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8.–11.
desember

Axel Friðriksson fagnaði 100 ára afmæli sínu á mánudaginn með kaffi-
samsæti á Nesvöllum í Reykjanesbæ. Axel býr í þjónustuíbúð á Nes-
völlum og er hinn sprækasti en hann hefur verið virkur í húsbílasam-
félaginu. Hann hefur verið duglegur að ferðast á húsbílnum sínum, sem
hann reyndar ákvað að leggja í sumar en það var aðallega vegna þess
að ástand bílsins var orðið lélegt. Í jólablaði Víkurfrétta í næstu viku
verður rætt við Axel. Á myndinni hér til hliðar er Axel með afmæliskort
sem hann fékk í tilefni 100 ára afmælisins frá Guðna Th. Jóhannessyni,
forseta Íslands.

Axel er 100ára og var
að leggja húsbílnum

Aðventugarðurinn
iðar af lífi til jóla

JólablaðVíkurfrétta kemur út
fimmtudaginn 15. desember

Jólablað Víkurfrétta er ávallt stærsta blað ársins.
Blaðið kemur út á fimmtudag í næstu viku, þann 15.
desember. Að vanda verður jólablaðið efnismikið
en síðustu vikur höfum við verið að viða að okkur
áhugaverðum viðtölum við Suðurnesjafólk.
Enn er hægt að koma að auglýsingum og jólakveðjum
í blaðið, sem er það síðasta fyrir jól frá Víkurfréttum.
Pantanir berist á póstfangið andrea@vf.is eða í síma
421 0001. Efni til Víkurfrétta þarf að berast í síðasta
lagi nk. mánudag á póstfangið vf@vf.is.

Aðventugarðurinn í Reykjanesbæopnaði formlega um síðustu helgi. Fjölmennt var í garðinumþar sem jóla-
sveinar skemmtu yngsta fólkinu. Eftir að hafa sungið og sprellað stilltu sveinarnir sér uppmeð börnunum
við skilti Aðventugarðsins. Nánar er fjallað umAðventugarðinn í blaðinu í dag. VF-mynd: Páll Ketilsson.
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Flutningaskipið Wilson Fedje
lagðist við bryggju í Grindavík
sunnudaginn 4. desember og sagði
Sigurður Kristmundsson hafnar-
stjóri, að líklega hafi verið um ræða
stærstu einstöku hífingar í sögu
Grindavíkurhafnar. Flutningurinn
samanstóð að mestu af sex for-
smíðuðum raðhúsahúsaíbúðum
sem komu til landsins í tólf ein-
ingum en hver vegur tæp 60 tonn.

Það er byggingarfyrirtækið Laufás
sem stendur að þessum innflutningi
húsanna en fyrirtækið er að byggja
í nýja hverfinu í Grindavík, Hlíða-
hverfi, í götunum Fálkahlíð og Ló-
uhlíð. Þar hyggst fyrirtækið reisa tvö
raðhús, hvort með þremur íbúðum.

„Laufás er byggingarfyrirtæki sem
sérhæfir sig í að framleiða forsmíðuð
hús en húsin eru byggð í Eistlandi,
sem er langstærsti framleiðandi

timburhúsa til útflutnings í Evrópu.
Samstarfsaðili Laufáss í Eistlandi
heitir Akso-haus og er með mjög
öflugt gæðakerfi en húsin eru byggð
inni og koma nánast tilbúin að fullu
til Íslands. Hver eining kemur með
steyptum sökkli, veggjum og þaki.
Ég skoðaði mjög vel framleiðendur
í Evrópu og var fyrst að velta fyrir
mér að flytja inn veggeiningar. Sú
byggingarlist hefur verið vinsæl á Ís-
landi á undanförnum árum en þegar
ég kynntist kostum forsmíðaðra
húsa í Eistlandi þá varð ég strax hug-
fanginn,“ segir Hjálmar Vilhjálmsson,
framkvæmdastjóri Laufáss.

Minni líkur á göllum

Húsin eru kláruð frá a-ö inni í verk-
smiðju, við rétt hita- og rakastig en
það minnkar líkurnar til muna á að
upp komi galli á byggingartímanum.
„Við þetta fylltist ég öryggistil-
finningu en það er ábyrgðarhluti
að byggja hús, þetta er ekki bara

stór fjárfesting fyrir fólk heldur
getur húsið líka haft áhrif á heilsu
þess. Ég mun því aldrei bjóða upp
á önnur hús en forsmíðuð. Það er
að mínu mati ekki hægt að byggja
hús á öruggari máta, við búum við
sérstakt veðurfar þar sem varla er
hægt að tengja saman þrjár vikur
án úrkomu en það gefur auga leið
að ekki er gott að einangra hús eða
klæða við slík skilyrði. Þú vilt hafa
fráganginn þannig að raki komist
ekki að á smíðatíma.“ sagði Hjálmar.

Íslensk hönnun í samvinnu
við erlenda fagaðila

Þar sem Laufás er að bjóða upp
á nýja lausn í húsasmíði á Íslandi
var gott fyrir Hjálmar að hafa sam-
bönd. „Ég er að bjóða upp á hús
fyrir íslenskar aðstæður og þess
vegna var mjög gott að þekkja
Aðalstein Snorrason en hann var
einn stofnenda Arkís. Aðalsteinn
er mjög reynslumikill þegar kemur

að hönnun húsa á Íslandi en svo
skemmtilega vildi til að hann hafði
verið að velta fyrir sér forsmíðuðum
húsum í um áratug. Verkfræðihönn-
unin er í höndum Verkfræðistofu
Reykjavíkur en svo þarf að eiga
sér stað samtal milli teymisins hér
á landi og hjá byggingaraðilanum í
Eistlandi og það samstarf gekk allt
saman mjög vel. Hönnunarforsendur

Laufásshúsanna voru vistvæni, góð
ending, að tryggja bæði flæði birtu
inn í íbúðarrýmið og að tryggja gæði
hljóðvistar. Þess vegna vil ég trúa
að Laufás sé að byggja vistvænt og
öruggt hús fyrir íslenskar aðstæður.”

Frá skipi á lóð

Það er eitt að sigla yfir Atlants-
hafið með húsaeiningar í desember,
annað að koma þeim upp úr skipi og
svo þarf að koma þeim fyrir á við-
komandi lóð. „Þar sem um miklar
þyngdir er að ræða þá þurfti ég að fá
sérhæfða aðila til að flytja húseining-
arnar frá skipi að lóðinni en það þarf
mjög öfluga krana en þeir hífa hvern
og einn á vagn sem er svo er keyrður
að lóðinni. Það eru innbyggðir glus-
satjakkar á hverri einingu og þegar
á lóðina er komið er hverri og einni
slakað rólega og mjög nákvæmlega
niður. Einingarnar tengjast síðan
saman á stálplötum,“ sagði Hjálmar
að lokum.

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

Arion banki og PCC hafa slitið
formlegum viðræðum um möguleg
kaup PCC á kísilverksmiðjunni í
Helguvík. Samhliða hefur Arion
banki sagt upp raforkusamningi við
Landsvirkjun þar sem framleiðsla
kísils var forsenda samningsins.
Því er allt útlit fyrir að kísilverk-
smiðjan í Helguvík verði ekki gang-
sett á ný og að hún verði flutt eða
henni fært nýtt hlutverk.
Arion banki eignaðist kísilverk-

smiðjuna árið 2018 í kjölfar gjald-
þrots fyrri eiganda, United Sílicon hf.
Síðan þá hefur dótturfélag bankans,
Stakksberg ehf., unnið endurbóta-
áætlun fyrir verksmiðjuna og leitað
að hæfum kaupendum sem gætu
rekið verksmiðjuna með ábyrgum
hætti. Að höfðu samráði við við-
eigandi stjórnvöld var nýju um-
hverfismati, sem byggðist á endur-
bótaáætluninni, lokið og sýndu fjár-
festar verksmiðjunni umtalsverðan
áhuga. Arion banki gerði þá kröfu að
mögulegir kaupendur væru traustir
aðilar sem byggju yfir yfirgripsmikilli
reynslu af rekstri kísilvera.

Í upphafi þessa árs gekk bankinn
til einkaviðræðna við PCC sem hefur
starfrækt kísilverksmiðju á Bakka í
góðri sátt við nærsamfélagið. Það
var mat bankans að PCC byggi yfir
nauðsynlegri þekkingu og reynslu
til að starfrækja verksmiðjuna í
Helguvík með farsælum hætti. Voru
fulltrúar PCC og Arion banka sam-
mála um að forsenda þess að farið
yrði af stað aftur með kísilfram-
leiðslu í Helguvík væri að slíkt yrði
gert í góðri sátt við yfirvöld og íbúa
Reykjanesbæjar. PCC hefur undan-
farið kynnt metnaðarfull áform sín
fyrir ýmsum hagaðilum og er niður-
staða þeirrar vinnu að félagið telur
ekki grundvöll fyrir áframhaldandi
viðræðum um kaup PCC á kísilverk-
smiðjunni.
Í kjölfar þessarar niðurstöðu mun

Arion banki horfa til sölu á þeim inn-
viðum sem eru til staðar í Helguvík,
annað hvort til flutnings eða með
það að markmiði að koma þar upp
annars konar starfsemi en kísilfram-
leiðslu. Viðræður eru þegar í gangi
við nokkra aðila, innlenda og er-

lenda, í þessu sambandi. Ákvörðunin
hefur ekki áhrif á bókfært verðmat
eignarinnar, en verðmat verður
endurmetið með hliðsjón af þróun
þessara viðræðna.
Benedikt Gíslason, bankastjóri

Arion banka:
„Saga kísilversins í Helguvík er

vel þekkt. Við höfum litið á það sem
skyldu okkar að reyna til þrautar að
nýta þá innviði og þau verðmæti
sem þarna hefur verið fjárfest í. Þar
höfum við horft til allra hagaðila,
ekki síst íbúa Reykjanesbæjar sem
urðu fyrir óþægindum á þeim stutta
tíma sem verksmiðjan var starfrækt.
Við unnum metnaðarfulla endur-
bótaáætlun á verksmiðjunni sem fór
í gegnum umhverfismat og leituðum
að rekstraraðila með nauðsynlega
þekkingu og getu til að starfrækja
verksmiðjuna á umhverfisvænan
máta, í sátt við samfélagið. Bankinn
telur fullreynt að þarna verði rekin
kísilverksmiðja og því tekur við nýr
kafli semmiðar að því að flytja verk-
smiðjuna eða færa henni nýtt hlut-
verk.“

Horft til flutnings kísilverksmiðj-
unnar í Helguvík eða nýs hlutverks

„Öruggur máti til að byggja hús,“ segir Hjálmar Vilhjálmsson, framkvæmdastjóri Laufáss.

Fyrirtæki í skipaflutningum,
umboðsmenn og innflutn-
ingsaðilar eru í auknum
mæli að nýta sér hafnar-
þjónustu og -aðstöðu í
Grindavíkurhöfn en á árinu
2022 hafa 25 flutninga-
skip komið til Grinda-
víkurhafnar en þau voru
8 talsins í fyrra sem gerir
ríflega þreföldun á skipa-
komummilli ára.

Þyngsta einstaka uppskipun
í söguGrindavíkurhafnar?

SigurbjörnDaðiDagbjartsson
sigurbjorn@vf.is

Húsunum skipað upp í Grindavík í vikunni.Húsunum skipað upp í Grindavík í vikunni.
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Betri Bær - Reykjanesbær

Betri Bær , Reykjanesbær

stjorn@betribaer.is

betribaer.is

MIÐBÆR

ÓKÓSÝKVÖLD
ÍÍ REYKJANESBÆ

8. DESEM ER8. DESEMBER

Okkar bær
- betri bær -

Reykjanesbær



Basar
Félag eldri borgara verðurmeð basar

á Nesvöllum 9. desember kl. 13.

Verðurmargt til sölu

Á TIMARIT.IS
ÖLL BLÖÐIN FRÁ 1980 OG TIL DAGSINS Í DAG

Jólatré - norðmannsþinur - fura - greni - leiðiskrossar - skreyttar greinar
Allur ágóði af sölunni rennur til líknarmála

Jólatréssala Kiwanis

mánudaga til föstudaga 17–20
laugardaga og sunnudaga 12–18

Opið frá 10. desember:
Kiwanis er í porti Húsasmiðjunnar á Fitjum í Njarðvík

Fristundir.is er upplýsingavefur
þar má finna allt framboð á frí-
stundastarfi fyrir alla aldurshópa
á Suðurnesjum. Þessa dagana er
unnið að herferð sem snýr að því að
láta vita af þeim ótal mörgu mögu-
leikum sem í boði eru þegar kemur
að frístundastarfi á Suðurnesjum.

Á frístundavefnum er hægt að
skoða fjölbreytt framboð íþrótta

og tómstunda eftir aldri og stað-
setningu, upplýsingar um frístunda-
styrki og hugmyndir að skemmti-
legum stöðum fyrir útivist og sam-
veru. Samstarf milli sveitarfélaga
hefur gengið mjög vel og er fólk
hvatt til þess að koma efni á fram-
færi í gegnum sveitarfélögin og því
verður bætt við á síðuna.

Fjölbreytt framboð frí-
stunda á Suðurnesjum V atnsnes er að ganga í endurnýjun lífdaga um

þessarmundir en nýverið varð KEF ehf. eigandi
að 49% í fasteigninni ámóti Reykjanesbæ. Að
KEF standa hjónin Steinþór Jónsson ogHildur

Sigurðardóttir. Síðustu vikur hafa staðið yfir viðgerðir
á ytra byrði Vatnsness og þeim framkvæmdum lauk um
síðustu helgi þegar formlega var kveikt á jólalýsingu
hússins. Við það tækifæri var gestumog gangandi boðið
upp á heita og kalda drykki á Hótel Keflavík.
Hugmyndir KEF ehf. eru þær að Vatnsnes verði „Höfði“
Reykjanesbæjar fyrir móttökur og fundi.

SMELLTU ÁMYNDSKEIÐIÐ TIL AÐ HORFAOG HLUSTA
MYNDSKEIÐIÐ ER AÐEINS AÐGENGILEGT Í RAFRÆNNI

ÚTGÁFUVÍKURFRÉTTA

Fristundir.is
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Jólin eru komin í Extra

OPIÐ 24/7
REYKJANESBÆ

við komum með

til þín

Mario Kart Go
Bílabraut, 2 bílar

Disney Encanto
Syngjandi Mirabel

Barbie Limo
með 4 dúkkum

9.999 kr. stk. kr. stk.7.999 17.999 kr. stk.17 999

Polly Pocket
Flugvél

Ultimate Squishy
Lærðu um líkamann

Marvins Ultimate
365 Töfrabrögð

11.999 kr. stk. kr. stk.8.999 5.999 kr. stk.

Playmobil
City Life Spítali

Stickle Bricks
Stór kassi með 281 kubbum

8.999 kr. stk. 7.999

g

með 4 dúkkum

5.999 kr. stk.8 999

kr. stk.



Verð á mörkuðum gott
Þá er desembermánuðurinn
kominn í gang og hann byrjar bara
nokkuð vel. Það ber reyndar lítið
á því að það sé kominn vetur, því
ennþá hefur ekkert snjóað, og
veðurfarið hefur verið það gott
að færabátarnir hafa getað haldið
áfram að róa í Röstina til að eltast
við ufsann.

Og veiðin hjá þeim bátum hefur
dregið að sér báta víða að, t.d. þá
hefur bátunum fjölgað þó nokkuð
og til að mynda kom Gísli ÍS til
veiða frá Flateyri, Sigfús B ÍS kom
frá Suðureyri, Sleipnir ÁR kom
frá Ólafsvík og Snorri HF kom frá
Hafnarfirði. Það sem trekkir bátana
í þennan veiðiskap að mestu er
það að verð á ufsa á fiskmörkuðum
hefur verið mjög hátt, eða um og
yfir 300 krónur á kílóið sem er
feikilega gott því að leiguverð á
ufsakvóta er miklu lægra eða hátt
í 50 krónur á kílóið.

Veiðin hefur verið mjög góð en
vegna þess hversu stuttan tíma
dagsbirtan varir er veiðitíminn svo
til einungis frá u.þ.b. klukkan tíu
fyrir hádegi til fimm eftir hádegi.
Engu að síður hafa bátarnir verið
að ná þetta upp í tvö tonn eftir
daginn og þegar að verðið á mörk-
uðum er svona gott, eins og það er
fyrir ufsann, þá er þetta ansi góð
dagslaun.

Flestir bátanna eru að róa frá
Sandgerði en líka eru bátar frá
Grindavík. Nokkuð styttra er að róa
á miðin frá Grindavík en Sandgerði
en menn láta það ekki á sig fá að
fara til Sandgerðis.

Nóvembermánuður var mjög
góður aflamánuður og sérstaklega
hjá línubátunum. Til að mynda
mokveiddu sjómenn á línuskip-
unum hjá Vísi ehf. og ansi magn-
aðar tölur sáust. Sem dæmi var
Fjölnir GK með 592 tonn í fimm
róðrum, eða um 118 tonn í róðri og
mest 134 tonn, svo til öllu landað á
Skagaströnd.

Páll Jónsson GK átti metmánuð
því báturinn landaði 690 tonnum í
fimm róðrum, eða 138 tonn í róðri
og mest 153,6 tonn. Öllum aflanum
var landað á Skagaströnd.

Þrátt fyrir að Sighvatur GK hafi
átt þennan risamánuð þá var það
áhöfnin á Sighvati GK sem átti
risamánuð. Því að húnlandaði alls
725,8 tonnum í fimm róðrum, eða
145 tonn í róðri.

Stærsti róður bátsins var svo
til svipað stór og hjá Páli Jónssyni
GK, eða 153,9 tonn. Öllu landað á
Skagaströnd, nema að síðasti róður
bátsins var í Grindavík og var þá
báturinn búinn að vera við veiðar á
línuslóðinni utan við Sandgerði – og
kom með til Grindavíkur 123 tonn.

Reyndar hefur báturinn Sig-
hvatur GK verið í fréttum núna
síðustu daga og ekki út af þessum
metafla í nóvember, því að aðrir
fjölmiðlar nema Aflafrettir.is skrifa
ekki lengur um mokveiði eða met-
veiði hjá bátum.

Nei, því miður hefur Sighvatur
GK verið í fréttum vegna sorgslegs
atburðar. Því að sjómaður féll frá
bátnum einhverstaðar í Faxafló-
anum en báturinn var þar á veiðum

í síðasta túr sínum í nóvember og
byrjaði desember líka á veiðum þar.
Mjög fjölmennt björgunarlið hefur
verið við leitar í utanverðum Faxa-
flóa sem, þegar þetta er skrifað,
hefur ekki borið árangur.

Að missa mann er alltaf eitt það
versta sem getur hent áhöfn báts
og sérstaklega fyrir skipstjóra.
Þekktur togaraskipstjóri sem var
skipstjóri á togurunum í hátt í 40
ár og hefur reglulega samband við
mig, sagði að eitt það allra versta
sem hann lenti í á sínum 40 ára ferli
sem skipstjóri, var einmitt þetta að
missa mann. Þessi togaraskipstjóri
lenti í því að missa mann útbyrðis
þegar þeir voru við veiðar utan við
Vestfirði og sá maður fannst aldrei.
Og það eru liðin hátt í 30 ár síðan
að þessi togaraskipstjóri missti
mann útbyrðis en þetta risti djúpt
sár í hjarta hans.

Svo hugur minn er hjá áhöfn Sig-
hvats GK og skipstjóra sem og fjöl-
skyldu þess aðila sem féll úbyrðis.
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Heyrðu umskiptin,
fáðu heyrnartæki
til reynslu

HEYRN.IS

Lionsklúbburinn Freyja í Keflavík
afhenti á dögunum sína árlegu
styrki til annars vegar Velferðar-
sjóðs Suðurnesja og hins vegar til
Rauða krossins á Suðurnesjum.
Við sama tækifæri afhenti Rauði
krossinn á Suðurnesjum framlag
sitt til Velferðarsjóðs Suðurnesja,
sem hefur verið í umsjón Kefla-
víkurkirkju til margra ára.

Á myndunum eru fyrir hönd
Lionsklúbbsins Freyju þær Magn-
úsína Guðmundsdóttir, Gunnþórunn
Gunnarsdóttir og Inga Guðmunds-
dóttir. Fyrir hönd Rauða krossins á
Suðurnesjum er Herbert Eyjólfsson
formaður og frá Velferðarsjóði Suð-
urnesja er Kjartan Ingvarsson.

Lionsklúbburinn Freyja og Rauði krossinn á
Suðurnesjum styrkja Velferðarsjóð Suðurnesja

Leigufélagið Bríet gefur leigjendum
sínum 30% afslátt af leigu í des-
embermánuði. Leigutökum var til-
kynnt þetta bréfleiðis og ættu þeir
að sjá lægri upphæðir en vanalega
á greiðsluseðlum í heimabankanum
sínum. Þá kemur jafnframt fram í
bréfinu að félagið muni lækka leigu-
verð til allra leigutaka sinna varan-
lega um 4% frá og með 1. janúar
næstkomandi.

Með þessu tekur Bríet á sig um
helming af hækkun vísitölu neyslu-
verðs það sem af er árinu en leigu-
samningar eru almennt vísitölu-
bundnir sem leiðir til aukins hús-
næðiskostnaðar leigjenda við hraða
hækkun verðlags. Leigufélagið taldi
brýnt að bregðast við því erfiða
efnahagslega ástandi og þeirri miklu
verðbólgu sem nú ríkir og koma til
móts við leigutaka sína sem verða
fyrir áhrifum.

Bríet er sjálfstætt leigufélag sem
á og rekur um 250 fasteignir í 34
sveitarfélögum allt í kringum landið.
Það er í eigu Húsnæðis- og mann-
virkjastofnunar og sveitarfélaganna
Fjarðabyggðar, Fjallabyggðar og
Reykhólahrepps.

Leigufélagið Bríet á 49 eignir í
fjórum sveitarfélögum á Suður-
nesjum. Flestar eignir eru í Reykja-

nesbæ eða 21 talsins, næstflestar í
Suðurnesjabæ eða 19, þá á leigu-
félagið sex eignir í Grindavík og
þrjár eignir í Vogum. Leigufélagið er
að hefja samræður við sveitarfélagið
um frekari umsvif á svæðinu.

Eignasafn Bríetar á Suðurnesjum
telur 20% af heildarsafni Bríetar
með tilliti til fjölda eigna og 25% af
fasteignamati safnsins.

Ásta Björg Pálmadóttir, stjórnar-
formaður Bríetar: „Við vildum leggja
okkar lóð á vogarskálarnar vegna
þeirra miklu vísitöluhækkana sem
hafa orðið á leiguverði á þessu ári.
Þar sem útgjöldin okkar hafa ekki
hækkað eins mikið á þessu tíma-
bili þá töldum við rými til að fara í
lækkanir á leigu. Við vildum nýta
það til að aðstoða sem mest fjöl-
skyldurnar sem leigja heimili sín
af okkur. Um þessar mundir ríkir
mikil óvissa í efnahagsmálum og
við vitum að það er ekki gott að fara
inn í jólamánuðinn, með öllum þeim
útgjöldum sem honum fylgir, með
fjárhagsáhyggjur. Við vonum að des-
ember-afslátturinn geri okkar fólki
auðveldara að eiga gleðilega hátíð og
að varanlega lækkunin, frá og með
áramótunum, muni einnig létta því
byrðarnar fram á við.“

Gefa leigjendum
30% afslátt í

jólamánuðinum

Flestar eignir Bríetar eru í Reykjanesbæ eða 21 talsins.
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Frábær tilboð
á hverjum degi
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Engin helvítis ævisaga er safn sagna um einn eftirminnileg-
asta karakter íslenskrar íþróttasögu, knattspyrnuþjálfarann
Kjartan Másson sem þótti engum líkur á sínum tíma.

Það er Sævar Sævarsson sem tók
saman aragrúa af skondnum sögum
frá þjálfaratíð Kjartans en hann var
þekktur fyrir hörku, útsjónarsemi og
að láta allt flakka – Kjartan talaði „ís-
lensku“ sem skildist. Stefán Jónsson
myndskreytti bókina en skemmti-
legar myndir hans glæða sögurnar lífi.

Kjartan fékkst við þjálfun í frítíma
sínum en hann starfaði sem leik-
fimi- og sundkennari og var einnig

um tíma vallarstjóri hjá Keflavík.
Kjartan fór oft óhefðbundnar leiðir í
sinni þjálfun enda var hann sín eigin
fyrirmynd.
Sævar sagði viðtökur við bókinni

hafa verið vonum framar en hann
þurfti að hafa svolítið fyrir því að
fá Kjartan til að leyfa sér að skrifa
bókina. „Ég skrifaði grein fyrir
Keflavík um Kjartan og ákvað að
vanda sérstaklega til verka þar sem
ég var búinn að minnast á þetta við
hann. Að lokum fór svo að hann
féllst á að ég myndi skrifa svona safn
af stuttum sögum, eða eins og hann
sagði: „Þetta verður engin helvítis
ævisaga!“

Ég var fljótur að samþykkja það og
hér er afraksturinn,“ sagði Sævar og
bætti við: „Það væri hægt að gefa út
heila ritröð með sögum af Kjartani
enda af nægu að taka.“

Sævar hefur haft í nógu að snúast
við að keyra út eintökum af bók-
inni en hana er hægt að kaupa á
síðunni millilending.is og þá fæst
bókin einnig í Nettó.

Sævar og Kjartan ræða stutt-
lega um bókina og skraut-
legan feril Kjartans í Suður-
nesjamagasíni Víkurfrétta
næstkomandi fimmtudags-
kvöld kl. 19:30.

Víkurbásar söluaðili fyrir Macron
Verslunin Víkurbásar hefur nú
verið starfrækt í rúm tvö ár við
Hafnargötu 6 í Reykjanesbæ
en Víkurbásar er nokkurs konar
umboðsverslun fyrir notaðan
fatnað. Nú hafa Víkurbásar
aukið umsvifin og eru orðnir
söluaðilar á Suðurnesjum fyrir
íþróttavörur frá Macron.

Fyrir tveimur árum tóku tvenn
vinahjón, þau Ingvar Jónsson og
Íris Guðmundsdóttir og Kári Odd-
geirsson og Katrín Jónsdóttir, sig til
og opnuðu verslun þar sem hægt
væri að kaupa og selja notuð föt.
Þeim fannst vera grundvöllur fyrir
verslun af þessu tagi enda hefur um-
hverfisvitund fólks og hugmyndir
um aukna endurnýtingu verið að
ryðja sér til rúms í miklum mæli.
Víkurbásar er einskonar umboðssala
fyrir notuð barna- og fullorðinsföt
þar sem fólk leigir pláss fyrir sínar
vörur sem starfsfólk Víkurbása sér
svo um að selja og auglýsa.
Að sögn við Kára Oddgeirssonar,

eins eigenda Víkurbása, hefur versl-
unin gengið vel þessi tvö ár sem
hún hefur verið í rekstri og það sé
bersýnilega komið í ljós að full þörf
hafi verið á verslun af þessu tagi; „...
og í raun má segja að húsnæðið setji
okkur ákveðnar skorður, það býður

ekki upp á stækkun en við gætum í
raun tekið meira af fatnaði í umboðs-
sölu en við gerum í dag.“
Nú hafa Víkurbásar aukið við úr-

valið hjá sér en þar eru nú á boð-
stólum vörur frá ítalska íþróttavöru-
framleiðandanumMacron. Þeir Kári
og Ingvar eru æskufélagar og gler-
harðir Njarðvíkingar en Njarðvík
leikur einmitt í fatnaði frá Macron
og er Macron-horn verslunarinnar
áberandi grænt.
„Já, við erum orðnir söluaðilar

fyrir Macron á Suðurnesjum en
Njarðvík leikur einmitt í búningum
frá Macron,“ segir Kári. „Bæði fót-
boltinn og karfan hjá Njarðvík eru
í Macron-fatnaði og þess vegna eru
sömu æfingagallar fyrir báðar þessar
íþróttir. Krakkarnir þurfa því ekki að
eiga sitthvorn æfingagallann fyrir
hvora íþróttagreinina, sem foreldrum
finnst mikill kostur. Það eru fleiri lið
en Njarðvík sem keppa í Macron en

fimleikadeild Keflavíkur gerir það
líka og við bjóðum upp á fatnað fyrir
iðkendur fimleika líka.“
Kári segir að umhverfisstefna

Macron falli vel að hugmynda-
fræði Víkurbása en Macron leggur
áherslu á að búningar þeirra séu
ekki sérhannaðir fyrir hvert lið
heldur einbeitir Macron sér að því
að hanna vörulínur sem íþrótta-
félög geta þá valið úr. Þannig næst
mun betri framleiðslunýting og þá
leggur Macron einnig áherslu á að
framleiða hágæðaflíkur sem tryggir
betri endingu. Að framleiða betur og
minna þýðir að hægt er að draga úr
orkunotkun, skaðlegum útblæstri
og sóun á aðlindum.
Auk þess að vera með deild í

versluninni fyrir íþróttafatnaðinn
frá Macron þá hafa Víkurbásar
opnað vefverslunina macronsud-
urnes.is þar sem hægt er að kaupa
vörur frá Macron en Kári segir þau
hjá Víkurbásum vera gríðarlega
stolt af því að færa meiri þjónustu
í bæinn.
Macron hefur verið í mikilli sókn

að undanförnu en þess má geta að
Ungmennafélag Grindavíkur hefur
gert samning við Macron sem felur
í sér að íþróttafélagið í heild sinni
mun framvegis klæðast fatnaði frá
Macron við íþróttaiðkun og keppni.

Kári Oddgeirsson, einn eigenda Víkurbása.Kári Oddgeirsson, einn eigenda Víkurbása.

Macron-básinn í Víkurbásum.Macron-básinn í Víkurbásum. VF-myndir: JPKVF-myndir: JPK

Litríkur karakt-
er með munninn
fyrir neðan nefið

Ástkær faðir minn, tengdafaðir, afi, langafi,
fyrrverandi eiginmaður, bróðir og mágur,

KRISTJÁN INGI HELGASON
fyrrv. aðstoðaryfirlögregluþjónn og veitingamaður,

Keflavík

lést á heimili sínu sunnudaginn 27. nóvember.
Útförin fer fram frá Keflavíkurkirkju, þriðjudaginn 13. desember klukkan 13.
Blóm og kransar eru vinsamlegast afþakkaðir en þeim sem vildu minn-
ast hans er bent á Heimahjúkrun Heilbrigðistofnurnar Suðurnesja.
Innilegar þakkir til starfsfólks Heimahjúkrunar HSS fyrir einstaka
umönnun og hlýju.

Kristín Jóhanna Kristjánsdóttir Guðmundur Skarphéðinsson
Skarphéðinn Guðmundsson Helga Þórunn Pálsdóttir
Júlíus Rúnar Guðmundsson

Víglundur Guðmundsson Jóhanna Ósk Kristjánsdóttir
Kristín Dalrós – Sigurrós Tinna

Magnea Halldórsdóttir
Einar Helgi Aðalbjörnsson Guðríður Walderhaug

og Prins

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?
Umhverfissvið - Verkefnisstjóri hjá byggingarfulltrúa
Stapaskóli - Frístundaheimilið Stapaskjól
Stapaskóli - Kennari á miðstig
Heiðarskóli - Kennari í myndlist
Háaleitisskóli - Kennari í Nýheima
Háaleitisskóli - Kennari í nýsköpun og
upplýsinga- og tæknimennt

JÓLAGJÖFINA
FYRIR DÝRIN
FÆRÐU HJÁ OKKUR

KROSSMÓA - REYKJANESBÆ
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5600vinningar!

Skafmiðaleikur Víkurfrétta og verslana á Suðurnesjum

Jólalu
kka

Jólalu
kka

JÓLAL KKA V r boði hjá 20 að lumJÓLALUKKA V er boði hjá 20 aðilum

Það getur borgað sig að gera jólainnkaupin á á Suðurnesjum!

HÓLAGÖTU OG FITJUM

FITJUM

Upplifðu – Vertu – Njóttu

Við drögum út glæsilega vinninga þrisvar í desember,
9., 16. og 23. desember. Skilaðumiðanum þínum (með engum
vinningi á) í Nettó í Krossmóa, Iðavöllum eða Grindavík.

55
Nettó inneignir í appi
3 stk. 50.000 kr.
2 stk. 100.000 kr.

22
LG 65” U SSmmaarrtt VVLG 65 U SSSmmmaaarrrttt VVV

GistingáDimond
Suites ogþriggja rétta
kvöldverður fyrir tvo

GistingáCourtyardby
Marriott í Reykjanesbæ

ogmorgunverður
fyrir tvo.

22

11
KROSSMÓA IÐAVÖLLUM GRINDAVÍK

Lavor háþrýstidæla
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Óskað eftir áhugasömum
aðilumumuppbyggingu

viðHafnargötu
Bæjarráð Grindavíkurbæjar hefur
óskað eftir áhugasömum aðilum
um uppbyggingu á svæði við Hafn-
argötuna. Svæðið er skilgreint til
verslunar og þjónustu á aðalskipu-
lagi Grindavíkurbæjar 2018–2032,
mikil uppbygging er fyrirhuguð
við Hafnargötuna en þar stendur
m.a. Kvikan, menningarhús Grinda-
víkur.

Á svæðinu/lóðinni er gert ráð fyrir
starfsemi tengdri verslun og þjón-
ustu, þ.m.t. hótel, gistiheimili, gistis-
kálar, veitingahús og skemmtistaðir.

Grindavíkurbær mun gera viljayf-
irlýsingu við þann aðila sem verður
fyrir valinu og mun hún gilda í eitt
ár og þarf viðkomandi þá að vera

búinn að ljúka skipulagsvinnu, þ.e.
breytingu á aðal- og deiliskipulagi.

Við mat á umsóknum verður horft
til hugmynda umsækjenda um upp-
byggingu, húsagerð, hvernig húsin
falla að umhverfinu, hvaða starf-
semi verði á lóðinni og hvernig hún
muni styðja við verslun og þjónustu
í Grindavík.

Að sögn Fannars Jónassonar, bæj-
arstjóra, kemur þetta til þar sem aðili
óskaði eftir að kaupa lóð við Hafnar-
götu og til að gæta jafnræðis fannst
bæjarráði rétt að auglýsa lóðina en
umsóknarfrestur er til 6. desember.

Í fundargerð bæjarráðs fyrir stuttu
kom fram að aðili hafi óskað eftir lóð
á móti Hafnargötu 8 vegna fyrirhug-
aðrar byggingar á móteli/gistiheimili.

Svæðið sem auglýst er til uppbyggingar er gulmerkt á myndinni.

Bókað á víxl um fjárhagsáætlun í Grindavík
Fjárhagsáætlun 2023–2026 hjá Grindavíkurbæ og stofnunum var lögð
fram til síðari umræðu á fundi bæjarstjórnar Grindavíkur þann 29. nóv-
ember síðastliðinn. Þó nokkuð var bókað á fundinum um fjárhagsáætl-
unina, annars vegar frá flokkunum sem skipa meirihluta í bæjarstjórn og
hins vegar frá Miðflokksfélagi Grindavíkur.

Bókun:
Rekstrarniðurstaða fyrir fjármagnsliði og afskriftir hjá A-hluta árið 2023 er
áætluð 505 milljónir króna og er það 11,3% af heildartekjum. Í A- og B-hluta
er rekstrarniðurstaða fyrir fjármagnsliði og afskriftir áætluð 754 milljónir
króna og er það 15,2% af heildartekjum.

Áætluð rekstrarniðurstaða áranna 2023–2026 er þessi í milljónum króna:

2023 2024 2025 2026 Samtals

A-hluti 274 307 186 62 829

A- og B-hluti 305 347 261 115 1.028

Heildareignir í samanteknum reikn-
ingsskilum A- og B-hluta eru áætl-
aðar í árslok 2023, 12.275 milljónir
króna, þar af er áætlað að handbært
fé verði um 1.030 milljónir króna.
Heildarskuldir og skuldbindingar eru
áætlaðar 2.314 milljónir króna, þar
af er lífeyrisskuldbinding um 862
milljónir króna.

Langtímaskuldir eru áætlaðar um
910.619 milljónir króna í árslok 2022,
þar af eru langtímaskuldir við lána-
stofnanir 193 milljónir króna. Næsta
árs afborgun langtímaskulda er 12,63
milljónir króna.

Skuldahlutfall Grindavíkurbæjar
og stofnana sem hlutfall af heildar-
tekjum er 46,7%.

Veltufé frá rekstri áranna 2023–2026 er eftirfarandi í milljónum króna:

2023 2024 2025 2026 Samtals

A-hluti 588 685 666 653 2.592

A- og B-hluti 799 900 912 866 3.477

Hlutfall veltufjár af heildartekjum A-hluta á árinu 2023 er áætlað 13,2%. Í
samanteknum reikningsskilum A- og B-hluta er það áætlað 16,1%.

Fjárfesting í varanlegum rekstrarfjármunum áranna 2023–2026 er þessi í
milljónum króna:

2023 2024 2025 2026 Samtals

A-hluti 588 685 666 653 2.592

A- og B-hluti 799 900 912 866 3.477

Fjármögnun framkvæmda og af-
borgana af langtímalánum, á þessu
fjögurra ára tímabili, mun að mestu
verða með veltufé þessara ára. Til
viðbótar er gert ráð fyrir lántökum
á tímabilinu, 650 milljónir 2025 og
600 milljónir 2026. Auk þess er gert
ráð fyrir að handbært fé lækki um
1.450 milljónir króna og verði 217
milljónir króna í árslok 2026.

Meirihluti B-, D- og U-lista.

Breytingatillaga 1 frá Miðflokknum:
Miðflokkurinn leggur til að bætt
verði inn í fjárhagsáætlun 150 millj-
ónum árið 2023 og 150 milljónum
2024 til að fara framkvæmdir við
gervigras á aðalvelli knattspyrnu-
deildarinnar. Einnig leggjum við til
að færa til 50 milljónirnar árið 2026
sem eiga að fara í viðhald á gervi-
grasi í Hópinu yfir á sumarið 2024.

Greinargerð:
Það er þungt hljóðið í foreldrum
krakkanna sem eru að æfa knatt-
spyrnu í Grindavík og hefur verið
lengi. Bærinn sem vill m.a. kenna sig
við það að vera mikill íþróttabær er
að draga lappirnar í framkvæmdum
á gervigrasvelli og þurfa því foreldrar
barnanna að aka með þau u.þ.b. 100
km á sinn heimavöll, sem er staddur
í öðru sveitarfélagi. Þetta vill Mið-
flokkurinn laga sem fyrst ásamt því
að endurnýja gervigrasið í Hópinu
sem er mjög illa farið.

Bæjarfulltrúar Miðflokksins.

Breytingatillaga 2 frá bæjarfull-
trúum Miðflokksins
Miðflokkurinn vill leggja til að farið
verði strax í áfanga tvö í gatnagerð

í Hlíðarhverfi á næsta ári og hann
kláraður en í fjárhagsáætluninni er
ekki gert ráð fyrir því.

Greinargerð:
Engar lóðir eru lausar til byggingar
íbúðarhúsnæðis í sveitarfélaginu
í dag og miðað við fjárhagsáætlun
sveitarfélagsins virðist meirihlutinn
bara nokkuð sáttur við þá stöðu.

Þær breytingar sem orðið hafa í
atvinnulífinu í Grindavík gefa okkur
tilefni til að ætla að framundan gæti
verið tími atvinnuuppbyggingar í
sveitarfélaginu. Sú uppbygging gæti
einnig kallað á mögulega meiri og
betri uppbyggingar hafnarmann-
virkjanna. Því er það galið að meiri-
hlutinn skuli draga lappirnar með
möguleika á uppbyggingu íbúðar-
húsnæðis í sveitarfélaginu þegar
við sjáum flest að eftirspurnin eftir
lóðum er þó nokkur.

Bæjarfulltrúar Miðflokksins.

Breytingatillaga 1 er felld með fjórum
atkvæðum meirihluta gegn þremur
atkvæðum minnihluta.

Bókun:
Fenginn var óháður aðili til að
taka út gervigrasið í Hópinu og var
niðurstaðan sú að með því að lag-
færa grasið fyrir 2,5 milljónir þyrfti
að skipta grasinu út eftir tvö ár,
áætlunin hljóðar upp á þær tillögur.
Rekstrarkostnaður á nýju grasi er
hærri en núverandi og með lagfær-
ingum verður nýtingin betri.

Stjórn knattspyrnudeildar sendi
erindi með óskum um endurnýjun
grassins, eða ef grasinu yrði ekki
skipt út þá yrði gert við það vel og
fljótlega, sem við stefnum á að gera.

Í þessari fjárhagsáætlun er jafnframt
gert ráð fyrir 21,5 milljón í lýsingu í
Hópinu ásamt 2,5 milljónum í lag-
færinguna.

Varðandi gervigras á aðalvellinum
getum við tekið undir að hvimleitt er
að aka í önnur sveitarfélög til keppni
yfir vetrarmánuðina en í málefna-
samningi meirihluta er sundlaug í
forgangi.

Meirihluti B-, D-, og U-lista.

Breytingatillaga 2 er felld með
fjórum atkvæðum meirihluta gegn
þremur atkvæðum minnihluti.

Bókun:
Fyrirhugað nýtt hverfi með tilheyr-
andi íbúafjölgun. Búið er að úthluta
1. áfanga í nýju Hlíðarhverfi okkar
Grindavíkinga og hafa ber í huga að
mikil íbúafjölgun kallar á mikla upp-
byggingu í innviðum, áætlun íbúa-
fjölda í fullbyggðu hverfi eru rúmlega
1.000 einstaklingar og má þá gera
ráð fyrir að byggja þurfi skóla og
leikskóla til að geta tekið vel á móti
íbúum hverfisins.

Meirihluti B-, D- og U-lista.

Bæjarstjórn Grindavíkurbæjar
samþykkir fjárhagsáætlun Grinda-
víkurbæjar og stofnana fyrir árin
2023–2026 með fjórum atkvæðum
meirihluta, þrír fulltrúar minnihluta
greiða atkvæði á móti.

Bókun:
Meirihluti bæjarstjórnar Grinda-
víkur B, D og U harmar að bæjarfull-
trúar Miðflokksdeildar Grindavíkur
kjósi á móti fyrirliggjandi fjárhagsá-
ætlun. Vinna við fjárhagsáætlun var
unnin að mestu leyti í samvinnu
allra bæjarfulltrúa og starfsmanna
ásamt því að áætlunin hefur fengið
umfjöllun í fyrri umræðu á fundi
bæjarstjórnar. Með því kjósa á móti
áætluninni eru bæjarfulltrúar Mið-
flokksdeildar að kjósa á móti allir
áætluninni, þar með talið fjárfest-
ingarverkefnum og rekstraráætlun.

Meirihluti B-, D- og U-lista.

Bókun:
Á vinnufundunum sem við áttum
með meirihlutanum kom alveg í ljós
að við vorum ekki sammála þeim í
eignfærðum fjárfestingum og þau
eiga að vita það enda höfum við ekki
legið á skoðunum okkar hvað þau at-
riði varðar. Það er ákveðin hræðsla
við lántökur hjá meirihlutanum og
ákvarðanafælni að okkur finnst.

Við gerum okkur samt grein fyrir
því að við erum í pólitík og erum í
minnihluta og fáum því miður ekki
ráðið meiru í þeirra fjárhagsáætlun
og er alveg ástæðulaust fyrir okkur
að samþykkja loforðalista meiri-
hlutans. Við vorum með ákveðna
stefnuskrá sem flestir kjósendur í
Grindavík ákváðu að velja í síðustu
kosningum og það er sá loforðalisti
sem við viljum efna. Bókun meiri-
hlutans segir að við höfnum allri
fjárhagsáætluninni en því miður er
ekki hægt að taka suma hluti út fyrir
hana sem eru góðir og gildir þegar
annað er ekki í lagi og þess vegna
er okkur nauðugur sá eini kostur að
hafna henni.

Miðflokksdeild Grindavíkur.

Gervigrasið í Hópinu verður
lagað en ekki skipt út
„Einfalt reikningsdæmi,“ segir Hjálmar
Hallgrímsson, formaður bæjarráðs.

Eins og fram kom í frétt Víkurfrétta 21. október síðastliðinn, um
ástand gervigrass Hópsins, þá ályktaði frístunda- og menningarnefnd
Grindavíkurbæjar á þann veg að skipta ætti út gervigrasinu. Undir
þetta tóku fulltrúar meirihlutans í nefndinni. Nú hefur bæjarráð tekið
ákvörðun um að laga frekar núverandi gervigras og fara því ekki eftir
því sem frístunda- og menningarnefndin lagði til.

Víkurfréttir náðu tali af Hjálmari
Hallgrímssyni, formanni bæjar-
ráðs: „Í mínum huga er þetta
nokkuð einfalt reikningsdæmi.
Viðgerð á núverandi gervigrasi
mun kosta u.þ.b. tvær milljónir
og ætti gervigrasið þannig að
endast í tvö ár, á meðan kostn-
aður við að leggja nýtt er um
50–60 milljónir og endast í
átta til tíu ár, þar fyrir utan
er rekstrarkostnaður við nýtt
gervigras mun hærri. Vinna við
deiliskipulag stendur ennþá yfir

og inni í því er nýr gervigras-
völlur. Við teljum rétt að halda
að okkur höndum og fara þessa
leið á meðan ekki er vitað hvenær
ráðist verður í gerð nýs gervi-
grasvallar. Það eru ýmsar aðrar
framkvæmdir í gangi og fram-
undan, þess vegna ákváðum við
að gera þetta svona.“

Stefnt er að því að vinnu við
deiliskipulag ljúki fljótlega á næsta
ári og þá mun Grindavíkurbær
kynna í hvaða framkvæmdir
verður ráðist og hvenær.
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Lýsi framan áGrinda-
víkurbúninginn á ný
Stakkavíkurvöllurinn næstu þrjú árin

Knattspyrnudei ld UMFG í
Grindavík hélt aftur sitt árlega
hangikjötskvöld föstudagskvöldið
2. desember en vegna COVID fór
gleðin ekki fram undanfarin tvö ár.
Í fyrsta sinn var borðað í Gjánni,
samkomustaðnum sem tilheyrir
íþróttahúsi Grindavíkur, en for-
drykkurinn fór fram í gula húsinu
sem hefur verið samofið knatt-
spyrnudeild UMFG allar götur
síðan húsið var reist árið 1986.
Það sem bar hæst var klárlega að

Lýsi hf. var kynnt sem nýr styrktar-
aðili og mun verða framan á bún-
ingunum næstu tvö árin en Lýsi hf.
hafði fylgt knattspyrnudeildinni um
árabil og verið framan á búningnum
en samstarfinu lauk árið 2018. Því
gladdi hjörtu viðstaddra að sjá

Katrínu Pétursdóttur, forstjóra og
aðaleiganda Lýsis, og mátti sjá tár á
hvarmi sumra þegar hún hélt hjart-
fólgna ræðu. Það er merkileg stað-
reynd að þá var um annan lengsta
styrktarsamning fyrirtækis við
knattspyrnulið í heiminum að ræða
en einungis stórlið PSV var með
lengri samning, við Phillips.
Sömuleiðis var kynnt nýtt nafn

á vellinum en næstu þrjú árin mun
hann heita Stakkavíkurvöllurinn
því útgerðarfélagið Stakkavík, sem
Hermann og Gestur Ólafssynir eiga,
hefur bætt talsvert í sinn stuðning
við knattspyrnudeildina. Hermann,
forstjóri Stakkavíkur, skrifaði undir
samninginn.
Nokkrir ræðumenn stigu í pontu

og kitluðu hláturstaugar viðstaddra
og eins var sungið, hangikjötið
bragðaðist einstaklega vel og voru
menn sammála um að mjög vel hafi
til tekist og mikil gleði að þessi hefð
sé komin aftur á.

GRINDAVÍK
SigurbjörnDaðiDagbjartsson
sigurbjorn@vf.is

Orkustofnun hefur óskað eftir
umsögn Grindavíkurbæjar við
umsóknar HS Orku um nýting-
arleyfi á jarðhita á Reykjanesi.
Í svörum skipulagsnefndar
Grindavíkur segir að Grinda-
víkurbær gerir ráð fyrir því að
sérfræðistofnanir og eftirlitsað-
ilar fari yfir tæknileg atriði og
áhrif á nýtingu jarðhitageym-
isins í sínum umsögnum.
Umsókn um uppfært nýt-

ingarleyfi Reykjanesvirkjunar
er innan þeirra marka sem gert
er ráð fyrir í skipulagi sveitar-
félagsins og því gerir Grinda-
víkurbær engar athugasemdir
við umsóknina.
Í umsókninni eru engar upp-

lýsingar um mögulegar fram-
kvæmdir eða breytingar sem
kunna að fylgja í kjölfarið og
vekur Grindavíkurbær athygli
á að allar breytingar og nýfram-
kvæmdir þurfa að vera í sam-
ræmi við greinargerð og upp-
drætti aðal- og deiliskipulags.
Sveitarfélagið veitir jafnframt
framkvæmdaleyfi fyrir fram-
kvæmdum og byggingarleyfi
fyrir breytingum og byggingu
nýrra mannvirkja. Erindinu
er vísað til fullnaðarafgreiðslu
bæjarstjórnar.

Samherji hefur sótt um byggingar-
leyfi fyrir seiðahúsi við Laxeldis-
stöðina Stað, vestan Grindavíkur.
Byggingin er staðsteypt með ylein-
ingar á þaki, rúmir 2.700 fermetrar.
Umsækjandi tekur fram í umsókn
sinni að umsóknin er ekki í sam-
ræmi við skipulag, þ.e. u.þ.b. 250
m2 af byggingunni fara út fyrir
byggingarreit.

Skipulagsnefnd Grindavíkur hefur
hafnað umsókninni en áformin eru
ekki í samræmi við gildandi deili-
skipulag fyrir svæðið, segir í gögnum
frá fundi nefndarinnar. Skipulags-
nefnd beinir því jafnframt til um-
sækjanda að senda inn tillögu að
breyttu deiliskipulagi til nefndar-
innar.Landsmót unglingadeilda

Slysavarnafélagsins Lands-
bjargar fer fram í Grindavík
í júní 2023. Tölvupóstur frá
Unglingadeildinni Hafbjörgu
var lagður fyrir bæjarráð
Grindavíkur en þar er óskað
eftir styrk vegna landsmótsins.
Bæjarráð samþykkti erindið.

Fjarskiptafyrirtækið Míla hefur
sótt um byggingarleyfi fyrir
stálmastur við Víkurbraut 25 í
Grindavík. Um er að ræða 18 metra
hátt mastur ásamt fjarskiptabúnaði
við tækjarými fyrirtækisins að
Víkurbraut 25. Tilgangur mast-
ursins er að hýsa fjarskiptabúnað
sem verður aðstaða fyrir farsíma-
fyrirtæki til að efla og bæta far-
símaþjónustu fyrir íbúa og gesti
Grindavíkur.

Skipulagsnefnd Grindavíkur segir
að lóðin við Víkurbraut 25 sé á svæði
merktu S4 í aðalskipulagi Grinda-
víkurbæjar 2018–2032. Svæðið er
ætlað undir samfélagsþjónustu, m.a.
fyrir stofnanir eða fyrirtæki sem
veita almenna þjónustu við sam-
félagið. Ekkert deiliskipulag er í gildi
fyrir svæðið. Skipulagsnefndin óskar
eftir frekari kynningu á áformunum
og sviðsstjóra skipulagsmála hefur
verið falið að boða umsækjanda á
fund nefndarinnar.

Kristján Hrannar Pálsson, organ-
isti og kórstjórnandi, kom eins
og stormsveipur má segja að tón-
listarlífi Grindvíkinga en hann
tók formlega við sem organisti og
stjórnandi Kirkjukórs Grindavíkur
í haust. Nú þegar hefur Kristján
staðið að glæsilegum styrktartón-
leikum vegna endurbóta á Grinda-
víkurkirkju en Víkurfréttir fjölluðu
einmitt um þá tónleika á dögunum.
Næsta stóra verkefni Kirkjukórsins

er árlegir jólatónleikar og segja má
að farin verði ný leið að þessu sinni
því í stað hefðbundinna jólalaga fyrir
kirkjukóra, verður goðsagnarkennd
jólaplata þríeykisins Þrjú á palli,
“Hátíð fer að höndum ein”, flutt í
heild sinni ásamt vel völdum jóla-
perlum.

Hvernig stendur á þessum áhuga
Kristjáns á þessari frægu jólaplötu?
„Ég var mjög ungur þegar ég

byrjaði að hlusta á þessa jólaplötu
og tók ástfóstri við hana. Eftir að ég
lærði til organista og kórstjórn þá
blundaði alltaf í mér að útsetja þessa
frábæru jólaplötu fyrir kór og lét
verða að því fyrir tveimur árum en
þá flutti Óháði kórinn sem ég stýri

líka, verkið við góðar undirtektir. Ég
kynnti þessa hugmynd fyrir kirkju-
kórnum í Grindavík og tóku kórmeð-
limir mjög vel í hugmyndina og var
ákveðið að láta slag standa. Æfingar
hafa gengið mjög vel og við erum full
tilhlökkunar og vonumst að sjálf-
sögðu eftir góðri mætingu Grind-
víkinga og annarra gesta.“
Fyrrnefndir styrktartónleikar

voru blanda kórsöngs og einsöngvara
en fjölmargir grindvískir söngvarar
tróðu upp, m.a. með kirkjukórnum
og það er eitthvað sem Kristján vill
skoða nánar í framtíðinni.

„Það hefur komið mér skemmti-
lega á óvart hversu margir flottir
söngvarar eru í Grindavík og var
mjög gaman hvernig til tókst á dög-
unum. Þetta er gott fyrir samfélagið,
gott fyrir kirkjuna og mig langar að
endurtaka þennan viðburð með
einum eða öðrum hætti í framtíðinni.
Kirkjan er svo frábært tónleikahús
og allir eiga að geta notið hennar og
fengið að koma fram. Þegar tónlistar-
fólk bæjarins sameinast svona verða
til magnaðir hlutir.“

KIRKJUKÓR GRINDAVÍKUR FER ÖÐRUVÍSI LEIÐ Í ÁR

„Hátíð fer að höndumein“
– Jólatónleikar í Grindavíkurkirkju 7. desember

Sérfræðistofn-
anir og eftir-

litsaðilar fari yfir
tæknileg atriði

Styrkja landsmót
unglingadeilda

Vilja fundameðMílu
um fjarskiptamastur

Hafna byggingarleyfi
fyrir seiðahúsi að Stað

FIMMTUDAG KL. 19:30
HRINGBRAUTOGVF.IS

VÍKURFRÉTTIR Á SUÐURNESJUM // 11



Það voru hjónin Óskar Ingi Hún-
fjörð og Brynja Sif Ingibersdóttir
sem stofnuðu fyrirtækið en fyrir
fjórum árum kom sonur þeirra
hjóna, Brynjar Marinó Húnfjörð,
einnig inn í fyrirtækið. Íslandshús
eru bæði „Framúrskarandi fyrir-
tæki“ og „Fyrirmyndarfyrirtæki í
rekstri“.

Stóðu á tímamótum

Hvert er upphafið að nýsköpunar-
fyrirtækinu Íslandshúsum? Þið
byrjið starfsemi þegar aðstæður
eru ekki góðar á Suðurnesjum,
nokkrum árum eftir bankahrun.
„Við getum sagt að sagan nái

alveg aftur til ársins 2000. Þá
stöndum við hjónin á tímamótum
og ákveðum að fara til náms í
Danmörku og læra byggingafræði.
Það gengur eftir og við rekum svo
hönnunarstofu í Danmörku í þrjú
ár eftir nám, eða allt þangað til að
mér er boðið starf hjá Loftorku í
Borgarnesi sem markaðs- og sölu-
stjóri. Þetta var rétt fyrir ævintýrið
mikla og kreppuna stóru en um
tveimur árum síðar varð fyrirtækið
í Borgarnesi gjaldþrota og ég missti
vinnuna,“ segir Óskar Ingi Hún-
fjörð, framkvæmdastjóri Íslands-
húsa.
Hann segir að í gegnum vinnu

sína hjá einingaverksmiðju Loft-
orku hafi hann kynnst góðum verk-
fræðingum sem hann fékk í sam-
starf með sér í að búa til vinnuhóp
til að endurhanna einingahús
upp á nýtt út frá forsendum
eininganna. Í stað þess
að taka heilsteypt hús
og klippa það niður í
einingar, þá vildi Óskar
horfa á stakar einingar
og spyrja hvað sé
hægt að gera úr
einingunni.
„Á þessu tíma-

bili sem ég var at-
vinnulaus, upplifði ég
mig ekki atvinnulausan.
Ég fékk aðstöðu hjá Hnit
verkfræðistofu, sem var hluti
af þessu verkefni, og þar mætti
ég í raun til minnar vinnu og var í
þrjú ár í þessu verkefni sem skilaði
af sér fullhönnuðu einingarhúsi

á forsendum eininganna, þannig
að einingarnar voru orðin stöðluð
framleiðsla í mismunandi
stærðum og útfærslum sem
viðkomandi byggingameistari
gæti svo keypt og raðað
saman í hús. Þannig varð
nafnið Íslandshús til.“

Byrjaði með sjósökkum
fyrir Reykjanesbæ

Óskar segir að eftir þrjú
ár hafi hann dottið af at-
vinnuleysisskrá og því hafi
hann leitað til Reykjanesbæjar
til að geta haldið áfram með
verkefnið. Honum var vel tekið þar
með þetta verkefni. Óskar segir að
Þróunarfélag Keflavíkurflugvallar
hafi einnig stutt vel við bakið á
honum. Þar hafi hann fengið lánað
húsnæði og á sama tíma var gerður
rammasamningur við Reykjanesbæ
um viðskipti upp á fimmmilljónir
króna á árinu. Fljótlega hafi komið
inn verkefni frá Reykjanesbæ um
framleiðslu á sjósökkum, þyngingu
fyrir fráveitulögn sem var verið
að leggja í sjó við Keflavíkur-
höfn. Sú framleiðsla hafi dekkað
þann samning sem gerður var við
Reykjanesbæ. Á sama tíma fékk
Óskar aðsetur í 400 fermetra iðn-
aðarhúsnæði á Ásbrú. Þar var raun
ekkert til að vinna með, þannig að
hann tók verkfærin úr bílskúrnum
heima hjá sér og smíðaði sér vinnu-
borð á Ásbrú þar sem hann svo
smíðaði trémót fyrir sjósökkurnar.

Afgangssteypa
varð ný afurð

Óskar var að framleiða
eitt sett á dag af sjó-
sökkum. Vinnudag-
urinn hófst klukkan
fimm á morgnana
við að sjóða saman
járnagrind í mótin.

Svo var pantaður
steypubíll með steypuna.

„Svo var það að gerast að af-
gangurinn af steypunni passaði
ekki endilega í mótin. Ég var að
fá steypuna í lok dags og það var
iðulega afgangur af steypu sem bíl-
stjórarnir losuðu svo bara úti í móa.

Þetta fór svolítið í pirrurnar á mér
þannig að eina helgina fór ég upp

í verksmiðju og smíðaði mér
trémót, sem svo varð fyrsti
dvergurinn. Þannig nýtti ég
þessa afgangs steypu. Svo
fjölgar þessum mótum og
allt í einu verður maður
var við að það er markaður
fyrir þessa vöru og þessa
hönnun sem við erum með.
Við lögðum mikla áherslu
á gæði og virkni vörunnar,
þannig að hún væri öðru-
vísi en annað sem væri á

markaðnum.
Við vorum ekki að herma eftir

því sem aðrir eru að gera. Fljótlega
förum við yfir í að smíða stálmót
og útgáfunum fjölgar. Nú erum
við að smíða frá 30 kílóa steinum
upp í tveggja tonna steina, á milli
30–40 tegundir af steinum. Það má
kannski segja að úr afgangssteypu
hafi orðið til ný afurð,“ segir Óskar.

Undirstöður,
árekstrarvarnir og
umferðarlausnir

Flestir þekkja
stólpana, sem al-
mennt eru kallaðir
Dvergarnir, undir sól-
palla en Íslandshús
eru að framleiða fleira,
eins og árekstrarvarnir
og ýmiskonar umferðar-
lausnir, umferðareyjur, af-
mörkunarstólpa og margt fleira.
„Við erum fyrst og fremst að

framleiða vöru og það kemur okkur
svo oft á óvart hvernig viðskipta-
vinurinn getur notað vöruna og
það eru oft skemmtilegar útfærslur
á því.“
Fyrsta framleiðslan var 65 kg.

steinn sem í dag er nefndur Teitur.
Síðan varð til 30 kg. Álfur, 50 kg.
Purkur og svo hélt þetta áfram.“

Upphaflega markmiðið
að framleiða einingar

Upphaflega markmiðið með Ís-
landshúsum var að framleiða
einingar og Óskar segir að það
verkefni sé alls ekki út af borðinu.
Hann segir að til sé fullhannað

einingakerfi. Kerfið, sem hannað
var fyrir áratug síðan, stenst þær
kröfur sem gerðar eru í dag um að
vera með 35–45%minna kolefnis-
spor, auk þess að í einingunum
var búið að leysa vandamál með
samtengingar og Íslandshús eru
með mun sterkari samtenginar en
áður þekktust. „Við
höfðum leyst
fjölmörg

tæknileg
atriði sem

höfðu verið
að hrjá þessa

einingaframleiðslu.
Íslandshús eru
frumkvöðlafyrir-

tæki og við nærumst á
nýsköpun. Hér er stans-

laust verið að koma með nýjar
hugmyndir. Við erum að smíða

mót og erum að gera þrjár til fjórar
nýjar tegundir á ári fyrir allskonar
lausnir. Það sem drífur okkur
áfram er að búa til einhverjar nýjar
lausnir og leysa vanda með við-
skiptavinum okkar.“
Hjá Íslandshúsum fer fram-

leiðslan þannig fram að í verk-
smiðju fyrirtækisins á Ásbrú
í Reykjanesbæ er framleiddur
ákveðinn fjöldi af steinum á dag
og stillt þannig af að ekki verði af-
gangur af steypu. Þessir steinar
fara út á lager, sem í dag er upp á
700–800 tonn. Óskar segir lag-
erinn taka sveiflurnar, þannig að
framleiðslan sjálf verður ekki svo
mikið vör við sveiflurnar sem eru
úti á markaðnum.
Óskar segir að þriðjungur af

markaðnum sé einstaklingsmark-
aður, fólk sem er að smíða sólpalla
eða setja undir sumarhús, girðingar
eða kofa úti í garði.
Annar þriðjungur eru verktakar

og stærri fyrirtæki sem versla þá
beint við okkur sérhannaðar vörur
fyrir viðkomandi.
Síðasti þriðjungurinn er svo

sveitarfélögin. Óskar segir sveitar-
félögin vera að sækja í sérlausnir,

„Við nærumst á nýsköpun“

Íslandshús er nýsköpunarfyrirtæki í Reykjanesbæ sem þróar og
framleiðir m.a. forsteyptar einingar og nýja tegund stólpa, Dvergana,
sem eru undirstöður undir t.d. sumarhús, bílskýli, smáhýsi, sólpalla,
girðingar, og fleira. Tengihlutirnir eru sérhannaðir fyrir dvergana og
framleiddir á Íslandi. Fyrirtækið tekur einnig að sér að framleiða
sérlausnir samkvæmt óskum og þörfum viðskiptavina. Íslandshús
leggur áherslu á að hanna og framleiða vörur sem hafa kosti og
notagildi umfram aðrar hefðbundnar lausnir.

– segir Óskar Ingi Húnfjörð hjá Íslandshúsum í Reykjanesbæ

Páll Ketilsson
pket@vf.is

Hilmar Bragi Bárðarson
hilmar@vf.is

Njörvi er öflug
undirstaða undir
færanlegar
öryggisgirðingar
og sem
árekstrarvörn.

Hér má sjáHér má sjá
Dverga notaðaDverga notaða
sem undirstöðursem undirstöður
undir girðingu.undir girðingu.

Umferðareyjur frá ÍslandshúsumUmferðareyjur frá Íslandshúsum
sem virka sem hraðatakmörkun.sem virka sem hraðatakmörkun.

Dvergar undir sólpall.Dvergar undir sólpall.

Sjósökkur á fráveitulögn.Sjósökkur á fráveitulögn.

Dvergar afmarka bílastæði á Ásbrú í Reykjanesbæ.Dvergar afmarka bílastæði á Ásbrú í Reykjanesbæ.

Feðgarnir Brynjar Marinó t.v. og Óskar Ingi Húnfjörð á lager Íslandshúsa á Ásbrú. Þar erFeðgarnir Brynjar Marinó t.v. og Óskar Ingi Húnfjörð á lager Íslandshúsa á Ásbrú. Þar e

Dvergurinn
TEITUR

Dvergurinn
ÁLFUR
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Framleiðslustjórinn Brynjar Marinó Húnfjörð kom til Íslandshúsa fyrir fjórum árum síðan. Brynjar
er sonur Óskars Inga en það er einmitt draumur margra foreldra að fá börnin sín inn í fyrirtækið og
að þau taki við kyndlinum þegar sú stund kemur að foreldrarnir vilji setjast í helgan stein.

„Pabbi hafði oft talað um það að
fá mig hingað inn en ég hafði ekki
sýnt því neinn sérstakan áhuga,
hafði engan áhuga á steypu og var
bara með eigin feril fyrir utan þetta.
Í einu matarboðinu nefndi hann
þetta við mig aftur og ég sagði
honum að hann hefði ekki boðið
í mig. Eftir boðið fór ég heim og
hugsaði málið betur. Mér var ljóst
að hann væri ekki að verða yngri,
þetta væri stöndugt fyrirtæki og
ég sá fleiri hluti í þessu. Þetta væri
gott tækifæri fyrir mig og einnig
tækifæri fyrir hann að fara að slaka
á og njóta, þannig að ég ákvað að
ganga til liðs við fyrirtækið fyrir
fjórum árum síðan.“

Komst þú með eitthvað nýtt inn
í fyrirtækið? Þegar við erum að

tala saman er þrívíddarprentari
að prenta út sýnishorn af fram-
leiðslunni ykkar?
„Við erum búnir að vera með

þrívíddarprentara lengi og pabbi
er miklu nýjungagjarnari en ég.
Þessi prentun var komin inn löngu
áður en ég kom til fyrirtækisins.
Kallinn hefur alltaf verið fljótur að
tileinka sér nýjar græjur. Þrívíddar-
prentun er stórkostleg fyrir okkur.
Við hönnum allar okkar vörur
sjálf frá grunni, þrívíddarprentum
hana og sjáum hvernig varan
passar inn í það sem við erum að
gera nú þegar. Það hjálpar líka að
sýna viðskiptavininum vöruna út-
prentaða í stærðinni einn á móti
tíu. Það er því handhægt að setja
þetta á borðið og sjá mismun á milli
stærða. Þá hjálpar þetta okkur, þar

sem við gerum öll okkar mót sjálf
og notum þrívíddarteikningarnar
til þess,“ segir Brynjar.

Sjálfbært fyrirtæki

Íslandshús eru nokkuð sjálfbært
fyrirtæki. Það hannar vöruna sjálft,
smíðar mótin sjálft og er með eigin
steypustöð. Allt markaðsefni er
hannað innanhúss, hvort sem það
er heimasíða eða bæklingar.
„Við erum fljótir að bregðast við.

Komi viðskiptavinur til okkar með
hugmynd, þá þurfa ekki að líða
margir dagar eða vikur þangað til
við erum komnir með vöru í hend-
urnar. Það er allt hægt hjá okkur og
ekkert sem stoppar okkur,“ segir
Brynjar Marinó.

„Fljótir að bregðast við“

gæði og endingu. „Við vinnum
mikið með sveitarfélögum að leysa
verkefni sem eru inni á þeirra
borði.“
Íslandshús eru með framleiðslu-

vörur sínar vel merktar. Merki
fyrirtækisins er formað í steypuna,
allar vörurnar bera nafn sem einnig
er formað í steypuna sem og þyngd
og framleiðslunúmer. Þá geta fyrir-
tæki og sveitarfélög fengið merki
sitt formað í steypuna til að merkja
sér hlutinn.

Aukningin 50% á milli ára

Óskar segist í dag þakklátur fyrir
þann stuðning og velvilja sem hann
hafi fengið frá bæði Þróunarfélagi
Keflavíkurflugvallar og Reykja-
nesbæ þegar þau hjónin stofnuðu
fyrirtækið á sínum tíma. Það hafi
aldrei staðið til að vera stór en
hjá Íslandshúsum starfa í dag sjö
manns. Þau hjónin, Óskar Ingi
og Brynja Sif, hafi í upphafi bara
ætlað að vera í þessu tvö. Þau hafi
bara fylgt markaðnum og aukið
veltuna um 20–30% á ári frá því
þau byrjuðu. Núna sé aukningin
hins vegar 50% á milli ára. „Það er
full bratt en ekki hægt að hlaupast
undan því að sinna vextinum.“
Óskar sér reksturinn þróast

áfram. Fyrirtækið hafi fengið 7.000
fermetra viðbótarlóð á Ásbrú.
Húsnæði fyrirtækisins sé of lítið
og það þurfi að leysa það en fyrst
og fremst sjái hann fyrirtækið í
áframhaldandi vöruþróun. Nú sé
að hefjast verkefni sem snúi að
umferðaröryggi með Reykjanesbæ
og verkfræðingum og lausnin verði
vonandi kynnt innan árs. „Það er
þessi vöruþróun sem er svo spenn-
andi og skemmtileg,“ segir Óskar
Ingi Húnfjörð.

Sóley er meðfærileg
umferðareyja sem hentar
vel til að afmarka hraða-

lækkun innanbæjar.

ru 700–800 tonn af ýmiskonar lausnum.ru 700–800 tonn af ýmiskonar lausnum.

Í verksmiðju Íslandshúsa á Ásbrú þar sem steypuvinnan fer fram.Í verksmiðju Íslandshúsa á Ásbrú þar sem steypuvinnan fer fram.

KÆRI NÁGRANNI!
SENDUM ÞÉR OG ÞÍNUM

BESTU ÓSKIR
UM GLEÐILEGA HÁTÍÐ

Opið virka daga 9–19
laugard. og sunnud. 10–14

apotekarinn.isSuðurgötu 2
Sími 421 3200

Afgreiðslutími um jól og áramót:

Keflavík

24. des 10–12
25. des LOKAÐ
26. des LOKAÐ
27. des 10–19

31. des 10–12
1. jan LOKAÐ
2. jan 10–19
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Matthildur Emma er mikið jólabarn og segir samverustundir með fjölskyldunni, jólaljósin, pakkarnir
og snjórinn vera það skemmtilegasta við jólin. Hún elskar jólin en hún man mest eftir þeim jólum er
hún fékk fyrsta bráðaofnæmiskastið sitt og þorði ekki að segja neinum frá því.

Hvað stendur upp úr hjá þér árið
2022?
Að fara til Spánar stendur mest upp
úr hjá mér, það var svo gaman. Svo
auðvitað líka að byrja í framhalds-

skóla og kynnast þeim æðislegu
vinum sem ég á núna.

Ert þú mikið jólabarn?
Já, ég myndi segja að ég er mjög
mikið jólabarn, ég elska jólin.

Hvað er það skemmtilegasta við
jólin að þínu mati?
Það skemmtilega við jólin er að vera
með fjölskyldunni, skoða jólaljósin,
snjórinn og auðvitað pakkarnir.

Átt þú einhverjar skemmtilegar
jólaminningar?
Jólin sem ég man mest eftir voru
jólin sem ég fékk fyrsta bráðaof-
næmiskastið mitt. Ég var átta ára
og var með ömmuminni hjá frænda
mínum og hann bauð mér nammi. Ég
sagði nei en stalst svo í það seinna,
einni mínútu eftir að ég fékk mér
það fór ég að finna fyrir kláða. Ég og
amma fórum heim en ég sagði ekkert
því ég þorði því ekki. Þegar eg var
komin heim sagði ég engum, fór út
í horn hjá ísskápnum, sneri mér að
veggnum og fór að hágráta. Elsta
systir mín reyndi að tala við mig en
ég sagði ekkert. Mamma var lengi
að reyna að ná úr mér hvað væri í
gangi þangað til ég sneri mér við, þá
var neðri vörin mín tvisvar sinnum
stærri en vanalega. Ég drakk mjög
mikið af mjólk og þá hætti kláðinn
og allt varð betra.

En skemmtilegar jólahefðir?
Ég og amma mín höfum alltaf farið
saman í messu kl. sirka 16:00 svo
eftir það höfum við farið og hitt
langalangömmu og -afa í kirkju-
garðinum.

Hver er eftirminnilegasta jólagjöfin
sem þú hefur fengið?
Eftirminnilegasta jólagjöfin er þegar
ég fékk miða á Ed Sheeran tónleika,
besta jólagjöf sem ég hef fengið er
örugglega rafmagnsgítarinn minn.

Jón Breki og fjölskylda hans eru með nokkrar skemmtilegar
jólahefðir, þar stendur möndlugrauturinn í hádeginu á að-
fangadag upp úr og þegar hann og pabbi hans baka rúgbrauð
og keyra til vina og ættingja á aðfangadag. Jón Breki ætlar
að njóta með fjölskyldu og vinum um hátíðarnar í ár.

Hvað stendur upp úr hjá þér árið
2022?
Spánarferð sem ég fór í með fjöl-
skyldunni þar sem ég spilaði golf
í sólinni.

Ert þú mikið jólabarn?
Ætli það ekki.

Hvað er það skemmtilegasta við
jólin að þínu mati?
Að opna pakkana með fjölskyld-
unni.

Átt þú einhverjar skemmtilegar
jólaminningar?
Það er alltaf skemmtilegt rétt
fyrir jól þegar við fjölskyldan
förum á Hólmsheiði að höggva
jólatré.

En skemmtilegar jólahefðir?
Ég og pabbi bökum rúgbrauð
og keyrum til vina og ættingja á
aðfangadag, möndlugrauturinn

í hádeginu á aðfangadag og
skreyta piparkökur og skemmtileg
jólaboð.

Hver er eftirminnilegasta jóla-
gjöfin sem þú hefur fengið?
Þegar ég fékk draumahjólið í jóla-
gjöf frá mömmu og pabba.

Hvað er á óskalistanum þínum
fyrir jólin í ár?
BOSS úr.

Hvað er í matinn hjá þinni fjöl-
skyldu á aðfangadag?
Hátíðarkjúklingur og léttreyktur
hamborgarhryggur, jólasalat og
sætkartöflumús með pekan-
hnetum ásamt öllu öðru og auð-
vita jólaísinn hennar mömmu.

Hvað ætlar þú að gera í kringum
jólahátíðina í ár?
Njóta með fjölskyldu og vinum.

draumahjólið
í jólagjöf

Jón Breki Einarsson
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Hvað er á óskalistanum þínum fyrir
jólin í ár?
Ekkert sérstakt, langar samt smá í
myndavél því mér finnst gaman að
taka myndir.

Hvað er í matinn hjá þinni fjöl-
skyldu á aðfangadag?
Það er alltaf humarsúpa í forrétt svo
hamborgarhryggur.

Hvað ætlar þú að gera í kringum
jólahátíðina í ár?
Ég ætla að gera fullt af eitthverju
skemmtilegu, fara á skauta, baka,
fara í jólaþorp útum allt, vera með
fjölskyldunni og vinum, spila og
margt fleira.

Fékk bráðaofnæmiskast á jólunum

Reykjanesapótek: Hólagötu 15 Fitjum 2
260 Reykjanesbæ 260 Reykjanesbæ

Vaktsími: 821-1128 Sími: 421-3393 Sími: 421-3383

Reykjanesapótek

Fitjum og Hólagötu

Nú á tveimur
stöðum í bænum!

Opnunartími á Fitjum:
10–18 virka daga

og laugardaga 10–14.

Opnunartími á Hólagötu:
9–20 virka daga og

12–19 laugardaga og sunnudaga.
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VOGAR
HilmarBragi Bárðarson
hilmar@vf.is

Bæjarstjórn Sveitarfélagsins Voga
hefur samþykkt afgreiðslu skipu-
lagsnefndar en nefndin leggur til
við bæjarstjórn að heimila Grænu-
byggð ehf. að hefjast handa við
vinnu deiliskipulags á fyrirhuguðu
svæði skv. samkomulagi við sveitar-
félagið.

Nefndin ítrekar í afgreiðslu sinni
að hámarksfjöldi eininga á svæðinu
séu 779 sem Grænabyggð ehf. hefur
til umráða. Áréttar nefndin jafn-
framt að áður en sveitarfélagið veitir
heimild til framkvæmda og sölu á
byggingarrétti þá skal fyrri áfangi

vera langt kominn bæði hvað varðar
framkvæmdir og úthlutun lóða.

Bæjarstjórn Sveitarfélagsins
Vogar hefur samþykkt að taka 40
milljóna króna lán hjá Lánasjóði
sveitarfélaga með lokagjalddaga
þann 20. mars 2039, í samræmi
við skilmála að lánasamningi. Er
lánið tekið til að fjármagna kaup
á stjórnsýsluhúsnæði sem felur í
sér að vera verkefni sem hefur al-
menna efnahagslega þýðingu.
Bæjarstjórn Sveitarfélagsins Vogar

samþykkir jafnframt að taka lán hjá
Lánasjóði sveitarfélaga að höfuð-
stól allt að 100 milljónir króna með

lokagjalddaga þann 23. mars 2040.
Er lánið tekið til fjármögnunar á frá-
veituframkvæmd sveitarfélagsins
sem felur í sér að vera verkefni
sem hefur almenna efnahagslega
þýðingu.
Gunnari Axel Axelssyni, bæjar-

stjóra, var á fundi bæjarstjórnar
veitt fullt og ótakmarkað umboð til
þess f.h. Sveitarfélagsins Voga að
undirrita lánasamninga við Lánasjóð
sveitarfélaga. Samþykkt samhljóða
með sex atkvæðum.

Grænabyggð ehf. deiliskipu-
leggur 779 íbúða byggð

Nokkuð af byggingum hefur þegar risið á byggingasvæði GrænubyggðarNokkuð af byggingum hefur þegar risið á byggingasvæði Grænubyggðar
ehf. í Sveitarfélaginu Vogum.ehf. í Sveitarfélaginu Vogum. VF-mynd: Hilmar BragiVF-mynd: Hilmar Bragi

Vogar taka 140millj-
ónir króna að láni fyrir
fráveitu og stjórnsýslu

Í samvinnu við Sveitarfélagið Voga
hefur Íslandspóstur sett upp póstbox
við Iðndal 2. Póstbox eru sjálfvirkar af-
greiðslustöðvar fyrir pakkasendingar,
þar sem viðskiptavinir geta bæði sent
og tekið á móti sendingum. Póstbox eru
mjög einföld og skilvirk leið til að nálgast pakka á þeim tíma sem
íbúum hentar. Undirbúningur að uppsetningu hefur staðið yfir síð-
ustu vikur en uppsetningu er nú lokið og geta bæjarbúar og aðrir valið
að fá póstsendingar í póstboxið Við Iðndal 2.

NÝTTPÓSTBOX Í VOGUM

Spennandi tækifæri í ört
vaxandi sveitarfélagi
Vel staðsettur þróunarreitur í þéttbýli SveitarfélagsinsVoga,
við sjávarsíðunameð frábæru útsýni og stutt til allra átta.

Hafnargata 101
Þróunarreitur

Frekari upplýsingar um
verkefnið er að finna á

www.vogar.is

Sveitarfélagið Vogar óskar eftir tilboðum í 1.593 fermetra atvinnuhúsnæði og byggingarrétt á lóðinni Hafnargötu 101.

Á lóðinni sem er um 1 hektari að stærð er 1.593 fermetra atvinnuhúsnæði en ekki er gerð krafa um að halda í núverandi
hús en það telst tillögum til tekna ef hægt er nýta núverandi hús að einhverju leyti eða útlit nýrra bygginga hafi skírskotun
til eldra húsnæðis og sögu svæðisins.
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Verkalýðs- og sjómannafélag
Keflavíkur og nágrennis

HÖ
NN

UN
:V
ÍK
UR

FR
ÉT
TIR

Allsherjaratkvæðagreiðsla
Ákveðið hefur verið að viðhafa allsherjaratkvæðagreiðslu hjá
VSFK um kjör aðalstjórnar samkvæmtA-lið laga um stjórnar-
kjör og stjórn sjómannadeildar ásamt trúnaðarmannaráði,
stjórn sjúkrasjóðs, orlofsheimlasjóðs og fræðslusjóðs og
trúnaðarmannaráð.

Félagið leitar eftir félagsmönnum sem vilja taka þátt í starf-
semi félagsins og hvetjum áhugasama til að hafa samband.

Tillögum og ábendingum skal skilað á skrifstofu félagsins
í síðasta lagi fimmtudaginn 15. desember kl. 12.00.
Fylgt er reglugerðASÍ þar að lútandi.

Nánari upplýsingar á skrifstofu félagsins

Kjörstjórn VSFK og nágrennis.

SUÐURNESJABÆR
HilmarBragi Bárðarson
hilmar@vf.is

Jólaljósin voru tendruð í Suður-
nesjabæ á Fullveldisdaginn 1. des-
ember líkt og síðustu ár. Dagskrá
var í báðum byggðakjörnum, Garði
og Sandgerði, þar sem í boði var
skemmtidagskrá í kjölfar þess að
yngstu nemendur grunnskólanna

ásamt bæjarstjóra kveiktu jólaljósin
á jólatrjám.
Jólaálfar og jólasveinar voru á

staðnum og boðið var upp á rjúkandi
heitt súkkulaði og piparkökur.
Meðfylgjandi myndir tók Hilmar

Bragi við þetta tækifæri.

Bæjaryfirvöld í Suðurnesjabæ hafa
átt fund með heilbrigðisráðherra
um heilbrigðisþjónustu í Suður-
nesjabæ.
Minnisblað frá bæjarstjóra um

fund með heilbrigðisráðherra og for-
stjóra HSS var tekið fyrir á síðasta
fundi bæjarráðs Suðurnesjabæjar.
Þar kemur m.a. fram að bæjarstjóri
og forstjóri HSS munu skila ráðherra
greinargerð og tillögum um húsnæði
og þjónustu heilsugæslu í Suðurnes-
jabæ.
Afgreiðsla bæjarráðs var að bæjar-

stjóra er falið að vinna málið áfram
eins og lagt er til í minnisblaðinu.
Suðurnesjabær er tæplega 4000

manna sveitarfélag en mörg ár eru
síðan síðast voru opnar heilsugæslu-
stöðvar í Sandgerði og Garði. Þessu
vilja bæjaryfirvöld snúa við og hafa
því fundað með ráðherra um málið.

Fundaðmeð ráð-
herra umheil-
brigðisþjónustu í
Suðurnesjabæ

Jólaljósin tendruðJólaljósin tendruð
á Fullveldisdaginná Fullveldisdaginn

16 // VÍKURFRÉTTIR Á SUÐURNESJUM



Sólborg Guðbrandsdóttir hlaut í
gær titilinn Framúrskarandi ungur
Íslendingur 2022. Forseti Íslands,
hr. Guðni Th. Jóhannesson afhenti
verðlaunin í KR heimilinu ásamt
Ríkeyju Jónu Eiríksdóttur, lands-
forseta JCI. Það eru einmitt sam-
tökin JCI á Íslandi sem veita verð-
launin á hverju ári en Sólborg var
tilnefnd fyrir framlag sitt og afrek
á sviði menntamála. Verðlauna-
gripurinn er einstakt listaverk
eftir glerlistamanninn Jónas Braga
Jónasson.
Á hverju ári óskar JCI hreyfingin

eftir tilnefningum til verðlaunanna

og dómnefnd velur síðan 10 ein-
staklinga sem hljóta viðurkenningu
fyrir að vera Framúrskarandi ungir
Íslendingar vegna einstaks fram-
lags þeirra til íslensks samfélags.
Verðlaunin sjálf eru síðan veitt til
eins einstaklings sem þykir skara
sérstaklega fram úr. Aðrir sem voru
tilnefndir í ár voru Anna Sæunn
Ólafsdóttir, Björn Grétar Bald-
ursson, Daníel E. Arnarsson, Embla
Gabríela Börgesdóttir Wigum, Inga
Björk Margrétar Bjarnadóttir, Ingvi
Hrannar Ómarsson,Stefán Ólafur
Stefánsson, Viktor Ómarsson og Vi-
vien Nagy.

Sólborg Guðbrandsdóttir
framúrskarandi ungur

Íslendingur 2022
Hljómahöll hlaut í síðustu viku
verðlaun á Degi íslenskrar tón-
listar, þar sem veitt voru verðlaun
til einstaklinga og hópa sem þykja
hafa lagt lóð á vogarskálar í að efla
íslenskt tónlistarlíf undanfarin
misseri og þykja sýna íslenskri tón-
list sérstakt atfylgi.
Verðlaunin sem Hljómahöll hlaut

nefnast Glugginn og á þeim segir að
„Hljómahöll í Reykjanesbæ hljóti
verðlaun fyrir að halda úti heimili
íslenskrar tónlistar í Reykjanesbæ
með hugmyndaríku safni og fjöl-
breyttri tónlistardagskrá undanfarin
ár.“
Viðburðurinn fór fram í Hörpu og

komu fram Karlakórinn Fóstbræður,
Snorri Helgason, Systur, Auður Jóns-
dóttir og Bragi Valdimar Skúlason.
Tómas Young, framkvæmdastjóri
Hljómahallar, tók við viðurkenning-
unni fyrir hönd Hljómahallar.

Tómas Young með viðurkenninguna
til Hljómahallar.

Hljómahöll
verðlaunuð á

Degi íslenskrar
tónlistar

Gerð hefur verið ítarleg þarfa-
greining fyrir varðveislu- og
geymsluhúsnæði sem myndi nýtast
Byggðasafni Reykjanesbæjar,
Listasafni Reykjanesbæjar, Bóka-
safni Reykjanesbæjar, skjaladeild,
menningarfulltrúa, Hljómahöll og
umhverfis- og skipulagssviði.
Eva Kristín Dal, safnstjóri byggða-

safnsins, mætti á fund menningar-
og atvinnuráðs Reykjanesbæjar og
fór yfir þarfagreiningu á varðveislu-
húsnæði Reykjanesbæjar. Þar kom
fram að kröfur sem gerðar eru til
varðveisluhúsa safna eru nokkuð
sértækar en eru engu að síður nauð-
synlegar til að tryggja viðunandi
varðveisluaðstæður fyrir safnkost.
Ný og betri aðstaða tryggir varð-
veislu menningararfsins og sögu
sveitarfélagsins fyrir komandi kyn-
slóðir, sagði í kynningu Evu. Menn-
ingar- og atvinnuráð bæjarins leggur
áherslu á mikilvægi þess að koma
þessum málum í góðan farveg.

Kröfur til varð-
veisluhúsa

safna nokkuð
sértækar

vf is
Þú finnur allar

nýjustu fréttirnar
frá Suðurnesjum á

Forseti Íslands hr. Guðni Th. Jóhannesson, Sólborg Guðbrandsdóttir Framúrskarandi
ungur Íslendingur 2022 og Ríkey Jóna Eiríksdóttir landsforseti JCI 2022.

FIMMTUDAG KL. 19:30
HRINGBRAUTOGVF.IS

Aðventugarðurinn í Reykjanesbæ

Fjörugur föstudagur í Grindavík

Engin helvítis ævisaga Kjartans Mássonar

Valdimar Guðmundsson

Húsum skipað upp í Grindavík

Ekki missa af FERSKU
Suðurnesjamagasíni

í þessari viku
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JÓLAHALD Í 150ÁR–OGSÖGULOK
Fyrstu áratugi barnaskólans voru
miðsvetrarpróf haldin dagana fyrir
jól, gjarna á Þorláksmessu og upp-
lestrarfríi einn, tvo daga áður. Fer
engum sögum af jólahaldi í skólanum
frá þeim tíma.
Í desember 1921 var Viktoría

Guðmundsdóttir orðin skólastjóri.
Þá var eftir sem áður upplestrarfrí
19. og 20. desember og próf 21. og
22. desember. Að loknum prófum
sungu börnin jólasálma, kennarinn
las jólaguðspjallið og talaði nokkur
orð til barnanna áður en þau gengu
heim til sín. Síðan var jólaleyfi til 3.
janúar 1922.

Árið 1922 skrifar Viktoría í dagbók
skólans: 13. desember vantaði sex
börn og „þau sem komu voru öll
mjög lasin af kvefi og heyrðist varla
mannsmál í skólastofunni sökum
hósta“ og gaf kennari þá þriggja
daga leyfi – upplestrarleyfi. Var vel
mætt 19. og 20. desember og næstu
tvo daga voru próf. Á Þorláksmessu
komu börnin í skólann kl. 10. „Las
þá kennarinn prófeinkunnir þeirra
og afhenti þeim jólakveðju dönsku
sunnudagsskólabarnanna. Síðan
voru sungnir sálmar, kennari sagði
börnunum jólasögu og las jólaguð-
spjallið. Var svo gefið jólaleyfi til 3.
janúar.“
3. janúar „komu öll skólabörnin.

Var þá sungið, minnst nýbyrjaða
ársins, myndir sýndar og lesin saga.
Loks var börnunum sett fyrir til
næsta dags.“ 6. janúar síðdegis kom
hjálpræðisherinn í Hafnarfirði og
hélt jólatré (jólaball), líkt og fyrri ár.
Koma hjálpræðishersins lagðist af
fljótlega eftir þetta en áfram bárust
kveðjur frá dönskum sunnudaga-
skólabörnum næstu ár.
Þann 16. desember 1924 voru

flest börnin lögst í mislinga. Ákvað
formaður skólanefndar og kenn-
arinn að gefa jólafrí þá þegar. „Var
svo komandi jóla minnst í skólanum,
þennan síðasta kennsludag, á líkan

hátt og undanfarna vetur með
sálmasöng, lestri og stuttri bæn og
börnunum síðan gefið jólaleyfi til 3.
janúar 1925.“
Þau 31 ár sem Viktoría sá um

kennsluna voru dagarnir kringum
jólin á þennan veg en þó eftir að-
stæðum. Til dæmis 1926 var ráð-
gert að prófa að venju 21. og 22.
desember „en báða þá daga var
veður ill og komu fá börn svo að
kennara þótti ekki taka að prófa
þau, en á Þorláksmessu ekki unnt
að prófa, sökum þess að þann dag
skyldi jólatré skreytt þar. Síðasti
starfsdagur var því 21. desember, er
nokkur börn voru prófuð í kristnum
fræðum.“
1927 var yngri deildin prófuð 21.

desember og þann 22. var „munn-
legt próf í eldri deild til klukkan 2.
Barnastúkufundur eftir það. Í lok
fundarins var jólanna minnst á
venjulegan hátt. Börnin sungu jóla-
sálma, kennari las upp jólasögu, og
talaði nokkur orð til barnanna um
hátíðina og þýðingu hennar og las
að síðustu jólaguðspjallið. Síðan var
gefið jólaleyfi til 3. janúar 1928.“ Í
27. þætti segir frá því hve sorglega
næsta skólaár byrjaði.

Í Brunnastaðaskóla og fyrsta
áratug Stóru-Vogaskóla voru litlu
jólin helsti viðburður félagslífsins,
eins konar árshátíð að mati Hreins
Ásgrímssonar. Æfð voru leikrit og
atriði sem tengdust ekki endilega
jólahaldi.
Árið 1982 var til dæmis foreldra-

sýning og jóladiskó föstudaginn 17.
desember og kennarar gengu frá
mánudaginn 20. desember og hófst
jólaleyfi þeirra eftir það. Nemendur
mættu svo eftir jólaleyfi 5. janúar.

Frá því um 1990 hefur sérstök árs-
hátíð nemenda, þar sem foreldrum
er boðið, verið haldin skömmu fyrir
páskaleyfi en sérstakar foreldra-
sýningar á litlu jólum lagðar af. En
litlu jólin eru haldin engu að síður,
aðallega fyrir nemendur. Bergsveinn
skólastjóri stóð fyrir þessum breyt-
ingum, einnig því að 6. bekkur fór
árlega að æfa og sýna helgileik sem
byggður er á jólaguðspjallinu. Hér er
mynd af slíkum helgileik í skólanum,
líklega 1995.

Löng hefð er fyrir jólaföndurdegi á
aðventu. Nemendur skreyta skólann;
klippa, stimpla, teikna og skrifa á
jólakort til nemenda, kennara og síns
heimilisfólks. Sérstakir póstkassar

eru settir upp við hverja bekkjar-
stofu. Höfundi þessara þátta hlýnar
um hjartarætur er hann minnist
handgerðra jólakorta með hlýjum
kveðjum frá nemendum.
Í desember 2013 var til dæmis

skipulagt jólaföndur á átta stöðvum
í skólanum með þessum vinnu-
stöðvum:
Krukkur og kökubox; smíðastöð;

saumastöð; dagatal 2014; matarstöð
í salnum – piparkökur og kókoskökur;
saumur/sköpun: könglar, vatt, pípu-
hreinsarar; trölladeig í heimilisfræði;
krukkur málaðar.

Jólakortaefni var á öllum stöðvum
og músastigar, í námsveri jólakort og
bíó.
Síðasta kennsludag ársins halda

umsjónarkennar stofujól, hver
með sínum bekk, þar sem lesin er
jólasaga og nemendur skiptast á
lukkupökkum. Síðan eru litlu jólin
þar sem allir koma saman, dansa
kringum jólatréð og syngja og jóla-
sveinn kemur í heimsókn. Síðan
hefst jólafrí nemenda upp úr hádegi.
Þetta fyrirkomulag hefur verið frá
því fyrir 1980.

Frá því fyrir 2000 hafa kennarar
og annað starfsfólk – annað en eld-
hússtarfsfólkið – eldað hangikét með
tilheyrandi og átt saman hátíðlega
stund eftir hádegi þegar nemendur
eru farnir heim, uns þeir sjálfir halda
heim í jólafrí. Á myndinni eru Jón
Ingi, Guðmundur og Helgi Hólm við-
eigandi klæddir við þau störf.
Löng hefð er fyrir þrettánda-

skemmtun með grímudansleik en
venjulega ekki á vegum skólans
heldur félaga eins og Þróttar, kven-
félagsins Fjólu, Lionsklúbbsins Keilis
og Björgunarsveitarinnar Skyggnis.

Heimildir: Dagbók Suðurkotsbarnaskóla 1917 – 1932. Fundagerðabók kennarafunda 1981–1989.
Ræður Hreins Ásgrímssonar. Samtöl við kennara og fyrrum nemendur og reynsla höfundar sem
hefur verið viðriðinn skólann frá því árið 2000.

Þar með lýkur þessum þáttum úr sögu skóla í Vatnsleysustrandarhreppi og
Sveitarfélaginu Vogum sem birst hafa vikulega í Víkurfréttum og á netinu.
Hafið þökk þið sem lásu.
Þættirnir verða áfram aðgengilegir – auknir og endurbættir – á storuvoga-

skoli.is, vogar.is og vf.is.

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

Þorvaldur Örn Árnason, áður kennari við skólann,
tekur saman með góðra manna hjálp.

46. ÞÁTTUR

Kristófer Snær JóhannssonWard

Jólin byrja
fyrsta
desember
Besta minning sem Kristófer á frá
jólunum er þegar hann fékk fyrstu
reimalausu takkaskóna sína. „Þá var
ég glaðasti krakki í heiminum,“ segir
hann. Kristófer segir það vera ákveðna
jólahefð að mamma hans stressi alla á
heimilinu upp og að hefð sé fyrir að fjöl
skyldan borði hamborgarhrygg á aðfangadag.

Hvað stendur upp úr hjá þér árið
2022? Ég skrifaði undir minn
fyrsta meistaraflokkssamning og
hjá umboðsmanni í fótbolta, svo er
þetta búið að vera smá „go with the
flow“ ár.

Ert þú mikið jólabarn? Um leið og
það er kominn fyrsti desember þá
eru jólin byrjuð fyrir mér. Þannig, já,
ég myndi telja mig vera það.

Hvað er það skemmtilegasta við
jólin að þínu mati? Að brósi kemur
heim, svo auðvitað jólamaturinn og
pakkarnir, bara eiginlega allt.

Átt þú einhverjar skemmtilegar
jólaminningar? Já, þegar ég fékk
mína fyrstu reimalausu takkaskó –
þá var ég glaðasti krakki í heiminum.

En skemmtilegar jólahefðir?
Mamma að stressa alla upp, annars
bara mjög svipað og allir.

Hver er eftirminnilegasta jóla-
gjöfin sem þú hefur fengið? Fyrstu
reimalausu takkaskórnir og fyrsta
hlaupahjólið mitt.

Hvað er á óskalistanum þínum
fyrir jólin í ár? Bræðra-tattoo og
sjónvarp, annars veit ég ekki.

Hvað er í matinn hjá þinni fjöl-
skyldu á aðfangadag? Hamborgar-
hryggur.

Hvað ætlar þú að gera í kringum
jólahátíðina í ár?
Ég ætla að kaupa jólagjafir, vera
mikið með fjölskyldunni og fara í
fótbolta og ræktina.

ný Magnúsdóttir

Alltaf verið
svakalegt
jólabarn
„Ég hef alltaf verið svakalegt jóla-
barn og heimtaði alltaf að við
myndum skreyta sem allra fyrst,“ segir
Signý Magnúsdóttir. Eftirminnilegasta
lagjöfin sem hún hefur fengið er „risa“
nster High kastali sem hún fékk þegar h
átta ára en Apple TV er efst á óskalistan

hennar í ár.

Hvað stendur upp úr hjá þér árið 2022?
Ég byrjaði í unglingaráðinu þar sem ég kynntist
helling af nýjum vinum og ég fékk svo að breyta
alveg um vinahóp sem ég er svo þakklát fyrir og
mér líður mikið betur.

Ert þú mikið jólabarn? Já, ég hef alltaf verið
svakalegt jólabarn og heimtaði alltaf að við
myndum skreyta sem allra fyrst og byrjaði að
horfa á jólamyndir í nóvember.

Hvað er það skemmtilegasta við jólin að þínu
mati? Ég elska stemmninguna við jólin og tilfinn-
inguna sem fylgir þeim, að verja tíma með fjöl-
skyldunni og baka eða horfa á jólamyndir og allt
slíkt finnst mér æði.

Átt þú einhverjar skemmtilegar jólaminningar?
Já, foreldrar mínir skildu þegar að ég var fjögurra
ára og þegar ég var tíu ára var ég í fyrsta skipti
hjá pabba mínum yfir jólin eftir skilnaðinn. Þá var
kötturinn minn nýbúinn að eignast kettlinga og
við vorum þarna öll fjölskyldan með fimm kett-
linga um jólin og ég myndi líklegast segja að það
séu eftirminnilegustu jólin mín.

En skemmtilegar jólahefðir? Ég og fjölskyldan
mín förum vanalega að rölta niður Laugaveginn á
Þorláksmessu og förum á skauta og svoleiðis, það
hefur alltaf verið uppáhaldshefðin mín.

Hver er eftirminnilegasta jólagjöfin sem þú
hefur fengið?
Risa Monster High kastali sem ég fékk þegar að ég
var átta ára.

Hvað er á óskalistanum þínum fyrir jólin í ár?
Mig langar svo mikið í Apple TV, ég er bara með
Netflix í sjónvarpinu mínu og er eiginlega búin
með allt þar.

Hvað er í matinn hjá þinni fjölskyldu á að-
fangadag? Alltaf hamborgarhryggur en ég borða
ekki rautt kjöt svo ég borða alltaf bara meðlætið.

Hvað ætlar þú að gera í kringum jólahátíðina
í ár? Bróðir minn er búinn að búa í Grikklandi
síðasta árið og er nýkominn heim svo ég ætla að
vera hjá pabba mínum til að geta varið góðum
tíma með bróður mínum.
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ThelmaHrundHermannsdóttir
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Fjölmenni mætti í aðventugöngu
og var við opnun Aðventugarðsins
í Reykjanesbæ síðasta laugardag.
Kveikt var á jólatré bæjarins en
það er í miðju Aðventugarðsins við
skrúðgarðinn.

Í aðventugöngunni var gengið að
skessuhelli frá Aðventugarðinum
þar sem börnin ræddu við Fjólu
tröllastelpu. Jólasveinar tóku svo
forskot á sæluna og tveir þeirra
fengu að kíkja á svæðið til að
tendra ljósin á jólatrénu eftir að
Lúðrasveit Tónlistarskóla Reykja-
nesbæjar hafði flutt nokkur jólalög.
Veðurguðirnir voru í sínu besta
jólaskapi og fjölmargir bæjarbúar

nutu dagskrár og því sem í boði var
í Aðventugarðinum. Þar var m.a.
hægt að grilla sykurpúða og fara
á skauta á nýju svelli. Þá er boðið
upp á fjölbreyttan jólavarning í
jólakofum. Grýla mætti síðan í
Aðventugarðinn á sunnudag og
heilsaði upp á yngri sem eldri bæj-
arbúa. Í garðinum er einnig dagskrá
á sviði en um síðustu helgi voru
m.a. Ronja ræningjadóttir, Jólabjöll-
urnar og Kósýbandið.

Aðventugarðurinn er opin laug-
ardaga og sunnudaga kl. 14–18 fram
að jólum en Aðventusvellið er opið
fimmtudag til sunnudags.

VF-myndir/pket.

Jólastemmning við
opnun Aðventugarðsins
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Með jólin í hjarta mér er ný jólaplata úr smiðju Gunnars Inga Guðmundssonar og Rakelar Pálsdóttur
en söngkonan Rakel syngur öll fimm lög plötunnar. Platan kom út 24. nóvember síðastliðinn og er
plata vikunnar á Rás 2 vikuna 12.–16. desember. Gunnar átti mörg lög „á lager“ og því ákvað hann að
slá til og búa til plötu. „Það kom upp sú pæling að henda í eina plötu með öllum þeim lögum sem til
voru, með það að markmiði að gera plötu með nýjum íslenskum, frumsömdum jólalögum.“

Gunnar samdi lögin á plötunni en
söngkonan Rakel flytur lögin. Ásamt
því að semja lögin spilar Gunnar á
bassa. Upptökur fyrir plötuna hófust
í júní og stóðu fram í október. „Við
fórum í Stúdíó Bambus til Stefáns
Arnar Gunnlaugssonar og tókum
upp grunn af öllum lögunum sem
við byggðum ofan á og útkoman er
mjög góð,“ segir Gunnar.

Gunnar kemur frá Reykjanesbæ,
honum þykir gaman að fást við að

semja og gera jólalög en hann hefur
samið lög fyrir þekkta söngvara
eins og Arnar Dór og Sjonna Brink
en hann samdi einnig Þjóðhátíð-
arlag Vestmannaeyja árið 2003
fyrir Skítamóral. Þá segist Gunnar
nú þegar vera byrjaður að vinna að
nýrri plötu með lögum í kvikmynda-
stíl en hann langar að reyna fyrir sér
á þeim vettvangi.

Gunnar segir hann plötuna geta
komið fólki í jólaskap. „Platan skapar

okkur ákveðna sérstöðu þar sem á
henni eru ný íslensk frumsamin
jólalög, hún er án efa hugljúf og
notaleg jólaplata sem kemur fólki í
gott jólaskap.“

Rakel heldur jólatónleika á
Nauthól þann 21.desember næst-
komandi kl 20:00 en með henni
spila Gunnar Ingi, Birgir Þóris, Bent
Marinós og Þorvaldur Halldórsson.
Á dagskránni verða öll lög plötunnar
ásamt uppáhalds jólalögum Rakelar.

Byrjuðu að vinna að
jólaplötu í júní

Í rafrænni útgáfu Víkurfrétta er að
hlusta á plötuna í heild sinni hér.

Afmæli
Föstudaginn 9. desember verður
Jón Guðlaugsson, slökkviliðsstjóri
Brunavarna Suðurnesja, sjötugur.
Í tilefni af þeim tímamótum verður
opið hús á Réttinum að Hafnargötu
90 í Keflavík þar sem hjónin Jón
og Ásta munu taka á móti gestum
frá kl 18:00 til 21:00. Gjafir eru
afþakkaðar en fyrir þá sem vilja
verður söfnunarbaukur fyrir Vel-
ferðarsjóð Suðurnesja á staðnum.

Leikmyndasmiðir True Detective
fara mikinn í Reykjanesbæ þessa
dagana. Eftir að hafa umbreytt
hluta Hafnargötunnar í jólalega
götu í bænum Ennis í Alaska, bættu
leikmyndasmiðirnir um betur og

sköpuðu glæsilegan jólagarð við
eitt af húsunum á Sunnubraut í
Keflavík sem notast verður við í
fjórðu seríu þáttanna sem True
North er að framleiða hér á landi
fyrir HBO-framleiðslufyrirtækið.

Vegna kvikmyndatökunnar var
Sunnubraut lokað bæði þriðjudag og
miðvikudag í þessari viku. Brekku-
stíg og Þórustíg í Njarðvík verður
svo lokað að hluta dagana 8. og 9.
desember vegna kvikmyndatöku.

Glæsilegur jólagarður
við Sunnubraut í Keflavík

Aðeins viku eftir að uppbygging
leikmyndar True Detective hófst
við Hafnargötuna í Keflavík er
tökum lokið. Frá því snemma á
laugardagsmorgun var unnið að
því að fjarlægja leikmyndina, þrífa
upp gervisnjó og taka niður skilti
og merkingar.

Það er ekki þar með sagt að kvik-
myndatökuliðið hafi yfirgefið bæjar-

félagið, því næst var farið í upptökur
við Sunnubraut í Keflavík, á tveimur
stöðum í Njarðvík og á Ásbrú.

Unnið var á Ásbrú í byrjun vik-
unnar og á sunnudag var hafist
handa við að undirbúa íbúðalóðir
við Sunnubraut undir gervisnjó, því
náttúruöflin virðast ætla að halda
sig við snjólaust veður og jafnvel
súldarloft.

TökumviðHafnargötu
lokið og leikmyndin rifin

Hafnargötunni í Ennis smábænum í Alaska var aftur breytt í fyrra horf.
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– segir Jonathan Glenn sem tók við stöðu þjálfara meistaraflokks kvenna í
knattspyrnu hjá Keflavík fyrir skemmstu en á síðasta tímabili þjálfaði hann
meistaraflokk kvenna hjá ÍBV. Glenn, sem er frá Trínidad og Tóbagó, kom
til Íslands árið 2014 þegar hann gekk til liðs við Pepsi-deildarlið ÍBV – það
var Sigurður Ragnar Eyjólfsson sem fékk Glenn til Eyja en Sigurður, sem er
núverandi þjálfari karlaliðs Keflavíkur, var með Eyjaliðið á þeim tíma.

Hvernig stendur á því að þú, kom-
andi frá Trínidad og Tóbagó, endar
á Íslandi af öllum stöðum?
„Það er svolítið fyndið því eftir að
hafa lokið skólagöngu í Trínidad
[High School] fékk ég styrk til að fara
til frekara náms í háskóla í Bandaríkj-
unum, þar spilaði ég fótbolta og lauk
mínu námi. Eftir það fékk ég tæki-
færi til að fara í atvinnumennsku
í Bandaríkjunum þar sem ég lék
í tvö tímabil,“ segir Glenn þegar
Víkurfréttir hittu hann á skrifstofu
knattspyrnudeildar Keflavíkur við
Sunnubraut. „Það er svolítið fyndið
en Siggi Raggi var þá að þjálfa ÍBV
og það var hann sem samdi við mig
og fékk mig hingað. Ég kom til ÍBV
árið 2014 og var þar í eitt og hálft
tímabil, ég skipti yfir í Breiðablik um
mitt tímabil 2015 og lék með þeim í
tvö ár en þá fór ég aftur til Banda-
ríkjanna.“ Glenn sneri aftur til Ís-
lands árið 2018 og gekk þá til liðs við
Fylki en hélt aftur til Eyja ári síðar.

„Ég vissi þá að ég myndi vilja fara
að snúa mér að þjálfun í auknum
mæli en ég hafði verið að þjálfa úti
í Bandaríkjunum. Svo samhliða síð-
ustu árunum mínum hjá ÍBV tók ég
að afla mér UEFA-þjálfararéttinda.
Þetta er búið að vera skemmtilegt
ferðalag en það er mjög ánægjulegt
að hafa fengið að þjálfa frá yngri
flokkum og upp í meistaraflokk, að
fá að kynnast mörgu áhugaverðu
fólki og byggja upp sambönd,“ segir
Jonathan sem er í dag kvæntur ís-
lenskri konu, Þórhildi Ólafsdóttur, og
saman eiga þau eina dóttur.
„Við hittumst þegar ég kom hingað

árið 2014,“ rifjar Jonathan upp. „Hún
var leikmaður kvennaliðs ÍBV og
við byrjuðum að spjalla, fórum á
stefnumót og svo giftum við okkur
í Bandaríkjunum árið 2017. Núna
eigum við fallega, þriggja ára dóttur,
Amelía Grace“

Þórhildur lék með ÍBV á síðasta
tímabili svo það er ekki úr vegi
að spyrja hvort hún verði áfram í
boltanum.
„Hún er að hugsa málið, það er ekki
víst. Hún spilaði vel síðasta sumar og
naut þess, hún er ekki viss hvort hún
haldi áfram. Það er svolítið erfitt að
vera með lítið barn þegar við erum
bæði á sama tímaplani, allur tíminn
fjarri henni. Það var auðveldara úti
í Eyjum, þar sem foreldrar Þórhildar
gátu hlaupið undir bagga með okkur.
Núna erum við að flytja á nýjan stað,
hún að byrja í nýjum leikskóla og við
hugsum málið.“

Ég spyr Jonathan hvort hann sjái
fyrir sér að hann sé kominn til að
vera á Íslandi. Eða hvert stefnirðu
sem þjálfari?
„Þegar maður velur að gera fótbolta
að sínum starfsferli þá veit maður
aldrei hvert hann tekur mann. Við
Þórhildur gerum okkar plön en þau
eru sveigjanleg, núna viljum við
njóta þess sem við höfum og ein-
beita okkur að því – fá að kynnast
skemmtilegu og áhugaverðu fólki og
halda fótboltaferðalaginu áfram.“

Trínidad og Tóbagó var smæsta
þjóðin til að komast á HM ...
þar til Ísland sló þeim við

Jonathan kemur frá Trínidad og
Tóbagó sem eru eyjar í Karabíska
hafinu, staðsettar skammt undan
ströndu Venesúela í Suður-Am-
eríku, með um 1,4 milljónir íbúa.
„Flestir búa á eyjunni Trínidad en
Tóbagó, sem er minni eyjan, má segja
að sé meiri ferðamannastaður,“ segir
Glenn.
Fótboltinn er vinsæl íþrótt á

Trínidad og margir sterkir leikmenn
koma þaðan. Sennilega er knatt-
spyrnumaðurinn Dwight Yorke
þeirra þekktastur en hann gerði
garðinn frægan með liðum eins og
Manchester United, Aston Villa og
Blackburn Rovers.
„Dwight Yorke er algjört „legend“,“

segir Glenn með glampa í augum.
„Skóladeildin [High School League]
er mjög sterk og hún er vinsælli en
efsta deildin, margir leikmenn úr
henni fara á samning til Bandaríkj-
anna í nám.“
Trínidad og Tóbagó keppti á

HM 2006 og var þá smæsta þjóðin
sem hafði náð að komast í úrslita-
keppnina, Ísland tók það met af þeim
fyrir fjórum árum.
„Eftir að hafa komist á HM átti ég

von á að fótboltinn á Trínidad færi
upp á við en hann fór eiginlega í hina

áttina. Mér finnst að við hefðum
getað nýtt það tækifæri betur en ég
elska landið mitt, það er svo fallegt
– æðislegt.“

Ánægður með það sem
hann hefur í höndunum

Jonathan tók við meistaraflokki
kvenna hjá Keflavík fyrir rétt um
mánuði síðan og hefur því aðeins
náð að mynda sér skoðun á liðinu.
Hann hefur þegar fengið tvo leik-
menn sem léku með ÍBV á síðasta
tímabili, Madison Wolfbauer og
lettnesku landsliðskonuna Sandra
Voitane.

Amelía Grace.

Jólin eruJólin eru
magnaðurmagnaður
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stefnumót og svo giftum við
okkur í Bandaríkjunum árið
2017. Núna eigum við fallega,
þriggja ára dóttur ...
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Hvernig sérðu næsta tímabil fyrir
þér?
„Ég hef verið með liðinu síðustu
þrjár, fjórar vikur og er svo ánægður
með það sem ég hef séð. Hvernig
þær hafa brugðist við. Mér finnst
andrúmsloftið og viðmótið hjá
liðinu mjög gott, þær eru tilbúnar
að leggja mikið á sig og vilja bæta
sig. Það gleður mig mikið og ég vil
setja saman lið sem Keflvíkingar
geta verið stoltir af, lið þar sem allir
leikmenn eru tilbúnir að leggja sig
100% fram í hvern einasta leik.
Fyrir næsta tímabil munum við

því skoða vandlega hvernig leikmenn
passa inn í hópinn og vanda okkur
við valið – ég er mjög ánægður með
þann hóp sem ég hef í höndunum
og aðeins góðir leikmenn semmunu
bæta við gæði hópsins munu koma
til greina,“ segir þjálfarinn.

Heldurðu að þú eigir eftir að fá
fleiri leikmenn fyrir næsta tímabil?
„Ég held að við þurfum að vera
mjög öguð og fara varlega í vali á
leikmönnum, sérstaklega í ljósi þess
að við höfum ekki sömu fjárráð og
stóru félögin í deildinni. Við þurfum
að vera kæn í leikmannamálum. Við

þurfum líka að vera skynsöm í því
hvernig við æfum, hvernig mataræði
leikmanna er háttað og hugsa vel um
líkama okkar. Við verðum að ná því
besta úr hverjum einstaklingi, sér-
staklega í ljósi þess að við verðum
líklega ekki með breiðasta hópinn.
Auðvitað verðum við að bæta ein-
hverjum leikmönnum við en allir
þessir hlutir eru mikilvægir til að ná
því besta úr því sem við höfum. Svo
við verðum samkeppnishæf í mjög
sterkri deild á næsta ári.“

Trínidad og Tóbagó, suðupottur
ólíkra menningarheima

Jonathan segir að samfélagið á
Trínidad og Tóbagó sé mjög blandað.
Þetta sé mikið fjölmenningarsam-
félag en langflestir íbúar eyjanna
eru af afrískum eða austur-indískum
uppruna, þá blandast einnig kín-
verskur og evrópskur uppruni inn
í mengið og auðvitað frumbyggjar.

Hvernig er svo haldið upp á jól á
Trínidad og Tóbagó?
„Þetta er svo fjölþjóðlegur staður,
eiginlega suðupottur ólíkra menn-
ingarheima,“ segir hann. „Ef við
lítum aðeins til baka í sögunni, til
tíma þrælahalds, þá kom megnið af
fólkinu frá Afríku og Austur-Indíum.
Hvor hópur um fjörutíu prósent,
síðan voru það líka Kínverjar, hvítir
og frumbyggjar eyjanna. Svo við á
Trínidad höldum upp á allt – allir
halda upp á allar hátíðir, sama hvort
þær séu hátíðir hindúa, múslima eða
kristinna.
Það er alveg einstakt en fólk af

þessum ólíku trúarbrögð lifir þar
saman í sátt og samlyndi. Það ber
virðingu hvert fyrir öðru og gleðst
saman. Það var einstakt að fá að
alast upp á þessum stað og ég held
að það hafi auðveldað mér að að-
lagast lífinu á öðrum stöðum, eins og
í Bandaríkjunum og hér á Íslandi. Ég
hef ferðast til fjölmargra staða með
fótboltanum og uppeldið leyfir mér

að kunna að meta ólíkar upplifanir
og menningu – ég elska að kynnast
menningu annarra.“
Jonathan segir að jólin séu magn-

aður tími á Trínidad og Tóbagó. Þau
séu tími tónlistar og veisluhalda og
séu mjög hátíðleg.
„Þau er ólík því sem þekkist hér

á landi,“ segir hann. „Í fyrsta lagi þá
höldum við jólin á jóladag og opnum

pakka á jóladagsmorgun. Á aðfanga-
dagskvöld og langt fram á aðfara-
nótt jóladags fara litlar hljómsveitir
hús úr húsi og spila fyrir fólk. Þessu
tónlistarfólki þarf að taka vel á móti
og gefa þeim að borða og drekka.
Síðan spila þau og syngja í tuttugu
mínútur, hálftíma áður en þau halda
í næsta hús. Þau byrja upp úr mið-
nætti og geta verið að til sex, sjö

að morgni jóladags,“ segir Jonathan
og brosir. „Svo þegar þú vaknar um
morguninn þá getur verið að einhver
ókunnur gæi sé bara sofandi áfengis-
dauða í garðinum hjá þér.“ Nú veltist
Jonathan um af hlátri. „Það er ógeðs-
lega fyndið.“
Jonathan segir að þessir tónlist-

armenn flytji spænsk lög og það sé
arfleifð frá þeim tíma þegar Spán-
verjar voru nýlenduherrar á þessum
slóðum. „Þetta er eini tíminn á árinu
þar sem spænsk lög eru sungin á
Trínidad.“

En hér á Íslandi, haldið þið upp
á jólin eins og hver annar Íslend-
ingur?
„Já, við höldum í íslenskar hefðir og
opnum pakka á aðfangadagskvöld.
Borðum hefðbundinn íslenskan
jólamat.“

Hvernig kanntu við íslenska
matinn?
„Ég elska íslenskan jólamat, ég er svo
heppinn að konan mín og mamma
hennar eru frábærir kokkar. Allt sem
þær elda; hvort sem það kalkúnn,
purusteik eða hvað sem er, finnst
mér gott,“ segir Jonathan Glenn að
lokum.

ÍÞRÓTTIR
JóhannPáll Kristbjörnsson
johann@vf.is

Starfsstöð þessara starfa er á skrifstofum Isavia á Keflavíkurflugvelli.

Nánari upplýsingar um helstu verkefni, hæfniskröfur, umsóknarfrest og
umsóknarform má finna á isavia.is undir Störf í boði.

Framundan eru miklar stækkanir og breytingar en eftir sex ár er ráðgert að
flugstöðin verði tvöfalt stærri en hún er í dag. Við erum þegar byrjuð og fyrsti
áfangi stækkunar er ný 20 þúsund fermetra austurbygging.
Markmið okkar í flugvallarsamfélaginu á Keflavíkurflugvelli er að auka þjónustu
við þá sem þar fara um, bæta upplifun fólks og ánægju af heimsókn í flugstöðina.

Við leitum því að jákvæðum, öflugum, og traustum aðilum til að taka þátt í
þessari vegferð með okkur í eftirfarandi hlutverkum:

• Sérfræðingur í deild umhirðu og ásýndar
• Sérfræðingur með auga fyrir umbótum og ferlum á sviði þjónustu
og samhæfingar

Tækifærin leynast
á vellinum

Saman náum við árangri

Isavia er vinnustaður þar sem við sýnum hvert öðru virðingu og
erum heiðarleg gagnvart sjálfum okkur og öðrum. Við gætum þess
að viðhalda gleðinni, erum hugrökk, uppbyggileg og tökum ábyrgð
á eigin frammistöðu.

Ég elska íslenskan
jólamat, ég er svo

heppinn að konan mín og
mamma hennar eru frábærir
kokkar. Allt sem þær elda;
hvort sem það kalkúnn,
purusteik eða hvað sem er,
finnst mér gott ...

Fjölskyldan prúðbúin við jólatréð.Fjölskyldan prúðbúin við jólatréð.
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Mundi
Björgum jólunum
– sleppum sósunni.

Upplifðu – Vertu – Njóttu
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Jólin á Heiðarbrún
Það er eitthvað óendanlega jólalegt
við húsið okkar á Heiðarbrúninni og
dásamleg sú tilhugsun að þar verði
jólin haldin þetta árið. Það voru
Parísarjól hjá okkur í fyrra, yndisleg
í alla staði en auðvitað allt öðruvísi.
Í staðinn fyrir að komast í jólaskapið
á tónleikum með Valdimar og Bagga-
lúti voru jólatónleikarnir síðdegis á
jóladag í sjálfum Effelturninum, þar
sem við horfðum yfir ljósum prýdda
borgina undir hátíðlegum jólalögum.

Á Heiðarbrúninni horfum við hins
vegar yfir ljósum prýddan kirkju-
garðinn og það er ekkert sem kemur
mér meira í jólaskap en þegar ég er
að steikja rjúpurnar á aðfangadag
með tilheyrandi ilmi og fylgjast með
traffíkinni í garðinum þegar kveikt
er á hverju kertinu eftir öðru. Allt
verður svo hátíðlegt, svo friðsælt
og notalegt. Svo rétt fyrir jólabaðið
fer ég yfir með kerti á leiði foreldra
minna og ömmu og afa – og þá mega
jólin koma.

Ég er ótrúlega íhaldssöm þegar
kemur að jólunum og mikið jólabarn.
Þegar ég fór að búa sjálf og halda
jólin okkar fann ég til gríðarlega
mikillar ábyrgðar. Allt varð að vera
fullkomið til þess að jólaminningar
barnanna minna yrðu fullkomnar
eins og mínar jólaminningar voru.
Við höfum skapað okkar eigin jóla-
hefðir sem eru sambland af okkar og
því sem við ólumst upp með. Pipar-
kökur bakaðar og skrautkökurnar
hennar mömmu, allt fullt af mandar-
ínum, kertum og jólaskrauti. Alltaf
lifandi jólatré, furan á sínum stað og
ekki skreytt fyrr en á Þorláksmessu,
þrátt fyrir mikla pressu hin síðustu
ár þegar fólk er nánast farið að setja
jólatréð upp um mitt sumar!

Jólin snúast svo auðvitað um
matinn, hann má sko alls ekki klikka.
Maturinn hennar mömmu var alltaf
fullkominn – nema möndlugraut-
urinn sem mér fannst alltaf vondur
og mér dettur alls ekki til hugar að
hafa á aðfangadagskvöld. En íhalds-
semin í mér kallar samt á möndlugjöf
og þess vegna hefur okkar hefð verið
að möndlugrauturinn sé í hádeginu
á aðfangadag fyrir þá sem það vilja.
Það eru svo engin jól án rjúpna –
hvort sem það er í Keflavík eða París
– og alltaf verð ég jafn stressuð yfir
því að sósan klikki. Þetta er háal-
varlegt mál – að bera ábyrgðina á
jólasósunni er gríðarlega stressandi,
rjúpnasósunni sem er bara borðuð
einu sinni á ári. Vond sósa = ónýt
jól. Sem betur fer hefur þetta ekki
klikkað hingað til.

Þetta verða tólftu jólin okkar á
Heiðarbrúninni og ætlum við að
leggja okkur fram um að þau verði
extra fullkomin. Þetta verða síðustu
jólin okkar þar, komið að tímamótum
og hver veit hvar við höldum næstu
jól. Ég veit það eitt að íhaldssama
jólabarnið ég mun leggja mig alla
fram við að halda í hefðirnar og
skapa góðar jólaminningar hvar
sem við verðum. Og svo veit ég að

Heiðarbrúnin verður í afar góðum
höndum þar sem dýrmætar gamlar
minningar munu mæta nýjum
hefðum. Allt eins og það á að vera.

Mínar allra bestu jólakveðjur til
ykkar allra.
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