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Sigurður Ingi, innviðaráðherra, fékk þjálfun í notkun slökkvitækja í Sjálandsskóla
Eldvarnaátak Landssambands slökkviliðsog sjúkraflutningamanna hófst með heimsókn Slökkviliðs höfuðborgarsvæðisins í
Sjálandsskóla sl. mánudag. Þar ræddi Sigurður Ingi Jóhannsson innviðaráðherra við

Dalshrauni 16 · 220 Hafnarfirði · Sími 587 3757 · dekkjasalan@dekkjasalan.is

30%

börnin í 3. bekk um mikilvægi eldvarna fyrir
öryggi heimilanna. Þá fór fram rýmingarog björgunaræfing og starfsfólk og gestir,
þar á meðal Sigurður Ingi fengu þjálfun í
notkun slökkvitækja. (Frh. á bls. 2).

Sérfræðingar
í frystivörum

hjá eftirfarandi fyrirtækjum:

AFSLÁTTUR

MEÐ VILDARKORTI
LINDAR
Húsgagnahöllin: 30% afsláttur af öllum vörum. Betra bak: 30% afsláttur af öllum vörum. Dorma: 30% afsláttur af öllum vörum. Flügger: 30% afsláttur af allri
innimálningu. S. Helgason: 30% afsláttur af öllum borðplötum. Parki: 30% afsláttur af öllum vörum nema innréttingum. Z brautir og gluggatjöld: 30% afsláttur
af öllum vörum. Vídd: 30% afsláttur af öllum vörum. Húsasmiðjan: 30% afsláttur af hreinlætistækjum og ljósum. ATH! Afslátturinn gildir ekki á útsölum.
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Framhald af forsíðu

Eldvarnarátak slökkviliðsmanna hófst í Sjálandsskóla

Slökkviliðsmenn hvetja fólk til að
efla eldvarnir á heimilunum
Frímann
897 2468

Hálfdán
898 5765

Ólöf
898 3075

Kristín
699 0512

Slökkviliðsmenn um allt land taka í kjölfarið
á kynningunni í Sjálandsskóla þátt í átakinu
sem beinist að því að efla eldvarnir á heimilum til að vernda líf, heilsu og eignir fólks.
Slökkviliðin beina fræðslu um eldvarnir að
nemendum í 3. bekk grunnskóla og fjölskyldum þeirra. Lögð er áhersla á að heimili
séu búin eldvarnabúnaði á borð við reykskynjara, slökkvitæki og eldvarnateppi:

Stapahrauni 5, Hafnarfirði
Sími: 565 9775
www.uth.is - uth@uth.is

• Best er að hafa reykskynjara í öllum rýmum.
• Slökkvitæki á að vera við helstu flóttaleið.
• Eldvarnateppi á að vera á sýnilegum stað
í eldhúsi.
• Tryggja þarf öllum á heimilinu að minnsta
kosti tvær flóttaleiðir.
• Allir þekki neyðarnúmerið, 112, líka börnin.

Sigurður Ingi ræddi við nemendur í 3. bekk Sjálandsskóla um átakið

Að jafnaði fer Eldvarnaátakið þannig fram
að slökkviliðsmenn heimsækja skóla um
land allt og ræða við börnin í 3. bekk um
eldvarnir. Veirufaraldurinn kom víða í veg
fyrir heimsóknir í skóla á árunum 2020 og
2022 en nú er gert ráð fyrir að slökkviliðsmenn fari í skólana.
Börnin fá að sjá teiknimyndina um Loga og
Glóð og baráttu þeirra við Brennu-Varg. Þau
fá eintak af handbók Eldvarnabandalagsins
um eldvarnir heimilisins, endurskinsborða
frá Neyðarlínunni, 112, og fleira. Þeim gefst
jafnframt kostur á að taka þátt í Eldvarnagetrauninni en svörum er nú skilað með rafrænum hætti á lsos.is/eldvarnaatak. Vegleg
verðlaun eru í boði og verða þau afhent á
112-deginum, 11. febrúar 2023.

Útfararþjónusta
í yfir 70 ár
Vesturhlíð 2 | Fossvogi | s. 551 1266 | utfor@utfor.is | utfor.is

VIÐ ÞJÓNUM ALLAN SÓLARHRINGINN

Samkvæmt könnunum sem Gallup hefur
gert fyrir Eldvarnabandalagið eru heimilin í
landinu mjög misjafnlega vel varin gagnvart
eldsvoðum. Almennt sýna kannanir að heimilin efla eldvarnir jafnt og þétt. Frá þessu eru
þó mikil frávik. Nýjasta könnun Gallup sýnir

Skólastjóri Sjálandsskóla, Sesselja
Þóra Gunnarsdóttir, fékk aðstoð frá
slökkviliðsmönnum að komast úr
skólanum eftir að kviknaði í
til dæmis að eldvarnir á heimilum í Reykjavík eru mun lakari en á heimilum utan höfuðborgarsvæðisins. Og fleiri hópar þurfa að
huga betur að eldvörnum heimilisins:
• Fólk á aldrinum 25-34 ára er mun
ólíklegra en aðrir til að hafa eldvarnateppi
og slökkvitæki á heimilinu.
• Eldvarnir í fjölbýlishúsum eru lakari en
almennt gerist og þá sérstaklega í stærri
fjölbýlishúsum.

Sigurði Inga gekk nokkuð vel að
slökkva eldinn
• Íbúar í leiguhúsnæði eru mun verr búnir
undir eldsvoða en aðrir.
Helstu styrktaraðilar Eldvarnaátaksins eru
Húsnæðis- og mannvirkjastofnun, 112, Eignarhaldsfélagið Brunabótafélag Íslands, Eldvarnamiðstöðin, Slökkvilið höfuðborgarsvæðisins og önnur slökkvilið í landinu.

Vefmiðill Garðapóstsins kgp.is
Facebook.com/Gardaposturinn.is

Twitter.com/Gardapostur
Instagram.com/Gardaposturinn

Nemendur í Sjálandsskóla fylgdust spennt með

Björ Fengir, formaður bæjarráðs
Garðabæjar, Sigurður Ingi og Bjarni
Ingimarsson, varaformaður
Landssambands slökkviliðsog sjúkraflutningamanna

Óskum eftir öllum stærðum
eigna í Garðabæ
Jón Guðmundsson lögg. fasteignasali Guðmundur Th. Jónsson lögg. fasteignasali

Garðapósturinn - kgp.is

Netfang: valdimar@gp.is - Vefsíða Garðapóstsins - www.kgp.is - vertu vinur okkar á Facebook, Instagram eða Twitter - koma so!
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52 raðhúsalóðir á Álftanesi

GARÐAPÓSTURINN
Útgefandi: Valdimar Tryggvi Kristófersson
Sími: 555 6101 Netfang: valdimar@gp.is Vefsíða: kgp.is
Ritstjóri: Valdimar Tryggvi Kristófersson, sími: 697 4020.
Prentun: Landsprent ehf Dreifing: Póstdreifing

Gatnagerð við Krók að hefjast

Garðapósturinn næst 23. nóvember

Þessa dagana er gatnagerð að hefjast
við svæðið Krók á Álftanesi þar sem
deiliskipulag svæðisins gerir ráð fyrir
uppbyggingu á 52 raðhúsalóðir við tvær
nýjar götur, Gásamýri og Svanamýri.

www.utforin.is w Garðabær

Sólarhringsvakt: 581 3300 & 565 5892

Komum til aðstandenda og ræðum skipulag sé þess óskað

Lyngholt
Klukkuholt

Bakkavegur

412
8

Gatnagerð og lagnavinna var boðin út í september þar sem Garðabær, Veitur ohf, HS
Veitur, Ljósleiðarinn ehf og Míla ehf stóðu
saman að útboði. Lægstbjóðandi í verkið var
Berg Verktakar ehf og Verkfræðistofa Reykjavíkur er með eftirlit með framkvæmdunum.
Verkið felst í nýbyggingu gatna, stíga og
gangstétta, lagningu fráveitukerfis og mótun
og frágang ofanvatnsrása. Auk þess sem
verktaki annast vinnu við lagnir veitufyrirtækja á svæðinu.
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Síðasti skiladagur föstudaginn 18. nóvember
valdimar@gp.is - Sími 697 4020
Garðapósturinn með bæjarbúum frá 1989
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Sverrir Einarsson
S: 896 8242

Jón G. Bjarnason
S: 793 4455

Jóhanna Eiríksdóttir

Áætluð verklok við gatnagerðina og lagnavinnuna er í lok júní 2023.

Breytingar á
golfvellinum á Álftanesi

ÚTFARARSTOFA HAFNARFJARÐAR
www.utfararstofa.is w Dofrahellu 9b, Hafnarfirði

Aðsend grein

Vegna þessarar uppbyggingar í landi Króks á
Álftanesi víkja þrjár holur af golfvellinum á

Í landi Króks mun rísa raðhúsabyggð sem er partur af skipulagi miðsvæðis Álftaness
Álftanesi en í staðinn bætast þrjár holur við í
landi Þórukots í samkomulagi við Garðabæ
og aðra landeigendur. Þessar breytingar á
golfvellinum hafa verið í undirbúningi hjá

Golfklúbbi Álftaness með aðstoð Garðabæjar.
Húsið Þórukot mun taka við hlutverki golfskála.

Almar Guðmundsson

Forgangsröðun og hóflegar álögur Vilja rannsaka lífríki
u.þ.b. þrefölduð á milli ára. Með þessu
viljum við leggja áherslu á að tekin verði
stærri skref í endurbótum á skólahúsnæði og öðru húsnæði í eigu bæjarins en gert hefur verið undanfarin ár.
Nýframkvæmdir verða einnig miklar og
ber þar hæst bygging annars áfanga
Urriðaholtsskóla, bygging leikskóla við
Holtsveg og bygging búsetukjarna við
Brekkuás. Þá munum við setja af stað
fyrsta áfanga að uppbyggingu fráveitu í
bænum, sem er stórt og mikilvægt umhverfisverkefni.

Nú stendur yfir vinna við gerð fjárhagsáætlunar Garðabæjar fyrir árið 2023.
Áætlunin var lögð fram til fyrri umræðu í
byrjun mánaðarins. Eins og venjulega
tekur áætlunin nokkrum breytingum þar
til hún verður samþykkt eftir seinni umræðu. Endanleg áætlun verður lögð fyrir
bæjarstjórn til samþykktar 1.desember.
Þrátt fyrir að umræðu um áætlun sé ekki
lokið tel ég mikilvægt að nefna nokkrar
áherslur og eins áhugaverð mál sem eru
enn til skoðunar á milli umræðna.

Fasteignaskattar lækka og
lágmarksútsvar
Garðabær er eina stóra sveitarfélagið
sem leggur á lágmarksútsvar. Álagningarprósenta verður að vanda óbreytt,
13,7%, sem er 0,82 prósentustigum
lægra en hjá flestum öðrum sveitarfélögum. Lægri álagning í samanburði við
aðra þýðir að við í Garðabæ skiljum eftir
tæpan milljarð í vösum skattgreiðenda
og fjölskyldna í Garðabæ. Það munar um
minna.
Mikil umræða hefur verið um fasteignaskatta og -gjöld í kjölfar mikillar hækkunar á fasteignamatsstofni, en meðalhækkun í Garðabæ var 24% á íbúðahúsnæði. Við munum bregðast við þessu
með myndarlegri lækkun álagningarprósentu og eins með lækkun á öðrum
fasteignasköttum eins og holræsagjaldi
og vatnsgjaldi. Með þessu tryggjum við
að það ekki sé sjálfkrafa hækkun á
álögum á íbúa umfram verðlagsþróun.
Útfærslur á þessum breytingum eru enn
í vinnslu og til umræðu og munu liggja
fyrir á næstu dögum.
Hækkun gjaldskráa verður stillt í hóf en
þó þarf að taka tillit til verðlagsþróunar í
ljósi mikilla kostnaðarhækkana.
Garðapósturinn - kgp.is

Almar Guðmundsson
bæjarstjóri í Garðabæ

Forgangsröðun verkefna
Eins og gefur að skilja í umfangsmiklum
rekstri eru mörg áhugaverð verkefni og
áherslur sem við verðum að taka tillit til.
Sum þeirra eru ný en önnur eldri. Meðal
mála sem eru til umræðu er innleiðing á
lögum um farsæld barna sem fela það í
sér að þjónusta börn með markvissari
hætti, ekki síst þeim sem þurfa meiri
þjónustu af ýmsum ástæðum. Sérstakur
verkefnisstjóri hefur störf fljótlega og
verið er að vinna úr tillögum til að efla
þessa þjónustu. Meðal annarra þátta
sem eru til umræðu er heilsuefling eldri
borgara, aukin áhersla á frístund barna,
útfærsla ávaxtastundar fyrir grunnskólabörn, styrking eignasjóðs sem sér
um rekstur og viðhald fasteigna. Miklu
fleira væri hægt að nefna.

Átak í endurbótum húsnæðis
og nýframkvæmdir
Miklar framkvæmdir eru fyrirhugaðar í
Garðabæ á næsta ári. Góð samstaða er
um að stórauka framlög til endurbóta á
húsnæði í eigu bæjarins. Áætlunin gerir
ráð fyrir að framlög til endurbóta verði

Áætlanagerð á traustum
grunni og virkt samtal
Eins og fram hefur komið er fjárhagsleg
staða Garðabæjar sterk. Skuldahlutfall
er lágt og verður áfram lágt. Það er
mikilvægur grunnur.
Við gerð fjárhagsáætlunar höfum við að
vanda fengið mjög góðar ábendingar frá
íbúum. Nú er verið að vinna úr þessum
góðu tillögum og ábendingum, sem eru
og hafa verið mjög mikilvægur þáttur af
okkar áætlunarferli.
Samvinna ólíkra flokka sem eiga fulltrúa í bæjarstjórn um gerð fjárhagsáætlunar hefur verið góð. Ágætur samhljómur
er um mikilvæg mál eins og endurbætur
húsnæðis en eins og gengur er áherslumunur á milli aðila. Það er mikilvægt að
samtalið í bæjarstjórn sé gott þótt
áherslur séu á köflum ólíkar.
Þegar fjárhagsáætlun verður samþykkt
endanlega munum við kynna innihald
hennar með aðgengilegri og markvissari
hætti en við höfum gert undanfarin ár.
Ég vona að bæjarbúar muni kunna að
meta aukna áherslu á upplýsingar sem
tengjast fjárhagsáætlun.

Vífilsstaðavatns og Urriðavatns

Umhverfisnefnd Garðabæjar telur
mjög mikilvægt að gerð verði
rannsókn á lífríki Urriðavatns og
Vífilsstaðarvatns, en nefndin lét
rannsaka lífríki Vífilsstaðavatns
sumarið 1998 og fiskistofna
vatnsins haustið 1999.
Markmiðið með nýjum lífríkjarannsóknum er að meta náttúrulegt og núverandi
ástand lífríkjanna í Vífilsstaðavatni og
Urriðavatni.
,,Nýjar rannsóknir geta sýnt hvort lífríki
Urriðavatns hafi fengið að þróast á eigin
forsendum eftir að byggðin í Urriðaholti
og Kauptúni reis, og hvort lífríki Vífilsstaðavatns hafi breyst síðan rannsóknirnar voru gerðar 1998 og 1999.
Með nýjum rannsóknarniðurstöðum er

Urriðavatn
hægt að rýna núverandi stöðu vatnanna
og meta þörfina á úrbótum.
Vöktun á völdum þáttum í vistkerfi
Vífilsstaðavatns og Urriðavatns er óaðskiljanlegur hluti af verndun vatnanna
til framtíðar. Æskilegt er að fylgjast reglulega með lykilþáttum eins og rennsli,
vatnshita, efna- og gerlainnihaldi, vatnagróðri, smádýralífi og fiskistofnum. Í
því sambandi má nefna að fiskistofnar
beggja vatna hafa sérstöðu í samanburði við aðra stofna sem hafa verið
rannsakaðir hérlendis. Í báðum vötnunum er mikið vistfræðilegt samspil á
milli urriða og hornsíla, því munu breytingar sem hafa áhrif á aðra tegundina
óhjákvæmilega hafa áhrif á hina, og
jafnframt samspilið við önnur vistkerfi í
vötnunum,” segir í bókun nefndarinnar.
Vífilsstaðavatn

Almar Guðmundsson,
bæjarstjóri í Garðabæ

Netfang: valdimar@gp.is - Vefsíða Garðapóstsins - www.kgp.is - vertu vinur okkar á Facebook, Instagram eða Twitter - koma so!
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„Ég er þakklátur með að fá tækifærið og traustið“
- segir Baldvin Sturluson, nýráðinn framkvæmdastjóri Stjörnunnar
Á fundi aðalstjórnar Stjörnunnar 17.
október sl. var samþykkt að ráða
Baldvin Sturluson í stöðu framkvæmdastjóra Stjörnunnar, en hann
tekur við starfinu af Ásu Ingu
Þorsteinsdóttur.
Baldvin er fæddur árið 1989 og hefur
starfað sem fjármálastjóri Stjörnunnar síðan 2020 ásamt því að hafa
gegnt stöðu framkvæmdastjóra
félagsins tímabundi frá 1. maí sl.
„Mikil ánægja hefur verið hjá aðalstjórn
og deildum félagsins með frammistöðu
Baldvins þessa rúma sex mánuði í starfi
framkvæmdastjóra og því afar ánægjulegt að hann hafi verið tilbúinn til þess
að taka að sér starf framkvæmdastjóra
til lengri tíma,“ segir Sigurður Guðmundsson formaður Stjörnunnar.
Baldvin lék í mörg ár með Stjörnunni
auk þess sem hann hefur þjálfað yngri
flokka félagsins. Baldvin lauk BSc gráðu
í Viðskiptafræði frá Háskólanum í Reykjavík árið 2013 og lauk mastersgráðu í
reikningsskilum og endurskoðun frá
Háskólanum í Reykjavík árið 2015.

Hjartað hefur alltaf
slegið með Stjörnunni
Garðapósturinn hitti Baldvin að máli
og byrjaði á því að spyrja hann
hvernig það hafi komið til að hann
byrjaði að starfa fyrir félagið sem
fjármálastjóri árið 2020 – hafði Stjörnuhjartað eitthvað um það að segja?
„Hjartað hefur alltaf slegið með Stjörnunni, þannig að óhjákvæmilega skipti
það máli. Ég er uppalinn í Garðabæ og
spilaði með Stjörnunni upp alla yngri
flokka ásamt því að hafa spilað með
meistaraflokki félagsins á árunum 2008
– 2014,“ segir Baldvin sem starfaði
áður hjá KPMG á endurskoðunarsviði.
„Þar fékk ég mikil tækifæri til að þróast
sem starfsmaður og öðlaðist mikla reynslu.
Ég var hins vegar farinn að finna það hjá
sjálfum mér að mig langaði til að breyta
um umhverfi þannig að þegar ég sá
stöðuna auglýsta hjá Stjörnunni ákvað
ég að prófa að sækja um,“ segir hann.
Þú tókst svo við sem framkvæmdastjóri félagsins á dögunum. Hvernig
líst þér á að taka við þeirri stöðu? „Ég
er þakklátur með að fá tækifærið og
traustið. Frá því að ég hóf störf hjá félaginu þá unnum við Ása Inga mjög þétt
saman og á hún allt hrós skilið. Að starfa
hjá Stjörnunni er krefjandi en um leið
mjög gefandi. Vinnustaðurinn er kvikur
og gríðarlega skemmtilegur, þannig að
ég er spenntur fyrir komandi tímum hjá
félaginu,“ segir Baldvin og bætir við að
hann hafi lært gríðarlega mikið frá því
hann hóf störf hjá Stjörnunni og hafi haft
mjög gaman af því að vinna með fólkinu
í félaginu.

Hægt að efla gott
samstarf við bæinn
Eitthvað kostar nú að halda þessari
starfsemi úti svo vel megi vera. Hver
er rekstrarkostnaður Stjörnunnar yfir
árið og hver er staða félagssins
fjárhagslega?„Rekstur íþróttafélaga á
Garðapósturinn - kgp.is

að rísa og þeim fylgja innviðir,“ segir
Baldvin og heldur áfram. „Félagið vill
þjónusta bæjarbúa hvar sem þeir búa.
Við sjáum fyrir okkur að hafa æfingar í
einhvern tíma á nýjum fótboltavelli í
Urriðaholti þegar fer að vora. Með því
viljum við kynna starfið okkar og
þjón-usta nýja bæjarbúa í hverfinu.“

,,Að starfa hjá Stjörnunni er krefjandi en um leið mjög gefandi. Vinnustaðurinn er kvikur og gríðarlega
skemmtilegur, þannig að ég er spenntur fyrir komandi tímum hjá félaginu,“ segir Baldvin
Íslandi er mjög krefjandi. Félagið er
ágætlega statt fjárhagslega miðað við
mörg önnur félög í kringum okkur.
Rekstrarkostnaður félagsins er í kringum 900 milljónir kr. á ári. Inni í þeirri
tölu eru aðstöðustyrkir sem koma frá
Garðabæ og eiga þeir eftir að aukast
með tilkomu Miðgarðs. Bærinn hefur
alla tíð verið okkar stærsti styrktaraðilið
og eiga embættismenn bæjarins og
kjörnir fulltrúar hrós skilið fyrir frábær
samskipti,“ segir Baldvin.

Stjarnan hefji starfsemi sína
fyrr á daginn til að létta undir
með leikskólum og skólum
Að sögn Baldvins þarf að hætta að
tala um styrki frá Garðabæ til handa
Stjörnunni. Þess í stað ætti að líta á
þetta sem keypta þjónustu. „Það er
ekki langt síðan að ég var í yngri flokkum Stjörnunnar og þá var mun minna
ætlast til af starfsmönnum félagsins.
Eins og staðan er í dag í hröðu samfélagi
að þá er íþrótta- og æskulýðsstarf beint
framhald af skóla og leikskóla. Bærinn
þarf að hjálpa félögunum í bæjarfélaginu
að hjálpa sér sjálfum. Þar sem við búum
í samfélagi þar sem erfitt er að manna
leikskóla og vistun eftir skóla held ég að
það sé lógísk hugmynd að félag eins og
Stjarnan hefji starfsemi sína fyrr á daginn, létti undir leikskólum og skólum og
létti einnig á mannvirkjum bæjarins,“
segir Baldvin og leggur áherslu á að
þannig geti Stjarnan og Garðabær unnið
saman að því að auka við fjármagn til
Stjörnunnar.

Stjörnustelpur skíni enn skærar
Aðspurður segir Baldvin að félag eins
og Stjarnan þurfi alltaf að stefna hátt.
Það þurfi að gera meira og betur í
afreksstarfinu og þá sérstaklega fyrir
stelpurnar. „Stjarnan er að byggja upp
körfuboltalið hjá stelpunum og eru þær
að standa sig frábærlega í fyrstu deild. Í
fótboltanum eru stelpurnar okkar
komnar í Meistaradeild Evrópu, við
erum í toppbaráttu í handboltanum og
með langbesta fimleikalið landsins,“
segir Baldvin og leggur áherslu á að
Garðabær og Stjarnan eiga að vera leiðandi í því að lyfta þessum frábæru
fyrirmyndum enn hærra.

Baldvin í leik með Stjörnunni

Að sögn Baldvin er ríkur vilji til þess að
bjóða bæjarbúum að koma að stefnumótunarvinnunni – heyra sem flest
sjónarmið, enda sé verið að móta stefnu
Stjörnunnar til næstu ára. Hann segir
mikil tækifæri felast í nýrri aðstöðu í Miðgarði sem eigi eftir að stækka í náinni
framtíð, að þar geti miðpunktur bæjarfélagsins orðið og mögulega framtíðarheimili Stjörnunnar.
Hvenær eiga niðurstöður úr þessari
vinnu að liggja fyrir? „Við stefnum að
því að klára vinnuna í apríl á næsta ári
og kynna innleiðingaráætlun á aðalfundi
Stjörnunnar sem haldinn verður skv.
lögum félagsins í síðasta lagi 15. maí á
næsta ári,“ segir Baldvin.

Verðum að hugsa
vel um fólkið okkar

„Í gegnum tíðina hefur verið erfiðara að
fá sjálfboðaliða, styrktaraðila og áhorfendur þegar kemur að kvennastarfinu.
Það þýðir minni peningur í kassann fyrir
félagið,“ segir Baldvin sem telur brýnt
að bæjarfélagið setji meira fjármagn í
þennan málaflokk til þess að auðvelda
sjálfboðaliðum að koma inn í starfið.
Verði það gert með myndarbrag geti
hjólin farið að snúast.

Kraftmikið starf
Hvað eru margir iðkendur í Stjörnunni í dag? „Stjarnan er með eitt stærsta
barna- og unglingastarf á Íslandi í dag
og eru iðkendur 2532 talsins. Þá eru fjölmargir iðkendur í meistaraflokkum félagsins í boltagreinum og fimleikum
ásamt hlaupahópum Stjörnunnar, lyftingadeild og almenningsíþróttum,“
segir Baldvin.
Hvað eru margir starfsmenn á skrifstofunni í dag? „Eins og staðan er í dag
að þá eru 5 starfsmenn sem að vinna
fyrir allar deildir, en við stefnum á að
ráða sjötta starfsmanninn á næstu dögum,“ segir Baldvin. „Við erum síðan
með starfsmenn sem að sjá um Samsung völlinn sem að við rekum, en þeir
eru 3 ásamt vaktavinnufólki. Deildirnar
eru síðan með rekstrarstjóra og yfirþjálfara. Þegar starfsstöðvarnar eru fullmannaðar þá erum við 15 - 16 sem að
erum í Stjörnuheimilinu.“

406 kennitölur fóru
í gegnum launakerfið
Hvað er margir starfsmenn á launaskrá hjá félaginu, í hluta- og fullu
starfi? „Á síðasta ári fóru 406 kenni-

tölur í gegnum launakerfið hjá félaginu.
Fólk kemur og fer og er í mismunandi
hlutverkum,“ segir Baldvin og bætir við
að ekki megi gleyma þeim mannauði
sem gefur félaginu vinnu sína og keyri
starfið áfram. „Án sjálfboðaliðanna væri
félag eins og Stjarnan ekki á sama stað
og það er í dag.“
Og svo verð ég að minnast á það að
þið eruð að taka í notkun nýja heimasíðu? „Við höfum verið að vinna að því
að bæta heimasíðuna hjá okkur og gera
hana einfaldari og skilvirkari í rekstri.
Dagur Jónsson, markaðsstjóri félagsins,
hefur leitt þá vinnu fyrir okkar hönd og á
hann hrós skilið fyrir það. Heimasíðan
mun fara í loftið á næstu dögum,“ segir
Baldvin.

Stefnumótun um
framtíð Stjörnunnar
Aðalstjórn Stjörnunnar ákvað á stjórnarfundi 3. október sl. að ráðast í
stefnumótunarvinnu þvert á félagið.
Gengið hefur verið til samninga við
ráðgjafafyrirtækið Stratagem og
munu ráðgjafarnir Ása Karin Hólm og
Þórður Sverrisson leiða vinnuna.
„Þessi vinna mun hefjast á næstu dögum og erum við hjá Stjörnunni mjög
spennt að fara í þessa vegferð,“ segir
Baldvin. „Garðabær er ört vaxandi samfélag og Stjarnan er að stækka hratt. Í
vinnunni munum við skoða hvernig við
getum unnið betur saman innan félagsins og hvert við ætlum að stefna þegar
kemur að barna- og unglingastarfi annars vegar og afreksstarfinu hins vegar.
Þá munum við ræða hvar félagið á að
staðsetja sig í Garðabæ, en ný hverfi eru
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Spurður tekur Baldvin undir að félag
eins og Stjarnan eigi mikið inni. Í
flókinni skipulagsheild eins og Stjörnunni sé alltaf eitthvað sem megi
bæta. „Við þurfum alltaf að vera á tánum gagnvart fólkinu okkar – iðkendum,
þjálfurum og sjálfboðaliðum. Ég var
iðkandi upp alla yngri flokka í fótbolta,
handbolta og sundi og hef því kynnst
ansi mörgu innan félagsins. Mér er eitt
atriði sérstaklega hugleikið, en það er
hvernig við skiljum við fólkið okkar,“ segir
Baldvin og á þar við iðkendur sem ganga
upp úr elstu flokkum í yngri flokkunum
og komast ekki að í meistaraflokkum
félagsins, leikmenn og þjálfara sem
koma og fara, sjálfboðaliðana, foreldra
iðkenda og starfsmenn Stjörnunnar.
„Við eigum að hugsa vel um fólkið okkar
á meðan það er í starfi hjá Stjörnunni og
við eigum að skilja vel við fólkið okkar
þegar það lætur af störfum. Þetta er ekki
hlutur sem breytist á einni nóttu, heldur
þarf að breyta um hugarfar í félaginu og
við félagsmenn í Stjörnunni þurfum að
taka höndum saman um að breyta þessu.
Iðkendurnir, leikmennirnir, sjálfboðaliðarnir og foreldrarnir eru aðilar sem við
viljum að tali vel um félagið okkar. Komi
jafnvel til baka í öðrum hlutverkum og
verða mögulega forsvarsmenn fyrirtækja sem geta orðið styrktaraðilar í
framtíðinni,“ segir Baldvin.

Bjartsýnn á framtíðina
„Framtíðin er björt hjá ört vaxandi félagi
eins og Stjörnunni,“ segir Baldvin.
„Garðabær og Stjarnan þurfa að halda
vel á spöðunum til að halda innviðum
bæjarins og félagsins við til að halda í
við vöxtinn í bæjarfélaginu. Með allt
þetta frábæra fólk sem stýrir bænum
okkar og er innan raða Stjörnunnar
hlakka ég til komandi samstarfs og er
bjartsýnn á framtíðina,“ segir nýráðinn
framkvæmdastjóri Stjörnunnar að lokum.
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Fulltrúi frá Garðabæ mætti á

rýnifund almannavarna vegna Covid 19

Tæplega 500 nemendur
hlýddu á íslensk sönglög
Nemendur 5. og 6. bekkja úr öllum
grunnskólum Garðabæjar nutu tónleika
með baritónsöngvaranum Jóni Svavari
Jósefssyni og Guðrúnu Dalíu Salomónsdóttur píanóleikara. Tónleikarnir
fóru fram dagana 7. – 9. nóvembar og
alls 481 nemendur nutu á alls 5 tónleikum í sal Tónlistarskóla Garðabæjar.

Flutt voru lög eftir Atla Heimi, Karl Ó.
Runólfsson, Tryggva M. Baldvinsson og
Sigvalda Kaldalóns. Jón Svavar söng
lögin með miklum til tilburðum og ljóst
að nemendur skemmtu sér vel. Tónleikarnir voru liður í skipulagðri menningardagskrá fyrir skólahópa sem
menningar- og safnanefnd kostar.

Sveitarfélög á höfuðborgarsvæðinu
eiga í góðu samstarfi um almannavarnir. Undanfarna daga hafa
almannavarnir höfuðborgarsvæðisins staðið fyrir rýnifundum til að
draga lærdóm af Covid-19 aðgerðunum með það að markmiði að vera
betur undirbúin fyrir næstu vá.
COVID-19 faraldrinum er ekki lokið en
þó lítið sé um stórar aðgerðir hér á
Íslandi. Í þeim aðgerðum sem voru í
gangi vegna COVID-19, spiluðu sveitarfélögin stórt hlutverk og voru sveitarfélögin á höfuðborgarsvæðinu alls ekki
undanþegin. Öll sveitarfélögin á höfuðborgarsvæðinu eru með starfandi
neyðarstjórn sem voru virkar þegar þess
þurfti. Hlutverk þeirra er að halda uppi
þjónustu og starfsemi sveitarfélaganna
á almannavarnatímum.
Til að halda uppi þjónustu og starfsemi
miðað við þær reglugerðir sem voru í
gildi og samhæfa aðgerðir á höfuðborgarsvæðinu, funduðu sviðstjórar skólaog frístundasviða, velferðarsviða og
fulltrúar íþróttastarfs og menningar
reglulega og eins oft og þurfti með
almannavörnum á höfuðborgarsvæðinu.
Fundað var í hvert skipti sem ný reglugerð leit dagsins ljós en þær voru alls
166 á tímabilinu 27. janúar 2020- 24.
febrúar 2022. Upplýsingafulltrúar sveit-

Garðapósturinn - kgp.is

Í efri röð er: Birgir Finnsson slökkviliðstjóri slökkviliðs höfuðborgarsvæðisins, Sigríður Björg Tómasdóttir almannatengill Kópavogsbæjar, Ásdís
Gíslason, upplýsingafulltrúi Slökkviliðs höfuðborgarsvæðisins, Hugrún Ósk
Ólafsdóttir verkefnistjóri hjá Mosfellsbæ, Eva Bergþóra, samskiptastjóri
Reykjavíkur, Hólmfríður Helga Sigurðardóttir, upplýsingafulltrúi velferðarsviðs Reykjavíkur, Bjarni Brynjólfsson verkefnastjóri og Hulda Hauksdóttir
upplýsingastjóri Garðabæjar. í neðri röð eru María Björk Óskarsdóttir
sviðstjóri þjónustu- og samskiptasviðs Seltjarnarnesbæjar, Árdís Ármannsdóttir samskiptastjóri Hafnarfjarðarbæjar og Þóra Kristín Ásgeirsdóttir
deildarstjóri almannavarna á höfuðborgarsvæðinu
arfélagana voru í lykilhlutverki við að
koma upplýsingum áleiðis til íbúa,
starfsfólks og annarra aðila.

svæðisins ásamt upplýsingafulltrúum
sveitarfélaganna á höfuðborgarsvæðinu
eftir rýnifund í vikunni.

Þessa dagana er verið að draga lærdóm
af aðgerðunum og til að vera betur
undirbúin fyrir næstu vá. Á meðfylgjandi
mynd með frétt er starfsfólk almannavarna og Slökkviliðs höfuðborgar-

Það sem upp úr stendur er ótrúleg elja
og útsjónarsemi starfsfólks sveitarfélaga við krefjandi aðstæður og eiga þau
hrós skilið fyrir það.
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Jól alla daga með fjölskyldu og
vinum á veitingastaðnum Haust.
Graskerssúpa, sætkartöﬂukrem, kleinuhringjabar,
reykt andabringa, jólahús fyrir börnin,
heilsteiktur kalkúnn, innbökuð hnetusteik,
nautalund Wellington og margt ﬂeira.

Jólabrunch

Verð:
Verð:

frá og með 19. nóvember
um helgar 6.400 kr.*

ﬁm
ﬁmmtuda
ﬁmmtuda
udags- til
il llaugardagskvöld
l
öld
ld
ﬁmmtudagslaugardagskvöld

Hádegisverðarhlaðborð

0 kr.*
12.900
kr.*
11.900
0
400
kr.*
19.400
900k
10.900
kr.*

sunnudagsunnu gs- til
miðvikudagsk
ttil miðv
mið
öld
sunnudagsmiðvikudagskvöld

ri
* Frítt fyrir 5 ára og yngri
lft verð fyrir
rir 6-12
2 ára
og hálft

Bókaðu borð á haust@haustrestaurant.is
eða í síma 531 9020
Sjá nánar á haustrestaurant.is

Haust Restaurant | Fosshótel Reykjavík | Þórunnartúni 1

með jólaívaﬁ
alla virka daga 5.400 kr.*

Glæsilegt
Jólahlaðborð
Öll kvöld frá
18. nóvember
til og með
1. janúar

Rúmlega 4 milljónir söfnuðust á Hressleikunum
Um 200 manns mættu á góðgerðarleika Hress til styrktar þremur fjölskyldum. Enn hægt að styðja við fjölskyldurnar
Um 200 manns, þar af fjölmargir
Garðbæingar, mættu á Hressleikana í byrjun nóvember, en þetta eru
árlegir góðgerðarleikar, sem
líkamsræktarstöðin Hress í
Dalshrauni Hafnarfirði stendur fyrir.
Reyndar hafa Hressleikarnir ekki
farið fram síðustu þrjú ár vegna
Covid-19, en nú var ekkert sem kom
í veg fyrir að þær færu fram.
Í ár var farin óhefðbundin leið og ákveðið
að styrkja þrjár fjölskyldur í stað einnar.
Leikarnir sjálfir eru æfingasprengja
með mikilli gleði og fjöri. Þetta er þó
ekki keppni heldur bara ánægja. ,,Við
skiptum þátttakendum í nokkur lið, með
um 30 manns í hverju liði, en hvert lið
var síðan klætt í sama lit sem setur
geggjaðan svip á hópinn. Farið var í
tækjasalinn, hjólasalinn, þolfimisalinn
og yogasalinn á leikunum og var unnið í
15 mínútna lotum,” segir Linda Hilmarsdóttir, eigandi Hress en alls hafði safnast yfir 4 milljónir þegar leikunum lauk.
,,Þetta voru 11 börn ásamt fjölskyldum
þeirra sem við tókum utan um í stutta
stund og reyndum að leggja okkar af
mörkum. Allt hjálpar til þegar kemur að
Hressleikunum og við erum þakklát fyrir
ykkar stuðning,” segir hún, en öllum er

velkomið að taka þátt á leikunum á
hverju ári.
Alls höfðu rúmar 4 milljónir safnast fyrir
sl. helgi, en ásamt fjárhagslegum stuðning þá fengu allar fjölskyldurnar gjöf að
andvirði 200.000.- frá ýmsum fyrirtækjum, má þar m.a. nefna Fjarðarkaup,
Hljóð X, Kjötkompaní, Hress ofl.
Eins og áður segir var farin óhefðbundin
leið í ár og þrjár fjölskyldur styrktar og
verður styrknum deilt jafnt á milli allra.
Fjölskyldurnnar eru:
Ösp Ásgeirsdóttir og fjölskyldan hennar.
Ösp sem er alin upp í Hafnarfirði greindist
með 4. stigs botnlangakrabbamein í
desember á síðasta ári og hefur hún
ekki getað stundað vinnu sl. mánuði
vegna veikinda. Ösp er gift Jóni Grétari
og eiga þau þrjú börn, Hreiðar Ægir Leví
15 ára, Óðinn Logi Leví 12 ára og Iðunn
Vala Leví 8 ára.
Elsa Kristín Auðunsdóttir er Hafnfirðingur og fimm barna móðir sem missti
unnusta sinn Þórð Kárason í ágúst á
þessu ári, en Þórður ólst upp í Garðabæ.
Börnin eru Kári 2 ára, Sunna 4 ára, Tinna
6 ára, Anna 8 ára og Laufey 17 ára. Það

er gott að geta styrkt Elsu í hennar
krefjandi verkefnum sem eru framundan.
Hreiðar Geir Jörundsson missti eiginkonu sína Svövu Bjarkadóttir í byrjun
október frá þremur börnum þeim Klöru
Lind 7 ára, Aldísi Evu 4 ára og Hektor
Orra 6 mánaða. Hreiðar og börn eru búsett í Garðabæ. Það gott að geta stutt við
bakið á fjölskyldunni á erfiðum tímum.

Linda Hilmarsdóttir lengst til vinstri og Jón Þórðarson í rauðu treyjunni
eigendur Hress ásamt fjölskyldunum sem þau styrktu í ár. Myndir: Sirrý

Enn hægt að styðja
við fjölskyldunnar
Það er enn hægt að styðja við fjölskyldurnar. Söfnunarreikningur fyrir frjáls
framlög er:
Rkn: 135-05-71304. Kt: 540497-2149
Einnig er hægt að styrkja söfnunina með
kaupum á Happdrættismiðum í móttöku

Hress, 500 kr.- miðinn. Þetta er línuhappdrætti svo við höfum samband ef þú
hefur unnið. https://www.hress.is/product/happdraetti_22/
Ef fólk vill styrkja málefnið á annan hátt
(gjafir, gjafabréf, vinning í happdrætti
o.fl.) er beðið að senda tölvupóst á:
linda@hress.

Starfsfólk Hress gefur ávallt
vinnuna sína á Hressleikunum
Alls var þáttakendum á Hressleikunum skipt í sex lið en það geta allir verið með sem vilja

Vináttuverkefni Barnaheilla
- verkfæri til að efla samkennd
í leikskólanum Hæðarbóli

Á Hæðarbóli hefur verið unnið
markvisst með Vináttuverkefni
Barnaheilla í mörg ár, sem er
forvarnarverkefni gegn einelti.
8. nóvember er baráttudagur gegn einelti. Baráttudagur gegn einelti er mikilvægur dagur fyrir okkur öll og því gerum
við á Hæðabóli honum hátt undir höfði ár
hvert, þar sem unnið er með vináttu,
samvinnu og gleði

hegðunar. Það er upplifun okkar að börnunum finnist skemmtilegt og einnig að
þau dragi lærdóm af því að taka þátt í
hlutverkjaleikjunum. Í lok stundarinnar í
salnum var mikil gleði þar sem börnin
fengu að leika með fallhlífina og þar
reyndi nú heldur betur á samvinnu.
Undirrituð sat málþing 3. nóvember s.l.
á vegum Barnaheilla um mikilvægi forvarna gegn einelti. Erindi fyrirlesarana

Það er ekki á neinn hallað þegar sagt er að Svarta liðið hafið hreinlega farið á kostum á leikunum enda var
stemmningin rafmögnuð undir stjórn fyrirliðans Ástu Rósar Magnúsdóttur. Önnur lið áttu því miður ekki séns í
Svarta liðið þótt mikil stemmning hafi einnig ríkt hjá öðrum liðum!

Vinuáttubangsinn Blær
Að þessu sinni byrjuðum við daginn á
því að öll börnin fóru í litlum hópum (þ.e.
eitt barn af hverri deild) í sal og þar
fengu börnin að njóta sín í stóru rými til
að skapa og teikna af vild.
Með þessu erum við að styrkja samband
barna þvert á aldur/deildir og efla þau í
að sýna hvert öðru umhyggju og vinna í
hóp.
Leiðarljós Vináttuverkefnisins er m.a. að
sýna öllum börnum áhuga, samkennd,
samlíðan og hjálpsemi. Að hafa skilning
á stöðu annarra og geta sett sig í spor.
Með þessi leiðarljós í fararbroddi tóku
elstu börnin og nokkrir kennarar þátt í
hlutverkaleikjum í salnum þar sem gildin
hér fyrir neðan voru uppsprettan.
• Sýna umhyggju (2. Kennarar og 2. börn)
• Sýna hugrekki (2.kennarar og 2.börn)
• Kunna að setja sér mörk (1.kennari og 3. börn)
• Leifa öllum að tilheyra (1.kennari og 3. börn)
Þegar börnin horfa upp á neikvæða
hegðun í svona leikjum eiga þau
auðveldara með að setja sig í spor og
skilja stöðu annarra og koma alltaf með
tillögur og lausnir sem leiða til betri
Samvinna

voru ólík en áttu það sameiginlegt að
fjalla um einelti frá hinum ýmsu hliðum.
Þar kom vel í ljós hve markmið Vináttu eiga
vel við til þess að sporna við einelti, þ.e.
• Að móta jákvæðan skólabrag og
viðhalda honum
• Að samfélag barnanna einkennist af
gagnkvæmu umburðarlyndi og virðingu
• Að þróa getu barna til þess að sýna
hvert öðru umhyggju og að styðja
félaga sína og verja
• Að efni og þau gildi sem verkefnið
byggir á séu eðlilegur hluti af daglegu
lífi í skólastarfi
• Að koma í veg fyrir einelti í leik og
grunnskólum, með því að starf
skólanna, áætlanir og viðhorf tryggi
börnum umhverfi þar sem einelti nær
ekki að þrífast
• Að þróa nýjar aðferðir og verkfæri til
forvarna fyrir leikskóla og yngstu bekki
grunnskóla
• Að stuðla að rannsóknum á einelti
Það er mikil ábyrgð sem hvílir á okkur
fullorðna fólkinu sem umgöngumst börn
daglega, að vera góðar fyrirmyndir, skoða
viðhorf og samskipti og byggja upp góðan skólabrag til að koma í veg fyrir einelti. Við erum þau sem höfum tækifæri til
þess og okkur ber skylda til þess.
Með vinakveðju,
Anna Kristborg Svanlaugsdóttir
Aðstoðarskólastjóri á Hæðarbóli

Náttúrulegar dekurvörur
í jólapakkann þinn

Samstarfssamningur
Garðabæjar og Samtakanna ´78

Það styttist óðum í jólin og þá er um
að gera að dekra við ástvini sína
með fallegum gjöfum, en á Dalveginum í Kópavogi er heildsalan
RS-snyrtivörur til húsa, sem er
umboðsaðili L‘Occitane en Provence
& Erborian á Íslandi, en frá árinu
1976 hefur L’Occitane en Provence,
framleitt og selt náttúrulegar
snyrtivörur, húðvörur og hárvörur.
Allt eru þetta vörur sem auka
vellíðan með það fyrir augum að
deila undrum náttúrunnar með
umheiminum.
L‘Occitane en Provence býður því upp
gott úrval af náttúrulegum dekurvörum
sem eru spennandi í jólapakkann auk
þess sem hægt er að fá þrjár tegundir af
jóladagatölum.
Garðbæingurinn Sigrún Ásgeirsdóttir,
er framkvæmdastjóri RS-snyrtivara
og Garðapósturinn spurði hana nánar
út í vörulínu L‘Occitane en Provence
og fyrir hvað merkið stendur?
,,L‘Occitane var stofnað árið 1976 þegar
stofnandinn Olivier Baussan byrjaði að
eima ilmkjarnaolíur og selja þær í
Provence. Náttúran skiptir okkur gríðarlega miklu máli þar sem að aðal innihaldsefnin í vörunum okkar eru fengin
úr náttúrunni. Þannig að náttúrulegar
vörur frá Suður-Frakklandi er góð samantekt yfir L‘Occitane en merkið er einnig
með 6 skýrar skuldbindingar sem leggja
áherslu á að vernda plánetuna okkar og
koma fram við fólk og umhverfi af virðingu,” segir Sigrún.

Garðbæingarnir á heildsölunni RS-snyrtivörur! F.v. Birna Guðmundsdóttir,
Sigrún Ásgeirsdóttir og Anna Lilja Gunnarsdóttir
allt! Almond og Shea Butter vörulínurnar
okkar eru vinsælastar heilt yfir árið en
við erum einnig með tímabundnar vörulínur fyrir jólin sem eru alltaf vinsælar,
alltaf gaman að prófa eitthvað nýtt. Það
er svo hægt að velja vörur sem eru í uppáhaldi og setja þær í fallegan gjafapoka
eða gjafakassa frá okkur.”

Einn dekurmoli
á dag í desember
Falleg gjafasett

Þið hafið lengi verið með gott úrval af
töfrandi smágjöfum eins og þú nefnir,
en nú bjóðið þið einnig upp á sérstök
jóladagatöl fyrir jólin? ,,Já við erum
með þrjú dagatöl þetta árið, klassíska,
lúxus og umhverfisvæna dagatalið. Dagatöl eru einmitt orðin svo vinsæl í dag og
gaman að leyfa sér aðeins til að gera
desembermánuð bæði spennandi og
skemmtilegan. Einn dekurmoli á dag í
desember,” segir hún og brosir.

Við erum ræktendur breytinga
,,Og kjörorð L‘Occitane en Provence er:
,,Við erum ræktendur breytinga“. Þetta
hugarfar skiptir okkur miklu máli og
snýst um að við gerum okkar besta til að
skapa jákvæðar breytingar fyrir heiminn
og við reynum alltaf að hvetja alla í
kringum okkur til að gera slíkt hið sama.
Þetta endurspeglast í skuldbindingunum okkar sem eru meðal annars að
virða líffræðilegan fjölbreytileika, styðja
við hráefnisframleiðendur okkar, minnka
sóun með því að bjóða upp á áfyllingar,
nota endurunnar umbúðir og minnka
notkun á umbúðum. Við höfum stuðlað
að valdeflingu kvennanna sem framleiða fyrir okkur Shea smjörið í Búrkína
Fasó og við höfum stutt við samtök sem
stuðla að því að minnka blindu í heiminum með sölu á styrktarvörum.”

Karlmenn farnir
að hugsa betur um húðina
Og L‘Occitane er einnig með vörulínu
fyrir herrana – er það alltaf að aukast
– herrarnir farnir að hugsa betur um
sig? ,,Já, við erum með gott úrval fyrir
herrana og eru þær vörulínur mjög vinsælar. Í dag eru karlmenn almennt farnir
að hugsa betur um húðina og það er
mjög skemmtilegt að fá þá til okkar og
ráðleggja þeim vörur sem henta best
fyrir hvern og einn.”

Hver er svo draumajólagjöf Sigrúnar?
,,Slakandi freyðibað, ilmkerti og góð bók
til þess að slaka á eftir álagið í desember. Og ekki væri verra að hafa konfektmola og góðan kaffibolla á kantinum.”
Eins og áður hefur komið fram þá er
heildasalan á Dalveginum, en svo er
sérstök L‘Occitane verslun í Kringlunni? ,,Já, heildsalan er staðsett á Dalveginum og svo er verslunin á fyrstu
hæð í Kringlunni. Hún er einmitt oft
kölluð „gula búðin í Kringlunni“ þar sem
að það er einkennislitur vörumerkisins
og er búðin mjög litrík, hlý og falleg. Við
erum einnig með vefverslun en sumir
vilja einfaldlega panta og fá sent heim til
að auka þægindin. Netpantanir eru
einnig afgreiddar á mjög persónulegan
hátt og fáum við oft að heyra hvað það
sé gaman að fá pakka frá okkur.”

Þriðjudaginn 8. nóvember sl.
skrifuðu Almar Guðmundsson
bæjarstjóri Garðabæjar og Daníel E.
Arnarsson framkvæmdastjóri
Samtakanna ´78 undir samstarfssamning um þjónustu samtakanna
við Garðabæ. Markmiðið með
samningnum er að stórefla hinsegin
fræðslu og meðvitund um hinsegin
málefni í sveitarfélaginu en á sama
tíma að styðja við það fræðslustarf
um hinsegin málefni sem nú þegar
er unnið á vinnustöðum og í skólum
Garðabæjar.
„Samningurinn markar tímamót fyrir
okkur í Garðabæ. Hann teiknar upp fyrir
okkur fjölbreyttar leiðir til þess að að
fagna og fanga fjölbreytileikann í samfélaginu. Við höfum átt í góðu samstarfi
við Samtökin ‘78 í gegnum tíðina í
okkar fræðslustarfi. Nú erum við að formbinda samstarfið og nýtum markvisst
þekkingu og innsýn frá samtökunum
inn í fræðslu- og tómstundaumhverfið
okkar. Það er sérstaklega mikilvægt að
þetta gerist núna þar sem fordómar og
óæskileg orðræða á sér stað í auknum
mæli og við verðum að sporna gegn
henni af krafti,“ sagði Almar Guðmundsson bæjarstjóri við undirritunina.

Samningurinn kveður á um að Samtökin ´78 veiti Garðabæ þjónustu gegn
ákveðnu fjárframlagi fyrir nokkra þjónustuþætti, til að mynda:
· Fræðslu til starfsfólks grunnskóla í
Garðabæ
· Fræðslu til nemenda grunnskóla í
Garðabæ
· Fræðslu til stjórnenda sem vinna hjá
Garðabæ
· Endurgjaldlausa ráðgjöf Samtakanna
´78 til ungmenna í Garðabæ
· Fræðslu til starfsfólks leikskóla í
Garðabæ
· Fræðslu til félags- og frístundamiðstöðva í Garðabæ
Undirbúningur að fræðslustarfinu er
þegar hafinn og gert ráð fyrir að fyrstu
fræðslufundir fari fram í lok þessa árs
og byrjun næsta. Auk þeirra þjónustuþátta sem eru taldir upp hér fyrir ofan
er einnig verið að skoða útfærslu á
fræðslu til þjálfara íþróttafélaga.

Sameiginleg tillaga allra
flokka í bæjarstjórn

Daníel E. Arnarsson framkvæmdarstjóri Samtakanna ´78 tók einnig til
máls við undirritunina: ,,Við í samtökunum ´78 hlökkum mikið til samstarfsins. Með þessum samningi er
Garðabær að tryggja sér vöndustu
hinseginfræðslu sem völ er á. Það er
gríðarlega mikilvægt að sveitarfélög
taki vel við sér eins og Garðabær hefur
gert. Með því að binda fræðsluna í
samningi er hægt vinna þetta skipulega
fram í tímann og vinnan verður markvissari. Þessi fræðslusamningur við
Garðabæ er einn sá víðtækasti sem
samtökin hafa gert við sveitarfélag og
með honum teljum við að starfsfólk og
nemendur séu vel í stakk búin til að
tala um hinseginleikann.“

Afar mikilvægt er að mannréttindi og
virðing fyrir fjölbreytileika mannlífsins
sé í hávegum höfð. Garðabær er barnvænt sveitarfélag og vinnur að innleiðingu Barnasáttmála Sameinuðu
þjóðanna og er aukin meðvitund um
hinsegin málefni í sveitarfélaginu mjög
mikilvægur þáttur í þeirri vinnu.

Netfang: valdimar@gp.is - Vefsíða Garðapóstsins - www.kgp.is - vertu vinur okkar á Facebook, Instagram eða Twitter - koma so!
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Og þið bjóðið upp á fjölbreytta vörulínu af snyrti- og húðvörum frá L‘Occitane en Provence? ,,Já, L‘Occitane
býður upp á gott úrval af hágæða
líkams, hár- og húðvörum. Innihaldsefni
skipta gríðarlega miklu máli og erum við
í stöðugri þróun að gera vörurnar eins
hreinar og hægt er.”

Lykilatriði að bera á sig góð
krem á húð og líkama
Er mikilvægt fyrir húðina að bera á
sig og nota góð andlits- og líkamskrem? ,,Það er lykilatriði að bera á sig
góð krem á húð og líkama. Þar skipta
Garðapósturinn - kgp.is

innihaldsefnin öllu máli og mikilvægt er
að kynna sér þau vel þegar kaupa á
slíkar vörur. L‘Occitane er í stöðugri vinnu
við að betrumbæta formúlurnar sínar en
stór hluti af okkar vörum er nú kominn
með Clean Charter stimpil en þá er yfir
95% af innihaldsefnunum af náttúrulegum uppruna eða 95% niðurbrjótanleg í
náttúrunni.”

Undirritun samnings við Samtökin ´78. Frá vinstri: Þorbjörg
Þorvaldsdóttir bæjarfulltrúi, Sara Dögg Svanhildardóttir bæjarfulltrúi,
Daníel E. Arnarsson framkvæmdastjóri Samtakanna ´78, Almar
Guðmundsson bæjarstjóri, Björg Fenger bæjarfulltrúi og
formaður bæjarráðs og Guðfinnur Sigurvinsson bæjarfulltrúi

Frábært úrval af
tilbúnum gjafasettum
Þið eruð með margar góðar og fallegar
vörur sem eru tilvaldar í jólapakkann
– hvað þá helst og hvað hefur verið
vinsælast hjá ykkur í gegnum tíðina?
,,Við erum með frábært úrval af tilbúnum gjafasettum og þau hafa verið
gríðarlega vinsæl síðustu árin. Það má
finna gjafasett fyrir allan aldur og öll kyn
hjá okkur og ekki síst fyrir þá sem eiga

Einhverskonar
dekur slær alltaf í gegn
Þannig að jólagjöfin í ár er eitthvað
spennandi frá L‘occitane? ,,Ef það er
einhver gjöf sem slær alltaf í gegn þá er
það einhverskonar dekur. Við erum með
gott úrval af allskonar dekurgjöfum sem
henta öllum aldri og öllum kynjum. Það
er bæði hægt að koma við hjá okkur í
Kringlunni þar sem allt okkar frábæra
starfsfólk aðstoðar við að finna réttu
gjöfina, svo er hægt að panta og fá sent
heim eða á pósthús,” segir Sigrún.

Tillagan um samstarfssamning Garðabæjar við Samtökin ´78 var fyrst lögð
var fram í bæjarráði Garðabæjar í sumar
í samstarfi allra flokka í bæjarstjórn. Í
tillögunni kom fram að Garðabær standi
með hinsegin fólki og baráttu þeirra
fyrir mannréttindum og mikilvægt sé að
sveitarfélagið sýni stuðning sinn í verki.

SENN LÍÐUR AÐ JÓLUM
FRÁ 17. NÓV TIL 17. DES

Njótið aðdraganda jólanna með
jólahlaðborði og lifandi tónlist í
hátíðlegu og hlýlegu umhverfi við
Elliðavatn.

JÓLAHLAÐBORÐ
Fimmtudaga Sunnudaga

TILBOÐ
Gisting og
morgunverður
fyrir tvo

TRYGGÐU ÞÉR BORÐ OG GISTINGU

v/Vatnsenda 203 Kópavogur s. 567 2245 kriunes@kriunes.is

Uppskrift vikunnar í boði ME&MU á Garðatorgi

Roast Beef frá Sogni í Kjós

Uppskrift vikunnar er í boði sérvöruverslunarinnar Me&MU á Garðatorgi, en í
versluninni er hægt að fá mikið af sérvöldum og spennandi matvörum beint úr
héraði, bæði hérlendis og erlendis. Þetta
eru allt vörur frá smáframleiðendum sem
leggja áherslu á gæði hráefnanna og að
baki þessari framleiðslu liggur jafnan
handverk.
Flestar matvörurnar sem eru í uppskriftunum frá Me&Mu fást í versluninni á
Garðatorgi 1.
Eigendur Me&Mu eru þær Anna Júlíusdóttir og Sveinbjörg Jónsdóttir. Að þessu
sinni bjóða þær upp á Roast Beef, sem
var lykilréttur á flestum hlaðborðum fyrir
mörgum árum og hefur verið að ávinna
sér vinsældir á nýjan leik hjá landsmönnum.

Roast Beef frá Sogni í Kjós

Roast Beef er réttur sem velflestir þekkja.
Roast beef var lykilréttur á flestum
hlaðborðum fyrir mörgum árum síðan,
en hefur verið að ávinna sér vinsældir
aftur. Einnig hefur roast beef verið ákaflega vinsælt í samlokur með steiktum
lauk og remúlaði.
Hér kemur uppskrift sem steinliggur.
Kjötið er þurrmeyrnað holdakjöt frá Sogni
í Kjós. Best er að nota innanlærisvöðva
eða nautahryggvöðva. Miðað er við að
nautasteikin sé um 1,5 kg og að steikin
sé látin eldast í rúma klukkutstund í ofni
eða í um 65 mínútur. Grænmetið sem er
skorið niður og sett í steikarpottinn er
eftirfarandi: 2 laukar, 2 gulrætur, 1 sellerýstilkur, 5-6 hvítlauksgeirar (black garlic).
Krydd út á grænmetið: timian, rósmarín,
lárviðarlauf og salvía.

1. Takið kjötið úr ísskáp og látið það
standa á eldhúsborðinu í um hálfa
klukkustund fyrir eldun.
2. Hitið ofninn í 240 gráður.
3. Þvoið og skerið grænmetið í teninga.
4. Setjið allt grænmetið í steikarpott.
(Gott er að mynda hrúgu í miðjum potti).
5. Hellið smá olívuolíu út á kjötið og
nuddið. Kryddið svo kjötið með svörtum
pipar (ekki spara piparinn) og
sjávarsalti.
6. Setjið kjötið í steikarpottinn beint
ofan á grænmetið.
7. Setjið steikarpottinn með loki inn í
ofninn en lækkið hitann strax í 190
gráður.

8. Þegar steikingin er hálfnuð vökvið þá
steikina með safanum úr kjötinu og grænmetinu. Ef grænmetið virkar þurrt þá má
hella smá vatni í botninn á pottinum.
9. Þegar kjötið er orðið steikt eins og
þið viljið hafa það takið þá pottinn út úr
ofninum og setjið kjötið á disk. Breiðið
viskustykki eða álpappír yfir steikina og

látið kjötið taka sig í um 15 mínútur.
Gott húsráð: Oft er talað um að 1,5 kg
af roast beef þurfi rúma klukkustund í
ofni. Gott er að bera fram kartöflumús
eða steiktar kartöflur og brokkóli með
steikinni. Einnig er vinsælt að bera fram
steikt saxað beikon og steiktan lauk.
Blómkálsremúlaði klikkar heldur ekki.

Kósí kertasmiðja fyrir alla fjölskylduna
ÍTG leitar upplýsinga um árangur
íþróttafólks í íþróttagreinum sem
ekki eru stundaðar í Garðabæ.
1. Landsliðsþátttaka: Óskað er eftir upplýsingum um hverjir hafi keppt í fyrsta
skipti með A-landsliði eða U-landsliðum. Viðurkenning er veitt það ár sem
einstaklingur nær fyrst að keppa með landsliði.
2. Verðlauna á erlendum vettvangi s.s. HM, EM, NM eða sambærilegum mótum
hvort heldur er sem einstaklingar, para- eða í liðakeppni.
3. Framúrskarandi árangur: Flokkar eða einstaklingar sem unnið hafa til Íslands-,
bikar- eða deildarmeistaratitla, eða ígildi þeirra og tilgreina nafn og kennitölu þeirra.

Laugardaginn 19. nóvember kl. 13
fer fram kertasmiðja á Bókasafni
Garðabæjar, Garðatorgi 7.
Það er Ísabella Leifsdóttir sem leiðbeinir
í kertasmiðjunni þar sem fjölskyldur
geta sameinast um að gera falleg kerti
til heimilisnota eða til gjafa.
Gott er ef þátttakendur taka með sér ílát,
potta, glös eða dósir en Ísabella verður
einnig með allskonar ílát meðferðis sem
þátttakendur geta notað.
Ókeypis gæðastund fyrir alla fjölskylduna.

Upplýsingar sendist á netfangið karijo@gardabaer.is fyrir 1. des
Íþróttafulltrúi

Ekki 14 ár frá nýju verki heldur bara 2 ár
Útilistaverk í Garðabæ
Hér gefst færi á að leiðrétta fyrri skrif í
blaðinu 8. nóvember þar sem tilgreind
eru listaverk í almannarýmum í Garðabæ. Þau mistök urðu að skilgreina ekki
skúlptúrinn sem er og kallast Aðkomutákn á mörkum Garðabæjar og Kópavogs
sem útilistaverk sem hann vissulega er.
Þarna má segja að skrifin hafi verið
komin á hálan ís, að láta sér detta í hug
að fjalla um listir án sérþekkingar. En
mér finnst stundum ýmislegt t.d. þyrfti
að upplýsa betur tilurð útilistaverka í
bæjarlandinu.
Um skúlptúrinn aðkomutákn Garðabæjar
var hann afhjúpaður á Súlunesmöninni
við Hafnarfjarðarveg þann 19. júní 2020
sem markar aðkomu að bænum. Aðkomutáknið var valið í hugmyndasamkeppni Garðabæjar og Hönnunarmiðstöðvar Íslands á meðal hönnuða og
myndlistarmanna árið 2016 þegar Garðabær fagnaði 40 ára kaupstaðarafmæli.
Vinningstillagan sem nú er risin kom frá
Teiknistofunni Tröð og var unnin af Sigríði
Magnúsdóttur arkitekt FAÍ, Hans-Olav
Andersen arkitekt FAÍ, Magnúsi Andersen
ljósmyndara og Nínu Solveigu Andersen.

Garðapósturinn - kgp.is

Við uppsetningu og framkvæmd hvers
listaverks koma margir aðilar að, hafði
ég gaman að koma að uppsetningu
nokkurra þeirra sem sjaldan er tíundað í
umfjöllun um verkin.

Netfang: valdimar@gp.is - Vefsíða Garðapóstsins - www.kgp.is - vertu vinur okkar á Facebook, Instagram eða Twitter - koma so!

Er ekki svolítið snubbótt að heita ekkert
en vera aðkomutákn það sem býður vegfarendur velkomna í Garðabæinn, vonandi munu táknið sjást á fleiri aðkomum
bæjarins. Hvað með heitið speglar?
Erla Bil Bjarnardóttir
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