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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

Erum einnig á visir.is

Nú sækjum við og 
skilum bílnum

Velkomin 
á Grandann

Hólmaslóð 2, 101 Reykjavík Sími 570 9090 •  www.frumherji.is  •  Opið mánudaga-fös�daga kl 8-16:30  

Hægt er að lesa Nesfréttir inná visir.is

EF ÞÚ SÆKIR, 21.–27. SEPT. 2020

Reksturinn 
undir áætlunum

Rekstur bæjarins var undir áætlunum á fyrstu sex mánuðum ársins. 
Skatttekjur námu 1.771 milljónum og voru 46 milljónum undir áætlun. 
Þrátt fyrir halla er niðurstaðan töluvert betri en á sama tíma í fyrra. Áhrifa 
vegna Covid-19 gætir víða í rekstrinum líkt og hjá öðrum sveitarfélögum 
og mun gera áfram. Á sama tíma er lækkun á framlögum úr Jöfnunarsjóði.

Þær aðgerðir sem ráðist hefur verið í á undanförnum mánuðum eru farnar 
að skila sér. Rekstrarniðurstaðan skýrist af tekjufalli vegna COVID19, þar 
má nefna að útsvarstekjur eru lægri, sundlaug var lokuð með tilheyrandi 
tekjutapi. Einnig hefur sveitarfélagið komið til móts við íbúa, t.d. með 
niðurfellingu að hluta á leikskólagjöldum vegna COVID19.

Félags- og fræðslumál vega þungt
Útgjöld til fræðslumála námu 1.085 milljónum og til félagsþjónustu tæpum 

332 milljónum. Samtals nema þessir mikilvægu málaflokkar liðlega 80% af 
skatttekjum bæjarins. Aukin útgjöld til fræðslumála og félagsþjónustu vega 
þungt í rekstrinum. Áfram er unnið að aðgerðum til að ná jafnvægi í rekstri 
bæjarins. Það verður stærsta áskorunin að standa vörð um grunnþjónustu 
bæjarins næstu misseri. Bæjarstjórn tók þá ákvörðun í upphafi faraldursins 
að skera ekki niður framkvæmdir, heldur þvert á móti að auka við þær. Einnig 
voru allir sem sóttu um sumarstörf hjá bænum ráðnir og varð veruleg fjölgun 
milli ára, segir Ásgerður Halldórsdóttir bæjarstjóri Seltjarnarness.

Yfirlit yfir rekstur Seltjarnarnesbæjar hefur nú verið birt á heimasíðu 
bæjarins. Um er að ræða óendurskoðað uppgjör.
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Rekstur undir 
væntingum

Í frétt frá Seltjarnarnesbæ hér í blaðinu kemur fram að rekstur 
bæjarfélagsins sé undir væntingum. Það þarf ekki að koma á 

óvart í ljósi erfiðrar rekstrarstöðu að undanförnu. Við það bætist 
tekjutap vegna nauðsynlegra sóttvarnaraðgerða og einnig afstöðu 
Jöfnunarsjóðs sveitarfélaga.

 

Á liðnu ári var Haraldur Líndal Haraldsson hagfræðingur fengin 
til þess að gera úttekt á rekstrinum og leggja fram tillögur til 

sparnaðar. Reksturinn hefur batnað frá því sem var en betur má ef 
duga skal.

 

Seltjarnarnesbær er í sjálfu sér efnað bæjarfélag. Þar býr margt 
fólk sem stendur sig vel í lífsbaráttunni og er vel aflögufært 

þegar kemur að sveitarfélaginu.
 

Af einhverjum ástæðum hafa það nánast verið trúarbrögð 
á Seltjarnarnesi að bjóða  með lægstu skattprósentum 

sveitarfélaga á landinu. 
 

Háir skattar eiga ekki að vera markmið. En rekstur 
bæjarfélagsins veður að komast í jafnvægi. Því gæti verið 

réttlætanlegt að hækka þá lítils háttar tímabundið.

Leið ari Gróttubyggð 
- nýtt hverfi 

vestast á Nesinu

Nýlega fór í loftið vefsíðan Gróttu-
byggð, www.grottubyggd.is. Eins 
og flestir Seltirningar vita stendur 
til að reisa nýtt hverfi nyrst á 
Seltjarnarnesi, næst Gróttu, þar 
sem áður var iðnaðarhverfið við 
Bygggarða. Nýtt deiliskipulag hefur 
verið samþykkt fyrir svæðið og nú 
er unnið að hönnun hverfisins.

Gróttubyggð ehf. sér um fram
kvæmdir en það félag er dóttur félag 
fasteigna þróunar félagsins Landeyjar 
ehf. Þorgerður Einars dóttir, fram
kvæmdarstjóri Land eyjar, segir að 
vonir standi til að framkvæmdir 
geti hafist á Ahluta svæðisins 2021 
og að fyrstu íbúðirnar komist í sölu 
2022. “Það er að mörgu að huga við 
hönnun á hverfi sem þessu en mikið 
verður lagt upp úr því að tengja 
byggingarnar og nærumhverfi þeirra 
náttúru svæðisins”.

Vefsíðan verður lifandi svæði  þar 
sem allar nýjustu upplýsingar um 
svæðið verða settar inn. Áhuga samir 
aðilar geta til að mynda skráð sig á 
póstlista og fengið þá tilkynningu 
þegar teikningar liggja fyrir, þegar 
einingar koma í sölu o.s.frv.

“Við finnum fyrir miklum áhuga á 
þessu verkefni og skal engan undra, 
þar sem staðsetningin er einstök.” 
segir Þorgerður.

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!

B

A

- náttúruperla á Nesinu

grottubyggd.is



Byltingarkennd nýjung 
í margskiptum glerjum

Velkomin 
í nýja 

verslun 
okkar á

Hafnartorgi

HAFNARTORGI

50–65% 
stærra 

lessvæði

SJÓNMÆLINGAR
Tímapantanir: 528 8505
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Skólamatur áfram 
niðurgreiddur

Bæj ar stjórn Seltjarn ar ness hefur ákveðið að draga ákvörðun um að 
hætta niður greiðslu á skólamat  í bæn um til baka. Reiknað hafði verið út 
að for eldr ar barna í grunn skóla greiði 23% meira fyr ir mat í ár en í fyrra 
og hækk un in nemi 45% hjá börn um á leik skól an um. 

Ákvörðun um að hætta niðurgreiðslu á skólamat í sparnaðarskyni var 
tekin eftir að starfsfólki var sagt upp og fram reiðsla á skólamat  á Seltjarn
ar nesi boðin út á liðnu vori. Sú ákvörðun var ekki kynnt for eldr um sér
stak lega og brá því mörg um í brún í haust þegar fyrsti reikn ing ur fyr ir 
þjón ust una barst. Kostaði hver máltíð 655 krón ur og nam hækk un in tug
um pró senta á milli ára. Hækk un á skólamat kom for eldr um al gjör lega 
í opna skjöldu í upp hafi skóla árs og sendi Mikl ar óánægjuradd ir urðu 
inn an for eldra sam fé lags ins bæði vegna sam skipta leys is sem og hversu 
gríðarleg ar breyt ing ar þetta eru fyr ir fjár hag fjöl skyldna. For eldra fé lags 
Grunn skóla Seltjarn ar ness sendi bréf til bæj ar stjórn ar Seltjarn ar ness þar 
sem þessu var mótmælt. Í bréfinu segir með ólík ind um að for eldr um hafi 
ekki verið til kynnt fyr ir fram um hækk un á gjald skrá. Þá var farið fram á 
að bæj ar stjórn taki málið fyr ir sem allra fyrst og taki af stöðu til þeirrar 
beiðnar að halda áfram niður greiðslu skóla máltíða.  Í framhaldi af því var 
ákveðið á fundi bæj ar stjórn ar að halda áfram niður greiðslu á skólamat 
grunn skóla barna í bæn um.

Fjarlægðir vegna 
slæmrar umgengni
Ruslagámar eða svokallaðir 

grennd argámar sem komið 
var fyrir á sínum tíma við 
versl un  ar  miðstöðina Eiðis torg 
hafa verið fjarlægðir.

Ákvörðun um að fjarlægja 
gámana var tekin vegna 
þess hversu um gengni við 
þá hefur verið slæm. Fólk 
hefur hent rusli á planið í 
kringum gámana þannig að 
stundum hafa þeir verið 
nánast umkringdir ýmiskonar 
úrgangi og rusli. Þarna er á 
ferð ólíðandi sóðaskapur og 
engum til sóma, hvorki íbúum 
eða bæjarfélaginu. Íbúum á 
svæðinu hefur verið bent á 
að nýta sér end ur vinnslu
stöð Sorpu á Grandagarði í 
staðinn. Fyrir nokkru var tekin 
ákvörðun um að fjarlægja 
gámana. Hugsunin að baki 
gámunum var til þæginda væri 
fyrir íbúa á svæðinu til að flokka rusl og geta losað sig við rusl á auðveldan 
hátt í nágrenninu.

Á myndinni má sjá hvernig fólk hefur 
umgengist gámana sem áttu að vera 
öllum til þæginda.

- bæjarstjórn dregur umdeilda ákvörðun
til baka

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

Nesvegur 100
Símar 562-1070, 896-4243

Opið virka daga kl. 10 - 18:30

MIKIÐ ÚRVAL SPENNANDI FISKRÉTTA
VERIÐ VELKOMIN

FERSKUR FISKUR 
DAGLEGA

www.systrasamlagid.is



motormax@motormax.is

Bónstöð

Mössun og 
keramíkhúðun

Bókaðu tíma í keramíkhúðun hjá Motormax 
í síma 545 4040 eða á motormax@motormax.is

Motormax býður 
keramíkhúðun 

á frábæru kynningarverði

Starfsmenn Motormax dekra við bílinn með vörum
Profiline CC36 (ceramic coating 36) frá Sonax veitir lakki bílsins langtímavörn gegn UV geislum, eiturefnum og öðrum  

umhverfisáhrifum, svo sem salti, tjöru og vegryki. Umbreyttar nanóagnir tengjast saman og mynda þannig sérlega sterkan  
varnarhjúp svo að yfirborðið verður einstaklega vatnsfráhrindandi, hrindir frá sér ryki og verður sérlega auðvelt í þrifum.  

Varnarhjúpurinn eykur styrk og mótstöðu lakksins, gefur hámarksgljáa, frískar upp á liti og veitir þeim um leið einstaka dýpt. 

Vörnin endist í allt að 36 mánuði sé bíllinn þjónustaður árlega.

Litlir fólksbílar Verð frá 79.900 kr.
Stórir fólksbílar & jepplingar Verð frá 99.900 kr.
Jeppar  Verð frá 109.900 kr.
Breyttir bílar & sendibílar  Verðtilboð
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Rótarý er alþjóðleg hreyfing 
fólks sem hvetur til góðvildar og 
friðar í heiminum. Hreyfingin 
stendur fyrir mannúðar- og 
menningar starfi, bæði alþjóðlega 
og í nærumhverfinu. Hreyfingin 
vinnur m.a. að útrýmingu lömunar-
veiki í heiminum, sjá rotary.org. 

Rótarýklúbbur Seltjarnarness 
hefur styrkt verkefni í nærsam
félaginu s.s. skiptinemaprógram, 
verðlaunað ungmenni fyrir árangur 
í sundi sem og góða framkomu og 
námsárangur í Valhúsaskóla. Þá 
veitir klúbburinn Kaldalónsskálina, 
tónlistarviðurkenningu í minningu 
Selmu Kaldalóns tónskálds. Klúbb
num er umhugað um sögu og minjar. 
Hann hefur gefið út örnefnakort 
á Nesinu, sett upp fræðsluskilti á 
gönguhring vestursvæðis, merkt 
hvar kirkjan við Nesstofu stóð og 
gróðursett í lundi kenndum við 
Björn Jónsson, Björnslundi við 
Bakka vör. Ýmsar nefndir starfa 
innan klúbbsins, s.s. Gróttunefnd. 
Hún hefur forgöngu um varðveislu 

og framkvæmdir við Albertbúð, 
hús klúbbsins í Gróttu.

Rótarýstarf í Covid
Rótarýklúbbur Seltjarnarness 

breytti um takt, eins og önnur félag
starfsemi, meðan Covid stóð sem 

hæst. Í mars var tekið stutt hlé frá 
störfum. Síðan fór það aftur á fullt 
skrið að teknu tilliti til fjarlægðar
takmarkana. Í stað þess að funda í 
minni sal félagsheimilis Seltjarnar
ness er nú fundað í þeim stærri til 
að dreifa betur mannskapnum. Á 

fundum ræða rótarýfélagar saman 
yfir máltíð. Síðan er hlustað á stuttan 
gestafyrirlestur. Fyrirlestrar eru um 
spennandi mál sem hátt fara í þjóð
félaginu hverju sinni, eða mál sem 
félögum þykir mikilvægt að kryfja.  

Bráðum 50 ára
Rótarýklúbbur Seltjarnarness 

var stofnaður 20. mars 1971 og 
verður því 50 ára á næsta ári. 
Stjórnin undirbýr nú afmælisárið 
af krafti. Fyrir starfsárið 20202021 
eru í stjórn klúbbsins, Björgólfur 
Thor steinsson, forseti, Erlendur 
Magnússon, varaforseti/verðandi 
forseti, Bjarni Torfi Álfþórsson, 
ritari, Kolbrún S. Benedikts dóttir, 
gjaldkeri, Björgvin Guðjónsson, 
stallari og Árni Ármann Árnason, 
fráfarandi forseti. Umdæmisstjóri 
Rótarý á Íslandi 20202021 er Soffía 
Gísla dóttir. Netfang klúbbsins er 
seltjarnarnes hjá rotary.is. Finna má 
frekari upplýsingar á rotary.is undir 
flipanum klúbbar eða á fésbókinni.

Undirstaða Rótarýhreyfingarinnar
Mannúð og menning

Soffía Gísladóttir, umdæmisstjóri, Björgólfur Thorsteinsson, forseti og 
Kolbrún Benediktsdóttir, gjaldkeri.
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Viðtal við Guðmund Inga Hjartarson

Úff það sem ég hef ekki 
gert af mér á nesinu, segir 
Guðmundur Ingi Hjartar-
son eigandi Netheims 

og Seltirningur í húð og hár. 
Guðmundur Ingi er alltaf kallaður 
Dommi og flestir sem þekkja hann 
undir því nafni. Dommi er uppalinn 
á Miðbraut 2, færði sig tímabundið 
í vesturbæinn og síðar í Kópavog 
þar sem hann hóf búskap með 
eiginkonu sinni, Sigríði Sigmars-
dóttur. Dommi og Sigga keyptu sína 
fyrstu eign á Melabraut 15, færðu 
sig síðar á æskuheimili Domma á 
Miðbraut 2 og búa nú á Unnarbraut 
19 en það var áður kirkjujörð sem 
presturinn á Seltjarnarnesi fékk 
úthlutað, eða svo segir sagan.

Eins og áður er sagt er Dommi 
borinn og barnfæddur á Seltjarnar
nesi og var það honum mikið 
kappsmál að börnin hans yrðu 
Seltirningar en þau eru þrjú í dag, 
Óttar Orri 19 ára,  Jenný 17 ára og 
Sigmar Orri 10 ára. Faðir Domma 
var Hjörtur Hjartarson sem rak 
Inn römmun Hjartar til fjölda ára í 
Bónushúsinu á Hrólfskálamel. Hann 
lést árið 2008. Móðir Domma er 
Jensína Guðmundsdóttir en hún 
varð 92 ára nú september og býr á 
Skólabraut. Dommi er yngstur sex 
systkina en þau eru: Drífa, Ingibjörg, 
Hjörtur sem lést 2007, Anna Ásta og 
Björn Grétar sem lést á síðasta ári.

 

Uppátækjasamur prakkari
Dommi segist hafa verið upp

átækja samur og mikill prakkari á 
sínum ungu árum enda Nesið að 
mestu óbyggt og eiginlega algjör 
sveit. Í vondum veðrum slettist þari 
upp á húsin sem stóðu við sjóinn 
og Dommi man líka eftir því að vera 
sendur eftir eggjum út á Nesbala og 
þar hafi verið búskapur með dýrum. 
Hann rifjar upp þegar hann og vinur 
hans kveiktu óvart í björgunarsveita
húsinu aðeins fimm ára gamall og 
Lási lögga tók af þeim skýrslu á 
túninu. Guttarnir ákváðu í miðri 
skýrslutöku að stinga Lása af sem 
keyrði rólega beint á Miðbrautina og 
talaði við mömmu. Þarna hélt Dommi 
að lífinu væri lokið. “Lási lögga, Sæmi 
og Ingimundur voru góðir kallar sem 
reyndu að hemja villingana en það 
gekk nú hálfbrösulega oft á tíðum. 
Sinubrunar og trönubruni koma upp 
í hugann, þar sem við Raggi vorum 
að hlaupa frá suðurnesinu en margir 
Seltirningar hlupu út í suðurnes til 
að slökkva eldana.” Og Dommi rifjar 
einnig upp götustríðin milli hópa þar 
sem menn voru jafnvel handsamaðir 
og bundnir inni í bílskúrum. “Þarna 
voru heimasmíðuð vopn, verkfæri og 
lásbogar notaðir. Dúfubransinn tók 

sinn tíma og margir vinir sem áttu 
dúfnakofa og gerðu viðskipti sín á 
milli. Timbur, net og það sem vantaði 
var fengið úr húsum sem voru alls 
staðar í byggingu á nesinu. “Ég man 
þegar ég prjónaði á gamla BMX 
hjólinu alla leið frá Való að Nesvali en 
gatan hét þá Melabraut og lá næstum 
þvert yfir nesið.”

 

Gömlu æskuvinirnir
Dommi á ennþá gömlu góðu æsku

vinina og halda þeir alltaf góðu sam
bandi. “Þeir hittast alla föstudaga 
í hádegismat og hafa gert í rúm 30 
ár. Þegar þeir voru 10 ára stofnuðu 
þeir sitt eigið knattspyrnufélag, Bláu 
Stjörnuna, smíðuðu mörk og héldu 
bækistöðvar í Plútóbrekku. Þeir 
hönnuðu búninga og fóru í hópferð 
upp í Bikarinn á Skólavörðustíg 
sem var eina verslunin sem merkti 
fatnað á þeim tíma. Bláa Stjarnan 
er enn á lífi þótt lítið sé um æfingar 
en í hópnum eru meðal annars 
Magnús Örn Guðmarsson, Jón Ásgeir 
Jóhannes son, Jón Björnsson, Ragnar 
Agnarsson, Jón Örn, Jón Jósafat og 
fleiri góðir menn.”

  

Siglingakennari 12 ára
Þegar Dommi var 12 ára var hann 

ráðinn í sumarstarf sem siglinga
kennari. Halda átti námskeið fyrir 
krakka á nesinu og kenna þeim 
að sigla en þar sem enginn kunni 
það var krakkinn sem sigldi um allt 
fenginn til að kenna öðrum krökkum. 
Vegna aldurs þá mátti hann ekki 
vera kennari en kenndi þá Gunna Lú 
tökin. “Hjörtur, Ómar, Ævar og Björn 
Jónsson ásamt fleiri góðum pöbbum 
smíðuð optimist báta í bílskúrum 
heima hjá sér sem notaðir voru við 
námskeiðin. Margir vina okkar í dag 
voru á námskeiðunum og við klórum 
okkur enn í kollinum hvernig þetta 
gekk allt upp án stórslysa,” segir 
Dommi og hlær. “Á þessum tíma voru 
flokkstjórarnir í unglingavinnunni 
Haukur í sundlauginni og Gunni Lú 
fjármálastjóri bæjarins. Tíðarandinn 
var annar á þessum tíma en minning
in er alltaf skemmtileg. Siglinga félagið 
Sigurfari var þá nýstofnað og Hjörtur 
faðir minn var formaður félagsins. Á 
þessum tíma var byrjað á bátahöfn
inni og grjótið sem kom úr grunni 
íþróttahússins notað í grjótgarðinn. 
Ég, Raggi Agnars og Björn Jörundur 

voru þarna 16 og 15 ára gamlir og sáu 
um siglinganámskeiðin. Óli Finnboga, 
Rúnar Ómars og Jón Teitur voru 
á námskeiðunum og urðu svo síðar 
siglingakennarar. Við tókum þátt í 
siglingakeppnum á Nauthólsvíkinni 
og í Keflavík og þegar enginn gat 
skutlað okkur með bátana þá sigldum 
við á mótin. Tókum fyrsta sætið, 
annað, þriðja og fimmta sætið í einu 
Íslandsmeistaramótinu.” Dommi man 
eftir því að Björn Jörundur safnaði 
saman sumarlaununum og svo var 
farið í strætó saman niður í bæ þar 
sem Björn keypti fyrsta bassann sinn. 
Nokkrum árum síðar varð hljóm
sveitin Ný Dönsk til. Dommi og Raggi 
sáu um fjáröflun til að eignast fleiri 
báta fyrir klúbbinn og gáfu út blöð 
tvö sumur fyrir siglingafélagið. Það 
má segja það að allt sem við unnum 
við og gerðum sem guttar á nesinu 
er harðbannað í dag.”

 

Í Dubai 1983
“Við fjölskyldan fluttum til 

Dubai þar sem pabbi varð fram
kvæmdastjóri IBM. Þar kynntist 
ég köfun og náði mér í kafara
réttindi 14 ára gamall. Ég kom 

Prakkarinn með 
stóra hjartað

Fjölskyldan samankomin,  Dommi, Sigga, Óttar Orri, Jenný og Simmi.
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heim með kafarabúnaðinn og 
kenndi vinunum mínum að kafa 
fyrir utan Suðurströnd ina. Þrír af 
mínum æskuvinum, þeir Doddi, 
Elli, Siggi Klein fengu delluna 
og eru í dag atvinnukafarar.”

 

Þrjátíu ár í rekstri
Dommi hefur verið í eigin rekstri 

í um 30 ár og rekið upplýsinga
tæknifyrirtækið Netheim í 22 ár 
ásamt félaga sínum Ellerti K. Stefáns
syni. Netheimur sér um alhliða upp
lýsinga tæknirekstur fjölda fyrirtækja 
af öllum stærðum og gerðum. Hjá 
Netheimi starfa 19 manns. “Að reka 
fyrirtæki er ekki auðvelt, maður 
er vakinn og sofinn yfir rekstri
num alla daga en á sama tíma er 
þetta áhuga málið mitt og ég elska 
tækni og tækniframfarir en þær er 
nauðsynlegt að þekkja í hröðum 
heimi tækninýjunga. 

 

Ný verkefni með 
kórónuveirufaraldrinum

Dommi segir að hægt hafi á þegar 
kórónaveirufarladurinn skall á en 

það hafi fljótt liðið hjá. “Um leið og 
fólk fór af stað aftur byrjaði síminn 
að hringja. Hýsingar, forritun, tækni
aðstoð og heilu netverslanirnar liggja 
fyrir. Með faraldrinum kom í ljós 
að fyrirtæki þurfa nauðsynlega að 
breyta sér og starfseminni og ekki 
hengja sig alfarið á að allir mæti í 
vinnu 9 til 5. Faraldurinn sýndi svo 
um munaði að við getum allt og 
erum fljót að tileinka okkur tæknina 
og við vorum mjög öflug að aðstoða 
okkar fyrirtæki og koma þeim fljótt 
og vel inn í t.d. Teams. Á sama tíma 
þróuðum við rafrænar auðkenningar 

á vefi og vefsvæði og einfölduðum 
þar með undirskriftarferla hjá m.a. 
fasteignasölum og öðrum sem þurfa 
viðurkenndar undirskriftir á rafrænan 
hátt. Þrátt fyrir að þurfa að draga 
saman þessa mánuði eru samt mikil 
sóknartækifæri á sama tíma. Starfs
fólkinu hefur fjölgað í samræmi við 
það. Við vorum 14 í byrjun maí en 
erum núna 19 manns og höldum 
ótrauð áfram.”

 

Sigga kom í reksturinn
“Fyrir tveimur árum kom Sigga 

konan mín inn í reksturinn og því 
mætti segja að við værum fjölskyldu
fyrirtæki enda Sigga oft að grínast 
með að hún eigi tvo eiginmenn, mig 
og Ella. Við Elli höfum verið lengur 
í bisness saman en við Sigga,” segir 
Dommi og hlær. “Saman rekum við 
Netheim, Job.is og hýsingarfyrirtækið 
Reykjavík Data Center allt á sama 
stað í Sóltúninu.”

 

Forréttindi að búa 
í litlu samfélagi

Dommi og Sigga una hag sínum vel 
á Seltjarnarnesi. Þau hafa verið öflug í 
foreldrastarfi Gróttu sem og skólans 
og hafa farið um allt land á allskonar 
mót og sýningar. Þau náðu einu sinni 
að eiga barn í leikskóla, Mýró og Való 
á sama tíma. 

Hjónin segjast ánægð með skólann 
og tómstundastarfið sem tengist 
honum. Við teljum það til lífsgæða 
að þurfa ekki að skutla og sækja 
börnin okkar út um allt. Þau voru 
tiltölulega fljót að sýna sjálfstæði 
og fara um allt Seltjarnarnes þegar 
þau byrjuðu í skóla. “Það eru for
réttindi að búa í litlu samfélagi þar 
sem allir þekkja alla og maður þarf 
ekki að óttast um börnin vegna 
vegalengda eða annars. Að hafa nátt
úruna við hurðarþrepið hjá sér er 
líka ómetanlegt. Að sjá jökulinn loga, 
sjóinn öskra, horfa á dýralífið vakna 
til lífsins á sumrin er eitthvað sem 
ekki ætti að taka sem sjálfsögðum 
hlut,” segir hinn lífsglaði Seltirningur 
Guðmundur Ingi Hjartarson.

Sjö ára bekkur í Mýrarhúsaskóla. Frá vinstri efst: Jonni, Bjössi, Agnar, Dommi, Jónsi, Árni, Elli, Víðir, Stebbi, Maggi, 
Kristín, Rósa, Þóra, Gunni, Sigga, Teddý, Guðrún, Bjössi, Íbbi, Óli Gunnsteins, Maddi, Nílli, Bessý, Kristín Heimis, Magga. 
Kennarinn okkar var Sigþór Magnússon sem síðar varð skólastjóri í Breiðholtsskóla. Hann er aftast á myndinni.

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.

Vesturhlíð 2 | Fossvogi
s. 551 1266 | utfor@utfor.is 

utfor.is

VIÐ ÞJÓNUM
ALLAN SÓLARHRINGINN

Útfararþjónusta
í yfir 70 ár

 

√  Bókhald og fjármál

√  Húsfélagafundir

√  Mínar síður

√  Húsbók þjónustusaga húss

√  Auk annarrar þjónustu

 

Húsfélagaþjónusta
Eignaumsjón leiðandi í 17 ár

www.eignaumsjon.iswww.eignaumsjon.iswww.eignaumsjon.is
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Barna- og unglingastarf
í Seltjarnarneskirkju

Nú er barna og unglingastarf Seltjarnarneskirkju aftur komið á fullt 
skrið eftir sumarfríið  og eins og undanfarin ár verður í boði fjölbreytt 
starf fyrir börn og unglinga.

Sunnudagaskólinn er á hverjum sunnudegi klukkan 11:00 á sama tíma 
og Guðsþjónusturnar. Í sunnudagaskólanum er mikið sungið, boðið er 
uppá sögustund, brúðuleikhús og margt fleira. Eftir sunnudagaskólann geta 
börnin farið upp í kirkjukaffi þar sem hægt er að fá sér smá hressingu en þar 
er einnig aðstaða til að lita og föndra. 

Klúbbur fyrir krakka í 1. til 3. bekk er í boði á mánudögum kl. 1617. 
Leiðtogar fara í leiki með krökkunum, föndra, spila og spjalla. Einnig er á 
dagskrá að bjóða uppá frísbígólf og kókóskúlugerð svo eitthvað sé nefnt. 
Þarna er mikið fjör og gaman,

Æskulýðsstarf Seltjarnarneskirkju er fyrir alla unglinga  úr 8. til 10. bekk 
í Seltjarnarneskirkju. Starfið er  á fimmtudögum kl. 20:0021:30. Að venju 
verður í boði fjölbreytt og spennandi dagskrá fyrir unglinga. Lögð er áhersla 
á að umgangast hvert annað af virðingu og kærleika.

Sjaldan hefur það verið eins mikilvægt að taka þátt í einhverskonar 
félagsstarfi fyrir unglinga en einmitt núna á snjallsímatímum. 
Æskulýðsfélagið er eitthvað sem allir unglingar ættu kíkja á! 

Í barna og unglingastarfi Seltjarnarneskirkju leggjum við mikið upp úr 
uppbyggilegum og jákvæðum samskiptum. Við gleðjumst saman, spjöllum 
og lærum einnig að meta þögnina og í hverju það felst að vera kristin 
manneskja. Hvað skiptir okkur máli? Hver eru okkar gildi og hvernig 
manneskja vil ég vera? 

Starfsfólk barnastarfs Seltjarnarneskirkju hefur allt langa og mikla reynslu 
í starfi með börnum og unglingum. Allir unglingar og börn á þessum aldri 
eru boðin hjartanlega velkomin til starfsins og jafnframt hvött til að mæta. 
Allar nánari upplýsingar eru veittar í kirkjunni ykkar, Seltjarnarneskirkju.

Sunnudagaskólinn  alla sunnudagar kl. 11-12
Umsjón Erla María, Messíana og Svenni.

Klúbbur fyrir krakka í  1.- 3. bekk alla mánudagar kl. 16-17
Umsjón Erla María, Messíana, Theó og Þórdís.

Æskulýðsfélagið byrjar alla fimmtudagar kl. 20-21:30
Umsjón Erla María, Messíana, Theó og Þórdís.

Hressir umsjónarmenn 
barna og unglingastarfs Seltjarnarneskirkju.

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

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

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

PASSA ORKUNA!

Wild Grace í nýjum hæðum
Mögnuð húðlína, sem færir húðinni aðeins það besta og 

nákvæmasta úr náttúrunni. Ayurveda í nýjum hæðum.

Jóga & lífið
Föt, jógadýnur og fallegir fylgihlutir 

úr fallegasta hráefninu. 
Passaðu orkuna.

Varnarpakkinn frá Virdian
Sem við mælum með að þú takir inn daglega til að verjast pestum, 
nærast og halda góðri heilsu.

Bragðmikill 
Boðefnabar

Njóttu bestu 
hráefnanna. 

Margt er vegan, 
hellingur glútenlaus, 
flest lífrænt, ekkert 
braðglaust.
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SP02 Presa SpikeNP3/NS3

Winter Ice Zero 2 Cinturato Winter Scorpion Winter

Negld - fólksbílar og jepplingar

Sérhönnuð nagladekkfyrir akstur við erfiðustu 
vetraraðstæður, glæra hálku og ísingu.

Óneglanleg - fólksbílar og jepplingar

Hönnuð fyrir ískalda og hála vetrarvegi með 
öryggi og frábæra aksturseiginleika í fyrirrúmi.

Óneglanleg - jepplingar/jeppar

Sérstaklega hannað óneglanlegt vetrardekk 
fyrir jeppa og jepplinga.

Óneglanleg - fólksbílar og jepplingar

Frábær vetrardekk án nagla og mjög hentugt 
heilsársdekk á frábæru verði.

Negld - fólksbílar og jepplingar

Grípa einstaklega vel á ís og hreinsa sig vel í 
vetrarfærðinni. Góð dekk á mjög góðu verði.

Negld - sendibílar

Gríðalega sterk og áreiðanleg dekk með 
hörku vetrarmunstri.

Neglanleg – fólksbílar og jepplingar

Neglanlegt vetrardekk frá USA, einstaklega
gott dekk og áratuga reynsla á Íslandi.

Neglanleg – fólksbílar og jepplingar

Frábært neglanlegt vetrardekk við allar 
aðstæður og veðurskilyrði, frábært grip í hálku.

Neglanleg - fólksbílar og jepplingar

Örugg og ódýr vetrardekk. Mikill fjöldi flipa 
tryggja frábært grip á hálum vetrarvegum.

MSR Winter Claw MXLW 71

ICE1 WintersafeSW-8

Óneglanleg - fólksbílar

Mjög góð óneglanleg vetrardekk á frábæru
verði með mikið af flipum fyrir hámarks grip
án nagla.

Negld - fólksbílar og jepplingar

Verksmiðjunegld vetrardekk með mikið af
flipum sem grípa vel í snjó og hálum ís.

Óneglanleg - fólksbílar

Hannað með nútíma flipamunstri sem tryggja 
gott grip í snjó og 
á hálum vegum.

G3S - ICE M/TGSI - 6

Neglanleg - fólksbílar og jepplingar/jeppar

Byltingakennd nýjung frá Toyo. Neglanlegt 
harðskeljadekk.

Óneglanleg - fólksbílar og jepplingar/jeppar

Toyo harðskeljadekk eru einstök við 
íslenskar aðstæður.

Frábær M+S jeppadekk frá Toyo

Þrautreynd jeppadekk í áraraðir við allar 
aksturs aðstæður allt árið í kring.

Kæri nágranni -
við þjónum  
þínu hverfi  

Fáðu aðstoð fagmanna okkar við dekkjaskipti og 
ráðgjöf við val á nýjum dekkjum.

Fiskislóð 30

Bókaðu tíma í gegnum nesdekk.is/timabokanir

POWER IS NOTHING WITHOUT CONTROL
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Dagskrá félags og tómstundastarfsins var að þessu sinni send til allra 
Seltirninga 60+.  Viðbrögðin við dagskránni hafa  verið góð og fólk ánægt 
með það sem er að gerast í starfinu þrátt fyrir sóttvarnir og fjarlægðarmörk.   
Þetta er í fyrsta skipti sem við sendum á þennan aldurshóp og ástæðan  er 
sú að margt fólk á besta aldri hefur verið að missa vinnuna, vonandi bara 
í skamman tíma og því verið að spyrjast fyrir og leita eftir félagsskap og 
afþreyingu þar sem meira er um lausan tíma. Þátttaka í félagsstarfinu og því 
sem í boði er, er öllum opin óháð aldri og búsetu.  

Frá útkomu síðustu Nesfrétta er ýmislegt að frétta. Þó nokkrar tilslakanir 
hafa verið gerðar vegna Covid 19 hvað varðar fjölda og almenn samskipti 
meðal fólks. Nær öll starfsemi okkar er þess vegna að komast í eðlilegt horf 
svo langt sem það nær.  Nær allir  fastir liðir í dagskránni okkar eru komnir af 
stað og  öll námskeið einnig  og nú síðast var það bókbandið og örnámskeiðin 
í leðri og roði.  Nú bíðum við bara eftir því að geta farið  hina dagskrárliðina 
sem heita “óvissuferðir og aðrir viðburðir” að spila félagsvist, farið í  leikhús, 
óvissuferðir og haldið dansnámskeið og  skemmtikvöld. Vonandi verður þess 
ekki langt að bíða.  Við verðum þó að gera okkur grein fyrir því að öll þurfum við 
að taka ábyrgð og fara varlega í öllum okkar samskiptum og vera þátttakendur 
í því að vera almannavarnir. Það gerum við best með því að halda þann hluta 
samfélagssáttmálans sem gengur út á það að virða nándarmörk og snertingu, 
þvo og spritta. 

RÁÐGJÖF FYRIR 60+ UM NÁM Á NETINU Í TÓMSTUNDUM. 
Hildigunnur Gunnarsdóttir,  starfs og námsráðgjafi heimsótti  aðstöðu 

félagsstarfsins fimmtudagana 10. og 17. september. Hildigunnur býður fólki 
upp á aðstoð við að víkka út starf í tómstundum og fá ráðgjöf um nám á 
netinu. Þó nokkrir sýndu áhuga og eru farnir að fikra sig áfram. Hildigunnur 
mun áfram veita ráðgjöf og hægt er að senda henni tölvupóst á netfangið 
hildigunnur@uppnam.is . Vonumst við til aðáframhald verði á þessu samstarfi. 

SÖNGUR. Föstudags söngstundirnar eru aftur farnar af stað og nýr 
stjórnandi tekinn við.  Hann heitir Bjarmi Hreinsson. Bjarmi er bæði söngvari 
og hljóðfæraleikari og  er skemmst frá því að segja að hann og sönghópurinn 
ná vel saman  og eru allir mjög  glaðir.  Eftir söngstundina er boðið upp á 
kaffisopa og smá meðlæti. Allir borga kr. 500.  Hvetjum fólk til að mæta á 
föstudögum kl. 13.00.   

PÚTT. Nýr og endurbættur púttvöllur við Skólabraut var tekinn í notkun aftur 
eftir nokkurt hlé nú í ágúst.  Völlurinn sem er 9 holur  hefur fengið frábærar 
viðtökur. Fastir tímar nú á haustmánuðum eru kl. 10.30 á þriðjudögum (þegar 
veður leyfir)  en öllum er heimilt að pútta og spila þegar hverjum og einum 
hentar. Boltar og kylfur eru í anddyrinu við salinn á Skólabraut. Einnig mætir fólk 
með sínar eigin kylfur og bolta. Hvetjum fólk til að kíkja við.   Byrjum að pútta í 
Risinu á Eiðistorgi fljótlega í október. Áhugasamir fylgist með auglýsingum.  

ÖNNUR DAGSKRÁ.  Nú eru örnámskeiðin í roði og leir farin  af stað  hjá 
Halldóru Björnsdóttur. Námskeiðin fara fram á neðri hæð félagsheimilisins og 
hafa verið mjög vel sótt frá fyrsta degi.   Námskeiðin eru alla þriðjudaga kl. 15.30 
– 18.30. Skráning og allar upplýsingar hjá Halldóru í síma 772 2408. 

Ekki er enn komið að því að spila félagsvist en það eru margir sem bíða 
eftir því, þannig að þegar við fáum grænt ljós verður bætt við auka dögum.  Í 
handavinnunni á mánudögum og miðvikudögum eftir hádegi getur fólk mætt 
og tekið þátt í verkefnunum sem verið er að vinna hverju sinni, komið og unnið 
sína eigin handavinnu, sest við púslborðið góða eða bara komið til að eiga 
samverustund,  spjalla og fylgjast með. Þessa daga er alltaf sameiginlegt kaffi um 
miðjan daginn.  

Erum farin að spila bingó á Skólabrautinni og vonumst til þess að geta auglýst 
bingó í golfskálanum nú í október. 

Nokkur áhugi er á samverustundum í ljóðalestri og sögulestri.  Eigum við hér 
á Nesinu ekki fullt af góðu fólki sem hefði gaman af því að koma og  lesa ljóð eða 
stuttar sögur eða æviminningar með  umræðum og spjalli á eftir.  Er einhver sem 
býður sig fram.? Tillögur og ábendingar berist til Kristínar kristin.hannesdottir@
seltjarnarnes.is eða í síma 893 9800.  

BREYTINGAR FRÁ ÚTGEFINNI DAGSKRÁ: BÓNUSRÚTAN: Skólabraut kl. 
14.50. Eiðistorg kl. 14.55. Grandavegur  kl. 15.00. Aflagrandi kl. 15.05 og Bónus 
kl. 15.10. Fer síðan frá Bónus kl. 15.50. VATNSLEIKFIMIN sem auglýst hefur 
verið á mánudags og miðvikudags kvöldum kl. 18.40 flyst yfir á þriðjudags 
og fimmtudags kvöld kl. 18.30.LEIKFIMIN Í HREYFILANDI er kl. 11.30 bæði á 
þriðjudögum og fimmtudögum.

Félagsstarfið er opið öllum óháð aldri og búsetu.
Alltaf er hægt að spyrjast fyrir og fá upplýsingar varðandi félagsstarfið 

með því að kíkja við í aðstöðunni á Skólabraut. Einnig má senda póst 
á kristin.hannesdottir@seltjarnarnes.is eða hringja í síma 893 9800.

FÉLAGS- OG TÓMSTUNDASTARF 
ELDRI BÆJARBÚA

Í hvað fóru 
peningarnir okkar?
Á dögunum birti Seltjarnarnesbær yfirlit yfir 

rekstur bæjarins á fyrstu sex mánuðum ársins. 
Yfirlitið er á heimasíðu bæjarins. Halli er á rekstri 
bæjarins en hann nemur 82 milljónum króna á 
tímabilinu. Um er að ræða nokkurn bata frá í fyrra 
þegar hallinn nam yfir 180 milljónum á fyrri helmingi 
ársins en viðsnúningur var á seinni helmingi og 
endaði árið í fyrra rétt yfir núlli. Ráðist hefur verið í 
margvíslegar aðgerðir til að rétta reksturinn við. En í 
hvað fóru peningarnir eins og margir íbúar spyrja sig, 
ekki síst þegar minnihluti Samfylkingar og Viðreisnar/
Neslista segir að útgjöld séu ekki nægilega há!

Í grunnskólann, leikskólann og tónlistarskólann
Skatttekjur bæjarins voru 1.771 milljón á fyrri helmingi ársins. Af þeim 

fóru hvorki meira né minna en 1.085 milljónir til fræðslumála, eða 61% af 
skatttekjum. Fá sveitarfélög ráðstafa jafnmiklu af tekjum í skólamál enda 
eru skólarnir okkar í fremstu röð. Um það er ekki deilt og af því erum við 
stolt af. Ýmis konar stuðningur við börn í erfiðleikum í leik og grunnskóla 
og frí tónlistarkennsla eru dæmi um góða þjónustu í skólunum. Allt tal 
minnihlutans um niðurskurð til skólamála er vitleysa.

Félagsþjónusta komin fram úr æskulýðs- og íþróttamálum
Lengi vel voru íþrótta og tómstundamál næststærsti útgjaldaliðurinn 

en á síðustu misserum hefur félagsþjónustan hægt en örugglega skotist 
fram úr og vegur þjónusta við fatlaða þar mjög þungt. Þar er vitlaust 
gefið hjá ríkinu. Útgjöld til félagsþjónustunnar voru 332 milljónir á fyrri 
helmingi ársins, eða 19% af tekjum en útgjöld til æskulýðs og íþróttamála 
námu 14,5%. Glöggir lesendur hafa nú áttað sig á að 95% af skatttekjum 
bæjarins fóru til þessara þriggja stóru en mikilvægu málaflokka 
á fyrri helmingi ársins.

Og hvað með allt hitt sem við viljum gera?
Menningarmál, almannavarnir, skipulags og byggingamál, umferðarmál, 

rekstur eignasjóðs og rekstur áhaldahúss bætast svo við reikninginn að 
ógleymdum byggðasamlögunum sem eru býsna drjúg þessa dagana. Og 
enn bætist við með Borgarlínu, sem ég styð reyndar ekki sjálfur og allra 
síst í ljósi stöðunnar. Því brölti er sjálfhætt enda rekstur allra sveitarfélaga 
í járnum. Það er óhætt að segja að hverri krónu sé varið í þjónustu við 
bæjarbúa á Nesinu, og gott betur þar sem halli er á rekstri bæjarins. Það 
er nauðsynlegt að nýta fjármunina betur og hagræða til að geta borgað 
grunnþjónustuna og allt hitt sem vilji stendur til að gera.

„Gerum bara eins og Reykjavík!“
Halli á bæjarsjóði og hátt þjónustustig gengur ekki upp til lengri eða 

skemmri tíma. Þar af leiðandi þarf samhent átak bæjarbúa til að vinna 
sig út úr vandamálinu og því miður kemur það niður á öllum. Sumu er 
óþægilegt að vinda ofan af. Minnihluti Samfylkingar og Viðreisnar 
vill að sjálfsögðu hærri skatta eins og félagar þeirra í Reykjavík. Fæstir 
Seltirningar vilja líklega að rekstur bæjarins verði eins og borgarinnar, 
hvorki útgjöld né þjónusta. Einnig borgum við nú þegar þriðja hæsta 
útsvar á landinu, eða 723 þús. kr. á hvern íbúa á ári! Til samanburðar 
greiða Garðbæingar hver um sig 709 þús. á ári og Reykvíkingar 671 þús. 
(Árbók sveitarfélaga 2019).  Á móti eru reyndar fasteignaskattar misnotaðir 
miskunnarlaust á fyrirtæki í borginni sem sligast undan byrðinni. 
Útsvarið á að duga fyrir rekstri og góðum afgangi eins og það er hugsað. 
Fasteignaskatta þarf að lækka áfram við fyrsta tækifæri enda eiga þeir 
eingöngu að duga fyrir rekstri fasteignatengdra liða, eins og sorphirðu ofl. 
Útsvarshækkun er ekki lausn en mögulega þarf að grípa til hennar einhvern 
tíma í framtíðinni til að borga línuna til Reykjavíkur og nágrennis. Vonandi 
ekki og alls ekki á þessari vakt.

Magnús Örn Guðmundsson
Formaður bæjarráðs og forseti bæjarstjórnar

Magnús Örn 
Guðmundsson.



Samstarfshópur
um forvarnir
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Hákon Rafn Valdimarsson mark-
maður meistaraflokk Gróttu í knatt-
spyrnu var á dögunum valinn í hóp 
U21 karla landsliðsins sem mætti 
Svíþjóð í undankeppni EM þann 
4. september sl. á Víkingsvelli. 

Hákon er fæddur árið 2001 en 
þrátt fyrir ungan aldur hefur hann 
verið lykilmaður í meistaraflokki 
síðustu tvö ár. Gríðarlega efni
legur leikmaður sem er vert að 
fylgjast með. 

Til hamingju Hákon! 

Hákon valinn í U21 fyrir 
undankeppni EM

Vetrarstarf Fimleikadeildar Gróttu er hafið á fullum krafti. 
Keppnishóparnir okkar hófu æfingar eftir verslunarmannahelgina og 
bættust aðrir hópar við í byrjun september. Mikið líf og fjör er í 
fimleikasalnum. Í vetur eru skráðir tæplega 650 iðkendur í deildina. 

Þetta er annar veturinn okkar í nýja fimleikasalnum og hefur eftirspurn í 
fimleikana aukist. Í vetur er boðið upp á stubbafimi fyrir tveggja til fjögurra 
ára iðkendur. Grunnfimleika fyrir fimm til átta ára iðkendur og áhalda og 
hópfimleika fyrir iðkendur níu ára og eldri. Einnig stöndum við fyrir 
námskeiði í fullorðinsfimleikum og fimleikum fyrir alla.   

Fimleikadeildin hefur tekið í notkun appið Sportabler. Sportabler er 
íslenskt vef og snjallsímaforrit sem einfaldar alla viðburðastjórnun, samskipti 
og utanumhald íþróttastarfsins. Framvegis munu því allar upplýsingar og öll 
samskipti við foreldra fara þar fram. 

Ólöf Línberg Kristjánsdóttir hefur tekið við af Völu Thoroddsen á skrifstofu 
fimleikadeildar. Við þökkum Völu kærlega fyrir vel unnin störf en hún mun 
starfa sem þjálfari fimleikadeildarinnar í vetur. 

Við minnum á heimasíðu Gróttu www.grotta.is og á facebooksíðu 
deildarinnar Grótta fimleikadeild.

Vetrarstarf komið á 
fullt í fimleikunum

Fimleikastúlkur í Gróttu.

Við hvetjum alla krakka í 1.-4. bekk að koma og prófa fótboltaæfingu hjá 
Gróttu! Það er frítt að koma og prófa að æfa fótbolta í tvær vikur í september.

Æfingar fyrir 1. og 2. bekk stúlkna (7. flokk kvenna):

Mánudagar kl. 14:30 (úti), miðvikudagar kl. 15:00 (úti) 
og föstudagar kl. 14:00 (inni í íþróttarhúsi)

Þjálfari flokksins er Jórunn María Þorsteinsdóttir Bachmann 
ásamt aðstoðarþjálfurum.

Æfingar fyrir 1. og 2. bekk stráka (7. flokk karla):

Mánudagar kl. 14:30 (inni í íþróttarhúsi), þriðjudagar kl. 14:00 (úti) 
og föstudagar kl. 14:00 (úti)

Þjálfarar flokksins eru Pétur Már Harðarson og Gabríel Hrannar Eyjólfsson

Æfingar fyrir 3. og 4. bekk stúlkna (6. flokk kvenna):

Mánudaga kl. 15:30, þriðjudaga kl. 15:15 og fimmtudaga kl. 14:00 (allt úti)

Þjálfarar flokksins eru Arnar Axelsson og Pétur Rögnvaldsson.

Æfingar fyrir 3. og 4. bekk stráka (6. flokk karla):

Mánudaga kl. 15:30, þriðjudaga kl. 15:00 og föstudaga kl. 15:00. 

Þjálfarar flokksins eru Gabríel Hrannar Eyjólfsson og Magnús Örn Helgason.

Komdu og prófaðu
fótbolta í Gróttu

grotta.is

Knattspyrnudeild Gróttu hvetur krakka fædda 2015 og 2016 
eindregið til að prófa fótboltaæfingar hjá félaginu. 
Börnin eru alltaf velkomin að prófa æfingu og það er frítt 
að koma og prófa í tvær vikur í september.

8. flokkur karla æfir á mánudögum kl. 7:50-8:30 
og fimmtudögum kl. 8:10-8:50

8. flokkur kvenna æfir á þriðjudögum kl. 7:50-8:30 og fimmtudögum 
kl. 8:10-8:50. 

Æfingar fara fram inni í íþróttarhúsi. en á meðan veður leyfir verða 
æfingarnar þó úti á velli. Að loknum æfingum labba þjálfararnir 
með krakkana yfir á leikskólann. 

Hægt er að fylgjast með á facebook-grúppum 
„Grótta-Fótbolti-8.flokkur Karla 2020/2021“ 
og „Grótta-Fótbolti-8.flokkur Kvenna 2020/2021“ 

Æfingagjöldin eru ekki nema 4.100 kr. á mánuði og vert er að taka fram 
að börn fædd 2015 geta fengið styrk frá bænum. 

Komdu og prófaðu
fótbolta í Gróttu

grotta.is
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Fallegasti staður sem þú hefur 
komið á?  Heimilið mitt.
Hvað met ur þú mest í fari 
ann arra?  
Drifkraftur og metnaður.
Hvern vild ir þú helst  hitta?  
Dave Grohl og Ringo Starr.
Uppáhalds vefsíða?  
www.Töframaður.is
Hvað vild ir þú helst fá í 
af mæl is gjöf?  
Nýtt golfsett og aðgang í Nesklúbbinn.
Hvað mynd ir þú gera ef þú ynn ir 
10 millj ón ir í happ drætti?  Nýr 
bíll og útlandaferð ...og kannski nýtt 
trommusett.
Hvað mynd ir þú gera ef þú 
vær ir bæj ar stjóri í einn dag?  
Skipa Guðmund Ara sem bæjarstjóra 
Seltjarnarnesbæjar.
Að hverju stefn ir þú í fram tíð inni?  
Í náinni framtíð er það sýningin ,,Lalli 
og töframaðurinn” í Tjarnarbíói og svo 
eru það jólatónleikar 2020 og útgáfa á 
jólaplötu, á vinyl og Spotify, með Lalla 
Töframanni. Veisla!

Seltirningur mánaðarins að þessu 
sinni er Lárus Blöndal, öðru nafni 
Lalli Töframaður. Hann er fæddur 
og uppalinn Seltirningur en hann 
er um þessar mundir að frumsýna 
barna- og fjölskyldusýninguna 
„Lalli og töframaðurinn“.
Sýningin er sýnd í Tjarnarbíói 
í september og október og er 
hugsuð fyrir skemmtilegt fólk 
á aldrinum 3 til 103 ára. Nánar 
má lesa um sýninguna inná 
töframaður.is og tjarnarbio.is

Fullt nafn?  Dr. Lárus Blöndal 
Guðjónsson.
Fæð ing ar d. og ár?  10. apríl 1987.
Starf?  Faðir, skemmtikraftur, 
töframaður, leikari, plötusnúður, 
tónlistarmaður, bingóstjóri, grínisti, 
veislustjóri, umboðsmaður Gáttaþefs og 
allt annað sem er skemmtilegt.
Farartæki?  Toyota Yaris, árgerð 2001.
Helstu kostir?  Skemmtilegur, 
jákvæður og lausnamiðaður.
Eft ir læt is  mat ur?  Hamborgari.
Eftirlætis tónlist?  Jólatónlist.
Eft ir læt is í þrótta mað ur?  
Allir í Gróttu!
Skemmti leg asta sjón varps efn ið?  
Skaupið.
Besta bók sem þú hefur lesið?  
How to play guitar.
Uppáhalds leikari?  Himmi í Enron.
Besta kvik mynd sem þú hef ur 
séð?  That Thing You Do.
Hvað ger ir þú í frí stund um 
þín um?  Fer með fjölskylduna í sund og 
fylgist með fótbolta.

Seltirningur mánaðarinS

Sundtímabilið á Nesinu byrjaði í síðustu viku þegar Gullhópur 
Sunddeildar KR mætti á æfingar í Neslauginni. Sunddeildin hefur boðið 
uppá æfingar fyrir börn á aldrinum 6-10 ára í Neslauginni í fjöldamörg 
ár við góðan orðstír enda fyrsta flokks aðstaða sem boðið er uppá í 
uppáhalds sundlaug Seltirninga.

Í ár mun Snær Jóhannsson halda utan um Neshópinn en hann hefur 
þjálfað hjá KR í 8 ár ásamt því að hafa keppt sem afreksmaður í sundi. 
Snær er afar hress og líflegur á bakkanum þannig að það er ekki ólíklegt að 
sundlaugargestir munu verða vör við stemmningu í lauginni í vetur.

Ásamt því að bjóða upp á æfingar í Neslauginni þá heldur Sunddeild KR 
úti æfingum í Vesturbæjarlaug, Sundhöll Reykjavíkur og Laugardalslaug. 
Sundskóli KR  hefur verið starfræktur við miklar vinsældir frá árinu 1995 
í Sundhöllinni við Barónsstíg. Skólinn er fyrir börn á aldrinum 48 ára en 
markmið skólans er að kenna ungum börnum helstu grunnhreyfingar 
sundsins. Í innilauginni í Laugardal æfir svo afrekssundfólkið en meðal 
þeirra eru nokkur sem tóku sín fyrstu sundtök í Neslauginni.

Nýjasta nýtt hjá deildinni er svo sundknattleikur en KR stofnaði 
sundknattleikslið síðasta vetur og hafa 1014 strákar æft íþróttina af kappi í 
Laugardalnum undir stjórn Jurij Pahernik.

BÍLAVIÐGERÐIR
GRANDA

FISKISLÓÐ 83 - 101 REYKJAVÍK

S: 562 5999 S: 669 5999

FALLEGIR LEGSTEINAR

Verið velkomin

 Opið: 11-16
alla virka daga

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

Sunddeild KR býður 
krakka á Seltjarnarnesi 

velkomna

www.grotta.is
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20%
AFSLÁTTUR

Tilboð

Öll Kópal & Gjöco 
innimálning

25%
20-

AFSLÁTTUR

Tilboð

Allar háþrýstidælur

30%
20-

AFSLÁTTUR

Tilboð

Af öllum verkfæra-
boxum, töskum og 

skápum

 Nýtt
blað

Framkvæmda- 
tilboð Sjáðu öll tilboðin  

á byko.is

30%
AFSLÁTTUR

Tilboð

Allar þakrennur

20%
AFSLÁTTUR

Tilboð

Allar ljósaperur


