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Leiðari
Undanfarin ár hefur rekstur Hveragerðisbæjar
gengið vel og að jafnaði skilað jákvæðri niðurstöðu. Samhliða hefur tekist að viðhalda og
byggja upp þá þjónustu sem bænum ber að
veita bæjarbúum auk ýmissar viðbótar þjónustu sem þykir rétt og sjálfsagt að veita þótt
hún sé ekki lögbundin og það þrátt fyrir að
veruleg fjölgun hafi orðið á íbúum.
Ljóst er að það verður einhver halli á rekstri
bæjarsjóðs á árinu 2020 en þó ekki þannig að
nein vandræði skapist af enda skuldastaðan
vel undir viðmiðunarmörkum. Með samstilltu
átaki allra bæjarfulltrúa og starfsmanna bæjarins hefur tekist að setja saman fjárhagsáætlun
fyrir árið 2021 þar sem gert er ráð fyrir örlitlum
afgangi sem er ótrúlegur árangur í því árferði
sem við upplifum þessa dagana. Þrátt fyrir
þetta er ekki um að ræða neinn niðurskurð að
heitið geti í þjónustu við bæjarbúa og áfram
verður unnið að t.d. viðbyggingu við grunnskólann, lagfæringum á sundlaugarhúsinu
o.fl. Einnig verður haldið áfram við að lagfæra
götur og göngustíga og leitast við að auka fjölbreytni í framboði á útivistarmöguleikum t.d.
með svonefndri vetrarbraut.
Þegar þetta er ritað eru yfir 200 íbúðir í byggingu eða á undirbúningsstigi í Hveragerði. Þetta
er stórt hlutfall í nánast öllum samanburði.
Ekkert lát er á eftirspurn eftir íbúðarhúsnæði
svo að ekkert bendir til annars en að íbúafjölgun muni halda áfram að vera nokkuð hröð
á næstu misserum. Í slíku árferði er mikilvægt
að halda mjög vel á spilunum í rekstri bæjar-

félagsins og gæta að því að uppbygging innviða sé nægilega hröð til að ekki verði brestur
í þjónustunni.
Uppbygging á iðnaðar- og geymsluhúsnæði
gengur vel í Vorsabæ fyrir neðan þjóðveg. Þar
munu vonandi skapast aukin atvinnutækifæri
með tímanum. Nóg framboð er á lóðum á
þessu svæði og tækifærin því mikil fyrir ný og
eldri fyrirtæki að koma sér vel fyrir. Þá standa
vonir til að framkvæmdir við færslu á Suðurlandsvegi neðan Hveragerðis muni hefjast
innan tíðar. Verður væntanlega byrjað á að
tengja Sunnumörkina yfir Varmá og við veginn
út í Gljúfurholt. Við það opnast m.a. tækifæri til
að halda áfram uppbyggingu Hveragerðis fyrir
austan Varmá þótt það sé ekki endilega á dagskrá alveg á næstunni enda möguleikar enn
miklir á uppbyggingu og þéttingu byggðar í núverandi bæjarstæði. Með færslu Suðurlandsvegar opnast mikil tækifæri til að byggja upp
þjónustu á lóðum í grennd við veginn og hafa
aðilar þegar sýnt því áhuga.
Deiliskipulagið í landi Friðarstaða er komið
á lokastig eftir mikið og gott samráð við íbúa
og verður væntanlega hægt að úthluta lóðum
þar á næsta ári, bæði undir íbúðir og snyrtilega
atvinnustarfsemi eins og t.d. ferðaþjónustu.
Tækifæri Hveragerðis eru mjög mikil á því sviði
og ferðaþjónustan mun vonandi blómstra að
nýju á næstu misserum. Atvinnuleysi hefur
raunar verið minna í Hveragerði en víða annarsstaðar þrátt fyrir erfiðleika í ferðaþjónustu
og er það jákvætt.

Fjölmargir hafa orðið að vinna heimavið
undanfarna mánuði og höfum við mörg hver
lært á nýja tækni í því sambandi. Ljóst er að
sú tækni og aðferðarfræði er komin til að vera
sem er bæði jákvætt fyrir bæjarfélagið sem
góðan stað til að búa á og ekki síður fyrir umhverfið vegna færri ferða til og frá vinnu.
Umhverfismál eru ávallt ofarlega á stefnuskrá bæjarstjórnar og verður haldið áfram að
vinna að þeim og er þá bæði átt við að minnka
sóun, mengun og önnur neikvæð umhverfisáhrif og einnig að bæta og fegra umhverfið.
Fyrir hönd D-listans í Hveragerði óska ég lesendum gleðilegra jóla og hamingjuríks nýs árs.

Eyþór H. Ólafsson
Forseti bæjarstjórnar Hveragerðis

Forsíðumyndin

NOTALEG
SAMVERA
Nú getur þú keypt gjafabréf
á Hótel Örk í netverslun okkar

Forsíðumyndin er tekin af
Pétri Reynissyni í garði hans
og konu hans Áslaugar Einarsdóttur að Lyngheiði 1 í
Hveragerði. Garðurinn er
margverðlaunaður og þykir með þeim
fegurri á landinu.
Pétur er skrúðgarðyrkjumeistari og
hefur starfað sem slíkur um árabil. Auk
þess lærði hann ljósmyndun í Santa Barbara í Californíu. Pétur hefur nokkrum
sinnum sýnt ljósmyndir sínar opinberlega
og síðast í garðinum að Lyngheiði síðastliðið sumar.

Kynntu þér málið
á hotelork.is
Sími 782 9399
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Áfram Hveragerði - framtíðin er okkar!
Nú þegar árinu 2020 fer senn að ljúka er
gott að horfa yfir farinn veg og draga saman
hvað dreif á daga Hvergerðinga og hjá Félagi
sjálfstæðismanna í Hveragerði. Árið hefur
sannarlega verið lærdómsríkt að öllu leyti
en mikil vinna og metnaður var lögð í það að
halda upp dagskrá og starfi sem hefur verið
með heldur óhefðbundu sniði þetta árið.
Sá siður er á vikulegu fundahaldi félagsins
að hvern laugardagsmorgun milli kl 10:30
og 12:00 taka á móti gestum einn aðili úr
meirihluta bæjarstjórnar Hveragerðisbæjar
og einn aðili úr stjórn sjálfstæðisfélagsins og
oft eru þar gestir á ferð. Gestir laugardagsfundanna hafa meðal annars verið: Áslaug
Arna Sigurbjörnsdóttir, Páll Magnússon,
Þórdís Kolbrún R. Gylfadóttir, Ásmundur
Friðriksson, Jón Gunnarsson, Vilhjálmur
Árnason, Brynjar Níelsson og Sigurður
Ingi Jóhannsson. Eru þessir morgunfundir
hryggjarstykkið í félagsstarfinu og hafa verið
það í áratugi.
Aðalfundur sjálfstæðisfélagsins var haldinn 12. febrúar síðastliðinn og voru eftirtaldir
kjörnir í stjórn; Ingibjörg Zoëga ( formaður ),
Smári Björn Stefánsson (varaformaður), Geir
Guðjónsson (gjaldkeri) Thelma Rós Kristinsdóttir (ritari), Andri Svavarsson (meðstjórnandi), Laufey Sif Lárusdóttir (varamaður) og
Birkir Sveinsson (varamaður).
Vegna Covid-19 þá þurftum við, eins og
allir, að aðlaga starf okkar að þessum nýju
og óþekktu aðstæðum og hófum við því
að streyma laugardagsfundum félagsins á
Teams alla laugardagsmorgna á milli 10:30

og 11:30 og hefur það fundaform gefist mjög
vel og fólki þótt gott að geta haldið starfinu
áfram í þessari mynd í stað þess að leggjast
í dvala. Vert er að geta þess fundir félagsins
eru öllum aðgengilegir þvert á alla pólitík.
Að vera hluti af Félagi sjálfstæðismanna í
Hveragerði er afar gefandi og við erum afar
stoltir Hvergerðingar og stolt af stöðu Hveragerðis. Hveragerði er vaxandi bæjarfélag,
sem sífellt heldur áfram að styrkja stöðu
sína. Sést það glögglega í umfangsmiklum
byggingarframkvæmdum og uppbyggingu á
öllum sviðum bæjarfélagsins, fjölgun í hópi
ánægðra Hvergerðinga, fjölbreyttu atvinnulífi og góðri þjónustu sem leidd er áfram af
kjörnum bæjarfulltrúum.
Á nýja árinu höldum við ótrauð áfram
okkar vikulegu laugardagsmorgunfundum,
hvort sem þeim verður streymt á internetinu

eða við hittumst í eigin persónu, og viljum
við hvetja alla til þess að fylgjast með dagskrá fundanna á Facebook síðu félagsins
(D-listinn í Hveragerði) og taka þátt í þessu
skemmtilega og gefandi starfi.
Fyrir hönd Félags sjálfstæðismanna í
Hveragerði og Asks, félags ungra sjálfstæðismanna í Hveragerði óskum við öllum Hvergerðingum gleðilegra jóla og farsældar á
komandi ári.

Ingibjörg Zoëga,
formaður Félags
sjálfstæðismanna í Hveragerði
Laufey Sif Lárusdóttir,
formaður Asks, félags ungra
sjálfstæðismanna í Hveragerði

Við óskum
Hvergerðingum
gleðilegrar hátíðar
Lögmenn Pacta búa yfir víðtækri reynslu og þekkingu á flestum sviðum
lagaumhverfis einstaklinga, fyrirtækja, sveitarfélaga og stofnana.
Með samræmdu upplýsingakerfi og nútíma samskiptalausnum hafa
lögmenn Pacta einstakan aðgang að reynslu og sérþekkingu annarra
lögmanna á 14 starfsstöðvum um allt land.
Jón Páll Hilmarsson, lögmaður og Reynir Þór Garðarsson, lögmaður.

Bæjarfulltrúar D-listans, Bryndís, Eyþór,
Aldís og Friðrik, senda Hvergerðingum og
öðrum lesendum Bláhvers óskir um gleðileg
jól og farsæld á komandi ári. Þökkum
ánægjulegar samverustundir og gott samstarf
á þessu sérkennilega ári sem nú er að líða.

Pacta lögmenn I Austurvegi 4 I 800 Selfoss I Sími 440 7900
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Umhverfisvæni garðyrkjuog blómabærinn
Eitt og annað hefur gerst hjá okkur Hvergerðingum í umhverfismálum á líðandi ári.
Það sem ber þó hæst er að sköpuð var garðyrkjudeild innan bæjarins og ráðinn var frábær garðyrkjufræðingur sem heitir Kristín
Snorradóttir. Mjög flott skref að mínu mati
því ef bæjarfélagið vill standa undir nafni
sem blóma- og garðyrkjubær þá verðum við
að standa okkur í þeim efnum enda sjáum
við strax árangur af vinnu deildarinnar víða
um bæinn. Garðyrkjudeildin hefur til dæmis
unnið að merkingu og umhirðu hverfisverndaðra trjáa í bænum en þau tré eru í
aðalskipulagi metin með einstakt umhverfisgildi. Stefnt er að því að öll hverfisvernduðu
trén verði merkt sérstaklega svo íbúar og
aðrir vegfarendur geti kynnt sér sögu þeirra
og sérstöðu .
Vinir Fossflatar er fallegt samfélagsverkefni sem stjórnað er af garðyrkju- og
skrúðgarðyrkjufólki sem býr hér í bæ og
hefur það markmiði að breyta Fossflötinni í
lystigarð með alls kyns beðum og fallegum

gróðri. Íbúar hafa verið mjög duglegir að
koma og hjálpa okkur að vinna í garðinum
og eru þessir dagar auglýstir á síðu sem ber
nafnið Vinir Fossflatar sem og á Hvergerðingasíðunni á Facebook og geta allir sem
vettlingi geta valdið komið og verið með. Í
sumar var skeifan í garðinum tekin og skipt
var um gróður í henni ásamt því að skipt var
um jarðveg. Markmiðið er að gera fallegt
beð í brekkunni sem snýr í átt að Reykjafossi.
Markmiðin eru mörg hjá þessum flotta hópi
og eitt af þeim er nýtt svið sem sett verður
upp í garðinum næsta sumar og því ber að
fagna. Ég vil fá að nota tækifærið og þakka
innilega öllum þeim sem hafa komið að
þessu verkefni fyrir frábært starf.
Við Hvergerðingar höfum á undanförnum
árum staðið mjög framarlega í flokkun á
sorpi og þar af leiðandi var leitað til okkar til
að taka þátt í samstarfsverkefni með Samtökum sunnlenskra sveitarfélaga (SASS)
sem styrkt er af Erasmus+ áætluninni og ber
nafnið Crethink. Þrjú önnur lönd taka þátt í

þessu verkefni, Danmörk, Ítalía og Slóvenía
og vinnur hvert land með mismunandi viðfangsefni og áskoranir en sömu aðferðafræðina sem felur í sér að virkja hagsmunaaðila, sem í okkar tilfelli erum við íbúarnir.
Áskorun okkar er að reyna að finna leiðir
til að draga úr óflokkuðum heimilisúrgangi
og koma á hringrásarkerfi með allt að engri
sóun eða „Zero Waste“. Starfshópinn skipa
þau Kolbrún Vilhjálmsdóttir, Sigríður Kristjánsdóttir og Anton Tómasson ásamt undirritaðri. Verkefnisstjórar eru þær Ingunn Jónsdóttir á vegum SASS og Elísabet Björney Lárusdóttir, ráðgjafi í umhverfismálum. Markmið vinnunnar er að fá alla Hvergerðinga til
að draga úr óflokkuðum heimilisúrgangi og
finna leiðir til að þurfa ekki að henda, heldur
gefa hlutum framhaldslíf því þannig færumst
við í átt að hringrásakerfi. Gangi þessi vinna
vel hjá okkur getum við jafnframt orðið fyrirmynd annarra bæjar- og sveitafélaga sem
vilja fara í sömu vegferð. Á komandi ári
munum við kynna þetta verkefni betur fyrir
ykkur bæjarbúum en ef þið viljið skoða það
nánar er hægt að lesa sér til á síðunni www.
crethink.eu (þar sem einnig er hægt að skrá
sig á póstlista) og á Facebook síðu verkefnisins: https://www.facebook.com/co.creative.
re.thinking
Einnig langar mig að minnast á lýsinguna
sem sett var undir Hamarinn og á tröppurnar
upp hjá Dynskógunum en það var mikið og
flott verkefni, eins voru göngustígar malbikaðir víða og áfram mætti lengi telja. Já það
er líf og fjör og verkefnin ólík og misjöfn og
hvergi verður lát á næstu árin enda bærinn
okkar í miklum vexti.
Ég óska ykkur öllum góðra og gleðilegra
jóla. Njótið vel samvista með ykkar fólki um
hátíðarnar.

Bryndís Eir Þorsteinsdóttir ,
bæjarfulltrúi og formaður
umhverfisnefndar Hveragerðis.
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Betri tíð
Kæru vinir!
Það eru bjartari tímar framundan.
Óhætt er að segja að ekki veiti af, enda
hefur skammdegið sjaldan virst svartara en
undanfarna mánuði. Næstu daga birtir hins
vegar til þegar daginn fer að lengja á ný og
hátíð ljóss og friðar gengur í garð.
Það eru þó ekki aðeins jólaljós sem loga
glatt þessi dægrin. Við sjáum líka skínandi
bjart ljós við enda ganganna í heimsfaraldrinum sem hefur snert líf okkar allra undanfarna
mánuði. Fréttir af nýjum bóluefnum blása
okkur von í brjóst um að lífið verði brátt betra.
Að innan tíðar getum við aftur faðmast og
glaðst saman, áhyggjulaus í góðra vina hópi.
Árið hefur hins vegar sannarlega reynst
mörgum þungt. Sumir hafa misst atvinnu,
aðrir misst heilsuna og enn aðrir misst ástvini. Öllum þeim sem eiga nú um sárt að
binda votta ég mína dýpstu samúð.
Þolinmæði og þrautseigja við erfiðar aðstæður eru sannarlega ekki sjálfgefin. Ég vil
því nýta tækifærið og þakka ykkur öllum fyrir
að hafa sýnt þolgæði og seiglu í áskorunum
undanfarinna mánaða. Samheldni og samstaða þjóðarinnar vekur hjá mér aðdáun og
stolt.

Líklega þarf þó lítið að fræða Hvergerðinga
um framsýni, seiglu og þor. Bærinn er og hefur alla tíð verið í sífelldri sókn, hvort sem litið
er til Tívolísins og Eden á árum áður, sköpunarkraftsins í lista- og veitingafólki bæjarins
í dag eða stöðugs reksturs rótgróinna stofnana og fyrirtækja. Það er alltaf sönn ánægja
að keyra niður Kambana og njóta matar,
menningar og náttúru á heimsmælikvarða í
Hveragerði.
Ég trúi því statt og stöðugt að það muni
alltaf borga sig að hugsa og framkvæma
stórt. Í sumar fengu Íslendingar að njóta
alls þess sem stórhuga frumkvöðlar hafa
byggt upp í bænum. Eftir því sem líður á nýtt
ár munu erlendir gestir okkar gera slíkt hið
sama, þegar blómleg ferðaþjónusta tekur við
sér á nýjan leik.
Sterk staða ríkissjóðs við upphaf faraldursins gerði okkur kleift að ráðast í umfangsmestu efnahagsaðgerðir Íslandssögunnar til
varnar fólki og fyrirtækjum og til að tryggja
öfluga viðspyrnu fyrir Ísland. Þegar þar að
kemur verður viðsnúningurinn hraður, okkur
öllum til heilla.
Að þessu sögðu vil ég óska Hvergerðingum öllum gleðilegra jóla og farsældar á kom-

Múrþjónusta Helga Þ. ehf.

✆

893 2429
896 4757

Gleðileg jól

andi ári. Þó jólahaldið verði ólíkt því sem við
eigum að venjast er mikilvægt að hafa hugfast hvað mestu máli skiptir. Gæði samverustundanna eru eftir allt saman dýrmætari en
fjöldi veislugesta.
Með kærleika og bjartsýni að vopni teljum
við svo saman niður í betri tíð.

Bjarni Benediktsson,
fjármála- og efnahagsráðherra.

Bygg
bræður

Óskum Hvergerðingum og
nærsveitamönnum gleðilegra jóla og
farsældar á komandi ári.
Þökkum viðskiptin á árinu sem er að líða.
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Jólahugvekja
Hvað í veröldinni er ég að gera hér? Hversu
oft hefur þú spurt þig þessarar spurningar
á þessu ári? Af því þú varst ekki þar sem þú
ætlaðir að vera. Ekki í vinnunni, í skólanum, í
ræktinni, í sundlauginni, í sólarlandaferðinni,
heldur bara heima. Allir alltaf heima og það
reynir á.
Það er án efa að bera í bakkafullan lækinn
að tala um óvenjulega eða jafnvel fordæmalausa tíma. En við gerum það samt og við
skulum gera það áfram, tala um þessa sameiginlegu reynslu okkar allra, að hafa orðið
fyrir því að lífi okkar var kollvarpað án þess
að við hefðum nokkuð um það að segja. Við
erum öll í sorgarferli má segja af því að líf
okkar eins og við þekkjum það og eins og við
höfðum skapað það sjálf að svo miklu leyti
sem það er hægt, var tekið frá okkur.
Í jólaguðspjallinu hittum við fyrir fólk sem
alveg áreiðanlega spurði sig sömu spurninga. Unga stúlkan María ætlaði sér örugglega ekki að verða ófrísk utan hjónabands
með öllum þeim flækjum og þeirri skömm
sem fylgdi því hlutskipti á þessum tíma. Jósep ætlaði sér heldur ekki að feðra barn sem
unnusta hans átti allt í einu von á, ógift. Lífi
þeirra beggja var kollvarpað án þess að þau
hefðu nokkuð um það að segja. Við eigum
svo margar fallegar myndir af atburðinum
sem gerðist í fjárhúsinu í Betlehem þar sem
litla barnið kom í heiminn, en þetta voru
auðvitað óboðlegar aðstæður. Engin ljósmóðir, ekkert hreint rúm eða ábreiður, engin
mænudeyfing og enginn úr stórfjölskyldunni
til þess að uppörva og leiðbeina nýbökuðu
foreldrunum svo eitthvað sé nefnt. Hversu

oft ætli þau hafi spurt sig “hvað í veröldinni er ég að gera hér? Hvernig varð líf mitt
svona?”
Hirðarnir úti í haga, þeir sem fyrstir fengu
að heyra fréttirnar voru heldur ekki þar sem
þeir höfðu ætlað sér að vera. Hirðarnir voru
meðal þeirra lægst settu í samfélaginu, í raun
á jaðri samfélagsins, útskúfaðir. Það er alveg
áreiðanlegt að það er enginn sem lætur sig
dreyma um virðingarsnautt líf á jaðrinum. En
góðu fréttirnar komu fyrst til þeirra.
“Við gerum þetta eins og í fyrra” sagði enginn aldrei árið 2020. Og því er það þannig að
um leið og við syrgjum og söknum “gamla
lífsins”, fyrir covid, þá fer það ekkert á milli
mála og við skynjum það líka að í þessum
langdregnu og þungu aðstæðum felst líka
tilboð um að fara að gera hlutina á annan
hátt, horfast einlæglega í augu við okkur sjálf
og lífsmáta okkar, hraða og neysluhyggju
sem hefur ekki alltaf góð áhrif á margt af því
sem skiptir mestu máli í lífinu eins og heilsu
okkar, tengsl okkar við þau sem standa okkur næst, jörðina og umhverfi okkar allt. Saga
Maríu og Jóseps er saga af því hvernig þau
tóku ákvörðun um það að taka aðstæðum
eins og þær voru. Þau ákváðu að takast á við
tilveru sína eins og hún birtist jafnvel þótt
ekkert væri eins og til hefði staðið og láta sér
ekki á sama standa. Þetta má líka kalla seiglu
sem margir vilja meina að sé eitt af orðum
ársins 2020. Að halda út. Það er aðdáunarvert um leið og það er hversdagslegt: þetta
höfum við öll þurft að gera.
Og svo er það blessað jólabarnið. Barnið
sem á helgri jólanótt liggur í jötunni var fætt

á óheppilegum tíma við óboðlegar aðstæður. Það fæddist inn í tilveruna eins og hún átti
ekki að vera: Þetta barn er tilboð um óvænta
niðurstöðu og góða niðurstöðu í þínu lífi og
lífi okkar allra. Barnið í jötunni er staðfesting
þess að þú ert ekki ein, ekki einn í lífinu,
hvernig sem allt veltist. Guð er kominn til þín
í litlu barni til þess að vera alltaf hjá þér, líka
þar sem þú vildir ekki vera og valdir ekki að
vera. Kannski einkum þar er Guð með þér.
Jólahátíðin verður ekki eins og vant er og að
einhverju leyti ekki eins og þú hefðir sjálf/
ur kosið. En mikið er nú gott að jólin koma
hvernig svo sem allt veltist í veröldinni. Megi
Guð gefi þér og þínum gleðilega og innihaldsríka jólahátíð.
Ninna Sif Svavarsdóttir,
sóknarprestur í Hveragerði

Það er margt í boði í bænum okkar þó að
dagskráin sé með breyttu sniði í ár. Það er
tilvalið að skoða jólaljósin og skreytingarnar í
bænum, taka þátt í leikjum og hafa gaman saman.
Snjall jólaratleikur fyrir alla fjölskylduna í Lystigarðinum. Opinn allan desember.
Jólagluggar – jóldagatal Hveragerðisbæjar og jólaleikur fjölskyldunnar í desember.
Jólaljósa og –skreytingakeppni á meðal bæjarbúa. Takið þátt og kjósið á hveragerdi.is.
Viðtöl við jólasveinana birtast á síðu Hvergerðinga, daginn áður en þeir koma til byggða.
Bæjar – quiz verður í streymi sunnudaginn 13. des. kl. 16.
Jólapeysudagur í Hveragerði 15. desember.
Jólahúfan 2020 – hönnunarsamkeppni. Skil á jólahúfu er fyrir 21. des. á bókasafnið.
Jólatónleikarnir; Hvergerðingar syngja inn jólin á Skyrgerðinni – í beinu streymi heima í
stofu 18. des. kl. 20:30. Hljómsveitina skipa Halldór Smárason, Heimir Eyvindarson, Sigurgeir
Skafti Flosason, Stefán Ingimar Þórhallsson og Magni Ásgeirsson. Á meðal söngvara verða
Magni Ásgeirsson, Lay Low, Unnur Birna Björnsdóttir, Rakel Magnúsdóttir og fleiri.
- Jólasveinar úr Reykjafjalli keyra um bæinn og gleðja bæjarbúa sunnud. 20. des. kl. 17-18.
- Flugeldasýning HSSH frá Hamrinum á gamlárskvöld kl. 21:30.
-

Sjá nánari upplýsingar um alla viðburðina á heimasíðu bæjarins, www.hveragerdi.is en
vegleg verðlaun frá þjónustufyrirtækjum í bænum eru fyrir alla keppni og leiki.
Fylgist vel með tilkynningum á facebook og á heimasíðu bæjarins, www.hveragerdi.is
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Þjónustuaðilar
í bænum taka
vel á móti gestum og
bæjarbúum á aðventunni.
Einnig eru vinnustofur,
gallerí og markaðir
opnir sem tilvalið er
að heimsækja.

Njótið aðventunnar og hafið það gott saman.
Gleðileg jól!

Jóhanna M. Hjartardóttir,
menningar og frístundafulltrúi

SJÁLFSTÆÐISFÉLAG HVERAGERÐIS

Útivistarmöguleikar Hvergerðinga
Útivistarmöguleikar okkar Hvergerðinga
hafa tekið miklum framförum á síðustu
árum. Mikið hefur verið lagt í ýmiss konar
stígagerð fyrir gangandi og hjólandi bæði
innanbæjar og í okkar nánasta umhverfi.
Meðfram Hamrinum er kominn gífurlega
vel upplýstur og flottur stígur sem hægt er
að ganga á upp að Skífu, en sú gönguleið er
eflaust orðin ein vinsælasta gönguleið Hvergerðinga í dag. Stígurinn úr Dalnum og upp í
Reykjadal er orðinn að breiðgötu, enda fara
um hann í venjulegu árferði tugþúsundir erlendra og innlendra ferðamanna. Stígurinn
í hlíðum Reykjafjalls var endurgerður fyrir
nokkrum árum sem heilsustígur með
fjölbreyttum
æfingatækjum.
Vilji fólk svo ekki ganga
eða hjóla þessa hefðbundnu stíga þá
leynast stígar víðsvegar um fjöllin
og dalina í
kringum okkur.
Einnig
hafa
farið
fram
miklar endurbætur á reiðstígum innan
sveitarfélagsins og bæst hafa
við
undirgöng
undir þjóðveginn á
tveimur stöðum sem
nýtast ríðandi, gangandi
og hjólandi og þannig hefur
öryggi vegfarenda batnað til muna.
Gönguskíðabraut
Bæjarráð hefur samþykkt að fela Sporinu að
hanna, leggja og kynna Vetrarstíg í Hveragerði frá janúar og út mars 2021. Með tilkomu sérstakrar brautar á skógræktarsvæðinu inni í Dal verður til alveg nýr möguleiki
til iðkunar fjölbreyttrar útivistar yfir vetrar-

mánuðina og hentar stígurinn fólki á gönguskíðum, hlaupandi og hjólandi.
Frisbígolfvöllur
Síðasta sumar bættist svo við enn ein nýjungin í Hveragerði þegar Frisbígolffélag
Hveragerðis setti upp glæsilegan 9 holu
frisbígolfvöll í skógræktinni undir Hamrinum í samstarfi við Hveragerðisbæ, nokkur
fyrirtæki í bænum og Skógræktarfélag
Hveragerðis. Hafa frisbígolfspilarar margir
haft það á orði að hér sé um að ræða einn
skemmtilegasta frisbígolfvöll landsins.
Útivistarsvæðið undir Hamri
Til framtíðar litið þá eru möguleikarnir nánast óendanlegir hvað varðar útivistarmöguleika
hér í Hveragerði.
Á næsta ári
verður hafist
handa
við
skipulag útivistarog
íþróttasvæðis undir
Hamrinum.
Verður leitað
til
Hvergerðinga um hugmyndir að því sem
þið sjáið fyrir ykkur á
þessu svæði. Alls konar
hugmyndir hafa verið nefndar eins og til dæmis körfuboltavöllur, svæði fyrir brettapalla, tæki til útiæfinga
og meðfram Hamrinum væri hægt að útbúa
flotta fjallahjólabraut svo eitthvað sé nefnt.
Stígur meðfram bökkum Varmár
Unnið er að gerð deiliskipulags meðfram
Varmá. Þar er gert ráð fyrir gríðarlega fallegum göngustíg sem mun liggja frá Lysti-

garðinum og alla leið að Baulu. Þetta er
kostnaðarsöm framkvæmd sem mun vafalaust taka nokkur ár í framkvæmd en að því
loknu þá verður þessi stígur án efa einn fallegasti göngustígur okkar Hvergerðinga og
þó víðar væri leitað. Ofar við Varmá er svo
gert ráð fyrir ýmiss konar uppbyggingu og sé
ég fyrir mér að þar verði til dæmis hægt að
byggja íþróttalýðskóla eða einhvers konar
íþróttahótel, enda býður þetta svæði upp
mikla möguleika. Stutt er í Hamarshöllina,
golfvöllinn, hesthúsahverfið, sundlaugina,
Varmána og svo allar gönguleiðirnar sem
hér hafa verið taldar upp.
Ég hvet Hvergerðinga til að nýta sér þá fjölbreyttu útivistarmöguleika sem eru í boði í
bænum okkar. Það er hollt og gott að fara
út að ganga bæði fyrir líkamlega og andlega
heilsu. Að lokum vil ég óska lesendum Bláhvers og Hvergerðingum öllum gleðilegra
jóla og farsældar á komandi ári.

Friðrik Sigurbjörnsson
bæjarfulltrúi og formaður Menningar-,
íþrótta- og frístundanefndar.

Jólaopnun hjá Almari bakara
24. desember
25. desember
26. desember
27. desember
28.-30. des.
31. desember
1. janúar

kl. 9-12
Lokað
Lokað
Lokað
kl. 7-18
kl. 9-13
lokað

Óskum Hvergerðingum og
öðrum viðskiptavinum okkar
gleðilegra jóla og farsældar
á komandi ári um leið og við
þökkum ánægjuleg samskipti á
árinu sem er að líða.
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Matseld Grundarheimilanna
verður í Hveragerði
Árið 2019 ákvað stjórn Grundar að fenginni
tillögu frá framkvæmdastjórn að skoða
breytingar á fyrirkomulagi eldamennsku
Grundarheimilanna þriggja. Í dag er allur
matur Grundar undirbúinn í Mörk og sendur
þaðan á Grund og hér í Hveragerði er eldað
fyrir heimilisfólk á Ási. Með byggingu nýs
eldhúss og borðsalar að Ási í Hveragerði
er endanlegt markmið að allur matur fyrir
Grund og Mörk verði undirbúinn í Ási og
sendur til heimilanna í Reykjavík.
Mannauður Grundarheimila
Öllum starfsmönnum eldhúsanna beggja
í Reykjavík, Mörk og Grund, var sagt upp
störfum og reynt að finna þeim önnur störf
hjá heimilunum. Sumir fengu vinnu áfram í
eldhúsi á meðan aðrir færðu sig yfir í önnur
störf. Tilkynningar voru sendar á viðeigandi
stéttarfélög í þessu efni, þó svo að fjöldi uppsagna væri ekki svo mikill að lög um hópuppsagnir hafi átt við.
Hagræðing í rekstri
Matseldin verður með þeim hætti að maturinn verður tekinn til í viðeigandi bakka eða
ílát, ásamt meðlæti og öðru því sem þarf og
fulleldaður á hverjum stað fyrir sig þ.e. fluttur til Reykjavíkur og fulleldaður í Mörk og á
Grund. Þessi leið var valin til að hagræða í

rekstri heimilanna þriggja, minnka verulega
matarsóun og bæta enn frekar gæði matarins sem við bjóðum upp á. Með vönduðum
undirbúningi og nánu samstarfi við okkar
góða fólk sem vinnur í eldhúsunum þremur
verður þetta skemmtilegt og krefjandi verkefni. Við gerum ráð fyrir að fyrsti flutningur
matar fyrir Grundarheimilin frá Ási verði í
febrúarmánuði 2021. Yfirmaður í eldhúsi
Grundarheimilanna verður Eyjólfur K. Kolbeins.

nýs borðsalar í Ási. Salurinn er risinn vestan
við Ásbúð. Nýtt anddyri mun tengja nýja
borðsalinn við gamla húsið. Núverandi matsalur verður tekinn undir eldamennsku og
annan undirbúning matseldar og sendingar
til Reykjavíkur. Nýi borðsalurinn rúmar allt
að 70 manns. Fyrir utan borðsalinn verður
hellulögð stétt til suðurs þar sem hægt
verður að sitja útivið og njóta veðurblíðunnar í Hveragerði. Nýi borðsalurinn verður
vígður fyrir heimilismenn í Ási í febrúar nk.

Nýr borðsalur í Ási
Nú er verið að leggja lokahönd á byggingu

Með jólakveðju,
Gísli Páll og Alda.

Jólamaturinn á Ási
Þar sem nú er verið að stækka og breyta
eldhúsinu á Ási, dvalar- og hjúkrunarheimili
þótti okkur gaman að fá að vita hvað væri á
boðstólum fyrir heimilismenn um jólin. Það
er síðan rétt að geta þess að það eru mun
fleiri en heimilismenn sem þess njóta þar
sem Hveragerðisbær kaupir allan heimsendan mat af Ási og ætti sá hópur að geta hlakkað til jólanna miðað við þessar kræsingar.
Á Ási er smákökubakstur umfangsmikill
fyrir jólin en um 1200 stk í tegund er bakað
af spesíum, vanilluhringjum, súkkulaðibitaog engiferkökum. „Síðan bökum við nokkra
fermetra of hvítri og brúnni randalínu“ segir
Eyjólfur K. Kolbeins sem er yfirmatreiðslumeistari á Ási. „Að sjálfsögðu sjóðum við
niður rauðrófur, heimalagað rauðkál og
brúnkál. Gröfum graflax eða silung fyrir
jólahlaðborðið og lögum sósur með því allt
þetta og meira til er síðan á jólahlaðborðinu
sem í boði fyrir heimilismenn í desember.
Kvöldmaturinn á aðfangadag er steiktur
lambahryggur og rauðvínssoðinn ham-
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borgarhryggur, rósakál, gljáðar gulrætur,
heimalagað rauðkál, brúnaðar kartöflur og
góð púrtvínssósa. Ábætirinn er svo ananastriffle. Kvöldkaffið er síðan heitt súkkulaði
með þeyttum rjóma, smákökur, konfekt og
randalína.
Jóladagur hefst með súkkulaði með þeyttum rjóma, rúnstykki með marmelaði, osti og
vínarbrauði.
Í hádeginu eru boðið uppá hlaðborð með
hangikjöti, sviðasultu, harðfiski, síld, flatbrauði, laufabrauði rúgbrauði, kartöflum og
jafningi. Í eftirmiðdaginn á jóladag er rjómaterta, smákökur og kaffi. Um kvöldið er svo
jólahangikjöt með öllu tilheyrandi.
Á gamlárskvöld er síðan boðið uppá
steiktan kalkún, ferska grænmetisblöndu,
steinseljukartöflur kalkúnasósa og Bessastaðafrómas. Alls konar ljúffengt góðgæti er
síðan í boði á nýársdag einnig.
Jólunum er síðan slúttað með jólaballi
fyrir heimilismenn, starfsfólk og börn þeirra.
Þar koma jólasveinar, skemmta og færa ball-

gestum góðgæti og síðan er drukkið súkkulað með rjóma og fólk gæðir sér á allskona
gúmmelaði sem eldhúsið töfrar fram.
Það er ljóst að við getum horft með tilhlökkun til efri áranna vitandi það að á Ási er
vel hugsað um heimilisfólk og aðra sem þess
njóta í mat og drykk.

SJÁLFSTÆÐISFÉLAG HVERAGERÐIS

Það þarf heilt þorp til
að ala upp eitt barn
Í Hveragerði eru starfræktir tveir leikskólar,
grunnskóli og frístundaskóli. Þessa skóla
sækja um sex hundruð börn frá 12 mánaða
upp í 16 ára alla virka daga vikunnar, stóran
hluta ársins.
Við getum sagt að börnin okkar hafi verið
í skóla lífsins þetta árið
Skólastarf á árinu hefur verið með öðrum
hætti en nokkru sinni fyrr. Nemendur, foreldrar og starfsfólk skólanna hefur ekki
farið varhluta af því og hafa allir þessir hópar
staðið í ströngu. Þetta ár hefur verið okkur
öllum lærdómsríkt og áður en við vitum
af þá verður þetta liðið hjá og eftir standa
minningarnar. Veiran hefur haft mikil áhrif
en hún hefur líka kennt okkur svo margt. Að
taka ekki alla hluti sem sjálfsagða. Að geta
ekki alltaf knúsað alla þá sem okkur langar
að knúsa, að geta ekki farið og gert allt sem
okkur langar til og svo framvegis. Mér finnst
þetta vera mikilvæg reynsla, þó að hún hafi
oft tekið verulega á okkur öll.
Biðlistar leikskólanna
Í upphafi árs var ákveðið að sumarlokun
yrði á báðum leikskólum yfir mitt sumarið.
Aðlögun nýrra nemenda hófst í ágúst og

stóð fram í október. Núna í desemberbyrjun
standa biðlistar leikskólanna tveggja þannig
að öll börn fædd fram að miðjum nóvember
2019 hafa fengið pláss. Vonir standa til um
að öll börn fædd á árinu 2019 komist inn í
byrjun næsta árs, þá rúmlega 12 mánaða.
Rífandi gangur í byggingu á nýrri álmu við
grunnskólann
Það hefur ekki farið fram hjá Hvergerðingum
að nú er að rísa ný álma við grunnskólann.
Álman stendur á miðri Skólamörkinni, frá
skólanum og yfir í Lystigarðinn við Fossflöt.
Bygging þessi verður tekin í notkun á næsta
skólaári með sex nýjum skólastofum. Þessi
kærkomna viðbót við húsnæði grunnskólans mun því ekki eingöngu nýtast innan dyra
heldur einnig auka aðstöðu nemenda til
útikennslu til viðbótar við útistofuna í skógræktinni undir Hamrinum.
Bungubrekka - frístundahús
Um 80 börn sækja frístundahúsið Bungubrekku. Nemendum í 1.-4. bekk gefst kostur
á að dvelja í frístundaheimilinu Skólaseli
sem er í húsnæði Bungubrekku, alla virka
daga eftir að skólahaldi lýkur. Þar geta þau
tekið þátt í fjölbreyttu félags- og tómstunda-

starfi. Auk þess hafa eldri nemendur skólans
aðgang að Félagsmiðstöðinni Skjálftaskjóli
á þriðju- og fimmtudögum, allt í Bungubrekku. Þetta árið hefur frístundahúsið tekið
á sig nýja og skemmtilega mynd innanhúss, í
skipulagi og síðast en ekki síst í aukinni samveru með börnunum.
Jólakveðjur með ósk um gleði og farsæld á
komandi ári.

Alda Pálsdóttir, formaður fræðslunefndar.

Við sendum Hvergerðingum
öllum hugheilar jóla- og
nýárskveðjur með þökk fyrir
árið sem er að líða.

Hátíðarkveðja,

Arnon

PIZZA & BRUGGHÚS
s: 483 3030 / Breiðamörk 2 / Hveragerði

9

BLÁHVER JÓLABLAÐ 2020

Annáll ársins 2020
Þegar ég sat fyrir ári síðan og rifjaði upp atburði ársins 2019 var ég full af bjartsýni og
tilhlökkun vegna komandi árs. Árið 2020 –
nýr áratugur að hefjast á öld sem við mörg
hver ólumst upp við að væri fjarlægur og
nær því óhugsandi áfangi. Þegar búið er að
skrifa ártöl í hundrað ár og öll hefjast þau
á 19.. þá finnst manni það einhvern veginn
fjarstæðukennt að eiga allt í einu að venja
sig við að hefja öll ártöl á 20…. En við erum
löngu orðin vön og nú vitum við að þau börn
sem eru að fæðast í dag munu rita 21.. í ártölum á sinni ævi. Tíminn líður og það hraðar
en við oft óskum eftir.
En fyrir ári síðan var ég sem sagt full af
bjartsýni og tilhlökkun. En skyndilega brast á
með alheimsfaraldri.
Hér í Hveragerði var höggið þungt í fyrri
bylgju faraldursins. Þá sýndu Hvergerðingar
úr hverju þeir eru gerðir og umvöfðu þá sem
misstu ástvini með kærleika og samúð. Við
þessar óraunverulegu aðstæður var kveðja
bæjarbúa að leiðarlokum til vina sinna og
nágranna ógleymanleg. Ég mun ávallt líta á
það sem eina af mínum miklu gæfum í lífinu að ég skuli fá að tilheyra þeim hópi sem
byggir bæinn okkar.
Það er ánægjulegt að alltaf skuli fleiri bætast
í hópinn. Ríflega 80 manns hafa bæst í hóp
Hvergerðinga á árinu og eru Hvergerðingar
nú 2.781. Það er dýrmætt að finna að þeim
líkar flestum vel í bæjarfélaginu. Það er talað
um hversu vel er tekið á móti nýjum íbúum
og það er ykkur að þakka, kæru bæjarbúar. Það að hér skuli fólk heilsast á götum
úti, brosa og kinka kolli til nágranna sinna,
bjóða nýtt fólk velkomið í félög sem hér eru
starfandi og taka fagnandi á móti hverjum
nýjum íbúa segir mest um ykkur. En með
svona íbúum byggist upp bæjarbragur og
staðarandi sem eftir er tekið. Þess vegna, tel
ég, er Hveragerði á toppnum þegar spurt er
um ánægju fólk varðandi bæjarfélagið sem
það býr í. Einstakur árangur sem náðst hefur
undanfarin ár.
Þrátt fyrir samkomutakmarkanir hefur nú
samt ýmislegt gerst í Hveragerði á árinu.
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Engum ætti að dyljast þær gríðarmiklu framkvæmdir sem nú eru í gangi. Framkvæmdir
eru hafnar eða um það bil að hefjast á ríflega tvö hundruð íbúðum. Byggingakrana
ber víða við himin og íbúðir eru byggðar út
um allan bæ enda víða verið að þétta byggð.
Ljóst er því að enn mun bætast í flokk bæjarbúa á næstu misserum.
Mestu snjóþyngsli sem elstu menn muna
eftir hér í bæ lögðust yfir bæinn okkar í byrjun árs. Snjómoksturstæki voru öll virkjuð
og hafðist samt ekki undan. Snjór í götum
náði fólki í mitti með tilheyrandi blindbyl og
ófærð. Vonandi sjáum við ekki svona veður
aftur í bráð. Sumarið aftur á móti var sólríkt og gott. Íslenskir ferðamenn flykktust til
Hveragerðis og gárungarnir höfðu á orði að
meira líf væri á Breiðumörkinni heldur en á
Laugaveginum þegar best lét. Veitingahúsin,
blóma- og garðplöntusalar og listafólk löðuðu til sín gesti og enn bætist í þá flóru.
Utanvegahlaupið Hengill Ultra hefur fest sig í
sessi sem árlegur viðburður og í sumar mátti
helst líkja umgjörð hlaupsins við suðrænni
slóðir. Breiðamörkin stappfull af
fólki sem flatmagaði á hverjum
auðum bletti og fjörið var áþreifanlegt. Hátíðahöld voru annars með
öðru sniði og lágstemmdari en við
eigum að venjast. Sumardagurinn
fyrsti bauð upp á streymistónleika
og bílabíó sem var frábær tilbreyting.
Blómstrandi dagar voru felldir niður
enda mannfjöldi á þeim með þeim hætti
að illa samræmist fjöldatakmörkunum.
Sýningar í Listsafninu voru fjölsóttari en oft
áður enda ljóst að staðsetning Hveragerðisbæjar hentar ákaflega vel fyrir helgarbíltúra
af höfuðborgarsvæðinu eins og við höfum
reyndar lengi upplifað.
Árið var ekki síst nýtt til að búa í haginn
fyrir komandi tíma. Viðbygging við grunnskólann rís og endurbætur eiga sér stað við
búningsklefa sundlaugarinnar. Göngustígar
hafa verið lagðir og aðrir malbikaðir. Unnið
er að byggingu yfir vélbúnað Hamarshallar

en þar var einnig lagt nýtt gervigras á árinu.
Glæsilegt bílastæði á Árhólmum var opnað
og þar hefur einnig risið nýtt þjónustuhús.
Skyndilega er aðstaðan þar orðin framúrskarandi og ljóst að nú verður litið á dalinn
með allt öðrum hætti en áður. Nú munum
við fyrir alvöru gera okkur grein fyrir þeirri
útivistarperlu sem þarna er að verða til. Inni
í Dal sjáum við líka hversu mikla framtíðarsýn þarf að hafa til að stunda skógrækt en
fyrstu trén á þessu svæði voru
gróðursett í kringum 1990 eða
fyrir 30 árum.
Það er gaman að því hversu
öflugir íbúar eru í sjálfboðaliðastörfum hvort sem það er í
hinum ýmsu félagastörfum
eða með þátttöku í ruslatínslu, gróðursetningu á vegum
Skógræktarfélagsins eða með
þátttöku í störfum í Lystigarðinum.
Það er með samstilltu átaki allra sem við
búum til gott bæjarfélag. Þar höfum við hér í
Hveragerði dottið í lukkupottinn.
Ég sendi ykkur öllum bestu óskir um gleðilega jólahátíð og farsæld á komandi ári.
Þakka ánægjulegar samverustundir og gott
samstarf á árinu sem er að líða.

Aldís Hafsteinsdóttir
bæjarstjóri.
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Skipulagsmál í Hveragerði 2020
Skipulags- og mannvirkjanefnd Hveragerðis
fjallaði um mörg mál á líðandi ári. Þrjú bera
þar hæst, deiliskipulag við Varmá, hugmyndasamkeppni og í framhaldi deiliskipulagsvinna á lóðum Heilsustofnunar NLFÍ og
svo deiliskipulag í Hlíðarhaga.
Deiliskipulag við Varmá, frá lystigarðinum við Fossflöt norður fyrir Friðarstaði
er stærsta mál nefndarinnar á þessu ári.
ASK arkitektar ásamt Landslagi hafa unnið
að málinu frá því í fyrra í góðu samráði við
nefndina og aðra viðeigandi aðila. Íbúafundur var haldinn um málið þann 8. janúar
sl. þar sem nokkrar tillögur voru kynntar
íbúum. Leist fundarmönnum almennt vel á
það sem var búið að gera og hefur nefndin
unnið að málinu allt þetta ár. Í stuttu máli
má segja að fyrir ofan Varmá I og II verða líklegast 3 – 5 lóðir fyrir atvinnustarfsemi. Fyrst
og fremst verslunar- og þjónustustarfsemi
ásamt því að á ákveðnum lóðum verður
leyfð hótelstarfsemi. Við úthlutun þessara
lóða þarf að vanda til verka, þetta svæði er

einstakt og þangað þarf að veljast starfsemi
sem er hreinleg og veldur ekki óþægindum
vegna lyktar, hávaða eða óþrifnaðar. Fyrir
neðan Varmá I og II verða síðan íbúðalóðir,
bæði einbýlishús og svo parhús, jafnvel raðhús. Þessi hús munu standa á afar fallegum
stað og verða lóðirnar eflaust mjög eftirsóttar. Einnig ber að nefna að hannaður verður
göngustígur frá Fossflöt upp fyrir Baulufoss.
Með aðgengi fyrir alla að hluta til, eftir því
sem það er hægt. Einnig verður skoðað með
hvaða hætti verður hægt að gera gömlu rafstöðina við Varmá aðgengilega og jafnvel
þannig að hægt verði að dvelja þar um stund
og njóta útsýnisins.
Mikil áform hjá HNLFÍ
Heilsustofnun Náttúrulækningafélags Íslands er með mikil áform um uppbyggingu
suðaustarlega í fallega bænum okkar. Þar er
verið að undirbúa deiliskipulag sem gerir ráð
fyrir allt að 100 íbúðum í fyrsta áfanga sem
verða líklega ætlaðar 55 ára og eldri, með

Gleðileg jól

og takk fyrir viðskiptin á árinu

svipuðu fyrirkomulagi varðandi þjónustu og
fleira sem er í dag við Lækjarbrún. Samhliða
þessu verða byggðir upp aðrir þjónustuþættir eins og sundlaugaraðstaða, líkamsrækt
og þess háttar sem kemur til með að geta
þjónustað þessar nýju íbúðir, væntanlega
ásamt þeim eldri. Þetta eru spennandi tímar
fyrir HNLFÍ og okkur öll sem búum í Hveragerði og vonandi sjáum við framkvæmdir
fara af stað á næsta ári.
Að lokum vil ég nefna breytingu á deiliskipulagi við Hlíðarhaga. Þar hefur samþykktum íbúðum verið fjölgað úr 27 í 45 og
er tilgangurinn með þessum breytingum að
koma til móts við óskir um minni og ódýrari íbúðir. Þar með aukast möguleikar ungs
fólks til að koma sér upp sínu fyrsta þaki yfir
höfuðið hér í bæ, á feikn fallegum stað. Gera
má ráð fyrir að byggingarframkvæmdir hefjist á næsta ári.
Gísli Páll Pálsson,
formaður skipulags- og
mannvirkjanefndar Hveragerðis.

Óskum Hvergerðingum
og nærsveitamönnum gleðilegri
jóla og farsældar á komandi ári.
Þökkum viðskiptin á árinu
sem er að líða.

Starfsmenn
Leiktækja og sport

Austurmörk 19, Hveragerði.

Gagnheiði 55, Selfossi - Sími 422 4040
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Rauðar rósir alltaf vinsælastar
Sigurður Ingimarsson í Brúarhvammi segir frá
Flestir sem dvelja í Hveragerði hafa tekið eftir
afar reisulegu húsi sem blasir við þegar leiðin
liggur að Sundlauginni Laugaskarði. Húsið er
háreist, tignarlegt, umlukið trjám og minnir um
margt frekar á íbúðarhús í Ölpunum heldur en
íbúðarhúsnæði í litlum bæ á norðlægum slóðum. Þetta hús heitir Fagrihvammur. Búseta og
rekstur gróðrarstöðvar í Fagrahvammi markar
upphaf byggðar í Hveragerði.
Þegar gengið er áfram yfir Varmá áleiðis að
Sundlauginni í Laugaskarði tekur við manni
gata til hægri með nokkrum húsum. Fyrsta
húsið tilheyrir Hveragerðisbæ en önnur hús við
götuna tilheyra Ölfusi. Annað húsið þar í röðinni er Brúarhvammur. Þar hafa hjónin Guðrún
Jóhannesdóttir og Sigurður Ingimarsson búið í
57 ár. Við erum komin til að ræða við Sigurð
um sögu Fagrahvamms og ekki síður um sögu
fjölskyldunnar og forfeðranna sem byggðu
bæinn.
Sá möguleika undir Kömbum
Sigurður Sigurðarson (1871-1941) frá Draflastöðum í Fnjóskadal var fyrsti búnaðarmálastjóri Íslands. Embætti sem var mikils metið og
án vafa ígildi ráðherrastöðu í dag. Sigurður var
einn af þeim frammámönnum í íslensku samfélagi sem lét til sín taka svo um munaði í aðdraganda lýðveldisstofnunar, þegar verkefnin
á Íslandi voru óþrjótandi. Hann hafði mikinn
áhuga á garðrækt og var frumkvöðull á sviði
ylræktar á Íslandi. Sigurður aðstoðaði heimamenn hér á svæðinu við stofnun Mjólkurbús
Ölfusinga í Hveragerði. Í þakklætisskyni fékk
hann landskika úr landi Vorsabæjar. Sjálfur
keypti hann síðan nokkra hektara til viðbótar
og átti þá orðið talsvert land í Hveragerði. Hér
sá Sigurður möguleika á þessu þá óbyggða
svæði undir Kömbum þar sem jarðhitinn var
óþrjótandi.
Börn Sigurðar og Þóru Sigurðardóttur konu
hans voru fjögur. Ingimar, garðyrkjubóndi í
Fagrahvammi. Helga Sigurðardóttir sem er

í dag þekktust fyrir matreiðslubókina Matur
og drykkur sem enn skipar öndvegissess á íslenskum heimilum. Ragna rak blómaverslunina Flóru í Reykjavík og síðar garðyrkjubýlið
að Kjarri í Ölfusi. Páll rak greiðasölu í Fornahvammi í Borgarfirði og í Varmahlíð í Skagafirði en bjó síðan á Kröggólfsstöðum í Ölfusi.
Allt harðduglegt fólk enda vant vinnusemi frá
blautu barnsbeini.
Sigurður ásamt syni sínum Ingimar sem
þá var ungur maður byggði hús við Varmá
og saman reistu þeir feðgar fyrstu garðyrkjustöðina hér í Hveragerði og nefndu hana Fagrahvamm. Þetta var árið 1929 og Hveragerðisbær var ekki enn orðinn til.
Heita vatnið var bylting
Sigurður Ingimarsson sem nú býr í Brúarhvammi er barnabarn Sigurðar búnaðarmálastjóra. Hann er sonur Ingimars og konu hans

Mynd tekin af Fagrahvammi 1930. Ljósmyndari: Magnús Ólafsson
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Emilíu Friðriksdóttur frá Súðavík. Honum segist
svo frá: „Ég er fæddur árið 1941. Við vorum
fjögur systkinin, ég og systur mínar, Þóra, sem
bjó í Grófargili í Skagafirði, Sigrún sem bjó í
Reykjavík og Gerður sem býr í Sandgerði. Þóra
og Sigrún er látnar. Ég fæddist hér í Fagrahvammi og hef búið alla ævi hér á þessum reit.
Hér var hagstætt að stofna garðyrkjubýli. Það
var alltaf velgja hér niðurfrá við Varmá. En það
var algjör bylting þegar borað var hér eftir heitu
vatni með Gullbornum svokallaða en hann var
handsnúinn og hafði áður verið í Öskjuhlíðinni.
Faðir minn hafði lært garðyrkju erlendis og
þar á meðal í Þýskalandi. Eitt sinn var vinur
hans þýskur í heimsókn og dvaldi hann í nokkra
daga. Þá leit húsið í Fagrahvammi allt öðruvísi
út en það gerir í dag. Sá þýski kom með góðar
hugmyndir að endurbótum á húsinu sem farið
var eftir sem án vafa skýrir hið miðevrópska útlit sem á húsinu er.
Gott að alast upp í Hveragerði
Það var gott að alast upp í Hveragerði eftirstríðsáranna. Bærinn var fámennur og allt var
með öðrum brag en við þekkjum í dag. Ég átti
hér marga góða vini og við lékum okkur saman
strákarnir. Sumir af mínum bestu vinum ólust
einnig upp á garðyrkjustöðvunum svo við áttum margt sameiginlegt. Ég man að við gengum
oft upp í Kamba og upp á Hellisheiði þar sem
bresku hermennirnir höfðu haft fjölmennar
bækistöðvar. Þá voru þar ruslahaugar og rústir
sem þeir höfðu skilið eftir. Það var spennandi
fyrir unga drengi að róta þar í eftirhreytunum í
von um að finna tóm skothylki eða annað eftirsóknarvert dót. Við veiddum líka oft í Varmá
en áin var á þeim tíma full af áli. Ég man hvað
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og hjá skrattanum sjálfum. Þar með festist
þessi skringilega nafngift við þetta hús, þar
sem margir Hvergerðingar hafa búið í gegnum
tíðina.

Gerður, Þóra, Sigrún, Ingimar, Sigurður og Emilía í garðinum í Fagrahvammi.

okkur fannst erfitt að veiða álinn því hann vafði
sig í kringum steina svo það var vonlaust að ná
honum upp. Það var í raun merkilega mikið af
áli hér allt um kring og sem dæmi um það þá
man ég að árið 1964 gróf ég upp ræsi hér fyrir
neðan og þá var þar urmull af smáál. Álarnir
áttu það til að komast í Sundlaugina í Laugaskarði og þá varð nú uppi fótur og fit eins og
nærri má geta. Með tilkomu Ullarþvottastöðvarinnar sem rekin var hér í áratugi og stóð við
Dynskóga hurfu álarnir. Þeir þoldu greinilega
illa þau efni sem stöðin losaði út í ána. Nú eru
þeir aðeins farnir að sjást aftur enda áin löngu
orðin hrein.
Kennarinn kom ríðandi
Ég var í skóla í gamla barnaskólanum, Egilsstöðum, sem er nú reyndar nafn sem við eldri
Hvergerðingar könnumst illa við. Húsið var
alltaf kallað Gamli barnaskólinn. Við vorum þó
nokkur saman í bekk en svo sem ekki öll jafngömul. Má þar meðal annars nefna Jóhann
Ragnarsson á Grund, Sæmund Bjarnason á
Bláfelli, Kolbrún Gunnarsdóttir í Álfafelli, Lárus
Kristjánsson kenndur við Reykjafoss og Heiðdís
Gunnarsdóttir sem er dóttir Gunnars Benediktssonar, prests og skálds, sem þá kenndi við
skólann. Ég man að mér fundust kennararnir
góðir. Helgi Geirsson var þá skólastjóri. Það er
gaman að rifja upp að Hermann í Gerðakoti
kenndi einnig við skólann. Kom hann alltaf ríðandi til kennslunnar og hafði tvo til reiðar. Hann
keyrði aldrei bíl. Ég og mínir jafnaldrar vorum
svo með fyrstu nemendunum í nýja barna-

skólanum sem var mikil og stór bygging og aðstæður allar breyttust þá mikið í skólahaldinu.
Hálfan vetur sem unglingur var ég sendur í
Hlíðardalsskóla í Ölfusi. Hef sjálfsagt verið eitthvað ódæll og því geymdur þar þennan vetrarpart til þess að læra að hlýða. Árið 1959 vann
ég síðan við stóra garðyrkjustöð fyrir norðan
London og veturinn 1962 stundaði ég garðyrkjunám í Danmörku.
Vinnumennirnir bjuggu í Skrattabæli
Við systkinin ólumst upp í nábýli við garðyrkjustöðina og fórum snemma að hjálpa til við
ræktunina. . Í stöðinni voru mest ræktuð skrautblóm. Stöðin stækkaði hratt og þegar mest var
voru um 5.500 m2 undir gleri. Fagrihvammur
var ein stærsta og þekktasta garðyrkjustöðin á
landinu á þessum árum.
Fjölmargir unnu í garðyrkjustöðinni í gegnum tíðina en allt að tuttugu manns unnu þar
stundum á sumrin og margir stigu sín fyrstu
spor í garðyrkju í Fagrahvammi. Það þótti gott
að vinna í Fagrahvammi en þar var nú samt agi
og reglur hafðar í hávegum. Pabbi var mjög
snyrtilegur og til dæmis ef hann lánaði verkfæri
þá skyldi þeim skilað hreinum og á sinn stað.
Í Fagrahvammi voru bæði vinnumenn
og vinnukonur enda heimilið stórt. Þarna
myndaðist vinskapur manna á milli fyrir lífstíð.
Skrattabæli var hús sem stóð á lóðinni. Margir
hafa í gegnum tíðina undrast þessa nafngift.
En þarna bjuggu oftar en ekki vinnumennirnir
í Fagrahvammi. Gengu þeir ekki alltaf vel um
og ein starfsstúlkan sagði að þetta væri eins

Yfir 30 garðyrkjustöðvar þegar mest var
Garðyrkjubændur hér í Hveragerði höfðu með
sér félagsskap og hittust reglulega á fundum til
að ræða um málefni garðyrkjunnar. Þá funduðum við í kaffihúsinu að Bláskógum 2 en þar
rak Hallfríður, ekkja Höskuldar Björnssonar
listmálara, kaffihús um langa hríð. Á þessum
fundum ræddum við um sölumál og fleira tengt
garðyrkjunni. Það gekk nú samt ekki alltaf nógu
vel og án vafa hefði það verið farsælla til lengri
tíma ef hópurinn hefði staðið betur saman. Hér
í Hveragerði voru rúmlega 30 garðyrkjustöðvar
þegar mest var og allt var í blóma. Margar
hverjar voru frekar litlar og lífsbaráttan var því
ansi hörð. En fólk reyndi að standa saman og
hjálpast að eftir fremsta megni.
Gestkvæmt var í Fagrahvammi
Það var gestkvæmt í Fagrahvammi þegar ég
var að alast upp. Margir af þeim listamönnum
og skáldum sem hér bjuggu voru heimagangar
hjá foreldrum mínum. Jóhannes úr Kötlum var
tíður gestur og einnig Guðmundur Daníelsson
rithöfundur og Kristinn Pétursson listmálari
svo einungis séu nefndir þrír. Mamma var afskaplega myndarleg húsmóðir og gerði vel við
gesti. Elsta dóttir okkar hún Helga var mikið hjá
ömmu sinni og lærði af henni handtökin. Það
er gaman að sjá slíka hæfileika og takta erfast
á milli kynslóða.
Systkini pabba voru samheldinn hópur eins
og áður er komið fram og þau komu hér oft
einnig sem fullorðið fólk. Ragna föðursystir mín
byggði hús hér innar við götuna, Þóruhvamm,
og dvaldi þar löngum. Ættingjar mínir hafa notið þess að vera hér er en systur mínar eiga hér
sumarhús og afkomendur þeirra dvelja þar oft.“
Margir kynntust makanum á Hælinu
En nú er spurning hvar Sigurður hafi kynnst
konu sinni henni Guðrúnu Jóhannesdóttur
(Gunnu) sem er frá Ytra-Vallholti í Skagafirði.
Þá kemur í ljós að þau eins mörg önnur pör hér
í Hvergerði þakka Heilsuhælinu sem nú heitir
reyndar Heilsustofnun NLFÍ samband sitt.
Gunna er búin að sitja með okkur í notalegri
stofunni í Brúarhvammi og segir hún svo frá:
„Ég fór á Heilsuhælið til að sækja mér bót við
mígreni í kringum 1960. Þá fannst mér þetta
svo ömurlegur staður að ég grét fyrstu kvöldin
hér á Hælinu því mér leiddist svo mikið. Þetta
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var agalegt. Þá hefði ég aldrei trúað því að ég
ætti eftir að eyða ævinni á þessum stað. Ég vildi
bara komast heim í Skagafjörðinn minn. En
eftir dvölina á Hælinu fór ég að vinna í eldhúsinu þar og kynntist mörgum góðum stúlkum
sem enn eru góðar vinkonur mínar. Við vorum
nokkrar sem fljótlega kynntumst myndarlegum
ungum mönnum hér í Hveragerði og þannig
kynntist ég honum Sigurði mínum. Ég fór aldrei
norður aftur. Systir mín hún Valgerður, Gógó í
Eden, flutti hingað á eftir mér og hér höfum við
verið síðan systurnar og líkað vel.“ Sigurður og
Guðrún byggðu fljótlega hús handan árinnar
og tengdu húsið við Fagrahvammslandið með
göngubrú. Sigurður rifjar upp aðdraganda
þess: „Hér handan Varmár gátum við fengið
góðan styrk til byggingar hússins okkar 50.000
kr. úr Stofnlánadeild landbúnaðarins þar sem
við byggðum í Ölfusinu, vorum í sveit. Við fengum líka lán sem síðan hvarf í verðbólgunni. Við
fundum nú ekki mikið fyrir því. Systur mínar
erfðu Fagrahvammshúsið og land hér í kring
en ég erfði garðyrkjustöðina. Síðar kaupir dóttir
mín Fagrahvamm og hefur búið þar síðan. Hún
hefur tekið húsið allt í gegn og nú er það sem
nýtt.“
Gæfan býr í afkomendunum
Þau hjón eiga þrjár dætur. Helga býr í Fagrahvammi, hún á tvö börn og þrjú barnabörn.
Ragna býr í Kópavogi, gift Kristni Alexanderssyni, þau eiga tvö börn og eitt barnabarn. Yngst
er Sigríður, sem býr ásamt fjölskyldu sinni við
hlið foreldra sinna. Hún er gift Þorvaldi Snorrasyni og eiga þau samtals 5 syni og 3 barnabörn.
„Það er gaman að segja frá því að dætur okkar
Ragna og Sigríður og eiginmenn þeirra eru
komnar á kaf í garðyrkju en þau keyptu nýverið
Garðyrkjustöð Ingibjargar sem heitir núna
Flóra garðyrkjustöð. Ég reyni eins og hægt er
að koma ekki nálægt þeirra rekstri en ég er
afar stoltur af þeim. Þau eru dugleg og gera
þetta vel sýnist mér. Við erum heppin með alla
okkar afkomendur. Það er dásamlegt að hafa
þau svona nálægt okkur. Ekki síst er ánægjulegt
að nú nýlega flutti eitt barnabarnið okkar inn
í hluta af húsinu okkar, Brúarhvammi, ásamt
fjölskyldu sinni. Við höfum innréttað okkur
skemmtilega í hluta hússins og nú er komin
ung fjölskylda í húsið sem óneitanlega lífgar
upp á tilveru okkar hjónanna.“

Með dætrunum í 70 ára afmæli Sigurðar árið 2011.

Það er kúnst að rækta rósir
Sigurður tók við garðyrkjustöðinni í Fagrahvammi af foreldrum sínum upp úr 1980. „Við
ræktuðum svo til eingöngu rósir. Ég fór oft erlendis til að kynna mér það sem nýjast var og
við höfðum metnað til að gera vel. Við vorum
til fjölda ára ein stærsta stöð landsins í rósaræktun ásamt þeim í Dalsgarði í Mosfellsbæ en
á milli okkar hefur ávallt verið góður vinskapur.
Rauðar rósir voru alltaf vinsælastar. Önnur
tegund sem við vorum alltaf hrifin af var Sonja
sem er bleik að lit. Hún stóð allt að þrjár vikur
í vasa og var dugleg. Það vekur alltaf ánægju
hjá viðskiptavininum. Fagrahvammsrósir þóttu
standa lengi og alltaf betur eftir því sem þær
voru kynbættar meira. Það er heilmikil kúnst
að rækta rósir. Lífræna ræktunin var ekki hafin
að neinu gagni á þessum tíma svo við eitruðum
eins og þá tíðkaðist. Það var ábyggilega ekki
mjög gott fyrir heilsuna en svona var vinnuumhverfið í þá daga.
Gunna var alltaf með sína eigin ræktun og
hafði mjög gaman að því. Hún vildi vera sjálfstæð og ræktaði meðal annars radísur, púrrur
og fleira sem hún seldi Landspítalanum og
fleirum. Hún fyllti líka húsin sín upp í rjáfur af
sumarblómum og seldi þau öll í Blómaval. Á
hverju vori klippti hún líka stiklinga, 10-20 þús-

Sendum Hvergerðingum og nærsveitungum bestu
óskir um gleðilega jólahátíð, frið og farsæld á
komandi ári. Þökkum samverustundir liðinna ára.

14

Í Chicago 2012.

und.“ „Ég vildi vera sjálfstæð og seldi því mínar
plöntur sjálf.“ segir Gunna.
Hættu eftir jarðskjálftann 2008
Þegar stóri jarðskjálftinn reið yfir í maí 2008
urðu miklar skemmdir á gróðurhúsunum í
Fagrahvammi. „Þá misstum við alla lampa og
húsin skekktust. Það borgaði sig ekki að halda
áfram og við ákváðum að hætta enda komin á
þann aldur að það var tímabært. Okkur þykir
alltaf vænt um að heyra þegar kaupmennirnir
segjast sakna okkar ennþá. Það er notalegt að
vita að lífsstarfið skipti máli. En okkur fannst
ágætt að hætta. Þetta var orðið gott. Núna
ræktum við garðinn okkar hér heima í Brúarhvammi en hann er líf okkar og yndi.“
Eftir skemmtilega dagstund kveðjum við þau
hjón Sigurð og Guðrúnu í Brúarhvammi, södd
og sæl eftir veitingar sem töfraðar voru fram af
miklum myndarskap sem án vafa á rætur bæði
í Fagrahvammi en ekki síður í Ytra Vallholti
í Skagafirði. Þau eru notaleg lokaorð þeirra
hjóna þegar við kveðjumst í garðinum þar sem
hvítur snjórinn hefur umbreytt honum í sannkallaða undraveröld:
„Í Hveragerði hefur verið lyft grettistaki
og allt hefur breyst síðan við hófum búskap.
Það er afar ánægjulegt að sjá hversu fallegur
og gróskumikill bærinn okkar er orðinn. Við
segjum bærinn okkar þó við tilheyrum Ölfusinu. Okkur hefur fundist að við ættum að fá
að tilheyra okkar sveitarfélagi. Við sækjum allt
í Hveragerði og viljum fá að hafa eitthvað um
okkar mál að segja. Við sem búum hér handan
árinnar höfum meira að segja óskað formlega
eftir því við sveitarstjórn Ölfuss að við fáum að
að tilheyra Hveragerði en við höfum ekki hlotið
áheyrn með þá ósk, því miður. Það hefur ekkert að gera með Ölfusið sem er hið ágætasta
sveitarfélag en okkur langar bara að fá að tilheyra þeim bæ sem við í raun og sanni búum í
og höfum tilheyrt alla okkar ævi.“

Viðtal: Aldís Hafsteinsdóttir

SJÁLFSTÆÐISFÉLAG HVERAGERÐIS

Þegar hátíð gengur í garð er nauðsynlegt að gera vel við sig og sína
— og jólaúrvalið hjá Kjörís er sérstaklega hátíðlegt í ár.
Hafðu það sætt og gott um jólin með Kjörís.
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