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Okkar Hveragerði 
- starfið og markmiðin

Það er ánægulegt að segja 
frá því að nú þegar hafa 
verið tekin mikilvæg skref til 
fjölskylduvænna samfélags í 
Hveragerði. Má þar nefna fría 
klukkustund í leikskóla sem 
kom til framkvæmda þann 1. 
september síðastliðinn, en stefnt 
er að lækkun leikskólagjalda 
og hækkun frístundastyrksins 
í skrefum á kjörtímabilinu 
og er í því ljósi gert ráð fyrir 
því í fjárhagsáætlun að fríar 
klukkustundir á leikskóla verði 
orðnar tvær haustið 2022 og að 
frístundastyrkur verði hækkaður 
um áramót úr 26.000 kr. í 
34.000 kr. Að auki tóku reglur 
um foreldragreiðslur gildi þann 
1. október sl., en með þeim er 
veittur fjárhagslegur stuðningur 
til foreldra barna eldri en 12 
mánaða sem hafa ekki fengið 
vistunarboð á leikskóla eða hjá 
dagforeldrum. Vonir standa 
jafnframt til þess að fyrstu deildir 
nýs leikskóla í Kambalandi hefji 
starfsemi árið 2023, sem er fyrr 
en áður var áætlað. Nýjum og 
stærri ærslabelg hefur jafnframt 
verið komið fyrir í Dynskógum 
ásamt því að í fjárhagsáætlun 

er gert ráð fyrir endurnýjun og 
viðhaldi á leiksvæðum bæjarins á 
næstu misserum ásamt úrbótum 
á hundasvæðum bæjarins 
og hönnun útisvæðis undir 
Hamrinum.

Mikil vinna hefur verið 
lögð undanfarnar vikur í 
að útfæra framtíðarsýn í 
uppbyggingu íþróttamannvirkja 
Hveragerðisbæjar uppi í dal í 
samvinnu við hönnunarteymi 
sem unnið hefur tillögur að 
forsögn fyrir byggingu nýrrar 

Fulltrúar Okkar Hveragerðis í bæjarstjórn og nefndum bæjarins hafa 
unnið statt og stöðugt að því að koma stefnumálum Okkar Hveragerðis 
frá kosningunum í vor til framkvæmda. Í málefnasamningi nýs 
meirihluta Okkar Hveragerðis og Framsóknar var lagður grunnurinn 
að sameiginlegum áherslum framboðanna fyrir komandi kjörtímabil 
og hafa fulltrúar meirihlutans unnið saman að því að gera þessar 
sameiginlegu áherslur að veruleika á undanförnum mánuðum.

íþróttamiðstöðvar. Sú vinna 
hefur tekið mið af þarfagreiningu 
hönnunarhópsins sem skilaði 
tillögum sínum í haust, en 
mikilvægt er að stíga næstu skref 
í uppbyggingu Hamarshallarinnar 
með það fyrir augum að skapa 
samkeppnishæfan húsakost 
til æfinga sem og keppni fyrir 
allar íþróttir til framtíðar á sem 
hagkvæmastan máta. Stefnt er 
að því að koma upp innandyra 
æfingaaðstöðu fyrir deildir Hamars 
sem fyrst, sem í framtíðinni getur 
orðið fyrirmyndar keppnisaðstaða, 
og er góður samhljómur um næstu 
skref og framtíðarsýn. Útfærsla 
fyrsta áfanga og möguleg næstu 
skref í uppbyggingunni verða 
kynnt nánar þegar útboðsgögn 
vegna fyrsta áfanga liggja fyrir.

Okkar Hveragerði hefur lagt mikla 
áherslu á sókn atvinnutækifæra 
til uppbyggingar fjölbreyttara 
og öflugra atvinnulífs í 
Hveragerði. Fyrsta skrefið í þá 
átt hefur verið tekið með stofnun 
atvinnumálanefndar sem hefur 
það meginhlutverk að móta stefnu 
atvinnumála Hveragerðisbæjar og 
fylgja henni eftir, með það fyrir 

Dagný Sif 
Sigurbjörnsdóttir

bæjarfulltrúi 
Okkar 
Hveragerðis

Sandra 
Sigurðardóttir

bæjarfulltrúi 
Okkar 
Hveragerðis
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augum að efla atvinnulíf hér í bæ.
Á fyrstu mánuðum Okkar 
Hveragerðis í meirihluta 
bæjarstjórnar hefur einnig verið 
undirritaður samningur um 
zip-línu frá Kömbum niður að 
Reykjadal ásamt viljayfirlýsingu 
við Þróunarfélag NLFÍ um viðræður 
um skipulag og uppbyggingu á 
Sólborgarsvæðinu austan Varmár, 
en þar eru uppi hugmyndir um 
uppbyggingu íbúðabyggðar og 
svæðis fyrir 6* hótel, heilsu- 
og vellíðunar dvalarstað og 
fræðslusetur á sviði sjálfbærni og 
umhverfismála. 

Eitt þeirra áríðandi verkefna 
sem Okkar Hveragerði hefur 
staðið fyrir er að bæta þjónustu 
við fatlað fólk og var í því 
augnamiði ákveðið í sumar að 
ráða ráðgjafaþroskaþjálfa til 
félagsþjónustu Hveragerðisbæjar 
til þess að sjá um málefni fatlaðs 
fólks í bæjarfélaginu.  Okkar 
Hveragerði lagði ríka áherslu á það í 
kosningunum í vor að nauðsynlegt 
væri að fara í stjórnsýsluúttekt til 
þess að bæta rekstur og þjónustu 
bæjarins og móta stefnu um 
uppbyggingu þjónustu og innviða. 
Í haust var þessi vinna sett af 
stað í samstarfi við KPMG og 
hafa starfsmenn bæjarins, ásamt 
kjörnum fulltrúum tekið virkan 
þátt í þeirri vinnu. Það liggur ljóst 
fyrir að fyrir bæinn okkar starfa 
einstaklingar sem eru reiðubúnir 
til að leggja hönd á plóg við að 
gera góðan bæ enn betri. 
Í störfum undanfarinna mánaða 

hefur það verið áberandi að mikill 
áhugi og trú eru á Hveragerðisbæ 
og uppbyggingu hér í bæ. 
Fjölmörg fyrirtæki eru í sókn, 
ferðamönnum fjölgar svo ekki 
sé minnst á íbúafjölgunina sem 
virðist ætla að slá met annað árið í 
röð. Framundan er áframhaldandi 
uppbygging í Kambalandi, 
Hólmabrúnin, Lindarbrún, við 
Hlíðarhaga og Friðarstaði svo fátt 
eitt sé nefnt. Bærinn okkar vex og 
dafnar og fyrr en varir verða íbúar 
orðnir 4.000 talsins. 

Í Hveragerði er gott að vera, 
samheldni bæjarbúa og samstaðan 
skapar einstakan bæjarbrag 
sem gerir Hveragerði að góðum 
búsetukosti. Það eru fjölbreytt 
og mikil tækifæri í bænum okkar 
góða, náttúran og orkan er 
einstök. Okkar Hveragerði þakkar 
kærlega fyrir traustið sem okkur 
var sýnt í kosningunum í vor, 
við erum auðmjúk og staðráðin í 
að sýna það í verki að við erum 
traustsins virði og leggjum okkur 
fram um að viðhafa vönduð og 
fagleg vinnubrögð í þágu íbúa. 

Ný bæjarstjórn á sínum fyrsta fundi 7. júní 2022. Frá vinstri Alda 
Pálsdóttir, Friðrik Sigurbjörnsson, Halldór Benjamín Hreinsson, Jóhanna Ýr 
Jóhannsdóttir, Njörður Sigurðsson, Dagný Sif Sigurbjörnsdóttir og Sandra 
Sigurðardóttir.
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Hótel   Mathöll   Verslanir   Kaffihús   Ísbúð   Matarmarkaður   Bar   Viðburðir

KOMDU OG UPPLIFÐU
JÓLASTEMNINGU! 

Opið frá kl. 8:00 - 23:00 öll kvöld fram að jólum.
Mathöllin er opin frá kl. 11:30 - 21:00 Austurmörk 6, Hveragerði

         
thegreenhouse.is          +354 464 7336

DESEMBER 
Dagskrá allar helgar og ýmsa virka daga fram að jólum 

og sérstakur jólamatseðill í gangi alla daga í mathöll/bar

ALLAR HELGAR
Jólaglögg og heitt súkkulaði 

Ristaðar möndlur

Jólatréssala 3. flokks Hamars í knattspyrnu

Ís fyrir tvo fylgir hverjum seldu tréi

Hjá ísbúðinni er boðið upp á fríann ís fyrir 12 ára 

og yngri með hverjum keyptum ís

Me&Mu er með matarsmakk og kynningar beint frá býli

JÓLADAGSKRÁ
GRÓÐURHÚSSINS

VIÐBURÐIR
7. DES 
KÓSÝKVÖLD Í HVERAGERÐI
Jólaglögg og Heitt Súkkulaði ásamt 
Möndlubásnum frá kl. 16
Lifandi ljúfir tónar 19-21

10.DES
AFMÆLISHELGI GRÓÐURHÚSSINS  
Eins ár afmæli.  
Jóladjass
Kiddi Svavars og Sigurgeir Skafti 17:00–19:00
Benni b ruff og Steini á saxa
Happy Hour á Nýlendubarnum 16–20
Sértilboð í verslunum

17. DES
JÓLATÓNLEIKAR
Unnur Birna ásamt jólatríói leika fyrir 
ljúfum tónum 20-22

23. DES
ÞORLÁKSMESSA
Á þorláksmessu verður riggarigg
Óskalög, faðmlög, jólalög, öll lög 20-22

JÓLAMATSEÐILL
sjá: thegreenhouse.is/jol

Jólatréssala 3. flokks Hamars í knattspyrnu.
Ís fyrir tvo fylgir hverjum seldu tréi

ALLAR HELGAR Í DESEMBER



Hlynur Kárason 

Löggildur
 húsasmiðameistari

8685568

SÖGUFERÐIR 
OG SÖGUGÖNGUR
Í HVERAGERÐI

820 3322 / njordur@hive.is
facebook.com/HveragerdiSightseeing



SUNDLAUGIN
LAUGASKARÐI

Thermal pool

Notalegir laugardagar og 
jólastemning 3., 10. og 17. des.

Laugin verður sérstaklega hituð. 
Boðið verður uppá epsom salt og 

ilmkjarnaolíur í gufunni, saltvatn 
í kalda karinu, jólalög og vísur 

í heitu pottunum.

 
Opnunartími yfir jólin

Christmas opening:
Þorláksmessa 23. des. kl. 6:45 – 20:30

Aðfangadagur 24. des. kl. 9:00 - 12:00

Jóladagur 25. des. Lokað - closed

2. jóladag 26. des.  Lokað - closed

Gamlársdagur 31. des. kl. 9:00 - 12:00

Nýársdagur 1. janúar. Lokað - closed

JólastemningJólastemningJólastemning
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Gunnar 
Biering
Agnarsson

Sími 823 3300

Elínborg 
María 
Ólafsdóttir

Sími 861 6866

Með ósk um
gleðileg jól
og farsæld

á komandi ári

valborgfs.is



Atvinnumálanefnd endurreist
Þann 10. október síðastliðinn ákvað meirihluti 
Okkar Hveragerðis og Framsóknar að stofna 
að nýju atvinnumálanefnd í Hveragerði. 
Atvinnumálanefnd starfaði í Hveragerði til 
ársins 2008 en þá ákvað þáverandi meirihluti 
Sjálfstæðisflokksins að leggja hana niður. 
Atvinnumálanefndin var á ný sett á stofn með 
atkvæðum meirihlutans en bæjarfulltrúar 
Sjálfstæðisflokksins ákváðu að sitja hjá. 
   
Hvers vegna atvinnumálanefnd?

Mjög margir Hvergerðingar sækja vinnu út 
fyrir bæinn, mest til höfuðborgarsvæðisins. 
Þó að auðvitað sé það mikill kostur að vera 
svo nálægt höfuðborgarsvæðinu og geta sótt 
þangað vinnu hefur það þó haft þau áhrif 
að færri störf hafa byggst upp í Hveragerði í 
gegnum tíðina, og bæjaryfirvöld hafa ekki lagt 
sérstaka áherslu á að fjölga þeim. Stundum 
hefur verið sagt að fyrsta velferðarmálið 
sé atvinnumál, en verðmætasköpun hvers 
samfélags byggist að stærstum hluta á þeim 
tekjum sem atvinnulífið skapar. Það hefur svo 
aftur áhrif á getu hins opinbera til að veita 
þjónustu, þ.m.t. sveitafélaga. Það skiptir 
því höfuðmáli að sveitarfélög beiti sér fyrir 
og greiði leiðir fyrir ný störf, því það skapar 
tekjur sem nauðsynlegar eru til að veita 
þjónustu, bæta hana og lækka álögur. Fleiri 
og fjölbreyttari störf innan bæjarmarkanna 
skapar líka fjölskylduvænna samfélag þar sem 
fólk getur frekar eytt tíma með fjölskyldunni 
sem annars færi í löng ferðalög til og frá vinnu. 
Með stofnun atvinnumálanefndar er því verið 
að leggja sérstaka áherslu á atvinnumál í 
Hveragerði með það að markmiði að fjölga 
störfum og bæta lífsgæði íbúa. 

Atvinnumál í 
Hveragerði

Hlutverk atvinnumálanefndar

Hlutverk nefndarinnar er m.a. að vera 
bæjarstjórn til ráðgjafar í atvinnumálum, 
fylgjast með framkvæmd laga og reglugerða 
sem varða starfssvið nefndarinnar, efla 
atvinnutækifæri í Hveragerðisbæ, standa fyrir 
fundum og kynningum fyrir bæjarbúa um 
atvinnumál, og fylgjast með atvinnuhorfum 
og vinna ásamt bæjarstjórn gegn almennu 
atvinnuleysi ásamt því að vera bakhjarl íbúa 
og fyrirtækja í sveitarfélaginu og til aðstoðar 
við nýsköpun og atvinnuuppbyggingu. 

Einnig mun atvinnumálanefnd vinna að því 
að setja saman tölulegar upplýsingar um 
atvinnumál í Hveragerðisbæ til að auðvelda 
greiningar og framtíðaráætlanir, nokkuð sem 
ekki hefur verið gert áður í Hveragerðisbæ. 
Spurningar sem atvinnumálanefnd mun vinna 
með eru m.a.: Hversu mörg fyrirtæki eru í 
Hveragerði? Hverju skila þau í kassann? Hvar 
vinna íbúar Hveragerðis? Hvernig komast þeir 
til og frá vinnu? Hversu auðvelt er að stofna 
fyrirtæki í Hveragerði, fá atvinnuhúsnæði og 
leyfi til reksturs? Hvernig rekstur viljum við 
fá í bæinn? 

Samstarf og samvinna

Atvinnumálanefnd verður sýnileg og 
bæjarbúar eru hvattir til að hafa samband 
við nefndarmenn með ábendingar og 
fyrirspurnir, enda er nefndin samsett af 
þverpólítísku einvalaliði Hvergerðinga með 
brennandi áhuga á því að byggja upp innviði 
Hveragerðis. 

Atli Viðar 
Þorsteinsson, 

formaður
atvinnu-
málanefndar

Njörður 
Sigurðsson,
 
bæjarfulltrúi
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Byrjum á byrjuninni, hvar ertu 
fæddur?

Ég er fæddur á Leifsgötunni, inn í 
mikla KR fjölskyldu.

Hvernig vildi það þá til að þú 
æfðir og spilaðir með Val?

Ég hef oft verið spurður að þessu, 
hvernig það gat gerst, því pabbi 
var einhver almesti KR-ingur sem 
fyrirfannst. En það var þannig að ég 
byrjaði að æfa fótbolta með KR og 
var búinn að æfa með þeim í viku. 
Svo mæti ég á æfingu á mánudegi 
og þá var liðið farið í æfingabúðir 
austur á Laugarvatn. Ég sætti mig 
auðvitað ekki við að hafa ekki veið 
látin vita svo að ég skipti yfir í Val, 
þannig að í rauninni er þetta KR-
ingum sjálfum að kenna! 

Hvað verður svo til þess að þú 
velur handboltann fram yfir 
fótboltann?

Það var svo sem ekkert einföld 
ákvörðun því mér gekk vel í 
fótboltanum líka, var farinn að 
æfa með meistaraflokki á báðum 
vígstöðvum. Það bara gekk ekki 
upp til lengdar.  
Endanleg ákvörðun stjórnaðist 
kannski helst af því að ég var 
fyrr valinn í unglingalandslið í 
handboltanum. Á þessum tíma var 
Boris Akbashev, sem átti eftir að 
gera frábæra hluti fyrir íslenskan 
handknattleik, nýbyrjaður að 
þjálfa hjá Val og hann hafði 
mikla trú á okkur, mér, Jakobi 
Sigurðssyni, Júlíusi Jónassyni 
og Valdimar Grímssyni. Breytti 
í raun öllu hjá okkur, tók mig úr 
skyttustöðu og setti mig á línu, 
setti Kobba og Valda í hornin og 
Júlla í skyttuna. Boris talaði ekkert 

Bæjarstjóra-
starfið er 
fyrst og fremst 
þjónustustarf
Viðtal við Geir Sveinsson bæjarstjóra

Viðtalið tók Heimir Eyvindarson 

Hjónin Geir Sveinsson og Jóhanna Vilhjálmsdóttir.

nema rússnesku, þannig að hann 
bókstaflega tók mig og setti mig á 
línuna, án frekari skýringa! 

Við fjórmenningarnir 
komumst fljótlega í liðið hjá 
meistaraflokknum og náðum 
að spila með nokkrum af gömlu 
kempunum úr gullaldarliði Vals, 
mönnum eins og  Óla Ben, Stebba 
Gunn, Jóni H. Karls, Jóni Pétri, 
Steindóri Gunnarssyni og Þorbirni 
Jenssyni, sem seinna þjálfaði mig 
í Val og landsliðinu.

Hvenær ertu síðan valinn í 
landsliðið?

Ég kem fyrst inn í liðið 1983 
og var nálægt því að komast á 
ólympíuleikana 1984, en þá fór 
Bogdan bara með 15 manna hóp 
og við urðum nokkrir eftir. Síðan 
er ég með á öllum stórmótum frá 
HM 1986 og þar til að ég hætti. 
HM í Kumamoto ´97, þar sem við 
enduðum í 5. sæti var mitt síðasta 
stórmót.

Hvernig var að leika undir 
stjórn Bogdan?

Hann var auðvitað frábær þjálfari 
og gerði ótrúlega hluti fyrir 
íslenskan handbolta, en hans 
aðferðir voru umdeilanlegar. 
Hann var miskunnarlaus gagnvart 
leikmönnum, niðurlægði þá 
hreinlega. En þessi hópur sem 
hann var með í höndunum á 
þessum tíma var alveg einstakur. 
Bæði voru þetta ofboðslega 
hæfileikaríkir leikmenn en svo var 

hópurinn líka mjög samstilltur og 
tilbúinn til að leggja mikið á sig. 
En á endanum fengu menn nóg af 
honum. 

Við vorum í dauðafæri á að ná 
góðum árangri á ólympíuleikunum 
í Seoul 1988, þá var liðið örugglega 
eitt það allra besta í heiminum, 
en hann fór eiginlega á taugum 
fyrir mót þegar við unnum bæði 
Sovétmenn og Júgóslava. Hann 
var alveg viss um að við værum 
að toppa of snemma, keyrði allt 
æfingaprógrammið aftur upp 
þannig að menn voru algjörlega 
búnir á því þegar ólympíuleikarnir 
byrjaðu. En það voru forréttindi 
að fá að vera partur af þessu liði. 
Þetta voru stórkostlegir karakterar 
og líka frábærir leikmenn og 
félagar.  

Þú varst á tímabili leikjahæsti 
landsliðmaður Íslands og áttir 
langan og farsælan feril sem 
leikmaður. Hvenær ákveður 
þú að leggja handboltaskóna á 
hilluna?

Það var vorið 1999, ég hafði þá 
verið í atvinnumennsku í 10 ár, á 
Spáni, í Frakklandi og Þýskalandi. 
En þá veikist kona mín alvarlega 
öðru sinni og við tökum ákvörðun 
að flytja heim. Ætlunin var að taka 
1-2 ár til viðbótar og halda áfram 
að spila í Þýskalandi en það gekk 
ekki vegna fjölskylduástæðna og 
við ákváðum að segja þetta gott. 
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Hvað tók þá við?

Ég byrjaði að þjálfa 
Valsliðið og vann meðfram 
því hjá Samvinnuferðum, 
var forstöðumaður 
íþróttadeildarinnar þar. Síðan 
gerist það á mínu fjórða ári með 
Valsliðið um vorið 2003, að ég 
missi konuna mína eftir 11 ára 
baráttu hennar við krabbamein. 
Þá breytist eðlilega allt. Ég 
ákvað að setja börnin í forgang 
og hætti alveg í handboltanum, 
fékk í raun alveg nóg af 
boltanum. Samvinnuferðir 
höfðu reyndar farið á hausinn 
þá fyrr um veturinn þannig að 
ég kláraði mitt MBA nám, sem 
ég var þá hálfnaður með ásamt 
því að einbeita mér að börnum 
mínum, Arnari Sveini þá 11 
ára og Ragnheiði Katrínu þá 10 
mánaða. 

Eftir námið eða um sumarið 
2004 bauðst mér að taka þátt 
í frábæru og skemmtilegu 
verkefni sem var að koma á fót 
íþróttaakademíu í Reykjanesbæ 
í samstarfi við HR þar sem við 
bjuggum meðal annars til öflugt 
íþróttakennaranám sem fjöldinn 
allur af nemendum í dag hefur 
klárað. Það var mjög spennandi 
verkefni og skemmtilegur tími 
þar sem ég var að vinna með 
frábæru fólki í 4-5 ár. 

Hvenær snýrðu þér síðan 
aftur að handboltanum?

Það var í mars 2010 og í raun 
alveg óvart. Góður félagi minn og 
mikill Gróttu maður bað mig að 
stýra liðinu fram á vorið þar sem 
þeir voru í þjálfaravandræðum.  

Þar sem að þetta átti bara að 
vera tímabundið ákvað ég að 
láta til leiðast. Það stóð ekkert 
til að fara á fullt í handboltann á 
þessum tímapunkti enda á sama 
tíma búinn að gefa kost á mér í 
borgarpólitíkina og á leið í mikinn 
kosningaundirbúning. Grótta var í 
bullandi fallbaráttu þegar ég tók 
við þeim en mér tókst því miður 
ekki að bjarga þeim frá falli, það 
munaði einu marki þegar upp var 
staðið. En mér fannst eitthvað 
svo vonlaust að skilja við liðið í 
2. deild, þannig að ég sagði bara 
ok, ég tek eitt ár í viðbót og kem 
ykkur aftur upp. Sem tókst og þá 
einhvern veginn var maður bara 
kominn á bragðið aftur. 

Ég fer að þjálfa unglingalandsliðið, 
21 árs og yngri, veturinn  2011-
2012 og síðan býðst mér að 
þjálfa í Austurríki og ég slæ bara 
til. Þarna var ég búinn að vera 
í borgarpólitíkinni í 2 ár, en ég 
ákvað að hætta því og stökkva á 
tækifærið.

Var erfið ákvörðun að 
flytja aftur til útlanda, í 
atvinnumennsku umhverfið?

Þetta var stór ákvörðun á þessum 
tíma já, ég og núverandi konan 
mín Jóhanna vorum saman með 
5 börn á heimilinu þannig að það 
var ýmislegt sem þurfti að huga 
að. Úr varð að elstu börnin tvö, 
rúmlega tvítug, urðu eftir heima 
og við settumst að í Austurríki 
með hin þrjú.

Eftir að hafa þjálfað í Austurríki 
í 2 ár bauðst mér svo að þjálfa 
Magdeburg í Þýskalandi, sem var 
gamalt stórveldi sem var í dálitlum 

öldudal á mælikvarða þess liðs. 
Ég tek við þeim 2014 og er þar í 
2 ár. Okkur gekk mjög vel á fyrra 
tímabilinu og enduðum í 4. sæti 
í deildinni og spiluðum til úrslita 
í bikarkeppninni en seinna árið 
var meiri brekka og án þess að 
ég ætli eitthvað frekar að fara 
út í það þá súrnuðu hlutir frekar 
hratt og leiðir okkar skildu. 

Hvað tekur þá við?

Ég tek við íslenska landsliðinu 
í apríl 2016 og þjálfa það í 
2 ár eða til vors 2018. Við 
höfðum búið í litlum bæ fyrir 
utan Magdeburg og leið vel þar 
þannig að það hentaði mér vel 
að taka við landsliði þar sem ég 
gat unnið í törnum. Þá þurfti 
ég ekki að flytja fjölskylduna 
á einhvern nýjan stað og gat 
verið mikið heima við inná milli. 

Í rauninni sá ég fyrir mér að 
þjálfa landsliðið í 4-5 ár og 
hætta svo bara í þjálfun, var 
eiginlega ákveðinn í því að ég 
myndi ekki þjálfa félagslið aftur. 
En svo gerðist það nú samt að 
eftir að ég hætti með landsliðið 
þá fór ég norður á Akureyri 
og þjálfaði Þór, það var svipað 
dæmi og með Gróttu um árið. 
Ég var fenginn til að þjálfa liðið 
fram á vor af því að einhver 
hætti. Þó tíminn á Akureyri hafi 
verið stuttur þá var þetta mjög 
skemmtilegur tími og eins og 
alltaf þá kynnist maður frábæru 
fólki sem verða vinir fyrir lífstíð.
 
Við Jóhanna tókum svo þá 
ákvörðun að við ætluðum 
ekki að flytja heim alveg strax 
þannig að ég hélt ekki áfram 
með Þór þegar tímabilinu 
lauk vorið 2019 og hélt þá að 
þetta væri bara orðið gott. En 
þá kom enn eitt símtalið og 
mér bauðst að taka við hinu 
fornfræga félagi Nordhorn í 
þýsku deildinni rétt fyrir mót. 
Ég þjálfaði liðið fram í covid en 
þá stoppaði allt og þá tók ég 
bara endanlega ákvörðun um 
að hætta í handboltanum. 

Og hingað ertu kominn. Af 
hverju Hveragerði?

Ég sá frétt sem vakti athygli mína 
um að fjöldinn allur af sveitar- 
og bæjarfélögum væru að leita 
sér að framkvæmdastjóra og 

Geir og Jóhanna með börnum sínum, Önnu Björk og Arnari Sveini.
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var Hveragerði þar á meðal og 
varð ég strax spenntur fyrir því. Ég 
hef sagt það áður að ég hef góðar 
minningar héðan og hef alveg 
hugleitt það áður að flytja hingað. 
Það var ágætur tímapunktur fyrir 
okkur að breyta til og fara að huga 
að heimferð. Við þurftum í rauninni 
að meta það hvort við ætluðum 
að gefa strákunum okkar sem eru 
14 og 15 ára tækifæri á að koma 
heim og mynda einhver alvöru 
tengsl hérna heima, fá íslenskar 
rætur,  eða hvort við myndum 
bara halda áfram að búa úti. Við 
tókum ákvörðun um að koma 
heim og erum að undirbúa það. 
Við ætlum að leyfa strákunum að 
klára þennan vetur í skólanum 
úti, en svo verðum við öll alkomin 
heim. 
Hvernig fer fjarbúðin í þig? 

Það er auðvitað engin óskastaða 
að vera í svona fjarbúð, þetta er 
ekki gott til lengdar ég get alveg 
viðurkennt það. En við erum svo 

sem ýmsu vön í þeim efnum. 
Þetta er bara tímabil, ég reyni 
að heimsækja þau þegar ég get 
og þau mig. Þannig þraukum við 
fram á vorið. En á móti hef ég 
haft rýmri tíma til þess að setja 
mig inn í krefjandi  en jafnframt 
fjölbreytt og skemmtilegt starf 
bæjarstjóra. 

Hvernig kanntu við þig í 
Hveragerði?

Ég get sagt það alveg í fullkominni 
einlægni að ég kann mjög vel 
við mig í Hveragerði, starfsfólkið 
hér á skrifstofunni er frábært, 
mikil tækifæri í bænum til vaxtar 
og þroska og það er mikið 
hugsjónafólk sem er tekið við 
bænum þannig að ég get ekki 
sagt annað en að framtíðin sé 
spennandi og björt.

Þú varst í borgarstjórn fyrir 
Sjálfstæðisflokkinn á sínum 
tíma. Hvernig er að vera 

sjálfstæðismaður og vinna 
fyrir Okkar Hveragerði og 
Framsókn?

Ég ætla nú að svara þessu á 
þann veg, að það er ekkert 
sjálfgefið að ég sé endilega 
einhver sjálfstæðismaður í dag 
þótt ég hafi starfað fyrir flokkinn 
á vettvangi sveitarstjórnamála 
á sínum tíma og hafi haft mikil 
tengsl þangað.  Ég er ekkert 
endilega hrifinn af öllu sem þar 
er að gerast og að sá flokkur 
eða þau gildi sem hann telur 
sig standa fyrir séu endilega 
eitthvað betri en önnur. Ég 
er líka þeirrar skoðunar að 
hefðbundin flokka pólitík sé 
ekki lykilatriði í bæjarmálunum. 
Hlutverk bæjarstjóra og 
sveitastjórnar er fyrst og 
fremst þjónustuhlutverk. Það 
snýst að stærstum hluta um 
að veita íbúum góða þjónustu 
og aðstöðu og svara þörfum 
íbúanna og láta bæinn vaxa í 
takt við þær óskir. En um leið 
er það ekkert launungarmál, 
að það er talsverð áskorun því 
verkefnin eru næg. Fjölgun 
íbúa hefur verið mjög mikil 
og virðist hún ekki ætla að 
vera eitthvað minni þetta árið. 
Fólksfjölguninni munu fylgja 
vaxtaverkir og hér þarf að 
ráðast í mikla uppbyggingu 
innviða samhliða fjölguninni 
eins og með skóla- og leikskóla 
og eru framkvæmdir framundan 
á flestum sviðum sem eru mjög 
kostnaðarfrekar svo það er að 
ýmsu að hyggja. Það er verðugt 
og spennandi verkefni að taka 
þátt í. 

En verður þýskur bragur á 
sveitarfélaginu undir þinni 
stjórn?

Nei, þar sem það er mjög 
mikilvægt að Hveragerði haldi í 
sín sérkenni og sjarma og passað 
sé upp á að bærinn haldi í sín 
gildi og þau glatist ekki í þessari 
umbreytingu sem bærinn er að 
ganga í gegnum. En auðvitað 
er margt sem mér finnst að við 
getum lært af Þjóðverjunum og 
þeir sömuleiðis af okkur. Þeir 
hafa sína kosti og galla rétt eins 
og við. Þeir hugsa öðruvísi á 
margan hátt. Ég nefni það oft 
sem dæmi að ef að snjóar í 
Þýskalandi þá fara þeir strax út 

Fjölskyldan á góðri stundu. Geir, Jóhanna, Arnar Sveinn, Anna Björk, 
Ragnheiður Katrin, Vilhjálmur Geir og Sveinn.
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og moka sína innkeyrslu og sinn 
part af gangstéttinni en bíða ekki 
eftir því að einhver annar komi 
og bjargi málum. Sömuleiðis 
mættum við horfa meira í 
kringum okkur og í sameiningu 
vinna að því að halda bænum 
hreinum með því að t.d. tína 
upp það rusl sem verður á vegi 
okkar hvar sem við erum. Það er 
bara þannig og svo er með margt 
annað sem snýr að þátttöku 
íbúanna í því samfélagi sem þeir 
búa í. Það er mjög mikilvægt að 
átta sig á því að sveitarfélögin 
standa engan veginn undir sífellt 
auknum kröfum um þjónustu svo 
við verðum að finna eitthvert 
jafnvægi hér, auk þess sem 
ríkið þarf að stíga fastar inn og 
þá sérstaklega hvað lögbundna 
þjónustu varðar. 

En Þjóðverjinn er almennt stífari 
á reglunum en við, eins og fólk 
eflaust veit. Ég get til dæmis 
sagt að þegar strákarnir mínir 
voru hér um daginn að skoða 
framhaldsskóla þá voru þeir 
steinhissa á því að allir væru með 
símana uppi og heyrnartól á kafi 
í eyrunum og ég skil einfaldlega 
ekki að símanotkun sé leyfð innan 
veggja skólanna og þá sérstaklega 
grunnskólanna. En það er ekki 
þar með sagt að allt sé betra í 
Þýskalandi, því fer fjarri. Þetta eru 
bara ólíkar þjóðir. 

Hvaða jólahefðir þykir þér 
vænst um?

Það er eflaust sú hefð sem öllum 
finnst vænst og mikilvægast að 
halda í, að öll fjölskyldan komi 
saman og eigi góðar stundir. 

Við fengum nokkra fyrrum 
samherja til að lýsa þér í 
örfáum orðum og það stóð 
ekki á hrósinu. Samkvæmt 
þeim ertu sannur leiðtogi 
með sterk og holl gildi. Það 
er ekki úr vegi að spyrja þig 
sjálfan að lokum: Hver eru 
þín helstu gildi?

Þau breytast auðvitað með 
tímanum. Hér áður fyrr 
var maður drifinn áfram af 
markmiðum um árangur 
í handboltanum, svo bara 
breytist lífið og áherslurnar. 
Maður eignast börn og lendir 
í sínum áföllum á lífsleiðinni, 
upplifir eitt og annað og þá 
hefur þetta orðið þannig hjá 
mér að núna er fjölskyldan í 
fyrsta sæti. 

Jakob Sigurðsson fyrrum 
samherji Geirs í Val og 
landsliðinu

Það er erfitt að gera hátt í 
hálfrar aldar vináttu skil í 
örfáum orðum, en … Geir er 
afar traustur og góður vinur. 
Hann gerir miklar kröfur til 
sinna liðsmanna - og enn meiri 
til sín. Hann sættir sig aldrei 
við neina meðalmennsku og 
stefnir jafnan á hæsta tind. Ég 
geri ráð fyrir að þessi viðhorf 
muni einkenna störf hans sem 
bæjarstjóra, bæjarfélaginu til 
heilla!

Björgvin Páll Gústavsson 
landsliðsmarkvörður

Sem barn var mín fyrsta 
minning af Geira þegar ég 
sá hann í sjónvarpinu sem 
fyrirliða handboltalandsliðsins. 
Fyrirliði sem varð svo að 
fyrirmynd þegar ég fékk að 
kynnast honum persónulega. 

Geir er alvöru leiðtogi með 
sterk og holl gildi, maður orða 
sinna og með alveg ótrúlegan 
drifkraft. En fyrir mér er Geir 
fyrst og fremst góður maður 
sem lætur til sín taka hvar 
sem hann drepur niður fæti.

Þorbergur Aðalsteinsson, 
fyrrum landsliðsþjálfari

Við Geir höfum þekkst lengi 
en leiðir okkar lágu saman í 
gegnum handboltann. Ég er 
Víkingur en hann Valsari en 
þrátt fyrir það urðum við síðar 
félagar í íslenska landsliðinu 
í handbolta og svo var hann 
landsliðsfyrirliði þegar ég 
þjálfaði liðið. Á þeim vettvangi 
tók Geir að sér trúnaðarstörf 
fyrir hönd landsliðmanna 
og var harður í horn að taka 
þegar kom að samningum um 
greiðslur, dagpeninga og slíkt. 
Það má segja að hann hafi verið 
einskonar verkalýðsforingi 
landsliðsmanna í handbolta. 

Hann er góður félagi, góður 
að lesa aðstæður,  yfirvegaður 
og metnaðarfullur í öllum þeim 
verkefnum sem hann tekur að 
sér. Hann er mjög fylginn sér 
og við vorum oft ósammála 
um aðferðir og leiðir en það 
var alltaf leyst með góðu 
samtali. Það er auðvitað mikill 
kostur að hann er með mikið 
keppnisskap en því fylgir að 
hann er mjög tapsár. Metnaður 
hans mun gagnast bænum vel 
og ég vonast auðvitað eftir því 
að hann leggi ríka áherslu á 
íþrótta- og velferðarmál.

Gústaf Bjarnason fyrrum 
samherji Geirs í landsliðinu

Geiri er flottur, einn besti 
leiðtogi sem ég þekki. Hann 
er réttsýnn og fylginn sér og 
á eftir að gera góða hluti fyrir 
Hveragerði. En svo þegar hann 
verður stór þá má hann reyna 
við stólinn á Sefossi :)

Jakob 
Sigurðsson

Björgvin Páll  
Gústavsson

Þorbergur
Aðalsteinsson

Gústaf 
Bjarnason
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Sandra 
Sigurðardóttir

Oddviti Okkar 
Hveragerði 
og formaður 
bæjarráðs

Uppbygging 
innviða í takt við 
íbúafjölgun 

Okkar Hveragerði vill hugsa til framtíðar og móta skýra stefnu fyrir íbúa bæjarins. Þannig getum við byggt 
innviði upp jafnt og þétt samhliða íbúafjölgun, fjármagnið nýtist betur og þjónusta við íbúa verður betri. Á 
fyrsta bæjarstjórnarfundi kjörtímabilsins þann 7. júní sl. var samþykkt að leitað yrði tilboða í úttekt á rekstri 
sveitarfélagsins með það að markmiði að fjármagn sveitarfélagsins nýtist sem best, að bæta verkferla og 
auka þjónustu við bæjarbúa. 

Komið að þolmörkum

Í Hveragerði hefur mikil íbúafjölgun átt sér stað undanfarin ár og bærinn hefur stækkað ört á stuttum tíma. 
Undanfarin ár hefur uppbygging innviða því miður ekki haldist í hendur við stækkandi bæjarfélag og því 
erum við komin að þolmörkum á mörgum sviðum. 

Nú stöndum við frammi fyrir þeim áskorunum að nauðsynlegt er að sinna viðhaldi við grunnskólann og klára 
uppbyggingu hans, byggja nýjan leikskóla sem og íþróttamannvirki sem stenst tímans tönn. Við þurfum 
að taka erfiðar og kostnaðarsamar ákvarðanir, því við trúum því að tími skammtíma- og skyndilausna sé 
liðinn. Þrátt fyrir að fjárhagsstaða bæjarins sé alls ekki eins og best væri á kosið teljum við skynsamlegra 
að gera langtíma áætlanir í fjárfestingum. Það er ódýrara fyrir samfélagið í heild þegar upp er staðið.   

   Mynd 1: Skuldir á hvern íbúa Hveragerðisbæjar 2006 – 2021 á verðlagi hvers árs. 
   Heimild: Samband íslenskra sveitarfélaga. 

Hver er staðan? 

Ef rýnt er í skuldastöðu Hveragerðisbæjar við meirihlutaskiptin síðastliðið vor sést að á 16 árum hefur 
hún hækkað úr 572.263 kr. í 1.750.574 kr. á hvern íbúa. Ef við yfirfærum þetta til verðlags þessa árs þá 
hefur skuldastaða Hvergerðinga hækkað um 58%. Þetta þýðir að þrátt fyrir að Hvergerðingum hafi farið 
fjölgandi þá hefur skuldastaða á hvern Hvergerðing aukist um 58% og fjárfestingar vegna innviða sem eru 
framundan eru ekki inni í þessari tölu. Hér þarf að bretta upp ermar og gott betur en það. 

Sveitarfélögum eru sett lög og reglur hvað fjármál varðar og er sveitarstjórnarmönnum skylt að fara með 
ábyrga fjármálastjórn. Oft er talað um skuldahlutfall sveitarfélaga, en það þýðir að heildar skuldir og 
skuldbindingar A- og B- hluta í reikningsskilum séu ekki hærri en sem nemur 150% af reglulegum tekjum. 
Vænt niðurstaða skuldahlutfalls A- og B- hluta fyrir árið 2022 er 121%, þetta gefur ekki mikið svigrúm. En 
þrátt fyrir miklar fjárfestingar sem framundan eru náum við að stilla áætluninni upp með það að markmiði 
að ná hlutfallinu niður í 127% árið 2026. 
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Fjárhagsáætlun næstu ára

Við gerð fjárhagsáætlunar þessa árs og 
næstu þriggja ára þar á eftir hefur verið 
lögð áhersla á skýra framtíðarsýn. Með 
þá sýn að leiðarljósi nær nýr meirihluti að 
halda fjármálum sveitarfélagsins innan 
gildandi reglna, skilyrðum og mælikvörðum 
er fjármál sveitarfélaga varðar á sama tíma 
og farið verður af stað í miklar fjárfestingar 
og markvisst unnið að uppbyggingu innviða í 
áföngum. 

Hugsum til framtíðar 

Á meðfylgjandi grafi sést hvernig skuldahlutfall 
og bæjarfélagsins þróast til ársins 2026. Þrátt 
fyrir að fyrirhugað sé að fjárfesta fyrir 1.273 
miljónir árið 2023, 440 miljónir árið 2024, 770 
miljónir árið 2025 og 310 miljónir árið 2026 
sjáum við hvernig þróunin verður og smátt og 

smátt náum við að laga skuldastöðu bæjarins en um leið að byggja upp þá innviði sem nauðsynlegir 
eru. Innviði sem búið er að reikna út að anni þeim íbúafjölda sem rúmast innan þéttingar byggðar og 
uppbyggingu þeirra íbúðarbyggðar sem framundan eru. 

Mynd 3: Skuldahlutfall og skuldaviðmið Hveragerðisbæjar. Niðurstaða A- og B- hluta 2021 og vænt niðurstaða 2023-2026. 

Samhliða því er nauðsynlegt að bæta rekstur bæjarins, sem hefur undanfarin ár verið rekinn í tapi, 
og uppfylla betur lögbundnar skyldur sveitarfélagsins hvað varðar þjónustu til íbúa. Allt er þetta gert 
til að tryggja það að íbúar Hveragerðisbæjar fái góða þjónustu og til að efla sveitarfélagið sem góðan 
búsetukost. 

Snúum vörn í sókn

Meirihluti Okkar Hveragerðis og Framsóknar vinnur þétt saman að því að efla tekjustofna bæjarins. 
Atvinnumálanefnd hefur verið sett á laggirnar og markvisst verður unnið að því að fá fyrirtæki og 
frumkvöðla til að koma upp starfsemi í sveitarfélaginu. Lóðaframboð verður aukið, en um leið verður 
gætt að því skýr stefna sé fyrir hendi í skipulags- og atvinnumálum til þess að standast samkeppni 
við nágranna sveitarfélög og nýta þau tækifæri sem bjóðast á skynsamlegan og arðsaman hátt. 

Í Hveragerði eru tækifæri til sóknar svo sannarlega til staðar en það er mikilvægt að greina þau og 
marka skýra stefnu í öllum málaflokkum. Handahófskennd stjórnsýsla mun ekki skila neinum árangri 
til lengri tíma litið. 

Hveragerði er frábær staður, sem hægt er að gera enn betri. Það ætlum við að gera, með þinni hjálp.

Mynd 2: Skuldahlutfall A- og B- hluta Hveragerðisbæjar 2012 – 
2022 og vænt niðurstaða 2023-2026. 

Skuldahlutfall Hveragerðisbæjar

Skuldahlutfall og skuldaviðmið



Margir muna eftir Jólalandinu í Hveragerði sem 
komið var upp í gamla tívolíhúsinu fyrir jólin 
1995. Þegar Tívolíið í Hveragerði hætti starfsemi 
árið 1993 stóð húsið, sem var 6.000 fermetrar að 
stærð og byggt hafði verið yfir tívolíið árið 1987, 
að mestu ónotað. Ákveðið var í samvinnu við 
um 50 einstaklinga og fyrirtæki í Hveragerði og 
ferðaskrifstofuna Samvinnuferðir-Landsýn að opna 
jólaland í tívolíhúsinu fyrir jólin 1995. Í tímaritinu 
Vikublaðinu mátti lesa um þessi áform:

„Ísland er - af Íslendinga hálfu - orðið formlegt 
lögheimili jólasveinsins, þ.e. hins alþjóðlega Sánkti 
Kláusar. Gömlu jólasveinarnir íslensku munu áfram 
hafa aðsetur hjá foreldrum sínum upp til fjalla, 
en Sánkti Kláus hefur sest að í Hveragerði. Herra 
Kláus tók þessa ákvörðun eftir stíf fundahöld með 
engum öðrum en Helga Péturssyni í Ríó Tríóinu og 
var Helgi svo heppinn að vinnuveitendur hans í 
Samvinnuferðum-Landsýn bakka hugmyndina upp. 
Til að halda upp á flutning Sánkti Kláusar til Íslands 
verður efnt til sex vikna hátíðarhalda í Hveragerði 
frá 1. desember til og með 6. janúar. Bærinn verður 
uppljómaður, bæði götur, fyrirtæki og íbúðarhús, að 
ógleymdum öllum gróðurhúsunum. Kveikt verður 
samtímis á öllum jólaljósunum kl. 18 föstudaginn 
1. desember með blysför og flugeldasýningu. 
Verslanir og fyrirtæki í bænum bjóða ýmis sértilboð 
og afslætti og þar verða uppákomur í gangi allan 
desember.“

Eins og sjá má var mikið lagt í Jólalandið, þar 
voru m.a. sýningar, leikrit, sölubásar og mikið 
um að vera fyrir ungu kynslóðina. Hvergerðingar 

Manst þú eftir Jólalandinu 
í Hveragerði?
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Njörður Sigurðsson
Textinn birtist fyrsta á Krumminn.is

tóku líka virkan þátt og bærinn 
var sérstaklega vel skreyttur 
fyrir jólin, og var efnt til 
skreytingarsamkeppni meðal 
bæjarbúa. 

Um 10.000 manns heimsóttu 
Jólalandið fram að jólum árið 
1995 en þrátt fyrir það var 
aðsóknin mun minni en vonir 
stóðu til. Milli jóla og nýárs 
datt aðsóknin niður og því var 
ákveðið að skella í lás nokkru 
fyrr en áætlað hafði verið. Í 
febrúar 1996 var svo leitað 
nauðasamninga fyrir fyrirtækið 
sem stóð að rekstrinum. 
Jólalandið í Hveragerði var því 
aðeins opið þessi einu jól og 
alþjóðlegi jólasveinninn Sánkti 
Kláus flutti úr Hveragerði og 
hefur hann lítið sést í bænum 
síðan.

15



Á fundi bæjarstjórnar 8. desember sl. var ákveðið með atkvæðum meirihluta Okkar Hveragerðis 
og Framsóknar að setja 1. áfanga á nýrri Hamarshöll í alútboð, þ.e. hönnun og framkvæmd er 
boðin út í einu. Með þessari ákvörðun er stigið skref í átt að uppbyggingu framtíðarhúsnæðis 
fyrir íþróttahreyfinguna í Hveragerði, en síðari áfangar í uppbyggingu Hamarshallarinnar verða 
byggðir upp eftir því hvernig íbúafjölgun og byggð þróast í bæjarfélaginu á næstu árum. 

Helstu þættir í uppbyggingu nýrrar Hamarshallar eru þessir:

Ný Hamarshöll rís

• Markmiðið er að fótboltasalur með gervigrasi verði afhentur til notkunar í september 
2023 og fyrsti áfangi verði fullbúinn í byrjun desember 2023

• Næsti áfangi er að útbúa aðstöðu fyrir inniíþróttir. Í því felst að setja niður íþróttagólf 
sem nýtist öllum inniíþróttum. Íþróttasalurinn sem um ræðir er 1.200 m² að stærð 
og þar geta allar inniíþróttir æft í góðu rými. Rýmið býður upp á ýmsar útfærslur og 
ein þeirra er að við fimleikaæfingar eru renningar og dansgólf sett á íþróttagólfið og 
það svo fært til hliðar þegar aðrar íþróttargreinar taka til æfinga en gert er ráð fyrir 
við framkvæmd fyrsta áfanga að gryfja fyrir fimleika verði á suðurhlið hallarinnar.

• Ný Hamarshöll er hönnuð þannig að hægt er að stækka hana og breyta að innan 
eftir því hvernig íbúaþróunin verður, en þó þannig að allar fjárfestingar sem eru 
gerðar nýtast til framtíðar.

• Með nýrri Hamarshöll er hugsað langt fram í tímann og að þar verði fyrst um sinn góð 
æfingaaðstaða fyrir allar deildir en á síðari stigum keppnisaðstaða fyrir inniíþróttir.

• Í framtíðarsýn meirihlutans er stefnt að úti-gervigrasvelli í fullri stærð.
• Önnur uppbygging íþróttamannvirkja í Hveragerði verður tekin í frekara samráði við 

íþróttafélögin í bænum. 

Hafðu samband við bæjarfulltrúa Okkar Hveragerðis

Sandra Sigurðardóttir, sandra@hveragerdi.is 
Njörður Sigurðsson, njordur.sigurdsson@hveragerdi.is
Dagný Sif Sigurbjörnsdóttir, dagny.sigurbjornsdottir@hveragerdi.is

Fylgstu með okkur á samfélagsmiðlum:
facebook.com/okkarhveragerdi
instagram.com/okkar_hveragerdi/
www.xohveragerdi.is
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