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Í gamla Héðinshúsinu, Seljavegi 2

Góð þjónusta – Hagstætt verð

Bifreiðaskoðun
Hólmaslóð 2

Sími 570 9000
www.frumherji.is

sushismiðjan

Veislubakkar
pantanir í síma 
517 3366
www.sushismidjan.is

Fyrirheimili-húsfélög-fyrirtæki
Úrvalslökkvitækja.Leitiðtilboða!

Hafðu bankann 
með þérSkannaðu kóðann 

til að sækja „appið” 
frítt í símann.

Þú getur tengst Netbankanum þínum  
í gegnum farsímann.

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

Vesturbæjarútibú við Hagatorg

Trimmklúbbur Seltjarnarness 
stóð fyrir kirkjuhlaupi á öðrum 
degi jóla. Mæting var framar 
vonum og stemningin góð 
en alls tóku 110 manns þátt í 
hlaupinu þar sem hlaupið var á 
milli nokkurra kirkna í  Vesturbæ 
Reykjavíkur og Seltjarnarness.  
Að loknu hlaupinu bauð 
Seltjarnarneskirkja hlaupurunum 
upp á heitt kakó og smákökur.

Mynd: Katrín Lilja.



Nú eru að hefj ast fram kvæmd
ir við bygg ingu nýs fjöl býl is húss 
á Hrólfs skála mel. Vegna bygg
inga fram kvæmd anna er gert ráð 
fyr ir að allt að 17.000 rúmmetr ar 
af möl og grús falli til. Í stað þess 
að láta flytja um fram efni frá bygg
ing ar stað með ærn um til kostn aði 
fyr ir bygg ing ar að ila hef ur Sel
tjarn ar nes bær ákveð ið að þiggja 
nýt an leg an hluta efn isins, sem 
bygg ing ar að ili yrði að fjar lægja, 
og geyma hluta þess og nýta á 
næstu miss er um á sviði sjó varn
ar garða og að komu leiða í landi 
Sel tjarn ar ness. 

ÁsgerðurHalldórsdóttirbæjar

stjórisegiraðmikilverðmætifelast
íjarðefninuenþaðernæreingöngu
náttúrlegt og stendur saman af
klöppogsjávarkambiHrólfsskála
mela. Efnið verður geymt tíma
bundið í nágrenni athafnasvæð
isviðBygggarða.Ljósteraðmeð
þessari fyrirhyggjusemi sparar
bærinnmilljónirkróna,semann
ars færu í kostnað við öflun nýs
jarðefnis fyrir framtíðarverkefni
bæjarins.VerkefniðáHrólfsskála
meleríeiguogumsjónStólpaehf.
enVerkfræðistofanFerillehf.stýrir
framkvæmdum.
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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

Bærinnþarfað
bregðastvið

Leið ari

Hver á að 
ákveða staðsetningu

hjúkrunarheimilissins?

Nesbúinn

Ásíðastaárivarsamþykktaðverja85milljónumkrónatilhjúkr
unarheimilissemáttiaðrísaviðhliðinaáSeltjarnarneskirkju.
Núvirðistþauáformíuppnámiogekkivístaðverðiafþessari

framkvæmd.Framerukomnarhugmyndirumaðrastaðsetningu,
helstviðhliðinaáLæknaminjasafninueneinnighefurveriðbentá
lóðsembærinnáfyrirofanBakkavörina.Aldreihefurveriðminnstá
Valhúsahæðinaíþessusambandienþarereinskinsmannslandþar
sembyggjamættihjúkrunarheimilið.Efekkiverðurhafisthandaum
bygginguhjúkrunarheimilisinsáþessuáriverðursamstarfssamning
urinnsemgerðurvarviðGrundíuppnámiogspurningumhvernig
áframverðurþáhaldiðáþessumáli.Spurningerumhvortréttværi
aðíbúarSeltjarnarnessfengjuaðkjósaumþettamálííbúakosningu.

NúvillmeirihlutibæjarstjórnarSeltjarnarnesbæjarhættaþátt
tökusinniírekstriLækningaminjasafnsinsogaðríkiðyfir
takisamninginnsemgerðurvarumbygginguþessogrekstur.

LæknafélagReykjavíkurogLæknafélagÍslandslögðu50milljónirí
þessauppbygginuogviljafásittframlagendurgreittmeðvöxtum
verðiþettaraunin.SamfylkinginogNeslistinníbæjarstjórnSeltjarn
arnesshafalagtframbókunumaðsamningurinnverðiframlengdur
umeittárámeðanaðrarlausnirverðaskoðaðar.Þettaerstaðansem
núblasirviðbæjarfélaginuogþarfbæjarstjórnSeltjarnarnesþvíað
bregðastfljóttviðbáðumþessummálum.

Auglýsingasími: 511 1188

20% afsláttur
fyrir eldri borgara og

öryrkja miðað við staðgreiðslu

Hrólfsskálamelur:

Alltjarðefniverður
nýttáNesinu

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

Aðalfundur framundan?

Heildarlausn í 
rekstri húsfélaga.
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Landey ehf. er dótturfélag Arion banka og fer með eignarhald bankans á nýbyggingum og fasteignaþróunarverkefnum.
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Hrólfsskálamelur 
á Seltjarnarnesi 
Hrólfsskálamelur 4, 1 íbúð. 
Hrólfsskálamelur 6, 3 íbúðir.  
Hrólfsskálamelur 8, 3 íbúðir. 

Íbúðirnar afhendast fullbúnar með gólfefnum. 

Hátúni 2b  |  105 Reykjavík
 Sími 594 4200  |  Fax 594 4201  |  www.landey.is

Íbúðir til sölu 
á Seltjarnarnesi

Starfs manna fé lag Sel tjarn ar nes
bæj ar og Starfs manna fé lag Reykja
vík ur borg ar hafa ver ið sam ein uð. 
Ing unn H. Þor láks dótt ir for mað ur 
Starfs manna fé lags Sel tjarn ar ness 
og Garð ar Hilm ars son for mað ur 
Starfs manna fé lags Reykja vík ur
borg ar und ir rit uðu skömmu fyr
ir ára mót sam komu lag um sam
ein ingu fé lag anna tveggja sem 
tók gildi um ný lið in ára mót um. 
Fé lag ar í Starfs manna fé lagi Sel
tjarn ar ness munu því frá 1. jan
ú ar til heyra Starfs manna fé lagi 
Reykja vík ur borg ar frá 1. jan ú ar 
2013 að telja.

Aukaaðalfundur var haldinn
í Starfsmannafélagi Seltjarnar
nessvegnamálsinsoggreiddu30
atkvæðiáfundinum.Allsvoru22
fylgjandi sameiningunni en átta
greiddu atkvæði á móti. Samein
ingin var síðan samþykkt á full
trúaráðsfundiíStarfsmannafélagi
Reykjavíkurborgar.IngunnH.Þor
láksdóttirerfulltrúifyrrumfélags
mannaíStarfsmannafélagiSeltjarn
arnesbæjarímannauðssjóðiSam
flotsogSamflotsbæjarstarfsmanna
félagaþartilnúgildandikjarasamn
ingurrennurút2014.

Starfsmannafélög
insameinuð

Erurennurnarogniðurföllin
hjáþérfarinaðleka?

Upplýsingarísíma6948448,Ólafur

Fyrirtækið Rennur & Niðurföll tekur að sér að 
endurnýja og laga rennur & niðurföll,
einnig aðra þakvinnu og þakmálun.
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Ekk ert sam komu lag er um stað
setn ingu hjúkr un ar heim il is  á Sel
tjarn ar nesi. Skipu lags og mann
virkja nefnd Sel tjarn ar nes bæj ar 
ályktaði á fundi sín um 7. des em
ber sl. að óbreytt til laga Ar kís 
að stað setn ingu þess falli ekki 
að byggða mynstri og götu mynd 
svæð is ins þar sem fyr ir hug að 
var að reisa bygg ing una því hún 
muni skyggja á ásýnd Sel tjarn ar
nes kirkju. Álykt un nefnd ar inn ar 
kem ur í kjöl far at huga semda sem 
borist höfðu fjár hags og launa
nefnd bæj ar ins frá sókn ar nefnd 
og arki tekt kirkj unn ar við áform 
um stað setn ingu hjúkr un ar heim
il is. Þetta þýð ir enn frek ari frest
un á bygg ingu hjúkr un ar heim il is
ins sem hef ur ver ið á dag skrá frá 
ár inu 2009. Bæj ar stjórn mun taka 
mál ið til með ferð ar þeg ar hún 
kem ur sam an nú á nýju ári. 

Um tvö ár eru liðin frá því
ÁsgerðurHalldórsdóttirbæjarstjóri
SeltjarnarnessogGuðbjarturHann
essonvelferðarráðherraundirrit
uðusamningumbygginguhjúkrun
arheimilisinsogáttiframkvæmdum
aðveralokiðáseinnihlutaþessa

árs.Ísamningnumerkveðiðáum
aðSeltjarnarnesbærleggiheimilinu
tillóðogannistumhönnunþessog
byggingu.Gerterráðfyriraðríkið
greiðibænumhlutdeildíhúsaleigu
vegnahúsnæðisinssemígildistofn
kostnaðar og á sú greiðsla sam
kvæmtsamningnumaðfarafram
á40árum.Áætlaðurkostnaðurvið
bygginguheimilisinserum1.100
milljónirkrónaoghluturSeltjarn
arnesbæjarafþeirriupphæðyrði
um15%.

Skoðanir eru skiptar um stað

setningu hjúkrunarheimilisins
einkum vegna nálægðar við Sel
tjarnarneskirkju.Eftiraðlagtvar
til að byggja heimilið í nágrenni
kirkjunnarkomíljósaðSeltjarnar
nesbæráttiekkiallalóðinaheldur
skaraðisthlutihennarviðlóðhenn
ar.Eftirþaðhófustviðræðurbæj
aryfirvaldaogsóknarnefndarum
mögulegahlutdeildílóðkirkjunnar
fyrir hjúkrunarheimilið. Þær við
ræðurhafaekkileitttilniðurstöðu
ensóknarnefndteluraðfyrirhug
uð bygging muni skyggja á helg

unarsvæðikirkjunnaraukþessað
standaofnálægtKirkjubraut.Ekk
ertliggurþvífyrirumstaðsetningu
hjúkrunarheimilisins nú rúmum
tveimur árum eftir að samning
arvorugerðirviðríkiðumbygg
inguþessogaðnærfjóriráratugir
séuliðnirfráþvífyrstvarrættum
nauðsynþessaðbyggjahjúkrun
arheimiliáSeltjarnarnesi. Einna
helsthefurveriðrættumsvæðivið
BygggarðaskammtfráNesstofuen
hugsanlegteraðfleirisvæðikomi
tilgreina.

Ekkertsamkomulagum
staðsetninguhjúkrunarheimilis

Sími 414 9900 www.tekkland.istekkland@tekkland.isHoltagörðumReykjavíkurvegiBorgartúni

.

Samanburður á verðskrá aðalskoðunar bifreiða 
undir 3.500 kg að leyfðri heildarþyngd, skv. 

vefsíðum fyrirtækjanna 1. janúar 2013

8.945

9.840

9.600

Tékkland

Aðalskoðun

Frumherji

Þannig lítur hugmyndin um hjúkrunarheimili í nágrenni Nesstofu út á tölvumynd.

LokiðviðHrólfsskálamel2til8
Ný lega var lok ið við fram kvæmd um við íbúð ir að Hrólfs skóla mel 

2 til 8. Um er að ræða 3. hæða lyftu hús með rúm góð um bíla kjall ara. Í 
hús inu er 26 íbúð ir í fjór um stiga göng um, al mennt eru tvær íbúð
ir á hæð í hverj um stiga gangi. Við tök urn ar hafa ver ið mjög góð ar 
enda stað setn ing in ein stök og íbúð irn ar glæsi leg ar. Í dag eru ein ung is 
nokkr ar íbúð ir eft ir óseld ar. Stærð þeirra er frá 93 fer metr um til 157 
fer metra og fylg ir hverri íbúð 1 til 2 stæði í bíla kjall ar an um.

Íbúðirnareruskemmtilegahannaðarsemgerirþaðt.d.aðverkumað
stofurogherbergierumjögrúm.ArkitektastofanHornsteinarhannaði
húsið.Óseldumíbúðumerskilaðfullbúnummeðgólfefnum,íbúðirnar

eruþvítilbúnartilafhendingar.Íbúðirnarerumjögglæsilegarogvel
útbúnar.ÞannigeruvandaðarinnréttingarfráGKSogeldhústækifrá
Miele.Gólfhitioghljóðgólferuííbúðunumásamtgólfsíðumgluggum
ístofum.Lofthæðeralmenntum2,7metrarsemerhærraenalmennt
þekkist.Ííbúðunumerloftskiptakerfi,niðurtekinloftogvandaðefnisval
íallastaði.Allaríbúðirhafarúmgóðarsvalirogallurfráganguroghönn
unásameign,þarámeðalstigagöngumoglyftuermjögvandaður.

Nánariupplýsingarumíbúðirnarmáfinnaáheimasíðuverkefnis
inswww.hrolfsskalamelur.iseðahjásöluaðilum.
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Minni hluti bæj ar stjórn ar Sel
tjarn ar nes bæj ar hef ur lagt til að 
ósk að verði efir að nú gild andi 
samn ing ur við mennta mála ráðu
neyt ið um bygg ingu Lækn inga
minja safns ins á Sel tjarn ar nesi 
verði fram lengd ur um eitt ár og 
sá tími verði nýtt ur til við ræðna 
um nýj an samn ing sem feli í sér 
at hug un á breyttu hlut verki safns
ins, breyttu rekstr ar formi eft ir 
at vik um og nýja tíma á ætl un og 
áfanga skipt ingu fram kvæmda. 
Til laga minni hlut ans var lögð 
fram á bæj ar stjórn ar fundi 12. des
em ber sl. eft ir að bæj ar yf ir völd 
til kynntu mennta mála ráðu neyt
inu bréf lega að Sel tjarn ar nes bær 
vildi losna frá samn ingn um um 
Lækn inga minja safn ið. 

Samkvæmt samningnum á Sel
tjarnarnesbær að bera ábyrgð á
framkvæmdum við safnabygg
ingunaenkostnaðurviðhanavar
upphaflegaáætlaður345milljónir
króna. Seltjarnarnesbær skuld
battsigtilaðleggjatil110milljón
irkrónaauklóðarundirsafniðog
Læknafélag Íslands 50 milljónir
króna.Menntamálaráðuneytiðátti
aðgreiða75milljónirkrónaenað
aukiásöluandvirðifasteignarinn
ar Bygggarða 7 á Seltjarnarnesi
að renna til framkvæmdarinnar.
Bygggarðar 7 voru keyptir fyrir
erfðaféJónsSteffensen,prófessors
emeritus,semarfleiddiLæknafélag
Íslandsaðtilteknumeignumogfjár
munumíerfðaskrásinni.Safniðá
samkvæmtsamningnumaðstarfa
semstofnunávegumbæjarfélags
ins og verða miðstöð safnastarf
semiásviðilæknaogheilbrigðis
vísindaaukþessaðberaábyrgðá
söfnun,varðveislu,rannsóknumog
miðlunáþeimmunumogminjum
semsnertasögulækningaáÍslandi
enþærtengjastSeltjarnanesimeð

sterkumhættiþarsemlandlæknir
hafðiaðseturíNesstofuáfyrritíð.
Byggingin á að auki nýtast undir
aðramenningartengdastarfssemi
Seltjarnarnesbæjar.Taliðerað300
400milljónirkrónaþurfitilþess
aðljúkaviðnýttsafnahúsefmiðað
erviðupphaflegarteikningar.Bygg
inginernúfokheldoghennihefur
verið lokað.BæjaryfirvöldáNes
inuteljaaðsveitarfélagiðmuniekki
getalokiðþessumframkvæmdum.

Safnstjórninákveðurað
leggjasafniðniður

Í ljósi ákvörðunar meirihluta
bæjarstjórnar hefur stjórn Lækn
ingaminjasafnsins faliðsafnstjóra
að vinna að því að leggja safnið
niðurísamstarfiviðÁsuFinnsdótt
urstjórnsýslustjóraSeltjarnarnes
bæjar.Fráganguráeignumsafnsins
á samkvæmt ákvörðun stjórnar
innaraðfaraframísamvinnuvið
Þjónminjasafnaukþesssemsafn
stjóravar faliðaðræðaviðþjóð
minjavörðogmenntamálaráðherra
umleiðirtilþessaðunntverðiað
gangafráóloknumverkefnumsem
tengjast lækningaminjum í eigu
Þjóðminjasafnsins.ÞáhefurAnna

ÞorbjörgÞorgrímsdóttirsafnstjóri
sagtuppstörfum.

Bentáfjármunina
Ígreinargerðminnihlutansmeð

tillögunni kemur fram að í ljósi
þesshvemiklirfjármunirhafaþeg
arveriðlagðiríverkiðliggibeinast
viðaðfinnaleiðtilaðljúkaþvíog
eignast kennileiti fyrir Seltjarnar
nestilframtíðar,tilstyrktarímynd
oglífsgæðum.EinnigséljóstaðSel
tjarnarnesbærhafiekkibolmagntil
aðsetjaháarfjárhæðirtilþessarar
uppbyggingaráhverjuárioglíklegt
megiteljaaðþaðsamaeigiviðum
ríkissjóð.Þvíþurfiaðfinnaleiðtil
aðtakanæstuskrefmeðhóflegum
fjárframlögumbeggjaaðilaogtaka
þá hugsanlega lengri tíma í upp
bygginguaukþessaðskoðaaðkomu
fleiriaðilaaðverkefninu.Minnihlut
innleggurtilaðnæstaskrefverði
að hefja viðræður um breyttan
samningviðmenntaogmenning
armálaráðuneytið um framlag út
fráhugmyndumumbreyttrekstr
arfyrirkomulag og endurgerðum
tillögumumáfangaskiptingufram
kvæmda.Ígreinargerðinnisegirað
fyrstiáfangigætitekiðumtvöárog

feliíséraðljúkafrágangigeymslu
ogvinnurýmisínýbyggingunnitilað
getalosaðByggarða7þarsemnú
erugeymslurogskrifstofuaðstaða
safnsins.Viðsöluþesshússkæmu
fjármunirtilfrekariuppbyggingar
safnsinseníslenskaríkinu,eiganda
hússins,erekkiheimiltaðseljaþað
nemaaðminjumverðikomiðfyrir
í lækningaminjasafniíNesi.Verði
miklartafiráþessugetiþaðkomið
niðuráuppbygginguíbúðahverfisí
Bygggörðum.

Fáfleiriaðilaaðrekstri
safnsins

Síðansegiraðsafniðyrðibyggt
upp að öðru leyti á þeim fram
kvæmdahraðasemfjármunirleyfa
ogyrðisúuppbyggingáfangaskipt
ogmættisjáfyrirséraðsafniðyrði
smámsamantekiðínotkunmiðað
við þá áfangaskiptingu. Þá er ein
nigbentáaðsamhliðafyrstaáfanga
þurfiaðvinnaaðþvíaðfáfleiriaðila
til samstarfs um rekstur hússins.
Megiþarnefnafyrirtækieðastofn
anirsemhagsmunahafaaðgæta.
Einnigþurfiaðfáframskýrarimynd
afþvíhvertumræðaumsameiningu
safnaleiðirsamanberfréttirífjöl
miðlumaðundanförnuogummæli
ráðamanna.Þásegiraðkannaþurfi
hvorttakaeigiuppnýttrekstrarform
ogþásérstaklegastofnunsjálfseign
arstofnunaríeigustofnaðilasafnsins
semtækuyfirábyrgðárekstrinum
gagnvartþeimlíktoggerterírekstri
MinjasafnsAkureyrarogyrðiþaðþá
liðurínýjumsamningisamstarfsað
ila. Aðlokumkemurframaðþað
séeindreginnviljiSamfylkingarog
NeslistaaðlátaLækningaminjasafnið
ekkirennaSeltirningumúrgreipum
helduraðbærinnhafiforgönguum
aðleitaleiðatilþessaðljúkaverk
efninuásemhagkvæmastanhátt.

Minnihlutinnvillbreyttansamning

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

FJÓRIR NÝIR DELUXE RÉTTIR Á MATSEÐLI
– ÞÚ VERÐUR AÐ SMAKKA
Wagyu/Kobe nautakjöt
Wagyu/Kobe nautafillet með grilluðum portobello-
sveppum og sultuðum rauðlauk

Villisvín
Villisvínafillet með hvítlauks-kartöflumús, butternut 
squash, Piquillopapriku og chorizosósu

Ferskur sverðfiskur
Nýveiddur grillaður sverðfiskur með romescosósu, 
capers, Kalamataólífum og pönnusteiktu smælki

Risahörpuskel
Pönnusteikt risahörpuskel með „brenndu" blóm-
kálsmauki, þurrkuðum serranoteningum og 
súkkulaði-balsamiksósu

SPENNANDI NÝJUNG Til í takmörkuðu magni.

Tapas
Deluxe

Hálfbyggt safnahús við Nesstofu.



6 Nes frétt ir 

Jólatrjáa skemmt un Nes vina og 
HP Optime var hald in fyr ir troð
fullu Rauðu Ljóni laug ar dags
kvöld ið 29. des em ber. Há tíð in var 
frá bær lega sótt og vel heppn uð í 
alla staði.

Húsiðopnaðikl.20.30ogkl.21.00
varkvikmyndúrsafniHPOptime

sýndenaðþessusinnivarsýnd
óklippt útgáfa af Mottuhlaupinu
1995íleikstjórnogumsjónSigurð
arÓlaSigurðssonar.Þvínæsttók
BjörnGíslasonviðmeðsvokallað
„pub quiz“ en það er spurninga
keppni þar sem að gestum gafst
tækifæriáþvíaðvinnatilverðlauna

fyrir góða frammistöðu. Að því
loknuvaruppboðámunumúrsafni
meðlimaHPOptimeogvarsafnað
íþágumikilvægsmálefnis.Söfnuð
usttæplega50þúsundkrónurog
erfólkiþakkaðfyrirframlögsín.En
hápunkturhátíðarinnarvaraðsjálf
sögðutónleikarhljómsveitarinnar

Nesvinaenbandiðspilaði stans
laustafmiklumkraftiframárauða
nótt. Rúmlega500vinirNessins
komuviðáLjóninuogskemmtusér
konunglegaaðvanda.

Ljósmyndir:
EyjólfurSigþórGarðarsson.

Húsfyllirá„jólatrjáskemmtun“



GleðinviðvöldíEiðisskeri
,,Þetta eru mynd ir sem gera 

mann glað an“ sagði einn gest ur
inn á sýn ingu Aleksöndru Babik 
sem opn aði í Eið is skeri, sal Bóka
safns Sel tjarn ar ness fimmtu dag inn 
10. jan ú ar. Þetta eru orð að sönnu 
en á sýn ing unni sem ber yf ir skrift
ina Líf ið er list er að finna ný og 
heill andi verk eft ir Aleksöndru 
þar sem lita gleði og ljóð ræn feg
urð ræð ur ríkj um. Aleksandra 
býð ur upp á leið sögn um sýn
ing una fimmtu dag inn 24. jan ú ar 
kl. 17 þar sem all ir eru boðn ir 
vel komn ir.

Aleksandraogfjölskyldahenn
arhafabúiðáSeltjarnarnesisíð
ustuár,enhúnerfæddíSkopjeí
Makedóníu.Húnólstuppílistrænni
fjölskylduogbyrjaðisnemmaað
teikna. Afi hennar, sem var list
málari,varfyrstikennarinnhenn
arogkynntifyrirhenniheimlita
ogforma,ensíðarsóttihúnnám
í einkalistaskóla í Mekedóníu og
vanntilverðlaunaíkeppniungra,
hæfileikaríkra listamanna. Auk
þessaðstarfaaðmálaralistinnier
Aleksandramenntaðurhagfræðing
urogstarfarsemstarfsmannastjóri
hjáBandarískasendiráðinu.

Sýningin er opin á afgreiðslu
tíma bókasafnsins mánudaga
 fimmtudaga frá 10:0019:00 og
föstudagafrá10:0017:00.Sýning
unnilýkur30.janúar.

Fjölbreyttdagskráí
bókasafninu

Dagskrábókasafnsinshófsteft
ir áramót á Prjónakaffi og fundi
í Bókmenntafélaginu. Þessir
hópar hittast fyrsta þriðjudag í
mánuðikl.19:30.

Sögustundir fyriryngstubörn
in verða áfram fastur liður í
starfsemi Bókasafnsins en þær

eru  fyrsta miðvikudag í mánuði
yfirvetrarmánuðina.

Dagskrábókasafnsinsmánálgast
áheimasíðuþesshttp://www.sel
tjarnarnes.is/bokasafn

SafnanóttáSeltjarnarnesi
Bókasafn Seltjarnarness tekur

þáttíSafnanóttsemaðþessusinni
erhaldin föstudaginn8. febrúar.
Áherslaerlögðáfjölskylduvæna
dagskrá,enhæstberopnunnýrr
arsýningaríEiðisskeri,semnánar
verðurkynntsíðar.Seltirningareru
hvattirtilaðmætaognjótagóðrar
samverustundarogtakaþáttífjöl
breyttridagskrá.ÓkeypisSafnanæt
urstrætógengurreglulegaámilli
þeirrasafnasemþátttakaíSafna
nóttogþvíkjöriðaðnýtasérþann
þægilegafararmáta.

Safnanæturleikurverðurígangi
alltkvöldiðenhanngengurútáað
heimsækjaákveðinn fjölda safna

ogfástimpiltilstaðfestingarheim
sókninni. Að vanda eru vegleg
verðlauníboði.


Nýrbæjarlistamaður
tilnefndur

Laugardaginn26.janúarverður
tilkynnt formlegahverhlýtur til
nefninguna Bæjarlistamaður Sel
tjarnarness,enáralönghefðerfyrir
nafnbótinni.Fyrstibæjarlistamaður
SeltjarnarnessvarGunnarKvaran
sellóleikarisemtilnefndurvarárið
1996enbæjarlistamaður2012var
JóhannG.Jóhannssonleikari.Bæj
arlistamenn Seltjarnarness hafa
veriðmikillyftistöngfyrirmenning
arlífiðíbæjarfélaginuogjafnanlagt
sittafmörkummeðmargskonar
framlagitilmenningaroglistafyr
irsamfélagiðáNesinu.KatrínPáls
dóttirerformaðurMenningarnefnd
arSeltjarnessogmunhúntilkynna
hverhlýturnafnbótina.
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Jó hann G. Jó hanns son, bæj ar lista mað
ur Sel tjarn ar ness, heim sótti Val húsa skóla 
í des em ber. Hann tal aði við 6. bekk
inga um starf leik ar ans og kenndi þeim 
skemmti leg an leik. 

Síðarímánuðinumheimsóttihannnem
endur á unglingastigi og ræddi við þá.
Hannstýrðisvoskemmtileguverkefnisem
fólstíþvíað9.og10.bekkingarsömdu
dansviðvinsæltdægurlagsemhannkenndisíðan7.og8.bekkingum.
Aðlokumstýrðihanndansifyrirallanhópinn.Þettavarmjögskemmti
legurdagurogánægjulegtaðfáaðnjótakraftabæjarlistamannsins.

JóhannG.heimsóttiValó

Sýningarleiðsögn,Safnanótt
ognýrbæjarlistamaður

Grunnskóli Seltjarnarness
Innritun fyrir skólaárið

2013-2014
Til foreldra 6 ára barna og nemenda 

sem flytjast til Seltjarnarness frá 
öðrum sveitarfélögum

Innritun barna sem fædd eru árið 2007 og eiga að hefja 
skólagöngu haustið 2013 fer fram vikuna 21. - 25. janúar.

Sömu daga fer fram innritun skólaskyldra barna og unglinga 
sem flytjast til Seltjarnarness eða koma úr einkaskólum. 
Innritun í Grunnskólann fer fram í gegnum vefgátt bæjarins, 
Rafrænt Seltjarnarnes, á slóðinni www.seltjarnarnes.is

Nánari upplýsingar og aðstoð veitir starfsfólk 
Grunnskóla Seltjarnarness í síma 5959200. 
Fyrirspurnir er einnig hægt að senda á 
netfangið grunnskoli@grunnskoli.is

Skólaskrifstofa Seltjarnarnesbæjar

Á myndinni er listamaðurinn Aleksandra Babik ásamt dóttur 
sinni Móniku Andonova og eiginmanni Saso Andonov við opnun 
sýningarinnar í Eiðisskeri.
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Jón Hjalta son hef ur sent frá 
sér nýja bók en það eru 
þýð ing ar hans á ljóða bák
in um „Locksley Hall“ eft

ir Al fred Tenni son sem var uppi 
í Englandi á ár un um frá 1809 til 
1892. Guð mund ur Guð munds son 
skóla skáld þýddi ljóða bálk inn á 
ís lensku á sinni tíð og birti hann 
í Eim reið inni árið 1918. Þýð ing 
Guð mund ar er á ýms an hátt barn 
síns tíma þar sem gerð ar voru kröf
ur um beinni þýð ing ar og not aði 
Guð mund ur sama brag ar hátt en 
Tenni son sem batt nokk uð hend ur 
hans við þýð ing una. 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.  

Ljósteraðínokkuðerráðisthjá
Jóniaðþýðaþennanljóðabálksem
afmörgumertalinneinnafmeist
araverkumTennisonsenJónhef
ur löngum fengist við allt annað
enbókmennaverkogþýðingar.En
hvaðkomtilaðhannfóráþessa
braut.„Mérhafðialdreikomiðtil
hugarað leggjast íþýðingarþótt
éghafigamanafljóðumogljóða
gerð,“segirJóníspjalliðviðNes
fréttir.„Enéghafðilesiðþettaljóð
Tennisonsheillastégafþví.Églas
einnigþýðinguGuðmundarogeft
ir það fór ég að leiða hugann að
þvíaðkomaþyrftiþessumtextaá
nútímamál.Þettaásóttimig,eigin
legasogaðimigtilsín,ogaðlokum
fórégaðskoðatextannmeðþýð
inguyfiránútímaíslenskufyriraug
um.Þaðfyrstaseméggerðivarað
leggjatextaGuðmundaralgerlega
tilhliðarþvíégætlaðiekkiaðfara
með ómeðvituðum hætti í hans
spor.Efmaðurlendir íöngstræti
viðverkeinsogþettaersvoauð
veltaðsækjatilannarrahafimaður
slíktviðhöndinaoglausninverður
þáofauðveld.Svofórégaðfiktavið
þettasannfærðurumaðégmyndi
gefastupp.Ífyrstuhugsaðiégmér
ekkiaðþýðaallanljóðabálkinnen
eftir því sem ég fékkst meira við
þettaóxáreitiðogáskorunininnra
meðméraðljúkaþessu.Égvarmeð
textannítölvunniogvaraðgrípaí
þettaviðogvið.Þegarégvarbúinn
stakkéghandritinuofanískúffuog

ætlaðiekkertaðgerameiraímál
inu.Enþettalétmigekkiífriði.Ég
fékkfriðítværvikurfyrirsjálfum
mérenþákomáreitiðaftur.Égtók
handritiðuppúrskúffunniogfórað
gluggaíþaðaðnýjuogeinkumað
hugaaðþvíhvaðmættigerabetur.
Égfórafturogafturígegnumtext
annoglagaðiþaðsemmérfannst
aðbeturmættifara.Égvarbúinn
aðverameðhugannviðþettaverk
íumárogfannaðégvarðaðfinna
leiðtilþessaðskrifamigfráþessu.
Gallinnviðaðfinnaslíkaleiðvarsá
aðégáttialltafafturkvæmtíhand
ritiðenefégkæmiþvííbókoggæfi
útþáyrðiengubreyttaðþvíloknu.
Útgáfabókarinnarvarþvíaðvissu
leytimínleiðtilaðöðlasthvíldfrá
þessuáhugamálisemstöðugtvar
aðáreitamig.“

Gafbókinaútfyrir
sjálfanmig

Jónsegistekkihafagertmikiðað

þvíaðyrkjaígegnumtíðinenneit
arþóekkiaðhafagripiðtilþessvið
ogviðendaerenganbyrjendabrag
aðfinnaáþýðinguhansáljóðbálki
Tennison.„Éghefhelstgertþaðá
gamansömumnótum.Svonameira
í glensi og spaugi. Skrifað limr
urumþaðsemmérhefurfundist
gamanað.Fyrirmérvarþýðingá
þessuljóðifyrstogfremstáskor
un.Aðfara150árafturítímannog
snúaenskumgullaldartextayfirá
nútímaíslensku.Þarliggurhundur
inngrafinn.Þessibrattabrekkasem
ómögulegtvaraðsjáhvortmanni
tækistaðlokumaðklífavarfyrir
framanmig.Éggafbókinafyrstog
fremstútfyrirsjálfanmigognokkra
kunningjamína.Húnhefurekkifarið
íalmennasöluenBókasafniðáSel
tjarnarnesihefurnokkureintökog
fólkgeturkomiðoglitiðíhanaþar.“
EnJónhefurekkialvegnumiðstað
armeðútgáfubókarsinnar.Hanner
ennaðgluggaíkveðskapTennison
oghefurnýlegalokiðviðþýðinguá

ljóðisemnefnist„CrossingtheBar“
eðaFörinyfirrifiðeinsogþaðheitir
íþýðinguJóns.Viðgrípumniðurí
fyrstaerindið.

„Sunsetandeveningstar
Andoneclearforme!
Andmytherebenomoaing
ogthebar.
WhenIputouttosea.“

ÍþýðinguJónshljómarþaðsvo.

„Kvöldstjarnaogkvöddersunna
Ogkallmittglöggtíför!
Frárifinumyndieitregakveinum
kunna
Erkveðégúrvör.

Þess ber að geta að í ljóðinu
merkirorðiðThebarsandrifsem
safnast við grunnar strendur en
þettaorðhefurýmsarogóskyldar
merkingaráenskritungueinsog
margirraunarþekkja.

Gefandiaðstarfameð
eyrarköllunum

Jónáaðralífsöguenþásemsnýr
að bókmenntunum. Hann verður
ljúflegaviðþeirribóntíðindamanns
aðsegjanánarfráhenni.„Égbyrj
aðiaðvinnaáeyrinni.Égvarkom
inmeðbílprófsemégvarnokkuð
stoltur af og var settur á lyftara
hjáEimskip.Þarkynntistégmörg
umskemmtilegummönnum.Þarna
voruýmsirsemídagværutrúlega
taldir til kynlegra kvista. Margir
gömlueyrarkallarnirvorugreindir
oggegnirmennsemgamanoggef
andivaraðkynnastogstarfameð.
Áþessumtímavarmargtmeðörð
umhættien ídag.Fastráðningar
voruóalgengarogfæstirþvífast
ráðnir til starfa. Dagarnir hófust
oftastáaðkarlarnirmættuíverka
mannaskýliðogsvohófsteltinga
leikurinnviðverkstjórana.Þegarég
varáeyrinnivorufimmverkstjórar
hjáEimskipogoftvarundirhælinn
lagthverjireðahversumargirvoru
ráðnirþanndaginnenþaðfóreftir
skipakomumoghverfarmurskip
annavar.Oftmættuábilinu20til30
fjölskyldufeðuríverkamannskýliðá
morgnanaívonumaðverðaráðnir
þanndaginn.Stundumfenguflestir
eitthvaðaðgeraenáöðrumdögum
urðumargiraðfaraheimánþess
aðfáneitt.Oftvarumhelmingurinn

ViðtalviðJónHjaltason

Stórkostleggæfa
aðhafarataðáNesið

Dagarnir hófust oftast á að karlarnir mættu í verkamannaskýlið og svo 
hófst eltingaleikurinn við verkstjórana. Þegar ég var á eyrinni voru fimm 
verkstjórar hjá Eimskip og oft var undir hælinn lagt hverjir eða hversu 
margir voru ráðnir þann daginn en það fór eftir skipakomum og hver 
farmur skipanna var.  Jón rifjar fyrstu ár sín í atvinnulifinu heima í stofu.

Jón Hjaltason heima í stofu í Bakkavörinni.
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ráðinn.Enþeirurðuaðmætaafturí
skýliðnæstamorgunþvíaldreivar
aðvitahversumargaverkstjórarnir
þyrftutilvinnuþanndaginn.Efmik
iðvaraðgerakomfyriraðauglýst
vareftirverkamönnumíhádegis
útvarpinuogmættiþáfleirieftirað
hafaheyrtauglýsinguna.“Jónsegir
aðstarfsaðstæðurhefðuheldurekki
falliðvelaðnútímahugsun.„Menn
voruekkertaðskýlasér.Égman
eftiraðhafastarfaðíheilandagvið
uppskipunásementiogþegarég
komheimumkvöldiðgatégdregið
sinnsementsstaukinnúrhvorrinös.
Ekkertvarveriðaðhugsaumöryggi
eða heilsu verkamannanna. Það
varekkertinnímyndinniáþessum
tíma.Enégnáðiaðkynnastþessum
heimiogmörgumgóðummönum
semstörfuðuallasínatíðáeyrinni.“

Fólkvildiekkiskötuselog
tindabikkju

„Svohættiégáeyrinnioghélt
umtímatilsjós.Eneftirsjómennsk
unatókuverslunarstörfogveitinga
mennskanvið.Einhvernveginnhef
urfylgtméraðfinnamérstörfsem
kallaeftir365vinnudögumáári.Ef
tilvillréðutilviljanireinhverjuum
enþegaréglíttilbakayfirfarinn
veg sé ég að ég er með vonlaus
anstarfsferilaðbakiefhorftertil
hefðbundinsfjölskyldulífs.Veitinga
reksturinnbyrjaðiþannigaðHauk
urbróðirminnhafðilærttilþeirra
starfaogfékkmigmeðsértilþess
að stofna veitingastað í miðborg
Reykjavíkur. Þetta hentaði okkur
ágætlega.Égvarfarinaðfástvið
verslunarstörfenHaukurvarfag
maðurinnáveitingasviðinuogvar
þvímeirameðhausinnofanípott
unumenég.Þessinýiveitingastað
ur hét Sælkerinn og var til húsa
viðHafnarstræti.Þeirsemkomnir
eruumogyfirmiðjanaldurmuna
eftir honum en þetta var á þeim
árum sem veitingamennskan var
aðbreytastogégheldaðviðhöf
umáttþáttíaðbrjótanokkurtblað
íþeirriþróun.Viðbyrjuðummeð
algerlega nýjan matseðil og mun
fjölbreyttarienáðurhafðitíðkast.Á
þessumtímavorufáirveitingastað
irfyrirutanGrilliðáSöguogHótel
Borg,semvorusvonafínnistaðir.
SvovoruHressóíAusturstrætinu
ogMatstofaAusturbæjar,semvar
innundirHlemmi.Brauðbærkom
viðÓðinstorgiðogAskuropnaðiinn
áSuðurlandsbrautenþessirtveir
síðastnefndustaðirvoruhlutiað
byltingunnieinsogvið.“Jónsegir
aðframtilþessatímahafifólkekki
fariðoftútaðborða.„Þaðvantaði
kúltúrinníþetta.Enginhefðaðfara
útaðborða.Þaðvarheldurekkert
íboðisemfólkhafðiáhugaánema
þááþessumfáufínuogdýrustöð
um.Viðbyrjuðummeðnautasteik
urogkjúklingaogallskonarnýja

réttisemféllustraxígóðanjarðveg.
Stundum þurftum við að breyta
nöfnum til þess að glæða áhuga
fólksinsþvíÍslendingareruþver
móðskufullirogsumtvilduþeirekki
leggjasértilmunnsþvíenginnhafði
haftálitáþví.Tildæmisþýddiekki
aðbjóðaskötuseleðatindabikkju
undirréttumnöfnum.Ekkifyrren
fólkhafðivanistáaðborðaþað.“


Varalltafívinnunni

Við rákum Sælkerann þó ekki
nema í tvö ár vegna þess að við
misstumhúsnæðiðþarsemviðvor
umíHafnarstrætinuogákváðum
aðendurvekjaþessastarfsemiekki
ánýjumstað.Égopnaðiþóannan
SælkeraumtímaíAusturstrætinu
ábakviðNýjabíóenhannvarmeð
öðrusniðienságamliogbyggðist
einkumáítalskrimatarmenningu.
OgsvohófstreksturKeiluhallarinn
arsemégrakítvoáratugi.“Jónseg
iraðsamasétilhverserlitið.Alltaf
hafi sólarhringsvaktin blasað við
sér.„Hvortsemþaðvoruveitinga
staðirnireðaKeiluhöllin.Alladaga
varopiðogframákvöld.Þaðvar
ekkifyrrenégseldiKeiluhöllinaog
fóraðlítatilbakaaðégáttaðimig
áaðéghefðistundumvanræktfjöl
skylduna.Égvareinsogbóndinnog
sjómaðurinn.Stóðvaktina.Égvar
alltafívinnunni.“


Stórkostleggæfaaðhafa
rataðáNesið

En hvað kom til að Jón gerð
istSeltirningur.„Éghefalltafverið
skammtundan.ÉgerVesturbæing
ur.FædduroguppalinnáBræðra
borgarstígnumogvissiþvíalltafaf
Seltjarnarnesi.Égvaraðþvælast
við sjóinn sem stráklingur. Seldi
GrásleppufyrirPéturHoffmannog

þvoðigluggafyrirfrúrnaríVestur
bænum.Maðurgerðieittogannað
fyrirskotsilfur.Kannskihefurþað
gert mann útsjónarsaman. Ein
hvern veginn var alltaf hægt að
bjargasér.Enégtelþaðstórkost
legagæfu fyrirmigaðhafaratað
hingaðáNesið.Þaðermjöggottað
búahér.Mátulegastuttíallaráttir.
Hvortsemmaðurvillfaralangteða
skammt.Héðanertstuttímiðborg
inahvortsemerindiðeríbanka,
versluneðaannað.Ogþaðerstutt
ímenningarstarfsemina.Leikhús
in,söfninogannaðsemundirþað
heyrir.Ogsamfélagiðergott.Svo
gefur Nesið margvíslega mögu
leikatilþessaðbyggjaíkringum
sig.Viðerumtildæmismeðsvo
kallaðanvilltangarð.Þannigerað
viðsnertumaldreiviðholtinuþar

semviðbyggðumhúsið.Létumallt
veraámeðannágrannarmíniróku
bílförmum í burtu og annarri og
gróðurvænni mold í staðinn. Við
ákváðumstraxaðveraaðeinsmeð
upprunalegangróðurogmosavaxið
grjót.Hannerviðkvæmurenviðlof
umhonumbaraaðvaxa.Hannlifir
velíleirnumogereinnigískjóliaf
Valhúsahæðinni.Lóðineralgerlega
sjálfbær.Éghefaldreieignastgarð
sláttuvél.Églétmalbikaþannhluta
lóðarinnarsemerískuggasemer
aðeinsgertafpraktískumástæðum.
Þaðvarhlegiðaðmérfyrirþessa
sérviskuenþráttfyriraðSeltjarnar
nesséþekktfyrirnorðanátt,vinda
ogsaltburðþáhefurþettaheppnast
velhjáokkur.“


Þarfaðhugaaðgolfinu

„Éghefekkertannaðenjákvætt
aðsegjaumSeltjarnarnesið.Égvar
íbaráttunniumHrólfsskálamelinn
ásínumtímaoghvarættiaðleggja
íþróttavöllinn.Égheldlíkaaðvið
höfumnáðgóðrilendingu.Vallar
svæðiðergottogþettaumhverfi
samsvarar sérvel.Éghyggaðef
völlurinnhefðuveriðbyggðuruppi
ámelnumþáhefðihannorðiðnið
ursetningurþvílandrýmiðþarer
ekkinægjanlegt.Þettaersamfella.
Þaðvarkosiðumþettameðlýðræð
islegumhætti.Lýðræðiðhafðisig
uroglausninfannst.Annarshefði
íþróttahreyfingintrúlegasetiðuppi
meðsúraepliðogsvartapéturinn.
Égermikillgolfáhugamaðurogspila
golf. Við þurfum líka að huga að
golfvellinumoghvaðaaðstæðureru
þarfyrirhendi.Égheldaðmann
lífiðþarogfuglalífiðeigivelsam
an. Mannaferðirnar verja fuglana
tildæmisfyrirminknumSumum
finnstaðfúamýrarnarséutilgangs
semerauðvitaðmatsatriði.“

Við ákváðum strax að vera aðeins með upprunalegan gróður og 
mosavaxið grjót. Hann er viðkvæmur en við lofum honum bara að 
vaxa. Hann lifir vel í leirnum og er einnig í skjóli af Valhúsahæðinni. 
Lóðin er algerlega sjálfbær. Jón í garðinum hjá sér heima á 
Seltjarnarnesi.

Flatahraun 5a • www.utfararstofa.is
Vaktsími: 565 5892 & 896 8242 • Sólarhringsvakt

Komum heim til aðstandenda ef óskað er

ÚTFARARSTOFA HAFNARFJARÐAR

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

Suðurhlíð 35, Rvk • www.utforin.is

Vaktsími: 581 3300 & 896 8242

Allan sólarhringinn
Komum heim til 

aðstandenda ef óskað er

Alúð - virðing - traust
Áratuga reynsla

ÚTFARARSTOFA
ÍSLANDS

Sverrir Einarsson Kristín Ingólfsdóttir

Kirkja • Legstaður • Tónlist • Tilkynningar í fjölmiðla • Landsbyggðarþjónusta • Líkflutningar
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Vel á þriðja þús und manns 
komu í Sel tjarn ar nes kirkju í jóla
mán uð in um bæði til að sækja 
guðs þjón ust ur, fé lags starf og 
menn ing ar við burði, seg ir séra 
Bjarni Þór Bjarna son sókn ar prest
ur. Til sam an burð ar má geta þess 
að íbú ar Ness ins eru um 5000.

Á fyrsta sunnudegi í Aðventu
komu450mannsáaðventukvöld
kirkjunnar, sem markar upphaf
jólamánaðarins. Mikill fjöldi tók
þáttíhelgihaldiyfirjólogáramót
í Seltjarnarneskirkju. Mætti þar
nefnaaðáaðfangadagkomuum
550mannsítværathafnirkl.18og
23.30. Á gamlárskvöld komu um
200mannserkirkjanvaropinfrá
kl.20.30.Fólksemfórábrennuna
eða kom af henni staldraði við í
kirkjunni,hlýjaðisérogfékkheitt
súkkulaðiundirljúfumtónumorg
anistans. Var þetta nýjung sem
tókst afar vel. Í jólamánuðinum
komu300börnúrMýrarhúsaskóla
ogum180úrleikskólunumíheim
sókníkirkjunaaðsögnséraBjarna.

Áfimmtatugeldriborgaramættiá
samkomu4.desembersemtókst
mjögvel.

Sáskemmtilegisiðurhefurskap
astáöðrumdegijólaaðskokkarar
Nessins hlaupa árlega svokallað
Kirkjuhlaupmillikirkna ívestur
hluta Reykjavíkur. Hlaupið hófst
meðstuttrihelgistundíkirkjunni
og lauk með því að koma aftur í
Seltjarnarneskirkjuogþiggjaheitt
súkkulaðiogsmákökuríboðikirkj
unnar.Þreyttirþátttakendurþáðu
veitingarnar með þökkum. Í ár
komu110skokkararíkirkjunaog
hafaaldreiveriðfleiri.

Mikill fjöldi fólks til viðbótar
sótti ýmsa menningarviðburði
einsogt.d.tónleikaSelkórsinsog
óformlegaogárlegakvöldtónleika
FriðriksVignisStefánssonar,tón
listarstjóra Seltjarnarneskirkju á
Þorláksmessukvöldi.Friðrikleikur
þáfallegajólatónaákirkjuorgelið
viðkertaljósenstemninginfram
kallarhugljúfajólastemningumeðal
áheyrendaíkirkjunni.

Heimsókniríkirkj
unaaldreifleirien
íjólamánuðinum

Á að ventu kvöld inu sungu þrír kór ar Nes búa í Sel tjarn ar nes kirkju, bæði 
í sitt hvoru lagi og sam an. Hér má sjá Litlu snill ing ana úr Mýró, Meist
ara Jak obs úr Való og Gömlu meist ar ann sem er kór heldri borg ara 
Ness ins. Stjórn andi var Inga Stef áns dótt ir, tón list ar kenn ari. 

U M H V E R F I S H O R N I Ð

Í des em ber sl. kom út skýrsl
an Frum rann sókn á líf ríki Búða
tjarn ar á Sel tjarn ar nesi. Skýrsl
an er unn in af Har aldi R. Ingva
syni, Finni Ingi mars syni og Stef
áni Má Stef áns syni hjá Nátt úru
fræði stofu Kópa vogs. 

Niðurstaða skýrslunnar er í
stórumdráttumsúaðBúðatjörn
eríflestuólíkþeimtjörnumsem
kannaðarhafaveriðínágrenn
inu.Þarmunarmestuaðtjörn
inerísölt.Seltuáhrifinerum.a.
greinilegíþvíaðítjörninnifinn
astmarflærogásuðvesturbakka
hennarvexsjávarfitjungur,gras
tegundsemheldursigámörkum
landsogsjávar.

Lífríki tjarnarinnar er frek
arfábrotiðhvaðsnýraðfjölda
tegundaogíhanavantaralveg
sumaafþeimdýrahópumsem
alla jafna eru mest áberandi í
tjörnum,þarámeðalvatnaflær,
en þær finnast yfirleitt í mikl
umfjölda.Ístaðþeirravarmikil
fjöldiafógreindriárfætlutegund,
sérstaklegaíjúní.Þávarlíkatölu
vertafþyrildýrategundítjörn
inni,semrannsóknarmennkönn
uðustekkiviðhérálandi.Erlend
islifirhúníísöltumtjörnumog
lónum.

Botndýrafánan var aðallega
sett saman úr sundánum ryk
mýslirfumnemaígrynnstahluta
tjarnarinnarenþarfannstgríðar
legtmagnafþráðormum.

Niðurstaðan er samt sú að
botndýralíftjarnarinnarerveru
legarýraraent.d.íBakkatjörn
eðaReykjavíkurtjörn.

Nærengangróðureraðfinnaí
tjörninni.Máveraaðþaðstafiaf
þvíhvevatnsstaðatjarnarinnar
erbreytileg.

Fuglalífviðtjörninaeraðallega
tengtkríuvarpi,ennokkurpör
urpuíhólmanumoga.m.k.eitt
átjarnarbakkanum.Endursóttu
ítjörninaífæðuleitogvoruað
plægjaíbotnleðjunni,trúlegaeft
irmýflugulirfum.

Með þessari rannsókn hefur
umhverfisnefnd Seltjarnarness
staðið fyrir athugun á öllum
tjörnumáSeltjarnarnesi:Bakka
tjörn 2009, Daltjörn 2011 og
Búðatjörn2012.

Hægteraðfinnaskýrslurum
lífríki í tjörnum innan marka
sveitarfélagsinsávefbæjarins,
seltjarnarnes.is.

F.h.umhverfisnefndar
MargrétPálsdóttir,formaður

Búðatjörn

Eft ir að jóla próf um lauk í Val
húsa skóla var skóla starf brot ið 
upp á ýms an hátt. Hver ár gang ur 
vann með um sjón ar kenn ara sín
um að mis mun andi verk efn um. 

Sjöundibekkurbjótilvinalegar
kveðjursemsíðanvoruhengdará
hurðarhúnaheppinnabæjarbúa,8.
bekkingaræfðuýmislögsemþeir
fluttum.a.fyrirsjúklingaáLanda

kotiogstarfsmennbæjarskrifstof
unnar, 9. bekkingar unnu þema
verkefniumkostnaðjólahaldsins
og10.bekkingarhéldudansballfyr
irheldriborgaraííþróttahúsinuog
söfnuðufötumheimahjásérsem
þeirgáfuFjölskylduhjálpinni,Sam
hjálp og Mæðrastyrksnefnd. Um
leiðkynntuþeirsérstarfsemiþess
arastofnana.

Nemendurlátagott
afsérleiða

Vantarstólaogborðáneðri
hæðSeltjarnarneskirkju

ÁneðrihæðSeltjarnarneskirkju
erhinnsvokallaðiNorðursalur.Nú
vantarbæðiborðogstólaíþann
sal. Við biðlum til bæjarbúa og
spyrjumhvortaðþeireigieinhver
borðog/eðastólasemþeireigií
geymslumogviljigjarnanlosna

við.Viðþiggjumslíkargjafirmeð
mikluþakklæti.Viðbiðjumbæjar
búaaðhafasambandviðokkurog
látavitaefumslíktværiaðræða.

Sóknarnefndogstarfsfólk
Seltjarnarneskirkju.



Kraft lyft inga deild Gróttu er ekki 
göm ul, stofn uð 28. nóv em ber 2011 
af áhuga söm um Seltirn ing um sem 
höfðu áður keppt und ir merkj um 
ann ars íþrótta fé lags en vildu keppa 
und ir merkj um Gróttu. Bik ar mót 
Kraft lyft inga sam bands Ís lands fór 
fram í Ár manns heim il inu laug ar
dag inn 24. nóv em ber sl. og þar 
tryggði Grótta sér fyrsta Ís land
meist ara tit il í meist ara flokki með 
því að sigra í liða keppni fé lags liða 
fyr ir árið 2012. Grótta sigr aði í 
þrem ur af fjór um mót um árs ins og 
var í for ustu frá byrj un. Starf ið byrj
ar því sann ar lega af mikl um krafti.

Ingimundur Björgvinsson einka
þjálfarieryfirþjálfarideildarinnar.
Hannsegiraðflestirafþeimsemhafi
fariðaðæfakraftlyftingarmeðGróttu
hafikomiðúreinkaþjálfunhjáhonum
eðahannpikkaðútefnilegaeinstak
lingaíWorldClassoghvatþátilað
gangaíGróttuogkeppaíkraftlyfting
um.Eftiraðkraftlyftingarfenguvið
urkenninguÍþróttasambandsÍslands
semeittafsérsamböndumÍSÍhefur
þátttakendafjöldiíkraftlyftingumfar
iðörtvaxandi.

Ingimundursegiraðþærhremm
ingarsemkraftlyftingamenngenguí
gegnumávissuárabiliséunúaðbaki
og þessi stimpill um lyfjamisnokt
unogaðþátttakendurhafiþurftað
veraheljarmenniívextinumtilaðná
árangriíkraftlyftingumtilheyrifortíð
ini.Meðtilkomuklassíkrakraftlyft
ingamuniþátttakendafjöldiaukast
ennþámeiraendamikiðaffólkisem
æfirþessarþrjárkeppnisgreinaren
hefurhingaðtilsettþaðfyrirsigað
þurfaaðkeppaísérútbúnaði.

-Skiptastþeirsemstundakraftþjálf-
unítvohópaeðajafnvelfleiri,ann-
arsvegarþeirsemeruaðæfatilað
náárangriogkeppaííþróttinniog
hinsvegarþeirsemeruaðæfasértil
ánægjuogheilsubótar?

,,Kraftþjálfun eru mjög góð lík
amsrækt og það eru margir sem
byrja á henni til að komast í gott
alhliðaformoghvortsemertilað
léttast eða styrkjast. Það eru síð
anmargirsemupplifaannaðhvort
þaðgóðanárangureðakynnastþví
frábærafólkisemtilheyrirkraftlyft
ingadeild Gróttu sem verður þess
valdandiaðþaðfólkferaðæfameð
keppniíhuga.Effólkermeðheilbrigt
stoðkerfioghefuráhugaaðstunda
krefjandiæfingarþáerþettamjög
skemmtilegoggefandiþjálfunarað
ferð.Lykilatriðiviðkraftlyftingarer
aðæfingarnarséuframkvæmdarrétt
og meðréttuæfingarálagi,ogvið
æfumaldreinálægthámarksstyrk

íkeppnigreinunum,þaðásérbara
staðíkeppnisuppkeyrsluogámót
umsemerlykilinntilaðendastvel
ogfájafnaroggóðarframfariríþinni
þjálfun.”


- Eru einhverjir sem æfa kraft-

lyftingar að taka þátt í öðrum
íþróttagreinum?

,,Það er sáralítið um það, enda
þarftuaðæfaallanársinshringef
umtalsverður árangur á að nást í
keppni.Margarafkeppendunumhafa
grunnígegnumfimleikaeðafrjálsar
íþróttiroghentarþaðmjögvelsem
grunnurfyrirkraftlyftingarendaeru
þaðmjöggóðaralhliðaæfingarfyr
irlíkamann,eneinnighafanokkrir
grunnígegnumaðraríþróttagreinar
einsogkörfuboltaoghandboltasem
hafakomiðinneftiraðhafastundað
kraftþjálfunsemaukaæfingar fyrir
sínaíþróttagrein.”

-HvererframtíðGróttuogkraftlyft-
ingaáÍslandi?

,,Gróttaerídagkominmeðnokkra
mjög öfluga keppendur sem eiga
eftiraðlátaljóstsittskínaáþessu
áriáalþjóðamótum.Berþarhelst
að nefna nýkrýndan íþróttamann
Gróttu,AronLeeDuTeitssonsem
hefursettstefnunaáHMíklassískum
kraftlyftingumísumarogþærArn
hildurAnnaÁrnadóttir,ElínMelgar
AðalheiðardóttirogFanneyHauks
dóttirsemhafaveriðvaldarílands
liðshópÍslandsfyrirNorðurlandamót
unglingaíkraftlyftingum.Ogþarfyr
irutanerumviðmjögstoltaðþvíað
nýkrýndurbikarogÍslandsmeistari
ísamanlagðrikeppnikvenna,Hildur
SesseljaAðalsteinsdóttir,semvarðí
2.sætiívaliÍþróttmannsGróttu,erá
góðrileiðmeðaðverðasamkeppnis
hæfáalþjóðlegummælikvarða.”

Um70%þátttakenda
erukonur

IngimundursegiraðAlþjóðakraft
lyftingasambandiðséíviðræðumvið
AlþjóðaOlympíusambandiðumað
kraftlyftingarverðikeppnisíþróttá
Olympíuleikunumárið2016eða2020

semkynningargreinogsegisthann
vonaaðíslenskirþátttakendur,og
þáhelstfráGróttu,verðiþáámeð
alkeppenda.Ingimundursegirþátt
tökuíkraftlyftingummjögvaxandi
víðaumland.Auðveltséaðskrásig
íGróttuogstefnaákeppni,enGrótta
hafiþóþásérstöðuaðliðlega70%
þátttakendaerukonur,þærhafiséð
aðþettasébæðiskemmtilegíþrótt
ogauðveltaðstundahana,allirsníði
sérstakkeftirvexti,æftbæðieftir
getuogþyngdarflokkum,engumsé
ofgert.Félagatalanernúkominíyfir
100manns,ogtelurIngimundurlík
legtaðiðkendafjöldihaldiáframað
faravaxandi.

,,Það er áhugamál allra þeirra
sem takaþátt í kraftlyftingumhér
hjá okkur í Gróttu  að stuðla að
heilbrigðuútliti.Konurverðaekki
afmyndaðar af vöðvum að því að
stunda kraftþjálfun enda er það
ekkitilgangurinnmeðþeirriþjálfun,
hvorkihjákonumnékörlum,held
uraðefla líkamsstyrkoghreysti,”
segirIngimundurBjörgvinsson.
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Ingi mund ur Björg vins son einka þjálf ari og þjálf ari hjá kraft lyft inga deild 
Gróttu.

Mikillkrafturogáhugiístarfi
kraftlyftingadeildarGróttu



Hreyfi land er fjöl skyldu væn lík
ams rækt ar stöð á Sel tjarn ar nesi 
og sem var stofn uð ár inu 2003. 
Starf sem in hætti á ár inu 2008 
en hef ur nú far ið aft ur af stað á 
Eiðis torgi 17 er nú boð ið upp á 
fjöl breytta tíma fyr ir alla ald urs
hópa enda er eitt helsta mark mið 
Hreyfilands að koma til móts við 
þarf ir sem flestra.

FramkvæmdastjóriHreyfilands
erKrisztinaG.Aguedasemeinnig
erformaðuríslenskaFitnessfélags
ins sem sér um Fit kid á Íslandi.
Krisztina er háskólamenntaður
íþróttaþjálfari með framahalds
menntuníhreyfiþroskaungbarna
og örvun þeirra á fyrstu stigum
ævinnar.Húnhefur23árareynslu
afíþróttakennsluafýmsutogahjá
ólíkum aldursflokkum. Krisztina
kennirflestaþátímasemHreyfi
landbýðuruppáoghveðstleggja
metnaðíallaþjálfunsemþarfer
fram.

Krisztina kennir svokallaða
mæðrafimiþrisvarsinnumíviku
þar sem mæður æfa á meðan
börnineruígæsliíöruggu,litríku
og örvandi umhverfi inni í saln
um.Íloktímansfábörninaðvera
meðífjörinuogtakaþáttíæfing
unum.Þaðeykurennásérstöðu
mæðrafimi að Krisztina kennir
stöðugtnýjaræfingar.Boðiðverð
uruppámæðrafimiáEiðistorgiá
mánudags,miðvikudagsogföstu
dagsmorgnum.

Snillingafimierætluðþriggjatil
12mánaðagömlumbörnumoggeta
foreldrahóparmeðbörnááþekkum
aldribókaðeinkatímahjáKrisztinu.
Íslíkumtímumferframfræðslaum
hreyfiþroskaungrabarnaogsýnd
arerueinfaldaræfingarsemörva
hreyfiogmálþroskabarna.

Hreyfifimierutímarfyrirbörn
áaldrinumeinsárstilþriggjaára.
Kennter tvisvarsinnum ívikuá
Eiðistorgi en einnig verða boðn
irtímarálaugardögumíÁsgarðií
Garðabæ,ísamstarfiviðfimleika
deildStjörnunnar.

ÍGþfimieðagrunnþjálfunarfimi
fyrirbörnáaldrinumþriggjatilsex
áraerlögðáherslaáiljar,bakog
hryggsúlu,bættjafnvægisskynog
samhæfinguhreyfingaogkennter
tvisvarsinnumívikuáEiðistorgi,
klukkutímaísenn

ÍsamstarfiviðÍslenskaFitness
FélagiðmunHreyfilandbjóðaFitKid
tíma fyrir börn á aldrinum sex
til15ára.FitKiderbyltingakennd
alhliða þjálfun þar sem styrkur,
hraði,sveigjanleiki,jafnvægi,frelsi
ogsjálfsagieruífyrirrúmiogbrúar
biliðámillimargraólíkraíþrótta
greina.

Hreyfilandnýturnúþeirrarhepp
inaðhafafegniðþjálfarannMast
er Cesar Rodriguez Luna sem er
SooBahkDoþjálfaritilliðsviðstöð
inaenhannerEvrópuogheims
meistariíþessiíþrótt.Viðbjóðum
þvíuppáhágæðaSooBahkDokara
tekennslufyrirbörnogunglinga,
stúlkurjafntsemdrengi.

Zumbahefur fariðsigurförum
heiminnáundanförnumárumenda
frábæralhliðaskemmtunoghreyf
ing.  Hreyfiland býður nú upp á
zumbatímatvisvarsinnumíviku,á
þriðjudögumogfimmtudögum,úti
áEiðistorgi

ÍtilefniþessaðHreyfilander10
áraíárverðurveittur10%afsláttur
afnámskeiðumávorönn.

Unnt er að nálgast allar nán
ari upplýsingar á heimasíðunni
www.hreyfiland.isoghjáKrisztinu
ísíma8680863.
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Fimmtudaginn 31. janúar 
n.k. ætla eldri borgarar á 
Seltjarnarnesi að heimsækja 
Veðurstofu Íslands. Far ið verð
ur frá Skóla braut  kl. 13.15 með 
við komu í Eið is mýri 30.  Í heim
leið inni kom um við við á Kjar
vals stöð um og skoð um Kjar val
sýn ingu og drekk um kaffi á veit
inga staðn um þar. Skrán ing ar blað 
ligg ur frammi á Skóla braut og í 
Eið is mýri og einnig má skrá sig 
í síma 893 9800 eða 595 9147. 
Verð kr. 1.500.

Þaðeróhættaðsegjaaðdesem
bermánuðurhafiveriðþéttsetinní
félagslífieldriíbúaSeltjarnraness.
Handavinnukonurhandunnuallt
jólaskrautájólatréðáSkólabraut
inni. Gömlumeistararnirsungu
meðlitlusnillingunumáaðventu
kvöldikirkjunnarviðgóðarund
irtektir  í troðfullri kirkju.  Vel
heppnaðaðventukvöldmeðgóð
umgestum,skemmtiatriðumog
Veislumat,jólabasarþarsemselt
varbæðihandverkogaðrirmun
ir,jólabingó,höfundarbókakomu
oglásuuppupp,Selkórinnbauð
á frábæra jólatónleika í Félags
heimilinu,Valhúsaskólibauðupp
ádansiball,ogTónlistarskólinn
heimsóttifélagsaðstöðunaáSkóla

brautoglékjólalögogkomfólkií
virkilegthátíðarkap.

Dagskrá félags og tómstund
starfsinshefurveriðgefinútfyr
irvorönn2013ogerígildiframí
júní.Einsogundanfarinmisseri
verðum við áfram í góðu sam
starfiviðunglinganaáNesinuog
tónlistarfólkið,kirkjunaogbóka
safnið.Fastirdagskrárliðirhalda
fyrraformieneinnigsetjumvið
innnýjaliðieinsogbíódagaog
styttri námskeið sem þið eruð
hvötttilaðkynnaykkur.Dagsetn
ingar á óvissuferð, leikhúsferð,
vorfagnaði, handavinnusýningu
og sumarferð liggur fyrir og er
getiðídagskránni.Skráningstend
uryfirágler,leir,listasmiðjuog
glerbræðslunámskeiðin.  Í febr
úarverðurhaldiðnámskeiðsem
kallast„Nýjufötinkeisarans“en
þarnotumviðtómakaffipokaog
snakkpoka og endurvinnum úr
þeimskemmtilegahluti. Enner
veriðaðreynaaðfáleiðbeinandaí
bókbandogumleiðoghannbýðst
förumviðafstaðmeðnámskeið,
þarsemnæguráhugivirðistvera
fyrirþví.Skráninghjáleiðbeinend
umoghjáKristínuísíma8939800.

Njótumfélagsskaparhversann
arsogsjáumsthressánýjuári.

VeðriðogKjarval
„Óvissuferð“

Margskonarnámskeið
íboðihjáHreyfilandi

Sr. Bjarni sókn ar prest ur við 
Sel tjarn ar nes kirkju tók ný lega við 
10 gjafa kort um fyr ir hönd hjálp ar
sjóðs kirkj unn ar frá Starfs manna
fé lagi Ís lands banka á Eiðis torgi að 
upp hæð 10 þús und krón ur hvert.  

Þetta er í þriðja skiptið sem
starfsmannafélagiðstyrkirhjálpar
sjóðinn.Hverstarfsmaðurleggur

mánaðarlega1000krónurísjóðinn
ogþettasafnastsamanyfiráriðog
erupphæðingefinístyrktarsjóðinn
árhvert,100þúsundkrónur.Hjálp
arsjóður Seltjarnarneskirkju ráð
stafarsvokortunumísamráðivið
Félagsþjónustu Seltjarnarness á
góðastaði.

Gjöftilstyrktarsjóðs
Seltjarnarneskirkju

Á mynd inni sjást Júl í ana Björk Garð ars dótt ir og Hanna Dóra Jó hann es
dótt ir frá Íslandsbanka á Eiðistorgi af henda Sr. Bjarna kort in.

HörðsmákökusamkeppniíValó
Elma Dís Dav íðs dótt ir í 10. 

bekk vann smáköku sam keppn
ina í Való að þessu sinni en öðru 
sæt inu deildu þær Ása Dröfn 
Óla dótt ir og Sofia Elsie Guð
munds dótt ir í 8. bekk.

Nemenduráunglingastigi,sem
hafavaliðbakstursemvalgrein,
keppaárlegaísmákökubakstrií
desember.Þeirkomameðupp
skriftafuppáhaldssmákökunum
sínum að heiman og baka þær
í skólanum. Dómarar komu úr
hópi skólastjórnenda og kenn
ara.Íárvarkeppninmjöghörð
ogerfittaðgerauppámilliteg
unda,enaðlokumurðuþeirsam

málaumaðbestukökurnarværu
þærsemElmaDísDavíðsdóttirí
10.bekkbakaði.



Á liðnu ári hafa með lim ir 
Trimm klúbbs Sel tjarn ar ness lagt 
ófáa  kíló metrana að baki, bæði 
við æf ing ar og í keppn is hlaup um. 
TKS ar ar eru dug leg ir að mæta á 
æf ing ar og taka þátt í al menn
ings hlaup um, ut an vega hlaup um, 
skíða göng um og mara þon hlaup
um. Á liðnu ári fóru marg ir úr 
hópn um er lend is til þess að taka 
þátt í hin um ýmsu við burð um. 
Hér verð ur fjall að stutt lega um 
ár ang ur TKS ara í lang hlaup um á 
liðnu ári.

ÍmarstókuþjálfariTKSSteinunn
H.HannesdóttirogHugrúnHannes
dóttirþáttíVasagöngunniíSvíþjóð.
Gangansemer90kmerlengstaog
elsta  skíðagöngukeppni í heimi!
Háttí15.000göngugarpartakaþátt
íkeppninniárhvertogþarámeð
alvoru24Íslendingaríþettasinn.
Steinunnkláraðigöngunaá9:00:31
klst.ogHugrúnkomímarkátíman
um9:34:56klst.

Íapríltóku13hlaupararúrTKS
þátt í heilu og hálfu maraþoni í
Vínarborg.ElísabetSólbergsdóttir
gerðisérlítiðfyriroglentií3.sæti
ísínumaldursflokkiíheilumara
þoniátímanum3:32:46klst.Aðrir
hlaupararúrTKShlupuhálftmara
þonogvoruúrslitineftirfarandi:

ÞóraBjörkHjartardóttir1:48:02klst
GuðrúnGeirsdóttir1:53:31klst
GuðjónNorðfjörð2:01:13klst
MargrétJónsdóttir2:04:26klst
JóhannaEinarsdóttir2:16:34klst
IngibjörgFriðbertsdóttir2:16:08klst
SigrúnRichter2:23:50klst
GuðrúnGunnarsdóttir2:23:51klst
BrynhildurÁsgeirsdóttir2:26:41klst
ArnaHansen2:26:43klst
IngaSólnes2:26:43klst
GuðrúnKvaran2:43:28klst

ÞrírhlauparartókuþáttíLund
únarmaraþoninu í apríl og voru
úrslitþareftirfarandi:
VigdísiHallgrímsdóttur3:35:21klst
SigrúnHallgrímsdóttir3:44:39klst
RúnaHauksdóttir4:17:00klst.

ÍoktóbertókSigrúnHallgríms
dóttirþáttísínuöðrumaraþoniá
árinu.ÞaðfórframíAmsterdamog

bættifyrritímasinnumfjórarmín
útur.Húnkomímarkátímanum
3:38:31klst.Ísamamánuðihljóp
ÓlafurDarriAndrasonmaraþoní
Frankfurtogskilaði sér ímarká

glæsilegumtíma2:58:30klst.
Í Laugavegshlaupinu komu

289 þátttakendur í mark. Tveir
hlaupararúrTKShlupuvegalengd
ina,alls55km.Héreruúrslitþeirra.

MárBjörgvinsson6:39:29klst
SteinunnSigurþórsdóttir7:28:10klst

FjórirhlaupararúrTKSflugutil
NewYorkíbyrjunnóv.tilaðtaka
þátt í maraþoni borgarinnar en
hlaupiðvarþvímiður felltniður
vegnaafleiðingafellibylssemþar
gekkyfirskömmuáður.

AðsjálfsögðufjölmenntuTKSar
aríReykjavíkurmaraþoniðogtóku
þátt í mismunandi vegalengdum
allteftirmarkmiðumhversogeins.
Ílokdagsfagnaðihópurinnárangri
sínumíþessufjölmennastahlaupi
ársinssemtelstnokkurskonarupp
skeruhátíðhlaupara.

Héráundanerstiklaðástóru
oggetiðárangurshlauparaíhelstu
viðburðumyfirárið.Aðbakiþeim
eru markvissar æfingar í góðum
hópiþarsemáherslaerlögðáfjöl
breytniíþjálfun,heilbrigðanlífsstíl
ogútiveru.Þaðerávallttekiðvelá
mótinýliðum,jafntbyrjendumsem
reynslumeirihlaupurum.

Trimmklúbbur Seltjarnarness
varstofnaðurímaí1985ogerenní
fullufjöri.Hópurinnhleypurþrisvar
ívikufrásundlaugSeltjarnarness.
Ámánudögumogmiðvikudögum
klukkan 17:30 og á laugardögum
klukkan08:15áveturnaog09:30á
sumrin.Ámánudögumogmiðviku
dögum er þjálfari með hópnum.
Allireruvelkomiráæfingarhóps
insogallarnánariupplýsingarum
TKSmáfinnaáheimasíðuhópsins,
www.tks.is
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Mikiðaðgerahjátrimmurum

Trimmarar af Seltjarnarnesi hlupu víða á liðnu ári.

Félagar úr TKS í  Vínarborg síðastliðið vor.

Auglýsingasími:
511 1188

borgarblod@simnet.is

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

Bílanes er viðurkennt af öllum tryggingafélögum
Veitum vandaða þjónustu og notum hágæða efni
Réttingaverkstæði,bílasprautun og húsgagnalökkun
Kíktu við hjá okkur og fáðu tilboð í verkið

BÍLARÉTTINGAR 
OG SPRAUTUN
CABAS TJÓNAMATSKERFI.
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Helg ina 16. – 18. nóv em ber lék 
7. flokk ur drengja í hand knatt leik 
á sínu fyrsta móti í vet ur. Mót ið var 
hald ið af ÍRing um og fór fram í 
Íþrótta mið stöð inni við Aust ur berg. 
Grótta tefldi fram 6 lið um á mót
inu enda mik ill fjöldi leik manna 
sem æfir.

Mótið var hin mesta skemmt
un.Leikgleðinogánægjanskeinúr
hverjuandlitiogekkiskemmdifyr
iraðstrákarnirstóðusigvel.Mörg
glæsitilþrifsáustoggreinilegtaðleik

menntókuframfarirmeðhverjum
leiknum.Hlutileikmannavaraðleika
ásínufyrstamótiogþvíeinhverjir
aðskorasínfyrstumörg.Þaðvarþví
ekkiaðundraþaumiklufagnaðarlæti
sembrutustútviðsummörkin.Strax
áseinustuleikirkláruðustfóruleik
mennaðhugaaðnæstamótisemfer
fram1.3.febrúarnæstkomandi.Það
erhiðárlegaÁkamótisemhaldiðer
afHKingumíDigranesinu.

Ílokmótsinsfenguallirverðlauna
peningfyrirflottaframmistöðu.

Flotttilþrifhjá
7.flokkidrengja

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

GETRAUNANÚMER

GRÓTTUER

170

Grótta sendi eitt stúlkna lið til 
keppni í 2. flokki á haust mót í 
hóp fim leik um sem Fim leika sam
band Ís land hélt föstu dag inn 
23. nóv em ber.

Stelpurnar eru búnar að æfa
samansíðaníágústogfengunýjan
dansnúnaíhaustsemþærfrum
sýnduámótinu.Óhætteraðsegja
að árangurinn hafi verið góður,

enþærnáðuþriðjasætinuáeftir
GerpluogSelfossisemerglæsileg
urárangurhjáþessumstúlkum.

Í liðinu eru: Anna Sóley, Auð
ur,ÁlfsólLind,ÁsdísLóa,Emelí
ana,GlóeyÞóra,HeraMagdalena,
KarenHilma,Katla,KatrínViktor
ía,Matthildur,Mist,SelmaBjörk,
ÞóraLucreziaogÞórdís.Þjálfarier
HarpaHlífBárðardóttir.

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

Aron Lee Du Teits son var í lok 
síð asta árs kjör inn íþrótta mað ur 
Gróttu 2012 og Eva Björk Dav
íðs dótt ir var kjör in íþrótta mað ur 
æsk unn ar. Átta íþrótta menn voru 
til nefnd ir í kjör inu til íþrótta
manns Gróttu og tíu ung menni 
voru til nefnd til íþrótta manns 
æsk unn ar. Aron og Eva hafa bæði 
átt mjög gott ár og eru mjög vel að 
þessu kom in. 

Aron er núverandi bikarmeist
arikarlaárið2012íkraftlyftingum.
Árangur hans er afar glæsilegur
þarsemhannsigraðiekkieingöngu
ísínumþyngdarflokkiheldursigr
aði hann alla keppendur í öllum
áttakeppnisflokkunum.Aronsetti
mörgglæsilegÍslandsmetáárinu
ogernúverandi Íslandsmethafi í
bekkpressu,réttstöðulyftuogísam
anlögðumárangrií83kgþyngdar
flokki.Miðaðviðnúverandiárangur
myndihannveraámeðal30bestu
á heimslista. Hann er reglusam
urogfrábærfyrirmyndfyrirfólká
öllumaldri.Hanntekurvirkanþátt
ífélagsstörfumGróttuogermjög

umhugaðumframgangíþróttarinn
arhérálandioguppbyggingukraft
lyftingadeildarGróttu.

Evaermjögefnilegurleikmaður
semspilarlykilhlutverkbæðihjá
3.ogmeistaraflokkikvennaíhand
knattleik.Húneröflugurvarnarog
sóknarleikmaður,semgeturspilað
margarstöðurávellinumenhenn
arhelstastaðaerleikstjórnandiþar
semhúnstýrirliðisínuafmiklum
myndarskap.Evaerósérhlífinleik
maðursemleggursigávallt100%
framíþauverkefnisemhúntekur
sér fyrir hendur og á framtíðina
fyrirséríhandboltanumhaldihún
áfram á sömu braut. Undanfarin
árhefurEvaáttsætiíU94lands
liðiÍslandsogvarvalintilþessað
keppaáOpnaEvrópumótinusíð
astasumarþarsemhúnstóðsig
mjögvel.

Grótta óskar öllum þeim sem
vorutilnefndirinnilegatilhamingju
meðglæsilegaframistöðuáliðnu
ári og sérstakar hamingjuóskir
tilAronsogEvu.

Stúlknalið Gróttu.

Eva Björk Dav íðs dótt ir og Aron Lee Du Teits son.

AronogEvaBjörk
íþróttamenn
Gróttu2012

StúlknaliðGróttuí
keppniíhópfimleikum
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Hall dór Fann ar Gísla son sigr aði 
á jóla móti Kraft lyft inga fé lags Sel
tjarn ar ness – Zetora fór fram nú í 
byrj un des em ber. Ell efu kepp end
ur tóku þátt í mót inu en þetta er í 
3. skipt ið sem mót ið er hald ið.

Léttleikinnræðurríkjumámót
inu,enekkierkeppteftirströng

ustureglumogánútbúnaðar.Þó
varlágmarksþyngd105kg.Halldór
Fannar sigraðimeð155kg. lyftu,
Eiríkur Önundarson, hinn marg
reyndikörfuboltakappi,lyfti122,5
kg.ogAgnarÞórGuðmundssonlyfti
120kg.JennýMagnúsdóttirvareina
konanenhúnlyfti85kg.léttilega.

Velheppnað
jólamótZetora

Hvað met ur þú mest í fari ann arra?  
Alla jákvæða og góða eiginleika eins og 
heiðarleika, stundvísi og reglusemi.
Hvern vild ir þú helst  hitta?  
Það væri gaman að hitta Florence 
Nightingale, hún var mikill leiðtogi, 
frumkvöðull og brautryðjandi í nútíma 
hjúkrun. 
Upp á halds vef síða?  
tks.is, hlaup.is, runnersworld.com og 
triathlon.competitor.com
Hvað vild ir þú helst fá í af mæl is
gjöf?  Góðan tíma í Berlínarmaraþoninu.
Hvað mynd ir þú gera ef þú ynn ir 
5 millj ón ir í happ drætti?  Ég mundi 
bjóða stórfjölskyldunni í frí.
Hvað mynd ir þú gera ef þú vær
ir bæj ar stjóri í einn dag?  Ég mundi 
drífa í innleiðingu á endurvinnslutunnum 
á Seltjarnarnesi, láta laga Eiðistorg og 
byggja nýtt fimleikahús. 
Að hverju stefn ir þú í fram tíð inni?  
Ég stefni fyrst og fremst áfram en á þessu 
ári ætla ég að hlaupa heilt maraþon í 
Berlín í september og stefni að sjálfsögðu 
á að bæta tímann minn.
Hvað gerðir þú í sum ar frí inu?  
Ég ferðaðist um Ísland,  var m.a. viku 
í Dýrafirðinum og fór í eftirminnilegt 
brúðkaup í Arnardal í Skutulsfirði. Helsta 
afrek sumarsins var að taka þátt í hálfum 
járnkarli í Hafnarfirði.

Seltirn ing ur mán að ar ins er 
Vigdís Hallgrímsdóttir formaður 
Trimmklúbbs Seltjarnarness (TKS).

Fullt nafn?  Vigdís Hallgrímsdóttir.
Fæð ing ar d. og ár?  30. september 1973.
Starf?  Hjúkrunarfræðingur og 
verkefnastjóri á skurðlækningasviði 
Landspítalans.
Bifreið?  Mitsubishi Pajero eða Toyota 
Yaris.
Helstu kost ir?  Jákvæð, heiðarleg og 
árangursdrifin.
Eft ir læt is  mat ur?  Allt sem Binni 
eldar......það hefur sína kosti að vera gift 
matreiðslumanni!
Eftirlætis tónlist?  Engin sérstök, 
undanfarið hef ég þó hlustað töluvert á 
Adele.
Eft ir læt is í þrótta mað ur?  Allir félagar 
mínir í TKS, þau eru öll hetjur sem mæta 
vel á æfingar hvernig sem viðrar, svo finnst 
mér líka gaman að fylgjast með stelpunum 
mínum, Sigurlaugu og Bryndísi í sínum 
íþróttum.
Skemmti leg asta sjón varps efn ið?  
Ég horfi lítið á sjónvarp en aðallega á 
sjónvarpsþætti á RÚV.
Besta bók sem þú hef ur les ið?  
Karítas án titils eftir Kristínu Marju 
Baldursdóttur.
Uppáhalds leikari?  Meryl Streep.
Besta kvik mynd sem þú hef ur séð?  
Groundhog Day – get alltaf hlegið að 
hugmyndinni um að upplifa sama daginn 
aftur og aftur.
Hvað ger ir þú í frí stund um þín um?   
Í frístundum mínum nýt þess að vera með 
fjölskyldunni minni. Ég nota frítímann líka 
til að stunda áhugamálin mín sem eru fyrst 
og fremst hlaup, hjólreiðar og sund. 
Fallegasti staður sem þú hefur 
komið á?  Fjölmargir staðir á Íslandi 
eru fallegir, t.d. Laugavegurinn og 
Ingjaldssandur á sumarnótt. Toscana hérað 
á Ítalíu stendur uppúr erlendis.

SELTIRNINGUR MÁNAÐARINS

Hringbraut 119 

Sími: 55 44444

Und ir bún ing ur er nú í full um 
gangi fyr ir hið ár lega þorra blót á 
Nes inu sem verð ur í fé lags heim
il inu laug ar dag inn 2. febr ú ar 
n.k. Veisl an mun að vanda sjá 
um þorramat inn og aðr ar kræs
ing ar sem verða á borð born ar. 
Að loknu borð haldi og skemmti
dag skrá mun Kiddi Big foot þeyta 
skíf um fram á nótt. Veislu stjórn 
verð ur í hönd um hjón anna Theu 
og Jóa dans. 

Að sögn Hafdísar Guðmunds
dóttur,einsafskipuleggjendum
þorrablótsins,erstefntaðþvíað
toppafyrriskemmtanirogverð
ur bryddað upp á nýjungum
þettaárið,m.a.fariðyfirsíðasta
áríspennandiogskemmtilegum
annál. „Svoætlumviðaðbjóða
fólki að koma á laugardeginum
milli13og14ogskreytasínborð
í viðbót við okkar skreytingar,

svona til að
geraborðinað
sínum. Von
andináumvið
að skapa nýja
hefðhéráNes
inu“,segirHafdís.Þorrablótiðer
ekkiaðeinsfyrirunnendurhins
þjóðlega þorramats. „Nei, í ár
verðureinnigboðiðuppálamb
ogkalkúnfyrirþásemhafaminni
áhugaákæstumhákarl,sviðum,
súrsuðum hrútspungum, lunda
böggum og selshreifum“, segir
Hafdísoghlær.Hægteraðtakafrá
borðogkaupamiðaáskrifstofu
Gróttu,meðþvíaðhringjaísíma
5611133eðasendatölvupóstá
grotta@grottasport.is.Miðaverð
er 6.900 kr. Fjölmennum öll á
skemmtilegaskemmtunogstyðj
umokkaríþróttafélag,Gróttu.

Alltáfullu
fyrirþorrablótið

Á þess ari mynd sem Ingi mar Sig urðs son tók má sjá kepp end ur á 
mót inu.

www.grottasport.is




