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eingöngu eftir hlut
falli gisti nátta í 
hverju sveitar félagi 
því að þá fengi 
Reykjavík lang
stærsta hlutann 
á meðan álagið 
vegna fjölgunar 
og þjónustu við 
ferða menn á önnur 
sveitar félög er ekki 
minna. 

Margt fleira jákvætt mætti nefna úr stjórnar
sáttmálanum, t.d. varðandi bætta geð heil
brigðis þjón ustu og raunar heilbrigðisþjónustu 
almennt og meiri fram lög til mennta
mála og nýsköpunar. Einnig fá margnefnd 
innviðamál sinn skerf sem er afar jákvætt og 
þótt fyrr hefði verið. Væntanlega sjáum við 
framkvæmdir loksins fara af stað við breikkun 
Suðurlandsvegar núna á næstu mánuðum frá 
Kömbum og austur fyrir Selfoss.

Ýmislegt fleira jákvætt mætti nefna en Blá
hver, fyrir hönd Sjálfstæðisfélags Hveragerðis, 
óskar hinni nýju ríkisstjórn alls hins besta. 
Jafnframt óskum við Hvergerðingum og 
öðrum nær og fjær gleðilegrar jólahátíðar og 
hamingjuríks nýs árs.

Eyþór H. Ólafsson, 
forseti bæjarstjórnar

Þegar þetta er skrifað hefur ný ríkisstjórn 
tekið við völdum á Íslandi. Hér er um að 
ræða samstarf flokka sem hafa ekki unnið 
saman áður í ríkisstjórn en hafa mjög breiða 
skírskotun á hinu pólitíska litrófi. Fyrsta 
skoðun á samstarfssamningi flokkanna lofar 
mjög góðu. Einnig verður ekki betur séð en 
að ráðherravalið hafi heppnast ágætlega og 
valinn maður í hverju rúmi þar. 

Það var áhugavert að hlusta á Bjarna 
Benediktsson formann Sjálfstæðisflokksins 
lesa stjórnarsáttmálann á fundi flokksráðs 
í Valhöll. Þar koma fram ýmis atriði sem 
ekki hafa áður endilega verið megin 
atriði í slíkum samstarfssamningum sem 
Sjálfstæðisflokkurinn hefur átt aðild að. 
Greinilegt er að áherslur VG hafa ratað þarna 
inn með áberandi hætti. Það er hinsvegar alls 
ekki neikvætt, heldur þvert á móti. Það er 
einmitt kosturinn við hina breiðu skírskotun 
sem hin nýja ríkisstjórn hefur að það er 
ýmislegt sem fær hærra undir höfði, sem oft 
hafa verið talin undir mjúk mál og það er 
jákvætt. 

Niðurstaða kosninganna var í raun ákall á 
nákvæmlega þessa samsetningu á ríkisstjórn. 

Stór meirihluti fólks í samfélaginu er orðinn 
hundleiður á þeirri neikvæðu niðurrifsumræðu 
sem því miður hefur einkennt pólitíkina, 
í raun allt frá hruni. Vonandi er það tímabil 
nú að baki og að þingmönnum og öðrum 
ráðamönnum beri gæfa til að vinna saman 
með jákvæðum hætti allri þjóðinni til heilla.

Bjarni kom inn á stöðu og framtíðarhorfur 
Íslands í sinni umfjöllun og svörum við 
fyrirspurnum á áðurnefndum flokksráðsfundi. 
Fram kom að efnahagur þjóðarbúsins og 
framtíðarhorfur hafa sjaldan eða aldrei verið 
betri ef rétt og skynsamlega er á málum 
haldið. Kaupmáttur hefur heldur aldrei verið 
meiri þótt því miður hafi ekki gengið nógu vel 
að laga kjör þeirra lakast settu. Vonandi tekst 
að bæta úr því núna. Það er borð fyrir báru 
til að bæta ýmislegt og það kemur vel fram í 
sáttmálanum.

Í stjórnarsáttmálanum er m.a. talað um 
að svonefnt gistináttagjald skuli renna til 
sveitarfélaganna. Það er mjög jákvætt og ekki 
veitir þeim af meiri tekjum til að standa undir 
þeirri þjónustu sem þörf er á. Þó á enn eftir 
að sjá með hvaða hætti þeim tekjum verður 
dreift. Mikilvægt er að þeim verði ekki skipt 

Leiðari

Hátíð – Framtíð
Hátíðir eru í eðli sínu tákn. Þær eru haldnar til að minna okkur á 
mikilvæga atburði og áfanga í sameiginlegri sögu og samfélagi. Þær 
eru sameiningartákn, jafnvel þó að við sem einstaklingar leggjum 
ólíkan skilning í inntak þeirra og tilgang. 

Jólin eru sterkt einingartákn kristinna manna um allan heim og 
íslensk jól eru, a.m.k. enn sem komið er, kristin í kjarna sínum. 
Við fögnum komu frelsarans og það vekur hugblæ, tilfinningar 
og myndir sem byggja á frásögnum Guðspjallanna af hinni fyrstu 
jólanótt í Betlehem. 

Guðspjallstextar aðventu og jóla eru fullir af andstæðum: 

Ljós – Myrkur 
Nafnlausir hjarðmenn – Nafngreindir valdsmenn 

Almáttugur Guð – Ósjálfbjarga mannsbarn 
Vegalaust fólk – Himneskir herskarar 

Ómandi alheimur – Næturkyrrð 
Mannvonska – Manngæska 

Ógn – Öryggi

Jólin eru tákn um traust á mannkyni – en jafnframt brýning til 
ábyrgðar. Okkur, þessu brokkgenga og mistæka mannkyni, sem 
stöðugt berst á banaspjótum, og gengur fram í grimmd og ofstopa, 
er falið að fóstra Guðs son. Það er ákall til okkar um að taka ábyrgð 
á framtíðarlífi komandi kynslóða og lífsskilyrðum mannkynsins á 
smástirninu Jörð. Hversu lengi enn fáum við að valsa og vaða um 

sköpunarverkið? Vill skaparinn, sá sem 
öllu ræður eitthvað hafa með okkur að 
gera? Við erum á góðri leið með að gera 
jarðarkrílið óbyggilegt okkur sjálfum og 
öllu lífi. Erum við, þetta mannkyn á vetur 
setjandi? Jólin segja já. Já, Guð hefur trú á 
þessu meingallaða mannkyni, þrátt fyrir allt. Jesúbarnið óx upp úr 
jötunni, þroskaðist að visku og vexti til að vera bróðir og leiðtogi, 
og til að vísa veginn til lífs og ganga hann með okkur í átt til lífs 
og friðar – alla leið heim. Heim til okkar – heim til Guðs. Þegar við 
gerum okkur grein fyrir því, þá eigum við jól. Gleðileg jól.

Jón Ragnarsson
sóknarprestur, Hveragerði.

Jólahugvekja

Við óskum Hvergerðingum öllum 
hugheilar jóla- og nýárskveðjur 

með þökk fyrir árið sem er að líða. 

Hátíðarkveðja, Arnon. 
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Formannspistill

Ungliðar saman til áhrifa 
- láttu þig ekki vanta

Ungir sjálfstæðismenn eru með öflugt 
félagsstarf  hér í Hveragerði og hefur Askur 
félag ungra sjálfstæðismanna verið starfrækt 
hér frá 1971. Félagið hefur staðið fyrir 
mörgum viðburðum á árinu, þar má t.d. 
nefna fjöldann allan af pubquizum, bjór 
bingó og laugardagskaffi. Síðast en ekki síst 
má nefna hina vinsælu páskaeggjaleit sem 
fór fram í lystigarðinum um síðustu páska, 
sem vakti mikla lukku á meðal bæjarbúa 
og yngstu kynslóðarinnar. Er ekki að efa að 
páskaeggjaleitin er komin til að vera ! 

Askur lætur sig ekki vanta í starfi 
Sjálfstæðisflokksins á landsvísu en félagsmenn 
eru duglegir við að mæta á ýmsa viðburði á 

vegum Sambands ungra sjálfstæðismanna, 
SUS. Þar má til að mynda nefna SUSþing 
sem haldið var á Eskifirði. Einnig má nefna 
að meðlimir félagsins taka virkan þátt í 
starfi Sjálfstæðisflokksins í Suðurkjördæmi. 
Gaman er að segja frá því að bæði formaður 
og varaformaður kjördæmisráðs ungra 
sjálfstæðismanna á Suðurlandi koma frá Aski. 
Einnig eru tveir meðlimir frá Aski í stjórn 
SUS fyrir hönd Suðurkjördæmis. 

Félagið er opið öllum og hvetjum við alla þá 
sem eru á aldrinum 15 til 35 ára og hafa áhuga 
á að taka þátt í skemmtilegu og lærdómsríku 
félagsstarfi að hafa samband eða einfaldlega 
mæta á viðburði félagsins. Við hvetjum alla til 

þess að fjölmenna 
á síðasta viðburð 
Asks árið 2017 en 
21. desember kl. 
21:00 verður jólagleði Asks haldin á Ölverk 
og allir eru velkomnir. 

Askur er bæði á Facebook og Instagram, 
þar deilum við öllum okkar fréttum og 
viðburðum en einnig er hægt að finna þar 
myndir úr starfinu fyrir áhugasama.

Með jólakveðju,
Davíð Ernir Kolbeins, 

varaformaður Asks, 
félags ungra sjálfstæðismanna í Hveragerði.

Það getur verið áskorun að flytja í nýtt 
bæjarfélag þar sem þú hefur engar tengingar 
og átt engin skyldmenni; öllum áskorunum 
fylgir spenna og ný ævintýri. Fjölmargir flytja 
til Reykjavíkur með engar tengingar og engin 
skyldmenni og almennt finnst mönnum það 
sjálfsagt og ekkert óeðlilegt. Hins vegar finnst 
mörgum skrýtið að maður taki upp á því að 
flytja í lítinn bæ úti á landi við sömu aðstæður. 

Við hjónin tókum okkur til fyrir tæpum 
tveimur árum og keyptum hús í Hveragerði 
 þekktum engan, en ég kannaðist þó aðeins 
við bæjarstjórann, hana Aldísi í gegnum 
félagsstarf Sjálfstæðisflokksins. 

Margir voru gapandi bit á þessari ákvörðun 
okkar. „Eru þið alveg búin að reikna dæmið 
til enda?“, „þekkið þið einhvern þarna?”, 
“ætlið þið í ALVÖRU að keyra yfir þessa 
heiði á hverjum degi?“ Já, áhyggjur fólks 
og spurningar voru margskonar við þessari 
ákvörðun okkar að flytja í Hveragerði. 

Núna, tæpum tveimur árum síðar erum við 
svo sátt með okkar ákvörðun. Hveragerði er 
framúrskarandi flott sveitarfélag á mörgum 
sviðum og það átti stóran part í þeirri 
ákvörðun sem við tókum með því að flytja 
hingað. Sömuleiðis eru bæjarbúar almennt 
opið og skemmtilegt fólk. Hér í Hveragerði er 
allt sem maður þarf og menningarstarf hérna 
er til mikillar fyrirmyndar. Við komumst 
engan veginn yfir að taka þátt í öllu því sem 
er í boði. 

Allir eru velkomnir í 
laugardagsmorgunkaffi
Félagsstarf Sjálfstæðisfélagsins í Hveragerði 
er öllum opið. Stjórn félagsins býður uppá 
kaffi og meðlæti á hverjum laugardagsmorgni 
yfir vetrartímann milli kl. 10:30  12:00 
í Sjálfstæðishúsinu við Austurmörk 2. 
Fjölmargir Hvergerðingar hafa komið til 
okkar í kaffi og rætt bæði bæjarmálin og 
landspólitíkina. Einnig myndast skemmtilegar 
umræður um íþróttir og önnur samfélagsmál 
sem eru heit í umræðunni hverju sinni. Allir 
eru velkomnir til okkar og ekki þarf að vera 
flokksbundinn Sjálfstæðisflokknum til að líta 
við í kaffi. Á hverjum laugardegi er einhver 
bæjarfulltrúi á staðnum og því hvet ég ykkur 
bæjarbúa til þess að kíkja í morgunkaffi og 
ræða beint við bæjarfulltrúa um þau málefni 
sem skipta ykkur máli í bæjarfélaginu. Við 
tökum vel á móti öllum.

Fljótlega eftir að ég tók við starfi formanns 
félagsins þá var skipulagður opinn fundur um 
daggæslumál í Hveragerði. Stjórnin hélt einnig 
fund um vegtolla ásamt því að fá þingmenn 
og ráðherra í heimsókn. Stefnt er að því að 
vera með gesti, ýmist stjórnmálamenn eða 
einstaklinga úr atvinnulífinu til þess að kynna 
sem flest málefni sem okkur Hvergerðinga 
varðar.

Framundan á nýju ári eru sveitar
stjórnar kosningar, sem verða haldnar 
26. maí næstkomandi. Það er von mín 
að Sjálfstæðisfélagið í Hveragerði muni 
tefla fram öflugum og fjölbreyttum lista. 
Félagsfundur verður haldin fimmtudaginn 4. 

janúar 2018 þar sem ákveðið verður hvort 
fara eigi í uppstillingu eða prófkjör fyrir val 
á listann. Ég hvet alla félagsmenn til að mæta 
og taka þátt á þeim fundi. 

Ég vil þakka fyrir það góða samstarf sem 
ég hef átt við stjórnarmenn í félaginu, félagi 
ungra og bæjarfulltrúa Sjálfstæðisflokksins. 
Það er gaman að koma inn í svona öflugt 
starf eins og er hérna í Hveragerði. Önnur 
Sjálfstæðisfélög á landinu líta upp til okkar, 
fyrir hversu flott starf við bjóðum uppá fyrir 
bæjarbúa. Ég hlakka til að vinna áfram með 
Sjálfstæðisfélaginu í Hveragerði á komandi 
ári. Í þeirri vinnu hef ég það markmið að efla 
starf félagsins, auka aðgengi bæjarbúa að 
kjörnum fulltrúum og leggja mitt af mörkum 
við að búa til betra samfélag fyrir okkur öll. 

Ég óska Hvergerðingum öllum gleðilegra 
jóla og farsæls komandi árs. Ég vil þakka 
öllum þeim sem ég hef kynnst í gegnum 
starf félagsins, sem og öðrum sem hafa tekið 
vel á móti mér og minni fjölskyldu hér í 
Hveragerði. Ég get fullyrt að vel er tekið á 
móti nýbúum í Hveragerði og við fjölskyldan 
höfum upplifað okkur velkomin í þetta fallega 
bæjarfélag.  

Jólakveðja, 
Elín Káradóttir, formaður 

Sjálfstæðisfélagsins í Hveragerði. 
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Töfrar jólamáltíðarinnar
Með sérstöku leyfi  eða jafnvel samkvæmt 
sérstakri ósk  ritstjóra blaðsins verður 
ekkert fjallað um pólitík í þessum pistli  
heldur bara um jólin; nánar tiltekið um 
jólamatinn.

Frá því að ég man eftir mér hafa töfrar 
jólamáltíðarinnar á aðfangadagskvöld falist 
í því heima hjá mér, að þá fékk maður að 
borða það sem maður fékk aldrei annars  
aðeins í þetta eina skipti, aðeins þetta eina 
kvöld. Þetta á við um aðalrétt og eftirrétt. 
Meiri fjölbreytni hefur verið í forréttum og 
eru þeir því ekki taldir með í þessari sögu.

Hvort sem þið trúið því eða ekki þá var 
kjúklingur hafður í aðalrétt á æskuheimili 
mínu heima í Eyjum. Og það var mikill 
hátíðarbragur á þessu því kjúklingur 
fékkst alls ekki keyptur í búðum á Íslandi 
á þessum tíma. Hvorki var hann ræktaður 
í landinu né fluttur inn. Og það sem gerði 
þennan mat enn meira spennandi en ella var 
að hann var kolólöglegur! Kjúklingnum var 
sem sé smyglað inn til landsins  gjarnan 
með fiskibátum sem höfðu siglt til útlanda 
með afla. Þegar nær dró jólum ár hvert 
mátti heyra pabba segja við mömmu með 
dramatískum þunga: ''Hann er kominn!''   
og þá vissu allir hver var kominn: ólöglegi 
kjúklingurinn var kominn. Og hann var svo 
borinn fram eins og hann væri bara rétt og 
slétt lambalæri  með grænum baunum, 
rauðkáli, sultu og sósu.

Það stóð á endum að um það leyti sem ég 
fór að búa sjálfur á eigin heimili á Íslandi,  
fór ég líka að skjóta rjúpur. (Í millitíðinni 
komu nokkur ár sem ég bjó í Svíþjóð 
og þurfti að láta mér nægja sviplausan 
þarlendan hamborgarhrygg). Allar götur 
síðan, í nærri 40 ár, hafa rjúpur skipað 
virðingarsessinn á jólaborði fjölskyldu 
minnar. Lengst af skaut ég þær sjálfur en 
eftir að stofninn minnkaði og veiðin var 
fyrir nokkrum árum takmörkuð við örfáa 
tiltekna daga hefur orðið minna um það. 
Vinir mínir hlaupa þá undir baggann.

Í kringum þessar rjúpur hafa skapast 
miklar hefðir og fastir siðir. Þær þurfa 
auðvitað að hanga í nákvæmlega réttan 
tíma miðað við hitastig  og svo byrja 
ég að hamfletta þær um leið og fyrstu 
tónarnir hljóma í beinni útsendingu frá 
Þorláksmessutónleikum Bubba Morthens. 
Og ég er ósjálfrátt búinn að stilla 
vinnuhraðann þannig að síðasta rjúpan er 
fullverkuð þegar Bubbi kveður. Þetta hefur 
verið svona frá því að Bubbi byrjaði með 
þessa tónleika fyrir ábyggilega 30 árum. 
Ég, Bubbi og rjúpurnar  samferða í 30 ár!

Eftirrétturinn á sér svo enn lengri sögu  
hann hefur verið sá sami frá því að ég man 
eftir mér: hrísgrjónagrauturinn góði með 
karmellurjómasósu og möndlu. Og af því 
að það má bara elda jólamatinn einu sinni 
á ári en öllum finnst grauturinn svo góður 

þá er gerður fullur pottur sem dugar í þrjá 
daga.

Ég sendi Hvergerðingum öllum mínar 
bestu óskir um gleðileg jól og gott og 
gæfuríkt komandi ár. Kærar þakkir fyrir 
samstarfið á líðandi ári.

Jólakveðja,
Páll Magnússon, oddviti lista 

Sjálfstæðisflokks í Suðurkjördæmi

Íþróttamaður ársins
Þann 28. des. kl. 17:00 verður athöfn á vegum menningar-, 
íþrótta- og frístundanefndar í Listasafni Árnesinga. Lýst 
verður kjöri íþróttamanns ársins árið 2017. Allir velkomnir. 

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 hættu sem það getur skapað. Flugeldasýning sem 
enginn vill missa af verður í  umsjón Hjálparsveitar Skáta.  

Þrettándagleði og fjölskylduskemmtun
Við kveðjum jólin með þrettándagleði og fjölskyldu-
skemmtun í Skyrgerðinni þann 6. janúar kl. 17:00. Söngur 
og gleði. Jólasveinar, Grýla og Leppalúði kveðja jólin og 
halda til fjalla. Söngsveitin, Leikfélagið og Söngfuglarnir 
hennar Möggu koma fram. Aðgangur ókeypis og allir 
velkomnir.

Bæjarstjórn Hveragerðis og bæjarstarfsmenn þakka 
Hvergerðingum gott samstarf á liðnum árum og óska 
þeim heilla og velfarnaðar á komandi ári.

Lionsklúbbarnir í Hveragerði 
bjóða börnum á jólaball á 
Hótel Örk á annan í jólum, 

26. desember, kl. 14:00.
Hljómsveit leikur jólalög, 

dansað er í kringum jólatré 
og jólasveinar koma í heim-

sókn með góðgæti.
Aðgangur ókeypis en frjáls 

framlög vel þegin.
Allir velkomnir
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sveitina þá er hinn hefðbundni búskapur 
að mestu horfinn og fólkið meira og minna 
farið að vinna í þéttbýlinu.  Hér í Ölfusinu 
hefur hrossarækt aftur á móti tekið við sem 
helsti búreksturinn þannig að tímarnir hafa 
óneitanlega breyst. Ég hef á tilfinningunni 
að það hafi verið fjölmennara í sveitinni í 
þá daga.  Sem dæmi má nefna að búið var 
á hverjum bæ á Arnarbælishólnum og þar 
var ógrynni af börnum.  Nú er þar enginn 
hefðbundinn búskapur.  Fólk átti líka fleiri 
börn en nú og það þótti ekki tiltökumál þó 
að hjón ættu jafnvel sex börn.

Eins og á við um flest  börn til sveita þá 
tók ég þátt í öllum störfum sem til féllu.   
Ég fór til dæmis alltaf í göngur og smalaði 
heiðina sem mér fannst mjög gaman.  Það 
var farið með hestana daginn áður inn að 
Hveradölum og síðan var smalað daginn 
eftir.  Þarna voru margir skemmtilegir 
karakterar með í för.  Ég man að ég smalaði 
einu sinni með Sæmundi á Friðarstöðum 
og hann fræddi mig um margt á svæðinu 
en hann var bæði fróður og skemmtilegur.   
Þetta svæði er mjög fallegt en ekki allt 
þægilegt yfirferðar fyrir hesta og á sumum 

Skólastarf er samofið hverju bæjarfélagi 
og svo er einnig hér í Hveragerði.  Þegar 
byggð fór að myndast hér upp úr 1930 
fluttist skólahald sveitarinnar hér í kring 
í Þinghúsið (Skyrgerðina).  Barnaskóli 
var síðan tekinn í notkun 1947 þannig 
að í ár fögnum við Hvergerðingar 70 ára 
afmæli fyrstu nýbyggingar Grunnskólans 
í Hveragerði.  Því þótti vel við hæfi að fá 
til viðtals við Bláhver einn af reynslumestu 
kennurum grunnskólans.  Leitaði hugurinn 
fljótt til Sigurveigar Helgadóttur sem hér 
stundaði kennslu um langt árabil og tók hún 
vel í þá bón að greina lesendum Bláhvers 
frá æsku sinni og uppruna en ekki síst frá 
skólastarfi fyrri tíða hér í Hveragerði.

Sigurveig er afar skemmtileg kona og 
því var þessi dagspartur í kuldanum í lok 
nóvember ansi skemmtilegur.  En gefum nú 
Sigurveigu orðið:

Ég er fædd 26. nóvember 1950 og bjuggu 
foreldrar mínir að Núpum í Ölfusi en Núpar 
eru hér rétt fyrir sunnan Hveragerði.  Árið 
sem ég fæddist höfðu foreldrar mínir flutt 
í nýtt hús að Núpum sem var skynsamlegt 
því við erum fjögur systkinin. Ég er næst 
elst en eldri er Jóhann bróðir minn sem var 
lögreglumaður á Selfossi, en yngri systur 
mínar eru Gerður og Hanna María sem 
báðar lögðu fyrir sig kennslu rétt eins og ég.  

Faðir minn var frá Breiðabólstað á Síðu 
en kom sem barn að Núpum með foreldrum 
sínum vorið 1927.  Mamma var aftur á móti 
fædd á Bakka í Ölfusi. Hún átti hér mörg 
systkini og muna margir eldri Hvergerðingar 
örugglega ágætlega eftir þeim Engilbert á 
Bakka,  Magnúsi Hannessyni og Lóu hans 
Valda. 

Mannmargt að Núpum
Það var dásamlegt að alast upp á Núpum.  
Það hefur grópast svolítið inn í mann að 
sólin sest snemma undir Núpafjallinu en í 
staðinn nutum við morgunsólar meira en 
margur.  Ég er ennþá mjög kvöldsvæf og 
vakna snemma þannig að mögulega hefur 
þessi sólargangur haft  þau áhrif.  Foreldrar 
mínir voru með hefðbundinn búskap, kýr, 
kindur og nokkur hross.  Pabbi vann frá 
heimilinu sem vörubílstjóri en einnig sem 
sláturhússtjóri yfir haustslátruninni hjá SS 
á Selfossi í 43 ár. 

Við þurftum auðvitað að hjálpa til, 

systkinin á búinu, og lærðum fljótt að vinna.  
Bræður pabba og amma áttu helming 
jarðarinnar á móti foreldrum mínum.  Það 
var mikill samgangur á milli þeirra bræðra, 
en þeir Gunnlaugur og Siggeir bjuggu 
fyrst félagsbúi með móður sinni, ömmu 
minni,  þannig að ég elst ekki bara upp með 
þeim heldur einnig með ömmu minni og 
Sigurveigu, systur hennar sem einnig bjó á 
heimilinu. 

Erfitt líf formæðranna
Föðuramma mín átti ekki einfalt líf.  En 
eiginmaður hennar og afi minn dó úr 
blóðeitrun aðeins 47 ára gamall. Hann var 
að smíða skeifur í smiðju og fékk járnflís 
ofan við augað, í það hljóp sýking sem fór 
í höfuðið og þar sem engin fúkkalyf voru 
komin þá dó hann þarna frá barnahópnum 
sínum.  Þá var faðir minn tólf ára gamall 
og elstur í  átta  barna systkinahópi.   Henni 
ömmu minni tókst nú samt að halda 
saman heimilinu með góðri hjálp og þá 
ekki síst frá systur sinni, Sigurveigu, sem 
flutti frá Hörgslandi á Síðu ásamt manni 
sínum Guðmundi til að hjálpa henni við 
búskapinn.  Þau hjón eru fósturforeldrar 
hans Sigmundar sem kenndur var við 
Ullarþvottastöðina og sem lengst af bjó í 
Dynskógum.

Þegar þau hjón, Sigurveig og Guðmundur,  
voru búin að dvelja á Núpum í nokkurn 
tíma þá fór Guðmundur með fé í rekstri til 
Reykjavíkur.  Lenti hann þar í aftakaveðri á 
leiðinni, ofkældist og dó í kjölfarið.  Stóðu 
þær systur þá báðar uppi sem ekkjur.

Amma mín var æðrulaus kona og 
guðhrædd og hafði ávallt á orði að Guð 
myndi leggja sér eitthvað til.  Það hjálpaði 
ömmu mikið að hún hafði lært saumaskap 
og þegar börnin voru sofnuð á kvöldin þá 
settist hún oft við saumavélina og saumaði 
íslenska búninginn á konur hér í Ölfusinu 
og víðar.  Hún lifði til hárrar elli og lifði 
það að sjá barnahópinn sinn allan komast 
til manns. Ég hef aftur á móti alltaf verið 
afar stolt af því að bera nafn ömmusystur 
minnar sem var dugleg og góð kona.

Gekk í öll störf í sveitinni
Þegar ég var að alast upp á Núpum var 
heilmikill búskapur í Ölfusinu og kýr á 
flestum bæjum.  Núna þegar ég horfi yfir 

Mér hefur alltaf þótt 
vænt um börn
Viðtal við Sigurveigu Helgadóttur, kennara

Sigurveig Helgadóttir.
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stöðum þurfti að fara með hestana í 
taumi.  Þegar safnið kom niður var réttað 
í Ölfusréttum sem stóðu þar sem Hótel 
Örk er í dag.  Þær voru hlaðnar úr grjóti 
og reistar 1847.  Þar var oft mikið fjör og 
móðurbróðir minn oft manna hressastur 
og átti hann það til að stjórna söng með 
svipuna að vopni. Kvenfélagskonur höfðu 
þar stóru hlutverki að gegna og voru þær 
þar með stórt veitingatjald þar sem þær 
seldu gómsætar veitingar.

Bakað á sunnudögum
Það var líflegt í sveitinni í þá daga og 
mikill samgangur á milli bæja.   Það var 
nokkuð um að fólk kæmi í heimsókn 
og dveldi lengi.  Ég man til dæmis eftir 
einum sem var kallaður Siggavin en hann 
kom oft snemma á morgnana og sat þá 
í eldhúsinu  hjá ömmu þegar hún kom á 
fætur og gaukaði hún þá ávallt að honum 
einhverju góðgæti.  Svo rölti hann áfram á 
milli bæjanna.  Mér er í barnsminni þessi 
mikla gestrisni þeirra systra.  Þær klæddu 
sig alltaf upp á sunnudögum og bökuðu til 
að vera nú viðbúnar gestakomum, tertur,  
pönnukökur og klattar voru þá á borðum.  
Svo voru þær systur líka svolítið miður sín 
ef það komu engir í heimsókn.

Ævintýraheimur Kára Tryggvasonar
Hveragerði var að byggjast upp þegar ég er 
lítil og við systkinin gengum hér í skóla. Í 
þá daga fór skólabíllinn bara eina ferð fram 
og til baka svo við yngstu börnin þurftum 
alltaf að bíða eftir að eldri börnin kláruðu 
skóladaginn en þá fyrst fór skólabíllinn af 
stað heim á leið.   Ef vel viðraði gengum við 
stundum  niður eftir en oftar þurftum við að 
bíða ansi lengi eftir heimferðinni. Það sem 
bjargaði okkur var að við fengum svo oft að 
bíða hjá Margréti og Kára Tryggvasyni sem 

þá bjuggu í íbúðinni niðri í grunnskólanum.  
Það var mikill ævintýraheimur því þar 
komumst við í bækurnar hans Kára.  En 
hann skrifaði fjölda barnabóka á sinni 
tíð sem nutu mikilla vinsælda.  Þau hjón 
bjuggu í skólanum og voru því eins konar 
húsverðir jafnframt því sem Kári kenndi í 
skólanum. Yndislegt fólk.

Margt hefur breyst
Skólahúsnæðið var með allt öðrum hætti 
í þá daga.  En þá var íþróttasalurinn til 
dæmis innst á ganginum uppi, yfir gamla 
anddyrinu. Þar kenndi Hjörtur, föðurbróðir 
minn,  leikfimi sem þá var kölluð.   Þarna var 
auðvitað engin baðaðstaða en við skiptum 
um föt í lítilli kompu í hinum enda gangsins 
og síðan var hlaupið á leikfimibolnum eftir 
ganginum í leikfimisalinn sem auðvitað var 
ekkert annað en lítið herbergi. Á þessum 
tíma var bóksafn bæjarins líka í skólanum.  
Það var í litlu herbergi innst á ganginum 
niðri. Um það sá Þórður Jóhannsson 
kennari.  

 Í þá daga voru margar verslanir hér í 
Hveragerði og oft líflegt á Breiðumörkinni.  
Halldórsbúð var í húsinu þar sem 
tannlæknirinn er í dag og þar fengust efni 
til fatasaums og annað slíkt.  Kaupfélagið 
var stórverslun í minningunni og seldi 
meira að segja byggingavörur.  Reykjafoss 
og Michelsen voru líka staðir sem allir 
þekktu. Móðurafi minn og amma bjuggu þá 
í Hveragerði í húsi sem stóð þar sem Gottís 
er í dag.  Afi var með kindur á lóðinni 
eins og svo margir voru með á þeim tíma 
en hestar og skepnur voru við mörg hús í 
Hveragerði í þá daga.

Við fjölskyldan áttum ekki fólksbíl svo 
við vorum ekki oft á ferðinni og jafnvel 
ekki hingað til Hveragerðis. Pabbi átti 
vörubíl, Ford 47.  Ef við fórum eitthvað þá 

sátu foreldrar mínir og Jói bróðir í sætunum 
en við systurnar stóðum fyrir framan þau 
upp við rúðuna.  Þetta myndi nú ekki þykja 
til fyrirmyndar í dag!

Byrja á heimavistarskóla
Í minni fjölskyldu eru og voru margir 
kennarar og ætli það hafi ekki haft áhrif á 
starfsvalið.  Ég hafði áhuga á því að vinna 
með börnum og fannst það gaman.

Ég útskrifaðist sem kennari vorið 1971 
og réð mig þá til kennslu að Laugaskóla 
í Dölum, þá 19 ára gömul.  Við komum 
í Laugaskóla þrjár á þessum tíma allar 
nýútskrifaðar að byrja ferilinn. Þetta var 
mikil lífsreynsla og skemmtileg. Þarna 
kynntist ég fólki sem er ennþá  meðal 
bestu vina minna í dag.  Laugaskóli var 
heimavistarskóli og börnin komu þangað 
sjö ára gömul.  Sum höfðu aldrei farið að 
heiman og hvað þá yfir nótt.  Þau voru 
10 daga í skólanum og svo nokkra daga 
heima á milli.  Mörg þeirra áttu afskaplega 
erfitt og þá sérstaklega á kvöldin.  Ég man 
svo vel eftir einni lítilli stúlku sem var 
algjörlega óhuggandi á kvöldin, hún grét 
svo mikið að aðrir gátu ekki sofið.  Ég brá 
því á það ráð að taka hana upp í til mín svo 
að hún gæti sofið. Smám saman jafnaði hún 
sig auðvitað og vandist þessu.  En það er 
gaman að segja frá því að ég mætti í  50 ára 
afmæli Laugaskóla  einhverjum 30 árum 
seinna.  Þar heilsar mér rígfullorðin kona 
og segir: Sigurveig ég gleymi þér aldrei því 
þú bjargaðir mér þegar mér leið sem verst í 
skólanum. Þetta þótti mér afar vænt um. En 
í svona skóla kynnist maður öllum svo vel 
þar sem návígið er svo mikið.   

Handavinnukennsla í sundlauginni
Mér leið vel á Laugum og hefði gjarnan 
viljað vera áfram en þá frétti ég af lausri 

Sigurveig og Gísli með sonum, tengdadætrum og barnabörnum. Sigurveig brosir mót framtíðinni.
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stöðu hér í  Hveragerði og þar sem slíkt var 
nú ekki daglegur viðburður þá stökk ég til, 
sótti um og fékk starfið.   Byrjaði hér haustið 
1972 og hafði því kennt hér samfellt í 42  ár 
þegar ég lét af störfum árið 2013. 

Ég var almennur kennari og sá einnig um 
alla hannyrðakennslu.  Þess vegna hef ég 
kennt börnum og ungmennum á öllum aldri 
og það hefur mér þótt gefa starfinu aukið 
vægi.   Mjög fljótlega fóru strákar að koma 
í hannyrðakennslu en það verður að segjast 
eins og er að aðstaðan hér til kennslu í 
handmennt var auðvitað alveg skelfileg.

Handavinnukennslan var lengi á 
hrakhólum. Fyrst kenndi ég í herbergi 
sem er innan við búningsklefa kvenna 
í sundlauginni. Þá þurftu nemendur 
í handavinnu að ganga í gegnum 
kvennaklefann en sem betur fer voru 
strákarnir þá ekki farnir að nema hannyrðir.  

Síðan fluttist handavinnukennslan í 
safnaðarheimili kirkjunnar sem þá var 
nýbyggð.  Það sem var verst við það húsnæði 
var að á sama tíma var Einar Markússon, 
píanókennari, að kenna nemendum sínum, 
hinum megin við harmonikkuhurðina og 
var vægast sagt truflun af píanókennslunni 
í tímum hjá mér.

Fljótlega var síðan hafist handa við að 
gera upp gamla skólann, Egilsstaði, og voru 
þá útbúnar þar kennslustofur fyrir smíðar á 
neðri hæð og hannyrðir á þeirri efri.  Var 
það mikil framför og allt annað líf.  Þar 
kenndi ég á loftinu í mörg ár. 

Þegar ég hugsa til baka til minna gömlu 
vinnufélaga þá er mér efst í minni hvað 
þetta var og er allt saman gott fólk.  Þegar 
ég byrjaði að kenna hér í Hveragerði þá hitti 
ég fyrir Valdísi Halldórsdóttur sem hafði 
kennt mér þegar ég byrjaði í skóla.  Hún var 
yndislegur kennari. Mjög fagleg  kenndi til 
dæmis hljóðaaðferð en ekki að stafa upp á 

gamla mátann. Hún hafði milda og góða 
nærveru og hafði róandi áhrif á krakkana, 
Valdís kunni þá list að stýra með röddinni.

Gosið hafði mikil áhrif
Mér er afskaplega minnisstætt þegar gosið 
hófst í Vestmannaeyjum en það hafði mikil 
áhrif á skólastarfið hér í Hveragerði.  Við 
Gísli bjuggum þá á loftinu á Núpum en 
við vorum þá að byggja húsið okkar hér í 
Kambahrauninu.    

Það var svo einkennilega mikil 
flugumferð yfir Ölfusinu þessa nótt og 
við skildum ekkert í því.  Heyrðum síðan 
í útvarpinu morguninn eftir að það væri 
hafið gos í Eyjum.  Gosið hafði mjög mikil 
áhrif á skólastarf hér í Hveragerði þar sem 
hingað fluttust margir Vestmannaeyingar.   
Börnin voru sett í bekkina sem hér voru 
fyrir.  En auðvitað kom að því að allir 
bekkir voru orðnir alltof stórir og illa 
hægt að sinna kennslu við þær aðstæður.  
Börnin voru líka ráðvillt enda höfðu orðið 
á lífi þeirra miklar breytingar og óvissa 
var um framhaldið.  En síðan kom að því 
að bekkirnir hér voru meira og minna allir 
komnir langt yfir 30 nemendur en þá var 
brugðið á það ráð að stofna skóla fyrir 
börnin frá Vestamannaeyjum á efri hæð 
sundlaugarhússins.  Þar kenndu kennarar 
frá Vestmannaeyjum sem börnin þekktu 
og fóru þau þá öll þangað. Þetta var allt 
annað líf fyrir krakkana.  Ég kynntist aðeins 
skólastarfi Vestmannaeyinganna á meðan 
að ég kenndi í kompunni í sundlauginni.  
Efri hæðin hafði oft áður verið nýtt 
fyrir skólastarf  ég var þarna til dæmis í 
landsprófinu og svo var þetta leikfimisalur 
þannig að þetta hentaði vel.  

Eiginmaður úr Biskupstungum
En það er nú kannski rétt að gera aðeins 

grein fyrir honum Gísla Rúnari Sveinssyni 
eiginmanni mínum áður en lengra er 
haldið. Honum kynntist ég þegar ég var 
í Kennaraskólanum. Gísli er frá Drumb
oddsstöðum í Biskupstungum og ólst þar 
upp. Hann er vélfræðingur og rafvirki og 
kláraði sitt nám á meðan ég var að kenna í 
Dölunum. Gísli vann lengi sem rafvirki hér í 
Hveragerði, síðan var hann vélstjóri á togara 
frá Vestmannaeyjum en frá árinu 1982 
var hann umdæmisstjóri hjá Vinnueftirliti 
ríkisins hér á Suðurlandi.  Ennþá er hann í 
hlutastarfi hjá Vinnueftirlitinu.

Árið 1974 byrjuðum við Gísli að byggja 
okkur hús hér að Kambahrauni 39.  Í 
þá daga gat maður ekki fengið úthlutað 
lóð fyrr en maður hafði búið í fimm ár í 
bæjarfélaginu.  Gísli fékk því ekki lóðina 
heldur ég og þar hjálpaði að ég var kennari 
við grunnskólann. Við vorum með þeim 
fyrstu sem fluttum inn hér í Kambahrauninu.  
Þegar við fluttum inn í húsið þá var gatan 
ófrágengin og miklu lægri en lóðin.  Þá var 
oft ansi snjóþungt og því erfitt að komast 
um. Þá var ekki stingandi strá hér í hverfinu 
og mörgum fannst við vera ansi langt frá 
miðbænum og út úr.  

Við Gísli eigum tvo syni. Sveinn er 
fæddur 1975 og Helgi 1979.  Ég á yndislegar 
tengdadætur og fjórar ömmustelpur sem 
eru augasteinar ömmu og afa.  Þau búa öll 
á höfuðborgarsvæðinu en strákarnir mínir 
hafa aftur á móti byggt heilmikið af húsum 
hér í Hveragerði á undanförnum árum en 
þeir vinna báðir við húsbyggingar.

Mikil breyting að hætta að vinna
Ég hætti að vinna eftir 42 ár. Það er mikil 
breyting að hætta að vinna og ég sakna 
sérstaklega vinnufélaganna.  Hins vegar fer 
ég reglulega í kaffi í gamla skólann minn 
og hef mikla ánægju af því að hitta fólkið.   

Í einni af fjölmörgum hestaferðum.Sigurveig og Gísli með syni sína 
þá Helga og Svein.



8

BLÁHVER JÓLABLAÐ 2017

Að kenna í 42 ár við sama skólann er langur 
tími en ég hefði ábyggilega kennt lengur 
ef ég hefði ekki greinst með krabbamein 
árið 2008. Það setur lífið í annað ljós en 
ég var ein af þeim heppnu og kenni mér 
ekki meins í dag. En þetta er lífsreynsla og 
maður hugsar öðruvísi í dag.

Það er sérstaklega gaman að sjá hvað 
það hefur yngst upp í kennaraliði skólans.  
Margir núverandi kennarar eru fyrrverandi 
nemendur mínir, til dæmis allir stjórnendur 

skólans í dag, þau Sævar, Matthea og 
Heimir.  Það er svolítið einkennandi fyrir 
skólastarfið að þeir sem hafa verið hér 
nemendur vilja koma aftur og núna sem 
kennarar. Í skólanum hefur alltaf verið 
mikill mannauður og ávallt afskaplega 
góður starfsandi. Ef eitthvað bjátar á þá 
stendur fólk saman. Mínir vinnufélagar 
hafa reynst mér afar vel.  Það er mikilvægt 
að muna það að skóli er ekki húsnæði 
heldur fólkið sem þar starfar.

Hestar og sumarhús í sveitinni
Í gegnum tíðina hef ég verið heilmikið 
í félagsmálum og var til dæmis mjög 
virk innan félaga kennara. Einnig hefur 
hestamennska verið eitt af sameiginlegum 
áhugamálum okkar hjóna. Lengst af höfum 
við átt hesta og verið með hús inni í Dal. 
Erum í dag með ein átta hross og höfum 
mikla ánægju af þeirri íþrótt. Á árum 
áður fórum við margoft í hestaferðir og 
í margar langar vítt og breitt um landið.   
Við vorum afar stolt af því að vera útnefnd 
heiðursfélagar Hestamannafélagsins Ljúfs 
á 50 ára afmæli þess. Einnig erum við 
hjónin í Söngsveit Hveragerðis, það er 
mjög gefandi og skemmtilegt.  Ekki er nú 
annað hægt en að minnast á griðastaðinn 
okkar á Drumboddsstöðum en við Gísli 
eigum þar gott sumarhús og við njótum 
þess virkilega að vera þar í fögru umhverfi 
Biskupstungna. 

Þegar útsendari Bláhvers fer að pakka 
niður eftir þetta góða og skemmtilega spjall 
þá klikkir Sigurveig út með því að hún hafi 
alltaf nóg að gera þó hún sé hætt að vinna 
og að hún sé alltaf að vesenast eitthvað.  
Um það er engin ástæða til að efast enda er 
stórt bros, smitandi hlátur og dugnaður eitt 
helsta einkenni Sigurveigar Helgadóttur, 
viðmælanda Bláhvers árið 2017.

 
Aldís Hafsteinsdóttir

Helgi, faðir Sigurveigar, og Núpar í baksýn

Við óskum Hvergerðingum gleðilegra jóla og 
farsældar á nýju ári. Með þökk fyrir viðskiptin 
á árinu sem er að líða.

Jólagetraun Bláhvers Þekkir þú bæinn þinn?
  1.  Hvað voru íbúar Hveragerðisbæjar margir í árslok 2016?
  2. Hvenær varð Hveragerði bæjarfélag?
  3.  Hveragerðisbær á 4 vinabæi, í hvaða löndum eru þessir bæir staðsettir? 
  4.  Hversu stór er „ærslabelgurinn“ sem Hveragerðisbær samþykkti að kaupa í nóvembermánuði sl? 
  5. Hver var kjörinn íþróttamaður Hveragerðis 2016? 
  6.  Hver er vetraropnunartíminn í Sundlauginni Laugaskarði um helgar? 
  7.  Hver er menningar- og frístundafulltrúi Hveragerðisbæjar?  
  8.  Hvað er númerið í bréfasíma skrifstofu Hveragerðisbæjar? 
  9.  Hvenær var ullarverksmiðjan, sem stóð á bökkum Varmár reist? 
10. Hvert er slagorð Hveragerðisbæjar? 

(Öll svör er að finna inni á heimasíðu Hveragerðisbæjar, hveragerdi.is.)

Jólakveðja,
Soffía, Drífa og Elín
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Nýlega samþykkti bæjarstjórn Hveragerðis 
endurskoðað aðalskipulag fyrir bæinn 
fyrir árin 20172029. Vinnan við 
endurskoðunina hefur staðið allt frá árinu 
2014 en þá samþykkti bæjarstjórn á fundi 
sínum þann 11. desember að hefja vinnu 
við endurskoðunina.

Aðalskipulag er skipulagsáætlun sem nær 
til alls lands sveitarfélagsins. Þar eru settar 
fram stefna og ákvarðanir bæjarstjórnar 
um framtíðarnotkun lands og fyrirkomulag 
byggðar. Stefnan er síðan útfærð nánar í 
deiliskipulagi fyrir einstök hverfi eða reiti.

Megin stefið í aðalskipulaginu hefur lítið 
breyst með endurskoðuninni, þ.e. áherslan 
er áfram á fallegt og heilnæmt umhverfi, 
áhersla er lögð á fjölskylduvæna byggð í 
góðum tengslum við náttúruna og að ímynd 
bæjarins verði áfram blóma, listamanna, 
heilsu og ferðamannabær umvafinn jarðhita 
og náttúrufegurð.

Landsvæði bæjarins er takmarkað og því 
er mikilvægt að landnýting sé skynsamleg 
og að ákveðin íhaldssemi ríki þegar 
óraskað land er tekið undir byggð eða aðra 
varanlega og óafturkræfa notkun. Megin 
áherslan á þessu nýja skipulagstímabili 
verður á þéttingu byggðar innan núverandi 
byggðarmarka með áherslu á íbúðarbyggð, 
en einnig á framboð stærri atvinnulóða á 
nýjum athafnasvæðum og verslunar og 
þjónustureitum sunnan við núverandi 
þjóðveg (norðan þjóðvegar eftir færslu 
hans).

Mikil tækifæri í Hveragerði

Samhliða endurskoðun aðalskipulagsins 
var gengið frá deiliskipulagi fyrir 
svonefndan Eden reit og aðliggjandi lóðir. 
Á Eden lóðinni er gert ráð fyrir allt að 77 
íbúðum sem verði allt frá 60 fm tveggja 
herbergja íbúðum og upp í parhúsaíbúðir 
sem verði rúmir 100 fm. Markmið 
byggingaraðilans, Suðursalir ehf., er að 
bjóða upp á íbúðir sem verði ekki of dýrar 
og henti t.d. vel sem fyrsta eign fyrir ungt 
fólk eða sem eign fyrir þá sem vilja minnka 
við sig t.d. á efri árum.

Um þessar mundir er Hveragerðisbær 
að eignast svonefnt Kambaland sem er 
vestan við núverandi byggð. Gildandi 
deiliskipulag þar gerir ráð fyrir um 240 
íbúðum í par, rað og einbýlishúsum. Í 
fyrsta áfanga verður boðið upp á lóðir fyrir 
rað og parhús. Vonir standa til að úthlutun 
lóða geti hafist á komandi vori þannig að 
áfram verði tryggt nægt framboð af lóðum 
á vegum bæjarfélagsins.

Svæðið í kringum Hlíðarhaga upp við 
vatnstankinn hefur skipt um eigendur og 
hyggjast nýju aðilarnir byggja þar upp á 
næstu misserum. Deiliskipulag liggur ekki 
fyrir ennþá en gera má ráð fyrir að þarna 
geti risið 20 til 30 íbúðir í par og raðhúsum 
eða litlum fjölbýlishúsum. Með því gætu 
risið metnaðarfullar eignir þar sem yrði gott 
útsýni.

Vinna við deiliskipulag á land svæðinu 
í kring um Friðar staði er ekki hafin en 

bæjarstjórn hef
ur hug á að hefja 
hugmyndavinnu 
að deiliskipulagi 
fljótlega. Nýjasta 
í b ú ð a r h ú s i ð 
hefur verið 
selt til brottflutnings og önnur hús verða 
rifin. Í aðalskipulagi er gert ráð fyrir að 
þarna geti risið blönduð byggð þar sem 
íbúðir gætu orðið allt að 30% af leyfðu 
byggingarmagni. Jafnframt verði tekið 
sérstakt tillit til nálægðarinnar við Varmá, 
tryggt verði gott aðgengi að henni og þá 
ekki síst að svæðinu við Baulu þar sem 
löngum hefur verið vinsælt leiksvæði fyrir 
unga Hvergerðinga.

Áfram mætti telja þau fjölmörgu tækifæri 
sem felast í framtíðaruppbyggingu í 
Hveragerði. Ég hvet bæjarbúa og aðra 
áhugasama aðila til að kynna sér hið 
nýja aðalskipulag og þá möguleika sem 
í því felast. Það má finna á heimasíðu 
bæjarins á www.hveragerdi.is. Einnig veita 
starfsmenn bæjarins gjarnan upplýsingar 
um skipulags og byggingarmál og ávallt 
er hlustað á góðar hugmyndir í bæjarstjórn.

Eyþór H. Ólafsson, bæjarfulltrúi og 
formaður skipulags og mannvirkjanefndar

P I Z Z A  &  B R U G G H Ú S

s :  4 8 3  3 0 3 0  /  B r e i ð am ö r k  2  /  H v e r a g e r ð i

Félagsfundur 
Sjálfstæðisfélagsins í Hveragerði. 
Fimmtudaginn 4. janúar 2018 kl. 

20:00 í Austurmörk 2, 2. hæð. 

Gleðileg jól
farsælt komandi ár

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

Þökkum samverustundir liðinna ára.

Dagskrá: 
1. Uppröðun eða prófkjör fyrir komandi kosningar.
2. Önnur mál
        Kveðja, stjórn félagsins
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AlmAr Bakari
Sunnumörk 2 · Hveragerði · Sími 483 1919

24. desember kl.  9-13
25. desember kl.  9-13
26. desember kl.  9-16
27. – 30. des.  kl.  7-18
31. desember  kl.  9-13
1. janúar klukkan  9-13

Jólaopnun hjá Almari bakara
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.

Umhverfismál hafa verið okkur Hver
gerðingum hugleikin til fjölda ára enda 
eigum við eitt fallegasta bæjarstæði 
landsins að mínu mati. Við vorum framsýn 
og erum eitt fyrsta sveitarfélagið sem 
reistum fullkomið fráveitumannvirki 
sem staðist hefur tímanna rás með  þeim 
úrbótum sem nauðsynlegar hafa verið vegna 
fólksfjölgunar og tækninýjunga. Við vorum 
líka með þeim fyrstu  til að fara í þriggja 
tunnu sorpflokkun sem er svo sannarlega 
miklar og góðar umhverfisbætur. Lyft 
hefur verið grettistaki í fegrun umhverfis 
hjá bænum og hafa verið gerðar miklar 
umbætur á opnum svæðum og er það vinna 
sem sífellt er í gangi.

En betur má ef duga skal og er það meðal 
annars verkefni okkar allra bæjarbúa með 
aðstoð bæjaryfirvalda að gera að sem í 
okkar valdi stendur til að halda bænum 
okkar fallegum og umhverfisvænum eins 
og kostur er.

Bæjaryfirvöld hyggjast halda íbúafund 
um mánaðarmótin janúar / febrúar 2018 þar 
sem við fáum sérfræðinga í umhverfismálum 
til að fara yfir með okkur mikilvægi góðrar 
sorpflokkunar, hvaða áhrif plast hefur á 
umhverfið og það sem við getum gert til 
að draga úr umhverfismengun. Verið er að 

Hveragerði er okkar allra

hafa samband við fyrirtæki sem eru með 
smásölu um að hætta með plastpoka en 
bjóða þess í stað upp á bréfpoka og fjölnota 
poka. Bréfpokarnir myndu þá sem dæmi 
nýtast í litlu grænu lífrænu tunnuna sem er 
undir matarúrganginn okkar.

Einnig á að bjóða íbúum að sækja 
skemmtilegan fræðslufund um 
mánaðarmótin apríl / maí  2018 um 
heimilisgarðinn þar verður sem dæmi 
fjallað um fjölæringa, matjurtaræktun 
og garðklippingar svo eitthvað sé nefnt. 
Nú þegar bærinn okkar er orðinn svona 
gróskumikill og fallegur er nauðsynlegt 
að huga að garðklippingum og passa að 
trjágróður á lóðunum okkar slúti ekki út á 
götur og gangstéttir.

Það er ósk umhverfisdeildar að íbúar 
hendi ekki blautþurrkum í klósettið því 
það veldur miklum vandræðum í lögnum 
bæjarins og í fráveitumannvirki þar sem 
þær stífla rörin.

Bærinn hefur einnig hafið átak í að 
fjarlægja bílhræ, bíla og önnur tæki á 
lóðum bæjarins sem hefur verið lagt þar í 
leyfisleysi.

Okkur langar að biðja rekstraraðila 
að leggja okkur íbúum lið með því að 
halda snyrtilegu í kringum sig og girða af 

a thafnasvæði , 
sem eðlileg eru í 
kringum rekstur, 
svo ásýndin sé 
til sóma. Hægt er 
að girða af með 
girðingu eða 
þétt um gróðri 
sem dæmi.

Við viljum biðla til ykkar kæru Hver
gerðingar að taka höndum saman 
með okkur til að halda bænum okkar 
fegursta og snyrtilegasta bæ landsins 
þar sem  umhverfismál eru í forgrunni. 
Hvergerðingar eru stoltir af því sem gert 
hefur verið og vilja gera enn betur. Ef við 
hugsum vel um okkar lóðir og okkar næsta 
umhverfi getum við verið í fararbroddi í 
umhverfismálum.

Ársþing Sambands sunnlenskra 
sveitarfélaga samþykkti átak undir nafninu 
Hreint Suðurland 2018, látum okkar ekki 
eftir liggja.

Með kærri jólakveðju
Unnur Þormóðsdóttir,

bæjarfulltrúi og formaður 
umhverfisnefndar Hveragerðisbæjar

Bygg
bræður Gleðileg jól

Gleðileg 
jól
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Í sumar var haldið í fyrsta sinn í Hveragerði 
Landsmót Ungmennafélags Íslands 50+. 
Undirbúningur fyrir mótið hófst fyrir rúmum 
2 árum með skipun í framkvæmdanefnd. 
Framkvæmdanefndin var skipuð fulltrúum 
Hveragerðisbæjar, Íþróttafélagsins Hamars, 
annara frístundafélaga í Hveragerði, HSK 
og UMFÍ, Gísli Páll Pálsson, einn af 
fulltrúum Hveragerðisbæjar, var skipaður 
formaður nefndarinnar. Í lok síðasta árs var 
svo haldinn fundur í höfuðstöðvum UMFÍ 
í Reykjavík þar sem skrifað var undir 
samning milli Hveragerðisbæjar, UMFÍ og 
HSK um landsmótið.

Frá upphafi var gert ráð fyrir því að 
þetta landsmót 50+ yrði það fjölsóttasta 
frá upphafi, en fyrsta landsmót 50+ var 
haldið árið 2011 á Hvammstanga. Reyndist 
þetta mat vera hárrétt en þegar mótið hófst 
23. júní höfðu 483 þátttakendur skráð sig 
til leiks í honum ýmsu keppnisgreinum. 
Stemmningin var frábær þegar landsmótið 
var loks sett með setningarathöfn sem fór 
fram í íþróttahúsinu á föstudagskvöldinu. 
Fyrr um daginn hafði keppni þegar hafist 
í Boccia og Ringó, sem undirritaður vissi 
ekki að væri íþrótt eða yfir höfuð til fyrr 
en hann fylgdist með nokkrum leikjum 
í íþróttahúsinu. Mótsgestir virtust allir 
himinlifandi með alla þá aðstöðu sem var í 
boði og var veður með eindæmum gott alla 
helgina þrátt fyrir smá golu.

Glæsilegt íþróttastarf í Hveragerði

Það var virkilega gaman að fylgjast 
með mótinu og ekki laust við að manni 
hlakkaði til að ná fimmtugs aldrinum 
þegar maður sá gleðina og keppnisskapið 
í keppendum. En það var mikið líf og fjör 
í Hveragerði þessa helgi, allir lögðu sig 
100% fram sama hvort þeir voru að keppa 
í þrekmótinu, fuglagreiningu, bridds, pútti 
eða frjálsíþróttum.

Mótinu lauk svo á sunnudeginum 
eftir æsispennandi keppni í stígvélakasti 
í Lystigarðinum. Eftir það fóru allir 
keppendur til síns heima sáttir og sælir eftir 
frábæra helgi.

Ég vil enn og aftur þakka öllum þeim 
fjölmörgu sjálfboðaliðum fyrir þeirra 
störf í þágu þessa móts því án þeirra hefði 
þetta aldrei geta orðið að veruleika. Að 
baki eru mörg hundruð klukkustunda sem 
sjálfboðaliðar lögðu á sig í vinnu bæði 
fyrir mótið og svo yfir sjálfa mótshelgina. 
Hvergerðingar lýstu því svo yfir að við 
værum hvenær sem er tilbúin til að halda 
þetta mót aftur, svo vel þótti takast til.

Hengill Ultra komið til að vera
Í byrjun september var svo utanvega hlaupið 
Hengill Ultra Maraþon haldið og tóku um 
200 keppendur þátt. Vegalengdirnar voru 
allt frá 5 km til 100 km. Aðstandendur 
hlaupsins hafa þegar ákveðið að halda það 
aftur að ári. 

Ekki má síðan 
gleyma að benda 
Hvergerðingum 
á að fylgjast með 
ofur hindr unar
hlaup inu Spartan 
Race sem haldið 
verður í og við 
Hamars höll ina 
þann 16. des
ember. Þar munu 
etja kappi hátt 
í 1.000 erlendir ofurhlauparar þannig að 
þetta er einstakt tækifæri til að sjá hvernig 
þeir bera sig að. 

Ég vil svo að endingu  minna alla á kjör 
íþróttamanns Hveragerðis, en íþróttamenn 
ársins í Hveragerði verða heiðraðir kl. 17:00 
fimmtudaginn 28. desember á Listasafninu. 
Allir er velkomnir á samkomuna og gaman 
væri að sjá sem flesta samgleðjast með 
íþróttafólkinu okkar. Að lokum vil ég 
óska lesendum Bláhvers gleðilegra jóla og 
farsældar á komandi ári.

Jólakveðja,
Friðrik Sigurbjörnsson, bæjarfulltrúi 
og formaður menningar-, íþrótta- og 

frístundanefndar.

Í Hveragerði er að finna marga fallega og snyrtilega 
garða sem prýða blómabæinn okkar og hefur 
Hveragerðisbær árlega veitt viðurkenningu fyrir 
fegurstu garðana hér í bæ. Í ár skoðaði umhverfisnefnd 
fjölda garða en að lokinni þeirri skoðun varð 
niðurstaðan að eftirfarandi væru fegurstu garðar 
Hvergerðisbæjar árið 2017:

Fegurstu garðarnir í Hveragerði 2017

Heiðmörk 31  
Í eigu Ingibjargar Sigmundsdóttur og  
Hreins Kristóferssonar.

Réttarheiði 24  
Í eigu Elínar Brynju Hilmarsdóttur og  
Eyjólfs K. Kolbeins.

Heiðmörk 53  
Í eigu Sigríðar Elísabetar Sigmundsdóttur og  
Péturs Inga Frantzsonar.

Verðlaunahafarnir ásamt Unni Þormóðsdóttur, formanni umhverfisnefndar 
og Höskuldi Þorbjarnarsyni, umhverfisfulltrúa.
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Menning og mannlíf er með miklum 
blóma og engin undantekning var á því á 
árinu sem senn er á enda.  Naktir karlmenn 
á sviði Þjóðleikhússins vöktu athygli, 
landsmót 50+ var afar vel heppnað, 
hundruðir skáta dvöldu hér í góðu yfirlæti 
við leiki og störf en þeir voru hluti af miklu 
stærra skátamóti sem breiddi úr sér yfir 
suðvesturhorn landsins.  Blómstrandi dagar 
voru haldnir í bongóblíðu enn eitt árið og 
fjöldi fólks naut dagskrár,fallegs umhverfis 
og blómabæjarins.  Hengill Ultra hlaupið 
er komið til að vera en það var gaman að 
sjá hversu vel þar tókst til.  Mikil gróska 
er í íþróttastarfi og lygilegur sá fjöldi sem 
stundar reglulega líkamsrækt, útivist eða 
aðra hreyfingu með reglubundnum hætti.   
Er það til mikillar fyrirmyndar.  

Á haustmánuðum bar það svo helst 
til tíðinda að  fjöldi skáta sem dvaldi á 
Úlfljótsvatni fékk magapest all svæsna og 
var hópurinn fluttur í sóttkví í grunnskólann 
hér hjá okkur.  Umdeild aðgerð en það 
fór vel um ungmennin hér hjá okkur sem 
klárlega skipti öllu.  Þar stóð okkar fólk hjá 
Rauða krossinum sig vel.

Flóttamenn boðnir velkomnir 
Félagar í Rauða kross deildinni hér í bæ 
hafa einnig verið stoð og stytta sýrlensku 
fjölskyldunnar sem hingað kom í upphafi 
árs.  Það er ánægjulegt að við skulum 
geta lagt okkar lóð á vogarskálar þegar 
hörmungar og stríð gera að verkum að 
fólk getur ekki lengur búið í landinu sínu.  
Slíkt er til eftirbreytni og þakkarvert hversu 
mörgum er umhugað um að þessir nýju 
íbúar, sem og aðrir sem hingað hafa flutt 
frá fjarlægum slóðum, nái góðri fótfestu á 
nýjum stað.

Framkvæmt sem aldrei fyrr 
Árið sem nú er að líða var ákaflega 
annasamt þegar litið er til verkefna og 
viðburða á vegum bæjarfélagsins.

Ein alstærsta framkvæmd sem 
Hveragerðisbær hefur staðið að  var 
bygging nýs leikskóla.  Veðurguðirnir 
voru okkur hliðhollir og ekki spillti fyrir 
að verktakinn JÁ verk stóð sig með mikilli 
prýði.  Þessi 1.100m2 leikskóli er án vafa 
með þeim flottustu á landinu og hefur því 
vakið mikla athygli.  Leikskólinn var vígður 

á haustmánuðum að viðstöddu fjölmenni 
og var það mikil ánægjustund.

Um leið og börn og starfsmenn yfirgáfu 
húsnæði gamla Undralands fluttist 
frístundaskólinn þangað inn sem og 
félagsmiðstöð unglinganna.  Þessi breyting 
mælist afar vel fyrir enda er það gjörbylting 
á aðstöðu að öll starfsemi skuli nú vera 
undir einu þaki. Það er aftur á móti vel við 
hæfi að þakka starfsmönnum, börnunum 
og foreldrum og forráðamönnum þeirra 
þolinmæðina núna í haust þegar að 
frístundaskólinn var rekinn á þremur 
stöðum með tilheyrandi óþægindum fyrir 
alla aðila.

Bæjarskrifstofan flutt í miðbæinn
Samningar náðust á árinu við 
Fasteignafélagið Reiti um kaup þeirra á 
Arionbanka húsinu og að félagið myndi 
síðan innrétta húsið fyrir bæjarskrifstofu.  
Gekk þetta allt eftir og í september fluttu 
bæjarskrifstofurnar í nýtt og sérhannað 
húsnæði í gamla miðbænum.  Er ekki annað 
að heyra en að íbúar séu ánægðir með þessa 
breytingu og það líf sem nú hefur færst í 
gamla miðbæinn.  Á sama tíma var gamli 
leikskólinn við Fljótsmörk innréttaður fyrir 
Skóla og velferðarþjónustu Árnesþings 
þannig að nú eru í þessum tveimur húsum í 
kringum tuttugu starfsmenn.

Byggingaland tryggt til framtíðar
Á árinu náðust samningar um kaup 
bæjarins á Kambalandi sem er gríðarlega 
mikilvægur áfangi og nauðsynlegur vegna 
framtíðar möguleika við uppbyggingu 
bæjarfélagsins. Þar með er ljóst að ekki 
verður skortur á byggingalandi til framtíðar 

Annáll ársins 2017
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í bæjarfélaginu. Ekki síður var það stór 
áfangi þegar erfðafesta var innleyst á 
Friðarstöðum en bæjarfélagið er þar með 
orðinn eigandi að bæði landi og húsakosti 
á jörðinni. Íbúðarhúsið hefur verið selt 
til brottflutnings og mun það víkja á 
vormánuðum og fljótlega eftir það munu 
önnur hús víkja fyrir nýju skipulagi.

Nú eru á annað hundrað íbúðir á 
teikniborðinu eða á framkvæmdastigi í 
bæjarfélaginu.  Fjölgun íbúa er veruleg þrátt 
fyrir viðvarandi húsnæðisskort.  Það er ljóst 
að Hveragerði er vinsælt bæjarfélag þar sem 
margir sjá framtíðina fyrir sér.  Þeirri stöðu 
er mikilvægt að viðhalda en það gerum við 
best með því að halda áfram þeim góðu 
verkum sem í gangi eru en jafnframt með 
því að bæta það sem aflaga fer.  Ljóst er að 
bæinn okkar byggir öflugt og duglegt fólk 
sem þykir vænt um bæjarfélagið sitt.  Öll 
viljum við leggja okkar lóð á vogarskálar 
til að mannlíf og umhverfi verði með sem 
bestum hætti.  Tökum því höndum saman 
og sjáum til þess að framtíðin verði jafn 
björt og árið sem nú er að baki. 

Með þessum orðum óska ég ykkur öllum 
gleðilegra jóla og farsældar á komandi 
ári um leið og ég þakka allar yndislegu 
samverustundirnar á árinu sem senn er á 
enda.

Aldís Hafsteinsdóttir, bæjarstjóri

Þann 23. október flutti leikskólinn 
Undraland í nýtt og glæsilegt húsnæði. 
Jarðvegsframkvæmdir hófust síðsumars 
2016. Framkvæmdin var því kláruð á 
rétt rúmlega ári. Ákafinn við að hefja 
framkvæmdir var svo mikill að það 
gleymdist að 
taka formlega 
s k ó f l u  s t u n g u . 
Börnin á gamla 
Undralandi mættu 
samt 28. ágúst 
2016 og tóku það 
sem kallað var 
„síðustu“ skóflu
stunguna, þ.e. 
að hjálpa verk
takanum að moka ofan í holuna.

Þegar kom að því að flytja starfsemina 
á nýja staðinn var gengið vasklega til 
verks því leikskólinn lokaði einungis í 
tvo daga meðan á flutningunum stóð.

Við vígslu leikskólans þann 16. nóv
ember hafði settur leikskólastjóri, 
Anna Erla Valdimarsdóttir að orði, að 
flutningur leikskólans hefði gengið 
einstaklega vel og þakkaði þeim aðilum 
sem hjálpuðu til við flutninginn m.a. 
starfsfólki og nemendum 10. bekkjar.

Leikskólinn er um 1100 m2. að stærð. 
Heildarkostnaður við mannvirkið er 650 
milljónir. Ákveðið var að stuðst yrði við 
hönnun leikskólans Erlurima á Selfossi 
og voru ASK arkitektar fengnir til verks
ins. Aðalverktaki við bygginguna var 
Jáverk ehf.

Fleiri börn fá þjónustu
Á gamla Undralandi voru um 56 börn að 
staðaldri. Á nýja Undralandi eru nú fjórar 
deildir í rekstri og eru þessa dagana 74 
börn í vistun. Þegar allar sex deildirnar 
verða komnar í rekstur er gert ráð fyrir 
að 120 börn verði í leikskólanum ásamt 
um 35 starfsmönnum. Vonast er til að 
með þessu verði hægt veita fleiri börnum 
dagvistun og er stefnan að geta tekið á 
móti börnum allt niður í 12 mánaða 
aldur.

Einstakt leiksvæði fyrir börnin
Mikið er lagt í að útileiksvæði barn
anna sé sem best. Hönnuðurinn, Her
mann Ólafsson vann með þemað „Lista
mannabærinn Hveragerði“. Þar eru m.a. 
úti hlóðfæri, leikhús, fótboltavöllur,  
körfu boltavöllur, sleða brekka ásamt 
hefð bundnum leiktækjum. Svæði yngstu 
barn anna er aðskilið frá svæði eldri 
barna. Sjón er sögu ríkari  þú ættir að 
kíkja við.

Birkir Sveinsson, form. fræðslunefndar

Nýja Undraland
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Ferðaþjónustan í Hveragerði er blómleg 
sem aldrei fyrr. Margir áfangastaðir og 
fjölbreytt afþreying er í boði fyrir ferðamenn 
hér í Hveragerði, sem gera bæinn okkar að 
áhugaverðum áfangastað. Margir kannast 
við margmennið í Sunnumörk, þar sem 
fjölmargar rútur og bílaleigubílar stoppa. 
Sunnumörk er vinsæll áfangastaður, 
þar byrja margir heimsóknina sína hér í 
Hveragerði með því að kynna sér það sem 
er að finna á upplýsingamiðstöðinni og 
skoða skjálftasafnið. Hver kannast ekki 
við röðina hjá Almari bakara, henni ber að 
fagna. Þessar miklu vinsældir þýðir að hér, 
í frekar fámennu samfélagi, er hægt að reka 
bakaríi með mjög fjölbreytt vöruúrval.   

Afþreying í Hveragerði er fjölbreytt 
og spennandi fyrir bæði ferðamenn og 
heimamenn. Hveragarðurinn er áhugaverður 
áfangastaður fyrir erlenda ferðamenn og 
einnig fyrir íslenska ferðamenn sem búa 
ekki með hver í bakgarðinum hjá sér. 
Einnig má nefna Listasafn Árnesinga 
sem býður uppá fjölbreytta dagskrá allt 
árið um kring. Steinasafnið er vinsæll 
áfangastaður hjá ferðamönnum ásamt 
Hverablómum sem býður uppá allskyns 
muni fyrir bæði ferðamenn og heimamenn. 

Iceland Activites hefur verið að taka á 
móti íslenskum vinnustaðahópum ásamt 
erlendum ferðamönnum. Það væri sniðugt 
fyrir Hvergerðinga að kynna sér starfsemi 
þeirra enn frekar. 

Gististaðir í Hveragerði eru fjölmargir og 
engir tveir eru eins. Fyrst ber að nefna Hótel 
Örk sem hefur verið í stórframkvæmdum á 
liðnu ári. Nýbyggingin mun opna 15.maí 
2018, þar sem 76 ný herbergi verða tekin í 
notkun. Nýbyggingin gerir það að verkum 
að hótelið mun geta tekið á móti u.þ.b. 310 
gestum. 

Fleiri glæsileg hótel og gistiheimili 
eru í Hveragerði sem auka hið fjölbreytta 
framboð hér í bæ. Frost og Funi er einstakur 
staður og kemur staðsetningin þar sterk inn. 
Hvort sem maður er í heitu pottunum eða 
situr á veitingastaðnum Varmá, þá er um 
einstakt umhverfi og stemningu að ræða. 

Gistihúsið Varmi, Frumskógar gistihús, 
Reykjadalur Guesthouse, Hot springs 
Hostel, Iceland Guesthouse og Skyrgerðin 
er allt dæmi um ólík og flott gistihús sem 
auka við fjölbreytileika og glæsileika þess 
sem er í boði hérna í Hveragerði fyrir 
ferðamennina okkar.  

Fjölbreytileikinn er ekki síður að finna í 
framboði á veitingastöðum. Pistlahöfundi 
telst til að hægt sé að fara út að borða á 
a.m.k. tíu ólíkum stöðum hér í Hveragerði; 
Ölverk, Hver  restaurant, Skyrgerðin, 
Varmá, Almar bakari, Kjöt og Kúnst, 
Dalakaffi, Pasta & panini, Gottís og 
Heilsustofnun. Já, það er ekki hægt að segja 
“það er ekkert í boði hérna” né hægt að 
segja að ferðamennirnir okkar fari svangir 
í burtu frá okkur. Veitingastaðirnir eru 

allir til fyrirmyndar og það er enginn eins. 
Skyrgerðin er ekki bara veitingastaður, þau 
stefna líka á að opna sýningu um skyrgerð. 
Þá er Ölverk með brugghús og stefnir á 
bjórskóla og kynningar á nýju ári. 

Náttúra og gönguleiðir í og við Hveragerði 
er óneitanlega það sem flestir ferðamenn 
sækjast í. Unnið er að rannsókn á vegum 
Háskóla Íslands um fjölda ferðamanna 
á fjölsóttum ferðamannastöðum og fer 
sú rannsókn meðal annars fram hér hvað 
Reykjadalinn varðar. Fyrstu tölur sem 
fengust núna í haust og tóku yfir þrjár 
vikur sýndu að yfir 30 þúsund gestir fóru 
um veginn. Miðað við þessar tölur má sjá 
að töluverður fjöldi ferðamanna heimsækir 
Hveragerði á hverju ári. Hvergerðingar geta 
verið stoltir af þeim fjölbreytileika sem er 
hér í boði fyrir ferðmann, bæði innlenda 
sem erlenda.   

Elín Káradóttir

Blómstrandi ferðaþjónusta

Svör við jólagetraun Bláhvers

  1.  2.473
  2.  1987
  3.  Danmörk, Noregi, Svíþjóð og Finnlandi
  4.  100 m2

  5.  Hekla Björt Birkisdóttir, fimleikakona
  6.  Kl. 10:00 - 17:30
  7.  Jóhanna M. Hjartardóttir 
  8.  483 4801
  9.  Árið 1902
10.  Blómstrandi bær 
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Jólaísinn frá Kjörís er hreint út sagt ómótstæðilegur. 
Í ár hringjum við inn hátíð ljóss og friðar með hátíðarís 
með karamellusnúningi. Það er góður siður að gera sér 
dagamun yfir jólin með ábætisrétti að lokinni máltíð – 
eða með örlitlu góðgæti eftir annasaman dag. Hvort 
sem þú kýst heldur, þá er alltaf  tími fyrir jólaís.



Blómaborg
Breiðumörk 12
Sími 483 4225

Sólhestar
Borgargerði/Ölfusi

Sími 892 3066

Hárgreiðslustofan Opus
Breiðumörk 2
Sími 483 4833

Tannlæknastofa Þórðar
Breiðumörk 18
Sími 483 4930

Mikki smiður
Hveragerði

Sími 861 9330

Skjólklettur ehf.
Sími 899 6861 (Björn)

Sími 892 8661 (Kjartan)

Stoðverk 
Þorsteinn Hansen

Sími 660 8732

Gummi Sig.

Jóhann Ísleifsson
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.Sendum Hvergerðingum sem og öðrum lesendum 

hugheilar jóla- og nýárskveðjur.
Þökkum viðskiptin á árinu sem er að líða.

ræstingar!
Hreint ehf óskar eftir að ráða 
starfsmann til afleysinga
á Selfossi og Hveragerði

Störf við

• Reykjavík
• Akureyri
• Selfoss
• Akranes
• Hveragerði Sími 554 6088 • hreint@hreint.is • www.hreint.is

43
3.

06
8

Við leitum að jákvæðum, vandvirkum og 
samviskusömum einstaklingi 18 ára eða 
eldri í 30% starf við afleysingar í ræstingum. 
Góð kunnátta í íslensku eða ensku er skilyrði. 
Viðkomandi þarf að hafa bíl til umráða og geta hafið störf 
sem fyrst. Hreint sakavottorð er skilyrði fyrir ráðningu.

Nánari upplýsingar:
Greta (s: 822 1855, greta@hreint.is )
Einnig er hægt að sækja um starfið á 
heimasíðu Hreint ehf., www.hreint.is 

Sími 554 6088

  Kt. 420108-0950         Breiðumörk 13
    Sími 483-5900          810  Hveragerði.

.

Gottís

Skeljungur Hveragerði

FAGFORM

FAGFORM

FAGFORM

Daggi ehf
Renni og vélaverkstæði
Austurmörk 14, 810 Hveragerði
S. 646 5242  daggi@vortex.is
www.facebook.com/daggiehf

Bílaverkstæði Jóhanns
Austurmörk 13, Hveragerði · S. 483 4299

2008 ehf
TRAMONTINA

Arn-Verk ehf


