Kona mánaðarins í FKA Suðurnes:

Nálægð við
allt og alla er
stór kostur
segir Anna Birgitta Geirfinnsdóttir

15.–18.
september

— sjá viðtal á síðu 9
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Stærsta
opnun
Ísbúðar Huppu
frá upphafi

— sjá síðu 11

Njarðvíkingar
deildarmeistarar

Skólaslit 2 verða að veruleika:

Nýr viðbjóður og dauð
viðvörun í október
Eftir vel heppnað lestrarátak, Skólaslit, í grunnskólum Reykjanesbæjar,
Suðurnesjabæjar og Voga í fyrra
hefur verið ákveðið að halda áfram
þar sem frá var horfið og Skólaslit 2 verða að veruleika. Ævar
Örn Benediktsson rithöfundur og
Ari Yates teiknari eru að hefjast
handa við nýja hrollvekjandi sögu
sem flutt verður alla virka daga í
október í framangreindum skólum
og á vefnum skolaslit.is. Greint er
frá verkefninu í Víkurfréttum í dag
og í Suðurnesjamagasíni vikunnar
á Hringbraut og vf.is á fimmtudagskvöld kl. 19:30.

NET
SÍMI
SJÓNVARP

Fundaði með eldri borgurum og bæjarstjórn
Katrín Jakobsdóttir, forsætisráðherra, heimsótti Grindavík í síðustu
viku. Þar átti hún fund með eldri borgurum í Víðihlíð áður en hún fór
í óvænta heimsókn til Jónatans Stefánssonar, sem greint er frá í blaði
vikunnar. Þá átti Katrín einnig fund með bæjarstjórn og bæjarstjóra
Grindavíkur. Greint er frá efni þess fundar á síðu 4 í blaðinu í dag.

Hjá okkur er allt Ljósleiðari
innifalið 10.490 kr/mán.
ENGINN AUKAKOSTNAÐUR, FRÍR ROUTER
Kapalvæðing • Hafnargata 21 • 421 4688
w w w. k v. i s • k v @ k v. i s
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Skoða stöðu íþróttamannvirkja
og meta áætlaða þörf til 2030
Friðjón Einarsson, formaður bæjarráðs Reykjanesbæjar, lagði fram tillögu á síðasta fundi ráðsins um að
skipuð verði nefnd skipuð starfsfólki íþróttamannvirkja, kjörnum
fulltrúum auk fulltrúa íþróttahreyfingarinnar í Reykjanesbæ. Hlutverk
nefndarinnar er að skoða stöðu
núverandi íþróttamannvirkja,
meta áætlaða þörf íþróttahreyfingarinnar til ársins 2030 og koma
með tillögur að nýrri stefnumótun
í uppbyggingu íþróttamannvirkja
og forgangsröðun þeirra ásamt rökstuðningi. Tillagan var samþykkt
samhljóða.
Í stefnu Reykjanesbæjar frá 20202030 er uppbygging íþróttamannvirkja til að styðja við öflugt íþróttastarf eitt af markmiðum bæjarins.
Bæjarráð telur því nauðsynlegt að
skoða hvað var gert á síðasta kjörtímabili miðað við stefnumótun
íþrótta- og tómstundaráðs sem samþykkt var 2019. Hlutverk nefndar-

innar er að skoða stöðu núverandi
íþróttamannvirkja, meta áætlaða
þörf íþróttahreyfingarinnar til ársins
2030 og koma með tillögur að nýrri
stefnumótun í uppbyggingu íþróttamannvirkja og forgangsröðun þeirra
ásamt rökstuðningi. Tillagan verður
síðan lögð fyrir íþrótta- og tómstundarráð til umsagnar.
Formaður leggur til að skipuð
verði nefnd skipuð starfsfólki
íþróttamannvirkja, kjörinna fulltrúa
auk fulltrúa íþróttahreyfingarinnar
í Reykjanesbæ. Nefndin verður
skipuð tveimur fulltrúum bæjarstjórnar. Formaður ÍRB, starfsmanni
íþróttamannvirkja, fulltrúi Keflavíkur - Íþrótta- og Ungmennafélag
og fulltrúi Ungmennafélag Njarðvík.
Formaður nefndarinnar verður
fulltrúi meirihlutans. Umsjón með
starfi nefndarinnar hefur Hafþór
Birgisson, íþrótta- og tómstundarfulltrúi, segir í tillögunni.

Þjóðarleikvangur
í Reykjanesbæ?
„Reykjanesbær þarf að setja upp
metnaðarfulla langtímaáætlun um
uppbyggingu íþróttamannvirkja og
setja fram tímasettan aðgerðalista
þannig að farið sé eftir áætluninni,“
segir í bókun Sjálfstæðisflokksins á
síðasta fundi bæjarstjórnar Reykjanesbæjar.
Þá segir í bókuninni: „Sjálfstæðisflokkurinn leggur til að bæjarstjóra
verði falið að leitast eftir viðræðum
við KSÍ um byggingu þjóðarknattspyrnuleikvangs í Reykjanesbæ, en
nú eru nokkur önnur bæjarfélög á
höttunum eftir að fá þessa höll til

sín. Reykjanesbær gæti lagt fram
landsvæði og uppbygging orðið
í samvinnu við einkaaðila. Mikill
kostur er að hafa slíkan þjóðarleikvang nálægt alþjóðaflugvelli.
Þjóðarknattspyrnuleikvöllur mun
styðja við íþróttastarf í Reykjanesbæ. Mikilvægt er að vinna þannig
til framtíðar og að við stöndum undir
nafni sem íþróttabær.“
Undir bókunina rita þau Guðbergur Reynisson, Margrét A.
Sanders og Helga Jóhanna Oddsdóttir.

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

Margrét Blöndal, Rósa Víkingsdóttir,
Inga Ingólfsdóttir, Kristrún Anna
Skarphéðinsdóttir og Vigdís Elísdóttir vinna
í heimahjúkrun. VF-mynd: Thelma Hrund

Tólf nýir rafmagnsbílar fyrir
heimahjúkrun á Suðurnesjum
Thelma Hrund Hermannsdóttir
thelma@vf.is

Heilbrigðisstofnun Suðurnesja
hefur tekið í notkun tólf nýja rafmagnsbíla fyrir heimahjúkrun á
Suðurnesjum. Markús Ingólfur Eiríksson, forstjóri HSS, segir bílana
vera hluta af stefnu ríkisins um
aukna áherslu á umhverfismál í
fjárfestingum og rekstri.
„Við sem heilbrigðisstofnun erum
jú hluti af umhverfinu og við þurfum
að leggja okkar af mörkum til að
reyna að draga úr umhverfisfótspori okkar eins og kostur er,“ segir
Markús. Þá segir hann bílana ekki
aðeins bæta vinnuaðstæður starfsfólks HSS við dagleg störf heldur
bindur hann vonir við að kynni
þeirra á bílunum verði hvatning til
þess að nýta umhverfisvæna ferðamáta utan vinnu. Aðspurður hvað
þessi breyting þýði fyrir heimahjúkrun á svæðinu segir Markús:
„Bílarnir auðvelda starfsfólki ekki
aðeins að veita þjónustu, þeir ýta
undir sýnileika stofnunarinnar í
samfélaginu og því tekur starfsfólk
HSS þessari fjárfestingu fagnandi.

Við höfum verið í átaki undanfarin
misseri að gera nærsamfélaginu
betur grein fyrir því breytingastarfi
sem við erum að sinna. Það er liður í
því að byggja upp eftirsóknarverðan
vinnustað sem er lykillinn að því
að geta veitt betri þjónustu. Þetta
hjálpast því allt að.“

Vonast til þess að bílarnir minni
fólk á að taka sérstöðu með HSS
Markús segir það skipta máli að fólk
í samfélaginu taki sérstöðu með HSS

sem stendur í ströngu við að byggja
upp sterkari heilbrigðisstofnun fyrir
samfélagið. „Sýnileiki þeirra verka er
ekki alltaf öllum ljós fyrr en á reynir
en við erum þrátt fyrir það að gera
svo margt annað, sem fólk getur
lesið um á vef okkar eða Facebook,
sem mun skila okkur betra samfélagi
með tíð og tíma. Við yrðum því glöð
ef fólk tæki sérstöðu með okkur og
minnist þess þegar það sér okkur í
umferðinni að við erum hér til þjónustu fyrir okkur öll,“ segir Markús.

Gert ráð fyrir 6,2 milljón farþegum um Keflavíkurflugvöll í ár
Uppfærð farþegaspá Isavia fyrir
árið 2022 gerir ráð fyrir að 6,2
milljónir farþega muni fara í
gegnum Keflavíkurflugvöll í ár,
eða um það bil hálfri milljón fleiri
en uppfærð farþegaspá Isavia,
sem gefin var út í maí síðastliðnum, gerði ráð fyrir. Er þetta
mikil aukning frá farþegaforsendum í byrjun árs þegar gert
var ráð fyrir tæplega 4,6 milljón
farþegum árið 2022. Þrátt fyrir
hraðari fjölgun farþega en áætlað
var tókst starfsfólki flugvallarins
að tryggja að þjónusta við farþega
gekk greiðlega fyrir sig í sumar.
„Sumarið fór fram úr væntingum
okkar. Nú í vetur stefna tuttugu
flugfélög að því að heimsækja
okkur, sem er mesti fjöldi sem
hingað hefur flogið að vetri til. Það
er greinilegt að Ísland heldur áfram
að vera vinsæll áfangastaður fyrir
ferðalanga,“ segir Grétar Már Garðarsson, forstöðumaður flugfélaga
og leiðaþróunar hjá Isavia.
Á sama tíma hélt annríki sumarsins áfram á Keflavíkurflugvelli í ágúst. Samkvæmt bráðabirgðatölum má áætla að rúmlega
841 þúsund farþegar hafi farið
í gegnum völlinn í ágústmánuði
sem eru fleiri farþegar en á sama
tíma árið 2019. Það eru tæplega 2,4

milljónir farþega í júní, júlí og ágúst
í sumar samanborið við tæplega
2,5 milljónir sömu mánuði ársins
2019. Flogið var til 76 áfangastaða
í ágúst og voru vinsælustu áfangastaðirnir Kaupmannahöfn, París,
Boston, New York og Frankfurt.
„Þökk sé okkar frábæra starfsfólki hefur gengið vel að takast á
við þessa hröðu fjölgun farþega á
Keflavíkurflugvelli frá því í vor og
við höfum haldið okkar þjónustustigi uppi. Farþegatölur í júlí fóru
fram úr sama mánuði fyrir heimsfaraldur, rétt eins og bráðabirgðatölur benda til að hafi verið í ágúst.

Meðalbiðtími í öryggisleit á Keflavíkurflugvelli hefur haldist í eða
undir því viðmiði sem við setjum
okkur og innritun hefur heilt yfir
gengið vel þrátt fyrir miklar framkvæmdir á vellinum. Þannig skapaðist ekki það krefjandi ástand sem
sagt hefur verið frá á flugvöllum
víða annar staðar í heiminum. Öflugur og samhentur hópur starfsfólks á Keflavíkurflugvelli á hrós
skilið fyrir vaska framgöngu við
að þjónusta ferðafólk,“ segir Anna
Björk Bjarnadóttir, framkvæmdastjóri þjónustu og rekstrar hjá
Isavia.
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Breyta fiskvinnsluhúsi í veitingahús
Þorbjörn hf. í Grindavík hefur
óskað eftir að breyta fiskvinnsluhúsi við Hafnargötu 8 í
Grindavík í veitingastað. Samkvæmt umsókn verður breyting
á útliti hússins, innra skipulagi
og notkun. Samkvæmt þeim
gögnum sem fylgja umsókninni
verður húsið 2.011 fermetrar en
samkvæmt deiliskipulagi má það
vera 1.680 fermetrar.
Skipulagsnefnd Grindavíkur
hefur samþykkt byggingar-

áformin. Er það mat nefndarinnar
að stækkun á húsinu í fermetrum
talið séu þannig að hagsmunir nágranna skerðist í engu hvað varðar
landnotkun, útsýni, skuggavarp
eða innsýn. Með vísan til viðauka
bæjarmálasamþykktar er um fullnaðarafgreiðslu að ræða. Byggingarleyfi er gefið út af byggingarfulltrúa þegar fullnægjandi gögn hafa
borist embættinu, segir í afgreiðslu
nefndarinnar.

Katrín Jakobsdóttir, forsætisráðherra, hitti bæjarstjóra og bæjarstjórn Grindavíkur síðastliðinn föstudag. VF-myndir: Hilmar Bragi

Forsætisráðherra fundaði með
Grindvíkingum um náttúruhamfarir
Katrín Jakobsdóttir forsætisráðherra fundaði með bæjarstjórn Grindavíkur sl. föstudag um náttúruhamfarir á Reykjanesskaganum og varnir mikilvægra innviða. Fundurinn var að frumkvæði forsætisráðuneytisins sem vildi heyra í heimafólki um framhaldið og næstu skref, enda reiknað með því að
frekari jarðskjálftahrinur og eldsumbrot verið á Reykjanesskaganum á næstu misserum, árum og
áratugum.
Þetta er ekki fyrsti fundur Katrínar
með bæjarstjórninni. Síðast hitti
hún bæjarstjórnina sama dag og rafmagnsleysi var í Grindavík í margar
klukkustundir eftir jarðskjálfta í aðdraganda fyrsta eldgossins.

Mikilvægt að hafa ákveðin plön

Hafnargata 8 er byggingin framan við olíutankana. VF-myndir: Hilmar Bragi

Hugmyndin gerir ráð fyrir að
húsið hækki um tvær hæðir.

„Þetta er gríðarlegt álag á bæjarbúa
og kallar á það að ríki, sveitarfélag
og allir vinni einstaklega vel saman
í að takast á við þetta. Það er ótrúlega gott að heyra í fólkinu hérna í
bæjarfélaginu hvað það tekur öllu af
miklu æðruleysi og ég þakka það líka
hvernig sveitarstjórnin hefur haldið
á málum og hvað það hefur verið
gott samstarf allra aðila, hvort sem
það eru Almannavarnir, Veðurstofan,
jarðfræðingar og alla þá sem þurfa
að koma að málum. Það er mikilvægt að við höfum ákveðin plön því
við reiknum með því að þetta séu
ekki einstakir atburðir, heldur að
við getum átt von á þessu hvenær
sem er,“ sagði Katrín Jakobsdóttir,
forsætisráðherra, í viðtali við Víkur-

Hrannargata 6 hækki um tvær hæðir
Kiwi Stapinn ehf. hefur lagt fram
erindi til byggingaryfirvalda í
Reykjanesbæ ásamt uppdráttum
AOK arkitekta um stækkun húsnæðis við Hrannargötu 6 í Keflavík.
Fyrirhuguð breyting nær til lóðarinnar Hrannargötu 6 og næsta nágrennis hennar. Breytingin felur í
sér að sá hluti hússins sem hýsir
veisluþjónustu Soho hækkar um
tvær hæðir.
Heildarstærð Hrannargötu 6 er í
dag 1.807 m2 en verður eftir breytingu 2.550 m2. Lóðarstærð er 1.639
m2, nýtingarhlutfall er 1.1 en verður
1.55 eftir stækkun.

fréttir eftir fundinn með bæjarstjórn
Grindavíkur.

Katrín góður liðsmaður
„Það er ánægjulegt að forsætisráðherra hafði frumkvæði að þessum
fundi og við fórum yfir stöðuna í
jarðhræringum og framtíðarhorfur.
Þetta er ekki í fyrsta skipti sem
Katrín leitar til okkar og hún hefur
verið fremst í flokki æðstu ráðamanna þjóðarinnar að hafa samband
við okkur. Hún er afskaplega góður
liðsmaður og við höfum átt hana að,“
sagði Fannar Jónasson, bæjarstjóri í
Grindavík, í viðtali við Víkurfréttir
eftir fundinn með forsætisráðherra.
„Á þessum fundi vorum við að
fara yfir það sem við teljum að vanti
upp á til að vera betur undirbúin
og leita liðsinnis hennar og ríkisstjórnarinnar að fjármagna búnað
og annað sem við þurfum að bæta
við fyrir framtíðina og vera betur
undir þetta búin. Við erum ekki að
harma það að Grindavíkurbær taki
að sér einhvern kostnað þegar við
horfum til þess að þetta geti verið

Gert er ráð fyrir að skipulagsreitur fyrir svæðið nái út fyrir vita
(í austri) og út fyrir grjóthleðslu við
strandstíg (í vestri) til að unnt sé að
skipuleggja bílastæði sem hægt væri
að samnýta með annarri starfsemi í
húsinu og jafnvel með fyrirtækjum
í nærliggjandi byggingum. Skipulagsmörk í norðri yrðu strandlínan,
svæði sem yrði óbreytt og áfram skilgreint sem útivistarsvæði. Áætlað
er að hægt sé að koma fyrir 70 bílastæðum auk sleppistæða fyrir rútur
á þessum reit.
Umhverfis- og skipulagsráð samþykkti á fundinum að senda erindið
í grenndarkynningu.

Frá eldgosinu í Meradölum í ágúst síðastliðnum. VF-mynd: Ingibergur Þór Jónasson

TJÓNASKOÐUN
BÍLAMÁLUN OG RÉTTINGAR
BÍLRÚÐUSKIPTI/VIÐGERÐIR
INNSTILLING Á ÖRYGGISBÚNAÐI
MYNDAVÉL OG FJARLÆGÐARRADAR

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

Rétturinn
Ljúffengur
heimilismatur
í hádeginu

Opið:

11-13:30

alla virka daga

áframhaldandi verkefni. Við megum
ekki láta það koma okkur að óvörum
að við þurfum að vera vel tækjum
búin og með allar áætlanir í lagi og
það er það sem við vorum að leita
til hennar með“.
Hér eru mikilvægir innviðir á
hættulegu svæði.
„Algjörlega og það er hið stóra
verkefni að verja þessa innviði, rafmagnið, heitt og kalt vatn. Og svo
vegina eftir atvikum. Við höfum lært
mikið af þessum tveimur gosum. Það
er hægt að bregðast við með leiðigörðum en það þarf allt viðbragð að
vera klárt þegar og ef af því kemur
að þurfi að koma þeim upp. Það er
kannski munurinn á þessu og snjóflóðum að þau eru staðbundin fyrir
ofan byggð og ákveðin svæði sem
þarf að verja eða hemja. Hér erum
við að tala um mikið stærra svæði
þannig að stórir varnargarðar eða
leiðigarðar, það er erfitt að koma
þeim fyrir með löngum fyrirvara en
það þarf að vera tilbúin áætlun ef á
þarf að halda“.
Þegar liggur fyrir listi yfir stærstu
tæki og öflugustu verktaka landsins
og ríkislögreglustjóri tekur af skarið
með að flytja þann búnað til svæðisins. „Þetta er eitt af því sem búið
er að undirbúa en svo þarf bara að
halda þessu við og gera jafnvel einhverskonar æfingar á þessu eftir
atvikum.
Hvernig er tónninn í bæjarbúum
núna þegar tvö gos eru að baki, eru
gosin þægilegri en skjálftarnir?
„Miklu þægilegri. Það er ákveðinn
léttir að fá gos á þessum stað og vera
þar með laus við jarðskjálftana. Við
hefðum ekkert harmað það þó svo
það myndi malla þarna þetta meinlitla gos með hraunflæði í einhvern
tíma. Staðurinn er sá allra besti en
við þurfum að vera við því búin að
þetta gerist ekki alltaf með þessum
hætti og við ræddum það við ráðherra og Katrín er mjög vel að sér í
þessu og hefur tekið málið upp bæði
í ríkisstjórn og þjóðaröryggisráði.
Hún er vel að sér í okkar málum,“
segir Fannar Jónasson, bæjarstjóri í
Grindavík, í samtali við Víkurfréttir.

Bílaviðgerðir
Smurþjónusta
Varahlutir

Brekkustíg 38 - 260 Njarðvík

sími 421 7979
www.bilarogpartar.is

á timarit.is
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Fiskflutningar hefjast
Alltaf er maður á einhverju flakki.
Núna er ég staddur á Egilsstöðum
eftir ferðalag að Fljótsdalsstöð og
Kárahnjúkastíflu. Ég er nú reyndar
ekki sá eini sem er á flakki því núna
eru allir línubátarnir frá Suðurnesjum farnir á flakk og því er
frekar tómlegt um að litast og þá
sérstaklega í Grindavík því flestir
línubátanna eru þaðan; t.d. Einhamarsbátarnir, Vísisbátarnir, Valdimar
GK, sem er eini línubáturinn sem
Þorbjörn ehf á og gerir út, ásamt
Stakkavíkurbátunum.
Reyndar kom Sævík GK úr slipp
núna fyrir nokkrum dögum síðan
og hann fór einn línuróður frá
Grindavík en hafði aðeins um tvö
tonn úr þeim róðri.
Flestir bátanna eru komnir
norður og þá aðallega á Skagaströnd; t.d Daðey GK sem er komin
með 75 tonn í níu róðrum og mest
10,6 tonn í einni löndun, Dúddi
Gísla GK 30 tonn í fimm, Hópsnes
GK 29 tonn í fimm en þessi bátur er
á balalínu, Gulltoppur GK 23 tonn í
fjórum róðrum og mest 7,8 tonn en
hann er líka á balalínu og Óli á Stað
GK byrjaði á Siglufirði en færði sig
til Skagastrandar, er með 41 tonn í
átta róðrum.
Í raun þá er fleira sem mælir
með því að róa frá Skagaströnd en
Siglufirði og þá aðallega út af því
að vegurinn frá Hofsósi í Fljótin og
þaðan að Strákagöngum er gjörsamlega handónýtur og stórhættulegur.
Sem dæmi er vegurinn frá Hofsósi

AFLAFRÉTTIR Á SUÐURNESJUM

Gísli Reynisson
gisli@aflafrettir.is

og að Fljótum mjög mjór og virkilega missiginn og þegar stórir bílar
mætast þar er alveg farið út í sitt
hvorn kantinn.
Þó svo að það sé fín höfn á Siglufirði þá er vegurinn þangað hættulegur og því mun öruggara, aksturins vegna, að landa á Skagaströnd
eða þá Sauðárkróki – því núna eru
fiskflutningarnir byrjaðir og trukkarnir frá Jón og Margeiri í Grindavík
ansi mikið á ferðinni að sækja fisk.
Nokkrir bátar eru reyndar fyrir
austan og þá aðallega Einhamarsbátarnir og Margrét GK. Er þá

enginn bátur að róa frá Suðurnesjum? Nú færabátarnir, nokkrir
dragnótabátar og fáir netabátar.
Reyndar hafa dragnótabátarnir
fiskað mjög vel og þegar þetta er
skrifað er Sigurfari GK t.d. kominn
með 140 tonn í sjö róðrum, mest 33
tonn í einni löndun og er aflahæsti
dragnótabátur landsins. Aðrir eru
t.d Siggi Bjarna GK með 87 tonn í
sjö róðrum. Benni Sæm GK 68 tonn
í sjö róðrum, Maggý VE 55 tonn í
sex róðrum og Ísey EA 52 tonn í
sex róðrum. Allir bátarnir að landa
í Sandgerði. Grímsnes GK er ennþá
í slipp en Erling KE er kominn með
24 tonn í fjórum róðrum og Halldór
Afi GK 14 tonn í sex róðrum.

Ánægja með vel heppnaða
Suðurnesjabæjarhátíð
Bæjarstjórn Suðurnesjabæjar lýsir ánægju með vel heppnaða bæjarhátíð
sem haldin var í bæjarfélaginu í lok ágúst sl. og færir öllum sem á einhvern
hátt komu að undirbúningi og framkvæmd hátíðarinnar þakkir fyrir þeirra
framlag, sem og íbúum fyrir almenna og góða þátttöku. Þetta kom fram á
síðasta fundi bæjarstjórnar Suðurnesjabæjar.

Suðurnesjabær semur
við Skólamat
Bæjarráð Suðurnesjabæjar hefur samþykkt samhljóða að ganga til samninga við Skólamat um rekstur skólamötuneytis fyrir Sandgerðisskóla og
Gerðaskóla.
Minnisblað frá sviðsstjóra stjórnsýslusviðs og sviðsstjóra fjölskyldusviðs
ásamt drögum að samning við Skólamat voru lögð fyrir bæjarráð sem samþykkti samning við Skólamat skvæmt fyrirliggjandi drögum.

Bólusetningar gegn inﬂúensu og örvunarbólusetning gegn Covid-19 fyrir 60 ára
og eldri hefjast 27. september 2022.
Bólusett er í Hljómahöll, Hjallavegi 2, 260 Reykjanesbæ
þriðjudaginn 27. september fyrir forgangshópa og 60 ára og eldri.
Miðvikudaginn 5. október fyrir forgangshópa og aðra.
Tímanir eru vefbókanlegir á heilsuvera.is og hvetjum við alla til að nýta tæknina
og minnka álagið á símsvörun á HSS.
Sóttvarnarlæknir mælir með að inﬂúensubóluefni og COVID-19 bóluefni verði
geﬁn áhættuhópum samhliða ef tímasetning síðustu COVID-19 bólusetningar
leyﬁr (a.m.k. 4 mánuðir liðnir). Nú er mælt með Covid örvunarbólusetningu
(4. bólusetning) fyrir 60 ára og eldri.
Forgangshópar í bólusetningu eru:
• Þau sem eru 60 ára eða eldri
• Fólk með langvinna sjúkdóma, s.s. hjarta-, lungna-, nýrna- og lifrarsjúkdóma, sykursýki, illkynja sjúkdóma og aðra ónæmisbælandi
sjúkdóma.
• Þungaðar konur

Tekur 250 milljónir að láni
til leikskólabyggingar
Bæjarstjórn Suðurnesjabæjar hefur samþykkt að taka lán hjá Lánasjóði
sveitarfélaga að höfuðstól allt að 250 milljónum króna með lokagjaddaga
þann 20. mars 2039. Lánið er tekið til að fjármagna byggingu leikskóla
sveitarfélagsins, sem felur í sér að vera verkefni sem hefur almenna efnahagslega þýðingu.
Bæjarstjórn Suðurnesjabæjar samþykkir að til tryggingar láninu standa
tekjur sveitarfélagsins, nánar tiltekið útsvarstekjum sínum og framlögum til
sveitarfélagsins úr Jöfnunarsjóði sveitarfélaga.

Þessir hópar fá bóluefnið frítt en borga komugjald, 500 kr., nema eldri borgarar
og öryrkjar sem eru undanþegnir komugjaldi
ATH: Bólusett er í almenningsrými. Til að ﬂýta fyrir er best að vera í stutterma
bol eða stutterma skyrtu til að auðvelt sé að bera handlegg.
Þau sem eru yngri en 60 ára og tilheyra ekki áhættuhópum samkvæmt skilgreiningu Embættis landlæknis borga bæði komugjald, 500 kr, og bóluefnið
(Vaxigrip Tetra) sem kostar nú 1.800 kr.
Þeir sem ekki komast þessa daga verður bólusetning í boði á heilsugæslunni í
framhaldinu og mun verða hægt að bóka tíma á heilsuvera.is

Elskuleg móðir okkar, tengdamóðir, amma
og langamma,

ÁLFHEIÐUR SKARPHÉÐINSDÓTTIR
Njarðarvöllum 2, Njarðvík,

lést á Hrafnistu Nesvöllum föstudaginn 9. september.
Útförin mun fara fram í kyrrþey að ósk hinnar látnu.
Innilegar þakkir til starfsfólks Nesvalla fyrir einstaka umönnun og hlýju.
Þórður Jörgen Ólafsson Kim Ólafsson
Björn Árni Ólafsson Kristbjörg Marta Jónsdóttir
barnabörn og barnabarnabörn.

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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Nemendur grunnskólanna á
Suðurnesjum vöknuðu spenntir
á hverjum degi í október á síðasta ári til þess að lesa nýjan
kafla í hrollvekjunni Skólaslit.
Hrollvekjan sló rækilega í gegn
í fyrra en hún er hugarfóstur
kennsluráðgjafa á Reykjanesi
og Ævars Þórs Benediktssonar rithöfundar. Nú er komið
að Skólaslitum 2 en í þetta
skiptið fær sagan yfirskriftina
Dauð viðvörun og má búast við
nýjum kafla á hverjum virkum
degi í október.
október

2
t
i
l
s
a
l
Skó
Dauð viðvörun í október
Ævar Þór Benediktsson, Anna Hulda Einarsdóttir, Ólöf
Kristín Guðmundsdóttir, Kolfinna Njálsdóttir og Vigdís
Karlsdóttir þegar Skólaslit 2 voru kynnt formlega í vikunni.

Thelma Hrund Hermannsdóttir

slitunum byrjar á því að þú labbar
inn í skóla og það er allt í rúst og
meðal annars er hálfur íþróttakennari í einu horninu. Ég fékk meira
að segja sendar nokkrar ljósmyndir
þar sem nemendur voru að endurgera þessa senu og ef maður hefur
ekki „meikað“ það sem barnabókahöfundur þegar maður fær sendar
myndir af hálfum íþróttakennurum
þá vil ég ekki vita hvað það er. Viðbrögðin hafa verið rosalega góð og
sérstaklega núna þegar við erum að
segja nemendum á Reykjanesinu
að það sé að koma framhald, krakkarnir eru svo duglegir að henda í mig
hugmyndum. Það er búið að vera
rosalega gaman að samtalinu sem
skapast og það líka ýtir undir þeirra
sköpunarþörf. Þá sérstaklega ef þau
sjá að hugmynd frá þeim verður
að einhverju í bókinni, þá plantar
það fræjum sem seinna meir verða
kannski að metsöluhöfundum eða
einhverju slíku,“ segir Ævar.

thelma@vf.is

En hvernig varð hugmyndin að
Skólaslitum til?
„Það var hringt í mig og ég spurður
hvort ég væri laus, sem ég var ekki,
en grunnhugmyndin og þessi brennandi áhugi að búa til lestrarhvetjandi
efni með áherslu á lestur drengja,
var eitthvað sem kitlaði mig. Þeir
sem voru hinu megin á línunni voru
meðal annars Anna Hulda Einarsdóttir og fleiri héðan af Reykjanesinu. Við byrjuðum að henda bolta
á milli og úr varð skrímsli sem tók
yfir Reykjanesbæ og fleiri bæjarfélög
fyrir ári síðan og nú ætlum við að
endurtaka leikinn,“ segir Ævar Þór.

100 skólar tóku þátt
í Skólaslitum 1
Anna Hulda, kennsluráðgjafi hjá
Reykjanesbæ, segir viðtökur skólanna, nemendanna, kennaranna og
heimilanna á verkefninu hafa verið
góðar. Þá segir hún að í heildina hafi
um 100 skólar tekið þátt opinberlega
í verkefninu í fyrra og stefnt er á að
gera enn betur í þetta skiptið. „Skólar
á okkar svæði, í Reykjanesbæ,
Suðurnesjabæ og Vogum ásamt félagsmiðstöðinni og bókasafninu í
Reykjanesbæ, voru samstarfsaðilar í
verkefninu og tóku fullan þátt. Síðan
buðum við auðvitað öðrum skólum á
landinu að taka þátt í gegnum skolaslit.is og viðtökurnar létu nú ekki á
sér standa. Allskonar skemmtileg
og skapandi verkefni urðu til. Það
verður gaman að fylgjast með því
hvað gerist í framhaldinu í Skólaslitum 2. Mér finnst líka mikilvægt
að tala um heimilin í þessu sambandi
því það voru ekki bara skólarnir og

nemendur heldur tóku mjög mörg
heimili þátt í Reykjanesbæ, á Íslandi og líka í útlöndum. Við fengum
heimsókn inn á síðuna frá mörgum
löndum.“ segir Anna Hulda.

HRINGBRAUT OG VF.IS

Ævar skrifaði einn kafla á hverjum
degi í október í fyrra, aðspurður
hvaðan hann fær innblástur og hugmyndir að nýjum atriðum í sögunni
segir hann: „Frá kaffi og örvæntingu
og að vita að ég þarf að skrifa kafla
sem þurfa að enda spennandi til að
fleyta sögunni áfram því hann þarf
að enda í þessu 31. kafla ævintýri.
Þeir rammar hjálpa mér rosalega
mikið við að búa til söguna.“ Ævar
segir nemendur mega búast við mikilli hrollvekju og „nýjum viðbjóði“ í
Skólaslitum 2. „Í október í fyrra var
svolítið vont veður og sagan litast
svolítið af því. Á plakatinu má sjá
hvirfilbyl, rútu og hóp af einhverjum
mjög svöngum að elta rútuna. Við
Ari, sem teiknar myndirnar, hlökkum
mikið til að sprauta einhverjum
nýjum viðbjóði inn í október fyrir
landsmenn,“ segir Ævar að lokum.

Fékk ljósmyndir af hálfum
íþróttakennurum
Ævar segir viðbrögð nemenda
hafa verið góð og vonast til þess
að sagan ýti undir sköpunarþörf
þeirra. „Fyrsti kaflinn í fyrstu Skóla-

Katrín forsætisráðherra
Sævar Keflvíkingur í Færeyjum

FIMMTUDAG KL. 19:30

Nýr viðbjóður fyrir landsmenn

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
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Vildi alltaf hafa
spunaspilin með
„Regla númer eitt í spunaspilunum hjá okkur er
að allir eiga að skemmta sér,“ segir Eyþór Árni
Úlfarsson, umsjónarmaður Spilahópsins Uppspuni.
Eyþór byrjaði að spila spunaspil þegar hann var
á fjórtánda ári og segir það vera ómissandi hlut
í sínu lífi. „Ég fann að þetta væri eitthvað sem
ég vildi alltaf hafa í mínu lífi, alveg sama hvað
annað ég var að gera. Jafnvel þegar ég var að
ganga í gegnum hin og þessi tímabil í lífi mínu,
ég vildi alltaf hafa spunaspilin með,“ segir Eyþór.
Eyþór ásamt dóttur sinni.
Hvernig kviknaði þessi brennandi
áhugi á spunaspilum?
„Það er löng saga. Ég byrjaði að spila
spunaspil þegar ég var á fjórtánda
aldursári. Það einhvern veginn lukkaðist þannig til að góður vinur minn
sem heitir Kristján fékk helling af
bókum, teningum og ýmsu öðru
efni til þess að læra að spila spunaspilið Dungeons and Dragons í fermingargjöf frá vinum sínum. Gaman
að segja frá því að Kristján er einn
klárasti maður sem ég hef kynnst.
Hann tók sér einhverjar tvær vikur
í að lesa og læra allt um spilið og svo
hittumst við, ég og Kristján og annar
vinur okkar, og hann lét okkur búa
til karaktera, fór yfir það skref fyrir
skref hvað við ættum að gera og í
raun kenndi okkur þetta frá a til ö.
Við spiluðum svo reglulega saman í
mörg ár, yfirleitt í stofunni heima hjá
mömmu minni og pabba. Við vorum
þrír fyrsta árið en svo var einn og
einn sem var að detta inn og út. Það
leið ekki á löngu fyrr en við fórum að
prófa önnur spil.“

Þú hefur ekki hætt síðan þá?
„Það er mjög mismunandi hvort fólk
haldi áfram í þessu þegar það verður
fullorðið eða ekki. Sumir missa
áhugann og sumir hafa ekki tíma. Ég
fann að þetta væri eitthvað sem ég
vildi alltaf hafa í mínu lífi, alveg sama
hvað annað ég var að gera. Jafnvel
þegar ég var að ganga í gegnum hin
og þessi tímabil í lífi mínu, ég vildi
alltaf hafa spunaspilin með.“
Eyþór fór af stað með skipulagða
klúbbstarfsemi fyrir spunaspilara í
Reykjanesbæ. Hvernig kom það til?
„Í kringum árið 2007 var ég í föstum
spilahópi sem spilaði alltaf reglulega. Ég sat heima hjá mér og var að
velta því fyrir mér hvað það gerði
mér gott að spila spunaspil, hvað
ég fékk mikið út úr því. Ég kynntist
svo mörgu fólki í gegnum þetta og
fannst svo gaman að geta tjáð mig
með öðrum hætti í gegnum spilið.
Mér datt þá í hug að það þyrfti að
vera einhver starfsemi í Reykjanesbæ sem byði upp á að taka að

sér ákveðna týpu af ungu fólki sem
hefði kannski áhuga á sci-fi eða fantasy-myndum, -þáttum eða tölvuleikjum, í raun þessar „nördatýpur“.
Þetta fólk er sjaldan í íþróttum og á
kannski ekki auðvelt með samskipti
og félagslega þáttinn. Það var enginn
sem bauð upp á eitthvað slíkt hérna
svo ég ákvað að ég myndi taka af
skarið.“
Hvernig gekk það?
„Ég var rosalega kvíðinn fyrir því að
láta reyna á það en ég var rosalega
einbeittur og mig langaði til þess
að láta þetta verða að veruleika.
Það var fólk tilbúið til að letja mig,
það var einn strákur sem sagði við
mig að hann hefði prófað að búa til
einhvers konar klúbb með svipuðu
sniði á sínum tíma og það hefði ekki
gengið. Ég ákvað samt að reyna og
ég hafði samband við umsjónarmann 88 Hússins, Hafþór Barða,
því ég vissi að það var staður sem
bauð upp á ýmsa félagsstarfsemi.
Ég hringdi í hann og ég byrjaði að

Eyþór á veglegt safn af teningum en hann gerir
ráð fyrir að eiga um það bil 1.900 teninga.
reyna að tjá mig og segja honum frá
þessari hugmynd en var augljóslega
mjög stressaður. Hann skildi ekki
alveg hvert ég var að fara með þetta
og sagði við mig: „Heyrðu vinur, það
hljómar eins og þú sért með ágætis
hugmynd en gætir þú sett þetta
niður á blað og sent mér tölvupóst
um það hver pælingin er?“ Ég man
hvað það var mikill léttir, ég skrifaði
mjög langan og ítarlegan texta um
hugmyndina og sendi honum í tölvupósti. Ég var tilbúinn til þess að halda
utan um þetta og þessi starfsemi ætti
ekki að kosta, ég tjáði honum að ég
vissi að það væri ákveðinn hópur
fólks sem þurfti á þessu að halda
og hver ávinningurinn yrði. Það
voru ekki liðnir nema tveir eða þrír
dagar þegar hann hringdi í mig aftur
og sagði að honum litist mjög vel á
þetta og vildi að starfsemin myndi
byrja sem fyrst.“

Lagði spilin á hilluna
fyrir föðurhlutverkið
Klúbburinn fékk heitið Spunaspilaklúbburinn Ýmir og varð starfsemin
fljótt mikil. Hópurinn hittist tvisvar
í viku og um það bil 80 einstaklingar lærðu að spila og tóku þátt í
klúbbnum á því tíu ára tímabili sem
Eyþór sá um hann. Árið 2015 urðu
tímamót í lífi Eyþórs en þá eignaðist
hann dóttur sem varð til þess að
hann lagði spilin á hilluna um skeið.
„Ég á gullfallega litla stelpu og ég tók
ákvörðun þegar hún fæddist að ég
ætlaði að helga mig allan að uppeldi
hennar. Ég setti þetta þá svolítið
í hendurnar á fólki sem ég treysti
fyrir því að halda þessu gangandi á
meðan en það fór einhvern veginn
úr því að vera skipulögð klúbbstarfsemi yfir í nokkra vini sem vildu bara
spila saman. Þar með voru þessar
forsendur sem ég hafði sett til þess
að byrja með farnar út um gluggann,“
segir Eyþór.
Nú ert þú að sjá um Spilahópinn
Uppspuna, hvernig varð hann til?
„Í kringum 2018–2019 hafði barnasálfræðingur samband við Reykjanesbæ vegna þess að hann hafði
verið að lesa sig til um hjálpsemi
spunaspila við ýmsum félagslegum
vandamálum ungmenna. Hann vildi
því að það yrði komið upp slíkri
starfsemi á ný fyrir börn og ungmenni í bænum og var haft samband
við mig og mér þá boðin staða hjá
bænum til þess að sjá um það. Svo
það var nákvæmlega það sem ég, og
nokkrir vel valdir aðilar, gerðum og
hægt og rólega fór boltinn aftur að
rúlla. Á einhverjum tímapunkti var
svo fundið nýtt nafn en hópurinn
heitir Spilahópurinn Uppspuni. Það
eru einhvern veginn allir alls konar
í þessum hóp og það er bara gaman.
Ég er náttúrlega búinn að fullorðnast
síðan ég byrjaði fyrst með Ými og ég
sá strax að þarna voru einstaklingar
sem höfðu mikinn áhuga en það
vantaði aga og ákveðinn ramma utan
um það hvað var verið að gera, bara
rétt eins og í öðru tómstundastarfi.“
Fyrir þá sem ekki vita, hvernig
virkar spunaspilið Dungeons and
Dragons?
„Regla númer eitt í spunaspilunum
hjá okkur er að allir eiga að skemmta
sér og það á við stjórnandann líka.
Í DnD [Dungeons and Dragons] er
stjórnandinn kallaður Dungeon
Master, ég kýs að kalla þetta bara
spunastjórnanda. Hann er sá sem

Þetta fólk
er sjaldan í
íþróttum og á
kannski ekki auðvelt með
samskipti og félagslega
þáttinn. Það var enginn
sem bauð upp á eitthvað
slíkt hérna svo ég ákvað
að ég myndi taka af
skarið ...
að heldur utan um heiminn og það
sem er að gerast í honum. Leikmenn
sjá síðan um framgang sögunnar og
að búa til allt í kringum hana. Þegar
kemur að spunaspilum þá skiptir
engu máli hvernig sagan fer, hvort
að hetjurnar vinni eða deyi eða eitthvað svoleiðis, það eina sem skiptir
máli er hversu lengi fólk er að tala
um söguna eftir á. Það segir allt um
það hversu vel spilið gekk.“
Hvað gefur þetta þér persónulega?
„Ég hef alltaf haft gaman af því að
spila spunaspil. Ég hef viljandi gert
það í þessu að prófa eitthvað nýtt,
spila með nýju fólki og nýjum stjórnendum af því mér finnst það þroskandi og það kemur manni út fyrir
þægindarammann.“
Hvaða skilaboð hefur þú til þeirra
sem langar að byrja að spila spunaspil?
„Það getur verið svolítið erfitt að
byrja en það er ýmislegt sem hægt
er að gera í dag. Ég mæli ekki mikið
með að fara í Nexus eða slíkar búðir
og kaupa einhvern leiðarvísi og
reyna að læra reglurnar þannig. Það
er allan daginn auðveldara að finna
sér eitthvað fólk sem veit hvað það
er að gera, setjast niður með þeim
og fylgjast með þeim. Við í Spilahópnum Uppspuna erum með starfsemi í 88 Húsinu á miðvikudögum
klukkan 17 og það er alltaf opið fyrir
nýtt fólk hjá okkur, hver sem er má
slást með í för og við reynum að vera
byrjendavæn. Fyrir þá sem ekki eru
á Suðurnesjum mæli ég með að kíkja
á Facebook-síðu og heimasíðu Hlutkesti og „Roleplayers á Íslandi" á
Facebook.“
Thelma Hrund Hermannsdóttir
thelma@vf.is
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Kona mánaðarins í FKA Suðurnes:

FKA kona mánaðarins

Nálægð við allt og
alla er stór kostur

Markmið með verkefninu
„Kona mánaðarins í FKA
Suðurnes“ er að vekja athygli
á FKA konum í atvinnulífinu á
Suðurnesjum, fyrirtækjunum
þeirra eða verkefnunum sem
þær sinna og sýna hversu
megnugar og magnaðar þær
eru.
Nafn: Anna Birgitta Geirfinnsdóttir
Aldur: 52 ára.
Menntun: Viðurkenndur
stjórnarmaður frá Akademias, löggiltur endurskoðandi, viðskiptafræðingur frá
HÍ með Cand Ocen gráðu.

– segir Anna Birgitta Geirfinnsdóttir

Anna Birgitta Geirfinnsdóttir er kona mánaðarins í Félagi kvenna í atvinnulífinu á Suðurnesjum, FKA
Suðurnes. Hún er löggiltur endurskoðandi og starfaði hjá Deloitte ehf. og forvera þess í rúm 30 ár en
hætti fyrir ári síðan. Hún var eigandi og forstöðumaður útibús Deloitte í Reykjanesbæ frá árinu 2006.
„Kalla mig nú giggara og ráðgjafa ásamt því að vera stjórnar- og nefndarmaður hjá ýmsum fyrirtækjum og stofnunum.“
Hver eru helstu verkefnin?
Helstu verkefnin mín undanfarna
mánuði felast í því að vera stjórnarmaður hjá nokkrum flottum fyrirtækjum á Suðurnesjum og formaður
endurskoðunarnefndar hjá öflugum
félögum og lífeyrissjóðum á Íslandi
sem flokkast sem einingar tengdar
almannahagsmunum og ber því að
vera með slíka nefnd. Einnig er ég
nefndarmaður hjá Reikningsskilaráði
ríkisins og verkefnastjóri hjá Endurskoðendaráði. Ég er samhliða að
sinna ýmsum ráðgjafa verkefnum.
Er eitthvað sem gerir verkefnið eða
fyrirtækið einstakt, forvitnilegt?
Í störfum mínum sem endurskoðandi fannst mér skemmtilegast að
vinna með fjölbreyttum og ólíkum
viðskiptavinum og aðstoða þá við að
leysa ýmis verkefni og útbúa ýmsar
skýrslur fyrir þá. Ég er sama sinnis í
dag en nú starfa ég með fyrirtækjum
í ýmsum atvinnugreinum og er að
kynnast þeirra rekstri og stjórnendum þeirra og hef virkilega gaman
af því.
Hvað tók við eftir að þú seldir í
Deloitte?
Þegar ég tók þessa stóru ákvörðun
að selja eignarhlut minn hjá Deloitte
og sigla á ný mið 51 árs gömul þá
var fyrsta verkefnið að taka nokkra
mánuði í frí, læra að spila golf og

finna fleiri áhugamál, en vinnan og
fjölskyldan voru mitt eina áhugamál
síðastliðin 20 ár. Þetta fyrsta ár
hefur einkennst af því að njóta,
skíða, læra að spila golf, ferðast,
sinna félagsstörfum og handavinnu
auk þeirra verkefna sem að framan
eru talin. Ég hlakka til framtíðarinnar og að takast á við ný og spennandi verkefni.
Hvað hefur þú búið lengi á Suðurnesjum?
Ég fæddist í Keflavík og hef alla tíð
búið þar fyrir utan tvö seinni árin
mín í háskóla, þá bjó ég í borginni.
Það var ótrúlega dýrmætur tími en
þá fór ég að taka þátt í félagslífinu
og kynntist hóp af stelpum sem eru
mér mjög dýrmætar vinkonur en við
erum í saumaklúbb og köllum okkur
Blúndurnar. Ég hvet alltaf ungmenni
í kringum mig að prófa að flytja í
bæinn á námsárunum því að í mínu
tilviki var eins og ég hefði skipt um
skóla, því seinni tvö árin voru miklu
skemmtilegri, meðal annars vegna
þess að maður var virkari í félagslífinu. Eftir nám flutti ég aftur í
Reykjanesbæ og hélt áfram að vinna
hjá útibúi Deloitte í Reykjanesbæ.
Maðurinn minn heitir Ívar Valbergsson og eigum við tvö börn,
Finn Guðberg Ívarsson, 17 ára og
Guðbjörgu Sofie Ívarsdóttur 14 ára.

Hverjir eru kostir þess að búa á
Suðurnesjum?
Mér finnst helstu kostirnir vera
þægileg stærð af sveitarfélagi, nálægð við allt og alla, lítið umferð og
ekki síður nálægð við höfuðborgarsvæðið. Ég hef í gegnum tíðina verið
að sækja fundi, námskeið, ráðstefnur
auk ýmislegt tengt börnunum í
borgina og farið mörgum sinnum í
viku í bæinn og stundum 2 sinnum
á dag og finnst bara ekkert mál að
keyra. Hinsvegar er maður oft feginn
að búa í Reykjanesbæ og vera laus
dagsdaglega við traffíkina sem er á
höfuðborgarsvæðinu.
Hvernig líst þér á nýja félagið FKA
Suðurnes?
Mér líst mjög vel á FKA Suðurnes
og þær flottu konur sem stóðu að
stofnun deildarinnar. Það er ótrúlega
mikil gróska í atvinnulífinu á Suðurnesjum og gaman að sjá kraftinn sem

býr í Suðurnesjakonum. Hlakka til
komandi vetrar og frekari samskipta
við FKA konur og ekki síður að fá
tækifæri til að heimsækja margar
þeirra og sjá hvað þær eru að gera.
Hvað varð til þess að þú skráðir þig
í FKA?
Ég var búin að vera skráð í FKA í
nokkur ár þegar ég hætti hjá Deloitte
en hafði lítið sem ekkert tekið þátt í
starfinu sökum anna. Ég tók þá meðvituðu ákvörðun þegar ég hætti hjá
þessu öfluga félagi Deloitte, að taka
þátt í starfi FKA og kynnast fleiri
öflugum konum, og þeirra störfum,
og sé ekki eftir því. Búið að vera
ótrúlega gaman og gefandi að vera
virk FKA kona.
Hvað finnst þér FKA gera fyrir þig?
Mér finnst FKA hafa tekið vel á
móti mér og ég hef kynnst mörgum
nýjum konum og einnig kynnst betur

öðrum sem ég þekkti eða kannaðist
við og hefur það verið mjög gefandi.
Ég tók þátt í golfferð FKA til Ítalíu
í maí sl. og áttum við stórkostlega
viku í Chervo Golf Hotel & Resort
en ég ásamt nokkrum öðrum konum
vorum í byrjendahóp og fórum í golfskóla, en Karen Sævarsdóttir PGA
golfkennari og Suðurnesjakona var
kennarinn okkar. Formaður golfnefndar FKA er Helga Steinþórsdótir sem er líka Suðurnesjakona.
Í hópnum voru um 50 FKA konur
og þetta var stórkostleg ferð og ég
á alveg örugglega eftir að taka þátt í
fleiri ferðum með FKA í framtíðinni.
Heilræði/ráð til kvenna á Suðurnesjum?
Verum óhræddar að sýna hversu
megnugar og magnaðar við erum og
tökumst á við nýjar áskoranir með
bros á vör.

Ný stjórn FKA Suðurnes: F.v.: Þuríður H. Aradóttir Braun, Guðný Birna Guðmundsdóttir, Snjólaug Jakobsdóttir, Gunnhildur
Pétursdóttir, Fida Abu Libdeh Eydís Mary Jónsdóttir, Sigurbjörg Gunnarsdóttir og Unnur Svava Sverrisdóttir.

Fundur fulltrúaráðs Festu lífeyrissjóðs

Anna Birgitta á
golfvellinum í sumar.

Ný stjórn kosin á aðalfundi FKA
Ný stjórn var kosin á aðalfundi hjá FKA Suðurnesjum sem var haldinn í
bíósal Duus húsa 7. september sl. Guðný Birna Guðmundsdóttir var formaður
fyrsta ár félagsins en lætur nú af embætti. Fida Abu Libdeh var kosinn formaður á fyrsta stjórnarfundi en með henni í nýrri stjórn eru:
Þuríður H. Aradóttir Braun, Guðný Birna Guðmundsdóttir, Snjólaug Jakobsdóttir, Gunnhildur Pétursdóttir, Eydís Mary Jónsdóttir, Sigurbjörg Gunnarsdóttir og Unnur Svava Sverrisdóttir.
„Föstudaginn 26. nóvember 2021 tóku rúmlega áttatíu konur þátt í sögulegum stofnfundi þegar deildin var stofnuð. Þann dag skrifuðu konur sig
inn í söguna, konur sem vildu ræða tækifærin á Suðurnesjum s.s. orkumál,
nýsköpun og tækifærin almennt en síðast en ekki síst að gefa sér dagskrárvaldið á svæðinu og samfélaginu öllu,“ segir í tilkynningu frá Félagi kvenna
á Suðurnesjum.
Frá aðalfundi
FKA Suðurnes.

Í samræmi við gr. 5.4 í samþykktum Festu lífeyrissjóðs, boðar
stjórn lífeyrissjóðsins til fundar í fulltrúaráði sjóðsins mánudaginn
26. september n.k. á Grand Hótel, Sigtúni 28, 105 Reykjavík.
Fundarstörf hefjast kl. 17:00. Fundurinn er opinn öllum sjóðfélögum.
Dagskrá fundarins:
1. Setning fundar
2. Kynning á afkomu Festu lífeyrissjóðs m.v. 30.06.2022
3. Kynning á framvindu og fylgni við fjárfestingarstefnu sjóðsins
4. Önnur mál
Stjórn Festu lífeyrissjóðs

Aukaársfundur 2022
Aukaársfundur Festu lífeyrissjóðs 2022 verður haldinn mánudaginn
26. september n.k. á Grand Hótel, Sigtúni 28, 105 Reykjavík.
Fundarstörf hefjast kl. 17:30. Fundurinn er opinn öllum sjóðfélögum.
Dagskrá fundarins
1. Samþykktabreytingar
2. Önnur mál
Stjórn Festu lífeyrissjóðs
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„Við værum ekki hér inni ef ég
hefði ekki tekið af skarið,“ sagði
Jónatan Jóhann Stefánsson
þegar hann tók á móti Katrínu
Jakobsdóttur, forsætisráðherra
og formanni Vinstri hreyfingarinnar grænt framboð, á hjúkrunarheimilinu Víðihlíð í Grindavík
í síðustu viku. Vísaði Jónatan
þar til þess þegar ákveðið var
að stofna VG og hann hefði orðið
stofnfélagi númer eitt ef hann
hefði ekki þurft að fara í bakarí
og kaupa vínarbrauð og í bókabúð
til að kaupa stílabók sem nota
átti til að rita stofnfundargerð
hreyfingarinnar.
Á herbergi Jónatans í Víðihlíð í
Grindavík. Ásmundur Friðriksson,
Katrín Jakobsdóttir, Jónatan Jóhann
Stefánsson og Margeir Elentínusson.

Hilmar Bragi Bárðarson
hilmar@vf.is

Óvænt heimsókn
Katrínar til Jónatans
Katrín mætti í lopapeysunni góðu og Tani klæddist sinni
Katrín hefur verið dugleg að heilsa
upp á Jónatan eða Tana á ferðum
sínum Suður með sjó. Þetta er þó
í fyrsta skipti sem hún heimsækir
kappann á hjúkrunarheimilið í
Grindavík, þangað sem Jónatan
er nýlega fluttur. Hann bjó í Miðhúsum í Sandgerði þegar Katrín
tók síðast hús á honum. Þar var
Tani með myndarlegt sjóminjasafn
á heimili sínu og Katrín sagði að
skrifstofur VG minni oft á útibú frá
Sjóminjasafni Íslands en Tani hafi í
gegnum árin verið duglegur að gefa
ýmsar sjóminjar á skrifstofurnar.
„Það blikkar á okkur viti þegar við
fundum á skrifstofunni,“ segir Katrín

og hlær. Katrín gerði sér ferð til að
heimsækja Tana og fyrst hún var
komin til Grindavíkur falaðist hún
eftir fundi við bæjarstjóra og bæjarstjórn Grindavíkur en sagt er frá
þeim fundi á öðrum stað í blaðinu.
Fyrir fundinn með Tana heilsaði
Katrínu einnig upp á eldri borgara í
Grindavík í Víðihlíð og fór vel á með
þeim.
Tani er hreinn og beinn og kann
vel að meta vináttu sína við forsætisráðherra. Hann gaf henni lopapeysu
merkta VG sumarið 2020, sem afhent var með viðhöfn í forsætisráðuneytinu og greint hefur verið
frá í Víkurfréttum. Myndskeið frá því

Katrín Jakobsdóttir, forsætisráðherra, og Jónatan Jóhann
Stefánsson, fv. vélstjóri og leigubílstjóri. VF-mynd: Hilmar Bragi

má sjá í rafrænni útgáfu Víkurfrétta.
Katrín mætti í lopapeysunni til fundarins við Tana og svo skemmtilega
vildi til að Tani klæddist sinni. Það
var alls ekki skipulagt, enda hafði
heimsókn Katrínar til Tana verið
haldið sem háleynilegum viðburði.
Margeir Elentínusson var í heimsókn
hjá Tana þegar forsætisráðherra
kom í heimsókn en Margeir sá um
að skutla Tana til ráðherra sumarið
2020 þegar peysan var afhent formlega. Ásmundur Friðriksson fylgdi
Katrínu til Tana en Ásmundur og
Margeir eru miklir félagar Tana og
heimsækja hann reglulega og fara
með í ferðir um Suðurnes, þar sem

Frá heimsókn Jónatans í forsætisráðuneytið sumarið 2020.
VF-mynd: Páll Orri Pálsson

komið er við í bakaríinu og til fundar
við mæta menn og konur.
Ástæðan fyrir óvæntu peysugjöfinni á sínum tíma er skemmtileg
en þegar Katrín mætti með félögum
sínum í Vinstri grænum í heimsókn
til Suðurnesja rétt fyrir COVID-19
hreyfst hún af rauðri lopapeysu
vinar síns á fundi hennar á Hótel
Keflavík. Jónatan tók hana á orðinu
og fékk saumakonuna Kristínu Kristjánsdóttur í Sandgerði til að prjóna
peysu á Katrínu. Svo þegar hún var
tilbúin var pantaður tími hjá forsætisráðherra sem sagðist taka glöð
á móti vini sínum. „Ég fór bara strax
að huga að því að láta prjóna á hana
svona peysu,“ sagði Jónatan þegar
hann afhenti peysuna en hann var
spenntur að vita hvort hún passaði
ekki á Katrínu.
Jónatan trúir Katrínu einnig fyrir
ýmsum málum og upplýsti forsætisráðherrann um hvað þurfi að

gera þegar kallið kemur, en Jónatan
glímir við heilsubrest. Hann er stálminnugur og bílnúmer, bátanöfn og
jafnvel vélarhljóð eru hans sérgrein.
Þá man Tani dagsetningar ýmissa
viðburða. Tani sagði í heimsókn
Katrínar forsætisráðherra til sín að
það væri ekki spennandi hlutskipti
að muna ekkert stundinni lengur.
Hann afhenti Katrínu því myndir og
upplýsingar sem hann vildi að yrðu
í útfaraskránni sinni þegar kallið
kæmi.
Það er annars að frétta af gestagangi hjá Tana að daginn áður en
Katrín heimsótti hann hafði Steingrímur Jóhann Sigfússon einnig
heimsótt sinn mann.
Fjallað verður um heimsókn
Katrínar til Jónatans og bæjaryfirvalda í Grindavík í Suðurnesjamagasíni vikunnar sem
sýnt verður á Hringbraut og vf.is
á fimmtudagskvöld kl. 19:30.

Katrín ræddi einnig við eldri borgara í
Víðihlíð í heimsókn sinni til Grindavíkur.
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Stærsta opnun ísbúðar Huppu frá upphafi
Ísbúðin Huppa opnaði í Reykjanesbæ 2. september síðastliðinn og
var opnunin sú stærsta frá upphafi. Ísþyrstir íbúar Reykjanesbæjar
hafa flykkst að búðinni til að fá að bragða á ísnum og er nánast
undantekningarlaust röð út að dyrum.
Ísbúð Huppu opnaði fyrst á Selfossi
árið 2013 en ísbúðin hefur notið
mikilla vinsælda og má nú finna
Huppu víða um landið en búðin í
Reykjanesbæ er sú áttunda í röðinni.
„Huppu líður mjög vel í Reykjanesbæ
og er komin til að vera,“ segir Telma
Finnsdóttir, markaðsstjóri Ísbúðar
Huppu.
„Það hefur verið mikil eftirspurn
eftir Huppu frá íbúum Reykjanes-

bæjar síðustu ár og við höfum fundið
það í gegnum tíðina. Það var einhvern tíman gerður undirskriftalisti
þar sem var verið að hvetja til þess
að Huppa myndi koma til Reykjanesbæjar,“ segir Telma og bætir
við: „Það er ótrúlega gaman að vera
loksins komin og við finnum að það
er mikill meðbyr.“ Vegna mikillar
eftirspurnar hafði Ísbúð Huppu
verið með augun opin fyrir húsnæði

á góðum stað í bænum í svolítinn
tíma. „Við höfum lengi verið spennt
fyrir Reykjanesbæ og þegar okkur
bauðst húsnæði við Hafnargötu 90
þá var ekki annað hægt en að slá til,“
segir Telma.

Stærsta opnun frá upphafi
Ísinn virðist þó ekki vera það eina
sem er eftirsóknarvert hjá Huppu
en alls mættu 80 í atvinnuviðtal á
opnum viðtalsdegi sem var þriðjudaginn 26. júlí. „Allir sem hafa verið
að vinna með okkur í opnuninni,
hvort sem það eru smiðir eða rafvirkjar eða aðrir, þetta er allt svo
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Við höfum verið heppin með
veðurfar nú í september. Fallegir
dagar og stilltir morgnar. Einar
Guðberg Gunnarsson tók þessar
dulúðugu myndir frá Pósthússtræti
í síðustu viku. Þokuslæða lagðist
yfir Reykjanesbæ snemma
morguns en um leið og sólin
lét sjá sig hörfaði þokan.

skemmtilegt fólk og allir svo jákvæðir og spenntir. Það hefur gert
undirbúninginn ótrúlega skemmtilegan,“ segir Telma. Ísbúðin opnaði
2. september og hefur starfsfólk haft
í nógu að snúast en mörg hundruð
lítrar af ís seldust yfir helgina. „Við
opnuðum á föstudeginum á Ljósanótt og það var brjálað að gera en
þetta gekk ótrúlega vel. Þetta er
stærsta opnun hjá okkur frá upphafi.
Ég er ekki með tölur yfir það hvað
við seldum mikið af ís en þetta eru
alla vega mörg hundruð lítrar.“
Telma segir að það hafi þurft að
fá auka við starfsfólk alla daga frá
opnun: „Ég held það hafi klárlega

verið vöntun á einhverju svona á
svæðinu. Svo er búið að vera bongóblíða dag eftir dag og því er búið að
vera brjálað að gera alveg síðan við
opnuðum. Nýja starfsfólkið er búið
að vera mjög duglegt. Við erum búin
að þurfa að hringja út meira starfsfólk næstum alla dagana.“ Ísbúð
Huppu þakkar fyrir góð viðbrögð og
móttökur bæjarbúa. Ef íbúar halda
áfram að vera duglegir að fá sér ís,
og ef marka má orð Telmu, er Huppa
„komin til að vera“.

Thelma Hrund Hermannsdóttir
thelma@vf.is
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Metnaðarfullur
keppnismaður

Getum öll
ef okkur la
„Get ekki lifað án körfuboltans,
er leiðinleg þegar ég er svöng
og bangsinn er góður félagsskapur,“ segir Ásdís Lilja aðspurð hvað hún myndi taka
með sér á eyðieyju. Ásdís æfir
körfubolta og fótbolta og hefur
gaman af því að vera með
vinum sínum.

FS-ingur vikunnar

Nafn: Sveinn Andri Sigurpálsson
Aldur: 18 ára
Námsbraut: Fjölgreinabraut
Áhugamál: Líkamsrækt, golf og fótbolti
Sveinn Andri er mikill keppnismaður með mikinn metnað. Hann
hefur gaman af líkamsrækt og spilar golf og fótbolta. Aðspurður
hver stefnan sé fyrir framtíðina segist Sveinn ætla í atvinnuflugnám og vonast eftir starfi í flugheiminum í framhaldi af því.
Hvers vegna ákvaðst þú að fara í FS?
„Stutt að fara þar sem ég bý í Njarðvík.“
Hvers saknar þú mest við grunnskóla?
„Ég sakna þess hvað það var lítið álag og minni
pressa á manni.“
Hver er helsti kosturinn við FS?
„Hvað skólinn býður upp á marga námsmöguleika og fjölbreytni.“
Hvað finnst þér um félagslífið í skólanum?
„Mér finnst félagslífið í FS bara gott.“
Hvaða FS-ingur er líklegur til að verða frægur
og hvers vegna? „Ásgeir Orri sem atvinnumarkmaður í fótbolta.“

Hvert er skemmtilegasta fagið?
„Ég myndi segja að íþróttir sé
skemmtilegasta fagið í skólanum
og örugglega textíl því mér finnst
mjög áhugavert að búa til fatnað.“

Hvað er heitt og
hvað er kalt þessa
stundina?
„Ætli nýr Nocco
sé ekki heitt í dag.
Þröngar gallabuxur er
mjög kalt.“

Hver í skólanum þínum er líklegur
til að verða frægur og hvers vegna?
„Úff, veit ekki hver er líklegastur til
þess að verða frægur, við getum öll
orðið fræg ef okkur langar.“

Hvert er uppáhaldslagið þitt? „Uppáhaldslagið mitt er
Runaway með Kanye
West.“
Hver er þinn helsti kostur? „Ég myndi segja að
metnaður sé mesti kosturinn við mig“

Hver er fyndnastur í skólanum?
„Bogi Ragnarsson.“

Hvaða forrit eru mest notuð í símanum þínum?
„TikTok er mest notaða forritið í símanum
mínum.“

Hvað hræðist þú mest? „Ég hélt ég myndi deyja
í rússíbana um daginn, þannig ætli það sé ekki
svarið.“

Hver er stefnan fyrir framtíðina?
„Ég stefni á atvinnuflugnám haustið 2023 og fæ
vonandi starf í framhaldi af því.“

Hver er þinn stærsti draumur?
„Sjá Manchester United verða deildarmeistara.“
Ef þú ættir að lýsa sjálfum þér í einu orði hvaða
orð væri það og af hverju?
„Keppnismaður þar sem ég elska alla keppni og
er mjög tapsár.“

Skemmtilegasta saga úr skólanum:
„Það var mjög gaman þegar ég var
í 8. bekk og við unnum unglingastigið í Holtasprettinum.“
Hver er fyndnastur í skólanum?
„Örugglega Ásdís Elva vinkona mín.“
Hvert er uppáhaldslagið þitt?
„Ég á eiginlega engin uppáhaldslög
það fer bara eftir hvernig stuði ég er
í eða hvað ég er að fara að gera.“

Thelma Hrund Hermannsdóttir
thelma@vf.is

HVERNIG VAR Í SKÓLANUM 1970–1990?
Það breytist margt á hálfri öld. Árið
1974 voru þrjár barnadeildir og tvær
unglingadeildir í skólanum, ellefu til
tólf ára og unglingadeildir fyrir hádegi en sjö til tíu ára eftir hádegi.
Það ár var skólatími unglingadeilda
lengdur úr 7½ mánuði í átta. Þá voru
aðeins þrjár kennslustofur og skólinn
var tvísetinn fram að aldamótum.
Við skólasetningu 1976 sagði
Hreinn Ásgrímsson, skólastjóri,
okkur lifa á öld hraðra breytinga. Árlega eru teknar upp nýjungar, nýjar
kennslubækur, nýjar aðferðir við
kennslu. Próf sem skipað hafa háan
sess í skólastarfi okkar eru óðum að
tapa tölunni. Barnapróf hefur verið
fellt niður, gagnfræðapróf verður
tekið í síðasta skipti næsta vor, unglingapróf eiga örfá ár eftir ólifuð og í
staðinn er gert ráð fyrir einu grunnskólaprófi að loknum 9. bekk (síðar
10. bekk).
Árið 1978 var sex ára deild starfrækt í fyrsta sinn, var hún til húsa
í leikskólanum Sólvöllum í Vogum,
þar sem nú Lionsheimilið. Fyrstu
tvo áratugina var viðveran stutt,
t.d. árið 1980 kl. 11–12:30 fjóra daga
vikunnar.
Haldin var vinnuvika nemenda
í mars 1982. Verkefnið var sveitarfélagið okkar, fiskiskip, fjörulíf
og sjávarlíf. Vel heppnuð, fjölsótt
sýning. Bryndís Schram kom frá
sjónvarpinu og gerði flottan þátt
um Voga sem sýndur var í Stundinni
okkar.
Árið 1973 voru nemendur um
50 talsins en 1980 voru þeir 100,
hafði fjöldinn tvöfaldast á sjö árum!
Haustið 1985 hafði efsti bekkurinn
bæst við og varð nemendafjöldinn
þá 150, nánast sama tala og nú, árið
2022! Frjósemin hefur sannarlega

minnkað. Um aldamótin var fjöldi
nemenda um 130 en komst hæst yfir
200 áratug síðar.
Kringum 1980 var bryddað upp á
ýmsum nýjungum; leikhúsferðum,
diskótekum, íþróttamótum, málfundi þar sem nemendur stýrðu
og héldu framsöguræður (vísir að
skólaþingum sem haldin voru á
öðrum áratug tuttugustu aldar),
skákmót, árlegar skíðaferðir í Bláfjöll, íþróttamót, opnar starfsvikur
og Litlu jólin, sem voru eins konar
árshátið.
Stofnað var foreldra- og kennarafélag haustið 1984 og gegndi Herdís
Herjólfsdóttir þar formennsku. Þátttaka var dræm til að byrja með en
skánaði. Farið var að halda opnar
vikur þar sem foreldrar máttu mæta
og fylgjast með námi barna sinna.
Skólastjórnendur á Suðurnesjum
höfðu stofnað félagið Skósuð, til að
bera saman bækur sínar og skipuleggja sameiginleg verkefni og við-

burði, m.a. sameiginlega fundi og
námskeið kennara.
Stofnað var kennararáð 1984 sem
fjórir kennarar og skólastjóri sátu.
Var fyrsta mál þess að semja reglur
fyrir ástundun og hegðun nemenda
í 4. til 9. bekk, m.a. hegðunareinkunn
nemenda. Ráðið hélt reglulega fundi
fyrstu árin en síðar stopult, ef marka
má fundargerðir. Kennarafundir
voru haldnir mánaðarlega eða oftar,
þar sem fjölmörg praktísk mál voru
tekin fyrir og færð til bókar. Skólasálfræðingur kom reglulega í skólann
til ráðgjafar. Haldið var fjölsótt uppeldismálaþing í skólanum 17. október
1987.
Árið 1990 voru um 140 nemendur í tíu bekkjardeildum í húsi
sem hannað fyrir 60–70 nemendur,
með sex almennum skólastofum
auk lausrar smíðastofu úti. Kennarar voru ellefu talsins, skólastjóri
Bergsveinn Auðunsson. Staða
yfirkennara (aðstoðarskólastjóra)
var stofnuð 1988 og Jón Ingi Bald-

34. 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.
vinsson gegndi þeirri stöðu í 23 ár
og útskrifaði m.a. 10. bekkinga við
skólaslit. Nýr formaður skólanefndar
var Hreiðar Guðmundsson og formaður foreldra- og kennarafélags
Hildur Runólfsdóttir. Engar sérstofur voru í skólanum, nema laus
smíðastofa á skólalóð. Aðstaða til
að kenna heimilisfræði og kenna á
tölvur var í undirbúingi. Íþróttir og
sund var kennt í Njarðvík og Glaðheimar nýttir fyrir stærstu samkomur.
Hreinn Ásgrímsson lét af skólastjórn 1985, eftir þrettán ára farsælt starf. Hann hafði tekið ársorlof
1980–1981 og kenndi þá í Grindavík.
Hreinn veiktist og lést ári eftir að
hann lét af störfum, tæplega fertugur
að aldri.
Í tímaritinu Faxa, 1989 og 1990,
er myndum skreyttur greinaflokkur
um skóla á Suðurnesjum en 1990
er ítarlega fjallað um sögu og starf
skólans í Vogum, byggt á lokaritgerð
kennaranemanna Eyjólfs R. Bragasonar, Magnúsar M. Jónssonar og
Steinarrs Þórs Þórðarsonar. Þar er
líka hugleiðing Bergsveins Auðunssonar, sem var skólastjóri 1986–1995.

Þar álítur hann að til þess að hægt sé
að tala um góðan skóla þurfi þetta
þrennt:
1) Hæfir, vel menntaðir kennarar,
sem vel er búið að.
2) Hentugt, hlýlegt og vel búið húsnæði og leikvellir, sem verka
örvandi á vellíðan og skapandi
hugsun nemenda og kennara.
3) Ánægðir og námfúsir nemendur,
sem búa við félagslega jákvætt og
örvandi umhverfi, bæði í skóla og
utan hans.
Bergsveinn telur Stephan G. Stephansson orða vel kjarna heillavænlegrar menntastefnu í þessari vísu:
Þitt er menntað afl og önd
eigirðu fram ad bjóða,
hvassan skilning, haga hönd,
hjartað sanna og góða.
Myndin er af árgangi 1969. Í fremstu
röð er m.a. þáverandi skólastjóri,
Hreinn Ásgrímsson, og núverandi
skólastjóri, Hilmar Egill Sveinbjörnsson. Ljósmyndari Eyjólfur
Guðmundsson.

Heimildir: M.a. grein Bergsveins Auðunssonar í Faxa 1990. Handskrifaðar skólasetningar- og skólaslitaræður Hreins Ásgrímssonar. Fundargerðir kennararáðs og kennarafunda. Viðtöl við samferðarfólk.
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orðið fræg
angar
Ungmenni vikunnar

Hver er uppáhaldsmaturinn þinn?
„Uppáhaldsmaturinn minn er píta.“
Hver er uppáhaldsbíómyndin þín?
„Horfi mjög lítið a sjónvarp en ég
elska myndina Home Alone.“
Hvaða þrjá hluti myndir þú taka með
þér á eyðieyju og hvers vegna?
„Ég myndi örugglega taka körfubolta, bangsann minn og nóg af
mat. Get ekki lifað án körfuboltans,
er leiðinleg þegar ég er svöng og
bangsinn er góður félagsskapur.“
Hver er þinn helsti kostur? „Helsti
kosturinn minn er örugglega að ég
gefst aldrei upp og reyni alltaf að
gera mitt besta sama hvað.“

Ef þú gætir valið þér einn ofurkraft
til að vera með restina af ævinni,
hvað myndir þú velja?
„Ef ég væri með ofurkraft myndi ég
örugglega vilja geta flogið svo ég
gæti troðið í körfu.“
Hvaða eiginleiki finnst þér bestur
í fari fólks? „Mér finnst besti eiginleiki hjá fólki vera traust og hreinskilni.“
Hvað langar þig að gera eftir
grunnskóla? Eftir grunnskóla
langar mig að fara annaðhvort til
Danmerkur í skóla með vinkonu
minni eða eitthvert til útlanda að
spila körfu.“
Ef þú ættir að lýsa sjálfum þér í
einu orði hvaða orð væri það?
„Ég myndi örugglega lýsa mér sem
háværri manneskju.“

Söngglaðar konur velkomnar í kórinn
Kvennakór Suðurnesja er að hefja
nýtt starfsár og það er ýmislegt
skemmtilegt framundan. Æfingar á
frábæru prógrammi fyrir vortónleika
2023 eru að hefjast og heldur kórinn
opna æfingu í KK-salnum miðvikudagskvöldið 14. september þar sem
starfið verður kynnt, nýjar konur
boðnar velkomnar og að lokum
verður boðið upp á veitingar. Þetta
er góður vettvangur fyrir konur
sem langar að upplifa og læra meira
í söng með frábærum stjórnanda og
skemmtilegum hóp.
Síðustu ár hafa verið mjög krefjandi fyrir kórastarfsemi eins og
annað í þjóðfélaginu vegna heimsfaraldursins. Kvennakór Suðurnesja
tókst, þrátt fyrir samkomutakmarkanir og aðrar áskoranir, að halda
starfseminni gangandi og halda ferna
glæsilega tónleika. Haustið 2021 hélt
kórinn tvenna Bíótónleika þar sem
flutt voru vinsæl lög úr kvikmyndum

og síðastliðið vor voru haldnir
tvennir tónleikar undir yfirskriftinni
Demantar en þar flutti kórinn söngdemanta frá hverjum áratug frá 1940
til dagsins í dag.
Eins og áður sagði verður kórinn
með frábært prógram í vetur. Kórinn
verður 55 ára á næsta ári og af því
tilefni lítum við yfir farinn veg
og verður u.þ.b. helmingur prógrammsins lög sem hafa verið útsett sérstaklega fyrir kórinn, m.a.
fyrir 50 ára afmælistónleika kórsins.
Hinn helmingurinn eru síðan lög sem
tengjast árinu 1968 þegar kórinn var
stofnaður, annað hvort voru vinsæl á
því ári eða flutt af tónlistarfólki sem
fæddist þetta ár. Einnig mun kórinn
taka þátt í landsmóti íslenskra
kvennakóra sem verður haldið í
Reykjavík í maí þar sem nokkur
hundruð kórkonur koma saman til
að syngja og skemmta sér. Meðal
annars munu kórarnir syngja í tón-

Það var sérstaða að fá að alast upp í Keflavík
Jóhanna Björk Sigurbjörnsdóttir,
situr í meirihluta fyrir Samfylkinguna og fyrrum nefndarmaður í fræðsluráði Reykjanesbæjar 2016–2022.
Ég var 38 ára þegar herinn pakkaði
saman og fór. Margir veltu fyrir sér
þeirri sérstöðu sem það var að alast
upp í Keflavík við alþjóðaflugvöll og
með nágranna úr ameríska hernum.
Það var spennandi að komast upp á
völl, fá kúlet, M&M og ég tala nú ekki
um ef maður komst á Wendy’s. Ég
upplifði og var oft og iðulega spurð
hvernig væri að eiga heima svona
nálægt herstöð. Ég þekkti ekkert
annað og fannst þetta oft skrítin
spurning, því þegar ég fyrst man
eftir mér bjuggu við í Njarðvík með
ameríska kennara af vellinum sem
íbúa á neðri hæðinni í sama húsi og
ég bjó.
Það var skellur sem kom á samfélagið hér í Reykjanesbæ árið
2006 þegar bandaríski herinn fór
frá Keflavík sem þá varð til þess að
fjöldi íbúa varð atvinnulaus. Herinn
hafði líka samið við íslenska ríkið um
að taka við eignum varnaliðsins, í
stað þess að þeir þyrftu að jafna
svæðið við jörðu og hreinsa (eins
og var í upphaflegum samning).
Mjög erfitt ástand varð þá á Suðurnesjum og mikið atvinnuleysi en á
móti kom ódýrara leiguhúsnæði inn
á markaðinn. Nýtt hverfi varð til í
Reykjanesbæ og fljótlega bættist
þá við í rekstri bæjarins tveir leikskólar og einn skóli. Það var ekki
nóg með að nýtt hverfi myndaðist
á Ásbrú heldur urðu á stuttum tíma
tvö önnur hverfi eitt í Innri-Njarðvík
og annað í brekkinni sem einu sinni
skildu að Njarðvík og bandarískt
svæði.
Það var kappsmál þáverandi
bæjarstjóra að fjölga íbúum. Sem

sett hafði upp skilti við Reykjanesbrautina þar sem tölur um fjölgun
bæjarbúa voru settar þar á. Það
var mikil uppbygging og fjölgaði
bæjarbúum hratt. Reykjanesbær
var kominn með vaxtaverki þegar
það verður bankahrun, eitthvað
sem enginn vildi trúa að gæti gerst.
Jú, 6. október 2008 kom þáverandi
forsætisráðherra Geir H. Haarde og
sagði þessi eftirminnilegu orð: „Guð
blessi Ísland.“
Annar skellur kom á Reykjanesbæ
og jú, reyndar allt landið líka. Við
vitum það að ekki er hægt að eyða
stöðugt um efni fram þegar innistæðan er ekki til, en þá var oft og
iðulega talað um „gúmmítékka.“
Frá því að þetta var hefur tala
íbúa samt næstum tvöfaldast og
Reykjanesbær orðinn fjórða stærsta
sveitarfélag á landinu. Þegar fjölgunin er eins mikil og hún hefur verið
sl. áratugi þá reynir það mjög mikið
á alla innviði og þjónustu við íbúa.
Í takt við þessa þróun er líka mikil
þörf á fagfólki, sem ekki alltaf haldast
í hendur.
Fyrir átta árum hófst ferill minn í
bæjarpólitík. Þegar leitað var til mín
um að koma í framboð, þurfti ég
ekkert að hugsa mig lengi um. Ég var
ósátt með það hvernig bærinn var
rekinn. Sem mér fannst ein óráðsía
og var þess vegna til í að hreinsa til
þó að lífið sé svo mikið skemmtilegra
þegar maður getur eytt peningunum
í eitthvað gott eða skemmtilegt.
Í staðinn hafa síðustu ár farið í að
greiða niður skuldir sjálfstæðismanna. Á þessum tíma höfðu sjálfstæðismenn líka selt allar fasteignir

Reykjanesbæjar inn í Fasteign, félag
sem átti að vera svo hagkvæmt að
halda við fasteignum og var þá reynt
að telja íbúa inn á þá hugmynd að
það væri hagkvæmara. Í dag hefur
Reykjanesbær keypt allar þessar
eignir aftur úr þrotabúi Fasteignar.
Sveitarfélagið rekur í dag sjö skóla
og ellefu leikskóla í hverfum sveitarfélagsins og bæði skólar og leikskólar
komnir á teikniborðið, því þörfin er
svo sannalega til staðar. Auðvitað
glímum við við sveppi í leikskólum
og skólum Reykjanesbæjar eins og
önnur sveitarfélög, sem má rekja
til þess að viðhald á eignum var illa
haldið við.
Reykjanesbær er mikið fjölmenningarsamfélag og eru töluð um eða
yfir 90 tungumál í Reykjanesbæ,
sem er mikil áskorun fyrir samfélagið og alla stoðþjónustu bæjarins.
Sem jafnaðarmaður tel ég það okkar
skyldu fyrir samfélagið að taka á
móti fólki sem eru að flýja heimaland
sitt af einhverri ástæði. Ég horfi hins
vegar líka á og veit að það er erfitt
og kostnaðarsamt þegar samfélag
stækkar svona hratt því skóli og leikskóli er stærsti rekstrarliður sveitarfélaganna. Bær sem hefur tekist á
við þrjár kreppur (með covid), töluð
eru um 90 tungumál. Bær sem hefur
tekið á móti fólki á flótta frá heimalandi og þegar við sögðum NEI þegar
óskað var eftir að við tækjum á móti
fleira flóttafólki, þá var ekki hlustað á
okkar NEI og tók útlendingastofnun
þá á leigu tvær blokkir á Ásbrú og
HVER ætli að þjónusti þetta fólk?
Jú, það er nefnilega Reykjanesbær,
bærinn sem er að reyna styrkja inn-

viðin í bæjarfélaginu, laga og gera við
skóla og leikskóla. Byggja einnig nýja
skóla og leikskóla og flytjum fram og
til baka einingar til að ráða við að
taka við einstaklingum sem eru að
flytja í mismunandi hverfi bæjarfélagsins.
Þegar skoðað er hversu þungur
róðurinn á sveitarfélaginu er, þá
vonast ég til að ríkið komi til móts
við sveitarfélagið sem nú telur tæp
22 þúsund bæjarbúa, 27% af þeim
eru fólk með annan ríkisborgararétt/
móðurmál en íslenskan og töluð eru
um 90 tungumál. Það er von okkar
að næsti skóli rísi neðst á Ásbrú og
svo leikskóli í Hlíðar og Dalshverfi 3
eru áætlaðir í byggingu næst. Alltaf
þarf þó að meta og greina aldur íbúa
í þeim hverfum sem bæta þarf innviði, þá þurfum við líka að hugsa um
alla stoðþjónustu sem fylgir svona
mikilli fjölgun í bæjarfélaginu.
Það má segja að Reykjanesbær sé
með vaxtaverki og aðkoma ríkisins
sé nauðsynleg, enda greiddi ríkið
ekki fasteignaskatt af öllum þeim
byggingum sem þau áttu á Ásbrú.
Ég hvet fleiri sveitarfélög til að
koma að borðinu og taka á móti fólki
sem er að flýja heimaland sitt af einhverri ástæðu.
Ást og friður.

listarhúsinu Hörpu og verður það án
efa mikil upplifun eins og mótið allt.
Æfingar verða í KK-salnum,
Vesturbraut 17–19 í Reykjanesbæ,
alla miðvikudaga og raddæfingar í
Tónlistarskólanum í Garði á mánudögum en þá skiptast raddirnar á
að mæta þannig að hver rödd mætir
þriðja hvern mánudag. Farið verður
í æfingabúðir í Skálholti í febrúar
og áætlað er að vortónleikar verði
í apríl. Ráðgert er að æfa nokkur
jólalög og syngja við gott tækifæri á
aðventunni og kórkonur bregða sér
svo í álfabúningana og syngja á þrettándagleði í Reykjanesbæ.
Opna æfingin verður eins og áður
sagði í KK-salnum miðvikudaginn
14. september og hefst hún kl. 20.
Söngglaðar konur á öllum aldri eru
hvattar til að mæta og kynna sér
starfið.

timarit.is

dóttir
Nafn: Ásdís Lilja Guðjóns
Aldur: 14 ára
Skóli: Holtaskóli
Bekkur: 9. bekkur
fótbolti
Áhugamál: Körfubolti og

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

timarit.is

sport

Fer sennilega að
kalla þetta gott

VF-myndir: JPK

–segir Magnús Þórir Ma
t
t
h
ía
sem er farinn að leggja d sson
r
ö
g
endurkomu sinni á golfvö að
llinn

Magnús tekur við gullmedalíu
og árnaðaróskum eftir sigur
Njarðvíkinga í 2. deild 2022.

Magnús Þórir Matthíasson gekk til liðs við Njarðvík fyrir þetta tímabill
frá nágrannaliðinu Reyni í Sandgerði en Magnús hefur komið víða við
á löngum ferli. Víkurfréttir heyrðu í Magnúsi eftir að liðið hafði tryggt
sér sigur í 2. deild karla og við byrjum á að óska honum til hamingju
með deildarmeistaratitilinn en Magnús Þórir reimaði heldur betur á
sig skotskóna þegar Njarðvík tók á móti Hetti/Huginn í næstsíðustu
umferð 2. deildar karla. Leiknum lauk með sannfærandi 3:0 sigri
Njarðvíkinga og skoraði Magnús öll mörkin.
Til hamingju með sigurinn í deildinni. Þetta er búið að vera mjög gott
tímabil hjá ykkur.
„Já, takk fyrir það. Tímabilið hefur
vissulega gengið vel en það var líka
byrjað snemma í vetur að leggja
grunninn að þessu öllu saman,“ segir
Magnús. „Ég held að það hafi skipt
miklu hvað hópurinn hafi komið
snemma saman, þá þekktu allir
alla og liðið var tilbúið þegar mótið
byrjaði.“

tímabils og vildu gefa meira í. Þeir
sóttu nokkra pósta og losuðu sig
við aðra, þetta small í þetta skiptið,“
segir Magnús en hann er einn af
þeim póstum sem small heldur betur
inn í liðið í ár.

Það hefur verið róið öllum árum að
þessu markmiði frá degi eitt, eða
hvað?
„Já, ég held að það sé óhætt að segja
það. Ég var náttúrlega ekki með
Njarðvík í fyrra en maður fann það
þegar maður kom hingað hvað menn
voru súrir með niðurstöðu síðasta

Þannig að má þá ekki reikna með
þér þarna áfram?
„Ég er ekki viss um það, ég held að
ég fari bara að kalla þetta gott. Tímabilið var gott og heilt yfir hef átt góð
tímabil í gegnum tíðina svo ég er að
pæla í að segja þetta gott núna.

Hversu langan samning gerðir þú
við Njarðvík?
„Ég skrifaði undir til tveggja ára en
hann uppsegjanlegur af beggja hálfu
núna þegar þessu tímabili lýkur.“

Einn af hápunktum knattspyrnusumarsins á Suðurnesjum var klárlega
viðureign Keflavíkur og Njarðvíkur í átta liða úrslitum Mjólkurbikars
karla þar sem Njarðvíkingar báru sigurorð af nágrönnum sínum 4:1.
Hér fagnar Magnús öðru tveggja marka sinna í leiknum.

Jóhann Páll Kristbjörnsson
johann@vf.is

Heilsan hefur verið góð og ég held
að fyrir utan tveggja leika bann þá
hafi ég leikið alla leikina fyrir utan
að ég hvíldi gegn KF og þegar við
vorum komnir í þrjú núll þá spurði
Bjarni hvort ég vildi fara inn á eða
hvíla og leyfa einhverjum af ungu
strákunum að spreyta sig.“
Þú áttir nú stórleik síðast, skoraðir
þrennu.
„Þetta var nú kannski ekki fallegasta
þrennan,“ segir hann hlægjandi.
„Víti, beint úr hornspyrnu og skalli
yfir línuna – en þetta var þrenna
engu að síður. Ég var samt gríðarlega ánægður með þetta, mörkin
duttu fyrir mig í þessum leik. Ég hef
verið að klára vítin sem ég tek með
Njarðvík og svo datt þetta bara með
okkur þarna. Við vorum í hörkugír í fyrri hálfleik. Lokahóf yngri
flokkanna fór fram fyrir leik og við
vissum að leikurinn yrði vel sóttur
af krökkum og foreldrum þeirra, svo
voru aðstæður þokkalega góðar. Það
rigndi ekki mikið, var lítill vindur og
fínasta mæting – bara fínasta fótboltaveður.“
Magnús segir að sér hafi fundist
það mikill léttir að tryggja sigurinn í
deildinni, hann hafi líka fundið það
á öðrum í kringum sig.
„Það var gott að ná að klára þetta.
Við erum búnir að leiða deildina í
allt sumar og það hefði verið svolítið
súrt að fara upp en enda í öðru sæti,
búnir að vera í efsta sætinu nánast
frá byrjun.“

Svo misstiguð þið ykkur þarna í
seinni hlutanum á móti Reyni og
Víkingi.
„Við töpuðum fyrir Víkingi Ólafsvík
fyrir verslunarmannahelgi og Reyni
strax eftir verslunarmannahelgi, það
var einhver verslunarmannahelgarþynnka í okkur þar. Hausinn á okkur
var kominn á eitthvað annað flug.
Við misstum Úlf [Ágúst Björnsson]
út um þetta leyti, vorum að detta í
einhver leikbönn og þetta riðlaðist
aðeins hjá okkur. Svo náðum við að
bregðast við því eftir því sem leið á
mótið og ná aftur vopnum okkar..“

Vill meiri tíma með gríslingunum
Magnús og Tanja Tómasdóttir,
kona hans, eiga saman þrjú börn;
Dag Fannar (sjö ára), Lenu Björk
(þriggja ára) og Matthías Kára (eins
og hálfs), og Magnús segist vilja geta
varið meiri tíma með fjölskyldunni
á sumrin en samhliða fótboltanum
og með fimm manna fjölskyldu lauk
Magnús viðskiptafræði á síðasta ári,
hann er sem stendur að bæta við sig
löggildingu sem fasteignasali.
Þannið að planið hjá þér er að
verja meiri tíma með fjölskyldunni
„Ég er nú ekki búinn að taka neina
ákvörðun. Planið er að klára síðasta
leikinn, sem er á móti ÍR á laugardaginn, klára hann almennilega og
síðan er lokahófið. Svo fer maður
að hugsa sinn gang inn í október og
tekur stöðuna þá.
Það spilar auðvitað inn í að vera
að klára löggildinguna. Það er lýjandi til lengdar að vera í námi, eiga
fjölskyldu og að mæta á æfingar –

Við erum búnir
að leiða deildina
í allt sumar og það
hefði verið svolítið súrt
að fara upp en enda
í öðru sæti, búnir að
vera í efsta sætinu
nánast frá byrjun ...
þetta var ekkert eðlilegt eins og það
var á síðasta ári. Svo koma próf í
ofanálag, þetta var vel strembið en
maður meltir þetta í haust.
Svo er hitt að golfið bíður manns
eftir fótboltann en ég var alltaf í golfi
þegar ég var yngri, var með eitthvað
um tíu í forgjöf þegar ég hætti og var
sumarstarfsmaður á golfvellinum í
Leiru. Mig langar að fara að gefa mér
meiri tíma fyrir það í framtíðinni,“
segir Magnús Þórir að lokum.

Vill verja meiri tíma með fjölskyldunni.

TIL HAMINGJU NJARÐVÍK
2. DEILDARMEISTARAR KARLA 2022

Aðalbláberja- og Chilli-sósa Urta Iclandica í Reykjanesbæ fékk gull

Matarbúðin Nándin við Básveg í Keflavík. VF-mynd: JPK

„Aðalbláberja og Chilli“-sósa Urta
Islandica hlaut gullverðlaun í
matarhandverkskeppni, „Nordic
Artisan Food Awards 2022“,
skipulagðri af Slow Food Nordic,
sem haldin var í Stokkhólmi 1.–3.
september. Fjölskyldufyrirtækið
Urta Islandica ehf. sem m.a. rekur
verslunina Nándina í Keflavík sendi
sultuna til keppninnar og er framleiðandi hennar.
Sjö íslensk fyrirtæki skráðu sig
til þátttöku í mismunandi flokkum,
tvenn þeirra hlutu silfurverðlaun í
keppninni. Þetta var í fyrsta sinni
sem keppt var í norrænu matarhandverki þar sem öllum framleiðendum
á Norðurlöndum var boðin þátttaka.
Urta Islandica ehf. er fjölskyldufyrirtæki sem framleiðir allar sínar
vörur í Reykjanesbæ. Meginuppistaða alls hráefnis er íslenskt og

nytjaðar jurtir sem eru meða annarra staða tíndar á Reykjanesi. Urta
Islandica er viðurkennt Reykjanes
Geopark fyrirtæki og leggur fyrirtækið áherslu á tengingu þess við
Reykjanes í framleiðslu sinni.

Mundi
Er þetta einbýlishús
í Garðabæ?

Gervigrasvöllurinn við Nettóhöllina í Reykjanesbæ.

VF-mynd: Hilmar Bragi

„Bæjarlistinn leggur áherslu á hröð
og markviss vinnubrögð í uppbyggingu á gervigrasvelli. Vinnsluferill
málsins var lagður fyrir í bæjarráði
þann 20.6.2022 þar sem tekið var
fram að ekki væri hægt að tímasetja hann nákvæmlega vegna
sumarfría starfsmanna en gert ráð
fyrir að honum væri lokið í september. Nú er einungis einum lið
af fimm lokið af vinnsluferlinu og

hefur Bæjarlistinn áhyggjur af því
að þessar tafir leiði til þess að ekki
verið komin ákvörðun um verkið
þegar fjárhagsáætlunarvinna hefst
og því muni framkvæmdir tefjast
enn frekar.
Bæjarlistinn hvetur meirihlutann
til að hraða vinnsluferlinu og setja
málið í forgang,“ segir í bókun fulltrúa O-listans á síðasta fundi bæjarstjórnar Suðurnesjabæjar.

2600 grunnskólabörn og 1060
á leikskólum í Reykjanesbæ

Nemendur í grunnskólunum
Reykjanesbæjar eru um 2600 í
upphafi skólaárs og hefur fjölgað
mikið. Stöðugildi í kennslu eru 290
þar sem um 68% eru með kennararéttindi, leiðbeinendur með aðra
háskólamenntun um 17% og í B.ed
námi um 9%. Þetta kemur fram í
samantekt Haraldar Axels Einarssonar grunnskólafulltrúa og Ingibjargar Bryndísar Hilmarsdóttur
leikskólafulltrúa sem kynnt var í
fræðsluráði Reykjanesbæjar við
upphaf skólastarfs.

Frístundaheimili opnuðu 9. ágúst
fyrir verðandi fyrstu bekkinga og
nýttu 176 nemendur það úrræði. Alls
eru nú 517 börn á frístundaheimilum
og hafa aldrei verið fleiri. Skýr tengsl
virðast vera á milli frístundaaksturs
og fjölgunar nemenda á frístundaheimilum.
Leikskólabörn í leikskólum
Reykjanesbæjar eru 1060 í september 2022. Starfsmenn eru 317 og
eru um 30% af þeim með leikskólakennaramenntun. Starfsmenn með
aðra háskólamenntun eru tæplega
20%. Vel hefur gengið að manna
leikskólana en það er þó aðeins misjafnt milli leikskóla. Leikskólinn Holt
opnaði í byrjun vikunnar tvær nýjar
deildir fyrir 34 börn.

LOKAORÐ

Hröð og markviss vinnubrögð
í uppbyggingu á gervigrasvelli

MARGEIRS VILHJÁLMSSONAR

Einbýlishús
á besta stað
Byrðunum sem lögð eru á sveitarfélög vegna komu flóttamanna til
landsins er misskipt. Hlutfallslega
koma langflestir til Reykjanesbæjar
með tilheyrandi álagi á innviði sveitarfélagsins og talað hefur verið um
að mun meira fjárframlag þurfi frá
ríkinu svo hægt sé að sinna þessum
málaflokki svo sómi sé að.
Sum sveitarfélög komast alveg
hjá því að taka þátt í samfélagslegri
þjónustu sem þessari og leggja lítið
sem ekkert af mörkum. Því er rétt að
skoða hvort ekki megi skoða nýjar
nálganir á málaflokkinn.
Þannig væri kjörið að Reykjanesbær myndi kaupa þrjú til fjögur
reisuleg einbýlishús í einhverju öðru
sveitarfélagi helst við götu með
nafnaendingu á borð við -flöt eða
-akur. Húsunum mætti svo breyta í
fjölbýli og hýsa þannig þrjár til fjórar
fjölskyldur í hverju. Húsin myndi
Reykjanesbær svo framleigja til ríkisins til móttöku flóttmanna. Þannig
myndi Reykjanesbær á einfaldan
máta geta fært sérþekkingu sína til
annara sveitarfélaga sem látið hafa
eins og málaflokkurinn sé ekki til.
Væntanlega væri nóg að byrja á
einu húsi á réttum stað til að hleypa
öllu af stað. Það hefst ekki nema
reynt sé.

Störf í boði
hjá Reykjanesbæ
Fræðslusvið - Leikskólakennari á Hjallatún
Háaleitisskóli - Kennari í Glaðheima
Háaleitisskóli - Kennari í Nýheima
Stapaskóli - Frístundabíll og Frístundaheimili
Stapaskóli - Þroskaþjálfi
Velferðarsvið - Stuðningsfjölskyldur
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

