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Í gamla Héðinshúsinu, Seljavegi 2

Góð þjónusta – Hagstætt verð

Fyrirheimili-húsfélög-fyrirtæki
Úrvalslökkvitækja.Leitiðtilboða!

Hafðu bankann 
með þérSkannaðu kóðann 

til að sækja „appið” 
frítt í símann.

Þú getur tengst Netbankanum þínum  
í gegnum farsímann.

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

OPIÐ
allan sólarhringinn

á Eiðistorgi

Ægisíða 121
Sími 551 1717

Opið alla virka daga
frá kl. 10 – 17.30. 

Fyrsta skóflustungan tekin að nýju hjúkrunarheimili sem rísa mun við Safnatröð á Seltjarnarnesi. Á myndinni 
eru frá vinstri til hægri Seltirningarnir Jón Jónsson, Magnús Erlendsson og Bára Vestmann. Þá þau Bjarni 
Benediktsson fjármálaráðherra, Ásgerður Halldórsdóttir bæjarstjóri Seltjarnarness og Kristján Þór Júlíusson 
heilbrigðisráðherra. Þá koma Seltirningarnir Sólveig Tryggvadóttir, Sigurgeir Sigurðsson, fyrrum bæjarstjóri 
og Ingibjörg Bergsveinsdóttir.

Hringbraut 119 
Sími: 55 44444



Ákveðið hefur verið að byggja
hjúkrunarheimiliáSeltjarnarnesi
ogvarfyrstaskóflustungaþesstek
in18.júnísl.ÞaðvoruþauBjarni
Benediktsson fjármálaráðherra,
KristjánÞórJúlíussonheilbrigðis
ráðherra og Ásgerður Halldórs
dóttir bæjarstjóri sem héldu á
skóflunumásamtnokkrumíbúum
Seltjarnarnesbæjar.

Bygginghjúkrunarheimilisinsásér
nokkurnaðdragandaenskóflustung
annúmarkartímamótíþeimund
irbúningiogeinnigíbyggingarsögu
bæjarfélagsins.Gerterráðfyrir40
íbúðumþarsemáherslaverðurlögð
áaðumhverfiogallurbúnaðurmun
líkisthefðbundnumeinkaheimilum
ínotaleguumhverfi.Hönnunhjúkr
unarheimilisinsverðurmiðuðviðað
mætaþörfumfólkssemhefurskerta
getutilathafna.Bygginginverðurá
einnihæðoglagtverðuruppúrgóðu
aðgengi að henni. Bílastæði og öll
aðstaða til útiveru verður opin og
aðgengileg.Hjúkrunarheimiliverðurí
falleguumhverfienþaðmunrísavið
Safnatröð á Seltjarnarnesi skammt
fráNesisemereinrómaðastastað
setningsemunnteraðfinnaíbyggð
arlaginu.Stefnteraðþvíaðheimilið
verðitilbúiðtilnotkunarumáramót

in2014/2015.Seltjarnarnesbærann
asthönnunogbygginguheimilisins
ísamráðiviðFramkvæmdasýslurík
isinsogVelferðarráðuneytið.Björn
Guðbrandsson arkitekt frá Arkís
ehf. er arkitekt hússins. Ásgerð
urHalldórsdóttirbæjarstjóri segir
aðhiðnýjahjúkrunarheimilimuni
bjóða upp á aðstæður sem stuðla
að vellíðan þeirra sem þar dvelja,
heimilismanna sem starfsfólks og
aðstandenda.

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

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

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

Nesfréttir koma út mána›arlega og er dreift frítt í hvert hús á Seltjarnarnesi

2 Nes frétt ir 

www.borgarblod.is

Mikill kostnaður 
- lítill ávinningur

Leið ari

Ég nenni ekki að labba
í ræktina!

Nesbúinn

Uppieruhugmyndirumaðbyggjabílastæðishúsfyrirframan
SundlauginaáSeltjarnarnesi.Ástæðurþesseruaðáálagstímum
semerumeintiltværklukkustundirseinnihlutadagsávirkum

dögumerubílastæðinfyrirframansundlauginnafull.Framkvæmdvið
byggingubílastæðahússmyndikostaeinhverhundruðmilljónakróna.

Höfumviðefniáslíkriframkvæmdþegarnógerafbílastæðumvið
leikskólanasemerþrjátilfimmmínútnaganguraðWorldClassog
Sundlauginni.EinnigeruoftauðbílastæðiáþessumtímaviðValhúsa
skólaþaðansemtekureinatiltværmínúturaðgangaaðsundlauginni.
Spurningerumafhverjufólksemeraðstundaíþróttirtelurþaðeftir
séraðgangaíþrjármínúturtilaðfaraísundogíheilsuræktina.Þarf
fólkhelstalltafaðakaaðdyrumíþróttamannvirkjana.Íþróttafólkog
almennasundlaugargestiættiekkiaðmunaumaðlabbaíþrjármínút
urtilþessaðkomastísund.Fólkiáaðnotabílastæðinviðleikskólana
ogValhúsaskólaþvíáþeimtímasemmestersóttísundlauginaog
ræktinaeruþaunánastauð.Nei–fjármunumSeltirningaerbeturvarið
tilannarraverkefna.

Hjúkr un ar heim ili á Sel tjarn ar nes ið

NúerbyggingHjúkrunarheimilisákveðinsemerfagnaðarefni.
Þessarhugmyndirerubúnaraðveraíbýgerðyfirtuttuguár.
HjúkrunarheimiliðáaðrísafyrirneðanNestofuogviðhliðinaá

Lækningaminjasafninu.Þettaermjögfallegurstaðurogervonandiað
þeirSeltirningarsemóskaþessaðfáaðdveljaþarþegarþaraðkemur
veðiaðósksinni.

Sími: 565-7070
100% endurgreiddur vsk af vinnu

Hjúkr un ar heim il ið 
mun rísa við

Safna tröð

Samningur að nýju hjúkrunarheimili undirritaður og handsalaður. 
Frá vinstri til hægri. Bjarni Benediktsson fjármálaráðherra, Ásgerður 
Halldórsdóttir bæjarstjóri og Kristján Þór Júlíusson heilbrigðisráðherra.
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SjálfsstæðisflokkurinnogNeslist
innstóðusamanaðnefndakjöriá
Seltjarnarnesieftirnýlegaafstaðn
arbæjarstjórnarkosningar.Þetta
vekurathyglivegnaþessaðNeslist
inneríminnihlutaáNesinuásamt
Samfylkingunni en Sjálfsstæðis
flokkurinnmyndarmeirihluta.Er
þettanokkuðístílviðnefndakjörí
fleirisveitarfélögumþarsemaðil
arúrmeiriogminnihlutahafaátt
samtarfumnefndirogernærtæk
astaðminnastsamtarfsmeirihluta
borgarstjórnar Reykjavíkur við
Sjálfsstæðisflokkinnviðnefndakjör
ádögunum.

AðsögnÁrnaEinarssonaroddvita
Neslistansnáðistekkisamkomulag
ámilliminnihlutaframboðannaum
fjölda nefndarfulltrúa. Neslistinn
hefðilagtáhersluáaðeigafulltrúa
ístærstunefndunumenáþaðhefði
Samfylkinginekki fallist.Þvíhefði
orðið

niðurstaðanaðeigasamstarfvið
Sjálfstæðisflokkinnumkjörítiltekn
arnefndir,þ.e.þærnefndirsemskip
aðarerufimmfulltrúum.Árnisegir
samkomulag Sjálfstæðisflokks og
Neslistaaðöðruleytiánskuldbind
ingaogkvaðaafbeggjahálfu.Íbók
unsembæjarfulltrúarSjálfstæðis
flokkslögðuframummáliðsegirað
meirihlutinnleggiáhersluálýðræð
islegvinnubrögð,gagnsæiogsam
ráðviðíbúaogteljiþvímikilvægtað
Neslistinneigiaðalfulltrúaískipu
lagsogumferðarnefnd,skólanefnd,
íþrótta og tómstundaráði, fjöl
skyldunefnd,umhverfisnefnd,menn

ingarnefndogstjórnveitustofnana.
Íbókuninnisegjastbæjarfulltrúarn
irfagnaþvíaðSjálfstæðisflokkurinn
ogNeslistinnkjósisamanínefndir
bæjarins.

Guðmundurforseti
bæjarstjórnar

GuðmundurMagnússonvarkjör
innforsetibæjarstjórnaráSeltjarn
arnesiáfyrstafundinýrrarbæjar
stjórnaraðloknumbæjarstjórnar
kosningum.Fyrstivaraforsetibæj
arstjórnarvarkjörinnBjarniTorfi
Álfþórssonogannarvaraforsetibæj
arstjórnarvarkjörinnSigrúnEdda
Jónsdóttir.Áfundinumvareinnig
kosiðínefndirbæjarinseneinsog
framkemuráforsíðuvarðsamstaða
ámilliSjálfsstæðiflokksogNeslista
umnefndakjör.Nesfréttirbirtahér
nöfnnefndarmannaíhelstunefndum
bæjarfélagsins.

Bæjarráðoghelstunefndir
Í bæjarráði eiga sæti sem aðal

mennGuðmundurMagnússon(D)
formaður,BjarniTorfiÁlfþórsson
(D)ogMargrétLindÓlafsdóttir(S).
Varamenn eru Sigrún Edda Jóns
dóttir (D) og Guðmundur Ari Sig
urjónsson (S).Áheyrnarfulltrúier
ÁrniEinarsson(N).Ískipulagsog
umferðarnefnd eiga sæti Bjarni
TorfiÁlfþórsson,(S)semerformað
ur.AnnaMargrétHauksdóttir(D),
ÁsgeirGuðmundurBjarnason(D),
RagnhildurIngólfsdóttir(N)ogStef
ánBergmann(S).Ískólanefnderu

SigrúnEddaJónsdóttir(D),semer
formaður,MagnúsÖrnGuðmunds
son (D), Karl Pétur Jónsson (D),
HildigunnurGunnarsdóttir (N)og
GuðmundurAriSigurjónsson(S).Í
menningarnefnd eiga sæti Katrín
Pálsdóttir (D), sem er formaður,
SjöfnÞórðardóttir(D),ÁstaSigvalda
dóttir (D), Ingunn Hafdís Þorláks
dóttir(N)ogSigurþóraBergsdóttir
(S).ÍfjölskyldunefndsitjaGuðrún
BrynjaVilhjálmsdóttir (D)semer
formaður,formaður,MaríaFjólaPét
ursdóttir(D),MagnúsMargeirsson

(D),HalldóraJóhannesdóttir(N)og
LaufeyElísabetGissurardóttir(S).Í
jafnréttisnefnderuGuðrúnBrynja
Vilhjálmsdóttir(D),semerformað
ur.KarlPéturJónsson(D)ogEva
MargrétKristinsdóttir(S).Fulltrúar
SeltjarnarnesbæjaráLandsþingSam
bands íslenskra sveitarfélaga eru
ÁsgerðurHalldórsdóttir (D),Guð
mundurMagnússon(D)ogMargrét
Lind Ólafsdóttir (S). Í fulltrúaráði
Samtakasveitarfélagaáhöfuðborg
arsvæðinueigasætiBjarniTorfiÁlf
þórssonogMargrétLindÓlafsdóttir.

Sjálf stæð is flokk ur og Neslisti sam an
í nefnda kjöri

Nýkjörin bæjarstjórn Seltjarnarness ásamt Bjarna Benediktssyni 
fjármálaráðherra og Kristjáni Þór Júlíussyni heilbrigðisráðherra.

Álfabakka 14a í Mjódd • 109 Reykjavík • Sími: 527 1519

STÍGVÉLABÚÐIN

STÍGVÉLABÚÐIN

STÍGVÉLABÚÐIN

STÍGVÉLABÚÐINSTÍGVÉLABÚÐIN

STÍGVÉLABÚÐIN

Stígvél á alla fjölskylduna
fyrir útileguna í sumar



Leikskóli Seltjarnarness fékk
afhentan SMT (School Mana
gementTraining)fánannádög
unum.Fáninnerveittursemvið
urkenningu fyrir áralangt starf
með börnum í SMT skólafærni.
Með viðurkenningunni verður
leikskólinnsjálfstæðurSMTskóli
semeinungis skólum, semupp
fylla ákveðin skilyrði, hlotnast.
SMT byggir á hugmyndafræði
PMTforeldrafærni(ParentMana
gementTraining),eneraðlagað
aðskólaumhverfinu.

Með SMT skólafærni er lögð
áhersla á að koma í veg fyrir og
draga úr óæskilegri hegðun með

þvíaðkennaogþjálfafélagsfærni
og gefa jákvæðri hegðun barn
annagaummeðmarkvissumhætti.
Á sama tíma er unnið að því að
samræma viðbrögð starfsfólks
gagnvart nemendum sem sýna
óæskilegahegðun.Viðafhending
unaíLeikskólaSeltjarnarnessvar
haldinathöfninísalMánabrekku
með þátttöku allra í skólanum.
Sunginvorunokkur lögogsíðan
afhentiAnnaMaríaFrímannsdóttir
sálfræðingurfrámiðstöðPMTOfor
eldrafærniskólanumfánann.Aðþví
loknuvarboðiðuppásúkkulaði
kökuítilefnidagsins.
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Fán inn er veitt ur sem við ur kenn ingu fyr ir ára langt starf með börn um í 
SMT skóla færni. 

Leik skól inn á
Sel tjarn ar nesi 

hlýt ur SMT fán ann

Vinnuviðumferðaöryggisætl
un Seltjarnarnesbæjar er lokið.
Upphafhennarmárekjatilþess
aðbæjarstjórnSeltjarnarnesbæj
ar samþykkti á sínum tíma að
fela bæjarverkfræðingi að gera
umferðaröryggisáætlun sem
óskaðieftiraðstoðVSÓRáðgjafar
viðverkið.Vinnaviðöryggisáætl
uninafórframátímabilinusept
ember2013tilapríl2014.Und
anfarinárhefurSamgöngustofa
hvattsveitarfélögtilaðgeraáætl
anir um umferðaröryggi og var
Seltjarnarneseittafþeimsveitarfé
lögumsemgerðisamningviðSam
göngustofuumaðskuldbindasig
tilaðgeraumferðaröryggisáætlun.

Íseptember2013varmyndaður
samráðshópur með helstu hags
munaaðilum.Íhópnumvorubæj
arverkfræðingur,fræðslustjóriog
íþróttaogtómstundafulltrúi,deild
arstjórigrunnskóla,fulltrúif.h.for
eldraráðsleikskólaSeltjarnarnes
bæjarogeinnigvorufulltrúarfrá
Vegagerðinni,Samgöngustofu,Lög
reglu,StrætóBs.ogVSÓRáðgjöf
semstarfaðimeðhópnum.

Umferðaröryggisáætlunerætl
aðaðmiðaaðaukinnivitundum
umferðaröryggismál, bæði með
alforráðamannasveitarfélagaog
almennings.Íáætluninniernúver
andistaðagreind,helstumarkmið
ogáherslursettarframogsettfram
framkvæmdaáætlunmeðforgangs
röðun verkefna. Helsta markmið
umferðaröryggisáætlunar er að
fækkaslysumogóhöppum,aðunn
iðverðimarkvisstaðbættuumferð
aröryggiogtryggjaaðbrýnverkefni
fáiforgang.

Ábendingarfráíbúum
Íbyrjunvinnuviðgerðumferðar

öryggisáætlunarinnarvoruábend
ingum frá íbúum og öðrum sem

boristhöfðubæjarskrifstofuundan
farinársafnaðsamanogþærnot
aðarívinnunni,einnigkomuábend
ingarfrásamráðshópsemvorunot
aðar.ÍNesfréttumínóvember2013
vareinnigóskaðeftirábendingum
ervarðaumferðaröryggifráíbúum.

Fjárhagsáætluntakimiðaf
umferðaröryggi

Áætlaðeraðviðgerðárlegrar
fjárhagsáætlunarverðitekiðtillit
tilumferðaröryggisáætlunarogað
hún verði endurnýjuð á fjögurra
árafresti.Framaðþeimtímaverði
ábendingum sem berast sveitar
félaginuvarðandiumferðaröryggi
safnað saman og þær skoðað
ar.Jafnframtverðiunniðaðþeim
úrbótum sem lagðar eru fram í
þessari umferðaröryggisáætlun.
Gert er ráð fyrir því að  haldinn
verði fundur með samráðshópi
tveimurárumeftirútgáfuumferð
aröryggisáætlunar þar sem farið
verðuryfirverkefnastöðuognýjar
ábendingar.

Umferðaröryggisáætluní
fyrstaskipti

Þettaerífyrstaskiptisemheild
stæð umferðaröryggisáætlun er
gerðfyrirsveitarfélagið.Undanfarin
árhefurþóveriðunniðmarkvisst
að því í sveitarfélaginu að auka
umferðaröryggiáSeltjarnarnesit.d.
meðþvíaðbætaöryggiágöngu
leiðum skólabarna og hraðatak
markandiaðgerðum.

Um ferð ar ör ygg is-
á ætl un fyr ir

Sel tjarn ar nes

Húsnæðinu við Melabraut
19 þar sem Nesval var í eina
tíðverðuraðöllumlíkindum
breyttííbúðahúsnæðiinnantíð
ar.Skipulagsogumferðanefnd
Seltjarnarnesbæjarætlarekki
aðstanda ívegi fyrirþessum
breytingumþóttnefndarmönn
umþykiðmiðuraðverslunar
starfsemileggistaf.

Það er fyrirtækið Langhólmi
ehfsemóskaðhefureftirleyfitil
breytingaáhúsnæðinuogkoma
þarfyrirfjórumíbúðum.Tilþess
þarffyrirtækiðaðfásamþykkta

byggingarleyfisumsókn um að
breytahúsnæðinuúrverslunar
húsnæðiííbúðahúsnæði.Skipu
lagsogumferðarnefndbæjarins
hefur ákveðið að setja þessar
hugmyndirígrenndarkynningu.
Nesvalvarásínumtímaþekkt
verslunlangtútfyrirbæjarmörk
Seltjarnarnes vegna þess að á
meðan Reykjavíkurborg lagði
miklar hömlur á opnunartíma
verslanavorumunrýmrireglur
viðlíðiáNesinuogfórumargir
Reykvíkingarþvíþangaðtilað
versla–einkumumhelgar.

Íbúð ir þar sem
Nes val var

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

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

Sverrir 
Einarsson

Kristín 
Ingólfsdóttir

Hinrik
Valsson
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Ráðgjafaoghönnunarsamning
urfyrir40rýmahjúkrunarheimili
semrísaáSeltjarnarnesiánæstu
misserumvarundirritaður1.júlí
sl.ÞaðvoruþauÁsgerðurHall
dórsdóttir,bæjarstjóriSeltjarnar
nessogÞorvarðurL.Björgvinsson,
framkvæmdastjóriArkísarkitekta
semundirrituðusamninginn.

BygginghjúkrunarheimilisáSel
tjarnarnesimarkartímamótíbygg
ingarsögubæjarfélagsins,enþað
verðurstaðsettáeinumrómaðasta
útsýnisstað bæjarins við Safna
tröð.Áheimilinuverðurlögðáher
slaáaðumhverfiogaðbúnaðurlík
istsemmesthefðbundnumeinka
heimilumþarsemólíkumþörfum
heimilisfólks er mætt. Byggingin
er á einni hæð, án stiga og gott
aðgengieraðhenni.Bílastæðiog
aðstaðatilútiveruerueinnigopin
ogafaraðgengileg.Hiðnýjahjúkr
unarheimilibýðuruppáaðstæður

semstuðlaaðvellíðanþeirrasem
þardvelja,jafntheimilismannasem
starfsfólks og aðstandenda. For
sendurbyggingarinnargrundvall
astástefnuogviðmiðumvelferðar
ráðuneytisinsíöldrunarmálum.

Ráð gjafa- og hönn un ar samn ing ur inn 
vegna hjúkrunarheimilisins und ir rit að ur

Á mynd inni í fremri röð eru Þor varð ur L. Björg vins son fram kvæmda
stjóri Ar kís og Ás gerð ur Hall dórs dótt ir bæj ar stjóri Sel tjarn ar ness sem 
und ir rit uðu samn ing inn. Fyr ir aft an standa Gísli Her manns son sviðs
stjóri um hverf is sviðs Sel tjarn ar ness, Björn Guð brands son arki tekt hjá 
Ar kís, Gunn ar Lúð víks son fjár mála stjóri Sel tjarn ar ness og Þórð ur Ólaf
ur Búa son skipu lags og bygg ing ar full trúi Sel tjarn ar ness. 

AFGREIÐSLUTÍMI:
Virkir dagar  9 - 18
Laugardagar 10 - 16

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

DR. BRONNER - 
STÓRKOSTLEGU 
SÁPURNAR!
Handa þér og þínum, 
þvottavélinni og 
heimilinu.
Þú mátt borða þær 
(ekki gera það samt).

VIRDIAN BÆTIEFNI 
ÁN “NASTÍS”
Framúrskarandi 
hrein og ómenguð
 vítamín- og  
bætiefni 
Systrasamlagsins.

FLOTHETTAN SLÆR Í 
GEGN! Frábær viðbót við 
baðmenningu Íslendinga 
sem heimurinn er að 
uppgötva. 
ATH: Næsta Samflot í 
Neslauginni 20. júlí kl. 9 
f.h. Allir velkomnir!

DÁSAMLEGA LÍFRÆNI OG 
SANNGIRNISVOTTAÐI 
JÓGAFATNAÐUR SYSTRA Á 

25% AFSLÆTTI 
TIL 26. JÚLÍ. 

Haustlína Prancing Leopard væntanleg í ágúst!

CMYK
Brúnn

50 cyan
85 magenta
100 yellow
35 black

Blár

34 magenta
9 yellow

RGB
Brúnn

105
51
31

Blár

163
220
230

PANTONE
Brúnn

477

Blár

629

Sköpum
 nýtt rými!
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16 ára reynsla og
þekking í sölu fasteigna ANDRI SIGURÐSSON

Löggiltur fasteignasali

s. 690 3111www.frittsoluverdmat.is

Merkilegasýningstend
ur nú yfir í Nesstofu
erberheitiðNesstofa
hús og saga. Það er

Þjóðminjasafniðsemstendurað
bakiþessarisýninguþarsemeins
ognafniðbendir til lögð áher
slaáhúsiðsjálftannarsvegarog
hinsvegarásöguþessogþeirrar
merkustarfsemisemþarvarum
árabil.Nesstofaerbyggðáárun
um1760til1763ogþarvaraðset
urBjarnaPálssonar landlæknis
enhannvarfyrsturÍslendingatil
að ljúka læknisprófi.Bjarnivar
jafnframtfyrstilyfsalilandsinsen
lyfsalanvarskilinfrálandlæknis
embættinu1777erBjörnJónsson
tókviðembættilyfsala.

Árið1760hófustdönskstjórn
völdhandaviðaðreisaNesstofu
sem opinberan embættisbústað
landlæknis.Landlæknirvaldisjálfur
staðinnenhafðiúrnokkrumstöð
umaðvelja.ÁstæðurþessaðNes
var valið til lækningaseturs mun
einkumhafaveriðgottaðgengiaf
sjóeneinnigsúbyggðsemþávar
áSeltjarnarnesienReykjavíkvarþá
líttfarinaðbyggjast.ByggðáNes
inumárekjalangtafturítímann.
TaliðeraðbúsetahafihafistíNesi
fljótlegaeftirlandnámenskrifleg
arheimildireruþótakmarkaðar.
VitaðeraðkirkjavarrisiníNesi
árið1200ogaðjörðinhafiþáver
iðítölustórbýla.Meðsýningunni
villÞjóðminjasafnminnaáogkynna
þámerkusögusemvarðtilmeð
læknaog lyfjasetri íNesienþar
voruflestlyfframleiddúrjurtum
semvoruræktaðarástaðnum.

Lyfsalanskilinfrá
TraustiAtlasonogKristínEin

arsdóttir fræddu tíðindamann
Nesfrétta nokkuð um sýninguna
ogeinkumumurtagarðinnoglyfja
gerðina.Þegarlyfsalanvarskilin
frálandlæknisembættinu1777og
BjörnJónssontókviðembættilyf
salavarhúsinuogjörðinniskiptá
millifjölskyldnalæknisinsoglyf
salansoghélstsúskiptingámeð
anembættinstörfuðuáSeltjarnar
nesi.Þaðkannaðhafahafteinhver

áhrif á samvinnu og samskipti
landlæknisinsoglyfsalansþóttum
þaðséuekkimiklarheimildirað
finna.EmbættinvorufluttúrNesi
tilReykjavíkurárið1834.Eftirþað
komstNesstofaíeinkaeiguþartil
húnkomstíumsjáÞjóðminjasafns
insárið1977.Þessmágetaaðbúið
varíhúsinuframtil1997.Nesstof
anstenduráhæðmeðgóðuútsýni
einkumtilsuðursogvesturs.Þaðan
ergottaðhorfayfirvestursvæðiná
Seltjarnarnesi,útíSuðurnesísuðri
ogGróttuínorðvestri.Mikillgróður
umvefurNesstofuáhlýjuogrökum
sumardögumogsegjaþauTrausti
ogKristínþörfaðbæjarfélagiðsjái
beturumsláttoghirðingunánasta
umhverfis.

Apótekí239ár
ApótekararíNesirákulyfjabúð

og kenndu jafnframt lyfjafræði
nemum, sem tóku lokapróf sitt í
Kaupmannahöfn. Nesapótek eða
landlæknisapótekiðvarðsíðanað
Reykjavíkurapótekisemvarstofn

aðárið1834ogstarfaðiíMiðborg
Reykjavíkurallttilársins1999að
þaðvarlagtniður.Þettaelstaapó
tekáÍslandihafðiþvíaðeinsveriðá
tveimurstöðumíöllþau239ársem
þaðstarfaði.Ræktunurtagarðsinsí
Nesivarhlutiafstarfsemilyfsölunn
ar.Jurtirsemnotaðarvorutillyfja
framleiðsluvoruræktaðaríurta
garðinumengarðurinnersunnan
viðhúsið.Efninvoruýmistmöluð,
steytt,marinsöxuðeðarifin.Sam
kvæmtkonungsboðivarskyltað
veitafátæklingumókeypislyf.

Sagaurtagarðsinser
athyglisverð

Eitt af því sem unnið er að í
NesierUrtagarðurinnenhannvar
stofnaður tilaðminnastþessað
árið 2010 voru 250 ár frá skipun
BjarnaPálssonarínýstofnaðemb
ættilandlæknisogað125árvoru
liðin frá stofnun Garðyrkjufélags
Íslandssemstofnaðvaraðtilhlut
anHansJacobGeorgSchierbecks
þáverandilandlæknistilminningar

umfyrstaíslenskalyfsalann,Björn
Jónsson sem upphaflega stofn
aðigarðinntilþessaðræktajurtir
semnotaðarvoruílæknisfræðileg
umtilgangi.Ígarðinumeraðfinna
safnjurtasemhafagengthlutverki
í lækningumog lyfjagerðogsem
nytjajurtirtilmatarogheilsubóta
að fornu og nýju. Urtagarðurinn
er rekinn sem hluti af starfsemi
Lækningaminjasafns Íslands og
LyfjafræðisafnsinsíNesi.Urtagarð
urinnvarendurgerðuraustanvið
húsiðárið2008.Ásýningunnieru
tekinframmjögathyglisverðmál
ersnertaheilbrigðissöguÍslands.
Þaðersagtfrábyggingarsöguhúss
ins, stofnun landlæknisembættis
ogembættis lyfsala.Aukþesser
sagt frá 18. öldinni, sem var öld
upplýsingarinnar þegar fólk fór
aðáttasigáþvíaðhreinlæti,holl
ustaogumhverfiskiptumálifyr
ir líðan fólks. Sýning Þjóðminja
safnsins í Nesstofu er opin alla
dagakl.13til17tilmánaðamóta
ágústogseptember.

Merki leg sýn ing í Nes stofu

Trausti Atla son stadd ur í Urta garð in um við Nes stofu.



Starfsmenn Seltjarnarnesbæj
arhafaísumarunniðaðþvíað
eyðaoghafahemiláóæskilegum
gróðriáborðviðkerfil,bjarnakló
oglúpínu.

Illgresiðeroftarenekkibundið
viðákveðna staði eneinnighafa
bæjarbúarveriðduglegiraðhring

ja innog látiðvitaafhættu sem
fráþeimstafar.Einsogframhefur
komiðífréttumermikillmunurá
umhirðuogslættiáopnumsvæð
uminnanhöfuðborgarsvæðisins,
englögglegamásjáviðbæjarmörk
inaðslættiervelsinntáNesinu.
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Nesstofa
- Hús og saga -

Ný sýning í Nesstofu sem fjallar 
um húsið og landlæknisembættið

 sem stofnað var árið 1760.

Opið daglega frá 
14. júní - 31. ágúst

kl. 13-17.

Nesstofa er hluti af húsasafni
Þjóðminjasafns Íslands. 

Nánari upplýsingar:
í síma 595 9100 eða 530 2200

www.thjodminjasafn.is

Ennerverteraðvekjaathygli
áþvíaðnúþegarungareruað
komastáleggaðfólkhugsisig
tvisvarumþegarþaðgefurönd
unumviðBakkatjörnbrauð.

Nú hefur verið komið upp
skiltiþarsembannerlagtviðað
brauðfæðafiðurféð.Ástæðaner

súaðmávurinnlaðastaðætinu
ogræðstjafntábrauðiðsemung
ana.Sýnthefurveriðframáþað
aðfuglinnviðBakkatjörnhefur
nægilegtætiþannigaðbrauðgjöf
eróþörfmeðöllu.Ekkierástæða
tilalamávinnseméturungana
jafntsembrauðgjafirnar.

Ekki gefa önd un um
brauð

Ill gres ið upp rætt
á Sel tjarn ar nesi

Auglýsingasími 511 1188 www.borgarblod.is
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”Sjósundið er ólíkt
sundi í venjulegri
innilaug. Ef ég á
að lýsa munin

umkemurhlaupfyrstíhugann.
Við getum líkt innisundinu við
hlaupábrettiíræktinnieðabara
heimaísvefnherbergiensjósund
iðminnirmeiraáaðhlaupaúti
undirberumhimni.Maðurkemst
ísvosterkasnertinguviðnáttúr
unameðþvíaðsyndaísjónum.
Landiðerfagurtséðafyfirborði
sjávarogmaðurrekstáallskyns
lífverurísjónum.Viðhöfumhorft
áhrefnuríum150metrafjarlægð
fráokkur,skoðaðkrossfiska,synt
ígegnummakríltorfurogmargt
annaðhefurboriðfyrirísundferð
um.Skemmtilegusterumaurildin
„Noctilucamiliaris“semerukúlu
lagafrumulífveruroggefafrásér
einskonarljós.Þaðeralvegótrú
legtaðupplifaþaðásundi,“seg
irRagnheiðurValgarðsdóttirvið
skiptafræðingurogsjósundkonaí
spjalliviðNesfréttir.

Ragnheiður hefur stundaðsjó
sund um nokkurra ára skeið. En
hvaðkomtilaðhúnfóraðleggja
þessaíþróttfyrirsig.„Éghefsynt
mikiðalltfráþvíégvarkrakki.Ég
æfðisundmeðSundfélaginuÓðni
áAkureyriþarsemégólstuppog
náðiaðverðaAkureyrarmeistarií
sundi.Éghefalltafhaldiðsundinu
viðensyntimestíhefðbundnum
sundlaugumframtilársins2009að
égprufaðisjósundiðfyrst.Ogég
verðaðsegjaalvegeinsoger.Það
heillaðimigstraxfráfyrstadegiog
þaðvarðekkertaftursnúið.“Ragn
heiðursegirþaðhafatekiðdálítinn
tímaaðvenjastþvíendaummargt
ólíktaðsyndaísjóogítilbúinni
upphitaðrilaugþóttsundtökinséu
hinsömu.„Þaðtekurnokkurntíma
aðvenjasigviðhitamismuninnog
aðaðlagasthonum.Maðurverð
uraðfaraísjóinnínokkurskipti
áðurenþaðvenstaðfullueneins
ogmeðannaðþáaðlagastlíkaminn
þessumaðstæðum.Égvarlíkafljótt
vörviðhvaðsjósundiðgerðimér
gott.Þaðhafðiverulegagóðáhrifá
migbæðiandlegaoglíkamlega.“

NotalegtaðsjáFrakkland
rísaúrsæ

Aukþessaðstundasjósundað

staðaldriogþáekkisístínálægð
viðheimilisittáSeltjarnarnesihef
urRagnheiðursyntnokkrarlengri
leiðir.Sumarið2010syntihúnfrá
AkureyriogausturyfirEyjafjörð
inn.Áriðeftir2011syntihúnVið
eyjarsundog2012syntihúnásamt
nokkrumöðrumboðsundfráÁna
naustumuppáSkagasemerum
19kílómetraleiðíbeinniloftlínu.
Ásíðastasumrivarsvolagtuppí
stóruferðina.Nokkrarungarkonur
ábestaaldrisyntuyfirErmasund
einsogRagnheiðurkemstaðorði.
BeinloftlinayfirErmasundiðerum
19 kílómetrar en vegna strauma
getursundiðorðiðallmiklulengra.
„Áþeimtímasemokkurhafðiver
iðúthlutaðvarnokkuðstórstreymt
ogmunuráflóðiogfjörualltaðsjö
metrar.Afþeimsökumþurftumvið
aðtakastáviðþungastraumaog
raktalsvertafleiðeðaum90kíló
metraeinsogséstbestafþvíhver
sulangatímasundiðtókeðaum19
oghálfaklukkustund.Viðvorum
sexsemskiptumstáaðsynda,ein
syntienhinarvoruíbátnumámeð
an.Sjórinnvareinnigfremurkald
ur. Sjávarhitinn var einungis um
11til13gráðursemerlágtmiðað
viðárstíma.Enþessirerfiðleikar

gerðusundiðlíkaskemmtilegra,“
segirRagnheiður.“Þaðergaman
aðtakastáviðerfiðaráskoranir.
Enguaðsíðurvarmjögnotalegtað
sjálandrísaúrsæþegarnálgast
tókFrakklandsströndina.Égsynti
síðasta spölinn og get eiginlega
ekkilýstþvísemgerðistinnrameð
mér þegar ég sá ljósin á strönd
inni.Ífyrstuvarégekkialvegviss
enfljótlegasáégaðþettavoruljós
ímannabústöðum.Þaðvaræðis
legtaðsjáljósinþarnaáströndinni
ístjörnubjartrinóttinni.Þávissiég
aðþettaværiaðhafast.“

Ætlaaðfinnaskemmtilega
staðiísumar

Ragnheiðurogsundfélagarhenn
arhyggjaekkiálangferðirísumar
–allavegaekkiílíkinguviðErma
sundið.„Nei–viðerumekkertað
faraaðsyndaámillilanda.Ísumar
ætlumviðaðnjótaþessaðsynda
í sjónum hér heima. Finna okk
urskemmtilegastaðiþvínógeraf
þeimíkringumlandið.“Ragnheið
urkveðstsækjamikiðnorður.Til
bernskuslóðanna þar sem hún
hefursyntviðÁrskógssandinnog
norðan við Blómsturelli sem er

býli skammt norðan Akureyrar.
„ÉgheflíkasyntnorðanviðHofs
ósenþareraðfinnaeinnskemmti
legasta stað sem ég hef stundað
sjósund.Nei–éghefekkisyntfrá
Fagraskógiogausturyfirfjörðinn–
ekkiennallavega,“segirRagnheið
uraðspurðenhúnáættiraðrekja
þangað.Ragnheiðurammahennar
var Valgarðsdóttir Stefánssonar
heildsalaáAkureyrisemvarbróðir
DavíðsStefánssonarskálds.“

Hugsamikiðumhafið

Enhvaðorsakarþennankröftuga
sundáhugaRagnheiðar.„Égheldað
megirekjahannaðeinhverjuleyti
tilþessaðégólstuppviðfjörur.
BæðifjörurnaráAkureyriþarsem
viðbjuggumundirsyðribrekkunni
ogsvo ferðuðumstviðmikiðum
landiðogfórumáflestarfjörursem
við fundum. Foreldrar mínir þau
Valgarður Stefánsson rithöfund
urogmyndlistarmaðuráAkureyri
ogGuðfinnaGuðvarðardóttirsem
núerlátinvorumikiðfjörufólk.Ég
heldaðþessinálægðviðhafiðsem
fjöruferðirnarskópuhafiefltþenn
anáhugaeftiraðégfóraðprufa
sjósundið.Égmanaðíeinhverriaf

ViðtalviðRagnheiðiValgarðsdóttur

Sjó sund ið heill aði mig 
frá fyrsta degi

Ragn heið ur til hægri ásamt sundsystr um sín um þeim Krist ínu Helga dótt ur og Krist björgu Rán Val garðs
dótt ur. Þær voru í hópn um sem synti með henni yfir Erma sund. Þarna eru þær að und ir búa sig fyr ir sund frá 
Hjassa björg um á Kjal ar nesi.
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ferðumokkartjölduðumviðniður
ífjöru.Þegarnóttinvarskollináog
alltvarhljóttheyrðimaðuríhafinu.
Niðþessoghljóðogégmanaðég
hugsaðiumhvorthafiðkæminokk
uðundirtjaldiðhjáokkur.“

Vantarheitanpottvið
Gróttu

RagnheiðurogHaraldurÞórGuð
mundssoneiginmaðurhennarhafa
búiðviðBollagarðaáSeltjarnarnesi
í15ár.Húnsegirsjóinnekkihafa
dregiðhanaáNesið–ekkibeinlínis
endaekkifariðaðstundasjósund
iðfyrren10árumsíðar.Trúlega
hafiþóhugsuninumsjóinnráðið
einhverjuumstaðarvalið.„Viðvor
umeinfaldlegaaðleitaaðhúsnæði
semhentaðiokkurogfundumíbúð
við Bollagarðana. Við voru ekk
ertsérstaklegaaðleitafyrirokkur
áSeltjarnarnesiensjáumallsekki
eftirþvíaðhafafluttþangað.Okk
urlíkarprýðilegavelogveramáað
nálægðinviðhafiðeigisinnþáttí
þvíhversuokkurlíðurvelíBolla
görðunum.Þaðheyristágætlegaí
hafinuheimahjáokkur.Þóttþaðsé
heillandiaðfaraísjóinnogsynda
þáerlíkanotalegtaðveranálægt
honum.“Ragnheiðursegirþaðfara
ákaflegavelsamanaðbúaáSel
tjarnarnesiogstundasjósund.„Við
höfumsyntmikiðviðGróttu.Við
förumekkiútfyrirGróttusjálfaen
notumSeltjörninamikið.Húnerí
raunsjóreftiraðhúnopnaðist í
Básendaveðrinu1799.Þarnahöfum
viðkynnstnáttúrunni.Viðhöfum
syntinnísólarlagiðogselirhafa
veriðaðeltaokkurogsyndameð
okkur.Þaðerlíkagamanaðkafaog
skoðalífríkið.“Ragnheiðursegirað
meðmeðgóðumótimegikafaíum
þrjármínúturánbúnaðar.„Mað
urnærþvíáandanum.Meðþvíað
dragaandanndjúptogfyllalung
unvelaflofti.Viðhöfumsyntúr
Bakkavörinniogútaðgolfvelliog

erumbúnaraðsyndamikiðmeð
fram ströndinni á Seltjarnarnesi.
Draumurokkarsjósundsfólksinser
aðkomiðverðifyrirheitumpotti
fjörunniviðGróttuþarsemhægt
væriaðkomastíheittbaðogslap
paaf.Égheldaðmunfleiriensjó
sundfólkiðmyndinotfærasérpott
innverðihonumkomiðupp.Ekki

skortirvatnið.Hitaveitanermeð
uppspretturréttviðhliðinaognú
ereinmittveriðaðboraskammtfrá
þeimstaðþarsemstaðsetjamætti
pottinn.Égvilskoraábæjaryfirvöld
aðíhugaþettamálaffullrialvöru.
Égheldaðenginþyrftiaðsjáeftir
þvíaðleggjaslíkriframkvæmdlið.

Sonurminneltirmigá
kajak

„Nei – þetta er ekki eingöngu
konusportþóttkonurséudugleg
arviðsjósundið,“segirRagnheið
urþegarhúnerinnteftirþvíhvort
konursækimeiraíþessaíþrótten
karlar.„Égheldaðþettaverðiað
teljastfjölskylduportþótteinstak
lingarstundiþaðaðsjálfssögðu.
Fólkerbæðiaðfaraísjóinntilþess
aðsyndaogeinnigaðstundasjó
böð.Þaðerauðveltaðupplifasjó
innánþessaðsyndalangtfrálandi.
Fólk tengist honum með ýmsu
móti.Sonurminnfékkkajakíferm
ingargjöfognúerhannfarinnað
eltamigákajaknumþegarégerað
synda.Hannverðurtrúlegaskip
stjórinnminníframtíðinni.“

Gottfyrirlíkamaogsál

„Ég vil endilega hvetja fólk til
þessaðstundasjósundið,“held
urRagnheiðuráfram.Þaðerengin
hættaáferðumenfólkverðurað
venjasigviðaðeinsaðraraðferðir.
Ífyrstalagiþarfaðvenjasthitastig
inueðakuldanumölluheldurog
aðlagasigþeirritæknisemþarfað
viðhafa.Þaðgeturtekiðsmátíma
ensundtökinerualltafþausömu.
Viðsyndumaðallegabringusund
eneinnigskriðsund.Bringusundið
eraðmörguleytiskemmtilegraþví
þáermaðurmeðhöfuðiðuppúrog
geturhorftíkringumsigogskynjað
náttúrunabetur.Égheforðiðvör
við vaxandi áhuga á sjósundi og
fleiriogfleiristundaþaðídaghvort
semfólkheldursigviðstrendurnar
eðasyndirlengraúteinsogviðhöf
umveriðaðgera.Sjósundiðsam
einarmargt.Eftirmínareynsluaf
þvítelégþaðgottbæðifyrirlíkama
ogsálogþaðveitir líkaeinstakt
tækifæritilþessaðnjótafjörunnar
ogþeirrarnáttúrusemviðeigum
fastviðbæjardyrnar.“

KOMDU MEÐ BÍLINN Í
FRÍA TJÓNASKOÐUN

Vottað réttinga- og málningarverkstæði

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Dekkjaþjónusta
Sparaðu tíma. Við getum skipt um dekk 
á bílnum á meðan hann er í viðgerð.

Ragn heið ur á fullri ferð á skrið sundi frá Við ey í átt að Reykja vík ur höfn.

Ragn heið ur ásamt sund fé lög um við Gróttu.



10 Nes frétt ir 

NemendurMýrarhúsaskólahafa
settniðurtrjáplönturogdreiftlíf
rænumáburðiáörfokalandsvæði
áBolaöldufráárinu2005.Þetta
verkefnierunniðísamstarfivið
samtökinGróðurfyrirfólkíland
námiIngólfseðaGFF.Verkefnið
kallastLANDNÁMogerhlutiaf
útiskólasemsamtökinstarfrækjaí
samvinnuviðgrunnogframhalds
skóla.Verkefniðsnýstumaðend
urheimtagróðuráörfoka landi
meðskólaæskunni,meðáhersluá
aðkomatilbirkiskógiaðnýju.

Fyrirkomulagið er með þeim
hætti að 4. bekkingar koma að
voritilaðsetjaniðurplöntureftir
ákveðnukerfi.Þeirfáfræðsluum
gróðursetningu og uppgræðslu
landsins. Hvert barn setur niður
a.m.k.einaplöntuogmælirhæð
hennarogsverleikastofns.Áhaus
tinkomasvo9.bekkingar,mæla
eldriplönturmeðsamahættiog
geraúttektáárangriafplöntunfyrri
ára.GFFheldurutanumöllgögner
varðagróðursetningunaoggögn
inerunotuðískólastofunnitilað
reiknaútlifun,vöxtogkolefnisbind
ingutrjáplantnanna.Ígagnagrunni
GFFerunú18klasarsemnemendur
afSeltjarnarnesihafaplantað,eða

upplýsingarum450plöntur.Heild
arfjöldigróðursettraplantnaerþó
töluverthærrilíkleganær700.Lifun
ermisjöfn.Íklösumfrávorinu2005
mælisthúnum75%haustið2013.Í
klösumfrávorinu2009mælisthún
100%haustið2012.Ánægjulegtað
sjá hvað vel hefur tekist til með
uppgræðsluogplönturnarermarg
arhverjarorðnarnokkuðstátnar,
þráttfyrirerfiðaraðstæður.

Gróð ur setn ing
á Bola öldu

Nemendur huga að gróðri í Bolaöldu.

Á mynd un um má sjá breyt ing
ar á svæð inu frá fyrstu ferð og til 
dags ins í dag.

U M H V E R F I S H O R N I Ð

MeðalelstufornminjaáSeltjarnarnesierÞvergarður(Valhúsagarð
ur).Þvergarðurerfornlandamerkjagarðursemfyrrumhefurlíklega
náðþvertyfirValhúsahæðaðsjávarmálibeggjavegna.Leifarafgarð
inumsáustáum80metralöngumkaflaíbrekkunniaustanBakkavarar
árið1980ognáðihannþarlangleiðinaniðuraðsjó.ÁValhúsahæð
séstennígarðinnáalltað300mlöngumkaflaenþaðsemeftireraf
honumernokkuðsokkiðíjörðu.Garðurinnermikiðhruninn.Víðast
erhannum0,5máhæðog1mábreidd.Skörðeruígarðinumánok
krumstöðum.

Gott er að átta sig
á legu garðsins út frá
merkjasteini, þ.e. grá
grýtisbjargi sem á er
klappað „landamerki“,
en hann er áberandi
vestastáhæðinni.Ekk
ert er vitað um aldur
áletrunarinnar.

Þvergarður hefur frá
fornri tíð markað land
milli Ness og bæjanna
austarlega á nesinu og
þvílítilástæðatilaðætlaaðklappaðhafiveriðísteininntilaðmarka
aflandmilliausturogvesturness.Líklegramáe.t.v.teljaaðsteinninn
hafiáttaðmarkalandmillinorðanogsunnanverðsness.Þáhugsan
legamerkiBakkaogNesseðaupphafmarkalínumilliMýrarhúsa/Eiðis
ogHrólfsskála.

ÞegargrafiðvarfyrirhúsgrunniviðValhúsabraut18árið1992var
rofiðskarðíþvergarðinn.Garðurinnsástþáallvelísniðioggafsttæki
færifyrirfornleifafræðingatilaðkannahann.Afstaðaöskulagagafekki
ótvíræðarheimildirumaldurgarðsinsenjarðvegurinnvarðveitirtvö
áberandiöskulög.Eldralagið,semnefnthefurveriðmiðaldarlagið,er
taliðhafamyndastviðgosísjóáReykjanesium12261227.Efnasam
setningefraöskulagsinssýniraðumKötluöskueraðræðaogféllask
aníeldgosikringumárið1485eða1500.

Heimildir:GuðmundurÓlafsson,KristinnMagnússonogJóhann
Helgason.FornleifaskráningáSeltjarnarnesisemunninvar fyrir
umhverfisnefnd.Útgefin2006.

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

Þver garð ur
- Landa merkja steinn

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

Vönduð vinna

Stofnað 1952

Mikið úrval af
fylgihlutum

Steinsmiðjan Mosaik

Legsteinar

Sími: 511 1188
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Endurnýjun eldri lagna // nýlagnir
ljósleiðaralagnir // TÖFLUSKIPTI
Dyrasímalagnir // Sjónvarpslagnir
Inni og útilýsing // Garðalýsing
Ljósahönnun // ráðgjöf // o.fl.

894.2519 RAFSPOR@SIMNET.IS

vantar þig
RAFVIRKJA?

páll einar kristinsson // löggiltur rafverktaki

fljót og góð þjónusta

Rafspor

Mýrarhúsaskólihefuráttvina
skólaíMalavíí14ár.Viðhöfum
sentþeimmargargóðargjafirsem
hafakomiðsérvelískólastarfinu.

Síðastliðiðhaustkomráðuneyt
isstjórimenntamálaíMalavííheim
sókntilokkarogsagðiaðþaðsem
allrahelstskortiískólanaíMalaví
værilesefni.Viðerumsvoheppin

aðundafarinárhafaDHLhraðflut
ingar sent fyrir okkur án endur
gjaldskassatilMalaví.Meðgóðri
hjálpnemenda,starfsfólksáBóka
safniSeltjarnarnessogbókasöfnum
MýróogValótókstokkuraðfylla
áttastórakassaafallskonarbókum
semvorusendirafstaðnýlega.

Bóka gjöf til Malaví

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

Sævar
Bíla- og bátarafmagn

Sími 561-1466 - Kirkjubraut 13, Seltjarnarnesi

ra
fm

ag
n@

m
i.i

s
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Meistaramót Nesklúbbsins átti
aðhefjasts.l.laugardag,envegna
veðursþurftiaðaflýsaleikþennan
fyrstadagmótsins,semstendurtil
12.júlí.Þátttakaímeistaramótinu
eraðvandaafargóðen192voru
skráðirtilleikssemlæturnærriað
vera30%félaga.

Mörgumþykirmótiðvera,árlegur
hápunkturgolfvertíðarinnar.Þessa
dagaergeysimikiðumaðveraávell
inumogískálanumogþaðerglattá

hjallaoggamanaðkomaíheimsókn
ogfylgjastmeðgangimála.Skoreru
færð jafnóðum inn á skrautritaða
töflusemsýnirhæðiroglægðirígol
fleikhverseinastaþátttakanda.

Völlurinneropinnfyriralmenn
angolfleikákvöldintilþriðjudags
kvöldsins10.júlíeneftirþaðerhann
lokaðurþartilsíðdegislaugardaginn
12.Æfingasvæðiðeropiðöllumeins
ogvenjulegaogallirvelkomnirtil
Krissaíkaffi,meðlæti,matogdrykk.

Fimm tug asta meist ara mót ið

Aðundaförnuhefurveriðmikið
raskvegnaframkvæmdaviðveg
ogstarfsaðstöðuframanviðvéla
geymsluklúbbsins.

Þegarklúbburinnhlautumhverf
isvottun GEO í vor varð ljóst að
nauðsynlegtværiaðráðastíþess
araðgerðirvegnamengunarvarna
sem uppá vantaði. Með frábæru
samstarfi við bæjarfélagið sem

snýst m.a. um eins konar vinnu
skipti,þarsemgolfklúbburinntekur
aðsérsláttogallaumhirðuánýja
grasvellinumáValhúsahæðnæstu
árin,varmögulegtaðhrindaþessu
þarfaverkiíframkvæmd.

Allir sem að stóðu eiga þakk
ir skyldaroghamingjuóskirmeð
glæsileganárangur.

Plan lagt til fram tíð ar

Fimmtudaginn 12. júní var
öllumfélögumboðiðtilafmæl
ismótsáNesvellinumítilefni50
áraafmælisklúbbsins.188félag
artókuþáttímótinuogsporð
rennduíleiðinniáfjórðahund
raðvöfflumsemafmælisnefndin
bakaðimeðgóðriaðstoðvildar
vinasinna.

Þetta var afar ánægjulegur
dagurogsýndiennogafturhinn
góðafélagsandasemrýkirinnan

klúbbsins.
OpnaPétursmótið,tilheiðurs

PétriheitnumBjörnssynivarsvo
haldiðþann28. júní.Fjölskylda
Péturshafðivegogvandaafmót
inuogverðlaunvorusérlegaveg
leg. Neskúbburinn færir bestu
þakkir öllum sem að þessum
tveimur mótum komu, jafnt að
undirbúningiogframkvæmdsem
ogþátttakendum.

Fjöl sótt og vel heppn uð 
af mæl is- og heið urs mót

Meist ara mót ið 2014 kom ið í gang.
Ljósm. GJO/nær mynd

Krist ín Jóns dótt ir við vöfflu bakst ur.
Ljósm. GJO/nær mynd

ÞessadaganaerfuglalífmeðmiklumblómaíSuðurnesi.Þaðheppn
astþóekkialltsemskyldieinsogmeðfylgjandimyndGuðmundarKr.
Jóhannessonarsýnir.

Veislu borð nátt úr unn ar

Veislu borð nátt úr unn ar.
Ljósm. GJO/nær mynd

ÓlafurBjörnLoftsson,margfaldur
klúbbmeistarikarlaíNK,vannnýlega
úrtökumótfyrirOpnabreskameist
aramótiðsemveittihonumþátttöku
réttálokaúrtökumótiðþarsemkeppi
nautarhansvorufrægirkylfingar.

ÓlafurBjörnLoftssonendaðií25.
sætiálokaúrtökumótinusemframfór
áGlasgowGailesvellinum.Ólafurlék
hringinatvoá75(+4)og73(+2)en
aðeinssjökylfingarnáðuaðleikaundir
pariáþessumóti.

Ólaf ur Björn stend ur
í ströngu

Ólaf ur Björn legg ur sig fram við     
lest ur inn.
Ljósm. GJO/nær mynd

Fréttir úr
starfi

Nesklúbbsins

Fram kvæmd ir á fullu.
Ljósm. GJO/nær mynd



Talið er að byggð á Sel
tjarnarnesieigiræturaft
urálandnámsöld.Forn
leifarannsóknirbendatil

þessaðbúiðhafiveriðmeðreisn
íNesiáSeltjarnarnesiáþeirritíð.
Nesserþó fyrst getið í rituðum
heimildumíkirknataliPálsbisk
upsfráþvíum1200enþarerþá
risinkirkjahelguðheilögumNiku
lási.Fyrstuábúendursemvitaðer
umíNesivoruHafurbjörnStyr
kárssonogGuðrúnÞorláksdóttir
semtalineruhafaveriðþará13.
öld.UmsiðaskiptivarjörðinNes
kominíeiguSkálholtsstólsoglenti
síðarundirDanakonungi.Taliðer
að ýmist veraldlegir valdsmenn
eðaprestarhafisetiðíNesifram
um1760.

Athafna manna í Seltjarnarnes
hreppihinumfornaerþófyrstget
iðíheimildumáárinu1581aðhin
svokallaðaSeltjarnarnessamþykkt
vargerðsemfjallaðiumtillaghús
mannaoghjáleigumannatilhrepps
arfaeðaþaðsemkallaðerútsvars
greiðsluránútímamáli.Áfundisem
haldinvaríReykjavíksemþávar
aðeins bær í Seltjarnarneshreppi
komsúskoðunframaðmargirhús
mennoghjáleigumennværubetur
efnumbúnirenbændurálögbýlum.
Þvíbæriþeimaðleggjasittafmörk
umtilhreppsmála.

ÁmilliKollafjarðarog
Skerjafjarðar

Seltjarnarneshreppurhinnforni
náðiyfiralltnesiðámilliKollafjarð
arogSkerjafjarðarogallttilfjalla.
Tilmarksumþaðmánefnaaðþing
staðurSeltirningavar íKópavogi
frameftir18.öld.Smámsamanvoru
ýmsarjarðirteknarundanSeltjarn
arneshreppiogvarhlutijarðarinnar
Reykjavíkurfyrsttekinundan.Var
þaðgertfyrirtilstuðlanRentukamm
ersinsíKaupmannahöfnárið1786.
Reykjavíkvarðþóekkisérstaktlög
sagnarumdæmifyrren1803oghey
rðihúnundirhreppstjóraSeltjarn
arness tilþess tíma.Þessiþróun
héltáframoghafalandamörkjarða
íhinufornahreppiorðiðaðmörk
umsveitarfélagaþarámeðalámilli
ReykjavíkurborgarogSeltjarnarnes
kaupstaðar.Íbyrjununnusveitar
félöginsamanaðframfærslumálum
enendanlegurskilnaðurReykjavík
urogSeltjarnarnessfórsíðanfram
áárunum1847og1848.Fyrstusveit
arstjórnarlögvorusetthérálandi
áárinu1872ogþremurárumsíðar
varfyrstahreppsnefndSeltjarnar
neshreppsvalinogkomhúnsaman
tilfundar4.nóvemberþaðár.

Áttuekkialltafsjödaga
sæla

Seltirningar áttu ekki alltaf sjö
daga sæla og var hagur Nesbúa
almenntslæmurframyfirmiðja19.
öld.Hannlagaðistþónokkuðeft
ir1875aðsjósóknefldistoghélst
nokkuð fram yfir aldamótin þótt
staðamannaværimisjöfn.Áárinu
1875vartaliðaðeinungisum15til
20afum60búendumíhreppnum
hefðuörugga framfærslu.Áþeim
tímavarnokkurásókníaðsetjast
aðáSeltjarnarnesisemþurrabúð
arfólk enda landþrengsli farin að
geravartviðísveitumogfólktek
iðíauknumæliaðleitaámölina.
HreppsnefndSeltjarnarneshrepps
var afar treg til þess að veita
mönnum aðsetursleyfi trúlega af
óttaviðaðfólkgætiekkiséðfyr
irsérogsveitarfélagiðmyndihafa
kostnaðaf.

Skoriðafhreppnum
Árið1929varsamþykktíbæjar

stjórnReykjavíkuraðleggjaallan
SeltjarnarneshreppundirReykjavík.
Þessisamþykktmættiharðriand
stöðuhreppsnefndarSeltjarnarnes
hreppsaukþesssemmargirþing
mennvoruámótisvoharkalegum
aðgerðum.Aðendinguvartillaga
umþessasameiningueðainnlimun
felldáAlþingi.Smámsamanvoru
fleiriogfleiri jarðirteknarundan
Seltjarnarnesi og höfðu jarðirnar
Eiði, Bústaðir og Breiðholt verið
teknarundanhreppnumárið1923
ogSkildinganesogÞormóðsstað
ir1932.Meðþvívarbúiðaðtaka
helstaþéttbýlissvæðiSeltjarnarnes
hreppsundanhonumogleggjaund
irReykjavík.Síðarvorufleirijarðir
teknar þar á meðal Elliðavatn og
Hólmur1943.Árið1947komsíðan

tilslitaámilliKópavogsogSeltjarn
arneshrepps.ÁriðeftirvarSeltjarn
arneshreppurhinnnýiorðintilsem
sjálfstættsamfélagum500mannaá
nesinuframvertviðReykjavík.

Byggðinefldist
Eftirþettafórbyggðaðeflast í

þessunýjasveitarfélagisemafmark

aðist af nesinu einu. Hinir eldri
atvinnuvegir landbúnaðarogsjó
sókndrógustsamanenýmisþjón
usta kom í staðinn. Seltirningar
sóttueinnigþjónustutilReykjavíkur
einsogþeirhafagertsíðanogsam
starfþróaðistviðstóranágrannann
íaustri.Árið1964varfariðaðræða
umaðalskipulagfyrirSeltjarnarnes
entilþesstímahafðinánastekkert
skipulagveriðígildiánesinusem
samanstóðaðmikluleytiafbújörð
umoglögbýlum.Áframvarunnið
aðskipulagninguogeflingusveitar
stjórnarstarfsinsogvarBjörnÞor
lákssonráðinnfyrstisveitarstjóriá
Seltjarnarnesi1957.JónG.Tómas
son,síðarborgarritariíReykjavík
varsveitarstjóriumnokkurtskeið
enlengstallravarSigurgeirSigurðs
sonsveitarogsíðarbæjarstjóriá
Seltjarnarnesieðaallsí37árogsat
fjóraáratugiísveitarogsíðarbæj
arstjórn.Fráþeimtímahafatveir
gegntbæjarstjórastarfiáSeltjarn
arnesi.JónmundurGuðmarssonfrá
2002til2009ogÁsgerðurHalldórs
dóttirfrá2009.

Byggt á Seltirn inga bók.
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heitur matur
í hádeginu

og á kvöldin

taktu meÐ

borÐaÐu á staÐnum 
eða

Alvöru matur

eða

Byggðin frá land náms öld
Ítilefniaf40áraafmæliSeltjarnarnesbæjar:



Anna Úrsúla Guðmundsdótt
irhefurskrifaðundirtveggjaára
samningviðHandknattleiksdeild
Gróttu.Þauerufáorðsemlýsa
þeim hvalreka fyrir Gróttuliðið
enAnnaÚrsúlahefurveriðeinn
bestileikmaðurúrvalsdeildarinn
arundafarinnáratug.AnnaÚrsúla
snýrnútilbakaáNesiðeftirað
hafa leikiðmeðValundanfarin
fimmárin.

Önnu þarf vart að kynna fyr
irhandknattleiksfólkioghvaðþáí
Gróttuenhúnhefurtvívegisverið
valinÍþróttamaðurGróttuþarsem
húnlékmeðyngriflokkumfélagsins
ogmeistaraflokki.AnnaÚrsúlavarð
ÍslandsmeistarimeðValífyrraog
varvalinbestivarnarmaðurdeild
arinnar.Húnkomsterktilbakatil
Valsliðsinseftirbarnsburðogátti

frábæraúrslitakeppni.
Annamun fyllaþaðskarðsem

LeneBurmoskildieftirsigenLene
snériafturtilNoregsogmunleika
þarmeðúrvalsdeildarliðinuSkrimá
næstuleiktíð.
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Fimmti flokkur 
Faxaflóameistari

Þessirflottustrákarí5.flokki
Gróttu urðu Faxaflóameistarar
Aliðaímaí.

Þeir spiluðu fantavelogunnu
verðskuldaðantitil.Ekkisístvegna
þesshveliðsheildinergóðogbolt
inngengurvelámillimanna.Það
másegjaaðtaktarsemsjástnúna

áskjánumfráBrasilíuhafiséstá
vellinumhjáþessumefnilegupilt
um. Sendingar, skæri, skallar og
markvarsla á heimsmælikvarða!
Þaðerbjartframundan.Þjálfarier
ValdimarStefánssonoghonumtil
aðstoðarerArnarAxelsson.

Stelpurnar í 6. og 7. flokki
kvenna í fótboltanum tókuþátt
í nokkrum mótum í vetur með
flottumárangri.Síðastaævintýri
þeirravaráVísmótiÞróttar31.
maísíðastliðinnþarsem6.flokk
ur kvenna tefldi fram 2 liðum.
Þærstóðusigmeðmikilliprýði,
börðustvel,skoruðuflottmörkog
lögðugóðangrunnaðsumrinu.

StelpurnarfórueinnigáLands

bankamót Tindastóls helgina 27.
 29. júní. Nú eru þær að undir
brúasigfyrirþátttökuíSímamót
inusemverðurhaldiðíKópavogi
17.til20.júlí.Núersumariðbyrj
aðogfótboltinnfarinnáfulltog
viðhvetjumstelpurendilegatilað
mætaogprófaæfingu.Æfingarhjá
6.og7.flokkikvennaeruáGróttu
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Anna Úr súla kom in 
aft ur á Nes ið

Stelp urn ar í sjötta
og sjö unda flokki

Anna Úr súla Guð munds dótt
ir ásamt Arnari Þorkelssyni 
formanni Handknattleiksdeildar 
Gróttu.

Berta Sóley Sigtryggsdóttir var í
júnífulltrúiGróttuíKnattspyrnuskóla
KSÍáLaugarvatni.Hvertfélagfærað
sendaeinastúlkuáeldraárií4.flokki
ískólannsemstenduryfirí5daga.

Allssendu29félögfulltrúaískólann
aðþessusinniogæfðustelpurnaroft
asttvisvarsinnumádagogvoruþað
þjálfararyngri landsliðaÍslandssem
stýrðuæfingunum.BertaSóley,semer
14ára,erlykilmaðurí4.flokkiGróttu/
KRsemhefurfariðvelafstaðísumar
ogermeð6stigeftirþrjáleiki.

Berta í Knatt spyrnu skóla 
KSÍ á Laug ar vatni
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Hvað ger ir þú í frí stund um þín um?   
Þær eru nú ekk ert alltof marg ar, nota þær 
oft ast bara að slaka á.
Fallegasti staður sem þú hefur 
komið á?  Jafn ast fátt á við speg il slétt 
Þing valla vatn á sól rík um degi.
Hvað met ur þú mest í fari ann arra?  
Heið ar leika.
Hvern vild ir þú helst  hitta?  
Hef heyrt að afi minn hafi ver ið merk is
mað ur og væri gam an að fá kvöld stund 
með hon um. 
Upp á halds vef síða?  Ætli ég fari ekki 
oft ast inn á íþrótta síð ur lands ins.
Hvað vild ir þú helst fá í af mæl is
gjöf?  Sem blá fá tæk ur náms mað ur er 
alltaf gam an að fá smá pen ing í vas ann. 
Ann ars hefði ég ekk ert á móti því að fá 
t.d. Aston Mart in frá pabba. 
Hvað mynd ir þú gera ef þú ynn ir 
5 millj ón ir í happ drætti?  Myndi 
bjóða drengj un um í Séntil manna klúbbn
um Frey í menn ing ar ferð til Ibiza eða 
eitt hvað álíka. Rest in færi svo í hana Söru 
mína.
Hvað mynd ir þú gera ef þú vær ir 
bæj ar stjóri í einn dag?  Stækka golf
völl inn, laga bíla stæða mál in hjá íþrótta
hús inu og byggja loks ins al menni legt fim
leika hús í bæn um fyr ir prinsess urn ar þar.
Að hverju stefn ir þú í fram tíð inni?  
Eiga far sælt og ham ingju samt líf.
Hvað gerðir þú í sum ar frí inu?  
Fyrst og fremst æfa fyr ir kom andi 
keppn is tíma bil. Ætla kíkja til Ak ur eyr ar 
og keyra lík leg ast hring inn í kjöl far ið. 
Loka svo sumr inu í helg ar ferð í Köben í 
byrj un ágúst. 

Seltirn ing ur mán að ar ins að þessu 
sinni er Lár us Gunn ars son. Hann 
er upp al inn Seltirn ing ur og hef 
búið hér alla sína ævi. Hann hef 
ur æft hand bolta frá 5 ára aldri 
með Gróttu og var hluti af sterk
um 94 ár gangi sem urðu 4 sinn
um Ís lands meist ar ar og er í dag 
mark mað ur í bæði meist ara
flokki og 2. flokki. Á keppn is
tíma bil inu sem lauk var Lárus 
val inn besti leik mað ur 2. flokks 
karla auk þess sem hann var val
inn í U20 ára lands lið Ís lands. 
Hann hefur þjálf að hand bolta hjá 
Gróttu und an far in 7 ár og nú í ár 
var hann þjálf ari 4. flokks karla 
sem urðu Ís lands meist ar ar í lok 
tíma bils ins.

Fullt nafn?  Lár us Gunn ars son.
Fæð ing ar d. og ár?  19. des em ber 
1994.
Starf?  Í sum ar er ég bæj ar fó geti í litlu 
bæj ar fé lagi fyr ir utan Val húsa skóla.
Farartæki?  Blár VW Polo. Geng ur 
stund um und ir nafn inu “Læð an”.
Helstu kost ir?  Ætli ég láti ekki aðra 
dæma um það.
Eft ir læt is  mat ur?  Mat ur inn hjá 
mömmu og Mar íu frænku á há tíð is dög
um klikk ar seint. Þeg ar syst urn ar taka sig 
til í eld hús inu er fátt sem get ur klikk að. 
Svo kann Pabbi líka að búa til “spare
ribs” og eru þau svos em ágæt líka.
Eftirlætis tónlist?  Það kemst eng inn 
ná lægt því að vera með tærn ar þar sem 
Beyoncé hef ur hæl ana.
Eft ir læt is í þrótta mað ur?  Niklas 
Land in. Svo er Bóbó orð inn ansi fær á 
sínu sviði.
Skemmti leg asta sjón varps efn ið?  
Í augna blik inu verð ég að segja The O.C 
og 24.
Besta bók sem þú hef ur les ið?  
Graf ar þögn eft ir Arn ald Ind riða son. Svo 
gaf pabbi mér bók ina “The big book of 
bre ast” í jóla gjöf og glugga ég stund um 
í hana.
Uppáhalds leikari?  Sylv est er Stallone. 
Svo lék Beyoncé einu sinni í bíó mynd og 
því verð ég að nefna hana.
Besta kvik mynd sem þú hef ur séð?  
Rocky, Ram bo og Fast and the furi ous. 
Get ekki gert upp á milli þeirra.
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Kom in var tími til
að stofna fé lag

KraftlyftingafélagGróttuvarformlegastofnaðmánudaginn28nóvem
berárið2011.ForsaganersúaðSeltirningarnirBorghildurErlingsdótt
ir,HildurSesseljaAðalsteinsdóttirogErlaKristínÁrnadóttirsenduaðal
stjórnGróttuformlegterindiþarsemþærlögðutilaðKraftlyftingafélag
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WorldClassvarogerþjálfariþeirraoghvattihannþæreindregiðtilað
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1.SætiÍslandsmeistaramótíbekkpressu28.01.2012
1.SætiÍslandsmeistaramótíkraftlyftingum24.03.2012
1.SætiÍslandsmeistaramótíréttstöðulyftu15.09.2012
2.SætiBikarmeistramótíkraftlyftingum24.11.2012
>Íslandsmeistararíkraftlyftingumárið2012<

1.SætiÍslandsmeistaramótíbekkpressu19.01.2013
1.SætiÍslandsmeistaramótíkraftlyftingum23.03.2013
1.SætiÍslandsmeistaramótíklassískumKraftlyftingum11.05.2013
1.SætiÍslandsmeistaramótíréttstöðu14.09.2013
1.SætiBikarmótíkraftlyftingum23.11.2013
>Íslandsmeistararíkraftlyftingumárið2013<

1.SætiÍslandsmeistaramótíbekkpressu18.01.2014
1.SætiÍslandsmeistaramótíklassískumkraftlyftingum08.02.2014
1.SætiÍslandsmeistaramótíkraftlyftingum08.03.2014
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Ný stjórn kraftlyftingafélagsins Gróttu: Aron Du Lee Teits son,           
Agn es Krist jóns dótt ir, Sól veig H. Sig urð ar dótt ir, Ingi mund ur Björg
vins son, Hulda Pjet urs dótt ir gjald keri, Erla Krist ín Árna dótt ir for mað
ur fé lags ins, Bryn hild ur L. Björns dótt ir rit ari og Borg hild ur Er lings
dótt ir vara for mað ur. Á mynd ina vant ar Ragn heiði K. Sig urð ar dótt ur.




