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Samningur við
Hjálparsveit skáta í Garðabæ

GARÐATORGI 1

brauð • sultur •Kjöt
ostar • fiskur

jógúrt • grænmeti

Sælkeramaturbeint frá býli

Á dögunum skrifuðu þau Almar Guðmunds-
son bæjarstjóri Garðabæjar og Íris Dögg
Sigurðardóttir formaður Hjálparsveit skáta
í Garðabæ undir þjónustusamning um
stuðning við starfsemi sveitarinnar.
Með samningnum er fjárhagslegur grund-
völlur sveitarinnar styrktur enda sinnir

félagið öflugu félags- og forvarnarstarfi
ásamt því að vera mikilvægur hlekkur í
öryggismálum bæjarbúa. Garðabæ greiðir
Hjálparsveitinni árlega styrk fyrir flugelda-
sýningu og geymslu flugelda, jólatrjáa-
söfnun, menntun og þjálfun félaga ásamt
sálrænum stuðningi félaga.

GARÐAPÓSTURINN
- bæjarblað Garðbæinga frá 1989

Auðbrekku 6 · S. 565 8899 · normx.is

PlastglösPlastglösPlastglös
Ýmsar stærðir og nokkrir litir

Verð frá985 kr.

Við erum í
Hagkaup Garðabæ
lemon.is

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

Almar Guðmundsson bæjarstjóri og fullrúar Hjálparsveit Skáta í Garðabæ
við undirritun samningsins ásamt Írisi Dögg Sigurðardóttur

og Evu Írisi Eyjólfsdóttur hjá Hjálparsveit skáta



áætlunum og raunveruleikanum. Á meðan
iðnaðarsvæði gerir ráð fyrir starfsemi sem
getur haft mengun í för með sér t.d. verk-
smiðjum, brennslustöðvum, sorpvinnslu
o.s.frv. þá gera athafnasvæði ráð fyrir
atvinnustarfsemi þar sem lítil hætta er á
mengun, s.s. léttan iðnað, hreinleg verk-
stæði, lagerhúsnæði og starfsemi sem getur
þarfnast mikils rýmis innan húss og utan,”
segir Almar.

Snyrtileg starfsemi og tillit
tekið til umhverfislegra þátta

,,Á þessu stigi máls er hægt að setja ákvæði
sem varða eðli og umfang þeirra atvinnu-
starfsemi sem þar getur átt sér stað. Við
horfum til þess að ákvæði í skipulagi stuðli
að því að hér verði um snyrtilega starfsemi
að ræða og að eins mikið tillit verði tekið og
unnt er til umhverfislegra þátta. Það er í
anda þeirrar stefnu sem Garðabær hefur
unnið eftir um árabil og menn sjá í Urriða-
holti eða á miðsvæði Álftaness,” segir hann
og heldur áfram: ,,Við viljum leggja okkar að
mörkum til uppbyggingar á atvinnustarf-
semi á höfuðborgarsvæðinu og við finnum
fyrir því að mörg fyrirtæki, stór og smá sýna
því vaxandi áhuga að vera staðsett í
Garðabæ.

Talsverð fjarlægð milli íbúða-
hverfisins og athafnasvæðisins

En er þessi fyrirhugaða uppbygging æski-
leg og sanngjörn gagnvart Kópavogs-
búum með það að leiðarljósi að Kópavogs-
megin er fjölmenn íbúðabyggð og ekki
var gert ráð fyrir þessari uppbyggingu í
landi Garðabæjar samkvæmt núverandi
aðalskipulagi? ,,Við sjáum fyrir okkur að
það verði talsverð fjarlægð milli íbúðahverfis-
ins og athafnasvæðisins. Við sýnum því
auðvitað skilning að íbúar í jaðarbyggðum
sjái eftir opnum svæðum í nærumhverfi sínu
en bendum um leið á að Garðabær hefur nú
þegar deiliskipulagt stór útivistarsvæði í
Heiðmörk og Sandahlíð og í friðlandi Vífils-
staðavatns. Unnið er að deiliskipulagi fyrir
útivistarskóg í Smalaholti og golfvöll í Vetrar-
mýri og einnig að útivistarsvæði í Urriða-
vatnsdölum. Öll þessi svæði verða í nærum-
hverfi íbúa í efri byggðum Kópavogs og þeir
munu njóta þeirra, nú sem endranær.”

Gott að fá viðbrögð það
mun hafa áhrif á framhaldið

Skipulag svæðisins er í auglýsingu og
það er hægt að skila inn athugasemdum,
en verður tekið tillit til þeirra? ,,Fyrsta stig
skipulagsferlis er að samþykkja og kynna
verkefnislýsingu og kalla eftir athugasemd-
um. Við erum við upphafsreitinn og því er
gott að fá viðbrögð það mun hafa áhrif á
framhaldið. Þá skiptir engu hvort það séu
íbúar utan eða innan Garðabæjar sem leggja
fram athugasemdir.”

En hafa Kópavogsbúar eitthvað um málið
að segja þar sem verið er að tala um upp-
byggingu í landi Garðabæjar? ,,Auðvitað
hafa bæði íbúar og yfirvöld í Kópavogi eitt-
hvað ummálið að segja þar sem að hér er um
uppbyggingu við sveitarfélagsmörk að ræða.”

Bæjarfulltrúar í Kópavogi hafa mikið talað
um ,,Græna trefilinn“, sem er sameigin-
legt og samfellt útivistarsvæði við efri
jaðar byggðarinnar, en hann liggur við

vaxtarmörk byggðarinnar við Austurkór
og Tröllakór í Kópavogi og á landi Garða-
bæjar, við lóðarmörk Kópavogs, að Garða-
bær sé að reyna að breyta gildandi skipu-
lagi svæðaskipulagsins á höfuðborgar-
svæðinu og áratuga löngu samkomulagi
sveitarfélaganna á höfuðborgarsvæðinu
um ,,Græna trefilinn“ sem þeir vilja meina
að liggi við landamörk sveitarfélaganna í
Rjúpnahlíð, eruð þið að því? ,,Meginhug-
mynd græna trefilsins er að tengja saman
útivistarsvæði og skógræktarsvæði ofan og
utan vaxtarmarka sem mynda kraga eða
trefil utan um byggðina. Mörk hans hafa
ekki verið dregin með skýrum eða afgerandi
hætti hvorki í gildandi né eldri áætlunum.
Garðabær hefur fylgt eftir þeim markmiðum
sem Græni trefillinn stendur fyrir, m.a. með
því að deiliskipuleggja útivistarsvæði og
friðlýst svæði sem minnst hefur verið á hér
að framan.”

Leggjum okkur fram um að halda
samtalinu áfram við Kópavog

En þykir ekki fullljóst að bæjarstjórn
Kópavogs muni hafna breytingum á
gildandi svæðiskipulagi Rjúpnahlíðar og
að þessar breytingar á svæðaskipulag-
inu sem þið hafið áhuga á að gera nái því
ekki fram að ganga vegna andstöðu
bæjarstjórnar Kópavogs? ,,Við vonum svo
sannarlega að til þess komi ekki og við
leggjum okkur fram um að halda samtalinu
áfram við Kópavog.”

Garðabær og Kópavogur hafa tekist tölu-
vert á á undanförnum vikum og mán-
uðum hvað skipulagsmál varðar því ekki
er langt síðan að Kópavogsbær og íbúar í
Þorrasölum og Þrymsölum í Kópavogi

gagnrýndu fyrirhugaða uppbyggingu
Garðabæjar í Hnoðraholti, lagningu vegar
við landamörk Garðabæjar og Kópavogs
og hversu há byggðin ætti að vera í Hnoðra-
holti, næst Þorrasölum og Þrymsölum. Er
búið að leysa það mál og með hvaða
hætti? ,,Samkomulag náðist á milli Garða-
bæjar og Kópavogs þegar deiliskipulag fyrir
Hnoðraholt norðurhluta var staðfest fyrir
þremur árum og gerir skipulagið ráð fyrir því
að vegtenging þessi (Vorbraut) verði lögð í
lokaðan stokk framan við hús við Þorrasali
ellegar að fundin verði önnur lausn á legu
brautarinnar við deiliskipulagningu golfvall-
arins sem nú er unnið að.”

Persónulega hefur mér fundist
það furðuleg ráðstöfun

Hefur Kópavogur skipulagt íbúðabyggð
sína í gegnum árin alltof nálægt landa-
mörkum Garðabæjar því áhugavert er að
íbúar í Öldu- og Örvasölum í Kópavogi
þurfa að keyra veg, sem Kópavogur lagði
í landi Garðabæjar, til að komast heim til
sín og þá var frétt um það fyrir alls ekki
löngu að íbúi í Þrymsölum í Kópavogi hafi
verið búinn að taka landsvæði í Garðabæ
hálfgerðu ,,eignanámi“ með því að stækka
lóð sína inn á land Garðabæjar? ,,Það er
rétt að lóðarmörk í Salahverfi og Kórahverfi
liggja sums staðar alveg að sveitarfélags-
mörkum og hvorki gert ráð fyrir göngustíg-
um eða opnum svæðum meðfram þeim.
Persónulega hefur mér fundist það furðuleg
ráðstöfun,” segir Almar og bætir við:
,,Garðabær mun leggja sitt að mörkum til að
bæta um betur og gerir ráð fyrir opnum
svæðum meðfram sveitarfélagmörkum
bæði í þeim skipulagsáætlunum sem hafa
verið staðfestar og þeim sem eru í mótun.”

Við viljum áfram eiga gott
samstarf við Kópavog, bæði

bæjaryfirvöld og íbúa
En áttu von á að deilan í Rjúpnahlíð muni
leysast á farsælan hátt fyrir bæði bæjar-
félögin eða eru þau komin í hár saman?
,,Samstarf við Kópavog er og hefur verið
gott í gegnum árin og við teljum okkur
yfirleitt hafa sýnt þessum góðu nágrönnum
okkar skilning.
Við viljum áfram eiga gott samstarf við

Kópavog, bæði bæjaryfirvöld og íbúa. Sam-
talið um áform okkar er rétt að hefjast. Við
munum vanda til verka, eins og við höfum
alltaf gert,” segir Almar að lokum.

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

Útfararþjónusta
í yfir 70 ár

2Netfang: valdimar@gp.is - Vefsíða Garðapóstsins - www.kgp.is - vertu vinur okkar á Facebook, Instagram eða Twitter - koma so!Garðapósturinn - kgp.is

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

Frímann
897 2468

Hálfdán
898 5765

Ólöf
898 3075

Kristín
699 0512

Snyrtileg starfsemi á nýju athafnasvæði í Rjúpnahlíð
- segir Almar Guðmundsson bæjarstjóri í Garðabæ um fyrihugaða uppbyggingu í Rjúpnahlíð rétt við Austurkór

Grá svæðið er nýtt athafnasvæði nálægt íbúðabyggðinni í Austurkór

Almar Guðmundsson

Kópavogur og Garðabær hafa
undanfarna daga greint á um

staðsetningu fyrirhugaðs
iðnaðarhverfis, eins og

bæjarfulltrúar í Kópavogi hafa
nefnt það, sem Garðabær

hyggst reisa í Rjúpnahlíð, sem
er í útjaðri Garðabæjar, nálægt
hesthúsum Spretts á Kjóavöll-

um, en er rétt við landamörk
Kópavogs þar sem fjölmenn

íbúðabyggð er til staðar.

Sitt sýnist hverjum í þessu máli en
bæjarfulltrúar í Kópavogi hafa
verið duglegir að gagnrýna fyrir-
hugaða breytingu á aðalskipulagi
Garðabæjar í Rjúpnahlíðinni, eins
og fram hefur komið í Kópavogs-
póstinum, vefsíðunni kgp.is og
öðrum fjölmiðlum, sem gerir ráð
fyrir stækkun á vaxtamörkum
svæðisins með tilheyrandi iðnað-

arsvæði, á meðan Almar Guð-
mundsson bæjarstjóri í Garðabæ
segir fyrirhugaða uppbyggingu í
Rjúpnahlíð á byrjunarstigi og íbúar
geti enn skilað inn athugasemdum
sem verður tekið tillit til.

Heilmikill munur á athafna-
svæði og iðnaðarsvæði

Garðapósturinn hafði samband
við Almar og spurði af hverju
Garðabær hefði áhuga að breyta
gildandi svæðaskipulagi og
stækka vaxtarmörkin í Rjúpna-
hlíð? ,,Garðabær er vaxandi sveit-
arfélag og á núorðið meira af
óbyggðum og miðlægum svæðum
en aðliggjandi sveitarfélög. En það
er ástæða til þess að leiðrétta það
strax að hér er ekki stefnt að
iðnaðarsvæði heldur athafnasvæði
og það er heilmikill munur á þeim
skilgreiningum í aðalskipulags-



Okkar allra besta
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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

Garðapósturinn næst 25. janúar
Síðasti skiladagur miðvikudaginn 19. janúar

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

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

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

Föstudaginn 20. janúar klukkan 18
verður sýningin Fallegustu bækur í
heimi opnuð á Pallinum og á sama

tíma verður innflutningsboð hjá
keramikhönnuðinum Ödu Stanczak

sem verður í vinnustofudvöl í
Hönnunarsafninu fram á vorið.

Það er FÍT í samstarfi við Hönnunarsafn
Íslands sem stendur fyrir sýningunni
Fallegustu bækur í heimi en Best Book

Design from all over the World keppnin
hefur verið haldin frá árinu 1963 með
það að markmiði að hvetja til aukins
alþjóðlegs samtals um bókahönnun. Að
þessu sinni bárust bækur frá 30 löndum
í keppnina en fjórtán bækur voru
verðlaunaðar og samanstendur sýningin
af verðlaunabókunum.

Ada Stanczak er keramikhönnuður og
rannsakandi sem mun dvela fram í maí í

Kirkjulundur 19
Garðabær

harpa@harpautfor.is
harpautfor.is

Harpa Heimisdóttir
842 0204

Brynja Gunnarsdóttir
821 2045

Fallegustu bækur í heimi og keramik-
hönnuður í vinnustofu Hönnunarsafns Íslands

vinnustofu Hönnunarsafnsins. Ada lauk
námi í menningarfræðum frá Háskólan-
um í Varsjá og keramiknámi frá Mynd-
listarskólanum í Reykjavík. Hún flutti til
Íslands fyrir fimm árum og við það

kviknaði áhugi hennar á því að rannsaka
hvernig íslenskur efniviður eins og leir,
jarðvegur, hraun og steinar geta haft
áhrif á það að tilheyra ákveðnum stað
eða landi.

Á meðan á dvölinni stendur mun Ada
rannsaka möguleika jarðefnanna sem
litarefni fyrir keramik. Gestir geta fylgst
með tilraunum, vöruþróun og gerð verka
frá upphafi að fullgerðri vöru. Einnig
geta gestir verslað beint frá hönnuðinum.

Ada mun standa fyrir námskeiðum og
vinnusmiðjum á meðan á dvölinni stend-

Fjölmargir heilsufarsþættir njóta góðs af
því ef einstaklingur stundar daglega
hreyfingu. Að ganga að minnsta kosti 30
mínútur á dag, fimm daga vikunnar,
getur haft gríðarlega jákvæð áhrif á ýmsa
heilsufarsþætti. Í þessari samantekt
verður komið inn á nokkra þessara þátta
auk þess sem ávinninginn má sjá á með-
fylgjandi mynd. Hér eru dregin fram áhrif
gönguferða á heilsuna en rétt er að geta
þess að öll önnur hreyfing, eins og að
synda, hjóla eða dansa, þar sem einstak-
lingur mæðist aðeins og hjartað slær
hraðar en í hvíld eða við dagleg störf,
getur haft þessi jákvæðu áhrif.

Styrkir hjarta og æðakerfið
Að ganga um 150–200 mínútur á viku,
5–7 daga vikunnar, getur dregið verulega
úr hættu á kransæðasjúkdómi eða um
20–30% að mati sérfræðinga. Ef við
lengjum göngutímann eða vegalengdina
getur áhættan minnkað enn frekar.
Nauðsynlegt er að breyta af og til um
gönguleið og einnig að ganga í mishæðóttu
landslagi sem kalla á aukna ákefð í stutt-
an tíma. Slík þjálfun reynir enn frekar á
hjarta- og æðakerfið og við mæðumst
meira.

Að bæta starfsemi ónæmiskerfis
Að ganga hratt og reglulega getur vernd-
að þig gegn kvefi, flensu eða öðrum
ónæmistengdum veikindum. Ástæðan er
að heilsurækt eins og ganga eykur magn

hvítra blóðkorna sem dreifast með blóð-
inu. Þessar frumur berjast gegn sýking-
um og öðrum sjúkdómum og eru hluti af
ónæmiskerfi líkamans.

Að stuðla að kjörþyngd
og auka orkueyðslu

Ganga, eins og önnur hreyfing, eykur
hjartsláttartíðni og stuðlar að aukinni
orkueyðslu. Hraði, tími og vegalengd
hefur svo áhrif á það hversu mikilli orku
þú eyðir. Undirlagið sem þú hreyfir þig á
og hver líkamsþyngdin er skiptir einnig
máli þegar horft er til orkueyðslu.

Í dag eru sérfræðingar að færa okkur nær
því að huga frekar að gæðum og samsetn-
ingu máltíða. Einnig að horfa á hvaða
æviskeiði við erum en að horfa einungis
til hitaeininga. Mikilvægara telst að fá
orku úr hreinni fæðu sem inniheldur góða
fitu, prótein, flókin kolvetni, trefjar, víta-
mín og steinefni. Vel samsett máltíð úr
öllum orkuflokkunum en vítamín og
steinefni eru nauðsynleg til að takast á
við athafnir daglegs lífs. Þó hitaeininga-
fjöldinn fari aðeins yfir áætlaða grunnorku-
þörf telst það vera til bóta ef horft er á
alhliða ávinning.

Hreyfing bætir heilastarfsemi,
verndar minnið og bætir

sköpunarhæfileika
Hreyfing eykur hjartsláttartíðni sem stuðlar
að auknu blóðflæði og súrefni til heilans.

Þannig örvast einnig framleiðsla hormóna
sem geta aukið vöxt heilafrumna. Reglu-
leg hreyfing er sérstaklega mikilvæg hjá
eldri aldurshópum þar sem öldrun getur
haft áhrif á upptöku súrefnis og bólgu-
myndanir sem stuðla að breytingum á
uppbyggingu og virkni heilans. Sýnt hefur
verið fram á að hreyfing getur dregið úr
breytingum í heila sem valda heilabilun
eins og Alzheimerssjúkdómi og geðklofa.

Ýmsir aðrir þættir njóta góðs af daglegri
hreyfingu en hún hjálpar til við að lækka
blóðsykurinn, bætir lífsgæði og eykur
lífslíkur. Hún eykur afkastagetu lungna
og almenna afkastagetu, bætir geðheilsu
og dregur úr lífsstílssjúkdómum eins og
offitu og sykursýki tvö.

Frekari umfjöllun um ávinning af daglegri
hreyfingu má finna í heilsupistli frá Janusi
heilsueflingu https://www.janusheilsu-
efling.is/heilsupistill-15-avinningur-dag-
legrar-hreyfingar/

Höfundar er starfsmenn Janusar heilsu-
eflingar, Janus er stofnandi fyrirtækis og
Sævar Þór heilsuþjálfari og hefur umsjón
með heilsueflingu þátttakenda í Félagi
eldri borgara í Garðabæ. Guðlaugur heilsu-
þjálfari hefur umsjón með Sporthúsinu í
Kópavogi

GANGI þér vel

Adu á Hönnunarsafninu

ur. Upplýsingar verða settar á heimasíðu
safnsins og samfélagsmiðla.

Margvíslegur ávinningur
af daglegri hreyfingu
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Stjarnan náði frábærum árangri í
bikarkeppninni í körfubolta sem lauk
nú um sl. helgi. Samtals voru spilaðir

10 úrslitaleikir í karla- og kvenna-
flokki og komst Stjarnan í úrslit í
6 af þessum 10 leikjum eða 60%.

Sigur vannst í 4 þessara leikja og fór
Stjarnan því heim með 4 gull og 2 silfur-
verðlaun. Í 10. og 11 flokki stúlkna
vannst sigur. Í 10. og 11 flokki drengja
var fyrirfram öruggt að Stjarnan færi
heim með bikarinn en það voru einungis
Stjörnulið í þeim úrslitaleikjum. A-lið
Stjörnunnar vann b-lið Stjörnunnar í
báðum þeim leikjum. A-lið 9. flokks
drengja, sem hefur náð mjög góðum
árangri í vetur, átti að spila til úrslita en
var statt erlendis í Evrópukeppni þegar
úrslitaleikurinn fór fram. Því var b-liðinu
teflt fram en það mætti ofjarli sínum í
KR.

Ungt og upprennandi lið Stjörnunnar i
meistaraflokki í kvenna féll út í 4-liða
úrslitum með því að tapa fyrir efsta
liðinu í úrvalsdeildinni, Keflavík. Þetta
var fyrsta tap Stjörnunnar í vetur en liðið
situr í efsta sæti 1. deildar og á góðan
möguleika á að spila í úrvalsdeild á
næsta tímabili. Þrátt fyrir mjög ungan
aldur margra í liðinu hefur það náð mjög
góðum árangri í vetur og verður gaman
að fylgjast með þessum stelpum á
næstu árum.

Frábær árangur Stjörnunnar í VÍS bikarúrslitum í körfubolta

Stjarnan varð VÍS bikarmeistari 10. flokks stúlkna
eftir sigur á Njarðvík í úrslitaleik 86-57

Íbúar athugið - vinsamlegast ekki fóðra fugla
á opnum svæðum og göngustígum bæjarins

Borið hefur á því í vetur að íbúar hafi borið brauðafganga og
jafnvel matarafganga út á opin svæði og göngustíga í þeim
tilgangi að gefa fuglunum. Þetta er mjög óæskilegt, því þetta
skapar óþrifnað í bænum og hænir að fuglalíf sem er óþarfi að
laða að byggðinni s.s. hrafna og máva.

Markmið okkar allra er snyrtilegur bær

Ekki er verið að mæla því mót að íbúar hugsi til smáfuglanna
með brauðmolum og korngjöfum heima á lóðum.

Stjarnan varð VÍS bikarmeistari 10. flokks drengja eftir öruggan sigur á
Stjörnunni B í úrslitaleik 107-43.

Stjarnan varð VÍS bikarmeistari 11. flokks stúlkna
eftir sigur á KR í úrslitaleik 76-67

Stjarnan varð VÍS bikarmeistari 11. flokki drengja eftir sigur á Stjörnunni B
Meistaraflokkur karla var að spila til úrs-
lita í 5. sinn í röð en hafði fyrir leikinn á
laugardaginn unnið 3 af 4 síðustu
bikarúrslitaleikjum. Stjarnan hefur verið
með einstaklega farsæla bikarsögu í
m.fl. karla allt frá því að fyrsta titillinn
kom í hús 2009. Frá og með því ári hefur
Stjarnan spilað 8 úrslitaleiki og unnið 6
af þeim. Stjarnan mætti sterku og vel
mönnuðu liði Keflavíkur í 4-liða úrslitum
rétt eins og í fyrra. Leikurinn var jafn
framan af en í 3. leikhluta tókst Stjörnu-
mönnum að búa til gott forskot. Keflavík
saxaði verulega á það forskot í 4. leik-
hluta en náði ekki að brúa bilið að fullu
og vann Stjarnan leikinn 89-83.

Andstæðingurinn í úrslitunum var ekki
af verri endanum heldur voru þetta ríkj-
andi Íslandsmeistarar Vals. Margir telja
Val vera með besta lið landsins um
þessar mundir en félagið er efst í úrvals-
deildinni. Leikurinn var jafn en Stjarnan

var þó nokkrum stigum yfir megnið af
leiknum og fram í 4. leikhluta. Undir
lokin duttu ekki mikilvæg skot meðan
Valur nýtti sín færi vel. Valur endaði á því
að sigra leikinn 66-72. Spilamennska
Stjörnunnar í bæði 4-liða úrslitum og
úrslitaleiknum sjálfum var heilt yfir mjög
góð. Sérstaklega þegar tekið er tillit til
þess að tveir lykilleikmenn eru nýhorfnir
á braut og nýir leikmenn höfðu haft
skamman tíma til þess að aðlagast
liðinu.

Hefði mátt liðka til fyrir 9. flokki
Í samtali við Hilmar Júlíusson for-
mann körfuknattleiksdeildar Stjörn-
unnar kom fram mikil ánægja með
árangurinn. ,,Við erum mjög stolt af
árangrinum og gaman að sjá árangur í
bæði karla- og kvennaflokki. Það hefði
verið æskilegt að liðka til svo að a-lið 9.
flokks hefði getað spilað úrslitaleikinn
en ekki verður á allt kosið.”

Í síðustu viku var borinn í hús
dagskrárbæklingur Menningar í

Garðabæ en jafnframt er hægt að
nálgast eintök í þjónustuveri

Garðabæjar, á Bókasafni Garðabæjar
og Hönnunarsafni Íslands.

Í bæklingnum er gott yfirlit yfir viðburði
sem í boði eru í menningarstofnunum
bæjarins svo sem dagskrá fyrir börn og
fjölskyldur í Hönnunarsafninu, bókasöfn-
um Garðabæjar og á sýningunni Aftur til
Hofsstaða sem opnuð verður á Garða-
torgi 7 á Safnanótt. Einnig má í dag-
skránni sjá úrval viðburða fyrir fullorðna
svo sem hádegistónleikaröðina Tónlist-
arnæring sem fer fram í sal Tónlistar-

skóla Garðabæjar, fyrirlestra á Hönnun-
arsafni og fjölbreytt erindi á Bókasafni
Garðabæjar. Á vorönn fer einnig fram
Safnanótt, Barnamenningarhátíð og
Jazzhátíð Garðabæjar.

Dagskrárbæklingur
mennningar í Garðabæ kominn út



Við óskumStjörnunni
til hamingjumeð góðan
árangur í VÍS bikarnum

vis.is

Stjarnan var sigursælasta lið nýliðinnar VÍSbikarkeppni. Fjórir meistaratitlar í unglingaflokkum ásamt
því að meistaraflokkur karla spilaði til úrslita og meistaraflokkur kvenna spilaði í undanúrslitum.

Það köllum við svo sannarlega góðan árangur!



Guðmundsson, fulltrúi Fulltingis, léku
fyrsta leikinn á fyrsta og öðru borði.

Hart var barist í báðum flokkum. Fyrstir
til að ljúka sinni skák í A-flokki voru þeir
Vignir Vatnar og Stefán Bergsson. Upp
kom margreynt afbrigði í Sikileyjarvörn
en eftir dirfskuför svörtu drottningar-
innar út á a-línuna fór að halla á svartan
sem lagði niður vopnin í 24. leik.

Enn styttri var þó skák Snorra Þórs Sig-
urðarsonar og Halldórs Halldórssonar
sem varð aðeins 19 leikir. Snorri, sem er
yfirleitt mjög traustur skákmaður, tefldi
að þessu sinni afar djarft. Eftir 14. leik
svarts kom þessi staða upp:

Hér hefði hvítur vísast átt áhugaverða
möguleika með því að taka biskupinn
með peðinu en kaus þess í stað að taka
með riddaranum sem var ekki hollur
biti. Svartur lét kné fylgja kviði: 15. Rxf3
Hfd8 16. Dxb7 Rc5 17.Db5 Ha78 18.
Re5 Dc2 19. Be2 Rb3 og hvítur lagði
niður vopnin.

Stórmeistarinn Helgi Grétarsson lenti í
talsverðu basli og tímahraki í skák sinni
gegn Magnúsi Pálma en slapp með
skrekkinn og hafði sigur að lokum.

Aðrar skákir í A-flokki voru almennt
nokkuð jafnar framan af þar voru engin
jafntefli í boði. Hinir stigahærri lögðu
sína andstæðinga á öllum borðum að
þessu sinni.
Í B-flokki bar það helst til tíðinda að
hinn ungi og bráðefnilegi Jósef Ómars-
son lagði hinn þrautreynda og öfluga
skákmann Harald Haraldsson með svörtu
í snaggaralegri skák.

Teflt er á mánudagskvöldum kl. 19.30 í
safnaðarheimili Vídalínskirkju í Garða-
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Glæsileg Skákhátíð
Fulltingis og TG hafin!

Skákhátíð Fulltingis var sett með
hátíðlegri athöfn mánudagskvöldið
9. janúar sl. í safnaðarheimili Vída-
línskirkju í Garðabæ. Eftir að skák-

menn og gestir höfðu gætt sér á
ljúffengum veitinum, töfruðu feðg-

inin Anna Bjarnsteinsdóttir og Bjarn-
steinn Þórsson fram ljúfa tóna, þar

sem hún söng við undirleik föður síns.

Þessu næst tók bæjarstjóri Garðabæjar,
Almar Guðmundsson, til máls. Hann
lauk lofsorði á hið öfluga framtak Tafl-
félags Garðabæjar og þakkaði Fulltingi
stuðninginn við skákhátíðina. Almar
vakti líka athygli á því að það væri ekki
sjálfgefið að félag á borð við TG væri
með 500 félagsmenn í bæjarfélagi á
stærð við Garðabæ. Í lokin hvatti hann
skákmenn til dáða og hét áframhaldandi
góðu samstarfi bæjaryfirvalda við Tafl-

félag Garðabæjar sem staðið hefur í
ríflega 40 ár.

Þá var komið að forseta Skáksambands
Íslands, sem fagnaði því að skákhátíðin
væri vakin til lífsins undir öflugum
formerkjum TG. Skákhátíðin væri mjög
mikilvægur hluti af skáklífi hér á landi
enda eitt allra sterkasta kappskákmótið
innanlands. Þá fór hann góðum orðum
um bakjarl hátíðarinnar, Fulltingi, sem
hefði reynst skákmönnum vel í kjölfar
slysa varðandi rétt þeirra til slysa- og
skaðabóta. Því væri vel við hæfi að
skákmenn og Fulltingi ættu samleið á
nýjum nótum.

Loks renndi skákstjórinn og formaður
TG yfir reglur mótsins en setningar-
athöfninni lauk með því að Almar Guð-
mundsson, bæjarstjóri, og Agnar Þór

Stórmeistarinn Helgi Grétarsson lenti í talsverðu basli og tímahraki í skák
sinni gegn Magnúsi Pálma en slapp með skrekkinn og hafið sigur að lokum

GARÐATORGI 7 • SÍMI 525 8500 • GARDABAER.IS

PMTO FORELDRANÁMSKEIÐ

PMTO foreldranámskeið fyrir foreldra barna með samskipta og hegðunarerfiðleika verður haldið í Garðabæ
á miðvikudögum kl. 17:00 – 19:30 í alls átta skipti vorið 2023.
Námskeiðið fer fram í Jónshúsinu, Strikinu í Garðabæ.

Námskeiðið hefst 22. febrúar 2023.
Þátttökugjald er 17.000 kr. fyrir fjölskyldu. Innifalið eru námskeiðsgögn og veitingar.

Gert er ráð fyrir að báðir foreldrar komi á námskeiðið.
Lágmarksþátttaka eru sjö fjölskyldur, svo unnt verði að halda námskeið.

Upplýsingar og skráning: Skráning fer fram í gegnum Þjónustugátt Garðabæjar á eyðublaði undir "05.
Félagsþjónusta", merkt ,,Umsókn um PMTO foreldrafærni“. Umsóknarfrestur er til og með 25. janúar 2023

Leiðbeinendur á námskeiðinu verða Berglind B. Sveinbjörnsdóttir uppeldisfræðingur M.ed. og PMTO
meðferðaraðili og Ásdís Emilía Gunnlaugsdóttir sérkennsluráðgjafi og PMTO meðferðaraðili.

Frekari upplýsingar má fá hjá þjónustuveri Garðabæjar í síma 525-8500.
Fræðslu- og menningarsvið Garðabæjar

Almar Guðmundsson

Almar og Agnar Þór léku fyrsta leikinn á fyrsta og öðru borði
Hinn bráðefnilegi Jósef Ómarsson lagði hinn þrautreynda og öfluga

skákmann Harald Haraldsson að velli með svart

bæ, 7 umferðir alls og eru áhorfendur
velkomnir.
Ljósmyndir á mótsstað tók Jóhann H.
Ragnarsson



17. jan. Besta jólabókin – Benný Sif Ísleifsdóttir rithöfundur
kynnir tilurð bóka sinna

24. jan. Þorrablót – þorraþankar
31. jan. Glerlist – sr. Guðrún Eggerts Þórudóttir
07. feb. Prjón og spjall – Ingibjörg Þengilsdóttir segir frá

sjalaprjóni og sýnir afurðir sínar
14. feb. Bíó – Hattadagur
21. feb. Gunnlaugur A. Jónsson prófessor sýnir trébrúður

og segir frá ástríðu sinni sem safnari
28. feb. Jákvæð sálfræði – Elín Elísabet Jóhannsdóttir Löve
07. mars Sorg barna og unglinga – sr. Matthildur Bjarnadóttir
14. mars Bíó – páskamynd
21. mars Edda Björgvins fjallar um Sesselju á Sólheimum
28. mars Páskabingó
11. apr. Heilbrigði á efri árum – Ingibjörg Guðmundsdóttir

hjúkrunarfræðingur
18. apr. Vörukynning
25. apr. Vorbingó
02. maí. Ferð á kaffihús
09. maí. Litið um farin veg – sr. Jóna Hrönn Bolladóttir

Skráning í Skálholtsferð
18. maí Uppstigningardagur – Ferð í Skálholt

Sr. Dagur Fannar Magnússon tekur á móti hópnum

gardasokn.is

j B jól bóki B ý Sif Í l if dó i i h f d
Dagskrá vorsins 2023Dagskrá vorsins 2023

Opið húsí Vídalínskirkjuá þriðjudögum kl. 13:00
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Íþróttahátíð Garðabæjar var haldin í
Miðgarði fimmtudaginn 5. janúar sl.
þar sem íþróttafólk var heiðrað fyrir

góðan árangur árið 2022.

Á hátíðinni var Ásta Kristinsdóttir hóp-
fimleikakona í Stjörnunni útnefnd Íþrótta-
kona Garðabæjar fyrir árið 2022 og
Garðapósturinn tók hana tali.

Með hæsta erfiðleikastigið í
öllum stökkum

Ásta Kristinsdóttir varð Íslands- og bikar-
meistari í hópfimleikum með kvennaliði
Stjörnunnar. Ásta er einn af lykilmönn-
um liðsins, er í öllum sex stökkumferðun-
um og með hæsta erfiðleika í öllum
stökkum. Einnig sýndi hún glæsilega
frammistöðu á dansgólfinu. Ásta var
einnig lykilmanneskja í kvennalands-
liðinu á Evrópumótinu í hópfimleikum í
september 2022. Hún var ein af sex kon-
um sem var valin í úrvalslið mótsins,
„All star“ liðið fyrir frammistöðu sína á
dýnu á mótinu. Núna í desember keppti
Ásta á alþjóðlegu móti sem nefnist
,,Face off“ þar sem keppt er í mismun-
andi þrautum og er markmiðið að lenda
stökk með hæstan erfiðleika með ákveð-
inni uppsetningu. Í ár var í fyrsta sinn
keppt í kvennaflokki og Ásta var fyrst
kvenna til að vinna þann flokk. Hún er
fyrirmyndar afrekskona í fimleikum og
sýnir mikinn metnað til að ná árangri í
íþróttinni. Ásta var á dögunum útnefnd í
2.-3. sæti sem fimleikakona ársins hjá
Fimleikasambandi Íslands.

Mikill heiður að vera valin
Ánægð með viðurkenninguna að vera
valin Íþróttakona Garðabæjar árið
2022? ,,Það er algjör heiður að vera
valin Íþróttakona Garðabæjar. Gaman að
fá viðurkenningu fyrir það sem þú hefur
verið að stunda nánast daglega í mörg ár
og að sú vinna sem ég hef sett í íþrótt-
ina sé að skila sér,” segir Ásta.

Á meðal sex bestu á
Evrópumótinu

En þetta er langt frá því að vera eina
viðurkenningin sem þú fékkst fyrir
árið 2022 því þú varst m.a. valin í ,,All
star“ liðið eftir Evrópumót landsliði í
hópfimleikum, fyrir frammistöðu
þína á dýnu. Varstu að toppa þína
bestu frammistöðu á þessu móti og

hvernig upplifun var það að komast í
,,All star“ liðið? ,,Á Evrópumótinu átti
ég algjörlega eitt af mínum bestu mót-
um hingað til og má því segja að ég hafi
toppað mig, en ég er að æfa önnur stökk
með háum erfiðleika sem gætu komið í
framtíðinni. Það er hinsvegar mikill heiður
að vera valinn í All star liðið og vera
meðal bestu sex kvenna á Evrópumótinu.
Valið inn í liðið samanstendur af háum
erfiðleika og góðri framkvæmd og eru
dómarar mótsins sem sjá um valið. Því
er gaman að fá viðurkenningu frá dómur-
unum og að ég hafi vakið eftirtekt meðal
keppenda mótsins. Dýna er eitt af mín-
um uppáhalds áhöldum og hefur alltaf
verið lúmst markmið að komast inn í
liðið, var því ótrúlega gaman að vera
valin inn í All star hópinn fyrir frammi-
stöðu mína á dýnu.”

Unnum hart að okkar
markmiðum

Svo varstu bæði Íslands- og bikar-
meistari með liðinu þínu, Stjörnunni,
á Íslandsmótinu í hópfimleikum, þar
sem þú varst lykilhlutverki. Voruð þið
með yfirburðarlið á Íslandi í fyrra?
,,Ég varð Íslands- og bikarmeistari með
kvennaliði Stjörnunnar og vorum við
með mjög sterkt og gott lið á síðasta
tímabil. Við unnum hart að okkar mark-
miðum og settum allar fimleikana í fyrsta
sæti í okkar lífi. Sama hversu mikil sam-
keppni er á Íslandi þá viljum við halda
standard og setum við því mikla pressu
á okkur sjálfar, einnig til að eiga séns á
erlendum stórmótum.”

En hvað gerir þetta lið svona gott,
hvað þarf til? ,,Það er góð samheldni í
liðinu og erum við miklar vinkonur sem
gerir það að verkum að maður er spennt-
ur að mæta bara til að hitta vinkonur
sínar sama þó maður sé ekki að taka
fullan þátt vegna meiðsla eða að mæta
með fulla einbeitingu áæfinguna. Ég er að
ganga í gegnum smá meiðslatímabil en
ég mæti þó á allar æfingar og er ,,fómó”
ef ég missi úr æfingum.”

Hvenær byrjaðir þú í fimleikum og af
hverju byrjaðir þú í fimleikum? ,,Ég
byrjaði í sumarnámskeiði 4 ára og fór
svo í keppnishóp 6 ára í áhaldafimleik-
um. Skipti ég svo yfir í hópfimleika 13
ára og hef ekkert hætt síðan.”

Nýtir hverja æfingu vel
sama hversu þreytt hún er

Þú ert gríðarlega öflug í stökkum og
ert yfirleitt að taka hæsta erfiðleika-
stigið í öllum stökkunum þínum. Er
það ekki bæði erfitt líkamlega og
andlega að vera alltaf í hæsta erfið-
leikastiginu og hvað er það sem gerir
þig af einni bestu, ef ekki bestu stökk-
konu heimsins? ,,Það er fer mikil vinna
hjá mér í fimleikana utan æfingartíma til
að halda mér í góðu líkamlegu formi. Ég
pæli mikið í því að borða meira en nóg til
að hafa sem mestu orku á æfingum. Það
sem hefur einnig hjápað mér er að horfa
á myndbönd af æfingum deginum eftir
æfinguna. Ég reyni einnig að nýta hverja
æfingu vel, sama hversu þreytt ég er í
líkamanum því á keppnisdegi gæti ég

verið þreytt í líkamanum og því þarf ég
að kunna að takast á við það. Tel ég að
þessir þættir hafi hjálpað mér að komast
á þann stað sem ég er á. Þó svo að ég er
að framkvæma háan erfiðleika núna er
ég þó aðæfa önnur stökkmeð háum erfið-
leika sem gætu komið í framtíðinni.”

En krefst þetta ekki gríðarlega mikillar
æfingar og má ekki lítið út af bregða
í svona erfiðum stökkum? ,,Ég æfi
fjórum sinnum í viku þrjá klukkutíma í
senn með Stjörnunni, en þegar nær
dregur að stórmótum þá bætist yfirleitt
við sú fimmta ásamt æfingahelgum.
Hvert stökk krefst ákveðnar áhættu svo
mikil vinna og endurtekning er lykillinn
að því að standa sín stökk. “

Þrátt fyrir stökkin þín þá ertu líka
gríðarlega öflug á dýnu/dansgólfinu,
má segja að þú sért svona alhliða í
öllum greinum hópfimleikanna, eða
hvað er í uppáhaldi hjá þér? ,,Til að
byrja með gekk mér best í dansi enda
fékk ég All star fyrir dans á EM 2021.
Dýna hefur þó verið eitt af mínum upp-
halds áhöldum, þrátt fyrir það hef ég
alltaf lagt mikla áherslu á að standa mig
vel á öllum áhöldum.”

Vann fyrst kvenna ,,Face off”
Þú kepptir líka núna í desember á
alþjóðlegu móti sem nefnist ,,Face
off“ þar sem keppt var í mismunandi
þrautum og er markmiðið að lenda
stökk með hæstan erfiðleika með
ákveðinni uppsetningu. Það var í
fyrsta skipti keppt í kvennaflokki á
þessu móti og þú gerðir þér lítið fyrir
og sigraðir, hvernig var þetta mót og
var ekki gaman að vinna það fyrst

kvenna? ,,Faceoff snýst um að fim-
leikamaðurinn fá rými til að gera það
sem honum langar til að sína. Enda er
engin reglubók eins og er í öllum öðrum
fimleikagreinum. Í raun má líta á keppn-
ina meira sem sýningu frekar en keppni
enda er mikið lagt upp úr ljósasýningu
og tónlist. Keppnin hefur verið haldin í
Danmörku síðan 2014 og var fyrst núna
haldin í Svíþjóð og Noregi. Einnig var í
fyrsta skipti kvennaflokkur á mótinu og
keppti ég bæði í Svíþjóð og Danmörku
og vann báðar keppninar. Það var skrítið
að vera að keppa sem einstaklinur í
fyrsta skipti í átta ár og saknaði ég
liðsins míns mikið. Gríðaleg stemming

er þó á þessum viðburði og eru allir þarna
saman þó við vorum að keppa á móti
hvor öðru. Áhöldin eru einnig öðruvísi og
eru okkur lagt upp vissar þrautir, hafði
ég til að nefna aldrei æft á einu áhaldi
sem kallast DMT og æfði ég eftir bestu
getu hérna heim til að undirbúa mig fyrir
þetta mót. Þetta var geðveik upplifun og
var mikil stemmning meðal áhorfenda
og var ótrúlega gaman að fá rými til að
prófa nýja hluti.”

En hefur aldrei neitt annað komist að
en fimleikar hjá þér eða stundaðir þú
aðrar íþróttir þegar þú varst yngri?
,,Mér datt aldrei í hug að æfa neitt annað
en fimleika öll þessi 18 ár á mínum ferli.”

Er í flugnámi og stefnir
á atvinnuflugið

En hvað gerir Ásta annað en að æfa
fimleika stærstan hluta af sólar-
hringnum? ,,Ég er að byrja í flugnámi
og stefni á atvinnuflugið og er rosalega
spennt yfir því enda langþráður draumur.
Hef ég þó bæði verið að vinna í Kletta-
skóla sem stuðningsfulltrúi og verið að
vinna sem flugfreyja hjá Icelandair núna
síðastliðið ár.”

Hvað er svo framundan hjá þér og
Stjörnunni? ,,Núna erum við að byrja á
íslenska keppnistímabilinu og við erum
að vinna okkur inn réttindi inn á NM sem
verður haldið á Íslandi í nóvember 2023.
Auðvitað stefnum við á að verja Íslands-
og bikarmeistaratitilinn þetta árið enda
með þeim titlum náum við inn þátt-
tökuréttindum á NM. “

Æfir þrefalt heljarstökk
Og finnst þér þú enn geta bætt þig í
hópfimleikunum/persónulega, áttu
meira inn þrátt fyrir frábært ár? ,,Ég
er að vinna í hærri erfiðleikum sérstaklega
á trampolíni þar sem ég hef verið að æfa
þrefalt heljarstökk sem krefst mikillar
nákvæmni í loftinu. Það má alltaf finna
leiðir til að bæta sig enda myndi ég
staðna ef ég hefði ekkert markmið fyrir
hverja æfingu,” segir Ásta að lokum.

Ásta Kristinsdóttir hópfimleikakona er Íþróttakona Garðabæjar 2022

Það má alltaf finna leiðir til þess að bæta sig

Ásta Kristinsdóttir Íþróttakona Garðabæjar 2022 ásamt
Almari Guðmundssyni bæjarstjóra í Garðabæ á íþróttahátíðinni

Ásta varð m.a. Íslands- og
bikarmeistari í hópfimleikum

með Stjörnunni Ásta í neðstu röð lengst til vinstri ásamt félögum í íslenska landsliðinu

Ásta sigraði í Face off keppninni með glæsibrag sl. desember
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Bóndadagurinn er 20. janúar nk. og
Garðapósturinn fékk snillingana í
Kjötkompaní til að deila góðum

eldunarleiðbeiningum fyrir
Chateaubriand, en steikin er tekin úr
besta parti nautalundarinnar og ætti
því að hitta í mark hjá bóndanum á

sjálfan bóndadaginn.

Chateaubriand steikin er tekin úr besta
parti nautalundarinnar, miðjunni. Grillið/
steikið lundina í 3 mín á hvorri hlið á
háum hita.

Eftir 1,5 mín er gott að snúa steikinni
aðeins á sömu hlið til að fá fallegar grill-
rendur. Klárið eldun á ca 80 til 90°c
þangað til steikin nær 52° í kjarnhita.

Rauðvínssósa Kjötkompaní
1 ltr nautasoð
1 dl rauðvín
2 dl rjómi
20 gr nautakraftur
3 gr salt
1 gr svartur pipar
1 gr timian
30 gr íslenskt smjör
Smjörbolla, hveiti og brætt smjörlíki

Aðferð
Nautasoð, rauðvín og krydd sett í pott og
hitað upp að suðumarki. Rjóma og
smjörbollu bætt út í og látið sjóða í ca
20 – 30 mínútur. Að því loknu er smjöri
bætt í sósuna og hrært vel saman.

Meðlæti
Fondant kartöflur með trufflukartöflu-
mús frá Kjötkompaní.

Bóndadagurinn 20. janúar.

Chateaubriand steikin er tekin
úr besta parti nautalundarinnar

Safarík og bragðgóð Chateau-
briand steik frá Kjötkompaní

Sýningin „WALK THROUGH“ er
haldin á Garðatorgi 1, en sýningin

var opnuð sl. föstudag og verður
opin alla daga til kl. 19.00.

Auja er einn af stofnendum Grósku
myndlistarfélags Garðabæjar, sem
stofnað var 2010. Hún hefur meðal
annars setið í stjórn og gengt formennsku
í félaginu. Gróska hefur haldið fjölda
myndlistarsýninga, námskeiða og fleira
til að auka myndlistaráhuga í bænum.
Gróska hefur m.a. staðið fyrir myndlist-
arsýningum á Jónsmessu undanfarin
ár.

Auja var stofnandi og í stjórn Félags
frístundamálara 2009-2014, sem síðar
varð breytt í Litka myndlistarfélag sem
hefur haldið fjölmargar sýningar og
námskeið. Einnig var hún einn af stof-
nendum ART67 2009, gallerí á Lau-
gavegi og starfaði þar til í maí 2018

Um sýninguna segir Auja að í amstri
dagsins sé gott að hægja á sér og
staldra við, njóta myndlistarinnar og
velta fyrir sér lífinu og tilverunni.
Auja hefur alltaf haft mikinn áhuga á
arkitektur, list, formum og litum, og er
hún ansi litaglöð. Hún hefur helgað sig
listinni síðan 2008 og stundað nám í
málun bæði hér heima og erlendis.

Hún málar nær eingöngu með olíu
finnst hún betur geta túlkað viðfangs-
efnið með grófum áferðum í bland við
þunn lög og gegnsæi. Hún notar einnig
aðra miðla til að túlka myndir sínar og
finnst mjög gaman að prófa eitthvað
nýtt eins og akríl, blek, grafik ofl. Hún
segist fá útrás fyrir sköpun Þegar hún
málar og nýtur þess að sjá eitthvað

verða til þó í bland sé þetta mikil tog-
streita.

Fyrir framan hvítann strigann, er yfir-
leitt ekki komin ákveðin hugmynd
heldur byrjar hún að mála, sleppir
tökunum, gleymir stund og stað og
lætur pensillinn ráða för og leiða hana
áfram, litir þekja flötinn og eitt leiðir af
öðru. Það er heillandi sjá eitthvað
óvænt verða til, oftar en ekki má sjá
einhverskonar óræðið landslag í mál-
verkunum, þó það sé ekki endilega
ætlunin. Landslag heillar mikið og enn
meira eftir að hún fór að mála. Þegar
hún horfir á náttúruna í dag sér hún
hana í allt öðru ljósi, form, liti, litbryggði
og fegurðina.

Auja stundaði nám hjá Guðfinnu Hjálm-
arsdóttur og Sigríði Einarsdóttur en fór
síðan í Myndlistaskóla Kópavogs 2009-
2014. Námskeið í Master class hjá
Bjarna Sigurbjörnssyni 2014-2019 og
módel teikningu hjá Ingibergi Magn-
ússyni 2012-2014.

Námskeið í málun hjá Birthe Kjærsgaard
í Grikklandi sumarið 2008 og Anne
Marie Ploug, í Danmörku 2010.
Grafík námskeið hjá Serhiy Savchen-
kov og Eduard Belky í Slóvaniu 2015.
Blönduð myndlistanámskeið hjá Björn
Ignatius Billedkunstskolen í Danmörku
2015 og Serhiy Savchenkov Gdynia í
Póllandi 2019.
Ásamt fleiri styttri námskeiða.

Auja hefur haldið fjölda samsýninga
meðal annars á Jónsmessu Gleði Grósku
og einkasýningar hér heima og erlendis.
Vinnustofa hennar ART AUJA er á
Garðatorgi 1, 2 hæð.

Auja sýnir
Walk Through á Garðatorgi 1



Hröð og vönduð þjónusta. Fjölskyldufyrirtæki til 36 ára.
Persónuleg þjónusta og hagstætt verð.

OPNUNARTÍMI EFNALAUGAR GARÐABÆJAR
MÁN - FÖS: 8-18 • LAU: lokað

EFNALAUG GARÐABÆJAR | GARÐATORGI 3 | GARÐABÆ | SÍMI 565 6680

LÁTTU OKKUR SJÁ UM
HEIMILISÞVOTTINN ÞINN

Efnalaug Garðabæjar sérhæfir sig
einnig í hreinsun á fínni fatnaði.

Hreinsum og þvoum dún.



Garðabær auglýsir eftir umsóknum í þróunarsjóð
grunnskóla Garðabæjar

Garðabær auglýsir eftir umsóknum vegna úthlutunar úr Þróunarsjóði grunnskóla Garðabæjar.
Þróunarsjóðnum er ætlað að stuðla að nýbreytni og framþróun í starfi skóla í Garðabæ.
Einstaka kennarar, kennarahópar, aðrir fagaðilar sem starfa við skóla í Garðabæ, einn skóli eða fleiri
skólar/fagaðilar í sameiningu, fræðslu- og menningarsvið í samstarfi við skóla geta sótt um styrk í sjóðinn.

Til úthlutunar árið 2023 eru 28 milljónir.

Áhersluþættir Þróunarsjóðs grunnskóla 2023-2024
• Samskipta-, samkenndar og vináttuþjálfun
• Þátttaka í lýðræðislegu skólastarfi, umhverfisþekking og sjálfbærni
• Framsæknir kennsluhættir s.s. samþætting námsgreina, teymis- og vendikennsla,
áhersla á tækni, forritun, nýsköpun, raungreinakennslu

• Heilsueflandi skólastarf andlega, líkamlega og félagslega

Nánari upplýsingar um áherslur sjóðsins má finna á heimasíðu þróunarsjóðs
leik- og grunnskóla Garðabæjar:

https://www.gardabaer.is/ibuar/skolar-og-daggaesla/throunarsjodir/uthlutanir/

Einnig er hægt að sækja um styrki til verkefna sem styðja við skólanámskrá og sérstöðu hvers skóla.
Við afgreiðslu er m.a. horft til tengingar við fræðasamfélagið og samstarfs milli skóla og skólastiga.

Umsóknir skulu hafa borist fyrir 10. febrúar og verður þeim svarað fyrir 31. mars.

Nánari upplýsingar um reglur áherslur sjóðsins má finna á vef þróunarsjóðs
leik- og grunnskóla Garðabæjar á gardabaer.is

Frekari upplýsingar veitir Edda Björg Sigurðardóttir,
grunn-og tónlistarskólafulltrúi í s. 525 8500

Íþróttahátíð Garðabæjar var haldin í
Miðgarði fimmtudaginn 5. janúar sl.
þar sem íþróttafólk var heiðrað fyrir

góðan árangur árið 2022.

Á hátíðinni var Hilmar Snær Örvarsson
skíðamaður útnefndur Íþróttakarl Garða-
bæjar fyrir árið 2022 og Garðapósturinn
sló á þráðinn til hans.

Íþróttamaður ársins hjá ÍF
Hilmar Snær Örvarsson skíðamaður
hlaut á dögunum nafnbótina „Íþrótta-
maður ársins“ hjá ÍF (Íþróttasambandi
fatlaðra). Hilmar Snær var fyrst kjörinn
árið 2020 en hlýtur nú titilinn fyrir
sögulegan árangur fyrir Íslands hönd á
heimsmeistaramótinu í vetraríþróttum
og á vetrar ,,Paralympics“. Á báðum
mótum hafnaði Hilmar í 5. sæti í svig-
keppni sem er besti árangur Íslands á
báðum mótum. Á HM keppti hann líka í

stórsvigi þar sem hann hafnaði í 21.
sæti en á Vetrar-Paralympics féll hann
úr leik í stórsvigskeppninni.

Þetta er í þriðja skiptið sem Hilmar Snær
er kjörinn íþróttakarl Garðabæjar.

Mikill heiður
Þú ert væntanlega ánægður með
viðurkenninguna og vera valinn
Íþróttakarl Garðabæjar í þriðja sinn,
en það hefur enginn verið valinn jafn
oft sem Íþróttakarl Garðabæjar? ,,Já,
ég virkilega ánægður með viðurkenn-
inguna og það er mikill heiður að vera
valinn og hvað þá í þriðja skiptið,” segir
Hilmar Snær.

Þú varst í 5. sæti í svigkeppni á
heimsmeistaramóti fatlaðra árið
2022 og náðir einnig sama sæti á
Ólympíuleikunum, sem er frábær

árangur og sá besti sem náðst hefur.
Varstu ánægður með þennan árangur
eða varstu með enn háleitari mark-
mið fyrir veturinn og árangurinn á
þessum mótum? ,,Markmiðin fyrir
bæði mótin var að komast í efstu 5 sætin,
sem ég náði svo ég get ekki verið annað
en sáttur við árangurinn og að hafa náð
mínum markmiðum.”

Meira undir á stóru mótunum
Hvernig var að taka þátt í þessum
tveimur mótum, er það erfiðara and-
lega en að taka t.d. þátt í Evrópumót-
aröðinni, stærrra og bara eitt tæki-
færi? ,,Á stóru mótunum setur maður
meiri pressu á sjálfan sig því það er
meira undir, ég tel að það reyni meira á
andlegu hliðina heldur en líkamlegu
hliðina. Til þess að minnka álagið og
stressið fyrir stórmótin þá reyni ég að
gera keppnisdaganna eins hversdagsle- ga og ég get án þess að draga úr undir-

búningnum. Oft hugsa ég: “Þessi ferð er
bara eins og hver önnur ferð á æfing-
um…”. Við getum sagt að ég æfi eins
og ég keppi og keppi eins og ég æfi. Það
hugarfar trúi ég að hefur hjálpað mér
mikið á mótum.”

Hver æfing í fjallinu
tók fjóra klukkutíma

En ef maður ætlar að vera í fremstu
röð á skíðum eins og þú hefur verið
undanfarin ár þá krefst það sjálfsagt
mikilla æfinga og aga, hvað varstu að
æfa mikið, hvernig æfðir þú og þetta
hefur væntanlega tekið mikinn tíma?
,,Þegar ég var á landinu þá voru æfingar
í fjallinu þegar það var opið, jafnvel þó
það var lokað. Stundum var því æfing
alla daga vikunar og sumar vikurnar var
kannski ein skíðaæfing. Það fór bara al-
farið eftir veðrinu. Ég æfði alla daga vik-
unnar styrk samhliða skíðunum. Ég setti
æfingar í fyrsta sætið svo að allur minn
aukatími fór í skíða- og styrktaræfingar.
Hver æfing upp í fjalli tekur langan tíma
eða allt að fjóra tíma með keyrslu, græja
búnað og æfingin sjálf.
Mikill tími fór í æfingarferðir erlendis á
undirbúningstímabilinu sem er septem-
ber til desember, ég var því að fara út
fjórum sinnum á því tímabili í 2 vikur í
senn. Ég var því meira og minna erlendis
á þeim tíma. Eftir þann tíma tók keppn-
istímabilið við og voru það svipað
margar ferðir eða fleiri en styttri í senn.”

Vildi ekki halda áfam
með hálfan haus

Og þú tókst síðan þá ákvörðun í okt-
óber sl. að segja skilið við skíðin eftir
að hafa æft þau og keppt á mótum í
12 ár, bæði hér heima og erlendis frá
2016. Þetta hefur sjálfsagt verið erfið
ákvörðun og af hverju ákvaðstu að
hætta? ,,Já, svona stór ákvörðun er
aldrei auðveld. Helsta ástæðan fyrir því
að ég ákvað að hætta er sú að ég var
ekki all in, og því sá ég ekki ástæðu til
þess að halda áfram með hálfan haus.”

Og er þetta endanleg ákvörðun eða
sérðu fyrir þér að þú komir til baka
aftur eftir einhvern tímann og keppir
hér heima í það minnsta? ,,Aldrei segja
aldrei. Við skulum hafa það opið.”

En hvernig er það fyrir fatlaðan eins-
takling að stunda skíði á Íslandi?
,,Æðislegt, enginn munur á því og ég er
nátturulega bara eins og allir hinir, þrátt
fyrir að vera á einu skíði og hef ég alltaf
horft á það þannig. Íþróttarsamband
fatlaðra hefur haldið vel utan um mig,
stutt og hvatt mig áfram.”

Aðallega bara gaman og gleði
En þegar þú lítur til baka, er þetta
búin að vera skemmtilegur tími þessi
12 ára, bæði sorg, gleði og allur skal-
inn sem þú hefur upplifað? ,,Já, en
aðallega bara gaman og gleði, ég hef
einnig kynnst svo mörgu fólki í gegnum
skíðin sem ég mun taka með mér út í
lífið.”

Þó þú sért sjálfur hættur að keppa á
skíðum og þá hefur þú ekki alveg
sagt skilið við íþróttina því þú ert
farinn að þjálfa, hefur það alltaf
blundað í þér? ,,Ne,i alls ekki, mér var
boðið að þjálfa í haust og ákvað að
stökkva á það tækifæri sem ég fékk.”

Crossfit og golf
En þar sem þú ert búinn að leggja
æfinga- og keppnisskíðin frá þér þá
ætti að skapast smá tími og svigrúm,
þú ert aðeins 22 ára, hvað tekur nú
við? ,,Ég mun áfram stunda íþróttir af
krafti og æfi flest alla daga Crossfit.
Mögulega mun ég fara í einhverja aðra
íþrótt, en eins og er finnst mér gaman í
Crossfit og mun halda því áfram sam-
hliða golfinu í sumar.”

Og svo ertu að klára rafmagnsverk-
fræði við Háskóla Íslands núna í vor,
hvað tekur við eftir það og hvað
stefnir þú á að gera í framtíðinni? ,,Ég
stefni á að fara í master en tímasetn-
ingin er óviss eins og er. Þangað til mun
ég vera að vinna og safna vonandi smá í
reynslubankann fyrir master.”

En íþróttirnar verða aldrei langt und-
an? ,,Nei, alls ekki. Ég mun vonandi
aldrei hætta að æfa, það gefur mér svo
mikið. Ég mun taka eina og eina skíða-
æfingu yfir veturinn til gamans,” segir
Íþróttakarl Garðabæjar 2022, Hilmar
Snær Örvarsson, en hans verður sárt
saknað í brekkunum.

Hilmar Snær Örvarsson skíðamaður er Íþróttakarl Garðabæjar 2022

Ég æfi eins og ég keppi og keppi eins og ég æfi
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Hilmar Snær Íþróttakarl Garðabæjar 2022 ásamt Almari Guðmundssyni
bæjarstjóra í Garðabæ á íþróttahátíðinni



Til hamingju Stjarnan
með frábæran árangur á
bikarhelginni í körfubolta

Áfram Stjarnan
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