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Almannavarnarástand skapaðist í Suðurnesjabæ í snjóþyngslum í desember. Suðurnesjabær
var einangraður í fjóra sólarhringa. Þetta er meðal þess sem fram kemur í ítarlegri saman-
tekt sem Almannavarnir Suðurnesja utan Grindavíkur hafa unnið. Ein af birtingamyndum
snjóþyngslana í Suðurnesjabæ eru aðstæður sem sköpuðust við leikskóla sem er í byggingu
við Byggðaveg í Sandgerði. „Leikskólinn fylltist af snjó,“ segir Bragi Guðmundsson, húsa-
smíðameistari, sem byggir leikskólann.

„Það eru stórir gluggar að norðan- og austan-
verðu og við settum mótaflekana aftur fyrir þá
til að verjast áhlaupinu. Þá kom bara snjórinn
af heiðinni og fyllti að húsinu. Það myndaðist
fimmmetra hár skafl og snjórinn fór yfir þakið
og sogaðist inn í húsið að framanverðu. Það
fylltist það mikið að snjórinn náði upp undir
loftaplötu.“
Smiðirnir tóku sér skóflu í hönd og þurftu að

handmoka fjölmörg rými í skólabyggingunni.
Þá var smágrafa sótt austur í sveitir og hún
notuð til að moka snjó út úr húsinu.
„Við vorum í viku eða tíu daga að hreinsa út

úr skólanum og framkvæmdin var stopp í tíu

daga út af veðri og vegna þess að þurfti að moka
út.“
Aðspurður segir Bragi kostnaðinn hlaupa á

milljónum króna. Hann hafi þó ekki lagt í þá
vinnu að reikna það sérstaklega út. Mannskap-
urinn hafi verið í snjómokstri í marga daga og
smíðavinnan stopp.
„Þegar gluggarnir í húsið komu þá þurfti að

fá öfluga beltagröfu til að moka frá húsinu svo
hægt væri að setja gluggana í. „Þetta var alveg
ótrúlegt,“ segir Bragi og bætir við: „Þetta er með
verri vetrum sem ég hef upplifað í smíðavinn-
unni.“

Nágranni leikskólans er tjaldsvæðið í Sand-
gerði og þar eru rekin gistihús allt árið. Loka
þurfti gistihúsunum því við þau fylltist allt af
snjó og hafðist ekki undan að moka gestina út.
Nánar er fjallað um óveður og ófærð á síðu 7 í
Víkurfréttum í dag og greint frá fundi almanna-
varna um ástandið sem skapaðist.

Leikskólinn fylltist af snjó í óveðri Kýrin kom fýluferð því
nautið var að leika

– sjá frétt frá sagnastnud á Garðskaga

– sjá íþróttaumfjöllun á síðum 14–15

n Smiðir í Suðurnesjabæhafa fengið að kenna á snjóþungumvetri
n Framkvæmdir stöðvuðust í tíu daga ámeðan snjó varmokað úr nýbyggingunni
n Meðverri vetrum semBragi Guðmundsson hefur upplifað í smíðavinnunni

MiniRent er ungt og mjög
upprennandi fyrirtæki

– sjá viðtal á síðu 4

Hugmyndin
fæddist í

matarklúbbi

Nýtur sín íNýtur sín í
sveitasælunnisveitasælunni

Magnús Jón Kjartansson í viðtaliMagnús Jón Kjartansson í viðtali

Skoruðu
níumörk í
Skotlandi

Stórvirk vinnuvél grefur upp leikskólabygginguna eftir að veðrinu slotaði. Að neðan má sjá smágröfu að störfum inni í leikskólabyggingunni. Myndir/Svanur Kristjánsson
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Tekin var ákvörðu á dögunum
um að loka Holtaskóla vegna
loftgæða og byggingarfram-
kvæmda. Kennsla í 1.–3. bekk er í
íþróttahúsi Keflavíkur og kálfum
við Holtaskóla. Í Hljómahöll og
Tónlistarskóla Reykjanesbæjar
eru 4.–7. bekkur. Þá er skólastarf
í 8.–10. bekk í Keili á Ásbrú.
Byggingarnefnd vegna raka-

skemmda í stofnunum Reykja-
nesbæjar fundar stíft um þessar
mundir en bregðast þarf við myglu
og rakaskemmdum í nokkrum
skólastofnunum í bæjarfélaginu.
Á fundi nefndarinnar nýverið var

m.a. farið yfir kostnaðaráætlun,
greiðsluflæði og verkáætlun vegna
endurbóta á D-álmu og kjallara
A-álmu Myllubakkaskóla á þessu
ári. Ákveðið hefur verið að setja
upp staðbundið loftræstikerfi í

skólanum. Þá var jafnframt ákveðið
á síðasta fundi nefndarinnar að
nota klæðningu sem hönnuðir
hafa lagt til að verði notuð. Óskað
var eftir að fá útlitsteikningu með
litasamsetningu samkvæmt tillögu
skólastjóra, ásamt því að kanna
hvort betra væri að vera með stál-
klæðningu á neðri hluta og sjá
kostnaðarmun á læstri álklæðn-
ingu og stálklæðningu.
Á fundinum var einnig farið

yfir frumdrög að endurbótum og
breytingum á Holtaskóla. Einangra
þarf skólann að utan. Á fundinum
var rætt hvort hægt er að endur-
nýta klæðninguna sem er á bygg-
ingunni eða hvort kaupa þurfi nýja
klæðningu að hluta eða öllu leyti.
Í Holtaskóla er unnið að lag-

færingum á skemmdum undir
gluggum á yngsta stigi til að koma

í veg fyrir leka. Þá hefur verið
ákveðið að setja upp staðbundið
loftræstikerfi í Holtaskóla.
Á leikskólanum Gimli fundust

rakaskemmdir í Útgarði. Verktaki
hefur verið ráðinn til að vinna að
lagfæringum en á meðan þeim
stendur verða börnin færð á aðrar
deildir skólans.
Á leikskólanum Heiðarseli er

búið að fjarlægja skemmt bygg-
ingarefni og lagfæra skemmdir.
Næstu skref eru að undirbúa alls-
herjar þrif á öllum skólanum og
sýnatökur eru í undirbúningi.
Þá hefur kjallari í gamla barna-

skólanum að Skólavegi 1 verið
hreinsaður með þurrís og verið er
að undirbúa að steypa gólf. Taka
þarf upp dúk á efri hæðum og
hreinsa þar.

n Umfangsmiklar viðgerðir í mörgum skólumbæjarins

Holtaskóla lokað ogkennslu
dreift umReykjanesbæ

Keflavíkurflugvöllur er í hópi
bestu flugvalla 2022 í Evrópu
í sínum stærðarflokki (5–15
milljónir farþega á ári) þegar
kemur að þjónustugæðum.
Þetta er niðurstaða alþjóð-
legrar þjónustukönnunar á
vegum Alþjóðasamtaka flug-
valla (ACI) sem er framkvæmd
á tæplega 300 flugvöllum víðs
vegar um heiminn ár hvert.
Keflavíkurflugvöllur hefur tekið

þátt í þjónustukönnuninni, Air-
port Service Quality Programme
(ASQ) í nærri tvo áratugi og hefur
völlurinn hlotið þessa viðurkenn-
ingu ríflega tíu sinnum og nú
fimmta árið í röð.
Keflavíkurflugvöllur er einn af

þeim sjö evrópsku flugvöllum í
sínum flokki sem fá hæstu meðal-
einkunn í könnuninni og fær því
þessa viðurkenningu. Aðrir flug-
vellir sem fengu viðurkenningu í
sama flokki eru alþjóðaflugvöll-
urinn á Möltu, Ankara Esenboga-
flugvöllur í Tyrklandi, Belgrad
Nikola Tesla flugvöllur í Serbíu,
flugvöllurinn í Porto, Milan Ber-
gamo-flugvöllur á Ítalíu og Þessa-
lóníkuflugvöllur í Grikklandi.
Þjónustukönnun ACI, Airport

Service Quality Programme, eða
ASQ, er virtasta og marktækasta
mæling sem gerð er á þjónustu-
gæðum flugvalla. Við framkvæmd
hennar eru farþegar á flugvöllum
um allan heim spurðir staðlaðra
spurninga um 31 þjónustuþátt
auk þess sem spurt er um heild-
aránægju og heildarupplifun af

flugvellinum og líðan farþega
þegar könnunin er framkvæmd
í flugstöðinni. Samanburðurinn
er því yfirgripsmikill og sam-
ræmdur, bæði milli flugvalla og
á milli ára. Könnunin er gerð á
291 flugvelli um allan heim, þar
af 109 í Evrópu. Keflavíkurflug-
völlur er á meðal 35 flugvalla í
sínum flokki, þ.e. flokki evrópskra
flugvalla með 5–15 milljónir far-
þega á ári.
„Með þessari viðurkenningu

erum við og allir aðrir rekstrar-
aðilar í flugvallarsamfélaginu á
Keflavíkurflugvelli að uppskera
eftir því sem hefur verið sáð á
síðustu árum,“ segir Sveinbjörn
Indriðason, forstjóri Isavia.
„Keflavíkurflugvöllur er dæmdur
út frá allri starfsemi sem þar fer
fram, hvort sem það á við það
sem við hjá Isavia berum ábyrgð
á eða það semm.a. lögregla, tollur
eða rekstraraðilar veitingastaða,
verslana, flugfélaga, rútufyrir-
tækja eða bílaleiga sjá um. Við
tökum stolt og hrærð við þessari
viðurkenningu sem sýnir að þrátt

fyrir framkvæmdir og umferð á
álagstímum hefur okkur gengið
vel að veita góða þjónustu.“
Sveinbjörn segir framtíðina

gefa Keflavíkurflugvelli tækifæri
til að þjónusta fólk enn betur.
„Þær framkvæmdir sem nú standa
yfir, og sú uppbygging sem fram-
undan er á næstu árum, munu
gera okkur fært að þjónusta fólk
enn betur. Stækkun flugvallarins
er fyrir farþega og flugvallarsam-
félagið og við getum ekki beðið
eftir að bjóða enn betur.“
„Farþeginn er miðpunktur

alls og það endurspeglast í Air-
port Service Quality (ASQ)
verkefninu,“ segir Luis Felipe de
Oliveira, framkvæmdastjóri ACI
World, og bætir við að ferða-
langar hafi lýst þeirri skoðun
sinni að þessir flugvellir hafi náð
árangri í að veita framúrskarandi
farþegaupplifun. „ASQ verkefnið
mælir ekki aðeins og setur viðmið
heldur gefur það flugvöllum af
hvaða stærð sem er tækifæri til
að læra og gera betur svo þeir nái
nýjum hæðum í farþegaupplifun.“

KEFLAVÍKURFLUGVÖLLURHLÝTUR
ALÞJÓÐLEG ÞJÓNUSTUVERÐLAUN

Ljóst er að bæta þarf aðstöðu
fyrir áhorfendur og starfsfólk
sem tengist leikjum sem fram
fara á gervigrasvellinum vestan
Reykjaneshallarinnar. Búið er
að lengja tímabil í Bestu deild
karla og kvenna og fyrirsjáan-
legt að leikir geti mögulega farið
fram á nýja vellinum snemma
á vorin eða seint á haustin sem
varavöllur.
Óljóst er hvort keppnisvöllur

Keflavíkur við Sunnubraut verði
tilbúinn í byrjun apríl þegar fyrstu
leikir á keppnistímabilinu eiga
að fara fram og því þarf að hafa
varavöll tilbúinn. Gervigrasvöll-
urinn vestan við Reykjaneshöll er

varavöllur félagsins. Til þess að
fá leyfi fyrir hann sem varavöll
þarf að setja upp gáma fyrir aftan
áhorfendasvæðið, annars vegar
fyrir blaðamenn sem sem hægt er
að nýta jafnframt fyrir sjónvarps-
upptökur og hins vegar gám fyrir
veitingasölu. Böðvar Jónsson, for-
maður knattspyrnudeildar Kefla-
víkur, hefur sent bæjaryfirvöldum
beiðni þar sem óskað er eftir að
Reykjanesbær annist ofangreint
en reiknað er með því að völlurinn
nýtist jafnframt sem varavöllur
fyrir UMFN.
Íþrótta- og tómstundaráð felur

íþrótta- og tómstundafulltrúa að
vinna málið áfram.

Vantar aðstöðu fyrir
blaðamenn og veitinga-
sölu við gervigrasvöllinn

FIMMTUDAG KL. 19:30
HRINGBRAUT OG VF.IS

Gervigrasvöllurinn í Reykjanesbæ á köldum vetrardegi. VF/Hilmar Bragi
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PLÖNUM
PALLINN
SAMAN
með Svanfríði Hallgrímsdóttur landslags-
ráðgjafa. Pantaðu tíma rafrænt á BYKO.is

• 45mínútna viðtal við Svanfríði

• Samdægurs sending útlitsmyndar af hönnuninni

• Endanleg hugmyndabók með þrívíðum teikningum ásamt
málsetningum sendar um það bil viku eftir ráðgjöf

www.byko.is/pallaradgjof

Skannaðu kóðann með
myndavélinni í símanum

SUÐURNESJUM 24. OG 25. MARS



„Við höfðum allar verið þar; burðast með kerrur, bílstóla og aðra
fyrirferðamikla hluti í gegnum flugvelli, flugvélar og lestarstöðvar,“
segja vinkonurnar María, Ásta og Ragnhildur sem stofnuðu fyrirtæki
sem gengur út á leigu á ýmsum barnavörum.

Síðasta sumar varð spjall þriggja
vinkvenna úr Reykjanesbæ að við-
skiptahugmynd og fyrirtækið Min-
iRent varð til. Viðskiptamódelið
gengur út á að leigja út alls kyns
barnavörur fyrir ferðafólk. Vinkon-
urnar, María Sigurborg Kaspersma,
Ásta Rós Árnadóttir og Ragnhildur
Inga Rudolfsdóttir hafa alltaf haft
mikinn áhuga á ferðalögum og hafa
ferðast með börnin sín víðsvegar
um heiminn. Þær fóru að ræða öll
vandamálin og áhyggjurnar sem
fylgja því að ferðast með lítil börn.
Þær höfðu allar verið þar; burðast
með kerrur, bílstóla og aðra fyrir-
ferðamikla hluti í gegnum flugvelli,
flugvélar og lestarstöðvar. Að reyna
að koma öllum farangrinum fyrir í
leigubílnum og komast svo að því
að eitthvað skemmdist í fluginu
og allt þetta vesen var til einskis.
Þá kom hugmyndin. Hvað ef það
væri leið fyrir fjölskyldur að ferðast
„léttar“? Að sleppa við stressið og
leiðindin, því nógu stressandi gat
þetta verið fyrir! Og enn betra;
hvað ef þær gætu hjálpað öðrum
foreldrum í sömu stöðu?
Þannig varð spjall að hugmynd,

hugmynd að ástríðu og útkoman;
Fyrirtækið MiniRent.
Fyrirtækið hefur nú þegar

sprengt húsnæðið utan af sér
tvisvar sinnum og rífandi gangur
hefur verið nánast frá opnun. Ásta
tók fyrst til máls. „Ég var búin að
ganga með þessa hugmynd í mag-
anum í einhvern tíma, svo vorum
við vinkonurnar í matarklúbbi
síðasta sumar og þá bar viðskipta-
hugmyndir á góma, eins og við
kölluðum það; „milljón dollara
hugmynd“. Þá sagði maðurinn
minn frá þessari pælingu minni og
vinkonurnar gripu hana um leið.
Matarklúbburinn var á laugar-
dagskvöldi, á mánudegi vorum við
komnar af stað og í sömu viku var

kennitala fyrir fyrirtækið komin.
Við hófum rekstur 1. nóvember,
vorum með lagerinn í bílskúrnum
heima hjá mér en mjög fljótlega
sáum við að það var allt of lítið
húsnæði, þá fluttum við okkur á
Flugvallarbrautina 1. janúar en
sama staða kom upp nánast um
leið, þetta var of lítið og þess vegna
höfum við tryggt okkur stærra og
hentugra húsnæði á Hólmbergs-
braut sem er á milli Leifsstöðvar og
Kölku. Við flytjum þangað 1. apríl,“
sagði Ásta Rós.

Íslendingar stærsti hluti
viðskiptavinanna

María Sigurborg fór yfir hvernig
kúnnahópurinn breyttist í raun frá
því að hugmyndin fæddist.
„Hugmyndin gekk mest út á

erlent ferðafólk sem er í sömu
stöðu og við vinkonurnar þegar
við vorum að ferðast með okkar
börn til útlanda. Hins vegar hafa
mestu viðskiptin komið frá löndum
okkar sem eru á leið til útlanda.
Við erum með snilldarferðakerrur
sem passa í farangurshólfið fyrir
ofan sætin í flugvélunum og þá
geta foreldrarnir verið með börnin
sín í kerru áður en haldið er í flug
en við bjóðummeðal annars upp á
að afhenda vörurnar uppi í Leifs-
stöð. Þetta hefur algjörlega slegið
í gegn og eins og ég segi, flestir
viðskiptavinirnir eru landar okkar
og sömuleiðis hefur verið vinsælt

hjá ömmum og öfum, sem eru t.d.
að fá börnin sín og barnabörn í
heimsókn frá útlöndum fyrir jól,
að leigja af okkur nauðsynlegan
búnað. Oftast eru þetta vörur sem
óþarfi er að kaupa fyrir tveggja
vikna frí og þess vegna hefur þetta
mælst mjög vel fyrir. Erlendir
ferðamenn eru farnir að kveikja
meira og meira á okkur, við erum
eina fyrirtækið sem býður upp á
þessa þjónustu fyrir þá hér á Ís-
landi svo Google leitarvélin er fljót
að vísa þeim til okkar,“ sagði María.

Mjög öflugt tríó

Ragnhildur Inga fór yfir hvernig
vöruúrvalið hefur breyst, hvernig
daglegur rekstur er og hvernig
verkaskipting vinkvennanna er.
„Það hefur komið okkur

skemmtilega á óvart hvernig sumar
vörur, sem við höfðum ekkert endi-
lega mikla trú á, hafa verið mjög
vinsælar. Sem dæmi viftur sem
eru ansi mikilvægar þegar gengið

er með barnið í hitanum á Tene,
þær hafa hreinlega rokið út. Eins
grunar mig að þessar viftur verði
vinsælar á Íslandi í sumar út af
lúsmýinu. Við erum alltaf með
augun opin fyrir nýjum hug-
myndum og eins viljum við fá
ábendingar frá okkar kúnnum,
hvað þeim þætti gott að geta leigt.
Þá munum við skoða það og reyna
bjóða upp á. Ég sinni daglegum
rekstri og vinnan snýst langmest
um að afhenda vörurnar og taka á
móti, við bjóðum upp á þessa þjón-
ustu milli 8:00 og 20:00 alla daga.
Við afhendum vörur og tökum á
móti alls staðar á Suðurnesjunum
frítt, bjóðum líka upp á afhendingu
á vörum á höfuðborgarsvæðinu en
rukkum þá sanngjarnt verð fyrir.
Við þrífum og sótthreinsum allar
vörurnar þegar þeim er skilað og
auðvitað fer líka tími í það. Svo
kemur alltaf eitthvað upp á sem
þarf að bregðast við en þó svo
að ég sé þannig séð eini starfs-
maðurinn þá eru stelpurnar mjög

duglegar að skjótast í tilfallandi
verkefni. Verkaskiptingin er skýr
hjá okkur þar sem við nýtum styrk-
leika hverrar annarrar. Ég hannaði
útlitið á heimasíðunni, logo-ið og
þess háttar, Ásta sér um tækni-
og tölvumálin, María er frábær í
mannlegum samskiptum, er mikið
í að afhenda og taka á móti vörum
og við vinnum einfaldlega mjög
vel saman sem teymi. Við notum
Instagrammikið, erum duglegar að
setja inn upplýsingar um vörurnar
okkar, deilum góðum ráðum þegar
kemur að því að ferðast með börn
og fleira í þeim dúr. Við mælum
því eindregið með að fólk sem er á
leið erlendis með börnin sín, fylgist
með okkur þar. Eins reynum við að
hafa heimasíðuna, www.minirent.
is, virka. Við bjóðum upp á pöntun
á netinu, það hefur gengið mjög
vel.
Þetta hefur farið vel af stað

hjá okkur og hver veit? Kannski
munum við þurfa flytja enn
og aftur en það verður þá bara
skemmtilegt vandamál við að
glíma. Okkur finnst mikilvægt að
það komi fram að oft er umhverfis-
vænna fyrir jörðina okkar að leigja
hluti í stað þess að kaupa og nota
kannski bara í eitt skipti. Með því
að leigja hjá MiniRent styður fólk
við sjálfbæra neyslu og deilihag-
kerfið og sparar sér pening í leið-
inni,“ sagði Ragnhildur að lokum.

T Ó N L E I K A R F O R S K Ó L A 2
Tvennir Stór-tónleikar Forskóladeildar verða haldnir í Stapa, Hljómahöll, fimmtudaginn 16. mars.

Lúðrasveit TR og Rokkhljómsveit leika með.

F Y R R I T Ó N L E I K A R N I R H E FJ A S T K L . 1 7.
Forskólanemendur úr Háaleitisskóla, Heiðarskóla og Stapaskóla

S E I N N I T Ó N L E I K A R N I R H E FJ A S T K L . 1 8 .
Forskólanemendur úr Akurskóla, Holtaskóla, Myllubakkaskóla og Njarðvíkurskóla.

Allir hjartanlega velkomnir.

Skólastjóri.

MiniRent er ungt og mjög upprennandi fyrirtæki

Viðskiptahugmyndin
fæddist ímatarklúbbi

Sigurbjörn Daði Dagbjartsson
sigurbjorn@vf.is

Útboð í akstur

Verkefnið er skipt í tvo hluta:
• Akstur á matarbökkum frá þjónustumiðstöðinni
að Nesvöllum í Reykjanesbæ heim til þjónustuþega
í Reykjanesbæ.

• Akstur fólks frá heimilum þess í dagdvöl og til baka
til heimilis þess að dagdvöl lokinni.

Útboðið er opið frá 10. mars til 30. mars 2023.
Opnun tilboða verður 30. mars kl 13:00.

Nánari upplýsingar um útboðið má finna á
heimasíðu Reykjanesbæjar (www.reykjanesbaer.is)

Velferðarsvið Reykjanesbæjar óskar
eftir tilboðum í akstur á matarbökkum
og akstur fyrir dagdvöl.

Þjónustuver & skrifstofur
Tjarnargötu 12
230 Reykjanesbæ
www.reykjanesbaer.is

María Sigurborg Kaspersma, Ásta Rós Árnadóttir, Ragnhildur Inga Rudolfsdóttir og Helgi Þór Markússon.María Sigurborg Kaspersma, Ásta Rós Árnadóttir, Ragnhildur Inga Rudolfsdóttir og Helgi Þór Markússon.

María að afhenda vörur.María að afhenda vörur.

Stöllurnar að kaupa vörurStöllurnar að kaupa vörur
til að bæta á lagerinn.til að bæta á lagerinn.
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Aðalfundur KSK verður haldinn fimmtudaginn
16. mars kl. 17:00 í Krossmóa 4, 5. hæð.
Aðalfundarfulltrúar eru hvattir til að mæta.
Dagskrá samkvæmt félagslögum.

Ávarp flytur Margrét Katrín Guðnadóttir,

kaupfélagsstjóri Kaupfélags Borgfirðinga.

Boðið er til kvöldverðar að fundi loknum.

AÐALFUNDUR
KAUPFÉLAGS SUÐURNESJA

Krossmóa 4 | 260 Reykjanesbæ | Sími: 421 5409
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Brynjar Steinarsson
framkvæmdastjóri KSK eigna

Gunnar Egill Sigurðsson
forstjóri Samkaupa hf.

Skúli Þ. Skúlason
formaður KSK

Margrét Katrín Guðnadóttir
kaupfélagsstjóri Kaupfélags Borgfirðinga

StuttmyndúrHeiðarskóla í öðru sæti í landskeppni
Stuttmynd frá nemendum úr 7. bekk í Heiðarskóla í Reykjanesbæ
varð í 2. sæti í stuttmyndasamkeppninni Sexan fyrir 7. bekki grunn-
skóla landsins. Samkeppnin var gerð fyrir Viku6.

Sjöundi bekkur í Heiðarskóla
tók þátt í keppninni og voru sex
hópar sem skiluðu inn stuttmynd,
þrjár af þeim voru valdar í aðal-
keppnina.
Hópur nemenda í 7. SB varð

í öðru sæti í landskeppninni.
Hópinn skipa þau Jón Ingi, Rut
Páldís, Ólavía Karen, Tristan Ingi,
Birgir Már og Lena.
Umsögn dómnefndar um

myndina var eftirfarandi: „Virki-
lega vel gerð mynd og sögu-
þráðurinn trúverðugur. Graf-
íkin er einnig mjög skemmtileg.
Áhrifarík hljóðblöndun og
myndataka og sérstaklega vel

unnið með kvikmyndamiðilinn
í lokasenu myndarinnar sem er
mjög eftirminnileg!“
Sexan er stuttmyndasamkeppni

sem er ætlað að fræða ungt fólk
um mörk og samþykki en einnig
um tilurð, birtingarmyndir og af-
leiðingar stafræns ofbeldis.
Það voru lögregluþjónar sem

komu og tilkynntu um annað
sætið og afhentu hópnum viður-
kenningarskjal.

„Þetta var frábær árangur og
mjög flott vinna hjá nemendunum
öllum í 7. bekk,“ sagði Lóa Gests-
dóttir, aðstoðarskólastjóri Heiðar-
skóla.

Vika6

Vikuna 6.–10. febrúar fengu nem-
endur í 7., 8. og 10. bekk í Reykja-
nesbæ fræðslu umm.a. kynímynd,
kynvitund, kynheilbrigði, sam-
skipti kynja, mörk og kynferðis-
legt ofbeldi.
Undanfarin þrjú ár hefur

Reykjavíkurborg í samstarfi við
nemendur og sérfræðinga út-
búið flott efni fyrir unglinga sem
er í takt við þetta. Árlegt átak er
í sjöttu viku hvers almanaksárs.
Fleiri skólar og sveitarfélög hafa
slegist í hópinn og tekið þetta efni
sérstaklega fyrir í Viku6.
Allir skólarnir í Reykjanesbæ

tóku þátt í Viku6 í ár. Tímarnir
voru að einhverju leyti sam-
ræmdir milli skóla. Nemendur

flestir spenntir og ánægðir með
kennsluna og kennurum sem
tóku þátt finnst almennt vel hafa
tekist til.

Græna duftið valið

Fimm nemendur í 5. bekk unnu
að handritagerð í verkefni sem
heitir Sögur 2023. Sögur er sam-
starfsverkefni margra stofnana
sem allar vinna að barnamenn-
ingu og sköpun. Krakkar á aldr-
inum sex til tólf ára geta sent inn
sögurnar sínar á því formi sem
þau kjósa. Smásögur, lag og texti,
stuttmyndahandrit eða leikrit.
Nemendurnir eru þær Árdís

Eva Árnadóttir, Berglind Rún
Sigurðardóttir, Freydís Erla
Ómarsdóttir, Lovísa Rut Ágústs-

dóttir og Valgerður Ósk Þor-
valdsdóttir. Þær byrjuðu vinnuna
í skólanum í verkefni sem kenn-
arinn þeirra, Hanna Björk, lagði
fyrir en kláruðu svo sjálfar hand-
ritið heima og sendu það inn í
keppnina. Handrit þeirra, Græna
duftið, var eitt af tveimur hand-
ritum sem var valið sem sigur-
vegari í stuttmyndasamkeppni
Sagna 2023. Að launum er þeim
boðið í Meistarabúðir, þar sem
boðið verður upp á skapandi
smiðjur í öllum flokkum. Stutt-
mynd verður framleidd af RÚV
upp úr handriti þeirra og sýnd
í vor á verðlaunahátíðinni, sem
verður í beinni útsendingu í sjón-
varpssal RÚV í Hörpu.

Lögreglan mætti á svæðið og afhenti unga fólkinu vinninga í stuttmyndasamkeppninni.
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Rétturinn
Ljúffengur
heimilismatur
í hádeginu

Opið:
11-13:30
alla virka daga

Bílaviðgerðir
Smurþjónusta

Varahlutir

Brekkustíg 38 - 260 Njarðvík

sími 421 7979
www.bilarogpartar.is

Heyrn // Hlíðasmára 19 // Kópavogur // heyrn@heyrn.is //

HEYRNARTÆKI // HEYRNARGREINING // RÁÐGJÖF

Heyrðu umskiptin,
fáðu heyrnartæki
til reynslu

HEYRN.IS

Skelfilega kalt og erfitt tíðarfar
Þá er marsmánuðurinn kominn í
gang og ekki er nú hægt að segja
að hann byrji vel því langvarandi
og stíf norðanátt hefur verið í
gangi og vægast sagt verið alveg
skelfilega kalt núna – og frekar
erfitt tíðarfarið.
Það er reyndar búið að vera ansi

áhugavert að fylgjast með stóru
uppsjávarskipunum veiða loðnu
rétt utan við Sandgerði og skipin
eru vægast sagt ansi stór og mikil
og gnæfa þarna fyrir utan eins og
skemmtiferðaskip.
Eins og ég hef áður komið inn

á þá er sorglegt að öll þessi loðna
sem er verið að moka upp rétt
utan við ströndina og ekki eitt
einasta gramm af loðnunni kemur
inn á hafnir á Suðurnesjunum.
Reyndar er það nú svo að skipin
eru orðin miklu stærri og til að
mynda þá komast engin af núver-
andi loðnuskipum til Sandgerðis,
einhver hluti þeirra kemst inn til
Grindavíkur en reyndar komast
öll inn í Helguvík þar sem að dýpi
er mikið.
Varðandi aflabrögð þá hafa þau

verið nokkuð góð. Ef við lítum á
netabátana þá er Erling KE með
88 tonn í sjö róðrum, Grímsnes
GK með 69 tonn í tólf og Maron
GK með 53 tonn í ellefu róðrum.
Bæði Grímsnes GK og Maron GK
hafa verið með netin sín rétt utan
við Straumsvík og sjást þessir fal-
legu rauðu bátar mjög vel þegar
Reykjanesbrautin er ekin framhjá
höfninni í Straumsvík. Halldór
Afi GK var með 15 tonn í fimm
róðrum.

Hjá dragnótabátunum er Sigur-
fari GK með 79 tonn í sex róðrum,
Maggý VE með 61 tonn í fimm,
Benni Sæm GK með 60 tonn í
sex og Aðalbjörg RE með 21 tonn
í fimm, allir að landa í Sandgerði.
Nokkuð margir línubátar

hafa verið að veiðum utan við
Grindavík og stærri bátarnir hafa
verið út á Selvogsbanka sem eru
þekkt fiskimið. Sighvatur GK var
með 287 tonn í tveimur róðrum,
Páll Jónsson GK með 170 tonn í
einni löndun, Valdimar GK með
152 tonn í tveimur og Fjölnir GK
með 121 tonn í einni.
Af minni bátunum er t.d. Gísli

Súrsson GK með 88 tonn í sjö
róðrum, Auður Vésteins SU með
77 tonn í sex, Óli á Stað GK með
73 tonn í níu, Dúddi Gísla GK
(sem áður hét Hulda GK) með 64
tonn í fjórum, Sævík GK með 48
tonn í fjórum, Margrét GK með
48 tonn í fjórum, Daðey GK með
44 tonn í fimm, Gulltoppur GK

með 26 tonn í fimm, Katrín GK
með 25 tonn í tveimur, Hópsnes
GKmeð 21 tonn í fjórum og Geir-
fugl GK með 18 tonn í tveimur.
Flestir að landa í Grindavík og
nokkrir að landa bæði í Grindavík
og Sandgerði.
Togarinn Sóley Sigurjóns GK,

sem hefur verið að veiðum utan
við Sandgerði og landað í Keflavík
og gengið nokkuð vel, er kominn
með 266 tonn í tveimur lönd-
unum og mest 135 tonn í löndun.
Aðrir togarar eru t.d. Sturla GK

með 202 tonn í fjórum löndunum,
Vörður ÞH 191 tonn í tveimur,
Jóhanna Gísladóttir GK með 123
tonn í tveimur og Áskell ÞH með
96 tonn í einni, allir að landa í
Grindavík.

AFLAFRÉTTIR Á SUÐURNESJUM

Gísli Reynisson
gisli@aflafrettir.is

Störf í boði hjá
Reykjanesbæ

Umsóknir í auglýst störf skulu berast rafrænt gegnum vef
Reykjanesbæjar. Þar eru jafnframt nánari upplýsingar um auglýst
störf. Hægt er að notast við QR kóða til að fara beint inn á vefinn

Sumarstörf hjá Vinnuskóla
Reykjanesbæjar
• Yfirflokkstjórar

• Flokkstjórar

• Flokkstjórar (ungmenni með sértækar stuðningsþarfir)

• Skrifstofa

Sumarstörf hjá Umhverfis-
og framkvæmdasviði
• Garðyrkjudeild - Flokkstjóri

• Garðyrkjudeild – Sumarstörf

Sumarstörf hjá Ævintýrasmiðjunni
• Umsjónarmenn

• Leiðbeinendur

Störf hjá Reykjanesbæ
• Akurskóli - Sérfræðingur í námsúrræði, Lindin
• Heiðarsel - Aðstoðarmatráður
• Leikskólinn Holt - Sérkennari
• Velferðarsvið - Búsetuþjónusta fatlaðs fólks
• Velferðarsvið - Starfsfólk á heimili fatlaðra barna
• Hefur þú áhuga á að starfa við liðveislu?
• Störf hjá Reykjanesbæ - almenn umsókn

Ástkær móðir okkar, tengdamóðir, amma
og langamma,

HALLDÓRA JÓNA GUÐMUNDSDÓTTIR
Njarðarvöllum 6, Reykjanesbæ,

lést í faðmi fjölskyldunnar á Heilbrigðisstofnun Suðurnesja laugardaginn
4. mars.
Útförin fer fram frá Ytri-Njarðvikurkirkju föstudaginn 17. mars klukkan
13:00.
Athöfninni verður streymt á https://www.facebook.com/groups/
halldora
Þeim sem vilja minnast hennar er bent á Krabbameinsfélag Suðurnesja.

Arnar Ingólfsson Anna Birna Árnadóttir
Ragnhildur Helga Ingólfsdóttir Ólafur Birgisson

Brynja Ingólfsdóttir Jóhann B. Magnússon
Guðmundur Þórir Ingólfsson Karlotta Sigurbjörnsdóttir

Joe A. Livingston
ömmubörn og langömmubörn

Hafnarráð undir bæjarráð
Suðurnesjabæjar?
Tillaga frá Bæjarlistanum,
O-lista, um að hafnarráð verði
lagt niður og málefni þess færð
undir bæjarráð, var tekin fyrir á
síðasta fundi bæjarráðs Suður-
nesjabæjar.

Samþykkt var samhljóða að fela
bæjarstjóra að leggja fyrir bæjarráð
minnisblað um kosti og galla þess
að hafnarráð verði lagt niður og
málefni þess færð undir bæjarráð.
Einnig verði skoðaðir kostir þess
að fela hafnarráði aukin verkefni á
sviði atvinnumála.

Afmarkað svæði til geymslu
á smábátum
BjörgunarsveitinÆgir hefur lagt
fram fyrirspurn til framkvæmda-
og skipulagsráðs Suðurnesja-
bæjar um hvort heimilað yrði
að skipuleggja afmarkað svæði
á lóð björgunarsveitarinnar við

Gerðaveg 20b í Garði til geymslu
á smábátum.
Ráðið tók jákvætt í erindið á

síðasta fundi sínum og skipulags-
fulltrúa falið að vinna málið áfram.

Samið við Golfklúbb
Sandgerðis umvélageymslu
Bæjarráð Suðurnesjabæjar hefur
samþykkt samhljóða að fela
bæjarstjóra að setja upp samning
við Golfklúbb Sandgerðis um
uppgjör á kostnaði vegna véla-

geymslu á Kirkjubólsvelli Golf-
klúbbs Sandgerðis og leggja fram
viðauka við fjárhagsáætlun 2023
um eignarhald á vélaskemmunni.

tim
arit.is

Ö l l t ö l u b l ö ð V í k u r f r é t t a
f r á 1 9 8 0 o g t i l d a g s i n s í d a g

e r u a ð g e n g i l e g á

timarit.is
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Almannavarnir Suðurnesja utan Grindavíkur hafa farið yfir það ástand sem myndaðist í desember
2022 þegar óvenju mikil snjókoma setti samgöngur til og frá, og innan Suðurnesja, svo mikið úr
skorðum að bæði varð mikil röskun á flugi en ekki síður myndaðist alvarlegt ástand þar sem hvorki
lögregla, slökkvilið né sjúkabílar komust á milli byggðarlaga. Almannavarnarnefndin er sammála um
að samþætta þurfi aðgerð sem þessa betur í framtíðinni en unnið hefur verið að úrbótum og margt af
þeim komið til framkvæmda nú þegar. Lögð verði áhersla á upplýsingamiðlun, aukið samráð og nýja
samninga við verktaka.

Umferð til og frá Sveitarfélaginu
Vogumvar lokuð í tvo sólarhringa
Gunnar Axelsson, bæjarstjóri
sveitarfélagsins Voga, greinir frá
ástandi sem myndaðist í Vogum
daganna 17.–20. desember og
ályktun bæjarstjórnar sveitar-
félagsins. Bæjarstjóri fóru yfir
stöðu málsins en viðbrögð Vega-
gerðarinnar voru góð til að byrja
með í upphafi veðursins en verr
gekk að ná sambandi við fulltrúa
Vegagerðarinnar þegar á leið.
Bæjarstjórn Sveitarfélagsins Voga
taldi of mikla áherslu á að koma
flugfarþegum til og frá Kefla-
víkurflugvelli og ekki hefði verið
horft til þess að umferð til og frá
Sveitarfélaginu Vogum var lokuð í
tvo sólarhringa. Það má því segja
að almannavarnarástand hefði
skapast. Bæjarstjórn Sveitar-
félagsins Voga bókaði m.a. um
málið. Einnig kom fram í máli
bæjarstjórans að Vegagerðin
væri ekki með nægjanlega góðan
tækjakost til að halda vegum
opnum. Auk þess að bæta mætti
upplýsingagjöf til íbúa en mis-
vísandi upplýsingar voru gefnar
um opnum vega.

Almannavarnarástand
skapaðist í Suðurnesjabæ
Magnús Stefánsson, bæjarstjóri
Suðurnesjabæjar, greinir frá
ástandi sem myndaðist í Suður-
nesjabæ og ályktun bæjarstjórnar.
Bæjarráð Suðurnesjabæjar
ályktaði um að almannavarnar-
ástand hefði skapast í Suðurnes-
jabæ, jafnframt var óskað eftir
því að málið yrði tekið upp hjá
Almannavarnarnefnd Suður-
nesja utan Grindavíkur. Suður-
nesjabær var einangraður í fjóra
sólarhringa. Senda þyrfti snjó-
moksturstæki á undan sjúkrabíl
og er ljóst að Brunavarnir Suður-
nesja hefðu ekki komist í útkall
með góðu móti. Moksturstæki frá
Vegagerðinni voru ekki á ferðinni
í rúma tvo sólarhringa og notað

sveitarfélagið eigin tæki til þess
að moka vegi sem voru á ábyrgð
Vegagerðarinnar. Bæjarstjóri
ítrekaði mikilvægi þess að koma
réttum upplýsingum á framfæri
en ákveðin upplýsingaóreiða hefði
verið í gangi.

Bætaþarf samvinnu og
samskipti ámilli allra aðila
Guðlaugur Helgi Sigurjónsson,
sviðsstjóri umhverfissviðs Reykja-
nesbæjar, greindi á fundinum
frá ástandinu sem myndaðist í
Reykjanesbæ/Höfnum og til-
lögum sem hann sendi nefndinni
sem skipuð var til að fara yfir
málið. Aðstæður sem sköpuðust
voru sérstakar sökum þess hversu
mikið snjóaði. Auk þess að vera
ófært út í Hafnir var ástandið
verst á Ásbrú og í Innri-Njarðvík.
Þar búa einnig margir starfsmenn
sem vinna á Keflavíkurflugvelli og
áttu þeir erfitt með að komast til
vinnu. Reykjanesbær aðstoðaði
Vegagerðina við snjómokstur með
því að útvega tæki. Guðlaugur
telur mikilvægt að fara fyrr af
stað í mokstur. Í máli hans kom
fram að bæta þyrfti samvinnu
og samskipti á milli allra aðila í
framtíðinni til þess að koma í veg
fyrir að þessar aðstæður skapist
aftur. Skoða þarf hvort hægt
sé að tryggja leið starfsmanna
innan flugvallarins um Ásbrú í
gegnum Silfurhlið, sem er þjón-
ustuhlið við austurhlað flugvall-
arins, hafa rútuferðir innan vallar
og útbúa varabílastæði. Einnig
þurfi að skoða hvort að taka
þurfi upp harða lokun á helstu
stofnbrautum, t.d. á Reykjanes-
brautinni.

Atburðurinn hafimikil
áhrif á alla aðila
Anna Björk Bjarnadóttir,
framkvæmdastjóri þjónustu og
rekstrar hjá Isavia, fór yfir rýni
vegna rekstrarskerðingar hjá
Isavia daganna 17.–19. desember

2022. Alls voru 1.500 manns
veðurtepptir í flugstöðinni þessa
daga. Flugstöðin var á tíma-
bili farin að gegna hlutverki
fjöldahjálparstöðvar. Rýming
hennar hófst um kl. 16:20 þann
19. desember en alls fóru 29 rútur
til höfuðborgarinnar og lauk
flutningum um kl. 01:00. Alls
ákváðu 350 manns að verða eftir í
flugstöðinni að eigin ósk.
Isavia ákvað að setja af stað

rýnikönnun sem gerð var raf-
rænt en talið var mikilvægt að
gera hana meðan atburðurinn var
ferskur í huga fólks. Ljóst er að
atburðurinn hafði mikil áhrif á
alla aðila. Rýnifundir voru einnig
með hagaðilum og ytri aðilum
10.–12. janúar 2023.
Niðurstöður Isavia voru m.a.

að ekki náðust öll markmið.
Bæta þarf aðbúnað í húsinu með
viðbúnaðarbrettum fyrir grunn-
þarfir.
Skoða þarf mannvirki með til-

liti til kulda og aðbúnaðar. Teknar
voru réttar ákvarðanir um að
flytja fólk í burtu, það var gert
á réttum tíma en tók of langan
tíma. Starfsfólk Isavia var með
rétt hugarfar, allir hjálpuðust
að í krefjandi aðstæðum. Þjón-
ustuaðilar og flugfélög voru lítið
til staðar bæði á gólfi og svo til
samráðs og samhæfingar. Samráð
virkaði ágætlega í aðdraganda
en afleiðingar veðurs voru ekki
fyrirséðar. Það vantar betri verk-
færi til samhæfingar og skjölunar,
s.s. aðgerðagrunn, ferilvöktun á
fólki, samræmd fjarskipti – SMS.
Upplýsingamiðlun var ábótavant
hjá öllum. Það þarf samræmdari
nálgun í upplýsingagjöf. Bæta
þarf kallkerfi og upplýsingaskjá.
Þá voru ytri miðlar Isavia van-
nýttir.

Ámælisvert að ekkivar lögðmeiri
áhersla á að opna akstursleiðir
Jón Guðlaugsson, slökkviliðsstjóri
Brunavarna Suðurnesja, fór yfir
málið frá sjónarhóli B.S. Hann
telur ámælisvert að ekki hafi

verið lögð meiri áhersla á að opna
akstursleiðir á milli allra byggðar-
kjarna Suðurnesjum. Stofnleiðir á
Suðurnesjum voru ófærar að öllu
leyti og hvetur Vegagerðina til
þess að endurskoða alla verkferla
hjá sér.

Reykjanesbraut beinlínis hættuleg
Úlfar Lúðvíksson, lögreglustjóri
á Suðurnesjum, sagði að allar
aðgerðir lögreglunnar miðuðust
að því að tryggja öryggi íbúa á
svæðinu. Hann lagði áherslur á að
samskipti allra aðila séu góð og
hreinskiptin. Dæmi um það voru
t.d. bílastæðin við Flugstöð Leifs
Eiríkssonar en þau voru ekki til-
búin til að taka við umferð þegar
opnað var fyrir akstur um Reykja-
nesbrautina að nýju. Jafnframt
ítrekaði hann að Reykjanes-
brautin væri beinlínis hættuleg í
fleiri aðstæðum en þarna skap-
aðist, t.d. í rigningu.

Ósæmilegviðbrögð
almennra borgara
Arnar Steinn Elísson, svæðis-
stjórnandi hjá Slysavarnafélaginu
Landsbjörgu, sagði að alls hafi
verið skráðar 650 hjálparbeiðnir
í kerfið hjá aðgerðastjórn.
Björgunarsveitir á Suðurnesjum
aðstoðuðu við lokun Reykjanes-
brautarinnar. Í máli hans kom
fram að ein björgunarsveit á
Suðurnesjum hefur sagt sig frá
verkefni sem þessu, vegna ósæmi-
legra viðbragða almenna borgara.
Búið er að setja upp verkferla
með Heilbrigðisstofnun Suður-
nesja um að koma starfsmönnum
til og frá vinnu sem og aðstoða við
heimahjúkrun. Lagt er til að betra
samráð verði í framtíðinni hjá
öllum aðilum sem koma að úr-
lausn í verkefni sem þessu. Hann
telur mikilvægt að hljóð og mynd
fari saman þegar aðstæður sem
þessar skapast.

Vegagerðin endurskoðarverkferla
Fulltrúi Vegagerðarinnar, Árni
Gísli Árnason, fór yfir fram-
komnar úrbótatillögur starfs-

hópsins vegna lokunar Reykja-
nesbrautarinnar. Starfshópurinn
skoðaði lokun brautarinnar 19.–
20. desember 2023. Niðurstöð-
urnar hópsins voru að ekki hefði
verið hægt að koma í veg fyrir að
Reykjanesbrautin lokaðist. Stytta
hefði mátt lokunartímann. Miðla
hefði mátt betur/örar upplýs-
ingum til almennings. Miðla hefði
mátt betur/meiri upplýsingum til
samhæfingarstöðvar Almanna-
varna.
Vegagerðin hefur rýnt vel það

sem vel gekk og einnig það sem
betur hefði mátt gera. Verið er að
endurskoða verkferla og Vega-
gerðin hefur lokið við að gera
þarfagreiningu. Ljóst er að útibú
Vegagerðarinnar í Garðabæ var
ekki nægjanlega vel búið fjöl-
breyttum tækjum. Vegagerðin
leggur áherslu á gott samstarf á
milli aðila og ítrekar að ekki hefði
verið hægt að opna leiðina upp í
flugstöð á þessum dögum nema
með aðstoð frá Reykjanesbæ og
Isavia.
Unnið hefur verið að úrbótum

og margt af þeim komið til
framkvæmda nú þegar. Lögð
verði áhersla á upplýsingamiðlun,
aukið samráð og nýja samninga
við verktaka.
Stærri umbótaverkefni hafa

verið skilgreind og hvað þarf að
vera til staðar til þess að vera
betur í stakk búin að takast á
við svona aðstæður aftur (tæki,
búnaður, lokanir og fleira). Mörg
af þeim verkefnum kalla á aukið
fjármagn. Vegagerðin er í sífellu
að meta hvernig hægt sé að gera
hlutina betur – óveður sem þetta
mun koma aftur.

Almannavarnarnefndin er sam-
mála um að samþætta þurfi
aðgerð sem þessa betur í framtíð-
inni. Lagt er til að allir lykilaðilar
sveitarfélaganna, lögreglunnar,
Isavia, Vegagerðarinnar og Bruna-
varna Suðurnesja fundi sameigin-
lega, t.d. í gegnum TEAMS, í að-
stæðum sem þessum.

Bæta þarf aðbúnað í flugstöð-
inni í almannavarnaástandi
Ítarlega farið yfir ástandið sem skapaðist í desemberóveðrinu á fundi Almannavarna Suðurnesja utan Grindavíkur

Hilmar Bragi Bárðarson
hilmar@vf.is

Skaflarnir í Sandgerði voru margra metra háir. Mynd: Svanur Kristjánsson

Mikill mannfjöldi í Flugstöð Leifs Eiríkssonar þegar óveður og ófærð skullu á þann 17. desember í fyrra.Mikill mannfjöldi í Flugstöð Leifs Eiríkssonar þegar óveður og ófærð skullu á þann 17. desember í fyrra. VF/pketVF/pket
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Magnús Jón Kjartansson er lifandi goðsögn í íslensku tónlistarlífi en hann er Keflvíkingur og tilheyrir
bítlakynslóðinni sem varð til út frá hljómsveitinni Hljómum. Maggi, eins og hann er betur þekktur, byrjaði
snemma að læra á hljóðfæri og var ekki gamall þegar hann var byrjaður að spila á skemmtunum. Eftir
grunnskóla flutti hann í Reykjavík vegna tónlistarinnar en þá var hann að spila með hljómsveitinni
Óðmönnum. Þó svo að hann hafi flutt aftur með konu sinni, Sigríði Oddsdóttur eða Sirrý eins og hún
er betur þekkt, þá var ljóst að það hentaði betur að búa á höfuðborgarsvæðinu vegna tónlistarinnar.
Hann fluttist í Hafnarfjörð en svo ákváðu þau Sirrý að venda kvæði sínu í kross fyrir rúmum tíu árum
síðan og fluttu í sveitina, n.tt. í Grímsnes rétt hjá Selfossi.

Maggi og Sirrý una hag sínum
vel þar. „Við Sirrý vorum búin að
vera með land hér í Grímsnesinu
og hennar fólk hefur verið hér
með bústað. Hér höfum við verið
að rækta og eitt leiddi af öðru.
Við bjuggum á þremur hæðum í
Hafnarfirði og tókum ákvörðun
um að búa til okkar elliheimili á
einni hæð í sveitasælunni. Þetta
var stuttu eftir bankahrunið og
auðvelt að fá alla fyrirgreiðslu,
iðnaðarmenn nánast spruttu upp
úr jörðinni, það var lítið að gera hjá
þeim á þessum tíma. Við fengum
frábæra iðnaðarmenn til að byggja
þetta fyrir okkur og hér hefur
okkur liðið einstaklega vel, höfum
eignast mikið af góðum vinum hér
í sveitinni. Það er stutt inn á Sel-
foss til að sækja alla nauðsynlega
þjónustu og þaðan er ekki langt
að fara í höfuðborgina ef þannig
ber undir. Það var líka ekki til að
minnka áhuga okkar Sirrýar á að
flytjast hingað að við erum saman
í hestamennsku, hér er einstak-
lega gott að vera með hesta og yfir
sumarið er ég með þá nánast inni
á gafli hjá mér og get farið með þá
stutta vegalengd til að bíta grænt
gras.

Ég reyni að hreyfa hestana sem
mest þegar ég er heima, jafnvel
daglega. Það eru frábærar reiðleiðir
hér allt í kring svo við erum alveg í
toppmálum hér.“

Sveitasælan

Eins og áður kom fram er Maggi
Keflvíkingur og var ungur þegar
hann fluttist að heiman vegna
tónlistarinnar. „Fljótlega eftir
grunnskóla flutti ég í bæinn, leigði
með Shady Owens og Val Emils í

Fellsmúla í Reykjavík en á þessum
tíma vorum við byrjuð að spila með
hljómsveitinni Óðmönnum. Enn
þann dag í dag skil ég ekki hvernig
Pétur Östlund, sem þá var tuttugu
og fimm ára snillingur, nennti að
vera með okkur í hljómsveit! Ég
var í bænum í einhvern tíma en svo
fluttum við Sirrý í Njarðvík þaðan
sem hún er, eignuðust okkar fyrsta
barn en svo vorum við endanlega
flutt á höfuðborgarsvæðið þegar ég
var rúmlega tvítugur. Við bjuggum
fyrst á Hofteig í Reykjavík en sett-
umst síðan að í Hafnarfirði og
vorum þar allar götur þar til við
fluttum í sveitasæluna. Hér get ég
líka sinnt tónlistinni, er með skúr
eða nokkurs konar „man cave“ [til
skýringar, herbergi í húsi þar sem
karldýrið fær að njóta sín í sinni
karlmennsku, án afskipta kven-
dýrsins]. Þar get ég útsett fyrir
kórana og tekið upp ef þarf. Ég
nýt mín alltaf til hins ýtrasta inni
í hellinum mínum, þar sem ég get
einbeitt mér og þegar ég þarf að
vera í friði,“ segir Maggi.

Kórstjórn, einstaka gigg
og skáldgyðjan

Maggi hefur leikið á fleiri böllum
en hann getur rifjað upp. „Ég
held ég geti alveg lifað án þess að
spila á böllum aftur, tel mig vera
búinn að afplána á þeim vígvelli.
Það kemur fyrir að ég spili á ein-

staka tónleikum og þá finnst mér
nú skemmtilegra að herma eftir
sjálfum mér en öðrum. Mest snýst
mín tónlist í dag um að stjórna
þremur kórum; Flugfreyjukórnum,
Brokkkórnum og Sönghópi Suður-
nesja. Þeir kórar æfa í höfuðborg-
inni og á Suðurnesjunum. Alltaf
gaman að hafa ástæðu til að bregða
sér af bæ. Það kemur líka fyrir að
ég er beðinn um að spila inn á
frumsamda tónlist en sem betur fer
er komið svo mikið af ofboðslega
hæfileikaríkum spilurum að ég
passa mig bara á að vera ekki fyrir.

Ég er ekki mikið að semja í dag,
ef skáldgyðjan heimsótti mig ein-
hvern tíma þá er langt síðan hún
yfirgaf mig. Ég hef aldrei verið
þannig að andinn komi yfir mig
og þá semji ég, ég hef samið þegar
ég hef þurft þess. Ég man ekki
hvaða lag ég samdi síðast, ætli það
séu ekki einhver fimm ár síðan en
þá gáfum við nokkrir félagarnir
út plötu undir nafninu Skugga-
sveinar. Sú plata var laglega and-
vana fædd, það heyrðist ekki eitt
einasta lag held ég af henni í út-
varpi! Ef einhver kæmi að mér með
byssu og segði mér að semja mitt
besta lag til þessa, þá myndi ég nú
allavega reyna bjarga lífi mínu og
gefa því séns en hvort það besta
kæmi veit maður aldrei. Pressan
er bara engin á mér að semja í dag
og þess vegna geri ég ekkert að því,
er samt viss um að ég myndi geta
samið undir slíkri pressu sem byssa
við höfuð mér yrði.“

Upphaf ferilsins og bítlabærinn
Maggi byrjaði ungur að reyna
semja. „Ég var mjög ungur þegar
ég byrjaði að reyna semja, þá var
ég í lúðrasveit og taldi mig vera
semja næsta smell, skrifaði nót-
urnar niður og sýndi Þóri Baldurs
sem var að stjórna okkur, hann
nánast sendi mig öfugan heim.
Svo var það líklega ekki fyrr en
ég er um tvítugt sem almennileg
lög fara að koma en þá pressaði
Rúni heitinn Júl á mig að semja,
þegar við vorum saman í Trúbroti.
Fram að því hafði ég verið í Óð-
mönnum sem var hljómsveit sem
Jóhann G. Jóhannsson nánast átti
með húð og hári, hann samdi allt.
Eftir Óðmenn stofnaði ég Júdas
ásamt öðrum, við spiluðum mikið
á böllum en gáfum líka út tvær
plötur, ég minnist þess nú ekki
að nein lög hafi náð almennilega
fram. Fyrsti „hittarinn“ minn er
líklega To be grateful með Trú-
broti. Á þessum tíma vorum við
Rúni mikið saman, bjuggum báðir
í Keflavík og keyrðum saman á æf-
ingar í Reykjavík og hann ýtti mér
út í að fara semja. Þar sem þetta
er líklega með betri lögum sem ég
hef samið, þá hefði þetta einhvern
tíma flokkast undir að vera ágætis
byrjun. My friend and I varð líka
til á þessum tíma. Eftir Trúbrot
varð ég fyrsti íslenski popptón-
listarmaðurinn til að gefa út sóló-
plötu þar sem ég samdi nánast öll
lög og texta sjálfur. Hörður Torfa

Nýtur sín í sveitasælunniNýtur sín í sveitasælunni

Keflvíkingurinn
Magnús Jón Kjartansson

Sigurbjörn Daði Dagbjartsson
sigurbjorn@vf.is

Bræðurnir og foreldararnir á gamalli mynd úr VF.Bræðurnir og foreldararnir á gamalli mynd úr VF.
F.v. aftari röð: Kjartan Már, Ingvi Jón,F.v. aftari röð: Kjartan Már, Ingvi Jón,

Viktor, Finnbogi og Magnús.Viktor, Finnbogi og Magnús.
Fyrir framan eru Gauja og Kjartan.Fyrir framan eru Gauja og Kjartan.

Sigrún, systir bræðranna, var fjarverandi.Sigrún, systir bræðranna, var fjarverandi.
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hafði getið út plötu með sínum
lögum en með textum eftir aðra.
Þessi sólóplata mín gekk mjög vel,
fékk mikla spilun.

Hljóðriti og samstarfið við
söngvarann Vilhjálm Vilhjálmsson

Maggi tók þátt í að byggja hljóðver
sem á þeim tíma var álitið eitt
besta hljóðver í heimi. „Árið 1975
tók ég þátt í að byggja hljóðverið
Hljóðrita en fram að þeim tíma
hafði mestöll tónlist verið tekin
upp í útvarpshúsinu. Þetta var
alger bylting, við fengum Amer-
íkana til að hanna stúdíóið með
okkur, menn sem þá höfðu verið
að vinna með Jimi Hendrix og
Pink Floyd. Engu var til sparað og
þetta var talið eitt besta stúdíó í
heimi þegar allt var komið í gang.
Þegar sólóplatan mín var að koma
út þurfti ég aðstoð og fékk Jón
Ólafsson, vin minn úr Keflavík,
til þess. Það þurfti að búa til um-
slögin fyrir umrædda plötu, þau
komu úr prentvél og það þurfti að
brjóta þau um og líma, Jón vann
þessa vinnu og greinilega komst
hann á sporið því ekki leið á löngu
þar til hann hafði keypt plötubúð
í Hafnarfirði, opnaði svo aðra á
Laugaveginum. Nafnið á búðunum
breyttist fljótlega í Skífuna og ekki
leið á löngu þar til við Jón og Villi
heitinn Vill, ásamt þeim Magnúsi
og Jóhanni, stofnuðum útgáfu sem
fékk nafnið Hljómplötuútgáfan hf.
Þar urðu plöturnar með Villa Vill,
Brunaliðinu, Björgvini Halldórs

og fleirum til. Ég samdi auðvitað
eitthvað af efni inn á þessar plötur
en ég lít mest á mig sem „kíttara“
á þessum plötum, að ef eitthvað
vantaði í einhver laganna bætti
ég við og eins samdi ég ef vantaði
lag. Frægasta sagan er nú líklega
af samstarfi okkar Villa Vill en
hann hafði samið textann við Lítill
drengur og ég átti að semja lagið.
Ekkert hafði gerst hjá mér og ég
hummaði þetta fram af mér en svo
sé ég hvar Villi rennir í hlað og ég
vissi upp á mig sökina, ekkert lag
var ennþá fætt. Ég bað því Sirrý

um að taka á móti Villa og bjóða
honum upp á kaffi og ég skaust upp
og settist við píanóið, lagið fæddist
nokkrum mínútum síðar. Þar sem
þetta lag er að margra mati, mitt
frægasta og vinsælasta lag, hugsan-
lega það besta, er þetta auðvitað
ansi skondin saga. Þetta fyrir-
tæki okkar breyttist svo í Skífuna
og var í raun orðið að fjölskyldu-
fyrirtæki Jóns. Fleiri lög urðu til
á næstu árum, t.d. Skólaball með
Brimkló og ég spilaði mikið með
þeim og HLH-flokknum en þegar
Bubbi kom fram á sjónarsviðið þá
sá ég sæng mína upp reidda. Hann
söng um að vera löggiltur hálfviti,
hlustandi á HLH og Brimkló og ég
fann einhvern veginn hvernig tími
var kominn á breytingar.

Hótel Saga og Hemmi Gunn

Það gerðist lítið í lagasmiðum
Magga næstu árin enda hugsan-
lega eðlileg skýring á því. „Ég
stofnaði hljómsveit á Hótel Sögu
og rak hana næstu sjö árin og
fljótlega bættust þættirnir hjá
Hemma Gunn við. Á þessum tíma
var ég eingöngu að spila á böllum,
spilaði það sem þurfti til að búa til
stuðið. Hugsanlega var þetta versta
vinna sem hægt var að hugsa sér
ef maður ætlaði sér að vera frjór
í sköpun því það þurfti stöðugt
að vera bregðast við aðstæðum,
æfa upp þetta lag með þessum
söngvara, hvort sem það var á
sviðinu á Hótel Sögu eða í sjón-
varpssal hjá Hemma. Þess vegna
komu nú ekki mörg lög á þessum
tíma og sennilega er Sólarsamba
síðasta vinsæla lagið sem ég samdi,
það öðlaðist skemmtilega nýtt líf
fyrir nokkrum árum þegar tríóið
GÓSS setti það í nýjan búning og
gaf út. Ég var samt að semja, t.d.

nokkur stef sem ennþá óma, Gettu
betur-stefið t.d. Ég spilaði líka inn
undirleiki fyrir Stundina okkar
og svona mætti lengi telja,“ segir
Maggi.

Réttindamál tónlistarfólks

Maggi á stóran þátt í hvernig rétt-
indamál popptónlistarfólks tóku
stakkaskiptum. „Jóhann G. Jó-
hannsson, sem var frá Njarðvík,
var mikill hugsjónamaður. Hann
hafði kynnst lögfræðingi sem benti
Jóhanni á að við popparnir værum
eiginlega hýrudregnir varðandi
höfundagreiðslur. Hann vildi
meina að útvarpið spilaði bara
klassíska tónlist og okkar tónlist
væri bara spiluð í Lögum unga
fólksins. Jóhann áttaði sig á því að
ef við ætluðum að sækja rétt okkar,
að þá þyrftum við að stofna með

okkur félag. Þá var félag tónskálda
og textahöfunda, FTT stofnað, n.tt.
árið 1981. Ég var fljótlega kosinn í
stjórn FTT og fór að atast í þessum
málum öllum. Fljótlega sóttum
við um aðild að STEF [Samband
tónskálda og eigenda flutnings-
réttar] sem var stofnað árið 1948.
Tónskáldafélag Íslands hafði verið
stofnað, það var félag hinna klass-
ísku tónskálda en svo vorum við
popparnir bara látnir mæta af-
gangi. Stuðmaðurinn Valgeir
Guðjónsson tók fljótlega við for-
mennsku en frændi hans, lögfræð-
ingurinn Eiríkur Tómasson sem
hafði sérhæft sig í höfundarétti,
sýndi okkar baráttu mikinn áhuga
og gerðist framkvæmdastjóri FTT.
Þar með vorum við teknir mun
alvarlegar og varð meira ágengt í
okkar réttindabaráttu. Ég var á kafi
í þessari baráttu í u.þ.b. tuttugu til
þrjátíu ár og kom meðal annars
að stofnun Samtóns en hlutverk
þess var að leiða saman höfunda,
útgefendur og flytjendur tónlistar.
Um tíma var ég formaður og fram-
kvæmdastjóri FTT og formaður
eða varaformaður STEFs á sama
tíma. Ég var forseti höfundasam-
taka Norðurlanda og var á þeytingi
um Norðurlöndin og víðar. Þetta
var annasamur tími og ég er mjög
stoltur af þessum hluta lífs míns.“

Hvernig sér Maggi framtíðina
fyrir sér?
„Við Sirrý erum bara að njóta

okkar hér í sveitinni, fá börn og
barnabörn í heimsókn. Sirrý mín
eldar alltaf extra góðan mat þá
og ég fæ gott að borða. Yndislegt
að geta loksins almennilega notið
samvista við börn og barnabörn en
þau þurftu, starfs míns vegna, svo-
lítið að sitja á hakanum, voru hálf-
gert aukaatriði í mínu lífi því ég var
alltaf á þeytingi. Betra er seint en
aldrei segir einhvers staðar, það á
svo sannarlega við í mínu tilviki,“
sagði Magnús Jón Kjartansson að
lokum.

„Ef að einhver kæmi að mér með
byssu og segði mér að semja mitt

besta lag til þessa, þá myndi ég
nú allavega reyna bjarga lífi mínu

og gefa því séns en hvort það
besta kæmi veit maður aldrei,“
segir Magnús Jón Kjartansson,

tónlistarmaður sem byggði sér í hús
í Grímsnesi fyrir tíu árum síðan.

Lifandi goðsögn í íslensku tónlistarlífi. Frumkvöðull í
upptökusstjórn á Íslandi og ötull baráttumaður fyrir

bættum réttindum sönglagahöfunda.

Verkalýðs- og sjómannafélag
Keflavíkur og nágrennisHÖ
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Orlofshús VSFK
Sumar 2023

Opnað hefur fyrir UMSÓKNIR-SUMARIÐ
inn á orlofssíðumVSFK vsfk.is (grænn
takki merktur Orlofsvefur) eða orlof.is/vsfk

Eftirtalin orlofshús félagsins verða
leigð út sumarið 2023:
3 hús í Svignaskarði.
1 hús í Húsafelli 64 (hundahald leyft)

2 hús í Ölfusborgum
4 hús við Syðri Brú (Grímsnesi)
(hundahald leyft í húsi nr.10)

1 íbúð í raðhúsi að Núpasíðu 8h,
á Akureyri
Útleigutímabil er frá föstudeginum 19. maí
til og með föstudagsins 18. ágúst 2023.

Félagsmenn fara inn á www.orlof.is/vsfk
og skrá sig inn með Íslykli eða rafrænum
skilríkjum, fylla skal út Sumar Umsókn 2023
þar með allt að 4 valmöguleikum.

Einnig er hægt að fara inn á vsfk.is
– Orlofsvefur (grænn takki)
Umsóknarfrestur er til kl. 16.00
fimmtudagsins 30. mars 2023.

Úthlutað verður samkvæmt punktakerfi.

Orlofsstjórn VSFK

Magnús og Sirrý á góðri stundu í útreiðatúr.Magnús og Sirrý á góðri stundu í útreiðatúr.

VÍKURFRÉTTIR Á SUÐURNESJUM // 9



Þ að var þétt setinn bekk-
urinn í Grindavíkurkirkju á
sunnudagskvöld en þá hélt

kvennakórinn Grindavíkurdætur
tónleika með lögum eftir laga- og
textahöfundinn Kristínu Matthías-
dóttur. Áður hefur verið minnst á
Kristínu en hún er ein þeirra sem
líklega bindur ekki baggana sína
sömu hnútum og samferðarfólkið,
hún hafði aldrei verið við tónlist
tengd á nokkurn hátt þar til eitt-
hvað gerðist fyrir u.þ.b. tveimur
árum og allt í einu semur hún lög
og texta eins og enginn sé morgun-
dagurinn.

Tónleikarnir voru frábærlega
heppnaðir og lögin hvert öðru
betra. Í tveimur laganna stigu
meðlimir kórsins fram sem ein-
söngvarar, annars vegar Helga

Fríður Garðarsdóttir og Heiða Dís
Bjarnadóttir og hins vegar Hrefna
Bettý Valsdóttir. Meðleikararnir,
Ingunn Hildur Hauksdóttir á
píanó og Þröstur Þorbjörnsson á

bassa og slagverk, léku listavel og
kórinn söng óaðfinnanlega undir
öruggri stjórn kórstjórans, Bertu
Drafnar Ómarsdóttur.

Mjög góður rómur var gerður
að frammistöðunni í lok tónleik-
anna þar sem gestir stóðu upp og
klöppuðu vel og lengi. Gaman og
spennandi verður að sjá hvað þessi
frábæri kór gerir næst.

Takk fyrir mig!
Sigurbjörn Daði

Dagbjartsson.

Ungmennaráð Grindavíkur
hefur áhuga á að taka þátt í
ungmennaskiptaverkefnum
með öðrum ungmennaráðum
í Evrópu. Erindi þess efnis var
tekið fyrir á síðasta fundi frí-
stunda- og menningarnefndar
Grindavíkur í síðustu viku en
Elínborg Ingvarsdóttir, for-
stöðumaður Þrumunnar, og
Melkorka Ýr Magnúsdóttir,
starfsmaður Þrumunnar, sátu
fundinn undir þessum lið og
gerðu grein fyrir erindinu.
Frístunda- og menningar-
nefndin lýsir yfir ánægju með
frumkvæði ungmennaráðs og
hvetur ráðið til að sækja um
Erasmus aðild.

Hvött til að sækja
um í Erasmus+
ungmennaskipta-
verkefni

Sumaropnun íþróttamann-
virkja í Grindavík mun taka
gildi 1. apríl í ár í stað 1. júní
áður og gilda út október í stað
ágúst áður. Auk þess verður
opið fleiri almenna frídaga í
ár en áður, m.a. föstudaginn
langa, sumardaginn fyrsta, 1.
maí, uppstigningardag, hvíta-
sunnudag og 17. júní.
Þetta kom fram á síðasta fundi
frístunda- og menningar-
nefndar Grindavíkur.

Breytingar á opn-
unartíma íþrótta-
mannvirkja

Gert er ráð fyrir miklum
breytingum á vinnuskóla
Grindavíkur í sumar þar sem
vinnustundum kemur til með að
fækka auk þess sem nemendur
fá úthlutað vinnutímabilum og
því verða ekki allir árgangar við
störf á sama tíma. Þetta kemur
fram í tillögu að vinnufyrir-
komulagi sumarið 2023 sem
lögð var fram í frístunda- og
menningarnefnd Grindavíkur-
bæjar í síðustu viku.

Undir þessum lið sátu
fundinn þau Emilía Ósk Jó-
hannesdóttir, formaður ung-
mennaráðs, Tómas Breki
Bjarnason, varaformaður ung-
mennaráðs, Elínborg Ingvars-
dóttir, forstöðumanns Þrum-
unnar, og Melkorka Ýr Magnús-
dóttir, starfsmaður félagsmið-
stöðvarinnar Þrumunnar.

Á fundinum var einnig lögð
fram áskorun frá ungmenna-
ráði um fjölgun vinnustunda
í vinnuskólanum í sumar.
Nefndin tekur vel í erindið
og felur sviðsstjóra að útfæra
breytingar á vinnufyrirkomu-
laginu.

Miklar breytingar
boðaðar á vinnu-
skóla Grindavíkur

Grindavíkurdætur fylltu Grindavíkurkirkju

GRINDAVÍK
Sigurbjörn Daði Dagbjartsson
sigurbjorn@vf.is

Gert verði ráð fyrir stærri áning-
arstað sunnan Þorbjarnar í deili-
skipulagstillögu fyrir Þorbjörn
sem var til umfjöllunar á síðasta
fundi bæjarstjórnar Grindavíkur.
Þá verði jafnframt gert ráð fyrir
einum til tveimur minni áningar-
stöðum vestan Lágafells.

Tillaga að viðbrögðum við um-
sögnum við skipulagstillöguna var
lögð fram í bæjarstjórn nýverið,
ásamt uppfærðum gögnum í sam-

ræmi við viðbrögð sveitarfélagsins.
Skipulagsnefnd samþykkti við-
brögð við umsögnina 20. febrúar
sl. og lagði til framangreindar
breytingar á skipulagstillögunni.

Skipulagsnefnd lagði til við bæj-
arstjórn að samþykkja deiliskipu-
lagstillöguna og að skipulagsfull-
trúa verði falið að senda hana til
Skipulagsstofnunar. Bæjarstjórn
samþykkti samhljóða tillögu skipu-
lagsnefndar.

Áningarstaðir sunnanvið
Þorbjörn og vestan Lágafells

Þorbjörn og umhverfi hans er vinsælt til útivistar.

Hönnun sundlaugarsvæðis og
aðliggjandi mannvirkja var til
umfjöllunar á síðasta fundi frí-
stunda- og menningarnefndar
Grindavíkur. Ábendingar sem
bárust í kjölfar kynningarfundar
með íbúðum, sem haldinn var
nýverið, voru lagðar fram. For-
stöðumaður íþróttamannvirkja
og framkvæmdastjóri UMFG
sátu fundinn undir þessum lið.

Nefndin álítur að með fjölgun
íbúa, og samhliða mikilli uppbygg-

ingu á sundlaugarsvæðinu, ætti að
skapast tækifæri fyrir heilsutengda
starfsemi á vegum einkaaðila á
svæðinu. Nefndin vísar málinu til
afgreiðslu í bæjarráði.

Tækifæri fyrir heilsutengda starfsemi
á vegum einkaaðila á svæðinu

Sendu okkur
ábendingu um
áhugavert efni!
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300 karlar á kútmagakvöldi í Grindavík
Árlegt kútmagakvöld Lionsklúbbs
Grindavíkur var haldið í 47. skipti
síðastliðið föstudagskvöld. Að þessu
sinni mættu um 300 karlar í veisluna,
sem haldin var í íþróttahúsi Grinda-
víkur. Matreiðslumeistarar kvöldsins
höfðu töfrað fram tugi sjávarrétta af
ýmsum toga en megnið af hráefninu
fengu Lionsmenn úr Grindavík og ná-
grenni.

Áður en borðhald hófst var haldin
„sjávarútvegssýning“ í boði nokkurra
fyrirtækja, þar sem boðið var upp á
léttar veitingar. Gísli Einarsson var
veislustjóri kútmagakvöldsins en
boðið var upp á fjölbreytt skemmti-
atriði og happdrættið vinsæla, sem
skilar góðri afkomu til Lionsmanna,
sem síðan koma fjármununum á góða
staði í samfélaginu í Grindavík og
einnig utan landsteinanna.

Víkurfréttamyndir: Hilmar Bragi
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Helga S. Ingimundardóttir og Kristjana H. Kristjánsdóttir hafa sent
framkvæmda- og skipulagsráði Suðurnesjabæjar erindi vegna stígs og
aðgengi að Prestvörðu í Leiru. Ráðið þakkar bréfriturum fyrir áhuga-
verða hugmynd og leggur til að málið verði tekið til frekari skoðunar
hjá skipulags- og umhverfissviði. Þá var málinu vísað til umsagnar
hjá ferða-, safna og menningarráði Suðurnesjabæjar.

Í Rauðskinnu segir frá Prests-
vörðunni:
„Í heiðinni skammt fyrir ofan

Leiru er mannhæðar há grjótvarða
sem alltaf var nefnd Prestsvarða.
Sagt var, að síra Sigurður Sívertsen
(1808–1887), sem prestur var á
Útskálum fyrrum, hafi einhverju
sinni verið þarna á ferð að vetrar-
lagi. Kom hann úr Keflavík og
ætlaði heim til sín að Útskálum.
Talið var að leiðin væri tveggja tíma
gangur eða meira eftir þeim vegi
sem þá var farinn. En við lestagang
voru allar vegalengdir miðaðar á
þeim tímum. Þegar prestur kom
út á móts við miðja Leiru villtist
hann af leið. Fannst honum líðan
sín þannig að hann treystist ekki
til þess að halda áfram ferðinni.
Prestur tók það ráð að leggjast fyrir
og vera kyrr alla nóttina. Nokkru
síðar lét síra Sigurður hlaða upp
vörðu á þessum stað. Var hún fer-
strend eins og margar grjótvörður.
En eitt var það, sem gerði hana
frábrugðna öðrum vörðum. Á hlið
þeirri sem að austri snéri var all-

stór flöt hella sem á var höggvið
sálmavers.“
Á vefsíðunni ferlir.is segir:

Varðan var hlaðin upp fyrir stuttu,
letursteinninn hreinsaður og
honum komið aftur fyrir á sínum
stað við vörðuna – þar sem hann
er í dag. Sálmaversið á hellunni er
4. Davíðs Sálmur 8. vers. („Í friði
leggst ég til hvíldar og sofna, því
að þú, Drottinn, lætur mig búa
óhultan í náðum“). Ártalið er 1876.

Mynd: Ferlir.is

Prestsvarðan í Leiru verði
gerð aðgengilegmeð stíg

Nautið lék óaðfinnanlega
ámóti Diddú og kýrin

fékk ekki sitt

SUÐURNESJABÆR
Hilmar Bragi Bárðarson
hilmar@vf.is

Ilmur er litalína Slippfélagsins
hönnuð í samstarfi við Sæju

innanhúshönnuð. Línan er innblásin
af jarðlitum, dempaðir tónar með
gulum og rauðum undirtónum.

Opið:
8-18 virka daga
10-14 laugardaga

slippfelagid.is

slippfelagid.is/ilmur-litakort

Hör Leir Truffla Börkur

Myrra Krydd Lyng

Kandís

Lakkrís

Innblástur

og fleiri litir á

slippfelagid.is

Mikilvægar senur í Brekkukotsannál Nóbelsskáldsins Halldórs Lax-
ness voru teknar upp við Miðhús í Garðinum sumarið 1972. Mikil
leikmynd með bænum Brekkukoti var byggð á sjávarkambinum upp
af Krókssíkinu og stóð verkefnið yfir í margar vikur. Umfang verk-
efnisins fyrir rétt um hálfri öld er á pari við það umfang sem sjá hefur
mátt hér suður með sjó við tökur á þáttunum True Detective. Brekku-
kotsannál voru gerð skil í sagnastund á Garðskaga um síðustu helgi.
Björn G. Björnsson, leikmyndahönnuður, kom þá og sagði frá verk-
efninu og sýndi myndir frá leikmyndasmíðinni.

Hvað réði því að þið komuð
hingað í Garðinn árið 1972?

„V i ð u rðum
að finna stað til
að kv ikmynda
bæinn í Brekku-
koti. Hann stóð
við t jörnina í
Reykjavík og við
vorum að leita að
þessum aðstæðum

þar sem væri lítil brekka og
tjörnin fyrir framan og þetta snéri
nokkurn veginn í rétta átt, þannig
að við værum á móti birtunni. Við
fundum þennan stað og það var
leitað til heimamanna og góð-
fúslega fengið leyfi til að athafna
okkur hér vikum og mánuðum
saman.“

Hversu umfangsmikið verkefni
var þetta?
„Þessi mynd er gríðarlega stór

á okkar mælikvarða. Myndin er í
tveimur hlutum og rúmur klukku-
tími hvor. Þetta var tveggja þátta
mynd, lítil sería. Þetta var viða-
mikið að því leyti að það voru
margar leikmyndir. Bærinn hér var
mikilvægastur og það skipti miklu
að finna þennan stað. Þá gátum við
byggt ýmislegt annars staðar.“

Hvernig var tekið á móti ykkur
hér í Miðhúsum í Garði á sínum
tíma?
„Ég man ekki betur en það hafi

verið afskaplega ljúft. Það gekk
svo vel fyrir sig að ég er næstum
því búinn að gleyma því. Allar um-

leitanir um að mega vera þarna og
gera þetta og hitt voru sjálfsagt
mál. Það var öll aðstoð veitt, hjálp
og reddingar.“
Leikmyndasmiðirnir sem komu í

Garðinn að reisa Brekkukotsbæinn
við Krókssíkið, sem í dag er oft
nefnt Miðhúsasíki, þurftu að vera
tímanlega á ferðinni, því leik-
myndin og torfbærinn þurftu að
gróa áður en tökur hófust. Björn
sagði frá því í fyrirlestri sínum á
sagnastundinni á Garðskaga að
einmuna veðurblíða hafi verið í
Garðinum á meðan leikmynda-
smíðinni stóð. Þegar svo kom að
kvikmyndatökunni brast á með
einum mesta rigningarsumri í
manna minnum. „Þetta var af-
skaplega skemmtilegt sumar,“ segir
Björn.
Leikarar Brekkukotsannáls

komu flestir úr höfuðborginni en

einn leikari var eftirtektarverður
og hann kom frá Miðhúsum í
Garði. Það var nautið hans Torfa í
Miðhúsum. Hörður Gíslason, sem
stendur að sagnastundinni á Garð-
skaga ásamt æskufélaga sínum

Bárði Bragasyni,
sagði skemmtilega
sögu af nautinu.
Þannig var að
Hörður bjó að
Sólbakka í Garði,
sem er næsta hús
við Miðhús. Einn
daginn þegar kvik-

myndatökur stóðu sem hæst kom
Sigurbergur Þorleifsson, vitavörður
á Garðskaga, leiðandi utan af skaga
kú í bandi. „Það þurfti alla jafna
ekki að láta vita og nautið var til-
tækt til sinna verka eins og verkast
vildi. Þennan dag var nautið að
leika í senu með Diddú og það er

eftirminnilegt hvað það lék sitt
hlutverk vel. Það er skemmst frá
það segja að hann leit ekki einu
sinni við þegar kýrin kom og hún
varð að fara aftur heim eins og hún
var þegar hún kom. Það mátti alveg
merkja það að hún var ekki sátt við
þetta,“ segir Hörður.
Hörður segir að eftir því var

tekið hversu Miðhúsafólk tók vel á
móti kvikmyndagerðarfólkinu og
allir voru boðnir og búnir að veita
hjálparhönd eins og þurfti.

Sagnastundirnar á Garðskaga hafa ávallt verið vel sóttar og salurinn á vetingahúsinu Röstinni þétt setinn. VF/Hilmar Bragi
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FS-ingur vikunnar:

Saknar fótbolt-
ans í hádeginu
Logi Þór er átján ára gamall og er
hann á fjölgreinabraut í FS. Logi
segir að félagslífið í FS sé rosalegt
og því fylgi geggjaður félags-
skapur, það er gaman að segja
frá því að sjálfur er Logi formaður
nemendafélagsins.
Logi er FS-ingur vikunnar.

Hvað ert þú gamall? 18 ára.

Hvers saknar þú mest við grunnskóla?
Fótboltans í hádeginu.

Hvers vegna ákvaðst þú að fara í FS?
Besti kosturinn, vesen að fara að keyra til
og frá Reykjavík.

Hver er helsti kosturinn við FS? Skemmti-
legt umhverfi, geggjaður félagsskapur.

Hvað finnst þér um félagslífið í skólanum?
Það er rosalegt.

Hvaða FS-ingur er líklegur til að verða
frægur og hvers vegna? Axel Ingi Jóhann-
esson – hann fer langt í boltanum ... sjáum
hann brillera í Bestu deildinni í sumar.

Hver er fyndnastur í skólanum? Það er
alltaf gaman að hlusta á Jónas Dag röfla
allan daginn og fær hann titillinn.

Hvað hræðist þú mest? Hjört kerfisstjóra –
en hann er tveggja metra Njarðvíkingur.

Hvað er heitt og hvað er kalt þessa
stundina? Heitt þessa stundina væri að
vera í top 4 í ensku og kalt væri að tapa á
móti Bournemouth.

Hvert er uppáhaldslagið þitt?
Vor í Vaglaskógi með Kaleo.

Hver er þinn helsti kostur? Raunsæi.

Hvaða forrit eru mest notuð í símanum
þínum? Instagram og Facebook.

Hver er stefnan fyrir framtíðina?
Stefnan er að henda mér í lögfræði.

Hver er þinn stærsti draumur?
Verða hæstaréttarlögmaður og vinna fyrir
sjálfan mig.

Ef þú ættir að lýsa sjálfum þér í einu orði,
hvaða orð væri það og af hverju?
Keflvíkingur – stoltur af því.

Ungmenni vikunnar:

Skrítin
(á góðan hátt)
Sara Björk er fimmtán ára gömul
og er í Njarðvíkurskóla. Sara er
jákvæð, frábær og hún er harður
Njarðvíkingur sem dreymir um
að spila körfubolta í háskóla í
Bandaríkjunum. Sara er ungmenni
vikunnar.

Hvert er skemmtilegasta fagið?
Heimilisfræði.

Hver í skólanum þínum er líklegur til að
verða frægur og hvers vegna? Logi, bróðir
minn, því hann mun örugglega komast í
NBA.

Skemmtilegasta saga úr skólanum: Þegar
minn bekkur var valinn íþróttabekkur
skólans.

Hver er fyndnastur/ust í skólanum?
Yasmin Petra.

Hvert er uppáhaldslagið þitt?
Bitch better have my money með Rihanna.

Hver er uppáhaldsmaturinn þinn? Sushi.

Hver er uppáhaldsbíómyndin þín?
Örugglega Harry Potter.

Hvaða þrjá hluti myndir þú taka með þér á
eyðieyju og hvers vegna?
Símann minn, mat og vatn.

Hver er þinn helsti kostur?
Ég er skrítin (á góðan hátt).

Ef þú gætir valið þér einn ofurkraft til að
vera með restina af ævinni, hvað myndir
þú velja? Að geta tímaflakkað.

Hvaða eiginleiki finnst þér bestur í fari
fólks? Þegar fólk er gott í samskiptum.

Hvað langar þig að gera eftir grunnskóla?
Mig langar að komast langt í körfunni og
fara í skóla í Bandaríkjunum.

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

Nafn: Logi Þór Ágústsson
Aldur: 18 ára
Námsbraut: Fjölgreinabraut
Áhugamál: Íþróttir
og stjórnmál

Nafn: Sara Björk
Aldur: 15
Skóli: Njarðvíkurskóli
Bekkur: 9. bekkur
Áhugamál: Körfubolti

Fimmtudaginn 16. mars næst-
komandi stendur forskóladeild
Tónlistarskóla Reykjanes-
bæjar fyrir tvennum stórtón-
leikum í Stapa, Hljómahöll. Á
tónleikunum koma fram nem-
endur í Forskóla 2, sem er allur
2. bekkur grunnskólanna (sjö ára
börn) og með þeim leika lúðra-
sveit TR og rokkhljómsveit.
Fyrri tónleikarnir verða kl.17.

Á þeim koma fram forskólanem-
endur úr Háaleitisskóla, Heiðar-
skóla og Stapaskóla.
Seinni tónleikarnir verða kl.18.

Á þeim koma fram forskólanem-
endur úr Akurskóla, Holtaskóla,
Myllubakkaskóla og Njarðvíkur-
skóla. Tónleikarnir taka um 30
mínútur hvor.
Forskóladeildin hefur um langt

árabil staðið fyrir stórtónleikum
einu sinni á vetri, ásamt lúðrasveit-
inni og oft einnig rokkhljómsveit
eins og að þessu sinni, en hljóm-
sveitirnar eru í hlutverki „undir-
leikara“ fyrir forskólanemendurna.
Fyrstu árin fóru tónleikarnir

fram í grunnskólunum og svo loka-
tónleikar haldnir í íþróttamiðstöð
Njarðvíkur en eftir að Hljómahöll
var byggð, og Tónlistarskólinn þar
með kominn með nýtt heimili, var
ákveðið að færa tónleikana í hinn
glæsilega tónleikasal, Stapa.
Mikil ánægja hefur verið með

það fyrirkomulag enda öll umgjörð
tónleikanna hin glæsilegasta, stórt
svið og flott sviðslýsing.
Á tónleikunum koma fram alls

um 300 börn og ungmenni, þar af
um 260 forskólanemendur, sem
flytja fjölbreytta og stórskemmti-
lega efnisskrá, bæði sungna og
leikna á hin ýmsu hljóðfæri.

Allir eru hjartanlega velkomnir.

Hinir árlegu
stórtónleikar
forskóladeildar
Tónlistarskóla
Reykjanesbæjar

Minnisblað bæjarstjóra varð-
andi skráningu lögheimilis í frí-
stundahús, þar sem fram kemur
m.a. að Þjóðskrá samþykki ekki
skrásetningu lögheimilis í til-
tekin hús í frístundabyggð, var til
umfjöllunar á síðasta fundi bæj-
arráðs Suðurnesjabæjar í kjölfar
ályktunar íbúa Nátthaga, sem er
frístundabyggð milli Garðs og
Sandgerðis.
Í afgreiðslu bæjarráðs segir að

samkvæmt því áliti sem liggur fyrir
frá Sambandi íslenskra sveitar-
félaga, samþykkir Þjóðskrá ekki
skrásetningu lögheimilis í tiltekin
hús í frístundabyggð og ekki eru
þekkt dæmi um að reynt hafi á
skráningu lögheimilis í frístunda-
byggð með tilstuðlan og samþykki
sveitarfélags.

Samþykkir ekki
skrásetningu
lögheimilis í

frístundabyggð

vf is
Þú finnur allar
nýjustu fréttirnar
frá Suðurnesjum á

Deiliskipulag
í Reykjanesbæ

Breyting deiliskipulags fellst í að lóðirnar verði
sameinaðar í eina lóð sem verður við það samtals
6.959 m2 að flatarmáli. Heimilt verði að byggja tvö
þriggja og fjögurra hæða fjölbýlishús auk kjallara á
lóðinni um 3.550 m2 að samanlögðum gólffleti með alls
35 íbúðum. Meðalstærð íbúða er áætluð um 80 m2.
Nýtingarhlutfall er áætlað 0,51.

Þeim sem telja sig eiga hagsmuna að gæta er hér með
gefinn kostur á að gera athugasemdir við tillögurnar.
Frestur til að skila inn athugasemdum er til 2. maí 2023.
Skila skal inn skriflegum athugasemdum á skrifstofu
Reykjanesbæjar á Tjarnargötu 12 Reykjanesbæ. Eða á
netfangskipulagsfulltrúa skipulag@reykjanesbaer.is.

Tillögur verða til sýnis á skrifstofu Reykjanesbæjar
að Tjarnargötu 12 frá og með 16. mars til 2. maí 2023.

Reykjanesbær 15. mars 2023
Skipulagsfulltrúi

Bæjarstjórn Reykjanesbæjar
samþykkti á fundi 21. febrúar 2023 að
auglýsa eftirfarandi deiliskipulagstillögur
í samræmi við 43. gr. skipulagslaga
nr. 123/2010.

Bolafótur 21, 23 og 25
breyting á deiliskipulagi

Þjónustuver & skrifstofur
Tjarnargötu 12
230 Reykjanesbæ
www.reykjanesbaer.is

AÐALFUNDUR
ÞROSKAHJÁLPAR Á SUÐURNESJUM

verður haldinn í Dósaseli þriðjudaginn 21. mars 2023 kl. 18.

1. Skýrsla stjórnar
2. önnur mál

Stjórnin

FAB
Reiðhj

BBRI
jólafestingar

35%
AFSLÁTTUR

KIDDY
Barnabílstólar
20% afsláttur fyrir viðskiptavini
TM trygginga

20%
AFSLÁTTUR
FYRIR VIÐSKIPTAVINI
TM TRYGGINGA

Bílanaust
Hafnargötu 52,
260 Reykjanesbæ
S. 421 7510

Opið
Mán - fös 8 - 18
Lau 10 - 14

Skoðaðu vöruúrvalið á
www.bilanaust.is
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Skoruðuníumörk í Skotlandimörk í Skotlandi
Íslandsmeistarar sameiginlegs liðs Kefla-
víkur ogVíðis léku Evrópuleik gegn Raith
Rovers í Skotlandi um síðastliðna helgi.
Umvar að ræða vináttuleik sem leikinn
var til styrktarAndy’sMens Club í Skot-
landi en það eru samtök gegn sjálfsvígum
karlmanna.
Leikið var á heimavelli Raith
Rovers, Stark´s Park, en völl-
urinn tekur 8.000 manns í sæti.
Keflavík/Víðir hafa unnið Íslands-
meistaratitilinn í eldri flokki síðast-
liðin þrjú ár og er margar gamlar
kempur að finna í liðinu. Byrjunar-

liðið skipuðu: Ingvar Georgsson í
marki, Bjarki Már Árnason, Einar
Daníelsson, Davíð Arthur, Björn
Vilhelmsson, Karl Finnbogason,
Gunnar Oddsson, Zoran Ljubicic,
Haraldur Axel Einarsson, Magnús
Ólafsson og Ragnar Aron Ragn-

arsson. Á bekknum voru Víðir
Finnbogason, Andrzej Boguniecki,
Margeir Vilhjálmsson, Hörður
Sveinsson, Björgvin Björgvinsson,
Dr. Vignir Helgason og Björgvin
Ívar Baldursson. Liðsstjóri var Atli
Vilhelmsson.
Leikurinn hófst fjörlega og eftir

fimm mínútur voru bæði Magnús
og Ragnar búnir að fara illa með
góð færi. Magnús opnaði svo
markareikninginn með góðum
skalla eftir frábæra sendingu frá
Andrzej um miðjan fyrri hálfleik.
Stuttu síðar tók Davíð Arthur frá-
bærlega á móti boltanum inni í teig
og skoraði 2:0 og yfirburðir Kefla-
víkur/Víðis voru algerir. Heima-
menn áttu varla skot á mark.
Eitthvað þótti mönnum staðan
þægileg og stundargleymska í
varnarleiknum endaði með sjálfs-
marki með skalla og staðan orðin
2:1. Yfirburðinir í sóknarleiknum
héldu áfram en næsta mark kom
með glæsilegum flugskalla frá
prófessor Vigni Helgasyni sem er
búsettur í Glasgow. Undirbúning-
urinn var allur í höndum Zoran

Ljubicic sem fór mjög í taugarnar
á heimamönnum, sérstaklega eftir
að hafa klobbað þá í nánast hvert
skipti sem hann fékk boltann. Upp-
skar það mikil innanliðsrifrildi
meðal Skotanna. 3:1 var staðan í
hálfleik og voru þá gerðar miklar
skiptingar í liði Keflavíkur/Víðis.
Raith Rovers byrjuðu seinni hálf-
leikinn á að minnka muninn í 3:2
með öðru sjálfsmarki Keflavíkur/
Víðis, aftur með skalla. Mörkin í
leiknum orðin fimm og öll skoruð
af sama liðinu. Björn Vilhelmsson
fór inn á miðjuna og náði mikilli
ró á varnarleikinn og sóknar-

þungi Keflavíkur/Víðis jókst enn.
Magnús Ólafsson breytti stöðunni
í 4:2 eftir stoðsendingu frá Mar-
geiri Vilhjálmssyni og Margeir
bætti sjálfur í 5:2 eftir frábæra
stungusendingu frá Haraldi Axel.
Magnús fullkomnaði svo þrennu
sína stuttu síðar og staðan orðin
6:2. Allt leit út fyrir að það yrðu
lokatölur þegar þriðja sjálfs-
markið leit dagsins ljós eftir að
markvörðurinn Ingvar blindaðist
af flóðljósunum. 6:3 urðu loka-
tölur. Fáheyrt verður að teljast að
íslenskt lið skori níu mörk í Evr-
ópuleik og enn merkilegra að þrjú
þeirra endi í eigin marki. Öruggur
sigur hjá Íslandsmeisturunum í
þessum leik. Magnús Ólafsson var
kjörinn maður leiksins eftir frá-
bæra frammistöðu í sókninni en
það þótti vega þyngra en frábær
frammistaða Einars Daníelssonar
í vörninni en hann var eini varnar-
maðurinn sem ekki skoraði sjálfs-
mark.
Gestrisni Skotanna var til

mikillar fyrirmyndar og leik-
urinn, undir stjórn og skipulagi
Íslandsvinarins Marc Boal, var
mikil skemmtun fyrir á áttunda
hundrað áhorfendur semmættu til
að fylgjast með stórskemmtilegum
knattspyrnuleik.

Umhverfismat framkvæmda
Umhverfismatsskýrsla í kynningu

Stækkun Keflavíkurflugvallar
Isavia hefur lagt fram umhverfismatsskýrslu vegna umhverfismats
stækkunar Keflavíkurflugvallar.

Kynning á umhverfismatsskýrslu: Tillaga að ofangreindri framkvæmd
og umhverfismatsskýrsla liggur frammi til kynningar á bæjarskrifstofum
Reykjanesbæjar og Suðurnesjabæjar og hjá Skipulagsstofnun Borgartúni
7b frá 15. mars til 2. maí 2023. Umhverfismatsskýrslan er aðgengileg á
vefsíðu stofnunarinnar: www.skipulag.is.

Umsagnarfrestur: Allir geta kynnt sér umhverfismatsskýrsluna og lagt
fram umsögn. Umsagnir skulu vera skriflegar og berast eigi síðar en 2.
maí 2023 til Skipulagsstofnunar, Borgartúni 7b, 105 Reykjavík eða með
tölvupósti á skipulag@skipulag.is.

Vakin er athygli á að Isavia stendur fyrir opnum kynningarfundi fyrir
almenning í Stapa í Hljómahöllinni í Reykjanesbæ mánudaginn 3. apríl
klukkan 20:00.

Fáheyrt verður að teljast
að íslenskt lið skori níu
mörk í Evrópuleik og enn

merkilegra að þrjú þeirra endi
í eigin marki ...

Magnús Ólafsson var kjörinn
maður leiksins eftir frábæra
frammistöðu í sókninni.

sportsport



Glödduöflugasta stuðnings-
manninn á fermingardaginn
– Jóhann Guðni fékk óvænta gesti í fermingarveisluna

Einn af öflugustu stuðnings-
mönnum Njarðvíkinga, Jóhann
Guðni Víðisson, fermdist um
helgina en þessi ungi maður er
nánast með 100% mætingu á
alla leiki meistaraflokka UMFN
síðustu árin.

Jóhann leggur allt í sölurnar fyrir
fánann og UMFN og því ákváðu
Benedikt Guðmundsson, þjálfari
meistaraflokks karla, Raquel La-

neiro, Mario Matasovic, Aliyah
Collier og Nico Richotti, lykil-
leikmenn Njarðvíkur í Subway-
deildum karla og kvenna í körfu,
að koma Jóhanni Guðna á óvart
og líta við í fermingarveisluna hjá
honum til að óska honum til ham-
ingju með daginn.

Í lok fermingardagsins mætti
Jóhann Guðni eins og vanalega í
Ljónagryfjuna til að hvetja sitt lið
sem tók á móti Keflavík í Subway-
deild kvenna. Það má segja að
hann hafi fengið draumaferming-
argjöfina þegar Raquel Laneiro
setti niður flautuþrist fyrir eins
stigs sigri.

Raquel Laneiro, Benedikt Guðmundsson, Mario Matasovic, Aliyah Collier og NicoRaquel Laneiro, Benedikt Guðmundsson, Mario Matasovic, Aliyah Collier og Nico
Richotti með stuðningsmanninum Jóhanni Guðna.Richotti með stuðningsmanninum Jóhanni Guðna. Mynd/Græna NjarðvíkurhjörðinMynd/Græna Njarðvíkurhjörðin

Jóhann Guðni áJóhann Guðni á
sínum stað á leik ísínum stað á leik í

Ljónagryfjunni.Ljónagryfjunni. VF/JPKVF/JPK

ÍÞRÓTTIR
JóhannPáll Kristbjörnsson
johann@vf.is

Íslandsmeistarar á fyrsta Íslands-
meistaramótinu í Sambo
Glímudeild Njarðvíkur sendi tvo
keppendur á Íslandsmeistara-
mótið í Sambo um síðustu helgi.
Það var glímufólkið Guðmundur
Sigurfinnson og Mariam Badawy
sem kepptu fyrir hönd deildar-
innar. Þau gerðu sér lítið fyrir og
unnu allar sínar viðureignir og
hrepptu bæði Íslandsmeistara-
titilinn í greininni. Með árangr-

inum unnu þau sér inn keppnis-
rétt á Evrópumeistaramótinu
í Sambo sem fer fram í Haifa í
Ísrael dagana 21.–23. apríl næst-
komandi.
Sambo hefur verið að hasla sér

völl í glímuheiminum á undan-
förnum misserum og gæti orðið
sýningargrein á næstu ólympíu-
leikum.

Fyrstu ÍslandsmeistararFyrstu Íslandsmeistarar
Njarðvíkinga í Sambo.Njarðvíkinga í Sambo.

Kæru viðskiptavinir!
Við tannlæknar, sem áður störfuðum
á Skólavegi 10 í Keflavík, erum að flytja
og koma okkur fyrir á Tjarnargötu 2.

Við opnum föstudaginn 24. mars.

Við hlökkum sannarlega til að sjá ykkur þar!

Takk fyrir að sýna okkur biðlund og þolinmæði.

Sama símanúmer og áður

421-1030
Einnig óskum við eftir ritara í móttöku og aðstoðarfólki
tannlækna. Vinnutími eftir samkomulagi.
Allir hvattir til að sækja um.

Nánari upplýsingar í síma 869-0929.

Valdi tannlæknir og Þórir tannlæknir
Tjarnargötu 2, Keflavík.

Styttist óðum í
úrslitakeppnirnar
Úrslitakeppnir Subway-deilda karla og kvenna í
körfuknattleik eru rétt handan við hornið en núna
eru einungis þrjár umferðir óleiknar hjá körlunum
og fjórar hjá konunum.

Subway-deild karla

Hjá körlunum eru Keflavík og Njarðvík í baráttunni
um deildarmeistaratitilinn en Keflvíkingar virðast hafa
misst allt sjálfstraust og eiginlega kastað toppsætinu
frá sér. Þeir eru nú í þriðja sæti eftir fjóra tapleiki í
röð og stuðningsmenn óttast að sagan frá síðast ári sé
að endurtaka sig en þá var Keflavík slegið út í fyrstu
umferð úrslitakeppninnar.

Njarðvíkingar eru í öðru sæti, jafnir Valsmönnum að
stigum, en Grindavík í því sjötta með 18 stig. Grind-
víkingar eru ekki búnir að tryggja sér sæti í úrslita-
keppninni því á hæla þeirra koma Þór Þorlákshöfn,
Breiðablik og Stjarnan, öll með 16 stig.

Subway-deild kvenna

Keflavík vermir toppsæti Subway-deildar kvenna
og á tvö stig á Val, sem er í öðru sæti, og fjögur stig
á Hauka. Íslandsmeistarar Njarðvíkur unnu góðan
sigur á Keflavík um helgina með flautuþristi á loka-
sekúndu leiksins og tryggðu sér sæti í úrslitakeppninni
á kostnað Grindvíkinga sem missa af lestinni og eru
í fimmta sæti.

Margir telja að Hjalti Vilhjálmsson, þjálfariMargir telja að Hjalti Vilhjálmsson, þjálfari
Keflvíkinga, sé kominn á endastöð meðKeflvíkinga, sé kominn á endastöð með
liðið og vilja annan mann í brúnna.liðið og vilja annan mann í brúnna.

Raquel Laneiro (#5) fylgist hér með Birnu ValgerðiRaquel Laneiro (#5) fylgist hér með Birnu Valgerði
Benónýsdóttur reyna skot. Laneiro átti eftir að skoraBenónýsdóttur reyna skot. Laneiro átti eftir að skora

sigurkörfuna á lokasekúndu leiksins.sigurkörfuna á lokasekúndu leiksins. Mynd/Eyþór SæmundssonMynd/Eyþór Sæmundsson
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Mundi
Þetta var sem sagt ekki

hita-fundur í bæjarstjórn!

HjáOlís er lögð áhersla á góðan
aðbúnað starfsfólks, uppbyggileg
samskipti og fagleg vinnubrögð.

Framtíðarstarf fyrir traustan aðila

JAFNLAUNAVOTTUN
2022–2025

Hæfniskröfur:
• Ábyrgð og samviskusemi

• Gott vald á íslensku

• Sjálfstæði í vinnubrögðum

• Snyrtimennska og reglusemi

• Jákvæðni, dugnaður, þjónustulund
og hæfni í mannlegum samskiptum

• Reynsla af verslunarstörfum,
stjórnun eða rekstri eræskileg

Verslunarstjóri á Fitjum

Helstu verkefni:
Verslunarstjóri er daglegur stjórnandi
þjónustustöðvar og ber ábyrgð á öllu sem
viðkemur daglegum rekstri.

Hann er leiðtogi sem sem leitast við að öll
samskipti á stöðinni séu góð.

Verslunarstjórinn er góð fyrirmynd,
jákvæður, heiðarlegur, þjónustulundaður og
úrræðagóður.

Verslunarstjóri er til staðar fyrir starfsfólkið
sitt og leysir úr þeim vandamálum sem upp
kunna að koma.

Olís undirbýr opnun nýrrar og glæsilegrar þjónustustöðvar á Fitjum í Reykjanesbæog við auglýsum
eftir verslunarstjóra. Á stöðinni verða bæði Grill 66 og Lemonmini. Verslunarstjóri ber ábyrgð á
daglegum rekstri þjónustustöðvarinnar og vinnurmeð samhentumhópi starfsmanna.

Umsóknarfrestur er til 26. mars.
Umsóknir berist til mannauðsstjóra,
rbg@olis.is, merktar „Verslunarstjóri“.

Þó svo að veðrið síðustu daga
bendi ekki beint til þess þá er
heldur betur að vora. Létt geggjun
að segja þetta þegar hvöss norða-
náttin lemur á manni og frostið er
nálægt tveggja stafa tölu! Fyrsti
alvöru vorboðinn í mínum bókum
er Nettómótið í körfubolta sem
fer fram í byrjun mars. Njarðvík-
ingar og Keflvíkingar geta verið
afar stoltir af þeim magnaða við-
burði þar sem þúsundir manna
sækja okkur heim á eitt flottasta
íþróttamót landsins. Seinni vor-
boðinn að mínu mati er úrslita-

keppnin í körfunni. Núna eru rétt
rúmlega tvær vikur í að hún hefjist
og fáeinir deildarleikir eru eftir.
Endaspretturinn í deildinni verður
mikilvægur og spennandi enda öll
liðin okkar hérna í bæjarfélaginu í
toppbaráttu. Karlalið Njarðvíkur
er í öðru sæti, kvennaliðið í því
fjórða og þá tróna Keflavíkurkonur
á toppnum sem stendur. Þá er kar-
lalið Keflavíkur í þriðja sæti þrátt
fyrir að einhverjir tali eins og liðið
sé í fallsæti. Þarna þurfa menn
heldur betur á stuðningi að halda!

Á bak við öll þessi lið starfar her
sjálfboðaliða sem heldur betur
gerir kraftaverk enda rekstur deild-
anna afar krefjandi. Núna þegar
styttist í annan enda tímabilsins
þá treysta liðin á stuðningsmenn
sína sem aldrei fyrr. Það er gríðar-
lega mikilvægt að fólk stígi upp úr
sófanum og mæti á völlinn enda
hvergi betra að vera á þessum árs-
tíma. Liðin þurfa á stuðningi ykkar

að halda og hver einasta króna
skiptir máli. Nú hafa t.d. grillin
verið dregin fram og því hægt að
sleppa að elda og gæða sér á góm-
sætum hamborgara og drekka svo
í sig stemmninguna á vellinum.
Grillaður börger frá einhverju 80’s
legend, klikkar ekki. Mikið fjör er
núna framundan og það er alls ekki
sjálfgefið að halda úti fjórum frá-
bærum liðum í bæjarfélaginu og þá
er ég bara að tala um körfuna. Slíkt
kostar blóð svita og tár. Það verður
bjartara og mun léttara yfir öllu
þegar úrslitakeppnin í körfunni
nálgast og skemmtilegasti tími
ársins að margra mati. Ætla því að
hvetja fólk til þess að fjölmenna á
völlinn, sýna stuðning sinn í verki
og njóta leiksins. Reykjanesbær

er Mekka körfuboltans, Njarðvík
kvenna eru Íslandsmeistarar og
við viljum fleiri titla hingað í vor.
Möguleikarnir eru til staðar og
það eru mun meiri líkur á góðu
gengi þegar húsin eru smekkfull
og stemmningin góð. Þetta starf er
langt frá því að vera auðvelt, sjáum
bara stórveldið KR sem spilar í 1.
deild á næsta tímabili með bæði
sín lið. Eflaust hefur hlakkað í
mörgum hérna fyrir sunnan en
manni finnst það í raun bara sorg-
legt. Hlutirnir gerast ekki að sjálfu
sér og allt kostar þetta mikla vinnu,
stuðningsmenn eru mikilvægasti
hlekkurinn.

Uppmeð sokkana,
allir á völlinn!

ÖRVAR Þ. KRISTJÁNSSON

Vorboðinn
Njarðvíkingar hömpuðu Íslandsmeistarartitli kvenna á síðustu leiktíð.Njarðvíkingar hömpuðu Íslandsmeistarartitli kvenna á síðustu leiktíð. VF/JPKVF/JPK

Safnahelgi á
Suðurnesjum

Hrollkaldur fundur
hjá bæjarstjórn

Hrollkaldur fundur var haldinn í bæjarstjórn
Reykjanesbæjar þriðjudaginn 7. mars síðast-
liðinn. Bæjarstjórn fundar í Merkinesi í Hljóma-
höll og í fimbulkulda síðustu daga féll hitastigið
í fundarsal bæjarstjórnarinnar meira en margir
bæjarfulltrúar réðu við.

Halldóra Fríða Þorvaldsdóttir, forseti bæjar-
stjórnar, veitti því bæjarfulltrúum leyfi til að
klæðast yfirhöfnum á meðan fundinum stóð.
Í upptökum frá fundinum má sjá hvern bæjar-
fulltrúann á fætur öðrum koma kappklæddan
í pontu. Kaldasti bæjarfulltrúinn var þó án efa
Trausti Arngrímsson sem í miðri ræðu varð að
fá lánaða leðurhanska bæjarstjórans til að frjósa
hreinlega ekki í hel við ræðuhöldin.

Myndin er skjáskot úr útsendingu fá fund-
inum á Youtube-rás Reykjanesbæjar.

Safnahelgi á Suðurnesjum
verður loks haldin á ný um næstu
helgi, 18. og 19. mars, eftir nokk-
urra ára hlé vegna Covid.

Það er ávallt
mikil gleði sem
fylgir þessari
helgi, þar sem
s ö f n , s e t u r
og sýningar á

Suðurnesjum taka sig saman og
opna dyrnar sínar fyrir íbúum
og gestum svæðisins. Markmiðið
er að kynna þau fjölbreyttu verk-
efni sem unnið er að allt árið
og þá grósku sem fylgir menn-
ingarstarfi á hinum ýmsu starfs-
stöðvum víðs vegar um svæðið.
Safnahelgi á Suðurnesjum er sam-
eiginlegt verkefni allra safna, sýn-
inga og setra á Suðurnesjum sem
liður í því að kynna menningu
á heilu landssvæði fyrir lands-
mönnum öllum og hefur það tekist
vel með aukinni aðsókn árlega auk
þess sem Safnahelgi hefur fest sig í
sessi í svo langan tíma eins og raun
ber vitni.

Safnahelgin í ár er uppfull af
fjölbreyttum og skemmtilegum
viðburðum fyrir fjölskylduna um
allan Reykjanesskagann. Á meðal
þess sem boðið er upp á í ár eru
tónlistaruppákomur, bókakynn-
ingar, kvikmyndasýningar, einka-
söfn og sýningar opna fyrir gesti,
Skessan í hellinum tekur á móti
gestum eftir smá hlé, víkingasýning
og sölubásar, ævintýraveröld í
Þekkingarsetrinu og listasmiðja í
Duus-húsum. Svo er tilvalið fyrir
fjölskylduna alla að taka rúnt um
Suðurnesin og taka þátt í ratleik
sem settur hefur verið upp í tilefni
helgarinnar.

Inn á vefsíðu Safnahelgar á Suð-
urnesjum, safnahelgi.is má finna
alla dagskrá helgarinnar, auk upp-
lýsinga um þau söfn og sýningar
sem taka þátt í ár.


