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Nú er það þannig að lögreglan hefur sett upp lokunarpósta í stað þess að
björgunarsveitirnar reyni að halda aftur af fólki. Lokunarpósturinn inná
svæðið Grindavíkurmegin er austur í Þórkötlustaðahverfi og er þeim hleypt
framhjá sem eru á leið um suðurstrandarveg og í gegnum svæðið en þeim
sem ætla sér að skoða gosið er snúið við. VF-mynd: Jón Steinar Sæmundsson

Börnum meinaður
aðgangur að eldgosi
Erfiðlega hefur gengið að hefta för foreldra með ung börn inn að gosinu
í Meradölum. Gosið hófst skömmu eftir hádegi 3. ágúst síðastliðinn.
Í flestum tilfellum er um erlenda ferðamenn að ræða og það þrátt fyrir
góða upplýsingagjöf um að gossvæðið sé ekki staður fyrir ung börn að
dvelja á. Börn og foreldrar þeirra hafa í mörgum tilfellum verið mjög illa
búin og svo virðist sem fólk geri sér enga grein fyrir því hvar það er statt
og hvað bíður þeirra á erfiðri og langri göngu að gosstöðvunum, segir í
tilkynningu frá lögreglunni á Suðurnesjum.

Bjartir tímar
framundan
„Sem þriggja barna móðir í fullu starfi
þá er sjaldan lognmolla í kringum
mig en nákvæmlega þannig líður mér
best,“ segir Inga Lára Jónsdóttir, nýr
útibússtjóri Securitas á Reykjanesi.
Hún er í viðtali á síðu 12 í blaðinu í dag.

Að gefnu tilefni og með hagsmuni
barna að leiðarljósi hefur lögreglustjórinn á Suðurnesjum því ákveðið
að takmarka aðgengi barna yngri
en 12 ára að gosstöðvunum þegar
svæðið er opið. Heimild fyrir aðgerðum lögreglustjóra er sótt í 23. gr.
laga um almannavarnir nr. 82/2008.
Þá verður eftirlit lögreglu og björgunarsveita með umferð ökutækja um
Suðurstrandarveg. Settir hafa verið
upp lokunarpóstar austan Grindavíkur á meðan lokað er að eldstöðinni vegna veðurs og aðeins þeim
hleypt í gegn sem eiga erindi eftir
Suðurstrandarvegi.
Nánar er fjallað um eldgosið í
Meradölum í miðopnu Víkurfrétta
í dag.

Mikið hefur mætt á björgunarsveitarfólki frá því jarðeldurinn braust út í síðustu viku. Síðustu daga hefur viðrað illa í
fjallinu og þurft að leita að fólki sem jafnvel hefur verið illa búið til fjallaferða. Myndina hér að ofan tók ljósmyndari okkar
í Grindavík, Ingibergur Þór Jónasson, af björgunarsveitarfólki úr Björgunarsveitinni Þorbirni, sem hefur staðið vaktina
daga og nætur síðustu daga, vikur, mánuði og misseri. Hér er björgunarsveitarfólkið á fyrsta degi gossins í Meradölum.

11.–14. ágúst
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TELJA AÐ AFLÖGUN VIÐ GRINDAVÍK SÉ EKKI VEGNA KVIKU
Vísindaráð Almannavarna fundaði
á þriðjudagsmorgun um eldgosið
á Reykjanesskaga. Farið var yfir
nýjustu gögn og mælingar til að
meta stöðuna og framhald gossins.
Er það mat vísindamanna að framgangur gossins er eins og við mátti
búast. Gosvirknin hefur haldist
nokkuð stöðug síðustu daga og er
mikilvægt að undirbúa sig undir að
gosið standi yfir í nokkuð langan
tíma.

Á gervihnattamyndum, sem sýna
landbreytingar á Reykjanesskaga
frá lok júlí, má sjá merki um aflögun
skammt norðaustur af Grindavík
(sjá svæði innan svarta kassans á
myndinni með fréttinni). Aflögunin
sem sést á gervihnattamyndunum
er við upptök skjálftans sem varð
31. júlí og mældist M5,5. Á fundi vísindaráðs var farið yfir önnur gögn frá
svæðinu, s.s. GPS-mælingar, skjálftagögn og sýna þau engar vísbendingar

um að kvika sé þarna á ferðinni og
líklegast skýringin sé breytingar á yfirborði sem urðu í skjálftanum fyrir
um tíu dögum síðan. Engu að síður
munu vísindamenn safna frekari
gögnum til að staðfesta ennfrekar að
svo sé. Rætt var að mikilvægt væri
að auka vöktun enn frekar á þeim
umbrotasvæðum sem geta haft áhrif
nærri byggð með því að setja upp
fleiri mælitæki til rauntímavöktunar.

Gunnar Axel Axelsson viðskiptaog stjórnsýslufræðingur og deildarstjóri á efnahagssviði Hagstofu Íslands hefur verið ráðinn bæjarstjóri
Sveitarfélagsins Voga. Alls sóttu
40 umsækjendur um starfið og sex
drógu umsóknir sínar til baka.
Gunnar Axel hefur starfað hjá
Hagstofu Íslands frá 2005. Hann
er deildarstjóri þjóðhagsreikninga
og opinberra fjármála hjá Hagstofu
Íslands en starfaði áður sem sérfræðingur í gerð hagtalna um fjármál
sveitarfélaga og sérfræðingur á sviði
launa- og kjararannsókna. Gunnar
Axel var aðstoðarmaður velferðarráðherra á árunum 2012–2013.
Gunnar Axel hefur víðtæka
reynslu af sveitarstjórnarmálum,
sat í bæjarstjórn Hafnarfjarðarbæjar á árunum 2010-2018 og
sinnti m.a. formennsku í bæjarráði og fjölskylduráði auk annarra
nefndarstarfa. Gunnar Axel hefur
setið í ýmsum stjórnum, nefndum
og ráðum fyrir hið opinbera og sem
kjörinn fulltrúi. Hann sat í stjórn
Sambands íslenskra sveitarfélaga
um árabil, í stjórnum Strætó Bs og

Ljósmynd af vef Sveitarfélagsins Voga

Gunnar Axel Axelsson
ráðinn bæjarstjóri Voga

Rio Tinto Alcan á Íslandi og í nefnd
ráðherra sveitarstjórnarmála um
stöðu og framtíð sveitarstjórnarstigsins.
Gunnar Axel lauk MPA-gáðu í
opinberri stjórnsýslu frá Háskóla
Íslands árið 2014, BS-gráðu í viðskiptafræðum frá Háskólanum á
Bifröst árið 2003 og stundaði nám
í Evrópufræðum við Viðskiptaháskólann í Árósum 2003–2004.
Bæjarstjórn Sveitarfélagsins Voga
hlakkar til samstarfsins við Gunnar
Axel en hann mun hefja störf á
haustmánuðum.

Séð yfir Grindavík. VF-mynd: HIlmar Bragi

Lýsa andstöðu sinni við fyrirhuguðu breytingar
á starfsemi sýslumanns í Grindavík
Málefni skrifstofu sýslumannsins
á Suðurnesjum í Grindavík voru
tekin fyrir á síðasta fundi bæjarráðs
Grindavíkur. Fyrir liggur í samráðsgátt frumvarp til laga um sýslumann
með það að markmiði að sameina öll
sýslumannsembætti landsins í eitt.
Bæjaryfirvöld í Grindavík gagnrýna þá stefnu dómsmálaráðherra
að leggja niður útibú sýslumanns
í bænum. Gagnrýnin er óháð sameiningu embættanna í eitt embætti
til að tryggja samræmda og góða
þjónustu um allt land líkt og frumvarpið leggur til. Það vekur þó furðu

að samhliða sameiningu embætta
eigi að skerða þjónustu í Grindavík
og mótmæla bæjaryfirvöld harðlega
lokun útibúsins og um leið skerðingu
á þjónustu við bæjarbúa, þvert á
markmið frumvarpsins.
Í umsögn um frumvarpið er þess
getið að samráð var haft við ákveðin
sveitarfélög en óskiljanlegt er að ekki
var haft samráð við Grindavík, sem
er það sveitarfélag ásamt Dalvík sem
eiga að missa starfsstöðvar sínar.
Í dag er sýslumaður með starfsmann í 68% starfshlutfalli í bæjarfélaginu en frá byrjun desember

hefur útibúinu verið lokað og hefur
það valdið miklum óþægindum fyrir
íbúa Grindavíkur, segir í afgreiðslu
bæjarráðs Grindavíkur á málinu.
„Bæjaryfirvöld í Grindavík telja
þetta vera gríðarlega mikla þjónustuskerðingu og lýsa andstöðu sinni við
þessar fyrirhuguðu breytingar en í
sumar hefur ríkið ákveðið að loka
bæði útbúi Póstsins og útibúi sýslumannsins og er staðan því orðin sú
að ríkið er með nánast enga þjónustu
hér í Grindavík í ört stækkandi samfélagi,“ segir jafnframt í afgreiðslu
bæjarráð Grindavíkur.

HREINSUM
RIMLAGARDÍNUR OG
MYRKVUNARGARDÍNUR
FERÐIR Á DAG
ALLTAF PLÁSS
Í BÍLNUM
SUÐURNES - REYK JAVÍK
DAGLEGAR FERÐIR ALLA VIRKA DAGA

845 0900

FINNDU OKKUR Á FACEBOOK

VF-mynd: JPK

NÁNARI UPPLÝSINGAR Á ALLTHREINT.IS

Vilja meta hvort ráðast eigi í endurbæturnar
eða byggja nýjan Myllubakkaskóla frá grunni
Húsnæði Myllubakkaskóla var til
umræðu á fundi bæjarráðs Reykjanesbæjar 4. ágúst síðastliðinn.
Kjartan Már Kjartansson, bæjarstjóri, fór yfir verkefnastöðu og
kostnaðarmat framkvæmda við
Myllubakkaskóla. Á fundinum lagði
Margrét A. Sanders, bæjarfulltrúi
Sjálfstæðisflokksins, fram eftirfarandi bókun Sjálfstæðisflokksins:
„Bæjarfulltrúar Sjálfstæðisflokksins telja mikilvægt vegna
myglu í Myllubakkaskóla að fara vel

yfir hvaða leið skuli fara í við endurgerð skólans.
1. Byggja að hluta til nýtt húsnæði
og endurgera að hluta til eldra
húsnæðið eins og áætlað er. Núverandi kostnaðarmat er um 4
milljarðar
2. Byggja nýjan skóla í heild sinni
sambærilegan þeim sem fyrirliggjandi teikningar gera ráð fyrir.
Sérstakt kostnaðarmat liggur ekki
fyrir.

Áður en ákvörðun er tekin þarf að
koma fram, með óyggjandi hætti, í
hvernig ástandi sá hluti skólans er
sem ekki er áætlað að rífa. Auk þess
þarf að liggja fyrir kostnaður nýbyggingar á skólanum í heild sinni samkvæmt fyrirliggjandi teikningum til
samanburðar svo meta megi hvort
ráðast eigi í endurbæturnar eða
byggja nýjan skóla frá grunni.“
Undir bókunina skrifa þau Margrét Sanders, Guðbergur Reynisson
og Helga Jóhanna Oddsdóttir.

Sigraðu
innkaupin!
Tilboð gilda 11.–14. ágúst

Grísabógsneiðar

45%

steinaldarsteikur

769

kr/kg

1.399 kr/kg

Sigraðu
innkaupin
og fáðu
betra verð
á matvöru
með
Samkaupa
appinu

Tilboðin gilda meðan birgðir endast. Birt með fyrirvara um prentvillur og myndavíxl.
Vöruúrval getur verið breytilegt milli verslana.
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Ný sýning opnar á Rokksafni Íslands:

Úrklippubókasafn Kela

Sjáumst
með Má
Már Gunnarsson tónlistarmaður og sundkappi hefur ákveðið að leggja
sundferilinn á hilluna og einbeita sér nú að tónlistinni. Í haust mun hann
hefja krefjandi nám í tónlistarháskóla í Bretlandi og fer þangað einn síns
liðs, ásamt leiðsöguhundinum Max, en fyrir brottför mun hann senda
frá sér nýja tónlist og fara í stutta tónleikaferð um landið þar sem hann
kveður landa sína í bili. Tónleikaröð Más Gunnarssonar núna síðsumars
2022 kallast Sjáumst og verða tónleikar í Sjálandi í Garðabæ 25. ágúst,
í Stapa í Reykjanesbæ 1. september og á Sviðinu á Selfossi 2. september.
Tónleikarnir hefjast allir kl. 20 og er miðasala á tix.is.
„Ég finn að að ég stend á tímamótum, ég hef náð frábærum árangri
í lauginni. Heimsmet og þátttaka á
ólympíuleikum voru markmið sem
ég hafði sett mér! En mér finnst það
sem laugin býður upp á núna vera
meira af því sama. Ég hef keppt
á stærstu mótum heims, ég hef
staðið á verðlaunapalli og nú er lag
að hlusta á hjartað og styrkja mig í
tónlistinni. Þess vegna tek ég þessa
ákvörðun,“ segir Már Gunnarsson á
þessum tímamótum.

„Núna er ég að vinna efni með frábæru tónlistarfólki. Í júlí var ég að taka
upp valin lög sem Þórir Úlfarsson útsetti með mér. Einar Valur Scheving
spilar með mér á trommur, Birgir Steinn
Theódórsson spilar á bassa og Pétur
Valgarð Pétursson á gítar. Þetta er bæði
gamalt íslenskt efni og svo nýtt efni eftir
mig í stíl við það,“ bætir Már við.
Már heldur áfram að vinna gömul
dægurlög og gera þau að sínum en
um leið hefur hann samið lög sem
hann og Þórir eru að útsetja þannig
að heildarmyndin haldi þræði.

Rokksafn Íslands opnar nýja
sýningu næstkomandi laugardag,
13. ágúst, kl.14:00. Nýja sýningin
fjallar um Sævar Þorkel Jensson,
betur þekktur sem Keli, og úrklippubókasafn hans en hann hefur
safnað úrklippum og eiginhandaráritunum tónlistarfólks frá því að
hann var ungur strákur.
Það væru ekki til neinar stjörnur
ef aðdáendur væru ekki til. Of
Oft er
þetta sama fólkið, en alvöru
safnarar eru samt fámennur
hópur, sem hefur í gegnum
aldirnar haldið til haga
mörgu af því sem er til sýnis
á söfnum um allan heim.
Safnarar á Íslandi safnaa
ólíklegustu hlutum en það eru
u
ekki margir sem eru jafn ákafirr
safnarar á sviði rokk-, popp- ogg
hvers konar dægurtónlista r
eins og Keli. Sævar Þorke ll
hefur safnað eiginhandarárittunum og úrklippum frá árin
nu
ma
1964 þegar hann sá Hljóm
fyrst á sviði. Keli á eitt stærsta
úrklippusafn um dægurtónliist
á Íslandi. Hann mætir gjarnan
ná
tónleika með úrklippubók og fær
viðkomandi tónlistarfólk til að rita
nöfn sín í bókina. Honum er jafnan
vel tekið og hefur safnað áritunum
flestra poppara og rokkara landsins.
Hann á líka eiginhandaráritanir
heimsþekktra tónlistarmanna.

Úrklippubækur Kela geyma
margskonar fróðleik og spanna
dægurtónlistarsöguna í rúmlega
hálfa öld. Bækurnar í dag eru rúmlega þrjú hundruð og fimmtíu talsins.
Keli á umtalsvert magn af úrklippum sem tengjast Bubba Mort-

hens, Björk, Bríet, Helga Björns,
GDRN, Jónasi Sig, Stefáni Jakobssyni, Hjálmum, Baggalúti og John
Grant, svo fátt eitt sé nefnt, en Keli
verður með bækur sínar til sýnis á
Rokksafni Íslands á meðan sýningin
stendur.
Opnun sýningarinnar hefst kl.
14:00. Kjartan Már Kjartansson,
bæjarstjóri Reykjanesbæjar, opnar
sýninguna formlega, Jónatan Garðarsson, handritshöfundur sýningarinnar, heldur stutta ræðu um Kela,
tónlistaratriði verður á sviði og í
boði verða léttar veitingar fyrir gesti
opnunarinnar.
Enginn aðgangseyrir verður á
Rokksafn Íslands þennan dag og eru
allir velkomnir.

Viltu vinna
með litlum
snillingum?

FIMMTUDAGURINN 11. ÁGÚST KL. 19:30

HELGI OG GRÉTAR
Í RAFHOLTI

Reykjanesbær óskar eftir
áhugasömum umsækjendum
um leyfi til daggæslu barna
í heimahúsum.
Sjá má frekari upplýsingar inn á heimasíðu
Reykjanesbæjar og einnig veitir Ingibjörg
Bryndís Hilmarsdóttir, leikskólafulltrúi nánari
upplýsingar í síma 421-6700.



BÓNSTÖÐ

Rétturinn
 

Er að leita að metnaðarfullum, vandvirkum starfskrafti
til að reka bónstöð á góðum stað í Reykjanesbæ.
Góð aðstaða og góðir tekjumöguleikar
fyrir réttan aðila.
Upplýsingar í síma 896 0096 (Jóhann)

Ljúffengur
heimilismatur
í hádeginu

Opið:

11-13:30

alla virka daga

Bílaviðgerðir
Smurþjónusta
Varahlutir

Brekkustíg 38 - 260 Njarðvík

sími 421 7979
www.bilarogpartar.is

á timarit.is

Það er góð
byrjun að
vera hjá TM

Kynntu þér málið á tm.is
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Göngustígur milli Garðs og Reykjanesbæjar til skoðunar

Fallegustu garðar
Reykjanesbæjar
Umhverfis- og skipulagsráð Reykjanesbæjar ætlar í ár að veita viðurkenningar fyrir fallega garða og
bætt umhverfi. Ábendingar og
tilnefningar óskast sendar með
tölvupósti á umhverfismal@
reykjanesbaer.is, fyrir 19. ágúst
næstkomandi. Þann sama dag
mun ráðið fara yfir ábendingar á
fundi sínum og meta. Farið verður
í skoðunarferð í þá garða sem verða
fyrir valinu og veittar verða viðurkenningar fyrir fallegustu garðana
að mati ráðsins.
Þá verða einnig veittar viðurkenningar fyrir þá einstaklinga
og/eða fyrirtæki sem hafa farið í
umhverfisbætur á húsnæði og/

eða umhverfi húsnæðis í sveitarfélaginu.
Gróður og ásýnd umhverfis
skiptir máli fyrir okkur öll en fjölbreyttur gróður hjálpar okkur að
binda kolefni og bæta loftgæði í
sveitarfélaginu okkar. Við hvetjum
því bæjarbúa til að hlúa vel að nærumhverfi sínu og hjálpa okkur að
gera sveitarfélagið okkar aðlaðandi
þar sem okkur öllum líður vel.
Viðurkenningar verða veittar í
Ráðhúsi Reykjanesbæjar fimmtudaginn 1. september kl. 13 eftir
söngstund sem fer þar fram í tilefni
setningu Ljósanætur 2022.

Ljósberinn, ljóðasamkeppni á Suðurnesjum
Menningarfélagið Bryggjuskáldin
efnir til ljóðasamkeppni á Suðurnesjum. Reglur keppninnar eru einfaldar: Innsent ljóð má ekki hafa birst
áður og æskilegt er að það fjalli um
Suðurnesin á einn eða annan hátt.
Veitt verða verðlaun fyrir besta
ljóðið að mati dómnefndar og auk
þess fá tvö ljóð í viðbót viðurkenningu. Í dómnefnd sitja skáldin Anton
Helgi Jónsson, Eyrún Ósk Jónsdóttir, Guðmundur Magnússon og
þýðandinn Helga Soffía Einarsdóttir.
Ljóðin skal merkja með dulnefni
ásamt nafni, heimili, netfangi og
símanúmeri höfundar í öðru

lokuðu umslagi með sama dulnefni
merkt „Ljósberinn“ til Bókasafns
Reykjanesbæjar, Tjarnargötu 12,
230 Reykjanesbæ. Skilafrestur
rennur út 30. ágúst. Einnig má
senda ljóðin ásamt upplýsingum
um höfund á netfangið: Stefania.
Gunnarsdottir@Reykjanesbaer.is
ef það hentar betur.
Tilkynnt verður um úrslit á
Ljósanótt 2022. Þá munu vinningshafar lesa upp ljóðin sín og taka við
viðurkenningu.
Frekari upplýsingar veitir Guðmundur Magnússon gudmundur@
steinbogi.is

Reykjanesbær hefur lagt fram erindi
við Suðurnesjabæ með ósk um afstöðu sveitarfélagsins til fyrirliggjandi gagna og fyrirspurna vegna
fyrirhugaðs göngustígs milli Garðs
og Reykjanesbæjar.
Framkvæmda- og skipulagsráð
Suðurnesjabæjar tók málið til umfjöllunar á dögunum. Ráðið leggur
til við bæjarstjórn að unnið verði að
áætlun um lagningu göngu- og hjólreiðastígs milli þéttbýlisins í Garði og
Reykjanesbæjar á allra næstu árum
í samráði við Reykjanesbæ og Vegagerðina í samræmi við fyrirliggjandi
forhönnun og kostnaðaráætlun. Gert
er ráð fyrir legu stígsins í tillögu að
aðalskipulagi sveitarfélagsins sem
brátt verður auglýst til kynningar.

Skemmtilegur göngustígur við Garðskaga.

Betri Vogastrætó
til umfjöllunar
Nokkrar tillögur að aðgerðum til að
bæta Vogastrætó voru teknar fram
á síðasta fundi bæjarráðs Sveitarfélagsins Voga. Bæjarráð þakkar
ábendingarnar sem eru lagðar fram
og felur umhverfisdeild að óska eftir
því við Strætó bs. að komið verði
upp tímatöflu við Gamla pósthúsið,
ásamt upplýsingaskilti um biðstöð.
Bæjarráð samþykkir að vísa til
fjárhagsáætlunar beiðni um að
komið verði upp biðskýli við Gamla
pósthúsið, ásamt því að leitað verði
samstarfs við eigendur veitingastaðarins um staðsetningu biðskýlisins.
Þá felur bæjarráð umhverfisdeild
að koma óskum og ábendingum og
fjölgun ferða til Vegagerðarinnar,
sem annast umsjón með skipulagningu almenningssamgangna í
dreifbýli.

Bæjarráð vilji ekki koma til
móts við barnafjölskyldur

Vogar uppfylla ekki lágmarksviðmið eftirlitsnefndar

Henríetta Ósk Melsen óskar eftir því
að bæjarstjórn Sveitarfélagsins Voga
snúi við ákvörðun sinni um styttingu
dvalartíma barna á leikskóla, eða
undanþágu til að hún geti nýtt allan
dvalartíma sem leikskólinn er opinn.
Bæjarráð Sveitarfélagsins tók
málið til afgreiðslu á síðasta fundi.
Þar var erindi Henríettu hafnað og
sagt að bæjarráð geti ekki orðið við
erindinu.
Fulltrúi L-listans bókaði við afgreiðsluna: „Við undrumst að bæjarráð vilji ekki koma til móts við barnafjölskyldur sem þurfa að stunda
vinnu utan Voga á meðan ekki er
mikla atvinnu að hafa í Vogunum“.

Bréf frá eftirlitsnefnd með fjármálum sveitarfélaga til sveitarstjórnar Sveitarfélagsins Voga vegna
ársreiknings 2021 var lagt fram á
síðasta fundi bæjarráðs.
„Bæjarráð er meðvitað um fjárhagsstöðu sveitarfélagsins, og að
sveitarfélagið uppfylli ekki sem
stendur lágmarksviðmið eftirlitsnefndar. Samkvæmt samþykktri
fjárhagsáætlun sveitarfélagsins fyrir
árin 2022–2026 er gert ráð fyrir að
lágmarksviðmiðum sveitarstjórnarlaga verði náð fyrir lok fjárhagsáætlunartímabilsins,“ segir í afgreiðslu
bæjarráðs.

Ufsaveiðar ganga vel
Verið velkomin í nýja og glæsilega

gleraugnaverslun
Áratuga reynsla Sjónmælingar
Góð þjónusta Linsumælingar
Falleg vara Sjónþjálfun
Nýjungar í sjónglerjum og tækjum

Tímapantanir í síma 420-0077 og á heimasíðu www.reykjanesoptikk.is
Fylgdu okkur á Instagram og Facebook @reykjanesoptikk.is

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

GUÐLAUGUR TÓMASSON
Laugi
Kirkjuvegi 11, Reykjanesbæ,

lést á Heilbrigðisstofnun Suðurnesja sunnudaginn 31. júlí.
Útförin mun fara fram í kyrrþey að ósk hins látna.
Jón Guðlaugsson Ástríður Guðmundsdóttir
Tómas S. Guðlaugsson
Kristín Rósný Guðlaugsdóttir Rúnar Már Bjarnason
Grétar Ingólfur Guðlaugsson Brynja Þóra Valtýsdóttir
Álfhildur Guðlaugsdóttir Hrafn Jónsson
barnabörn, barnabarnabörn og barnabarnabarnabörn.

Eins og kom fram í síðasta pistli
þá hafa strandveiðibátarnir lokið
veiðum en það er ekki þar með
sagt að handfærabátarnir séu
hættir.
Nei, ekki aldeilis – því ansi margir
bátar voru á handfærunum í júlí og
núna fyrstu dagana í ágúst og voru
þá að veiða ufsa í Röstinni og út við
Eldey.
Veiðarnar hjá bátunum gengu
mjög vel en þetta er langt út að
sækja og því þarf að vera nokkuð
gott veður til þess að bátarnir fari
þetta langt út.
Ef við lítum á nokkra handfærabáta sem voru á ufsanum og hérna
eru bátar sem lönduðu í Sandgerði,
þá má t.d. nefna Snorra GK 1 sem
var með nítján tonn í átta róðrum
og af því var ufsi átján tonn, Arnar
ÁR 55 með 12,8 tonn í ellefu og
ufsi af því 4,5 tonn, Guðrún GK 90
með 33 tonn í aðeins níu róðrum
og mest sex tonn, af þessu var ufsi
um 31 tonn, Sindri GK með 26 tonn
í sjö, mest 4,8 tonn og var ufsi af
þessu 24 tonn, Addi Afi GK 44
tonn í átta og mest 7,1 tonn, ufsi af
þessu um 42 tonn, Ragnar Alfreðs
GK 39,4 tonn í sjö, mest 7,9 tonn,
og Sara ÍS 34 tonn í sjö og mest 6,1
tonn.
Það má bæta við þetta að núna
í byrjun ágúst kom Ragnar Alfreðs
GK með 5,3 tonn, Sindri GK 4,4
tonn, báðir í einni löndun, og Margrét SU 6,2 tonn í tveimur róðrum.
Svo ágúst byrjar nokkuð vel hjá
ufsabátunum.
Hérna eru bátar sem lönduðu í
Grindavík; Líf NS 14,3 tonn í sex og
var það allt ufsi, Von ÓF átta tonn
í fjórum en báturinn hefur verið í
smá bilanaveseni og reri því lítið í
júlí.

Annars er svo til allur flotinn
búinn að vera stopp í júlí og sem
dæmi var enginn stór línubátur á
veiðum allan júlí, hvorki hjá Vísi ehf.
né Þorbirni ehf.
Sama á við um bátana hjá Nesfiski en dragnótabátarnir hófu þó
veiðar núna í ágúst og byrja ansi
vel. Siggi Bjarna GK var með um
35 tonn í einni löndun, Sigurfari GK
um 34 tonn í einni löndun. Pálína
Þórunn GK er líka byrjuð en aflatölur um fyrstu löndun hennar voru
ekki komnar inn þegar þessi pistill
er skrifaður.
Margrét GK er kominn austur
á Neskaupstað eftir að hafa róið á
línu í júní og júlí frá Sandgerði, sem
er nokkuð merkilegt því að undanfarin ár hefur svo til enginn af
minni bátunum stundað línuveiðar
frá Suðurnesjunum, því hafa allir
farið í burtu.
Annars er ágústmánuðurinn
síðasti mánuðurinn á þessu fiskveiðiári 2021–2022, því nýtt
kvótaár hefst núna 1. september
næstkomandi og þá fer allur flotinn
af stað og stóru línubátarnir frá
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Gísli Reynisson
gisli@aflafrettir.is

Grindavík fara út á land og fiskflutningar verða allsráðandi í haust.
Netabátarnir hans Hólmsgríms
hófu veiðar í júlí og núna í byrjun
ágúst hefur Hraunsvík GK líka hafið
netaveiðar frá Grindavík og hefur
Hraunsvík GK landað um 7,3 tonn
í tveimur róðrum sem er nú bara
nokkuð gott.
Hinir netabátar hans Hólmgríms
voru Halldór Afi GK sem var með
þrettán tonn í átta róðrum í júlí og
núna í ágúst um 2,9 tonn í tveimur
róðrum. Maron GK var með 34
tonn í tólf róðrum í júlí og núna í
ágúst kominn með þrettán tonn í
þremur róðrum.
Grímsnes GK var á ufsaveiðum
í net og gekk ansi vel, var með 120
tonn í sjö róðrum og auk þess 24
tonn í einni löndun núna í ágúst. Erling KE fór líka á ufsann en aflatölur
um hann voru ekki komnar þegar
þetta var skrifað.

Útgefandi: Víkurfréttir ehf., kt. 710183-0319. Afgreiðsla og ritstjórn: Krossmói 4a, 4. hæð, 260 Reykjanesbæ, sími 421-0000. Ristjóri og ábyrgðarmaður: Páll Ketilsson, s. 893-3717, pket@vf.is. Fréttastjóri: Hilmar Bragi
Bárðarson, s. 898-2222, hilmar@vf.is Auglýsingastjóri: Andrea Vigdís Theodórsdóttir, s. 421-0001, andrea@vf.is. Blaðamenn: Jóhann Páll Kristbjörnsson, Thelma Hrund Hermannsdóttir og Sigurbjörn Daði Dagbjartsson.
Útlit og umbrot: Jóhann Páll Kristbjörnsson og Hilmar Bragi Bárðarson. Dagleg stafræn útgáfa: vf.is og kylfingur.is

Má bjóða þér starf við
eitt af undrum veraldar?
Bláa Lónið óskar eftir að ráða til sín öfluga liðsfélaga í fjölbreytt og skemmtileg störf. Við bjóðum
upp á spennandi starfsframa í einstöku umhverfi
með alþjóðlegu yfirbragði, þar sem nýsköpun,
náttúra og sjálfbærni renna saman í eitt. Markmið
Bláa Lónsins er að skapa ógleymanlegar minningar
fyrir gesti og starfsfólk með gleði, virðingu og
umhyggju að leiðarljósi.
Starfsfólk Bláa Lónsins er samhentur hópur sem
nýtur góðra fríðinda. Félagslífið er fjölbreytt og
mötuneytið framúrskarandi. Í boði eru tíðar rútuferðir til og frá vinnu.

Bláa Lónið

· Móttökustarf
· Gestgjafi á upplifunarsvæðum
· Gæsla á upplifunarsvæðum
· Þjónusta og gæsla í klefa
· Dagræstingar
· Sérhæfðar ræstingar

Retreat spa

· Gestgjafi
· Nuddari
· Ræstingar

Retreat hótel

· Gestgjafi á næturvöktum

Vilt þú slást í hópinn?
·
·
·
·

Nánar um störfin og umsóknarfrest
á storf.bluelagoon.is eða með því að
skanna QR kóðann.

Bláa Lónið er leiðandi þekkingarfyrirtæki með 30 ára sögu og víðtæka
starfsemi. Við erum í hópi fremstu heilsulinda heims og höfum hlotið
fjölmargar alþjóðlegar viðurkenningar.

Veitingastaðir

Matreiðsla á Lava, Moss og Spa Restaurant
Framreiðsla og þjónusta á Lava, Moss og Spa Restaurant
Sala og þjónusta á Blue Café
Vörumóttaka

Verslun Bláa Lónsins

· Aðstoðarverslunarstjóri
· Almenn sölustörf
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Fagradalsfja

Eldgos hófst í Meradölum, á um 300 metra langri sprungu sem liggur í NNA upp í hlíðar vestasta Meradalahnjúksins, kl. 13:18 miðvikudaginn 3. ágúst síðastliðinn. Sprungan er um það bil einn kílómetra
norðaustur af megingígnum sem var virkur í gosinu Fagradalsfjalli í fyrra. Það gos stóð í sex mánuði,
frá mars fram í september á síðasta ári. Staðsetningin fellur vel að því að gossprungan liggi yfir suðurenda gangsins sem verið hefur að myndast í jarðskorpunni undanfarna daga.
Hilmar Bragi Bárðarson
hilmar@vf.is

Öflug jarðskjálftahrina hófst síðustu
dagana í júlí með þúsundum skjálfta.
Nokkrir tugir skjálfta yfir M4 að
stærð og einn skjálfti upp á M5,4
varð um verslunarmannahelgina.
Íbúar á suðvesturhorni landsins
fundu mikið fyrir skjálftahrinunni
og Grindvíkingar þó mest. Þannig
hafði stóri skjálftinn upp á M5,4
mikil áhrif í Grindavík og olli þónokkru tjóni, enda voru upptökin við
bæjardyrnar. Vísindamenn lýstu því
yfir að talsverðir möguleikar væru á
eldgosi á næstu dögum og vikum og
það stóðst, því kvikan náði til yfir-
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borðs í Meradölum 3. ágúst í beinni
útsendingu á vefmyndavélum mbl.
is. Vélarnar höfðu vaktað svæðið í
aðdraganda gossins.
Talsvert hefur dregið úr jarðskjálftavirkni á svæðinu eftir að
gosið hófst og Grindvíkingar hafa
margir sagt að þeir andi léttar að vita
að gos sé hafið á öruggum stað enn
og aftur í dölum handan Fagradalsfjalls. Skjálftavirkni er alls ekki hætt
og hafa orðið gikkskjálftar á svæðum
bæði vestan og austan við gosstöðvarnar, sá stærsti upp á M4,2.

Enginn ræfill
Eldgosið sem braust út þann 3. ágúst
er enginn ræfill, þó svo það teljist
meinlítið eins og stendur. Það var

fimm til tíu sinnum stærra en gosið
í Geldingadölum á síðasta ári. Framleiðni í gosinu var um 32 rúmmetrar
á sekúndu á fyrsta sólarhring gossins
en er nú talin um 18 rúmmetrar á
sekúndu. Ef ekki opnast nýjar gossprungur utan Meradala þá er talið
að það muni taka vikur og mánuði
þar til hraun tekur að renna út úr
dölunum. Allt eins er þó búist við
því að nýjar gossprungur geti opnast,
líkt og í síðasta gosi í Fagradalsfjalli.
Þá liðu nokkrar vikur frá því fyrsta
sprungan opnaðist og þar til fleiri
sprungur opnuðust og gígar tóku
að myndast. Fyrra gosið endaði
að lokum í einum gíg sem hlóðst
upp í Fagradalsfjalli. Hann hætti að
gjósa 18. september í fyrra, eða sex
mánuðum eftir að gosið hófst. Nýjar
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Atvinna

Óskum eftir að ráða hellulagnamenn og verkamenn
Hægt er að hafa samband við grjotgardar@grjotgardar.is
eða í síma 771-4645, Hjalti.

... við erum að
fást við eldgos
í óbyggðum en ekki
varðeld og brekkusöng
við bílastæðið ...

allseldar

Algalíf Iceland ehf. leitar eftir starfsfólki til starfa hjá sér sem fyrst
Algalíf sérhæfir sig í framleiðslu á örþörungum og starfa um 50 manns hjá fyrirtækinu
sem er lifandi og skemmtilegur vinnustaður.

Algalíf Iceland ehf. is seeking staff to join the team
Starfsfólk í þrif

VÍKURFRÉTTAMND: INGIBERGUR ÞÓR JÓNASSON

gosrásir eru fyrst taldar geta opnast
þegar þrengingar verða í þeim sem
fyrir eru, sem geta orðið þegar gígar
byrja að myndast yfir gossprungunni. Gígamyndun er nú hafin í yfirstandandi gosi en gossprungan hefur
dregist saman í virkni í nokkrum gosopum sem fram til þessa hafa aðallega fóðrað stóra hrauntjörn sem svo
rennur úr í Meradalina.

Getur staðið mánuðum saman
Vísindamenn segja að núverandi gos
geti staðið yfir mánuðum saman eins
og það fyrsta. Það sé líka skilgreiningaratriði hvort gosið sem hófst 3.
ágúst sé nýtt gos eða framhald af
gosinu í Geldingadölum frá 19. mars
2021. Menn eru þó sammála um að
nú sé hægt að tala um Fagradalsfjallselda og búast megi við eldsumbrotum á Reykjanesskaganum næstu
ár, áratugi og aldir. Kvikan sem nú
kemur upp er sömu gerðar og kvikan
úr fyrsta gosinu og kemur djúpt úr
iðrum jarðar, alla leið frá möttlinum.

Leiðin erfið yfirferðar
Þúsundir hafa lagt leið sína í Meradali á þessari fyrstu viku eldgossins.
Leiðin þangað er erfið yfirferðar
og gangan í raun aðeins fyrir vant
göngufólk. Björgunarsveitir hafa
þurft að koma mörgum til aðstoðar
og fjölmargir hafa lagt vanbúnir af
stað, illa klæddir og ekki með nauðsynlegan búnað og vistir. Gosglaðir
Íslendingar og erlendir ferðamenn

átta sig ekki á vegalengdum og aðstæðum og ágætur Suðurnesjamaður vakti athygli á því í athugasemd á samfélagsmiðlum að við
erum að fást við eldgos í óbyggðum
en ekki varðeld og brekkusöng við
bílastæðið.

Taka gosið föstum tökum
Grindavíkurbær hefur tekið eldgosið
föstum tökum, ef svo má segja, og
ætlar að ráðast í að bæta innviði við
Fagradalsfjall og mun standa straum
af kostnaði við ýmsa þætti svo þeir
verði unnir sem fyrst. Þannig áætlar
Fannar Jónasson, bæjarstjóri, að
gosið kosti bæjarsjóð um 60 milljónir
króna og væntir þess að kostnaður
sem lendi á bænum vegna gossins
verði gerður upp síðar.
Eldgosið er þegar farið að hafa
jákvæð áhrif á ferðaþjónustu í
Grindavík. Veitingastaðir eru þétt
setnir og jafnvel hafa sést raðir
inn í verslun Nettó þegar gosgestir
hafa verið að hlaða á birgðir fyrir
gönguna í fjallið.

Skoða sprungur nærri Grindavík
Jarðhræringarnar í lok júlí og fyrstu
dagana í ágúst hafa valdið raski í
náttúrunni. Víða hefur mátt sjá hvar
stórgrýti hefur rúllað niður hlíðar.
Þá hafa sprungur myndast, sumar
hverjar mjög áberandi í landslaginu
og eru tugir sentimetra á breidd.
Vísindafólk Veðurstofu Íslands er
að kortleggja þessar sprungur.

Helstu verkefni og ábyrgð:
● Aðstoða við frágang í mötuneyti
● Uppþvottur og almenn þrif
● Þrif í almenningsrýmum, skrifstofum, verksmiðju og starfsmannaaðstöðu
● Þvottur og frágangur
● Hæfniskröfur:
● Lipurð í mannlegum samskiptum
● Frumkvæði og sjálfstæð vinnubrögð
● Snyrtimennska og stundvísi
● Enska skilyrði
Um er að ræða 100% störf
Cleaning Technician

● Main tasks and responsibilities:
● General cleaning, dishwashing,
and laundry
● Cleaning offices, manufacturing
plant, staff locker rooms and rest
rooms
● Qualifications:
● Independence and initiative
● Punctuality and good work ethics
● Good communication skills
● English speaker
The positions are full time (100%).

Verkafólk í uppsetningu

● Helstu verkefni og ábyrgð:
● Uppsetning á framleiðslukerfi í
nýrri verksmiðju Algalífs
● Önnur tilfallandi verkefni
● Hæfniskröfur og ábyrgð
● Lipurð í mannlegum samskiptum
● Sjálfstæð vinnubrögð
● Stundvísi og vandvirkni í starfi
● enska skilyrði
● Vinnuvélaréttindi eru kostur
Um er að ræða 100% störf
General worker for expansion

● Main tasks and responsibilities:
● Uppsetning á framleiðslukerfi í
nýrri verksmiðju Algalífs
● Önnur tilfallandi verkefni
● Qualifications:
● Independence and initiative
● Punctuality and good work ethics
● Good communication skills
● English speaker
● Common sense and dexterity
● Experience with construction is an
advantage
● Forklift license is an advantage
The positions are full time (100%)

Umsóknarfrestur er til og með 25. ágúst 2022.
Ferilskrá sendist á careers@algalif.com
Please submit your CV to careers@algalif.com
before August 25th 2022.
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Nafn: Elva Rún Ævarsdóttir.
Aldur: 24 ára.
Búseta: Búsett með maka og
hundinum sínum í Njarðvík.
Starf: Vinnur hjá Airport
Associates sem umsjónarmaður í farþegaþjónustu.
Frístundir: Stundar líkamsrækt, elskar að fara út að
labba með hundinn sinn og
hekla töskur og veski.
Thelma Hrund Hermannsdóttir
thelma@vf.is

Hvatvísi kemur manni langt
Elva Rún byrjaði að hekla í júní en það hefur heldur
betur undið upp á sig og nú er hún að selja töskur sem
hún heklar sjálf.
Elva lærði að hekla eftir að hún sá tösku sem veitti
henni innblástur. „Ég sá mynd af tösku á netinu sem
heillaði mig og velti fyrir mér hvort ég gæti gert auðveldari útgáfu af henni – þar sem ég kunni engan veginn
að hekla. Ég stekk út í búð að kaupa garn í dálítilli hvatvísi og kem auga á þykkt garn sem mér
mé lleist
i vell áá,““
segir Elva. Aðspurð hvernig hún fór
frá því að kunna ekki að hekla í að
selja töskur á rúmum mánuði segir
hún: „Ég reyndi að fylgja leiðbeiningum sem ég fann en fannst þær baraa
óskiljanlegar fyrir byrjanda eins og mig.
Ég reyndi ýmislegt og prófaði mig endaalaust áfram með þó nokkrum mistökum
m.
Þar til ég fór að verða ánægð og fyrstta
heklaða taskan mín leit dagsins ljós.“

Hefur aldrei haft neinn
sérstakan áhuga á handavinnu

Elva segir handavinnu eins og þessa vera róandi í amstri
dagsins og það vera gefandi og gaman að sjá afraksturinn. Elva hefur komið sjálfri sér og sínum nánustu á
óvart með þessu nýja áhugamáli sínu. „Ég hef aldrei haft

neinn sérstakan áhuga á handavinnu sem slíkri. Ótrúlegt
en satt fór ég ekki eftir uppskriftum heldur vann mig
áfram eftir myndum og getu. Ég er ennþá að prófa mig
áfram og læra ýmsar aðferðir og er spennt að sjá hvernig
þetta þróast hjá mér. Það tók mig smá tíma að læra þetta
almennilega þar sem ég á það til að vera alls ekki sú færasta í höndunum, eins og mitt nánasta fólk veit.“

Það er aldrei að vita hvað framtíðin ber með sér

Elv
va byrjaði að deila myndum og myndböndum af
veskjum og töskum sem hún hafði heklað á netinu.
Hú
ún segir fólk hafa sýnt mikinn áhuga á því sem
hú
ún var að föndra og því stofnaði hún reikninginn
@byelvadesign. „Ég ákvað því að búa til Insta@
ggram-síðu til þess að leyfa fólki að fylgjast með
og jafn vel panta ef áhugi væri fyrir því,“ segir
o
Elva. Hún segir það hafa komið henni á óvart
að fólk hafi áhuga á þessu „litla áhugamáli“ sínu.
„Ég er svo þakklát fyrir þá sem hafa áhuga á að
senda inn pöntun. Ég er líka hrikalega heppin
með
ð fólk
fólkið í kringum mig sem hefur hvatt mig áfram.“
Aðspurð hvort hún vilji gera eitthvað við þetta áhugamál
í framtíðinni segir hún: „Ég hef hugsað að ef þetta mun
ganga vel og ef eftirspurnin muni vera til staðar að ég sjái
fyrir mér að halda áfram og gera eitthvað meira. Það er
aldrei að vita hvað framtíðin ber með sér.“

ÚTBOÐ

NÝTT OG BETRA HÚS
BRUNNASTAÐASKÓLA
Í febrúar 1929 var farið að huga að
byggingu nýs skólahúss. Að dómi
skólanefndarinnar var þáverandi hús
orðið óhæft til kennslu og hættulegt
heilsu barnanna (myndin er tekin
um áratug síðar). Ekki er hægt að
segja að hreppsnefndin hafi hraðað
sér að byggja, því haustið 1931 er
allt við það sama. En þá kemst
smá hreyfing á málið og næstu ár
toguðust skólanefnd, hreppsnefnd
og fræðslumálastjórn á um stærð og
gerð skólabyggingar. Á fundi í september 1932 bókar skólanefndin: „Þar
sem börn þau sem sækja eiga Suðurkotsbarnaskólann eru 30 að tölu en
skólastofan tekur ekki nema 24,
fellst nefndin á að skipta börnunum
þannig að hvor deild sæki skólann
annan hvorn dag og bæta við eins
mánaðar kennslu (aprílmánuði).“
Þannig varð það næstu vetur.
Árið 1933 ítrekaði skólanefndin
að ástandið væri algerlega óhæft
og lagði til að skólahúsið yrði byggt
samkvæmt fyrirliggjandi teikningu
húsameistara ríkisins, með tveimur
kennslustofum, heimavist og kennaraíbúð. Á þessum árum er kennt á
tveimur stöðum (í Brunnastaða- og
Vatnsleysuhverfi) og kennarar voru
tveir en þarna er ætlunin að sameina
kennsluna á einn stað – með tveimur
kennurum og heimavist.
Svo liðu mörg ár, lítið gerðist og
menn björguðust með því að kenna
á tveimur og þremur stöðum. Árið
1938 breytir Suðurkotsskóli um nafn
og heitir eftir það Brunnastaðaskóli.
Árið 1942 eru hreppsnefndarkosningar og um haustið er komið nýtt
hljóð í strokkinn. Þá liggur fyrir
teikning að húsi sem er hugsað sem
heimangönguskóli en börnin verði
flutt með skólabíl, eða á annan hátt
tryggt ókeypis bílfar að og frá skólanum.

Sveitarfélagið Vogar óskar eftir tilboðum í verkið:

„FRÁVEITA – ENDURBÆTUR“
Verkið er fólgið i byggingu steyptra dælubrunna og dælu- og hreinsistöðvar fyrir fráveitu í
Vogum með tilheyrandi lögnum og jarðvinnu og öllum frágangi, ásamt yfirfalls- og ofanvatnslögnum frá dælubrunnum á landi og fjöru, lagningu þrýstilagna að og frá dælubrunnum. Einnig er fólgið í verkinu uppsetning og tengingar lagna, dæla og rafbúnaðar og annars
búnaðar tilheyrandi dælubrunnum og dælu- og hreinsistöð. Verkkaupi leggur til dælur og
hreinsibúnað með þrepasíum, grófhreinsun og tilheyrandi búnað, verktaki sér um uppsetningu og tengingar. Dælu- og hreinsistöð ásamt dælubrunni verður staðsett við núverandi
sjóvarnargarð við Hafnargötu og annar dælubrunnur verður staðsettur í Grænuborgarhverfi
ofan núverandi sjóvarnargarðs neðan við göturnar Vesturborg og Sjávarborg. Rjúfa þarf sjóvarnargarða á báðum stöðum á meðan á vinnu stendur við dælubrunn og lagnir, sem síðan
skal ganga að fullu frá görðunum í samræmi við það sem áður var. Færa á fram og byggja
sjóvarnargarð upp á nýjum stað við Hafnargötu.
Helstu magntölur eru:
Uppgröftur . . . . . . . . . . . . 2520 m3
Fyllingar . . . . . . . . . . . . . . 2260 m3
Losun klappar . . . . . . . . . . 750 m3
Sjóvarnargarður . . . . . . . . 850 m3
Steypumót . . . . . . . . . . . . . 490 m²
Járnabinding . . . . . . . . . . 8950 kg
Steinsteypa. . . . . . . . . . . . . 107 m³
Fráveitulagnir . . . . . . . . . . 432 m
Verkinu er skipt upp í tvo skilaáfanga: Verklok 1. skilaáfanga er eigi síðar en
30. desember 2022 og 2. skilaáfanga og heildarverki eigi síðar en 30. apríl 2023.

Grunnur hússins var steyptur
1943. Húsið er hlaðið úr steini, orðið
fokhelt í september 1944 og var það
vígt og tekið í notkun 9. desember.
Svo virðist sem gamla húsið hafi
verið rifið og líklega nýtt úr því eitthvað efni, því kennsla yngri barna
féll að mestu niður þetta haust og
Viktoría kenndi eldri deildinni í
stofunni á Minna-Knarrarnesi, að
sögn Reynis Brynjólfssonar sem átti
þar heima og hefði átt að vera í yngri
deildinni.
Í húsinu voru þrjár kennslustofur
(kennt í þremur deildum); breiður
gangur eftir endilöngu húsinu
(stundum notaður til íþróttakennslu
og seinasta áratuginn þiljuð þar af
vinnuaðstaða kennara); stofa til afnota fyrir kennara; hitaklefi, geymsla
og geymsluloft, en engin íbúð fyrir
kennara eins og í gamla húsinu.
Sökum þess hve fjárhagur
hreppsins var knappur var húsið
frekar lítið og engin íburður. Engir
styrkir fengust til byggingarinnar,
lán lítil og til skamms tíma, og tekjur
hreppsins ekki miklar því íbúum
hafði fækkað stöðugt og voru nú
aðeins um 250. Umsjónarmaður
byggingarinnar var Jón G. Bene-

diktsson, þáverandi oddviti. Almenn
fjársöfnun var í hreppnum til byggingarinnar sumarið 1943 og gáfu 30
manns u.þ.b. 5.000 krónur samtals.
Stærstu gefendur voru Viktoría
skólastjóri og Árni Klemens skólanefndarformaður og frú, hvort sinn
þúsundkallinn. Á vígsludegi hússins,
9. desember 1944, skrautritar Stefán
Hallsson, kennari og skólabílstjóri,
gjafarbréf og gefur kennaralaun sinn
þann vetur til þess að kaupa borð og
stóla fyrir yngri deildina – eða til að
kaupa nýjan skólabíl!
Stefán kenndi aðeins þann vetur
í nýja húsinu. Hann kenndi svo við
Barnaskóla Keflavíkur næstu ár. Þar
missti Vatnsleysustrandarhreppur
fjölhæfan kennara, kirkjukórstjóra
og skólabílstjóra. Næstu vetur voru
börnin það fá (tæplega 30) að varla
fékkst að ráða einn kennara auk
skólastjórans, og skólaakstur féll
niður haustið 1945.
Bágur fjárhagur hefur valdið því
að húsið var ekki fullbyggt. Ári eftir
vígsluna rekur Bjarni M. Jónsson,
námsstjóri, á eftir því að lokið verði
við ófullgerð herbergi þar sem m.a.
vantar upphitun, gluggatjöld og
húsgögn. 1947 telst húsið enn vera
ófullgert og úttekt ólokið. Svo þurfti
að gera verulegar lagfæringar á því
aðeins tíu árum síðar. Þrátt fyrir
það var tilkoma hússins og sameining alls skólastarfs á einn stað,
með tilheyrandi skólaakstri, bylting
á skólamálum á Vatnsleysuströnd og
Vogum.
Þegar hús þetta er aðeins fimmtán
ára, í maí 1959, skorar skólanefndin
á hreppsnefnd að þá þegar verði athugaðir möguleikar á að byggja nýtt
skólahús í Vogum, enda sé húsið svo
ófullnægjandi að ekki sé hægt að
framkvæma lögboðna kennslu í söng,
leikfimi og handavinnu. Börnum er
farið að fjölga og húsið of lítið. Í
fundargerðum skólanefndar frá því
um 1970 kemur fram að gera þurfi
miklar endurbætur, skólinn haldi
hvorki vatni né vindi, dúkar lélegir,
salerni mjög léleg og drykkjarvatn
mengað.

Á myndinni er spilað bobb á ganginum 1966. Nýtt skólahús í Vogum
var vígt 1979 og segir frá því síðar.
Heimildir: Gjörðabók skólanefndar. Greinar
um skóla á Suðurnesjum í Faxa 1. tbl. 1990 og
Faxa 2. tbl. 1990.

Þeir sem hyggjast bjóða í verkið skulu óska eftir útboðsgögnum með því að senda tölvupóst
á netfangið dadi@t-sa.is og gefa upp nafn, heimilisfang, síma og netfang og fá þá útboðsgögnin send í tölvupósti.
Útboðsgögn verða afhent frá og með þriðjudeginum 9. ágúst 2022.

29. ÞÁTTUR

Tilboðum skal skila rafrænt á netfangið dadi@t-sa.is eigi síðar en þriðjudaginn, 30. ágúst 2022 kl. 10:00.
Ekki verður haldinn formlegur opnunarfundur. Bjóðendum verður því ekki
boðið að mæta á opnunarfund en í kjölfar opnunar tilboða verður bjóðendum sent opnunaryfirlit rafrænt.

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.

Vallarbraut 6,
260 Reykjanesbæ

3ja herbergja íbúð
á þriðju hæð í húsi
fyrir 55 ára og eldri í
Njarðvík Reykjanesbæ, í göngufæri við
þjónustumiðstöð
Nesvalla.
Birt stærð eignar er 91,9 m2. Jafnframt eru svalir 5,6 m2
með glerlokun og gólfhita.
Verð 44.000.000

Stærð 91,9 m2

Ufsasund 2-4,
240 Grindavík

10 geymslu- og smáiðnaðarhúsnæði í byggingu í
Grindavík.
Verð 14.900.000

Hvert bil 44 m2

Jóhannes Ellertsson
Löggiltur fasteignasali – s. 864 9677

Trönudalur 1,
260 Reykjanesbæ

3ja herbergja enda
íbúð á jarðhæð í
mjög nýlegu fjölbýli
með sér inngangi og
afgritum sérafnotafleti ca 50 ferm út
frá stofu sem snýr í
vestur.
Verð 51.000.000

Stærð 92,3 m2

Lerkidalur 26,
260 Reykjanesbæ

Mjög nýlegt og
glæsilegt 3ja
herbergja raðhús á
einni hæð byggt árið
2018, með afgirtri
baklóð, palli og
heitum potti.

Verð 62.400.000

Júlíus M. Steinþórsson
Löggiltur fasteignasali – s. 899 0555

Stærð 104 m2

Bjarni Fannar Bjarnason
Aðstoðamaður fasteignasala – s. 773 0397

Nánari upplýsingar á skrifstofu s. 420 6070 eða eignasala@eignasala.is

12 // VÍKURFRÉTTIR Á SUÐURNESJUM

Bjartir tímar
framundan

Brúðkaupsferðin með fjölskyldunni.

Skemmtilegast þegar
það er nóg að gera

„Sem þriggja barna móðir í fullu starfi þá er sjaldan lognmolla í kringum mig en nákvæmlega þannig líður mér best,“ segir Inga Lára Jónsdóttir, nýr útibússtjóri Securitas á Reykjanesi. Auk þess að
sinna nýrri stöðu sinni hjá Securitas þjálfar hún Súperform og spinning í Sporthúsinu í Reykjanesbæ.
Inga segir nýja starfið vera krefjandi
og fjölbreytt en hún er spennt að
takast á við þetta nýja verkefni. „Það
tekur alltaf tíma að komast inn í nýtt
starf en ég hef mjög góða tilfinningu
fyrir starfinu og er þakklát fyrir
hvað ég hef fengið góðar móttökur
bæði frá viðskiptavinum og starfsfólki,“ segir hún. Covid hafði töluverð
áhrif á Securitas á Reykjanesi, meðal
annars vegna þess að hluti starfseminnar fór fram á Keflavíkurflugvelli.
Inga segir allt vera að komast í eðlilegt horf aftur hjá fyrirtækinu. „Það
eru mörg tækifæri á Reykjanesinu og
bjartir tímar framundan,“ segir hún.

á og hef fulla trú á að ég nái mínum
markmiðum,“ segir Inga.

Hugsar um þjálfun sem áhugamál
Inga hætti í fótbolta í kringum 2010
eftir að hafa verið í íþróttinni nær
allt sitt líf. Eftir það þurfti hún að
finna sér annan vettvang til að fá
útrás og byrjaði því í ræktinni, það
varð til þess að áhugi hennar á
þjálfun kviknaði. „Vikar, vinur minn

í Lífsstíl, kom til mín og spurði hvort
ég hefði áhuga á að kenna spinning
hjá honum og ég hélt það nú. Í framhaldi af því fór ég í einkaþjálfaranám
hjá Keili sem tók um eitt ár og síðan
þá hef ég verið með annan fótinn í
þessum bransa,“ segir Inga og bætir
við: „Það hefur alltaf gefið mér mikið
að fá að hjálpa öðrum í átt að betri
lífsstíl og því hef ég aldrei hugsað
þjálfunina sem mitt aðalstarf heldur
meira sem áhugamál.“

Utan vinnu finnst Ingu skemmtilegast að njóta samverunnar með
fjölskyldu sinni og hreyfa sig. „Ég
er mikill íþróttaálfur og er dugleg
að hreyfa mig. Ég er dugleg að
hjóla, fara í gönguferðir og spila
annað slagið fótbolta með reynsluboltum héðan af svæðinu. Einnig
er ég í nokkrum félögum, hópum
og stjórnum sem hittast reglulega,“
segir hún og bætir við: „Ég er „pínu“
virk og finnst alltaf skemmtilegast
þegar ég hef nóg að gera.“ Fjölskylda
og vinir Ingu skipta hana mestu máli
í lífinu, það er henni því hugleikið
að rækta þau sambönd. „Ég er mjög
næm á fólkið mitt og það er sjaldan
hægt að leyna mig einhverju, þar
spilar jafnvel forvitnin mín aðeins
inn í. Mér líður best ef ég veit fyrir
víst að fólkinu mínu líður vel og ég er
mjög dugleg að rækta samband mitt
við mína nánustu,“ segir Inga.

Átti fullkominn brúðkaupsdag
Sumarið hennar Ingu hefur verið
„yndislegt“ að eigin sögn en hún og
eiginmaður hennar, Guðni, giftu sig
þann 18. júní. „Við áttum hreint út
sagt fullkominn dag með fjölskyldum
okkar og vinum. Við skelltum okkur
síðan í „brúðkaupsferð“ með prinsunum okkar þremur til Spánar þar
sem við nutum þess að leika okkur

Háleit markmið
Inga er með BS-gráðu í viðskiptafræði og MS-gráðu í forystu og
stjórnun. Þá útskrifaðist hún einnig
sem ÍAK einkaþjálfari árið 2013.
Hún segir fátt skemmtilegra en að
þjálfa og hjálpa fólki að vinna að
markmiðum sínum. „Ég er mikil félagsvera og það gefur mér gríðarlega
mikið að vinna með fólki og hjálpa
því að ná sínum markmiðum,“ segir
hún. Inga hjálpar ekki aðeins öðrum
að ná markmiðum, hún setur sér
markmið sjálf og gefur allt sem hún
á til þess að láta þau verða að veruleika. „Ég hef alltaf sett mér háleit
markmið, bæði í leik og starfi, og læt
mig dreyma um þau öll þangað til ég
hef siglt þeim í mark. Minn stærsti
draumur þessa dagana er að ná þeim
markmiðum sem ég hef sett mér
varðandi nýja starfið mitt sem útibússtjóri. Ég ætla að gefa allt sem ég

Brúðkaupsdagurinn: Mynd: Eygló Gísla

Það hefur alltaf
gefið mér mikið
að fá að hjálpa öðrum
í átt að betri lífsstíl
og því hef ég aldrei
hugsað þjálfunina sem
mitt aðalstarf heldur
meira sem áhugamál ...

saman frá morgni til kvölds,“ segir
Inga en henni dreymir einnig um að
fara í rómantíska brúðkaupsferð á
fallegan stað með eiginmanninum.
Aðspurð hvernig síðustu dagar sumarsins munu líta út hjá fjölskyldunni
segir hún: „Það sem eftir lifir sumars
ætlum við að ferðast innanlands og
fara nokkrar ferðir í sveitina okkar,“
segir Inga.
Thelma Hrund Hermannsdóttir
thelma@vf.is

Atvinnuauglýsing

Starfsmaður
í timbursölu
Við hjá BYKO erum að leita að öﬂugum starfsmanni til liðs við okkur
í timburdeild BYKO á Suðurnesjum. Ef þú ert framsækinn og faglegur
starfsmaður með gleðina í fyrirrúmi þá erum við að leita að þér.
Vinnutími er frá kl. 8:00-16:00/10:0-18:00 virka daga og þriðji hver laugardagur.
Æskilegt er að viðkomandi geti haﬁð störf sem fyrst.
Við leitum að starfsmanni með:
Ríka þjónustulund
Hæfni í mannlegum samskiptum
Áhuga á verslun og þjónustu
Lyftarapróf, kostur

Helstu verkefni og ábyrgð:
Afgreiðsla til viðskiptavina
Tiltekt pantana
Almenn lagerstörf
Umhirða og eftirlit með tækjabúnaði
og starfsstöð

Allar nánari upplýsingar veitir Sveinbjörg Sigurðardóttir, verslunarstjóri (systa@byko.is)
Sótt er um á alfred.is og á vefsíðu BYKO.
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VIÐURKENNING

VILTU UPPLIFA
STEMNINGUNA
Í FRÍHÖFNINNI

VIÐ LEITUM AÐ GÓÐUM LIÐSFÉLÖGUM Í SPENNANDI STÖRF
Fríhöfnin óskar eftir að ráða jákvæða og þjónustuglaða einstaklinga í framtíðarstörf í
verslun og á lager. Ef þú ert 19 ára eða eldri með gott vald á íslensku og ensku, þá
gætum við verið með starfið fyrir þig!
Verslun: Þjónusta og sala til viðskiptavina auk áfyllinga í verslunum.
Lager: Almenn lagerstörf í vöruhúsi Fríhafnarinnar á Keflavíkurflugvelli.
Unnið er á vöktum en sveigjanleiki er í vaktarfyrirkomulagi þar sem starfsfólk fær að
velja sér vaktir sem henta sér og sínum lífstíl.
Umsóknarfrestur er til og með 24. ágúst, unnið er úr umsóknum jafnt og þétt á
umsóknartímabili.

VORAR

Sótt er um starfið á: dutyfree.is/atvinna
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Stolt
Grindavíkur
á stórmóti

Mynd: UEFA

Skrifstofustjóri Kadeco
Kadeco leitar að skrifstofustjóra í 50% starf.
Skrifstofustjóri hefur yﬁrumsjón með skrifstofunni okkar
og sér um að allt gangi smurt fyrir sig.
Viðkomandi þarf að hafa reynslu af bókhaldi (DK), skýrsluog áætlanagerð.
Dagleg verkefni snúa meðal annars að bókun reikninga,
skjalastjórnun, símsvörun, móttöku, innkaupum og ýmiss
konar stoðvinnu, svo sem samskiptum við lóðarhafa og aðra
viðskiptavini.
Við erum að leita að lífsglöðum vinnufélaga til að taka þátt
í spennandi verkefnum og hlúa að góðum starfsanda, með
starfsstöð á skrifstofunni okkar á Ásbrú.
Starﬁð er laust nú þegar.
Nánari upplýsingar og umsókn er að ﬁnna á alfred.is:
https://alfred.is/starf/skrifstofustjori-23

KEFLAVIK AIRPORT DEVELOPMENT COMPANY

Ingibjörg Sigurðardóttir er 24 ára og kemur frá Grindavík. Hún var
í liði íslenska landsliðsins á Evrópumótinu í fótbolta sem haldið
var á Englandi í sumar. Víkurfréttir náðu tali af henni eftir mótið
en þá var hún búin að vera í fríi í Albaníu til að „safna kröftum
fyrir haustið.“
Aðspurð hvernig tilfinningin var
að spila á stórmóti eins og Evrópumótinu segir hún: „Hún var alveg
mögnuð! Maður fann það bara um
leið og maður hitti landsliðið á Íslandi, þegar við vorum að byrja að
æfa þar, að þetta væri ekki bara einhver undankeppni fyrir stórmót.
Þetta var stórmót en samt eitthvað
miklu stærra og meira í gangi. Maður
fann það líka þegar maður fór á hótelið á Englandi að þetta er mjög
stórt og mikil vinna sem er búið að
leggja í það að gera þetta að stóru
móti. Þetta var mjög gaman og góð
reynsla.“

Spilaði á móti þriðja
besta landi heims
Ingibjörg segir að á heildina litið
hafi henni fundist liðinu hafa gengið
ágætlega. „Við áttum, að mér finnst,
góðar æfingavikur fyrir mótið. Við
áttum góðan leik við Pólland og
síðan fyrstu tvo leikina á EM spilaði
ég náttúrlega ekki neitt þannig að
auðvitað hefði ég viljað spila meira
en mér fannst stelpurnar standa sig
mjög vel og við vorum eiginlega bara
óheppnar að ná ekki að klára þetta.
Mér fannst við eiga að fá alla vegana
einn sigur í þessum tveimur leikjum
en það eru náttúrlega bara góð lið á
svona stórmótum þannig það eru
bara erfiðir leikir og mikil pressa,“
segir Ingibjörg.
Það sem stendur upp úr að móti
loknu fyrir Ingibjörgu er að hún fékk
að spila í leik Íslands gegn frökkum.
„Það voru ekkert smá mikil læti í
stúkunni. Eftir að við komum út úr
klefanum fyrir upphitun þá var strax
fullt af fólki í stúkunni að hvetja
okkur áfram. Ég held að sá leikur
verði að vera mín besta minning,“
segir hún. Þá segist Ingibjörg vera
sátt við frammistöðu sína og liðsins
á mótinu. „Við stóðum okkur mjög
vel, svona miðað við að við vorum
að spila við þriðja besta landið í
heiminum,“ segir Ingibjörg og bætir

Thelma Hrund Hermannsdóttir
thelma@vf.is

við: „Heilt yfir er ég ágætlega sátt en
auðvitað vildum við komast upp úr
riðlinum. Það situr alveg eftir smá
svekkelsi í manni.“

Fann fyrir miklum stuðning
Ingibjörg segist hafa fundið fyrir
miklum stuðning á mótinu og þá
aðallega frá fólkinu sínu. Þá segir
hún aðstandendur hennar vita að
hún hafi beðið eftir tækifæri að spila
á mótinu og því voru þeir afar stoltir
þegar hún kom inn á í leiknum gegn
frökkum. „Eiginlega öll fjölskylda
mín kom út, leigði stórt hús og
horfði á alla leikina. Það var ekkert
smá gaman að hafa fólkið sitt með
úti og geta hitt þau alla dagana. Ég
var með nóg af fólki bak við mig. Þau
voru náttúrlega mjög ánægð að sjá
mig fara inn í frakkaleiknum, þeim
fannst geggjað að geta fengið að sjá
mig spila á þessu sviði. Þau vita náttúrlega að ég var búin að bíða eftir
að fá tækifæri á þessu móti þannig
þau voru bara mjög ánægð fyrir mína
hönd,“ segir Ingibjörg.

Spennt fyrir komandi tímum
Ingibjörg Sigurðardóttir spilar einnig
með fótboltaliðinu Vålerenga FC
í Noregi og segir hún stór verkefni
vera að fara í gang hjá henni með
haustinu. „Það er úrslitakeppni
að fara að byrja og síðan eru tveir
landsliðsleikir aftur í september,
tveir mjög mikilvægir leikir til að
reyna að komast á HM. Þannig það
verður nóg að gera,“ segir Ingibjörg.
Aðspurð hvort hún sé spennt fyrir
framhaldinu svarar hún játandi. „Ég
er mjög spennt, eins og ég segi það
er mikið af stórum og mikilvægum
leikjum framundan, það er alltaf
gaman að spila þá þannig ég er mjög
spennt fyrir komandi tímum.“
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DansKompaní í hópi sterkustu listdansskóla í heimi
Hóf til heiðurs keppendum á heimsmeistaramótinu í
dansi var haldið á fimmtudaginn 4. ágúst síðastliðinn.
Dönsurum Team DansKompaní og aðstandendum var
boðið á skemmtilegt hóf í Gyllta sal Hótel Keflavíkur í
tilefni glæsilegs árangurs dansaranna á mótinu. Fluttar
voru ræður og öllum þátttakendum, keppendum og
þjálfurum afhendir blómvendir, rósir og minjagripir
fyrir árangurinn. Þá voru einnig hamborgarar, franskar
og gos í boði Reykjanesbæjar fyrir viðstadda og sýnt
var myndband frá ferlinu.
Hafþór Barði Birgisson, íþrótta- og tómstundafulltrúi
Reykjanesbæjar, hóf kvöldið með því að bjóða alla velkomna og segja nokkur orð. „Ég get fullyrt það að enginn
viðburður hefur vakið jafn mikla athygli,“ var meðal þess
sem Hafþór sagði. Þegar hann hafði lokið ávarpi tók
Halldóra Fríða Þorvaldsdóttir, forseti bæjarstjórnar, við
orðinu fyrir hönd bæjarstjórnar og óskaði Team Danskompaní innilegra hamingjuóska. „Það var stórkostlegt
að fylgjast með ykkur öllum, að sjá gleðina skína af andlitunum og fá að fylgjast með ykkur þegar þið tókuð við
verðlaunapeningunum. Þetta var stórkostlegt! Við erum
rosalega stolt af ykkur og hlökkum til að fylgjast með
ykkur í framtíðinni. Hjartanlega til hamingju með þennan
stóra árangur,“ sagði Halldóra.
Kjartan Már Kjartansson, bæjarstjóri, sagði einnig
nokkur orð um árangur skólans. „Við erum ákaflega stolt
af ykkur. Ég er sannfærður um að þið munuð búa að
þessu alla ævi. Þessum aga, þessu álagi og því sem þið
hafið lagt að mörkum. Allar fórnirnar, að hafa þurft að
segja nei við einhverju sem þið vilduð gera af því þið
þurftuð að fara á dansæfingu. Þetta er þjálfun sem mun
nýtast ykkur, trúi ég, alla ævi,“ sagði Kjartan. Mikill undirbúningur fór í keppnina og Kjartan þakkaði foreldrum og
aðstandendum fyrir að leggja sitt að mörkum. „Vonandi
dafnar skólinn okkar og ykkar sem allra, allra best um
ókomna framtíð og til hamingju með allt Helga Ásta, foreldrar, þjálfarar og síðast en ekki síst, nemendur,“ sagði
Kjartan að lokum.

Sturlaður árangur
Til þess að fá keppnisrétt á heimsmeistaramótinu þurfa
dansarar að ná minnst 70 stigum, af 100 mögulegum, og
vera í fyrsta til fjórða sæti í forkeppninni. Yfir 20.000
dansarar frá 62 löndum víðs vegar um heiminn kepptu
í forkeppninni í sínu landi en aðeins 6.000 fá þátttökurétt í úrslitum. Forkeppnin fyrir íslensku dansarana var
haldin hér á landi í mars í Borgarleikhúsinu og komust
allir dansarar og öll atriði DansKompaní áfram úr forkeppninni í úrslitakeppnina sem haldin var í San Se-

Davíð Örn Óskarsson setti saman skemmtilegt myndband
myn and frá
fá
undirbúningnum sem og keppninni sjálfri og var það sýnt á
hófinu. Myndbandið má sjá hér í rafrænni útgáfu Víkurfrétta.
bastian á Spáni. Þá vann Team DansKompaní tvö silfurverðlaun og tuttugu og tvö gullverðlaun í forkeppninni.
Helga Ásta Ólafsdóttir, eigandi DansKompaní, segir
árangur skólans í keppninni hafa farið fram úr fram úr
vonum. „Í úrslitakeppninni unnum við þennan heimsmeistaratitil, sem er algjörlega sturlaður árangur, en það
má líka nefna að níu af atriðum skólans voru í topp tíu.
Við lentum með eitt atriði í tíunda sæti, eitt í áttunda,
eitt í fimmta, þrjú í fjórða sæti og svo var eitt atriði sem
fékk bronsverðlaun, eitt silfur og svo gullverðlauna atriðið. Allir þrjátíu og átta dansararnir voru í einu eða
fleiri atriðum af þessum níu atriðum. Þannig að allir
keppendur skólans voru í topp tíu,“ segir Helga Ásta.

Í mörg horn að líta
Í keppninni eru einnig talin svo
kölluð landsstig en þau eru gefin
í flestum keppnisflokkum. Hvert
land fær stig fyrir að eiga atriði
sem lenda í fyrsta til sjötta sæti. Þá
er gefið eitt stig fyrir sjötta sætið,
tvö stig fyrir það fimmta og svo
framvegis. Öll stig Íslands komu
frá nemendum DansKompaní og
er því óhætt að segja að skólinn sé einn sterkasti listdansskóli landsins og er nú meðal þeirra sterkustu í
heiminum. Helga Ásta segir árangur sem þennan aðeins
nást með gífurlegri vinnu og sterkri liðsheild meðal allra
þeirra sem koma að hópnum, keppenda, danshöfunda,
kennara og foreldra og aðstandenda. „Það er í ansi mörg
horn að líta þegar keppt er á heimsmeistaramóti og mikilvægt að hafa góðan stuðning heima fyrir. Verkefnið er
dýrt og það var aðdáunarvert að sjá hvað hópurinn var
duglegur að safna styrkjum og fjárafla. Einnig vil ég
þakka sérstaklega öllum þeim frábæru fyrirtækjum af
Suðurnesjum, sem styrktu okkur, þeir styrkir hjálpuðu
mikið,“ segir Helga Ásta og bætir við: „Það vakti sérstaka
athygli í San Sebastian hvað aðstandendahópur Team
DansKompaní var flottur. Hópurinn keypti boli sem stóð
á „dans systir“ og „dans bróðir“ og meira að segja „dans
amma“ og „dans afi“. Þetta sýnir svo vel hvað hópurinn
er þéttur og ótrúlega flottur,“ segir Helga Ásta. Hún segir
það vera forréttindi að vinna með hópi sem þessum og
að það sé ólýsanlegt að ná svo góðum árangri. „Ég er
ótrúlega stolt af þessum hópi og hlakka mikið til að sjá
framtíðardansara á Suðurnesjum „brillera“ á þessu sviði,“
segir Helga að lokum.

Heiðrún Fjóla kyssir
heimsmeistarabikarinn.
Mynd af Facebook-síðu Heiðrúnar

Heimsmeistari í backhold
Njarðvíkingurinn Heiðrún Fjóla Pálsdóttir keppti nýlega um heimsmeistaratitilinn í opnum flokki kvenna í backhold. Heiðrún gerði sér lítið fyrir
og vann flokkinn og er því heimsmeistari kvenna 2022.
„Við vorum tólf í flokknum,“ sagði heimsmeistarinn eftir sigurinn. „Þetta
voru allt mjög góðar glímukonur og allar krefjandi á sinn hátt. Fyrstu glímurnar voru minnst krefjandi en þær urðu svo meira krefjandi eftir því sem
á leið.“
Heiðrún byrjaði að æfa júdó sem barn með pabba sínum í Grindavík og
hefur æft með glímudeild Njarðvíkur síðustu ár. Hún hlaut titilinn glímukona
ársins af Glímusambandi Íslands um síðustu áramót en hún hefur stundað
glímu í um sex ár. Heiðrún átti góðu gengi að fagna á glímuvellinum á síðasta
ári og tók þátt í öllum mótum Glímusambandsins á árinu og var iðulega í
verðlaunasæti.

Umhverfis- og skipulagsráð

Við óskum eftir
tilnefningum
Umhverfis- og skipulagsráð Reykjanesbæjar óskar
eftir tilnefningum frá bæjarbúum fyrir fegursta garðinn
2022. þá óskar ráðið einnig eftir tilnefningum fyrirtækja
og/eða einstaklinga sem hafa staðið vel að uppbyggingu
húsnæðis og/eða umhverfis á árinu 2022.
Vinsamlegast sendið ábendingar netfangið
umhverfismal@reykjanesbaer.is fyrir 19. ágúst nk.

Góð þátttaka á Pure Sweat-æfingabúðum
Pure Sweat-æfingabúðir hófust
hjá körfuknattleiksdeild Grindavíkur í byrjun þessarar viku en
Pure Sweat-þjálfarinn James
Purchin kom til landsins til þess
að halda tvennar körfuboltabúðir
í Grindavík nú í ágúst. Purchin til
halds og trausts á námskeiðinu er
Danielle Rodriguez, leikmaður og
þjálfari hjá Grindavík.
Rodrigues gekk til liðs við
Grindavík í vor en hún lék með
Stjörnunni og KR í efstu deild á Ís-

Störf í boði
hjá Reykjanesbæ
landi frá 2016 til 2020. Hún hefur
starfað sem þjálfari undanfarin
ár og var aðstoðarþjálfari hjá San
Diego síðasta vetur, þá var Rodrigues einnig aðstoðarþjálfari hjá
báðum meistaraflokkum Stjörnunnar tímabilið 2020–2021.
Æfingabúðirnar eru tvískiptar,
fyrri hluti búðanna ber yfirskriftina
„að skora“ en sá seinni „leikskilningur“. Farið er yfir ólíka þætti
leiksins með því að horfa á myndskeið í byrjun dags áður en þátttakendur færa sig yfir á vellina.

sport

Búðirnar eru fyrir alla fædda 2010
og síðar og er þátttakendum skipt í
hópa eftir aldri.
Í samtali við Víkurfréttir sagði
Daniella að þátttaka á æfingabúðunum hafi farið langt fram úr væntingum og færri komist að en vildu,
því hafi verið ákveðið að halda
aðrar Pure Sweat-æfingabúðir í
næstu viku og er skráning hafin hjá
körfuknattleiksdeild Grindavíkur.
Í rafrænni útgáfu Víkurfrétta er
hægt að smella á þennan tengil að
fara á skráningarsíðuna.

Starf við liðveislu
Umhverfissvið - Starfsmaður á eignaumsýslu
Velferðarsvið - Deildarstjóri á Hæfingarstöð
Velferðarsvið - Dagdvalir aldraðra
Velferðarsvið - Stuðningsfjölskyldur
Velferðarsvið - Tilsjónaraðilar í barnavernd
Viltu starfa hjá Reykjanesbæ? Almenn umsókn
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

Úrslit leikja og fréttir af íþróttaviðburðum á Suðurnesjum birtast reglulega á vefnum

vf.is

Áskorun til bæjarstjórnar
LOKAORÐ
ÖRVAR Þ. KRISTJÁNSSON

Má ekki segja að það sé komið
haust? Veðrið undanfarna daga
bendir a.m.k. til þess en þetta er
búið að vera vægast sagt dapurt
í sumar. Margir taka haustinu
reyndar fagnandi enda byrjar þá

blessuð rútínan en það er samt
erfitt þegar sumarið hefur ekki
ennþá mætt til leiks.
En nú þegar tekur að hausta er
kannski tilvalið að auka þrýsting
á meirihlutann í Reykjanesbæ um
að lækka álagsprósentu fasteignaskatts. Afar brýnt mál finnst mér
fyrir íbúa og fyrirtækin á svæðinu.
Nokkur sveitarfélög gáfu það út
strax í byrjun sumars að álagsprósentan yrði lækkuð verulega til þess
að bregðast við gríðarlegri hækkun
fasteignamats. Bæjarfulltrúar í
Reykjanesbæ hafa gefið það út að
þetta verði rætt við gerð fjárhagsáætlunar nú í haust. Persónulega er
ég afar vonsvikinn að sjá ekki álíka
bókun og kom t.d. frá bæjarráði
Kópavogs um að fasteignaskattar
muni lækka samfara hækkun fasteignamats og á það við um íbúðarog atvinnuhúsnæði. Þetta skiptir

íbúa og fyrirtæki í bæjarfélaginu
miklu máli þegar heildarmat fasteigna á Íslandi hefur hækkað að
meðaltali um 20% á yfirstandandi
ári eða langmesta hækkun fasteignamats frá hruni. Hérna í bæ er
hækkunin yfir meðaltali.
Maður trúir varla öðru en að
Reykjanesbær bregðist við eins
og mörg önnur sveitarfélög eru
nú þegar að gera. Annað væri óafsakanlegt að mínu mati þegar mörg
heimili eiga nú þegar í vandræðum
að ná endum saman. Hér með
er komin áskorun á bæjarstjórn
Reykjanesbæjar og mikið væri nú
gaman að sjá 100% samstöðu í
þessu máli.
Gleðilegt haust.

Hjá okkur er allt Ljósleiðari
innifalið 10.490 kr/mán.
ENGINN AUKAKOSTNAÐUR, FRÍR ROUTER
Kapalvæðing • Hafnargata 21 • 421 4688
www.kv.is • kv@k v. is

*Afslátturinn gildir ekki af tilboðsvöru

opticalstudio.is

Íbúum í Reykjanesbæ hefur
fjölgað um 1.036 íbúa, eða um
5,1%, á tímabilinu frá 1. desember 2021 til 1. ágúst 2022,
eða á átta mánaða tímabili.
Íbúar Reykjanesbæjar voru
21.417 þann 1. ágúst síðastliðinn. Íbúar Grindavíkur voru
3.640 og hafði fjölgað um 51 frá
1. desember síðastliðinn, sem
gerir 1,4% fjölgun. Íbúar í Sveitarfélaginu Vogum eru 1.400 og
hafði fjölgað um 62 á tímabilinu,
eða 4,6%. Þá eru íbúar Suðurnesjabæjar 3.846 talsins og þar
hefur fjölgað um 102 á umræddu
tímabili, eða 2,7%.

Mundi
Nú vantar bíó í Grindavík ...
... fyrir börnin sem mega ekki
fara og skoða gosið!

Loka afgreiðslu póstsins í Grindavík
NET
SÍMI
SJÓNVARP
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Íbúum Reykjanesbæjar
fjölgað um þúsund
manns á átta mánuðum

511-5800

Bæjaryfirvöld í Grindavík fengu
kynningu á fyrirhuguðum breytingum á afgreiðslu Íslandspóst
í Grindavík þann 5. júlí síðastliðinn. Mesta breytingin er fyrirhuguð lokun á afgreiðslu póstsins
á Víkurbraut 56 sem er starfsstöð Landsbankans í Grindavík.
Í staðinn á að fjölga póstboxum
vegna pakkasendinga og nýta
póstbíl til að afhenda heim að
dyrum.
Fram kom í kynningu Íslandspóst að fyrirhugaðar breytingar
væru þær sömu og innleiddar
hafa verið á Hellu og Hvolsvelli en
reynslan þar er þannig að íbúar eru
afar ósáttir við þær breytingar og
segja um mikla þjónustuskerðingu
að ræða. Póstbíllinn þar er bara á
ferðinni virka daga milli 9–14.
„Nú um nokkurt skeið hefur
verið póstbox við verslunina
Nettó, Víkurbraut 60 í Grindavík.
Reynsla af því póstboxi hefur
verið misjöfn, iðulega er einhver
bilun sem er þess valdandi að ekki

er hægt að nálgast pakka sem þar
eru. Auk þess eru margir íbúar sem
ekki hafa tök á að nýta sér þessa
tækni og fara í póstafgreiðsluna
til að sinna sínum erindum vegna
sendinga, kaupum á frímerkjum,
umslögum og kössum undir pakka.
Hvað varðar aukna þjónustu
póstbíls þá hefur bæjarráð Grindavíkur miklar efasemdir um skilvirkni þess að afhenda pakka
heim. Almennt er fólk í vinnu á
þeim tíma sem póstbíllinn er í útsendingum og því næst ekki að
koma sendingum til skila. Þegar
svo háttar til fara sendingar í afgreiðslu póstsins þar sem íbúar
geta nálgast sendingar þegar þeim
hentar, s.s. í hádeginu.
Bæjaryfirvöld í Grindavík telja
þetta vera mikla þjónustuskerðingu og lýsa andstöðu sinni við
þessar fyrirhuguðu breytingar sérstaklega í ljósi þess að Grindavík er
3.650 manna samfélag og er í örum
vexti,“ segir í afgreiðslu bæjarráðs
Grindavíkur.

