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Bygggarðar
Ánægjulegt er að sjá að framkvæmdir skuli vera að hefjast við 

byggingu íbúðakjarna við Bygggarða. Hugmyndir og áætlanir um 
Bygggarða eiga sér ár og jafnvel áratugi aftur í tímann.

Ýmislegt hefur orðið til þess að þessar framkvæmdir hafa dregist 
á langinn. Má þar nefna hrunið 2008. Eigendaskipti á fyrirtækjum 

sem komið hafa við sögu. Vinnu við að hreinsa svæðið af ónýtum 
iðnaðarbyggingu og deilur um hvernig byggð skyldi rísa.

Nú virðast þessi vandamál loksins heyra sögunni til og unnt að 
hefjast handa. Vinnuvélar eru komnar á staðinn og bæjarfélagið 

og Jáverk sem er framkvæmdaaðili eru að hefjast halda.

Íbúðabyggð við Bygggarða er nauðsynleg fyrir bæjarfélagið á Nesinu. 
Bæjarfélag sem sárvantar tekjur mun fá fjölda nýrra gjaldenda. Að 

miklu leyti fólk á vinnumarkaði. Fólk sem greiðir til samfélagsins í formi 
útsvars sem rennur til sveitarfélagsins en ekki einkum í formi skatts 
af fjármagnstekjum.

Byggð við Bygggarða mun einnig breyta ásjónu Nessins til Vesturs. 
Í stað húsarusls og fjölda ónýtra bílhræja sem safnast hafa upp í 

kingum gamalt iðnaðarsvæði kemur vel skipulögð og blómleg byggð.

Bygggarðar eru í næsta nágrenni við safnasvæðið á Seltjarnarnesi, 
við Ráðgerði og síðast en ekki síst Gróttu. Íbúðabygging mun 

mynda fallega heild með þessum mannvirkjum.

Leið ari

Endurskoðun • Skattur • Ráðgjöf www.grantthornton.is
Grant Thornton endurskoðun ehf. er íslenskt aðildarfélag Grant Thornton International Ltd., sem er eitt af  fremstu alþjóðlegu samtökum sjálfstæðra endurskoðunar og ráðgjafarfyrirtækja. Grant Thornton 
endurskoðun ehf. sérhæfir sig í að aðstoða rekstraraðila við að nýta tækifæri til vaxtar og bættrar afkomu með skilvirkri ráðgjöf. Framsýnn hópur starfsmanna, undir stjórn eigenda, sem ávallt eru aðgengilegir 
viðskiptavinum, nýta þekkingu og reynslu sína til að greina flókin málefni og finna lausnir fyrir viðskiptavini sína, hvort sem það eru einkarekin, skráð félög eða opinberar stofnanir. Yfir 35.000 starfsmenn Grant 
Thornton fyrirtækja í meira en 100 þjóðlöndum, leggja metnað sinn í að vinna að hag viðskiptavina, samstarfsmanna og samfélagsins sem þeir starfa í.

Endurborun hafin
á vinnsluborholu

Nú er hafin endurborun á einni af aðal hitaveituborholum Seltjarnarness. 
Það er gert í kjölfar þess óhapps sem varð þann 14. mars sl. þegar dælurör 
slitnaði við upptekt í vinnsluholu Hitaveitu Seltjarnarness og borholudælan 
ásamt um 130 metrum af rörum féllu niður í holuna. Með því stífluðust 
gjöfulustu æðar hennar. Þar með var rekstraröryggi hitaveitunnar 
ekki fulltryggt og ákváðu bæjaryfirvöld að endurbora holuna til að 
bregðast við því.

Samið var við Ræktunarsamband Flóa og Skeiða um borunina og nota þeir 
borinn Sleipni til verksins. Auk borverktakans koma margir aðilar að þjónustu 
og rannsóknum við borunina. Gengið var frá borplani rétt vestan við gömlu 
holuna og hófst borunin sjálf þann 9. september sl. Áætlað dýpi holunnar er 
2200 metrar. Samkvæmt áætlunum er gert ráð fyrir því að verkefnið taki rétt 
rúma tvo mánuði. Vonast er til þess að borholan verði komin í gagnið þegar 
að kaldasti tími ársins gengur í garð. Hitaveitan hefur hins vegar jafnframt 
gert ýmsar aðrar ráðstafanir til að tryggja rekstraröryggi hitaveitunnar og 
hámarka afköst annarra vinnsluhola á meðan á framkvæmdunum stendur. 

Borinn Sleipnir að verki á Seltjarnarnesi.

Hitaveita Seltjarnarness

Auðbrekku 1, Kópavogi 

Sverrir Einarsson

síðan 1996

ALÚÐ • VIRÐING • TRAUST • REYNSLA
Símar allan sólarhringinn:

581 3300 & 896 8242

 www.utforin.is

Komum heim til aðstandenda og 
ræðum skipulag útfarar ef óskað er

ÚTFARARSTOFA ÍSLANDS

www.utfararstofa.is • Símar: 565 5892 & 896 8242
ÚTFARARSTOFA HAFNARFJARÐAR www.borgarblod.is



Betra líf fyrir þig, 
þína fjölskyldu og 
komandi kynslóðir
• Stóraukum stuðning við barnafjölskyldur – fleiri fá hærri 

barnabætur og hærri greiðslur í fæðingarorlofi

• Alvöru aðgerðir í loftslagsmálum.

• Betri heilbrigðisþjónusta – vinnum gegn undirmönnun og 
styrkjum Landspítalann, styðjum við ný búsetu- og þjónustuúrræði 
fyrir eldra fólk og eflum geðheilbrigðisþjónustu

• Heilbrigðari húsnæðismarkaður – komum böndum á markaðinn 
og stóraukum framboð af leiguíbúðum á viðráðanlegu verði

• Betri kjör fyrir eldra fólk og öryrkja – hækkum grunnlífeyri strax og 
drögum úr skerðingum

xs.is
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Göngu- og hjólastígur 
lagfærður

Framkvæmdir eru hafnar við breikkun og lagfæringar á göngu- og 
hjólastígnum sem liggur á milli Snoppu og bílastæðisins við Bakkatjörn. 

Stígnum hefur verið lokað á meðan á framkvæmdunum stendur enda vinnu
vélar á staðnum sem hættulegar eru vegfarendum. Loftorka sér um verkið og 
er gert er ráð fyrir að framkvæmdirnar taki um sex vikur. Beðist er velvirðingar 
á þeim óþægindum sem þetta hefur í för með sér. 

Göngu- og hjólastígurinn á milli Snoppu og Bakkatjarnar er lokaður á 
meðan framkvæmdum stendur.

Húsgögn nemenda 
endurnýjuð í Való

Nemendur Valhúsaskóla hafa nú fengið ný borð og stóla en húsgögnin 
voru endurnýjuð í byrjun skólaársins. Fyrir valinu varð einn vinsælasti 
nemendastóllinn hjá Pennanum. 

Samstillt átak nemenda og starfsmanna þjónustumiðstöðvarinnar tryggði 
það að allt gekk hratt og vel fyrir sig við að flytja gömlu húsgögnin út úr 
skólanum og flytja þau nýju inn eins og sjá má á meðfylgjandi myndum. 
Upplifun nemenda og kennara af notkun stólanna hefur verið afar jákvæð.

Nýju húsgögnin í  Valhúsaskóla.

ÞJÓNUSTUVÆÐUM 
HEILBRIGÐISKERFIÐ
Styttum biðlista, lækkum kostnað og bætum heilbrigðisþjónustu um allt land 
með því að þjónustuvæða heilbrigðiskerfið. Þannig bætum við bæði líkamlega 
og andlega velferð fólksins í landinu.

GEFÐU FRAMTÍÐINNI TÆKIFÆRI

Þorgerður Katrín
Gunnarsdóttir
1. sæti Suðvesturkjördæmi

Sigmar
Guðmundsson
2. sæti Suðvesturkjördæmi

MENNINGARHÁTÍÐ
SELTJARNARNESS

07.10.21 - 10.10.21 

Upplifðu afar fjölbreytta viðburði og sýningar á menningarhátíð 
Seltjarnarness. Nákvæm dagskrá verður kynnt á fésbókar- og 
heimasíðu Seltjarnarnesbæjar og í bæklingi sem borinn verður  
í hvert hús á næstu dögum.

Taktu þátt í menningu og mannlífi víðs vegar um Seltjarnarnes  
á menningarhátíðinni dagana 7. til 10. október 2021.



ÞJÓNUSTUVÆÐUM 
HEILBRIGÐISKERFIÐ
Styttum biðlista, lækkum kostnað og bætum heilbrigðisþjónustu um allt land 
með því að þjónustuvæða heilbrigðiskerfið. Þannig bætum við bæði líkamlega 
og andlega velferð fólksins í landinu.

GEFÐU FRAMTÍÐINNI TÆKIFÆRI

Þorgerður Katrín
Gunnarsdóttir
1. sæti Suðvesturkjördæmi

Sigmar
Guðmundsson
2. sæti Suðvesturkjördæmi
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Leiktækin við 
leikskólann endurnýjuð

Í sumar hefur verið unnið að endurnýjun leiktækja við Leikskóla 
Seltjarnarness. Steinunn garðyrkjustjóri hefur haft umsjón með verkinu 
og mun sú vinna klárast í haust. 

Einnig hefur jarðvegur á lóð leikskólans verið lagaður og skipt um sand í 
öllum sandkössum. Viðhald hefur gengið vel í sumar á leiksvæðum bæjarins 
en það á eftir að koma fyrir nýjum leiktækjum sem eru að koma til landsins 
núna, segir Steinunn garðyrkjustjóri.

Ný leiktæki á lóð Leikskóla Seltjarnarness.

Seltjarnarnesbær 
tekur lán upp á 
450 milljónir

Bæjarstjórn Seltjarnarnesbæjar hefur ákveðið að taka lán hjá Lánasjóði 
sveitarfélaga að upphæð allt að 450.000.000 króna til 20 ára. 

Er lánið tekið til að fjármagna framkvæmdir við hitaveitu. Bæjarstjórnin 
hefur samþykkt að til tryggingar láninu, höfuðstól, uppgreiðslugjaldi auk 
vaxta, dráttarvaxta og kostnaðar, standi útsvarstekjur sveitarfélagsins 
auk framlaga þess úr Jöfnunarsjóði sveitarfélaga. Ásgerði Halldórsdóttur, 
bæjarstjóra hefur verið veitt fullt og ótakmarkað umboð til þess að undirrita 
lánssamning við Lánasjóð sveitarfélaga fyrir hönd Seltjarnarnesbæjar. 
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Motormax ehf.
Vatnagörðum 12

Sími 545 4040
motormax@motormax.is
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PÍRATAR

LÝÐRÆÐI

EKKERT KJAFTÆÐI
25. september
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Framkvæmdir 
að hefjast við 

Bygggarða

Framkvæmdir eru að hefjast á byggingasvæðinu við Bygggarða. Verið 
er að hefja vinnu við undirbúning lóða.

Í byrjun verður unnið við lagningu og frágang lagna og lagningu gatna. 
Setjarnarnesbær stendur að baki þessum undirbúningsframkvæmdum en 
þær eru unnar í samstarfi við Já verk sem er framkvæmdaaðili á svæðinu. 
Gert er ráð fyrir að unnt verði að ráðast í byggingaframkvæmdir af fullum 
krafti á næsta vori. Verði það að veruleika má gera ráð fyrir að fyrstu íbúðir 
við Bygggarða komi í sölu á árinu 2003.

Fyrirhuguð byggð við Bygggarða.

- gert ráð fyrir íbúðum í sölu 2023

Spyrja um 
leikskólamálin

Talsverðar umræður 
urðu um fundargerð skóla-
nefndarinnar á af stöðnum, 
fundi bæjarstjórnar og 
bæjarfulltrúar lýstu 
furðu yfir þeim vinnu-
brögðum meirihlutans 
að stofna nýjan leik-
skóla á Seltjarnarnesi. 
„Stofnun nýs leikskóla 
á Seltjarnarnesi er skýr 
breyting á stefnu um einn 
leikskóla sem nú verandi 
meirihluti hefur fylgt 
undan farin áratug og 
það án nokkurs samráðs við fagfólk bæjarins eða umræðu á pólitískum 
vettvangi,“ segir m.a. í bókun bæjarfulltrúanna Guðmundar Ara og 
Sigurþóru Bergsdóttur.

Í bókuninni segir að lengi hafi verið ljóst að Leikskóli Seltjarnarness væri 
sprunginn. Sú staðreynd virðist þó alltaf koma núverandi meirihluta á óvart 
eins og birtist í vor þegar ekki voru til pláss til að taka á móti þeim börnum 
sem eiga rétt á plássi samkvæmt gildandi stefnu bæjarins. Ekkert plan var 
til staðar til að fyrirhyggja né að koma í veg fyrir vandamálið og því í anda 
núverandi stjórnar var farið í að slökkva elda. Í bókuninni eru lagðar fram 
nokkrar spurningar varðandi þá framkvæmd að hýsa leikskólabörn í gamla 
Mýrarhúsaskóla. Spurt var um hver staða húsnæðisins sé. Hvort búið sé að 
ástandsskoða húsnæðið og tryggja að það sé heilnæmt. Og hvort umhverfið sé 
í samræmi við kröfur um starfsumhverfi kennara og barna. Að lokum er bent á 
að aðgengi að Gamla Mýrahúsaskóla sé ekki gott. Mikil umferð sé alla morgna 
í grunnskólann og megi því búast við öngþveiti með nýjum skóla á svæðinu.

Sitt sýnist hverjum um ágæti þess að nýta 
húsnæði Gamla Mýró fyrir leikskóla.

XV
25. sept.

Það skiptir máli
hver stjórnar

Kjósum VG
25. september

Kosningamiðstöð VG í Suðvesturkjördæmi 
er í Bæjarlind 2, Kópavogi

 
Hjá okkur er heitt á könnunni 

frá klukkan 16–18 á virkum dögum 
og klukkan 14–17 um helgar

 
Verið öll velkomin!

1. sæti
Guðmundur Ingi
Guðbrandsson
umhverfis- og

auðlindaráðherra

2. sæti
Una Hildardóttir
varaþingmaður
og forseti LUF

3. sæti
Ólafur Þór Gunnarsson

alþingismaður
og öldrunarlæknir

Atkvæði greitt VG
er atkvæði greitt öflugara

heilbrigðiskerfi



Miðflokkurinn er það  
eina sem breytir hlutunum 
fyrir löggæsluna!
Lögreglan þarf tæki, mannskap og auknar heimildir  
til að rannsaka og stöðva glæpagengi.



Jón von Tetzchner stofnandi 
Innovation House á 
Eiðistorgi var staddur á 
landinu á dögunum. Hann 

settist niður með Nesfréttum á Kaffi 
Örnu en Jón er annars búsettur 
í Boston í Bandaríkjunum, þaðan 
sem hann sinnir starfsemi sinni. 
Jón kveðst þó hafa verið talsvert 
hér heima í sumar. Aðallega 
til þess að hvíla sig á kóvitinu. 
Sóttvarnaraðgerðir hafi verið mun 
harðri þar en hér. „Við rétt gátum 
fengið okkur göngutúr í kringum 
húsið og máttum alls ekki hittast 
mörg saman. Hér gat maður að mestu 
lifað eðlilegu lífi þrátt fyrir talsverðar 
sóttvarnartakmarkanir.“

Jón segir að Ísland standi vel að 
vígi ef miðað sé við önnur lönd. 
Ferðaþjónustan hafi vissulega 
orðið fyrir blóðtöku umfram aðrar 
atvinnu greinar en engin ástæða sé 
að örvænta. „Vestan hafs veit fólk vel 
af Íslandi og hefur áhuga á að koma 
hingað eins og dæmin eru þegar farin 
að sanna. Við eigum að geta þróað 
ferðaþjónustuna í samræmi við það, 
þótt vissulega verði af fara með gætni. 
Nýsköpun í ferðaþjónustu er eitthvað 
sem við eigum að horfa til. Fólk á 
heldur ekki að vera hrætt við skimun. 
Hún veitir vissu og öryggi.“

 
Vivaldi eftir tónskáldinu 
fræga 

Jón er Seltirningur að ætt og 
uppruna og ólst upp á Seltjarnar
nesi. Afi hans og amma voru Jón 
Gunnlaugsson lækir og Selma 
Kaldalóns. Jón ólst upp hjá þeim 

og segist hafa verið eins og yngsta 
systkinið í stóðum barnahóp þeirra 
þótt hann væri barnabarn. Hann gekk 
sína hefðbundu leið í Mýró og Való og 
síðan MR. Þaðan lá leið hans til Noregs 
að nema tölvufræði enda norskur í 
föðurættina. Hann settist síðan að 
í Noregi, kvæntist norskri konu og 
starfaði að fagi sínu. Hann er einn aðal
höfundurinn að vef skoðaranum Opera 
sem margir þekkja og hafa notað. Eftir 
að hann seldi hlut sinn í því fyrirtæki 
flutti hann til Bandaríkjanna og hóf 
að fjárfesta í ýmsum fyrirtækjum 
einkum þeim sem tengjast fagi 
hans og störfum. Einnig hóf hann 
vinnu við gerð annars vefskoðara 
eða vafra sem hann nefndi Vivaldi 
eftir tónskáldinu fræga enda sjálfur 
komin af tónlistarfólki þar sem Selma 

Kaldalóns tónskáld og píanóleikari 
var amma hans og Sigvaldi Kaldalóns 
var langafi hans. Það má því segja 
að Vivaldivefurinn sé íslenskur og 
umsvifin í kringum hann hafa verið 
umtalsverð hér á landi. Einkum á 
Eiðistorgi þar sem önnur starfsemi 
Jóns er til húsa. Hann segir að minna 
hafi þó verið í kringum Vivaldi að 
undanförnu vegna kóvid en bíða verði 
og sjá hver þróunin verði.

 
Langaði að gera eitthvað 
á heimaslóð 

Jón hefur verið með ýmis  járn 
í eldinum á Eiðistorgi einkum er 
snúa að fjárfestingum. Hann segist 
hafa langað til að gera eitthvað á 
heimaslóð. Hann er líka aðal maðurinn 

að baki mjólkurvinnslunnar Örnu í 
Bolungarvík og samnefndu kaffihúsi 
á Eiðistorgi. Jón festi auk annars 
kaup á húsnæði á Eiðistorgi þar sem 
Íslandsbanki var með starfsstöð áður 
en hún var sameinuð starfsstöðinni 
í Örfirisey og flutti síðan í turninn 
í Kópavogi. „Sjónvarpsstöðin 
Hringbraut flutti í það húsnæðið um 
tíma en síðan hún fór hefur það staðið 
autt að hluta. Blómabúðin Bjarkablóm 
fluttu þó fljótlega þangað og gott að 
fá slíka starfsemi á torgið.“ Jón segir 
að nokkur þeirra fyrirtækja sem 
starfa undir hatti Innovation House 
hafi verið að auka við rými sitt enda 
hafi starfsemi margra þeirra vaxið 
umtalsvert. Vandinn sé þó að margt 
hafi verið í nokkurri biðstöðu vegna 
kóvid en vænta megi þess að líf fólks 
og fyrirtækja komist smám saman í 
eðlilegra horf. Þetta velti að miklu leyti 
á útbreiðslu bólusetninga þótt þær 
eigi víða erfiðara uppdráttar en hér 
á landi þar em flestir eru bólusettir.

 
Upplýsingasöfnun 
stórfyrritækja á netinu 
er hættuleg 

Að lokum nefndi Jón mál sem 
snertir starfssvið hans og áhugamál. 
Er það söfnun upplýsinga sem á sér 
stað á internetinu. Hann telur þetta 
hættulega þróun. Fyrirtæki sem 
komist yfir mikið magn upplýsinga 
um fyrirtæki og ekki síður einstaklinga 
geti auðveldlega notfært sér þær. Í 
markasskyni sem öðru. Þetta sé þróun 
sem enginn viti hvar endi takist ekki 
að stöðva hana.

10 Nesfrétt ir 

Jón von Tetzchner.

Nýsköpun í ferðaþjónustu
er nauðsynleg
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5. Sveinn Óskar Sigurðsson,
 kt. 270768-5989, bæjarfulltrúi, Barrholti 23, Mosfellsbæ.
6.	 Hafliði	Ingason,
	 kt.	100874-2969,	sölustjóri,	Sunnuvegi	12,	Hafnarfirði.
7. Elías Leví Elíasson,
	 kt.	231199-2339,	nemi,	Klapparhlíð	24,	Mosfellsbæ.
8. Íris Kristina Óttarsdóttir,
	 kt.	040771-4849,	markaðsfræðingur,	Krókamýri	80b,	
	 Garðabæ.
9. Þórunn Magnea Jónsdóttir,
	 kt.	040376-4299,	viðskiptafræðingur,	Vefarastræti	15,	
 Mosfellsbæ.
10. Brynjar Vignir Sigurjónsson,
 kt. 180602-2750, nemi, Bjargartanga 12, Mosfellsbæ.
11. Haraldur Anton Haraldsson,
	 kt.	120385-2759,	kennari,	Álfkonuhvarfi	35,	Kópavogi.
12. Kolbeinn Helgi Kristjánsson,
	 kt.	071192-2969,	fangavörður,	Klapparhlíð	32,	
 Mosfellsbæ.
13. Jón Kristján Brynjarsson,
	 kt.	210852-4689,	ellilífeyrisþegi,	Suðurtúni	5,	Garðabæ.
14. Þorleifur Andri Harðarson,
	 kt.	310189-2869,	bílstjóri,	Þrastarhöfða	2,	Mosfellsbæ.
15. Katrín Eliza Bernhöft,
	 kt.	230677-4849,	viðskiptafræðingur,	Grandahvarfi	3,	
 Kópavogi.
16. Elena Alda Árnason,
	 kt.	120566-2459,	viðskiptafræðingur,	Lynghólum	20b,	
	 Garðabæ.
17. Valborg Anna Ólafsdóttir,
 kt. 151065-5899, skrifstofukona og nemi, 
	 Klapparhlíð	24,	Mosfellsbæ.
18. Ragnheiður Brynjólfsdóttir,
 kt. 110147-2529, athafnakona, Álfhólsvegi 113, 
 Kópavogi.
19. Bryndís Þorsteinsdóttir,
	 kt.	031055-5129,	framkvæmdastjóri,	Bæjargötu	4,	
	 Garðabæ.
20. Smári Guðmundsson,
	 kt.	301050-2679,	vélstjóri,	Austurströnd	8,	
 Seltjarnarnesi.
21. Ásbjörn Garðar Baldursson,
	 kt.	031256-3569,	raffræðingur,	Naustavör	9,	Kópavogi.
22. Örn Björnsson,
	 kt.	090443-7399,	fyrrv.	útibússtjóri,	Eiðismýri	30,	
 Seltjarnarnesi.
23. Aðalsteinn J. Magnússon,
	 kt.	100859-3199,	kennari,	Hæðarbyggð	9,	Garðabæ.
24. Alexandra Einarsdóttir,
	 kt.	120888-2349,	sérfræðingur,	Stekkjarkinn	7,	
	 Hafnarfirði.
25. Sigrún Aspelund,
	 kt.	110446-4629,	ellilífeyrisþegi,	Arnarási	16,	Garðabæ.
26. Gunnar Bragi Sveinsson,
	 kt.	090668-4129,	alþingismaður,	Guðrúnargötu	8,	
 Reykjavík.
 
 

O	-	listi	Frjálslynda	lýðræðisflokksins:
 
1. Svanhvít Brynja Tómasdóttir,
	 kt.	141257-2349,	hönnuður,	Bláhömrum	2,	Reykjavík.
2. Ívar Örn Hauksson,
	 kt.	250481-7489,	lögfræðingur,	Blómvangi	18,	
	 Hafnarfirði.
3.	 Ingvi	Arnar	Halldórsson,
	 kt.	310373-5759,	upplýsingafræðingur,	
 Hrólfsskálamel 1, Seltjarnarnesi.
4.	 Ihtisham	Ul	Haq,
	 kt.	220880-2819,	matreiðslumaður,	Marbakkabraut	10,	
 Kópavogi.
5. Júlía Gréta Pereira Hjaltadóttir,
	 kt.	120577-3019,	húsmóðir	og	öryrki,	Álakvísl	42,	
 Reykjavík.
6. Grétar Franksson,
	 kt.	060460-5589,	vélfræðingur,	Lyngbergi	31,	Hafnarfirði.
7. Pétur Þór Guðjónsson,
	 kt.	060976-3689,	flugvirki,	Núpabakka	19,	Reykjavík.
8. Bryndís Thorberg Guðmundsdóttir,
	 kt.	220160-3009,	bókari,	Frostafold	79,	Reykjavík.
9. Gunnar Karlsson,
	 kt.	040748-2029,	flugstjóri,	Stórakrika	2b,	Mosfellsbæ.
10. Andrés Guðmundsson,
	 kt.	040465-3089,	lagermaður,	Vesturbergi	4,	Reykjavík.
11. Hlíf Káradóttir,
 kt. 281043-2859, tónlistarkennari, Fjóluhvammi 11, 
	 Hafnarfirði.
12. Sólmundur Oddsson,
	 kt.	140867-5789,	kjötiðnaðarmeistari,	Fálkahöfða	7,	
 Mosfellsbæ.
13. Guðrún Rósa Hauksdóttir,
	 kt.	131169-5829,	húsmóðir,	Helluvaði	21,	Reykjavík.
14. Guðlaugur Jörundsson,
 kt. 150759-5449, múrari, Skólatúni 3, Álftanesi.
15. Jón Viðar Edgarsson,
	 kt.	150369-3399,	prentari,	Álfkonuhvarfi	6,	Kópavogi.
16. Bjarni Ragnar Long Guðmundsson,
	 kt.	160745-4799,	eftirlaunaþegi,	Sævangi	9,	Hafnarfirði.

17. Gunnar Örn Sveinsson,
	 kt.	220356-4269,	verkamaður,	Álfaskeiði	104,	
	 Hafnarfirði.
18. Rebekka Aðalsteinsdóttir,
	 kt.	100726-4759,	eldri	borgari,	Sævangi	41,	Hafnarfirði.
19. Ólöf Brynja Sveinsdóttir,
	 kt.	081149-3649,	húsmóðir,	Sævangi	9,	Hafnarfirði.
20. Berglind Kristín Long Bjarnadóttir,
	 kt.	041083-5309,	afgreiðslukona,	Sævangi	9,	Hafnarfirði.
21. Sveinþór Eiríksson,
	 kt.	140450-2789,	eftirlaunaþegi,	Lækjasmára	84,	
 Kópavogi.
22. Bylgja Sigurbjörnsdóttir Líndal,
	 kt.	260290-2079,	nemi,	Skógarási	6,	Hafnarfirði.
23.	 Ingjaldur	Indriðason,
	 kt.	110441-7899,	eldri	borgari,	Sautjándajúnítorgi	3,	
	 Garðabæ.
24. Gunnar Kristjánsson,
	 kt.	150459-5409,	veitingamaður,	Þverbrekku	6,	
 Kópavogi.
25. Hildur María Herbertsdóttir,
	 kt.	220261-7949,	BA	í	þýsku,	Lundarbrekku	14,	
 Kópavogi.
26. Elísabet Guðjohnsen,
	 kt.	231033-3789,	eldri	borgari,	Aratúni	27,	Garðabæ.
 
 

P	-	listi	Pírata:
 
1. Þórhildur Sunna Ævarsdóttir,
 kt. 060587-2809, þingkona, Engjavegi 8, Mosfellsbæ.
2. Gísli Rafn Ólafsson,
	 kt.	200369-5649,	hjálparstarfsmaður,	Svöluási	1a,	
	 Hafnarfirði.
3. Eva Sjöfn Helgadóttir,
	 kt.	040887-2299,	sálfræðingur,	Þinghólsbraut	14,	
 Kópavogi.
4.	 Indriði	Ingi	Stefánsson,
	 kt.	221277-3339,	tölvunarfræðingur,	
 Kópavogsbraut 111, Kópavogi.
5. Greta Ósk Óskarsdóttir,
	 kt.	281279-2979,	bókmenntafræðingur,	Vinastræti	4,	
	 Garðabæ.
6. Lárus Vilhjálmsson,
	 kt.	150261-2449,	leikhússtjóri,	Álfagarði,	Kjósarhreppi.
7. Bjartur Thorlacius,
 kt. 211295-2019, þróunarstjóri, Bergþórugötu 57, 
 Reykjavík.
8. Leifur Eysteinn Kristjánsson,
	 kt.	151195-2029,	rafvirki,	Sléttahrauni	28,	Hafnarfirði.
9. Elísabet Ólafsdóttir,
	 kt.	120577-3609,	kennari,	Safamýri	42,	Reykjavík.
10. Claudia Ashanie Wilson,
	 kt.	130983-2199,	lögmaður,	Ásholti	32,	Reykjavík.
11. Elín Ýr Arnar Hafdísardóttir,
	 kt.	041276-3559,	þroskaþjálfi,	Suðurgötu	88,	Hafnarfirði.
12. Jón Svanur Jóhannsson,
	 kt.	110774-4439,	verkefnastjóri,	Vefarastræti	28–30,	
 Mosfellsbæ.
13. Salóme Mist Kristjánsdóttir,
	 kt.	140486-2219,	öryrki,	Tröllakór	13–15,	Kópavogi.
14. Albert Svan Sigurðsson,
	 kt.	311068-5719,	umhverfislandfræðingur,	
	 Hverfisgötu	40,	Hafnarfirði.
15. Stefanía Lára Magnúsdóttir,
	 kt.	040691-3089,	framreiðslumeistari,	
	 Sæmundargötu	20,	Reykjavík.
16. Hjalti Björn Hrafnkelsson,
	 kt.	290694-3029,	stjórnmálafræðinemi,	Glóru	3,	
 Selfossi.
17. Kristbjörn Gunnarsson,
	 kt.	080774-3119,	tölvunarfræðingur,	Garðprýði	5,	
	 Garðabæ.
18. Ragnheiður H. Eiríksdóttir Bjarman,
	 kt.	031071-4459,	geðhjúkrunarfræðingur,	
	 Hverfisgötu	40,	Hafnarfirði.
19. Haraldur Óli Gunnarsson,
	 kt.	080280-3009,	tæknimaður,	Hjallabraut	43,	
	 Hafnarfirði.
20. Þröstur Jónasson,
 kt. 190472-4939, gagnasmali, Þinghólsbraut 41, 
 Kópavogi.
21. Nargiza Salimova,
	 kt.	200978-4209,	nuddari,	Gerplustræti	5,	Mosfellsbæ.
22. Ögmundur Þorgrímsson,
 kt. 121083-3539, nemi, Hraunbraut 47, Kópavogi.
23. Hákon Jóhannesson,
	 kt.	240657-5389,	matvælafræðingur,	Lækjasmára	70,	
 Kópavogi.
24. Lára Guðrún Jóhönnudóttir,
 kt. 141083-3179, háskólanemi, Framnesvegi 20a, 
 Reykjavík.
25. Grímur R. Friðgeirsson,
	 kt.	080348-3989,	eftirlaunaþegi,	Eiðismýri	28,	
 Seltjarnarnesi.
26. Sigurbjörg Erla Egilsdóttir,
	 kt.	181186-2839,	bæjarfulltrúi,	Birkigrund	4,	Kópavogi.
 

 S - listi Samfylkingarinnar – 
	 jafnaðarmannaflokks	Íslands:
 
1. Þórunn Sveinbjarnardóttir,
	 kt.	221165-5789,	fyrrv.	alþingismaður,	ráðherra	og	
	 fyrrv.	formaður	BHM,	Arnarási	17,	Garðabæ.
2. Guðmundur Andri Thorsson,
	 kt.	311257-6419,	alþingismaður	og	rithöfundur,	
 Blikastíg 14, Álftanesi.
3.	 Inga	Björk	Margrétar	Bjarnad.,
	 kt.	270993-3469,	listfræðingur	og	fötlunaraðgerðarsinni,	
	 Akurvöllum	1,	Hafnarfirði.
4. Guðmundur Ari Sigurjónsson,
	 kt.	120988-2479,	tómstunda-	og	félagsmálafræðingur	
	 og	bæjarfulltrúi	á	Seltjarnarnesi,	Miðbraut	18,	
 Seltjarnarnesi.
5. Sólveig Skaftadóttir,
	 kt.	200183-4529,	alþjóðafræðingur	og	starfsmaður	
	 þingflokks	Samfylkingarinnar,	Haukalind	29,	Kópavogi.
6. Óskar Steinn Jónínuson Ómarsson,
	 kt.	090794-2489,	deildarstjóri	á	leikskóla,	
	 Kirkjuvegi	11b,	Hafnarfirði.
7. Donata Honkowicz Bukowska,
	 kt.	030778-2279,	sérfræðingur	í	skólaþróunarteymi	hjá	
	 mennta-	og	menningarmálaráðuneytinu,	Álfhólsvegi	78,	
 Kópavogi.
8. Árni Rúnar Þorvaldsson,
 kt. 260776-5769, grunnskólakennari, Stekkjarhvammi 5, 
	 Hafnarfirði.
9. Gerður Pálsdóttir,
	 kt.	220373-4609,	þroskaþjálfi,	Þrastarhöfða	13,	
 Mosfellsbæ.
10.	 Arnar	Ingi	Ingason,
	 kt.	091096-2699,	tónlistarmaður,	Reynimel	84,	
 Reykjavík.
11. Sigurþóra Steinunn Bergsdóttir,
	 kt.	210372-5399,	framkvæmdastjóri	Bergsins	
	 headspace,	Nesvegi	123,	Seltjarnarnesi.
12. Sigurjón Gunnarsson,
	 kt.	201256-2919,	húsasmíðameistari,	Mýrarkoti	4,	
 Álftanesi.
13.	 Ingibjörg	Iða	Auðunardóttir,
 kt. 110500-3350, íslenskunemi og forseti Ungra 
	 jafnaðarmanna	í	Garðabæ,	Einilundi	1,	Garðabæ.
14.	 Gylfi	Ingvarsson,
	 kt.	131144-2969,	vélvirki	og	eldri	borgari,	Garðavegi	5,	
	 Hafnarfirði.
15. Branddís Ásrún Snæfríðardóttir,
	 kt.	060795-2829,	meistaranemi	í	lögfræði,	Hjallahlíð	21,	
 Mosfellsbæ.
16. Hörður Þorsteinsson,
	 kt.	020961-2019,	framkvæmdastjóri,	Stuðlabergi	38,	
	 Hafnarfirði.
17. Kristín Sævarsdóttir,
 kt. 111163-4139, vörustjóri, Hrauntungu 71, Kópavogi.
18. Kolbeinn Arnaldur Dalrymple,
	 kt.	230688-4519,	fjölmiðlamaður,	Arnarhrauni	19,	
	 Hafnarfirði.
19. Hildur Rós Guðbjargardóttir,
	 kt.	280492-3379,	kennaranemi	og	starfsmaður	
	 Hrafnistu,	Ölduslóð	5,	Hafnarfirði.
20. Hafsteinn Karlsson,
	 kt.	061056-3279,	skólastjóri,	Naustavör	4,	Kópavogi.
21. Margrét Tryggvadóttir,
	 kt.	200572-5219,	fyrrv.	alþingismaður	og	rithöfundur,	
 Reynihvammi 22, Kópavogi.
22. Magnús M Norðdahl,
	 kt.	300956-3199,	lögfræðingur	ASÍ	og	fyrrv.	alþingis-
	 maður,	Álfaheiði	7,	Kópavogi.
23. Dóra Hansen,
 kt. 230155-2599, innanhússarkitekt og kennari, 
	 Norðurbakka	17b,	Hafnarfirði.
24. Jónas Sigurðsson,
 kt. 300149-4999, fyrrv. bæjarfulltrúi í Mosfellsbæ, 
	 Hlíðartúni	8,	Mosfellsbæ.
25. Jóna Dóra Karlsdóttir,
 kt. 010156-3789, fyrrv. bæjarfulltrúi og forseti bæjar- 
	 stjórnar	í	Hafnarfirði,	Norðurbakka	11c,	Hafnarfirði.
26. Rannveig Guðmundsdóttir,
	 kt.	150940-4789,	fyrrv.	alþingismaður	og	ráðherra,	
	 Hlíðarvegi	61,	Kópavogi.
 

 

V	-	listi	Vinstrihreyfingarinnar	–	
græns	framboðs:
 
1.	 Guðmundur	Ingi	Guðbrandsson,
	 kt.	280377-5629,	umhverfis-	og	auðlindaráðherra,	
 Sólvallagötu 74, Reykjavík.
2.	 Una	Hildardóttir,
	 kt.	030891-2529,	varaþingmaður	og	forseti	Landssam-
	 bands	ungmennafélaga,	Álafossvegi	31,	Mosfellsbæ.
3. Ólafur Þór Gunnarsson,
	 kt.	170763-4409,	öldrunarlæknir	og	alþingismaður,	
	 Naustavör	18,	Kópavogi.
4. Valgerður Bláklukka Fjölnisdóttir,
	 kt.	300595-2359,	þjóðfræðinemi,	Lækjargötu	32,	
	 Hafnarfirði.
5. Þóra Elfa Björnsson,
	 kt.	050639-7469,	setjari	og	framhaldsskólakennari,	
	 Skólagerði	41,	Kópavogi.
6. Júlíus Andri Þórðarson,
	 kt.	250290-3499,	stuðningsfulltrúi	og	háskólanemi,	
	 Lindarbergi	6,	Hafnarfirði.
7. Bjarki Bjarnason,
	 kt.	150652-2519,	rithöfundur	og	forseti	bæjarstjórnar	
	 Mosfellsbæjar,	Hvirfli,	Mosfellsbæ.
8. Elín Björk Jónasdóttir,
	 kt.	261280-5319,	veðurfræðingur,	Einarsnesi	76,	
 Reykjavík.
9. Fjölnir Sæmundsson,
	 kt.	260170-5709,	lögregluvarðstjóri	og	formaður	
	 Landssambands	lögreglumanna,	Lækjarkinn	10,	
	 Hafnarfirði.
10. Anna Þorsteinsdóttir,
	 kt.	100783-2909,	þjóðgarðsvörður	í	Vatnajökulsþjóð-
	 garði,	Klappahrauni	4,	Skútustaðahreppi.
11. Sigurður Loftur Thorlacius,
	 kt.	300690-3869,	umhverfisverkfræðingur,	Mánatúni	4,	
 Reykjavík.
12. Guðrún Ágústa Guðmundsdóttir,
 kt. 121066-4919, sérkennari og fyrrv. bæjarstjóri í 
	 Hafnarfirði,	Norðurbakka	23,	Hafnarfirði.
13. Árni Matthíasson,
	 kt.	310157-5119,	netstjóri	mbl.is,	rithöfundur	og	
	 stjórnarmaður	í	Kvennaathvarfinu,	Álfaskeiði	26,	
	 Hafnarfirði.
14. Birte Harksen,
	 kt.	260570-2349,	leikskólakennari,	handhafi	Íslensku	
	 menntaverðlaunanna	2021,	Kópavogsbraut	83,	
 Kópavogi.
15. Gunnar Kvaran,
	 kt.	160144-3949,	sellóleikari,	Valhúsabraut	23,	
 Seltjarnarnesi.
16. Elva Dögg Ásudóttir og Kristinsdóttir,
	 kt.	210369-5979,	lögfræðingur	og	myndlistarkona,	
	 Austurgötu	41,	Hafnarfirði.
17. Sigurbjörn Hjaltason,
	 kt.	100658-5429,	bóndi,	Kiðafelli	2,	Kjósarhreppi.
18. Elsa Sigríður Þorvaldsdóttir,
	 kt.	060461-8139,	iðjuþjálfi,	Norðurbraut	37,	Hafnarfirði.
19.	 Ingvar	Arnarson,
	 kt.	240678-3819,	bæjarfulltrúi	í	Garðabæ	og	
	 framhaldsskólakennari,	Lindarflöt	52,	Garðabæ.
20. Anna Ólafsdóttir Björnsson,
 kt. 040652-4349, fyrrv. þingkona Samtaka um 
	 kvennalista,	tölvunar-	og	sagnfræðingur,	Blátúni	1,	
 Álftanesi.
21. Einar Ólafsson,
	 kt.	110949-2949,	bókavörður	á	eftirlaunum	og	
	 rithöfundur,	Trönuhjalla	13,	Kópavogi.
22. Ragnheiður Júlía Ragnarsdóttir,
	 kt.	150284-3179,	deildarstjóri	í	leikskóla,	
 Kópavogsbraut 74, Kópavogi.
23. Gestur Svavarsson,
	 kt.	271272-3839,	upplýsingatækniráðgjafi,	
	 Blómvangi	20,	Hafnarfirði.
24. Aldís Aðalbjarnardóttir,
	 kt.	301052-2009,	kennari	og	leiðsögumaður,	
	 Brekkuhvarfi	9,	Kópavogi.
25. Einar Bergmundur Þorgerðarson Bóasson,
	 kt.	240760-7119,	hugbúnaðarsérfræðingur,	
	 Huldubraut	1,	Kópavogi.
26. Þuríður Backman,
	 kt.	080148-4539,	lífeyrisþegi,	hjúkrunarfræðingur	og	
	 fyrrv.	alþingismaður,	Bjarnhólastíg	2,	Kópavogi.

B	-	listi	Framsóknarflokks:
 
1. Willum Þór Þórsson,
	 kt.	170363-2569,	þingmaður,	Bakkasmára	1,	
 Kópavogi.
2. Ágúst Bjarni Garðarsson,
	 kt.	290987-2539,	formaður	bæjarráðs	Hafnarfjarðar,	
	 Brekkuási	5,	Hafnarfirði.
3. Anna Karen Svövudóttir,
	 kt.	180177-2139,	þýðandi,	Kirkjuvöllum	8a,	Hafnarfirði.
4. Kristín Hermannsdóttir,
	 kt.	170298-2419,	háskólanemi,	Heiðaþingi	8,	
 Kópavogi.
5. Ívar Atli Sigurjónsson,
	 kt.	070193-3379,	flugmaður,	Hlynsölum	5–7,	
 Kópavogi.
6. Svandís Dóra Einarsdóttir,
	 kt.	050784-4289,	leikkona,	Lyngbrekku	10,	Kópavogi.
7. Ómar Stefánsson,
	 kt.	140766-3139,	forstöðumaður,	Kastalagerði	4,	
 Kópavogi.
8. Halla Karen Kristjánsdóttir,
 kt. 070270-4719, íþróttakennari, Helgafelli 5, 
 Mosfellsbæ.
9. Baldur Þór Baldvinsson,
	 kt.	190641-2959,	eldri	borgari,	Lækjasmára	6,	
 Kópavogi.
10. Margrét Vala Marteinsdóttir,
	 kt.	020386-2669,	forstöðukona,	Suðurgötu	21,	
	 Hafnarfirði.
11. Valdimar Víðisson,
	 kt.	100978-3509,	skólastjóri,	Brekkuási	7,	Hafnarfirði.
12. Hjördís Guðný Guðmundsdóttir,
	 kt.	030980-5309,	deildarstjóri,	Dýjagötu	15,	Garðabæ.
13. Einar Gunnarsson,
	 kt.	091286-6029,	stjórnmálafræðingur,	Álalind	14,	
 Kópavogi.
14. Þorbjörg Sólbjartsdóttir,
 kt. 160776-6099, grunnskóla- og íþróttakennari, 
	 Laxatungu	10,	Mosfellsbæ.
15. Árni Rúnar Árnason,
	 kt.	310373-5599,	tækjamaður,	Álfaskeiði	72,	
	 Hafnarfirði.
16. Dóra Sigurðardóttir,
	 kt.	140743-4889,	hjúkrunarfræðingur,	Víkurströnd	14,	
 Seltjarnarnesi.
17. Páll Marís Pálsson,
	 kt.	110597-3129,	háskólanemi,	Dimmuhvarfi	10,	
 Kópavogi.
18. Björg Baldursdóttir,
	 kt.	180969-5279,	skólastjóri,	Haukalind	23,	Kópavogi.
19. Sigurjón Örn Þórsson,
	 kt.	110367-4149,	framkvæmdastjóri,	Iðalind	4,	
 Kópavogi.
20. Tinna Rún Davíðsdóttir,
	 kt.	230187-3479,	verslunareigandi,	Hraungötu	14,	
	 Garðabæ.
21. Einar Sveinbjörnsson,
	 kt.	230365-3189,	veðurfræðingur,	Eikarási	8,	
	 Garðabæ.
22. Helga Björk Jónsdóttir,
	 kt.	280876-5779,	djákni,	Sjávargötu	31,	Garðabæ.
23. Einar Gunnar Bollason,
	 kt.	061143-4089,	fyrrv.	framkvæmdastjóri,	
	 Kópavogsgerði	5–7,	Kópavogi.
24. Hildur Helga Gísladóttir,
	 kt.	100860-4069,	fyrrv.	framkvæmdastjóri	Kvenfélaga	
	 sambands	Íslands,	Klausturhvammi	15,	Hafnarfirði.
25. Birkir Jón Jónsson,
	 kt.	240779-5289,	formaður	bæjarráðs	Kópavogs,	
 Ásakór 3, Kópavogi.
26. Eygló Þóra Harðardóttir,
	 kt.	121272-5719,	fyrrv.	alþingismaður	og	ráðherra,	
	 Laxatungu	129,	Mosfellsbæ.
 
 

C	-	listi	Viðreisnar:
 
1. Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir,
	 kt.	041065-3039,	formaður	Viðreisnar,	Mávahrauni	7,	
	 Hafnarfirði.
2. Sigmar Guðmundsson,
	 kt.	070469-3409,	fjölmiðlamaður,	Blönduhlíð	20,	
 Reykjavík.
3. Elín Anna Gísladóttir,
	 kt.	310388-2979,	verkfræðingur,	Ástu-Sólliljugötu	20,	
 Mosfellsbæ.
4. Thomas Möller,
	 kt.	210254-5609,	verkfræðingur	og	ráðgjafi,	
	 Garðatorgi	2b,	Garðabæ.
5. Ástrós Rut Sigurðardóttir,
 kt. 180588-2489, þjónustufulltrúi, Engjavegi 63, 
 Selfossi.
6. Rafn Helgason,
	 kt.	180590-3669,	umhverfis-	og	auðlindafræðingur,	
	 Asparási	8,	Garðabæ.
7. Ásta Sóllilja Sigurbjörnsdóttir,
	 kt.	030778-5109,	lögmaður,	Hásölum	14,	Kópavogi.

8.	 Jón	Ingi	Hákonarson,
	 kt.	240171-3179,	bæjarfulltrúi,	Nönnustíg	5,	Hafnarfirði.
9. Sigrún Jónsdóttir,
	 kt.	101066-3399,	flugfreyja,	Norðurbakka	9a,	
	 Hafnarfirði.
10. Guðlaugur Kristmundsson,
	 kt.	140981-3899,	þjálfari,	Melhæð	6,	Garðabæ.
11. Kristín Pétursdóttir,
	 kt.	091165-8059,	sjálfstætt	starfandi	ráðgjafi,	
	 Hringbraut	59,	Hafnarfirði.
12. Ívar Lilliendahl,
	 kt.	180890-3199,	læknir,	Ljósuvík	34,	Reykjavík.
13. Kristjana Þorbjörg Jónsdóttir,
	 kt.	190574-3509,	sölufulltrúi,	Lindarhvammi	12,	
	 Hafnarfirði.
14. Hermundur Sigurðsson,
	 kt.	100273-4549,	raffræðingur,	Engjavöllum	6,	
	 Hafnarfirði.
15.	 Soumia	I.	Georgsdóttir,
	 kt.	221275-2419,	framkvæmdastjóri,	Bakkahjalla	15,	
 Kópavogi.
16. Þórólfur Heiðar Þorsteinsson,
	 kt.	160680-3859,	lögmaður,	Kópavogsbarði	18,	
 Kópavogi.
17. Sigríður Sía Þórðardóttir,
	 kt.	140970-5739,	forstöðumaður,	Skjólbraut	8,	
 Kópavogi.
18. Jón Gunnarsson,
	 kt.	020501-2860,	háskólanemi,	Garðatorgi	2b,	
	 Garðabæ.
19. Auðbjörg Ólafsdóttir,
	 kt.	281279-4329,	yfirmaður	samskipta,	
	 Hverfisgötu	52b,	Hafnarfirði.
20. Páll Árni Jónsson,
	 kt.	051050-8199,	stjórnarformaður,	Nesbala	78,	
 Seltjarnarnesi.
21. Karólína Helga Símonardóttir,
	 kt.	221084-3229,	framhaldsskólakennari,	Hlíðarbraut	5,	
	 Hafnarfirði.
22.	Magnús	Ingibergsson,
	 kt.	230171-4679,	húsasmíðameistari,	Kvíslartungu	33,	
 Mosfellsbæ.
23. Þórey S. Þórisdóttir,
	 kt.	231063-4129,	doktorsnemi,	Þúfubarði	9,	Hafnarfirði.
24. Eyþór Eðvarðsson,
	 kt.	110967-4039,	ráðgjafi,	Sjávargötu	29,	Garðabæ.
25. Theodóra S Þorsteinsdóttir,
	 kt.	020969-5479,	fyrrv.	alþingismaður,	Fjallalind	43,	
 Kópavogi.
26. Þorsteinn Pálsson,
	 kt.	291047-4679,	fyrrv.	ráðherra,	Vatnsstíg	20–22,	
Reykjavík.
 
 

D	-	listi	Sjálfstæðisflokks:
 
1. Bjarni Benediktsson,
	 kt.	260170-5549,	fjármála-	og	efnahagsráðherra,	
	 Bakkaflöt	2,	Garðabæ.
2. Jón Gunnarsson,
	 kt.	210956-4179,	alþingismaður,	Austurkór	155,	
 Kópavogi.
3. Bryndís Haraldsdóttir,
	 kt.	291276-3779,	alþingismaður,	Skeljatanga	12,	
 Mosfellsbæ.
4. Óli Björn Kárason,
	 kt.	260860-4619,	alþingismaður,	Tjarnarmýri	17,	
 Seltjarnarnesi.
5. Arnar Þór Jónsson,
	 kt.	020571-4709,	héraðsdómari,	Hegranesi	32,	
	 Garðabæ.
6. Sigþrúður Ármann,
	 kt.	130477-3809,	framkvæmdastjóri,	Hraunhólum	23,	
	 Garðabæ.
7. Kristín María Thoroddsen,
 kt. 201168-5469, bæjarfulltrúi, Burknabergi 4, 
	 Hafnarfirði.
8. Guðbjörg Oddný Jónasdóttir,
 kt. 050285-2279, samskiptastjóri, Hraunbrún 48, 
	 Hafnarfirði.
9. Bergur Þorri Benjamínsson,
	 kt.	150279-4889,	formaður	Sjálfsbjargar,	Dalbrekku	8,	
 Kópavogi.
10. Hannes Þórður Þorvaldsson,
	 kt.	130483-4379,	lyfjafræðingur,	Fögrubrekku	25,	
 Kópavogi.
11. Halla Sigrún Mathiesen,
	 kt.	221297-3349,	formaður	SUS,	Lindarbergi	18,	
	 Hafnarfirði.
12. Gísli Eyjólfsson,
	 kt.	310594-2379,	knattspyrnumaður	og	þroskaþjálfi,	
 Baugakór 3, Kópavogi.
13. Sigríður Heimisdóttir,
	 kt.	210270-3109,	iðnhönnuður,	Tjarnarstíg	4,	
 Seltjarnarnesi.
14. Halla Karí Hjaltested,
 kt. 180286-2419, verkefnastjóri, Austurkór 2, Kópavogi.

15. Jana Katrín Knútsdóttir,
	 kt.	031086-2649,	hjúkrunarfræðingur,	Leirutanga	18,	
 Mosfellsbæ.
16. Dragoslav Stojanovic,
	 kt.	011069-2589,	húsvörður,	Núpalind	2,	Kópavogi.
17.	 Inga	Þóra	Pálsdóttir,
	 kt.	260701-2230,	laganemi	við	HÍ,	Selbraut	11,	
 Seltjarnarnesi.
18.	 Guðfinnur	Sigurvinsson,
	 kt.	190878-4069,	stjórnsýslufræðingur,	Löngulínu	10,	
	 Garðabæ.
19.	 Guðmundur	Ingi	Rúnarsson,
	 kt.	150880-5569,	lögreglumaður,	Hlíðartúni	4a,	
 Mosfellsbæ.
20. Sólon Guðmundsson,
	 kt.	010796-2029,	flugmaður,	Efstuhlíð	31,	Hafnarfirði.
21. Helga Möller,
	 kt.	120557-2469,	tónlistarmaður,	Vefarastræti	12,	
 Mosfellsbæ.
22. Kristján Jónas Svavarsson,
	 kt.	070671-5659,	stálvirkjasmíðameistari,	Erluhrauni	9,	
	 Hafnarfirði.
23. Björgvin Elvar Björgvinsson,
 kt. 110170-3359, málarameistari, Gerplustræti 19, 
 Mosfellsbæ.
24.	 Petrea	Ingibjörg	Jónsdóttir,
	 kt.	141149-4239,	fyrrv.	skrifstofustjóri,	Vallarbraut	6,	
 Seltjarnarnesi.
25.	 Ingimar	Sigurðsson,
	 kt.	260656-3689,	vátryggingaráðgjafi,	Hrólfsskálamel	6,	
 Seltjarnarnesi.
26. Laufey Jóhannsdóttir,
	 kt.	060348-4729,	leiðsögumaður,	Strandvegi	19,	
	 Garðabæ.
 
 

F	-	listi	Flokks	fólksins:
 
1.	 Guðmundur	Ingi	Kristinsson,
	 kt.	140755-7299,	alþingismaður,	Sunnusmára	24,	
 Kópavogi.
2. Jónína Björk Óskarsdóttir,
 kt. 250153-2799, skrifstofustjóri, Engihjalla 3, 
 Kópavogi.
3.	 Sigurður	Tyrfingsson,
 kt. 251260-4009, löggiltur fasteignasali og 
	 húsasmíðameistari,	Vindakór	10–12,	Kópavogi.
4. Þóra Gunnlaug Briem,
	 kt.	081276-4129,	tölvunarfræðingur,	Lækjasmára	2,	
 Kópavogi.
5. Stefanía Hinriksdóttir,
 kt. 140974-3909, bifvéla- og bifhjólavirki, Hólabergi 82, 
 Reykjavík.
6. Ósk Matthíasdóttir,
	 kt.	080979-5769,	förðunarfræðingur,	Engjahlíð	1,	
	 Hafnarfirði.
7. Hafþór Rúnar Gestsson,
	 kt.	051255-4539,	prófdómari,	Sjávargrund	13a,	
	 Garðabæ.
8. Magnús Bjarnarson,
	 kt.	041250-2679,	lífeyrisþegi,	Vesturbrú	1,	Garðabæ.
9. Bjarni Steinarsson,
 kt. 201067-5109, körfubílstjóri, Hjallabraut 9, 
	 Hafnarfirði.
10. Páll Þ. Ó. Hillers,
	 kt.	040163-4339,	framkvæmdastjóri,	Lyngmóum	9,	
	 Garðabæ.
11. Davíð Örn Guðmundsson,
	 kt.	160787-2529,	móttökustjóri,	Fjarðarseli	19,	
 Reykjavík.
12. Einar Magnússon,
 kt. 120255-5339, rafvirki, Kristnibraut 8, Reykjavík.
13. Gunnar Þór Þórhallsson,
	 kt.	180135-7319,	vélfræðingur,	Suðurlandsbraut	60,	
 Reykjavík.
14. Heiða Leifsdóttir,
	 kt.	301153-7919,	huglistamaður,	Auðbrekku	36,	
 Kópavogi.
15. Karl Hjartarson,
	 kt.	110448-7599,	varðstjóri,	lögreglumaður,	
	 Digranesheiði	5,	Kópavogi.
16. Erla Magnúsdóttir,
	 kt.	080147-2609,	fyrrv.	sundlaugarvörður,	
	 Álfaskeiði	102,	Hafnarfirði.
17. Vilborg Reynisdóttir,
	 kt.	280459-3649,	starfsmaður	í	félagsstarfi	eldri	
	 borgara,	Eskivöllum	21a,	Hafnarfirði.
18. Guðni Karl Harðarson,
 kt. 230754-2769, öryrki, Ásbraut 17, Kópavogi.
19. Margrét G. Sveinbjörnsdóttir,
	 kt.	050147-7469,	skólaliði,	Álfaskeiði	102,	Hafnarfirði.
20. Andrea Kristjana Sigurðardóttir,
	 kt.	180178-3179,	atvinnulaus,	Engjahlíð	1,	Hafnarfirði.
21. Katrín Gerður Júlíusdóttir,
	 kt.	250555-3699,	öryrki,	Klukkubergi	5a,	Hafnarfirði.
22. Kolbeinn Sigurðsson,
	 kt.	200959-7799,	framkvæmdastjóri,	Kvistavöllum	59,	
	 Hafnarfirði.

23.	 Guðmundur	Ingi	Guðmundsson,
	 kt.	040192-2399,	sölumaður,	Sunnusmára	24,	
 Kópavogi.
24. Ragnheiður Hrefna Gunnarsdóttir,
	 kt.	250650-5159,	sjúkraliði,	Digranesheiði	5,	Kópavogi.
25. Baldur Freyr Guðmundsson,
 kt. 050285-2199, öryrki, Sunnusmára 24, Kópavogi.
26. Jón Númi Ástvaldsson,
	 kt.	301054-4329,	öryrki,	Berjahlíð	3,	Hafnarfirði.
 
 

J	-	listi	Sósíalistaflokks	Íslands:
 
1. María Pétursdóttir,
	 kt.	040872-5079,	myndlistarkona	og	öryrki,	
	 Huldubraut	1,	Kópavogi.
2. Þór Saari,
	 kt.	090660-8299,	hagfræðingur,	Breiðabólstöðum,	
 Álftanesi.
3. Agnieszka Sokolowska,
	 kt.	281180-2669,	bókavörður,	Lækjargötu	4,	Hafnarfirði.
4. Luciano Domingues Dutra,
	 kt.	061173-2699,	þýðandi,	Nesvegi	100,	Seltjarnarnesi.
5. Ester Bíbí Ásgeirsdóttir,
	 kt.	301275-5879,	tónlistarmaður	og	
	 kvikmyndagerðarkona,	Langeyrarvegi	3,	Hafnarfirði.
6. Hörður Svavarsson,
	 kt.	150160-2949,	leikskólastjóri,	Hólabraut	6,	Hafnarfirði.
7. Nanna Hlín Halldórsdóttir,
	 kt.	050984-2229,	nýdoktor,	Safamýri	38,	Reykjavík.
8. Sæþór Benjamín Randalsson,
	 kt.	311081-2929,	matráður,	Smiðjuvegi,	Efstalandi,	
 Kópavogi.
9.	 Ingibjörg	Ýr	Jóhannsdóttir,
	 kt.	010380-4219,	rannsóknarlögreglumaður	og	
	 stjórnsýslufræðingur,	Hamraborg	28,	Kópavogi.
10. Tómas Atli Ponzi,
	 kt.	100659-3799,	garðyrkjubóndi,	Háteigsvegi	38,	
 Reykjavík.
11. Sara Stef. Hildardóttir,
	 kt.	150673-3729,	upplýsingafræðingur,	Skjólbraut	10,	
 Kópavogi.
12. Agni Freyr Arnarson Kuzminov,
	 kt.	061199-2339,	námsmaður,	Miðbraut	12,	
 Seltjarnarnesi.
13. Zuzanna Elvira Korpak,
	 kt.	091100-4280,	námsmaður,	Bjarkavöllum	1b,	
	 Hafnarfirði.
14. Sigurður Hergeir Einarsson,
	 kt.	080857-5199,	vélvirki,	Norðurvangi	20,	Hafnarfirði.
15. Silja Rún Högnadóttir,
	 kt.	170702-2470,	myndlistarnemi,	Hulduhlíð	5,	
 Mosfellsbæ.
16. Alexey Matveev,
	 kt.	160978-2959,	skólaliði,	Frostaþingi	11,	Kópavogi.
17. Freyja Sól Pálsdóttir,
	 kt.	151098-2079,	vakstjóri,	Garðastræti	16,	Reykjavík.
18. Arnlaugur Samúel Arnþórsson,
	 kt.	111099-2789,	garðyrkjumaður,	Hlíðarhvammi	3,	
 Kópavogi.
19. Kolbrún Valvesdóttir,
	 kt.	190456-4559,	starfsmaður	í	heimaþjónustu,	
	 Hlíðarvegi	38,	Kópavogi.
20. Baldvin Björgvinsson,
	 kt.	111167-4949,	framhaldsskólakennari,	
 Hrauntungu 42, Kópavogi.
21. Elsa Björk Harðardóttir,
 kt. 200368-5339, grunnskólakennari og öryrki, 
 Prestastíg 1, Reykjavík.
22. Jón Hallur Haraldsson,
	 kt.	060578-4519,	forritari,	Vesturvangi	8,	Hafnarfirði.
23. Brynhildur Yrsa Valkyrja Guðmundsdóttir,
 kt. 150677-5219, leikskólakennari, Brekkuhvammi 18, 
	 Hafnarfirði.
24. Gísli Pálsson,
	 kt.	221249-2089,	mannfræðiprófessor,	Hrólfsskálamel	3,	
 Seltjarnarnesi.
25. Erling Smith,
	 kt.	020564-7849,	tæknifræðingur	og	öryrki,	Dvergholti	8,	
 Mosfellsbæ.
26. Sylviane Lecoultre,
	 kt.	200153-7909,	iðjuþjálfi,	Grænumýri	12,	
 Seltjarnarnesi.
 
 

M	-	listi	Miðflokksins:
 
1. Karl Gauti Hjaltason,
	 kt.	310559-5559,	alþingismaður,	Grófarsmára	15,	
 Kópavogi.
2. Nanna Margrét Gunnlaugsdóttir,
	 kt.	090478-5409,	framkvæmdastjóri,	Góðakri	2,	
	 Garðabæ.
3. Brynjólfur Þorkell Brynjólfsson,
	 kt.	231100-2450,	aðstoðarbyggingastjóri	og	nemi,	
	 Galtalind	28,	Kópavogi.
4. Arnhildur Ásdís Kolbeins,
	 kt.	010262-2839,	fjármálastjóri,	Gauksási	57,	Hafnarfirði.

Auglýsing 
frá yfirkjörstjórn Suðvesturkjördæmis um framboð í Suðvesturkjördæmi við alþingiskosningar 25. september 2021.

Við alþingiskosningar 25. september 2021 verða þessir listar í kjöri í Suðvesturkjördæmi:

Yfirkjörstjórn Suðvesturkjördæmis,

Huginn Freyr Þorsteinsson, formaður

Berglind Svavarsdóttir                    Eysteinn Jónsson

María Júlía Rúnarsdóttir                   Marteinn Magnússon



5. Sveinn Óskar Sigurðsson,
 kt. 270768-5989, bæjarfulltrúi, Barrholti 23, Mosfellsbæ.
6.	 Hafliði	Ingason,
	 kt.	100874-2969,	sölustjóri,	Sunnuvegi	12,	Hafnarfirði.
7. Elías Leví Elíasson,
	 kt.	231199-2339,	nemi,	Klapparhlíð	24,	Mosfellsbæ.
8. Íris Kristina Óttarsdóttir,
	 kt.	040771-4849,	markaðsfræðingur,	Krókamýri	80b,	
	 Garðabæ.
9. Þórunn Magnea Jónsdóttir,
	 kt.	040376-4299,	viðskiptafræðingur,	Vefarastræti	15,	
 Mosfellsbæ.
10. Brynjar Vignir Sigurjónsson,
 kt. 180602-2750, nemi, Bjargartanga 12, Mosfellsbæ.
11. Haraldur Anton Haraldsson,
	 kt.	120385-2759,	kennari,	Álfkonuhvarfi	35,	Kópavogi.
12. Kolbeinn Helgi Kristjánsson,
	 kt.	071192-2969,	fangavörður,	Klapparhlíð	32,	
 Mosfellsbæ.
13. Jón Kristján Brynjarsson,
	 kt.	210852-4689,	ellilífeyrisþegi,	Suðurtúni	5,	Garðabæ.
14. Þorleifur Andri Harðarson,
	 kt.	310189-2869,	bílstjóri,	Þrastarhöfða	2,	Mosfellsbæ.
15. Katrín Eliza Bernhöft,
	 kt.	230677-4849,	viðskiptafræðingur,	Grandahvarfi	3,	
 Kópavogi.
16. Elena Alda Árnason,
	 kt.	120566-2459,	viðskiptafræðingur,	Lynghólum	20b,	
	 Garðabæ.
17. Valborg Anna Ólafsdóttir,
 kt. 151065-5899, skrifstofukona og nemi, 
	 Klapparhlíð	24,	Mosfellsbæ.
18. Ragnheiður Brynjólfsdóttir,
 kt. 110147-2529, athafnakona, Álfhólsvegi 113, 
 Kópavogi.
19. Bryndís Þorsteinsdóttir,
	 kt.	031055-5129,	framkvæmdastjóri,	Bæjargötu	4,	
	 Garðabæ.
20. Smári Guðmundsson,
	 kt.	301050-2679,	vélstjóri,	Austurströnd	8,	
 Seltjarnarnesi.
21. Ásbjörn Garðar Baldursson,
	 kt.	031256-3569,	raffræðingur,	Naustavör	9,	Kópavogi.
22. Örn Björnsson,
	 kt.	090443-7399,	fyrrv.	útibússtjóri,	Eiðismýri	30,	
 Seltjarnarnesi.
23. Aðalsteinn J. Magnússon,
	 kt.	100859-3199,	kennari,	Hæðarbyggð	9,	Garðabæ.
24. Alexandra Einarsdóttir,
	 kt.	120888-2349,	sérfræðingur,	Stekkjarkinn	7,	
	 Hafnarfirði.
25. Sigrún Aspelund,
	 kt.	110446-4629,	ellilífeyrisþegi,	Arnarási	16,	Garðabæ.
26. Gunnar Bragi Sveinsson,
	 kt.	090668-4129,	alþingismaður,	Guðrúnargötu	8,	
 Reykjavík.
 
 

O	-	listi	Frjálslynda	lýðræðisflokksins:
 
1. Svanhvít Brynja Tómasdóttir,
	 kt.	141257-2349,	hönnuður,	Bláhömrum	2,	Reykjavík.
2. Ívar Örn Hauksson,
	 kt.	250481-7489,	lögfræðingur,	Blómvangi	18,	
	 Hafnarfirði.
3.	 Ingvi	Arnar	Halldórsson,
	 kt.	310373-5759,	upplýsingafræðingur,	
 Hrólfsskálamel 1, Seltjarnarnesi.
4.	 Ihtisham	Ul	Haq,
	 kt.	220880-2819,	matreiðslumaður,	Marbakkabraut	10,	
 Kópavogi.
5. Júlía Gréta Pereira Hjaltadóttir,
	 kt.	120577-3019,	húsmóðir	og	öryrki,	Álakvísl	42,	
 Reykjavík.
6. Grétar Franksson,
	 kt.	060460-5589,	vélfræðingur,	Lyngbergi	31,	Hafnarfirði.
7. Pétur Þór Guðjónsson,
	 kt.	060976-3689,	flugvirki,	Núpabakka	19,	Reykjavík.
8. Bryndís Thorberg Guðmundsdóttir,
	 kt.	220160-3009,	bókari,	Frostafold	79,	Reykjavík.
9. Gunnar Karlsson,
	 kt.	040748-2029,	flugstjóri,	Stórakrika	2b,	Mosfellsbæ.
10. Andrés Guðmundsson,
	 kt.	040465-3089,	lagermaður,	Vesturbergi	4,	Reykjavík.
11. Hlíf Káradóttir,
 kt. 281043-2859, tónlistarkennari, Fjóluhvammi 11, 
	 Hafnarfirði.
12. Sólmundur Oddsson,
	 kt.	140867-5789,	kjötiðnaðarmeistari,	Fálkahöfða	7,	
 Mosfellsbæ.
13. Guðrún Rósa Hauksdóttir,
	 kt.	131169-5829,	húsmóðir,	Helluvaði	21,	Reykjavík.
14. Guðlaugur Jörundsson,
 kt. 150759-5449, múrari, Skólatúni 3, Álftanesi.
15. Jón Viðar Edgarsson,
	 kt.	150369-3399,	prentari,	Álfkonuhvarfi	6,	Kópavogi.
16. Bjarni Ragnar Long Guðmundsson,
	 kt.	160745-4799,	eftirlaunaþegi,	Sævangi	9,	Hafnarfirði.

17. Gunnar Örn Sveinsson,
	 kt.	220356-4269,	verkamaður,	Álfaskeiði	104,	
	 Hafnarfirði.
18. Rebekka Aðalsteinsdóttir,
	 kt.	100726-4759,	eldri	borgari,	Sævangi	41,	Hafnarfirði.
19. Ólöf Brynja Sveinsdóttir,
	 kt.	081149-3649,	húsmóðir,	Sævangi	9,	Hafnarfirði.
20. Berglind Kristín Long Bjarnadóttir,
	 kt.	041083-5309,	afgreiðslukona,	Sævangi	9,	Hafnarfirði.
21. Sveinþór Eiríksson,
	 kt.	140450-2789,	eftirlaunaþegi,	Lækjasmára	84,	
 Kópavogi.
22. Bylgja Sigurbjörnsdóttir Líndal,
	 kt.	260290-2079,	nemi,	Skógarási	6,	Hafnarfirði.
23.	 Ingjaldur	Indriðason,
	 kt.	110441-7899,	eldri	borgari,	Sautjándajúnítorgi	3,	
	 Garðabæ.
24. Gunnar Kristjánsson,
	 kt.	150459-5409,	veitingamaður,	Þverbrekku	6,	
 Kópavogi.
25. Hildur María Herbertsdóttir,
	 kt.	220261-7949,	BA	í	þýsku,	Lundarbrekku	14,	
 Kópavogi.
26. Elísabet Guðjohnsen,
	 kt.	231033-3789,	eldri	borgari,	Aratúni	27,	Garðabæ.
 
 

P	-	listi	Pírata:
 
1. Þórhildur Sunna Ævarsdóttir,
 kt. 060587-2809, þingkona, Engjavegi 8, Mosfellsbæ.
2. Gísli Rafn Ólafsson,
	 kt.	200369-5649,	hjálparstarfsmaður,	Svöluási	1a,	
	 Hafnarfirði.
3. Eva Sjöfn Helgadóttir,
	 kt.	040887-2299,	sálfræðingur,	Þinghólsbraut	14,	
 Kópavogi.
4.	 Indriði	Ingi	Stefánsson,
	 kt.	221277-3339,	tölvunarfræðingur,	
 Kópavogsbraut 111, Kópavogi.
5. Greta Ósk Óskarsdóttir,
	 kt.	281279-2979,	bókmenntafræðingur,	Vinastræti	4,	
	 Garðabæ.
6. Lárus Vilhjálmsson,
	 kt.	150261-2449,	leikhússtjóri,	Álfagarði,	Kjósarhreppi.
7. Bjartur Thorlacius,
 kt. 211295-2019, þróunarstjóri, Bergþórugötu 57, 
 Reykjavík.
8. Leifur Eysteinn Kristjánsson,
	 kt.	151195-2029,	rafvirki,	Sléttahrauni	28,	Hafnarfirði.
9. Elísabet Ólafsdóttir,
	 kt.	120577-3609,	kennari,	Safamýri	42,	Reykjavík.
10. Claudia Ashanie Wilson,
	 kt.	130983-2199,	lögmaður,	Ásholti	32,	Reykjavík.
11. Elín Ýr Arnar Hafdísardóttir,
	 kt.	041276-3559,	þroskaþjálfi,	Suðurgötu	88,	Hafnarfirði.
12. Jón Svanur Jóhannsson,
	 kt.	110774-4439,	verkefnastjóri,	Vefarastræti	28–30,	
 Mosfellsbæ.
13. Salóme Mist Kristjánsdóttir,
	 kt.	140486-2219,	öryrki,	Tröllakór	13–15,	Kópavogi.
14. Albert Svan Sigurðsson,
	 kt.	311068-5719,	umhverfislandfræðingur,	
	 Hverfisgötu	40,	Hafnarfirði.
15. Stefanía Lára Magnúsdóttir,
	 kt.	040691-3089,	framreiðslumeistari,	
	 Sæmundargötu	20,	Reykjavík.
16. Hjalti Björn Hrafnkelsson,
	 kt.	290694-3029,	stjórnmálafræðinemi,	Glóru	3,	
 Selfossi.
17. Kristbjörn Gunnarsson,
	 kt.	080774-3119,	tölvunarfræðingur,	Garðprýði	5,	
	 Garðabæ.
18. Ragnheiður H. Eiríksdóttir Bjarman,
	 kt.	031071-4459,	geðhjúkrunarfræðingur,	
	 Hverfisgötu	40,	Hafnarfirði.
19. Haraldur Óli Gunnarsson,
	 kt.	080280-3009,	tæknimaður,	Hjallabraut	43,	
	 Hafnarfirði.
20. Þröstur Jónasson,
 kt. 190472-4939, gagnasmali, Þinghólsbraut 41, 
 Kópavogi.
21. Nargiza Salimova,
	 kt.	200978-4209,	nuddari,	Gerplustræti	5,	Mosfellsbæ.
22. Ögmundur Þorgrímsson,
 kt. 121083-3539, nemi, Hraunbraut 47, Kópavogi.
23. Hákon Jóhannesson,
	 kt.	240657-5389,	matvælafræðingur,	Lækjasmára	70,	
 Kópavogi.
24. Lára Guðrún Jóhönnudóttir,
 kt. 141083-3179, háskólanemi, Framnesvegi 20a, 
 Reykjavík.
25. Grímur R. Friðgeirsson,
	 kt.	080348-3989,	eftirlaunaþegi,	Eiðismýri	28,	
 Seltjarnarnesi.
26. Sigurbjörg Erla Egilsdóttir,
	 kt.	181186-2839,	bæjarfulltrúi,	Birkigrund	4,	Kópavogi.
 

 S - listi Samfylkingarinnar – 
	 jafnaðarmannaflokks	Íslands:
 
1. Þórunn Sveinbjarnardóttir,
	 kt.	221165-5789,	fyrrv.	alþingismaður,	ráðherra	og	
	 fyrrv.	formaður	BHM,	Arnarási	17,	Garðabæ.
2. Guðmundur Andri Thorsson,
	 kt.	311257-6419,	alþingismaður	og	rithöfundur,	
 Blikastíg 14, Álftanesi.
3.	 Inga	Björk	Margrétar	Bjarnad.,
	 kt.	270993-3469,	listfræðingur	og	fötlunaraðgerðarsinni,	
	 Akurvöllum	1,	Hafnarfirði.
4. Guðmundur Ari Sigurjónsson,
	 kt.	120988-2479,	tómstunda-	og	félagsmálafræðingur	
	 og	bæjarfulltrúi	á	Seltjarnarnesi,	Miðbraut	18,	
 Seltjarnarnesi.
5. Sólveig Skaftadóttir,
	 kt.	200183-4529,	alþjóðafræðingur	og	starfsmaður	
	 þingflokks	Samfylkingarinnar,	Haukalind	29,	Kópavogi.
6. Óskar Steinn Jónínuson Ómarsson,
	 kt.	090794-2489,	deildarstjóri	á	leikskóla,	
	 Kirkjuvegi	11b,	Hafnarfirði.
7. Donata Honkowicz Bukowska,
	 kt.	030778-2279,	sérfræðingur	í	skólaþróunarteymi	hjá	
	 mennta-	og	menningarmálaráðuneytinu,	Álfhólsvegi	78,	
 Kópavogi.
8. Árni Rúnar Þorvaldsson,
 kt. 260776-5769, grunnskólakennari, Stekkjarhvammi 5, 
	 Hafnarfirði.
9. Gerður Pálsdóttir,
	 kt.	220373-4609,	þroskaþjálfi,	Þrastarhöfða	13,	
 Mosfellsbæ.
10.	 Arnar	Ingi	Ingason,
	 kt.	091096-2699,	tónlistarmaður,	Reynimel	84,	
 Reykjavík.
11. Sigurþóra Steinunn Bergsdóttir,
	 kt.	210372-5399,	framkvæmdastjóri	Bergsins	
	 headspace,	Nesvegi	123,	Seltjarnarnesi.
12. Sigurjón Gunnarsson,
	 kt.	201256-2919,	húsasmíðameistari,	Mýrarkoti	4,	
 Álftanesi.
13.	 Ingibjörg	Iða	Auðunardóttir,
 kt. 110500-3350, íslenskunemi og forseti Ungra 
	 jafnaðarmanna	í	Garðabæ,	Einilundi	1,	Garðabæ.
14.	 Gylfi	Ingvarsson,
	 kt.	131144-2969,	vélvirki	og	eldri	borgari,	Garðavegi	5,	
	 Hafnarfirði.
15. Branddís Ásrún Snæfríðardóttir,
	 kt.	060795-2829,	meistaranemi	í	lögfræði,	Hjallahlíð	21,	
 Mosfellsbæ.
16. Hörður Þorsteinsson,
	 kt.	020961-2019,	framkvæmdastjóri,	Stuðlabergi	38,	
	 Hafnarfirði.
17. Kristín Sævarsdóttir,
 kt. 111163-4139, vörustjóri, Hrauntungu 71, Kópavogi.
18. Kolbeinn Arnaldur Dalrymple,
	 kt.	230688-4519,	fjölmiðlamaður,	Arnarhrauni	19,	
	 Hafnarfirði.
19. Hildur Rós Guðbjargardóttir,
	 kt.	280492-3379,	kennaranemi	og	starfsmaður	
	 Hrafnistu,	Ölduslóð	5,	Hafnarfirði.
20. Hafsteinn Karlsson,
	 kt.	061056-3279,	skólastjóri,	Naustavör	4,	Kópavogi.
21. Margrét Tryggvadóttir,
	 kt.	200572-5219,	fyrrv.	alþingismaður	og	rithöfundur,	
 Reynihvammi 22, Kópavogi.
22. Magnús M Norðdahl,
	 kt.	300956-3199,	lögfræðingur	ASÍ	og	fyrrv.	alþingis-
	 maður,	Álfaheiði	7,	Kópavogi.
23. Dóra Hansen,
 kt. 230155-2599, innanhússarkitekt og kennari, 
	 Norðurbakka	17b,	Hafnarfirði.
24. Jónas Sigurðsson,
 kt. 300149-4999, fyrrv. bæjarfulltrúi í Mosfellsbæ, 
	 Hlíðartúni	8,	Mosfellsbæ.
25. Jóna Dóra Karlsdóttir,
 kt. 010156-3789, fyrrv. bæjarfulltrúi og forseti bæjar- 
	 stjórnar	í	Hafnarfirði,	Norðurbakka	11c,	Hafnarfirði.
26. Rannveig Guðmundsdóttir,
	 kt.	150940-4789,	fyrrv.	alþingismaður	og	ráðherra,	
	 Hlíðarvegi	61,	Kópavogi.
 

 

V	-	listi	Vinstrihreyfingarinnar	–	
græns	framboðs:
 
1.	 Guðmundur	Ingi	Guðbrandsson,
	 kt.	280377-5629,	umhverfis-	og	auðlindaráðherra,	
 Sólvallagötu 74, Reykjavík.
2.	 Una	Hildardóttir,
	 kt.	030891-2529,	varaþingmaður	og	forseti	Landssam-
	 bands	ungmennafélaga,	Álafossvegi	31,	Mosfellsbæ.
3. Ólafur Þór Gunnarsson,
	 kt.	170763-4409,	öldrunarlæknir	og	alþingismaður,	
	 Naustavör	18,	Kópavogi.
4. Valgerður Bláklukka Fjölnisdóttir,
	 kt.	300595-2359,	þjóðfræðinemi,	Lækjargötu	32,	
	 Hafnarfirði.
5. Þóra Elfa Björnsson,
	 kt.	050639-7469,	setjari	og	framhaldsskólakennari,	
	 Skólagerði	41,	Kópavogi.
6. Júlíus Andri Þórðarson,
	 kt.	250290-3499,	stuðningsfulltrúi	og	háskólanemi,	
	 Lindarbergi	6,	Hafnarfirði.
7. Bjarki Bjarnason,
	 kt.	150652-2519,	rithöfundur	og	forseti	bæjarstjórnar	
	 Mosfellsbæjar,	Hvirfli,	Mosfellsbæ.
8. Elín Björk Jónasdóttir,
	 kt.	261280-5319,	veðurfræðingur,	Einarsnesi	76,	
 Reykjavík.
9. Fjölnir Sæmundsson,
	 kt.	260170-5709,	lögregluvarðstjóri	og	formaður	
	 Landssambands	lögreglumanna,	Lækjarkinn	10,	
	 Hafnarfirði.
10. Anna Þorsteinsdóttir,
	 kt.	100783-2909,	þjóðgarðsvörður	í	Vatnajökulsþjóð-
	 garði,	Klappahrauni	4,	Skútustaðahreppi.
11. Sigurður Loftur Thorlacius,
	 kt.	300690-3869,	umhverfisverkfræðingur,	Mánatúni	4,	
 Reykjavík.
12. Guðrún Ágústa Guðmundsdóttir,
 kt. 121066-4919, sérkennari og fyrrv. bæjarstjóri í 
	 Hafnarfirði,	Norðurbakka	23,	Hafnarfirði.
13. Árni Matthíasson,
	 kt.	310157-5119,	netstjóri	mbl.is,	rithöfundur	og	
	 stjórnarmaður	í	Kvennaathvarfinu,	Álfaskeiði	26,	
	 Hafnarfirði.
14. Birte Harksen,
	 kt.	260570-2349,	leikskólakennari,	handhafi	Íslensku	
	 menntaverðlaunanna	2021,	Kópavogsbraut	83,	
 Kópavogi.
15. Gunnar Kvaran,
	 kt.	160144-3949,	sellóleikari,	Valhúsabraut	23,	
 Seltjarnarnesi.
16. Elva Dögg Ásudóttir og Kristinsdóttir,
	 kt.	210369-5979,	lögfræðingur	og	myndlistarkona,	
	 Austurgötu	41,	Hafnarfirði.
17. Sigurbjörn Hjaltason,
	 kt.	100658-5429,	bóndi,	Kiðafelli	2,	Kjósarhreppi.
18. Elsa Sigríður Þorvaldsdóttir,
	 kt.	060461-8139,	iðjuþjálfi,	Norðurbraut	37,	Hafnarfirði.
19.	 Ingvar	Arnarson,
	 kt.	240678-3819,	bæjarfulltrúi	í	Garðabæ	og	
	 framhaldsskólakennari,	Lindarflöt	52,	Garðabæ.
20. Anna Ólafsdóttir Björnsson,
 kt. 040652-4349, fyrrv. þingkona Samtaka um 
	 kvennalista,	tölvunar-	og	sagnfræðingur,	Blátúni	1,	
 Álftanesi.
21. Einar Ólafsson,
	 kt.	110949-2949,	bókavörður	á	eftirlaunum	og	
	 rithöfundur,	Trönuhjalla	13,	Kópavogi.
22. Ragnheiður Júlía Ragnarsdóttir,
	 kt.	150284-3179,	deildarstjóri	í	leikskóla,	
 Kópavogsbraut 74, Kópavogi.
23. Gestur Svavarsson,
	 kt.	271272-3839,	upplýsingatækniráðgjafi,	
	 Blómvangi	20,	Hafnarfirði.
24. Aldís Aðalbjarnardóttir,
	 kt.	301052-2009,	kennari	og	leiðsögumaður,	
	 Brekkuhvarfi	9,	Kópavogi.
25. Einar Bergmundur Þorgerðarson Bóasson,
	 kt.	240760-7119,	hugbúnaðarsérfræðingur,	
	 Huldubraut	1,	Kópavogi.
26. Þuríður Backman,
	 kt.	080148-4539,	lífeyrisþegi,	hjúkrunarfræðingur	og	
	 fyrrv.	alþingismaður,	Bjarnhólastíg	2,	Kópavogi.

B	-	listi	Framsóknarflokks:
 
1. Willum Þór Þórsson,
	 kt.	170363-2569,	þingmaður,	Bakkasmára	1,	
 Kópavogi.
2. Ágúst Bjarni Garðarsson,
	 kt.	290987-2539,	formaður	bæjarráðs	Hafnarfjarðar,	
	 Brekkuási	5,	Hafnarfirði.
3. Anna Karen Svövudóttir,
	 kt.	180177-2139,	þýðandi,	Kirkjuvöllum	8a,	Hafnarfirði.
4. Kristín Hermannsdóttir,
	 kt.	170298-2419,	háskólanemi,	Heiðaþingi	8,	
 Kópavogi.
5. Ívar Atli Sigurjónsson,
	 kt.	070193-3379,	flugmaður,	Hlynsölum	5–7,	
 Kópavogi.
6. Svandís Dóra Einarsdóttir,
	 kt.	050784-4289,	leikkona,	Lyngbrekku	10,	Kópavogi.
7. Ómar Stefánsson,
	 kt.	140766-3139,	forstöðumaður,	Kastalagerði	4,	
 Kópavogi.
8. Halla Karen Kristjánsdóttir,
 kt. 070270-4719, íþróttakennari, Helgafelli 5, 
 Mosfellsbæ.
9. Baldur Þór Baldvinsson,
	 kt.	190641-2959,	eldri	borgari,	Lækjasmára	6,	
 Kópavogi.
10. Margrét Vala Marteinsdóttir,
	 kt.	020386-2669,	forstöðukona,	Suðurgötu	21,	
	 Hafnarfirði.
11. Valdimar Víðisson,
	 kt.	100978-3509,	skólastjóri,	Brekkuási	7,	Hafnarfirði.
12. Hjördís Guðný Guðmundsdóttir,
	 kt.	030980-5309,	deildarstjóri,	Dýjagötu	15,	Garðabæ.
13. Einar Gunnarsson,
	 kt.	091286-6029,	stjórnmálafræðingur,	Álalind	14,	
 Kópavogi.
14. Þorbjörg Sólbjartsdóttir,
 kt. 160776-6099, grunnskóla- og íþróttakennari, 
	 Laxatungu	10,	Mosfellsbæ.
15. Árni Rúnar Árnason,
	 kt.	310373-5599,	tækjamaður,	Álfaskeiði	72,	
	 Hafnarfirði.
16. Dóra Sigurðardóttir,
	 kt.	140743-4889,	hjúkrunarfræðingur,	Víkurströnd	14,	
 Seltjarnarnesi.
17. Páll Marís Pálsson,
	 kt.	110597-3129,	háskólanemi,	Dimmuhvarfi	10,	
 Kópavogi.
18. Björg Baldursdóttir,
	 kt.	180969-5279,	skólastjóri,	Haukalind	23,	Kópavogi.
19. Sigurjón Örn Þórsson,
	 kt.	110367-4149,	framkvæmdastjóri,	Iðalind	4,	
 Kópavogi.
20. Tinna Rún Davíðsdóttir,
	 kt.	230187-3479,	verslunareigandi,	Hraungötu	14,	
	 Garðabæ.
21. Einar Sveinbjörnsson,
	 kt.	230365-3189,	veðurfræðingur,	Eikarási	8,	
	 Garðabæ.
22. Helga Björk Jónsdóttir,
	 kt.	280876-5779,	djákni,	Sjávargötu	31,	Garðabæ.
23. Einar Gunnar Bollason,
	 kt.	061143-4089,	fyrrv.	framkvæmdastjóri,	
	 Kópavogsgerði	5–7,	Kópavogi.
24. Hildur Helga Gísladóttir,
	 kt.	100860-4069,	fyrrv.	framkvæmdastjóri	Kvenfélaga	
	 sambands	Íslands,	Klausturhvammi	15,	Hafnarfirði.
25. Birkir Jón Jónsson,
	 kt.	240779-5289,	formaður	bæjarráðs	Kópavogs,	
 Ásakór 3, Kópavogi.
26. Eygló Þóra Harðardóttir,
	 kt.	121272-5719,	fyrrv.	alþingismaður	og	ráðherra,	
	 Laxatungu	129,	Mosfellsbæ.
 
 

C	-	listi	Viðreisnar:
 
1. Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir,
	 kt.	041065-3039,	formaður	Viðreisnar,	Mávahrauni	7,	
	 Hafnarfirði.
2. Sigmar Guðmundsson,
	 kt.	070469-3409,	fjölmiðlamaður,	Blönduhlíð	20,	
 Reykjavík.
3. Elín Anna Gísladóttir,
	 kt.	310388-2979,	verkfræðingur,	Ástu-Sólliljugötu	20,	
 Mosfellsbæ.
4. Thomas Möller,
	 kt.	210254-5609,	verkfræðingur	og	ráðgjafi,	
	 Garðatorgi	2b,	Garðabæ.
5. Ástrós Rut Sigurðardóttir,
 kt. 180588-2489, þjónustufulltrúi, Engjavegi 63, 
 Selfossi.
6. Rafn Helgason,
	 kt.	180590-3669,	umhverfis-	og	auðlindafræðingur,	
	 Asparási	8,	Garðabæ.
7. Ásta Sóllilja Sigurbjörnsdóttir,
	 kt.	030778-5109,	lögmaður,	Hásölum	14,	Kópavogi.

8.	 Jón	Ingi	Hákonarson,
	 kt.	240171-3179,	bæjarfulltrúi,	Nönnustíg	5,	Hafnarfirði.
9. Sigrún Jónsdóttir,
	 kt.	101066-3399,	flugfreyja,	Norðurbakka	9a,	
	 Hafnarfirði.
10. Guðlaugur Kristmundsson,
	 kt.	140981-3899,	þjálfari,	Melhæð	6,	Garðabæ.
11. Kristín Pétursdóttir,
	 kt.	091165-8059,	sjálfstætt	starfandi	ráðgjafi,	
	 Hringbraut	59,	Hafnarfirði.
12. Ívar Lilliendahl,
	 kt.	180890-3199,	læknir,	Ljósuvík	34,	Reykjavík.
13. Kristjana Þorbjörg Jónsdóttir,
	 kt.	190574-3509,	sölufulltrúi,	Lindarhvammi	12,	
	 Hafnarfirði.
14. Hermundur Sigurðsson,
	 kt.	100273-4549,	raffræðingur,	Engjavöllum	6,	
	 Hafnarfirði.
15.	 Soumia	I.	Georgsdóttir,
	 kt.	221275-2419,	framkvæmdastjóri,	Bakkahjalla	15,	
 Kópavogi.
16. Þórólfur Heiðar Þorsteinsson,
	 kt.	160680-3859,	lögmaður,	Kópavogsbarði	18,	
 Kópavogi.
17. Sigríður Sía Þórðardóttir,
	 kt.	140970-5739,	forstöðumaður,	Skjólbraut	8,	
 Kópavogi.
18. Jón Gunnarsson,
	 kt.	020501-2860,	háskólanemi,	Garðatorgi	2b,	
	 Garðabæ.
19. Auðbjörg Ólafsdóttir,
	 kt.	281279-4329,	yfirmaður	samskipta,	
	 Hverfisgötu	52b,	Hafnarfirði.
20. Páll Árni Jónsson,
	 kt.	051050-8199,	stjórnarformaður,	Nesbala	78,	
 Seltjarnarnesi.
21. Karólína Helga Símonardóttir,
	 kt.	221084-3229,	framhaldsskólakennari,	Hlíðarbraut	5,	
	 Hafnarfirði.
22.	Magnús	Ingibergsson,
	 kt.	230171-4679,	húsasmíðameistari,	Kvíslartungu	33,	
 Mosfellsbæ.
23. Þórey S. Þórisdóttir,
	 kt.	231063-4129,	doktorsnemi,	Þúfubarði	9,	Hafnarfirði.
24. Eyþór Eðvarðsson,
	 kt.	110967-4039,	ráðgjafi,	Sjávargötu	29,	Garðabæ.
25. Theodóra S Þorsteinsdóttir,
	 kt.	020969-5479,	fyrrv.	alþingismaður,	Fjallalind	43,	
 Kópavogi.
26. Þorsteinn Pálsson,
	 kt.	291047-4679,	fyrrv.	ráðherra,	Vatnsstíg	20–22,	
Reykjavík.
 
 

D	-	listi	Sjálfstæðisflokks:
 
1. Bjarni Benediktsson,
	 kt.	260170-5549,	fjármála-	og	efnahagsráðherra,	
	 Bakkaflöt	2,	Garðabæ.
2. Jón Gunnarsson,
	 kt.	210956-4179,	alþingismaður,	Austurkór	155,	
 Kópavogi.
3. Bryndís Haraldsdóttir,
	 kt.	291276-3779,	alþingismaður,	Skeljatanga	12,	
 Mosfellsbæ.
4. Óli Björn Kárason,
	 kt.	260860-4619,	alþingismaður,	Tjarnarmýri	17,	
 Seltjarnarnesi.
5. Arnar Þór Jónsson,
	 kt.	020571-4709,	héraðsdómari,	Hegranesi	32,	
	 Garðabæ.
6. Sigþrúður Ármann,
	 kt.	130477-3809,	framkvæmdastjóri,	Hraunhólum	23,	
	 Garðabæ.
7. Kristín María Thoroddsen,
 kt. 201168-5469, bæjarfulltrúi, Burknabergi 4, 
	 Hafnarfirði.
8. Guðbjörg Oddný Jónasdóttir,
 kt. 050285-2279, samskiptastjóri, Hraunbrún 48, 
	 Hafnarfirði.
9. Bergur Þorri Benjamínsson,
	 kt.	150279-4889,	formaður	Sjálfsbjargar,	Dalbrekku	8,	
 Kópavogi.
10. Hannes Þórður Þorvaldsson,
	 kt.	130483-4379,	lyfjafræðingur,	Fögrubrekku	25,	
 Kópavogi.
11. Halla Sigrún Mathiesen,
	 kt.	221297-3349,	formaður	SUS,	Lindarbergi	18,	
	 Hafnarfirði.
12. Gísli Eyjólfsson,
	 kt.	310594-2379,	knattspyrnumaður	og	þroskaþjálfi,	
 Baugakór 3, Kópavogi.
13. Sigríður Heimisdóttir,
	 kt.	210270-3109,	iðnhönnuður,	Tjarnarstíg	4,	
 Seltjarnarnesi.
14. Halla Karí Hjaltested,
 kt. 180286-2419, verkefnastjóri, Austurkór 2, Kópavogi.

15. Jana Katrín Knútsdóttir,
	 kt.	031086-2649,	hjúkrunarfræðingur,	Leirutanga	18,	
 Mosfellsbæ.
16. Dragoslav Stojanovic,
	 kt.	011069-2589,	húsvörður,	Núpalind	2,	Kópavogi.
17.	 Inga	Þóra	Pálsdóttir,
	 kt.	260701-2230,	laganemi	við	HÍ,	Selbraut	11,	
 Seltjarnarnesi.
18.	 Guðfinnur	Sigurvinsson,
	 kt.	190878-4069,	stjórnsýslufræðingur,	Löngulínu	10,	
	 Garðabæ.
19.	 Guðmundur	Ingi	Rúnarsson,
	 kt.	150880-5569,	lögreglumaður,	Hlíðartúni	4a,	
 Mosfellsbæ.
20. Sólon Guðmundsson,
	 kt.	010796-2029,	flugmaður,	Efstuhlíð	31,	Hafnarfirði.
21. Helga Möller,
	 kt.	120557-2469,	tónlistarmaður,	Vefarastræti	12,	
 Mosfellsbæ.
22. Kristján Jónas Svavarsson,
	 kt.	070671-5659,	stálvirkjasmíðameistari,	Erluhrauni	9,	
	 Hafnarfirði.
23. Björgvin Elvar Björgvinsson,
 kt. 110170-3359, málarameistari, Gerplustræti 19, 
 Mosfellsbæ.
24.	 Petrea	Ingibjörg	Jónsdóttir,
	 kt.	141149-4239,	fyrrv.	skrifstofustjóri,	Vallarbraut	6,	
 Seltjarnarnesi.
25.	 Ingimar	Sigurðsson,
	 kt.	260656-3689,	vátryggingaráðgjafi,	Hrólfsskálamel	6,	
 Seltjarnarnesi.
26. Laufey Jóhannsdóttir,
	 kt.	060348-4729,	leiðsögumaður,	Strandvegi	19,	
	 Garðabæ.
 
 

F	-	listi	Flokks	fólksins:
 
1.	 Guðmundur	Ingi	Kristinsson,
	 kt.	140755-7299,	alþingismaður,	Sunnusmára	24,	
 Kópavogi.
2. Jónína Björk Óskarsdóttir,
 kt. 250153-2799, skrifstofustjóri, Engihjalla 3, 
 Kópavogi.
3.	 Sigurður	Tyrfingsson,
 kt. 251260-4009, löggiltur fasteignasali og 
	 húsasmíðameistari,	Vindakór	10–12,	Kópavogi.
4. Þóra Gunnlaug Briem,
	 kt.	081276-4129,	tölvunarfræðingur,	Lækjasmára	2,	
 Kópavogi.
5. Stefanía Hinriksdóttir,
 kt. 140974-3909, bifvéla- og bifhjólavirki, Hólabergi 82, 
 Reykjavík.
6. Ósk Matthíasdóttir,
	 kt.	080979-5769,	förðunarfræðingur,	Engjahlíð	1,	
	 Hafnarfirði.
7. Hafþór Rúnar Gestsson,
	 kt.	051255-4539,	prófdómari,	Sjávargrund	13a,	
	 Garðabæ.
8. Magnús Bjarnarson,
	 kt.	041250-2679,	lífeyrisþegi,	Vesturbrú	1,	Garðabæ.
9. Bjarni Steinarsson,
 kt. 201067-5109, körfubílstjóri, Hjallabraut 9, 
	 Hafnarfirði.
10. Páll Þ. Ó. Hillers,
	 kt.	040163-4339,	framkvæmdastjóri,	Lyngmóum	9,	
	 Garðabæ.
11. Davíð Örn Guðmundsson,
	 kt.	160787-2529,	móttökustjóri,	Fjarðarseli	19,	
 Reykjavík.
12. Einar Magnússon,
 kt. 120255-5339, rafvirki, Kristnibraut 8, Reykjavík.
13. Gunnar Þór Þórhallsson,
	 kt.	180135-7319,	vélfræðingur,	Suðurlandsbraut	60,	
 Reykjavík.
14. Heiða Leifsdóttir,
	 kt.	301153-7919,	huglistamaður,	Auðbrekku	36,	
 Kópavogi.
15. Karl Hjartarson,
	 kt.	110448-7599,	varðstjóri,	lögreglumaður,	
	 Digranesheiði	5,	Kópavogi.
16. Erla Magnúsdóttir,
	 kt.	080147-2609,	fyrrv.	sundlaugarvörður,	
	 Álfaskeiði	102,	Hafnarfirði.
17. Vilborg Reynisdóttir,
	 kt.	280459-3649,	starfsmaður	í	félagsstarfi	eldri	
	 borgara,	Eskivöllum	21a,	Hafnarfirði.
18. Guðni Karl Harðarson,
 kt. 230754-2769, öryrki, Ásbraut 17, Kópavogi.
19. Margrét G. Sveinbjörnsdóttir,
	 kt.	050147-7469,	skólaliði,	Álfaskeiði	102,	Hafnarfirði.
20. Andrea Kristjana Sigurðardóttir,
	 kt.	180178-3179,	atvinnulaus,	Engjahlíð	1,	Hafnarfirði.
21. Katrín Gerður Júlíusdóttir,
	 kt.	250555-3699,	öryrki,	Klukkubergi	5a,	Hafnarfirði.
22. Kolbeinn Sigurðsson,
	 kt.	200959-7799,	framkvæmdastjóri,	Kvistavöllum	59,	
	 Hafnarfirði.

23.	 Guðmundur	Ingi	Guðmundsson,
	 kt.	040192-2399,	sölumaður,	Sunnusmára	24,	
 Kópavogi.
24. Ragnheiður Hrefna Gunnarsdóttir,
	 kt.	250650-5159,	sjúkraliði,	Digranesheiði	5,	Kópavogi.
25. Baldur Freyr Guðmundsson,
 kt. 050285-2199, öryrki, Sunnusmára 24, Kópavogi.
26. Jón Númi Ástvaldsson,
	 kt.	301054-4329,	öryrki,	Berjahlíð	3,	Hafnarfirði.
 
 

J	-	listi	Sósíalistaflokks	Íslands:
 
1. María Pétursdóttir,
	 kt.	040872-5079,	myndlistarkona	og	öryrki,	
	 Huldubraut	1,	Kópavogi.
2. Þór Saari,
	 kt.	090660-8299,	hagfræðingur,	Breiðabólstöðum,	
 Álftanesi.
3. Agnieszka Sokolowska,
	 kt.	281180-2669,	bókavörður,	Lækjargötu	4,	Hafnarfirði.
4. Luciano Domingues Dutra,
	 kt.	061173-2699,	þýðandi,	Nesvegi	100,	Seltjarnarnesi.
5. Ester Bíbí Ásgeirsdóttir,
	 kt.	301275-5879,	tónlistarmaður	og	
	 kvikmyndagerðarkona,	Langeyrarvegi	3,	Hafnarfirði.
6. Hörður Svavarsson,
	 kt.	150160-2949,	leikskólastjóri,	Hólabraut	6,	Hafnarfirði.
7. Nanna Hlín Halldórsdóttir,
	 kt.	050984-2229,	nýdoktor,	Safamýri	38,	Reykjavík.
8. Sæþór Benjamín Randalsson,
	 kt.	311081-2929,	matráður,	Smiðjuvegi,	Efstalandi,	
 Kópavogi.
9.	 Ingibjörg	Ýr	Jóhannsdóttir,
	 kt.	010380-4219,	rannsóknarlögreglumaður	og	
	 stjórnsýslufræðingur,	Hamraborg	28,	Kópavogi.
10. Tómas Atli Ponzi,
	 kt.	100659-3799,	garðyrkjubóndi,	Háteigsvegi	38,	
 Reykjavík.
11. Sara Stef. Hildardóttir,
	 kt.	150673-3729,	upplýsingafræðingur,	Skjólbraut	10,	
 Kópavogi.
12. Agni Freyr Arnarson Kuzminov,
	 kt.	061199-2339,	námsmaður,	Miðbraut	12,	
 Seltjarnarnesi.
13. Zuzanna Elvira Korpak,
	 kt.	091100-4280,	námsmaður,	Bjarkavöllum	1b,	
	 Hafnarfirði.
14. Sigurður Hergeir Einarsson,
	 kt.	080857-5199,	vélvirki,	Norðurvangi	20,	Hafnarfirði.
15. Silja Rún Högnadóttir,
	 kt.	170702-2470,	myndlistarnemi,	Hulduhlíð	5,	
 Mosfellsbæ.
16. Alexey Matveev,
	 kt.	160978-2959,	skólaliði,	Frostaþingi	11,	Kópavogi.
17. Freyja Sól Pálsdóttir,
	 kt.	151098-2079,	vakstjóri,	Garðastræti	16,	Reykjavík.
18. Arnlaugur Samúel Arnþórsson,
	 kt.	111099-2789,	garðyrkjumaður,	Hlíðarhvammi	3,	
 Kópavogi.
19. Kolbrún Valvesdóttir,
	 kt.	190456-4559,	starfsmaður	í	heimaþjónustu,	
	 Hlíðarvegi	38,	Kópavogi.
20. Baldvin Björgvinsson,
	 kt.	111167-4949,	framhaldsskólakennari,	
 Hrauntungu 42, Kópavogi.
21. Elsa Björk Harðardóttir,
 kt. 200368-5339, grunnskólakennari og öryrki, 
 Prestastíg 1, Reykjavík.
22. Jón Hallur Haraldsson,
	 kt.	060578-4519,	forritari,	Vesturvangi	8,	Hafnarfirði.
23. Brynhildur Yrsa Valkyrja Guðmundsdóttir,
 kt. 150677-5219, leikskólakennari, Brekkuhvammi 18, 
	 Hafnarfirði.
24. Gísli Pálsson,
	 kt.	221249-2089,	mannfræðiprófessor,	Hrólfsskálamel	3,	
 Seltjarnarnesi.
25. Erling Smith,
	 kt.	020564-7849,	tæknifræðingur	og	öryrki,	Dvergholti	8,	
 Mosfellsbæ.
26. Sylviane Lecoultre,
	 kt.	200153-7909,	iðjuþjálfi,	Grænumýri	12,	
 Seltjarnarnesi.
 
 

M	-	listi	Miðflokksins:
 
1. Karl Gauti Hjaltason,
	 kt.	310559-5559,	alþingismaður,	Grófarsmára	15,	
 Kópavogi.
2. Nanna Margrét Gunnlaugsdóttir,
	 kt.	090478-5409,	framkvæmdastjóri,	Góðakri	2,	
	 Garðabæ.
3. Brynjólfur Þorkell Brynjólfsson,
	 kt.	231100-2450,	aðstoðarbyggingastjóri	og	nemi,	
	 Galtalind	28,	Kópavogi.
4. Arnhildur Ásdís Kolbeins,
	 kt.	010262-2839,	fjármálastjóri,	Gauksási	57,	Hafnarfirði.

Auglýsing 
frá yfirkjörstjórn Suðvesturkjördæmis um framboð í Suðvesturkjördæmi við alþingiskosningar 25. september 2021.

Við alþingiskosningar 25. september 2021 verða þessir listar í kjöri í Suðvesturkjördæmi:

Yfirkjörstjórn Suðvesturkjördæmis,

Huginn Freyr Þorsteinsson, formaður

Berglind Svavarsdóttir                    Eysteinn Jónsson

María Júlía Rúnarsdóttir                   Marteinn Magnússon
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Dýr einbýlishús við 
Hrólfsskálavör

Mörg dýrustu einbýlishús landsins eru við Hrólfsskálavör ef marka 
má sölu fasteigna að undanförnu. Mikil sala hefur verið á fasteignum á 
Seltjarnarnesi eins og annars staðar á þessu ári.

Ein þeirra er að Davíð Helgason keypti einbýlishúsið af Skúla Mogensen 
við Hrólfsskálavör á um 450 milljónir. Auk þess keypti hann fjórar lóðir við 
Steinavör sem var í eigu dánarbús Sigurðar Péturssonar á 500 milljónir. Þá 
var verið að selja eignina Hrólfsskálavör 8 fyrir um 350 milljónir. Af þessu má 
ráða að þarna séu nokkur að dýrustu einbýlishúsum landsins.

Sjávarútsýnið frá Hrólfsskálavör er ekki svo slæmt.

Heiðrún Rut til starfa 
á Fótaaðgerðastofu 

Seltjarnarness
Heiðrún Rut tók til starfa á 

Fótaaðgerðastofu Seltjarnarness 
í nóvember 2020 en hún 
út skrifaðist frá Keili október 
sama ár. Hún starfar nú þar 
ásamt Sigurbjörgu Huldu sem 
er eigandi stofunnar. 

Sigurbjörg tók við rekstri 
stofunnar haustið 2018 en 
fótaaðgerðastofan hefur verið 
starfrækt á Seltjarnarnesi 
í tæpa tvo áratugi undir 
handleiðslu mæðgnanna 
Margrétar Jónsdóttur og 
Ragnheiðar Guðjónsdóttur fóta
aðgerðafræðinga og er staðsett 
á Austurströnd 8. Á stofunni 
er boðið upp á alla almenna 
meðferð á fótameinum og 
einnig spangar meðferðir vegna 
inngróna tánagla. Fótamein eru 
fjölbreytt og eru skjólstæð ingar 
stofunn ar á öllum aldri, frá börnum til aldraðra. Fótaaðgerð er heil
brigðisþjónustu sem allir gætu þurft á að halda.

Sigurbjörg Hulda og Heiðrún Rut.



Þóra Bríem
4. sæti í Suðvesturkjördæmi

Guðmundur Ingi Kristinsson
Oddviti í Suðvesturkjördæmi

Sigurður Tyrfingsson
3. sæti í Suðvesturkjördæmi

Jónína Björk Óskarsdóttir
2. sæti í Suðvesturkjördæmi

XF
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Fjölbreyttur garðagróður fegrar umhverfi Seltjarnarness og 
veitir íbúum skjól í görðum sínum. Þar sem gróðurinn vex ár 
hvert er nauðsynlegt að huga vel að því að hann vaxi ekki út 
fyrir lóðarmörk eða slúti þannig yfir að hætta stafi af.

Gróður getur slegist í gangandi og hjólandi vegfarendur 
með tilheyrandi hættu á slysum. Einnig geta greinar skyggt á 
umferðarmerki, götumerkingar eða jafnvel götulýsingu.

Snyrta þarf gróður og klippa þannig að hvers konar umferð 
gangi greiðlega. Best er að gera það þegar tré og runnar eru 
ekki laufguð og greinabygging því vel sýnileg.

Stöndum saman um að minnka hættur í umhverfi okkar.

SNYRTUM GRÓÐUR VIÐ LÓÐARMÖRK

2,75 m.
STÉTT

4 m.
GATA

U M H V E R F I S N E F N D

Plast er verðmæt og til margra hluta nytsamleg vara ef 
það endar ekki sem rusl í umhverfi okkar. Plastmengun, 
sérstaklega í sjónum, er orðið mjög aðkallandi 
umhverfisvandamál. Eitt af hlutverkum stjórnvalda er að 
auðvelda fólki að vera umhverfisvænt. Við í VG tókum mörg 
mikilvæg skref í þessa átt á kjörtímabilinu varðandi plast. 

Við bönnuðum markaðssetningu einnota óþarfa, eins 
og plasthnífapara og bómullarpinna. Því rannsóknir sýna 
að einmitt þessar vörur eru líklegar til þess að enda í 
náttúrunni. Við getum notað aðra vöru í staðinn.  

Við bönnuðum afhendingu plastburðarpoka í 
verslunum, af sömu ástæðum og taldar eru upp að ofan. 

Við gerðum flokkun að skyldu með lagabreytingum, þar með talið á plasti, 
og komum í veg fyrir að það megi síðan urða það að flokkun lokinni. Því plast 
er dýrmætt og notadrjúgt hráefni sem við verðum að halda í hringrás eins lengi 
og við getum. 

Við innleiddum aukna ábyrgð framleiðenda og innflytjenda á plastumbúðum. 
Þannig bera þeir ábyrgð á endurvinnslu þeirra, eftir að þær eru orðnar að úrgangi 
og ber skylda til þess að upplýsa neytendur um áhrif varanna á umhverfið.  

Við börðumst á alþjóðavettvangi fyrir gerð alþjóðlegs samnings gegn 
plastmengun í hafinu, sambærilegum Parísarsáttmálanum í loftslagsmálum. 
Því engin þjóð getur tekist á við plastvandann ein síns liðs, plast virðir ekki 
landamæri. Stór skref í þessa átt verða vonandi tekin á næsta ári.

Við gáfum út fjármagnaða aðgerðaáætlun til að draga úr plastmengun hér 
heima. Aðgerðirnar eru 18 talsins og ganga út á að draga úr plastnotkun, auka 
endurvinnslu á plasti og koma í veg fyrir plastmengun í hafi. 16 þeirra eru þegar 
komnar til framkvæmda.

Það hefur orðið stórfelld hugarfarsbreyting í umhverfismálum á undanförnum 
árum. Við þurfum að halda áfram að gera breytingar í samfélaginu, þannig að 
umhverfisvæni kosturinn sé sá augljósi og auðveldi í stöðunni.   

Það skiptir máli hver stjórnar, sérstaklega í umhverfismálum. 

Guðmundur Ingi Guðbrandsson
Umhverfis- og auðlindaráðherra og skipar 1. sæti á lista Vinstri grænna 

í Suðvesturkjördæmi.

Gripið til aðgerða
í plastmálum

Guðmundur Ingi 
Guðbrandsson.

Allt frá 2013 hefur Sjálfstæðisflokkurinn unnið 
markvisst að því að lækka tekjuskatt einstaklinga. Síðustu 
breytingarnar tóku gildi á síðasta ári og byrjun þessa. En 
hafa þær einhverju skilað?

Tökum dæmi af Nonna:
Árið 2017 var Nonni með 350 þúsund krónur í 

mánaðarlaun. Hann greiddi í tekjuskatt og útsvar rúmar 
71 þúsund krónur. Skattbyrðin var 20,35%.

Í upphafi þessa árs byrjaði Nonni í nýju starfi og er 
með töluvert hærri laun eða 550 þúsund krónur á mánuði. 
Hann borgar nær 127 þúsund krónur í skatta. Skattbyrðin 
er 25,38%. 

Hér gætu einhverjir komist að þeirri niðurstöðu að Nonni væri að fara illa 
út úr þeim breytingum sem gerðar hafa verið. En lítum aðeins nánar á dæmið.

Árin 2020 og 2021 tóku gildi róttækar breytingar á tekjuskattskerfinu með því 
að innleitt var nýtt lægra skattþrep. Markmiðið var og er að lækka skattbyrði 
einstaklinga og þá sérstaklega þeirra sem eru tekjulágir. Tryggja að eftir sitji 
fleiri krónur í vösum launafólks. 

Dæmið um Nonna lítur því nokkuð öðruvísi út þegar skattgreiðsla er reiknuð 
út frá sömu launum. Í hverjum mánuði er Nonni að greiða liðlega 15 þúsund 
krónum minna í staðgreiðslu en hann hefði gert að óbreyttum skattareglum 
m.v. 550 þúsund króna laun. 

Með öðrum orðum: Nonni er með tæplega 183 þúsund krónum hærri fjárhæð 
í vasanum (bankanum) á þessu ári en ef engar breytingar hefðu náð fram að 
ganga. Þetta er raunveruleg og áþreifanleg skattalækkun á kjörtímabilinu. 

Svo er hægt að líta á þróunina út frá stöðu Nonna 2017. Með 350 þúsund 
krónur á mánuði var skattbyrðin 25,38% eins og kemur fram hér að ofan. Hefði 
hann notið kerfisbreytinganna sem gerðar hafa verið síðustu tvö árin, hefði 
skattbyrðin verið rétt um 15,7%. 

Staðreyndin er sú að tekjuskattur einstaklinga hefur með kerfisbreytingum 
verið lækkaður um liðlega 21 milljarð króna. Þessi lækkun kemur eftir 
umtalsverða lækkun tekjuskatts á árunum 2016/17, sem einnig voru gerðar 
undir forystu og að frumkvæði Sjálfstæðisflokksins. 

Nonni hefur 183 þúsund 
meira í vasanum

Óli Björn 
Kárason.

- eftir Óla Björn Kárason



Samstarfshópur
um forvarnir
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Mér þykir vænt um stjórnmál. Ekki síst vegna 
samtalsins við alls konar einstaklinga þvert yfir 
samfélagið um margvíslegar óskir og ólíkar þarfir. Hin 
mikilvæga tenging við raunveruleika fólks. 

Og raunveruleikinn er sá að langflestir hafa á lífsleiðinni 
orðið fyrir áföllum, sumir í æsku en aðrir síðar. Sum áföll 
eru fyrirsjáanleg en önnur gera ekki boð á undan sér. 
Áhrifaríkustu samtölin í tengslum við starf mitt eru við 
foreldra og aðstandendur þeirra sem hafa leiðst út í 
áhættuhegðun, þunglyndi og kvíða vegna áfallaröskunar. 

Samtölin hafa snúist um hvernig við getum gert betur 
og skapað umhverfi sem tekur utan um þennan dýrmæta 
hóp. 

Ein leið er hreinlega að fjárfesta verulega í líðan þjóðar og líta ekki á það 
sem mjúku málin, heldur þau grjóthörðu. Að andleg líðan sé jafngild þeirri 
líkamlegu. Tryggja að allir hafi aðgengi að hjálp. Og þegar einstaklingur 
er loksins reiðubúinn til að vinna í sínum málum séu það ekki endalausir 
biðlistar og himinhár kostnaður sem taki á móti honum heldur opinn faðmur 
og stuðningur. 

Og það var nákvæmlega þetta sem vakti fyrir þingflokki Viðreisnar þegar 
hann lagði fram mál ásamt þingmönnum úr öllum flokkum um að hefja 
niðurgreiðslu á sálfræðiþjónustu og annarri klínískri samtalsmeðferð. 
Frumvarpið var samþykkt einróma, vilji löggjafans var skýr og ég fylltist 
bjartsýni á að við værum að fjarlægjast pólitískar átakalínur. Þegar hins vegar 
kom að því að tryggja fjármagn reyndist ekki vilji hjá ríkisstjórnarflokkunum 
að fylgja málinu eftir. Eins sárt og það er.  Við reyndum að höfða til félagslegrar 
ábyrgðarkenndar VG og Framsóknar og grjótharðra talnatilfinninga 
Sjálfstæðismanna, en allt kom fyrir ekki. Jafnvel þótt að aukið aðgengi og 
forvirkar aðgerðir muni  spara ríkissjóði verulega fjármuni til lengri tíma og 
styrkja félagslegar stoðir samfélagsins.

Skortur á aðgengi að geðheilbrigðisþjónustu er lífshættulegur. Það segir 
tölfræðin okkur og reynslan. En þannig þarf það ekki að vera. Þjóðin á 
betra skilið en ríkisstjórn sem þorði ekki pólitískt að hafna góðu frumvarpi 
í þingsal. En ætlar sér svo ekki að klára verkefnið. Enda ekki „þeirra mál“. Í 
nýrri ríkisstjórn með Viðreisn innanborðs verður þetta mál klárað. Því get 
ég lofað. Í því felast almannahagsmunir.  

Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir 
Formaður Viðreisnar 

Ný ríkisstjórn 
- niðurgreiðsla 

sálfræðiþjónustu

Þorgerður 
Katrín 
Gunnarsdóttir.

KOMDU MEÐ BÍLINN
Í TJÓNASKOÐUN

Vottað réttinga- og málningarverkstæði

GB Tjónaviðgerðir er réttinga- og málningarverkstæði vottað af Bílgreinasambandinu. 
Við tryggjum hámarksgæði með því að nota fyrsta flokks tækjabúnað og efni.
Styðjumst við tækniupplýsingar framleiðanda um hvernig skuli staðið að viðgerð.

Rétting og málning
Við vinnum eftir stöðlum framleiðenda 
og notum aðeins viðurkennd efni og 
tækjabúnað sem stenst ítrustu kröfur.

Smáviðgerðir
Samhliða viðgerðum getum við skoðað 
ástand helstu slitflata og öryggisþátta, 
s.s. bremsur.

Tjónaskoðun
Við skoðum bílinn og undirbúum 
tjónamatið sem sent er til 
tryggingafélaga. 

Framrúðuskipti
Skiptum um framrúður og önnumst 
annars konar rúðuskipti. Sjáum um öll 
rúðutjón jafnt límdar rúður sem og 
aðrar, ásamt glerhreinsun á bíl.

Dragháls 6-8 
110 Reykjavík  
sími 567 0690

netfang tjon@tjon.is
www.tjon.is

Öflugt menntakerfi, þar sem öll börn geta sótt sér 
menntun við hæfi er eitt mikilvægasta jöfnunartæki 
samfélagsins. Það er samfélagslega hagkvæmt að byggja 
upp öflugt og gjaldfrjálst menntakerfi á öllum skólastigum. 
Barnasáttmáli Sameinuðu þjóðanna viðurkennir rétt 
barna til ókeypis grunnmenntunar og aðgengi þeirra að 
framhaldsmenntun. Samkvæmt sáttmálanum á menntun 
að hjálpa börnum að læra að rækta sjálfsmynd sína, 
hæfileika og færni. Kenna þeim að þekkja réttindi sín 
og að virða réttindi, menningu og fjölbreytileika annara. 
Ríkisstjórn Katrínar Jakobsdóttur vinnur að innleiðingu 
barnasáttmálans á Íslandi, en hvernig getum við tryggt 
rétt barna til innihaldsríks náms?

Leikskólinn sem fyrsta skólastigið
Við í Vinstri grænum viljum skoða möguleikana sem felast í lögfestingu 

leikskóla sem fyrsta skólastigið í samráði við kennara og foreldra. Leikskóli 
á að vera gjaldfrjáls og aðgengilegur öllum börnum að loknu fæðingarorlofi. 
Með lögfestingu viðurkennum við mikilvægi leikskóla og verða laun og kjör 
leikskólastarfsmanna að hækka í takt við það.

Grunnskólanám fyrir börn, ekki kerfið
Markvisst þarf að vinna áfram að því að fjölga kennaranemum sem og bæta 

aðstæður og kjör kennara svo tryggja megi öflugt skólastarf til framtíðar. 
Á kjörtímabilinu fórum ríkisstjórnin í átak um fjölgun kennaranema. Með 
launuðu starfsnámi og hvatningarstyrk til kennaranema tókst að fjölga 
umsóknum í grunnkennaranám um 45%. 

Kennsla og stuðningskerfi þurfa að taka mið að þörfum barna en ekki 
þörfum skólastofnanna. Með endurskoðun á skimunarprófum og stöðluðum 
mælikvörðum, auknu fjármagni og fjölgun starfsmanna drögum við úr álagi 
og styðjum betur við einstaklingsmiðað nám og þarfir nemenda.

Hvað er börnum fyrir bestu?
Skólastarf er grunnþjónusta við börn en ekki foreldra. Miða þarf skipulag 

og þjónustu út frá því, tryggja öllum börnum aðgang að gjaldfrjálsu námi, 
fríum skólamáltíðum og skólastarfi sem tekur mið af ólíkum þörfum þeirra. 
Vinstrihreyfingin grænt framboð vill efla nám á öllum skólastigum, fjölga 
kennurum og tryggja velsæld allra barna, þau eru eftir allt saman framtíðin. 

Una Hildardóttir
Höfundur skipar 2. Sæti á lista VG í Suðvesturkjördæmi.

Hvað er börnum
fyrir bestu?

Una 
Hildardóttir.
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Opið virka daga 9 - 18 og helgar 10 - 18.
Eiðistorgi 15
facebook.com/arnaisogkaffi

Eins og haust fylgir sumri, þá er hægt að treysta því að 
tveimur vikum fyrir alþingiskosningar tali frambjóðendur 
flestra – nei, svei mér þá, allra – stjórnmálaflokka eins og 
þau séu nýstigin úr stjórnmálaskóla Samfylkingarinnar: jöfn 
tækifæri, jöfnuður, jafnrétti og kvenfrelsi, bæta kjör þeirra 
verst settu, draga úr skerðingum, hækka barnabætur, efla 
heilbrigðiskerfið, skiptum byrðunum með sanngjörnum 
hætti, nýtum skattkerfið til að létta undir með þeim 
sem raunverulega þurfa á því að halda, og þannig mætti 
áfram telja. 

Um leið og ég gleðst yfir því að stjórnmálafólk skuli horfast í 
augu við þá staðreynd að almenningur vill búa í samfélagi sem einkennist af jöfnuði, 
réttlæti og mannsæmandi lífskjörum, þá verð ég líka að viðurkenna reynslan hefur 
kennt mér að hér fara tal og mynd ekki alltaf saman. Kjósendur þurfa að átta sig 
á því í tæka tíð fyrir kosningar. Það er nefnilega bara einn jafnaðarmannaflokkur 
á Íslandi, sósjaldemókratísk stjórnmálahreyfing sem stendur föstum fótum í 
femínisma og umhverfisvernd: Samfylkingin – Jafnaðarmannaflokkur Íslands. 

Kosningaáherslur Samfylkingarinnar hverfast um lífskjör almennings og eru 
eins langt frá sérhagsmunagæslu og hægt er að hugsa sér. Við viljum bæta kjör 
barnafjölskyldna með því að hækka barnabætur. Það gerum við með því að 
færa skerðingarmörk þeirra úr kr. 351.000 í kr. 600.000. fyrir einstætt foreldri. 
Við leggjum til að grunnupphæð almannatrygginga hækki strax um áramótin í 
takt við lífskjarasamningana. Við ætlum að tvöfalda frítekjumark lífeyristekna 
hjá eftirlaunafólki og við ætlum að tvöfalda frítekjumark atvinnutekna hjá öllum 
lífeyrisþegum. Nú má heyra enduróm þessara áherslna Samfylkingarinnar víða.

Samfylkingin hefur lagt fram 50 metnaðarfullar tillögur um aðgerðir 
í loftslagsmálum og setur raunhæf markmið um samdrátt í losun 
gróðurhúsalofttegunda fyrir 2030, eða 60% samdrátt. Við vitum að það er hægt 
og við viljum leiða saman í ríkisstjórn þá flokka sem deila þessum metnaði með 
okkur. Sem betur fer eru þeir nokkrir. 

Allt tal um frelsi og jöfn tækifæri verður innantómt gaspur ef ekki fylgir pólitískur 
vilji til að reka sterkt velferðarkerfi sem kemur til móts við þarfir þeirra sem þurfa á 
stuðningi að halda. Það verður ekki fjármagnað nema þjóðin fái sanngjarnan arð af 
auðlindum sínum og hin efnameiri greiði skatt í samræmi við getu. Setjum X við S.

Þórunn Sveinbjarnardóttir leiðir lista Samfylkingarinnar í Suðvesturkjördæmi fyrir 
alþingiskosningarnar 25. september.

Nú eru allir 
jafnaðarmenn!

Þórunn 
Sveinbjarnardóttir.

Það er óumdeilt að þátttaka barna og unglinga í 
skipulögðu íþrótta og tómstundarstarfi hefur mikið 
forvarnargildi. Fjölmargar rannsóknir hafa sýnt fram 
á að þátttaka í skipulögðu íþrótta og tómstundastarfi 
styrkir líkamlegan, félagslegan og andlegan þroska 
barna. Slík þátttaka dregur úr hvers konar frávikshegðan, 
hefur jákvæð áhrif á námsárangur, eflir einstaklinginn 
á margvíslegan hátt og styrkir sjálfsmyndina. Þannig 
má álykta að skipulagt íþrótta og tómstundastarf 
leiði til þjóðfélagslegs heilsuábata og minnki álag á 
heilbrigðiskerfið. Einnig hefur verið sýnt fram á að 
þátttaka í slíku starfi hefur jákvæð áhrif á skólastarf og 
vinnumarkað í formi færri veikindadaga og aukinnar framleiðni.

Við í Framsókn viljum auka áhersluna á forvarnir. Þannig eflum við 
einstaklinginn, léttum á útgjöldum fjölskyldunnar í dag, og drögum úr álagi 
og auknum útgjöldum heilbrigðiskerfisins til framtíðar.

Lengi býr að fyrstu gerð
Það er mikilvægt að tryggja að öll börn hafi jöfn tækifæri til íþrótta og 

tómstundaiðkunar óháð efnahag fjölskyldunnar því slíkt eykur lífsgæði 
og er mikilvægur liður í heilsusamlegum lífsstíl. Sveitarstjórnir hafa stutt 
við fjölskyldur með frístundastyrkjum, og niðurgreitt skipulagt íþrótta og 
tómstundastarf. Það hefur skilað jákvæðri þróun og tölfræðin hefur sýnt okkur 
að í þeim sveitarfélögum þar sem frístundastyrkir standa til boða hefur verið 
aukning iðkenda í nær öllu skipulögðu frístundastarfi. 

Við í Framsókn ætlum að koma til liðs við sveitarstjórnir, þá fjölmörgu aðila 
sem skipuleggja íþrótta og tómstundastarfið og fjölskyldurnar í landinu með 
því að ýta undir þessa jákvæðu þróun og stuðla enn frekar að því að börnin 
okkar blómstri. Við viljum leggja 60 þúsund króna styrk til allra barna um allt 
land til viðbótar við þann styrk sem þegar er greiddur af sveitarfélögunum. 
Með þessum vaxtarstyrk jöfnum við tækifæri barna til þátttöku í skipulögðu 
frístundastarfi.

Það er hluti af þjóðarátaki í lýðheilsutengdum forvörnum.
Undirritaður er oddviti Framsóknar í Suðvesturkjördæmi

Höfundur er þingmaður Framsóknar og oddviti flokksins í Suðvesturkjördæmi.

Vaxtarstyrkur
eflir forvarnir

Willum Þór 
Þórsson.

Bílasmiðurinn hfBarnabílstólar í úrvali
Bíldshöfða 16, 110 Reykjavík - Sími: 567 2330 - www.bilasmidurinn.is
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Þá er félagsstarfið hafið að nýju nánast óhindrað.  Verum samt 
skynsöm áfram og pössum upp á okkur varðandi almennar sóttvarnir 
og grímunotkun þegar það á við.  Nú eiga allir 65 ára og eldri að vera 
búnir að fá inn um lúguna dagskrá félagsstarfsins fyrir mánuðina 
september – desember 2021.  Þetta haustið var kynningarfundurinn 
okkar “opið hús” í salnum á Skólabraut.  Þar kynntum við vetrardag-
skrána og starfsmenn,  skráðum fólk á námskeiðin, í ferðir og leikhús.  
Nýr formaður félags eldri borgara á Seltjarnarnesi mætti á fundinn, 
skráði inn nýja meðlimi  og sagði frá félaginu, áformum og samvinnu 
með  félagsstarfinu.  Þetta var skemmtileg samverustund, gott spjall 
og fólk naut þeirra veitinga sem var boðið uppá.  Mjög góð skráning 
er í öll námskeiðin sem í boði eru og er fullbókað í nokkur, þannig 
að það er alveg ljóst að áframhald verður á öllum námskeiðunum 
aftur eftir áramótin.

Nú er Janus heilsuefling komin af stað aftur eftir langt covid hlé,  
þátttakendum til mikillar gleði og er mjög góð þátttaka í verkefninu. 
Nýr hópur verður tekinn inn í verkefnið strax eftir áramót, þannig að 
þeir sem vilja taka þátt geta farið að sækja um á janusheilsuefling.is.  
Til stendur að hafa gaman saman stund í salnum á Skólabraut miðvi
kudaginn 20. október kl. 17.00. Þá fáum við til okkar gesti og njótum 
léttra veitinga. 

Ekki hefur verið farið í leikhús í tvö ár og ætlum við því að reyna að 
fara amk. tvær ferðir fyrir áramót.  Við byrjum í Borgarleikhúsinu þann 
22. október  og sjáum 9 líf Bubba og er mjög góð þátttaka í þá ferð. Ekki 
er endanlega ákeðið hvert seinna stykkið verður en margt kemur til 
greina og verður auglýst í næsta blaði.  Þegar þessar línur eru skrifaðar 
þá er undirbúningur í gangi fyrir fyrstu óvissuferð haustsins. Nú ætlum 
við að heimsækja hellana við Hellu, fara í Kúluhúsið á Hellu og kíkja á 
nýja miðbæinn á Selfossi á leiðinni heim. Fleiri ferðir eru á dagskránni 
og verða þar auglýstar á næstunni.   Haukur í golfskálanum klikkar ekki 
og er búin að bjóða okkur í bingó úti í skála þriðjudaginn 26. október 
kl. 14.00 og eru allir hjartanlega velkomnir. Við vonumst til að bæði 
slysavarnardeildin Varðan og Lions haldi áfram að bjóða í félagsvist, 
en dagsetningar liggja ekki fyrir. 

Menningarhátíð Seltjarnarnes í ár verður dagana 7. – 10. október og 
verðum við að sjálfsögðu með í því verkefni.  Að þessu sinni verður 
sýndur sköpunarkrafturinn  í haldverki okkar eldra fólks og verðum 
við með fjölbreytta sýningu á verkum þeirra í húsnæði bókasafns 
Seltjarnarnes og hvetjum við alla til að líta við.  

Höldum áfram að efla starf eldri borgara með samvinnu og  góðri 
þátttöku. 

Ný stjórn hefur tekið 
við í Félagi eldri borgara 
Seltjarnarnesi. Í stjórninni eru: 
Kristbjörg Ólafsdóttir, Sigríður 
Ólafsdóttir, Stefán Bergmann, 
Petrea Ingibjörg Jónsdóttir, Þóra 

Einarsdóttir, Inga Hersteinsdóttir, Þórleifur Jónsson. 
Mikill áhugi er hjá stjórnarmönnum um að fá sem flesta íbúa 

Seltjarnarness sem náð hafa aldri, til að ganga nú í félagið og fá með 
því tækifæri á að hafa áhrif á gang mála hvað varðar málefni eldri 
íbúa, aldurstakmarkið er 60 ár og upp úr. Málin eru mörg og brýn en 
margar hendur vinna léttara verk okkur öllum til hagsbóta. Félag eldri 
borgara hefur fulltrúa í öldungaráði bæjarins og þar með beina línu til 
bæjarstjórnar. Starf bæjarins sem snýr að eldri borgurum hefur verið 
gott og með góðri samvinnu getum við gert það enn betra.

FEB Seltjarnarnesi mun koma upplýsingum á framfæri í gegnum 
FBsíðuna: Félga eldri borgara Seltjarnarnesi.

FÉLAGS- OG TÓMSTUNDASTARF 
ELDRI BÆJARBÚA

FALLEGIR LEGSTEINAR

Verið velkomin

 Opið: 11-16
alla virka daga

Auðbrekku 4, 200 Kópavogi, sími: 537-1029, www.bergsteinar.is

Ég berst í gegnum rigninguna alla 
leið inn á Eiðistorg þar sem drynur í 
þakhvelfingunni undan linnulausu úrhellinu. Gegnvotur og bölvandi 
ösla ég upp á bókasafnið og býst við að þar sé enginn þegar veðrið 
fyrir utan gluggana er svo dimmt að kilirnir á rauðu seríunni uppi í 
hillu verða næstum gráir eins og í ljóði eftir Dag Hjartarson. En þá taka 
á móti mér kunnugleg andlit fastagestanna sem dreypa á rjúkandi kaffi 
og fletta blöðunum eins og ekkert sé og ég er minntur á að það þýðir 
lítið að kippa sér upp við smávegis haustlægð. Lífið heldur áfram og 
við höldum áfram að drekka kaffið.

Haustið er framundan með gráma og hryssingi, leiðinlegt og 
tyllidagalaust alveg frá miðjum ágúst og fram að fyrsta vetrardegi. 
Áður fyrr var meira um að vera á haustin, sérstaklega í sveitum. 
Það var uppskerutíð með töðugjöldum og slægjum og þá voru líka 
höfuðdagur, krossmessa að hausti og Mikjálsmessa sem markaði 
upphaf sláturtíðar, að ógleymdum réttunum sem voru þegar orðnar 
að árlegum byggðarhátíðum við lok miðalda. Réttir tíðkast auðvitað 
enn í sveitum en hér á malbikinu haustkalda er lítið við að vera.

Því er vert að rifja upp að haustið var varla til sem árstíð á Íslandi 
forðum. Þá var þetta bara einn mánuður, svokallaður haustmánuður, 
sem var talinn síðasti sumarmánuðurinn en ekki upphaf vetrar og 
einkenndist af uppskerugleði og fögnuði. Orðið haust er jú komið af 
sömu germönsku rótinni og enska orðið harvest.

Sólskinið gleymist alltof fljótt þegar haustlægðirnar dynja á okkur. 
Einblínum ekki á veturinn framundan heldur gleðjumst yfir því sem við 
höfum upplifað og áorkað í sumar. Það er uppskeran sem við tökum 
með okkur inn í veturinn. Það er forðinn sem yljar okkur í svartasta 
myrkrinu.

Látum ekki styttri daga og versnandi veður á okkur fá. Hitum bara 
sterkara kaffi og höldum áfram. Því svo kemur sumarið ábyggilega 
alltaf aftur.

      TRYGGVI STEINN STURLUSON
       Bókavörður á Bókasafni Seltjarnarness

BÓKAÐ MÁL
Uppskera



Dagskrá október 2021

Sími: 5959-170,  Netfang: bokasafn@seltjarnarnes.

Opnunartími: Mán. - fim. 10-18.30 og fös. 10 -17. Lau. 11-14.

16. október  kl. 11.00–12.00
Lesið fyrir hund og föndur

7. október  kl. 17.00–19.00
Gallerí Grótta

20. október  kl. 17.00
FYRIRLESTUR

25.–30. október 27. október  kl. 17.00
Alþjóðlegi bangsadagurinn

Virðingarríkt 
uppeldi

SelgarnaNes  
og nágrenni
Áhugafólk um hannyrðir 
hittist einu sinni í mánuði 
og á notalega stund saman 
við handavinnu. Allir 
velkomnir. Nánar á fb-síðu 
hópsins: SelGARNanes 
og nágrenni.

4. október  kl. 20.00 4. 5. og 7. október

Á SKJÁNUM RIFF FESTIVAL 
1 MINUTE VIDEOS
Í samstarfi við RIFF Festival verða sýndar 
hollenskar stuttmyndir m.a í samvinnu við 

hollensku One Minute-samtökin. 

5. október  kl. 18.00–19.00

BÓKMENNTAKVÖLD með 
Gunnari Kvaran - Tjáning

Sellóleikarinn Gunnar 
Kvaran er landsþekktur 
fyrir störf sín á vettvangi 
tónlistar. Hér stígur 
hann inn á ritvöllinn 
með sína fyrstu bók, 
verkið Tjáning.

Guðrún Birna Le Sage, 
Gló Motion heilræktar-
kennari og markþjálfi heldur 
fyrirlestur um virðingarríkt 
uppeldi í vitund. 

Börnum býðst að 
lesa sér til ánægju 
fyrir hunda sem eru 
sérstaklega þjálfaðir til 
að hlusta á börn lesa. 
Sex börn komast að 
hverju sinni.

Halloween
Ratleikur

Skráning á  
saeunn.olafsdottir 
@seltjarnarnes.is

Sæunn barnabóka
vörður býður börnum 
og fjölskyldum þeirra 
upp á skemmtilegt 
föndur. 

30.–31. október  kl. 17.00–17.30

HREKKJAVAKA Í  
GLUGGUM BÓKASAFNSINS
Skuggalegar furðuverur fara á stjá í Bókasafni 
Seltjarnarness þegar rökkva tekur. 

6. október  kl. 17.00–17.30

Sögustund fyrir  
yngstu börnin
Lesnar verða bækurnar 
Skrímslaleikur og 
Nei! sagði litla skrímslið 
eftir Áslaugu Jónsdóttur, 
Kalle Güettler og 
Rakel Heimsdal.

Meðal viðburða og sýninga á 
bókasafninu í tilefni Menningarhátíðar

MENNINGARHÁTÍÐ SELTJARNARNESS 2021   7. – 10. október

MÁLVERK – Sýning Guðrúnar Einarsdóttur í Gallerí Gróttu

BJÖSSI SAX bæjarlistamaður 2021 leikur létt lög ásamt Pálma 

Sigurhjartarsyni

SKÖPUNARKRAFTUR KYNSLÓÐANNA – List- og hönnunarsýning 

leikskólabarna, grunnskólanema og eldri bæjarbúa á Seltjarnarnesi

TÓNAFJÖR frá nokkrum nemendum Tónlistarskólans

GUNNAR HELGASON rithöfundur spjallar og les fyrir börnin

FÖNDUR, FRÓÐLEIKUR og margt fleira
Öll dagskrá menningarhátíðar er kynnt á fésbókar- 
og heimasíðu Seltjarnarnesbæjar.

MENNINGARHÁTÍÐ
SELTJARNARNESS

07.10.21 - 10.10.21 

Sýningaropnun
Guðrún Einarsdóttir mynd-
listarkona opnar myndlistar-
sýninguna MÁLVERK 
í tengslum við Menningar -
hátíð Seltjarnarness 2021.

Sýningin stendur til  
30. október.

Bangsa sögustund
Komdu með 
bangsann þinn í 
heimsókn að hitta 
bangsana okkar og 
hlusta á skemmtilega 
bangsasögu.

    Bókasafn Seltjarnarness



22 Nesfrétt ir

Pétur Theódór 
til Breiðabliks

Knattspyrnudeild Gróttu hefur 
komist að samkomulagi við 
knattspyrnu deild Breiðabliks 
um félaga skipti Péturs Theódórs 
Árnasonar að loknu yfirstandandi 
keppnistímabili. Pétur Theódór, 
sem er 26 ára gamall, er fæddur og 
upp alinn á Seltjarnarnesi og lék hann 
upp alla yngri flokka Gróttu. 

Pétur lék sína fyrstu leiki í meistara
flokki Gróttu árið 2011, þá aðeins 16 
ára gamall en sama ár spilaði hann 
með U16 ára landsliði Íslands. Pétur 
fór í framhaldi á reynslu til enska 
liðsins Reading og var viðloðandi 
landsliðshópa Íslands næstu misseri 
á eftir. Pétur Theódór þurfti að taka sér 
hlé frá fótboltanum vegna meiðsla, en 
endurkoma hans frá árinu 2018 hefur 
verið ævintýri líkust. Árið 2019 var 
Pétur Theódór lykilmaður í meistara
liði Gróttu í Inkassodeildinni, var 
markakóngur deildarinnar með 15 
mörk í 22 leikjum ásamt því að vera 
markahæsti leikmaður Mjólkurbikarsins. Pétur Theódór var valinn besti 
leikmaður fyrri hluta deildarinnar, var í liði ársins auk þess að vera íþrótta
maður Gróttu og íþróttamaður Seltjarnaness sama ár. Pétur var lykilmaður í 
Gróttuliðinu á fyrsta tímabili félagsins í efstu deild sumarið 2020. Á yfirstand
andi keppnistímabili hefur Pétur Theódór verið sjóðheitur fyrir framan 
markið, er markahæstur í Lengjudeildinni með 18 mörk í 18 leikjum. Alls 
hefur hann leikið 139 leiki fyrir meistaraflokk Gróttu og skorað í þeim 62 mörk.

Pétur hefur öll sín ár hjá Gróttu verið sannur liðsmaður, góður samherji og 
fyrirmynd ungra iðkenda, ekki síst vegna eljusemi, þrautseigju og metnaðar. 
Þótt allt Gróttufólk muni kveðja Pétur Theódór að loknu tímabili með trega, 
samgleðjumst við honum og óskum velgengni í nýjum verkefnum.

G r ó t t u s í Ð a n www.grotta.is

Kjartan Kári og 
Kári Daníel í hóp 

U19 ára landsliðsins
Gróttumennirnir Kjartan Kári Halldórsson og 

Kári Daníel Alexandersson voru í hóp U19 ára 
landsliðsins sem mætti Sviss í vináttuleik ytra 
6. september.

Leikurinn er liður í undirbúningi liðsins fyrir 
undankeppni EM 2022, en Ísland er þar í riðli 
með Ítalíu, Slóveníu og Litháen og verður riðillinn 
leikinn í Slóveníu 6.12. október.

Grótta er stolt af því að eiga tvo fulltrúa í hópnum 
og óskar drengjunum góðs gengis í leikjunum!

170
GETRAUNANÚMER GRÓTTU

GETRAUNIR.IS

ALHLIÐA MÚR- OG STEYPUVIÐGERÐIR

www.husavidgerdir.is/hafa-samband
info@husavidgerdir.is - Sími 565-7070

Finndu okkur á

Fegrun og lenging líftíma 
steyptra mannvirkja er 

okkar áhugamál. Við 
höfum náð góðum árangri 

í margs konar múr- og 
steypuviðgerðum, 

múrfiltun, steiningu og 
múrklæðningum. Hafðu samband

Við skoðum og gerum tilboð!

Bílastuð Eignaumsjónar - þrjár þjónustuleiðir í boði: 

» Bílastuð 0 - úttekt á hleðsluaðstöðu og framkvæmdaáætlun

» Bílastuð 1 - sérhæfð innheimta fyrir húsfélög vegna rafbílahleðslu

» Bílastuð 1+1 - heildarumsjón með rafbílahleðslu í húsfélögum

Er hleðslukerfi rafbíla
hausverkur

í húsfélaginu?

STUÐ 
1

Við aðstoðum við að leysa málin með hagsmuni 
húsfélagsins að leiðarljósi! Allt frá úttekt á fyrirkomulagi 
til heildarumsjónar með rafbílahleðslukerfi húsfélagsins.

thjonusta@eignaumsjon.is  |  eignaumsjon.is

2x14 = 99 mm x 140 mm

STUÐ 
0

Pétur Theódór Árnason hefur 
verið öflugasti leikmaður Gróttu 
síðustu ár.
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Vesturhlíð 2 | Fossvogi | s. 551 1266 | utfor@utfor.is | utfor.is
VIÐ ÞJÓNUM  ALLAN SÓLARHRINGINN

Útfararþjónusta
í yfir 70 ár

20% AFSLÁTTUR AF 
viridian
Vítamín, bætiefni, 
jurtir og olíur

TIL 30. SEPTEMBER
Afgreiðslutími:
Mán:   11-16
Þri-fös:  11-18
Lau:   11-16

ÓÐINSGÖTU 1, REYKJAVÍK
systrasamlagid.is
@systrasamlagid

Sími: 511 6367

Leitað að nýju 
safnhúsi á Nesinu

Leit er hafin að nýju safnhúsi á Seltjarnarnesi. Eftir að dánarbú Sigurðar 
Péturssonar seldi lóðirnar við Steinavör til Davíðs Helgasonar fjárfestis 
vantar húsnæði til að hýsa safngripi sem bræðurnir Sigurður og bróðir 
hans Ólafur Péturssynir voru búnir að safna. 

Leitað er að um 300 fm húsnæði undir safngripi þeirra sem söfnuðust 
saman í gegnum árin. Að ósk þeirra bræðra vildu þeir að keypt yrði húsnæði 
á Seltjarnarnesi undir þetta safn enda rótgrónir Seltirningar. Þegar hefur verið 
athugað húsnæði við Austurströnd undir safnið. Þetta safn á að vera opið 
öllum og sýna á þessa fallegu grip sem bræðurnir söfnuðu.

Víkurströnd 4 (Pálsbær) þar sem Ólafur Pétursson bjó lengst af.  Þar 
voru flestir safngripirnir geymdir.




