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Fjárhagslegt svigrúm
til að sækja fram í Garðabæ
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Sælkeramaturbeint frá býli

Fjárhagsáætlun Garðabæjar fyrir árið
2023 var samþykkt á bæjarstjórnarfundi
þann 1. desember sl. Samhliða áætlun
næsta árs var jafnframt lögð fram þriggja
ára áætlun fyrir árin 2024, 2025 og 2026.
Samkvæmt fjárhagsáætlun Garðabæjar er
gert ráð fyrir að rekstrarafgangur A-hluta
verði jákvæður um 51,5 m.kr. og einnig er

gert ráð fyrir jákvæðri rekstrarniðurstöðu
samstæðureiknings (A og B hluta) um 589
m.kr. Veltufé frá rekstri er áætlað að verði
2.688 m.kr. hjá A sjóði og 3.499 m.kr. í
samstæðureikningi. Framlegð er áætluð
13,5%. Fjárhagsstaða bæjarins er traust
og skuldahlutfall lágt í samanburði við
önnur sveitarfélög. (Sjá frh, á bls. 2 og 4).
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Bæjarstjórn Garðabæjar samþykkti fjárhagsáætlunina samhljóða



„Í fjárhagsáætluninni er lögð áhersla á ábyrgan
rekstur og sterka fjárhagsstöðu annars
vegar og framsækna uppbyggingu þjónustu
og innviða hins vegar,“ segir Almar Guð-
mundsson, bæjarstjóri Garðabæjar. „Staðan
hefur verið góð í Garðabæ og við búum við
fjárhagslegt svigrúm til að sækja fram og
fjárfesta í mannauði og mannvirkjum.
Bæjarbúar eiga von á því að njóta áfram
góðrar þjónustu um leið og álögum er haldið
í lágmarki. Ég vil þakka starfsfólki bæjarins
fyrir góða vinnu, bæjarfulltrúum úr öllum
flokkum fyrir góða samvinnu og íbúum fyrir
góðar ábendingar og aðhald“ segir Almar.

Fjárhagslegt svigrúm er til að sækja fram en
einnig til þess að viðhalda lágum og í sumum
tilfellum lækka álögur á íbúa og fyrirtæki.
Þar má nefna að:
• Útsvar verður óbreytt í 13,7% og er lægst
í Garðabæ meðal stærri sveitarfélaga.
• Fasteignagjöld á íbúa lækka í 0,166% og
eru lægst meðal stærri sveitarfélaga.
• Vatnsgjald og holræsagjald lækka einnig
á árinu 2023.
• Fasteignagjald á atvinnuhúsnæði
lækkar í 1,52%.
• Mikil lækkun fasteignaskatta er til að
vega á móti hækkun fasteignamatsstofns.
• Gjaldskrár bæjarins hækka um 7% sem
felur í sér raunlækkun þar sem verðbólga
er hærri.

Endurbætur á húsnæði og
áframhaldandi uppbygging

Á árinu 2023 verður stóraukin áhersla á endur-
bætur á húsnæði og lóðum sveitarfélagsins
og áframhaldandi uppbygging innviða. Fram-
lög til endurbóta skólahúsnæðis, íþrótta-
mannvirkja og skólalóða verða þrefölduð
milli ára. Stórar framkvæmdir halda áfram
svo sem uppbygging 2. áfanga Urriðaholts-
skóla og byggingu nýs leikskóla við Holtsveg
í Urriðaholti.

Áhersla verður á umhverfi og sjálfbærni og
liður í því er m.a. fyrsti áfangi í uppbyggingu
nýs fráveitukerfis og hreinsistöðvar á Álfta-
nesi. Fjárfest verður í loftgæðamæli, áfram-
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Fjárhagslegt svigrúm til að sækja fram í GarðabæFramhald af forsíðu

Ásta Sigrún Magnúsdóttir hefur verið
ráðin í nýtt starf samskiptastjóra

Garðabæjar sem var auglýst fyrr í haust.
Í starfi samskiptastjóra felst m.a.

upplýsingagjöf til íbúa, starfsmanna og
annarra þeirra aðila sem sveitarfélagið

er í samskiptum við. Helstu markmið
starfsins eru að efla almannatengsl,

samskiptastjórnun, traust og orðspor,
ásamt því að auka sýnileika og fanga

sérstöðu bæjarins.

Ásta Sigrún er með MA. próf í alþjóðasam-
skiptum frá Háskóla Íslands, BA. í fjölmiðla-
og menningarfræði frá Queen Margaret

University Edinborg. Ásta Sigrún hefur starf-
að frá árinu 2019 í Stjórnarráði Íslands sem
upplýsingafulltrúi menningar- og viðskipta-
ráðuneytisins en áður atvinnuvega- og
nýsköpunarráðuneytisins.
Ásta Sigrún starfaði hjá Eftirlitsstofnun EFTA
sem upplýsingafulltrúi og staðgengill sam-
skiptastjóra frá árinu 2017 – 2019. Á árun-
um 2011 – 2016 starfaði Ásta Sigrún sem
blaðamaður hjá DV og sem varafréttastjóri
síðustu tvö árin.

Alls bárust 44 umsóknir um starfið. Ásta
Sigrún kemur til starfa hjá Garðabæ í byrjun
árs 2023.

Ásta fyrsti samskiptastjórinn

Ásta hreppti hnossið en alls bárust 44
umsóknir um starf samskiptastjóra
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Veltufé frá rekstri sem hlutfall af tekjum
Samkvæmt útkomuspá 2022 og fjárhagsáætlun Garðabæjar 2023

*

haldandi uppbyggingu útivistarstíga og
meiri flokkun sorps.

Vöxtur í velferð,
þjónustu og menningu

Í byggingu er sjö íbúða búsetukjarni við
Brekkuás sem stefnt er að verði tekinn í
notkun fyrri hluta árs 2024. Fyrir liggur að
skipuleggja sambærilegan búsetukjarna
fyrir fatlað fólk í Hnoðraholti á nýju ári.
Áframhaldandi vöxtur er í þjónustu við fatlað
fólk. Móttaka flóttafólks er sístækkandi verk-
efni og fyrirséð að fjöldi flóttafólks mun
aukast í Garðabæ á næsta ári.

Á árinu 2023 verður haldið áfram með inn-
leiðingu á samþættri þjónustu í þágu far-
sældar barna. Framlög til sumarfrístundar
barna verða stóraukin og lögð verður áhersla
á forvarnir í starfi félagsmiðstöðva.

Haldið verður áframmeð endurbætur á Garða-
torgi og aðgerðir til að auka sýnileika mið-
bæjarins. Einnig verður settur á laggirnar sér-
stakur þróunarsjóður fyrir skapandi greinar.

Veltufjárhlutfall Garðabæjar er hærra en annarra sveitarfélaga á höfuðborgarsvæðinu
miðað við útkomuspá ársins 2022. Sterkri stöðu sjóðstreymis fylgir geta bæjarins til

fjárfestinga á meðan önnur sveitarfélög eiga erfiðara um vik
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kostur er en jafnframt að áfram yrði unnið að stafrænum lausnum og
eflingu annarrar þjónustu sem myndi einfalda líf og bæta lífsgæði íbúa.“

Í áætluninni kemur fram að það er tækifæri til að sækja fram og
byggja upp frekari innviði á næstu árum, hverjar eru stærstu
framkvæmdirnar á næstu árum í bænum? „Á næstu árum verður
haldið áfram að byggja upp innviði í bænum okkar og ekki síst í þágu
barnafjölskyldna,“ segir Almar. „Við höldum áfram að byggja upp skóla,
s.s. grunn- og leikskóla í nýjum hverfum og bæta aðstöðu í eldri hverf-
um. Í Urriðaholti er 2. áfanga Urriðaholtsskóla að rísa, en áætlað er að
sú framkvæmd verði í gangi allt næsta ár en tilbúin endanlega í lok árs
2023,“ segir Almar og heldur áfram: „Við höfum líka svarað breyttri
íbúasamsetningu með því að fjölga duglega leikskólarýmum í bænum
en á þessu ári var tekinn í notkun leikskólinn Urriðaból í Kauptúni. Nýr
leikskóli við Holtsveg verður svo tekinn í notkun í lok árs 2023.“
Að sögn Almar þarf á næstunni einnig að huga að frekari uppbyggingu í
Hnoðraholti ásamt því að í fjárhagsáætlun fyrir næstu þrjú ár m.a. gert ráð
fyrir fjármagni í stækkun Garðaskóla, Sjálandsskóla og Álftanesskóla.

Fjárfest í vexti og velsæld í Garðabæ
Samkvæmt framkvæmdaráætlun Garðabæjar til ársins 2026 er
verið að setja 5-6 milljarðar króna árlega í framkvæmdir. Hvað þýðir
þetta hvað skuldahlutfall Garðabæjar varðar, sem er í dag það
langlægsta á meðal sveitarfélaga á höfuðborgarsvæðinu,mun það
rjúka upp? „Það er rétt að skuldahlutfall í Garðabæ hefur verið lágt og
er í dag langlægst á höfuðborgarsvæðinu. Skuldahlutfallið mun hækka
lítillega á næstu árum vegna þeirra framkvæmda sem eru framundan
en til lengri tíma mun það þói rétta sig af þegar mesti vöxturinn er af-
staðinn. Hlutfallið er mjög lágt í samanburði við önnur stærri sveitar-
félög og við munum hafa burði til að fjármagna framkvæmdir að tölu-
verðu leyti úr sterkum rekstri,“ segir Almar.

Þið ætlið einnig að fara í fjárfestingu til endurbóta? „Í áætlun fyrir
næsta ár verður mikil innspýting hvað varðar endurbætur og viðhald á
húsnæði og lóðum sveitarfélagsins. Framlög til endurbóta skólahús-
næðis, íþróttamannvirka og skólalóða verða sem dæmi nánast
þrefölduð milli ára. Undanfarin ár hefur verið farið í miklar endurbætur
en það er þörf á að bæta í og gera enn betur,“ segir Almar sem einnig

nefnir endurbætur á Garðatorgi. „Þá er uppbygging nýs fráveitukerfis að
fara af stað og innan fárra ára mun nútíma hreinsistöð rísa á Álftanesi.“

Sókn í þágu allra Garðbæinga
Þið eruð einnig að leggja til aukið fjármagn í félagslegt húsnæði
og í þjónustu við fatlað fólk? „Á þessu ári var tekin skóflustunga að
nýjum sjö íbúða búsetukjarna fyrir fatlað fólk við Brekkuás í Ásahverfi
sem verður tilbúinn til notkunar síðla árs 2023. Einnig stendur til að
skipuleggja búsetukjarna fyrir fatlað fólk í nýja hluta Hnoðraholts,“ segir
Almar sem leggur áherslu á að málefni fatlaðs fólks sé málaflokkur
sem þurfi að huga betur að, enda sé Garðabær að gera fleiri liðveislu-
og NPA samninga.

Þá ætlið þið líka að auka framlög í heilsutengdar forvarnir og
virkni fyrir eldri bæjarbúa? „Það er mikilvægt að huga að heilsu-
tengdum forvörnum fyrir alla aldurshópa og ekki síst eldri bæjarbúa.
Það er hópur sem fer stækkandi bæði vegna fjölgunar bæjarbúa og
með lengri lífaldri. Við erum svo lánsöm hér í Garðabæ að eiga öflug
félög eldri borgara og höfum hug á því að efla samstarf við þau enn
frekar,“ segir Almar og bætir við að félög eldri borgara í bænum hafi
staðið fyrir fjölbreyttum námskeiðum og í félagsstarfi eldri borgara
sem sveitarfélagið hefur umsjón með eru fjölmörg námskeið sem snúa
að heilsueflingu og annarri virkni. „Einnig stendur til að skoða hvernig
við getum bætt og nýtt betur félagsaðstöðu fyrir eldri borgara. Við
viljum auðvitað vinna áfram að því markmiði að vera heilsueflandi
samfélag hér í Garðabæ,“ segir Almar.

Góð samstaða í bæjarstjórn
Það virðist ríkja góð samstaða á meðal allra flokka í bæjarstjórn
Garðabæjar með fjárhagsáætlunina fyrir árið 2023 – væntanlega
ánægjulegt? „Í haust lögðum við mikið upp úr góðu samtali og sam-
starfi við alla bæjarfulltrúa í bæjarstjórn óháð flokkum í vinnu við
fjárhagsáætlun. Það náðist góð samstaða um meginlínur áætlunar-
innar, enda var hún samþykkt samhljóða með öllum atkvæðum bæjar-
fulltrúa við síðari umræðu í bæjarstjórn 1. desember sl.. Gott samstarf
meðal flokka skiptir miklu máli en auðvitað eru og verða alltaf átaka-
línur um tekjuöflun og forgansröðun verkefna,“ segir Almar sem vill
einnig hrósar starfsmönnum bæjarins fyrir góða vinnu og bæjarbúum sem
sendu inn margar góðar ábendingar um áherslur í rekstri Garðabæjar.

Mikilvægt að viðhalda fjárhagslegum stöðugleika
Þú tókst við sem bæjarstjóri í maí sl., hefðir þú viljað koma inn á
betri tímamiðað við stöðuna í þjóðfélaginu í dag eða ertu ánægður
með á hvaða vegferð bærinn er? „Það er alltaf mikil áskorun að
takast á við rekstur á stóru sveitarfélagi í miklum vexti eins og Garða-
bær er,“ segir Almar. „Síðustu ár höfum við staðið í ströngu í glímu við
heimsfaraldur og á þessu ári hafa aðrar utankomandi aðstæður eins
og stríð í Evrópu og orku- og efnahagskreppa einnig haft áhrif hér á
landi. En þá skiptir máli að fjárhagurinn hefur verið traustur í gegnum
árin og ávallt reynum við að sníða stakk eftir vexti,“ segir Almar. „Við
hagræðum t.d. í rekstri um 150 m.kr. á næsta ári, enda er mikilvægt
að þjónustan sé reglulega rýnd og verkefnum forgangsraðað. Það er
mikilvægt að viðhalda þeim fjárhagslega stöðugleika sem hefur verið
byggður upp í Garðabæ, sýna ábyrgð í rekstri en sækja einnig fram
eins og fjárhagsáætlunin gefur til kynna. Þá viljum við halda áfram að
bjóða Garðbæingum góða og trausta þjónustu um leið og álögum er
haldið í lágmarki,“ segir Almar Guðmundsson bæjarstjóri.
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„Fjárfest í mannauði og mannvirkjum í Garðabæ“
- segir Almar Guðmundsson, bæjarstjóri Garðabæjar

„Með fjárhagslegu svigrúmi gefst okkur tækifæri og grundvöllur
til að veita Garðbæingum áfram góða þjónustu en á sama tíma

að sækja fram við uppbyggingu mannvirkja og styðja við
framúrskarandi mannauð sem starfar hjá bæjarfélaginu,“

segir Almar Guðmundsson bæjarstjóri í Garðabæ

Fjárhagsáætlun Garðabæjar fyrir árið 2023 var samþykkt samhljóða í
bæjarstjórn í byrjun desember. Garðapósturinn tók Almar Guðmundsson
bæjarstjóra Garðabæjar tali og spurði hann nánar út í fjárhagsáætlunina.

Þú ert væntanlega ánægður með hvernig fjárhagsáætlun Garðabæjar
fyrir árið 2023 lítur út miðað við stöðuna í þjóðfélaginu um þessar
mundir, þ.e.a.s. háa verðbólgu og stýrivexti svo fátt eitt sé nefnt?
„Það er sannarlega ánægjulegt að við stefnum að jákvæðri niðurstöðu í
fjárhagsáætluninni. Við gerum ráð fyrir að rekstrarafgangur A-hluta verði
jákvæður um 51,5 milljónir kr. og í samstæðureikning, þ.e. A- og B-hluta
gerum við ráð fyrir 589 m.kr. í rekstrarniðurstöðu,“ segir Almar og bætir
við að há verðbólga og aðrar ytri aðstæður hafi óneitanlega áhrif á rekstur
bæjarins. „Fjárhagsáætlunin sýnir hins vegar að staðan er góð í Garðabæ
þrátt fyrir áskoranir og úrlausnarefni í rekstri og uppbyggingu bæjarins. Í
áætluninni er mikil áhersla lögð á fjárfestingu í mannauði og mann-
virkjum,“ segir hann.

Fjárhagslegt svigrúm til að sækja fram í Garðabæ
Gengur það upp að halda uppi góðri þjónustu við bæjarbúa um leið og
álögum er haldið í lágmarki eða lækkað og rekstrarafgangi skilað?
„Með fjárhagslegu svigrúmi gefst okkur tækifæri og grundvöllur til að veita
Garðbæingum áfram góða þjónustu en á sama tíma að sækja fram við
uppbyggingu mannvirkja og styðja við framúrskarandi mannauð sem
starfar hjá bæjarfélaginu,“ segir Almar. „Þetta er krefjandi verkefni en í
forsendum sem lagt var upp með í haust þegar byrjað var að vinna við
fjárhagsáætlunina var stefnt að því að halda álögum á íbúa eins lágum og

Kirkjulundur 19
Garðabær

harpa@harpautfor.is
harpautfor.is

Harpa Heimisdóttir
842 0204

Brynja Gunnarsdóttir
821 2045

Jólasamlokurnar á Lemon eru með
eindæmum ljúffengar og jóladjúsarnir

búa yfir einstöku jólabragði. Viðskipta-
vinir Lemon bíða margir hverjir spenntir
eftir þessum árstíma, enda er það alveg

þess virði. Að sögn Unnar Guðríður
Indriðadóttur markaðsstjóra Lemon er

jólamatseðillinn nú kominn í sölu og
verður hægt að fá þessar jólasamlokur

og jóladjúsa út desember á Lemon.

,,Jólaskinkan er brakandi fersk og góð, hún
er með hamborgarahrygg, pestó, eplasalsa,
chili, mangó og spínat. Sweet chili Turkey
samlokan er létt og í senn sterk með kalk-
únabringu, pestó, chilisultu, chili og spínat.
Óhætt er að segja að þær standast allar

væntingar þessar samlokur. Með svo góðu
bragði af Lemon jólum,” segir Unnur.

Jóladjúsar Lemon eru þrír, Jólakötturinn
með eplum, engifer og chai, Ef ég nenni

með mandarínum, ástaraldin og ananas og
Christmas flirt sem inniheldur vanilluskyr,
epli og chai.

Drykkirnir eru hver öðrum betri.

Einstakt bragð af jólum hjá Lemon!
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Hið árlega jólarölt Félags kvenna í
atvinnulífinu, FKA var á Garðatorgi í
Garðabæ í síðustu viku, en að þessu

sinni og mættu hátt í eitthundrað
konur á Hönnunarsafn Íslands þar

sem röltið hófst.

Forseti bæjarstjórnar, Sigríður Hulda
Jónsdóttir var með erindi um hugrekki
og tók fagnandi á móti konum ásamt
Björgu Fenger formanni bæjarráðs. Sig-
ríður Sigurjónsdóttir forstöðukona Hönn-
unarsafns Íslands fræddi um það sem
fyrir augum bar og konur nutu þess í
botn að máta hatta og kynna sér starf
Önnu Gullu Eggertsdóttur og Harpers
sem saman skipa H A G E - Hattagerðar-
meistarar sem eru í vinnustofudvöl í
safninu. Kristín Helga Gunnarsdóttir
rithöfundur í Garðabæ, sem eitt sinn var
bæjarlistamaður Garðabæjar var með
fræðandi og fjörugt erindi eins og henni
er einni lagið og las uppúr bók.

„Móttökurnar voru frábærar,“ segir Erla
Símonardóttir formaður Viðskiptanefn-
dar FKA. „Við erum öflug nefnd en það
er viðskiptanefnd FKA sem skipuleggur
jólaröltið ár hvert og er viðburðurinn
hugsaður sem tengslamyndun, konum
var skipt upp í hópa og rölt var um mið-
bæinn þar sem við nutum samverunnar,
fræðslu og ekki verra að fá hressingu í
hverju stoppi og hressandi tilboð hjá
FKA konum.“

Elva Dögg
MADAME TOURETT sló í gegn

„Eftir að hafa gert jólainnkaupin á Garða-
torgi var förinni haldið í Sveinatungu þar

sem Elva Dögg Hafberg Gunnarsdóttir
MADAME TOURETTE var með uppistand
sem heldur betur sló í gegn og ætti fólk
að kynna sér dagskrá í Tjarnabíói þar
sem Elva Dögg hefur slegið í gegn í
haust. Listaverk eftir Kristínu Morthens,
borvél og aðrir brjálæðislega flottir vinn-
ingar voru í pottinum í Happadrættinu.
Ásdís Þula Þorláksdóttir, eigandi mynd-
listargallerísins Þula á Hjartatorgi í
miðbæ Reykjavíkur, kom listaverkinu
beint í fangið á Svölu Hrönn félagskonu
sem býr í Garðabæ og rekur Svansprent
sem var svo heppin að vera dregin úr
pottinum. Félagskonan Gerður í Blush,
Sólveig í Höfðabóni létu heldur ekki sitt
eftir liggja og komu færandi hendi með
flotta vinningar líkt og fleiri félagskonur.
Fóru allar konur heim með veglegan
gjafapoka sem viðskiptanefnd var búin
að útbúa fyrir hópinn,“ bætir Erla við.

Iðnaðarbankinn, Spesían,
Gullkornið, Píta og Keiluhöllin.
„Það þarf að styðja við góða hluti í nær-
umhverfinu það er ljóst, mikil gerjun í
gangi í Garðabæ og Félag kvenna í at-
vinnulífinu, FKA er mikilvægara sem aldrei
fyrr,“ segir Andrea Róbertsdóttir fram-
kvæmdastjóri FKA eftir vel heppnað
jólarölt FKA í Garðabæ. ,,Þetta er minn
heimabær og virkilega gaman að versla
í heimabyggð. Öflugar deildir og nefndir
starfa í FKA, rúmlega þrettánhundruð
konur um landið allt og einmitt fjölmargar
í Garðabæ,“ segir Andrea sem vill koma
þakklæti til nefndarinnar og bænum að
taka svona vel á móti FKA þetta árið.
„Ég brunaði yfir lækinn með pabba mín-
um eftir að hafa sótt ömmu í FRIGG hér
fyrir hálfri öld, á leiðinni heim var komið
við í Arnarkjöri. Videoleigan í bílskúr í
Lundunum, Kaupfélagið á Flötunum,

Bitabær, Garðatorg, Sælgætis og video-
höllin. Svo Iðnaðarbankinn, Spesían,
Gullkornið, Pítan og Keiluhöllin í Búðun-
um. Það hefur margt verið reynt í Garða-
bæ en fólk hefur margt um að segja
hvernig samfélagi það vill tilheyra. Fólk
vítt og breitt um landið kýs með veskinu
hvernig heim það vill skapa og getur
þannig haft heilmargt að segja til dæmis
hvort það vilji hafa þjónustu og þá
hvernig þjónustu það vill hafa í bænum
sínum. Það þarf að styðja framtakið.“

Það hljómar eins
og við höfum verið í helgarferð
,,Tinna Rún D. Hemstock í Apríl skór,
Auður Árnadóttir í Auður – Blómabúð,
Ingibjörg Ýr Þorgilsdóttir í Gleraugna
Pétri, Sigrún Guðmundsdóttir og Karen
Finsen í Maí verslun, Sveinbjörg Jóns-
dóttir og Anna Júlíusdóttir í Me&Mu,
Guðlaug Pétursdóttir og Guðni Gunnars-
son tóku á móti konunum í Rope Yoga
setrinu. ,,Veitingarnar komu frá hjá Höllu
og svo var fjör fram eftir og óhætt að
segja að Viðskiptanefnd FKA hafi hringt
inn jólin með stæl í ár. Þegar ég er að
telja þetta svona upp á hljómar eins og
við höfum verið í helgarferð eða vikudvöl
á Garðatorgi en þetta var nú bara einn
seinni partur sem endaði í Sveinatungu í
mat, drykk, tengslamyndun og skemmt-
un. Takk fyrir okkur og skál fyrir ykkur
Viðskiptanefnd 2022-23 Erla Símonar-
dóttir, Helga Reynisdóttir, Ingibjörg
Hanna Bjarnadóttir, María Hrönn Guð-
mundsdóttir Busk, Ragnhildur Vigfús-
dóttir og Sara Baxter, segir Andrea glöð
í bragði að lokum.“ / nánar á www.fka.is

Hljómar eins og við höfum verið í helgarferð
Hátt í 100 konur mættu í hið árlega jólarölt Félags kvenna í atvinnulífinu (FKA) á Garðatorgi

Sigríður Hulda Jónsdóttir forseti bæjarstjórnar ásamt viðskiptanefnd FKA.
F.v. Sigríður Hulda, Sara Baxter, Ingibjörg Hanna Bjarnadóttir, María Hrönn

Guðmundsdóttir, Ragnhildur Vigfúsdóttir og Erla Símonardóttir

Kristín Helga Gunnarsdóttir, Ragnhildur Vigfúsdóttir
og Sigríður Sigurjónsdóttir

Tinna Rún D. Hemstock í Apríl skór

Karen Finsen og Sigrún
Guðmundsdóttir í Maí verslun

Ingibjörg Ýr Þorgilsdóttir
í Gleraugna Pétri

Stemmningin var góð í ME&MU á Garðatorgi, en eigendur
ME&MU eru Sveinbjörg Jónsdóttir og Anna Júlíusdóttir

Andrea Róberts (2.f.h) ásamt öflugum konum í FKA
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VIÐ erumRÆKTENDUR BREYTINGA

Töfrandi dekurmolar í jólapakkann
með gjöfumnáttúrunnar



Vegna öflugra framlaga til alþjóða-
hjálparsjóðs Lions (Lions Clubs
International Foundation) hefur
Lionsklúbburinn Eik í Garðabæ

fengið rétt til að sækja um tiltekna
upphæð frá sjóðnum og að vinna

verk í heimabyggð.

,,Við sóttum um styrk í mars til að vinna
verkefni með börn á flótta. Við höfum
unnið öflugt og gefandi starf með flótta-
börnum í Garðabæ. Garðabær hefur tekið
á móti á annað hundrað flóttamönnum á
þessu ári. Við höfum notið stuðnings
mjög margra,” segir Laufey Jóhanns-
dóttir formaður verkefnanefndar Lions-
klúbbsins Eikar í Garðabæ. ,,Verkefnið
er framlag klúbbsins í að styrkja flótta-
börn frá Úkraínu í að aðlagast og sam-
lagst Íslandi og Íslendingum. Lionsklúbb-
urinn sótti um og fékk styrk frá LCIF
foundation til að veita börnum á flótta
félagslegan og sálrænan stuðning. Við
höfum fengið til liðs við okkur leiðbein-
endur frá Arnarvængjum og leiðbeinum
börnunum í gegn um listsköpun.”

Lionklúbburinn Eik hefur unnið að
verkefninu með flóttabörn og staðið
fyrir listasmiðjum en í gegnum list-
sköpun vinna börn úr áföllum. ,,Á nóv-
emberfundi klúbbsins var sérstakur gestur
okkar og fyrirlesari Gylfi Þór Þorsteins-
son aðgerðastjóri varðandi flóttamanna-
aðstoð. Gullveig Sæmundsdóttir ritstjóri
var einnig gestur, en hún lætur sig mál-
efni flóttafólks sig mikið varða.”

Á fundinum fór Laufey yfir verkefnið
með flóttabörnum. En lionsfélagar í verk-

efnanefndinni ásamt leiðbeinendunum
frá Erninum hafa tekið á móti börnunum
í listasmiðjur. ,,Við erum með mjög góða
aðstöðu í Urriðaholtsskóla. Garðabær
hefur lagt verkefninu lið og höfum við
notið stuðnings frá m. a. Guðrúnu Jóns-
dóttur en hún er verkefnastjóri varðandi
mótttöku flóttafólks hjá Garðabæ. Allt
starfsfólk Urriðholtsskóla hefur verið
mjög ötult að aðstoða okkur. Við eigum
líka notalega stund með foreldrunum.
Börnin eru farin að þekkja okkur og
koma fagnandi inn í stofu til okkar og
finnst voða gott að fá “ömmu” knús,”
segir hún brosandi.

Margir styrkt verkefnið
,,Lionsklúbburinn hefur fengið þakkir
og hrós frá ráðuneyti, frá Garðabæ og
íbúum í Garðabæ og þá hafa mjög
margir styrkt verkefnið með fjárfram-
lögum. ,,Þegar við fórum að vinna með
flóttafólkinu þá fengum ábendingar um
m.a. tækjakaup fyrir þau. Að spjaldtölvur

gætu styrkt þau félagslega og gert þeim
kleift að halda í tengslin við föðurlandið
og styrkja þau í móðurmálskennslu. Og
styrktum við hverja fjölskyldu með
spjaldtölvu á hvert heimili,” segir Laufey.

Stuðningur Lionsklúbbsins við
úkraínsk flóttabörn í Garðabæ

vekur athygli víða
Á nóvemberfundinum fór Gylfi Þór yfir
og sagði frá mikilvægi þess að Lions-
klúbburinn Eik hafið boðið fram þessa
ómetanlega aðstoð strax í upphafi
Úkraínustríðsins. Hann sagði að verkefnið
hefði vakið mikla athygli og aðdáun.
Jafnvel upp til æðstu stjórnenda hér-
lendis, en ekki síður hefur það vakið
athygli og aðdáun í Úkraníu, innan þings-
ins og til æðstu stjórnvalda þar. Ekki síst
vegna umfangs og eðli verkefnisins.”

Gylfi Þór rakti svo verkefnin sem snúa
að starfinu og ræddi þær erfiðu aðstæður
sem fólk á flótta býr við. Benti hann

m.a. á að á árinu 1973 hefðu 4200
Íslendingar verið á flótta þegar Vest-
mannaeyjagosið hófst.

Hann þakkaði af alhug þann mikla
kærleika sem Lionsklúbburinn Eik sýndi
með stuðningi við verkefnið við börn á
flótta. Hann hvatti svo Lionsklúbbinn Eik
áfram til góðra verka. Formaður Lkl. Eik
þakkaði fyrir og færði honum fána
klúbbsins.

Gullveig þakkaði fyrir frábært
starf og gott erindi

Á fundinum þakkaði Guðrún Yngvadóttir
fyrrverandi alþjóðaforseti Lions fyrir
verkefnið með flóttabörnunum og sagði
að alþjóðaforseti Lions Brian E. Sheehan
og Lori kona hans hefðu hrifist mjög af
verkefninu er þau komu og voru við-
stödd þegar börnin fengu spjaldtölvur
afhentar. ,,Hún sagði frá því að Lori
hefði gert verkefnið að umtalsefni á mjög
fjölmennu þingi bandarískra Lionsfélaga.

Jafnframt benti hún á að verkefnið og
umfjöllun þess hefði haft þau áhrif innan
stjórnar LCIF að núna er verið að yfirfara
og gera breytingar á regluverkinu hjá
LCIF þannig að það opnast möguleiki á
að sækja um styrki til LCIF til þess að
hlúa að og veita börnum á flótta sálræn-
an stuðning í gegn um listsköpun svo
hróður Eikar fer víða,” segir Laufey.

Stóðum vaktina í blóðsykur-
mælingum við góðar mótttökur
Þess má líka geta að Lionskonur í Eik
stóðum vaktina í Bónus við Garðatorg og
buðu upp á kynningu á sykursýki og
blóðsykurmælingum í tilefni af Alþjóða-
degi sykursjúkra sem var 14. nóvember.
Lionshreyfingin er ávallt með forvar-
narátak í tilefni þessa dags. ,,Við feng-
um mjög góðar viðtökur og mikið var
gaman að fá tækifæri til þess að hitta
fólk í nafni Lionshreyfingarinnar,” segir
Laufey að lokum.
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Börnunum finnst voða gott að fá ,,ömmu” knús
Lionsklúbburinn Eik í Garðabæ leggur lið og styrkir flóttabörn

Lionskonr buðu upp á blóðsykursmælingu á Alþjóðadegi sykursjúkra

Hér má finna margar stórskemmtilegar sögur
af uppátækjum krumma, en þær ásamt glæsilegu
myndefni gera þessa bók að algjörri gersemi.

Bókaútgáfan Hólar · holabok.is / holar@holabok.is

HRAFNINN
- klókasta og gáfaðasta dýr heims

Stuðningur Eikar við úkranísk flottabörn í Garðabæ hefur vakið mikla athygli

Í tilefni að komu jólanna hefur Jón Örn Stefánsson, matreiðslu-
meistari í Kjötkompaní gefið út fallega og vandaða Hátíðarbók
fyrir jólin, sem inniheldur 40 bragðgóðar uppskriftir að jólum.
Bókin er hugsuð til að gefa viðskiptavinum hugmynd að
góðum uppskrifstum og auðvelda þeim eldamennskuna, en
það getur verið auðvelt að eyðileggja alvöru steik ef hún er
ekki rétt elduð.

Hátíðarbókin er þó mikið meira en bara steikur því í henni er
að finna flottar uppskriftir af forréttum og eftirréttum ásamt
ólíkum aðalréttum, eins og nauta-, lamba- og svínakjöti, kalkúni,
villifuglum o.fl.

,,Það er metnaður okkar hjá Kjötkompaní að framleiða hágæða
vörur úr besta fáanlega hráefninu á hverjum tíma. Með þessari
bók langar okkur að reyna að hjálpa ykkur að ná sem bestum
árangri við eldamennskuna heima,” segir Jón Örn og bætir

við: Við óskum ykkur gleðilegrar hátíðar og hlökkum til að
veita ykkur okkar allra bestu þjónustu áfram.”

Hátíðarbókin er einstaklega vönduð bók sem getur lifað í eld-
húsum landsmanna um ókomin ár. Hægt er að nálgast eintak
í verslunum Kjötkompaní, m.a. í Dalshrauni 13 Hafnarfirði.

Hátíðarbók frá Kjötkompaní

Jón Örn

Uppskrift úr hátíðarbók Kjötkompaní





Ein af jólabókunum er ævisaga
Ingvars Viktorssonar, Ég verð að

segja ykkur. Hann ólst upp innan um
berklasjúklinga á Vífilsstöðum og
vann síðar hin margvíslegu störf;

fékkst lengi við kennslu, var bæjar-
fulltrúi og bæjarstjóri í Hafnarfirði,

sótti Norðursjóinn í mörg sumur og
var lengi í forystu FH bæði í hand-

knattleik og knattspyrnu,
sem og hjá HSÍ.

Ingvar er gríðarlega góður sögumaður
og hér grípum við niður í ævisögu hans
og stöldrum við á Vífilsstöðum.

Sofið í skáp
Ég fæddist í yfirlæknisbústaðnum á Vífils-
stöðum 9. apríl 1942, og tók Helgi Ing-
varsson, ömmubróðir minn og aðstoðar-
og síðar yfirlæknir á Hælinu frá 1922 til
1967, á móti mér. Hann hafði sjálfur
glímt við berkla og orðið að hverfa frá
frekara læknisnámi í Kaupmannahöfn
vegna veikindanna, en náði aftur ágætri
heilsu og réði sig í kjölfarið að Vífils-
staðahælinu. Verður hans lengi minnst
vegna starfa sinna þar.

Fæðingu mína bar annars að garði aðeins
níu dögum eftir að foreldrar mínir, Viktor
Þorvaldsson og Guðrún Ingvarsdóttir,
settust þarna að vegna vinnu sem föður
mínum bauðst þar. Ég er fyrsta barn
þeirra, en þau fluttu þangað frá Borgar-
firði eystra og bjuggu fyrstu vikurnar hjá
Helga, frænda mínum og fjölskyldu
hans, því ekkert húsnæði var þá laust á
staðnum. Síðan fengu þau eitt herbergi
til umráða í starfsmannahúsinu Davíðs-
borg og deildu enn fremur eldhúsi og
baðherbergi með öðrum íbúum hússins,
yfirleitt fimm til sex.

Það var skammt á milli okkar, elstu
systkinanna. Árið 1943 bættist Guðmunda
Inga í hópinn og Ingunn Elísabet meldaði
sig í heiminn ári síðar, lýðveldisárið
1944. Þrjú börn á þremur árum og móðir
okkar var aðeins 22 ára!

Fyrst um sinn sváfum við börnin í skáp,
en pabbi hafði útbúið rúm í hillunum og
sett svo á þær merar til þess að við
yltum ekki fram úr. Seinna fengum við
koju. Ég svaf þá í þeirri efri, en stelp-
urnar saman í neðri. Ég datt oft niður á
gólf og aðdragandinn að því var alltaf sá
sami. Mig dreymdi að tröllskessa væri
að elta mig og að ég væri kominn í sjálf-
heldu á bjargbrún. Ég komst undan
þessari risavöxnu þjóðsagnaveru með
því að kasta mér fram af brúninni og …
BANG! Þetta þýddi bara eitt. Ég vaknaði
háskælandi á gólfinu og var óhuggandi
lengi á eftir. Upp frá þessu hefur mér
alltaf verið meinilla við tröllskessur!

Með leigubíl í skólann
Á fyrstu árum Vífilsstaðahælis var rekinn
þar barnaskóli, því ekki máttu börn með
berkla fara í almenna skóla. Svo lagðist
hann af og þegar kom að skólagöngu
minni var enginn skóli í Garðahreppi. Því
var okkur, krökkunum á Vífilsstöðum,
ekið í skóla í Hafnarfirði, fyrst í Barna-
skóla Hafnarfjarðar og síðan í Flensborg.

Lengi vel sá Nýja bílastöðin um akstur-
inn og það þýddi bara eitt: Við komum í
skólann á leigubílum á meðan heima-
börn í Hafnarfirði þurftu kannski að berjast
þangað gangandi í úrhellisrigningu eða
snjóstormi! Við vorum mjög öfunduð af
þessu.

Þetta gilti auðvitað bara um skólagöng-
una. Þegar ég fór að æfa íþróttir með FH
þurfti ég að koma mér sjálfur niður í
Fjörð og fór þá ýmist hjólandi, labbandi
eða hlaupandi niður á Hafnarfjarðarveg
til að taka strætó. Það tíðkaðist ekki um
miðbik síðustu aldar að foreldrar keyrðu
börnunum sínum á æfingar!

Minnisstæðir karakterar á
Vífilsstöðum

Skúli Jensson (1920-2002)
Skúli Jensson var einn af þekktustu
sjúklingum Vífilsstaðahælis. Hann var
frá Bolungarvík og 15 ára gamall veiktist
hann alvarlega af lömunarveiki og gat í
fyrstu aðeins hreyft höfuðið, nokkra
fingur og setið í stól. Síðan fékk hann
takmarkaðan mátt í hendurnar, en stóð
aldrei aftur upp af eigin rammleik.

Árið 1956 fékk Skúli berkla og fluttist þá
á Vífilsstaðahælið sem varð síðan heimili
alla tíð, þótt hann ynni sigur á berklun-
um. Hann hafði þá lokið lagaprófi frá
Háskóla Íslands, en lögfræðina las hann
utan skóla og kom þangað ekki nema til
að taka prófin. Það stoppaði ekkert
Skúla. Gáfur hans og jákvæðni fleyttu
honum yfir hverja hindrunina af annarri.
Á Hælinu sat Skúli ekki auðum höndum
og allra síst eftir að hann var laus við
berklana. Hann sinnti þar skrifstofustörf-
um og símavörslu, sá um skattaskýrslur
flestra sjúklinga og starfsmanna og var
enn fremur fjárhaldsmaður margra vist-

manna. Það treystu honum allir. Þá var
hann mikilvirkur þýðandi og þýddi rúm-
lega 200 bækur eftir ýmsa höfunda, svo
sem Margit Söderholm, Bodil Forsberg,
Francis Clifford, Victoriu Holt, Ian Flem-
ing, Per Hanson og fleiri. Meðal vinsælla
bóka sem hann þýddi voru ævintýri Tom
Swift sem miðaldra fólk og þaðan af
eldra kannast örugglega við.
Þrátt fyrir að Skúli væri lamaður var hann
góður sundmaður og það var sundið
sem leiddi hann og Albert Guðmunds-
son, þá knattspyrnukappa, saman. Þeir
kynntust í Sundhöllinni þar sem Skúli
þreytti sund á morgnana og Albert var
um tíma sundhallarvörður. Með þeim
tókust góð kynni og þótt leiðir þeirra
skildi og hinn síðarnefndi færi út í heim
til að stunda íþrótt sína í veröld atvinnu-
manna í greininni gleymdi hann ekki vini
sínum. Alltaf þegar hann kom heim til
Íslands í fríum leit hann við í Sundhöll-
inni á morgnana til að heilsa upp á
sundkappann vestfirska.
Svo var það eitt sinn í slíkri heimsókn,
árið 1951, að Albert býður Skúla til
Frakklands. Knattspyrnukappinn var þá
leikmaður Racing Club í París og vildi
ólmur fá hann til sín og sýna honum
stórborgina. Þetta var eina utanlands-
ferð Skúla og hún varð honum ógleym-
anleg.
Þegar halla tók á efri ár Skúla átti hann
orðið í miklum erfiðleikum með að lyfta
höndunum upp á ritvélina sem hann
notaði við þýðingarnar. Hann dó þó ekki
ráðalaus, frekar en áður, heldur hallaði
hann sér fram og beit í fingur sér þegar
höfuðið var komið nógu neðarlega til
þess að það mætti takast. Rétti svo aftur
úr höfðinu með fingurinn á milli tannanna.
Með þessu móti togaði hann hendurnar
upp á takkaraðirnar. Eftir það voru
honum allir vegir færir við vélritunina.

Gunna á Stöng
Gunna á Stöng var hún kölluð. Ég veit
ekkert um fullt nafn hennar, né fæðing-
ar- og dánardag, en hún var lengi á Vífils-
staðahælinu – mun lengur heldur en leit
út fyrir um tíma. Hún var nokkuð fyrir
sopann, blessunin, því kalt vetrarkvöld
eitt fannst hún liggjandi og gjörsamlega
hreyfingarlaus í snjóskafli úti við hliðið
að Vífilsstöðum, greinilega á heimleið úr
bæjarferð. Var ekki að sjá neitt lífsmark
með henni og því var hún borin inn í
líkhúsið á staðnum og lögð þar til.
Morguninn eftir varð mönnum nokkuð
brugðið. Frá líkhúsinu heyrðust hróp og
köll og barsmíðar. Slíkt hafði aldrei gerst
áður! Þarna hafði til þessa ríkt þögnin
ein, eðli málsins samkvæmt.
Þeir allra huguðustu áræddu að athuga
hverju þetta sætti og höfðu ekki fyrr
opnað dyrnar á líkhúsinu þegar Gunna á
Stöng stökk þaðan út – sprelllifandi!
Hún hafði þá bara verið áfengisdauð, en
var ekki komin yfir móðuna miklu.

Haukur pressari (1916-1969)
Einn af þekktustu vistmönnunum á Vífils-
staðahæli var örugglega Haukur Guð-
mundsson, eða Haukur pressari eins og
hann var alltaf kallaður. Ég hef aldrei
fengið það á hreint hvort hann hafi verið
berklasjúklingur, en alla vega var hann

vistmaður þar. Hann var drykkfelldur og
kom þangað eiginlega úr strætinu. Ég
man eftir honum vel fullum að koma úr
rútunni, en sennilega var hann hættur
öllu sulli síðustu árin.
Haukur pressari kom eitt sinn sem oftar
heim til Alfreðs heitins Elíassonar, for-
stjóra Loftleiða, til að pressa sunnu-
dagsfötin hans.
Haukur var óvenju forvitinn maður og
átti það til að hnýsast eitthvað og snuðra
á meðan hann pressaði sunnudagsfötin.
Í eitt skiptið brá hann sér frá drykklanga
stund og gleymdi heitum strauboltanum
ofan á annarri skálminni á buxum Alfreðs.
Þegar pressarinn kom til baka logaði
glatt í buxum forstjórans og var stór hluti
af skálminni brunnin til ösku.
Haukur pressari slökkti eldinn og gekk
þegar í stað frá rjúkandi fötunum á sín-
um stað í fataskápnum. Pakkaði síðan
saman sínu hafurtaski og kvaddi hús-
ráðendur, Alfreð og konu hans, Kristjönu
Millu Thorsteinsson, með hraði. Sagði
svo um leið og hann skundaði á dyr:
„Það þarf ekkert að borga í dag!“

*Einu sinni kom Haukur seint heim á
Hælið og sennilega var eitthvað í stóru
tánni á honum. Þá datt sjúklingunum á
ganginum í hug að stríða karlinum og
sögðu:
„Hann Jónas er dáinn og liggur í rúminu
sínu.“
Haukur fór inn á stofuna, en hinir lædd-
ust á eftir og lögðu eyru á stofuhurðina.
Heyra þá að Jónas rumskar og segir
eitthvað við Hauk, sem svarar að bragði
ansi önugur:
„Þegi þú, Jónas, þú ert dauður.“

Og svo í lokin óborganleg saga af
móður Ingvars:

Mikið þurfti til að koma mömmu úr jafn-
vægi og kannski var það ekki hægt. Hún
greindist þrisvar með krabbamein og í
eitt skiptið sagði læknirinn við hana, að
hún myndi missa hárið í meðferðinni, en
það kæmi þó aftur. Mamma kippti sér
ekkert upp við þessi tíðindi, leit góðlega
á lækninn og spurði í sínum gamansama
tóni: „Fæ ég þá að ráða litnum?“
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Ólst upp innan um berklasjúklinga á Vífilsstöðum
Ingvar Viktorsson lætur gamminn geisa í bók sinni, Ég verð að segja ykkur, en Ingvar fæddist í yfirlæknisbústaðnum á Vífilsstöðum

Ingvar Viktorsson ásamt Skúla Jenssyni,
sem var einn af þekktustu sjúklingum Vífilsstaðahælis

Teikning af Vífilsstaðaspítala

Einn af þekktustu vistmönnunum á
Vífilsstaðahæli var örugglega

Haukur Guðmundsson,
eða Haukur pressari eins

og hann var alltaf kallaður

Miðvikudaginn 14. desember n.k. frá
klukkan 17 fer fram uppskeruhátíð
Hattargerðarmeistaranna Önnu Gullu
og Harpers sem hafa dvalið frá því í
haust í vinnustofu Hönnunarsafns
Íslands. Á meðan á dvöl þeirra hefur
staðið hafa fjölmargir hattar orðið til en
jafnframt héldu þau tvö námskeið í
hattagerð. Hattarnir verða til sölu fram
til áramóta en á uppskeruhátíðinni
gefst fólki færi á að hitta meistarana
sjálfa og fá faglega ráðgjöf þeirra um
val á hatti. Forvitið hattaáhugafólk er
hjartanlega velkomið en jafnframt
verður safnbúð safnsins og sýning á
grafískri hönnun Dieters Roth opin.

Hattargerðarmeistarar ljúka
vinnustofudvöld í Hönnunasafninu
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,,Það er töluvert um að fyrirtæki komi
í áskrift á aðventunni. Fólk sækir að
sjálfsögðu í mandarínurnar, sem eru

eiginlega eini árstíðarbundni
ávöxturinn hér landi. Síðan er tals-
vert verið að panta veislubakkana

okkar, enda þykja þeir gefa ferskan
blæ með konfektinu,” segir

Garðbæingurinn Haukur Magnússon,
framkvæmdastjóri Ávaxtabílsins, en
stemmningin breytast töluvert hvað

pantanir varðar í jólamánuðinum.
Og fyrir þá sem ekki vita þá dreifir

Ávaxtabíllinn ávöxtum og grænmeti
til fyrirtækja í áskrift auk þess að

bjóða uppá ávaxtaveislubakka
allan ársins hring.

Gjafakörfur
vinsælar jólagjöf

,,Við bjóðum líka upp á gjafakörfur,
mandarínukörfur, eplakörfur og bland-
aðar ávaxtakörfur. Einnig erum við með
körfur með ostum, ostakexi og svo geta
hæglega flotið með súkkulaðimolar ef
stemmning er góð. Þessar körfur eru
fyrirtæki oft að senda góðum samstarfs-
fyrirtækjunum til að þakka fyrir viðskipti
ársins. Þannig fá allir starfsmenn að

njóta en ekki bara forstjórinn,” segir
hann brosandi.

Það þarf enginn
að hafa áhyggjur

,,Ávaxtabíllinn hefur alltaf verið með
áskriftarformið. Það finnst starfsmönn-
um fyrirtækja þægilegt, þar sem engin
þarf að hafa áhyggjur af því að gleyma
að panta. Áskriftin heldur meðan henni
er ekki sagt upp en það má gera með

dagsfyrirvara. Svo er ekkert mál að panta
bara annað slagið, hvort sem það eru
heilir ávextir eða veislubakkarnir og
körfurnar,” segir Haukur.

Brauðbílinn býður upp á
bakkelsi eða bröns

,,Svo er nýjasta þjónusta okkar Brauðbíll-
inn, en hann keyrir út á föstudögum og
býður uppá annað hvort bakkelsi með
morgunkaffinu eða bröns í hádeginu.
Starfsfólk þarf því ekki að hanga í röð í
bakarínu auk þess sem vöruúrval
Brauðbílsins er ansi forvitnilegt. Upplagt
að láta hann renna við á aðventunni,”
segir Haukur að lokum, en Ávaxtabílinn

er með höfuðstöðvar sínar í Iðnbúð 2 í
Garðabæ. Hægt er að panta áskrift á:
avaxtabillinn.is

Áskriftarform Ávaxtabílsins vinsælt
segir Garðbæingurinn Haukur Magnússon, framkvæmdastjóri Ávaxtabílsins

Mandarínurnar eru
vinsælar á aðventunni

Ávaxtabíllinn býður m.a. upp á gjafakörfur, mandarínukörfur, eplakörfur og
blandaðar ávaxtakörfur. ,,Einnig erum við með körfur með ostum, ostakexi

og svo geta hæglega flotið með súkkulaðimolar ef stemmning er góð.
Þessar körfur eru fyrirtæki oft að senda góðum samstarfsfyrirtækjunum

til að þakka fyrir viðskipti ársins,” segir Haukur

Vefsíða Garðapóstsins kgp.is Fylgdu okkur á: Facebook.com/Gardaposturinn.is
Twitter.com/Gardapostur eða Instagram.com/Gardaposturinn

Haukur Magnússon
framkvæmdastjóri Ávaxtabílsins
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Í nýútkominni bók, Ingólfur Arnarson: Arfleifð
hans og Íslandssagan í nýju, ljósi kemur

Garðbæingurinn Árni Árnason fram með nýtt
sjónarhorn á Íslandssöguna.

Í bókinni tekur hann tvær mikilvægar fullyrðingar til
ítarlegrar skoðunar. Önnur er sú að fyrsti norræni
landnámsmaðurinn, Ingólfur Arnarson, hafi sest að
í Kvosinni í Reykjavík og þar hafi höfuðból hans
verið. Hin fullyrðingin er sú að Flóki Vilgerðarson
eigi heiðurinn af nafni Íslands og það tengist vatni í
frosnu formi, ís. Niðurstaða hans er sú að hvorug
þeirra standist gagnrýna skoðun.

Árni hefur búið í Garðabæ frá árinu 1984. Hann er
kvæntur Jóhönnu Gunnlaugsdóttur, prófessor. Þau
eig tvö börn og fjögur barnabörn. Þau búa öll í
Garðabæ.

En hvað fær rekstrarhagfræðing til þess að
takast á við sagnfræðilegt rannsóknarefni?
Gefum Árna orðið um tildrög bókarinnar:
,,Föðurafi minn, Árni J. I. Árnason og næstu for-
feður, bjuggu og störfuðu í Reykjavík. Fjölskyldan
getur því rakið búsetu sína á Seltjarnarnesi aftur til
18. aldar en alnafni minn og forfaðir, Árni Árnason
sem er víst langalangalangafi minn, var fæddur
1792 og bjó í Þingholti og síðar í Finnbogabæ í
Reykjavík. Finnbogabær mun hafa verið þar sem nú
er Grjótagata 10. Þá má nefna að Margrét lang-
amma mín var fædd og uppalin á landnámsjörð
Helga bjólu, Hofi á Kjalarnesi, þannig að fjölskyldan
þekkir þennan landshluta í margar kynslóðir.

Afi minn taldi vafasamt að Ingólfur hefði byggt bæ
sinn í Kvosinni í Reykjavík, í Aðalstræti, þar sem var
jörðin Vík ef hann gat valið úr bújörðum. Elstu
heimildir nefna að Ingólfur hafi búið í Reykjarvík en
það taldi afi minn ekki hafa verið bæjarnafn heldur
víkina undan Kirkjusandi sem nær frá Laugarnesi
að Héðinshöfða. Ef Ingólfur var fyrsti landnáms-
maðurinn hefði hann mun frekar valið sér bústað í
Laugarnesi. Faðir minn sagði mér þessa sögu
þegar við ókum eftir Vesturgötunni á árinu 1991 og
ég bað hann um að sýna mér hvar Austurbakki
hefði staðið á sínum tíma en þar fæddust þeir faðir
minn og afi. Í framhaldi af því ókum við síðan með
sjónum út í Laugarnes.

Tilgátan um Laugarnes sem höfuðbólið

Faðir minn safnaði eldspýtustokkum sem strákur.
Hann sagði mér í ökuferðinni að það hefði verið
best til fanga að leita þeirra í fjörunni á Kirkjusandi.
Ef öndvegissúlur Ingólfs flutu eins og eldspýtu-
stokkarnir var líklegast að súlurnar hefði rekið þar
á land. Og reykurinn, sem gaf Reykjarvík nafn,
hvaðan kom hann? Sennilega þaðan sem vatn rann
úr laugunum í Laugardal um Kirkjusand út í víkina
Reykjarvík.

Þessa tilgátu sína hafði afi minn sent bæjarstjórn
Reykjavíkur í bréfi dagsettu 14. apríl 1950. Þá hafði

bæjarstjórnin leitað eftir áliti kunnáttumanna á því
hvar þeir teldu að bæjarstæði Ingólfs hafi verið.
Ökuferðin lauk á heimili foreldra minna. Þar
afhenti faðir minn mér kalkipappírsafrit af bréfi afa
míns og tók jafnframt af mér loforð að ég rann-
sakaði þessa tilgátu nánar þegar tími gæfist til. Sá
tími kom um síðir. Í fyrstu átti þetta einungis að
verða tímaritsgrein en þetta vatt upp á sig og
endaði sem bók.

Í bókinni set ég fram tvær tilgátur sem ég rannsaka
ítarlega. Önnur er sú að höfuðból Ingólfs Arnar-
sonar hafi verið í Laugarnesi. Eyjarnar Engey og
Viðey hafi tilheyrt höfuðbólinu ásamt jörðunum
Kleppi, Vatnsenda og Elliðavatni. Hin tilgátan er sú
að nafn Íslands eigi sér sennilega gelískan upp-
runa. Sagan um Flóka Vilgerðarson, sé líklega seinni
tíma skýring norrænna manna til þess að gera heiti
landsins norrænt og þeim skiljanlegt. Ég tel að mér
takist að setja fram haldgóð rök fyrir báðum
þessum tilgátum í bókinni. Lesandinn verður að
dæma um árangurinn.

Þessar tilgátur og margt annað í bókinni er í
mótsögn við almæltan sannleik sem ungmennum
okkar er ætlað að svara til um í námi sínu í Íslands-
sögu. Bókin kann því að breyta skilningi okkar á
Íslandssögunni. Fólk, sem hefur áhuga á sagnfræði,
mætti því gjarnan kynna sér efni hennar og taka
það til málefnalegrar umræðu.”

Bókin er fáanleg í Hagkaupum í Garðabæ og í
Bónus á Garðatorgi og í helstu bókaverslunum.

Kemur fram með nýtt sjónarhorn á Íslandssöguna
Garðbæingurinn og rithöfundurinn Árni Árnason gefur út bókina, Ingólfur Arnarson, arfleið hans og Íslandssagan í nýju ljósi

á barn

Hvatapeningar
fyrir 5-18 ára

Nánari upplýsingar
á gardabaer.is

Íþróttir Líkamsrækt

CrossfitTónlist

Listgreinar

Skátastarf

Skíðapassar

Og margt fleira



Laugardagsfundur: Garðabær 2023

Almar Guðmundsson, bæjarstjóri, fer yfir fjárhagsáætlun
Garðabæjar fyrir árið 2023 ásamt framkvæmdaáætlun 2023-
2026, 10. desember kl. 11 í Sjálfstæðisheimilinu, Garðatorgi 7.

Öll velkomin!

Ábyrgur rekstur - sterk fjárhagsstaða

Lágar álögur á íbúa og fyrirtæki

Fjárfesting til vaxtar og velsældar
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