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Leiðari
Í bæjarfélaginu okkar iðar nú allt af lífi í
undirbúningi jóla. Leik- og grunnskólabörn
föndra, búa til gjafir, jólakort og syngja
jólalög. íbúar skreyta húsin sín og garða,
jólagluggar bæjar
ins eru á sínum stað,
jólatónleikar og allt það sem gerir aðdraganda
jóla svo yndislegan
og skemmtilegan
tíma.
Jólin, þessi helgasta
hátíð ársins er
í nánd og flest
okkar eru mitt í
undirbúningnum.
Birtan og vonin,
sem hátíðin felur í

sér, er kærkomin inn í þennan dimmasta tíma
ársins. Gleði, eftirvænting eða tregablandnar
tilfinningar bærast innra með okkur, allt
eftir aðstæðum. Amstrið er í algleymingi
og auðvelt er að hrífast með öllu því sem
fylgir þessum árstíma. Jólin eru kölluð hátíð
ljóssins. Á jólum birtir í sálum okkar og við
leiðum hugann að hinum sönnu verðmætum
í lífinu.
Nú sem aldrei fyrr er mikilvægt að líta inn á
við og muna eftir því mikilvægasta í lífinu,
það er fjölskyldu og vinum, hvað er það
sem gefur okkur lífshamingjuna? Það er svo
sannarlega ekki veraldleg gæði heldur börnin
okkar, fjölskyldan , vinirnir og heilbrigði
okkar alla. Það eru litlu hlutirnir í lífinu sem
gefa okkur mestu hamingjuna.

Fréttir frá
Sjálfstæðisfélaginu
Þá eru blessuð jólin á næsta leiti og fastur liður
í undirbúningi þeirra er að koma út jólablaði
Bláhvers sem er blað Sjálfstæðisfélagsins
í Hveragerði. Eins og þetta er skemmtileg
vinna þá hræðir það mig pínulítið hvað
það er ofboðslega
stutt síðan ég sat í
þessum sama stól
við þessa sömu
tölvu og skrifaði
grein í síðasta
jólablað ... erum við
örugglega að telja
mánuðina rétt?
En hvað um það,
starfsemi félagsins
hefur að sjálfsögðu
verið fjörug og skemmti
leg undanfarið ár.
Fyrripartur ársins 2014 fór allur í undirbúning
fyrir sveitarstjórnarkosningarnar sem fram
fóru í maí. Þetta var auðvitað stórskemmtilegur
tími og mikil stemning í okkar röðum. Við
leigðum húsnæði Leikfélags Hveragerðis
undir kosningaskrifstofu og vorum með
opið þar alla daga í nokkrar vikur fyrir
kosningar. Þar gafst fólki tækifæri til að hitta
frambjóðendur, fá sér kjötsúpu og spjalla um
daginn og veginn. Þessi tími er ávallt fjörugur
og annasamur hjá frambjóðendum og þeim
sem standa að framboðinu. Sjálfstæðismenn
í Hvera
gerði fengu endurnýjað umboð
Hvergerðinga til að stjórna bænum enda hafa
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undanfarin ár verið okkur góð og framtíðin
björt. Við í Sjálfstæðisfélaginu erum svo
lánsöm að vera með gríðarlega öflugan
og stóran hóp af fólki í kringum okkur og
sannast það best þegar á reynir í undirbúningi
sveitastjórnarkosninganna. Þetta er svona
fólkið á bak við tjöldin sem öllu reddar. Fyrir
það erum við ákaflega þakklát.
Starfsemi Sjálfstæðisfélagsins í Hvera
gerði fór svo aftur af stað í haust eftir
sumarfrí. Óhætt er að segja að dagskráin
hafi verið þétt og góð það sem af er vetri
en margir góðir gestir hafa kíkt til okkar í
heimsókn í morgunkaffið okkar góða. Það
er eins og allir eiga að vita, opið öllum,
alla laugardagsmorgna í húsi félagsins að
Austurmörk 2. Þingmenn kjördæmisins hafa
allir komið til okkar í vetur og haldið góða
fundi með okkar fólki. Þar hafa landsmálin
verið tekin föstum tökum og við farið yfir það
með þeim hvað við viljum sjá gert í þinginu.
Það eru góð tengsl á milli Sjálfstæðisfélagana

Að taka þátt í skólastarfi barnanna sem eru
í óða önn að undirbúa jólin er eitt af því sem
kemur mér í jólaskap, það er einmitt svona
hlutir sem færa okkur sanna gleði. Að sitja í
fallegu kirkjunni okkar og njóta tónlistar eða
bara kyrrðarinnar veitir frið og ánægju.
Þegar ég horfi í kringum mig og sé bæinn
okkar fallega skreyttan með marglitum
jólaljósum er óhætt að segja að jólin séu á
næsta leiti.
Gefum okkur tíma til að njóta samveru með
fjölskyldu og vinum, njóta umhverfisins og
náttúrunnar og alls þess sem Hveragerði hefur
upp á að bjóða.
Fyrir hönd bæjarstjórnar Hveragerðis óska ég
okkur öllum gleðilegra jóla og megi jólin færa
okkur hamingju og yl.
Unnur Þormóðsdóttir, formaður bæjarráðs

á Suðurlandi en til stendur að efla þau enn
frekar með heimsóknum á milli félaga og
fleira. Við fengum til dæmis góða heimsókn
frá félögum okkar úr Reykjanesbæ fyrir
skömmu og var gaman að bjóða þeim í kaffi
og spjall með okkur og heyra hvað þeir hafa
verið að gera þarna suður með sjó. Síðasta
laugardag fyrir jólafrí höfum við svo haldið
smá „jólagleði“ í húsi félagsins og er það
skemmtileg kvöldstund við kertaljós og
jólatónlist. Léttar veitingar eru í boði félagsins
og ganga allir hressir og kátir inní nóttina.
Við sendum félagsmönnum okkar póst í
hverri viku með fréttum af fundum og fleira.
Ef þú vilt vera með á póstlistanum þá endilega
sendu netfangið þitt á elinborgmaria@simnet.
is eða hringdu í síma 861 6866.
Á síðasta aðalfundi var eftirfarandi stjórn
kosin:
Elínborg María Ólafsdóttir, formaður
Berglind Hofland Sigurðardóttir, gjaldkeri
Ingibjörg Zoega Björnsdóttir, ritari
Björn Kjartansson og Daði Sólmundarson,
meðstjórnendur
Birkir Sveinsson, Elsa Busk og Friðrik
Sigurbjörnsson, varastjórn.
Elínborg María Ólafsdóttir, formaður

Stjórn Sjálfstæðisfélagsins í Hveragerðis
óskar öllum Hvergerðingum gleðilegra jóla
og farsældar á komandi ári.
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Gott skipulag er grunnur
að góðu umhverfi
Skipulagsmál eru einn af hornsteinum
sveitarstjórnarmála. Afar mikilvægt er að
staðið sé faglega og markvisst að þeim til þess
að tryggja að farið sé að lögum og reglum og
jafnframt að skapa íbúum og fyrirtækjum sem
best og hagkvæmast umhverfi til að búa og
starfa í.
Undanfarið hefur mjög margt verið að gerast
í skipulagsmálunum hjá okkur í Hveragerði
eftir talsverða lægð eftir efnahagshrunið
2008. Jafnframt hefur komist nokkur hreyfing
á lóðaúthlutanir og húsbyggingar eftir algera
kyrrstöðu um árabil.
Umferð um Dalinn hefur aukist verulega
á síðustu árum og er nú svo komið að
bílastæðin og aðstaðan við Dalakaffi anna
engan veginn auknum straumi ferðamanna.
Þar ræður mestu mikill áhugi á heita læknum
í Reykjadal. Hveragerðisbær hefur brugðist
við þessu með því að deiliskipuleggja
svonefnt Árhólmasvæði. Þar verða góð
bílastæði, snúningssvæði og stæði fyrir
rútur, byggingarreitur fyrir þjónustuhús og
svæði fyrir lítil gistihús. Syðst á svæðinu,
nær hesthúsahverfinu, verður síðan nýtt
tjaldsvæði. Einnig hefur Hveragerðisbær verið
þátttakandi í verkefni með Sveitarfélaginu
Ölfusi í að gera endurbætur á stígum upp í
Reykjadal og aðstöðu við heita lækinn og
hefur talsvert áunnist þar undanfarið.
Nýverið var klárað deiliskipulag fyrir
listigarðinn á Fossflötinni. Þar er gert ráð fyrir
möguleika á að reisa lítið kaffihús og jafnframt
nýtingu á gamla Ullarþvottastöðvargrunninum
við ánna t.d. sem útisetustofu m.a. fyrir
kaffihúsið.
Arkitektastofan ASK arkitektar er að vinna
deiliskipulag fyrir svæðið sem rammast
inn af Breiðumörk, Þórsmörk, Reykjamörk
og Þelamörk. Þar verður gert ráð fyrir
lágreistri íbúðabyggð með fjölbreyttum
gerðum og stærðum íbúðarhúsnæðis auk
atvinnustarfsemi við Breiðumörkina í
svipuðum anda og er, þ.e. atvinnufyrirtæki
á jarðhæð en möguleiki á íbúðum á annarri
hæð. Ekki er gert ráð fyrir að heimilað
verði að hafa nein hús hærri en 2 hæðir. Í
skipulagstillögunni verður gert ráð fyrir að
þar geti rúmast minniháttar atvinnustarfsemi
í tengslum við íbúðarhúsnæði, t.d. ýmiskonar
einyrkjastarfsemi t.d. vinnustofur listamanna,
minniháttar framleiðsla o.fl. sem ekki hefur
truflandi áhrif á aðra íbúa á svæðinu. Reiknað
er með að tillaga að deiliskipulagi verði

tilbúin til kynningar fyrir íbúum og öðrum
hagsmunaaðilum í janúar n.k.
Unnið er að deiliskipulagi fyrir nýj
ar athafnalóðir á svæðinu vestan
Skólphreinsistöðvarinnar
fyrir
neðan
Suðurlandsveg. Þar er ætlunin að bjóða
upp á rúmgóðar lóðir, 2000-5300 fm, fyrir
ýmiskonar starfsemi fyrirtækja, t.d. verktaka,
léttan iðnað iðnað og framleiðslufyrirtæki
eða þjónustufyrirtæki ýmis konar. Jafnframt
verður gert ráð fyrir framtíðarlóð fyrir
gámasvæðið sem núna er við Bláskógana.
Nýlega var samþykkt að fara í endurskoðun
á gildandi aðalskipulagi fyrir bæinn.
Núverandi skipulagstímabil er 2005-2017
og því styttist óðum í endalok þess. Vinna
við gerð og endurskoðun aðalskipulags
er tímafrek og veitir því ekki af að hefjast
handa sem fyrst þannig að nýtt aðalskipulag
geti tekið gildi í beinu framhaldi af því sem
fyrir er. Ekki er endilega gert ráð fyrir mjög
miklum breytingum á skipulaginu en þó er
þörf á ýmsum lagfæringum m.a. varðandi
spár um íbúaþróun og e.t.v. verður einnig
hægt að hnykkja betur á megin stefnu
Hveragerðisbæjar um að vera umhverfis
vænn, ferðamanna- og heilsubær sem tekur
vel á móti sínum gestum og er eftirsóttur til
búsetu og atvinnustarfsemi.

Hveragerði á mjög
mikla möguleika
til
uppbyggingar
þrátt
fyrir
að
vera
landlítið
sveitarfélag. Með þéttingu byggðar og
betri nýtingu á svæðum næst miðjunni er
hægt að fjölga íbúum talsvert. Nálægðin
við Suðurlandsveg og höfuðborgarsvæðið
gefur mikla möguleika fyrir ýmiskonar
atvinnustarfsemi, bæði þjónustu við
ferðamenn, ýmiskonar léttari iðnað,
stofnanir o.m.fl. Ekki má gleyma því að
garðyrkjustarfsemi er enn og verður vonandi
ávallt mikilvægur þáttur í bæjarlífinu. Þar
getur bærinn boðið áhugasömum aðilum
rúmgóðar lóðir með tiltölulega stuttum
fyrirvara á góðum stöðum í grennd við
þjóðveginn.
Ég vil hvetja bæjarbúa til þess að kynna sér
skipulagsmálin vel og fylgjast með þróuninni
og ekki síst að taka þátt í þeim kynningum
sem boðið er upp á og hika ekki við að gera
athugasemdir og tillögur. Betur sjá augu en
auga í þessum efnum sem öðrum.
Eyþór H. Ólafsson
Formaður skipulags- og mannvirkjanefndar

Áramótabrenna

Kveikt verður í áramótabrennu á gamlárskvöld kl. 20:30
við Þverbrekkur. Starfsmenn bæjarins munu sjá um alla
framkvæmd við brennuna.
Að gefnu tilefni er tekið fram að ekki er leyfilegt að vera
með flugelda við brennu vegna þeirrar hætti sem það
getur skapað.
Flugeldasýning verður í umsjón Hjálparsveitar skáta.

Kátt er á Fossflöt á þrettándanum
Jólin verða kvödd á þrettándanum með blysför frá
Smágörðum kl. 18:00 og gengið í fylkingu að Fossflöt.
Félagasamtök í bænum verða virkir þátttakendur í gleðinni
ásamt bæjarbúum. Allir eru hvattir til að koma í búningum
til að skapa sanna þrettándastemningu.
Bæjarstjórn Hveragerðis og bæjarstarfsmenn þakka
Hvergerðingum gott samstarf á liðnum árum og óska þeim
heilla og velfarnaðar á komandi ári.
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Annáll ársins 2014
Enn eitt árið er nú við það að líða í
aldanna skaut. Eftir því sem árin safnast
á mann þá finnst manni tíminn líða hraðar.
Maður er ekki fyrr búinn að loka síðasta
jólakortaumslaginu en það þarf að fara að
huga að því að senda ný.
Tíminn flýgur áfram en það hlýtur líka að
þýða að það sé nóg að gera og að verkefnin
séu skemmtileg. Það er líka svo sannarlega
reyndin.
Af kosningum og veðri
Hér í Hveragerði hefur árið 2014 liðið
áfram án mikilla sviptinga. Kosningar
til sveitarstjórnar fóru fram í maí og var
kosningabaráttan skemmtileg, heiðarleg
og málefnaleg. Fyrir það ber að þakka
en ég tel að bæjarbúar hafi einnig verið
afar þakklátir fyrir hófstillta og kurteisa
kosningabaráttu. Baráttu sem einkenndist
af gleði og skemmtan frekar en baráttu á
hinum pólitísku banaspjótum. Hér eins
og víðast hvar í hinum minni samfélögum
vítt og breitt um landið er ekki kosið um
hinar breiðu flokkspólitísku línur, það
er kosið um fólk fremur en flokka. Við
frambjóðendur D-listans
erum afar
þakklát þeim stuðningi sem við fengum í
kosningunum og þeirri staðreynd að okkur
er aftur falin stjórn skútunnar næstu 4 árin.
Það munum við gera í góðri samvinni
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við fulltrúa minnihlutans en samstarf
allra bæjarfulltrúa hefur verið einstaklega
gott það sem af er kjörtímabilinu. Slíkt
er fagnaðarefni og bænum til mikils
framdráttar.
Sumarsins verður minnst sem eins mesta
rigningasumars í manna minnum. Annað
árið í röð sáum við Hvergerðingar sjaldan
til sólar og lítil gleði fólst í garðavinnu og
útivist þetta sumarið. Nú verðum við að
treysta því að veðurguðirnir geri okkur
ekki þennan óleik þriðja árið í röð.
Samvinna sveitarfélaga
Í upphafi árs tók sameiginleg sérfræði
þjónusta leik- og grunnskóla til starfa
í Árnesþingi utan Árborgar. Þjónustan
er rekin með velferðarþjónustu sömu
sveitarfélaga og er María Kristjánsdóttir
forstöðumaður yfir báðum sviðum. Hefur
þetta samstarf gengið afskaplega vel og
þjappað þessum sveitarfélögum enn betur
saman. Reyndar er spurning hvort að
sveitarfélögunum muni fækka á næstunni
en við Hvergerðingar samþykktum í
skoðanakönnun sem haldin var samhliða
sveitarstjórnarkosningum að hefja við
ræður við Ölfusinga um mögulega sam
einingu sveitarfélaganna. Búið er að
halda einn fund með bæjarstjórnum beggja
sveitarfélaga en fyrir liggur að meira verður

ekki unnið að þessu
máli fyrr en að
lokinni skoðana
könnun
sem
ráðast á í í Ölfusi
þar sem kannað
verður viðhorf íbúa þar til sameiningar.
Það verður fróðlegt að sjá hver verður
niðurstaðan í þeirri könnun.
Malargötur heyra sögunni til
Einstaka íbúi rak upp ramakvein og taldi
að nú væri lokið tímabili polla í Hveragerði
sem takmarka myndi mjög leiki barna
útivið. Líklega hafa þeir hinir sömu rétt
fyrir sér en ástæðan er sú að nú eru loksins
allar götur bæjarins lagðar bundnu slitlagi
en í sumar hurfu síðustu malargöturnar
undir malbik þegar Brattahlíð og Þverhlíð
fengu langþráða andlitslyftingu. Samhliða
því voru malbikaðir göngustígar milli
Valsheiðar og Arnarheiðar sem létta íbúum
í því fjölmenna hverfi lífið. Endurnýjun
göngustígs um Drullusund mun frestast
til næsta árs en þar á að gera heilmiklar
endurbætur. Unnið hefur verið ötullega að
lagningu ljósleiðara í öll hús í bæjarfélaginu
í ár. Er hér um mikið hagsmunamál
bæjarbúa að ræða sem íbúum stendur
þar með til boða albesti möguleikinn til
nettengingar sem til er.

SJÁLFSTÆÐISFÉLAG HVERAGERÐIS

Skólahúsnæði tók breytingum
Á árinu var tekið í notkun nýtt húsnæði
frístundaskóla í Þórsmörk 1A. Þar með er
öll starfsemi frístundaskólans komin á eina
lóð. Einfaldar það starfsemina til mikilla
muna. Þó nokkrar breytingar voru gerðar
á skipulagi innanhúss í grunnskóla en þær
helstu voru flutningur á bókasafni skólans
og gerð upplýsingavers og yndisbókastofu.
Á leikskólanum Undralandi var unnið að
umfangsmiklum endurbótum á húsnæðinu,
bæði innanhúss og utan . Skemmtilegt er að
segja frá því að nú voru í fyrsta sinn lagðir
sérstaklega hljóðdempandi dúkar á gólfin
og finna starfsmenn mikinn mun á vinnu
aðstæðum við þá breytingu.
Íþróttamannvirkin skipta máli
Kynntar voru hugmyndir að endurbótum
á Sundlauginni Laugaskarði á árinu sem
miða að því að sundlaugin verði heilsulind
á landsmælikvarða. Eru þessar hugmyndir
afar metnaðarfullar og í þeim anda sem
ríkir í sundlauginni. Hamarshöllin hefur
virkilega sannað gildi sitt á þeim árum sem

liðin eru frá því að hún reis. Besti vitnis
burðurinn er ánægja þeirra sem þarna
stunda íþróttir, bæði gesta og heimamanna.
Eins eru möguleikarnir sem höllin gefur
íþróttadeildunum til tekjuöflunar miklir.
Núna í desember fór þar fram eitt stærsta
íþróttamót sem haldið hefur verið í bænum
þegar 1000 börn tóku þar þátt í fótboltamóti
sem haldið var tvær helgar í röð.
Göngustígar lagðir í Reykjadal
Mikil vinna hefur átt sér stað í Reykja
dal á árinu en þar var dalurinn verulega
farinn að láta á sjá eftir ágang tugþúsunda
ferðamanna sem árlega sækja dalinn heim.
Í sam
vinnu Hvergerðinga, Ölfusinga,
Landbúnaðarháskólans og Eldhesta hefur
verið ráðist í umfangsmikla stígagerð, búið
er að setja palla á flatir við lækinn sem gera
fataskiptingar einfaldara og eins er búið að
brúa og setja timburgöngustíga meðfram
læknum. Voru þessar framkvæmdir afar
nauðsynlegar enda dalurinn allur meira og
minna orðinn að einu svaði eftir rigninguna
undanfarin ár.

Hér hefur eingöngu verið tæpt á helstu
framkvæmdum bæjarfélagsins árið 2014.
Af mörgu er að taka og því gæti þessi
pistill farið langt með að fylla Bláhver.
Tilgangurinn er aftur á móti ekki sá heldur
frekar að vekja athygli á því að í bæjarfélagi
eins og okkar er ávallt eitthvað að gerast.
Hér eru ávallt í gangi framkvæmdir sem
gera munu bæjarfélagið enn betra. Það er
síðan gaman að geta þess í lokin að nú eru
íbúar Hveragerðisbæjar 2.378 og höfum
við aldrei verið jafn fjölmenn hér í bæ.
Með auknu lóðaframboði er þess að vænta
að íbúum fjölgi enn frekar og þar með
aukist enn fjölbreytni mannlífsins hér í bæ.
Ég óska öllum lesendum Bláhvers gleði
legrar jólahátíðar, farsældar og friðar
á komandi ári um leið og ég þakka
einstaklega gott samstarf og yndislegar
samverustundir á árinu sem er að liða.
Aldís Hafsteinsdóttir
Bæjarstjóri.
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Uppalin í dyngju
móður minnar
Undanfarin ár hafa Hvergerðingar dáðst að smávaxinni, atorkusamri konu
sem smám saman hefur breytt litlu húsi við Laufskóga í sannkallaða paradís.
Það er sama hvort litið er til lóðar eða húss, nostrað er við allt bæði úti og
inni og hugmyndaauðgin er engu lík.
Það er hagleikskonan Guðlaug Berglind Björnsdóttir (Gulla) sem þarna
hefur komið sér notalega fyrir og lék okkur forvitni á að vita meira um þessa
líflegu og skemmtilegu konu.
Gulla er fædd í hinu sögufræga húsi Sjónarhóli
í Hafnarfirði þann 21. febrúar 1937. Foreldrar
hennar voru Björn Eiríksson, skipstjóri og
bifreiðastjóri, ættaður af Snæfellsnesi og frá
Vatnsleysuströnd og Guðbjörg Jónsdóttir,
húsmóðir og verslunareigandi, ættuð úr
Vestur Skaftafellssýslu. „Það var dásamlegt
að alast upp í Hafnarfirði. Við vorum úti allan
daginn og lékum okkur í hrauninu og niður
við sjó. Hafnarfjörður var á þessum tíma bara
sjávarþorp, mig minnir að þegar ég var 18 ára
hafi búið í Hafnarfirði um 3000 manns”.

krambúðarinnar.“ Það má því segja að Gulla
hafi alist upp í búðinni. „Í búðinni var afar
fjölbreytt vöruúrval eins og þá tíðkaðist,
mjöl, brauð, steinolía, í raun allt nema kjöt,
fiskur og kartöflur. Pabbi var bifreiðastjóri
með nokkra bíla í rekstri. Þar áður var hann
skipstjóri. Hann átti meðal annars togarann
Sindra. Við erum sex systkinin. Elsti bróðir
minn var ættleiddur en við erum fimm
alsystkinin. Þau eru öll dáin nema ég og
bróðir minn Boði sem býr í Garðabæ.“

Móðir Gullu var orðin frekar fullorðin þegar
hún giftist en fram að því hafði hún rekið
hannyrðaverslun á Bókhlöðustíg í Reykjavík.
„Mamma hugsaði um okkur börnin og stórt
heimili en auk þess var hún kaupmaður
og rak litla krambúð í húsinu okkar. Það
var eingöngu ein hurð á milli íbúðar og

Fór snemma í vist
Á fyrri hluta síðustu aldar tíðkaðist það að
börn færu snemma að vinna fyrir sér og Gulla
var þar engin undantekning: „Fyrst fór ég
reyndar í sveit með systur minni Báru sem
var 10 árum eldri en ég og fórum við norður
í Húnavatnssýslu. Þá var ég fjögurra ára
og allir héldu að hún ætti mig. Við vorum
alltaf óaðskiljanlegar og entist það á meðan
hún lifði. Ég fór aftur á móti fyrst níu ára
að heiman til að vinna fyrir mér en þá fór
ég sem barnfóstra að Laugarvatni. Síðar
var ég einnig barnapía hjá Eysteini Jónssyni
vegaverkstjóra sem var að reisa garðana við
Markarfljót árið 1947. Þá var gosið í Heklu
enn í gangi svo það var allt svart, aska út
um allt. Kona Eysteins hét Jensína og þau áttu
tvo litla stráka, annan í vagni. Það var aldeilis
ekki auðvelt að keyra vagninn í allri öskunni.
Við bjuggum þarna í pínulitlum kofa en svo
var þarna braggi þar sem ráðskona sá um mat
fyrir karlana sem þarna unnu. Við elduðum
sjálf í kofanum. Þar bjuggu þennan tíma
hjónin, blindur faðir Jensínu, ég og synirnir.
Ég efast um að kofinn hafi verið meira en
25m2. Mér leið alveg óskaplega vel þarna.”

Fjögurra ára með sumargjöfina sína.
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Eftir dvölina við Markarfljót fór Gulla aftur
heim en ekki varð dvölin löng í Hafnarfirði
því fljótlega tók við önnur vist fjarri foreldrum
og systkinum.

Gulla og eiginmaður hennar Hallur.

Vistin að Bölta í Öræfum
„Vorið sem ég var 13 ára var ég send að Bölta
í Öræfum en þá bjuggu þar fjórir bræður og
eiginkona eins bróðurins. Á bænum gerði
ég alla skapaða hluti, mjólkaði kýrnar, sá
um morgunmatinn, fór út á tún og breiddi úr
ljámúgnum. Vinna þurfti úr mjólkinni og
yfirleitt allt það sem gert er í sveit. Ég var
ósköp hlýðin og gerði allt sem ég var beðin
um. Þarna var ég fram að jólum en þá fór
ég heim til að klára miðskólann og láta
ferma mig. Ég var svo vön að vera alltaf
að koma og fara að mér fannst þetta ekkert
mál. Við systkinin vorum öll send svona í
burtu. Einn bróðir minn var til dæmis fjórt
sumur að Fossi á Síðu, þar voru líka fleiri
systkini mín á Fossbæjunum. Heima var stórt
heimili, vinnumenn bjuggu líka á Sjónarhóli
og hjálpuðu pabba að keyra leigubílana, svo
það hefur vafalaust létt undir að hafa okkur
í sveit.“
„Ég fór aftur austur að Bölta nokkru síðar en
þá hafði sá hræðilegi atburður gerst að einn
bróðirinn hafði drukknað í bæjarlæknum.
Það var óskaplega erfitt ástand á bænum
þennan tíma. Ég var þarna ein með körlunum
um veturinn og var það mikil vinna enda
bræðurnir allir orðnir mjög lélegir þegar
þetta var. Þarna var ég 15 ára í ansi erfiðum
aðstæðum. Sagt var að bræðurnir ættu 1000
kindur og öllu var hleypt út á morgnana til
að éta hrísið, síðan þurfti að smala öllu inn á
kvöldin. Féð rann reyndar inn á kvöldin enda
var þá búið að gefa á garðann. Þeir bræður
veiddu sel og másunga og það var mikil vinna
að gera að þessu öllu. Sextíu másungar voru

SJÁLFSTÆÐISFÉLAG HVERAGERÐIS

Í húsinu að Laufskógum hefur Gulla komið sér upp frábærri aðstöðu til hannyrða.

reyttir þetta vorið, soðnir og settir í súr og síðan
var hundunum gefið þetta að éta. Ég man þó
eftir að hafa smakkað súpu af másungunum
en hún var nú ekki bragðgóð. Selshreifar
og hausar voru sviðnir og allt var þetta nú
étið. Þrjátíu kindum var slátrað á hlaðinu
um haustið og síðan tók það nokkra daga að
nýta hvert einasta snitti af skepnunum. Þarna
varð auðvitað að vera sjálfum sér nógur. Það
var engin verslun og allt þurfti að senda frá
Vík og svo var varningurinn sóttur niður að
Fagurhólsmýri á hestum.“

síldarbátarnir fór norður þá þurfti að fylgja
flotanum, til Siglufjarðar og til Seyðisfjarðar
og þá bjuggum við saman í herbergi, ég, Alda
mín og barnapían.
Á Siglufirði kynnist ég Halli Ólafssyni sem
var sjómaður. Hann hafði þá nýlega komist
lífs af þegar togarinn Elliði frá Siglufirði fórst.
Þetta var hræðilegt sjóslys. Hallur var alltaf
til sjós. Við eignuðumst saman dótturinaÖnnu
Höllu. Hallur hætti síðan sjómennsku, lærði
til múrara um fertugt og vann eftir það við
iðn sína. Ég er heppin með fjölskyldu. Alda

býr með sínum manni og tveimur börnum
á Selfossi og rekur þar Hannyrðabúðina /
Alvörubúðina.
Anna Halla býr í Los
Angeles en hennar börn eru í Reykjavík og
á Akureyri. Hallur var mikill grúskari og
fræðimaður, sjálfmenntaður. Hann las allt
og mundi allt. Við eyddum ómældum tíma á
fjöllum við að týna steina sem hér eru í stórum
skápum. Við áttum gott líf saman. Við vorum
afskaplega ólík en þetta gekk alltaf mjög vel.
Hallur lést árið 2008 eða fljótlega eftir að við
fluttum til Hveragerðis.“

Vefnaðurinn heillaði
„Ég stundaði síðar nám í Handíðaskólanum
og lærði þar vefnað hjá Guðrúnu Jónasdóttur
sem rak vefstofu í Bankastræti. Eftir þetta fór
ég einn vetur í Húsmæðraskólann á Blönduósi
og eignaðist þar vinkonur fyrir lífstíð. Við
ætlum til dæmis að hittast hér hjá mér í vor
og halda uppá 60 ára húsmæðraskólaafmælið
okkar. Ég vann síðan á vefstofu Vigdísi
Kristjánsdóttur, veflistakonu, en þar lærði ég
myndvefnað.“
Ég er heppin með fjölskyldu
En hverjir skyldu vera fjölskylduhagir Gullu?
„Fyrri eiginmaður minn var Sigurður Jón
Ólafsson, bæjarverkfræðingur í Hafnarfirði.
Við áttum saman eina dóttur, Öldu. Hann
lést þegar hún var nýfædd. Það var erfitt
en ég átti góða að, foreldra og systkini sem
hjálpuðu mér. Ég vann sem netagerðarkona
í mörg ár á Seltjarnarnesi og í Ánanaustum
en flotanum fylgdi ég síðan á sumrin. Þegar

Ullarþvottur í Bölta.
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bróður mínum en endaði svo
á Strandgötunni í Hafnarfirði
áður en ég flutti verslunina á
Garðatorg í Garðabæ. Systir
mín hún Bára vann hjá mér alla
tíð. Við vorum afar samrýmdar
og það slettist aldrei upp á
vinskap okkar. Hún var svo
góð við mig alla tíð.“
Eftir 39 ára rekstur flytur
Gulla Hannyrðabúðina í
Verslunarmiðstöðina Sunnu
mörk hér í Hveragerði. Það
vakti athygli margra að kona
rúmlega sjötug væri að stofna
þar verslun. „Já það fannst nú
mörgum að ég hefði frekar átt
að hætta. En Hvergerðingar
tóku vel á móti versluninni og
Gulla og Hallur með dætur sínar Öldu og Önnu Höllu og
mér þótti þetta skemmtilegt.
foreldrum Gullu.
En fyrir nokkrum árum tók
Hreiðraði um sig í hnyklahrúgunni
dóttir mín hún Alda við
En hvaðan kemur þessi mikli áhugi á rekstrinum ásamt Þóru Þórarinsdóttur og
hannyrðum?
núna er Hannyrðabúðin rekin samhliða
„Ég er í raun alin upp í dyngju. Heima á Alvörubúðinni á Selfossi. Ég get samt ekki
Sjónarhóli sátu iðulega nokkrar konur og alveg hætt og fæ að vera í versluninni eins og
saumuðu, prjónuðu og stöguðu. Mamma var ég vil.“
mikið fyrir hannyrðir og í húsinu okkar var
eitt herbergið eingöngu fyrir handavinnuna En er ekki hægt að hætta?
hennar mömmu. Þetta herbergi var alltaf „Það er rosalega skemmtileg vinna að vera
kallað dyngjan og þar var notalegt að vera. með hannyrðabúð. Maður kynnist svo mörgu
Ég hreiðraði oft um mig í hnyklahrúgunni fólki. En handavinna hefur breyst alveg
og las á meðan mamma og móðursystir mín gífurlega frá því að ég byrjaði að stússa í
prjónuðu og saumuðu.
Það má því segja þessu. Í gamla daga var svo mikið bróderað
að áhugi minn á hannyrðum hafi komið með eftir áteiknuðum munstrum. Konur kunnu
móðurmjólkinni.“
kúnstbróderí og fólk skapaði meira það sem
það gerði. Það gerðu kannski margar sama
mynstrið en það varð hvergi eins. Nú er svo
Handavinna hefur breyst gífurlega
mikið talið út, miklu meiri krosssaumur í dag.
Þegar síldin brást, 1968, var Gulla atvinnu Munurinn er að þá var meiri sköpun í gangi, í
laus og þá stofnaði hún Hannyrðabúðina í dag er þetta eiginlega bara vinna.“
Hafnarfirði. „Ég byrjaði í kjallaranum hjá

Með Báru systur sinni á hattadegi í Hannyrðabúðinni.
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Er að byggja mitt eigið
einkaelliheimili
En hvers vegna fluttuð þið frá Hafnarfirði?
„Ég flutti frá Hafnarfirði því mér líkaði ekki
hvernig gráðugir verktakar gátu rústað fallega
bænum í hrauninu. Þeir fylltu upp þessa
fallegu höfn, byggðu þessi nútímalegu hús
þannig að núna sérðu ekki bæinn í hrauninu
þegar siglt er inn fjörðinn. Mér finnst bærinn
alltaf einstaklega fallegur, Hellisgerði og
hraunbollarnir eru yndislegir og mér þykir
alltaf vænt um bæinn minn. En mér sárnaði
ógurlega þessi aðgerð. Þarna hefði átt að gera
eitthvað fallegt.“
„Við ákváðum því að fara burt úr Hafnarfirði.
Við áttum dóttur á Selfossi og við vorum
mikið að hugsa um Selfoss en mér fannst það
bara svo flatt. Hveragerði er eins og perla og
minnir mig á Hafnarfjörð. Báðir bæirnir eiga
sinn Hamar, hraun og gróðurinn. Undanfarið
hef ég verið að byggja við og breyta húsinu
mínu hér í Hveragerði. Ég segi stundum að
ég sé að byggja mitt eigið einkaelliheimili. Ég
hef alltaf komið mér vel fyrir hvar sem ég hef
búið. Hér líkar mér afskaplega vel. Ég segi
oft að ég búi á besta stað í Hveragerði. Þessi
lóð er alveg einstaklega góð. Héðan sé ég
Hamarinn og það finnst mér gott. Hér er gott
fólk allt í kringum mig og góður andi var hér í
gamla húsinu sem flutti sig yfir í þetta nýja hús.
Mér hefur alltaf fundist skemmtilegt að róta í
mold. Ég veit ekkert dásamlegra en hraun og
mosa enda er ég mikill náttúruverndarsinni.“
Það er gaman að heimsækja Gullu og fallega
heimilið hennar. Gamla húsið sem áður stóð
að Laufskógum 23 var um 30 m2 en það er
núna inni í nýja húsinu. „Mér leið alveg
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rosalega vel í litla húsinu mínu. Þar var rúm
fyrir stofu, eldhús, svefnherbergi, salerni
og forstofu en fljótlega byggði ég nú samt
sólstofu við húsið. Það var svo merkilegt að
það rúmaðist alveg ótrúlega vel í þessu litla
húsi.“ Í dag hefur verið byggt skemmtilega
við húsið og má segja að Gulla hafi komið sér
upp sinni eigin dyngju þar sem hún geymir
allt tengt hannyrðum og stóra steinasafnið
hans Halls. Það er draumi líkast að ganga um
húsið og skoða fallega listmuni, myndvefnað
og sjá hversu vel allt er unnið og haganlega
fyrir komið. Utanhúss hafa steinhleðslur og
stéttar vakið athygli en ekki síst vekur það
athygli að sjá Gullu sjálfa hátt á áttræðisaldri
höggva til grjót og bera í hleðslur eftir að hafa
sótt það sjálf á kerru utan alfaraleiðar. Slík
atorka er einstök.
Endalaus verkefni framundan
En hverju skyldi Gulla þakka góða heilsu?
„Ég má ekki vera að því að eldast. Það eru

endalaus verkefni
framundan og ég
er alltaf eitthvað
að gera. Núna er
ég til dæmis að
koma mér fyrir
í vinnustofunni.
Ég velti mér
líka aldrei upp
úr fortíðinni það
held ég að skipti
máli.“
Litla húsið í
Laufskógunum
ber nafnið Gata, Litla húsið í Laufskógum hefur tekið miklum stakkaskiptum.
litla bjálkahúsið
á
bakvið
heitir Lodda og eru bæði nöfnin komin frá Útsendari Bláhvers þakkar kærlega fyrir
formæðrum Gullu. Formæðrum sem án vafa einstaklega skemmtilegt spjall og góða
horfa stoltar til afkomanda síns í Hveragerði dagstund.
sem með ævistarfi sínu hefur gert líf svo
margra litríkara og skemmtilegra en það hefði
Aldís Hafsteinsdóttir
annars orðið.

Ég hef ekki tíma . . .
Það rifjast upp fyrir mér er desember
snjónum hafði kyngt niður, þá er kallað var
úr dyragættinn: „Pabbi viltu koma út að
leika?“ - Það var sonurinn í útigallanum með
bros á vör, bros sem hvarf við svar mitt: „Nei,
arg... ég hef ekki tíma. Ég þarf að klára ræðu
fyrir...“ svaraði ég. En svo sá ég mig um hönd.
Fór út til barnanna og við bjuggum til snjóhús.
Svo skall á skafrenningur en snjóhúsið veitti
skjól og birtan var falleg er kveikt var á kerta
stupp sem lýsti upp snjóhúsið. Þegar inn í
Traðarhlýjuna var komið, kom þessi ljúfa
setning: „Takk fyrir skemmtunina pabbi.“
Ræðan kláraðist býst ég við. Man ekkert eftir
henni en ætli hún hafi verið eitthvað annað
en stundar stemming sem allir hafa gleymt.
Árin hafa liðið. Drengurinn er orðinn ungur
maður. Snjóhúsið löngu bráðnað. En atvikið,
augabliks umhugsun og stefnubreyting á sitt
hugarsæti.
Við höfum aldrei tíma, en við getum tekið
okkur tíma. Og tungumálið er einkennilegt
hér. Tíma getur í senn verið sagnorð um að fá
af sér og hins vegar kvennkynsnafnorð og þá
merkir orðið örlæti eða sanngirni. Kannski á
það að vera þannig að örlæti og sanngirni á að
gefast sérhver stund sem lifuð er er.

Íslandi. Þetta sama stef greinum við síðan í
kvæðinu af stallinum Kristí sem út kom árið
1612 í Vísnabók Guðbrands:
Nóttin var sú ágæt ein,
í allri veröld ljósið skein,
það er nú heimsins þrautarmein
að þekkja' hann ei sem bæri.
Og senn gefst okkur þessi tími til að læra að
þekkja hann sem bæri. Hann er að koma og
hann kemur á jólnunum. Hvort þú hleypir
honum inn í líf þitt- ræður þú sjálfur.
Og kannski kemur hann þannig til þín og
biður þig sem barn, að koma út að búa til
snjóhús. Snjóhús sem verður hlýjunni að bráð
en um leið að iðju sem mótar næstu kynslóð.
Kannski biður hann þig að fylgja sér á hinum
pólitíska vegi samfélagsins þar sem skarast
hagsmunir og sérhygli.
Kannski kallar hann þig til starfa við að breyta

samfélaginu í ljósi
tvöfalda kærleiks
boðorðsins.
Kannski
leyfir
hann þér að greina
þá von sem vetri
breytir í vor.
Kannski gerist það
í þér þannig um
þessi jól, að skjól
hátíðarinnar lýgst
upp í boðskap páska
og hvítasunnu.
Þrautarmeinið sem íslensk menning hefur
sungið síðan árið 1612 er enn á sínum stað.
Það virðist vera lífsseigt. En við ættum að láta
það mein hverfa úr okkur sjálfum alla vega og
taka undir hvatningarorðin og þar með stefna
á nýjar brautir:
Lofið og dýrð á himnum hátt
honum með englum syngjum þrátt,
friður á jörðu og fengin sátt,
fagni því menn sem bæri.
Sr. Axel Árnason Njarðvík

Jólaball barnanna og Sölvakvöld
Jólaball barnanna verður haldið á Hótel Örk
á annan í jólum, 26. desember, kl. 14.
Sölvaballið verður haldið á Hótel Örk þann 27. desember.

Einhver örlátasti tími ársins er senn genginn í
garð. Þá á ég við jólahátíðina sjálfa. Örlætið
felst í því að Guð gefur þá sérhverjum sem
vera vill, son sinn eða eins og segir í nýja
testamennti Odds frá árinu 1540: „Hann kom
til sinnar eiginnar, og hans sjálfir meðtóku
hann eigi. En svo margir sem hann meðtóku,
þá gaf hann þeim mátt Guðs börnum að verða,
þeim er á hans nafn trú...“ Þannig hefur þetta
verið lesið á jóladag eða líku sniði í 474 ár á
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Kveðja frá ráðherra
Nú er tími aðventunnar runninn upp og
styttist í að jólahátíðin gangi í garð. Manni
finnst þó eins og þeirri síðustu sé rétt svo
lokið. Íbúðahverfin eru smátt og smátt að
taka á sig hefðbundna mynd jólaljósa og
skreytinga í gluggum. Verslanir taka á sig
jólalegri brag með nýjum útstillingum og
hefðbundnum jólavörum. Auglýsingar um
jólatónleika og jólahlaðborð sjást í öllum
blöðum og auglýsingar matvöruverslana bera
þess glöggt merki að jólin nálgast. Það fer
ekki framhjá neinum á þessum árstíma að það
styttist í jólin.

framkvæmdatíma á næstu árum. Ég finn
að landið er að rísa hvað fjárfestingar
varðar. Gagnaverauppbygging er í sókn,
útflutningsgreinarnar blómstra sem aldrei fyrr
og gestir landsins nálgast eina milljón í örum
vexti ferðaþjónustunnar. Nýsköpunarfyrirtæki
verða til í hverjum mánuði og sum vaxa hratt
og vel og skila miklu í þjóðarbúið þegar
fram í sækir. Við þurfum að tryggja jákvætt
umhverfi fyrir þessi fyrirtæki því þau eru
eins og fræin – vaxa ekki öll en sum verða að
stórum trjám og það eru þau sem skipta okkur
svo miklu máli.

Aðventan er sá tími sem maður leitar hvað
mest í hefðirnar. Jafnvel þó maður viti ekki
alltaf af hverju maður vill gera suma hluti um
jól eru þeir hlutir samt svo ómissandi – það
eru nefnilega hefðirnar sem ramma inn jólin.
Þá skiptir engu hvort það eru rauð eða hvít jól,
stjörnubjart eða bylur á aðfangadagskvöld. Á
meðan þetta „árlega“ hefðbundna er til staðar
koma jólin.

Jól eru tími vonar – og það er full ástæða
til bjartsýni. Það er eitt að sjá jákvæð
teikn hjá einkageiranum – en það hvernig
fjárlög ríkisins hafa tekið U-beygju á þessu
kjörtímabili gefur okkur sannarlega tilefni til
vonar. Annað árið í röð eru lögð fram hallalaus
fjárlög sem leggja grunn að betra samfélagi á
Íslandi. Viðspyrnan er svo sannarlega hafin.
Breytt viðhorf og breyttar áherslur hafa skilað

Ég hef alltaf gaman af sögunni um hús
móðurina sem eldaði hangikjötið í tveimur
pottum árum saman. Þegar farið var að spyrja
hana út í þessa hefð var svarið á þá leið að
svona hefði nú móðir hennar alltaf gert þetta.
En þegar móðir hennar var spurð af hverju
hún hafi alltaf eldað hangikjötið í tveimur
pottum var svarið einfaldlega að hún hefði
ekki átt nógu stóran pott. Það breytti ekki því
að þetta var hefðin og svona skyldi það vera.
Hefðirnar eru sannarlega margar. Jóla
kortaskrif, piparkökubakstur fjölskyldunnar,
laufabrauðgerð og fleira. Sumar hefðir eru svo
ómissandi að þær geta valdið vökunóttum.
Léleg rjúpnaveiði í haust hefur valdið
mörgum stórum áhyggjum af jólamatnum
– þessari ómissandi hefð svo margra, þar á
meðal mín og minnar fjölskyldu.
Svo eru sameiginlegar hefðir - eins og
Oslóartréð sem skemmdist í óveðrinu
um daginn – en annað tré fannst innan
borgarmarkanna og hægt var að kveikja á því
við hátíðlega athöfn og þannig ramma inn
þá áralöngu hefð. Þetta atvik sýndi reyndar
kannski og sannaði að það verða jól án
Oslóartrés – en við viljum þó ekki sleppa því.
Þetta er jú hefð sem tengir við jólin.
Um jól og áramót er vert að líta aðeins
yfir farinn veg. Þetta ár hefur verið gleði
legt á margan hátt. Á árinu skrifaði ég
undir fjárfestingasamninga við tvö kísil
ver, eina sólarkísilverksmiðju og smá
þörungaverksmiðju. Þessi verkefni munu
samanlagt skapa nokkur hundruð varanleg
störf og nokkur hundruð til viðbótar á
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okkur þangað sem
við erum komin –
en enn eigum við
nokkuð í land.
Nú þegar styttist
óðfluga í jólin
skulum við leyfa okkur að halda í vonina.
Við skulum njóta þess að falla enn á ný fyrir
hefðunum sem sameina okkur oft en sýna
ekki síður fjölbreytileika jólasiða um allt land.
Við skulum njóta samvista með fjölskyldu
og vinum og leyfa okkur að gleyma því
hversdagslega. Við höfum sannarlega yfir
mörgu að gleðjast – þó ekki sé nema þeirri
staðreynd að daginn tekur brátt að lengja. Ég
óska ykkur öllum gleðilegra jóla og farsældar
á nýju ári og þakka fyrir góð samskipti á því
ári sem er að líða.
Ragnheiður Elín Árnadóttir
Iðnaðar- og viðskiptaráðherra

Hveragerði er einstakt
sveitarfélag
Það hefur líklega ekki farið fram hjá
nein
um að ferðaþjónustan er orðin ein
stærsta atvinnugrein okkar Íslendinga
og ferðamönnum fjölgar og fjölgar, en
samkvæmt tölum Ferðamálastofu hafa það
sem af er árinu 915.465 erlendir ferðamenn
komið til landsins og búast má við að í lok
árs verði fjöldinn orðinn um 1.000.000.
Þessir ferðamenn hafa svo sem ekki farið
fram hjá okkur Hvergerðingum því á hverju
ári koma mörg þúsund þeirra í heimsókn í
okkar fallega og áhugaverða bæ.
Ég sjálfur starfa í ferðaþjónustugeiranum
og fæ að ræða við og hitta í störfum mínum
viðskiptavini víðsvegar að úr heiminum.
Í sumar fékk ég í heimsókn tvo aðila frá
breskri ferðaskrifstofu sem sérhæfa sig
í land- og jarðfræðiferðum, þeir komu
hingað til lands til að taka út hótel og
ferðamannastaði hér á landi þar sem þeir
hugðust bjóða uppá Ísland sem nýjan
áfangastað hjá ferðaskrifstofunni þeirra.
Ég ferðaðist með þeim um allt Suðurland
og sýndi þeim mörg hótel og hvað væri
hægt að sjá og skoða. Ég nýtti mér við
þetta tækifæri að sýna þeim Hveragerði eða
Húrdígúrdi eins og þeir kusu að kalla bæinn
okkar. Ég keyrði með þeim um bæinn, sagði

þeim frá sögu þess
og sýndi þeim
Hverasvæðið, sem
þeir voru yfir sig
hrifnir af. Eftir það
fór ég með þá heim
í Fagrahvamm og sýndi þeim gróðurhús og
þaðan fórum við svo að skoða borholu.
Afi minn sem var heima við ákvað að sýna
þeim kraftinn sem býr í borholunni með því
að láta borholuna „blása“. Að sjá svipinn
á þeim þegar þeir sáu borholuna blása var
ómetanlegur, þeir sögðust aldrei hafa séð
annað eins á ævinni og tóku myndir og
myndbönd af þessu öllu sem þeir ætluðu
svo að sýna þeirra viðskiptavinum í
Bretlandi. Eftir að hafa skoðað borholuna
fórum við að skoða hverasvæðið við Reyki
sem þeim fannst líka mjög áhugavert. Fyrir
mánuði fór ég til London og hitti meðal
annars þessa tvo menn, þar sögðu þeir mér
að heimsóknin í Hveragerði hefði verið
toppurinn á ferðinni þeirra til landsins.
Hveragerði er einstakt sveitarfélag með
mörg tækifæri tengd ferðaþjónustu og
með mörg flott ferðaþjónustufyrirtæki. Við
getum við stolt af því að búa í Hveragerði
Friðrik Sigurbjörnsson

Brandenburg
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Sendum Hvergerðingum sem og öðrum lesendum
hugheilar jóla- og nýárskveðjur.
Þökkum viðskiptin á árinu sem er að líða.

Bílaverkstæði Jóhanns
Austurmörk 13, Hveragerði

Viðgerðir • Réttingar • Cabas • Dekk • Smur
Bílaflutningar • Útköll • Aðstoð • S. 866 1093

Blómaborg

Breiðumörk 12
Sími 483 4225

Mánamörk 3
Sími 483 1200

Raftaug hf.

Sími 483 4233

Breiðumörk 2
Sími 483 4833

Sólhestar

Tannlæknastofan

Borgargerði/Ölfusi
Sími 892 3066

Vinnuvélar A. Michelsen
Austurmörk 16
Sími 483 4166

Byggbræður
Sími 898 6174

Opið 15-22
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Vélar og
stálsmíði

Trésmiðja Sæmundar
Austurmörk 20
Sími 893 4527

S. 483 4299

Opus

Breiðumörk 18
Sími 483 4930

Ölfusverk

Þorsteinn Hansen
Sími 660 8732

Kristinn G Kristjánsson

Mikki smiður

Fagvís
Breiðumörk 13
Sími 483 5900

Skjólklettur ehf.

Garðyrjustöð Ingibjargar

Hveragerði
Sími 861 9330
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Sími 483 4800
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