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Garðabær

• Garðabær og Álftanes sameinuðust um 

síðustu áramót.

• Sjötta stærsta sveitarfélag landsins 

• Íbúafjöldi rúmlega 14.000
» Fjöldi heimila um 

4700



Stjórnun bæjarins

• Í bæjarstjórn eru 7 
bæjarfulltrúar
–Fjölgar á næsta 
kjörtímabili í 11 

• Bæjarstjórn kýs 3 í 
bæjarráð 
–5 á næsta kjörtímabili

• Starfsmenn bæjarins eru 
um 850, þar af um 45 í 
stjórnsýslunni



Bær í vexti

• Garðabær á stórt 

landsvæði, 

byggingarland, 

útivistarsvæði og ósnerta 

náttúru

• Land Garðabæjar er um 

4700 ha að stærð

a7



Slide 5

a7 Garðabær town owns a large land area for construction and therefore Garðabær is one of two municipalities in the capital area that will grow 
very fast for the next decades. The estimated population growth for the next 20 years is 160% according to the regional plan for the capital 
area. That means that the residents of garðaær will be more than 20.000 in the year 2.024. At the same time the estimated population growth 
in the whole Reykjavik area is 36%. Those new residents will live in new neighbourhoods in Hraunsholt, Garðaholt, Urriðaholt and Sjáland. 
administrator; 6.5.2003



Snyrtilegasti bærinn

• Bæjarstjórn hefur mótað 
stefnu um snyrtilegasta 
bæinn

• Fjöldi sumarstarfsmanna 
vinnur að fegrun 
bæjarins – allir fá vinnu!

• Hópar geta fengið styrk 
vegna hreinsunar á sínu 
nærumhverfi



Friðland í þéttbýli

• Vífilsstaðavatn og umhverfi er 
friðlýst sem friðland

• Markmiðið er að friða og vernda 
vatnið, lífríki þess og nánasta 
umhverfi ásamt því að treysta 
svæðið sem útivistarsvæði. 

• Almenningi tryggður réttur til að 
njóta ósnortinnar náttúru á miðju 

höfuðborgarsvæðinu til framtíðar.



Friðlýsingar

• Gálgahraun – nyrsti hluti 
Búrfellshrauna sem runnu frá 
eldstöðinni Búrfelli fyrir rúmum 
7000 árum

• Skerjafjörður með fjörum og 
grunnsvæði. Skerjafjörður er 
mikilvægur viðkomustaður 
farfugla 

• Alls 723 hektarar. 
Undirbúningur er hafinn að 
friðlýsingum 600 ha sem 
tilheyra Búrfellshraunum



• Draumasveitarfélagið Garðabær

• Fjórða árið í röð – tímaritið
Vísbending

Stór könnun Capacent:

Hversu ánægð(ur) eða óánægð(ur) ertu með 
Garðabæ sem stað til að búa á?
Hæsta einkunn sem mælst hefur!



Skólamál

• 5 grunnskólar reknir af Garðabæ

• 2 einkareknir grunnskólar

• Valfrelsi um skóla
• 11 leikskólar í Garðabæ, þar af 
fjórir einkareknir

• Öll 18 mán. börn eiga kost á 
leikskóla

• Tónlistarskóli

• Fjölbrautaskólinn í Garðabæ



Íþróttir og frístundir

• Íþróttamiðstöðin Ásgarður
• fimleikahús
• Mýrin - íþróttahús
• Sundlaug í Sjálandsskóla
• Álftaneslaug
• Skátamiðstöð
• Hestaíþróttir - Kjóavellir
• Hvatapeningar fyrir 5-18 ára 
ungmenni, 27 500 kr á ári



Menningarlíf

• Hönnunarsafn Íslands

• Hofsstaðir – minjagarður

• Krókur

• Listahátíð barna og ungmenna

• Jazzhátíð Garðabæjar, klassískar 

tónleikaraðir o.fl.



Listadagar barna og ungmenna





Jónsmessugleði



Laugardagur 31. ágúst 2013



Of Monsters and Men





Garðabær á fésbókinni


