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Gróttubyggð – nýtt líf
Hafnar eru byggingaframkvæmdir við Gróttubyggð. Stefnt er að 

því að byggja um 170 íbúðaeiningar og fyrstu íbúðirnar verði 

komnar í sölu að rúmu ári liðnu.

Ef miðað er við að þriggja til fjögurra manna fjölskylda deili hverri 

íbúð að jafnaði má gera ráð fyrir að íbúum Seltjarnarnesbæjar 

geti fjölgað um allt að 600 þúsund eða fleiri á næstu árum.

Gera má ráð fyrir að fólk flytji á Seltjarnarnes og setjist að í hinni 

nýju byggð. Færi fólk sig um set innan Nessins losna aðrar íbúðir.

Gróttubyggð er búin að vera á hugmynda- og síðar 

undirbúningsstigi um árabil. Á sama tíma hefur fátt annað 

verið byggt en blokkirnar á Hrólfsskálamel og íbúum ekki fjölgað á 

við önnur sveitarfélög.

Þau sjónarmið hafa oft heyrst að Nesið sé fullbyggt og ekki verði 

við bætt. Gróttubyggðin sýnir þó annað og sannar.

Rekstur Seltjarnaresbæjar er erfiður. Með fjölgun íbúa má gera ráð 

fyrir að breytingar verði á. Fólk sem sest að í Gróttubyggðinni 

verður margt á starfsaldri. Þannig koma nýir gjaldendur til 

bæjarfélagsins.

Seltjarnarnes hefur staðið í stað um árabil. Með Gróttubyggð hefur 

nýju lífi verið hleypt í tilveru fólks og bæjar.

Leið ari Gróttubyggð farin 
að rísa

Fyrsta húsið í Gróttubyggð er tekið að rísa. Þar verða 170 
íbúðaeiningar. Jáverk er að byggja tvö fjölbýlishús með 24 til 26 íbúðum 
og þrjú fjórbýlishús. Gerð er ráð fyrir að fyrstu íbúðirnar fara í sölu eftir 
rúmt ár eða í upphafi árs 2024.

Mikill áhugi er á þessu nýja hverfi enda er um eina hverfið sem er í 
byggingu á Seltjarnarnesi þar sem lítið hefur verið byggt á undanförnum 
árum. Allt frá að fjölbýlishúsin á Hrólfskálamel voru byggð. Hafin er vinna 
við byggingu fyrra fjölbýlishússins og gert ráð fyrir að um tíu mánuði að 
steypa það upp. Gróttubyggð er á landi Bygggarða. Nyrst á norðanverðu 
nesinu og skammt frá vinsælu útivistarsvæði við Gróttu.

Framkvæmdir hafnar við Gróttubyggð.

Verslaðu með hjartanu!Verslaðu með hjartanu!
www.systrasamlagid.iswww.systrasamlagid.is
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Þór Sigurgeirsson bæjar
stjóri sagði er hann fylgdi 
um ræðu um fjárhagsáætlun 
Seltjarnarnes bæjar úr hlaði á 
bæjarstjórnarfundi að áætlunin 
væri unnin við krefjandi aðstæður 
þar sem rekstur bæjarsjóðs 
væri í járnum sökum afleiðinga 
heimsfaraldurs auk stríðsreksturs 
í Evrópu sem hefur skapað 
verðbólgu sem mælist nú um 
9,4%. Hann sagði verðbólguna 
hafa stóraukið fjármagnsliði 
langtímalána bæjarsjóðs.

Þór sagði að áætlunin bæri 
þess merki að verið væri verja 
grunnþjónustu bæjarfélagsins sem 
eru skólar, íþrótta og tómstundastarf 
og félagsþjónusta auk öldrunar
þjónustu. “Við áformum þó að 
ráðast í byggingu nýs glæsilegs 
leikskóla en fyrrnefnd verðbólga 
og hvernig hún hefur leikið okkur 
hefur haft tefjandi áhrif á þá vinnu 
hjá okkur. Við stefnum á að hefja þá 
vinnu á fullu í upphafi næsta árs. Við 
lækkum stuðul allra fasteignagjalda 
og mætum þar sérstaklega mjög 

ósanngjarnri hækkun fasteignamats 
sem tekur gildi um næstu áramót. 
Það sem við sjáum strax og við 
viljum setja inn í áætlun þessa fyrir 
síðari umræðu er að í janúar 2023 
munum við hækka tómstundastyrk 
úr 50 þúsund krónum í 75 þúsund 
krónur. Það mun gagnast börnum 
og ungmennum til íþrótta og 
tómstunda auk þess að létta 
undir með barnafjölskyldum. 
Leikskólagjöld munu ekki hækka 
um 9,75% heldur um 7,7% sem er 
samkvæmt forsendum fjárlaga.” 
Þór sagði að á árunum 2024 til 2026 
megi búast við að íbúafjölgun verði 
um 500 manns.

Hvar eru æskulýðs 
og forvarnarfulltrúi 
og framkvæmdir við 
félagsheimilið

Samfylkingin og óháðir lögðu 
fram bókum vegna fjárlaga
gerðarinnar. Þar segir m.a. að 
ekki sé gert ráð fyrir ráðningu á 
æskulýðs og forvarnarfulltrúa, 

ekki er gert ráð fyrir hækkun 
tómstundarstyrks og aftur er gert 
ráð fyrir miklum niðurskurði í 
sumarstörfum, þrátt fyrir að sá liður 
hafi farið verulega framúr áætlun 
þessa árs. Þá sé ekki gert ráð fyrir 

neinum fjármunum í framkvæmdir 
við félagsheimili Seltjarnarness en 
þar hafa framkvæmdir staðið yfir, 
eða ekki, í nokkur ár. Nýr leikskóli 
var eitt helsta umræðuefni í 
aðdraganda síðustu kosninga, en í 
fjárfestingaráætlun næsta árs er ekki 
gert ráð fyrir neinum fjármunum 
í það verkefni. Það rímar í raun 
ágætlega við þá staðreynd að ekkert 
hefur verið unnið við það verkefni 
á þessu kjörtímabili, nema ef vera 
skyldi að óformlegur spjallhópur 
bæjarstjóra um nýja leikskóla hafi 
eitthvað þokað því verkefni áfram.
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Verðbólgan hefur stóraukið 
fjármagnsliði langtímalána

Séð yfir Seltjarnarnes.

- sagði Þór Sigurgeirsson bæjarstjóri við umræðu um fjárhagsáætlun



Öllum bæjarbúum á Seltjarnarnesi er boðið að koma og fylgjast með kjörinu.

ÍTS óskar eftir ábendingum frá íbúum á Seltjarnarnesi um íþróttamann sem sýnt hefur framúrskarandi árangur í 
íþróttagrein sem fellur undir starfsemi Íþrótta- og ólympíusambands Íslands.
Það er síðan í höndum fulltrúa Íþrótta- og tómstundanefndar að ákveða hverjir það eru sem hljóta tilnefningar.
Eingöngu er unnið úr tilnefningum.

Upplýsingar um þann sem er tilnefndur til Íþróttamanns Seltjarnarness þurfa að vera
ítarlegar og það sem þarf að koma fram er:

 • Nafn, kennitala, heimili, sími og tölvupóstfang.
 • Hversu lengi viðkomandi hefur stundað íþróttina/ir.
 • Ástundun og hversu mikið er æft.
 • Titlar eða árangur.
 • Félagslega hliðin.
 • Annað sem þið viljið koma á framfæri.

Athuga að aðeins þeir sem eiga lögheimili á Seltjarnarnesi eiga möguleika á að vera tilnefndir, óháð hvar 
íþróttin er stunduð.

Allar upplýsingar eða ábendingar skulu berast á tölvupóstfangið haukur@seltjarnarnes.is fyrir 10. janúar 2023.

KJÖR ÍÞRÓTTAMANNS SELTJARNARNESS
 Í KVENNA OG KARLAFLOKKI 2022
FER FRAM FIMMTUDAGINN 26. JANÚAR 2023 

Í HÁTÍÐARSAL GRÓTTU KL. 17:00

Einnig óskar ÍTS eftir umsóknum um styrk úr 
Afreksmannasjóði íþróttamanna á Seltjarnarnesi
Sjá úthlutunarreglur: http://www.seltjarnarnes.is/stjornsysla/samthykktir/nr/3229 

Umsóknir um styrki skulu berast til Íþrótta- og tómstundanefndar Seltjarnarness fyrir 15. janúar ár 
hvert á þar til gerðum eyðublöðum á heimasíðu bæjarins eða á póstfangið haukur@seltjarnarnes.is.

Slóð á umsóknareyðublað: https://innskraning.island.is/?id=minarsidur.seltjarnarnes.is

Með öllum umsóknum skal leggja fram ítarlega greinargerð um umsækjandann. 

Úthlutun úr afreksmannasjóði ÍTS fer fram á kjöri Íþróttamanns Seltjarnarness.
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Gylfaflöt, Reykjavík
Kleppsvegi, Reykjavík
Suðurströnd, Seltjarnarnesi
Reykjavíkurvegi, Hafnarfirði

Umbúðagámur fyrir pappa og plastumbúðir 
og jólapappír á Orkunni 26. - 30. desember.

 
NÝTUM ORKUNA
TIL AÐ FLOKKA

Það ríkti með eindæmum mikil spenna 
og gleði á jólahátíð bókasafnsins nýverið. 
Hátíðin hófst með Jólatónstöfum þegar að 
krakkarnir í Skólalúðrasveit Tónlistarskóla 
Seltjarnarnarness spiluðu fyrir fullu húsi 
undir stjórn Kára Einarsson skólastjóra. Unga 
tónlistarfólkið stóð sig afburðavel og ljóst að 
þau eiga framtíðina fyrir sér í tónlist. Kári 
og Sverrir Hjaltason, básúnuleikari og eldri 
nemandi í tónlistarskólanum, tóku svo við 
og léku hvert jólalagið á fætur öðru og komu 
gestum á öllum aldri í mikla jólastemningu. 

Toppurinn á jólahátíðinni var svo þegar að 
tveir hressir jólasveinar birtust á bókasafninu 
til að hitta börnin. Hátíðin breyttist snarlega í 
sannkallað jólaball þegar að jólasveinarnir, börn 
og foreldrar dönsuðu saman í kringum fallega 
bókajólatréð undir tónlistarflutningi Sverris og 
Kára. Jólasveinarnir skemmtu sér vel eins og 
allir, sungu og dönsuðu með börnunum, gáfu 
mandarínur og fengu að vera með nokkrum 
á myndum. Síðast en ekki síst tóku þeir á móti 
óskum um hvað þeir ættu helst að setja í skóinn 
enda styttist óðfluga að skór af öllum stærðum og 
gerðum fari út í gluggana á Seltjarnarnesi. 

Jólahátíðin var svo sannarlega velheppnuð 
og ekki annað að sjá en að bæði stórir sem 

smáir hefðu verið í miklu jólaskapi og 
notið alls jólafjörsins sem boðið var upp á 
á Bókasafni Seltjarnarness. 

Mikil stemning á skemmtilegri 
jólahátíð bókasafnsins



Zonnic NIKÓTÍNÚÐI
HAGKVÆMUR KOSTUR  
TIL AÐ HÆTTA AÐ REYKJA

Zonnic Pepparmint munnholsúði inniheldur nikótín 1mg/úða, og er ætlaður til meðferðar við tóbaksfíkn. Ráðlagður skammtur er 1-2 úðar á þeim tíma sem 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 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. NIC220801 – Ágúst 2022

TAKTU STJÓRNINA!
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og farsælt  komandi ár

Bæjarstjórn og starfsmenn Seltjarnarnesbæjar senda 

bæjarbúum jólakveðjur með þökkum fyrir ánægjuleg 

samskipti á árinu sem er að líða.

Gleðileg jó�

Litaveita er nýtt veggverk eftir Þórdísi Erlu Zoëga á hitaveituhúsinu 
við Gróttu. Þórdís Erla er Bæjarlistamaður Seltjarnarness 2022 og er 
veggverkið hennar framlag til Seltjarnarnesbæjar.

Listaverkið Litaveita nefnist Litaveita er undir áhrifum frá náttúrufegurðinni 
í Gróttu og hinu mikla sjónarspili sem að himininn býður upp á þessum 
útsýnisstað. Verkið er m.a. unnið úr litbreytimálningu og litbreytifilmu sem 
breytist mikið eftir veðráttu og tíma dags. Sitt hvor hringurinn, sem minnir 
á sól eða tungl, er á hvorum gafli hússins og geta vegfarendur speglað sig og 
náttúruna í þeim auk þess að fylgjast með litbreytingum sem þeir bjóða upp 
á eftir því hvaða tíma dags horft er á þá. Lita- og skuggaspil verksins gerir 
áhorfandann meðvitaðan um hringrás sólarinnar og líðandi stund.

Litaveita á hitaveituhúsinu.

Vill byggja raðhús
við Steinavör

Óskað hefur verið eftir breytingu á deiliskipulagi vegna lóðanna við 
Steinavör 8 og 12. 

Ósk lóðarhafa er um að heimilað verði að reisa raðhús með fimm íbúðum 
í stað einbýlishúsa. Skipulags- og umferðarnefnd tekur jákvætt í erindið og 
felur skipulagsfulltrúa að vinna málið áfram.

Frá Steinavör.

Litaveita er nýtt 
útilistaverk á Nesinu



Renna sóknargjöldin þín til kirkjunnar?

Kirkjan hefur unnið sér sess sem táknmynd Seltjarnarness, enda sést hún víða að. Hún er samkomuhús fyrir margvíslega viðburði. 
Starf með eldri bæjarbúum 
• Karlakaffið á þriðjudögum og fimmtudögum. Á miðvikudögum er 

morgunkaffi ætlað bæði konum og körlum. Kyrrðarstundirnar eru 
svo í hádeginu á miðvikudögum. 

Barna- og æskulýðsstarf 
• Foreldramorgnar, sunnudagaskóli, æskulýðsfélag, barnakór o.fl. 

Annað starf í þágu 
samfélagsins 
•Listahátíð. 
•Aðstaða til tónleikahalds, m.a. 
fyrir nemendur Tónlistarskólans. 
•Umgjörð fyrir brautskráningar 
nemenda á öllum skólastigum á 
Seltjarnarnesi. 
•Aðstaða fyrir tómstunda- og 
klúbbastarf, t.d. kvenfélagsins 
Seltjarnar og Soroptimistaklúbbsins.  
•Heimili Kammerkórsins, Selkórsins 
og Sinfóníuhljómsveitar áhugamanna. 
•Stuðningur við samfélagið á Nesinu 
með útleigu á húsnæði fyrir leikskóla 
og leigulaust lán á lóð fyrir nýja 
leikskóladeild á meðan byggð verður 
ný leikskólabygging. 
•Alltaf styðjandi og þjónandi öllu 
samfélaginu á Seltjarnarnesi. 
•Kirkjan er sannarlega okkar annað 
heimili.

Frá hinu árlega kirkjuhlaupi, en á annan í jólum fer hið 
árlega kirkjuhlaup fram og er þá gjarnan komið við í 
Seltjarnarneskirkju og þegnar veitingar, bæði efnislegar 
og andlegar.

Gleðileg jól  
og farsælt komandi ár

Jólin 2022

Barnakórinn syngur í kirkjunni.

Sóknargjöld þín renna aðeins til kirkjunnar ef þú ert skráð(ur) 
í hana. Vertu viss um að þín sóknargjöld renni þangað sem þú 
kýst! Það er lítið mál að skrá sig í þjóðkirkjuna, sjá:  
www.kirkjan.is/kirkjan/skraning-i-kirkjuna

Bubbi Morthens flytur hugleið-
ingu á fjölsóttri aðventuhátíð 
kirkjunnar 27. nóvember. Hann 
rifjaði skemmtilega upp jól í sínu 
ungdæmi.

Ef þú ert ekki skráð(ur) í Þjóðkirkjuna skráðu þig þá fyrir 1. janúar.
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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.

Viðtal við Einar S. GottskálkssonViðtal við Einar S. Gottskálksson

Einar S. Gottskálksson 
fram kvæm da stjóri  er 
Seltirningur. Hann flutti 

ungur með foreldrum sínum 
Gott skálk Þ. Eggertssyni og 
Guð rúnu Einarsdóttur sem þá 
höfðu reist sér hús á Nesinu. 
Einar bjó í foreldrahúsum fram 
um tvítugsaldur en flutti yfir 
bæjar mörkin til Reykjavíkur 
þegar hann stofnaði heimili. 
Hann hefur þó aldrei farið langt. 
Búið í Vesturbænum og býr nú 
á Tún götu 20 í húsi sem áður var 
í eigu Gísla Sigurbjörnssonar 
forstjóra Grundar. Einar stofnaði 
fyrirtækið Harðviðarval 1978 
ásamt föður sínum og festi árið 
2009  kaup á grónu fyrirtæki sem 
heitir Egill Árnason hf. ásamt 
fjölskyldu sinni. Einar segir að 
uppeldið á Seltjarnarnesi hafi 
mótað sig að mörgu leyti þar sem 
hann kynntist þeim tíma þegar 
Nesið var að byggjast upp. „Ég náði 
í skottið á gamla tímanum á meðan 
Seltjarnarnes var einn hálfgerð 
sveit.“ Einar spjallar við Nesfréttir 
að þessu sinni.  

„Ég var fimm ára þegar við fluttum 
á Seltjarnarnes. Foreldrar mínir 
höfðu verið að byggja sér hús við 
Unnarbraut á Nesinu á árunum 
1959 til 1960 sem þá var tilbúið til 
þess að flytja inn. Seltjarnarnes 
var nokkuð ólíkt því sem nú er á 
þessum tíma. Byggðin var líkari 
sveit en bæjarsamfélagi. Við 
gátum keypt egg á næstu bæjum 
og eigendur jarða og býla voru að 
selja lóðir úr landareignum sínum 
fyrir húsbyggingar. Nálægðin við 
Náttúruna var mikil. Móinn með 
miklu fuglalífi var allt um kring og 
svo fjaran. Hún var mikill leikvangur 
okkar krakkanna á Nesinu á þessum 
tíma. Þar var alltaf hægt að finna sér 
eitthvað að gera. Segja má að fjaran 

og fuglalífið hafi sett ákveðið mark á 
okkur og svo sveitin. Ég á eingöngu 
góðar minningar frá æskuárunum.

 

Sigurgeir bæjarstjóri, 
Albert í Gróttu og Meyvant 
á Eiði

„Skólagangan hófst á Nesinu,“ 
heldur Einar áfram. Ég hóf hana 
í Mýrarhúsaskóla. Þá var búið að 
byggja fyrsta hluta skólahússins. Ég 
er af fyrsta árganginum sem byrjaði 
í nýja húsinu en íþróttakennsla fór 
enn fram í gamla skólanum sem 
var nýttur þannig um tíma eftir að 
kennsla í bóklegum fögum hafði 
verið færð í nýja skólahúsið. Ég 
fór gangandi af Unnarbrautinni 

og upp í skóla. Stundum varð ég 
samferða skólafélögum og þarna 
á bernskuárunum kynntist ég 
mörgum  æskuvinum mínum. Þetta 
var eins og þorp eða bæjarfélag úti á 
landi. Allir þekktu alla. Fólk var náið 
og hjálpsemi var ríkjandi. Sigurgeir 
Sigurðsson var bæjarstjóri. Hann var 
Skagfirðingur. Stýrði bæjarfélaginu 
af röggsemi og ég held að alltaf 
hafi verið stutt í sveitamanninn 
í honum. Flestir voru reiðubúnir 
til að leggja sitt af mörkum fyrir 
þetta litla bæjarfélag. Allt þetta 
umhverfi var notalegt. Suðurnesið 
var hreint ævintýri fyrir okkur 
krakkana. Fuglalífið var fjölbreytt 
og þar voru líka gamlir öskuhaugar 
sem gaman var að róta í. Og svo var 

Grótta og vitinn. Ég man ekki mikið 
eftir Albert í Gróttu en þó aðeins. 
Næstum gat flotið yfir Eiðið. Þar 
voru líka gamlir öskuhaugar. Ég man 
líka eftir Meyvant Sigurðssyni Eiði. 
Merkilegur maður og var þekktur 
í bæjarfélaginu og í Reykjavík. 
Hann náði háum aldri og var líka 
barnabarn Vatnsenda Rósu. Hann 
hafði sérstaka stöðu í hugum margra.“

Ellefu ára að vinna
„Svo fórum við strákarnir að 

vinna. Við fórum að vinna mikið 
fyrr en tíðkast í dag. Þetta þótti 
sjálfsagt. Ísbjörninn var í grenndinni. 
Gu ð mu n d u r  Gu ð mu n d ss o n 
frá Móum bjó stutt frá okkur 
á Unnarbrautinni. Við áttum 

Tækifæri að hafa 
alist upp á Nesinu

Einar S. Gottskálksson ásamt Guðrúnu Einarsdóttur móður sinni.
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heima á Unnarbraut 20 og hann á 
Unnarbraut 14. Hann starfaði þá 
sem yfirverkstjóri hjá Ísbirninum. 
Hann tók okkur litlu strákana í vinnu. 
Ég var ellefu ára þegar ég byrjaði að 
vinna hjá honum. Vinnan fólst í því 
að taka þorska upp með krók og setja 
þá í bala. Svo tóku stærri menn en 
við þeim og gerðu að eins og það var 
kallað. Fólk skrapp heim í hádeginu. 
Mömmur okkar litlu strákanna voru 
heima og trúlega flestar eiginkonur 
hinna eldri. Þetta var áður en 
almenn útivinna eiginkvenna hófst. 
Ég man að Guðmundur leyfði okkur 
stundum að sitja í bílnum hjá sér 
þegar við fórum heim í hádeginu. 
Þarna voru líka fyrstu aurarnir sem 
maður fékk í vasann. Að fá peninga 
í umslagi var nýtt fyrir okkur litlu 
strákana. Þarna voru fyrstu skrefin 
lögð. Þetta gerði okkur ekkert annað 
en gott. Maður er þakklátur þessum 
ágætu mönnum að gefa litla fólkinu 
gaum og tækifæri og leyfa okkur að 
vera samferða.“

Fermdur í  Neskirkju
„Ég var fermdur í Neskirkju. Þá 

var ekki búið að byggja kirkju á 
Seltjarnarnesi. Heitið Neskirkja 
var þá komið í Vesturbærinn í 
Reykjavík þótt að ætti betur heim 
á Seltjarnarnesi. Ef til hefur það 

orðið óafvitandi. Menn hafa trúlega 
ekki gert ráð fyrir að Seltjarnes 
yrði sjálfstætt prestakall og myndi 
eignast sína eigin kirkju. Þá voru 
séra Frank M. Halldórsson og Jón 
Thorarensen prestar við unga kirkju 
í Vesturbænum.“

 

Harðviðarval og 
Egill Árnason

Svo fórstu af Nesinu. „Já, ég fór af 
Nesinu um tvítugt þegar ég var komin 
með heimili við höfðum eignast 
okkar fyrstu íbúð. En það hafði 
myndast tenging við Seltjarnarnesið 
sem var og er gríðarlega sterk. Ég 
held að hún hafi orðið til hjá flestum 
eða öllum sem voru að alast þar upp 
á þessum árum. Aðstæðurnar voru 
góðar. Þarna mynduðust tengsl við 
æskuvinina sem hafa haldist alveg 
til dagsins í dag.“ Skólagöngunni á 
Nesinu lauk með grunnskólanum. 
Hvert lá leiðin þá. „Þaðan lá leiðin 
í Lindagötuskólann. Ég vissi ekki 
alveg hvað ég vildi eins og gerist 
stundum á þessum árum. Svo fór 
ég í Verslunarskólann. Ég lauk 
verslunarprófi 1974. Strax eftir að ég 
lauk prófi fór ég að vinna með föður 
mínum Gottskálk Þ. Eggertssyni 
sem þá rak fyrirtæki sem starfaði við 
innflutning á timbri ásamt öðrum 
manni. Fjórum árum síðar 1978 

stofnuðum við feðgarnir fyrirtækið 
Harðviðarval. Okkur gekk strax vel 
og fyrirtækið óx og dafnaði og þar 
vann ég með föður mínum í 30 ár. 
Í hruninu 2008 festum ég og mín 
fjölskylda kaup á grónu fyrirtæki sem 
heitir Egill Árnason. Faðir minn var 
þá kominn á aldur eins og sagt er og 
hættur að vinna. Ég hef verið að reka 
þessi fyrirtæki með fjölskyldunni 
síðan. Ég á tvo syni og eina dóttur 
og þau eru öll að vinna með okkur í 
þessum fyrirtækjum. Egill Árnason 
var stofnað árið 1934 af manni með 
sama nafni. Mér hefur verið sagt að 
þar hafi farið góður maður.

 

Saga að baki starfi mínu 
fyrir Dómkirkjuna

Einar hefur sinnt starfi fyrir 
Dómkirkjuna um árabil. Hvernig 
kom það til. Hann segir sögu að baki 
því. „Föðuramma mín Ragnhildur 
Gottskálksdóttir í Tjarnargötunni 
var lækningamiðill. Hún hjálpaði 
mörgum með sínum krafti. Mér er 
minnisstætt varðandi hana að á 
heimili hennar var stríður straumur 
af fólki. Síminn stoppaði stundum 
ekki. Eggert Ólafsson afi minn 
starfaði sem lýsismatsmaður. Var 
eini konunglegi lýsismatsmaðurinn 
hér á landi. Hann hafi ærinn 
starfa en tók líka að sér að aðstoða 

ömmu. Hann svaraði í símann og 
tók niður skilaboð og beðnir um 
fyrirbænir frá allskonar fólki. Hann 
áttaði sig á hvað þetta starf hennar 
var mörgum mikilvægt. Þetta 
mótaði vissulega viðhorf mín til 
trúarinnar. En lífið heldur áfram 
og árið 2005 fer ég að leggja komur 
mínar í Dómkirkjuna. Ég hef verið í 
sóknarnefnd Dómkirkjunnar síðan 
2006. Lengst hef ég starfað með 
Marinó Þorsteinssyni vini mínum 
í sóknarnefnd sem var búinn að 
vera formaður hátt í tvo áratugi. Við 
Marinó höfum átt mikið og farsælt 
samstarf. Mér finnst hafa verið mjög 
gefandi að hafa fengið tækifæri til að 
vinna með öllu því góða fólki sem 
þar hefur verið við störf. Ágætlega 
hefur farið á með fólki og okkur hefur 
tekist að láta það jákvæða og góða 
vera í fyrirrúmi. Láta kærleikann 
njóta sín. Ég tók við sem formaður í 
september á  þessu ári eftir að hafa 
verið varaformaður í nokkuð mörg 
ár.“ Við höfum setið í Sigríðarstofu 
í Safnaðarheimili Dómkirkjunnar 
sem er í Iðnaðarmannahúsinu við 
Lækjargötu. Fast á Tjarnar bakkanum. 
Hugur Einars hvarflar aftur til 
Seltjarnarness. „Þar lagði maður 
grunnin að lífi sínu. Ég lít á það sem 
tækifæri að hafa alist þar upp.“

Gjöf sem 
hittir alltaf 
í mark

Gjafakort
Íslandsbanka



www.aurum.is
Bankastræti 4, 101 Reykjavík

S K A R T G R I P A S K R Í N  F Y L G I R  Ö L L U M  K A U P U M  Y F I R  
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VIÐ ÞJÓNUM ALLAN SÓLARHRINGINN

Útfararþjónusta
í yfir 70 ár

Ný heimasíða 
Seltjarnarnesbæjar

Þann 1. desember sl. runnu upp langþráð tímamót þegar að nýr vefur 
Seltjarnarnesbæjar fór í loftið. Nýi vefurinn leysti þar með af hólmi 
þann gamla sem staðið hefur sína plikt frá árinu 2003. Tímarnir hafa 
breyst, þróunin verið hröð og gamli vefurinn var löngu orðinn barn síns 
tíma. Nýr vefur er þróaður í takt við nýja tíma, breyttar þarfir notenda, 
snjallvæðingu og léttari ásýnd. 

Opnun á aðalvef bæjarins var fyrsti áfanginn í endurnýjuðum heimasíðum 
fyrir stofnanir bæjarins en framundan er vinna við vefi fyrir bókasafnið, 
leikskólann, grunnskólann og tónlistarskólann. Þeir verða í stíl við 
aðalvefinn og í sama vefumsjónarkerfi en hver og einn fær þó sitt sérkenni. 
Markmiðið er að vefirnir fari í loftið á nýju ári þó nákvæm tímasetning liggi 
ekki fyrir.

Vafrið og njótið!
Bæjarbúar eru hvattir til að vafra um nýjan vef Seltjarnarnesbæjar, læra 

á hann og upplifa það sem hann hefur upp á að bjóða en nýjungarnar eru 
fjölmargar. Hafa ber í huga að vefurinn er enn á vinnslustigi því taka mun 
tíma að koma öllu efni, textum, ljósmyndum o.fl. inn á hann sem og að 
fínpússa síður og slóðir. Notendur geta því upplifað einhverja hnökra fyrst 
um sinn eða ekki fundið strax það efni sem leitað er að. 

Ábendingar varðandi vefinn eru vel þegnar og má m.a. senda þær í 
gegnum nýju ábendingagáttina á forsíðunni. Þar er einnig hægt að senda 
inn ábendingar um hvaðeina er snýr að umhverfinu og starfsemi bæjarins. 
Ásamt lýsingu er hægt að velja staðsetningu á korti og senda mynd með 
ábendingunni sem komið verður í réttan farveg innan stjórnsýslunnar.

Viðburðastika á forsíðunni er nýjung sem vert er að nefna. Þar verða 
settir inn viðburðir á vegum bæjarins auk þess sem aðrir viðburðahaldarar 
á Seltjarnarnesi geta skráð inn viðburði sem erindi eiga við bæjarbúa. Með 
frétta- og viðburðastikunni ættu íbúar að geta fengið góða yfirsýn yfir það 
sem er að gerast í menningar- og mannlífinu hér á Seltjarnarnesi. Að auki má 
deila fréttum, viðburðum og upplýsingum á einfaldan hátt beint af vefnum 
hvort sem er í tölvupósti eða inn á samfélagsmiðla. 

Upplifun af nýju heimasíðunni verður vonandi sem best og þróun 
stafrænnar vegferðar bæjarins mun halda áfram með það að markmiði að 
auka þjónustu við bæjarbúa.

Nýr vefur Seltjarnarnesbæjar.

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!

Verslaðu með hjartanu!Verslaðu með hjartanu!
www.systrasamlagid.iswww.systrasamlagid.is
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Sveitarfélögin á höfuðborgarsvæðinu munu taka upp nýtt og 
samræmt flokkunarkerfi á heimilisúrgangi á næsta ári. Með lögum 
um hringrásarhagkerfi, sem taka gildi um áramótin, verður skylt að 
flokka heimilisúrgang í fjóra flokka við heimili: pappír, plastumbúðir, 
lífrænan úrgang (matarleifar) og blandaðan úrgang. Sveitarfélögin á 
höfuðborgarsvæðinu Seltjarnarnes, Reykjavík, Kópavogur, Garðabær, 
Hafnarfjörður, Mosfellsbær og Kjósarhreppur hafa unnið ötullega að 
undirbúningi nýja kerfisins á undanfarin tvö ár. Stefnt er að því að 
innleiðing breytinganna hefjist á vormánuðum 2023.  

Íbúar munu ekki þurfa að hafast neitt í tengslum við þessa breytingu 
annað en að tileinka sér nýja flokkunarsiði. Tunnum fyrir þessa fjóra flokka 
verður komið fyrir við íbúðarhús eftir þörfum. Meginmarkmiðið er að fjölga 
tunnum hjá íbúum eins lítið og hægt er og í flestum tilfellum verður leitast 
við að koma tunnum fyrir í því rými sem er þegar til staðar við íbúðarhús. 
Í hinu nýja kerfi verða því að jafnaði tvær til þrjár tunnur við sérbýli en í 
fjölbýlishúsum fer útfærsla eftir aðstæðum á hverjum stað. Hægt er að sjá 
mögulegar útfærslur á vefnum flokkum.is.

Matarleifar flokkaðar við öll heimili
Nú þegar flokka langflest heimili plast og pappír frá blönduðum 

heimilisúrgangi en í nýju flokkunarkerfi mun heimilum verða skylt að 
flokka matarleifar frá öðrum úrgangi. Til að auðvelda breytinguna fá öll 
heimili á höfuðborgarsvæðinu gefins sérstaka körfu undir matarleifarnar 
og pappírspoka sem fara í hana.

Með því að flokka matarleifar frá blönduðum heimilisúrgangi er hægt 
að endurvinna þær í metangas og moltu. Hið samræmda flokkunarkerfi 
sveitarfélaganna mun því draga stórlega úr urðun og síðar brennslu á 

úrgangi og styðja við innleiðingu hringrásarhagkerfisins.
Samhliða þessum breytingum verður grenndargámum gefið nýtt hlutverk 

við að taka á móti málmi, gleri, textíl og skilagjaldsskyldum umbúðum, sem 
samkvæmt lögum ber að flokka sérstaklega og safna í nágrenni við íbúa.

Nýtt sorpflokkunarkerfi á vordögum
- tvær til fjórar tunnur á heimili

Hefðbundnar sorptunnur eins og flestur þekkja. Í hinu nýja kerfi verða 
að jafnaði tvær til þrjár tunnur við sérbýli
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Sólveig Pálsdóttir 
formaður Soroptimista 
klúbbs Seltjarnarness 
afhenti 14. nóvem
ber sl. styrk að 
upphæð 600.000 kr, 
til LÍFstyrktarfélags 
kvenna deildar 
Landspítalans. Ingrid 
Kuhlmann formaður tók 
við styrknum. 

Fyrirhuguð eru 
kaup á flutnings bekk 
sem verður notaður 
í bráðaaðstæðum. 
Styrkurinn var ágóði af 
kvennagolfmóti á Nesvelli 
í sumar auk veitingasölu 
á fjölskyldu degi bæjar-
hátíðar á Seltjarnarnesi. 
Þess má geta að 
Soroptimistaklúbbur 
Seltjarnarness hefur marg 
oft veitt LÍF-styrktarfélagi 
styrki til kaupa á nauð-
synlegum tækjabúnaði.

Soroptimistar styrktu 
kvennadeildina

www.seltjarnarnes.is

FJÖLDASÖNGUR

Sjáumst í hátíðarskapi
á gamlárskvöld. 

Seltjarnarnesbær óskar
bæjarbúum gleðilegra jóla 
og farsældar á komandi ári. 

Áramótabrennan á 
Valhúsahæð hefst kl. 20.30

Skemmtilegt 
rithöfundakvöld

Skemmtilegt og velheppnað rithöfundakvöld var haldið í 
bókasafninu á Seltjarnarnesi þann 22. nóvember sl. Bókmenntakvöld 
í safninu er einn af árvissu hápunktunum í starfsemi þess fyrir jólin.

Fjölmenni mætti og góð stemming var þegar að fjórir rithöfundar 
lásu upp úr og ræddu um nýútkomnar bækur sínar undir stjórn Huldars 
Breiðfjörð rithöfundar Boðið var upp á veitingar í hléi og virtust gestir 
skemmta sér hið besta að heyra um söguna á bakvið bækurnar og heyra 
rithöfundana lesa valda kafla úr bókum sínum. Þeir sem lásu upp að 
þessu sinnu voru rithöfundarnir: Guðrún Eva Mínervudóttir sem las 
úr bókinni Útsýni, Snæbjörn Arngrímsson sem las úr bókinni Eitt satt 
orð, Pétur Gunnarsson las úr Játningum og  Bergþóra Snæbjörnsdóttir 
úr bókinni Allt sem rennur.

Frá rithöfundakvöldinu. Rithöfundarnir sitja gegn áheyrendum.Frá rithöfundakvöldinu. Rithöfundarnir sitja gegn áheyrendum.
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25%
AFSLÁ

TTUR

Nesstofa við Seltjörn hefur hlotið þann heiður að vera tilnefnd 
til Íslensku bókmenntaverðlaunanna í flokknum fræðirit, við 
fögnum og gefum 25% afslátt af bókunum.  

Núna á 9.938 kr. og 
12.188 kr. í viðhafnarútgáfu.

Dagskráin í 
Seltjarnarneskirkju 

um jól og áramót 
Sunnudagurinn 18. desember
Fræðslumorgunn kl. 10. 
Þorsteinn Gunnarsson, arkítekt 
og rithöfundur, segir frá bók sinni 
Nesstofa við Seltjörn.

Messa og sunnudagaskóli kl. 11. 
Selkórinn syngur. 

Þorláksmessa 23. desember
Jólaljósið tendrað á Valhúsahæð 
kl. 21.45 og borið inn í kirkjuna.

Kvöldstund við kertaljós kl. 22. 
Friðrik Vignir Stefánsson leikur 
á orgelið. 
Eygló Rúnarsdóttir syngur.  

Aðfangadagur jóla 24. desember
Aftansöngur kl. 18

Jóladagur 25. desember
Hátíðarguðsþjónusta kl. 14

Annar í jólum 26. desember
Helgistund við upphaf Kirkjuhlaups 
TKS kl. 10.

Helgistund á Hjúkrunarheimilinu 
Seltjörn kl. 14.

Gamlársdagur 31. desember
Opið hús í Seltjarnarneskirkju frá 
kl. 20 til 22.30. Heitt súkkulaði í 
safnaðarheimilinu fyrir alla sem eru 
að fara á brennu eða koma af brennu

Nýársdagur fyrsti janúar 2023
Hátíðarguðsþjónusta kl. 14. 
Þór Sigurgeirsson, bæjarstjóri, 
flytur hátíðarræðu.

og farsælt  komandi ár

Bæjarstjórn og starfsmenn Seltjarnarnesbæjar senda 

bæjarbúum jólakveðjur með þökkum fyrir ánægjuleg 

samskipti á árinu sem er að líða.

Gleðileg jó�
Við óskum Seltirningum 
og landsmönnum öllum 

gleðilegra jóla og farsældar 
á komandi ári. 

Hvetjum bæjarbúa til að huga að 
umhverfinu í kringum hátíðarnar, 

flokka plast og pappír og fara með 
flugelda í SORPU.

Umhverfisnefnd Seltjarnarness



18 Nesfrétt ir 

Ágætu Seltirningar. 
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Fátt er hátíðlegra en koma í messu á helgum jólum og njóta samfélags í kirkjunni 
okkar. Það er alltaf jafn indælt að syngja gömlu og góðu jólasálmana,  og mikið líður 
okkur vel er við göngum úr kirkju eftir að hafa sungið ,,Heims um ból helg eru jól.” 

Jólin fjalla um kærleika og væntumþykju Guðs til okkar manna. Við fögnum 
fæðingu barns á þessari blessuðu hátíð. Við höfum gert það oft áður en samt eru 
jólin alltaf sem ný. Boðskapur þeirra er þess eðlis. Ekkert er yndislegra í þessum 
heimi en nýfætt barn. Við fáum aldrei leið á frásögunni af fæðingu barnsins og 
aðdraganda hennar. Sagan fallega segir okkur frá því að sonur Guðs hafi komið í 
heiminn. Hann mun dvelja hjá okkur jafnt um þessi jól sem hin fyrri, og áfram árið 
allt.  Þess vegna skulum við fagna barninu um jólin og þakka fyrir komu þess í heiminn. 

Við skulum minnast orðanna sem við þekkjum svo vel í Jólaguðspjallinu: 

,,Yður er í dag frelsari fæddur, sem er Kristur Drottinn í borg Davíðs.” (Lúkas 2:11).

Megi góður Guð blessa þig og þína um þessi jól og gefa þér og þínum gleði í hjarta.  

Sóknarnefnd og starfsfólk Seltjarnarneskirkju senda ykkur bestu kveðjur og hlýjar óskir um gleðileg 
jól og heillaríkt komandi ár. 

Fyrir hönd sóknarnefndar og starfsfólks.
Bjarni Þór Bjarnason.  

Kveðja frá Seltjarnarneskirkju

Sr. Bjarna Þór 
Bjarnason.

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
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„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 

S u ð u r h l í ð  3 5 , F o s s v o g i

w w w. u t f o r i n . i s
u t f o r i n @ u t f o r i n . i s

SÍMAR: 581 3300 • 896 8242 • SÓLARHRINGSVAKT

A5 dreyfispjald 2012  22.11.2012  20:13  Page 1

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 

S u ð u r h l í ð  3 5 , F o s s v o g i

w w w. u t f o r i n . i s
u t f o r i n @ u t f o r i n . i s

SÍMAR: 581 3300 • 896 8242 • SÓLARHRINGSVAKT

A5 dreyfispjald 2012  22.11.2012  20:13  Page 1

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 

S u ð u r h l í ð  3 5 , F o s s v o g i

w w w. u t f o r i n . i s
u t f o r i n @ u t f o r i n . i s

SÍMAR: 581 3300 • 896 8242 • SÓLARHRINGSVAKT

A5 dreyfispjald 2012  22.11.2012  20:13  Page 1

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 

S u ð u r h l í ð  3 5 , F o s s v o g i

w w w. u t f o r i n . i s
u t f o r i n @ u t f o r i n . i s

SÍMAR: 581 3300 • 896 8242 • SÓLARHRINGSVAKT

A5 dreyfispjald 2012  22.11.2012  20:13  Page 1

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 

S u ð u r h l í ð  3 5 , F o s s v o g i

w w w. u t f o r i n . i s
u t f o r i n @ u t f o r i n . i s

SÍMAR: 581 3300 • 896 8242 • SÓLARHRINGSVAKT

A5 dreyfispjald 2012  22.11.2012  20:13  Page 1

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 

S u ð u r h l í ð  3 5 , F o s s v o g i

w w w. u t f o r i n . i s
u t f o r i n @ u t f o r i n . i s

SÍMAR: 581 3300 • 896 8242 • SÓLARHRINGSVAKT

A5 dreyfispjald 2012  22.11.2012  20:13  Page 1

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 

S u ð u r h l í ð  3 5 , F o s s v o g i

w w w. u t f o r i n . i s
u t f o r i n @ u t f o r i n . i s

SÍMAR: 581 3300 • 896 8242 • SÓLARHRINGSVAKT

A5 dreyfispjald 2012  22.11.2012  20:13  Page 1

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 

S u ð u r h l í ð  3 5 , F o s s v o g i

w w w. u t f o r i n . i s
u t f o r i n @ u t f o r i n . i s

SÍMAR: 581 3300 • 896 8242 • SÓLARHRINGSVAKT

A5 dreyfispjald 2012  22.11.2012  20:13  Page 1

ÚTFARARSTOFA ÍSLANDS
www.utforin.is w Auðbrekku 1, Kópavogi

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 

S u ð u r h l í ð  3 5 , F o s s v o g i

w w w. u t f o r i n . i s
u t f o r i n @ u t f o r i n . i s

SÍMAR: 581 3300 • 896 8242 • SÓLARHRINGSVAKT

A5 dreyfispjald 2012  22.11.2012  20:13  Page 1

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 

S u ð u r h l í ð  3 5 , F o s s v o g i

w w w. u t f o r i n . i s
u t f o r i n @ u t f o r i n . i s

SÍMAR: 581 3300 • 896 8242 • SÓLARHRINGSVAKT

A5 dreyfispjald 2012  22.11.2012  20:13  Page 1

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 

S u ð u r h l í ð  3 5 , F o s s v o g i

w w w. u t f o r i n . i s
u t f o r i n @ u t f o r i n . i s

SÍMAR: 581 3300 • 896 8242 • SÓLARHRINGSVAKT

A5 dreyfispjald 2012  22.11.2012  20:13  Page 1

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 

S u ð u r h l í ð  3 5 , F o s s v o g i

w w w. u t f o r i n . i s
u t f o r i n @ u t f o r i n . i s

SÍMAR: 581 3300 • 896 8242 • SÓLARHRINGSVAKT

A5 dreyfispjald 2012  22.11.2012  20:13  Page 1

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 

S u ð u r h l í ð  3 5 , F o s s v o g i

w w w. u t f o r i n . i s
u t f o r i n @ u t f o r i n . i s

SÍMAR: 581 3300 • 896 8242 • SÓLARHRINGSVAKT

A5 dreyfispjald 2012  22.11.2012  20:13  Page 1

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 

S u ð u r h l í ð  3 5 , F o s s v o g i

w w w. u t f o r i n . i s
u t f o r i n @ u t f o r i n . i s

SÍMAR: 581 3300 • 896 8242 • SÓLARHRINGSVAKT

A5 dreyfispjald 2012  22.11.2012  20:13  Page 1

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 

S u ð u r h l í ð  3 5 , F o s s v o g i

w w w. u t f o r i n . i s
u t f o r i n @ u t f o r i n . i s

SÍMAR: 581 3300 • 896 8242 • SÓLARHRINGSVAKT

A5 dreyfispjald 2012  22.11.2012  20:13  Page 1

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 

S u ð u r h l í ð  3 5 , F o s s v o g i

w w w. u t f o r i n . i s
u t f o r i n @ u t f o r i n . i s

SÍMAR: 581 3300 • 896 8242 • SÓLARHRINGSVAKT

A5 dreyfispjald 2012  22.11.2012  20:13  Page 1

ÚTFARARSTOFA HAFNARFJARÐAR
www.utfararstofa.is w Dofrahellu 9b, Hafnarfirði

Flatahrauni 5a, Hafnarfirði • Sími 565 5892 • Fax 565 5891

ÞAÐ SEM HAFA BER Í HUGA
VARÐANDI ANDLÁT OG ÚTFÖR

UtfararstHafn bae 2007  11.7.2007  13:29  Page 1

Flatahrauni 5a, Hafnarfirði • Sími 565 5892 • Fax 565 5891

ÞAÐ SEM HAFA BER Í HUGA
VARÐANDI ANDLÁT OG ÚTFÖR

UtfararstHafn bae 2007  11.7.2007  13:29  Page 1

Bestu óskir um gleðileg jól 
og farsælt komandi ár. 

Þökkum viðskiptin á árinu.

ÁHUGAVERÐAR 
BÆKUR!

HRAFNINN
- stórbrotin bók, stútfull 
af sögum og fróðleik, 
um heimsins klókasta fugl.

STAFRÓF FUGLANNA
- afar falleg bók, eftir Árna 
Árnason, fyrrum kennara 

og nú fuglaljósmyndara. 
Sannkölluð fjölskyldubók!

STUNDUM VERÐA 
STÖKUR TIL ...
- skemmtileg atvik og viðburðir 
verða ljóslifandi í gleði og gáska 
þar sem skeytin fljúga í allar átti.

Bókaútgáfan Hólar
holabok.is / holar@holabok.is



Guðbjörg Kristín Ingvarsdóttir, 
skartgripahönnuður og eigandi 
fyrirtækisins Aurum, er ættuð frá 
Ísafirði og ólst hún þar upp. Þar 
æfði hún skíði í mörg ár og var það  
hennar helsta áhugamál og ástríða. 
Þegar Guðbjörg var 17 ára gömul 
tók hún þá ákvörðun að fara sem 
skiptinemi út til Bandaríkjanna. 
Hún þurfti að senda frá sér umsókn 
og þar kom fram að hún væri að æfa 
og keppa á skíðum þar sem hún 
vildi helst fara til fjölskyldu sem 
væri með sama áhugamál og hún. 
Það var svo fjölskylda sem staðsett 
var á Bainbridge Island, eyja fyrir 
utan Seattle, sem var að leita að 
skiptinema sem valdi hana.  Ástæðan 
fyrir valinu var einmitt sú að þessi 
fjölskylda var mikið á skíðum og 
faðirinn Peter O´Connor var einnig  
að kenna á skíðum í Crystal Montain. 

Þegar Guðbjörg fer svo í ferðalagið 
sitt til Bainbridge Island tók á móti 
henni mjög hlý og góð fjölskylda.  
Strax og hún kom byrjaði hún að fara 
á hverri helgi með Peter O´Connor og 
fjölskyldu upp í fjall, þá bæði til að æfa 
og einnig til að keppa á skíðum. 

Kynntist sínu 
framtíðar-starfi

Þegar Guðbjörg byrjaði svo í 
skólanum á Bainbridge Island þá 
voru hinir ýmsu val áfangar í boði.  
Einn þeirra var gullsmíði. Hún 
ákvað að velja þann áfanga, ásamt 
nokkrum öðrum sem henni fannst 
áhugaverðir, en eftir að hafa kynnst 
gullsmíðinni var ekki aftur snúið og 
hún fann neistann.  Hún kom svo 
aftur heim til Íslands eftir árs dvöl í 
Bandaríkjunum og byrjaði að stunda 
4 ára nám við gullsmíðaskólanum  í 
Danmörku og í framhaldi af því nám 
í skartgripa hönnun í Danmörku.  
Það má taka það fram að eiginmaður 
Guðbjargar Karl Jóhann, fór út til Peter 
O´Conner og fjölskyldu í hálft ár eftir 
að Guðbjörg kom heim og kynntist því 
fjölskyldunni vel. 

Peter O´Connor fellur frá
Það var svo fyrir þremur árum 

að Peter O´Connor lést.  Hann var 
virtur arkitekt á eyjunni og voru 
margir sem þekktu hans verk vel.  
Hann teiknaði hin ýmsu merku hús 
þar, ásamt víðar, og m.a. leikhúsið á 
eyjunni.  Eftir að Peter fellur frá var 
ákveðið að endurbyggja leikhúsið og 
er eitt herbergið í leikhúsinu tileinkað 
honum.  Það var því leitað til hinna 
ýmsu aðila um fjárhagslegan stuðning 
við endurbyggingu leikhússins og 
verður það tilbúið í lok árs 2023.  Það 
var einnig leitað til Guðbjargar og 
Karls um stuðning.  Þau segja strax 
já, en Guðbjörg vildi gera þetta ennþá 

eftirminnilegra 
og persónulegra 
og eftir smá 
umhugsun þá 
fékk hún þá 
hugmynd að 
smíða veglegar 
silfur nælur (sem 
einnig er hægt 
að bera sem hálsmen), skartgripurinn 
er innblásinn af verkum Peters, hefur 
skírskotun í hans verk og persónuleika.  
Hann sagði „Each project is a puzzle.  If 
the details don´t work the project falls 
apart.  The quality of it is in the details“. 
Hugmyndin var að gera takmarkað 
magn af Nælunni 50 stykki sem færu 
í að fjármagna herbergið hans Peters. 
Nælurnar 50 seldust upp um leið og 
þær fóru í sölu.  

Viðburður og viðhöfn
Afhending skartsins fór fram 

við sérstaka athöfn í nóvember 
sl. Þar sem allir komu saman sem 
keypt höfðu næluna og fengu hana 
afhenta.  Guðbjörg sagði þar frá 
hönnunarferlinu og boðið var upp 
á íslenska drykki.  Þau sem stóðu á 

bakvið söfnunina tóku ekki annað í 
mál en Guðbjörg og Karl kæmu út 
og yrðu viðstödd, sem þau gerðu.  Að 
koma til baka, gista í sama herbergi 
og þegar þau voru 17 og 19 ára, dvelja 
með fjölskyldunni, kallaði fram 
margar góðar minningar. Það má til 
gaman geta að kennari Guðbjargar 
sem kenndi henni Gullsmíðaáfangan 
árið 1987, var viðstödd viðburðinn. 

Gott að geta gefið tilbaka
Fjármögnun fyrir þessu glæsilega 

Leikhúsi á Bainbridge Island er langt 
komin og og eru Guðbjörg og Karl 
mjög stolt og ánægð að hafa verið 
partur af þessu fallega verkefni og 
geta þar af leiðandi gefið til baka.  
Bæði í málefnið, til O´Connor 
fjölskyldunnar og gefa þakklæti tilbaka 
þar sem Guðbjörg tók sín fyrstu skref 
sem gullsmiður.  

Guðbjörg og Karl eiga og reka 
skartgripaverslunina Aurum, 
Bankastræti 4.
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Það er gott að geta gefið til baka

Karl og Guðbjörg.

Mynd tekin fyrir utan heimilið á 
Bainbridge Island.

Grandagarði 13  Glæsibæ, 5.hæð  eyesland.is Grandagarði 13  Glæsibæ, 5.hæð  eyesland.is 

Þú finnur úrval af fallegum sólgleraugum í verslunum Eyesland, 
frá m.a. Jimmy Choo, Isabel Marant, Ray Ban og Gigi Studios.

Skoðaðu úrvalið á eyesland.is

Sólgeraugu
í jólapakkann
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Þegar jól og áramót nálgast lítum við gjarnan yfir farin veg og 

minnumst liðinna stunda.  Það skiptast á skin og skúrir, ánægjulegar 

stundir og sorgarstundir.  Við höfum þurft að kveðja nokkra af vinum 

okkar og þátttakendum í félagsstarfinu sem látist hafa á árinu eða flutt 

í aðra búsetu. Það er með virðingu og söknuði sem við kveðjum og 

minnumst þessara vina okkar.

Félags og tómstundastarfið tekur alltaf breytingum á þessum 

árstíma og tengist þá jólunum og öllu sem þeim fylgir. Stutt er 

síðan farið var í jólahlaðborð í Skíðaskálanum í Hveradölum þar 

sem boðið var upp á mjög svo fallega og góða jólastemningu. Um 

mánaðamótin, eða á síðasta þriðjudegi nóvembermánaðar var stund 

eldri borgara safnaðarheimili kirkjunnar þar sem yfir 30 manns mættu 

á kótilettuhátíð.   Alla mánudaga og miðvikudaga í desember var boðið 

upp á jólaföndur í salnum á Skólabraut og miðvikudaginn 7. desember 

fengum við góða heimsókn.  Margrét Kjartansdóttir kom og sagði frá 

dvöl sinni á Indlandi og sýndi myndir frá lífinu þar. Ákaflega fróðleg og 

skemmtilegt erindi.  Margrét var með sýningu og sölu á indverskum 

sjölum til jólagjafa.  Bæði félagsvist og jólabingóið var mjög vel sótt og 

allir vinningshafar ánægðir. Þegar þessar línur eru skrifaðar þá eigum 

við eftir að fara í sameiginlega jóla-ljósaferð með félagsmiðstöð eldri 

borgara á Aflagranda, en þá ætlum við að keyra með rútu um bæði 

borgina, og bæinn okkar og skoða ljósadýrðina. Að þeirri skoðun lokinni 

verður borðað í Ráðagerði, nýja veitingastaðnum úti við Gróttu og er 

þegar uppselt í þessa ferð. 

Söngur og súkkulaði
Á hverju ári endum við hefðbundna dagskrá félagsstarfsins fyrir jól  

með opnu húsi í salnum á Skólabraut 3-5.   Að þessu sinni verður það 

mánudaginn 19. desember frá kl. 14.00 – 17.00. Boðið verður upp á 

heitt súkkulaði og rjóma ásamt ýmsu góðgæti, jólaglögg,  smákökum 

og fleiru. Þá fáum við til okkar nemendur Tónlistarskóla Seltjarnarnes 

sem spila nokkur jólalög.  Söngstjórinn okkar hann Bjarmi hefur verið 

að æfa með okkur jólalögin síðustu föstudaga og ætlar hann að mæta 

og spila undir fjöldasöng. Einnig fáum við til okkar góðan gest  sem 

flytur hugvekju.

Hvetjum ykkur til samstarfs og áhrifa í félagsstarfinu á nýju ári. 

Vinnum saman að góðum hugmyndum.

Starfsfólk félags og tómstundastarfs óskar ykkur öllum gleðilegra jóla 

og þakkar samveru og góðar stundir á liðnum árum. 

FÉLAGS- OG TÓMSTUNDASTARF 
ELDRI BÆJARBÚA

Vinna er hafin við endurgerð forvarnastefnu 
Seltjarnarnesbæjar og hefur starfshópur verið settur á 
laggirnar sem hefur þegar hafið störf. Hann er skipaður 
sjö fulltrúum: 

• 1 fulltrúi frá Leikskóla Seltjarnarness 

• 2 fulltrúar frá Grunnskóla Seltjarnarness   
        (starfsmaður og nemandi á unglingastigi)

• 1 fulltrúi frá félagsmiðstöðinni Selinu 

• 1 fulltrúi frá íþróttafélaginu Gróttu 

• 1 fulltrúi frá félagi eldri borgara á Seltjarnarnesi 

• Sviðsstjóri fjölskyldusviðs

Ljóst er að mikil vinna er framundan því margir samfélagslegir þættir 
hafa breyst frá því forvarnastefnan var síðast endurskoðuð. Við skipan 
hópsins var lögð áhersla á að heyra raddir fulltrúa helstu stofnana og 
félaga sem sinna málefnum er varða lýðheilsu og forvarnir hjá hinum ýmsu 
aldurshópum á Seltjarnarnesi. 

Raddir allra heyrist
Raddir allra eru mikilvægar og áhugavert er að heyra rödd eldri 

nemenda grunnskólans um hvernig þeir vilja móta og stuðla að betri 
lýðheilsu og forvörnum í sínum aldurshópi og hvernig þeir telja best að 
ná til aldurshópsins. Einnig er nýnæmi að fulltrúi félags eldri borgara á 
Seltjarnarnesi eigi fulltrúa í starfshópnum, en aukin áhersla hefur verið 
undanfarin ár á að efla forvarnir og lýðheilsu eldri bæjarbúa. Fyrsti fundur 
starfshópsins hefur þegar verið haldinn, en þar var rætt um markmið og 
leiðir og hlutverk hvers og eins til að fylgja eftir þeim áætlunum sem stefnt 
verður að.

Næstu skref
Samráðshópur um áfengis- og vímuefnavarnir hefur verið endurvakinn 

og kallaður saman til skrafs og ráðagerðar um hvað við getum gert betur í 
málefnum ungmenna í tengslum við forvarnastarf. Í hópnum eiga sæti allir 
þeir aðilar sem koma á einhvern hátt að forvarna- og frístundastarfi innan 
bæjarfélagsins, til að mynda fulltrúar skóla, foreldrafélaga, íþróttafélags, 
kirkju, golfklúbbs, barnaverndar, félagsþjónustu o.fl. Auk þess á lögreglan 
fulltrúa í hópnum. Þegar fyrstu drög að nýrri forvarnastefnu liggja fyrir verða 
þau send til umsagnar á hina ýmsu hagsmunaðila á Seltjarnarnesi, meðal 
annars fulltrúa þessa samráðshóps. 

Verkefnastjóri forvarna- og frístundastarfs
Samþykkt bæjarstjórnar liggur fyrir um að setja í fjárhagsáætlun næsta árs 

starf verkefnastjóra forvarna- og frístundastarfs og mun viðkomandi takast 
á við nýjar áskoranir í anda nýrrar forvarnastefnu. Hann mun hafa aðsetur 
í Selinu og auk þess að sinna almennum forvörnum og frístundastarfi mun 
hann sjá um málefni ungmenna á aldrinum 16-18 ára.

Foreldrar eru ein mikilvægasta fyrirmynd barna sinna. Mikilvægt er að 
þeir tali við börn sín um áfengi og önnur vímuefni og taki skýra afstöðu 
gegn því að þau prófi eða noti slík efni. Ábyrgð uppeldisstofnana eins og 
skóla og íþróttafélags á að sinna forvörnum er mikil og þær eiga að styðja 
við hlutverk foreldranna með almenna lýðheilsu barna og ungmenna að 
leiðarljósi. Við  erum öll forvarnir og verðum að standa saman.

Hildigunnur Gunnarsdóttir,
formaður fjölskyldunefndar

Forvarnastefnan 
endurgerð

Hildigunnur 
Gunnarsdóttir.

Verslaðu með hjartanu!Verslaðu með hjartanu!
www.systrasamlagid.iswww.systrasamlagid.is



Tómstundir og félagsstarf 
barna og ungmenna eru 
mikilvægur þáttur í uppeldi, 
því félagsmótun fer fram í 
samskiptum þeirra við vini og 
jafnaldra. Tíminn eftir skóla 
skiptir máli og þess vegna 
er mikilvægt að sem mest 
jafnræði ríki meðal barna um 
að geta tekið þátt í uppbyggilegu 
tómstunda starfi  eftir  að 
skóla lýkur. Meginmarkmið 
tómstunda styrkja er að auðvelda öllum börnum 
að sinna uppbyggilegu tómstunda starfi óháð 
efnahag fjölskyldna eða félagslegum aðstæðum og á sama tíma efla 
tómstunda- og forvarnastarf. Með tómstundastyrkjum má greiða að 
hluta tómstundaiðkun hvort sem þær eru stundaðar á Seltjarnarnesi eða 
í nágrannasveitarfélögum. Minnt er á að þeir sem eiga eftir að sækja um 
styrki fyrir árið 2022 hugi að því fyrir áramót. Öll börn á aldrinum 5 – 18 
ára og hafa lögheimili á Seltjarnarnesi eiga rétt á styrknum.

Hærri styrkur frá áramótum
Til þess að gera börnum og ungmennum á Seltjarnarnesi betur 

kleift að taka þátt í skipulögðu tómstunda- og íþróttastarfi, setti 
Sjálfstæðisflokkurinn á Seltjarnarnesi í stefnuskrá sína í kosningunum 
í vor að hækka tómstundastyrk 
barna frá fimm ár aldri úr 
50.000 kr. í 75.000 kr. frá og með 
janúar 2023. Við lítum svo á að 
þessi stuðningur bæjarins við 
tómstundastarf barna og unglinga 
sé mikilvægur liður í forvörnum 
fyrir þennan aldurshóp. Þá er 
það von Sjálfstæðisflokksins að 
hækkunin stuðli að auknu valfrelsi 
og jöfnuði en eitt af leiðarljósum 
Seltjarnarnesbæjar sem heilsu-
eflandi samfélag er jöfnuður í 
heilsu með almennum aðgerðum.  

Sérstök fjárhagsaðstoð
Að lokum viljum við nýta 

tækifærið og benda á þann 
möguleika sem getið er í reglum um 
fjárhagsaðstoð hjá félagsþjónustu 
Seltjarnarnesbæjar frá árinu 2019 
og finna má á heimasíðu bæjarins, 
en í 16. gr. segir að fjölskyldur geti 
sótt um sérstaka fjárhagsaðstoð 
til að mynda til að greiða fyrir 
tómstundir barna. 

Hildigunnur Gunnarsdóttir, 
formaður fjölskyldunefndar

Dagbjört Snjólaug Oddsdóttir, 
varaformaður fjölskyldunefndar 
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Tómstundastyrkur 
barna hækkar 

Hildigunnur 
Gunnarsdóttir.

Dagbjört 
Snjólaug 
Oddsdóttir

Út um víðan völl

Ævisaga Júlíusar Sólness 
komin út

Á dögunum kom út bókin Út um víðan völl. Bókin er 
sjálfsævisaga Júlíusar Sólnes, prófessor emeritus við 
Umhverfis- og byggingaverkfræðideild Háskóla Íslands.

Júlíus hefur komið víða við í gegnum tíðina og ekki 
einskorðað sig við verkfræðistörf og kennslu þótt það 
hafi lengstum verið aðal viðfangsefni hans og störf. 
Júlíus tók einnig þátt í stjórnmálum. Hann var einn af 
stofnendum Borgaraflokksins og gegndi fyrstur manna 
starfi umhverfisráðherra hér á landi eftir að það embætti 
var stofnað. Hann rekur tilurð og örlög Borgaraflokksins á 
greinargóðan hátt. Júlíus kom einnig við sögu Kröfluvirkjunar sem setti þjóðfélagið 
nærri á hvolf út af illvígum deilum. Margir minnast enn frægra orða föður hans 
Jóns G. Sólness þegar hann sagði í sjónvarpsviðtali þegar hvað harðast var deilt 
að Krafla myndi senda frá sér birtu og il sem sannarlega varð að veruleika.

Í bókinni fjallar Júlíus um fjölbreyttan feril sinn. Bæði í störfum við Háskóla 
Íslands, aðkomu að Kröfluvirkjun og stofnun umhverfisráðuneytisins þar sem 
hatrömm andstaða var á Alþingi gegn stofnun þess. Í bókinni er víða komið 
við á löngum og viðburðaríkum æviferli sögumannsins. Júlíus segir frá lífi og 
ferðum þeirra hjóna hans og Sigríðar Maríu Óskarsdóttur eiginkonu hans. „Við 
kvæntumst ung, og sem oftast tók hún virkan þátt í heimshornaflakki mínu. Hún 
hefur alla tíð verið mér stoð og stytta og svo sannarlega auðgað líf mitt. Þetta er 
því ekki síður ævisaga hennar,“ segir Júlíus í bókarkynningu. Innan við þrítugt 
áttu þau þrjú mannvænleg börn og dvöldust meðal annarrs langdvölum í Tókýó 
og heimsótt mörg þjóðlönd í Austurlöndum fjær. Þau bjuggu einnig í Danmörku 
í um 14 ár. Júlíus hefur frá mörgu að segja, bæði frá starfi og ekki síður átökum á 
þjóðmálasviðinu en einnig úr hans persónulega lífi. Háskólaútgáfan gefur bókin út.

www.gilbert.is

VERÐ frá:

29.900,-

arc-tic Retro
klassísk Armbandsúr fyrir 

dömur og herra

tilvalið í jólapakkann
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G R Ó T T U S Í Ð A NG R Ó T T U S Í Ð A N www.grotta.iswww.grotta.is

6. flokkur karla stendur í ströngu6. flokkur karla stendur í ströngu
6. flokkur karla hefur staðið í ströngu síðustu 

vikur. Eldra ár flokksins lék á heimavelli í 
Íþróttahúsi Gróttu, Hertz-höllinni helgina 18. – 
20. nóvember. Grótta tefldi fram þremur liðum 
sem léku í 2. deild, 3. deild og 4. deild á mótinu. 
Það er skemmst frá því að segja að liðin stóðu 
sig vel á móti erfiðum andstæðingum. Lið 1 
vann tvo leiki og tapaði tveimur. Lið 2 vann 
einn leik en tapaði þremur og lið 3 vann tvo og 
tapaði tveimur.

Yngra árið lék helgina 25. - 27. nóvember í 
Origo-höllinni að Hlíðarenda. Líkt og hjá eldra 
árinu þá tefldu strákarnir fram þremur liðum 
sem léku í 2. deild, 3. deild og 4. deild mótsins. 
Gróttuliðin stóðu sig vel. Lið 3 vann tvo leiki og 
tapaði tveimur. Lið 2 vann einn leik en tapaði 
þremur. Lið 1 gerði sér svo lítið fyrir og vann 
alla sína leiki, vann deildina og er því komið 
upp í 1. deild.

Strákarnir lögðu allt í sölurnar og uppskáru 

samkvæmt því. Eldra árið vann sínar deildir á 
Akureyrarmótinu í byrjun nóvember og því ekki 
sjálfgefið að halda sér uppi í deildunum sínum 
á þessu móti.

40 strákar æfa í 6. flokki þessa dagana og 
taka framförum með hverri æfingunni. Þjálfari 
flokksins er Andri Sigfússon en honum til 
aðstoðar eru Antoine Óskar Pantano, Kári Kvaran 
og Viðar Sigurjón Helgason.

Kjartan Kári Halldórsson og 
knattspyrnudeild Gróttu hafa 
gert samkomulag við norska 
úrvalsdeildarfélagið FK Haugesund 
um að Kjartan gangi til liðs 
við félagið. 

Haugesund endaði í 10. sæti norsku 
deildarinnar á liðnu tímabili en 
félagið hefur leikið í úrvalsdeildinni, 
Eliteserien, frá árinu 2010 og best 
náð þriðja sæti. Kjartan Kári, sem er 
19 ára gamall, er fæddur og uppalinn 
Seltirningur og hefur leikið með 
Gróttu frá 5 ára aldri. Eftir að hafa 
farið í gegnum allt yngri flokka starf 
félagsins spilaði Kjartan sína fyrstu 
keppnisleiki með meistaraflokki 
sumarið 2020, þegar Grótta lék í 
úrvalsdeild, en var svo lykilleikmaður í 
liðinu ári síðar. Í sumar sprakk Kjartan 
út í Gróttuliðinu og varð markakóngur 
Lengjudeildarinnar með 17 mörk 

ásamt því að vera kosinn efnilegasti 
leikmaðurinn. Þrátt fyrir ungan aldur 
hefur Kjartan spilað 48 leiki í deild og 
bikar fyrir meistaraflokk Gróttu og 
skorað í þeim 29 mörk. Hann á einnig 
að baki 13 leiki fyrir yngri landslið 
Íslands og æfði á dögunum í fyrsta 
sinn með U21 árs landsliðinu. Grótta 
óskar Kjartani Kára og fjölskyldu 
hans innilega til hamingju með 
áfangann og hlakkar til að fylgjast með 
ævintýrum hans í Noregi.

Kjartan Kári Kjartan Kári 
til Haugesundtil Haugesund
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Melkorka Katrín ráðin Melkorka Katrín ráðin 
aðstoðarþjálfari aðstoðarþjálfari 

Melkorka Katrín Flygenring Pétursdóttir 
hefur verið ráðin sem aðstoðarþjálfari 
meistara flokks kvenna hjá knattspyrnudeild 
Gróttu. 

Melkorka var í haust ráðin sem þjálfari 4. og 
5. flokks kvenna hjá Gróttu en hún kemur frá FH 
þar sem hún hefur þjálfað undanfarin átta ár, nú 
síðast 4. og 5. flokk kvenna. Melkorka, sem er fædd 
1998, er fyrrum leikmaður FH og stundar í dag meistaranám í sjúkra þjálfun 
og hefur lokið UEFA B þjálfararéttindum. Knattspyrnudeild Gróttu fagnar 
því að hafa samið við Melkorku um starfið og hlakkar til komandi samstarfs.
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ÞORRABLÓTIÐ 
VERÐUR 28. JANÚAR

Þorrablót Seltjarnarness verður í laugardaginn 28. janúar eftir tveggja 
ára hlé vegna covid.

Þar sem félagsheimilið er í framkvæmdum þá verður þorrablótið haldið 
í íþróttahúsinu á Seltjarnesi laugardaginn 28. janúar.

Miðasala er hafin á tix.is og mikil eftirvænting ríkir enda hefur skapast 
frábær stemmning á Þorrablótum á Nesinu með borðaskreytingum 
og miklu stuði.

Dagskráin liggur fyrir, veislustjóri verður Árni Helgason, Snjólaug 
Lúðvíksdóttir verður með gamanmál og þær stöllur Dóra Júlía og Anna Rakel 
leika fyrir trylltum dansi fram á nótt.   Rúsínan í pylsuendanum er Bubbi 
Morthens sem flutti á Seltjarnanesið á árinu og mun troða upp eftir matinn.

Hársnyrtistofa
Eiðistorgi 13 - 15

símar: 561 1160 og 561 1162

Óskum viðskiptavinum 
okkar gleðilegra jóla og 

farsældar á komandi ári.

Starfsfólk 
Hársnyrtistofunnar Permu

Þökkum viðskiptin

Óskum viðskiptavinum okkar gleðilegra 
jóla og farsældar á komandi ári.

Þökkum viðskiptin 
á liðnum árum.

Iris, Alexandra og Andrea
Salon Nes | S: 562 6065 | Austurströnd 12

iris@salonnes.is | www.salonnes.is

Afgreiðslutími:
Mán: 10-16
Þri-fös: 10-17
Lau: 11-16

@systrasamlagid
Sími: 511 6367

VERSLAÐU MEÐ HJARTANU!
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	Nesfréttir-DES-22_24

