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SÖNGBÓK SJÁLANDS

DANÍELÁGÚST
ásamt Jóni Ólafssyni

FIMMTUDAGSKVÖLDIÐ 27. APRÍL
Miðasala er hafin á tix.is

Miðverð aðeins 4.500 kr. og fer miðasala fram á tix.is

Bókanir í síma 555 3255 og bokanir@sjaland210.is - Sjáland Matur & Veislur / Ránargrund 4 / 210 Garðabær

GUÐRÚNÁRNÝ
SYNGJUM INN PÁSKANA
5. APRÍL - FRÍTT INN EVU&HJÁLMARS FIMMTUDAGSKVÖLDIÐ 23. MARS

Blóm og ballet

PartyBingó
Láttu taka frá sæti fyrir þig og þína í Partý bingó í síma 555 3255 eða

bokanir@sjaland210.is. TRUFLAÐIR vinningar & BRJÁLAÐ stuð.
Bingóspjaldið er á 1.000,- kr. og þrjú spjöld á 2.500,- kr.

UÐR N N
Samsöngur

Fyrsta einkasýning
Ingvars Þórs Gylfasonar
síðan 2017 í öllum
sölum Sjálands.
Opin frá 17. mars.

Láttu taka frá sæti fyrir þig og þína í Samsönginn í síma
555 3255 eða bokanir@sjaland210.is. Við minnum á

HAPPY HOUR föstudag og laugardag milli 21:00 til 23:00.
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Ferðavagnar með öllum nútímaþægindum
Vikurverk í Víkuhvarfi býður upp á fjölbreytt úrval af spennandi ferðavögnum

Nú þegar vorið er að detta í hús þá
fara landsmenn að huga að

sumarmánuðum, en á síðustu árum
hafa landsmenn verið duglegir að

ferðast um landið.

Í Vikuhvarfi 6 í Kópavogi er að finna
Víkurverk, rótgróið og reynslumikið fyrir-
tæki sem selur húsbíla, hjólhýsi, sport-
hýsi, fellihýsi og tjaldvagna auk ýmissa
spennandi aukahluta sem eru nauðsyn-
legir með í ferðalagið.

Mikill áhugi og eftirspurn
eftir ferðavögnum

Garðbæingurinn, Arnar Barðdal er
framkvæmdastjóri Víkurverks og
Garðapósturinn vildi forvitnast nánar
um upp á hvað Víkurverk býður fyrir
sumarið, en við byrjuðum þó á að
spyrja hvernig ferðasumarið leggist í
hann? ,,Mjög vel, við finnum að það er
mikill áhugi og mikil eftirspurn eftir ferða-
vögnum. Það virðist vera mikill hugur
hjá fólki að ferðast innanlands í sumar. Í
Covid var lítið hægt að ferðast erlendis
og landinn fór að kynnast landinu sínu
betur og lærði að meta það á nýjan hátt.
Það komu til okkar ungar fjölskyldur sem
höfðu lítið sem ekkert ferðast innan-
lands en áttaðu sig fljótt á því hvað þetta
er skemmtilegur ferðamáti sem er alveg
frábært. Það tímabil varð líka til þess að
stórfjölskyldur og vinahópar fóru að
ferðast saman í hópum og það festist
svo sannarlega í sessi,” segir Arnar.

Hjólhýsin vinsælust
Þið bjóðið upp á fjölbreytt úrval af
hjólhýsum, húsbílum, fellihýsum,
sporthýsum og tjaldvögnum – er þetta
ekki of mikið úrval og hver hefur
verið vinsælasti ferðavagninn í gegn-
um árin og af hverju? ,,Raunverulega
er mjög mikið úrval því við viljum geta
þjónustað alla. Það sem er langvinsælast
eru hjólhýsin. Það eru margar gerðir í
boði, lítil og kósý hjólhýsi upp í stór hjól-
hýsi sem eru nánast eins og einbýlishús
á hjólum en að sjálfsögðu er hægt að
velja allt þar á milli. Það eru allskonar
gerðir og útfærslur í boði og því sann-
arlega hægt að finna eitthvað fyrir alla.
Við erum með margar gerðir af vögnum,
meðal annars frá Hobby, Adria, Fendt,
Burstner, Caravelair, Benimar, Aliner,
Hero Ranger, Mink Campers og fleiri.
Það er hægt að fá draumavagninn með
misjöfnum útfærslum, með kojum, hjóna-
rúmi, tveimur rúmum og svo lengi mætti
telja, fyrir marga, fyrir fáa, það er bara
spurning hvað hver og einn vill.”

Má ekki segja að hjólhýsi og húsbílar
séu bara eins og hús á hjólum, þetta
er orðið það vel útbúið og mikil
þægindi? ,,Mikið rétt, það hefur verið
mikil þróun í þá átt að ferðavagnar eru
með öllum nútímaþægindum svo sem
salerni, sturtu, eldhúsi, stórum og flott-
um ísskáp, vönduðum miðstöðvum,
gólfhita og bara öllu því sem við viljum
hafa til þess að upplifunin sé notaleg,
nánast eins og heima hjá sér nema að
þú ert líka að njóta í sveitasælunni. Það
hefur færst í vöxt að fólk vill geta notað
ferðavagnana sína allt árið um kring og
staðarhaldarar hafa verið duglegir að

bæta aðstöðuna hjá sér til að mæta auk-
inni eftirspurn. Sum svæði bjóða meðal
annars uppá langtímadvöl.”

Gæti varla verið einfaldara
Eru ferðavagnarnir mjög ólíkir og
misjafnt hvað hentar hverjum – fer
valið jafnvel svolítið eftir aldri við-
skiptavina og er ekkert flókið að
ferðast með hjólhýsi í eftirdragi? ,,Jú,
það má segja það, yngra fólkið/fjöl-
skyldufólkið velur frekar kojuvagnana á
meðan eldra fólkið fer meira í þá vagna
sem eru með hjónarúmi eða tveimur
rúmum. Það kemur fólki oft á óvart
hversu auðvelt það er að draga hjólhýsin
og tjaldvagna finnur þú varla fyrir í drætti.
Fólk er yfirleitt fyrirfram búið að koma
fyrir helstu nauðsynjum í vögnunum og
þarf því kannski einungis að bæta við
matvöru. Þegar þig langar að ferðast
með stuttum fyrirvara er ekkert til fyrir-
stöðu nema að versla í matinn, tengja
hjólhýsið aftan í bílinn og leggja svo af
stað. Gæti varla verið einfaldara og svo
er það bara að elta góða veðrið og njóta
samverunnar. “

Seljið þið líka notaða ferðavagna?
,,Við seljum mikið af notuðum hjólhýsum,
húsbílum, tjaldvögnum en lítið af fellihýs-
um. Salan á notuðum vögnum er líka í
gangi allt árið en fer yfirleitt á fullt skrið
í byrjun apríl. Við erum að selja í um-
boðssölu og einnig tökum við vagna upp
í sem við svo endurseljum. Það hefur
verið mikil eftirspurn eftir notuðum hjól-
hýsum síðustu árin þannig að það ætti
að vera auðvelt fyrir fólk að setja vagn-
ana sína upp í aðra ef áhugi er fyrir nýrri
týpu.”

Eins og þú nefnir má eiginlega segja
að Íslendingar hafi áttað sig á ferða-

lögum innanlands þegar Covid skall
á og það varð m.a. sprengja í sölu á
ferðavögnum. Finnið þið enn fyrir að
landsmenn séu áhugasamir um að
ferðast innanlands? ,,Já, það virðist
ennþá vera sami áhugi og var í Covidinu
ef ekki bara meiri. Það tímabil kannski
minnti okkur hressilega á hvað samvera
með fjölskyldu og vinum er dýrmæt.
Eins og ég nefndi hér að ofan þá er
mikið af yngra fólki sem áður hafði ekki
ferðast mikið innanlands áttað sig á því
hversu frábær ferðamáti þetta er og
hvað landið okkar er einstaklega fallegt
og hefur upp á svo margt að bjóða.
Hingað koma ferðamenn í hrönnum og
eru endalaust að dásama fegurð lands-
ins og við sem hér búum vorum kannski
aðeins farin að gleyma okkur. Við vitum
öll hversu dásamlegt það er að ferðast
innanlands, frjáls og þægilegur ferða-
máti í stórkostlegu landi.”

En þið eruð að selja svo mikið meira
en bara ferðavagna því þið rekið eina
stærstu aukahlutaverslun landsins.
Hvað erum við að tala um þar og hverjir
eru helstu aukahlutirnar sem þurfa
að vera með þegar ferðast er innan-
lands? ,,Uppblásnu fortjöldin okkar hafa
algerlega slegið í gegn! Frábær fram-
lenging á vagninum og hægt að útbúa
skemmtilegt seturými þar sem hægt er
að vera með borð, stóla og jafnvel heitan
pott,” segir hann og brosir. ,,Hjá okkur er
hægt að fá allt sem þarf í útlileguna, allt
frá borðbúnaði, pottum og pönnum, lömp-
um og ljósum, fortjöld og skjólveggi. Okkur
þykir einnig afar vænt um hvað verslunin
okkar er vinsæl þegar finna þarf fallega
gjafavöru og gjafakortin eru líka alltaf
vinsæl. Einnig er vefverslunin okkar vax-
andi. Við erum einnig með mikið úrval af
stærri aukabúnaði sem þarfnast ísetn-

ingar á verkstæðinu, svo sem sólarsellur,
movera, 5G loftnet, snjallsjónvörp svo eitt-
hvað sé nefnt, þannig að það á ekki að
væsa um fólk í útilegunni enda slagorðið
okkar: Víkurverk - Allt í ferðalagið.”

Eru alltaf einhverjar nýjungar í þessu
á hverju ári, sama hvort það séu
ferðavagnarnir eða aukahlutirnir?
,,Það eru alltaf einhverjar nýjungar í
ferðavögnum og aukahlutum á hverju
ári. Alltaf eitthvað spennandi og skemmt-
ilegt. Við sækjum mikið sýningar erlend-
is, hvort sem það snýr að ferðavögnum
eða aukahlutum. Við verðum auðvitað
að vera í takt við þá eftirspurn sem er og
bjóða upp á skemmtilegar nýjungar.
Íslendingar eru alltaf með puttann á púls-
inum og vilja nýjungar og öll þægindin
sem hægt er að bjóða uppá. 5G netbún-
aðurinn er alltaf vinsæll og mover-arnir.
Einnig erum við farin að bjóða uppá að
setja rafmagnsfætur undir hjólhýsi og
það er að fara vel af stað, greinilega
kærkomin nýjung.”

En eins og með hjólhýsin og húsbílana,
þetta eru alvöru farartæki, hvernig er
með viðhald á þessu og bjóðið þið
upp á slíka þjónustu? ,,Við erum með
frábært verkstæði og þjónustum ferða-
vagna allt árið um kring. Á tímabilinu
maí til júní er brjálað að gera á verk-
stæðinu við standsetningu á nýjum vögn-
um, það er því um að gera að panta tíma
með góðum fyrirvara ef þarf að gera
ferðavagninn kláran fyrir sumarið, tala
nú ekki um ef bæta þarf við aukabúnaði
til að gera upplifun sumarsins enn betri.
Þeir sem eru vanir að koma til okkar í
þjónustu þekkja orðið að það getur verið
erfitt að komast að hjá okkur á sumrin
en við leggjum okkur fram eins og við
mögulega getum að þjónusta alla sem á
þurfa að halda. Varðandi stærri verk eins
og tjónaviðgerðir þá velur fólk oftast að
koma með vagnana sína til okkar eftir
sumarið eða yfir vetrartímann, hentar þeim
betur og í rauninni verkstæðinu okkar
líka. Verkstæðið vinnur tjónamat fyrir
tryggingafélögin. Einnig er varahlutalager-
inn stór og svo sjáum við um að sérpanta
varahluti ef þörf er á allt árið um kring.”

Er notkun ferðavagna aðallega yfir
sumartímann? ,,Nei, alls ekki. Lands-
menn eru að nota ferðavagnana allt árið
um kring sem er alveg gríðarleg breyt-
ing frá því sem áður var. Víkuverk af-
henti nýja ferðavagna alla mánuði ársins
í fyrra nema í desember og við byrjuðum
svo að afhenda vagna aftur í janúar sl.
Eins og áður hefur komið fram þá eru
ferðavagnar orðnir það vandaðir að þeir
þola betur heilsársnotkun og sumir eru
hannaðir sérstaklega fyrir það. Einnig
vilja eigendur njóta þess að vera í ferða-
vögnum sínum yfir lengri tíma en bara
sumarið. Eins hafa staðarhaldarar mætt
þeirri eftirspurn af mikilli prýði.”

En með hverju mælir þú þegar fólk er
að gera sín fyrstu kaup? ,,Ég myndi
mæla með því að huga vel að því hverjar
þarfirnar eru, hvað þarf vagninn að
rúma marga í svefnrými og meta fjár-
hagsstöðuna. Stundum myndi borga sig
að kaupa nýtt hjólhýsi en stundum gæti

hentað betur að kaupa notað. Við fyrstu
kaup mæli ég með því að byrja smátt,
prufa sig áfram, læra inn á vagninn og
þannig finna hvað hentar ykkur best.
Auðvelt væri svo að stækka við sig, bæta
við aukabúnaði og svo framvegis. Um að
gera að vera dugleg að ráðfæra sig við
söluráðgjafana okkar og þá vini og
vandamenn sem eiga ferðavagna.”

Það er aldrei lognmolla í
kringum þessa snillinga

Svo hafa landsmenn tekið eftir sjón-
varpsauglýsingum ykkar sem slegið
hafa í gegn með Pétri Jóhanni, Erni
Árna og Góa, þær hafa heldur betur
hitt í mark, það hefur væntanlega
verið góð stemmning við upptökur
þeirra? ,,Já, heldur betur, það er aldrei
lognmolla í kringum þessa snillinga og
það var mikið hlegið. Auglýsingarnar
voru teknar upp með stuttum fyrirvara á
fimmtudegi í október og það var mjög
kalt úti. Þegar þú horfir á auglýsingarnar
þá virðist takan vera um mitt sumar en
svona er ,,showbusiness” ekki satt,”
segir hann og hlær áður en hann heldur
áfram: ,,Það reyndi á Pétur Jóhann því
við vorum í brasi með að hita pottinn við
tökur og hann sat í október í ísköldum
potti en átti að vera heldur betur að njóta.
Það var svo gaman hjá okkur að upp frá
þessu kom jafnvel sú hugmynd um að
gera bíómynd sem fjallar um útilegu
með þessum skemmtilegu karakterum,
ég meina hver myndi ekki vilja sjá þá
mynd. Þetta var mjög skemmtilegt og
vorum við komin með harðsperrur í
magann vegna hláturs.”

Og þú hvetur alla til að koma við hjá
ykkur í Víkurhvarfi og að ferðast í
sumar? ,,Já að sjálfsögðu geri ég það,
ekki spurning. Hjá okkur í Víkurverk
geta allir fundið eitthvað við sitt hæfi.
Við eru með glæsilegan sýningarsal með
ferðavögnum, mikið úrval af uppblásn-
um fortjöldum/tjöldum, borð, stólar og
ýmislegt sem er algjör snilld í útileguna,
á svalirnar nú eða á pallinn heima því
vörurnar sem við erum með eru vel vald-
ar og vandaðar. Smávöruverslun okkar
er sneisafull af öllu því sem þarf til að
gera ferðalagið notalegra, margir segja
að þetta sé skemmtilegasta verslunin.”

En á hvernig ferðavagni er Arnar Barð-
dal og hvaða staður er í uppáhaldi hjá
honum þegar hann ferðast innan-
lands? ,,Ég var á Hobby 620 hjólhýsi en
er núna nýverið búin að fá mér Adria
Alpina 663. Mér finnst alltaf gaman að
fara á Arnarstapa og að þvælast um á
Suðurlandi. Ég elti bara góða veðrið og
nýt í frábærum félagsskap. Mig hefur
lengi dreymt um að fara á Vestfirðina og
vonandi næ ég að gera það í sumar.
Þegar fólk er spurt hver sé besta æsku-
minning þeirra þá er algengasta svarið
að að vera í útilegu með foreldrum sín-
um eða með ömmu og afa. Við viljum
því gera það sem við getum til að gera
frí viðskiptavina okkar sem eftirminn-
ilegast. Þetta snýst alltaf um upplifunina
og lífið snýst um að skapa sem mest af
skemmtilegum minningum saman,”
segir Arnar að lokum.

,,Þegar þig langar að ferðast með stuttum fyrirvara er ekkert til
fyrirstöðu nema að versla í matinn, tengja hjólhýsið aftan í bílinn og

leggja svo af stað. Gæti varla verið einfaldara og svo er það bara að elta
góða veðrið og njóta samverunnar,” segir Arnar



HÓPFERÐ Á Jólatónleika
Andre Rieu í Maastricht

Glæsilegustu jólatónleikar ársins í Evrópu eru með
fiðlusnillingnum Andre Rieu

í hans heimaborg, Maastricht,
í desember ár hvert.

Gist í Aachen þar sem einn vinsælasti
jólamarkaður Evrópu er staðsettur

Allt um þessa glæsilegu aðventuferð er að finna inn á Visitor.is

Hamraborg 20
200 Kópavogur

Sími 578 9888
visitor.is

14. - 17. desember 2023
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Á dögunum hélt Stjarnan
Íslandsmótið í kraftlyftingum á

heimavelli í Miðgarði.

Mótið var risastórt, metfjöldi þátttakenda
eða yfir 70 keppendur. Mótið heppnað-
ist afar vel, keppt var á tveimur pöllum
samtímis sem hefur bara örsjaldan
gerst áður hér á landi.

Stjarnan átti 11 keppendur á mótinu og
dugði árangur þeirra til að skila félaginu
5 gullpeningum, 2 silfurverðlaunum og
2 bronsum. Einnig setti hópurinn fjögur
Íslandsmet.

Mesta athygli af öllum vakti þó ofur-
konan Lucie Stefanikova en hún sigraði
opinn flokk kvenna með 180 kg í hné-
beygju, 105 kg í bekkpressu og 205 kg í
réttstöðulyftu. Það er frábær árangur út
af fyrir sig en til að toppa það þá er Lucie
komin sjö mánuði á leið með barn. ,,Þet-
ta er svo ótrúlegt að við myndum ekki
trúa þessu ef við hefðum ekki séð það
gerast sjálf,” segir Stjörnmaðurinn Hinr-
ik Pálsson, sem hrósaði einnig
aðstöðunni í Miðgarði. ,,Aðstaðan er
auðvitað alveg fullkomin hjá okkur fyrir
svona mót og stendur svo sannarlega
fyrir sínu. Fullt hús var af áhorfendum
allan daginn og gríðarleg stemmning!
Góður dagur fyrir okkar íþrótt og allir
mjög ánægðir með hvernig til tókst.”

Næsti viðburður verður svo Íslands-
mótið í bekkpressu sem verður haldið
hjá Breiðablik í Kópavogi 22. apríl nk. og
þar verður Stjarnan með keppendur.
,,Ég vil nota tækifærið og þakka öllum

sjálfboðaliðunum, starfsfólkinu og kepp-
endum fyrir frábært mót,” segir Hinrik
að lokum.

Stjörnufólki gekk mjög vel á Íslandsmótinu
í kraftlyftingum sem fram fór í Miðgarði

Nokkrir af þátttakendum Stjörnunnar á Íslandsmótinu

Aðstaðan í Miðgarði er frábær og
var mikil ánægð með Íslandsmótið

Eftir langar og strangar vikur við trön-
urnar er Ingvar Thor Gylfason klár með
fyrstu einkasýningu sína síðan 2017.
Sýningin Blóm og ballet opnar á Sjálandi
í Garðabæ föstudaginn 17. mars og
stendur yfir næstu vikurnar. Þannig geta
matargestir Sjálands notið verka hans í
návígi yfir ljúffengum veitingunum.

Partý bingó, Guðrún Árný
og Daníel Ágúst

Þá er heilmikið að gerast í viðburðahaldi

á Sjálandi en Eva Ruza og Hjálmar Örn
verða með Partý bingó eftir viku. Guðrún
Árný ætlar að vera með Samsöng mið-
vikudagskvöld fyrir páska og svo er að
raðast inn á Söngbók Sjálands en næstur
á dagskrá þar er enginn annar en gull-
molinn Daníel Ágúst og honum til halds
og trausts verður Jón Ólafsson píanó
leikari. Frítt er inn á Partý bingóið og
Samsönginn en miðasala er hafin á tix.is
á tónleika Daníels.

Frábær dagskrá
framundan á Sjálandi

Eva Ruza og Hjálmar Örn verða með Partý bingó í Sjálandi eftir viku og er
frítt inn á það eins og á samsöng Guðrúnar Árnýjar fyrir páska

Samkomusalur Garðbæinga
„Við erum að vanda mjög til verka í veislu-
salnum og viljum að hann verði sam-
komusalur Garðbæinga. Staður þar sem
hægt er að koma gangandi eða hjólandi
að héðan úr hverfunum og njóta hvers
kyns viðburða,“ segir Stefán Magnússon
eigandi Sjálands.

Ingvar Thor Gylfason opnar fyrstu
einkasýningu sína í Sjálandi á
morgun, föstudaginn 17. mars

Sýningin Blóm og ballet eftir Ingvar
Thor opnar á Sjálandi verður opin

næstu vikurnar
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ALLIR FINNA EITTHVAÐ VIÐ SITT HÆFI
Ferðafélagið leggur sig fram við að mæta þörfum
breiðs hóps með miklu úrvali ferða. Í ferðaflóru
félagsins er að finna allt frá söguferðum um grös-
ugar sveitir til erfiðra jöklaferða. Í ferðaáætlun
félagsins geta flestir fundið eitthvað við sitt hæfi.
Á 95 árum hefur Ferðafélagið efnt til meira en
8.500 ferða með yfir 200.000 þátttakendum.

ÖFLUG ÚTGÁFUSTARFSEMI
Það eru allir velkomnir í Ferðafélagið og njóta
félags- menn sérkjara, bæði í ferðum, skálum
og í fjölda verslana. Auk þess fá allir félags-
menn árbókina senda heim á hverju ári og er
það hluti af árgjaldinu. Árbókin er einstæður

bókaflokkur um land og náttúru. Auk ár-
bókanna hefur Ferðafélag Íslands staðið að
útgáfu handhægra fræðslu- og upplýsingarita
um ferðamál, þjóðfræði og sögu landshluta.

SJÁLFBOÐASTARF Í GÓÐUM FÉLAGSSKAP
Félagsstarfið hefur í gegnum tíðina einkennst
af miklu sjálfboðastarfi. Félagar hafa unnið að
byggingaframkvæmdum, farið vinnuferðir í
skála eða í frágangsferðir, stikað og unnið að
uppbyggingu gönguleiða, unnið við brúargerð
og margt fleira. Í staðinn hafa þeir fengið fríar
ferðir, fæði og félagsskap.

SAMGÖNGUBÆTUR OG UPPBYGGING SVÆÐA
Félagið hefur unnið markvisst að samgöngu-
bótum, lagt akvegi og brúað ár. Það hefur haft
samstarf við sveitarfélög um landgræðslu,
náttúruvernd og uppbyggingu svæða eins
og t.d. í Landmannalaugum, á Þórsmörk og
Emstrum.

SÆLUHÚSIN STANDA ÖLLUM OPIN
Sæluhús Ferðafélags Íslands og deilda félagsins
úti um land eru þægilegir áningarstaðir á ferða-
lagi um óbyggðir Íslands. Þau eru á 40 stöðum
víðsvegar um landið og getur allur almenningur
nýtt þau óháð aðild að félaginu.

www.fi.is
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Og hvernig hefur svo gengið að æfa
með AIK? ,,Mér hefur gengið vel, ég er
mjög ánægð.”

Var erfitt að fara frá vinkonunum í
Stjörnunni og Íslandi til Stokkhólms,
búa þar og æfa með nýju félagi? ,,Já,
það var erfitt að fara frá vinunum á
Íslandi. Það var erfitt fyrst að skilja
sænskuna og tala hana í leikjum.”

Er einhver munur að æfa með AIK og
Stjörnunni? ,,Það er mikill munur á
fjöldanum. Við æfum 10 saman í mínum
hópi í AIK, en við vorum rúmlega 60 á
æfingum hjá Stjörnunni. Hér í Svíþjóð

eru stelpur á mínum aldri ekki byrjaðar
að spila 11 manna bolta eins og á Íslandi.
Annars eru gæðin mjög mikil, bæði hjá
Stjörnunni og AIK.”

En hvernig er annars dagurinn hjá
þér, ert væntanlega í skóla og hversu
margar eru æfingarnar sem þú ferð á
í hverri viku? ,,Já, ég er í skóla og fer
svo með strætó á æfingar seinni partinn.
Ég æfi þrisvar í viku og fer á eina styrkt-
aræfingu og svo eru alltaf keppt um
helgar.”

Og á Birna síðan einhver önnu áhuga-
mál og/eða getur þú æft einhverjar
aðrar íþróttir með? ,,Mér finnst mjög
gaman á skíðum með fjölskyldunni og
að baka.”

En á hvað stefnir svo Birna í fram-
tíðinni er kemur að fótboltanum? ,,Ég
stefni á atvinnumennsku og myndi spila
með Barcelona ef ég fengi að velja.”

Áttu einhvern uppáhalds leikmann/
fyrirmynd í fótboltanum? ,,Sveindís
Jane Jónsdóttir er uppáhalds leikmað-
urinn minn.”

Og með hvaða liði heldur þú svo í
enska boltanum? ,,Liverpool.”

Kemur þú svo eitthvað heim til
Íslands í sumar og á þá að mæta á
æfingar aftur hjá Stjörnunni? ,,Ég
vona það en veit ekki hvort ég geti það,”
segir þessi efnilega knattspyrnukona
sem á vonandi einn daginn eftir að spila
fyrir uppeldislið sitt, Stjörnuna.

www.bpro.is FB: /hhsimonseniceland IG: @hhsimonseniceland
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BYLGJUJÁRN | ROD VS8
Pretty Rosé

SLÉTTUJÁRN | TRUE DIVINITY MK2
Rose Dip

FAGRIR LOKKAR Á
FERMINGARDAGINN

HÁRBLÁSARI | XS
Pretty Rosé

5ÁRA
ÁBYRGÐ

Sólar ehf. hefur ráðið Einar Hannes-
son sem nýjan framkvæmdastjóra en

hann tók við starfinu 1. mars
síðastliðinn af Þórsteini Ágústssyni
sem verið hefur framkvæmdastjóri

hjá félaginu frá árinu 2007.

Einar hefur viðamikla reynslu af rekstri
og stjórnun en fram á síðasta haust
starfaði hann í tæp sex ár sem fram-
kvæmdastjóri Fastus. Þar áður starfaði
Einar lengstum sem útibússtjóri Lands-
bankans í Reykjanesbæ og forstöðu-
maður hjá Icelandair Ground Services,
auk þess að hafa setið í stjórnum ýmis-
sa félagasamtaka og fyrirtækja. Einar er
með BSc gráðu í iðnaðartæknifræði og
MBA gráðu frá Háskóla Íslands.

Sólar eru eitt af stærstu ræstingarfyrir-
tækjum landsins með um 450 starfs-
menn sem starfa við almenn þrif, hrein-

gerningar og sérverkefni. Sólar er leið-
andi í umhverfisvernd og voru fyrst
ræstingafyrirtækja hér á landi til að fá
leyfi til að nota Svaninn, norræna umh-
verfismerkið. Sólar hefur 10 ár í röð
verið í hópi Framúrskarandi fyrirtækja
Creditinfo og eru á meðal þeirra 2,3%
fyrirtækja sem uppfylla skilyrði Viðskipta-
blaðsins og Keldunnar um fyrirmyndar-
fyrirtæki í rekstri. „Við erum ánægð með
að fá Einar til starfa hjá okkur til að leiða
áframhaldandi stefnumótun og vöxt
Sólar. Fyrirtækið hefur þróast hratt og
tekist á við mikinn vöxt undanfarin ár
undir stjórn Þórsteins fráfarandir fram-
kvæmdastjóra, en hann mun áfram sinna
ráðgjöf hjá Sólar auk þess að vera í
eigendahópi félagsins,“ segir Ólafur Páll
Einarsson stjórnarformaður Sólar, en
Sólar þjónustar meðal annars nokkra
aðila í Garðabæ eins og skóla, leikskóla
og önnur fyrirtæki.

Einar Hannesson ráðinnEinar Hannesson ráðinn
framkvæmdastjóri Sólar

Birna Grímsdóttir er 13 ára, fædd og
uppalin í Garðabæ og hefur æft

fótbolta með Stjörnunni frá fimm ára
aldri, en hún flutti síðasta sumar

til Svíþjóðar og hóf æfingar hjá
FC Djursholm.

Eftir sumarið fór hún svo í svokallað
,,tryout” hjá AIK í Stokkhólmi. Henni var
síðan í framhaldinu boðið að æfa með
knattspyrnuakademíu félagsins og hefur
æft með AIK síðan þá. Birna sem er fædd
árið 2009 æfir nú með 9 stúlkum á
hennar aldri í hópi sem nefnist AIK F14
Svartur, en þetta er sterkasti hópurinn
innan AIK akademíunnar í hennar ald-
ursflokki.
Þess má geta að Birna væri núna á eldra
ári í 4. flokki í Stjörnunni ef hún væri enn
að æfa á Íslandi.

Garðapósturinn heyrði í Birnu og
byrjaði að spyrja hana hvernig það
hafi komið til að hún hafið farið á
prufuæfingar með AIK sl. haust?
,,Pabbi stakk uppá því og mér fannst
það spennandi.”

Og varstu ekkert stressuð fyrir þes-
sar æfingar, hvort þér gengi vel og
hvort þú kæmist inn í akademíuna?
,,Nei ég var ekkert mjög stressuð. Ég var
að æfa með góðu liði þannig að ef ég
hefði ekki komist inn hefði ég bara
haldið áfram þar.”

Birna er 13 ára og æfir
fótbolta með AIK í Svíþjóð

Birna segist stefna á að komast í
atvinnumennsku og hún myndi vilja
spila með Barcelona ef hún fengið
að velja, en uppáhalds liðið hennar

er Liverpool

Karlalið Álftaness í körfuknattleik
gerði sér lítið fyrir sl. mánudags-
kvöld er það lagði Skallagrím í

fyrstu deild karla, 96-83 og tryggði
sér það með sæti á meðal þeirra

bestu í Subway-deildinni á næsta ári.

Sigurinn var því mjög þýðingarmikill
fyrir Álftanes, þar sem ekkert lið getur
nú náð þeim í efsta sæti fyrstu deild-
arinnar þótt tvær umferðir séu enn eftir,
en þeir hafa verið leitt deildarkeppnina
allt frá upphafi.

Þetta er mikið afrek fyrir ekki stærra
félag en þetta, en Álftanes lék lengi vel
í neðstu deildinni, þriðju deildinni. Þeir
unnu hana árið 2018 og það tók svo
ekki nema ár að komast upp í fyrstu
deildina, 2019. Þeir voru nálægt því að
komast upp í úrvalsdeildina í fyrra, en
sætið í Subway deildinni var svo end-
anlega tryggt sl. mánudag.

Það verður svo fróðlegt að fylgjast með
hvað félagið gerir fyrir næsta tímabil og
hvort Kjartan Atli Kjartansson haldi

áfram sem þjálfari liðsins, en hann er í
starfi hjá Sýn þar sem hann heldur
meðal annars utan um þáttinn körfu-
boltakvöld á Stöð2 Sport, þar sem farið
er yfir alla leiki í hverri umferð Sub-
way-deildarinnar. Það er vandséð að
hann geti stýrt þeim þætti áfram sjálfur
orðinn þátttakandi í Subway-deildinni,
en vonandi er nóg af öðrum verkefnum
fyrir hann á sportrásum Stöðvar2, svo
hann geti upplifað drauminn sinn, að
stýra Álftanesi í Subway deildinni á
næsta tímabili. En vel gert Álftanes og
til hamingju með frábæran árangur.

Álftanes deildarmeistarar
Karlalið Álftaness í körfuknattleik leikur í

Subway deildinni næsta tímabil



HEILSA & HAMINGJA

Bílaapótek Lyfjavals
Hæðasmára
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Mosfellsheiði er víðlent heiðarflæmi
á suðvesturhorni landsins. Má með

nokkurri einföldun segja að
Þingvallavegur og Suðurlandsvegur

rammi heiðina inn að norðan- og
sunnanverðu, hún nái að íbúðarbyg-

gð í Mosfellsbæ að vestanverðu og
langleiðina að Þingvallavatni í austri.

Heiðin er innan lögsögumarka sex sveit-
arfélaga. Þau eru Mosfellsbær, Reykja-
víkurborg, Bláskógabyggð, Grímsnes-
og Grafningshreppur, Sveitarfélagið
Ölfus og Kópavogsbær. Eignarhaldið er
ýmist á hendi sveitarfélaganna sjálfra
eða einstakra bújarða en nafn heiðar-
innar vísar til prestssetursins á Mosfelli í
Mosfellsdal sem átti vesturhluta heið-
arinnar til ársins 1933 þegar íslenska
ríkið festi kaup á þeim hluta. Mosfells-
heiði rís hæst 410 m y.s. í Borgarhólum
sem eru kulnuð eldstöð. Eldvirkni hefur
verið víðar á háheiðinni enda er hún að
stórum hluta þakin grónum hraunum.
Víðfeðmir melar og móar, grashvammar
og tjarnir setja einnig sterkan svip á
náttúru heiðarinnar.

Fyrir fjórum árum kom út gönguleiða-
ritið Mosfellsheiðarleiðir sem Ferðafélag
Íslands gaf út. Í ritinu eru lýsingar á
samtals 23 leiðum. Tólf þeirra eru gamlar

þjóðleiðir, sex hringleiðir og fimm línu-
vegir. Ritið er fáanlegt á skrifstofu FÍ
Mörkinni 6.
Höfundarnir Bjarki Bjarnason, Jón
Svanþórsson og Margrét Sveinbjörns-
dóttir eru öll þaulkunnug heiðinni og
hafa gengið hana þvera og endilanga á
undanförnum árum.

Nokkrir lykilsstaðir eru á Mosfellsheiði
og frá þeim liggja síðan áhugaverðar
gönguleiðir.

BRINGUR
Ekið er austur Mosfellsdal í átt til Þing-
valla. Beygt er til hægri af Þingvallavegi
ofan við Gljúfrastein og síðan farið eftir
all- grófum malarvegi um 900 metra
leið að eyðijörðinni Bringum, þar sem
hægt er að leggja bílum. Náttúrufegurð
er mikil í Bringum, útsýni til hafs og
mannvistar- leifar frá þeim tíma þegar
búseta var þar.

Náttúran og sagan voru aðalástæður
þess að hluti af Bringnajörðinni var
gerður að fólkvangi árið 2014. Hægt er
að ganga hringleið um fólkvanginn eftir
göngustíg sem liggur frá bílastæðinu,
fyrst niður að Köldukvísl, þar sem getur
að líta tóftir Helgusels, síðan upp með
ánni að Helgufossi og loks í norðurátt að

bæjarrústum ofarlega í túninu og til
baka á bílastæðið. Sú ganga tekur um
40 mínútur. Þeir sem kjósa lengri ferðir
geta valið um sjö leiðir sem eiga upp-
haf sitt hér.

SKEGGJASTAÐIR
Leiðin að Skeggjastöðum liggur til
norðurs af Þingvallavegi efst í Mosfells-
dal, á móts við bæinn Seljabrekku. Eftir
að hafa ekið 2,2 km í norðurátt komum
við að Skeggjastöðum sem var land-
námsjörðin í Mosfellssveit eins og fram
kemur í Landnámu: „Þórðr skeggi hét
maðr. Hann var sonr Hrapps Bjarnar-
sonar bunu. Þórðr átti Vilborgu Ósvalds-
dóttur. Helga hét dóttir þeira. Hana átti
Ketilbjörn inn gamli. Þórðr fór til Íslands
ok nam land með ráði Ingólfs í hans
landnámi á milli Úlfarsár ok Leiruvágs.
Hann bjó á Skeggjastöðum. Frá Þórði er
margt stórmenni komit á Íslandi.“ Með
þennan fróðleiksmola úr Land námu í
veganesti hefjum við för okkar um
Stardalsleið.

VILBORGARKELDA
Vilborgarkelda, oft kölluð Keldan er
blautlent og grasi gróið landsvæði í 220
metra hæð yfir sjávarmáli, austarlega á
Mosfellsheiði. Þeir sem hyggjast fara
þangað og koma akandi yfir Mosfells-
heiði eftir Þingvallavegi beygja til hægri
inn á Grafningsveg og síðan fljótlega
aftur til hægri við Gíslhól, á móts við
gámasvæði sem þar er. Þá erum við
komin á Þingvallaveginn frá árinu 1930
sem liggur hér ofan á Gamla Þingvalla-
veginum frá 1896. Farið er um Harðavöll,
Ferðamannahorn og Þorgerðarflöt. Eftir
2,8 km akstur komum við í Vilborgarkeldu.

DRAUGATJÖRN
Leiðin að Draugatjörn liggur frá Suður-
landsvegi fyrst í áttina að Hellisheiðar-
virkjun, fram hjá stöðvarhúsinu og síðan
til vinstri, inn á gamla þjóðveginn sem
lagður var frá Reykjavík og austur yfir
Hellisheiði á árunum 1876–1878 og var
þjóðbrautin austur fyrir Fjall til ársins
1958.

Á mótum nýja og gamla vegarins er við
hæfi að staldra við og horfa heim að
Kolviðarhóli og jafnvel að aka þangað
um leið og við rifjum upp þá tíma þegar
staðurinn var í alfaraleið og gestkvæmt
var á Hólnum. Grasi gróin veggjabrot
minna á blómlegt mannlíf og merka

sögu á horfinni öld og skammt frá bæjar-
hólnum má sjá stóran, stakan klett.
Þetta er Búasteinn, nefndur eftir Búa
Andríðssyni í Kjalnesingasögu en sam-
kvæmt henni banaði hann Kolfinni og
mönnum hans á þessum slóðum.
Eftir þennan krók á vit sögunnar ökum

við stuttan spöl eftir veginum í vesturátt,
fram hjá Húsmúlarétt sem var byggð
árið 1967 og endurbyggð 2006. Loks er
beygt til hægri á vegamótum og fljótlega
komum við að læstu hliði á veginum. Þar
leggjum við bílnum.

LYKLAFELL
Við Lyklafell á sunnanverðri Mosfells-
heiði eru hreppamörk, sýslumörk og
vegamót margra leiða sem áður voru
fjölfarnar. Lyklafell var því sannkallaður
lykilstaður og gæti það verið skýring á
nafninu, þótt þjóðsögur hafi tengt það
við lykla Skálholtsstaðar. Sunnan við
fellið eru Vatnavellir við Fóelluvötn sem
voru algengur náttstaður ferðamanna á
fyrri tíð.

Hægt er að aka í áttina að Lyklafelli eftir
vegi sem liggur með fram Búrfellslínu 3.
Beygt er af Suðurlandsvegi til norðurs
inn á línuveginn en vegna aðgreiningar
akstursleiða á Suðurlandsvegi er aðeins
hægt að aka inn á hann þegar komið er
úr austri. Þeir sem eru á austurleið þurfa
því að aka að Bláfjallavegi, snúa þar við
og aka til baka smáspöl í áttina að
Reykjavík þar til beygt er til hægri inn á
línuveginn. Hafa skal allan varann á, því
að þarna þrengist þjóðvegurinn í eina
akrein í hvora átt og þar er engin vegöxl.
Línuvegurinn liggur norður yfir Foss-
vallaá um Vatnahæð að vegamótum við
dælustöð. Þar er beygt til hægri og ekið
í áttina að fjallinu eftir vegi sem lagður
var vegna lagningar á heitavatnsleiðslu.
Þegar við komum að öðrum vegamótum
beygjum við til vinstri inn á línuveg og
komum fljótlega á stórt plan þar sem
gott er að leggja bílum.

ELLIÐAKOT
Elliðakot er fornt býli í sunnanverðri
Mosfellssveit. Það hét fyrst Hellar og
síðan Helliskot fram á síðari hluta 19.
aldar. Bærinn fór í eyði um miðja síð-
ustu öld en fyrrum var Elliðakot þekkt-
ur áningarstaður ferðamanna af Suður-
landi sem gistu þar gjarnan áður en þeir
lögðu í síðasta áfangann til Reykjavíkur.
Þeir sem koma akandi úr Reykjavík og

hyggjast fara að Elliðakoti beygja af
Suðurlandsvegi (nr. 1) til vinstri skammt
austan við býlið Gunnarshólma.

Við vegamótin er skilti með bæjarnafn-
inu Elliðakot. Ekið er yfir brú á Hólmsá
og gegnum sumarhúsahverfi og þá
komum við fljótlega að rústum Elliða-
kots þar sem við leggjum bílnum og
höldum af stað, gangandi eða ríðandi.

DJÚPIDALUR
Stysta leiðin frá Reykjavík í Djúpadal
liggur um Suðurlandsveg og síðan er
beygt inn á Hafravatnsveg . Eftir 4,6 km
akstur eftir þeim vegi er komið að gatna-
mótum. Á vinstri hönd liggur vegur að
Hafravatni en við höldum áfram inn á
Nesjavallaleið. Okkur ber fljótlega upp á
Rjúpnaás þar sem við beygjum til hægri
inn á sumarbústaðaveg og leggjum
bílnum þar á litlu stæði . Hér blasir Djúpi-
dalur við okkur en hann var fyrrum
vinsæll áningarstaður hestamanna. Þar
var haldin mikil veisla til heiðurs Friðriki
VIII konungi og föruneyti hans þegar hann
ferðaðist til Þingvalla sumarið 1907.

SELJADALUR
Til að komast að lykilstaðnum Seljadal
er beygt af Hafravatnsvegi inn á veg
sem liggur að bænum Þormóðsdal. Á
hægri hönd niðar Seljadalsá en snemma
á 20. öld var grafið eftir gulli við ána
með litlum árangri. Leið okkar liggur
fram hjá Þormóðsdal og áfram að stórri
grjótnámu þar sem unnið hefur verið
efni í malbik. Þar beygjum við til hægri
og komum fljótlega á malarplan sem er
ágætt bíla stæði. Þar tökum við fram
gönguskóna, fjallahjólið eða leggjum
hnakk á hest.
Sjá nánar upplýsingar um göngu-

leiðir á www.fi.is

Ferðafélag Íslands 2023

Mosfellsheiðarleiðir

Heiðmörk, Lyklafell og Hengillinn. Á þessu svæði má finna fjölmargar góðar gönguleiðir.

gardabaer.is

SKIPULAGSMÁL
Í GARÐABÆ

Bæjarstjórn Garðabæjar auglýsir hér með tillögu að
breytingu deiliskipulags 4. áfanga norðurhluta Urriða-
holts og tillögu að deiliskipulagi fyrir félagssvæði
Hestamannafélagsins Sóta á Álftanesi í samræmi við
1. mgr. 31. gr. skipulagslaga nr. 123/2010,
sbr. 1. mgr. 41. gr. sömu laga.

Urriðaholt norðurhluti 4. áfangi - Deiliskipulagsbreyting
Tillagan gerir ráð fyrir breyttri legu Flóttamannvegar
og undirgöngum undir veginn við göngustíg sem liggur
milli Vífilsstaðahrauns og norðurhlíðar Urriðaholts. Einnig
er gert ráð fyrir að reiðstígur sem liggur meðfram Flótta-
mannavegi verði felldur út.

Tillagan er aðgengileg á vef Garðabæjar, www.gardabaer.is
og í þjónustuveri. Þeir sem telja sig eiga hagsmuna að
gæta er gefinn kostur á að senda inn skriflegar athuga-
semdir til og með 11. maí 2023, annað hvort á netfangið
skipulag@gardabaer.is eða á bæjarskrifstofur Garðabæjar,
Garðatorgi 7, 210 Garðabæ.

Hestamannfélagið Sóti á Álftanesi – Deiliskipulag
Tillagan er auglýst að nýju þar sem formleg staðfesting
á samþykkt bæjarstjórnar á skipulagi svæðisins var ekki
birt innan lögákveðins frests samkvæmt 2. mgr. 42. gr.
skipulagslaga nr. 123/2010.

Tillagan er aðgengileg á vef Garðabæjar,
www.gardabaer.is og í þjónustuveri. Þeir sem telja sig
eiga hagsmuna að gæta er gefinn kostur á að senda inn
skriflegar athugasemdir til og með 24. apríl 2023, annað
hvort á netfangið skipulag@gardabaer.is eða á
bæjarskrifstofur Garðabæjar, Garðatorgi 7, 210 Garðabæ.

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



Velkomin heim.

Eskiás 3 kominn í sölu
www.eskias.is
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Sigrún Hanna Þorgrímsdóttir
þjóðfræðingur flytur erindið Heimilið
er hægfara atburður í Hönnunarsaf-
ninu, sunnudaginn 19. mars klukkan

13. Aðgangur á fyrirlesturinn og
sýninguna Hönnunarsafnið sem

heimili er ókeypis.

Viðfangsefni fyrirlestursins eru heimilis-
hættir og efnismenning samtímans. Í
erindinu er heimilið skoðað frá þjóð-
fræðilegu sjónarhorni, í heildrænu sam-
hengi og sem samtvinnað ferli ólíkra
áþreifanlegra og óáþreifanlegra þátta.
Snert verður á fagurfræði hversdagsins,
skynhrifum og heimilislegu andrúmslofti,
ásamt hinni stöðugu baráttu við óreiðuna
sem á sér stað innan veggja heimilisins
frá degi til dags.

Heimilið verður til í neti ólíkra þráða, það
er flókið fyrirbæri og illskiljanlegt sé ekki
tekið mið af hinum margslungna vefn-
aði. Heimilið er skapað undir ákveðnum
kringumstæðum oftar en ekki í bygging-
um sem mótaðar eru af hefðum, straum-
um og stefnum, en líka aðgengilegum
efnivið, tækjum og tólum verktakans og
byggingarreglugerðum. Heimilið er
staður, það er tilfinning, það er saman-
safn hluta, það er fólk og það er lykt.
Heimilið er hægfara atburður, alltaf í
mótun og framkvæmd frá degi til dags.
Erindið byggir á rannsóknar Sigrúnar
Hönnu um heimili í stúdentaíbúðum.
Sigrún Hanna stundar nú doktorsnám í
menningararfs- og handverksfræðum
við Gautaborgarháskóla í Svíþjóð.

Viðfangsefni fyrirlestursins eru heimilishættir og efnismenning samtímans

Fyrirlestur í Hönnunarsafninu,
sunnudaginn 19. mars

569 7000 | Lágmúla 4 | miklaborg.is
Óskar R. Harðarson og Jason Guðmundsson, löggiltir fasteignasalar

F R Á B Æ R T
T Æ K I F Æ R I

Góður rekstur og fasteignir
vel staðsett miðsvæðis
í Garðabæ
• Um er að ræða 236,4 fm
húsnæði, á 3 fastanúmerum.

• Rekstur Efnalaugar Garðabæjar
sem er fjölskyldufyrirtæki,
stofnað árið 1986 og hefur
verið í rekstri sömu

ölskyldu frá upphafi.

Garðatorg 3
210 Garðabær

V e r ð : Tilboð

PANTIÐ SKOÐUN
hjá Jasoni í síma 775 1515 fjö

Jason Kr.
Ólafsson
lögg. fasteignasali
sími: 775 1515
jko@miklaborg.is



Hrafnista: Laugarás | Hraunvangur | Boðaþing | Nesvellir | Hlévangur | Ísafold | Sléttuvegur | Skógarbær

Sumarstörf hjá Hrafnistu
Viltu eignast nýja vini á aldrinum 18 til 105 ára?

Við leitum að sumarstarfsfólki til starfa hjá Hrafnistu
Hafnarfirði, Reykjavík, Kópavogi, Garðabæ og Reykjanesbæ.
Í boði er gott vinnuumhverfi þar sem hæfileikar þínir fá að njóta
sín auk þess sem þú öðlast ómetanlega reynslu og þekkingu.

Okkur vantar:
Starfsfólk í aðhlynningu
Hjúkrunarfræðinga/-nema
Læknanema
Sjúkraliða/-nema
Félagsliða

Hæfniskröfur:
Góð færni í samskiptum
Sjálfstæði og stundvísi
Jákvæðni og metnaður í starfi
Góð íslenskukunnátta

Hrafnista starfrækir átta
hjúkrunarheimili í fimm
sveitarfélögum þar sem

veitt er sólarhringsþjónusta
alla daga ársins til aldraðra
íbúa heimilanna. Hjá okkur
starfa tæplega 1700 manns,

ýmist í fullu starfi eða
hlutastarfi.

Sækja þarf um starfið
á heimasíðu Hrafnistu;
hrafnista.alfred.is.

Við hlökkum til að vinna með þér!

Möguleiki er á framtíðarstarfi eða starfi með skóla næsta vetur!
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GARÐAPÓSTURINNGARÐAPÓSTURINN
Útgefandi: Valdimar Tryggvi Kristófersson

Sími: 697 4020 Netfang: valdimar@gp.is Vefsíða: kgp.is
Ritstjóri: Valdimar Tryggvi Kristófersson

Prentun: Landsprent ehf Dreifing: Póstdreifing

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

Sverrir Einarsson
S: 896 8242

Jón G. Bjarnason
S: 793 4455

Jóhanna
Eiríksdóttir

Útfararstofa Íslands
www.utforin.is w Garðabæ

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

Kirkjulundur 19
Garðabær

harpa@harpautfor.is
harpautfor.is

Harpa Heimisdóttir
842 0204

Brynja Gunnarsdóttir
821 2045

Er ég fasteignasalinn þinn?

fasteignasala

Ég býð uppá:
· Faglegt verðmat.
· Góð ljósmyndun hjá virtum aðila.
· Sölumöppur.
· Opin hús og einkasýningar.
· Góða eftirfylgni.
· Sanngjarna söluþóknun.

Hringdu í síma 623-1717 eða sendu tölvupóst
á svavar@fstorg.is.

Svavar Friðriksson
Löggiltur fasteigna- og skipasali

Undanúrslit Powerade-bikarsins í
handbolta fer fram í kvöld, fimmtu-

daginn 16. mars, en í síðari leik
undaúrslitanna tekur karlalið

Stjörnunnar á móti Aftureldingu í
Laugardalshöll kl. 20:15.

Það má búast við hörkuleik enda er
Stjarnan í 4. sæti Olísdeildarinnar og
Afturelding í því fimmta. Það sem meira
er og sýnir ef til vill hversu jöfn liðin eru
að Stjarnan hefur skorað 534 mörk í 18
leikjum en Afturelding einu meira, eða
535 mörk í 18 leikjum. Stjarnan hefur
svo fengið á sig 509 mörk en Afturelding
tveimur minna, eða 507 mörk. Ótrúlegt!

Eins og mönnum er enn í fersku minni
lagði Stjarnan ríkjandi Íslands- og bikar-
meistara Vals að velli í 8-lið úrslitum í
frábærum leik, en Valur hefur sýnt mikla
yfirburði í Olísdeildinni í vetur og því var
sigur Stjörnunnar mjög öflugur.

Garðapósturinn sló á þráðinn til
Patreks Jóhannessonar þjálfara
Stjörnunnar og spurði hann hvernig
stemmningin væri innan herbúða
Stjörnunnar fyrir leikinn? ,,Undirbún-
ingur hefur gengið vel og er allir leikmenn
ásamt þjálfarateymi eru spenntir að
mæta í Laugardalshöllina,” segir Patti.

Og hvernig er staðan á mannskapn-
um, allir heilir og tilbúnir í leikinn?
,,Það eru nokkrir leikmenn sem hafa
verið að glíma við smá meiðsli, en við
sjáum til hvort þeir verði ekki klárir í
leikinn í kvöld.”

Þið lögðuð mjög öflugt lið Vals í 8-liða
úrslitinum, hefur sá sá frábæri sigur
einhverja þýðingu fyrir komandi bik-
arleik? ,,Við unnum FH í 16 liða úrslit-
um, Val í 8 liða úrslitum sem segir okkur
að við getum spilað góðan handbolta en
það hjálpar okkur ekki neitt í næsta leik.
Sá leikur byrjar 0-0 og verðum við að
vera klárir frá fyrstu mínútu, vera með
gott leikplan og sýna Stjörnuhjarta.”

Þessi tvö lið, Stjarnan og Afturelding,
virðast vera ótrúlega jöfn miðað við
stöðuna í deildinni og tölfræðina. Þú
vilt kannski ekki fara yfir ykkar helstu
áherslu í leiknum en hvað ber helst
að varast í leik Aftureldingar? ,,Ég fór
yfir það á súpufundi í Stjörnuheimilinu í

gær, miðvikudag, með leikmönnum og
látum það duga að svo stöddu,” segir
hann brosandi.

Þið töpuðu fyrir þeim í Olísdeildinni í
byrjun desember með þremur mörk-
um í TM höllinni í Garðabæ þar sem
Blær Hinriksson, skoraði 10 mörk,
þetta er klárlega leikmaður sem þarf
að stöðva ásamt Árna Braga Eyjólfs-
syni? ,,Þeir eru klárlega lykilmenn og
verðum við að mæta þeim almennilega.
Það eru margir aðrir góðir leikmenn í
UMFA og hafa þeir töluverða breidd svo
það eru ekki bara þessir tveir sem þarf
að stoppa.”

Það hefur verið hlé á Olísdeildinni
vegna landsleikja þannig að þið hafið
haft góðan tíma til að undirbúa
þennan leik, jafnvel of langan eða
hvað – hafið þið nýtt tímann vel?
,,Fínn tími, ekkert of langur eða stuttur.
Við erum búnir að æfa vel og hlökkum til
að mæta í Höllina.”

Sigurliðið kemst í úrslitaleikinn næst
komandi laugardag, þetta er því stór
leikur og gulrótin er sannarlega til
staðar ef menn vinna – andlegi þátt-
urinn hlýtur að skipta einhverju máli í
þessum leik og sjálfsagt meira en í
venjulegum deildarleik? ,,Það er bara
eitt lið sem vinnur og það er klárt mál að

það lið sem stendur uppi sem sigur-
vegari þarf að ná því allra besta fram
varðandi handboltann ásamt því að vera
andlega sterkir.”

Leikurinn er kl. 20:15 í kvöld, hvernig
verður þessi dagur hjá þjálfaranum,
frá morgni fram að kvöldi? ,,Eins og
aðrir fimmtudagar, vinna í Stjörnuheimili,
æfing í Hress hjá Lindu og Nonna, vinna
aftur og svo að mæta í Laugardalshöll.”

En hvað með liðið og strákana? ,,Við
erum alltaf með tvo videofundi fyrir
hvern leik í deild, verður sama fyrir-
komulag hjá okkur. Leikmenn hafa hist í
hádegi á leikdegi þegar við höfum spilað
í Olís deildinni, geri ráð fyrir því að menn
mæti á Spíruna í Garðheimum og fá sér
alvöru orku fyrir átökin um kvöldið.”

Og þetta er skemmtilegir leikir enda
mikið undir eins fram hefur komið
hér á undan og þá skiptir stuðning-
urinn miklu máli? ,,Mfl. kk hefur ekki
unnið bikarinn síðan 2007 eða í 16 ár
sem er langur tími. Ég var þá leikmaður
og man vel hvað það skipti miklu máli
að fá alvöru stuðning frá okkar fólki í
Stjörnunni. Það gefur leikmönnum kraft
og til þess að vinna UMFA og fara alla
leið þá þurfum við stuðning ásamt því að
hafa gott leikplan,” segir Patrekur að
lokum.

Verðum að sýna Stjörnuhjartað
Stjarnan mætir Aftureldingu í undanúrslitum

Powerade bikarsins í Laugardalshöll í kvöld kl. 20:15

,,Það er bara eitt lið sem vinnur og það er klárt mál að það lið sem stendur
uppi sem sigurvegari þarf að ná því allra besta fram varðandi handboltann

ásamt því að vera andlega sterkir,” segir Patti fyrir leik kvöldsinsGarðapósturinn næst 23 eða 30. mars
Síðasti skiladagur föstudaginn 17. mars

valdimar@gp.is - Sími 697 4020
Garðapósturinn með bæjarbúum frá 1989

Vefsíða Garðapóstsins er: kgp.is
Fylgdu Garðapóstinum á: Facebook, Twitter og Instagram

Í síðustu viku var popplestrarátak í
Sjálandsskóla. Nemendur fengu popp-
baunir fyrir hvert skipti sem þau lásu
heima og þau fengu líka baunir fyrir
yndislestrar stundir í skólanum. Hver ár-
gangur mun fagna átakinu með popp-
veislu.
Eftir vikuna voru tók Hrefna á bókasafn-
inu það saman hvað hver árgangur las
mikið og það fór svo að 2. bekkur las
hlutfallslega mest af öllum árgöngum
skólans. Þau fengu viðurkenningarskjal í
morgunsöng og voru mjög ánægð með
árangurinn.

Popplestrarátak í Sjálandsskóla



20% afsláttur af bremsuklossum,
bremsuborðum og bremsudiskum.

10% afsláttur af vinnu.

Toyota Kauptúni
Kauptúni 6
Garðabæ
570 5070

Garðabær
KAUPTÚN

ÓKEYPIS ÁSTANDSSKOÐUN Á BREMSUBÚNAÐI
TIL 31. MARS. HJÁ TOYOTA KAUPTÚNI

ENGINN
STOPPKOSTNAÐUR

Toyota-eigendur fá ástandsskoðun á bremsu-
búnaði án endurgjalds til 31. mars og afslátt
af vinnu, bremsuklossum, bremsuborðum
og bremsudiskum til ísetningar á staðnum.

Engin vandamál – bara lausnir



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

Útfararþjónusta
í yfir 70 ár
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Stapahrauni 5, Hafnarfirði
Sími: 565 9775
www.uth.is - uth@uth.is

Frímann
897 2468

Hálfdán
898 5765

Ólöf
898 3075

Kristín
699 0512

Skátarnir selja bragðgóða
kanilsnúða til styrktar Krafti

Innritun í leikskóla Garðabæjar fyrir
2023 er hafin. Fyrsta úthlutun hefur

farið fram og önnur úthlutun stendur
yfir. Í annarri úthlutun er börnum

sem fædd eru á fyrra helmingi ársins
2022 boðin leikskólavist.

Leitast er við að úthluta
systkinum á sama leikskóla

Þriðja úthlutun fer fram í ágúst á þeim
plássum sem verða laus. Stærstur hluti
barna er aðlagaður inn í leikskóla í ágúst
þegar elsti árgangurinn hefur færst upp
í grunnskóla. Börn eru jafnframt tekin
inn í leikskóla allan ársins hring eftir því
sem pláss losna. Leitast er við að út-
hluta systkinum á sama leikskóla verði
því viðkomið.

Nýr leikskóli opnaður í
Urriðaholti í byrjun árs 2024

Áætlað er að opna nýjan leikskóla
(Urriðaból) í byrjun árs 2024. Á næsta
fundi leikskólanefndar verða lagðar fram
frekari upplýsingar um úthlutun 2023-
2024.

Niðurfelling á leikskóla-
gjöldum milli jóla og nýárs

og í páskaviku
Leikskólanefnd Garðabæjar hefur sam-
þykkt tillögu um niðurfellingu á leik-
skólagjöldum kjósi foreldrar að hafa
börn sín í leyfi milli jóla- og nýárs og/eða
í páskaviku (Dymbilviku) og hefur
nefndin vísar tillögunni til afgreiðslu
bæjarstjórnar.

Börn fædd á fyrri helmingi
ársins 2022 boðin leikskólavist

Stjörnustúlkur deildarmeistarar

Stjarnan lagði Aþenu sl. laugardag,
94-72 í Umhyggjuhöllinni í Ásgarði,
sem tryggði þeim deildarmeistara-

titilinn 2023 í 1. deild kvenna.

Af þeim 22 leikjum sem þær hafa spilað
hafa þær unnið 19 af þeim leikjum og
eingöngu tapað þremur. Liðið er byggt
upp að mestu leyti á ungum uppöldum
leikmönnum sem hafa spilað stórt
hlutverk á tímabilinu. Myndast hefur góð
stemmning á heimaleikjum, umgjörðin
verið til fyrirmyndar og liðið vakið athygli
fyrir hraðan og skemmtilegan körfubolta.

Þrátt fyrir að liðið hafi sigrað deildina
eiga þær verðugt verkefni fyrir höndum
þegar þær spila í úrslitakeppninni til
þess að tryggja sér sæti í Subway deild
kvenna árið 2024. Í undanúrslitum
mæta þær firnasterku liði KR. Sigurveg-
arinn úr þeirri viðureign mætir Þór
Akureyri eða Snæfelli í úrslitum.

Liðið er þjálfað af þeim Auði Írisi Ólafs-
dóttur og Arnari Guðjónssyni.

Næsti leikur hjá liðinu er á laugardaginn
18. mars þegar þær fá Snæfell í heim-
sókn í Umhyggjuhöllina kl. 16:00.

Við hvetjum Garðbæinga til þess að
mæta og sjá þær taka á móti titlinum í
síðasta leik deildarinnar áður en úrslita-
keppnin hefst.

Innilega til hamingju með deildarmeist-
artitlinn Stjörnustúlkur.

Deildarmeistarar! Stjörnuliðið er byggt upp að mestu leyti á ungum
uppöldum leikmönnum sem hafa spilað stórt hlutverk á tímabilinu

Stefnt er á opnun nýs leikskóla í Urriðaholti í byrjun árs 2024

Skátafélagið Vífill og fleiri skátafélög
eru með fjáröflun fyrir krabbameins-

félagið Kraft um næstu helgi,
dagana 18. og 19. mars. Félagar í
Vífli hafa bakað bragðgóða kanil-

snúða og ætla að ganga í hús í
Garðabæ og selja þá.

Þeir verða einnig með opið í félagsheimili
þeirra í Jötunheimum við Bæjarbraut um
helgina þar sem hægt verið að kaupa
kanilsnúða. Pokinn af kanilsnúðum
kostar 1.000 krónur og mun allur ágóði
renna óskiptur til Krafts.

Kraftur er stuðningsfélag fyrir ungt fólk
sem greinst hefur með krabbamein og
aðstandendur. Það var stofnað 1. októ-
ber 1999 og hefur það að leiðarljósi að
beita sameinuðum kröftum sínum til að
aðstoða og styðja ungt fólk sem greinst
hefur með krabbamein og aðstandendur
þess. Félagið er fyrir fólk á aldrinum 18
– 40 ára sem greinst hefur með krabba-
mein og aðstandendur á öllum aldri
alveg frá 18 ára og upp úr.

Hvernig kom það til að Vífill og fleiri
skátafélög ákváðu að taka þetta í
þessu fjáröflunarverkefni fyrir krabba-
meinsfélagið Kraft? ,,Okkur í rekka-
skátasveitinni Íslandus í Vífli langaði til
að byrja árið á nýju verkefni. Við lögðum
höfuðin í bleyti og eftir dágóða um-
hugsun spratt sú hugmynd upp að safna
milljón fyrir Kraft. Þegar okkur varð ljóst
að við hefðum ekki nægilegt mannafl

ákváðum við að hafa samband við fleiri
skátafélög,” segir Helgi Þórir Sigurðar-
son rekkaskáti í R.S. Íslandus hjá Vífli.

Hvað eru margir félagar í Vífli sem
ætla að taka þátt og ganga í hús? ,,Öll
rekkaskátasveitin í Vífli tekur þátt en við
njótum fulltingis sjálfboðaliða úr öðrum
félögum, þá einna helst úr Ægisbúum,
Svönum, Kópum og Hraunbúum.”

Ætla að safn einni milljón króna
Hvað ætlið þið að baka/selja marga
kanilsnúða – hvert er markmiðið?
,,Markmiðið er að safna einni milljón
fyrir Kraft. Þá þurfum við að selja um
1.100 poka. Pokann seljum við á 1.000
kr. en í hverjum poka eru þrír kanil-
snúðar,” segir Helgi.

Og þið ætlið líka að vera
með opið í Jötunheim-
um við Bæjarbraut þar
sem fólk getur keypt
kanilsnúða og verður
líka hægt að kaupa sér
kaffibolla og kanilsnúð
á staðnum? ,,Við verðum
með opið í Jötunheimum
við Bæjarbraut milli kl.
12-18 helgina 18. og 19.
mars og verðum við með
kanilsnúða og heitt kakó
til sölu. Þó ætlum við
einnig að ganga í hús
báða dagana og reiknum
við með að selja mest
með því móti.”

Og þið vonið náttúrulega að Garðbæ-
ingar taki vel á móti ykkur enda mál-
efnið gott sem þið eruð að safna fyrir
og kanilsnúðarnir góðir? ,,Við vonum
að það verði tekið vel á móti okkur og að
fólki þyki snúðarnir gómsætir.”

En hvernig er annars starfið í Vífli, alltaf
fjölbreytt og skemmtilegt og spenn-
andi sumarnámskeið framundan?
,,Starfið í Vífli er fjölbreytt. Það eru fjöl-
margir viðburðir og mót framundan, t.d.
fer hópur frá okkur á alheimsmót skáta í
Suður-Kóreu í júlí. Svo verður mikið fjör
á sumarnámskeiðum Vífils en á þau eru
allir krakkar á aldrinum 7-12 velkomnir.
Skátafélagið hefur vaxið og dafnað síð-
ustu ár og er framtíðin björt,” segir Helgi.
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Íbúar í Garðabæ
orðnir 19 þúsund

GARÐATORGI 1

brauð • sultur •Kjöt
ostar • fiskur

jógúrt • grænmeti

Sælkeramaturbeint frá býli

Íbúar í Garðabæ eru orðnir fleiri en
19 þúsund, en þessu takmarki var náð

9. eða 10. mars síðastliðinn sam-
kvæmt upplýsingum frá Þjóðskrá, sem

í síðustu viku gaf út íbúafjölda eftir
sveitarfélögum í mars 2023.

Síðastliðinn mánudag, 13. mars voru svo
Garðbæinga orðnir 19.006 og því stefnan
næst sett á 20 þúsund íbúa í Garðabæ.

Samkvæmt Þjóðskrá þá fjölgaði íbúum í
Garðabæ um 123 síðustu þrjá mánuði eða
á tímabilinu frá 1. desember 2022 til
1. mars 2023. Þeir fóru þá úr 18.867 í
18.990 íbúa og svo hafði þeim fjölgað um
16 frá 1. til 13. mars og voru þá 19.006
eins og áður segir. Á tímabilinu 1. desem-
ber 2022 til 1. mars 2023 fjölgaði íbúum í
Garðabæ um 0,7% sem var það næst
mesta á höfðuborgarsvæðinu, en mesta
fjölgunin var í Reykjavík, um 0,8%

GARÐAPÓSTURINN
- bæjarblað Garðbæinga frá 1989

Auðbrekku 6 · S. 565 8899 · normx.is

Algjör slökun!Algjör slökun!Algjör slökun!
Fljótandi „hengirúm”
- tilvaliðmeð til Tene

3.900 kr.

Við erum í
Hagkaup Garðabæ
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