
16 SÍÐUR Í ÞESSARI VIKU • STÆRSTA FRÉTTA-OG AUGLÝSINGABLAÐIÐÁ SUÐURNESJUM

VIÐ SÝNUM ALLAR EIGNIR, FÁÐU TILBOÐ Í FERLIÐ.

ÁSTA MARÍA
JÓNASDÓTTIR

ASTA@ALLT.IS | 5605507

UNNUR SVAVA
SVERRISDÓTTIR

UNNUR@ALLT.IS | 5605506

ELÍN
FRÍMANNSDÓTTIR
EL IN@ALLT.IS 5605521

JÓHANN INGI
KJÆRNESTED

JOHANN@ALLT.IS | 5605508

DÍSA EDWARDS
DISAE@ALLT.IS | 5605510

ELÍNBORG ÓSK
JENSDÓTTIR

EL INBORG@ALLT.IS | 5605509

PÁLL
ÞORBJÖRNSSON
PALL@ALLT.IS | 5605501

Opnunartími
Hringbraut:

Allan sólarhringinn

Opnunartími
Tjarnabraut:

08.00 - 23.30 Virka daga
09.00 - 23.30 Helgar

FLJÓTLEGRI KOSTURINN

Mexíkóskt
þema
í kvöld?

Félags- og vinnumarkaðsráðuneytið hefur komið alls 50% af þeim sem
þurfa móttökuúrræði fyrir umsækjendur um alþjóðlega vernd fyrir á
Suðurnesjunum. Velferðarráð Reykjanesbæjar fjallaði um málið á fundi
þess í síðustu viku og segir Reykjanesbæ ekki geta tekið við fleira fólki og
biðlar til annarra sveitarfélaga.

„Þegar litið er til fjölda umsækjenda um alþjóðlega vernd sem félags- og vinnu-
markaðsráðuneytið er með í Reykjanesbæ eru samtals 443 einstaklingar með
aðstöðu á Ásbrú. Þetta þýðir að þeir einstaklingar sem eru búsettir í þessum
úrræðum við leyfisveitingu verða skráðir með lögheimili í Reykjanesbæ og er þá
sjálfkrafa vísað til félagsþjónustu sveitarfélagsins við veitingu verndar. Það gefur
auga leið að innviðir okkar líkt og félagsþjónusta sveitarfélagsins, heilbrigðisþjón-
ustan, löggæsla, leikskólar og grunnskólar, ráða ekki við allan þennan fjölda fólks
sem þarna kemur í fangið á okkur,“ segir í bókun velferðarráðs. Sjá nánar á bls. 4.

Kylfingur í kvöldroða
Veðurguðirnir hafa verið í góðu skapi síðustu daga.
Kvöldroðinn var glæsilegur í sólsetrinu á Hólmsvelli í
Leiru eitt kvöldið. Kylfingur, stytta eftir Helga Valdi-
marsson, naut sín vel í fegurðinni. VF-mynd: pket

GETUR EKKI TEKIÐ VIÐ
FLEIRI FLÓTTAMÖNNUM

Tíðir jarðskjálftar á undanförnum
vikum og mánuðum hafa örvað
borholu við Auðnar á Vatnsleysu-
strönd. Jakob Árnason lét bora 760
metra djúpa holu á landareign sinni
við Auðnar á Vatnsleysuströnd í
nóvember 2009.

Afkomendur Jakobs, sem lést í
ágúst 2020, sjá nú um borholuna
eftir jarðskjálftahrinuna í tengslum
við Fagradalsfjallselda og hefur hita-
stig á vatninu úr borholunni hækkað.
Það var um 58°C en er komið upp
í 60°C.

Í frétt Víkurfrétta frá því í nóv-
ember 2009 kemur fram að holan
gefi um 20 sekúndulítra af heitu
vatni sem dugi til að hita upp 400
til 500 heimili. Á 20 metra dýpi var
komið niður á kalt vatn sem myndi
duga til að sinna kaldavatnsþörf
Grindavíkur.

Aukinn hiti
í borholu á
Ströndinni
eftir skjálfta

Auðnar á Vatnsleysuströnd
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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

Helmingur alls flóttafólks til Suðurnesja
Velferðarráð Reykjanesbæjar segir að ekki sé hægt að taka við fleirum og biðlar til annarra sveitarfélaga

Félags- og vinnumarkaðsráðu-
neytið hefur komið alls 50% af
þeim sem þurfa móttökuúrræði
fyrir umsækjendur um alþjóðlega
vernd fyrir á Suðurnesjunum. Vel-
ferðarráð Reykjanesbæjar fjallaði
um málið á fundi þess og segir
Reykjanesbæ ekki geta tekið við
fleira fólki og biðla til annarra
sveitarfélaga.

Ásta Kristín Guðmundsdóttir,
teymisstjóri alþjóðlegrar verndar,
mætti á síðasta fund velferðarráðs
og kynnti stöðu mála varðandi sam-
ræmda móttöku flóttafólks.

Velferðarráð lagði fram eftirfar-
andi bókun:

„Velferðarráð leggur áherslu á að
Reykjanesbær hefur staðið sig gríð-
arlega vel í móttöku flóttafólks und-
anfarin ár. Sveitarfélagið hefur tekið
á móti flóttafólki og einstaklingum
sem bíða eftir alþjóðlegri vernd
síðan árið 2003. Einnig bættist við
samningur um samræmda móttöku
flóttafólks árið 2021.

Samfélagið okkar hefur margt gott
upp á að bjóða. Við eigum metnaðar-

fulla leik- og grunnskóla og öflugt
starfsfólk. Náungakærleikurinn er
okkur dýrmætur og við viljum ala
börnin okkar upp við öryggi ásamt
því að tryggja að íbúum okkar líði
sem allra best og aðlagist sam-
félaginu okkar burtséð frá því hver
uppruni fólks er. Við erum fjölmenn-
ingarsamfélag og hreykjum okkur af
því.

Einstaklingar sem flýja stríð og
óöryggi í heimalandi sínu eru aug-

ljóslega að leita að betra lífi fyrir sig
og sína fjölskyldu og ættu ávallt að
vera velkomin til okkar. En að sama
skapi er fyllilega ljóst að Reykja-
nesbær auk fárra annarra sveitar-
félaga geta ekki borið uppi móttöku
fyrir alla þá sem til landsins koma.
Fleiri sveitarfélög verða að taka þátt
í verkefninu og vera jákvæðari í að
sinna þessu mikilvæga og metnaðar-
fulla starfi sem samræmd móttaka
flóttafólks er.

Þegar litið er til fjölda umsækj-
enda um alþjóðlega vernd sem fé-
lags- og vinnumarkaðsráðuneytið er
með í Reykjanesbæ eru samtals 443
einstaklingar með aðstöðu á Ásbrú.
Þetta þýðir að þeir einstaklingar sem
eru búsettir í þessum úrræðum við
leyfisveitingu verða skráðir með lög-
heimili í Reykjanesbæ og er þá sjálf-
krafa vísað til félagsþjónustu sveitar-
félagsins við veitingu verndar. Það
gefur augaleið að innviðir okkar líkt
og félagsþjónusta sveitarfélagsins,
heilbrigðisþjónustan, löggæsla, leik-
skólar og grunnskólar, ráða ekki við
allan þennan fjölda fólks sem þarna
kemur í fangið á okkur.

Úrræði sem þessi auk móttöku-
stöðva eru einungis staðsett í
Reykjanesbæ, Suðurnesjabæ, Hafn-
arfirði og Reykjavík. Alls eru um
1.000 einstaklingar í móttökuúr-
ræðum ríkisins að sækja um vernd
en helmingur þeirra er á Suður-
nesjum.

Íbúar á Suðurnesjum öllum telja
um 8% af íbúum landsins og er eitt
stærsta vaxtarsvæði landsins. Íbúum

Reykjanesbæjar hefur til að mynda
fjölgað um 7,7% á undanförnum 12
mánuðum. Þrátt fyrir að Reykja-
nesbær sé nú þegar með samning
um móttöku fólks á flótta auk
samnings um samræmda móttöku
flóttafólks eru ráðuneytið og Vinnu-
málastofnun enn að bæta í með því
að taka á leigu húsnæði í sveitar-
félaginu. Félags- og vinnumarkaðs-
ráðuneytið hefur komið alls 50% af
þeim sem þurfa móttökuúrræði fyrir
umsækjendur um alþjóðlega vernd
fyrir á Suðurnesjunum. Þessum úr-
ræðum verður ráðuneytið að dreifa
víðar. Innviðir Reykjanesbæjar geta
ekki tekið við fleira fólki og biðlum
við því til Vinnumálastofnunar að
leita til annarra sveitarfélaga og að
önnur sveitarfélög taki þátt í mót-
töku umsækjenda um alþjóðlega
vernd.“

Undir bókunina rituðu:
Sigurrós Antonsdóttir
Birna Ósk Óskarsdóttir
Andri Fannar Freysson
Rannveig Erla Guðlaugsdóttir
Eyjólfur Gíslason.

Benchmark Genetics Iceland hf.
(áður Stofnfiskur hf.) opnaði nýtt
og stærra hrognahús sitt í Vogum
á Reykjanesi á þriðjudaginn. Nýja
húsið er tengt við eldra hrognahús
og í stöðinni er einnig framleiddur
lax til framleiðslu hrogna.

Nýja hrognahúsið er 2.300 fer-
metrar og getur framleitt um það
bil 300-400 milljón hrogn á ári
sem dugar til framleiðslu á 1 milljón
tonnum af eldislaxi. Sett í samhengi
við matvælaframleiðslu verður þetta
að 6,6 milljörðum matarskammta
út um allan heim. Það er eins og að
hver Íslendingur myndi fá 18.000
skammta af laxi á ári.

Laxeldi í heiminum er í örum
vexti og er áætluð framleiðsla um
2,9 milljón tonn árið 2022 og spáð
er að framleiðslan verði 4,2 milljón
tonn árið 2032.

Benchmark Genetics selur laxa-
hrogn til 28 landa sem þýðir að
í öllum þessum löndum er fram-
leiddur lax sem byrjaði líf sitt sem
hrogn í Vogum á Íslandi.

Nýja hrognahúsið er með 10.000
hrognaker þar sem hægt er að fram-
leiða hrogn allt árið um kring. Fyrir-
tækið er með sérstöðu í heiminum
þar sem laxastofn fyrirtækisins er
talin einn sá heilbrigðasti og það
getur sent frá sér laxahrogn til við-
skiptavina allt árið um kring. Fyrir-
tækið nýtir sér einstæðar aðstæður
á Reykjanesi þar sem gnægð er af
fersku vatni og sjó úr borholum.

Hjá Benhcmark starfa 86 starfs-
menn á sex starfstöðvum sem eru
fyrir utan Voga, í Kollafirði, í Kal-

Ein milljón tonna af laxi ár-
lega úr hrognum fráVogum
Benchmark Genetics Iceland opnar nýtt og stærra hrognahús.

Einstæðar aðstæður á Reykjanesi þar sem gnægð er
af fersku vatni og sjó úr borholum.

Jónas Jónasson, framkvæmdastjóri Benchmark Genetics Iceland,
og Svandís Svavarsdóttir, matvælaráðherra, í nýju hrognahúsi

sem formlega var opnað á þriðjudaginn. VF-mynd: Hilmar Bragi

manstjörn, í Höfnum, og á skrifstofu
í Hafnarfirði og rannsóknarstofu í
Háskóla Íslands.

Velta Benchmark Genetics Iceland
var um 4 milljarðar á síðasta ári og
hagnaður þar af um 1 milljarður.
Útflutningstekjur eru um 85% af
veltunni.

FIMMTUDAG KL. 19:30
HRINGBRAUTOGVF.IS
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Ljósanótt
á ourtyard by Marriott & The Bridge estaurant and Bar

2-RÉTTA ÍTALSKUR KVÖLDVERÐARSEÐILL

FRÁ ADRIANO COLONNA ÁSAMT FORDRYKK

Á AÐEINS 4.900 ISK

POP-UP KOKTEILASEÐILL FRÁ HOVDENAK DISTILLERY

Kokteilakvöld & kynning með Hovdenak Distillery
Siddi Trúbador heldur uppi stemningunni

með Siggu Kling
DJ Bassi Kling

Bingóspjaldið á 1.000 ISK
Veglegir vinningar í boði!
Takmarkað sætaframboð

Ljósanæturbrunch frá 11:30-16:00
Mimosa og Aperol Spritz

á sérstöku ljósanæturtilboði!

Fimmtudagur

Laugardagur & Sunnudagur

Föstudagur

Bókaðu borð með fyrirvara í síma 599-6100
og á www.TheBridge.is

*Við skutlum þér niðri bæ eftir á!

*Við skutlum þér niðri bæ eftir á!

PARTÝ BINGÓ

*Timasetning skutlunnar verður auglýst síðar!
Fylgist með á Facebook síðunni okkar

1.- . se tember 0



Rétturinn
Ljúffengur
heimilismatur
í hádeginu

Opið:
11-13:30
alla virka daga

Bílaviðgerðir
Smurþjónusta

Varahlutir

Brekkustíg 38 - 260 Njarðvík

sími 421 7979
www.bilarogpartar.is á timarit.is

Aflafréttir á tímaferðalagi
Þá er maður staddur enn einu sinni
utan Suðurnesja og núna skrifa
ég þennan pistil frá Flúðum – og
héðan er lífsins ómögulegt að finna
tengingu, sjávarútvegslega séð,
við Suðurnesin svo það verður þá
ekkert fjallað meira um það.
Eins og greint var frá í síðasta

pistli þá fengu nokkrir bátar frekar
óvænt makríl en veiðin hefur verið
nokkuð treg hjá þeim. Enginn línu-
bátur er að róa frá Suðurnesjunum
en Pálína Þórunn GK hefur hafið
togveiðar og gengið nokkuð vel,
er komin með 141 tonn í þremur
róðrum. Gjögursbátarnir hafa líka
hafið veiðar, Vörður ÞH er komin
með 168 tonn og Áskell ÞH 159
tonn, báðir í tveimur löndunum og
báðir að landa í Grindavík.
Annars skulum við fara í smá

tímaferðalag, reyndar ekki langt
aftur í tímann – aðeins tólf ár, eða
aftur til ársins 2010, og skoðum
aðeins hvað var um að vera í lönd-
unum í ágúst árið 2010.
Hið fyrsta er að mun fleiri bátar

voru að landa og þá voru þónokkrir
bátar á makrílveiðum eins og núna
árið 2022.
Byrjum í Keflavík. Þar var t.d.

Blíða KE, sem var um 70 tonna
stálbátur, á makríl og landaði 32
tonnum í sex róðrum og mest 9,3
tonn. Happasæll KE, sem var um
sautján tonna stálbátur, var með 47
tonn í 21 róðri á netum og Erling KE
landaði ansi víða og var með 185
tonn í átta róðrum, mest af ufsa.
Aðrir bátar voru með mun minna
en þó var Ósk KE með 15 tonn í sjö
róðrum á skötuselsnetum.
Grindavík: Þónokkuð meira

var um að vera í Grindavík árið
2010 en núna árið 2022, t.d. var
Grímsnes GK á netum og með 39
tonn í fjórum róðrum en hann er
ennþá á netaveiðum árið 2022.
Stafnes KE, sem sá mikli netaskip-
stjóri Oddur Sæmundsson átti,

var með 109 tonn í tólf róðrum
og mest af því var ufsi. Þónokkrir
bátar voru á handfærum og einn af
elstu bátunum sem þá var gerður
út hét Aníta KE en þessi bátur var
lengi gerður út frá Grindavík og hét
þar Kári GK. Báturinn er ennþá til
enn er í frekar slæmu ástandi enda
búinn að vera í höfn í Grindavík í
allnokkur ár. Aníta KE var með 18,6
tonn í sjö róðrum og mest allt af því
var ufsi.
Annar bátur sem líka er búinn

að liggja lengi í Grindavík. Dúa RE
landaði 1,9 tonni af lúðu en þessi
bátur er mjög þekktur, sérstaklega
í Sandgerði því þar var hann gerður
út í hátt í 50 ár, fyrst undir nafninu
Jón Gunnlaugs GK og síðan undir
nafninu Hafnarberg RE.
Aðrir bátar í Grindavík, í ágúst

2010, voru t.d. Staðarvík GK með
9,3 tonn á færum. Jóhanna Gísla-
dóttir GK 317 tonn í fjórum og Sig-
hvatur GK 249 tonn í fjórum, báðir
á línu.
Einn dragnótabátur landaði í

Grindavík í ágúst fyrir tólf árum

og var það Sigurpáll GK sem var
með 33 tonn í þrettán róðrum.
Hraunsvík GK, sem ennþá er til árið
2022, var með 8,5 tonn af skötusel
í sjö róðrum.
Lítum þá til Sandgerðis í ágúst

árið 2010. Þá voru ansi margir
handfærabátar að landa og nokkuð
margir bátar á dragnót, t.d. var
Ragnar Alfreðs GK, sem ennþá er
til árið 2022, með 14 tonn í sex
róðrum og mestallt af því var ufsi.
Nokkrir bátar voru á skötusels-

netum, t.d. Maggi Jóns KE með
6,9 tonn í sjö. Íslandsbersi HF 3,5
tonn í fjórum en þessi bátur er til
árið 2022 og hefur meðal annars
verið að stunda makrílveiðar frá
Keflavík núna í ágúst árið 2022 og
heitir Birna BA. Fylkir KE var með
1,9 tonn í fjórum en þessi bátur
brann núna í júlí í Breiðafirðinum
og er ónýtur.
Dragnótabátarnir voru nokkrir,

t.d. Benni Sæm GK með 72 tonn í
sjö róðrum, Arnþór GK 39 tonn í
fimm, Sigurfari GK 38 tonn í fjórum
og Njáll RE 15,5 tonn í fjórum.
Annars er þetta fiskveiðitímaár

að verða búið en nýtt fiskveiðiár
hefst núna 1. september næst-
komandi.

AFLAFRÉTTIR Á SUÐURNESJUM

Gísli Reynisson
gisli@aflafrettir.is

Reykjanesbær kemur
til móts við foreldra

Reykjanesbær mun greiða hærra
hlutfall en áður í skólamáltíðum en
eins og greint var frá nýlega varð um
fjórðungs hækkun á máltíðum eftir
útboð. Bæjaráð lagði fram tillögu
þess efnis á síðasta fundi þess.
„Reykjanesbær hefur til margra

ára verið með eitt lægsta matarverð
á landinu til barna á grunnskólaaldri.
Lengi vel hefur kostnaðarskiptingin
verið 70/30, þ.e. foreldrar hafa greitt
70% af kostnaði við skólamat barna
sinna.
Nú er svo komið að verð og laun

hafa hækkað og því hefur fram-

leiðslukostnaður aukist verulega
frá því sem áður var. Hækkun á
skólamat án inngrips væri um 27%
eftir útboð.
Bæjarráð Reykjanesbæjar leggur

því til að auka kostnaðarhlut bæjar-
yfirvalda til að verja hag foreldra
og barna. Frá og með 1. september
verður kostnaðarskiptingin því
61/39 og verð á skólamat því 499 kr.
á dag í stað 575 kr. án niðurgreiðslu
sveitarfélagsins.

Heildarkostnaður Reykjanesbæjar
vegna þessa er áætlaður um 50millj-
ónir króna á ársgrundvelli.‘‘

Hækkun fasteignaskatts verði
í takt við verðbólguþróun

Bæjarráð Reykjanesbæjar leggur til
að áfram verði reiknistuðlar fast-
eignaskatts lækkaðir, bæði á fyrir-
tæki og einstaklinga og áhrif hækk-
unar fasteignamats milduð. Lagt er
til að hækkun fasteignaskatts verði í
takt við verðbólguþróun ársins.
Hlutfallið í A stofni fer úr 0,3 í

0,25 og í C stofni úr 1,50 í 1,45. Brút-
tóálagning á árinu 2023 verða því
2.135 milljónir króna
„Eins og öllum er kunnugt að þá

hefur fasteignamat á fasteignum í
Reykjanesbæ hækkað verulega á síð-
ustu árum sem hefur haft bein áhrif
á fasteignaskatt sveitarfélagsins.

Reykjanesbær hefur á undanförnum
árummildað áhrif þessara hækkana
verulega og lækkað reiknistuðla um
tugi prósenta.
Nú er ljóst að fasteignamat

A-stofns íbúðarhúsnæðis í Reykja-
nesbæ mun hækka um 26,5% og
fasteignamat C-stofns atvinnuhús-
næðis 13,4% um næstu áramót.
Þessar hækkanir koma til vegna
verðhækkana við sölu fasteigna í
Reykjanesbæ á síðasta ári og fjölgun
eigna,“ segir í bókun sem meirihluti
bæjarstjórnar lagði fram á fundi
bæjarráðs 18. ágúst.

Kæru íbúar í Innri-Njarðvík.
Þar sem leikskólinn Holt hér í

Innri-Njarðvík hefur ítrekað orðið
fyrir barðinu á skemmdaverkum
á lóð skólans eins og kom fram í
Víkurfréttum, var mildi að ekki
hlaust mikið tjón af. Samt sem áður
brann hér og eyðilagðist ljósaborð
sem börnin hafa yndi og gaman af
að leika sér með. Þetta er í annað
sinn á einni viku sem slík skemmd-
averk eru framin. Ekki eru þetta
einu skemmdaverkin því á síðasta
ári voru hér rúður brotnar bæði á
skólahúsnæðinu sjálfu og eins úti í
Dalakofa. Þetta eru orðin allmikil og
dýr skemmdaverk. Hér eru búnar að
eiga sér stað endurbætur á leikskóla-
lóðinni við mikinn fögnuð barnanna

og starfsfólksins og kosta slíkar fram-
kvæmir stórar fjárhæðir og er leiðin-
legt að sjá að það fái ekki að vera í
friði.
Það er ekki ofmælt að segja að

samvinna og samstarf íbúa hér í
hverfinu sé til fyrirmyndar. Hér
er gott að búa og ég veit að fólki
þykir vænt um bæinn sinn. Ég vil
því biðla til allra, þar sem þetta er
hverfið okkar og ég veit að samstarf
hverfisins er mjög gott, að við tökum
höndum saman og fylgjumst vel með
til að stemma stigum við skemmdar-
verkum, ekki eingöngu hér á Holti
heldur líka úti í hverfinu okkar allra.

María Petrína,
leikskólastjóri leikskólans Holts.

Fylgjumst vel með til
að stemma stigum við
skemmdarverkum

Lögreglan kom og slökkti eldinn.Lögreglan kom og slökkti eldinn. VF-mynd: Hilmar BragiVF-mynd: Hilmar Bragi
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Sigraðu
innkaupin!

Sigraðu
innkaupin
og fáðu
betra verð
á matvöru
með
Samkaupa
appinu

Tilboð gilda 25.–28. ágúst

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

3.989kr/kg

5.699 kr/kg

Nauta
ribeye-
steik

30%



JÖFNUNARSTYRKUR
TIL NÁMS

Umsóknarfrestur á haustönn 2022
er til 15. október n.k.

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

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

• Styrkur vegna skólaaksturs (fyrir þá sem
sækja nám frá lögheimili fjarri skóla).

Opnað er fyrir umsóknir 1. september 2022.

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

Menntasjóður námsmanna
Námsstyrkjanefnd

Litla brugghúsið var stofnað árið 2020 og var fyrsta brugghúsið á
Suðurnesjum. Litla brugghúsið sérhæfir sig í vönduðum handverks-
bjór. Mikið hefur gerst hjá Litla brugghúsinu í Garðinum síðan það
hóf starfsemi fyrir tveimur árum síðan. Það hóf starfsemi með 100
lítra potta en stækkaði fljótlega í 300 lítra potta. Í dag er fyrirtækið
komið með 1500 lítra potta, þannig að afkastagetan hefur verið aukin
umtalsvert. Litla brugghúsið verður samt áfram lítið brugghús og
er langt frá því að komast yfir þau mörk sem sett eru í breyttum
áfengislögum, sem heimila sölu á áfengi á framleiðslustað.

„Það er ákveðinn áfangi að frum-
kvöðull sé ennþá starfandi eftir tvö
ár og ég tala nú ekki um þegar hann
nær að dafna eins vel og Litla brugg-
húsið hefur gert. Félagið byrjaði með
eina tegund af bjór en er nú með
fjórar tegundir í fastri framleiðslu
auk tveggja húsbjóra á hótelum á
svæðinu. Þá er Litla brugghúsið
með fleiri bjóra í þróun og þar á
meðal léttbjór sem verður fimmta
tegundin í reglulegri framleiðslu,“
segir Kristján Carlsson Gränz hjá
Litla brugghúsinu.

Enginn á launum

Nokkrir einstaklingar eiga Litla
brugghúsið, auk þess sem Eignar-
haldsfélag Suðurnesja kom nýverið
inn í eigendahópinn. Eigendurnir
segja brugghúsið vera dýrt áhugamál
sem stendur en enginn fær greidd
laun á meðan félagið er í uppbygg-
ingu og allir fjármunir sem koma inn

eru notaðir í uppbyggingu og vöxt
Litla brugghússins.
Litla brugghúsið fékk nýja

flöskuvél í sumar. Það tekur vélina
þrjár klukkustundir að pakka 1500
lítrum en vélin sem var fyrir hjá
brugghúsinu var tvo daga að pakka
sama magni. „Vöxturinn hefur verið
gífurlega góður og við stefnum
ótrauðir áfram og ætlum að láta til
okkar taka, auka fjölbreytni og sinna
viðskiptavinum okkar eins vel og við
getum,“ segir Kristján. Hann bætir
því við að Litla brugghúsið vilji sjá
fyrirtæki í Flugstöð Leifs Eiríks-
sonar taka betur í það að bjóða upp á
heimabjór eða local-bjór, semmargir
ferðamenn leitast eftir.

Hvað er vinsælast í ykkar fram-
leiðslu?
„95% af framleiðslunni er í lager-

bjórum en við erum einnig að selja
mikið af Skeggja, sem er 8,4% bragð-
sterkur pipar porter og eins langt

frá lagerbjór og hægt er. Vinsælasti
bjórinn er Bergið, sem er næst því
að vera lagerbjór,“ segir Davíð Ás-
geirsson.
Framleiðsla Litla brugghússins er

í boði á þremur hótelum á Suður-
nesjum eins og staðan er í dag og
viðræður í gangi við fleiri hótel
að bjóða upp á framleiðslu brugg-
hússins. Tvö af þessum hótelum eru
einnig með sérstaka húsbjóra sem
fara út í kútavís, segir Davíð.

Hvaða þýðingu hefur það fyrir
ykkur sem handverksbrugghús að
fá áfengissöluleyfi?
„Það hefur mikla þýðingu þar sem

margir ferðamenn sem koma hingað
vilja smakka bjór og kaupa svo kippu
eða tvær. Hingað til höfum við ekki
mátt selja þeim þennan bjór og þurft
að vísa fólki á þá vínbúð sem selur
bjórinn. Með þessari breytingu geta
ferðamenn komið og smakkað fjórar
eða fimm tegundir og keypt svo
fyrir ættingja heima. Einnig ef þú
ert að fara að halda heimatónleika
á Ljósanótt eða gott heimapartý á
Suðurnesjabæjardögum, þá getur þú
komið til okkar og verslað beint og
við getum einnig útvegað ferðadælur
fyrir kúta. Við getum einnig afgreitt
bjór í gleri,“ segir Kristján.

Sjarmi yfir bjór á flöskum

Þeir félagar í Litla brugghúsinu segja
sjarma yfir því að vera með bjór á
flöskum og hafa nýlega fjárfest í
öflugri pökkunarvél fyrir flösku-

bjórinn. Bjór á dósum hefur verið
til skoðunar en það verður þó ekki
í nánustu framtíð á meðan fjárfest-
ingin í flöskuvélinni er að borga sig.
Í dag er Litla brugghúsið á meðal

tuttugu og fimm handverksbrugg-
húsa á landinu sem svo skipta með
sér um tveimur prósentum af bjór-
sölu á Íslandi. Davíð segir samkeppni
á milli handverkshúsanna en einnig
er gott samstarf á milli þeirra. Þau
hafi verið að aðstoða hvert annað
með ákveðin hráefni til framleiðsl-
unnar.
Bjórar Litla brugghússins eru

fáanlegir í Vínbúðinni og Bjórlandi.
Bjórarnir eru einnig fáanlegir á Co-
urtyard by Marriott, Hótel Keflavík,
Café Petite, Hótel Berg, Paddy’s, Lig-
hthouse Inn, Langbest og Antons
MammaMia. Allir bjórar Litla brugg-
húsins eru ósíaðir, ógerilsneyddir, án
rotvarnarefna og án viðbætts sykurs.
Byggið er frá Þýskalandi og Belgíu.
Humlarnir eru frá Bandaríkjunum,
Ástralíu og Þýskalandi.

Þrír jólabjórar

Árstíðabundnir bjórar hafa notið
vinsælda. Fyrir síðustu jól var Litla
brugghúsið með einn jólabjór, pipar-
kökubjórinn Jólahvað?, en um næstu
jól verða þeir þrír. Ekkert verður þó
upplýst strax hverjir þeir verða, enda
ávallt mikil spenna fyrir jólabjórum
sem eru í raun mest seldu bjórarnir á
Íslandi. Hefð er fyrir því að fólk komi
saman í jólabjórasmakki og smakki
alla íslensku jólabjórana.

Keilir
5,6%

Millidökkur
IPA með citra
og mosaic
humla.

Litla brugghúsið
í Garði vaxið hratt
á tveimur árum

Skeggi
8,4%

Bragðsterkur
pipar porter með
cayanne pipar
og súkkulaði
nibbum. Þessi
rífur í!

Garðskagi
5,6%

Góður
hveitibjór með
bananatónum.

Jólahvað?
5%

Millidökkur öl
meskjaður með
piparkökum.

Bergið
5,5%

Ljúfur pilsner
sem rennur
létt niður.

LITLA BRUGGHÚSIÐ mun standa fyrir svokölluðu bjórhlaupi á
bæjarhátíðinni í Suðurnesjabæ. Þann 27. ágúst kl. 16:00 verður lagt
upp í hlaupið frá Víðishúsinu og hlaupið verður að brugghúsi Litla
brugghússins með stoppi á nokkrum bjórstöðvum á leiðinni þar sem
hlauparar verða að væta kverkarnar. Hlaupin verður svokölluð bjór-
míla og stoppað á 400 metra fresti þar sem þarf að ljúka við einn
bjór. Þátttakendur þurfa að gæta þess að halda jafnvægi og hlaupa
ekki of hratt. Hlaupið mun ekki snúast um hver verði fyrstur, heldur
meira um að hafa gaman. Hugmyndin er að hlaupið verði árlegur
viðburður og miðað við skráningu í fyrsta bjórhlaupið má búast við
góðri stemmningu.

Bjórhlaup á Suðurnesjabæjardögum

Félagarnir Davíð Ásgeirsson, Kristján Carlsson Gränz og Kristinn Bergsson í Litla brugghúsinu.Félagarnir Davíð Ásgeirsson, Kristján Carlsson Gränz og Kristinn Bergsson í Litla brugghúsinu. VF-mynd: pketVF-mynd: pket

Það er vinsælt að koma í heimsóknir í Litla brugghúsið.

Bjórar Litla brugghússins
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Skannaðu kóðann og
skoðaðu tilboðin á byko.is

35%35%
afsláttur afafsláttur af

gagnvarinni furugagnvarinni furu

50% afsláttur af
jarðvegsskrúfum

30% afsláttur af leigu*
* Rafmagnsverkfæri, jarðvinnuvélar og fleiri tæki fyrir

pallavinnu ef þú leigir í viku eða lengur.

Tímabundið
tilboð til4. september

Sparaðu
tíma



„Ég er hrærð yfir því hvað móttök-
urnar hafa verið ótrúlega góðar.
Það er frábært þegar maður er að
hefja fyrirtækjarekstur og ég vil
þakka Suðurnesjamönnum sér-
staklega fyrir það,“ segir Jóna Birna
Ragnarsdóttir, sjóntækjafræðingur,
en hún opnaði Reykjanes Optikk
9. júní í húsakynnum Courtyard
By Marriott við Aðaltorg í Reykja-
nesbæ.

„Þetta var nú frekar óvænt að ég
ákvað að skella mér út í djúpu
laugina og vildi svo skemmtilega til
að þetta var á stórum tímamótum
því í sömu viku og ég opnaði voru
liðin tuttugu ár frá því ég lauk námi
í Noregi,“ segir Jóna sem er Keflvík-
ingur í húð og hár. Foreldrar hennar,
Ásdís og Ragnar voru umsvifamikil
í rekstri á ármu áður en þau ráku
Ragnarsbakarí til áratuga semmargir
muna eftir.

Jóna hefur starfað við iðn sína í
tuttugu ár, þar af fyrstu þrjú árin í
Noregi en hún lauk námi þar í sjón-
tækjafræðum og tók svo mastersnám
til viðbótar þar sem hún stundaði
sérnám í augnsjúkdómum og í sjón-
þjálfun. Áður en hún fór í sjóntækja-
fræði lauk hún stúdensprófi frá Fjöl-
brautaskóla Suðurnesja.

Standa sig vel

Skömmu áður að hún kom heim
breyttust reglur varðandi sjón-
mælingar og sjóntækjafræðingar

fengu leyfi til þess að sjónmæla en
áður máttu augnlæknar eingöngu
mæla sjón fólks. Jóna er formaður
Sjóntækjafræðingafélags Íslands og
meðal baráttumála hjá félaginu er
að sjóntækjafræðingar fái réttindi
til að skoða augu fólks enn meira
en nú er, m.a. augnbotna, skima og
stunda frekara eftirlit. Biðtími hjá
auglæknum er langur í dag og þetta
myndi leysa það að einhverju leyti
en augnlæknastéttin er að eldast.
„Sjóntækjafræðingar eru að standa
sig mjög vel í sínu fagi. Áður en
þeir fengu leyfi til sjónmælinga var
ákveðin vantrú meðal augnlækna en
þetta hefur gengið mjög vel og við
erum að mæla sjón fólks og ráðleggja
með val á gleraugum,“ segir Jóna en
hvað með sjón fólks, fer henni að
hraka með aldrinum?
„Já, upp úr fertugu eykst aldurs-

fjarsýni. Þá fer fólk að huga að því
að koma í sjónmælingu. Nærsýni
hefur aukist, ekki síst hjá ungu fólki
og unglingum. Þar er talið að notkun
snjalltækja og lítil útivera hafi áhrif.
Þá hefur tölvuvinna aukist mikið

á síðustu áratugum og þá blikkar
maður minna og þannig verður meiri
þurrkur í augum.“

Gleraugu er líka tískuvara

Jóna jánkar því þegar hún er spurð
hvort það hafi ekki orðið miklar
breytingar í greininni á undan-
förnum árum. „Úrvalið á gleraugum
hefur aukist gríðarlega mikið og
það er alltaf skemmtilegt að finna
réttu gleraugun á fólk. Nú eru gler-
augu vinsæl með umgjörð úr þynnri
málmum og glerin lituð eða skyggð.
Það er mjög algengt að fólk skipti
um gleraugu á 2-3 ára fresti. Sjónin
á það til að breytast með hærri aldri
en svo vilja margir líka bara fá ný
gleraugu. Það má segja að gleraugu
séu ákveðin tískuvara, og þá sérstak-
lega sólgleraugu. Svo hefur líka orðið
mikil þróun í augnlinsum, hönnun á
þeim er orðin miklu betri sem og
efnið í þeim betra. Það er talsvert af
yngra fólki og ekki síst þeir sem eru
í íþróttum sem vilja fá linsur,“ segir
Jóna.

Áratuga reynsla og þekking

Þegar Reykjanes Optikk opnaði tók
Jóna í notkun nýtt tæki, nokkurs
konar staðsetningartæki fyrir augn-
punktinn sem er mældur áður en
glerið er gert. Þetta tæki mælir
staðsetninguna nákvæmlega á
margskiptum glerjum sem dregur
úr bjögun í glerinu og breikkar les-
punktinn. „Við leggjum mikinn
metnað í að vera með framúrskar-
andi gler og er þetta tæki nauðsyn-
legt til að ná því takmarki,“ segir
Jóna.

Góð þjónusta mikilvæg

Þegar Jóna ákvað að opna nýja gler-
augnaverslun fylgdu henni tvær fyrr-
verandi samstarfskonur, þær Linda
Ólafsdóttir og Sigrún Sigvaldadóttir.
„Það skiptir ofsalega miklu máli að
hafa gott fólk með sér því ekki gerir
maður þetta einn. Við erum tríó sem
með áratuga reynslu og þekkingu úr
faginu og það er auðvitað ómetan-
legt.“

Jóna er ánægð hvernig til tókst
við uppsetningu verslunarinnar.
Hún naut hjálpar Lindu við hönnun
verslunarinnar og fleiri komu að því
að koma henni upp og hjálpuðu til í
framkvæmdum.
Jóna er ánægð með staðsetn-

inguna í nálægð við hótelið á Aðal-
torgi. Aðgengi er gott og frekari
uppbygging fyrirhuguð á svæðinu.
En hvað segir Jóna svo um vörurnar
sem boðið er upp á í nýju verslun
hennar?
„Við erum með mjög vönduð og

góð merki á hagstæðu verði og við
höfum fengið mjög góð viðbrögð
við þeim. Svo er bara aðal málið að
veita góða og faglega þjónustu,“ sagði
Jóna að lokum en fram að Ljósa-
nótt verður 30% afsláttur af öllum
vörum nema 15% af linsum.

Opnaði nýja gleraugnaverslun
á stórum tímamótum

Reykjanes Optikk við Aðaltorg
í Reykjanesbæ hefur fengið
glimrandi móttökur.

Úrvalið á gleraugum hefur
aukist gríðarlega mikið
oað er alltaf skemmtilegt
að finna réttu gleraugun
á fólk. Nú eru gleraugu
vinsæl með umgjörð úr
þynnri málmum og glerin
lituð eða skyggð ...

Reykjanes Optikk er í sömu byggingu og Marriott hótelið við Aðaltorg í Keflavík.
Til hliðar er Jóna Birna Ragnarsdóttir í nýju gleraugnaversluninni.

Páll Ketilsson
pket@vf.is

Þær stöllur hafa unnið saman
mjög lengi en sameinast nú í nýrri
verslun, f.v. Sigrún Sigvaldadóttir,

Jóna Birna Ragnarsdóttir og
Linda Ólafsdóttir. VF-myndir: pket
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Hæ Reykjanes!

Krónan í Reykjanesbæ auglýsir
eftir styrktarumsóknum

Við höfum áhuga á að taka þátt í uppbyggingu í
samfélaginu og auglýsum eftir styrktarumsóknum.

Hvað getum við gert saman?
Árlega veitir Krónan styrki til verkefna í nærumhverfi verslanna

Krónunnar. Stefna Krónunnar er að styrkja verkefni sem hvetja til
hreyfingu og hollustu barna og/eða uppbyggingu í samfélaginu

t.d. á sviði menningar og lista eða menntunar.

Afgreiðslutímar á www.kronan.is

Ert þú með
hugmynd?

Til að sækja um
þarf að fara inn á:

kronan.is/styrkir
Umsóknarfrestur er til

31. ágúst 2022



Ef þúætlar að halda
sönsum í lífinu þá
verður þú að hafa
pínu gaman

Þeir Arnar Helgi Lárusson og Jóhann Rúnar Kristjánsson eru félagar, fyrrverandi samstarfsmenn og
frændur. Þeir eiga það sameiginlegt að hafa lamast í mótorhjólaslysum. Báðir hlutu þeir mænuskaða
af en hafa ekki látið það stöðva sig í hinum ýmsu verkefnum, afþreyingu og íþróttum. „Hvort sem
þú ert með mænuskaða eða eitthvað annað, þá lendir enginn í lífi þar sem það kemur ekki einhver
mótbyr. Það má enginn gera lítið úr mótbyr, meiðslum eða fötlun annars manns. Það sem er að hrjá
þig er það versta sem þú ert að díla við og þú verður að taka því eins vel og þú getur,“ segir Arnar
en þeir félagar hafa verið duglegir að hjóla um á sérútbúnum hjólum undanfarið og hjóluðu meðal
annars að eldgosinu.

Við settumst niður með þeim Arnari
og Jóhanni og báðum þá um að rifja
upp örlagaríku stundirnar þegar þeir
lentu í slysunum og hvernig líf þeirra
breyttust á örskotstundu.

Jóhann var að keyra um í Sand-
gerði á „racer“-hjóli árið 1994 þegar
skyndilega var svínað fyrir hann og
varð það til þess að hann keyrði á
vörubíl. „Ég sem sagt lendi í því að
það sé svínað fyrir mig og allt fer í
einhverja vitleysu og ég keyri á kyrr-
stæðan vörubíl. Í þessu slysi háls-
brýt ég mig og hryggbrýt, ég axla-
brotna og viðbeinsbrotna og hlýt
mænuskaða af. Ég er lamaður fyrir
neðan brjóst eftir þetta slys. Þetta
er annað slysið á Íslandi þar sem
einstaklingur hlýtur mænuskaða á
mótorhjóli og lifir það af. Það hafði
ein stelpa lent í því á undan svo við
vitum,“ segir Jóhann. Hann dvaldi í
eitt ár inni á spítala í endurhæfingu,

eftir það fór hann af stað út í lífið
og ákvað að fara í skóla sem leiddi
hann að hinum ýmsu ævintýrum.
„Það kom svo verkfall og ég fer inn
á Reykjalund, þar kynnist ég borð-
tennisíþróttinni. Þar opnaðist gluggi
fyrir mig að fara og leggja heiminn
undir mig. Ég fór á einhver 200
til 300 mót, ólympíuleika, heims-
meistaramót og Evrópumót, sem var
algjört ævintýri. Ég styrktist alveg
heilan helling í skrokknum við þetta
allt saman. Það bjargaði mér alveg,
þarna varð ég bara aftur virkur þjóð-
félagsþegn og í tengslum við sam-
félagið,“ segir Jóhann.

Arnar hafði verið á hinum ýmsu
bifhjólum frá unga aldri en hann var
að æfa sig fyrir keppni í kvartmílu
árið 2002 þegar skyndilega hann
missti stjórn á hjólinu við það að
reyna að bremsa. „Þetta er á þessu
tímabili sem herinn er að banna
okkur að vera á Patterson-svæðinu
og þá vantaði stað til þess að vera á.
Kom þá í ljós að það skiptir rosalega
miklu máli að vera á góðum stað.
Ég fer út í Helguvík og mæli kvart-
míluna, þetta er spennandi kafli og
ég var búinn að hugsa um bremsu-
vegalengd og allt. Ég var svo að setja
hjólið í gang og ákvað að þruma eina
ferð upp eftir, eins og maður gerir oft
þegar maður eru úti á braut. Þar var
ég ekki búinn að hugsa um hvar ég
myndi bremsa. Ég fer eiginlega óvart
í suðurátt og kem þá á of miklum
hraða að beygjunni í brekkunni sem
liggur niður að höfninni. Ég fer beint
út af þar og í stórgrýtið,“ segir Arnar
og bætir við: „Ég brýt sex hryggjar-
liði, frá T1 niður í T6. Það vantaði
sem sagt alveg í mig einn hryggjarlið
og ég er svo brotinn að það er ekki
hægt að framkvæma aðgerð á mér.

Það hefði þurft að fara inn í mig bæði
að framan og aftan og því var ég bara
látinn liggja og gróa.“

Arnar segist vera heppinn að ekki
hafi farið verr og þakkar öryggisbún-
aðnum sínum fyrir að hann sé á lífi.
„Það var ótrúleg heppni í óheppninni
að ég er ekki neitt fjölskaðaður að
öðru leyti. Ég þumalputtabrotnaði,
með glóðarauga á báðum og hjálm-
urinn splundraðist. Ef ég hefði ekki
verið í galla þá væri ég steindauður,“
segir Arnar.

Sjálfsbjörg á Suðurnesjum
verður með opið hús í húsnæði sínu að

Iðavöllum 9 laugardaginn 27. ágúst
frá kl. 14 til 17 í tilefni þess hversu verkefnið
„Römpum upp Ísland“ hefur tekist vel

á okkar svæði.

Allir velkomnir, léttar veitingar í boði.

Stjórnin

ThelmaHrundHermannsdóttir
thelma@vf.is

Ég sem sagt
lendi í því að

það sé svínað fyrir mig
og allt fer í einhverja
vitleysu og ég keyri
á kyrrstæðan vörubíl .
Í þessu slysi hálsbrýt
ég mig og hryggbrýt,
ég axlabrotna og
viðbeinsbrotna og hlýt
mænuskaða af . . .

Arnar Helgi Lárusson og Jóhann
Rúnar Kristjánsson fara mikinn

þrátt fyrir lömun og þeysast nú um
á sérhönnuðum rafmagnshjólum.
Hjóluðu upp að gosi í Meradölum.

Arnar og Jóhann með einu af rafmagnsfjallahjólunum.Arnar og Jóhann með einu af rafmagnsfjallahjólunum.
VF-mynd: Thelma Hrund HermannsdóttirVF-mynd: Thelma Hrund Hermannsdóttir

Arnar á leiðinni af gosinu.Arnar á leiðinni af gosinu.
Mynd úr einkasafni JóhannsMynd úr einkasafni Jóhanns
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Ronja
Kynningarfundur & prufur.

Mánudaginn 29. ágúst í Frumleikhúsinu.
16:00-18:30 - 12-15 ára (2010-2007)

18:30-22:30 - 16+ (2006+)

Allir áhugasamir velkomnir.

Skannaðu kóðann
og skráðu þig!

Sjö ár voru á milli slysanna en
árangurinn og batinn sem þeir náðu
á stuttum tíma er í raun kraftaverki
líkast. Arnar segir að Jói hafi hjálpað
honum mikið í kjölfar slyssins því
hann vissi nákvæmlega hvað Arnar
var að ganga í gegnum. „Ég sá það
strax að það þýddi ekkert fyrir mig
að vera að spyrja einhverja lækna
um mænuskaðann. Jói vissi allt
miklu betur en þeir og ég man að ef
eitthvað var að gerast hjá mér þá var
ég ekkert að hringja einhverri bjöllu
til að tala við lækni heldur hringdi
ég bara í Jóa. Hann var alltaf með
bestu ráðin og vissi nákvæmlega
hvað ég var að ganga í gegnum,“ segir
Arnar. Endurhæfing Arnars gekk
eins og í sögu en þremur mánuðum
eftir slys voru hann og konan hans,
Sóley, komin í aðra íbúð og var allt
eins og ekkert hafi í skorist. „Það
hefur enginn verið svona snöggur
í gegnum endurhæfingu eins og
Arnar,“ segir Jóhann.

Hjólaði 400 kílómetra
á handahjóli

Í júní 2021 ákvað Arnar að hjóla
400 kílómetra með handaflinu einu
á sérstöku handahjóli og safna í
leiðinni fyrir fjórum rafmagnsfjalla-
hjólum fyrir hreyfihamlaða en hvert
þeirra kostar tvær og hálfa milljón
króna. „Ég lagði í það þarsíðasta
vetur að eyða þremur til fjórum
klukkutímum, og stundum fór það
upp í sex klukkutíma á dag, að æfa
fyrir þetta. Ég sá fljótlega að ég
gæti örugglega farið 400 kílómetra,
af því það gekk svo vel. Þannig að
400 kílómetrar voru slegnir,“ segir
Arnar. Hjólatúrinn byrjaði austan
við Kirkjubæjarklaustur og hjólaði
Arnar alla leið á Selfoss. „Það sem ég
var ekki búinn að taka inn í myndina
voru Vegagerðin, mótvindurinn og
kuldinn yfir nóttina. Þetta var í júní
og það voru tvær eða þrjár gráður
um nóttina,“ segir Arnar. Þegar hann
hafði lokið 200 kílómetrum hélt
hann að hann þyrfti að hætta en þá
hafði hann verið búinn að hjóla frá
því klukkan 17 og klukkan þá orðin
hálf þrjú um nóttina. „Ég skalf úr
kulda og neðri parturinn var orðinn
svo kaldur. Þó ég sé heitur að ofan
og búinn að vera á fullu að hjóla þá
var neðri parturinn bara frosinn,“
segir hann.

„Já, já. Arnar kom inn með frosið
hor og salt í buffinu og við þurftum
að hnoða í hann lífi,“ segir Jóhann
í kaldhæðni. Eftir að hafa farið í
langa, heita sturtu og náð upp hita
með hjálp konu sinnar og sonar
hugsaði Arnar með sér að ef hann
skyldi sofna myndi hann ekki klára
þá 200 kílómetra sem voru eftir. „Þá
kom gamli skipstjórinn og bara „ræs,
allir út á dekk“ – og ég hugsaði með
mér, gat hann ekki sofið í klukku-
tíma í viðbót eða alla vega tekið
morgunmat,“ segir Jóhann flissandi.
„Þá var bara farið á hjólið og haldið
af stað og það gekk rosa vel, fram að
Vík,“ segir Arnar. Þegar þangað var
komið var verið að klæða götuna
og setti það strik í reikninginn fyrir
Arnar. „Það var ekki búið að sópa
klæðninguna. Það voru sex kíló-
metrar af því, það var eins og ég væri
að sökkva ofan í sand. Þetta var bara
eins og að taka aðra 70 [kílómetra].
Þegar maður var svo búinn að hjóla
350 kílómetra varð þetta aðeins
léttara. Þá kom fólk að hjóla með
okkur og þá kom kraftur,“ segir hann.
„Þetta er bara svona heimsmetabók
Guinness dæmi. Þetta er bara eins
og að við myndum ákveða að setjast
upp á hjól í Keflavík og hjóla norður á
Akureyri, þetta er sami spotti,“ segir
Jóhann.

Vissu ekki hvað þeir
væru að fara út í

Með þessu afreki Arnars söfnuðust
á tólftu milljón króna og keyptu þeir
félagar fjögur rafmagnsfjallahjól sem
eru sérútbúin fyrir hreyfihamlaða.
Nú fyrir stuttu ákváðu þeir félagar
að fara á hjólunum að skoða nýju eld-
stöðvarnar í Meradölum en það hafði
verið á dagskránni hjá þeim síðan að
fyrra gosið byrjaði. „Svo fór að gjósa
aftur 3. ágúst og þá var ekkert aftur
snúið og við létum flakka,“ segir Jó-
hann. „Við vissum svo sem ekki alveg
hvað við værum að fara út í, hvort
við myndum komast alla leið eða
ekki. Við vorum að fara til þess að
sjá hvort við gætum boðið upp á það
að fara upp að gosi með annað fólk
með fatlanir á hjólunum og hvort
leiðin væri einföld, sem hún er alls
ekki,“ segir Arnar. Á leið þeirra urðu
áskoranir og hindranir en að lokum
komust þeir að gosinu og segja upp-
lifunina hafa verið einstaka. „Við

kláruðum þetta og upplifunin er eitt
af topp þremur í mínu lífi. Þetta var
einstakt, algjörlega einstakt,“ segir
Jóhann.
Arnar segist hafa haft gaman af

ferðinni enda elskar hann að gera
hluti sem eru líkamlega erfiðir, að
eigin sögn. „Ég er búinn að prófa
ýmislegt, ég prófaði einmitt borð-
tennis með Jóa á sínum tíma þegar
hann var upp á sitt besta í því. Svo
þegar ég fór í þessar líkamlega erfiðu
íþróttir fann ég mig. Það er það sem
við erum að reyna að gera núna, að
gera fólki kleift að prófa næstum
hvað sem er,“ segir Arnar.

Ætla að hafa gaman

Arnar og Jóhann sitja báðir í stjórn
Samtaka endurhæfðra mænus-
kaddaðra, Arnar sem formaður
samtakanna og Jóhann er gjaldkeri.
Aðgengismál eru þeim hugleikin og
síðustu ár hafa þeir unnið að því að
berjast fyrir betra aðgengi á hinum
ýmsu stöðum. Nú hafa þeir tekið
„nýja stefnu“ og vilja einblína á að
hafa gaman.
„Við erum búnir að fara alla þessa

leið, eyða öllum þessum árum og
ótal kröftum í allskonar málaferli
og ég veit ekki hvað og hvað en árið
2022 er ennþá verið að byggja hús
sem eru ekki í lagi. Við félagarnir
vorum að spjalla saman um daginn
og ætlum aðeins að fara að eyða

meiri krafti í okkur sjálfa og hafa
gaman, hjóla og fara jafnvel á sjóinn
á kajökum og renna fyrir fisk,“ segir
Jóhann og Arnar bætir við: „Við
ætlum bara að gleyma þessu núna
aðeins, þetta er bara kafli sem við
erum búnir að eyða alveg ótal tíma
í og það er ekkert sem gerir mig
reiðari en þegar ég fer að vinna í
þessum málum. Þannig ég hugsaði;

ég er kominn með nóg af því að vera
leiðinlegur og reiður. Nú ætlum við
að fara að hafa gaman. Við ætlum að
safna allskonar dóti til að bjóða fólki
sem er hreyfihamlað upp á upplifun.
Við ættum frekar að vera að hugsa
um þennan félagslega þátt, sem er
svo mikilvægur í lífinu. Ef þú ætlar
að halda sönsum í lífinu þá verður
þú að hafa pínu gaman.“

. . . ég er kominn
með nóg af því

að vera leiðinlegur
og reiður. Nú ætlum
við að fara að hafa
gaman. Við ætlum
að safna allskonar
dóti ti l að bjóða fólki
sem er hreyfihamlað
upp á upplifun . . .

Arnar, Sóley og Jón Garðar við gosstöðvarnar.Arnar, Sóley og Jón Garðar við gosstöðvarnar.

Sjálfa af Jóhanni, í bakgrunninn má sjá
hvernig verið er að reisa einn þeirra við.
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Guðjón Steinn Skúlason er átján ára og kemur frá Keflavík. Hann er á stúdentsbraut í djasstónlist í
Menntaskólanum í tónlist og stefnir á að útskrifast í vetur. Þrátt fyrir ungan aldur hefur Guðjón tekið
að sér ýmis verkefni tengd tónlist en hann á einnig glæsilegt safn af hljóðfærum heima hjá sér.

Guðjón er fyrst og fremst saxófón-
leikari en hann er einnig í námi á
klarinett og þverflautu, þá er hann
líka að kenna á saxófón og klarinett
í Skólahljómsveit Vesturbæjar og
Miðbæjar. Hann segir áhuga hans
á tónlist hafa kviknað þegar hann
komst fyrst í tæri við hljóðfæri.
„Fyrstu minningarnar mínar frá því
að hafa fundið að tónlist væri fyrir
mig var þegar ég spilaði með blokk-
flautu kórnum í 2. bekk, þegar allir
nemendur á því ári í Reykjanesbæ
spiluðu saman á blokkflaututón-
leikum. Ég man að ég stóð beint fyrir
aftan trommarann í lúðrasveitinni,
sem var að spila með okkur, og mér
fannst það svo „kúl“. Þegar ég kom
svo heim þá stillti ég upp litlum
stólum, setti bækur á stólana og
fann einhver prik, í nokkra mánuði
sat ég og lék mér að spila eftir
lögum á geisladiskum sem ég átti,
aðallega eftir Bubba Morthens. Ég
eyddi miklum tíma í það og fékk á
endanum trommusett. Það má segja
að það hafi verið formlega byrjunin
á þessum áhuga mínum á tónlist,“
segir Guðjón.

Einstakur hæfileiki Guðjóns kom
honum að góðum notum í tónlistar-
náminu. „Ef mig langaði að læra
eitthvað lag þá bara lærði ég það
með því að hlusta og pikka það upp.
Mér fannst ótrúlega gaman að sýna
kennaranum mínum lögin sem ég
var búinn að læra. Ég mundi bara
hvernig lögin hljómuðu og spilaði
þau, það er eiginleiki sem kom sér
að góðum notum því ég var frekar
latur að læra heima í tónlistar-
náminu í grunnskóla. Það gerði mér
kleift að komast í gegnum fyrri hluta
tónlistarnámsins án þess að hafa of
mikið fyrir því. Þetta er skemmtilegt
verkfæri sem ég var með þarna frá
byrjun,“ segir hann.

Safnar hljóðfærum

Guðjón á veglegt safn af hljóðfærum
heima hjá sér en þau eru um það bil
40 talsins. Þar má nefna tólf munn-
hörpur (eina fyrir hverja tóntegund),
fimm tréblásturshljóðfæri, átta
strengjahljóðfæri (gítar, bassa, uku-
lele og eina fiðlu). Í safninu má einnig
finna harmonikku, píanó, hljómborð,

nefflautu, kazoo, ocarina og eitthvað
af heimagerðum strengjahljóðfærum
sem Guðjón fékk gefins. „Þetta eru
mikið af skemmtilegum og litlum
hljóðfærum, uppáhaldshljóðfærið af
þessu stóra safni er altsaxófónninn
minn sem er aðalhljóðfærið mitt sem
ég spila mest á opinberlega. Svo held
ég rosalega mikið upp á þverflautuna
mína og svo um áramótin keypti ég
mér sópransaxófón sem er með ein-
kennilegt útlit. Hann er beinn og því
lítur hann svolítið út eins og gyllt
klarinett fyrir mörgum. Hann er líka
í miklu uppáhaldi hjá mér og mér
finnst það skemmtilegt hljóðfæri,“
segir Guðjón.

Lærir af fyrirmyndinni

Aðspurður hver helsta fyrirmynd
hans í tónlist sé segir hann: „Það er
kennarinn minn, Sigurður Flosason.
Hann er núna að kenna mér á
saxófón í MÍT [Menntaskólanum í
tónlist], ég hef litið upp til hans síðan
ég var átta ára. Það var einmitt algjör
draumur þegar ég fékk þá ósk upp-
fyllta að geta lært hjá honum. Hann

er innblásturinn að því hvernig ég
hljóma á saxófón. Þar sem hann er
að kenna mér núna allt sem hann
kann er mjög mikið „element“ af
hans spilamennsku í mér, sem mér
finnst ekkert leiðinlegt. Það eru
auðvitað líka einhver stór „legend“
héðan og þaðan sem ég hef horft upp
til en Siggi hefur alltaf haldið sér sem
þessi eini sem ég leita alltaf aftur til,“
segir Guðjón. Hann segist hafa fyrst
heyrt af Sigurði frá pabba sínum
þegar hann var að byrja að æfa á
saxófón í Tónlistarskóla Reykja-
nesbæjar og spurði hann hver væri
besti saxófónleikarinn á Íslandi.
„Hann sagði Siggi Flosa. Síðan fékk
ég geisladisk í jólagjöf sem Siggi hafði
tekið upp og ég hlustaði á þennan
geisladisk á hverju kvöldi í ein-
hverja mánuði. Ég gleymdi honum
síðan í smá tíma en fann hann svo
aftur og þá gat ég sungið með nánast
hverri einustu nótu sem var spiluð
á disknum og þurfti ekki einu sinni
að hafa fyrir því. Þá var þetta bara
grafið í minnið mitt,“ segir Guðjón og
bætir við: „Ég fór svo að hlusta meira
á hann eftir að ég fór að fá áhuga á
djasstónlist og fattaði hversu flottur
hann er, hversu flotta tækni hann
er með og hversu vel hann hljómar.
Þetta er sem sagt einn af örfáum
tónlistarmönnum sem ég hef getað
hlustað á í svona miklu magni án
þess að verða þreyttur á.“

Áhugavert verkefni með
Geirmundi Valtýssyni

Guðjón spilar einnig með popp-
hljómsveitinni Demo en meðlimir
hennar eru allir úr Reykjanesbæ.
„Ég slysaðist til að vera ráðinn sem
bassaleikari í þeirri hljómsveit.
Það er ekki aðalhljóðfærið mitt og
popptónlist er auðvitað ekki aðal-
fagið mitt, mér finnst þetta mjög
skemmtilegt engu að síður. Þarna
fæ ég tækifæri til þess að vera í vin-
sælli tónlistarstefnu og læra eitthvað
sem ég væri annars ekki að læra. Ég
er búinn að vera að spila með þeim
svolítið reglulega og við tókum upp
plötu á síðasta ári. Ég endaði á því
að taka það að mér að hljóðblanda
plötuna og það er einmitt eitthvað
sem ég hef leikið mér að en aldrei

gert að einhverju viti. Þarna fékk
ég tækifæri til þess að ekki bara að
spila á bassa inn á plötu heldur að
vinna hana alveg frá byrjun til enda
nánast sem var ótrúlega skemmtileg
og gefandi reynsla,“ segir Guðjón.

Verkefni Guðjóns hafa verið jafn
misjöfn og þau eru mörg. Hann segir
nokkur verkefni standa upp úr. „Það
sem stendur upp úr frá síðustu árum
var þegar mér var boðið að spila með
Stórsveit Reykjavíkur. Ég hef spilað
tvisvar með þeim núna og fékk þá
að spila með kennurunum mínum
og mörgum af þessum íslensku fyrir-
myndum mínum. Það er svona einn
af þessum hápunktum sem ég hef
átt. Ég hef líka verið mikið að spila
með Má Gunnarssyni, söngvara og
sundkappa, og er einmitt að spila
með honum núna á Sjáumst tón-
leikaröðinni sem er síðasta tón-
leikaröðin hans áður en hann fer út
í nám,“ segir Guðjón og bætir við:
„Skemmtilegasta og áhugaverðasta
verkefnið sem ég hef svo tekið þátt
í var þegar ég fór í tónleikaferðalag
um norðurlandið að spila lög Geir-
mundar Valtýssonar. Við vorum
með fimm tónleika með stórum hópi
söngvara, meðal annars Geirmundi
Valtýssyni og Maríu Ólafs, Euro-
visionfara. Við spiluðum lög Geir-
mundar og upplifðum menninguna
í kringum þessa tónlist.“

Hefur gert fjölbreytta hluti

Sem áður verður Guðjón með nóg
á sinni könnu í vetur en hvað tekur
við eftir menntaskóla?

„Ég hef núna gert ansi fjölbreytta
hluti. Ég hef sem dæmi tekið að
mér tónsmíðaverkefni fyrir auglýs-
ingar, gerði auglýsingatónlist fyrir
66°Norður og hef einnig verið að
vinna mig í áttina að kvikmyndatón-
list. Ég hefði líka mjög gaman af því
að fara lengra í hljóðblöndun. Aðal-
stefnan núna er samt að mastera
djasstónlist og komast eins langt og
ég get í saxófónleik. Eftir útskrift
er stefnan sett á að fara út að læra
djasstónlist og það væri gaman að
bæta við mig einhverjum fögum í
kvikmyndatónlist eða hljóðblöndun,“
segir Guðjón.

Það er draumur hans er að vera
fyrirmynd fyrir upprennandi tón-
listarsnillinga. „Stærsti draumurinn
minn er að hafa áhrif. Ef einn krakki
fær ástríðu fyrir tónlist, út frá því að
hlusta á mína tónlist, þá er mark-
miðinu náð. Ég stefni að því að
kenna í framtíðinni og því er stóra
markmiðið mitt er að vera fyrir-
mynd og að minn tónlistarferill, og
allt sem ég hef gert, skili sér til ein-
hvers annars,“ segir Guðjón.

FIMMTUDAG KL. 19:30
HRINGBRAUTOGVF.IS
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Þetta eru
mikið af

skemmtilegum
og litlum hljóð-
færum, uppá-
haldshljóðfærið
af þessu stóra
safni er altsaxó-
fónninn minn
sem er aðalhljóð-
færið mitt ...
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UNGMENNASKÓLI –MIÐSKÓLI – GAGNFRÆÐASKÓLI ...
Á fyrstu áratugum skólans lauk
skólagöngu flestra nemenda við
fermingu. Þó var frá upphafi boðið
upp á „sérstaka kennslu“ fyrir fermd
ungmenni en aðsókn virðist hafa
verið lítil og sérstaka kennslan oft
fallið niður. Skólaskylda kemur fyrst
til sögunnar 1907, þá aðeins tíu til
fjórtán ára, en lengdist í áföngum og
varð átta ár 1936, þ.e. sjö til fimmtán
ára, með undanþágum, einkum í
dreifbýli (komst ekki á hér fyrr en
1961). Varð svo níu ár 1985 (sjö til
sextán ára) og er tíu ár frá 1990 (sex
til sextán ára).

Ungmennafélagið Þróttur gekkst
fyrir unglingakennslu í samkomu-
húsinu Kirkjuhvoli og Stefán
Hallsson kenndi þar unglingum,
m.a. ensku. Haustið 1936 var fyrsta
unglinganámskeiðið haldið í Kirkju-
hvoli með 26 nemendum og kennt í
tólf daga (síðdegis eða kvöld). Árin
1937–1939 var starfandi kvöldskóli
(unglingaskóli) í Kirkjuhvoli á vegum
Þróttar. Stefán Ingimundarson
skrifar í blað Þróttar, Vitann, í janúar
1938:

„Merkasta málið, sem félagið
beitti sér fyrir á árinu var efa-
laust unglingakennslan, sem
það hélt uppi á síðast liðnu
hausti í 36 daga á 8 vikummeð
17 föstum nemendum. Náms-
greinar voru: Íslenska, munnleg
og skrifleg, skrift, reikningur og
danska. Kennslugjald nemenda
var 10 kr og er það vísu ekki hátt

en þó hærra en æskilegt er að
hafa það. En eins og allir vita
er fjárhagur félagsins svo bág-

borinn að óhjákvæmilegt var að
láta nemendurnar borga sem
allra mest af kostnaðinum við
skólan ...“ (Óbirt grein Sesselju
Guðmundsd.).

Með fræðslulögum 1946 taka nem-
endur annað hvort landspróf, sem
veitti rétt til að setjast í mennta-
skóla, eða gagnfræðapróf. Meira
en áratugur leið þar til farið var að
bjóða upp á fasta unglingakennslu
við Brunnastaðaskóla en hreppsbúar
voru hvað fæstir um þetta leyti, allt
niður undir 250, eins og sjá má á
línuritinu, sem er úr ritgerð Bryn-
dísar H. Bjartmarsdóttur frá 1983.

Haustið 1960 tilkynntu skóla-
yfirvöld hér fræðslumálastjóra að
1. bekkur miðskóla yrði starfræktur
næsta skólaár. Árið eftir urðu börnin
skólaskyld sjö til fimmtán ára og
2. bekkur miðskóla starfræktur en
þó þannig að báðum bekkjunum var

kennt saman. Svo var skólaárið lengt
úr sjö í átta mánuði 1962. Árið 1967
var sótt um fjármagn til að bæta nám
unglinganna og kenna 1. og 2 bekk
aðskilið en fékkst ekki. Frá 1968
hefst kennsla að hausti 1. september.

Margir nemendur luku skóla-
göngunni eftir 2. bekk en sumir fóru
í gagnfræðaskóla, einkum í Njarðvík
eða Keflavík, eða í heimavistarskóla
og luku þar gagnfræðaprófi eða
jafnvel landsprófi sem gaf réttindi til
að fara í menntaskóla. 1969 var sótt
um að skólabíllinn flytti gagnfræða-
nema 3. og 4. bekkjar til Keflavíkur
að morgni og til baka um hádegi (þá
sem ekki þyrftu að vera lengur).

Eftir veturinn 1970–1971 rukkaði
ráðuneytið hreppinn um 30.612
krónur, þar sem nemendur hefðu
aðeins verið nítján en ættu að vera
26. Var þá rætt um að koma nem-
endum unglingadeildar fyrir í Gagn-
fræðaskóla Keflavíkur, því menn

töldu að nemendur væru ekki nægi-
lega margir til þess að hægt væri að
hafa þá í tveimur bekkjardeildum
og hæpið að einn eða tveir kennarar
væru það vel að sér að þeir gætu
kennt allar námsgreinar sem kenna
ætti í unglingadeildum. Foreldrar
voru mjög andvígir þeirri ráðagerð,
töldu að það væri bæði skaðlegt
fyrir hreppinn og fyrir andlegt og
félagslegt atgervi nemenda. Árið
1972 hafði menntamálaráðuneytið
samið skýrslu um framtíðarskipan
skólamála á Suðurnesjum. Þar kom
fram það álit að flytja ætti öll skóla-
börn eldri en tíu ára til nærliggjandi
byggðarlaga. Þessu var mjög illa
tekið af foreldrum og skólanefndinni
og var ekki framkvæmt.

Lög um grunnskóla voru sett
1974. Þá voru barna- og unglinga-
skólar felldir saman í grunnskóla.
Í stað landsprófs eða gagnfræða-
prófs tóku nú allir grunnskólapróf,
m.a. samræmt próf í tveimur til sex
námsgreinum. Næsta áratug þurftu
nemendur að fara í aðra sveit til að
ljúka grunnskólaprófi en 1985 hófst
hér kennsla 10. bekkjar, sem þá
hét reyndar 9. bekkur fyrstu árin,
og gátu nemendur lokið grunn-
skólaprófi í heimasveit upp frá því.
Stofnun Fjölbrautaskóla Suðurnesja
1976 gerði nemendum auðveldara að
halda áfram námi eftir grunnskóla-
próf, hvort heldur til iðnréttinda
eða stúdentsprófs, og mörgum árum
síðar einnig fötluðum nemendum í
starfsdeildum.

Heimildir m.a.: Saga alþýðufræðslunnar. Skólar á Suðurnesjum, Faxi 1. 1990. Vitinn, handskrifað
blað ungmennafélagsins Þróttar og óbirt grein Sesselju Guðmundsdóttur, byggð þar á. Gjörðabók
skólanefndar. Almannafræðsla í Íslandi 1880 – 2007. Viðtöl ÞÖ við kennara og fyrrum nemendur.
Bryndís H. Bjartmarsdóttir, 1983, Byggð og atvinnulíf í Vatnsleysustrandarhreppi 1880 – 1980.

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.

31. ÞÁTTUR

Myndina tók Eyjólfur Guðmundsson af
lúðrasveit Tónlistarskóla Keflavíkur
við vígslu íþróttamiðstöðvarinnar

í Vogum haustið 1993.

„Húsin hans Sigga í Báru“ er ný
sýning á fjórtán líkönum af húsum
úr Sandgerði sem opnuð hefur
verið í Byggðasafninu á Garð-
skaga. Líkönin smíðaði Sigurður
Hilmar Guðjónsson, Siggi í Báru, í
frístundum sínum.

Sigurður sýndi líkönin á Sandgerð-
isdögum 2019 í gróðrarstöðin Glitbrá
í Sandgerði og vakti smíðin mikil og
góð viðbrögð. Í viðtali við Víkur-
fréttir við það tækifæri kom fram að
yngstu húsin væru frá árinu 1940

en þau elstu frá því löngu fyrir alda-
mótin 1900 eða um miðja nítjándu
öldina. Sigurður hafði smíðað fjórtán
líkön og átti mikið verk óunnið þegar
hann lést óvænt á Spáni vorið 2020.
Þar hafði hann keypt sér hús ásamt
eftirlifandi eiginkonu sinni, Sæunni
Guðmundsdóttur. Á Spáni ætluðu
þau að verja vetrarmánuðunum og
þar ætlaði Sigurður m.a. smíða líkön
að fleiri húsum frá Sandgerði.

Sigurður var byggingameistari og
hafði mikinn áhuga á sögu gömlu

húsanna sem hann endurgerði í
smækkaðri mynd. Líkönin voru mjög
nákvæm og mikil vinna lögð í ýmis
smáatriði. Þá sagði Sigurður í sam-
tali við Víkurfréttir þegar hann hélt
sýninguna árið 2019 að hann hafi
lagt í mikla rannsóknarvinnu og rætt
við fólk sem þekkti til húsanna sem
hann endurgerði. Líkönin eiga það
flest sameiginlegt að vera af húsum
sem annað hvort höfðu verið rifin
eða tekið miklum breytingum. Húsin
eru hvoru tveggja úr dreifbýlinu og
þéttbýlinu í Sandgerði. Spurður um
það hvernig mannabústaðir þessi
hús hafi verið fyrir meira en eitt
hundrað árum, sagði Sigurður að
það þætti örugglega bágborið í dag.
Það var ekki fyrr en upp úr 1920
sem farið var að byggja betri hús og
aðbúnaður varð betri.

Þegar ekkja Sigurðar, Sæunn Guð-
mundsdóttir, afhenti Byggðasafninu
á Garðskaga líkönin til varðveislu
og sýningar í minningu eiginmanns

sína, kom fram að sýningin verður
föst sýning á safninu á Garðskaga og
mun verða það sem kallast sýning
í þróun. Þannig verður reynt að
bæta við upplýsingar um húsin á
sýningunni og jafnframt safna upp-
lýsingum um fleiri gömul hús í Sand-
gerði og Garði. „Líkönin segja sögu
húsbygginga og mannlífs í Sandgerði
frá því fyrir aldamótin 1900 og fram

að 1940,“ segir í kynningu Byggða-
safnsins á Garðskaga á sýningunni.

Sæunn lýsti mikilli ánægju með
það að líkönin hafi eignast nýtt
heimili til frambúðar og það var ekki
annað að heyra á sýningargestum
við formlega opnun sýningarinnar
að þarna væru mikil verðmæti
komin í hús á Garðskaga.

„Húsin hans Sigga í Báru“
PRÝÐA BYGGÐASAFNIÐ Á GARÐSKAGA

Sæunn Guðmundsdóttir, ekkja Sigurðar Hilmars Guðjónssonar,
afhenti Margréti Ingibjörgu Ásgeirsdóttir, forstöðumanni safna

í Suðurnesjabæ líkönin til varðveislu og sýningar.

Hér er Sigurður Hilmar Guðjónsson við
líkönin sem hann smíðaði. Myndin er tekin
haustið 2019 en Sigurður lést vorið eftir.

VF-myndir: Hilmar Bragi Bárðarson

Fjölmennt var viðFjölmennt var við
opnun sýningarinnar.opnun sýningarinnar.
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Elvar Már snýr aftur í lithásku deildina eftir að hafa leikið eitt tímabil með Antwerp Giants í Belgíu
og svo stutt stopp á Ítalíu fyrr á þessu ári. Elvar þekkir ágætlega til í Litháen en hann átti frábært
tímabil með Siauliai í lithásku LKL-deildinni tímabilið 2020/2021 þar sem hann var að lokum valinn
besti leikmaður deildarinnar. Nú hefur Elvar Már gengið til liðs við Rytas Vilnius sem urðu meist-
arar á síðustu leiktíð. Víkurfréttir settust niður með kappanum og ræddu við hann um atvinnu-
mannaferilinn.

Þú kunnir vel við þig þegar þú varst
í Litháen, er það ekki?

„Ég var í einhverju tíu mánuði þar
í hitteðfyrra og það var svolítið litað
af því að það var „lockdown“ þarna
út af Covid, það var allt lokað í ein-
hverja sex mánuði sem ég var þarna
og þar af héld ég að ég hafi verið í
tvo mánuði í einangrun þar sem
leikmenn í liðinu voru að smitast
enda voru strangar reglur í gildi,“
segir Elvar. „Þannig að ég fékk ekki
fulla upplifun af Litháen en því sem
ég kynntist var mjög fínt fólk, góðir
veitingastaðir og barnvænt og gott
að vera þarna. Ég á einn lítinn strák
og fjölskyldan ætlar að koma með
mér og vera meira og minna þarna.
Við fórum einmitt í helgarfrí til Vil-
nius og okkur leist hrikalega vel á
borgina. Hún er mjög vestræn og
ólík mörgum öðrun borgum í Lit-
háen sem eru frekar gamaldags og
ekki nýmóðins – austur-evrópskt í
rauninni. Þótt það sé mjög gaman að
kynnast þeirri menningu líka þá er
Vilnius blanda hvoru tveggja.“

Vinnan er að skila sér

Þér hefur gengið vel í atvinnu-
mennsku og okkur finnst þér hafa
farið mikið fram. Hvað segirðu um
það?

„Já, alla vega hafa síðustu þrjú ár
verið mjög góð hjá mér. Eftir að ég
fór úr Njarðvík og í atvinnumennsku
þá hef ég gert mjög vel, hef tekið
þetta í svona tröppugangi. Ég byrjaði
í Svíþjóð, við urðum meistarar þar og
ég var valinn leikstjórnandi ársins í
þeirri deild og tók þá eitt skref upp
á við og fór til Litháen. Þar var ég í
minna liði en ég fer til núna og var
valinn besti leikmaður deildarinnar.
Svo fór ég til Belgíu og tók þátt í Evr-
ópukeppni þar og var með flestar
stoðsendingar í leik í þeirri deild.
Þannig að þetta hefur farið svona
skref fyrir skref hjá mér og ég, í sam-
starfi við umboðsmann minn, hef
reynt að taka réttu körfuboltalegu
skrefin fyrir mig og svo er ég bara
kominn í frábært lið núna – og það
verður mesta áskorunin hingað til.“

Elvar segir að skipti hans til Rytas
hafi mikla þýðingu fyrir sig, hans
draumur hefur verið að komast
eins langt og hann gæti í atvinnu-
mennsku en hann hafi kannski ekki
átt von á að komast í svona stórt lið.

„Einhvern veginn gerist það bara
þannig að maður hugsar alltaf ár
fram í tímann, núna er ég kominn
þangað og planið núna er að komast
eitt skref upp á við. Þannig að þetta
hefur mikla þýðingu fyrir mig og
góð hvatning, vinnan er að skila sér,“
segir Elvar Már.

Elvar segir að uppskeran sé
blanda af uppsafnaðri reynslu og
því sem maður leggur á sig. „Ég hef
alltaf lagt mikið á mig og undanfarin
ár hef ég einfaldað svolítið vinnuna,
reynt að einbeita mér að undir-
stöðuatriðum. Svo eykst bara sjálfs-
traustið þegar maður spilar í þessum
deildum og maður verður betri fyrir
vikið. Þetta verður einhvern veginn
auðveldara.“

Hvernig upplifir þú atvinnu-
mennskuna? Er þetta eins og þú
varst búinn að sjá fyrir þér? Var
eitthvað sem kom þér á óvart?

„Það sem kemur mér svolítið á
óvart er frítíminn sem maður hefur.
Maður fer stundum bara á eina æf-

ingu á dag, sem tekur tvo tíma, svo
ertu bara að hvíla það sem eftir er
af deginum. Þetta getur verið mjög
einhæft og einmanalegt, sérstak-
lega þegar fjölskyldan er ekki hjá
manni. Þá er maður eiginlega bara
að bíða eftir næsta degi. Maður hafði
kannski ekki hugsað út í þann hluta
og maður þarf að finna sér eitthvað
að gera með körfuboltanum til þess
að drepa tímann í rauninni.

Þegar fjölskyldan er með mér þá
fæ ég hins vegar mikinn tíma með
henni. Við getum þá gert ýmislegt
saman, bara við þrjú, og ég fengið
að kynnast litla stráknum mínum og
fengið að fylgjast með honum vaxa.
Það er stór kostur við þetta.“

Uppgangur hjá landsliðinu

Elvar hefur verið einn af lykil-
mönnum íslenska landsliðsins og
það hefur verið góður gangur hjá
því að undanförnu.

„Já, klárlega. Við höfum verið
að fara upp á við eftir smá lægð
síðustu þriggja ára eftir kynslóða-
skipti í liðinu. Við höfum verið að
finna taktinn saman og þetta hefur
gengið ótrúlega vel síðustu tvö ár
allavega, erum komnir í dauðafæri
á að komast inn á heimsmeistara-
mótið – sem var kannski fjarlægt
okkur fyrir tveimur árum þegar
við vorum að berjast um hvort við
fengjum að spila við þessi bestu lið
eða vera áfram meðal smáþjóðanna.
Við unnum risasigur í vetur á Ítölum
og tvisvar Hollendinga, sem eru að
fara á Eurobasket núna.“

Er ekki skemmtilegt að spila með
landsliðinu?

„Jú, ég neita því ekki. Bara um-
hverfið sem maður er í, með öllum
sínum bestu vinum. Þetta er eitt-
hvað svo náttúrulegt fyrir manni,
þarf ekkert að leggja á sig að kynnast
mönnum. Við erum allir vel tengdir.
Þótt undirbúningur hefur ekki alltaf
verið mikill erum við alltaf vel stilltir
saman og erum fljótir að spila okkur
í góðan takt.“

Það verður rosa ævintýri ef þið
komist á HM.

„Það yrði bara draumur, eitt-
hvað sem maður hefði aldrei getað
ímyndað sér en svo er það allt í einu
orðinn möguleiki núna. Ef svo yrði
þá verður það bara fáránlegt fyrir
svona litla þjóð.“

Við eigum orðið fleiri atvinnu-
menn. Gæðin á íslenskum leik-
mönnum hafa verið að þróast í
rétta átt, myndir þú ekki segja
það?

„Jú, klárlega. Það hjálpar til þegar
fleiri fara út í atvinnumennsku, því
hærri verður standardinn myndi ég
segja. Þar er meira æft og menn eru
ekki að vinna með körfuboltanum
í atvinnumennsku, þannig að fók-
usinn verður meiri á körfuboltann
og menn verða betri fyrir vikið.
Maður finnur það alveg að við erum
að taka skref upp á við,“ segir Elvar
að lokum en viðtalið við hann má sjá
á vef Víkurfrétta.

Við erum að takaVið erum að taka
skref upp á viðskref upp á við
– segir Elvar Már Friðriksson, landsliðs- og
atvinnumaður í körfuknattleik, sem er genginn
til liðs við Rytas, meistara síðasta árs í Litháen.

Páll Ketilsson
pket@vf.is

Elvar með fallegu fjölskyldunniElvar með fallegu fjölskyldunni
sinni á ferðalagi í Hrísey.sinni á ferðalagi í Hrísey.
Mynd af Instagram-reikningi ElvarsMynd af Instagram-reikningi Elvars

Við getum þá
gert ýmislegt

saman, bara við
þrjú, og ég fengið
að kynnast lit la
stráknum mínum og
fengið að fylgjast
með honum vaxa .. .

Elvar Már átti frábært tímabil með
Siauliai í Litháen 2020/2021.
Mynd af Facebook-síðu Siauliai

Svo eykst bara
sjálfstraustið

þegar maður spilar
í þessum deildum
og maður verður
betri fyrir vikið ...

SMELLTU TIL AÐ HORFAOG HLUSTA
MYNDSKEIÐIÐ ER AÐGENGILEGT Í
RAFRÆNNI ÚTGÁFUVÍKURFRÉTTA

sportsport



Fótboltahetjur framtíðarinnar
léku listir sínar íSuðurnesjabæ

Um 150 fótboltastrákar og fótboltastelpur tóku þátt
í Suðurnesjabæjarmóti Reynis/Víðis sem fór fram í
Sandgerði síðasta sunnudag. Það var augljóst að þátt-
takendur, og ekki síður áhorfendur, tóku þátt af lífi og
sál og skemmtu sér hið besta. Þarna áttust fótboltahetjur
framtíðarinnar við og einskær gleði réði ríkjum.

Öll Suðurnesjaliðin voru mætt til leiks; Grindavík,
Þróttur Vogum, Keflavík, Njarðvík og gestgjafarnir í
Reyni/Víði, en keppt var í 7. flokki kvenna og 8. flokki
karla og kvenna.

Þetta er í annað sinn sem Reynir/Víðir heldur
Suðurnesjabæjarmótið fyrir 8. flokk en í ár var gengið
skrefi lengra og 7. flokki kvenna einnig boðið að taka
þátt.

Suðurnesjabær gaf veglegar gjafir til iðkenda eftir
keppnisdaginn og þátttakendur yfirgáfu sólina í Sand-
gerði með bros á vör.

Reynir/Víðir hefur sett stefnuna á að gera Suður-
nesjabæjarmótið 2023 enn stærra og veglegra.

Jóhann Páll Kristbjörnsson, ljósmyndari Víkurfrétta,
lét sig ekki vanta á mótið og tók myndir af snilldar-
tilþrifum þessara ungu leikmanna eins má sjá hér á
síðunni. Fleiri myndir birtast á vef Víkurfrétta, vf.is.

Prúðmennska og heiðarleiki var í fyrirrúmi og allir keppendur
þökkuðu mótherjum sínum fyrir drengilega keppni.

Auðvitað eru allir vinir á svona stórmótum.

Landsliðsmarkvörðurinn Ingvar Jónsson
var mættur og hefur líklega lært eitt og
annað af snillingunum sem sýndu hvernig
á að bera sig að á milli stanganna.

Þessir áhorfendur eru engir aukvisar sem eru að mæta
á sitt fyrsta mót eins og sést á aðbúnaði þeirra.

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

Bókasafn Reykjanesbæjar - Útlánadeild
Reykjanesbær - Starf við liðveislu
Fræðslusvið - Talmeinafræðingur
Velferðarsvið - Deildarstjóri á Hæfingarstöð
Velferðarsvið - Starfsmaður í Skjóli
(frístundarstarf barna með stuðningsþarfir)
Velferðarsvið - Stuðningsfjölskyldur
Velferðarsvið - Tilsjónaraðilar í barnavernd
Íþróttamiðstöð Heiðarskóla - Kvenkyns starfsmaður

Störf í boði
hjá Reykjanesbæ

NJARÐVÍKINGAR ÖRUGGIR UPPNJARÐVÍKINGAR ÖRUGGIR UPP
Það er orðið ljóst að Njarðvík
mun leika í Lengjudeild að
ári eftir að hafa lagt Völsung
af velli 3:0 um síðustu helgi.
Njarðvík er efst í deildinni
með sjö stiga forskot á Þrótt
Reykjavík sem er í öðru sæti
en Þróttarar unnu Reynis-
menn 3:1. Reynir situr í
fallsæti, sjö stigum á eftir
Víkingi Ólafsvík og KFA,
þegar fjórar umferðir eru
eftir og tólf stig í pottinum.

k

Oumar Diouck er markahæstur í 2. deild
Oumar Diouck er markahæstur í 2. deildásamt Áka Sölvasyni en þeir hafa báðir
ásamt Áka Sölvasyni en þeir hafa báðirskorað fjórtán mörk.skorað fjórtán mörk. VF-mynd: JPKVF-mynd: JPK

Njarðvíkingar fögnuðu vel þegar ljóst var að sæti í Lengjudeild var tryggt.Njarðvíkingar fögnuðu vel þegar ljóst var að sæti í Lengjudeild var tryggt.
Mynd af Facebook-síðu knattspyrnudeildar UMFNMynd af Facebook-síðu knattspyrnudeildar UMFN

Logi ætlar að
ljúka ferlinum í
Ljónagryfjunni
Logi Gunnarsson, fyrirliði Njarðvíkinga,
verður áfram í herbúðum liðsins næstu tvö
árin. Samningur var innsiglaður í Ljóna-
gryfjunni í síðustu viku þar sem Logi hóf
körfuboltaferil sinn í meistaraflokki fyrir
25 árum. Líklegt verður að teljast að Logi
loki hringnum í grænu treyjunni þegar
þessum samningi lýkur en bakvörðurinn
verður 41 árs núna í september.

„Það er eitthvað sem ég hafði alltaf séð fyrir mér að gera, klára ferilinn á
mínum heimaslóðum. Það gerir það enn skemmtilegra að vera í góðu liði sem
ætlar sér að berjast um alla titla. Það er svo ákveðin rómantík að fá að fylgja
Ljónagryfjunni þennan síðasta spöl sem er framundan,“ sagði Logi í samtali
við heimasíðu UMFN. Logi lék um 22 mínútur í leik á síðasta tímabili þar
sem hann skilaði 9,4 stigum í leik.

Logi og Kristín Örlygsdóttir, formaður körfuknattleiksdeildarLogi og Kristín Örlygsdóttir, formaður körfuknattleiksdeildar
UMFN, takast í hendur að lokinni undirskrift.UMFN, takast í hendur að lokinni undirskrift. Mynd af vef UMFNMynd af vef UMFN

Logi var viðmælandi Suður með
sjó fyrir skemmstu og má sjá
þáttinn með því að smella hér
í rafrænni útgáfu Víkurfrétta.
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Mundi
Róa sig Hannes minn!

Pulsa og kók er kolefnisjöfnun,
er það ekki?

30%
AFSLÁTTUR

Af öllum vörum
og annað par fylgir öllum

keyptum glerjum
*Afslátturinn gildir ekki af tilboðsvöru

Opið 11 - 18 opticalstudio.is 511-5800

Tilboðið gildir út 3. september

HAFNARGATA 45

Pulsusjoppur
Hverjum hefði dottið i hug fyrir fáum
árum að ofsahiti, vatnsskortur og
gróðureldar yrðu að vandamáli í
Evrópu á sama tíma og eitt versta
sumar í ungramannaminnum ræður
ríkjum á Íslandi? Samt hafði verið
við því varað. Það var nefnilega ekki
í gær sem fyrst var varað við hnatt-
rænni hlýnun af völdum brennslu
jarðefnaeldssneytis.

Árið 1896, eða fyrir 126 árum
síðan, spáði sænski fræðimaðurinn
Svante Arrhenius á því að hækkuð
gildi carbon dioxide í lofhjúpnum
kynni að valda gróðurhúsaáhrifum
svipuðum þeim og við erum að
verða vitni að í dag. Hann var talinn
neikvæður þá. Allt frá seinni parti
síðustu aldar hafa vísindamenn
nánast hrópað um hættuna. Hags-
munaöfl talað niður hættuna og
pólitíkusar reynt að halda sig frá
umræðunni, væntanlega vitandi að
þær breytingar sem við þyrftum að
gera á lífsháttum okkar gætu mælst
illa fyrir.

Nú ætti öllum að vera ljóst hver
staðan er. Við höfum ekki leyfi til
að bíða lengur með aðgerðir. Okkur
hefur hér í Reykjanesbæ tekist að
leggja okkar af mörkum. Hafnað
stóriðjuáformum sem leitt hefðu til
enn meiri mengunar. Framundan er
breyting á hugarfari og jafnvel lífsstíl
að einhverju marki.

Hér í Reykjanesbæ eru margar
bensínstöðvar þar sem hægt er að fá
jarðefnaeldsneyti á alltof háu verði,
ásamt pulsum og kók. Reykjanesbær
er fjórða stærsta bæjarfélag landsins
með eina hraðhleðslustöð sem Orka
Náttúrnar í Reykjavík rekur. Orku-
fyrirtækin á Suðurnesjum hafa
ákveðið að vera stikkfrí. Olíufélögin
sem byggt hafa upp aðstöðu til
þjónustu virðast ekki ætla að taka
þátt í framtíðinni, heldur einblína á
sölu jarðefnaeldsneytis þar til síðasti
dropinn verður seldur, og enda þá
ferilinn sem pulsusjoppur.

Það er ljóst að í þessum efnum
þurfum við að taka okkur á. Hvetja
orkufyrirtæki og þjónustuaðila til
að koma upp hraðhleðslustöðvum
sem víðast. Hingað munu engir vilja
eða geta komið séu innviðirnir ekki
i lagi, ekki einu sinni til að kaupa sér
pulsu, á meðan ekki er tryggt að þeir
komist aftur til baka.
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HANNESAR FRIÐRIKSSONAR

Lamaðir hjólagarpar
á handahlaupum

FIMMTUDAG KL. 19:30
HRINGBRAUTOGVF.IS

Bjórbræður
í Garðinum

Bæjarhátíðin í Suðurnesja
bæ

Bæjarhátíðin í Suðurnesja
bæ

sett við Kirkjubólsvöllsett við Kirkjubólsvöll

Bæjarhátíð Suðurnesjabæjar var formlega sett á mánudagskvöld við golfvöllinn að Kirkjubóli. Þangað höfðu bæjarbúar gengið
frá Garði og Sandgerði í skipulagðri ljósagöngu þar sem hóparnir mættust á miðri heiðinni og sameinuðust svo síðasta spölinn að
golfvellinum. Þar bauð Skólamatur upp á kjötsúpu og Kjörbúðirnar í Suðurnesjabæ buðu upp á grillaðar pylsur. Tónlistarmaðurinn

Jón Jónsson lék svo nokkur lög og kom gestum setningarhátíðarinnar í gott stuð fyrir komandi bæjarhátíðardaga.


