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Gísli Örn Garðarson leikari og leikstjóri var útnefndur bæjarlistamaður 
Seltjarnarness 2023 við hátíðlega athöfn á Bókasafni Seltjarnarness 
föstudaginn 17. mars. Þetta í 27unda sinn sem bæjarlistamaður 
Seltjarnarness er útnefndur en Menningarnefnd Seltjarnarness sér um val 
bæjarlistamanns ár hvert.  Sjá nánar á bls. 4.

Gísli Örn, bæjarlistamaður 
Seltjarnarness 2023

8-24 
alla daga
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Opið
Þórdís Sigurðardóttir formaður Menningarnefndar Seltjarnarness, 
Gísli Örn Garðarsson bæjarlistamaður Seltjarnarness 2023 og 
Þór Sigurgeirsson bæjarstjóri.

Er mars þinn skoðunarmánuður?
Verið velkomin á Grandann

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.



Þór Sigurgeirsson bæjarstjóri Seltjarnarnes
bæjar kveðst hafa áhyggjur af fyrirhuguðum 
breytingum á gönguþverun yfir Ána naust. 
Hann segir að með því að hægja á umferð 
þarna sé verið að þrengja að Seltirningum. 
“Við höfum talsvert miklar áhyggjur af þessu 
og við mótmælum þessu harðlega,“ segir Þór 
Sigurgeirsson, bæjarstjóri Seltjarnarnesbæjar. 

Tilefni er að fulltrúar meirihluta flokkanna 
í umhverfis- og skipulagsráði Reykjavíkur 
bókuðu að til framtíðar væri æskilegt að breyta 
hringtorginu við JL-húsið í klassísk ljósastýrð 
T-gatnamót.

Tillaga um endurbætur á umræddu svæði barst 
frá skrifstofu samgöngustjóra og borgarhönnunar. 
Í greinargerð samgöngustjóra kemur fram að 
Vegagerðin og Reykjavíkurborg hafi unnið að tillögunni í sameiningu með 
það að markmiði að bæta umferðaröryggi og aðgengi gangandi og hjólandi 
vegfarenda. Þór segir að ekkert samráð hafi verið haft eða rætt við bæjarstjórn 
Seltjarnarnesbæjar í tengslum við framkvæmdirnar enn sem komið er. „Við 
viljum vera með í ráðum í svona veigamiklum breytingum og munum koma 
okkar athugasemdum á framfæri varðandi þetta,“ segir Þór.

Telur hann að framkvæmdirnar muni koma til með að hafa neikvæð áhrif 
á íbúa á Seltjarnarnesi.

„Við höfum miklar áhyggjur af þessu og viljum gjarnan fá einhverjar 
skýringar á því og hvort það sé möguleiki á að við séum höfð með í ráðum þegar 
svona er tilkynnt. Við þurfum að sækja vinnu og þjónustu í höfuðborginni eins 
og aðrir og komast heim líka, þannig að við þurfum að fá að vera við borðið.“

Þór segir að bæjarstjórnin muni setja sig í samband við Reykjavíkurborg. 
„Það er á dagskrá að koma okkar skoðunum á framfæri við borgina og komast 
að borðinu og fá að vera með í ráðum með einhverjum hætti. Það þarf að hugsa 
þetta heildstætt og borgin verður líka að hugsa um sína nánustu nágranna. Við 
þurfum að vinna þetta allt í sátt og samlyndi.” Þetta er ekki í fyrsta skipti sem 
Seltirningar telja að framkvæmdir í umferðarmálum Reykjavíkurborgar skaði 
möguleika þeirra til umferðar til og frá bæjarfélaginu og hafa áður mótmælti 
samráðsleysi borgarinnar við Seltjarnarnes. 

ÚT GEF ANDI: Borgarblöð ehf, Eiðistorgi 13-15, 172 Seltjarnarnes, Pósthólf 171. S: 511 1188 • 895 8298
RITSTJÓRI: Krist ján Jó hanns son • ÁBYRGÐAR MAÐUR: Krist ján Jó hanns son 
BLAÐAMAÐUR: Þórður Ingimarsson UM BROT: Valur Kristjánsson 
NETFANG: borgarblod@simnet.is • HEIMASÍÐA: borgarblod.is
Nesfréttir koma út mánaðarlega og er dreift frítt í hvert hús á Seltjarnarnesi
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www.borgarblod.is

Sjóleiðin til 
Reykjavíkur

Enn á að þrengja að Seltirningum  að nálgast um heiminn. 

Borgarstjórn Reykjavíkur hyggst nú breyta gatna mótum við 

Ánanaust. Koma upp gönguþverun og skerða  umferðarflæði 

á Eiðsgranda.

Hugsunin að baki þessum hugmyndin er eflaust að draga úr 

hættu sem umferð skapar. Þær hugmyndir eru af hinu góða 

svo lengi sem þær skapa ekki annan vanda.

Hann er sá að vestan Reykjavíkur er nærri fimm þúsund manna 

sjálfstætt sveitarfélag umlukið sjó á þrjá vegu. Eina tenging þess 

við höfuðborgarsvæðið og aðra landhluta er eftir umferðaræðum 

í Reykjavík.

Breytingar í umferðarmálum í Reykjavík á undanförnum árum 

hafa þegar þrengt að möguleikum Seltirninga að komast að 

heiman og heim.

Má þar nefna Nesveg og Hringbraut. Jafnvel jafnvel Hofsvalla-

götu og gatnamót við Kalkofnsveg. Og nú er stefnt að því að 

takmarka umferð um Ánanaust og Eiðsgranda.

Reykjavíkurborg hefur skyldum að gegna við næstum fimm 

þúsund manna bæjarfélag vestan borgarinnar.

Þrengi borgin að umferðaræðum til og frá Seltjarnarnesi eða 

dragi verulega úr virkni þeirra er verið að loka íbúa Nessins frá 

eðlilegum samgöngum.

Verði framhald á þessu háttalagi Reykjavíkurborgar gagnvart 

Seltjarnarnesi bendir flest til að eina leið Nesbúa til Reykjavíkur 

verði á sjó. Er sjóleiðin til Reykjavíkur það sem koma skal?  Líkt og 

var fyrr á öldum.

Leið ari

www.systrasamlagid.www.systrasamlagid.

Yfirlitsmynd af fyrirhuguðum breytingum við Ánanaust.

„Við mótmælum 
þessu harðlega“

Þór Sigurgeirsson 
bæjarstjóri 
Seltjarnarnesbæjar.



Nesdekk
býður þig
velkomin

á nýjan stað!
Nesdekk hefur opnað nýtt hjólbarðaverkstæði

á Fiskislóð 41, aðeins 200 metra frá gamla staðnum.

Á stærsta og glæsilegasta dekkjaverkstæði 
miðbæjarins færðu dekkjaskipti og ráðleggingar

fagmanna við val á réttum dekkjum.

Við hlökkum til að sjá þig og bílinn þinn á Fiskislóð 41.

Fiskislóð 41
Nýr staður

Bókaðu tíma fyrir bílinn þinn og skoðaðu
dekkjaúrvalið á nesdekk.is

nesdekk.is / 561 4200

  Fiskislóð 41
 101 Reykjavík
 561 4110

 Bókaðu tíma
á nesdekk.isSmurþjónustaDekkjaþjónusta Smáviðgerðir

Bókaðu tíma á netinu



4 Nesfrétt ir

Gísli Örn Garðarsson leikari og leikstjóri var útnefndur bæjar
listamaður Seltjarnarness 2023 við hátíðlega athöfn á Bókasafni 
Seltjarnarness föstudaginn 17. mars. Þetta er í 27. sinn sem 
bæjarlistamaður Seltjarnarness er útnefndur en Menningarnefnd 
Seltjarnarness sér um val bæjarlistamanns ár hvert. Í heiðursathöfninni 
veitti Þórdís Sigurðardóttir formaður menningarnefndar Gísla Erni 
viðurkenningarskjal ásamt starfsstyrk að upphæð 1.000.000 kr. sem 
fylgir nafnbótinni.

Gísli Örn er fæddur í Reykjavík en flutti ungur að árum til Noregs 
þar sem hann bjó í nokkur ár. Gísli hefur búið á Seltjarnarnesi frá árinu 
2014 ásamt eiginkonu sinni, Nínu Dögg Filippusdóttur leikkonu og 
börnum þeirra tveimur. 

Gísli Örn útskrifaðist úr leiklistardeild LHÍ árið 2001. Hann hefur sett upp 
fjölda leiksýninga á Íslandi og erlendis, sem höfundur og leikstjóri, og hefur 
leikið á sviði, í kvikmyndum og sjónvarpi. Hann hefur starfað við fjölda 
virtra leikhúsa á Íslandi, í Noregi, Bretlandi, Bandaríkjunum, Þýskalandi 
og víðar. Meðal leikstjórnarverkefna hans eru Jólaboðið, Ellý, Fólk, Staðir 
og hlutir, Í hjarta Hróa hattar, Hamskiptin, Faust, Woyzeck og Rómeó og 
Júlía. Hann er einn af stofnendum Vesturports. 

Gísli Örn hefur tvívegis hlotið Edduverðlaunin sem leikari og hefur 
unnið til alþjóðlegra leiklistarverðlauna fyrir leikstjórn. Hann er einn af 
leikstjórum sjónvarpsþáttaraðarinnar Verbúðarinnar, auk þess sem hann 
er einn af leikurum, handritshöfundum og framleiðendum þáttanna. Hann 
leikstýrði tveimur þáttum í þriðju þáttaröðinni af sjónvarpsþáttunum Exit. 
Hann leikur um þessar mundir í Ex í Þjóðleikhúsinu.

Gísla Erni eru færðar innilegar hamingjuóskir með heiðursnafnbótina, 
Bæjarlistamaður Seltjarnarness 2023 og munu Seltirningar að sjálfsögðu 
fá að njóta hæfileika hans á árinu.

Gísli Örn Garðarsson 
– bæjarlistamaður Seltjarnarness 2023

Gísli Örn Garðarson leikari og leikstjóri og Bæjarlistamaður 
Seltjarnarness 2023

Á Bókasafni Seltjarnarness hefur verið sett upp örsýning til heiðurs 
Gísla Erni Garðarssyni.

Selma Björnsdóttir, Jógvan Hansen sungu á athöfninni við undirleik 
Pálmi Sigurhjartarson.

STUÐ
STUÐ 

0

STUÐ 
1

» 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



BYGGINGATÆKNISKÓL INN
 μ Húsasmíði
 μ Húsgagnasmíði
 μ Málaraiðn 
 μ Múraraiðn
 μ Pípulagnir
 μ Tækniteiknun
 μ Veggfóðrun og dúkalogn

HÖNNUNAR-  OG  HANDVERKSSKÓL INN

 μ  Gull- og silfursmíði
 μ  Hársnyrtiiðn
 μ  Honnunar- og nýskopunarbraut
 μ  Fatatækni
 μ  Kjólasaumur
 μ  Klæðskurður

RAFTÆKNISKÓL INN
 μ  Rafvirkjun
 μ  Rafeindavirkjun
 μ  Rafveituvirkjun
 μ  Rafvélavirkjun

SKIPSTJÓRNARSKÓL INN
 μ  Skipstjórn

TÆKNIMENNTASKÓL INN
 μ  Íslenskubraut fyrir útlendinga
 μ  K2: Tækni- og vísindaleið
 μ  Starfsbraut

UPPLÝS INGATÆKNISKÓL INN
 μ  Bókband
 μ  Grafísk miðlun
 μ  Ljósmyndun
 μ  Prentiðn
 μ  Tolvubraut
 μ  Tolvubraut / honnun

VÉLTÆKNISKÓL INN
 μ  Jarðvirkjun
 μ  Rennismíði
 μ  Stálsmíði
 μ  Vélstjórn
 μ  Vélvirkjun

NÆSTA  ST IG
 μ  Flugvirkjun
 μ  Hljóðtækni
 μ  Vefþróun 
 μ  Stafræn honnun
 μ  Honnunar- og nýskopunarbraut / fornám

ÞITT ER VALIÐ! Velkomin  á  OP IÐ  HÚS  
í  Tækn iskó lanum  

þr ið judag inn  18 .  apr í l  
k l .  16 :00–18:00

Skólavorðuholt

Skólavorðuholt

Skólavorðuholt Háteigsvegur Hafnarfjorður ÁrleyniStúdíó Sýrland
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Þann 1. mars sl. skrifuðu Þór Sigurgeirsson bæjarstjóri Seltjarnarnes
bæjar og Þóra Þórarinsdóttir framkvæmdastjóri Ás styrktarfélags 
undir þjónustusamning um sértæka búsetuþjónustu fyrir fatlað fólk að 
Kirkjubraut 20 á Seltjarnarnesi.

Um er að ræða þjónustu í 6 einstaklingsíbúðum fyrir fatlað fólk með bestu 
mögulegu þjónustu í sértækri búsetu sem tök eru á að veita á hverjum tíma. 
Lögð er áhersla á einstaklingsmiðaða þjónustu sem stuðlar að sjálfstæðu 
lífi á eigin forsendum. Hugmyndafræðin á heimilum Áss byggir á Samningi 
sameinuðu þjóðanna um réttindi fatlaðs fólks ásamt lögum um þjónustu 
við fatlað fólk og reglugerðum sem sett eru með þeim lögum. Einnig mótar 
stefna og gildi Áss styrktarfélags starfið.

Ás styrktarfélag er félag með þjónustu við fatlað fólk og hefur í gegnum árin 
komið á fót umfangsmiklum rekstri. Þá hefur félagið notið velvilja og hafa 
einstaklingar, félagasamtök og fyrirtæki átt drjúgan þátt í að styðja félagið 
til vaxtar. Í dag veitir Ás styrktarfélag hátt á fjórða hundrað manns þjónustu 
í formi búsetu, dagþjónustu og vinnu. Starfsmenn félagsins eru um 560 í 
rúmlega 200 stöðugildum.

Það er mikið gleðiefni að þessum áfanga í ferlinu hafi nú verið náð en búið 
er að úthluta öllum 6 íbúðunum í búsetuþjónustunni á Seltjarnarnesi og er 
áætlað að fyrstu íbúar flytji inn um miðjan apríl næstkomandi.

Þjónustusamningur 
við Ás styrktarfélag 

undirritaður

Þór Sigurgeirsson bæjarstjóri Seltjarnarnesbæjar og Þóra Þórarins
dóttir framkvæmdastjóri Ás.

Vilja grjóthrúguna
í burtu

Grjóthrúga við göngustíg á Snoppu var til umræðu á fundi um hverfis
nefnd ar Sel tjarnarnes bæjar þriðju daginn 7. mars sl. Á fundinum upp lýsti 
starfsmaður nefndar innar um notkun á efni úr hrúgunni í grunn nýrrar 
leikskóla lóðar og í grjótvarnar garða. Af bókunum má sjá að nefndar menn 
vilja hrúguna umsvifa laust í burtu.

Fulltrúar samfylkingar og óháðra lögði fram svohljóðandi bókun. 
,,Fjarlægja ber grjóthrúguna við Kotagranda umsvifalaust. Í fyrsta lagi þá er 
hrúgan staðsett á hluta lands sem samkvæmt landnotkunarflokkum, með 
vísan í reglugerð með Skipulagslögum og Aðalskipulag Seltjarnarness, er 
skilgreint sem opið svæði sem ætlað er undir útivist. Þar með er skýrt að 
ráðstöfun og takmörkun landsins heimilar ekki efnislosun. Í öðru lagi er um 
óleyfisframkvæmd að ræða þar sem beiðni um framkvæmdarleyfi fór ekki 
fyrir skipulags- og umferðarnefnd, enda hefði nefndinni verið óheimilt að gefa 
út slíkt leyfi, samkvæmt framangreindri reglugerð, þar sem það samrýmist 
ekki stefnu um landnotkun í samþykktu Aðalskipulagi Seltjarnarness. Því 
brýtur bærinn með staðsetningu hrúgunnar í besta falli í bága við eigin yfir-
lýsingar en í versta falli við lög. Í þriðja lagi er um stórt öryggismál að ræða. 
Grjóthrúgan er staðsett við göngu og hjólaleið á einu helsta útivistarsvæði 
höfuðborgarsvæðisins og ekki afgirt með þeim hætti að af henni geti ekki 
hlotist skaði, en með því er bærinn einnig að bregðast skyldum sínum við 
almenning. Í Aðalskipulagi er heimild fyrir því að geyma grjót og annað hreint 
efni tímabundið innan athafnasvæðis bæjarins án þess að sérstakt leyfi þurfi 
til. Mælst er til þess að efnið verði fært þangað strax og samhliða verði svæðið 
á Kotagranda fært til fyrra horfs.“ 

Hannes Tryggvi Hafstein lagði fram svohljóðandi bókun. ,,Undirritaður 
krefst þess að óflokkuðu grjóti- og jarðvegsúrgangi sem komið var fyrir síðasta 
haust á hverfisvernduðu svæði við göngustíginn á Kotagranda og Snoppu á 
vestursvæðum Seltjarnarness verði fjarlægt hið fyrsta. Bæta þarf samskipti og 
vinnubrögð með formlegum afgreiðslum fagnefnda áður en samþykki er veitt 
m.a. fyrir losun jarðvegsúrgangs í sveitarfélaginu utan skilgreindra svæða.“
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Auglýsingasími:
511 1188

hreinsum
fyrir þig

við 

Ægisíðu 115 - Sími 552 4900
hradi@fatahreinsun.is 

HRAÐI fatahreinsun

www.fatahreinsun.is 

Alhliða fatahreinsun og þvottahús síðan 1966

Íbúðakjarninn 
tekinn í notkun

Nú líður að opnun nýs íbúða
kjarna á Seltjarnarnesi fyrir fatlað 
fólk, en fyrirhugað er að fyrstu 
íbúarnir flytji inn í apríl næst
komandi. Fyrsta skóflustungan 
var tekin í desember 2021 og er 
afhending húsnæðisins fyrirhuguð 
um mánaðamótin mars/apríl. 

Húsnæðið er með sex íbúðum 
og starfsmannarými og er heildar-
stærð þess um 553 m2. Íbúðirnar 
eru í eigu Seltjarnarnesbæjar en 
rekstraraðili er Ás styrktarfélag 
sem sér jafnframt um þjónustu 
við íbúa. Húsið er um hverfisvænt 
og rekstrarlega hagkvæmt og 
fellur vel að náttúrulegu umhverfi 
Valshúsahæðar. Íbúðirnar eru hinar 
glæsilegustu og sniðnar að þörfum 
tilvonandi íbúa. 

Frá því að málaflokkur fatlaðs 
fólks fluttist frá ríki til sveitar-
félaga hafa kröfur til þjónustunnar 
og skyldur þjónustuaðila í lögum 
og reglugerðum aukist verulega, 
til að mynda eru auknar kröfur 
varðandi húsnæði. Í reglugerð um 
húsnæðisúrræði fyrir fatlað fólk 
eldra en 18 ára segir meðal annars 
að markmið hennar sé að fatlað 
fólk geti búið í viðeigandi húsnæði 
í samræmi við þarfir sínar meðal 
annars vegna fötlunar. Við getum 
svo sannarlega verið stolt af því að íbúðakjarninn fyrir fatlað fólk er orðinn 
að veruleika á Seltjarnarnesi.

Hildigunnur Gunnarsdóttir, formaður fjölskyldunefndar 
og Þór Sigurgeirsson, bæjarstjóri.

Húsnæðið er glæsilegt að innan 
sem utan.

Nýr verkefnastjóri 
frístunda- og 

forvarnastarfs
Ása Kristín Einarsdóttir 

hefur verið ráðin verkefnastjóri 
frí stunda og forvarnastarfs 
hjá Seltjarnarnesbæ. Um er að 
ræða nýtt starf hjá bænum og 
snýr að forvarnarstarfi fyrir alla 
aldurshópa sem og þátttöku í 
starfsemi félagsmiðstöðvar og 
ungmennahúss.

Ása Kristín var valin úr hópi 
öflugra umsækjenda en hún 
er menntuð í tómstunda- og 
félagsmálafræðum og hefur starfað 
við frístunda- og félagsmiðstöðvar 
í meira en áratug. Meðal annars 
veitti hún félagsmiðstöðinni 
Tjörninni forstöðu árin 2016 til 
2019, starfaði sem fjölmenningar-
fulltrúi frí stundamála hjá 
frístunda miðstöðinni Kringlumýri 
auk þess að hafa veitt Tónabæ 
forstöðu frá árinu 2020.

Verkefnastjóri frístunda- og 
forvarnarstarfs er nýtt starf hjá 
Seltjarnarnesbæ, en helstu verkefni 
þess eru skipulagning og eftirfylgni 
við forvarnarstarf fyrir alla aldurs-
hópa í sveitarfélaginu og þátttaka 

í starfsemi félagsmiðstöðvar og 
ungmennahúss. Forvarnafræðsla 
í samstarfi við hagsmunaaðila um 
forvarnarstarf í sveitar félaginu, s.s. 
skóla, félagsmiðstöð, frístunda-
heimili, foreldrafélög, íþróttafélag 
og fjölskylduþjónustu heyrir til 
starfsins, sem er mjög fjölþætt. 
Seltjarnarnesbær býður Ásu 
Kristínu velkomna til starfa.

Ása Kristín Einarsdóttir.

Hildigunnur 
Gunnarsdóttir.

Þór 
Sigurgeirsson.

Búsetukjarninn er hannaður af Önnu Margréti Hauksdóttur arkitekt 
og Pétri Jónssyni hjá AVH samkvæmt hugmyndafræðilegum áherslum 
Áss styrktarfélags.

www.systrasamlagid.iswww.systrasamlagid.is



Viðburðinum verður streymt á fésbókarsíðu Seltjarnarneskirkju.
Hin vinsælu sunnudagserindi í kirkjunni verða haldin fram á vor. Þau hefjast kl. 10 og lýkur fyrir 
upphaf guðsþjónustu kl. 11. - Fyrirlesarar, efni þeirra og aðrir atburðir framundan eru sem hér segir:

26. mars   FRÆÐSLUMORGUNN kl. 10 – Tímamót í Skálholti – Sr. Kristján Björnsson, vígslubiskup.
28. mars   STUND FYRIR ELDRI BÆJARBÚA kL. 12 – Ómar Ragnarsson kemur í heimsókn.
                  Sungið og trallað með Hafnfirðingum.
2. apríl      FRÆÐSLUMORGUNN kl 10 – Rithöfundurinn og faðirinn Kristmann Guðmundsson –
                  Hrefna Kristmannsdóttir, prófessor emeritus minnist föður síns.
3. apríl      PÁSKAEGGJABINGÓ kl. 19:30 í safnaðarheimilinu.
6. apríl      SKÍRDAGUR – Máltíð í safnaðarheimilinu kl. 18 – Fólk þarf að skrá þátttöku sína fyrirfram í
                  síma 561 1550 / 899 6979.
9. apríl      PÁSKADAGUR – Hátíðarmessa kl. 8 árdegis. Boðið upp á hátíðarveitingar í safnaðarheimilinu  
                  eftir athöfn. Helgistund á Seltjörn kl. 11.

PASSÍUSÁLMAR Í SELTJARNARNESKIRKJU
á Föstudaginn langa 7. apríl 2023

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
Auður Hafsteinsdóttir (fiðla)

Friðrik Vignir Stefánsson (orgel).

Verum öll skráð í Þjóðkirkjuna -- og tryggjum þannig að sóknargjöld renni til kirkjustarfsins hjá okkur.
    Leiðbeiningar um skráningu fást á alnetinu: https://kirkjan.is/kirkjan/skraning-i-kirkjuna/
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Viðtal við Magnús ErlendssonViðtal við Magnús Erlendsson

M agnús Erlendsson fyrrum 
bæjarfulltrúi á Seltjarnarnesi 
spjallar við Nesfréttir að 
þessu sinni. Magnús er á 
nítugasta og þriðja aldursári. 

Er vel ern og býr í húsi sínu við Sævargarða. 
Magnús er Reykvíkingur að ætt og uppruna. 
Fæddur á Njálsgötu 10 klukkan tíu árdegis þann 
10 maí 1930. Hann segir 10. maí merkisdag 
fyrir margra hluta sakir. Þar vísar hann meðal 
annars til þess að Bretar gengu hér á land og 
hersettu landið 10 maí 1944. Magnús tengist 
Bretlandi. Hann sótti þangað nám sem ungur 
maður á þeim tíma sem fátíðara var en í dag að 
menn færu til náms erlendis. Hann fékk áhuga 
á Winston Churchill, stjórnmálamanninum 
sem stýrði Bretlandi á tíma annarrar 
heimsstyrjaldarinnar sem jafnan hefur verið 
kölluð hin síðari og er enn þann dag í dag einn 
þekktasti stjórnmálamaður heimsveldisins 
breska. Magnús á fjölda bóka um Churchill 
og tímabil hans í breskum stjórnmálum og 
átti um tíma í bréfasambandi við yngstu dóttur 
hans Mary Soames. Hann nefnir börn hans 
Randolp, Sara, Margot, Diana og Mary. Kann 
sögu þeirra sem sum er þyrnum stráð einkum 
vegna alkóhólisma og of langt yrði að rekja hér.  

 
Eftir að Magnús kom frá námi í London hóf 

hann störf hjá heildverslun Björgvins Schram 
og starfaði þar til þess að hann setti eigið 
verslunarfyrirtæki á stofn. Hann gekk í hjónaband 
með eiginkonu sinni Ingibjörgu Bergsveinsdóttur 
á jónsmessu 1953. Ingibjörg lést fyrir tveimur 
árum. Hún lét að sér kveða ekkert síður en 
eiginmaður hennar. Var einn af stofnendum 
og síðar heiðursfélagi Soroptimistaklúbbs 
Seltjarnarness. Í eftirmælum um hana er tekið 
fram að hún hafi búið að fjölþættri reynslu eftir 
að hafa rekið fyrirtæki, ritstýrt blaði, starfað að 
sveitarstjórnarmálum og alið upp börn. Magnús 
sýnir komumanni mynd af þeim hjónum tekna á 
afmælisdegi hans fyrir all nokkrum árum og lætur 
hugann síðan reika til baka. Til upphafsáranna og 
rifjar upp upphaf kvæðis Jónasar Hallgrímssonar 
Ferðalok þar sem segir.

 

„Háa skilur hnetti

himingeimur,

blað skilur bakka og egg.

En anda, sem unnast,

fær aldregi

eilífð að skilið.“
 
Að vitna í þessar ljóðlínur segir meira en mörg 

orð um sögu þeirra hjóna.
 

Áttum við að flytja á þennan rokrass
Talinu víkur að Seltjarnarnesi. Hvernig á því hafi 

staðið að hjón með sterkan bakgrunn í Reykjavík 
hafa ákveðið að flytja út á Seltjarnarnes. „Við 
bjuggum fyrstu árin við Rauðalæk. Fjölskyldan 
stækkaði og þegar þriðja barnið var á leiðinni 

fórum við að huga að stærra húsnæði. Ég hafði 
samband við fasteignasala sem ég kannaðist við 
og hann hélt að auðvelt yrði finna íbúð fyrir okkur. 
Það fór þó á annan veg. Eftir umtalsverða leit kom 
í ljós að við gætum fest kaup á fjögurra herbergja 
íbúð með suðursvölum á Seltjarnarnesi. Okkur 
leist ekkert á það í upphafi. Áttum við að flytja út 
á þennan rokrass sem heitir Seltjarnarnes. Þetta 
lenti með því að við festum kaup á þessari íbúð 
og á árinu 1963 vorum við orðnir Seltirningar. 
Á þeim tíma voru ekki margar leiðir til og frá 
Seltjarnarnesi. Eingöngu var um Nesveginn að 
ræða. Þá var enginn ökuleið um Eiðisgrandann. 
Þá voru öskuhaugar Reykjavíkurborgar þar sem 
aðalökuleiðin er nú.“

 

Hringdi bjöllunni hjá Sigurgeir
„Eftir skamman tíma á Seltjarnarnesi 

hugkvæmdist mér að ganga í Sjálfstæðisfélagið 
á Nesinu,“ segir Magnús sem var ákvörðun er 
átti eftir að setja mikinn svip á líf hans. „Ég vissi 
hvar hreppsnefndarmaður sjálfstæðismanna 
bjó. Ég rölti yfir til hans og hringdi dyrabjöllunni 
hjá honum. Þegar hann kom til dyra bar ég upp 
erindið sem var að skrá mig í félagið. Þessi maður 
var Sigurgeir Sigurðsson sem síðar var bæjarstjóri 
á Seltjarnarnesi í áratugi.“ Þarna upphófst 
samstarfs Magnúsar og Sigurgeirs og vinátta sem 
stóð á meðan báðir lifðu. „Ég man þegar Sigurgeir 
var ráðinn sveitarstjóri eins og það hét þá. Auk 
okkar Sigurgeirs voru Snæbjörn Ásgeirsson og 
Karl Bergmann Guðmundsson í bæjarstjórninni. 
Þegar rætt var um hver ætti að vera sveitarstjóri 
færðust bæði Snæbjörn og Karl undan því. 
Snæbjörn kvaðst vera með eigið fyrirtæki og 
Karl kvaðst starfa í Landsbankanum. Sigurgeir 
sagðist hins vegar bara vera sölumaður hjá KR 
Kristjánssyni. Hann gæti svo sem reynt að vera 
sveitarstjóri. Sigurgeir flutti ásamt Sigríði Gyðu 
eiginkonu sinni á Seltjarnarnes árið 1957 og var 
kjörinn í hreppsnefndina árið 1962. Þremur árum 
síðar var hann orðinn sveitarstjóri og í framhaldi 
bæjarstjóri frá árinu 1974. Sigurgeir er með 
lengstan starfsferil sem sveitar- og bæjarstjóri en 
hann sat í bæjarstjórn á Seltjarnarnesi í samtals 
40 ár þar til að hann lét af embætti árið 2002.“

Hugsjónir rætast 
og þá mun aftur morgna

Magnús Erlendsson heima í stofu við 
Sævargarðana.

- segir Magnús Erlendsson í spjalli við Nesfréttir
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Vorum ekki alltaf 
sammála

Magnús viðurkennir að þeir 
Sigurgeir hafi ekki verið sammála 
um hvert einasta mál sem kom 
upp og stundum deilt en það hafi 
aldrei haft áhrif á vináttu þeirra. 

„Sigurgeir hringdi í mig tveimur 
dögum áður en hann dó,“ segir 
Magnús og minnist félaga síns með 
eftirsjá og virðingu. ” Og hann bætir 
síðan við. ”Við íhaldsmenn höfum 
haldið meirihluta í bæjarmálum 
hér í 62 ár. Ég held að það sé 
einsdæmi. Að hvergi hafi sama 
stjórn málaaflið haldið hreinum 
meirihluta í sveitarstjórnarmálum 
svo lengi. Ég hafði alltaf þá stefnu 
að við værum með lægstu opinberu 
gjöldin á íbúana og hefðum nóg af 
opnum svæðum. Við þetta hefur 
verið staðið í sex áratugi.” Magnús 
er harður á að aldrei verði byggt á 
vestursvæðunum á Seltjarnarnesi. 

”Nú eru verið að byggja yfir allt að 
500 manns úti við Gróttu. Þegar það 
verður fullklárað verður aldrei byggt 
meira á Seltjarnarnesi. Þá verður 
Seltjarnarnes fullbyggt með um eða 
liðlega fimm þúsund íbúum,” segir 
Magnús og leggur áherslu á orðin. 

Jón G. Tómasson 
að telja stjörnur

”Gamall vinur minn Jón G. 
Tómasson var sveitarstjóri áður 
en Sigurgeir tók við. Hann sagði 
einhverju sinn við mig að stundum 
hafi verið lítið að gera að á 
sveitarskrifstofunni sem var í gamla 
Mýrarhúsaskóla. Hann hafi tekið 
upp á því að horfa út um gluggann 
og farið að telja stjörnur. Ég veit ekki 
hvort hann sagði þetta í gríni. Jón 

var lengi formaður stjórnar SPRON. 
Þegar sparisjóðurinn opnaði 
útibú á Seltjarnarnesi kom í minn 
hluta að bjóða sparisjóðsfólkið 
velkomið. Þá sagðist ég vona að 
þau væri ekki komin til þess að telja 
stjörnur. Þau ætti að telja peninga. 
Eftir að ég hafði verið nokkur ár í 
hreppsnefndinni barst okkur til 
eyrna að Reykjavíkurborg vildi 
innlima Seltjarnarnes. Ég brá við 
og ræddi meðal annars við ágæta 

menn. Matthías Á. Mathiesen og 
Ólaf G. Einarsson. Þetta varð ekki 
að veruleika og kaupstaðarréttindin 
voru fengin 1974. Þegar við fluttum 
á Seltjarnarnes voru um 1700 íbúar 
þar. Á meðan Nesið var hreppur 
var hreppstjóri hér. Guðmundur 
Illugason gegndi því embætti og 
sumir gárungar uppnefndu hann. 
Drógu uppnefnið af föðurnafninu 
og kölluðu hann Íllason. Lárus 
Salómonsson var lögreglumaður 
og einnig Ingimundur Helgason."

 

Skrifaði fyrir Bessa 
og Gunnar

Magnús kveðst oft hafa fengið 
það hlutverk að vera veislustjóri. 

„Einhverju sinni kom mér til hugar 
að yrkja þekktan kviðling Þórbergs 
Þórðarsonar um Seltjarnarnesið 
upp á nýtt til að fara með á 
samkomu. Upphaf visnagjörðar 
Þórbergs er svona.

 
Seltjarnarnesið er lítið og lágt.
Lifa þar fáir og hugsa smátt.
Aldrei líta þeir sumar né sól.
Sál þeirra er blind eins og klerkur á stól.

Framhald á bls. 12. 

Mikið fjölmenni var viðstatt vígsluathöfn hjúkrunarheimilisins sem var 
eitt af óskabörnum Magnúsar.

Góð þjónusta  /  Fagljósmyndun  /  Sanngjörn söluþóknun
Ykkar menn á Nesinu

Ólafur  
Finnbogason
lögg. fasteignasali
Sími: 822 2307
olafur@miklaborg.is

Páll  
Þórólfsson
lögg. fasteignasali
Sími: 893 9929
pall@miklaborg.is

Ertu í hugleiðinugm um að minnka 
eða stækka við þig?
Erum með kaupendur og seljendur 
óskráðra eigna sem skoða skipti. 
Hafðu samband og fáðu frítt  
skuldbindingalaust verðmat.
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Hjá mér hljómaði þetta svona.

Seltjarnarnesið er fagur og frítt.
Frábært af fólki er hefur ey skítt.
Sólin þar geislar með miklum glans.
Vinstri menn hafa þar engan sjans.
 
Allir þar búa á eignarlóð.
Afkoma manna er feiknar góð.
Á kvöldin heyrast þar kynja hljóð.
Krökkum þar fjölgar af miklum móð.

Þetta gerði lukku og ég held 
að það hafi orðið til þess að ég 
náði fyrsta sæti í prófkjöri á eftir.“ 
Magnús hafði greinilega gaman af 
að segja frá þessu en færri vita að 
hann stundaði og hafði gaman af 
að semja skemmtiefni. Einhverju 
sinni sendi hann brag til Svavars 
Gests sem þá stjórnaði vinsælum 
skemmtiþætti á sunnudagskvöldum 
í Ríkisútvarpinu. Nokkru síðar var 
Magnús ásamt fleirum á skemmtun 
á Hótel Sögu um helgi. Hljómsveit 
Svavars Gests var að spila. Magnús 
kvaðst hafa komið að máli við Svavar 
og spurt hann hvort hann skuldaði 
sér ekki eitthvað. Svavar hafi kváð 
við. Hann vissi ekki hver skrifaði 
pistilinn sem hann fékk sendan. „Ég 
setti bara Mangi undir en ekki fullt 
nafn. Svavar borgaði eitthvað fyrir 
þetta.“ En Magnús gerði talsvert af 
því að skrifa gamanefni. „Ég skrifaði 
pistla fyrir Bessa Bjarnason og 
Gunnar Eyjólfsson þegar þeir voru 
að skemmta. Þetta fór því víðar en á 
kvöldskemmtunum á Seltjarnarnesi.“

Söng ítalskan ástarsöng á 
frummálinu

Magnús hefur alltaf verið 
söngelskur. Hann átti sæti í 
útvarpsráði um tíma. Á þeim árum 
hættu nokkrir í ráðinu sem höfðu átt 
sæti þar um talsverðan tíma. Mikið 
kveðjuhóf var haldi í Þingholti í Hótel 
Holti. Eitthvað var hnippt í mig um 
hvort ég ætlaði að segja einhver orð. 
Ég hafi ekki hugsað mér það. Árni 
Björnsson þjóðháttafræðingur var í 
útvarpsráði fyrir Alþýðubandalagið 
og ákveðið var að hann héldi ræðu 
í samkvæminu. Á meðan hann var 
að tala hugsaði ég með mér að ekki 
væri hægt að láta þennan komma 
eiga síðasta orðið. Þegar hann hafði 
lokið máli sínu stóð ég upp og söng 
ítalskan ástarsöng á frummálinu. 
Ég var spurður hvar ég hefði lært 
að syngja. Ég hef aldrei lært að 
syngja. Hef bara gaman af söng. 
En þegar ég var við nám í London 

eignaðist ég hljómplötu með 
ítalska söngvaranum Benjamino 
Gili. Ég hlustaði mikið á hana og 
lærði sum lögin. Þarna kom ég 
einhverjum á óvart.”

Hitaveitan hefur gefið 
meira en flest annað

”Seltjarnarnesið var ekki tengt við 
hitaveitu Reykjavíkur. Var því eitt af 
köldu sveitarfélögunum. Við sáum 
enga framtíð í því. Við byrjuðum 
að láta bora í von um að finna heitt 
vatn. Fyrstu tilraunir við að bora 
fyrir heitu vatni á Seltjarnarnesi fóru 
fram árið 1965. Í fyrstu var borað 
grunnt en hátt hitastig vatnsins 
kom mönnum strax á óvart. Einn 
daginn kom upp gusa af sjóðheitu 
vatni. Þessi hitaveita hefur gefið 
okkur meira en flest annað.”

Hugsjónir rætast
Eitt af því sem Magnús 

lagði áherslu á var að byggja 
hjúkrunarheimili á Seltjarnarnesi. 

”Á mínum fyrsta fundi í bæjarstjórn 
lagði ég fram tillögu að við 
Seltirningar færum að hugleiða 
byggingu hjúkrunarheimilis. 
Félagar mínir samþykktu þetta en 
gerðu hálfgert grín að mér. Hvað ert 
þú farinn að hugsa um elliheimili. 
Við erum allir svo ungir. Svona 
langt nær saga Seltjarnar aftur. 
Og loksins er hún komin. Fyrsta 
skóflustungan að hjúkrunarheimili 
var tekin í júní 2014 í framhaldi af 
því að Seltjarnarnesbær úthlutaði 
ríkinu lóð að Safnatröð 1. Heimilið 
var síðan tekið í notkun með 
formlegum hætti 2. febrúar 2019. 
Konan mín naut umönnunar þar 
eftir að heilsa hennar fór að gefa sig. 
Ég fer þangað á morgnana og dvel 
fram eftir degi. Þar hitti ég gamla 
félaga sem ég get spjallað við og 
borðað með í hádeginu. En ég bý 
enn heima. Ég segist stundum vera í 
pössum eins og börnin. Gott að geta 
gantast aðeins með þetta. En þetta 
er frábært fyrirkomulag fyrir mig 
sem er orðin einn. Ég segi stundum 
að ef ég ætti ekki börnin mín og 
barnabörnin væri lífið tómlegt. Einn 
af ókostum þess að verða svona 
gamall er hvað margir eru farnir á 
undan manni. Þeim fækkar alltaf 
sem ég get hringt í. Þegar ég lít yfir 
farin veg er margs að minnast. Flest 
er ánægjulegt. En þegar ég dreg 
þetta saman í eina setningu gæti 
hún hljóðað svona. Hugsjónir rætast 
og þá mun aftur morgna.”

„Þessi hitaveita hefur gefið okkur meira en flest annað,” segir Magnús.

Framhald af 
bls. 10 og 11. 

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!

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

Útfararþjónusta
í yfir 70 ár
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Nýlokið er þjóðfundi um framtíð skólaþjónustu 
þar sem ýmsum haghöfum, meðal annars starfsfólki 
á sviði leik-, grunn- og framhaldsskóla, var boðið 
að koma til að ræða niðurstöður samráðs um ný 
heildarlög um skólaþjónustu, varpa ljósi á álitamál 
og leita lausna í sameiningu. Fyrr í haust kynnti 
mennta- og barnamálaráðherra áform um að leggja 
fram ný heildarlög um skólaþjónustu á ráðstefnu 
sem haldin var um áformin og samráð um þau. Í 
framhaldinu var sett á laggirnar samráðsferli við 
fjölbreyttan hóp haghafa sem þátt tóku í rafrænum 
samráðsfundum í desember. 

Í niðurstöðum úr því ferli kom fram að töluverður 
samhljómur er meðal ólíkra haghafa um áherslur 
og heildarsýn á skólaþjónustu á Íslandi þótt eftir 
standi nokkur mikilvæg málefni sem þarfnast 
úrlausnar. Þar kom meðal annars fram að veita 
þurfi meiri stuðning og ráðgjöf bæði fyrir kennara 
og foreldra og að fagþekking innan skólanna þyrfti 
að vera  fjölbreyttari. Hugtakið skólaþjónusta og 
markmiðin með henni eru ef til vill ekki alveg 
nógu skýr í huga fólks og mismunandi skilningur 
sem lagður er í það. Við getum hugsað okkur að 
það feli í sér stuðning til velfarnaðar við skólann, 
kennara, nemendur og foreldra. Þeirra sem eru í 
aðalhlutverki í skólasamfélaginu. 

Þrepaskiptur stuðningur
Í heildarlögunum um skólaþjónustu er gert 

ráð fyrir að stuðningurinn sé þrepaskiptur. 
Fyrsta þrepið, þar sem við viljum hafa sem flesta 
nemendur, felur í sér að veita kjöraðstæður hvað 
varðar almenna kennslu, forvarnir og skólabrag. 
Að menning skólans efli nemendur og veiti þeim 
vellíðan. Skólinn hvílir á þessum grunni, þar eru 
ræturnar. Þar erum við einnig að horfa á menntun 
kennara, skólaþróun og námskrá. 

Á öðru þrepi er snemmtækur stuðningur sem 
getur til að mynda falist í hagræðingu á umhverfi 
nemandans. Þar er kjörið að stuðningsteymi 
innan skólans vinni saman. Í Kvennaskólanum, 
þar sem undirrituð starfar, vinna saman náms- og 
starfsráðgjafar, sálfræðingur, hjúkrunarfræðingur 
og námstjóri að málefnum er varða nemendur 
sem þurfa sérstakan stuðning sem er jafnvel 
margþættur. Við skiptum með okkur verkum eftir 
faglegri þekkingu og reynslu hvers og eins. Getum 
komið að máli nemanda frá ólíkum hliðum þannig 
að stuðningurinn verði heildstæðari. Ef nemandinn 
er undir 18 ára aldri er farsælast að ná samvinnu 
við foreldra og þeir geta leitað stuðnings og 
ráðgjafar innan skólans. Allir foreldrar geta leitað 
ráðgjafar til að mynda með árangursríkari samskipti 
við barnið sitt. 

Hvað snemmtækan stuðning 
við kennara og skóla varðar 
má hugsa sér einhvers konar 
faglega miðstöð þar sem 
hægt er að leita uppeldis- og 
kennslu fræðilegrar ráðgjafar. 
Ef menning skólans er sterk í 
tengslum við menntun kennara 
og skólaþróun að þá má frekar 
vænta að þessi þáttur ráðist á 
fyrsta þrepinu. 

Þriðja þrepið gerir ráð 
fyrir miklum stuðningi við 
nemendur og að hann komi yfirleitt frá fagaðilum 
með mikla sérþekkingu utan skólans.

Í grunninn þarf samt að skoða hvort og þá hvaða 
þættir skólar geta haft í sínu innra starfi og hvað 
þurfi að sækja utan frá. Hver gildi skólans eru og 
menning, sem eru svo mikilvæg á fyrsta þrepinu. 
Það getur verið mismunandi eftir skólum og 
sveitarfélögum. Þverfagleg samvinna allra aðila 
innan sem utan skóla er lykilatriði til þess að 
stuðla að farsælu skólastarfi og aukinni vellíðan 
allra í skólasamfélaginu. 

Hildigunnur Gunnarsdóttir, menntunarfræðingur 
og náms- og starfsráðgjafi.

Hildigunnur 
Gunnarsdóttir.

Hvað er skólaþjónusta?

Við stækkum
fermingargjöfina
Við gefum fermingarbörnum allt að
12.000 króna mótframlag þegar þau
spara fermingarpeninginn hjá okkur.

Við erum betri saman
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Vel heppnaðir hverfafundir 
á Seltjarnarnesi

Hverfafundir Sjálfstæðisfélags Seltirninga voru 
vel sóttir og skapaðist góð umræða um hin ýmsu 
málefni bæjarins að loknum framsöguerindum. 
Fundirnir voru fjórir og voru haldnir á fjórum 
mismunandi stöðum með það fyrir augum að fólk 
gæti gengið á fundarstað. Markmið fundanna var 
að gefa íbúum tækifæri til að ræða um sitt nánasta 
umhverfi við bæjarstjóra, bæjarfulltrúa og formenn 
nefnda. Á fundunum var farið yfir helstu áskoranir 
og verkefni bæjarins sem og helstu verkefni nefnda. 

Á fundunum var rætt um fjölmörg mál, bæði 
stór og smá. Þó nokkuð var um beinar ábendingar 

um það sem betur mætti fara í nærumhverfi 
bæjarbúa. Rætt var almennt um ásýnd og umhirðu 
bæjarins og bent á bágt ástand gangstétta, gatna og 
götulýsingar. Góð umræða var um umferðaröryggi, 
áform um borgarlínu, umferðarmál almennt og 
skort á samráði Reykjavíkurborgar um breytingar á 
stofnleiðum Seltirninga. Þá var rætt um flóðavarnir, 
skólamál, byggingu leikskóla og málefni gististaða. 

Bæjarstjóri hefur þegar tekið saman lista yfir 
helstu ábendingar íbúa sem fram komu á þessum 
fundum og mun hann reyna að koma mörgum 
þeirra í umbótaferli við fyrsta tækifæri.

Mikil ánægja var með 
fundina og þær persónulegu 
u m r æ ð u r  s e m  þ a r 
mynduðust. Því er ljóst að 
Sjálfstæðisfélag Seltirninga 
mun þróa þetta form funda 
enn frekar og gera að árlegum 
viðburði. 

Örn Viðar Skúlason,
formaður Sjálfstæðisfélags 
Seltirninga

Örn Viðar 
Skúlason.

Leikskóli Seltjarnarness 

Innritun fyrir skólaárið 2023-2024 
 

    

 

Innritun barna fyrir skólaárið 2023-2024 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 

 

 

 

Leikskóli Seltjarnarness 

Innritun fyrir skólaárið 2023-2024 
 

    

 

Innritun barna fyrir skólaárið 2023-2024 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 

 

 

 

Leikskóli Seltjarnarness 
Innritun fyrir skólaárið 2023-2024 

    

Innritun barna fyrir skólaárið 2023-2024 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 2023-2024 

 

Innritun barna fyrir skólaárið 2023-2024 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 Selma Birna Úlfarsdóttir, 

leikskólastjóri, selma.b.ulfarsdottir@seltjarnarnes.is. 

Skólaskrifstofa Seltjarnarnesbæjar 

 

Frá hverfafundum Sjálfstæðisfélags Seltirninga.
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Netverslun: 
systrasamlagid.is

Sjá nánar á facebook.com/Systrasamlagidwww.borgarblod.is

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

Sverrir Einarsson
S: 896 8242

Jón G. Bjarnason
S: 793 4455

Jóhanna 
Eiríksdóttir

Útfararstofa Íslands
www.utforin.is w Auðbrekku 1, Kópavogi

Útfararstofa Hafnarfjarðar
www.utfararstofa.is w Dofrahellu 9b, Hafnarfirði

Lögð hefur verið fram tillaga að breytingu á deiliskipulagi vegna 
Skólabrautar 1, Suðurstrandar og Hrólfsskálamels.

Samþykkt var á fundi bæjarstjórnar Seltjarnarnesbæjar 22. febrúar 
sl. að auglýsa tillögu að breytingu á deiliskipulagi Suðurstrandar og 
Hrólfsskálamels vegna Skólabrautar 1. Í deiliskipulagstillögunni er lóðin 
stækkuð til austurs og byggingarreitur skilgreindur fyrir færanlegar einnar 
hæðar kennslustofur. Tillagan er auglýst frá og með 15. mars 2023 til og með 
26. apríl 2023 og verður til sýnis á skrifstofu Skipulags- og umhverfissviðs 
Seltjarnarnesbæjar að Austurströnd 1. Einnig má nálgast tillöguna undir 
Skipulag í kynningu á vef Seltjarnarnesbæjar. Eru þeir sem telja sig eiga 
hagsmuna að gæta hvattir til að kynna sér tillöguna. Ábendingum og 
athugasemdum við tillöguna má skila skriflega til skipulagsfulltrúa eða á 
netfangið postur@seltjarnarnes.is eigi síðar en 26. apríl 2023.

Lagt til að 
stækka lóðina

Á skýringarmyndinni má sjá það svæði sem deiliskipulagstillagan 
tekur til.

Skólabraut 1

•  Íslenskur húsasmíðaverkaki 
með íslenskum smiðum.

•  Sérhæfing í gluggaskiptum og glerjun. 
Gæða vottaðir timbur/ál gluggar.

•  Hægt er að fá tilboð í nýja glugga 
ásamt ísetningu í heildarpakka þar sem 
við sjáum um ferlið frá upphafi til enda.

Gluggaskipti 
og glerjun

Hafa samband Kobbi: 845 9596. 
Heimasíða: www.jeiriks.com

Elín Þóra sýnir í 
Gallerí Gróttu

Elín Þóra Rafnsdóttir 
mynd listarkona opnaði mynd
listarsýningu sína Samofið í 
Gallerí Gróttu, laugardaginn 
18. mars. Elín nam myndlist 
í Myndlista og handíðaskóla 
Íslands á árunum 1976 til 1978, 
í Konunglegu listaakademíunni 
í Kaupmannahöfn 1978 til 
1982 og í Bandaríkjunum 
1982 til 1986. Verk hennar 
hafa verið á sýningum víða 
um heim, á einkasýningum og 
samsýningum.

Verkin á sýningunni eru unnin 
með blandaðri tækni; olíu, akrýl, 
vatnslit og bleki og eru þau flest 
óræðar náttúrustemmur og 
landslag þar sem unnið er með 
áferð jarðar, íss og gróðurs. Elín 
sækir sér innblástur í íslenska 
náttúru og útivist svo og í kennslu 
en hún hefur um árabil kennt 
myndlist á framhaldsskólastigi. 
Í verkum sínum dregur hún upp 
óvæntar og óhlutbundnar hliðar 
á landslagi og náttúru og lætur 

tilfinningar og margvíslegan 
efnivið ráða för í sköpunarferlinu. 
Þannig býr hún til óvænt 
sjónarhorn á myndefnið og veitir 
því nýjar víddir.

Sýningu lýkur 15. apríl.

Elín Þóra Rafnsdóttir
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ÚR FÉLAGSSTARFINU:
Viðburðadagskrá félagsstarfs eldri borgara hefur veið fjölbreytt og 

skemmtileg undanfarnar vikur og ýmislegt framundan.  Sameiginleg 
ferð félagsstarfsins og kirkjunnar um miðjan febrúar í Hátíðarsal MR, 
baðstofu iðnaðarmanna og í safnaðarheimili Dómkirkjunnar var vel 
sótt og vel heppnuð. Konrektor MR hélt áhugaverða og skemmtilega 
tölu í hátíðarsalnum. Þaðan var farið í gamla Iðnskólann í Reykjavík 
þar sem safnaðarfólk og kvenfélagskonur Dómkirkjunnar biðu með 
hlaðborð kræsinga, söng og hljóðfæraleik. Heimsóknin endaði í baðstofu 
Iðnaðarmanna sem er að mati gesta falin perla. Gífurlega fallegt handverk 
hvert sem litið er. Sendum okkar bestu þakkir fyrir góðar móttökur. Þess má 
geta að sammælst var um að safnaðarfólk Dómkirkjunnar heimsæki eldri 
borgara á Seltjarnarnesi á haustmánuðum.   

 Í lok febrúar var boðið upp á söngskemmtun í salnum í Kópavogi.  Örn 
Árnason, leikari og Jónas Þórir píanóleikari buðu upp á sýninguna Amor og 
Asninn. Léku þeir og sungu  lög Sigfúsar Halldórssonar, fóru með gamanmál 
og sögur. Algerlega frábær skemmtun að allra mati.    

 Síðasta þriðjudag hvers mánaðar eru svo veitingar og dagskrá fyrir eldri 
borgara  í safnaðarheimili kirkjunnar og þá oftast fenginn einhver gestur sem 
heldur erindi. Að þessu sinni var það Bogi Ágústsson fréttamaður sem hafði 
frá ýmsu að segja og fór um víðan völl. Veitingarnar voru kótilettur í raspi og 
óhætt að segja að allir hafi gert þeim góð skiL.    

GAMAN SAMAN 
Fimmtudaginn 16. mars var samvera í salnum á Skólabraut. Þessi 

skemmtun var mjög vel sótt og salurinn á Skólabraut því þéttsetinn.  
Grillvagninn bauð upp á frábæran mat að venju, lamb og kjúkling með 
tilheyrandi meðlæti. Hljómsveitin Sóló mætti ásamt Garðari Guðmundssyni 
söngvara og það má með sanni segja að þeir hafi haldið upp stuði og 
stemningu eins og þeim einum er lagið.  Allir mættu í sínu fínasta pússi, 
með hatt eða annað höfðuskraut. Lagt var upp með að hafa skemmtilegt, 
borða góðan mat, taka lagið og dansa.  Nokkrir stóðu upp og fóru með 
vísur, brandara og annað skemmtiefni.  Það er óhætt að segja að kvöldið 
hafi  virkilega verið “gaman saman”.

STUND ELDRI BORGARA Í SAFNÐARHEIMILINU OG FÉLAGSVIST 
LIONS Á SAMA DEGI 28. MARS.  

Þriðjudaginn 28. mars er dagskrá  eldri borgara í kirkjunni kl. 13.00. Von er 
á félögum úr starfi eldri borgara  í Hafnarfjarðarkirkju sem eru  að endurgjalda 
heimsóknina sem okkar þátttakendur fóru til þeirra í haust. Boðið verður 
upp léttar veitingar í hádeginu og Ómar Ragnarsson kemur og heldur erindi 
og skemmtir. Friðrik Vignir mætir með nikkuna. Stundinni lýkur svo með 
helgistund í kirkjunni.  Hvetjum fólk  til að fjölmenna og taka þátt .   

 Til stóð að Lions byði upp á félagsvist 14. mars sl. en ákvörðun var tekin 
um að fresta spilakvöldinu um hálfan mánuð og ber því spilakvöldið upp á 
þennan þriðjudag 28. mars kl. 19.00.   Hvetjum fólk til að fjölmenna á báða 
þessa viðburði og taka með sér gesti.  ATH. Fyrirhugað bingó sem stóð til 
að hafa í golfskálanum nú í mars færist yfir á haustönnina.        

PÁSKAEGGJABINGÓ verður í safnaðarheimili kirkjunnar mánudaginn 
3. apríl kl. 19.00. Allir velkomnir og endilega taka með sér gesti. 

Allir aðrir dagskrárliðir eru á sínum stað á sínum tíma samkvæmt gula 
dagskrárblaðinu, en þar sem páskarnir nálgast og fyrsta fimmtudag í apríl 
ber upp á skírdag þá færist félagsvistin til 13. apríl.

Dagskráin birtist alla daga í Morgunblaðinu og inni á felagsstarf mbl.  
Einnig er hægt að nálgast allar upplýsingar í aðstöðu félagsstarfsins á 
Skólabraut 3-5, og í síma 5959147/8939800.

Óskum ykkur öllum gleðilegra páska.

FÉLAGS- OG TÓMSTUNDASTARF 
ELDRI BÆJARBÚA

Það er alvöru íslenskt gluggaveður. 

Sólin skín og himininn er fagurblár 

eins og á tölvuteiknaðri mynd. Ég horfi út um gluggann á sjóinn og 

fjöllin og hugsa með mér að vorið hljóti nú að vera á næsta leiti. En 

þegar ég lít niður og sé fólkið í strætóskýlinu, rauðnefjað og vafið 

löngum treflum með hnausþykkar flíshúfurnar niður í augu rifjast upp 

fyrir mér að það var víst búið að spá níu stiga frosti. Gufustrókarnir út 

úr fólkinu líða upp í loftið og kuldinn er svo harður að ég get næstum 

séð glampa á hann í sólskininu.

Það er ennþá vetur. Endalaus, fallegur vetur.

Þá er gott að halda sig inni og lesa sér til hita og það er mál manna 

að enginn bókmenntagrein ylji betur en ljóð og kveðskapur. Nýlega var 

Alþjóðlegur dagur ljóðsins haldinn hátíðlegur. Þá er víða boðið upp á 

ljóðalestra og bókmenntaviðburði en í fimbulkuldanum sem herjar 

á okkur þessa dagana er skiljanlegt að margir haldi sig heima og sjái 

sjálfir um að lesa, enda er það auðvitað bókmenntaviðburður í sjálfu 

sér í hvert skipti sem ljóðabók er opnuð í heimahúsi.

Ljóðlistin er sammannlegt tjáningarform sem hefur verið notað 

í þúsundir ára í þúsund ólíkum menningarheimum. Það er afar 

persónulegt listform og býr yfir mætti til að opna dyr og tengja fólk 

saman, huga við huga, óháð stað og tíma. 

Robert Frost sagði: 

Það er ljóðlist þegar tilfinning hefur fundið hugsun sína og hugsunin 

finnur sér orð.

Stundum þarf ekki annað en að lesa örfáar línur til að hrekja á 

brott vetrarkuldann með ljóðagaldri. Eins og þessar eftir Tómas 

Guðmundsson:

...

Af bernskuglöðum hlátri strætið ómar,

því vorið kemur sunnan yfir sæinn.

Sjá, sólskinið á gangstéttunum ljómar.

Og hugurinn fyllist af vori. Þetta eru almennileg hugrenningatengsl. 

Orð sem ylja í alvöru, næstum hundrað árum eftir að þau voru fyrst 

sett á blað.

Vorið kemur bráðum. Þangað til skulum við leita þess í ljóðum.

      TRYGGVI STEINN STURLUSON

       Bókavörður á Bókasafni Seltjarnarness

BÓKAÐ MÁL
Ljóðagaldur



Nesfrétt ir 17

www.systrasamlagid.iswww.systrasamlagid.is

Fjölmargar ákvarðanir hafa verið teknar í 
þágu uppbyggingar iðnaðar á Vestursvæðunum 
á Seltjarnarnesi á síðustu árum. Sífellt fleiri og 
stærri reitir eru skilgreindir undir athafnasvæði 
og efnislosun og er starfsemi sú nú orðin ríkjandi 
í umhverfinu. Á sama tíma hafa ákvarðanir í þágu 
vistkerfisins, náttúruverndar og friðlýsingar, lotið 
í lægra haldi. 

Stefnumótun er ferli þar sem við kjörnir 
fulltrúar á Seltjarnarnesi leitumst við að 
setja fram áætlun um hvernig breytingum 
frá núverandi ástandi skuli náð fram og hver 
æskileg eða viðunandi staða sé eftir tilsettan tíma. 
Aðalskipulag Seltjarnarnesbæjar 2015-2033 er 
þannig samþykkt stefnuyfirlýsing bæjarstjórnar 
um landnotkun, samgöngukerfi, umhverfismál 
og þróun byggðar. Því er ætlað að vera stjórntæki 
fyrir okkur kjörna fulltrúa og tryggja góða og 
samræmda ákvarðanatöku. 

Hin raunverulega en óskrifaða stefna í 
skipulagsmálum formgerist hins vegar í 
gegnum þær fjölmörgu ákvarðanir sem teknar 
eru, samhengi þeirra aðgerða og stýringu á 
úthlutun almannafjár. Hrópandi ósamræmi er 
milli gildandi og skrifaðrar stefnu og svo hinnar 
óskrifuðu  stefnu sem birtist í ákvörðunum 
bæjaryfirvalda. Dæmi um slíkt eru ákvarðanir 
um landnotkun á Vestursvæðunum, okkar fallegu 
náttúru- og útivistarperlu, sem ganga í berhögg 
við yfirlýsingar í Aðalskipulagi bæjarins. 

Athafna og efnislosunarsvæði 
Ekkert byggingarleyfi lá til grundvallar þess 

opinbera mannvirkis sem reis öllum að óvörum 
sumarið 2017 á Vestursvæðunum. Athafnasvæði 
áhaldahússins, sem æ síðar hefur verið þyrnir í 
augum bæjarbúa enda klífur það svæðið í tvennt. 
Fyrrum umhverfisnefnd lagðist með öllu gegn 
framkvæmdinni þegar upp um hana komst. Þá 
samþykkti fyrrum skipulagsnefnd með semingi 
stöðuleyfis til eins árs í senn en með síðustu 
framlengingu fylgdi bókun þess efnis að finna 
þyrfti starfseminni framtíðarstaðsetningu. Í dag 
er stöðuleyfið runnið út og engin hreyfing er á 
málinu.

Að baki ákvörðuninni um að skilgreina land 
á Vestursvæðunum og notkun þess undir 
athafnasvæði liggur það sjónarmið að umrætt 
svæði hafi þegar verið raskað og nýtt til svipaðra 
þarfa í nokkur ár þ.e. fyrir garðyrkjuna. Var sú sýn 
staðfest í Aðalskipulaginu sem samþykkt var árið 
2015 og með tilheyrandi breytingum árið 2017. 
Í skipulagslýsingu með nýju athafnasvæði voru 
settir skilmálar um að dregið yrði úr sjónrænum 
áhrifum þess eins og kostur væri t.d. með því 
að lækka svæði áhaldahússins, skerma það af 
með mönum og trjágróðri auk annarra leiða 
sem þekkjast í landslagsmótun og byggingarlist. 

Mannvirkið sem reis var ekki á nokkurn hátt í 
samræmi við skilmála.

En það er ekki allt. Hámarksrúmmál var nýtt 
og því var mannvirkið sem reis mun stærra en 
svæðið sem áður hafði verið raskað. Þá var gengið 
einu skrefi lengra og sérstakt efnisslosunarsvæði 
afmarkað til viðbótar við enda athafnasvæðisins. 
Heimild fyrir efnislosunarsvæði var samþykkt 
með breytingu á Aðalskipulaginu árið 2017. 
Samkvæmt skilmálum var heimildin tímabundin 
og átti efnislosunarsvæðið að víkja í síðasta lagi 
árið 2021. Þá átti að færa svæðið til fyrra horfs og 
móta með þeim hætti að ásýnd þess og vistkerfi 
yrðu aftur hluti af heildarásýnd menningar- og 
búsetulandslagsins sem fyrir var. Við ekkert af 
þessu hefur heldur verið staðið!

Efast má einnig um hvort mannvirkið 
standist öryggiskröfur. Þar sem ekki var gefið út 
byggingarleyfi fyrir framkvæmdinni, lágu engin 
hönnunargögn fyrir. Þar af leiðandi var öryggi 
mannvirkisins ekki ávarpað. En við vitum að 
þar sem bratti er mikill, þarf að huga að öryggi 
barna og annarra vegfarenda. Sé hægt að klifra 
upp á mönina og ganga út að brún kantsins 
eins og hér er tilfellið,  þá þarf ávallt að vera 
handrið eða önnur fyrirstaða til að verja fólk 
falli. Ekki er loku fyrir það skotið að niðurstöður 
öryggisúttektar yrðu á þann veg að loka þyrfti 
svæðinu af öryggisástæðum!

Samfélagsþjónusta 
og safnastarfsemi

Samkvæmt gildandi deiliskipulagi Vestur-
svæðanna fellur svæðið umhverfis Nesstofu, 
Vesturtún, Krókadíll og Hestastykki að 
Bakkagranda, þ.e. öll svæði sem ekki eru 
friðlýst eða á náttúruminjaskrá, undir ákvæði 
hverfisverndar. Það felur í sér að vernda þarf 
sérkenni svæðisins sérstaklega.

Minna en steinsnar frá athafna- og 
efnislosunarsvæðinu er skilgreint svæði fyrir 
safnastarf og þjónustustofnanir. Þar er verið 
að undirbúa hús þess sem eitt sinn átti að 
verða Lækningaminjasafn, undir starfsemi 
Náttúruminjasafns Íslands. Safnið er eitt þriggja 
höfuðsafna landsins en hlutverk þess er að 
varpa ljósi á sögu náttúru landsins, nýtingu 
náttúruauðlinda, náttúruvernd og loks samspil 
manns og náttúru. 

Sótt var um stækkun á húsinu neðanjarðar, 
svo betur mætti rúma starfsemina, með opnun 
út á norðurtúnið í Nesi. Umhverfisnefnd tók 
almennt jákvætt í stækkun hússins en vildi 
skoða nánar ytri áhrif opnunarinnar. Það var 
ekki gert og því lagðist nefndi því í samræmi við 
hlutverk sitt gegn útfærslunni. Í bókun hennar er 
fyrst og fremst þó deilt á bæjaryfirvöld og tekið 

fram að stórlega megi efast 
um stefnufestu þeirra þegar 
kemur að því að varðveita 
Vestursvæðin. Fordæmin 
væru sannarlega til staðar og 
traustið lítið sem ekkert. 

Skipulagsnefnd samþykkti 
hins vegar stækkunina í 
samræmi við sitt hlutverk 
því andstætt athafna- og 
efnislosunarsvæðinu þá 
var tillagan í samræmi við gildandi skipulag og 
lýsingar. Nefndin bókaði auk þess að tillagan væri 
staðarprýði sem tæki tillit til umhverfisþátta og 
náttúrugæða svæðisins. Hún væri hógvær í 
landslaginu, breytti ekki fegurð svæðisins og 
gæfi til kynna að náttúran og fjölbreytt lífríki 
nyti forgangs og virðingar umfram mannsins 
virki og verk. 

Við fyrstu sýn virðist sem svo að nefndirnar 
hafi þar mælt gegn hvor annarri. En í raun voru 
þær á sama máli, því úr bókunum beggja nefnda 
má lesa höfnun á núverandi staðsetningu, ásýnd 
og útfærslu athafna- og efnislosunarsvæðisins. 
Afgreiðsla og bókun beggja nefnda sneri að því 
að virða ætti svæðið, náttúruna og vilja bæjarbúa 
um varðveislu og vernd hennar.

Núllstilling náttúrunnar
Við stjórnmálamenn höfum það hlutverk að 

taka ákvarðanir. Það er óumflýjanlegt að sumar 
þeirra eru betri en aðrar og einstaka ákvarðanir 
hreinlega vondar. Í baksýnisspeglinum má sjá að 
uppbygging athafna- og efnislosunarsvæðisins 
mitt í náttúru Vestursvæðanna var vond ákvörðun. 
Slík starfsemi á ekki samleið með annari notkun 
sem íbúar hér á Nesinu eru sammála um að eigi 
að vera ríkjandi. 

Áhrif athafnasvæðisins á ásýnd og landslag eru 
veruleg þar sem Vestursvæðið er að mestu óbyggt 
og ósnortið svæði. Taka þarf ákvörðunina upp, 
og kanna til hlítar tækifærin sem felast í útboði á 
þjónustunni og efnislosun og/eða samstarfi við 
önnur sveitarfélög í þessum efnum. Skoða þarf 
einnig til hlítar aðra framsæknari möguleika 
sem fela í sér tækifæri til að halda starfseminni 
innan bæjarmarkanna svo sem eins og byggingu 
áhaldahúss undir Plútóbrekku en mannvirki sem 
greypt eru inn í hóla, hæðir eða fjöll, að hluta til 
eða öllu leiti, eru þekkt um allan heim. 

Við þurfum að vera stórhuga og hugsa af leikni 
til að finna framtíðarlausnir. Við höfum ekki efni 
á öðru! 

Karen María Jónsdóttir
1. varabæjarfulltrúi Samfylkingar og óháðra

Karen María 
Jónsdóttir.

Átök og endurheimt
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Pétur Theodór á láni Pétur Theodór á láni 
til Gróttutil Gróttu
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Aron Bjarki spilar með Aron Bjarki spilar með 
Gróttu í sumarGróttu í sumar

Aron spilar í hjarta varnarinnar 
og hefur nú þegar látið til sín taka á 
æfingasvæðinu þar sem reynsla hans og 
leiðtogahæfileikar hafa nýst liðinu og 
teyminu vel,“ segir í frétt um Aron í frétt 
á miðlum knattspyrnudeildar Gróttu.

Aron Bjarki er 33 ára gamall en hann 
er frá Húsavík og uppalinn Völsungur, en 
hann lék í fjölda ára með KR-ingum í efstu deild. Hann á að baki 146 leiki 
í efstu deild en í fyrra lék hann með ÍA. Hann spilaði 128 leiki og skoraði 
8 mörk fyrir KR í A-deildinni. „Ég er mjög hamingjusamur að vera búinn 
að skrifa undir samning við Gróttu. Ég hlakka mikið til að leggja mitt af 
mörkum og hjálpa félaginu á alla þá vegu sem ég get til að ná markmiðum 
sínum í þessu spennandi verkefni sem er í gangi á Seltjarnarnesi,“ sagði 
Aron í viðtali við á miðlum knattspyrnudeildar Gróttu.

Hressar og kátar Gróttustelpur í 5., 6. og 7. flokki kvenna skelltu 
sér á GeoSilica mót Keflavíkur helgina 24.25. febrúar.   Grótta fór 
með þrjú lið úr 5. flokki kvenna, sex lið úr 6. flokki kvenna og þrjú lið 
úr 7. flokki kvenna. 

Hvert lið spilaði fimm leiki á mótinu og fékk að síðasta leik loknum 
medalíu og pizzuveislu. Stelpurnar stóðu sig ótrúlega vel og var góð blanda 
af baráttu og gleði við völd.

Grótta með 12 lið Grótta með 12 lið 
á GeoSilicamótiá GeoSilicamóti

Knattspyrnudeild Gróttu, 
knatt spyrnu deild Breiðabliks 
og Pétur Theodór Árnason hafa 
komist að því samkomulagi að 
Pétur Theodór spili með Gróttu 
á komandi tímabili. Pétur 
Theodór er Gróttufólki að góðu 
kunnur en hann er uppalinn á 
Nesinu og á að baki 142 leiki fyrir 
meistaraflokk Gróttu.

Pétur spilaði sinn fyrsta 
meistaraflokksleik árið 2011, þá 
aðeins 16 ára gamall. Eftir að hafa 
gengið í gegnum erfið meiðsli 
á unglingsárum og ekki náð sér 
almennilega á strik lék Pétur með 
Kríu árið 2017 og hálft tímabil 2018 
en þá sneri hann aftur í Gróttu með 
stæl. Næstu árin var Pétur algjör 
lykilleikmaður í liði Gróttumanna 
sem komust upp um tvær deildir á 
tveimur árum og léku í úrvalsdeild í 
fyrsta sinn í sögu félagsins. Hann var 
markakóngur 1. deildar árin 2019 og 
2021 og þá hefur Pétur tvisvar verið 
kjörinn íþróttamaður Gróttu.

Haustið 2021 skipti Pétur yfir til 
Breiðabliks og hitti þar fyrir sína 
fyrrum þjálfara í Gróttu, þá Óskar 
Hrafn Þorvaldsson og Halldór 
Árnason. Þegar stutt var liðið á 
undirbúningstímabilið varð Pétur 
fyrir því óláni að slíta krossband á 
æfingu og var því í endurhæfingu 
nánast allt síðasta ár. Pétur lék 
einn leik með Breiðablik í Bestu 

deild karla í október síðastliðnum 
en eins og kunnugt er urðu Blikar 
Íslandsmeistarar með yfirburðum.

Pétur er spenntur fyrir komandi 
tímum: ,,Ég get ekki beðið eftir því 
að komast aftur á völlinn og hjálpa 
Gróttu að ná settum markmiðum. 
Chris og þjálfarateymið eru að gera 
mjög gott starf sem hefur ekki fengið 
næga athygli og ég hlakka til að taka 
þátt. Sjáumst á Vivald.”

Pétur er ekki einungis góður 
liðsstyrkur innan vallarins heldur 
einnig utan hans enda sannur 
liðsmaður og fyrirmynd ungra 
iðkenda í félaginu. Grótta býður 
Pétur innilega velkominn aftur til 
félagsins og hlakkar til að sjá hann 
á vellinum í bláu.

Pétur Theodór Árnason.

Rebekka Sif Brynjarsdóttir 
spilaði sinn fyrsta keppnisleik 
fyrir meistaraflokk Gróttu sunnu
daginn 26. febrúar þegar Grótta 
lék gegn Fylki í Lengjubikarnum. 

Rebekka er einungis 13 ára 
gömul en er gríðarlega efnisleg 
knattspyrnukona og stóð sig mjög 
vel í frumraun sinni með liðinu. 
Leikurinn fór 5-2 fyrir Fylki en mörk 
Gróttu skoruðu Arnfríður Auður 
Arnarsdóttir og Nína Kolbrún 
Gylfadóttir. Rebekka var einnig 
valin á æfingar í hæfileikamótun 
KSÍ og N1 þann 4. mars sl. þar sem 
hún æfði undir stjórn þjálfara KSÍ. 
Vel gert Rebekka.

Rebekka valin í Rebekka valin í 
hæfileikamótun KSÍhæfileikamótun KSÍ    

Rebekka Sif Brynjarsdóttir.
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Sjálfvirkur álestur og innheimta 
vegna hleðslukerfa rafbíla

Eignaumsjón, sem er leið andi í faglegri 
þjónustu við fjöleignar hús á Íslandi, getur 
nú boðið húsfélögum upp á rekstur og 
innheimtu þjónustu úr öllum helstu rafbíla
hleðslukerfum sem eru í notkun hérlendis með 
sjálfvirkum álestri og gagn sæjum upplýsingum 
um skiptingu kostnaðar á milli notenda og 
húsfélags. Jafnframt býður félagið upp á úttektir 
og ástandsgreiningar fyrir húsfélög sem eru 
að huga að uppsetningu hleðslu kerfa, ásamt 
öflun samanburðarhæfra tilboða og aðstoð við 
ákvarðanatöku á löglega boðuðum húsfundi.

Þetta kom fram hjá Páli Þór Ármann, 
forstöðumanni þjónustu sviðs Eignaumsjónar, 
á hádegis fundi sem félagið hélt á dögunum 
fyrir formenn og stjórnir húsfélaga sem eru 
þjónustu hjá félaginu. Aðrir framsögumenn 
á fundinum voru Tómasar Kristjánssonar, 
formaður Rafbílasambands Íslands og Leifur 
Eysteinsson, fyrrum formaður stjórnar lóðar- og 
bílageymslufélags Álalindar 14-16 í Kópavogi.

Staða hleðslumála var í brenni depli á 
fundinum en fyrirkomulag hleðslu rafbíla í 
fjöleignarhúsum, bæði gömlum og nýjum, er 
meðal verkefna sem stjórnir margra húsfélaga 
standa enn frammi fyrir þó svo að í sumar verði 
liðin þrjú ár frá því að lögum um fjöleignarhús var 
breytt til að liðka fyrir rafbílavæðingu.

Fákeppnismarkaður sem er enn 
í mótun

Fram kom í erindi Tómasar Kristjánssonar 
að lagabreytingin árið 2020 hefði ýtt undir 
fjölgun rafbíla með því að setja skyldur á 
húsfélög að koma upp rafhleðslukerfum og 

auðveldað ákvarðanatöku. Hann taldi enn 
skorta á fræðslu sveitarfélaga og í einhverjum 
tilfellum aðgerðir, þar sem fjölmörg fjöleignarhús 
eigi ekki lóðir eða bílastæði, svo unnt sé að 
koma upp hleðslustöðvum.

Markaður í kringum hleðslu kerfi rafbíla á 
Íslandi er enn í mótun sagði Tómas og hann beri 
yfirbragð fákeppni í dag, m.a. sé verðlag milli aðila 
oft ósanngjarnt. Tómas kvaðst þó bjartsýnn á að 
samkeppni muni aukast eftir því sem rafbílum 
fjölgi og til lengri tíma litið stuðli það að bættum 
hag bæði rafbílaeigenda og húsfélaga.

Rafbílakerfið á ábyrgð húsfélagsins
Páll Þór Ármann lagði áherslu á að 

hleðslukerfi rafbíla í fjöleignarhúsum er hluti af 
sameiginlegu kerfi hússins og þar með á ábyrgð 
húsfélagsins. „Mikilvægt er að húsfélög vandi alla 

ákvarðanatöku og þar getum við lagt stjórnum 
húsfélaga lið“. 

Þjónustan sem er í boði hjá Eigna umsjón 
vegna rafhleðslu í fjöleignarhúsum er í fyrsta lagi 
hlutlaus úttekt, eins og lög mæla fyrir um. Henni 
er fylgt eftir með verðsamanburði sambærilegra 
kerfa og öflun tilboða fyrir húsfélög sem þess 
óska, sem húsfundur viðkomandi félags tekur 
til afgreiðslu og ákvörðunar. Jafnframt býður 
Eingumsjón nú upp á rekstur, umsjón og eftirlit 
með rafhleðslukerfum í fjöleignarhúsum. Í boði 
er sjálfvirkur álestur og innheimta úr helstu 
hleðslukerfum sem eru í notkun hérlendis, s.s. 
Faradice, Hleðsluvaktinni, Ískraft(EO), Ísorku, 
N1, Rafbox og Raflausnum og viðskiptavinir 
Eignaumsjónar njóta hagstæðasta raforkuverðs 
á markaði á hverjum tíma. Þá gat Páll þess að 
hjá húsfélögum í þjónustu hjá Eignaumsjón er 
notkunin innheimt með húsgjöldunum, sem 
lækkar kostnað við greiðslumiðlun. 

Rafhleðslukerfi eykur virði fasteigna
Fram kom hjá bæði Tómasi og Páli hleðslukerfi 

rafbíla auki virði fasteigna og Páll benti líka á 
að við útgáfu húsfélagsyfirlýsinga vegna sölu 
fasteigna væri nú upplýst hvert fyrirkomulag 
rafbílahleðslu er í viðkomandi fjöleignarhúsi. 

Í lok fundar var sögð reynslusaga úr Álalind 
14-16, þar sem sett var upp rafhleðslukerfi 
fyrir nokkrum árum og gekk á ýmsu. „Ef 
þær upplýsingarnar sem kynntar voru hér á 
fundinum hefðu legið fyrir á þeim tíma, hefði 
okkar barátta verið mun auðveldari, sagði Leifur 
Eysteinsson, sem var formaður stjórnar lóðar- og 
bílageymslufélagsins á þeim tíma.

Um sextíu boðsgestir mættu á hádegisfund 
Eignaumsjónar um hleðslu rafbíla í 
fjöleignarhúsum, hátt í fimmtíu fylgdust með 
honum í streymi. Fjölmargir hafa einnig horft á 
streymið eftir fundinn. Upptaka er aðgengileg 
á heimasíðu Eignaumsjónar. Mynd: Aðsend.

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

@systrasamlagid
Sími: 511 6367



Sími: 5959-170,  Netfang: bokasafn@seltjarnarnes.is        

Opnunartími: Mán. – fim. 10 – 18:30, fös. 10 – 17 og lau. 11 – 14

    Bókasafn Seltjarnarness

19. apríl kl. 17:00 - 18:30

SÝNINGAROPNUN 

GALLERÍ 
GRÓTTA 
Jón Thor Gíslason opnar  
myndlistarsýningu sína 
Heimar. 
Sýningu lýkur 13. maí.

DAGSKRÁ apríl 2023
Janúar - maí

BÓKAVORIÐ 
Lestraráskorun! 
Lestu 15 bækur til  
1. maí. Skráningarblað/
bókamerki í afgreiðslu.

27. mars - 4. apríl

PÁSKAFJÖR
Páskaeggjaratleikur á bókasafninu! 

Komdu og finndu öll 
páskaeggin og myndaðu 

leyniorðið til að komast 
í pottinn! Páskaegg í 

vinning! Dregið 
verður úr réttum 
leyniorðum  

4. apríl.

18. mars – 15. apríl

SÝNING 

GALLERÍ 
GRÓTTA

Elín Þóra  
Rafnsdóttir 
myndlistar-
kona sýnir 
Samofið. 

1. – 30. apríl

NJÓSNARATLEIKUR
Njósnarar hafa komið 
fyrir leynilegum 
skilaboðum á safninu! 
Getur þú ráðið þau?

1. apríl kl. 11:00 - 14:00
PÁSKAFÖNDUR
Sæunn barnabókavörður býður 
börnum og fjölskyldum þeirra  
upp á skemmtilegt föndur.

22. apríl

LESIÐ FYRIR HUND 
kl. 11:30 – 12:30 býðst sex  
börnum að lesa sér til ánægju  
fyrir sérþjálfaða hunda. Skráning:  
saeunno@seltjarnarnes.is

29. apríl kl. 11:30 – 13:30

RAPPSMIÐJA 

Reykjavíkurdæturnar Steinunn Jónsdóttir og Ragga 
Holm bjóða börnum í rappsmiðju. Smiðjan hentar 
best fyrir börn í 4.-7. bekk. Ókeypis aðgangur en 
skráning er nauðsynleg.
Skráning: saeunno@seltjarnarnes.is

24. apríl kl. 19:30 - 20:30

BÓKMENNTAKVÖLD

Kristín Eiríksdóttir rithöfundur fjallar 
um og les upp úr bók sinni Tól. 
Kaffi og kruðerí.

26. apríl kl. 17:00 – 17:30  
SÖGUSTUND FYRIR 
YNGSTU BÖRNIN
Lesnar verða sögurnar 
Leitin að Lúru e. 
Margréti Tryggvadóttur 
og Önnu C. Leplar 
og Múmínsnáðinn 
og óskastjarnan eftir 
Tove Jansson.

3. apríl
SELGARNANES OG NÁGRENNI 
Áhugafólk um hannyrðir hittist, 
hjálpast að og deilir hugmyndum 
kl. 20:00 - 22:00.  

Nánar á FB:  
SelGARNanes og nágrenni.

ATH! LOKAÐ PÁSKAHELGINA 6. - 10. APRÍL. 
Opnum aftur þriðjudaginn 11. apríl.


