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Kristall
Án bragðefna

og Mexíkó límónubragð – 0,5 l

Barebells
5 tegundir – 55 g

Ben&Jerry’s ís
Caramel Brownie – 465 g

40%%

149
kr/stk

áður
249 kr

30%

279
kr/stk

áður
399 kr

33%

999
kr/stk

áður
1.499 kr

Opnunartími
Hringbraut:

Allan sólarhringinn

Opnunartími
Tjarnabraut:

08.00 - 23.30 Virka daga

FLJÓTLEGT OG GOTT!

HÁMARKAÐU
VIRÐI ÞINNAR
FASTEIGNAR

FÁÐU TILBOÐ
Í SÖLUFERL IÐ

FR Í L JÓSMYNDUN
OG FASTE IGNASAL I
SÝNIR ALLAR E IGN IR

PÁLL ÞORBJÖRNSSON
LÖGGILTUR FASTE IGNASAL I

PALL@ALLT.IS | 5605501

Ljósanótt fór vel fram. Mikill fjöldi gesta lagði leið sína á hátíðarsvæðið
enda blíðskapa veður um helgina. Ásmundur Rúnar Gylfason, aðstoðar-
yfirlögregluþjónn í almennri deild hjá lögreglunni á Suðurnesjum, segir
að lögreglan hafi sinnt nokkrum fjölda verkefna um Ljósanæturhelgina
og var með sýnilegt eftirlit en ekkert alvarlegt atvik kom upp. Vel gekk að
koma umferð frá hátíðarsvæðinu að lokinni dagskrá.
Ljósanótt 2022 er tuttugasta og fyrsta Ljósanæturhátíðin sem er haldin.

Hún var fyrst haldin árið 2000 en hátíðinni var aflýst 2020 og 2021 vegna
kórónuveirufaraldurs. Það má því segja að það hafi verið orðin uppsöfnuð
spenna fyrir hátíðinni í ár og þegar veðurguðirnir lögðust á eitt að bjóða

uppá „bongóblíðu“ um helgina þá hafi metfjöldi ákveðið að taka þátt í há-
tíðarhöldunum. Það er mat manna að aldrei hafi fleiri sést á Hafnargötunni
og á hátíðarsvæðinu en tugþúsundir lögðu leið sína á hátíðina..
Í Víkurfréttum í dag er fjöldi mynda frá hátíðinni. Einnig eru myndasöfn

á vef Víkurfrétta. Í Suðurnesjamagasíni á Hringbraut og vf.is á fimmtu-
dagskvöld kl. 19:30 er fjallað um hátíðina í máli, myndum og tónum.
Myndina hér að ofan tók Ingibergur Þór Jónasson af flugeldasýningunni, þar
sem sprungu Hollywood-eldbombur úr smiðju brellumeistara Clint Eastwood,
sem var gestur í Reykjanesbæá einni af fyrstu Ljósanæturhátíðunum.

Tugþúsundir gesta á Ljósanótt 2022

Sævar 42 ár
í Færeyjum en

ávallt Keflvíkingur!

Góðir gestir teknir tali á Ljósanótt
— sjá síðu6
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FINNDU OKKUR Á FACEBOOK

DAGLEGAR FERÐIR ALLAVIRKA DAGA
S UÐURN E S - R E Y K J AV Í K

845 0900

FERÐIR Á DAG
ALLTAF PLÁSS
Í BÍLNUM

HREINSUM
RIMLAGARDÍNUR OG
MYRKVUNARGARDÍNUR

NÁNARI UPPLÝSINGAR Á ALLTHREINT.IS

Erlingur Jónsson fæddist í Móa-
koti á Vatnsleysuströnd 30.
mars 1930. Hann lést á Hlév-
angi/Hrafnistu í Reykjanesbæ
14. ágúst 2022. Útför hans fór
fram frá Keflavíkurkirkju 6.
september sl.

Foreldrar Erlings voru Guðrún
Árnadóttir, f. 10. júní 1898, d. 4.
maí 1975, og Jón Lárus Hansson,
f. 1864, d. 1941. Guðrún og Jón
slitu samvistum. Systkinahópur
Erlings var stór. Sammæðra voru
Hansína, Jón Finns, Guðný, Sigríður, Ólöf, , Guðbjörg,
Árni, og Rúnar. Öll eru systkinin nú látin. Samfeðra voru
Sigurður Júlíus, Valdimar, Hannes Jónas, Hansína Kristín,
Ögn Guðmannía, Gunnar Jón, Pétur Stefán, Þorvarður
og Guðmundur Arinbjörn sem öll eru látin.

Erlingur giftist 31. desember 1964 Svanhvíti Elsu Jó-
hannesdóttur, f. 24. nóvember 1934, d. 21. mars 2019.
Börn þeirra eru: 1) Ásgeir, f. 1. júní 1959, kona hans er
María Kristín Jónsdóttir, f. 19. mars 1963. 2) Jóhanna, f.
13. mars 1961, eiginmaður hennar er Jón Guðmar Jóns-
son, f. 2. apríl 1950, dætur þeirra eru Svanhvít Ásta, f. 6.
nóvember 1996, og Guðrún Sunna, f. 18. júní 1999.

Erlingur var lengst af barnæsku sinnar í Hafnarfirði, á
Hverfisgötu 41. Hann starfaði sem handavinnukennari í
Keflavík til fjölda ára. Listin átti ætíð hug Erlings allan
og hann vildi að allir gætu notið hæfileika sinna á því
sviði. Tilurð Baðstofunnar sem var listasmiðja í Keflavík
var afrakstur frumkvæðis hans á því sviði. Þar gat fólk
komið og sinnt sinni listsköpun og aflað sér þekkingar á
því sviði. Hann vildi auka virðingu fólks fyrir handverki
almennt.

Erlingur hafði yndi af tónlist og spilaði í hljómsveit-
um á yngri árum. Ljóðlist var ætíð stór þáttur í lífi hans.
Hann sagði oft að ljóðlistin væri æðsta form listsköpun-
ar. Hann var skáldmæltur og átti auðvelt með að setja
saman ljóð og kvæði. Á áttunda áratugnum fór Erlingur
fyrst til Noregs til að afla sér menntunar í list sinni. Hann
sneri aftur til Íslands en fór ekki svo löngu síðar aftur til
að bæta við menntun sína. Að loknu námi kenndi hann
við framhaldsskóla í Ósló og síðan við listadeild háskól-
ans í Ósló. Hann sinnti ætíð listsköpun sinni með vinnu
og að lokum starfaði hann eingöngu að listsköpun. Fjöl-

margir skúlptúrar Erlings eru á opinberum stöðum hér
á landi, í Noregi og Danmörku, bæði inni- og útilistaverk.
Flest útilistaverka hans, á einum stað, eru í Reykjanesbæ.
Erlingur var útnefndur bæjarlistamaður Keflavíkur, nú
Reykjanesbær, fyrstur manna árið 1991.

Þau Erlingur og Svanhvít hófu byggingu húss um
miðjan sjöunda áratuginn á Faxabraut 63 í Keflavík sem
þau fluttu í upp úr 1970 og áttu það hús alla tíð. Erling-
ur og Svana fluttu að lokum alkomin heim í árslok 2018.
Síðustu tvö æviárin dvaldi hann á Hrafnistu/Hlévangi á
Faxabraut 13 í Keflavík.

Kveðja frá Reykjanesbæ

Erlingur Jónsson var fæddur 30. mars 1930 í Móakoti
á Vatnsleysuströnd. Erlingur nam myndlist víða og
var um skeið m.a. nemandi og aðstoðarmaður mynd-
höggvarans Sigurjóns Ólafssonar. Hann stundaði síðar
myndlistarnám í Noregi, namm.a. við Kennaraháskólann
í Telemark og Kennaraháskólann í Notodden.

Erlingur var fyrsti listamaðurinn sem fékk heiðurs-
nafnbótina Listamaður Keflavíkur árið 1991. Af því til-
efni gerði hann listaverkið „Hvorki fugl né fiskur“ sem
stendur í skrúðgarði Reykjanesbæjar. Á stöpul þess hafa
síðan nöfn þeirra sem fetað hafa í fótspor Erlings sem
bæjarlistamenn verið rituð.

Það má með sanni segja að Erlingur hafi sett mark
sitt á Reykjanesbæ en fjölda útilistaverka eftir hann er
að finna víðsvegar um bæinn. Um árabil hafa sérstök
Erlingskvöld verið haldin árlega í Bókasafni Reykjanes-
bæjar þar sem framlags Erlings til menningarlífs bæjarins
er minnst. Auk þess má sjá höggmyndir hans víða á Ís-
landi og í Noregi.

Erlingur kenndi um árabil handmennt og myndlist
við Gagnfræðaskóla Keflavíkur og var frumkvöðull að
stofnun „Baðstofunnar“ sem reyndist mikilvægur þáttur í
menningar- og myndlistarlífi Keflavíkur og síðar Reykja-
nesbæjar.

Erlingur hafði mikil áhrif á marga nemendur og sam-
tímamenn sína og á kveðjustund eru honum þökkuð
vel unnin störf og framlag sitt til eflingar menningarlífs í
þágu samfélagsins. Fjölskyldu og vinum færum við inni-
legar samúðarkveðjur.

Kjartan Már Kjartansson, bæjarstjóri.

Erlingur Jónsson látinn

Samkaup hafa lækkað verð á yfir
400 vörunúmerum undir vöru-
merkjum Änglamark og lágvöru-
merkinu X-tra í öllum verslunum
sínum og bjóða viðskiptavinum
upp á sambærilegt verð eða lægra
en það var í upphafi árs. Um ræðir
10% verðlækkun á vörunúmer-
unum sem þegar hefur tekið gildi
og kemur til með að haldast a.m.k.
óbreytt fram til áramóta. Með
þessum lækkunum er markmiðið
að sporna gegn áhrifum verðbólgu
á dagleg innkaup landsmanna.

„Við hjá Samkaupum höfum lagt
allt kapp á að berjast gegn hækk-
unum á vöruverði og tekist að
halda hækkunum í lágmarki til að
mynda með innflutningi á vöru-
merkjum eins og Änglamark og
X-tra. Þetta þýðir að verðlækkan-
irnar sem tóku gildi á mánudaginn
eru verulegar. Við bjóðum við-
skiptavinum okkar því sama verð
eða lægra en það var í upphafi árs.
Við höfum verið að fá gríðarlegar
verðhækkanir til okkar frá fram-
leiðendum hér heima og birgjum,
margar teljum við óþarfar og að
okkar mati hefur verið of auðvelt
fyrir þessa aðila að velta öllum
hækkunum út í verðið. Það skrifast
á litla samkeppni, sterka stöðu fárra
stórra birgja og verndartolla á ís-
lenskri framleiðslu, t.a.m. á mjólk
og kjöti,” segir Gunnar Egill Sig-
urðsson, forstjóri Samkaupa.

Ítrekað kallað eftir viðbrögðum
frá birgjum og samstarfsaðilum

Síðastliðið haust sendi Samkaup
frá sér bréf á alla sína birgja og
samstarfsaðila þar sem kallað var
eftir samstarfi til að spyrna gegn
hækkunum í vöruverði án nokk-
urra undirtekta. Í lok sumars sendi

félagið aftur bréf á tíu stærstu
birgja Samkaupa þar sem óskað
var eftir 5% verðlækkun til ára-
móta sem þá gætu skilað sér
beint til viðskiptavina, með tilliti
til þess að heimsmarkaðsverð fer
lækkandi og sömuleiðis stór hluti
þeirra vara sem Samkaup flytur
inn til landsins, einnig án nokkurs
árangurs.

„Við furðum okkur á þessu og
ekki síður á aðgerðaleysi hins opin-
bera, óbreyttum álögum á bensíni
og að ekki sé afnuminn virðisauki
á lykildagvöru, til að mynda á
bleium og barnamat til að koma til
móts við ungar barnafjölskyldur.
Við fögnum þeim sem hafa tekið
af skarið og fryst eða lækkað verð
og höldum áfram að kalla eftir við-
brögðum birgja, framleiðenda og
ekki síður hins opinbera,” segir
Gunnar Egill.

Samkaup reka yfir sextíu versl-
anir sem staðsettar eru víðsvegar
um landið undir vörumerkjunum
Nettó, Krambúðin, Kjörbúðin og
Iceland.

Samkaup lækka verð af
yfir 400 vörunúmerum

Gunnar Egill Sigurðsson,
forstjóri Samkaupa.

Frá útför Erlings frá Keflavíkurkirkju á þriðjudag. VF-mynd: Hilmar Bragi

Flugatvik sem varð
á Keflavíkurflug-
velli kl. 15:54 á mið-
vikudag í síðustu
viku er komið á borð
rannsóknarnefndar
samgöngus lysa .
Þetta staðfestir
Guðjón Helgason,
upplýsingafulltrúi Isavia, í samtali
við Víkurfréttir. Atvikið verður
einnig rannsakað hjá Isavia sam-
kvæmt verkferlum.

Ekki fást nánari upplýsingar
um atvikið frá Isavia en Guðni
Sigurðsson, upplýsingafulltrúi
Icelandair, staðfesti í samtali við
Víkurfréttir að atvik hafi orðið á
Keflavíkurflugvelli.

Flugvél Icelandair sem var að
koma frá Munchen í Þýskalandi
um miðjan dag sl. miðvikudag
þurfti að hætta við lendingu á

Keflavíkurflugvelli
vegna þess að önnur
vél frá Icelandair var
á flugbrautinni. Vélin
tók aukahring og lenti
skömmu síðar.

Flugvélin TF-ICB,
Boeing 737 MAX-9
að koma frá Munchen

í Þýskalandi, var að koma inn til
lendingar úr norðri og var í um
425 feta hæð, samkvæmt Flig-
htradar24, þegar hætt var við
lendingu og tekin hægri beygja.
Vélin kom svo tæpum stundar-
fjórðungi síðar inn til lendingar úr
austri. Á sama augnabliki og vélin
frá Munchen tók fráflugið og var
TF-FIA, Boeing 757 á leið til Mílan
á Ítalíu, að hefja flugtak úr norðri
til suðurs. Veðuraðstæður voru
ekki góðar á þessum tímapunkti
og vindátt að snúa sér.

Flugatvik til rannsóknar

Mikið tjón varð þegar eldur kom
upp í íbúð í fjölbýlishúsi við Græ-
násbraut á Ásbrú í Reykjanesbæ
á mánudagsmorgun. Útkall barst
barst Brunavörnum Suðurnesja
laust eftir klukkan níu og var fjöl-
mennt björgunarlið sent á vettvang.

Reykkafarar voru þegar sendir
inn í íbúðina en ekki var ljós á þeirri
stundu hvort einhver hafi verið inni
í íbúðinni. Aðgerðir slökkviliðs á
vettvangi brunans tóku um klukku-
stund en svo virðist sem eldur hafi
komið upp í eldhúsi og hafi logað þó
nokkra stund áður en slökkviliði var
gert viðvart.

Mikið tjón í
bruna á Ásbrú
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Nýttu þér vefverslun okkar
og gerðu innkaupin á netinu
Öll tilboð á Heilsudögummá finna á netto.is

Velkomin á
Heilsu- & lífsstílsdaga
Kynntu þér öll
frábæru tilboðin
í Heilsublaðinu
Fylgstu með og nálgastu
upplýsingar á netto.is
og Facebook-síðu Nettó
varðandi leiki og ofurtilboð
dagsins á Heilsudögum.

Skannaðu
QR-kóðann
og náðu
í blaðið

50%
afsláttur

Allt að

tíls

55

n

Ofurtilboð
og app-
tilboð alla
dagana

Afsláttur í formi inneignar
í Samkaupa-appinu. Sæktu
appið og safnaðu inneign.

Sigurstrangleg apptilboð
á Heilsudögum Nettó
Gerðu frábær kaup!

Föstudagur 9. september

Mangó
kg

Apple Cide hlaup
New Nordic, 60 stk.

D vítamín
BetterYou, munnúði

940kr/stk
1.879 kr/stk

1.120kr/pk
2.799 kr/pk

Ofurtilboð
Miðvikudagur 7. september

Engiferrót
kg

Magnesíum, sítrónu
Hansal, 20 stk.

Kókosmjólk
Koko, 1 l

197kr/stk
359 kr/stk

195kr/pk
389 kr/pk

Ofurtilboð
Fimmtudagur 8. september

Græn epli
kg

Acidophilus plús
Guli miðinn, 120 stk.

Lífræn kókosmjólk
Biona, 400 ml

330kr/stk
569 kr/stk

835kr/pk
1.669 kr/pk

Ofurtilboð

45%

50%

50%

42%

50%

50% 60%

50%

50%

Miðvikudagur
7. september
Apptilboð
dagsins

Kókosolía
MUNA, 500 ml

Fimmtudagur
8. september
Apptilboð
dagsins

Candéa
Bio-Kult, 60 hylki

Föstudagur
9. september
Apptilboð
dagsins

Spænsk ólífuolía
Änglamark, 500 ml

50%
500 kr. inneign

í appinu

Appsláttur: 50%
1.450 kr. inneign

í appinu

Appsláttur:

50%
600 kr. inneign

í appinu

Appsláttur:



Rétturinn
Ljúffengur
heimilismatur
í hádeginu

Opið:
11-13:30
alla virka daga

Bílaviðgerðir
Smurþjónusta

Varahlutir

Brekkustíg 38 - 260 Njarðvík

sími 421 7979
www.bilarogpartar.is

á timarit.is

TJÓNASKOÐUN
BÍLAMÁLUN OG RÉTTINGAR
BÍLRÚÐUSKIPTI/VIÐGERÐIR

INNSTILLING Á ÖRYGGISBÚNAÐI
MYNDAVÉL OG FJARLÆGÐARRADAR

Bolafæti 3 – Njarðvík
Sími 421 4117
bilbot@simnet.is

Til Sölu á Patreksfirði
Hús til sölu 282 fm, bílskýli 13,9
fm, lóð 621 fm, byggingarár 1916.
Fasteignarmat 11.000.950,
brunabótarmat 108.000.950 kr.
Upplýsingar zossaj@gmail.com

SMÁAUGLÝSINGAR

Standandi óperu tónleikar voru í í Listasal Duus á laugardag á Ljósanótt.
Fram komu Alexandra Chernyshova, sópran söngkona, Rúnar Þór Guð-
mundsson, tenór og Helgi Már Hannesson píanóleikari.
Dagskrá var fjölbreytt og höfðaði jafnt til þeirra sem una klassískri tónlist

og þeirra sem hafa gaman af að kynnast klassískri tónlist. Flutt voru frægar
aríur eftir Gounod, Verdi, Rimskiy-Korsakov og sönglög eftir Capua og Kalda-
lóns. Í lok tónleikanna var gestum boðið að syngja með í kór Brindisi úr La
Traviata eftir Giuseppe Verdi og tókst það ótrúlega vel og voru undirtektir
góðar meðal fjölmargra tónleikagesta.

Mynd: Jón Hilmarsson.

Þann 11. ágúst hélt vélhjólaklúbb-
urinn Sleipnir MC Keflavík af stað
í fjögurra hringferð um landið á
vélhjólum til styrktar Umhyggju,
félags langveikra barna. Ferðin
heppnaðist vel og þakklætið og
gleðin leyndi sér ekki alla ferðina.
Í heildina safnaðist yfir eina milljón
króna, jafnframt er verið að selja
bíl og mun allur ágóðinn af honum
renna beint til Umhyggju.
Ferðin hófst með ferðakveðju

frá Séra Fritz þann 11. ágúst, lagt
var af stað frá Keflavík en alls voru
mótorhjólin þrjú og einn bíll sem
hófu ferðina þaðan. Á Grindavík-
urafleggjara bættist eitt hjól við en
það bilaði strax á fyrstu metrunum.
„Fall er fararheill þar sem þetta var
eina bilunin alla ferðina,“ segir Davíð
Þór Peñalver, Sleipnismaður. Eftir
að búið var að laga hjólið var förinni
heitið að Sleipni MC í Reykjavík þar
sem bættust enn og aftur við fjögur
hjól. Mótorhjólakapparnir héldu
alla leið á Akureyri með stuttum
stoppum hér og þar á leiðinni, meðal
annars á leikskóla í Borgarnesi og
alltaf bættust hjól við. Á Akureyri
tók Bílanaust vel á móti hópnum
með grillveislu í boði Kjarnafæðis.
Eftir langan dag gisti hópurinn í bú-
stað á vegum skátafélagsins á Akur-
eyri.
Á öðrum degi spiluðu Sleipnis-

menn brennó við meistaraflokk KA
í handbolta og kíktu á mótorhjóla-
safnið á Akureyri. Þaðan var farið
á leikskóla þar sem börnin fengu að
skoða hjólin hjá hópnum. Ferðin hélt
svo áfram alla leið að Eskifirði með
tilheyrandi stoppum hér og þar. „Frá
Egilsstöðum yfir á Eskifjörð fylgdi
okkur faðir langveiks stráks, sem

var þýðingavert þar sem þetta var
allt gert til styrktar félags langveikra
barna. Þriðji dagurinn byrjaði svo á
því að við hittum þann sem hjólaði
með okkur og syni hans þrjá, meðal
annars þann sem er langveikur. Þeir
höfðu mjög gaman af því að skoða
og máta öll hjólin. Pabbinn hjólaði
svo með okkur yfir á Breiðdalsvík
þar sem leiðir okkar skildu og við
héldum áfram alla leið að Höfn þar
sem við fórum í fullt af leikjum og
keppnum og gistum í íþróttahúsinu“
segir Davíð.
Síðasti dagur ferðarinnar byrjaði

snemma og má segja að veðrið hafi
sett strik í reikninginn en hópurinn
slapp vel. „Eftir komu okkar á Kirkju-
bæjarklaustri kom Suðurnesjamaður
að okkur og spyr hvort við hefðum
lent í hagléli á leiðinni, svo var ekki
og virtumst við hafa rétt sloppið
við það. Stuttu seinna sjáum við

eldingar og heyrum þrumur. Við
sluppum líka við það, okkur til
mikillar gleði,“ segir Davíð. Á þeim
vegarkafla sem eftir var frá Vík að
klúbbhúsi Sleipnis MC í Reykjavík
bættust þó nokkrir hjólarar með í
hópinn. „Á Hvolsvelli biðu okkar
nokkrir hjólarar og á Hellu biðu
okkar nokkrir hjólarar í viðbót og
sumir með farþega. Frá Hellu fóru
fimmtán hjól og á Selfossi biðu okkar
fimm hjól í viðbót. Þaðan lá leiðin
inn í Kópavog en hjá Rauðavatni
biðu okkar þrjú lögregluhjól sem
fylgdu okkur alla leið í Kópavoginn
og tryggðu að allir kæmust saman
með því að loka gatnamótum þannig
hópurinn tvístraðist ekki,“ segir
Davíð. Eftir vel heppnaða ferð eru
Sleipnismenn sáttir með góða þátt-
töku og undirtektir og þakka öllum
þeim sem lögðu sitt af mörkum.

Smáragarður ehf. hefur óskar eftir
breytingu á deiliskipulagi við um-
hverfis- og skipulagsráð Reykja-
nesbæjar á lóðinni Fitjabraut 5-7
í Reykjanesbæ, samkvæmt upp-
drætti JeES arkitekta ehf. dags.
18. júlí 2022. Heimild verði fyrir
tveggja hæða húsi á sameinuðum

lóðum nr. 5 og 7 við Fitjabraut.
Lóðin verður 23.800 m2 með nýt-
ingarhlutfall 0,29-0,38.
Umhverfis- og skipulagsráð

Reykjanesbæjar hefur samþykkt
erindið með fyrirvara um grenndar-
kynningu án athugasemda og með
þeim fyrirvara að áður en bygging-

aráform eru afgreidd verði lóðarupp-
dráttur borinn undir umhverfis- og
skipulagsráð til samþykktar.
Með umsókninni fylgja uppdrættir

og útlitsteikning að fyrirhuguðu
verslunarhúsnæði BYKO sem stefnt
er á að reisa við Fitjabraut í Njarðvík.

Fyrirhugað verslunarhús BYKO við Fitjabraut í Njarðvík.

Óska eftir breytingu á deiliskipulagi fyrir BYKO

Óperutónleikar í Listasal
Duus á Ljósanótt

Söfnuðu yfir einni milljón króna
fyrir félag langveikra barna

Meðlimir Sleipnis MC ásamt Árný Ingvarsdóttur framkvæmdastjóra
Umhyggju og Þórunni úr stjórn Umhyggju.

Á öðrum degi spiluðu SleipnismennÁ öðrum degi spiluðu Sleipnismenn
brennó við meistaraflokkbrennó við meistaraflokk
KA í handbolta og kíktu áKA í handbolta og kíktu á
mótorhjólasafnið á Akureyri.mótorhjólasafnið á Akureyri.
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LÍTTU VIÐ Í
HEILSUFARSMÆLINGU

Engin tímabókun

Við mælum blóðþrýsting, blóðfitu, blóðsykur
og ummál. Þú færð niðurstöður mælinga og
ráðgjöf sérþjálfaðs starfsmanns út frá þínum
niðurstöðum.

Þessir þættir eru mikilvægir til að meta alhliða heilbrigði
og geta verið góður mælikvarði á hvort aukin hætta sé á
að þú þróir með þér sjúkdóma s.s. hjarta- og æðasjúkdóma,
sykursýki og nýrnasjúkdóma.

Kynntu þér opnunartíma, verð og hvar hægt er að mæta
í heilsufarsmælingu á lyfja.is. Hafðu í huga að fyrir mælingar
á blóðsykri og blóðfitu er mikilvægt að koma á fastandi
maga.

Heilsa þín er okkar hjartans mál – þess vegna leggjum
við áherslu á fræðslu, gæðavörur og persónulega þjónustu.

Líttu við í Lyfju



Kvótastaðan á Suðurnesjum

Sumarið hjá íbúum Suðurnesja var
nú ekkert til þess að hrópa húrra
fyrir. Frekar kalt og blautt. Núna er
september kominn í gang og hann
bara byrjar ansi vel. Veðurblíða og
það hefur þýtt að handfærabátarnir
hafa getað sinnt ufsaveiðunum við
Eldey en ansi stór floti færabáta
hefur verið að þeim veiðum síðan
í júni og gengið mjög vel.

Þar sem september er komin
í gang þá er líka nýtt fiskveiðiári
komið í gang og við skulum aðeins
kíkja á kvótastöðu fyrirtækjanna.

Byrjum í Grindavík en þar
eru stærstu fyrirtækin og mesti
kvótinn.

Þorbjörn ehf. er með um 17.700
tonna kvóta og mest er á frysti-
togurunum Hrafni Sveinbjarnar-
syni GK og Tómasi Þorvaldssyni
GK. Miklar breytingar hafa orðið á
flota Þorbjarnar og í dag er einungis
einn línubátur sem er gerður út af
þeim og er það Valdimar GK.

Vísir ehf. er með um 13.260
tonna kvóta sem er á þremur línu-
bátum; Fjölni GK, Páli Jónssyni GK
og Sighvati GK auk þess á togar-
anum Jóhönnu Gísladóttir GK. Til
viðbótar þessu þá á Vísir ehf. tvo
krókamarkabáta, Daðey GK og
Sævík GK, og samtals er kvótinn á
þeim um 1.720 tonn, mest á Sævík
GK.

Einhamar ehf., þeir eru einungis
með kvóta í krókamarkinu og eru
með samtals um 3.250 tonna kvóta
sem deilist á þrjá línubáta, Auði Vé-
steins SU, Gísla Súrsson GK og Vé-
steins GK. Mestur kvóti er á Gísla
Súrssyni GK.

Stakkavík ehf. Þeir eiga heilan
helling af bátum enn allir eru þeir í
krókamarkskerfinu. Þeir eru skráðir
með 1.663 tonna kvóta, einungis á
Óla á Stað GK og Geirfugl GK. Þeir
eru reyndar líka með Katrínu GK,
Gulltopp GK og Hópsnes GK.

Í Sandgerði eru nú margar fisk-
verkanir en engar stórútgerðir eins
og í Grindavík. Margrét GK, sem er
skráð í Sandgerði og í eigu Nesfisks,
er með 1.409 tonna kvóta.

Nesfiskur í Garðinum er eitt af
stóru fyrirtækjunum og þeir eru
með samtals tæplega tólf þúsund
tonna kvóta sem deilist á þrjá
dragnótabáta, Benna Sæm GK,
Sigga Bjarna GK og Sigurfara GK,
togarana Pálínu Þórunni GK og
Sóley Sigurjóns GK og síðan frysti-
togarann Baldvin Njálsson GK sem
kom nýr til landsins í lok síðasta árs.

Þó þessi kvóti, tólf þúsund
tonn, hljómi ansi stór þá er hann
það í raun ekki, það verður haus-
verkur fyrir stjórnendur Nesfisks
að stjórna þessu þannig að allir
geta veitt, því að frystitogarinn
Baldvin Njálsson GK ræður við að
veiða allan þennan kvóta á einu ári.

Sem dæmi þá er togarinn núna í ár
kominn með um sex þúsund tonna
afla.

Ansi margir sjómenn hafa af
þessu þónokkrar áhyggjur að ein-
hverjir bátar verði stoppaðir af.

Í Reykjanesbæ er enginn stórút-
gerð nema Saltver ehf. sem gerir
út Erling KE en Erling KE er með
1.525 tonna kvóta.

Hólmgrímur Sigvaldason, sem
gerir út þrjá netabáta, Halldór Afa
GK, Maron GK og Grímsnes GK, er
samtals með 433 tonna kvóta og af
því er rækja um 95 tonn sem er á
Grímsnesi GK. Hólmgrímur hefur
reyndar verið að leigja mjög mikið
af kvóta og hann ásamt Bárði SH
eru stærstu sem leigja kvóta á
hverju fiskveiðiári. Um 2.000 til
2.500 tonn hvor aðili.

Allar þessar tölur miðast við
þorskígildi en í einstökum teg-
undum getur þessi tala verið
mismunandi – en eitt eiga þessi
fyrirtæki þó sameiginlegt að það er
enginn uppsjávarfiskur í þessum
tölum.

AFLAFRÉTTIR Á SUÐURNESJUM

Gísli Reynisson
gisli@aflafrettir.is

Sævar Halldórsson var þekktur einstaklingur í Keflavík fyrir nærri
hálfri öld og hélt m.a. úti um tíma verslun og viðgerðarþjónustu
á sjónvarps- og útvarpstækjum á Hafnargötu 25 ásamt Ólafi
Thorlacius Jónassyni.

„Við höfðum lært útvarpsvirkjun
hjá Einari Stefánssyni og byrjuðum
fyrst uppi á Smáratúni og svo fórum
við á Hafnargötuna. Við vorum hér
í fjögur til fimm ár og seldum plötur,
sjónvörp og útvörp og gerðum við
þau líka,“ segir Sævar. Hann segir
mikla breytingu hafa orðið á kaup-
hegðun fólks þegar kemur að raf-
tækjum og að viðgerðarstörf á þeim
séu nánast að deyja út. „Það er
nánast alveg dauð stétt rétt eins og
skósmiðurinn, það er bara hent og
keypt nýtt í dag,“ segir hann.

Þrátt fyrir það er Sævar með litla
kaffistofu í heimabænum sínum í
Færeyjum þar sem hann tekur að
sér að gera við eitt og eitt raftæki.
Verkstæðið er líka vinsæll sam-
komustaður margra þar í bæ þar sem
spjallið er tekið yfir kaffibolla. „Ég er
að gera við eitt og eitt sjónvarp og
útvarp og það koma um fimmtán til
tuttugu karlar hvern einasta morgun
í kaffi, þeir koma með kökur og ég
baka. Þetta hefur verið hefð í sirka
fimmtán ár,“ segir Sævar. Aðspurður
hvað aðal umræðan sé á kaffi-
stofunni segir hann: „Það er ýmis-
legt, daglega lífið, gamlar sögur frá
Grænlandi, sögur frá sjómennskunni
og sögur frá því þeir voru á vertíð
á Íslandi. Þá komu mjög margir frá
Suðurey til Sandgerðis og á Suður-
nesin, það er því mikil tenging þarna
á milli. Í Sandgerði eru kannski 150
manns sem hefur rætur sínar að
rekja til Suðureyjar.“

Alltaf sami neistinn í Keflavík

Sævar var staddur á Ljósanótt síð-
ustu helgi og segir hann það gaman
að sjá breytingarnar sem orðið hafa
í bænum. „Það er ótrúlegt að sjá
breytingarnar hérna, þetta er mikið
stærra, í gamla daga þekkti maður
næstum hver átti heima í öllum
húsum bæjarins. Sú tíð er liðin en
það er sami neisti og var í gamla
daga í Keflavík. Þetta er menntun-
arbær og bæjarfélagið hefur skapað
mikið fyrir ungdóminn hér og maður
sér það á sundlauginni og íþrótta-
svæðinu og öllu því sem hefur verið
gert hérna á síðustu þrjátíu árin.
Maður gat ekki látið sig dreyma um
að fá svona aðstöðu í Keflavík, miða
við gömlu sundlaugina og gamla
malarvöllinn fyrir ofan Hringbraut,“
segir Sævar og bætir við: „Síðan er
æskan svo elskuleg, ég mætti fjórum
strákum og þeir buðu mér góðan
daginn. Ég var svo ánægður að sjá
að þeir gerðu það.“

Sævar fór í árgangagönguna til
að hitta gamla skólafélaga. „Það er
alltaf sami neistinn þegar allir koma
saman aftur og gaman að hitta skóla-
félagana og skólasystkinin,“ segir
hann.

Ávallt Keflvíkingur

Sævar minnist þess þegar hann
spilaði handbolta og knattspyrnu
með Knattspyrnufélagi Keflavíkur

– segir Sævar Halldórsson en hann flutti til Suðureyjar í Færeyjum fyrir 42 árum. Kynntist færeyskri konu sinni þegar hún var að
spila handbolta hér á landi. Gerir við gömul útvörp og sjónvörp og fær karla í kaffi og spjall á verkstæðið á hverjumdegi.

AlltafKeflvíkingur

Sævar með bikar sem hann fékk fyrir frábær störf fyrir KnattspyrnufélagSævar með bikar sem hann fékk fyrir frábær störf fyrir Knattspyrnufélag
Keflavíkur, KFK, þegar hann flutti til Færeyja fyrir 42 árum.Keflavíkur, KFK, þegar hann flutti til Færeyja fyrir 42 árum. VF-myndir: Gylfi KristinssonVF-myndir: Gylfi Kristinsson

Sævar framan við radíóverkstæði sitt í Suðurey í Færeyjum.Sævar framan við radíóverkstæði sitt í Suðurey í Færeyjum. VF-myndir: Gylfi KristinssonVF-myndir: Gylfi Kristinsson
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og ferðanna sem hann fór í með
liðunum.
„Ég var mikið í KFK (Knatt-

spyrnufélagi Keflavíkur) og Siggi
Steinþórs var höfðingi hjá okkur
öllum strákunum í félaginu. Það má
segja að hann og Hafsteinn Guð-
mundsson sköpuðu handboltann og
knattspyrnuna fyrir mína kynslóð.
Siggi Steinþórs var ótrúlegur, hann
fór með okkur í ferðalög til Vest-
mannaeyja, Húsavíkur og Akur-
eyrar. Við fórum með þrjár fullar
rútur af ungu fólki,“ segir Sævar.
Kona Sævars spilaði einnig hand-
bolta en hann kynntist henni þegar
hún spilaði hér á landi. „Ég var 33
ára þegar ég hitti konuna mína, hún
var á Íslandi að spila handbolta.
Svona getur allt skeð í sambandi
við íþróttirnar,“ segir Sævar. Hann
kann vel við sig í Færeyjum og segir
færeysku þjóðina vera vinalega og
hrekklausa en honum þykir gott að
koma aftur á æskuslóðirnar. „Ég verð
alltaf Keflvíkingur þó ég sé búinn að
búa í Færeyjum í 42 ár. Ég er eins og
Rúnni Júll, alltaf Keflvíkingur,“ segir
Sævar að lokum.

Páll Ketilsson
pket@vf.is

Mættur á Ljósanótt í Reykjanesbæ.Mættur á Ljósanótt í Reykjanesbæ. VF-mynd: Páll KetilssonVF-mynd: Páll Ketilsson

Það er ótrúlegt að sjá
breytingarnar hérna,
þetta er mikið stærra,
í gamla daga þekkti
maður næstum hver
átti heima í öllum
húsum bæjarins. Sú tíð
er liðin en það er sami
neisti og var í gamla
daga í Keflavík.

Við setjum
viðskiptavininn

ávallt í fyrsta sæti

Við leitum að metnaðarfullum
einstaklingi með ríka þjónustulund

í starf þjónustufulltrúa í útibú
Landsbankans í Reykjanesbæ.

Þjónustufulltrúi í Reykjanesbæ

Nánari upplýsingar atvinna.landsbankinn.is
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Einstaklega vel heppnaðri Ljósanæturhátíð lauk á sunnudagskvöld eftir fjögurra daga viðburða-
veislu sem fram fór í blíðskaparveðri í Reykjanesbæ. Talið er að yfir 30 þúsund gestir hafi verið á
hátíðarsvæðinu á laugardagskvöld þegar hápunkti hátíðarinnar var náð með glæsilegri flugeldasýn-
ingu stórtónleikum þar sem fram komu hljómsveitirnar Flott og Vök ásamt Bubba Morthens og Birni.

Guðlaug María Lewis, verkefnastjóri
hátíðarinnar, segir að það hafi mátt
skynja mikla ánægju meðal gesta
sem virtust njóta þess einstaklega
vel að geta loks komið saman á nýjan
leik eftir þriggja ára hlé vegna sam-
komutakmarkana. Hún segir á annað
hundrað dagskrárliða hafa verið á
dagskrá hátíðarinnar og því sannar-
lega af nægu að taka fyrir gesti Ljós-
anætur. Hún segir frábært að upplifa
hvernig verslanir, skemmtistaðir og
veitingastaðir hafi tekið fullan þátt
í að bjóða upp á glæsilega dagskrá á
Ljósanótt og þá fari íbúaverkefnum
fjölgandi sem sé ánægjuleg þróun.
Guðlaug segir að hátíð eins og Ljósa-
nótt sé gríðarleg lyftistöng fyrir sam-

félagið allt og það hafi verið einkar
áberandi núna eftir þetta langa hlé
og frábært að sjá hvernig allt hafi
hreinlega lifnað við og sprungið út
þessa síðustu daga.

Fjögurra daga veisla

Hátíðin var sett á fimmtudag með
leik- og grunnskólabörnum og þann
sama dag opnuðu listsýningar um
allan bæ en á Ljósanótt hefur menn-
ingartengd áhersla verið í forgrunni.
Á föstudagskvöld var öllum gestum
hátíðarinnar boðið upp á ljúffenga ís-
lenska kjötsúpu frá Skólamat og svo
tóku við heimatónleikar í hverfum
bæjarins auk nýs íbúaverkefnis þar

sem íbúar tveggja gatna buðu upp
á glæsilega útitónleika. Gríðargóð
stemning var á þessum viðburðum
enda léku veðurguðirnir á alls oddi
og norðurljósin dönsuðu á himni í
takt við tónlistina.
Á laugardag fylltist hátíðarsvæðið

þegar þúsundir tóku þátt í árganga-
göngu á Hafnargötu sem endaði við
hátíðarsviðið þar sem Kjartan Már
Kjartansson bauð gesti velkomna
við dynjandi undirleik Stórsveitar
Suðurnesja. Gestir nutu dagsins í
einróma veðurblíðu fram á kvöld. Á
sunnudag voru sýningar enn opnar
og m.a. var boðið upp á tónleika
í Kirkjuvogskirkju í Höfnum með
Elízu Newman og Lay Low.

Þúsundir tóku þátt í LjósÞúsundir tóku þátt í Ljós
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sanóttsanótt
Fleirimyndirá vf.is
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Umhverfisviðurkenningar Reykjanesbæjar 2022 voru afhentar við upphaf
Ljósanætur á Bókasafni Reykjanesbæjar. Veittar voru viðurkenningar
fyrir fallega einkagarða, endurbyggingu á eldra gúsi, vel heppnað viðhald
á eldra húsi, umhverfislistaverk og fyrir fyrirmyndar samfélagsverkefni.

Hafdís Garðarsdóttir og Einar
Jónsson að Borgarvegi 26 í Njarðvík
fengu viðurkenningu fyrir fallegan
einkagarð. Þau fengu einnig verðlaun
fyrir 41 ári síðan fyrir fegursta garð
Njarðvíkur.

Árdís Lára Gísladóttir og Sveinn
Helgason að Svölutjörn 12 í Innri-
Njarðvík fengu viðurkenningu fyrir
fallegan einkagarð.

Reykjanes Investment ehf að
Miðtún 2 í Keflavík fékk viðurkenn-

ingu fyrir fallega endurbyggingu á
eldra húsi.

Kristín Anna Sæmundsdóttir að
Klapparstíg 9 í Keflavík fékk við-
ukenningu fyrir vel heppnað viðhald
á eldra húsi, Loftstöðum.

Art Land fékk viðurkenningu fyrir
skemmtileg umhverfislistaverk í
bænum.

Þorleifur Gunnlaugsson/Verk-
takar fékk viðurkenningu fyrir fyrir-
myndar samfélagsverkefni, Römpum
upp Reykjanesbæ.

Hafdís Garðarsdóttir og Einar Jónsson að Borgarvegi 26 í Njarðvík fengu viðurkenningu fyrir falleganHafdís Garðarsdóttir og Einar Jónsson að Borgarvegi 26 í Njarðvík fengu viðurkenningu fyrir fallegan
einkagarð. Þau fengu einnig verðlaun fyrir 41 ári síðan fyrir fegursta garð Njarðvíkur.einkagarð. Þau fengu einnig verðlaun fyrir 41 ári síðan fyrir fegursta garð Njarðvíkur.

Árdís Lára Gísladóttir og Sveinn Helgason að Svölutjörn 12 í Innri-Árdís Lára Gísladóttir og Sveinn Helgason að Svölutjörn 12 í Innri-
Njarðvík fengu viðurkenningu fyrir fallegan einkagarð.Njarðvík fengu viðurkenningu fyrir fallegan einkagarð.

Reykjanes Investment ehf að Miðtún 2 í Keflavík fékk viðurkenningu fyrir fallega endurbyggingu á eldra húsi.Reykjanes Investment ehf að Miðtún 2 í Keflavík fékk viðurkenningu fyrir fallega endurbyggingu á eldra húsi.

Kristín Anna Sæmundsdóttir að Klapparstíg 9 í Keflavík fékk viðukenningu fyrir vel heppnað viðhald á eldra húsi, Loftstöðum.Kristín Anna Sæmundsdóttir að Klapparstíg 9 í Keflavík fékk viðukenningu fyrir vel heppnað viðhald á eldra húsi, Loftstöðum.

Þorleifur Gunnlaugsson/Verktakar fékk viðurkenningu fyrir
fyrirmyndar samfélagsverkefni, Römpum upp Reykjanesbæ.

Art Land fékk viðurkenninguArt Land fékk viðurkenningu
fyrir skemmtilegfyrir skemmtileg

umhverfislistaverk í bænum.umhverfislistaverk í bænum.

Eigendur garða og
fasteigna verðlaunaðir

í Reykjanesbæ

10 // VÍKURFRÉTTIR Á SUÐURNESJUM



Grindavíkurbær byggði glæsilegt tjaldsvæði nálægt höfninni árið 2009 en þeir sem til þekkja vilja meina að um
sé að ræða eitt glæsilegasta tjaldsvæði landsins. Grindavíkurbær rak tjaldsvæðið sjálft fyrstu árin og frá 2017
var það Sreten Ævar Karimanovic sem var yfirmaður tjaldsvæðisins. Grindavíkurbær hafði um nokkurt skeið
reynt að leigja út reksturinn en það var ekki fyrr en 2020 sem aðili fékkst í það og lá beinast við að Stretsko,
eins og hann er oftast kallaður í Grindavík, myndi halda sínu starfi áfram fyrir rekstraraðilann, Tjald ehf. Eins
og flestir muna þá er þetta 2020 ár COVID árið fræga og lenti Tjald ehf. að sjálfsögðu í kröggum eins og allir
sem gera út á ferðamanninn. Eldgosið í fyrra breytti heldur betur stöðunni og gekk reksturinn mjög vel og sama
hefur verið uppi í teningnum á þessu ári. Það þurfti ekki annað eldgos en þegar byrjaði aftur að gjósa í byrjun
ágúst þá fór allt á aðra hliðina má segja á tjaldsvæðinu, það var fullt fyrir og þurfti oft að grípa til nýrra úrræðra
til að láta allt ganga upp og var þá gott að hafa frábæran mann sem yfirmann en Stretsko er einkar viðkunnan-
legur maður. Hann er útilegumaður í grunninn, hefur ferðast vítt og breytt um landið og veit því hvernig hann
vill sjá svona tjaldsvæði rekin en mikil ánægja er á meðal gesta.

Kom til Íslands árið 2004 sem
sjúkraþjálfari Grindvíkinga

Stretkso er merkilegur maður en
hann kom til Íslands árið 2004 til að
vinna fyrir Knattspyrnudeild UMFG
en hann er menntaður sjúkraþjálfari.
Hann hélt aftur til Belgrade eftir
tímabilið en ári síðar var hann alf-
luttur með Marĳu konunni sinni og
þau settust hér að. Eftir sjö ár sóttu
þau um íslenskan ríkisborgararétt og
þar sem þau voru orðnir svo miklir
Íslendingar þá kom ekki annað til
greina en taka upp íslensk millinöfn,
SretenÆvar og Marĳa Sóley Karim-

anovic heita þau í dag. Öll börnin
þrjú hafa fæðst hér á landi og heita
í aldursröð, Filip Thór, Lena Ísey og
Marko Týr.
Stretsko byrjaði á að tala um starf

sitt sem yfirmaður tjaldsvæðisins:
„Ég byrjaði að vinna fyrir Grinda-

víkurbæ að sjá um tjaldsvæðið
árið 2017. Í ársbyrjun 2020 sýndi
fyrirtækið Tjald ehf. áhuga á að reka
tjaldsvæðið og náðust samningar og
ég fylgdi með. Fyrsta árið var auð-
vitað mjög erfitt fyrir Tjald ehf.
vegna COVID en strax ári síðar birti
til þegar eldgosið byrjaði. Bærinn
fylltist af ferðamönnum, bæði ís-

lenskum og erlendum og var mjög
mikið að gera þá. Allt þetta ár hefur
verið mjög gott og meira og minna
fullt.“

Hreinlætið skiptir öllu máli

Í hverju felst starfið?
„Hreinlæti er það mikilvægasta á
tjaldsvæðum og því fer mestur tími
minn og míns starfsfólks í að þrífa.
Þú vilt ekki sjá rusl eða óhrein bað-
herbergi en með því að hafa þessa
hluti á hreinu, þá er strax stórum
áfanga náð. Svo gengur starfið út á

mannleg samskipti, vera til þjónustu
reiðubúinn fyrir kúnnann en oft á
tíðum er mjög þröngt á þingi á tjald-
svæðinu og þá þarf að vera hægt
að skipuleggja hlutina, t.d. að biðja
eiganda hjólhýsis um að færa sig
pínu svo fleiri komist að. Það þarf
einfaldlega að láta hlutina ganga upp
og þá reynir á mann að vera góður í
samskiptum, ég held að mér gangi
vel með það því mér finnst gaman
að eiga samskipti við fólk. Svo er
ég með einstaklega gott starfsfólk,
þegar mikið er að gera þá þarf starfs-
fólkið mitt að vera tilbúið að taka
aukavakt en hjá okkur gengur allt
út á að gera kúnnann ánægðan. Ég
gæti ekki verið glaðari með fólkið
sem vinnur hjá mér.“

Allt frábært - fyrir utan veðrið

Stretsko kom ekki til Íslands til að
reka tjaldsvæði:

„Ég er menntaður sjúkraþjálfari og
kom til Íslands árið 2004, n.t. 11. maí
til að vinna fyrir Knattspyrnudeild
UMFG. Ég mætti til Íslands, fór strax

daginn eftir með liðinu í æfinga-
ferð til Spánar. Mér leist strax vel
á mig hér á landi, allt frábært - fyrir
utan veðrið. Við Marĳa konan mín
héldum aftur til Belgrade eftir tíma-
bilið en komum svo aftur ári síðar
og settumst þá hér að. Árið 2005
fengum við bæði gott starf hjá Bláa
lóninu, vorum að nudda gesti Bláa
lónsins - í sjálfu lóninu og sömuleiðis
hóf ég líka störf fyrir Körfuknatt-
leiksdeild UMFG. Þetta gekk vel
upp en auðvitað var oft á tíðum ansi
mikið að gera en það er bara gott.
Svona vann ég fyrstu árin en í dag
er ég mjög sáttur við að vera vinna
fyrir Tjald ehf. Ég er ekki lengur
að vinna fyrir fótboltann, það væri
erfitt því auðvitað er mest að gera
í ferðamennsku yfir sumartímann
þegar fótboltatímabilið er á fullu.
Körfuboltinn fer vel með þessu því
mest er að gera yfir veturinn þegar
minna er á tjaldsvæðinu. Ég er því
mjög sáttur við mína stöðu í dag.“

SretenÆvar Karimanovic stýrir málum og er sáttur með sína stöðu í dag.
„Hreinlæti er það mikilvægasta á tjaldsvæðum og því fer mestur tími minn og míns starfsfólks í að þrífa.“

SigurbjörnDaðiDagbjartsson
sigurbjorn@vf.is

Eldgosið setti allt á hliðina á tjaldsvæðinu í Grindavík
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SKÓLINNFLUTTUR ÍVOGA1979
Brunnastaðahverfið var lengst af
þungamiðja Vatnsleysustrandar-
hrepps og því eðlilegt að skólanum
var valinn staður þar í upphafi. Þegar
vélbátaútgerð hófst 1930 og byggð
skyldi höfn reyndist besta hafnar-
stæðið vera í Vogum. Fiskvinnsla
og bátaútgerð efldist þar mjög á
fimmta áratugnum þegar frystihús
Voga hf. var byggt ásamt nýrri höfn.
Frá þeim tíma verður mun meiri
byggð í Vogum en í Brunnastaða-
hverfi og börnum fjölgar sem aka
þarf í skólann.
Í maí 1959 skorar skólanefndin á

hreppsnefnd að nú þegar verði at-
hugaðir möguleikar á að byggja nýtt
skólahús í Vogum, enda sé skóla-
húsið svo ófullnægjandi að ekki
sé hægt að framkvæma lögboðna

kennslu. Börnum sé farið að fjölga og
húsið of lítið. Í fundargerðum skóla-
nefndar áratug síðar kemur fram
að gera þurfi miklar endurbætur,
skólinn haldi hvorki vatni né vindi,
dúkar lélegir, salerni mjög léleg og
drykkjarvatn mengað.
Árið 1979 var svo tekið í notkun

nýtt skólahús í Vogum sem hlaut
nafnið Stóru-Vogaskóli, en einnig
höfðu komið fram tillögur um nafnið
Vogaskóli og Vogavíkurskóli. Í 4. tbl.
Faxa 1979 rekur Hreinn Ásgrímsson,
skólastjóri og formaður byggingar-
nefndar skólans, byggingasögu þess.
Húsið hafi komist á fjárlög 1974,
teikningar samþykktar árið eftir,
sökklar steyptir 1976, síðan gólf-
platan og útveggir 1977 og húsið
fokhelt árið 1978.

Vígsluhátíðin 30. september hófst
með því að sr. Bragi Friðriksson fór
með vígslubæn og kirkjukór Kálfa-
tjarnarkirkju söng nokkur lög.
Magnús Agústsson, hreppstjóri og
oddviti, flutti ávarp og sagði m.a.:
„Það er von mín og trú, að frá þessari
stofnun megi ætíð liggja straumar
menningar og manndóms, gera æsku
þessa byggðarlags mögulegt að verða
góðir þegnar þessa lands, svo hér
blómgist gott og fagurt mannlíf.“
Ingibjörg Erlendsdóttir afhenti

skólanum að gjöf málverk af Viktoríu
Guðmundsdóttur sem var skólastjóri
í 31 ár en myndina málaði Eiríkur
Smith. Gefendur voru gamlir nem-
endur Viktoríu. Stefán Hallsson,
kennari, las þrjú kvæði eftir Davíð
Stefánsson. Helgi Jónasson, fræðslu-

stjóri, flutti ávarp, einnig Kjartan
Jóhannsson, ráðherra, sem flutti
kveðjur frá þingmönnum og árnaði
skólanum allra heilla. Formaður
kvenfélagsins, frú Margrét Jóhanns-
dóttir, færði skólanum 100 þúsund
að gjöf til kaupa á kennslutækjum,
Omar Jónsson færði sömu upphæð
frá Ungmennafélaginu Þrótti til
kaupa á kennsluritum í bókasafnið,
Lionsklúbburinn Keilir gaf nýtt
ræðupúlt, Patricia Hand gaf málverk
og María Finnsdóttir gaf skrifborð
til minningar um mann sinn, Arna
Klemens Hallgrímsson, sem lengi var
formaður skólanefndar.
Flatarmál hússins var um 620

m2 og gert ráð fyrir að seinna yrði
byggt við það önnur álma – sem varð
raunin 1998. Voru fimm kennslu-
stofur í húsinu, sú minnsta rúmlega
40 m2 en sú stærsta 70 m2. Bóka-
safn var í húsinu. Sökum þess að
nemendafjöldi jókst verulega frá því
að skólinn var teiknaður fékk bygg-

ingarnefnd samþykktar breytingar
til að auka kennslurými. Engu að
síður varð húsið fljótlega of lítið.
Bæði fjölgaði börnum og frá 1985 var
farið að kenna tíu árgöngum. Fljót-
lega var bætt við lausri kennslustofu
fyrir smíðar. Svo var byggt við húsið
og það tvöfaldað að stærð 1998 – og
síðan var rýmið aftur tvöfaldað
2005.
Þegar skólinn er kominn í Voga

geta flest börnin gengið í skólann
en börnum af Ströndinni er áfram
ekið með skólabíl. Svo þurfti að aka
öllum börnunum tvisvar í viku til
Njarðvíkur í íþróttir og sund, allt þar
til íþróttamiðstöðin í Vogum kom í
gagnið 1993 en þá minnkaði verulega
þörfin fyrir skólaakstur.
Myndin sýnir fyrsta áfanga húss

Stóru-Vogaskóla spegla sig í Voga-
tjörn um 1990. Til hægri er lausa
smíðastofan sem var þar vel á
annan áratug. (Mynd: Eyjólfur Guð-
mundsson)

Heimildir. Gjörðabók skólanefndar. Faxi 4. tbl. 1979. Munnlegar heimildir þáverandi nem-
enda og kennara (Jón Ingi, Jóhann Sævar, Særún, Sesselja o.fl.).

Afmælisþættir skólans í Vogum, birtast
vikulega í Víkurfréttumog vf.is á afmælisárinu.

Þorvaldur Örn Árnason, áður kennari við skólann,
tekur samanmeð góðramanna hjálp.

33. ÞÁTTUR

Kristín Embla er FS-ingur vikunnar, hún
æfir körfubolta með Keflavík og finnst
gaman að hitta vini sína utan skóla og
æfinga. Aðspurð hvaða orð lýsi henni
best segir hún: „Ofvirk. Ég er alltaf að
gera eitthvað eða á leiðinni eitthvað, er
alls staðar og út um allt.“

Hvers vegna ákvaðst þú að fara í FS?
FS að eilífu, þarf að segja eitthvað meira?

Hvers saknar þú mest við grunnskóla?
Að geta gert það sem ég vil í tímum og allt
bara létt og þæginlegt.

Hver er helsti kosturinn við FS?
Skólinn er stutt frá og æfingarnar eru hér í
Keflavík svo það hentar vel.

Hvað finnst þér um félagslífið í skólanum?
Mikið félagslíf og maður kynnist fullt af fólki
frá öllum Suðurnesjunum.

Hvaða FS-ingur er líklegur til að verða frægur
og hvers vegna?
Erna Ósk, hún fer beint í A-landsliðið í körfu.

Hver er fyndnastur í skólanum?
Væntanlega ég, þó ég sé núll fyndin.

Hvað hræðist þú mest?
Að vekja Anítu á morgnana.

Hvað er heitt og hvað er kalt þessa
stundina?
Það allra kaldasta er að „skinny jeans“ og
heitasta líklega aflitað hár.

Hvert er uppáhaldslagið þitt?
Öll lög með Rihönnu.

Hver er þinn helsti kostur?
Ég myndi segja að það væri að ég get talað
mjög mikið.

Hvaða forrit eru mest notuð í símanum
þínum?
Snapchat, TikTok og 1010 besti leikurinn.

Hver er stefnan fyrir framtíðina?
Að flytja til Frakklands með systur mömmu.

Hver er þinn stærsti draumur?
Það er að flytja til Frakklands og vinna fyrir
mömmu og pabba.

Ef þú ættir að lýsa sjálfum þér í einu orði
hvaða orð væri það og af hverju?
Ofvirk. Ég er alltaf að gera eitthvað eða á
leiðinni eitthvað, er alls staðar og út um allt.
Þeir sem þekkja mig vita.

„Það myndi vera matur, fótbolti
og takkaskór – svo ég gæti
borðað og æft mig í fótbolta því
það er það skemmtilegasta sem
ég geri,“ segir Tristan aðspurður
hvað hann myndi taka með sér á
eyðieyju. Hann hefur brennandi
áhuga á fótbolta og stefnir langt.

Hvað gerir þú utan skóla?
Ég æfi fótbolta, æfi mig aukalega og hitti vini
mína.

Hvert er skemmtilegasta fagið?
Það eru íþróttir.

Hver í skólanum þínum er líklegur til að verða
frægur og hvers vegna?
Adam, besti vinur minn, fyrir að leika í bíó-
myndum – en annars held ég að ég verði líka
nokkuð frægur fyrir fótbolta.

Skemmtilegasta saga úr skólanum?
Mér fannst ótrúlega gaman að fara og horfa
á skólann minn keppa í Skólahreysti og vera
með öllum vinum mínum að hvetja skólann
minn áfram.

Hver er fyndnastur í skólanum?
Mér finnst Hjörtur Karl vera fyndnastur.

Hvert er uppáhaldslagið þitt?
Backseat með Russ Millions.

Hver er uppáhaldsmaturinn þinn?
Mér finnst pastarétturinn hennar mömmu
mjög góður.

Hvað er uppáhaldsbíómyndin þín?
Flestar James Bond myndirnar eru frábærar
að mínu mati.

Hvaða þrjá hluti myndir þú taka með þér á
eyðieyju og hvers vegna?
Það myndi vera matur, fótbolti og takkaskór
– svo ég gæti borðað og æft mig í fótbolta
því það er það skemmtilegasta sem ég geri.

Hver er þinn helsti kostur?
Ég er frekar duglegur.

Ef þú gætir valið þér einn ofurkraft til að vera
með restina af ævinni hvað myndir þú velja?
Ég myndi vilja geta orðið ósýnilegur.

Hvaða eiginleiki finnst þér bestur í fari fólks?
Mér finnst mest mikilvægast að fólk sé
heiðarlegt.

Hvað langar þig að gera eftir grunnskóla?
Mig langar að fara í FS á afreksbraut í fót-
bolta og svo langar mig að læra að klippa.

Ef þú ættir að lýsa þér í einu orði hvaða orð
væri það?
Flottur.

Er alls staðar og út um allt
FS-ingur vikunnar:
Nafn: Kristín Embla Magnúsdóttir
Aldur: 16 ára
Námsbraut: Viðskipta- og hagfræðibraut
Áhugamál: Körfubolti og vera með vinum

ThelmaHrundHermannsdóttir
thelma@vf.is

Með brennandi
áhuga á fótbolta

Ungmenni vikunnar:
Nafn: Tristan Vilmar Guðlaugsson
Aldur: 13 ára
Skóli: Holtaskóli
Bekkur: 8. bekkur
Áhugamál: Fótbolti

Tristan og pabbi hans, Guðlaugur Gunnólfsson.Tristan og pabbi hans, Guðlaugur Gunnólfsson.
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Umsjón með starfinu hefur
Hildur Jóna Ragnarsdóttir
(hildur@vinnvinn.is).

Meginstarfsemi Olíudreifingar
er dreifing og birgðahald á
fljótandi eldsneyti. Olíudreifing
rekur einnig bifreiða-, járnsmíða-,
dælu- og rafmagnsverkstæði.
Starfsmenn félagsins eru um
130 talsins á starfsstöðvum
víðsvegar um landið. Starfað
er samkvæmt gæðavottuðum
vinnuferlum. Nánari upplýsingar
um Olíudreifingu ehf. má nálgast
á www.oliudreifing.is.

Starfsmaður
í olíubirgðastöð
Olíudreifing óskar eftir að ráða í framtíðarstarf.
Við leitum að starfsmanni staðsettum í olíubirgða-
stöðinni í Helguvík. Vinnan felst í reglubundinni
umhirðu eldsneytis, afgreiðslu eldsneytis og öðrum
störfum í birgðastöðinni.

Leitað er að fólki sem getur unnið sjálfstætt.

Við hvetjum jafnt konur og karla til að sækja um
störfin. Viðkomandi þarf að hafa hreint sakavottorð.

Unnið er á vöktum 07:00-19:00 virka daga og
07:00-17:00 um helgar, fimmtán vaktir í mánuði.

Umsóknarfrestur er til og með 12. september nk.

Umsóknir óskast fylltar út á www.vinnvinn.is.

Umsókn skal fylgja ferilskrá og
kynningarbréf þar sem gerð er
grein fyrir ástæðu umsóknar
og rökstuðningur um hæfni við-
komandi til að gegna starfinu.

Hljómsveitin Midnight Librarian hélt tónleika í
Hljómahöll þann 26. ágúst síðastliðinn.
Uppselt var á tónleikana en á tónleikunum tók
hljómsveitin lög af plötunni sinni í bland við nýtt
efni og ábreiður af lögum sem allir þekkja við
góðar undirtektir viðstaddra.
Midnight Librarian er átta manna
hljómsveit en flestir hljómsveitar-
meðlimirnir koma af Suðurnesjum.
Þá kom bandið fyrst fram formlega
undir nafninu Midnight Librarian
fyrir ári síðan með útgáfu fyrstu
plötu sinnar, From Birth til Break-
fast. Tónlist þeirra er fjölbreytt en
hún er einhverskonar blanda af
poppi, funki, R&B og djassi. Á tón-
leikunum kom hljómsveitin fram
ásamt tíu öðrum „session-leikurum“.
Þorsteinn Helgi Kristjánsson er

aðalsöngvari hljómsveitarinnar
ásamt Diljá Pétursdóttur. Steini segir
ánægju ríkja í hópnum eftir tón-
leikana. „Við erummjög ánægð með
hvernig þetta fór. Þetta var mjög vel
heppnað og ég er ánægður með að
við fylltum salinn og var glaður með
að sjá fólk labba út hamingjusamt,“
segir Steini. Þá segir hann hógværð
og skynsemi vera mikilvæga í svo
stórum hóp. „Það er mikilvægt að
vera með hógværð og skynsemi
til þess að vita hvar þú stendur og
hvert þitt hlutverk er. Til þess að það
verði ekki rígur á milli manna þá eru
menn bara með sínar stöður og þeir
sinna sínu. Við vinnum þess vegna
mikið í pörtum og vinnum úr hlut-
unum án þess að vera með vesen,“

segir Steini. Aðspurður hvernig
hljómsveitin varð til segir hann: „Við
erum í raun og veru búin að kynnast
í gegnum tónlist. Sem dæmi þekkti
ég ekki helminginn af hljómsveit-
inni áður en við byrjuðum að vinna
saman. Ég og bróðir minn byrjuðum
og við kynntumst píanóleikaranum
því þeir höfðu verið að spila saman
og svo voru vinir vina sem bættust
við. Við búin að spila saman mest-
megnis síðan 2019 og þetta er allt
svo almennilegt og fínt fólk. Allir
skilja sitt hlutverk og allir eru vinir.
Við erum ekkert að flækja þetta.“
Hvað er framundan hjá Midnight

Librarian?
„Í vetur er fullt af nýju efni vænt-

anlegt. Ég vil stefna að því að gefa út
annað lag á þessu ári, kannski tvö.
Við ætlum líka að reyna að spila svo-
lítið mikið á Airwaves sem verður
seinna á þessu ári, hvort sem það
verður „on-venue“ eða „off-venue“.
Við ætlum að reyna að spila eins
mikið og við getummeðan stemmn-
ingin er í gangi. Ég hef engan áhuga
á því að stoppa.“

Við erum ekkert að flækja þetta

Það lá vel á gestum Midnight Librarian sem
sóttu tónleika sveitarinnar í Hljómahöll eins
og meðfylgjandi myndir glögglega sýna.

ThelmaHrundHermannsdóttir
thelma@vf.is
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– segir Magnús Þór Magnússon, fyrirliði
meistaraflokks Keflavíkur, en Keflvíkingar
eru í harðri baráttu um að enda tímabilið í efri
hluta Bestu deildar karla áður en úrslitakeppni
andsmótsins verður leikin.

Magnús hefur farið fyrir liði Kefla-
víkur í sumar sem hefur staðist
þær væntingar sem voru gerðar
til liðsins í upphafi móts og gott
betur en það. Eftir góðan útisigur
á Stjörnunni í síðustu umferð
stendur Keflavík í sjöunda sæti
Bestu deildar karla, tveimur stigum
á eftir KR, þegar tvær umferðir eru
óleiknar.

Það ættu að vera gleðifregnir
fyrir Keflvíkinga að fyrirliðinn hefur
framlengt samningi sínum við liðið
til tveggja ára og verður því á mála
hjá Keflavík út tímabilið 2024 að
öllu óbreyttu.

Víkurfréttir settust niður með
Magnúsi eftir undirskriftina þar sem
farið var yfir tímabilið í ár.

„Í heildina finnst mér tímabilið
hafa verið mjög gott hjá okkur. Við
byrjuðum ekki nógu vel enda var
liðið ennþá að slípast saman í byrjun
móts – en eftir því sem leið á tíma-
bilið finnst mér við hafa sýnt það
að við erum að spila mikið betur
en búið var að spá fyrir mót,“ segir

Magnús sem hefur átt gott tímabil í
vörn liðsins í sumar.

Sterkara Keflavíkurlið í ár

„Við erum með mikið sterkara lið en
á síðasta tímabili, hópurinn orðinn
þéttari og farinn að ná betur saman.
Innkoma þeirra Patrik [Johannesen]
og Dani [Hatakka] hefur haft góð
áhrif á liðið og styrkt það enn frekar.

Heildarbragurinn á liðinu hefur
verið mjög góður í sumar, við erum
farnir að þekkja betur inn á hvern
annan og auk þess er leikreynslan
farin að sjást á leik liðsins. Menn eins
og Adam Ægir [Pálsson] og Adam
Árni [Róbertsson] verið fjörugir í ár,
þá hefur Sindri Snær [Magnússon]
hefur komið sterkur inn á miðjuna
eftir að hann jafnaði sig af meiðslum
– en við vissum það svo sem þegar
hann gekk til liðs við okkur. Svo má

ekki gleyma framlagi Sindra [Kristins
Ólafssonar] í markinu en hann hefur
oft sýnt stórkostlegar vörslur og
bjargað miklu í okkar leikjum. Það er
gaman að sjá hann verða betri með
hverju árinu,“ segir fyrirliðinn og fer
aftur að tala um leiki liðsins.

Magnús segir að auk þess að hafa
fengið þennan liðsstyrk þá hafa aðrir
leikmenn liðsins einnig bætt sig tals-
vert frá síðasta tímabili.

„Eins og ég sagði þá byrjuðum
við ekki nógu vel en við höfum
unnið mikilvæga sigra í sumar þótt
við höfum líka verið óheppnir með
úrslit, verið að fá á okkur mark á
síðustu mínútunum – þetta hefur
verið svolítið stöngin út hjá okkur.“

Þrátt fyrir það eruð þið samt í
ágætis færi til að klára deildina í
efri hlutanum.
„Já, algerlega – og það hefur verið
yfirlýst markmið okkar á seinni hluta
mótsins. Núna er þetta hörkubarátta
á milli fjögurra liða um að enda meðal
efstu sex. Við, Stjarnan, KR og Fram
erum öll þarna um miðja deild og
munar litlu á liðunum – en það eru
tveir leikir eftir og núna einbeitum
við okkur að næsta leik, sem verður
á heimavelli gegn Víkingi um helgina.
Við þurfum að ná í stig þar og þá
gætu úrslitin ráðist í síðustu um-
ferðinn þar sem við mætum Fram.“

Strákarnir hafa verið
frábærir í sumar

Keflvíkingar mæta Íslandsmeist-
urum Víkings á HS Orkuvellinum
næstkomandi sunnudag og Magnús
segir að stemmningin á vellinum og
stuðningur áhangenda skipti leik-
menn miklu máli.

„Það er miklu skemmtilegra að
spila þegar við finnum fyrir stuðn-
ingi úr stúkunni. Stemmningin á vell-
inum hefur verið mjög góð í sumar,
strákarnir í Keflavíkursveitinni hafa
verið alveg frábærir og heldur betur
lífgað upp á leikina okkar. Ég vona
að bæjarbúar mæti vel á næsta leik
og stuðningsmennirnir okkar peppi
okkur vel upp. Það er hungur og vilji
í Keflvíkingum, allir eru heilir og vilja
spila. Við erum mjög jákvæðir á að
okkur takist að klára þetta tímabil
með góðum árangri,“ segir Magnús
bjartsýnn að lokum.

. . . strákarnir
í Keflavíkur-

sveitinni hafa verið
alveg frábærir og
heldur betur lífgað
upp á leikina okkar ...

h
Ísla

„Þetta hefur svolítið„Þetta hefur svolítið
veriðverið stöngin útstöngin út
hjá okkur í sumar“hjá okkur í sumar“

Jóhann Páll Kristbjörnsson
johann@vf.is

Finninn Dani Hatakka (t.v.) og Færeyingurinn Patrik Johannesen (t.h.) hafa leikið vel með Keflavík í sumar.Finninn Dani Hatakka (t.v.) og Færeyingurinn Patrik Johannesen (t.h.) hafa leikið vel með Keflavík í sumar.
Hér er Dani Hatakka búinn að skora sigurmarkið í 2:1 sigri á FH fyrr á tímabilinu.Hér er Dani Hatakka búinn að skora sigurmarkið í 2:1 sigri á FH fyrr á tímabilinu. VF-myndir: JPKVF-myndir: JPK

Magnús Þór ogMagnús Þór og
Luka Jagačić,Luka Jagačić,

yfirmaðuryfirmaður
knattspyrnumálaknattspyrnumála

hjá Keflavík,hjá Keflavík,
handsala nýjanhandsala nýjan

samning síðastasamning síðasta
þriðjudag.þriðjudag.

sportsportpo



Störf 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

Bókasafn Reykjanesbæjar - Verkefnastjóri
Fræðslusvið - Leikskólakennari á Hjallatún
Fræðslusvið - Leikskólakennari á leikskólann Holt
Fræðslusvið - Sérkennari á leikskólann Holt
Háaleitisskóli - Kennari í Glaðheima
Háaleitisskóli - Kennari í Nýheima
Háaleitisskóli - Starfsmaður í Nýheima og frístund
Háaleitisskóli - Starfsmaður skóla
Stapaskóli - Frístundabíll og Frístundaheimili
Stapaskóli - Þroskaþjálfi
Velferðarsvið - Stuðningsfjölskyldur

Öflugur liðsstyrkur til glímudeildar Njarðvíkur
Glímudeild Njarðvíkur hefur ráðið
Önnu Soffíu Víkingsdóttur sem
þjálfara hjá deildinni. Anna Soffía
er engin aukvisi þegar kemur
glímugreinum en hún er með 2.
dan (2. gráða svart belti) og hefur
æft og þjálfað júdó í yfir tuttugu
ár. Hún hefur æft víðsvegar um
heiminn, eins og í Japan og með
kanadíska landsliðinu. Þá er hún
einnig með brúnt belti í Brazilian
Jiu-Jitsu (BJJ) sem hún hefur
stundað síðan 2011.
Anna Soffía hefur náð góðum

árangri í keppnisjúdó og hampað
nítján Íslandsmeistaratitlum í full-
orðinsflokki og átta sinnum orðið
Íslandsmeistari í unglingaflokki.
Hún hefur einnig orðið fjórum
sinnum Norðurlandameistari og
fjórum sinnum smáþjóðaleika-
meistari, auk þess að keppa fjöl-
mörgum stórmótum erlendis, t.d.
heimsmeistaramótinu, og unnið til
verðlauna á mörgum þeirra. Í BJJ
hefur Anna Soffía orðið fjórum
sinnum Íslandsmeistari og annarra
meistaratitla.
Það er ljóst að ráðning Önnu

Soffíu er metnaðarfull og gríðar-
legur styrkur fyrir glímudeildina
sem mun án efa einungis eflast
með tilkomu hennar í þjálfara-
hópinn en keppendur Njarðvíkur
í hinum ýmsu greinum glímunnar

hafa verið að ná frábærum árangri
á undanförnum árum. Skemmst er
þess að minnast þegar Njarðvík-
ingurinn Heiðrún Fjóla Pálsdóttir

gerði sér lítið fyrir og vann heims-
meistaratitilinn í opnum flokki
kvenna í backhold fyrr í sumar.

Anna Soffía varð tvöfaldur
Norðurlandameistari árið 2017.

Mynd af Facebook-síðu Önnu Soffíu

Fjölsport í Vogum
Ungmennafélagið Þróttur er að
fara af stað með áhugaverða nýjung
sem mun bera heitið fjölsport og
er hugsað fyrir börn og unglinga
sem hafa stundað júdó eða sund
þá munu þessar tvær greinar vera
undir fjölgreinasportinu.
Fjölsport er í raun og veru íþrótta-

skóli, þar verður að finna fjölmargar
íþróttagreinar eða aðra hreyfingu og
ekki verða sömu áherslur á yngsta og
elsta stigi innan fjölsports.
Markmið félagsins með þessum

breytingum er að stuðla að fjöl-
breyttri hreyfingu barna og annara
ungmenna sem ýtir undir meiri
hreyfigetu. Fjölsportið mun höfða til
fleiri iðkenda sem fá frekari tækifæri
til íþróttaiðkunnar.
Iðkendur fá tækifæri til að prófa

margar íþróttagreinar, jafnvel ein-
hverjar sem ekki hafa verið stund-
aðar áður í Vogum. Með þessu móti
fá iðkendur tækifæri til að prófa fleiri
íþróttir án mikils kostnaðar, eignast
vini utan skóla sem það vissi ekki
að það ætti eitthvað sameiginlegt
með, fara út fyrir sitt þægindarsvið
og hafa gaman í skipulögðu íþrótta-
starfi.

MarteinnÆgisson, framkvæmda-
stjóri Þróttar, sagði í samtali við
Víkurfréttir að stjórn félagsins hefði
ákveðið að bjóða upp á þessa nýjung
til að veita börnum tækifæri til að
leggja stund á íþróttir og einnig með
það fyrir augum að lækkan launa-
kostnað við þjálfun með því að sam-
eina greinar.
„Fjölsportið fer fram úr okkar

björtustu vonum en það mættu 34
börn á fyrstu æfingu hjá okkur. Við
munum fara í skóla og kynna þessa
nýjung betur á næstu dögum en
með þessu komum við ekki til með
að leggja neinar íþróttagreinar niður,
við miðum á frekar að efla þátttöku
barna í íþróttastarfi hjá Þrótti með
þessu móti. Krakkarnir geta keppt í
sínum greinum en að auki hafa þau
kost á að spreyta sig í keppni í öðrum
íþróttagreinum en þau eru vön að
keppa í.“

Það geta allir prófað að æfa í viku
áður en viðkomandi er skráður
til leiks en frekari upplýsingar um
fjölsport er að finna á heimasíðu
Þróttar, throtturvogum.is.

KEFLAVÍK-VÍKINGURÍ Í
SUNNUDAGINN 11. SEPTEMBER KLUKKAN 14:00 Á HS ORKUVELLINUM

GRILLARÐIR BORGARAR FYRIR
OG MEÐAN Á LEIK STENDUR FRÍTT Á VÖLLINN Í BOÐI

BLUE CAR RENTAL

HVETJUM KEFLAVÍKTIL SIGURS!HV JUMSannir Keflvíkingar

FRAMKVÆMDASTJÓRI GOLFKLÚBBS SUÐURNESJA
Meginstarfsemi Golfklúbbs Suðurnesja fer fram í Leirunni. Þar er klúbbhús og skrifstofa,
Hólmsvöllur (18 holu golfvöllur), Jóel (6 holu æfingavöllur), æfingasvæði, golfverslun og
veitingasala. Yfir vetratímann fer starfsemi klúbbsins að mestu fram í glæsilegri inni-

aðstöðu við Hringbraut í Reykjanesbæ, þar eru einnig hermar til útleigu.

Helstu verkefni og ábyrgð
Yfirumsjón og ábyrgð á daglegum rekstri,
þar með talið starfsmannahald, fjármál
og samskipti við opinbera aðila
Ábyrgð á þjónustu við klúbbmeðlimi
og almenna kylfinga
Gerð fjárhags- og starfsáætlana
Upplýsingaráðgjöf og samstarf við
stjórn og nefndir klúbbsins

Menntunar- og hæfniskröfur
Háskólamenntun og/eða menntun
sem nýtist í starfi
Þekking og reynsla af íþróttastarfi
Frumkvæði og metnaður til að ná árangri í starfi
Færni í mannlegum samskiptum,
jákvæðni og þjónustulund
Góð íslensku og ensku kunnátta
í töluðu og rituðu máli
Haldgóð tölvukunnátta, þekking á Golfbox
og Sportabler kostur.
Reynsla af stjórnun og mannahaldi kostur

Umsóknarfrestur til 15. september 2022 – Sótt er um starfið á alfred.is
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Mundi

Inn með ungviðið!
September byrjar ótrúlega vel enda
heilsaði hann okkur með fyrstu al-
vöru sumardögunum í ár og ekki
seinna vænna segja margir. Frá-
bærri Ljósanæturhátíð er þá lokið
og þrátt fyrir flugeldasýningu í
daufari kantinum þá er það mat
manna að þessi hátíð sé með þeim
bestu og fjölmennustu frá upphafi.
Skal engan undra að fólk hafi fjöl-
mennt eftir Covid-árin en svo voru
auðvitað frábærir viðburðir og af-
þreying í boði alla helgina ásamt því
sem veðrið hreinlega lék við gesti.
Sjálfur var ég á vakt um helgina
og gat því lítið notið mín að þessu
sinni en konan og drengirnir mínir
skemmtu sér konunglega. Pjakk-
arnir mínir hentu sér í tívolí nánast
alla dagana og tæmdist veskið hjá
pabba gamla hraðar en þegar frúin
skellir sér í IKEA. Þeir nutu sín þó
í botn og það er fyrir mestu, pabbi
gamli hafði heldur ekki rænu á því að
kaupa miðana á afslætti, var staddur
upp á golfvelli þegar þau kjör voru í
boði og spilamennskan nokkuð góð
svo það gleymdist eðlilega. Tón-
leikar voru svo út um allar trissur í
bæjarfélaginu um helgina og miðað
við samfélagsmiðlana voru þeir
flestir ansi vel heppnaðir. Það voru
reyndar smá vandræði með röðina
á einhverjum tónleikunum í Stapa á
laugardeginum en þeir sem náðu að
komast inn skemmtu sér konunglega.
Talað var um að unga fólkið væri að
reyna að svindla sér inn og að dyra-
verðir hefðu vart undan við að skoða
skírteinin til þess að sannreyna aldur
ungviðisins og þess vegna orðið allur
þessi flöskuháls sem orsakaði það að
einhverjir urðu frá að hverfa. Bara að
sleppa því að skoða þessi skírteini
og hleypa ungviðinu á ball, sjálfur
slapp ég á Stuðmannaball í Stapa
sextán ára gamall og beið ekki af
því mjög mikinn skaða. Erum við
ekki með of mikinn bómull í dag á
ungviðið? Annars þá hlakkar manni
mikið til þess að njóta Ljósanætur á
næsta ári en samgleðst ykkur hinum
sem nutuð í botn þetta árið. Miðju-
drengurinn minn sá sína fyrstu útúr-
drukknu manneskju á laugardags-
kveldinu, sagði pabba sínum stoltur
frá því en bað mig svo vinsamlegast
að hætta að drekka bjór því það væri
stórhættulegt. Ég lofaði honum að
skoða það vel og vandlega en þó ekki
fyrr en eftir Októberfest.

Er einhver greddukeppni
í gangi í Vogunum?

Íbúar Voga hvattir til að
fagna ástinni í september
Septembermánuður erÁstarmánuðurÞróttar í Vogumog íbúar sveitarfélagsins
eru hvattir til að fagna ástinnimeð þá von að hún beri ávöxt á vormánuðum.

Þrátt fyrir öra fjölgun íbúa í Sveitar-
félaginu Vogum á undanförnum
árum hefur börnum fækkað í sveit-
arfélaginu og bitnar það á íþrótta-
starfi þess. Til að sporna við þessari
þróun hefur Ungmennafélagið
Þróttur útnefnt september Ástar-
mánuð Þróttar og hvetur íbúa til að
leggja sérstaka áherslu á að njóta
ásta(rinnar) í þeim mánuði. Þrótt-
arar hafa fengið hjálpartækjaversl-
unina Blush með sér í lið en versl-
unin veitir íbúum Voga 10% afslátt
af vörum sínum í Ástarmánuðinum
– eins og gefur að skilja gildir afslátt-
urinn ekki af getnaðarvörnum.
Í tilkynningu sem Ungmenna-

félagið Þróttur sendi frá sér um
mánaðarmótin segir að síðustu árin
hafi nemendum fækkað í grunnskóla
í Vogum og iðkendum hefur sömu-
leiðis fækkað í barnastarfinu. Árin
2015 til 2017 var félagið með yfir tíu
iðkendur í öllum sjö manna flokkum
í knattspyrnu, einnig var góð þátt-
taka í öðrum greinum.
„Við finnum heldur betur fyrir

þessari fækkun þrátt fyrir meiri-
háttar gott starf og hugsað er vel
um okkar iðkendur. Það voru vel
yfir 200 nemendur í grunnskól-
anum en í dag eru ekki nema 160
nemendur. Þrátt fyrir þessa fækkun
hefur íbúum fjölgað á sama tíma.
Félagið hefur ekki látið slá sig út af
laginu þrátt fyrir þetta og heldur úti
metnaðarfullu starfi sem gengur vel.
Markmið okkar með þessu átaki er
að fjölga iðkendum og hvetja íbúa til
að eiga notalega stund saman í sept-
ember. Við munum svo vonandi taka

á móti fleiri iðkendum 2025,“ segir
m.a. í tilkynningu Þróttar.
MarteinnÆgisson, framkvæmda-

stjóri Þróttar, sagði í viðtali við
Víkurfréttir að félagið haldi Ástar-
mánuð Þróttar í Vogum í samstarfi
við Blush. „Ég ræddi þessa hugmynd
okkar við forsvarsmenn unaðsvöru-
verslunarinnar Blush og þeir tóku
okkur opnum örmum og voru til-
búnir að stökkva á vagninn, þeim
fannst þetta frábær hugmynd og
voru tilbúin að leggja okkur lið en
verslunin leggur það ekki í vana sinn
að taka þátt í svona uppákomum.
Allir íbúar í Vogum fá því 10% af-
slátt af unaðsvörum verslunarinnar
í september með kóðanum Vogar10
en eðlilega gildir afslátturinn ekki

af getnaðarvörnum. Öll börn sem
fæðast í maí og júní fá svo frítt í
íþróttaskólabarna 2025 til 2027.
Okkur, sem störfum fyrir félagið

brennum fyrir iðkendur og stöndum
fyrir öflugu íþróttta-, forvarna- og
uppbyggingastarfi, þykir erfitt að sjá
á eftir krökkunum okkar fara annað
þar sem ekki næst í lið eða það
þurfi að sameina flokka eða greinar
í Vogum. Sérstaklega þegar litið er
til þess að samfélagið í Vogum er
svo öflugt eins og sýndi sig í sumar
þegar öflugur foreldrahópur hélt
utan um 40 manna hóp sem fór til
Salou á vegum félagins,“ segir Mar-
teinn, aðalhvatamaður unaðslegra
ástarfunda í Ástarmánuði Þróttar í
Vogum.

Marteinn Ægisson, framkvæmdastjóri Þróttar, hvetur íbúa Voga eil að eiga unaðslega
ástarfundi í september til að sporna við fækkun í íþróttastarfi sveitarfélagsins
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Soroptimistaklúbbur Keflavíkur, í samstarfi við
fyrirtæki á svæðinu og Reykjanesbæ, hafa keypt
og sett upp bekki við göngustíga bæjarins. Fjár-
öflunarnefnd klúbbsins sá um verkefnið sem
gekk mjög vel og hafa íbúar verið ánægðir með
afraksturinn.
Upphafið af því að fjáröflunarnefnd Soroptim-

istaklúbbs Keflavíkur fór í það að finna fyrirtæki
í Reykjanesbæ til að koma í samstarf við klúbbinn
um kaup á bekkjunum var sú að nokkrar systur
klúbbsins fóru í skipulagða göngu hjá Bókasafni
Reykjanesbæjar þar sem gengið var um „Gamla
bæinn“. Þar er bekkur sem fjölskylda fyrri ábú-
enda í einu húsanna gáfu til minningar um þau.
Í framhaldi kom til tals að eldri borgarar, 80-100
ára, sem eru í gönguhóp hefðu verið að tala um

að það vantaði bekki á gönguleiðum þeirra til að
hvíla lúin bein og njóta. Ákveðið var að þetta væri
nú eitthvað sem fjáröflunarnefndin gæti skoðað.
Farið var í að hringja í nokkur fyrirtæki í Reykja-
nesbæ til að athuga hvort vilji væri fyrir því að
koma í samstarf við Soroptimistaklúbb Keflavíkur
og fékk klúbburinn fjóra aðila; Byko, Verkalýðs- og
sjómannafélag Keflavíkur og nágrennis, Lagna-
þjónustu Suðurnesja og Ellert Skúlason ehf, til að
styrkja klúbbinn um kaup á bekkjunum. Einnig var
farið í samstarf við Þjónustumiðstöð Reykjanes-
bæjar um aðstoð við að staðsetja bekkina á þeim
stöðum sem fundinn var í sameiningu við Garðar
Sigurðsson, talsmann eldri borgaranna. Til að gera
þetta enn skemmtilegra setti ein systir skilaboð á
síðuna Boðnarmjöður á Facebook að þær vantaði

vísu sem sett yrði á skjöld á bekkina, viðbrögðin
létu ekki á sér standa og hljómar vísan svona.

Ef á göngu þreyttur þú,
þarfnast hvíldarstunda.
Blessaður, á bekknum nú,
bíður vinarfunda.

(KHT)

Í dag eru bekkirnir allir komnir á sína staði og
íbúar Reykjanesbæjar farnir að njóta.
Soroptimistaklúbbur Keflavíkur vill þakka

öllum þeim sem komu að þessu framtaki og send
þeim sínar bestu þakkir.

Settu upp bekki til að hvíla lúin bein
á gönguleiðumbæjarins

Konur úr Soroptimistaklúbbi Keflavíkur á einum af bekknum við göngustíg í Reykjanesbæ. VF-mynd: Hilmar Bragi
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