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SJÁ MIÐOPNU!SJÁ MIÐOPNU!

Mjög hefur dregið úr virkni eldgossins og hraunflæði í Mera-
dölum. Frá síðasta laugardegi og til mánudags var hraun-
framleiðsla aðeins um þrír til fjórir rúmmetrar á sekúndu en
dagana þar á undan var framleiðslan um ellefu rúmmetrar.

Ferðamenn keppast við að komast að eldstöðinni og sjá gosið.
Þannig sýna teljarar í Fagradalsfjalli að um þrettán þúsund
manns hafi lagt leið sína að gosstöðvunum í Meradölum um
liðna helgi. Þúsundir lögðu leið sína í fjallið á mánudag og

þriðjudag en í dag, miðvikudag, er aðgangur að gosstöðv-
unum lokaður vegna veðurs. Á myndinni má sjá fjölda ferða-
manna horfa á eldgosið úr hlíðum umhverfis eldstöðina.
VF-mynd: Haukur Hilmarsson

Þúsundir ganga að kraftlitlu gosi

Það dýrmætasta
sem við eigum

eru börnin okkar
Reykjanesbær auglýsir eftir fólki í stöðu dagforeldra en vöntun er
á dagforeldrum í bænum. Kittý Guðmundsdóttir, formaður Samtaka

dagforeldra á Suðurnesjum, og eiginmaður hennar, Símon
Jakobsson, eru með tíu börn í dagvistun. Þau segja það krefjandi
en jafnframt virkilega skemmtilegt. Sjá á síðu 12 í blaðinu í dag.
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Tekist á um fasteignaskatta
,,Sjálfstæðisflokkurinn telur
mikilvægt að vegna hækkunar á
fasteignamati í Reykjanesbæ um
26% á íbúahúsnæði og 13% á at-
vinnuhúsnæði, að komið verði til
móts við bæjarbúa og fyrirtæki,
þannig að fasteignaskattar verði
lækkaðir svo að eðlileg breyting
á sköttum verði á milli ára,‘‘
segir í bókun Sjálfstæðisflokks í
Reykjanesbæ á fundi bæjarráðs
11. ágúst.
Margrét Þórarinsdóttir, fulltrúi

Umbótar, undir bókun Sjálfstæðis-
flokksins.
Meirihlutinn lagði fram eftir-

farandi bókun:

,,Fyrirséð er að fasteigna-
skattar fyrir árið 2023 munu
hækka vegna hækkun fasteigna-
mats. Fyrir stofn A sem er íbúða-
húsnæði bæjarins er fyrirhuguð
hækkun 26,52%. Fyrir stofn C
sem er fyrirtækjahúsnæði er fyrir-
huguð hækkun 13,42%.
Þessi hækkun er mikil og er ljóst

að heimili og fyrirtæki í Reykja-
nesbæ munu finna fyrir hækkun-
inni. Meirihluti bæjarráðs mun því,
í takt við fyrri ár, taka umræddar
hækkanir sérstaklega fyrir í fjár-
hagsáætlunargerð fyrir árið 2023.
Horft verður til ýmsa sviðsmynda
til mögulegrar lækkunar í þeirri
vinnu með hag íbúa að leiðarljósi.‘‘

Skólamáltíðir hækka
í Reykjanesbæ
– Skólamatur ehf. eini aðilinn sem bauð. Tilboðið um
fjórðungi hærra en núverandi verð. Óvissa og hækkanir
á aðföngum og fleiri liðum ástæða hækkunar.
Aðeins eitt tilboð barst í útboði
skólamáltíða í Reykjanesbæ sem fór
fram nýlega og var það frá Skólamat.
Er tilboðið 26,5% hærra en núver-
andi verð, eða 825 kr. pr. máltíð, án
niðurgreiðslu sveitarfélagsins. Verð
síðasta vetur var kr. 454 pr. máltíð í
grunnskólum Reykjanesbæjar.
Að teknu tilliti til niðurgreiðslu

sveitarfélagsins var það í lægri kant-
inmu í samanburði við sambærileg
sveitarfélög. Hjá þeim var verð
þannig; Reykjavík kr. 535, Kópavogur
kr. 523, Hafnarfjörður kr. 487, Akur-
eyri kr. 508 og Garðabær kr. 535.
Ekki liggja fyrir upplýsingar um verð
á skólamáltíðum hjá þessum sveitar-
félögum á komandi vetri.
Ef Reykjanesbær heldur áfram að

niðurgreiða skólamat um 30% eins
og verið hefur mun áskriftarverð
nema 575 kr. pr. máltíð eftir hækkun.
Samkvæmt tilboðinu mun kostnaður
Reykjanesbæjar vegna hádegismatar
í grunnskólum hækka um tæpar
80 millj. kr. á ársgrundvelli, úr kr.
295.742.200 í kr. 375.309.000,
miðað við óbreyttan fjölda nemenda
sem nýtir þjónustuna.
Samkvæmt tilboðinu hækkar

einnig verð á máltíðum í þeim leik-
skólum sem kaupa mat af Skólamat
og er sá viðbótarkostnaður áætlaður
um 10 millj. kr. og kostnaður vegna

síðdegishressingar í frístundaheim-
ilum hækkar um 6,5 millj. kr.
Ástæður hækkana má til þeirra

breytinga og hækkana sem orðið
hafa á vísitölu neyslusverðs, mat-
væla, hráefnis og launa.
Kjartan Már Kjartansson, bæjar-

stjóri, sagði að bæjaryfirvöld í
Reykjanesbæ hefðu þegar ákveðið
að taka tilboðinu en frekari útfærsla
yrði til umræðu í bæjarráði nk.
fimmtudag.
Að sögn Jóns Axelssonar fram-

kvæmdastjóra Skólamatar ríkir mikil
eftirvænting hjá þeim fyrir nýjum og
breyttum þjónustusamningi.

Skólamatur hefur þjónustað
Reykjanesbæ með skólamáltíðir
frá árinu 2005 og segir Jón að sam-
starfið hafi alla tíð verið farsælt. Í
nýjum þjónustusamningi eru tals-
verðar áherslubreytingar þar sem
sveitarfélagið leitaðist eftir aukinni
þjónustu frá fyrri samningi.
Jón segir að það verði spennandi

áskorun að takast á við þau verkefni
sem framundan eru, sérstaklega þar
sem óvissuþættir í rekstri matvæla-
fyrirtækja verða miklir á næstu miss-
erum. Tilboðsverð er að sögn Jóns
í samræmi við sambærileg verkefni.

Flutningaskipið Sagittarius lagðist að bryggju í
Helguvík í síðustu viku með sementsfarm. Það eru svo
sem engin tíðindi að sementi sé skipað upp í Helguvík
en skipið sem þarna var á ferðinni var stærri flutn-
ingaskipum sem koma til Helguvíkurhafnar. Skipið
er 170 metra langt og um 17.000 brúttótonn. Flutn-
ingaskipin sem vanið hafa komur sínar til Helguvíkur

eru munminni og aðeins olíuskipin sem þangað koma
eru á stærð við þetta og aðeins stærri. Á myndinni má
einnig sjá nokkra smábáta sem voru á makrílveiðum
undir Keflavíkurbjarginu en kropp hefur verið hjá
makrílbátunum frá því um verslunarmannahelgi.

VF-mynd: Hilmar Bragi

170 metra langt skip
með sement í Helguvík

FIMMTUDAG KL. 19:30
HRINGBRAUTOGVF.IS
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Mánudagur 22. ágúst
Ljósaganga á stígnum á milli Garðs og Sandgerðis.

Gangan hefst við Þekkingarsetrið kl. 18:45
og Víðisvöllinn kl.19:00.

Þriðjudagur 23. ágúst
Sjósund og pottakvöld
Víðir – Vængir Júpíters kl. 18:00.

Frítt á völlinn í boði SI raflagna og hoppukastalar fyrir börnin.

Miðvikudagur 24. ágúst
Litahlaup grunnskólanna.
Tónleikar fyrir ungt fólk í Tónlistarskólanum í Garði
kl. 17:00.

Lopapeysupartý fyrir 16 ára og eldri í Þorsteinsbúð í Garði.
Harmonikkuball í Samkomuhúsinu í Sandgerði kl. 19:00.

Fimmtudagur 25. ágúst
Fjölskyldu- og barnabingó kl. 17:00

í Samkomuhúsinu í Sandgerði.
Partýbingó kl. 21:00.

Eva Ruza og Siggi Gunnars.

Föstudagurinn 26. ágúst
Hattadagur í Suðurnesjabæ.
Hoppland við Sandgerðishöfn.
Norðurbær – Suðurbær.
Ball í Samkomuhúsinu í Sandgerði m
Stuðlabandinu.

Laugardagurinn 27. ágúst
Dorgveiðikeppni við Sandgerðishöfn kl. 11:00.
Blue-völlurinn. Reynir – Magni kl. 14:00.
Bjórhlaup með Litla brugghúsinu kl. 15:30
Fjölskylduskemmtun kl. 13:00 við Sandgerðisskóla:

Leikhópurinn Lotta í boði SI raflagna, Sirkus Íslands,
Jón Arnór og Baldur og Friðrik Dór.

Kvöldskemmtun við Sandgerðisskóla
Auddi og Steindi, Reykjavíkurdætur, Aldamótatónleikar
og flugeldasýning í boði Isavia.

Sunnudagurinn 28. ágúst
Bílabíó við Víðisvöllinn
kkingarsetur Suðurnesja býður á tónleika
ðasafnið á Garðskaga

j y
Listasýning í Ráðhúsinu í Garði

Velkomin á bæjarhátíð í SuðurnesjabæVelkomin á bæjarhátíð í Suðurnesjabæ
dagana 22. – 28. ágústdagana 22. – 28. ágúst

Nánar um dagskrána á www.sudurnesjabaer.is og Facebook-síðu Suðurnesjabæjar

með

S
B

Þek
Byggð

Sjólyst



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 á timarit.is

TJÓNASKOÐUN
BÍLAMÁLUN OG RÉTTINGAR
BÍLRÚÐUSKIPTI/VIÐGERÐIR

INNSTILLING Á ÖRYGGISBÚNAÐI
MYNDAVÉL OG FJARLÆGÐARRADAR

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

Teikning af komandi austurálmu.

Ræða við ríkið um
byggingu á nýjum
fjölbrautaskóla
– í tengslum við húsnæðismál Myllubakkaskóla

Kjartani Má Kjartanssyni, bæjarstjóra Reykjanesbæjar, hefur verið falið að
hefja samtal við ríkið vegna mögulegrar byggingar nýs fjölbrautaskóla. Verk-
efnastjórn hefur unnið að málinu. Sviðsstjóra umhverfissviðs hefur verið
falið að vinna áfram í kostnaðaráætlun vegna endurbóta Myllubakkaskóla
og að leggja þær upplýsingar fyrir fund bæjarráðs 25. ágúst 2022. Þetta kom
fram á fundi bæjarráðs Reykjanesbæjar 11. ágúst.
Fyrirhugaðar endurbætur á Myllubakkaskóla í Reykjanesbæ munu kosta

sveitarfélagið um fjóra milljarða króna. Ef fundinn yrði nýr staður fyrir Fjöl-
brautaskóla Suðurnesja er sá möguleiki í stöðunni að starfsemi Myllubakka-
skóla flytti í núverandi húsnæði hans.

Júlíus lætur af
störfum sem
forstjóri HS
Veitna
Júlíus Jón Jónsson, forstjóri HS
Veitna, mun láta af störfum um
næstu áramót en hann hefur
starfað hjá félaginu í 40 ár. Júlíus
Jón hefur verið forstjóri HS Veitna
frá ársbyrjun 2014 en hann var
áður forstjóri HS Orku og Hitaveitu
Suðurnesja þar sem hann hóf störf
sem fjármálastjóri árið 1982.
Starf forstjóra hefur verið auglýst
og er umsóknarfrestur til og með
21. ágúst næstkomandi.

Fleiri farþegar
en fyrir heims-
faraldur
Farþegafjöldi um Keflavíkurflug-
völl í júlímánuði, nú í ár, var meiri
en í júlí árið 2019. Þá fóru 852.431
farþegar um flugvöllinn og hefur
Keflavíkurflugvöllur því náð 101%
endurheimt samanborið við júlí
fyrir þremur árum, eða fyrir heims-
faraldurinn.
Það hefur verið stefna flugvall-

arins frá 2021 að bæta tengingar
og auka flugleiðir til og frá vellinum
í samstarfi við ólík flugfélög. Þær
áætlanir hafa farið fram úr björtustu
vonum. Í júlí flugu innlend og erlend
flugfélög frá Keflavíkurflugvelli á 77
áfangastaði um allan heim og voru
78,2% heildar brottfarafarþega er-
lendir. Guðmundur Daði Rúnarsson,
framkvæmdastjóri viðskipta og þró-
unnar hjá Isavia segir það vera frá-
bært að sjá hversu tilbúin flugfélögin
voru að auka hratt framboð á flugi til
og frá landinu. „Nú er mikilvægt að
halda áfram þeirri góðu vinnu sem
unnið hefur verið í uppbyggingu á
Keflavíkurflugvelli til að mæta eftir-

spurninni sem er vaxandi,“ segir
hann.
Miklar framkvæmdir og upp-

bygging hefur verið á Keflavíkurflug-
velli á síðustu árum. Meðal annars
vegna byggingu 1200 metra ak-
brautar fyrir flugvélar og byggingar
á nýrri austurálmu sem er rúmlega
20.000 fermetrar að stærð og mun
koma til með að bæta upplifun far-
þega og flugfélaga frá 2024. Einnig
hafa flugfélögin Icelandair og Play
tilkynnt stækkun fluglfota á næstu
misserum og því er mikil þörf á að
framkvæmdir haldi áfram.

„Þrátt fyrir að rekstur flugvallarins
hafi gengið almennt vel yfir sumar-
mánuðina biðjum við farþega um að
sýna þolinmæði og biðlund. Á sama
tíma vill Isavia þakka starfsfólki á
flugvellinum, flugfélögum og sam-
starfsaðilum fyrir þeirra mikilvæga
framlag að koma öllu í rekstur á ný
á flugvellinum,“ segir Guðmundur
Daði.

Keflavíkurflugvöllur á nýju „flugi“:

Austurálman verður um 20 þúsund fermetrar að stærð.

Bæjarhátíð í Suðurnesjabæ verður haldin dagana 22.–28. ágúst
næstkomandi. Hátíðin hefst með ljósagöngu á mánudeginum milli
Garðs og Sandgerðis, þá verður gengið frá Þekkingarsetrinu í Sand-
gerði kl. 18:45 og frá Víðisheimilinu í Garði kl. 19:00. Göngurnar
mætast við golfskálann þar sem bæjarstjórinn mun setja hátíðina.
Einnig verður boðið upp á grillaðar pylsur og Skólamatur býður upp á
kjötsúpu undir ljúfa tóna frá Jóni Jónssyni. Gestir eru beðnir um að
hafa meðferðis ljós, hvort sem það sé vasaljós, luktir eða neonljós.

Á þriðjudeginum verður boðið upp
á fyrirlestur á Bókasafni Suður-
nesjabæjar frá Ernu Héðinsdóttur,
kennara, markþjálfa og lýðheilsu-
fræðing, um sjósund og haldið
verður í sjósundsferð í fjörunni í
Sandgerði í kjölfarið. Víðir leikur
fótbolta gegn Vængjum Júpíters kl.
18:00 á Nesfiskvellinum og verður
frítt á leikinn og hoppukastali á
staðnum. Um kvöldið verður svo
pottakvöld fyrir konur í sund-
lauginni í Sandgerði og pottakvöld
fyrir karla í sundlauginni í Garði

en bæði byrja þau kl. 20:00. Mið-
vikudagurinn hefst með litahlaupi
nemenda grunnskólanna í Suðurnes-
jabæ og hinir ýmsu viðburðir verða
í Samkomuhúsinu í Sandgerði. Um
kvöldið mun Ungmennaráð Suður-
nesjabæjar standa fyrir áfengis- og
vímuefnalausu lopapeysupartýi
í Þorsteinsbúð, björgunarsveitar-
húsinu í Garðinum. Partýið byrjar
kl. 21:00 og munu tónlistarmenn-
irnir Flóni og Magnús Kjartan halda
uppi stemningunni. Fimmtudaginn
25. ágúst verður Partýbingó í Sam-

komuhúsinu í Sandgerði en þau Eva
Ruza og Sigurður Gunnarsson verða
bingóstjórar. Hoppland býður fólki
að stinga sér til sjós við Sandgerðis-
höfn og verða listasýningar, tónleikar
frá hljómsveitinni LÓN og ball með
Suðlabandinu í Samkomuhúsinu
í Sandgerði í boði á föstudeginum.
Á laugardeginum verður dorgveiði-
keppni við Sandgerðishöfn og bjór-
hlaup frá Víðishúsinu að Litla Brugg-
húsinu, sem og fótboltaleikur á Blue
vellinum en Reynir mun spila gegn
Magna. Þá verður einnig fjölskyldu-
skemmtun þar sem leikhópurinn
Lotta, Sirkus Íslands og Friðrik Dór
munu meðal annars stíga á svið.
Dagskrá laugardagsins endar svo á
kvöldskemmtun við Sandgerðisskóla
þar sem frábærir listamenn munu
stíga á svið og í kjölfarið verður flug-
eldasýning. Síðasta daginn verður
boðið upp á bílabíó á Víðisplani
og Unnur Sara Eldjárn mun flytja
franskar 60’s perlur í Þekkingar-
setrinu. Ljóst er að dagskráin er þétt
og eitthvað í boði fyrir alla.

Mikið um að vera á bæjarhátíð í Suðurnesjabæ
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FISKTÆKNISKÓLINN
ICELANDIC COLLEGE OF FISHERIES

Vikurbraut 56 204 Grindavík S:412-5966 info@fiskt.is
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Makríll tekinn að veiðast á ný
Það er svo margt skrítið sem gerist.
Fyrir rúmum tíu árum síðan fór
makríll að veiðast við landið og
þá að mestu í Faxaflóanum og við
Keflavík. Veiðarnar jukust ár frá
ári þangað til árið 2020 þegar að
enginn makríll kom, og árið 2021
var heldur enginn makríll.

Núna í júlí, þegar að strandveiði-
tímabilið var lokið, voru nokkrir
handfærasjómenn sem ákváðu að
fara að veiða ufsann sem hefur
gengið vel. Einn af þeim var Magni
Jóhannsson fyrrum skipstjóri á
Breka KE. Hann kláraði strand-
veiðitímabilið og fór einn róður á
ufsann og kom með um 2,7 tonn í
land. Hann hafði tekið eftir því að
hann varð var við makríl og því
ákvað hann að prófa hvort það
væri makríll í veiðanlegu magni og
jú, það reyndist vera.

Hann kom með 2,7 tonn í land
og í kjölfarið þá fjölgaði bátunum
sem á makríl eru og hefur veiðin hjá
þeim verið nokkuð góð. T.d. Birna
BA með 11,3 tonn í sex róðrum,
Svala Dís KE 10 tonn í fimm
róðrum, Tjúlla GK 22,5 tonn í sex
róðrum og mest fimm tonn, Sigrún
SH (sem áður var Addi Afi GK) 4,2
tonn í þremur róðrum, Stakasteinn
GK 1,5 tonn í tveimur, en um borð
í þeim báti er Hjörtur Jóhannsson
sem er bróðir Magna, og síðan Jói
BA með 1,1 tonn. Ragnar Alfreðs
GK 4,2 tonn í tveimur róðrum en
auk þess var báturinn með 5,3
tonn í einni löndun af ufsa. Auk
þessara báta hefur einn bátur frá
Ólafsvík veitt makríl og er það Júlli
Páls SH sem er með 13,6 tonn í

fjórum róðrum. Semsé makríllinn
er kominn aftur í einhverju mæli þó
enginn mokveiði sé en samt einhver
veiði.

Bátunum sem eru að eltast við
ufsann á handfærin hefur fjölgað
mjög mikið og hefur þeim gengið
ansi vel. Lítum á nokkra; t.d. Addi
Afi GK með 11 tonn í tveimur
róðrum, Margrét GK 11 tonn í
þremur róðrum, Sunna Líf GK
4,8 tonn í einum, Sara ÍS 3,7 tonn
í einum, Guðrún GK 90 10 tonn í
þremur róðrum, Sindri GK 4,5 tonn
í einum, Von GK 3,3 tonn í einum,
Snorri GK 7,5 tonn í þremur róðrum
og Arnar ÁR 5,8 tonn í þremur. Allir
þessir bátar voru að landa í Sand-
gerði.

Dragnótabátunum hefur fjölgað
aðeins því að Nesfiskbátarnir eru
komnir af stað og Ísey EA er líka
komin á veiðar og hefur veiðin
verið nokkuð góð. T.d. Siggi Bjarna
GK með 70 tonn í fimm róðrum og
mest 35 tonn, Sigurfari GK 56 tonn

í fjórum og mest 31 tonn, Ísey EA
9,1 tonn í tveimur og Benni Sæm
GK 7,8 tonn í tveimur. Allir að landa
í Sandgerði.

Nú má segja að þeir fáu neta-
bátar sem róa frá Suðurnesjum
séu komnir á veiðar. Tveir bátanna
eru að eltast við ufsann; Grímsnes
GK sem er kominn með 85 tonn í
fimm róðrum og Erling KE 39 tonn
í fjóðrum róðrum. Maron GK er
kominn með 38 tonn í tíu róðrum
og Halldór Afi GK 18 tonn í níu
róðrum báðir í Keflavík/Njarðvík
og þarna uppistaðan þorskur. Einn
netabátur er í Grindavík og er það
Hraunsvík GK sem er með 14 tonn
í fimm róðrum og af því var þorskur
9 tonn hitt var mjög blandaður afli
sem Hraunsvík GK var með.

AFLAFRÉTTIR Á SUÐURNESJUM

Gísli Reynisson
gisli@aflafrettir.is

Undirbúningur fyrir Ljósanótt er í fullum gangi og gengur vel. Hefð-
bundin dagskrá verður á hátíðinni í ár. Kjötsúpa, heimatónleikar,
Ljósanæturball, myndlistarsýningar og hin ýmsu atriði verða á
sínum stað rétt eins og áður. Þó verða gerðar breytingar hvað varðar
setningu Ljósanætur en hún mun fara fram fimmtudaginn 1. septem-
ber klukkan 10:30 í Skrúðgarðinum og munu tveir árgangar, þriðji og
sjöundi bekkur, úr hverjum skóla taka þátt í setningunni. Hver og
einn skóli mun einnig hafa viðburð, hver í sinni útfærslu, á föstu-
deginum í tilefni Ljósanætur.

Guðlaug María Lewis, menningar-
fulltrúi Reykjanesbæjar, segir það
vera fyrirkomulag sem er komið til
að vera ef tekst vel til. „Við erum
orðinn svo stór bær og það var orðið
alveg risa mál að ferja öll börn bæj-
arins að Myllubakkaskóla. Tvö eða
þrjú síðustu skipti hefur þetta verið
á eftirmiðdegi í Skrúðgarðinum. Nú
ætlum við að taka aftur upp gamla
þráðinn nema með færri börnum,“
segir Guðlaug eða Gulla eins og hún
er oftast kölluð.

H i n i r ý m s u v i ð b u rð i r o g
skemmtun verður í boði um allan bæ.
Árgangagangan er meðal þeirra við-
burða sem verða á sínum stað eins
og áður, enda einn af hápunktum
hátíðarinnar. Þá verður einnig boðið
upp á kjötsúpu, flugeldasýning og at-
riði sýnd á stóra sviðinu við Hafnar-
götu. Þau eru ekki af verri endanum
í ár en á laugardeginum munu
Vök, Flott, Birnir og Bubbi Mort-
hens halda uppi stuðinu. Listir og
menning er stór partur af upplifun
margra á Ljósanótt. Duus safnahús
munu bjóða upp á áhugaverðar
sýningar. Þá verður listasýningin
Sporbaugur/Ellipse á sínum stað
í Listasafni Reykjanesbæjar en sýn-
ingin var gerð sérstaklega fyrir rými
safnsins. Auk þess mun Byggðasafn
Reykjanesbæjar opna sýningunaHér
sit ég og sauma fimmtudaginn 1.
september kl. 18 í Duus safnahúsum
en sýningaropnunin er hluti af dag-
skrá Ljósanætur.

Aðspurð hvernig undirbúning-
urinn fyrir hátíðina gengur segir
Gulla: „Það er bara allt að frétta,
allt á fullu. Undirbúningi miðar vel
áfram, við erum að vinna að full-
búinni hátíð eins og við þekkjum.
Með dagskrá frá fimmtudegi til

sunnudags og undirbúningur fyrir
alla okkar föstu liði eru í gangi. Svo
erum við að vonast eftir góðri þátt-
töku frá íbúum og öðrum. Þetta
er svolítið þannig að við búum til
umgjörðina í kringum hátíðina og
svo þarf fólk að fylla upp í með ein-
hverjum skemmtilegum viðburðum.“

Bæjarbúar hjálpast að við að
gera góða hátíð enn betri

Miðasala á Heimatónleikana, sem
haldnir eru í heimahúsum í Gamla
bænum fór fram 12. ágúst og seldust
allir miðar upp á örskotsstundu
enda mikið af flottu listafólki sem
mun koma fram. Heimatónleikarnir
verða nú haldnir í sjötta skiptið og
má segja að tónleikarnir séu meðal
þeirra viðburða sem hafi slegið ræki-
lega í gegn á síðustu árum. Guðný
Kristjánsdóttir er meðal þeirra sem
standa að viðburðinum og segir hún
það ánægjulegt að sjá hve mikill
áhugi ríkir meðal bæjarbúa á við-
burðinum. „Við fórum með 650 miða
í sölu og það er skemmst frá því að
segja að þeir fóru á örfáum mínútum,
sem er frábært,“ segir Guðný. Í upp-
hafi voru heimatónleikarnir aðeins
haldnir í örfáum húsum í Gamla
bænum en á síðustu árum hefur
það undið upp á sig. Guðný segir við-
burði eins og heimatónleikana skapa
jákvæða umræðu um samfélagið
okkar. „Þetta er hörku vinna og við
erum ekki að hagnast neitt á þessu
þegar búið er að greiða listamönnum
og borga fyrir hljóðkerfi og annað.
Mér finnst frábært að fólk sé tilbúið
að opna heimili sín fyrir bæjarbúum
og þetta hefur gengið svo vel. Fólk
hefur sýnt kurteisi, það gengur vel
um og listamönnunum finnst þetta

Allt á fullu fyrir Ljósanótt

líka alveg ótrúlega skemmtilegt „con-
cept“. Þetta er bara svo jákvætt og
skapar jákvæða umræðu fyrir sam-
félagið okkar,“ segir hún.

Gulla hefur þetta að segja um
heimatónleikana: „Það er svona
íbúa verkefni, eitthvað sem ekki
er á vegum okkar [bæjarins]. Það
væri gaman að sjá meira af svona,
að fólk taki sig saman og búi eitt-
hvað skemmtilegt til. Það er einmitt
verið að búa til nýtt svona verkefni
núna, mér finnst það vera ótrúlega
spennandi viðbót.“ Hér vitnar Gulla í
viðburðinn Í Holtunum heima sem
mun fara fram í „Holta hverfinu,“ þó
með aðeins öðruvísi sniði en heima-

tónleikarnir. Viðburðurinn er nýr af
nálinni en um er að ræða útitónleika
sem haldnir verða föstudagskvöldið
2. september á opnu svæði milli Há-
holts og Lyngholts í Keflavík. Fram
koma Suðurnesjabandið Midnight
Librarian, Herbert Guðmundsson og
Bjartmar og Bergrisarnir. Miðasala á
viðburðinn fer fram á tix.is og byrjar
þann 18. ágúst og eru 500 miðar í
boði. Birgir Már Bragason, oftast
kallaður Biggi, er einn af skipuleggj-
endum viðburðarins. Hann segir
undirbúninginn hafa gengið vel. „Það
er allt eitthvað svo jákvætt við þetta.
Það eru allir tilbúnir að hjálpa og það
er allt að smella,“ segir Biggi. Þá segir

hann hugmyndina að tónleikunum
hafa kviknaði á góðra vina fundi.
„Við vinirnir hittumst oft í skúrunum
hjá hvor öðrum og tökum smá spjall.
Einn daginn barst þetta flotta svæði
í Holtinu til tals og okkur datt í hug
að halda eitthvað svona bara fyrir
okkur hópinn. Svo með tímanum
og umræðunni ákváðum við að
fara alla leið og halda tónleika og
þar með bæta í Ljósanætur-flóruna.
Það er alltaf verið að tala um að það
mætti bæta við viðburðum og færa
hátíðina meira inn í bæjarfélagið,
svo okkur fannst þetta bara tilvalið,“
segir Birgir. Aðspurður hvernig fólkið
í kringum hann sé að taka í þessa
nýjung segir hann: „Bara ótrúlega
vel! Það kemur verulega á óvart, við
vissum náttúrulega ekkert hvað við
værum að fara út í en viðbrögðin og
undirtektirnar hafa verið frábærar,“
segir hann. Í samtali blaðamanns
VF við Guðnýju barst þessi nýi við-
burður til tals og hafði hún þetta að
segja um hann: „Það er geggjað að
einhverjir aðrir séu að gera þetta
líka. Við fögnum því að fleiri hverfi
séu að koma inn í þetta og hver veit
nema þetta gæti endað á einhverju
samstarfi milli hverfa.“
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30% Ljósanæturafsláttur
af öllu nema 15% af linsum

frá 15. ágúst til 3. september
Auka par af glerjum fylgir margskiptum glerjum.

Bókað í sjónmælingar á heimasíðu og í síma 420-0077.
Opið virka daga kl. 10–18 og laugardaga kl. 11–15.

www.reykjanesoptikk.is
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Rokksafn Íslands hefur opnað sýningu sem fjallar um Sævar Þorkel Jensson, betur þekktur sem
Keli, og úrklippubókasafn hans en Keli hefur frá því að hann var ungur strákur safnað úrklippum og
eiginhandaráritunum tónlistarfólks.

Það væru ekki til neinar stjörnur
ef aðdáendur væru ekki til. Oft er
þetta sama fólkið, en alvöru safn-
arar eru samt fámennur hópur, sem
hefur í gegnum aldirnar haldið til
haga mörgu af því sem er til sýnis á
söfnum um allan heim.

Safnarar á Íslandi safna ólík-
legustu hlutum, en það eru ekki
margir sem eru jafn ákafir safnarar
á sviði rokk-, popp- og hvers konar
dægurtónlistar eins og Keli. Sævar
Þorkell Jensson, kallaður Keli, hefur
safnað eiginhandaráritunum og úr-
klippum frá árinu 1964 þegar hann
sá Hljóma fyrst á sviði. Keli á eitt
stærsta úrklippusafn um dægurtón-
list á Íslandi. Hann mætir gjarnan
á tónleika með úrklippubók og fær
viðkomandi tónlistarfólk til að rita
nöfn sín í bókina. Honum er jafnan
vel tekið og hefur safnað áritunum
flestra poppara og rokkara landsins.

Hann á líka eiginhandaráritanir
heimsþekktra tónlistarmanna.

Úrklippubækur Kela geyma
margskonar fróðleik og spanna
dægurtónlistarsöguna í rúmlega
hálfa öld. Bækurnar í dag eru rúm-
lega þrjú hundruð og fimmtíu talsins.
Um er að ræða mikil menningarverð-
mæti og merkilega heimild um tón-
listarsöguna.

Keli á umtalsvert magn af úr-
klippum sem tengjast Bubba Mort-
hens, Björk, Bríet, Helga Björns,
GDRN, Jónasi Sig, Stefáni Jakobs-
syni, Hjálmum, Baggalúti og John
Grant, svo fátt eitt sé nefnt en Keli
verður með bækur sínar til sýnis á
Rokksafni Íslands á meðan sýningin
stendur.

Íbúar í Sveitarfélaginu Vogum voru duglegir að taka þátt í dagskrá
fjölskylduhátíðar sveitarfélagsins sem náði hámarki um síðustu
helgi. Á laugardeginum var viðamikil dagskrá í Aragerði, auk
hverfaleika og sölutjalda. Skemmtiatriði á sviði og á laugardags-
kvöldinu var tónlistarveisla þar sem landsþekktir tónlistarmenn
skemmtu heimafólki. Kvöldinu lauk svo með flugeldasýningu
björgunarsveitarinnar Skyggnis. Sýningin var stórkostleg og fékk
fimm stjörnur hjá þeim sem vel þekkja til slíkra sýninga. Sýnis-
horn af sýningunni má sjá á vef Víkurfrétta.

Botninn var svo sleginn í vel
heppnaða fjölskyldudaga með tón-
leikum í skógræktinni að Háabjalla
þar sem fjölmargir tónlistarmenn
stigu á svið í skógarrjóðri. Þar lauk
tónlistarmaðurinn KK hátíðinni
með ljúfum tónum eins og honum
er einum lagið.

Myndirnar með þessari umfjöllun
tóku þeir Jóngeir Hlinason og Hilmar
Bragi, auk þess sem nokkrar myndir
frá hátíðarhöldunum voru fengnar
hjá Sveitarfélaginu Vogum.

Tónlistarmenningarverðmæti Kela til sýnis

Veðrið lék við Vogamenn
á fjölskylduhátíðinni

Fleiri myndir frá
hátíðinni á vef

Víkurfrétta, vf.is

Rokksafn Íslands hefur
opnað sýningu sem fjallar
um Sævar Þorkel Jensson,
betur þekktur sem Keli, og
úrklippubókasafn hans en Keli
hefur frá því að hann var ungur
strákur safnað úrklippum
og eiginhandaráritunum
tónlistarfólks.
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s í Rokksafni Íslands

Fleiri myndir frá
opnunarhófinu á vef

Víkurfrétta, vf.is

Hjá HS Veitum starfar framsækinn hópur
starfsfólks sem kappkostar að efla sig í
starfi með frumkvæði, fagmennsku og
framúrskarandi vinnubrögðum.

HS Veitur annast raforkudreifingu á
Suðurnesjum, í Hafnarfirði, í hluta
Garðabæjar, í Vestmannaeyjum og í Árborg.

HS Veitur annast hitaveiturekstur á Suður-
nesjum og í Vestmannaeyjum og vatnsveitu-
rekstur að stórum hluta á Suðurnesjum og í
Vestmannaeyjum.

Starfsstöðvarnar eru fjórar; í Reykjanesbæ,
Hafnarfirði, Vestmannaeyjum og í Árborg.
Hjá fyrirtækinu starfa um 100 starfsmenn.

Gildi félagsins eru traust, virðing og framfarir.

Framundan eru spennandi tímar sem reyna á stefnu HS Veitna og er forstjóri í lykilhlutverki
við að leiða fyrirtækið inn í framtíðina. HS Veitur reka hitaveitu, vatnsveitu og rafmagnsveitu
og eru starfsmenn fyrirtækisins að bæta rekstur og þjónustu fyrirtækisins frá degi til dags
ásamt því að móta félagið fyrir komandi kynslóðir.
Forstjóri stýrir daglegum rekstri fyrirtækisins, sinnir stefnumótun í samráði við stjórn og er í
forsvari fyrir fyrirtækið út á við.

Helstu verkefni og ábyrgð:
• Ábyrgð á daglegum rekstri, áætlanagerð og eftirfylgni verkefna.
• Mótun stefna og innleiðing í samráði við stjórn.
• Stuðla að stöðugum umbótum félagsins.
• Upplýsingagjöf til stjórnar og starfsfólks.
• Innri og ytri samskipti við hagsmunaaðila.

Menntunar- og hæfniskröfur:
• Háskólamenntun sem nýtist í starfi.
• Reynsla og/eða þekking af orku- og veitumálum er kostur.
• Reynsla af rekstri og stjórnun, þ.m.t. mannaforráð.
• Reynsla af stefnumótun og áætlanagerð.
• Leiðtogahæfileikar og framúrskarandi hæfni í mannlegum samskiptum.
• Frumkvæði og sjálfstæði í starfi.
• Góð íslensku- og enskukunnátta.

Umsjón með starfinu hafa Hilmar G.
Hjaltason (hilmar@vinnvinn.is) og
Garðar Ó. Ágústsson (gardar@vinnvinn.is).

Forstjóri
HS Veitur leita að framsýnum forstjóra til að leiða framúrskarandi hóp starfsfólks.

Við hvetjum áhugasama til að sækja um, óháð kyni og uppruna.
Umsóknarfrestur er til og með 21. ágúst nk.
Sótt er um starfið á www.vinnvinn.is.

Umsókn skal fylgja ferilskrá og ítarlegt
kynningarbréf þar sem gerð er grein fyrir
ástæðu umsóknar og rökstuðningur um
hæfni viðkomandi til að gegna starfinu.
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Fékk hlaupabakteríuna
frá móður sinni
Ellert Björn Ómarsson vinnur sem arkitekt en honum finnst fátt skemmtilegra en að hlaupa í frí-
stundum sínum. Ellert æfði fótbolta og kraftlyftingar áður en hann fór að æfa hlaup markvisst undir
leiðsögn Arnars Péturssonar, hlaupara og hlaupaþjálfara. Hann byrjaði upphaflega að fara út að
skokka vegna þess að hann hafði lítinn tíma til að stunda íþróttir samhliða skóla. Þá segir Ellert að
áhugi hans á hlaupaíþróttinni hafi kviknað eftir að mamma hans, Guðbjörg Jónsdóttir, hafi smitað
hann af „hlaupabakteríunni“.

Ellert stundaði grunnnám í arki-
tektúr í Listaháskóla Íslands en hélt
svo út til Stokkhólms í meistaranám
og útskrifaðist nú í júní. Hann vinnur
nú sem arkitekt hjá Trípólí arki-
tektum og segir það frábært að hafa
fengið vinnu strax eftir að hafa lokið
framhaldsnáminu en hann starfaði
einnig hjá Trípólí eftir grunnámið.
Ellert byrjaði að hlaupa árið 2016
til að hreinsa hugann eftir langa
skóladaga. „Árið 2016 byrjaði ég
eitthvað smá að hlaupa. Þá var ég
í Listaháskólanum og ég hafði svo
lítinn tíma af því það var svo mikið
að gera í skólanum og þetta var svo
góð hreyfing að fara út að skokka og
hreinsa hugann eftir að hafa verið í
skólanum allan daginn,“ segir hann.

„Hef bara ekki stoppað síðan“

Þá segir Ellert það vera móður
sinni að þakka að hann hafi farið
að hlaupa af fullum krafti. „Móðir
mín, sem hefur nú hjálpað mörgum
á Suðurnesjum að byrja að hlaupa,
ákvað að skrá sig í Berlínarmara-
þonið áramótin 2018–2019. Það er
svona „lottery“ hvort maður komist

inn. Hún spyr mig hvort hún ætti
ekki að skrá okkur bæði, ég vissi
svo sem ekki hverju ég var að segja
já við en sagði samt sem áður: „Jú,
jú. Gerðu það bara.“ Nema hvað, svo
komumst við inn en hún hafði áður
reynt að komast inn án árangurs,“
segir Ellert og bætir við: „Ég hugsaði
með mér: „Ef ég er að fara að hlaupa
maraþon, þá er kannski betra að æfa
eitthvað fyrir það.“ Ég bjó í bænum á
þessum tíma og byrjaði að æfa með
hlaupahópnum Valur skokk sem var
frábær reynsla og eignaðist ég marga
góða vini þar. Markmiðið var að æfa
fyrir Berlínarmaraþonið sem var
í september 2019 og hef ég í raun
bara ekki stoppað síðan.“ Aðspurður
hvernig það sé að deila áhugamáli
með móður sinni segir hann: „Það er
mjög skemmtilegt! Upprunalega var
planið að fylgja mömmu í Berlínarm-
araþoninu en svo komst ég að því að
ég gæti hlaupið hraðar og setti mig
þá í samband við Arnar Pétursson
sem setti upp sérhæft prógram fyrir
mig til að undirbúa mig fyrir Berlín.
Það gekk mjög vel og hef ég notið að-
stoð hans fyrir stærri keppnir síðan
þá. Þó að keppnishraðinn hjá okkur

mömmu sé ekki sá sami þá tökum
við nú alveg rólegt skokk saman og
spjöllum. Hún er líka einn af mínum
helstu stuðningsmönnum og lætur
sig ekki vanta á hliðarlínuna til að
hvetja mig áfram.“

Ekkert jafnast á við hlaup
eftir erfiðan dag

Auk þess að hlaupa og vinna sem
arkitekt tekur Ellert að sér smíða-
verkefni á sumrin en hann er einnig
menntaður smiður. Í sumar hefur
hann hlaupið í kringum 60–80 kíló-
metra á viku. „Ég væri að hlaupa
fleiri kílómetra en í sumar er ég
búinn að vera á fullu að smíða. Það
er líkamleg vinna og maður þarf
að taka það inn í hlaupabókhaldið.
Það er ekki það sama og vera í skrif-
stofuvinnu og að vera að smíða
allan daginn,“ segir Ellert. Hann
segir ekkert jafnast á við að fara út
að hlaupa eftir langan og erfiðan
dag. „Líkamlega heldur þetta mér í
formi en andlega þá eru hlaupin mitt
„therapy“. Ef það var erfiður dagur í
vinnunni eða ef það er mikið búið
að vera í gangi í hausnum á mér þá
jafnast ekkert á við að fara út að
hlaupa í náttúrunni. Það gefur mér
innri ró að fara út og fá að „pústa“
aðeins,“ segir hann.
Aðspurður hver besta minning

hans frá hlaupi sé segir hann: „Það
eru einhvern veginn þessi stóru
hlaup sem maður hefur tekið þátt í
sem eru manni alltaf minnisstæð. Í
Berlín 2019, eftir 41 kílómetra eða
þegar það er einn kílómetri eftir, þá
er hlaupið í gegnum Brandenborgar-
hliðið. Þetta er sögulegt hlið og það
var töfrandi stund að hlaupa þar í
gegn. Svo stendur Laugavegurinn
2020 líka upp úr, að koma í mark í
Húsadal var alveg geggjuð tilfinning.“

Hleypur til styrktar Krafts

Ellert mun hlaupa 42,2 km í Reykja-
víkurmaraþoni Íslandsbanka sem
er haldið næstu helgi. Hann ætlar
að hlaupa til styrktar Krafts, stuðn-
ingsfélags fyrir ungt fólk sem hefur
greinst með krabbamein og aðstand-

endur, en hann hefur hlaupið fyrir fé-
lagið síðan 2017. „Sigfinnur Pálsson,
frændi minn og jafnaldri, lést úr
krabbameini árið 2010. Í framhaldi
af því hefur fleira fólk í kringummig
greinst og hefur fengið frábæra að-
stoð frá Krafti. Mér finnst starf fé-
lagsins og skilaboðin líka bara vera
svo flott: „Lífið er núna.“ Það gleður
mig að geta hjálpað öðrum með því
að gera það sem ég elska. Að hlaupa.
Ég hleyp fyrir Sigfinn frænda og alla
þá sem hafa, eru og munu nokkurn
tímann þurfa að berjast við krabba-
mein,“ segir Ellert.

„Ég er búinn að vera með hugann
við þetta [maraþonið] í vetur og var
að æfa úti í Stokkhólmi. Það er ynd-
islegt að vera þar, margar skemmti-
legar hlaupaleiðir og mikið skóglendi.
Undirbúningurinn hefur gengið mjög
vel og ég er virkilega spenntur fyrir
helginni. Það verður gaman að fá að
taka þátt í Reykjavíkurmaraþoninu
eftir þriggja ára hlé,“ segir Ellert.

ThelmaHrundHermannsdóttir
thelma@vf.is

Í Berlín 2019,
eftir 41 kílómetra

eða þegar það er einn
kílómetri eftir, þá er
hlaupið í gegnum
Brandenborgarhliðið.
Þetta er sögulegt
hlið og það var
töfrandi stund að
hlaupa þar í gegn .. .

Ellert við Gosstöðvarnar í Meradölum 2022.
Úr einkasafni

Með mömmu í markinu á Reykjavíkurmaraþoninu 2019 (hálf-maraþon).Með mömmu í markinu á Reykjavíkurmaraþoninu 2019 (hálf-maraþon).
Úr einkasafniÚr einkasafni

Ellert, með íslenska fánann á brjóstinu, hleypur í gegnumEllert, með íslenska fánann á brjóstinu, hleypur í gegnum
í Brandenborgarhliðið í Berlinarmaraþoninu 2019.í Brandenborgarhliðið í Berlinarmaraþoninu 2019.

Mynd tekin af skipuleggjundum hlaupsinsMynd tekin af skipuleggjundum hlaupsins
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SKÓLI, ÞINGHÚSOGSAMKOMUHÚS
Skólahús hafa ávallt verið öðrum
þræði samkomuhús síns byggðarlags.
Það voru Suðurkotsskóli, Brunn-
astaðaskóli, Vatnsleysuskóli – og
síðan Stóru-Vogaskóli, en samkomu-
og matsalur skólans frá 2005 er jafn-
framt aðalsamkomusalur bæjarins.

Skólinn var frá upphafi einskonar
miðstöð sveitarinnar. Þar voru
haldnir fundir, kosningar, fyrirlestrar
og skemmtanir. Fyrstu áratugina
var allur póstur sendur þangað, svo
börnin gætu farið með hann heim til
sín. Skólahúsið og tilheyrandi jörð
var þó í upphafi ekki eign sveitar-
sjóðs heldur sérstaks skólasjóðs,
sem var undir stjórn skólanefndar
sem presturinn veitti forstöðu, og
sveitarsjóður tók óverulegan þátt í
skólakostnaði.
Lestrarfélagið Baldur var stofnað

á tíma Stefáns Thorarensen og
hefur lengstum verið í skólahúsinu
í Brunnastaðahverfi og nú í Vogum.
Þegar Ólafur Guðjónsson, kennari,
fékk berkla 1909 var bókunum
pakkað niður og kassarnir ekki
opnaðir í marga áratugi, af ótta við
smit. Nú er vel búið að bókasafninu
í Stóru-Vogaskóla og þjónar það jafnt
skólanum og íbúunum.

Fyrsta ungmennafélag landsins
var stofnað á Akureyri í ársbyrjun
1906. Ári síðar voru landssamtök
ungmennafélaganna á Íslandi, UMFÍ,
stofnuð á Þingvöllum undir kjör-
orðinu Ræktun lýðs og lands. Egill
Hallgrímsson var við nám í Flens-
borgarskóla 1906–1907 og kynntist
þar uppvaxandi ungmennahreyf-
ingu. Hann dvaldi í Vogum næsta
vetur og stofnaði 1908, ásamt
nokkrum ungum mönnum, Ung-
mennafélag Vatnsleysustrandar,
sem fékk aðsetur í barnaskólahúsinu
og greiddi fyrir það leigu, allt upp í
20 kr. á ári. Haldnir voru fundir,
fyrirlestrar, skemmtanir, söngur,
glímur, Möllersæfingar, gefið út
handskrifaða blaðið Vöggur, hlúð
að Lestrarfélaginu og það notað,
gróðursett tré o.m.fl. Meðal forkólfa
félagsins, auk Egils, voru kennarnir
Ólafur Guðjónsson, Ingvar Gunn-
arsson og Kristmann Runólfsson.
Einnig má nefna Árna Klemens Hall-
grímsson sem síðar varð lengi hrepp-
stjóri og skólanefndarformaður. Fé-
lagið var í U.M.F.Í., átti fulltrúa á
fjórðungsþingum og starfaði í u.þ.b.

áratug. Eftir að það lagðist af héldu
áfram glímuflokkur og söngflokkur
og líklega einnig leikfélag sem stóð
fyrir sýningum 1920 og 1922.

Stúkur voru lengi starfræktar í
skólahúsinu. Díana, nr. 30, starfaði
1896–1902, með allt að 60 félaga!
Lögberg nr. 146 starfaði 1907–1911.
Ströndin nr. 211 starfaði 1926–1932
og var Viktoría skólastjóri þar stór-
templar. Hún hafði mikinn áhuga á
bindindismálum og stofnaði barna-
stúkuna Ársól nr. 84 árið 1926 (sjá
mynd af skírteini frá því ári), sem
starfaði undir verndarvæng Vikt-
oríu þar til hún lét af störfum 1952.
Guðrún Lovísa (f. 1922) segir: „..var
ég varaforseti, ... já varatemplar og
sat fyrir framan Viktoríu, ... hún var
við púltið ... og svo var æðsti drótt
sem var og voða spennandi, allir
með fína kraga, alveg niður á maga.
En þetta var svo mikið fallegt allt
saman. ...Við sungum bæði þegar
við komum og fórum og svo var nú

lesið sögur og segja okkur bara eitt-
hvað og svo fórum við stundum bara
út í leiki. Hún var bara besti foringi.“
Ása Árnadóttir var einnig í stúkunni

og tekur undir
lýsingar Guðrúnar
Lovísu. Á neðri
myndinni stendur
fólk úr stúkunum
Ströndinni og
Ársól undir vegg
Suðurkotsskóla
1936.

N ú v e r a n d i
ungmennafélag,
Þ ró t t u r , v a r
stofnað 1932 og
kvenfélagið Fjóla
1925. Þau fengu
inni í skólahúsinu

í Suðurkoti (sem þá var orðið hrör-
legt) og í Vatnsleysuskóla, uns félögin
byggðu sérstakt samkomuhús 1933,
sem fékk nafnið Kirkjuhvoll. Þar var
yngstu börnunum kennt um tíma og
einnig ungmennakennsla á vegum
Þróttar á árunum 1934–1939.

Skátafélagið Vogabúar var stofnað
um 1960 og starfaði um árabil, lítið
eitt í skólahúsinu en meira í heima-
húsum og úti við.

Heimildir: Grein Egils Hallgrímssonar í Skinfaxa 1948, um Ungmennafélag Vatnsleysustrandar.
Bók Guðm. Björgvins: Mannlíf og mannvirki. Ágrip af sögu Vatnsleysustrandarhrepps 1872–1982,
í Faxa. Reikningar skólasjóðs.

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

Þorvaldur Örn Árnason, áður kennari við skólann,
tekur samanmeð góðramanna hjálp.
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Leynast grænir frumkvöðlar
framtíðar í þínum skóla?

Grænir frumkvöðlar framtíðar (GFF) er fræðsluverkefni hjá Matís sem
ætlað fyrir nemendur í efstu bekkjum grunnskóla og framhaldsskóla.
Markmiðið er að fræða nemendur um áhrif loftslagsbreytinga á hafið
og lífríki þess, sjálfbærni og nýsköpun á nýstárlegan og skemmtilegan
hátt. Verkefnið er opið öllum skólum landsins og hefur Matís opnað
fyrir skráningar fyrir skólaárið 2022–2023.

Verkefnið Grænir frumkvöðlar
framtíðar fór í fyrsta sinn fram á
síðasta skólaári með glæsilegum
árangri. Tilgangur GFF er að vekja
áhuga og efla þekkingu barna á
loftslags- og umhverfismálum
í þeim tilgangi að virkja þau til
baráttunnar gegn loftslagsvánni
og hvetja þau til grænnar nýsköp-
unar, vel tókst til á síðasta skólaári
og var markmiðum svo sannarlega
náð.

Verkefnið fer fram í skólum
undir leiðsögn kennara og hægt er
að staðfæra verkefnin eftir þörfum
hvers og eins skóla. Verkefninu er
skipt í fjórar vinnustofur, vett-
vangsheimsóknir og MAKEathon.
Vinnustofurnar innihalda fræði-
lega umfjöllun og verkefni, vett-
vangsheimsóknirnar í sjávarút-
vegsfyrirtæki og MAKEathonið
er nýsköpunarkeppni.

Eftir vinnusaman vetur síðast-
liðið skólaár var hápunktinum
náð í MAKEathon nýsköpunar-
keppni skólanna, þar valdi hver
þátttökuskóli, Nesskóli í Nes-
kaupstað, Árskóli á Sauðárkróki
og Grunnskóli Bolungarvíkur sitt
framlag til landskeppni Grænna

frumkvöðla framtíðar. Úrslitin
voru kynnt í Nýsköpunarvikunni.
Verkefnið heppnaðist vel og voru
nemendur, kennarar og verkefna-
stjórar ánægðir með árangurinn.

Áhugasamir kennarar og skólar
eru hvattir til að skrá sig til leiks
fyrir skólaárið 2022–2023 með
því að smella hér í rafrænni út-
gáfu Víkurfrétta (https://forms.
gle/r7oGuuR18HZ3qAvQ8).

Skráning er ekki bindandi og því
mega þeir sem eru forvitnir endi-
lega skrá sig líka. Einnig er hægt að
hafa samband við verkefnastjóra
verkefnisins Justine Vanhalst í
netfang justine@matis.is ef ein-
hverjar spurningar vakna. Græna
frumkvöðla framtíðar má einnig
finna á heimasíðunni graenir-
frumkvodlar.com og á samfélags-
miðlum.

Rafrænn upplýsingafundur
verður haldinn þann 18. ágúst
næstkomandi, klukkan 13-13:30.
Þar verður farið yfir alla fleti verk-
efnisins og fólki gefinn kostur á að
spyrja spurninga, nánari upplýs-
ingar um fundinn eru sendar við
skráningu.
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„Mér finnst þetta eitt dásamlegasta starf í heimi. Mér finnst rosaleg for-
réttindi að fá að vera með þessi litlu kríli hjá mér á daginn. Þetta er líka
gríðarlega krefjandi starf, því þú þarft ekki bara að ala upp þitt eigið barn
heldur ert þú að ala upp tíu börn í einu. Það kemur samt frá mínum innstu
hjartarótum þegar ég segi hvað ég er þakklát því það er í raun ekki sjálf-
gefið að foreldrar treysti annarri manneskju fyrir barninu sínu, vegna þess
að það dýrmætasta sem við eigum eru börnin okkar,“ segir Kittý.

Kittý er að hefja sitt tíunda ár sem
dagforeldri en Símon slóst í för með
henni eftir að Kittý nefndi það við
hann í hálfgerðu gríni að hann gæti
unnið með henni. „Símon kemur úr
vöruhúsabransanum. Hann vann
í bænum og var orðinn leiður á að
keyra brautina og fór þá hægt og
rólega að skoða í kringum sig og ég
stakk upp á því í hálfgerðu gríni að
hann ætti að gerast dagforeldri með
mér. Svo tveimur dögum seinna
spurði hann mig hvort mér væri al-
vara og hugsaði með mér: „Af hverju
ekki?“ Svo ég svara játandi. Hann
ákvað þá að taka sér pásu frá vöru-
húsabransanum í ár og vera í þessu.
Við prófuðum það og hann er að

byrja sitt fjórða ár núna og líkar rosa-
lega vel við. Þetta var alveg ótrúlega
fyndið hvernig þetta gerðist,“ segir
Kittý. Hún segir það muna miklu
að vera með félaga í sér í starfi sem
þessu. „Ég hef bæði unnið ein í mörg
ár og svo með félaga. Ég get ekki
talað fyrir hönd allra en fyrir mitt
leyti finnst mér þetta mun skemmti-
legra, auðveldara og þægilega. Þá er
maður líka ekki bara að tala í „gaga
gúgú máli“ allan daginn, maður fær
þá að minnsta kosti einhver sam-
skipti við fullorðinn einstakling,“
segir hún.

Vöntun hefur verið á dagfor-
eldrum á svæðinu og Kittý segist
finna fyrir því sem formaður Sam-

taka dagforeldra á Suðurnesjum.
„Það er mikið af foreldrum sem
hringja í mig til þess að athuga hvort
ég viti um laus pláss. Ég fæ einnig
eitthvað af símtölum frá áhyggju-
fullum foreldrum sem vita ekki hvað
þeir eiga að gera í þeim tilfellum sem
það er ekki pláss. Ég veit náttúrlega
oftast hvar þau pláss eru og ég fæ
oft að vita ef það losna pláss hjá ein-
hverjum dagforeldrum. Ég finn því
kannski meira fyrir þessu en aðrir,“
segir Kittý. Í átta ár af þeim tíu
árum sem hún hefur verið í starfinu
hefur hún verið formaður félagsins
og segir hún það vera erfiðara nú
en áður að finna pláss fyrir alla.
„Langflest árin höfum við náð að
brúa nánast alla, þá hafa nánast allir
komist inn til okkar á haustin. Það
eru náttúrulega alltaf einhverjir sem
komast ekki inn, það hefur nú samt
oftast reddast. Núna í ár er árgang-
urinn einstaklega stór og því miður
höfum við ekki náð að brúa þetta.

Ég vildi óska þess að ég gæti boðið
öllum að koma bara til mín en það
eru takmörk á því hversu mörg hver
og einn má sjá um,“ segir hún.

Stjórn Samtaka dagforeldra á
Suðurnesjum hefur verið í góðu
samstarfi við Reykjanesbæ og segir
Kittý það samstarf lofa góðu. „Við
í stjórninni vorum einmitt að ljúka
samning við Reykjanesbæ þar sem
Reykjanesbær mun greiða dagfor-
eldranámskeiðið að fullu. Hingað til
hefur bærinn borgað helminginn af
upphæðinni en nú er það niðurgreitt
að fullu. Auk þess fá nýir dagfor-
eldrar aðstöðu styrk upp á hundrað
þúsund krónur til þess að byrja starf-
semina sína sem er alveg rosalega
mikil hjálp. Síðan erum við að fara
að fá leikfangastyrki á þriggja ára
fresti upp á hundrað þúsund krónur
sem er náttúrlega bara geggjuð
búbót fyrir okkur dagforeldrana til
að hafa okkar starfsemi sem besta.
Við erum með þannig metnað að við

viljum vera flott, við viljum að for-
eldrar líti á starfið okkar og hugsi að
það sé æðislegt. Þegar maður er með
þennan metnað að gera starfið fyrsta
flokks, þá kostar það sitt. Mér finnst
því æðislegt að Reykjanesbær sé til
í að taka þátt í þessu með okkur, það
er ómetanlegt. “ segir Kittý.

Aðspurð hvaða skilaboð Kittý
hefur til þeirra sem eru að spá í að
hefja störf sem dagforeldri segir hún:
„Láttu vaða. Þú þarft að elska þessi
litlu kríli og vera þolinmóð mann-
eskja en það sakar aldrei um að láta
vaða. Ég segi oft: „Prófaðu þetta í
ár, þú tapar í rauninni engu á því.“
Því flestir sem prófa þetta í ár enda
svo í þessu til fleiri ára og alveg upp
í þrjátíu ár. Okkur vantar dagforeldra
og það er ekki hlaupið að því fyrir
alla að gerast dagforeldri. Það þarf að
vera með fínt húsnæði og svoleiðis.
Fólki dettur heldur ekki alltaf í hug
að gerast dagforeldri en ég mæli með
þessu starfi, alveg hiklaust.“

Allar upplýsingar um störf
dagforeldra í Reykjanesbæ má
finna á heimasíðu bæjarins,
www.reykjanesbaer.is.

Það dýrmætasta
sem við eigum

eru börnin
okkar

Láttu vaða.
Þú þarft að
elska þessi

litlu kríli og
vera þolinmóð
manneskja
en það sakar
aldrei um að
láta vaða ...

Reykjanesbær auglýsir eftir fólki í stöðu
dagforeldra en vöntun er á dagforeldrum

í bænum. Dagforeldrar eru sjálfstæðir
verktakar en þeir fá starfsleyfi í gegnum
bæinn. Kittý Guðmundsdóttir, formaður
Samtaka dagforeldra á Suðurnesjum, og

eiginmaður hennar, Símon Jakobsson, eru
með tíu börn í dagvistun. Þau segja krefjandi

en jafnframt virkilega skemmtilegt.

ThelmaHrundHermannsdóttir
thelma@vf.is

FIMMTUDAG KL. 19:30
HRINGBRAUTOGVF.IS

Störf 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

Bókasafn Reykjanesbæjar -Útlánadeild
Fræðslusvið - Talmeinafræðingur
Velferðarsvið -Dagdvalir aldraðra
Velferðarsvið -Deildarstjóri á Hæfingarstöð
Velferðarsvið -Deildarstjóri/hjúkrunarfræðingur
Velferðarsvið - Stuðningsfjölskyldur
Velferðarsvið - Tilsjónaraðilar í barnavernd
Starf við liðveislu
Starfsmaður á Eignaumsýslu Umhverfissviðs
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Vertu klár fyrir framtíðina
Framtíðin liggur í tækni og þekkingu
Eins og flestum er kunnugt þá er Fisktækniskóli Íslands
í Grindavík framhaldsskóli hér á Suðurnesjum sem hefur
m.a. það hlutverk að mennta fólk í haftengdum greinum
að loknum grunnskóla og að bjóða fólki á Suðurnesjum
nám á framhaldskólastigi á sviði veiða, vinnslu og fisk-
eldis. Námið er byggt upp sem tveggja ára nám í fisk-
tækni sem getur staðið sjálfstætt en einnig er hægt að
bæta við sig þriðja árinu og sérhæfa sig í fiskeldistækni,
gæðastjórnun, og vinnslutækni eða haftengdri nýsköpun.
Gríðarleg eftirspurn er eftir fólki sem hefur sérhæft sig í
þessum greinum sjávarútvegsins og hafa nemendur átt
greiða lið í góð störf að námi loknu. Þróunin og nýsköp-
unin sem átt hefur sér stað innan atvinnugreinarinnar
verið ótrúleg á síðustu árum og áratugum.

Mikilvægi Bláa hagkerfisins

Það þarf ekkert að fara í grafgötur um það hversu mikil-
vægur sjávarútvegurinn, fiskeldið og fiskvinnslan er fyrir
íslenskan efnahag og framtíð landsins? Bláa hagkerfið
er lífæð þessarar þjóðar og mun vera um ókomna tíð,
þrátt fyrir óáran og hrun standa þessar atvinnugreinar
alltaf upp úr rústunum og koma okkur á lappirnar aftur.
Sjávarútvegur og tengdar greinar hafa verið og munu
vera áfram hornsteinn íslensks atvinnulífs. Við flytjum
út hágæða fiskafurðir til allra heimshorna og á bak við
þennan útflutning liggur ótrúleg vinna við markaðs-
setningu og gríðarmikil þekking sem byggst hefur upp
á undanförnum árum og áratugum. Þekking á sviði laga,
tækni, flutninga, samskipta og þjónustu hefur gert það
að verkum að íslenskar fiskafurðir eru taldar til þeirra
bestu og eru gífurlega eftirsóttar á diska neytenda út
um allan heim.

Í fremstu röð

Við Íslendingar erum í fremstu röð hvað varðar um-
hverfisvænar veiðar, sjálfbærni veiða og meðferð á afla
og athygli umheimsins á þessum þáttum í veiðum og
vinnslu hefur aukist mjög á síðustu misserum. Það gerir
það að verkum að störf innan bláa hagkerfisins bjóða
upp á marga spennandi starfsmöguleika. Atvinnu-
greinin hefur þróast frá því að vera verksmiðjuvinnsla
yfir í það að vera hátæknileg matvælavinnsla sem krefst
fagmenntaðs starfsfólks. Hér á Suðurnesjum hafa fyrir-

tæki verið leiðandi í því að auka verðmæti fiskafurða og
fjölga leiðum til fullvinnslu. Má þar t.d. nefna framleiðslu
á kollagenvörum og þann mikla vöxt sem hefur átt sér
stað í vinnslu ferskra fiskafurða sem fluttar eru daglega
flugleiðis austur og vestur um haf frá Keflavíkurflugvelli.

Fiskeldi

Síðast en ekki síst má nefna fiskeldið sem er atvinnu-
grein í mjög mikilli sókn um allan heim og óvíða eru skil-
yrði til þess betri en einmitt hér á Suðurnesjum. Það er
gríðarmikil uppbygging fyrirsjáanleg í þeirri atvinnu-
grein hér á svæðinu á komandi árum með tilheyrandi
tækifærum. Nægir að nefna í því samhengi að Samherji
fiskeldi áformar að byggja upp allt að 40.000 tonna
landeldi á laxi í þremur áföngum á næstu ellefu árum.
Landeldisstöðin verður staðsett við Reykjanesvirkjun
og mun samanstanda af seiðastöð, áframeldisstöð og
frumvinnsluhúsi ásamt þjónustubyggingum. Það er stór-
kostleg viðbót við þær fiskeldisstöðvar sem fyrir eru á
svæðinu sem skapað hafa mikla og góða vinnu, fyrirtæki
eins og Stolt Seafarm, Matorka og Benchmark Genetics.
Eins er vert að geta þess að mikil uppbygging í fiskeldi
á sér stað hjá okkar góðu nágrönnum hinum megin við
Suðurstrandaveginn í Ölfusinu og ljóst að mikil vöntun
verður á fagmenntuðu starfsfólki til þess að manna
þessar stöðvar á næstu árum.

Menntun er lykilatriði

Fisktækniskólinn tekur við nemendum allan ársins
hring og hvetur þá sem standa á krossgötum og eru að
velta fyrir sér atvinnumöguleikum framtíðarinnar hér
á suðvesturhorninu að skoða hvað skólinn hefur upp á
að bjóða. Nám í Fisktækniskólanum hefur einnig gefið
nemendum greiða leið í áframhaldandi náms á háskóla-
stigi liggi hugurinn til hærra menntunarstigs. Menntun
og aftur menntun og vel menntað starfsfólk er lykilat-
riði til að halda okkar sterku stöðu í samkeppni þjóða
í matvælaframleiðslu og til að viðhalda okkar frábæra
orðspori sem greinin hefur byggt upp á síðustu áratugum.
Fisktækniskóli Íslands í Grindavík býður upp á þessa
menntun og leggur með því sín lóð á vogarskálarnar.

Vertu klár,
Fisktækniskóli Íslands.

Midnight Librarian
heldur stórtónleika í Hljómahöll

Hljómsveitin Midnight Librarian heldur sína árlegu tónleika í
tónleikasalnum Bergi í Hljómahöll föstudaginn 26. ágúst næst-
komandi. Með sveitinni koma fram nærri tuttugu aðrir hljóð-
færaleikarar svo það má sannarlega búast við stórtónleikum.

Midnight Librarian hélt tónleikana
í Fjörleikhúsinu á síðasta ári en
nú verða þeir haldnir í Bergi. „Við
teljum að sá salur henti betur þar
sem hann er sérstaklega hannaður
fyrir tónlistarflutning,“ segja þau
en öðru máli gegni um leikhúsið.
„Þar er hljómburður þannig að fólk
geti greint mælt mál af sviðinu,
tónlistin verður því svolítið yfir-
þyrmandi – að maður tali ekki um
þegar nærri þrjátíu söngvarar og
hljóðfæraleikarar eru saman á
sviðinu.“
Víkurfréttir settust niður með

nokkrum meðlimum Midnight
Librarian og ræddu við þá um
hvernig síðasta ár hafi gengið
hjá þeim en auk þess að gefa út
sína fyrstu breiðskífu á síðast ári,
plötuna From Birth Till Break-
fast sem inniheldur ellefu lög, hafa
orðið mannabreytingar á sveitinni
og þau eru búin að vera dugleg að
spila opinberlega.
Meðlimir hljómsveitarinnar eru

nú orðnir átta talsins, nýr trommu-
leikari, Þórarinn Þeyr Rúnarsson,
leysti Val Ingólfsson af hólmi en
auk þess hefur söngkonan Diljá
Pétursdóttir bæst í hópinn og
hefur hún ekki síður kraftmikla
söngrödd en Þorsteinn Helgi
Kristjánsson sem þenur radd-
böndin með henni. Þau smellpassa
hvort við annað eins og mátti sjá
og heyra í laginu In my Lane sem
var einmitt tekið upp „læf“ í Bergi
í byrjun árs.

Hvað er framundan hjá ykkur,
fyrir utan þessa tónleika í Hljóma-
höllinni?
„Við erum að fara að gefa út

nýtt lag núna í lok þessarar viku,
þann 19. ágúst, sem ber heitið 70
mph,“ segja þau. „Í stað þess að
gefa út aðra breiðskífu þá ætlum
við frekar að gefa út eitt og eitt lag
í einu,“ bætir Steini söngvari við.
„Það lifir lengur.“

„Framundan eru þessir árlegu
tónleikar en við ætlum að hafa
það að reglu að halda þá hér í
okkar heimabyggð,“ segir Jón
Böðvarsson, saxófónleikari sveit-
arinnar. „Svo verðum við að spila
á Ljósanótt, ég held alla dagana,“
bætir hann við. „Svo verðum við
líka á Airwaves en það er ekki
komið á hreint á hvaða venues við
verðum þar – það er allt í vinnslu.“

Tónleikarnir í Bergi, verða þeir á
svipuðum nótum og þeir sem þið
hélduð í Fjörleikhúsinu á síðasta
ári?
Steini verður fyrir svörum

og segir að uppbyggingin verði
svipuð. „En við munum einnig
spila nýtt efni og með okkur
verða enn fleiri hljóðfæraleikarar
en í fyrra. Það eru sennilega átján
eða nítján manns fyrir utan okkur
– við munum flytja nýjar og stærri
útsetningar af lögunum, strengja-
sveit, brass og bakraddir til stuðn-
ings og fleira.“

Hafa orðið einhverjar áherslu-
breytingar á tónlistinni ykkar
með tilkomu nýrra meðlima?
„Við höfum ekki verið að festa

okkur í neinu sérstöku formi, við
spilum bara það sem við höfum
gaman af – ég myndi kannski
segja að margt af þessu nýja væri
kannski aðeins poppaðra en fyrra
efni,“ segir Arnór, sem leikur
á hljómborð, og gítarleikarinn
Arnar tekur undir það. „Við erum
samt enn einhverskonar blanda af
poppi, R&B, fönki og djassi.“

Miðasala á tónleikana er hafin á
tix.is en Midnight Librarian hélt
tvenna tónleika í fyrra og seldist á
þá báða auk þess sem lagið Funky
Fresh komst á A-lista Rásar 2.

Frá tónleikum Midnight Librarian íFrá tónleikum Midnight Librarian í
Fjörleikhúsinu á síðasta ári.Fjörleikhúsinu á síðasta ári. VF-mynd: JPKVF-mynd: JPK

Lagið In my Lane var tekið upp í Bergi.Lagið In my Lane var tekið upp í Bergi.
Skjáskot af YouTubeSkjáskot af YouTube

Jóhann Páll Kristbjörnsson
johann@vf.is
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FJÖR Í FÓTBOLTANUM
Myndasyrpa úr leikjum SuðurnesjaliðannaMyndasyrpa úr leikjum Suðurnesjaliðanna
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Logi Íslandsmeistari í höggleik
í flokki 19–21 árs

Íslandsmót unglinga í höggleik fór fram hjá Golfklúbbi Setberg (GSE)s og
Golfklúbbi Kópavogs og Garðabæjar (GKG) um síðustu helgi þar sem Logi
Sigurðsson, kylfingur úr Golfklúbbi Suðurnesja (GS), lék afburðagott golf og
stóð að lokum uppi sem sigurvegari í aldursflokki 19–21 ára.

Allir bestu kylfingar landsins í þessum aldursflokki tóku þátt í mótinu en
Logi lék stöðugt golf og leiddi mótið frá fyrsta degi. Hann hafði sex högga for-
ystu þegar níu holur voru eftir af lokahringnum en Hjalti Hlíðberg Jónasson
(GKG) sótti hart að Loga og lék síðustu tólf holurnar á fjórum undir pari.

Þeir tveir voru saman í ráshópi og þegar komið var á lokaholu var Logi
með eitt högg í forskot. Hjalti sló innáhöggið á 18. holuna á undan Loga og
setti innan við tvo metra frá pinna. Logi sýndi stáltaugar og svaraði með
frábæru innáhöggi sem endaði um fet frá holu og tryggði honum fyrsta Ís-
landsmeistaratitil sinn.

ARNÓR INGVI TIL NORRKÖPING Í SVÍÞJÓÐ
„Ég er mjög sáttur og hlakka til að
spila aftur með Norrköping,“ segir
Arnór Ingvi Traustason en hann
var kynntur sem nýr leikmaður hjá
sænska knattspyrnufélaginu Norr-
köping í gær. Hann átti frábæra tíma
hjá félaginu 2014–2016 og var lykil-
maður hjá liðinu þegar það vann tvö-
falt, deild og bikar árið 2015.

Arnór Ingvi lék síðast í Boston í
Bandaríkjunum með New England
en þangað kom hann 2021 eftir að
hafa orðið Svíþjóðarmeistari með
Malmö 2020. Þar á undan lék Suð-
urnesjamaðurinn með AEK í Aþenu
í Grikklandi, var hjá Rapid Vín 2016–
2017 en þangað kom hann frá IFK
Nörrköping – þangað sem leið hans
liggur aftur.

„Nú er kominn tími til að snúa
aftur og gefa til baka. Ég á margar
góðar minningar frá veru minni hjá
félaginu áður og vonast til að styrkja
liðið á nýjan leik,“ segir Arnór Ingvi á
heimasíðu félagsins.

Arnór og félagar í Norrköpin fagna sænska meistaratitlinum árið 2015.
Mynd: Joakim Blomqvist

Erna Ósk og Dzana Crnac með U16 á EM í körfubolta
U16 ára landslið stúlkna í körfubolta
er haldið af stað til Podgorica, höfuð-
borgar Svartfjallalands, þar sem
EM 2022, FIBA European Cham-
pionship, mun fara fram næstu daga.
Þær Džana Crnac frá Njarðvík og
Erna Ósk Snorradóttir frá Keflavík
eru meðal þeirra stúlkna sem munu
spila með liðinu á mótinu.

Stelpurnar leika í B-deild Evrópu-
mótsins en Ísland hefur leik í C-riðli
og leika gegn Svíþjóð, Úkraínu, Sviss
og Ísrael áður en leikið verður um
sæti en keppni hefst á fimmtudaginn
í öllum riðlum.

Landslið U16 stúlkna á EM 2022:
Anna Katrín Víðisdóttir, Hrunamenn
Anna Margrét Hermannsdóttir, KR
Anna María Magnúsdóttir, KR
Díana Björg Guðmundsdóttir, Aþena
Dzana Crnac, Njarðvík
Erna Ósk Snorradóttir, Keflavík
Fjóla Gerður Gunnarsdóttir, KR
Ísold Sævarsdóttir, Stjarnan
Karólína Harðardóttir, Stjarnan
Kristjana Mist Logadóttir, Stjarnan
Matilda Hjördísardóttir, Fjölnir
Victoría Kolbrúnard., Skallagrímur

Njarðvíkingurinn Dzana Crnac í leik með landsliði Íslands.Njarðvíkingurinn Dzana Crnac í leik með landsliði Íslands. Mynd af InstagramMynd af Instagram

Hægt er að fylgjast með lifandi tölfræði og beinum útsendingum frá öllum
leikjum á mótinu í opnu streymi á heimasíðu keppninnar: www.fiba.basket-
ball/europe/u16bwomen/2022/

GRINDVÍKINGAROGGOSIÐ

Hjóluðu á handafli
að eldgosinu

Ljúfir tónar
úr skógarrjóðri

í Háabjalla

Hvað segja heimamenn um gosið í bakgarðinum?

FIMMTUDAG KL. 19:30
HRINGBRAUTOGVF.IS

VÍKURFRÉTTIR Á SUÐURNESJUM // 15



Mundi
Hundraðþúsundkall!

Rándýrt að fara á deit
í Grindavík þessa dagana ...

30%
AFSLÁTTUR

Af öllum vörum
og annað par fylgir öllum

keyptum glerjum
*Afslátturinn gildir ekki af tilboðsvöru

Opið 11 - 18 opticalstudio.is 511-5800

Tilboðið gildir út 3. september

HAFNARGATA 45

Tjaldstæðið í Grindavík hefur verið þétt skipað síðustu kvöld þar
sem örþreyttir ferðamenn hafa hallað höfði eftir ferðalag á gos-
stöðvarnar í Meradölum. Hefur mátt sjá tjald við tjald og þá hafa
ferðalangar jafnvel verið svo uppgefnir eftir fjallgönguna að þeir
hafa bara sofnað í bílum sínum við tjaldstæðið.

Aðrir gosþyrstir ferðalangar gera
betur við sig og hafa tekið á leigu
heimili Grindvíkinga og borga
jafnvel 100.000 krónur fyrir nóttina
í gegnum Airbnb. Heimamenn í
Grindavík, sem hafa í önnur hús að
venda, hafa nýtt sér þennan mögu-
leika og komist í ágætis uppgrip. Ekki
er vitað hversu lengi gosið muni vara

en samkvæmt fréttum hefur dregið
mjög úr virkni þess síðustu daga.

Myndin hér að ofan er tekin úr
flygildi yfir tjaldstæðið í Grindavík
sl. mánudag en á þeim tíma dags sem
myndin var tekin var rólegt yfir um-
ferðinni en hún eykst með kvöldinu
og um miðnætti er að jafnaði hvert
pláss skipað. VF-mynd: Hilmar Bragi

Tjaldstæðið mikið
notað og heimamenn
leigja út heimili sín

Tjaldstæðið í Grindavík í blíðunni á mánudaginn. VF-mynd: Hilmar Bragi

Eldgosið í Meradölum
er glæsilegt á að horfa

í ljósaskiptunum.
Þessa mynd

tók Ingibergur
Þór Jónasson,

ljósmyndari okkar
á gosstöðvunum,
um liðna helgi.

Það gýs á ný. Erlendir ferðamenn
sem og íslenskir náttúruunnendur
streyma að Fagradalsfjalli til að
sjá dýrðina. Í þúsundavís á degi
hverjum. Björgunarsveitir sem
reknar eru í sjálfboðavinnu sjá um
eftirlitið og allt er frítt. Nema bíla-
stæðin. Nú hefur svo vandast málið.
Það vantar salerni. Hver ætlar að
redda því? Það þarf að vera frítt líka.

Er ekki rétt að það verði almenn
gjaldtaka fyrir að ganga upp að gosi.
Svo verði boðið uppá almennilega
þjónustu. Ekki bara fiskinn hans Issa
þótt hann sé frábær.

Við skulum reyna gera þetta vel
áður en kemur að töku þrjú.

Svo skuliði spyrja Vestmannaey-
inga hvernig var að fá svona ham-
farir beint í bæjardyrnar. Við skulum
njóta meðan hægt er.

LO
KAO

RÐ

MARGEIRSVILHJÁLMSSONAR

Njótum!

FIMMTUDAG KL. 19:30
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