GOTT
FYRIR
HELGINA

Stafnes harðfiskur
Trillukarlar verka einn
besta harðfisk landsins

SMÁÝSAN

verður að
hollu snakki

20.--23. JANÚAR

Ananas
Ferskur

251

30%

KR/KG
ÁÐUR: 358 KR/KG

Lambalæri

1.379

AFSLÁTTUR

25%
AFSLÁTTUR

KR/KG
ÁÐUR: 1.839 KR/KG
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Stelpur filma
í Reykjanesbæ
RIFF - Alþjóðleg kvikmyndahátíð í
Reykjavík hefur í þessari viku staðið
fyrir námskeiði í Reykjanesbæ sem heitir
Stelpur filma. Á námskeiðinu hafa stelpur
í áttunda og níunda bekk grunnskóla í
Reykjanesbæ fengið fræðslu um allt sem
við kemur kvikmyndagerð og unnið að
stuttmyndum.
Leikstjórinn Baltasar Kormákur mætti á
námskeið hjá stelpunum á þriðjudaginn og
ræddi við þær um kvikmyndagerð og hvatti
þær áfram í því sem þær eru að gera en stuttmyndirnar sem verða til á námskeiðinu í
Reykjanebæ verða sýndar á RIFF á næsta
ári. Nánar verður fjallað um Stelpur filma í
Suðurnesjamagasíni í næstu viku.

Stelpur úr 8. og 9. bekk í grunnskólum Reykjanesbæjar hafa verið á námskeiðinu Stelpur filma á vegum RIFF-kvikmyndahátíðarinnar.
Hér er hópurinn ásamt fulltrúum RIFF, starfsfólki Fjörheima í Reykjanesbæ og kvikmyndaleikstjóranum Baltasar Kormáki. VF-mynd: Páll Ketilsson.

Bæjarstjórnin vill
ekki kísilverið aftur
Bæjarstjórn Reykjanesbæjar skorar á Arion banka að falla frá áformum um endurræsingu
kísilversins í Helguvík og hefja viðræður við sveitarfélagið um aðrar og grænni leiðir. Þetta
kemur fram í bókun sem samþykkt var á bæjarstjórnarfundi í vikunni.
„Bæjaryfirvöld hafa áður lýst neikvæðri afstöðu
sinni til endurræsingar og vilja til samstarfs um
aðrar leiðir. Þá liggur það einnig fyrir að stærstur
hluti íbúa er því algjörlega mótfallinn að verksmiðjan verði endurræst.

Nýtt mat á umhverfisáhrifum gerir lítið til þess
að breyta skoðun bæjaryfirvalda og íbúa sveitarfélagsins. Það er því ljóst að framundan gætu verið
harðar langvarandi deilur milli aðila, verði áfram
haldið með þessi áform, sem gera ekkert annað en

að valda öllum aðilum verulegum skaða,“ segir í
bókunni en í síðustu viku kom einnig fram að PCC
BakkiSilicon hf. á Húsavík hafi áhuga á að skoða
kaup á verksmiðjuni.
Í umfjöllun Víkurfrétta á bls. 2 er rýnt í álit
Skipulagsstofnunar þar sem fram kemur að
Stakksberg, dótturfélag Arion banka hyggur á
endurræsingu kísilverksmiðjunnar í Helguvík eftir
verulegar endurbætur sem fela m.a. í sér byggingu
52 hás skorsteins.

Tónlist

eykur
lífsgæði
Heimsókn í Tónlistarskóla Sandgerðis

V I Ð S Ý N U M A L L A R E I G N I R, F Á Ð U T I L B O Ð Í F E R L I Ð.
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D I S A E@A L LT.I S | 5605510

ÁSTA MARÍA
JÓNASDÓTTIR
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ELÍNBORG ÓSK
JENSDÓTTIR

UNNUR SVAVA
SVERRISDÓTTIR

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

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

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

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

SIGRÍÐUR
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PÁLL
ÞORBJÖRNSSON
PA L L@A L LT.I S | 5605501
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Kísilver United Silicon í Helguvík á vormánuðum 2017 þegar eldur varð laus í verksmiðjunni. VF-mynd: Hilmar Bragi Bárðarson

Minni mengun og 52 metra hár
skorsteinn á endurbættu kísilveri
Líkur eru á því að kísilverksmiðja hefi rekstur á nýjan leik en í áliti Skipulagsstofnunar sem birt var
á gamlársdag er farið yfir matsskýrslu Stakksbergs, dótturfélags Arion banka, eiganda verksmiðjunnar í Helguvík, og hyggur félagið á endurræsingu verksmiðjunnar eftir verulegar endurbætur sem
fela m.a. í sér byggingu 52 hás skorsteins.

Ný stúka og stigatafla væntanlegt
í nýjan íþróttasal í Grindavík
Kaup á stúku og töflu í nýjan íþróttasal í Grindavík var til umræðu á fundi
bæjarráðs Grindavíkur í síðustu viku. Gert er ráð fyrir á fjárfestingaráætlun þessa árs að nýrri stúku og nýjum skjám eða stigatöflu verði komið
fyrir í nýja salnum.
Undirbúningur verksins er í gangi en á fundinum var lögð fram kostnaðaráætlun um að koma líka fyrir veggsvölum fyrir ofan stúkuna ásamt fjölmiðlastúku við ritaraborð.

Verkmiðjan United Silicon hætti
starfsemi 1. september 2017 og
hálfu ári síðar fór rekstur hennar í
gjaldþrot. Í áliti Skipulagsstofnunar,
kemur fram að skýrsla Stakksbergs
uppfylli skilyrði laga um mat á umhverfisáhrifum en bendir á marga
þætti sem þurfi að uppfylla og bæta
frá fyrri rekstri verksmiðjunnar.
Í matsskýrslunni er gert ráð fyrir
að ráðast í tæknilegar og rekstrarlegur endurbætur á verksmiðjunni
og mannvirkjum sem reist voru af
Sameinuðu Sílíkoni hf., kísilverksmiðju með einn ljósbogaofn og
framleiðslugetu upp á 25.000 tonn
af kísli á ári. Síðari áfangar fela í sér
uppbyggingu frekari mannvirkja og
fjölgun ofna. Fullbyggð verksmiðja
mun framleiða allt að 100.000 tonn
á ári í fjórum ljósbogaofnum.

Stakksbergs mun verksmiðjan líklega draga úr atvinnuleysi á svæðinu
og renna styrkari stoðum undir atvinnulíf, sem hafi jákvæð áhrif á íbúa
og sveitarfélög.
Á grundvelli fyrirliggjandi gagna
telur Skipulagsstofnun að neikvæð
áhrif á heilsufar sem íbúar Reykjanesbæjar upplifðu á fyrri rekstrartíma megi fyrst og fremst rekja til
þess hvernig staðið var að hönnun
og rekstri verksmiðju Sameinaðs
Sílikons. Að því gefnu að innleiðing
endurbóta verði farsæl telur Skipu-

lagsstofnun að áhrif VOC-efna á
heilsufar verði óveruleg.
Í fjölda athugasemda almennings
við frummatsskýrslu Stakksbergs
komu fram áhyggjur af áhrifum á
lykt og heilsu með vísan til fyrri
rekstrartíma. Stakksberg hyggst
halda úti vefsíðu með niðurstöðum
vöktunar og upplýsingum um frávik.
Einnig verður þar hægt að leggja
fram nafnlausar ábendingar um
lyktarmengun sem fylgt verður eftir
með mælingum á VOC-efnum.

Áfram lykt þó reistur verði
52 metra hár skorsteinn

HREINSUM
RIMLAGARDÍNUR OG
MYRKVUNARGARDÍNUR
NÁNARI UPPLÝSINGAR Á ALLTHREINT.IS

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

Meðal breytinga á verksmiðjunni
strax í fyrsta áfanga er að reisa 52
m háan skorstein í stað þess að útblástur fari út um rjáfur síuhúss.
Endurbætur á verksmiðjunni miði
að því að bæta búnað og rekstur
þannig að stopp á ofnum verði í lágmarki og skorsteinn muni tryggja
betri dreifingu efna í útblæstri.
Stakksberg metur áhrif á heilsu
óveruleg. Skipulagsstofnu telur líkur
á að íbúar í nágrenninu komi til með
að verða varir við lykt frá starfseminni en tíðni tilvika og styrkur lyktar
verði minni en á fyrri rekstrartíma.
Framleiðslugeta eftir fyrsta
áfanga verður 25.000 tonn á ári.
Fyrirhugað er að bæta við einum
ofni og auka framleiðslugetu um
25.000 tonn á ári í hverjum áfanga
eftir þann fyrsta. Í öðrum áfanga
verksmiðjunnar verður núverandi
ofnhús stækkað en byggt verður nýtt
ofnhús fyrir þriðja og fjórða áfanga.
Annar áfangi mun samnýta skorstein
með þeim fyrsta en gert ráð fyrir að
byggja samskonar skorstein fyrir
þriðja og fjórða áfanga. Hverjum ofni
sem bætist við fylgja ýmis mannvirki, eins og síuhús og kælivirki.
Nokkur ár geta liðið á milli áfanga en
Stakksberg áformar að reisa annan
áfanga þegar stöðugleiki er kominn á
rekstur fyrsta áfanga. Staða á mörkuðum muni ráða því hvenær verði
ráðist í þriðja og fjórða áfanga.

Fjöldi starfa

845 0900

FINNDU OKKUR Á FACEBOOK

Í skýrslu Stakksbergs kemur fram
að á rekstrartíma kísilverksmiðjunar verði áhrif á samfélag talsvert
jákvæð. Áætlað er að um 70–80 bein
störf verði í verksmiðjunni í 1. áfanga
og í fullbyggðri verksmiðju verði
fjöldi starfa allt að 200. Að mati

Öll bæjarstjórn á móti?
„Íbúar í Reykjanesbæ munu aldrei
sættast á að rekstur þessarar verksmiðju fari í gang aftur og ég óttast
að verulegur ófriður verði nái þetta
fram að ganga.
Ég er að sjálfsögðu mjög vonsvikinn yfir þessu áliti. Enn og
aftur telur Skipulagsstofnun að
það sé í lagi að gerðar séu tilraunir
á íbúum Reykjanesbæjar sem
margir hverjir upplifðu talsverð
veikindi á meðan þessi rekstur var
í gangi. Breyting á byggingu mun
að mínu mati ekki breyta neinu
þar um nema þá helst að dreifa
menguninni yfir fleiri íbúa,“ segir
Guðbrandur Einarsson í viðtali við
Kjarnann.
Og Hannes Friðriksson, einn af
mörgum sem sjá ekki framtíð verksmiðjunnar fyrir sér í Helguvík
segir:
„Stjórnendur Arion banka hafa
nú í nokkurn tíma valið að láta
svo líta út að kísilverksmiðjan
væri verðlaus í þeirra bókum. Að
vilji þeirra stæði til að sinna sínu
„græna“ hlutverki. Nú virðist breyting hafa orðið og glýjan komin í
augu þeirra. Kísilverð hefur farið
hækkandi og nú skal allt reynt til að
koma kísilverinu í gott verð.
Friðjón Einarsson, formaður
bæjarráðs Reykjanesbæjar segir
í samtali við Kjarnann að bæjar-

stjórn hafi ítrekað komið skoðunum sínum á framfæri við Arion
banka varðandi rekstur verksmiðunnar í Helguvík. „Við höfum óskað
formlega eftir samstarfi við bankann um að rífa verksmiðjuna og
hefja samstarf um atvinnuþróun í
Helguvík. Því miður hefur það ekki
gengið eftir,“ sagði Friðjón í viðtali
við Kjarnann.
Margrét Sanders, oddviti Sjálfstæðismanna sagði við Ríkisútvarpið að flokkurinn vildi ekki sjá
enduropnun kísilverksmiðjunnar.
Hún sagði reynsluna frá fyrri
aðila ekki góða og ekki væri hægt
að styðja við tilraunastarfsemi í
Helguvík.
Bæjarstjórnarfundur var síðdegis á þriðjudag en í bókun sem
þar var lögð fram skorar bæjarstjórn Reykjanesbæjar á Arion
banka um að falla frá öllum
áformum um endurræsingu kísilversins í Helguvík og hefja viðræður við sveitarfélagið um aðrar
og grænni leiðir.
Á bls. 12–13 er grein frá Skúla
Thoroddsen sem er einn mjög fárra
sem virðist sjá eitthvað jákvætt við
endurræsingu kísilversins en þá
er líka aðsend grein frá Ragnhildi
Guðmundsdóttur fyrir hönd andstæðinga stóriðju í Helguvík.

Nýjar íbúðir sem stefnt er að
uppfylli skilyrði um
hlutdeildarlán

Asparteigur 1-7, 250 Garði

Nýjar fullbúnar og vandaðar 3ja herbergja íbúðir í parhúsum
á einni hæð, með bílskýli og sólpalli sem snýr í vestur.
Bílskýli 19,3 m2 ekki inní fermetratölu
Asparteigur 1
Asparteigur 3
Asparteigur 5
Asparteigur 7

89,8 m2
89,8 m2
89,8 m2
89,8 m2

Seld
Seld
45.900.000
45.900.000

Afhending í júlí 2022

Tjarnabakki 2,
260 Reykjanesbæ

Verð 41.500.000

Stærð 73,9 m2

Mjög nýleg og
falleg 3ja herbergja
íbúð á jarðhæð með
sérinngangi.

Vallarbraut 6,
260 Reykjanesbæ

Verð 41.500.000

3ja herbergja enda
íbúð á þriðju hæð
í húsi fyrir 55 ára
og eldri í Njarðvík
Reykjanesbæ,
í göngufæri við
þjónustumiðstöð
Nesvalla.
Jóhannes Ellertsson
Löggiltur fasteignasali – s. 864 9677

Júlíus M Steinþórsson
Löggiltur fasteignasali – s. 899 0555

Nánari upplýsingar á skrifstofu s. 420 6070 eða eignasala@eignasala.is

Stærð 85,7 m2
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Skoða þrjár
staðsetningar
fyrir gervigrasvöll í Suðurnesjabæ
Bæjarstjórn Suðurnesjabæjar hefur
samþykkt samhljóða að fela bæjarstjóra, ásamt sviðsstjóra skipulagsog umhverfissviðs og deildarstjóra
umhverfismála, að láta taka saman
gögn og upplýsingar um þá kosti
sem helst koma til greina varðandi
staðsetningu á gervigrasvelli í
Suðurnesjabæ.
Þeir kostir sem verði skoðaðir er
m.a. yfirlögn gervigrass á keppnisvöll í Sandgerði, uppbygging á gervigrasvelli á svæði gamla malarvallar í
Garði og á óskilgreindu svæði milli
byggðarlaganna Garðs og Sandgerðis.
Settur verði fram samanburður
á þeim kostum, m.a. er varðar útfærslur, áætlaðan stofnkostnað og
annað sem þarf að liggja fyrir við
samanburð þessara kosta. Einnig
verði unnin greining á rekstrarkostnaði gervigrasvallar og skoðaðir kostir þess að halda úti og reka
frístundabíl til að flytja börn milli
byggðarlaganna vegna æfinga o.þ.h.
Samþykkt samhljóða að veita
heimild til að leitað verði ráðgjafar
hjá utanaðkomandi ráðgjöfum um
gögn og upplýsingar sem þarf fyrir
verkefnið. Valkostagreining verði
lögð fyrir bæjarráð, ásamt tillögum
um frekari framgang verkefnisins.

Mun hafa verulegar fjárhagslegar afleiðingar fyrir landeigendur
Landeigendur að Kalmanstjörn og
Junkaragerði í Reykjanesbæ hafa
gert athugasemdir við breytingu á
aðalskipulagi Reykjanesbæjar varðandi það að fellt er út efnistökusvæði við Sandvík á Reykjanesi.
Óskað er eftir fundi með sveitarfélaginu áður en lengra er haldið
með skipulagsvinnuna. Bæjaryfirvöld hafa vísað erindi landeigenda
til stýrihóps um endurskoðun aðalskipulags.
„Landeigendur mótmæla harðlega
þessum áformum. Efnistaka hefur
verið stöðug úr námunni um áratuga skeið með tilheyrandi tekjum
fyrir landeigendur. Fyrirsjáanlegt er,
miðað við fyrirhugaða uppbyggingu
á svæðinu, að verulegur markaður er
fyrir malarefni á svæðinu og öruggt
að þörf er á enn frekari efnistöku úr
námunni í nánustu framtíð. Verði
efnisnáman tekin út úr skipulagi
mun það hafa verulegar fjárhagslegar afleiðingar fyrir landeigendur.
Ekki verður að auki séð að nein þörf
sé á að taka námuna út af aðalskipulaginu,“ segir í erindi landeigenda til
bæjaryfirvalda í Reykjanesbæ.

Rétturinn
Ljúffengur
heimilismatur
í hádeginu

Opið:

11-13:30

alla virka daga

Sjóvarnargarður við golfvöll verði ræddur við Vegagerðina
Skipulagsnefnd Grindavíkur hvetur Vegagerðina til þess að gera úttekt á sjóvarnargörðunum, m.a. við golfvöll Grindavíkur við Húsatóftir, og gera þær úrbætur sem þarf til að
lágmarka tjón komi til sambærilegs atburðar aftur. Þetta kemur fram í bókun um málið og þar felur skipulagsnefnd sviðsstjóra að ræða við Vegagerðina. Í sjávarflóði þann 6.
janúar síðastliðinn varð golfvöllurinn við Húsatóftir, vestan Grindavíkur, fyrir tjóni af völdum grjóts sem dreifðist viða um völlinn niður við sjó. Sambærilegur atburður átti sér stað
í febrúar 2020. VF-mynd: Jón Steinar Sæmundsson.

Heilbrigðisþjónusta í Suðurnesjabæ verði rædd við
nýjan heilbrigðisráðherra
Bæjarráð Suðurnesjabæjar hefur
samþykkt samhljóða að fela bæjarstjóra að óska eftir fundi með
nýjum heilbrigðisráðherra um þjónustu heilsugæslu í Suðurnesjabæ.
Í október árið 2020 ályktaði
bæjarráð Suðurnesjabæjar um heilbrigðisþjónustu í bæjarfélaginu.
„Bæjarráð Suðurnesjabæjar
beinir því til heilbrigðisráðuneytis
að íbúar Suðurnesjabæjar fái notið
heilbrigðisþjónustu í sínu sveitarfélagi. Á vegum ríkisins er engin
heilbrigðisþjónusta rekin í Suður-

nesjabæ, á meðan íbúar í öðrum
sveitarfélögum landsins búa að því
að geta notið heilbrigðisþjónustu í
sínum sveitarfélögum,“ segir í afgreiðslu bæjarráðs Suðurnesjabæjar
frá því október 2020.
Bæjarráð bendir á að í þessu felst
mismunun gagnvart íbúum Suðurnesjabæjar og hvetur heilbrigðisráðuneytið til þess að bæta hlut
íbúa sveitarfélagsins að þessu leyti
og beiti sér fyrir fjárheimildum í fjárlögum næsta árs í því skyni.

Kristín fékk háþrýstidælu frá Múrbúðinni
Kristín Bárðardóttir í Keflavík hafði heppnina með sér í Jólalukku
Víkurfrétta 2021 þegar hún var dregin út í lokaútdrætti á Þorláksmessu og fékk að launum háþrýstidælu frá Múrbúðinni. Stína mætti
í Múrbúðina og fékk afhenta háþrýstidæluna góðu.

Suðurnesjabær tekur
150 milljóna króna lán
Á fundi bæjarráðs Suðurnesjabæjar þann 22. desember 2021
var samþykkt samhljóða að veita
bæjarstjóra heimild til að skrifa
undir lánasamning við Lánasjóð
sveitarfélaga að fjárhæð 150 milljónir króna sem er samkvæmt fjárhagsáætlun ársins 2021.

Bílaviðgerðir
Smurþjónusta
Varahlutir

Brekkustíg 38 - 260 Njarðvík

sími 421 7979
www.bilarogpartar.is

Bæjarstjórn Suðurnesjabæjar
samþykkti svo á síðasta fundi sínum
að taka lán með lokagjalddaga þann
5. apríl 2034. Er lánið tekið til fjármögnunar á framkvæmdum sveitarfélagsins, sem felur í sér að vera
verkefni sem hefur almenna efnahagslega þýðingu.

Skoða samstarf við
Þrótt um rekstur
íþróttamiðstöðvar
í Vogum
Bæjarráð Sveitarfélagsins Voga er
jákvætt í afstöðu sinni til samningsdraga sem snúa að samstarfssamningi við Ungmennafélagið
Þrótt um umsjón með rekstri
íþróttamiðstöðvar sveitarfélagsins.
Bæjarstjóra er farið að vinna áfram
að gerð samkomulagsins, segir í
fundargögnum frá síðasta fundi
bæjarráðs Voga.

Ók niður ljósastaur og hafnaði utan vegar
Umferðaróhapp varð á Reykjanesbraut í síðustu viku við byggðina í Innri
Njarðvík. Ökumaður missti stjórn á bifreið sinni í hálku. Bifreiðin snérist
á veginum og á leið sinni út í móa hafnaði bíllinn á ljósastaur. Staurinn
gaf eftir, eins og lög gera ráð fyrir, og bíllinn staðnæmdist skammt frá án
þess að velta. Kalla þurfti til dráttarbíl sem fjarlægði bifreiðina, sem var
óökufær, úr móanum.

Viðbygging við Kvikuna myndi tryggja
Fisktækniskólanum húsnæði til framtíðar
Bæjarráð Grindavíkur fagnar
því að Fisktækniskóli Íslands sé
kominn með betri rekstrargrundvöll með auknu fjárframlagi frá
ríkinu en skólinn hefur fengið
aukið fjárframlag til reksturs á
fjárlögum 2022.
„Næstu skref eru að koma húsnæðismálum skólans í góðan
farveg. Horft er til nýrrar viðbyggingar við Kvikuna að Hafnargötu

12a sem myndi tryggja skólanum
húsnæði til framtíðar í Grindavík,“
segir í afgreiðslu síðasta fundar
bæjarráðs Grindavíkur.

PARHÚS MEÐ BÍLSKÚR
Í BYGGINGU VIÐ FJÖRUKLÖPP 1 · 250 GARÐI

Verð kr. 48.900.000
Húsið afhendist fullbúið að utan sem innan
www.volundarhus.is
Fasteignasalan Bær, Völundarhús ehf og Ólafía Ólafsdóttir kynna:

VH/22- 02

Parhús með bílskúr, í byggingu við Fjöruklöpp 1 í 250 Garði/Suðurnesjabæ.
Húsið er alls 137,9m2 og þar af er bílskúr 28,7m2.
Húsið er vel skipulagt, opið og bjart. Skipulagið samanstendur af anddyri,
alrými, 3 herbergjum, baðherbergi og bílskúr. Þvottarými er í bílskúr.
Innangengt er úr íbúðarrými inn í bílskúr.
Húsið afhendist fullbúið. Sjá nánar í skilalýsingu. Áætlaður afhendingartími
er 1. maí 2022 m.v. fullbúið hús.
Fjöruklöpp 1 - 250 Garður

PARHÚS m/bílskúr 137,9 m²

Frábær eign á frábæru verði

Nánari upplýsingar:
Ólafía löggildur fasteignasali,
sími 898 - 8242 · netfang óla@fasteignarsala.is
/ Völundarhús, info@volundarhus.is · sími 8642400
Vel valið fyrir húsið þitt

Þökkum stuðninginn við framleiðslu
á Suðurnesjamagasíni Víkurfrétta
Vilt þú bætast í hóp stuðningsaðila?
FIMMTUDAG KL. 19:30
HRINGBRAUT OG VF.IS

Lagnaþjónusta
Suðurnesja
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Eins lengi og elstu menn muna

Oft er notað orðatiltækið eins lengi
og elstu menn muna – og það má
kannski nota þessi orð yfir þessa
hörmulegu byrjun á árinu 2022
gagnvart sjósókn hérna frá Suðurnesjunum því veðráttan er búin
að vera gríðarlega erfið og t.d. liðu
ellefu dagar á milli þess að minni
bátarnir úr Grindavík gátu róið.
Kannski ein versta byrjun á vetrarvertíð, veðurfarslega séð, og elstu
menn muna.
Ef við reynum í það minnsta að
skoða eitthvað af aflatölunum þá nú
bara afskaplega lítið að frétta af því.
Helst að skoða stóru línubátana því
þeir hafa getað verið á sjó í þessum
haugasjó og brælum sem hafa verið.
Páll Jónsson GK, Fjölnir GK og
Sighvatur GK hafa allir verið með
línuna utan við Reykjanes og síðan
á línuslóðinni utan við Sandgerði.
Sighvatur GK er kominn með 177
tonn í þremur róðrum, Páll Jónsson
GK 128 tonn í tveimur, Hrafn GK
105 tonn í tveimur og Valdimar
GK 103 tonn í einum, síðastnefndu
bátarnir lönduðu í Hafnarfirði.
Enn sem komið er þá er Óli á Stað
GK eini 30 tonna báturinn sem er
kominn suður til veiða en vegna
veðurs hefur hann einungis komist
í tvo róðra og landað fimmtán
tonnum.
Einhamarsbátarnir eru ennþá
fyrir austan nema að Gísli Súrsson
GK lagði á sig 25 klukkustunda
ferðlag norður fyrir landið og á
Siglufjörð en hann er á leiðinni í
Breiðafjörðinn.
Eins og fyrir sunnan þá hefur
veiði bátanna sem hafa verið fyrir

austan heldur ekkert verið neitt
sérstök enda líka haugasjór þar og
brælur. Best hefur kannski Huldu
GK gengið því hún er komin með 39
tonn í fimm róðrum, með línuna í
Breiðafirðinum.
Auður Vésteins SU með 37 tonn
í sjö, Hópsnes GK 29 tonn í fimm á
Skagaströnd en hann er á balalínu.
Vésteinn GK 24 tonn í fimm róðrum
og Gísli Súrsson GK nítján tonn í
fjórum.
Yfir vertíðina hefur helsta veiðarfærið á vertíð verið net en vegna
veðurs þá hafa netabátarnir svo
til ekkert komist á sjóinn, nema
Halldór Afi GK byrjaði ansi vel,
komst í átta tonn í einni löndun frá
Sandgerði en fór síðan í Faxaflóann
þar sem veiðin hefur verið treg.
Grímsnes GK fór í ufsann á Selvogsbankann en veiðin þar var
lítil, aðeins 4,4 tonn í einni löndun.
Báturinn er núna kominn í Njarðvík.

Í síðasta pistli var fjallað um að
eldur hefði komið upp í Erlingi KE
þar sem hann lá í Njarðvíkurhöfn
og tjónið það mikið að báturinn fer
ekki meira á veiðar.
Um 1.500 tonna kvóti er óveiddur
á Erlingi KE og strax var hafist
handa við að finna annan bát til að
koma í staðinn fyrir Erling KE. Að
leita að öðrum netabáti var kannski
ekki svo auðvelt því ef tekinn er
hringur í kringum Ísland þá er lítið
um svona stóra stálbáta á lausu til
þess að fara að stunda netaveiðar.
Reyndar þurfi Þorsteinn Erlingsson, eigandi Saltvers, ekki að
leita langt því Hólmgrímur, sem
gerir út Maron GK, Halldór Afa
GK og Grímsnes GK, átti í geymslu
í Njarðvíkurslipp netabátinn
Langanes GK sem hafði síðast
landað afla í júlí árið 2021.
Sá bátur er að öllu tilbúinn
til veiða og endirinn var sá að

Gísli Reynisson
gisli@aflafrettir.is

Langanes GK var leigt og mun koma
í staðinn fyrir Erling KE núna á vertíðinni.
Eftir vertíðina þá mun verða
tekinn ákvörðun um hvort að
Saltver muni kaupa Langanes GK.
Nokkur munur er á bátunum og þá
aðallega stærðarlega séð. Erling KE
er 40 metra langur en Langanes GK
35 metra langur. Erling KE er 7,2
metra breiður en Langanes GK 6,7
metrar. Aftur á móti er Langanes
GK nýrra, Erling KE er smíðað árið
1964 í Noregi en Langanes GK er
smíðaður 1972 í Garðabæ.
Eitt er þó víst að áhöfninn á Erling KE er að fá ansi góðan bát því
Hólmgrímur er þekktur fyrir að
hugsa mjög vel um bátana sína og
Langanes GK er þar enginn undantekning.

Byggðakvóti upp á 140
tonn til Suðurnesjabæjar
Atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytið hefur tilkynnt Suðurnesjabæ um úthlutun byggðakvóta. Úthlutað er 70 þorskígildatonnum til
byggðarlagsins Garðs og 70 þorskígildatonnum til byggðarlagsins Sandgerðis.
Úthlutunin var til afgreiðslu á síðasta fundi bæjarstjórnar Suðurnesjabæjar þar sem samþykkt var samhljóða að óska eftir við atvinnuvegaog nýsköpunarráðuneyti, að ákvæði
reglugerðar nr. 995/2021 gildi um úthlutun byggðakvóta byggðarlagsins
Garðs með eftirfarandi breytingum:
a) Ákvæði 1. málsl. 1. mgr. 4. gr. reglugerðarinnar breytist og verði:
Skipting þess aflamarks, sem nú
kemur í hlut byggðarlags, auk
þess aflamarks byggðarlagsins
sem kanna að vera eftir af úthlutun fyrra fiskveiðiárs, skal að
öðru leyti fara fram til einstakra
fiskiskipa sem uppfylla skilyrði
1. gr., sbr. og reglur um sérstök
skilyrði fyrir úthlutun byggðakvóta í einstökum sveitarfélögum
sem ráðuneytið staðfestir samkvæmt 2.-3. gr, eftir því sem við
á og skal skipt hlutfallslega af
því aflamarki sem fallið hefur til
viðkomandi byggðarlags, miðað
við allan landaðan botnfiskafla í
tegundum sem hafa þorskígildisstuðla, í þorskígildum talið innan
sveitarfélagsins á tímabilinu
1. september 2020 til 31. ágúst
2021.
b) Ákvæði 1. málsl. 1. mgr. 6. gr. reglugerðarinnar breytist og verður:
Fiskiskipum er skylt að landa
innan sveitarfélagsins þeim afla
sem telja á til byggðakvóta Garðs
og til vinnslu innan sveitarfélagsins á tímabilinu frá 1. september 2021 til 31. ágúst 2022.

AUGNABLIK MEÐ JÓNI STEINARI

Að drattast af stað…

Það er við hæfi um áramót að horfa
aðeins um öxl. Ég er ekkert frábrugðinn meirihluta landsmanna
með þann sið að strengja nýársheit.
Í desember 2020 ákvað ég að nú
skyldi ég hreyfa mig meira á árinu
2021 en ég hafði gert áður og nú
skyldi það gert skipulega og kerfisbundið. Markmið sett. Gengið skyldi
á fjallið Þorbjörn hið minnsta einu
sinni á viku á árinu. Já ég veit, ekki
svo sem bratt markmið en Þorbjörn
er brattur. Hætta öllu sykur- og brauðáti ásamt einhverju fleiru sem ég
„man ekkert“ hvað var.
Ráðist var í gerð excelskjals þar
sem allt yrði skráð sem við kæmi
átakinu. Þess ber að geta að aldrei
hafði undirritaður áður farið í sitt
árvissa átak jafn skipulagður.
Hið nýja ár 2021 gekk í garð og
framtakssemin ekkert að þvælast
fyrir manni, skjalið góða beið óhreyft
í tölvunni og gerði ekkert til að ýta
við manni. Svo koma að því að kall
þurfti að fara í reglubundið tjékk hjá

lækni sem kvað upp sinn úrskurð. Þú
ert allt of feitur! ,„Já, þurftir ekkert
að segja mér það,“ sagði ég sposkur.
En, þá kom hann með „hægri krók“
sem lækkaði nú í mér rostann. Þú ert
á frábærum millitíma með að ná þér
í sykursýki 2! Þú þarft að létta þig og
ekkert múður með það!
Þennan dag 26. febrúar síðastliðinn þegar ég labbaði út frá lækninum með skottið á milli lappanna
mundi ég eftir ónotuðu excelskjalinu sem átti öllu að redda í hreyfingunni. Væri ekki tilvalið að starta
því núna? Rauk heim og fyrstu ferð
upp á fjallið en ekki verður sagt að
maður hafi rokið upp þessa fyrstu
ferð, móður og másandi með tilheyrandi stoppum til að kasta mæðinni.
Með fleiri ferðum fækkaði stoppum
og eftir nokkrar ferðir fór þetta að
ganga viðstöðulaust.
Excelskjalið fór loksins að fyllast
út og eftir standa á árinu sem leið
110 ferðir á fjallið, sem samanlagt
gerðu 237 kílómetra. Einnig bættust

Jón Steinar Sæmundsson

við nokkrar óvæntar gosferðir sem
teljast þó ekki með þar sem þær
voru ekki inni á upphaflega planinu
Ávinningurinn af þessu brölti eru
13 kíló týnd sem ég kæri mig ekkert
um að finna aftur og sykursýkin á
undanhaldi.
Með þessu vildi ég sagt hafa:
Maður þarf stundum bara gott
spark í rassgatið!
ps.Excelskjal fyrir 2022 er í
smíðum …

Útgefandi: Víkurfréttir ehf. 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 Umbrot/blaðamaður: Jóhann Páll Kristbjörnsson. Dagleg stafræn útgáfa: vf.is og kylfingur.is
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„Það er fátt betra
en að sjá nemendur
uppskera“

3. ÞÁTTUR

Afmælisþættir skólans í Vogum, birtast
vikulega í Víkurfréttum og vf.is á afmælisárinu.
Þorvaldur Örn Árnason, áður kennari við skólann,
tekur saman með góðra manna hjálp.

Nanna Kristjana Traustadóttir,
framkvæmdastjóri Keilis.
Keilir, miðstöð vísinda, fræða og atvinnulífs hélt hátíðlega athöfn í Hljómahöll í síðustu viku í tilefni útskriftar
frá Háskólabrú og Heilsuakademíu Keilis. Háskólabrú útskrifaði 58 nemendur og Heilsuakademía útskrifaði
ellefu nemendur úr fótaaðgerðafræði. Frá upphafi hafa nú samtals 4.221 einstaklingur útskrifast úr námi frá
skólum Keilis. Af sóttvarnarástæðum var athöfnin aðeins opin fyrir útskriftarnemendur sem allir þurftu að
framvísa vottorði um neikvætt hraðpróf eða nýlega covid-19-sýkingu (eldri en fjórtán daga og yngri en 180 daga).
Í upphafi athafnar var tónlistaratriði flutt af gítarsveitinni C-sveit í stjórn Arnars Freys Valssonar frá Tónlistarskóla Reykjanesbæjar. Nanna Kristjana Traustadóttir, framkvæmdastjóri Keilis, flutti ræðu og leiddi athöfnina.

Sóley Kristín Harðardóttir (t.v.) var dúx Háskólabrúar með 9,75 í
meðaleinkunn og Sandra Friðriksdóttir var með hæsta meðaleinkunn
frá upphafi fótaaðgerðafræðináms hjá Keili, 9,65.

Allir eiga sína sögu
„Það er alltaf mjög hátíðlegt að útskrifa nemendur úr sínu námi og er
þetta ávallt mikil gleðistund. Allir
eiga sína sögu og margir hverjir að
vinna gríðarlega stóra sigra eftir að
hafa sýnt mikla þrautseigju. Það er
fátt betra en að sjá nemendur uppskera,“ hafði Nanna Kristjana að
segja eftir athöfnina.
Berglind Kristjánsdóttir, forstöðumaður Háskólabrúar, flutti einnig
ávarp og afhenti útskriftarskírteini
og viðurkenningarskjöl ásamt Ingibjörgu Elvu Vilbergsdóttur, verkefnastjóra Háskólabrúar. Dúx Háskólabrúar var Sóley Kristín Harðardóttir með 9,75 í meðaleinkunn
og fékk hún peningagjöf frá Arion
banka og Keili sem viðurkenningu
fyrir góðan námsárangur. Hafliði
Breki Waldorf hélt ræðu fyrir hönd
útskriftarnema Háskólabrúar.

kenningu fyrir bestan námsárangur
í fótaaðgerðafræði. Sandra var með
meðaleinkunn upp á 9,65 sem er
hæsta meðaleinkunn frá upphafi

40 fótaaðgerðafræðingar
útskrifast frá Keili
Elvar Smári Sævarsson, forstöðum að u r He i l s u a kade m í u n n a r,
ávarpaði gesti og afhenti útskriftarskírteini og viðurkenningar ásamt
Haddý Önnu Hafsteinsdóttur, verkefnastjóra Heilsuakademíunnar.
Sandra Friðriksdóttir hlaut viður-

Skólinn okkar er þriðji elsti grunnskóli
landsins sem starfað hefur samfellt.
Eldri eru barnaskólar Eyrarbakka
(1852) og Reykjavíkur (1862). Gerðaskóli er stofnaður sama ár, mánuði
yngri. Fordæmin voru ekki mörg og
skólaskylda engin.
Árið 1870 hóf Stefán Thorarensen,
prestur og sálmaskáld á Kálfatjörn,
undirbúning stofnunar barnaskóla í
Vatnsleysustrandarhreppi. Efnt var
til samskota, keyptur jarðarpartur og
reist skólahús sem var vígt 12. september 1872 með því að halda þar
stofnfund skólans sem hóf starfsemi 1.
október og hefur starfað óslitið síðan,
stundum á fleiri en einum stað samtímis. Með leyfi kóngsins og Alþingis
fékkst 1.200 ríkisdala vaxtalaust lán
til skólans úr Thorchillii-sjóði sem
ekki þarf að greiða meðan skólinn
sinnir vel börnum sem minna mega
sín.
Thorchillii-sjóðurinn greiddi um
áratuga skeið skólagjöld fátækustu
barnanna í skólanum og síðar í fleiri
skólum sem stofnaðir voru á Reykjanesskaga, einnig til fátækra heimila
um tíma. Mörg „Thorchillii-barnanna“
bjuggu á skólatíma í risi skólahússins
og ráðið var fólk til að ala önn fyrir

þeim. Þannig var skólinn bæði heimavistarskóli og heimangönguskóli
og einnig var börnum komið fyrir á
nálægum bæjum, m.a. börnum úr
Njarðvík en fyrstu árin var þessi skóli
líka fyrir Njarðvíkinga uns þeir komu
sér upp eigin skóla rúmum áratug
síðar.
Einnig var frá upphafi vísir að unglingaskóla (fyrir fermd börn) og handavinnukennsla fyrir stálpaðar stúlkur í
skólahúsinu.
Fyrsta veturinn voru 30 börn í
skólanum, þar af átta fermdir unglingar, og bjuggu tíu af börnunum í
skólahúsinu. Í húsinu, sem var 56 m2
að grunnfleti, hæð og ris, var einnig
íbúð fyrir kennarann svo það hefur
verið búið þröngt. Kannski hefur það
komið sér vel því timburhús á þessum
tíma voru mjög köld.
Byggt var við skólahúsið 1886 og
það stækkað í 90 m2. Síðan var það
endurbyggt árið 1907 á sama grunni
og er myndin af því húsi þegar það var
komið til ára sinna.
Í þessum þáttum er víða byggt á
bók Guðmundar Björgvins Jónssonar:
Mannlíf og mannvirki í Vatnsleysustrandarhreppi, (útg.1987) einkum bls.
173 – 179.

Hafliði Breki Waldorf hélt ræðu
fyrir hönd útskriftarnema
Háskólabrúar.

STARFSMAÐUR ÓSKAST
ÓJS verkfræðistofa í Reykjanesbæ leitar að duglegum starfsmanni til framtíðarstarfa í spennandi
verkefnum, um er að ræða stöðu verkfræðings/
tæknifræðings á véla- eða mannvirkjasviði.

Miklar framfarir í kennsluháttum
Háskólabrú hefur boðið upp á aðfaranám til háskóla frá árinu 2007
og hafa á þeim tíma átt sér stað
miklar framfarir í kennsluháttum
samhliða breyttum þörfum og
kröfum nemenda. Nú geta nemendur
því valið að sækja Háskólabrú í staðnámi eða fjarnámi, bæði með og án
vinnu. Boðið er upp á Háskólabrú
í samstarfi við Háskóla Íslands og
gildir námið til inntöku í allar deildir
háskólans.

fótaaðgerðafræðináms hjá Keili og
hlaut hún gjafir frá heildsölunum
Áræði og EM heildverslun. Allir útskriftarnemendur úr fótaaðgerðafræði fengu rós frá félagi íslenskra
fótaaðgerðafræðinga. Sigrún Áslaug
Guðmundsdóttir hélt ræðu fyrir
hönd útskriftarnema Heilsuakademíunnar.
Keilir bauð í fyrsta skipti upp á
nám í fótaaðgerðafræði vorið 2017
og hafa síðan þá samtals 40 fótaaðgerðafræðingar útskrifast. Nám í
fótaaðgerðafræði er viðurkennt
starfsnám á þriðja hæfniþrepi samkvæmt reglum mennta- og menningarmálaráðuneytis. Fótaaðgerðafræðingur er lögverndað starfsheiti
og veitir Embætti landlæknis útskrifuðum nemendum starfsleyfi.
Fótaaðgerðafræðingar meta
ástand fóta, greina og meðhöndla
þau fótamein sem ekki krefjast
sérhæfðari læknisfræðilegrar meðferðar. Námið býður upp á góða
atvinnumöguleika um allt land og
hafa útskrifaðir nemendur gjarnan
hafið störf á fótaaðgerðastofum eða
stofnað sínar eigin stofur.

FJÖLÞÆTT STARF
Á 56 FERMETRUM

Sigrún Áslaug Guðmundsdóttir hélt
ræðu fyrir hönd útskriftarnema
Heilsuakademíunnar.

Menntunar- og hæfniskröfur
■ Háskólamenntun í véla- eða byggingaverkfræði
eða -tæknifræði.
■ Starfsreynsla í véla- eða mannvirkjahönnun
kostur en ekki skilyrði.
■ Þekking á Inventor, SolidWorks, Revit
eða sambærilegum hugbúnaði.
■ Reynsla af notkun hönnunarforrita.
■ Iðnréttindi eru kostur.
■ Frumkvæði og sjálfstæð vinnubrögð.
Umsókn, með upplýsingum um menntun og starfsreynslu,
skal berast til ojs@ojs.is eigi síðar en 30. janúar 2022.
Nánari upplýsingar veitir Óli Jón Sigurðsson oli@ojs.is.
Farið er með allar umsóknir sem trúnaðarmál.

UMARSTÖRF→KEF
R JOBS→KEFLAVÍK→
CA LETNIA→KEFLAV
VÍK→SUMARSTÖRF→
EFLAVÍK→SUMMER
A→KEFLAVÍK→PRAC
AVÍK→SUMARSTÖRF
Sumarstörf á Keflavíkurflugvelli 2022
Við leitum að öflugum einstaklingum í fjölbreytt
og skemmtileg störf við þjónustu flugfarþega og afgreiðslu
flugvéla á Keflavíkurflugvelli. Við leggjum mikla áherslu
á þjónustulund og að starfsmenn okkar hafi ástríðu fyrir því
að veita viðskiptavinum okkar ánægjulega upplifun.
Umsækjendur þurfa í sumum tilfellum að vera tilbúnir til þess
að sækja undirbúningsnámskeið og standast hæfnipróf áður
en til ráðningar kemur.
Unnið er á vöktum. Ráðningartími getur verið frá mars/apríl
og fram í október/nóvember 2022.
Umsóknir óskast fylltar út á heimasíðu okkar
www.icelandair.is/umsokn eigi síðar en 5. febrúar 2022.

Umsóknir → www.icelandair.is/umsokn

Aircraft services – ramp

Þrif og öryggisleit um borð

Lágmarksaldur 19 ár.

Lágmarksaldur 18 ár.

Ábyrgðarsvið: hleðsla og
afhleðsla á töskum og frakt.
Almenn ökuréttindi og enskukunnátta skilyrði. Vinnuvélaréttindi æskileg.

Ábyrgðarsvið: ræsting
og öryggisleit um borð og
lagerstörf. Almenn ökuréttindi
og enskukunnátta skilyrði.

Flugeldhús – framleiðsla

Fraktmiðstöð

Lágmarksaldur 18 ár.

Lágmarksaldur 19 ár.

Ábyrgðarsvið: framleiðsla
og pökkun á matvælum ásamt
öðrum störfum sem tilheyra
matvælaframleiðslu. Íslenskuog/eða enskukunnátta.

Ábyrgðarsvið: vörumóttaka
í inn- og útflutningi. Tölvukunnátta, enskukunnátta og
almenn ökuréttindi eru skilyrði.
Vinnuvélaréttindi æskileg.

Flugeldhús – lager

Flugeldhús – catering

Lágmarksaldur 20 ár.

Lágmarksaldur 19 ár.

Ábyrgðarsvið: vörumóttaka
og afgreiðsla á vörum af lager.
Góð íslensku- og/eða enskukunnátta. Almenn ökuréttindi
skilyrði, vinnuvélaréttindi
æskileg.

Ábyrgðarsvið: útkeyrsla
og önnur tengd þjónusta sem
fer um borð í flugvélar. Almenn
ökuréttindi skilyrði og vinnuvélaréttindi æskileg. Góð íslenskuog enskukunnátta.

Umsóknarfrestur: 5. febrúar 2022

LAVÍK→SUMARSTÖ
→SUMMER JOBS→K
VÍK→PRACA LETNIA
→KEFLAVÍK→SUMAR
JOBS→KEFLAVÍK→S
CA LETNIA→KEFLAV
F→KEFLAVÍK→SUMA
Icelandair summer job vacancies — Keflavík Airport
We are looking to hire people for diverse and interesting
jobs, serving our passengers and aircraft at Keflavik Airport.
Great customer service is extremely important to us, and we
are looking for people who are passionate about contributing
to an enjoyable travel experience.
Applicants might need to attend a preparatory course and
pass a test before signing on.
Work is in shifts. The employment period could be from
March/April to October/ November 2022.
All applicants must speak good English.
Applications are submitted electronically on the Icelandair
website: www.icelandair.is/umsokn

Applications → www.icelandair.is/umsokn

Age requirement 19.

Aircraft cleaning and security
search

Responsibilities: Loading and
unloading baggage and cargo
of aircraft. Driving license
is required and equipment
license is preferable.

Responsibilities: Cleaning and
performing security checks
on board aircraft. Stock work.
Driving license is required.

Flight kitchen – production

Flight kitchen – catering

Age requirement 18.

Age requirement 19.

Responsibilities: Production
and packaging of food
products, with other jobs
in the flight kitchen.

Responsibilities: Transportation
of food trollies to and from aircraft and other related services
carried out on board aircraft.
Driving license is required and
equipment license is preferable.

Flight kitchen – stock

Cargo warehouse

Age requirement 20.

Age requirement 19.

Responsibilities: Receival
of goods, handling of stock
items, and stacking merchandise on racks. Driving license
is required, and equipment
license is preferable.

Responsibilities: Quick and
routine movement of incoming
and outgoing cargo and freight
merchandise. Driving license
is required and equipment
license is preferable.

Aircraft services – ramp

Apply by February 5, 2022

Age requirement 18.
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GÆÐIN ALVEG
UPP Á TÍU

Jón, Halldór og Óskar
með harðfiskinn
góða frá Stafnesi. Til
hægri má sjá nývölsuð
þurrkuð ýsuflökin.

– segja sjómennirnir af Adda Afa GK

„Þetta er bara eins og nautakjöt beint frá býli, þetta er bara fiskur
beint í poka,“ segir Óskar Haraldsson, skipstjórinn á Adda Afa GK,
sem var að pakka Stafnes harðfiski ásamt skipsfélaga sínum,Jóni
Jóhannssyni. Þeir vinna harðfisk í samvinnu við Halldór Ármannsson
sem á bátinn Guðrúnu Petrínu GK.
„Það er gaman af þessu og fínt fyrir
okkur að vinna í þessu á milli þess
sem við erum að róa til fiskjar,“ segir
Óskar.
Menn tala um gæðin á þessum
harðfiski ykkar.
„Já, við getum sagt að þau séu alveg
upp á tíu,“ segir Jón. „Við kælum hráefnið vel og fylgjum því alla leið úr
sjó og hingað inn í hús þar sem það
er verkað eftir bestu gæðastöðlum
alla leið í poka,“
Er ekki ágætt í upphafi nýs árs að
vekja athygli á hollu snakki?
„Það er fínt í hófi að borða þetta á
kvöldin. Ég veit ekki hvað meðalmaður getur borðað mikið af þessu
en þú færð ekki mikið hollari vöru,“

segir Jón og Óskar bætir við: „Þetta
er skárra en karföfluflögur,“ og hlær.
Og talandi um harðfisk, þá borða
margir hann með íslensku smjöri og
notað mikið af því. Jón er á því að
það eigi að hafa harðfisk og smjör til
helminga.

Óskar og Jón valsa ýsuna fyrir pökkun. Að ofan má sjá umbúðir
Stafnes harðfisks með ýsu og þorski. VF-myndir: Páll Ketilsson

ÚTBOÐ
STAPAVELLIR 16-28
260 REYKJANESBÆ
Brynja - Hússjóður Öryrkjabandalagsins óskar eftir
tilboðum í að byggja og fullgera sjö íbúða raðhús á
einni hæð samkvæmt teikningum að Stapavöllum
16-28, Reykjanesbæ. Um er að ræða 72 m2 til 93 m2
íbúðir, samtals um 535 m2.
• Húsinu skal skila fullgerðu ásamt
lóð þann 1. júní 2023.
• Skilatími tilboða er 8.2.2021 kl. 11:00.
Frekari upplýsingar um útboð og útboðsgögn skal
senda á gusti@tov.is
Brynja – Hússjóður ÖBÍ er sjálfseignarstofnun sem hefur þann
tilgang að eiga og reka íbúðarhúsnæði fyrir öryrkja sem leitast er
við að leigja gegn eins hóflegu gjaldi og kostur er. Sjóðurinn á og
rekur um 830 íbúðir um land allt.

Smáýsan verður að
úrvals hollustusnakki

Eitt allra hollasta snakkið á markaðnum í dag er harðfiskur. Suður í Sandgerði er framleiddur harðfiskur undir vörumerkinu „Stafnes harðfiskur“ og er sagður einn sá besti á markaðnum í dag. Það
eru smábátasjómennirnir Halldór Ármannsson, Jón Jóhannsson og Óskar Haraldsson sem standa að
harðfiskframleiðslunni meðfram því að róa til fiskjar.
Rætt er við þá félaga í Suðurnesjamagasíni Víkurfrétta í þessari viku
en þátturinn er á dagskrá Hringbautar og vf.is á fimmtudagskvöld
klukkan 19:30.
Í Suðurnesjamagasíni höfum við
hjá Víkurfréttum óskað eftir ábendingum frá áhorfendum um áhugavert efni í þáttinn og áhorfendur
hafa einmitt hvatt okkur til að kíkja
í harðfiskvinnslu í Sandgerði og fá
leyndarmálið á bak við það sem
áhorfendur segja vera besta harðfisk á Íslandi. Þar eru þremenningar
sem sækja fisk á miðin á tveimur
bátum og vinna svo hluta hans í úrvals harðfisk
Halldór Ármannsson segir í viðtali
við Víkurfréttir harðfiskvinnsluna
vera hálfgerð geimvísindi. Tryggja
þurfi 100% gæði hráefnis alla leið
frá því fiskurinn kemur úr sjó og þar
til honum hefur verið pakkað sem
harðfiski í neytendapakkningar.
Kæling skiptir gríðar miklu máli.
Þegar fiskurinn er svo kominn í
þurrkklefann er það rakastigið sem
er mikilvægast. Þurrkunin er flókin.
Þar eru tölvustýringar mikilvægar og
rakastig utandyra getur haft áhrif á
þurrkunina. Þannig gera miklar rigningar þurrkun á harðfiski erfiðari,
svo eitthvað sé sagt. Síðasta sumar
hér á suðvesturhorninu var t.d. ekki
hliðhollt þeim sem stóðu í þurrkun
á fiski.
Stafnes harðfiskur er eingöngu
seldur í gegnum netið á stafnes.
is. Það er þó ein undantekning þar
sem verslunin Kostur í Njarðvík er
eina verslunin sem býður vöruna
til sölu. Stafnes Harðfiskur er ekki
bara góður, hann er líka í fallegum
umbúðum. Ekki þarf að nota skæri
til að opna pokann. Til að tryggja
ferskleika vörunnar þá eru pokarnir
einnig með þægilegum loka, eða Ziplock.
Hvert er leyndarmálið á bak við
góðan harðfisk?
„Ég segi að leyndarmálið sé hráefnið.
Það þarf að hugsa um fiskinn alveg
frá því hann er tekinn af línunni,
blóðga og koma fiskinum sem fyrst
í kælingu. Það er lykilatriði að hráefnið sé gott.“
Mörgum þykir harðfiskur vera dýr
vara. Hver er ástæðan fyrir því?
„Það ræðst af því sem kemur út úr
því sem er verið að verka. Ef þú ert
með eitt tonn af bolfiski upp úr sjó
þá færðu 60 til 70 kíló af harðfiski úr

við önnum ekki eftirspurn eftir harðfiski og við erum í vandræðum að fá
leigðan kvóta til að geta veitt. Þar af
leiðandi komumst við lítið á sjó og
getum lítið framleitt.“
Eru margir trillukarlar að verka
harðfisk?
„Já, ég veit um nokkra. Á Borgarfirði
eystri veit ég um framleiðanda, sem
og á Breiðdalsvík. Þá er Stjörnufiskur í Grindavík með fisk frá smábátasjómönnum. Svo eru til stærri
vinnslur sem eru að fá hráefni frá
mörkuðum. Það er hins vegar ekki
auðvelt að fá hráefni í harðfisk í dag.
Fiskurinn er dýr í innkaupum.“
því þegar upp er staðið sem er 6–7%
nýting.“
Við höfum heyrt að þið séuð að
bjóða einn besta harðfiskinn á
landinu en hvert er kílóverðið hjá
ykkur?
„Í dag er það ellefu til tólf þúsund
krónur. Bændurnir eru að selja beint
frá býli en við seljum beint frá bát.
Við veiðum fiskinn sjálfir, verkum
hann alla leið og skilum vörunni frá
okkur í neytendapakkningum.“
Það er handavinna á bak við þetta
hjá ykkur?
„Já. Við erum trillukarlar, eða smábátakarlar, og ekki að róa marga
róðra í mánuði og vantaði einhverja
hliðarafurð til að hafa eitthvað að
gera með útgerðinni. Þetta hentar
mjög vel með þegar við erum ekki
að róa nema einn til tvo róðra í viku.
Það er fínt að dunda við að flaka og
græja fiskinn eftir pöntunum.“
Hvaða stærð af fiski er mest notuð
í harðfiskinn?
„Við erum að nota smæstu ýsuna
sem við erum að fá. Við erum að
nota ýsu sem er 800 til 900 grömm
og upp í 1.200 til 1.400 grömm.
Annar fiskur hjá okkur fer á markaðinn. Þetta er að nýtast vel hjá
okkur svona.“
Þú ert með bát og félagar þínir
með annan. Eruð þið að nýta fisk
af báðum þessum bátum í harðfiskgerðina?
„Já, við erum að nýta alla smáýsuna
af okkur báðum. Við höfum hins
vegar lítið verið að róa undanfarið
út af veðrum og svo eru það kvótamálin. Það er erfitt að fá leigðan fisk.
Þetta er því lúxusvandamál í dag að

En þetta er holl vara, hollt snakk.
„Já, þetta er mjög holl vara og þú
færð ekki hreinna prótein úr fiski og
við harðfiskframleiðsluna ertu búinn
að þurrka allan vökva úr fiskinum
og bara kominn í 5 til 7% af því sem
upphaflega hráefnið var. Svo erum
við líka að nota salt frá Lífsalti þar
sem er miklu minna natríum. Það
er 60% natríum í því, sem er mikið
minna en í venjulegu salti og því
góð vara fyrir fólk sem er með háan
blóðþrýsting. Eigum við ekki bara að
flokka þetta undir hollustuvöru?“
Þetta er allt línufiskur sem þið eruð
að nota og hráefnið verður ekki
mikið betra?
„Þú færð ekki betra hráefni en það
sem við erum að veiða, bæði handfærafisk og þennan fisk af línunni.
Þetta er ekki mjög löng lína sem
við erum með þannig að við erum
ekki lengi að draga hana. Menn eru
komnir í land sex til átta tímum eftir
að þeir fara í róður – og handfærafiskurinn er besta hráefni sem þú
getur fengið.“
Nú varst þú í forsvari fyrir Landsamband smábátaeigenda í nokkur
ár. Hvernig upplifir þú stöðuna hjá
trillukörlum í dag?
„Ég held að hún sé búin að þrengjast
undanfarin ár. Það er alltaf að verða
erfiðara að fá leigðan kvóta. Stórútgerðin er mikið að kaupa upp þessa
minni báta og kvótann. Þeir eru
orðnir það stórir og öflugir stærstu
bátarnir í smábátakerfinu þannig
að staðan er orðin mjög þröng fyrir
smábátasjómenn í dag. Það er eiginlega bara stórútgerðin sem er með
þessar heimildir á höndunum í dag.“
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Halldór Lárusson,
skólastjóri
Tónlistarskóla
Sandgerðis, segir
mikla ásókn í
tónlistarnám í
Suðurnesjabæ
Páll Ketilsson
pket@vf.is

Tónlist er lífsgæðaaukandi
„Þetta er mjög lifandi og skólastjórastarfið er miklu skemmtilegra en ég gerði ráð fyrir.
Tónlist er náttúrlega lífsgæðaaukandi og sýnir sig kannski best þegar elsti nemandinn er 85 ára,“
segir Halldór Lárusson, skólastjóri Tónlistarskóla Sandgerðis.
Halldór kom til Sandgerðis 2007
og með skólastjórastarfinu kennir
hann nemendum að berja trommur
en fyrir hann sjálfan var trommusett ekki í boði í tónlistarskólanum
þegar hann hóf tónlistarnám ungur
að árum en þegar Halldór var ellefu
ára segist hann hafa ákveðið að
verða tónlistarmaður. „Það var
ekki trommusett í skólanum þegar
ég byrjaði en ég lærði klassískan
trommuslátt til að byrja með og líka
á píanó,“ segir Halldór en fimmtán
ára var hann byrjaður að spila á
sveitaböllum með hljómsveitum.
Ásóknin í tónlistarnám í tvo tónlistarskóla í Suðurnesjabæ er svo
mikil að ekki er hægt að anna allri
eftirspurn. Píanó- og gítarleikur eru
efst á blaði en svo er flest annað í
boði. Að undanförnu hefur ásókn
aukist í söngnám og trommuleik og
þegar Víkurfréttir heimsóttu Halldór
heim í skólann var hann við trommukennslu. Nemandinn þar, maður á
miðjum aldri, segir að Halldór hafi
selt sér þessa hugmynd, að fara í

nám í trommuleik í heita pottinum
í Sandgerði. „Þegar ég hitti fólk og
tónlist kemur upp í umræðunni fæ
ég oft að heyra hjá því að það hefði
nú viljað læra á hljóðfæri og fær þá
oftast spurningu til baka frá mér af
hverju það skelli sér ekki og sæki
um í tónlistarskóla – og fæ þá spurninguna: „Get ég það?“ Ég svara auðvitað á móti að það sé jú möguleiki
á því. Tónlistarskólar séu ekki bara
fyrir grunnskólanemendur.“

Annar ekki eftirspurn
Í Tónlistarskóla Sandgerðis fá 177
nemendur tónlistarkennslu frá unga
aldri upp í eldri borgara. „Þetta eru
nemendur í hljóðfæranámi og svo
er hluti af þessu hljófæraval í samvinnu við grunnskólann, forskóla og
skólakór Sandgerðis,“ segir Halldór
en við spyrjum skólastjórann hvort
tónlist sé fyrir alla.
„Það er einhver galdur við tónlist sem ég get ekki alveg útskýrt.
Ég vissi til dæmis alveg hvað ég

vildi verða þegar ég yrði stór, aðeins ellefu ára, og það hefur gengið
eftir. Það kom aldrei neitt annað til
greina. Tónlist sameinar menningarheima, fólk af öllum trúarbrögðum
og lífsskoðunum. Þetta er eitthvað
tungumál, mjög hollt. Ungmenni læra
sjálfsaga og það er vitað að tónlistarnám styður við margs konar nám
eins og stærðfræði og lestur og félagsfærni. Í svona tilfellum eins og
með Guðmund okkar, 85 ára nemanda, er þetta svo lífsgæðaaukandi.
Hann lifir fyrir þessa tíma í tónlistarskólanum. Almennt líður fólki betur
og því ættum við að hvetja eldra fólk
til að drífa sig meira í tónlist. Þetta er
án efa þjóðhagslega hagkvæmt þegar
eitthvað bætir líf þitt svona mikið,
ekki síst á efri árum, minni veikindi
og hefur góð áhrif á alla.“

Á trommunum með
Sandgerðingum
Halldór hefur alla tíð spilað mikið
og með alls kyns grúppum í gegnum

Guðmundur Ákason er 85 ára flautunemandi og hann er elsti nemandi skólans.
Hér er hann með kennurum sínum, Vilborgu og Sigurgeiri.

tíðina og nú undanfarið hefur hann
verið mikið í upptökum, til dæmis
með góðum Sandgerðingum. „Ég var
til dæmis að taka upp með Klassart
systkinunum úr Sandgerði, þeim
Smára og Fríðu Dís Guðmundsbörnum. Þá hef ég verið að vinna
með Sandgerðingnum Ólafi Þór
Ólafssyni og félaga hans Þorgils
Björgvinssyni en við höfum líka verið
saman í „opnu sviði“ í Grindavík. Þá
hef ég líka unnið í upptökum fyrir hollenska hljómsveit að undanförnu. Þá
geri ég mitt hér heima og sendi hljóðskrár til þeirra úti.“

Jákvætt viðhorf
Það er við hæfi að spyrja Halldór,
sem kom úr Reykjavík til Suðurnesja
fyrir fimmtán árum síðan, hvernig
honum finnist tónlistarlíf á Suðurnesjum.
„Það hafa langflestir heyrt um bítlabæinn og um vinsælar hljómsveitir
frá Keflavík í gamla daga og tónlistarlíf er mjög sterkt á Suðurnesjum
en það sem mér fannst mjög áhugavert var að upplifa strax jákvætt
viðhorf sveitarfélaga til tónlistar
og tónlistarkennslu,“ segir Halldór
Lárusson.

„Tónlist sameinar
menningarheima,
fólk af öllum
trúarbrögðum
og lífsskoðunum.
Þetta er eitthvað
tungumál, mjög
hollt. Ungmenni
læra sjálfsaga
og það er vitað
að tónlistarnám
styður við margs
konar nám eins og
stærðfræði og lestur
og félagsfærni“

Skólastjórinn við trommusettið að kenna Arnari Helgasyni en þeir félagar hittust í heita
pottinum þar sem skólastjórinn seldi honum hugmyndina að koma í nám.
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Einstakt tækifæri

Val á framboðslista
Sjálfstæðisflokksins

Eiður Ævarsson.
Frambjóðandi í 4. sæti í prófkjöri Sjálfstæðisflokksins Reykjanesbæ.
eiduraevarss.is
Reykjanesbær hefur mikla möguleika þegar kemur að atvinnutækifærum hér á svæðinu. Það má
eiginlega segja að smjör drjúpi hér
af hverju strái þegar horft er til tækifæra í atvinnulífinu. Verslun og þjónusta ásamt ferðaþjónustu er undirstaða atvinnulífsins í Reykjanesbæ
og við getum byggt á þeim trausta
grunni í sókn okkar til fjölbreyttara
atvinnulífs.
Reykjanesbær býr svo vel að hér
er öll sú besta aðstaða og húsnæði
fyrir frumkvöðla, hugvits og nýsköpun hvers konar. Ég vil að lögð
verði fram trúverðug áætlun um
hvernig við ætlum að byggja upp
atvinnu hér í bænum, áætlunin á að
vera með tímasettum markmiðum
og þeirri áætlun verði fylgt fast eftir.
Dæmi um slíka áætlun sem gekk
vel upp var hvernig Kadeco seldi
þær byggingar sem varnarliðið skildi
eftir sig.

Svæði fyrir erlenda aðila.
Nú er Kadeco komið með nýja
áætlun og framtíðarsýn sem vert
er að skoða. Framtíðarsýn um nýtt
skipulag og uppbyggingu á Ásbrúar
svæðinu en það er góður grunnur
fyrir áframhaldandi verðmætasköpun og fjölgun vel borgandi starfa
í nágrenni flugvallarins. Einnig er
Isavia er með stórhuga markmið á
Keflavíkurflugvelli og þær alþjóðlegu
tengingar sem honum fylgja. Þarna
er svæði sem gæti verið eftirsótt
fyrir erlenda aðila til að byggja upp
sína starfsemi.
Staðsetning
Nálægð við alþjóðaflugvöll og stórskipahöfn er einstök staðsetning og
með því að hlúa betur að nýsköpun
opnast ný tækifæri og fjöldi verðmætra
starfa verða til. Þess vegna verðum
við að styðja við uppbyggingu innviða
fyrir slíka starfsemi á svæðinu og skoða

mætti samstarf einkaaðila og opinberra aðila í því sambandi.
Nýsköpun
Nú eru komnar fram skemmtilegar
hugmyndir með nýtingu á álvershúsinu í Helguvík og verður spennandi að sjá hvort það geti nýst sem
eins konar nýsköpunarmiðstöð hér í
Reykjanesbæ. Þar er verið að hugsa
um að vinna nýsköpun frá hugmynd
og yfir á framkvæmdastig með einstakri aðstöðu í frábæru húsnæði.
Einstakt tækifæri
Í þessum hugmyndum felst sú staðreynd að hér drjúpi smjör af hverju
strái. Reykjanesbær hefur því einstakt tækifæri á að byggja upp
þjónustu í kring um atvinnulíf sem
gæti byggt á frumkvöðlastarfsemi,
nýsköpun og ferðaþjónustu.
Látum þetta tækifæri ekki framhjá
okkur fara.

Fyrstu ár barnanna
og góður kaffibolli
Gígja Sigríður Guðjónsdóttir,
uppeldisfræðingur, flugfreyja og matarbloggari.
Ég hef nú búið í Reykjanesbæ í um
einn áratug og er ekki á leiðinni neitt
annað. Það er gott að búa í Reykjanesbæ en gæti auðvitað verið betra.
Reykjanesbær er ört stækkandi
samfélag og þjónustan þarf að halda
í við stækkunina. Nú styttist í bæjarstjórnarkosningar og þá fer maður
að velta fyrir sér hvað skipti mann
mestu máli og hvað betur mætti fara.
Ég eignaðist mitt fyrsta barn í
febrúar 2018. Þegar barn kemur við
sögu, fer maður að spá í hluti sem
maður spáði ekki jafn mikið í áður.
Auðvitað vill maður allt það besta
fyrir börnin sín og hugsanir koma
eins og hvar vil ég ala barnið mitt
upp, í hvaða leikskóla og skóla fer
barnið?

Það vita það kannski ekki allir en
flestir leikskólar hér í bænum taka
ekki börn inn nema þau hafi náð
tveggja ára aldri, með einstaka undartekningum. Það segir okkur það
að börn fædd snemma á árinu eru
kannski heima fyrstu tvö og hálfa
árið ef þau fá ekki pláss hjá dagforeldri. Það er nefnilega alls ekki sjálfgefið að fá pláss hjá dagforeldrum í
dag og þú þarft helst að hringja og
setja þig á margra blaðsíðna biðlista
um leið og það er pissað á prikið.
Þessu þarf að breyta.
Eftir að barn kemur í heiminn er
ekki óalgengt að spítalaheimsóknir
séu margar fyrstu mánuðina og árin.
Ég þekki það vel sjálf með tvö lítil
kríli með ofnæmi, exem, síendur-

teknar eyrnabólgur. Hvað ætli ég
hafi þurft að keyra oft til Reykjavíkur í klukkutíma með grátandi
barn í aftursætinu til að geta talað
við barnalækni, háls-, nef og eyrnalækni eða ofnæmislækni?
Þessu þarf að breyta.
Ég vil að hér í Reykjanesbæ eigi að
vera hægt að tryggja öllum börnum
dagvistun að loknu fæðingarorlofi og
að hér sé að sjálfsögðu barnalæknir
á vakt, alla daga.
Svo vil ég í lokin líka nefna það
að það væri auðvitað frábært að
fá hollari skyndibitastaði og gott
kaffihús í bæinn, að ekki sé minnst
á eins og eina glæsilega mathöll eins
og til dæmis hefur verið reist á Selfossi – en tölum um það næst.

JÖFNUNARSTYRKUR TIL NÁMS
Umsóknarfrestur á vorönn 2022 er til 15. febrúar n.k.
Nemendur á framhaldsskólastigi sem ekki njóta lána hjá Menntasjóði námsmanna 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

Andri Örn Víðisson,
formaður fulltrúaráðs sjálfstæðisfélaganna
í Reykjanesbæ.
Þann 20. janúar mun fulltrúaráð
sjálfstæðisfélaganna í Reykjanesbæ
koma saman til að taka ákvörðun
um hvaða leið verður viðhöfð
við val á framboðslista flokksins
til sveitarstjórnarkosninga í vor.
Stjórn fulltrúaráðsins mun leggja
til að efnt verði til prófkjörs enda
rík hefð fyrir því innan Sjálfstæðisflokksins. Flokkurinn er breiðfylking fólks með fjölbreytta hæfni
og reynslu og það er mikilvægt að
það fái tækifæri til að gefa kost á
sér; alveg eins og það er mikilvægt
fyrir sjálfstæðismenn að fá tækifæri til að velja frambjóðendur
flokksins með beinum hætti.
Það liggur fyrir að það verði
umtalsverðar breytingar á bæjarstjórn Reykjanesbæjar í vor. Oddvitar tveggja framboða eru komnir
á þing og dæmi er um að framboðslistar sem buðu fram síðast munu
hverfa af sviðinu. Það eru því mikil
tækifæri fyrir öfluga einstaklinga

með hugsjónir til að taka þátt í að
móta samfélagið sitt með því að
taka þátt í sveitarstjórnarmálum
og þá sérstaklega í gegnum starf
Sjálfstæðisflokksins. Því hvet ég
allt sjálfstæðisfólk til að taka þátt
í kraftmiklu starfi flokksins og
alveg sérstaklega ef efnt verður til
prófkjörs. Þá er mikilvægt að sem
flestir taki þátt í slíkri lýðræðisveislu til að ná fram besta mögulega framboðslista.
Í prófkjöri yrði kosið að minnsta
kosti um jafn mörg sæti og flokkurinn á fulltrúa í bæjarstjórn og í
mesta lagi tvöfalt fleiri. Það er að
segja, að minnsta kosti þrjú og
mest sex efstu sætin. Það mun
kjörnefnd ákveða ákveða ásamt
nánari útfærslu og auglýsa eftir
framboðum. Almennar upplýsingar
um þessi mál og skipulagsreglur
flokksins er hægt að nálgast inn
á heimasíðu Sjálfstæðisflokksins,
xd.is.

Heilsueflandi samfélag
vellíðan fyrir alla
Anna Sigríður Jóhannesdóttir,
BA sálfræði og MBA, bæjarfulltrúi Sjálfstæðisflokksins í Reykjanesbæ, aðalmaður í lýðheilsuráði.
Reykjanesbær er heilsueflandi
samfélag eins og öll sveitarfélögin
á Suðurnesjum, við gætum kallað
svæðið Heilsueflandi Suðurnes.
Meginmarkmið Heilsueflandi samfélags er að styðja samfélög í að
skapa umhverfi og aðstæður sem
stuðla að heilbrigðum lífsháttum og
vellíðan allra íbúa.
Lýðheilsuráð í Reykjanesbæ lagði
fram lýðheilsustefnu árið 2021 og
áhersla er lögð á andlega, líkamlega
og félagslega heilsu. Aðgerðaáætlun
er klár fyrir stefnuna og þema og
áhersla árið 2022 verður næring.
Í vikunni mun lýðheilsuráð bjóða
íbúum Reykjanesbæjar upp á rafræna fræðslu með Geir Gunnari
Markússyni, næringarfræðingi, um
hollan lífsstíl, mátt matarins og
ávinninginn af því að lifa heilsusamlegra lífi. Heilsan er okkar dýrmætasta eignin og hún gleymist oft
í amstri dagsins og nútímamanninum. Fjallað verður um leiðir að
sykurlitlum lífsstíl, hvort við þurfum
fæðubótarefni og hvernig á að versla
hollara í matinn. Sannkölluð heilsufræðsla fyrir alla íbúa sem vilja efla

heilsulæsi. Fræðslan, eða upptakan,
verður opin í nokkra daga og er að
finna á heimasíðum Reykjanesbæjar,
rnb.is, og Facebook-síðu Reykjanesbæjar.
Allir grunnskólarnir eru heilsueflandi skólar og flestallir leikskólarnir á svæðinu. Mjög margt jákvætt
hefur verið að gerast í heilsueflingu
í skólunum á síðustu árum en við
getum alltaf gert betur og þurfum
fleiri til að taka þátt í heilsueflingu
allra barna. Í Reykjanesbæ er boðið
upp á mjög fjölbreyttar íþróttagreinar fyrir börn og einnig eru tómstundir vinsælar. Suðurnesin eru
með heimasíðu þar sem allir ættu að
finna eitthvað við sitt hæfi en hægt
er að skoða úrvalið af íþróttum og
tómstundum í öllum sveitarfélögum
á slóðinni https://www.fristundir.is/
Frístundavefurinn hefur að geyma
upplýsingar um frístundastarf fyrir
alla aldurshópa og hægt er að skoða
framboð eftir aldri og eftir staðsetningu. Á vefnum má einnig finna
hugmyndir af skemmtilegum stöðum
fyrir útivist og samveru.

Skilaboð frá heilsugæslu HSS
Ágætu Suðurnesjabúar,
við á heilsugæslunni höfum fengið
töluverða gagnrýni undanfarna
daga vegna aðstöðu og skipulags
í Covid-sýnatöku á Iðavöllum 12a.
Við erum að fara í gegnum
óvenjulega tíma þar sem verkefnin eru stór sem okkur eru falin
og virðist ekkert lát á. Við reynum
þó að gera þetta eins vel og okkur
er unnt án þess að þurfa að skerða
þjónustu á heilsugæslustöðinni á
meðan.
Fjöldi þeirra sem fá strikamerki í
sýnatöku á hverjum fimmtán mínútum ræðst af því sem húsnæðið
og aðkoma þola.
Allir sem fá strikamerki í einkennasýnatöku fá nákvæma tímasetningu í sýnatökuna. Skipulagið
hjá okkur miðast við þær tímasetningar. Þegar fáir mæta í uppgefinn
tíma fer skipulagið úr skorðum og
langar raðir myndast.
Þeir sem koma í sýnatöku eftir
sóttkví eða smitgát fá ekki ákveðna

tímasetningu en geta mætt á opnunartíma. Skipulagið hefur andrými fyrir þá, ef aðrir mæta á þeim
tímum sem þeim var úthlutað.
Opið er til kl. 11:30 á virkum
dögum. Ef þeir sem eru að koma í
sýnatöku eftir sóttkví eða smitgát,
koma að sýnatökustað og sjá langar
raðir má skreppa frá og koma aftur
fyrir kl. 11:30.
Mikilvægt er að þeir sem eru
að fara í einkennasýnatöku mæti
á þeim tíma sem skilaboðin segja
til um.
Öll sýni fara í sömu ferð á veirufræðideildina.
Ágætu Suðurnesjabúar, vinsamlega hjálpið okkur að láta þetta
ganga vel. Starfsfólkið reynir sitt
allra besta í þessum erfiðu aðstæðum.
Við erum öll í þessu saman.
Með vinsemd og virðingu,
heilsugæsla HSS.
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Verksmiðja í sátt við umhverfið Íbúar vilja ekki
þessa verksmiðju
Skúli Thoroddsen.
Höfundur er íbúi í Reykjanesbæ.

Ímyndum okkur framlag Reykjanesbæjar að vistvænni orku í heiminum væri að framleiða kísilmálm
í Helguvík, sem verði síðan yrði
notaður í sólarrafhlöður sem endast
áratugum saman og skapa vistvænt
rafmagn út í heimi í stað rafmagns
framleitt með kolum og olíu. Mikið
væri það göfugt verkefni. Bæjarstjórn Reykjanesbæjar er á móti því.
Not in my backyard!
Forseti bæjarstjórnar, Guðbrandur
Einarsson, telur að „íbúar Reykjanesbæjar muni aldrei sættast á að
rekstur kísilmálmverksmiðjunnar í
Helguvík fari aftur í gang. Það skal
aldrei verða,“ segir hann og er „vonsvikinn með álit Skipulagsstofnunar“ sem telur að neikvæð áhrif
sem íbúar upplifðu megi rekja til
þess hvernig staðið var að hönnun
og rekstri verksmiðjunnar í upphafi. En Skipulagsstofnun telur – að
því gefnu – að innleiðing endurbóta
verði farsæl, að áhrif efna frá verksmiðjunni á heilsufar íbúa verði
óveruleg, eins og raunin er um sambærilegar verksmiðjur í þröngum
dölum Noregs. Hér togast á tilfinningaleg pólitík og skiljanleg reiði íbúa
sem bæjarstjórn tekur vitaskuld
undir, vegna þess hvernig staðið var
að verki í upphafi annars vegar og
svo ný og fagleg afstaða Skipulagsstofnunar hins vegar.
Með kísilkristöllum er sólargeislum breytt í raforku. Kísilmálmur
er lykilefni til framleiðslu á sólarrafhlöðum, einum af framtíðarstólpum
vistvænnar framleiðslu á rafmagni
úr sólskini. Í Suður-Þýskalandi eru
þök húsa oft þakin sólarrafhlöðum.
Í Sahara rísa nú risavaxin sólarorkuver. Hreinsaður kísilmálmur er
líka lykilefni í nútíma tölvutækni og
rafeindaiðnaði. Kísilmálmverksmiðja

er þannig mikilvæg í þágu grænnar
orku og tækniframfara til framtíðar.
Orkuskortur hrjáir heiminn. Á Íslandi er næg vistvæn orka og hana
þarf að auka um 50% ef við eigum
að klára orkuskiptin hér á land nema
„við barasta hættum að ferðast,
hættum að aka bílum og barasta
spörum rafmagn,“ eins og Landvernd
leggur til. Slíkur málflutningur er
auðvitað fráleitur. Við þurfum meiri
orku. Heimurinn þarf meiri orku.
Kísilver eru orkufrekur iðnaður.
Járnblendiverksmiðja Elkem á
Grundartanga í Hvalfirði hefur verið
starfrækt í fjóra áratugi, án þess að
vera úthrópuð fyrir „kolabrennslu“
eða að eitra fyrir íbúa í Hvalfjarðarsveit eða valda mönnum hæsi. Þar
er framleiddur kísilmálmur, (75%
blandaður með 25% járni), til íblöndunar m.a. í rafmagnsstál fyrir spenna
og rafmótora sem notaðir eru í rafmagnsbíla, hástyrktarstál fyrir vindmyllur, ryðfrítt stál fyrir farartæki
o.fl. Ættum við að vera mótfallin
þessu vegna þess að kol og trjákurl

eru notuð við
efnaferli framle i ð sl u n n a r ?
Meint eitrun í
Hvalfirði hefur
v e r i ð ra n n sökuð og skoðuð. Áhrifin óveruleg
eða engin.
Tvö kísilver hafa verið reist á Íslandi. Annað á Bakka við Húsavík og
hitt hér í Helguvík sem til stendur að
endurbæta og keyra í gang að nýju
en hróp andstöðunnar heyrast inn í
bæjarstjórn. Fólk vill auðvitað ekki
láta eitra fyrir sér og „vilji bæjaryfirvalda stendur til þess að verksmiðjan verði rifin,“ segir Friðjón
Einarsson, formaður bæjarráðs, og
bæjarstjórn virðist fljóta með um
þröngsýna villigötu tilverunnar þar
sem upphrópanir og hræðsla ríkir.
Væri ekki nær að leysa vandann,
vinna með lausninni, vinna hnattrænt, í stað þess „að berjast til síðasta blóðdropa“ gegn endurbótum?
Maður bara spyr sig.

starf

Viltu hjálpa okkur að
vera góður granni?
Við hjá Landsvirkjun leitumst við að eiga sem best samskipti við nágranna
okkar nær og fjær. Því leitum við að verkefnisstjóra í teymi nærsamfélags
og græns reksturs. Við leiðum sameiginlega vegferð fyrirtækisins að
kolefnishlutleysi, grænum rekstri, samfélagslega ábyrgri starfsemi
og virku samstarfi og samtali í nærsamfélögum.

Helstu verkefni:
– Undirbúningur og framkvæmd samfélagsverkefna
– Gerð og eftirfylgni samskiptaáætlana
– Samskipti við hagsmunaaðila í nærsamfélagi aflstöðva
– Miðlun verkefna og árangurs
– Styðja við þróun, innleiðingu og eftirfylgni græns reksturs
Hæfniskröfur:
– Framhaldsmenntun af háskólastigi sem nýtist í starfi
– Framúrskarandi samskiptaeiginleikar og jákvætt viðhorf
– Þekking og reynsla af samskiptum við mismunandi hópa
– Þekking eða reynsla af umhverfis- og/eða orkumálum er kostur
– Sjálfstæði í vinnubrögðum
– Metnaður til að vera hluti af sterkri liðsheild
Starfsstöð viðkomandi verður á Suðurlandi, í Sogsstöðvum
og Þjórsárstöðvum
Umsóknarfrestur er til og með 27. janúar
Sótt er um starfið hjá Hagvangi
hagvangur.is

Það er nokkuð ljóst að
Arion banki og PCC á
Bakka eru í þreifingum
með það að koma kísilverinu í Helguvík aftur
af stað, við hjá Andstæðingum stóriðju í Helguvík
viljum hvetja bankann
til þess að endurskoða
þ e s sa sa m n i n ga o g
leitast frekar við það að selja verksmiðjuna úr landi, bankinn getur
ekki kastað af sér allri ábyrgð með
sölu á mengandi stóriðju í hendur
aðila sem að hafa þau áform að
ræsa verksmiðjuna aftur.
Það vekur mikla furðu að
bankinn standi í sölu á umhverfisvænum skuldabréfum samhliða
því að gæla við það að koma einu
mesta mengunarslysi Íslandssögunnar aftur í gang. Að sama skapi
standa þeir einnig í auglýsingaherferð um að bankinn sé að taka samfélagslega ábyrgð með minnkun
losunar á mengandi lofttegundum

og beri fyrir sig umhverfisvæna vottun.
Einnig viljum við
benda á, að núverandi
byggingar eru ekki staðsettar í samræmi við
samþykkt deiliskipulag
og þegar byggingar eru
byggðar sem ekki rúmast
innan gildandi deiliskipulags ber eiganda lagalega skyldu til
þess að rífa þær niður.
Það er ríkjandi meirihluti á móti
þessum áformum ásamt bæjarstjórn og það væri ábyrgðarleysi ef
Arion banki ætlar að þvinga þessa
sölu í gegn, í andstöðu við bæði
bæjarstjórn, meirihluta hennar og
minnihluta ásamt íbúum Reykjanesbæjar og Suðurnesjabæjar.
Þá viljum við benda á að nú er
rannsókn í gangi á nýgengi lungnakrabbameins á Suðurnesjum sem
er meira en á öðrum stöðum og því
alveg ljóst að aukin loftmengun á
eftir að bæta á þann vanda.
Reykjanesbær hefur gefið út
lýðheilsustefnu bæjarins og þar
er kveðið á um að íbúar eigi rétt
á því að anda að sér hreinu og
ómenguðu lofti en ef að þessum
áformum verður, um að selja og
ræsa aftur ofna kísilverksmiðjunar,
þá er þessi stefna að engu orðin.
Íbúar vilja ekki þessa verksmiðju
í Helguvík og munu berjast á móti
því með öllum ráðum eins og áður
að hún verði ekki endurræst.
Fyrir hönd stjórnar
og með kveðju!
Ragnhildur L. Guðmundsdóttir

sport
Kjartan Már Kjartansson, bæjarstjóri
í Reykjanesbæ prófaði nýja
golfherminn hjá GS í vikunni.

GOLFSVÍTA

Ennþá stolt
af því að vinna
Skólahreysti

NNAFN:
NA
AFN
FN:

og glæsileg aðstaða

Golfklúbbur Suðurnesja tók í notkun nýja og glæsilega inniæfingaaðstöðu um síðustu helgi. Aðstaðan er í gömlu slökkvistöðinni við
Hringbraut í Reykjanesbæ og leysir af hólmi þá aðstöðu sem golfklúbburinn hefur deilt undanfarin ár með Púttfélagi Suðurnesja í
Íþróttaakademíunni við Sunnubraut.

AALDUR:
LDURR :

KATLA RÚN GARÐARSDÓTTIR 22 ÁRA
TREYJA NÚMER:

STAÐA Á VELLINUM:
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LEIKSTJÓRNANDI

MOTTÓ:

SECOND PLACE IS JUST THE FIRST LOSER
Katla Rún hefur alla tíð leikið með Keflavík og á að baki tvo leiki með A landsliði Íslands auk fjölda
leikja með yngri landsliðum. Katla er mikil keppnismanneskja og valdi körfuna fram yfir fimleika á
sínum tíma, hún er í uppleggi vikunnar í Víkurfréttum.
Hefurðu fasta rútínu á leikdegi?
Ekki beint – en flestir dagar eru
frekar svipaðir. Á leikdögum passa
ég bara að næra mig vel, fæ mér
hafragraut um morguninn og reyni
að loka augunum í stutta stund eftir
vinnu.
Hvenær byrjaðir þú í körfu og af
hverju valdirðu körfubolta?
Ég byrjaði í körfu í kringum fimm
ára aldur, var áður í fimleikum og
valdi svo körfuna fram yfir þar sem
ég var mun betri í körfu en fimleikum. Átti marga vini sem æfðu
körfu þannig það spilaði líka inn í.
Hver er besti körfuboltamaður
allra tíma? Michael Jordan.

landsliðsferðum, erfitt að velja einhverja eina.
Hver eru markmið þín á þessu
tímabili? Markmiðið er að vinna
þann stóra í maí.
Hvert stefnir þú sem íþróttamaður? Stefni á að bæta mig
sem leikmann og vinna titla með
Keflavík.
Hvernig væri fimm manna úrvalslið
þitt skipað með þér?
Ég ætla velja mitt Keflavíkur úrvalslið og tæki þar með mér Þórönnu Kiku, Birnu Valgerði, Emelíu
Ósk og Thelmu Dís.

Hver er þín helsta fyrirmynd?
Hef alltaf horft svolítið upp til stóru
bræðra minna, Ásgeirs og Brynjars.
Hvert er eftirminnilegasta atvikið
á ferlinum? Minn fyrsti bikarmeistaratitill í meistaraflokki árið 2017
er mjög eftirminnilegur. Leikurinn
sjálfur og síðustu sekúndurnar í
leiknum voru svakalega dramatískar
og eitthvað sem ég mun aldrei
gleyma.
Hver er besti samherjinn?
Daniela Wallen Morillo er nokkuð
góð í körfubolta.
Hver er erfiðasti andstæðingurinn?
Hef mætt mörgum góðum leikmönnum bæði hér heima og í

Hvert er þitt helsta afrek fyrir utan
körfuboltann? Myndi kalla það
mikið afrek að vinna Skólahreysti,
mér tókst það í 9. bekk í Heiðarskóla. Ennþá stolt af því í dag.
Áttu þér áhugamál fyrir utan
körfuboltann? Finnst skemmtilegt
að fylgjast með „skincare“ myndböndum og svo þetta klassíska
að vera með vinum og fjölskyldu.
Reyni að eyða sem mestum tíma
með litlu systkinabörnunum mínum.
Ef þú ætlar að gera vel við þig,
hvað gerirðu? Tvennt sem kemur
til greina, annað hvort að fara út
að borða og njóta góðs matar eða
þá að slaka virkilega vel á heima og
horfa á þætti eða bíómyndir.
Hver er uppáhaldsmaturinn þinn?
Lambahryggur eða lambalæri með
góðu meðlæti getur ekki klikkað.

Sigurpáll Geir Sveinsson, íþróttastjóri GS, sagði í samtali við Víkurfréttir að nýja aðstaðan væri mun
rúmbetri en sú gamla og henti betur
til golfæfinga.
„Hér höfum við níu holu púttflöt
og aðstöðu þar sem þrír geta slegið
í net samtímis. Þá eru tveir golfhermar á staðnum, sá gamli og einn
nýr og fullkominn sem er í stóru,
lokuðu rými – það er hálfgerð svíta,“
segir Sigurpáll.
„Þá er þarna aðstaða með sjónvarpi, sófasetti og píluspjaldi fyrir

félagsmenn en það er mjög gott fyrir
félagsandann að hafa aðstöðu yfir
vetrartímann þar sem félagar geta
hist og fylgst með golfi í sjónvarpinu,
spilað pílu eða bara spjallað saman.“
Þótt Golfklúbbur Suðurnesja sé
nýbúinn að opna aðstöðuna í gömlu
slökkvistöðinni þá er nú þegar búið
að panta mikið í golfhermana segir
íþróttastjórinn. „Það er augljóslega
mikill áhugi á að komast í golf því nú
þegar er búið að panta mjög mikið
í hermana, sérstaklega þann nýja.
Það geta allir pantað í golfhermi hjá
okkur, sama hvort þeir eru félagar í
GS eða ekki, en það er þó talsvert
ódýrara tímagjald fyrir félagsmenn,“
sagði Sigurpáll að lokum.
Nánari upplýsingar um tímapantanir er að finna á heimasíðu Golfklúbbs Suðurnesja, gs.is.
Jóhann Páll Kristbjörnsson
johann@vf.is

Störf í boði
hjá Reykjanesbæ
Umhverfismiðstöð - Verkamaður/verkstjórn
Umhverfismiðstöð – Verkamaður
Myllubakkaskóli - Kennari á miðstigi
Ösp sérdeild - sérkennari/þroskaþjálfi
Velferðarsvið - Ráðgjafaþroskaþjálfi
Velferðarsvið - Heima- og stuðningsþjónusta
Starf við liðveislu
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

Ertu öflug í eldhúsinu? Ætla ekki að
fara svo langt að kalla mig öfluga en
er mjög góð að gera mína „go to“
rétti. Það má segja að ég sé efnileg.

Halldór Garðar Hermannsson er
myndarlegasti leikmaður karlaliðs
Keflavíkur ... og kærasti Kötlu.
Fjölskylda/maki:
Maki er Halldór Garðar, myndarlegasti leikmaður karlaliðs Keflavíkur.

Býrðu yfir leyndum hæfileika?
Enginn leyndur hæfileiki sem ég
veit af allavega.
Er eitthvað sem fer í taugarnar á
þér? Get verið fljót upp í umferðinni
ef fólk er að keyra undir hámarkshraða, svo fer almennt neikvæðni
og fýla í taugarnar á mér.

Úrslit leikja og fréttir af íþróttaviðburðum á Suðurnesjum
birtast reglulega á vefnum

sport

vf.is
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YouTube-síða Pálma :
https://www.youtube.com/
channel/UCAGjq0YAPZVZqIoW45c7Sig

Pálmi Rafn hefur staðið
sig vel hjá Úlfunum.

Markvörðurinn myndar í Úlfa-borginni
Pálmi Rafn Arinbjörnsson mundar Canon myndavélina á milli æfinga og leikja í í Englandi.
„Ég hef haft mikinn áhuga á myndavélum frá því að ég var tólf ára. Þá fékk ég GoPro myndavél í gjöf
frá mömmu og pabba og síðan keypti ég mér glænýja Canon myndavél fyrir allan fermingarpeninginn minn,“ segir Pálmi Rafn Arinbjörnsson, einn yngsti atvinnumaður okkar í knattspyrnu en hann
hefur leikið í markinu hjá yngri liðum úrvalsdeildarliðsins Wolves, eða Úlfanna í Englandi.

vinna við þegar fótboltinn er búinn.
Stefnan var alltaf að mennta mig á
þessu sviði áður en mér var boðið
út í fótboltann.“

í Englandi skaffa yngri leikmönnum
sínum þetta nám.

Pálmi Rafn hefur undanfarið leikið
með einu af unglingaliðum Wolves
og gengið vel. „Það gengur bara vel
í fótboltanum. Við komumst áfram í
bikarkeppninni rétt fyrir jól á móti
Salford City. Þá lék ég í fyrsta sinn á
Molineux leikvanginum. Núna þarf
ég bara að ná að spila eins marga
leiki og ég get til þess að undirbúa
mig fyrir milliriðil á undankeppni
EM með U19 landsliðinu – og von-

Pálmi fór utan þegar hann var að
verða sextán ára og er búinn að vera
í tvö ár og gengur vel. Úlfarnir sáu
mikla möguleika í markverðinum úr
Njarðvík og fyrst um sinn fór móðir
hans með honum til ensku borgarinnar. Nú er okkar maður einn og
stundar nám samhliða fótboltanum
„Þetta er svokallað B-tech nám,
ekki ólíkt afreksbraut í Fjölbrautaskóla Suðurnesja. Öll lið í efstu deild

Myndavél á milli æfinga
Pálmi Rafn stofnaði nýlega síðu á YouTube þar sem hann hefur nú sett
inn nokkur myndbönd.
„Ég var alltaf að taka myndbönd
eða myndir hér og þar en hætti því
þegar ég fór út til Englands, missti
áhugann dálítið, held ég hafi verið

hræddur um álit annarra – en seinustu mánuði hefur mér verið að
leiðast mikið á daginn þar sem ég
bý einn og ekki er alltaf hægt að
hafa einhvern hjá sér útaf Covid. Ég
var kominn í óheilbrigða rútínu að
koma beint heim eftir æfingu og sitja
í tölvunni þangað til ég fór að fara
sofa, þannig ég ákvað að kaupa mér
flotta myndavél til að nýta dagana
mína betur. Ég sé alveg fyrir mér að
þetta er eitthvað sem mig langar að

Eins og stórt ættarmót

Fótbolti alla daga

andi vinna riðilinn og komast áfram
á EM.“
Hefurðu sótt leiki hjá úrvalsdeildarliði Wolves í ensku deildinni?
„Ég hef ekki verið svo duglegur að
mæta á leiki hjá aðalliðinu. Aðallega út af Covid, fullur leikvangur
og enginn með grímur. Ég hef ekki
viljað eiga á hættu að þurfa að fórna
tíu dögum frá bolta til að horfa á
leik hjá þeim – en vonandi lagast
ástandið og ég get byrjað að mæta
á alla heimaleiki,“ segir Pálmi Rafn.
Páll Ketilsson
pket@vf.is

Suðurnesjamenn með stuðningsfólki
Íslands á EM í handbolta:

Gísli, Magnús Guðjónsson, Hjálmar Árnason og Ólafur Arnbjörnsson tilbúnir
í leik með Íslandi. Stuð á staðnum eins og hinar myndirnar sýna.

Gísli H. Jóhannsson hefur sótt níu af tólf síðustu
stórmótum Íslands í handbolta. Vínsmökkun og
skoðunarferðir á milli leikja í Búdapest í Ungverjalandi.
Nokkrir Suðurnesjamenn eru
meðal stuðningsmanna Íslands
á EM í handbolta. Gísli H. Jóhannsson, verslunarstjóri í Húsasmiðjunni í Reykjanesbæ og fyrrverandi handboltadómari hefur
verið fastagestur á EM-mótum sem
Ísland hefur verið þátttakandi í.
„Þetta er alltaf geggjað, svakaleg
stemmning. Svo er þetta flott borg
þannig að við nýtum dagana sem Ísland er ekki að leika til að fara í skoðunarferðir, förum í vínsmökkun og
út að borða,“ sagði Gísli við VF sem
verður alla undankeppnina og ef Ísland kemst áfram nær hann allavega
fyrsta leik í úrslitakeppninni.

Gísli hefur farið á níu af síðustu
tólf stórmótum hjá Íslandi, fór fyrst á
Evrópumót í Austurríki 2012. Hann
segir að Íslandshópurinn horfi á tvo
leiki á dag. Núna var til dæmis horft
á fyrsta leik heimamanna, Ungverja,
gegn Hollandi. „Það var svolítið
magnað, 23 þúsund áhorfendur í
höllinni og 21 þúsund af þeim heimamenn, Ungverjar.“
Hvað er eftirminnilegast úr þessum
ferðum þínum?
Það stendur eiginlega upp úr þegar
ég fór til Katar 2015 en þá var ég í
hópi stuðningsmanna sem var boðið
á mótið. Hver þátttökuþjóð mátti
bjóða tuttugu manns. Allt gert til

þess að það yrðu einhverjir áhorfendur á mótinu. Það var gaman en
gengi Íslands ekki mikið, gátum ekki
neitt í þessu móti. Annars er hluti af
þessu að hitta gamla vini. Þetta er í
raun eins og stórt ættarmót hjá Íslendingum,“ segir Gísli.
Fleiri Suðurnesjamenn eru á
Evrópumótinu. Félagarnir og skólamennirnir Hjálmar Árnason og
Ólafur Arnbjörnsson ásamt Magnúsi
Guðjónssyni hjá Heilbrigðiseftirliti
Suðurnesja eru saman í Íslandsfjöri
í Búdapest. „Við fórnum okkur fyrir
liðið. Þetta er bara frábært. Skoðum
borgina og merkilega staði á milli
leikja,“ sagði Hjálmar í stuttu spjalli
við Víkurfréttir.

Vegglist í Keflavík heillaði forsetann
Guðni Th. Jóhannesson, forseti Íslands, átti
erindi til Reykjanesbæjar um nýliðna helgi og
notaði tækifærið og skokkaði um bæinn.
„Um helgina hafði ég óvænt nægan tíma en
nýtti hann ekki í neitt nema dívans dorm (eins
og segir í gömlu lagi Stuðmanna) þar til ég dreif
mig út að hlaupa, átti erindi í Reykjanesbæ og
skokkaði um bæinn og út fyrir eins og meðfylgjandi sjálfur sýna. Hreint loft er gulls ígildi.
Listaverkið á útveggnum gladdi mig mjög, gaf
manni kraft á lokakaflanum, rétt eins og fallbyssan frá Landhelgisgæslunni fyrir framan
Duus-hús. Gaman var líka að sjá margt fólk á

ferð, gangandi og hlaupandi. Alltaf er gott að líta
við suður með sjó,“ skrifar Guðni forseti á Fésbókarsíðu embættisins.
Þar minnir hann einnig á átak í þágu líkama
og sálar. „Slöbbum saman“ heitir það og má sjá
nánari upplýsingar á vef UMFÍ. Forsetinn skrifar
einnig um handboltann og endar svo færsluna á
kórónuveirunni.
„Í síðustu viku tóku hertar sóttvarnir gildi og
vara fram í byrjun febrúar. Við þreyjum þorrann
þannig. Sem fyrr getum við Íslendingar þakkað
fyrir að hér býr fólk sem vill leggjast saman á
árarnar þegar þörfin krefur, fólk sem kynnir sér

mál og kemst að upplýstri niðurstöðu. Um leið
fer fram stöðug umræða um kosti og galla aðgerða hverju sinni og sem betur fer bendir flest
til þess að sá vágestur, sem við er að eiga, veikist
með tímanum. Varnir hljóta að taka mið af því.
Góðar stundir.“

Mundi
Ég hélt að Guðni væri að húkka far
í Garðinn þegar hann stóð þarna
með þumalinn út í loftið ...

Baldvin Njálsson GK-400

Kórónuveiran
laumaði sér um
borð í Baldvin
Njálsson GK

hefði okkur veitt af smá upplyftingu
í svartasta skammdeginu en þar sem
nánast hver einn og einasti kjaftur á
landinu er með veiruna góðu eða þá
í sóttkví og samfélagið allt meira og
minna lamað, þá eru mannfagnaðir
úr sögunni. Tímabundið vonandi,
minn blauti draumur væri að sjá
þorrablótin haldin bara um páskana
í ár! Undirritaður fékk meira að segja
veiruna núna í byrjun árs og nánast öll
fjölskyldan fylgdi í kjölfarið. Var ekki
bara ágætt að klára þetta? Samkomutakmarkanir hafa sjaldan eða aldrei
verið jafn harðar og núna stefnum við
meira að segja í algjört útgöngubann
um tíma. Við höfum reyndar séð þetta
allt saman áður, þessi slæma mar-

timarit.is

Við eruð orðin ýmsu vön hvað
varðar sóttvarnaraðgerðir og hömlur
í samfélaginu enda glímt við þennan
blessaða Covid-vágest í að verða tvö
ár. Litla þreytta dæmið og með nýjasta
afbrigðinu sem smitast á methraða þá
er allt komið í lás á nýjan leik.
Við fáum þetta í svokölluðum
bylgjum og þessi sem er í gangi núna
er sérstaklega súr vegna þess að eftir
allar þessar sprautur hélt maður að
Covid væri Game over! Núna sem
dæmi ætti tími þorrablótanna að vera
runninn upp með tilheyrandi gleði og
fjöri í skammdeginu en vegna bölvuðu
veirunnar verður ekkert úr því, ekki
frekar en í fyrra. Helvítis vesen segi ég
enda mikill þorrablótsmaður og ekki

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

timarit.is

tröð virðist engan endi ætla að taka.
Eða hvað? Þau góðu tíðindi berast
nú úr öllum áttum að veiran góða sé
að veikjast og öll tölfræði bendir svo
sannarlega til þess. Fljótlega gætum
við því fengið frelsið okkar til baka
en við treystum t.d. á að rannsókn
Íslenskrar erfðagreiningar staðfesti
það sem okkur flest grunar, þ.e.a.s. að
veiran sé í raun mun útbreiddari en
áður var talið enda mjög mörg okkar
sem fá engin einkenni þrátt fyrir að
hafa smitast. Ef svo reynist raunin
þá eru þessar hörðu aðgerðir í raun
óþarfar og frelsið okkar ætti að fylgja
fljótlega í kjölfarið.
Eftir tvö ár af þessu öllu saman þá
vonar maður það svo sannarlega en

LOKAORÐ

Groundhog day

ÖRVAR Þ. KRISTJÁNSSON
ef þessi faraldur hefur kennt manni
eitthvað þá er það að fagna aldrei of
snemma. Persónulega er ég bjartsýnni
núna en oft áður og þetta blessaða ljós
í enda ganganna er að verða skærara
með degi hverjum. Njótið þorrans
heima, sjáumst vonandi fljótlega
blekuð á blóti.

Frystitogaranum Baldvini Njálssyni GK-400 var snúið til hafnar
á laugardag eftir að grunur um
kórónuveirusmit kom upp um
borð. Heilbrigðisstarfsfólk tók á
móti skipinu í Hafnarfirði þar sem
sýni voru tekin af öllum í 28 manna
áhöfn. Alls reyndust 26 smitaðir af
kórónuveirunni.
Frystitogarinn var staddur á
miðum úti fyrir Vestfjörðum í sinni
fyrstu alvöru veiðiferð þegar grunur
um smit um borð kom upp á laugardagsmorgun. Arnar Óskarsson,
skipstjóri, sagði í samtali við Vísi
að til allrar hamingju séu allir skipverjar tiltölulega hraustir. Veiran hafi
laumað sér um borð því allir í áhöfn
hafi farið í PCR-próf og hraðpróf
áður en lagt var í veiðiferðina.
Tvær áhafnir eru á skipinu, sem
skiptast á að fara í veiðiferðir sem
taka um mánuð hver. Áhöfnin sem
núna er í einangrun mun halda veiðiferðinni áfram þegar hún losnar úr
einangruninni og mannskapurinn er
orðinn hress. Áætlað er að það verði
í byrjun næstu viku.

Þorramatur á Réttinum
Þorrabakki fyrir einn 5.100 kr.
Þorrabakki fyrir tvo 8.200 kr.
Þessir bakkar eru til sölu föstudaginn
21. janúar og föstudaginn 28. janúar.

Þorraveislur
Sjá inn á retturinn.is/veisluþjónusta
Opið á bóndadaginn frá 11:00 til 13:30
og svo ætlum við að hafa kvöldopnun
frá 17:00 til 19:30.
Þá verður á boðstólnum heit svið
og saltkjöt ásamt þorrabökkum.

Rétturinn

Hafnargötu 90 - Reykjanesbæ

Ljúffengur heimilismatur í hádeginu

Opið alla virka daga frá 11 til 13:30

