
Ákveðiðeraðfáþrjáskipulags
ráðgjafa til þess að vinna hug
myndirumnýttmiðbæjaskipulag
áSeltjarnarnesi.Þeirhafaþegar
veriðvaldirúrhópi15aðilasem
sýnduverkefninuáhuga.Umer
aðræðaaðilasemhafaveriðöfl
ugirískipulagsvinnubrögðumog
framsetninguáskipulagi.

Þórður Búason skipulags- og
byggingafulltrúiSeltjarnarnesbæj-
ar segir að aldrei hafi verið tek-
in ákvörðun í stjórnkerfinu um

hvernigframtíðarskipulagmiðbæj-
arsvæðisinseigiaðvera.Þvíverð-
ur um raunverulega hugmynda-
samkeppni að ræða. Miðbæjar-
svæðiðereittþeirrasvæðaáSel-
tjarnarnesisemþarfaðdeiliskipu-
leggja og með þeirri hugmynda-
vinnusemfyrirhuguðermunubæj-
aryfirvöldfáefnitilþessaðvinna
úrennúerunniðaðdeiliskipulagi
víðsvegaráNesinu.Sjá við tal við 
Þórð Búa son á bls. 10-11.
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Vesturbæjarútibú við Hagatorg

Seljavegur 2  |  Sími: 511-3340  |  Fax: 511-3341  | www.reyap.is  |  reyap@reyap.is

Afgreiðslutími:
Virka daga: kl. 9-18:30
Laugardaga: kl. 10-16

Í gamla Héðinshúsinu, Seljavegi 2

Góð þjónusta – Hagstætt verð

Hafðu bankann 
með þérSkannaðu kóðann 

til að sækja „appið” 
frítt í símann.

Þú getur tengst Netbankanum þínum  
í gegnum farsímann.

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

OPIÐ
allan sólarhringinn

á Eiðistorgi

Hugmyndavinnaað
nýjumiðbæjarskipulagi

 

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

Góður sölutími framundan.  

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

Sundagörðum 2 Sími: 533 4800

Gylfi Þórisson
Sölustjóri

Björn Þorri Viktorsson
Hrl. og Lögg. Fasteignasali

Fyrirheimili-húsfélög-fyrirtæki
Úrvalslökkvitækja.Leitiðtilboða!

Mið bæj ar svæð ið er eitt þeirra svæða á Sel tjarn ar nesi sem þarf að 
deiliskipu leggja.
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www.borgarblod.is

Nýpólitísksýn
Leið ari

ÍsíðustuvikuákvaðJónGnarrogBestiflokkurinnaðleggjasignið-

ur,flokkurmeð37%fylgiþettaerótrúlegt.Þettaættiaðverafjór-

flokknumþörfáminningsemalltafhefurveriðaðplottaogláta

sérhagsmuninaogeinkavinninagangafyrirþörfumalmennings.Ég

heldaðviðÍslendingarþurfumaðfaraaðbreytapólitískulandslagiá

þessarieyjuáðurenaðviðgerumútaðviðokkursjálf.Menneigaað

hugsaumhagsmuniheildarinnarekkialltafþessasérhagsmunisem

ofthefurfariðillameðokkur.Fólkípólitíkáaðvinnasaman.Þaðeru

nokkurbæjarfélögsemhafagertþettaþarámeðalSeltjarnarnesen

þarhefurveriðgottsamstarfmillimeiri-ogminnihlutans.Kannskiþarf

engaflokkabaragottfólksemvinnurfyrirsittbæjarfélagafskynsemi.

Ílandsmálunumerumviðkominlangtútátún,viðþurfumekkiþessa

öfgapólitíksemalltafhefurráðiðogsérhagsmunirhafagengiðfyrir

almannahagsmunum.ViðþurfumfólkeinsogJónGnarroghansflokk

semneitaraðtakaþáttíþessupólitískuslagsmálum.Viðþurfumað

jafnaatkvæðisréttinnáþessulandioggeralandiðaðeinukjördæmi.

Þaðþarfaðverafólkáalþingisemvinnaallirsemeinnaðsameiginleg-

umumbótumfyrirallalandsmenn.

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

Seltjarnarnesbær mun fagna
40 ára kaupstaðarafmæli þann
9.aprílánæstaári.Afþvítilefni
kallar menningarsvið bæjarins
eftir hugmyndum frá bæjarbú
um og öðrum um viðburði eða
verkefni sem gætu átt heima á
afmælisárinuþ.e.frá9.apríltil
ársloka2014.

Viðburðir og verkefni geta
tengst afmælisdeginum sjálfum,
skipulagðri dagskrá bæjarins,
eins og Gróttudegi, Jónsmessu,
17. júníhátíðarhöldum,bæjarhá-

tíð,Safnanótteðaöðru.Þeirgeta
einnig staðið sjálfstæðir og ekki
í tengslum við skipulagða dag-
skrá.Áhugasamirsendiinntillögur
þarsemframkemurheitiverkefn-
isogstuttlýsingáþví,tímasetn-
ing, staðsetning, fjármögnun og
nafn,kennitalaognetfangábyrgð-
armanns.Hugmyndirskulusendar
innfyrirföstudaginn20.desember
2013 á Bæjarskrifstofur Seltjarn-
arness, Menningarsvið, Austur-
strönd2,170Seltjarnarnesi,eðaá
netfangið:soffia@seltjarnarnes.is

Seltjarnarnesbær
fertuguránæstaári

Sími: 565-7070
100% endurgreiddur vsk af vinnu

Auglýsingasími 
511 1188
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Prófkjör Sjálfstæðisflokksins fyrir bæjarstjórnarkosningarnar á Seltjarnarnesi næsta vor fer fram laugardaginn 9. nóvember.

Magnús Örn 
Guðmundsson

Sjálfstætt Seltjarnarnes án skulda.
Framkvæmdum forgangsraðað af skynsemi.

Nýta svigrúm til lækkunar útsvars...

... og fasteignagjalda.

Áhersla á velferð eldri  
borgara á Seltjarnarnesi.

Fjölbreytt tómstunda-  
og íþróttastarf.

Framúrskarandi aðbúnaður,  
kennsla og árangur í skólum.

Engin ofbeldisbrot voru til
kynnt lögreglunni frá íbúum
Seltjarnarnessfrájanúartiloktó
beráþessuáriogsvipaðástand
hefurvaraðundanfarinár.Sel
tjarnarneserþvíeittöruggasta
búsetusvæðiálandinusélitiðtil
tíðniafbrotaogslysa.Þettakem
urframínýjumniðurstöðumsem
lögreglanáhöfuðborgarsvæðinu
kynntiáárlegumhaustfundisín
umíbæjarfélaginu,enfásveita
félögbúaviðjafnlágaafbrotaog
slysatíðniogíbúarSeltjarnarness.

Þessi og fleiri jákvæð tíðindi
komuframáfundinumsemlög-
reglan hélt á bæjarskrifstofum
Seltjarnarness mánudaginn 21.
október.„Þaðerbýsnagottástand
áSeltjarnarnesiogmjögjákvætt
hversuhópamyndanirbarnaeru
litlarogafbroterufátíðhjáykkur“,
sagði Kristján Ólafur Guðnason
aðstoðaryfirlögregluþjónn sem
kynntiniðurstöðurnarásamtfélög-
umsínum.ÍkynningunnivarSel-
tjarnarnesbærborinnsamanvið
höfuðborgarsvæðiðogkomíöll-
umtilfellumbeturút,enþessber
þóaðgetaaðhöfuðborgarsvæð-
iðhefurveriðástöðugriuppleið,
semerjákvættfyriralla.

Fjöldi tilkynntra þjófnaðainn-

brotaáheimiliáSeltjarnarnesifrá
janúartiloktóber2013hefurfækk-
aðúr0,9í0,7áhverja1000íbúa,
semeróverulegt.Fjölditilkynntra
eignarspjallaferveruleganiðurá
viðáþessuáriogaðeinserskráð
eitt slys, hjólreiðaslys, á þessu
tímabili.Íkynningunnikomfram
að öflugt forvarnarstarf meðal
ólíkrahagsmunahópaíbæjarfélag-
inuhafiskilaðgóðumárangriog
slíktendurspeglilíkagóðafram-
gönguungmennaíbæjarfélaginu.

Íbúaröruggirmeðsig
Lögreglan framkvæmdieinnig

þolendakönnunenþarkomfram
að100%íbúaáSeltjarnarnesieru

ánægðirmeðstörflögreglunnar,
en það hlutfall er 90% á höfuð-
borgarsvæðinu. Í niðurstöðum
komframað56%íbúafinnstlög-
reglanaðgengilegáNesinu,sem
þyrftiaðlagfæraaðmatilögregl-
unnar og 62% aðspurðra fannst
vanta lögreglu á Nesið. 96%
aðspurðra telja sig vera örugga
einaágangiísínubyggðarlagi.

Áfundinumbárufundargestir
uppspurningarsemáþeimbrun-
num.a.hverniglögreglanværiað

bregðastviðfréttumafmönnum
sembyðubörnumuppíbíltilsín
ograkti lögreglanþað ferlisem
færiafstaðþegarslíkarábending-
arbærust,enþaumálerualltafí
forgangiaðsögnlögreglu.Áfund-
inumvareinnigrættumfyrirhug-
aðar þrengingar á helstu flutn-
ingsæðum Seltirninga og hvort
lögreglanhefðiaðkomuaðslíkum
ákvarðanatökum,m.t.t.rýmingará-
ætlunar.Sagðilögreglansvoveraí
sumumtilfellumenekkialltaf.

Enginofbeldisbrotþaðsemaferþessuári

Á mynd inni eru full trú ar frá lög reglu emb ætt inu auk bæj ar stjóra Sel tjarn
ar ness þau eru; Krist ján Ólaf ur Guðna son, Ás gerð ur Hall dórs dótt ir bæj
ar stjóri, Rann veig Þór is dótt ir, Þór ir Ingv ars son og Há kon Sig ur jóns son.

Á með fylgj andi glær um sést tíðni 
ofbeldisbrota á Sel tjarn ar nesi, bor
ið sam an við höf uð borg ar svæð ið.
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Glæsilegt jólahlaðborð í hádeginu og á kvöldin
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Girnileg jólahlaðborð í hádeginu og á kvöldin og jólabröns laugardaga og sunnudaga – frá 15. nóvember 
og fram til 27. desember. Afslappað andrúmsloft, góð þjónusta og dýrindis matur draga að vinnufélaga, 
vinahópa og saumaklúbba á virkum dögum og kvöldum. 

www.skrudur.is

Eignamiðlun hefur fengið til
sölufjölbýlishúsmeð30íbúðum
við Hrólfsskálamel, Seltjarnar
nesi.SverrirKristinssonhjáEigna
miðluninnisegiraðíbúðirnarséu
flestará100til120fermetrarauk
geymslu.Nokkraríbúðireru220
fermetraraukgeymsluogtveggja
bílastæðaenþæreruallarseldar
nemaeinþeirra.Húneráefstu
hæðeinsoghinar220fermetra
og5til6herbergja.Íbúðinnifylgja
aukþessstórargeymslurogtvö
bílastæði.Áíbúðinnieru60fer
metrasvalirogviðrunarsvalirog
ásettverðer115milljónirkróna.

Sverrirsegirverðáöðrumíbúð-
umveraábilinu41til80milljónir
en þær eru 100 til 120 fermetra
aukgóðrargeymslu.Mikillofthæð
erííbúðunumogfyrirhverjarsex
íbúðireraðjafnaðilyfta.Bílastæði

ígóðumbílakjallarafylgja,tvötil
þrjústæðifylgjastærstuíbúðun-
um.Íbúðirnarverðaafhentarfull-
búnar án gólfefna sumarið 2014.
Lóð verður frágengin með bíla-
stæðum.Glæsilegtútsýniverður
úríbúðunum.Stutterísundlaug,
golfvöll, skóla, heilsugæslu, lík-
amsræktogverslanir,svoeitthvað
sénefnt.ÞaðeruStólparehf.sem
byggjablokkina.

Góðviðbrögðvið
Hrólfsskálamelnum

Hrólfsskálamelur 1018.

Til vinstri Hilmar Þór Hafsteinsson löggiltur fasteignasali og Sverrir 
Kristinsson framkvæmdastjóri Eignamiðlunar.

SýningrithöfundarinsGuðlaugs
ArasonaríBókasafninuáSeltjarn
arnesi verður opnuð þann 14.
nóvembernk.kl.17:00.Guðlaug
ursýnirþarmyndverksemsam
anstandaaf litlumbókaskápum
fullumafagnarsmáumþekktum
íslenskum,semogerlendumbók
um.BækurnarkallarGuðlaugur
álfabækureníhverjumyndverki
erlítillálfursemerumþaðbil
hálfursentimeteráhæð.Aðsögn
Guðlaugs þá er álfurinn andi
verksins.Öllverkinverðatilsölu
og mun sýningin standa til 31.
desember.

Álfabækurnareruallarúrbóka-
safni Guðlaugs sem hann hefur
minnkaðniðuríeinnámóti12og
stærstu bækurnar eru um tveir
sentimetraráhæð.Allarerubæk-
urnargerðarúrviðiogmeðsínum
kápum.Allaríréttumhlutföllum.
Guðlaugursegirhernaðarleyndar-
málhvernighannvinnurmyndverk-

in.Hannsegirþettaverahandverk
fráatilöogmikilnákvæmnisvinna.
Eins og hann segir sjálfur. “Einn
millimetri er stór eining hjá mér
oghársbreiddin líka.Þessvegna
erflísatönginíuppáhaldihjámér.”
Guðlaugur sýndi álfabækurnar í
AmtsbókasafninuáAkureyriísum-
arogvarsýningunnifrábærlegavel
tekið,fólkhafðimikiðgamanafað
rýnaíverkinmeðstækkunarglerj-
umsemláguframmiásýningunni.

Guðlaugur er betur þekktur á
Íslandifyrirskáldsögursínar,þará
meðalEldhúsmellur,Pelastikkog
Sóla,Sóla.Hannhefureinnigskrif-
aðvinsælarhandbækurumKaup-
mannahöfn.Guðlaugurhefurbúiðí
Svissundanfarinárenernúaðfly-
tjatilÍslands.Viðhvetjumlesendur
tilaðlátaþessaeinstökusýningu
ekki framhjásér fara.Myndverk-
inerueinstaklegafallegogótrúleg
völundarsmíð unnin af natni og
nákvæmni.

Guðlaugursýnir
íEiðisskeri

Rit höf und ur inn Guð laug ur Ara son rýn ir hér í eig ið mynd verk þar sem 
milli metri er stór ein ing og hárs breidd in líka.
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Tímamótvorumörkuðínefnd
arstarfi Seltjarnarnesbæjar 16.
októbersl.þegarfulltrúifráung
mennaráðiSeltjarnarnesssatsinn
fyrstanefndarfundávegumbæjar
ins.Viðverufulltrúansmárekjatil
þessaðnýlegasamþykktibærinn
að Ungmennaráð Seltjarnarness
skyldieigafulltrúaíöllumstærstu
nefndumbæjarinsmeðmálfrelsi
ogtillögurétt.

Seltjarnarnesbærereittfárrabæj-

arfélagaálandinutilaðeflaþátttöku
ungmennaoghlýðaáþeirrasjónar-
miðímikilvægumbæjarmálummeð
þessumhætti.Hugmyndinmeðskip-
an fulltrúa frá Ungmennaráði Sel-
tjarnarnessínefndirávegumbæj-
arinserliðuríþvíaðaukalýðræði,
stuðlaaðgagnsæjumvinnubrögðum
oghvetjatilopinnaskoðanaskipta
meðalbæjarbúa.FulltrúiUngmenna-
ráðs Seltjarnarness var að þessu
sinniÍsakArnarKolbeinsson.

Fulltrúiungmenna
ráðsánefndarfundi

Prófkjör Sjálfstæðisflokksins á 
Seltjarnarnesi  9. nóvember 2013 

Ásta Sigvaldadóttir í 
4.-7.sæti 

Yfirskrift stefnumála minn er  

 “Fjölskyldan í fyrirrúmi.” 
 Stuðla að öflugu skólastarfi 

 Hafa góðan aðbúnað til íþrótta og 
tómstundaiðkunnar 

 Að félagasamtök á Seltjarnarnesi hljóti 
góðan stuðning til góðra verka 

 Halda álögum í lágmarki, án skerðingar á 
grunnþjónustu 

 Áframhaldandi uppbygging og endurnýjun 
á innviðum Seltjarnarness 

Prófkjör Sjálfstæðisflokksins á 
Seltjarnarnesi  9. nóvember 2013 

Ásta Sigvaldadóttir í 
4.-7.sæti 

Yfirskrift stefnumála minn er  

 “Fjölskyldan í fyrirrúmi.” 
 Stuðla að öflugu skólastarfi 

 Hafa góðan aðbúnað til íþrótta og 
tómstundaiðkunnar 

 Að félagasamtök á Seltjarnarnesi hljóti 
góðan stuðning til góðra verka 

 Halda álögum í lágmarki, án skerðingar á 
grunnþjónustu 

 Áframhaldandi uppbygging og endurnýjun 
á innviðum Seltjarnarness 

Skóla nefnd Sel tjarn ar nes bæj ar ásamt full trúa Ung menna ráðs bæj ar
ins. F.v. Svana Mar grét Dav íðs dótt ir full trúi for eldra við Leik skóla Sel
tjarn ar ness, Sig ríð ur Elsa Odds dótt ir full trúi starfs fólks við Leik skóla 
Sel tjarn ar ness, Soff ía Guð munds dótt ir leik skóla stjóri, Dav íð Schev ing 
skóla nefnd ar full trúi, Sig rún Edda Jóns dótt ir for mað ur skóla nefnd ar, 
Ísak Arn ar Kol beins full trúi Ung menna ráðs Sel tjarn ar ness, Ás laug Dóra 
Eyj ólfs dótt ir skóla nefnd ar full trúi, Hildigunn ur Gunn ars dótt ir skóla
nefnd ar full trúi og Sig ur þóra Bergs dótt ir áheyrn ar full trúi skóla nefnd ar.

Á..... G.
B........

Kæri Seltirningur.
... ..... ..... ...... . ........ . 
..... ............. .. .... ..... ......... 
..... . ... .... . ........ ................ 
.... .. ........ ........... ..... 
........ ... ............. . ....

 4-5 sæti á lista
 Sjálfstæðismanna.
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MargtádöfinnihjáSelkórnum
Selkórinneraðfaraafstaðmeðhauststarfið

ogæfingareruaðhefjastfyrirjólatónleikana
semverða8.desemberíSeltjarnarneskirkju.
Þarerætluninaðflytjaklassískíslenskjólalög
semognokkurerlend.GissurPállGissurarson
tenórverðureinsöngvarimeðkórnumátón
leikunum.GunnlaugurRagnarssontalsmaður
kórsinssegirkirkjunahentaágætlegafyrirtón
leikahaldþvíhljómburðurségóðuríkirkju
skipinuenkórinnhefurnokkrumsinnumstað
iðfyrirtónleikumíkirkjunni.

Selkórinnásérlangasöguenhannvarstofn-
aður1968.Ífyrstuvarumkvennakóraðræðaen
fráárinu1974hefurhannstarfaðsemblandaður
kórkarlaogkvenna.Nústarfaábilinu50til60
mannsíkórnumogsegirGunnlaugurnýjakórfé-
lagaávalltvelkomna.„Kórinnendurnýjastnokk-
uðenþómættikomameiraafungufólkitilliðs
viðhann.Auksöngsinserkórstarfiðskemmtileg-
urfélagsskapursemhefurgóðaaðstöðuíhús-
næðitónlistarskólansáSeltjarnarnesiaukþess
aðnjótamikilsvelviljabæjaryfirvalda.“Gunn-
laugursegistaukþessaðhafaánægjuaftónlist-
inniogaðtakaþáttíflutningihennarhafisöng-
urinngóðáhrifásálarlífið.„Aðsyngjahreinsar
hugannoghvílieitthvaðámanniþáerþaðoftá
bakogburteftirsönginn.“Selkórinntekureinnig
þáttímenningarhátíðinnisemnúeraðhefjastá
Seltjarnarnesi.„Þettaerspennandiverkefnifyrir
okkurogviðverðumánokkrumstöðumbæðiá
laugardagogásunnudag,“segirGunnlaugur.

Víðaboriðniður
Selkórinnhefurvíðaboriðniðuríverkefna-

valiigegnumtíðina.Kórinnhefurfluttinnlenda
tónlisteneinnigtekiðverkúrtónbókmenntum

stórumeistarannatilflutningsogmáþarmeðal
annarsnefnaD-dúrmessueftirAntonínDvorák
sem var tékkneskt tónskáld á tímumróman-
tískustefnunnaroguppiásíðarihluta19.ald-
ar.Dvorákvarmeðalannarsþekkturfyrirað
notaþjóðlagastefítónlistsinni–nokkuðsem
hentaættisöngkórsembæðiflyturléttatónlist,
nútímatónlistogklassíska.Kórinnhefureinnig
lagstíönnurstórvirkiogmáþarnefnaRequiem
–sálumessueftirWolfgangAmadusMozartsem
hannskrifaðiíVínarborgárið1791.Núverandi
stjórnandiSelkórsinserOliverJohnKentish,
breskursellóleikariogtónskáldsemhefurbúið
hérálandifrá1977.„Hannermjöggóðurtónlist-
armaðuroghefurunniðaðýmsumtónlistarverk-
efnumígegnumtíðina.Hannhefursamiðýmsa
tónlist,þarámeðalverkfyrirSelkórinnogeinnig
stjórnaðSinfóníuhljómsveitáhugamannasvo
nokkursségetið.Viðerummjögheppinaðhafa
fengiðhanntilliðsviðokkur,“segirGunnlaugur.

FlytjaverkGunnars
Selkórinn hyggst ráðast í stórt verkefni á

vormisseri.„ÞáætlumviðaðfáGunnarÞórð-
arsontilliðsviðokkurenhanneraðvinnaað
útsetningu nokkurra laga sinna fyrir bland-
aðankór.ÉgveitekkitilþessaðGunnarhafi
færttónsmíðarsínaríbúningfyrirblandaðan
kórtilþessaþannigaðþaðverðurmjögáhuga-
vertaðfylgjastmeðþessuogheyraþauhljóma
ímeðförumokkar.Gunnarhefurstöðugtverið
aðvinnaaðnýjumverkefnumeinkumásviði
klassískrartónlistaráundanförnumárumog
þvífinnstokkurtímabærtaðflytjalöginhansí
kórbúningi.“

Góðurfélagsskapur
Gunnlaugurtalarumþanngóðafélagsskap

semfylgiþátttökuíkórstarfinu.„Viðhöfumfarið
nokkrumsinnumísöngferðirtilútlanda.Viðfór-
umeittsinntilSt.PétursborgaríRússlandiþar
semviðsungumviðundirleikfílharmóníusveitar
borgarinnarogeinnighöfumviðfariðtilRigaí
Lettlandi.Égminnistlíkaeftirminnilegrarferðar
umPortúgalogSpánþarsemviðfluttumD-dúr
messunaeftirDvorákíJakobskirkjunniíSanti-
agodeCompostela.Enþaðeftirminnilegastaúr
þeirriferðvarþegarviðsungumíFatimaíPortú-
galensúborgerviðendaJakobsvegarins.Eftir
áfengumviðaðvitaaðaðkomukórhefðialdrei
áðurveriðleyftaðsyngjaviðhefðbundiðmessu-
haldþarogaðþaðyrðisennilegaaldreileyftaft-
ur,viðvorumjúekkikaþólskogekkiþættiheld-
urréttaðbregðafráhefð.Þessistaðurerþeim
svoheilaguríkirkjulegumskilningioghefðirnar
ríkar.“

Vantartenóraogbassa
Gunnlaugurkveðstaðlokumviljavekjaathygli

ágóðumfélagsskap.„Viðerumaðleggjaíleið-
angurtilþessaðfáfleirafólktilliðsviðkórinn.
Stundumhafahóparkomiðtilliðsviðokkur–
tildæmishópursemstarfarviðheilsugæsluna
áNesinu.Þettamyndarákveðinnkjarnaístarf-
inu.Sérstaklegavantargóðatenóraogbassa.
Viðtökumvelámótiöllumogeinutakmörk-
insemverðuraðsetjaerað fólkhaldi lagi,“
segirGunnlauguraðlokum.

Afmælispartý

Sushisamba er 2ja ára
og býður þér í afmælispartý
18. og 19. nóvember

sushisamba
Þingholtsstræti 5 • 101 Reykjavík
sími 568 6600 • sushisamba.is

Tíu vinsælustu réttir Sushisamba á 590 kr.
Las Moras léttvínsglas á 690 kr.
Corona bjór 330 ml á 590 kr.

Gunn laug ur Ragn ars son.

GuðmundurAndri,JónKalmanogVigdís
Grímsverðaáhinniárlegahöfundakynning
Bókasafns Seltjarnarness sem notið hefur
mikillavinsældalangtútfyrirbæjarmörkin
undanfarinár.

Að þessu sinni verður höfundakynningin
haldinþriðjudaginn26.nóvemberkl.20.Þaðer

hinnfjölhæfifjölmiðlamaðurmeðmeiru,Sigurð-
urG.Tómassonsemstjórnarumræðumenrit-
höfundarnirsemlesauppúrverkumsínumog
ræðaviðgestieruGuðmundurAndriThorsson,
JónKalmanStefánssonogVigdísGrímsdótt-
ir.Aðgangurerókeypisogallireruvelkomnir.
KvenfélagiðSeltjörnbýðuruppáveitingar.

Árleghöfundakynning26.nóv.



ÞÚ ÁTT ÞAÐ SKILIÐ – NJÓTTU
www.kexsmidjan.is

www.facebook.com/Kexsmidjan
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16 ára reynsla og
þekking í sölu fasteigna ANDRI SIGURÐSSON

Löggiltur fasteignasali

s. 690 3111www.frittsoluverdmat.is

Áskoranir á mörkuðum hafa sjaldan verið meiri en nú. Tækifærin sem 
þeim fylgja geta verið dýrmæt. Njóttu ráðgjafar sérfræðinga við 
mat á fjárfestingarkostum og nýttu tækifærin á verðbréfamarkaði 
með eignastýringu MP banka. Þjónusta okkar er sniðin að þörfum 
viðskiptavina og við bjóðum fjölbreytt úrval fjárfestingarleiða til að  
ná ávöxtunarmarkmiðum hvers og eins. 
 
Kynntu þér framúrskarandi þjónustu sérfræðinga 
eignastýringar MP banka og fáðu kynningarfund.

www.mp.is Hafðu samband
einkabankathjonusta@mp.is

Nánari upplýsingar um fj árfestingarleiðir 
og verðskrá á www.mp.is eða í síma 540 3230.

Eignastýring MP banka

Seltjarnarnesbær kallar eftir
ábendingum frá íbúum sveitarfé
lagsinsvegnagerðarnýrrarumferð
aröryggisáætlunar.Bæjarbúareru
hvattirtilaðtakavirkanþáttímót
unoggerðáætlunarinnarmeðþví
aðsendainnábendingarfyrir1.des
emberánetfangiðpostur@seltjarnar
nes.iseðaímóttökubæjarskrifstofu
Seltjarnarness.

Íbyrjunnæstaársverðurhaldinn
íbúafundurþarsemhelstuniðurstöð-
urumferðaröryggisáætlunarsveitar-
félagsinsverðakynntarog íbúar fá
tækifæritilaðkomameðathugasemd-
irviðáætlunina.Nýlegaundirrituðu
SeltjarnarnesbærogSamgöngustofa
samningþessefnisaðumferðarörygg-
isáætlunverðigerðfyrirsveitarfélag-
ið.Súvinnaernúhafinogskipaður
hefurveriðsamráðshópurmeðhelstu
hagsmunaaðilumsveitarfélagsinsog
fleiriaðilumtengdumþessumálefni.
Umferðaröryggisáætlun felur í sér
gerð stöðumats á umferðaröryggi
sveitarfélagsins,slysagreiningu,mark-
miðasetninguogmótunaðgerðaráætl-
unar.Tilgangurumferðaröryggisáætl-
unareraðaukavitundforráðamanna
sveitarfélagaogíbúaumumferðarör-
yggi.Virkþátttakaíbúaermikilvæg
ogertaliðmjöggagnlegtaðforeldra-
félögíleik-oggrunnskólum,aukann-
arrafélagssamtakaoghagsmunaaðila
takiþátt.

Á næstunni munu hagsmunaaðil-
arhittastogkomameðábendingar
ervarðaumferðaröryggiogvinnaúr
þeim.Samráðshópinnskipa:StefánE.
Stefánsson,bæjarverkfræðingur,Bald-
urPálsson,fræðslustjóri,HaukurGeir-
mundsson,íþróttafulltrúi,FjólaHösk-
uldsdóttir,frágrunnskólaogSvana
H.Davíðsdóttirfráforeldraráðileik-
skólaöllfráSeltjarnarnesbæ.Aðrirí
hópnumeru:BaldurE.Grétarssonfrá
Vegagerðinni,ÞóraM.Magnúsdóttir
fráUmferðarstofu,JóhannKarlÞóris-
sonfrálögreglunni,EinarKristjánsson
fráStrætóBSogSvanhildurJónsdótt-
irfráVSÓRáðgjöfsemerverkefna-
stjóriþessaverkefnis.

Umferðar
öryggisáætlun
íundirbúningi
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Sigurð Konráðsson formaður
smábátaeigendaáSeltjarnarnesi
kveðst afar ánægður með þær
framkvæmdirsemSeltjarnarnes
bærstóðfyrirísumarálengingu
varnargarðarviðsmábátahöfnina.
Hannnefniraðíóveðrum,einsog
gengiðhafayfirlandiðaðundan
förnuhefðilíklegahlotistmikið
tjónábátumefekkihefðiverið
fyrirvarnargarðinn.

„Lenginginskiptirsköpumfyrir
innsiglingarogbátarnireruígóðu
varifyrirvestanáttinni,“segirSig-
urður.„Tilaðhöfninyrðialvegfull-
kominþyrftiaðlengjahanaörlítið
meirat.d.um25metraíviðbótí
norðurþámynduaðstæðurbreyt-
astennmeiratilbatnaðarogsvo
þyrfti einnig að huga að dýpkun
þegarframlíðastundir.”

Sig urð ur Kon ráðs son. Smá báta höfn in í bak sýn.

„Ég legg áherslu á að styrkja sérstöðu og ímynd Seltjarnarnesbæjar.  
Það verður fyrst og fremst gert með lágum sköttum og ábyrgð og festu  
í rekstri sveitarfélagsins. Einnig legg ég áherslu á öryggi íbúa,  
létta umferð, fallegt umhverfi og að haldið verði í sérkenni byggðar  
á Nesinu í skipulagsmálum. Þá á grunnskóli Seltjarnarness vitaskuld  
að vera í fremstu röð og auðsótt fyrir börnin að stunda íþróttir.“

Lýður Þór starfar sem framkvæmdastjóri hjá GAMMA, rekstrarfélagi  
verðbréfasjóða. Hann er með MBA próf frá MIT, B.Sc. verkfræði frá  
Háskóla Íslands og stúdentspróf frá Verslunarskóla Íslands. 

Lýður Þór er giftur Ragnheiði Harðar Harðardóttur, sérfræðingi  
í fyrirtækjaráðgjöf. Þau eiga þrjú börn.

Hafið samband á Facebook, í síma 842 5330 eða með tölvupósti  
á netfangið lydur.thorgeirsson@gmail.com.

Lýður ÞÓR Þorgeirsson 
3. – 4. sæti

Ánægjameðlengri
varnargarð

Sigríður Sigmarsdóttir
2. - 5. sæti á lista Sjálfstæðismanna

"Framtíðarsýn mín er styrk stjórn í fjármálum með jákvæðu 

viðhorfi til framkvæmda og vaxtar samfélagsins"

Kíktu á mig á www.nyttnes.is
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„Okkur hér á Seltjarnarnesi
hefurstaðiðnokkuðfyrirþrifum
aðþartilfyrirörfáumárumvar
eiginlegaekkertskipulagígildi
á Seltjarnarnesi annað en aðal
skipulagið.Margthafðiþóverið
unnið að deiliskipulagi fyrr en
ekkitekistaðljúkaþví.Deiliskipu
lagsvinnahófstsvofyriralvöru
þegarlokiðvarviðnýttaðalskipu
lagárið2006.Fyrstvarunniðað
deiliskipulagifyrirstofnanasvæð
ið á Suðurströnd og íbúabyggð
áHrólfsskálamel.Síðanbeindist
skipulagningineinkumaðVest
ursvæðinuþarsembyggingfyrir
fyrirhugað Lækningaminjasafn
reisogsíðanvarhafinvinnaað
skipulagifyrirBygggarðasvæðið
sembyrjaðvaraðdeiliskipuleggja
fyriríbúðabyggðenþeirrivinnu
laukekkifyrrensíðar.Deiliskipu
lag vegna Lækningaminjasafns
var undirbúið fyrir aldamót en
lokið2008ogdeiliskipulagningu
ágrænahlutaVestursvæðislauk
2009.Á sama tímavar farið að
vinnaskipulagáfleirisvæðumá
Nesinu.Lokiðvarviðdeiliskipu
lag fyrir Bakkahverfið 2010 og
síðanBygggarðasvæðiðogLamba
staðahverfið2012til2013.Núer
hafinvinnaviðnýttdeiliskipulag
fyrirVestursvæðinaðnýjuásamt
íbúabyggðvestanLindarbrautar,
í Kolbeinsstaðamýri, við Bolla
garða og Hofgarða og Strand
irnar.Ánæstunniliggurfyrirað
takatilviðvinnsludeiliskipulag
fyrirMelshúsatún,Hrólfsskálavör
ogSteinavör,Valhúsahæðásamt
strandsvæðumoggrænumsvæð
umogloksmiðbæjarsvæðið.“seg
irÞórðurÓlafurBúasonskipulags
ogbyggingafulltrúiSeltjarnarnes
bæjarísamtaliviðNesfréttir.

Núerunniðaðþvíaðnáfestuí
málinogfinnaflötáþvíhvaðhægt
eraðgera.Seltjarnarneserland-
lítiðogýmissvæðiviðkvæmútfrá
náttúrufari. Þórður segir mikinn
áhugaáaðstækkagolfvöllinnog
aukaathafnasvæðigolfíþróttarinn-
arogýmsarhugmyndirákreikií
þvíefni.Hannsegirýmisóhagræði
veraviðvöllinn.„Íþvísambandi
mánefnastórbílastæðiátveimur
stöðumsemenganveginnerhægt
að samnýta. Miðstöð golfsins er
ámiðjuSuðurnesinumeðtilheyr-
andigolfskála,tækjakostioglöng-
umakbrautumásvæðinusemer

á skjön við það sem telst heppi-
legtínáttúrunni.Égtelaðmargt
myndi breytast til batnaðar við
einaafhugmyndumfrágolfmönn-
umefþjónustusvæðiviðgolfvöll-
innyrðifluttnærbílastæðinuámilli
Bakkatjarnar og Suðurness. Við
þaðmyndifástmunmeirarýmiá
Suðurnesinu.Þettaerþóekkiform-
legahlutiafáformumheldurein
þeirra hugmynda sem hönnuður
deiliskipulagsinstekursamanog
vinnurmeð.“

Góðstaðsetning
hjúkrunarheimilis

Þórðurminnistnæstábyggðina
viðLindarbrautogSævargarðaog
segirbæjaryfirvöldhafagertsam-
þykktumaðstaðsetjahjúkrunar-
heimiliásvæðinuneðanNesstofu.
„Ég tel þessa staðsetningu góða
ekkisístútfráþvísjónarmiðiað
húnmyndinýtastvelítengslumvið
umhverfiognáttúru.Égvonaaðvið
berumgæfutilþessaðbúavelað
eldrafólkinuenoftervandinnþess
eðlisaðfólkerorðiðsvolasburða
þegar það kemst á dvalarheimili
aðþaðgeturlítiðeðaekkerthreyft

sig.ÍbúðireldriborgaraviðSkóla-
brautinaerunánastþjónustuíbúðir
ogeftilvillhefðiveriðáhugavertað
tengjahjúkrunarheimiliðviðþær
meðeinhverjumótienþógætislík
tengingeinnighaftókostiíförmeð
sér.Einkumefþaðfólksemnýtur
þjónustuhjúkrunarheimilisinser
mjöglasburðaogáafþeimsökum
litlasamleiðmeðfólkisemgetur
notiðþessaðannastumsigogbúa
sjálfstætt.“

Hugmyndirumgrafreit
Þórður segir nokkra umræðu

hafaáttsérstaðáSeltjarnarnesi
um nauðsyn þess að koma upp
grafreit fyrir Seltirninga. „Þessar
umræðurhafaþóekkifariðáþað
stigallavegaekkiennsemkom-
iðeraðmögulegtséaðdragaaf
þeimályktanirumhvortalmennur
hljómgrunurséfyrirþessarihug-
myndi í bæjarfélaginu. Einhver
áhugierþófyrirþessuogafþeim
kviknuðuhugmyndirumstaðsetn-
ingu.Rætthefurveriðumaðkoma
mættigrafreitifyrirútundirGróttu
envegnaþesshversulandiðþarer
skammtofanyfirborðssjávaryrði

aðhækkaþaðtalsvertuppefþeir
semgrafniryrðuættuekkiaðlenda
ívotrigröf.“

Bætagönguleiðir
ogtengingar

NæstasvæðisemÞórðurræddi
umervesturhverfið fráValhúsa-
brautogniðuráLindarbraut.„Þetta
svæðihefurþegarveriðdeiliskipu-
lagtniðuríBakkvörinaognærþað
deiliskipulag allt upp á Valhúsa-
hæðina.ÍGarðahverfinuefsvomá
orðaþað;viðHofgarðaogBolla-
garða eru ákveðnir möguleikar í
vinnsludeiliskipulagseneigendur
fasteignaerualltofseiniraðskila
inngögnumumsínarhugmyndir
þannigaðmáliðvinnsthægt.Um
eraðræðagróiðhverfiogþrosk-
aðogþarverðurekkibyggtmikið
efnokkuð.Áhinnbóginnmálaga
ýmislegtíumhverfinuefíbúarnir
erutilbúnirtilþess.Umeraðræða
aðskipuleggjagönguleiðirogteng-
ingarámillisvæðasemmábæta
talsvert.Núhefurveriðgengiðfrá
samningumumgerðdeiliskipulags
á„Ströndunum“fráVíkurströndað
Vesturströnd og þar er um sam-
bærilegarhugmyndiraðræðaog
við„Garðana“,einkumumaðbæta
gönguleiðirfráStröndunumuppá
Valhúsahæðina.“

Hugaþarfaðháum
trjágróðri

Efhaldiðeráframyfirágræna
beltið;Valhúsahæðina,Plútóbrekk-
unaogBakkagarðinnþáerákveðið
aðfáráðgjafasemmynditakasam-
anhugmyndirogdeiliskipuleggja
svæðiðniðuraðsmábátahöfninni.
Þórðursegiraðþarséumáhuga-
vertsvæðiaðræða.Hannsegirað
tilséugamlarhugmyndirumskipu-
lagáþessusvæðienhafialdreiver-
iðunnartilfulls.Hugsanlegamegi
byggja á þeim að einhverju leyti
þegarhafistverðurhandaviðþetta
skipulag.Hannbendireinnigáað
nokkuðséumhávaxinngróðurá
þessusvæðisemfólkteljiaðfarið
séaðbyrgjaútsýni.Aðþvíþurfiað
hugaeinsogfleiruþegarákvörðun
ertekinumdeiliskipulag.Hannseg-
irfólkfariðaðsaganiðurtréjafnvel
íóleyfilíktogíElliðaáradalnumtil
aðopnafyrirútsýniogsólarljósi.
Svonasjálfssprottiðskógarhöggsé

ViðtalviðÞórðBúason

Margtaðgerast
ískipulagsmálunum

Þórð ur Ólaf ur Búa son skipu lags og bygg inga full trúi Sel tjarn ar nes bæj ar.



ekkertsniðugtogmennveriðað
hafasamvinnuumslíkaraðgerðir.“

Megumveraþakklátfyrir
gróðurinn

Enaðeinsmeiraumtrjáræktina.
„Viðmegumveraþakklátfyrirþann
gróðursemhefurvaxiðáNesinu
og gerbreytt veðurfarinu,“ segir
Þórður.„Þaðeruumfjóriráratugir
síðanaðégbyrjaðisjálfuraðhuga
aðheimiliáSeltjarnarnesogget
þvíboriðumaðídageralltannað
veðurfarenvarþá.Efhvesstihvort
semvarafnorðrieðaúrsuðrivar
hvínandi rok á Seltjarnarnesi og
skefldiogskófyfiralltáveturnaef
snjór láyfirsemreyndargerðist
ekkioft.Viðerumekkiaðtalaum
sömuveðráttuogþessvegnaverð-
umviðaðfarameðgætniískóg-
arhöggiðogfinnaokkurmeðalveg
einsogíöðru.

20íbúðirvið
Lambastaðabraut

Hrólfsskálmelurinn og Suður-
ströndinhafaveriðdeiliskipulögð
ogvonanditekstaðljúkauppbygg-
ingunniþaránæstumisserumog
ætlunineraðtakaMelshúsatúnið
ogHrólfsskálavörinatildeiliskipu-
lagningarogbúiðaðráðaráðgjafa
íþaðverkefni.Þettaeraðmestu
fullbyggt svæði en nokkrar lóðir
erþóennlausaríáttaðSteinavör-
innisemværihægtaðbyggjaá.Þá
erumviðkomniraðLambastaða-
hverfinu,“ heldur Þórður áfram.
„Trúlegteraðþarhafiþorpsmynd-
unáSeltjarnarnesihafistenútvegs-
bændurnir dreifðu sér um allt
Nesið.Þaðvorukomnarframhug-
myndirumbygginguþarenþær
döguðuuppiíhruninu.Nústend-
urtilaðbyggjaviðSkerjabrautina.
Skipulagsvinnanhefurgegniðhæg-

arenbúistvarviðþvíþurfthefur
aðleysaúrýmsumágreiningsefn-
um varðandi þá sem fyrir búa á
svæðinu.Nústendurtilaðbyggja
20 íbúðirviðSkerjabrautinasem
verðurgóðviðbótviðþær65íbúð-
irsemveriðerogáformaðerað
byggjaáHrólfsskálamelnum.“

TafiríKolbeinsstaða-
mýrinni

Veriðeraðundirbúadeiliskipu-
lagíLambastaðamýrinnieðaKol-
beinsstaðamýrinnieinsoghúner
oftastnefndídag.Þórðursegirað
gamalthúsStóriÁssemstendurá
miðjuskipulagssvæðinuogvaldi
nokkrumvanda.Ekkihefurverið
búiðíhúsinuumskeið.Þaðhefur
veriðíniðurníðsluogumtímavar
þar athafnasvæði hústökufólks.
Þórðursegiraðhúsiðsénokkuð
hátt,áhæðviðVegamótahúsiðog
þvínokkruhærraensúbyggðsem

gerterráðfyriraðrísi.„Þausjónar-
miðeruríkjandiinnanbæjarstjórn-
arinnaraðnálgastdeiliskipulagið
útfráþeirribyggðsemþegarhefur
þróastfremurenaðhaldaþessum
háreistuþökumfráfyrritíma.Eig-
andihússinshafihaftuppifyrirætl-
anirsemekkihlutunáðfyriraug-
umbæjaryfirvalda.StóriÁserekki
kominávarðveislualdurograun-
arerekkertviðhúsiðsemkallará
friðlýsinguþesshvorkibygginga-
sögulegaeðamenningarsögulega.
Efáaðgeymabyggingarþáþarfað
veljaþærafkostgæfni.Viðþurfum
bara að glíma við þetta verkefni
einsogönnurogsjáhvertþaðþró-
astenskipulagsvinnanhefurdreg-
istvegnaþessalausaenda–hvað
geraeigiviðhúsið.“


Miðbæjarskipulagkomið
áhugmyndastig

Og þá er komið að miðbæjar-

svæðinu.Þórðursegirhugmyndina
veraaðfáþrjáráðgjafasemhafa
veriðöflugirískipulagsvinnubrögð-
umogframsetninguáskipulagitil
þessaðvinnaaðhugmyndumum
framtíðarskipulags þess. „Þessir
þríraðilarhafaþegarveriðvaldir
úrhópi15aðilasemsýnduþessu
verkefniáhuga.Mérvitanlegahef-
ur aldrei verið tekin ákvörðun í
stjórnkerfinuumhvernigframtíð-
arskipulagmiðbæjarsvæðisinsáað
vera.Viðætlunaðafhendaþessum
þremuraðilumallarþærupplýsing-
arsemviðhöfumogsjásíðanhvað
mun koma út þeirra hugmynda-
fræði og vinnu. Í hinni almennu
skipulagsfræðiertaliðaðþurfiallt
að25þúsundmannabyggðaðbaki
miðbæjar en við sem erum bara
4.300ætlumaðverðasjálfumokkur
nógaðþessuleyti.“

SjóleiðinSeltjarnarnes
Að lokum minnist Þórður á

aðkomuleiðirnaraðSeltjarnarnesi
semliggjaígegnumReykjavíkog
segirillaleggjastímargaSeltirn-
ingaefþærverðaþrengdarfráþví
semernú.„Ekkierofauðveltað
komastafNesinueðaáþaðídag
hvaðþáefaðkomuleiðirnarverða
þrengdareinsogboðaðhefurver-
iðmeðbreytingumáMýrargötunni
oghugsanlegaHringbrautinni.Fólk
kemurtilmeðaðsetjaþetta fyr-
irsigogþáekkisístfólksemhef-
uráhugaáaðkomasérupphús-
næði og heimili á Seltjarnarnesi.
GagnvartþessuverðaSeltirning-
araðveraáverði.Hvortþeireigi
aðkomastmeðgóðumótiafbæí
framtíðinnieðaþurfaaðfaraaftur
tilfortíðarognotasjóleiðina.Verði
Seltirningumgertókleyftað fara
landleiðinablasirekkertannaðen
sjórinnvið.“
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Sigrún Edda
Jónsdóttir
2. sæti á lista sjálfstæðismanna

Ég gef kost á mér til áframhaldandi setu í bæjarstjórn 
og óska eftir stuðningi þínum í 2. sæti listans  
í prófkjörinu þann 9.nóvember n.k.

Á þessari loftmynd sjást deiliskipulagssvæðin á Seltjarnarnesi merkt 
með rauðum línum.
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Menningarnefnd Seltjarnarness auglýsir 
hér með eftir umsóknum frá listamönnum 

búsettum á Seltjarnarnesi og/eða rökstuddum 
ábendingum um nafnbótina 

Bæjarlistamaður Seltjarnarness árið 2014.

Nafnbótinni fylgir starfsstyrkur. Væntanlegir
umsækjendur eru beðnir að haga umsóknum í 

samræmi við reglur um bæjarlistamann sem liggja 
frammi á bæjarskrifstofum Seltjarnarness að 
Austurströnd 2, en þær er einnig að finna á 
heimasíðu bæjarins www.seltjarnarnes.is

Umsóknum og/eða ábendingum skal skila á 
bæjarskrifstofur Seltjarnarness merktum: 

,,Bæjarlistamaður 2014“ fyrir 28. nóvember nk.

Bæjarlistamaður 
seltjarnarness 2014

Menningarnefnd 
Seltjarnarness

      Við 
            getum gert 

             betur
9. nóvember 2013

Prófkjör sjálfstæðismanna á Seltjarnarnesi

Krakkarnir í 5. bekkjunum í
Grunnskóla Seltjarnarness hafa
veriðaðvinnatölfræðiverkefnií
stærðfræðinnisíðustudagana.Þeir
hafagertfjölmargarkannanirmeð
alnemendaskólansogsetjaniður
stöðurnarframímyndriti.

Í náttúrufræðinni eru þeir að
kynnasérumhverfisverndoghafa
tekiðsamangóðráðfyrirallasem

viljabætaumgengniínáttúrunni.Í
íslenskunnierveriðaðæfaréttrit-
unogtilaðhvílahöndinaogaukaá
fjölbreytninavöldukrakkarnirmarg-
víslegskemmtilegaukaverkefni,svo
semaðhoppa10froskahopp,hrósa
einhverjum,knúsakennaraogganga
ganginníhænuskrefum.Þettavar
svoskemmtilegtaðallirvorubros-
andioghlæjandiviðverkefninsín.

Skemmtilegverkefni

Prófkjör sjálfstæðismanna fer fram laugardaginn 9.nóvember
frákl.10til18 í sal Sjálfstæðisfélags Seltirninga 

að Austurströnd 3, 3 hæð. 
Utankjörfundarkosning fer einnig fram í sal Sjálfstæðisfélags

Seltirninga á virkum dögum að Austurströnd 3, frá kl.1820.
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Auglýst er eftir ábendingum frá íbúum 
Seltjarnarness í tengslum við gerð 

Umferðaröryggisáætlunar Seltjarnarnesbæjar. 

Ábendingum er hægt að skila 
fyrir 1. desember 

á netfangið postur@seltjarnarnes.is 
eða í móttöku á bæjarskrifstofu 
Seltjarnarness, Austurströnd 2.

Sjá nánar um áætlunina á seltjarnarnes.is

UMFERÐARÖRYGGISÁÆTLUN

Útfararþjónusta

Vönduð og persónuleg
þjónusta

Sími: 551 7080 & 691 0919

ATHÖFN ÚTFARAÞJÓNUSTA - athofn@athofn.is - www.athofn.is

Inger Steinsson

Inger Rós Ólafsdóttir 

Lífsgæðiá
Seltjarnarnesi

AllamínatíðhefégbúiðáSel-
tjarnarnesiásamtfjölskylduminni,
þ.e.í23ár.

Áþessumárumhefégnotiðalls
þesshelstasemþjónustabæjarins
hefuruppáaðbjóða,nemareyndar
þjónustualdraðra,enþaðstyttist
þóóðumíþaðþarsemfyrirhugað
eraðbyggjahjúkrunarheimiliíbak-
garðinumhjámér,þ.e.ánestúninu.

Það sem einkennir ,,Nesið“ í
mínumhugaernálægðinogörygg-
ið,þaðmættiíraunarsegjaaðvið
njótumþeirrakostasemfelastíþví
aðbúaútiálandi,ensamtmeðöll-
umþeimfríðindumsemhöfuðborg-
arsvæðiðhefuruppáaðbjóða.Hér
erallttilallsnánastásamablettin-
umogtelégþaðmikinnkostogþá
sérstaklegafyrirungakrakka,þau
getat.d.fariðfráskólanumííþrótta-
húsiðogtónlistarskólannánþess
aðfarayfirgötu.Éghefalltafupp-
lifaðmigörugganáSeltjarnarnesi
ogmáíþvísambandinefnaaðmjög
lítiðerumafbrothér.

Sú þjónusta sem hefur reynst
mérhvaðbesteruskólarnir,enaf
þeimheféggríðarlegagóðareynslu
oghefurtímiminnþarreynstmér
einkargottveganestifyrirframtíð-
ina.Þvítengdutelégaðsamhugur
unga fólksins á Seltjarnarnesi sé
einstakurogtalaégþáekkibara
út fráminnieiginreynsluheldur
einnigreynslusystkinaminna.Hér
þekkistvarlaaðkrakkarséubyrjuð
aðdrekkjaogreykjaígrunnskólum
bæjarinsaukþesssemtíðnieineltis
erfremurlág.Éggetþvísannarlega

mæltmeðþvíheilbrigðaumhverfi
semskólarbæjarinsbjóðauppá.
Íþessusambandimáheldurekki
gleymatónlistarskólanum,félags-
miðstöðinniogíþróttahúsinu.Þávil
égeinnignefnanýttframfaraskref
semfelstístofnunungmennaráðs
og ungmennahúss, er ber nafnið
Skelin,enþartelégmjöggottstarf
farafram.

Undirritaður telur því ljóst að
lífsgæðiáSeltjarnarnesiséumikil
ogmáþvímeðsannisegjaaðégsé
stolturSeltirningur.Grundvöllinn
fyrirþessummiklulífsgæðumtelég
einkumveraþannaðbænumhef-
urveriðstjórnaðafmikilliráðdeild
ogfagmennsku,semhefurm.a.leitt
tilþessaðbæjarfélagiðermjögvel
settfjárhagslega.Hérhefurméralla
tíðliðiðveloggetéghugsaðmér
aðbúahéráfram,þráttfyrirþetta
hraðalognsemstundumvillein-
kennaþennangóðabæ.

Tilaðtryggjaáframgóðlífsgæði
áNesinuþurfumviðöllaðtakaþátt
íáframhaldandiuppbyggingutilað
geragottbæjarfélagennþábetra
ogþvíhvetégallatilaðtakaþáttí
prófkjöriSjálfstæðisflokksinsþann
9.nóvembernæstkomandi.

Árni Þórólfur Árnason

Góðþjónustaermeira
virðienskattalækkanir

Nústyttistíaðkjörtímabilnúver-
andi bæjarstjórnar rennur út.
Framundanerprófkjörsjálfstæðis-
mannaogvæntanlegauppstilling
vinstrimannaogþaráeftirhefst
kosningabaráttanfyrirbæjarstjórn-
arkosningarnar næsta vor. Færri
hafagefiðkostáséríprófkjöriSjálf-
stæðisfélagsinsenmargurbjóstvið
ogþýðirþaðaðmeirivandiverður
aðveljahæfileikafólkálistann.

En hvað vilja stuðningsmenn
Sjálfstæðisflokksinssetjaáóskalist-
annogstefnuskráflokksinsínæstu
kosningum.Efmaðurhlustarábæj-
arbúaþáernokkuðljóstaðskatta-
lækkanir,semofterunefndar,eru
ekkiofarlegaáóskalistanum.Bæj-
arbúarviljamikluheldurbúaíbæj-
arfélagisembýðurgóðaogtrausta
þjónustu á öllum sviðum samfé-
lagsinsfekarenaðfásmávægilegar
skattalækkanir.Nesiðereittaffyri-
myndarbæjarfélögumlandsinsog
hérlíðuríbúunumvelogséstþað
best á háu fasteignaverði. Fjöldi
fólkssækisteftirþvíaðkaupasér
fasteignáNesinu,m.a.annarstil
aðkomabörnumsínumhérígóða
skólaogdagvistuneðanjótamargs-
konarfyrirmyndarþjónustuogauk
þessmánefnagöngustígakerfiðog
náttúrperluna sem vestursvæðin
eru.Biðingeturveriðlöngþvífáir
viljaseljaíbúðirsínartilaðflytjaí
önnurbæjarfélögafofangreindum
ástæðum.Einhverjasögusegirþað.

Bæjarbúarnjótaþessaðbúa í
hreinumogsnyrtilegumbæ,sem
bíður upp á trausta heilsugæslu
ogöflugtíþrótta-ogæskulíðsstarf.
S.l sumar var hrópandi munur á
snyrtimennskuNessinsogórækt-
inni handan „landamæranna“. Á
hverjuáriundanfarinárhefurverið
unniðaðendurbótumágatna-og
gangstéttakerfinu svo eftir hefur
veriðtekið.

Þjónustabæjarfélagsinsviðeldri

borgaraertilfyrirmyndarogbæj-
arstjórninhefurstuttvelviðbak-
iðátómstundastarfiþeirraígóðri
samvinnuviðSeltjarnarneskirkju.
ÍþróttafélagiðGróttaoggolfklúbb-
urinnhaldauppiöfluguíþrótta-og
útvistarstarfi sem bærinn hefur
stuttdyggilegaviðbakiðáumlangt
árabil.Ekkimágleymaöflugutón-
listar- og menningarstarfi í kirkj-
unniogábókasafninu.Alltþettaog
meiraergerttilaðgera„góðanbæ
betri“.

Síðastenekkisístmáekkigley-
ma að hér er stunduð öflug og
vönduðfjármálastjórnundirster-
kriforystuÁsgerðarHalldórsdótt-
ur bæjarstjóra. Farið er vel með
fé íbúannaogallsstaðarergætt
hófsírekstribæjarins.Skuldastaða
bæjarinsmættiveralægrienhún
ersamtafargóðboriðsamanvið
flestöllbæjarfélögálandinu.Það
er ástæðulaust að hafa áhyggjur
afskuldunumendaerunniðmark-
visstaðþvíaðgreiðaþærniður
jafntogþéttogmiðarþarírétta
átt.Þaðersamahvertlitiðer,alls
staðar blasir við að á Nesinu er
velhaldiðáöllummálumbæjarfé-
lagsins.Þaðernæstavístaðflest-
irbæjarbúarkjósafyrstogfremst
góðaogöruggaþjónustubæjarins.
Þessvegnamunuflestokkarkjósa
tryggaogöruggaþjónustufrekaren
skattalækkun.

Jón Há kon Magn ús son

Hringbraut 119 
Sími: 55 44444

Auglýsingasími 511 1188
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Ljósmyndastofa Erlings
Eiðistorgi, Seltjarnarnesi.

Fjölskyldu- og barnamyndatökur.

Stúdents- og fermingarmyndatökur.

Passamyndir.

Falleg mynd er góð og ómetanleg gjöf.

Tímapantanir í síma 5520624.

Fjárfestumí
framtíðbarnanna

Börniní1.sæti–KarlPéturí3.sæti
ViðhöfumgertflestvelhéráSel-

tjarnarnesi.Enviðgetumgertbetur.
Ekkisístímenntunbarnannaokk-
ar.Mitthelstamarkmiðmeðstarfi
aðbæjarmálumeraðkomaGrunn-
skólaSeltjarnarnessífremsturöð
og tryggjabörnunumokkarbestu
mögulegumenntun.

Seltjarnarnesbær mun á árinu
2014verja1,1milljarðikrónatilskól-
ans,ríflegahelmingiallrafjármuna
sembærinn hefur til ráðstöfunar.
Skoða verður hvernig hægt er að
nýtaþessafjármunibetur,hvernig
fámegibetriarðsemiafþvífésem
viðfjárfestumímenntunbarnanna
okkar.

ÉgleggtilaðSeltirningarsamein-
ist um það markmið að hér verði
ekkieinnafbestuskólumlandsins,
heldursáallrabesti.

Ráðdeildbæjaryfirvaldaogskyn-
samlegstefnaískipulagiskóla-og
íþróttasvæðisáundanförnumára-
tugum gerir okkur kleift að sækja
fram.Einstöksamþættingskólavið
íþrótta- og tómstundastarfs skap-
arbörnunumsamfelldanvinnudag.
Sterk fjárhagsleg staða bæjarins

og fjárfesting í
innviðum skól-
ans gera okkur
mögulegt að ná
þessu einfalda
markmiði.

Ég nefni ráð-
deild og tel að
húnhafieinkum
snúist um að
þeir sem stað-
iðhafavaktinafyrirokkuráNesinu
hafaaldreifalliðíþágildruaðskuld-
setjabæjarfélagiðfyrirframkvæmd-
um.Fráþeirristefnumáaldreihvika.

Aukinvitundumgæðiskóla-og
tómstundastarfs á Seltjarnarnesi
munaukaeftirspurnfjölskyldufólks
eftirhúsnæðiáNesinumeðtilheyr-
andieignamyndun fyrir fasteigna-
eigendur.Þaðerugóðarfréttirfyrir
stóranhlutabæjarbúa.

Égleggtilaðákomandikjörtíma-
bili verði helsta áherslumál bæj-
arstjórnaraðfinnaleiðinaaðofan-
greindumarkmiðioglýsiyfirvilja
mínumtilaðleiðaþávinnu.

Karl Pét ur Jóns son

Karl Pét ur
Jóns son.

SjálfstættSeltjarnarnes
 Sveitarfélög gegna stóru hlut-

verkiílífiokkar.Krafanumúrvals-
þjónustu Seltjarnarnesbæjar er
bæjarbúum ekki einungis eðlileg
heldursjálfsögð.Afheildarlaunum
bæjarbúadregst13,66%útsvarsem
rennurbeintíbæjarsjóð.Bærinn
sinnir svo lögbundinni þjónustu
viðSeltirningaaukþessaðleitast
viðaðbætalífsgæðifólksumfram
það.SjálfstæðismennáNesinuhafa
fráupphafináðaðsameinagóða
þjónustuoglágaskatta.Þaðerekki
sjálfgefið.

Seltjarnarnesbærskuldarlítiðí
samanburðiviðönnursveitarfélög.
Afarbrýnteraðsvoverðiáfram.
Aukinskuldasöfnunbitnaráallri
þjónustuviðbæjarbúaoghækkar
skatta.

Þvífylgjamargirkostiraðvera
lítiðsveitarfélagmeð4300íbúa.En
stórarframkvæmdirálánumgeta
þó auðveldlega komið hart nið-
uráíbúum.ViðSeltirningarverð-
umaðsníðaokkurstakkeftirvexti
ogfjárfestaíinnviðumsamfélags
okkar eftir getu og forgangsraða
skynsamlega.

Allar fosendur eru til þess að
áSeltjarnarnesiséubestuogeft-
irsóttustu skólar landsins. Enn
mágerabeturogþvíermikilvægt
að fjármunirsveitarfélagsinsséu

sem best nýtt-
irískólamálum
endalangstærsti
útgjaldaliðurinn.

Ég legg
áherslu á þjón-
ustuviðyngstu
og elstu kyn-
slóðirbæjarins.
Ég leggáherslu
á að fé fylgi
barniítómstundastarfiogþjónusta
viðaldraðaséeinsogbestverður
ákosið.Égvillækkabæðiútsvar
ogfasteignagjöldumleiðogfæri
gefst. Greitt útsvar á hvern íbúa
áSeltjarnarnesiermeðþvíhæsta
á landinu og fasteignaverð fer
hækkandi.

Íkomandiprófkjöriþann9.nóv-
ember ættu sjálfstæðismenn að
hafafyrirsögnþessarargreinarað
leiðarljósi.Kjósiðfólksemerlík-
legasttilaðvarðveitafjárhagslegt
sjálfstæðibæjarfélagsinsmeðskyn-
sömum rekstri og fjárfestingum.
Tryggið með uppröðun ykkar að
sjálfstæðismennstjórniSeltjarnar-
nesbæáfram.

Magn ús Örn Guð munds son, við-
skipta fræð ing ur, býð ur sig fram í 4.- 
5. sæti í próf kjöri sjálf stæð is manna 
9. nóv em ber nk.

Magn ús Örn 
Guð munds son.
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Áframmjögsterk
fjárhagsstaða

FjárhagsáætlunSeltjarnarnesbæj-
arfyrirárið2014varlögðfram30.
októbersl.tilfyrriumræðuáfundi
bæjarstjórnar,húnsýniráframmjög
sterkastöðubæjarins,skuldireru
lágar og langt undir viðmiðunar-
mörkumumfjármálsveitarfélaga.

Bygging hjúkrunarheimilis er
stærsta fjárfestingin á næsta ári
samkvæmt fjárhagsáætlun ársins
2014.Ekkerthjúkrunarheimilierá
Seltjarnarnesiengerðurhefurver-
iðsamningurviðríkiðumbyggingu
ogrekstur30rýmahjúkrunarheim-
ilis sem fjármagnað verður með
svokallaðrileiguleið.Byggtverður
samkvæmt viðmiðum velferðar-
ráðuneytisinsumskipulaghjúkrun-
arheimilaþarsemáherslaerlögðá
heimilislegaraðstæðurþarsemsett-
areruframákveðnarkröfurumytra
oginnraskipulag.Heimiliðverður
reistnorðanviðLyfjafræðisafnið,í
landiNes.

Álöguráíbúaerumeðþvílægstá
landinu,útsvariðernú13,66%þegar
hámarkiðer14,48%.fasteignaskatt-
urermeðalþeirralægstu0,21%.

Hruniðogfjármálakreppansem
skalláfyrirfjórumárumhafðiauð-
vitað sín áhrif hér á Nesinu, sem
annars staðar. Draga þurfti úr
útgjöldumoghækkaútsvarið,hér
semannarsstaðar.Aðsamaskapi
þurftubæðiíbúarogbæjarfélagið
sjálftaðfrestaeðahættaviðýmis
áform,byggingaframkvæmdir,lag-
færingar og önnur verkefni sem
kostuðuútgjöld.

Taka þurfti á skuldum bæjarfé-
lagsins.Þaðvargertmeðaðhaldiog
núínóvember2013erfjárhagsstaða

bæjarfélagsins
góð,skuldahlut-
fall hefur batn-
að og útsvarið,
sem hækkað
var 1.12.2010,
var lækkað aft-
ur 1.12.2012 í
13.66%, sem er
sambærilegtvið
það sem best
geristhjásveitarfélögumhérálandi.
Þettaerhérmeðáréttaðþvíöðru
hefurveriðhaldiðfram.

Skuldir Seltjarnarness á hvern
íbúaerulágarmiðaðviðnágranna-
sveitarfélögogstaðapeningalegra
eignaersterk.Brýnfjárfestingarþörf
hjábænumerekkimikiloghafafjár-
festingaráundanförnumárumekki
kallaðálangtímalántökur.

Langtímaskuldir námu í árslok
2012um300mkr.,eignirhafaaukist
langtumframskuldirogskuldbind-
ingaráhverníbúa.

Næstavorerennogafturgeng-
iðtilsveitastjórnarkosninga,þará
meðalhéráSeltjarnarnesi.Éghef
notiðþessheiðursaðgegnastöðu
bæjarstjóraundanfarinárogbýð
migframánýjanleikíprófkjörisjálf-
stæðismanna,semframfer9.nóv-
embernk.Égsækisteftirfyrstasæti
listansoggefkostámérsembæjar-
stjóritilnæstufjögurraára.

Éghefnotiðsamstarfsviðbæjar-
búaoghefhaftánægjuafsamskipt-
ummínumviðSeltirningaogleitanú
umboðstiláframhaldandisamstarfs.

Ás gerð ur Hall dórs dótt ir, 
bæj ar stjóri.

ÚTFARARSTOFA
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Arnór L. Pálsson
framkvæmdastjóri

Ísleifur Jónsson
útfararstjóri

Frímann Andrésson
útfararþjónusta

Jón Bjarnason
útfararþjónusta

Hugrún Jónsdóttir
útfararþjónusta

Guðmundur Baldvinsson
útfararþjónusta

Þorsteinn Elíasson
útfararþjónusta

Ellert Ingason
útfararþjónusta

Önnumst alla þætti útfararinnar

Þegar andlát ber að höndum

REYNSLA • UMHYGGJA • TRAUST

FramtíðSeltjarnar
ness:lægriálögur,
samaþjónustustig

SemfædduroguppalinnSeltirn-
ingurþáhefégséðmiklarbreyt-
ingar á undanförnum fimmtíu
árum.Mikiðhefurveriðbyggtaf
íbúðarhúsnæðiogþjónustubygg-
ingum.Velhefurveriðfariðmeð
innkomubæjarinsogekkieyttum
efni fram.  Margar framkvæmdir
hafaveriðfjármagnaðarátímabil-
umþegarhægthefurveriðaðselja
lóðiráháuverðiþvíþaðhefurver-
iðeftirsóknarvertaðbyggjaáNes-
inu. En slíkar fjármögnunarleiðir
eruekkilenguríboði.Nánastöllu
landsvæðiáSeltjarnarnesi,semer
skipulagtfyrirbyggingar,hefurver-
iðúthlutaðogseltþannigaðekki
verður sótt meira í þann brunn.
Eftirstandafastirtekjustofnarog
ekkiauðveltaðsækjaviðbótartekj-
urnemameðþvíaðhækkaálögur.
ÞaðerekkiþaðsemviðSeltirningar
viljum.Þvertámótiþáviðviljum
lækka álögur, auka ráðstöfunar-
tekjuríbúannaogaukaverðmæti
eignannaokkar.Enhvaðertilráða,
hvernighöldumviðuppijafngóðu
þjónustustigiogviðhöfum,náum
aðfjármagnaviðhaldbyggingaog
gatnaogásamatímalækkaálögur?
Viðþurfumaðfjölgagreiðendum,

við þurfum að
nema land og
tryggjaumráða-
rétt okkar yfir
því landsvæði
sem er okkar.
Við eigum að
bæta Löngu-
skerjum inn í
a ð a l s k i p u l a g
Seltjarnarness,
bjóðasvæðiðundirnýjanflugvöll
í stað flugvallarins í Vatnsmýr-
inni.Viðeigumaðstandaaðstofn-
un hlutafélags um verkefnið og
tryggjaaðallarbyggingarverðií
landiSeltjarnarness,aukaþannig
tekjurbæjarinsoghafamöguleika
áþvíaðlækkaálögurábæjarbúa
án þess að skerða þjónustu. Við
Seltirningar höfum ávallt verið
úrræðagóðirþegarkemuraðnýt-
ingulands.LönguskertilheyraSel-
tjarnarnesiogþaðermikilvægtað
hefjasthandasemfyrstþannigað
þettatækifærirenniekkiokkurúr
greipum.

Ás geir G. Bjarna son fram bjóð andi  
í 4. – 5. sæti á lista sjálf stæð is manna 
á Sel tjarn ar nesi.

Afgreiðslutími:

S u ð u r s t r ö n d  1 0 ,  S e l t j a r n a r n e s i  
F y r i r  n e ð a n  s u n d l a u g i n a  o g  W o r l d  C l a s s .

S í m i  :  5 1 1  6 3 6 7     w w w . f a c b o o k . c o m / S y s t r a s a m l a g i d

Virkir dagar  9 - 18
Laugardagar 10 - 16

...með gæða lífrænt kaffi og te, heilsudrykki,  
slikkerí, croissant, þeytinga, chiagraut,  
ásamt vítamínum, snyrtivörum, ilmvötnum,  
jógafatnaði, jógadýnum og fylgihlutum 
sem og öðrum árstíðarbundnum vörum.

SYSTRASAMLAGIÐ  
-verslun og kaffihús- 

Viridian vítamín- 
og bætiefnalínan 

er framúrskarandi virk, 
fullkomlega “vegan” og 

án allra aukaefna, eða 
“nastís”. Viridian er líklega 

vandaðasta bætiefnalínan á 
markaðnum í dag og fæst í 

Systrasamlaginu.

Ás gerð ur
Hall dórs dótt ir.

Ás geir G.
Bjarna son.



Ammamínsönglaroft“Seltjarn-
arnesiðerlítiðoglágt,lifaþarfáir
oghugsasmátt”.Éghefmikiðrætt
þettaviðhanaenþettavarsönglað
áGrímstaðarholtinuþegarhúnvar
aðalastupp.

Égverðaðviðurkennaaðégtók
þettanærriméríupphafiogvarði
bæinnminnmeðöllumþeimrökum
semégtaldinauðsynlegt.Meðtím-
anumtókégeftirþvíaðþegarhún
sönglaðiþettahorfðihúndreymn-
umaugumútyfirhöfninaoggolf-
skálannfrástofuglugganummínum.
Eittskiptiðstóðégviðhliðhennar
ogfékkaðvitaaðhúnogafiætluðu

aðkaupahúsáLindarbrautenþað
ekkigengiðeftirogþauendaðíÁlf-
heimumíReykjavík.Þarbjugguþau
íyfir30ár.

Ég er alin upp í Hvassaleiti og
þegaréghefveriðeinhversstaðar
ámilli10og12árafórégreglulega
með leið3útáNes ísund.Besta
sundlauginfyrirsysturmína,sem
ermeðpsoriasis,varSundlaugSel-
tjarnarness.Eyddumviðþarlöng-
umsumardögum.16árakynntistég
bestuvinkonuminnienhúnbjóá
Seltjarnanesi.Þóttimérhúnríkað
eigasterkanoggóðanvinahópsem
bauðmigvelkomnaíhópinn.Það
semeinkenndiþennanhópvarsam-
heldni og traust vinátta þar sem
gagnkvæmttraustoghlýjaskeiní
gegn.Éghugsaðieittsinnmeðmér
þegarégkeyrðiframhjáEiðistorgi
áleiðis á Nesbalann að ekki væri
amalegtaðalastuppísvonalitlum
ogkrúttlegumbæ.Árið2001flutti

égsvoáMelabrautinaréttáðuren
elstabarniðmittkomíheiminn.Ég
hefgertgrínaðþvíígegnumárin
aðmérhafi veriðætlaðaðbúaá
Seltjarnarnesi því ekki getum við
skellt öllu á tilviljanir eða hvað?
Þaðvarmannimínummikiðkapps-
málaðbörninhansyrðuinnfædd-
ir Seltirningar og því fluttum við
hingaðréttáðurenelstifæddist.Ég
hefstundumveriðnefndinnfluttur
Seltirningureneftiraðhafaþramm-
aðneshringinníþremurfæðingar-
orlofumhefégorðiðmeiriSeltirn-
ingur en margir hinna innfæddu.
Bærinnerorðinmérkæroghefég
lagtmigframumaðaðstoðaogtaka
þáttíþeimviðburðumsemíboði
eru.Mérereflingbæjarandansmik-
iðhjartansmál.Seltjarnarneshefur
veriðkallaðursvefnbærogjafnvel
frekurfrændiafutanaðkomandiaðil-
um.Viðverðumaðhafaokkuröll
viðtilaðsvoverðiekki.Viðverð-

um að samein-
astöllsemeitt
ogaðleitaleiða
tilað laðaunga
fólkið til okk-
ar.  Mér finnst
nauðsynlegt að
viðhöfumskýra
f r a m t í ð a r s ý n
varðandibæinn
okkar.Viðhöfum
búiðviðstyrkafjármálastjórnítíð
Sjálfstæðisflokksinsoghefégfulla
trúáaðsvoverðiáfram.Viðerum
þekktfyrirskynsemiífjármálumog
þaðásamtskýrriframtíðarsýngerir
bæinnheillandiíaugumannarra.

Ég, Sigríður Sigmarsdóttir leita eft ir 
stuðn ingi þín um í 2.-5. Sæti í próf kjöri 
Sjálf stæð is flokks ins.
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Skólarnirokkar
ífararbroddi

Síðustuáríbæjarstjórnhafaein-
kennstafástandiþjóðfélagsinsog
aðaláherslaveriðáhagræðinguírek-
strisveitarfélagsinsenþómeðþað
aðleiðarljósiaðverndagrunnþjón-
ustunaíbæjarfélaginuokkar.Égtel
aðokkurhafifaristþaðágætlegaúr
hendiogtekistaðhaldauppigóðu
þjónustustigioghaldiðnokkuðvelá
fjármálumbæjarinsíleiðinni

Sem formaður skólanefndar frá
2006standaskólamálinmérnærri.
Síðustuárhafafariðaðmestuíað
minnkaumfangrekstursgrunnskól-
anstilaðbregðastviðfækkunnem-
endaogerþaðokkarmataðjafn-
vægisénáðínemendafjöldagrunn-
skólansogekkiverðifrekarifækkun.

Þarhafa framúrskarandistjórn-
endurogstarfsfólkskólannaveriðí
fararbroddiviðaðsníðaskólunum
stakkeftirvextimeðhagræðinguá
ýmsumsviðum.Mikiðhefurgerst
íleikskólamálumenárið2010voru
leikskólarnirsameinaðiríeinnleik-
skólaundirdyggriforystuleikskóla-
stjóranna.Þaðtekurtímaaðsnúa
stóruskipiáréttaleiðenviðerum
komináréttabraut.

Við búumst frekar við fjölgun í
skólunum á næstu árum ef bygg-
ingaráform ganga eftir á þeim
svæðumsemenneruóbyggð.Við
getumauðveldlega tekiðvið fleiri
nemendum í grunnskólanum þar
sem innviðirnir eru til staðar og
umgjörðinorðinþannigaðauðvelt
áaðveraaðbregðastviðsveiflumí
nemendafjölda.

Fjölgunar gætir nú þegar í leik-

skólanum hjá
okkur þar sem
nemendafjöldi
ermeirienínok-
kurn tíma, svo
mikill, að við
opnuðum nýja
leikskóladeildnú
áhaustdögumtil
aðmætaþörfinni
áleikskólaplássi.

Nýlegasendistarfshópuráveg-
umskólanefndarfrásérskýrslu,um
framtíðaruppbygginguþjónustutil
foreldraeftirfæðingarorlofþarsem
hugaðeraðþvíhvernigskulibregð-
astviðfjölgunbarnaáleikskólaaldri
ogyngriísveitarfélaginu,semertil
skoðunaríbæjarstjórn.

Með samstilltu átaki starfsfólks
ogforystuhefurokkurtekistaðná
velutanumreksturgrunnskóla,leik-
skólaogtónlistarskóla.

Þannig hefur rekstrarhlutfall
fræðslusviðsásíðustuárumafskatt-
tekjumbæjarsjóðsfariðúr65%í54%
íáætlunnæstaárs.

Skólamálin eru í mínum huga
einn mikilvægasti málaflokkurinn
semgefurokkursóknarfæritilað
laðaaðungtfólkáSeltjarnarnesið.
Viðeigumaðsetjametnaðokkaríað
haldaskólunumokkarífremsturöð
oggætaþessaðgangaekkiofnærri
þessarigrunnþjónustuviðungafólk-
iðokkarsemskiptirsvomiklumáli.

Sig rún Edda Jóns dótt ir
For mað ur skóla nefnd ar 
Sel tjarn ar ness

Sig rún Edda
Jóns dótt ir.

Lækkunfasteignagjalds,
styrkingskólastarfs,
menningogútivist

Seltjarnarnesbær hefur um 2
milljarðatilráðstöfunaránæstaári.
Útsvariðnemurum1.8milljarði.
Fasteignagjöldin,um200milljón-
ir,erureiknuðaffasteignamatien
þaðhefurfariðhækkandiundanfar-
inár,hækkaðiárið2013um8.20%.
Álagningarprósentafasteignagjalda
hefurhaldistóbreytt.Þvítelégað
stefnaeigiaðþvíaðlækkaálagning-
arprósentunaánæstakjörtímabili
oglækkaþannigálögurábæjarbúa.

Umhelmingafskatttekjumbæj-
arinservariðtilskólamála,eðaum
milljarðikróna.Eflitiðertilskólana
ogíþrótta-ogtómstundasviðsþá
er67%afskatttekjumvariðíþessa
málaflokka.ÞettasýniraðSeltjarn-
arnesbærgerirvelviðungafólkið.

Grunnskóli okkar Íslendinga
er dýr (McKinsey 2013). Útgjöld
á hvern grunnskólanemanda eru
22%hærrihérálandienáhinum
Norðurlöndum.Þvíerekkiúrvegi
aðskoðakostnaðviðskólanahérá
Nesinusérstaklegaogathugahvort
hægtséaðstyrkjastarfiðennfrek-
ar,eflaþaðogbætaoghugaaðnýj-
ungumíkennsluháttum,ánþessað
aukaútgjöldin.

Þátttaka í Menningarhátíðinni
okkarhéráNesinuíársýnirþað
ogsannaraðSeltirningarkunnaað
metaþaðsemþarvarboðiðuppá.
Á annað hundrað manns lögðu
hátíðinnilið.Um3þúsundmanns

komu til að
njóta þess sem
boðiðvaruppá.
Það verður að
hlúa vel að öfl-
ugumenningar-
lífihéráNesinu,
þaðgefur lífinu
litogþaðkunna
Seltirningar að
meta.

Seltjarnarnesádýrmættsvæði
ávestanverðunesinu.Þaðþarfað
takatilhendiáVestursvæðunum,
hreinsaog fegra.Bæjarbúareiga
aðákveðaframhaldiðoghvaðþeir
viljasjááþessusvæði.

Undanfarinfjögurárhefégver-
iðvarabæjarfulltrúiogþannigafl-
aðmérgóðarþekkingarámálefn-
umbæjarins.Éghefmeistarapróf
frá Viðskiptafræðideild HÍ og
íþróttakennarapróf.Égerkennari
viðHáskólann íReykjavíkogvið
HáskólaÍslands.Égstarfaðilengi
semfréttamaðurogdagskrárstjóri
hjáRÚV.Égtelaðmenntunmínog
starfsreynslanýtistbænumvelog
býðmigþvíframí4.sætiíprófkjöri
Sjálfstæðisflokksins.

Katrín Páls dótt ir, for mað ur Menn-
ing ar nefnd ar og vara bæj ar full trúi

Fram bjóð andi í 4. sæti í próf kjöri 
Sjálf stæð is flokks ins.

Katrín 
Páls dótt ir.

Bærinnminn

Sigríður Sigmarsdóttir
2. - 5. sæti á lista Sjálfstæðismanna

"Framtíðarsýn mín er styrk stjórn í fjármálum með jákvæðu 

viðhorfi til framkvæmda og vaxtar samfélagsins"

Kíktu á mig á www.nyttnes.is

Sigríður 
Sigmarsdóttir.
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Þaðergottaðbúaá
Seltjarnarnesi!

Mér hefur alltaf liðið vel á Sel-
tjarnarnesiogégvonaaðþannigsé
þvíeinnigfariðmeðaðrasembúa
ísveitarfélaginu.Hérergottsam-
félagímikillinálægðviðnáttúruna
ogmikiltækifæritilútivistar.Skólar
erugóðirogrannsóknirsínaaðár
eftirárljúkaunglingarokkarnámi
frágrunnskólanumánþessaðhafa
byrjaðaðreykjaeðaneytaáfengis.
Álöguráíbúaeruóvíðalægriená
Seltjarnarnesi.Vísbending,tímarit
umviðskiptiogefnahagsmál,velurá
hverjuáridraumasveitarfélagið,þ.e.
þaðsveitarfélagsembesteðaeftir-
sóknarverðasteraðþeirramati.Við
þessamatsgerðerlitiðtilútsvars-
stuðuls,skuldastöðu,veltufjárhlut-
fallsogíbúaþróunar.Seltjarnarnes
erísíðustumælingu„hástökkvari“
á þessum lista, en sveitarfélagið
er það næstbesta á landinu sam-
kvæmt niðurstöðu Vísbendingar.
Lögreglan á höfuðborgarsvæðinu
kynnti nýverið skýrslu sem sýnir
aðSeltjarnarnesiðereittöruggasta
búsetusvæðiðálandinuöllu.Þessu
hljótumviðíbúaráSeltjarnarnesiað
fagna.

ÁformnágrannaokkaríReykjavík
um uppbyggingu á gamla hafnar-
svæðinuogíVatnsmýrinniogáform
umbygginguhinsnýjaLandspítala
hafaveriðokkurnokkurtáhyggju-
efni,enviðteljumaðaðkomuleiðir
okkarséumjögskertarmeðþess-
umáætlunum.Éghefásamtminni
fagnefndhaldiðáloftiröddokkarí
þessumáliogtelmikilvægtaðfylgj-
astvelmeðhvernigþvívindurfram.

Skattastefna okkar sjálfstæðis-
manna hefur ávallt verið að hafa
álögurlágar,enviðverðumþóað
tryggja að sú þjónusta sem við
erumstoltustaf,þ.e.skólarogöfl-
ugtíþrótta-ogæskulýðsstarf,megi

áframdafna.Sel-
tjarnarneshefur,
eins og önnur
sveitarfélög,ekki
aðratekjustofna
en útsvar, fast-
eignagjöld og
þjónustugjöld.
Fyrirþessartekj-
urrekursveitar-
félagið mennta-
stofnanir, bókasafn og sundlaug,
veitir öldruðum öfluga þjónustu,
styðurviðíþrótta-ogæskulýðsstarf
og sinnir annarri grunnþjónustu.
Tekjustofnarokkarstandavelundir
þessumþáttumenrétteraðbenda
áaðþegarþausvæðisemnúhafa
verið skipulögð fyrir nýja byggð
hafabyggstuppgætiskapastsvig-
rúmfyrirlækkunát.d.útsvari.

Íumræðusíðustudagahefurmik-
iðveriðrættumnýútkomnaskýrslu
um breytingar á íþróttamiðstöð-
inni.Fásveitarfélöghafabolmagntil
þessaðráðastíframkvæmdeinsog
þessa,enSeltjarnarneserskuldlít-
iðsveitarfélagogverkefniðerokkur
þvíekkiofviða.Þaðerhelduródýr-
araenframkvæmdirviðsundlaug-
inasemráðistvaríárin2005–2007,
enéghyggaðflestirséuvelsáttir
viðþáframkvæmdrétteinsogég
erþessfullvissaðíþróttamiðstöðin
verðurokkuröllumtilmikilssóma
aðloknumframkvæmdum.

Í prófkjöri Sjálfstæðisfélags
Seltirninga9.nóvembernæstkom-
andibýðégmig fram í2.–3. sæti
listansogerégþessfullvissaðnái
égmarkmiðimínumuniþaðstyrkja
forystuokkar.

Bjarni Torfi Álf þórs son, 
for seti bæj ar stjórn ar Sel tjarn ar ness

Bjarni Torfi 
Álf þórs son.

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

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

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

Radisson BLU Hótel Saga    8. hæð   sími 525 9960   www.grillid.is
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Framsýni,stefnufesta
ogöflugtsveitarfélag

ÞaðereftirsóknarvertaðbúaáSel-
tjarnarnesi.Sameiginlegahefurokk-
urtekistaðbúahértilgottmannlíf
meðeftirsóknarverðumlífsgæðum.

Undir forystu sjálfstæðismanna
hefurtekistaðsamþættagóðaþjón-
ustuviðíbúanaoglágarálögur.Góðir
skólar,kraftmikiðíþrótta-ogæsku-
lýðsstarf og öflug þjónusta við þá
eldri,hafagertþaðaðverkumaðá
fáumstöðumerbetraaðbúaenáSel-
tjarnarnesi.Framsýniogstefnufesta
þeirrasemlögðugrunninnaðöflugu
sveitarfélagihefurgertbæinnokk-
araðfyrirmyndannarra.Þarskiptir
miklusúeinfaldaenharðareglaað
eyðaekkiumefniframográðastekki
íframkvæmdiránþessaðeigaeigið
féogstillalántökumíhóf.

Ákomandiárumbíðaokkarmörg
verkefni–áskoranirumaðgeraenn
beturumleiðogviðhöldumtrún-
aðviðþaugildisemhafamótaðgott
bæjarfélag.

Ímínumhugaerbygginghjúkrun-
arheimilisforgangsmál.Hjúkrunar-
heimilihefurlengiveriðádagskráen
viðgetumekkikomistlengurundan
því að ráðast í byggingu samhliða
þvíaðeflaþjónustuviðeldriborgara
meðheimaþjónustu.Enviðþurfum
aðstandavelaðöllumundirbúningi
ogkomaþannigívegfyriraðkostn-
aðurverðiekkimeirienáætlaðer.
Um leið verður að búa þannig um
hnútanameðsamningumviðríkiðað
reksturheimilisinsverðiekkibaggiá
bæjarsjóði.

Verkefninerufleiri.Íframtíðinni
þarf að huga að stækkun fimleika-
húss og þá í samhengi við endur-
bætur á okkar góðu íþróttamið-
stöð.Samkvæmtáætlun,semþóer
háð töluverðri óvissu, er reiknað
með að nýtt fimleikahús kosti um
600milljónirkróna.

Ég hef hald-
ið því fram að
áðurentekinsé
ákvörðun verði
aðleitasamstarfs
við Reykjavík-
urborg um fim-
leikahúsið enda
ljóst að um 75%
þeirrasemleggja
stund á fimleika
komaúrVesturbænum.Væriáætluð-
umkostnaðiskiptámillisveitarfélag-
annamiðaðviðiðkendurværihlutur
Reykjavíkur450milljónirkróna.

Seltjarnarnes og Reykjavík hafa
átt gott samstarf á mörgum svið-
um.Vesturbæingarsækjamargvís-
legaþjónustutilokkar,líktogviðtil
þeirra.Alltfráversluntilheilbrigðis-
þjónustu,íþróttatilútivistar.Þaðer
þvíréttogskynsamlegtaðþessitvö
sveitarfélögtakihöndumsamanvið
aðbyggjauppbetriaðstöðufyrirvin-
sælaíþróttagrein.

EittloforðmunéggefaSeltirning-
um: Ég mun ekki samþykkja fram-
kvæmdireðaútgjöldsemstefnafjár-
hagslegumstöðugleikaíhættu.Allra
síst á þeim tímum óvissu sem nú
ríkja.Viðhöfumvítintilvarnaðar.

Ég hef mikinn áhuga á og metn-
að fyriraðhaldaáframaðstarfa í
þeirri samhentu forystusveit Sjálf-
stæðisflokksins sem leitt hefur
stjórnbæjarinsáyfirstandandikjör-
tímabiliogóskaþvíeftirstuðningi
í2.sæti listans íprófkjörinuþann
9.nóvembern.k.

Eft ir Guð mund Magn ús son.
Höf und ur er bæj ar full trúi Sjálf stæð-

is flokks ins og býð ur sig fram í 2. sæti á 
fram boðs lista flokks ins fyr ir kom andi 
bæj ar stjórn ar kosn ing ar.

Guð mundur 
Magn ús son.
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ÖllsveitarfélögáÍslandivilja
leggjaáhersluáaðmiðlaákveð
inni samfélagsímynd til sinna
íbúa.Slíksamfélagsímyndmiðar
ekkisístaðþvíaðvekjajákvæða
athygliábæjarfélaginu,lífsgæðum
samfélagsinsogumhverfiþess.Í
því sambandi gegna íþróttafé
löginstóruhlutverki.Þaueru í
flestumtilvikumflaggskipsinna
sveita,ekkiaðeinsvegnaafreka
einstakraíþróttamannaeðaliða,
heldureinnigvegnaþeirra lífs
gæða sem sveitarfélögin skapa
meðstuðningisínumviðþau.

Gróttaereittslíktflaggskipog
fátt er eins samgróið ímynd Sel-
tjarnarness og Grótta. Góður
árangur hefur margt með ímynd
íþróttafélagsinsaðgera.Þóerhið
daglegaog litríka barna-ogung-
lingastarflangverðmætast.Íþrótta-
félagiðGróttasendirárlegahund-
ruðirbarnaámótútumlandallt.
Áþessumvettvangimávelmerkja
gottstarfeinstakrafélaga,semend-
urspeglastávalltífölskvalausrilífs-
gleðiþeirrabarnasemnjótasínvið
íþróttaiðkun,óháðþvíhverskorar
flestmörkeðafærhæstaeinkunn.
Þannigeruíþróttafélöginmerkis-
berarlífsgæðaísinniheimabyggð.
Þvífylgirþófjárfestingíuppbygg-
ingustarfsins, innviðumþessog
aðstöðu.

ÍþróttamiðstöðináSeltjarnarnesi
erheimiliGróttu.Húnhefurverið
gottheimiliumárabilogþarhef-
urhægtogrólegaveriðbyggðupp
aðstaðautanumþæríþróttagreinar
semstundaðareruinnanfélagsins.

Núliggjaframmiáformumend-
urbætur á íþróttamiðstöðinni
semfyrirhugaðeraðframkvæma
íáföngum.Mikiðhefurveriðlagtí
áætlanirsemtengjastframkvæmd-
unumogmiðaþæraðþvíaðnýta
núverandi aðstæður og húsa-
kostfélagsinstilhinsítrasta.Það
eralvegljóstaðstarfseminhefur
sprengtutanafsérhúsnæðiðogtil

aðáframhaldandiuppbygginggeti
áttsérstaðinnaníþróttafélagsins
ernauðsynlegtaðfariðverðiíþess-
arframkvæmdir.

Sá öri vöxtur sem orðið hefur
innanGróttuáundanförnumárum
ertilmikilssómafyrirSeltjarnar-
nes.Íþessusambandimánefnaað
afþeimrúmlega1000börnumsem
stunda íþróttir innan Gróttu eru
umhelmingurífimleikum.Fyrirþá
íþróttagreineralmenntaðstöðu-
leysieittvandamál,hitteraðdeild-
ingeturillahlúðaðþeimrúmlega
20%iðkendasemstundahópfim-
leikaHópfimleikarerusúgreinsem
vexhvaðhraðastogmestog er
mjögmikilvægendamunbætingá
aðstöðutilaðstundahanastuðla
aðminnabrottfalliunglingsstúlkna
úríþróttum.ÁSeltjarnarnesieru
hlutföllunglingaííþróttumstúlkum
ekkiíhagogerþaðvonokkarað
þessibætingáaðstöðumunihjálpa
tilviðaðjafnaþannhlut.

Hvaðsvosemlíðuraðstöðuleysi
eðajafnréttikynjannatilíþróttaiðk-
unarþámáekkigleymaþvíaðupp-
byggingíþróttamiðstöðvarSeltjarn-
arnesserallrahagur.Meðhenni
verðuröryggiogaðgengiaðíþrótta-
húsinubætttilmuna,búningsað-
staðafyrirallargreinarmunbatna
verulega,lyftingaaðstaðafyririðk-
endurallradeildamungjörbyltast
ogaðbúnaðuríkringumdeildarleiki
íhandboltaverðurmargfaltbetri.
Ensíðastenekkisístverðurupp-
byggingíþróttamiðstöðvarSeltjarn-
arnesstilmerkisumgróskumikið,
fjölskylduvæntoglitríktbæjarfé-
lag semstyður og styrkir grunn-
stoðirsamfélagsinsafheilumhug.
Við vonumst til að þessar fram-
kvæmdir verði að veruleika sem
fyrstogtryggiáframSeltjarnarnes
semeftirsóknavertbæjarfélagfyrir
fjölskyldur.

Stjórn Fim leika deild ar Gróttu

Íþróttabærinn
Seltjarnarnes

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

Mikilluppgangurhefurveriðí
handknattleikhjáíþróttafélaginu
Gróttuundanfarinár.Þarerheld
urbeturaðskilaséríyngriflokka
starfifélagsins,þvínúþegarlands
liðsþjálfararÍslandseruaðvelja
ílandsliðÍslandskemuríljósað
Gróttaáhvorkimeiranéminna
en 14 leikmenn í öllum þeim
landsliðshópumsemvaldirhafa
verið.

Þettaergríðarlegamikilvægtfyr-
irþaðöflugastarfsemunniðerá
Seltjarnarnesinuogáánefaeftirað
skilasérmeðauknumáhugayngri
félagsmannasemsjáorðiðlands-
liðsmenníöllumhandboltalands-
liðum íslands á göngum íþrótta-
hússins.Gróttaereinstaklegastolt
af þessum leikmönnum sínum. Í
landsliðiGróttueruÍrisBjörkSím-
onardóttirogUnnurÓmarsdóttirí
A-landsliðkvenna.EvaBjörkDav-
íðsdóttirÍU20árakvenna.ElínJóna
ÞorsteinsdóttiríU18árakvenna.
Elín Helga Lárusdóttir og Lovísa

ThompsoníU16árakvenna.Ólaf-
ur Ægir Ólafsson og Vilhjálmur
GeirHaukssoníU20árakarla.Aron
DagurPálsson,HjaltiMárHjalta-
sonogÞorgeirBjarkiDavíðssoní
U18árakarlaogGísliGunnarsson,
HannesGrimmogJóhannKaldalí
U16árakarla.

14leikmenní
landsliðshópunum

Unn ur Ómars dótt ir og Íris Björk 
Sím on ar dótt ir.

GETRAUNANÚMER

GRÓTTUER

170

Magnús Sverrir Ólafsson er
öllumGróttumönnumaðgóðu
kunnur. Hann hefur starfað
í kringum handboltann hjá
Gróttuundanfarináratugoghef
urstarfaðsemupptökustjóriá
þeimtíma.

Gríðarlegamikilvægteraðhafa
góðanmanníþvíhlutverkiþar
sem videovinna verður stærri
ogstærrihlutiafboltanummeð
hverjuárinu.Maggihefurverið
gríðarlegadugleguríþessustarfi,
ogskiptirþaðengumtogahvort
þaðerumheimaleikeðaútileik
aðræða.ÁdögunumfékkMaggi
sérmerktanbúningfrádeildinni
einsogsjámáámyndinni.Við
samatækifærilangardeildinni,
þjálfurumhennarog leikmönn-

um að þakka Magnúsi Sverri
kærlegafyrirþávinnusemhann
hefurunniðundanfarinárenað
samaskapiertilhlökkunaðvinna
áframmeðMaggaánæstuárum.

Upptökustjórinnkominní
sérmerktanGróttubúning

Magn ús Sverr ir Ólafs son.
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Ég lærði m.a. að pakka inn jóla gjöf un
um þar.
Hvað vild ir þú helst fá í af mæl is
gjöf?  Ég hef aldrei átt fín an hatt...
Hvað mynd ir þú gera ef þú ynn ir 
5 millj ón ir í happ drætti?  Ég myndi 
slá tvær flug ur í einu höggi og fara á 
Justin Tim berla ke tón leika í Manchest er 
borg nk. apr íl og fara á United leik í leið
inni. Síð an myndi ég halda ferða lag inu 
mínu áfram og fara í heims reisu.
Hvað mynd ir þú gera ef þú vær ir 
bæj ar stjóri í einn dag?  Ég myndi 
end ur vekja leik fé lag Sel tjarn ar nes bæj ar 
sem hef ur ver ið í dái síð ustu ár. Það væri 
skemmti legt ef Seltirn ing ar gætu gert 
meira sam an en að fara á Stuð manna
ball ið. Ég myndi bæta að stöðu Gróttu. 
Svo síð ast en ekki síst myndi ég hvetja til 
kynja fræði kennslu í Val húsa skóla.
Að hverju stefn ir þú í fram tíð inni?  
Ég ætla að kom ast inná sviðs list ar braut í 
LHÍ. Svo stefni ég á  að leik stýra og skrifa 
bæði leik rit og kvik mynd ir. Það væri líka 
alltaf gam an að leika eitt hvað sjálf ur. Það 
væri líka draum ur að ferð ast mik ið og 
búa jafn vel er lend is.
Hvað gerðir þú í sum ar frí inu?  
Ég var svo hepp inn að fá að vinna í jafn
ingjar fræðsl unni sem er skemmti leg asta 
vinna sem ég hef ver ið með. Ég fór síð an 
í interrail ferða lag um Aust ur Evr ópu 
með kærust unni minni og góð um vin
um. Það var ótrú legt æv in týri þar sem ég 
m.a. heim sótti út rým ing ar búð ir nas ista í 
Auschwitz. Besta sum ar hing að til.

Seltirn ing ur mán að ar ins er Tómas 
Gauti Jó hanns son nemi í MH. Hann er 
einn af leik stjór un um í 1. des leik riti 
Val húsa skóla í ár þar sem hann skrif
aði leik verk ið. Fyrr á þessu ári fékk 
hann við ur kenn ingu frá Ung leik fyr
ir fram úr skar andi hand rit. Tómas var 
í jafn ingja fræðsl unni í sum ar sem er 
mik il vægt starf til að miðla þekk ingu 
áfram til ung linga

Fullt nafn?  Tómas Gauti Jó hanns son.
Fæð ing ar d. og ár?  3. mars 1993.
Starf?  Nemi og vinn hjá Miðl un. Svo er 
ég auð vit að að leik stýra 1. des. núna.
Farartæki?  Strætó.
Helstu kost ir?  Op inn, hress og já kvæð ur.
Eft ir læt is  mat ur?  Naut með Be arn ise 
ala pabbi.
Eftirlætis tónlist?  Ég er mik il alæta á 
tón list. Allt frá Dra ke yfir í Arcade Fire.
Eft ir læt is í þrótta mað ur?   Dimit ar 
Ber batov og Daði Már Jó hanns son.
Skemmti leg asta sjón varps efn ið?  
Entoura ge og ég verð að við ur kenna 
að ég er með veik an blett fyr ir nýj ustu 
ser í unni af Masterchef. 
Besta bók sem þú hef ur les ið?  
Ég kem úr Harry Pott er kyn slóð inni og 
ég get ekki sagt ann að en Harry Pott er 
bæk urn ar.
Uppáhalds leikari?  Þessi er erf ið. 
Su arez hef ur klár lega átt sín mó ment en 
ég verð að segja Jos eph Gor donLevitt
Besta kvik mynd sem þú hef ur séð?  
Besta er 12 angry men. Upp á halds eru 
Fight Club og Adapta tion.
Hvað ger ir þú í frí stund um þín um?   
Fylgj ast með enska bolt an um. Ég reyni að 
skrifa mik ið og horfi mik ið á kvik mynd ir. 
Einnig er alltaf gam an að vera í góðra 
vina hópi
Fallegasti staður sem þú hefur 
komið á?  Dubrovnik í Króa tíu.
Hvað met ur þú mest í fari ann arra?  
Húmor. Finnst leið in legt þeg ar fólk er of 
al var legt.
Hvern vild ir þú helst  hitta?  
Ég verð að segja Charlie Kaufman.
Upp á halds vef síða?  Wiki how er snilld. 

SELTIRNINGUR MÁNAÐARINS

Sími: 588 9705
www.skautaholl.is

Opnunartímar:
Mánud.  Þriðjud og Miðvikud.

12:00 til 15:00
Fimmtudaga

12:00 til 15:00 og 17:00 til 19:30
Föstudaga

13:00 til 19:30
Laugardaga og  Sunnudaga

13:00 til 18:00 
Skólar og sérhópar: Mánudag til föstudags

10:00 til 15:00

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

Sævar
Bíla- og bátarafmagn

Sími 561-1466 - Kirkjubraut 13, Seltjarnarnesi
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Fjölbreyttúrvalá
morgunverðar

hlaðborði
Radisson BLU Hótel Saga við

Hagatorghefuraukiðumtalsvert
við gæði og framboðið á morg
unverðarhlaðborðinuáhótelinu.
Morgunverðarhlaðborðið hefur
veriðfærtúrSkrúðíSunnusal,og
þaðgefurumtalsvertmeirimögu
leika á enn betri þjónustu, m.a.
meðstærrahlaðborði.

Boðiðerm.a.uppáferskaheilsu-
drykkisemframleiddireruástaðn-
umáboostogdjúsbarmeðpressun
áferskumávöxtumsemeykurfjöl-
breytninatilmuna.ValgerðurÓsk
Ómarsdóttir,markaðsstjóri, segir
aðíslenskarlandbúnaðarvörurséu
ætíðvinsælarmeðalerlendrasem
innlendra gesta hótelsins, og þar
skiparskyriðstóransess.Þann31.
októbersl.varHalloween-dagurinn,
semfyrstogfremsterhaldinnhátíð-
legur í Bandaríkjunum en vegna
þessaðþanndagvarhlutfallbarna
afhótelgestumnokkuðstórvarsér-
stakthalloween-hornámorgunverð-
arborðinuogstarfsfólkvarmeðvið-
eigandihöfuðföt.

Valgerðurbendiráaðþóttmorg-
unverðarhlaðborðiðséekkilengurí

Skrúði,gegniveitingastaðurinnmik-
ilvæguhlutverkiáhótelinu,enbæði
íhádeginuogákvöldinerþarboðið
uppágirnilegarétti.Þegartónleikar
eruíHáskólabíóigeturveriðhent-
ugtaðkomafyrstíSkrúðoggæða
séráeinhverjumafþeimfrábæru
réttumsemþarerutilboðadaglega
áhlaðborði,íhádeginuogákvöld-
inenopnaðerkl.18:00svonægur
tímiættiaðveraáðurentónleik-
areðaannaðmenningarefnihefst
semsótter.

Aðspurðumverðámorgunverð-
arhlaðborðinusegirValgerðurað
heilsudrykkirúrferskumávöxtum
kosti750krónur,létturmorgunverð-
ur1.550kónurogþáerekkiinni-
faliðheiturmatureðaheilsudrykk-
irenmorgunverðarhlaðborðmeð
heilsudrykkjumkostar2.700krónur.
Morgunverðarhlaðborðið er ekki
eingöngu fyrir hótelgesti, þangað
geturhversemerkomið,t.d.gæti
veriðheppilegtaðkomaúrmorg-
unsundinuúrVesturbæjarlaugeða
annarisundlaugogfásérhressingu
áðurenfariðerívinnuna,ogsvoer
hægtaðtakameðsérheilsudrykki.

-heilsudrykkirframleiddirástaðnumúrferskumávöxtum

Kokk arn ir við hluta morg un verð ar borðs ins.




