
Út er kom ít ar leg skýrsla unn in 
af und ir bún ings hópi um stækk
un fim leika húss sem skip uð var 
af bæj ar stjóra Sel tjarn ar ness í 
maí 2009. Vinn unni stýrði Lár us 
B. Lár us son for mað ur ÍTS en gott 
sam ráð var við stjórn end ur Grót
tu. Meg in verk efni hóps ins var að 
vinna for sögn og móta til lög ur að 
hvern ig best yrði stað ið að end ur
bót um að stöðu til íþrótta iðk un ar 
á Sel tjarn ar nesi til fram tíð ar og 
koma allri starf semi fim leika deild
ar Gróttu und ir eitt þak. 

Hlutverk hópsins fólst einnig í

þvíaðvinnaaðstefnumótun,  fá
heildarsýnogkostnaðargreininguá
verkefnið,vinnatillögurmeðhelstu
hagsmunaaðilumog jafnframtað
verabæjarstjóratilráðgjafar.

Ískýrslunnierufrumdrögteikn
inga, rýmisáætlun og frumkostn
aðaráætlununninafASKarkitekt
um ehf. Helstu rök hópsins fyrir
stækkun fimleikahússins felast í
þvíaðmeðhennifáistfull lögleg
lengdáhlaupabrautíhúsinuauk
þessaðmunrýmraverðurumalla
æfingaaðstöðu.

Framhald á bls. 2

AUGL†SINGASÍMI

511 1188
OKTÓBER 2013 • 10. TBL. • 26. ÁRG.

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

Ný og stór bætt 
íþrótta mið stöð

 

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!

Gert er ráð fyrir að setja rúmlega 500 milljónir króna
í stækkun og endurbætur á íþróttamiðstöðinni.



Framhald af forsíðu.

Fyrirhuguðstækkunbýðurfyrst
og fremst upp á gott æfingahús
enerekkihugsaðsem fullkomið
keppnishús.FimleikadeildGróttu
eraðmatihópsinskominaðþol
mörkum.Húngeturekkistækkað
eða aukið árangur sinn við þær
aðstæðursemhúnbýrviðídag.
Ekki er unnt að fjölga iðkendum
þar sem salurinn ber það ekki á
háannatímaogundanfarinárhef
urafreksfólkGróttuþvíþurft að
leitaíæfingaaðstöðuannað.Með
bættriaðstöðuþarfsíðuraðfæra
áhöldintil,enslíktstyttirnotkun

armöguleika þeirra. Íþróttahúsið
hefurliðiðfyrirbúningsaðstöðuog
leggurhópurinntilaðbættverðiúr
því.FimleikadeildGróttustarfrækir
einufimleikadeildinaívesturhluta
höfuðborgarsvæðisins en næst
staðsetninguhennarerstarfsem
iníLaugardalshöll.Hópurinnseg
ireinnigískýrslunniaðnúverandi
starfsaðstaðafimleikadeildarinnar
sélöngusprunginogefekkiverður
brugðistviðverðióhjákvæmilega
hnignunístarfihennar.Núliggur
fyriraðtakaskýrslunatilskoðunar
ogumræðuíbæjarstjórn.Gerter
ráðfyriraðþessiframkvæmdmuni
kostarúmlega500milljónirkróna.

ÚT GEF ANDI:Borgarblö›,Vesturgötu15,101RVK.S: 511 1188 • 895 8298

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

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

Nesfréttir koma út mána›arlega og er dreift frítt í hvert hús á Seltjarnarnesi
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www.borgarblod.is

Sel tjarn ar nes hrepp ur 
hin forni

Leið ari

ÍSeltirningabóksemgefinvarútárið1991kemurframaðSeltjarn
arneshreppurhingamlihafináðaðMosfellsbæuppíBláfjöllogað
Garðabæ.Síðanmisstihreppurinnhverjajörðinaáfæturannarrií

gegnumárin.FyrstLauganesogKleppárið1894.Breiðholt,Bústað
arhverfiðogEiði1923.Skildinganesiðárið1932enþaðvartekiðaf
SeltjarnarneshreppimeðlögumfráAlþingi.ElliðavatnogHólmurfóru
1943ogKópavogur1948.

NúeruReykvíkingaraðagnúastútíSeltirningavegnaþessaðþar
erútsvariðlægraogfasteignagjöldinlægrieníReykjavík.Þeirsegja
aðSeltirningarnotiþjónustuReykjavíkurborgarsemSeltjarnarnesbær
borgiekkertfyriroghafaáhugaáaðsameinasveitarfélögin.

Vissulegamáhugaaðsameininguþessarasveitarfélaga.Enværiþá
ekkibestaðendurvekjaSeltjarnarneshrepphinfornaánýþarsem
Seltjarnarnesmyndiendurheimtasíngömlulandsvæði?

Góður frágangur

NúerveriðaðlagagöturoggangstéttiráSeltjarnarnesi.Þetta
virðistveraótrúlegavelheppnuðframkvæmd.Gangstéttirnar
eruhellulagðarmeðfrekarsmáumhellumsemsamsvarasér

einkarvelogerþettaframtaktilfyrirmyndarhjábæjarfélaginu.Verið
ermarkvistaðtakaalltgatnaoggangstéttarkerfiðáSeltjarnarnesi
ígegn.

K

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

Sel tjarn ar nes bær hef ur sam
þykkt að taka til boði Stólpa ehf. í 
leigu lóðarrétt indi og bygg inga rétt 
fyr ir fjölbýlis hús á Hrólfs skála
mel 17. Til boðið hljóðaði upp á 
280 millj ón ir króna.

Stólpar standa enn í fram
kvæmdumáHrólfsskálamel1018
oggerterráðfyriraðhúsiðverði

uppsteypt í desember að sögn
GuðnaRafnsEiríkssonar,einseig
endaStólpa.Íbúðirþarverðisettar
ásöluánæstunni.

Félagiðvinnurennaðþvíaðfjár
magnabyggingufjölbýlishússins
semþaðhyggstreisaáHrólfsskála
mel17ogerkauptilboðiðálóð
inniháðþvískilyrðiaðþaðtakist.

Bærinn samþykkir tilboð Stólpa



hollusta

www.netto.is

Hafðu það  

H    LLT  

Heilsudagar  

í nettó 

hollusta

allt að  

25%  

afsláttur af  

heilsuvörum

ATH
Tilboðin gilda

26. sept - 13. okt  
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www.netto.is

ISOLA BIO JURTAMJÓLK
Lífrænu Isola Bio jurtamjólkirnar eru einstak-lega bragðgóðar og henta vel í þeytinginn, út á grautinn, í baksturinn og til drykkjar. Rísmjólkin er úr hágæða lífrænt vottuðum ítölskum hýðishrísgrjónum. 

LífRænT
EpLAEdIK  
Upplagt að blanda  
með vatni og  
lífrænu hunangi.  
Gott við  
flensu/kvefi  
og byggir upp  
góða meltingu.
Inniheldur hið  
mikilvæga
móðuredik. 

nATUfOOd 
hvEITIKíM 
• Einstaklega prótein- og trefjaríkt LífRænn 

KÓKOSRJÓMI 
Algert sælgæti út á grautinn,  
í drykkinn og í staðinn fyrir  
venjulegan rjóma í eldamennsku.
Upplagður á LKL og fyrir þá sem  
eru með mjólkurofnæmi.

nýtt

Ljúffeng, Lífrænt vottuð,  
bLönduð te sem henta við 
öLL tiLefni
Snore and Peace | After Dinner | Love me Truly | Rise and Shine | Cloud Nine |  Zen Again

LífRænAR  
RApUnzEL döðLUR

40%

afsláttur!

MöndLU
MJÓLK

Þessi er  
eintaklega 
bragðgóð

www.netto.is

Vissir þú að  Trönuberjasafi Healthy People er sættur á náttúrlegan hátt?! Little Miracles eru lífræn orkuskot með acain & gingseng!

Súper tilboð á Berry Söfum - 25%

Firefly safarnir eru ávaxtasafar með náttúrulegum jurtum sem gefa auka orku!

-25%

Allar vörur  
frá Arka

hollusta

1.290
Verð nú

var 1.698 kr/pk

KJúKLInGABrInGUr

DANSKAR 900 GR

1.188
Verð nú

var 1.398 kr/kg

ÝSUFLÖK - OKKAr

ROÐ OG BEINLAUS

Hollt  
&gott
 

www.netto.is

2 
fyrir 

1 
299kr!

FRÁBÆRTVERÐ!!

-25%

ALLT FYRIR FORMIÐ
Handlóð 2x1kg  1.498 kr.Jafnvægisbretti  2.998 kr.Jógamotta svört  1.798 kr.Lóðasett krómað  3.998 kr.Sippuband m/teljara  998 kr.Upphífingaslá  2.998 kr.Æfingabönd 3pk  1.798 kr.Æfingateygjur 3pk  1.998 kr.Armbeygjustandar  2.398 kr.Eróbikkpallur  4.998 kr.

Æfingabolur  dömu
3.498 kr

Hlaupabuxur  
dömu stuttar
4.598 kr

Íþróttabuxur  
dömu
4.598 kr

Hlaupabuxur  herra
4.998 kr

Stuttermabolur  herra
2.498 kr Toppur 

dömu
2.598 kr

Boxer  
herra
1.598 kr

Stuttermabolur  dömu
3.998 kr

Hlaupabuxur dömu 
4.998 kr

Tilboðin gilda 26. sepTember - 13. okTóber  

Munið

heilsu 
bæklinginn!

FulluR AF
FRÁbæRuM 

TilbOðuM!
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Ráðu neyt is stjóri í mennta
mála ráðu neyti Malaví, Anjimile 
Oponyo og Gunn ar Sal vars son 
kynn ing ar full trúi Þró un ar sam
vinnu stofn un ar Ís lands komu í 
heim sókn í Mýr ar húsa skóla ný ver
ið. Heim sókn in var í til efni af 
kynn ing ar átaki um gildi þró un ar
sam vinnu í mennt un.

Mýró hefur í gegnum tíðina
áttmikiltengslviðNamaziziskól
annsemervinaskóliMýrarhúsa

skóla.Ráðuneytisstjórinngekkum
skólannífylgdÓlínuskólastjóra,
Margrétar og Árna sem öll hafa
heimsóttvinaskólannogÁrnifór
ásérstaktútskurðarnámskeiðsl.
vorhjáhelstaútskurðarmeistara
landsins. Hún gekk um skólann,
leitviðínokkrumkennslustofum
ogskoðaðimyndirágöngumskól
anssemÁrnihefurtekiðáferðum
sínumumMalaví.

Heim sókn frá Malaví

Útfararþjónusta

Vönduð og persónuleg
þjónusta

Sími: 551 7080 & 691 0919

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

Inger Steinsson

Inger Rós Ólafsdóttir 

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

Komdu og taktu þátt í léttum leik.
Þú gætir unnið ferð til Tenerife eða 
einhvern fjölmargra aukavinninga.

Allir fá ljúffenga og margrómaða súkkulaðiköku 
Tapas barsins í eftirrétt. 

Afmælistilboð
10 vinsælustu réttir Tapas barsins 590 kr./stk.

Codorníu Cava-glas  490 kr./stk.
Peroni, 330 ml  590 kr./stk.
Léttvínsglas, Campo Viejo  690 kr./stk.

Komdu í �mæli
Tapas barinn er 13 ára
og þér er boðið í veisluna 21. og 22. október

Afmælisleikurinn er hafinn

TAPAS BARINN HINN EINI SANNI Í 13 ÁR

Grunn skóli Sel tjarn ar ness vinn
ur á þessu skóla ári að þró un ar verk
efni er nefn ist Orð af orði. Mark
mið ið með verk efn inu er að efla 
orða forða, lesskiln ing og náms ár
ang ur grunn skóla barna með því að 
efla mál um hverfi nem enda, kenna 
nem end um mark viss ar að ferð ir við 
að sund ur greina texta og orð og 
greina merk ingu hug taka. 

Nemendurfáeinnigþjálfuníað
kortleggjaaðalatriðiogendurbirta

efniáfjölbreyttanhátt.Verkefniðer
læsisverkefnisemhefurgóðansam
hljóm við Byrjendalæsi, verkefni
semskólinnhefurunniðaðundan
farinár.VonirstandatilaðOrðaf
orðiskilisérinníallarnámsgreinar
ogverðihlutiafkennslutil lengri
tímalitið.Kennararskólanshafasótt
námskeið í tengslum við verkefn
iðOrðaforðiognjótaráðgjafarfrá
HáskólanumáAkureyrieinusinnií
mánuðiútskólaárið.

Orð af orði

Bóka safn Sel tjarn ar ness tók í vik
unni til notk un ar nýja og afar ein
falda sjálfs af greiðslu vél. Við það 
til efni var tek in mynd af fyrsta við
skipta vin in um, sem færði sér þjón
ustu henn ar í nyt, en það var Við ar 
Hjart ar son sem sagð ist hæstá nægð
ur með við mót ið. 

Aukþessaðhafayfirsérléttara
yfirbragðenfyrrisjálfsafgreiðsluvél
arbýðurvélinuppáfleirivalkosti,
semfelastm.a.íþvíaðhægterað

skilaogsækjagögnánþessaðvera
meðbókasafnsskírteiniðásér.Efsvo
berundirþarfnotandinnaðsláinn
kennitölu og síðan lykilorðið sem
tengterbókasafnskortinuoggetur
þáafgreittsigsjálfur.Meðþessari
viðbóteröllumgertkleyftaðsinna
erindum sínum hjálparlaust. Þess
mágetaaðBókasafnSeltjarnarness
er í samstarfi við Borgarbókasafn
ReykjavíkurogBókasafnMosfells
bæjarumlánogskilábókum.

Sjálfs af greiðslu vél
í bóka safn inu



Síðumúla 13 | Sími 569 7000 | miklaborg.isSíðumúla 21| Sími 588 9090 | eignamidlun.is

Þægindi og öryggi eru lykilorðin í hönnun íbúðanna 

á Hrólfsskálamel. Þú finnur það allt frá því að þú 

leggur bílnum í rúmgott bílastæði í björtum og 

hlýjum bílakjallara og þar til þú sest með 

ka�bollann á rúmgóðum svölum. 

Íbúðunum verður best lýst sem einbýli í �ölbýli. 

Fáar, vel skipulagaðar íbúðir í hverjum stigagangi 

og fáir um hverja lyftu. Að innan skarta íbúðirnar 

mikilli lofthæð og gólfsíðum gluggum. Útsýnið er 

einstakt, yfir Reykjanesið um suðurgluggana og 

Faxaflóann með �allgörðum sínum til norðurs. 

Öll þjónusta og verslun er í göngufæri og eitt 

fegursta útivistarsvæði landsins innan seilingar.

Grótta er einstakur staður og ómetanlegt að í 

jaðri borgarinnar sé hægt að njóta slíkrar 

náttúrufegurðar og kyrrðar. Gönguferðir, hlaup 

eða hjólatúrar með viðkomu við Gróttu og jafnvel 

sjósundi eru nærandi fyrir líkama og sál. 

Í göngu�arlægð frá Hrólfsskálamel er Sundlaug 

Seltjarnarness og líkamsræktarstöð World Class. 

Þar er hægt að taka vel á því eða láta þreytuna 

líða úr sér í góðum félagsskap. 

Í næsta nágrenni eru matvöruverslanir, vínbúð, 

bókasafn, heilsugæsla og grunn- og leikskólar. 

Miðbær Reykjavíkur er aðeins í nokkurra 

mínútna aksturs�arlægð. 

Yst á Seltjarnarnesi er einn fegursti golfvöllur 

landsins þótt víðar væri leitað. Aðstaða og 

umhverfi er til fyrirmyndar og ekki skemmir fyrir 

að golfvöllurinn er fimm mínútna bíltúr frá 

Hrólfskálamel. Svona á lífið að vera.

Svona á lífið að vera

569 7000MIKLABORG

569 7000
Við erum við símann

Síðumúla 13  108 Reykjavík
Óskar R. Harðarson og Jason Guðmundsson, löggiltir fasteignasalarwww.miklaborg.is  

Óskar R. Harðarson
hdl. og löggiltur fasteignasali 

Nánari upplýsingar veitir

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



Mikl ar bygg inga fram
kvæmd ir eru á döf
inni eða þeg ar hafn ar 
á vest ur hluta höf uð

borg ar svæð is ins eink um í vest
ur hluta Vest ur bæj ar Reykja vík ur 
og á Sel tjarn ar nesi. Má þar nefna 
Hrólfs skála mel þar sem fram
kvæmd ir eru hafn ar en einnig í 
Lamba staða hverf inu á Sel tjarn ar
nesi. Þá munu stór fram kvæmd ir 
hefj ast á hinni svo nefndu Lýs islóð 
vest an við JL hús ið inna tíð ar og 
fram kvæmd ir eru þeg ar hafn ar 
við Mýr ar götu ofan Vest ur hafn ar
inn ar í Reykja vík. 

ÓlafurFinnbogasonhjáfasteigna
sölunni Mikluborg sagði í spjalli
viðNesfréttiraðmiklarbreytingar
væruaðeigasérstaðíbygginga
framkvæmdumeftirnokkrastöðn
unáundanförnumárum.Einnigsé
núveriðaðbyggjaeðaundirbúa
byggingarásvæðumþarsemlít
iðhafiveriðbyggtumlangantíma.
ÁSeltjarnarnesiog ívesturhluta
gamla Vesturbæjarins í Reykja
vík. „Á Nesinu erum við að tala
um Hrólfsskálamel 10 til 18. Þar
erveriðaðbyggja30íbúðirmeð
góðrilofthæðogeruíbúðirfrá90
fermetrum og upp úr getum við
sagt.Þettaverðavandaðareignir
ágóðumstaðáNesinuogafþess
um 30 íbúðum eru fjórar þegar
seldar.SunnaráSeltjarnarnesieða
viðSkerjabrautinaerveriðaðhefja
byggingu23íbúðaífjölbýli.Þetta
erufjölskylduvænniíbúðirogeru
ánbílakjallaraoggefayngrafólki
betri möguleika til íbúðakaupa.
Íbúðirafþessaristærðhefurvant
að á Seltjarnarnesi og skortur á
heppilegu húsnæði  fyrir yngra
fólkogfólkmeðbörnhefurorðið
tilþessaðþaðhefurleitaðannað.
Enánæstaárierbúistviðstærsta
árgangi í fyrstabekkMýrarhúsa
skóla í 10 ár svo börnum á Nes
inuerafturfariðaðfjölga,einsog
einnigeraðgerastíVesturbænum,
einsogGrandaskóla.“

Lítiðbyggtáliðnumárum
Ólafurbendiráaðlítiðhafiver

ið byggt af nýju húsnæði á Sel
tjarnarnesiþaðsemaferþessari
öld fyrr en nú. „Eiðismýrin var
byggðátíundaáratugnumensíð
an hefur ríkt ákveðin stöðnum í
byggingaframkvæmdumogekkert
fjölbýliveriðbyggtutanÍAVblokk
ina á Hrólfsskálamel 2 til 8 þar
semhægðiáframkvæmdumárið
2008ennúerbúið íöllum íbúð
umnemafjórumíþvíhúsi.Einnig

er skipulögð lóð númer 1 til 7 á
Hrólfsskálamelnumsemmunrísaá
næstuárum.Þessarframkvæmdir
gætuskilaðháttí100nýjumíbúð
umáSeltjarnarnesiánæstufjórum
tilfimmárum.SvoeigaSeltirning
ar byggingasvæði við Bygggarða
semlengihefurveriðíumræðunni.
Þarerumtalsvertrýmieneftirað
gangafráýmsumundirbúningiáður
enhægtverðuraðhefjasthanda.
Þómágeraráðfyriraðþettasvæði
komitilbyggingainnan10ára.“

Líkabyggðígamla
Vesturbænum

Taliðberstaðbyggingasvæðum
handanbæjarmarkanna–ígamla
Vesturbænum í Reykjavík. „Á
þvísvæðierstefntaðmikilliupp
byggingu. Í því sambandi er rétt
að nefna Lýsisreitinn svokallaða
vestanviðJLhúsiðþarsemLýsi
varáárumáður.Þareráformað
aðbyggja142íbúðir.Þessaríbúðir

hafanúþegarvakiðmikinnáhuga
þóttframkvæmdirséuvarthafnar
semsýnirhversumikilþörfinfyrir
nýtthúsnæðieráþessumslóðum.
ÍbúðirnarviðBoðagrandaerulík
legasíðustuíbúðirnarsembyggð
arvoruíVesturbænumfyrirutan
Þorragötunaenþarerueingöngu

íbúðirfyrireldriborgara.Einniger
veriðaðbyggja66íbúðahúsvið
Mýrargötunasemermjögeftirsókn
arverðurstaður.Líklegaverðursvo
ráðistíbyggingarframkvæmdirá
SÍFreitnumviðKeilugranda,innan
tíðarsemogfleiriíbúðirásvæðinu
ínágrenniMýrargötu.
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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 

Mikl ar bygg inga fram kvæmd ir
á Nes inu og í Vest ur bæ

Skerjabraut 1-3 (Iðunnarreiturinn), þar mun rísa fjölbýlishús með 
23 íbúðum.



islandsbanki.is  |  Sími 440 4000

Við bjóðum
góða þjónustu

Við bjóðum í kaffi

www.facebook.com/ Islandsbanki.Eidistorgi

Finndu okkur á Facebook.

Þitt fólk hjá Íslandsbanka

Við bjóðum alla gamla og nýja viðskiptavini velkomna í útibú Íslandsbanka á Eiðistorgi. 

Föstudaginn 11. október verður opið til kl. 17 í tilefni af menningardögum á 

Seltjarnarnesi. Við bjóðum upp á kaffi og með því allan daginn og lífgum upp á tilveruna 

með lifandi tónlist. Glaðningur í boði fyrir öll börn sem koma að tæma sparibaukinn.

Verið velkomin!

Útibú Íslandsbanka á Eiðistorgi þjónar  

íbúum Seltjarnarness og Vesturbæjar.  

Starfsfólk okkar leggur metnað í að veita 

framúrskarandi þjónustu.

Velkomin í  
Íslandsbanka  
á Eiðistorgi
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Menn ing ar há tíð verð ur 
hald in á Sel tjarn ar nesi 
um kom andi helgi. 
Þar kenn ir margra 

grasa en ný mæli er að þessu sinni 
hversu fjöl breytt há tíð in er og ekki 
síð ur lögð áhersla á skemmt un og 
skap andi um hverfi en hin klass
ísku list form. Há tíð in er hald in að 
frum kvæði menn ing ar sviðs bæj ar
fé lags ins en það nær yfir mál efni 
Bóka safns Sel tjarn ar ness, Fræða set
urs í Gróttu og Nátt úru gripa safns. 
Soff ía Karls dótt ir sviðs stjóri menn
ing ar og sam skipta sviðs seg ir að 
þessi leið hafi ver ið val in til þess 
að bjóða upp á fjöl breytta menn
ing ar upp lif un. Soff ía er mennt uð í 
tón list og menn ing ar og mennta
stjórn un og hef ur starf að að menn
ing ar mál um um langt skeið bæði 
hjá Lista safni Reykja vík ur, Ís lensku 
óp er unni, Reykja vík Menn ing ar
borg, RÚV og fleir um. Hún hef ur 
búið á Nes inu um rúm lega tveggja 
ára tuga skeið. Nes frétt ir litu við hjá 
henni í lið inni viku til að for vitn ast 
að eins um hana sjálfa, menn ing ar
bæ inn Sel tjarn ar nes  og vænt an lega 
menn ing ar há tíð.

Fyrstaspurninginsemreifuðvar
við Soffíu var hvort hún væri inn
fæddur Nesbúi. „Nei – ég er ekki
innfæddhéráSeltjarnarnesienég
erbúinaðbúahérírúmatvoára
tugi.Égkomhingað1991þegarvið
hjónin,égogmaðurinnminnGunn
arJ.Árnason,festumkaupáíbúðvið
Miðbrautina.Börninokkarþrjúeru
öllfæddáSeltjarnarnesioggetaþví
talistinnfæddirNesbúarenviðerum
bæðiaðflutt.Viðvorumekkertendi
legaaðstefnaáSeltjarnarnesenþó
vesturhlutahöfuðborgarsvæðisins
þegaríbúðinviðMiðbrautinakom
uppíhendurnaráokkar.Viðlétum
slagstanda.SíðarfluttumviðáLind
arbrautinaoghöfumekkiséðeftir
þvíaðhafaflusthingað.Börninokk
arþrjúhafablómstraðhérogþaðvil
égþakkafrábærumgrunnskólaog
ekkisísttónlistarskóla.Öllhafaþau
numið þar. Elsti sonur minn, Árni

Freyrerpíanóleikariogstundarnú
tónsmíðanámíMílanó,ogbáðardæt
urnar,SunnevaogJúlía,eruaðlæra
ápíanómeðöðrunámiþannigað
þaðernógtónlistarlífiðáheimilinu.“
Soffíasegiraðmörguleytieinstaktað
búaáNesinu.„Mérfinnstþaðvera
forréttindi.Seltjarnarneserákaflega
barnvæn byggð. Allar vegalengdir
erustuttarogskólarnirogíþrótta
aðstaðanermiðsvæðiðþarsemall
argönguleiðirerustuttar.Viðbúum
þannig við meira öryggi að þessu
leytienannarstaðarþarsembörn
inþurfaaðfaraumlengrivegískóla
eðatilíþróttaiðkanaogtómstunda
starfs.Íraunogveruþurfakrakkarn
irekkiaðsækjaneittútfyrirbæinn
efþvíeraðskipta.Éggetlíkabentá
gottsamstarfámilliskólastofnana
semermjöggottfyrirkrakkana.Þau
alastuppímikluöryggiognálægð
inauðveldarmargtbæðiídaglegu
starfiskólansogeinnigíhinudag
legauppeldiheimafyrir.Þáfinnst
mérvegasérlegaþungthversumik
ilfyrirmyndarungmenniviðeigum

héráNesinu,ensamkvæmtárlegum
könnunumsýnaniðurstöðuraðhér
erureykingaróþekktarmeðalgrunn
skólanemaogönnurvímuefnaneysla
fyrirfinnstekki.Þettaerafareftir
sóknarvertfyrirbarnafólk.“

Samheldninmeirienístóru
byggðunum

Soffía segir að fegurðin sé nær
andiílitlusamfélagiogþaðeigivel
viðumSeltjarnarnes.„Nesiðminnir
aðnokkruleytiáþorpeðabæútiá
landiþóttmargtsémeðöðrumhætti
eníhefðbundnumsveitaogsjávar
byggðum.Samheldninermeiriení
stórubyggðunumogþegarégfórað
vinnafyrirbæjarfélagiðþááttaðiég
migbeturáhversuinnviðirbæjarog
samfélagsinserusterkir.Þóttégsé
aðkomumaðurþááttaðiégmigfljótt
áþvíaðhlutiþessararsamfélagsvit
undarogsamheldnisemeinkennir
Nesiðáræturísöguþess.Mérfannst
einstaktaðupplifahversuveltókst
tilá17.júníhátíðarhöldunum,sem

égfékkleyfitilaðfæraútíBakka
garð.Allirsemkomuaðmáliviðmig
sögðuþettaveramjögjákvættskref
og ég vona að í framtíðinni verði
hátíðin þar. Fjöldinn var mikill og
þátttakaíviðburðumgóð,þráttfyrir
aðveðriðlékiekkiviðokkur.Égverð
líkaaðminnastábæjarhátíðinasem
haldinvarífyrstaskiptiíágústlok.
Húnsettimjögskemmtilegtyfirbragð
ábæinn,húnvardrifináframafkraft
miklufólkiogégvonasvosannarlega
aðhúneigieftiraðeflastogþéttast.“

Seltjarnarnessjálfssprottin
menningarbær

Enaðmenningunni.ErSeltjarnar
nessjálfssprottinnmenningarbær?
Soffíasegirsvoveraogbendiráað
Seltjarnarneshafikomiðeinnabest
út miðað við önnur sveitarfélög í
könnunumGallupþarsemspurthafi
veriðummenningarmál.„Mérfinnst
gamanaðhafatekiðviðsvonagóðu
búi.Þaðergamanaðkomatilstarfa
í samfélagi þar sem eins jákvæðir
straumarerutilstaðarogáSeltjarn
arnesioggottaðfinnaþannmeðbyr
semmaðurhefurídaglegumstörf
um.Héreruvissulegagóðirhlutir
aðgerast.“Soffíahefurmargháttaða
reynsluúrmenningartengdustarfi.
„Éghefunniðaðmenningarmálum
allatíðsíðanégvaríMR.Áþessum
tímahefégeignastgotttengslanetog
fengiðinnsýníflestsviðmenningar
innar.Égstarfaðiásínumtímameð
Stúdentaleikhúsinu,vannumtíma
viðÍslenskuÓperunaogsatístjórn
hennarumnokkurt skeið.Égkom
stuttlegaaðþáttagerðhjáRÚV,var
blaðamaðurumnokkurraáraskeið,
enstarfaði lengstafhjáListasafni
Reykjavíkur.Þaröðlaðistégdýrmæta
þekkinguoginnsýníheimmyndlist
ar,semégerafarþakklátfyrir.Ég
hefalltafhaftmörgjárníeldinum.
Eftir tónlistarnámið tók ég dipló
munámírekstrarogviðskiptafræði
meðvinnu.Fórsíðanímeistaranám
ímenningarogmenntastjórnun, í
hundraðprósentvinnuogmeðþrjú

ViðtalviðSoffíuKarlsdóttur

Sel tjarn ar nes er menn ing ar bær

16 ára reynsla og
þekking í sölu fasteigna ANDRI SIGURÐSSON

Löggiltur fasteignasali

s. 690 3111www.frittsoluverdmat.is

Soffía Karlsdóttir.



lítilbörn.Þaðvarnokkuðstremb
iðenkenndiméröguðvinnubrögð
ogaðtakastáviðmikiðálag.Mér
finnstþessifjölbreyttiferillogmennt
unnýtastmérvelístarfimínufyrir
Seltjarnarnesbæogþaðervirkilega
gamanaðtakastáviðþaðseméger
aðgeraþessadaganaogégvonaað
Seltirningargetinotiðgóðsaf.“

Bókasafniðámikla
möguleika

TaliðberstaðbókasafninuáEiðis
torgisemSoffíasegirverahinueigin
legumenningarmiðstöðáSeltjarnar
nesi.HúnsegirSeltirningaeigafallegt
bókasafnsemeigisérmiklamögu
leika.„Égheldaðsafniðgetiþróast
ennfrekarúrhinuhefðbundnahlut
verkialmenningsbókasafnsíalhliða
menningarmiðstöð. Ég hef mikinn
áhugaáaðnýtasýningarsalinnEiðis
skerbeturengerthefurverið.Bóka
söfnhafatekiðmiklumbreytingum
ítaktviðnýjatækniogtímaogég
heldaðnauðsynlegtséaðfylgjaeftir
þeirriþróun.Miðaðviðþástarfsemi
semframferámörgumbókasöfnum
ídagþáerheitiðbókasafnekkirétt
nefnioggeturkannskiísumumtilfell
umveriðtakmarkandi.ÉgséBóka
safn Seltjarnarness fyrir mér sem
miðstöð þar sem  þverskurður af
allrimenninguþrífst;myndlist,tón
list,hönnunogannaðskapandistarf.
Útlánábókumhefurdregistsaman
undanfarinársemásérlíklegaorsök
í framboði af rafbókum, hljóðbók
umogöðruefnisemaðgengilegter
ánetinu.Þettaernýáskorunsem
gamanverðuraðtakastávið.Hljóð
bækureruaðsækjaísigveðriðsem
kannaðorsakastafþvíaðoftgetur
veriðerfittfyrirönnumkafiðfólkað
setjastniðurviðlestur.Meðtilkomu
hljóðbókanna opnast möguleik
artilþessaðnjótalesefnisviðaðra
iðjueðaþegarfólkeraðfaraámilli
staða.Möguleikarnirerumargirað
því leyti.“ Soffía segir einnig tæki
færiáSeltjarnarnesiísamvinnuog
samnýtingustofnana.„Égfinnfyrir
miklumkraftiogáhugameðalstofn
anna,félagasamtaka,fyrirtækjaog
einstaklingaáNesinuþegarkemurað
viðburðumseméghefstaðiðfyrir.
Viðeigumfallegtfélagsheimili,kirkj
anstátarafgóðumtónleikasalogég
sétækifæriáaðnýtafleirirýmiund
irmenningartengdastarfsemiþegar
framísækir.Starfmittfelstekkisíður
íþvíaðvekjaathygliáþvígóðastarfi
semframferinnanbæjarins.Égverð
aðsegjaaðáðurenégtóktilstarfa
saknaðiégþessoftaðsjáekkifréttir
afbænumokkarífjölmiðlumþegar
égvissihversuöflugtstarfvarverið
aðvinnaþar.Éghefmikinnáhugaá
aðbreytaþessuoghefunniðmark
visstaðþví.Éghefáttgóðsamskipti
viðfjölmiðlaígegnumtíðinasemnýt
istmérístarfimínunúnasemsviðs
stjórisamskiptasviðs.“

Erumaðteygjaokkurtil
fleirafólks

Ognúáað faraaðhaldamenn
ingarhátíð.„Já–MenningarhátíðSel
tjarnarness er haldin annað hvert
ár.Ersvokallaðurtvíæringurognú
íhaust,dagana10. til 13.október
ætlum við að efna til fjölbreyttr
armenningardagskrár.Áðurenég
hófaðskipuleggjadagskránnabyrj
aðiégáþvíaðfátilliðsviðmigval
inkunnaeinstaklingaúrbæjarlífinu
semtengdusteðastarfaaðmenningu
oglistumáeinhvernhátttilaðheyra
hvaðaefnistökþeimþættumikilvæg
ámenningarhátíðinni.Viðeigummik
iðafgóðulistafólkiáNesinuogþað
komumargarhugmyndirframásjón
arsviðið.Eittafþvísemkomfram
varaðfólkvildisjásamstarfeldriog
yngribæjarbúaogeinnigþarsem
hægtværiaðtengjavísindioglistir
meðeinhverjumóti.Þettaverðurþví
hátíðmeðaðeinsöðrusniðienáður.
Ekkieinshátimbruðefsvomásegja
enáaðgetaorðiðskemmtilegnálg
un.Efégáaðdrepaaðlokumánokk

uratriðilangarmigaðnefnaSiggu
Heimisbæjarlistamann,semætlarað
setjasamanhönnunarsmiðjuyngri
ogeldribæjarbúa.Viðopnunhátíð
arinnarverðuropnuðsýningámál
verkumValgarðsGunnarssonaríEið
isskeriogásamatímaverðursam
sýningsextánSeltirninga,Millibóka,
opnuðáBókasafninu.Ísafnhúsinu
(fyrrumlækningaminjasafni)verður
upplifunargjörningursemSigtryggur
BaldurssonogStjörnuskoðunarfélag
Seltjarnarnessstýraaðkvöldiopnun
ardagsins,Björnsbakaríbýðurbæj
arbúumímorgunkaffiáEiðistorgiá
laugardagsmorgniþarsemóvæntir
hlutirmunugerast.

Stórhátíðardagskrá
helguðGuðrúnu

Sérstökstórhátíðardagskráfyrir
börnogfullorðnaverðurhelguðrit
höfundinumGuðrúnuHelgadótturí
Félagsheimilinuálaugardeginumog
erhúnunninísamstarfiviðÞjóðleik
húsið,enGuðrúnfagnarumþessar
mundir 40 ára rithöfundarafmæli.

Fram koma m.a. leikarar úr Óvit
um,VigdísFinnbogadóttirogfleiri.
Í Bókasafninu verður boðið upp á
þrívíðabókasmiðjuognemendurog
eldriborgararmunugraffaíundir
göngumbæjarinsáföstudag.Aðal
styrktaraðilihátíðarinnar, Íslands
banki,munbjóðauppájassmeðAra
BragaáEiðistorgiá föstudeginum
ogskipulagðarverðabyggingarlist
argöngur.UngmennaráðSeltirninga,
Systrasamlagið,Seltjarnarneskirkja
ogSinfóníuhljómsveitáhugamanna
leggjahátíðinnieinniglið,enáloka
degi hátíðarhaldanna verður tón
leikaogfjölskyldudagskráífélags
heimilinuþarsemframkomameðal
annarsþrírkórarafSeltjarnarnesi,
Selkórinn, Ari Eldjárn og söngvar
innValdimaroghljómsveitinÚtidúr.
Dagskráineraðgengilegáheimasíðu
bæjarins.Égerspenntaðsjáhvernig
teksttilmeðþettanýjaformmenn
ingarhátíðarvegnaþessaðmeðþví
erum við að stíga svolítið út fyrir
hinnhefðbundnarammaenívonum
aðteygjaokkurtilfleirafólks,“segir
SoffíaKarlsdóttiraðlokum.
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Draghálsi  14 - 16   
110 Reykjavík

Sími 4 12 12 00    
www.isleifur.is

Eru tryggingarnar þínar í lagi?

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

VÍS – þar sem tryggingar snúast um fólk

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

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

Hafðu samband og ég fer yfir málin með þér.



10 Nes frétt ir 

Auglýsingasími: 511 1188
www.borgarblod.is

U M H V E R F I S H O R N I Ð

NýlegaveittiumhverfisnefndSeltjarnarnesshjónunumGuðbjörgu
RuthKristjánsdótturogBirgiÁsgeirssyni,semrekafiskverslunina
Vegamót,umhverfisviðurkenningu.Aðhvatninguumhverfisnefndar
ogtilaðsvarakallisamtímansumumhverfisverndákváðuþauað
notavaxborinnpappírundirfiskinnístaðfrauðplastbakka.Þausegj
astþóeigaeftiraðfinnalausnáumbúðumfyrirtilbúnafiskréttisem
eruílegieðasósum.Frauðplastbakkarnireruekkieinungislengiað
eyðastíumhverfinuheldureruþeirlíkamjögplássfrekir.Birgirsegir
aðviðbreytingunahafiplássaukisttilmuna.Birgirhveturviðskipta
vinisínatilaðkomameðeiginfötogbakkasemhægteraðafgreiða
fiskinnbeintofaní.

Þrí fið eft ir hundana
ÍsíðastablaðiFréttatímanserviðtal

við Hönnu Arnórsdóttur, dýralækni
hjáDýraspítalanum.Þarkemurfram
aðmikilvægtséaðhundargangialdrei
lausir í þéttbýli og aðeins þeir sem
hafialdurogburðitilfarimeðhunda
ígönguferðirogaldreibörnyngrien
tólf ára. Hanna giskar á að um 70%
vandamálasemkomauppítengslum
viðhundaútivið,séutilvikþarsem
lausirhundarvaldaónæði,tildæmis
meðþvíaðskítaígarða.Svoerulíkamargirhræddirviðhundasem
enginnstýrir.

Vegnaítrekaðraumkvartanavillumhverfisnefndhvetjahundaeig
endursemgangameðhundasínaumSeltjarnarnesiðaðþrífauppskít
eftirþá.

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

Um hverf is við ur kenn ing

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  8 - 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... 

SAMFLOT í Sundlaug Seltjarnarness alla mánudaga kl. 20.00.

Öll vit um við að veit inga stað ir 
eru mis vel sótt ir, nýir birt ast og aðr
ir hverfa af sjón ar svið inu. Svo eru 
aðr ir sem lifa við góð an orð stír svo 
árum og ára tug um skipt ir. Það er 
ekki að ástæðu lausu að Tapasbar
inn held ur nú uppá 13 ára af mæli 
sitt um þess ar mund ir. Tapasbar inn 
er einn vin sæl asti veit inga stað ur 
borg ar inn ar. Þar kem ur margt til. 
Nota legt and rúms loft, frá bær mat ur, 
verði stillt í hóf og frá bær þjón usta.

Sjálfafmælisveislanerhaldinn21.
og22.október,meðsérstökumtil
boðsverðumþarsem10vinsælustu
tapasréttirnireruaðeinsákr.590.
hverréttur,SpænsktCavaglasá490
kr.,Peronibjórinnákr.590.oglétt
vínsglasiðákr.690.Svofáallirsneið
af hinni margrómuðu og ljúffengu
súkkulaðitertuTapasíeftirrétt.

Ífyrraá12áraafmælinukomuum
2000 gestir á meðan hátíðin stóð.
AðvandaheldurTapasbarinnuppá
afmæliðávegleganháttmeðfrábæru
happdrættifyrirallaþásemkomaí

heimsóknframaðogyfirafmælisdag
ana.Tilaðtakaþáttíhappdrættinu
ernógað lítaviðog fyllaúthapp
drættismiðaástaðnum.Ekkiernauð
synlegtaðfáséraðborða.

Vinningarnirerusérstaklegaveg
legireinsogsíðustuár.Fyrstivinning
urerDraumaferðíeinavikufyrirtvo
tilTeneriefeþarsemallterinnifalið
(Allinclusive).Verðmætiferðarinnar
erum400.000.krónur.Annarvinn
ingurer1stk.IPad2ogsíðanfjöldi
góðraogskemmtilegravinningasvo
sem námskeið í salsadönsum, út
aðborðaognokkrirheilirkassaraf
eðalvínum.

Þaðmáenginnláta13áraafmæli
Tapasbarsinsframhjásérfara.Bara
mæta. Fylla út happdrættismiða
og hver veit nema heppnin sé á
næstaleiti?

ViðóskumTapastilhamingjumeð
13áraafmæliðoghvetjumlesend
urtilaðheimsækjaTapasbarinnog
takaþáttíhátíðinnisemstendurtil
22.október.

Og þér er boð ið í veislu

Á mynd inni eru Birg ir Ás geirs son fisk sali á Vega mót um og Krist ín 
Thelma dótt ir hans.

Bento Costa Guerreiro (í miðju) ásamt frábæru starfsfólki sínu heldur 
hátíðlegt 13 ára afmæli Tapas-barsins núna í október.

Tapas-barinn13ára:
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Íþrótta kenn ar arn ir Sissi og Metta hafa held ur bet ur lífg að upp 
á út sýn ið hjá starfs mönn um bæj ar skrif stofu Sel tjarn ar nes bæj ar, 
en und an far ið hafa þau mætt með hópa úr grunn skól un um og 
lát ið þau taka á því í tröpp un um sem liggja upp Plút ó brekk una. 
Krakk arn ir taka þess ari ný breytni vel og fara létt með verk efn in 
sem fyr ir þau eru lögð.

Landey ehf. er dótturfélag Arion banka og fer með eignarhald bankans á nýbyggingum og fasteignaþróunarverkefnum.

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

Seltjarnarnesi

Landey býður til sölu eignir sínar við Bygggarða og Sefgarða 
á Seltjarnarnesi. Um er að ræða alls um 4.850 m2 húsnæðis 
og 22.700 m2 af lóðum.

Nánari upplýsingar eru veittar á skrifstofu félagsins
Hátúni 2b í síma 594 4210, netfang: landey@landey.is

Landey býður til sölu eignir á:

Í lík ams rækt
í vinn unni

Ágúst Fann ar Leifs son, einn af 
starfs mönn um Áhalda húss Sel
tjarn ar ness, fer sæll og glað ur 
í út rétt ing ar á veg um bæj ar ins á 
nýj um far ar skjóta sem bær inn hef
ur ný lega fjár fest í. Hjól ið er með 
vagni og því afar hent ugt til flutn
ings á létt ari efni sem flytja þarf á 
milli staða. 

Meðþvíaðhjóla íýmis léttari
erindiogviðvikleysirþaðstarfs
mennáhaldahússinsundannotk
unábæjarbifreiðumsemsparar

umtalsverðankostnað.Almennteru
vegalengdirstuttaráSeltjarnarnesi,
enefámótiblæs,einsogstundum
villverðaáNesinu,þágeturÁgúst
auðveldlega létt undir með sér
ogvirkjaðrafbúnaðinnáhjólinu.
Starfsmenn Áhaldahúss Seltjarn
arness eru ánægðir með þennan
nýjaflutningsogferðavalkost,sem
aukþessaðveraumhverfisvænn,
erfyrirferðarminnienbifreiðarnar,
munsparneytnariogaukþessgóð
líkamsrækt.

Tek ið á því
í leikfimi
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Geri við allar tegundir startara, alternatora, beinar
innspýtingar, rafmagn í bílum og bátum.

Sævar
Bíla- og bátarafmagn

Sími 561-1466 - Kirkjubraut 13, Seltjarnarnesi

ra
fm

ag
n@

m
i.i

s

Dans og Jóga, öðru nafni Dans
smiðj an hef ur starf að í 20 ár og er 
með starf sem ina í Vals heim il inu að 
Hlíð ar enda með Zumba og Krakka
gleði í Gamla saln um og með línu
dans og sam kvæm is dansa í veislu
saln um. Einnig er Dans smiðj an 
með jóga tíma í jóga stöð inni And ar
taki í Skip holti. Eig end ur og helstu 
kenn ar ar eru hjón in og Seltirn ing
arn ir Theó dóra S. Sæ munds dótt ir 
og Jó hann Örn Ólafs son.  

„Viðerumm.a.aðkennaZumba
semermjögvinsæltoghefuralgjör
legaslegið ígegnaðundanförnu.
Viðreynumaðhafasporinnóguein
földsvohverogeinngetidottiðinn
ítímameðlítillifyrirhöfn.Íhvern
Zumbatímaeruaðkomaábilinu70
til120manns.Fólkkemuríþessa
tímaafþvíþaðhefuránægjuafþví
aðdansa,enþaðfæreinnigútúrþví
miklalíkamsrækt.Tilokkarídans
tímakemurfólkáöllumaldri,krakk
arkomaoftmeðforeldrumsínumen
svoereinnigeldrafólk,jafnvelallt
uppíáttræðisaldurenþaðfarabara
allir á sínum hraða, líkt og þegar
fólkferútaðskokka,þaðgeraallir
ásínumhraða.Ekkiernauðsynlegt

aðbyrjaáZumbanámskeiðibaraá
haustin,hægteraðdettainnítíma
hvenærsemer.Viðkennumeinnig
línudansoghefðbundnasamkvæm
isdansa.Íhausterumviðaðendur
vekjanámskeiðfyriryngstubörnin
„Krakkagleðina“þarsemþaulæra
aðdansaeftirlögumsemþauþek
kja,t.d.HúsamúsinaúrDýrunumí
Hálsaskógisemervals,”segjaþau
TheódóraogJóhannÖrn.

Íhaustverðureinnigbyrjaðáfjög
urraviknabyrjendanámskeiðiísam
kvæmisdönsumfyrirhjónogpörog
eftirþaðerhægtaðkomainnítíma
tilaðlærameiraeðarifjaupp.

Allt að 100 manns
í hverj um zumba tíma

Theó dóra S. Sæ munds dótt ir og 
Jó hann Örn Ólafs son.

Októ ber er meist ara mán uð ur og krakk arn ir í 5.-HGO ákváðu að taka 
þátt. Þeir hafa sett sér há leit mark mið um að vera já kvæð, hjálpa til 
heima og standa sig vel í skól an um, en um fram allt að hafa gam an. 
Þetta eru flott ir krakk ar og við ósk um þeim góðs geng is. 

Meist ar arn ir í Mýró

Sími: 565-7070
100% endurgreiddur vsk af vinnu

NÝTT
HAFRAKEX

ÞÚ ÁTT ÞAÐ SKILIÐ – NJÓTTU

Auglýsingasími: 511 1188
www.borgarblod.is



Þægindi og öryggi eru lykilorðin í hönnun 

íbúðanna á Hrólfsskálamel. Þú finnur það allt 

frá því að þú leggur bílnum í rúmgott bílastæði í 

björtum og hlýjum bílakjallara og þar til þú sest 

með ka�bollann á rúmgóðum svölum. 

Íbúðunum verður best lýst sem einbýli í �ölbýli. 

Fáar, vel skipulagaðar íbúðir í hverjum stigagangi 

og fáir um hverja lyftu. Að innan skarta íbúðirnar 

mikilli lofthæð og gólfsíðum gluggum. Útsýnið er 

einstakt, yfir Reykjanesið um suðurgluggana og 

Faxaflóann með �allgörðum sínum til norðurs. 

Öll þjónusta og verslun er í göngufæri og eitt 

fegursta útivistarsvæði landsins innan seilingar.

Grótta er einstakur staður og ómetanlegt að í 

jaðri borgarinnar sé hægt að njóta slíkrar 

náttúrufegurðar og kyrrðar. Gönguferðir, hlaup 

eða hjólatúrar með viðkomu við Gróttu og 

jafnvel sjósundi eru nærandi fyrir líkama og sál. 

Í göngu�arlægð frá Hrólfsskálamel er Sundlaug 

Seltjarnarness og líkamsræktarstöð World Class. 

Þar er hægt að taka vel á því eða láta þreytuna 

líða úr sér í góðum félagsskap. 

Í næsta nágrenni eru matvöruverslanir, vínbúð, 

bókasafn, heilsugæsla og grunn- og leikskólar. 

Miðbær Reykjavíkur er aðeins í nokkurra 

mínútna aksturs�arlægð. 

Yst á Seltjarnarnesi er einn fegursti golfvöllur 

landsins þótt víðar væri leitað. Aðstaða og 

umhverfi er til fyrirmyndar og ekki skemmir fyrir 

að golfvöllurinn er fimm mínútna bíltúr frá 

Hrólfskálamel. Svona á lífið að vera.

Svona á lífið að vera

www.stolpar.is

 
Ásdís H. 
Júlíusdóttir
ritari

Reynir Björnsson
lögg. fasteignasali  
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G r ó t t u s í Ð a n www.grottasport.is

Fyrr í sum ar kepptu Aron Teits
son og Fann ey Hauks dótt ir bæði 
á Heims meist ara mót um. Aron 
keppti í klass ísk um kraft lyft ing
um í bekk pressu, en keppn in var 
hald in í Suz dal sem er í Rúss landi, 
Fann ey keppti á Heims meist
ara móti ung linga sem fór fram 
í Lit háen.

Eftiraðmótinulaukkomí ljós
aðeinnafþeimkeppendumsem
höfðulentofarenAronhafðineytt
ólöglegralyfjaogvarþvídæmdur
úrleik.Aronfæristþvíuppí3.sæti

oghlýturþarmeðbronsverðlauná
þessuheimsmeistaramótiíklassísk
umkraftlyftingum.FanneyHauks
dóttir keppti í bekkpressu á HM
unglingaíLitháenoghafðilentí4.
sæti.Sigurvegarinníhennarflokki
féllályfjaprófiogþvífæristFanney
uppí3.sætiogerþvíbronsverð
launahafiáþessuheimsmeistara
móti.Þettaerglæsilegurárangur
hjáþessufrábærakeppnisfólki,en
leittaðþauhafiekkifengiðaðnjóta
þessaðstígaáverðlaunapallinná
sjálfumótinu.

Jens El var Sæv ars son er nýr 
yf ir þjálf ari yngri flokka knatt
spyrnu deild ar Gróttu en hann tek
ur við starf inu af Úlfi Blandon sem 
minnk ar nú við sig þjálf un. 

JenserGróttumönnumaðgóðu
kunnurenhannvarspilandiaðstoð
arþjálfari meistaraflokks í sumar
þegar Gróttuliðið var hársbreidd
fráþvíaðtryggjasérsætií1.deild.
Jens hefur þjálfað knattspyrnu í
rúmanáratug,fyrsthjáyngriflokk
umÞróttarogsíðarmeistaraflokka
Hvatar og Reynis frá Sandgerði.
Ásamtþvíaðgegnastarfiyfirþjálf
araheldurJensáframmeðmeist
araflokkogmunstýra2.flokkikarla
ásamtMagnúsiErniHelgasyni.

Jens Elvar nýr yfirþjálfari 
knattspyrnudeildar

Aron og Fann ey
á verðlaunapalli

Kraftlyftingafólkið Aron Teits son og Fann ey Hauks dótt ir.

Fótbolti fyrir 
leikskólakrakka

Eins og und an far in ár mun 
Grótta bjóða upp á æf ing ar fyr
ir krakka á leik skóla aldri (fædd 
2008 og 2009). Í vet ur verð ur æft 
kl. 9:30  10:30 á laug ar dög um í 
stóra sal íþrótta húss ins en í sum
ar verða tvær æf ing ar í viku á 
Gróttu velli.

Lögðverðuráherslaáaðkynna
fótboltann fyrir krökkunum á
skemmtileganháttogkennahels
tuundirstöðuatriðiíþróttarinnar.
BjörnValdimarssonogSturlaugur
Haraldssonmunustýraflokknum
enþeirleikabáðirmeðmeistara

flokkiGróttuoghafagóðareynslu
afþjálfunbarna.Öllumervelkom
iðaðmætaogprófaæfingarhjá8.
flokkiogerustelpursérstaklega
hvattartilaðkoma.

GETRAUNANÚMER 

GRÓTTU ER 

170

Jens El var Sæv ars son.

Hóp ur for eldra og iðk enda í 
hand knatt leiks deild Gróttu tóku 
ný lega að sér að þrífa og grisja 
bik ara skáp deild ar inn ar. Nú er 
nýtt keppn is tíma bil að hefj ast og 
viss ara að hafa rými fyr ir alla þá 
bik ara sem deild in stefn ir að því 
að vinna í vet ur.

HandknattleiksdeildGróttuvar
stofnuð1969ogfyrstistóriáfanginn
ísögudeildarinnarvarþegarliðið
vannsérsætiíefstudeildárið1974.
Síðanþáhafamargirgóðirsigrar
unnistogdeildinaliðuppmikiðaf
bestahandboltafólkilandsins.Við
hlökkumtilaðsjáfleirigóðasigraá
handboltavellinumívetur.

Bik ar skáp arn ir
gerð ir hrein ir

Bik ar arn ir púss að ir.

Iðk end ur og að stand end ur fim leik deild
ar Gróttu gengu í hús á Sel tjarn ar nesi 
24. sept em ber sl. og söfn uðu dós um og 
flösk um til fjár öfl un ar fyr ir deild ina. Þátt
tak an í söfn un inni var með því besta sem 
elstu menn og kon ur fim leika deild ar inn ar 
muna eft ir enda veð ur með endem um gott. 

Mikiðsafnaðistogþaðvartroðfullvöruflutningabifreiðsemyfirgafíþrótta
húsGróttuaðsöfnuninni lokinni.Söfnunarupphæðinmunsvorennatil
áhaldakaupafyrirdeildina.Stjórnfimleikadeildarinnarvillþakkaöllum,bæði
iðkendumogforeldrum,semþátttókuísöfnuninnifyriryndisleganogárang
ursríkaneftirmiðdag.ÞávillstjórninsíðastenekkisístþakkaSeltirningumfyr
iraðtakavelámótibörnunumogstuðninginnviðdeildina.

Næstadósasöfnunverðurínóvemberoghlökkumviðtilaðsjáallaaftur
jafnhjálpfúsaogglaðbeittaogsíðastliðinnþriðjudag.Hverveitnemaokkur
takistaðgeraennbeturþá!

Full ur vöru bíll af dós um
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Besta kvik mynd sem þú hef ur séð?  
Shawshank Redemption.
Hvað ger ir þú í frí stund um þín um?   
Ég eyði tíma með fjölskyldu og vinum. 
Og jú, lyfta.
Fallegasti staður sem þú hefur 
komið á?  Grótta í fallegu sólsetri toppar 
aðra fallega staði í heiminum sem ég hef 
komið á. 
Hvað met ur þú mest í fari ann arra?  
Húmor og jákvæðni.
Hvern vild ir þú helst  hitta?  
Ég hefði verið til í að hitta Steve Jobs. 
Upp á halds vef síða?  Youtube.
Hvað vild ir þú helst fá í af mæl is
gjöf?  Kött. Móður minni til mikillar 
gleði.
Hvað mynd ir þú gera ef þú ynn ir 
5 millj ón ir í happ drætti?  Ferðast um 
heiminn.
Hvað mynd ir þú gera ef þú vær ir 
bæj ar stjóri í einn dag?  Ég myndi 
opna flotta lyftingaraðstöðu fyrir 
Kraftlyftingadeild Gróttu og vera hress. 
Að hverju stefn ir þú í fram tíð inni?  
Að verða besta útgáfan af sjálfri mér!
Hvað gerðir þú í sum ar frí inu?  
Ég var í Barcelona í mánuð hjá 
fjölskyldunni minni. Ég vann í Sundlaug 
Seltjarnarness, æfði, ferðaðist um 
landið og fór með fjölskyldunni í 
veiði. Í lok sumars fór ég til Texas að 
keppa á Heimsmeistaramóti unglinga í 
kraftlyftingum.

Seltirn ing ur mán að ar ins er Arn hild
ur Anna Árna dótt ir, hún æfir kraft
lyft ing ar með Gróttu. Hún tók þátt í 
Norð ur landa móti ung linga þar sem 
hún varð fjórða yfir mót ið. Hún keppti 
einnig á EM ung linga í Prag í apr íl. Í 
ágúst keppti hún á HM ung linga í 
Texas og varð sjötta í sín um flokki í 
sam an lögðu og fjórða í rétt stöðu lyftu. 
Einnig bætti hún eig ið Ís lands met í 
hné beygju og setti nýtt Ís lands met 
ung linga í rétt stöðu lyftu og jöfn un 
á meti í sam an lögðu.  Hún var stiga
hæsti ung ling ur inn á Ís lands meist
ara móti í rétt stöðu lyftu í sept. sl. 
Arn hild ur stund ar nám í sál fræði við 
Há skóla Ís lands. 

Fullt nafn?  Arnhildur Anna Árnadóttir.
Fæð ing ar d. og ár?  23. júní 1992.
Starf?  World Class Seltjarnarnesi.
Farartæki?  Grár Toyota Auris.
Helstu kost ir?  Glaðværð og laus 
við reiðiköst, hef ríkan vilja til að gera 
betur og mæður mínar segja mig góða 
fyrirmynd.
Eft ir læt is  mat ur?  Nautakjöt með 
bernaise.
Eftirlætis tónlist?  Aðallega Rn’b og 
Daft punk.
Eft ir læt is í þrótta mað ur?  Fanney 
Hauksdóttir góðvinkona mín, en hún 
er sú þriðja sterkasta í heiminum í 
bekkpressu. Borghildur og Arndís María 
Erlingsdætur eru líka í miklu uppáhaldi en 
þær eru réttstöðusnillingar með meiru. 
Skemmti leg asta sjón varps efn ið?  
Fóstbræður, Desperate Housewives, 
fræðsluþættir um fangelsi í heiminum og 
Modern family.
Besta bók sem þú hef ur les ið?  
Ég er snillingur í að byrja á bókum og 
klára þær ekki, en Lean In eftir Sheryl 
Sandberg byrjar vel þessa dagana.
Uppáhalds leikari?  Colin Firth er í 
uppáhaldi. Kannski því hann minnir mig 
svo á pabba minn.

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

Grunn skóli Sel tjarn ar ness hef ur 
feng ið 10 spjald tölv ur til notk un ar 
í til rauna verk efni varð andi notk un 
spjald tölva í skóla starfi.

Markmiðverkefnisinseru:aðgefa
kennurumogþroskaþjálfumtækifæri
tilaðskoðaþámöguleikasemnotkun
spjaldtölvaíkennsluogþjálfunhef
uruppáaðbjóða,aðkannahvernig
nýtamáupplýsingatækniennfrekar
fyrirnemendurogkennaraínámiog
kennslu,ogaðkomaaugaáhvernig
spjaldtölvurgetagagnastkennurum
ogþroskaþjálfumískólastarfi.

Áætlað er að verkefnið taki um
fjóramánuðiogaðviðlokþessífebr
úar2014verðilögðframsamantekt
áreynslukennara/starfsfólksásamt
álitiþeirraáþvíhvernigmeginýta

spjaldtölvurtilframþróunarkennslu
háttaogskólastarfs.Verkefniðerþan
nighlutiafþróunánýtinguupplýs
ingatækniíkennslu/þjálfunogbúnað
arogverðaniðurstöðursamantektar
innarhafðartilhliðsjónarviðfrekari
ákvarðanatökuSeltjarnarnesbæjarí
þeimefnum.

Spjald tölv ur í 
grunn skól ann

Skólahlaup 
Valhúsaskóla

Flestall ir krakk arn ir úr Val húsa skóla tóku þátt í skóla hlaupi skól ans sem fram 
fór þriðju dag inn fyrsta októ ber sl. Hlaupa drottn ing Val húsa skóla 2013 varð 
Hanna Rakel Bjarna dótt ir í 10. bekk-HDB sem hljóp á 13,53 sek. og hlaupa-
kóng ur varð Krist ján Guð jóns son í 10. bekk-HDB sem hljóp á 10,59 sek.
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