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Bæjarráð Reykjanesbæjar hefur
lagt er til að gerð verði greining
á framtíðarstaðsetningu Bóka-
safns Reykjanesbæjar.

Bæjarráð samþykkti á síðasta
fundi sínum að ganga til samn-
inga við Guðrúnu Lilju Gunn-
laugsdóttur um að gera úttekt á
húsnæði Hljómahallar og starf-
semi Bókasafnsins. Kjartani Má
Kjartanssyni, bæjarstjóra, er falið
að undirrita samninginn.

Þeirri hugmynd var kastað
fram seint á síðasta ári að flytja
Bókasafn Reykjanesbæjar í hús-
næði Rokksafns Íslands í Hljóma-
höll og gera húsið að Menningar-
húsi Reykjanesbæjar.

Ben & Jerry’s
Caramel Chew Chew

25% 35%25%
TUKTUK
Panang kjúklingur, Sweet Chili Teriyaki, Spicy
Sesam kjúklingur. 350 G

35%

Opnunartími
Hringbraut:

Allan sólarhringinn

Opnunartími
Tjarnabraut:

08.00 - 23.30 Virka daga
09.00 - 23.30 Helgar

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

Björgunarsveitarfólk á Suður-
nesjum hefur mátt þola lífláts-
hótanir og hótanir um líkams-
meiðingar frá ökumönnum sem
komið hafa að lokunarpóstum á
Reykjanesbraut þegar brautinni
hefur verið lokað vegna óveðurs.
Þá hefur björgunarsveitarfólk átt
fótum sínum fjör að launa þegar
ökumenn hafa skotið sér framhjá
lokunarpóstum á Reykjanesbraut-
inni. Björgunarsveitin Suðurnes

hefur nú sagt
upp samningi
við Vegagerðina
um að manna
lokunarpósta á
Reykjanesbraut.

Haraldur Har-
aldsson, formaður
Björgunarsveitar-

innar Suðurnes, segir að sveitin
hafi átt í viðræðum við Vegagerðina
frá árinu 2015 um ýmsar úrbætur

þegar kemur að lokun Reykjanes-
brautar. Björgunarsveitin hafi talað
fyrir daufum eyrum. Úrbótum sé
lofað en ekkert gerist. Meðal þess
sem björgunarsveitin hefur óskað
eftir er að settar séu lokunarslár við
Reykjanesbraut og upplýst upplýs-
ingaskilti.

Rætt er við Harald Haraldsson,
formann Björgunarsveitarinnar
Suðurnes, á baksíðu Víkurfrétta í
dag.

Björgunarsveitarfólki hótað
lífláti og líkamsmeiðingum

Gera úttekt á hús-
næði Hljómahallar
ogBókasafnsins

Björgunarsveitin Suðurnes hætt að aðstoða Vegagerðina við lokun Reykjanesbrautar:
Atvinnuljósmyndarinn Sólveig Þórðardóttir er að hætta sem ljósmyndari og hefur lokað
ljósmyndastofu sinni, Nýmynd, til 40 ára. Sjálf hefur Sólveig verið ljósmyndari í fimmtíu og eitt
ár. Sjónvarpsmenn Víkurfrétta heimsóttu Sollu í Nýmynd nú í vikunni og ræddu við hana um
hálfa öld í ljósmyndafaginu. Viðtalið verður í Suðurnesjamagasíni á fimmtudagskvöld kl. 19:30
á Hringbraut og vf.is. Myndin hér að ofan er úr stúdíóinu hjá Sollu nú í vikunni. VF-mynd: pket

Vinnur að því
að uppræta
krabbamein
GRINDVÍKINGURINN DR. GUÐMUNDUR VIGNIRGRINDVÍKINGURINN DR. GUÐMUNDUR VIGNIR
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Sólveig hættSólveig hætt
eftir hálfa öldeftir hálfa öld
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Sjálfstæðisflokkurinn hefur, með
bókun frá 12. janúar 2023, óskað
eftir upplýsingum um sorphreinsun
í Reykjanesbær fyrir jól og fram til
dagsins í dag og að bæjarstjóri komi
þessum spurningum á framfæri við
framkvæmdastjóra Kölku.

1. Vegna óveðurs fór hreinsun
sorps í Reykjanesbæ úr skorðum.
Hversu mikil seinkun var á hreinsun
sorps á þeim stöðum sem ekki var
um ófærð að sorpílátum að ræða?

2. Er eðlilegt að það líði fjórar
vikur á milli þess sem sorp er ekki
tekið, á stað þar sem snjór er ekki
fyrirstaða þ.e. að íbúar hafa hreinsað
frá sorpílátum?

3. Hvað annað en ófærð veldur
þessari miklu seinkun á sorp-
hreinsun?

Undir bókunina rita þau Margrét
Sanders, Guðbergur Reynisson og
Birgitta Rún Birgisdóttir, Sjálfstæðis-
flokki.

Bæjarráð Reykjanesbæjar hefur
samþykkt erindi Sýslumannsins
á Suðurnesjum vegna umsóknar
Keflavíkur, íþrótta- og ungmenna-
félags, um rekstrarleyfi fyrir vín-
veitingum að Sunnubraut 34, sem
er íþróttahús Keflavíkur.

Umsóknin snýst um að félagið fái
leyfi til að selja áfengi á fjáröflunar-
viðburðum sem það hefur staðið
fyrir en alltaf þurft að sækja um fyrir
hvern og einn þeirra. Þar er átt við
þorrablót, steikarkvöld, konu/karla-
kvöld o.s.frv. Leyfið er ekki ætlað til
að selja áfengi í stúku á leikjum.

Þetta fyrirkomulag er í raun hag-
stæðara fyrir félagið að fá leyfið til
eins árs í senn, heldur en að sækja
um í hvert skipti með tilheyrandi
kostnaði.

Lagðar voru fram umsagnir bygg-
ingarfulltrúa Reykjanesbæjar, Bruna-
varna Suðurnesja og Heilbrigðis-
eftirlits Suðurnesja. Bæjarráð sam-
þykkti umsóknina fyrir sitt leyti með
vísan til fyrirliggjandi umsagna og
greinargerðar Einars Haraldssonar,
formanns Keflavíkur.

„Búið er að gefa út að allir leik-
skóla Reykjanesbæjar hefji
sumarlokanir á sama tíma þ.e.
frá 5. júlí til 9. ágúst. Í Reykja-
nesbæ starfa margir við ferða-
mannaiðnaðinn og ertu í vakta-
vinnu. Álagið á atvinnulífið
eykst mjög mikið þegar hópur
fólks þarf að hverfa frá á sama
tíma.“ Þetta segir í bókun Mar-
grétar Þórarinsdóttur, bæjar-
fulltrúa Umbótar, á síðasta bæj-
arstjórnarfundi í Reykjanesbæ,
við fundargerð fræðsluráðs frá
13. janúar.

Þá segir: „Auk þess eru
margir foreldrar sem hafa ekki
val hvenær sumarleyfi er tekið.
Einnig eru fjöldi foreldra og
barna af erlendum uppruna sem
búar hér á svæðinu og margir
þeirra hafa ekki stuðningsnet
til að leita til. Umbót hvetur
Reykjanesbæ til að endurskoða
þessa ákvörðun og endurskipu-
leggja sumarlokanir leikskólana
til framtíðar.“

Erindi frá Keflavík íþrótta- og
ungmennafélagi um beiðni um
úrbætur að umferðinni við Nettó-
höllina og Fimleikaakademíuna var
tekið fyrir á fundi íþrótta- og tóm-
stundaráðs Reykjanesbæjar þann
20. desember síðastliðinn. Óskað
er eftir því að farið verið í stýringu
á umferð við Nettóhöllina og Fim-
leikaakademíuna, þar sem fyrst
og fremst verði hugað að öryggi
iðkenda. Slysahætta sé töluverð
þarna, sérstaklega í skammdeginu.

Íþrótta- og tómstundaráð tekur
undir áhyggjur forsvarsfólks Kefla-
víkur íþrótta- og ungmennafélags
um mikilvægi þess að umferðar-
öryggismál verði skoðuð og bætt
sem allra fyrst.

Málinu var vísað til umhverfis-
og skipulagsráðs sem hefur falið
starfsmönnum umhverfis- og fram-
kvæmdasviðs að koma með tillögu
að lausn í samráði við knattspyrnu-
og fimleikadeild Keflavíkur og leggja
fyrir ráðið.

Guðbergur Ingólfur Reynisson
lagði fram eftirfarandi bókun: „Fagna
því að aðgengismál séu tekin föstum
tökum og finna þarf bráðabirgða-
lausnir þangað til og líta til annarra
staða t.d. Danskompaní og Heiðar-
skóla.“

Sjálfstæðisflokkurinn í Reykja-
nesbæ lýsir yfir vonbrigðum með
að ekki hafi náðst tök á snjó-
mokstri. Þá telur flokkurinn
mikilvægt að strax verði gerður
samningur við verktaka varðandi
snjómokstur í sveitarfélaginu.
Þetta kemur fram í bókun sjálf-
stæðismanna á síðasta fundi bæjar-
stjórnar.

„Fyrir jólin 2022 skall á mikil snjó-
koma, meiri en hefur sést í langan
tíma. Eðlilega kom þetta öllum að
óvörum og voru viðbragðsaðilar ekki
viðbúnir svona óvæntu óveðri.

Starfsfólk Reykjanesbæjar vann
nótt við dag við hreinsun á bænum
og gekk það samt ekki nægjanlega
vel enda var ekki einfalt að fá vélar
þegar ekki var samningur við verk-
taka um snjómokstur.

Sjálfstæðisflokkurinn þakkar
starfsfólki sem kom að snjómokstri
og vinnu í kringum hana fyrir fórn-
fúst starf. Auk þess þakkar Sjálf-
stæðisflokkurinn fyrir greinargóða
skýrslu frá umhverfis- og fram-
kvæmdasviði um snjómokstur í
Reykjanesbæ.

Þrátt fyrir framangreint lýsir Sjálf-
stæðisflokkurinn vonbrigðum með
að ekki sé enn búið að ná tökum á
snjómokstrinum, nú fjórum vikur
síðar.

Sjálfstæðisflokkurinn telur mikil-
vægt að strax verði gerður samn-
ingur við verktaka varðandi snjó-
mokstur og að bæjarstjórn fái erindi
frá Umhverfis-og skipulagsráði um
aukningu fjármagns í málaflokkinn
þannig að möguleiki sé á að bregðast
hratt við ef þvílíka aðstæður koma
upp aftur. Upplýsingar til íbúa
hvernig forgangsröðun og skipulag

snjómoksturs er háttað þarf að
bæta. Eins væri gott að læra af þeim
sveitarfélögum sem hafa verið til
fyrirmyndar í þessum málum.“

Þetta kemur fram í bókun bæjar-
fulltrúa Sjálfstæðisflokksins á síð-
asta bæjarstjórnarfundi í Reykja-
nesbæ við fundargerð umhverfis-
og skipulagsráðs frá 13. janúar
2023 sem þau Margrét Sanders,
Guðbergur Reynisson og Birgitta
Rún Birgisdóttir skrifa undir. Bæjar-
fulltrúi Umbótar, Margrét Þórarins-
dóttir, tók undir bókunina.

Strax verði gerður samningur við
verktaka varðandi snjómokstur

Endurskoði
ákvörðun um
sumarlokanir

leikskóla

Keflavík fær
leyfi fyrir vín-
veitingumvið
Sunnubraut

Umsóknin snýst um að félagið fái leyfi til
að selja áfengi á fjáröflunarviðburðum
sem það hafa staðið fyrir en alltaf þurft
að sækja um fyrir hvern og einn þeirra.
Þorrablót eru meðal þannig samkoma.

Aðgengis- og
öryggismál við
Nettóhöllina

og Fimleikaaka-
demíuna tekin
föstum tökum

Óskað eftir upplýs-
ingumumsorphreinsun

Snjóruðningar í Reykjanesbæ um jólin. Þá varð m.a. slys þegar gangandi vegfarandi var að fara yfir ruðninga
á móts við Hafnargötu 90. Slysið var ekki alvarlegt, samkvæmt upplýsingum Víkurfrétta.

„Það er víða pottur brotinn í umgengni við umhverfið,“ skrifar Tómas J. Knútsson,
foringi Bláa hersins, við þessa mynd sem hann birti á samfélagsmiðlum.
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Maciej Baginski
Ráðgjafi

Íslenska
ánægjuvogin

Sjóvá er efst tryggingafélaga

samkvæmt Íslensku ánægjuvoginni

— sjötta árið í röð.
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Falleg vara Sjónþjálfun

Nýjungar í sjónglerjum og tækjum

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

Við erum á Aðaltorgi - verið velkomin!

Starfshópur sem skipaður var
vegna lokunar Reykjanesbrautar í
desember sl. telur að ekki hafi verið
hægt að koma í veg fyrir lokun
brautarinnar en hefði getað varað
styttra. Hópurinn kemst einnig
að þeirri niðurstöðu að þótt Vega-
gerðin hafi fullnýtt mannskap og
tæki til snjómoksturs á tímabilinu
hefði mátt betur átt standa að snjó-
mokstri á Reykjanesbraut.
Lagðar hafa verið fram sex úrbóta-

tillögur til að tryggja snör og fum-
laus viðbrögð við erfiðar veðurað-
stæður, líkt og þær sem sköpuðust í
desember sl. Tillögurnar eru settar
fram í skýrslu starfshóps, sem Sig-
urður Ingi Jóhannsson, innviðaráð-
herra, skipaði en hlutverk hópsins
var að greina atburðarásina 19. og
20. desember og hvað hefði betur
mátt fara.

Tillögur starfshópsins eru í sex
liðum:
• Áætlun verði gerð um hvaða

tækjabúnaður er nauðsynlegur
við aðstæður sem þessar og
um samnýtingu tækjabúnaðar
ólíkra aðila á svæðinu.

• Vaktstöð Vegagerðarinnar fái
heimild til nauðsynlegra fram-
kvæmda innan fyrirfram skil-
greinda marka þegar aðstæður
eru illviðráðanlegar.

• Vegagerðin, í samráði við ríkis-
lögreglustjóra, setji saman
verkferla um ákvarðanatöku

og framkvæmd lokunar og
opnunar vega, við aðstæður
þegar lögregla ákveður að beita
heimildum til lokunar.

• Vegagerðin setji saman verk-
ferla um miðlun upplýsinga
til almennings, hagaðila og
viðbragðsaðila, hvort sem
samhæfingarstöð hefur verið
virkjuð eða ekki.

• Ráðherra veiti Vegagerðinni
skýra heimild til að fjarlægja
ökutæki sem hindra snjó-
mokstur, trufla umferð eða
vinnu við veg.

• Gerðar verði tilteknar breyt-
ingar á viðbragðsáætlun Vega-
gerðarinnar vegna Reykja-
nesbrautar í ljósi reynslunnar
í desember. Í skýrslunni eru
tiltekin nokkur atriði, s.s. að
endurmeta þurfi staðsetningu
lokunarpósta, skilgreina eigi
skilvirkara samstarf við lög-
reglu og kanna eigi hvort skil-
greina þurfi varaleiðir til að
halda opnum þrátt fyrir lokun
Reykjanesbrautar.

Sigurður Ingi
Jóhannsson, inn-
v iðaráðher ra :
„Tillögur starfs-
hópsins eru gagn-
legar og munu
nýtast þegar í stað
við að gera nauð-

synlegar breytingar á viðbragðsá-

ætlun og skipulagi samskipta.
Þá hyggst ég virkja heimild um-
ferðarlaga sem veitir Vegagerðinni
heimild til að láta færa ökutæki sem
valda truflunum við snjómokstur. Í
skýrslunni er farið vel yfir atburða-
rásina og fulltrúar Vegagerðarinnar
og lögregluyfirvalda hafa lagt sitt
að mörkum til að finna leiðir til að
bæta viðbragð við aðstæður sem
þessar. Með samvinnu að leiðarljósi
er það verkefni okkar að lágmarka
eins kostur er þau áhrif sem válynd
veður hafa óhjákvæmilega á sam-
göngur um hávetur.“

Ekki hægt að koma í veg fyrir
lokun – en betur hefði mátt
standa að snjómokstri

Í skýrslunni segir að starfshópurinn
telji að ekki hefði verið hægt að
koma algerlega í veg fyrir lokun
Reykjanesbrautarinnar, þegar horft
væri til veðuraðstæðna á umræddu
tímabili, og lögbundinna hlutverka
Vegagerðarinnar og lögreglu er snúa
að öryggi vegfarenda.
Starfshópurinn kemst á hinn

bóginn að þeirri niðurstöðu að þótt
Vegagerðin hafi fullnýtt mannskap
og tæki til snjómoksturs á tímabilinu
„hefði mátt betur átt standa að snjó-
mokstri á Reykjanesbraut. Með fleiri
tiltækum snjómoksturstækjum og
snarpara viðbragði við að fjarlægja
bíla sem sátu fastir í snjó hefði
mátt stytta þann tíma sem brautin
var lokuð. Þá hefði jafnframt mátt
stytta lokunartímann ef til staðar
hefðu verið tæki sem henta betur í
að ryðja vegamót á brautinni en þau
tæki sem Vegagerðin hafði yfir að
ráða í slíka vinnu.“
Starfshópurinn telur að mögulega

hefði verið hægt að opna Reykjanes-
braut fyrr á mánudeginum ef sér-
staklega hefði verið auglýst að leiðir

til Grindavíkur og Voga væru ófærar
þar sem öll áhersla hafði tímabundið
verið lögð á að halda leiðinni til
flugstöðvarinnar opinni á kostnað
moksturs leiða til aðliggjandi byggð-
arlaga. Til þess hefði þó þurft mjög
markvissa upplýsingaveitu til veg-
farenda ásamt skýrri umferðarstjórn
inn á og út af Reykjanesbrautinni.
Í skýrslunni telur starfshópurinn

mikilvægt að halda því til haga að
um leið og Reykjanesbraut þjónar
stærsta alþjóðaflugvelli landsins
þjóni hún einnig byggðarlögum sem
tengjast brautinni. Á sama tíma og
barist hafi verið við að halda Reykja-
nesbrautinni opinni voru vegir að og
í byggðarlögum við brautina ófærir.
Starfshópurinn bendir á að þegar

veðuraðstæður væru með þessum
hætti væri þörf á að forgangsraða
snjómokstri. Eðlilegt væri að skil-
greina og skýra hversu mikil áhersla
skuli vera á að halda leiðinni að flug-
stöðinni opinni, jafnvel á kostnað
annarra verkefna.
Sem dæmi megi nefna að á meðan

veðrið gekk yfir voru sjúkrabílar og
lögregla kölluð til í hús sem ófært var
að og þurftu viðbragðsaðilar m.a. að
nýta sér aðstoð snjóbíls björgunar-
sveitar til að sinna útköllum. Við
forgangsröðun snjómoksturs verði

að huga að getu viðbragðsaðila til
að bregðast við neyðaraðstæðum.
Hugsanlegt væri að minni tæki sem
henti betur til snjómoksturs í hring-
torgum gætu tryggt öryggi að þessu
leyti með betri hætti.

Um starfshópinn

Starfshópurinn var skipaður full-
trúum frá Vegagerðinni, Ríkislög-
reglustjóra, lögreglustjóranum á Suð-
urnesjum og innviðaráðuneytinu.
Fulltrúi ráðuneytisins stýrði vinnu
hópsins. Hópurinn var skipaður
fyrir jól strax eftir ófærðina 19. og
20. desember og átti að skila niður-
stöðum innan mánaðar.
Samráð var haft við fjölmarga

hagaðila við undirbúning skýrsl-
unnar, þ.á m. fulltrúa Isavia, Lands-
bjargar, Lögreglunnar á höfuðborgar-
svæðinu, sveitarfélaga á svæðinu,
Samtaka ferðaþjónustunnar. Þá var
leitað sérfræðiálits hjá Einari Svein-
björnssyni, veðurfræðingi.

Hefði mátt standa betur að snjómokstri og
lokun Reykjanesbrautar getað varað skemur

Undirritaður þjónustusamningur
dagsettur 9. janúar 2023 ásamt
viðauka um samræmda móttöku
flóttafólks. og yfirlýsing um að
vinna að sameiginlegum mark-
miðum var lagður fyrir síðasta
fund bæjarstjórnar Reykjanes-
bæjar. Kjartan Már Kjartansson
fylgdi málinu úr hlaði á fundinum
og kynnti efni samningsins.

Margrét Þórarins-
dóttir og lagði fram
eftirfarandi bókun:
„Umbót greiðir

ekki atkvæði við af-
greiðslu þessa máls.
Ég tel að sú aðferða-
fræði sem ráðuneytið

hefur viðhaft gagnvart sveitar-
félaginu í jafnstórum málaflokki
og málefni flóttafólks eru orðin sé
ámælisverð. Margsinnis hefur ráðu-
neytið orðið uppvíst af samráðsleysi
við Reykjanesbæ. Ég ítreka það sem
ég hef áður sagt hér og fjölmargir
sem til þekkja hafa bent á að Reykja-
nesbær er komin að þolmörkum við
móttöku flóttafólks. Við hér í Reykja-
nesbæ höfum svo sannarlega staðið
okkur vel í móttöku flóttafólks. Við
vorum frumkvöðlar og boðin og búin
að aðstoða flóttafólk. Ríkisvaldið
þakkar hins vegar fyrir sig með
því að senda enn fleira flóttafólk
til okkar án nokkurs samráðs. Þrátt
fyrir að sveitarfélagið sé komið að
þolmörkum. Ráðuneytið hefur tekið
á leigu heilu fjölbýlishúsin í bæjar-
félaginu fyrir flóttamenn án nokkurs
samráðs við sveitarfélagið. Við
þekkjum þetta öll. Þessir nýju íbúar
þurfa síðan margvíslega þjónustu
sem Reykjanesbær hefur þurft að

standa straum af. Nú er ráðuneytið
loks tilbúið að greiða fyrir þessa
þjónustu gegn því að bæjarfélagið
taki við enn fleiri flóttamönnum.
Hér er einfaldlega verið að stilla
okkur upp við vegg. Mér hugnast
ekki svona vinnubrögð og greiði því
ekki atkvæði.
Í bæjarstjórn samþykkti ég

þennan samning með fyrirvara um
að útbúin yrði yfirlýsing sem fæli í
sér að aðgerðaráætlun fyrir svæðið
m.t.t. móttöku flóttafólks og fækkun
þeirra á svæðinu. Hér kemur svo
yfirlýsingin, þar segir að það eigi að
greina þær áskoranir sem Reykja-
nesbær glímir við vegna aukins
fjölda flóttafólk sem býr í úrræðum
á vegum ríkisins. Greina hvað, ég
spyr. Það þarf ekki að greina neitt.
Þetta liggur fyrir, það eru einfald-
lega of margir flóttamenn á könnu
Reykjanesbæjar. Við erum komin
að þolmörkum. Skólarnir, félags-
þjónustan og húsnæðismarkaðurinn.
Þetta vita allir. En ráðuneytið vill
ekki skilja þetta. Í yfirlýsingunni eru
svo nokkur falleg orð um samstarf og
samvinnu. Eitthvað sem hefur ekki
staðist af hálfu ráðuneytisins hingað
til gagnvart Reykjanesbæ.
Í þessari yfirlýsingu er ekkert

minnst á tímafresti eins og lagt var
upp með. Ekkert fjallað um það
hvenær fækkun flóttamanna í þjón-
ustusamningi á að hefjast. Ekki einu
orði. Bara einhver greiningarvinna.
Að fenginni reynslu treysti ég ein-

faldlega ekki ríkisvaldinu í þessum
málaflokki, þegar kemur að sam-
skiptum við Reykjanesbæ,“sagði
Margrét Þórarinsdóttir, bæjarfulltrúi
Umbótar, í bókun sinni.

OF MARGIR FLÓTTAMENN Á
KÖNNU REYKJANESBÆJAR

Kort Vegagerðarinnar frá 19. desember í fyrra sem
sýnir lokanir og ástand vega á Suðurnesjum.

Lögreglubifreið á Reykjanesbtaut við Rósaselstorg.

„Með framlengdum samningni um
samræmda móttöku flóttafólks
vill velferðarráð Reykjanesbæjar
leggja aðaláherslu á að senda skýr
skilaboð til félags- og vinnumark-
aðsráðherra um að í lok ársins
2023 verði ljóst aðmarkmið samn-
ingsins standi um að ná fjöldanum
úr 350 manns niður í 150 manns,“
segir í bókun ráðsins 18. janúar sl.
Í bókuninni segir einnig að

starfsfólk Reykjanesbæjar, helst
ráðgjafar, kennarar og leikskóla-
kennarar hafi staðið sig með ein-
dæmum vel í því að taka á móti
fólki á flótta enmeð þessummikla
fjölda fólks hafi verið gríðarlegt
álag á félagsþjónustu sveitar-
félagsins. „Það gefur augaleið að
innviðir okkar munu til fram-
tíðar ekki ráða lengur við þetta
umfangsmikla verkefni, sér í lagi
ef fjöldinn eykst meira í sveitar-
félaginu á næstu misserum. Með
innviðum erum við að vísa í fé-
lagsþjónustu sveitarfélagsins, heil-
brigðisþjónustu, menntastofnanir
(fjölbrautaskólann, grunnskólana
og leikskólana) auk löggæslunnar.
Velferðarráð mun fylgja verk-

efninu vel eftir á árinu og upplýsa
bæjarstjórn um framgang samn-
ingsins og vonast eftir góðu sam-
starfi við félags- og vinnumarkaðs-
ráðuneytið.“
Undir bókunina rita:
Sigurrós Antonsdóttir, Birna

Ósk Óskarsdóttir, Andri Fannar
Freysson, Rannveig Erla Guðlaugs-
dóttir og Eyjólfur Gíslason.

Mikilvægt að
ná niður fjölda
flóttafólks fyrir

lok árs
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FYRSTI DAGUR
FRAMTÍÐARINNAR

Öll viljum við vaxa í átt að vellíðan en mætum alls konar
hindrunum.

Þess vegna þurfum við ferðafélaga sem styður og hjálpar.
Hvort sem við glímum við erfiðleika eða viljum einfaldlega
meiri lífsgæði.

Lyfja

EITT LÍF – ÓTELJANDI BYRJANIR



MARON HEFUR FARIÐ Í
FLESTA RÓÐRA Í JANÚAR
Þar kom að því að það kom bræla
hérna sunnanlands, því að veður-
farið frá áramótum er búið að vera
mjög gott og það gott að minni bát-
arnir, eins og t.d. færabátarnir, hafa
getað róið núna í janúar.
Veiðin hjá bátunum er búin að

vera nokkuð góð og má segja að
flestir bátanna séu á veiðum hérna
við Suðurnesin af þeim bátum sem
eru gerðir út frá Suðurnesjum.
Ef við lítum á togarana þá er

Pálína Þórunn GK með 124 tonn
í tveimur löndunum en athygli
vekur að togarinn hefur landað
í Grindavík og í Reykjavík, ekki í
sinni heimahöfn Sandgerði. Áskell
ÞH 131 tonn í tveimur í Grindavík,
Vörður ÞH 178 tonn í tveimur í
Grindavík, Sturla GK 237 tonn í
fimm í Grindavík, Sóley Sigurjóns
GK 262 tonn í tveimur og mest 132
tonn og Jóhanna Gísladóttir GK 352
tonn í fimm löndunum.
Hjá netabátunum er Grímsnes

GK með 84 tonn í sjö löndunum,
Maron GK 63 tonn í þrettán en
hann er sá netabátur á landinu
sem hefur farið í flesta róðra núna
í janúar. Halldór Afi GK 12 tonn í
fimm og Hraunsvík GK 6,9 tonn í
tveimur í Grindavík.
Kap VE hefur reyndar sést liggja

í höfninni í Keflavík en hann hefur
verið með netin utan við Sandgerði
og við Garðskagavita og veiðir í sig,
siglir síðan til Vestmannaeyja með
aflann. Hefur landað þar 93 tonn í
tveimur róðrum.
Hjá dragnótabátunum er Sigur-

fari GK með 155 tonn í þrettán
róðrum og er aflahæstur yfir landið
þegar þetta er skrifað, mest 25 tonn
í róðri. Siggi Bjarna GK 106 tonn í
tólf og mest 14 tonn, Benni Sæm
GK 91 tonn í ellefu og mest 16 tonn
og Aðalbjörg RE 28 tonn í þremur
og mest 14 tonn, allir í Sandgerði.

Þangað er líka kominn Maggý VE
en báturinn var í klössun í slippnum
í Njarðvík.
Einn bátur er að veiða sæbjúgu

við Ísland núna í janúar og er það
báturinn Jóhanna ÁR. Þessi bátur á
sér mjög langa sögu í Sandgerði því
að í um 30 ár var báturinn gerður
út frá Sandgerði og hét þá Sigurfari
GK, Jóhanna ÁR er kominn með 10
tonn í þremur róðrum af sæbjúgu.
Langflestir bátanna sem eru að

landa núna á Suðurnesjum eru á
línuveiðum. Sighvatur GK er með
264 tonn í þremur löndunum,
Valdimar GK 263 tonn í þremur,
Fjölnir GK 242 tonn í tveimur, Páll
Jónsson GK 203 tonn í tveimur,
allir í Grindavík.
Minni bátarnir hafa líka veitt

vel, t.d. Óli á Stað GK 124 tonn í
sautján róðrum og hefur hann róið
oftast allra línubátanna, landað í
Grindavík og Sandgerði. Kristján
HF 121 tonn í níu, Sævík GK 111
tonn í tólf, Margrét GK 111 tonn
í þrettán, Daðey GK 104 tonn í
þrettán, Vésteinn GK 88 tonn í átta,
Gísli Súrsson GK 73 tonn í fimm en
hann hefur verið á veiðum í Breiða-
firðinum og landað í Ólafsvík,

Auður Vésteins SU 65 tonn í sex
og er þetta eini báturinn sem er að
landa fyrir austan af bátunum sem
eru gerðir út frá Suðurnesjum en
Einhamar ehf. í Grindavík á bátinn.
Hulda GK 61 tonn í níu, Hópsnes
GK 36 tonn í sjö, Katrín GK 33
tonn í fjórum, Gulltoppur GK 26
tonn í fimm og er hann að landa á
Skagaströnd og er eini báturinn frá
Suðurnesjum sem landar þar, Geir-
fugl GK 23 tonn í fjórum.
Flestir af minni bátunum hafa

skipst á að landa í Sandgerði og
Grindavík en þó eru nokkrir sem
hafa haldið sig við einstakar hafnir,
t.d. Vésteinn GK í Grindavík,
Katrín GK og Geirfugl GK í Sand-
gerði. Reyndar hafa Margrét GK og
Kristján HF landað mestum hluta
af afla sínum í Sandgerði. Óli á
Stað GK, Daðey GK og Hulda GK
hafa landað mestum hluta sínum
í Grindavík og Sævík GK var að
mestu að landa í Þorlákshöfn.

AFLAFRÉTTIR Á SUÐURNESJUM

Gísli Reynisson
gisli@aflafrettir.is
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Heyrðu umskiptin,
fáðu heyrnartæki
til reynslu

HEYRN.IS

Linde Gas ehf. hefur sótt um
byggingarleyfi fyrir fjórum nýjum
tönkum á lóðina Heiðarholt 5 í
Sveitarfélaginu Vogum, sunnan
megin við núverandi tanka. Einnig
er sótt um stækkun byggingarreits
um 150 fermetra.
Samkvæmt umsókninni er fyrir-

hugað að reisa gámaskrifstofur
með tengigang við núverandi þjón-
ustuhús. Að auki óskar Linde gas
eftir afnotum af lóðinni Heiðarholti
3 en fyrirhugað er að nýta lóðina

sem geymslusvæði fyrir lárétta
tanka. Afgreiðsla skipulagsnefndar
Sveitarfélagsins Voga er sú að í ljósi
þess að fallið hafi verið frá uppbygg-
ingu samkvæmt viljayfirlýsingu við
sveitarfélagið telur nefndin réttast
að málið fái umfjöllun í bæjarráði/
bæjarstjórn áður en niðurstaða
nefndarinnar liggi fyrir.
Afgreiðsla bæjarráðs er að bæj-

arráð felur bæjarstjóra að vinna
málið áfram.

Samningur um útleigu á verslunar-
húsnæði í Iðndal 2 var lagður fyrir
bæjarráð Sveitarfélagsins Voga á
dögunum. Bæjarráð hefur staðfest
fyrirliggjandi samning við við Gro-
cery Market ehf. um leigu á versl-
unarrýminu.

Bæjarráð fagnar því að tekist hafi
samningar við rekstraraðila um
rekstur matvöruverslunar í Vogum
og óskar nýjum rekstraraðilum góðs
gengis, segir í gögnum bæjarráðs frá
18. janúar.

Verkefnið Bjartur lífsstíll
miðar að því að efla hreyfingu
fyrir eldri borgara. Verkefnið
er unnið í samvinnu Sveitar-
félagsins Voga og UMF Þróttar,
og er sett upp þannig að hver
eldri borgari í Sveitarfélaginu
Vogum getur nýtt sér allt að
fjórar klukkustundir á viku í
ýmis konar hreyfingu. UMF
Þróttur mun sjá um nám-
skeiðin.

Frístunda- og menningarnefnd
Sveitarfélagsins Voga leggur til
við bæjarráð að skoða hvort nýta
megi fjármuni sem áætlaðir hafa
verið í frístundastyrk til eldri
borgara til að greiða kostnað
vegna verkefnisins en hann er
áætlaður að hámarki 1,3 milljónir
króna á ári. Sérstaklega í ljósi
þess að mjög fáir eldri borgarar
hafa nýtt sér styrkinn hingað til.

Menningarverð-
laun Voga afhent á
sumardaginn fyrsta
Menningarverðlaun Sveitar-
félagsins Voga eru að jafnaði veitt
árlega samkvæmt reglum þar um.
Frístunda- og menningarnefnd
sveitarfélagsins samþykkti á síð-
asta fundi sínum að auglýst skuli
eftir tilnefningum til menningar-
verðlauna Sveitarfélagsins Voga
samkvæmt reglum þar um og for-
stöðumanni stjórnsýslu falið að
auglýsa eftir tilnefningum. Menn-
ingarverðlaun verða afhent við há-
tíðlega athöfn í Tjarnarsal fimmtu-
daginn 20. apríl, sumardaginn
fyrsta.

Skipulagsnefnd Sveitarfélagsins
Voga ákvað á fundi sínum 17. janúar
að óska eftir áliti Skipulagsstofn-
unar á því hvort endurskoða þurfi
umhverfismat í heild eða hluta,
vegna fyrirhugaðs framkvæmda-
leyfis vegna Suðurnesjalínu 2, í
ljósi þess að goshrina er nú hafin
á Reykjanesi.
Á fundinum var jafnframt bókað

að óskað væri eftir upplýsingum
frá Landsneti um hver kostnaðar-
munur er á valkosti B (jarðstreng
með Reykjanesbraut) og valkosti C
(loftlínu meðfram núverandi línu)
og nánari gagna sem geri á hlut-

lægan hátt grein fyrir þeim áhrifum
á kerfi Landsnets að leggja Suður-
nesjalínu 2 sem jarðstreng þ.m.t.
upplýsingum um hvar þörf sé á að
leggja slíka strengi í framtíðinni sem
mögulega geti haft áhrif á ráðstöfun
jarðstrengja vegna Suðurnesjalínu 2.
Þá segir í bókuninni: „...Landsnet

hf. er opinbert fyrirtæki, stofnað
með lögum, starfar samkvæmt sér-
leyfi og er háð opinberu eftirliti.
Fyrirtækið er í eðli sínu einskonar
stjórnvald. Félaginu ber að koma
fram í samræmi við það í sam-
skiptum sínum aðra og gæta að
jafnræði og hlutlægni. Félagið á ekki

að reka einhverskonar áróðursher-
ferð. Framganga fyrirtækisins gagn-
vart sveitarfélaginu, sem m.a. felst
í því að halda fram órökstuddum
fullyrðingum um að samfélagið á
Suðurnesjum hafi orðið fyrir millj-
arða tapi, sem ætla má að fyrirtækið
telji á ábyrgð leyfisveitanda, er því
ekki til sóma og skapar vantraust og
ótrúverðugleika. Eðlilegt væri að til
þess bærir aðila s.s. Umboðsmaður
Alþingis, aðrar eftirlitsstofnanir eða
eigendur Landsnets könnuðu fram-
göngu félagsins í málinu.“
Bókunina má sjá í heild sinni á vef

Víkurfrétta, vf.is.

Óska álits Skipulagsstofnunar umendurskoðun
á umhverfismati vegna Suðurnesjalínu 2

Bjartur lífsstíll er
hreyfiúrræði eldri
borgara í Vogum

LindeGas ekki í uppbyggingu í sam-
ræmi við viljayfirlýsingu og umsókn

því vísað til bæjarstjórnar

GroceryMarket opnar
matvöruverslun í Vogum

Verksmiðja Linde Gas ehf. í Sveitarfélaginu Vogum. VF-mynd: Hilmar Bragi
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Hvað erumvið aðgera vel og hvaðmætti betur fara?
Málefni hælisleitenda hafa verið ofarlega á baugi í Grindavík síðan fréttist af umleitan Vinnumálastofnunar í október á síðasta ári
varðandi að taka Hótel Festi á leigu fyrir skjólstæðinga sína. Fyrstu fregnir voru á þá leið að 80 einhleypir karlmenn frá Venesúela
væru að bætast við þá tæpu fjögur þúsund íbúa Grindavíkur og m.v. orðið á götunni í Grindavík var ljóst að uggur var í brjósti margra.
Til að gera langa sögu stutta, þá komu fyrstu gestirnir rétt fyrir áramót og eitthvað hafði Gróa á Leiti farið frjálslega með staðreyndir,
ekki var eingöngu um einhleypa karlmenn að ræða heldur voru flestir frá stríðshrjáðri Úkraínu.

Fáfræði leiðir oft til hræðslu, það
er eðlilegt. Greinarhöfundur hafði
í raun ekki hugmynd um hvernig
þessi mál standa gagnvart Vinnu-
málastofnun og þess vegna var
gott að geta sest niður með Ástu
Kristínu Guðmundsdóttur, teymis-
stjóra alþjóðateymis Reykjanesbæjar,
og fræðast meira um málefni fólks
á flótta.
Ásta Kristín er fædd og uppalin í

Heiðarhverfinu í Reykjanesbæ, hefur
víðtæka reynslu á vinnumarkaðnum,
hefur búið í þremur löndum og hefur
því upplifað sjálf hvað það er að búa
í nýju landi, kunna ekki tungumálið

og þurfa að leggja sig fram við að
vera þátttakandi í nýju samfélagi.
„Ég ólst upp í Heiðarhverfinu í

Keflavík og gekk í Holtaskóla. Fór
svo í Versló og þaðan í Háskóla Ís-
lands og lærði heimsspeki og við-
skiptafræði. Starfaði við ýmislegt
fram að hruni en þá fluttum við
fjölskyldan til Noregs og vorum þar
í sjö ár þar sem ég og maðurinn minn
rákum saman byggingafyrirtæki. Ég
bætti við mig kennsluréttindum frá
HÍ, diplómu í geðheilsu barna og
unglinga og ensku frá háskólann í
heimabænum mínum Høgskulen
på Vestlande ásamt því að vinna
sem kennari í unglingaskólanum í

bænum mínum. Þegar ég kom heim
til Íslands 2017 fór ég að kenna og
tók mastersnám frá Bifröst, í forystu
og stjórnun með áherslu á verkefna-
stjórnun. Haustið 2021 sá ég þessa
nýju stöðu, teymisstjóri yfir alþjóð-
legri vernd og samræmdri móttöku
flóttafólks auglýsta (teymið heitir
núna alþjóðateymi) og fékk starfið.
Það var mikil stefnumótunarvinna
í gangi hjá Reykjanesbæ á þessum
tíma, m.a vegna samnings um sam-
ræmda móttöku flóttafólks. Alþjóða-
teymi Reykjanesbæjar hefur verið í
stöðugri þróun og má segja að þetta
sé ákveðin krísustjórnun þar sem
breytingar gerast hratt og maður

verður að vera lausnamiðaður og
oft á tíðum mjög skapandi í hugsun
til að geta gripið alla boltana sem eru
á lofti. Það er búið að vera mikið að
gera en ofboðslega skemmtilegt og
gefandi, þetta málefni er mér kært
og þetta starf hentar mér mjög vel.
Ég hef búið í Þýskalandi, Spáni og
Noregi og hef ágæta tungumálakunn-
áttu en sú reynsla hjálpar mér mikið
í þessu fjölmenningarsamfélagi.“

Allir frá Úkraníu fá leyfi strax

Ásta segir að mikilvægt sé að átta sig
á því hvernig málefnum fólks á flótta
sé háttað. „Í dag eru fjögur sveitar-

félög, Reykjavík, Hafnarfjörður,
Reykjanesbær og Grindavík, sem
taka á móti hælisleitendum, með
öðrum orðum umsækjendum um al-
þjóðlega vernd, sem sagt fólk á flótta
sem er ekki með kennitölu og býður
úrlausna á sínu máli. Reykjanesbær
hefur verið með samning við Vinnu-
málastofnun (VMST), áður Útlend-
ingastofnun, frá 2004 um að þjón-
usta umsækjendur um vernd. Allur
kostnaður sem fellur til vegna þessa
hóps er greiddur af VMST, launa-
kostnaður starfsmanna meðtalinn.
Þetta eru fjölskyldur sem búa víðs-
vegar um Reykjanesbæ í íbúðum þar
sem alþjóðateymið sinnir umsjón og
viðhaldi á íbúðunum og þjónustar
fjölskyldurnar. Á meðan einstakl-
ingarnir bíða eftir niðurstöðu í sínu
máli fá fjölskyldurnar vikupening
og börnin fara í skóla og leikskóla en
þau þurfa aðstoð frá alþjóðateyminu
til að fara til læknis þar sem umsækj-
endur um vernd eiga engin réttindi
sem slík eins og íslenskir þegnar.

SigurbjörnDaðiDagbjartsson
sigurbjorn@vf.is

Málefni flóttafólks
áSuðurnesjum

– hver er staðan?

„Við Íslendingar
erum svomögnuð
þjóð, gerumþetta

vel og gerum
þetta saman,“

segir Ásta Kristín
Guðmundsdóttir

sem fer fyrir
alþjóðateymi

Reykjanesbæjar.

Sámis-
skilningur

hefur verið á sveimi
að koma flóttafólks
í viðkomandi bæjar-
félag, búi til aukið
álag á starfsmenn
félagsþjónustunnar
og útheimti auk-
inn kostnað fyrir
sveitarfélagið, það
er alls ekki svo.
Þegar sveitarfélag
gerir samning við
ríkið um samræmda
móttöku flóttafólks,
er ráðið starfsfólk
semer eingöngu að
sinna því fólki ...

Ásta Kristín dansar í brúðkaupi
með fjölskyldu frá Afganistan

sem býr á Suðurnesjum.
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Það er misjafnt eftir því hvaðan
fólkið kemur hversu langan tíma það
tekur að fá niðurstöður úr málum.
Allir frá Úkraínu fá t.d mannúðarleyfi
um leið og þau koma til landsins,
fyrir önnur þjóðerni getur það tekið
frá fimm mánuðum upp í tvö ár,
það fer eftir því hversu flókin málin
þeirra eru. Þá er algengast að ein-
staklingar fái alþjóðalega vernd en
einnig eru sumir sem fá viðbótar-
vernd. VMST hefur einnig húsnæði
á leigu upp á Ásbrú fyrir umsækj-
endur um vernd sem VMST þjón-
ustar sjálft. Ef einstaklingar fá vernd
þá hafa þau átta vikur til að finna sér
sitt eigið húsnæði og þurfa svo að
yfirgefa húsnæði VMST.

Reykjanesbær er með þriðja
samninginn við Félags- og vinnu-
markaðsráðuneytið um umsjón á
millibilsúrræði fyrir flóttafólk sem
hefur fengið vernd en er ekki enn
búið að finna sér varanlegt hús-
næði. Húsnæðismarkaðurinn í
Reykjanesbæ sem og á landinu öllu
er erfiður og því tekur oft langan
tíma að finna húsnæði sem hentar
og er innan þess fjárhagsramma
sem fólkið ræður við. Einstaklingar

sem eru að leita sér að húsnæði eru
hvattir til að leita að húsnæði út um
allt land en auðvitað snýst þetta
líka um hvar vinnu sé að fá við
hæfi og einnig er mikið traust í því
fyrir einstaklingana að vera í sam-
ræmdri móttöku og leita því að hús-
næði í sveitarfélögum sem eru með
samning um hana.“

Samræmd móttaka flóttafólks og
Alþjóðateymi Reykjanesbæjar

Eftir að flóttafólk fær vernd þá býðst
þeim að fara í samræmda móttöku
flóttafólks fyrir milligöngu Fjöl-
menningarseturs. Fyrstu samningar
um samræmda móttöku voru gerðir í
apríl 2021 en þá voru fimm tilrauna-
sveitarfélög sem tóku þátt, Reykja-
nesbær, Hafnarfjörður, Reykjavík,
Árborg og Akureyri. Öll þessi sveitar-
félög skrifuðu nýverið undir nýjan
samning um samræmda móttöku og
að auki bætist Höfn í Hornafirði við.

Ásta skýrir þetta betur út.
„Samræmd móttaka flóttafólks er
hugsuð sem viðbót við þá almennu
grunnfélagsþjónustu sem öllum
sveitarfélögum er skylt að halda úti.

Einstaklingar og fjölskyldur í sam-
ræmdri móttöku fá mikinn stuðning
og ráðgjöf frá málstjórunum sínum
og teyminu í heild. Samningurinn
segir til um hveru oft málstjórar eigi
að hitta sína skjólstæðinga og allir
einstaklingar eldri en 18 ára eiga að
fá aðstoð frá málstjóranum sínum
við að búa til einstaklingsmiðaða
áætlun um næstu skref sem þau
þurfa að taka til að verða virkir sam-
félagsþegnar. Við höfum ýmis tæki
og tól til að ná inngildingu þessa fólks
eins og íslenskukennsla hjá Mið-
stöð símenntunar (MSS) og Land-
neminn sem er samfélagsfræðsla,
Mindspring sem er geðræktar- og
valdeflingarnámskeið sem málstjórar
alþjóðateymisins kenna. Að auki
höfum við í alþjóðateyminu metið
þörfina hverju sinni, hvers konar að-
stoð og námskeið einstaklingarnir
og fjölskyldur þurfa á að halda til
að verða sjálfbjarga, hjálp til sjálfs-
hjálpar er lykiláhersla hjá okkur. Má
þar nefna skattaskýrslunámskeið,
sundnámskeið fyrir börn, valdefling
og aðlögun fyrir arabískar konur og
fullt fleira. Skapandi og lausnamiðuð
hugsun er mikilvæg en jafnframt að
fylgja lögum, reglum, samningum og
ekki síst stefnu Reykjanesbæjar við
mótun og þróun nýrra verkefna. Við
gætum ekki gert þetta nema vegna
þess að við höfum stuðning frá
ríkinu til að sinna þessu vel.

Mitt starf snýr að stefnumót-
unarvinnu, verkferlagerð og þróun
alþjóðateymis í samstarfi við teymið
mitt og önnur teymi Feykjanes-
bæjar sem og aðra samstarfsaðila.
Starf málstjóranna snýr að því að
hlúa að þessu fólki sem fellur undir
þessa þrjá samninga, umsækjendur
um vernd, samræmda móttöku og
millibilsúrræðið. Í því felst allt milli
himins og jarðar, allt frá því að redda
barni íþróttaskóm fyrir æfingu og
fylgja því á æfingu í að panta tíma
hjá lækni og aðstoða fullorðinn ein-
stakling við að leita réttar síns, t.d.
varðandi barnabætur, fæðingarstyrk
eða ellilífeyri. Þetta fólk kemur, oft
mjög brotið, með erfiða reynslu í
bakpokanum sínum, allslaust og
þarf eðlilega aðstoð við að koma sér
inn í nýtt samfélag þar sem menn-
ingarmunur og tungumál eru helstu
hindranir. Alþjóðateymið saman-
stendur af mér sem teymisstjóra og
svo átta til níu málstjórum/menn-
ingarmiðlurum sem sinna málum
allra einstaklinga í okkar þjónustu.
Reykjanesbær skrifaði nýverið undir
nýjan samning um samræmda mót-
töku um að þjónusta allt að 350 ein-
staklinga sem búa í sveitarfélaginu. Í
dag erum við að þjónusta í kringum
300 einstaklinga sem hafa lögheimili
í Reykjanesbæ og eru í samræmdri
móttöku, og svo 66 umsækjendur
um vernd.“

Grindavíkurbær – hugsum
til framtíðar

Ásta vill sjá fleiri sveitarfélög sýni
ábyrgð. „Félags- og vinnumarkaðs-
ráðuneytið hefur haldið kynningu á
samningnum um samræmda mót-
töku flóttafólks fyrir öll sveitar-
félögin á landinu. Þau fimm fyrr-
nefndu sveitarfélög sem nú þegar
hafa skrifað undir hafa einnig óskað
eftir að önnur sveitarfélög skrifi
undir samning til að deila samfélags-
ábyrgðinni. Grindavíkurbær er eitt af
þessum sveitarfélögum og nú þegar
úrræði VMST er komið í bæinn
þurfa bæjarbúar að meta kosti og
galla við það að skrifa undir samning
um samræmda móttöku.

Sá misskilningur hefur verið á
sveimi að koma flóttafólks í við-
komandi bæjarfélag, búi til aukið álag
á starfsmenn félagsþjónustunnar og
útheimti aukinn kostnað fyrir sveit-
arfélagið, það er alls ekki svo. Þegar
sveitarfélag gerir samning við ríkið
um samræmda móttöku flóttafólks,
er ráðið starfsfólk sem er eingöngu
að sinna því fólki. Ríkið greiðir allan
þann kostnað. En alveg eins og getur
gerst þegar nýtt fólk flytur í bæjar-
félag, þá getur það þurft á félags-
legri aðstoð að halda og það kallar

auðvitað á aukið álag félagsþjónust-
unnar, sama á við um flóttafólkið. En
allt sem viðkemur fyrstu skrefunum
á meðan fólkið er að aðlagast lendir
á starfsfólkinu sem sér um flótta-
fólkið,“ segir Ásta og bætir við að
Reykjanesbær sé leiðandi sveitar-
félag í málefnum fólks á flótta.“

„Við erum stolt af því enda er
slagorðið okkar, „Í krafti fjölbreyti-
leikans“ en samt sem áður eru inn-
viðir okkar komnir að þolmörkum
og því er mjög mikilvægt að fleiri
sveitarfélög taki þátt og skorist ekki
undan þessari ábyrgð. Þetta er ein-
faldlega hinn nýi veruleiki, flóttafólk
mun koma til Íslands eins og ann-
arra landa, ef ekki vegna stríðs þá
vegna náttúruhamfara. Ríkið hefur
tekið ákvörðun um að leggja sitt af
mörkum og þá verða sveitarfélögin

einfaldlega að taka þátt. Sums staðar
á Norðurlöndunum ber sveitar-
félögum skylda að taka við flóttafólki
og þá í prósentuhlutfalli við íbúa-
fjölda. Kannski er það eina leiðin á
Íslandi, að sveitarfélögum verði skylt
að taka á móti fólki á flótta í hlut-
falli við íbúafjölda? Ef allir taka þátt
er þetta léttari leikur fyrir alla. Við
Íslendingar erum svo mögnuð þjóð,
það er svo mikill kraftur sem býr í
okkur, nýtum þennan kraft til góðs
og tökum vel á móti fólki á flótta. Svo
er ekkert skrítið að fólk vilji koma
hingað, það er að leita að öryggi og
betri framtíð fyrir sig og börnin sín.
Ísland er jú öruggasta land í heimi,
með hreint loft og vatn og nóg af
heitu vatni. Gerum þetta vel, gerum
þetta saman,“ sagði Ásta að lokum.

Skilgreiningar á hugtökum
Umsækjandi um alþjóðlega vernd

Útlendingur sem kemur á eigin vegum sem óskar eftir viðurkenningu á
stöðu sinni sem flóttamaður eða ríkisfangslaus einstaklingur hér á landi.

Viðbótarvernd
Útlendingur sem telst ekki flóttamaður samkvæmt ákvæði A-liðar 1. gr.
alþjóðasamnings um stöðu flóttamanna ef raunhæf ástæða er til að ætla
að hann eigi á hættu að sæta dauðarefsingu, pyndingum eða annarri
ómannúðlegri eða vanvirðandi meðferð eða refsingu eða að hann verði
fyrir alvarlegum skaða af völdum handahófskennds ofbeldis vegna vopn-
aðra átaka verði hann sendur aftur til heimalands síns. Sama gildir þegar
um er að ræða ríkisfangslausan einstakling.

Mannúðarleyfi
Dvalarleyfi af mannúðarástæðum eru veitt við tvenns konar aðstæður:

• Til fólks sem hefur flúið til Íslands frá Úkraínu og fengið vernd vegna
fjöldaflótta.

• Við efnislega meðferðar umsóknar um alþjóðlega vernd.

Alþjóðleg vernd
Fólk sem sætir ofsóknum í heimalandi sínu eða á þar á hættu dauðarefs-
ingu, pyndingar eða ómannúðlega eða vanvirðandi meðferð eða refsingu
á rétt á alþjóðlegri vernd sem flóttamenn á Íslandi.

Ríksifangslausir einstaklingar eiga rétt á alþjóðlegri vernd á grundvelli
ríkisfangsleysis.

Kvótaflóttafólk
Einstaklingum sem boðið er að koma til ríkis á vegum stjórnvalda eru
gjarnan nefndir kvótaflóttafólk. Þau þurfa ekki að ganga í gegnum það
ferli og þá málsmeðferð sem umsækjendur um alþjóðlega vernd þurfa
að ganga í gegnum.

Nánari útskýringar á hugtökum er að finna á:
https://www.stjornarradid.is/verkefni/utlendingar/flottafolk/
https://www.raudikrossinn.is/verkefni/innanlandsverkefni/flottafolk-
og-innflytjendur/flottafolk-og-innflytjendur/

Núþegar úrræði VMST er komið í
bæinn þurfa bæjarbúar í Grinda-

vík aðmeta kosti og galla við
það að skrifa undir samning um

samræmdamóttöku ...

Vilt þú sækja um
styrk í spennandi
menningarverkefni?

Auglýst er eftir umsóknum um tvenns konar
styrki sjóðsins. Annars vegar er um að ræða
þjónustusamninga við menningarhópa og hins
vegar verkefnastyrki til menningartengdra
verkefna.

Umsóknum þarf að skila rafrænt í síðasta
lagi 19. febrúar nk. í gegnumMitt Reykjanes

Um ýmis konar þjónustu af hálfu menningar-
hópanna getur verið að ræða, s.s. þátttöku
í viðburðum, námskeiðahald o.fl. í þeim dúr
gegn ákveðinni greiðslu.

Ákveðnu fjármagni verður einnig varið í ýmis
menningartengd verkefni á árinu 2022 sem
miða að því að efla menningarlíf í Reykjanesbæ
með fjölbreyttum hætti.

Í umsókn þarf að koma fram greinargóð lýsing
á verkefni og kostnaðaráætlun. Einstaklingar,
hópar eða félagasamtök geta sótt um.

Nánari upplýsingar er að finna á vefsíðu
Reykjanesbæjar.

Menningarsjóður Reykjanesbæjar
auglýsir eftir styrkumsóknum

www.reykjanesbaer.is

Afgöngsk kvótafjölskyldaAfgöngsk kvótafjölskylda
á Suðurnesjum.á Suðurnesjum.

Fagfólk frá Reykjanesbæ ásamt flóttafólki sem er búið að aðlagast á Íslandi.
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Ástkær faðir okkar, tengdafaðir og afi,

RÚNAR ÞRÖSTUR MAGNÚSSON
Vallarbraut 6, Njarðvík,

lést á Landspítalanum mánudaginn 16. janúar.
Útförin fer fram frá Keflavíkurkirkju þriðjudaginn 31. janúar kl. 13.

Aron Rúnarsson Sólveig S. Sigurvinsdóttir
Bjarki Rúnarsson

Íris Björk Rúnarsdóttir Sverrir Birgisson
Tómas Árni Tómasson Björk Magnúsdóttir

og barnabörn.

Þorrablót FEBS 2023
Þorrablót félags eldri borgara á Suðurnesjum

verður haldið á Nesvöllum laugardaginn
11. febrúar 2023.

Borðhald hefst kl. 19.00
Forsala aðgöngumiða verður miðvikudaginn

1. febrúar kl. 13.00 – 16.00

Miðaverð 7.500 kr.
(ekki posi)

Flott skemmtiatriði,
Bubbi og Vignir Bergmann leika fyrir dansi.

Ástkær eiginkona, móðir okkar, amma og langamma,

GUÐRÍÐUR HELGADÓTTIR
kennari og leikskólafulltrúi,
Kirkjubraut 2, Reykjanesbæ,

lést í faðmi fjölskyldunnar á Heilbrigðisstofnun Suðurnesja að morgni
21. janúar.
Útförin fer fram frá Ytri-Njarðvíkurkirkju þann 3. febrúar klukkan 11:00.

Sigurður G. Sigurðsson
Hildur Sigurðardóttir Steinþór Jónsson

Helgi Kjartan Sigurðsson Birna Björk Þorbergsdóttir
barnabörn og barnabarnabörn.

Stemmning á þorrablóti í GarðiStemmning á þorrablóti í Garði
Það var mikil stemmning á þorrablóti Suðurnesjamanna í Garði sem Knattspyrnufélagið Víðir hélt í íþrótta-
miðstöðinni í Garði við upphaf þorra. Þetta er fyrsta þorrablótið í Garðinum í langan tíma en veirufaraldur
hefur komið í veg fyrir síðustu blót í Garðinum og því uppsöfnuð þorraþörf hjá heimamönnum. Jóhann
Alexander Þorsteinsson var með myndavélina á skemmtuninni og tók meðfylgjandi myndir fyrir Víkurfréttir.
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TAKK!
1. sætið í
ánægjuvoginni
Við hjá BYKO erum ákaflega stolt af því, 6. árið í röð, að eiga
ánægðustu viðskiptavinina í flokki byggingavöruverslana.

Íslenska ánægjuvogin er félag í eigu Stjórnvísi og er
framkvæmd í höndum Prósent. Mæld er ánægja viðskiptavina
í hinum ýmsu geirum reglulega yfir árið. Þessi viðurkenning

segir okkur að við séum á réttri vegferð og erum við staðráðin í
því að halda áfram að gera enn betur - Takk fyrir okkur!
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Frystitogarinn Hrafn Sveinbjarnarson GK frá Grindavík varð vélarvana u.þ.b. 80 sjómílur norðvestur
af Straumnesi um miðnætti á laugardagskvöld en Ísafjörður er næsta höfn. Svo heppilega vildi til að
varðskipið Freyja var á leiðinni á Patreksfjörð vegna minningarathafnar um snjóflóðin sem féllu þar fyrir
40 árum og var forseti Íslands, Guðni Th. Jóhannesson, með í för. Komu til Patreksfjarðar var frestað
og Freyja fór í björgunarleiðangur. Kristján Ólafsson, skipstjóri á Hrafninum, segir margar tilviljanir
hafa raðast saman þegar þetta gerðist.

„Við vorum að toga [á veiðum] um
miðnætti þegar kælivatnshosa á
aðalvélinni fór og vatnsbunan fór
yfir loftinntakið á ljósavélinni og
þar með drap hún á sér líka. Ekki
nóg með það heldur fór lítil vél sem
við erum með líka, ekki heldur í gang

en hún hafði gert það á nýársdag.
Ótrúlega margar tilviljanir sem
raðast þarna saman og mér varð nú
að orði að maður ætti kannski að
kaupa miða í næsta Víkingalottói!
Sem betur fer var blíða svo það var
nú engin hætta á ferðum en ég hafði

samband við Gæsluna um fjögur og
Freyja var komin til okkar klukkan
ellefu um morguninn. Við tengdum
skipin strax saman því veðurspáin
var ekki góð. Þeir lánuðu okkur tvær
rafstöðvar og við reyndum að koma
vélunum í gang en svo fengum við
ofan á allar þessar tilviljanir, ís í eftir-
rétt, hafísinn var kominn hættulega
nálægt og því var ekkert annað í
stöðunni en klippa á vírana og halda
heim á leið í togi. Eftir tveggja tíma
tog náðum við að koma vélunum
í gang og sigldum því fyrir eigin
vélarafli til Hafnarfjarðar og vorum
komnir þangað um eittleytið í dag
[mánudag]. Við tókum nýja hlera
og héldum svo beint til veiða og
munum svo fara aftur til að slæða
hitt trollið upp þegar færi gefst, bæði
þarf hafísinn að fara í burtu og þú
vilt hafa gott veður þegar þú ert í
svona aðgerðum,“ sagði Kristján að
lokum.

Myndirnar um borð í varðskipinu
tók Guðmundur Valdimarsson, skip-
verji á Freyju. Myndin úr Hrafni
Sveinbjarnarsyni GK er frá Þorbirni
hf.

– segir Kristján Ólafsson, skipstjóri á frystitogaranum

Hrafn Sveinbjarnarson GK vélarvana í hafís – þurftu að klippa á trollið!

„Ég held égmuni spila í næstaVíkingalottói“

Dráttartaug komið á milli skipanna.

Guðni Th. Jóhannesson, forseti Íslands,
fylgdist með björgunaraðgerðinni

úr brúnni á Freyju.

Varðskipsmenn á Freyju undirbúa að koma
dráttartaug á milli Hrafns Sveinbjarnarsonar
GK og varðskipsins. Eins og sjá má umleikur
ís skipin. Það sést einnig vel á myndinni
sem tekin er af brúarvængnum á Freyju.

Reglur um styrkveitingar Grinda-
víkurbæjar til uppbyggingar
gamalla húsa í Grindavík, voru til
umfjöllunar á síðasta bæjarráðs-
fundi. Sviðsstjóri Frístunda- og
menningarsviðs, Eggert Sólberg
Jónsson sat fundinn og er það mat
nefndarinnar að reglurnar sem eru
frá 2006, séu orðnar úreldar og
leggur nefndin til að fella þær úr
gildi. Samþykkti bæjarráð að leggja
það til við bæjarstjórn.

Eigendur gamalla húsa í Grindavík
munu því hér eftir, sækja um styrk
til Húsafriðunarnefndar en það er
ein af ríkisstofnunum. Sum hús eru
friðuð og má ekki gera neitt nema
með samþykki nefndarinnar en hún
ræður yfir sjóði og er hægt að sækja
um styrk til endurbyggingarinnar.

Lögð var fram beiðni á síðasta fundi bæjarráðs Grinda-
víkur um viðauka vegna vinnu við miðbæjarskipulag
Grindavíkurbæjar að upphæð fimmtán milljónir króna,
sem fjármagnað verður með lækkun á handbæru fé.

Þegar er gert ráð fyrir fimm milljónum króna til verk-
efnisins á þessu ári. Heildarkostnaður verkefnisins er
áætlaður tuttugu milljónir króna. Bæjarráð leggur til við
bæjarstjórn að samþykkja viðaukabeiðnina.

Bæjarráð Grindavíkur hvetur
málsaðila að leys hið fyrsta
mál varðandi Suðurnesjalínu
2 en í ljósi rafmagns- og vatns-
leysis þann 16. janúar sl. „er
málið orðið mjög alvarlegt“.
Þetta segir í afgreiðslu bæjar-
ráðs Grindavíkur þann 17.
janúar.

Félag eldri borgara í Grindavík
hefur óskað eftir að fá styrk á móti
leigu í íþróttamannvirkjum vegna
Zumba námskeiða. Þá hefur Harpa
Pálsdóttir óskað eftir að fá styrk á
móti leigu vegna dansnámskeiða í
íþróttamannvirkjum Grindavíkur-
bæjar. Bæjarráð Grindavíkur hefur
samþykkt erindin.

Fella úr gildi reglur
um styrkveitingar til
enduruppbyggingar

gamalla húsa

„Málið
orðiðmjög
alvarlegt“

Samþykkja styrk
ámóti leigu

Leggja til meira fjármagn í gerðmiðbæjarskipulags

FIMMTUDAG KL. 19:30 HRINGBRAUT OG VF.IS

GRINDAVÍKURHÖFN Í ÞÆTTI VIKUNNAR
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Vinnur að því
að uppræta
krabbamein
„Það mun taka tíma að vinna algerlega bug
á þessum vágesti en já, ég er bjartsýnn,“
segir Dr. Guðmundur Vignir Helgason.

Grindvíkingurinn Guðmundur Vignir Helgason er stórmerkilegur náungi
en hann hefur undanfarin tæp tuttugu ár búið í Glasgow þangað sem hann
hélt árið 2003 til að afla sér doktorsmenntunar. Örlögin gripu í taumana,
amor hitti hann í hjartastað þegar ítölsk kona, Francesca Pellicano, fangaði
hjarta hans og þau hafa komið sér vel fyrir í Glasgow ásamt börnum sínum,
Davíð og Elenu. Fjölskyldan skiptist á að halda jólin í Grindavík og í Pisa,
þar sem fjölskylda Francescu býr. Fjölskyldan var í Grindavík síðustu jól
en þar liggja rætur Vignis.

„Ég er alinn upp í Grindavík og gekk
í grunnskólann, æfði fót- og körfu-
bolta ásamt júdó. Ég fann fljótt að
fótboltinn hentaði mér best svo ég
valdi hann. Eftir grunnskólann fór
ég í FS og útskrifaðist af náttúru-
fræðibraut fyrir jólin 1994 ef ég man
rétt. Ég tók mér þá pásu frá námi, fór
m.a. að vinna hjá frændum mínum
í Stakkavík en það hafði ég gert
nánast frá því að ég man eftir mér,
bæði á sumrin og meðfram grunn- og
framhaldsskólanámi. Svo bauðst mér
að fara á fótboltastyrk til Bandaríkj-
anna í Auburn University og var þar
í tæpt eitt ár en fann að það átti ekki
alveg við mig og kom því heim. Svo
fékk ég frábært tækifæri upp í hend-
urnar, kenndi 5. bekk við Grunnskóla
Grindavíkur heilan vetur, sem var
skemmtileg og góð reynsla.“

Stígvéla- og sloppulíffræði

Vignir vissi alltaf að hann myndi feta
námsbrautina: „Þremur árum eftir
stúdent skráði ég mig svo í Háskóla
Íslands og nam líffræði. Til að byrja
með var áhuginn meira á því sem
við köllum „stígvéla-líffræði“ en þá
er meira verið að stúdera vist- og
dýrafræði, undir það síðasta fann ég
að „sloppu-líffræðin“ var álíka spenn-
andi, en hún snýst meira um frumu-
og sameindalíffræði. Atvinnumögu-
leikarnir voru fleiri þeim megin, ekki
síst vegna Íslenskrar erfðagreiningar
og þar fékk ég vinnu að lokinni út-
skrift árið 2000 og vann í þrjú ár hjá
Kára,“ segir Vignir.

„Stakkavíkurslátrarinn“

Fótboltinn tók mikið pláss í lífi
Vignis öll námsárin en hann var
gallharður varnarjaxl og gekk meira
að segja undir nafninu „Stakkavíkur-
slátrarinn“: „Ég á rúma 100 leiki að
baki í úrvalsdeild með Grindavík en
á þessum árum vorum við með mjög
gott lið, náðum hæst í þriðja sæti
sem gaf Evrópusæti og það var mikil
og góð reynsla. Undir það síðasta
var ég farinn að glíma reglulega við
meiðsli og sá í hvað stefndi varðandi
næsta kafla í lífi mínu. Ákvað ég því
að leggja skóna á hilluna fyrir tíma-
bilið 2003 og ná að upplifa íslenskt
sumar án fótboltasparks. Gaman frá
því að segja að þetta er einmitt tíma-
bilið sem Lee Sharpe kom til Grinda-
víkur, það dugði ekki minna til að

fylla mitt skarð en við töldumst vera
líkir á velli, hann bara örvfættur,“
segir Vignir kíminn.
Svo var haldið í víking – til Skot-

lands: „Þegar ég var að vinna hjá Ís-
lenskri erfðagreiningu vann ég með
frábæru fólki sem aðstoðaði mig við
að sækja um doktorsnám víðsvegar
um Evrópu, mest þó í Bretlandi. Svo
fékk ég boð um stöðu með fullum
námsstyrk hjá Beatson Institute
for Cancer Research sem tengist
Glasgow University og ákvað að
þiggja boðið. Ég vissi fyrirfram að ég
vildi mennta mig í einhverju tengdu
sjúkdómum og fann eftir viðtalið að
þarna lá áhugi minn og ég útskrif-
aðist með doktorsgráðu í krabba-
meinsrannsóknarfræðum fjórum
árum síðar. Eftir útskrift bauðst mér
svo að vinna áfram hjá háskólanum í
Glasgow og hef einbeitt mér mest að
frumulíffræði krabbameinsfrumna.“

Amor greip í taumana

Vignir hafði hugsað sér að flytjast
aftur til Íslands að loknu doktors-
náminu en örlögin gripu í taumana:
„Ég kynntist ítalskri konu sem var
í sama námi og ég en hún er frá
Sikiley en hafði búið í Pisa áður en
hún fór í námið. Við sáum fljótlega
að Glasgow hentaði okkur í raun
vel, mest vegna atvinnumöguleika
en þar erum við líka vel staðsett á
milli Íslands og Pisa og lítið mál að
fá flug á báða staði, bæði frá Glasgow
og Edinborg. Við giftum okkur í Pisa
árið 2009 en stuttu áður hafði Davíð
Ari fæðst. Elena kom svo árið 2012
og leik er lokið á þeim vígvelli. Við
höfum komið okkur mjög vel fyrir á
besta stað í Glasgow og sjáum ekki
fyrir okkur að flytja í bráð. Draum-
urinn er svo að eiga dvalarstað á Ít-
alíu og Íslandi þegar atvinnuferlinum
lýkur,“ segir Vignir.
Vignir byrjaði eins og svo margir

eftir doktorsnám, í svokallaðri „post-
doc“-stöðu en eftir sex ár var hann
kominn með eigin hóp sem hann
stýrir: „Eftir námið réði ég mig í
stöðu hjá háskólanum og fór meira
að einbeita mér að hvítblæðis-
rannsóknum. Ég vann þá hjá Paul
O’Gorman Leukaemia Research
Centre en sótti svo um rannsóknar-
styrk í eigin nafni árið 2013 og hef
síðan þá verið að sækja um styrki
til að byggja upp rannsóknarteymi
sem verður orðið tólf manna hópur
eftir áramót. Það hefur gengið mjög
vel hjá okkur og var mér boðin
stöðuhækkun sem prófessor við há-
skólann í ágúst 2022. Sjálfur þarf
ég nokkuð reglulega að fara á ráð-

stefnur út um allan heim og eins
að halda fyrirlestra. Maður þarf
sífellt að vera vakandi fyrir nýjum
straumum og það er nauðsynlegt að
hitta alþjóðlegu kollegana af og til.“

Góðir hlutir gerast hægt

Baráttan við bölvaðan krabbann
hefur fylgt mannkyninu frá örófi
alda og það gengur alltaf betur
og betur í baráttunni: „Það mun
taka tíma að vinna algerlega bug á
þessum vágesti en já, ég er bjart-
sýnn. Ef við horfum langt fram í
tímann þá munum við finna endan-
lega lækningu á krabbameini en
það mun ekki gerast á einni nóttu.
Framfarirnar hafa verið mjög miklar
á undanförnum árum og lyfin orðin
miklu betri en þau voru, þau hægja
mjög á útbreiðslu sjúkdómsins
og í dag er krabbamein ekki alltaf
sá dauðadómur og hann var fyrir
mörgum árum. Sjúklingar geta lifað
lengur en ég efa að til verði ein tafla
sem læknar öll krabbamein, þau eru
svo ólík svo það er ekki gott að full-
yrða of mikið. Þegar vísindasam-
félagið fær nægt fjármagn þá verður
hægt að gera ótrúlega hluti, þetta
mun bara allt saman taka tíma.“
Í dag er Vignir mest að einbeita

sér að ákveðinni tegund hvítblæðis-
krabbameins: „Það eru komin góð
lyf sem halda því mjög vel niðri en
enn er ekki búið að þróa meðferð
sem læknar það alveg. Minn fókus
á næstu árum fer í það verkefni,
að taka þátt í að þróa lyf sem muni
algjörlega útrýma þessari tegund
krabbameins. Okkar rannsóknarstarf

hefur gengið mjög vel og okkar hug-
myndir hafa leitt til klínískrar rann-
sóknar þar sem ný lyfjablanda var
prófuð. Það var mjög spennandi og
auðvitað er það takmarkið, til fram-
tíðar séð, að vinna leikinn!“

Vignir hvetur alla áhugasama
til að láta slag standa

Í rannsókarteymi Vignis eru m.a.
sex doktorsnemar. Vignir hefur auk
þess tekið að sér að lesa yfir og meta
verkefni doktorsnema og er tilbúinn
að leiðbeina Íslendingum og í raun
öllum sem hafa áhuga á doktors-
námi: „Ef fólk getur fengið styrk til
að stunda svona nám þá get ég ekki
annað en hiklaust mælt með þessu.
Ég fékk allt doktorsnámið greitt
af Krabbameinsrannsóknarfélagi
Bretlands og var líka á smá launum
svo ég þurfti ekki að taka námslán
en allan styrkinn hefði mátt meta á
um tuttugu milljónir, þegar tekinn
er með efniskostnaður við rann-
sóknirnar, sem er talsverður. Ég vissi
í raun ekki alveg hvað ég var að fara
út í og fékk sem betur fer hjálp góðra
manna sem voru að vinna með mér
í Íslenskri erfðagreiningu. Þannig er
andinn innan rannsókargeirans og
er ég meira en til í að aðstoða hvern
þann sem er í þessum hugleiðingum
en að ýmsu þarf að huga, vali á há-
skóla o.s.frv. Bæði er ég á Facebook
og það er líka hægt að finna mig
innanHáskólans í Glasgow. Þetta er
búin að vera frábært reynsla sem ég
mæli eindregið með,“ sagði Dr. Guð-
mundur Vignir Helgason að lokum.

GRINDAVÍK
SigurbjörnDaðiDagbjartsson
sigurbjorn@vf.is

Við sáum
fljótlega að

Glasgow hentaði
okkur í raun vel,
mest vegna
atvinnumöguleika
en þar erum við líka
vel staðsett á mill i
Íslands og Pisa . . .

Vignir ásamt fjölskyldu sinni við fornminjar á Ítalíu.Vignir ásamt fjölskyldu sinni við fornminjar á Ítalíu.

Dr. Guðmundur Vignir Helgason á rannsóknarstofunni.Dr. Guðmundur Vignir Helgason á rannsóknarstofunni.

Stakkurvíkurslátrarinn.Stakkurvíkurslátrarinn. Vignir ásamt hópnum sínum að „brainstorma“.Vignir ásamt hópnum sínum að „brainstorma“.
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TakmarkGrindavíkurliðsins einfalt, sæti í deild þeirra bestu – Bestu deildinni.
„Standið á mér er mjög gott, líkaminn á góðu róli en það er bara
janúar núna, mér líður vel miðað við árstíma. Ástæðan fyrir því
að ég ákvað að ganga til liðs við Grindavík er að stefnan er tekin
upp, mikill metnaður hjá nýjum formanni og stjórn,” segir knatt-
spyrnumaðurinn Óskar Örn Hauksson sem nýverið gekk til liðs við
Grindavík á nýjan leik.

Óskar er leikjahæsti leikmaður í sögu
efstu deildar á Íslandi en í heildina
á hann skráða 599 leiki í mótum á
vegum KSÍ og hefur skorað 169 mörk
í þeim, hann er m.a. markahæsti leik-
maður KR frá upphafi í efstu deild.
Óskar sem er orðinn 38 ára gamall er
hvergi af baki dottinn en hann kom
til Grindavíkur ungur að árum frá
heimabænum Njarðvík en gekk svo
til liðs við KR eftir tímabilið 2006.

Grindavíkurliðið hefur fengið tölu-
verðan liðsstyrk frá síðasta tímabili
og hæst ber að nefna Óskar sem var
aðeins búinn að tapa gleðinni við að
spila fótbolta en hefur endurheimt
hana á ný og er brattur fyrir komandi
tímabil. „Ég er tiltölulega nýbyrjaður
að æfa með liðinu, skrifaði undir
samninginn um miðjan desember
og ég myndi segja að undirbúnings-
tímabilið fari vel af stað. Ég er mjög
ánægður að vera kominn aftur til

Grindavíkur og finn hvernig gleði
mín við að spila fótbolta er komin
á ný, ég tapaði henni aðeins í fyrra.
Skemmir líka ekki fyrir að veðrið
hefur verið ótrúlega stillt og gott en
við æfum tvisvar í viku á gervigras-
vellinum á Álftanesi. Ég hef alltaf
kunnað miklu betur við mig úti en
inni í höll en við KR-ingar æfðum
alltaf þannig, þegar veður er í lagi þá
er það miklu betra að mínu mati. Svo
æfum við líka í Hópinu og í Crossfit-
stöðinni hjá Óla Baldri.“

Deildarbikarinn framundan

Lið Grindavíkur er byrjað að spila
æfingaleiki og deildarbikarinn er
framundan, Óskar sló aðeins á þá
léttu. „Já, eigum við ekki að segja að
við séum bara búnir að spila einn
æfingaleik? Nei, við spiluðum við
Stjörnuna fyrir rúmri viku og stein-

lágum 3:0 en áttum síðan góðan leik
á móti Haukum um síðustu helgi og
unnum 3:2. Ég setti annað markið
okkar, alltaf gott að koma sér á blað.
Mestu skiptir þó að við spiluðum
nokkuð vel og unnum, ekki að svona
æfingaleikir skipti öllu máli en samt,
þú vilt frekar vinna en tapa. Svo
styttist í deildarbikarinn en þá er
öllum liðunum í efstu tveimur deild-
unum raðað í fjóra riðla og efsta liðið
í hverjum riðli fer í undanúrslit. Við
erum í erfiðum riðli en það verður
gaman að máta okkur við bestu
liðin,“ segir Óskar.

Mörg íslensk lið fara í æfingaferð á
suðlægar slóðir og Grindavík er þar
engin undantekning. „Við förum til
Campoamor á Spáni, það er vinsæll
staður íslenskra liða, toppaðstæður.
Alltaf gaman að komast úr kuldanum
á Íslandi á iðagrænt grasið á Spáni.
Þetta eru líka mjög mikilvægar ferðir
upp á liðsanda og slíkt. Hér áður fyrr
voru oft sett upp mót milli íslensku

liðanna en við munum ekki spila
neina æfingaleiki, það fer of mikið
púður í þá sem bitnar þá á gæðum
æfinganna.“

Óskar er brattur fyrir komandi
tímabil, takmark hans og Grinda-
víkurliðsins fyrir tímabilið er ein-
falt. „Ég tel okkur vanti einn til tvo
leikmenn til að vera komnir með
fullmótað lið og það er verið að
vinna í því. Ég veit ekki hvort það
verði útlendingar en að reyna fá
íslenska leikmenn til Grindavíkur
virðist vera erfitt, það er eins og
menn haldi að Reykjanesbrautin sé
lengri í aðra áttina, þ.e. frá Reykjavík
til Grindavíkur. Það er eins og menn
telji sig vera keyra hinum megin á
hnöttinn! Leikmannamálin fara eins
og þau fara, ég hef ekki áhyggjur og
er viss um að við verðum með gott
lið í sumar sem mun keppa um að
komast upp, ég hlakka mikið til tíma-
bilsins,“ sagði Óskar að lokum.

SigurbjörnDaðiDagbjartsson
sigurbjorn@vf.is

Sá leikjahæsti búinn aðSá leikjahæsti búinn aðendurheimta fótboltagleðinaendurheimta fótboltagleðina

„Það er eins og menn haldi að„Það er eins og menn haldi að
Reykjanesbrautin sé lengri í aðra áttina,“Reykjanesbrautin sé lengri í aðra áttina,“

segir Óskar Örn Hauksson.segir Óskar Örn Hauksson.

Óskar í leik með Stjörnunni gegn KeflavíkÓskar í leik með Stjörnunni gegn Keflavík
á síðustu leiktíð.á síðustu leiktíð. VF-mynd: JPKVF-mynd: JPK

Óskar Örn Hauksson og Haukur Guðberg Einarsson,
formaður knattspyrnudeildar UMFG, kampakátir við
undirritun samningsins í lok síðasta árs. VF-mynd: SDD

Þessi skemmtilega mynd af Óskari
(til hægri) birtist á síðum Víkurfrétta

þann 15. nóvember 1990.

Óskar í leik með KR.
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Jón Axel klárar leik-
tímabilið á Ítalíu
„Erum tveimur sigrum á eftir
toppliðinu, stefnum klárlega
á toppinn,“ segir körfuknatt-
leiksmaðurinn Jón Axel Guð-
mundsson.
Jón Axel Guðmundsson, körfuknatt-
leiksmaður frá Grindavík, framlengdi
á dögunum samning sinn við ítalska
liðið Victoria Libertas Pesaro og
gildir samningurinn út leiktíðina.
Jón Axel hafði gert stuttan samning
við félagið síðasta haust, stuttu eftir
að hann klæddist gulu Grindavíkur-
treyjunni á nýjan leik, en nú er komið
á hreint að hann mun klára tímabilið
á Ítalíu.

Jón Axel var fyrst hugsaður sem
liðsstyrkur í stuttan tíma en hvað
breyttist?

„Frammistaða mín var að hjálpa
liðinu mikið, ég er öðruvísi leik-
maður en sá sem ég kom í staðinn
fyrir, hjálpa liðinu á mismunandi
vegu sem sést kannski ekki endilega
á skori eða þessum helstu tölfræði-
þáttum en sést vel á +/- tölfræðinni.
Það hefur gengið vel hjá liðinu, við
erum í fjórða sæti, tveimur sigrum á
eftir toppliðinu svo stefnan okkar er

klárlega á toppinn. Við tökum samt
bara einn leik fyrir í einu og erum
núna að hugsa um hvernig við getum
unnið Sassari í næsta leik.“

Jóni hefur gengið vel á tímabilinu
og fór yfir styrkleika ítölsku deild-
arinnar.

„Spilamennska mín hefur yfir
höfuð verið góð, upp og niður eins
og gengur og gerist í körfuboltanum
en maður getur alltaf barist og
spilað vörn af fullum krafti, ég legg
mig alltaf fram í þeim hluta. Þetta
er mjög sterk deild en ég hef bara
samanburð við Þýskaland. Ég held
að ítalska deildin sé betri og ég er
að spila með einu besta liðinu þar
svo þetta er líklega það besta sem
ég hef komist í. Ég lifi fyrir að spila
körfubolta og það var frábært að
hafa fengið þetta tækifæri eftir stutt
stopp á Íslandi.“

Hundrað keppendur á Möggumóti
Möggumót fór fram hjá fimleikadeild
Keflavíkur um síðustu helgi en það
er haldið til heiðurs Margréti Einars-
dóttur sem stofnaði fimleikadeildina
árið 1985.

Keppt var í 5. þrepi létt, 5. þrepi,
4. þrepi og 3. þrepi kvenna. Alls voru

101 keppendur frá fimm félögum;
Keflavík, Stjörnunni, Gróttu, Fylki
og Björk.

Fimleikadeild Keflavíkur sendi
fimmtán ungar og efnilegar á svæðið
og stóðu þær sig vel en flestar voru
þær að stíga sín fyrstu skref í keppni.

Sundfólk ÍRB gerði góða
ferð til Danmerkur

Unnu 38 verðlaun á Lyngby Open
Sundfólk ÍRB vann 21 gullverðlaun
og 38 verðlaun í heildina á Lyngby
Open um helgina. Mótið var gríðar-
lega fjölmennt og góð og öflug
keppni.

Hópurinn stóð sig feikivel í
heildina og mjög margir unnu til
verðlauna en yngri sundmennirnir,

sem kepptu í aldursflokkum, rökuðu
inn verðlaunum.

Elísabet Arnoddsdóttir vann sex
gull, Denas Kazulis fjögur gull, Daði
Rafn Falsson þrjú gull og Nikolai Leo
Jónsson þrjú gull, jafnframt vann
ÍRB fimm önnur gullverðlaun auk
annarra verðlauna.

Elísabet Arnoddsdóttir (fyrir miðju) vann til sexElísabet Arnoddsdóttir (fyrir miðju) vann til sex
gullverðlauna á Lyngby Open um helgina.gullverðlauna á Lyngby Open um helgina.

Körfubolta-
æfingar á
Ásbrú
Barna- og unglingaráð körfuknatt-
leiksdeildar Njarðvíkur býður nú
tvisvar í viku upp á körfuboltaæf-
ingar á Ásbrú fyrir iðkendur á aldr-
inum sex til sjö ára (1.–2. bekkur).
Æft verður í Háaleitisskóla á

mánudögum og miðvikudögum
frá klukkan 16:00 til 17:00 og
æfa strákar og stelpur saman.
Æfingarnar eru niðurgreiddar af
Heimstaden en auk þess er hægt
að ráðstafa frístundastyrk til þess
að geta tekið þátt í æfingunum.
Þjálfarar eru þau Raquel Laneiro

og Sigurbergur Ísaksson.

Mynd úr leik Njarðvíkur og Keflavíkur á sameiginlegriMynd úr leik Njarðvíkur og Keflavíkur á sameiginlegri
uppskeruhátíð félaganna síðasta vor.uppskeruhátíð félaganna síðasta vor. VF-mynd: JPKVF-mynd: JPK

SigurbjörnDaðiDagbjartsson
sigurbjorn@vf.is

Störf í boði
hjá Reykjanesbæ

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

Björgin Geðræktarmiðstöð Suðurnesja - Ráðgjafi
Hefur þú áhuga á að starfa við liðveislu?
Myllubakkaskóli –Umsjónarkennari á miðstigi
Njarðvíkurskóli/sérdeildin Ösp - Starfsmenn skóla
Tjarnarsel - leikskólakennari
Viltu starfa hjá Reykjanesbæ? Almenn umsókn

Elvar Már í undanúrslitElvar Már í undanúrslit
litháísku bikarkeppninnarlitháísku bikarkeppninnar

Elvar Már Friðriksson og Rytas
tryggðu sig áfram í undanúrslit bik-
arkeppninnar í Litháen um helgina
með tuttugu stiga sigri gegn Nevezis,
98:78.

Nevezis vann fyrri leik liðanna
með átta stigum svo Rytas þurfti að
vinna þann mun upp og að loknum
venjulegum leiktíma hafði Rytas
átta stiga forskot, 81:73, og því þurfi
framlengingu til að knýja fram úrslit.
Rytas vann framlenginguna með tólf
stigum, 17:5, og er því komið áfram í
undanúrslit þar sem Elvar og félagar
munu mæta Jonavas en þá verður
leikið á hlutlausum velli sem Elvar
ætti að þekkja vel – fyrrum heima-
velli hans í Siauliai.

Elvar Már átti góðan leik með
Rytas en hann var með sextán stig,
fjögur fráköst og fimm stoðsendingar
í leiknum.

Sara Rún með góðan leik í sigri
Sara Rún Hinriks-
dóttir lék í rúmar
sextán mínútur
þegar lið hennar,
Faenza, vann góðan
sigur á San Giovanni
Valdarno (70:54) í ítölsku úrvals-
deildinni um helgina.

Sara Rún skilaði ellefu stigum,
einni stoðsendingu og tveimur
stolnum boltum á þeim tíma sem
hún kom við sögu en eftir leikinn er
Faenza í níunda sæti deildarinnar
með sex sigra og ellefu töp.
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Mundi„Þetta var svakalegt útkall. Þetta
er sennilega mesti vindur sem við
höfum farið út í í útkalli. Þarna
voru 72 hnútar eða 35 m/s [sem er
fárviðri, eða tólf gömul vindstig]
og við reyndum eins og við gátum
en það var bara ekki hægt að ná
farþegunum út úr þessum vélum.
Við úthugsuðum allar aðferðir.
Við skoðuðum meðal annars þann
möguleika hvort hægt væri að opna
flugvélina og koma farþegum út í
línum í stað þess að nota landgang.
Það hefði verið lendingin ef veðrið
hefði staðið mun lengur,“ segir
Haraldur Haraldsson, formaður
Björgunarsveitarinnar Suðurnes og
vettvangsstjóri björgunarsveitanna
í aðgerðinni á Keflavíkurflugvelli á
sunnudaginn.
Haraldur segir að hreyfingarnar

á flugvélunum í vindinum voru ein-
faldlega of miklar til að það væri
hægt væri með öruggu móti að koma
stigabíl að flugvélunum.

Vindurinn 72 hnútar
á flugvellinum

Þrjár björgunarsveitir úr Reykja-
nesbæ og Suðurnesjabæ voru kall-
aðar út snemma á sunnudagsmorgun
vegna óveðurs á Keflavíkurflugvelli.
Hjálparbeiðni barst frá Icelandair
við bjarga farþegum frá borði flug-
véla sem voru annaðhvort komnar
inn á stæði eða fastar á akbrautum
vegna veðurs. Björgunarsveitirnar
eru Björgunarsveitin Suðurnes í
Reykjanesbæ, Sigurvon í Sandgerði
og Ægir í Garði, samtals sautján

manna hópur. Einnig kom flugvallar-
þjónustan á Keflavíkurflugvelli með
stóra slökkvibíla til að mynda skjól
fyrir þá farþega sem komust frá
borði.
„Þegar við vorum kölluð út var

búið að reyna allt til þess að koma
farþegum á öruggan hátt frá borði

og sáu forsvarsmenn Icelandair og
Isavia ekki neina lausn nema með
aðkomu björgunarsveita.“
Haraldur segir að aðstæður á

vettvangi hafi verið mjög erfiðar.
Vindurinn var mikill og kófið erfitt
viðureignar. Mynd af Haraldi og fé-
lögum hans úr björgunarsveitunum

sem fylgir þessari frétt er lýsandi
fyrir aðstæður. Þau höfðu verið úti
í kófinu í mesta lagi fimm mínútur
og voru nýkomin inn í farþegavagn
Isavía þegar myndinni var smellt af.
Aðstæður voru þannig að varla var
stætt á vettvangi.

Hvert útkallið á fætur öðru

Annars hafa síðustu vikur verið
annasamar hjá björgunarsveitar-
fólki á Suðurnesjum. Hvert út-
kallið á fætur öðru þar sem veður
og ófærð hafa verið í aðalhlutverki.
„Við fundum það heldur betur í
desember,“ segir Haraldur.
Björgunarsveitin Suðurnes hefur

sagt upp samningi sínum við Vega-
gerðina um lokanir á Reykjanesbraut
og því hefur björgunarsveitin hætt
að sjá um lokanir á brautinni. „Það
hafa verið morðhótanir og hótanir
um líkamsmeiðingar á því björg-
unarsveitarfólki sem hefur verið að
annast lokanir fyrir Vegagerðina. Þá
höfum við talað fyrir daufum eyrum
hjá Vegagerðinni frá árinu 2015 um

ýmsar úrbætur og ekkert gerst,“ segir
Haraldur.
Hann segir björgunarsveitarfólk

hafa átt fótum sínum fjör að launa
að ekki væri ekið yfir það þegar öku-
menn eru að skjóta sér framhjá lok-
unum á Reykjanesbraut. „Það eru til
bókanir bæði í lögregluskýrslum og
aðgerðagrunni björgunarsveitanna
að fólk hefur verið heppið að hafa
ekki verið keyrt niður. Það var tekin
einróma ákvörðun um þetta hjá
okkur m.a. vegna áreitis og hótana.“

Vilja lokunarslár og upplýst skilti

Haraldur segir að krafa björgunar-
sveitarinnar væri að settar væru
upp lokunarslár og upplýst upplýs-
ingaskilti. „Það virðist vera hægt að
gera það á öllum öðrum stöðum á
landinu en hér. Við ætlum bara ekki
að standa í þessu lengur og sögðum
því upp samningnum. Vegagerðin
segist alltaf ætla að skoða þetta en
ekkert gerist. Reykjanesbrautin er
fyrsta snerting flugfarþega við ís-
lenskt vegakerfi. Það eru upplýsinga-
skilti á fáförnum vegum úti í rassgati
en það er ekki hægt að setja upplýs-
ingaskilti við Reykjanesbrautina og
við skiljum það ekki,“ segir Haraldur.

Þrátt fyrir mikið álag síðustu vikur
þá gengur alltaf vel að fá mannskap
í útköll. Haraldur segir að þetta sé
fastur kjarni sem mæti í öll útköll.
„Alveg sama hvað á gengur, þá mætir
kjarninn og skilar sínu verki,“ segir
Haraldur Haraldsson, formaður
Björgunarsveitarinnar Suðurnes, í
samtali við Víkurfréttir.

Þetta kallast örugglega að
fara út í veður og vind ...

Er eitthvað skrýtið að ég rífist við sjónvarpið?
Ég hef í áranna rás leyft mér að
taka óumbeðinn þátt í allskonar
rökræðum og rifrildum við sjón-
varpið, liggjandi flatur í hæginda-
stólnum heima hjá mér. Ekki hef
ég gert ráð fyrir að orðaflaumurinn
bærist í gegnum sjónvarpið í upp-
tökustúdíó í Reykjavík eða til
útlanda ef því væri til að dreifa.
Nýjasta rifrildið var þegar upplýs-
ingafulltrúi Landsvirkjunar birtist
á skjánum og útskýrði ágæti upp-
runavottorða raforku. Tæknin er
greinilega breytt. Nú virðast orku-
fyrirtæki landsins vera byrjuð að
flytja græna orku til útlanda, með
einföldum tölvupósti. Uppruna-
vottorð raforku er það kallað og
við á Íslandi nýtum nú raforku
sem að meginhluta til er unnin úr
kolum og kjarnorkuverum, sem
samkvæmt íslenskum lögum er
bannað að framleiða hér á landi
eftir mínum bestu upplýsingum.

Þeir segjast geta grætt milljarða
á þessu viðskiptamódeli. Við hér
heima á Íslandi þurfum ekki á þessu
upprunavottorði að halda. Það vita
allir í heiminum að hér er nánast
eingöngu notuð græn orka. En ef
við þurfum af einhverjum ástæðum
á slíku vottorði að halda getum við
greitt fyrir það. Hafa ber í huga að
margir héldu fyrir fáum áratugum
að Íslendingar byggju í snjóhúsum
og nýttu ísbirni í stað varðhunda.
Hugmyndin um þetta viðskipta-

módel er af þeim sem til þekkja sögð
stórsnjöll. Svona svipuð og að selja
norðurljósin en til þess að sjá norð-
urljósin þurfa menn þó að koma til
norðlægra landa, nema ljósmynd
sé látin nægja. Hugmyndin um sölu
upprunavottorða á að ýta undir
þróun endurnýjanlegra og grænna
orkugjafa. Það eru þeir sem menga
sem greiða fyrir uppbyggingu
grænnar orku. Hugmyndin virðist

þó hafa snúist upp í andhverfu sína,
íslensk fyrirtæki sem nota hreina
orku eru annað hvort byrjuð eða
verða í nánustu framtíð að greiða
fyrir slík upprunavottorð.
Eftir því sem ég kemst næst er

ekkert í regluverkinu sem liggur að
baki þessum upprunavottorðum
sem segir hvert selja megi slík upp-
runavottorð, eða því hvernig því fé
sem inn kemur af sölu þessara vott-
orða skuli varið. Það kemur fram í
ársreikningum orkufyrirtækjanna.
Er það á einhvern hátt réttlætan-
legt eða eykur það uppbyggingu á
grænum orkugjöfum að uppruna-
vottorð sé selt til að mynda orku-
sala eða fyrirtækis sem hefur það að
meginmarkmiði grafa upp kol til og
brenna? Þannig geta þau sagt þau
noti græna orku til brunans.
Orkufyrirtækin hafa sagt að þau

geti selt slík vottorð fyrir um það bil
tuttugu milljarða. Sem er gott fyrir

þau en er það gott fyrir alla? Sam-
kvæmt þeim fréttum sem borist
hafa þá er nú þegar búið að selja slík
vottorð fyrir stórum hluta raforku
framleiddrar á Íslandi. Hvaða áhrif
hefur slíkt á framtíðaruppbyggingu
allskonar iðnaðar og þjónustu á Ís-
landi? Er það ekki einmitt hreinleiki
landsins og orkugjafanna sem ætti
að skapa okkur samkeppnisforskot
á þeim viðsjárverðu tímum sem við
lifum nú?
Hvort sem mönnum líkar betur

eða verr stendur jörðin okkar á
tímamótum. Loftlagsvandinn er
okkar allra stærsta vandamál í dag,
ef hér á að vera búandi. Neyslu-
viðmið stórs hluta jarðabúa hafa
líka breyst. Fólk hugsar meira um
hvernig og með hverju varan sem
það kaupir er framleidd. Fólk vill að
sú vara sem það kaupir sé framleidd
á sem náttúruvænasta máta og mun
krefjast þess þær vörulýsingar sem

liggja að baki hverri vöru sé rétt og
heiðarlegt. Þær kröfur stenst upp-
runavottorð á raforku til fyrirtækja
í útlöndum ekki. Þannig uppruna-
vottorð er ekki sannleikanum sam-
kvæmt enda ekki til sú tækni að
flytja rafmagn í gegnum tölvupóst.
Er ekki komin tími til að ræða þetta
af alvöru í stað þess að samþykkja
yfirlýsingar aflátsbréfasalanna at-
hugasemdarlaust? Er eitthvað
skrýtið að ég rífist við sjónvarpið?
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HANNESAR FRIÐRIKSSONAR

„Sennilegamesti vindur
semvið höfum farið út í“
– segir Haraldur Haraldsson sem stýrði aðgerðum í óveðri á Keflavíkurflugvelli

Hilmar Bragi Bárðarson
hilmar@vf.is

Haraldur Haraldsson, formaður Björgunarsveitarinnar Suðurnes og vettvangsstjóri björgunarsveitanna í aðgerðinni á
Keflavíkurflugvelli á sunnudaginn, fyrir miðri mynd ásamt félögum sínum úr björgunarsveitunum. VF-mynd: Landsbjörg

Frá aðgerðum á Keflavíkurflugvelli á sunnudag þegar veður hafði gengið aðeins niður og hægt var að koma farþegum frá borði.Frá aðgerðum á Keflavíkurflugvelli á sunnudag þegar veður hafði gengið aðeins niður og hægt var að koma farþegum frá borði.

„Við skoðuðummeðal
annars þann möguleika
hvort hægt væri að opna
flugvélina og koma
farþegum út í línum
í stað þess að nota
landgang.“


