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Stærsti hraðhleðslugarður á Íslandi
með tuttugu hraðhleðslustöðvum
verður settur upp á Aðaltorgi í
Reykjanesbæ og opnar í byrjun
apríl í vor. InstaVolt, öflugasta hrað-
hleðslufyrirtæki Bretlands stefnir
að því, í samstarfi við HS Orku, að
setja upp um tvöhundruð hleðslu-
stöðvar á Íslandi á næstu þremur
árum. Fyrstu stöðvarnar verða
settar upp og gangsettar á Aðal-
torgi.
„Þetta boðra byltingu og breytta

hugsun í hvernig við nálgumst
þetta verkefni, að byggja upp inn-
viði vegna orkuskipta á Íslandi
þar sem að upphafleg fjárfesting
er hugsuð til margra ára og fyrir-
sjáanlegrar aukningar en ekki bara
núverandi þörf. Að setja niður
fyrstu stöðvarnar á Aðaltorgi var
eðlilegt skref þar sem HS Orka er
innlendur samstarfsaðili InstaVolt.
Sú vinna sem Aðaltorg hafið unnið
áður einfaldaði ferlið mjög en það
er almennt frekar flókið. Velvilji frá
Reykjanesbæ og HS Veitum skipti
höfuðmáli í að koma þessu verkefni
af stað. Búið er að skrifa undir alla
samninga, við Aðaltorg, HS Veitur,
jarðverktaka og rafverktaka. Verkið
er hafið og verður unnið hratt,“ segir
Jóhannes Snorri Sigurbergsson, for-
stöðumaður viðskiptaþróunar hjá
HS Orku.
Að sögn Jóhanns leggja forráða-

menn InstaVolt áherslu á að vinna
með heimamönnum, hvort sem er

verktökum eða öðrum. „InstaVolt
er öflugasta hraðhleðslufyrirtæki
Bretlands, með yfir 1.000 stöðvar
víðs vegar um Bretland. Fyrirtækið
leggur áherslu á að bjóða upp á auð-
velt aðgengi að stöðvum þar sem
hver sem er getur mætt og greitt
fyrir hleðsluna með greiðslukorti.
Ekki þarf að nota sérstaka greiðslu-
lykla. Þetta er einfalt og þægilegt
„tap and go“. InstaVolt einokar í raun
öll verðlaun um bestu hraðhleðslu-
netin í Bretlandi, enda er svokallaður
uppitími stöðva 99,5%. Það sinnir
miklu viðhaldi á sínum stöðvum
og hafa öflugt eftirlit með þeim ef
eitthvað klikkar. Þá er þetta hugsað
þannig að aldrei þurfi að bíða eftir
hleðslu með að setja niður margar
stöðvar á hverjum stað. Því ætti ekki
að þurfa áhyggjur af því að þurfa að
bíða eins og algengt er.
„HS Orka er mjög stolt af samstarfi

sínu við InstaVolt en Bretarnir leggja
áherslu á að staðsetja sig við þjón-
ustustöðvar til að fólk hafi eitthvað
að gera meðan bíllinn er hlaðinn.
Sú mikla uppbygging sem hefur átt
sér stað og framtíðaruppbygging á
Aðaltorgi var klárlega ein forsenda
fyrir því að það varð fyrir valinu
sem fyrsti hleðslugarður InstaVolt
á Íslandi. Þá er staðsetningin við
Reykjanesbrautina og nálægðin við
flugvöllinn algerlega frábær,“ segir
Jóhann.
Ingvar Eyfjörð hjá Aðaltorgi

segir það mjög ánægjulegt að þessi

stóru skref í orkuskiptum séu tekin
á Suðurnesjum. „Við hjá Aðaltorgi
erum einstaklega ánægð með sam-
starfið við HS Orku og Instavolt
en hraðhleðslugarðurinn er hluti af
uppbyggingu Aðaltorgs á þjónustu
við nærumhverfi Keflavíkurflug-
vallar. Rafbílaeigendur og -leigjendur
geta nú, samfara því að hlaða bílana
sína, nýtt sér þjónustuna sem í boði
er á Aðaltorgi. Þegar hafa Optikk
Reykjanes og Hárgreiðslustofan
Draumahár hafið starfsemi ásamt
veitingastaðnum The Bridge og
Courtyard by Marriott hótelinu en
ráðgert er að Lyfjaval opni bílaapótek
í mars ásamt veitingastaðnum Lang-
best. Áfram verður unnið að frekari
uppbyggingu með auknu þjónustu-
framboði fyrir heimamenn og gesti
okkar,“ segir Ingvar.

Öflugasta hraðhleðslufyrirtæki í Bretlandi í samvinnu við HSOrku
setur upp tuttugu hraðhleðslustöðvar á Aðaltorgi og 200 á landinu.

Stærsti hraðhleðslugarður
á Íslandi opnar áAðaltorgi

Framkvæmdir eru hafnar á Aðaltorgi. Einar ÞórFramkvæmdir eru hafnar á Aðaltorgi. Einar Þór
Guðmundsson og Ingvar Eyfjörð frá AðaltorgiGuðmundsson og Ingvar Eyfjörð frá Aðaltorgi
og á milli þeirra Guðni Lárusson og Jóhannog á milli þeirra Guðni Lárusson og Jóhann

Snorri Sigurbergsson frá HS Orku.Snorri Sigurbergsson frá HS Orku. VF-mynd/pketVF-mynd/pket

Nýir eigendur aðBústoð

Suðurnesjalína2hefði komið
í veg fyrir rafmagnsleysi

Ungir heimamenn taka við af Róberti og Hafdísi sem eru hætt eftir 48 ára starf.
Ætla að breikka vöruúrvalið og vera enn sýnilegri. Sjá umfjöllun á síðu 9 í blaðinu.

Landsnet svarar spurningum frá íbúa í Vogum. Sjá síðu 13 í blaðinu.

Heimsinsbesta
humarsúpa
í Grindavík?

„Það liggur við að fiskurinn komi beint upp úr dallinum
upp í eldhús til okkar og þetta finnst ferðamanninummjög
spennandi,“ segir Hilmar Steinar Sigurðsson, einn eigenda
veitingastaðarins Bryggjunnar í Grindavík. Sjá síðu 10 í blaðinu.
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Söngvarinn Einar Júlíusson er
látinn. Hann lést í faðmi fjölskyld-
unnar 21. janúar síðastliðinn.

Einar fæddist í Keflavík 20.
ágúst 1944, hann bjó og starfaði
þar alla tíð. Einar byrjaði á barns-
aldri að syngja, hann var einn af
stofnefndum Hljóma og var fyrsti
söngvari þeirra frægu hljómsveitar.

Hann átti síðan farsælan 23 ára
ferill með hljómsveitinni „Pónik og
Einar“.

Á síðari árum lagði hann áherslu
á einsöng, þar sem hann söng við
ýmsar athafnir. Einar söng á hljóm-
plötu með Ellý Vilhjálmsdóttur og
varð sú plata mjög vinsæll.

Fræg lög sem Einar söng voru til
dæmis lögin „Brúnu ljósin brúnu“,
„Léttur í lundu“ og „Viltu dansa“.

Útför Einars verður gerð frá Kefla-
víkurkirkju fimmtudaginn 2. febrúar
kl. 13:00.

Einar Júlíusson
er látinn

„Það verkefni hefur gengið nokkuð
vel og jafnvel betur en við héldum.
Við erum búnir með fyrsta áfanga
og þar er búið að selja allar íbúð-
irnar en þar eru einbýlishús, parhús
og fjölbýlishús. Við erum byrjaðir á
öðrum áfanga þar sem við munum
byggja leikskóla að ákveðnu marki.
Við erum með í uppsteypu núna
150 íbúðir og getum farið að af-
henda fyrstu íbúðirnar í sumar,“
segir Gylfi Ómar Héðinsson, annar
eigandi BYGG, þegar hann er
spurður út í uppbyggingu Hlíða-
hverfis.

„Þegar við keyptum landið á
sínum tíma voru þetta um 480
íbúðir og með því sem við erum að
skrifa undir núna munum við fjölga
íbúðum í 986. Að hluta til verða
einbýlishús, raðhús og fjölbýlishús
í þessum þriðja áfanga,“ segir Gylfi

þegar hann er spurður út í frekari
byggingaráform og hvort verkefnið
hafi tekið miklum breytingum frá því
BYGG kom fyrst að uppbyggingu í
Hlíðarhverfi.

Gylfi segir að í dag sé vont að gera
áætlanir. Aðstæður á markaði hafi
breyst og fólk eigi erfiðara með að
fjármagna íbúðarkaup. „Stefnan
hjá okkur er að það væri gott ef við
getum byggt eitt hundrað íbúðir á
ári. Þá myndi heildartíminn héðan
frá vera tíu til tólf ár. Ef allt fer betur
en á horfist í dag, þá geti tíminn
orðið styttri.“

Framkvæmdir BYGG í Hlíðar-
hverfi skapa tugi starfa og fyrirtækið
er í dag með um sextíu starfsmenn
við uppbyggingu í 2. áfanga hverf-
isins. Það eru verkamenn, smiðir,
múrarar, píparar og rafvirkjar.

Miðland, sem er í eigu BYGG, hefur
fengið heimild til að byggja allt að
986 íbúðir í Hlíðarhverfi í Reykja-
nesbæ. Aukningin mun fyrst og
fremst verða í þriðja og síðasta
hluta hverfisins sem mun liggja
sunnan Þjóðbrautar. Samningar
þess efnis voru undirritaðir milli
Reykjanesbæjar og fulltrúa Mið-
lands síðastliðinn föstudag.

Áður en ráðist verður í upp-
bygginginguna þarf að gera nýtt
deiliskipulag fyrir hverfið í heild.
Á þessari stundu er óvíst hvenær
framkvæmdir 3. hluta hefjast en
framkvæmdum í fyrsta hluta er lokið
og framkvæmdir í öðrum hluta eru
í gangi.

Reykjanesbær tekur að sér að
kosta og breyta efsta hluta Þjóð-
brautar, frá núverandi hringtorgi á
mótum Skólavegar og Þjóðbrautar
og að Flugvöllum, en BYGG mun
annast verkið fyrir Reykjanesbæ.

Ef Miðland ákveður að setja
jarðgöng undir þennan hluta Þjóð-
brautar til að tengja saman 2. og
3. hluta hverfisins mun fyrirtækið
kosta þá framkvæmd að fullu.

Vegna stækkunar hverfisins
mun BYGG/Miðland byggja 120
barna leikskóla sem er hannaður af
JEES arkitektum fyrir börn frá tólf
mánaða aldri. Leikskólinn verður
staðsettur í 2. hluta, sem nú er í upp-
byggingu, og verður honum skilað á
byggingarstigi 2 eða fokheldum. Auk
þess mun BYGG/Miðland ganga frá
bílastæðum og gangstéttum við leik-
skólann að fullu.

Kjartan Már Kjartansson, bæjar-
stjóri Reykjanesbæjar, sagði við
undirritun samninga að líklegt væri
að þegar hverfið verður fullbyggt
þurfi að vera búið að byggja þar
annan leikskóla og grunnskóla. „Nú
förum við í að reyna átta okkur á
þeirri þörf og undirbúa þær fram-
kvæmdir,“ sagði Kjartan.

Bæjarstjóri þakkaði forsvars-
mönnum BYGG fyrir gott samstarf
við gerð þessa samkomulags og
sagðist sannfærður um að það muni
koma öllum aðilum vel, þ.e. íbúum
hverfisins, Reykjanesbæ og BYGG/
Miðlandi.

Nýr 120 barna leikskóli byggður
fyrir börn frá tólf mánaða aldri

Byggja allt að986
íbúðir í Hlíðarhverfi

Vegna stækkunar hverfisins mun BYGG/Miðland byggja 120 barna
leikskóla sem er hannaður af JEES arkitektum fyrir börn frá tólf mánaða
aldri. Leikskólinn verður staðsettur í 2. hluta, sem nú er í uppbyggingu,

og verður honum skilað á byggingarstigi 2 eða fokheldum.

Að ofan má sjá fyrstu drög að þriðja áfanga Hlíðarhverfis sem er sunnan Þjóðbrautar
en nú fer í gang vinna við nýtt deiliskipulag fyrir allt svæðið. Til vinstri má sjá

mynd sem tekin var við undirritun samninga sl. föstudag. VF-mynd: Hilmar Bragi

Fyrsti áfangi Hlíðarhverfis er
fullbúinn og þar eru allar íbúðir

seldar. Að neðan má sjá fjölbýlishús
í öðrum áfanga í byggingu.

Gott að geta byggt 100 íbúðir á ári
– segir Gylfi Ómar Héðinsson hjá BYGG

Loftmynd yfir 2. áfanga Hlíðahverfis sem tekin var síðasta haust. Fyrsti áfangi hverfisins í baksýn.Loftmynd yfir 2. áfanga Hlíðahverfis sem tekin var síðasta haust. Fyrsti áfangi hverfisins í baksýn. VF-mynd: Hilmar BragiVF-mynd: Hilmar Bragi
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Þú finnur allar
nýjustu fréttirnar
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Kristín Gyða Njálsdóttir
Ráðgjafi

Íslenska
ánægjuvogin

Sjóvá er efst tryggingafélaga

samkvæmt Íslensku ánægjuvoginni

— sjötta árið í röð.

Ánægjan
er öll okkar



Mikilvægt aðHinsegin Plútó
hafi sitt húsnæði til umráða

Velferðarráð Reykjanesbæjar tekur
undir með forsvarsfólki Hinsegin
Plútó um mikilvægi þess að þau
hafi sitt húsnæði til umráða þar
sem hægt er að tryggja betur öryggi,
vellíðan og traust ungmenna sem
sækja stuðning í félagsstarfið. Hin-
segin Plútó hefur fengið aðstöðu í
88 húsinu undanfarin ár sem hefur
gert starfinu kleift að dafna. Þar
blandast ungmennin við önnur sem
sækja aðra viðburði í húsinu, sem
undir öðrum kringumstæðum væri
frábært, en í tilfelli ungmenna sem
treysta sér ekki til að opinbera hver
þau í raun og veru eru – getur það
verið erfiðara en orð fá lýst.
Málefni Hinsegin Plútó, félags-

starfs fyrir hinsegin ungmenni, voru
til umfjöllunar á fundi velferðarráðs
Reykjanesbæjar á dögunum þar sem
Guðrún María Þorgeirsdóttir frá
Hinsegin Plútó mætti á fundinn og
kynnti starfið.
Hinsegin Plútó sem stofnað var

30. maí 2018 er félagsstarf fyrir

ungmenni á aldrinum tólf til átján
ára og hefur verið starfandi í um
fimm ár. Það sem dreif Ragnar Birki
Bjarkarson og Guðrúnu Maríu Þor-
geirsdóttur áfram að stofna þessi fé-
lagasamtök var hugsjón og drífandi
kraftur. Hvernig á að fræða barnið
sitt þegar ungir krakkar eru að
finna sig og máta lífið og tilveruna?
Á fyrsta kvöldið komu sjö ungmenni
og með tímanum sem liðinn er frá
stofnun félagsins hefur forsvarsfólk
tekið á móti allt að tuttugu ung-
mennum á einu kvöldi. Hinsegin
Plútó þjónustar öll Suðurnesin og
hafa ungmenni frá Reykjanesbæ,
Vogum, Grindavík og Suðurnesjabæ
sótt kvöldin.
Samkvæmt greinargerð er til-

gangur Hinsegin Plútó að halda úti
félagsmiðstöð fyrir hinsegin ung-
menni á Suðurnesjum og vinna að
málefnum hinsegin samfélagsins. Fé-
lagið leitast við að vera með fræðslu
og skemmtikvöld fyrir hinsegin ung-
menni og aðstandendur þeirra eftir

efnum og áhuga auk þess að vinna
að réttindum alls hinsegins fólks á
svæðinu, sem með félaginu kýs að
starfa.
Öll vinna sem framkvæmd er af

Hinsegin Plútó hefur verið unnin í
sjálfboðavinnu. Velferðarráð telur
mjög mikilvægt að starf af þessu tagi
sé í boði á svæðinu þar sem tækifæri
gefst fyrir ungmenni að eignast jafn-
ingjagrundvöll og finna stað sem þau
tilheyra frjáls í okkar samfélagi hér á
Suðurnesjum. Rík áhersla er lögð á
þá staðreynd að hinsegin ungmenni
eru í aukinni hættu á útskúfun, hat-
ursfullri orðræðu og minni stuðningi
frá jafnöldrum, vinum og jafnvel fjöl-
skyldu. Það er á ábyrgð hvers sam-
félags að koma í veg fyrir mismunun
og óréttlæti.
Velferðarráð tekur undir með for-

svarsfólki Hinsegin Plútó um mikil-
vægi þess að þau hafi sitt húsnæði til
umráða þar sem hægt er að tryggja
betur öryggi, vellíðan og traust ung-
menna sem sækja stuðning í félags-
starfið. Hinsegin Plútó hefur fengið
aðstöðu í 88 húsinu undanfarin ár
sem hefur gert starfinu kleift að
dafna. Þar blandast ungmennin við
önnur sem sækja aðra viðburði í
húsinu, sem undir öðrum kringum-
stæðum væri frábært, en í tilfelli
ungmenna sem treysta sér ekki til
að opinbera hver þau í raun og veru
eru – getur það verið erfiðara en
orð fá lýst. Með því að tryggja Hin-
segin Plútó eigin aðstöðu getur for-
svarsfólk betur búið um öryggi ung-
menna og fengið tækifæri til að gera
umhverfið sitt regnbogavænt með
hlýjuna að leiðarljósi. Ungmenni í
okkar bæjarfélagi sem mögulega
leita svara við spurningum sínum
um eigin kynhneigð eiga að geta gert
það á hlutlausum stað, það er mikil-
vægt í okkar fjölmenningarsamfélagi.

Aðstaða fimleikadeildar er ekki nógu góð
og stór iðkendahópur án þjálfarastyrks

Fimleikadeild Keflavíkur hefur sent
íþrótta- og tómstundaráði Reykja-
nesbæjar erindi og vill koma á fram-
færi að deildin nýtur ekki þjálfara-
styrks fyrir stóran iðkendahóp hjá
deildinni sem eru á aldrinum tveggja
til sex ára. Að auki vill fimleika-
deildin koma á framfæri að núver-
andi aðstaða er ekki nógu góð fyrir
starfsemi deildarinnar og skorar á
bæjaryfirvöld að bregðast við hið
fyrsta.
Íþrótta- og tómstundaráð tekur

undir áhyggjur deildarinnar og
minnir á bókun ráðsins frá 166.
fundi ráðsins en þar segir: „Íþrótta-
og tómstundaráð er sammála um að
auka þurfi fjármagn til málaflokksins
til að geta staðið undir metnaðar-
fullu íþrótta- og tómstundastarfi í
Reykjanesbæ og borið okkur saman
við sambærileg sveitarfélög.“
Erindi fimleikadeildarinnar er

vísað annars vegar til mannvirkja-
nefndar sem og til rekstrarnefndar
sem ljúka eiga störfum í mars.

Samráðviðbörnvegnaskipu-
lagsmála í Reykjanesbæ

Reykjanesbær stendur að inn-
leiðingu Barnasáttmála Sameinuðu
þjóðanna og verða þannig hluti
af verkefninu Barnvæn samfélög.
Unnið er að því að allir starfs-
menn Reykjanesbæjar fái fræðslu
um Barnasáttmálann og réttindi
barna í gegnum rafrænan fræðslu-
vettvang UNICEF á Íslandi. Það er
mikilvægt að heyra raddir barna í
sveitarfélaginu og sáu starfsmenn
umhverfis- og framkvæmdasviðs
tækifæri í að auka samráð við börn í
skipulagsvinnu. Þetta kemur fram á
vef Reykjanesbæjar.
Reykjanesbær og JeES arkitektar

vinna nú að nýju deiliskipulagi
fyrir Hafnargötu og var ákveðið að
samráð yrði við nemendur í Myllu-
bakkaskóla, þar sem deiliskipulags-
svæði tilheyrir þeirra skólahverfi.
Markmiðið var að fræða börn um
skipulagsmál og hvernig þau geta
haft áhrif á nærumhverfi sitt. Í sam-
ráði er leitast eftir sjónarmiðum og
börnin láti sínar skoðanir í ljós.
Nemendur í 3. bekk og 6. bekk í

Myllubakkaskóla fóru í vettvangs-
ferðir, 30. nóvember og 2. desember
2022, með verkefnastjóra um-
hverfismála Reykjanesbæjar. Til-
gangur ferðanna var að skoða um-
hverfi á og við Hafnargötu. Nem-

endur fengu fræðslu og upplýsingar
um skipulagsmál í ferðinni og var
samtal tekið á nokkrum stöðum, s.s.
á gatnamótum Hafnargötu og Skóla-
vegar, við opið svæði við sjávarsíðu,
á gatnamótum Hafnargötu og Aðal-
götu og við verslanir á Hafnargötu.
Nemendur unnu verkefni með

tillögum fyrir nýtt deiliskipulag og
afhentu nemendur í 3. bekk skipu-
lagsfulltrúa ábendingar í ráðhúsi
Reykjanesbæjar og ábendingar frá
6. bekk bárust í tölvupósti frá um-
sjónarkennara. Tillögur voru unnar
á fjölbreyttan hátt; í spjaldtölvum, á
blaði, í sögu, í frásögn og teikningum.
Unnin var samantekt á tillögum sem
var kynnt fyrir nemendum. Þar var
útskýrt fyrir börnum hvað hægt
sé að hafa áhrif á og hvernig unnið
verður úr tillögum þeirra.

Fjölbýlimeðalltað36 íbúðumaðVallargötu9–11
JeES arkitektar ehf. f.h. lóðarhafa
óska eftir að heimild til að vinna
breytingu á deiliskipulagi Reykjanes-
bæjar vegna reitsins Vallargata 7–11
sem afmarkast af Vallargötu, Aðal-
götu og Klapparstíg.

Á fundi umhverfis- og skipu-
lagsráðs er fagnað mögulegri upp-
byggingu á þessum mikilvæga reit.
Ráðið heimilar að unnin sé tillaga að
breytingu á deiliskipulagi í samráði
við skipulagsfulltrúa. Ekki er gerð

krafa um skipulagslýsingu vegna
þess að um er að ræða breytingu á
deiliskipulagi.
Áætlað er að færa núverandi hús á

Vallargötu 9 á lóðina Vallargata 7 og
reisa fjölbýli á Vallargötu 9–11 með
allt að 36 íbúðum. Hæð fjölbýlis-
hússins er að hámarki tvær hæðir
með risi og bílakjallara. Öll bílastæði
innan lóðar verða í bílakjallara,
gestastæði er staðsett utan lóðar
austanmegin við lóðina. Kirkjuvegur
10–14 mun hafa aðgengi að sameigin-
legum garði Vallargötu 9–11, með
mögulegum púttvelli.
Við Vallargötu og Aðalgötu er

hugsanlegur möguleiki á tveggja
til þriggja hæða byggingu í takt við
aðlæga byggð við Kirkjuveg. Bíla-
stæðum væri komið fyrir í bíla-
geymslum neðanjarðar að hluta.
Möguleiki á nýjum lóðum fyrir minni
hús sem laga sig að eldra byggðar-
mynstri.Svona er hugmynd JeES arkitekta um uppbyggingu á reitnum.

2016 börn nýttu sér hvatagreiðslur í Reykjanesbæ
Alls nýttu 2016 börn sér hvatagreiðslur í Reykjanesbæ árið 2022, sem
er 58,1% af heildarfjölda barna sex til átján ára í Reykjanesbæ. Nýtingin
hefur aukist um 7,2 % frá 2019. Bæjaryfirvöld ákváðu fyrir skemmstu
að bæta við hvatagreiðslum fyrir fjögurra til fimm ára börn sem tók
gildi 1. janúar síðastliðinn.
Töluverð aukning hefur orðið á nýtingu erlendra barna á hvata-

greiðslunum en 9,79% nýttu sér þær árið 2017 samanborið við 28,4%
árið 2022. „Við erum á réttri leið en betur má ef duga skal,“ segir í
gögnum íþrótta- og tómstundaráðs Reykjanesbæjar.
Þá segir jafnframt. „Saman skulum við hvetja alla til að stunda

íþróttir og tómstundir í skipulögðu starfi og hvetja foreldra til að nýta
hvatagreiðslur sveitarfélagsins. Óumdeilt er að gildi forvarna er mikið
þegar litið er til þátttöku barna í kröftugu íþrótta- og tómstundastarfi
í Reykjanesbæ.“
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fáðu heyrnartæki
til reynslu

HEYRN.IS

Stóru línubátarnir nánast þeir einu
sem hafa getað verið á veiðum
Janúarmánuður er búinn að vera
ansi góður, veðurfarslega séð, en
núna síðustu viku hafa veðurguð-
irnir heldur betur látið til sín taka
og má segja að það hafi verið stans-
laus bræla í viku.

Svo til einu bátarnir sem hafa
geta verið á veiðum eru stóru línu-
bátarnir en þeir eru búnir að vera á
veiðum utan við Sandgerði og þar
hafa líka verið nokkrir 29 metra
togarar. Veiðin hefur verið nokkuð
góð hjá þeim og af stóru línu-
bátunum er Valdimar GK kominn
með 404 tonn í fimm löndunum og
er, þegar þetta er skrifað, næstafla-
hæsti línubátur landsins. Sighvatur
GK 375 tonn í þremur, Páll Jónsson
GK 343 tonn í þremur og Fjölnir
GK 339 tonn í þremur.

Minni bátarnir hafa ekkert geta
róið núna síðan 22. og 23. janúar
en veiðin var nokkuð góð hjá þeim
þangað til þeir stoppuðu. Kristján
HF, sem hefur verið að landa í
Sandgerði, Grindavík og Hafnarfirði
en að mestu í Sandgerði, er með
155 tonn í ellefu róðrum, Óli á Stað
GK 137 tonn í nítján og að mestu í
Grindavík en hann er sá bátur sem
hefur oftast allra farið á sjóinn núna
í janúar. Gísli Súrsson GK 128 tonn
í átta róðrum og hefur báturinn
verið að veiðum í Breiðafirðinum

og landað á Ólafsvík, Margrét GK
127 tonn í fjórtán, mest í Sandgerði,
Sævík GK 118 tonn í þrettán, mest í
Þorlákshöfn, Daðey GK 104 tonn í
þrettán, mest í Grindavík, Vésteinn
GK 91 tonn í átta, allt í Grindavík,
og Hulda GK 72 tonn í ellefu, mest
í Grindavík.

Veiðin hjá dragnótabátunum var
góð og var Sigurfari GK með 155
tonn í þrettán róðrum en núna er
hann orðinn stopp í fjórar vikur,
því báturinn var sviptur veiðileyfi
í fjórar vikur vegna brottkasts sem
Fiskistofa myndaði með dróna
þegar hann var við veiðar á Hafnar-
leir – en það er ekki langt frá landi
og hægt að fljúga frá landi með
dróna þangað út eftir.

Ég sjálfur hef flogið dróna þarna
út og flaug þegar Ísey EA var við
veiðar. Var ég þá staddur á Hafnar-
bergi, flaug að Ísey EA og náði að
mynda aðeins bátinn þar, það voru
4,1 kílómetrar.

Siggi Bjarna GK með 134 tonn í
róðrum, Benni Sæm GK 129 tonn
í fjórtán og Aðalbjörg RE 34 tonn
í fimm, allir að landa í Sandgerði.

Hjá netabátunum þá ber það
hæst að nýi Erling KE er komin á
veiðar og þegar þessi pistill er skrif-
aður hefur báturinn landað um 10
tonnum í tveimur róðrum. Báturinn

er reyndar ennþá í lit og útliti eins
og hann var þegar hann var keyptur
en ráðgert er að setja bátinn í slipp
eftir að vertíðinni lýkur.

Erling KE er búinn að vera með
netin sín utan við Garðskaga og
Sandgerði, þar hefur Kap VE líka
verið með netin sín en Kap VE
veiðir í sig, eins og hefur verið
greint frá hérna, og landar í Vest-
mannaeyjum, reyndar landaði Kap
VE 42 tonnum í Hafnarfirði í síð-
asta róðri.

Af minni netabátunum þá er
Maron GK með 63 tonn í þrettán
róðrum, Halldór Afi GK 12 tonn
í fimm, Hraunsvík GK 6,9 tonn í
tveimur og Grímsnes GK 87 tonní
átta. Grímsnes GK er að mestu að
eltast við ufsann og af þessum afla
er ufsi 71 tonn.

Í næsta pistli mun ég bera saman
janúar árið 2023 og 1993. Þrjátíu
ára munur og það er æði merki-
legt að bera þessi tvö ár saman,
því ótrúlega margt hefur breyst á
þessum tíma.

AFLAFRÉTTIR Á SUÐURNESJUM

Gísli Reynisson
gisli@aflafrettir.is

Fjáröflunartónleikar Krafts
á Park Inn í Reykjanesbæ

Kraftur, stuðningsfélag fyrir
ungt fólk sem greinst hefur með
krabbamein og aðstandendur,
stendur nú fyrir árvekni- og fjár-
öflunarátaki. Liður í átakinu er að
fara hringinn í kringum landið og
vera með Lífið er núna tónleika.
Tónleikar verða á Park Inn hótel-
inu í Reykjanesbæ föstudaginn 3.
febrúar.

„Við ákváðum að taka rúntinn
hringinn í kringum landið með
tónleika en tilgangurinn með
því er að kynna starfsemi okkar
og minna fólk á að njóta augna-
bliksins. Fólk sem greinist með
krabbamein þarf oft að sækja
meðferð til Reykjavíkur þó það sé
búsett úti á landi og því er gott að
vita hvert þau geta leitað þegar
þau eru í bænum,“ segir Stefán
Magnússon, framkvæmdastjóri
Krafts.

Tónleikaferðalagið átti að
hefjast 30. janúar en veðurguð-
irnir eru augljóslega jafnhrifnir
af sterka appelsínugula litnum
og Kraftur skartar svo því þurfti
að hætta við þá tónleika. „Við
brunuðum því bara beint á Höfn
og blésum þar til fyrstu Lífið er
núna tónleikaveislunnar. Svo
höldum við áfram hringinn en
við endum veisluna í Reykjavík
á baráttudegi gegn krabbameini
4. febrúar með tónleikum í Iðnó,“
segir Stefán enn fremur. Hægt
verður að kaupa miða við inn-
ganginn á alla tónleikana sem eru
á landsbyggðinni og kostar 2.000
kr. inn. Einnig er hægt að tryggja
sér miða á tónleikana í Iðnó, á
Tix.is eða kaupa við innganginn
en miðaverð á þá er 3.500 kr. Að
sjálfsögðu verður einnig hægt að
kaupa Lífið er núna húfu Krafts
á svæðinu.

Tónleikadagskráin:
31. janúar - Hafið - Höfn í Hornafirði - Stebbi Jak og hljómsveit.
1. febrúar - Egilsbúð Neskaupstað - Stebbi Jak og hljómsveit, Ína

Berglind og Coney Island Babies.
2. febrúar - Græni Hatturinn - Akureyri - Stebbi Jak og hljómsveit,

Lost, Angurværð og Dopamine Machine.
3. febrúar - Hótel Radisson Park Inn - Reykjanesbæ - Stebbi Jak og
hljómsveit.

4. febrúar - Iðnó - Reykjavík - Briet, Sycamore Tree, Stebbi Jak og
hljómsveit, Anya Shaddock, Grunge rokkmessa, Elín Hall, Langi Seli
og Skuggarnir, Unnsteinn og Hermigervill.

verður flutt í Stapa 22. febrúar
Óperufélagið Norðuróp og Tónlistar-
skóli Reykjanesbæjar munu flytja
Sálumessu eftir Giuseppe Verdi í
Stapa, Hljómahöll í Reykjanesbæ
miðvikudaginn 22. febrúar. Sálu-
messan er um það bil 90 mínútna
langt tónverk fyrir fjóra einsöngvara,
kór og sinfóníuhljómsveit og er ein
allra þekktasta sálumessa tónbók-
menntanna. Verkið er flutt árlega
víða um heim en afar sjaldan hér á
landi.

Á þessum tónleikum verður
verkið flutt af 35 manna sinfóníu-
hljómsveit, 60 manna kór einsöngs-
menntaðra söngvara, langt kominna
söngnemenda, tónlistarkennara,
þjálfaðra áhugasöngvara og fjórum
einsöngvurum. Stapi í Hljómahöll er

glæsilegur tónleikasalur með stórt
svið, um 400 sæti í sal og á svölum
og hljómburður er sérlega góður.

Stjórnandi: Jóhann Smári Sæv-
arsson.

Konsertmeistari: Una Svein-
bjarnardóttir.

Einsöngvarar: Hallveig Rúnars-
dóttir, sópran, Guja Sandholt,
mezzosópran, Jóhann Friðgeir Valdi-
marsson, tenór og Keith Reed, bassi.

Óperufélagið Norðuróp stofnaði
fyrir nokkrum árum óperustúdíó í
Reykjanesbæ í samvinnu við Tón-
listarskóla Reykjanesbæjar og
Hljómahöll, með uppfærslu á óper-
unni Brúðkaup Fígarós eftir W. A.
Mozart. Verkefnið var opið öllum
söngvurum og söngnemendum

Tónlistarskólans sem og öðrum efni-
legum söngvurum á Suðurnesjum og
annars staðar af landinu. Aðstaðan
er góð í glæsilegri Hljómahöll.

Eftir mjög vel heppnaða og fjöl-
sótta uppfærslu Óperufélagsins
Norðuróps og Tónlistarskóla Reykja-
nesbæjar á söngleiknum Fiðlarinn á
þakinu eftir J. Bock sem sýndur var
í Stapa, Hljómahöll, haustið 2019 og
þann mikla áhuga þeirra sem tóku
þátt í því viðamikla verkefni og eftir
vel heppnaðan flutning á Mozart
Requiem vorið 2022, þá hefur verið
ákveðið að halda samstarfi Óperufé-
lagsins Norðuróps og Tónlistarskóla
Reykjanesbæjar áfram og ráðast í
flutning þessa magnaða verks, Sálu-
messu eftir Giuseppe Verdi.

Sálumessa eftir Verdi

Óperufélagið Norðuróp og TónlistarskóliÓperufélagið Norðuróp og Tónlistarskóli
Reykjanesbæjar ráðast í stórvirki:Reykjanesbæjar ráðast í stórvirki:
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Sölustaðir í Reykjanesbæ: Reykjanesapótek,
Apótekarinn, Lyfjaval Apótek Suðurnesja, Fríhöfnin

Afsláttur ogapptilboðáHeilsu-
og lífsstílsdögumNettó
Heilsu- og lífsstílsdagarNettó hófust 26. janúar og standa yfir til 5. febrúar. Boðið er
upp á allt að 25%afslátt afmargs konar vöruflokkum sem tengjast heilsu og lífsstíl.
Síðan verða sérstök apptilboð í boði fyrir notendur Samkaupa-appins.

Appdagatalmeð
tilboðssprengjum

Samkaupa-appið er orðið eitt af
stærstu vildarvinakerfum landsins.
Einfalt er að sækja það í AppStore
eða á Google Play og byrja að spara.
„Við hvetjum viðskiptavini til að

sækja appið, ef þeir hafa ekki gert
það nú þegar, og nota það, ekki bara
á Heilsudögum heldur í hvert skipti
sem þeir versla. Í hverri verslunar-
ferð fá notendur 2% af vöruverðinu
til baka sem inneign í appinu og
reglulega eru auglýst sérstök app-
tilboð þar sem veglegur afsláttur er
veittur af tilteknum vörum og skilar
hann sér einnig í formi inneignar,“ út-
skýrir Ingibjörg Ásta Halldórsdóttir,
markaðsstjóri Nettó.
Viðskiptavinir Nettó þekkja

margir appdagatölin sem hafa notið
mikilla vinsælda fyrir jólin. Núna
verður sérstakt appdagatal á Heilsu-
og lífsstílsdögum með tveimur
spennandi tilboðum hvern dag sem
þeir standa yfir. Hægt er að kynna
sér tilboðin í Heilsublaðinu á netto.is.
Tilboðin gilda í öllum verslunum

Nettó um allt land og í netverslun á
netto.is

Mikið úrval af heilsu-
og lífsstílsvörum

Í takt við kröfur viðskiptavina um
heilsusamleg hráefni og aukna sam-
félagsábyrgð er úrval Nettó af heilsu-
og lífsstílsvörum sífellt að aukast.
Heilsu- og lífsstílsdagar eru kjörið
tækifæri til að kynna sér nýjungar
og gera góð kaup á vítamínum, fæðu-
bótarefnum, grænmeti og ávöxtum,
lífrænum vörum, veganvörum,
ketóvörum, heilsudrykkjum og
-stykkjum, barnavörum, umhverfis-
vænum hreinlætisvörum o.fl.
Heilsu- og lífsstílsdagar voru

fyrst haldnir árið 2011 og njóta þeir

mikilla vinsælda. Þeir eru haldnir
tvisvar á ári, í janúar og september,
og eru áminning fyrir marga um að
huga betur að heilsunni og setja sér
markmið um betri lífsstíl.
„Viðskiptavinir og starfsfólk taka

Heilsudögum fagnandi og það ríkir
alltaf mikil eftirvænting fyrir þeim,
enda eru þeir fyrir löngu orðnir
fastur liður. Þetta er kjörið tækifæri
fyrir fólk til að kynna sér nýjungar í
heilsu- og lífsstílstengdum vörum og
birgja sig upp af sínum uppáhalds-
vörum,“ segir Ingibjörg.
Hún minnir fólk á að fylgjast vel

með á Facebook-síðu Nettó því þar
verða skemmtilegir leikir með veg-
legum vinningum birtir og fjallað
verður um kynningar á heilsuvörum
sem fara fram í verslunum Nettó.

Rafrænt heilsublað

Í tengslum við Heilsu- og lífsstíls-
daga Nettó kemur út að vanda veg-
legt heilsublað en í ár verður það
eingöngu rafrænt. Hægt er að lesa
það á netto.is.

Blaðið er stútfullt af áhugaverðum
greinum um heilsusamlegan lífsstíl,
girnilegum uppskriftum og auglýs-
ingum á heilsuvörum. „Þar er hægt
að finna út hvaða vörur eru á tilboði
og bendum við sérstaklega á app-
dagatalið fremst í blaðinu þar sem
fram kemur hvaða vörur verða á
appslætti hvern dag fyrir sig,“ segir
Ingibjörg.
Meðal viðmælenda eru Ómar

Ingi Magnússon, landsliðsmaður í
handbolta og Íþróttamaður ársins,
Kristjana Steingrímsdóttir, heilsu-
kokkur, Ragga nagli, sálfræðingur,
Anton Sveinn McKee, sundmaður,
og Guðlaug Edda Hannesdóttir, þrí-
þrautakona. Auk þeirra eru ýmsir
aðrir íþróttakappar, þjálfarar, mat-
gæðingar og sérfræðingar um nær-
ingarefni teknir tali. Í blaðinu er
einnig gnægð girnilegra uppskrifta.
„Við hvetjum viðskiptavini til að

kynna sér blaðið og skipuleggja inn-
kaupin á Heilsu- og lífsstílsdögum
vel,“ segir Ingibjörg. „Tökum glöð
á móti nýju ári og njótum alls þess
besta sem lífið hefur upp á að bjóða!“

Alvarlegagengið framhjá einuaf
flaggskipumReykjanesbæjar
Guðbergur Ingólfur Reyn-
isson segir í bókun sem hann
lagði fram á fundi umhverfis-
og skipulagsráðs að alvarlega
sé gengið fram hjá einu af
flaggskipum Reykjanesbæjar,
íþróttum, í drögum að mark-
aðsstefnu Reykjanesbæjar.
Á fundi umhverfis- og skipulags-

ráðs Reykjanesbæjar var tekin fyrir
ósk menningar- og atvinnuráðs um
umsögn við drög að markaðsstefnu
Reykjanesbæjar.
„Í drögum að markaðsstefnu

Reykjanesbæjar eru settar fram
„Stoðir sem eru settar í fókus“ en
þær eru þrjár samkvæmt framlagðri
tillögu: Skapandi greinar (menningin,
söfnin, skapandi íbúar og skólarnir),
Nýsköpun og Náttúran.
Okkur í Sjálfstæðisflokknum

finnst sérstakt að þrátt fyrir að

á öðrum stað í stefnunni
sé rætt um íþróttabæinn
Reykjanesbæ sé ekki orð
um íþróttir sem meginstoð
sveitarfélagsins.
Í stefnunni segir að þessar

stoðir séu settar fram annars
vegar byggðar á styrkleikum

bæjarfélagsins og hins vegar á þeim
þáttum sem teljast mikilvægastir
til að efla ímynd bæjarins, eins og
stendur í stefnunni.
Okkur í Sjálfstæðisflokki finnst al-

varlega gengið fram hjá einu af flagg-
skipum Reykjanesbæjar, íþróttum, í
þessum drögum.“
Umhverfis- og skipulagsráð lýsti á

fundinum yfir ánægju með drög að
markaðsstefnu Reykjanesbæjar sem
er vel undirbyggð, ítarleg og getur
nýst semmikilvægt tæki til ímyndar-
styrkingar fyrir sveitarfélagið.

Hvatt til þátttöku í Lífshlaupinu
Lýðheilsuráð Reykjanesbæjar
skorar á íbúa, stofnanir og fyrir-
tæki að vera með í Lífshlaupinu
2023, sem hefst 1. febrúar næst-
komandi.
Kynning á verkefninu og

skráning fara fram á slóðinni
lifshlaupid.is og eru bæjarbúar
hvattir til að taka þátt og fá alla
fjölskylduna með sér í verkefnið.

Þakkir frá lýðheilsuráði vegna gönguskíðabrauta
Lýðheilsuráð Reykjanesbæjar færir þakkir til þeirra sjálfboðaliða sem
stóðu að göngusporum í Leiru og Ásbrú. „Mikilvægt er þegar litið er til
framtíðar að skapa aðstöðu sem miðar að aukinni hreyfingu enda hreyf-
ingarleysi ein helsta ógn tuttugustu og fyrstu aldarinnar, einnig er mikil-
vægt að bjóða upp á sem fjölbreyttasta afþreyingu til að höfða til breiðari
hóps íbúa Reykjanesbæjar,“ segir í þökkum ráðsins.

Takmörkuð þjónusta á hluta innritunar-
borða í flugstöðinni vegna framkvæmda
Framkvæmdir við töskufæribönd aftan við innritunarborð í brottfararsal
flugstöðvarinnar á Keflavíkurflugvelli hófust í þessari viku og standa fram
í apríl. Framkvæmdirnar eru liður í endurbótum á töskuflokkunar- og inn-
ritunarkerfi í flugstöðinni sem nú standa yfir og hafa staðið yfir síðastliðin
ár. Breytingarnar munu tryggja að kerfið uppfylli þær alþjóðlegu kröfur
sem gerðar eru til þess.

Farþegar munu verða varir við
breytta starfsemi á innritunar-
borðum 25–42 í brottfararsal flug-
stöðvarinnar þegar þeir innrita sig
þar í flug en ekki verður hægt að
skila af sér töskum á þeim borðum.
Farþegum verður þá bent á að fara
á annað innritunarborð með tösk-
urnar sem verður sérstaklega tekið
frá til töskumóttöku. Farþegar eru
hvattir til að hafa það í huga fyrir
brottför að framkvæmdirnar gætu
hægt á innritun við þau borð sem
um ræðir. Önnur innritunarborð í
brottfararsalnum verða starfrækt í
óbreyttri mynd.
Upplýsingar verða á skjáum í

salnum um hvernig farþegum beri að
haga innritun við borðin og starfs-
fólk flugvallarins boðið og búið að
aðstoða fólk ef þörf er á. Þá verða
innritunarborð í einhverjum til-
vikum opnuð fyrr en vanalega og þá

munu flugfélög upplýsa farþega sína
um það.
„Breytingarnar við farangur-

skerfið er liður í heildstæðum fram-
kvæmdum í flugstöðinni á Keflavík-
urflugvelli,“ segir Maren Lind Más-
dóttir, forstöðumaður mannvirkja
og innviða hjá Isavia. „Þetta verk-
efni og önnur sem hefjast á næstu
mánuðum hafa m.a. það markmið
að bæta enn frekar upplifun farþega
á flugvellinum og efla þjónustu við
þá. Samhliða breytingum á farangur-
skerfinu hafa verið settar upp nýjar
sjálfsþjónustuleiðir, bæði fyrir inn-
ritun og afhendingu á töskum. Ég
vona því að farþegar nýti tækifærið
við þessar aðstæður og prófi sjálfs-
þjónustuleiðirnar. Fjölmörg flugfélög
bjóða nú upp á möguleikann á sjálf-
innritun og höfum við séð mikinn
mun á biðtíma farþega þegar slíkar
þjónustuleiðir eru notaðar.“
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Solla hefur verið með ljósmynda-
stofu við Iðavelli frá árinu 2004.
Þar áður var hún að Hafnargötu
90 í mörg ár en fyrstu stofuna
sína opnaði hún í Ásbergshúsinu
að Hafnargötu 26 árið 1982. Það
má segja að Solla og Víkurfréttir
hafi átt samleið á upphafsárunum.
Solla stofnaði Nýmynd árið 1982 og
Víkurfréttir ehf. voru stofnaðar ári
síðar en Nýmynd sá um alla fram-
köllun á ljósmyndum fyrir blaðið
á upphafsárunum. Auglýsingar frá
Nýmynd voru áberandi í Víkur-
fréttum á þessum árum og ávallt
mátti sjá ný og ný andlit í auglýs-
ingunum. Solla segir að samstarfið
hafi verið ánægjulegt, Víkurfréttir
fengu sína vikulegu framköllun á
svarthvítum myndum og hún gat
auglýst fyrirtækið sitt sem hún var
að koma á legg.

Aðspurð hvers vegna hún hafi
ákveðið að gerast ljósmyndari, þá
segist hún ekki vita ástæðuna. Hún
hafi sem unglingur fengið myndavél
sem heitir Diana í jólagjöf og fannst
það æði. „Þegar ég þurfti svo að
hugsa út í það hvað ég ætlaði að
verða þegar ég yrði stór varð ljós-
myndun fyrir valinu,“ segir Solla.

Hún fékk fljótlega vinnu hjá Heimi
Stígssyni, sem var ljósmyndarinn í
Keflavík. Sólveig var hjá Heimi í
ellefu ár. Hún segist hafa gaman af
fólki. Það voru alltaf ný andlit fyrir
framan myndavélina. Þá segist hún
alltaf hafa haft meira gaman af því
að vinna með svarthvítar myndir en
litmyndir.

Alltaf betra að mynda á
ljósmyndastofunni

Solla stofnaði Nýmynd 11. nóvember
1982 og fyrirtækið fagnaði því 40
ára afmæli seint á síðasta ári. Hún
segir að á fyrstu árunum hafi fjörið
verið meira, ef þannig mætti komast
að orði. Hún hafi farið víða til að taka
myndir. Henni hafi þó alltaf fundist
betra að taka myndir í stúdíóinu og
fundist hún ráða betur við verkefnin
þannig.

Ljósmyndarinn Sólveig hefur upp-
lifað miklar breytingar í sínu starfi
á þessum árum. Hún myndaði allt á
filmu en árið 2008 skipti hún yfir í
stafræna tækni. Hún gerði einnig allt
sjálf, nema að hún framkallaði ekki

litfilmur. Í myrkraherberginu gerði
hún allar prufur af filmum og allar
stækkanir á myndum.

Og núna ertu bara að pakka
saman?

„Já, núna er ég að hætta. Það er
komin hálf öld, er það ekki bara
ágætt?,“ spyr Solla á móti.

Á veggjum ljósmyndastofunnar
eru ýmsar myndir úr myndatökum
Sólveigar í gegnum áratugina. Hún
er spurð að því hvað sé erfiðast,
hvort fjölskyldumyndir séu erfiðari
en einstaklingsmyndir. Hún segir að
fyrst og fremst sé gaman að mynda
fólk. Það sé ekki kennt í ljósmynd-
anáminu að fá fólk til að brosa og
hver hafi sína aðferð til þess. Solla
hafi ekki notast við broshjálpartæki
eins og lærifaðir hennar, Heimir
Stígsson. Hann var með gervitennur
sem hann skellti á fingurnar til að fá
bros á andlit fólks.

Uppvaxtarárin mynduð á síma
og myndir ekki varðveittar

Það hafa orðið miklar breytingar í
áranna rás. Hér áður fyrr mættu öll
fermingarbörn í fermingarmynda-
töku og það sama átti við um brúð-
kaupsmyndir. Nú er miklu meira um
að fólk sé bara að smella af þessum
myndum á símana sína, sem taka
orðið stórfínar myndir. Foreldrar
mynda líka uppvaxtarár barnanna
sinna á símana en gæta svo ekki að
því að varðveita myndirnar. Solla
segir að hún hafi myndað fjölmargar
fjölskyldur árum saman og á tíma-
mótum í fjölskyldum. Það séu mikil-
vægar minningar að eiga.

Vinnan sem Solla vann áður í
myrkraherberginu við ljósmynda-
stækkarann er núna unnin í tölvunni.
Það er mikil breyting á vinnuháttum
en mikill misskilningur að tölvuvinna
sé eitthvað fljótlegri. Solla sagði það
drjúgt að fara í gegnum allar mynd-
irnar, velja þær bestu og vinna þær
fyrir útprentun.

„Í dag eru myndir lagaðar í tölvu
og auðvelt að fjarlægja bólur og
þess háttar. Þegar unnið var með
myndir á pappír voru blýantar,
sköfur og lakk á spraybrúsum þau
verkfæri sem notuð voru við mynd-
vinnsluna,“ segir hún og tekur undir
að stafræna byltingin sé mögnuð.

Sýslumaður tekur passamyndir

Þá varð mikil breyting á högum ljós-
myndara fyrir nokkrum árum þegar

sýslumannsembættin fóru sjálf að
taka myndir í vegabréf og ökuskír-
teini. Ljósmyndarar eru þó ennþá
að bjóða uppá passamyndatöku því
ennþá þarf myndir í ýmis skírteini og
aðgangskort. Þá fá ljósmyndararnir
í dag ennþá til sín í myndatöku ein-
staklinga sem starfsfólk sýslumanns
ræður ekki við að mynda, s.s. börn
sem eiga erfitt með að stilla sér upp
í myndabás sýslumannsins og fara að
þeim fyrirmælum sem þar eru gefin.

Á árum áður kom það oft í hlut
Sollu að bjarga myndatöku í bráða-
birgðavegabréf sem gefin voru út hjá
sýslumanni. Talsvert var um það á
sínum tíma en slík vegabréf eru ekki
gefin út lengur. Þá kom fulltrúi sýslu-
manns með einstaklingum í mynda-
töku og þessu var reddað.

Þegar þú horfið aftur í tímann, er
þá eitthvað eftirminnilegt?

„Já, já. Margt og mikið.“

Hafa nýgift brúðhjón nokkuð skilið
fyrir framan myndavélina?

„Nei, það hefur ekki gerst,“ segir
Solla og hlær með blaðamanni. Hún
bætir við að það hafi þó ýmislegt
spaugilegt gerst.

„Ég hef verið að fá fólk til að
kyssast fyrir framan myndavélina.
Hingað kom eldra par með upp-
komin börn og ég er að reyna að
hafa þetta eitthvað svona yndislegt
og spyr brúðgumann hvort hann vilji
ekki kyssa hana. Hann svarar bara
um hæl með „nei“ og segist bara geta
kysst hana heima. Ég var alveg að
deyja úr hlátri yfir þessu.“

Ennþá að vinna úr myndum

Það er alls ekki auðvelt fyrir ljós-
myndarann að hætta. Þó svo Solla
é búin að loka stúdíóinu þá er hún
nnþá að vinna með myndir úr

myndatökum og fólk hefur ennþá að-
ang að henni með þær myndir sem

hún hefur tekið í gegnum tíðina, ef
það vantar myndir sem þegar hafa
verið teknar, hvort sem það eru
myndir af filmum eða úr stafrænu
afni.
Spurð hvað eigi svo að takast á

hendur nú þegar ljósmyndastofunni
hefur verið lokað, segir Solla vera
óljóst. Kannski ætli hún að fara í golf.
Það verði bara að koma í ljós.

Hætt eftir hálfa öld
sem ljósmyndari

Ljósmyndarinn
Sólveig Þórðardóttir

er að hætta sem ljós
myndari og hefur lokað

Nýmynd, ljósmyndastofu
sinni til 40 ára. Sjálf

hefur Sólveig verið ljós
myndari í fimmtíu og eitt
ár. Sjónvarpsmenn Víkur
frétta heimsóttu Sólveigu,
eða Sollu í Nýmynd, í síð
ustu viku eins og sjá mátti

í Suðurnesjamagasíni
síðasta fimmtudag.
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Hilmar Bragi Bárðarson
hilmar@vf.is

Páll Ketilsson
pket@vf.is

Sólveig Þórðardóttir í stúdíóinu sínu árið 1983 þegar ljósmyndastofan var að Hafnargötu 26.Sólveig Þórðardóttir í stúdíóinu sínu árið 1983 þegar ljósmyndastofan var að Hafnargötu 26.
Gömlu filmuvélarnar voruGömlu filmuvélarnar voru
stórar og fyrirferðarmiklar.stórar og fyrirferðarmiklar.

Vinnan í myrkraherberginu er í dag komin í tölvuna.Vinnan í myrkraherberginu er í dag komin í tölvuna.

Solla myndar litla frænku
sína í stúdíóinu við Iðavelli.
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Eigendaskipti verða hjá Bústoð nú
um mánaðamótin þegar Björgvin
Árnason, sem hefur verið versl-
unarstjóri Bústoðar síðastliðin
níu ár, kaupir rekstur verslunar
innar ásamt Elmari Geir Jónssyni
og meðfjárfestum. Seljendur eru
Róbert Svavarsson, Hafdís Gunn-
laugsdóttir og fjölskylda en þau
hjónin stofnuðu Bústoð fyrir 48
árum síðan eða árið 1975.

Húsgagnaverslunin Bústoð hefur
allt frá upphafi haft það að mark-
miði að bjóða upp á gæðavörur á
góðu verði, meðal annars frá Calia
Italia, Furnhouse og Skovby. Auk
þess nýtur gjafavörudeild Bústoðar
töluverðra vinsælda, með vörum
frá Iittala, Bitz, Zone, KARE, Spa of
Iceland, Vorhús og fleirum. Bústoð
hefur ávallt verið staðsett í Reykja-
nesbæ og er til húsa að Tjarnargötu
2, þar sem verslunin verður áfram
í rúmgóðum 1200 fm sýningarsal.
Áfram verður byggt á gömlum
grunni þó ákveðnar áherslubreyt-
ingar fylgi nýjum eigendum.

„Ég er með frábært teymi með
mér og saman viljum við sækja enn
frekar fram, bæði í heimabyggð, á

höfuðborgarsvæðinu og á lands-
byggðinni. Bústoð er rótgróið fyrir-
tæki á íslenskum húsgagnamarkaði
og til viðbótar því að vera með góð
vörumerki, þar sem við höfum getað
boðið upp á gæðavörur á góðu verði,
höfum við lagt mikla áherslu á að
sinna viðskiptavinum okkar vel. Það
er lykillinn að árangri undanfarinna
ára og við munum halda því áfram,
ásamt því sem við ætlum okkur að
breikka vöruúrvalið og vera enn
sýnilegri,“ segir Björgvin Árnason.

Róbert Svavarsson segir að þau
hjón séu stolt af því að hafa byggt
upp þetta fyrirtæki í þessi 48 ár.
„Svona gerist ekki nema að hafa frá-
bært starfsfólk sér við hlið, sem við
höfum alltaf haft og viljum við þakka
þeim fyrir samstarfið í gegnum
árin. Við þökkum viðskiptavinum
okkar um land allt fyrir viðskiptin í
þessi 48 ár. Jafnframt er það mikið
ánægjuefni að vita til þess að fyrir-
tækið verður í góðum höndum hjá
Björgvini og félögum. Fyrir þeim
vakir að hlúa áfram að Bústoð, vöru-
merkjum og starfsfólki þess, sem
veita viðskiptavinum okkar áfram
framúrskarandi þjónustu. Við Hafdís
göngum því sátt frá borði, full þakk-
lætis eftir tæplega hálfa öld í rekstri.“

Í tilefni tímamótanna var haldið
tímamótapartý í versluninni síð-

asta laugardag. Þar afhentu Róbert
og Hafdís tveimur samtökum eina
milljóna króna styrk hvoru; Parkin-
sonsamtökunum og Alzheimersam-
tökunum og tóku fulltrúar þeirra við
gjöfunum og þökkuðu fyrir hlýhug
Bústoðar hjónanna. Styrkir til sam-
takanna voru í minningu Magnúsar
Sædals, bróður Róberts.

Nýir eigendur að Bústoð
Ungir heimamenn taka við af Róberti og Hafdísi sem hætta
eftir 48 ár. Ætla að breikka vöruúrvalið og vera enn sýnilegri.

„Bústoð er rótgróið fyrirtæki á íslenskum
húsgagnamarkaði og til viðbótar því að verameð
góð vörumerki, þar sem við höfum geta boðið upp
á gæðavörur á góðu verði höfum við lagt áherslu

á að sinna viðskipatvinum okkar vel“

Tvær milljónir í styrki
Í tilefni tímamótanna afhentu Róbert og Hafdís tveimur samtökum eina milljón króna styrk, Parkinsonsam-
tökunum og Alzheimersamtökunum og tóku fulltrúar þeirra við gjöfunum og þökkuðu fyrir hlýhug Bústoðar-
hjónanna. Styrkir til samtakanna voru í minningu Magnúsar Sædals, bróður Róberts. Á myndinni eru þrjár
Vilborgar. Við hlið Hafdísar er Vilborg Gestsdóttir, ekkja Magnúsar Sædals, því næst Vilborg Jónsdóttir, for-
maður Parkinsonsamtakanna, Vilborg Gunnarsdóttir, framkvæmdastjóri Alzheimersamtakanna, og Róbert.

Fjölmargir vinir og ættingjar samfögnuðu með fráfarandi og nýjum
eigendum Bústoðar í „tímamótapartýi“ sem efnt var til í versluninni.

Bústoðarhjónin Hafdís og Róbert hafa komið lyklunum í hendur á Björgvini
Árnasyni t.v. og Elmari Geir Jónssyni. VF-myndir/pket

Páll Ketilsson
pket@vf.is
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GRINDAVÍK
SigurbjörnDaðiDagbjartsson
sigurbjorn@vf.is

„Það liggur við að fiskurinn komi beint upp úr dallinum upp í eldhús til okkar og þetta finnst ferðamann-
inum mjög spennandi,“ segir Hilmar Steinar Sigurðsson, einn eigenda veitingastaðarins Bryggjunnar
í Grindavík.

Veitingastaðurinn Bryggjan í
Grindavík hefur verið starfræktur
síðan 2009 þegar fyrrum eigendur,
bræðurnir Aðalgeir og Kristinn
Jóhannssynir, opnuðu staðinn á
neðstu hæðinni í sama húsi og þeir
voru með netagerð. Aðalrétturinn
var humarsúpa og urðu vinsældir
staðarins slíkar að fjórmenningar
sem voru í leit að nýju viðskipta-
tækifæri, keyptu staðinn árið 2018
og stækkuðu.

Hilmar er einn eigenda og fór fyrst
yfir sína sögu og hvernig kom til að
hann er einn eigenda Bryggjunnar
í dag. „Ég er fæddur og uppalinn
í Reykjavík, fór í MH og svo í við-
skiptafræði og er líka með MBA-
gráðu frá Háskóla Íslands. Ég vann
lengi hjá Stöð tvö, bæði í markaðs-
og fjármálum og vann svo í banka-
geiranum í nokkur ár, n.t. í Íslands-
banka. Á þessum tíma var búinn að
myndast skemmtilegur félagsskapur

okkar fjögurra sem eigum Bryggjuna,
Gestur Ólafur Auðunsson, reyndur
byggingarverktaki, Axel Ómarsson,
ég og Bjarne Bergman sem er frá Sví-
þjóð. Þessi sami eigendahópur hafði
átt saman fasteignafélag í Berlín
í Þýskalandi til margra ára. Síðan
vorum við að leita að viðskiptatæki-
færum í ferðaþjónustunni á Íslandi
árið 2017, sem var þá búinn að vera
í miklum blóma og við komum auga
á þennan frábæra stað, Bryggjuna.
Við höfðum mikla trú á svæðinu,

Reykjanesið, Bláa lónið, nálægðin við
flugvöllinn og ekki síst staðsetningin
við sjálfa bryggjuna. Við hugsuðum
þetta til lengri tíma, höfðum trú á
að ferðamannaiðnaðurinn ætti eftir
að aukast úti á landi. Það var líka
mjög spennandi að sjá hvað bræð-
urnir voru búnir að gera flotta hluti
á neðstu hæðinni en umsagnir aðila
á google og tripadvisor voru allar á
sömu lundina, að um einstakan stað
væri að ræða. Að sjá fræga Holly-
woodleikkonu eins og Sigourney
Weaver dásama staðinn skemmdi
ekki heldur fyrir. Þegar við fórum
að velta þessu fyrir okkur árið 2017
þá var hafin gerð heimildarmyndar
um staðinn, mynd sem fékk svo
nafnið Lobster soup. Sú mynd hefur
nánast farið sigurför um heiminn og
bara aukið hróður Bryggjunnar og
Grindavíkur auðvitað í leiðinni.“

Netagerð að hluta til
breytt í veitingastað

Alli og Krilli eins og þeir eru betur
þekktir í Grindavík, voru farnir að
spá í að stækka veitingastaðinn
vegna ásóknar. Hilmar og félagar
tóku við þeim bolta. „Bræðurnir
voru sífellt að lenda í því að þurfa
vísa gestum frá vegna plássleysis
og voru farnir að spá í að breyta
hluta salarins á efstu hæðinni sem
hafði hýst netagerð, í veitingastað.
Þetta smell passaði við okkar áform
og úr varð að við keyptum neta-
gerðahúsið og Bryggjuna af þeim.
Við fórum í miklar framkvæmdir
í salnum, skiptum nánast um allt
og upprunalega stóð til að breyta
öllum salnum í veitingastað en fljót-
lega í ferlinu kom upp þessi hug-
mynd hjá okkur og bræðrunum, að
hafa hluta salarins áfram sem neta-
gerð. Það hefur komið virkilega vel
út og vekur mikla athygli gesta, að
sjá netagerðarmennina laga trollin.
Stundum fá ferðamennirnir að kíkja
inn í netagerðina og ræða málin við
starfsmennina,“ segir Hilmar.

Ljós í myrkrinu

Fjórmenningarnir fengu afhent
snemma árs 2018 og framkvæmdir
hófust strax og reksturinn gekk
vel til að byrja með. „Við opnuðum
salinn uppi um Sjómannahelgina
2019 og það ár gekk mjög vel.
Bókunartölur fyrir næsta ár fóru

algerlega fram úr okkar björtustu
vonum en svo mætti vágestur sem
kallaði sig COVID og gerði okkur
lífið heldur betur leitt. Rekstrar-
grundvöllurinn hrundi auðvitað
og ég get ekki hrósað íslenskum
stjórnvöldum nægjanlega fyrir þau
úrræði sem boðið var upp á, ef ekki
hefði komið til þeirra þá hefðum við
varla lifað þetta af. Þetta var mjög
erfiður tími en svo fór jörð hér í
Grindavík að skjálfa og upp frá því
hófst eldgos og segja má í orðsins
fyllstu merkingu að það hafi verið
ljós í myrkrinu. Bærinn fylltist af
túristum svo traffíkin hjá okkur
jókst mjög mikið. COVID kom svo
auðvitað aftur en þetta skipti okkur
miklu máli. Jörð byrjaði svo aftur að
skjálfa í fyrra og aftur kom eldgos og
þetta gerði ekkert annað en styrkja
Reykjanesið sem vinsælan áfanga-
stað ferðamanna. Það er bara gullni
hringurinn sem er vinsælli dagsferð
heldur en ferð á Reykjanesið. Það
eina sem vantar hér í Grindavík er
meira gistirými fyrir ferðamanninn,
hann kemur hingað að morgni og
er fram eftir degi en er svo farinn
annað þar sem hann gistir. Þess
vegna er ekki grundvöllur fyrir að
hafa opið á kvöldin, sérstaklega ekki
yfir vetrartímann svo eins og sakir
standa þá munum við halda áfram
að hafa opið frá kl. 11.00 til 19.00.”

Flottur tónleika- og ballstaður

Þegar húsið var endurbætt þá var
gert ráð fyrir möguleika á tónleika-
og ballhaldi og er hljómburðurinn í
húsinu fyrsta flokks. Er þetta eitt-
hvað sem Bryggjan ætlar að gera
meira af í framtíðinni? „Við viljum
klárlega gera meira af því að bjóða
upp á viðburði, aðstaðan hér er
fyrsta flokks. Við erum að læra hvað
virkar og hvað ekki en hér hafa verið
haldnir frábærir tónleikar, böll, brúð-
kaup og fleira, möguleikarnir eru
óþrjótandi má segja en við viljum
velja af gaumgæfni hvað við gerum.
Loksins erum við komnir með lyftu
svo okkur er ekkert að vanbúnaði.

Við erum opnir fyrir nýjum hug-
myndum og ég hvet alla til að hika
ekki við að bera undir okkar þær
pælingar sem eru í gangi. Það er
ýmislegt í pípunum á næstunni en
næsta stóra verkefni er sjálf Sjó-
mannahelgin, enginn heldur hana
betur en Grindavík. Bærinn fyllist
og þetta er alltaf okkar stærsta helgi
tekjulega séð og munum við kapp-
kosta að bjóða upp á spennandi dag-
skrá alla helgina. Munum vonandi
opna með mikilli söngskemmtun
strax á fimmtudagskvöldinu, verðum
vonandi með stórt ball á föstudags-
kvöldinu og yfir höfuð, með mikla
stemningu þessa helgi. Þetta verður
auðvitað allt saman betur auglýst
þegar nær dregur,“ segir Hilmar.

Reykjanesið að styrkjast
sem ferðamannastaður

Hvernig sér Hilmar Bryggjuna þróast
á næstu árum? „Allt Reykjanesið er
að styrkjast sem ferðamannastaður
og ekki síst Grindavík. Við sjáum
fyrir okkur mikla aukningu á næst-
unni en segja má að Grindavík sé
hálfgerð matarkista og nálægð okkar
við bryggjuna býr til ofboðslega
skemmtilega og spennandi stemn-
ingu fyrir ferðamanninn. Hann getur
verið hér úti á svölunum, horft yfir
bryggjuna og á bátana vera landa.
Það liggur við að fiskurinn komi
beint upp úr dallinum upp í eldhús
til okkar og þetta finnst ferðamann-
inum mjög spennandi. Það eru
fleiri frábærir veitingastaðir hér í
Grindavík, mikil matarmenning.
Nálægðin við hafið og bryggjuna
gerir staðinn spennandi fyrir ferða-
manninn svo Grindavík hefur allt til
brunns að bera að vera mjög vinsæll
ferðamannastaður. Auðvitað væri
gott ef það væru fleiri hótel hér en
það kemur ef eftirspurnin verður til,
það er ég sannfærður um. Við erum
mjög þakklátir Grindvíkingum fyrir
móttökurnar og hlökkum til sam-
starfsins á komandi árum, við lítum
framtíðina björtum augum,“ sagði
Hilmar að lokum.

Humarsúpa BryggjunnarHumarsúpa Bryggjunnar
á meðal tuttugu bestu rétta í heimiá meðal tuttugu bestu rétta í heimi
nCOVID á versta tíma, eldgos á besta tíma
nGrindavíkmun bara styrkjast sem ferðamannastaður

Hilmar að gæða sér á hinniHilmar að gæða sér á hinni
gómsætu humarsúpu.gómsætu humarsúpu.

Mynd tekin úr netagerðarsalnum.Mynd tekin úr netagerðarsalnum.

Hajie Flores, matreiðslumeistari
á Bryggjunni
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Ert þú 60+ og vilt starfa með okkur
í Félagi eldri borgara á Suðurnesjum?
Vetrarstarfið komið á fulla ferð ogætti

hver og einn að geta fundið eitthvað við
sitt hæfi til að létta sér lund.

Á Nesvöllum er boðið upp á ýmislegt sér til dægrastytt-
ingar svo sem:

Mánudaga kl. 13.30 Brids
Þriðjudaga kl. 13.30 Bingó
Miðvikudaga kl. 13.30 Spilavist
Fimmtudaga kl. 19.30 Bingó
Föstudaga kl. 14.00 Ýmis skemmtidagskrá.

Auk þess er boðið upp á leikhúsferðir, vor- og haustferðir
um landið og ýmislegt annað sem gleður og kætir.

Meðal annars: Glervinnslu, postulínsmálun og ýmislegt
handverk, dans, boccia, gönguhópa, billjard, sundleikfimi

og leikfimi.
Þegar aldurinn er farinn að nálgast efri ár er upplagt að
spyrja sig hvað vil ég gera og hvernig vil ég eyða mínu

ævikvöldi.
Allir þurfa félagsskap og að umgangast annað fólk.

Við í Félagi eldri borgara bjóðum þig velkomin til okkar.
Til að gerast félagi þá er best að senda póst á netfangið:

gjaldkerifebs@simnet.is
Með upplýsingum um nafn. kennitölu og heimilisfang,

eða í símanúmer hjá Sigurbjörgu í síma 782-9661.
Að lokum vil ég biðja þá sem hafa skipt um heimilisfang
að tilkynna það svo þau fái ný gögn þegar þau koma út,

á netfangið hér fyrir ofan.

Guðrún Eyjólfssóttir,
formaður Félags eldri borgara á Suðurnesjum.

Það var kátt á hjalla í Grindavík
laugardaginn 28. janúar en þá
var loksins hægt að halda þorra-
blót. Sökum ásóknar dugði gamla
íþróttahúsið ekki og því var blótið
haldið í fyrsta sinn í nýja salnum,
HS Orku-höllinni. Veislustjórn var
í öruggum höndum Gísla Einars-
sonar, Lalli töframaður sýndi listir
sínar, Sílamávarnir fluttu nokkur lög
en hljómsveitin er eingöngu skipuð
meðlimum þorrablótsnefndarinnar.
Tveir meðlima, Hávarður Gunn-
arsson og Bogi Rafn Einarsson, sáu
um fjöldasöng en rúsínan í pylus-
endanum var hið rómaða skaup-
myndband þorrablótsnefndarinnar.
Það má nánast ennþá heyra hlátra-
sköllin. Kvöldinu lauk svo með dans-
leik hinnar frábæru hljómsveitar
Stuðlabandsins og var varla þurr
þráður á neinum þegar haldið var
heim á leið að kvöldi loknu.

Hávarður Gunn-
arsson er einn
meðlima þorra-
blótsnefndarinnar.
„Það er mik i l
ánægja með blótið
sem stækkaði tals-
vert frá því að við
gátum haldið það
síðast en vonandi fengu allir miða
sem vildu fá miða. Við í nefnd-
inni slökum okkur aðeins núna en
samt, maður er strax með eyru og
augu opin fyrir nýjum sketsum en
hópurinn sem myndar nefndina
vinnur einstaklega vel saman. Við
erum orðin ansi rúteneruð í þessu
og núna förum við yfir alla þætti
blótsins, hvað gekk vel og hvað hefði
betur mátt fara,” sagði Hávarður.
Meðfylgjandi myndir tók Ingibergur
Þór Jónasson.

Há ð G

Hlátrasköllin viið myynnd nánast ennþáHlátrasköllin við myndbandinu heyrast ná
nast ennþá

H lli ið yndbandinu heyrast
Þorrablót Grindvíkinga haldið með pompi og praktÞorrablót Grindvíkinga haldið með pompi og prakt

Aukinn umferðarþungi vegna
pökkunar á eldislaxi

Umferð vöruflutningabíla og lyftara
mun aukast töluvert í kringum
vinnsluhús Vísis við Hafnargötu
18 í Grindavík næstu vikur. Vísir
hefur tekið að sér nýtt verkefni
við pökkun á eldislaxi og vegna
þess mun aukinn umferðarþungi
liggja um vinnsluhúsið. Áætlað er
að verkefnið muni taka fjórar til
sex vikur.
Vinnsluhúsið er staðsett á Hafnar-

götu 18, á milli Ránargötu og Selja-
bótar austan við saltfiskvinnslu
Vísis og gegnt slökkvistöðinni í
Grindavík. Vegfarendur eru beðnir
um að sýna aðgát og tillitssemi á
svæðinu.

Tvær milljónir í ljósmynda-
sýningu utanhúss

Bæjarráð Grindavíkur hefur sam-
þykkt að leggja til við bæjarstjórn
tveggja milljóna króna viðauka á
rekstrareininguna Viðburðardag-
skrá/menningarvika vegna ljós-
myndasýningar utanhúss. Þetta
kemur fram í nýjustu fundargerð
bæjarráðs Grindavíkur. Þar kemur
fram að sviðsstjóri frístunda- og
menningarsviðs hafi setið fundinn
undir þessum dagskrárlið og að
Helga Dís Jakobsdóttir hafi jafn-
framt vikið af fundi við umræður
og afgreiðslu málsins.

Öflugasti jarðskjálfti síðasta árs var 5,4 stig í Grindavík
Yfir 36 þúsund jarðskjálftar hafa
verið staðsettir á Íslandi árið
2022, samanborið við rúmlega 50
þúsund árið áður. Veðurstofa Ís-
lands greinir frá þessu.
Stærsti skjálftinn varð þann

31. júlí, um 2 km norðaustur af
Grindavík, og var hann sá öflugasti
sem fundist hefur í Grindavík síðan

umbrotin á Reykjanesskaga hófust
árið 2020. Sá skjálfti mældist 5,4
stig.
Fjölmargir skjálftar urðu á Reykja-

nesskaga í tengslum við kvikuinn-
skot við Fagradalsfjall í lok júlí. Í
kjölfar skjálftahrinu í lok júlí braust
út eldgos í Meradölum 3. ágúst en
gosið stóð í um þrjár vikur.

Séð yfir byggðina í Grindavík sem jarðskjálftar hafa ítrekað verið að hrista.

SigurbjörnDaðiDagbjartsson stendurvaktina
fyrirVíkurfréttir íGrindavík.

Efþúvilt koma á framfæri efni eða ertmeð
ábendingu umáhugavert efni semáerindi við
miðlaVíkurfrétta, þá endilega hafðu samband

í gegnumpóstfangið sigurbjorn@vf.is
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Bæjarstjórn Sveitarfélagsins Voga
hefur samþykkt samhljóða, með
öllum atkvæðum, bókun þar sem
bæjarstjórn óskar eftir því að fyrir-
tækið Linde Gas ehf. geri grein
fyrir því hvernig það sjái fyrir sér
að starfsemi fyrirtækisins muni
þróast til framtíðar í Vogum. Þetta
er gert í framhaldi af umsókn fyrir-
tækisins um að koma fyrir fjórum
nýjum tönkum á lóð fyrirtækisins
við Heiðarholt 5 í Vogum og um
afnot af samliggjandi lóð. Skipu-
lagsnefnd Sveitarfélagsins Voga
ákvað að vísa málefnum Linde
Gas ehf. til bæjarstjórnar þar sem
ljóst væri að fyrirtækið væri ekki
að standa við viljayfirlýsingu um
uppbyggingu í Vogum.

„Samkvæmt gildandi deiliskipulagi
fyrir iðnaðarsvæðið við Vogabraut
er svæðið ætlað til iðnaðarstarf-
semi og skilgreindar lóðir innan
svæðisins ætlaðar til uppbyggingar

iðnaðarhúsnæðis. Ekki hefur staðið
til að úthluta lóðum á svæðinu til
geymslu lausafjármuna eins og um-
sækjandi ráðgerir. Bæjarstjórn synjar
því beiðni Linde Gas ehf. um að fá
lóðinni Heiðarholt 3 úthlutað í þeim
tilgangi,“ segir m.a. í bókuninni sem
samþykkt var samhljóða í bæjar-
stjórn í síðustu viku.

Þá segir einnig í bókun bæjar-
stjórnar: „Vísar bæjarstjórn erindinu
að öðru leyti aftur til skipulags-
nefndar og felur henni að óska eftir
frekari upplýsingum frá umsækjanda
um fyrirhugaða stækkun verksmiðj-
unnar og möguleg áhrif hennar m.a.
á ásýnd svæðisins, hljóðvist og
umferð þungaflutninga. Þá óskar
bæjarstjórn eftir því að fyrirtækið
geri grein fyrir því hvernig það sjái
fyrir sér að starfsemi Linde Gas ehf.
muni þróast til framtíðar í Vogum
og hvort fyrirliggjandi umsókn um
stækkun breyti einhverju um þá

ákvörðun fyrirtækisins að falla frá
fyrri áformum sem lýst er í viljayfir-
lýsingu þeirri sem fyrirtækið lagði
fram og undirritaði samhliða um-
sókn þess um úthlutun lóðarinnar
að Heiðarholti 5 árið 2016. Í þeirri
viljayfirlýsingu kom fram að myndu
fyrirætlanir fyrirtækisins um upp-
byggingu súrefnis- og köfnunarefnis-
verksmiðju í Vogum ganga eftir þá
stæði til að flytja aðra starfsemi
fyrirtækisins á aðliggjandi lóðir
þannig að starfsemi þess færi að
mestu eða öllu leyti fram þar með
tilheyrandi fjölda starfa og beins og
óbeins ávinnings fyrir bæjarsjóð og
samfélagið í Vogum.“

Bæjarstjórn Sveitarfélagsins
Voga tekur undir bókun bæjar-
ráðs og fagnar því að tekist hafi
samningar við Grocery Market
ehf. um rekstur matvöruversl-
unar í Vogum um leið og við
óskar nýjum rekstraraðilum góðs
gengis. Tillaga að bókun þess
efnis var samþykkt samhljóða
með sjö atkvæðum.

Eins og greint var frá í síðasta
blaði hefur sveitarfélagið gert
samning við fyrirtækið Grocery
Store ehf. um leigu á verslunarrými
í Iðndal 2 en þar hyggst fyrirtækið
hefja rekstur matvöruverslunar.

Eigendur Grocery Store ehf.
hafa yfir tíu ára reynslu af rekstri
matvöruverslana og reka fimm
matvöruverslanir á höfuðborgar-
svæðinu og eina á Akranesi. Stefnt
er að opnun verslunarinnar í febrú-

armánuði. Opnunartími verður frá
klukkan 11 til 19 mánudag til laugar-
dags og 11–17 á sunnudögum.

Á vef sveitarfélagsins segir að
ekki er búið að ákveða nafn á hina
nýju verslun og ætla rekstraraðil-
arnir að efna til nafnasamkeppni.
Nafnasamkeppnin er öllum opin
og íbúar eru hvattir til að taka þátt.

Frestur til að skila inn tillögum
að nafni er til og með 14. febrúar
næstkomandi og skulu þær berast
á netfangið mary.weryszko@gmail.
com

Í verðlaun fyrir bestu hug-
myndina er 50 þúsund króna gjafa-
bréf í nýju versluninni.

Reykjanesbær lýsir ánægju með metnaðarfulla upp-
byggingu í nágrannasveitarfélaginu Vogum og gerir
engar efnislegar athugasemdir við skipulagslýsingu
Sveitarfélagsins Voga sem óskaði umsagnar vegna
skipulagslýsinga íbúðarbyggða ofan við Dali, austan
núverandi byggðar.

Viðfangsefni deiliskipulagsins er m.a. að skipuleggja
lágreista íbúðarbyggð með um 250 íbúðum í sérbýlis-
húsum. Gert er ráð fyrir að aðkoma akandi verði frá
Vogavegi og Iðndal. Lögð verður áhersla á að lóðir og
byggingar falli sem best að landslagi og verða skilmálar
settir varðandi slíkt í deiliskipulagi.

Íbúðarbyggð norðan núverandi byggðar í Grænuborg.
Viðfangsefni deiliskipulagsins er m.a. að skipuleggja
íbúðarbyggð með um 330 íbúðum í sérbýlishúsum og
fjölbýlishúsum. Gert er ráð fyrir að einbýlishús og parhús
á einni hæð verði vestast á svæðinu, næst ströndinni, en

þar fyrir ofan komi lítil fjölbýlishús eða raðhús á tveimur
hæðum. Stærri og hærri fjölbýlishús (allt að fjórar
hæðir) verða við norðurjaðar svæðisins næst Vatns-
leysustrandarvegi. Dælustöð fráveitu verður vestan og
neðan byggðarinnar. Lögð verður áhersla á að lóðir og
byggingar falli sem best að landslagi og verða skilmálar
settir varðandi slíkt í deiliskipulagi.

Almannavarnaástand skapaðist í
Suðurnesjabæ í nokkra sólarhringa
þar sem sveitarfélagið var nánast
einangrað vegna ófærðar í allar
áttir. Þetta kemur fram í minnis-
blaði bæjarstjóra og deildarstjóra
á skipulags- og umhverfissviði,
sem tekið var fyrir á síðasta fundi
bæjarráðs Suðurnesjabæjar.

Í afgreiðslu bæjarráðs eru greinar-
góðar upplýsingar um málið þakk-
aðar og tekur bæjarráð undir það
sem fram kemur að skapast hafi al-
mannavarnaástand í nokkra sólar-

hringa sem umfjöllunin nær yfir
þar sem sveitarfélagið var nánast
einangrað vegna ófærðar í allar áttir.
Bæjarráð leggur áherslu á og óskar
eftir því að Almannavarnanefnd
Suðurnesja utan Grindavíkur taki
þetta mál til umfjöllunar.

Bæjarráð Suðurnesjabæjar leggur
mikla áherslu á að verulega þurfi
að bæta upplýsingamiðlun Kölku
til íbúa Suðurnesjabæjar um fram-
kvæmd og þjónustu við sorphirðu
í sveitarfélaginu.

Bæjarráð kallaði eftir greinargerð
framkvæmdastjóra Kölku vegna
söfnunar úrgangs í desember 2022
og janúar 2023 og var greinargerðin
tekin fyrir á síðasta fundi bæjarráðs.

Sorphirða um jól og áramót var
jafnframt tekin fyrir á stjórnarfundi
í Kölku þann 10. janúar sl. Þar fór
framkvæmdastjórinn yfir greinar-
gerð um söfnun úrgangs um áramót
til Grindavíkurbæjar og ástandið
seinustu vikur. Stjórn átti góða um-
ræðu undir þessum dagskrárlið, segir
í fundargögnum

Stjórn Kölku lýsir yfir vonbrigðum
með þjónustu og upplýsingagjöf

við skerta þjónustu Terra yfir jól
og áramót og krefst svara frá verk-
takanum. Stjórn hefur jafnframt falið
framkvæmdastjóranum að óska eftir
svörum frá verktakanum.

Geri grein fyrir því hvernig Linde
Gas ehf. þróast til framtíðar í Vogum

Mynd: Verksmiðja Lines gas ehf. í Sveitarfélaginu Vogum. VF-mynd: Hilmar Bragi

VOGAR
HilmarBragi Bárðarson
hilmar@vf.is

Bjóða 50.000krónur fyrir nafn á verslun í Vogum

Metnaðarfull uppbygging í Vogum

Ófærð í allar áttir frá
Suðurnesjabæ til Almanna-
varnanefndar Suðurnesja

Bæta þarf upplýsingamiðlun
frá Kölku sem lýsir yfir von-
brigðummeð verktaka

SUÐURNESJABÆR
HilmarBragi Bárðarson
hilmar@vf.is

FIMMTUDAG KL. 19:30
HRINGBRAUTOGVF.IS

UPPBYGGING
Í HLÍÐARHVERFI
BRYGGJANGRINDAVÍK
VERDI REQUIEM 2023
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Opið bréf til Landsnets
– vegna raforkuöryggis á Suðurnesjum.
Vogum, 25. janúar 2023,
Þorvaldur Örn Árnason, líffræðingur og kennari á eftirlaunum.

Í ljósi þess rafmagnsleysis sem varð á Suðurnesjum 16. janúar síðastliðinn og umræðu í kjölfar
þess, legg ég (Þorvaldur Örn Árnason) hér spurningar spurningar fyrir stjórnendur Landsnets
og vænti skilmerkilegra svara á opinberum vettvangi sem fyrst.

Landsnet svarar spurningum um raforkuöryggi.

Suðurnesjalína 2 hefði komið í veg fyrir rafmagnsleysið að öllu leyti
Svör Steinunnar Þorsteinsdóttur, upplýsingafulltrúa Landsnets, eru skáletruð til aðgreiningar og undir hverri
spurningu.

Spurningarnar voru sendar til Landsnets og svör bárust sem birtast hér.
1. Ímatsskýrslu Landsnets segir að „Suðurnesjalína

2 myndi stórbæta orkuöryggi á Suðurnesjum“. Nú
spyr ég: Hefði orðið straumrof á Suðurnesjum 16.
jan. sl. ef sú lína hefði verið komin í gagnið? Sam-
kvæmt matsskýrslunni á Suðurnesjalína-2 að
liggja samhliða Suðurnesjalínu-1 frá Hafnarfirði að
Njarðvíkurheiði, en beygja þar til suðurs samhliða
Fitjalínu að tengivirkinu á Rauðamel í Grinda-
víkurlandi. Línunni er ekki ætlað að tengjast við
tengivirkið á Fitjum, þar sem bilunin varð. Því spyr
ég: Hefði Suðurnesjalína-2 engu að síður komið í
veg rafmagnsleysið? Hlýtur fyrirbyggjandi viðhald
á búnaði í tengivirkjum ekki að hafa þar meira að
segja, ekki síst í ljósi þess að straumleysi á Suður-
nesjum hefur oftar verið vegna bilana tengivirkja
en bilana Suðurnesjalínu? Hvert er álit Landsnets
á þessu?

„Suðurnesjalína 2 hefði komið í veg fyrir raf-
magnsleysið að öllu leyti hefði hún verið komin í
gagnið. Bilunin varð í Suðurnesjalínu 1 þar sem
hún kemur inn í tengivirkið og hafði hún ekki
áhrif á aðra tengingu við tengivirkið, sem er 132
kV lína frá Rauðamel. Sú tenging var inni þar til
virkjanir á Reykjanesi slógu út. Upphaflega stóð til
að tengja Suðurnesjalínu 2 beint við Rauðamel en
nú er áætlað að hún muni tengjast beint við nýtt
tengivirki á Njarðvíkurheiði og halda svo áfram í
Rauðamel. Ef Suðurnesjalína 2 hefði verið komin
upp samkvæmt upphaflegri áætlun þá hefði verið til
staðar önnur stöðug tenging við Fitjar frá Rauðamel,
sem hefði þá bæði tengingu við virkjanir á Reykja-
nesi sem og Hamranes um Suðurnesjalínu 2, og hefði
það komið í veg fyrir rafmagnsleysi að öllu leyti.
Ef Suðurnesjalína 2 hefði hins vegar verið komin
upp samkvæmt núverandi áætlun og tengd í Njarð-
víkurheiði, væri öryggið enn meira, þar sem að til
staðar væru þrjár 132 kV tengingar við Fitjar í stað
tveggja, ein beint frá Hamranesi um SN1 og tvær frá
Njarðvíkurheiði. Njarðvíkurheiði hefði þá þrjár inn-
komandi tengingar, tvær frá Rauðamel og eina frá
Hamranesi um Suðurnesjalínu 2. Tilkoma Suður-
nesjalínu 2 mun þannig margfalda afhendingar-
öryggið á Fitjum og hefði alltaf komið í veg fyrir
þetta rafmagnsleysi.

Hvað varðar ástandið á tengivirkinu á Fitjum,
þá er það mjög gott enda með nýrri tengivirkjum í
raforkukerfinu. Virkið er að hluta til frá árinu 1991
en hluti þess er frá árinu 2018. Endurnýjun á búnaði
frá 1991 stendur yfir af hálfu Landsnets, en tengist
þó ekki bilun þeirri sem varð í eldingarvaranum á
Suðurnesjalínu 1.“

2. Hvað hefur Landsnet gert til að auka raforkuöryggi
á Suðurnesjum með „eyjarrekstri“ raforkukerfisins
á Suðurnesjum – þ.e. að gera það auðvelt og öruggt
að nýta raforku frá gufuaflsvirkjunum í Svartsengi
og á Reykjanesi fyrir heimili, stofnanir og fyrirtæki á
Suðurnesjum, jafnvel þótt samband við landskerfið
rofni um stund?

„Búið er að bæta stýringar á orkuverum á Suður-
nesjum þannig að hægt er að keyra Suðurnes í
„eyja“keyrslu ef um stýrða útleysingu á Suðurnes-
jalínu 1 er að ræða. Það þýðir að ef notkun og fram-
leiðsla orku á Suðurnesjum eru stillt saman áður en
línan er tekin út, þá virðist „eyjan“ lifa slíkt rof frá
landskerfinu af og hefur það verið framkvæmt við
viðhald á línunni. Ef hins vegar um er að ræða fyrir-
varalausa, óstýrða útleysingu og notkun og fram-
leiðsla eru ekki í jafnvægi, þá virðist stöðugleikinn
í kerfinu á svæðinu vera það lítill að kerfið finnur
sér ekki nýtt jafnvægi og virkjanir slá út. Aðalástæða
þessa eru eðliseiginleikar jarðgufuvirkjananna á
svæðinu og ekki hefur ennþá verið hægt að laga það
með stýringum þó að slíkt hafi verið reynt.“

3. Eru stjórnendur Landsnets enn þeirrar skoðunar
að ekki dugi minna en 220 kV Suðurnesjalína til
viðbótar við þá 132 kV línu sem fyrir er? Eru þess
dæmi undanfarinn áratug að flutningsgeta núver-
andi línu hafi verið of lítil?

„Eins og komið hefur fram í kerfisáætlunum Lands-
nets er ástæða þess að Suðurnesjalína 2 verður að
vera rekin á 220 kV spennu ekki einungis vegna
krafna um aukna flutningsgetu sem vissulega eru
til staðar. Stór hluti af ástæðunni tengist stöðugleika
kerfisins en flæði á milli spennustiga í möskvuðum
kerfum er takmarkað af viðnámi í aflspennum. Þessi
tregða raforku til að flæða á milli spennustiga veldur
því að ef Suðurnes eru einungis tengd við kerfið
á höfuðborgarsvæðinu með 132 kV línum þá er til
staðar hætta á víðtæku rafmagnsleysi og kerfishruni
á Suðurnesjum og öllu höfuðborgarsvæðinu við ein-
falda bilun í 132 kV kerfinu. Þetta er óásættanleg
áhætta við rekstur kerfisins og því nauðsynlegt að
önnur tenging við Suðurnes sé á 220 kV spennu. Til
einföldunar: Til þess að forðast yfirlestun 132 kV
kerfisins á öllu suðvesturhorninu er mikilvægt að
tengja Reykjanes á öðru, stöðugra og afkastameira
spennustigi.“

4. Eru stjórnendur Landsnets þeirrar skoðunar að
meira öryggi felist í því að tengja Suðurnes og
höfuðborgarsvæðið með tveimur samliggjandi loft-
línum, heldur en með einni loftlínu og einum jarð-
streng eins og Sveitarfélagið Vogar leggur til?

„Já, sérfræðingar Landsnets og stjórnendur eru það.
Samkvæmt bestu upplýsingum sem Landsnet býr
yfir eru jarðstrengir mjög viðkvæmir fyrir höggv-
unarhreyfingum og því ekki ákjósanlegir á stöðum
þar sem líkur á jarðhræringum eru jafn miklar og
á Reykjanesi. Þessar upplýsingar byggja á gögnum
frá strengframleiðendum og sérfræðingum sem hafa
unnið að greiningu á jarðvá á svæðinu.

Jafnframt er viðgerðartími jarðstrengja langur á
meðan hægt er að gera við loftlínur á mjög stuttum
tíma. 220 kV loftlínur eru hannaðar til að þola
mikla veðuráraun frá ísingu og vindi.“

5. Nú vita þeir sem til þekkja að Suðurnesjalína-1 flytur raforku fyrst og
fremst frá Suðurnesjum (þó annað sé gefið í skyn í áðurnefndri mats-
skýrslu). Einnig er vitað að HS-Orka selur raforku m.a. til álversins á
Norðurtanga. Óttast stjórnendur Landsnets að það geti valdið teljandi
vandræðum í álverinu á Grundartanga ef raforkuflutningur þangað um
Suðurnesjalínu rofnar um stund?

„Möskvuð raforkukerfi eru þess eðlis að aflflæði um línur getur verið í
báðar áttir eftir stöðu kerfisins hverju sinni.

Annað einkenni á eðli raforkukerfa er að raforka sem fer inn á kerfið
fer alltaf stystu leið til næsta notanda, óháð viðskiptalegum forsendum
og samningum um orkusölu. Hér er átt við raffræðilega stystu leið, sem
þýðir þá leið sem hefur minnsta rafviðnámið.

Viðskiptalegur grundvöllur raforkukerfisins hér á landi sem og
annars staðar er sá að hver sem er getur selt aðilum orku inn á kerfið,
sem taka sama magn orku út af því óháð staðsetningu, að teknu tilliti
til flutningstakmarkana í kerfinu. Þetta þýðir að ólíklegt er að orka sem
framleidd er á Suðurnesjum skili sér beint til Norðuráls á Grundar-
tanga. Líklegra er að truflanir á Suðurnesjum valdi skerðingum og
truflunum fyrst og fremst á Suðurnesjum sjálfum og/eða höfuðborgar-
svæðinu, óháð því hvernig orkusölusamningar hljóða.“

6. Ef frammistöðuskýrslur eru skoðaðar, kemur í ljós að hvergi nema á
höfuðborgarsvæðinu verður sjaldnar rafmagnslaust en á Suðurnesjum.
Í öllum öðrum landshlutum er straumleysi mund tíðara og þrálátara.
Telur Landsnet það engu að síður vera forgangsmál að byggja Suður-
nesjalínu tvö? Eru endurbætur á stofnlínum í öðrum landshlutum ekki
framar í forgangsröðinni?

„Afhendingaröryggi er ekki eina ástæða þess að bygging Suðurnes-
jalínu 2 er löngu tímabær. Ekki hefur verið hægt að bæta við afhend-
ingu raforku á Suðurnesjum í langan tíma sem hefur bitnað bæði á
íbúum og atvinnulífi á svæðinu. Skv. stefnu stjórnvalda eru þrjú for-
gangssvæði sem Landsnet skal hafa í huga við uppbyggingu flutnings-
kerfisins. Eru Suðurnes eitt af þeim ásamt Vestfjörðum og Eyjafjarðar-
svæðinu. Landsnet er með í gangi og/eða áformar framkvæmdir á öllum
þessum svæðum með þann megintilgang að bæta afhendingaröryggi og
afhendingargetu, ásamt fjölmörgum öðrum framkvæmdum á landsvísu
með sama tilgang.“

Unnið að viðgerð við aðveitustöð Landsnets á Fitjum í ReykjanesbæUnnið að viðgerð við aðveitustöð Landsnets á Fitjum í Reykjanesbæ
þar sem bilunin varð sem orsakaði straumleysi á öllum Suðurnesjumþar sem bilunin varð sem orsakaði straumleysi á öllum Suðurnesjum

þann 16. janúar síðastliðinn.þann 16. janúar síðastliðinn. VF-mynd: Sigurbjörn Daði DagbjartssonVF-mynd: Sigurbjörn Daði Dagbjartsson

Ástkær faðir okkar, tengdasonur, tengdafaðir, afi
og langafi,

JÓN STEFÁNSSON
kennari,

lést á Landspítalanum 25 janúar.
Útförin fer fram frá Lindakirkju í Kópavogi fimmtudaginn 2. febrúar
kl. 15.

Steinunn Jónsdóttir Eiríkur Sveinn Tryggvason
María Jónsdóttir Tómas Árni Jónsson

María Arnlaugsdóttir
barnabörn og barnabarnabörn

Störf í boði
hjá Reykjanesbæ

Umsóknir í auglýst störf skulu berast rafrænt gegnum vef
Reykjanesbæjar. Þar eru jafnframt nánari upplýsingar um auglýst
störf. Hægt er að notast við QR kóða til að fara beint inn á vefinn

Hefur þú áhuga á að starfa við liðveislu?
Fjármála- og stjórnsýslusvið - Skjalavörður
Tjarnarsel - Leikskólakennari
Viltu starfa hjá Reykjanesbæ? Almenn umsókn
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Lengjubikarinn 2023:Lengjubikarinn 2023:

Fótboltinn hefst um helginaFótboltinn hefst um helgina

Keflvíkingar munu teflaKeflvíkingar munu tefla
fram mikið breyttu karlaliðifram mikið breyttu karlaliði

frá síðasta tímabili.frá síðasta tímabili.

Aníta Lind Daníelsdóttir erAníta Lind Daníelsdóttir er
áfram í herbúðum Keflavíkur.áfram í herbúðum Keflavíkur.

FJÓRIR ÍSLANDSMEISTARATITLAR
og fjórir Iceland Open meistaratitlar

Tvö mót fóru fram helgina 14.–15. janúar á vegum Glímusambands Ís-
lands. Á laugardeginum fór fram Icelandic Open og á sunnudeginum fór
Íslandsmótið í hryggspennu fram, eða Backhold eins og það er kallað á
erlendri tungu. Keppendur glímudeildar UMFN stóðu sig með mikilli prýði
á báðum mótunum og héldu heim hlaðnir verðlaunum.

Icelandic Open

Á Icelandic Open var keppt í þremur
aldurflokkum og sex þyngdar-
flokkum í fullorðinsflokki og fjórum
þyngdarflokkum í unglingaflokk-
unum tveimur. 64 skráningar voru
í flokkana á mótið.

14–16 ára
Helgi Þór Guðmundsson varð annar
í +68 kg flokki 14–16 ára. Mariam
Badawy sigraði -64 kg flokk en hún
sigraði í sama þyngdarflokki í aldurs-
flokknum 17–20 ára.

17–20 ára
Rinesa Sopi var þriðja í +70 kg flokki
17–20 ára og Jóhannes Pálsson var
annar í +74 kg flokki.

Fullorðinsflokkur
Í fullorðinsflokkum krækti Jóhannes
Reykdal Pálsson í þriðja sætið í +84
kg flokki og Heiðrún Fjóla Reykdal
Pálsdóttir sigraði í -75 kg flokki
en meiddist lítillega svo að hún
neyddist til að draga sig úr keppni í
öðrum flokkum.

Íslandsmótið í hryggspennu

14–16 ára
Íslandsmótið í hryggspennu fór svo
fram sunnudaginn 15. janúar. 67
skráningar voru í tíu þyngdarflokka
sem skiptust jafnt í fimm karlaflokka
og fimm kvennaflokka. Rinesa Sopi
byrjaði á því að krækja sér í silfur í
+64 kg flokki 14–16 ára stúlkna og
Helgi Þór Guðmundsson náði í þriðja
sæti í +68 kg flokki drengja.

17–20 ára
Rinesa varð einnig önnur í +70 kg
flokki 17–20ára en Mariam Badawy
gerði sér lítið fyrir og fagnaði Ís-
landsmeistaratitli í sama aldurflokki
en þyngdarflokki neðar.
Jóhannes Reykdal Pálsson varð

Íslandsmeistari í +74 kg flokki
unglinga með því að sigra fjóra mjög
sterka andstæðinga.

Fullorðinsflokkur
-84 kg flokkur
Ingólfur Rögnvaldsson varð í öðru
sæti en hann sneri aftur eftir langt
hlé. Hann sigraði tvær viðureignir en
þurfti svo að lúta í lægra haldi fyrir
Arzhzel Puillandre en þess má geta
að Ingólfur var að keppa tvo þyngd-
arflokka upp fyrir sig.

+84 kg flokkur
Jóhannes, sem er aðeins sautján ára,
varð annar í +84 kg flokki en hann
sigraði þrjár glímur áður en hann var
lagður snyrtilega af Einari Eyþórs-
syni í úrslitarimmunni en Einar er
Evrópumeistari í þessum þyngdar-
flokki.

Opinn flokkur karla
Bæði Jóhannes og Ingólfur komust í
undanúrslit í opnum flokki. Jóhannes
komst í úrstlitaglímuna um fyrsta
sætið en laut aftur í lægra haldi fyrir
Mývetningnum Einari Eyþórssyni,
Ingólfur meiddist á hendi í keppni
um þriðja sætið svo hann þurfti að
hætta keppni.

-75 kg kvenna
Heiðrún Fjóla Pálsdóttir varð Ís-
landsmeistari í -75 kg flokki kvenna
eftir að hafa sigrað Tiphaine Le Gall,
Evrópumeistara í greininni, í úrslita-
viðureigninni.

+75 kg flokkur kvenna
Heiðrún var nokkuð óheppin þegar
dregið var í þennan flokk en hún
fékk Thiphaine í fyrstu viðureign
sem varð mjög löng og tók mikið úr
Heiðrúnu. Heiðrún kláraði viður-
eignina með því að leggja Tiphaine á
leggjarbragði. Hún sigraði síðan allar
viðureignir nema úrslitaviðureignina
en hún var lögð þrívegis á sínu eigin
bragði af Leu Quilien einni af sterk-
ustu fangbragðakonum Bretóníu.

Opinn flokkur kvenna
Heiðrún lærði af mistökum sínum
í +75 kg flokknum og lagði alla sína
andstæðinga nokkuð létt enda
er hún í allsvakalegu formi þessa
stundina.
Eftir helgina hafði glímudeildin

eignast fjóra nýja Íslandsmeistara-
titla, þrjá Iceland Open meistaratitla,
átta silfurpeninga og þrjú brons.

ÍÞRÓTTIR
JóhannPáll Kristbjörnsson
johann@vf.is

Glímufólkið hlaðið verðlaunum.Glímufólkið hlaðið verðlaunum.

Jóhannes Reykdal PálssonJóhannes Reykdal Pálsson
Íslandsmeistari í +74 kgÍslandsmeistari í +74 kg

flokki unglinga.flokki unglinga.

Ingólfur Rögnvaldsson (l.t.v.) kepptiIngólfur Rögnvaldsson (l.t.v.) keppti
á ný eftir langt hlé og hafnaði í öðruá ný eftir langt hlé og hafnaði í öðru
sæti í -84 kg flokki fullorðinna.sæti í -84 kg flokki fullorðinna.

Heiðrún Fjóla Pálsdóttir (fyrir miðju) er
í allsvakalegu formi þessa stundina.

sportsport



VARAHLUTIR OG BÍLAVÖRUR
Í HÆSTA GÆÐAFLOKKI

Skoðaðu vöruúrvalið á www.bilanaust.is

Bílanaust
Hafnargötu 52,
260 Reykjanesbæ
S. 421 7510

Opið
Mán - fös 8 - 18
Lau 10 - 14

ÁttaKeflvíkingar unnu til verð-
launa í taekwondoáRIG
Átta Keflvíkingar kepptu í taekwondo á Reykjavik Int-
ernational Games (RIG) um helgina og unnu þeir allir
til verðlauna. Mótið þótti heppnast vel en dómgæsla
og umgjörð mótsins var til fyrirmyndar. Mótið var liður
í undirbúningi Keflvíkinga fyrir sterkt alþjóðlegt mót
sem fram fer í Belgíu í mars en tæplega tuttugu kepp-
endur frá Keflavík munu taka þátt í því.

Næsti viðburður hjá deildinni er bikarmót í febrúar.

Hér er árangur Keflvíkinga á mótinu:
Snorri Páll Sigurbergsson - brons
Karl Dúi Hermannsson - brons
Ylfa Vár Jóhannsdóttir - silfur
Þorsteinn Helgi Atlason - silfur
Magnús Máni Guðmundsson - silfur
Ragnar Zihan Liu - gull
Amir Maron Ninir - gull
Daníel Arnar Ragnarsson - gull

Fjöldi verðlaunaog lágmark
áNorðurlandamótunglinga
Sundfólk ÍRB náði fínumárangri á
Reykjavíkurleikunumumsíðustu helgi.

Árangurinn verður að teljast
sérstaklega góður í ljósi þess að
nærri helmingur þess sundfólks
sem skráð var til leiks lá heima í
veikindum og gat ekki keppt.

Þeir sem unnu til verðlauna voru:
Árni Þór Pálmason: Gull í 50 metra
skriðsundi í unglingaflokki.

Austéja Savickaité: Silfur í 200
metra bringusundi í unglingaflokki
og brons í 100 metra bringusundi í
unglingaflokki.

Elísabet Arnoddsdóttir: Gull
í 50 metra flugsundi í unglinga-
flokki, gull í 100 metra flugsundi
í unglingaflokki, gull í 400 metra
fjórsundi í unglingaflokki, silfur
í 200 metra fjórsundi í unglinga-
flokki og silfur í 100 metra skrið-
sundi í unglingaflokki.

Fannar Snævar Hauksson: Gull í
50 metra baksundi.

Freydís Lilja Bergþórsdóttir: Gull
í 200 metra flugsundi unglinga,
brons í 200 metra fjórsundi ungl-
inga og brons í 200 metra baksundi
unglinga.

Guðmundur Leo Rafnsson: Gull í
200 metra baksundi og silfur í 100
metra baksundi.

Ástrós Lovísa Hauksdóttir:
Náði lágmörkum á NÆM (Norður-
landamót unglinga) í 100 metra
baksundi.

Þorsteinn Helgi og Amir Maron.Þorsteinn Helgi og Amir Maron.

Magnús Máni og Ragnar Zihan.Magnús Máni og Ragnar Zihan.

Elísabet Arnoddsdóttir vann þrennElísabet Arnoddsdóttir vann þrenn
gull- og tvenn silfurverðlaun.gull- og tvenn silfurverðlaun.

Árni Þór.Árni Þór.

Austéja Savickaité.Austéja Savickaité.

Snorri Páll og Karl Dúi.Snorri Páll og Karl Dúi. Ylfa Vár.Ylfa Vár. Daníel Arnar.Daníel Arnar.

Sara Rún, Anna Ingunn og Ísabella Ósk valdar
Benedikt Guðmundsson, landsliðs-
þjálfari kvenna í körfuknattleik,
hefur valið liðið sitt fyrir síðustu
tvo leikina í undankeppni Euro-
Basket Women´s 2023 sem fara
fram núna í febrúar og eru þrír leik-
menn af Suðurnesjum í hópnum að
þessu sinni.

Leikið verður nú í febrúar, heima
og að heiman, og þar með klárast
þessi undankeppni. Mótherjar Ís-
lands í riðlinum eru Spánn, Ung-
verjaland og Rúmenía. Ísland hefur
leikið gegn Rúmeníu tvisvar og Ung-
verjalandi hér heima í nóvember
2022, fyrir rúmu ári síðan. Ísland
náði í einn sigur, í leiknum í nóv-
ember síðastliðinum á heimavelli
gegn Rúmeníu og hafði að auki inn-
byrðissigur eftir tvo leiki.

Leikir í febrúar verða gegn Ung-
verjalandi og Spáni. Fyrst verður
leikið á útivelli gegn Ungverjalandi
þann 9. febrúar í Miskolc og svo hér
heima gegn Spáni í seinni leiknum.
Heimaleikurinn fer fram í Laugar-
dalshöll sunnudaginn 12. febrúar kl.
19:45 og verður í beinni á RÚV2.

Gengið framhjá Huldu Björk
og Birnu Valgerði í valinu?

Í Subway Körfuboltakvöldi var
landsliðsvalið rætt og sérfræðingum
fannst að gengið hafi verið framhjá
Grindvíkingnum Huldu Björk Ólafs-
dóttur í valinu. Ólöf Helga Pálsdóttir
(fyrrverandi þjálfari Grindvíkinga)
benti á að hún væri með mun hærra
meðaltal en Emma Sóldís Svan Hjör-

dísardóttir og er miklu betri varnar-
maður. „Hún er alltaf að dekka bestu
sóknarmennina,“ sagði Ólöf Helga.

Þáttastjórnandinn, Hörður Unn-
steinsson, spurði hvort það væri
réttmætt að aðeins ein úr toppliði
Keflavíkur væri valin en Ólöf sagðist
hafa heyrt að Birna Valgerður hafi
ekki gefið kost á sér en þá skýringu
kallði Hörður eftirá skýringu. „Þetta
er klassísk eftirá skýring því af
hverju var nafn hennar ekki á list-
anum,“ sagði Hörður þegar hann
vísaði í fréttatilkynningu KKÍ þar
sem þrír fjarverandi leikmenn voru
nafngreindir.

Birna ValgerðurBirna Valgerður
Benónýsdóttir.Benónýsdóttir.

Hulda Björk Ólafsdóttir.Hulda Björk Ólafsdóttir.
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Mundi
Var þetta ekki bara

þorrahvalur á Stakksfirði?
Orðinn örlítið súr ...

Áhöfn sjómælingaskipsins Baldurs losaði dauðan hval á Stakksfirði í síðustu viku sem flækst hafði
í botnföstu tógi sem talið er líklegt að sé hluti af kræklingaræktunarbúnaði. Stjórnstöð Landhelgis-
gæslunnar barst tilkynning um hvalinn og sendi Baldur í verkefnið.

Hræið var orðið uppblásið og gat
valdið hættu fyrir sjófarendur því
það var í miðri leið milli Njarðvíkur
og Hafnarfjarðar. Siglingaleiðin á

milli þessara hafna lá í gegnum þetta
svæði en síðan var hluta af því út-
hlutað undir kræklingaeldi.

Áhöfn sjómælingaskipsins Baldurs
var kölluð út og beðin um að halda
á staðinn til að losa hvalinn og koma
honum út fyrir Stakksfjörð. Áhöfn-
inni gekk vel að losa hræið en í ljós
kom að á svæðinu er búnaður, tóg
og línur sem hvalir, selir og önnur
sjávarspendýr geta hæglega fest í
auk þess sem hætta er á að skip og
bátar flæki búnaðinn í skrúfuna.

Búnaðurinn virtist ekki lengur
vera í notkun. Þegar áhöfn Baldurs
hafði lokið við að losa hvalinn var
hann tekinn í tog og haldið með
hann út fyrir sjávarfallastrauma og
honum sleppt á rek um fimmtán sjó-
mílum norðvestur af Garðskaga.
Nokkrir hvalir hafa haldið til á

Stakksfirði, skammt undan landi við
Keflavíkurhöfn undanfarna daga.
Um er að ræða sex til átta hnúfu-
baka sem eru í tveimur eða þremur
hópum og virðast vera þarna í æti.

Losuðu dauðan hval sem festistLosuðu dauðan hval sem festist
í botnföstu tógi á Stakksfirðií botnföstu tógi á Stakksfirði

LO
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ÖRVAR Þ. KRISTJÁNSSON

Bæjarráð Suðurnesjabæjar lýsir miklum áhyggjum
af því öryggisleysi sem íbúar og atvinnulíf búa við og
birtist þegar rafmagnslaust varð á Suðurnesjum og
Suðurnesjabær varð síma- og netsambandslaus. Þetta
kemur fram í afgreiðslu bæjarráðs á erindi bæjarstjóra
til almannavarnanefndar vegna rafmagns- og símasam-
bandsleysis 16. janúar 2023 og minnispunktum frá
Einari Jóni Pálssyni um samskipti við Símann vegna
sambandsleysis.

Bæjarráð tekur undir erindi bæjarstjóra til Almanna-
varnanefndar Suðurnesja utan Grindavíkur um að fjallað
verði um það ástand sem upp kom út frá öryggis- og al-
mannahagsmunum. Bæjarráð bendir á að íbúar og at-
vinnulíf á Suðurnesjum geti ekki lengur sætt sig við að
ekki sé komin lausn á uppbyggingu flutningskerfis raf-
orku til Suðurnesja til að mæta aukinni eftirspurn eftir
raforku en öllu frekar til að tryggja betur afhendingar-
öryggi raforku á svæðinu.

Rafmagnsleysi óásættanlegt fyrir
íbúa og atvinnulíf á Suðurnesjum

Á Fitjum í Ytri-Njarðvík hafa
verið reist tvö fuglaskoðunarhús
sem hafa vakið athygli fyrir fal-
lega hönnun. Húsin eru hönnuð
af JeES arkitektum sem staðsettir
eru í Reykjanesbæ. Við val á stað-
setningu og hvernig húsin ættu að
snúa var leitað til Sölva Rúnars
Vignissonar, líffræðings við Þekk-
ingarsetur Suðurnesja, og Guð-
mundar Falk, fuglaljósmyndara í
Reykjanesbæ. Þá fékk verkefnið

styrk frá Framkvæmdasjóði ferða-
mannastaða árið 2022. Frá þessu
er greint á vef Reykjanesbæjar.

Markmið fuglaskoðunarhúsanna
er að skapa aðstöðu fyrir áhugafólk
til að fylgjast með og mynda það
fjölbreytta fuglalíf sem getur verið
bæði á tjörnunum og í fjörunni á
Fitjum. Þá er markmiði ekki síður
að fegra umhverfið því ásýnd Fitj-
anna breyttist töluvert með þessum
fuglahúsum.

Á vef bæjarins segir að bæjar-
yfirvöld séu einstaklega ánægð
með þessa framkvæmd sem og út-
komuna. Reykjanesbær vill einnig
þakka þeim verktökum sem komu
að verkefninu en þeir eru: Húsa-
gerðin, Smávélaleigan, Bergraf og
Nesraf. Það er von Reykjanesbæjar
að áhugafólk um fuglaskoðun sem
og aðrir kunni vel að meta þetta
framtak og eigi eftir að njóta um
ókomin ár.

Ánægjameð ný fugla-Ánægjameð ný fugla-
skoðunarhús við Fitjarskoðunarhús við Fitjar

Mynd af vef Reykjanesbæjar.

Enn af
innviðum
Reykja-
nesbæjar
Ég ritaði um það fyrr í vetur og víðar
hefur það komið fram að innviðir
Reykjanesbæjar eru nú við þolmörk.
Sú mikla fólksfjölgun sem hefur
orðið í sveitarfélaginu á síðustu
árum hefur orsakað mikla vaxtaverki
og mikilvægir innviðir eins og félags-
þjónustan, heilbrigðisþjónustan,
menntastofnanir og löggæslan hafa
verið í töluverðum vanda.
Fyrst og fremst vantar fleiri

starfsmenn, álag er mikið og að-
stöðuleysið er umtalsvert vandamál
víða. Sveitarfélagið þarf að ráðast í
miklar fjárfestingar því allt kostar
þetta peninga. Biðlistar hrannast
upp víða og sem dæmi sótti ég t.d.
mjög áhugaverðan fræðslufund í síð-
ustu viku um börn með ADHD um
úrræði og aðstoð sveitarfélaganna.
Biðlistar eftir greiningum og í raun
skortur á starfsfólki var eitthvað sem
talsvert var nefnt á þessum fundi en
þó ber að hrósa Reykjanesbæ fyrir
sitt framlag í þessum málaflokki,
það er verið að gera margt vel en
með mikilli fólksfjölgun er ljóst að
betur má ef duga skal. Starfsfólk
hefur staðið sig gríðarlega vel í
krefjandi aðstæðum en ríkisvaldið
sem hefur fjársvelt svæðið svo ára-
tugum skiptir, snýr sér í hringi og
hefur ekki rétt út þá hjálparhönd
sem þyrfti. Reykjanesbær hefur
lagt sitt á vogarskálarnar í móttöku
flóttafólks og samningur um sam-
ræmda móttöku var framlengdur
nú fyrir skemmstu. Aukið álag fylgir
eðlilega á innviði bæjarfélagsins en
þeir peningar sem ríkið lofar í þetta
verkefni duga skammt. Velferðarráð
Reykjanesbæjar hefur krafist þess
að fyrir lok árs 2023 fækki þessum
einstaklingum úr 350 niður í 150
með þeim rökum að innviðir bæjar-

félagsins séu ekki að valda þessu
eins og mál standa og fólk á mörgum
stöðum að bugast undan álagi. Auð-
vitað er álag innviða bæjarins ekki
þessu blessaða fólki um að kenna en
það gefur auga leið að það er erfitt
að hjálpa fólki á sómasamlegan hátt
þegar kerfin okkar (innviðir) ráða illa
við verkefnið. Því er mun betra að
taka á móti færri einstaklingum/fjöl-
skyldum og gera það vel. Við getum
alls ekki opnað dyrnar upp á gátt og
vonast til því að ríkið komi svo til
bjargar með fjármagn sem svo aldrei
kemur. Efla þarf alla okkar innviði en
slíkt kostar mikla peninga og tekur
sinn tíma. Á meðan þarf að sýna
skynsemi og færast ekki of mikið í
fang. Við getum aldrei hjálpað öllum
en hjálpum engum þegar innviðirnir
eru ekki til staðar.
Reykjanesbær hefur ekkert til að

skammast sín en sveitarfélagið hefur
heldur betur lagt sitt af mörkum í
þennan málaflokk og mun halda því
áfram í framtíðinni á skynsaman hátt
og láta ekki ríkið stjórna ferðinni.
Því fagna ég bókun velferðarráðs
Reykjanesbæjar og verður fróðlegt
að sjá stöðuna í lok árs 2023.

vf is
Þú finnur allar
nýjustu fréttirnar
frá Suðurnesjum á


