta stiga meist ari

Síð bú in upp skeru há tíð knatt
spyrnu deild ar Gróttu var hald
in „með gamla lag inu” í Fé lags
heim ili Sel tjarn ar ness á dög un
um þar sem all ir flokk ar fögn uðu 
sam an og buðu upp á glæsi legt 
veislu hlað borð. 

Yngstu iðk end urn ir fengu við
ur kenn ing ar fyr ir skemmti legt og 
lær dóms ríkt keppn is tíma bil en ein
stak lings verð laun voru veitt í eldri 
flokk um. Bjarki Már Ólafs son hlaut 

Ís bjarn ar bik ar inn sem var af hent ur 
í 10. skipti en marg ir kunn ir Gróttu
menn hafa feng ið þessi verð laun 
síð asta ára tug inn. Dus an Ivkovic, 
Guð jón Krist ins son og Orri Ax els
son hafa lok ið störf um hjá Gróttu, 
í bili að minnsta kosti, og var þeim 
vel fagn að af gest um há tíð ar inn ar. 
Tákn rænn end ir á frá bæru keppn
is tíma bili en vafa laust verð ur það 
næsta ekki síðra hjá efni leg um 
Gróttu krökk um.

Fjöl menni á 
upp skeru há tíð 

knatt spyrnu deild ar
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Grótta og KR hafa haf ið sam starf 
í 2., 3. og 4. flokki kvenna með það 
að mark miði að efla kvennaknatt
spyrnu í Vest ur bæn um og á 
Sel tjarn ar nesi.

 Flokk arn ir hafa nú æft sam an í 
mán uð og mælist sam starf ið afar vel 
fyr ir hjá bæði iðk end um og for eldr
um þeirra. Æf inga hóp ar flokk anna 
eru nú stærri og öfl ugri en áður og 

verða stelp urn ar í Gróttu/KR vafa
laust til í slag inn næsta sum ar gegn 
sterk ustu lið um lands ins. Magn ús 
Örn Helga son og Boj ana Bes ic stýra 
fjöl menn um 4. flokki, Boj ana þjálf ar 
3. flokk og Hjörv ar Ólafs son 2. flokk. 
Kastað var upp á nafn liðs ins sem 
mun heita Grótta/KR en enn er óvíst 
í hvern ig bún ingn um þetta nýja og 
glæsi lega lið mun spila.

Grótta og KR sam ein ast 
í kvenna bolt an um

www.grottasport.is
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Gróð ur verð ur að 
vera inn an 
lóð ar marka

Nauð syn legt er að snyrta gróð
ur sem hindr ar um ferð. Af því til
efni hef ur Sel tjarn ar nes bær sent 
bréf til nokk urra garð eig anda 
á Nes inu. Í bréf in eru þeir hvatt
ir til að snyrta gróð ur þar sem 
hann hindr ar gang andi og hjó
landi veg far end ur eða skygg ir á 
um ferð ar skilti. 

Að sögn Stein unn ar Árna dótt ur 
garð yrkju stjóra bæj ar ins er mik il
vægt að bæj ar bú ar haldi gróðr in
um inn an lóð ar markanna og gæti 
þess að hann hindri ekki eðli lega 
um ferð um stíga bæj ar ins. Und an

far in ár hafa garð eig end ur tek ið 
þess um ábend ing um vel en Stein
unn bæt ir við að ef garð eig end ur 
séu í vafa  um hirð ingu gróð urs ins 
sé vel kom ið að hafa sam band við 
hana og hún leið bein ir um hvar á 
að klippa. „Sam kvæmt reglu gerð
um ber garð eig end um skylda til að 
halda gróðri inn an lóða marka,“ seg
ir Stein unn, „en bær inn get ur fjar
lægt hann á kostn að lóð ar eig anda 
hafi hann ekki sinnt að vör un sem 
hon um hef ur borist. Sem bet ur fer 
hef ur þó ekki kom ið til þessa,“ seg ir 
Stein unn að lok um.

Nauð syn legt er að snyrta gróð ur sem hindr ar um ferð. 

Þökkum viðskiptin á árinu sem er að líða
Betri búð        Betra verð
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Njótum aðventunnar saman

Lið Seltirn inga
mætir Borgarbyggð

Lið Seltirn inga í Út svari bar 
sig ur úr být um í fyrstu um ferð 
keppn inn ar. Lið ið mæt ir því 
til leiks öðru sinni og hef ur lið 
Borg ar byggð ar valist gegn þeim. 
Keppn in verð ur háð í sjón varps sal 
föstu dag inn 20. des em ber. 

Lið inu er ósk að góðs geng is en 

það er skip að þeim Karli Pétri Jóns
syni ráð gjafa, Sögu Ómars dótt ur 
við skipta fræð ingi og mark aðs full
trúa hjá Icelanda ir og Stef áni Ei ríks
syni lög reglu stjóra höf uð borg ar
svæð is ins. Seltirn ing ar eru hvatt ir 
til að fjöl menna í sjón varps sal og 
hvetja sitt lið til sig urs. 

Lið Seltirninga í Útsvari: Stefán Eiríksson, Saga Ómarsdóttir og Karl 
Pétur Jónsson.



Reykjavíkur Apótek býður upp á allar 

tegundir lyfja. Mikið og 

fjölbreytt úrval af heilsulyfjum, 

bað- og ilmvörum, gjafavörum

auk ýmissa annarra góðra kosta.

Reykjavíkur Apótek er 

sjálfstætt starfandi apótek sem 

leggur áherslu á persónulega 

þjónustu og hagstætt verð. 

Apótekið þitt
í gamla Héðinshúsinu við Seljaveg 2

Afgreiðslutími:
9-18:30 virka daga

10-16:00 laugardaga

Öryrkjar og eldri borgarar njóta sérkjara hjá okkur
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