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„Ég á bara ekki til orð. Vá, hvað ég er glöð,“ sagði Sigríður Pálína Arnardóttir, lyfjafræðingur og eigandi Reykjanes-
apóteks, sem Víkurfréttir hafa valið Suðurnesjamann ársins 2022. Víkurfréttir hafa í rúma þrjá áratugi staðið fyrir vali
á Suðurnesjamanni ársins. Fyrstur til að hljóta nafnbótina var útgerðarmaðurinn Dagbjartur Einarsson úr Grindavík
en hann var Suðurnesjamaður ársins 1990. Sigríður Pálína, eða Sigga Palla, hefur rekið Reykjanesapótek frá árinu
2017 og getið sér gott orð á meðal Suðurnesjafólks fyrir einstaka þjónustulund. Í miðopnu Víkurfrétta í dag er viðtal
Siggu Pöllu um það sem hún er að fást við alla daga í apótekinu sínu. Ítarlegt viðtal er einnig í Suðurnesjamagasíni
Víkurfrétta á Hringbraut og vf.is á fimmtudagskvöld kl. 19:30. VF-MYND: PÁLL KETILSSON

SiggaPalla er
Suðurnesjamaður
ársins 2022

Beiðni umvina-
bæjasamstarf frá
Chortkiv í Úkra-

ínu hafnað
Reykjanesbæ barst beiðni um vina-
bæjasamstarf frá bænum Chortkiv
í Úkraínu. Beiðnin var tekin fyrir á
1401. fundi bæjarráðs Reykjanes-
bæjar sem var haldinn þann 12.
janúar síðastliðinn. Reykjanesbær
þakkar beiðnina en getur ekki orðið
við henni.

Óskað eftir upp-
lýsingumumveik-
indaleyfi vegna

myglu í Holtaskóla
Óskað hefur verið eftir upp-
lýsingum um hversu margir
kennarar í Holtaskóla hafi farið
í tímabundið leyfi eða ótíma-
bundið veikindaleyfi vegna
heilsuspillandi umhverfis en
bókun ummálið var lögð fram á
358. fundi fræðsluráðs Reykja-
nesbæjar, 13. janúar.

„Í upphafi er rétt að árétta að
fræðsluráð hlutast ekki til um
daglegan rekstur og starfsemi
þeirra stofnana sem heyra undir
ábyrgðar- og eftirlitssvið ráðsins.
Í erindisbréfi ráðsins kemur það
skýrt fram í 17. grein.

Fræðsluráð hefur því ekki að-
gang að þeim upplýsingum sem
óskað hefur verið eftir enda um
að ræða viðkvæmar upplýsingar
um heilsufar einstakra starfs-
manna sem getur varðað lög og
ákvæði um persónuvernd. Þá
er fræðsluráði ekki kunnugt um
að veikindi starfsfólks á sviðinu
séu flokkuð með þeim hætti sem
getið er um í fyrirspurninni.“

Bæjarráð Reykjanesbæjar hefur-
samþykkt að hafna öllum tilboðum
sem bárust í byggingu nýs leikskóla
við Drekadal í Innri-Njarðvík.

Bæjarráð felur sviðsstjóra um-
hverfis- framkvæmdasviðs að bjóða
verkið út að nýju.

Höfnuðu öllum
tilboðum í byggingu
leikskóla við Drekadal

Slökkvilið Brunavarna Suðurnesja
var kallað út á mánudagskvöld þar
sem arineldur virtist vera að fara
úr böndunum í húsi við Lágmóa í
Njarðvík. Þegar slökkvilið og lög-
regla komu á vettvang mátti sjá
talsvert neistaflug upp úr strompi
hússins. Slökkviliðsmenn voru
fljótir að koma böndum á ástandið.

Neistaflug
í Njarðvík

Frá vettvangi við Lágmóa. VF-mynd: hbb

Óvenju mikið fannfergi hefur sett
strik í reikning Reykjanesbæjar að
undanförnu en ætla má að kostn-
aður við snjómokstur og -losun í
bænum hafi verið um 60 milljónir
króna frá miðjum desember í fyrra.
Nánar er fjallað um snjómoksturinn
á síðu 2 í blaðinu í dag.

60milljónir
í snjóinn
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Óvenju mikið fannfergi hefur sett
strik í reikning Reykjanesbæjar að
undanförnu en ætla má að kostn-
aður við snjómokstur og -losun í
bænum hafi verið um 60 milljónir
króna síðasta mánuð.
Gunnar Ellert Geirsson, deildar-

stjóri umhverfismála hjá Reykja-
nesbæ, segir að á síðasta ári hafi
heildarkostnaður vegna snjó-
moksturs verið 75 milljónir króna,
þar af greiddi Reykjanesbær verk-
tökum um 33 milljónir króna á
tímabilinu 17. til 31. desember.
„Þessar tölur eru samkvæmt þeim
reikningum sem höfðu borist um síð-
ustu mánaðamót en við áætlum að
kostnaðurinn í janúar sé nú kominn
í um 25 milljónir. Meginmunurinn á
vinnunni í desember og janúar er að í
desember einbeittum við okkur fyrst
og fremst að því að opna og halda
akstursleiðum opnum, núna er snjó-
losun aðallega í gangi en sú vinna er
bæði tíma- og mannaflsfrek.“ Hann
bætir við að snjómokstur á seinni
hluta síðasta vetrar hafi verið búinn
að fylla upp í þau framlög sem voru
áætluð til moksturs á árinu 2022.
„Þannig að þegar það byrjaði að
snjóa 17. desember þá var búið að
sprengja þennan lykil,“
Gunnar bendir á að önnur eins

snjóþyngsli hafi ekki verið á Suður-
nesjum síðan 2008. „Þá voru verk-
takar líka betur í stakk búnir, tækja-
lega séð. Stórvirkar traktorsgröfur
gátu þá rutt allt sem á vegi þeirra

varð en núna búa verktakar yfir
vélum sem henta ekki eins vel og
eru ekki jafn afkastamikil í snjó-
ruðningi og snjómokstri. Þannig að í
dag stendur sveitarfélögum einungis
til boða tæki sem ráða ekki jafn vel
við aðstæður þegar svona ástand
skapast – og við borgum jafn mikið
en fyrir minni afköst en áður.“ Hann
bendir einnig á að á sama tíma hafi
Vegagerðin afskrifað þau tæki sem
áður fyrr sáu um að halda Reykja-
nesbrautinni opinni og sé ekki með
nægilega öfluga snjóplóga í dag til að
tryggja samgöngur milli Suðurnesja
og höfuðborgarsvæðisins. „Öflugu
tækin sem skófu og söltuðu brautina
á milli Hafnarfjarðar og flugstöðvar-
innar eru ekki lengur til – þannig er
staðan á Suðurnesjum í dag.“
Að sögn Gunnars Ellerts er

aðaláhersla í snjómokstursmálum
Reykjanesbæjar í dag að tryggja
gönguleiðir barna milli skóla og af-
þreyingar. „Við þurfum fyrst og

fremst að tryggja öryggi barnanna
okkar í umferðinni og því er mesta
áherslan á að greiða leið þeirra til að
geta stundað skóla og tómstundir.
Samhliða því reynum við eftir
fremsta megni að hreinsa íbúagötur.“

Asahláka í kortunum

Veðurstofa Íslands spáir stífri sunn-
anátt næstkomandi föstudag og
að hitinn muni hækka um sextán
gráður frá hádegi fimmtudags til
föstudags (fari úr -8°C í +8°C),
samhliða þessum veðrabreytingum
er spáð ausandi rigningu. Því vildi
Gunnar Ellert jafnframt koma á
framfæri til íbúa að framundan sé
spáð asahláku og því mikilvægt að
gera viðeigandi ráðstafanir til að
forðast tjón af þess völdum. „Nú er
rétti tíminn til að opna fyrir niður-
föll og reyna að koma í veg fyrir að
vatn eigi greiða leið inn í híbýli fólks,“
sagði hann að lokum.
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Ljóst er að tjón vegna rafmagns-
leysisins á mánudag er verulegt.
Þegar rafmagn fór af Suðurnesjum
í febrúar 2015 var kostnaður vegna
þess metinn á annað hundrað
milljónir króna. Líklega er það
vanmat og Landsnet telur töluna
í lægri kantinum hvað tjón varðar.
Kostnaður vegna raforkurofs getur
hlaupið á hundruðum milljóna en
Suðurnesjalína II myndi draga
verulega úr áhættunni, að því er
fram kom á aðalfundi Sambands
sveitarfélaga á Suðurnesjum
síðasta haust þar sem rætt var
um orkuöryggi á Suðurnesjum og
mikilvægi Suðurnesjalínu II. Raf-
magnsleysið 2015 varði í um tvær
klukkustundir en á mánudag var
straumlaust í um tvær og hálfa
klukkustund.

Bilun í aðveitustöð Landsnets
á Fitjum í Reykjanesbæ er orsök
rafmagnsleysins. Í kjölfar þess
kólnaði hratt í mörgum húsum þar
sem þrýstingur fór af hitaveitu við
rafmagnsleysið. Nokkrar klukku-
stundir tekur að keyra upp þrýsting
á kerfum. Það er gert til að ekki
verði tjón þegar þrýstingur kemst á
að nýju. Ástæða rafmagnsleysis var
rakin til bilunar í eldingarvara við
tengivirki Landsnets á Fitjum.
Rafmagnsleysi hafði ekki áhrif á

Keflavíkurflugvöll, sem var keyrður

áfram á varaafli. Þá var Heilbrigðis-
stofnun Suðurnesja einnig keyrð
á díselrafstöð, sem og gagnaver á
Ásbrú.
„Það sem gerist einu sinni getur

gerst aftur. Þetta staðfestir mikil-
vægi þess að hingað inn á Reykjanes-
skagann séu fleiri en ein flutningsleið
fyrir rafmagn. Ef Suðurnesjalína 2
hefði verið til staðar hefði þetta
ekki gerst. Sveitarfélagið Vogar og
Landsnet verða að leysa úr þessum
ágreiningi sínum strax. Áður en
þetta gerist aftur,“ segir Kjartan Már
Kjartansson, bæjarstjóri í Reykja-
nesbæ, í samtali við Víkurfréttir um
rafmagnsleysið.

Íbúar á Suðurnesjum hafa lýst yfir
óánægju sinni á samfélagsmiðlum
með ástandið á innviðum og Suður-
nesjalína 2 verið til umræðu. Það var
ekki bara að rafmagn og hiti færi af
Suðurnesjum. Netsamband hrundi
einnig og sömu sögu er að setja af
farsímakerfum. Íbúi í Suðurnesjabæ
var harðorður vegna þess ástands.
„Þarna erum við að tala um algert
hrun á innviðum og meiriháttar
öryggismál,“ skrifar hann í færslu á
Facebook þar sem ástandið var til
umfjöllunar.

Einar Jón Pálsson, forseti bæjar-
stjórnar Suðurnesjabæjar, er einn
þeirra sem lýstu áhyggjum af hruni
fjarskiptakerfa í rafmagnsleysinu á
mánudag. Hann segir að sambands-
leysið veki upp fjölda spurninga og
hann hafi sem forseti bæjarstjórnar
í Suðurnesjabæ óskað eftir upplýs-
ingum frá símafyrirtækjunum með
tilliti til öryggis í framtíðinni.
Á meðan rafmagnsleysinu stóð

hófst leikur á milli Íslands og Suður-
Kóreu á HM í handknattleik. Það
kann að hafa aukið álag á farsíma-
kerfin að margir reyndu að horfa á
leikinn í snjalltækjum sínum þar sem
sjónvarpskerfin voru niðri vegna raf-
magnsleysis.
„Á innan við tveim tímum var

allt varaafl uppurið. Sími, net, kalt
vatn og heitt vatn hætt að renna.
Við erum komin aftur um 100
ár ef við lendum í þriggja tíma
straumleysi. Hvort sem spennu-
virki eða Suðurnesjalína er úti er
alveg ljóst að varaleið er ekki fyrir
hendi. Erum við sátt við það? Það
var ekki einu sinni vont veður,“
skrifar einn netverji um ástandið.
Ályktun bæjarstjórnar Reykjanes-
bæjar um rafmagnsleysið má sjá á
síðu 10 í blaðinu í dag.

Hrun á innviðumáSuður-
nesjum í rafmagnsleysi

Hilmar Bragi Bárðarson
hilmar@vf.is

Aðveitustöð Landsnets á Fitjum í Reykjanesbæ þar sem bilunin varð sem orsakaði straumleysi á öllum Suðurnesjum.Aðveitustöð Landsnets á Fitjum í Reykjanesbæ þar sem bilunin varð sem orsakaði straumleysi á öllum Suðurnesjum.

Viðgerðarflokkur við aðveitustöðina.Viðgerðarflokkur við aðveitustöðina. VF-myndir: Sigurbjörn Daði DagbjartssonVF-myndir: Sigurbjörn Daði Dagbjartsson

Frá snjómokstri í Reykjanesbæ.Frá snjómokstri í Reykjanesbæ. VF-myndir: Sigurbjörn Daði DagbjartssonVF-myndir: Sigurbjörn Daði Dagbjartsson

Mestu snjóþyngsli í fimmtán ár

Stofnun bíla-
stæðasjóðs
könnuð

Samþykkt var að skipa
starfshóp til að kanna fýsileika
þess að stofna bílastæðasjóð
í Reykjanesbæ á 306. fundi
umhverfis- og skipulagsráðs
Reykjanesbæjar þann 13. janúar
síðastliðinn var en skipulags-
fulltrúi lagði fram drög þess
efnis á fundi umhverfis- og
skipulagsráðs þann 21. október
2022.
Talsvert hefur borið á því að

flugfarþegar séu að leggja bílum
sínum í stæði innan Reykjanes-
bæjar á meðan þeir eru á ferða-
lagi og eru dæmi til um það að
ökutæki þeirra séu jafnvel að
teppa stæði vikum saman. Á
sama tíma eru ávallt laus stæði
á bílastæðum Isavia við Flug-
stöð Leifs Eiríkssonar svo leiða
má líkur að því að fólki finnist of
dýrt að geyma bílana sína þar.

Veitingastaður
viðHafnargötu
verði gistiheimili
JeES arkitektar ehf. hafa lagt fram
fyrirspurn f.h. eigenda Hafnargötu
39 í Keflavík með ósk um að breyta
veitingastað í gistiheimili.
Á jarðhæð Hafnargötu 39 er í dag

leiguíbúð og veitingastaður en óskað
er heimildar til að breyta veitinga-
stað, þar sem nú er Thai Keflavík, í
gistiheimili með fjórum herbergjum
og forgarð að Hafnargötu.
Umhverfis- og skipulagsráð

Reykjanesbæjar hefur frestað er-
indinu.

Kostnaður Reykjanesbæjar 60milljónir króna á einummánuði

Jóhann Páll Kristbjörnsson
johann@vf.is
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Rafmagnsleysi á Suðurnesjum
16. janúar kostaði fyrirtæki og

samfélagið hundruð milljóna króna.

Klárum Suðurnesjalínu 2
og það strax!

Nú er komið nóg!



Verkalýðs- og sjómannafélag Kefla-
víkur og nágrennis fagnaði 90 ára
afmæli og bauð félögum til fagn-
aðar í upphafi árs. Margt var um
manninn og ávarpaði Guðbjörg
Kristmundsdóttir, formaður fé-
lagsins, afmælisgesti. Hún óskaði
félagsfólki til hamingju með
áfangann og sagði stuttlega frá
tilurð félagsins.

Kristján Gunnarsson, formaður
VSFK í nærri þrjá áratugi, var gerður
að heiðursfélaga og færði Guðbjörg
honum blóm af því tilefni og nældi í
hann gullmerki félagsins.

VSFK var stofnað árið 1932 og í
þessi 90 ár hafa aðeins verið fjórir
formenn í félaginu. Þeir Guðni Guð-
leifsson, Ragnar Guðleifsson, Karl
Steinar Guðnason og Kristján Gunn-
arsson. Guðbjörg er fimmti formaður
félagsins og fyrsta konan til að gegna
embættinu.

Boðið var upp á flotta afmælis-
tónlist . Sverrir Bergmann og
Halldór Fjallabróðir og Valdimar
Guðmundsson tóku nokkur lög og
Mummi faðir Valda mundaði fingur
á hljómborðinu.

Páll Ketilsson kíkti í afmælið og
tók meðfylgjandi myndir.

VSFK fagnar 90 árum

Félagar úr Starfsgreinasambandinu sem VSFK er aðili að komu til fagnaðarins.

Þrír síðustu formenn VSFK, Guðbjörg, Kristján og Karl Steinar Guðnason.

GuðöbjörgGuðöbjörg
KristmundsdóttirKristmundsdóttir
heiðraði Kristjánheiðraði Kristján
Gunnarsson enGunnarsson en

hann var formaðurhann var formaður
í nærri þrjátíu ár.í nærri þrjátíu ár.

SIGGA PALLA
OG ANTON

Í ÞÆTTI VIKUNNAR

FIMMTUDAG KL. 19:30
HRINGBRAUTOGVF.IS

Ástkær eiginkona mín, móðir okkar, tengdamóðir,
systir, mágkona og amma,

DRÖFN VILMUNDARDÓTTIR
Selsvöllum 20, Grindavík,

lést á Heilbrigðisstofnun Suðurnesja föstudaginn 13. janúar.
Útförin fer fram frá Grindavíkurkirkju fimmtudaginn 26. janúar klukkan 13.

Jónas Karl Þórhallsson
Ástrún Jónasdóttir Einar Guðjónsson

Gerður Björg Jónasdóttir Ray Anthony Jónsson
Vilmundur Þór Jónasson Ásdís Bjarnadóttir

Stefanía Ólafsdóttir Bjarni Andrésson
Anna Karlsdóttir Jónas Hermannsson

og barnabörn.

Ástkær eiginkona mín, móðir okkar, tengdamóðir
og amma,

INGUNN HAFSTEINSDÓTTIR
Leirdal 14, Vogum,

lést á Landspítalanum í Fossvogi miðvikudaginn 11. janúar.
Útförin fer fram frá Kálfatjarnarkirkju þriðjudaginn 24. janúar klukkan 14.

Björgvin Hreinn Guðmundsson
Ingvar H. S. Hreinsson Bára Gunnlaugsdóttir
Margrét Hreinsdóttir

Davíð Hreinsson Kristín Erla Thorarensen
og barnabörn.
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Ingibjörg Óskarsdóttir
Þjónustustjóri

Íslenska
ánægjuvogin

Sjóvá er efst tryggingafélaga

í Íslensku ánægjuvoginni

— sjötta árið í röð.

Ánægjan
er öll okkar



Það má alveg segja að árið 2023
byrji mjög vel því að það hefur gefið
mjög vel til róðra og veiðin er mjög
góð hjá bátunum. Eins og greint var
frá í síðsta pistli þá eru mjög fáir
bátar á veiðum samanborið við það
sem áður var.
Ef við lítum á bátana þá eru

þeir flestir á línuveiðum og eins
og staðan er núna þá er aðeins
einn bátur frá Suðurnesjum á bala-
línu,Hópsnes GK. Hinir allir eru
með beitningavél eða stokka upp
í landi.
Dúddi Gísla GK er kominn með

33 tonn í sex róðrum og Vésteinn
GK 41 tonn í fjórum, báðir landa í
Grindavík. Margrét GK er með 60
tonn í sjö róðrum, mest þrettán
tonn í róðri, Katrín GK með 27
tonn í þremur, mest tólf tonn í róðri,
báðir landa í Sandgerði.
Daðey GK er með 78 tonn í tíu

róðrum, mest 10,6 tonn í róðri, Óli
á Stað GK með 77 tonn í tólf, mest
11,3 tonn, Hulda GK með 31 tonn í
fjórum, mest 10,3 tonn og Kristján
HF með 40 tonn í fjórum, mest 21
tonn í róðri. Allir þessir bátar hafa
skipst á að landa í Grindavík og
Sandgerði, nema Kristján HF sem
var með 21 tonna löndun í Hafnar-
firði.

Nokkuð merkilegt er að sjá
hversu margir bátar eru á færum
núna svona snemma árs – og hefur
þeim gengið nokkuð vel. Agla ÁR
með 1,9 tonn í tveimur róðrum, Gísli
ÍS með 2,1 tonn í tveimur, Sigfús B
ÍS með 1,7 tonn í tveimur, Teista SH
með 1,1 tonn í tveimur og Grindjáni
GK með 571 kíló í einum róðri, allir
að landa í Grindavík.
Í Sandgerði er Guðrún GK með

3,3 tonn í þremur róðrum, Von
GK 546 kíló í einum, Dímon GK
2,9 tonn í þremur, Líf GK 2,8 tonn
í þremur og Arnar ÁR 1,4 tonn í
einum róðri.
Eins og sést þá er þetta enginn

rosalegur fjöldi af bátum og þegar
líður að lokum janúar, þá mun
ég bera saman afla og landanir
mánaðarins, við janúar árið 1993.
Get þó sagt að núna hafa 33 bátar
og togarar landað afla í Keflavík,
Sandgerði og Grindavík. Í janúar
árið 1993 voru 106 bátar og togarar
sem lönduðu afla í þessum sömu
höfnum og þá eru loðnubátarnir
ekki taldir með.
Eina sem hefur fjölgað á þessum

30 árum er að í janúar árið 1993 var
aðeins einn bátur á handfærum í
janúar, Sikill KÓ 16 sem landaði 1,9
tonn í sex róðrum í Sandgerði en

eins og sést að ofan þá eru hand-
færabátarnir núna í janúar miklu
fleiri.
Það fer að styttast í að nýi Er-

ling KE fari til veiða en það er búið
að vera að vinna í bátnum síðan
hann kom til Njarðvíkur sl. haust
og stefnt er að því að Erling KE
fari til veiða eftir rúma viku. Það
veitir kannski ekki af að fá netabát,
því eins og staðan er núna þá eru
aðeins þrír netabátar á veiðum frá
Suðurnesjum, Maron GK og Halldór
Afi GK frá Keflavík/Njarðvík og
Hraunsvík GK frá Grindavík.
Aðeins meiri samanburður, núna

eru þrír netabátar en verða fjórir
þegar Erling KE fer af stað en í
janúar árið 1993 voru netabátarnir
alls 28 talsins.
Ég mun fara nánar í þennan

samanburð á janúar 1993 og janúar
2023 þegar að þessi mánuður er á
enda kominn og ég sé aflatölurnar
betur.

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

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

Áttahundruð manns tóku for-
skot á þorrann á Þorrablóti
Keflavíkur sem haldið var í
Blue-höllinni, íþróttahúsi Kefla-
víkur, síðasta laugardag.
Stemmningin var mikil og
þorrablótsgestir nutu þess
að hittast eftir tveggja ára
stopp vegna heimsfaraldurs.
Þó söknuðu margir annáls sem
sýndur hefur verið á þessu
kvöldi. Hermann Sigurðsson
var með myndavélarnar á lofti
og á vef Vikurfrétta, vf.is, er

afraksturinn af vinnu kappans,
um 200 myndir af hressum
Keflvíkingum.

800Keflvíkingar
á Þorrablóti 2023

Merkilega margir bátar á
færum svona snemma á árinu

AFLAFRÉTTIR Á SUÐURNESJUM

Gísli Reynisson
gisli@aflafrettir.is

Notaðu QR-kóðann til að sjá
myndir frá Þorrablóti Keflavíkur
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Keilir - Miðstöð vísinda, fræða og atvinnulífs útskrifaði 43 nemendur
við hátíðlega athöfn í Hljómahöll í Reykjanesbæ föstudaginn 13.
janúar. Athöfnin var vel heppnuð og fjölsótt og hafa nú 4595 ein-
staklingar útskrifast úr námi við skóla miðstöðvarinnar.

Í athöfninni voru útskrif-
aðir 28 nemendur af Há-
skólabrú, 12 úr fótaaðgerða-
fræði og 3 úr stúdentsbraut
í tölvuleikjagerð.
Hjördís Egilsdóttir og

Arnór Sindri Sölvason hófu
athöfnina með ljúfu tónlistarat-
riði fyrir viðstadda. Því næst flutti
Nanna Kristjana Traustadóttir, fram-
kvæmdastjóri Keilis, ávarp og stýrði
sjálfri athöfninni.
Háskólabrú brautskráði samtals

28 í fjarnámi. Berglind Kristjáns-
dóttir, forstöðumaður Háskólabrúar,
flutti ávarp og afhenti skírteini og
viðurkenningarskjöl ásamt Helgu
Lind Sigurbergsdóttur, verkefna-
stjóra Háskólabrúar. Dúx Há-
skólabrúar var Ágústa Pétursdóttir
með 9,64 í meðaleinkunn og fékk
hún peningagjöf frá Arion banka og
Keili sem viðurkenningu fyrir góðan
námsárangur. Rakel Ósk Orradóttir
Amin hélt ræðu fyrir hönd útskrift-
arnema Háskólabrúar.
Háskólabrú hefur boðið upp á að-

faranám til háskóla frá árinu 2007 og
hafa á þeim tíma átt sér stað miklar
framfarir í kennsluháttum samhliða
breyttum þörfum og kröfum nem-
enda. Nú geta nemendur því valið
að sækja Háskólabrú í staðnámi eða
fjarnámi, bæði með og án vinnu sem
og viðbótarnám við stúdentspróf á
verk- og raunvísindadeild. Boðið er
upp á Háskólabrú í samstarfi við Há-
skóla Íslands og gildir námið til inn-
töku í allar deildir háskólans.
Menntaskólinn á Ásbrú braut-

skráði samtals 3 nemendur af
stúdentsbraut í tölvuleikjagerð.
Ingigerður Sæmundsdóttir, for-
stöðumaður MÁ flutti ávarp og af-
henti skírteini ásamt Kristínu Stellu
Lorange, kennara MÁ. Ágúst Máni
Jóelsson flutti ræðu fyrir hönd út-
skriftarnema MÁ.
Þetta var þriðja útskrift Mennta-

skólans á Ásbrú sem hóf starfsemi
haustið 2019 þegar fyrstu nemendur
skólans hófu nám á stúdentsbraut í
tölvuleikjagerð. Stúdentsbrautin er
skipulögð sem þriggja ára nám þaðan
sem nemendur útskrifast með stað-
góða þekkingu í ýmsu sem tengist
tölvuleikjagerð og fleiri skapandi
greinum. Námið byggir á hagnýtum
verkefnummeð sterkri tengingu við
atvinnulífið þar sem lögð er áhersla á
færni til framtíðar, nútíma kennslu-
hætti og vinnuaðstöðu í sérklassa.
Heilsuakademían brautskráði 12

nemendur í fótaaðgerðafræði. Elvar
Smári Sævarsson, forstöðumaður
Heilsuakademíunar, flutti ávarp
og afhenti skírteini og viðurkenn-
ingarskjöl ásamt þeim Haddý Önnu
Hafsteinsdóttur og Auði Ósk Ingi-
marsdóttur frá fótaaðgerðafélagi
Íslands. Dúx fótaaðgerðafræðinnar
var Hrafnhildur Árnadóttir með
9,62 í meðaleinkunn og hlaut hún
fékk hún gjöf frá Áræði heildverslun
og EM heildverslun. Anna Svava
Traustadóttir hélt ræðu fyrir hönd

útskriftarnema fótaaðgerða-
fræði.
Boðið hefur verið upp á

nám í fótaaðgerðafræði hjá
Keili síðan 2017 og er þetta
sjötti nemendahópur Keilis
sem útskrifast úr fótaað-

gerðafræði. Nám í fótaaðgerðafræði
miðar að því að þjálfa færni og hæfni
nemanda til þess að standast kröfur
heilbrigðis- og félagsþjónustunnar
um fagleg vinnubrögð og nákvæmni
og áreiðanleika í starfi. Námið býr
nemandann undir störf við meðferð
fótameina skjólstæðinga innan og
utan stofnana. Fótaaðgerðafræði er
löggilt starfsgrein og teljast fótaað-
gerðafræðingar til heilbrigðisstétta.

KEILIR ÚTSKRIFAR43NEMENDUR Í ÁRSBYRJUN

Dúx fótaaðgerðafræðinnar var
Hrafnhildur Árnadóttir með 9,62
í meðaleinkunn og hlaut hún fékk
hún gjöf frá Áræði heildverslun

og EM heildverslun.

Menntaskólinn á Ásbrú brautskráði
samtals 3 nemendur af

stúdentsbraut í tölvuleikjagerð.

Keilir - Miðstöð vísinda, fræða og atvinnulífs útskrifaði 43 nemendur við hátíðlegaKeilir - Miðstöð vísinda, fræða og atvinnulífs útskrifaði 43 nemendur við hátíðlega
athöfn í Hljómahöll í Reykjanesbæ föstudaginn 13. janúar.athöfn í Hljómahöll í Reykjanesbæ föstudaginn 13. janúar.

Útskriftarnemendur af Háskólabrú Keilis.Útskriftarnemendur af Háskólabrú Keilis.

Útskriftarnemendur úr fótaaðgerðarfræði.Útskriftarnemendur úr fótaaðgerðarfræði.

Sumarstörf við öryggisvörslu
Viðhaldsskýli Keflavík - Fullt starf

Safety Office Icelandair á Keflavíkurflugvelli leitar að þjónustulunduðum og snyrtilegum
einstaklingum í vaktavinnu við öryggisvörslu.
Um er að ræða vaktavinnu þar sem unnið er á 12 tíma nætur- og dagvöktum. Unnið er eftir 5-5-4 vaktafyrirkomulagi.

Ábyrgðarsvið:
| Í starfinu felst vopna- og öryggisleit,
eftirlit og önnur tilfallandi verkefni

Hæfnikröfur:
| 20 ára aldurstakmark
| Gott vald á íslenskri og enskri tungu
| Almenn tölvukunnátta
| Góð samskiptahæfni
| Sterk öryggisvitund

Allir umsækjendur þurfa að geta sótt undirbúningsnámskeið áður en hafið er störf ásamt því að standast próf í lok
námskeiðs.

Umsækjendur þurfa að geta hafið störf í maí og unnið út ágúst.

Í samræmi við jafnréttisstefnu Icelandair og lög nr. 150/2020 eru einstaklingar af öllum kynjum hvattir til að sækja um.

Umsóknir óskast ásamt ferilskrá eigi síðar en 6. febrúar 2023 á https://jobs.50skills.com/icelandair/is/17826.

Nánari upplýsinar veita:
Viktor Smári Hafsteinsson, People Consultant, viktorh@icelandair.is
Særún Kristinsdóttir, Manager, saerunkr@icelandair.is
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„Ég á bara ekki til orð. Vá, hvað ég er glöð,“ sagði Sigríður Pálína Arnardóttir, lyfjafræðingur og eigandi
Reykjanesapóteks, sem Víkurfréttir hafa valið Suðurnesjamann ársins 2022. Víkurfréttir hafa í rúma
þrjá áratugi staðið fyrir vali á Suðurnesjamanni ársins. Fyrstur til að hljóta nafnbótina var útgerðar-
maðurinn Dagbjartur Einarsson úr Grindavík en hann var Suðurnesjamaður ársins 1990. Sigríður Pálína,
eða Sigga Palla, hefur rekið Reykjanesapótek frá árinu 2017 og getið sér gott orð á meðal Suðurnesja-
fólks fyrir einstaka þjónustulund.

Lesendur Víkurfrétta, sem tóku
þátt í valinu á Suðurnesjamanni
ársins, voru á einu máli um það að
Sigga Palla sé að veita mikla og góða
þjónustu í apótekinu sínu. Apó-
tekum Reykjanesapóteks fjölgaði
reyndar um eitt á nýliðnu ári en
útibú frá Hólagötunni hefur verið
opnað á Fitjum. Sigga Palla stendur
reyndar áfram vaktina á Hólagötunni
og þar er hún í samstarfi við aðra
lyfjafræðinga Reykjanesapóteks að
veita neyðarþjónustu utan venju-
legs opnunartíma – og venjulegur
opnunartími á Hólagötunni er sam-
ræmdur að vakt heilsugæslulækna
á HSS, þannig að þegar fólk kemur
af læknavaktinni getur það sótt
ávísuð lyf í apótekið hjá Siggu Pöllu.
Hún hlaut líka styrk frá Heilbrigðis-
ráðuneytinu á síðasta ári fyrir það
sem kallað er „lyfjastoð“ – og þrátt
fyrir langar vaktir í apótekinu hefur
Sigga Palla tíma fyrir hestana sína
sem hún sinnir tvisvar á dag, alla
daga vikunnar.

Hvött til að fara í lyfjafræði

Sigga Palla er Njarðvíkingur,
stundaði sitt grunnskólanám í Njarð-
víkurskóla og fór þaðan í Fjölbrauta-
skóla Suðurnesja. „Eftir fjölbraut var
spurning hvert ætti að stefna og ég
var hlynntari raungreinunum. Svein-
björn Gissurarson, sem er einu ári
eldri en ég, fór í lyfjafræði og hann
spurði mig af hverju ég færi ekki bara
í lyfjafræði. Hún væri alveg eins og
efnafræði og líffræði. Það er eigin-
lega honum að þakka að ég fór í lyfja-
fræðinámið.“

Eftir nám starfaði Sigga Palla bæði
í apóteki og á rannsóknarstofu. Hún
bjó og starfaði einnig í Noregi í tæpan
áratug. „Ég var formaður Lyfjafræð-
ingafélags Íslands um tíma og það
háði mér að kunna ekki að rífast á
norðurlandamáli. Á þessum tíma
vantaði svo lyfjafræðinga í Noregi,
þannig að ég sló til árið 2004 og var
með annan fótinn þar í níu ár. Kom
heim á milli en hef þrisvar sinnum
verið apótekari í Noregi og opnað

nýtt apótek þar. Það er góður saman-
burður að hafa starfað í Noregi og
einnig mikil endurmenntun.“

Er einhver munur á því að vera
apótekari í Noregi eða á Íslandi?

„Regluverkið er alveg það sama og
þjóðirnar eru líkar og alveg hægt að

spegla sig í því. Það sem mér fannst
skemmtilegast þegar ég kom heim
árið 2017, en þá var ég að koma frá
Drammen, að ég vildi opna apótek
sem var líkt því sem ég var að gera í
Noregi. Þannig erum við með okkar
apótek, þar sem lyfjafræðingurinn er
frammi og veitir góð ráð þannig að
fólk noti lyfin rétt.“

Vildi nýta menntunina á
Íslandi eftir Noregsdvöl

Áður en Sigga Palla opnaði
Reykjanesapótek árið 2017 hafði
hún unnið bæði hjá Lyf & heilsu og
Lyfju. Þegar hún er spurð hvort það
hafi alltaf verið draumurinn að opna
eigið apótek, svarar hún því til að ef
hún hefði verið hárgreiðslumeistari
hefði hún opnað hárgreiðslustofu.
Það lá því beinast við að nýta
menntunina sem lyfjafræðingur
og opna apótek. Það var samt ekki
draumurinn um eigið apótek í Njarð-
víkum sem dró Siggu Pöllu heim til
Íslands. Það var íslenski hesturinn.
Hún var og er með hesta sem hún
sinnir alla daga. Dagurinn byrjar
alltaf í hesthúsinu á Mánagrund þar
sem hestunum er gefið og það má
einnig segja að vinnudeginum ljúki í
hesthúsinu, því hrossunum er gefið
tvisvar á dag. Sigga Palla deilir hest-
húsi með ungri hestakonu og er þar
með tvö hross. Hún fer á hestbak
nokkrum sinnum í viku og í hesta-
ferð á sumrin. Hún segist alveg vilja
geta varið meiri tíma með hestunum.
„Þegar maður kynnist hestunum þá
verða þetta svo miklir vinir manns.
Það er ígildi þess að fara til góðs sál-
fræðings að fara í hesthúsið,“ segir
Sigga Palla og brosir.

Apótekið náttúruvænt og grænt

„Ég var ekki með neinar sér-
stakar væntingar þegar ég opnaði
Reykjanesapótek árið 2017. Ég
hugsaði aðallega um að að búa til
vinnu fyrir mig og þá sem yrðu að
vinna með mér. Viðtökurnar hafa
bara verið svo góðar. Við höfðum
strax að leiðarljósi að hafa apótekið
náttúruvænt og grænar áherslur.
Björn, sonur minn, er prímusmót-
orinn í þessari grænu stefnu okkar.
Við nýttum allt sem við gátum notað
og allt sem við kaupum nýtt er með
þessum grænu formerkjum. Það á
einnig við um þær vörur sem við
erum að selja, við reynum að hafa
þær á þessum græna grunni.“

Lyfjastoð styrkt af
heilbrigðisráðuneytinu

Reykjanesapótek er ekki hluti af
stærri keðju en flest apótek landsins
tilheyra keðjum apóteka. Sigga Palla
segir að hún hafi svo sem ekki mikið

verið að velta því fyrir sér að hella
sér í samkeppni við keðjurnar. Það
hafi verið lyfjafræðilega ráðgjöfin
sem hafi ráðið för m.a. verið höfð að
leiðarljósi þegar Reykjanesapótek
opnaði. Eins og Víkurfréttir greindu
frá síðasta sumar var Reykjanesapó-
teki veittur þriggja milljóna króna
styrkur frá heilbrigðisráðuneytinu
til að ráðast í tilraunaverkefni sem
miðar að því að auka öryggi lyfja-
meðferðar og bæta meðferðarheldni
sjúklinga.

Þjónusta sem þessi er þekkt er-
lendis undir heitinu „new medicine
service“ en hefur fengið heitið „lyfja-
stoð“ á íslensku. Markmiðið er að
draga úr rangri lyfjanotkun, tryggja
öruggari innleiðingu meðferðar hjá
sjúklingum, bæta lyfjaöryggi þeirra
sem nota mörg lyf og auka öryggi
lyfjanotkunar þegar um áhættusöm
lyf er að ræða. Rannsóknir benda
til að mest þörf á leiðsögn og upp-
lýsingagjöf sé á fyrstu vikum lyfja-
meðferðar – á fyrstu dögunum til að
stuðla að meðferðarheldni og um
mánuði eftir að meðferð hófst til að
veita sjúklingi upplýsingar ef fram
hafa komið einhver vandamál tengd
lyfjagjöfinni.

Tilraunaverkefni Reykjanesapó-
teks miðast við að bjóða sjúklingum
sem eru að hefja lyfjameðferð þátt-
töku í verkefninu. Viðkomandi er
boðið viðtal við lyfjafræðing apó-
teksins einni til tveimur vikum eftir
meðferð og svo annað viðtal þremur
til fimm vikum síðar. Samstarf er
við Heilbrigðisstofnun Suðurnesja
(HSS) sem á þess kost að vísa sjúkl-
ingum á þessa þjónustu.

„Þetta hefur bara gengið vel, því
móttökurnar hafa verið svo góðar og
ég er mjög þakklát fyrir það.“

Ekkert nema sjálfsagt
að hlaupa til

Þú fékkst sterk viðbrögð strax og
þú opnaðir árið 2017. Þú hefur
verið að veita mjög góða þjónustu
og m.a. utan opnunartíma.

Grænt Reykjanesapótek fékk frábærar viðtökur, ekki síst fyrir mikla þjónustu.
Fékk styrk til að vinna að tilraunaverkefni sem miðar að því að auka öryggi

lyfjameðferðar og bæta meðferðarheldni sjúklinga.

SIGRÍÐUR PÁLÍNA ARNARDÓTTIR SUÐURNESJAMAÐUR ÁRSINS 2022

Sjálfsagt að hlaupa til
ef það vantar þjónustu

utan opnunartíma

Hvernig var að vera apótekari í Covid-faraldrinum?
„Það var áhugavert. Í vísindum var þetta spennandi en á sama tíma

ógnvænlegt. Við í Reykjanesapóteki tókum þátt í blöndun bóluefna með
heilsugæslunni. Lyfjafræðingar og lyfjatæknar apóteksins blönduðu bólu-
efni og samstarfið við HSS var mjög gott. Apótekið var alltaf vel sótt-
hreinsað og við vorum með vaktaskipti þar sem við pössuðum að hittast
ekki á milli til að halda apótekinu opnu. Við þurftum reglulega að fara í
sóttkví en við vorum mjög lánsöm og þurftum aldrei að loka apótekinu.
Það önduðu svo allir léttar þegar bóluefnið kom í hús.“

Þegar Sigga Palla er beðin um að meta Covid-tímabilið, þá segir hún
að það hafi skilað kærleika. Allir hafi staðið svo vel saman. Samstaðan
var stórmerkileg og það var mikilvægt að þeir sem yrðu veikir myndu
ná bata.

Covid skilaði kærleika

Páll Ketilsson
pket@vf.is

Hilmar Bragi Bárðarson
hilmar@vf.is

Sigríður Pálína Arnardóttir, lyfj

Magdalena, Björn og Sigga Palla.Magdalena, Björn og Sigga Palla.

Sigga Palla með sínum besta vini úr Skagafirðinum í hesthúsinu á Mánagrund.Sigga Palla með sínum besta vini úr Skagafirðinum í hesthúsinu á Mánagrund.
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„Í gamla daga var þetta svona og
í lyfjalögum segir að apótek eigi að
vera aðgengileg allan sólarhringinn.
Þetta var svona áður að maður gat
alltaf hring í apótekarann ef það
vantaði eitthvað. Ég var í sam-
bandi við heilsugæsluna og reyndi
að hafa opnunartímann í takti við
vaktina þar og þannig a.m.k. dekka
þjónustuna með opnunartíma apó-
teksins og að fólk þyrfti ekki að fara
til Reykjavíkur til að sækja nauð-
synleg lyf. Svo er ekkert nema sjálf-
sagt að hlaupa til ef það vantar þjón-
ustu utan opnunartíma. Við erum
líka að hugsa um flugvöllinn. Fólk er
komið hingað suðureftir til að fara í
flug en vantar nauðsynleg lyf eins og
insúlínlyf eða flogaveikilyf. Þá skiptir
ekki máli hvað klukkan er. Það er líka
skemmtilegt að þetta hefur aldrei
verið misnotað og ég er ekki kölluð
til nema að það þurfi.“
Sigga Palla segir að þau reyni

yfirleitt að fara tvö saman í þau út-
köll sem berast utan opnunartíma
og samvinna lyfjafræðinganna hjá
Reykjanesapóteki sé mjög góð og
þau skipti með sér að mæta í þessar

lyfjaafgreiðslur. „Starfsfólkið mitt
er dásamlegt og þess vegna gengur
þetta svona vel og við vinnum sem
eitt lið.“

Lyfin geymd í peningahvelfingu
Sparisjóðsins

Reykjanesapótek á Hólagötunni er
í húsnæði sem á árum áður hýsti
m.a. Njarðvíkurútibú Sparisjóðsins
í Keflavík. Fyrst eftir að apótekið
opnaði voru þeir lyfjaskápar sem
notast er við í dag ekki komnir og
þá var gripið til þess ráðs að geyma
lyfin í peningahvelfingu Spari-
sjóðsins. Þar eru styrktir veggir og
hurðin var stór og þykk. Reykjanes-
apótek hefur vaxið og dafnað síðan
það var opnað fyrst árið 2017. Á
síðasta ári bauðst Siggu Pöllu svo að
opna apótek á Fitjum í Njarðvík en
þar hafði því apóteki sem var fyrir
verið lokað.
„Fyrst var ég alveg afhuga því að

opna hér apótek. Ég er með hesta
og langar að verja meira frítíma
mínum þar og njóta. Apótekið mitt
á Hólagötunni er líka bara svo gott

– en þetta var freistandi og ég ræddi
málið við samstarfsfólkið mitt, því
við erum margir lyfjafræðingar og
skemmtilegur hópur. Unga fólkið
mitt var sko til í að opna. Magdalena
Margrét Jóhannsdóttir var tilbúin
að taka að sér að vera lyfsalinn og
Björn S. Traustason framkvæmda-
stjórinn. Unga fólkið á stóran hlut
í apótekinu á Fitjum. Ég lít meira á
það sem verkefnið og þetta eru störf
í heimabyggð. Þau stjórna apótekinu
á Fitjum, ég er bara að læra af þeim,
er með þeim í þessu og þetta er mjög
skemmtilegt. Við höfum verið að fá
mjög góðar móttökur einnig á Fitjum
og ég er mjög ánægð með það. Við
getum áfram unnið að hugðarefnum
okkar sem er lyfjafræðileg ráðgjöf.“

Léttir á heilbrigðisstofnunum

Sigga Palla var í viðtali við Víkur-
fréttir á síðasta ári þar sem hún
kynnti lyfjafræðilegu ráðgjöfina sem
hún fékk styrk frá heilbrigðisráðu-
neytinu fyrir. Mikið hefur farið fyrir
umræðu um vanda heilbrigðiskerf-
isins á síðustu misserum, vöntun er á

starfsfólki og álag á heilbrigðisstarfs-
fólk, eins og lækna og hjúkrunarfólk,
er gríðarlega mikið um land allt. Það
álag er ekki síst hér á Suðurnesjum
þar sem Heilbrigðisstofnun Suður-
nesja, fjársvelt stofnun, nær ekki
að sinna öllum þeim íbúafjölda sem
býr orðið hér með þeirri gríðarlega
hröðu íbúafjölgun sem hefur átt sér
stað. Sigga Palla bendir á að með því
að færa lyfjaráðgjöf yfir í apótekin
létti það upp að vissu marki álagi á
læknum.

Tilraunaverkefnið lyfjastoð beinist
í fyrstu atrennu einungis að blóð-
þrýstingslyfjum, blóðþynningar-/
segavarnarlyfjum og blóðfitulækk-
andi lyfjum en Sigga Palla segir að
þau myndu vilja veita ráðgjöf með
öllum áhættulyfjum.
„Auðvitað hefði maður mestan

áhuga á að taka þátt í að leiðbeina
við inntöku á öllum áhættulyfjum,
allri áhættumeðferð. Til dæmis
hvernig sé hægt að trappa niður
ávana- og fíknilyf. Það eru blóðþrýst-
ingslækkandi, blóðfitulækkandi og
blóðþynningarlyf sem þetta verkefni
einskorðast við en auðvitað eru allir
velkomnir í viðtöl hjá lyfjafræðingi
í sambandi við alla lyfjagjöf. Það er
hluti af okkar sérhæfða starfssviði
en því miður veit almenningur ekki
alltaf að þessi þjónusta er til staðar,“
segir hún.
Það er með ýmsum hætti sem

fólk kemur í lyfjastoðina. Það getur
pantað tíma þar sjálft en einnig eru
læknar að vísa á þessa þjónustu,
sem er ókeypis fyrir viðskiptavininn.
Sigga Palla segir að í viðtölunum séu
persónuverndarsjónarmið höfð að
leiðarljósi. Verkefnið hjá Reykjanes-
apóteki, sem heilbrigðisráðuneytið
styrkir, stendur fram í mars. Þá er
ætlunin að meta verkefnið og að í
framhaldinu geti öll apótek boðið
upp á þessa þjónustu. „Þá er gaman

að segja frá því að meistaraverkefni í
Háskóla Íslands er tengt þessu verk-
efni Reykjanesapóteks.“

Og hver hefur reynslan verið?
„Hún er mjög góð. Við höfum

komist að mörgu krítísku þar sem
hefur verið gott að grípa inn í. Eitt
dæmi sem ég get sagt frá eru um
einstakling sem var með of háan
blóðþrýsting. Hann fór ítrekað til
læknis og hafði leyst út lyfin sín.
Hann kom til okkar og við fórum
yfir lyfin með viðkomandi. Þar kom
í ljós að af öllum lyfjunum sem hann
var að taka, þá tók hann aldrei blóð-
þrýstingslyfið. Þar kom í ljós mis-
skilningur sjúklingsins varðandi
inntöku lyfjanna. Við erum alltaf í
samstarfi við læknana og upplýsum
þá, þannig að þeir geta gert breyt-
ingar á lyfjum eða aðlagað meðferðir
sinna sjúklinga.“ Sigga Palla segir að
það geti verið ágætt að setjast niður
með lyfjafræðingi og rýna í lyfin. Það
komi stundum annað sjónarhorn á
lyfjameðferðina.

Apótekarar að gera stíla,
pillur og mixtúrur

Sigga Palla segir miklar breytingar
hafa orðið í apótekum frá því hún
byrjaði strax eftir nám. Þá voru
lyfjafræðingar að blanda lyf, búa til
mixtúrur og krem. „Þegar ég vann
í Reykjavíkurapóteki var verið að
slá töflur þar og gera augndropa.
Við vorum að gera stíla, pillur og
mixtúrur eftir forskrift frá læknum.
Ég sakna þess og væri alveg til í að
bæta því inn í flóruna í dag – en núna
er fókusinn á ráðgjöfina og lyfja-
fræðingar vilja vinna í apótekum til
að veita góð ráð. Mig langar að sjá
það almennt í apótekum að lyfja-
fræðingurinn sé frammi og sé sá sem
fólk hittir fyrst.“

Hvernig sérðu apótekin til framtíðar?
„Ég vil sjá lyfjafræðilega ráðgjöf í öllum apótekum þar sem fólk getur

komið inn í apótekið og pantað viðtal sem er skráð í samvinnu við heilsu-
gæsluna. Ég væri til í að sjá bólusetningar í apótekum og að lyfjafræðingar
taki þátt í því í samstarfi við heilsugæsluna. Við erum að glíma við álag
í heilbrigðisþjónustunni og það er skortur á heilbrigðisstarfsfólki og við
lyfjafræðingar gætum jafnvel tekið þátt í að brúa bilið þegar fólk er í
neyð og það næst ekki í lækni til að endurnýja lyfseðla þar sem sést hvað
fólk er að taka. Það er verið að útbúa miðlægt lyfjakort sem apótekin og
lyfjafræðingar fá aðgang að ásamt læknum og hjúkrunarfræðingum. Þar
gætum við haft öryggið að leiðarljósi og tekið þátt þannig að ekki verði
meðferðarrof. Ef fólki vantar lyfin sín en kemst ekki til læknis, að það fái
þá þessa þjónustu í apótekum,“ segir Sigga Palla að endingu.

Framtíðardraumur að lyfjafræðingar
geti endurnýjað lyfseðla

jafræðingur og eigandi Reykjanesapóteks, sem Víkurfréttir hafa valið Suðurnesjamann ársins 2022.

„Ég vil sjá lyfjafræðilega ráðgjöf í öllum apótekum þar
sem fólk getur komið inn í apótekið og pantað viðtal sem
er skráð í samvinnu við heilsugæsluna. Ég væri til í að sjá
bólusetningar í apótekum og að lyfjafræðingar taki þátt
í því í samstarfi við heilsugæsluna. Við erum að glíma
við álag í heilbrigðisþjónustunni og það er skortur á
heilbrigðisstarfsfólki og við lyfjafræðingar gætum jafnvel
tekið þátt í að brúa bilið þegar fólk er í neyð.“

Björn, Magdalena, Sigga Palla, Eyrún Líf og Bríet Sif.Björn, Magdalena, Sigga Palla, Eyrún Líf og Bríet Sif.Elísabet, Guðmunda, Sigga Palla og Helgi Már.Elísabet, Guðmunda, Sigga Palla og Helgi Már.
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Mikið í gangi á komandi vorönn, opnunarviðburður
– Hæfni til framtíðar á fimmtudagskvöld
UAK, sem stendur fyrir Ungar athafnakonur, er félag sem stofnað var árið 2014 í þeim tilgangi að
styðja við bakið á konum sem vilja efla sig í starfi. Helsta markmiðið er að stuðla að jafnrétti, hugar-
farsbreytingu og framþróun í samfélaginu. Ung, keflvísk kona, Aðalheiður Júlírós Óskarsdóttir, tók
sæti í stjórn félagsins í fyrra og fór yfir stöðu félagsins en fimmtudaginn 19. janúar er fyrsti við-
burðurinn á vorönn, opnunarviðburður – Hæfni til framtíðar.

Aðalheiður gegnir stöðu sam-
skiptastjóra hjá UAK. „Það var Lilja
Gylfadóttir sem stofnaði UAK árið
2014. Félagið er fyrir konur sem
vilja eflast í starfi og skara fram úr
á hinum ýmsu sviðum atvinnu-
lífsins. Stundum gætir þess mis-
skilnings að viðkomandi þurfi að
vera í atvinnurekstri til að vera í
félaginu, það er alls ekki svo. Þetta
er vettvangur fyrir konur að eflast
og styrkja tengslanetið sitt, félagið
heldur alls kyns viðburði í þeim til-
gangi. Það er ekkert aldurstakmark í
félagið, allar konur geta verið ungar í
anda svo þeim er öllum velkomið að
ganga til liðs við okkur. Við skiptum

árinu upp í annir eins og skólarnir
gera, haustönn og vorönn en á henni
verða níu viðburðir, sá fyrsti núna
á fimmtudagskvöld, opnunarvið-
burður – Hæfni til framtíðar. Hann
fer fram á Grand hótel í Reykjavík
og hefst klukkan 20:00 og er opinn
öllum sem hafa áhuga á að kynna
sér félagið. Tilgangur og markmið
þessa viðburðar er að veita félags-
konum, og öðrum gestum, innsýn
í breyttan vinnumarkað og hvaða
skoðanir stjórnendur úr mismunandi
geirum atvinnulífsins hafa á hæfni
þegar horft er til framtíðar. Við
fáum flotta fyrirlesara, Áslaug Arna
Sigurbjörnsdóttir, háskóla-, iðnaðar-

og nýsköpunarráðherra mun opna
dagskrána með hugvekju og Hrund
Gunnsteinsdóttir, framkvæmdastjóri
Festu – miðstöðvar um sjálfbærni,
Magnús Árnason, fráfarandi fram-
kvæmdastjóri stafrænnar þróunar og
markaðsmála Nova, og Safa Jemai,
framkvæmdastjóri og stofnandi Vi-
konnekt, munu fara með erindi um
hvaða hæfni þau telja skipta mestu
máli til framtíðar.“
Um 260 konur eru í félaginu í dag

og vill Aðalheiður sjá fleiri Suður-
nesjakonur ganga til liðs við UAK.
„Félagið er á landsvísu en flestir
viðburðir fara fram í Reykjavík. Ég
fann með sjálfa mig hvað ég styrktist
og efldist við að ganga í félagið og
sérstaklega þegar ég tók sæti í
stjórninni í fyrra. Það að hitta aðrar
konur sem stefna hærra er mjög gott
og hvetjandi svo ég mæli eindregið
með þessum félagsskap. Ég hef sem
mottó að vera opin fyrir tækifærum
og treysti á að þau birtist mér en er
jafnframt að sækja tækifærin. Gott
dæmi um þetta er að hafa boðið mig
fram í stjórnina í fyrra, það hefur
opnað mér nýjar dyr sem annars
hefðu verið lokaðar,“ segir Aðal-
heiður.

Keflavíkurtaugin sterk

Aðalheiður er fædd og uppalin í
Keflavík, flutti þrettán ára í Hafnar-
fjörð en ræturnar toguðu alltaf: „Mér
finnst áhugavert að ég er kannski af
einni síðustu kynslóðinni sem man
eftir því þegar Kaninn var uppi á
velli. Þegar ég hef verið að segja
fólki í höfuðborginni frá minningum
mínum úr æsku þá verður það mjög
áhugasamt um þennan veruleika
okkar hér. Mér leið stundum nánast
eins og ég væri frá öðru landi þegar
ég sagði þeim frá heimsóknum með
bróður mínum sem vann uppi á
velli, á Wendy´s eða fór með honum
í carnival, á Halloween eða annað
sem var í gangi í þessu ameríska
samfélagi við hliðina á okkur. Ég
spilaði líka oft fótboltaleiki á móti
Könunum uppi á velli en ég æfði
fótbolta með Keflavík á þessum
tíma en sleit krossbönd sama ár
og ég flutti í Hafnarfjörð. Ég hélt
samt alltaf áfram að koma í gamla
heimabæinn og bjó nánast í ferða-
tösku um tíma. Það var fínt að búa
í Hafnarfirði og það var gott að fá
tækifæri til að stækka heiminn að-
eins en það er mikilvægt að vera ekki
fastur í þægindarammanum. Ég fór
svo í FG í framhaldsskóla og þaðan
í Háskóla Íslands og kláraði BA í fé-
lagsráðgjöf. Eftir nokkur ár í pásu

frá skóla fór ég árið 2016 í master
í forystu og stjórnun með áherslu
á mannauðsstjórnun í háskólanum
á Bifröst. Ég bjó einnig um tíma á
Ítalíu og Spáni en árið 2016 flutti ég
svo aftur „heim“. Það er æðislegt að
ala upp börn í þessu góða samfélagi
sem Reykjanesbær er og ég vinn
hjá sveitarfélaginu þar sem ég gegni
stöðu gæðastjóra.“

Tækifæri spretta upp
af tengslamyndun

Aðalheiður hvetur allar konur að
kynna sér starfsemi UAK og mæta
á þennan fyrsta viðburð vorannar.
„Það er mjög margt í gangi hjá okkur,
á þessari vorönn verða níu viðburðir
eða u.þ.b. tveir að meðaltali í mánuði
en um er að ræða fjölbreytta við-
burði. Einnig verður okkar árlega
ráðstefna haldin í Hörpu í vor. Ítarleg
dagskrá verður kynnt á opnunarvið-
burðinum. Allt eru þetta viðburðir
sem stuðla að því að auka styrkleika
félagskvenna og fylla þær eldmóði.
Einnig getur myndast betri tengsla-
myndun en út frá henni spretta oft
upp tækifæri. Þessi félagsskapur
hefur gefið mér mjög mikið og ég vil
sjá fleiri konur frá Suðurnesjunum,
já og alls staðar að, ganga til liðs við
okkur,“ sagði Aðalheiður að lokum.SigurbjörnDaðiDagbjartsson

sigurbjorn@vf.is

Ungar athafnakonurUngar athafnakonur
láta að sér kveðaláta að sér kveða

„Ég er opin fyrir tækifærum, treysti„Ég er opin fyrir tækifærum, treysti
á að þau birtist mér en leita þauá að þau birtist mér en leita þau

jafnframt uppi,“ segir hin keflvískajafnframt uppi,“ segir hin keflvíska
Aðalheiður Júlírós Óskarsdóttir,Aðalheiður Júlírós Óskarsdóttir,

samskiptastjóri UAK.samskiptastjóri UAK.

Aðalheiður að flytja framboðsræðu
sína fyrir kosningu til stjórnar UAK.

Aðalheiður ásamt öðrum stjórnarkonum UAK.Aðalheiður ásamt öðrum stjórnarkonum UAK.

„Bæjarstjórn Reykjanesbæjar lýsir yfir þungum
áhyggjum vegna þess alvarlega ástands sem myndaðist
á öllum Suðurnesjum í kjölfar þess að Suðurnesjalína
sló út mánudaginn 16. janúar. Rafmagn fór strax af öllu
svæðinu í rúmar 2 klukkustundir, þar sem búa um 30
þúsundmanns. Í kjölfarið fór heitt vatn, bæði neysluvatn
og hitaveita af. Stuttu síðar fór einnig síma- og netsam-
band af öllu svæðinu. Það er með öllu óviðunandi og
grafalvarlegt að slíkt skuli geta gerst árið 2023.“ Þetta
segir í ályktun bæjarstjórnar Reykjanesbæjar vegna raf-
magnsleysis þann 16. janúar 2023.
Þá segir: „Fulltrúi Landsnets upplýsti í fréttum að ef

Suðurnesjalína 2 hefði verið komin í gagnið hefði mátt
koma í veg fyrir slíkt hrun innviða. Bæjarstjórn Reykja-
nesbæjar skorar á Sveitarfélagið Voga og Landsnet að leysa
strax úr ágreiningi um lagnaleiðir Suðurnesjalínu 2 og leiða
það mál til lykta sem allra fyrst til að tryggja raforkuöryggi
á Suðurnesjum. Bæjarstjórn skorar einnig á fyrirtæki sem
veita síma- og netþjónustu til að tryggja lengri uppitíma á
varaafli en raunin var í gær,“ segir í ályktuninni sem sam-
þykkt var þriðjudaginn 17. janúar 2023.

Meðöllu óviðunandi og grafalvarlegt
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Snjóblásari bætist í tækjaflota Grindavíkurbæjar
Eftir fannfergið að undanförnu
hefur verið tekin ákvörðun um
kaup á snjóblásara sem ætlað er
að ryðja gönguleiðir í Grindavík,
blásarinn kemur framan á tæki
hjá Þjónustumiðstöð Grindavíkur-
bæjar. Kostnaður er 2,5 milljónir
og verður fjármagnað með lækkun
á handbæru fé Grindavíkurbæjar.

Að sögn sviðsstjóra skipulags-
og umhverfissviðs, Atla Geirs Júlí-
ussonar, er hér um góða búbót að
ræða fyrir starfsmenn þjónustu-
miðstöðvar Grindavíkurbæjar.
Tæki sem þetta hefði hjálpað
Grindavíkurbæ við að halda
gönguleiðum opnum í því fann-
fergi sem hófst i desember. Von er
á tækinu á næstu vikum.

Líkamsrækt sérsniðin að eldra fólki
„Janusarverkefnið nær inn á alla
þætti heilsunnar; líkamlega, and-
lega og félagslega,“ segir Guðný
Petrína Þórðardóttir, verkefna-
stjóri í Grindavík.
Grindvískir eldri borgarar hafa

verið duglegir að iðka líkams-
rækt síðan 2020 en þá mætti Ja-
nusarverkefnið svokallaða í bæinn.
Verkefnið er hugarsmíð Janusar
Guðlaugssonar, byggt á doktors-
verkefni hans frá árinu 2014. Janus
gat sér gott orð sem knattspyrnu-
og handknattleiksmaður á sínum
tíma, er uppalinn FH-ingur, lék
sem atvinnumaður í Þýskalandi
og Sviss og á fjölda landsleikja að
baki. Janus þjálfaði einnig í fótbolta
en eftir doktorsnámið setti hann
þetta verkefni, Janusarverkefnið, á
laggirnar í Reykjanesbæ árið 2017.
Verkefnið er sérhæft fyrir heilsu-
eflingu 65 ára og eldri.
Guðný Petrína Þórðardóttir er

verkefnastjóri í Grindavík. „Ja-
nusarverkefnið hófst árið 2017 og
var innleitt í Grindavík í samvinnu
við Grindavíkurbæ árið 2020. Það
snýst um að ná inn á alla þætti
heilsunnar, líkamlega, andlega og
félagslega og er stílað fyrir fólk sem
er 65 ára og eldri. Þó höfum við á
sumum stöðum lækkað aldurinn
niður í 60 ára en þar sem sveitar-
félögin koma að verkefninu þá
miðum við við 65 ára aldur. Þessi
aldurshópur hefur kannski ekki
verið mikið að huga að líkams- og
heilsurækt en vissulega er inn á
milli fólk sem hefur verið að æfa og
heldur áfram hjá okkur. Mest eru
þetta samt aðilar sem hafa aldrei
stundað markvissa heilsurækt og
finna fljótt styrkinn í hópeflinu, að
hittast og æfa saman. Þannig ná þau
að efla heilsu sína í þessum þremur
þáttum sem ég minntist á. Hér inni
í líkams- og heilsuræktarstöðinni
erum við mest að með styrk, förum
einnig í þolæfingar í Hópinu en svo
gerum við ýmislegt annað, förum
í pílukast, ég kenni þeim jóga svo
einhver dæmi séu tekin. Við erum
einnig með reglubundin fræðslu-
erindi varðandi næringu og aðra
heilsutengda þætti.“

Pálínuboð

Það er ekki síst félagslegi þátturinn
sem Janusarverkefnið snýst um.
„Við höfum verið dugleg að hitta

iðkendur í öðrum sveitafélögum og
framundan er Pálínuboð í Kvikunni
en þá bjóðum við fólkinu í Reykja-
nesbæ til okkar. Í Pálínuboði þá
koma allir með eitthvað til að setja
á veisluborðið. Þau buðu okkur
til sín í nóvember, þá fórum við
með þeim í kirkjuna og fengum að
kynnast starfinu þar og sungum
með þeim jólalög, mjög vel lukkuð
ferð og við munum gera meira af
þessu í framtíðinni,“ segir Guðný.
Sveitarfélögin sem hafa stokkið

á Janusarvagninn gera samning
sem í felst niðurgreiðsla fyrir þátt-
takendur. „Núverandi samningur
rennur út í mars en Grindavíkurbær
hefur ákveðið að endurnýja hann.
Það verða ekki miklar breytingar
á skipulaginu, við munum reyna
víkka samninginn út og ná til fleiri
aðila, m.a. þeirra sem dvelja á hjúkr-
unarheimilinu í Grindavík. Það
er öðruvísi hópur í Víðihlíð, fólk
kannski ekki með eins góða heilsu
og þarf sérhæfðari aðstoð en við
sem erum að þjálfa erum fullhæf til
að takast á við það.“

Þrepaskipt áætlun þar sem
unnið í sex mánuði í senn

Þeim fjölgar alltaf sveitarfélögunum
sem sjá sér hag í Janusarverkefninu
og allir fylgja sömu áætlun. „Við
erum komin víðsvegar um landið
og þátttakendum fjölgar stöðugt.
Janus stýrir verkefninu í samvinnu
við Báru Ólafsdóttur íþrótta- og
heilsufræðing en það er í raun
þrepaskipt, hver hópur vinnur í

sex mánuði þannig að þegar nýr
aðili byrjar þá er hann í fyrsta þrepi.
Eftir sex mánuði færist hann upp í
annað þrep og þannig gengur þetta
fyrir sig í tvö ár.
Stundum koma inn aðilar sem

eiga í erfiðleikum með ákveðnar
æfingar og þá þarf að aðlaga æfing-
arnar. Eftir sex mánuði er viðkom-
andi aðili nánast undantekningar-
laust búinn að taka framförum og
getur færst yfir í næsta þrep.“
Guðný hvetur alla til að koma að

prófa. „Því miður heyrum við of oft
af fólki sem einangrast þegar það
kemst á eftirlaunaaldurinn. Með
því að gera ekki neitt þá er sú hætta
alltaf fyrir hendi. Því hvetjum við
alla sem eru forvitnir, að líta við hjá
okkur en við verðum með kynn-
ingarfund í mars. Við tökum nýja
aðila inn tvisvar sinnum á ári og
bjóðum áhugasömum alltaf að prófa
í nokkur skipti áður en ákvörðun
er tekin. Með því að taka þátt þá er
fólk að huga mjög vel að heilsu sinni,
enn og aftur að þessum þremur
þáttum sem eru allir mikilvægir en
einnig að hægja á öldrunarferlum
eins og hægfara vöðvarýrnun og
minnkandi hreyfigetu. Þessu má
öllu snúa til betri vegar með mark-
vissri þjálfun. Það vita allir hversu
hollt er að stunda líkams- og heilsu-
rækt og að rækta andann er ekki
síður mikilvægt. Svo er það félags-
legi þátturinn sem er svo mikil-
vægur. Fólkið sem byrjar hjá okkur
er í skýjunum og fer nánast skæl-
brosandi heim að lokinni æfingu,“
sagði Guðný að lokum.

Hönnun nýs sundlaugarsvæðis í Grindavík
Íbúar Grindavíkur fá að taka þátt með sínum hugmyndum

Hönnun á nýju sundlaugarsvæði
Grindvíkinga var til umfjöllunar á
fundi bæjarráðs Grindavíkur 10.
janúar en fundinn sátu sviðsstjóri
frístunda- og menningarsviðs,
Eggert Sólberg Jónsson, og sviðs-
stjóri skipulags- og umhverfissviðs,
Atli Geir Júlíusson.
Eggert sagði að hönnunarferlið

hafi staðið yfir síðan í maí í fyrra.
Það hófst með hugmyndasöfnun
meðal íbúa og í framhaldinu unnu
hönnuðir úr þeim hugmyndum
sem bárust. Stefnt er á kynningu
tillagnanna fyrir íbúum Grinda-
víkur ummiðjan febrúar. Haft hefur
verið samráð við ýmsa hagaðila,
m.a. starfsfólk íþróttamannvirkja,
íþróttakennara, UMFG, ungmenn-

aráð (13–18 ára unglingar) og minna-
Þrumuráð (10–13 ára börn).
Gert er ráð fyrir miklum breyt-

ingum á þeirri aðstöðu sem nú er til
staðar samkvæmt þeim tillögum sem
nú eru uppi. Það er svo í höndum
bæjarstjórnar Grindavíkur að taka
endanlega ákvörðun um tillögurnar
en skv. ákvörðun bæjarstjórnar á
síðasta ári á að hefjast handa við
framkvæmdir innan þriggja ára frá
ákvörðuninni. Auðvitað fer það
svo eftir umfangi framkvæmda
hversu langan tíma þær munu taka
en áhersla verður lögð á að Grind-
víkingar muni geta stundað sund í
gömlu sundlauginni á meðan á fram-
kvæmdum stendur.

Humarsúpan á Bryggjunni
vekur heimsathygli

„Frábært fyrir okkur að fá svona umsögn frá þessu virðulega ferða-
tímariti,“ segir Hilmar S. Sigurðsson, einn eigenda Bryggjunnar.

Veitingastaðurinn Bryggjan í
Grindavík vakti heimsathygli á
dögunum fyrir sína frábæru humar-
súpu en súpan þótti ein af tuttugu
bestu réttum síðasta árs sem rit-
stjórar ferðatímaritsins Condé Nast
Traveler gæddu sér á. Tímaritið
fjallar mikið um gæði og upplifun
ferðaþjónustu um allan heim og það
er ekki auðvelt að komast á blað hjá
þeim.
Bryggjan er þekktur staður á

heimsvísu, ekki síst vegna hinnar
frábæru heimildarmyndar, „Lobster
soup“, sem gerð var um staðinn og
um fyrri eigendur en myndin kom
út árið 2020.
Það er ekki að ástæðulausu að

myndin heitir „Humarsúpan“ en hún
hefur verið á matseðli Bryggjunnar
allt frá því að staðurinn opnaði árið
2009. Bryggjan er alltaf með humar-

súpu á matseðlinum en líka gamal-
dags góða kjötsúpu auk grænmetis-
súpu. Af þessum þremur súpum
nýtur humarsúpan mestrar hylli en
ritstjórar ferðatímaritsins Condé

Nast Traveler, tóku saman tuttugu
bestu réttina sem þeir brögðuðu á
víðsvegar um heiminn árið 2022
og humarsúpa Bryggjunnar komst á
listann. Hægt er að lesa umsögnina
á vef Condé Nast Traveler.

Hilmar S. Sigurðsson, einn eigenda
og framkvæmdastjóri Bryggjunnar,
var að sjálfsögðu í skýjunum. „Það
er frábært fyrir okkur að fá svona
umsögn og þetta mun ekki gera
neitt annað en laða fleira ferðafólk
til okkar. Grindavík og allt Reykja-
nesið er í mikilli sókn hvað varðar
áhuga ferðamanna á þessum hluta
landsins. Bókunarstaðan fyrir árið
2023 hefur aldrei litið jafn vel út hjá
Bryggjunni og það stefnir í metár í
fjölda ferðamanna.
Við á Bryggjunni verðum tilbúnir

fyrir það og hlökkum til að taka vel
á móti gestum, bæði erlendum og
ekki síst Íslendingum sem eru margir
okkur tryggustu viðskiptavinir.“

Humarsúpan sívinsæla.Humarsúpan sívinsæla. Mynd:Ása Steinars.Mynd:Ása Steinars.

Hinn glæsilegi salur á þriðjuHinn glæsilegi salur á þriðju
hæð Bryggjunnar.hæð Bryggjunnar.

Á meðal tuttugu bestuÁ meðal tuttugu bestu
rétta ársins 2022 aðrétta ársins 2022 að
mati ferðatímaritsinsmati ferðatímaritsins
Condé Nast TravelerCondé Nast Traveler

Guðný Petrína Þórðardóttir,Guðný Petrína Þórðardóttir,
verkefnastjóri Janusarverk-verkefnastjóri Janusarverk-

efnisins í Grindavík.efnisins í Grindavík.

Eldri kynslóðin í Grindavík tekurEldri kynslóðin í Grindavík tekur
vel á því í Janusarverkefninu.vel á því í Janusarverkefninu.

Eldri kynslóðin á fulluEldri kynslóðin á fullu
í Janusarverkefninuí Janusarverkefninu
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Samningur um samræmdamót-
töku flóttafólks í Reykjanesbæ
Bjarni Páll Tryggvason (B), Díana Hilmarsdóttir
(B), Friðjón Einarsson (S), Guðbergur Reynisson
(D), Guðný Birna Guðmundsdóttir (S), Halldóra
Fríða Þorvaldsdóttir (B), Helga Jóhanna Oddsdóttir
(D), Margrét Sanders (D), Sverrir Bergmann Magn-
ússon (S) og Valgerður Björk Pálsdóttir (Y),
bæjarfulltrúar í bæjarstjórn Reykjanesbæjar.

Frétt Morgunblaðsins sem birtist þann 10. janúar 2023
hefur vakið athygli og spurningar komið fram frá íbúum
Reykjanesbæjar í kjölfarið, sem eru skiljanlegar enda
er fyrirsögnin, „Reykjanesbær tekur á móti 350 flótta-
mönnum“, villandi eins og málum er komið.

Bæjarfulltrúar Reykjanesbæjar vilja upplýsa bæjarbúa
um hvernig staðan er í þessum málaflokki. Staðreyndin
er sú að Reykjanesbær hefur verið eitt fárra sveitar-
félaga landsins sem hefur verið með samning um sam-
ræmda móttöku flóttafólks. Verklag ríkisins í málefnum
flóttafólks eru á þann veg gagnvart sveitarfélögum, að
samningar eru gerðir við sveitarfélög eftir að einstakl-
ingar eru komnir til landsins og skráðir til búsetu innan
sveitarfélagsins. Sveitarfélagið hefur enga stjórn á því
hversu mikið flæði fólks er til sveitarfélagsins og fær ekki
upplýsingar um við hverju megi búast. Sveitarfélög eru,
lögum samkvæmt, skyldug til að veita öllum sem þar
eru skráðir til heimilis lögbundna þjónustu. Því gefur
auga leið að róðurinn þyngist verulega þegar ríkisvaldið
gengur til samninga við leigusala í sveitarfélaginu um
húsnæði fyrir flóttafólk án þess að eiga um það samráð
við sveitarfélagið. Þessari staðreynd hafa bæjarfulltrúar
ásamt velferðarráði Reykjanesbæjar flaggað ítrekað í
gegnum árin í fjölmiðlum og í bókunum.

Því er ljóst að með þessu fyrirkomulagi fellur kostn-
aður strax til þar sem fólk á flótta þarfnast margvís-
legrar þjónustu frá sveitarfélaginu, eins og aðrir íbúar
sem til okkar flytja, hvort sem um er að ræða félags-
legan stuðning, framfærslu, skólavist eða leikskólapláss
fyrir börn. Til að fá þennan kostnað endurgreiddan er
gerður samningur við ríkið sem er sá samningur sem
frétt Morgunblaðsins vísar til. Samningurinn tryggir
endurgreiðslu kostnaðar vegna þeirra sem þegar eru
búsettir í Reykjanesbæ. Sé samningur ekki gerður, fær
sveitarfélagið engar greiðslur vegna veittrar þjónustu við
þennan hóp. En það breytir því ekki að sveitarfélagið ber
lagalega skyldu til að veita þjónustuna þar sem búseta er
skráð í sveitarfélaginu.

Við höfum nú þegar tekið á móti þeim 350 einstakl-
ingum í þjónustu sem kemur fram í umræddum samningi.
Sveitarfélagið hefur veitt þeim lögbundna þjónustu frá
komu þeirra til landsins, eins og því ber, og sækir nú
endurgreiðslur til ríkisins með umræddum samningi.
Ákvörðunin var því sú að skrifa undir stærri samning
til að geta sótt endurgreiðslur til ríkisins vegna þeirrar
þjónustu sem sveitarfélagið veitir en hinn valmögu-

leikinn hefði verið að sinna þessari lögbundnu þjónustu
áfram en fá engar endurgreiðslur.

Bæjarstjórn Reykjanesbæjar hefur ítrekað lagt áherslu
á að hér eru innviðir komnir að þolmörkum og að fleiri
sveitarfélög verði að koma að verkefninu. Við viljum
veita öllum okkar íbúum þjónustu og gera það vel. Af
því viljum við ekki veita neinn afslátt og höldum þeim
sjónarmiðum ítrekað á lofti við ráðherra og Vinnumála-
stofnun.

Sett hefur verið markmið í umræddum samningi, að
kröfu Reykjanesbæjar, um að unnið verði að fækkun
þeirra flóttamanna sem við tökum á móti í Reykjanesbæ
á samningstímanum en markmiðið er að fjöldinn fari
niður í 150 einstaklinga. Ljóst er að þetta er einungis
mögulegt ef fleiri sveitarfélög gera sambærilega samn-
inga. Verkefnið er orðið of stórt og umfangsmikið til að
það beri sig með þátttöku fárra sveitarfélaga. Fjöldi fólks
á flótta hefur sjaldan verið meiri og aðstæður í heiminum
benda ekki til þess að það muni breytast í allra nánustu
framtíð. Verkefnið snýst fyrst og fremst um mannúð og
skjól fyrir fólk á flótta og samvinnu sveitarfélaga við
ríkið. Ef fleiri sveitarfélög taka ekki þátt er það okkar
mat að setja þurfi lög sem tryggja aukna þátttöku í sam-
ræmdri móttöku flóttafólks líkt og þekkist til dæmis á
Norðurlöndunum. Það er að okkar mati sanngjörn leið.

Úrgangsmál á nýju ári
Nú er árið 2023 gengið í garð með nýjum lögum um meðhöndlun úr-
gangs. Þessum nýju lögum er ætlað að skapa skilyrði fyrir myndun hring-
rásarhagkerfis svo stuðla megi að sjálfbærri auðlindanotkun, draga úr
myndun úrgangs og minnka til muna urðun á úrgangi.

Þótt lögin hafi þegar tekið gildi eru fá sveitarfélög tilbúin í breyting-
arnar. Sveitarfélögin á Suðurnesjum sitja við sama borð og mörg stærri
sveitarfélög landsins, að þurfa að bíða eftir innflutningi á ílátum. Þau eru
væntanleg í lok vetrar svo enn eru nokkrir mánuðir þar til breytingarnar
ganga yfir að fullu.

Hvað þýðir þetta fyrir íbúa á Suðurnesjum?
Á hverju heimili verður safnað í
fjóra úrgangsflokka:
• Matarleifar
• Plastumbúðir
• Pappír & pappi
• Blandaður úrgangur

Þrjú ílát verða við sérbýli.
• Eitt fyrir plastumbúðir
• Eitt fyrir pappír & pappa
• Eitt tvískipt ílát þar sem annar

hlutinn er fyrir matarleifar og
hinn hlutinn fyrir blandaðan
úrgang

Hugmyndin er svo að þróa framboð á ílátum áfram og leitast verði við
að finna þá samsetningu sem hentar best í hverju tilviki. Áfram verður
mögulegt að fá viðbótarílát fyrir þá sem þess óska.

Mismunandi fyrirkomulag við fjölbýli
Í dag eru ýmsar útfærslur á stærðum íláta við fjölbýli og á því verður engin
breyting. Reynt verður eftir fremsta megni að aðlaga stærð og tegund
íláta eftir aðstæðum á hverjum stað. Ílát fyrir matarleifar verður þó aldrei
stærra en 140 lítrar vegna þyngdar þeirra.

Grenndarstöðvar
Málmum, gleri og textíl verður safnaði í grenndarstöðvar auk þess sem
pappír, pappa og plasti, verður safnað á sumum stöðvum. Þannig geta
íbúar flokkað málma og gler heima við og skilað á grenndarstöðvar og
einnig farið með pappír, pappa og plast ef og þegar ílátin heima fyrir taka
ekki lengur við.

Hvenær munu þessar breytingar taka gildi?
Eins og áður hefur komið fram tóku lögin gildi um áramótin en eins og
glöggir íbúar hafa vafalaust tekið eftir er ekki komið nýtt ílát fyrir utan
heimilin og því hefur þessi nýja söfnun enn ekki hafist. Ástæður fyrir því
eru margvíslegar og verða þær ekki taldar upp hér en nú er beðið eftir
afhendingu nýrra íláta til þess að geta tekið upp nýtt flokkunarkerfi og
standa vonir til þess að geta dreift þeim á vormánuðum.

Hvað er það sem breytist?
Stærstu breytingarnar fyrir íbúa eru annars vegar sú að matarleifum verður
nú safnað í sérílát og svo verður pappír og pappi aðskilinn frá plastinu í
sitthvort ílátið. Aðrar breytingar eru svo þær að söfnun verður mjög sam-
bærileg á landsvísu og teknar verða upp samræmdar merkingar með það
að leiðarljósi að samræma og einfalda flokkun. Menn geta því sagt skilið við
úrgangskvíðann sem átti það til að laumast með í sumarbústaðinn!

Hvers vegna er mikilvægt að flokka rétt?
Önnur stór breyting sem löggjöfin hefur í för með sér er að kostnaður
íbúa vegna úrgangs mun verða breytilegur eftir árangri í flokkun. Úr-
vinnslugjald, sem lagt er á ákveðnar vörur og rennur til Úrvinnslusjóðs
þegar varan er keypt greiðir fyrir meðhöndlun og úrvinnslu vörunnar
þegar líftíma hennar lýkur. Úrvinnslugjaldið er er eingöngu lagt á endur-
vinnanlegar vörur eða umbúðir. Því er mikilvægt að varan sé sett í réttan
úrgangsflokk enda geta sveitarfélög ekki sótt fé í sjóðinn fyrir óflokkað
efni til brennslu eða urðunar.

Kynning og fræðsla
Eins og kom fram hér að framan hafa lögin þegar tekið gildi en breyting-
arnar verða innleiddar á næstu mánuðum. Mikilvægur hlekkur í að vel
takist til í þessari vegferð er þátttaka íbúa. Kynning og fræðsla til íbúa
er því afar mikilvæg og munum við leggja mikla áherslu á upplýsingagjöf.
Einnig verða breytingarnar kynntar vel á landsvísu, til þess að tryggja
samræmdan skilning með það að markmiði að auka endurvinnsluhlut-
fall á landinu öllu.

Við hvetjum því íbúa á Suðurnesjum að láta sig málið varða, kynna sér
þær breytingar sem fram undan eru og gera þær ráðstafanir sem til þarf
þegar nýtt ílát bætist á heimilið.

Anna Karen Sigurjónsdóttir,
sjálfbærnifulltrúi
Reykjanesbæjar.

Steinþór Þórðarson,
framkvæmdastjóri Kölku
sorpeyðingarstöðvar sf.

JÖFNUNARSTYRKUR TIL NÁMS
Umsóknarfrestur á vorönn 2023 er til 15. febrúar nk.

Nemendur á framhaldsskólastigi sem ekki njóta lána hjá Menntasjóði náms-
manna geta sótt um styrk til jöfnunar á námskostnaði. Styrkurinn ræðst af
búsetu og er fyrir þá sem að stunda nám fjarri heimili sínu.

• Dvalarstyrkur (fyrir þá sem að dvelja fjarri lögheimili
og fjölskyldu sinni vegna náms).

• Akstursstyrkur (fyrir þá sem sækja nám frá lögheimili
fjölskyldu fjarri skóla).

Nemendur geta sótt um jöfnunarstyrkinn með rafrænum skilríkjum á Mitt
Lán sem aðgengilegt er í gegnum heimasíðu okkar www.menntasjodur.is
eða island.is. Nemendur og aðstandendur þeirra eru hvattir til að kynna sér
reglur um styrkinn á vef Menntasjóðs námsmanna (www.menntasjodur. is).

Menntasjóður námsmanna
Námsstyrkjanefnd
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Sagnastundir á Garðskaga, sem
þeir Hörður Gíslason og Bárður
Bragason hafa staðið fyrir á veit-
ingahúsinu Röstinni, hafa verið
fjölsóttar. Í sagnastund síðasta
laugardag var sagt frá atburði sem
varð í aprílmánuði 1998, þegar
varðskipsmenn á Óðni björguðu

flotkví sem hafði slitið sig lausa og
rekið langt suður í haf.

Fyrst komu Óðinsmenn að
björgun kvíarinnar vestur af Írlandi
og svo aftur nokkrum dögum síðar
þegar kvíin hafði slitnað aftan úr
dráttarbáti við Reykjanes. Þá rak
hana vestur um haf og náðist loks í

grænlenskri lögsögu. Samtals tóku
björgunaraðgerðir kvíarinnar, sem er
í eigu Vélsmiðju Orms og Víglundar,
rúmar þrjár vikur. Varðskipsmenn
á Ægi komu einnig að björguninni í
seinna skiptið.

Rétt um eitthundrað manns
mættu á sagnastundina á Garðskaga
síðasta laugardag. Áður en Vilbogi
Magni Óskarsson, skipherra á Óðni,
flutti erindið um björgun kvíarinnar
var Ásgeir Magnús Hjálmarsson
heiðraður sérstaklega. Hann fagnar
80 ára afmæli um þessar mundir
en það er fyrir forystu Ásgeirs að
byggðasafn er á Garðskaga en Ás-
geir hefur í áratugi safnað munum
úr byggðasögu Garðsins sem voru
grunnurinn að því safni sem nú er
á Garðskaga.

Fyrsta sagnastundin var seint á
síðasta ári og þá mættu um sextíu
manns.

Laugardagana 11. febrúar, 11. mars,
15. apríl og 13. maí 2023 eru næstu
sagnastundir áætlaðar og verður
greint frá efni þeirra þegar nær
dregur.

Katrín Jakobsdóttir, forsætisráðherra, og Guðmundur Ingi Guðbrandsson,
félags- og vinnumarkaðsráðherra, ásamt starfsfólki beggja ráðuneyta,
sóttu Suðurnesjabæ heim mánudaginn 9. janúar. Tilgangur heimsóknar-
innar var að kynna sér málaflokk fylgdarlausra barna. Úrræði fyrir fylgdar-
laus börn í Suðurnesjabæ voru heimsótt og sköpuðust við tækifærið góðar
og líflegar umræður.

Suðurnes fá 172 tonna
byggðakvóta á fiskveiðiárinu
2022/2023. Á fiskveiðiárinu
2022/2023 er almennum
byggðakvóta úthlutað til
51 byggðarlags í 29 sveitar-
félögum. Heildarúthlutun
eykst um 262 tonn milli ára og
verða því breytingar á magni
úthlutaðra þorskígildistonna
til einstakra byggðarlaga.

Sandgerði fékk úthlutað
65 tonnum en fékk 70 tonn í
fyrra. Garður fékk úthlutað 89
tonnum en hafði fengið 70 tonn
í fyrra. Þá fær Sveitarfélagið
Vogar 18 tonn núna en fékk 15
tonn í fyrra.

Úthlutunin byggir á reglu-
gerð nr. 1018/2022 um úthlutun
byggðakvóta til byggðarlaga
á fiskveiðiárinu 2022/2023.
Einnig er stuðst við upplýsingar
frá Fiskistofu um samdrátt í
botnfiskafla, botnfiskaflamarki
og vinnslu botnfisks auk sam-
dráttar í rækju- og skelvinnslu.

Byggðalög með færri en
400 íbúa fá 3.271 þorskígildis-
tonnum úthlutað, byggðalög
með fleiri en 400 íbúa fá 1.629
þorskígildistonnum úthlutað.
Alls fá fjórtán byggðarlög lág-
marksúthlutun og fjögur byggð-
arlög fá hámarksúthlutun.

Á myndinni eru f.v.: Jóna Sigurðardóttir, Sigurður Ingvarsson, Kristín
Guðmundsdóttir, Aðalbjörg Sigurþórsdóttir og Guðlaug Sigurðardóttir.

SI-fjölskyldan í Garðinum færði á dögunum Ljónshjarta, samtökum fyrir
ungar ekkjur, ekkla og börn sem hafa misst foreldri, hálfa milljón króna.
Þessi styrkur er veittur ár hvert til minningar um Sigga, son Sigurðar Ing-
varssonar og Kristínar Guðmundsdóttur, sem lést ungur.

Í mörg ár hefur Sigurður Ingvarsson séð um jólaljósin í Útskálakirkjugarði
og gjaldið sem greitt er fyrir ljósin fer í góð málefni. Það var Aðalbjörg Sigur-
þórsdóttir sem kom fyrir hönd Ljónshjarta og tók við styrknum.

SI-fjölskyldan styrkti Ljónshjarta

Fjölsóttar sagnastundir
áGarðskaga

Frá fjölsóttri sagnastund á Garðskaga síðasta laugardag. VF-mynd: Hilmar Bragi

Ráðherrar kynntu sér
úrræði fylgdarlausra
barna í Suðurnesjabæ

Þessi flottu ungmenni gáfu leyfi fyrir myndatöku með ráðherrum,
starfsfólki félagsþjónustu Suðurnesjabæjar, Magnúsi Stefánssyni,

bæjarstjóra Suðurnesjabæjar, og starfsfólki ráðuneytanna.

172 tonna byggða-
kvóti til Suðurnesja

FIMMTUDAG KL. 19:30
HRINGBRAUTOGVF.IS

Anton Guðmundsson bæjarfulltrúi í
Suðurnesjabæ fagnar þrítugsafmæli um
þessar mundir með því að gefa út ellefu
laga hljómplötu. Við tökum hús á Antoni í

þætti vikunnar og hann tekur lagið!

Anton Guðmundsson bæjarfulltrúi í

Augnablik
meðAntoni

Erindi frá íbúum í frístundabyggðinni Nátthaga í Suðurnesjabæ, varðandi
búsetu og lögheimili, var tekið fyrir á síðasta fundi bæjarstjórnar Suður-
nesjabæjar.

Afgreiðsla málsins var að samþykkt er samhljóða að vísa skipulagshluta
erindisins til vinnslu aðalskipulags og bæjarstjóra falið að láta vinna upp-
lýsingar og greinargerð til bæjarráðs um málið, er varðar lögheimilisskráningu.

Íbúar í Nátthaga álykta
umbúsetu og lögheimili

Endurbætur á skólahúsnæði leik-
skólans Sólborgar í Sandgerði hafa
gengið vel og er skólinn nú raka- og
myglufrír. Þetta kemur fram á vef
Suðurnesjabæjar.

Öll vestari bygging (nýrri bygging)
Sólborgar hefur verið tekinn í
notkun en ennþá er verið að vinna
að endurbótum í austari hluta (eldri
byggingu) Sólborgar. Þessi hluti leik-
skólans er algjörlega afmarkaður frá
þeim hluta skólans þar sem kennsla
fer fram.

Stefnt er að því að allri vinnu við
endurbætur ljúki öðru hvoru megin
við mánaðarmótin janúar/febrúar.
Elstu börnin, tæplega 40 talsins, sem
eru í skólaseli Sandgerðisskóla, flytja
þá yfir í Sólborg að nýju og ætti þá
starfsemi Sólborgar að vera komin í
eðlilegt horf. Áfram er gert ráð fyrir
að yngstu börnin, um 40 talsins,
verði í Mánaborg á Stafnesvegi.

Þá er stefnt að því að Sólheimar
5 („brúna húsið“), sem tilheyrði Sól-
borg, verði sett á sölu innan tíðar.

Leikskólinn Sólborg í Sandgerði. VF-mynd: Hilmar Bragi

Sólborg orðin raka- ogmyglufrí
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Knattspyrnukonan Amelía Rún Fjeldsted, leikmaður Bestu-
deildarliðs Keflavíkur, var valin íþróttamaður Suðurnesjabæjar á
dögunum. Amelía spilaði sautján leiki með Keflavík í efstu deild
kvenna á síðasta tímabili og skoraði í þeim tvö mörk, auk þess að
spila einn leik í Mjólkurbikarnum. Amelía var valin í verkefni U19
ára landsliðs Íslands síðasta sumar og þar spilaði hún þrjá leiki
og skoraði eitt mark.

Flott fyrirmynd

Amelía er virkilega flott fyrir-
mynd og þrátt fyrir að vera aðeins
átján ára hefur hún leikið fimm
tímabil í meistaraflokki en fyrsta
leikinn spilaði hún árið 2018, að-
eins fjórtán ára gömul. Víkurfréttir
heyrðu í Amelíu og við byrjuðum
á að óska henni til hamingju með
valið og spurðum svo hvað væri
helst á döfinni hjá henni þessa
dagana.

„Takk fyrir það. Það er allt á fullu
núna, skólinn að byrja, fótboltinn og
svo er ég á landsliðsæfingum núna
með U19. Framundan er æfingamót í
Portúgal í febrúar og svo er það milli-
riðill EM í apríl,“ segir Amelía en hún
fór í tvær ferðir síðasta sumar með
U19 og hefur verið í æfingahóp síðan.

Hvernig leggst næsta tímabil í þig?
„Ég er mjög spennt fyrir því, við

erum auðvitað komnar með nýjan
þjálfara og breyttan leikmannahóp.
Margar eru farnar, þessar erlendu,
en við eigum eftir að fá fleiri leik-
menn svo það er svolítið erfitt að sjá
hvernig þetta verður en ég er spennt
og vonandi gengur okkur vel.

Okkur hefur verið að ganga ágæt-
lega í þeim æfingaleikjum sem við
höfum verið að spila. Við unnum
KH (varalið Vals) um síðustu helgi
5:1, svo erum við að spila alla laugar-
daga í janúar.“

Amelía segir að ýmislegt hafi
breyst að undanförnu. Nýr þjálfari,
Jonathan Glenn, hefur tekið við
meistaraflokki kvenna hjá Keflavík
og hún hefur góða tilfinningu fyrir
því sem hann er að gera. „Já, Glenn
er örugglega að fara að gera góða
hluti með okkur. Það sem hann er að
gera virkar vel á mig. Ég stefni á að
vera áfram fastamaður með Keflavík
í sumar,“ segir hún en Amelía á bara

eitt ár eftir af samningi sínum. „Ég
ætla að halda áfram á sömu braut,
ég er ekkert að plana neitt sérstakt.
Bara klára þetta ár og skoða svo hvað
gerist, hvað verður í boði þá.“

Útskrifast eftir þessa önn

Það er nóg að gera hjá Amelíu en auk
þess að vera á fullu í fótboltanum
með Keflavík og landsliðinu sam-
hliða vinnu á leikskóla, þá stefnir
hún á að útskrifast úr Fjölbrauta-
skóla Suðurnesja í vor.

„Það er nú ekki mikill frítimi.
Ég geri lítið annað, fer í skólann á
morgnana og svo í vinnu á leikskóla

í Sandgerði. Þar sem ég er að klára
er ég ekkert í mörgum fögum í skól-
anum svo ég hef tíma fyrir vinnu.
Eftir vinnu er það svo fótboltinn og
þá er dagurinn bara búinn.“

Amelía hefur ekki tekið endanlega
ákvörðun um í hvaða nám hún ætli
að halda eftir stúdentspróf en hún sé
að vega og meta nokkrar hugmyndir.

„Ég er bara ekki alveg búin að
ákveða hvað ég ætla að gera í fram-
haldinu en það fer að koma í ljós
fljótlega, ég er með nokkrar hug-
myndir sem ég þarf að gera upp á
milli,“ segir hún. „Ég er líka búin að
skoða að taka pásu eftir fjölbraut
til að safna pening – en mig langar
að halda áfram með námið og klára
það. Ég á bara alveg eftir að ákveða
þetta,“ sagði íþróttamaður Suður-
nesjabæjar að lokum.

ÍÞRÓTTIR
JóhannPáll Kristbjörnsson
johann@vf.is

Amelía Rún Fjeldsted erAmelía Rún Fjeldsted er
íþróttamaður Suðurnesjabæjar 2022:íþróttamaður Suðurnesjabæjar 2022:

Spilaði fjórtán áraSpilaði fjórtán ára
með meistaraflokkimeð meistaraflokki

Íþróttamaður Suðurnesjabæjar fyrir árið 2022

Val á íþróttamanni Suðurnesjabæjar 2022 var kynnt í Vörðunni í Sand-
gerði í síðustu viku. Amelía Rún Fjeldsted varð þessur heiðurs aðnjót-
andi en hún er virkilega flott fyrirmynd fyrir yngri kynslóðina í Suður-
nesjabæ og sýnir það og sannar að með metnaði og elju eru allir vegir
færir.

Við sama tilefni var Benedikt Gunn-
arssyni veitt viðurkenning íþrótta-
og tómstundaráðs fyrir óeigingjarnt
starf að íþrótta- og æskulýðsmálum
í sveitarfélaginu. Benedikt hefur
verið hluti af teymi Golfklúbbs
Sandgerðis frá stofnun hans 1984.
Verkefni Benedikts hafa verið allt
frá því að moka holur og setja í þær
málningarfötur í upphafi, byggja og
laga klúbbhús eða taka þátt í upp-
byggingu á nýjum átján holu golf-
velli og alltaf var hann klár í að að-
stoða og taka þátt.

Hann var einnig, ásamt öðrum,
forsprakki að barna- og unglinga-
starfi golfklúbbsins, kenndi þar
grunninn og þeystist svo með alla
landshornanna á milli og er óhætt
að segja að líflegasti tími barna- og
unglingastarfs klúbbsins hafi verið
á þessum tíma.

Aðrir sem tilnefndir voru og hlutu viðurkenningu fyrir góðan árangur
árið 2022: Hammed Obafemi Lawal, Sigurður Óskar Sólmundarson og
Salóme Róbertsdóttir.

Amelía eftir að hafa verið útnefnd íþróttamaður Suðurnesjabæjar 2022.Amelía eftir að hafa verið útnefnd íþróttamaður Suðurnesjabæjar 2022.
VF-myndir: Hilmar BragiVF-myndir: Hilmar Bragi
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Bláa lónið styrkir íþróttafélögin á Suðurnesjum
Þann 6. janúar veitti Bláa lónið
íþróttafélögum á Suðurnesjum styrki
til eflingar á barna- og unglingastarfi
félaganna. Alls nemur styrkupp-
hæðin um fjórtán milljónum króna á
samningstímabilinu sem telur tvö ár.

Grímur Sæmundsen, forstjóri
Bláa lónsins, segir að það sé Bláa
lóninu mikilvægt að hlúa að nær-
samfélaginu, og þá ekki síst með
stuðningi við íþrótta- og æskulýðs-
starf, og svo hafi verið viðhaft um
langt árabil. „Það er kunnara en frá
þurfi að segja hversu mikilvægt það
er fyrir Suðurnesin að hafa öflugt
íþróttastarf innan bæjarfélaganna.
Það er okkur Bláa lóninu sönn
ánægja að styðja við þetta góða starf
og við hlökkum til áframhaldandi
samstarfs með íþróttafélögunum á
Suðurnesjum.” Grímur bætir við að
þegar horft er til þess hversu ósér-
hlífið starf íþróttafélaganna sé í þágu
unga fólksins, ekki síst hið mikilvæga
starf sjálfboðaliða, þá sé Bláa lóninu
sérstaklega ljúft og skylt að leggja
hönd á plóg.

Rúnar V. Arnarson, formaður
Íþróttabandalags Reykjanesbæjar,
þakkaði fyrir stuðninginn fyrir
hönd félaganna og sagði hann
gríðarlega mikilvægan. Um leið tók
hann undir orð Gríms um mikil-
vægi öflugs íþróttastarfs, einkum
þegar unga fólkið er annars vegar.
„Kynslóð eftir kynslóð sýnir það sig
glögglega hversu góð áhrif íþrótta-
iðkun hefur, bæði sem heilsuefling
til skemmri tíma og forvörn til lengri
tíma. Í þessu sambandi er ómetan-

legt að eiga bakhjarla á borð við Bláa
lónið sem hefur um áratuga skeið
stutt myndarlega við æskulýðs- og
íþróttastarfið hér á Suðurnesjum.

Við þökkum Bláa lóninu kærlega
fyrir, þessi styrkur mun nýtast vel
við starfsemi og áframhaldandi upp-
byggingu íþróttafélaganna.“

Fulltrúar íþróttafélaganna á Suðurnesjum fagna stuðningi Bláa
lónsins til eflingar barna- og unglingastarfi þeirra til tveggja ára.

Með þeim á myndinni eru Grímur Sæmundsen, forstjóri Bláa lónsins,
og Helga Árnadóttir, framkvæmdastjóri Bláa lónsins.

Njarðvíkingar VÍS-bikarmeist-
arar í 9. flokki stúlkna
Njarðvík vann Breiðablik með 37
stiga mun (70:34) í bikarúrslitum
9. flokks stúlkna í körfuknattleik
um helgina. Hulda María Agnars-
dóttir var valin lykilleikmaður úr-
slitaleiksins.
Eins og úrslitin gefa til kynna

höfðu Njarðvíkurstúlkur mikla

yfirburði í leiknum en það var
fyrst og fremst frábær liðsheild
sem skóp sigurinn. Stór hópur
áhangenda studdi við bakið á
Njarðvíkingum í leiknum og ljóst
að framtíð Njarðvíkur er björt.

Myndir: JBÓ

Njarðvíkingurinn Hulda MaríaNjarðvíkingurinn Hulda María
Agnarsdóttir var valin lykilleikmaðurAgnarsdóttir var valin lykilleikmaður

úrslitaleiksins en hún skilaði 22úrslitaleiksins en hún skilaði 22
stigum, tíu fráköstum og tveimurstigum, tíu fráköstum og tveimur

stoðsendingum auk fimm stolnum boltum.stoðsendingum auk fimm stolnum boltum.

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

Akurskóli - Kennari
Björgin Geðræktarmiðstöð Suðurnesja - Ráðgjafi
Hljómahöll - Veitingastjóri
Menntasvið - Sálfræðingur
Myllubakkaskóli – Umsjónarkennari á miðstigi
Njarðvíkurskóli/sérdeildin Ösp - Starfsmenn skóla
Háaleitisskóli - Kennari í nýsköpun og
upplýsinga- og tæknimennt
Hefur þú áhuga á að starfa við liðveislu?

Aðalskipulag
í Reykjanesbæ
Breyting á Aðalskipulagi Reykjanesbæjar 2020-2035
Bæjarstjórn heimilaði 3. janúar 2023 að auglýsa
samkvæmt 31. gr. skipulagslaga nr. 123/2010 tillögu að
breytingu á Aðalskipulagi Reykjanesbæjar 2020-2035.
Iðnaðarsvæðið I5 á Reykjanesi er stækkað og heimilt
byggingarmagn aukið skv. uppdrætti og greinargerð
VSÓ ráðgjöf dags 13. desember 2022.

Markmið breytingar er að aðlaga iðnaðarsvæði I5 betur
að landþörfum landeldis í grennd við Reykjanesvirkjun.
Að skilgreina byggingarheimild sem rúmar landeldið
og aðra atvinnustarfsemi innan Auðlindagarðsins
á iðnaðarsvæði I5. Breytingin styður við markmið
Auðlindagarðs um nýtingu afgangsstrauma frá
Reykjanesvirkjun sem renna að hluta ónýttir til sjávar.

Tillagan er til sýnis á heimasíðu Reykjanesbæjar
www.reykjanesbaer.is og á skrifstofu Reykjanesbæjar
að Tjarnargötu 12 frá og með 18. janúar til 8. mars 2023.
Þeim sem telja sig eiga hagsmuna að gæta er hér með
gefinn kostur á að gera athugasemdir við tillöguna. Frestur
til að gera athugasemdir er til og með 8. mars 2023.

Skila skal inn skriflegum athugasemdum á skrifstofu
Reykjanesbæjar á Tjarnargötu 12, 230 Reykjanesbæ eða
á netfangið skipulag@reykjanesbaer.is

Skipulagsfulltrúi
Reykjanesbær 18. janúar 2023

Breytingar á
iðnaðarsvæði I5

Minningarmót Ragnars Margeirssonar 2023
Hið árlega minningarmót um Keflvíkinginn Ragnar Mar-
geirsson, sem lék m.a. með Keflavík, KR og Fram verður haldið
í Reykjaneshöllinni laugardaginn 4. febrúar. Mótið er hef-
bundið knattspyrnumót eldri drengja með sex leikmenn í liði á
kvart velli. Skipt verður í riðla eftir aldri þátttökuliða, n.t.t. 30
ára+ og 50 ára+. Hefð hefur skapast fyrir því hjá vinum Ragga
Margeirs að styrkja góð málefni tengd knattspyrnu með pening
sem safnast af þátttöku í mótinu. Þetta verður í sautjánda sinn
sem komið er saman til að minnast Ragnars Margeirssonar
sem lést langt fyrir aldur fram. Vinir Ragga Margeirs bjóða
öllum að koma við í Reykjaneshöllinni laugardaginn 4. febrúar
og fylgjast með fyrrverandi knattspyrnusnillingum leika listir
sínar og eiga góða stund saman.

Mótið hefst um kl. 15:30 og lýkur um kl. 18:00. - Leikið verður á fjórum litlum völlum (50 x 32). - Leikmanna-
fjöldi: Sex í liði (fimm útileikmenn og markvörður) - Aldurstakmark er 30 ár - Hámarksfjöldi liða í mótið eru sextán
lið - Þátttökugjald er að lágmarki 20.000 kr. á lið - Staðfestingargjald (5.000 kr. - sem dregst frá þátttökugjaldi) skal
greitt eigi síðar en 28. janúar - Þátttökugjald leggist inn á reikning: 0133-26-005194, kt. 701221-1250.

Þátttökutilkynningar sendist á minningarmot@gmail.com.
Að móti loknu verður verðlaunaafhending ásamt því sem boðið verður upp á léttar veitingar á BRONS. Lokahófið

hefst kl. 19 og lýkur formlega kl. 22 en fjörið heldur áfram fram á rauða nótt.
Þeir sem vilja styrkja málefnið geta gert það með því að leggja inn á reikning nr. 0133-26-005194, kt. 701221-1250.

Við viljum nota tækifærið og þakka eftirtöldum fyrirtækjum fyrir stuðning við mótið:
Rétturinn, Soho, Ölgerðin, Paddy’s, TM og Brons.

Með fótboltakveðju Vinir Ragga Margeirs.

Gamlar kempur eigast við í sextánda MinningarmótiGamlar kempur eigast við í sextánda Minningarmóti
Ragnars Margeirssonar árið 2020.Ragnars Margeirssonar árið 2020.

Keflvíkingar sáu aldrei til sólar í úrslitumKeflvíkingar sáu aldrei til sólar í úrslitum
VÍS-bikarkeppni kvenna í körfuknattleik umVÍS-bikarkeppni kvenna í körfuknattleik um
helgina þegar Haukar tryggðu sér sinn þriðjahelgina þegar Haukar tryggðu sér sinn þriðja
bikartitil í röð og voru betri á öllum sviðumbikartitil í röð og voru betri á öllum sviðum

í Laugardalshöllinni. Lokatölur 94:66.í Laugardalshöllinni. Lokatölur 94:66.
Daniela Wallen var sú eina í leikmannahópiDaniela Wallen var sú eina í leikmannahópi
Keflavíkur sem lét eitthvað að sér kveða enKeflavíkur sem lét eitthvað að sér kveða en
hún skoraði 30 stig og tók sextán fráköst.hún skoraði 30 stig og tók sextán fráköst.

Keflvíkingar kjöldregnir í bikarnum
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Mundi

Hún var heldur
betur myndarleg
branduglan sem
stillti sér upp
fyrir Gísla Óla
við Ránarvelli í
Keflavík í síðustu
viku. Önnur ugla
gerði vart við sig fyrir utan eldhús-
gluggann hjá Lilju Þorsteinsdóttur
á Háseylu í Innri-Njarðvík laugar-
daginn 8. janúar.

Uglur eru sjaldséðar í byggð en
þær hafa þó gert meira vart við sig
undanfarnar vikur og tengist það
örugglega óveðri, snjó og kulda.

Hvað eiga fuglarnir á Fitjum og
Suðurnesjalína 2 sameiginlegt?

ALLT FROSIÐ FAST!

Myndarlegar
branduglur í
Reykjanesbæ

Löggan bjargar gæs
með frosinn gogg

Músvið þrettándabrennu

Frjósa fastar við ísinn á Fitjumvið ísinn á Fitjum

„Við munum eftir frostavetrinum mikla 2023 en þá fundum við þessa
öðlingsgæs á vappi. Eitthvað var henni kalt greyinu og var hún með
gogginn frosinn lokaðan. Árvökull vegfarandi sem lét okkur vita og lagði
til þessa fínu úlpu sem henni var svo pakkað í og færð inn í hlýjuna. Nú
kúrir hún á gólfinu hjá okkur og bíður þess að goggurinn þiðni. Hún
biður að heilsa öllum og minnir fólk á að klæða sig vel,“ segir í færslu
lögreglunnar á Suðurnesjum á fésbókinni um síðustu helgi.

Dýravinir hafa verið að koma
álftum til bjargar sem frosið hafa
fastar á tjörninni á Fitjum. Álftirnar
átta sig ekki á aðstæðum og þegar
þær koma blautar upp út tjörninni
og setjast á ísinn þá eru þær fljótar
að frjósa fastar.

Sömu aðstæður hafa verið að
koma upp hjá álftum í Hafnarfirði.
Þar hefur verið brugðið á það ráð
að setja hey á ísinn. Þangað sækja
álftirnar og gæsirnar, bæði til að
leggjast og einnig éta þær heyið.
Nú er spurning hvort hestamenn
geti séð af eins og einni rúllu fyrir
fuglana á Fitjum.

Gestir á þrettándanum reyndu að klappa
músinni sem þá tók sprettinn og hljóp

fyrir fætur og varð þar undir skósóla
og lauk þar með þessari jarðvist.

Þrettándamúsin í Reykjanesbæ.
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Það bar helst til tíðinda á þrett-
ándagleði í Reykjanesbæ á dög-
unum að lítil mús heilsaði upp
á gesti við þrettándabálköstinn.
Músarinnar varð vart þar sem
hún sat hin rólegasta á skó eins
áhorfanda brennunnar. Músin
hefur eflaust verið að ná sér í
hita í kroppinn en hljóp svo af
stað þegar fólk varð hennar vart.
Því miður endaði músin líf sitt
við brennuna. Það var reyndar
alveg óvart þar sem hún endaði
undir vígalegum vetrarskósóla
án þess að viðkomandi yrði þess
var að hafa stigið á dýrið. Ljós-
myndari Víkurfrétta, Hilmar
Bragi, var á staðnum og náði
nokkrum myndum af músinni
áður en líf hennar hafði svip-
legan endi.

Músin sótti í hita frá brennunni.

Dug- og sam-
stöðuleysi
Halló. Halló. Er einhver heima? Það
er allt slökkt. Ekki bara í einu húsi,
heldur öllum. Sjaldan hefur dug- og
samstöðuleysi Suðurnesjamanna
endurspeglast jafn vel og í rafmagns-
leysi mánudagsins. Í áraraðir hefur
verið talað um mikilvægi Suður-
nesjalínu 2. En það er bara talað
og skrifað en ekkert gert. Þetta er
eins og þjóðaríþrótt hjá Suðurnesja-
mönnum. Smæsta smákóngaríkið á
svæðinu hefur komist upp með að
halda hinum í gíslingu og væntanlega
er besta lausnin að gefa þetta þorp
Hafnfirðingum. Gætum hent með
einum eða tveimur knattspyrnu-
mönnum í kaupbæti. Næg er eftir-
spurnin úr Hafnarfirði eftir gömlu
dóti af Suðurnesjum. Hluti af lausn-
inni væri að byggja hraðlest Runólfs
fyrst á milli Voga og Hafnarfjarðar
- í göngum undir sjó. Eitt sveitar-
félag sameinað af snilld. Jafnvel
mætti rúlla rafstreng neðanjarðar
með. Þetta er nefnilega ekkert mál.
Sérfræðingarnir á samfélagsmiðl-
unum vita það því þeir voru fljótir
að stökkva fram og hneykslast yfir
að ekki væri búið að henda línunni í
jörð. Þetta væri ekkert mál. Kannski
er aðeins flóknara og dýrara að setja
háspennustreng í jörð en að skrifa
það á Facebook. Kannski má hafa til
hliðsjónar Reykjanesbrautina sem
hefur tekið 20 ár að tvöfalda og
verkinu er enn ekki lokið. En að setja
lest í göng til höfuðborgarinnar. Það
er ekkert mál, frekar en að byggja
flugvöll í Hvassahrauni. En er ein-
hver ástæða að vera með fólksflutn-
inga inni á svæði þar sem grunninn-
viðir standast ekki kröfur nútímans
og hamla atvinnuppbygginu aðra en
þá að hrúga þangað flóttamönnum
án nokkurs samráðs við sveitar-
félögin.

Að öllu gamni slepptu þá er það
grafalvarleg staða fyrir samfélag á
norðurhjara yfir háveturinn þegar
kjörnir fulltrúar í landsmálum og
sveitarstjórnum geta hvorki tryggt
sómasamlegan snjóruðning eða að
grunninnviðir eins og rafmagn og
rennandi vatn séu til staðar.
Nýir vendir sópa best.

LO
KAO

RÐ

MARGEIRSVILHJÁLMSSONAR

Skafðu og þú sérð straxSkafðu og þú sérð strax
hvort þú hefur unnið!hvort þú hefur unnið!

JólalukkaJólalukka
ÁTTU ÓSÓTTANVINNING Í JÓLALUKKUVF?

MINNUM Á AÐ SÍÐUSTU FORVÖÐTIL AÐ SÆKJAVINNINGA ERU FYRIR
1. FEBRÚAR 2023 NEMA ANNAÐ SÉ TEKIÐ FRAM Á MIÐANUM.

FIMMTUDAG KL. 19:30
HRINGBRAUTOGVF.IS

SIGGA PALLA


