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Hreyfing og félagslíf
Hreyfing og félagslíf er fólki nauðsynleg. Ekki síður þegar 

árum fjölgar og líkami stirðnar og slitnar. Með skipulagðri 
hreyfingu er hægt að tefja verulega fyrir hrörnun sem fylgir 
fleiri æviárum.

Í þessu tölublaði er spjallað við fjóra íbúa í húsnæði heldri borgara 
við Skólabraut. Þau hafa öll tekið þátt í heilsueflingarverkefni 

sem kallast Leið að farsælli öldrun. 

Þau segja frá þátttöku sinni í verkefninu og lýsa hvaða áhrif 
það hefur haft. Bæði líkamlega en einnig andlega.

Þau tala um aukinn líkamlegan styrk en einnig félagsskapinn 
sem þetta hefur myndað. Þau hafa kynnst nýju fólki og 

endurnýjað kynni við annað sem þau hafa ekki hitt lengi.

Fátt er heldra fólki erfiðara yfir utan að tapa líkamshæfni en 
að einangrast. Hætta að umgangast annað fólk og snúast í 

kringum sjálft sig. Þetta hendir of marga.

Heilsueflingarverkefnið Leið að farsælli öldrun er sniðið til 
mótvægis við þá þróun sem margir verða fyrir á efri árum. 

Því er vert að hvetja heldra fólk til þess að taka þátt í hreyfingu 
og félagslífi á hvers vegum sem það er unnið.

Reynsla fólksins á Skólabrautinni talar sínu máli. Við finnum 
öll mikinn mun segja þau einum rómi.

Leið ari

www.systrasamlagid.is

Vill byggja þriggja 
hæða fjölbýli
í Bygggörðum

Ásgeir Ásgeirsson hefur fyrir hönd Gróttubyggðar ehf. sótt um leyfi 
til að byggja þriggja hæða fjölbýli með 26 íbúðum ásamt bílakjallara í 
Bygggörðum. 

Skipulags- og umferðarnefnd hefur frestað erindinu sem nú er til meðferðar 
hjá byggingarfulltrúa.

Fyrirhuguð byggð við Bygggarða.
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DAGSKRÁ APRÍL 2022

ÞETTA ER EKKI NÁTTÚRA Myndlistarkonurnar Þorgerður 
Jörundsdóttir, Ásdís Arnardóttir og Kristbjörg Olsen sýna verk með 
áherslu á upplifun á náttúru og umhverfi. Sýningu lýkur 30. apríl.

SÝNINGAROPNUN

24. mars kl. 17:00–18:30

PÁSKAEGGJARATLEIKUR 2. apríl kl. 11–14

4. apríl kl. 20–22

6. apríl kl. 17:00–17:30

4. apríl kl. 19:30–20:30* 

23. apríl  kl. 11:30–12:30

24. mars kl. 17:30–18:00

TÓNSTAFIR
Nemendur 
Tónlistarskóla 
Seltjarnarness leika 
nokkur lög fyrir 
gesti. Sverrir Arnar 
Hjaltason, básúna 
og Kristinn Rúnar 
Þórarinsson, 
saxófónn.

1. – 13. apríl verður 
páskaeggjaratleikur 
með þátttöku
verðlaunum fyrir alla.  
Þrír heppnir hljóta 
PÁSKAEGG í 
aðalvinning. 
Dregið úr réttum 
lausnum miðvikudaginn 
13. apríl.

PÁSKAFÖNDUR
Sæunn Ólafsdóttir 
barnabókavörður 
kennir börnunum að 
útbúa skemmtilega 
páskaunga.

SELGARNANES OG 
NÁGRENNI
Áhugafólk um hannyrðir hittist, hjálpast 
að og deilir hugmyndum. Allir velkomnir. 
Nánar á FB: SelGARNanes og nágrenni

BÓKMENNTAKVÖLD 
Hallgrímur Helgason 
les upp úr og fjallar 
um bók sína Sextíu 
kíló af kjaftshöggum, 
sjálfstætt framhald 
verðlaunaskáldsögunnar 
Sextíu kíló af sólskini. 

*ATH! 4. apríl er mánudagur.

Ég held ég 
hafi gengið 
fram af 
sjálfum mér

Hallgrímur 
Helgason – Kiljan

SÖGUSTUND FYRIR 
YNGSTU BÖRNIN
Lesnar verða sögurnar 
Bangsímon og 
skógarskemmtunin og 
Risaeðlugengið / Kappsundið 
eftir Lars Mæhle og Lars Rudebjer.

LESIÐ FYRIR HUND 
VIGDÍS VINIR GÆLUDÝRA Á ÍSLANDI

Börnum býðst að lesa sér til ánægju fyrir 
hunda sem eru sérstaklega þjálfaðir til að 
hlusta á börn lesa. Sex börn komast að í 
hvert skipti.
Skráning: saeunn.olafsdottir@seltjarnarnes.is

PÁSKALOKUN 
Lokað verður í Bókasafni Seltjarnarness 14. – 18. apríl
GLEÐILEGA PÁSKA!

Sími: 5959170,  Netfang: bokasafn@seltjarnarnes.is

Opnunartími: Mán.  fim. 1018.30 og fös. 10 17. Lau. 1114.

    Bókasafn Seltjarnarness
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Þór leiðir 
framboðslistann

Þór Sigurgeirsson leiðir framboðslista sjálfstæðismanna á 
Seltjarnarnesi í komandi bæjarstjórnarkosningum. Hann bar sigur úr 
býtum í prófkjöri Sjálfstæðisflokksins á Seltjarnarnesi í febrúar. Tillaga 
kjörnefndar sjálfstæðisfélaganna á Seltjarnarnesi um framboðslista 
Sjálfstæðisflokksins var samþykkt einróma á fulltrúaráðsfundi félaganna 
sl. miðvikudagskvöld.

Listinn er þannig skipaður: Þór Sigurgeirsson, sölu- og verkefnastjóri, 
Ragnhildur Jónsdóttir, hagfræðingur og varabæjarfulltrúi, Magnús 
Örn Guðmundsson, forseti bæjarstjórnar, Svana Helen Björnsdóttir, 
verkfræðingur, Dagbjört Oddsdóttir, lögmaður, Hildigunnur Gunnarsdóttir, 
uppeldis- og menntunarfræðingur, Örn Viðar Skúlason, hagverkfræðingur 
og fjárfestingastjóri, Grétar Dór Sigurðsson, hæstaréttarlögmaður, Hannes 
Tryggvi Hafstein, framkvæmdastjóri, Guðmundur Helgi Þorsteinsson, 
framkvæmdastjóri og ráðgjafi, Hákon Róbert Jónsson, verkefnastjóri, 
Inga Þóra Pálsdóttir, háskólanemi, Guðmundur Jón Helgason, fv. 
Flugumsjónarmaður og Ásgerður Halldórsdóttir, bæjarstjóri.

Malbikun á Nesvegi
í vor

Nú stendur til að malbika á Nesvegi. En gatan er mjög illa farin eftir 
erfiðan vetur.  Seltjarnarnesbær hefur óskað eftir tilboðum í malbiksyfirlögn 
á veginum.

Um er að ræða 6.900 fermetra af fræsingu og malbiksyfirlögn ásamt 
viðgerðum. Verkinu öllu skal að fullu lokið 12. maí 2022.

Nesvegar á mörkum Seltjarnarnes og Reykjavíkur.

Þór Sigurgeirsson.

Uppfært 
sorphirðudagatal

Terra hefur nú uppfært 
sorphirðudagatal Seltjarnarness 
vegna þeirra tafa sem orðið hafa 
tengt ófærðinni undanfarnar 
vikur. 

Í nýrri áætlun er vonast til að 
allt verði komið aftur á rétt ról í lok 
mars. Íbúar eru sérstaklega beðnir 
um að tryggja ávallt öruggt og gott 
aðgengi að sorptunnum svo að hægt verði að sækja tunnurnar þegar 
þjónustuaðilinn er á ferðinni.  Sjá nánar um sorphirðu á heimasíðu 
Seltjarnarnesbæjar: www.seltjarnarnes.is www.borgarblod.is
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Bílasmiðurinn hfBarnabílstólar í úrvali
Bíldshöfða 16, 110 Reykjavík - Sími: 567 2330 - www.bilasmidurinn.is

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.

Nýtt skýli fyrir 
sjóböð við Seltjörn

Margrét Leifsdóttir, arkitekt hefur lagt fram ásamt Hauki  Geirmundssyni 
íþrótta- og tómstundafulltrúa Seltjarnarnesbæjar hugmyndir að nýju skýli 
í stað þess sem nú er til staðar fyrir sjóböð við Seltjörn. Hugmyndirnar 
voru kynntar á fundi umhverfis- og skipulagsnefndar á dögunum. Fyrir er 
á svæðinu lítið skýli sem reist var upp úr aldamótum.

Margrét er áhugakona um sjóböð og hefur stundað slík böð við við Seltjörn 
um árabil. Hún vill bæta aðstöðu baðgesta sem hefur verið talsvert notuð að 
undanförnu. Í hugmyndum Margrétar felast opinn búningsklefi og rennandi 
vatn þar sem baðgestir geta skolað sand af sér. Einnig eru hugmyndir um 
bætta aðstöðu við göngustíg. Þessar hugmyndir eru enn á byrjunarstigi en vel 
hefur verið tekið við þeim. Haukur Geirmundsson segir að bætt aðstaða myndi 
draga fleira fólk að. Seltjörn var sjávarlón fram til 1799 að óveður oft nefnt 
Básendaveðrið rauf rifið sem afmarkaði það. Frá þeim tíma hefur lónið verið 
opið og þar er talinn ómengaðri sjór en annars staðar á höfuðborgarsvæðinu.

Núverandi búningsaðstaða til sjóbaða í Seltjörn er talin ófullnægjandi.

Vilja aftur 
grenndarstöð 

á Nesið
Bæjarfulltrúar Sam fylking ar 

og Neslista/Viðreisnar vilja að 
komið verði upp grenndarstöð 
að nýju á Seltjarnarnesi. Engin 
grenndarstöð er þar eftir 
að bæjarstjóri lét fjarlægja 
grenndarstöðina á Eiðistorgi.

Starfshópur um grenndar-
stöðvar hefur lagt til að 
sveitarfélög komi á laggirnar 
neti af smærri og stærri 
grenndarstöðvum til að hirða 
aðra úrgangsflokka sem 
skv. lögum þarf að hirða í 
nærumhverfi íbúa. Áhersla 
verði lögð á staðsetningar 
sem eru þægilegar og öruggar 
fyrir gangandi vegfarendur 
og í alfaraleið fyrir aðra. Í 
skýrslu starfshópsins kemur 
fram að áfram verði engin 
grenndarstöð eftir samþykkt 
samkomulagsins. Næsta 
grenndarstöð fyrir Seltirninga 
er staðsett við JL húsið sem er 
í 800 til 2560 metra fjarlægð frá 
íbúðarhúsum Seltirninga. 

Bæjarfull trúarnir Guð mund-
 ur Ari Sigurjónsson, Sigurþóra 
Bergsdóttir og Karl Pétur 
Jónsson styðja samþykkt 
samkomulagsins en furða sig á að Seltjarnarnesbær muni skrifa undir án 
þess að ætla sér að uppfylla markmið samkomulagsins. Þau leggja því til 
að samhliða undirritun samkomulagsins útbúi bæjarstjóri í samstarfi 
við skipulagssvið sviðsmyndir hvernig hægt væri að uppfylla skilyrði 
samkomulagsins og vísi sviðsmyndunum til umræðu í fagnefndum bæjarins. 
Með öðrum orðum að koma á ný upp grenndarstöð á Nesinu.

Grenndarstöðin á Eiðistorgi meðan 
hún var og hét. Gámarnir voru ekki 
losaðir nægilega oft og rusl vildi 
safnast saman utan þeirra. Jafnvel 
rusl sem ekki átti heima í gámum 
grenndarstöðva.

Auglýsingasími 
511 1188



Kirkjan verður opin þeim sem vilja hlýða á lesturinn þar.  Viðburðinum verður einnig 
streymt á fésbókarsíðu Seltjarnarneskirkju fyrir þá sem vilja njóta hans heima. 
Hin vinsælu sunnudagserindi í kirkjunni verða haldin fram á vor.  Þau hefjast kl. 10 og lýkur fyrir 
upphaf guðsþjónustu kl. 11. 
Fyrirlesarar og efni framundan eru sem hér segir:

27. mars   –    NÝ SJÁLFSMYND – KRISTNI Á ÍSLANDI Á  21. ÖLD;  
            Sr. Ragnar Gunnarsson, framkvæmdastjóri. 

3. apríl      –    DVORÁK OG SÁLMARNIR;  Þorgils Hlynur Þorbergsson, guðfræðingur.

10. apríl    –    LÍKKLÆÐIÐ Í TÓRINO;

24. apríl    –    ,,VERÐI ÞINN VILJI”;  Þórey Dögg Jónsdóttir, framkvæmdastjóri Eldriborgararáðs 
             Reykjavíkurprófastsdæma.

PASSÍUSÁLMAR Í SELTJARNARNESKIRKJU
á Föstudaginn langa 15. apríl 2022

Allir fimmtíu Passíusálmar sr. Hallgríms Péturssonar
lesnir af safnaðarfólki frá kl. 13:00 til 18:00.

Komið og dveljið lengur eða skemur.

Njótið kyrrðar við ljúfan lestur
og tónlist í kirkjunni.

- Kaffiveitingar í safnaðarheimilinu -

Tónlist

Örnólfur Kristjánsson (selló)
Friðrik Vignir Stefánsson (orgel)
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Leikskóli Seltjarnarness 

Innritun fyrir skólaárið 2022-2023 
 

    

 

Innritun barna fyrir skólaárið 2022-2023 fer fram í aprílmánuði nk. Til að eiga rétt á 
leikskóladvöl þarf barn að eiga lögheimili á Seltjarnarnesi. Sækja skal um leikskóladvöl á 
heimasíðu Seltjarnarnesbæjar www.seltjarnarnes.is gegnum Mínar síður. Mikilvægt er að 
umsóknir hafi borist fyrir 31. mars nk. Umsóknir sem berast eftir þann tíma verða afgreiddar 
eftir því sem leikskólapláss losnar. 

Nánari upplýsingar og aðstoð við innritun veitir Sonja Jónasdóttir sonja@seltjarnarnes.is  

 

Skólaskrifstofa Seltjarnarnesbæjar 

 

 

 

Ungbarnaleikskóli Seltjarnarness 

Innritun fyrir skólaárið 2022-2023 
 

 

 

Innritun barna fyrir skólaárið 2022-2023 fer fram í aprílmánuði nk. Til að eiga rétt á 
leikskóladvöl þarf barn að eiga lögheimili á Seltjarnarnesi. Sækja skal um leikskóladvöl á 
heimasíðu Seltjarnarnesbæjar www.seltjarnarnes.is gegnum Mínar síður. Mikilvægt er að 
umsóknir hafi borist fyrir 31. mars nk. Umsóknir sem berast eftir þann tíma verða afgreiddar 
eftir því sem leikskólapláss losnar. 

Nánari upplýsingar og aðstoð við innritun veitir Harpa Frímannsdóttir, 
harpa.frimannsdottir@seltjarnarnes.is. 

 
Skólaskrifstofa Seltjarnarnesbæjar 

 

 

Ráðherra heimsækir Náttúruhúsið í Nesi

Lilja Alfreðsdóttir mennta- 
og menningarmálaráðherra 
heim sótti nýlega Náttúruhúsið á 
Seltjarnarnesi, þar sem framtíðar-
aðsetur Náttúruminjasafns Íslands 
verður til húsa, og heilsaði 
upp á starfsfólk safnsins. Með 
ráðherra voru í för Rúnar Leifsson 
sérfræðingur hjá ráðuneytinu, 
Auður B. Árnadóttir fjármálastjóri 
og Ásta Sigrún Magnúsdóttir 
upplýsingafulltrúi.

Forstöðumaður safnsins, Hilmar J. 

Malmquist, kynnti bygginguna, starf-
semi safnsins og þau við fangsefni sem 
unnið verður með í sýningarhaldi á 
nýja staðnum, en stefnt er að því 
að vígja nýju höfuðstöðvarnar á 
árinu 2023.

Hilmar færði ráðherranum að 
gjöf vandaða ljósmynd af hvalablaði 
Jóns Guðmundssonar lærða sem 
var uppi 1574 til 1658, en það 
er blað með teikningum af 19 
nafngreindum hvölum og rostungi, 
og eru sumar teikningar líklega þær 

elstu sem vitað er um af viðkomandi 
hvalategund. Ekki er loku fyrir það 
skotið að beinagrind af stórhveli 
verði á meðal sýningargripa, en 

inntak sýningarinnar í Náttúruhúsi í 
Nesi verður hafið og sú líffræðilega 
fjölbreytni sem þar er að finna.

Hilmar J. Malmquist kynnir starfsfólk safnsins fyrir ráðherra.

Hilmar J. Malmquist og Lilja Alfreðsdóttir með innrammaða ljósmynd 
af hvalablaði Jóns lærða.

Leikskóli Seltjarnarness 

Innritun fyrir skólaárið 2022-2023 
 

    

 

Innritun barna fyrir skólaárið 2022-2023 fer fram í aprílmánuði nk. Til að 
eiga rétt á leikskóladvöl þarf barn að eiga lögheimili á Seltjarnarnesi. Sækja 
skal um leikskóladvöl á heimasíðu Seltjarnarnesbæjar www.seltjarnarnes.is 
gegnum Mínar síður. Mikilvægt er að umsóknir hafi borist fyrir 31. mars nk. 
Umsóknir sem berast eftir þann tíma verða afgreiddar eftir því sem 
leikskólapláss losnar. 

Nánari upplýsingar og aðstoð við innritun veitir Sonja Jónasdóttir 
sonja@seltjarnarnes.is  

 

Skólaskrifstofa Seltjarnarnesbæjar 

 

	

	

Ungbarnaleikskóli Seltjarnarness 

Innritun fyrir skólaárið 2022-2023 
 

 
 

Innritun barna fyrir skólaárið 2022-2023 fer fram í aprílmánuði nk. Til að 
eiga rétt á leikskóladvöl þarf barn að eiga lögheimili á Seltjarnarnesi. Sækja 
skal um leikskóladvöl á heimasíðu Seltjarnarnesbæjar www.seltjarnarnes.is 
gegnum Mínar síður. Mikilvægt er að umsóknir hafi borist fyrir 31. mars nk. 
Umsóknir sem berast eftir þann tíma verða afgreiddar eftir því sem 
leikskólapláss losnar. 

Nánari upplýsingar og aðstoð við innritun veitir Harpa Frímannsdóttir, 
harpa.frimannsdottir@seltjarnarnes.is. 

 
Skólaskrifstofa Seltjarnarnesbæjar 
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Lindarbraut 9 aftur í sölu
Lindarbraut 9 er aftur komið í 

sölu. Arn grím ur Friðrik Pálma-
son festi kaup á húsinu í júní 2021 
og fékk það af hent í októ ber á 
liðnu ári.

Húsið við Lind ar braut 9 er 183 
fermetrar að stærð og var byggt 
árið 1973 og þarfnast viðhalds. 
Það sem vekur athygli eru hraðar 
verðhækkanir á fasteignamarkaði. 
Þegar húsið var í sölu í fyrra voru 
sett ar á það 170 millj ón ir en nú 
er það falt fyr ir 192 millj ón ir. Á 
tím um sem þess um þar sem mik ill 
skort ur er á ein býl is hús um á fast-
eigna markaði á húsið án efa eft ir að 
selj ast fljótt og ör ugg lega. Jafn vel 
þótt verðið hafi hækkað dug lega á 
einu ári. Lindarbraut 9.

Seltjarnarnesbær vill ráða ungt fólk til sumarstarfa 18 ára og eldri (fædd 2004 og eldri). 
Um er að ræða almenn garðyrkjustörf, verkamannastörf og ýmis afleysingastörf. Einnig er auglýst eftir 
ungmennum 20 ára og eldri (2002 og eldri) í störf yfirflokkstjóra, flokkstjóra og leiðbeinenda.
Skilyrði fyrir ráðningu er að eiga lögheimili á Seltjarnarnesi. 
Sækja skal um störfin á heimasíðu Seltjarnarnesbæjar, www.seltjarnarnes.is – Störf í boði.

Umsóknarfrestur er til 10. apríl 2022
Nánari upplýsingar um hvert starf og starfstímabil eru á umsóknasíðu á seltjarnarnes.is

Vinnutími Vinnuskóla verða 7 stundir á dag, 4 daga vikunnar fyrir umsækjendur 
sem fæddir eru 2005 og 2006. 

Vinnutími verða 3,5 stundir á dag, 4 daga vikunnar fyrir umsækjendur sem fæddir eru 2007 og 2008. 
Ekki er unnið á föstudögum. Vinnutímabil Vinnuskólans er frá 13. júní til 21. júlí.

Umsóknarfrestur er til 25. apríl 2022 
Vinnuskólinn verður settur 9. júní kl. 11:00 í Valhúsaskóla

Sótt er um störfin á heimasíðu Seltjarnarnesbæjar, www.seltjarnarnes.is.  – Störf í boði.
Nánari upplýsingar eru á heimasíðu og í þjónustuveri Seltjarnarnesbæjar  í síma 5959 100.

SUMARSTÖRF HJÁ SELTJARNARNESBÆ 2022

ViNNUSkóLi 8. – 10. BEkkUR og 17 ÁRA F. 2005
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Viðtal við heldri borgara á Seltjarnarnesi

H ópur heldri borgara á 
Seltjarnarnesi hefur 
að undanförnu tekið 
þátt í heilsueflingar-

verkefni sem kallast Fjölþætt 
heilsuefling 65+ – Leið að 
farsælum efri árum. Verkefnið 
er á vegum Seltjarnarnesbæjar 
og Janusar heilsueflingar sem er 
ráðgjafa- og þjónustufyrirtæki og 
vinnur að betri lífsgæðum fyrir 
eldri borgara. Verkefnið snýst 
um lýðheilsutengt inngrip; að fá 
fólk til þess að hreyfa sig á mark-
vissan hátt með heilsutengdar 
forvarnir að leiðarljósi. Starfið 
með eldri borgarahópnum 
fer fram í líkamsræktarstöð 
World Class á Seltjarnarnesi og 
náttúru  legu umhverfi bæjarins 
og hefur Ingvi Guðmundsson 
MSc-íþróttafræðingur og heilsu-
þjálfari hjá Janusi heilsueflingu 
yfir umsjón með verkefninu. 
Nes fréttir fengu nokkra úr hópnum 
til skrafs ásamt Ingva þjálfara. Þau 
sem komu til fundar auk Ingva voru 
Gunn hildur Skaftadóttir, Þorsteinn 
Stefánsson, Margrét Kristjánsdóttir 
og Arnþrúður Halldórsdóttir.

Ingvi segir að unnið hafi verið 
að þessu verkefni í samstarfi við 
Seltjarnarnesbæ frá því á síðasta 
ári. „Við ætluðum að fara fyrr af 
stað árið 2020 en Covid-faraldurinn 
var aðeins að stríða okkur. Við 
urðum því að sitja aðeins á okkur 
vegna sóttvarna. Í maí á liðnu ári  
fórum við af stað með um 50 manna 
hóp og fyrir skömmu síðan vorum 
við að bæta við um 30 manns nú 
í mars mánuði. Við æfum saman 
þrisvar sinnum í viku. Einu sinni í 
viku er þolæfing og styrktarþjálfun 
tvisvar sinnum í viku en þar liggur 
megin áherslan í verkefninu. Með 
styrktarþjálfun erum við að halda 
á móti aldurstengdri vöðvarýrnun 
en einnig að vinna á móti stirðleika 
en með hækkandi aldri minnkar 
dagleg hreyfing sem kallar á 
stirðleika og minnkandi afkastagetu. 
Mikil kyrrseta flýtir fyrir hrörnun 
líkamans og við erum að vinna 
gegn því eða hægja á hrörnuninni. 
Styrktarþjálfunin beinist einkum 
að þessu atriði heilsueflingarinnar 
en með henni erum við að gefa 
vöðvunum verkefni við hæfi.“ Ingvi 
segir að auk þess að hópurinn 

mæti þrisvar í viku sé markmiðið 
að virkja þau til þess að stunda 
sína eigin hreyfingu og eru mörg 
þeirra búin að vera mjög dugleg að 
stunda hana. „Við hvetjum þau til 
þess að halda áfram sinni hreyfingu 
eins og að ganga, synda, dansa 
eða annað. Markmiðið er einnig að 
gera þátttakendur sjálfbær á eigin 
þjálfun og því til stuðnings fá þau 
sextán fræðsluerindi um fjölbreytta 
heilsutengda þætti á tveggja ára 
heilsueflingarferli.“

 
Hefði ekki mokað svona 
miklum snjó

Gunnhildur segir að sér hafi 
líkað mjög vel í þessu prógrammi. 

„Þetta er búið að vera eins og 
happdrættisvinningur fyrir mig. Ég 
finn mikinn mun á mér,“ segir hún 
og hin bæta við í kór að þau séu 
öll að yngjast bæði á líkama og sál. 
Þorsteinn nefnir dæmi. „Ég var búinn 
að vera að saga tré í garðinum. Þegar 
ég fór aftur í garðinn á liðnu sumri 

fannst mér ég finna mun minna fyrir 
allri áreynslu en áður. Líkaminn var 
orðinn sterkari og ég þreytist líka 
minna. Ég fann mikinn mun á mér 
þegar ég var að fást við líkamlega 
vinnu.“ Gunnhildur bætir við að 
fyrir ári síðan hefði hún ekki mokað 
þennan mikla snjó sem hún sé búin 
að gera að undanförnu. Breytingin sé 
mikil. „Maður er svo miklu styrkari,“ 
segir Þorsteinn. Margrét bætir við 
ánægjunni af að mæta á æfingar. 

„Ég finn ánægjuna strax þegar ég 
kem inn í salinn.“ Arnþrúður bætir 
við hversu áhrifin séu góð bæði á 
líkama og sál. „Að vera í skipulögðu 
starfi verður til þess að maður mætir, 
tekur þátt og gerir hlutina rétt og 
skynsamlega.“ Þau taka öll undir 
að félagsskapurinn togi í. Að hitta 
annað fólk reglulega og gera eitthvað 
saman sé hluti af verkefninu. Margrét 
segir að eftir að vera búin að venjast 
þessari tegund að heilsueflingu 
myndi manni hundleiðast að hafa 
ekki þetta verkefni. „Fólkið í hópnum 
verða vinir manns.“

Sérðu ekki hvað við erum 
hress

Þorsteinn segir að þetta sé búið 
að hressa þau flest ef ekki öll við. 

„Sérðu það ekki hvað við erum 
hress,“ segir hann og brosir framan 
í hópinn. Margrét bætir við að þau 
hafi aðeins skánað að því leyti frá 
því í fyrra. Þau hlæja. Arnþrúður 
segir að þessi árangur sé einnig 
þjálfaranum að þakka. „Ingvi er 
einstakur. Ég hef hann grunaðan 
um að hafa auga í hnakkanum.“ 
Ingvi snýr sér við og segir að það 
sé klippingin. Hún hafi opnað augað 
á hnakkanum. Þau segja að það þýði 
ekki að svindla. Til dæmis að gera 
færri æfingar en prógrammið segir 
til um. „Hann tekur eftir því glymur 
fjórraddað.“ Ingvi segir að þetta 
sé eins og önnur kennsla. Fylgjast 
verði með nemendunum. Margrét 
segir að þetta sé kannski aðeins 
ímyndun hjá þeim en þau vilji alls 
ekki svíkja hann.

 

Við finnum öll mikinn mun

Þau tóku þátt í spjallinu. Frá vinstri: Gunnhildur Skaftadóttir, Þorsteinn Stefánsson, Ingvi Guðmundsson 
þjálfari, Margrét Kristjánsdóttir og Arnþrúður Halldórsdóttir.

- segja Gunnhildur Skaftadóttir, Þorsteinn Stefánsson, Margrét Kristjánsdóttir og 
Arnþrúður Halldórsdóttir sem taka þátt í verkefninu Leið að farsælum efri árum
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Hafa búið lengi á Nesinu
En eru þau búin að búa lengi 

á Nesinu. Þrjú þeirra hafa búið á 
Seltjarnarnesi í áratugi. Frá því að 
hafa verið þar í yfir 40 ár. Arnþrúður 
hefur búið þar skemur eða í tólf og 
hálft ár á Nesinu. „Við eru orðin 
eða að verða Seltirningar,“ segir 
Þorsteinn. „Er ekki talað um að það 
taki 25 ár að komast inn í þann hóp. 
Að verða innfæddur.“ Margrét rifjar 
upp að þegar hún var að koma á 
Nesið hafi lóðir verið til sölu. Á þeim 
tíma hafi ekki verið auðvelt að fá 
lóðir í Reykjavík. „Maður bara stökk 
á þetta.“

Mikið af hæfileikaríku 
fólki

Þau snúa sér að félagsstarfinu. 
Nefna skemmtilegar ferðir sem hafa 
verið farnar með heldri borgurum. 
Meðal annara í Kríunes. Þau segja að 
oft myndist kunningsskapur á milli 
fólks sem hafi ef til vill ekki þekkst 
áður. Arnþrúður minnist þess að 

hafa hitt konu frá öðrum landshluta 
í ferðinni í Kríunes. Þótt þær væru af 
sömu slóðum, af norðausturhorninu, 
hafi hún ekki vitað að hún væri 
til. Margrét var húsvörður á 
Skólabrautinni um tíma og segir að 
það sé svo skemmtilegt fólk að sig 
hafi langað að halda áfram að vera í 
þessu húsi. Þau eru öll þátttakendur í 
fjölbreyttu félags- og tómstundastarfi 
sem er í boði. Segja að kóvitið hafi 
aðeins stoppað félagsstarfið þegar 
fólki hafi verið ráðlagt að hafa sem 
minnst samskipti vegna smithættu. 
Arnþrúður segir að á Skólabrautinni 
sé mikið af hæfileikaríku fólki sem 
stundi handavinnu. Margrét nefnir 
leirinn hjá Rögnu Ingimundardóttir. 
Hún annast kennslu í að móta úr leir 
auk þess að sjá um handavinnuna. 

„Ragna er mikill listamaður og ég held 
að fólk geti fundið allt við sitt hæfi.“ 
segir Margrét. 

Biljard en enginn bjór
Þorsteinn nefnir biljard hópinn 

„Það verður að koma fram að þetta 

snúist ekki allt um handavinnu. Það 
er billiard karla hópur sem hittist 
tvisvar í viku,“ segir Þorsteinn. 
Enginn bjór er þó á billanum hjá 
þeim enda hittast þeir fyrir hádegi. 
Bridgehópur var starfandi um tíma 
en hann lagðist af í kóvid og hefur ekki 
verið endurreistur enn sem komið 
er, hvað sem verður.  Þorsteinn 
víkur að því sem hann kallar Janusar 
dæmið. „Maður er allt í einu farin að 
kynnast fólki upp á nýtt og jafnvel 
nýju fólki. Líka Seltirningum sem 
maður hefur vitað af en hefur ekki 
séð í mörg ár.“ Arnþrúður segir það 
flott hjá bæjarfélaginu að styrkja 
þetta verkefni. Þorsteinn bætir 
við að þol- og styrktaræfingarnar 
í World Class hafi orðið til þess að 
maður hafi orðið virkari. Fari til 
dæmis meira út að ganga. „Maður 
er hvattur til að fara út að ganga 
hina dagana þegar þjálfari er ekki til 
staðar. Maður undirbýr sig líka fyrir 
þetta til dæmis með því að kaupa 
skó með broddum og huga betur að 
næringunni. Þetta hefur breytt mjög 
miklu,“ segir Þorsteinn.

Heldur fólki saman
Ingvi segir að félagslegi þátturinn 

skipti miklu máli. „Ég hef fundið 
það í þessu starfi.“ Og þau taka 
undir. Segjast hafa verið að hitta 
allskonar fólk. Oft fólk sem búi 
ekki á Seltjarnarnesi. Þetta tengi 
marga saman. Þorsteinn segist 
hafa hitt skólasystkini barnanna 
sinna. Fólk sem hann hafi ekki séð 
í mörg ár. Aðstaðan á Nesinu sé líka 
frábær. Sundlaugin í næsta húsi við 
líkamsræktarstöðina. Auðvelt að 
skreppa í sund eftir heilsueflinguna 
og svo að fara í pottana. Þar hittist 
fólk líka oft og spjalli saman. „Þetta 
starf bindur fólk mikið saman. 
Þetta er allt annað en að vera 
kannski heima í rúmi eða að horfa 
á sjónvarpið,“ segir Þorsteinn. Ingvi 
bætir við að þetta sé hugsunin að 
baki þessu verkefni. Það snúast ekki 
aðeins um að hreyfa sig heldur líka 
að sýna sig og sjá aðra og blanda 
geði við aðra þátttakendur.

Íbúaþing um skólamál
Seltjarnarnesbæjar

seltjarnarnes.is

Seltjarnarnesbær býður til íbúaþings um endurskoðun menntastefnu bæjarins 
í Valhúsaskóla laugardaginn 2. apríl kl. 10:00 - 12:00.

Íbúaþing um skólamál Seltjarnarnesbæjar er vettvangur fyrir bæjarbúa til að taka virkan þátt í endurmótun 
menntastefnu bæjarins fyrir skóla- og frístundastarf. Allir hagaðilar í skólasamfélaginu; nemendur, foreldrar, 
kennarar, starfsfólk skóla og frístundamiðstöðvar og bæjarbúar sem eru áhugasamir um skólamál eru velkomnir 
til þátttöku. Markmiðið með þinginu er að gefa bæjarbúum tækifæri til að tjá hug sinn og hafa áhrif á skólamál 
og menntastefnu sveitarfélagsins.

 Dagskrá

  • Setningarávarp

  • Vinnuhópar: Áherslur og markmið í skóla- og frístundastarfi

  • Kaffihlé

  • Vinnuhópar: Áherslur og markmið í skóla- og frístundastarfi

  • Samantekt

  • Þingslit

Taktu þátt í umræðunni um skóla- og frístundamál á Seltjarnarnesi!

Vinsamlegast skráið þátttöku á netfangið postur@seltjarnarnes.is  
Skránig fer fram til og með 1. apríl.

Menntun til farsældar
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AÐALFUNDUR
FÉLAGS ELDRI BORGARA 
SELTJARNARNESI 2022

Aðalfundur félags eldri borgara á Seltjarnarnesi  
verður haldinn þriðjudaginn 5. apríl 2022 

að Skólabraut 3-5, kl. 17:00.

Dagskrá verður samkvæmt  lögum félagsins.

Helgi Pétursson, formaður Landssambands 
eldri borgara verður sérstakur gestur fundarins 
og heldur erindi um starfsemi sambandsins.

•  Umræður.

Stjórnin.

Öskudagur á 
bæjarskrifstofunni
Fjöldi syngjandi söngfugla sóttu bæjarskrifstofuna heim í tilefni 

Öskudagsins. 
Alltaf jafn gaman að því, og allir voru velkomnir og allir að sjálfsögðu leysir 

út með nammi.
27. mars. Fræðslumorgunn kl. 

10.   Ný sjálfsmynd – kristni á Íslandi 
á 21. öld.

Sr. Ragnar Gunnarsson, fram-
kvæmdastjóri, talar.  Messa og 
sunnudagaskóli kl. 11.  Kaffiveitingar 
í safnaðarheimili. 

3. apríl. Fræðslumorgunn kl. 10.  
Dvořák og Sálmarnir. Þorgils Hlynur 
Þorbergsson, guðfræðingur, talar.

Guðsþjónusta og sunnudagaskóli kl. 11.  Kaffiveitingar í 
safnaðarheimilinu. 

10. apríl. Pálmasunnudagur. Fræðslumorgunn kl. 10. Líkklæðið í Tórínó. 
Guðsþjónusta og sunnudagaskóli kl. 11. Fermingarmessa kl. 13. 

Kaffiveitingar eftir guðsþjónustu í safnaðarheimilinu. 

14. apríl. Skírdagur.  Messa kl. 11 og opnun málverkasýningar Óla 
Hilmars Briem Jónssonar. Kaffiveitingar í safnaðarheimilinu. 

15. apríl. Lestur Passíusálmanna kl. 13-18.

17. apríl. Páskadagur. Hátíðarmessa kl. 8 árdegis. Morgunverður í 
safnaðarheimilinu. 

21. apríl. Sumardagurinn fyrsti. Fermingarmessa kl. 11. 
 
23. apríl. Laugardagur. Fermingarmessa kl. 11. 
 
24. apríl. Fræðslumorgunn kl. 10.  ,,Verði þinn vilji”  Þórey Dögg Jónsdóttir, 

framkvæmdastjóri Eldriborgararáðs Reykjavíkurprófastsdæma, talar.
Guðsþjónusta og sunnudagaskóli kl. 11. Kaffiveitingar í safnaðarheimilinu.

Helgihald og fræðsla 
fyrir og um páska í
Seltjarnarneskirkju

Vesturhlíð 2 | Fossvogi | s. 551 1266 | utfor@utfor.is | utfor.is
VIÐ ÞJÓNUM ALLAN SÓLARHRINGINN

Útfararþjónusta
í yfir 70 ár



Húsasmíði
Húsgagnasmíði
Málaraiðn
Múraraiðn
Pípulagnir
Tækniteiknun
Veggfóðrun og dúkalögn

 

 

Rennismíði
Stálsmíði
Vélvirkjun
Vélstjórn
Flugvirkjun
Jarðvirkjun

Bókband
Grafísk miðlun
Ljósmyndun
Prentiðn
Tölvubraut
Tölvubraut - hönnun

Íslenskubraut fyrir útlendinga
K2: Tækni- og vísindaleið
Náttúrufræðibraut

Skipstjórn

Rafeindavirkjun
Rafvirkjun

Gull- og silfursmíði
Hársnyrtiiðn
Hönnunar- og nýsköpunarbraut – stúdentsleið
Kjólasaumur 
Klæðskurður
Fatatækni

Byggingatækniskólinn

Hönnunar- og handverksskólinn

Raftækniskólinn

Skipstjórnarskólinn

Tæknimenntaskólinn

Upplýsingatækniskólinn

Véltækniskólinn

Skólavörðuholt Háteigsvegur
Hafnarfjörður Árleyni

OPIÐ HÚS í Tækniskólanum
31. mars frá kl.15:00–18:00   Nánar á tskoli.is 
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Á Seltjarnarnesi er löng hefð fyrir því að halda vel 
utan um börn í leik og grunnskólum.  Þó eru nokkrar 
blikur á lofti. Ný Gallup könnun sýnir að ánægja fólks á 
Seltjarnarnesi með skólana okkar fari dvínandi, raddir 
heyrast um að ekki sé öllum málum sinnt og einhverjir 
verði útundan.  Þar er ekki við starfsfólk skóla að sakast 
sem standa nú sem áður sig vel í að kenna börnum okkar. 
Hinsvegar bendir ýmislegt til að meiri og markvissari 
stuðning þurfi inn í skólana til að sinna öllum börnum 
með viðeigandi hætti.

Við viljum að öll börn upplifi ánægju af því að vera í 
skóla, eigi vini og öryggi í umhverfi sínu. Við viljum að 
allar fjölskyldur séu öruggar um að þau og börnin þeirra fái þjónustu við hæfi 
og á réttum tíma.  Á Seltjarnarnesi eru við í algjöru dauðafæri að vera með 
besta mögulega umhverfið fyrir öll börn með einfalt kerfi skóla, íþróttafélags 
og svo heilsugæslu sem staðsett er í bænum. 

Síðasta vor voru samþykkt ný lög á Alþingi um farsæld barna. Í stuttu máli 
fjalla þau um það að öll börn eigi rétt á viðeigandi stuðningi á réttum tíma og 
eiga þau sem aðstoð þurfa að hafa talsmann innan kerfis  sem leiðbeinir og 
heldur utan um öll þeirra mál.  

Við getum nýtt hin nýju farsældarlög til að  fá inn fjármagn til að efla 
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Þannig munum við vinna ef við fáum ráðin í vor.

Sigurþóra Bergsdóttir, bæjarfulltrúi Samfylkingar á Seltjarnarnesi og 
framkvæmdastjóri Bergsins headspace.

Betri bær – fyrir börn

Sigurþóra 
Bergsdóttir.
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» Þarf stærri heimtaug?

» Hvaða lausn hentar best?

» Er kerfið búið álagasstýringu?

» Sjálfvirkt greiðslu- og innheimtukerfi?

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.

thjonusta@eignaumsjon.is  |  eignaumsjon.is

Eins og vafalaust flestir vita þá fór prófkjör 
Sjálfstæðismanna hér á Seltjarnarnesi fram í lok 
febrúar þar sem ég bauð mig fram sem fyrirliða þess 
liðs sem fara mun fram fyrir Sjálfstæðisflokkinn í 
komandi sveitarstjórnarkosningum. Mjög góður hópur 
hæfileikaríkra einstaklinga bauð fram krafta sína í þágu 
bæjarfélagsins og samkeppnin var heiðarleg. Þátttakan 
í prófkjörinu var ennfremur hin glæsilegasta þar sem 
ríflega 900 manns tóku þátt í að velja sitt fólk á lista. Mér 
hlotnaðist sá heiður að fá sterka kosningu í leiðtogasætið 
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fjölbreyttur listi með reynslumiklum einstaklingum sem sameiginlega ætla sér 
að vinna af einhug, ábyrgð og jákvæðni fyrir Seltjarnarnes næsta kjörtímabilið. 
Við sem erum í liðinu erum þegar byrjuð að stilla saman strengi og höfum 
hafið undirbúning fyrir bæjarstjórnarkosningarnar í maí enda eru ótal verkefni 
framundan, mörg hver afar krefjandi. Markmiðið er að vinna í góðri sátt við 
bæjarbúa með hag Seltjarnarnesbæjar að leiðarljósi og skiptir þá uppbyggilegt 
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Ég hlakka til samstarfsins með ykkur kæru íbúar.

Þór Sigurgeirsson.

Kæru Seltirningar!

Þór 
Sigurgeirsson.

Sólarhringsvakt: 581 3300 & 565 5892
Komum til aðstandenda og ræðum skipulag sé þess óskað

Sverrir Einarsson
S: 896 8242

Jón G. Bjarnason
S: 793 4455Jóhanna Eiríksdóttir

Sverrir Einarsson

„Markmið okkar er að veita trausta og persónulega þjónustu.
Aðstandendur geta leitað til okkar hvenær sólarhrings sem er.
Útfararstjóri er tilbúinn að koma heim til aðstandenda og aðstoða við
undirbúning útfarar sé þess óskað. Við erum aðstandendum innan
handar um alla þá þætti er hafa ber í huga er andlát verður. Allt það
er viðkemur útför munum við ábyrgjast að sé gert í fullu samráði og
trúnaði við aðstandendur.“

Alúð • Virðing • Traust

Áratuga reynsla 
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ÚTFARARSTOFA ÍSLANDS
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Netverslun: 
systrasamlagid.is

Sjá nánar á facebook.com/Systrasamlagid



Bóknám
Opin stúdentsbraut
Félagsfræðabraut
Íþrótta- og heilbrigðisbraut
Náttúrufræðibraut
Viðskipta- og hagfræðibraut
Almenn námsbraut
Viðbótarnám til stúdentsprófs

Stuðningsnám
Sérnámsbraut

Listnám
Nýsköpunnar- og listabraut

Starfsnám
Grunnnám heilbrigðisgreina
Heibrigðisritarabraut
Lyfjatæknabraut
Heilsunuddbraut
Sjúkraliðabraut
Sótthreinsitæknabraut
Tanntæknabraut
Þjónustutæknibraut

Opið hús
Þriðjudaginn 29. mars 
frá kl. 16:30 til 18:00

Kynning á námsbrautum skólans,
fjarnámi, aðstöðu og félagslífi nemenda

Fjölbrautaskólinn við Ármúla  •  Sími: 525 8800  •  www.fa.is

Nýsköpunar- og listabraut

Þjónustutæknabraut



16 Nesfrétt ir

Einn óvenjubjartan morgun í mars 

sit ég við vinnuborðið með rjúkandi 

kaffibolla og renni augunum sifjulega yfir tölvupóstinn. Skyndilega segir 

einhver nálægt mér út í loftið, alvöruþrunginni röddu:

Það er önnur lægð á leiðinni.

Dauðaþögn ríkir á skrifstofunni. Kaffið kólnar í bollunum.

Svona hefur þetta verið síðustu vikurnar. Veðrið er greinilega 

langleitt á því að vera ekki helsta umræðuefni Íslendinga og hefur 

heldur betur minnt á sig. Hér hafa farið um hyldjúpar lægðir með 

stormviðri og snjó, hver á eftir annarri, svo við höfum varla haft tíma 

til að vinda úr vatnssósa yfirhöfnum og djammgöllum áður en skollið 

er á annað óveður, enn kræfara en það síðasta. Þetta finnst mörgum 

eðlilega leiðinlegt og þreytandi til lengdar, sérstaklega ef færðin er 

slæm og fjölskyldubíllinn fastur inni í hnausþykkum klakabing.

En í storminum býr líka hreinsandi kraftur. Frumafl sem oft hefur 

orðið skáldum yrkisefni. Þekktasta dæmið úr íslenskum bókmenntum 

er líklega kvæðið „Stormur“ eftir Hannes Hafstein. Þar segir meðal 

annars:

... þegar þú sigrandi‘ um foldina fer,

þá finn ég, að þrótturinn eflist í mér.

Ég elska þig, kraftur, sem öldurnar reisir,

ég elska þig, máttur, sem þokuna leysir.

Storminum fylgir nefnilega ekki bara eyðilegging og glundroði, 

heldur kraftmikil umbreyting og endurnýjun. Fátt beintengir okkur 

við náttúruna með sama hætti og þegar óumflýjanlegt illvirði skekur 

húsin okkar svo rúðurnar svigna og rafmagnslínur slitna. Sjáðu mig! 

segir stormurinn. Sjáðu hvað ég get gert!

Í skáldsögunni Kafka on the Shore segir Haruki Murakami að þegar 

þú kemur út úr storminum verður þú ekki sama manneskjan og sú sem 

gekk inn í hann. Það er það sem þessi stormur snýst um.

Munum því þegar næsta lægð skríður upp að landinu að stormurinn 

er millibilsástand. Ekki bara veður heldur umbreytingarafl og 

þegar honum slotar er heimurinn að einhverju leyti nýr og annar 

og það er gott.

Nema þú hafir fengið trampólín nágrannans inn um eldhúsgluggann.

      TRYGGVI STEINN STURLUSON
       Bókavörður á Bókasafni Seltjarnarness

BÓKAÐ MÁL
StormurPÚTT, LEIKHÚS OG GAMAN SAMAN

Góð þátttaka hefur verið í allri dagskrá félags og tómstundastarfsins 

undanfarnar vikur þ.e.a.s. eftir að fjöldatakmarkanir voru rýmkaðar og 

er það von okkar allra að nú sé takmörkunum lokið. Á undanförnum 

vikum höfum við spilað félagsvist, bingó og sungið í hverri viku.  Öll 

námskeiðin hafa verið í gangi ásamt jóga og allri hreyfingu sem í boði 

er í dagskránni. Nýja púttaðstaðan á Austurströnd 5, er frábær aðstaða 

sem okkur í félagsstarfinu stendur til boða að nýta og eigum við fastan 

tíma þar alla þriðjudagsmorgna kl. 10.30.  Allir mjög ánægðir, mátulega 

mikil keppni í gangi, alltaf góður kaffisopi í boði og notarleg stemming.                                                                                                                                

Góður rómur var gerður að leikhúsferðinni á sýninguna Er ég 

mamma mín í Borgarleikhúsinu 3. mars síðastliðin.  Verið er 

að skipuleggja aðra leikhúsferð, sem auglýst verður bráðlega.                                   

Miðvikudagskvöldið 16. mars var svo komið því að hafa gaman 

saman í salnum á Skólabrautinni.  Fólk almennt komið í þörf fyrir 

að lyfta sér aðeins upp. Allir mættir  uppábúnir með hatta og fínerí 

og skemmtu sér og öðrum með góðum sögum og vísnasöng.  Góðar 

veitingar og frábærir skemmtikraftar sem sungu og sprelluðu og 

gerðu kvöldið skemmtilegt. 

LIONS, HÓTEL HOLT OG PÁSKAEGGJABINGÓ

Þriðjudaginn 22. mars verður Lionsklúbbur Seltjarnarness 

með félagsvist í salnum á Skólabraut kl. 19.00.  Þetta er árviss 

viðburður sem haldist hefur í áraraðir að Lions bjóði í eldri 

borgurum í félagsvist. Hvetjum fólk til að fjölmenna og njóta.                                                                                                                                 

Þriðjudaginn 5. apríl nk. verður farið í bæjarferð. Nú er ferðinni 

heitið á Hótel Holt þar sem tekið verður á móti hópnum með 

leiðsögn, kynningu og listagöngu um staðinn. Heimsókninni lýkur 

með kaffiveitingum á hótelinu. Farið verður með rútu frá Skólabraut 

kl. 13.30. Verð kr. 3.500. Skráningarblöð liggja frammi á Skólabraut og 

Eiðismýri. Einnig má skrá sig hjá Kristínu í síma 5959147 / 8939800. 

Þess má geta að þessi ferð var á dagskrá í byrjun mars 2020, en 

vegna lokana og covid var henni frestað um óák. tíma, en er sem 

sagt komin á dagskrá aftur nú tveimur árum síðar.  Sama má segja um 

páskaeggjabingóið, það hefur ekki verið haldið í tvö ár vegna sömu 

ástæðu, en nú er það komið á dagskrá. Páskaeggjabingóið verður 

haldið í safnaðarheimili kirkjunnar mánudagskvöldið 11. apríl kl. 19.30 

og eru allir velkomnir. 

HEILSUEFLING OG AÐALFUNDUR FÉLAGS ELDRI BORGA

Nýr hópur í heilsueflingarátakinu Janus heilsuefling 65+ fór af stað 

nú um áramót. Almenn ánægja er með þetta frábæra verkefni sem 

hefur náð til mjög margra. Æft er undir stjórn þjálfara sem gerir 

æfingaplan fyrir hvern og einn og vel er fylgst með þátttakendum.  

Aðalfundur félags eldri borgara verður haldinn í salnum á 

Skólabraut 3-5  þriðjudaginn 5. apríl 2022 kl. 17.00.  Dagskrá skv. lögum 

félagsins.  Helgi Pétursson, formaður Landssambands eldri borgara 

verður sérstakur gestur fundarins og heldur erindi um starfsemi 

sambandsins. Umræður og kaffi.

FÉLAGS- OG TÓMSTUNDASTARF 
ELDRI BÆJARBÚA
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Prófkjör Sjálfstæðismanna á 
Seltjarnarnesi tókst vel.  Rúmlega 
900 manns mættu og greiddu 
atkvæði í prófkjörinu eða um 62,5% 
félagsmanna Sjálfstæðisfélaganna.  
Á Seltjarnarnesi búa um 4.700 
manns og þar eru um 3.400 á 
kjörskrá.  Það er var því nærri 
fimmtungur íbúa sem tók þátt í 
prófkjörinu og rúmlega fjórðung ur 
þeirra sem eru á kjörskrá. Þetta 
er um 200 fleiri en í síðasta 
prófkjöri flokksins 2018 og hreint 
út sagt frábær þátttaka, sannkölluð 
lýðræðisveisla. 

Það er gaman að bera þessa 
þátttöku Sjálfstæðismanna á 
Seltjarnarnesi saman við þátttöku 

í prófkjörum nágranna okkar. Í 
Mosfellsbæ sem telur um 13 þúsund 
íbúa, greiddu 1.010 atkvæði í 
prófkjöri flokksins, í Kópavogi sem 
telur um 39 þúsund íbúa, greiddu 
2.450 atkvæði, í Garðabæ sem 
telur um 18.500 íbúa, greiddu 2.448 
atkvæði og í Hafnarfirði sem telur 
um 30 þúsund íbúa, greiddu 1.114 
atkvæði í prófkjöri flokksins. 

Öll framkvæmd prófkjörsins á 
Seltjarnarnesi var til fyrirmyndar 
og vil ég þakka kjörnefnd og öllu 
því góða fólki sem lagði til vinnu 
við framkvæmd prófkjörsins fyrir 
hjálpina, en um 20 manns komu 
að framkvæmdinni.  

Framboðslistinn 
samþykktur

Á fundi Fulltrúaráðs sjálfstæðis-
félaganna þann 16. mars var 
framboðslisti Sjálfstæðisflokksins 
fyrir komandi kosningar samþykk-
tur með öllum greiddum atkvæðum.  
Allir frambjóðendur í prófkjörinu 
taka sæti á listanum.

Framboðslisti Sjálfstæðisflokksins 
fyrir kosningarnar þann 14. maí er 
því þannig: 

1. Þór Sigurgeirsson
2. Ragnhildur Jónsdóttir
3. Magnús Örn Guðmundsson
4. Svana Helen Björnsdóttir
5. Dagbjört Snjólaug Oddsdóttir
6. Hildigunnur Gunnarsdóttir
7. Örn Viðar Skúlason
8. Grétar Dór Sigurðsson
9. Hannes Tryggvi Hafstein 
10. Guðmundur Helgi Þorsteinsson
11. Hákon Róbert Jónsson
12. Inga Þóra Pálsdóttir
13. Guðmundur Jón Helgason
14. Ásgerður Halldórsdóttir

Vinnufundir 
um stefnu 
flokksins  

Nú tekur við 
undirbúningur 
fyrir kosningar-
nar.  Við okkur 
S j á l f  s t æ ð i s -
mönnum blasir 
að stilla saman 
strengi og leggja 
upp skýra stefnuskrá flokksins 
fyrir komandi kosningar.  Við 
finnum fyrir sterkum meðbyr með 
áherslum Sjálfstæðis flokksins á 
Seltjarnarnesi og því er eðlilegt að 
við setjum okkur háleit markmið 
fyrir komandi kosningar. 

Við munum á næstunni bjóða 
Sjálfstæðismönnum á Seltjarnarnesi 
til vinnufunda um einstaka þætti 
í stefnu flokksins fyrir komandi 
kosningar, en hvetjum jafnframt alla 
þá sem hafa áhuga á að leggja hönd 
á plóg að vera í sambandi við okkur. 

Örn Viðar Skúlason, 
formaður Sjálfstæðisfélags 
Seltirninga 

Vel heppnað prófkjör Sjálfstæðisflokksins

Örn Viðar 
Skúlason.

Frambjóðendur í prófkjöri Sjálfstæðismanna á Seltjarnarnesi.

ALHLIÐA MÚR- OG STEYPUVIÐGERÐIR

www.husavidgerdir.is/hafa-samband
info@husavidgerdir.is - Sími 565-7070

Finndu okkur á

Fegrun og lenging líftíma 
steyptra mannvirkja er 

okkar áhugamál. Við 
höfum náð góðum árangri 

í margs konar múr- og 
steypuviðgerðum, 

múrfiltun, steiningu og 
múrklæðningum. Hafðu samband

Við skoðum og gerum tilboð!

ERUM FLUTT

Eyrartröð 16, 220 Hafnar�rði
sími: 537-1029, www.bergsteinar.is

Eyrartröð 16
220 Hafnar�rði

Opnum 22. febrúar n.k.
kl. 11-16

FALLEGIR LEGSTEINAR

BÍLAVIÐGERÐIR
GRANDA

FISKISLÓÐ 83 - 101 REYKJAVÍK

S: 562 5999 S: 669 5999
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G r ó t t u s í Ð a n www.grotta.is

Ofurhetjumót 
hjá Gróttu

Hið árlega ofurhetjumót Miniso var haldið fyrstu helgina í mars í 
fimleikahúsi Gróttu. Aldrei hafa fleiri þátttakendur tekið þátt í mótinu en 
alls sýndu 400 keppendur frá átta félögum listir sínar.  

Félögin sem taka þátt auk Gróttu eru Gerpla, Björk, Ármann, Stjarnan, 
Keflavík, Fjölnir og Fylkir.  Mótið gekk ótrúlega vel og þakkar fimleikadeildin 
öllum keppendum og foreldrum þeirra fyrir komuna, einnig þjálfurum og 
dómurum fyrir vel unnin störf ásamt öllum þeim sjálfboðaliðum sem lagt 
hafa hönd á plóg. Fimleikadeild Gróttu vill að lokum þakka aðalstyrktaraðila 
mótsins versluninni MINISO í Kringlunni sérstaklega fyrir stuðninginn.

Tóku þátt í 
hæfileikamótun HSÍ

Í lok febrúar fóru fram 
æfingar í Hæfileikamótun 
HSÍ. Æfingarnar fóru fram 
í Kaplakrika í Hafnarfirði 
og var innihaldið taktík, 
markmiðssetning og spil 
undir stjórn yfirþjálfara 
Hæfileikamótunarinnar, Jóns 
Gunnlaugs Viggóssonar.

Strákarnir voru: Arnar 
Magnús Andrason, Helgi Skírnir 
Magnússon, Kári Kristjánsson og 
Kolbeinn Thors. Stelpur voru: 
Arna Katrín Viggósdóttir, Auður 
Freyja Árnadóttir, Kristín Fríða 
Scheving Thorsteinsson og Sara 
Kristjánsdóttir.

Því miður þurftu Arnfríður 
Auður Arnarsdóttir og Heba 
Davíðsdóttir að boða forföll. 
Hæfileikamótun HSÍ er fyrsta 
skrefið inn í landsliðsumhverfi 
HSÍ og því frábært tækifæri fyrir 
okkar leikmenn að taka þátt. Þeir 
stóðu sig vel og vonandi verða þau öll í næsta úrtaki.

U18 ára landslið kvenna æfði í 
lok febrúar. 

Okkar stelpa, Katrín Anna 
Ásmundsdóttir var valin í hópinns 
en þjálfarar U18 ára landsliðsins 
eru þeir Ágúst Þór Jóhannsson og 
Árni Stefán Guðjónsson.

Við óskum Katrínu Önnu 
hjartanlega til hamingju með valið.

Katrín Anna valin í U18

Valið í U 15 landslið 
kvenna

Valið var í U15 ára landslið 
kvenna í lok febrúar. Þar áttum 
við fimm frábæra fulltrúa. 

Þær eru Arndís Áslaug 
Grímsdóttir, Dóra Elísabet 
Gylfadóttir, Elísabet Ása 
Einarsdóttir, Helga Sif Bragadóttir 
og Margrét Lára Jónasdóttir. 
Landsliðsæfingarnar fóru fram 
undir stjórn landsliðsþjálfaranna 
Díönu Guðjónsdóttur og Jóns 
Brynjars Björnssonar.

6. flokkur kvenna í fótbolta 
skellti sér á fyrsta mót ársins 
laugardaginn 26. febrúar sl. 

Mikil tilhlökkun var fyrir 
GeoSilicamóti Keflavíkur sem fór 
fram í Reykjaneshöllinni. Grótta 
fór með 31 stelpu í sex liðum á 
mótið og stóðu stelpurnar sig 
mjög vel. 

6. flokkur kvenna á 
GeoSilicamóti Keflavíkur
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Áskorun vegna stöðu 
æskulýðs- 

og forvarnastarfs
Foreldrar barna og unglinga á 

Seltjarnarnesi ásamt kennurum 
Valhúsaskóla lýsa yfir verulegum 
áhyggjum af stöðunni í æskulýðs- 
og forvarnastarfi unglinga í 
bæjarfélaginu.

Fyrir tveimur árum ákváðu 
bæjaryfirvöld að draga verulega 
úr framlögum til tómstunda- og 
æskulýðsstarfs. Staða æsku-
lýðsfulltrúa í fullu starfi var lögð niður og starfshlutfall forstöðumanns 
Selsins og Skeljarinnar skorið niður í 80 prósent. Starfsfólk í tveimur 
stöðugildum sinnir nú þeim verkefnum sem áður var sinnt í 3,2 stöðugildum 
og fagmenntunar er aðeins krafist í stöðu forstöðumanns. 

Af þessu erum við nú að súpa seyðið. Þessi illskiljanlega ákvörðun hefur 
komið niður á á faglegri forystu og stefnu í málaflokknum og það á sérstaklega 
erfiðum tímum vegna samkomutakmarkana sem skert hafa félagslíf og 
skólastarf. Með fækkun fagfólks hefur verið dregið úr opnun og faglegu starfi 
félagsmiðstöðvarinnar ásamt því að starfsfólk hefur ekki svigrúm til að sinna 
forvarnarmálum og samstarfsverkefnum með sama hætti og áður.

Fram til ársins 2020 var æskulýðsstarf unglinga á Seltjarnarnesi með því 
besta sem þekkist á Íslandi, með öflugu fagfólki og fjölbreyttum verkefnum. 
Breiður hópur sótti í starf þar sem unglingar gátu skemmt sér í öruggu 
umhverfi án áfengis, tóbaks eða annarra vímuefna. Í dag er staðan önnur 
og verri. Ungmennaráð sveitarfélagsins hefur ekki verið virkt og skorið 
hefur verið niður í sumarstörfum ungmenna. Félagsheimilið er lokað vegna 
framkvæmda sem bitnað hefur á viðburðum og skemmtunum unglinganna. 
Þá hefur sjoppunni í Valhúsaskóla verið lokað með þeim afleiðingum að 
nemendur leita út fyrir skólann eftir næringu utan opnunartíma mötuneytisins. 
Til að bæta gráu ofan á svart hefur heimsfaraldurinn svo sett daglega umgjörð 
barna og unglinga farið úr skorðum. Vísbendingar eru um að faraldurinn hafi 
þannig neikvæð áhrif á skólasókn og vímuefnanotkun í samfélaginu. 

Á sínum tíma skrifuðu hátt í átta hundruð manns undir áskorun um að 
hverfa frá niðurskurði til æskulýðsmála á Seltjarnarnesi. Bæjaryfirvöld 
daufheyrðust við þeirri áskorun. Reynsla undanfarinna missera sýnir að það 
voru mistök. Börn á Seltjarnarnesi þurfa öfluga málsvara til þess að réttindi 
þeirra séu tryggð. Þau eiga einfaldlega skilið að bærinn hlúi að þeim með 
markvissu og uppbyggilegu æskulýðsstarfi. Við skorum því á bæjaryfirvöld 
að bregðast við með því að ráða að minnsta kosti æskulýðsfulltrúa í fullt starf 
og breyta starfshlutfalli forstöðumanns Selsins í fullt starf. 

 
Stjórn foreldrafélags Grunnskóla Seltjarnarness
Kennarar á unglingastigi í Grunnskólastigi Seltjarnarness

8. flokkur karla og kvenna í 
fótbolta skelltu sér á Jako mót ÍR 
laugardaginn 4. mars sl. 

Grótta fór með sex lið á mótið, 
tvö stelpulið og fjögur strákalið 
og stóðu krakkarnir sig gríðarlega 
vel. 8. flokkur samanstendur af 
börnum fæddum 2016 og 2017 og 
eru æfingar þrisvar sinnum í viku 
í Hertz höllinni. Það er gleðiefni 
fyrir félagið hvað margir krakkar á 
leikskólaaldri eru að æfa fótbolta og 
gríðarlega skemmtilegt að sjá krakkana stíga sín fyrstu skref í íþróttinni. 
Við minnum á að það eru allir velkomnir að prófa!

8. flokkur karla og 
kvenna á Jako móti ÍR

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

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

TÍMAMÓT

Kristalsvatnsflöskur með mánaðarsteini
Inu drykkjarflöskurnar má opna og bæta við sínum 
eigin kristal.  Mánðarsteinn fylgir með hverri flösku.

Einstök 
ítölsk kerti

Gefðu veislunni 
annan blæ og 

veldu þessi 
ómótstæðilegu 

kerti. 

Jógadýnan sem jógakennarinn velur
Manduka PRO 6mm er af flestum viðurkennd sem besta fjárfestingin. 
Hún fylgir þér að eilífu. Frábær gjöf. Jafnvel fermingargjöf.

Mandöluhálsmen
Eru einstök gjöf fyrir 

fermingarfólk, 
þig og aðra. 

Falleg orð eru besta 
veganestið út í lífið.



Það er gott að byrja verkið í BYKO

BYKO er stoltur samstarfsaðili

Góð þjónusta, yfirgripsmikil þekking og mikið 
vöruúrval eru aðalsmerki BYKO. Hvort sem þú 
ert fagaðili eða í framkvæmdum upp á eigin 
spýtur er næsta víst að við getum aðstoðað þig

Verk og vit 2022


