„Ekkert jafn ánægjulegt og að ná nýjum
hjólabrettatrikkum“
Christopher Andri Hill er 22 ára flokkstjóri
í vinnuskólanum í sumar og hjólabrettakennari í Fjörheimum. Sjá Frístundina á síðu 12

23.-26. júní

MIÐVIKUDAGUR 22. JÚNÍ 2022 // 25. TBL. // 43. ÁRG.

Hestar og fólk
nutu sólseturs
Sólin sýndi sýnar bestu hliðar
20. júní, á næstlengsta degi ársins,
en sumarsólstöður eru 21. júní þegar
sólargangur er lengstur á árinu. Veðurguðirnir voru ekki í góðu skapi á
lengsta degi ársins en voru það hins
vegar daginn áður. Páll Ketilsson fór
þá með myndavélina og smellti m.a.
af hrossum í kvöldsólinni á Mánagrund með lúpínugróður í forgrunni
en lúpínu má sjá víða á Reykjanesskaganum þessa dagana. Á hinni
myndinni má sjá ungar stúlkur njóta
sólseturs á Garðskaga sama kvöld.

NET
SÍMI
SJÓNVARP

Hjá okkur er allt Ljósleiðari
innifalið 10.490 kr/mán.
ENGINN AUKAKOSTNAÐUR, FRÍR ROUTER
Kapalvæðing • Hafnargata 21 • 421 4688
w w w. k v. i s • k v @ k v. i s

Vill að ríkið sýni samfélagslega
ábyrgð og lækki lóðarleigu
Lóðarleiga í Reykjanesbæ er ein sú hæsta á landinu.
Lóðarleiga í Reykjanesbæ er ein sú hæsta á
landinu og er 600% hærri en í Kópavogi. Einn
stærsti landeigandi í Reykjanesbæ er ríkið og
innheimtir 2% lóðarleigu.
Reykjanesbær veitir 25% afslátt af lóðarleigu í
því landi sem sveitarfélagið á. Landeigendur, aðrir
en ríkið, hafa ekki ljáð máls á að lækka leigu á landi
á meðan að ríkið er ekki til viðtals um lækkun leigu.

„Ríkið er nú þegar búið að hirða milljarða
vegna sölu eigna á gamla varnarsvæðinu
og það verður að gera þá kröfu til ríkisvaldsins að það sýni samfélagslega ábyrgð
og gott fordæmi og lækki lóðarleigu,“ segir
Guðbrandur Einarsson, þingmaður, í grein
sinni sem sjá má á bls. 10.

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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Margeir Karlsson, íbúi í Reykjanesbæ,
klippti á borða í tilefni tímamótanna.

Auka aðgengi hreyfihamlaðra með
því að rampa upp Reykjanesbæ
Guðbrandur talaði mest – Jóhann Friðrik minnst
Guðbrandur Einarsson, þingmaður
Viðreisnar í Suðurkjördæmi er í
tíunda sæti yfir þá þingmenn sem
töluðu mest úr ræðustól á Alþingi
á fyrsta ári þessa kjörtímabils. Guðbrandur endaði í tíunda sæti og kom
270 sinnum í púlt og talaði samtals
í þrettán klukkustundir og 25 mínútur. Hann talaði mest allra þingmanna úr Suðurkjördæmi.

Ásthildur Lóa Þórsdóttir frá
Flokki fólksins var næst þingmanna
í Suðurkjördæmi á eftir Guðbrandi.
Félagi Guðbrandar úr Bæjarstjórn
Reykjanesbæjar, Jóhann Friðrik
Friðriksson, Framsóknarflokki, talaði
minnst þingmanna kjördæmisins,
hann kom 34 sinnum í pontu og
talaði samatals í eina klukkustund
og 41 mínútu.

HREINSUM
RIMLAGARDÍNUR OG
MYRKVUNARGARDÍNUR
NÁNARI UPPLÝSINGAR Á ALLTHREINT.IS

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

845 0900

FINNDU OKKUR Á FACEBOOK

Unnið er af krafti við að rampa upp Reykjanesbæ. Nú
þegar hafa verið settir upp tuttugu og þrír rampar í
bæjarfélaginu í verkefninu Römpum upp Ísland og þeir
verða orðnir fimmtíu og þrír í bænum að fjórum árum
liðnum. Aðgengi á Íslandi er oft mjög takmarkandi fyrir
hreyfihamlaða. Því er mikilvægt að koma upp römpum
eða tryggja aðgengi með öðrum hætti. Ramparnir geta
verið jafn misjafnir og þeir eru margir – og þeir eiga svo
sannarlega að vera margir. Oft þarf ekki annað en að
leysa aðgengi upp eina tröppu eða yfir háan þröskuld
með einföldum hætti. „Með sameiginlega átaki þjónustuaðila, verktaka og yfirvalda á þetta ekki að vera mikið
mál – og með því stuðlum við að bættu umhverfi og betra
aðgengi á Íslandi,“ segir á vef Römpum upp Ísland en
markmið verkefnisins er að setja upp eitt þúsund rampa
fyrir 11. mars 2026.

Ánægjulegt að þetta sé að raungerast núna
„Það er gleðilegt að sjá alla þessa fallegu rampa þegar
maður keyrir eftir Hafnargötunni og þetta hefur gengið
svo vel,“ segir Ósk Sigurðardóttir, framkvæmdastjóri
Sjálfsbjargar og varaformaður Römpum upp Ísland. „Það
gekk ótrúlega vel að rampa upp Reykjavík og þar sáum
við að þetta er hægt og ákváðum því að fara alla leið og
rampa upp Ísland og erum rétt að byrja á því verkefni.
„Það er virkilega ánægjulegt að þetta sé að raungerast
núna,“ segir Halldóra Fríða Þorvaldsdóttir, forseti bæjarstjórnar Reykjanesbæjar, en hún á einnig sæti í stjórn
félagsins Römpum upp Ísland.
Reykjanesbær er framarlega í ferlinu í að rampa upp
landið og það segir Halldóra Fríða vera vegna áhuga
sviðsstjóra umhverfis- og skipulagssviðs og starfsmanna sviðsins ásamt verslunareigendum í Reykjanesbæ. Reykjanesbær var búinn að sækja um að vera
þátttakandi í verkefninu Römpum upp Ísland áður en
fyrsti stjórnarfundur var haldinn í verkefninu.

Vorum tilbúin í verkefnið

Auka aðgengi hreyfihamlaðra
Tilgangur verkefnisins er að auka aðgengi hreyfihamlaðra að þjónustu, verslun og veitingahúsum á Íslandi. Haraldur Þorleifsson, stjórnandi hjá Twitter og
stofnandi hönnunarfyrirtækisins Ueno, er hvatamaður
verkefnisins. Stofnfé sjóðsins eru framlög einstaklinga,
fyrirtækja, samtaka og stofnana sem vilja leggja sitt af
mörkum til að tryggja aðgengi hreyfihamlaðra um allt
land.

„Þá var Reykjanesbær með aðgengisfulltrúa í vinnu
síðasta sumar sem gerði góða úttekt og þess vegna var
undirbúningsvinnan lítil – við vorum bara tilbúin í verkefnið,“ segir Halldóra Fríða.
Alls verða settir upp fimmtíu og þrír rampar í Reykjanesbæ. Flestir verða þeir við Hafnargötuna þar sem
mesta mannlífið er. Staðsetning rampanna hefur verið
valin í samstarfi við bæjaryfirvöld. Þegar hafa verið settir
upp tuttugu og þrír rampar í Reykjanesbæ og rampurinn,
sem formlega var vígður síðastliðinn fimmtudag framan
við verslunina Kóda á Hafnargötu, er þrítugasti rampurinn sem settur er upp utan Reykjavíkur.
„Aðgengismál skipta okkur hjá Sjálfsbjörgu gríðarlega
miklu máli, að fólk geti sótt þjónustu, hver sem hún er, og
að fólk geti tekið þátt í lífinu,“ segir Ósk frá Sjálfsbjörgu.

Mikil ánægja með BAUN í Reykjanesbæ
Mikil og almenn þátttaka var í
BAUN, barna- og ungmennahátíðinni, sem fór fram dagana 28. apríl
til 8. maí síðastliðinn. Alls heimsóttu
5.300 gestir Duus Safnahús á meðan
á hátíðinni stóð.
Hátíð sem þessi krefst samvinnu
margra stofnana Reykjanesbæjar og
aðkoma félagasamtaka í bænum er
mjög mikilvæg, segir í fundargerð
menningar- og atvinnuráðs Reykjanesbæjar.
Að lokinni hátíðinni var viðhorfskönnun sett í loftið og bárust
á annað hundrað svör. Almenn
ánægja var meðal barna og foreldra
með hátíðina. Tæplega 80% þeirra
barna sem svarað var fyrir tóku
þátt í fjórum eða fleiri viðburðum.
Yfir 90% svarenda voru mjög eða
frekar ánægðir með að hafa BAUNabréfið til að leiða sig í gegnum hátíðina. Sérstakt BAUNabréf var afhent öllum börnum á leikskólaaldri
sem og börnum í 1.– 7. bekk í grunnskólum Reykjanesbæjar. Það innihélt
23 verkefni/viðburði/þrautir fyrir
fjölskyldur að taka þátt í.

Spurt var um ánægju barnanna
með þátttöku í hátíðinni og voru
94% mjög eða frekar ánægð. Spurt
var hversu ánægt fullorðna fólkið
sem svaraði könnuninni hefði verið
með hátíðina og voru yfir 90%
mjög eða frekar ánægðir.

Bæjarstjóri Sveitarfélagsins Voga
Staða bæjarstjóra hjá Sveitarfélaginu Vogum er laus til umsóknar.
Leitað er að kraftmiklum aðila til að leiða áframhaldandi uppbyggingu
í ört stækkandi sveitarfélagi.
Helstu verkefni
• Bæjarstjóri er æðsti yﬁrmaður starfsfólks sveitarfélagsins og skal sjá
um að stjórnsýsla þess samræmist lögum, samþykktum og viðeigandi
fyrirmælum yﬁrmanna
• Daglegur rekstur sveitarfélagsins og ábyrgð á framkvæmd ákvarðana
bæjarstjórnar
• Yﬁrumsjón með skipulagi og virkni stjórnsýslu sveitarfélagsins
og starfsmannamálum
• Náið samstarf við bæjarstjórn, undirbúningur og upplýsingagjöf
á fundum bæjarstjórnar og bæjarráðs
• Annast upplýsingamiðlun og samskipti við samstarfsaðila, stofnanir,
samtök, fyrirtæki og íbúa
• Að gæta hagsmuna sveitarfélagsins út á við, vera talsmaður
bæjarstjórnar og vinna að framfara- og markaðsmálum
• Stefnumarkandi vinna og mótun framtíðarsýnar í ólíkum málaﬂokkum
Menntunar- og hæfniskröfur
• Menntun sem nýtist í starﬁ
• Farsæl reynsla af stjórnun og rekstri
• Áhugi á uppbyggingu samfélagsins og sóknarhugur í atvinnumálum
• Reynsla af stefnumótun, markaðs- og kynningarmálum
• Þekking og reynsla af opinberri stjórnsýslu er kostur
• Framúrskarandi hæfni í mannlegum samskiptum
• Leiðtogahæfni, frumkvæði, skipulagshæfni og metnaður til árangurs

Sveitarfélagið Vogar er næst landstærsta
sveitarfélagið á Suðurnesjum með 1.370 íbúa og
fer ört stækkandi. Sveitarfélagið Vogar er mjög vel
staðsett í nágrenni við þjónustu og vinnumarkað
höfuðborgarsvæðisins, en býður upp á rólegt og
vinalegt umhverfi þar sem stutt er í náttúruna.
Framundan er mikil uppbygging, svo sem í
tengslum við nýtt hverfi, sem fullbyggt mun að
minnsta kosti tvöfalda íbúafjölda sveitarfélagsins.
Innan sveitarfélagsins er öflugt íþrótta- og
æskulýðsstarf.

Sótt er um starfið
á hagvangur.is

Umsóknir óskast fylltar út á hagvangur.is. Umsóknarfrestur er til og með 10. júlí nk.
Umsóknum skal fylgja ítarleg ferilskrá og kynningarbréf.
Nánari upplýsingar veita Geirlaug Jóhannsdóttir, geirlaug@hagvangur.is, og Yrsa Guðrún Þorvaldsdóttir, yrsa@hagvangur.is.

hagvangur.is
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Útivinnudagur á leikskólanum Tjarnarseli

„Auður hvers skóla býr í
fólkinu sem hann byggir“
– segir Inga Sif Stefánsdóttir, aðstoðarskólastjóri á leikskólanum Tjarnarseli. Hátt í tvöhundruð manns mættu á útivinnudag.

áávinningur
i i g aff degi
d gi sem þessum.
þ
Samfélag allra þeirra sem tilheyra
skólanum styrkist þegar fólk vinnur
að skemmtilegum verkefnum saman.

Tjarnarsel hélt útivinnudag með
börnum, foreldrum og sjálfboðaliðum á dögunum. Þá voru smíðuð
leiktæki, garðurinn snyrtur og sumarblóm, sem börnin ræktuðu frá fræi,
gróðursett. Vinnudagurinn er árlegur
viðburður þar sem fjöldi sjálfboða-

liða mæta í skólann og vinna óeigingjarnt starf í þeim tilgangi að fegra og
betrumbæta útisvæði barnanna. Í ár
mættu hvorki fleiri né færri en 185
manns. Vinnuhópurinn samanstóð
af glaðlegum börnum og systkinum
þeirra, galvöskum foreldrum, kennurum og fjölskyldum þeirra, duglegum öfum og ömmum og fyrrum
nemendum.
„Þessi vinnudagur er jafnan í upphafi hvers sumars og er ekki annað
hægt en að hrífast þegar fylgst er
með öllum þeim dugnaðarforkum
sem mæta með uppbrettar ermar,
í vinnugöllunum, með gleðina að
vopni og til í hvað sem er,“ segir Inga
Sif, aðstoðarskólastjóri leikskólans.
Þessi árlegi viðburður byrjaði
sem þróunarverkefni árið 2013 og
bar nafnið Áskorun og ævintýri í
Tjarnarseli. Nú var útivinnudagurinn haldinn í níunda skiptið og
er hann orðinn fastur liður í leikskólastarfinu. „Auður hvers skóla
býr í fólkinu sem hann byggir. Árið
2013 hófst þróunarverkefnið. Því
lauk með formlegum hætti ári síðar

TJÓNASKOÐUN
BÍLAMÁLUN OG RÉTTINGAR
BÍLRÚÐUSKIPTI/VIÐGERÐIR
INNSTILLING Á ÖRYGGISBÚNAÐI
MYNDAVÉL OG FJARLÆGÐARRADAR

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

Foreldrar sem áður þekktust lítið og
jafnvel af ólíkum uppruna kynnist og
myndar tengsl í gegnum sameiginlega reynslu.“

en eins og verða vill með góð verkefni, þar sem brennandi áhugi er til
staðar, þau eignast þau sjálfstætt
framhaldslíf,“ segir Inga.
Þá segir hún ávinninginn af
slíkum vinnudögum vera mikinn:
„Auk þess augljósa, er annars konar

Gott veður og veiðist vel
Ansi langt er liðið á júnímánuðinn og
hann hefur bara gengið nokkuð vel.
Veður hefur verið gott og veiðin góð
hjá þeim bátum sem eru að róa – og
helst eru það strandveiðibátarnir.
Undanfarin ár hefur ástandið í
sjónum verið þannig að lítið hefur
verið af þorski og færabátar, þeir
sem eru á strandveiðunum, varla náð
skammtinum sínum en núna í sumar
hefur veiðin gengið mjög vel og allir
náð skammtinum sínum.
Lítum aðeins á bátana. Í Grindavík
er Von ÓF með tíu tonn í fjórum
róðrum og mest 3,7 tonn en þetta
er mest ufsi og báturinn er ekki á
strandveiðum. Hrappur GK 9,9 tonn
í fimm og er ufsi líka þar. Sigurvon
ÁR 5,4 tonn í fjórum, Sæfari GK 3,9
tonn í þremur og Grindjáni GK tvö
tonn í tveimur.
Í Sandgerði hafa yfir 30 bátar
verið að landa og ef við skoðum
strandveiðibátana þá er t.d. einn
minnsti báturinn, Traveller GK,
með 4,1 tonn í fimm róðrum en þessi
bátur er ekki nema um tvö tonn að
stærð, er minnsti báturinn sem rær
frá Suðurnesjum og einn af minnstu
bátunum sem róa á strandveiðum
við Ísland núna 2022.
Snorri GK er með átta tonn í
þremur róðrum og mest af því er
ufsi, Gréta GK 7,5 tonn í átta róðrum,
Dímon GK 6,4 tonn í sjö, Sella GK
6,4 tonn í sjö, Faxi GK 6,2 tonn í sjö,
Sigurörn GK sex tonn í sjö og Stakasteinn GK 5,6 tonn í sex. Allir þessir
bátar hafa komist yfir eitt tonn í
róðri en nokkuð er um ufsa í aflanum
hjá bátunum.
Ef við lítum á stærri bátana þá er
Guðrún GK með 11,2 tonn í fjórum og
mest 5,3 tonn, þarna er ufsi 9,2 tonn
af þessum afla. Önnur Guðrún GK,
Guðrún GK 401, er með 7,4 tonn í
fjórum róðrum, mest 2,9 tonn og

þar er ufsi líka uppstaðan í aflanum.
Gola GK er með 7,1 tonn í sjö. Þetta
eru bátar sem eru upp að þrettán
tonnum að stærð og voru allir að
landa í Sandgerði.
Hjá stærstu færabátunuim er
Addi Afi GK með 19,3 tonn í fjórum
og mest 7,3 tonn, Ragnar Alfreðs GK
14,7 tonn í þremur og mest 6,1 tonn.
Hjá báðum er ufsi uppistaðan og
báðir að landa í Sandgerði.
Enginn netabátur er á veiðum
frá Suðurnesjum og Nesfisksdragnótabátarnir eru allir orðnir stopp
en tveir af þeim gerðu fullfermistúr
vestur utan við Arnarfjörð. Siggi
Bjarna GK kom með 38 tonn í land
og Sigurfari GK 63 tonn báðir eftir
eina löndun. Þess má geta að Sigurfari GK fór þrjá túra þarna vestur og
landaði alls 154 tonnum í þessum
þremur túrum. Uppistaðan hjá
honum, sem og Sigga Bjarna GK, var
steinbítur.
Svo til eini dragnótabáturinn
sem er að róa frá Suðurnesjum
núna er Ísey EA sem hefur landað
44 tonnum í sex róðrum og mest
fimmtán tonnum í róðri en báturinn
landar í Sandgerði og er aflinn af
bátnum unnin í Hrísey.

AFLAFRÉTTIR Á SUÐURNESJUM

Gísli Reynisson
gisli@aflafrettir.is

Grétar Þorgeirsson er skipstjóri á
Ísey EA en hann var í 25 ár skipstjóri
á Farsæli GK frá Grindavík sem hann
og faðir hans áttu.
Eitthvað ætlar það að seinkast
að Sóley Sigurjóns GK fari á rækjuveiðar en togarinn er búinn að vera
stopp síðan í mars – en hann er í viðgerð í Reykjavík. Grímsnes GK er
á rækjuveiðum og búinn að landa
fjórtán tonnum í tveimur róðrum.
Grimsnes GK er með sinn eigin
rækjukvóta og er aflinn unnin hjá
Meleyri á Hvammstanga sem Nesfiskur á.
Nú í byrjun júlí mun báturinn
Öðlingur SU koma til Njarðvíkur
en þessi bátur er núna 10,99 metra
langur og mælist um 21 tonn. Hann
er að fara í lengingu og mun vera
14,6 metra langur eftir lengingu og
mælast um 30 tonn. Skipasmíðastöð Njarðvíkur mun lengja bátinn
og ráðgert er að verkið taki um þrjá
mánuði.
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Bárðarson, s. 898-2222, hilmar@vf.is Auglýsingastjóri: Andrea Vigdís Theodórsdóttir, s. 421-0001, andrea@vf.is. Blaðamenn: Jóhann Páll Kristbjörnsson, Thelma Hrund Hermannsdóttir og Sigurbjörn Daði Dagbjartsson.
Útlit og umbrot: Jóhann Páll Kristbjörnsson og Hilmar Bragi Bárðarson. Dagleg stafræn útgáfa: vf.is og kylfingur.is

NÚ AÐEINS Í APPI OG Á DOMINOS.IS
ALLAR PIZZUR AF MATSEÐLI, EF ÞÚ SÆKIR
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Eygló dró hátíðarfánann að húni
Eygló Alexandersdóttir dró hátíðarfánann að húni á þjóðhátíðardaginn 17. júní í Keflavík eftir að skátar og lúðrasveitarfólk hafði
gengið með hann frá Keflavíkurkirkju að lokinni messu, inn í
skrúðgarð samkvæmt gamalli hefð. Þessi viðburður er jafnan
upphaf þjóðhátíðardagskrár í Reykjanesbæ.
Fjöldi bæjarbúa mætti í góðu veðri í
skrúðgarðinn en Kjartan Már Kjartansson, bæjarstjóri, kynnti Eygló og
sagði frá hennar störfum þegar hún
hafði dregið þennan stærsta þjóðfána landsins að húni með hjálp
skátafélaga úr Heiðabúum.
Dagskráin var nokkuð hefðbundin
og flutti Halldóra Fríða Þorvaldsdóttir, forseti bæjarstjórnar, setningarræðu dagsins. Bryndís María
Kjartansdóttir, dúx úr Fjölbrautaskóla Suðurnesja, flutti ávarp fjallkonu og las ljóðið Hver á sér fegra
föðurland. Forseti bæjarstjórnar

Eygló Alexandersdóttir og
KjartanMár, bæjarstjóri, við
stuðlabergið með nöfnum allra
sem hafa dregið fánann að húni.

kynnti síðan útnefningu Listamanns Reykjanesbæjar 2022–2026
en þann heiður féll í skaut Karenar
J. Sturlaugsson að þessu sinni. Dagskrá í skrúðgarði lauk með hátíðarræðu dagsins en hana flutti Albert
Albertsson, verkfræðingur, hugsuður
og starfsmaður Hitaveitu Suðurnesja
og HS Orku.
Skemmtidagskrá var síðan í
fjórum hverfum bæjarins og einnig
í Ungmennagarðinum við 88 húsið
þar sem Öllavöllur var vígður. Þá var
kaffisala hjá nokkrum félögum og félagasamtökum víða.
Halldóra Fríða
Þorvaldsdóttir,
forseti bæjarstjórnar,
flutti setningarræðu
dagsins.

Karen J. Sturlaugsson er
listamaður Reykjanesbæjar
2022–2026 en hún fékk
íslensku fálkaorðuna
sama dag.

Skátar úr Heiðabúum og félagar úr Lúðrasveit
Tónlistarskóla Reykjanesbæjar gengu að venju með
þjóðhátíðarfánann frá Keflavíkurkirkju í skrúðgarðinn.

Albert Albertsson, verkfræðingur og
hugsuður, flutti hátíðarræðuna.

Bryndís María
Kjartansdóttir, dúx
úr Fjölbrautaskóla
Suðurnesja, flutti
ávarp fjallkonu og
las ljóðið Hver á sér
fegra föðurland.
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Magnús Stefánsson,
bæjarstjóri, kynnti
dagskrána. Amelía
Björk Davíðsdóttir
var fjallkona.

Fjölbreytt hátíðarhöld á
17. júní í Suðurnesjabæ
Hátíðardagskrá í Suðurnesjabæ
fór fram með hefðbundnum hætti
þann 17. júní við Gerðaskóla. Dagskráin hófst með fánahyllingu og
voru fulltrúar frá knattspyrnufélögum sveitarfélagsins, Reyni og
Víði, fánaberar.
Fjallkona var Amelía Björk Davíðsdóttir, nýstúdent, og flutti hún
ljóðið Ég bið að heilsa eftir Jónas
Hallgrímsson. Magnús Stefánsson,
bæjarstjóri, sá um að kynna dagskrá
dagsins. Að lokinni fánahyllingu og

ávarpi fjallkonu tók við söngur frá
nemendum Tónlistarskóla Sandgerðis og söngkonurnar Karma og
Ragnheiður sungu sitthvort lagið við
mikinn fögnuð viðstaddra.
Eftir formleg hátíðarhöld stigu
Solla stirða, íþróttaálfurinn og
leikhópurinn Lotta á svið. Þá sá
9. bekkur Gerðaskóla um kaffisölu og
var andlitsmálun og bílalest einnig í
boði fyrir gesti. Þekkingarsetur Suðurnesja í Sandgerði og Byggðasafnið

á Garðskaga buðu íbúa og gesti velkomna á sýningar sínar.
Í tilefni dagsins var Alþingishátíðar-dúkurinn, sem var framleiddur árið 1930 til að minnast þess
að þúsund ár voru liðin frá stofnun
allsherjarþings árið 930 á Þingvöllum, til sýnis. Dúkurinn er einn af
kjörgripum Byggðasafnsins en í hann
er ofin mynd af Öxarárfossi ásamt
skjaldarmerki Íslands og áletruninni
„Minni Íslands“.

HEIÐRA MINNINGU ÖLLA MEÐ NÝJUM KÖRFUBOLTAVELLI

Öllavöllur var formlega vígður á 17. júní í
ungmennagarði Fjörheima í Reykjanesbæ.
Völlurinn heitir Öllavöllur eftir körfuboltamanninum og Njarðvíkingnum Örlygi Aroni
Sturlusyni sem lést af slysförum langt fyrir
aldur fram. Völlurinn mun halda uppi minningu Ölla og heiðra hann en einnig vekja
athygli á Minningarsjóði Ölla. Viðstaddir
vígsluna voru meðal annars fulltrúar frá
minningarsjóðnum, fulltrúar unglingaráðs
Fjörheima, fulltrúar ungmennaráðs Reykjanesbæjar og umsjónarmaður ráðanna auk
gesta og gangandi.
Margrét Norðfjörð Karlsdóttir, formaður
unglingaráðs Fjörheima, flutti ræðu fyrir
hönd ungmennanna sem létu hugmyndina
að vellinum verða að veruleika. „Í byrjun
skólaárs ákváðum við að einblína á eitt stórt
fjáröflunarverkefni sem myndi nýtast í ungmennagarðinum og þá kviknaði hugmyndin
að Öllavelli,“ segir hún.

Unglingaráðið hefur unnið að þessu verkefni í tæpt ár og tókst þeim að fjármagna
völlinn með happdrætti og styrk frá ungmennaráði Reykjanesbæjar. „Þetta hefur
verið afar lærdómsríkt og krefjandi verkefni
en í dag er ég afar þakklát fyrir að það sé
orðið að veruleika,“ sagði Margrét.
Ólafur Bergur Ólafsson, umsjónarmaður
unglingaráðs Fjörheima og ungmennaráðs

Reykjanesbæjar, sagðist vera afar stoltur af
ungmennum ráðanna. „Löng og ströng vinna
er að skila sér hér í dag. Þessir flottu krakkar
eru búnir að sýna það og sanna að það sé allt
hægt ef viljinn er fyrir hendi,“ sagði Ólafur.
Minningarsjóður Ölla styrkir börn til
íþróttaiðkunar sem ekki eiga kost á því
vegna bágrar fjárhagsstöðu foreldra eða
umsjónarmanna. Sjóðurinn var stofnaður til
minningar um Ölla sem átti bjarta framtíð í
íþróttinni. Hann hóf feril sinn með meistaraflokki Njarðvíkur árið 1997, aðeins sextán
ára gamall og var lykilmaður í liðinu sem
varð Íslandsmeistari árið 1998. Ungmennum
unglingaráðsins er það hugleikið að öll þau
börn sem vilja stunda íþróttir eigi að hafa
kost á því. Ólafur segir þetta ekki vera fyrsta
verkefni ráðsins sem er tileinkað minningarsjóðnum. „Árið 2020 hélt unglingaráðið góðgerðartónleika í Hljómahöll þar sem allur
ágóði tónleikanna rann til sjóðsins. Á hápunkti Covid tókst þeim að safna 400.000
krónum, sem er bara magnað,“ sagði Ólafur.
Þeir sem vilja leggja málefninu lið geta lagt
inn á reikning sjóðsins: 0322-26-021585,
kt. 461113-1090.
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Tónlistarskóli Reykjanesbæjar:

Nýjar námsleiðir frá og með næsta skólaári
Haraldur Árni Haraldsson, skólastjóri Tónlistarskóla Reykjanesbæjar.
Tónlistarskóli Reykjanesbæjar mun frá og með næsta
skólaári, 2022–2023, bjóða
upp á þrjár nýjar námsleiðir. Annars vegar er það
sérstakt lúðrasveitarnám
fyrir byrjendur á blásturshljóðfæri og hins vegar tvær
nýjar leiðir innan klassískrar söngdeildar.
Lúðrasveitarnám
Lúðrasveitarnámið á blásturshljóðfæri (áður „kynningarnám“) er ætlað
börnum sem eru í 3. og 4. bekk í
grunnskólum Reykjanesbæjar og
eru að sækja um nám við Tónlistarskólann í fyrsta sinn. Hljóðfærin sem
í boði verða eru málmblásturshljóðfæri (trompet, althorn, baritónhorn,
básúna, túba) og tréblásturshljóðfæri
(þverflauta, klarinett, saxófónn).
Um er að ræða samfellt nám allt
skólaárið en hljóðfæratímar verða
styttri en venja er, eða tvisvar 20
mínútur á viku, sem er 60% af
hefðbundinni lengd kennslustunda
í hljóðfæranámi.
Auk þess að nemendur læri að
leika á það blásturshljóðfæri sem
þeir velja sér þá er markmiðið að
þeir myndi lúðrasveit á haustönninni
og kynnist því að vinna í tónlistarhópi og þeirri ábyrgð og tillitssemi
sem því fylgir. Þegar að því kemur
bætist lúðrasveitaræfing við hljóðfæranámið, einu sinni í viku í 45
mínútur í senn, utan skólatíma.

Söngleikjadeild
Tónlistarskólinn mun
bjóða upp á sérstaka
deild sem hefur það að
markmiði að þjálfa nemendur í leiklist, söng og
hreyfingum á söngleikjasviði. Námið hentar öllum
sem hafa áhuga á söngleikjum og sviðslistum og er mjög
gagnlegt fyrir nemendur sem stefna
á að taka þátt í söngleikjum sem m.a.
eru settir eru upp í bæjarfélaginu eða
nemendur sem hyggjast fara í leiklistarnám eða söngleikjanám hérlendis eða erlendis. Söngleikjadeildin
er ætluð nemendum í 9. og 10. bekk
grunnskóla og nemendum í framhaldsskóla og eru með lögheimili í
Reykjanesbæ.
Deildin er tveggja ára nám. Nemendur fá söngkennslu, einkatíma,
einu sinni í viku í 30 mínútur.
Síðan er hóptími einu sinni í viku í
60 mínútur þar sem farið verður í
sviðsframkomu og nemendum gefst
tækifæri til að syngja saman í smærri
eða stærri hóp þau lög sem verið er
að vinna með í hvert skipti. Nemendur fá undirleikstíma einu sinni
í viku til að æfa lög sem verið er að
vinna með.
Á seinna árinu bætist nótnalestur
við í 20 mínútur á viku. Í þeim
kennslustundum verður farið í
undirstöðuatriði í nótnalestri.
Ef nemendur vilja halda áfram
námi eftir að söngleikjadeild lýkur,

Það skiptir máli fyrir
budduna hvar þú býrð
Guðbrandur Einarsson, alþingismaður.
Samanburður Byggðastofnunar á fasteignamati og fasteignagjöldum
árið 2020 leiðir í ljós að
lóðarleiga í Reykjanesbæ
er áberandi hæst miðað
við viðmiðunarsvæðin,
126 þ.kr. sem er 38,7%
hærra en í Grundarfirði
þar sem næsthæsta
lóðarleigan er 91 þ.kr. á ári.
Álagningin að meðaltali í
Reykjanesbæ er 1,75 % af lóðarmati. Lægst er lóðarleigan í Kópavogi miðað við krónutölu, tæpar
17 þ.kr. á ári og er því lóðarleigan
í Reykjanesbæ rúmlega 600%
hærri en lóðarleigan í Kópavogi.
Þá má einnig nefna að lóðarleiga í
Reykjavík er 0,2%.
Ríkið er stór landeigandi í
Reykjanesbæ og rukkar 2% lóðarleigu á meðan að sveitarfélagið
veitir 25% afslátt af lóðarleigu af
því landi sem sveitarfélagið á. Þeir
sem borga lóðarleigu til Reykjanesbæjar greiða því 1,5% lóðarleigu.
Landeigendur aðrir en ríkið hafa
ekki ljáð máls á að lækka leigu á

landi á meðan að ríkið
er ekki til viðtals um
lækkun leigu.
Stjórnendur Reykjane sbæjar reyndu á
sínum tíma að fá ríkið
til þess að lækka lóðarleiguna en þau svör sem
embættismenn veittu
voru á þann veg að
vegna þess að íbúðir á Ásbrúarsvæðinu hafi verið seldar mjög
ódýrt og þess vegna ætti að ná
inn tekjum í gegnum lóðarleigu
í staðinn. Það skýtur skökku við
að þeir sem hafa keypt á Ásbrúarsvæðinu sitji nú uppi með okurlóðarleigu vegna þess að ríkið
seldi eignir sem það fékk gefins á
útsöluprís.
Ríkið er nú þegar búið að hirða
milljarða vegna sölu eigna á gamla
varnarsvæðinu og það verður að
gera þá kröfu til ríkisvaldsins að
það sýni samfélagslega ábyrgð og
gott fordæmi og lækki lóðarleigu.
Það getur ekki gengið að íbúar í
Reykjanesbæ greiði 600% hærri
lóðarleigu en íbúar í Kópavogi.

flytjast þeir sjálfkrafa yfir í almenna
söngdeild.
Kórdeild
Um er að ræða sérstaka deild ætlaða
einstaklingum, óháð aldri, sem eru í
kór eða hafa áhuga á því að vera í kór
og vilja auka við söngkunnáttu sína
og bæta raddbeitingu. Nemendur
þurfa að hafa lögheimili í Reykjanesbæ.
Nemendur kórdeildar fá einkatíma
í söng einu sinni í viku í 30 mínútur
og kennslu í nótnalestri einu sinni í
viku í 20 mínútur en þar verður lögð
áhersla á undirstöðuatriði í að lesa
hryn og tónferli. Ef nemendur vilja
halda áfram námi eftir að kórdeildarnámi lýkur, flytjast þeir sjálfkrafa yfir
í almenna söngdeild.

Myndir teknar á sameiginlegum æfingabúðum
lúðrasveita Tónlistarskóla Reykjanesbæjar og
Tónlistarskóla Kópavogs. VF-myndir: JPK

Áhugasamir geta kynnt sér nánar þessar nýju leiðir á vefsíðu Tónlistarskólans tonlistarskoli.reykjanesbaer.is, m.a. hvað varðar umsóknir, hægt er
að sækja um hvenær sem er í sumar og fram í ágúst.

Hlustum á góðar
hugmyndir frá íbúum
Höfundur: Margrét S. Þórólfsdóttir sem skipaði 2. sæti Pírata
og óháðra í kosningunum 2022.
Hlustum á íbúa þegar góðar hugmyndir sem eru í takt við heimsmarkmið Sameinuðu þjóðanna koma
fram og styðja við íbúalýðræði.
Fyrir kosningar vorum við frambjóðendur allra framboða til bæjarstjórnar boðuð á íbúafund af íbúum
og hverfaráði Innri-Njarðvíkur. Þar
var fjallað um hvað mætti fara betur
í skipulagi bæjarins í hverfinu og
fengnar upplýsingar um hin ýmsu
mál sem brunnu á íbúum hverfisins.
Þetta samtal var nauðsynlegt og
svo í anda okkar Pírata um að opna
stjórnsýsluna hvað varðar að valdefla þá valdaminni gagnvart þeim
valdameiri með opnu lýðræði þar
sem rödd íbúa fær vald og á þá sé
hlustað. Þá kem ég að því sem íbúar
Innri-Njarðvíkur eru gáttaðir yfir og
skilja ekki neitt í af hverju bærinn
beitir sér gegn Þessu máli.
Kristján G. og kona hans Margrét
H. gerðu stóran matjurtagarð fyrir
löngu, steinsnar frá býlinu Njarðvík
í Innri-Njarðvík. Umhverfis garðinn
var hlaðinn grjótgarður sem átti að
halda fénu frá og er nú friðaður af
Minjastofnun. Matjurtagarðurinn
var það stór og vakti athygli á sínum
tíma. Garðurinn er hinum megin við
götuna á móts við kirkjuna í InnriNjarðvík í landi sveitarfélagsins. Í
dag er þar rabbabaragarður sem
allir mega nýta sér í hófi. Það kom
upp sú hugmynd hjá Jóni Gunnari
G. Schram, sem er einn af afkomendum Kristjáns og Margrétar, að fá
leyfi til að nýta þessa spildu innan
grjótgarðsins en hann er friðaður af
Minjastofnun og þurfti Jón Gunnar
að fá leyfi frá þeim og svo líka frá
Reykjanesbæ.
Hugmynd Jóns á nýtingu garðsins
er að setja saman hóp áhugasamra

Rétturinn
Ljúffengur
heimilismatur
í hádeginu

Opið:

11-13:30

alla virka daga

íbúa í hverfinu um garðinn til að
nýta hann og sjá um hann. Að bjóða
heimilum sem hafa áhuga afnot af
garðinum, til að rækta matjurtir í um
tuttugu beðum sem eru í þessum
reit. Þarna gætu fjölskyldur með
börn og unglinga komið saman að
ræktun sem er þroskandi og lærdómsríkt ferli. Ánægjan að vera
að vinna í garðinum ásamt öðrum
íbúum, kynnast þeim og vera í
góðum félagsskap er fjölskylduvænt
og ætti að vera í anda stefnu bæjarins í tengslum við heimsmarkmið
Sameinuðu þjóðanna (ef það er
einhver alvara með þá stefnu). Ein
stefnan er tengist þessum heimsmarkmiðum er „VELLÍÐAN ÍBÚA“.
Aukum lífsgæði og samskipti bæjarbúa og veitum jöfn tækifæri til
heilbrigðs lífs og hamingju.“ Svo er
önnur sem segir „VISTVÆNT SAMFÉLAG“. Vinnum í átt að sjálfbærni
fyrir komandi kynslóðir, hömpum
náttúrufegurðinni og gerum bæinn
grænan og áhugaverðari.“ Þannig
geta íbúar minnkað vistsporið sitt
með því að rækta sitt eigið grænmeti í sínu nærumhverfi, í stað þess
að hafa það aðflutt um langan veg.
Einnig að hampa náttúrufegurðinni
sem tjörnin og nærumhverfi hennar
býður upp á.
Þetta er líka samfélagslegt verkefni. Með því að gera umhverfið/
túnið með brunninum, nær tjörninni,
snyrtilegt og jafnvel setja niður blóm,
þ.e.a.s. taka svæðið í fóstur eins og er
gert á fleiri stöðum í Reykjanesbæ.
Þar sem fólk kemur saman og nýtur
samveru við annað fólk hvort sem
það er af erlendu bergi brotið eða
samlandar í krafti fjölbreytileikans.
Þetta allt er gert í sjálfboðavinnu
bæjarbúa með uppskeruhátíð að

hausti þar sem íbúar hafa kynnst
hvort öðru á jákvæðan hátt í gegnum
þetta jákvæða ferli.
Gunnar leitaði til Minjastofnunar
og fékk hann jákvætt svar um að
nýta garðinn þeirra vegna, en ekki
má hreyfa við friðuðu grjóthleðslunum umhverfis garðinn en þeim
þótti þetta skemmtilegt og óvenjulegt verkefni. Þá leitaði Gunnar til
Reykjanesbæjar, þar sem bærinn
á landið undir garðinum í dag, og
svarið frá þeim var: „Nei!“ Talið var
að gróðurkassarnir í bænum dygðu
fyrir ræktun almennings.
Þetta finnst okkur Pírötum ganga
á skjön við opið lýðræði og að ekki sé
hlustað á það fólk sem býr í nærumhverfinu og þekkir það best. Hvað
hefur bærinn að tapa á þessu verkefni sem er algjörlega undir íbúum
sjálfum komið og ætti jafnvel að
vera í bæjarins hag að fólk vilji fegra
sitt nærumhverfi og það í sjálfboðavinnu? Lögð var fram hugmynd á
síðasta ári, að gera nágrennið við
garðinn að útivistarsvæði með
bekkjum, blómabeðum og runnum
með útsýni yfir tjörnina en því var
hafnað af bæjaryfirvöldum. Því ætti
bærinn ekki að taka sénsinn á þessu
verkefni sem íbúar Innri-Njarðvíkur
bjóða upp á og sjá hvort þetta sé eitthvað sem gæti verið hagur allra, íbúa
og Reykjanesbæjar.
Íbúar í Reykjanesbæ eru félagsmenn/hluthafar í sveitarfélaginu og
eiga því rétt á að á þá sé hlustað og
koma að vilja þeirra til að betrumbæta og nýta sér sitt nærumhverfi
á vistvænan og jákvæðan hátt. Ekki
bara korter fyrir kosningar heldur
einnig eftir kosningar og allt kjörtímabilið sem þessi bæjarstjórn er
við völd.

Bílaviðgerðir
Smurþjónusta
Varahlutir

Brekkustíg 38 - 260 Njarðvík

sími 421 7979
www.bilarogpartar.is

á timarit.is

VÍKURFRÉTTIR Á SUÐURNESJUM // 11

Staða ungmenna á vinnumarkaði:

Hvar ætlar unga fólkið á
Suðurnesjum að vinna í sumar?

Ætlar að æfa og
ferðast í sumar
Gunnhildur Hjörleifsdóttir er
sautján ára, í sumar ætlar hún að
vinna í fiski hjá Premium Iceland.
Hún spilar fótbolta með Keflavík
og ætlar að nýta sumarið í að æfa
og ferðast innan- og utanlands.
Gunnhildur segir fátt annað en
vaktavinnu í boði fyrir ungt fólk.
Af hverju ákvaðst þú að sækja um þessa vinnu?
Þetta er mjög þægilegur vinnutími og svo eru líka góð laun
í þessu.
Hvað ert þú að gera í vinnunni?
Ég sé um það að pakka fiski.
Hvað er það skemmtilegasta við
vinnuna þína?
Það skemmtilegasta við vinnuna
mína er að ég vinn með bestu vinkonum mínum og pabba mínum.
Fannst þér erfitt að finna
sumarvinnu?
Þetta er fjórða sumarið mitt í
fiski í röð, það var því ekki erfitt
að finna mér vinnu yfir sumarið.
Hvernig finnst þér staða
ungs fólks á vinnumarkaðnum vera núna?
Mér finnst staðan ekki nógu
góð, það er lítið um vinnu
fyrir ungt fólk sem er ekki í
leit að vaktavinnu.

Thelma Hrund Hermannsdóttir
thelma@vf.is

Keppir á heimsmeistaramótinu í dansi
Valur Axel Axelsson er sextán ára, í sumar ætlar hann
að vinna sem leiðbeinandi í Listaskóla barna og á
Pylsuvagninum í Keflavík. Valur ætlar einnig að nýta
sumarið í að ferðast með fjölskyldunni og æfa dans en
hann mun keppa á heimsmeistaramótinu í dansi í lok
júní. Valur segir það reynast erfitt fyrir ungmenni sem
fædd eru árið 2005 að finna sér vinnu.
Af hverju ákvaðst þú að sækja um þessar vinnur?
Ég sótti um í Listaskólanum því ég hef unnið þar áður og finnst gaman að vinna með
börnum. Á Pylsuvagninum sótti ég um því mig vantaði vinnu og vissi að þar væri skemmtilegt fólk.
Hvað ert þú að gera í vinnunni?
Í Listaskólanum er ég að leiðbeina börnum í allskonar listrænum verkefnum og á Pylsuvagninum er ég að gera mat og þrífa.
Hvað er það skemmtilegasta við vinnuna þína?
Það skemmtilegasta við Listaskólann eru allir frábæru krakkarnir og fólkið sem ég fæ að
vinna með og á Pylsuvagninum er það allt fólkið sem ég vinn með.
Var erfitt fyrir þig að finna sumarvinnu?
Nei, það var frekar auðvelt fyrir mig.
Hvernig finnst þér staða ungs fólks á vinnumarkaðnum vera núna?
Hún er frekar góð, nema fyrir ungmenni sem eru fædd árið 2005, þau fá ekki vinnu hjá
vinnuskólanum og á flestum öðrum stöðum er verið að leita að starfsmönnum sem eru
fæddir 2004 eða fyrr.

Venja:

Ný bætiefnalína þróuð fyrir
þarfir íslenskra kvenna
Venja er ný bætiefnalína þróuð frá grunni fyrir konur á mismunandi lífsskeiðum. Þær Sirrý Svöludóttir og Rakel Guðmundsdóttir standa að baki Venju en markmið þeirra er að einfalda líf kvenna með því að færa konum bætiefni sem hönnuð eru til að
mæta þörfum þeirra. Sirrý og Rakel segja bætiefnamarkaðinn vera háðan tískubylgjum og vera ruglandi fyrir neytendur og því
ætla þær að breyta.
Vörur frá Venju.

Hugmyndin að Venju hefur verið í þróun
síðustu tvö ár og hafa Sirrý og Rakel fengið
í för með sér sérfræðinga og fagfólk. „Fyrst
átti Venja að vera tæknilausn sem átti að auðvelda öllum þeim sem þyrftu að taka bætiefni að skera úr um hvaða bætiefni hentuðu
þörfum þeirra. Við áttuðum okkur svo fljótt
á því hvað þarfir kvenna eru gjörólíkar karla
og sáum að enginn á markaðnum var að horfa
til þessara breytilegu þarfa þeirra. Því hófum
við þá vegferð að þróa bætiefni fyrir konur frá
grunni í samvinnu við sérfræðinga og fagfólk,“
segir Sirrý.
Þær Sirrý og Rakel segja bætiefnamarkaðinn
miða af þörfum karla. „Nær engin bætiefni á
markaðnum taka mið af breytilegum þörfum
kvenna og hafa þá nálgun að sama vítamínið
dugi konum alla ævi,“ segir Sirrý.
Í ferli Sirrýjar og Rakelar tóku þær til greina
þau gögn sem til eru um mataræði íslenskra
kvenna og segja þær það geta reynst konum

krefjandi að nálgast öll mikilvægu næringarefnin frá fæðunni einni. Sirrý og Rakel segja
tíðahring, hormónastarfsemi, kvensjúkdóma
og breytingaskeið vera meðal þeirra þátta sem
konur hafa talað undir rós svo árum skiptir.
„Við viljum opna á samtalið um kvenheilsu
og í stað þess að horfa framhjá því að kvenlíkaminn er margslunginn viljum við frekar tala
hann upp. Næringarþörf okkar breytist í takt
við flókna og síbreytilega hormónastarfsemi,
því ættu bætiefnin sem við tökum að gera það
líka,“ segja þær. „Líkami konu breytist ekki
eingöngu mánaðarlega í takt við tíðahringinn,
heldur alla ævi,“ segir Sirrý. Þær telja því að
Venja svari kalli kvenna um betri bætiefni sem
höfða til þeirra.
Eitt af markmiðum Venju er að einfalda
ferlið sem viðkemur bætiefnum: „Það endurspeglast m.a. í umbúðunum okkar en bætiefnunum er pakkað í dagpakka svo konur þurfa
ekki lengur að flokka í vítamínbox og geta auð-

Nær engin bætiefni á
markaðnum taka mið af
breytilegum þörfum kvenna og hafa
þá nálgun að sama vítamínið dugi
konum alla ævi ...
veldlega ferðast með bætiefnin sín. Konur eiga
ekki að þurfa eyða tímanum sínum í að stúdera
bætiefni og því sendum við konum pakkann
heim mánaðarlega í gegnum áskrift á heimasíðu Venju, www.venja.is,“ segir Sirrý.
Sirrý og Rakel segja viðtökurnar hafa farið
fram úr þeirra björtustu vonum. „Við vissum
að það væri gat á markaðnum en okkur óraði
ekki við þeim frábæru viðtökum sem við
höfum fengið,“ segir Sirrý.
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„Ekkert jafn ánægjulegt og að
ná nýjum hjólabrettatrikkum“
Christopher Andri Hill er 22 ára, hann er flokkstjóri í vinnuskóla
Reykjanesbæjar í sumar en vinnur einnig sem hjólabrettakennari í
Fjörheimum. Chris, eins og hann er oftast kallaður, byrjaði að leika
sér á hjólabretti þegar hann var í 10. bekk. Hann segist hafa byrjað
„vegna þess að allir eldri, nettu strákarnir voru að því.“
Chris segist hafa lært mikið á því að
horfa á aðra æfa sig á hjólabretti. „Ég
lærði að „skeita“ með því að horfa
á myndbönd og aðra sem voru að
skeita. Ég var líka mikið í kringum
það fólk og því lærði ég þetta fljótt,“
segir hann. Chris segir ekkert jafnast
á við tilfinninguna sem fylgir því að
ná nýjum hreyfingum á brettinu.
„Það er ekkert jafn ánægjulegt og að
ná nýjum hjólabrettatrikkum. Það er
svo oft sem maður reynir við eitthvað nýtt í nokkrar vikur og svo allt
í einu nær maður því. Það er sturluð
tilfinning,“ segir hann. Uppáhaldstrikkið hans er það sem kallast nollie
kickflip, aðspurður hvernig það
lýsir sér segir hann: „Það er eins og
venjulegt kickflip en maður stendur
framar á brettinu þannig það er eins
og maður sé að gera það öfugt.“

Eftir stökkpallinn fóru
hjólin fóru að snúast
Chris var atvinnuleysisbótum um
skeið en líf hans tók óvænta stefnu
þegar hann tók þátt í námskeiði
sem, eins kaldhæðnislegt og það
er, kallast Stökkpallurinn. Stökkpallurinn er ætlaður þeim sem
hafa horfið frá námi og/eða eru án
atvinnu. Á námskeiðinu er lögð

áhersla á að skapa aukin tengsl við
samfélagið og atvinnulífið til dæmis
með heimsóknum á vinnustaði og
stofnanir. Námskeiðið fór fram í 88
húsinu og datt Chris í lukkupottinn
þegar forstöðumaður Fjörheima tók
eftir honum og vildi fá hann í vinnu.
„Ég var að vinna hjá Mjöll Frigg að
skrúfa tappa á flöskur. Fyrirtækið
fjárfesti svo í vél og þá voru einhverjir starfsmenn látnir fara. Ég
flutti svo til ömmu minnar og afa
í Keflavík þegar ég var á atvinnuleysisbótum og byrjaði í prógrammi
sem heitir Stökkpallurinn. Ég þurfti
sem sagt alltaf að mæta upp í 88
húsið og mér fannst það rosalega
gaman. Það hjálpaði mér vissulega
að finna vinnu því Aron Freyr Kristjánsson, forstöðumaður Fjörheima
á þeim tíma, sá mig þar. Hann kom
til mín og sagði mér að honum litist
vel á mig og að hann vildi fá mig í
vinnu hjá sér. Síðan þá hef ég verið
að vinna þar,“ segir Chris en í dag
vinnur hann við að kenna á hjólabretti í Fjörheimum. Hann segir það
besta við vinnuna sína vera að sjá
krakka ná markmiðum sem þau hafa
sett sér. „Mér finnst það svo æðislegt, bara því ég veit nákvæmlega
hvernig sú tilfinning er,“ bætir hann
við. Ráð hans til þeirra sem eru að

byrja á hjólabretti er að byrja rólega. „Það er best að klifra hægt og
rólega upp stigann, ekki taka einhverja þyrlu upp og reyna við of
erfiða hluti. Þá hrapar hún bara,“
segir Chris.
Chris á margar góðar minningar
tengdar hjólabretti en hann segir
daginn sem hann reif buxurnar
sínar vera eftirminnilegan. „Ég veit
hundrað prósent hver sú versta er.
Ég er nefnilega alltaf að rífa klofið á
buxunum mínum. Einn daginn var

ég að skeita í skólanum og reif buxurnar í klofinu og ég þurfti að eyða
öllum deginum þannig. Þetta gerist
svo oft – enn þann dag í dag.“
Aðspurður hvað sé í boði í
Reykjanesbæ fyrir þá sem vilja æfa
sig á hjólabretti segir hann: „Það
góða við hjólabretti er að það er
hægt að æfa sig hvar sem er. Svo er
alltaf hægt að mæta í Fjörheima á
föstudögum til að skeita. Það kostar
ekkert og þetta er bara gert til að
hafa gaman. Ef þú vilt mæta og læra
eitthvað nýtt þá er ég til staðar en
ef þú vilt líka bara renna þér á bossanum þá er það líka í lagi,“ segir
hann og hlær.

ÁRNI THEODÓR 1910–1920 – OG ÓFARIR SKÓLANEFNDAR

Sagt er frá Árna Theódór Pétursyni
í 18. þætti og mynd af honum þar.
Hann kenndi hér í sveit og víðar
á Suðurnesjum á árunum 1885 til
1910 við góðan orðstír. Hann hafði
ekki kennarapróf en skrifleg meðmæli margra. Hann varð svo kennari
(skólastjóri) við Suðurkotsbarnaskóla í áratug (1910–1920) og segir
hér frá því.
Strax eftir setningu fræðslulaganna 1907 og stofnun Kennaraskólans 1908 (sjá mynd) fara
fræðsluyfirvöld að amast við þeim
sem kenna við skóla sem njóta ríkisstyrks en hafa ekki kennarapróf.
Dæmi um það er bréf Jóns Þórarinssonar, umsjónarmanns fræðslumála,
dagsett 8. nóvember 1908, þar sem
hann svarar fyrirspurn Árna Theodórs um hvort hann hafi ekki leyfi til
að vera kennari framvegis við skóla
sem fær opinberan styrk, þótt hann
hafi ekki tekið kennarapróf. Svarað
er, með skírskotun til laganna, að
ekki sé ástæða til að spyrjandanum,
sem hefur verið barnakennari mörg
undanfarin ár, verði bægt frá opinberri barnakennslu, né að neita þeim
skóla, sem hann kann að starfa við,
um opinberan styrk, fyrir þá sök að
hann hafi ekki tekið kennarapróf.

Þetta álit, ásamt skriflegum meðmælum margra, hefur Árni í höndunum þegar hann sækir um og fær
kennarastöðuna við Suðurkotsskóla
1910. Þá sótti einn á móti honum,
Egill Hallgrímsson frá Austurkoti í
Vogum, f. 1890. Var hann með kennarapróf frá því þá um vorið. Kannski
hefur tveggja ára kennslureynsla
Árna og meðmæli verið látin ráða.
Þarna lágu fyrir skrifleg meðmæli
frá þremur prófdómurum, tveimur
sóknarprestum, hreppstjóra, oddvita,
fomanni skólanefndar og frá sjálfum
Guðmundi Finnbogasyni (1904), allt
aðilar sem höfðu eitthvað af kennslu
hans að segja. Þeim verður tíðrætt
um dugnað, alúð, ástundun, samviskusemi, að börnin taki framförum,
hlýði honum og þyki vænt um hann.
Ekki er vitað annað en Árni hafi
verið farsæll kennari þau tíu ár sem
hann kenndi samfellt við Suðurkotsskóla og á þessu tímabili var
hann kosinn oddviti hreppsins. En
Adam var ekki endalaust í paradís.
Í fundargerðum skólanefndar 1917
og 1918 má lesa milli línanna að
fræðsluyfirvöld séu farin að amast
við Árna og nefndin þurfi nú að
verja áframhaldandi veru hans. Á
þeim tíma hækka launin verulega, úr

átján í 30 krónur á viku og kann sú
hækkun að tengjast auknum kröfum
um menntun kennara.
Skólanefndin hélt engan bókaðan
fund 1919 en það ár breyttist ýmislegt. Í fræðslulögunum frá 1907 er
ekki gerð krafa um kennaramenntun
en í erindisbréfi fyrir skóla- og
fræðslunefndir frá 1908 segir:
„Skólanefnd ræður kennara skólans
og sjer um að þeir geri skyldu sína;
hún skal láta sér annt um að ráða
góða og vel hæfa menn, og skulu
þeir, sem staðist hafa kennarapróf,
jafnaðarlega vera látnir ganga fyrir
öðrum.“
Árið 1919 eru svo sett lög um
skipun barnakennara og laun þeirra
(nr. 75/1919). „Til þess að verða
skipaður kennari við barnaskóla eða
forskóla, sem njóti styrks af landssjóðsfé, er nú krafist, auk annars, að
hafa lokið kennaraprófi, eða stúdentsprófi auk prófs í uppeldisfræði
og kennslufræði eða stundað barnakennslu að minnsta kosti þrjú ár og
hafi vottorð sóknarprests síns og
fræðslunefndar ... um góða kennarahæfileika og árvekni í starfi.“
Árni Theodór hafði hvorki kennarapróf né heldur stúdentspróf en
mikla kennslureynslu og meðmæli
frá mörgum og virðist hafa verið
frekar vinsæll kennari. Það kemur
því á óvart þegar lesin er fundargerð
fræðslunenfndar frá mars 1920 að
kennarastaðan við Suðurkotsskóla
hefur verið auglýst og ræðir nefndin
þar um hverjum umsækjanda „skyldi
veita meðmæli til starfans framvegis
og var um það atriði í einu hljóði
samþykkt að veita kennaranum
Árna Theodór Pjeturssyni hin fullkomnustu og bestu meðmæli ...
Öðrum en nefndum kennara veitir
skólanefndin því ekki meðmæli sín.“
Sá mun hafa verið Kristmann Runólfsson, heimamaður sem lokið hafði
kennaranámi 1910 og kennt tvö ár á
Vatnsleysu.
Þrátt fyrir fullkomin meðmæli
fræðslunefndar með Árna var Kristmann ráðinn og kenndi þann vetur

(1920–1921). Á fundi 19. september
ræðir nefndin beiðni foreldra um
að taka börn sín úr skólanum. Var
samþykkt að veita undanþágu,
með því skilyrði þó að sá sem tæki
við börnunum sæi þeim fyrir góðu
húsi og hita. Ekki er ljóst hve margir
nýttu þessa undanþágu, né hvort
Árni hafi annast kennslu einhverra
barna utan skóla þennan vetur, en
yfirvöld fræðslumála neituðu bón
fræðslunefndarmanns um að hús
Suðurkotsskóla yrði nýtt til þess.
Sumarið 1921 er tekist á um það
í nefndinni hvort ráða skuli Kristmann áfram eða auglýsa stöðuna.
Það endar með því að Kristmann
telur sig ekki geta verið áfram og er
staðan auglýst.
Í ágúst er svo tekist á um bréf frá
fræðslumálastjóra með umsókn frá
Viktoríu Guðmundsdóttur, sem er
reyndur kennari með kennarapróf.
Einnig hafði komið fram umsókn frá
Árna Theodór. Nefndarmenn vildu
enn halda í Kristmann og einnig er
bent á Pál Pétursson í Landakoti
en þeir styðja ekki Viktoríu. Það
fer svo að fræðslunefndin er hryggbrotin öðru sinni. Viktoría er ráðin
og gegnir stöðunni 1921 til 1922.
En það var áfram heitt í kolunum.
Sumarið 1922 hefur verið skipuð
ný fræðslunefnd sem á fyrsta fundi

ákveður að auglýsa stöðuna. Þá
koma fjórar umsóknir, ein þeirra frá
Viktoríu sem fékk engan stuðning
nefndarinnar. Önnur var frá Árna
Theodór og studdu tveir nefndarmenn hann en aðrir tveir studdu Ásgeir Magnússon frá Hvammstanga. Í
þriðja sinn var nefndin hunsuð, því
Viktoría, umsækjandinn sem enginn
nefndarmaður mælti með, var ráðin!
Varð nefndinni skiljanlega misboðið
og þótti tilvera sín orðin þýðingarlaus. Nefndarmenn skrifuðu bréf og
ræddu við stjórnvöld í Reykjavík, þar
á meðal forsætisráðherra, en lögðu
síðan niður nefndarstörf daginn
sem Viktoría byrjaði að kenna sinn
annan vetur. Segir meira frá Viktoríu
í næstu þáttum.
Það er af Árna Theodór að segja
að hann bjó í Hábæ í fimm ár eftir
að kennslustarfinu lauk og stundaði
sjó en skildi svo við konuna og
flutti til Hafnarfjarðar. Löngu síðar
(1933) var hann dæmdur í tveggja
mánaða fangelsi fyrir að tæla fjórtán
ára stúlku, frá Móakoti. Árni viðurkenndi aldrei slíkt brot, var hugsanlega dæmdur saklaus, en þetta var
andstyggðarmál, rekið með hléum
fyrir dómstól í þrjú ár og mikið til
umræðu, nefnt Móakotsmál.

Heimildir: Þuríður J. Kristjánsdóttir 1992: Embættisgengi og réttindanám.
Gjörðaðbók barnaskólanna á Vatnsleysuströnd. Fleiri óbirt skjöl.
Blaðagreinar og bæklingar um Móakotsmálið.

25. 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.
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Einn verðmætasti fiskur í heimi
alinn upp í heitum Reykjanessjó
Fiskeldið Stolt Sea Farm elur upp Senegalflúru, einn verðmætasta
matfisk í heiminum, með affallsvatni frá orkuveri HS Orku á
Reykjanesi. Seiðin koma frá eldisstöð fyrirtækisins á Spáni og er
eldi Senegalflúrunnar í kringum fimmtán mánaða ferli frá því að
seiðin koma til landsins. Tegund þessi er hágæðaflatfiskur sem
matreiddur er á veitingastöðum. Stolt Sea Farm var stofnað í
Noregi árið 1972 og er nú með starfsemi í fimm löndum. Starfsemi
fiskeldisins hér á landi hófst 2012 en framleidd eru um 450 tonn
af Senegalflúru á ári sem flutt er út til Evrópu og Bandaríkjanna.

Frá vinnslustöð Stolt Sea Farm á Reykjanesi.

Senegalflúran er talinn einstaklega bragðgóður matfiskur.
Fiskeldið var reist á sjávarsíðunni
við Reykjanesvirkjun og nýtir heitt
affallsvatn frá virkjuninni en þaðan
streymir um 35 gráðu heitt vatn sem
eigendur Stolt Sea Farm nýta sér til
eldis. Af stað fer ferli þar sem heita
vatnið er blandað með köldu vatni
niður í hæfilegt hitastig fyrir fiskinn
eða um tuttugu gráður. „Það þýðir að
framleiðsluferlið er mjög sjálfbært og
umhverfisvænt. Velferð fisksins er
afar mikilvæg og er hann því alinn

Thelma Hrund Hermannsdóttir
thelma@vf.is

upp við bestu mögulegu aðstæður,“
segir Bryndís Jónasdóttir, skrifstofustjóri Stolt Sea Farm á Íslandi.
Seiðin vaxa í eldinu og eru flokkuð
eftir stærðum í stór ker. Þegar fiskurinn er orðinn hæfilega stór, eða
um 200 til 1.000 grömm, er hann
svo fluttur út til matreiðslu á dýrum

veitingahúsum í Evrópu og Bandaríkjunum en fiskurinn er talinn einstaklega bragðgóður. Þá má nefna
að er hann einnig borinn fram á
tveimur veitingastöðum í Reykjavík.
Covid hafði áhrif á starfsemi
margra fyrirtækja og var starfsemi
fiskeldisins engin undantekning.
Margir veitingastaðir um allan heim
minnkuðu eða hættu starfsemi og
því var minni sala á fiski. Nú þegar
rekstur veitingastaða er kominn
aftur á fullt er allt komið aftur á
fullan snúning hjá eldinu. „Starf-

Auðlindagarðurinn
HS Orka leggur áherslu á að allir auðlindastraumar sem falla til við
framleiðslu rafmagns og heits vatns séu nýttir. Auðlindin er dýrmæt
og fjölnýting hennar stuðlar að sjálfbærri þróun samfélagsins. Albert
Albertsson, hugmyndasmiður HS Orku, hefur hvatt starfsmenn til að
lifa og starfa í náttúrunni en ekki með henni. Auðlindagarðurinn er afsprengi þessa hugsunarháttar og styrkir nýtingu á jarðhitaauðlindum.
Eitt af fyrirtækjunum í Auðlindagarðinum er Stolt Sea Farm.

Starfsmenn Stolt Sea Farm
gróðursettu fimmtíu tré
Fyrirtækið er með umhverfisvæn sjónarmið og má nefna
að í öðrum löndum, þar sem
bækistöðvar fyrirtækisins
eru, hefur fyrirtækið meðal
annars farið af stað með
hreinsun á strandlengjum.
Fyrirtækið á 50 ára afmæli
á árinu og því var ákveðið að
planta einu tré fyrir hvert ár
sem það hefur verið starfandi og voru þau gróðursett
í Sólbrekkuskógi.

semin er í raun komin aftur í sama
far og fyrir Covid,“ segir Daniel Tiago
M. R. Fernandes, seiðaeldisstjóri
Stolt Sea Farm.
Stolt Sea Farm var með fisktegundina styrju í tilraunaeldi en
hefur nú fengið leyfi til tilraunaeldis á gillinrafa og komu fyrstu
seiðin af þeirri tegund til eldisins
sumarið 2021. Gullinrafi er eftirsóttur í Evrópu, Bandaríkjunum og
Asíu og er aðallega notaður í sushigerð. Bryndís segir árangurinn sem
kominn er lofa góðu.

Það þýðir að
framleiðsluferlið
er mjög sjálfbært og
umhverfisvænt.
Velferð fisksins er afar
mikilvæg og er hann
því alinn upp við bestu
mögulegu aðstæður ...

Íbúafundur vegna
deiliskipulags
í Reykjanesbæ
Vatnsnes-Hrannargata 2-4
Íbúafundur verður á fimmtudag þann 23. júní á
milli kl 17- og 18:30 í Gyllta sal Hótel Keflavíkur. Á
fundinum er kynning á deiliskipulagi Hrannargötu.
Skipulagsauglýsing og skipulagsgögn er að finna á

Stolt Sea Farm gróðursetti 50 tré í samvinnu við
Skógræktarfélag Suðurnesja í Sólbrekkuskógi
á dögunum. Tilefni gróðursetningarinnar er
50 ára afmæli Stolt Sea Farm á árinu.

heimasíðu Reykjanesbæjar www.reykjanesbaer.is
undir skipulagsauglýsingar.
Athugasemdarfrestur er til 30 júní 2022.
Skila skal inn skriflegum athugasemdum á skrifstofu
Reykjanesbæjar á Tjarnargötu 12, Reykjanesbæ - eða á
netfang skipulagsfulltrúa skipulag@reykjanesbaer.is

Reykjanesbær 22. júní 2022
Skipulagsfulltrúi

Stolt Sea Farm er umhugað um umhverfið og var því ákveðið að gróðursetja tré á
Reykjanessvæðinu. Stolt Sea Farm er staðsett í fimm löndum í Evrópu og eru viðburðir sem
stuðla að bættu umhverfi haldnir í hverju landi fyrir sig í tilefni af 50 ára afmælinu.

á timarit.is
ÖLL BLÖÐIN FRÁ 1980 OG TIL DAGSINS Í DAG
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– Markvörðurinn Samantha Leshnak Murphy hefur
átt hvern stórleikinn af öðrum með Keflavík í Bestu
deild kvenna í knattspyrnu nú þegar tímabilið
er ríflega hálfnað. Samantha hefur tvisvar
sinnum verið valin leikmaður umferðarinnar á
knattspyrnumiðlinum Fótbolti.net og samkvæmt
tölfræði er hún langbesti markvörður deildarinnar.

Háaleitisskóli - Íþrótta- og sundkennari
Háaleitisskóli - Forfallakennari
Háaleitisskóli - Grunnskólakennari á elsta stigi
Leikskólinn Hjallatún - Leikskólakennarar
Stapaskóli - Deildarstjóri leikskólastig
Starf við liðveislu
Skrifstofa stjórnsýslusviðs - Þjónustufulltrúi
Velferðarsvið - Búsetuúrræði fyrir fatlaða
Viltu starfa hjá Reykjanesbæ? Almenn umsókn
Umsóknir í auglýst störf skulu berast rafrænt gegnum heimasíðu
Reykjanesbæjar. Þar eru jafnframt nánari upplýsingar um auglýst störf.
Hægt er að notast við QR kóða til að fara beint inn á vefinn

Þakklát fyrir það sem
henni var gefið

Hvalsneskirkja -Aðalsafnaðarfundur
verður haldinn í Sandgerðiskirkju, safnaðarheimili,
þriðjudaginn 29. júní kl. 17.00.
Sóknarnefnd.

Samantha er fædd og uppalin í Ohio,
ein þriggja systra. „Ég er þessi í miðjunni sem komst upp með allt,“ segir
hún og hlær. „Eldri systur minni var
alltaf kennt um allt.“
Hún segir að það hafi verið mjög
gott að alast upp í Cleveland. „Við
stunduðum íþróttir og foreldrar
okkar studdu okkur vel í því sem
við tókum okkur fyrir hendur. Ég
held að pabba hafi langað í strák en
bara fengið stelpur,“ segir hún kímin.
„Pabbi er kletturinn minn og hann
hefur alltaf hvatt mig áfram, þegar
mann langar að gefast upp er hann
alltaf til staðar og án hans veit ég
ekki hvað hefði orðið úr mér.“
Hún segir að veðráttan í Ohio sé
að vissu leyti ekkert ósvipuð veðrinu
hérna svo hún á ekkert erfitt með
það. „Það verður stundum grátt í
Ohio, rignir og er ekki alltaf fallegt
– en það er frábær staður til að vera
með fjölskyldu. Ísland er ekkert svo
frábrugðið en heimili mitt er núna
í Norður-Karólínu. Eiginmaður
minn er þaðan, við giftum okkur og
eigum íbúð þar. Guð minn góður, ég
Jóhann Páll Kristbjörnsson
johann@vf.is

Hjónin Kyle og Samantha
Leshnak Murphy.
á örugglega alltaf eftir að eiga heima
þar – það er svo fallegur staður. Ef
þú hefur ekki komið til Norður-Karólínu þá hreinlega verður þú að fara
þangað. Þar eru nánast aldrei slæmir
dagar, alltaf sólskin, loftið rakt og
hlýtt. Fjöll, strendur, furutré og allt
svo grænt.“
Samantha fór í háskóla í NorðurKarólínu þar sem hún kynntist
eiginmanni sínum, Kyle Murphy.
Samantha er 25 ára gömul og þau
giftu sig fyrir þremur árum. „Við
giftum okkur í júní 2019, ég var 22
ára og hef aldrei séð eftir því. Hann
er frábær náungi og ég sakna hans.
Hann kom hingað í tvær vikur og
við ferðuðumst um landið, skoðuðum fossa – ekki spyrja mig hvað
þeir heita. Það var frábært.“
Nú þegar Besta deild kvenna fer
í frí vegna EM kvenna ætlar Samantha að nota tækifærið og fara til
Bandaríkjanna til að hitta eiginmann
sinn og tengdafjölskyldu. „Svo ætla
ég líka að reyna að heimsækja fjölskyldu mína í Ohio.“

Mér finnst andinn
hjá Keflavík allt
annar og ég nánast klökkna við
tilhugsunina, frábær samheldni,
liðsheild og góður andi – nánast
eins og fjölskylda ...
Valdi fótbolta
Samantha hefur alltaf verið í
íþróttum og var lengst af bæði í fótbolta og blaki. „Ég valdi fótbolta af
því að ég elska að spila hann. Ég get
spilað flestar stöður og var lengi
framherji áður en ég fór í markið –
mér þótti gaman að skora mörk og
líka að hjálpa liðinu í markinu. Ég var
lengi í blaki og þótti líka efnileg þar.
Hins vegar eru þessar tvær íþróttir
leiknar á sama tíma og því kom að
því að ég þurfti að velja – og ég valdi
fótboltann.“
Það er örugglega óhætt að segja
að Samantha hafi valið rétt, hún
hefur sýnt snilli sína milli stanganna
með Keflavík og aðeins fengið á sig
sextán mörk í þeim tíu umferðum
sem er búið að spila í efstu deild.
Miðað við 'prevented goals' tölfræðina er hún búin að koma í veg
fyrir að minnsta kosti tíu til viðbótar
og ber höfuð og herðar yfir aðra
markverði deildarinnar. Sannarlega
góður liðsauki fyrir Keflavík.

Samantha á dádýraveiðum með pabba sínum.
„Pabbi er kletturinn minn og hann hefur alltaf hvatt mig áfram.“

Myndir af Facebook-síðu Samantha

Störf hjá
Reykjanesbæ

Víkurfréttir settust niður með Samantha og ræddu við hana um knattspyrnuferilinn og ástæðu þess að
hún sé að spila á Íslandi en það er
óhætt að segja að Keflvíkingar hafi
„gert góðan díl“ þegar þeir þeir
sömdu við þennan snjalla markvörð.
Samantha segir að það hafi borið
brátt að: „Ég var búin að vera í þrjú
ár með North Carolina Courage – og
ég hataði það, þar var slæmur andi
og ég náði aldrei neinu sambandi við
þjálfarann. Ég lagði mig alla fram en
fékk aldrei neitt til baka, það vantaði
heiðarleg samskipti. Ég hefði virt
það ef mér hefði verið sagt að ég
væri ekki sá markvörður sem liðið
þurfti, ef samstarfið gengur ekki upp
eiga aðilar að halda hvor sína leið, en
ég fékk ekkert.
Mér finnst andinn hjá Keflavík allt
annar og ég nánast klökkna við tilhugsunina, frábær samheldni, liðsheild og góður andi – nánast eins
og fjölskylda,“ segir Samantha sem
hefur allt gott að segja af því fólki
sem hún hefur kynnst hér á Íslandi.
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Léku einn erfiðasta
golfvöll Bandaríkjanna

ÍRB í þriðja sæti á Sumarmóti SSÍ
Sumarmóti Sundsambands Íslands (SSÍ) 2022 fór fram í Ásvallalaug
í Hafnarfirði um helgina. Þetta er í annað sinn sem mótið er haldið og
bindur SSÍ miklar vonir við að þetta mót sé komið til að vera og að heimsóknir frá erlendum félögum muni aukast á komandi árum.
Lið ÍRB hafnaði í þriðja sæti í stigakeppni þessa móts og vann samtals
sex greinar á mótinu. Það helsta sem stóð upp úr eftir helgina:
Fannar Snævar Hauksson náði lágmörkum í úrvalshóp SSÍ og Eva
Margrét Falsdóttir varð önnur stigahæsta sundkonan í unglingaflokki.
Alexander Logi Jónsson vann 200
metra flugsund karla. Eva Margrét
Falsdóttir vann 200 metra bringu-

sund kvenna, 200 metra fjórsund
kvenna og 100 metra bringusund
kvenna. Fannar Snævar Hauksson
vann 100 metra flugsund karla.
Sunneva Bergmann Ásbjörnsdóttir vann 400 metra fjórsund
kvenna.

Sundfólki veittar viðurkenningar á lokahófi ÍRB

Verðlaunahafar á lokahófi ÍRB sem fór fram þriðjudagskvöldið 14. júní.
Nánar er fjallað um lokahófið á vf.is.

Svarti völlurinn er glæsilegur en mjög erfiður.

„Þessi upplifun var alveg geggjuð
og fá að spila völl sem hefur haldið
nokkur stórmót eins og US Open,
PGA Championship og Fedex
Cup Playoffs, tala nú ekki um
það að fá að spila á sömu teigum
og bestu kylfingar heims,“ segir
Sigurður Stefánsson, kylfingur úr
Golfklúbbi Suðurnesja, en hann
ásamt þremur öðrum Suðurnesjamönnum léku nýlega einn þekktasta golfvöll í Bandaríkjunum,
Bethpage Black.
Með Sigurði voru synir hans,
Stefan Julian og Guðmundur, og
félagi hans, Pétur Þór Jaidee. Allt
vanir kylfingar enda er ekki mælt
með því að menn leiki þennan völl
nema að vera þokkalegir í golfi.
Bethpage-svæðið sem er á Long
Island, nærri New York, er meðal
vinsælustu almenningssvæða
landsins. Þar eru fimm golfvellir
og Svarti völlurinn er þar fremstur
en auk hans eru Rauði, Blái, Græni
og Guli völlurinn.
„Þessi völlur er mjög erfiður
bæði vegna lengdarinnar en hann
er 6.850 metrar af meistarateigum
en líka hversu hæðóttur hann er
og vel varðar flatir með glompum.
Völlurinn var í frábæru standi
þegar við spiluðum og flatirnar
voru eins og teppi,“ sagði Sigurður.
Lengi vel var það frægt að
kylfingar vörðu mörgum klukku-

Feðgarnir og Pétur við viðvörunarskiltið á Bethpage Black.
stundum sofandi í bílnum yfir nótt
við völlinn til að komast í röð til að
fá teigtíma.
„Nú er hægt að panta rástíma á
betapagegolfcourse.com, fyrir almenning eru það fimm dagar fram
í tímann en fyrir íbúa New York
er það sjö dagar fram í tímann
þannig það getur verið erfitt að
fá tíma fyrir fjögurra manna holl
en fyrir einn eða tvo er það ekkert
mál. Við borguðum 100 dollara á
mann í vallargjald sem er alls ekki
mikið miðað við svona upplifun,“
bætir Sigurður við en hvernig gekk
þeim félögum að eiga við þennan
erfiða völl?

„Okkur gekk þokkalega, Pétur
Jaidee, okkar besti maður var mjög
góður, á fimm yfir (76 högg) ég var
ellefu yfir og guttarnir voru eitthvað meira.“
En hver er erfiðasta brautin?
„Erfiðasta holan er klárlega fimmtánda braut, vegna þess að hún
er bæði löng, 400 metrar, og með
litla, vel varða flöt.
Klúbbhúsið er mjög fínt og
stórt með stórum svölum þar sem
maður getur setið úti og horft
yfir fyrstu og átjándu holu,“ sagði
Sigurður.

Icelandic Chess

Skemmtileg útfærsla af hefðbundinni skák

Keflvíkingurinn Óli Þór Kjartansson er mikill áhugamaður um
skák. Hann hefur samið leikreglur
fyrir tilbrigði við hina hefðbundnu
skákíþrótt sem hann kallar Íslenska
skák (Icelandic Chess). Óli segir íslensku skákina ekki koma til með
að leysa þá skák sem við þekkjum
af hólmi en brjóti upp hina hefðbundnu skák.
„Ég var búinn að vera með þessa
hugmynd í maganum í nokkur ár og
hugsaði með mér að annað hvort
myndi ég gera eitthvað með hana
eða leggja hana frá mér,“ segir Óli í
viðtali við Víkurfréttir. „Nútímaskák
er búin að vera leikin eins í yfir 200
ár og það er búið að skrifa þúsundir
bóka um skák. Þeir sem eru góðir í
skákíþróttinni eru búnir að leggja
velflestar byrjanir á minnið og sé
vikið frá „klassískum“ byrjunum eru
mestar líkur á að skákin sé töpuð.“

Litlar breytingar – en breyta miklu
Óli segir að íslenska skákin sé í
grunninn nákvæmlega eins og hin
hefðbundna, taflmönnunum er
raðað upp á sama hátt, þeir hafa
sama gang og hvítur byrjar. „Allt
eins og í venjulegu tafli nema að á
miðju taflborðinu eru átta reitir (C4,
C5, D4, D5, E4, E5, F4 og F5) sem

Óli hefur tryggt sér
höfundarréttinn að leikreglum
íslensku skákarinnar.
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taflmönnum leikið inn á það svæði
geta þeir tekið eiginleika félaga sinna
og mega leika þannig innan og út af
orkusvæðinu.
Sem dæmi, ef riddara er leikið inn
á orkusvæðið getur hann, til viðbótar
við sinn hefðbundna gang, leikið eins
og drottning í næstu umferð. Sama á
við um hrók, biskup og drottningu –
þessir taflmenn geta allir leikið eins
og riddari eða drottning ef þeir eru
á orkusvæðinu. Einu mennirnir sem
fá ekki þennan „aukakraft“ á orkusvæðinu eru kóngur og peð, þeirra

hl
hlutverk
breytast ekki. Þá getur
kóngur óvirkjað þessa eiginleika
andstæðingsins sé honum leikið inn
á orkusvæðið.“
Hverju breytir þetta um gang skákarinnar?
„Það sem breytist er að þessar klassísku byrjanir duga ekki lengur. Þær
þúsundir byrjana sem menn hafa
stúderað í gegnum árin miðast við
hefðbundinn gang taflmannanna og
því eiga frjóir leikmenn góða möguleika án þess að vera búnir að leggja
fjöldan allan af byrjunum á minnið.

Óli hér að tefla við barnabarnið Elsu Margréti Björgvinsdóttur.
Takið eftir grænu reitunum á miðju taflborðinu, þetta er orkusvæðið.
Það hafa ekki allir góðir skákmenn
gott minni.“
Óli hefur útbúið leikreglur íslensku skákarinnar og er búinn að
tryggja sér höfundarréttinn. Hann
vinnur nú að því að því að koma
síðunni icelandicchess.com í loftið
og næstu skref eru að kynna hans
tilbrigði við skák.
„Það er auðvitað búið að gera
óteljandi tilbrigði við skákina en ég
hef sýnt stórmeistara mína útfærslu

og hann var mjög hrifinn af henni,
sagði að þessi væri sú besta sem
hann hefði séð hingað til.
Þeir sem kunna mannganginn
þurfa bara að lesa leikreglurnar yfir
einu sinni og þá eru þeir búnir að
læra hvernig eigi að tefla íslensku
skákina – þetta er svo lítil breyting
en samt svo mikil,“ segir Óli að
lokum og það verður fróðlegt að sjá
hvort þetta tilbrigði við skák muni
ná útbreiðslu á næstunni.

Dansað í Andrews
Styrktarsýning Team DansKompaní fyrir heimsmeistaramótið í dansi
Keppnislið Team DansKompaní
hélt styrktarsýningu 15. júní
síðastliðinn í Andrews Theatre
fyrir ferð sína á heimsmeistaramótið í dansi. Alls keppa 24
atriði frá DansKompaní á
mótinu og eru dansarar liðsins
á aldrinum sex til tuttugu og
þriggja ára. Hópurinn hefur
lagt mikinn tíma og vinnu í
stífar æfingar fyrir mótið og
var afraksturinn sýndur á
styrktarsýningunni við góðar
undirtektir viðstaddra.

Mundi
Er ríkið á „lóðaríi“ á Ásbrú?

Myndaveislu frá sýningunni
er að finna á vf.is

LOKAORÐ
HANNESAR FRIÐRIKSSONAR

VF-myndir: JPK

Auðgum
mannlífið!

SUMARMAGASÍN VÍKURFRÉTTA
OG SUÐUR MEÐ SJÓ!
SUÐURNESJAMAGASÍN fer í sumarfrí í næstu viku en sýndir verða þættir
með blöndu af því besta úr þáttum vetrarins og vorsins. Síðasti þáttur fyrir sumarfrí
er á dagskrá á fimmtudagskvöld í þessari viku kl. 19:30.
Fyrstu þættir af þriðju sjónvarpsþáttaröðinni SUÐUR MEÐ SJÓ frá
Sjónvarpi Víkurfrétta verða sýndir í júlí og ágúst. Þar verður rætt við fólk
á Suðurnesjum sem er að gera áhugaverða og skemmtilega hluti.

Það er gaman að ferðast um landið
okkar. Heimsækja bæi og þorp þar
sem tekið hefur verið til hendinni
og umhverfið gert aðlaðandi fyrir
bæði ferðamenn og þá sem þar búa.
Skemmtileg dæmi um þetta eru til
að mynda Selfoss og Siglufjörður.
Þar iðar mannlífið nánast allan
ársins hring og verslun og þjónusta
blómstrar sem aldrei fyrr. Báðir
þessir staðir eiga það sameiginlegt
að einkaðilar með sterka framtíðarsýn tóku sig til og byggðu upp umhverfi sem þeir töldu að myndi laða
að ferðamenn. Það hefur gengið eftir.
Hafnargatan og umhverfið þar í
kring hefur þjónað okkur í Reykjanesbæ sem miðdepill á hátíðis- og
tyllidögum. Hún hefur verið okkar
aðalverslunargata í árabil. Verslun
hefur þó átt erfitt uppdráttar í götunni, enda fátt verið gert til að laða
að viðskiptavini og ferðamenn. Því
þarf að breyta. Vandamál uppbyggingar við verslunarhluta Hafnargötu
er að velflestar húseignir þar eru í
eign einkaðila sem telja það kannski
ekki sitt hlutverk að hafa forgöngu
um framtíðaruppbyggingu götunnar.
Á meðan svo er getum við ekki búist
auknu mannlífi eða aukinni verslun
við götuna. Umhverfið býður ekki
upp á það.
Bærinn getur lagt sitt af mörkum
með að fegra umhverið og gert hana
að alvöru verslunargötu. Bærinn
getur líka búið til hvata fyrir verslunarmenn og eigendur fasteigna
í götunni til metnaðarfullrar uppbyggingar. Hvatt eigendur lóða og
eigna til að taka höndum saman um
að skapa það umhverfi sem verður
aðlaðandi fyrir fólk að heimsækja
og dvelja í. Á meðan ekkert er gert,
og enginn hefur forgöngu um framtíðarsýnina, mun verslun í götunni
eiga erfitt um vik og ferðamenn, eða
íbúar, beina augum sínum annað.
Gerum umhverfi okkar aðlaðandi
og auðgum mannlífið.

Þú finnur allar
nýjustu fréttirnar
frá Suðurnesjum á

FIMMTUDAGA KL. 19:30 Í ALLT SUMAR Á HRINGBRAUT OG VF.IS
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