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Opnunartími
Hringbraut:

Allan sólarhringinn

Opnunartími
Tjarnabraut:

08.00 - 23.30 Virka daga
09.00 - 23.30 Helgar

Afsláttur í formi inneignar í appinu.
Sæktu appið og safnaðu inneign.

30% APPSLÁTTUR AF TGI
FRIDAYS VÖRUM Í MARS

30%30%

Sagað var úr gólfplötu í kjallara
D-álmu Myllubakkaskóla og er
töluverður raki undir gólfinu.
Þetta kemur fram í fundargerð
byggingarnefndar frá 9. mars
síðastliðnum. Þar kemur fram að
saga þurfi gólfið upp, rakaverja
og steypa nýja gólfplötu.

Á sama fundi var farið yfir til-
lögur hönnuða að utanhússklæðn-
ingu. Samþykkt var að halda áfram
með hönnun miðað við framlagðar
hugmyndir en boðað verður fljót-
lega til fundar með hönnuðum
vegna utanhússklæðningar á
Myllubakkaskóla.

Stjórnendur Njarðvíkurskóla
hafa óskað eftir að gerð verði
markviss úttekt og ástandsskoðun
á byggingum skólans sem notuð

verði til að forgangsraða viðhaldi
og uppbyggingu. Tekin hafa verið
fjöldi sýna á undanförnum árum
og brugðist hefur verið við þar sem
skemmdir hafa fundist og unnar
endurbætur en viðhaldsþörf og
vandamál eru enn til staðar.

Byggingarnefndin samþykkti á
fundi sínum þann 9. mars að farið
verði í ástandsskoðun á öllu hús-
næði sveitarfélagsins sem hefjist í
sumar. Þessi ástandsskoðun verði
grundvöllur viðhalds sem farið
verður í. Byrjað verður á verk-
efninu í Njarðvíkurskóla. Þá sam-
þykkti nefndin einnig að farið verði
í áframhaldandi framkvæmdir á
húsnæði Bjarkarinnar við Njarð-
víkurskóla. Byggingarnefndin tók
einnig við erindi frá bæjarráði sem

vísaði þarfagreiningu vegna leik-
skólans Garðasels til nefndarinnar.
Þá var einnig farið yfir niðurstöður
úttektar á húsnæðinu Afreksbraut
10 (íþróttaakademían/fimleika-
akademían). Farið hefur verið í
viðgerðir á skemmdum í votrými
sem er ekki að fullu lokið.

Enn finnst raki íMyllubakkaskóla
n Ástandsskoða allt húsnæði bæjarins vegna raka ogmyglu.
n StjórnendurNjarðvíkurskóla vilja úttekt á húsnæði skólans.

MINJAFÉLAG VATNSLEYSUSTRANDAR var stofnað árið 2005 með
það að markmiði að stuðla að varðveislu minja í sveitarfélaginu Vogum.
Meðal merkilegra minja sem félagið varðveitir er gamalt skólahúsnæði
að Kálfatjörn. Það var til sýnis á safnahelgi á Suðurnesjum sem fram fór
um nýliðna helgi. Fleiri myndir frá helginni eru í blaðinu. VF/Hilmar Bragi

Kakaársins
úrVogum

Bakarinn Guðrún Erla í viðtali:

Tveir af hverjum þremur erlendum ferðamönnum heimsóttu Reykja-
nesið (66%) frá maí til desember 2022. Það er fækkun frá árinu áður
þegar um 75% heimsóttu svæðið á sama tíma en meðaldvalarlengd
jókst úr 0,7 gistinóttum (2021) í að jafnaði 1,8 nætur.

Þetta kemur fram í niðurstöðum
könnunar Ferðamálastofu sem gerð
var meðal erlendra ferðamanna.

Í samantektinni kemur fram að
flestir gesta sem koma til landsins
eru að koma frá Bandaríkjunum,

Bretlandi, Þýskalandi og Frakk-
landi. Helsta ástæða komunnar
er að njóta náttúrunnar í fríi. Yfir
helmingur svarenda tók ákvörðun
um ferðina innan árs frá komunni
til landsins. Meðaldvalarlengd
svarenda á landinu var 7,6 nætur
á þessu tímabili. Flestir heimsóttu
höfuðborgarsvæðið (91%) og gistu
þar að jafnaði 3,3 nætur.

Þegar ferðamenn voru spurðir
hvaða svæði á Íslandi þeir vilji
heimsækja í næstu ferð sögðust
eingöngu 13% vilja heimsækja
Reykjanes en þess ber að geta að
66% erlendra ferðamanna höfðu
heimsótt svæðið í þeirri ferð sem
könnunin var unnin. 18% vildu
heimsækja Reykjavík en 91% heim-
sóttu borgina þegar könnunin var
gerð.

Gestumfækkar en dvalartími lengist

Þessir erlendu ferðamenn voru íÞessir erlendu ferðamenn voru í
miðbæ Keflavíkur í vikunni.miðbæ Keflavíkur í vikunni. VF/pketVF/pket
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Appið tvöfaldaðist
Í máli forstjóra Samkaupa kom
fram að Samkaupa appið hefur
fengið mjög góðar móttökur og
hafa rétt tæplega 60 þúsund
manns hlaðið því upp í símann
sinn. Gunnar Egill sagði að það
væri í stöðugri þróun og yrði
til dæmis tengt við netverslun
Nettó.

Félagsmenn í KSK voru 7.190
í árslok og notar um þriðjungur
þeirra appið vikulega, um 1550
manns. Alls var velta í gegnum
appið 17% af heildarveltunni á
síðasta ári og tvöfaldaðist á milli
ára.

Meðalkarfa í verslunum Sam-
kaup var 4.567 krónur.

Helstu niðurstöður rekstrarársins 2022:
n Vörusala nam 40.840 m.kr., samanborið við 40.009 m.kr. á árinu 2021
n Framlegðarhlutfall nam 24,8%, samanborið við 24,6% á árinu 2021.
n Hagnaður fyrir afskriftir, fjármagnsliði og skatta (EBITDA) nam 1.915

m.kr., samanborið við 2.427 m.kr. á árinu 2021.
n Tap eftir skatta nam 192 m.kr., samanborið við 460 m.kr. hagnað á

árinu 2021.
n Heildareignir í árslok námu 20.102 m.kr., samanborið við 19.191 m.kr. á

árinu 2021.
n Eigið fé í árslok nam 3.021 m.kr., samanborið við 3.564 m.kr. á árinu

2021.
n Eiginfjárhlutfall var 15%, samanborið við 18,6% á árinu 2021.

FINNDU OKKUR Á FACEBOOK

DAGLEGAR FERÐIR ALLAVIRKA DAGA
S UÐURN E S - R E Y K J AV Í K

845 0900

FERÐIR Á DAG
ALLTAF PLÁSS
Í BÍLNUM

HREINSUM
RIMLAGARDÍNUR OG
MYRKVUNARGARDÍNUR

NÁNARI UPPLÝSINGAR Á ALLTHREINT.IS

Samkaup tapaði 192 milljónum á síðasta ári, samanborið við 460 milljóna hagnað árið áður. Niður-
stöður endurspegla krefjandi ár fyrir verslanir, þar sem lok heimsfaraldurs og stríð í Evrópu höfðu
áhrif á sölu og innkaup. Þetta kom fram á aðalfundi félagsins í síðustu viku.

Vörusala jókst á milli ára og nam
rúmum 40,8 milljörðum, saman-
borið við rúma 40 milljarða árið
áður. Þá var eigið fé í árslok 3.021
milljón króna, samanborið við
3.564 milljónir árið 2021 og eigin-
fjárhlutfall 15%, samanborið við
18,6% 2021.

Í tilkynningu frá Samkaupum
kemur fram að síðasta ár hafi
verið krefjandi á dagvörumarkaði
og áhrifum Covid-19 faraldursins
hafi gætt. Þegar ferðalögum Ís-
lendinga fór að fjölga við aflétt-
ingu samkomutakmarkana var
minna selt í dagvöruverslunum, en

á sama tíma varð veruleg aukning á
komu erlendra ferðamanna. Þessi
aukning mildaði samdráttinn sem
hafði myndast í upphafi árs.

Áhrif stríðsátaka í Úkraínu
hafði áhrif á innkaup félagsins
með hækkandi flutningskostnaði
og verðhækkunum á erlendum
mörkuðum. Samkaupum tókst að
halda afhendingaröryggi úr mið-
lægu vöruhúsi í 95% sem var í takti
við markmið félagsins. Flutnings-
kostnaður hefur hinsvegar aukist
og orðið flóknari. Innkaupsverð
hækkaði mikið en alls bárust um
380 tilkynningar um verðhækk-

anir frá birgjum á árinu sem hafði
veruleg áhrif á framlegð. Launa-
kostnaður hækkaði umtalsvert á
árinu og nýgerðir kjarasamningar
verða kostnaðarsamir fyrir versl-
anir sem og aðra.

Samkaup reka meira en 60
verslanir víðsvegar um land undir
merkjum Nettó, Kjörbúðarinnar,
Krambúðarinnar og Iceland.

„Ef við drögum árið 2022 saman
þá er það minnkandi magnsala og
mikil hækkun á kostnaði sem litar
uppgjörið. Síðasta ár var vissulega
krefjandi en við misstum aldrei
sjónar á því markmiði okkar að

b j ó ð a v i ð -
skiptavinum
okkar gæða-
vörur á góðu
og samkeppn-
ishæfu verði.
Má nefna að
á síðasta ári
l æ k k u ð u m
við verð á
4 0 0 v ö r u -
númerum til
þess að koma til móts við viðskipta-
vini okkar og sporna gegn áhrifum
verðbólgu á dagleg innkaup fólks.
Þá nýttum við síðasta ár í að þróa
appið okkar áfram en það veitir
viðskiptavinum okkar 2% afslátt
af allri verslun í öllum verslunum
Samkaupa,“ segir Gunnar Egill
Sigurðsson, forstjóri Samkaupa.

Samkaup tapaði um 192milljónumkróna

Hafdís Inga Sveinsdóttir úr
Njarðvíkurskóla stóð uppi sem
sigurvegari í Stóru upplestrar-
keppninni í Reykjanesbæ en
lokahátíðin fór fram þann 9.
mars í Stapa. Jón Ingi Garð-
arsson úr Heiðarskóla varð
annar og í þriðja sæti var Íris
Brynja Arnarsdóttir, Stapaskóla.

Þetta var í 26. sinn sem Stóra
upplestrarkeppnin í Reykjanesbæ
var haldin. Það eru nemendur í 7.
bekk úr grunnskólum Reykjanes-
bæjar sem taka þátt í keppninni ár
hvert. Áður höfðu skólarnir haldið
forkeppni og valið tvo fulltrúa hver.
Fjórtán keppendur tóku því þátt
að þessu sinni, tveir frá hverjum
skóla. Stóra upplestrarkeppnin
hefst formlega á degi íslenskrar
tungu þann 16. nóvember ár hvert
en það er fæðingardagur Jónasar
Hallgrímssonar. Fram að loka-
keppni leggja nemendur og kenn-
arar sérstaka áherslu á vandaðan
upplestur og framsögn.

Það er óhætt að segja að kepp-
endur hafi staðið sig með prýði og
verið sjálfum sér og sínum skóla
til mikils sóma. Dómnefndin var
ekki öfundsverð af hlutskipti sínu
að velja í verðlaunasæti enda lagði
Guðbjörg Sveinsdóttir, formaður
dómnefndar, áherslu á það að allir
væru í raun og veru sigurvegarar
þar sem hver og einn keppandi
hefði sigrað í sínum skóla. Að sama
skapi hvatti hún keppendur til þess
að halda áfram að leggja rækt við
þennan þátt móðurmálsins, vand-
aðan upplestur og framburð. Helgi
Arnarson, sviðsstjóri mennta-
sviðs Reykjanesbæjar, tók í sama
streng og sagði jafnframt að það
væri í raun alveg stórmerkilegt að
á hverju ári skuli heill árgangur í
nær öllum, ef ekki öllum, grunn-

skólum landsins verja stórum hluta
vetrarins í að æfa sig í flutningi ís-
lensks máls. Helgi þakkaði Önnu
Huldu Einarsdóttur, kennsluráð-
gjafa á skrifstofu menntasviðs, fyrir
að hafa umsjón með Stóru upp-
lestrarkeppninni og veg og vanda
að undirbúningi þessarar glæsilegu
hátíðar.

Allir keppendurnir fengu bók og
rós í viðurkenningarskyni en fyrstu
þrjú sætin fengu einnig peninga-
verðlaun í boði Íslandsbanka.

Ómissandi þáttur þessarar hátíð-
legu stundar er tónlistarflutningur
nemenda Tónlistarskóla Reykja-
nesbæjar en flutt voru fjögur tón-
listaratriði á hátíðinni. Í upphafi
léku þær Sóley Marin Sveinsdóttir
á þverflautu og Alexandra Ósk Jak-
obsdóttir á píanó The Pink Panter
eftir Henry Mancini. Eftir hlé léku
þær Guðbjörg Lára Aradóttir og
Sunna Dís Guðbergsdóttir fjórhent
á píanó lagið A Spoonful of Sugar
úr Mary Poppins eftir Richard og
Robert Sherman. Þegar dómnefnd
vék úr salnum fengu gestir að njóta
þriggja tónlistaratriða. Klara Sól
Jóhannsdóttir lék Little Serenade
eftir Joseph Haydn, þá lék Karítas
Hjörleifsdóttir Popp-ballöðu nr.
2 eftir Björgvin Valdimarsson á
píanó og að lokum lék Tinna Sess-

elja Gísladóttir Spanish Caballero
eftir Nancy Faber á píanó.

Rakel Elísa Haraldsdóttir, sigur-
vegari í Stóru upplestrarkeppninni
frá fyrra ári, kynnti skáld hátíðar-
innar, þær Arndísi Þórarinsdóttur
og Huldu Sigrúnu Bjarnadóttur.
Freyja Marý Davíðsdóttir, einnig
sigurvegari frá því í fyrra, kynnti
ljóðskáld hátíðarinnar, Aðal-
stein Ásberg Sigurðsson. Þá las
Kacper Einar Kotowski nemandi
í Heiðarskóla ljóð á móðurmáli
sínu, pólsku. Að lokum flutti Helgi
Arnarson, sviðsstjóri menntasviðs,
ávarp og afhenti bókagjafir.

Keppendur sem tóku þátt:
Arna Dís Emilsdóttir (Akurskóla),
Björk Karlsdóttir (Holtaskóla), Dag-
björt Dóra Kristmannsdóttir (Stapa-
skóla), Elía Rós Snæfells Arnarsdóttir
(Háaleitisskóla), Elís Einar Klemens
Halldórsson (Njarðvíkurskóla), Guð-
björg Hera Leósdóttir (Myllubakka-
skóla), Gunnar Helgi Pétursson
(Heiðarskóla), Hafdís Inga Sveins-
dóttir (Njarðvíkurskóla), Íris Brynja
Arnarsdóttir (Stapaskóla), Jón Ingi
Garðarsson (Heiðarskóla), Ljósbrá Líf
Sigurðardóttir (Holtaskóla), Natalía
Fanney Sigurðardóttir (Myllubakka-
skóla), Orri Guðjónsson (Akurskóla)
og Tinna Sesselja Gísladóttir (Háa-
leitisskóla).

Hafdís Inga sigraði í Stóru upplestrarkeppninni

Hafdís Inga Sveinsdóttir, Jón Ingi Garðarsson og Íris Brynja Arnarsdóttir.Hafdís Inga Sveinsdóttir, Jón Ingi Garðarsson og Íris Brynja Arnarsdóttir.

Skúli Þ. Skúlason lét af formennsku í Kaupfélagi Suðurnesja,Skúli Þ. Skúlason lét af formennsku í Kaupfélagi Suðurnesja,
móðurfélagi Samkaupa. Nýr formaður er Sigurbjörn Gunnarsson enmóðurfélagi Samkaupa. Nýr formaður er Sigurbjörn Gunnarsson en

faðir hans var kaupfélagsstjóri til margra ára á sínum tíma.faðir hans var kaupfélagsstjóri til margra ára á sínum tíma.
Frá aðalfundi Samkaupa hf. í húsakynnum KSK íFrá aðalfundi Samkaupa hf. í húsakynnum KSK í
Krossmóa í Reykjanesbæ í síðustu viku.Krossmóa í Reykjanesbæ í síðustu viku. VF/pketVF/pket
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Allt fyrir
helgina!
Tilboð gilda 23.–26. mars

Safnaðu
inneign og
fáðu betra
verð á
matvöru með
Samkaupa-
appinu

Tilboðin gildameðan birgðir endast. Birt með fyrirvara umprentvillur ogmyndavíxl.
Vöruúrval getur verið breytilegt milli verslana.

3.999kr/kg

4.999 kr/kg

Nauta-
lundir,
frosnar

20%

Apptilboð - afsláttur í formi inneignar
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Áratuga reynsla Sjónmælingar
Góð þjónusta Linsumælingar
Falleg vara Sjónþjálfun

Nýjungar í sjónglerjum og tækjum

Tímapantanir í síma 420-0077 og á heimasíðu www.reykjanesoptikk.is
Fylgdu okkur á Instagram og Facebook @reykjanesoptikk.is

Við erum á Aðaltorgi - verið velkomin!

Aðalfundur FEBV verður haldinn í Álfa-
gerði miðvikudaginn 5 apríl kl. 15:30.

Dagskrá
1. Kosning fundarstjóra og ritara
2. Lögð fram skýrsla stjórnar og reikningar
3. Lögð fram ný lög til samþykktar
4. Kosning, varamanna
5. Önnur mál.

Ástkær faðir okkar, afi og bróðir,

HERMANN RAGNARSSON
múrarameistari,

lést á Landspítalanum við Hringbraut föstudaginn 17. mars.
Útförin fer fram frá Keflavíkurkirkju fimmtudaginn 23. mars klukkan 13.
Streymt verður frá athöfninni, hlekk má nálgast á mbl.is/andlat

Sigurdur Arnar Hermans. María Másdóttir
Ásdís Arna, Emma og Jónatan

Helga Sigrún Hermannsd. Alexander Guðmundsson
Edda María Vignisdóttir Jeppe Grønning Kieldsen

Snæfríður og Hekla og bræður hins látna

Hvernig á að varðveita
gamlar ljósmyndir?

Duus safnahús
þriðjudaginn 28. mars kl. 17

Fyrirlesturinn er á vegum Byggðasafns Reykjanesbæjar og
Byggðasafnsins á Garðskaga í samstarfi við Þjóðminjasafn
Íslands. Verkefnið er styrkt af Safnasjóði.

Opinn fyrirlestur

Hundruð gesta kíktu við á stríðsminjasýningu í Svarta pakkhúsinu á safnahelginni.

Einkasafn Hilmars Foss í Garðinum er eftirtektarvert og forvitnilegt.

Elvis er ljóslifandi á sýningu í Átthagastofu Bókasafns Reykjanesbæjar.

Vélar Guðna Ingimundarsonar voru gangsettar á Garðskaga. Hrukku í gang!

Saltfisksetrið í Kvikunni í Grindavík er vönduð og áhugaverð sýning.

Í bragganum hjá Ásgeiri í Garðinum.

Gálan var í Rokksafni Íslands.

Forvitinn selur í Sandgerði.

Sýning í safnahúsi Duus Sungið í Hvalsneskirkju.

Kvikmyndasýningar voru í Stóru-Vogaskóla.Börnin gátu litað og teiknað í Listasafni Reykjanesbæjar.

Á víkingasýningu í gamla SBK.

Safnahelgi á Suðurnesjum fór
fram um síðustu helgi þegar söfn,
setur og sýningarsalir voru opin al-
menningi án endurgjalds. Margt
áhugavert bar fyrir augu og almenn
ánægja hjá fólki með dagskránna.
Þannig var ásókn á stríðsminjasýn-
ingu í Svarta pakkhúsinu svo mikil
að ákveðið hefur verið að taka upp
þráðinn að nýju um komandi helgi
og verður hún opin laugardag og
sunnudag. Ljósmyndari VF fór á
milli sýninga og tók meðfylgjandi
myndir.

Safnahelgin
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PLÖNUM
PALLINN
SAMAN
með Svanfríði Hallgrímsdóttur landslags-
ráðgjafa. Pantaðu tíma rafrænt á BYKO.is

• 45mínútna viðtal við Svanfríði

• Samdægurs sending útlitsmyndar af hönnuninni

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

www.byko.is/pallaradgjof

Skannaðu kóðann með
myndavélinni í símanum

SUÐURNESJUM 24. OG 25. MARS
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Heyrðu umskiptin,
fáðu heyrnartæki
til reynslu

HEYRN.IS

Mars alltaf stærsti aflamánuðurinn

Marsmánuðurinn er kominn nokkuð langt og ef horft er aftur í
tímnn, jafnvel farið alla leið aftur til ársins 1940, þá var það þannig
að allar vetrarvertíðir svo til frá 1940 og alveg vel fram yfir árið
2000, að marsmánuður var alltaf stærsti aflamánuðurinn.

Mikill fjöldi báta var þá að róa
frá stöðum eins og Sandgerði,
Keflavík, Grindavík og jafnvel
Vogum. Allir áttu það sameigin-
legt að veiða vel þennan mánuð
sem ber heitið mars.
Núna, árið 2023, er nokkuð

skrítið ástand á ferðinni. Jú, bát-
unum hefur fækkað alveg gríðar-
lega, það er t.d. enginn bátur í
Vogunum núna, aðeins einn bátur
í Keflavík, Halldór Afi GK, og fáir
bátar í Njarðvík.
Eitt hefur þó ekki breyst en

það er áfram þessi mokveiði sem
sagan sýnir okkur að hafi verið
í marsmánuði tugi ára aftur í
tímann. Það sem er kannski
öðruvísi núna er að mokveiðin
er svo mikil og það gengur hratt
á kvótann hjá bátunum. Núna
eru fyrirtækin farin að setja hálf-
gert hámark sem hver bátur má
veiða, til þess að treina kvótann í
það minnsta fram á sumar, til að
mynda þá eru Einhamarsbátarnir
komnir með 60 tonna skipstjórn-
arkvóta en á bátunum hjá þeim
eru tvær áhafnir og það þýðir að
hver bátur má veiða í kringum
120 tonn á mánuði.

Margrét GK, sem er í eigu
Nesfisks í Sandgerði, missti um
380 tonna kvóta um daginn en
kvótinn, sem Stakkavík ehf. á, var
geymdur á Margréti GK því ekki
var hægt að hafa kvótann á bátum
hjá Stakkavík vegna þess að þá
voru þeir yfir kvótaþakinu. Þessi
380 tonna kvóti fór yfir á Óla á
Stað GK.
Fleira hefur gerst hjá Nesfiski

því núna er tímabundið búið að
leggja Pálínu Þórunni GK en
báturinn liggur í Hafnarfirði og
landaði þar síðast 20. febrúar
síðastliðinn. Þetta kemur kannski
ekki á óvart því kvóti fyrirtækisins
dugar vel á bátana en eftir að nýi
Baldvin Njálsson GK kom þá
tekur sá togari mestallan kvóta
sem fyrirtækið á vegna þess
hversu öflugur hann er.
Kvótinn sem er á Pálínu Þór-

unni GK hefur verið fluttur yfir á
Sóley Sigurjóns GK, Sigurfara GK
og Benna Sæm GK.

Veiðin hjá Nesfisksbátunum
er búin að vera mjög góð núna
í mars. Sigurfari GK er kominn
með 146 tonn í ellefu róðrum,
Benni Sæm GK með 117 tonn í
tíu, Siggi Bjarna GK mun líklega
mega byrja róa í enda mars eða
í byrjun apríl, hann var sviptur
veiðileyfi í fjórar vikur.
Aðrir dragnótabátar eru Maggý

VE með 93 tonn í níu róðrum og
Aðalbjörg RE með 31 tonn í sjö.
Línubátar sem hafa verið að

róa frá Grindavík hafa ekki þurft
að fara langt út því ansi góð
veiði hefur verið hjá þeim rétt
í kringum Hópsnes og út með
ströndinni að Reykjanesvita.
Auður Vésteins SU lenti í mok-
veiði rétt utan við Hópsnes og
landaði tvisvar sama daginn úr
sama róðrinum. Kom samtals
með 31 tonn í land.
Báturinn færði sig síðan utan

við Sandgerði og náði þar í 15
tonn en á miðunum utan við
Sandgerði er búið að vera vægast
sagt mjög stór floti, t.d. flestir
stóru línubátanna frá Grindavík,
sem og stóru línubátarnir frá
Rifi, eins og Örvar SH, Tjaldur
SH og Rifsnes SH. Sömuleiðis
hefur netabáturinn Þórsnes SH
verið með netin sín þarna utan
við Sandgerði.
Loðnan, sem var þarna yfir

öllu snemma í mars, hefur fært
sig í burtu og er komin meira í
vestur, í átt að Snæfellsnesinu.
Það þýðir að línubátarnir hafa
geta náð í góðan afla. Það er
vanalega þannig að þegar loðnan
gengur yfir þá hrynur línuveiðin
– nema hjá þeim bátum sem geta
beitt loðnu en vegna þess að engri
loðnu er landað á Suðurnesjum
þá er enga loðnu að fá til beitu.
Líka það að flestir bátanna eru
með beitningavélar, þær taka ekki
loðnuna. Svo til þeir línubátar
sem geta róið með loðnu og beitt
á línu eru bátar sem róa með bala,
því þá er hægt að beita loðnuna
handvirkt í landi.

AFLAFRÉTTIR Á SUÐURNESJUM

Gísli Reynisson
gisli@aflafrettir.is

„Ég hef aldrei séð annað eins magn af fiski í sjónum,“ segir Klemens
Einarsson, skipstjóri á Katrínu GK-266 sem er í eigu Stakkavíkur
í Grindavík. Ljósmyndara Víkurfrétta bar að garði á sunnudaginn
þegar áhöfnin var að landa góðum róðri en sjálfur var Klemens vant
við látinn sökum veikinda. Hann hefur verið að jafna sig síðustu daga
og á meðan hefur Jón Þór sonur hans sem jafnan er stýrimaður, verið
með skipstjórnina.

Klemens er eldri en tvæ vetur í
bransanum og man ekki annað
eins fiskerí. „Eftir mikla brælu frá
byrjun febrúar til sautjánda, þá
hefur verið botnlaust fiskerí, við
höfum dregið einhver 100 tonn
upp úr sjó. Katrín er 26 brúttó-
tonna stálskip, er tæpir fimmtán
metrar að lengd en við erum á
línuveiðum, nánar tiltekið með
beitningarvél. Höfum mest verið
að beita síld en höfum stundum
farið með smokkfisk, besta beitan
er nú alltaf fersk loðna en það er
enginn að róa með bala lengur,
það er erfitt að nota loðnu þegar
notast er við beitningarvél. Við
byrjuðum að róa með þrjátíu og
sex stokka en í hverjum stokki

eru 400 krókar, samtals 14.400
krókar. Fiskeríð hefur bara verið
svo svakalegt að við höfum fækkað
stokkunum niður í tuttugu og
sjö en mest höfum við landað 14
tonnum, reyndar í tveimur lönd-
unum. Fullfermi er líklega um 13
tonn, við tókum einn slíkan róður
um daginn. Við erum þrír í áhöfn
og erum allir úti á dekki en einn
þarf andæva og vera á goggnum,
annar að blóðga og sá þriðji að sjá
um línuna.
Vonandi verður blíða fram að

hrygningarstoppi sem hefst 1.
apríl, þ.e. út að þremur mílunum
en stóra stoppið eins og það er
kallað, hefst svo 12. apríl og er til
21. Við munum ekki slá slöku við
fram að stoppi, nú er hávertíð,
mikið af fiski í sjónum og því best
að ná honum upp núna, með litlum
tilkostnaði,“ sagði Klemens.

Sjaldansést einsmikið affiski í sjónum

GRINDAVÍK
Sigurbjörn Daði Dagbjartsson
sigurbjorn@vf.is

MEISTARADAGUR FS

Landað úr Katrínu GK í GrindavíkLandað úr Katrínu GK í Grindavík
síðastliðinn sunnudag.síðastliðinn sunnudag. VF/Hilmar BragiVF/Hilmar Bragi

MEISTARADAGUR FS
Þriðjudaginn 28. mars kl. 10:00 til 14:00
Ágætu meistarar og forsvarsmenn fyrirtækja á
Suðurnesjum í húsasmíði, rafvirkjun og hárgreiðslu.

Okkur kennara í Fjölbrautaskóla Suðurnesja langar að bjóða
ykkur í heimsókn og kynna fyrir ykkur það starf sem fer fram hjá
okkur í skólanum. Opið hús verður kl. 10:00 til 14:00.
Kynning verður hjá húsasmíði, rafvirkjun og hárgreiðslu.
Heitt verður á könnunni og vel verður tekið á móti ykkur.

Kær kveðja,
Kennarar faggreina í FS.
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Okkur vantar pláss!!

RÝMUM TIL
FYRIR NÝJUM VÖRUM

Allt að 50%
afsláttur af völdum vörum

í húsgagnaverslun okkar að
Tjarnargötu 2 og á Bustod.is

„Það er eins og viðskiptavinir hafi verið að bíða eftir þessumiðað við
traffíkina um síðustu helgi. Við ætluðum að verameð svona „mjúka“
opnun en það fór allt á annan veg því það varð mjög mikið að gera.
Það er gaman að opna nýjan stað, með nýjum áherslum og svo er
gott að vera kominn aftur niður „í bæ“ en við eigendur og starfs-
fólk erum pínulítið þreytt eftir átök síðustu vikuna við að flytja og
opna nýjan veitingastað. Við hjónin viljum nýta tækifærið og þakka
öllu starfsfólki okkar, vinum og vandamönnum sem unnu þrekvirki
við opnun á þessum nýja og glæsilega veitingstað“, segir Ingólfur
Karlsson, einn eigenda veitingastaðarins Langbest en hann opnaði í
nýjum húsakynnum á Aðaltorgi í Keflavík síðasta föstudag. Langbest
var síðustu ár á Ásbrú, í húsnæði sem áður hýsti þekkta veitingastaði
Varnarliðsins.

Ingólfur og Helena kona hans hafa
verið í veitingabransanum í 26 ár á
Langbest og öðlast mikla reynslu á
þeim tíma. Staðurinn er elsti veit-
ingastaðurinn á Suðurnesjum og
var upphaflega opnaður á Hafnar-
götu 62 af Axel Jónssyni fyrir tæp-
lega 37 árum síðan.

„Það er sorgleg niðurstaða að við
séum að yfirgefa Ásbrú en sann-

leikurinn er bara sá að ástand
leiguhúsnæðis Langbest við Keils-
braut 771 var orðið ábótavant með
meiru og stóðst ekki nútímakröfur
og því fékk veitingastaðurinn aldrei
tækifærið til að blómstra.
Í miðju Covid hittumst við

Ingvar Eyfjörð framkvæmda-
stjóra Aðaltorgs í röðinni í Byko
og ræddum stuttlega saman. Þá

kom strax í ljós að við vorum að
hugsa um sama hlutinn, þ.e. að
Langbest flyttist á Aðaltorg. Því
var reyndar slegið á frest um tíma,
en það hefur nú loksins orðið að
veruleika. Það er búið að vera
heiður að vinna með hans góða
fólki sem er með algjörlega frá-
bæra framtíðarsýn fyrir svæðið í
kringum Aðaltorg. Hönnunarferlið
hófst í september á síðasta ári og
við hjónin unnum náið saman
með Hans Unnþóri Ólafssyni hjá
TUL við útlit og hönnun veitinga-
staðarins. Verkís sá um allar lagna-
teikningar og framkvæmdir fóru á
fullt í desember sama ár. Verktakar
voru allir frá Suðurnesjum en þeir
helstu voru: Hug verktakar, BFJ
Málarar, Nesraf, Lagnaþjónusta
Suðurnesja, Epoxy gólf, Suðu-
punktur og ÁG Blikk. Við hjónin
viljum þakka þeim öllum fyrir vel
unnin störf. Á nýja staðnum verða

nokkrar breytingar frá því sem við
höfum verið að gera áður, aðallega
í þjónustu. Undanfarin ár hefur
orðið mikil krafa frá viðskipta-
vinum okkar um að við bjóðum
upp á borðapantanir og borða-
þjónustu og nú höfum við mætt
þeirri kröfu sem við gátum ekki
framkvæmt á Ásbrú. Nú er hægt að
panta borð á langbest.is og fram-
undan eru tækifæri á því að bjóða
upp á aðrar stafrænar lausnir eins
og að panta mat beint frá borði
með QR kóða og netpantanir.“

Ingólfur sagði að meðal nýjunga
sé að bjóða upp á barþjónustu og
stóraukið úrval af kranabjór, létt-
víni og kokteilum. „Langbest hefur
aukið sætafjölda og tekur nú um
130 manns í sæti. Þá er öll aðstaða
til fyrirmyndar í nýju húsnæði og
auk þess að færa þjónustustigið
upp erum við einnig með sérstakan
biðsal þar sem fólk getur beðið

eftir borði eða sóttum pöntunum.
Það tekur smá tíma að læra á nýja
staðinn og aðlagast honum,“ sagði
Ingólfur og bætti því við að til að
byrja með verði ekki breytingar á
matseðli en þær muni koma smám
saman á næstu vikum og mán-
uðum. Margt nýtt verði í boði sem
muni kitla bragðlaukana.

„Að lokum viljum við nota tæki-
færið og þakka öllum viðskipta-
vinum okkar fyrir stórkostlegar
móttökur á Aðaltorgi og þolin-
mæðina á afstaðinni opnunarhelgi
á nýja staðnum Það eru spennandi
tímar framundan og við trúum því
staðfastlega að framtíð Langbest
verði björt á Aðaltorgi þar sem
hlutirnir eru sannarlega að gerast,
segir Ingólfur.

Einn elsti veitingastaðurinn á Suðurnesjum

Páll Ketilsson
pket@vf.is

Langbestvel tekið áAðaltorgiLangbestvel tekið áAðaltorgi

Helena Guðjónsdóttir og Ingólfur Karlsson inni á nýja veitingastaðnum á Aðaltorgi í Reykjanesbæ.Helena Guðjónsdóttir og Ingólfur Karlsson inni á nýja veitingastaðnum á Aðaltorgi í Reykjanesbæ. VF/Hilmar BragiVF/Hilmar Bragi
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Kaka ársins kemur fráVogumKaka ársins kemur fráVogum
Bakarinn Guðrún Erla útilokar ekki að opna bakarí í Vogunum

„Hugmyndin að minni köku fæddist í raun viku fyrir mótið en ég hafði verið búin að ákveða aðra köku
sem keppti líka og lenti í þriðja sæti,“ segir Vogabúinn og bakarinn Guðrún Erla Guðjónsdóttir en kaka
frá henni var valin kaka ársins í árlegri keppni bakara.

Guðrún var ekki gömul þegar hún
vissi hvað hún vildi verða þegar
hún yrði stór. „Ég er tuttugu og
tveggja, fæddist í Reykjavík og bjó
þar fyrstu árin. Svo fluttum við til
Voga og vorum þar í fimm ár, þar
til við fluttum til Noregs árið 2010.
Flökkuðum svo á milli má segja,
fluttum aftur í Voga og ég fermdist
í Kálfatjarnarkirkju en svo fluttum
við aftur út til Noregs og vorum
þar í fjögur ár, vorum svo alkomin
til Íslands árið 2018. Það var æði
að alast upp í Vogum, lítið fallegt
samfélag þar sem allir þekktu alla
en ég hafði líka mjög gaman af því
að búa í Noregi, prófa að búa í út-

löndum. Ég var ekki gömul þegar
ég fékk áhuga á bakstri og var oft
með mömmu í eldhúsinu, ég hafði
ótrúlega gaman af þessu og fann
að þetta myndi ég vilja vinna við í
framtíðinni. Ég kláraði 10. bekkinn
í Noregi og fór svo í skóla þar, fór
í grunndeild matvæla, kláraði það
og hafði þar með möguleikann á
að komast á samning hjá bakara-
meistara. Ég sótti um hjá nokkrum
bakaríum en fékk ekki mikil við-
brögð, datt svo í hug að sækja um
í Mosfellsbakaríi eftir að mamma
stakk upp á því en hún er Mosfell-
ingur. Ég fékk strax svar frá Davíð
Frey Jóhannssyni sem er yfirbak-

arinn, var boðuð í viðtal og fékk
þriggja mánaða prufusamning.
Að honum loknum bauð Davíð mér
samning sem ég þáði með þökkum.
Ég kláraði samninginn í fyrra og
var þar með komin með bakara-
réttindin. Þegar ég var hálfnuð í
bakaranáminu var ég að spá hvað
ég myndi gera, það kom til greina
að opna bakarí í Vogum en svo
ákvað ég að mennta mig meira og
bætti á mig Konditor og er í því
námi í Danmörku. Eigandi Mos-
fellsbakarís, Hafliði Ragnarsson, er
meistarinn minn í því en fyrir þá
sem ekki þekkja til þá er Konditor
fíngerðari bakstur má segja, meira

skraut og farið út í konfektgerð
líka. Það er alltaf gott að bæta
við sig þekkingu svo ég bíð með
að opna bakarí í Vogum en hver
veit hvað framtíðin ber í skauti
sér? Sem betur fer er opnuð búð
í Vogum.“

Kaka ársins 2023

Guðrún tók þátt í keppninni um
köku ársins en hún fer fram að
hausti árið áður og gildir því sem
kaka ársins 2023. Ekki nóg með

að Guðrún hafi unnið keppnina,
heldur hreppti hún líka þriðja
sætið fyrir aðra köku. „Fyrir bakara
er mjög mikill heiður að vinna
þessa keppni, öll bakarí sem eru
í Landssambandi bakarameistara
geta sent keppanda til leiks og það
eru alltaf mjög margir sem taka
þátt, því var æðislegt að vinna. Ég
setti tvær kökur í keppnina, hug-
myndin að þeirri sem vann fæddist
ekki fyrr en viku fyrir keppnina en
kökurnar eru mjög ólíkar. Sú sem
vann er með marensbotni, er með
ástaraldin og er miklu léttari í sér.
Kakan sem lenti í þriðja sæti þykir
minna á ísköku og því er betra að
borða hana kalda en það sem er
í henni er „Brownie“, skyr, kara-
mellumús og marsipanbotn,“ segir
Guðrún.

Mosfellsbakarí og framtíðin

Guðrúnu líður vel í Vogum og
sér ekki fyrir sér að flytja. „Mér
finnst æðislegt að búa í Vogum og
keyrslan truflar mig ekkert, ég er
að keyra á þannig tíma til og frá
vinnu að ég er aldrei á álagstíma.
Vinnutími bakarans er auðvitað
nokkuð sérstakur en ég er venju-
lega mætt klukkan sjö í vinnuna
og er rúman hálftíma að keyra. Er
því alltaf sofnuð snemma, stundum
um kvöldmatarleytið, en þá er ég
líka vöknuð snemma. Mosfells-
bakarí er frábært bakarí að mínu
mati, við reynum alltaf að vera með
nýjungar og t.d. núna fyrir páskana
verðum við með súkkulaðiegg frá
Hafliða og spurning hvort við
verðum með einhverja spes páska-
köku. Verðum með sumartertu og
reynum alltaf að vera með nýja
tertu fyrir viðkomandi tímabil, t.d.
jólatertu.

Hvað framtíðin ber í skauti sér
veit maður aldrei, ég veit ekki hvar
ég verð eftir þrjú ár. Kannski verð
ég búin að opna bakarí í Vogum,
ég hef prófað að búa erlendis og
kunni vel við það, er mikið í Dan-
mörku vegna námsins og þar eru
flott bakarí, það gæti verið gaman
að vinna þar. Ég sé bara til, það
liggur ekkert á að taka ákvörðun,“
sagði Guðrún Erla að lokum.

Hugmyndin að köku ársins fæddist ekki fyrr enviku fyrir keppnina
enhún ermeðmarensbotni, ermeð ástaraldin og er létt í sér.
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Ég var ekki gömul þegar ég
fékk áhuga á bakstri og var oft
með mömmu í eldhúsinu, ég
hafði ótrúlega gaman af þessu
og fann að þetta myndi ég
vilja vinna við í framtíðinni ...

VOGAR
Sigurbjörn Daði Dagbjartsson
sigurbjorn@vf.is
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Ungir Suðurnesjanemar stóðu sig vel á Íslandsmóti iðnema sem haldið var um helgina í Laugardalshöllinni á
sýningunni Mín framtíð.
Berglind Elma Bergþórsdóttir varð Íslandsmeistari og Laufey Lind Valgeirsdóttir hreppti annað sætið í í

fantasíukeppni nema á annarri önn en þær stunda nám í háriðn við Fjölbrautaskóla Suðurnesja.
Finnur Guðberg Ívarsson varð Íslandsmeistari í bakaraiðn á sama móti en hann stundar nám í Mennta-

skólanum í Kópavogi og er á þriðja ári.

Íslandsmeistarar í háriðn og bakaraiðn

F.v. Ásdís B. Pálmadóttir, kennari, Berglind,F.v. Ásdís B. Pálmadóttir, kennari, Berglind,
Rán Reynisdóttir, þjálfari, og Laufey.Rán Reynisdóttir, þjálfari, og Laufey.

Finnur með verðlaunabaksturinn en í honum var skrautstykki sem er allt gert
úr ætum hráefnum, matbrauð, kryddað með sítrónuberki og rósmarín, fjórar
gerðir af „baguette“-brauði og vínarbrauð með mismunandi fyllingum, eitt
þeirra var með epla- og dillfyllingu sem er óvanalegt en í uppáhaldi hjá Finni.

Keppendurnir þrír frá FS: Bríet M. Ómarsdóttir, LaufeyKeppendurnir þrír frá FS: Bríet M. Ómarsdóttir, Laufey
Lind Valgeirsdóttir og Berglind E. Bergþórsdóttir.Lind Valgeirsdóttir og Berglind E. Bergþórsdóttir.

Berghólabraut 7 // 230 Reykjanesbær // sími 421 8010 // netfang kalka@kalka.is // www.kalka.is

Kalka leitar að fjölhæfum skrifstofustjóra
með áhuga á umhverfismálum

Nánari upplýsingar um starfið veitir
Steinþór Þórðarson framkvæmdastjóri

í síma 698 3490 eða með tölvupósti,
steinthor@kalka.is.

Umsóknarfrestur er til og með 15. apríl.
Umsókn skal fylgja starfsferilskrá og kynningarbréf.

Umsókir skal senda Kölku Sorpeyðingarstöð,
Berghólabraut 7, 230 Reykjanesbæ

eða með tölvupósti á steinthor@kalka.is.

Kalka sorpeyðingarstöð sf. óskar að ráða skrifstofustjóra til starfa á skrifstofu fyrirtækisins í Helguvík.
Skrifstofustjóri leiðir árlega áætlanagerð og endurskoðunarferli og sinnir skýrslugerð og
greiningarvinnu í samvinnu við framkvæmdastjóra og rekstarstjóra. Starfið felur auk þess í sér umsjón
með sölureikningum, bókhaldi og launavinnslu. Undir skrifstofustjóra heyrir bókari í hlutastarfi.

Við leitum að einstaklingi sem ...
... hefur áhuga á að sinna fjölbreyttum verkefnum
í umhverfi í stöðugri mótun.
... vill ganga til liðs við öflugt teymi á skemmtilegum vinnustað.
... hefur ástríðu fyrir stöðugum umbótum
og vill gera betur í dag en í gær.

Kröfur um menntun og hæfni:
Menntun sem nýtist í starfi.
Góð almenn tölvufærni og þekking á bókhaldskerfum.
Bókhaldsreynsla er skilyrði. Reynsla af launavinnslu
og innkaupum er kostur.
Góð íslensku- og enskukunnátta er skilyrði.
Reynsla af vottuðum gæða- og umhverfisstjórnkerfum er kostur.
Reynsla af stjórnun úrgangsmála í sveitarfélögum
eða fyrirtækjum er kostur.

Kalka sorpeyðingarstöð sf. er fyrirtæki í eigu sveitarfélaganna Reykjanesbæjar, Grindavíkurbæjar, Suðurnesjabæjar og Voga.
Fyrirtækið annast sorphirðu á svæðinu, í samvinnu við verktaka, rekur móttökuplön í Helguvík, Grindavík og Vogum og sorpbrennslu í Helguvík.
Kalka annast söfnun á endurvinnsluefnum og miðlar þeim til samstarfs- og endurvinnsluaðila. Hjá Kölku starfa að jafnaði um 20 manns.
Meðhöndlun úrgangs frá heimilum og fyrirtækjum hefur breyst ört undanfarin ár og ljóst er að þróunin mun áfram verða hröð á komandi árum.
Miklar breytingar hafa orðið í ytra umhverfi, með lögum og reglugerðum um úrgangsmál og væntingar eigenda og viðskiptavina Kölku um ábyrga
meðhöndlun úrgangs breytast hratt. Verkefnin framundan eru því mörg og fjölbreytt.
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Aðgengi fyrir fatlaða í hjóla-
stól er slæmt við Gunnuhver
á Reykjanesi. Leiðsögumaður
með hóp fólks erlendis frá sem
var með fimm hjólastóla þurfti
frá að hverfa. Ítrekað hefur
hann bent á stöðuna en leið-
sögumaðurinn segir lítið þokast
áfram og geti því ekki komið
með ferðamennina á þennan
vinsæla stað.

Víkurfréttir leituðu svara
hjá Markaðsstofu Reykjaness.
Þuríður H. Aradóttir segir það
leiðinlegt að gestir hafi þurft
að frá að hverfa en Gunnuhver
hafi í gegnum tíðina ekki verið
byggður upp með aðgengi hjóla-
stóla í huga, eða markaðssettur
sem slíkur áfangastaður. „Þó svo
vilji hafi verið fyrir hendi, þá er
það framkvæmd sem ekki hefur
fengist fjármögnun í eins og er.

Ég veit þó til þess að á síðustu
árum hefur verið unnið að því að
laga aðgengi og bæta aðstöðu á

svæðinu til að dreifa gestum og
bæta aðgengi að svæðinu öllu,
bæði til að auka öryggi og vernda
svæðið fyrir ágangi.

Í vetur var unnið að tíma-
bundnum lausnum til að lagfæra
veginn að Gunnuhver, uppstig og
fleira sem náttúran hefur skolað
frá en tíðarfar undanfarnar vikur
hefur gert lítið úr þeim lagfær-
ingum og gert það að verkum að
farið er að sjá á áningarstöðum
víða í landshlutanum sem ekki
verður hægt að sinna að alvöru
fyrr en undir vor.“

HilmaHólmfríðurSigurðardóttir er FKASuðurnes konamánaðarins í Víkurfréttum
Nafn:Hilma Hólmfríður Sigurðardóttir
Aldur: 42 ára
Menntun: Félagsráðgjafi

Við hvað starfar þú og hvar?
Verkefnastjóri fjölmenningarmála hjá Reykjanesbæ

Hver eru helstu verkefni? Ég vinn með starfsfólki
Reykjanesbæjar, samstarfsaðilum okkar og íbúum
að framþróun samfélagsins í krafti fjölbreytileikans
þar sem allir íbúar hafa jöfn tækifæri til þátttöku í
lífi og starfi.

Er eitthvað sem gerir verkefnið eða fyrirtækið
einstakt, forvitnilegt? Reykjanesbær er vagga fjöl-
menningar á Íslandi, þótt víðar væri leitað. Hér
erum við rík af margbreytileika mannlífsins, sem er
helsta auðlind svæðisins.

Eitthvað áhugavert sem þú ert að gera: Við hjá
Reykjanesbæ vinnum meðal annars að verkefni sem
heitir Allir með þar sem við vinnum með skilvirkum
hætti að því að öll börn séu þátttakendur í skipu-
lögðu barnastarfi, að þau tilheyri þar sem þau taka
þátt og þeim líði vel. Við miðum að því að allir sem
starfa með börnum og í kringum börn fái fræðslu og
þjálfun þannig að þau hafi verkfæri til þess að hjálpa
börnum við þessi verkefni, þ.e. að taka þátt og til-
heyra.

Við vinnum ótal mörg önnur verkefni sem öll
miða að því að auka lífsgæði íbúa og stuðla að vel-
líðan og jöfnum tækifærum í samfélagi fjölbreyti-
leikans. Til dæmis vinnum við víðtækar samfélags-
greiningar í samvinnu við Hagstofuna, við erum
að þróa bætta samvinnu milli opinberra aðila með
verkefni sem ber heitið Velferðarnet Suðurnesja og
að auki koma að fjölmörgum reglubundnum verk-
efnum Reykjanesbæjar og huga að því að þau séu
aðgengileg öllum íbúum Reykjanesbæjar, sama af
hvaða uppruna fólk er.

Samhliða þessu hef ég líka verið að kenna og
verið með vinnustofur og fyrirlestra um samfélag
fjölbreytileikans. Það finnst mér líka einstaklega
skemmtilegt, mér finnst gaman að spjalla um sam-
félagsleg málefni og velta því sífellt upp hvernig við
getum gert betur og hvernig hvert og eitt okkar getur
lagt hönd á plóg.

Hvað hefur þú verið að gera? Ég útskrifaðist sem
félagsráðgjafi árið 2006 og fór þá að starfa hjá
Reykjavíkurborg þar sem ég kynntist mínum helstu
fyrirmyndum í velferðarþjónustu. Störf mín fólu
strax mikið í sér málefni fólks af erlendum uppruna.
Árið 2012 hóf ég störf hjá velferðarráðuneytinu og
þar starfaði ég líka með miklum reynsluboltum, sem
ég hef búið að. Ég sinnti þar ýmsum stefnumótandi
verkefnum í málefnum velferðarþjónustu og sam-
félagsins í heild, með áherslu á innflytjendur og
flóttafólk.

Hvað ertu að gera núna? Árið 2018 hóf ég störf hjá
Reykjanesbæ sem verkefnastjóri fjölmenningarmála.

Framtíðarplön (svolítið sagan þín): Við fjölskyldan
erum mjög ánægð með að vera komin aftur á Suður-
nesin og sjáum fyrir okkur að vera áfram hér. Krakk-
arnir eru ánægðir og samfélagið er notalegt.

Hversu lengi hefur þú búið á Suðurnesjum? Ég er
fædd og uppalin í Sandgerði og á þar sterkar rætur
og góða vini og fjölskyldu. Eftir Fjölbrautaskóla
Suðurnesja fluttumst við kærustuparið til Reykja-
víkur og komum aftur fimmtán árum seinna sem
hjón með þrjú börn. Við fluttum í Njarðvík árið 2016
og höfum því verið hér núna í bráðum sjö ár.

Hvernig líst þér á nýja félagið okkar, FKA Suð-
urnes?Mér líst mjög vel á það og tel mikilvægt að
konur á Suðurnesjum og verkefni þeirra séu sýnileg
og að þær efli tengslanet sitt.

Hvað varð til þess að þú skráðir þig í FKA? Ég
þekki góðar konur innan FKA og leist vel á félags-
skapinn. Ég var líka viss um að félagsskapurinn og
viðburðirnir myndu efla mig í leik og starfi.

Hvað finnst þér FKA gera fyrir þig? Það víkkar
sjóndeildarhringinn að kynnast fólki sem ég held
að ég hefði annars ekki kynnst og mér finnst það
styrkja mig að heyra af konum vera að gera alls
konar spennandi hluti og fást við krefjandi verkefni.

Heilræði/ráð til kvenna á Suðurnesjum?Hér er
ofurkraftur, þegar við virkjum hann í sameiningunni
gerast töfrar.

Finnið kjarkinn og kraftinn til þess að segja það
sem ykkur býr í brjósti og gera það sem ykkur langar,
ekki er nú verra þegar það er í félagsskap góðra
kvenna.

Eins hvet ég okkur öll til þess að velta því upp
hvort við séum að skapa rými fyrir aðra og gefa þeim
tækifæri til þess að taka þátt í samfélaginu, hvort
sem það er á vinnustöðum, í foreldrasamfélaginu í
kringum íþróttir barna okkar eða bara hvar sem er.

Greiðum götur hvers annars,
við erum saman í þessu.

ÞaðvíkkarÞað víkkar
sjóndeildar-sjóndeildar-
hringinnhringinn aðað
kynnast fólkikynnast fólki

Markmið með verkefninu er að vekja athygli á FKA konum í atvinnulífinu á Suðurnesjum, fyrirtækjunum
þeirra eða verkefnunum sem þær sinna og sýna hversu megnugar og magnaðar þær eru.

Erfitt aðgengi fyrir
fatlaðaviðGunnuhver
– Ekki fengist fjármagn til framkvæmda

Atli Sigurður ráðinn samskipta-
og kynningarstjóri RÚV
Atli Sigurður Krist-
jánsson var nýverið
ráðinn samskipta- og
kynningarstjóri RÚV
og hefur nú þegar tekið
til starfa. Samskipta-
og kynningardeild er ný
eining innan RÚV sem
heyrir undir útvarps-
stjóra.

Atli hefur víðtæka stjórnunar-
reynslu auk mikillar reynslu af
markaðsmálum sem markaðs-

stjóri hjá Marel og hjá
Bláa lóninu. Frá 2017
hefur Atli verið hluti af
frumkvöðlaumhverf i
sem Mentor hjá Startup
Tourism og KLAK – Icel-
andic Startups og hlaut
þar viðurkenningu sem
Mentor ársins 2017.

Atli er með M.Sc frá
Háskólanum í Greenwich í Lund-
únum og M.A. frá Viðskiptahá-
skólanum í Frakklandi.

Myndirnar sýna glöggt hvernig aðgengi
er háttað við Gunnuhver en í svari frá
Markaðsstofu Reykjaness segir að í
gegnum tíðina hafi svæðið ekki verið
byggt upp með aðgengi hjólastóla í huga.
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Þróttarar þeir fyrstu sembjóða
upp á fjölsport, hugmyndin af því
kemur fráNoregi. Vonast til að fá
Landsmót UMFÍ 50+ íVogana.
„Þar sem Landsmót UMFÍ 50+
hefur aldrei verið haldið á Suð-
urnesjum þá bindum við vonir
um að hreppa hnossið, Vogar eru
mjög hentugur staður fyrir þetta
flotta móti,“ segir Petra Ruth
Rúnarsdóttir, formaður Þróttar
í Vogum.
Petra flutti í Voga frá Kópavogi

þegar hún var í fimmta bekk og
hefur sest þar að. Hún hefur alltaf
verið mikill íþróttaálfur, æfði flest
af því sem var í boði og æfði fót-
bolta með grannaliðum af Suður-
nesjunum þegar ekki var hægt að
manna kvennalið í Vogum. Hún
fór fljótlega að þjálfa knattspyrnu,
í dag þjálfar hún Vogaþrek og
íþróttaskóla barna og ung að árum
lét hún til sín taka í félagsmálum
Þróttar.
Petra hefur ætíð kunnað vel við

sig í Vogum. „Mamma og pabbi
ákváðu að flytja úr parhúsi í Kópa-
vogi og komast í einbýlishús og
svo áttu þau líka vinafólk í Vogum.
Vinur foreldra minna var formaður
Þróttar á þeim tíma og ég var fljót-
lega farin að æfa sund hjá félaginu.
Eftir sundið fór ég í fótbolta og
líkaði vel. Ég hafði mikinn áhuga
á fótbolta og æfði með Þrótti upp
í fjórða flokk en þurfti þá að leita
annað, æfði fyrst með Víði í Garði
en hafði líka kíkt á einhverjar æf-
ingar hjá Grindavík á meðan ég
æfði með Þrótti. Ég spilaði svo í
meistaraflokki bæði með Víði og
Keflavík.“
Petra sýndi fljótt áhuga á félags-

störfum Þróttar. „Ég byrjaði ung
að þjálfa fótbolta hjá Þrótti og var
tuttugu og fjögurra ára þegarMatti
[MarteinnÆgisson, framkvæmda-
stjóri Þróttar] dró mig í stjórn
árið 2017, ég var varamaður þá en
tók svo við formennsku árið 2019
og hef gegnt þeirri stöðu síðan þá.
Við erum í raun með þetta tvískipt,
aðalstjórnin er yfir öllum deildum
og öllu barna- og unglingastarfi
en svo heldur stjórn knattspyrnu-
deildar utan um meistaraflokkinn
í knattspyrnu, er þó undir lögum
og reglum félagsins. Það eru þrír
í stjórn knattspyrnudeildar en við
erum fimm í aðalstjórn plús tveir
varamenn. Þetta er auðvitað sjálf-
boðaliðastarf en í apríl í fyrra tók
Þróttur við rekstri íþróttamann-

virkjanna í Vogum og það var ekki
hægt að bæta því við starf Mar-
teins og því réðist ég tímabundið í
50% starf verkefnastjóra á meðan
við værum að innleiða starfsemi
íþróttamiðstöðvar inn í félagið.
Það er nýbúið að framlengja við
mig í þrjá mánuði en hvað tekur
svo við kemur bara í ljós. Ég var að
útskrifast með master í verkefna-
stjórnun og er ekki stressuð yfir að
finna ekki nýtt og spennandi starf,
mun leita að einhverri verkefna-
stjórnun en ég er sömuleiðis með
Bs.c gráðu í sálfræði og ÍAK einka-
þjálfararéttindi.“

Fjölsport

Þróttarar í Vogum bjóða upp
á fjölsport. „Sökum smæðar er
erfitt fyrir okkur að halda úti
mörgum íþróttagreinum því iðk-
endafjöldinn stendur ekki undir
launakostnaði. Þess vegna var sú
leið farin að nýta okkur það sem
við lærðum í ferð með UMFÍ, um
starf Norðmanna en þar er boðið
upp á svokallað fjölsport. Norð-
menn standa mjög framarlega í
vetraríþróttum og nánast undan-
tekningarlaust hafði norskur af-
reksvetraríþróttamaður æft aðrar
greinar þegar hann var yngri.
Viðkomandi æfði hinar og þessar
greinar upp að tíu ára aldri og
fór svo í meiri sérhæfingu. Okkur
fannst þetta sniðug hugmynd fyrir
okkur að prófa. Við erum með
íþróttafræðing í þjálfarateyminu
svo hægt er að bjóða upp á hvaða
íþróttagrein sem er í raun. Við
skiptum tímabilum upp í tveggja
vikna lotur þar sem viðkomandi
grein er æfð í þann tíma og svo
skipt. Svona fá krakkarnir tækifæri
til að kynnast mörgum greinum og
finna sig vonandi einhvers staðar.
Við bjóðum upp á þetta fyrir 1.–7.
bekk, það hefur verið mjög mikil
ánægja með þetta. Knattspyrna
er vinsælasta greinin og sumir
krakkar æfa báðar greinar, við
teljum þetta henta okkar félagi
mjög vel,“ segir Petra Ruth.

Þróttur var í
Lengjudeildinni í fyrra

Þar sem knattspyrnan er með sér-
deild fyrir sinn rekstur, fer eðli-
lega mesta púðrið í þá grein. „Við
komumst upp í Lengjudeildina
fyrir síðasta tímabil en féllum
strax, unnum bara einn leik en
okkur þótti mjög gaman að vinna
granna okkar frá Grindavík. Auð-
vitað viljum við komast upp aftur
en ætlum að gera hlutina skv. okkar
gildum. Við erum ekki stærsti
klúbburinn en við hugsum mjög
vel um okkar leikmenn, bjóðum
upp á góða umgjörð og þeir vilja
koma og spila fyrir okkur. Þetta
eru mest strákar annars staðar
frá, t.d. af Suðurnesjunum og úr
Hafnarfirði. Mig dreymir auð-
vitað um að Þróttur geti boðið upp
á meistaraflokk kvenna einhvern
tímann í framtíðinni. Við vorum
með sameiginlegt lið með Víði
fyrir nokkrum árum og tókum þátt
í bikarkeppni í tvö ár. Núna erum
við nokkrar héðan að fara spila
bikarleik með Njarðvík á móti
Grindavík. Við æfum einu sinni
í viku í Reykjaneshöllinni, ég hef
alltaf mjög gaman af því að sprikla
í fótbolta. Annars bjóðum við upp
á brennó fyrir konur, við erummeð
Yoga, Vogaþrek, íþróttaskóla, rafí-
þróttir og fjölbreytt starf fyrir eldri
borgara. Svo erum við með meist-
araflokk karla í körfubolta, þeir eru
í 2. deild og eru búnir að vinna alla
sína leiki á þessu tímabili. Þetta eru
mest strákar úr Reykjanesbæ, tveir
Keflvíkingar sem halda utan um
starfið, þeir Birkir Alfons og Guð-
mundur Ingi Skúlason.“

Kasína á Landsmóti UMFÍ 50+?

Þróttarar ætla sér að halda Lands-
móti UMFÍ árið 2024. „Árið
2020 sóttum við um að halda
Landsmótið árið 2022, á afmæl-
isárinu okkar, en vegna COVID
voru engin mót haldin og um-
sókn frestaðist. Mótið var haldið í
Borgarnesi í fyrra og verður haldið
í Stykkishólmi í ár en við viljum
halda mótið á næsta ári, erum
ein þriggja umsækjenda. Þar sem
mótið hefur aldrei verið haldið á
Suðurnesjum þá bindum við vonir
um að hreppa hnossið, ég vil líka
trúa að við hefðum fengið mótið
á afmælisárinu okkar árið 2022
svo ég er bjartsýn. Vogar er mjög
hentugur staður til að halda þetta
flotta mót, stutt frá höfuðborgar-
svæðinu en þetta er mjög skemmti-
legt mót, sett á föstudagskvöldi og
svo er keppt alla dagana í hinum og
þessum greinum. Mótið er haldið
út frá staðnum, hvað hann getur
boðið upp á og mótshaldari getur
komið með hugmyndir að mögu-
legum greinum sem gætu haft sér-
stök tengsl við svæðið. Til dæmis
var spilað Lomber á Neskaupsstað
en það er mikið spilað fyrir austan.
Ég veit að það er mikil hefð fyrir
Kasínu-spilinu á meðal sjómanna
og þar sem Suðurnesin eru með öfl-
ugar sjávarútvegsbyggðir þá kæmi
mér ekki á óvart að við munum at-
huga hvort ekki væri hægt að bjóða
upp á Kasínu sem keppnisgrein, ef
ég fer ekki með rangt mál þá var
haldið Íslandsmót í Kasínu í Bláa
lóninu eina sjómannahelgina,“
sagði Petra Ruth að lokum.

Yngsti formaður
ungmennafélags
á Íslandi?

Sigurbjörn Daði Dagbjartsson
sigurbjorn@vf.is

Ég byrjaði ung að þjálfa
fótbolta hjá Þrótti og var

tuttugu og fjögurra ára þegar
Matti dró mig í stjórn árið
2017, ég var varamaður þá
en tók svo við formennsku
árið 2019 og hef gegnt þeirri

stöðu síðan ...
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Þeir höfðu ástæðu til að brosa
strákanir á dragnótabátnum
Benna Sæm GK úr Garði þegar
þeir komu í land á þriðjudaginn.
Þeir fylltu bátinn af boltaþorski
í einu hali við svonefnda Kinn í
Sandvík á Reykjanesi. Þetta er
ekki í fyrsta skipti sem þeir fylla
bátinn af fiski í einu hali, því í
febrúar léku þeir sama leikinn
og komu með 26 tonn að landi
í Sandgerði, svo síminn logaði
í Þjóðarsálinni á Rás 2 daginn
eftir.

Þröstur Ólafsson á Benna Sæm
GK sagði í samtali við blaðið þegar
þeir komu í land með aflann að það
hafi verið mikil átök við að koma
pokanum inn fyrir og litlu hafi
mátt muna að þeir misstu aflann í
sjóinn. Fiskurinn fór til vinnslu hjá
Fiskþurrkun hf. í Garði.

Kátir sjóarar á Benna Sæm GK með
fullfermi af risaþorski. F.v. Jóhann,
Árni skipstjóri, Einar, Bjarni og
Þröstur. VF/Hilmar Bragi Bárðarson

og síminn logaði í
Þjóðarsálinni á Rás 2

FULLFERMI
Í EINUHALI

GAMLAMYNDINOG FRÉTTIN

Heilbrigðismál
í Suðurnesjabæ
Anton Guðmundsson, oddviti Framsóknar
og formaður bæjarráðs í Suðurnesjabæ.

Í Suðurnesjabæ eru byggða-
kjarnarnir Sandgerði og Garður.
Á árum áður voru heilsugæslu-
stöðvar á báðum stöðum en
þeim var lokað. Bæjaryfirvöld
hafa unnið að málinu í samstarfi
við Heilbrigðisstofnun Suður-
nesja og einnig hafa átt sér stað
samtöl við heilbrigðisráðherra
og þingmenn kjördæmisins.
Eftir sveitarstjórnarkosningar
í vor hefur verið settur aukinn
þrýstingur á ríkið að bæta úr
þessari stöðu í sveitarfélaginu.
Í málefnasamningi meirihluta
Framsóknar og Sjálfstæðisflokks
segir að áfram verði unnið að því
að tryggja íbúum sveitarfélagsins
heilbrigðisþjónustu í heima-
byggð. Suðurnesjabær er tæp-
lega 4.000 manna sveitarfélag,
sem er næststærsta sveitarfélag
á Suðurnesjum og jafnframt það
eina á svæðinu sem hefur hvorki
heilbrigðisþjónustu né hjúkr-
unarheimili. Jóhann Friðrik
Friðriksson ásamt öðrum þing-
mönnum í Suðurkjördæmi lögðu
fram þingsályktunartillögu þann
8/11 2022 um heilsugæslusel í
Suðurnesjabæ.

Sveitarfélagið hefur nú þegar
boðið fram hentugt húsnæði
undir starfsemina sem bæði er
vel staðsett, með nægum bíla-
stæðum og fyrsta flokks að-
gengi á jarðhæð. Bæjaryfirvöld í
Suðurnesjabæ hafa átt gott sam-
starf við HSS enda verkefnið til
þess fallið að auka þjónustu við
íbúa og um leið draga úr álagi á
heilsugæslu HSS í Reykjanesbæ.

Flugstöð Leifs Eiríkssonar er
staðsett í Suðurnesjabæ, aukið
álag má einkum rekja til gríðar-
legrar fólksfjölgunar á Suður-
nesjum auk álags vegna komu
ferðamanna og flóttamanna
sem njóta þjónustu ríkisins á
svæðinu. Samkvæmt viðmiðum
um heilbrigðisþjónustu á höfuð-
borgarsvæðinu má gera ráð fyrir
að heilsugæsluþjónusta á bilinu
8.000–12.000 manns. Heilsu-
gæslusel sem sinna takmarkaðri
þjónustu má finna víða um land
og er starfseminni stýrt af heil-
brigðisstofnunum á viðkomandi
þjónustusvæði. Bæjaryfirvöld og
íbúar í Suðurnesjabæ hafa lengi
kallað eftir því að þjónustan verði
endurvakin til að tryggja grunn-
þjónustu í vaxandi samfélagi sem
er nú orðið næststærsta sveitar-
félag Suðurnesja og hafa stjórn-
endur HSS tekið undir þau sjón-
armið. Eins og málið blasir nú við
eru þrír byggðarkjarnar á landinu
sem hafa enga heilbrigðisþjón-
ustu, þeir eru Garður, Sandgerði
og Hellissandur, tveir af þessum
byggðarkjörnum eru staðsettir í
Suðurnesjabæ, Þetta er staða sem
íbúar Suðurnesjabæjar geta ekki
sætt sig við.

Eftir þau uppbyggilegu samtöl
sem við höfum átt við heilbrigðis-
ráðherra og þingmenn í kjör-
dæminu er það staðfest trú mín
að þetta mál verði klárað, um er
að ræða stórt réttlætismál fyrir
hag og velferð íbúa Suðurnesja-
bæjar.

AÐALFUNDUR
Stjórnendafélags Suðurnesja

verður haldinn þriðjudaginn 28. mars 2023,
kl. 18:00, í fundarsal Courtyard By Marriott,
Aðalgötu 60, Reykjanesbæ.

Fundarefni:

nVenjuleg aðalfundarstörf.
n Kosning í stjórn og nefndir.
nÖnnur mál.

FIMMTUDAG KL. 19:30 HRINGBRAUT OG VF.ISBAKSTUR OG BRE
KKUKOTSANNÁLL

Stríðsminjar

Undirbúningur fyrir BAUN,
barna- og ungmennahátíð í
Reykjanesbæ er hafin og fer hún
fram dagana 27. apríl til 7. maí.
Yfirmarkmið Baunarinnar er að
auka lífsgæði og vellíðan barna
og íbúa. Þrjú meginverkefni há-
tíðarinnar eru Listahátíð barna
í Duus safnahúsum, Hæfileika-
hátíð grunnskólanna í Stapa og
BAUNabréfið, sem er leiðar-

vísir fyrir börn og fjölskyldur
að margskonar skemmtilegum
verkefnum.

Menningar- og atvinnuráð
Reykjanesbæjar hvetur stofnanir,
félagasamtök og fyrirtæki að huga
sérstaklega að börnum og fjöl-
skyldum þeirra á þessu tímabili
og bjóða upp á dagskrá, viðburði,
fræðslu, tilboð eða annað sem við
á og tengja sig þannig við hátíðina.

BAUNauki lífsgæði og
vellíðan barna og íbúa
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Fallinn er frá, langt fyrir aldur fram, minn ástkæri
bróðir Hermann Ragnarsson. Við ólumst upp í
stórum bræðrahópi en alls vorum við átta sem
komumst á legg. Hemmi var fyrir miðju í aldurs-
röðinni, fæddur 1955. Það var svolítið sérstakt að
vera svona margir og þeir eldri pössuðu upp á þá
sem yngri voru, mikil samheldni var hjá okkur
bræðrum og fórum við snemma að hjálpa til og
gengum mjög snemma til vinnu. Hemmi og Dóri
bróðir fóru að vinna við múrverk og voru fljótir að
ná tökum á faginu. Mér er það minnisstætt að árið
1973 var pabbi að byggja hús að Fagragarði 6 í Keflavík og fórum við
allir sem einn að vinna við bygginguna. Hemmi og Dóri pússuðu allt
húsið á kvöldin og um helgar, þá sautján og átján ára gamlir. Í fram-
haldinu fóru þeir fljótlega að vinna sjálfstætt og fóru upp á flugvöll
að pússa stór fjölbýlishús fyrir Varnarliðið. Ég var með þeim sem
handlangari og létum við bræður hendur standa fram úr ermum og
gengum með miklum krafti í þessi verk sem voru unnin í uppmælingu
og vorum við á hæsta kaupi sem þá þekktist. Þetta var ógleymanlegur
tími, það einkenndi Hemma bróður strax mikil léttleiki og smitandi
hlátur, hann hafði svo gaman af lífinu. Upp úr þessu fór hann að
drekka áfengi og stundaði skemmtanalífið grimmt. Því miður náði
Bakkus taki á honum og fylgdi honum nánast allt hans lífshlaup en
alltaf stundaði hann vinnu og sá fyrir sér og sínum og kom að rekstri
margra fyrirtækja. Hann og Halldór bróðir stofnuðu Húsanes ásamt
fleirum og réðust snemma í það að byggja og selja íbúðir og byggðu
þeir fleiri hundruð íbúðir í Keflavík og víðar. Á þessum tíma rak ég
fasteignasölu og sá um sölu eignanna. Þannig að í gegnum okkar lífs-
hlaup voru samskiptin oft og tíðum mikil í gegnum vinnuna en um
tíma minna í frístundum þar sem við vorum svo ólíkir.

Hemmi bróðir var mjög stór-
brotinn karakter sem lét ekkert
stoppa sig ef svo bar undir, fylginn
sér með afbrigðum og kom hlutum
í verk sem aðrir töldu ómögulegt.
Hann var jafnaðarmaður alveg
inn að beini alla tíð og er mér það
minnisstætt árið 1986 en þá var
hann kosningastjóri hjá Alþýðu-
flokknum í Keflavík fyrir bæjar-
stjórnarkosningarnar. Lagði hann
nótt við dag enda fór svo að Al-
þýðuflokkurinn var með hreinan
meirihluta þegar atkvæðin voru
talin og ætla ég að leyfa mér að
fullyrða það að þar átti hann
stærstan hlut að máli.
Árið 2015 átti að vísa albanskri

fjölskyldu úr landi en fjölskyldu-
faðirinn vann hjá Hemma á
þessum tíma, þau áttu veikt barn
og voru þau send úr landi þrátt
fyrir hörð mótmæli, þetta þótti
honum alveg hræðilegt og gekk
hann í málið eins og honum einum
er lagið og voru þau komin aftur
til Íslands og fengu íslenskan rík-
isborgararétt á tíu dögum. Hann
reddaði þessu fólki íbúð, hús-
gögnum og vinnu. Á þessum tíma
átti hann við heilsuvanda að stríða
og var alls ekki í góðum málum
en lagði alla sína orku í að hjálpa

þessu fólki, hann mátti ekki aumt
sjá eða fólk beitt misrétti. Rétt
fyrir andlátið sagðist hann vera
stoltastur af þessu verki af því sem
hann hefði gert fyrir aðra.
Hemmi bróðir var mikið fyrir sitt

fólk og ræktaði sambandið við sína
bræður og okkar börn af mikilli
alúð. Hann lagði sig fram um það
að kynnast þeim og hafa við þau
samband, enda var hann elskaður
og dáður af öllu sínu fólki.
Seinustu árin átti hann við

heilsubrest að stríða en það breytti
því ekki að hann var sívinnandi til
hinsta dags og ræktaði allt sitt fólk
og vini eins og kostur var.
Sjálfur á hann tvö börn, mikið

mannkostafólk, Sigurð Arnar Her-
mannsson, fæddur 1979, og Helgu
Sigrúnu Hermannsdóttur, fædd
1997. Þetta voru gimsteinarnir
hans og var hann mjög stoltur af
þeim og nú seinasta árið var hann
mikið í samskiptum við þau sem er
einkar dýrmætt fyrir þau nú þegar
hann er allur.
Seinustu mánuðina sem Hemmi

bróðir lifði var hann mikið inn
og út af sjúkrahúsum en hann
mjaðmagrindarbrotnaði seint síð-
asta haust og hrakaði heilsu hans
verulega upp frá því. Ég heimsótti

hann mikið þessa mánuði og áttum
við náið tal um lífið og tilveruna og
börnin okkar og eru þessar stundir
mér mjög dýrmætar.
Síðustu vikurnar sem hann

lifði var hann mjög kvalinn og
sást þá í hvað stefndi, þrátt fyrir
það lifði maður alltaf í voninni.
Börnin hans, þau Sigurður Arnar
og Helga Sigrún, stóðu vaktina
alveg með pabba sínum til hinstu
stundar og var ógleymanlegt að
sjá ástina og umhyggjuna sem þau
höfðu fyrir föður sínum. Þau voru
vakin og sofin yfir hans velferð til
hinstu stundar, seinustu dagana
var hann af og til með fulla vitund
en svo fékk hann tvo daga nokkuð
góða. Þegar ég mætti á spítalann
sá ég eldmóðinn í mínum manni!
Það átti að ganga frá öllum sínum
málum strax, með samstilltu átaki
með börnum sínum var gengið
frá öllum málum sem máli skipti.
Þá sá maður að friður færðist yfir
Hemma minn og átti hann góðan
tíma með sínu fólki og kvaddi
þá sem höfðu tók á því að koma.
Hemmi bróðir lést þann 17. mars
síðastliðinn.
Ekki má gleyma að minnast á

hlut Ingibjargar Finnsdóttur, hans
fyrstu eiginkonu, en hún stóð með
honum eins og stoð og stytta í hans
miklu veikindum og vék ekki frá
honum þegar kallið kom og var það
honum ómetanlegt seinasta árið,
þeirra vinskapur.
Það var mikil lífsreynsla að fylgja

bróður mínum hans lokagöngu, ég
bara trúði því ekki að hann væri
að fara og mikill og sár söknuður
fylgdi í kjölfarið, og sárt að hugsa
til þess að Ingibjörg og börnin hans
sjá nú á eftir honum á besta aldri,
hann átti eftir að gera svo mikið.
En minningin lifir, þessi orð mín

um Hermann bróðir minn ná ekki
einu sinni að varpa ljósi á mann-
kosti þessa góða drengs. Hann var
góðhjartaður, heilsteypur, hrein-
skiptinn maður sem ekki mátti
neitt aumt sjá og setti hagsmuni
annarra ofar en sína eigin. Aldrei
heyrði maður hann kvarta eða vor-
kenna sér, þrátt fyrir erfiðar að-
stæður þá hafði hann alltaf hags-
muni fólksins síns í öndvegi en bað
ekki um neitt fyrir sjálfan sig.
Guð blessi elsku besta bróður

minn, Hermann Ragnarsson.

Sigurður Ragnarsson.

Skíthrædd
við ketti
Betsý Ásta er sautján ára gömul og
er á félagsvísindabraut í FS. Helstu
áhugamál Betsýjar eru félagsmál
og Morfís og er stefnan hennar
fyrir framtíðina bæði að komast
inn í bæjarpólitíkina og svo stefnir
hún á einhverskonar nám í félags-
fræði.

Hvað ert þú gömul? Ég er sautján ára en
verð átján núna í september.

Hvers saknar þú mest við grunnskóla? Þrír
hlutir; Skólamatur, nemendaráðið og auð-
vitað Þórunn.

Hvers vegna ákvaðst þú að fara í FS? Ég
ákvað að fara í FS til þess að vera nálægt
heimilinu og til að ná að gera allt það sem
ég er að gera hérna í Reykjanesbæ.

Hver er helsti kosturinn við FS? Helsti
kosturinn við FS er klárlega félagslífið og
væntanlega uppáhaldskennararnir mínir,
Atli og Bogi.

Hvað finnst þér um félagslífið í skólanum?
Mér finnst félagslífið í FS geggjað núna
#áframlogi og ég held það verði líka
geggjað á næsta ári ;)

Hvaða FS-ingur er líklegur til að verða
frægur og hvers vegna? Frosti Sig, basket-
ball-stjarnan sjálf.

Hver er fyndnastur í skólanum? Hef sagt
það einu sinni og segi það aftur, Helena
Mjöll Vilhjálmsdóttir.

Hvað hræðist þú mest? Ketti, er skíthrædd
við ketti.

Hvað er heitt og hvað er kalt þessa
stundina? Heitt þessa stundina er Morfís
og kalt þessa stundina er Adidas.

Hvert er uppáhaldslagið þitt? Upphálds-
lagið mitt akkúrat núna er Please Me með
Bruno Mars og Cardi B.

Hver er þinn helsti kostur? Minn helsti
kostur er leiðtogahæfnin mín myndi ég
segja.

Hvaða forrit eru mest notuð í símanum
þínum? Snapchat.

Hver er stefnan fyrir framtíðina? Stefnan
mín fyrir framtíðina er líklegast að komast
inn í bæjarpólitíkina og svo stefni ég einnig
á einhverskonar nám í félagsfræði.

Hver er þinn stærsti draumur? Minn
stærsti draumur er að verða forseti Ís-
lands.

Ef þú ættir að lýsa sjálfri þér í einu orði
hvaða orð væri það og af hverju? Flestir
myndu segja lágvaxin en ég myndi sjálf
segja dugleg.

Viktor Þórir er þrettán ára fótbolta-
kappi sem er í 8. bekk í Akurskóla.
Viktor lýsir sjálfum sér sem kóng-
inum og hann sé þar af leiðandi
alls ekki feiminn. Viktor er ung-
menni vikunnar.

Hvert er skemmtilegasta fagið? Íþróttir.

Hver í skólanum þínum er líklegur til að
verða frægur og hvers vegna?
Pési, hann er góður í körfubolta.

Skemmtilegasta saga úr skólanum: Þegar
strákar settu sófa fyrir klósettin í skólanum
og læstu fullt af krökkum inni.

Hver er fyndnastur í skólanum?
Mikki og Pési.

Hvert er uppáhaldslagið þitt? Gestalistinn.

Hver er uppáhaldsmaturinn þinn?
Nautakjöt.

Hver er uppáhaldsbíómyndin þín?
Leynilöggan.

Hvaða þrjá hluti myndir þú taka með þér á
eyðieyju og hvers vegna? Mat til að borða,
sjónvarp til að horfa á enska boltann, fót-
bolta til að sparka í.

Hver er þinn helsti kostur?
Ég er alls ekki feiminn.

Ef þú gætir valið þér einn ofurkraft til að
vera með restina af ævinni, hvað myndir
þú velja? Geta flogið til að geta farið hvert
sem ég vil.

Hvaða eiginleiki finnst þér bestur í fari
fólks? Heiðarleiki.

Hvað langar þig að gera eftir grunnskóla?
Mig langar að vera fótboltaþjálfari.

Ef þú ættir að lýsa sjálfum þér í einu orði
hvaða orð væri það? Kóngurinn.

Minning – Hermann Ragnarsson
f. 22.8. 1955 d. 17.3. 2023

Nemendur á unglingastigi Heiðarskóla frumsýndu
söngleikinn Þú átt skilaboð á árshátíð skólans föstu-
daginn 17. mars. Söngleikurinn er byggður á ævin-
týrinu um Öskubusku og eru leikstjórar þær Daníella
H. Gísladóttir, Esther Níelsdóttir og Guðný Kristjáns-
dóttir. Árlega er boðið upp á svokallað árshátíðarval

sem nýtur ávallt mikilla vinsælda. Einnig geta nem-
endur valið veggjaskreytingar en sá hópur málar sviðs-
myndina í sal skólans. Nú stendur til að halda opnar
sýningar, m.a. miðvikudaginn 22. mars kl. 20:00.
Aðgangseyrir er 1.000 krónur en ekki er tekið við
greiðslum með greiðslukortum. Öll velkomin!

Opnar sýningar á söngleiknum
Þú átt skilaboð í Heiðarskóla

FS-ingur:
Nafn: Betsý Ásta
Stefánsdóttir
Aldur: 17
Námsbraut:
Félagsvísindabraut
Áhugamál: Félagsmál
og Morfís

Ungmenni:
Nafn: Viktor Þórir
Aldur: 13
Skóli: Akurskóli
Bekkur: 8. bekkur
Áhugamál: Fótbolti

Vill verða
fótbolta-
þjálfari
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Víkurfréttir settust niður með
Super-Mario, eins og hann er
gjarnan kallaður, og við ræddum
lífið og tilveruna.
„Ég kom hingað sumarið 2018

svo þetta eru að verða fimm ár,
langur tími,“ segir Mario. „Þetta
hafa verið brjáluð fimm ár, með
Covid og allt það. Ég held að Ísland
hafi alls ekki verið versti staðurinn
til að vera á í miðjum heims-
faraldrinum. Heima í Króatíu var
ástandið miklu verra og þar þurfti
að grípa til mun harðari aðgerða en
hér. Svo Ísland var góður staður til
að vera á.“

Uppvöxtur í skugga styrjaldar

Mario er fæddur í Króatíu árið
1993, um miðbik þess hryllilega
stríðs sem var háð á Balkanskaga
á árunum 1991 til 1995 eftir að
Júgóslavía leystist upp. Mario elst
því upp í skugga stríðshörmunga
og við ræðum það lítillega.
„Já, ég fæddist ‘93, í miðju stríði.

Augljóslega var ég of ungur til að
muna eftir því en foreldrar mínir
og eldri bróðir muna vel eftir
þessum tíma. Mig rámar í hluti
eins og hermönnum Sameinuðu
þjóðanna úti um allt þegar ég var
að fara í leikskólann, ég á nokkrar
svona litlar minningar [flash back]
en engar beinlínis úr stríðinu.“

Að alast upp í skugga stríðs
hlýtur að hafa haft áhrif á þig,
myndirðu ekki segja það?
„Auðvitað, þegar maður horfir á

söguna þá eru tæplega þrjátíu ár
síðan stríðinu lauk. Það er mjög
stuttur tími í sögulegu samhengi.
Afleiðinga stríðsins gætir víða, ekki
aðeins í Króatíu heldur á öllum
Balkanskaga, en ég tel að Króatíu
hafi vegnað mun betur en hinum
löndunum í þróun og uppbyggingu
eftir þennan tíma. Fyrstu fimmtán
árin eftir stríðið mátti sjá ummerki
þess en núna er Króatía frábær
staður til að vera á.“

Hvernig eru samskiptin milli
þessara ríkja í dag, t.d. á milli
Króatíu og Serbíu?
„Ég vil ekki blanda mér mikið í

pólitík en ég held að stjórnmála-
menn hafi mikið um það að segja
að óvild sé enn til staðar milli
Króatíu og Serbíu. Það þjónar
kannski ekki þeirra tilgangi að
samskipti þjóðanna skáni en ég
held að almenningur sé tilbúinn að
leggja þessa óvild alfarið til hliðar
og halda áfram þaðan sem frá var
horfið. Þetta hefur orðið betra með
árunum og ég held að hlutirnir eigi
bara eftir að batna eftir því sem
fram líður.
Margir af mínum bestu vinum

eru frá Serbíu. Við tölum aldrei um
stríðið, við höfum ekki áhuga á því.
Samt eru sumir sem komast ekki
yfir þetta og vilja ekki eiga sam-
skipti við aðra vegna þess að þeir
eru af hinu eða þessu þjóðerni.“
Við ræðum hvernig hlutirnir

breyttust yfir nótt, áður var Króatía
og Serbía eitt land en á svipstundu
var dregin lína milli landa og ná-
grönnum sagt að heyja stríð við
hver við annan.

Tapaði veðmáli

Hvernig var það þegar þú varst
að alast upp, hvaða íþróttir æfðir
þú?
„Ég kem úr mikilli íþróttafjöl-

skyldu. Pabbi var markvörður í
fótbolta í 25–30 ár og mamma var
langhlaupari í jafnlangan tíma.
Auðvitað vildi ég verða markvörður
eins og pabbi en ég spilaði fótbolta
ekki nema í eitt, tvö ár og hætti þá.
Mig minnir að Króatía hafi orðið

ólympíumeistarar í handbolta
árið 2004 [Króatía vann Þýska-
land 26:24 í úrslitaleik] og þá
varð sprenging í handboltaiðkun
í Króatíu. Allir fóru að æfa hand-
bolta og ég var einn þeirra, æfði
handbolta kannski í þrjá mánuði,“
segir Mario hlæjandi. „Handbolta-
fárið gekk yfir, allir hættu og ég
stundaði engar íþróttir í nokkur ár.“

Mario á góðri stundu með fjölskyldunni sinni.
Frá vinstri: Zeljko (pabbi), Ankica (mamma), Ivan (bróðir) og Mario.

– seg r r u na e sma ur nn ar o a asov c
sem gekk til liðs við Njarðvík árið 2018 og þótt hann
hafi ekki vitað hvað hann væri að ana út í þegar hann
flutti til Íslands hefurMario aðlagast vel að íslensku
samfélagi. Mario og unnusta hans eiga nú von á barni
en þau sjá fyrir sér að þaumuni ílengjast hér eftir að
körfuboltaferlinum lýkur.

Finnst égveraFinnst égvera
orðinnhluti aforðinnhluti af
samfélaginusamfélaginu

ÍÞRÓTTIR
JóhannPáll Kristbjörnsson
johann@vf.is

Myndir:VF/JPK og úr einkasafni

Veðmálið gekk út á að ef ég myndi
vinna þá byrjaði hann aðæfa með
félagi, ef ég tapaði þá þyrfti ég
að fara með honum áæfingu.
Ég tapaði og þannig byrjaði

ég í körfubolta ...

Super-Mario er illviðráðanlegurSuper-Mario er illviðráðanlegur
undir körfunni.undir körfunni.

Störf í boði hjá
Reykjanesbæ

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

Sumarstörf hjá Umhverfis-
og framkvæmdasviði
Garðyrkjudeild - Flokkstjóri

Garðyrkjudeild – Sumarstörf

Störf hjá Reykjanesbæ
Heiðarsel - Aðstoðarmatráður
Leikskólinn Holt - Sérkennari
Stapaskóli - Kennari á leikskólastig
Velferðarsvið - Búsetuþjónusta fatlaðs fólks
Velferðarsvið - Dagdvalir aldraðra
Hefur þú áhuga á að starfa við liðveislu?
Viltu starfa hjá Reykjanesbæ? Almenn umsókn

sportsport



Keflvíkingar deildarmeistararKeflvíkingar deildarmeistarar

KeflvíkingartryggðusérdeildarmeistaratitilinníSubway-deildkvennaum
helginameð fyrirhafnarlitlum sigri á ÍR, 42:87. Keflavíkurkonurhafa átt
mjöggott tímabil ogeruvel að titlinumkomnaren leikurþeirrahefurverið
mjög sannfærandi og liðið hefurmikla breidd.Á sama tímaunnuNjarð-
víkingarBlikameðellefustigumogsitja semfastast í fjórðasæti, þaðerþví
ljóstaðdeildarmeistararniríármunumætaÍslandsmeisturunumífjögurra
liðaúrslitumúrslitakeppninnarsemhefst3.apríl.Nágrannaslagurafbestu
gerðþarsemekkerteröruggtogverðuránefabaristtilsíðastablóðdropaum
aðkomast íúrslitaleikinn.

Mario segist alltaf hafa verið há-
vaxnari en flestir aðrir og hann fór
að leika sér úti í körfubolta með
vinum sínum.
„Svo gerðist það einn dag að

ég spilaði við vin minn og við
veðjuðum á leikinn. Veðmálið
gekk út á að ef ég myndi vinna þá
byrjaði hann að æfa með félagi, ef
ég tapaði þá þyrfti ég að fara með
honum á æfingu. Ég tapaði og
þannig byrjaði ég í körfubolta. Ég
hef verið svona fimmtán ára þegar
ég þetta var – ekkert sérstaklega
ungur en hér er ég nú.“

Tækifæri til náms í
Bandaríkjunum

Mario kemur frá borginni Sla-
vonski Brod sem er sjötta stærsta
borg Króatíu og er staðsett mjög
nærri serbnesku landamærunum.
„Við vorum með atvinnu-

mannalið í Slavonski Brod, þótt
það sé ekki lengur til staðar, og
ég gekk til liðs við það. Eitt leiddi
af öðru og við vorum nokkrir sem
lékummeð yngra liði félagsins þar
sem við fengum tækifæri til að æfa
með atvinnumönnum og þannig
urðum við stöðugt betri.
Það er öðruvísi heima í Króatíu,

eftir að hafa lokið skylduskóla-
göngu er nánast ómögulegt að
halda áfram í námi samhliða því
að vera atvinnumaður og ég stóð
því á krossgötum, þurfti að velja
milli íþróttaferils eða náms.
Eftir að hafa talað við fólk bauðst

mér að fara til Bandaríkjanna á
námsstyrk í eitt ár. Frábært tæki-
færi að fá að spila körfubolta og
mennta mig á sama tíma.
Þetta var svolítið brjálað ár því

þetta var herskóli einhversstaðar
í Wisconsin – maður var vakinn
klukkan hálfsex alla morgna, her-
búningar og allur pakkinn. Það var
allt mjög strangt þarna en ég vissi
að ég yrði bara í eitt ár þarna og
þyrfti að standa mig vel í körfu-
bolta til að fá tilboð um námsstyrki.
Ég fékk nokkur tilboð og ákvað að
fara til Michigan og var þar í tvö ár
en ákvað þá að skipta yfir til Sacred
Hearts háskólans í Connecticut þar
sem ég var í þrjú góð ár, glímdi við
smávægileg meiðsli sem ég komst
yfir og útskrifaðist í tölvunarfræði.“
Eftir að hafa lokið sínu námi

fékk Mario tilboð frá Njarðvík og
hann ákvað að slá til og er hér enn.

Hefurðu unnið við það sem þú
lærðir eftir komuna hingað?
„Ekki fyrr en nýlega,“ segir

Mario. „Fyrst þegar ég kom hingað
var ég einn og auðvitað bara að
spila körfubolta. Flest lið æfa bara
einu sinni í eftirmiðdaginn og það
hentaði mér ekki að hanga bara

heima allan daginn, ég spila ekki
einu sinni tölvuleiki. Ég var að
ganga af göflunum af því að hanga
einn heima, í ókunnu landi, með
allt myrkrið og kuldann – ég held
að margir erlendir leikmenn hafi
svipaða sögu að segja. Eftir að hafa
ákveðið að vera áfram hjá Njarðvík
fór ég að huga að því að verða mér
úti um hlutastarf og hef verið að
vinna í Njarðvíkurskóla síðustu
fjögur ár, allt þar til fyrir u.þ.b.
tveimur mánuðum þegar ég fór að
vinna í gagnaveri Verne Global. Þar
fæst ég við það sem ég lærði og hef
áhuga á, rafeindavirkjun og tölv-
unarfræði. Svo er ég líka að huga
að framtíðinni en það kemur að því
að körfuboltaferlinum lýkur og þá
er gott að hafa einhverja reynslu á
bakinu,“ segir Mario.
Mario og unnustu hans líður

vel hérlendis en hún flutti til hans
í sumar. Þau eiga von á syni í lok
maí og lífið leikur við þau.

Hverjar eru framtíðaráætlanir
ykkar, heldurðu að þið ílengist
hér?
„Það er stefnan hjá okkur, hún er

flutt til mín og komin með vinnu
hjá bílaleigunni Geysi. Ég er búinn
að vera hérna svo lengi, kann vel
við mig hér og er að stofna fjöl-
skyldu. Ég hef aðlagast þeirri
menningu og siðum sem eru hér
– mér finnst ég vera orðinn hluti
af samfélaginu.
Þegar ég tók tilboðinu um að

spila á Íslandi vissi ég ekkert hvað
ég væri að fara út í – eitt leiðir af
öðru og maður veit aldrei hvert
lífið ber mann en eins langt og við
sjáum inn í framtíðina þá ætlum
við að vera hér.“

Og hvernig er íslenskan hjá þér?
Mario svelgist á vatnssopanum

sem hann var að taka. „Hún er allt
í lagi, ég segist alltaf vera að fara að
læra meira en ég næ ekki að móti-
vera mig í það. Ég skil meira en ég
tala, þegar maður er í kringum fólk
alla daga pikkar maður upp ýmis-
legt af sjálfsdáðum. Hins vegar eru
allir svo góðir í ensku hérna að
maður fær í sjálfu sér ekkert of
mörg tækifæri til að spreyta sig á
íslenskunni.“

Kemur ef Njarðvík fer alla leið

Hafa foreldrarnir heimsótt þig
hingað?
„Mamma var hér fyrir tveimur

árum, vinir mínir hafa líka heim-
sótt mig en pabbi hefur ekki ennþá
komið. Hann er svo flughræddur
að hann segir að eini sénsinn til að
hann komi sé ef við komumst í úr-
slitaleikinn – svo ég verð að nota
það sem hvatningu.
Bróðir minn og mágkona ætla að

koma í byrjun úrslitakeppninnar
og dvelja hér í viku. Þau hafa aldrei
komið hingað áður.“
Mario er sjálfur búinn að sjá

helstu ferðamannastaðina á Ís-
landi og hann segir norðurljósin
hafa heillað hann sérstaklega þegar
hann kom til Íslands.
„Eins og aðrir útlendingar var ég

alveg dolfallinn þegar ég sá norður-
ljós fyrst. Núna er ég orðinn eins
og heimamenn, það er varla að ég
nenni að rífa mig upp úr sófanum
til að glápa upp í himininn í hvert
skipti sem norðurljósin glenna sig.“

Hefur góða tilfinningu
fyrir úrslitakeppninni

Njarðvíkingar hafa verið á góðri
siglingu í Subway-deild karla og
eru jafnir Val að stigum í harðri
baráttu um deildarmeistaratitilinn
en þessi lið mætast í Ljónagryfj-
unni á föstudagskvöld í næstsíð-
ustu umferð deildarinnar.
„Ég hef auðvitað góða tilfinn-

ingu fyrir úrslitakeppninni, eins
og staðan er á liðinu er ekki annað
hægt. Við erum á góðum stað í
deildinni, liðið er samþjappað og
það er góður andi yfir Njarðvík.
Eftir áramót, eftir að allir höfðu
náð heilsu, þá held ég að við höfum
sýnt úr hverju við erum gerðir. Við
erum ennþá að sýna það, erum á
sigurbraut og liðsandinn er ein-
staklega góður. Núna eigum við tvo
erfiða deildarleiki eftir [gegn Val
og Keflavík] svo það má segja að
úrslitakeppnin sé hafin hjá okkur.
Margir okkar hafa spilað lengi

saman og fleiri góðir leikmenn hafa
bæst í hópinn, við erum að sýna
það á vellinum. Sem lið náum við
vel saman innan vallar sem utan.
Engin vandamál, okkur líður vel
á æfingum, förum ánægðir heim
og ég held að stuðningsmennirnir
okkar finni það þegar við erum
að spila. Þegar öllur er á botninn
hvolft er þetta það sem skiptir
máli,“ sagði Mario að lokum.

Mario og Valerija, unnusta hans, eru að stofnaMario og Valerija, unnusta hans, eru að stofna
til fjölskyldu en þau eiga von á syni í loktil fjölskyldu en þau eiga von á syni í lok

maí. Þau stefna á að eiga framtíðarheimilimaí. Þau stefna á að eiga framtíðarheimili
sitt hér eftir að körfuboltaferli Mario lýkur.sitt hér eftir að körfuboltaferli Mario lýkur.

Það var létt ir mannskapnumÞað var létt yfir mannskapnum
á æfingu í unni þegará æfingu í Ljónagryfjunni þegar
ljósmyndari VF var á ferðinni.ljósmyndari VF var á ferðinni.

Ég er búinn að vera hérna svo lengi,
kann vel við mig hér og er að stofna fjölskyldu.

Ég hef aðlagast þeirri menningu og siðum sem eru hér
– mér finnst ég vera orðinn hluti af samfélaginu ...

Ríkuleg uppskera á Íslandsmótinu
Ungir og efnilegir keppendurBorðtennisfélagsReykja-
nesbæjar stóðu sig frábærlega á Íslandsmóti unglinga

Íslandsmót unglinga í borðtennis
var haldið í Reykjavík um síðast-
liðna helgi. Þar sýndu ungir
borðtennisspilarar frá BR frá-
bæra frammistöðu og lönduðu
fjölmörgum verðlaunum.

Snorri Rafn William Davíðsson úr BR
(t.h.) var paraður með Darian Adam

Róbertssyni Kinghorn úr HK, þeir unnu
brons í tvíliðaleik drengja 16–18 ára.

Alekasander Jurczak ogAlekasander Jurczak og
Dawid May-MajewskiDawid May-Majewski
unnu tvíliðaleik piltaunnu tvíliðaleik pilta
13 ára og yngri.13 ára og yngri.

AlekasanderAlekasander
vann einnigvann einnig
gullverðlaungullverðlaun
í einliðaleikí einliðaleik

pilta 12–13 ára.pilta 12–13 ára.

Þá má geta þess að Michal May-Majewski úr BR vann til silfurverðlauna í
1. flokki karla á Íslandsmótinu sem fór fram í byrjun þessa mánaðar.

Þau Emma Nizianska og Dawid
May-Majewski höfnuðu í þriðja
sæti í tvenndarkeppni 13 ára og

yngri, þá vann Dawid einnig silfur í
einliðaleik hnokka 11 ára og yngri.
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Mundi

Þegarégvar forsætisráðherra Írlands
Hinn stórskemmtilegi írski
dagur heilags Patreks var haldinn
hátíðlegur síðastliðinn föstudag.
Írski sendiherrann bauð í mót-
töku og ég mætti auðvitað í fína,
græna flauelsjakkanummínum í
tilefni dagsins.

Þar sem ég stóð og hlustaði á
ræðu írska viðskiptaráðherrans
við þetta tilefni rifjaðist upp annar
eftirminnilegur St. Patricks-dagur
í Boston fyrir níu árum.
Ég var þá stödd í embættiser-

indum sem iðnaðar- og viðskipta-
ráðherra og hafði þegið boð um
að vera viðstödd opnunarviðburð
sjávarútvegssýningarinnar Boston
Seafood Show sem árlega dregur
að sér mikinn fjölda íslenskra
fyrirtækja. Ég mætti ásamt ráðu-
neytisstjóra og aðstoðarmanni á
tilskildum tíma við sérstakan VIP-
inngang samvæmt leiðbeiningum
sýningarhaldara, þar sem ábúðar-
fullur, einkennisklæddur maður

beið okkar og fylgdi okkur leiðina
að viðburðinum.
Leiðin var ansi löng, upp og

niður rúllustiga og allskonar
rangala um sýningarhöllina en
að lokum staðnæmdist vörðurinn
við stóran og troðfullan sal, þar
sem prúðbúið og (að meirihluta)
grænklætt fólk sat við hringborð og
gæddi sér á morgunverði. Uppi á
stóru sviði sátu svo óvenjumargir

kaþólskir prestar í fullum skrúða.
Mér þótti þetta heldur óhefð-
bundin opnunarhátíð en hugsaði
svo sem ekki mikið út í það fyrr
en að fylgdarmaðurinn minn góði
benti mér á eina lausa sætið á
sviðinu, í miðri prestaröðinni og
bað mig að gjöra svo vel að fá mér
sæti. Ég yrði svo kynnt til leiks og
að beðið væri með eftirvæntingu
eftir ræðunni minni.
Þarna fór mér ekki að standa

á sama. Mér hafði verið boðið að
vera viðstödd opnunina en enginn
hafði minnst á nein ræðuhöld – og
ég skildi hreinlega ekki af hverju
allir þessir prestar væru þarna.
Ég hafði margoft sótt þessa ágætu
sjávarútvegssýningu og hafði aldrei
kynnst þessari hlið á henni.
Manninum fannst ég aðeins of

hæg og þar sem hann ýtti kurteis-
lega við mér og ítrekaði að beðið
væri eftir mér á sviðinu, náði ég að
stama út úr mér spurningunni um
af hverju ég ætti að sitja þar, það

færi ljómandi vel um mig við eitt-
hvert borðið í salnum. Maðurinn
leit forviða á mig og skildi hrein-
lega ekki spurninguna. „Af hverju?
Þú ert forsætisráðherra Írlands
– þetta er þitt sæti!!“. „Nei…!!!“
nánast hrópaði ég, „ég er iðnaðar-
ráðherra frá Íslandi!“. Þá var komið
að manninum að bregða illilega
– og missti snarlega allan áhuga
á mér og rauk af stað til að finna
forsætisráðherrann írska.
Ég gegndi sem sagt embætti for-

sætisráðherra Írlands í góðan hálf-
tíma þann 16. mars 2014, fyrsta og
eina konan sem hefur gegnt því
mikilvæga embætti!
Eftir á að hyggja dauðsé ég eftir

því að hafa ekki bara farið upp á
svið og látið vaða – það hefði gert
söguna enn eftirminnilegri. Ég hef
líka oft velt fyrir mér hvað orðið
hafi af rétta forsætisráðherranum,
hvort honum hafi verið vísað beint
á íslenska básinn á sýningunni!

Eftir einn Irish Coffee hefði Ragn-
heiður Elín örugglega tekið „River-

dansinn“ í græna jakkanum?

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

Við opnum mánudaginn 27. mars.

Við hlökkum sannarlega til að sjá ykkur þar!

Takk fyrir að sýna okkur biðlund og þolinmæði.

Sama símanúmer og áður

421-1030
Valdi tannlæknir og Þórir tannlæknir
Tjarnargötu 2, Keflavík.

RAGNHEIÐAR ELÍNAR

Þaðvantar dreka og fleiri hvolpa í GrindavíkÞaðvantar dreka og fleiri hvolpa í Grindavík
Á dögunum kom skólahópur leikskólans Króks í heimsókn á bæjarskrifstofurnar í Grindavík og kynnti
sér gangmála í bæjarfélaginu. Greint er frá heimsókninni á vef bæjarins. Krakkarnir skoðuðu starfsemi
bæjarskrifstofunnar ásamt því að sjá allar skrifstofurnar og reyna fyrir sér í hinum ýmsu störfum.
Meðal þess sem þau óska eftir eru drekar og fleiri hvolpa í Grindavík, nammi í leikskólann, rokkara á
Sjóarann síkáta ásamt hoppukastala. Greinilega á ferðinni krakkar sem vita hvað þau vilja!

Vilja vetrarfrí til
samræmisvið hin

skólastigin
Ósk frá leikskólum Reykjanes-
bæjar um að fá að taka vetrarfrí
til samræmis við hin skólastigin
varkynntá síðasta fundi fræðslu-
ráðs Reykjanesbæjar. Vísað er til
metnaðarfullrar stefnu sveitar-
félagsins og áherslunnar þar á
fjölskylduvænt samfélag, eins og
segirorðréttífundargerðinni.Með
vetrarleyfi semnæði yfir öll þrjú
skólastigin í bænumværi stuðlað
aðsamverubarnaogforeldra.Með
aukinni samræminguværi einnig
stuðlaðaðjafnaristarfsaðstæðum
milli skólastiga.

Við kynningu og umræður á
fundi nefndarinnar komu fram
hugmyndirumaðheimilavetrarfrí
sem styttinguvinnuvikunnarhjá
leikskólakennurumíReykjanesbæ.
Enginformlegumræðahefurfarið
fram innan fræðsluráðsum fyrir-
komulag um vetrarfrí. Auk þess
hefur bæjarráð nýlega endur-
vakið starfsnefnd innan Reykja-
nesbæjarsemernúaðendurskoða
fyrirkomulag á styttinguvinnu-
vikunnarítaktviðkjarasamninga.
Fræðsluráði þykir því eðlilegt að
frestamálinutilaðhægtséaðtaka
þaðtilnánariumræðuogeinnigað
sendamálið til skoðunar til um-
ræddrarnefndar semhefur þegar
hafið störf.
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BAKSTUR OG BREK
KUKOTSANNÁLLStríðsminjar


