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KOMDU MEÐ BÍLINN
Í TJÓNASKOÐUN

Vottað réttinga- og málningarverkstæði

GB Tjónaviðgerðir er réttinga- og málningarverkstæði vottað af Bílgreinasambandinu. 
Við tryggjum hámarksgæði með því að nota fyrsta flokks tækjabúnað og efni.
Styðjumst við tækniupplýsingar framleiðanda um hvernig skuli staðið að viðgerð.

Rétting og málning
Við vinnum eftir stöðlum framleiðenda 
og notum aðeins viðurkennd efni og 
tækjabúnað sem stenst ítrustu kröfur.

Smáviðgerðir
Samhliða viðgerðum getum við skoðað 
ástand helstu slitflata og öryggisþátta, 
s.s. bremsur.

Tjónaskoðun
Við skoðum bílinn og undirbúum 
tjónamatið sem sent er til 
tryggingafélaga. 

Framrúðuskipti
Skiptum um framrúður og önnumst 
annars konar rúðuskipti. Sjáum um öll 
rúðutjón jafnt límdar rúður sem og 
aðrar, ásamt glerhreinsun á bíl.

Dragháls 6-8 
110 Reykjavík  
sími 567 0690

netfang tjon@tjon.is
www.tjon.is

Söguleg stund var á Kópavogsvelli þann 14. júní þegar Grótta steig sín 
fyrstu skref í Pepsi Max deild karla. Staðan var 1-0 fyrir Blikum í hálfleik 
en lokatölur urðu 3-0. 

Strákarnir börðust til síðustu mínútu og voru manni færri síðasta 
hálftíma leiksins eftir að Arnar Þór fékk að líta rauða spjaldið. 
Stuðningsmennirnir lögðu sig alla fram við að halda stemningunni uppi 
í stúkunni sem er ekki síður mikilvægt. Gaman var að sjá hvað margt 
Gróttufólk lagði leið sína á völlinn til að styðja við bakið á strákunum í 
sínum fyrsta leik. Mætingin leggur góða línu fyrir sumarið!

Erum einnig á visir.is

Söguleg stund

DOMINOS.IS  |  DOMINO’S APP

PIZZUR MÁNAÐARINS

Nú sækjum við og 
skilum bílnum

Velkomin 
á Grandann
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Erfitt verkefni
en göfugt

Fótboltasumarið er hafið. Grótta leikur í fyrsta skipti í 

úrvalsdeild karla í knattspyrnu. Ljóst er að Gróttustrákarnir 

eiga erfitt verkefni fyrir höndum. Þeir eru nýliðar í deildinni 

og þurfa að etja kappi við sterk lið – lið á borð við Valsmenn 

og KR-inga.

Engu að síður er ástæðulaust fyrir Gróttuliðið að örvænta. Það 

er skipað góðum mönnum sem kunna sitt fag með ágætum. 

Markmið þeirra þarf ekki að vera á toppnum. Heldur að halda sæti 

sínu í deildinni. Það má vera gott og göfugt markmið fyrir nýliða.

Grótta rekur öflugt íþróttastarf og sinnir ýmsum greinum. Þar 

má nefna fimleika og einnig handbolta sem dæmi. Fótboltinn 

hefur verið að sækja sig á Seltjarnarnesi eins og úrslitin fyrir Gróttu 

báru vitni um á síðasta ári.

Gróttufólk og Seltirningar geta litið björtum augum fram á 

við. Þetta er vinna og aftur vinna. En ánægjan er líka hluti af 

dæminu. Verkefnið er í senn erfitt en göfugt. Engin ástæða er þó til 

þess að gerast tapsár. Það er ekki Seltirningum eiginlegt.

Leið ari Nýr samstarfs-
samningur Gróttu og 
Seltjarnarnesbæjar

Ásgerður Halldórsdóttir bæjarstjóri og Þröstur Þór Guðmundsson 
varaformaður Gróttu undirrituðu nýjan samstarfssamning þann 25 maí 
sl. Samningurinn lýtur að því markmiði að tryggja öflugt og fjölbreytt 
íþróttastarf á Seltjarnarnesi. Um er að ræða þriggja ára samning sem 
gildir til 31. desember 2022. 

Í samningnum kemur meðal annars fram að Grótta skuli hafa það að 
markmiði að bjóða börnum og unglingum skipulagt íþróttastarf undir 
leiðsögn menntaðra og hæfra leiðbeinanda þar sem forvarnargildi íþrótta 
er haft að leiðarljósi. Einnig að hlúa að keppnis- og afreksíþróttafólki 
þannig að það nái sem bestum árangri. Seltjarnarnesbær mun hafa það að 
markmiði að efla aðstöðu og treysta rekstrar- og starfsgrundvöll félagsins 
með beinum fjárframlögum og samningi um rekstur íþróttamannvirkja.

Nesvegur 100
Símar 562-1070, 896-4243

Opið virka daga kl. 10 - 18:30

MIKIÐ ÚRVAL SPENNANDI FISKRÉTTA
VERIÐ VELKOMIN

FERSKUR FISKUR 
DAGLEGA

Þröstur Þór Guðmundsson varaformaður Gróttu og Ásgerður 
Halldórsdóttir bæjarstjóri við undirritun samstarfssamningsins en 
með þeim voru þau Haukur Geirmundsson, Sigríður Sigmarsdóttir og 
Kári Garðarsson.



www.seltjarnarnes.is

27. júní 2020
Forsetakosningar

Kjörfundur á Seltjarnarnesi er frá kl. 09.00 
til kl. 22.00 í Valhúsaskóla við Skólabraut
	 	 	 	 	 	 	
Kjörskrá Seltjarnarnesbæjar liggur	frammi,	almenningi	til	sýnis	frá	17.	júní,	
á	bæjarskrifstofum	Seltjarnarness		Austurströnd	2,	í	þjónustuveri	á	1.	hæð,	
á	opnunartíma	skrifstofunnar.
	 	 	 	 	 	 	
Kosning utan kjörfundar	fer	fram	hjá	sýslumönnum	og	á	höfuðborgarsvæðinu	
fer	hún	í	fyrstu	eingöngu	fram	á	1.	hæð	í	Smáralind,	frá 25. maí til og með 
14. júní nk. og	er	opið	alla	daga	frá	kl.	10.00-19.00.

Frá	og	með	16. júní til og með 26. júní nk.	fer	atkvæðagreiðslan	fram	á	þremur	
stöðum	á	höfuðborgasvæðinu,	þ.e.	á	1.	hæð	í	Smáralind,	á	2.	hæð	í	Smáralind	og	
undir	stúkunni	á	Laugardalsvelli.	Þar	verður	opið	alla	daga	milli	kl.	10.00	og	22.00.	
Þó	verður lokað miðvikudaginn	17.	júní.

Á	kjördag,	laugardaginn	27.	júní	verður	eingöngu	opið	á	1.	hæð	í	Smáralind	milli	
kl.	10.00	og	17.00	fyrir	kjósendur	sem	eru	á	kjörskrá	utan	höfuðborgarsvæðisins.
	 	 	 	 	 	 	
Kjörfundur á Seltjarnarnesi 	þann	27.	júní	2020,	er	í	Valhúsaskóla	við	Skólabraut
og	hefst	kl.	9.00	og	lýkur	kl.	22.00.	 	 	 	
	 	 	 	 	 	 	
Kosið er í þremur kjördeildum,	eins	og	verið	hefur	í	undanförnum	kosningum.
	 	 	 	 	 	 	
www.kosning.is –	Kosningavefur	innanríkisráðuneytisins	er	með	ýmsar	upplýsingar	
um	kosningarnar	t.d.	uppflettingu	á	vefnum	„hvar	á	ég	að	kjósa?“
	 	 	
Munið eftir persónuskilríkjum  
	 	 	 	 	 	 	
Aðsetur	kjörstjórnar	Seltjarnarnesbæjar	á	kjördag	er	í	Valhúsaskóla.
	
    F.h. kjörstjórnar
    Davíð B. Gíslason, formaður 	 	 	
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Í vetur var boðin út framleiðsla og framreiðsla 
matar fyrir leik- og grunnskóla sem og fyrir 
bæjarskrifstofur Seltjarnarnesbæjar fyrir árin 2020 til 
2023. Seltjarnarnesbær samdi síðan við Skólamat ehf. 
Fyrirtækið mun ennfremur sjá um samantekt að máltíð 
lokinni í skólunum. Þrír aðilar tóku þátt í útboðinu og 
samþykkti bæjarstjórn á fundi sínum í vor að ganga til 
samninga við Skólamat ehf. Ásgerður Halldórsdóttir 
bæjarstjóri og Axel Jónsson eigandi Skólamatar ehf. 
skrifuðu undir samstarfssamning þess efnis þann 28. 
maí sl. Við mat á tilboði var horft til verðs og reynslu 
rekstraraðila að sambærilegum verkefnum. Tilboð 
Skólamatar ehf. kom best út þegar tekið var tillit til 
verðs, gæða og reynslu. Samningurinn er til þriggja 
ára með möguleika á að framlengja tvisvar sinnum um 
eitt ár eða að hámarki til fimm ára.

Skólamatur ehf. er fjölskyldufyrirtæki sem sérhæfir 
sig í framleiðslu og framreiðslu á hollum og ferskum 
mat fyrir börn í leik- og grunnskólum. Fyrirtækið hefur 
yfir tuttugu ára reynslu í því að þjónusta börn á leik- og 
grunnskólaaldri. Á hverjum degi er maturinn undirbúinn 
í framleiðslueldhúsi Skólamatar í Reykjanesbæ. Þaðan 
er maturinn sendur beint í eldhús skólanna þar sem 
starfsfólk Skólamatar sé um að elda matinn rétt áður 
en að matartíma kemur sem tryggir ferskleika máltíða. 
Daglega er boðið upp á aðalrétt ásamt hliðarrétti sem 
eru alltaf vegan. Með öllum máltíðum er boðið upp á 
ferskt grænmeti og úrval ávaxta í meðlætisbar.

Í samstarfi við næringarfræðinga
Matseðlar Skólamatar eru unnir í samstarfi við 

næringarfræðinga sem tryggir að maturinn sé 
samkvæmt ráðleggingum Landlæknisembættisins 
um næringu barna. Á heimasíðu Skólamatar 
https://www.skolamatur.is/ (Opnast í nýjum 
vafraglugga) má nálgast upplýsingar um matseðla 
ásamt næringarinnihaldi og innihaldslýsingum á öllum 
réttum. Skólamatur mun kynna betur þjónustu sína 

þegar nær dregur skólasetningu í haust. Jón Axelsson, 
framkvæmdastjóri Skólamatar, segir að það sé afar 
ánægjulegt að fá tækifæri til þess að þjónusta íbúa 
Seltjarnarnesbæjar og hlakkar til samstarfsins.

Að sögn Ásgerðar Halldórsdóttur bæjarstjóra kveðst 
hún þess fullviss að fyrirtækið muni standa undir 
þeim væntingum sem sveitarfélagið gerir heilt yfir til 
þjónustu, gæða og fjölbreytni máltíða. Seltjarnarnesbær 
hefur verið heilsueflandi samfélag frá því að gengið var 
til samninga við Embætti Landlæknis í október 2018. 
Frá þeim tímapunkti hefur verið unnið markvisst að 
því að framkvæma og þróa ný verkefni í samstarfi við 
viðeigandi aðila.

„Seltjarnarnesbær lítur á það sem eitt af hlutverkum 
sínum að tryggja heilsusamlega næringu í skólum 
sveitarfélagsins hér eftir sem hingað til. Áfram 
verður stuðlað að hollu mataræði og heilbrigðum 
matarvenjum" segir Ásgerður.

Jóna Rán 
forstöðu-

maður 
Selsins

Jóna Rán Pétursdóttir hefur 
verið ráðin forstöðumaður 
Félagsmiðstöðvarinnar Selsins 
frá og með 1. ágúst næstkom-
andi. Jóna Rán, sem valin var 
úr hópi tíu umsækjenda, býr 
yfir víðtækri reynslu af starfi 
með börnum og ungmennum. 

Hún er vel kunnug starfsemi 
Selsins, þar sem hún hefur 
starfað sem verkefnastjóri í 
Frístundamiðstöð Seltjarnar-
ness frá árinu 2018 og komið að 
Skjóli/Frístund og Selinu á þeim 
tíma. Jóna Rán hefur auk þess 
haft yfirumsjón með sumarnám-
skeiðum á vegum Seltjarnarnes-
bæjar, en áður hefur hún sinnt 
ýmsum störfum með börnum 
og unglingum á vegum Hafnar-
fjarðarbæjar. Jóna Rán er 
menntaður félagsfræðingur, en 
hún hefur einnig lokið M.Sc. í 
mannauðsstjórnun og diplóma 
í opinberri stjórnsýslu.

Samið við Skólamat

Samningurinn undirritaður.  Ásgerður Halldórsdóttir 
bæjarstjóri og Axel Jónsson eigandi Skólamatar 
skrifa undir samninginn. Að baki þeirra er Fanney 
Axelsdóttir mannauðsstjóri og Jón Axelsson 
framkvæmdastjóri Skólamatar.



Breyttur 
opnunartími

Við bendum viðskiptavinum okkar á að 
opnunartími útibúa Íslandsbanka er nú frá  
kl. 11 til 16 alla virka daga. Nánari upplýsingar 
um opnunartíma útibúa um allt land má  
nálgast á islandsbanki.is.
 
Við vekjum athygli á að eldri borgarar geta hringt 
í 440-3737 fyrir alla helstu bankaþjónustu.
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Starfsfólk sundlaugarinnar 
sat ekki auðum höndum

Það voru svo sannarlega sundþyrstir gestir sem mættu eldsnemma 
fyrir utan Sundlaug Seltjarnarness mánudaginn 18. maí þegar hún loks 
opnaði aftur eftir tveggja mánaða lokun vegna Covid19.

Starfsfólk sundlaugarinnar sat hins vegar ekki auðum höndum á meðan 
á lokuninni stóð heldur vann að viðhaldi og endurbótum. Allar vistaverur 
úti og inni voru margþrifnar og laugarkerin sjálf sýruþvegin til þess að taka 
brúnu slykjuna sem myndast þar sem heita vatnið er notað án forhitunar. 
Á meðfylgjandi myndum má sjá mismuninn eftir sýruþvottinn. Því miður 
uppgötvaðist ekki fyrr en rétt áður en að laugin opnaði aftur að gólfflísar í 
eimbaði voru meira og minna lausar og ákveðið að endurnýja gólfið alveg.

Haldið var árlegt skyndihjálparnámskeið og sundpróf fyrir starfsmenn 
sem stóðu sig afar vel. Nú fer í hönd háannatími sundlaugar og eru 
starfsmenn fullir eftirvæntingar að taka á móti gestum í sumarblíðunni.

FRÍ HEIMSENDING HEIM AÐ DYRUM

Bankastræti 4  I  sími: 551 2770  I  www.aurum.is

Edda Líney og 
Ragnar Björn hlutu 

viðurkenningar Rotarý
Rótarýklúbbur Seltjarnarness veitti 12. júní sl. sína árlegu 

viðurkenningu til nemenda í 10. bekk Grunnskóla Seltjarnarness fyrir 
góðan námsárangur og prúða framkomu. 

Í ár hlutu viðurkenninguna þau Edda Líney Baldvinsdóttir og Ragnar 
Björn Bragason sem eru á myndinni ásamt forseta Rótarýklúbbsins 
Árna Ármanni Árnasyni.

Edda Líney, Árni Ármann og Ragnar Björn.



FRÍ HEIMSENDING HEIM AÐ DYRUM

Bankastræti 4  I  sími: 551 2770  I  www.aurum.is
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Fyrir helgi gerði blaðamaður 
Nesfrétta sér ferð á Vivaldivöllinn 
þar sem knattspyrnudeild Gróttu 
hefur bækistöðvar sínar. Æfingar 
voru í fullum gangi á vellinum og 
í vallarhúsinu voru á annan tug 
sjálfboðaliða á þönum. Endur-
bætur á búnings klefum meistara-
flokka voru á lokametrunum 
ásamt öðrum undirbúningi fyrir 
fyrstu heimaleiki sumarsins. Chris 
Brazell, yfirþjálfari yngri flokka 
Gróttu, heilsar okkur kumpán-
lega að enskum sið og fljótlega 
bætast Ágúst Gylfason og Magnús 
Örn Helgason, þjálfarar meistara-
flokkanna, í hópinn. 

„Mér fannst að fólkið sem hefur 
starfað og spilað fyrir Gróttu í mörg 
ár ætti skilið aðstöðu sem sæmir 
toppfótboltaliði. Uppgangurinn 
hér hefur verið ævintýralegur og 
margir þjálfarar, sjálfboðaliðar og 
leikmenn hafa leikið lykilhlutverk 
í honum. Það eru forréttindi fyrir 
mig að koma til starfa hjá Gróttu á 
þessum spennandi tímum,“ segir 
Chris sem var ráðinn til Gróttu í 
haust og hefur þegar framlengt 
samning sinn til 2022. Chris gengur 
með okkur um vallarhúsið og sýnir 
okkur glæsilega búningsklefa, 
myndskreytta veggi og nýja vinnu-
aðstöðu þjálfara. 

Klár í sögulegt sumar
„Hér eru allir að verða klárir í 

sögulegt sumar," segir Magnús Örn 
sem er á sínu öðru ári sem þjálfari 
meistaraflokks kvenna. Grótta 
komst upp úr 2. deild í fyrra og 
leikur því í Lengjudeildinni í sumar. 
„Það er mikill munur á þessum 
tveimur deildum og alveg klárt mál 
að við þurfum að hafa fyrir hverjum 

einasta leik. Okkur er spáð í 
fallbaráttu en ég hef miklu meiri trú 
á stelpunum en það. Þó við séum 
nýliðar í deildinni þá viljum við 
halda áfram að spila skemmtilegan 
fótbolta og gefa ungum og 
duglegum leikmönnum tækifæri til 
að spila í meistaraflokki." Daginn 
eftir að viðtalið var tekið lék Grótta 
sinn fyrsta leik í Lengjudeildinni 
og vann góðan 1-0 sigur á Fjölni 
á Vivaldivellinum. Meðalaldur 
Gróttuliðsins var aðeins 19,6 ár 
í leiknum og gerðu stelpurnar 
virkilega vel í að sækja sigurinn á 
lokamínútum leiksins. 

Allir leikir verða erfiðir
Sunnudagurinn 14. júní var 

sögulegur en þá lék karlalið Gróttu 
í fyrsta sinn í efstu deild. Ágúst 

Gylfason tók við liðinu í haust og 
stýrði strákunum í frumrauninni 
gegn sterku liði Breiðabliks. 
Seltirningar fjölmenntu í 
Kópavoginn og studdu vel við bakið 
á sínum mönnum en lokatölur urðu 
3-0 Blikum í vil. Ágúst vill ekki að 
fólk afsaki sig með því að tala um 
styrk andstæðinga.  „Breiðablik er 
með frábært lið og sömuleiðis Valur 
sem við mætum á laugardaginn. Við 
getum ekki velt okkur upp úr því og 
beðið eftir léttari leikjum. Grótta er 
í deild hinna bestu og þar munum 
við einungis mæta sterkum og vel 
þjálfuðum liðum. Við verðum að 
mæta grimmir í hvern einasta leik 
og spila af krafti í 90 mínútur."

Ágúst er þrautreyndur þjálfari 
sem stýrði Fjölni og Breiðabliki 
í úrvalsdeild áður en hann kom 

á Nesið. Hann finnur fyrir miklum 
stuðningi bæjarbúa og líkar lífið 
í Gróttu: „Umgjörðin í kringum 
fótboltann í Gróttu er frábær miðað 
við stærð félagsins og aðstaðan 
er nú orðin ennþá betri. Það var 
gaman að fylgjast með samstöðunni 
í kringum framkvæmdirnar þar sem 
margir sjálfboðaliðar hjálpuðust 
að. Fólk tók öllum hugmyndum 
með opnum huga og markmið allra 
er að leikmönnum og þjálfurum 
líði vel á svæðinu." Chris tekur 
undir þetta: „Ég vona líka að 
endurbæturnar í vallarhúsinu verði 
hvetjandi fyrir yngri iðkendur. Að 
krakkarnir finni fyrir metnaði og 
ástríðu innan félagsins."

SAMSTAÐA Í GRÓTTU

Ágúst Gylfason þjálfari meistaraflokks karla. Magnús Örn Helgason þjálfari meistaraflokks kvenna.

- spjallað við þjálfara hjá knattspyrnudeild Gróttu

Unnið að breytingum á búningsklefa hjá Gróttu.
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Verðum að vilja meira
En hver eru markmið liðanna í 

sumar? Ágúst hefur orðið: „Það er 
alveg ljóst að við stefnum að því að 
halda sæti okkar í deildinni. Það er 
krefjandi verkefni með ungan og 
óreyndan hóp en það er allt hægt í 
fótbolta. Þetta eru spennandi tímar 
í Gróttu og ég er þakklátur fyrir 
tækifærið að fá að fylgja strákunum 
þessi skref með góðan stuðning á 
bak við liðið. Árangur síðustu ára 
var frábær en þú þarft alltaf að vilja 
meira í íþróttum." Magnús Örn 
tekur í sama streng: „Stelpurnar 
eru einnig á nýjum slóðum þó að 

stökkið milli ára sé ekki alveg eins 
stórt og hjá strákunum. Við ætlum 
að gera okkur gildandi í deildinni 
og byggja ofan á síðustu tímabil hjá 
liðinu. Markmiðin innan hópsins 
eru skýr og nú þurfum við að láta 
verkin tala." Chris bætir svo við að 
lokum: „Ég hvet alla til að mæta 
á völlinn í sumar og styðja við 
bakið á strákunum og stelpunum. 
Gleymum heldur ekki Kríu í 4. deild 
þar sem gamlir Gróttuleikmenn 
spila í bland við stráka úr 2. flokki. 
Hvort sem þú ert 7 ára eða 25 ára 
þá verður gaman í Gróttu sumar." 

Við kveðjum þremenningana og 

höldum út í hlýtt sumarkvöldið. 
Á leið minni heim hugsa ég 15-20 
ár aftur í tímann og minnist þess 
þegar karlalið Gróttu lék í 3. deild, 

kvennafótbolti var varla til á Nesinu 
og aðstaðan var nánast engin. Ætli 
það sé raunverulega allt hægt ef 
viljinn er fyrir hendi?

Glæsilegir myndskreytir veggir.

Nýi búningsklefinn lítur glæsilega út.

Opið virka daga 9 - 21 og helgar 10 - 21.
Eiðistorgi 15
facebook.com/arnaisogkaffi

Bílasmiðurinn hfBarnabílstólar í úrvali
Bíldshöfða 16, 110 Reykjavík - Sími: 567 2330 - www.bilasmidurinn.is

FALLEGIR LEGSTEINAR

Verið velkomin

 Opið: 11-16
alla virka daga

Auðbrekku 4, 200 Kópavogi, sími: 537-1029, www.bergsteinar.is
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Búsetukjarninn 
ákveðinn

Bæjarstjórn Seltjarnarness hefur staðfestir umsókn Ásgerðar 
Halldórsdóttur bæjarstjóra fyrir hönd Seltjarnarnesbæjar um 
stofnframlag vegna byggingar á búsetukjarna fyrir fatlað fólk 
á Seltjarnarnesi.

Bæjarstjórn hefur með með umsókn sinni staðfest samþykki fyrir 
veitingu 12% stofnframlags og eftir atvikum 4% viðbótarframlags. 
Lóðaúthlutun hefur verið ákveðin við Kirkjubraut 20 og er nú í 
deiliskipulagsferli vegna ákvörðunar um búsetukjarnann og staðfestingu 
lóðaúthlutunar við Kirkjubraut.

Fallið frá hverfisvernd 
við Bakkavör

Skipulags- og umferðarnefnd 
Seltjarnarnesbæjar hefur lagt til 
að fallið verði frá hverfisvernd 
húsanna 3, 5, 7, 9 og 11 við 
Bakkavör. Einnig verði fallið 
frá grenndarkynningu þar sem 
samþykki eigenda þeirra fasteigna 
sem hverfisverndin nær yfir liggi 
nú þegar fyrir og aðrir ekki taldir 
eiga hagsmuna að gæta utan 
þeirra og sveitarfélagsins sjálfs. 

Nefndin leggur enn fremur 
áherslu á að haldið sé í heildstætt 

yfirbragð byggðarinnar á þessu 
svæði eins og kostur er þrátt fyrir 
að hverfisvernd verði aflétt og 
að það komi fram í skilmálum 
deiliskipulagsbreytingar. Húsið 
við Bakkavör 5 liggur undir 
skemmdum og ljóst að ekki er 
hægt að framkvæma múrviðgerðir 
á húsinu. Bæjarstjórn hefur 
samþykkt samhljóða afgreiðslu 
Skipulags- og umferðarnefndar.
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BÍLAVIÐGERÐIR
GRANDA

FISKISLÓÐ 83 - 101 REYKJAVÍK

S: 562 5999 S: 669 5999

www.systrasamlagid.is

Eftir samkomubann
Eftir afléttingu fjöldatakmarkana og samkomubanns hófst félags 

og tómstundastarfið hér hjá okkur, við skulum segja eins og lítið hafi 
í skorist.  Það var mikill léttir fyrir alla að fá að koma saman aftur og 
komast í fyrri rútínu. Þó svo að nánast allir viðburðir  í mars, apríl 
og maí hafi dottið út þá sjáum við fyrir okkur að dagskráin verði 
þéttsetin í sumar og næsta vetur ef ekkert óvænt kemur uppá.  En fyrir 
mestu er þó að allir okkar þátttakendur í félagsstarfinu hafa sloppið 
við veiruna slæmu.

Sumar
Nú er sumarið komið og dagskrá  sem gildir frá 8. júní fram til 

14. ágúst hefur verið borin út til allra 67 ára Seltirninga og eldri. 
Það eru flott ungmenni sem taka við keflinu í sumar og stýra 

dagskránni, koma inn með nýtt blóð og nýjar hugmyndir. Hvetjum 
alla til að kynna sér dagskrána og fylgjast með því sem í boði er 
og taka þátt.

Sumarkveðja frá Kristínu.
Nú fer ég í sumarfrí og vil ég óska ykkur gleðileg sumar hvet ykkur til 

þátttöku í starfinu í sumar og ég hlakka til að sjá ykkur seinna í ágúst. 

Kynning frá Tómasi Gauta og Önnu Soffíu
Við erum rosalega spennt fyrir sumardagskránni með ykkur. Fastir 

liðir verða á sínum stað eins og botsía, félagsvist, bingó og fleira en 
við munum líka vera með tækninámskeið út júní þar sem þið getið 
lært á spjaldtölvur og snjallsíma. Hægt er að sjá dagskrána fyrir hvern 
dag bæði í Morgunblaðinu sem og facebook hópnum okkar sem heitir 
,,Eldri borgarar á Seltjarnarnesi.” Við ætlum að gera nýja skemmtilega 
hluti líka í sumar sem verður auglýst þar og því hvetjum við ykkur til 
að fylgjast með dagskránni. Þetta verður æðislegt sumar hjá okkur eftir 
erfiða mánuði og verður gaman að sjá ykkur taka þátt. Ég er viss um 
að við munum sjá mörg ykkar í sumar og erum við ótrúlega glöð að 
eyða sumrinu með ykkur. Hlökkum til að sjá ykkur og ef þið eruð með 
einhverjar spurningar megið þið endilega vera í bandi við okkur. Við 
óskum ykkur gleðilegs sumars!

Endilega kíkið við á Skólabrautinni.

Kær kveðja. 
Tómas Gauti og Anna Soffía
Netfang Tómasar og Önnu:  tommigje@gmail.com 
annasoffia98@gmail.com
Símanúmer Tómasar: 822 0393
Símanúmer Önnu Soffíu: 823 6986.

FÉLAGS- OG TÓMSTUNDASTARF 
ELDRI BÆJARBÚA

Seltjarnarnes í
varnarbaráttu í 

samgöngumálum
Ásgerður Hall dórs dótt ir, bæj ar stjóri á Seltjarn ar nesi segir að bærinn 

eig i ekki að þurfa að vera í stans lausri varn ar bar áttu með sam göng ur 
til og frá bæjarfélaginu. Hún kveðst ósátt við þær fyr ir ætlan ir Reykja-
vík ur borg ar að setja upp gang braut ar ljós á sex stöðum á Eiðsgranda, 
sem er önn ur helsta ak braut in á Nesið. Ekk ert sam ráð hafi verið 
haft við Seltirninga.

Ásgerður telur málið stærra. Verið sé að lækka leyfi leg an há marks-
hraða á stofn braut um í Vest ur bæn um og grípa til ým issa annarra 
ráðstaf ana sem til baga séu fyr ir Seltjarn ar nes. “Gönguþveranir við 
götu sem leið ir um ferð til Seltjarn ar ness eru til marks um yf ir gang af 
hálfu Reykja vík ur borg ar. Stjórnvöld verða að grípa inn í og tryggja að 
ekki verði hróflað við þjóðvegum og stofnbrautum nema með samþykki 
og í góðri sátt við þau sveitarfélög sem hagsmuna hafa að gæta.“ 
seg ir Ás gerð ur Hall dórs dótt ir bæj ar stjóri.  

Endurskoðun • Skattur • Ráðgjöf www.grantthornton.is
Grant Thornton endurskoðun ehf. er íslenskt aðildarfélag Grant Thornton International Ltd., sem er eitt af  fremstu alþjóðlegu samtökum sjálfstæðra endurskoðunar og ráðgjafarfyrirtækja. Grant Thornton 
endurskoðun ehf. sérhæfir sig í að aðstoða rekstraraðila við að nýta tækifæri til vaxtar og bættrar afkomu með skilvirkri ráðgjöf. Framsýnn hópur starfsmanna, undir stjórn eigenda, sem ávallt eru aðgengilegir 
viðskiptavinum, nýta þekkingu og reynslu sína til að greina flókin málefni og finna lausnir fyrir viðskiptavini sína, hvort sem það eru einkarekin, skráð félög eða opinberar stofnanir. Yfir 35.000 starfsmenn Grant 
Thornton fyrirtækja í meira en 100 þjóðlöndum, leggja metnað sinn í að vinna að hag viðskiptavina, samstarfsmanna og samfélagsins sem þeir starfa í.
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Börn í leikskóla 
Seltjarnarness sýna

á HönnunarMars
Eldurinn í jörðinni - börn á 5. aldursári í Leikskóla Seltjarnarness taka 

þátt í HönnunarMars 2020. Sýningin er unnin af 17 börnum á deildinni 
Eiði í Leikskóla Seltjarnarness. Verkið samanstendur af eldfjalli, 17 
skúlptúrum og skissum af jörðinni með þeirra augum, málverkum og 
hraunmolum. Gestir fá einstaka innsýn í sköpunar- og könnunarferlið 
með myndbandi, hugarkortum og ljósmyndum. 

Þannig verður áhorfandinn vitni að þekkingarleit barnanna og 
sér hvernig hugmyndir og vitneskja um viðfangsefnið þróast yfir 
verkefnatímann. Sýningin fór hratt stækkandi í ferlinu og var unnin og 
sett upp með góðri aðstoð fjölskyldna barnanna og velunnara. Umsjón 
með verkefninu hafði Kristín Vilborg Sigurðardóttir leirlistakona. Unnið 
var eftir könnunaraðferðinni eða project approach. Þannig er unnið með 
þemað jörðina og rannsóknir á því út frá áhuga barnanna. Í ferlinu var 
meðal annars tekið á móti börnunum í Háskóla Íslands þar sem dr. Magnús 
Tumi Guðmundsson, prófessor og deildarforseti jarðvísindadeildar, 
svaraði spurningum barnanna og ræddi við þau um eldfjöll. Heimsóknin 
hafði mikil áhrif á listamennina sem unnu hvert sitt málverk strax 
í kjölfarið. Sjálfbærni og endurnýting var leiðarljós í vinnunni og er t.d. 
allur efniviður verkanna endurvinnanlegur. Eldurinn í jörðinni opnar í 
bókasafni Norræna Hússins 23. júní kl. 16 þar sem börnin bjóða fjölskyldu 
og velunnara velkomna. Sýningin verður opin almenningi sem hluti af 
HönnunarMars 2020  24. til 28. júní kl. 10 og 17.

Mætum á völlinn í sumar og 
styðjum Gróttu til sigurs!

NESSKIP

Meistaraflokkur karla í knattspyrnu í Gróttu 2020. Meistaraflokkur kvenna í knattspyrnu í Gróttu 2020.

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!

894.2519 RAFSPOR@SIMNET.IS
páll einar kristinsson // löggiltur rafverktaki
Rafspor

www.borgarblod.is
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G r ó t t u s í Ð a n www.grotta.is

170
GETRAUNANÚMER GRÓTTU

GETRAUNIR.IS

Sjöundi flokkur kvenna hélt til Keflavíkur í sól og blíðu laugardaginn 
6. júní til að keppa á Nettómóti Keflavíkur. Grótta fór með 30 stelpur 
í 5 liðum. 

Stelpurnar skemmtu sér vel og fengu loksins að spila helling af fótbolta. 
Milli leikja var skellt sér í bíó og svo að öllum leikjum loknum var pizza-
partý þar sem Jói P. og Króli spiluðu fyrir dansi. Að mótinu loknu skelltu 
stelpurnar sér í íþróttahúsið þar sem hópurinn gisti saman.

Sjöundi flokkur kvenna
á Nettómóti

Sjöundi flokkur karla og áttundi flokkur karla og kvenna skelltu sér 
á VÍS mót Þróttar Laugardaginn 31. maí. Sumir voru að fara á sitt fyrsta 
mót á ævinni en allir á sitt fyrsta mót í langan tíma. 

Grótta fór með þrjú lið úr áttunda flokki karla, eitt lið úr áttunda flokki 
kvenna og tvö lið úr sjöunda flokki karla. Krakkarnir voru hress og kát 
innan sem utan vallar og greinilegt að það var mikið fjör að fá loksins að 
keppa í fótbolta. 

Sjöundi og áttundi 
á VÍS móti Þróttar

Gróttustelpur í sjöundi flokki kvenna.

Gróttustelpur í áttunda flokki kvenna.

www.grotta.is
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Hvern vild ir þú helst  hitta?  
Marcelo Bielsa.
Uppáhalds vefsíða?  ksi.is
Hvað vild ir þú helst fá í af mæl is gjöf?  
Pening.
Hvað mynd ir þú gera ef þú ynn ir 
10 millj ón ir í happ drætti?  
Kaupa mér íbúð.
Hvað mynd ir þú gera ef þú
vær ir bæj ar stjóri í einn dag?  
Rífa hlaupabrautina burt af 
Vivaldi stadion. 
Að hverju stefn ir þú í fram tíð inni?  
Lifa hamingjusömu lífi.
Hvað stefnir þú að gera í 
sumarfríinu?  Verð á Vivaldi vellinum 
og öllum helstu völlum landsins þetta 
sumarið.

Seltirningur mánaðarins að 
þessu sinni er Björn Breiðfjörð 
Valdimarsson, 25 ára gamall knatt
spyrnu þjálfari hjá Gróttu. Björn 
spilaði með Gróttu í öllum flokkum 
og hefur þjálfað hjá félaginu í 9 ár. 

Fullt nafn?  Björn Breiðfjörð 
Valdimarsson.
Fæð ing ar d. og ár?  24. febrúar 1995.
Starf?  Knattspyrnuþjálfari.
Farartæki?  Hyundai i20.
Helstu kostir?  Jákvæður.
Eft ir læt is  mat ur?  Humar ala Vivaldi.
Eftirlætis tónlist?  Allt með 
Basshunter.
Eft ir læt is í þrótta mað ur?  Riquelme 
og Lebron James.
Skemmti leg asta sjón varps efn ið?  
Brooklyn 9-9 þessa dagana.
Besta bók sem þú hefur lesið?  
Legacy.
Uppáhalds leikari?  
Denzel Washington.
Besta kvik mynd sem þú hef ur séð?  
The Dark Knight.
Hvað ger ir þú í frí stund um þín um?  
Fer í Gulagið með the boys.
Fallegasti staður sem þú hefur 
komið á?  Stykkishólmur.
Hvað met ur þú mest í fari ann arra?  
Heiðarleiki.

Seltirningur mánaðarinS

Flatahraun 5a • www.utfararstofa.is • Símar: 565 5892 & 896 8242
ÚTFARARSTOFA HAFNARFJARÐAR

ÚTFARARSTOFA ÍSLANDS
Auðbrekku 1, Kópavogi síðan 1996

ALÚÐ • VIRÐING • TRAUST • REYNSLA

Símar allan sólarhringinn: 581 3300 & 896 8242 • www.utforin.is
Komum heim til aðstandenda og ræðum skipulag útfarar ef óskað er.

Kristín IngólfsdóttirSverrir Einarsson Margrét Á. Guðjónsd. Hannes Ó. Sampsted

www.borgarblod.is

Tryggðu grunninn með Virdian vítamínum og bætiefnum.
Eins virk og hrein og hægt er að hafa vítamín.

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

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

Sumarið 
Er Tíminn!

Blanda af því besta er uppáhald 
okkar allra. Prófaðu.

íslenskur aðalbláberjalatte 
fyrir ónæmiskerfið og hjartað.

Dekraðu við þig með Wild Grace 
olíum, andlitsserum og ilmum.
Einstök gæði.

nailberry eru sterk og falleg 
og næra og anda.
Án 12 skaðlegustu efnanna og vegan.

Landsins fegursta úrval af jógavörum
Korkurinn er framtíðin. Þú þarft aldrei jógahandklæði.
Hugleiðslupúðar. augnhvílur. Strappar. Lífræn bómull.

www.systrasamlagid.is
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SJÓNMÆLINGAR
Tímapantanir: 528 8505


