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Nýjar íbúðir
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Bókið skoðun
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2761 barn nýtti sér
hvatapeningana 2022

Heildarúthlutun nam rúmum 133 milljónum króna

GARÐATORGI 1

brauð • sultur •Kjöt
ostar • fiskur

jógúrt • grænmeti

Sælkeramaturbeint frá býli

3.705 börn í Garðabæ áttu rétt á
hvatapeningum árið 2022 og 2.761
barn nýtti sér þann rétt eða 75%.

Heildarúthlutun var kr. 133.294.802 og
fór 91% greiðslna í gegnum
rafrænafærslu við skráningu

kr. 121.313.445.

Kári Jónsson, íþrótta-, tómstunda- og for-
varnarfulltrúi fór yfir greinargerð um nýt-
ingu hvatapeninga barna í Garðabæ 2022
á fundi íþrótta- og tómstundaráðs í síðustu
viku. Upphæð hvatapeninga var 50.000 á
hvert barn 5 ára til 18 ára árið 2022, en
þeir voru hækkaðir upp í 55 þúsund um sl.
áramót. (Framhald á bls. 7).

GARÐAPÓSTURINN
- bæjarblað Garðbæinga frá 1989

HEILSA & HAMINGJA

Bílaapótek Lyfjavals
Hæðasmára

Við erum í
Hagkaup Garðabæ
lemon.is

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

Bæjarlind 4 / Sími: 510 7900 / www.fastlind.is

30%
AFSLÁTTUR
MEÐVILDARKORTI
LINDAR

hjá eftirfarandi fyrirtækjum:

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 öllumborðplötum.Parki: 30% afsláttur af öllum vörumnema innréttingum.Zbrautir og gluggatjöld: 30% afsláttur
af öllum vörum.Vídd: 30% afsláttur af öllum vörum.Húsasmiðjan: 30% afsláttur af hreinlætistækjumog ljósum.ATH!Afslátturinn gildir ekki á útsölum.



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

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

Frímann
897 2468

Hálfdán
898 5765

Ólöf
898 3075

Kristín
699 0512

Garðabær hefur keypt loftgæðamæli
og hefur Heilbrigðiseftirlitið mælt

með því við umhverfisnefnd Garða-
bæjar að mælirinn verði staðsettur á

Garðaholti næstu tvö árin.

Garðabær á að vera í
fremstu röð í umhverfismálum
Garðapósturinn heyrði í Stellu
Stefánsdóttur, formanni umhverfis-
nefndar Garðabæjar, og spurði hana
meðal annars af hverju verið sé að
setja upp færanlega loftgæðamæli og
af hverju mælt hafi verið með stað-
setningu loftgæðamælisins á Garða-
holti? „Garðabær á að vera í fremstu
röð í umhverfismálum. Mikil lífsgæði
felast í umhverfi okkar Garðbæinga og
ósnortinni náttúru. Heilnæmt andrúms-
loft er ein af undirstöðum lífsgæða,
góðrar heilsu og velferðar. Áhrif meng-
aðs andrúmslofts á heilsu geta verið
margþætt og eru sumir hópar við-
kvæmari fyrir loftmengun en aðrir eins
og t.d. börn og einstaklingar með
astma, lungna- og/eða hjarta- og æða-
sjúkdóma,“ segir Stella.

Loftgæðamælirinn
sá fyrsti í Garðabæ

,,Það er mjög eðlilegt að spurt sé hvers
vegna loftgæðamælinum verður valinn
staður á Garðaholti í stað þess að vakta
t.d. umferðaræðar sem liggja um bæjar-
félagið. Það skal tekið fram að stað-
setning er valin í fullu samráði við Heil-
brigðiseftirlitið sem fylgist með mæli-
niðurstöðum og gefur út tilkynningar ef

þurfa þykir. Færanlegar mælistöðvar er
hægt að flytja á milli staða sem heil-
brigðiseftirlitið telur áhugaverða til mæl-
inga á loftgæðum. Þegar loftgæðamæli
hefur verið komið upp í Garðabæ verða
upplýsingar frá loftgæðamælinum að-
gengilegar á rauntíma á vef Garðabæjar,
Heilbrigðiseftirlitsins og á loftgaedi.is,
en þar er nú þegar hægt að fylgjast með
loftgæðum í beinni. Það getur verið
breytilegt á milli stöðva hvaða efni eru
mæld en með því að smella á mælistöð
má sjá hvaða efni er verið að mæla á
þeim stað. Loftgæðamælirinn er sá fyrsti
í Garðabæ og eru nokkrar ástæður fyrir
þessu staðarvali,” segir Stella.

Vakta loftgæði fyrir íbúa
í Garðabæ, Kópavogi

og Hafnarfirði
,,Um árabil hafa mæligögn verið samnýtt
frá tveimur mælistöðvum í Kópavogi og
Hafnarfirði ásamt öðrum stöðvum á höf-
uðborgarsvæðinu til að vakta loftgæði
fyrir íbúa bæjarfélaganna þriggja, þ.e.
Hafnarfjarðar, Garðabæjar og Kópavogs.
Sveitarfélögin og heilbrigðiseftirlitið
starfrækja reglum samkvæmt, sérstakt
viðbragðsteymi sem bregðast á við ef
fyrirséð er að loftgæði munu rýrna en
almennt eru loftgæði á svæðinu góð.
Stofnbrautir í gatnakerfinu, sem bæjar-
félögin og Vegagerðin bera sína ábyrgð
á, geta verið uppsprettur rykmengunar.
Því hefur staðið til að Garðabær kæmi
með færanlegan loftgæðamæli inn í þetta
farsæla samstarfsverkefni. Stöðvarnar

munu smám saman mynda vöktunar-
net,“ segir Stella og heldur áfram „Komi
til eldgosa á Reykjanesi verður mælirinn
einnig vel staðsettur til að vakta vestasta
hluta höfuðborgarsvæðisins, Garðaholt
og Álftanes.“

Álverið í Straumsvík vó þungt í
staðarvali loftgæðamælisins

,, Umræða um vöktun loftgæða á Garða-
holti er ekki ný af nálinni. Nýlegar rann-
sóknir Sigrúnar Hrannar Halldórsdóttur
(Vöktun á loftbornum flúor í gróðri?)
benda til þess að mengunarálag frá
Álverinu í Straumsvík væri líklega mest
á Garðaholti og á Álftanesi en mælingar
þar eru afar takmarkaðar. Það er ekki á

ábyrgð sveitarfélags heldur Umhverfis-
stofnunar að sjá til þess að umhverfis-
áhrif stóriðju séu vöktuð. Í apríl 2021
samþykkti bæjarráð tillögu umhverfis-
nefndar um að nausynlegt væri við end-
urútgáfu á starfsleyfi fyrir Álverið í
Straumsvík að bæta vöktunaráætlun
vegna flúormælinga í gróðri við Garða-
holt. Eindregnum óskum sveitarfélags-
ins um vöktun á Garðaholti hefur ekki
verið sinnt og því hefur verið ákveðið að
staðsetja hinn nýja færanlega loftgæða-
mæli sveitarfélagsins til að byrja með á
Garðaholti, hugsanlega í tvö til þrjú ár, á
meðan gögnum er safnað,“ segir Stella
að lokum.

Mengunarálag frá Álverinu í Straumsvík líklega mest á
Garðaholti og á Álftanesi samkvæmt nýlegum rannsóknum
- segir Stella Stefánsdóttir formaður umhverfisnefndar en Garðabær hefur ákveðið að koma loftgæðamæli fyrir á Garðaholti

Stella Stefánsdóttir formaður
umhverfisnefndar Garðabæjar

Garðakirkja á Garðaholti og álverið í Straumsvík í baksýn, en álverið vó
þungt í staðarvali loftgæðamælis á Garðaholti

Fræðslu- og upplýsingafundur vegna
máva verður haldinn fyrir íbúa

Garðabæjar miðvikudaginn 12. apríl
kl. 17 í Sjálandsskóla.

Óánægja hefur skapast meðal hluta íbúa
í ákveðnum hverfum vegna ágangs
sílamáva sem að mati íbúa hefur aukist
undanfarin ár og valdið óþægindum.

Samkvæmt íbúum er töluvert mávavarp
t.d. í Sjálandshverfi og öðrum hverfum í
bænum. Mávar hafa möguleika á að
leita sér skjóls á húsþökum sem víða
eru flöt og sum hver með stórum stein-
um sem gera heppilegan varpstað.

Fundarstjóri verður Stella Stefánsdóttir,
formaður umhverfisnefndar Garðabæjar.

Dagskrá verður eftirfarandi:
1. Almar Guðmundsson, bæjarstjóri
opnar fundinn
2. Fræðsluerindi heldur Arnór Þórir
Sigfússon, dýravistfræðingur frá Verkís.

3. Opið fyrir spurningar: Magni Konráðs-
son meindýraeyðir og Arnór Þórir Sig-

fússon, dýravistfræðingur sitja fyrir
svörum.

Sílamávar angra íbúa í Sjálandi

Sílamávarnir hafa angrað íbúa í Sjálandshverfi undanfarin ár

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



20% afsláttur af bremsuklossum,
bremsuborðum og bremsudiskum.

10% afsláttur af vinnu.

Toyota Kauptúni
Kauptúni 6
Garðabæ
570 5070

Garðabær
KAUPTÚN

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

ENGINN
STOPPKOSTNAÐUR

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

Engin vandamál – bara lausnir
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unar til starfa við leikskóla fáist ekki
leikskólakennari. Ríflega helmingur
starfsfólks í leikskólum Garðabæjar eru
með leikskólakennaramenntun eða aðra
háskólamenntun,” segir Margrét.

Þið voruð að samþykkja verklags-
reglur vegna fáliðunar, hverjar eru
þær og hvernig ætlar Garðabær að
bregðast við ef það vantar starfsfólk
á leikskólana? ,,Tilgangur verklagsins
er að tryggja að fram fari mat á að-
stæðum þegar upp kemur sú staða að
skortur verður á starfsfólki í leikskólum
vegna veikinda eða annarra orsaka.
Verklagsreglurnar eiga að tryggja öryggi
barna og að jafnræði sé gætt í aðgerðum
við fáliðun. Í verklagsreglum kemur
fram til hvaða aðgerða er hægt að grípa
áður en kemur til þeirrar stöðu að senda
þurfi börn heim. Einnig er kveðið á um
hvernig skal haga aðgerðum ef til kemur
að mannekla kalli á tímabundna fækkun
barna í leikskólum.”

Ný pláss eru að bætast við
Eru ekki öll leikskólapláss í leikskól-
um Garðabæjar fullnýtt út af mann-
eklu? ,,Allflest leikskólapláss eru full-
setin en ný pláss eru að bætast við.
Endurnýjuð deild á leikskólanum
Krakkakoti á Álftanesi verður opnuð í lok
mars, laus pláss verða til úthlutunar á
leikskóla í Urriðaholti í maí og nýr 120
barna leikskóli verður opnaður í byrjun
næsta árs í Urriðaholti,” segir Margrét.

Horft til öryggisþátta barnanna
og til þess að ganga ekki of

nærri starfsfólkinu og vernda það
En af hverju eru þið að setja þessar
reglur þar sem staðan er nokkuð góð
í leikskólum Garðabæjar? ,,Vinnu-
reglur um fáliðun eru fyrst og fremst
settar til að geta brugðist við ef upp
kemur mannekla á leikskólum. Þá er
tryggt að öryggi barna er í fyrirrúmi sem
og að jafnræði gildi um aðgerðir. Líkt og
öðrum leikskólum á höfuðborgarsvæð-
inu hafa óvenju mikil veikindi sem og
vöntun á mannafla á vinnumarkað haft
áhrif á leikskólastarf. Í leikskólum
Garðabæjar starfar fagfólk sem hefur
gæði starfsins í fyrirrúmi en í einhverjum
tilfellum hefur mannekla haft áhrif á
skipulag leikskólastarfs. Horft er til
öryggisþátta barnanna og til þess að
ganga ekki of nærri starfsfólkinu og
vernda það. Í þeim undantekningatil-
fellum sem grípa þarf til verklagsreglna
um fáliðun er það vegna þess að ekki er
hægt að tryggja öryggi barna og gæði
starfsins vegna manneklu.”

Staðan nokkuð góð í Garðabæ
,,Staðan er nokkuð góð í Garðabæ en
vissulega mættu leikskólakennarar vera
fleiri. Mjög margir þættir hafa áhrif á
ráðningarmál í leikskólum og segja má
að leikskólastarf standi á ákveðnum
tímamótum. Hafin er vinna við að
kortleggja stöðuna og vinna tillögur að

úrbótum en slík vinnu þarf að vinna í
góðu samstarfi meðal annar við stjórn-
endur, starfsfólk og foreldra,” segir
Margrét.

Fella niður leikskólagjöld
á ákveðnum tíma árs

Þið hafið líka áhuga að fella niður
leikskólagjöld kjósi foreldrar að hafa
börn sín í leyfi á milli jóla- og nýárs
og/eða í páskavikunni. Það hlýtur að
vera ánægja með þetta á meðal for-
eldra sem vilja og geta verið með
börnum sínum á þessum tíma, en
þurfa foreldrarnir ekki að láta vita
með góðum fyrirvara vegna starfs-
mannamála, innkaupa o.fl.? ,,Fram til
þessa hafa þó nokkrir foreldrar kosið að
hafa börn sín í fríi á þessum árstímum
en það hefur verið val foreldra- og verð-
ur áfram. Nú er verið að koma á móts
við barnafjölskyldur og bjóða upp nið-
urfellingu á leikskólagjöldum milli jóla-
og nýárs og/eða í Dymbilviku kjósi for-
eldrar að vera í fríi með börnum sínum.
Foreldrar munu þurfa að láta vita með
góðum fyrirvara hvernig þessu verður
háttað og sama fyrirkomulag verður á
öllum leikskólum Garðabæjar,” segir
Margrét en nánari útfærsla mun liggja
fyrir síðar samkvæmt henni..

Staðan í leikskólum
Garðabæjar í dag

· Verið er að úthluta börnum fædd 2022
í leikskólum Garðabæjar. Þegar hefur
fyrsta úthlutun farið fram og hafa öll
börn fædd sem fædd eru fyrir mars
2022 fengið tilboð um leikskólavist.
Önnur úthlutun stendur yfir og þá fá

börn fædd í apríl til júlí 2022 úthlutun á
leikskólum.

· Á næsta skólaári munu öll börn sem
fædd eru á fyrstu 7 mánuðum ársins
2022 fá leikskólapláss. Í byrjun árs
2024 mun opna nýr 120 barna leikskóli
í Urriðaholti sem er viðbót við þau pláss
sem þegar eru til staðar í sveitarfélaginu.

· Við stærstu úthlutunina í ágúst 2022
voru yngstu börnin 12 mánaða.

· Staða húsnæðismála í leikskólum í
Garðabæ er góð. Viðgerð hefur staðið
yfir í einum leikskóla vegna rakavanda-
mála en ekki hefur komið til lokana
vegna þess. Endurgerð deild við
leikskóla á Álftanesi (Krakkakoti) verður
tilbúin á næstu dögum og í byrjun árs
opnar nýr 120 barna leikskóli í
Urriðaholti.

· Það eru ekki mörg ómönnuð stöðugildi
við leikskóla Garðabæjar. Stöðugildi við
leikskóla í Garðabæ eru 263 og
starfandi eru 341 starfsmaður á
leikskóla.

GARÐAPÓSTURINNGARÐAPÓSTURINN
Útgefandi: Valdimar Tryggvi Kristófersson

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

Prentun: Landsprent ehf Dreifing: Póstdreifing

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

Sverrir Einarsson
S: 896 8242

Jón G. Bjarnason
S: 793 4455

Jóhanna
Eiríksdóttir

Útfararstofa Íslands
www.utforin.is w Garðabæ

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

Er ég fasteignasalinn þinn?

fasteignasala

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

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

Svavar Friðriksson
Löggiltur fasteigna- og skipasali

Leikskólanefnd Garðabæjar
samþykkti á síðasta fundi sínum
verklagsreglur vegna fáliðunar/

manneklu í leikskólum bæjarins.

Hlutfall leikskólakennara með
því hæsta á höfuðborgarsvæðinu
Garðapósturinn heyrði í Margréti
Bjarnadóttur, formanni leikskóla-
nefndar Garðabæjar og spurði hana
m.a. hver staðan er þegar kemur að

starfsmannamálum í leikskólum
Garðabæja og hversu margir kenn-
arar, sem starfa í leikskólum í dag,
eru menntaðir leikskólakennarar? ,,Í
leikskólum Garðabæjar er hlutfall leik-
skólakennara um 32% sem er með
hæsta móti á höfuðborgarsvæðinu. Hlut-
fall leikskólakennara í einkareknum
leikskólum liggur ekki fyrir, en sam-
kvæmt lögum um leikskóla þá er heimilt
að ráða starfsfólk án leikskólamennt-

Verklagsreglurnar eiga að tryggja öryggi barna
og að jafnræði sé gætt í aðgerðum við fáliðun
- segir Margrét Bjarnadóttir, formaður leikskólanefndar Garðabæjar, en nýjar verklagsreglur

sem hafa verið samþykktar ef upp kemur fáliðun/mannekla í leikskólum bæjarins

,,Í leikskólum Garðabæjar er hlutfall leikskólakennara um 32%
sem er með hæsta móti á höfuðborgarsvæðinu,” segir Margrét

Garðapósturinn næst 30. mars
Síðasti skiladagur föstudaginn 24. mars

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

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

Tölulegar upplýsingar um leikskóla Garðabæjar
(Sjálfstætt starfandi leikskólarnir eru ekki inn í þessum tölum).

263,3 stöðugildi eru í leikskólum Garðarbæjar.
341 starfsmaður starfar í leikskólum Garðabæjar.

84 leikskólakennarar eru leikskólamenntaðir í Garðabæ.
71 leikskólakennari er með aðra háskólamenntun.

Endurgerð deild við leikskóla á
Álftanesi (Krakkakoti) verður

tilbúin á næstu dögum og í byrjun
árs opnar nýr 120 barna leikskóli í

Urriðaholti



Öryggisreglur
í vetrarfjallamennsku

FERÐAFÉLAG ÍSLANDS

Ferðafélag Íslands hefur unnið að áhættumati fyrir fjölmargar gönguleiðir á Íslandi og er þeirri vinnu haldið áfram.
Vinnan felst í því að kortleggja þær hættur sem við er að etja, sem geta auðvitað verið fjölmargar, sérstaklega
þegar ferðast er að vetrarlagi. Sjá má áhættumat ferða á www.fi.is

• Hætta á að hrasa – renna í hálku
• Hætta á að renna í fjalllendi í harðfæri –

hálku
• Hætta á að hrapa fram af fjallsbrúnum /

klettum
• Hætta á að villast – verða úti
• Hætta á að lenda í óveðri – verða úti
• Hætta á að verða blautur – kaldur –

krókna
• Hætta á að falla í gegnum ís á vatni
• Hætta á að lenda í snjóflóði / aurskriðum
• Hætta á að verða sambandslaus
• Hætta á að lenda í vandræðum vegna

þess að maður er vanbúinn / illa búinn
• Hætta á að vanmeta aðstæður / ofmeta

sjálfan sig

Þetta er að sjálfsögðu ekki tæmandi
listi yfir hættulegar aðstæður sem
göngufólk getur lent í þegar það
stundar vetrarfjallamennsku. Mikil
vægt er að undirbúa sig vandlega
fyrir hverja ferð.

UNDIRBÚNINGUR FYRIR FERÐ

• Kanna aðstæður á leiðinni, t.d. snjóalög,
hálku, aurbleytu eða annað og ekki fara í
ferðina nema aðstæður séu góðar.

• Fylgjast með veðurspá fyrir ferð – sé veður
spá slæm og gert ráð fyrir meira vindhraða
en 18 metrum á sekúndu er rétt á að fresta
ferð eða breyta. Rétt er að hafa í huga
að veður breytist hér á landi á örskammri
stundu. Þá er veður til fjalla yfirleitt mun verra
en í byggð.

• Athuga hvort snjóflóðahætta sé á viðkomandi
leið og tryggja að þátttakendur eigi ekki á
hættu að lenda í snjóflóði. https://www.vedur.
is/#syn=snjoflod má nálgast snjóflóðaspár
Veðurstofunnar.

• Mikilvægt er að fara yfir búnað sem þarf til
hverrar ferðar miðað við aðstæður og tryggja
að allir séu rétt búnir.

• Nauðsynlegur búnaður í allar vetrarferðir
eru: Nærfatnaður úr ull er bestur eða gervi
efnum, gott millilag t.d. flís eða stretch og
góður hlífðarfatnaður, jakki og buxur, vind
og vatnsheldur. Þá er nauðsynlegt að vera
með húfu og vettlinga. Góðir gönguskór eru
nauðsynlegir, helst háir, með góðri styrkingu
yfir ökla og grófum botni. Gott að hafa hálku
brodda en rétt að hafa í huga að þeir duga
skammt í krefjandi aðstæðum og geta veitt
falskt öryggi. Ef leið liggur um brattlendi eða
klettabelti er nauðsynlegt að hafa með ís

HELSTU ÁHÆTTUR Í
VETRARFERÐAMENNSKU

brodda. Ef farið er í ísbrodda þá þarf
viðkomandi að hafa ísexi í hendi.

• Mikilvægt er að hafa GPS tæki og kunnáttu
til að vinna með tækið.

• Göngustafir veita stuðning í ákveðnum
aðstæðum.

• Nauðsynlegt er að hafa hlaðinn farsíma með
í ferð.

• Aldrei skal vera einn á ferð í vetraraðstæðum.
• Láttu vita af ferðum þínum og áætlaða

heimkomu. Gott er að nota safetravel.is
• Gott er að hafa bakpoka með auka hlífðar

fatnaði, sjúkrapoka, nestisbita og heitt á
brúsa.

• Gott er að kaldstarta sem kallað er, það er að
vera ekki of mikið klæddur í upphafi og hafa
frekar fatnað í bakpoka. Göngumaður er mjög
fljótur að ganga sér til hita en um leið þarf að
varast að svitna. Blaut föt og kuldi eru hættuleg
göngumanni. Þess vegna er mikilvægt að vera í
fatnaði sem andar eða tekur ekki í sig raka.

• Gott er að lesa og fræðast um vetrarfjalla
mennsku og auka þannig þekkingu sína. Eins
er gott að læra af reyndari fjallamönnum og
byggja upp reynslu sína og þekkingu. Hægt
er sækja vetrarfjallamennskunámskeið,
snjóflóðanámskeið, ferðaskíðanámskeið og
fjallaskíðanámskeið, kennslu á brodda og
ísaxir, gpsnámskeið, skyndihjálp, fyrstu hjálp
í óbyggðum og vaðnámskeið hjá Ferðafélagi
Íslands og fleiri aðilum.

Mörkinni 6, 108 Reykjavík
Sími: (+354) 568 2533
Netfang: fi@fi.is

Afgreiðslutími:
Mán. til fös. kl.12-16
Símatími kl.12-15
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Vilja skoða hækkun á hvatapeningum
og jafnvel að tekjutengja þá

Harpa Þorsteinsdóttir og Þorbjörg
Þorvaldsdóttir, fyrir hönd Garða-

bæjarlistans, lögðu fram tillögu um
skipun starfshóps um íþrótta- og
tómstundamál í Garðabæ á fundi

bæjarstjórnar í síðustu viku, en
Garðabæjarlistinn vill m.a. að

starfshópurinn skoði þann mögu-
leika að hækka hvatapeningana og

jafnvel að tekjutengja þá.

Harpa gerði grein fyrir eftirfarandi
tillögu á fundinum.

„Bæjarstjórn samþykkir að skipa starfs-
hóp tveggja til þriggja kjörinna fulltrúa,
sem fái aðstoð starfsfólks fræðslu- og
menningarsviðs. Dæmi um kosti sem
hægt væri að meta:

a.) Hækkun hvatapeninga
b.) Systkina- og eða fjölgreinaafsláttur í
gegnum hvatapeningakerfið
c.) Tekjutenging hvatapeninga
d.) Greiðsluþak

Harpa vill að starfshópurinn skili skýrslu
til bæjarstjórnar með útfærðum mögu-
leikum áður en vinna við fjárhagsáætlun-
argerð ársins 2024 hefst, eða í ágúst
2023.

Harpa segir í greinagerð með tillög-
unni að í umræðu bæjarstjórnar hafa
ýmsar leiðir til að koma frekar til móts
við barnafjölskyldur í bænum vegna
íþrótta- og tómstundaiðkunar barna
verið ræddar í gegnum árin. ,,Tillögur
Garðabæjarlist- ans þess efnis undan-
farin fimm ár hafa aldrei verið felldar, en
hafa þó aðeins skilað fimm þúsund króna
flatri hækkun hvatapeninga á árinu
2023. Ljóst er að gera þarf betur fyrir
barnafjölskyldur í bænum, sem margar
hverjar standa frammi fyrir sligandi
kostnaði vegna íþrótta- og tómstunda-

starfs barna. Þetta á sérstaklega við um
barnmargar fjölskyldur og tekjulægri
hópa, en millitekjuhópar eru þó ekki und-
anskildir. Með stofnun starfshóps sem
metið getur þær leiðir sem hægt er að
fara og gert grein fyrir þeim vonast
Garðabæjarlistinn til þess að bæjarstjórn
hafi skýra valkosti þegar kemur að
fjárhagsáætlunargerð fyrir næsta ár.
Þannig tökum við betri og upplýstari
ákvarðanir.”

Hlutverkum íþrótta- og
tómstundaráðs m.a. að skoða
og meta mögulegar ívilnanir

vegna íþrótta- og
tómstundaiðkunar barna

Björg Fenger bæjarfulltrúi Sjálfsæðis-
flokksins lagði til að tillögunni yrði
hafnað hvað varðar skipun starfs-
hóps enda íþrótta- og tómstundaráð
starfandi sem hætti að taka á þess-
um hlutum og lagði Björg fram eftir-
farandi bókun: „Samkvæmt 56. gr.
samþykkta um stjórn Garðabæjar skal
bæjarstjórn að afloknum kosningum kjósa
5 einstaklinga í íþrótta- og tómstundaráð
til fjögurra ára. Er hlutverk ráðsins m.a.
að vinna að stefnumótun í íþrótta- og
tómstunda- málum og vera bæjarstjórn

til ráðgjafar. Bæjarfulltrúar Sjálfstæðis-
flokksins telja að eitt af hlutverkum
íþrótta- og tómstundaráðs sé að skoða
og meta mögulegar ívilnanir vegna
íþrótta- og tómstundaiðkunar barna
enda hefur ráðið m.a. ítrekað rætt út-
færslu og nýtingu hvatapeninga. Bæjar-
fulltrúar Sjálfstæðisflokksins telja því
ekki nauðsynlegt að skipa sérstakan
starfshóp í þessum tilgangi.”

Hvatapeningar þróðir áfram
með hærri greiðslum til

tekjulágra fjölskyldna og til
barnmargra fjölskyldna

Í bókun Bjargar kemur einnig fram að
í stefnuskrá Sjálfstæðisflokksins
fyrir kjörtímabilið 2022-2026 sé að
finna þann vilja bæjarfulltrúa Sjálf-
stæðisflokksins að hvatapeningar
verði þróaðir áfram með þeim hætti
að hærri greiðslur verði innleiddar
fyrir tekjulágar fjölskyldur og þær
sem hafa fleiri en eitt barn á fram-
færi. ,,Sú vinna er nú þegar hafin, hvata-
peningar voru hækkaðir í 55.000 kr.
fyrir árið 2023, og nú eru til skoðunar
ýmsar leiðir og útfærslur á kerfinu með
það fyrir augum að koma til móts við
tekjulægri og barnmargar fjölskyldur í

bænum. Afar mikilvægt er að vel takist
til þannig að hvatapeningakerfið komi
raunverulega til stuðnings þeim fjölskyld-
um sem mest þurfa á því að halda. Í því
samhengi er mikilvægt að horfa til sam-
starfs við félögin í bænum hvað varðar
samspil hvatapeninga og æfingagjalda,
auk þess sem að vel ígrunduð kostn-
aðargreining þarf ætíð að liggja fyrir.“

Þorbjörg Þorvaldsdóttir, bæjarfulltúri
Garðabæjarlistans lagði þá til breytingu
á tillögu Garðabæjarlistans þannig að í
stað þess að skipa starfshóp yrði íþrótta-
og tómstundaráði falið við að meta kosti
við ívilnanir vegna íþrótta- og tómstunda-
iðkunar barna út frá fýsileika, áhrifum
og kostnaði.

Tillagan með áorðinni breytingu var
samþykkt samhljóða af öllum bæjarfull-
trúum.

Harpa Þorsteinsdóttir

Björg Fenger

Nánari upplýsingar
á gardabaer.is

á barn

Hvatapeningar
fyrir 5-18 ára

Íþróttir Líkamsrækt

CrossfitTónlist

Listgreinar

Skátastarf

Skíðapassar

Og margt fleira



2761 barn nýttir sér hvatapeninganaFramhald af forsíðu
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Hið unga og efnilega lið Stjörnunnar
í körfuknattleik kvenna hefur leikið
frábærlega í vetur og dögunum voru

þær krýndar deildarmeistarar í
1. deild kvenna, eftir að hafa sigrað

deildina nokkuð örugglega.

Það er þó nokkuð sérstakt að þrátt fyrir
sigurinn þá fara þær ekki beint upp í
deild þeirra bestu, Subway-deildina,
heldur þurfa Stjörnustúlkur að taka þátt
í úrslitakeppni 1. deildarinnar, sem hefst
25. mars og þar mæta þær KR.

En af hverju fara deildarmeistarar 1.
deildar kvenna ekki beint upp í úr-
valsdeild eins og efsta liðið gerir í 1.
deild karla. ,,Það er ákvörðun félaganna
á körfuknattleiksþingi að hafa fyrir-
komulagið svona. Þetta fyrirkomulag var
samþykkt á þingi 2009 af þeim full-
trúum sem þangað mættu. Fyrir þann
tíma hafði deildarmeistari 1. deildar
kvenna farið beint upp, en þá var engin
úrslitakeppni leikin í 1. deild kvenna.
Fyrir þinginu núna liggja breytingar á
fyrirkomalagi úrvals- og 1. deilda kvenna
sem myndu færa fyrirkomulagið nær því

sem þekkist í 1. deild karla, en það er þá
undir þingfulltrúum að samþykkja eða
fella tillöguna,” segir Snorri Örn Arnalds-
son móta- og fræðslustjóri Körfuknatt-
leikssamband Íslands er Garðapósturinn
hafði samband við hann.

Eins og áður segir er fyrsti leikurinn hjá
Stjörnunni við KR í Umhyggjuhöllinni á
laugardaginn, 25. mars kl. 12:30, en KR
endaði í 4. sæti 1. deildar. Svo er leikur
aftur 28. mars á Meistaravöllum og þriðji
leikurinn er 31. mars í Garðabænum.
Garðbæingar! Það er skyldumæting.

Deildarmeistarar Stjörnunnar
þurfa að leika við KR um laust sæti í efstu deild

Deikdarmeistarar Stjörnunnar mæta KR í úrslitakeppni 1. deildar um laust sæti í Subway deild á næsta tímabili

Í greinagerð Kára fyrir árið 2022 kemur í
ljós að nýtingin fellur áberandi frá því að
vera 91% við 11 ára aldur, árangi 2011,
niður í 41% hjá 18 ára aldrinum, árgangi
2004.
Athygli vekur að unglingar elstu þriggja
árganganna nýta ekki hvatapeninga í
jafn miklum mæli í skipulögðu starfi. Þrír
elstu aldurshópar sækja í „almennar
æfingar“ (líkamsræktarstöðvar) í meira
mæli en í fótbolta, fimleika og körfu,
enda opna reglurnar ekki á að nýta

styrkinn í almenna líkamsrækt fyrr en
við 16 ára aldur.

Hvatapeningar nýttir í 39
mismunandi námskeið/félög

Hvatapeningar voru nýttir í 39 mismun-
andi námskeið/félög, mest í knattspyrnu,
fimleika, körfubolta, handbolta og
líkamsræktarkort.
Nemendur í tónlist nýta hvatapeninga
vel, Tónlistarskóli Garðabæjar er í 6.
sæti yfir greidda hvatapeninga.

Nýtingin fer úr 91% í 41% á milli
yngsta og elsta aldurshópsins

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

Twitter.com/Gardapostur
Instagram.com/Gardaposturinn
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Ólöf Kristín Sívertsen lýðheilsu-
fræðingur og kennari var kjörin nýr

forseti Ferðafélags Íslands á
aðalfundi þess sem haldinn var í

síðustu viku. Sigrún Valbergsdóttir
verður áfram varaforseti. Nýir

fulltrúar í stjórn FÍ eru þær Salvör
Nordal og Elín Björk Jónasdóttir
sem voru kjörnar til þriggja ára.

Þá var Tómas Guðbjartsson
endurkjörinn til þriggja ára.

„Að leitað væri til mín um að gefa kost á
mér í embætti forseta fannst mér mikill
heiður – og eftir góða umhugsun ákvað
ég að svara því kalli,“ segir Ólöf. Hún
hefur á undanförnum árum tekið virkan
þátt í starfi FÍ og meðal annars stýrt
lýðheilsuverkefnum hjá félaginu. Inntak
þeirra hefur verið að hvetja fólk til fara í
gönguferðir og kynnast landinu í góðum
félagsskap. „Mér er mikið í mun að efla
grasrótarstarfið, fá fjölskyldur og þá
ekki síst börn og unglinga til að stunda
útivist og hreyfingu. Þetta er afar skemmt-

ilegt og gott, bæði fyrir líkama og sál“.

Starfsemi FÍ er og verður áfram öflug.
Félagið stendur fyrir hundruðum skipu-
lagðra göngu- og útivistarferða fyrir alla
aldurshópa á ári hverju, á fjallaskála
víða um land og stendur að útgáfu vand-
aðra rita um náttúru landsins.

Ferðafélag Íslands 2023

Ólöf Sívertsen nýr forseti FÍ

gardabaer.is

SKIPULAGSMÁL
Í GARÐABÆ

Bæjarstjórn Garðabæjar auglýsir hér með tillögu að
breytingu deiliskipulags Hnoðraholts norður og
tillögu að breytingu á deiliskipulagi Urriðaholt
norðurhluti 1, Holtsvegur 20 í samræmi við 1. mgr.
31. gr. skipulagslaga nr. 123/2010, sbr. 1. mgr. 41.
gr. sömu laga.

Hnoðraholt norður - Deiliskipulagsbreyting
Tillagan gerir ráð fyrir viðbótarhæðum fjölbýlishúsa
sem verða inndregnar og fjölgun bílastæða innan lóða
til að mæta mögulegri fjölgun íbúða vegna aukins
byggingarmagns. Tillagan gerir einnig ráð fyrir því að
fjórum tveggja hæða einbýlishúsalóðum verði breytt í
rað- og parhúsalóðir. Samkvæmt tillögunni getur
íbúðareiningum fjölgað um 32.

Urriðaholt norðurhluti 1, Holtsvegur 20, leikskóli –
Deiliskipulagsbreyting
Tillagan gerir ráð fyrir að aðkoma að byggingunni
breytist. Í stað aðkomu á efri hæð verður aðkoma að
neðri hæð. Kennisnið breytist til samræmis við breytta
aðkomu. Byggingarreitur breytist. Hæð sem kallast
kjallari breytist í aðkomuhæð (1.hæð), hæð sem
kallast aðkomuhæð breytist í 2. hæð. Snið D-D í deili-
skipulagsgreinargerð breytist og sýnir aðkomuhæð í
49.00 mys. Byggingarreitur neðri hæðar er óbreyttur
en byggingarreitur efri hæðar minnkar og tekur nú
aðeins til nyrsta hluta byggingarreits. Tafla sem sýnir
stærð lóðar og byggingarreits breytist þar sem að
byggingarreitur efri hæðar minnkar verulega. Setning
í texta greinargerðar um áætlaða stærð byggingar er
felld út og í stað setningar þar sem gert er ráð fyrir
100 barna leikskóla kemur setning um 100-120 barna
sex deilda leikskóla.

TillaganeraðgengilegávefGarðabæjar,www.gardabaer.is
og í þjónustuveri. Þeir sem telja sig eiga hagsmuna að
gæta er gefinn kostur á að senda inn skriflegar
athugasemdir til og með 3. maí 2023, annað hvort á
netfangið skipulag@gardabaer.is eða á bæjarskrif-
stofur Garðabæjar, Garðatorgi 7, 210 Garðabæ.

Ólöf Kristín Sívertsen lýðheilsu-
fræðingur og kennari er nýr forseti

Ferðafélags Íslands

Þorbjörg Þorvaldsdóttir, bæjarfulltrúi
Garðabæjarlistans lagði fram
fyrirspurn um sumarfrístund í

Garðabæ á fundi bæjarstjórnar í
síðustu viku, en í fjár- hagsáætlun

Garðabæjar fyrir árið 2023 er
gert ráð fyrir að lagðar verði

20 milljónir í verkefnið.

Fyrirspurn Þorbjargar var eftirfarandi:
„Í fjárhagsáætlun ársins 2023 voru 20
milljónir áætlaðar í það að koma upp
sumarfrístund í Garðabæ, líkt og fjöldi

foreldra ungra grunnskólabarna hefur
kallað eftir.

· Hvernig er áætlað að sumarfrístund
verði raungerð í Garðabæ?
· Hvenær er von á því að fyrirkomulagið
verði auglýst?
· Hver verður kostnaður foreldra?“

Almar Guðmundsson, bæjarstjóri upp-
lýsti á fundinum að fyrirhugað sé að
taka málefni sumarfrístundar á dagskrá
næsta fundar bæjarráðs.

Á fundi bæjarstjórnar sl. fimmtudag
fylgdi Almar Guðmundsson, bæjar-
stjóri úr hlaði uppfærslu húsnæðis-

áætlunar Garðabæjar til 10 ára, en
áherslur flokkanna í bæjarstjórn

Garðabæjar eru ekki allar eins þótt
góður samhljómur sé í þeim.

Vilja tryggja betur aukið
framboð af fjölbreyttu

almennu húsnæði en ekki
síður í húsnæði sem telst til
félagslegs húsnæðis í eigu

Garðabæjar

„Við í Viðreisn fögnum því hve vel
Garðabær mætir uppbyggingaþörf á
húsnæðismarkaðinum almennt. Hins
vegar teljum við í Viðreisn mikilvægt að
rýna hvernig megi tryggja betur aukið
framboð af fjölbreyttu almennu húsnæði
en ekki síður í húsnæði sem telst til
félagslegs húsnæðis í eigu Garðabæjar
sem og í eigum óhagnaðadrifinna félaga
í ljósi þess vaxtar sem á sér stað í sveit-
arfélaginu. Vaxtar sem lýsir sér í fjöl-
breyttari íbúasamsetningu en áður,
aukningu í yngri íbúum sem sömuleiðis
kallar á fjölbreyttari leiðir í vali á
húsnæði, “ sagði Sara Dögg Svanhild-
ardóttir oddviti Viðreisnar í bókun sem
hún lagði fram á fundinum.

Í húsnæðisáætlun er þörfum
hinna ýmsu hópa fyrir

hagkvæmar íbúðir mætt,
m.a. með leiguúrræðum

Gunnar Valur Gíslason, bæjarfulltrúi
Sjálfstæðisflokksins sagði að uppfærð
húsnæðisáætlun Garðabæjar fyrir
árið 2023 endurspegli metnaðarfulla
íbúðauppbyggingu Garðabæjar á
næstu árum sem mun mæta brýnni
þörf á húsnæðismarkaði. ,,Bæjarfull-
trúar Sjálfstæðisflokksins leggja áherslu
á að standa vörð um góða þjónustu við
bæjarbúa, sem staðfest er í nýlegri íbúa-
könnun. Því þarf að tryggja að uppbygg-
ingu innviða fylgi fjölgun íbúða og hverfa
í bænum, hér eftir sem hingað til.
Í húsnæðisáætlun er lögð áhersla á fjöl-
breytni í íbúðagerð og að framboð af
sérbýli aukist. Þá er það mjög mikilvæg
áhersla að uppbygging í bænum skapi
tækifæri fyrir ólíka hópa til að eignast
húsnæði við hæfi, hvort sem um er að
ræða fyrstu kaup eða tilfærslu yfir í
stærra eða minna húsnæði eftir aðstæð-
um hvers og eins. Bæjarfulltrúar Sjálf-
stæðisflokksins standa þannig vörð um
séreignarstefnu.
Í húsnæðisáætlun er þörfum hinna

ýmsu hópa fyrir hagkvæmar íbúðir mætt,
m.a. með leiguúrræðum. Þá er stefnt að
umtalsverðri fækkun einstaklinga og

fjölskyldna á biðlista eftir félagslegu
leiguhúsnæði,“ sagðir Gunnar Valur í
bókun sinni.

Garðabær verði að taka ábyrgð
á ástandinu á húsnæðismarkaði
til jafns við önnur sveitarfélög

Bæjarfulltrúar Garðabæjarlistans
ítrekuðu á fundinum þá skoðun sína að
áætlanir um húsnæðisuppbyggingu
ættu að gera ráð fyrir því að allt að
30% nýs húsnæðis í Garðabæ á næstu
tíu árum verði hagkvæmt húsnæði,
t.d. leiguhúsnæði á vegum óhagnað-
ardrifinna félaga og hlutdeildarlána-
íbúðir, og þar af 5% félagslegar leigu-
íbúðir. ,,Í fyrirliggjandi húsnæðisáætlun
er þetta hlutfall um 10%. Það er skoðun
okkar að Garðabær verði að taka ábyrgð
á ástandinu á húsnæðismarkaði til jafns
við önnur sveitarfélög og bjóða upp á
fjölbreyttari valkosti sem henta fleiri
tekjuhópum. Við sitjum því hjá, með von
um að áætlunin taki breytingum við
næstu endurskoðun,“ segir í bókun full-
trúa Garðabæjarlistans.

Bæjarstjórn samþykkti með 9 atkvæðum
uppfærslu húsnæðisáætlunar Garða-
bæjar til 10 ára í samræmi, en fulltrúar
Garðabæjarlistans sátu hjá við atkvæða-
greiðsluna.

Ný húsnæðisáætlun Garðabæjar
endurspeglar metnaðfulla
íbúðauppbyggingu í bænum

- segir Gunnar Valur Gíslason formaður fjölskylduráðs Garðabæjar

Þorbjörg Þorvaldsdóttir,
oddviti Garðabæjarlistans

Gunna Valur Gíslason, formaður
fjölskylduráðs og

bæjarfulltrúi Sjálfstæðisflokksins

Sumarfrístund í Garðabæ

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

Sara Dögg Svanhildardóttir,
oddviti Viðreisnar
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UMSÓKNIR VEGNA
ÚTHLUTUNAR ÚR
ÞRÓUNARSJÓÐI LEIKSKÓLA

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

Til úthlutunar árið 2023 eru 9 miljónir.

Áhersluþættir Þróunarsjóðs leikskóla 2023-2024 með vísan til
menntastefnu Garðabæjar.
• Farsæld
• Samskipti
• Fjölbreytileiki
• Lýðræði
• Skólabragur

Einnig er hægt að sækja um styrki til verkefna sem styðja við skólanám-
skrá, Barnasáttmála Sameinuðu þjóðanna, Heimsmarkmið Sameinuðu
þjóðanna, Heilsueflandi samfélag og sérstöðu hvers skóla. Við afgreiðslu
er m.a. horft til tengingar við fræðasamfélagið og samstarfs milli skóla
og skólastiga. Styrkir eru ekki ætlaðir til sértækra efnis- eða tækjakaupa.

Umsóknir skulu hafa borist fyrir 31. mars nk.

Frekari upplýsingar veitir:
Sigurborg K. Kristjánsdóttir leikskólafulltrúi Garðabæjar, s. 525 8500,
sigurborgkr@gardabaer.is

Reglur og umsóknareyðublöð má nálgast á vef Garðabæjar.

Í ár verður innleitt nýtt flokkunarkerfi á
höfuðborgarsvæðinu og Suðurnesjum
þar sem fjórum úrgangsflokkum verður
safnað við hvert heimili. Þetta verður
stórt framfaraskref í umhverfis- og lofts-
lagsmálum en meðal annars munu öll
heimili fá tunnu fyrir matarleifar. Með
lögum um hringrásarhagkerfi, sem tóku
í gildi um áramótin, er skylt að flokka
heimilisúrgang í fjóra flokka við heimili:
pappír, plastumbúðir, lífrænan úrgang
(matarleifar) og blandaðan úrgang.

Íbúar munu finna lítið fyrir breytingunum
og þurfa ekki að aðhafast neitt annað en
að tileinka sér nýja flokkunarsiði. Tunn-
um verður skipt út þegar innleiðing hefst
og íbúar þurfa ekki að grípa til neinna
aðgerða hvað það varðar.

Meginmarkmiðið er að fjölga tunnum
hjá íbúum eins lítið og hægt er og í flest-
um tilfellum verður leitast við að koma

tunnum fyrir í því rými sem er þegar til
staðar við íbúðarhús. Tunnum fyrir þessa
fjóra flokka verður komið fyrir við
íbúðarhús eftir þörfum en í einhverjum
tilvikum verður núverandi tunnum skipt
út fyrir tvær tvískiptar tunnur. Þetta

kæmi til framkvæmda í haust eða að
lokinni innleiðingu. Í hinu nýja kerfi
verða því að jafnaði tvær til þrjár tunnur
við sérbýli en í fjölbýlishúsum fer út-
færsla eftir aðstæðum á hverjum stað.
Mismunandi útfærslur verða á fjölda
tunna en hægt er að sjá mögulegar út-
færslur á meðfylgjandi mynd og á
vefnum www.flokkum.is.

Nú þegar flokka flest heimili plast og
pappír. Stærsta breytingin felst því í að
öll heimili munu fá tunnu fyrir matar-
leifar en framkvæmd þess verður kynnt
betur síðar.Til að auðvelda flokkun á
matarleifum fá öll heimili á höfuðborg-
arsvæðinu gefins sérstaka körfu undir
matarleifar og pappírspoka sem fara í
hana. Með því að flokka matarleifar frá
blönduðum heimilisúrgangi er hægt að
endurvinna þær í metangas og moltu.
Hið samræmda flokkunarkerfi sveitar-
félaganna mun því draga stórlega úr

Nýtt flokkunarkerfi og söfnun á matarleifum
Stella StefánsdóttirAðsend grein

Stella Stefánsdóttir formaður
umhverfisnefndar Garðabæjar

urðun og síðar brennslu á úrgangi og
styðja við innleiðingu hringrásarhag-
kerfisins.
Samhliða þessum breytingum verður
grenndargámum gefið nýtt hlutverk við
að taka á móti málmi, gleri, textíl og
skilagjaldsskyldum umbúðum, sem sam-
kvæmt lögum ber að flokka sérstaklega
og safna í nágrenni við íbúa.

Í dag eru sorphirðugjöld innheimt með
fasteignagjöldum en í skoðun er fyrir-
komulag sem í tímanum breytist í
„borgað þegar hent er“ þannig að sorp-
hirðugjöld yrðu innheimt eftir rúmmáli
íláta og gerð úrgangs við heimili. Rekstur
grenndar-, söfnunar- og móttökustöðva
yrði áfram fast gjald.

Tunnur fyrir nýja flokka byrja að berast
heimilum í sumar. Útfærslur verða
kynntar vel þegar nær dregur, en nánari

upplýsingar og útfærslur má einnig finna
á vefnum www.flokkum.is.

Stella Stefánsdóttir
Formaður umhverfisnefndar

Eftir breytingu í fjölbýli

Eftir breytingu í sérbýli

Hreinsunarátakið og vorhreinsun
lóða verður með sama sniði og

undanfarin ár, en mikil ánægja hefur
verið á meðal bæjarbúa með þetta

átak bæjarins.

Hreinsunarátakið mun fara fram dagana
24.apríl til 8.maí og vorhreinsun lóða fer
fram 8. til 19. maí. Eins og áður segir
hafa Garðbæingar ýtt þennan tíma vel í
gegnum árin og tekið til bæði í nærum-
hverfi sínu og í eigin görðum.

Götusópun hefst í apríl á aðalgötum og í
maí verða íbúagötur sópaðar.

Hreinsunarátak
hefst 24. apríl

Bæjarfulltrúar Garðabæjar hafa að
öllu jafna hafið hreinsunarátakið,
hér er Ingvar Arnarson, bæjarfull-
trúi ásamt syni sínum árið 2020



Framhald af forsíðu

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 öllum fínni fatnaði.

Hreinsum og þvoum dún?



12Netfang: valdimar@gp.is - Vefsíða Garðapóstsins - www.kgp.is - vertu vinur okkar á Facebook, Instagram eða Twitter - koma so!Garðapósturinn - kgp.is

Í febrúar sl. opnaði Golfklúbbur
Álftaness glæsilega inniaðstöðu í

Þórukoti á Álftanesi. Ákveðið var á
aðalfundi í desember í fyrra að festa
kaup á Trackman golfhermi og hefja

útleigu. Óhætt er að segja að þetta
er stærsta fjárfesting klúbbsins

frá upphafi og hefur aðsóknin
verið til fyrirmyndar.

,,Óhætt er að segja að þettasé stærsta
fjárfesting klúbbsins frá upphafi og hefur
aðsóknin verið til fyrirmyndar,” segir
Björn Sveinbjörnsson, formaður GÁ og
bætir því við að fólk sé gríðarlega ánægt
með að geta verið nánast í einkasvítu og
spilað í góðra vina hópi.

Klúbburinn er einnig að innrétta ný-
jan golfskála í Þórukot sem opnaður
verður í vor. ,,Það verkefni varð til

þegar ljóst var að vallarstæðið myndi
breytast vegna nýs hverfis sem nú er
verið að reisa í landi Sviðholts. Nýr golf-
skáli verður á miðjum golfvellinum með
glæsilegu útsýni yfir völlinn og fjöruna.
Húsið Þórukot var reisulegt einbýli,
komið til ára sinna en mun þjóna klúbbn-
um um ókomin ár. Brautirnar þrjár sem
féllu út voru færðar og mun völlurinn því
spilast í breyttri mynd í vor,” segir Björn
og bætir við: ,,Ljóst er að með tilkomu
golfhermis og glæsilegs klúbbhúss mun
klúbburinn geta haldið úti heilsárs
starfsemi og styðja enn betur við barna-
og unglingastarf klúbbsins. Golfklúbb-
urinn býður alla velkomna að skrá sig.”

www.alftanesgolf.is
Hægt er að bóka í golfherminn á www.
alftanesgolf.is og er leiguverð mun lægra
en gengur og gerist.

Úthlutað hefur verið úr þróunarsjóði
grunnskóla Garðabæjar fyrir árið

2023. Skólanefnd hefur lagt til við
bæjarráð að úthlutað verði

úr Þróunarsjóði Garðabæjar
kr. 28.000.000, í samræmi við

reglur sjóðsins.

Að þessu sinni bárust 25 umsóknir, sótt
var um 35.848.948 kr., í sjóðinn. Allar
umsóknir voru teknar til afgreiðslu og
fagnar skólanefnd fjölda áhugaverðra
umsókna sem bera vitni um metnaðar-
fullt skólastarf í Garðabæ.

Eftirfarandi umsóknir bárust og fengu
styrk:
· Byggjum á rannsóknum og reynslu -
Innleiðing Morningside módelsins, 2.
innleiðingarár af 3
· Rytmaþjálfun og hljóðkerfisvitund
· Lesskilningur nemenda á texta
tengdum náttúrufræði
· Vendikennsla-Stafræn tækni og
textílmennt

· Einstaklingsáætlun sem liður í
samþættingu á þjónustu í þágu
farsældar barna.
· Hönnunar og forritunarkennsla með
SPIKE Prime
· Námsumhverfi lesblindrabarna-
viðhald og þróun heimasíðu
· “Eru ekki allir sexý?” - kynfræðsluefni
fyrir unglingastig
· Vefsíður fyrir námslotur í náttúru-
greinum og ensku
· Félagsfærnisögur í teiknimyndaformi
· Sjálfsstjórn og sjálfsþekking nemenda
· Námsefnisgerð í stærðfræði á
unglingastigi
· Verkefni fyrir Google Sheets töflureikni
· Nemendastýrð foreldrasamtöl
· Rafrænn verkefna og prófabanki.
· Leitin að nýsköpunarhugmyndum og
þróun þeirra.
· Frímínútnafjör - Leikjaleiðtogar
· Stafsetning er leikur einn
· Orðaveggur úr Lífheimi
· Bambahús í skólastarfi
· “Vertu með!” - Félagsfærni- og

samskiptaþjálfun
· Verkefnabanki fyrir útinám
· Útikennsla og útivist
· Nemendalýðræði
· Nýsköpun og smáhlutaforritun

Samþykkt var að gera breytingar á úthlutun
afreksstyrkja Íþrótta- og tómstundaráðs

Garðabæjar á fundi ráðsins í síðustu viku.

Úthlutun verður nú tvisvar á ári í febrúar og septem-
ber. Reglur um afreksstyrki er í afreksstefnu Garða-
bæjar sem verður uppfærð með tilliti til þess og
send bæjarstjórn til samþykktar.

Golfklúbbur ÁlftanessGolfklúbbur Álftaness
fjárfestir í golfhermi

Verkefnið ,,Eru ekki allir sexý” fékk
úthlutað úr Þróunarsjóði grunnskóla
25 umsóknir bárust og úthlutað var 28 milljónum úr þróunarsjóðnum

Meðal verkefna sem fengu styrk úr
Þrjóunarsjóði grunnskóla er

verkefnið ,,Eru ekki allir sexý”, sem
tengist Helga Björnssyni bara alls
ekki neitt, þótt hann hafi gefið út

samnefnt lag

Breytingar gerðar á úthlutun afreksstyrkja



HÓPFERÐ Á Jólatónleika
Andre Rieu í Maastricht

Glæsilegustu jólatónleikar ársins í Evrópu eru með
fiðlusnillingnum Andre Rieu

í hans heimaborg, Maastricht,
í desember ár hvert.

Gist í Aachen þar sem einn vinsælasti
jólamarkaður Evrópu er staðsettur

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

Hamraborg 20
200 Kópavogur

Sími 578 9888
visitor.is

14. - 17. desember 2023
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Golfklúbburinn
Oddur ítrekar

óskir um aðstoð

FJÖLBREYTT STÖRF Í BOÐI HJÁ GARÐABÆ

Íþróttamiðstöðvar

LeikskólarMálefni fatlaðs fólksGrunnskólar

Stuðningsfulltrúi
Umsjónakennari

Atferlisþjálfi
Frístund
Kennarar á öll skólastig
Sérkennari
Þroskaþjálfi

Hofsstaðaskóli

Urriðaholtsskóli

Deildarstjóri
Leikskólakennari 100%
Leiðbeinandi

Leiðbeinandi í stuðning

Deildarstjóri 100%
Leikskólakennari
Matráður

Akrar

Bæjarból

Holtakot

Starfsmaður á heimili fatlaðs fólks
Stuðningsfulltrúar
Stuðningur við ungan mann
Verkefnastjórar

Sumarstörf í sundlaugum

starf.gardabaer.is

Bókasöfn
Útibússtjóri

Leiðbeinandi
Leikskólakennari

Leikskóladeild Flataskóla

Leiðbeinandi
Leikskólakennari

Mánahvoll

Leikskólakennari
Urriðaholtsskóli

Leikskólakennari
Krakkakot

Kári Sölmundarson formaður
Golfklúbbsins Odds í Urriðaholti og

Þorvaldur Þorsteinsson framkvæm-
dastjóri klúbbsins ítrekuðu á fundi

íþrótta- og tómstundaráðs Garðabæ-
jar í síðustu viku óskir golfklúbbsins

um aðstoð við leigu á landi og
aðstöðu, uppbyggingu á inniaðstöðu

og framkvæmd Íslandsmóts í
höggleik í sumar.

Þeir ítrekuðu einnig að tenging við Ur-
riðaholtshverfið verði gerð örugg með
undirgöngum undir Flóttamannaveginn,
en umferð um veginn hefur aukist mikið
á síðustu mánuðum og hættan því fyrir
unga iðkendur í Oddi sem búa í Urriða-
holti aukist er þau fara yfir veginn.

Fallegur golfvöllur
Golfklúbburinn Oddur (GO) var stofnaður
árið 1993. Golfklúbburinn Oddur er
meðlimur að GSÍ.
Hugmyndin að stofnun GO var að gefa
félögum í Golfklúbbi Oddfellowa (GOF)
möguleika á að taka þátt í starfi GSÍ og
ekki síður að opna Urriðavöll fyrir
golfáhugamönnum.

Urriðavöllur er glæsilegur 18 holu, par
71 og óhætt er að fullyrða að völlurinn er
með glæsilegri golfvöllum landsins. Auk
Urriðavallar býður svæðið upp á 9 holu
par 3 völl sem heitir Ljúflingur. Á
svæðinu er einnig stórt og gott æfinga-
svæði (básar), púttvellir og vippgrín til
æfinga.

Áfram heldur dansparið efnilega og Garðbæingarnar, Alex
Gunnarsson og Ekaterina Bond, að gera það gott á dans-
gólfinu, en um sl. helgi fór Íslandsmótið í Standard-dösnum
fram og sigurðu þau í Ballroon dönsum fullorðinna.

Þau kepptu einnig á Icelandic Dancefestival, sem haldin var
á hótel Hilton þann 12. mars sl., þar sem þau báru sigur úr
býtum í flokki fullorðinna.

Deildarmeistarar ÁlftanessDeildarmeistarar Álftaness
Eins og áður hefur komið fram í

Garðapóstinum þá leikur Álftanes í
fyrsta skipti í úrvalsdeild karla í

körfuknattleik næsta vetur, en liðið
tryggði sér sigur í 1. deild karla

13 mars sl. með sigri á Skallagrími á
heimavelli sínum á Álftanesi, 96:83.

Það má segja að þetta sé söguleg stund
fyrir Álftanes, að komast í deild þeirra
bestu, en aldrei áður hefur Álftanes átt
lið í efstu deild í einhverri af þremur
vinsælustu boltagreinunum, fótbolta,
körfubolta eða handbolta.

Álftanes fékk síðan deildarmeistaratitil-
inn afhentan sl. fimmtudag, en þá tók
liðið á móti ÍA á heimavelli og greinilegt
að spennufallið hefur verið töluvert eftir
að liðið tryggði sér sæti í Subwaydeildinni
fimmtdaginn áður því leikurinn tapaðist
nokkuð sannfærandi, 91-107.

Íslandsmeistarar
í ballrom dönsum

Alex og Ekaterina
á efsta þrepi



SÖNGBÓK SJÁLANDS

DANÍELÁGÚST
ásamt Jóni Ólafssyni

FIMMTUDAGSKVÖLDIÐ 27. APRÍL
Miðasala er hafin á tix.is

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

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

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

Blóm og ballet

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

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

UÐR N N
Samsöngur

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

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

HAPPY HOUR föstudag og laugardag milli 21:00 til 23:00.




