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Sólarlag við Skessuhelli
Það var fallegt um að líta við smábátahöfnina í Gróf þegar Páll Ketilsson,
ljósmyndari Víkurfrétta, átti þar leið um á dögunum. Stafalogn og roði á himni.

„Við viljum halda starfseminni
áfram hér í Grindavík.“
– segir Pétur Hafsteinn Pálsson, framkvæmdastjóri Vísis
hf., en Síldarvinnslan hf. hefur
keypt allt hlutafé í Vísi hf.
Kaupin eru háð samþykki hluthafafundar Síldarvinnslunnar
hf. og Samkeppniseftirlitsins.

FLJÓTLEGT OG GOTT!
899
kr/pk
áður
1.199
9 kr

34%

25%
36%
%

Nánar er fjallað um kaupin og
rætt við Pétur Hafstein á bls. 2

Coca-Cola
6x500 ml

Opnunartími
Hringbraut:
Allan sólarhringinn

159
kr/pk

197
kr/pk

áður
249 kr

MUNA maískökur
m/sýrðum rjóma og lauk

Opnunartími
Tjarnabraut:
08.00 - 23.30 Virka daga
09.00 - 23.30 Helgar

áður
299 kr

Trolli nammi
100 g

V I Ð S Ý N U M A L L A R E I G N I R, F Á Ð U T I L B O Ð Í F E R L I Ð.

DÍSA EDWARDS
D I S A E@A L LT.I S | 5605510

ÁSTA MARÍA
JÓNASDÓTTIR

JÓHANN INGI
KJÆRNESTED

ELÍNBORG ÓSK
JENSDÓTTIR

UNNUR SVAVA
SVERRISDÓTTIR

ELÍN
FRÍMANNSDÓTTIR

PÁLL
ÞORBJÖRNSSON

A S TA@A L LT.I S | 5605507

J O H A N N@A L LT.I S | 5605508

E L I N B O R G@A L LT.I S | 5605509

U N N U R@A L LT.I S | 5605506

E L I N@A L LT.I S 5605521

PA L L@A L LT.I S | 5605501
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Sjávarútvegur stórefldur eftir kaup
Síldarvinnslunnar á Vísi í Grindavík

Samkomulag hefur náðst um að
Síldarvinnslan hf. kaupi allt hlutafé
í Vísi hf. í Grindavík sem verður
greitt með hlutabréfum í Síldarvinnslunni hf. Með viðskiptunum
verður Vísisfjölskyldan meðal kjölfestufjárfesta í Síldarvinnslunni hf.
og stefnt er að því að stórefla sjávarútveg á svæðinu. Kaupverð hlutafjár er 20 milljarðar króna, vaxtaberandi skuldir um 11 milljarðar
og samtals nema því viðskiptin
um 31 milljarði króna. Í kjölfar
viðskiptanna verða höfuðstöðvar
bolfiskvinnslu Síldarvinnslunnar
hf. hjá Vísi hf. í Grindavík og Pétur
Hafsteinn Pálsson verður áfram
framkvæmdastjóri Vísis. Kaupin
eru háð samþykki hluthafafundar
Síldarvinnslunnar hf. og Samkeppniseftirlitsins.
Pétur Hafsteinn Pálsson, framkvæmdastjóri Vísis hf., segir: „Við
hjá Vísi sjáum mikil tækifæri í
þessum viðskiptum fyrir Grindavík
og Reykjanes í heild og erum þess
fullviss að forsendur þess að byggja
upp bolfiskvinnsluna í Grindavík
eru réttar og munu standast tímans
tönn. Við höfum alltaf verið og erum
afar stolt af starfsfólki Vísis sem fær
með þessu frekari tækifæri til þess
að takast á við enn öflugri atvinnusköpun í Grindavík. Þessi atriði gera
þessa stóru ákvörðun okkar léttari.“

Styrkari stoðir og
tækifæri til framtíðar
Seljendur og kaupendur eru sammála um að með þessum viðskiptum
sé verið að styrkja stöðu beggja félaga til framtíðar og Vísir hf. verður
rekið sem dótturfélag og mun starf-

Við hjá Vísi sjáum
mikil tækifæri
í þessum viðskiptum fyrir
Grindavík og Reykjanes í
heild og erum þess fullviss að
forsendur þess að byggja upp
bolfiskvinnsluna í Grindavík
eru réttar og munu standast
tímans tönn ...

Ljósmynd: Jón Steinar Sæmundsson

semin í Grindavík verða öflugri og
ýta undir samkeppnishæfni og sjálfbærni til lengri tíma í sátt við umhverfið. Þá mun alþjóðlegt sölu- og
markaðsstarf félaganna eflast. Vísir
hf. er rótgróið fjölskyldufyrirtæki í
sjávarútvegi og starfsfólk og stjórnendur félagsins búa yfir mikilli þekkingu og reynslu á bolfiskvinnslu. þar
sem áhersla er lögð á ábyrgar veiðar,
hátæknivinnslu og vörugæði. Á fiskveiðiárinu 2022–2023 eru væntar
aflaheimildir félagsins um 15 þúsund
þorskígildistonn. Ársverk á síðasta
ári voru um 250. Ársveltan var rúmlega 10 milljarðar króna og hagnaður
ársins liðlega 800 milljónir króna.
Síldarvinnslan hf. er eitt af
stærstu sjávarútvegsfyrirtækjum
landsins og er helsti framleiðandi

Nýjasta skipið í flota Vísis hf. í Grindavík er Jóhanna Gísladóttir GK 357 sem kom til hafnar í Grindavík í október síðastliðnum.
Jóhanna var smíðuð hjá Karstensens Skibsværft í Skagen í Danmörku árið 1998 og er 36 metrar að lengd og breiddin er 10,5 metrar.
uppsjávarafurða á Íslandi. Félagið er
skráð í Kauphöll Íslands og eru hluthafar hátt í fimm þúsund talsins. Á
síðasta ári voru ársverk samtals um
360. Á fiskveiðiárinu 2022-2023
eru væntar aflaheimildir samstæðunnar liðlega 36 þúsund þorskígildistonn. Ársveltan 2021 var rúmlega 30
milljarðar króna og hagnaður um 11
milljarðar króna.
Síldarvinnslan hf., líkt og Vísir hf.,
leggur áherslu á hagkvæma og sjálfbæra nýtingu sjávarauðlindarinnar,
þar sem leitast er við að nota nýjustu tækni sem völ er á til veiða og
vinnslu í sátt við umhverfið. Með

kaupunum mun Síldarvinnslan hf.
styrkja bolfiskhluta félagsins verulega.

Uppbygging í sjávarútvegi
á svæðinu
Aðspurður segir Pétur að „það er
ekki bara bolfiskvinnslan sem mun
aukast, fiskeldi hafi stóreflst á Íslandi undanfarin ár og allar spár
sýna að framtíðin liggi í auknu fiskeldi. Á komandi árum er fyrirhuguð
mikil uppbygging fiskeldis á landi á
svæðinu og munu þau áform skapa
margvísleg tækifæri í rekstri fyrir-

tækisins í Grindavík. Þar mun sameinuð þekking og reynsla nýtast afar
vel til þess að sækja fram og skapa
ný störf í samfélaginu. Þá munu viðskiptin styðja enn frekar við hraðari
uppbyggingu tækni-og iðnfyrirtækja
í Grindavík, sem þjónusta veiðar,
vinnslu og eldi“.
Þá bendir Pétur einnig á að „nauðsynlegt sé að innviðir byggist hratt
upp svo hægt sé að þjónusta sívaxandi sjávarútveg á svæðinu, þar með
talið hafnarmannvirki. Þar þurfi að
bregðast hratt við svo Grindavík geti
leikið þar lykilhlutverk fyrir Suðurland“.

„Við viljum halda starfseminni áfram hér í Grindavík.“
– segir Pétur Hafsteinn Pálsson, framkvæmdastjóri Vísis hf.

HREINSUM
RIMLAGARDÍNUR OG
MYRKVUNARGARDÍNUR
NÁNARI UPPLÝSINGAR Á ALLTHREINT.IS

FERÐIR Á DAG
ALLTAF PLÁSS
Í BÍLNUM
SUÐURNES - REYK JAVÍK
DAGLEGAR FERÐIR ALLA VIRKA DAGA

845 0900

FINNDU OKKUR Á FACEBOOK

Eflaust brá mörgum Grindvíkingnum í brún þegar
það spurðist út að Vísisfjölskyldan hafi skipt á hlutabréfum Vísis, á hlutabréfum í Síldarvinnslunni á Neskaupsstað. Margir horfðu eflaust á Verbúðina í vetur
og þar sást hvernig byggð var skilin eftir í rústum
eftir að sjávarútvegsfyrirtæki bæjarins var selt
norður á Akureyri. Víkurfréttir settust niður með
framkvæmdastjóra Vísis, Pétri Hafsteini Pálssyni, og
eftir það spjall er deginum ljósara að Grindvíkingar
þurfa ekki að hafa neinar áhyggjur.
Pétur: „Við höfum farið í tvær sameiningarpælingar
sem gengu ekki upp en tími fjölskyldufyrirtækja er bara
viss langur og við vorum komin á þann tímapunkt að
þurfa huga að næstu skrefum. Þá eru ýmsar leiðir færar;
skrá félagið á markað, sameinast, selja allan kvótann
og eignir o.s.frv., en okkar stærsta mál var að tryggja
að starfsemin myndi halda áfram hér í Grindavík. Við
hefðum getað fengið miklu hærra kaupverð en eins og
ég segi, okkur var mjög mikilvægt að halda starfseminni
áfram hér í Grindavík.“

Svo kom óvænt tilboð

„Fyrir tveimur vikum barst okkur svo tilboð sem var
þannig að við ákváðum að skoða það. Tilboðið var
mjög sanngjarnt en það byggði á rekstrarvirði og þ.a.l.
gátum við gert þá kröfu að starfsemin myndi ekki
raskast í okkar heimabyggð. Þarna reynir auðvitað á
trúverðugleika en við þekkjum vel til stjórnenda Síldarvinnslunnar og ríkir algert traust á milli aðila. Stjórnendur þess fyrirtækis hafa séð uppganginn í okkar
landvinnslu en frystihúsið okkar er með því betra sem
gerist hér á landi í þeim efnum, þeir sáu sér leik á borði
og nálguðust okkur. Það eru ekki nema tvær vikur síðan
þetta kom upp, sem sýnir kannski samstarfsviljann hjá
báðum aðilum.“
Eflaust eru margir smeykir um svona loforð um að
halda starfseminni gangandi í viðkomandi bæjarfélagi.
„Það tryggir auðvitað ekkert svona rekstur nema
varanlegar forsendur til hans. Þá kemur þrennt til en
staðsetning Vísis er einkar hagkvæm þegar horft er
til útflutnings, við erum stutt frá löndunarhöfn og alþjóðlegum flugvelli, númer tvö að við höfum nú þegar

Pétur Pálsson,
framkvæmdastjóri Vísis hf.
fjárfest mjög vel í tækjakosti við landvinnsluna og
síðast en ekki síst búum við yfir gífurlegum mannauði. Sú breyting hefur orðið á undanförnum árum að
fyrirtækið er ekki að útvega þessu frábæra starfsfólki
vinnu, heldur er starfsfólkið að skapa fyrirtækinu afl
með reynslu sinni og þekkingu. Þarna hefur orðið mikil
breyting á síðustu árum.“
Stækkunarmöguleikar eru miklir með þessari sameiningu.
„Kvótastaða samstæðu Síldarvinnslunnar verður gríðarlega sterk en bæði á Síldarvinnslan mikinn bolfiskkvóta en einnig uppsjávarkvóta. Þar höfum við hvergi
komið nálægt og því er þetta spennandi fyrir okkur líka.
Eins hefur Síldarvinnslan verið að hasla sér völl í fiskeldi og það er sömuleiðis nýtt fyrir okkur en við getum
afkastað miklu meiru í vinnsluhúsunum okkar og lítum
þessa breytingu því mjög björtum augum.“
Verða einhverjar breytingar?
„Nei, það mun nákvæmlega ekkert breytast við þessi
viðskipti nema við munum bara styrkjast og eflast.
Allt okkar starfsfólk heldur áfram, ég mun áfram
gegna stöðu framkvæmdastjóra hér í Grindavík og
eini munurinn að Vísir hf. verður dótturfélag Síldarvinnslunnar. Vísir hf. hefur alltaf stutt myndarlega við
bakið á íþróttalífinu í Grindavík og menningunni og það
verður engin breyting á því.“
Sigurbjörn Daði Dagbjartsson
sigurbjorn@vf.is

MARION
HERRAFATAVERSLUN

Upplifðu – Vertu – Njóttu

OPNUNARTÍMAR
Mán–Fös
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12–18
11–16

Hólmgarður 2A
230 Keflavík
s. 861 7681
marionehf@gmail.com

BOSWEEL
BOSSWIK
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JACK'S
JBS
LINDBERGH
SUNWILL

@fataverslunmarion
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Samkaup og Spotify eigast
við í norrænu einvígi
Samkaup valin númer eitt á Íslandi í fjölbreytni,
kominn áfram í Norðurlandakeppni
Samkaup hafa unnið til norrænu
Blaze Inclusion jafnréttisverðlaunanna, sem veitt eru af norsku
samtökunum Diversify, í flokki íslenskra fyrirtækja fyrir fjölbreytni
(e. synergist). Verðlaununum er
ætlað að efla einstaklinga og fyrirtæki sem vinna markvisst að því
stuðla að fjölbreytni og jafnrétti
innan fyrirtækja sinna.

Keppa við Spotify
Samkaup sigraði fjögur önnur íslensk
fyrirtæki í flokknum um fjölbreytni,
þ.á m. Marel og Bláa lónið, og etja nú
kappi við fyrirtæki frá fjórum norrænum þjóðum, þ.á m. hið sænska
Spotify. Kosning er hafin og stendur
yfir til 3. ágúst. Tilkynnt verður hver
ber sigur úr býtum á verðlaunahátíð
í Osló þann 27. ágúst næstkomandi.
Hægt er að taka þátt í kosningunni
á vef samtakanna Diversify (diversify.no).

Vilja vera besti vinnustaðurinn
fyrir starfsfólk í verslun
Samkaup hafa sett sér það markmið
að verða besti vinnustaður fyrir
starfsfólk í verslun hér á landi. Þess
má geta að Gunnur Líf Gunnarsdóttir, framkvæmdastjóri mannauðs- og samskiptasviðs Samkaupa,
var í vetur valin millistjórnandi
ársins hjá Stjórnvísi auk þess sem
Samkaup hlutu Menntaverðlaun atvinnulífsins.

Jafnréttisátak hlaut
verðlaun HÍ og SA
Samkaup hrinti í fyrra úr vör jafnréttisátakinu Jafnrétti fyrir alla
– Samkaup alla leið, þar sem markmiðið var að gefa starfsfólki jöfn
tækifæri og meta það að verðleikum
sínum. Átakið er unnið í samvinnu
við Samtökin ‘78, Þroskahjálp og

Mirru, rannsókna- og fræðslusetur
fyrir erlent starfsfólk. Í því felst að
bæta ferla, standa fyrir fræðslufyrirlestrum fyrir starfsfólk í verslunum
Samkaupa um allt land og bjóða
upp á rafræna fræðslu á vegum
samtakanna þriggja og vinnufundi
með stjórnendum. Sérstök áhersla
er lögð á að stjórnendur sýni gott
fordæmi fyrir starfsfólk sitt og taki
málefni jafnréttis til gagngerrar skoðunar með starfsmannahópnum á
hverjum stað. Fyrir átakið hlutu
Samkaup í lok síðasta árs tvenn
hvatningarverðlaun jafnréttis sem
Samtök atvinnulífsins og Háskóli Íslands standa að, annars vegar í flokki
fjölmenningar og hins vegar í flokki
fötlunar.
Gunnur Líf Gunnarsdóttir, framkvæmdastjóri mannauðs- og samskiptasviðs Samkaupa: „Það er afskaplega gleðilegt að hljóta þessi
verðlaun í íslenska flokknum og
vonandi sigrum við í stóru, norrænu
keppninni. Við hjá Samkaupum
brennum fyrir jafnréttismálum og
verðlaunin eru viðurkenning fyrir
okkar miklu vinnu. Við lítum þó
ekki svo á að þeirri vinnu sé lokið
því það þarf statt og stöðugt að gæta
að því að staða starfsfólks okkar sé
jöfn, óháð kyni, kynhneigð, uppruna
o.fl. Við eigum líkt og flest önnur
fyrirtæki enn nokkuð í land í þeim
efnum.“

Nýjungar í Flugstöð Leifs Eiríkssonar
Það var sannkölluð hátíðarstemmning var í Flugstöð Leifs
Eiríkssonar við opnun tveggja
nýja verslana og veitingastaðar.
Veitingastaðurinn Maika’i og
skartgripaverslunin Jens opnuðu
í svokölluðum pop-up rýmum og
verða því starfrækt á flugvellinum
í takmarkaðan tíma. Auk þess var
bókabúð Pennans Eymundsson
opnuð í nýju og stærra rými eftir
rösklega flutninga á einni nóttu úr
eldra rými búðarinnar í byggingunni. Klippt var á borða, flugstöðin
skreytt og gestum og gangandi
boðið upp á popp í tilefni dagsins.
Á næstu vikum verða fleiri pop-up
veitingastaðir og verslanir opnuð á
flugvellinum. Gunnhildur Erla Vilbergsdóttir, deildarstjóri verslun og
veitingar hjá Isavia, hefur þetta að
segja um nýjungarnar: „Við vinnum
stöðugt að því að bæta upplifun farþega sem fara hér um, í samvinnu
við góða samstarfsaðila. Við erum
mjög spennt fyrir þeim breytingum
sem eiga sér stað á Keflavíkurflugvelli í sumar.“

segir Ingibjörg að þau ætli að gera
sitt allra besta til að reka verslunina
um ókomna tíð.

Penninn Eymundsson
Gunnhildur Erla
Vilbergsdóttir,
deildarstjóri verslun
og veitingar hjá Isavia.
land og er staðurinn nú opinn í Flugstöð Leifs Eiríkssonar. „Það er búið
að vera okkar markmið og draumur
frá fyrsta degi að opna þarna þar
sem okkur finnst þetta passa 100%
þangað inn [í FLE]. Þetta er risastórt
tækifæri fyrir maikai og mögulega
leiðir þetta okkur í fleiri ævintýri,
maður veit aldrei,“ segir Elísabet
Metta.

Jens

Maika’i

Þorbjörg Þorvaldsdóttir, formaður samtakanna ‘78, og Gunnur Líf
Gunnarsdóttir, framkvæmdastjóri mannauðs- og samskiptasviðs
Samkaupa, við undirritun samstarfssamningsins í haust.
Um Samkaup:
Samkaup reka yfir 60 verslanir víðsvegar um landið undir vörumerkjunum Nettó, Krambúðin, Kjörbúðin, Iceland og Samkaup Strax. Mikil fjölbreytni einkennir starfsmannahópinn
hjá Samkaupum en alls starfa 1.500 manns hjá fyrirtækinu í fullu starfi eða hlutastarfi.

Veitingastaðurinn Maika’i hefur
notið mikilla vinsælda fyrir açaískálarnar sínar á síðustu árum.
Eigendur staðarins, Elísabet Metta
Svan Ásgeirsdóttir og Ágúst Freyr
Hallsson, opnuðu fyrsta Maika’istaðinn í Mathöllinni við Höfða
en stuttu síðar opnuðu þau fyrsta
útibúið á Hafnartorgi í miðborg
Reykjavíkur. Síðan þá hefur fyrirtækið vaxið og dafnað og fást nú
vörur þeirra í verslunum víða um

Rétturinn
Ljúffengur
heimilismatur
í hádeginu

Opið:

11-13:30

alla virka daga

Skartgripaverslunin Jens er fjölskyldufyrirtæki sem er nú rekið af
þriðju kynslóð gullsmiða. Alls eru
verslanirnar fjórar auk netverslunar. Ingibjörg Lilju Snorradóttir,
framkvæmdarstjóri Jens, segir það
hafa verið draumur fjölskyldunnar
að prófa rekstur í fríhöfninni. „Við
erum auðvitað í skýjunum með að
vera búin að fá þetta tækifæri,“ segir
hún og bætir við: „Það er þýðingarmikið fyrir lítið fjölskyldufyrirtæki
eins og okkar að fá svona tækifæri,
fyrirtækið hefur verið að vaxa og
dafna undanfarin ár – og þetta skref
skiptir miklu máli fyrir okkur til að
komast á næsta þrep á þeirri vegferð.“ Þrátt fyrir að verslunin sé með
tímabundinn samning í flugstöðinni

Bókabúð Pennans Eymundssonar
hefur verið í Flugstöð Leifs Eiríkssonar um árabil en þennan dag
opnaði ný og stærri verslun í öðru
rými í Leifsstöð. „Bókabúðin er alltaf
vinsælt stopp farþega og er því sérstaklega ánægjulegt að hún sé komin
í stærra rými,“ segir Gunnhildur Erla.
Áhersla hefur hingað til verið lögð
á sölu íslenskra og erlendra bóka en
nú er einnig hægt að kaupa gjafaog matvöru í versluninni. „Þetta er
spennandi viðbót hjá okkur. Þrátt
fyrir að hafa innleitt gjafavöruna og
matvöruna erum einnig að auka við
bækurnar hjá okkur, það er í raun
alveg öfug þróun við aðrar bókabúðir á flugvöllum. Þær eru búnar að
færast í þá átt að minnka bækurnar
og fara meira í að selja sælgæti og
samlokur og annað. Á meðan erum
við að gera bókunum hátt undir
höfði, sem er heldur skemmtilegt,“ segir Borgar Jónsteinsson,
rekstrarstjóri verslunarsviðs hjá Eymundsson. Þess má geta að fyrsta
prentun Njálu frá árinu 1772 er til
sýnis í versluninni.

Bílaviðgerðir
Smurþjónusta
Varahlutir

Brekkustíg 38 - 260 Njarðvík

sími 421 7979
www.bilarogpartar.is

á timarit.is

Sigraðu
innkaupin!
Tilboð gilda 14.-17. júlí

Lambaﬂatsteik
með svörtum
hvítlauk

2.399

40%

kr/kg

3.999 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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Ætla að halda áfram
og sjá hvert vegurinn leiðir mig
„Það er búið að ganga miklu betur en ég þorði að vona. Það er alltaf
einhver rödd aftast í hausnum á mér sem segir mér að fólk sé ekki
tilbúið í þetta,“ segir frumkvöðullinn Árni Geir Fossádal Rúnarsson.
Árið 2021 stofnaði Árni rafmagnsbílaleiguna 99 Electric Car Rental en
það er hugmynd sem hann hann hafði verið með í kollinum lengi. Hann
er að læra alþjóðleg viðskipti í Robert Gordon University í Aberdeen
og á sumrin sér hann um bílaleiguna – en af hverju rafmagnsbílar?
þeim er fólk að spara sér upp að
70% af peningnum sem fer í bensín
og það er eitthvað sem fólk er almennt ánægt með,“ segir Árni.

Persónuleg þjónusta

„Þegar ég byrjaði var enginn með
einungis rafmagnsbíla í útleigu. Ég
geri mér grein fyrir því að ég væri örugglega búinn að græða meiri pening
á því að kaupa tuttugu Duster-a og
leigja þá út en ég var með ákveðna
mynd í hausnum sem ég vildi keyra
á en ekki gera það sem allir aðrir eru
að gera,“ segir Árni.

Varð að ná heilu sumri
Árni vann á bílaleigunni Blue Car
Rental þegar notkun rafmagnsbíla
fór að færast í aukana. Á þeim tíma
furðaði hann sig á því að stórar bílaleigur væru ekki að bjóða upp á þann
kost. „Ég hugsaði með mér að það
hlyti að vera einhver ástæða fyrir því
og ýtti þá þessari hugmynd aðeins til
hliðar,“ segir Árni og bætir við: „Hún
kviknaði síðan aftur á fyrsta árinu
mínu í skólanum, sem sagt í fyrra.
Ég fór þá að vinna í þessu og ákvað
að prófa þetta. Ég vissi að það væru
fleiri en 250 hleðslustöðvar á Íslandi
og það eru til bílar sem komast milli

300 og 600 kílómetra í einu svo ég
hugsaði að það ætti alveg að ganga
fyrir venjulegt ferðalag í kringum
landið. Ég ákvað að byrja á því að
kaupa mér þá þrjá bíla og sjá hvernig
þetta virkar. Ég náði bara einum
mánuði í útleigu í fyrra en hugarfarið
mitt var það að ég yrði að ná heilu
sumri, sem er einmitt það sem er að
gerast þetta sumar.“
Aðspurður hvernig hefur gengið
með fyrirtækið hingað til segir
hann að útleigur hafi gengið vonum
framar. „Fólk sem er að leigja bílana
hjá mér segir gjarnan við mig að
því finnist Ísland svo fallegt land og
þess vegna langi því að leggja sitt
að mörkum til að halda því þannig.
Ég segi þá alltaf við þau að mér
finnist skrítið að Ísland sé ekki með
ákveðna frumkvöðlastefnu þegar
kemur að rafmagnsbílum. Við lifum
náttúrlega á fegurðinni á landinu
hérna og við þurfum að halda í hana.
Síðan er hægt að koma með skiptar
skoðanir um hvort að rafmagnsbílar
séu í raun umhverfisvænir en með

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

Bílaflotinn samanstendur af fimm
rafmagnsbílum en Árni segir það
vera vegna þess að hann sjái einn um
allt ferlið sem viðkemur hverjum bíl.
„Ég er með þessa fimm bíla, aftur á
móti er ég bara einn með þetta allt
og ég vil veita viðskiptavinum persónulega þjónustu. Ég heyri í þeim
og athuga hvernig leigan hefur verið
og hvernig allt er að ganga þegar hún
er hálfnuð. Ég reyni að vera til staðar
fyrir viðskiptavinina eins og ég get,“
segir Árni. Vinir hans hafa hjálpað
honum mikið með bílaleiguna, aðspurður hvernig hann greiði þeim
segir hann: „Ég býð þeim út að borða
eða eitthvað skemmtilegt.“
Hann segir drauminn vera að
hann og vinir hans geti unnið á bílaleigunni saman en segir væntingastjórnun vera stóran part af þessu
verkefni hans. „Ég er samt að passa
mig að vera ekki með of miklar

væntingar. Á meðan þetta er svona
lítið langar mig ekki að segja hvert
endanlega markmiðið er. Þetta er
bara lítið verkefni sem ég er með
núna og ætla að vinna í og reyna að
láta ganga eftir bestu getu, ef það
gengur ekki þá er það bara svoleiðis
og maður lærir af því,“ segir Árni.
Aðspurður hvort bílarnir séu
kyrrstæðir yfir veturna svarar hann
játandi. „Þetta eru náttúrlega rafmagnsbílar og ég hugsa að ég verði
ekki með leigu á veturna fyrr en
að bílarnir byrja að komast lengra,
kuldinn hefur svo mikil áhrif á rafmagnsnotkunina. Ég hef líka alveg
hugsað út í það að vera með eitthvað annað í boði tengt bílaleigunni
yfir vetrartímann eins og til dæmis
gistingu eða eitthvað þannig en það
eru bara pælingar,“ segir hann.

Hamingjan númer eitt, tvö og þrjú
Árni er með umhverfisvæn og
sjálfbær viðmið þegar kemur að bílaleigunni. „Hún er umhverfisvæn, það
eru engir pappírar í ferlinu og allt
fer fram á netinu. Síðan er ég líka
að reyna að skapa það andrúmsloft

Thelma Hrund Hermannsdóttir
thelma@vf.is

að það séu engir þjónustufulltrúar
heldur nálgast fólk þjónustuna á
þægilegan máta án óþarfa hika í
ferlinu. Það er samt eitthvað sem
verður líklega ekki að veruleika fyrr
en ég er búinn með skólann,“ segir
hann.
Aðspurður hver markmið hans
er í stóra samhenginu segir hann:
„Þetta er ógeðslega erfið spurning.
Ég segi alltaf að mig langi að vera
hamingjusamur, fjölskylda mín sé
hamingjusöm og að ég geti veitt
þeim eins mikinn stuðning og ég get,
bæði fjárhagslega og almennt. Ég er
ekki með það markmið að verða forstjóri í stóru fyrirtæki á ákveðnum
aldri eða ná einhverri gráðu fyrir einhvern tíma. Ég ætla að halda áfram
og sjá hvert vegurinn leiðir mig. Það
verður kannski eitthvað til úr því
eða kannski ekki. Aðalatriðið er að
vera á góðum stað til þess að geta
hjálpað fjölskyldunni og að allir séu
glaðir.“

Mikið um að vera í útgerðarmálum á Suðurnesjum
Júlímánuður kominn í gang og ansi
rólegt um að vera í útgerðarmálum
á Suðurnesjunum. Reyndar hefur
verið mjög góð handfæraveiði hjá
þeim bátum sem róa á handfæri en
langflestir, eða yfir 30 bátar, eru að
landa í Sandgerði og skiptast þeir
í tvo hópa. Strandveiðibátana og
handfærabátana sem eru að eltast
við ufsann.
Það verður að segjast að veiðin
hjá handfærabátunum er búin að
vera óvenjulega góð núna það
sem af er sumri en vanalega hefur
þorskveiðin dottið niður um miðjan
júní. Núna hefur verið góð þorskveiði og strandveiðibátarnir náð
skammtinum auk þess að fá ufsa
með.
Þeir bátar sem hafa einblínt á
ufsann, þeim hefur gengið mjög vel.
Flestir bátanna landa í Sandgerði og
núna það sem af er júlí er t.d. Snorri
GK 1 með 5,7 tonn í þremur róðrum
en þessi bátur hét áður Brynjar KE,
Addi Afi GK 18,3 tonn í þremur
róðrum, Ragnar Alfreðs GK 14,1
tonn í tveimur og mest átta tonn
í einni löndun, Sindri GK 8,6 tonn
í tveimur og Guðrún GK með níu
tonn í þremur róðrum. Allir þessir
bátar hafa landað í Sandgerði.
Enginn bátur er á netum frá
Suðurnesjum enn sem komið er og
vekur það nokkra athygli. Grímsnes
GK fór á rækjuveiðar en er hættur
veiðum og kominn til Njarðvíkur.
Aðeins einn bátur hefur verið að
róa á dragnót núna í júlí og er það
Aðalbjörg RE frá Reykjavík en hún
rær frá Sandgerði. Aðalbjörg RE
er með fimmtán tonn í tveimur
róðrum og mest ellefu tonn í einni
löndun. Annars er mest um að
vera núna í slippnum í Njarðvík
enda margir bátar þar í viðhaldi og

Öðlingur SU er kominn þangað til
lengingar.
Annars er stærsta fréttin um
þessar mundir sú að eitt stærsta
sjávarútvegsfyrirtækið á Suðurnesjum Vísir hf. í Grindavík hefur
nú verið selt. Kaupandinn er Síldarvinnslan á Neskaupstað, eða SVN.
Þetta vekur nokkra athygli og alveg
víst að mörgum þekkja sögu SVN
á Suðurnesjunum líst kannski ekki
á þetta.
Um aldamótin var loðnubræðsla
í Sandgerði, sem áður hafði heitið
Njörður ehf., en var seld til fyrirtækisins Snæfells ehf. Á þeim tíma
rak SVN verksmiðju í Helguvík.
Nokkrum árum eftir aldamótin þá
kaupir SVN Snæfell og var þá verksmiðjunni í Sandgerði lokað. Verksmiðjan í Helguvík var þó rekin
áfram en henni var á endanum
lokað fyrir nokkrum árum síðan.
Vísir hf. er fjölskyldufyrirtæki en
SVN er með nokkur fyrirtæki sem
eiga í því, t.d. á Samherji hf. hlut í
SVN. SVN á Berg Huginn ehf. í Vestmannaeyjum og með smá flækjum
má sjá að annað fyrirtæki sem er

AFLAFRÉTTIR Á SUÐURNESJUM

Gísli Reynisson
gisli@aflafrettir.is

mikið í Grindavík er þá orðinn svo
til hluthafi í Vísir hf. í gegnum SVN,
það er Gjögur ehf. en Gjögur á hlut
í Samherja sem rekja má aftur til
þess tíma þegar að togarinn Guðsteinn GK var keyptur af nokkrum
útgerðarfyrirtækjum í Grindavík.
Reyndar komst Guðsteinn GK
aldrei inn í Grindavíkurhöfn en
landaði þess í stað í Hafnarfirði.
Óskar sem þá átti Arnarvík HF í
Grindavík kom upp með nafnið
Samherji en það var sameiginlegt
nafn fyrirtækjanna sem áttu Guðstein GK. Þessi togari varð síðan
upphafið af því veldi sem Samherji
hf. er í dag, því þeir kaupa Guðstein
GK og skíra hann Akureyrin EA. Því
má kannski segja að Samherji hf. sé
aftur kominn til Grindavíkur með
flækjum, því þeir áttu fiskimjölsverksmiðjuna sem var í Grindavík
en brann og eyðilagðist.

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
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TARAMAR

Ætla að breyta
iðnaðnum með
húðvörum úr
sjávarfangi og
lækningajurtum
Guðrún Marteinsdóttir, prófessor
í fiskifræði, og Kristberg Kristbergsson, prófessor í matvælafræði,
eru hjón sem jafnframt hafa unnið
að rannsóknum tengdum fjölbreytileika íslenskrar náttúru og lífvirkum
efnum í matvælum sem síðar varð
undirstaðan af TARAMAR ehf.
Þau fóru í upphafi af stað með það
hugarfar að skapa eiturefnalausa
húðvöru til eigin nota en nú eru
vörurnar til sölu á alþjóðamarkaði
og segir Guðrún að það hafi gengið
vel. „Við eigum hundruð umsagna
sem segja frá hve fólk er ánægt og að
það hafi ekki getað flutt sig til baka
í vörur sem það notaði áður. Það
passar við það sem við vitum um
vörurnar en við höfum lagt höfuðáherslu á að viðhalda náttúrulegri
tíðni íslensku innihaldsefnanna og
bæta engum eitrandi eða hormónaruglandi efnum í formúlurnar. Það
er það sem fólk finnur og finnur
hvað húðin breytist og verður góð
með þessum hreinu, náttúrulega
gefandi efnum,“ segir Guðrún.

Nýsköpun í Sandgerði
Þangið sem TARAMAR vinnur
með kemur frá Símoni í Bláskel úr
Breiðafirði og jurtirnar frá Móðir
jörð, Hæðarenda í Grímsnesi og
Hraundísi í Borgarfirði en flest
af þessum svæðum hafa lífræna
vottun. Þá er fyrirtækið einnig með
mikla nýsköpun í Sandgerði – en
hvers vegna þar?

Líftæknifyrirtækið TARAMAR sérhæfir sig í
þróun og framleiðslu á lífrænum húðvörum og
er með nýsköpunarvinnu í Sandgerði.
Þá er fyrirtækið með hlutafjárútboð í gangi
til að efla þá starfsemi. Húðvörur TARAMAR
eiga sér engar líkar en þær byggja á lífvirkum
efnum úr sjávarfangi og lækningajurtum og
hafa þann eiginleika að draga úr sjáanlegum
áhrifum öldrunar.

við höfum lagt
höfuðáherslu á
að viðhalda náttúrulegri tíðni
íslensku innihaldsefnanna
og bæta engum eitrandi eða
hormónaruglandi efnum
í formúlurnar ...
„Í starfi mínu á Hafrannsóknastofnun þá sendi ég oft verkefni inn
á þróunarsetrið í Sandgerði fyrir
tilstilli Jörundar Svavarssonar, prófessors. Þessi verkefni voru undantekningarlaust mjög vel unnin. Þegar
ég stóð svo frammi fyrir því að
finna fólk til að vinna í TARAMAR
þá vissi ég af þessum konum sem
höfðu unnið á þekkingarsetrinu og
vissi að þær væru kjörnar í vinnuna.
Í framhaldi af því þá átti ég fund
með Sigrúnu Árnadóttur, bæjarstjóra, hún útvegaði okkur húsnæði
og hjálpaði okkur á svo margan hátt.
Það má næstum segja að hún sé guðmóðir TARAMAR,“ segir Guðrún og
bætir við: „Í framhaldi af þessu kom
Eignarhaldsfélag Suðurnesja inn
með fyrstu kaup á hlutum og margir
þar hafa hjálpað okkur mikið og
Guðrún og Kristberg ásamt starfsfólki TARAMAR.
Myndir: Ernir Eyjólfsson, Fréttablaðið

nefni ég t.d. Friðjón Einarsson sem,
á sama hátt og Sigrún, tók okkur
upp á sína arma og mætti því segja
að hann sé guðfaðir TARAMAR.
Síðan þegar Magnús tók við sem
bæjarstjóri héldum við áfram mjög
góðum tengslum og hann og bæjarstjórnin hafa hjálpað okkur óendanlega mikið.“ Guðrún segir að notkun
á hráefni frá Suðurnesjum séu í kortunum hjá TARAMAR en þau verða
notuð í nýja vörulínu þeirra sem ber
nafnið ICEBLU og er unnin í samstarfi við VAXA life á Hellisheiði.

Ætla sér stóra hluti
á erlendum markaði
TARMAR er að safna fyrir markaðskostnaði til að koma sér á erlendan
markað og er með hlutafjárútboð
vegna þessa. „Við ætlum okkur
mjög stóra hluti á erlenda markaðnum enda erum við með vörur
sem finnast ekki á þessum markaðssvæðum og miðað við mótttökurnar hér heima þá eru góðar líkur
á að okkur verði tekið mjög vel er-

lendis. Í raun er eitt af markmiðum
okkar að breyta þessum iðnaði sem
í dag einkennist af mikilli notkun á
ódýrum, manngerðum efnum sem
eru slæm fyrir okkur og sum hreinlega hættuleg,“ segir Guðrún. Til
þess að láta það verða að veruleika
ætlar fyrirtækið að ráðast í markaðsherferðir til að ná til erlendu viðskiptavinanna. „Þetta kostar mikla
peninga og nú hvetjum við Reykjaness- og Suðurnesjabúa til að koma í
þetta verkefni með okkur og eignast
um leið hlut í félaginu okkar en vonir
standa til að það muni vaxa hratt í
verðmæti á næstu þremur árum.
Við stefnum á að TARAMAR vaxi
og dafni og veiti stigvaxandi fjölda
vinnu á þessu svæði,“ segir Guðrún
og bætir við: „Fyrir þá sem vilja
skoða þetta þá bendum við á heimasíðuna www.taramar.is/hluthafar.
Einnig má bæta við að hluthafar
hafa sérstök vildarkjör í netverslun
TARAMAR, eða 40–80% afslátt.“
Thelma Hrund Hermannsdóttir
thelma@vf.is

TARAMAR
HÖFUÐSTÖÐVAR TARAMAR ERU Í SANDGERÐI

VILT ÞÚ GERAST HLUTHAFI Í TARAMAR?
og taka þátt í að koma íslensku hugviti og snjöllum,
hreinum húðvörum á alþjóðamarkað?
Megin markmið TARAMAR er að bjóða upp á náttúrulegar og með öllu skaðlausar lausnir í húðvörum. Þannig
uppfyllir Taramar sífellt vaxandi kröfu neitenda um hreinar og mjög virkar vörur, vörur sem hafa sjáanleg áhrif
á húðina. Taramar vörurnar leysa af hólmi vörur sem innihalda óæskileg efni fyrir menn og umhverfi. Margar
húð- og snyrtivörur innihalda efni sem geta haft ruglandi áhrif á innkirtla og hormónakerfi líkamans, safnast
fyrir í vefjum og valdið eitrandi áhrifum á líffæri eða jafnvel stuðlað að myndun krabbameins.
Taramar er að ljúka undirbúningi fyrir markaðssetningu framleiðsluvara sinna á tveimur stórum
markaðssvæðum. Til að standa straum af slíkum markaðsherferðum og framkvæma þær með miklum
glæsibrag þá stendur TARAMAR fyrir hópfjármögnun með sölu á hlutum í B-flokki.
Í dag hafa fleiri en 300 manns eignast hluti í TARAMAR. Þessir eigendur njóta vildarkjara í vefverslun Taramar
og margir hafa tekið virkan þátt í þróun og prófunum á TARAMAR vörunum. Lámarksupphæð fyrir kaup á
hlutum er 100 þús. krónur.
Sjá nánari upplýsingar á www.taramar.is/hluthafar
Fyrir þá sem vilja gerast hluthafar strax, vinsamlegast sendið okkur nafn,
kennitölu, heimilisfang, símanúmer og netfang á info@taramar.is
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Staða ungmenna á vinnumarkaði:

Hvar ætlar unga fólkið á
Suðurnesjum að vinna í sumar?

Hefði ekki viljað
vera inni í allt
sumar

Hjálpaði að vera
með bílpróf
„Persónulega finnst mér ekki nógu mikið í boði fyrir
fólk á mínum aldri,“ segir Aríel Gauti Gunnarsson
um stöðu ungmenna á vinnumarkaðnum. Hann segir
fjölbreyttara framboð vinnu hjá sveitarfélaginu geta
verið lausn á málinu. Í sumar ætlar Aríel Gauti að
vinna hjá iðnaðarfyrirtækinu Stéttarfélagið ehf.

„Mér fannst ekki mikið í boði fyrir fólk á mínum
aldri en það hjálpaði til að hafa bílpróf og bíl,“ segir
Elísa Helga Friðriksdóttir, starfsmaður í Pennanum
Eymundsson í Flugstöð Leifs Eiríkssonar.
Af hverju ákvaðst þú að sækja um þessa vinnu?
Ég ákvað að sækja um í Pennanum Eymundsson af því mig vantaði sumarvinnu og var alltaf
með í huga að sækja um í versluninni í Krossmóanum.

Af hverju ákvaðst þú að sækja um þessa vinnu?
Ég ákvað að sækja um þessa vinnu vegna þess að ég fæ laun sem ég er sáttur með og það
var ekki mikið í boði fyrir mig í Reykjanesbæ.

Hvað ert þú að gera í vinnunni?
Ég afgreiði fólk sem kemur til okkar, raða upp og fylli á og geri upp kassann eftir lokun.

Hvað ert þú að gera í vinnunni?
Ég er meira og minna að aðstoða þegar þörf er á, eins og til dæmis núna upp á síðkastið hef
ég verið að hjálpa til við að klæða hús.

Hvað er það skemmtilegasta við vinnuna þína?
Það er margt skemmtilegt við vinnuna en sérstaklega fólkið sem ég vinn með því ef þau eru
ekki skemmtileg þá er ekkert skemmtilegt.

Hvað er það skemmtilegasta við vinnuna þína?
Það sem mér finnst skemmtilegast við vinnuna mína er að fá að vera úti, hefði ekki viljað
vera inni í allt sumar.

Hvar sóttir þú um fyrir sumarið?
Ég sótti um í Flügger, Lyfju í Reykjanesbæ og í Pennanum Eymundsson.

Hvar sóttir þú um fyrir sumarið?
Ég sótti ekki um neinar vinnur þetta sumarið.

Var erfitt fyrir þig að finna sumarvinnu?
Ég hélt að það myndi alveg vera erfitt því á flestum stöðum þarf maður að vera átján til
tuttugu ára en það var alveg auðvelt í ár.

Var erfitt fyrir þig að finna sumarvinnu?
Það er smá erfitt að fá vinnu í Reykjanesbæ fyrir minn aldur en þar sem stjúppabbi minn er
að vinna hjá þessu fyrirtæki var auðveldara fyrir mig að fá vinnu hjá Stéttarfélaginu.
Hvernig finnst þér staða ungs fólks á vinnumarkaðnum vera núna?
Mér finnst hún allt í lagi en það mætti vera meira í boði fyrir unga fólkið.
Fannst þér mikið í boði fyrir fólk á þínum aldri?
Persónulega finnst mér ekki nógu mikið í boði fyrir fólk á mínum aldri þar sem sumir eru
ennþá að leita sér að sumarvinnu.

Hvernig finnst þér staða ungs fólks á vinnumarkaðnum vera núna?
Ég held að hún sé alveg ágæt fyrir þá sem eru til í að vinna vaktavinnu en sumir á mínum
aldri áttu í einhverjum erfiðleikum því sums staðar var frekar tekið inn fólk sem er fætt 2004
eða fyrr.
Fannst þér mikið í boði fyrir fólk á þínum aldri?
Nei, mér fannst ekki mikið í boði fyrir fólk á mínum aldri en það hjálpaði til að hafa bílpróf og
bíl.

Hvað mætti gera til þess að koma til móts við ungmenni á vinnumarkaði?
Það mætti kannski auglýsa betur hvaða störf eru í boði fyrir ungt fólk. Þegar maður fer af
Hvað mætti gera til þess að koma til móts við ungmenni á vinnumarkaði?
stað að sækja um vinnu veit maður ekki hvar vantar fólk en svo virðist vera frekar margt í
Ég er ekki alveg viss hvernig mætti koma betur til móts við ungmenni
boði. Og kannski bjóða upp á vinnu með skóla og íþróttum þannig að
á vinnumarkaði en það gæti kannski verið sniðugt að bjóða upp á fjölThelma Hrund Hermannsdóttir
maður geti átt pening fyrir alls konar afþreyingu yfir veturinn.
breyttari vinnur eins og hjá bænum.
thelma@vf.is
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Fékk að heyra það
frá nemendum sínum
Hvenær byrjaðir þú að lyfta?
Ég hef aldrei æft neitt af viti fyrr
en ég byrjaði í Crossfit í byrjun árs
2014. Ég fann strax að Crossfit átti
vel við mig og byrjaði að æfa á fullu
og hef fengið þann heiður að taka
þátt í Íslandsmótum í sportinu. Ég
keppti svo á mínu fyrsta ólympíska
lyftingarmóti árið 2015 og mínu
fyrsta kraftlyftingarmóti árið 2017.
Hver eru þín helstu afrek í kraft- og
ólympískum lyftingum?
Ég hef orðið Íslandsmeistari í -63
kg flokki í kraftlyftingum og á ég
þar best 145 kg í hnébeygju, 85 kg
í bekk og 155 kg í réttstöðu. Einnig
hef ég orðið Íslandsmeistari í -57 kg
flokki í ólympískum lyftingum og ég
á best 73 kg snörun og 100 kg jafnhendingu. Einnig hef ég sett nokkur
Íslandsmet sem eru alltaf toppurinn af tilverunni. Ég hef nokkrum
sinnum fengið boð á RIG (Reykjavík
International Games) og einnig orðið

kraftlyftingarkona Reykjanesbæjjar
sem mér fannst mjög skemmtilegt.
Hvaða árangri ert þú stoltust af?
a
Ég held ég sé stoltust af 145 k
kg
hnébeygjunni minni sem var ÍÍslandsmet. Ég sló metið í hnéébeygju tvisvar sinnum á því mótti.
Á þessum tíma sem þú hefu
ur
ar
verið að æfa hefur þú tvisva
er
orðið ólétt, hafði það einhve
áhrif?
Ég náði í bæði skiptin að æfaa
fram á síðasta dag sem ég er mjögg
heppin með en það krefst gífur-legrar vinnu, tíma og þolinmæðii
að koma sér aftur í keppnisform
m
eftir meðgöngu. Ég held það hafii
nú samt bara styrkt mig andlega.

„Ég byrjaði að lyfta því
ég var orðin svo þreytt
á að finna mig ekki í
neinu sporti en fannst
svo rosalega gaman og
gefandi að hreyfa mig,“
segir Íris Rut Jónsdóttir.
Íris stundar kraftlyftingar
og ólympískar lyftingar.
Hún keppti á sínu fyrsta
lyftingamóti árið 2015
og hefur síðan þá sett
nokkur Íslandsmet
og tvisvar verið valin
kraftlyftingakona
Reykjanesbæjar.

Hvað er það skemmtilegasta
við að lyfta?
Ég held það sé bara adrenalínið
sem flæðir í gegnum mann og
árangurinn sem maður sér og finnur
fyrir. Það er líka mikilvægt að setja
sér lítil og stór markmið sem maður
getur hakað út af listanum.
Hver er þín uppáhaldslyfta?
Hnébeygja í kraftlyftingunum og
jafnhending í ólympískum.
Það var mjög skemmtilegt móment þegar ég var að keppa á RIG,
sem er sjónvarpað. Ég var búin
að segja öllum umsjónarhópnum
mínum í 6. bekk að ég væri að fara
að keppa og þau voru öll spennt að
horfa á mig. Síðan er ég að reyna við
140 kg í réttstöðu og bifa ekki stönginni og öskra FOOOOKK í beinni
útsendingu ... Ég sé að mér og held
fyrir munninn á mér og hleyp hlæjandi út og fékk svo að heyra það frá
nemendum mínum næsta skóladag.
Hvert er stefnan?
Ég er ekki að segja að ég sé gömul en
ég er samt alveg komin á þann stað
sem ég er ekkert að stefna á neitt
svakalegt. Mér finnst gaman að taka
þátt í keppnum og vil standa mig vel
en er ekkert endilega að reyna að
komast inn á erlend mót eða neitt
þannig. Ég vil bara vera heilbrigð,
líða vel í líkama og sál og hreyfa mig
eftir minni bestu getu.
Thelma Hrund Hermannsdóttir

timarit.is

thelma@vf.is

Öll tölublöð Víkurfrétta
frá 1980 og til dagsins í dag
eru aðgengileg á

timarit.is

Störf í boði
hjá Reykjanesbæ
Velferðarsvið - Verkefnastjóri í Skjóli
(frístundastarf með ungmennum með stuðningsþarfir)

ÓSKUM EFTIR RAFIÐNAÐARMÖNNUM
VEGNA GÓÐRAR VERKEFNASTÖÐU
EINUNGIS KOMA TIL GREINA AÐILAR
MEÐ SVEINSPRÓF Í RAFIÐNGREINUM
EÐA LOKIÐ FULLU NÁMI Í SKÓLA.

Velferðarsvið - Starfsmaður í Skjóli
(frístundarstarf barna með stuðningsþarfir)
Starf við liðveislu
Reykjanesbær - 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

UPPLÝSINGAR VEITA
HJÖRLEIFUR Í S. 893-9065 OG JÓN RAGNAR S. 897-9592.
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Vantaði vettvang
til þess að hafa gaman
„Stundum er lífið bara drulluerfitt og ósanngjarnt en maður þarf
bara að gíra sig í gang, setja á sig varalit, mæta á staðinn og taka
pláss,“ segir tónlistarkonan Fríða Dís Guðmundsdóttir en nýja
platan hennar, Lipstick On, kemur út þessum mánuði. Platan er
níu laga popp/rokk plata og er heldur frábrugðin síðustu plötu
hennar, Myndaalbúm.

Fríða var í bílskúrsböndum sem
unglingur og áhugi hennar á poppi
og rokki fór þá að aukast. Síðan þá
hefur hún verið að semja sína tónlist fyrir sig og aðra. Fyrsta sólóplata Fríðu, Myndaalbúm, kom út
rétt áður en Covid reið yfir heimsbyggðina. Í kjölfarið missti Fríða
móður sína og segir hún sorgarferlið
hafa verið erfitt á tímum faraldurs:
„Það varð til ákveðið rými til þess
að vinsa úr tilfinningum og líta inn á
við. Það var auðvitað ótrúlega erfitt
að geta ekki knúsað vini sína.“
Fríða notar tónlistina til þess að
vinna úr og tjá tilfinningar sínar og
segist einfaldlega ekki geta lifað án
tónlistarinnar eða listsköpunar af
einhverjum toga. Hún var að semja
aðra plötu þegar Lipstick On varð
til og var sú plata hugsuð til að losa
um tilfinningar tengdar áföllum og

erfiðleikum sem hún hefur gengið í
gegnum. „Ég var að semja aðra plötu
til að koma þessum tilfinningum
svolítið frá mér. Þá samdi ég lag sem
heitir Guidelines for Dreamers. Það
einhvern veginn passaði ekki inn á
þá plötu, það var í raun miklu stærra
heldur en ég eða einhver hugmynd
um mig. Það varð svo dýnamísk orka
og ég leyfði því að flæða, í kjölfarið
fór ég að semja þessa plötu sem ég
er að fara að gefa út,“ segir Fríða og
bætir við: „Ég held að mig hafi bara
vantað vettvang til þess að hafa
gaman, til að gleyma mér aðeins
og bara gera eitthvað skemmtilegt.
Ég er ótrúlega stolt af þessu efni og
hlakka til að gefa það út.“
Thelma Hrund Hermannsdóttir
thelma@vf.is

Var alltaf staðráðin í
að verða söngkona
Fríða Dís segir áhuga hennar á tónlist alltaf verið til staðar en hún telur
að heimsmynd hennar hafi stjórnast
á hljóðum þar til hún fékk gleraugu.
„Ég fékk gleraugu þegar ég varð
fjögurra ára og þá kom í ljós að ég
sá ekki neitt. Ég held ég hafi þess
vegna notað eyrun mikið til þess að
„fúnkera“ og þannig hafi mín heimsmynd stjórnast á hljóðum. Þetta fór

svo að blandast saman þegar ég fór
að sjá línurnar á götunni og svona,“
segir Fríða.
Fríða og bróðir hennar, Smári,
hafa unnið mikið í tónlist saman
og var platan tekin upp í stúdíóinu
hans, Smástirni. „Ég hefði í raun
ekki getað tekið upp þessa plötu
annars staðar en hjá honum. Hann
hefur verið mín hægri hönd í þessum
upptökum. Hann er mikið í að peppa
mig áfram og það má segja að við
klárum setningarnar hjá hvor öðru.

Við erum svo náin, vinnum rosalega
vel saman og fílum sömu hlutina,“
segir Fríða.
Fríða kemur úr tónlistarfjölskyldu
og segir hún að samverustundir með
fjölskyldunni hafi oft tengst tónlist.
„Tónlistinni var „blastað“ hátt á
mínu heimili. Við vorum mikið að
spila og syngja saman. Ég átti lítinn
míkrafón og var alveg staðráðin í að
verða söngkona þegar ég yrði stór,“
segir Fríða.

Í SKÓLANUM HJÁ VIKTORÍU
Guðrún Lovísa Magnúsdóttir, kölluð Lúlla (f. 1922,
d. 2021, er sextán ára á
myndinni), gekk fjögur ár
í skólann hjá Viktoríu, tíu
til fjórtán ára. Hún segir
svo frá (2006 og 2012):
Börnin borðuðu og tóku
lýsi heima og höfðu með
sér mjólk og brauð pakkað
inn í dagblaðið Tímann.
Eldri deildin mætti á morgnana kl.
8:30 og fóru heim 14:30 en yngri
deild kl. 9:30 og heim 15:30. „Það
var heilmikill kolaofn þarna, það
var alltaf hlýtt þegar við komum.
Hún Viktoría hafði alltaf vinnukonu á þessum tíma.“ Kennaranum
var heilsað með handabandi. Lásu
svo saman faðir vor á morgnana og
sungu kvæði eða sálm áður en skóla
lauk og Viktoría var forsöngvari.
„Það var ein kennslustofa, eldri
deildin (tveir árgangar) sátu í gluggaröðinni, tvö saman við borð sem í
var ein hilla og setbekkurinn fastur
við borðið, þau yngri tvö saman
eftir miðju gólfi. Lærðum lestur að
mestu heima áður en byrjað var í
skóla, svo skrift, teikningu, reikning,
biblíusögur, landafræði, Íslandssögu,
málfræði, náttúrufræði og kvæði. Úti
lékum við okkur í kýlubolta, síðasta,
sto, stórfiskaleik, hlaupa í skarðið og
eitt par fram fyrir ekkjumann. Þegar
slæmt var veður sátum við stelpurnar uppi á borðum og sungum en
strákarnir frammi á gangi. Viktoría
bjó í norðurendanum. Síðasta veturinn minn var Stefán Hallsson aðstoðarkennari og hjá honum æfðum
við söng, hann spilaði á orgel. Í útiganginum var vatnstunna, sem borið
var vatn í úr brunni. Við tunnuna var
borð eða kassi þar á stóð vatnsfata
með emeleraðri ausu í og máli ef við
yrðum þyrst. Úti var kamar – og klósettpappírinn dagblöð. Þetta voru
yndisleg fjögur ár.“
Lúlla var 25 mínútur að ganga í
skólann, frá Sjónarhóli. Stefán frá
Litlabæ gekk – öllu heldur hljóp –
eins og raketta, þrisvar sinnum lengri
leið! Guðmundur Björgvin kom frá
Brekku undir Vogastapa, gekk einn
að Vogum og þaðan í fylgd með fleiri
krökkum. Meira en klukkustundar
gangur, fór eftir hvernig stóð á sjáv-

arföllum, hvort hann gat
stytt sér leið yfir sandinn.
Lúlla man ekki eftir
einelti en það voru tveir
strákar svolítið óþekkir,
svolitlir grallarar. Þeir
voru settir á stól til hliðar.
Þar sátu þeir og geifluðu
sig framan í okkur hin.
Við vorum aldrei slegin
með priki eða flengd en
Árni Theódór hafði gert það. Stelpurnar reyndu að hengja öskupoka
á strákana á öskudaginn. Lúlla átti
ekki kærasta fyrr en eftir skólagöngu en sá kærasti varð maður
hennar, Guðmundur Björgvin. Þau
áttu tólf börn og settu svip á Vatnsleysustrandarhrepp sem nú heitir
Sveitarfélagið Vogar. Viktoría var
indæl kona og vel til fara, gerði þetta
allt vel.
Viktoría hélt dagbók skólans.
Skoðum hér nokkrar færslur.
Fyrsta október 1926 var skólinn
settur. Viðstödd voru öll þau börn
er ganga eiga í skólann þetta skólaár
(23 talsins). Í eldri deild (tólf og
þrettán ára) voru Torfhildur Torfadóttir, Gerður Guðmundsdóttir,
Unnur Þórarinsdóttir, Guðm.
Björgvin Jónsson, Óskar Eyjólfsson,
Anna M. Elíasardóttir, Ragnhildur
Magnúsdóttir, Loftur Árnason,
Guðm. M. Jónsson, Guðm. Skarphj.
Kristjánsson, Guðm. Ólafsson og
Guðrún Magnúsdóttir.
Í yngri deild (tíu og ellefu ára)
voru Ásgeir Sæmundsson, Einar
Guðmundsson, Ingibjörg Erlendsdóttir, Margrjet Jónsdóttir, Maríanna
Elíasardóttir, Guðrún Ólafsdóttir,
Ingvar Benjamínsson, Guðm. Ragnar
Ágústsson, Símon Kristjánsson,
Ólafur Erlendsson og Klemens Sæmundarson.
„Athöfnin hófst með því að
sunginn var sálmurinn: Ó Jesú
bróðir besti. Kennari skólans, Viktoría Guðmundsdóttir, ávarpaði
síðan börnin, óskaði þau velkomin
og talaði til þeirra hvatningarorðum.
Afhenti hún skólanum þrjár myndir,
gefnar af dönskum manni. Kristsmynd allstóra, tekna eftir höggmynd Thorvaldsens, og smærri
myndir af konungshjónunum Frið-

riki VIII og drottningu hans, Lovísu.
Valdi kennari sjer Kristsmyndina
að ræðuteksta. – Síðan voru sungin
versin: Vertu, Guð faðir, faðir minn,
og fyrsta vers sálmsins Á hendur fel
þú honum.
Kennari leitaði síðan venjulegra
upplýsinga um nöfn, aldur, og kunnáttu nýkomnu barnanna, og prófaði
þau í lestri. Skýrði frá því, að næst
yrði kennt mánudaginn næstkomanda. Fór síðan hver til síns heima.“
Síðan var kennt alla sex daga vikunnar, nema laugardaginn 2. október
en þá var hlutavelta, 11. október fékk
kennarinn leyfi, 12. október voru
gólfin olíuborin og laugardaginn 16.
október var hreppsfundur í húsinu.
22. október eftir kl. 2 var læknisskoðun á börnum, kennara og skólahúsi. Ekkert athugavert um heilsufar.
Daginn eftir var kjörfundur í húsinu
og mánudaginn 25. var ekki heldur
kennt því húsið var óhreint eftir
dans. Laugardaginn 30. var ekki
kennt því mjólkurfélagsfundur var
í húsinu.
Siðan kom fjöldi venjulegra skóladaga en 1. desember var „kennt
tvær stundir (eldri deild saga og
skrift, yngri deild handavinna)
og börnunum síðan skemmt með
sögum og myndum. Dagsins minnst
með stuttri tölu og sálmasöng.“ 16.
desember var ófært veður og ekkert
kennt. Skráð er hvern dag hvort barn
er veikt eða fær leyfi.
Hlaupum nú hratt yfir sögu en
þessu skólaári lauk með vorprófum
6. og 7. apríl. Skólanum var sagt
upp 9. apríl, viðstödd voru öll skólabörnin, handavinnukennari skólans
og nokkrar konur.
22. des. 1927 „Munnlegt próf hjá
eldri deild til kl. 2. Barnastúkufundur eftir það. Í lok fundarins var
jólanna minnst á venjulegan hátt.
Börnin sungu jólasálma, 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.
Ráðgert hafði verið að kennsla
skyldi hefjast aftur 3. janúar 1928.
Það fór á annan veg, því að þann
dag fór fram jarðarför barnsins Ing-

27. ÞÁTTUR

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.
vars Benjamínssonar, er látist hafði í
jólaleyfinu (orðið úti). Næsta dag var
leyfi en ákveðið að kennsla skyldi
aftur hefjast 5. janúar kl. 11 f. hádegi.
... Þá komu átta börn.
Ekki kennt 6. janúar en kl. 5 e. hád.
hafði kvenfjelagið „Fjóla“ jólatrje
fyrir börn og fullorðna í skólahúsinu.“
Nikulás Sveinsson frá Hábæ, sem var
nemandi um 1940, segir svo: „Viktoría las fyrir okkur kafla úr spennandi bók eftir Selmu Lagerlöv, einu
sinni í viku, til að vekja áhuga okkar
á bókmenntum og biðum við spennt
eftir hverjum kafla. … Okkar ástsæli
kennari, Viktoría Guðmundsdóttir,
lagði sig alltaf í hádeginu og svaf
stundum yfir sig (smávegis) og þá
gátum við ólátast úti svolítið lengur
– bara gaman.“

Viktoría var geðprýðismanneskja
og alvörugefin en dálítið seinlát,
„hafði einstakt lag á krökkunum,
maður heyrði hana aldrei byrsta
sig neitt“, segir nemandi hennar og
heimilisvinur, Ása Árnadóttir, f. 1932.
Veturinn 1948 til 1949 starfaði
skólinn í tveimur deildum með 28
nemendum. Í eldri deildinni voru
þrettán börn en fimmtán í þeirri
yngri. Kennarar við skólann voru
þeir sömu og í fyrra, þau Viktoría
Guðmundsdóttir, skólastjóri, og
Jón H. Kristjánsson, kennari. Jón ók
börnunum daglega að og frá skóla
en þann vetur var það erfiðleikum
bundið, vegna kulda og snjóa. Ingibjörg Erlendsdóttir, kennari, var
prófdómari þetta vor. Börn yngri en
níu ára voru í vorskóla í maí.

Myndin er af nemendum u.þ.b. 1938.
Heimildir: Handskrifuð dagbók skólans. Óbirtar endurminningar Guðrúnar Lovísu
og myndbandið Lúlla á Grunni Suðurkotsskóla í apríl 2010; Fréttir frá skólunum,
Faxi, í júní 1949. Nikulás Sveinsson, á fb-síðu Brunnastaðaskóli. Viðtöl við nemendur Viktoríu.
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Tímamót í heilbrigðisþjónustu
á Suðurnesjum
Jóhann Friðrik Friðriksson,
þingmaður Framsóknar í Suðurkjördæmi

Efling heilbrigðisþjónustu í
heimabyggð
Hugsjónir mínar í stjórnmálastarfi
miða meðal annars að því að auka
lífsgæði íbúa út frá heilsueflingu,
forvörnum og auknu aðgengi að
heilbrigðisþjónustu. Góð andleg,
líkamleg og félagsleg heilsa okkar er
drifkraftur framsækis samfélags.
Nú hafa stór skref verið stigin á
Suðurnesjum á þeirri vegferð með
dyggum stuðningi frá stórum hópi
fólks. Samtakamátturinn og samvinnan skilar okkur árangri þegar
allir leggjast á eitt. Heilsugæslan er
samkvæmt lögum fyrsti viðkomustaður okkar í heilbrigðiskerfinu og
er þungamiðjan í heilbrigðisþjónustu
í hverju samfélagi.
Heilsugæsluþjónusta á Suðurnesjum hefur setið eftir undanfarna
áratugi og ekki fylgt gríðarlegri íbúafjölgun á svæðinu. Það er því afar
ánægjulegt og mikilvægt fyrir íbúa
Suðurnesja að sjá raunverulegar aðgerðir raungerast.
Þjónustusvæði HSS á Suðurnesjum telur um 27.000 íbúa og
býr við ansi þröngan húsnæðiskost.
Stefnt er á að reisa nýja 1.350 fm2
heilsugæslu á næstu árum í Reykjanesbæ og hefur lóð undir þá starfsemi verið skilgreind í skipulagi í
Innri-Njarðvík. Gert er ráð fyrir því
að hún þjóni, sem fyrsti viðkomustaður, allt að 15.000 íbúum svæðisins.

Fyrsta sjálfstætt starfandi heilsugæslustöðin utan höfuðborgarsvæðisins
Í síðustu viku voru stigin afar
ánægjuleg skref þegar Sjúkratryggingar Íslands auglýstu eftir rekstaraðila fyrir nýja heilsugæslustöð
við Aðaltorg í Reykjanesbæ. Rekstur
stöðvarinnar byggir á sambærilegu
rekstrarfyrirkomulagi og þekkist á
höfuðborgarsvæðinu en fjármögnunarlíkanið er aðlagað heilsugæsluþjónustu á landsbyggðinni. Hin nýja
heilsugæslustöð mun gefa íbúum
svæðisins valkosti sem hingað til
hafa aðeins staðið til boða á höfuðborgarsvæðinu. Heilsugæslustöðin á
að geta þjónað allt að 11.000 íbúum
og þar með létt undir með HSS sem
mun áfram vinna að sínum metnaðarfullu áformum.

Algalíf og HS Orka undirrita fimmtán
ára samning um raforkukaup
Líftæknifyrirtækið Algalíf hefur
undirritað nýjan fimmtán ára
samning um kaup á umhverfisvænni raforku af HS Orku. Með
samningnum tryggir Algalíf sér
næga, hreina orku vegna yfirstandandi stækkunar fyrirtækisins að Ásbrú í Reykjanesbæ.
Algalíf ræktar örþörunga og
vinnur úr þeim fæðubótaefnið astaxanthín. Græn raforka er meðal
mikilvægustu aðfanga Algalífs. Sá
fyrirsjáanlegi stöðugleiki í orkuverði sem bundinn er í samninginn
styrkir því alþjóðlega samkeppnisstöðu fyrirtækisins til langs tíma.
HS Orka er þekkt fyrir afhendingaröryggi og umhverfisvæna
framleiðslu á raforku úr jarðvarma. Það fellur því einkar vel að
umhverfisstefnu Algalífs að gera
langtímasamning við HS Orku, en
Algalíf leggur mikla áherslu á sjálfbærni, hreinleika afurða og lágmarks vistspor framleiðsluferla.

Orri Björnsson, forstjóri Algalífs.
Framkvæmdir við stækkun verksmiðjunnar á Ásbrú ganga vel en
framleiðslugetan mun þrefaldast
og starfsmannafjöldi tvöfaldast
úr 40 í 80 þegar framkvæmdum
lýkur 2023. Áætlað er að árleg
velta fari yfir fimm milljarða króna
eftir stækkun og með tryggum aðgangi að raforku er ekkert því til

fyrirstöðu að fyrirtækið verði það
stærsta á heimsvísu í framleiðslu á
sjálfbæru, náttúrulegu astaxanthíni.
Algalíf hefur verið í viðskiptum
við HS orku frá því fyrirtækið var
stofnað fyrir áratug. Stjórnendur
beggja fyrirtækja eru ánægðir með
samstarfið hingað til og vænta
mikils af samstarfinu næstu árin.

Framtíðarsýn sem borgar sig
Mikil fólksfjölgun og aukin umferð um alþjóðaflugvöllinn kallar á
hraðari uppbyggingu á sviði heilbrigðismála á Suðurnesjum. Það er
mín framtíðarsýn að á Suðurnesjum
verði starfræktar þrjár heilsugæslur
auk heilsugæslunnar í Grindavík
og að heilsugæslusel verði staðsett
bæði í Suðurnesjabæ og Vogum. Með
því að auka aðgengi að heilbrigðisþjónustu á fyrsta stigi dregur úr líkunum á alvarlegum heilsubresti sem
aftur dregur úr kostnaði til lengri
tíma. Er ekki bara best að kjósa heilbrigðisþjónustu í heimabyggð?

BROT AF ÞVÍ ALLRA BESTA
FRÁ SJÓNVARPI VÍKURFRÉTTA
FRÁ NÝLIÐNUM VETRI OG VORI

Árleg Skötumessa í Gerðaskóla
Árleg Skötumessa verður haldin
miðvikudaginn 20. júlí kl. 19:00
í Gerðaskóla. Að venju verður
boðið upp á skötu, saltfisk,
plokkfisk og tilheyrandi meðlæti.
Þá verður einnig skemmtidagskrá fyrir viðstadda. Markmið
Skötumessunnar er að senda út
stuðning til samfélags þeirra sem
lifa við heilsubresti eða fötlun.
Fram koma Dói og Baldur með
harmonikkutónlist, Páll Rúnar
Pálsson mun syngja ættjarðarlög
og Óskar Ívarsson og Davíð Guð-

mundsson setja alla í gírinn með
Jarli Sigurgeirssyni sem síðar
stjórnar brekkusöng á Skötumessu.
Auk þess munu ungt tónlistarfólk
koma fram, þar á meðal Jón Arnór
og Baldur, Sísí og Kristján. Ræðumaður kvöldsins mun svo bætast
við í hópinn á næstu dögum.
Verð á viðburðinn er 5.000 krónur
og hvetja skipuleggjendur alla þá
sem sjá sér fært að mæta að leggja
inn á reikning Skötumessunnar: rn.
0142-05-70506, kt. 580711-0650.

Flóttafólk frá Úkraínu þakkar fyrir sig
Miðvikudaginn 13. júlí verður vináttudagur Úkraínu/Íslands haldinn
að Blikabraut 2 í Reykjanesbæ. Þar
mun úkraínskt flóttafólk sem er
hér á svæðinu halda smá viðburð
og tónleika til að sýna okkur þeirra
menningu og þakka Íslendingum
fyrir góðvild sína.
Sjálfboðaliðar eru búnir að útvega
á hoppukastala og unnið er í að útvega veitingar.
Þetta er opinn viðburður en
nánari upplýsingar er að finna á
Facebook-síðu Vina Úkraínu á
Suðurnesjum.

FIMMTUDAGURINN 21. JÚLÍ KL. 19:30

SIGRÚN SÆVARSDÓTTIR-GRIFFITHS
TÓNLISTARKONA

FIMMTUDAGURINN 28. JÚLÍ KL. 19:30

LOGI GUNNARSSON
KÖRFUTNATTLEIKSMAÐUR

FIMMTUDAGURINN 4. ÁGÚST KL. 19:30

HALLA OG HRANNAR
Í KAUPMANNAHÖFN

FIMMTUDAGURINN 11. ÁGÚST KL. 19:30
Mynd frá fjölskyldudegi fyrir flóttafólk
sem haldinn var hjá Hjálpræðishernum
á Ásbrú fyrir skemmstu.

HELGI OG GRÉTAR
Í RAFHOLTI

sport

Íhugaði að hætta

Klúbbmeistarinn með meistarabikarinn
og hluta skósafnsins, FootJoy-hlutann.
VF-myndir: JPK

Guðmundur Rúnar Hallgrímsson, afrekskylfingur í Golfklúbbi Suðurnesja, tryggði sér klúbbmeistaratitilinn í ellefta sinn þegar meistaramóti GS lauk um síðustu helgi en Rúnar safnar ekki aðeins
meistaratitlum eins og kemur fram í viðtali sem Víkurfréttir tóku við hann eftir meistaramótið.
Guðmundur Rúnar er nú aðeins
einum titli frá því að jafna met það
sem stórkylfingurinn Örn Ævar
Hjartarson setti fyrir tíu árum síðan,
tólf klúbbmeistaratitla. Rúnar er
með næstflesta titlana því með
þessum ellefta titli tók hann fram
úr Þorbirni Kjærbo sem varð klúbbmeistari tíu sinnum á árunum 1965
til 1981.
„Þetta var næstsætasti sigurinn
hingað til,“ segir Rúnar í upphafi
spjallsins. „Sá fyrsti [2005] er alltaf
sætastur en þessi komst ansi nálægt
honum.“

Þrotlausar æfingar
„Ég var búinn að æfa vel fyrir mótið,
hef verið duglegur við það síðustu
ár svo sem, og gat hakað við eitt
þeirra markmiða sem ég setti mér
fyrir sumarið 2022. Það var að gera
atlögu að klúbbmeistaratitlinum og
nú er ég búinn að merkja við það í
tjékkboxinu.“

Jóhann Páll Kristbjörnsson
johann@vf.is

Þeir sem þekkja til Guðmundar
Rúnars vita að fáir æfa jafn mikið og
hann. Rúnar æfir með meistaraflokki
allt árið og er þess fyrir utan mjög
iðinn við aukaæfingarnar.
Hefurðu tekið þátt í GSÍ-mótaröðinni í ár?
„Já, ég hef tekið þátt í öllum mótunum. Það var eitt af markmiðunum
að taka þátt í öllum mótunum og
komast í holukeppnina. Ég tapaði
ekki leik í holukeppninni, gerði
reyndar jafntefli í þeim öllum. Eini
leikurinn sem sigurvegari mótsins
tapaði stigi var á móti elsta keppanda mótsins – mér,“ segir Rúnar og
skellir upp úr. „Hin mótin eru búin að
vera allt í lagi, ekkert sérstök en alltaf
meðal þrjátíu efstu.“

KLÚBBMEISTARAR GS 2022

Guðmundur Rúnar lék hringina fjóra á 295 höggum (+7), næstur honum
kom Pétur Þór Jaidee á 298 höggum (+10) og í þriðja til fjórða sæti lentu
klúbbmeistarar síðustu tveggja ára, Logi Sigurðsson og Róbert Smári
Jónsson á 299 höggum (+11).
Klúbbmeistari kvenna varð Andrea Ásgrímsdóttir, framkvæmdastjóri
klúbbsins. Í meistaraflokki kvenna voru tveir þáttakendur skráðir til
leiks. Andrea sigraði á 344 höggum (+56) og önnur varð Rut Þorsteinsdóttir á 365 höggum (+77).

Núna ertu einum titli frá því að
jafna met Arnar Ævars, stefnirðu á
að jafna það – kannski bæta metið?
„Núna fór ég fram úr Þorbirni
Kjærbo, sem er visst afrek, þannig
að það er bara eitt skref eftir núna
– tvö skref ef ég ætla að fara fram úr
honum.
Þetta er samt fyrsta árið þar
sem ég hugsaði með mér hvort það
væri ekki að vera kominn tími til að
hætta þessu – ekki að hætta í golfi
heldur hætta þessu keppnisgolfi.
Svo stendur maður með bikarinn í
höndunum og þá er þetta allt þess
virði. Allur tíminn sem fer í þetta,
öll vinnan, er ríkulega launað þegar
maður fær bikarinn í hendurnar.
Ég ætla að reyna að jafna metið
sem Örn Ævar á og jafnvel bæta
það. Ég er ekkert á leiðinni að hætta,
kornungur maðurinn,“ segir Rúnar
sem nálgast sextugsaldurinn óðfluga en hann verður 47 ára á næstu
dögum.
Er ekki erfitt að standa í þessu,
verandi með fjölskyldu og í fullri
vinnu?
„Þetta er svolítið púsluspil en ég fæ
mikinn stuðning frá fjölskyldunni og
vinnuveitendum. Það er mjög þægilegt að geta hagað vinnunni þannig
að maður getur fengið frí þegar þess
þarf – eins líka með fjölskyldulífið,
maður fær svigrúm til að „leika sér“.
Konan mín sagði mér að hún
væri búin að panta ferð til Spánar
fyrir fjölskylduna í sumar, ferðin var
rétt fyrir meistaramótsvikuna og ég
sagði að ég gæti eiginlega ekki farið
þá. Hún horfði bara á mig og spurði:
„Hver var að bjóða þér?“ Það er
eiginlega hætt að reikna með manni
yfir golftímabilið.“
Nú hefur maður heyrt að þú hafir
ekki verið með þinn vanalega kylfusvein í ár, voru það ekki ákveðin
viðbrigði?
„Jú og fyrir utan þrotlausar æfingar
er það sennilega ástæðan fyrir að ég
vann mótið í ár. Að skildi hafa slitið
því samstarfi. Ég hafði ekki unnið

Guðmundur Rúnar ásamt Jóhanni Issa
Hallgrímssyni, fyrrum kylfusveini,
meðan allt lék í lyndi milli þeirra félaga.
Mynd: Facebook

titilinn síðan hann fór á pokann
hjá mér 2019, varð síðast meistari
2018. Nú var hann önnum kafinn á
Landsmóti hestamanna á Hellu og
er ég þeim ævinlega þakklátur,“ segir
Rúnar og hlær.
Golfsumarið er langt frá því að
vera búið hjá Rúnari en næsta mót
er Hvaleyrarbikarinn sem hefst á
föstudaginn, svo verður Íslandsmót
golfklúbba helgina þar á eftir og svo
verður frí eina helgi („Ég hlýt að
finna eitthvað golfmót þá,“ skýtur
Rúnar inn í). Svo verðu Íslandsmótið
í höggleik haldið í Eyjum helgina

Konan mín sagði mér
að hún væri búin
að panta ferð til Spánar fyrir
fjölskylduna í sumar, ferðin var
rétt fyrir meistaramótsvikuna
og ég sagði að ég gæti
eiginlega ekki farið þá.
Hún horfði bara á mig og spurði:
„Hver var að bjóða þér?“ ...
eftir verslunarmannahelgina. Hann
ætlar að taka þátt í öllum þessum
mótum enda má segja að hann lifi
fyrir golfið.
„Ég er líka svo heppinn að vera
með samning við Ísam, sem flytur
inn vörumerkin Titleist og FootJoy
fyrir golfið. Þeir styrkja mig með
boltum, hönskum og öðrum búnaði
– og svo fæ ég góðan afslátt af vörum
sem eru ekki inni í samningnum. Það
er mjög gott að hafa þannig bakhjarl
því afreksgolf tekur mikinn tíma og
allt kostar þetta peninga.“

Safnar golfskóm

Talandi um búnað, hvað áttu eiginlega orðið mörg pör af golfskóm?
„Sko!“ Nú setur Rúnar sig í stellingar. „Sko, þegar ég varð fertugur átti
ég fjörutíu pör af golfskóm og þá ákvað ég að hætta þar. Svo þegar ég
varð fjörutíu og eins bætti ég við einu pari. Það eru sjö ár síðan og ég
er búinn að bæta við 33 pörum, þau eru orðin 73 pörin af golfskóm
sem ég á. Þannig að þær áætlanir fóru út um þúfur, skósafnið er meira
virði en bíllinn minn.“
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Helena Rafnsdóttir fór fyrir
Íslandi í sigri á Slóvakíu

Helena Rafnsdóttir í
leiknum gegn Slóvakíu.
Myndir: www.fiba.basketball

Njarðvíkingurinn Helana Rafnsdóttir var atkvæðamest í sigri U20 kvennaliðs Íslands á Slóvakíu í fyrsta leik sínum á Evrópumótinu í Makedóníu,
lokatölur 46:50 fyrir Ísland.
Sveindís var ekki sátt við jafnteflið þrátt
fyrir að hafa verið valin maður leiksins.
Mynd af Facebook-síðunni Icelandic Football League

Stjarna Sveindísar Jane skín skært
Sveindís Jane Jónsdóttir var valin maður leiksins af UEFA eftir fyrsta leik Íslands á Evrópumóti
kvenna á Englandi. Eftir leikinn var þessi magnaða knattspyrnukona hlaðin lofi á samfélagsmiðlum
og mátti sjá marga gullhamra slegna um Keflvíkinginn knáa.
Þrátt fyrir að Íslendingar hafi verið
sterkari aðilinn í leiknum þá lyktaði
honum með 1:1 jafntefli. Ísland misnotaði vítaspyrnu eftir um hálftíma
leik en komst yfir með skallamarki
Berglindar Bjargar Þorvaldsdóttur
eftir hornspyrnu snemma í seinni
hálfleik (50’).
Belgía jafnaði með marki úr vítaspyrnu (67’) og fleiri urðu mörkin
ekki. Frekar svekkjandi fyrir Ísland
að landa ekki sigri en engu síður góð
frammistaða hjá liðinu.
Keflvíkingurinn setti heldur
betur mark sitt á leikinn í frumraun sinni á stórmóti þótt ekki hafi
henni tekist að skora. Hún sýndi
hvers hún er megnug og kom vörn
Belga ítrekað í vandræði með hraða
sínum og sprengikrafti en auk þess
að vera valin maður leiksins mældist
Sveindís hröðust allra leikmanna í
fyrstu umferð Evrópumótsins, hraði

hennar náði 31,7 km/klst. Það er yfir
hámarkshraða á flestum götum í
heimabæ hennar, Reykjanesbæ.
Á þeim stutta tíma sem er liðinn
frá því að Sveindís hóf atvinnumennsku hefur sprungið út sem
knattspyrnukona og virðist eflast
dag frá degi, það er eins og henni
séu engin takmörk sett. Hún hefur
fest sig í sessi í einu besta félagsliði
heims og spilar eins og hún sé einn
leikreyndasti maður landsliðsins.
Í viðtali við Hafliða Breiðfjörð,
blaðamann á Fótbolti.net, eftir
leikinn gegn Belgum spurði hann
hvort hún væri sátt við frammistöðu
sína.
„Nei, eiginlega ekki. Mér finnst ég
alltaf geta gert betur. Ég er ánægð
með verðlaunin en við vildum vinna
og því er ég ekki ánægð með niðurstöðuna. Það eru tveir leikir eftir og
það er ennþá allt opið. Við erum já-

kvæðar fyrir næsta leik. 1:1 er ekki
svo slæmt, við förum í næsta leik
til að taka þrjú stig og gera betur í
næsta leik.“
Hafliði spurði Sveindísi að lokum
út í færið sem hún bjó sér til eftir
mikinn sprett frá eigin vallarhelmingi. Svekkjandi að það skildi ekki
fara inn?
„Ógeðslega svekkjandi auðvitað,
hefði mátt nýta þetta betur því
þá hefðum við komist í mjög góða
stöðu. En svona er þetta bara og ég
mun bara skora í næsta leik og bæta
upp fyrir þetta.“
Ísland mætir Ítölum í næsta leik
sem fer fram á fimmtudag. Það
verður spennandi [og kæmi ekki á
óvart] að sjá hvort Sveindís standi
ekki við stóru orðin og skori í sigri
Íslands.

Slóvakar byrjuðu leikinn betur og
leiddu eftir fyrsta leikhluta með sex
stigum (18:12) en Ísland minnkaði
forystu þeirra fjögur stig í öðrum
leikhluta (28:24).
Þriðji leikhluti var jafn og enn
leiddu Slóvakar með fjórum stigum
þegar fjórði og síðasti leikhluti hófst
(38:34) en góður endasprettur hjá
íslenska landsliðinu tryggði Íslandi
fjögurra stiga sigur (46:50).
Í liði Íslands var Helena með tíu
stig og átta fráköst í leiknum og
Natalía Jenný Lucic Jónsdóttir úr
Grindavík bætti við níu stigum og
tók fimm fráköst.

Tap gegn Noregi
Liðið mátti þola 57:71 tap fyrir
Noregi á mánudag og hefur Ísland
því unnið einn leik og tapað einum.
Ísland byrjaði ágætlega og leiddi
eftir fyrsta leikhluta með tveimur
stigum, 17:15. Noregur snéri leiknum
sér í vil í öðrum leikhluta og hafði
sex stiga forystu í hálfleik, 31:37.
Eftir það sigldu þær norsku leiknum
örugglega í höfn og unnu með fjórtán
stigum að lokum.
Ísland mætir Slóveníu í síðasta
leik þeirra í riðlakeppni.

Hulda Björk Ólafsdóttir úr
Grindavík hér í baráttunni
við Norðmenn en hún var
með tíu stig, tók fjögur
fráköst og átti fjórar
stoðsendingar í leiknum.

Keppnistímabilinu í sundi lokið
Sundkonurnar Eva Margrét Falsdóttir, Katla María Brynjarsdóttir og
Sunneva Bergmann Ásbjörnsdóttir frá ÍRB hafa nú lokið keppni á stórmótum erlendis og er því keppnistímabilinu formlega lokið hjá ÍRB.
Eva Margrét keppti á Evrópumeistaramóti unglinga í Búkarest í Rúmeníu
dagana 5.–10. júlí og þær Katla María og Sunneva Bergmann kepptu á Norðurlandamóti æskunnar í Tallinn í Eistlandi dagana 9.–10. júlí.
Ein bæting var í þessum verkefnum en það var Katla María Brynjarsdóttir
í 200 metra skriðsundi. Besta árangrinum náði Sunneva Bergmann Ásbjörnsdóttir þegar hún hafnaði í fjórða sæti í 400 metra fjórsundi.

Berghólabraut 7 | Endurnýjun þakklæðningar
Verkfræðistofa Suðurnesja ehf, fyrir hönd Kölku sorpeyðingarstöðvar sf.,
óskar eftir tilboðum í verkið: „Kalka Berghólabraut 7 - Þakklæðning“.
Verkið felst í að endurnýja þakklæðningu á húsi Kölku sorpeyðingarstöðvar sf.,
að Berghólabraut 7 Reykjanesbæ, ásamt tilheyrandi undirbúnings- og frágangsvinnu.
Helstu magntölur og stærðir eru eftirfarandi:
Rif á núverandi þakklæðningu

1.670 m2

Rif og förgun á flasningum

260 m

Ný þakklæðning TP 46,0,65

1.670 m2

Nýjar flasningar

260 m

Þessu verki skal að fullu lokið eigi síðar en 15. október 2022.
Sundkonurnar Sunneva Bergmann Ásbjörnsdóttir,
KatlaMaría Brynjarsdóttir og Eva Margrét Falsdóttir.
Mynd af Facebook-síðu sundráðs ÍRB

FIMMTUDAG KL. 19:30
HRINGBRAUT OG VF.IS

Útboðsgögn (rafræn eingöngu) verða send með tölvupósti á þá er senda ósk
um afhendingu útboðsgagna með tölvupósti á vs@vss.is.
Tilboð verða opnuð á Verkfræðistofu Suðurnesja, Víkurbraut 13 Reykjanesbæ,
miðvikudaginn 25. júlí n. k., kl. 11:00, að viðstöddum þeim er þess óska.

Kænusiglingar í Keflavík

Æfingabúðir Siglingasambands Íslands 2022 voru haldnar á dögunum í
samstarfi við Siglingafélagið Knörr í Reykjanesbæ. Flottur hópur efnilegra
kænusiglara tók þátt í búðunum til að æfa sig og bæta siglingafærnina við
strendur Reykjanesbæjar. Var m.a. haldin siglingakeppni úti fyrir smábátahöfninni í Gróf og vöktu kænurnar athygli vegfarenda þar sem þær sigldu
meðfram ströndinni. Þegar ljósmyndara Víkurfrétta bar að var reyndar
stafalogn og spegilsléttur hafflöturinn en það eru ekki bestu aðstæður
þegar sigla á seglum þöndum.
„Siglingafélagið Knörr hóf aftur starfsemi nú í sumar eftir langt hlé og hefur
starf þess farið vel af stað,“ segir Ögmundur Erlendsson, formaður Knarrar,
og bætti við: „Fullbókað hefur verið á öll siglinganámskeið sem af er sumri
og Knörr vill nota tækifærið og þakka Reykjanesbæ fyrir frábæran stuðning
við að endurvekja félagið.“
VF-myndir: JPK

Mundi
Það er engin lognmolla í
Grindavík þessa dagana!

Fyllsta öryggis er ávallt gætt og
hefur Knörr haft gæslubát á láni hjá
Brokey (Siglingafélagi Reykjavíkur)
til að geta haldið siglinganámskeið
í Reykjanesbæ síðastliðinn mánuð.

Beðið eftir blænum:
Kænusiglarar bíða og vona að
hann fari að blása aðeins.

NET
SÍMI
SJÓNVARP

Hjá okkur er allt Ljósleiðari
innifalið 10.490 kr/mán.
ENGINN AUKAKOSTNAÐUR, FRÍR ROUTER
Kapalvæðing • Hafnargata 21 • 421 4688
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Miðvikudagur

27.
JÚLÍ

AUGLÝSENDUR
TAKIÐ EFTIR!
SÍÐASTA BLAÐ FYRIR
VERSLUNARMANNAHELGI
KEMUR ÚT MIÐVIKUDAGINN

27. JÚLÍ

TRYGGIÐ YKKUR AUGLÝSINGAPLÁSS TÍMANLEGA!

