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Opið 9-18:30 virka daga
Opið 10-16 á laugardögum

Sími 577 5010
Litlatúni 3 · 210 Gbæ

fasteignasala

PIZZA NAPOLETANA

Garðatorgi 6. S. 568 2666

VIÐ LEIÐUM ÞIG HEIM

Hlíðasmára 2 Sími: 512 4900201 Kópavogur www.landmark.isLandmark fasteignamiðlun

Nýbyggingar
í Garðabæ að
koma í sölu!

HRINGDU Í
520-9595
KRAFTUR – TRAUST

– ÁRANGUR

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.

Sama góða stuðið á
þorrablóti Stjörnunnar

GARÐATORGI 1

brauð • sultur •Kjöt
ostar • fiskur

jógúrt • grænmeti

Sælkeramaturbeint frá býli

Það var gamla góða stuðið á Stjörnublótinu
sem haldið var hátíðlegt í TM-höllinni í
Garðabæ á sjálfan bóndaginn, 20. janúar.
Uppselt var að blótið ei og þorrablótsgestir
skemmtu sér sem aldrei fyrr, en margir

frábærir skemmtikraftar stigu á svið. Má
þar meðal annars nefna Garðabæjar-
drottninguna Birgittu Haukdal og gordjöss-
kónginn Pál Óskar Hjálmtýrsson.
(Sjá myndir af Stjörnublótinu á bls. 16-17.

GARÐAPÓSTURINN
- bæjarblað Garðbæinga frá 1989

Auðbrekku 6 · S. 565 8899 · normx.is

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

3.900 kr.

Við erum í
Hagkaup Garðabæ
lemon.is

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



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

Útfararþjónusta
í yfir 70 ár

Tónlistarnæring í
formi sönglaga
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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

Föstudagskvöldið 3. febrúar er komið
að Safnanótt um allt höfuðborgar-

svæðið. Menningarstofnanir í Garðabæ
taka sannarlega þátt og allir

aldurshópar ættu að finna eitthvað
skemmtilegt að upplifa.

Sýningaropnanir á Safnanótt
Margmiðlunarsýningin Aftur til Hofsstaða
sem Gagarín hefur hannað í tenglsum við
Minjagarðinn á Hofsstöðum verður opnuð
klukkan 17 á Safnanótt. Sýningin er stað-
sett á Garðatorgi 7 og þar geta gestir fræðst
um Garðabæ allt frá landnámi til dagsins í
dag en nýjasta tækni í margmiðlun er notuð
til að miðla á mjög skemmtilegan hátt.
Hringur Hafsteinsson höfundur sýningar-
innar mun segja frá og leiðbeina gestum við
opnunina.

Klukkan 20 verður svo ný sýning opnuð í
Hönnunarsafni Íslands en sýningin ber titil-
inn Hönnunarsafnið sem heimili. Gripum úr
safneign er komið fyrir á skemmtilegan hátt
og mynda heimili en þó ekki alveg öll rými
heimilis en vegna leka í sýningarsal verður
ekki hægt að sýna gripi í stofunni en þess í
stað verður Jelena Ciric tónlistarkona ásamt
Ásgeiri Ásgeirssyni gítarleikara og Margréti
Arnardóttur harmonikkuleikara í stofurým-
inu og heldur stemningunni lifandi í skugga
leka.

Smiðjur fyrir alla fjölskylduna,
ljóðsjoppa og jazzklúbbur á

bókasafni
Á Bókasafni Garðabæjar geta fjölskyldur
skapað furðuleg hljóðfæri saman úr endur-

unnu efni en smiðjuna leiðir Elín Helena
Evertsdóttir myndlistarmaður leiðir smiðjuna. Í
Hönnunarsafni verður hinsvegar smiðja
fyrir alla fjölskylduna með hönnuðunum
Auði Ösp og Kristínu Maríu.

Skólakór Sjálandsskóla mun skemmta
gestum á bókasafni og opnun á málverka-
sýningu á vegum Grósku verður kl. 18. Þá
verður hægt að láta frábæra ljóðskáldið
Jakub Stachowiak semja fyrir sig ljóð en
hann verður með ljóðasjoppu á bókasafninu
frá 19-21.

Dagskrá á bókasafni lýkur svo með Rebekku
Blöndal og Ásgeiri Ásgeirssyni sem breyta
safninu í jazzklúbb frá kl. 21.

Safnanótt í Garðabæ, fjör fyrir alla

Rebekka og Ásgeir breyta bókasafninu í jazzklúbb föstadagskvöldið 3. febrúar

Þúsundþjalasmiðurinn Einar Bárðar
verður með tónleika á Sjálandi í

Garðabæ föstudagskvöldið 9. mars.
Hann verður ekki einn því Gunnar

Ólason úr Skítamóral og Magni “okkar”
Ásgeirsson verða með honum á sviðinu.

,,Ég hlakka mikið til, ég hef gert svona áður
en þá vorum við fjórir lagahöfundar saman
en núna er ég bara í frekjukasti og það
verða bara spiluð lög eftir mig. Held að laga
listinn sé eitthvað um átján lög,” segir Einar
þegar hann er spurður út kvöldið.

Sögurnar á bak við lögin
fá smá svigrúm

,,Ég lofa fólki sem á anna borð hafa gaman
af lögunum mínum að það verður mjög
gaman. Sögurnar á bak við lögin fá smá
svigrúm en þvælast ekki fyrir lögunum,”
bæti Einar við.

Samanlagt hafa Gunnar Ólason og Magni
Ásgeirsson sungið flest af vinsælustu
lögum Einars. Þannig eru hæg heimatökin
þegar þeir þrír leiða saman hesta sína.

Skemmtanagildið mun þó örugglega rísa
hæðst þegar þeir félagar skauta í gegnum
vinsælustu lögin sem Einar samdi fyrir
Nylon flokkinn.

Miðasala á tónleika á Sjálandi gengur vel
og fer fram á:
https://tix.is/is/event/14606/spenntir-ein-
ar-magni-og-gunnar-ola-flytja-aldamota-
hittara-einsa-bar-ar/

Um og upp úr síðustu aldamótum var Einar
Bárðarson fyrirferðarmikill laga- og texta-
höfundur. Hann samdi mörg af vinsælustu
lögum Skítamórals, Á móti sól og Nylon-
flokksins. Þá samdi hann vinsæl lög fyrir
flytjendur á borð við Stjórnina, Björgvin
Halldórsson, Jóhönnu Guðrúnu, Ingó og

veðurguðina, Hvanndalsbræður, Garðar
Thór Cortes og fleiri.
Hann vann söngvakeppni Sjónvarpsins árið
2021 og samdi lagið Áfram Ísland fyrir
íslenska landsliðið í fótbolta sem komið
hefur út í minnst þremur útgáfum.

Hægt er að hlusta á lagalista bestu laga
Einars á Spotify:

https://open.spotify.com/playlist/4MSIE-
2Segv8crumKsh14ZT?si=d8cf46780ae-
b466a

Núna er ég bara í frekjukasti og
það verða bara spiluð lög eftir mig

- segir þúsundþjalasmiðurinn Einar Bárðar
sem verður með tónleika í Sjálandi 9. mars nk.

Miðvikudaginn 1. febrúar
klukkan 12:15 fer fram
Tónlistarnæring í formi

sönglaga eftir John Speight en
tónleikarnir fara fram í sal
Tónlistarskóla Garðabæjar

við Kirkjulund.

Það eru söngvararnir Hallveig
Rúnarsdóttir, Hildigunnur Einars-
dóttir og Eyjólfur Eyjólfsson ásamt
píanóleikaranum Sveinbjörgu Vil-
hjálmsdóttur sem flytja lögin sem
samin eru við ljóð eftir Shake-
speare, Stefán Hörð Grímsson,
Njörð P. Njarðvík, Ingibjörgu Har-
aldsdóttur og Ingunni Snædal.

Tónleikarnir eru ókeypis en það er
menningar- og safnanefnd Garða-
bæjar í samstarfi við Tónlistarskóla
Garðabæjar sem stendur að tón-
leikaröðinni Tónlistarnæring.

John Speight er ættaður frá
Norður-Englandi en býr á Álftanesi.
Hann nam söng og tónsmíðar við
Guildhall School of Music and
Drama. John starfaði sem söng-
vari eftir að hann flutti til Íslands
en undir lok áttunda áratugarins
fór hann að semja í meira mæli
svo sem klarinettukonsert, sin-
fóníu auk verka fyrir kammerhópa,
kóra, einleikara og söngvara.

Jelena Ciric verður á Hönnunarsafninu

Þessir gæjar maður! F.v. Magni Ásgeirs, Gunni Óla og Einar Bárðar
verða á Sjálandi föstudagskvöldið 9. mars nk.

Tónleikarnir fara fram í sal Tónlistarskóla Garðabæjar 1. febrúar



Nýttu þér vefverslun okkar
og gerðu innkaupin á netinu

Velkomin á
Heilsu- &
lífsstílsdaga
Kynntu þér öll frábæru tilboði
í Heilsublaðinu á netto.is

26. janúar – 5. febrúar

Fylgstu með og nálgastu upplýsingar á netto.is
og Facebook-síðu Nettó varðandi leiki og
apptilboð dagsins á Heilsudögum.

Öll tilboð á Heilsudögummá finna á netto.is

25%
AFSLÁTTU

R

ALLT AÐ

OGAPPTILBO
ÐÁ

HVERJUM
DEGI

Apptilboð dagsins

Fimmtudagur 26. janúar

Avókadó/Lárpera
(kg)

50%
APPSLÁTTUR

VitaYummy
Allar teg. 50%

APPSLÁTTUR

Apptilboð dagsins

Laugardagur 28. janúar

Bláber
(125 g)

50%
APPSLÁTTUR

Sonett
Allar teg. 40%

APPSLÁTTUR

Apptilboð dagsins

Föstudagur 27. janúar

Mangó
(kg)

ó

50%
APPSLÁTTUR

Nano
Allar teg. 50%

APPSLÁTTUR

Afsláttur í formi inneignar í appinu.
Sæktu appið og safnaðu inneign.

HEILSUDAGATAL NETTÓ
Tilboðsbombur í appinu á HeilsudögumNettó

in
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ári, er ég minnkaði við mig vinnu og sinni
nú ákveðnum verkefnum. Ég hef í gegn-
um tíðina starfað nokkuð í félagsmál-
um, við þjálfun og önnur stjórnarstörf. Í
aðdraganda þessara breytinga kom það
til tals milli okkar Agnar framkvæmda-
stjóra að nú hefði ég tíma til að taka þátt
í starfi GKG, í nefnd eða örðum verkefn-
um sem lægju fyrir hjá klúbbnum,”
segir Jón.

En hvenær og hvernig smitaðist þú af
golfbakteríunni? ,,Það var rétt fyrir alda-
mótin að ég fékk golfnámskeið í af-
mælisgjöf og notaði ég tækifærið og
skellti mér á námskeið hjá GKG og þá
var ekki aftur snúið, ég kolféll fyrir golf-
inu og hef stundað það í hartnær 22 ár.”

Mega félagar í GKG eiga von á ein-
hverjum breytingum með nýjum for-
manni eða hugmyndin að halda
áfram að styðja við það góða starf
sem er innan GKG? ,,Ég reikna nú ekki
með miklum breytingum, enda hefur
fráfarandi formaður og stjórn haldið ein-
staklega vel um stjórnartaumana sl. tvo
áratugi. Barna og unglingastarf er með
því öflugasta sem þekkist „norðan Alpa-
fjalla“. Þá hefur Afreksstarfið blómstrað
líka, og gott dæmi um það er sigur mfl.
karla í Íslandsmótinu í efstu deild og
það í 8 skiptið á síðustu 18 árum.”

En það er engu að síður margt fram-
undan hjá ykkur m.a. er verið að færa
völlinn og búa til nýjar brautir. Hvernig
gengur það? ,,Nýi 9 holu völlurinn er í
deiliskipulagsferli sem og breytingar á
brautum 13, 14 og 15 á Leirdalsvellinum.
Byrjað var að móta og sáð í tvær af
brautum nýja vallarins sumarið 2021,
en þessi völlur á að leysa Mýrina af í
náinni framtíð sem þá verður lögð af að
mestu, þegar hann er tilbúinn.”

Þið tókuð ekki fyrir svo löngu síðan
12 nýja golfherma í notkun í félags-
heimilinu ykkar, er þetta mikil bylting

fyrir félagið, nú geta menn stundað
golf allan ársins hring og ávallt líf í
félagsheimilinu? ,,Já þetta er mikil
breyting frá því sem var, algjör bylting.”

Það er mikill metnaður innan GKG
sem á jafnt við barna- og unglinga-
starfið sem og afreksstarfið – þið
leggið mikla áherslu á þetta starf
sem vegur kannski hvort annað upp?
,,Já, það hefur gengið vel hjá okkur allt
frá því að fyrsti Íslandsmeistaratitillinn í
höggleik kom í hús hjá GKG árið 1998.
Það gerði Gunnar Þór Gunnarsson í
drengjaflokki 15 ára og yngri.
Síðan hafa kylfingar GKG landað 36

Íslandsmeistaratitlum í höggleik í öllum
flokkum,og þar af 24 titli síðan 2012.
Í holukeppni í hafa Íslandsmeistaratitl-
arnir orðið 27 og þar af 17 síðustu 10
árin.
Sama á við um sveitakeppnir GSÍ, á
Íslandsmótum Golfklúbba, þar sem A
sveitir karla og kvenna hafa unnið sam-
tals 10 sinnum og unglingarnir okkar á
aldrinum 12-18 ára skilað 18 Íslands-
meistaratitlum í hús.”

GKG skilaði ágætis hagnaði fyrir árið
2022, en hvernig gengur að reka svona
öflugt félag eins og GKG. Hversu
mikilvægur er stuðningur sveitarfé-
laganna tveggja, Kópavogs og
Garðabæjar við starfið? ,,Stuðningur
sveitarfélaganna er mjög mikilvægur
klúbbnum en hann hefur fyrst og fremst

falist í framlögum til stofnframkvæmda
svo sem vegna uppbyggingar golfvalla
og íþróttamiðstöðvar. Rekstarframlög
sveitafélaganna vegna sumarvinnu sem
og vegna barna- og unglingastarfsins er
gríðarlega mikilvæg, algjör forsenda
fyrir því að mikið og fjölmennt barna- og
unglingastarf fá áfram að dafna í
klúbbnum.”

Guðmundur Oddsson lét af formennsku
eftir 15 ára sem formaður GKG. Er nýr
formaður í svipuðum pælingum
hvaða árafjölda varðar? ,,Ég reikna nú
ekki með því, en það verður bara að
koma í ljós. Það eru mjög umfangsmikil
verkefni framundan hjá GKG á næstu
árum, sem þarf að vinna í nánu sam-
starfi við alla hlutaðeigandi aðila á
svæðinu.”

En það eru greinilega spennandi tímar
framundan hjá GKG og þú ert fullur
tilhlökkunar fyrir komandi árum?
,,Já, ég er það og ég sé fyrir mér með
áframhaldandi uppbyggingu aðstöðunn-
ar verði GKG í fremstu röð golfklúbba á
landinu og þó víðar væri leitað.”

Og svona að lokum, menn geta varla
tekið að sér formennsku í GKG nema
vera búnir að fara í holu í höggi, hvað
segir nýr formaður um það? ,,Nei, ég
hef ekki náð því ennþá en nálægt því
nokkrum sinnum,” segir hann brosandi.

GARÐAPÓSTURINNGARÐAPÓSTURINN
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 2. febrúar
Síðasti skiladagur föstudaginn 27. 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

Jón Júlíusson frv. deildarstjóri
íþróttadeildar hjá Kópavogsbæ var

kosinn nýr formaður á aðalfundi
Golfklúbbs Kópavogs og Garðabæjar
á dögunum og tekur Jón við keflinu
af Guðmundi Oddssyni sem gaf ekki
kost á sér til endurkjörs. Guðmundur
lætur því af formennsku eftir 15 ár
samtals sem formaður GKG, en Jón
er sjötti formaður GKG frá upphafi.

Félagar í GKG eru tæplega 2900 í dag og
státar félagið m.a. af fjölmennasta barna-

og unglingastarfi á landinu, en 864 börn
og unglingar æfa og spila golf hjá félag-
inu. Þá er er GKG með glæsilega vetrar-
aðstöðu, félagið er með 22 golfherma,
16 í Íþróttamiðstöð GKG í Garðabæ og 6
í Kórnum í Kópavogi.

Garðapósturinn settist niður með
Jóni og spurði hann hvernig það hafi
komið til að hann ákvað að taka að
sér formennsku í GKG? ,,Ég starfaði
sem deildarstjóri íþróttadeildar hjá
Kópavogsbæ frá 1988, þar til fyrir rúmu

Kirkjulundur 19
Garðabær

harpa@harpautfor.is
harpautfor.is

Harpa Heimisdóttir
842 0204

Brynja Gunnarsdóttir
821 2045

Ég kolféll fyrir golfinu
- segir Jón Júlíusson, nýr formaður GKG

,,Ég sé fyrir mér með áframhaldandi uppbyggingu aðstöðunnar
verði GKG í fremstu röð golfklúbba á landinu og þó víðar væri leitað,”

segir Jón Júlíusson, nýr formaður GKG

Hvatningarsjóður
fyrir unga hönnuði
og listamenn

Menningar- og safnanefnd óskar eftir
umsóknum frá einstaklingum
og hópum á aldrinum 15—25 ára sem
vilja auðgamenningarlíf í Garðabæ.
Umsóknarfrestur er til ogmeð 30.mars.

Greinagóðar umsóknir berist menningarfulltrúa sem
einnig veitir nánari upplýsingar, olof@gardabaer.is

Styrkir veittir við hátíðlega athöfn vorið 2023.
Nánari upplýsingarmá sjá á:
www.gardabaer.is



©
Inter

IKEA
System

s
B.V.2023

Verslun opin 11-20 alla daga ̵ IKEA.is

Prófaðu nýja
uppskrift

VOXTORP skúffuframhliðar
B80×H40 cm

8.450,-/stk.

VOXTORP skúffuframhliðar
B80×H20 cm

6.250,-/stk.

VOXTORP hurð
B40×H80 cm

8.450,-

TOLLSJÖN
blöndunartæki
35.950,-

FINSMAKARE
veggháfur
99.400,-

++
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Verkfræðistofan Mannvit hefur
unnið að heildarúttektum á

skólahúsnæði Hofsstaðaskóla
og Flatskóla vegna rakaskemmda.

Fyrstu niðurstöður sýnatöku bárust seinni
partinn sl. mánudag og greip Garðabær
strax til þess ráðs að loka rýmum i
báðum skólum í kjölfarið sl. þriðjudag
og miðvikudag fyrir ákveðnar bekkja-
deildir.
Í Flatskóla var fjórum bekkjarstofum

lokað, matsalnum og húsnæði leik-
skóladeildar. Í Hofstaðaskóli var um er
að ræða bekkjarstofur, tölvustofu og
bókageymslu.

Strax gripið til aðgerða
Bæjaryfirvöld og skólastjórar leggja
áherslu á að grípa til aðgerða strax til að
tryggja öryggi starfsfólks og nemenda.

Forráðamenn og starfsfólk skólanna
fengu sendan upplýsingapóst sl. mánu-
dagskvöld vegna málsins. Bæjaryfirvöld
bíða nánari upplýsinga úr sýnatökum.
Þegar hafa verið tekin tæplega 100 efnis-
sýni og DNA/ryksýni í Flataskóla og

rúmlega fimmtíu í Hofsstaðaskóla.
Í desember þurfti einnig að grípa til lok-
anna kennslurýma í báðum skólum og
er nú unnið að endurbótum og nánara
framkvæmdaplani fyrir skólana.

Næstu skref samkvæmt verklagi
Garðabæjar:

• Stofunum sem um ræðir verður lokað
með loftþéttri lokun á meðan viðgerðir
standa yfir.
• Beðið er eftir endanlegum
niðurstöðum sýnatöku og þá verður
hægt að leggja heildarmat á ástand
bygginga og í kjölfarið ráðast í
endurbætur þar sem þörf er á. Ef til
þess kemur verður afmörkuðum
svæðum lokað með loftþéttri lokun á
meðan viðgerðir standa yfir.
• Víðtækar hreingerningar verða
framkvæmdar strax eftir lagfæringar
ásamt hreinsun loftræstikerfis
• Að lokum mun Mannvit sjá um
eftirfylgni en sýnataka fer aftur fram
2-3 mánuðum eftir að viðgerðum er
lokið.

Loka þurfti rýmum í Flataskóla og Hofsstaðaskóla
Mannvit tók um 150 efnissýni og DNA/ryksýni í skólunum tveimur
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Nánar um verklagið
Vakin er athygli á að á næstunni má
búast við að gera þurfi breytingar á til-
högun kennslu vegna tilfærslna á
bekkjarstofum eða öðru starfi og verður
upplýst um það sérstaklega af skóla-
stjórnendum.

Starfsfólk og forráðamenn fá senda reglu-
lega upplýsingapósta um stöðu mála og
allar upplýsingar um framvindu við-
gerða verða birtar á vefsíðu Garðabæjar.

Heilsa og öryggi
nemenda og starfsfólks
er í algjörum forgangi

„Við leggjum mjög mikla áherslu á opið
samtal um þessi mál við starfsfólk og
forráðamenn. Liður í því var að yfirfara
öll gögn sem til voru um Flataskóla og
Hofsstaðaskóla tengd rakamálum. For-
ráðamenn við Flataskóla óskuðu eftir
gögnunum samkvæmt upplýsingalögum
og fengu þau afhent eins og réttur þeirra
er. Skýrslan hefur einnig verið birt á vef
Garðabæjar eins og önnur gögn málsins,
meðal annars yfirlit um framkvæmdir á
liðnum árum,” segir Almar Guðmunds-
son bæjarstóri í Garðabæ aðspurður um
ályktun starfsfólks Flataskóla sem lögð
var fram á fundi bæjarráðs í síðustu viku
varðandi stöðu húsnæðismála skólans,
en í ályktun starfsfólkssins kemur m.a.
fram að starfsfólkið krefjist þess tafar-
laust að fá upplýsingar um myglu í hús-
næði skólans. ,,Við krefjumst þess að fá
að sjá skýrslu sem birt var árið 2019, en
hefur ekki verið gerð opinber fram að
þessu. Við vitum að þessi skýrsla liggur
fyrir og í skýrslunni eru mjög mikilvægar
upplýsingar um myglu og mygluummerki
víðsvar um skólann.”
Þá spyr starfsfólkið hver ástæðan sé
fyrir því að Garðabær hafi búið yfir upp-
lýsingum síðastliðinn 3-4 ár um ástand
skólahúsnæðisins og ekki upplýst nem-
endur, aðstandendur þeirra og starfs-
menn skólans.

Skýrslan var ekki vistuð með
réttum hætti í skjalakerfi

bæjarins
,,Það er slæmt að skýrslan var ekki vist-
uð með réttum hætti í skjalakerfi bæjar-
ins, en við vitum að á árunum 2019-
2022var farið í talsvert af framkvæmdum
sem byggðust á mati á húsnæðinu. Mér
finnst mikilvægt að taka fram að við höf-
um látið Mannvit framkvæma aukamæl-
ingar á svæðum sem fram komu í
skýrslunni í heildarúttektinni sem nú
stendur yfir. Við erum nú að róa að því
öllum árum að bæta húsnæði skólans.
Heilsa og öryggi nemenda og starfsfólks
er í algjörum forgangi,“ segir Almar.

Flataskóli

Hofsstaðaskóli
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FASTEIGNAGJÖLD
2023

Á álagningarseðli fasteignagjalda eru upplýsingar
um fjárhæð fasteignaskatts, lóðarleigu, vatns-
gjalds, holræsagjalds/rotþróargjald og sorpgjalds.

Gjalddagar fasteignagjaldanna eru tíu eða
15. hvers mánaðar tímabilið janúar til október.
Í þeim tilvikum sem fasteignagjöld ársins eru
kr. 25.000 eða lægri er einn gjalddagi 15. apríl 2022.

Fasteignagjöldin eru til innheimtu í heimabönkum
og greiðslu- og álagningarseðlar fasteignagjalda
eru ekki sendir út.

Við álagningu hefur elli- og örorkulífeyrisþegum
verið veitt lækkun eða niðurfelling samkvæmt
reglum um viðmiðunar árhæð tekna á árinu 2022.
Ath. ekki þarf að sækja um lækkunina.

Álagning fasteignaskatts er kæranleg til
yfirfasteignamatsnefndar skv. 3. mgr. 4.gr. laga um
tekjustofna sveitarfélaga nr. 4/1995 og skal kæra
borin fram innan þriggja mánaða frá álagningu
skv. 27. gr. stjórnsýslulaga nr. 37/1993.

Elli- og
örorkulífeyrisþegar:

Skilyrði lækkunar eða
niðurfellingar er að um sé að ræða
íbúðarhúsnæði þar sem viðkomandi
gjaldandi á lögheimili.

Hægt verður að nálgast álagningarseðil á
Þjónustugátt Garðabæjar og á vefsíðunni island.is.

Þjónustuver Garðabæjar og
innheimtudeild í Ráðhúsi Garðabæjar
við Garðatorg veita nánari upplýsingar
varðandi álagningu gjaldanna í síma
525 8500.
Einnig má leita upplýsinga með tölvupósti
á netfangið gardabaer@gardabaer.is

Bæjarritari

Einstaklingar:
Einstaklingar með tekjur árið
2022 allt að kr. 6.330.000
greiða ekki fasteignaskatt
og holræsagjald. Afsláttur
lækkar um 1% við hækkun
tekna um kr. 5.500 og fellur
niður ef tekjur fara yfir
kr. 6.880.000.

Hjón:
Hjón með tekjur árið 2022 allt
að kr. 8.070.000 greiða ekki
fasteignaskatt og holræsa-
gjald. Afsláttur lækkar um
1% við hækkun tekna um kr.
14.000 og fellur niður ef
tekjur fara yfir kr. 9.470.000.

Í desember sl. endurnýjuðu
Garðabær og Sjómannadagsráð

samstarfssamning frá árinu 2017 um
rekstur Ísafoldar hjúkrunarheimilis

og dagdvalar.

Sjómannadagsráð rekur hjúkrunarheim-
ilið Ísafold sem sjálfstæðan rekstraraðila
undir merkjum Hrafnistu við Strikið 3 í
Garðabæ. Í hjúkrunarheimilinu eru 60
hjúkrunarrýma og í dagdvölinni eru
tuttugu rými, þar af sextán almenn og
fjögur rými fyrir einstaklinga með heila-
bilun.
Hrafnista er í dag ein stærsta heil-

brigðisstofnun landsins með starfsemi í

fimm sveitarfélögum og þjóna Hrafn-
istuheimilin á annað þúsund öldruðum á
hverjum degi. Hrafnista skuldbindur sig
til að reka hjúkrunarheimilið eins mark-
visst og hagkvæmt og kostur er en alltaf
með áherslu á markmið Hrafnistu um
andlega, líkamlega og félagslega vel-
líðan íbúa með gildi Hrafnistu að leiðar-
ljósi.

Hjá Hrafnistu er til staðar mikil sérþekk-
ing og reynsla sem kemur starfseminni
til góða. Eins og á öðrum Hrafnistu-
heimilum er á Ísafold er starfrækt Hrafn-
istuútgáfa af „Lev og bo“ hugmynda-
fræði.

Samningur við
Sjómannadagsráð um rekstur
Ísafoldar hjúkrunarheimilis

Aríel Pétursson, stjórnarformaður Sjómannadagsráðs og Almar Guðmundsson
bæjarstjóri Garðabæjar er samstarfssamningurinn var endurnýjaður

Heilsu- og lífsstílsdagar Nettó
hefjast 26. janúar og standa yfir til

5. febrúar. Boðið er upp á allt að 25%
afslátt af alls konar vöruflokkum
sem tengjast heilsu og lífsstíl alla

dagana. Síðan verða tilboðsbombur í
appinu á hverjum degi á meðan
heilsudögum stendur en þá fá
notendur Samkaupa-appins

afsláttinn til baka í formi inneignar.

Samkaupa-appið er orðið eitt af stærstu
vildarvinakerfum landsins. Einfalt er að
sækja það í AppStore eða á Google Play
og byrja að spara.

Mikið úrval af heilsu-
og lífsstílsvörum

Í takt við kröfur viðskiptavina og aukna
samfélagsábyrgð er úrval Nettó af heilsu-
og lífsstílsvörum sífellt að aukast.
Heilsu- og lífsstílsdagar eru kjörið tæki-
færi til að kynna sér nýjungar og gera
góð kaup á vítamínum, fæðubótarefnum,
grænmeti og ávöxtum, lífrænum vörum,
veganvörum, ketóvörum, orkudrykkjum
og -stykkjum, barnavörum, umhverfis-
vænum hreinlætisvörum og fleiri vörum.
Heilsu- og lífsstílsdagar voru fyrst

haldnir árið 2011 og eru vinsældir þeirra
stöðugt að aukast. Þeir eru haldnir
tvisvar á ári, í janúar og september, og

eru áminning fyrir marga um að huga
betur að heilsunni og setja sér markmið
um betri lífsstíl.

Rafrænt heilsublað
Í tengslum við Heilsu- og lífsstílsdaga
Nettó kemur út veglegt heilsublað en í ár
verður það eingöngu rafrænt. Hægt
verður að lesa það frá 26. janúar á netto.is.
Blaðið er stútfullt af áhugaverðum

greinum um heilsusamlegan lífsstíl, girni-
legum uppskriftum og auglýsingum á
heilsuvörum. Þar er hægt að finna út
hvaða vörur eru á tilboði og bendum við
sérstaklega á appdagatalið fremst í
blaðinu þar sem fram kemur hvaða
vörur verða á appslætti hvern dag fyrir sig.

Tilboðin gilda í verslunum Nettó um allt
land og í netverslun.

Afsláttur og apptilboð á
Heilsu- og lífsstílsdögum Nettó!



Kvenfélag Garðabæjar 70 ára
Menning og mannúð

Ágrip af sögu Kvenfélags Garðabæjar tímabilið 2003-2023

Það er einhver óútskýranleg
fegurð í hefðum. Ég held að
allir tengi við það í sínum
fjölskyldum. Og hefðirnar skipta
svo sannarlega máli í sam-
félögum eins og Garðabæ.

Fyrir mér er kaffihlaðborð hjá
Kvenfélaginu ómissandi hluti
af 17. júní. Ég minnist góðra
stunda í Garðaskóla, Flataskóla
og í Sveinatungu þar sem kaffi-
borðið svignar af veigum
vaskra kvenfélagskvenna. Það
er eiginlega ekkert í heiminum
sem jafnast á við kvenfélagskaffi, hvað þá
heldur þetta fræga boð Kvenfélagsins í
Garðabæ.

Það er líka áhugavert hvað hið hátíðlega kaffi-
hlaðborð hefur í raun djúpa merkingu. Því
auður kvenfélaga liggur alltaf í félagsskapn-
um sem þar er að finna. Samheldni innan
raða kvenfélaga hefur oftar en ekki orðið
samfélögum til framfara og það er óhætt að
segja að Kvenfélag Garðabæjar hafi sett sitt
mark á sögu bæjarins. Verkefnið er enda að
vinna að hagsmunum og réttindamálum
kvenna, horfa til framfara og aukinnar menn-
ingar.

Kvenfélag Garðabæjar er eitt virkasta kven-
félag landsins, fyrir utan að vera eitt það fjöl-
mennasta. Þær ráðast líka ekki á garðinn þar
sem hann er lægstur. Hvort sem það er að
gefa lyftu fyrir hreyfihamlaða fyrir sundlaugina
í Ásgarði eða að gefa leiktæki á leikvelli eða
færa veglegar gjafir til leikskóla bæjarins. Nú
eða standa fyrir fræðslu, námskeiðum, huga

að hlut kvenna í íþróttum, að
velja fjallkonuna fyrir okkur og
einfaldlega að styðja við fjöl-
mörg stærri og smærri verkefni
þá er óhætt að segja að kven-
félagið hafi glætt bæjarbrag-
inn hér í Garðabæ litum ykkar,
áræðni og jákvæðni.

Það er þó ekki hægt að draga
til stafs um Kvenfélagið án
þess að minnast á hið ótrúlega
frumkvöðlastarf sem unnið var
við endurreisn Garðakirkju.
Það verður aldrei nógsamlega

þakkað og alltaf minnist ég þess þegar ég
geng inn glæsilegt gólfið í kirkjunni. Einnig
hefur Kvenfélagið staðið þétt við bakið á
Styrktarsjóði Garðasóknar á ómetanlegan hátt
í gegnum árin. Þar á bak við er stuðningur við
fjölskyldur og einstaklinga sem eru að takast
á við sorg og erfiðleika sem við sem samfélag
eigum að mæta. Það eru hlý hjörtu kvenfélags-
kvenna þarna að baki.

Hér hef ég aðeins tæpt á örfáum verkefnum
kvenfélagsins, en þau eru líklegast óteljandi
eftir sjötíu ára starf. Saga félagsins er merki-
leg og samofin sögu okkar góða Garðabæjar.
Við finnum hlýhuginn og hversu mjög málefni
bæjarins eru ykkur hugleikinn og erum
afskaplega þakklát fyrir ykkar framlag.

Kæru kvenfélagskonur, hjartanlega til ham-
ingju með sjötíu ára afmælið og hafið þökk
fyrir allt sem þið hafið gert fyrir samfélagið
okkar hér í Garðabæ.

Almar Guðmundsson

Til hamingju
Kvenfélag Garðabæjar!

Almar Guðmundsson

Kvenfélag Garðabæjar fagnar um þessar
mundir 70 ára afmæli en það var stofnað
8. mars 1953

Það voru kraftmiklar konur sem tóku sig
saman og stofnuðu kvenfélag í Garðahreppi
sem þá hét. Fljótlega eftir stofnun þess var
ljóst að mörg verkefni í sveitarfélaginu
þörfnuðust krafta félagsins en þó ber hæst
endurreisn Garðakirkju. Garðakirkja var þá
rústir einar einungis útveggir stóðu uppi.
Loka þurfti kirkjunni með nýju þaki, turn var
byggður og kirkjan innréttuð og einungis
þremur árum eftir stofnun félagsins var
ráðist í þetta verkefni af myndarbrag. Ára-
tugi síðar lauk endurreisninni og má því með sanni segja
að saga Garðakirkju sé samofin sögu kvenfélagsins og
hefur félagið alla tíð síðan stutt vel við bakið á kirkjunni
með rausnarlegum gjöfum.
Á sama tíma sáu félagskonur sér hag í því að tengjast
öðrum félögum og gerðist félagið aðili að Kvenfélagsam-
bandi Gullbringu- og Kjósarsýslu og fengu með því aðild
að Kvenfélagasambandi Íslands. Þær voru framsýnar kon-
urnar sem sáu að með því að vera innan vébanda heildar-
samtaka opnuðust dyr að mörgu sem félagið hafði ávinn-
ing af, kynntust starfi annarra kvenfélaga og fengu aðgang
að hinum ýmsu námskeiðum og viðburðum.

Garðaholt hefur einnig skipað stóran sess í starfsemi
félagsins eða allt frá því að félagið beitti sér fyrir viðbygg-
ingu þessa fallega húss sem var upphaflega skólahús og
þinghús sveitarfélagsins. Félagið heldur enn fundi sína á
Garðaholti og eru þeir haldnir fyrsta þriðjudag í hverjum
mánuði yfir vetrarmánuðina og opið fyrir allar konur í
Garðabæ. Þar eru fluttir fræðandi og skemmtilegir fyrir-
lestrar sem eiga erindi til allra kvenna.

Að gefa gjafir og styrki og hjálpa til þar sem þörfin er væri
ekki hægt ef ekki væri fyrir þær öflugu fjáraflanir sem

félagið hefur staðið fyrir. Þar ber hæst 17.
júní kaffi kvenfélagsins og er það orðinn
fastur liður í hátíðarhöldum Garðabæjar að
fjölskyldur, vinir og ættingjar njóti góðra
veitinga sem kvenfélagskonur hafa útbúið
af miklum myndarbrag. Það er ánægjulegt
þegar fer saman að gleðja bæjarbúa á þjóð-
hátíðardegi Íslendinga og mikilvægt fyrir
félagið til að tryggja fjárhag þess. Bæjar-
búar hafa með þessu stutt dyggilega við
bakið á félaginu og með því hefur félagið
getað stutt ýmis nauðsynleg verkefni.

Mikill félagsauður er innan félagsins og þar
hafa margar konur stigið sín fyrstu skref í

félagsstörfum sem leitt hafa þær áfram, styrkt þær og eflt.
Einkenni góðra kvenfélaga er að nýir félagar fái að njóta
sín og komi með ferskan blæ inn í félagið um leið og grunn-
gildin eru í heiðri höfð. Félagskonur starfa saman að því
sameiginlega markmiði sem er að láta gott af sér leiða,
bæjarbúum og samfélaginu öllu til heilla um leið og félags-
konur gleðjast saman í leik og starfi.

Kvenfélag Garðabæjar hefur alltaf verið mjög virkt félag og
notið virðingar meðal almennings og annarra félaga. Allir
Garðbæingar njóta góðs af sjálfboðaliðastarfi kvenfélags-
kvenna, á einn eða annann hátt. Það er gaman og gefandi
að taka þátt í starfi kvenfélaganna og mikill styrkur fyrir
hvert félag að hafa öfluga forystu og fá reglulega fleiri
konur til starfa.

Ég óska félagskonum í Kvenfélagi Garðabæjar og öllum
Garðbæingum til hamingju með 70 ára afmælið og megi
það vaxa og dafna um ókomna tíð, félaginu og samfé-
laginu til heilla.

Dagmar Elín Sigurðardóttir
Forseti Kvenfélagasambands Íslands og fyrrverandi

formaður Kvenfélags Garðabæjar

Afmæliskveðja frá
Kvenfélagasambandi Íslands

Dagmar Elín Sigurðardóttir

Afmælisnefnd 70 ára afmælis kvenfélagsins Kátar konur á jólafundi 2019

Stjórn Kvenfélags Garðabæjar 2022-2023
Gjafabréf til Styrktarsjóðs Garðasóknar afhent

sóknarpresti á tímum veirunnar 4. desember 2020

Samingur undirritaður um Garðaholt af
formanni, bæjarstjóra, og vottað af bæjarritara

og varaformanni kvenfélagsins

Ungar fjallkonur
skrýddust

búningum frá
Kvenfélagi

Garðabæjar og
Kvenfélagi

Álftaness, milli
þeirra er for-
maður Kven-
félags Garða-
bæjar og

menningarfull-
trúi Garðabæjar



Kvenfélag Garðabæjar er 70 ára í ár,
stofnað 8. mars 1953 á Garðaholti.
Vegleg afmælisrit voru gefin út í

tilefni 30 og 50 ára afmæla félagsins.
Í framhaldi af þeim skrifum eru tekin
fyrir starfsárin 2003-2023 og stiklað

á fróðleiksmolum úr fortíðinni.

Félagsstarfið
Markmið Kvenfélags Garðabæjar er
menning og mannúð. Rótgrónar hefðir
eru í starfsemi félagsins, það eru félags-
fundir eru frá október til maí, vorferðir
skipulagðar af ferðanefndum innan-
lands og stundum farið til annarra landa.
Á aðalfundum eru kjörnar konur í stjórn
og ýmsar starfsnefndir t.d. fjáröflunar-
nefnd, 17. júní nefnd, fermingarkirtla-
nefnd, ferðanefnd og skógarnefnd. Fjöldi
áhugverðra aðila hafa komið á félags-
fundi, konum til fróðleiks og skemmt-
unar.

Félagskonum er skipt í hópa er gegna
ýmsum störfum t.d. við undirbúning og
umsjón á félagsfundum og kallaðar sam-
an til ýmsar starfa eins og til fjáraflana
og fyrir 17. júní hátíðarhöldin í bænum.

Konur njóta samveru, of skemmtilegt
um að vera t.d. konukvöld sem eru
fjáröflunarkvöld. Síðastliðin tvö ár hafa
verið félagsstarfi erfið út af covid19.

Stjórn
Í aðalstjórn eru kjörnar fimm konur þ.e.
formaður, varaformaður, ritari, gjaldkeri,
meðstjórnandi og tvær í varastjórn.
Núverandi formaður er Sigurbjörg Helena
Jónasdóttir. Stjórnin sér um öll almenn
störf og samskipti f.h. félagsins. Upp-
stillingarnefnd til stjórnar og nefnda eru
þrjár konur, þannig ein fyrrverandi for-
maður, ein fyrrverandi í stjórn og ein
félagskona.

Okkur vantar að ná til yngri kvenna.
Nokkur íhaldssemi hefur hindrað konur
sem hafa haft áhuga en án búsettu í
Garðabæ er hindrun í lögum félagsins
og ekki tekist að breyta. Vinkonur skil-
greina ekki mörk milli sveitarfélaga sem
hindrun að hittast og koma saman.

Félagsheimilið
Garðaholt

Aðsetur félagsins er í Félagsheimili
Garðaholts sem hefur verið miðstöð
starfsemi félagsstarfsins frá upphafi.
Kvenfélagið hefur í áratugi haft ábyrgð á
rekstri Garðaholts samkvæmt samningi
við Garðabæ sem er meirihluta eigandi
hússins. Bærinn hefur nú tekið við rekstri
Garðaholts.
Áfram hefur kvenfélagið aðstöðu á
Garðaholti fyrir félagsfundi samkvæmt
samningi sem undirritaður var 18. maí
2021 við Garðbæ.

Samskipti
kvenfélaga

Kvenfélag Garðabæjar er eitt af tíu
aðildarfélögun í Kvenfélagasamband
Gullbringu og Kjósarsýslu (KSGK) sam-

band kvenfélaga á Reykjanesskaga og
uppí Kjós, ýmislegt samstarf er þar á
milli og hist við ýmis tækifæri. Kvenfélag
Garðabæjar er einnig aðildarfélag innan
Kvenfélagasambands Íslands (KÍ).

Kvenfélag Garðabæjar tók þátt í landsöfn-
un Kvenfélagasambands Íslands árið
2020 sem fram fór í tilefni 90 ára afmælis
KÍ, seld voru armbönd og súkkulaði.
Safnað var fyrir hugbúnaði sem tengir
ómskoðunartæki víðsvegar um landið
við sérfræðinga á Landspítala Háskóla-
sjúkrahúsi. Þar er mikilvægur gagna-
grunnur sem styður að heilbrigði kvenna
á landinu.

Kynningarstarf
Ýmislegt er get til að kynna starfsemi
félagsins m.a. að halda úti heimasíðu
www.kvengb.is og facebook síðu Kven-

félags Garðabæjar. Birting smáfrétta í
Garðapóstinn er mikilvæg til lesenda um
að kvenfélagið er til staðar í bæjarfélag-
inu. Vefsíða félagsins var endurnýjuð frá
grunni 2022 í umsjón vefstjóra félagins.
Kvenfélag Garðabæjar var fyrst kvenfé-
laga á Íslandi að taka Netið í sína þjón-
ustu með opnun heimasíðu þann 4. nóv-
ember 2003. Þar eru birtar tilkynningar
og fleira m.a. listi yfir styrki og gjafir frá
stofnun félagsins.

Kirkjan
Kvenfélagið hefur átt gott samstarf við
Garðasókn. Til fjölda ára hafa félags-
konur tekið þátt í undirbúningi ferminga
við Vídalínskirkju og Garðakirkju og við
aðventumessu fyrsta sunnudag í aðventu.
Kirtlarnir eru í eigu kvenfélagsins.

Gjafir og styrkir
Frá upphafi starfsemi Kvenfélags Garða-
bæjar hafa konur borið samfélagið fyrir
brjósti. Auðvelt er að lesa gegnum gjafir
og styrki kvenfélagsins helstu vígslur,
opnanir og stórafmæli í samfélaginu.
Ósjaldan kemur félagið að framkvæmd-
um sem má segja að hafi verið meira
afgerandi á fyrri árum heldur er í dag.

Má sjá á www.kvengb.is styrki til Dvalar
og hjúkrunarheimilisins í Holtsbúð, til
Hjúkrunarheimilisins Ísafoldar, tæki til
Heilsugæslunnar, til Hjálparsveitar skáta,
til Tónlistarskólans, tækja til Landspítala
og til kirknanna tveggja með margvís-
legum gjöfum gegnum tíðina sem of
langt mál væri að telja upp hér.

Auk þess eru veittir árlega styrkir til
ýmissa líknarmála. Áður fyrr voru tvö
börn piltur og stúlka á Indlandi styrkt til
náms fram til fullorðins ára. Árlega eru
veittir félagið styrkir til Styrktarsjóðs
Garðasóknar sem er útdeilt í samfélag-
inu til þeirra sem þurfa fyrir jólin.
Haustið 2017 hófst verkefnið „húfu-

prjón“ er nokkra félagskonur tóku sig
saman og hittust á Garðaholti og prjón-
uðu og gáfu leikskólabörnum í Garðabæ
við útskrift.

Spilakvöld
eldri borgara

Kvenfélagið hefur boðið eldriborgurum
til félagsvistar og bingós tvisvar á ári,
þar er tekið vel á móti fólki með serrý og
spilað af fjöri. Auðvita bíður svo veglegt
kaffiborð í skilahléi. Þessi kvöld hafa
verið vel sótt.

Kvenfélag Garðabæjar 70 ára
Menning og mannúð

Ágrip af sögu Kvenfélags Garðabæjar tímabilið 2003-2023

Vorferð á Selfoss árið 2022

Hjól afhent í Ísafold árið 2016

Bekkur afhentur í Silfurtúni árið 2011

Listaverk í mótun á Garðatorgi.
Gjöf frá kvenfélaginu Hattafundur árið 201317. júní á Garðatorgi árið 2022

Fjallkonan 2016

Vorhreinsun 2022



Þorrablótin
Hugmynd að stofnun kvenfélagsins kom
fram á þorrablóti árið 1951. Konur eign-
uðust efni í trog sem verkefni fyrir þorra-
blót og úr varð stofnun Kvenfélags
Garðahrepps. Þorrablót félagsins var
fastur liður á fyrsta laugardegi í þorra
haldin á Garðaholti voru geysivinsæl í
félagslífi íbúa. Jafnframt voru haldin
vinsæl hjónaböll á vegum félagsins.
Vandað var til skemmtiatriða sem oftast
voru heimatilbúin, með trogin full af
dýrindis þorramat á miðjum borðum.
Einnig var fengið utanaðkomandi lista-
fólk til að skemmta og hljómsveit fyrir
dansi. Síðast hélt kvenfélagið þorrablót
á Garðaholti árið 2014.

Skógrækt
Skógrækt er fastur liður í félagsstarfinu
enda sérstök skógarnefnd starfandi.
Fyrsti reiturinn sem félagið fékk var úr
landi Dysja í Garðahverfi, þar gróðursettu
konur og hittust í skógarlautinni í hraun-
inu. Framkvæmd við nýjan Álftanesveg
þrengdi að reitnum, svo félagið gaf
Garðabæ skógarreitinn með skilyrði um
að sett yrði upp söguskilti við reitinn eftir
að framkvæmdum við Álftanesveg lyki.
Í Smalaholti fékk kvenfélagið úthlutað
ræktunarreit frá Skógræktarfélagi
Garðabæjar sem fékk holtið til skógræktar
úr landi Vífilsstaða. Öllum félagasam-

tökum og grunnskólum í Garðabæ var
boðin þátttaka í að klæða bert holtið
skógi með því að fá úthlutað spildu.
Undirtektir voru glæsilegar og vorið
1990 hófst Landgræðsluskógaátak
Skógræktarfélags Íslands sem úthlutaði
trjáplöntum til svæðanna. Mikið líf færð-
ist í holtið við gróðursetningar, kvenfé-
lagskonur voru þar engir eftirbátar
skrýddu reitinn sinn skógi og nutu útiveru
við borðið okkar með kaffi og nesti.
Smalaholtið með sínum yndisskógi er
nú vinsælt útivistarsvæði opið öllum
með stígum og áningarstöðum.

Menningar-
verðlaun

Gaman var þegar kvenfélagið fékk
viðurkenningu fyrir menningarstarfsemi
frá menningar- og safnanefnd Garðabæjar
árið 2018 við athöfn á Garðaholti. Þar

tóku þær Hjördís Árnadóttir formaður
Kvenfélags Álftaness og S.Helena Jón-
asdóttir formaður Kvenfélags Garða-
bæjar á móti viðurkenningum.

Heiðursfélagar
Núverandi heiðursfélagar eru:
Fyrir unnin störf í stjórnum félagsins,
hafa þessar konur verið virkir félagar
alla tíð.

· Greta Håkansson, gerðist félagi 1966.
Greta er listakona, hún hannaði og gaf
kvenfélaginu merki félagsins, sem
karmelsystur í Karmelklaustrinu í
Hafnarfirði saumuðu svo listilega og úr
varð veglegur félagsfáni.

Það var svo séra Bragi Friðriksson
sem helgaði fánann árið 1982.

· Ingibjörg Stephensen, gerðist félagi
árið 1966. Hún starfaði fyrir Kvenfélagið
sem gjaldkeri árin 1975-1980. Hún var
einnig um tíma rekstrarstjóri Garða-
holts.

· Þórdís Katla Sigurðardóttir, gerðist
félagi árið 1966. Hún starfaði í stjórn
félagsins á tímabilinu 1972-1975.

· Kristiana Kristjánsdóttir, gerðist félagi
1970. Hún starfaði í stjórnum félagsins
árin 1976 –1992. Hún var driffjöður í
revíum skemmtinefnda á fundum
félagsins og á þorrablótum.

· Halldóra Salóme Guðnadóttir, gerðist
félagi árið 1974. Hún starfaði fyrir
Kvenfélagið í varastjórn 1981 og
varaformaður árin 1982 – 1987, var
lengi tengill félagsins við Garðasókn.

· Halldóra Jónsdóttir var gerð að
heiðursfélaga árið 2003. Halldóra
gerðist félagi árið 1977. Hún starfaði í
stjórn og hefur meðal annars saumað
altarisdúka í Garðakirkju sem gjöf
kvenfélagsins.

· Sigurlaugu Garðarsdóttir Viborg varð
heiðursfélagi árið 2015 í tilefni 100 ára
kosningaréttur kvenna. Hún gerðist
félagi 1993, hefur verið varaformaður
og formaður. Hún hefur gengt embætti
forseta Kvenfélagasambands Íslands.
Sigurlaug saumaði fallegan telpubúning
árið 2000, fyrir stúlku sem fylgir
fjallkonunni og færir henni blómvönd.

Með kveðju fyrir hönd afmælisnefnd
Kvenfélags Garðabæjar

Erla Bil Bjarnardóttir,
formaður afmælisnefndar

Vorferð í Svarfaðardal 2009

Kvenfélagskonur í Smalaholti árið 2015

Vorferð til Vestmannaeyja 2011

Menningarverðlaun 2018

Þorrablót árið 2011

Fundarsölunefnd árið 2013

Jólafundur í Garðahotli 2022
Kvenfélagskonur í
Edinborg árið 2018

Þorrablótsnefnd 2012
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Ágrip af sögu Kvenfélags Garðabæjar tímabilið 2003-2023
Fróðleikskorn
um Kvenfélag
Garðabæjar
Vissir þú að:

• Kvenfélag Garðahrepps var stofnað 8.
mars 1953 af 45 konum. Nafninu var
breitt í Kvenfélag Garðabæjar árið 1985.

• Félagið hélt fyrstu jólaskemmtunina
árið 1953 fyrir börn á Garðaholti.

• Strax á fyrsta starfsári var farið í
stækkun félagsheimilisins Garðaholts í
samstarfi við hreppinn sem lagði til
byggingarefni samkvæmt samningi en
kvenfélagið framkvæmdina. Eftir
stækkun Garðaholts var það leigt út til
mannfagnaða en Kvenfélagið sá um
rekstur þess.

• „Sóknarnefnd Hafnarfjarðarkirkju
ánafnar Kvenfélagi Garðahrepps fullan
eignar- og umráðarétt á veggjum
Garðakirkju“ afsalsbréf var lesið á
fyrsta aðalfundi kvenfélagsins 2.
febrúar 1954.

• Söfnun var þá hafin með söfnunar-
baukum, einnig bárust veglegar gjafir
til endurbyggingar Garðakirkju.
Garðakirkjan var endurvígð árið 1966.

• Árið 1961 var skipuð leikvalla- og
leiksólanefnd, sem styrkti uppbyggingu
leikvalla. Fjáraflanir voru t.d. sala
jólakorta sem konur gengu með í hvert
hús, basarar o.fl. til kaupa á leiktækjum.

• Hagnaður rekstrar Félagsheimilis
Garðaholts árið 1964 fór í kaup á
leikvallatækjum í Silfurtúni.

• Árið 1973 voru þrír gæsluvellir í
bænum sem kvenfélagið hvatti til og
lagði til leiktæki á vellina.

• Árið 1975 sameinast kvenfélagið og
Lionsklúbbur Garða- og Bessas-
taðahrepps um að ráðast í byggingu
sundlaugar. Stofnaður var sundlaugars-
jóður og seld jólakort fyrir jólin 1976.
Þessi fyrsta sundlaug var staðsett milli
álma við Flataskóla. Sem síðar varð
Ásgarður.

• Kvenfélagið hefur frá 1980 lagt til
fjallkonu við 17. júní hátíðarhöldin í
Garðabæ. Fyrstu árin leigði félagið
búning, en árið 1982 keypti félagið
skautbúning. Félagskonur hafa oftast
skrýðst búningnum og flutt ljóð.

• Árið 1981 beinir félagið þeirri áskorun
til bæjarstjórnar að séð verði til þess að
lögum um grunnskóla sé framfylgt og
komi verið hið fyrsta á kennslu í
heimilisfræðum.

• Afhjúpuð var lágmynd í Garðakirkju í
tilefni 30 ára endurvígslu kirkjunnar,
lágmyndin er af Páli postula eftir
listakonuna Kristjönu Samper. Þá var
sagt að Garðakirkja væri fullbyggð.

• Kvenfélag Garðabæjar gaf listaverkið Í
mótun eftir listakonuna Sigrúnu
Guðmundsdóttur. Afhjúpað 20.
nóvember 1988 við Bæjarskrifstofurnar
í gömlu Sveinatungu, (flutt á inntorg
Garðatorgs 1989 og stendur mót nýju
Sveinatungu). Skúlptúrinn er úr
sedrusvið.

• Sundlaugin Ásgarði var vígð 30.
september 1989, þá afhenti félagið
lyftustól fyrir hreyfihamlaða við laugina.

• Við vígslu Vídalínskirkju 30. apríl
1995 færði kvenfélagið kirkjunni kross
og tvo kertastjaka á altarið. Eftir Pétur
Hjálmarsson silfursmið.

• Minjasafnsnefnd var stofnuð 11.
febrúar 1997, sem fjórar konur störfuðu
í við að safna munum og ræða við fólk.
Gripirnir voru aðallega frá Hofsstöðum.
Settir voru upp sýningarskápar í
anddyri turnsins á Garðatorgi 7 sem vísi
að minjasafni. Gripunum var komið fyrir
í kjallara Klaustursins að Holtsbúð.

• Vatnspósturinn við göngustíginn við
Arnarnesvog er gjöf kvenfélagsins í
tilefni 25 ára kaupstaða afmælis
Garðabæjar.

• Árið 2001 gekkst kvenfélagið fyrir
ráðstefnu haldin í Fjölbrautarskólanum,
þemað „Móðir, kona, meyja – með til
betra lífs“ fjallað var um heilsu og
líkamsrækt kvenna frá ýmsum
sjónarhornum.

• Það má segja að Kvenfélag
Garðabæjar hefur verið í fararbroddi
margra samfélagsmála í Garðabæ s.s.
stækkun Félagsheimilisins Garðaholts,
endurreisn Garðakirkju, uppbygging
leikvalla, búnað til kennslu í
grunnskólum og Tónlistarskólans, til
sundlaugar, Heilsugæslunnar og ekki
síst við 17. júní hátíðarhöld.

Hressar kvenfélagskonur á 17. júní 2016 Kvenfélagskonur ásamt forseta Íslands á Bessastöðum árið 2018

Formenn á aðalfundi KSGK árið 2017

Frá aðalfundi kvenfélagsins 2017

KSKG ganga í Garðabæ árið 2022

Vorferð til Vestmannaeyja 2011

Frágangur eftir árið 2020

17. júní á Garðtorgi 2018

Þrjár vinna saman á 17. júní

Nóvember 2017



Heilsudagar
Fjarðarkaupa

12. an - 04. feb
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GOLFNÁMSKEIÐ
Komdu á námskeið hjá Golfakademíu GKG

Einkakennsla/parakennsla
Hópnámskeið

fyrir byrjendur sem lengra komna
Trackman námskeið

Æfingahópar
Konutímar

Námskeið fyrir eldri kylfinga

Upplýsingar á GKG.is

Nánari upplýsingar:

stefania@gkg.is eða 8587462

Ginger Butterfly Art á Íslandi
opnaði glæsilega vefsíðu sína ásamt

því að opna málverkasýningu á
Sjáland Matur & Veisla föstudaginn

13. janúar sl.

Mun sýningin standa yfir í 6 vikur ásamt
því er hægt að bóka kynningu og sjá
verk sem eru á leiðini eða hægt að kau-
pa frá sömu listamönnum.

Ginger Butterfly Art á Íslandi
Garðbæingurinn, Júlíana Sara Gunnars-
dóttir, er leikkona að mennt og hefur
getið sér gott orðspor sem slík í hinum
ýmsu hlutverkum á undanförnum árum.
Andri Jóhannesson hefur starfað sem

þyrluflugmaður og hljóðtæknimaður
síðastliðin 20 ár og hefur notið mikillar
velgengni á þeim vettvöngum.

Júlíana Sara og Andri kynntust Mark
Laing málverkasala á Alicante vorið
2022 fyrir algjöra tilviljun en sú vinátta
þróaðist fljótlega í samstarf þar sem
Mark rekur fyrirtækið Ginger Butterfly
og selur málverk frá hinum ýmsu hæfi-
leikaríku listamönnum. Hann vildi víkka
söluna út fyrir Bretlandseyjar og Spán,
þar sem hann hefur getið sér frábært
orðspor. Júlíana og Andri kynntu sér fljót-

lega listina á Íslandi og fannst þeim vanta
samskonar list hingað og var þetta því
kjörið tækifæri til að kynna Íslendingum
fyrir þessari list.

Málverkin sem þau eru að selja eru
margbrotin listaverk sem henta vel inn á
glæsilega staði hvort sem það eru
fyrirtæki eða heimili.

Myndir og nánari upplýinsgar er hægt að
nálgast gegnum netfangið list@ginger-

Hugskot Ráðgjöf og Sjáland Matur & Veisla
kynna glæsilega myndlistarsýningu á veitingastað Sjálands

Mark Laing málverkasala

Andri og Júlíana Sara

Arthit Pansuay

butterflyart.is eða steindor@hugskot.is
eða í síma: Steindór 780-0051 / Andri
843 3282

Ginger Butterfly Art - Ísland
* Facebook = https://www.facebook.
com/gingerbutterflyarticeland
* Instagram = https://www.instagram.
com/gingerbutterflyart_iceland/

Virut Panchabuse
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WWW.LIFSHLAUPID.IS

ÓLYMPÍUFJÖLSKYLDA ÍSÍSæktu appið!

1.-21. febrúar

GRUNNSKÓLA-
KEPPNI

VINNUSTAÐA-
KEPPNI

FRAMHALDSSKÓLA-
KEPPNI

EINSTAKLINGS-
KEPPNI

Lífshlaupið
þín heilsa – þín skemmtun

Lífshlaupið er heilsu- og hvatningarverkefni Íþrótta- og Ólympíu-
sambands Íslands sem höfðar til allra aldurshópa. Í Lífshlaupinu
eru landsmenn allir hvattir til þess að huga að sinni daglegu
hreyfingu og auka hana eins og kostur er þ.e. í frítíma, vinnu, í
skóla og við val á ferðamáta. Skrá má alla hreyfingu ef hún nær
minnst 30 mínútum samtals á dag hjá fullorðnum og minnst 60
mínútum samtals á dag hjá börnum og unglingum.

Skráðu þig og liðið þitt til leiks, sæktu appið og skemmtu þér við
að bæta heilsuna!



Þorrablót Stjörnunnar var haldið hátíð-
legt í TM-höllinni í Garðabæ á sjálfan
bóndaginn, 20. janúar. Uppselt var að
blótið eins og endranær en um 900
manns mættu. Boðið var upp á alvöru
þorramat frá Jóa í Múlakaffi og svo var
auðvitað létt, ,,aumingjaborð”, eins og
það er kallað af súra liðinu, fyrir þá sem
vilja ekki þorramatinn.

Landsþekktir skemmtikraftar mættu og
skemmtu gestum og má þar meðal ann-
ars nefna stórStjörnuna Pál Óskar og að
sjálfsögðu mætti Garðbæjardrottningin,
Birgitta Haukdal, sem var í miklu stuði.
Hljómsveitin Bandmenn héldu svo uppi
fjörinu fram eftir nóttu. Ekki má gleyma
að minnast á þá Magga diskó og feðgana
Hrafnkell Pálmarsson og Pálmar Hrafn-
kelsson, sem fara ávallt á kostum á
Stjörnublótinu.

Þorrablótsnefnd Stjörnunnar vill koma á
framfæri þakklæti til allra þeirra sem
aðstoðuðu við að gera Stjörnublótið eins
glæsilegt og raun bar vitni og einnig
þeim sem mættu og tóku þátt í gleðinni.
Takk fyrir okkur. Sjáumst að ári liðnu,
hvaða klisja er það!

Mögnuð stemmning á þorrablóti Stjörnunnar
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Íþrótta- og Ólympíusamband Íslands
stendur ár hvert í febrúar fyrir
Lífshlaupinu, sem er heilsu- og

hvatningarverkefni sem höfðar til
allra landsmanna. Skráning er þegar
hafin inn á lifshlaupid.is og nú er um
að gera fyrir vinnustaði, framhalds-,
og grunnskóla eða einstaklinga að

skrá sig til keppni. Lífshlaupið
verður síðan ræst þann 1. febrúar
n.k. og stendur keppnin yfir í þrjár

vikur, en í tvær vikur fyrir grunn- og
framhaldsskóla.

Lífshlaupið var fyrst hleypt af stokkun-
um árið 2006, en þúsundir Íslendinga
hafa tekið þátt í verkefninu ár hvert. Í
Lífshlaupinu er keppt í fjórum flokkum,
vinnustaðakeppni, framhaldsskólakeppni,
grunnskólakeppnin. Einstaklingkeppnin
er í gildi allt árið.

Hrönn Guðmundsdóttir og Linda
Laufdal starfsmenn ÍSÍ halda utan
um verkefnið og þær voru spurðar að
því hvert markmiðið væri með Lífs-
hlaupinu? „Í Lífshlaupinu eru allir
landsmenn hvattir til þess að huga að
daglegri hreyfingu sinni og auka hana
eins og kostur er í frítíma sínum, í vinnu
eða skóla og við val á ferðamáta. Í
ráðleggingum Embættis landlæknis um
hreyfingu er börnum og unglingum ráð-

lagt að hreyfa sig í minnst 60 mínútur á
dag og fullorðnum í minnst 30 mínútur á
dag,“ segir Hrönn.

Fólk áttaði sig í Covid
hvað hreyfing og góð
heilsa er mikilvæg

Það eru 16 ár síðan fyrsta Lífshlaupið
var haldið, hefur það undið upp á sig
á síðustu árum? ,,Þátttaka í Lífshlaup-
inu hefur bara vaxið undanfarin ár. Í
Covid (2020 og 2021) jókst hins vegar
þátttaka í Lífshlaupinu til muna, þarna
fattaði fólk hvað hreyfing og góð heilsa
er mikilvæg,” segir Linda.

Það má alltaf finna
flöt á þátttöku

En hverjir eru það sem taka þátt í
Lífshlaupinu? ,,Það geta í rauninni allir
tekið þátt í Lífshlaupinu og gaman að
segja frá því að félög eldri borgara og
börn á leikskólum eru farin að taka þátt.
Það má alltaf finna flöt á þátttöku. Það
er skemmtilegast ef sem flestir geta og
vilja vera með. Mörg fyrirtæki og skólar
eru með Lífshlaupið á dagskrá á hverju
ári. Það er orðið fast í dagatalinu og
frábær byrjun á nýju ári,” segir Linda.

Þátttaka skapar góðan anda á
vinnustöðum og í skólum

Og Lífshlaupið skapar oft mikla
stemmningu innan vinnustaða og
skóla og eða á milli þeirra, lands-
menn eru að setja smámetnað í þetta?
,,Já, heldur betur. Lífshlaupið saman-
stendur af grunnskólakeppni fyrir
fimmtán ára og yngri sem stendur yfir í
tvær vikur, framhaldsskólakeppni fyrir
16 ára og eldri sem stendur yfir í tvær
vikur og vinnustaðakeppni sem nær yfir
þriggja vikna tímabil í febrúar. Auk þess
er einstaklingskeppni í gangi þar sem
allir geta tekið þátt og skráð niður dag-
lega hreyfingu sína allt árið. „Allir lands-
menn geta tekið þátt, hver á sínum fors-
endum. Vinnustaðir, skólar og einstak-
lingar eru hvattir til að taka þátt og nota
þannig tækifærið til að efla líkama og sál
með því að hreyfa sig daglega. Einnig
skapar þátttaka góðan anda á vinnu-
stöðum og í skólum landsins,“ segir
Hrönn.

Keppast við að hreyfa
sig við hvert tækifæri

En þetta snýst fyrst og fremst um að
láta landsmenn hreyfa sig og vekja
athygli á mikilvægi hreyfingar – ekki
keppni í raun nema þátttakendur vilji
krydda þetta aðeins? ,,Helsti ávinning-
inn er að vinnustaðir og skólar landsins
keppast við að hreyfa sig við hvert

tækifæri. Dæmi eru um að hópar mynd-
ist á vinnustöðum og nýti hádegin til
göngu, hlaupa, hjólreiða eða annarrar
hreyfingar. Víða eru settar upp keppnir
innan vinnustaða, t.d í tröppuhlaupi,
göngur, keppni í armbeygjum, reipitogi
og öðrum skemmtilegum leikjum. Eins
hef ég heyrt að á meðan á átakstímabil-
inu stendur sé margt um manninn í
kvöldgöngum og hlaupum í mörgum
bæjarfélögum landsins til þess að ná í
30 mínúturnar sínar,” segir Linda.

Hreyfing eykur hreysti
og bætir lífsgæði

Og það er mikilvægt fyrir landsmenn
að stunda góða hreyfingu sér til heilsu-
bótar og það er aldrei of seint að
byrja? ,,Grunnmarkmið átaksins hefur
ekkert breyst frá árinu 2006, sem er að
fá landsmenn til að huga að sinni daglegu
Hreyfingu. Rannsóknir sína að hreyfing
gegnir lykilhlutverki fyrir heilsu og vel-
líðan. Regluleg hreyfing hægir á öldrun
og minnkar líkurnar á lífsstílstengdum
sjúkdómum. Hreyfing eykur hreysti og

bætir lífsgæði. Það er ljóst að nú er
mikilvægara sem aldrei fyrr að huga vel
að heilsunni og stunda reglulega hreyf-
ingu. Mikilvægt er að finna sér hreyfingu
við hæfi og það sem höfðar til hvers og
eins. Lífshlaupið er kjörið hvatningar-
átak í átt að bættri heilsu,“ segir Hrönn en
það er hægt að skrá sig og byrja hvenær
sem er á meðan átakið stendur yfir.

En hvað þurfa landsmenn að hreyfa
sig mikið á hverjum degi eða hversu
oft í viku til að uppfylla skilyrði land-
læknis um hreyfingu? ,,Samkvæmt
ráðleggingum Embættis landslæknis þá
eiga börn að hreyfa sig allavega 60
mínútur á dag og fullorðnir 30. Dagleg
hreyfing gerir öllum gott en fyrir börn og
unglinga er það nauðsynleg fyrir eðli-
legan vöxt, þroska og andlega vellíðan.
„Öll börn og unglingar ættu að hreyfa sig
í minnst 60 mínútur daglega og er
kröftug hreyfing sem reynir á beinin

sérstaklega mikilvæg fyrir kynþroska og
á kynþroskaskeiði fyrir beinmyndun og
beinþéttni,” segir Linda.

Hjartað þarf að pumpa örlítið
Og þetta þurfa ekki að vera nein átök
eða hvað? ,,Nei alls ekki, hjartað þarf
að pumpa örlítið og þá er talað um
meðal erfiða hreyfingu, t.d rösk ganga,
skokk, sund, hjól ofl. Í vinnustaðakeppn-
inni má skrá alla miðlungserfiða eða
erfiða hreyfingu sem stunduð er utan
vinnutíma,” segir Hrönn og Linda bætir
við: „Til þess að fá einn dag skráðan þarf
að hreyfa sig að lágmarki í 30 mínútur
sem skipta má upp í nokkur skipti yfir
daginn, t.d. 10-15 mínútur í senn. Hreyf-
ingin ætti að vera eins fjölbreytt og
mögulegt er til að efla sem flesta þætti
hreysti, þar á meðal afkastagetu hjarta-
og æðakerfis, lungna, vöðvastyrk, liðleika,
viðbragð og samhæfingu.
Mikilvægt er að finna sér hreyfingu við
hæfi og það sem höfðar til hvers og eins.
Lífshlaupið er kjörið hvatningarátak í átt
að bættri heilsu.“

Fljótlegt og einfalt að skrá sig
Og skráning er hafin og þið hvetjið að
sjálfsögðu alla að taka þátt? ,,Það er
bæði fljótlegt og einfalt að skrá sig til
leiks inn á vef verkefnisins, lifshlaupid.is,
og stofna aðgang ef hann er ekki til
þegar. Síðan þarf að finna vinnustaðinn
sinn og annað hvort stofna nýtt lið með
vinnufélögunum eða ganga í lið sem
þegar hefur verið stofnað. Og þá er bara
að byrja að hreyfa sig og skrá það. Í
anda almenningsíþrótta er leikurinn
byggður upp með það að markmiði að
framlag hvers og eins telji. Ef starfs-
maður skráir einn dag þá telur það. Skrá
má alla hreyfingu sem nær minnst 30
mínútum samtals á dag hjá fullorðnum
og minnst 60 mínútum samtals á dag
hjá börnum og unglingum. Bara muna
að skrá heilar 30 mín, 29 mínútur telja
ekki sem dagur,” segja þær Hrönn og
Linda að lokum.
Og nú er bara að skrá sig á: lifshlaupid.is

Lífshlaupið

Það geta allir tekið þátt í Lífshlaupinu

Tilbúnar í Lífshlaupið! F.v. Linda og Hrönn hvetja
alla Landsmenn til að taka þátt í Lífshlaupinu

Þessir flottu krakkar fengur viðurkenningu fyrir þátttöku Í Lífshlaupinu í fyrra

Fundarboð aðalfundar Kvenfélags Garðabæjar 2023
þann 7. febrúar 2023

Boðað er til aðalfundar Kvenfélags Garðabæjar á Garðaholti
þriðjudaginn 07.02.2022 kl.19:00

Dagskrá fundarins er venjuleg aðalfundarstörf:
Ársskýrsla 2022
Fundargerð síðasta félagsfundar
Ársreikningur Kvenfélagsins
Umræður eða fyrirspurnir
Reikningar félagsins bornir undir atkvæði
Tillögur stjórnar

Hlökkum til að sjá sem flestar kvenfélagskonur

Vinsamlega skráið ykkur á fundinn hér á vefsíðunni okkar
https://kvengb.is/dagskra/ og fer þá pósturinn beint til ritara.

Greiðið í heimabankann eða við komu á fundinn.
Ef þú ert ekki með tölvu má hringja í ritar

Guðrúnu Eggertsdóttur gsm 698-9359
og bóka sig hjá henni.

Kosið verður í aðalstjórn og varastjórn
Kosið verður í nefndir fyrir árið 2023-2024
Kosning tveggja skoðunarmanna reikninga 2023-2025
Kosning þriggja kvenna í uppstillingarnefnd 2023-2025
Önnur mál

Kær kveðja
Fh.stjórn Kvenfélags Garðabæjar,
S.Helena Jónasdóttir formaður

Flottar veitinga 1.500 kr.
Stjórn sér um fundinn

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

Twitter.com/Gardapostur
Instagram.com/Gardaposturinn



Við leggjum metnað okkar í að veita faglega og
umfram allt persónulega þjónustu.

Garðatorgi 7 • 210 Garðabær
Sími 544 8989 • cpa@cpa. is • www.cpa. is

1.-21. febrúar

Hreyfing skiptir máli – tökum þátt í Lífshlaupinu
og stuðlum að bættri heilsu fyrir okkur öll

VERTU MEÐ! SKRÁÐU ÞIG Á
WWW.LIFSHLAUPID.IS

Þjónustuðmiðstöð

Íþróttamiðstöðvar

Stapahrauni 8 · 220 Hafnarfirði
Sími 554 5454

Skeiðarási 3 · 210 Garðabæ
Sími 565 8096



Hreint ál úr íslenskri orku

iltu inna á
er s rirt ki

ársins í su ar
Þökk sé hreinni íslenskri orku skilur álið okkar eftir
sig eitt minnsta kolefnisspor í heimi. Framtíðin er
spennandi í álframleiðslu á Íslandi og mun fram-
þróun grænnar álframleiðslu hafa raunveruleg áhrif
á útblástur gróðurhúsalofttegunda á heimsvísu.

Við erum að leita að metnaðarfullu og duglegu fólki
af öllum kynjum í fjölbreytt og vel launuð störf.
Norðurál leggur áherslu á heilsusamlegt, öruggt og
ánægjulegt starfsumhverfi í nágrenni Reykjavíkur.
Velkomin í hópinn!

Nánari upplýsingar á nordural.is


