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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

AfkomaSeltjarnarnesbæjarvar
jákvæðum229milljónirásíðast
liðnu ári sem er margfalt betri
niðurstaðaenáætlanirgerðuráð
fyrir.Þettakemurframíársreikn
ingiSeltjarnarnessfyrirárið2012
en hann var samþykktur á fundi
bæjarstjórnar8.maísl.

Seltjarnarnesbærlækkaðiútsvar
1.janúar2013ognúerálagningar
prósentan13,66%,semermeðþví
lægstaálandinuöllu.Íársreikning
umbæjarfélagsinskemurm.a.fram
að langtímaskuldir bæjarins eru
263mkr.semtelstekkiíþyngjandi
greiðslubirgði.Um300milljónumvar
variðíframkvæmdiráárinu2012og
varstærstaeinstakaframkvæmdin
viðviðhaldoggerðgatnafyrirrúmar
117mkr.Bókfærtverðeignaerurúm
irfimmmilljarðar.ÍfréttfráSeltjarn
arnesbæsegiraðljóstmegiveraað
íbúaráNesinukunnaaðmetaábyrga
framkvæmdastjórníbæjarmálefnum
ogóeigingjarntframlagbæjarstarfs
manna,eníárlegriþjónustukönnun
Capacentkomframað91%íbúaeru
ánægðirmeðbúsetuskilyrðin.

Að við halda 
fjár hags leg um stöð ug leika 

„Ársreikningurinn sýnir góða
stöðuSeltjarnarnesbæjarogþaðvil

égþakkagóðusamstarfiviðstarfs
menn og íbúa bæjarins,” segir
ÁsgerðurHalldórsdóttirbæjarstjóri
ísamtaliviðNesfréttirogbætirvið
aðstefntséaðþvíaðskilaennbetri
árangriírekstrifyriryfirstandandi
ár.,,Viðlækkuðumútsvarið1.janúar
sl.niðurí13,66%,enþaðhefurávallt
veriðstefnaSeltjarnarnesbæjarað
haldaálögumílágmarki.Fjárhagsá
ætlunfyrirárið2014gerirráðfyrir
hallalausumrekstriogáframverð
ur fylgstmeðframvinduíafkomu
þróunánæstumisserumþannigað
unntverðiaðnáþeimmarkmiðum
sembæjarstjórnhefursettsérum
aðstandavörðumgrunnþjónustu
við íbúana en halda þó þeim fjár
hagslega stöðugleika, sem hefur
einkenntreksturbæjarfélagsinsum
langtskeið.“

Fræðslu mál in fjár frek ust
Ásgerðursegiraðfræðslumálséu

stærstimálaflokkurinnírekstrisveit
arfélagsinsogáeftirkomiíþróttaog
æskulýðsmál.„Viðhöfumlagtkapp
á að hlusta á óskir fjölskyldufólks
íbæjarfélaginuogbeittokkurfyrir
virkusamstarfibæjarstjórnar,starfs
mannabæjarfélagsinsogíbúaíþví
skyniaðgeragottsamfélagbetra,”
segirÁsgerðurHalldórsdóttirbæjar

stjóri.Húnnefnirsemdæmiumþetta
að Seltjarnarnesbær sé eitt fárra
bæjarfélagasembjóðiöllumnáms
mönnum,semþessóska,sumarstarf
íáttavikur.Áþaðjafntviðumgrunn
skólabörnfrá8.bekksemháskóla
nemendursemeigalögheimiliáNes
inu.„Þettaframtakerhlutiafstefnu
bæjarinsíforvarnarmálumenþað
skiptirokkurmikluaðunglingarséu
ískipulögðustarfihlutaafsumrinu.Í
þessusamhengivilégvekjaathygliá
frábærriniðurstöðunýrrarrannsókn
arhjáRannsóknumoggreiningusem
sýniraðreykingareruóþekktarmeð
algrunnskólanemaáSeltjarnarnesog
áfengisneyslaheyrinánastsögunni
til.Þettaheitiraðnáárangir í for
vörnum,”segirÁsgerðurogkveðst
stoltafunglingunumáSeltjarnarnesi.

Margfaltbetriafkoma

OPIÐ
allan sólarhringinn

á Eiðistorgi



Skipulagsogmannvirkjanefnd
Seltjarnarness leggst eindregið
gegnþeimfyrirætlunumsemnú
eruuppiumþrenginguumferðar
umMýrarogGeirsgötuoghvet
urskipulagsyfirvöldReykjavíkur
borgartilaðkomameðraunhæf
arlausniráþeimumferðarvanda
semaugljóslegablasirviðáþessu
svæði.

Skipulagsogmannvirkjanefnd
in telur að mörgum spurningum
séósvaraðvarðandiþettamálog
einnigumhverfiHringbrautaríljósi
fyrirhugaða stórbygginga Lands
spítalansviðHringbraut.Þessum
spurningum hafi fjölgað eftir að
Holtsgönghafiveriðfelldúráður
kynntu svæðisskipulagi. Í bókun
mannvirkjanefndarsegiraðerfitt
séaðsjáhvernigþærsamgöngu

æðarsemhafamestaþýðingufyr
iríbúaSeltjarnarnesseigiaðgeta
sinntþeirriumferðsemfyrirsjáan
legeríframtíðinni.Þettaeigibæði
viðvenjulegaraðstæðurogeinnig
ef upp komi ástand sem krefst
skjótrarhóprýmingar.ÞórðurBúa
sonskipulagsstjóriSeltjarnarnes
bæjartekurundirþettaogsegirað
meðbreytingumáþessumgötum
verði þær ekki jafngóður kostur
fyrirSeltjarnarnesefrýmaþyrfti
bæjarfélagið. Því þurfi að skoða
ölláformumbreytingaráþessum
leiðumíljósiþessaðfólkúröðrum
byggðumþurfiaðeigaleiðígegn
umborgina.
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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

Betrisamgöngur
Leið ari

Þurfum við að fara 
sjóleiðina til Reykjavíkur?

Nesbúinn

Seltjarnarneserumlukiðsjóáþrjávegu.Einatengingþessvið
annaðfastlanderEiðið.UmþaðliggjaleiðirSeltirningatilogfrá
heimabyggðsinni.AnnarsvegarumNesveginnsemeríbúðagata

íVesturbænum.GatasemendarviðÆgissíðunaaðraíbúðagötusem
ligguríáttaðSkerjafirði.HinleiðinerumEiðisgrandanninnáHring
brauteðalengratilNorðursinnáMýrargötu.Hringbrautinerbæði
umferðarogíbúagatasemklýfurVesturbæReykjavíkur.Þvíhefurverið
rættumaðtakmarkaumferðumhanameðeinhverjumóti.Mýrargatan
tengistSæbrauteinniaðalumferðaræðReykjavíkurígegnumGeirsgötu
semliggurumsvæðigömluhafnarinnar.Aðundanförnuhefurumhverfi
Mýrargötunnarveriðaðbreytast.Þarhafaskotiðrótumhótelogveit
ingastaðirognúerrættumauknaíbúðabyggð.Þaðkallaráaðumferð
umhanaverðuraðtakmarka.

BæjaryfirvöldáSeltjarnarnesihafaáhyggjurafþessariþróun.Með
hennierveriðaðþrengjaaðsamgöngumálumíbúaáNesinuaðekkisé
talaðumflóttaleiðirefnáttúruhamfarireðaóvæntiratburðirsteðjaað.Í
ljósiaðstæðnaerekkihægtaðtakmarkamöguleikaSeltirningatilþess
aðkomastútbyggðalagisínufrekarenorðiðer.Þettakallaránánasam
vinnuSeltjarnarnesbæjarogReykjavíkurborgarumskipulagsamgangaí
Vesturhlutaborgarinnar.Hugsanlegaþarfaðdragaframhugmyndirum
aðsetjaMýrargötunaístokkeðafinnaaðrarhugsanlegarniðurgrafn
arleiðir.Þaryrðiumstórtverkefniaðræðasemfremurverðurunnið
ááratugenáeinuári.Enguaðsíðurernauðsynlegtaðhefjasthanda
núþegaraðkomaásamvinnuogfaraaðleitalausna.Síðangætufram
kvæmdirhafistsemgefaverðureinhverntíma.Máliðeraðvestastihluti
höfuðborgarsvæðisinssemeftilvilláeftiraðverðaaðeinusveitarfélagi
verðiekkieinangraðurfráöðrumhlutumþess.

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

Aðalfundur 
framundan?

Heildarlausn í 
rekstri húsfélaga.

ÞrengingMýrar-og
Geirsgötuóraunhæf

Bæjarmörk Seltjarnarness og Reykjavíkur.
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SkólasafnMýróstóðfyrirmjög
spennandispurningakeppnium
valdarithöfundaogbækurþeirra
íapríl.Nemendurí4.til6.bekkj
umfenguaðvitanöfnhöfundaog
verkafyrrívetursvoþeirgætu
lesiðbækurnarogundirbúiðsig
KeppninvaríandaÚtsvars,með
hraðaspurningum,vísbendinga
spurningum,leiknumorðumog
aðlokumvölduliðinrithöfundog
gátuþáleitaðtilbekkjarinsmeð
aðstoðviðaðsvara.

Hörðkeppnivarámilli6.LBÞ

og6.KH.Bæðiliðinvoruvelles
inogúrslitinréðustekkifyrrená
lokamínútunum.Enaðlokumvoru
þaðnemendurí6.LBÞsemstóðu
uppisemsigurvegarar.Keppendur
6.LBÞvoru:Cristina,Kári,Hrund
ogvaramennvoruKolbrúnogStef
án.Fyrirhönd6.KHkepptuOktó,
AnnaogÓlöfKristrún,varamenn
voruRutogKjartan.Vinningslið
iðfékkverðlaunapeningogfærtil
varðveislufarandbikarsemkeppt
verðurumaðári.

Tugirþúsundasöfnuðustátón
leikumtilstyrktarEndurhæfing
ardeildGrensásáuppstigningar
dagenþástiguástokkþríröflug
irkórarundirstjórnInguBjargar
Stefánsdóttur, tónmenntakenn
araogstjórnandaíFélagsheimili
Seltjarnarness.

Tilgangurinn var fjáröflunar
skemmtunfyrirendurhæfingardeild
Grensásenþarsöfnuðusttugþús
undakrónasemeigaánefaeftirað

komaígóðarþarfir.Kórarnirsem
komuframvoruLitlusnillingarn
irsemeruumþaðbil60talsins,
MeistariJakobsem16ungmenni
skipa,Gömlumeistararnirsemeru
alls15aukhljóðfæraleikaraogein
söngvara.Kórfélagarsáuumveit
ingasölu í hléi og söfnuðu líka í
bauka.Félagsheimiliðvarfulltútúr
dyrumogþarríktieinstökstemning
meðalgestasemtónlistarfólks.

SpurningakeppniíMýró

www.isbillinn.is

Aðra hvora helgi í allt sumarAðra hvora helgi í allt sumar

Sjá nánar áætlun og vöruúrval á www.isbillinn.is

Við erum á Facebook
www.facebook.com/isbillinn

Heitasti pinni ÍsbílsinsBara í Ísbílnum

Margar gerðir af gómsætum ís 
sem fást hvergi nema í Ísbílnum.

Ís fyrir alla

Ís fyrir fólk með ofnæmi, sykursýki, 
mjólkuróþol og þá sem eru að 

passa upp á línurnar.

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

Sumar er Sangria
Komdu á Tapas barinn og smakkaðu á sumrinu.

Glas 1.190 kr.
Kanna, 1 l  3.190 kr.

Láttu það eftir þér, vertu frjáls, njóttu lífsins.

Ísköld Sangría, stútfull af ferskum ávöxtum
með Fresita jarðaberjafreyðivíni, appelsínusafa

og leyniblöndu af sterku áfengi og líkjörum.

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

Grunnskólanemar á Seltjarn
arnesireykjahvorkieðadrekka.
ÞettakomframímáliJónsSigfús
sonar framkvæmdastjóra Rann
sóknaoggreiningaríkynninguá
niðurstöðumnýrrarrannsóknar
fyrirstarfsfólkSeltjarnarnesbæjar
nýverið.Þarkemurframaðreyk
ingarhafiveriðóþekktarámeðal
grunnskólanemaáSeltjarnarnesi
undanfirnþrjúárogáfengisneysla
heyrinánastsögunnitilámeðal
þessaaldurshóps.AðsögnJónser
árangurinneinstakurfyrirsveita
félagiðsemáttiíákveðnumvanda
að þessu leyti fyrir nokkrum
árum. Hann segir mikilvægt að
byggja forvarnarvinnu á niður
stöðumogslakahvergiá.

Samskonarmælingarhafastaðið
yfiríum15árogeruniðurstöðurn
arafarþýðingarmiklarfyrirSeltjarn
arnesbæ,semhefurunniðstórsigur
ívímuefnavörnummeðmarkvissu
átaki.Fyrirnokkrumárumbartals
vertáreykingumogjafnveldrykkju
ámeðaleldrigrunnskólanemaog

varafþvítilefnisetturáfótöflug
ursamráðshópuráNesinuáárinu
1998enþávarástandiðhvaðverst.
Ásgerður Halldórsdóttir núver
andi bæjarstjóri varð forstöðu
maðurhópsinsoghefurgegntþví
starfialltfrábyrjunogeinnigeftir
aðhúntókviðstarfibæjarstjóra.
UngmennafélagvarstofnaðáNes
inufyrirnokkrumárumenþaðvar
hluti af þessu forvarnarverkefni
ognúhefurveriðákveðiðaðopna
sérstaktungmennahúsáNesinuá
komandihaustienþaðverðurætl
að öllum ungmennum 16 ára og
eldri. Þar mun m.a. verða í boði
skemmtidagskrár, fræðslukvöld,
klúbbarognámskeiðshald.Sigrún
HvanndalMagnúsdóttiryfirfélags
ráðgjafibæjarinserverkefnastjóri
hópsins. Hún segir þennan góða
árangurmegiþakkaeftirfylgnisam
ráðshópsins.Húnsegirþettavera
langhlaupsemkrefjistþolinmæði
ennúsésamfélagiðaðuppskera
ríkuleganárangur.

Einstakurárangur
ívímuvörnum

SkólalúðrasveitináSeltjarnar
nesier45áraumþessarmundir.
Fjölmennirvortónleikarhennar
íSeltjarnarneskirkjuádögunum
voruþvíumleiðafmælistónleikar
áþessumtímamótumhennar.

Mikillfjöldinemendakomfram
átvennumvortónleikumskólans
enaðþeimloknumhófustafmæl
istónleikar lúðrasveitar skólans
þarsemvandaðvartilfjölbreyttr
arefnisskrár.BæðiAogBsveitir
lúðrasveitarinnarspiluðáafmælis
tónleikunumundirstjórnKáraHún
fjörðEinarssonar,enhannhefur
leittlúðrasveitarstarfiðsíðastliðin

25ár. Í tilefni afmælisins afhenti
Baldur Pálsson, fræðslustjóri,
sveitinni500.000krónuraðgjöftil
starfsinsf.h.bæjarstjórnarSeltjarn
arnessogþakkaðiKáraogmeðlim
umsveitarinnarfyriröflugtogskap
andistarf.Ívorerunákvæmlega45
árliðinsíðansveitinfórísittfyrsta
ferðalag en þá var áfangastaður
innBorgarnes.Ívorætlarsveitin
aðbregðaundirsigbetrifætinum
ogheimsækjaskólahljómsveitinaí
Stykkishólmioghaldameðheima
mönnum tónleika sem fram fara
sunnudaginn26.maí.

Skólalúðrasveitin
45ára

Sævar
Bíla- og bátarafmagn

Sími 561-1466 - Kirkjubraut 13, Seltjarnarnesi ra
fm

ag
n@

m
i.i

s
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„Ég geri ekki miklar kröfur til
ykkaríbæjarstjórninni,“sagðigóð
urvinurminnviðmigfyrirtæpum
þremurárumoghannbættivið:„Ég
vilaðeinsaðálöguráokkurbæjar
búaséuhófsamar,sameiginlegum
fjármunumokkarsévariðafskyn
semi,skólarnirséutilfyrirmyndar
ogstaðiðsévelaðverkiíþjónustu
viðþáeldri.“

Þaðhefurlangtífráveriðeinfalt
fyrirokkursjálfstæðismennímeiri
hluta bæjarstjórnar að uppfylla
þessarkröfur.Viðhöfumþurftað
takatilhendinni ígóðusamstarfi
viðstarfsmennbæjarinsogísáttvið
bæjarbúa.Enviðerumaðuppskera.

Á liðnu ári skilaði bæjarsjóður
okkarSeltirninga229milljónakróna
afgangi.Meðaðhaldi,útsjónarsemi
ogþaðsemmargirkallagamaldags
íhaldssemi,tókstaðskilamunbetri
árangriírekstriokkargóðabæjarfé
lagsenvonirstóðutil.

ViðSeltirningarnutumþessað
útsvarstekjurvoruhærrienáætlan
irgerðuráðfyrir,þráttfyrirlækkun
útsvarsprósentu.Ásamatímatókst
okkuraðtryggjalægriútgjöld,en
reiknaðvarmeð,ánþessaðgefa

nokkuð eftir í
þjónustu eða
fresta fram
kvæmdum og
viðhaldi. Góð
samvinna við
fjárhagsáætl
unmillistarfs
manna bæjar
ins,stjórnenda
og bæjarfull
trúa skilaði
þessumgóðaárangri,semviðeigum
öllaðverastoltaf.

Allt frá hruni fjármálakerfisins
2008 hefur meginverkefni okkar
í bæjarstjórn verið að koma jafn
vægi á rekstur bæjarsjóðs. Með
skipulegum og markvissum hætti
hefur tekist að tryggja góða fjár
hagsstöðuoglægrigjaldheimtuaf
bæjarbúum. Þessi árangur hefur
ekkiveriðsjálfsagðureinsogdæm
in sanna í rekstri flestra annarra
sveitarfélagaá Íslandi.  Íþví ljósi
erverteraðþakkaölluþvígóða
starfsfólkisemstarfarhjáSeltjarn
arnesbæogleggursigframhvern
dagveitaíbúumbæjarinsgóðaog
vandaðaþjónustu.

Framundanerujákvæðirtímará
Seltjarnarnesi.Ísumarverðurhald
iðáframaðfegrabæinn,vinnaað
viðhaldiogendurnýjungatnaog
gangstétta,ásamtþvíaðsinnanauð
synleguviðhaldiáeignum.Ánæstu
vikummunumviðsjáungaSeltirn
ingavinnaviðaðsnyrtaog fegra
bæinnendaerþað í taktvið lífs
gildiokkaráNesinuaðbjóðaungu

fólkisumarvinnu.
Enekkertersjálfgefiðogviðþurf

umaðhaldavökuokkar.Staðaner
góðogviðþurfumaðtryggjaaðbæj
arbúarfáiaðnjótahennarennfrek
ar.Þaðeríandaokkarsjálfstæðis
mannaaðhugaaðennfrekarilækk
un gjalda um leið og við sækjum
framíþjónustuviðbæjarbúa.

GuðmundurMagnússon
Bæjarfulltrúiogformaðurfjárhags-
oglaunanefndar.

Viðerumaðuppskera

SUMARNÁMSKEIÐ
2013

Námskeið í júní og ágúst
Skráning á vef skólans

www.myndlistaskolinn.is

Vantar 
3ja til 4ra herbergja 

Óskar R. Harðarson
hdl. og löggiltur fasteignasali 

Fasteignasölunni Mikluborg hefur 
verið falið að leita að 3ja til 4ra her-
bergja íbúð á Seltjarnarnesi. Kostur 
ef það væri lyfta eða ekki margar 
tröppur. Um er að ræða sterkar 
greiðslur fyrir réttu eignina.

Nánari upplýsingar veitir
Ólafur Finnbogason, Sölufulltrúi
olafur@miklaborg.is sími: : 822 2307

Guð mund ur 
Magn ús son.

Fjörutíuogtvötonnafgúmmíi
Fjörutíuogtvötonnafgúmmíiþurftitil

endurnýjunarágervigrasvelliSeltirninga
semhefurnúfengiðgagngeraupplyftingu.

Meðþvíaðþéttahannmeðgúmmíefn
inuerumeirilíkuráaðgrasiðsjálfthaldist
heilttillengritíma.Völlurinnhefurveriðí
stöðugrinotkunfrá2005ogþvímikilvægtaðhonumsévelviðhaldið.
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Tærleikiogfeg-
urðíverkumTorfa

Ásgeirssonar

Ásgerður Halldórsdóttir bæj
arstjóri Seltjarnarnesbæjar hef
ur heiðrað Elísabetu Jónsdótt
urfyrirfrumkvöðlastarfenhún
áttifrumkvæðiaðþvíásamtséra
BragaSkúlasyni,ÓlafiEgilssyniog
félagsmálastjórabæjarinsaðboða
til fundarmeðeldrimönnumá
Seltjarnarnesiogheyrahvaráhugi
þeirra lægi varðandi félagslega
samveruogtómstundir.Varöllum
körlum67áraogeldrisentfund
arboðásínumtímaogíframhaldi
afþvífundaðmeðþeimísafnaðar
heimilikirkjunnar.

Áfundinumvarlagtáráðinmeð
frekari viðfangsefni eftir að hafa
heyrt hugmyndir fundargesta og
útfráþessumfundiurðutilnokkr
irhóparkarla.Einnþeirrahittistí
kaffi í safnaðarheimilinu tvisvar
viku,annarhópurhefurfengistvið
ýmiskonarsmíðarísmíðastofuVal
húsaskóla,semHaukurBjörnsson
stýrirogþriðjihópurinnermatar
klúbburoghittistsexsinnumáári
ogeldarsaman.Þettafrumkvæði

Elísabetarbléslífiífélagsstarfeldri
mannaenþeirhafaekkiveriðeins
duglegirogkonuráþeirraaldriað
sækjaþaðfélagsstarfsemíboðier
ávegumbæjarins.Afgefnutilefni
afhenti Ásgerður Halldórsdóttir
Elísabetublómvöndfyrirdugnaðog
ósérhlífniíþessuskemmtilegaverk
efniíkaffisamsætikarlannaíkirkj
unninúfyrirstuttu.

Elísabetheiðruð

Sterkir litir og afger
andi línureinkennamál
verk listamannsins Torfa
Ásgeirssonar, sem opn
ar sýningu í Eiðisskeri,
sýningarsal Seltirninga
í Bókasafni Seltjarn
arness fimmtudaginn
23.maíkl.17.

Algengtgrunnstefímynd
umTorfaeríslensknáttúra
og birta. Varpað er fram
stemmningusemklædder
íbúningtærleika,kyrrðarog
tímaleysis. Myndirnar eru
málaðarmeðolíulitumástriga.TorfiÁsgeirssonerfædduráHúsavík29.
desember1960.HannlaukstúdentsprófifráMenntaskólanumviðHamra
hlíðárið1981ogútskrifaðistfrámálaradeildMyndlistaoghandíðaskóla
Íslandsárið1988.HelstusýningarsemTorfihefurhaldiðerueinkasýningar
íÁsmundarsalárið1993ogíSafnahúsinuáHúsavíkárið1997,samsýningar
íSafnahúsinuáHúsavíkárið1990ogHafnarhúsinuíReykjavíkárið1995.
Allireruvelkomniráopnunsýningarinnar,enhúneropinallavirkadaga
10til19,nemaföstudaga10til17.Aðgangurerókeypis.

Ein mynda Torfa Ásgeirssonar.

HJÁ AÐALSKOÐUN ERT ÞÚ
Í GÓÐUM HÖNDUM 

Snjallt að
kíkja á okkur
á adal.is

Við erum með �órar skoðunarstöðvar á höfuðborgarsvæðinu og eina í 
Reykjanesbæ. Þaulreyndir og þjónustuliprir fagmenn taka á móti þér á 
þeim öllum. Hlökkum til að sjá þig!
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Aðalskoðun, faggildur skoðunaraðili í 19 ár

Reykjavík
Grjóthálsi 10
Sími 590 6940

Reykjavík
Skeifunni 5
Sími 590 6930

Hafnarfjörður
Hjallahrauni 4 
(við Helluhraun)
Sími 590 6900

Kópavogur
Skemmuvegi 6 
(bleik gata)
Sími 590 6935

Reykjanesbær
Holtsgötu 52 
(við Njarðarbraut)
Sími 590 6970

www.adalskodun.is og www.adal.is

Við getum minnt þig á þegar þú þarft að láta skoða bílinn 
á næsta ári. Skráðu þig á póstlistann hjá okkur þegar þú kemur með 
bílinn í skoðun og þú gætir unnið 200 lítra eldsneytisúttekt.

Opið kl. 8-17 virka daga – sími 590 6900 

Elísabet Jónsdóttir ásamt séra Bjarna Bjarnasyni sóknarpresti og 
nokkrum heldri borgurum á Seltjarnarnesi.

Vinsælasti leikurinn hjá
krökkunumíMýróerPógó.

Í páskafríinu voru málaðir
fjórirvellirfyrirleikinnáskóla
lóðinaenfljótlegavartveimur
bættvið.

Pógóslær
ígegn
íMýró



KvenfélagiðSeltjörnvarstofn
að3.apríl1968ogvarðþví45ára
fyrráþessuáriogerfyrstafélag
kvennahéráSeltjarnarnesi.Það
ermjögmargtsemmættiupptelja
af störfum okkar á öllum þess
um árum. Fyrst er að nefna að
Selkórinnerupprunninhjáokkur
meðstofnunkvennakórsersöng
fyrstájólafundiídesember1968.
Kvennakórinnstarfaðiínokkur
ár,varðsíðarblandaðurkórog
hefurveriðþaðsíðan.Kórinnóx
fráokkureinsogbarnsemferúr
föðurhúsum,ogviðerumstoltaraf
þessuafkvæmiokkarersetthefur
svipábæinnfráupphafi.

Við höfum staðið fyrir ýmsum
uppákomum,svosemkaffisöluá
sumardaginnfyrsta,geysivinsæla
stórdansleikfyrstavetrardagþar
semfærrihafakomistaðenvildu
ogjólatrésskemmtunbarnasáum
viðumtilfjöldaára.Meðbreyttum
aðstæðumeruþettaorðnargóðar
minningarumstörfokkar.

Lagt kirkju og skól um lið
Mörgu höfum við lagt lið svo

semskólumogkirkju.Tilmargra
ára veittum við viðurkenningar
fyrirgóðanáranguríhandmennt
íMýrarhúsaskóla,enviðsamein
ingu skólanna þá féll það niður.
Glerlistaverkhöfumviðgefiðíbáða
skólana.Tilkirkjunnarhöfumvið
gefiðýmislegt,svosemfermingar
kirtla,kirkjuklukkur,stólaoggler
listaverkíanddyriásamtfleiru.Á
konudaginnhafakvenfélagskonur
tekiðvirkanþáttíguðsþjónustunni
bæðimeðritningalestri,bænalestri
ogpredikunogséðumveitingar
eftirmessu.Síðustuárhöfumvið
séðumkaffiáhöfundakynninguí
bókasafninufyrirjól.

Jóla gjaf ir til heim il is manna 
á Bjargi

Eittafþvísemhefurveriðárviss
viðburður,fráupphafi,erujólagjaf
irtilheimilismannaáBjargi.Það
hefurmælstmjögvel fyrir,bæði
hjáheimilismönnumogstarfsfólki.
Einnighöfumviðséðumsjóðer
nefnist Hjálparsjóður Seltjarnar
ness.  Í þennan sjóð er hægt að
sækjaefalvarlegveikindiogaðrir
erfiðleikarhafakomiðupphjáfjöl
skyldum.

Viðleggjummikiðuppúrþvíað
ræktaokkursjálfarmeðnámskeið
um,menningarferðum,bæðiinnan
landsogutan,ogekkisístaðvinna
ogverasaman,takatillittilhver
annarrar,verahvetjandiogjákvæð
ar.Kvenfélagskonursóttukvenna
ráðstefnunaNordiskForumíOslo
1987ogíÅboíFinnlandi1994.

Ferð til Cochheim
Haustið2008,þegarfélagiðvar40

ára,fórumviðíeftirminnilegaferð
tilCocheim,semer íMóseldaln
umíÞýzkalandi.Cocheimkastali
varskoðaðurogþarsnæddumvið
kvöldverð,sigldumáánniMoselog
margtfleira.Ásíðastahaustifór
umviðímjöggóðamenningarferð
tilBrusselogBrugge íBelgíuog
enduðumástórriblómasýninguí
VenloíHollandi.Urðumviðmargs
vísariumlandogþjóðBelgaognut
umallraþeirrablómaogrósasem
Hollendingarrækta.Laugardaginn
4.maífylktumviðliðiogfórumí
BruncháVOXrestaurantítilefniaf
45áraafmælinu.

Feng um inni í kirkj unni
Kvenfélagiðhefurveriðáhrak

hólummeðhúsnæðifyrirfundiog
önnurstörf ínokkurár. Síðustu
þrjúárvorumviðábókasafninu,
ennúhöfumviðfengiðinniínorð
ursalkirkjunnar,tilframbúðar,og
munþaðbætamjögaðstöðuokkar
tilstarfa.

Húf ur og vett ling ar 
á litlu börn in

Einsogkomframísíðastablaði
Nesfréttaerumviðaðprjónahúf
ur og vettlinga sem eiga að ylja
nýburumbæjarins.Ljósmæðurá
heilsugæslunnisjáumaðafhenda
gjafirnar,oghefurþettavakiðmikla
athyglibæðihjáforeldrumbarn
annaogstarfsfólkiheilsugæslunn
ar.

Ídageru45konurskráðarífélag
ið.Viðteljumokkurekkihafaverið
neittpúkalegar,gamaldagskerling
ar,einsogyngrikynslóðinheldur
stundum,hjáokkurhöfumviðbrú

aðkynslóðarbilið.Meðokkurhafa
starfaðkonuráöllumaldri,hús
mæður,þingkonurográðherraog
konurúrflestumstarfsstéttum.Við
hvetjumkonurtilaðkynnasérstörf
okkarogvitahvortekkisétilvalið
aðgangatilliðsviðokkur.Viðerum
ekkibaraaðbaka.

Í Kven fé laga sam bandi 
Gull bringu- og Kjós

ViðerumaðilaríKvenfélagasam
bandiGullbringuogKjósarsýslu
semersíðaninnanKvenfélagasam
bands  Íslands, sem eru stærstu
kvennasamtökáÍslandi.

Viðhöldumfundiþriðjaþriðju
dag í mánuði, yfir vetrartímann,
byrjumíseptember.

ÍstjórnkvenfélagsinsSeltjarnar
ídageru:RagnhildurGuðmunds
dóttir,formaðurragnhildurgu@
gmail.com , Erna Kristinsdóttir
Kolbeins,varaformaður,KatrínA.
Ásgeirsdóttir,gjaldkerikatrin@
malland.is,BirnaE.Óskarsdóttir,
ritaribeo@internet.is,BirgitHel
land,meðstjórnandihreinn@inter
net.is, Bjarney Anna Árnadóttir,
meðstjórnandibjarney.arnadott
ir@internet.is og Ingigerður Þor
steinsdóttir,meðstjórnandihilm
arfth@gmail.com

Viðerumþakklátarþeimkonum
semstóðuaðstofnunKvenfélags
insSeltjarnarogminnumstþeirra
semfallnarerufrámeðvirðinguog
þökk.

StjórnSeltjarnar
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Fuglaskoðun á Seltjarnarnesi

Komið með kíki, Jóhann Óli verður með fjarsjá meðferðis

SELTJARNARNESBÆR

Laugardaginn 18. maí 
næstkomandi verður farið 
í fuglaskoðun um Suðurnes 

Seltjarnarness

Lagt verður af stað frá fuglaskilti við Bakkatjörn kl. 13:00 og 
gengið um Bakkagrandann og Bakkatjörn og hring um Suðurnes.

Leiðsögumaður verður Jóhann Óli Hilmarsson, 
formaður Fuglaverndar.

Við hvetjum áhugafólk og aðra náttúruunnendur til að mæta
og skoða fuglalíf á Seltjarnarnesi í byrjun sumars.

Umhverfisnefnd Seltjarnarness

KvenfélagiðSeltjörn45ára

Núverandi og fyrrverandi formenn Seltjarnar: talið frá vinstri 
yfir til hægri; Ragnhildur Guðmundsdóttir, núverandi formaður, 
Sigurbjörg Sigurðardóttir, Edda M. Jensdóttir, Rannveig Ívarsdóttir, 
Sveinbjörg Símonardóttir, Bára Vestmann, Pálína Oddsdóttir og 
Erna Kristinsdóttir Kolbeins.
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Katrín Hall listdansari
og fyrrum stjórnandi
Íslenska dansflokksins
rifjaruppárinsínáSel

tjarnarnesiaðþessusinni.Hún
gerðistungdansarihjáÍslenska
dansflokknumogtókþáttíflest
um uppfærslum á árunum frá
1981til1988.Áþessumtímadans
aðihúnmörgburðarhlutverkog
vann með fjölmörgum danshöf
undum erlendum sem innlend
um.Húntókþáttísöngleikjum,
óperu og leiksýningum á sama
tíma.Árið1986stofnaðihúndans
hópinnParsprototoásamtLáru
Stefánsdóttur dansara og dans
höfundi.SamaársettiParspro
totouppsittfyrstadansverk„En
andinnerveikur“semsýntvar
íHlaðvarpanumogunniðísam
vinnuviðLáruogGuðjónPeder
senleikstjóraogeignmannKatrín
ar. Katrín starfaði í Þýskalandi
semdansarií9áráðurenhúntók
viðÍslenskadansflokknum.Eftir
16árastarfsemlistrænnstjórn
andiÍslenskadansflokksinsstarfar
Katrínnúsjálfsættaðýmsumverk
efnumílistdansinumhérheima
ogerlendis.Nesfréttirsettustmeð
henniáFjalakettinumádögunum.

„ÉgeralinuppáSeltjarnarnesi
frásexáraaldriogáttiheimaáNes
inuþartilaðégfluttiúrforeldra
húsum.ForeldrarmínireruFrank
HallogGuðlaugMagnúsdóttirog
þaubúaennáSeltjarnarnesi.Þau
höfðu búið tímabundið í Árbæn
umogvíðaríReykjavíkþegarþau
réðustíaðbyggjasérraðhúsvið
Barðaströndina á Seltjarnarnesi.
Íþádagafluttifólkoftastinnum
leiðogþaðgat.Einsvarmeðokk
ur.Viðfóruminníhálfkláraðhúsið.
Margtvarhráttogófrágengið.Ég
eignaðistfljóttkunningjaíhverfinu.
Þetta voru skemmtilegir krakkar
ogyndislegtaðalastuppíþessu
umhverfi.ÉggekkíMýrarhúsaskóla
ogsvoseinnaíValhúsaskóla.Við
stelpurnarsemáttumheimaþarna
íhúsunumviðBarðaströndinaog
nánastaumhverfifylgdumstalltaf
aðogfórumsamferðaískólanná
hverjummorgni.Þátíðkaðistþað
aðnemendurfóruheimíhádeginu
aðborðahádegismat.Sumarokk
aráttuheimavinnandimæðuren
aðrarekki.Móðirmínvannalltaf
útiogégvarðsnemmalyklabarn.
Líklegaeittafþeimfyrri.Égátvo
yngribræðurogþeirtókusvolykla
keðjunaíarffrámér.Áttaáreruá
milli okkar systkinanna og erum
viðþvínæstumeinsogþrjúeinka
börn.Égpassaðibræðurmínabáða
mjögmikiðoggekkyngribróður
mínum svona hálfgert í móður
staðendaorðin16áragömulþeg

arhannfæddistogtaldimigvera
orðnanægilegaþroskaðatilupp
eldisstarfa.Éggerðistlíkabarnapía
hjá nágrannahjónum okkar. Þau
voruGuðrúnKatrínÞorbergsdótt
irogÓlafurRagnarGrímssonsem
þáhöfðueignasttvíburadæturnar
DölluogTinnu.“

Föst á að MR væri besti 
skól inn

EftirValótókMRviðílífiKatrín
ar. Nokkuð sem hún hafi einsett
sér. „Þá var ég löngu farin að
stundaballettoghefðieftilvillátt
aðveljamérframhaldsskólasem
væriopnariogveittimeirisveigj
anleikaogrými.Enégvarföstáþví
aðMRværibestiskólinnogþangað
vildiégfara.Égvareiginlegakomin
ívinnuhjádansflokknumáþessum
tímaenGuðnirektorvarsvoelsku
leguraðleyfaméraðveraaðhluta
utanskólatvosíðariveturna.Þótt
Guðnihefðiorðfyriraðgetaver
iðstífurtókhannmérelskulega.
Hannhafðimikinnáhugaálistum
ogþegarhannáttaðisigámetnaði
mínum, ástríðu og eldmóði held
éghreinlegaaðhannhafigertsér
greinfyriraðímínutilfelliþyrftu
skólinnogballettinnaðeigasam
leið og það yrði að finna leið til
þessaðéggætistundaðþettahvað
meðöðru.Égmanaðégkveiðfyr
iraðfaraá fundhansmeðþetta
erindisemsannarlegabrannámér
enhanntókmérmjögvelogsíð
astaveturinnvarégaðmestuutan
skóla.Guðnireyndistmérvelogég
heldaðþessihrjúfleikihanshafi
einkumveriðáyfirborðinu.Hann
kenndimérenskuogvarótrúlega
góðurogskemmtilegurkennari.Ég
skaljátaþaðaðþessiárvorutals
vertstrembinenallthafðistþetta
áendanum.Íslenskidansflokkurinn
varstofnaður1973ogvarþvítæp
lega10áraþegarþettavar.Þetta
voruþvímikilmótunarárog frá
bærtfyrirungandansaraeinsog
migaðfátækifæritilþessaðvinna
meðstofnendumflokksinsogþví
áhugasamaogágætafólkisemkom
aðhonumáþessumtíma.

Auð velt að fara inn á 
nú tíma braut ina 

Enhvaðgerirdansinnsvonaeft

irsóknarverðan.„Listdanserfrem
urunglistgreinhéráÍslandimiðað
viðannarsstaðaríheiminumþar
semlistdansinnásérlangahefð.
Aðmínumatihefurþaðhinsvegar
unniðmeðokkuroghjálpaðokkur.
Hérerþettalistformekkibundiðí
aldagamlarhefðirogþvíaðmörgu
leytiauðveldaraognærtækaraað
þróa það áfram. Nútímadansinn
nýturþessaðþurfaekkiaðsækja
til hefða fyrri alda heldur veitir
rýmifyrirmanneskjulegrinálgun
álistforminu.Aukþesssemmun
áhugaverðara það er fyrir dans
aranaaðfáaðverabeinnþátttak
andiísköpunarferlinueinsoger
þegarsamtímadansverkerusköp
uð.ÞegarégbyrjaðimeðÍslenska

dansflokkinnurðumviðaðsinna
öllumtegundumdansins.Íslenski
dansflokkurinnsettiuppogsýndi
klassísk dansverk en jafnframt
fengumviðtækifæritilaðvinnaað
framsæknum nútímadansverkum
gjarnanmeðhöfundumsemvoru
aðgeragóðahlutiíEvrópu.Oftvar
nú samt gott og nauðsynlegt að
hafaklassískagrunninntilþessað
byggjaá.“Katrínsegiraðþráttfyrir
þannklassískagrunnogsamstarf
viðaðraaðilaá forsendumhans
hafihúnfljóttkomiðaugaámögu
leikaáaðsnúaÍslenskadansflokkn
uminnánútímabrautinaogstækka
markaðssvæði hans. „Þetta var
svonaákveðinútrásarpælingsem
varðtilásamatímaaðÍslendingar

Viðtal við Katrínu Hall

TengslinviðNesið
erusterk

Katrín Hall.



fóru að koma hugbúnaði á fram
færi íöðrum löndum.Þettagekk
sembetur fereftirogvattuppá
sigeftirþvísemárinliðu.Íslander
svofámennt.Viðmjólkummarkað
inneftirákveðiðmagnsýningahér
áÍslandi.Eftiraðbúiðeraðleggja
vinnuogfjármagníuppsetninguá
dansverkiþáersyndaðsýnaþað
eingöngukannski69sinnumhérá
landi.Meðþvíaðfaraerlendisog
sýnaverkinþarerstundumhægt
aðmargfaldasýningarfjöldannog
þarmeðaðnýtafjárfestingunabet
urogaukatekjumöguleikaflokks
inssvoégtalinúekkiummikilvægi
þessaðkomaíslenskrilistáfram
færi.Enþettakostaðieðlilegamikla
vinnuogþaðþurftiaðleggjaplön
framítímann.Éggerðimérgrein
fyriraðslíktmynditakatíma,hlut
irgerastekkiyfirnóttenþettavar
mikilvægurparturafframtíðarsýn
minnifyrirflokkinnogégerstoltaf
árangrinum.“

Ball ett nám er sterk ur 
grunn ur

Katrínsegiraðnámílistdansisé
mjögsterkurgrunurfyrirlífiðsem
slíkt.„Danseykurvitundokkarum
líkamannoghannkennirfólkiaga.
Þáeréglíkaaðtalaumfólksem
lærir ballett eða einhvers konar
dansábarnsaldrienheldurekki
áframeðagerirhannaðævistarfi.
Börn sem læra einhverja undir
stöðuídansiáungaaldrigetabúið
að því alla ævi.“ Katrín segir að
áhugiádansifarialmenntvaxandi.
„Égfinnfyrirþvímeðmargvíslegum
hætti.Þáerégaðtalaumalvöru
danslistáatvinnugrunni.Viðeigum
mikiðafhæfileikaríkufólkisemlagt
hefurmiklaræktviðdanslistina.“
Húnnefnir„DansDansDans“dag
skránasemRíkissjónvarpiðhefur
veriðaðsýnasemdæmi.„Þettaer
mjögvelheppnuðþáttaröðogokk
ar gluggi út til samfélagsins. Við
höfumfengiðúrvalsdansaraíþátt
innsemermjögmikilvægtþvímeð
þessufááhorfendurinnsýninní
okkarheim,okkarlistformoghina
ólíkutegundirdansstíla.Jafnvelfólk
sem undir venjulegum kringum
stæðummyndikannskiekkifaraað

sjádanssýningaruppgötvarígegn
um þessa þætti hvað danslistin
geturveriðáhugaverð,spennandi
ogaðgengileg.Égheldaðfáirhafi
íraungertsérgreinfyrirhversu
marga úrvalsdansara við eigum
héráÍslandi.Nýtthólfhefurver
iðopnaðiídanslistinniogáhuginn
hefurgjörbreyst.Ótrúleguráhugi
semséstekki sístááhorfstölum
–milli4050%landsmannafylgd
ust með þáttunum sem er miklu
meirifjöldienhægteraðfáíleik
húsineðaádanssýningarnokkurn
tímann.Aðsjálfsögðuerekkihægt
aðberaþettatvenntalfariðsam
an. Listformið er þarna aðlagað
aðsjónvarpinusemmiðlienhins
vegar vegna þess að um beinar
útsendingareraðræðaverðaeng
arendurtökurogaðþvíleytinutil
erþettastundaugnabliksinsrétt
einsogíleikhúsinueðaaðstanda
á sviði. Verði mistök koma þau
fyrirauguáhorfendarétteinsog
áleiksviðinu.“

Nýr lífskafli og tæki færi
EftiraðKatrínhættihjáÍslenska

dansflokknumurðuákveðinkafla

skiptiílífihennar.„Já–þaðerrétt.
Núeraðhefjastnýrkafli.Égvar
aðhættaeftir16árastarf.Enég
erekkihættídansinum.Dansinn
erbæðiáhugaverðurogögrandi
miðill.Éghefveriðaðkennavið
Listaháskólannaðundanförnuog
einnigerlendis.Égerlíkaaðsemja
dansverk og setja upp sýningar
ogégverðaðvinnabæðiíÞýska
landiogíSvíþjóðánæstaári.Það
er ýmislegt á teikniborðinu hjá
mér.Núerumviðbæðihjónin,ég
og Guðjón Pedersen eiginmaður
minnfyrrumleikhússtjóriíþessari
stöðueftiraðhafaveriðniðurnjörv
uðnánastí24tímaásólarhringum
árabil.Þettagefurauðvitaðákveðið
frelsienmaðurverðurlíkastöðugt
aðveraaðogátánumþvíþaðer
mikilsamkeppniífaginu.Þaðtekur
tímaaðlagasigaðnýjumlífsmáta.
Enþaðerlíkagamanaðfátækifæri
tilþessaðfáaðstarfaviðþaðsem
maðurhefuráhugafyrirogbrenn
urámanni.Ennýr lífskafligefur
nýtækifæri.“


Tengsl in eru sterk

Það átti ekki fyrir Katrínu að

liggja að ílengjast á Seltjarnar
nesi.„Éggiftisteiginlegaútísveit
enþaðskrítnaviðþaðeraðsveit
inmíneríMiðborgReykjavíkur.Í
miðriKvosinni.Guðjónmaðurinn
minnerfædduroguppalinnnyrst
í Suðurgötunni og hefur átt þar
sínheimkynniallatíð.Áhorninu
áSuðurgötuogTúngötuogþetta
erættaróðalfjölskylduhans.Þess
vegnatalaégumaðhafagifstútí
sveit.Gifstburtúrbænummínum.
EnforeldrarmínirbúaennáNes
inuogégkemoftþangað.Nokkrar
æskuvinkonurmínareruennNes
búarog tengslinviðmínagömlu
oggóðuheimabyggðerumikilog
góð.Enguaðsíðurþáerégeinnig
mikilmiðbæjarrottaendabúinað
vera mörg ár í hringiðunni þar.
Kvosinhentarmérveltilbúsetu.
Viðerumbúinaðgeraokkurbak
garðogviðfinnumekkimikiðfyrir
hinusvokallaðamiðborgarónæði.
HvortégmyndiennbúaáNesinu
hefðiégekkigifstáóðaliðíKvos
inni.Veitþaðekkienþaðgætivel
verið.Tengslinerusterkogþaðaná
éggóðarminningar.“
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Sími 414 9900 www.tekkland.istekkland@tekkland.isHoltagarðar AkureyriReykjavíkurvegurBorgartún

.
Samanburður á verðskrá aðalskoðunar bifreiða undir 3.500 kg að 

leyfðri heildarþyngd, skv. vefsíðum fyrirtækjanna 15. apríl 2013

8.945

10.320

9.600

Tékkland

Aðalskoðun

Frumherji

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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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

NemenduríMýróvinnaaðmjög
fjölbreyttumverkefnumískólan
um.Mestafjölbreytnierílistog
verkgreinum að öðru ólöstuðu.
Í tónmennt læra nemendur um
hinaýmsutónlistarstílaogsyngja
ogdansa.Þáerfarinafstaðhin
árlega stuttmyndakeppni, sem
Inga Björg tónmenntakennari
stendurfyrir,enúrslitverðakunn
gerðávorhátíðinni.

Íheimilisfræðinnilæranemendur
umhollustumatvæla,endurvinnslu
ogmoltugerðaukþessaðbakaog
elda.Ítextílmenntinnierfjölbreytn

in mikil. 6. bekkingar hanna og
prjónahúfu,fjórðubekkingarlæra
umendurnýtinguoggerabrúðuúr
gömlumsokk.Eittverkefniðersér
legavinsæltenþábúanemendur
sértilsinneiginbangsaogsauma
ogprjónaáhannfötaðvild.Saum
uð eru  rúmföt og í smíðinni er
smíðaðrúmhandabangsa.Þareru
aukþesssmíðuðtillyklahús,spegl
ar,minnistöflurogsnagar.Ímynd
menntlæranemendurþrívíddar
teikninu,vinnaíleirogmála.Svona
mættilengitelja

 

 

 

Kæri Seltirningur, 

Seltjarnarnesbær ætlar að halda tölvunámskeið fyrir 60 ára og eldri. 

Á námskeiðinu verður kennt á forritið Word, fara inn á veraldarvefinn, 

senda tölvupóst og ýmislegt fleira sem gæti verið hentugt að kunna. 

Áhersla verður lögð á að þekking aukist svo að hægt sé að nota 

tölvuna sem afþreyingar- og samskiptatæki. 

Í boði verða 3 grunnnámskeið, sem henta vel fyrir þá sem hafa litla 

sem enga reynslu af tölvum. Þau verða haldin: 
• 10. til 20. júní 

• 24. júní til 4. júlí 
• 8. til 18. júlí 

 
Einnig ætlum við að bjóða upp á eitt framhaldsnámskeið, sem hentar 

vel fyrir þá sem hafa náð góðum tökum á ofantöldum atriðum. Það 
verður haldið: 

• 22. Júlí til 1. ágúst 
 

Hvert námskeið er 2 vikur í senn og er kennt frá mánudegi til 
fimmtudags frá kl. 10 til 12.  

Seltjarnarnesbær býður upp á þessi námskeið þér að kostnaðarlausu 
og er kennslan í höndum sumarstarfsmanna bæjarins.  

Námskeiðin verða haldin í tölvuveri Mýrarhúsaskóla. 

Skráning fer fram í síma 5959-100 í þjónustuveri 

Seltjarnarnesbæjar. 

 

Hlökkum til að sjá ykkur! 

Leiðbeinendur tölvunámskeiðsins 

SkapandistarfíMýró

Steinsmiðjan Mosaik
Hamarshöfða 4 - 110 Reykjavík - sími 587 1960 - www.mosaik.is

Mikið úrval - Gerið verðsamanburð

Legsteinar og fylgihlutir
Frí uppsetning á höfuðborgarsvæðinu

og frí sending út á land
á öllum keyptum legsteinum

Auglýsingasími: 511 1188
www.borgarblod.is



Nes frétt ir 11

ÉghefaldreiáttheimaáSeltjarn
arnesi,enéghefveriðnágrannium
árabil.Égfóraðsækjasundlaug
inaþar,afþvíaðhúðmínmældist
meðofnæmifyrirvatninuíVestur
bæjarlauginni.Síðankomskokkið
ogíframhaldiafþvívatnsleikfim
in,þegarhúnhófst.Þásækiégjóg
aðáSkólabraut.Áþennanhátthef
ég kynnst á Seltjarnarnesi virku
samfélagi. Ég öfunda Seltirninga
afþví.Fyriralllönguvarégífor
ystuíbúasamtakaVesturbæjar.Nú
verðégyfirleittekkivarviðstarf
þeirraogreyndarekkineinnbæj
aranda,þarsemégáheimavestast
íVesturbænum.

ÉgstarfaíJLhúsinu,íReykjavík

urakademíunni.Þarrekégfyrirtæk
iðLýðræðissetriðehf.Þaðkynnir
aðferðir við atkvæðagreiðslu og
kosningu,semeruöðrumaðferð
umfremri,svoégsegisjálfurfrá.
Þær heita raðval og sjóðval. Við
sækjumst eftir frekari reynslu af
aðferðunum, enda er hvert nýtt
dæmitilskilningsauka.Aðferðirnar
mánotatilaðnálgastniðurstöðu,
enendanlegafgreiðslamálsinsget
urfariðframeftirsemáður.Með
þvíaðviðhafasjóðvaláSeltjarn

arnesitrúiég,aðgóðurfélagsandi
megivarðveitast.

Fyrir nokkrum árum kynnti ég
ráðamönnum Reykjavíkurborgar
sjóðval.Þeimvirtistlítastveláað
notaþaðviðaðmótamál,áðuren
fráþeimyrðigengiðtilafgreiðslu,
enfyrrenvarðivoruþessirráða
mennhorfnirúrsínumstöðum.Ég
hefekkilagtíaðflytjamálmittaft
uráþeimvettvangi.Éghefáhuga
áaðkynnanefndarmönnumáSel
tjarnarnesi sjóðval. Það er best

aðgeraátímum,þarsemekkier
aðkallandiaðreynaaðferðina.Við
skátarlærðumeinmitthjálpívið
lögum, þegar ekkert var að, en
ekkiáslysstað.Þaðermeiramál
aðskýraþettaenNesfréttirrúma.
ÁvefsíðuSeltjarnarneskaupstað
armáfinnasjóðvalbeturskýrtog
hvernigéghugsamérkynninguna.
SvoerégtilviðtalsíLýðræðissetr
inuásamtaðstoðarmannimínum
ArnþóriHelgasyni.

AðbúaáSeltjarnarnesi
EftirBjörnS.Stefánsson.

Þærvoruhverannarribetri
myndirnarsemsendarvoruinn
íljósmyndakeppninnisemSel
tjarnarnesbærefnditilítilefni
afFjölskyldudeginumíGróttu
13.aprílsíðastliðinn.

Dómnefndinnivarmikillvandi
áhöndumenkomstaðþeirrinið
urstöðuaðmyndinHrúðukerling
íGróttueftirGerðiÚlfarsdóttur
skyldiberasigurúrbýtum.Mynd
inþykirfangahiðglaðværaand
rúmsloftsemríktiáGróttudegin
umáfrumleganogkómískanhátt
aukþessaðvísatilfjölskrúðugs
lífríkisífjörunniviðGróttu.Sel
tjarnarnesbæróskarvinningshaf
anuminnilegatilhamingjumeð
sigurinnenhúnhlýturaðlaunum
Ljósmyndabók frá Ljósmynda
vörum,þarsemhúngeturlátið
prenta út tíu myndir og fengið
innbundnaríbók.

Hrúðurkerling
Gerðarsigraði

Þrjú reiðhjól eru í óskilum hjá 
Áhaldahúsi Seltjarnarness. 

Upplýsingargefur
JónIngvarJónasson

ísíma5959185

Reiðhjól í óskilum!
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Hannheilsaðinúekkihlýlega2
maí,dagurinnsemeldriborgarar
fögnuðusumarkomunnioghéldu
hátíð.Enmeðsólísinnioggleðií
hjarta átti um 50 manna hópur
ánægjulegakvöldstund.Íboðivar
maturfráGrillvagninum,bæðilamb
ogkalkúinnmeðöllutilheyrandi.
UngogupprennandisöngkonaUnn
urEggertsdóttirsöngviðundirleik
föðursínsEggertsGuðmundssonar
ogstjórnuðuþaujafnframtfjölda
söng.ÁrniNorðfjörðþandinikkuna
oglékfyrirdansi.Fluttvoruljóðog
gamanmál,mikiðsungiðogdansað
frameftirkvöldiogvarþaðeinróma
álitþátttakendaaðkvöldðhafiverið
hinbestaskemmtan.

Dagskrá félagsstarfsins næstu
dagaogvikurverðurmeðnokkuð
hefðbundnu sniði. Þó má aðeins
minnaáeftirfarandi:

16.maí/fimmtudagur.Félags
vistsalnumSkólabrautkl.13.30.

21.maí/þriðjudagur.Spjallmeð
hjúkrunarfræðingi salnum Skóla
brautkl.10.00.

22.maí/miðvikudagur.Síðasti
handavinnudagurinnívetur.

22. maí/ miðvikudagskvöld.
Yngriogeldri.Gamansamankvöld
stundíSelinukl.20.00.

23. maí / fimmtudagur. Bingó
salnumSkólabrautkl.13.30.

27.og30.maíþ.e.mánudagog
fimmtudagfellurjóganiðurvegna
uppsetningaráhandverkssýningu.

Síðustu dagar leirnámskeiða,
gleroglistasmiðjueruísamráði
viðleiðbeinendur.

Boðið verður upp á tölvunám
skeiðeinsogundanfarintvösum
ur.Námskeiðinerubæðibyrjenda
námskeið og fyrir lengra komna.

Einsogáðureruþaðkrakkar frá
Unglingaráði Selsins sem sjá um
þessinámskeið.

HANDVERKSSÝNING
31. maí og 1. júní,  þ.e.

föstudagur og laugardagur.
Handverkssýningeldribæjarbúaá
SeltjarnarnesiísalnumSkólabraut
35.Sýningineropinfrákl.14.00–
18.00báðadagana.Margtfallegra
ogforvitnilegramuna.Allirhjart
anlegavelkomnir.Kaffisalaog
vöfflur.

SUMARFERÐIN er svo fyrir
huguðfimmtudaginn27.júní.Til
stenduraðfaraíLandmannalaug
ar.Fariðverðurtiltölulegasnemma
dags og komið heim að kvöldi.
Skipulagningerfarinafstaðogallar
upplýsingarættuaðliggjafyrirum
mánaðamótinenþágeturskráning
hafisthjáKristínuísíma8939800.

Núferaðlíðaaðlokumeiginlegr
arvetrardagskrárhjátómstundaog
félagsstarfinu.Ýmislegtverðurþó
ádöfinniísumar.Viðfáumeins
ogundanfarintvösumuraðnjóta
starfskraftaUnglingaráðsogkrakka
frábæjarvinnunni.Tilstendurþví
aðhaldaútigönguhópum,botsía,
félagsvist,bingói,púttiásamtýms
umöðrumuppákomum.Jógaheld
ur sínum tíma í sumar og einnig
verðurkaffiíkróknumallavirka
dagakl.10.30.Þegarlínurskírast
ogdagskráliggurfyrirnúíbyrjun
júnímunuverðagefarútnánari
upplýsingarogtímasetningarbæði
um sumarferðina og dagskrána
framundan.

GLEÐILEGTSUMAR

FÉLAGSSTARF
ELDRIBÆJARBÚA

U M H V E R F I S H O R N I Ð

Umhverfisnefndsendimargnotainnkaupapokaá
öllheimiliáSeltjarnarnesifyrirsumardaginnfyrsta.
Meðþessuerumhverfisnefndaðhvetjabæjarbúatil
aðdragaúrnotkunáplastinnkaupapokum.Plaster
einmestaumhverfisváinídag.Unnteraðfestakaupá
margnotainnkaupapokumímörgumstórmörkuðum.

Hundabannávarptíma
Frá og með 1. maí til 15. júlí er óheimilt með

ölluaðhafahundaogkettiínámundaviðvarpstaði
fugla. Öllum eigendum skráðra hunda á Seltjarnar
nesihefurveriðsentbréfvegnaþessa.Einnighafaver
iðbirtarauglýsingaríNesfréttum,Vesturbæjarblaðinu
ogReykjavíkurblaðinu.

Íseinnitíðhefurkattaoghundaeignbæjarbúaaukistverulega.Þvíer
mikilvægtsemaldreifyrraðeigendurdýrannavirðiþærreglursemsettar
hafaveriðtilverndarumhverfiogfuglavarpi.Lausagangahundaeralltaf
óheimiláSeltjarnarnesi,enekkiersvovelaðallirhundaeigendurvirði
þaðbann.Töluverterkvartaðyfiróþrifnaðivegnahundaogekkisíðurer
kvartaðvegnaágangskattaígörðum.Fuglarhverfaúrgörðumþarsem
kettireru.Þvíerukattaeigendurhvattirtilaðsetjaáþábjöllu.Þvímið
urhorfumviðuppákettiveiðalitluandarunganaífjöruborðinuávorin.
Einnigáveturnaþegarbæjarbúareruaðgefafuglum.Þærraddirgerst
háværarihinsíðariáraðsetjaberiskýrarireglurumlausagöngukatta.

Margirhafaofnæmifyrirgæludýrum,sérstaklegaköttum.Ofnæmisvald
arfrágæludýrumfylgjapróteiniíhúðflögumþeirra,munnvatni,þvagiog
saur.Umeraðræðasmáaragnirsemþyrlastauðveldlegaupp.Áreitiðer
mestádvalarstaðdýranna,enrannsóknirnarsýnaaðofnæmisvaldarnir
berastauðveldlegaum,t.d.meðfólki,ástaðiþarsemgæludýrhafaaldrei
komið.

Íbréfitilumhverfisnefndarínóvember2011segirJóhannÓliHilmars
sonformaðurFuglaverndar„ReglurumhundaáSeltjarnarnesierusístof
harðaraðmínuviti,þarerhagurfuglannahafðuraðleiðarljósi.Þaðáekki
aðrýmkareglur,miklufrekaraðfylgjabetureftirþeimreglumsemgilda.
Uppfræðaþarfhundaeigendurumskaðaþannogtruflunsemhundargeta
valdiðmeðalfuglanna.Éghefhvaðeftirannaðorðiðvarviðfólkmeð
lausahunda,bæðiheimamennenekkisíðurfólksemkemurlangarleiðir
ogsleppirhundumánþessaðhafataumhaldáþeim.Þessirhundarvaða
jafnvelífuglaviðBakkatjörn,leikasérfrjálsiráKotagrandaogfælafugla.
Hundarþurfaaðfáaðhlaupaaðeinsoghreyfasigogteygja,enþaðþarf
aðgerastástöðumsemhentatilslíks.Hundaeignervaxandiogeinkum
þóásóknfólksaðviðrahundanaáNesinu.Efslakaðyrðiáklónniyrði
fljóttófremdarástand.“

F.h.umhverfisnefndar,
MargrétPálsdóttir,formaður.

Innkaupapokar

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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MeistaraflokkurGróttuhefurnú
hafiðleikí2.deildÍslandsmótsins
ífótbolta.Fyrstileikurliðsinsvar
ámótiÍRíBreiðholtinuþarsem
Gróttumenntöpuðuádramatískan
hátt á móti ÍR í fyrsta leik 01.
Gróttuliðiðereinnigkomiðíþriðju
umferð Valitorbikarkeppninnar
eftiraðhafa lagt fjórðudeildar
liðKHogStálúlfsaðvelliífyrstu
tveimur umferðunum. Nesfréttir
heyrðuhljóðiðíÓlafiBrynjólfssyni
þjálfaraliðsinsogGuðmundiMart
einiHannessynifyrirliðaenÓlafur
tókviðGróttuliðinusíðastahaust
meðJensElvarSævarssonsérvið
hliðsemspilandiaðstoðarþjálfara.
Ólafursegirundirbúningliðsins
hafagengiðvelíveturogaðmenn
séuklárirísumarið.

„Veturinn reyndist okkur góð
urogviðmisstumvarlaúræfingu
vegnaveðurs.Mennhafalagthart
aðsérogeruígóðustandieinsog
sagt er. Liðinu hefur gengið vel í
þeimleikjumsemviðhöfumspilað
ogekkimágleymafrábærriæfinga
ferðsemviðfórumtilSvíþjóðarum
páskana.“Ólafurhefuráferlisínum
þjálfað hjá Val og Breiðablik svo
viðspyrjumhvernighonumlíkiað
starfahjáGróttuáSeltjarnarnesi?
„Hérermjöggottaðveraogaðstað
anogumgjörðinhjáGróttueinsog
hjáúrvalsdeildarliði.Hvaðhópinn
varðaraðþávorufyrirmargirgóðir
leikmennognokkrirhafasvobæst
viðívetur.Gróttaáeinnigmarga
ungaogefnilegaleikmennsemég

fékktækifæritilaðvinnameðísér
stökumafrekshópívetur.“

Spáð fimmta sæti
Í spáþjálfaraog fyrirliða félag

annaí2.deildvarGróttuspáð5.
sætisemkommörgumáóvartmið
aðviðgottgengiívetur.Ólafurhef
urþólitlaráhyggjurafspánni:„Mér
lístbaraágætlegaáþessaspá.Okk
urerspáð íefrihlutanumogþar
ætlumviðokkuraðveraíbaráttu
umsætií1.deild.Þaðermörgsterk
liðsemætlaséruppogþvíverður
hverleikurúrslitaleikur.Liðsheildin
ogmetnaðurinnertilfyrirmyndar
hjástrákunumogviðhlökkummikið
tilaðhefjaleikogstefnasamanað
þvíaðnámarkmiðumokkar.“

Von ar að sem flest ir mæti á 
völl inn

GuðmundurMarteinnHannesson
munberafyrirliðabandGróttuliðs
insþriðjaáriðíröðenhannhefur
leikið83leikifyrirfélagið.Einsog
flestirvitaáttiGróttaslakttímabilí
fyrraogendaðimunneðarenvon
irstóðutil.ViðspyrjumGuðmund
hvaðhafibreysthjáliðinu:„Égheld
aðliðsheildinsébetriogmennséu
almenntjákvæðari.Þaðgeturver
iðaðviðhöfumvanmetið2.deild
inaósjálfráttífyrraoghaldiðaðvið
myndum klára þetta með vinstri.
Þaðeraldeilisekkiþannigþvídeild
instyrkistmeðhverjuárienmörg
liðannahafamikinnmetnaðtilað
komastupp.“Enhvaðþarfaðger
asttilaðGróttakomistupp?„Þetta

ræðstekkiánokkrumleikjumheld
urþarfaðsýnaþolinmæði,takaeinn
leikíeinuoghaldamótiðút.Viðhöf
umáaðskipabreiðumleikmanna
hópisemermikilvægtþegarmenn
meiðasteðafáleikbönn.Égverð
líka að nefna stuðning áhorfenda
semgeturskiptsköpum.Stuðning
urinnnúnaífyrstuleikjunumhefur
veriðótrúlegurogmaðurfærauka
kraft innávöllinnþegarheyrist í
mönnumsyngjaoghrópaístúkunni.
Þaðergóðurkjarnisemhefurfylgt
okkurvelsíðustuárogvonumstvið
íliðinuauðvitaðtilaðfleirikomií
kjölfariðogtakiþáttígleðinni.Það
er skemmtilegt fótboltasumar í
vændumogþaðværigamanaðsjá
semflestaSeltirningaístúkunniað
styðjaviðbakiðáokkur“segirGuð
mundurMarteinnsemverðuríeld
línunniísumarásamtfélögumsín
umíGróttuliðinu.

Liðsheildingóðogmetnaðurinn
tilfyrirmyndar

Ólafur Brynj ólfs son þjálfari 
Gróttu.

Mætum á völlinn í sumar og 
styðjum Gróttu til sigurs!

NESSKIP

Meistaraflokkur Gróttu.

Bæjarins 
beztu pylsur

Vesturbæjarútibú við Hagatorg
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FimleikadeildGróttutókþáttí
fjölmörgumfimleikamótumíapríl
meðgóðumárangri.Þaðergaman
aðsjáþennangóðaáranguríólík
umkeppnisgreinumfimleikaog
sýnirþaðþámiklubreiddsemað
erinnandeildarinnar.Árangurinn
er einnig ánægjuleg staðfesting
áþvíhvaðiðkendurogþjálfarar
hafaæftvelívetur.

Gróttasendifjögurliðtilkeppni
áhópfimleikamótFylkisogstóðu
þausigfrábærlega,komuheimmeð
fimmgull,fjögursilfurogeittbrons.
Kepptvarítveimuraldursflokkum,
Grótta var með tvö lið í hvorum
flokki.Yngriliðinkepptuummorg
uninnogvoru11liðfrásexfélögum
mætttilkeppni.GróttaT3sigraði
ágólfi,dýnuogísamanlögðuog
varðí3.sætiátrampólíni.Grótta
T5kepptieinnig íþessumflokki,
hópurinnvarðí5.sætiágólfiogí
samanlögðuogí6.sætiádýnuog
trampólíni.Eldriliðinkepptusvoí
lokdagseníþeimflokkikepptusjö
liðfráfjórumfélögum.Stelpunumí
GróttuT2varskiptítvölið,gulaog
bláaliðið.Keppninvarmjögjöfnog
spennandiámilliGróttuliðannaog
Fylkis.ÚrslitinurðuþauaðGrótta
T2gulursigraðiídansiogísaman
lögðuogvarðí2.sætiátrampólíni,
GróttaT2blárvarðí2.sætiágólfi,
dýnu og í samanlögðu og Fylkir
varðí1.sætiádýnuogtampólíni

ogí3.sætiísamanlögðu.
Alls kepptu 25 keppendur frá

GróttuáMínervumótiFimleikafé
lagsinsBjarkar.StellaKristjánsdótt
irSullcasigraðiífjölþrautí3.þrepi,
aukþessvarðhúní1.sætiátvíslá
oggólfiogí3.sætiástökkiogslá.
Cristina ÍsasbelAguedavarð í1.
sætiágólfií3.þrepi.SunnaKrist
ínRíkarðsdóttirsigraðiífjölþrautí
4.þrepi10ára,aukþessvarðhún
í1.sætiástökki,tvísláoggólfiog
í2.sætiáslá.ElísaIngerJónsdótt
irsigraðiátvísláí4.þrepi11ára
ogvarð í3.sætiástökki.Grótta
sendieinnigfjögurliðtilkeppnií
5.þrepiogkomustþrjúþeirraá
verðlaunapall.

BikarmótFSÍíalmennumfimleik
umfórframíKeflavíkíapríl.Grótta
varðbikarmeistariíflokki1112ára
stúlknaogí2.sætiíflokki13ára
stúlkna.ÍbikarmeistaraliðiGróttu
voruþærEllaMaríaGeorgsdóttir,
GuðrúnSoffíaHauksdóttir,Hildur
JóhannesdóttirogMartaÁkadóttir.

Vetrarstarfi fimleikadeildar
GróttulýkurmeðInnanfélagsmóti
24.25. maí sem að allir iðkend
urdeildarinnartakaþáttí.Boðið
eruuppáæfingarísumarfyrirþá
semaðæfðufimleikahjádeildinni
ívetur,hægteraðnálgastnánari
upplýsingarumsumaræfingarnar
meðþvíaðsendapóstáfimleikar@
grottasport.is.

Fótboltasumarið er hægt og
rólegaaðrennauppensíðustu
vikurhafayngriflokkarnirund
irbúiðsigafkappifyrirkomandi
átök. Í byrjun apríl fóru krakk
arnirí4.flokkikarlaogkvennaí
skemmtilegaæfingaferðáVogaí
Vatnsleysuströnd.

ÆftvarííþróttahúsiVogaund
irstjórnþeirraÁsgeirs,Dusansog
Magnúsarenhópurinnfékkeinnig
aðgangaðfélagsmiðstöðogsund
laugbæjarins.Álaugardagskvöldi
varslegiðuppíþróttamótiþarsem
keppt var í ýmsum greinum þar

sem krakkarnir sýndu á sér glæ
nýjarhliðar.Góðriferðlauksvoá
sunnudegi með hörku innanhús
móti.Tveimurvikumsíðarhélt3.
flokkurkarlanorðurílandogæfði
viðbestuaðstæðuríknattspyrnu
höllinniBoganum.26mannahóp
urinn æfði fjórum sinnum en
einnigvarfariðíkeiluogsundog
fleiraskemmtilegtgert.Öxnadals
heiðinvarþungfæráheimleiðinni
enallirkomustheiliráhöldnutil
sinniheimaeftirferðsemþjapp
aði hópnum vel saman fyrir
keppnistímabilið.

Æfingaferðirhjá
3.og4.flokki

Góðurárangur
áfimleikamótum

Keppt var í ýms um grein um í ferðinni hjá 4. flokki.
Glæsilegur fimleikahópur.

Knattspyrnuskóliog
akademíaísumar

ÍsumarmunGróttabjóðaupp
áknattspyrnuskólafyrirkrakka
fædd 2003 til 2007 og knatt
spyrnuakademíufyrirþausem
fædderu1999til2002.

Metaðsóknvaránámskeiðiní
fyrraogfékkknattspyrnuskólinn
gæðavottunKSÍenneittárið.Orri
Axelssonverðurskólastjóriknatt
spyrnuskólans en landsliðskon
anAnnaBjörkKristjánsdóttirog
JóhannesHilmarsson,leikmaður
meistaraflokks, verða aðalleið
beinendur.Æfingarnarverðafjöl
breyttar og skemmtilegar og er

aldreiaðvitanemagóðirgestirúr
fótboltaheiminumkíkiíheimsókn.

Orri,  Anna Björk og Jóhannes.



Nes frétt ir 15

Dominiqua Alma Belányi
Gróttu keppti á Evrópumót
inu í áhaldafimleikum sem að
fórframíMoskvuíapríl.Kepp
endur frá 37 löndum tóku þátt
að þessu sinni, en alls kepptu
168 karlar og 93 konur um
Evrópumeistaratitilinn.

Kepptvareftirnýjum reglum
Alþjóða fimleikasambandsins,
ennýjarreglurerugefnarúteft
ir hverja Ólympíuleika. Domino
sýndiöruggarogvelframkvæmdar
æfingaráöllumáhöldumogend
aðisemstigahæstaíslenskakonan
ífjölþraut.Húnvarðí35.sæti,sem
aðerbestiárangursemíslensk
urkeppandihefurnáðífjölþraut
íkvennaflokkiáEvrópumóti.Hún
vareinungis0.067stigumfrásæti
varamannsinní24mannaúrslití
fjölþraut.Góðuráranguráþessu
stórmótihjáDominooggóðhvatn
ingfyrirnæstumót.Dominokepp
irmeðlandsliðinuáSmáþjóðaleik
unumíLúxenborgíbyrjunjúníog
ílokjúníkeppirhúnásamtfleiri
stúlkum úr Gróttu á alþjóðlegu
mótiíHollandioghúnendarsum
arið á Háskólaleikunum í Kazan
íRússlandi.

Bikarmót FSÍ í almennum fim
leikumfórframíKeflavíkíapríl.

Gróttavarðbikarmeistariíflokki
1112 ára stúlkna og í 2. sæti í
flokki13árastúlkna.Íbikarmeist
araliðiGróttuvoruþærEllaMaría
Georgsdóttir,GuðrúnSoffíaHauks
dóttir,Hildur Jóhannesdóttirog
MartaÁkadóttir.

Vetrarstarfi fimleikadeildar
GróttulýkurmeðInnanfélagsmóti
24.25. maí sem að allir iðkend
urdeildarinnartakaþáttí.Boðið
eruuppáæfingarísumarfyrirþá
sem að æfðu fimleika hjá deild
inni í vetur, hægt er að nálgast
nánariupplýsingarumsumaræf
ingarnarmeðþvíaðsendapóstá
fimleikar@grottasport.is.

Góðurárangurhjá
DominoíMoskvu

á Face book. En fer reglu lega út í fót bolta 
og golf.
Fallegasti staður sem þú hefur 
komið á?  Nes ið á góð um sól ar degi.
Hvað met ur þú mest í fari ann arra?  
Per sónu- og heið ar leika.
Hvern vild ir þú helst  hitta?  
Dav id Beck ham
Upp á halds vef síða?  
Face book er eina sem kem ur til greina.
Hvað vild ir þú helst fá í af mæl is
gjöf?  Ferð á Man Utd leik.
Hvað mynd ir þú gera ef þú ynn ir 
5 millj ón ir í happ drætti?  Bjóða 
Gróttu lið inu í æf inga ferð til Bras il íu.
Hvað mynd ir þú gera ef þú vær ir 
bæj ar stjóri í einn dag?  Myndi reisa 
knatt spyrnu höll uppá Val húsa hæð.
Að hverju stefn ir þú í fram tíð inni?  
Fyrst og fremst að kom ast langt í fót-
bolta.
Hvað gerðir þú í sum ar frí inu?  
Fór með al ann ars  til Spán ar á Costa 
Blanca cup með Gróttu og einnig út til 
reynslu hjá danska lið inu AGF.

Seltirn ing ur mán að ar ins er Pét ur 
Steinn Þor steins son. Pét ur er 15 ára 
gam all og leik ur knatt spyrnu með 
2. og 3. flokki Gróttu. Á dög un um 
var Pét ur val inn í U17 ára lands lið 
Ís lands sem tók þátt í al þjóð legu 
æf inga móti í Wa les. Pét ur kom við 
sögu í öll um þrem ur leikj um Ís lands 
sem end aði í öðru sæti á mót inu.

Fullt nafn?  Pét ur Steinn Þor steins son.
Fæð ing ar d. og ár?  21. júlí 1997.
Starf?  Nemi.
Bifreið?  Hjól ið hjá vini mín um Kjart ani.
Helstu kost ir?  Já kvæð ur og metn að-
ar full ur.
Eft ir læt is  mat ur?  Lamba kjöt með 
Berna ise er góm sætt.
Eftirlætis tónlist?  Allt með Justin 
Tim berla ke.
Eft ir læt is í þrótta mað ur?  Að sjálf-
sögðu Dav id Beck ham. Topp mað ur!
Skemmti leg asta sjón varps efn ið?  
Ábyggi lega Fri ends og svo er alltaf gam-
an að horfa á fót bolta.
Besta bók sem þú hef ur les ið?  
Held að ég hafi aldrei klárað að lesa bók 
en ann ars var ég eitt hvað byrj að ur á 
‘’ Ég er Zlat an’’.
Uppáhalds leikari?  Dav id Luiz.
Besta kvik mynd sem þú hef ur séð?  
Hef enga upp á halds en horfi á Spennu/
has ar mynd ir.
Hvað ger ir þú í frí stund um þín um?   
Ábyggi lega það sem flest ir ung ling ar 
gera þessa dag ana, sit heima í tölv unni 

SELTIRNINGUR MÁNAÐARINS

Sími: 565-7070
100% endurgreiddur vsk af vinnu

Dom in iqua Alma Belányi ásamt 
þjálfurum sínum.

Mikil sala hefur verið á íbúðum, 
hæðum og minni raðhúsum 
á Nesinu á síðustu miss-
erum. Er með langan kaup-
andalista á eignum á Nesinu. 
Bæði er um að ræða bein 
kaup sem og möguleika á að 

stækka/minnka við sig.

Mikil sala – vantar eignir

Óskar R. Harðarson
hdl. og löggiltur fasteignasali 

Nánari upplýsingar veitir

Ólafur Finnbogason, Sölufulltrúi
olafur@miklaborg.is sími: : 822 2307




