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Vesturbæjarútibú við Hagatorg
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8-24
alla daga
Á EIÐISTORGI

Bylting hefur orðið á aðstöðu Nesklúbbsins með nýrri inniaðstöðu að Austurströnd 5. Staðurinn hefur
fengið nafnið Nesvellir. Þar má finna 6 glæsilega Trackman golfherma af nýjustu gerð og stóra púttflöt til
æfinga. Með þessari glæsilegu aðstöðu má segja að kylfingar á Nesinu geti stundað golfíþróttina allt árið um
kring við góðar aðstæður.
Sjá nánar á bls. 13.
Meira

svona
alla daga

- Viðtal við
Ásdísi Kalman
- bls. 10-11
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Leiðari

Spennandi
kosningatímar

Nýju umferðarljósin
orðin virk

E

llefu aðilar hafa gefið kost á sér í prófkjöri Sjálfstæðisflokksins
fyrir bæjarstjórnar kosningarnar á Seltjarnarnesi. Þar af gefa fjórir
kost á sér í fyrsta sæti.

S

em kunnugt er lætur Ásgerður Halldórsdóttir af störfum
bæjarstjóra á komandi vori og Sigrún Edda Jónsdóttir gefur
heldur ekki kost á sér til framboðs. Bjarni Álfþórsson er farinn á
önnur mið óvist hvar honum kann að skjóta upp þegar þetta er ritað.

A
V

ð líkum má gera ráð fyrir að átök verði um fyrsta sætið enda
getur það ráðið ýmsu um framhaldið hver leiða muni listann.

itað er að Samfylkingin mun bjóða fram en óvíst er hvort það
verður í samfloti við fleiri aðila. Viað er að ýmsar viðræður eru
í gangi á bak við tjöldin.

Á

sama hátt er ekki enn vitað hvort Viðreisn eða þeir aðilar sem
stóðu að framboði Neslistans síðast muni bjóða fram í hans nafni
eða hvort um stærri samruna geti orðið að ræða.

E

itt er þó vitað að það eru spennandi kosningatímar fram undan á
Seltjarnarnesi hvað sem þeir kunna að bera í skauti sínu.

Bætt aðgengi fyrir alla
Hönnun gatnamótanna var yfirfarin með tilliti til staðsetningu umferðarljósa,
breidd gönguþverana og aðgengins, m.a. hvað varðar aðgengi fyrir alla.
Umferðarljósunum var breytt þannig að rautt ljós logar fyrir ökumenn á
meðan grænt ljós logar fyrir gangandi og hjólandi vegfarendur sem þvera
ljósin. Kalla þarf eftir grænu gönguljósi með því að ýta á hnapp. Hægt er
að kalla eftir lengri grænum tíma fyrir gönguljós með því að ýta á hnapp
undir hnappaboxi, þurfi gangandi vegfarandi lengri tíma til að komast yfir
gatnamótin. Götulýsing við gangbrautirnar hefur verið bætt. Ljósin eru orðin
virk og verið er að leggja lokahönd á yfirborðsfrágang. Veðrið og árstíminn
hefur áhrif á lokafrágang sem á að klárast í vor. VSÓ ráðgjöf sá um hönnun
og veitti ráðgjöf í verkefninu.

UMHVERFISVÆN ÍSLENSK HÖNNUN

www.borgarblod.is

Nú eru nýju umferðarljósin á mótum Nesvegar og Suðurstrandar orðin
virk. Vegagerðin og Seltjarnarnesbær hafa unnið saman að framkvæmdum
vegna umferðarljósa við gatnamót Nesvegar og Suðurstrandar.
Umferðarljós sem stýra umferð um gatnamót Suðurstrandar og Nesvegar
voru nýlega uppfærð í því skyni að auka umferðaröryggi, ekki síst fyrir
gangandi og hjólandi vegfarendur sem þvera gatnamótin. Töluverð umferð
barna á leið í skóla og frístundir er um gatnamótin sem undirstrikar mikilvægi
þess að þau séu útfærð á sem öruggastan hátt. Foreldrar og forráðamenn
eru hvattir til að leiðbeina börnum sínum um það hvernig nýju ljósin virka.

GARÐASTRÆTI 2
ASWEGROW.IS

grænn iðnaður

Tökum
vel á móti
framtíðinni

Markmið Landsvirkjunar er að styðja við og stuðla
að nýjum og grænum orkutengdum tækifærum.
Þannig leiðum við græna þróun til framtíðar.
Nánar á landsvirkjun.is/framtidin
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Ellefu bjóða sig
fram í prófkjöri
Sjálfstæðisflokksins

Hraðamælingar á Suðurströnd

Of margir óku
of hratt

Prófkjör Sjálfstæðisflokksins á
Seltjarnarnesi verður 26. febrúar 2022.
Á fundi fulltrúaráðs Sjálfstæðisfélaganna
á Seltjarnarnesi þann 16. desember sl.
var samþykkt með öllum greiddum
atkvæðum að halda prófkjör.
Prófkjörið fer fram laugardaginn
26. febrúar nk.. Ellefu frambjóðendur
verða í prófkjöri Sjálfstæðisflokksins á
Seltjarnarnesi.
Eftirtaldir aðilar gefa kost á sér í prófkjöri Sjálfstæðisflokksins á
Seltjarnarnesi vegna sveitarstjórnarkosninganna næsta vor.

Heilsugæslan er við Suðurströnd. Þar er einnig að finna líkamsræktarstöð,
íþróttamiðstöð og leikskóla ásamt fleiri mannvirkjum þangað sem
margir sækja. Suðurströnd er auk þess aðalumferðaræð til íbúðasvæða á
sunnanverðu Nesinu.

Dagbjört Oddsdóttir í 2. til 3. sæti.
Grétar Dór Sigurðsson í 4. til 5. sæti.
Guðmundur Helgi Þorsteinsson. Sæti ekki tilgreint.
Hannes Tryggvi Hafstein í 3. sæti.
Hákon Róbert Jónsson í 4. til 5. sæti.
Hildigunnur Gunnarsdóttir í 3. til 4. sæti.
Magnús Örn Guðmundsson í 1. sæti.
Ragnhildur Jónsdóttir í 1. sæti.
Svana Helen Björnsdóttir í 1. sæti.
Þór Sigurgeirsson í 1. sæti.
Örn Viðar Skúlason í 3. til 4. sæti.

Of margir óku of hratt um Suðurströnd á dögunum þegar lögreglan var
með hraðamælingar þar. Í tilkynningu sem Lögreglan á höfuðborgarsvæðinu
hefur sent frá sér varðandi hraðamælingar á Suðurströndinni kemur fram
að 58% ökumanna óku yfir hraðatakmörkum.
Hámarkshraði á Suðurströndinni til móts við leikskóla og íþróttamiðstöð
er 30 km/klst vegna þess, að þar eru ekki síst börn megin þorri gangandi
vegfarenda á leið í og úr skóla og tómstundir. Samkvæmt tilkynningu
lögreglunnar vaktaði hraðamyndavélin 110 ökutæki þann klukkutíma sem
mælingar stóðu yfir og var meðalhraði þeirra 40 km. Ljósmynduð voru
64 brot eða um 58% vaktaðra ökutækja sem er algjörlega óásættanlegt á
þessum stað, en meðalhraðinn var 46 km og hraðast var ekið á 72 km hraða.
Búum börnunum og öðrum vegfarendum á Seltjarnarnesi öruggt umhverfi í
umferðinni og virðum hámarkshraða á Suðurströndinni sem og annars staðar.

Endurskoðun • Skattur • Ráðgjöf

www.grantthornton.is

Grant Thornton endurskoðun ehf. er íslenskt aðildarfélag Grant Thornton International Ltd., sem er eitt af fremstu alþjóðlegu samtökum sjálfstæðra endurskoðunar og ráðgjafarfyrirtækja. Grant Thornton
endurskoðun ehf. sérhæfir sig í að aðstoða rekstraraðila við að nýta tækifæri til vaxtar og bættrar afkomu með skilvirkri ráðgjöf. Framsýnn hópur starfsmanna, undir stjórn eigenda, sem ávallt eru aðgengilegir
viðskiptavinum, nýta þekkingu og reynslu sína til að greina flókin málefni og finna lausnir fyrir viðskiptavini sína, hvort sem það eru einkarekin, skráð félög eða opinberar stofnanir. Yfir 35.000 starfsmenn Grant
Thornton fyrirtækja í meira en 100 þjóðlöndum, leggja metnað sinn í að vinna að hag viðskiptavina, samstarfsmanna og samfélagsins sem þeir starfa í.
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Fegrun og lenging líftíma
steyptra mannvirkja er
okkar áhugamál. Við
höfum náð góðum árangri
í margs konar múr- og
steypuviðgerðum,
múrfiltun, steiningu og
múrklæðningum.

ALHLIÐA MÚR- OG STEYPUVIÐGERÐIR
Hafðu samband
Við skoðum og gerum tilboð!
www.husavidgerdir.is/hafa-samband
info@husavidgerdir.is - Sími 565-7070

Hitaveitulagnir
út fyrir
Bygggarðahverfið
Framkvæmdir standa nú yfir við lagningu nýrra hitaveitulagna vestast
á Seltjarnarnesi. Á myndinni, sem tekin er við Sefgarða, má sjá hvar nýja
lögnin verður, á móts við hjúkrunarheimilið Seltjörn.
Samkvæmt upplýsingum frá Seltjarnarnesbæ er um að ræða hitaveitulagnir
sem færðar eru út fyrir nýja Bygggarðahverfið sem er í undirbúningi en einnig
nýja lögn frá nýrri borholu sem boruð var síðasta haust. Hitaveitulagnaverkefnið
hófst síðasta haust og áætluð verklok eru í næsta mánuði.

Finndu okkur á

www.systrasamlagid.is

Örn Viðar
3. – 4. sæti

Fjölþætt reynsla úr atvinnulífinu.
Sterk fjárhagsstaða bæjarfélags
er forsenda framfara.

Prófkjör Sjálfstæðisflokksins á
Seltjarnarnesi verður 26. febrúar
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Umhverfisviðurkenningar 2021
Umhverfisnefnd Seltjarnarness veitti fjórar umhverfisviðurkenningar fyrir árið 2021. Að þessu sinni voru veittar viðurkenningar
fyrir fjölbreytni í gróðurvali, uppgerða lóð, tré ársins og viðurkenningu fyrir fallega lóð sem skapar skemmtilega götumynd.

Bakkavör 8 fékk viðurkenningu fyrir vel snyrta og fallega lóð sem
skapar skemmtilega götumynd.

Tré ársins er selja við Suðurmýri 6 (Bjarg 1).

Nesvegur 125 fékk viðurkenningu fyrir fjölbreytni í gróðurvali á
endurgerðri lóð.

Tjarnastígur 22 fékk viðurkenningu fyrir einstaklega smekklega
uppgerða lóð.
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Fjölskyldustund
með Jóni Jónssyni
á netinu
Föstudaginn 21. janúar sameinuðu foreldrafélög leikskóla og grunnskóla
Seltjarnarness krafta sína og buðu börnunum á Seltjarnarnesi, fjölskyldum þeirra
og kennurum í rafræna fjölskyldustund með Jóni Jónssyni.
Yfir 150 fjölskyldur tóku þátt, sungu og höfðu gaman.

HUPPA ER MÆTT
Á SELTJARNARNES
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Ásgerður Halldórsdóttir um bæjarstjóratíðina:

Varkárni og virðing fyrir vilja bæjarbúa
Frá mínum bæjardyrum séð eru það
tímamót þegar Sjálfstæðisflokkurinn á Nesinu
gengur til prófkjörs 26. febrúar næstkomandi
vegna uppstillingar á lista fyrir bæjarstjórnar
kosningarnar sem haldnar verða 14. maí í vor.
Þegar kemur að kosningunum sjálfum hef ég
sinnt starfi bæjarstjóra í þrettán ár. Það hafa
verið ár mikillar uppbyggingar og eflingar í allri
þjónustu við bæjarbúa.

leikskóla og fara af stað með fyrsta áfanga innan
skamms. Þannig hefur markvisst verið unnið að
því að svara kröfum bæjarbúa um grunnþjónustu
á heimaslóð. Mikilvægasta verkefni okkar inn í
framtíðina er að standa vörð um hana, sér í
lagi leik- og grunnskólastarfið og til viðbótar
æskulýðsstarfið með unga fólkinu.

Bjartsýni ríkir meðal bæjarbúa
Það voru margir sem misstu vinnuna á Nesinu
í upphafi Covid en nú hefur atvinnuleysið snar
minnkað og ég finn fyrir bjartsýni hjá bæjarbúum.
Framtíðin er sannarlega björt á Nesinu en fara
þarf vel með skatttekjur bæjarbúa og gæta
aðhalds. Stöðugt þarf að skoða hvort hægt sé að
gera betur og láta rekstrarhagkvæmni leiða til
meiri þjónustu við bæjarbúa .

Keppnismanneskja með ríka
réttlætiskennd
Það verða mikil umskipti að vera ekki lengur
þátttakandi í þeirri spennu og samkeppni sem
jafnan verður þegar liðsfélagar láta á það reyna
hverjir skuli leiða bæjarmálin af hálfu flokksins
næstu fjögur árin. Hver ný kynslóð forystufólks
velur sér viðmið og gildi sem móta pólitíska
vegferð hennar. Þegar ég lít til baka tel ég að það
sem hafi mótað mína leið hafi verið bakgrunnurinn
úr reikningshaldi, þátttaka í íþróttastarfi á
vegum Gróttu, ÍSÍ og HSÍ og virðing fyrir vilja
bæjarbúa. Aginn úr talnaheiminum hefur kennt
keppnismanneskju með ríka réttlætiskennd að
varkárni er nauðsynleg. Þó er það svo að ekki
verður hjá því komist í umróti og sveiflum
stjórnmála og efnahagslífs að sýna áræðni og
taka ákvarðanir sem ekki er hægt að koma sér
hjá en geta reynst misvel. Ég skora á bæjarbúa
að fjölmenna í prófkjörið og velja sterkan og
fjölbreyttan lista með jöfnu kynjahlutfalli. Lista
sem setur agaða liðsheild og keppnisanda í
forgrunn sigursællar kosningabaráttu í vor. Það
hefur jafnan reynst Sjálfstæðisfólki á Nesinu vel!

Nýr bæjarstjóri tekur við góðu búi
Mér finnst gott til þess að vita að almenn
ánægja er með það hversu vel lífið í bæjarfélaginu
gengur. Okkur hefur ekki fjölgað mikið á milli ára.
Við höfum stækkað í sátt við mannlíf og umhverfi
undanfarin ár. Framundan
er örari fjölgun með tilkomu
nýrrar byggðar við Bygggarða.
Hún mun gefa bæjarfélaginu
aukinn styrk um leið og vanda
þarf alla umgjörð. Bæjarbúar
eru mjög spenntir fyrir þessari
uppbyggingu og nánast daglega
er haft samband til að leita frétta

Ásgerður með elsta barnabarni sínu Lóu
Gísladóttur á handboltaleik.

af þessari framkvæmd. Í dag er verið að leggja
götur og lagnir í hverfið.

Litlar skuldir og góður rekstur
Staða bæjarins er sterk, skuldir bæjarins eru
litlar og reksturinn stendur traustum fótum. Þá
stóru mynd verður að hafa í huga og ekki láta karp
um smærri atriði villa sér sýn. Búið er að byggja
hjúkrunarheimili, endurnýja íþróttamiðstöðina
og byggja nýtt fimleikahús svo eitthvað sé nefnt.
Nú er verið að reisa búsetukjarna við Kirkjubraut
sem verður tilbúinn í ársbyrjun 2023. Samhliða
því er undirbúningur hafin að byggja nýjan

Bærinn seldi Ráðagerði til aðila sem vilja byggja
upp veitingarekstur í húsinu. Það er spennandi og
munu Seltirningar fagna frekari fjölbreytni að geta
gengið um vestursvæðin og fengið sér svo kaffi og
meðlæti í lok göngutúrs. Senn líður svo að því að
framkvæmdir hefjist við Náttúruminjasafnið (áður
hús Lækningaminjasafnsins) sem ríkið keypti af
bænum og afhenti Náttúruminjasafninu til afnota.
Það er sannur heiður að því að vera komin með
eitt af höfuðsöfnum landsins í okkar bæjarfélag.
Skólabörn og íbúar allir munu eiga góðar stundir
í safninu sem og fólkið í landinu sem fær enn eina
ástæðuna til þess að sækja Seltjarnarnes heim.
--------------------------------------------------------------Við þessi tímamót í mínu lífi er ég þakklát
fyrir að hafa fengið tækifæri til að starfa með
bæjarbúum og frábæru starfsfólki bæjarins.
Á Seltjarnarnesi ríkir mikill samhugur og
samkennd meðal bæjarbúa og starfsfólks
bæjarins, hér er gott og eftirsóknarvert samfélag.
Þannig á það að vera.

Dyra og hreinsimottur

Stoppar 90% óhreininda

FLOORING SYSTEMS

SÍÐUMÚLA 14 • 108 REYKJAVÍK • SÍMI 510 5510
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Af hverju 14,09%?
Á bæjarstjórnarfundi þann 15. desember
síðastliðinn lagði ég fram sáttatillögu við tillögu
fulltrúa minnihlutans um hækkun útsvars. Mín
tillaga var að ekki yrði gengið eins langt og
minnihlutinn lagði til, en þó yrði útsvarsprósentan
hækkuð um 0,39 prósentustig. Þetta samsvarar
að meðaltali um það bil 19.000 kr. á hvern íbúa
á Seltjarnarnesi á ári, en það gera um leið um
90.000.000 kr. í bæjarsjóð.

Bæjarsjóður hefur ekki tekið lán í langan tíma,
en nú var nýlega samþykkt heimild til bæjarstjóra
um allt að 1.100.000.000 kr. lántöku en hluti af
þessari lánsheimild, þ.e. 400.000.000 kr., hefur
þegar verið nýttur, en afgangur verður tekinn á
næsta ári. Afborgun af þessum lánum verður í
kringum 70.000.000 kr. á ári. Með hækkun útsvars
má meðal annars draga úr lántökuþörf og minnka
þar með álagningu á komandi kynslóðir.

Þessi ákvörðun mín ætti ekki að koma á
óvart, því ég hef hef áður lýst skoðun minni á
nauðsynlegri hækkun útsvars við afgreiðslu
fjárhagsáætlunar í desember 2020, til að tryggja
ásættanlega þjónustu. Það er heldur ekki með
öllu óþekkt að Sjálfstæðismenn á Seltjarnarnesi
hækki útsvar, þrátt fyrir loforð um annað. Í
aðdraganda kosninga 2010 var því
lofað að skattar yrðu ekki hækkaðir,
en í desember sama ár samþykkti
bæjarstjórn að hækka útsvar um
0,88 prósentustig.
Stundum er það svo að markmið
skarast og í þessu máli lít ég svo á
að til að geta staðið við loforð um
áframhaldandi góða þjónustu við
bæjarbúa og á sama tíma ráðist
af krafti í þau verkefni sem blasa
við okkur, sé hækkun útsvars
nauðsynleg.

Verkefni næstu missera eru mörg og fjölbreytt
og við heyrum skýrt óskir íbúa um bestu mögulegu
þjónustu. Ég lít svo á að sem bæjarráðsfulltrúi sé
það skylda mín að vinna af ábyrgð að hagsmunum
allra bæjarbúa þessa fallega bæjar okkar og
það er mín sannfæring að með afstöðu minni
við afgreiðslu síðustu fjárhagsáætlunar hafi ég

Álagningarprósenta á Seltjarnar
nesi verður eftir þessa hækkun áfram
ein sú lægsta á öllu landinu, en með
þessari sáttatillögu verður tryggt
að áfram verður boðið upp á góða
þjónustu við íbúa sveitarfélagsins í
mikilvægum málaflokkum, svo sem á
fjölskyldu-, æskulýðs- og skólasviði.

breytt rétt og styrkt stöðu
bæjarsjóðs til að takast á
við nýjar áskoranir.
Mig langar að lokum
að þakka öllum þeim
fjölda, fjölda mörgu
sem hafa hringt í mig,
sent mér tölvupóst
eða önnur skilaboð, til
að lýsa stuðningi við
þessa ákvörðun mína.

Bjarni Torfi
Álfþórsson.

Bjarni Torfi Álfþórsson,
Bæjarfulltrúi

Útsala!

50%
Allt að

afsláttur af
völdum vörum.

Skoðaðu úrvalið í vefverslun.
www.eyesland.is

Grandagarði 13 Glæsibæ, 5.hæð eyesland.is

Barnabílstólar í úrvali

Bílasmiðurinn hf
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Viðtal við Ásdísi Kalman

Myndlistin alltaf blundað
í mér

Á

- segir Ásdís Kalman myndlistarmaður

sdís Kalman myndlistarmaður og
kennari hélt málverkasýningu
sem hún nefndi Ljósbrot í Gallerí
Gróttu um liðin jól og áramót. Heiti
sýningarinnar var vel til fundið. Féll vel að
myndum hennar en á þessari sýningu er
einbeiting að strangflatarforminu. Myndformi
sem var algengt á fimmta og jafnvel sjötta
áratug liðinnar aldar. Í þessu myndformi hefur
ljósið mikið að segja. Það skapar blæbrigði sem
listamaðurinn vill ná fram. Hún sýndi myndir frá
tveimur síðustu árum þar sem hún leitaði forma
í strangflatastílnum. Ásdís er fædd og uppalin í
Umeå í Svíþjóð en hefur búið í um einn og hálfan
áratug á Seltjarnarnesi. Ásdís settist niður með
Nesfréttum á Kaffi Örnu á dögunum og spjallaði
um lífshlaup sitt.

„Ég hef ekki sýnt á Seltjarnarnesi áður en verið
með í menningarviðburðum í bókasafninu. Ég
hef búið hér síðan 2006. Við áttum áður heima
í Vesturbænum vorum búin að fara í marga
göngutúra um Nesið og kynnast því í dagsbirtunni.
Okkur fannst eðlilegt að leita fyrir okkur hér þegar
kom að því að festa sér hús til frambúðar. Ég
áttaði mig þó ekki til fulls á því fyrr en eftir að við
fluttum hingað hversu margir kostir eru við að búa
á Seltjarnarnesi. Ég finn hversu vel er haldið utan
um börn hér í bæjarfélaginu og bæjarbragurinn er
sérstakur. Ég hef ekki verið í neinum sérstökum
félagssamtökum hér í bænum en finn hversu
margir þekkjast og tengsl fólks eru almennt góð.
Ég kann því mjög vel við mig hér.“

Fædd og uppalin í Umeå
Þú ert fædd og uppalin í Svíþjóð. „Ég er fædd
í Umeå sem er háskólabær í Norður Svíþjóð og
á stærð við Reykjavík. Foreldrar mínir Björn
B. Kalman læknir og Þórdís Ingibergsdóttir
bókasafnsfræðingur fluttust þangað eftir að þau
luku nami. Í stað þess að flytja heim fóru þau
þarna norður eftir. Hann fékk stöðu í Umeå og
þau settust þar að. Þau eignuðust átta börn og
ég ólst því upp í stórum systkinahóp. En ég er
það eina af börnum þeirra sem settist að á Íslandi.
Hin eru öll búsett í Svíþjóð. Ég kýs að líta á mig
sem Íslending þótt ég eigi eðlilega sænskar rætur.
Ég gekk í barnaskóla þar og lauk stúdentsprófi
frá Östra Gymnasiet. Þá flutti ég til til Íslands.
Ég hafði áhuga á læra íslensku, kynnast landinu
og huga að mínum íslensku rótum.“ Ásdís segir
ekki hafa verið mikil viðbrigði að koma hingað
nema ef til vill til hins betra. „Umeå og Reykjavík
eru af svipaðri stærð hvað fólksfjölda varðar og
veðráttan er köld. Þó er miklu meira vetrarríki í
Umeå en hér á suðvesturlandi. Frost eru meiri og
þar snjóar oft meira. Frostið getur verið stöðugt á

Þessi mynd af Ásdísi Kalman er tekin á sýningu í anddyri Þjóðminjasafnsins eftir að hún efndi til
námskeiðs fyri börn hælisleitenda. „Hælisleitendur hafa nákvæmlega ekkert að gera og mér datt
í hug að setja upp vikuleg námskeið fyrir börn og ungmenni úr þeirra hópi í samvinnu við Rauða
krossinn. Oft komu í kringum fimmtán börn. Þau vissu öll að til greina kæmi að verkin yrðu sett
á sýningu. Sýninguna kallaði Ásdís börn á flótta.

bilinu 10 til 20 gráður yfir vetrarmánuðina. Að því
leyti svipar veðráttan þar meira til Norðurlands
en höfuðborgarsvæðisins.“

Þrjú tungumál á heimilinu
Ásdís tók inntökupróf í Myndlistar- og
handíðaskólann og útskrifaðist þaðan af
málaradeild 1988. Hún hóf síðar nám við
Listaháskólann og lauk þaðan diplómanámi
til kennsluréttinda 2004. Þá sótti hún
frönskunámskeið við Sorbonne 1989 og
myndlistarnámskeið við Centre des arts et de
la culture de Vence. „Þegar ég útskrifaðist hafði
ég kynnst eiginmanni mínum sem er franskrar
ættra og heitir Daníel Karel Niddam og starfar í
dag sem sölustjóri hjá 3X Technology. Hann kom
hingað upphaflega sem ferðamaður en hefur
tengst Íslandi vel. Er alveg sama um kuldann þótt
hann sé alin upp í hlýrra loftslagi en ég. Hann
hefur líka gaman af að stúdera tungumál og hefur
náð góðu valdi á Íslensku. Vegna atvinnu hans
fluttum við til Bretlands 1989. Ég fór að vinna

við þýðingar úr ensku á sænsku fyrir Discovery
Channel. Við fluttum síðan til Frakklands í árslok
1989 og vorum búsett þar til 1991 að fluttum aftur
til Íslands þar sem við höfum verið síðan.“ Ásdís
segir að börnin heyri þrjú tungumál á heimilinu
auk ensku sem öll börn læri í dag. „Enskan er
auðveldari en til dæmis franskan auk þess sem
hún er alls staðar í fjölmiðlun, snjalltækjum og
sækir sig í veðrið í námi.“

Myndlistin alltaf blundað í mér
Ásdís segir að myndlistin hafi alltaf blundað
í sér. „Ég var á listabraut á menntaaskólaárum
og eftir að ég var búin að vera hér sótti ég um í
Myndlistar- og og handíðaskólanum. Ég var heppin
að ná eldri körlunum sem þá voru að kenna. Braga
Ásgeirssyni og Herði Ágústssyni. Þarna var um að
gera að vera ófeimin og reyna að læra. Ég hef sinnt
listinni frá því ég útskrifaðist úr náminu. Ég var
komin undir fertugt þegar ég ákvað að ná mér í
kennsluréttindi. Fór til náms við Listaháskóla
Íslands sem þá var tekinn til starfa og fór að sinna
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myndlistakennslu við Ingunnarskóla í Grafarholti
árið 2006 og hef starfað þar síðan. Ég hef einnig
gripið í að kenna sænsku sem er í raun móðurmál
mitt. Ég byrjaði á því fyrr tveimur árum. Nú er
farið að bjóða upp á nám í sænsku fyrir krakka
sem hafa alist að einhverju leyti upp ytra og hafa
ákveðinn grunn þaðan. “

Hjálpar að vera fjölþjóðleg
„Ég hef verið að vinna aðeins í þrívídd,“ heldur
Ásdís áfram. „Mig langar til þess að eiga meira við
þá sköpun. Kannski byggist næsta sýning á því.
Þetta er eilífðarspurning en aðalmálið er að vera
sáttur við það sem maður er að gera á hverjum
tíma. Það hjálpar mér að vera fjölþjóðleg. Það
hjálpar mér að sjá hlutina frá fleiri sjónarhornum.
Maður fær fjölbreyttari sýn á umhverfið, sjálfan
sig og samfélagið. Maður tengir sig við landið hvar
sem maður er.

Einkasýningar og samsýningar
Á meðal einkasýninga Ásdísar í gegnum árin má
nefna sýninguna Ljóseindir í Grafíksafninu – Sal
íslenskrar grafíkur, 2012, Artótek í Borgarbókasafni
Reykjavíkur, 2012, Lúmen í Listasal Mosfellsbæjar,
2009 og Innsetningu á umhverfisdögum í Norræna
húsinu, 2008. Auk þess hefur hún tekið þátt í fjölda
samsýninga. En er hún búin að ákveða næstu
sýningu. „Ég er búin að sækja um á nokkrum
stöðum en það er ekki alveg komið á hreint hvert
ég fer. Ég þarf líka að halda mig að verki til að
eiga nýtt efni til að hafa á boðstólum. Ég er í fullri
vinnu en fer svo í vinnustofuna eftir vinnu og þó
aðallega um helgar. Ég þarf að nota svona heraga
á sjálfa mig en ég nýt þess bara. Stundum getur
líka verið erfitt að skapa. Finna sér viðfangsefni og
vinna síðan úr þeim. Stundum dettur maður niður
á eitthvað sérstakt. Sýningin í Gallerí Gróttu var
afrakstur þess að ég datt niður á strangflatastílinn.
Ég hafði ekki málið mikið í þessum stíl en ákvað
að reyna við hann með þeim árangri sem líta
mátti á Gróttusýningunni. Hann hefur ekki verið

Hef hugmynd um að gera eitthvað
tengt Seltjarnarnesi

Myndverk í strangflatarstíl eftir Ásdísi. Þeim
stíl sem hún sýndi í Gallerí Gróttu um jólin.

„Ég hef líka verið með þá hugmynd að gera
eitthvað sem sérstaklega yrði tengt Seltjarnarnesi.
Hér eru til dæmis ýmsar minjar um hernámsárin.
Það hefur ekki verið fjallað mikið um þær. Ef til
vill hefur fólk viljað gleyma þessum tíma. Ég hef
veitt því athygli að víða er borin mikil virðing
fyrir slíkum minjum. Ég var komin með smá drög
í þessa átt þegar ég var á námsárunum. Það getur
verið að ég dragi þau fram aftur. En ég verð að
liggja betur yfir þessari hugmynd og velta fyrir mér
hvernig ég myndi útfæra hana í dag.“

mikið áberandi hér á undanförnum árum en
meir áður fyrr. Það voru menn eins og Kjartan
Guðjónsson, Hörður Ágústsson og Karl Kvaran
sem unnu mikið með hann.“

Álagning fasteignagjalda 2022
Álagningarseðlar fasteignagjalda 2022 eru nú aðgengilegir á rafrænu formi á
Mínum síðum Seltjarnarnesbæjar og á island.is.
Gjalddagar fasteignagjaldanna eru tíu talsins, 15. hvers mánaðar frá janúar – október.
Vinsamlegast athugið að álagningarseðlar eru einungis sendir út á pappírsformi til þeirra sem fæddir
eru 1939 og fyrr. Engir greiðsluseðlar verða sendir nema þess sé sérstaklega óskað.
Fasteignagjöldin birtast til innheimtu í heimabanka gjaldanda, en einnig er hægt að óska eftir því að fá
gjöldin færð á kreditkort með því að hafa samband við þjónustuver í síma 59 59 100.
Við álagningu hefur elli- og örorkulífeyrisþegum verið veitt lækkun eða niðurfelling samkvæmt reglum
um viðmiðunarfjárhæð tekna á árinu 2020. Skilyrði lækkunar eða niðurfellingar er að um sé að ræða
íbúðarhúsnæði þar sem viðkomandi gjaldandi hefur lögheimili.
Gjaldskrá yfir fasteignagjöld og útsvar má nálgast á heimasíðu Seltjarnarnesbæjar.
Nánari upplýsingar og aðstoð má fá með því að senda fyrirspurn
á netfangið innheimta@seltjarnarnes.is eða í síma 59 59 100.

www.seltjarnarnes.is
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Gleðilegt nýtt
kosningaár!
Það er spennandi ár framundan þar sem meðal annars
styttist í sveitarstjórnarkosningar sem verða haldnar sama
dag og Eurovision, það verða alvöru partý það kvöld. Nú
mun ekki fara framhjá okkur þegar flokkarnir byrja að velja
fólk á lista sem svo munu bjóða fram krafta sína og berjast
um hylli bæjarbúa og vil ég þakka öllum sem stíga skrefið
að bjóða fram hugsjónir sínar og krafta.

UMHVERFISHORNIÐ

Kríuvarp á
Seltjarnarnesi 2021

Það er að mörgu leyti sérkennilegt kjörtímabil að klárast
sem einkennst hefur af fullmiklum átakastjórnmálum Guðmundur Ari
fyrir okkar litla sveitarfélag þar sem við íbúarnir erum Sigurjónsson.
sammála í langflestum málum. Við viljum búa hér í nánu og
öflugu samfélagi í sterkri tengingu við náttúruna og sögu
sveitarfélagsins. Við viljum að börnin okkar fái aðgang að fyrsta flokks menntakerfi
sem hefst að fæðingarorlofi loknu í gegnum öfluga leik-, grunn- og tónlistarskóla
og að þau geti tekið þátt í íþrótta- og æskulýðsstarfi í fremstu röð. Við viljum að
hér sé gott að eldast, að hér sé traust og öflug heimaþjónusta sem hjálpar okkur
að búa sem lengst í eigin húsnæði og að fjölbreytt framboð sé af félagsstarfi og
hreyfingu til að halda okkur líkamlega og andlega virkum á efri árum.
Átakalínurnar á kjörtímabilinu hafa í raun flestar mótast vegna fjárhagsstöðu
sveitarfélagsins sem birtist í sviknum kosningaloforðum í leikskólamálum
og áhrifum á allan rekstur og þjónustu sveitarfélagsins. Skuldir hafa næstum
þrefaldast á kjörtímabilinu og rekstur bæjarins hefur verið neikvæður um rúmlega
milljarð sem þýðir að þær tekjur sem bæjarsjóður fær hafa ekki dugað til að
halda úti þeirri þjónustu sem sveitarfélagið er að veita og hvað þá að auka hana.
Viðbrögð Sjálfstæðismanna hafa verið handahófskenndar gjaldskrárhækkanir
á mat eldri borgara, grunnskólabarna og leikskjólagjöld, 40% niðurskurður í
félagsmiðstöð unglinga og það nýjasta í fjárhagsáætlun 2022 að skera niður 70%
sumarstarfa námsmanna. Það sem þessar aðgerðir hafa átt sameiginlegt er að
vekja upp harða andstöðu meðal bæjarbúa ásamt því að ná ekki snúa við rekstri
bæjarfélagsins enda litlar aðgerðir í samhengi bæjarsjóðs þó þær vegi þungt hjá
barnafjölskyldum, ungmennum og eldri borgurum með lágan lífeyri.
Við gerð fjárhagsáætlunar fyrir árið 2022 var vandamálið orðið það augljóst
að Sjálfstæðismenn misstu meirihlutastuðning við sínar hugmyndir um
áframhaldandi taprekstur og skuldasöfnun bæjarsjóðs og varð til meirihluti fyrir
því að hækka útsvarið til að snúa við taprekstri bæjarins, minnka skuldasöfnun
og standa vörð um þjónustu við íbúa. Það er sanngjarnasta leiðin til að rétta af
rekstur sveitarfélagsins þar sem við greiðum öll útsvarið í sameiningu í hlutfalli
af tekjum okkar.
Í kosningabaráttunni framundan munu eflaust margir stíga á stokk og telja
sig með einföldum hætti geta „hagrætt í þjónustu bæjarins“, „lækkað álögur á
íbúar“ á sama tíma og þau munu brúa bilið á milli fæðingarorlofs og leikskóla og
efla þjónustu við íbúa. Þetta er sama mantran og Sjálfstæðismenn hafa sagt allt
kjörtímabilið en ekki gengið eftir. Það er ekki ábyrg fjármálastjórn að eyða umfram
tekjur og stórauka skuldir vegna rekstrarhalla og það er ekki traustvekjandi
stjórnmál að lofa að byggja sama nýja leikskólann í hverri einustu kosningabaráttu.
Styðjum við góða frambjóðendur á komandi vikum en sýnum þeim líka aðhald
um hvernig þau ætla að framkvæma kosningaloforð sín, hvernig á að fjármagna
uppbyggingu og hvaða þjónustu á að skera niður til mæta skattalækkunum.
Guðmundur Ari Sigurjónsson – Bæjarfulltrúi Samfylkingar Seltirninga
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Ljósmynd: Jóhann Óli Hilmarsson 14. júní 2021

Jóhann Óli Hilmarsson, fuglafræðingur sem fylgst hefur með og
kannað útbreiðslu og þéttleika varpfugla á Seltjarnarnesi síðustu
áratugi fyrir umhverfisnefnd afhenti nefndinni skýrslu sína um
varpið í desember s.l. Þar bar hæst að kríuvarpið á Seltjarnarnesi
var yfir meðallagi og stærra en árið 2019 þegar síðasta talning fór
fram. Nóg var af sandsílum og afkoma kríuunga var góð og sáust
ungar á öllum svæðum. Seinustu ungarnir urðu fleygir seint í júlí líkt
og undanfarin ár. Vörpin í Suðurnesi voru fá en þétt. Varpið í Dal var
útbreiddara en fyrir tveimur árum en önnur vörp voru svipuð að
stærð. Kríuvörpin í Gróttu og Snoppu voru hins vegar rýr og mikil
fækkun frá síðustu talningu. Í Gróttu voru aðeins 35 kríuhreiður
á smábletti nærri vitanum en 90 á Snoppu. Árið 2019 voru 180
kríuhreiður á Snoppu og 240 í Gróttu en metár var árið 2005 en þá
voru þau 1.750 talsins. Aðrir fuglar sem urpu í Gróttu eru sandlóa,
hrossagaukur, stelkur, þúfutittlingur, maríuerla og æðarfuglar.
Afrán minks er talið vera helsta ástæðan fyrir rýru varpi í Gróttu
en máfar áttu einnig hlut að máli. Samráðshópur um endurskoðun
á friðlýsingarskilmálum friðlandsins Gróttu frá 1974 líkur störfum á
næstu vikum. Nýir skilmálar munu heimila sveitarfélaginu m.a. að hlúa
betur að fuglavarpi og taka mun fastar á minkavörnum á varptíma í
Gróttu. Umferð fólks og mögulega lausaganga hunda innan varplands
á Snoppu eru taldar helstu ástæður minnkandi varps.
Umhverfisnefnd fjárfesti í 15 nýjum minkavörnum vorið 2020,
sem staðsettar eru á víð og dreif við fjörur á Seltjarnarnesi. Alls
veiddust 12 minkar, 7 í Suðurnesi, 3 í Gróttu, 1 við Norðurströnd
og 1 við Suðurströnd. Jóhann Óli segir í lok skýrslu sinnar að
drekabrettasiglingar (kidesurfing) á Seltjörn og í nágrenni Gróttu
„trufla fugla meira en flestar aðrar siglingar, að hraðbátum og
sæþotum undanskildum. Þau valda meiri truflun en seglbretti,
hefðbundnir mótorbátar, seglbátar, árabátar og kajakar“. . . . „Seltjörn
er mikilvæg fyrir uppeldi unga, sem setstaður kríu, fæðusvæði gæsa
og æðarfugls; fjörur hennar eru viðkomustaðir vaðfugla, þar á meðal
umferðarfugla á leið milli varpstöðva á Grænlandi og Íshafseyum
Kanada og vetrarstöðva í Evrópu og Afríku og fleira“. Þeim sem vilja
kynna sér skýrslu Jóhanns Óla Hilmarssonar í heild „Varpfuglar á
Seltjarnarnesi árið 2021“ er bent á vefsíðu Seltjarnarnessbæjar.
Núverandi umhverfisnefnd og forverar hennar hafa lengi lagt
þunga áherslu á að vernda Vestursvæði Seltjarnarness og fuglalífið
þar. Verndarstarfið kallar á stöðuga varðstöðu sem umhverfisnefnd
telur hlutverk sitt að taka.
Hannes Tryggvi Hafstein
Varabæjarfulltrúi XD og formaður umhverfisnefndar
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Glæsileg íþróttamiðstöð fyrir
kylfinga opnar á Nesinu
Nesklúbburinn opnaði nýlega
glæsilega íþróttamiðstöð að
Austurströnd 5. Staðurinn hefur
fengið nafnið Nesvellir. Þar má
finna 6 glæsilega Trackman
golfherma af nýjustu gerð og stóra
púttflöt til æfinga.
Golfíþróttin hefur verið í mikilli
sókn undanfarin ár á Nesinu og æfa
í dag hátt í 100 börn hjá klúbbnum
allt árið auk þess sem 800 meðlimir
eru í Nesklúbbnum og annar eins
fjöldi á biðlista. Æfingamiðstöðin
mun gjörbreyta starfi klúbbsins
yfir vetrartímann og mun bætt
aðstaða auka aðgengi kylfinga á
öllum aldri að inni æfingaaðstöðu
í hæsta gæðaflokki auk þess sem
barnastarfið getur haldið áfram að
vaxa með tilkomu bættrar aðstöðu.
Nesklúbburinn hefur undanfarin
ár haft aðsetur á Eiðistorgi í Risinu
og var sú aðstaða sprungin sökum
mikils áhuga og mun nýja aðstaðan

Íþróttamiðstöðin fyrir kylfinga að Austurströnd 5.

hjálpa mikið við að anna eftirspurn
kylfinga á Nesinu að golfi allt
árið um kring.

Aðstaðan er opin öllum kylfingum
og hægt er að bóka tíma á vefsíðunni
boka.nkgolf.is.

Opið er alla daga frá klukkan 10 til
klukkan 23.

14 Nesfréttir

Hannes Tryggvi sækist
eftir 2. til 3. sæti

Er hleðsla rafbíla
hausverkur
í húsfélaginu?
Við aðstoðum við að leysa málið með
hagsmuni húsfélagsins að leiðarljósi
Hlutlaus úttekt og ráðgjöf fyrir húsfélög um fyrirkomulag
rafbílahleðslu og framkvæmdaáætlun.
Útvegum og berum saman tilboð og aðstoðum við styrkjaumsóknir.

» Þarf stærri heimtaug?
» Hvaða lausn hentar best?
» Er kerfið búið álagasstýringu?
» Sjálfvirkt greiðslu- og innheimtukerfi?

STUÐ

STUÐÐ0

STU

thjonusta@eignaumsjon.is | eignaumsjon.is

Auglýsingasími 511 1188
www.borgarblod.is
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Hannes Tryggvi Hafstein, varabæjarfulltrúi sækist eftir
2. til 3. sæti á lista Sjálfstæðisflokksins á Seltjarnarnesi.
Prófkjör fer fram laugardaginn 26. febrúar n.k.
Það er eftirsóknarvert að búa á Seltjarnarnesi og ala
þar upp börn og eldast í návist við stórbrotna náttúru,
sjávarsíðuna, fjölbreytt fuglalíf og fjölda grænna svæða.
Innviðir á Seltjarnarnesi eru sterkir og þjónusta við íbúa er
góð. Leik- og grunnskólar eru í fremstu röð og íþrótta- og
tómstundastarf eins og best verður á kosið. Samfella er Hannes Tryggvi
í skóla- og tómstundastarfi og aðstaða til íþróttaiðkunar Hafstein.
er til fyrirmyndar. Fjölbreytt félags- og tómstundastarf er
fyrir eldri borgara. Langþráð hjúkrunarheimili „Seltjörn“ er
orðið að veruleika og þjónusta við fatlaðra mun taka stakkaskiptum með tilkomu
nýs sambýlis við Kirkjubraut. Íþróttahús Gróttu hefur verið stækkað og aðstaða
íþróttaiðkenda stórbætt og brátt rís nýr leikskóli. Veitingastaður í Ráðagerði
opnar á næstunni og Náttúruminjasafn Íslands flytur á Seltjarnarnes. Þá fjölgar
brátt íbúum með tilkomu byggðar á Bygggarðasvæðinu.
Síðastliðin fjögur ár hef ég verið varabæjarfulltrúi á Seltjarnarnesi og tekið
fullan þátt í störfum meirihlutans og öðlast á þeim tíma dýrmæta reynslu
og þekkingu á málefnum sveitarfélagsins. Á kjörtímabilinu hef ég verið
formaður umhverfisnefndar og heilbrigðiseftirlitsins, varamaður í skipulagsog umferðarnefnd auk menningarnefndar. Ég var formaður Sjálfstæðisfélags
Seltirninga, sat í stjórn fulltrúaráðs sjálfstæðisfélaganna og Baldurs, félags ungra
sjálfstæðismanna á Seltjarnarnesi. Ég hef setið í stjórnum sjálfstæðisfélagsins í
áratug og sinnt innra starfi félagsins.
Ég legg áherslu á ábyrgð og ráðdeild í rekstri sveitarfélagsins og að staðinn
verði vörður um öfluga grunnþjónustu við bæjarbúa sem og forgangsröðun
verkefna. Enn fremur að áhersla verði lögð á hátt þjónustustig, einfalda, opna
og skilvirka stjórnsýslu og lágar álögur. Skipulagsmál verði ávallt unnin í sátt við
íbúa og umhverfi. Tryggja þarf eldri borgurum öfluga þjónustu, fjölbreytt félagsog tómstundastarf og þeim gert mögulegt að búa sem lengst í eigin húsnæði.
Stutt verði áfram við íþrótta- og félagasamtök sem starfa í bæjarfélaginu.
Endurnýja þarf götur og gangstéttir og bæta öryggi gangandi og hjólandi. Standa
þarf vörð um náttúruperluna sem Vestursvæðin eru, strandlengjuna, fuglalíf og
efla sjóvarnir. Álögur á íbúa verði í lágmarki og útsvarshækkunin um síðustu
áramót verði færð til fyrra horfs.
Ég hef mikinn áhuga og metnað til að vinna fyrir bæjarbúa næstu fjögur ár
með hagsmuni Seltirninga að leiðarljósi og stuðla að því að á Seltjarnarnesi verði
áfram eftirsóknarvert að starfa og búa. Á grundvelli framangreinds leita ég eftir
stuðningi í 2. til 3. sæti á lista Sjálfstæðisflokksins í prófkjörinu sem framundan er.
Hannes Tryggvi Hafstein, varabæjarfulltrúi

IÐJUÞJÁLFI
SUMARAFLEYSINGAR
IÐJUÞJÁLFI

Hjúkrunarheimilið Seltjörn, Safnartröð 1, Seltjarnarnesi óskar eftir
Seltjörn
hjúkrunarheimili
Seltjarnarnesi
óskar eftir
Seltjörn
hjúkrunarheimili
óskar eftirí sumar.
starfsmönnum
til Seltjarnarnesi
sumarafleysinga
Um er að ræða vaktavinna.
að ráða iðjuþjálfa íað
50 til
60%
starfshlutfall.
Um
er
að
ráðakvöld
iðjuþjálfa
í 50
til 60% starfshlutfall. Um er að
Í boði
eru og
morgunog næturvaktir.
ræða
nýtt starf
væri æskilegt
að viðkomandi
geti

ræða nýtt starf og væri æskilegt að viðkomandi geti
hafið störf sem fyrst.
sjúkraliða og

hafið störf sem fyrst.

Nánari upplýsingar veitir Svanlaug Guðnadóttir,
Leitað er eftir starfsfólki í störf hjúkrunarfræðinga,
framkvæmdastjóri hjúkrunar í síma 864 4184.

umönnun. Nánari upplýsingar veitir Svanlaug Guðnadóttir,
til að sækja
framkvæmdastjórihvattir
hjúkrunar
í símaum.
864 4184.
Um er að ræða vaktavinna, allt að 100%. Í boði eru morgun- kvöld
og næturvaktir.

Hægt er að senda inn umsókn á heimasíðu
Hjúkrunar-og
læknanemar eru
Sunnuhlíðar,
sunnuhlid.is.

Hægt er að senda inn umsókn á heimasíðu
Sunnuhlíðar, sunnuhlid.is.

Sótt er um á heimasíðu vigdísarholt.is
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Farðu alla leið !
Snilldartexti Helga Björns „Vertu þú sjálfur, gerðu það
sem þú vilt“ kom í hugann þegar ég ákvað eftir hvatningu
fjölda fólks að hlusta á hjartað og gefa kost á mér í prófkjöri
Sjálfstæðismanna á Seltjarnarnesi. Síðan kom viðlagið
„Farðu alla leið“. Já! Ég býð mig fram í 1. sætið með það
að leiðarljósi að vera ábyrgur, duglegur og sýnilegur
bæjarstjóri allra Seltirninga fái ég slíkt umboð.

Tengsl við bæjarlífið

Þór

Ég er borinn og barnfæddur Seltirningur og hef verið Sigurgeirsson.
virkur í bæjarlífinu alla tíð. Sem faðir fjögurra barna frá
12-24 ára hefur aðkoma að skóla-, íþrótta- og tómstundastarfi hér verið mikil.
Ég er fastagestur í Sundlaug Seltjarnarness, spila golf í Nesklúbbnum og hjarta
mitt slær með jafnaldra mínum, Gróttu, bæði „fædd“ í apríl 1967. Æfði handbolta
og fótbolta og er Old boys. Glaður geri ég allt sem ég get fyrir Gróttu, afla
styrktaraðila og tek þátt í sjálfboðastarfi því ég veit að stuðningurinn skiptir máli.
Ég var bæjarfulltrúi 2006 – 2010 og hef reynslu af nefndarstörfum fyrir
Seltjarnarnesbæ. Árið 2006 unnum við samhentir Sjálfstæðismenn stærsta
kosningasigur flokksins í sögunni með ríflega 65% atkvæða og 5 kjörna
bæjarfulltrúa, næstum 6!
Margir vita að ég er sonur Sigurgeirs, fyrrum bæjarstjóra. Pabbi var mér mikil
fyrirmynd og ég er stoltur af uppbyggingu Seltjarnarness sem í hans tíð breyttist
úr sveit í bæ. Hann hafði skýra framtíðarsýn, myndaði sigurlið með úrvalsfólki og
valdi til verka með sér traust samstarfsfólk. Það er gæfa bæjarbúa að hafa alltaf
treyst Sjálfstæðismönnum fyrir stjórn bæjarfélagsins, ég vil að svo verði áfram.

Áherslur
Öll málefni bæjarfélagsins eru áherslumál. Þó að Seltjarnarnesbær sé nærri
fullbyggður þá stöndum við frammi
fyrir fjölda áskorana í takt við nýja
tíma. Ákveða þarf hvernig við viljum
þróast og standa vörð um gæði þeirrar
náttúru- og fjölskylduvænu perlu sem
Seltjarnarnesið er. Lögbundin verkefni
grunnþjónustunnar verða ávallt í
fyrsta sæti og skiptir útsjónarsemi
og ráðdeild í fjármálum öllu máli.
Forgangsröðun verkefna og stafræn
þróun er liður í vegferðinni.
Innviðir bæjarins sbr. mannvirki,
götur og leiksvæði þarfnast viðhalds
og skoða má skipulag miðbæjar á
ný. Fallegt bæjarfélag með sterkum
innviðum hefur jú áhrif á vellíðan
íbúa og starfsfólks sem og á mannlíf
og menningu. Umferðar- og öryggismál
eru mér hugleikin auk íþrótta- og
lýðheilsuheilsumála. Erfitt að tilgreina
allar áherslur hér en eitt er víst að ég
er tilbúinn að takast á við fjölbreytt
verkefni bæjarins.

Prófkjör
Ég finn og heyri að ég á erindi
í stjórn bæjarmálanna, því kalli
svara ég nú. Ég mun starfa af krafti,
heilindum og jákvæðni með þeim hópi
sem kjósendur velja til forystu fyrir
flokkinn. Mín von er að í vor gangi
til kosninga sameinað, heilsteypt lið
Sjálfstæðismanna með öfluga stefnu
og skýra framtíðarsýn.
Ég bið um stuðning við mig
í 1. sætið!
Þór Sigurgeirsson

Kæru Seltirningar
Ég hef ákveðið að gefa kost á mér til að leiða lista
Sjálfstæðismanna á Seltjarnarnesi í sveitarstjórnar
kosningunum í vor. Í prófkjörinu sem fer fram laugardaginn
26. febrúar munu Sjálfstæðismenn velja nýja forystu á
Seltjarnarnesi í opnu prófkjöri félagsmanna.
Mínar áherslur eru að halda álögum lágum og veita
afbragðsþjónustu en traustur rekstur bæjarins er undirstaða
góðrar grunnþjónustu. Ég vil að Seltjarnarnes sé í fremstu röð
hvað varðar skólakerfið og almenna þjónustu við bæjarbúa, Ragnhildur
að bærinn sé tæknivæddur, grænn, fjölskylduvænn og lifandi. Jónsdóttir.
Að á Seltjarnarnesi sé bæði eftirsóknarvert að búa og starfa.
Að hér sé blómlegt menningar-, íþrótta- og æskulýðsstarf og
félagsstarf eldri borgara. Ég boða aukið gagnsæi í ákvarðanatöku og að unnið sé
að bættri lýðheilsu, líðan og lífsgæðum bæjarbúa á öllum aldri.
Ég er með meistaragráðu í hagfræði og í hagnýtri jákvæðri sálfræði, hef
fjölbreytta reynslu úr atvinnulífinu og hef setið í stjórnum fyrirtækja og stofnana.
Ég hef búið á Seltjarnarnesi megnið af minni ævi og á þrjú grunnskólabörn á
aldrinum 7 til 11 ára með Tryggva Þorgeirssyni eiginmanni mínum.
Frá 2018 hef ég verið varabæjarfulltrúi, sinnt formennsku í skipulagsog umferðarnefnd, setið í skólanefnd og gætt hagsmuna Seltirninga í
svæðisskipulagsnefnd Samtaka sveitarfélaga á höfuðborgarsvæðinu. Áður sat ég
í foreldraráði Leikskóla Seltjarnarness um tveggja ára skeið. Það hefur verið bæði
lærdómsríkt og gefandi að vinna að bæjarmálunum á kjörtímabilinu og það hefur
gefið mér góða innsýn í helstu málaflokka sveitarfélagsins.
Ég tel að reynsla mín og styrkleikar muni nýtast vel til að leiða sterkan lista
Sjálfstæðismanna á Seltjarnarnesi í vor og óska eftir stuðningi í 1. sæti í prófkjörinu.
Ég hlakka til að kynna mig og mín stefnumál nánar fyrir Seltirningum
á komandi vikum.
Ragnhildur Jónsdóttir
hagfræðingur og varabæjarfulltrúi
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FÉLAGS- OG TÓMSTUNDASTARF
ELDRI BÆJARBÚA
NÚ ÁRIÐ ER LIÐIÐ
Starfsfólk félags og tómstundastarfs eldri bæjarbúa óskar ykkur öllum
gleðilegs árs, heilsu og friðar. Nú er janúarmánuður senn á enda og
með hækkandi sól berum við þá von í brjósti að senn ljúki heimsfaraldrinum og lífið fari að taka á sig eðlilegri mynd. Þetta hafa verið
skrítnir tímar undanfarið. Einn af síðustu dagskrárliðum á liðnu ári var
aðventustundin okkar “söngur og súkkulaði” sem haldin var í salnum
á Skólabraut þann 15. desember. Það var ánægjuleg stund með um 60
manna þátttöku. Barnakór Seltjarnarneskirkju söng nokkur jólalög við
undirleik Friðriks Vignis, Örn Björnsson og dóttir hans Kristín Erna
komu og lásu upp úr æviminningabók Arnar og fléttuðu inn í lesturinn
skemmtilegar sögur úr lífinu. Hátíðarlögin voru sungin við undirleik
Bjarma Hreinssonar söngstjórans okkar. Boðið var upp á heitt súkkulaði, glögg og aðrar heimagerðar kræsingar. Þetta var ákaflega góð
og skemmtileg samverustund. Þegar við kvöddumst þennan dag 15.
desember óraði engan fyrir því að nýja árið byrjaði með fjölgun smita,
samkomutakmörkunum og lokunum, en það varð þó raunin og nú stöndum við í þeim sporum að nánast allt framboð á félagsstarfi okkar er
takmörkunum háð.
Þó liðin tvö ár frá upphafi faraldursins þá verður að segjast eins og
er að við eigum margar góðar minningar frá skemmtilegum ferðum,
samverustundum og fjörugu félagslífi á þeim tímabilum sem takmarkanir voru rýmkaðar og sendum okkar bestu þakkir til þátttakenda og
allra þeirra sem tekið hafa þátt í að gera þær stundirnar að veruleika.

2022
Flest námskeið fóru af stað eftir áramót með ákveðnum skilyrðum
en eins og staðan er í dag þá erum við í 10 manna samkomubanni.
Kaffikrókurinn hefur verið opinn, alla morgna, jóga/leikfimin hefur verið
í gangi tvisvar í viku ásamt handavinnusamverunni.
Við bíðum átekta með spil, leiki, ferðalög, leikhúsferðir og ýmislegt
fleira. Það verður þó að segjast eins og er að þrátt fyrir æðruleysi og
ágætt geðslag þeirra sem sækja félagsstarfið öllu jafna þá eru allir orðnir
þreyttir á þessu ástandi.

VERUM BJARTSÝN
En eins og fyrr segir þá berum við þá von í brjósti og trúum því
að innan skamms þá komist lífið í eðlilegt horf. Við höfum verið svo
lánsöm með alla aðstöðu félagsstarfsins í þessum faraldri að það hafa
ekki komið upp nein smit, og má það þakka samstilltu átaki bæði þátttakenda og starfsfólks þar sem allir hafa varið varlega og hlýtt tilmælum
sóttvarnaryfirvalda. Vonum að það haldist þannig þar til yfir lýkur.

BÓKAÐ MÁL
Þorri
Ég böðlast í gegnum myrkrið og
hryssinginn og legg í slyddupolli við
Eiðistorg. Rokið nístir inn að beini og í gulri birtunni frá sveiflandi ljósastaurunum sé ég hvernig úrkoman streymir beint til hliðar eftir götunum
og út á svartan sjóinn. Það er von á flughálku.
Þorrinn er kominn. Mánuðurinn sem er svo nátengdur basli í hugum
Íslendinga að það að þreyja hann er orðið að samnefni fyrir að standa
af sér erfiðleika, að bogna en brotna ekki.
Enn tíðkast að bjóða Þorra velkominn á bóndadaginn. Hann dvelur
svo um skeið, frekur og erfiður gestur sem krefst mikils af okkur en við
umberum hann og gerum honum til geðs því við vitum að brátt fáum
við að reka hann á dyr og þá er kuldalegasti tími ársins liðinn. Þá er
það versta að baki.
Þorrinn og háveturinn hafa orðið mörgum yrkisefni í gegnum tíðina.
Matthías Jochumsson orti t.a.m. „blótvísur“ árið 1867 þar sem hann
talaði um að drekka í sig hetju-hug og hressa lífs og sálar dug og móð
eftir að hremmingar vetrarins hafa gert blóðið kalt og kjurt í klakaþjóð.
Bjarni Thorarensen lýsti vetrinum sem ódauðlegum stríðskappa í grásteindri brynju með ísskjöld á öxlum og norðljósa brúsk í
hjálmi, sem þó beitir ekki afli við grænlit moldarbörnin heldur svæfir
þau blíðlega.
Þekktasta þorrakvæðið er líklega Þorraþrællinn eftir Kristján
Jónsson Fjallaskáld, sérstaklega drungalegt fyrsta erindið. Það eru þó
lokalínur kvæðisins sem minna á að Þorrinn staldrar stutt við og mætti
eflaust eigna þessi orð hans ýmsum erfiðleikum sem að okkur steðja:
...
Hugarhrelling sú,
er hart þér þjakar nú,
... mun hverfa, en fleiri
höpp þér falla í skaut.
Senn er sigruð þraut,
ég svíf á braut.
Þetta verður erfiður Þorri en við þreyjum eins og venjulega. Munum
bara að við upphaf Þorra er veturinn hálfnaður og áður en við vitum af
verður komin betri tíð með hækkandi sól.
Huggum okkur við hákarlinn þangað til.
				
				

TRYGGVI STEINN STURLUSON
Bókavörður á Bókasafni Seltjarnarness

FERÐALÖG OG SAMVERUSTUNDIR
Nú horfum með bjartsýni fram á við. Við eigum fullt inni og vonumst
til að sjá ykkur sem flest þegar aftur verður farið af stað. Ýmsar hugmyndir hafa verið í gangi varðandi framhaldið í starfinu og hvet ég ykkur
áfram að senda inn tillögur og óskir. Helst er nú talað um leikhúsferðir
og ferðalög og að það verði gerð önnur tilraun að fara á Langjökul
og þá jafnvel í Íshellana. Um að gera að koma með hugmyndir í tæka
tíð, þar sem undirbúningur og skipulagning tekur alltaf tíma. Eins og
fyrr segir þá er 10 manna samkomubann í gangi í augnablikinu en um
leið og losnar um takmarkanir og hömlur þá verðum við dugleg að
setja inn dagskrána á fb síðuna og í Moggann. Einnig vonumst við eftir
góðu samstarfi við Félag eldri borgara sem gæti komið skilaboðum um
dagskrá á framfæri við félagsmenn.

BÍLAVIÐGERÐIR
GRANDA
S: 562 5999

S: 669 5999

FISKISLÓÐ 83 - 101 REYKJAVÍK
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Svana Helen í
1. sæti XD
Ég býð mig fram í 1. sæti á lista Sjálfstæðisflokksins
til þess að helga mig því verkefni að efla og bæta
Seltjarnarnes. Ég hef búið hér í rúm þrjátíu ár og
gjörþekki bæinn, bæjarmálin, félögin í bænum, skólana
og þjónustuna alla.
Ég er verkfræðingur og stofnaði mitt eigið
nýsköpunarfyrirtæki, Stika ehf. og rak í þrjá áratugi.
Meðal verkefna fyrirtækisins var að þróa og reka Svana Helen
heilsumatshugbúnað til að meta heilsu eldra fólks Björnsdóttir.
(RAI-mat), gæði þjónustu og þjónustuþörf. Síðustu
tveimur árum hef ég varið til að ljúka doktorsprófi á sviði
áhættugreiningar. Samhliða aðalstarfi hef ég alltaf gegnt forystustörfum í
félagsmálum og m.a. verið formaður Samtaka iðnaðarins, setið í stjórn
Samtaka atvinnulífsins, Persónuverndar, Haga, Landsnets og SL lífeyrissjóðs.
Ég gegni nú formennsku í Verkfræðingafélagi Íslands. Ég hef starfað með
Sjálfstæðisflokknum frá 2006 og gegnt formennsku í foreldrafélagi leikskólans
og foreldraráði grunnskólans. Þá var ég áheyrnarfulltrúi foreldra í skólanefnd
um árabil og hef verið varaformaður sóknarnefndar Seltjarnarneskirkju
í nær 14 ár.
Stefnumál mín snúa m.a. að ábyrgri fjármálastjórn, aðhaldi í rekstri og
skynsamlegu viðhaldi eigna og styrkingu innviða. Ég vil bæta þjónustu, alla
ásýnd bæjarins og íbúagæði. Þannig vil ég að skólastarf á öllum stigum sé
framúrskarandi. Ég vil efla æskulýðsstarf, huga betur að þörfum eldra fólks
og gera Seltjarnarnes að enn fjölskylduvænna samfélagi. Seltjarnarnes verði
fyrirmynd annarra sveitarfélaga á Íslandi.
Ég er gift Sæmundi E. Þorsteinssyni verkfræðingi og lektor við HÍ. Við eigum
þrjá syni Björn Orra, f. 1993, Sigurð Finnboga, f. 1996, og Þorstein, f. 1996.
Ég hef brennandi áhuga á velferð Seltirninga. Mig langar að endurgjalda
allt það góða sem ég hef þegið á Seltjarnarnesi með því að bjóða fram krafta
mína, reynslu og þekkingu í þjónustu fyrir samfélagið á Nesinu.
Nánari upplýsingar um stefnumál mín er að finna hér:
https://www.facebook.com/svanahelenbjornsdottir

Fjárhagur bæjarins
verður að vera
traustur
Eftir að hafa starfað að málefnum bæjarins síðustu
ár sækist ég nú eftir því að nýta þekkingu mína og
reynslu með beinum hætti sem bæjarfulltrúi og stuðla
að framþróun bæjarins. Ég hef í mínum störfum lagt
sérstaka áherslu á fjármál bæjarins, aflað mér þekkingar
á stöðunni og hef skýra sýn á því hvernig standa eigi að
málum í framhaldinu.
Fjárhagsstaða Seltjarnarnesbæjar er góð ef horft er
til þeirra mælikvarða sem helst eru notaðir. Útsvarið
hefur verið lágt til þessa, skuldir eru hófstilltar og
þjónustustigið hátt. Þá liggur fyrir að íbúum og þar með
útsvarsgreiðendum mun fjölga með tilkomu byggðar
í Bygggörðum.

Örn Viðar
Skúlason.

Mikilvægt að komast úr halla í plús
Þó fjárhagsstaða bæjarins sé traust, þarf að vinna markvisst í því að
bæta reksturinn enn frekar, vinda þarf ofan af nýlegri hækkun útsvars og
tryggja að traustur rekstur standi undir fjárfestingu og endurnýjun innviða
á komandi árum.
Seltjarnarnes var um langt árabil til fyrirmyndar á meðal annarra
sveitarfélaga hvað varðar rekstrarafgang, lága skuldsetningu, góða þjónustu
og blómlega uppbyggingu. Ég vil beita mér fyrir því að við endurheimtum þá
stöðu. Seltjarnarnes hefur alla burði til að vera hér fremst í flokki.

Nýtum úttekt á rekstri bæjarins
Árið 2020 kom út skýrsla um stjórnsýslu, rekstur og fjármál bæjarins.
Úttektin var vönduð og í henni komu fram fjölmargar ábendingar um
fjárhagsstöðu bæjarins og samanburð við önnur sveitarfélög. Sumt hefur
komist í framkvæmd en margt er ógert. Höldum umbótum áfram, gerum
úttektir ef þörf er á og greinum frekari tækifæri til úrbóta.

Lækkum útsvarið til fyrra horfs
Það hefur verið metnaðarmál hjá Sjálfstæðismönnum á Seltjarnarnesi
að sýna ábyrgð og aðhald í rekstri bæjarins. Rekstur sveitarfélags snýst
um að hafa taumhald á útgjöldum og afmarka reksturinn innan þess
tekjuramma sem sveitarfélagið býr við. Auknar álögur á íbúa eru engin
lausn og hvorki í samræmi við vilja meirihluta íbúanna eða þau fyrirheit sem
Sjálfstæðisflokkurinn hefur gefið kjósendum. Ég er eindreginn talsmaður þess
að lækka útsvarið á Seltjarnarnesi til fyrra horfs.
Í stjórnmálum viltu hafa áhrif og ég býð mig fram á lista Sjálfstæðismanna
á Seltjarnarnesi til þess. Samhentur hópur getur náð miklum árangri með
hagsmuni allra íbúa Seltjarnarness að leiðarljósi.
Örn Viðar Skúlason,
formaður Sjálfstæðisfélags Seltirninga

FALLEGIR LEGSTEINAR
Opið: 11-16
alla virka daga

Útfararþjónusta
í yfir 70 ár

Verið velkomin
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G r ó t t u s í Ð a n www.grotta.is
Fimm leikmenn
endurnýja samninga

Það er mikið gleðiefni að segja frá því að þær Signý Ylfa Sigurðardóttir, Edda
Björg Eiríksdóttir, Lilja Davíðsdóttir Scheving, Lovísa Davíðsdóttir Scheving og
Lilja Lív Margrétardóttir hafa endurnýjað samninga sína við Gróttu.
Samningarnir við stúlkurnar eru mikið fagnaðarefni fyrir félagið og stuðningsmenn Gróttu, enda er um að ræða efnilegar og öflugar knattspyrnukonur sem
verða Gróttuliðinu mikilvægar á komandi tímabili.
Pétur Rögnvaldsson, þjálfari Gróttu, fagnar tíðindunum og segir þau gott
veganesti inn í nýtt ár:
„Það býr mikið í öllum þessum stelpum. Allar áttu þær góða spretti síðasta
sumar en komandi tímabil getur verið tækifæri fyrir þær til að springa út og verða
lykilleikmenn í Gróttuliðinu. Það eru eflaust mörg lið sem stefna á toppbaráttu
næsta sumar, en það er frábært fyrir Gróttu að hafa á síðustu þremur mánuðum
endursamið við svona stóran hluta liðsins síðustu tvö ár. Það gefur okkur
bjartsýni og orku inn í nýtt ár."

Lilja Lív og Lilja Scheving
á úrtaksæfingum U17 ára
Gróttukonurnar Lilja Lív
Margrétardóttir og Lilja Davíðs
dóttir Scheving voru í hóp
U17 ára landsliðsins sem æfði
saman dagana 10.-12. janúar.
Knattspyrnudeild Gróttu er stolt
af því að eiga glæsilega fulltrúa
félagsins í þessum hóp.
Næsta verkefni U17 kvenna eru
milliriðlar undankeppni EM 2022.
Ísland er þar í riðli með Írlandi,
Finnlandi og Slóvakíu og verður
leikið á Írlandi 23.-29. mars.
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Nanna íþróttakona
Gróttu 2021
Nanna Guðmundsdóttir er
íþróttakona Gróttu árið 2021.
Úr umsögn Fimleikadeildar um
Nönnu.
Nanna Guðmundsdóttir er í hópi
fremstu áhaldafimleikakvenna
landsins og hefur lagt mikið á sig
til komast á þann stað sem hún er
á í dag. Nanna varð Íslandsmeistari
í fjölþraut á Íslandsmótinu sem var
haldið í mars. Þetta var hennar
fyrsti Íslandsmeistaratitilll í
fjölþraut í kvennaflokki. Nanna var
valin í úrvalshóp kvenna hjá FSÍ árið 2021. Nanna var í landsliði Íslands á
Evrópumótinu í áhaldafimleikum sem var haldið í Sviss dagana 21. – 25.
apríl. Nanna var með besta árangur Íslenskra landsliðsins í fjölþraut og
hæstu stig sem íslensk fimleikakona fékk á árinu. Hún fékk samtals 47,032
stig sem að eru hæstu stig sem hún hefur fengið í fjölþraut. Hennar besti
árangur var á gólfi þar sem hún varð í 40. sæti af 91 keppanda.
Hún var í landsliði Íslands á Heimsmeistaramótinu í áhaldafimleikum
sem var haldið í Japan dagana 18. – 24. október. Hún var efst íslenskra
kvenna á einstökum áhöldum, en hún skoraði 12.000 stig á gólfi og fékk
hrós frá yfirdómara á gólfi fyrir „perfect artistry“. Hún varð í 39. sæti af
alls 82 keppendum.

Arnar Þór Helgason og
Júlí Karlsson framlengja
Þeir Arnar Þór Helgason og Júlí
Karlsson hafa framlengt samninga
sína við knattspyrnudeild Gróttu
til tveggja ára.
Arnar Þór er 25 ára gamall miðvörður,
sem hefur verið lykilmaður í vörn
Gróttuliðsins síðastliðin ár ásamt því
að vera afar ógnandi í vítateig
andstæðinganna. Arnar Þór á að baki 101
leiki fyrir Gróttu og hefur skorað í þeim
12 mörk, en hann lék sinn fyrsta leik fyrir
meistaraflokk félagsins árið 2016.
Júlí er 25 ára gamall miðvörður sem
spilaði sína fyrstu leiki með Gróttu
sumarið 2018 og hefur spilað með
liðinu síðan. Júlí á 47 leiki að baki fyrir Arnar Þór ásamt forráðamanni
félagið og hefur skorað í þeim 2 mörk en knattspyrnudeildar Gróttu.
hann var ásamt Arnari lykilleikmaður í
varnarlínu Gróttu síðastliðið sumar.
Samningarnir við Arnar Þór og Júlí eru mikið fagnaðarefni fyrir
knattspyrnudeild Gróttu og alla stuðningsmenn félagsins.

GETRAUNANÚMER GRÓTTU

www.grotta.is
GETRAUNIR.IS
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Pétur Theodór
er íþróttamaður
Gróttu 2021

VANDAÐU VALIÐ

Pétur Theodór Árnason er
íþróttamaður Gróttu árið 2021.
Úr umsögn Knattspyrnudeildar
um Pétur.
Pétur er 26 ára gamall og er
fæddur og uppalinn Gróttumaður.
Hann lék sinn fyrsta leik í
meistaraflokki aðeins 16 ára gamall
en þá lék liðið 1. deild. Eftir að
hafa orðið fyrir og loks sigrast á
afar erfiðum meiðslum blés Pétur
nýju lífi í ferilinn og gekk til liðs við
Gróttu um mitt sumar 2018. Var Pétur mikilvægur hlekkur í að tryggja
liðinu sæti í efstu deild, í fyrsta skipti í sögu félagsins.
Eftir erfitt ár í efstu deild kom Pétur tvíefldur til baka sl. sumar og
þegar yfir lauk hafði hann skorað 26 mörk í 23 leikjum í deild og bikar.
Pétur var vafalaust einn af bestu mönnum liðsins og deildarinnar í
sumar og hjó nærri um hálfrar aldar gömlu markameti í næst efstu deild.
Frammistaða hans vakti athygli liða í efstu deild og eftir lok tímabils gekk
hann í raðir Breiðabliks.

Án fylliefna, aukaefna, “nastís” og pálmaolíu.

Bresku vítamínin, bætiefnin, jurtirnar og olíurnar frá Viridian eru
eins hrein, lífræn og náttúrleg og mögulegt er að framleiða.
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% AFSLÁTTUR TIL 10. FEBRÚAR

TRYGGÐU GRUNNINN

Fjölvítamín, omega 3 og meltingargerlar

Ný og spennandi
dansönn hjá
Birnu Björns
Ný og spennandi dansönn hófst hjá dans og söngleikjadeild Dansskóla
Birnu Björns 17. janúar. Nýja árið byrjaði með stíl enda er mikið framundan
hjá kennurum og nemendum skólans á hinni nýju dansönn.
Danskeppnin Dansfárið verður haldin í febrúar í Gaflaraleikhúsinu og
prufur fyrir Dance world cup verða einnig í febrúar. HInar stórglæsilegu
nemendasýningar skólans verða í Borgarleikhúsinu í mars og verður þema
sýningarinnar tilkynnt nú á nýrri önn. Dansskólinn er þekktur fyrir að setja
upp stórar metnaðarfullar sýningar með dans söng og leik. Þá verða hinar
vinsælu Danssumarbúðir opnaðar í byrjun febrúnar. En þær eru haldnar út
á landi. Einnig verður farið í dansferð til London í ágúst. Skólinn hefur farið
síðustu 10 ár til London með nemendur í frábærar dansferðir. Þá er einnig von
á gestakennurum frá Englandi á nýju ári. Hin frábæra söngleikjadeild heldur
áfram að blómstra undir stjórn Hreindísar Ylfu Hólm leikkonu. Þar kennir
hún ásamt einvala liði kennara, söng og leiklist með dansi.

STYRKTU ÓNÆMISKERFIÐ

D vítamín, C vítamín, sink og D & K og C & sink

NÆRÐU TAUGAKERFIÐ

B-vítamín, saffran, L-theanine og lemon balm.

Afgreiðslutími:
Mán: 11-16
Þri-fös: 11-18
Lau: 11-16

ÓÐINSGÖTU 1, REYKJAVÍK
systrasamlagid.is
@systrasamlagid
Sími: 511 6367

Zonnic

NIKÓTÍNÚÐI
HAGKVÆMUR KOSTUR

TIL AÐ HÆTTA AÐ REYKJA

TAKTU STJÓRNINA!
Zonnic pepparmint munnholsúði inniheldur nicotin, 1 mg/úða, og er lyfið notað til meðferðar við tóbaksfíkn.
Ráðlagður skammtur er 1-2 úðar á þeim tíma þegar sígaretta væri venjulega reykt eða ef löngun gerir vart við
sig. Úða skal munnholsúðanum á milli kinnar og tanna. Lesið vandlega upplýsingar á umbúðum og í fylgiseðli
fyrir notkun lyfsins. Leitið til læknis eða lyfjafræðings sé þörf á frekari upplýsingum um áhættu og aukaverkanir.
Sjá nánari upplýsingar um lyfið á www.serlyfjaskra.is. Niconovum AB. NIC201204 – Desember 2020.

