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Mikið að gera í slætti um allan bæ
tarfsmenn Garðlistar hafa verið á þönum með
sláttuvélarnar um allan Reykjanesbæ í sumar.
Grasspretta hefur verið góð í hæfilegri vætutíð
með sól inni á milli og hefur verktakinn þurft að
hafa sig allan við til að halda við slættinum.
Þessi mynd var tekin í Hlíðahverfi í Keflavík í
vikunni en þar voru tveir starfsmenn með sláttuvélar á fleygiferð enda svæðið mikið sem þarf
að slá. Á meðan annar þeirra gekk með sinni
sláttuvél stýrði hinn sinni vél með fjarstýringu.
Í baksýn má sjá ört stækkandi Hlíðahverfi.

„Ég vildi óska þess að
læknirinn minn hefði unnið
starf sitt og upplýst mig fyrir
sextán árum síðan að brjóstapúðar séu ekki öruggir og
hafa aldrei verið það,“
– segir Dísa Edwards í viðtali sem birtist
í miðopnu en Dísa lét fjarlægja púða sem
hún hafði verið með í brjóstunum frá
átján ára aldri.

28. júlí1. ágúst
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Andlát: Kristbjörn Albertsson

Flugvélinni var komið fyrir á sérstöku
svæði á Keflavíkurflugvelli. Skjáskot RÚV

Mikill viðbúnaður vegna sprengjuhótunar í farþegaflugvél
Lögreglunni á Suðurnesjum hefur ekki enn tekist að hafa uppi á farþega
sem skrifaði sprengjuhótun á spegil á salerni um borð í Airbus 3030-243
á leið frá Frankfurt í Þýskalandi til Seattle í Bandaríkjunum. Lögreglunni
barst tilkynning um sprengjuhótun um borð þegar flugvélin var yfir Grænlandi. Vélinni var þá snúið við til Keflavíkurflugvallar þar sem hún lenti
kl. 16:22 á mánudag. Um borð voru 266 manns.
Greiðlega gekk að rýma vélina en
umfangsmiklar aðgerðir sprengjusveitar sérsveitar ríkislögreglustjóra
ásamt sprengjusérfræðingum Landhelgisgæslunnar, sem stóðu í fimm
klukkustundir, báru ekki árangur.
Eftir lendingu var flugvélinni
komið fyrir á sérstöku svæði, svokölluðu „hot cargo“, á flugvellinum
og farþegum komið fyrir á lokuðu
svæði. Hluti af aðgerðum lögregl-

unnar var að ræða við alla farþega
um borð. Samkvæmt upplýsingum
RÚV var búið að skrifa BOMB, eða
SPRENGJA, á spegilinn á einu af salernum vélarinnar.
Úlfar Lúðvíksson, lögreglustjóri
á Suðurnesjum, segir við ruv.is að
um 80 manns hafi tekið þátt í aðgerðunum, fólk frá samhæfingarmiðstöð ríkislögreglustjóra og sérsveit,
sprengjusveit Langhelgisgæslunnar,

HREINSUM
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MYRKVUNARGARDÍNUR
NÁNARI UPPLÝSINGAR Á ALLTHREINT.IS
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DAGLEGAR FERÐIR ALLA VIRKA DAGA
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Kristbjörn Albertsson, kennari
og körfboltadómari, er látinn.
Kristbjörn hefði orðið 78 ára 8.
ágúst næstkomandi.
Kristbjörn kenndi í mörg ár
í Njarðvíkurskóla en kennaraferillinn náði yfir þrjá áratugi. Að
lokinni kennslu starfaði Kristbjörn hjá Suðurflugi en áður
hafði hann einnig unnið hjá Flugleiðum.
Kristbjörn var þekktur körfuboltadómari á upphafsárum
körfunnar en hann sinnti dómarastörfum á fjórða áratug og var
fyrsti alþjóðadómari landsins.
Hann var fimm sinnum valinn
besti körfuboltadómari ársins.
Þá dæmdi hann einnig í knattspyrnu. Kristbjörn var einnig formaður Körfuknattleikssambands
Íslands um tíma. Hann var mikill
Njarðvíkingur, var stjórnarmaður
í UMFN í mörg ár og var sæmdur
gullmerki UMFN fyrir störf sín.
Kristbjörn var í bæjarpólitíkinni
fyrir Sjálfstæðisflokkinn og sat
m.a. í síðustu bæjarstjórn Njarð-

Rauði krossinn, Isavia og starfsfólk
tollsins.
Rætt var við alla 266 farþegana,
handfarangur þeirra skoðaður og í
kjölfar þess voru einstaka hlutir úr
honum teknir til skoðunar. Úlfar
segir að það geti tekið langan tíma
að vinna úr rannsóknargögnum,
jafnvel vikur eða mánuði. Aðalatriðið var að ganga úr skugga um að
engin sprengja væri um borð, á farþega eða í farangri.
Vélinni var flogið aftur til Þýskalands á þriðjudag en farþegarnir
héldu áfram ferð sinni til Seattle með
annarri flugvél.

Baldur Þórir
Guðmundsson

víkur. Hann var formaður barnaverndarnefndar og einnig sat
hann í skólanefnd Fjölbrautaskóla
Suðurnesja og var þar formaður
um tíma.
Kristbjörn var kvæntur Mörthu
Ólínu Jensdóttur en þau skildu
1983 en voru vinir alla tíð. Þau
eignuðust synina Jóhannes og
Jens.
Fjölmenni var við útför Kristbjörns sem fór fram þriðjudaginn
26. júlí frá Njarðvíkurkirkju.

Grænklæddir Njarðvíkingar stóðu heiðursvörð
fyrir utan kirkjuna að athöfn lokinni.

Silja Dögg
Gunnarsdóttir

Kristinn Óskarsson

Jasmina Vajzovic
Crnac

Daníel Arason

Fjörutíu sóttu um starf bæjarstjóra í Vogum
Umsóknarfrestur um starf bæjarstjóra í Vogum rann út þann 10. júlí
síðastliðinn. Alls bárust 40 umsóknir um starfið en fimm umsækjendur drógu umsókn sína til baka.
Meðal umsækjanda má sjá nokkur
vel þekkt Suðurnesjanöfn en umsækjendur eru eftirtaldir:
Ásdís Hlöðversdóttir, framkvæmdastjóri
Baldur Þórir Guðmundsson, sérfræðingur
Björg Erlingsdóttir, fyrrv. sveitarstjóri
Björn Óli Ö. Hauksson, ráðgjafi
Daníel Arason, forstöðumaður
Einar Kristján Jónsson, fyrrv.
sveitarstjóri
Elías Pétursson, fyrrv. bæjarstjóri
Gísli Þór Gíslason, viðskiptafræðingur
Glúmur Baldvinsson, sjálfstætt
starfandi

Gunnar Axel Axelsson, deildarstjóri
Gunnar Júlíus Helgason, framkvæmdastjóri
Haraldur Helgason, verkstjóri
Helga Birna Ingimundardóttir,
framkvæmdastjóri
Hildigunnur Jónasdóttir, lögfræðingur
Ingvi Már Guðnason, verkstjóri
Jasmina Vajzovic Crnac, deildarstjóri og fyrrum varabæjarfulltrúi
Jón Sveinsson, húsvörður
Jón Bjarni Steinsson, framkvæmdastjóri
Jón Eggert Guðmundsson, kerfisstjóri
Júlíus Þór Gunnarsson, sjálfstætt
starfandi
Karl Gauti Hjaltason, fyrrv. alþingismaður
Konráð Gylfason, framkvæmdastjóri

Kristinn Óskarsson, mannauðsstjóri
Lína Björg Tryggvadóttir, skrifstofustjóri
Roy Albrecht, blaðberi
Sigurður Erlingsson, fyrrv. sparisjóðsstjóri
Sigurður Ragnarsson, framkvæmdastjóri
Silja Dögg Gunnarsdóttir, fyrrv.
alþingismaður og viðskiptafræðingur
Valdimar O. Hermannsson, starfandi sveitarstjóri
Vigdís Hauksdóttir, fyrrv. borgarfulltrúi
Viggó E Viðarsson, flokksstjóri
Þorsteinn Þorsteinsson, deildarstjóri
Örn Haukur Magnússon, framkvæmdastjóri
Örvar Þór Ólafsson, framkvæmdastjóri
Þórdís Sif Sigurðardóttir, fyrrv.
sveitarstjóri

Sigraðu
innkaupin!
Tilboð gilda 28. júlí-1. ágúst

Grilltvenna

lambamjöðm og
nautarumpsteik

2.399

40%

kr/kg

3.999 kr/kg

Sigraðu
innkaupin
og fáðu
betra verð
á matvöru
með
Samkaupa
appinu

Tilboðin gilda meðan birgðir endast. Birt með fyrirvara um prentvillur og myndavíxl.
Vöruúrval getur verið breytilegt milli verslana.

4 // VÍKURFRÉTTIR Á SUÐURNESJUM

Uppselt á vel
heppnaða
Skötumessu
„Endalaust þakklæti er efst í huga allra sem komu að og voru gestir
á Skötumessunni í Garði. Það tókst allt svo vel, frábær matur og
skemmtiatriði hvert öðru betra fyrir fullum sal af fólki. Samfélagslegur stuðningur stendur eftir sem gleði í hverju hjarta. Takk fyrir
okkur, þið voruð frábær,“ sagði Ásmundur Friðriksson á Facebooksíðu sinni eftir vel heppnaða Skötumessu 2022.
Uppselt var á Skötumessuna en hátt
í 500 manns mættu í Gerðaskóla og
borðuðu kæsta skötu, saltfisk og viðeigandi góðgæti á Jónsmessu.
Ásmundur hefur í mörg ár staðið
að hátíðinni með vinum sínum og
mörgum stuðningsaðilum. Auk ljúffengs matar nutu gestir skemmtiatriða. Ungir sem eldri söngvarar tróðu
upp. Páll Rúnar Pálsson söng eins og
oft áður en svo komu ungir peyjar
og vöktu athygli fyrir skemmtilega
framkomu og góðan söng en það
voru þeir Jón Arnór og Baldur. Dói
og Baldvin léku harmónikkutónlist þegar gestir komu í salinn og
þá söng Sísí Ástþórs við undirleik
Kristjáns R. Guðnasonar. Kórinn
Smaladrengirnir frá Kjalarnesi
komu fram og Sigurður Tómasson
var ræðumaður kvöldsins.
Hátíðin er góðgerðarviðburður
og að venju var styrkjum úthlutað á
kvöldinu til hinna ýmsu félagasamtaka og aðila. Á meðal þeirra sem
fengu styrki í ár voru Ferðasjóður
Nes, Velferðarsjóður Suðurnesja,
Knattspyrnufélagið Víðir í Garði,
Miðstöð símenntunar á Suðurnesjum, ferðasjóður Bjargarinnar,
dagdvöl aldraðra í Garði, Krabba-

meinsfélag Suðurnesja o g
ýmsir einstaklingar.
Helstu stuðningsaðila r
Skötumessunnar eru Skólaamatur, Suðurnesjabær, Icel-andair og fleiri auk gesta sem
m
mæta á viðburðinn.
Páll Ketilsson var einn
n
gestanna á Skötumessunni
og tók myndir og myndskeið
á staðnum.

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

SUMAR

Meiri
lækkun

MARKAÐSDAGAR
25-70%
afsláttur
af völdum vörum

Skannaðu kóðann og
skoðaðu tilboðin á byko.is
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Dugnaður er númer eitt, tvö og þrjú
– segir sjómaðurinn Róbert Dalmar Gunnlaugsson

Thelma Hrund Hermannsdóttir
thelma@vf.is

Óviðunandi að starfsfólk leikskóla
þurfi að þrífa eftir verktaka
Bæjarráð Grindavíkur samþykkti
á fundi sínum í síðusta mánuði að
sumarlokun leikskóla verði aukin
um fjórar klukkustundir. Hallfríður G. Hólmgrímsdóttir greiddi
atkvæði á móti og leggur fram
neðangreinda bókun:
„Við gerum okkur vel grein fyrir
aðstæðum í leikskólum Grindavíkur þegar starfsmenn leikskólanna hafa snúið til baka í vinnu
eftir sumarfrí þar sem frágangur
hefur ekki verið nógu góður eftir
verktaka, það er óviðunandi. Sá
aðili sem sér um þrif á leikskóla
sjái um að leikskólinn sé tilbúinn
til að taka á móti börnum þegar
sumarfríi er lokið. Starfsmenn
leikskólanna eiga ekki að þurfa
standa í frágangi á munum og
þrifum í leikskólanum á sama tíma
og börn koma til vistunar. Eðlilegt
er að forstöðumaður fasteigna sjái
um að taka út verk sem verktakar
eigi að sinna og frágangi að þeim
loknum þannig að umhverfið
sé sómasamlegt þegar kennarar
koma til baka eða eins og skilið var
við það þegar farið var í sumarfrí.
Við teljum að með því að stytta
opnunartíma daginn fyrir sumarfrí og eins að stytta daginn eftir

sumarfrí um tvær klukkustundir
hvorn dag sé þjónustuskerðing
sem við teljum ekki þjóna hagsmunum okkar íbúa.“
Á sama fundi var tillögu um
stuðning við menntun leikskólakennara var vísað að nýju til
fræðslunefndar til frekari útfærslu.
Tillögur sem miða að bættu
starfsumhverfi leikskóla lagðar
fram.
Með vísan til fyrirliggjandi tillagna
samþykkir bæjarráð eftirfarandi
tillögur:
• Hlutfall afleysinga hækkað í
8%.
• Stuðningur við leikskólana
vegna nema í leikskólakennarafræðum.
Bæjarráð hafnaði þessum tillögum
á þeim forsendum að slíkt myndi
skerða þjónustu:
• Skert starfsemi milli jóla og
nýárs en að lágmarki þurfi
15% barnanna að mæta til að
hafa opið.
• Starfsmannafundir hefjast kl.
08:00 í stað kl. 15:00.

Verið velkomin í nýja og glæsilega

gleraugnaverslun
Áratuga reynsla Sjónmælingar
Góð þjónusta Linsumælingar
Falleg vara Sjónþjálfun
Nýjungar í sjónglerjum og tækjum

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

Róbert Dalmar er 22 ára, hann
byrjaði að vinna á sjó árið 2017 í
skólafríum en í dag vinnur hann á
Sturlu GK 12 eftir að hafa útskrifast
úr Skipstjórnar- og stýrimannaskólanum árið 2020.
Á Sturlu eru stundaðar botntrollsveiðar þar sem veiddur er bolfiskur eins og þorskur, ýsa og ufsi og
segir Róbert túrana vera mislanga.
Þá segist hann eiga margar góðar
minningar frá sjónum og nýtur þess
að enginn dagur sé eins. „Þetta er
mjög skemmtilegt starf. Það góða við
sjómennskuna er það að „típískur“
dagur er ekki til, það er enginn
dagur eins,“ segir Róbert. Þrátt fyrir
það segir hann það oft erfitt að vera
lengi í burtu frá fjölskyldu og vinum
og „missa af svo mörgu“. Þá nefnir
hann einnig að veðráttan við Ísland
sé „ekki auðveld“.
Helstu verkefni Róberts á sjónum
eru að koma trollinu í hafið og hífa
aftur upp, gera að fiskinum, ganga frá
niður í lest og veiða fiskinn ef hann
er í brú. Hann segir skólann vera
góðan undirbúning fyrir þá sem eru
í brú en ekki þá sem eru á dekki en
bætir við að „mest kemur þetta þó
með reynslunni.“

Róbert á margar góðar minningar
frá sjónum, hann segir þessar vera
honum efst í huga: „Það er alltaf eitthvað nýtt að gerast, ég hef séð hvali
og hákarla koma í trollin, við höfum
fengið í skrúfuna, slitið niður veiðarfærið, svo fylltum við bátinn einu
sinni það voru um 70 tonn á fjórtán
klukkutímum. Listinn er endalaus.“

Snýst allt um samvinnu
Róbert fær oft spurningar frá jafnöldrum sínum um hvernig starfið er.
„Fólki finnst þetta oftast rosalega
áhugavert,“ segir hann. Aðspurður
hvort skipverjar komi öðruvísi fram
við hann út af aldri segir hann: „Ég
get ekki sagt það, þetta er bara sam-

Það er alltaf eitthvað
nýtt að gerast,
ég hef séð hvali og hákarla
koma í trollin, við höfum
fengið í skrúfuna, slitið niður
veiðarfærið, svo fylltum við
bátinn einu sinni það voru um 70
tonn á fjórtán klukkutímum. Listinn
er endalaus ...
vinna allt saman og þá er gott ef allir
treysta hver öðrum í sömu verkin.“
Róbert vonast til þess að vera
sjómaður eins lengi og hann getur
og stefnir að því að verða skipstjóri
einn daginn. Hann segir starfið ekki
vera auðvelt en að dugnaður skipti
mestu máli. „Dugnaður er númer
eitt, tvö og þrjú, það fæðist enginn
með þetta en ef þú reynir og gerir
þitt besta þá verða menn sáttir,“
segir hann.

HRAPPUR GK 6 AFLAHÆSTUR
Þá er það orðið ljóst að ekki verða
stundaðar strandveiðar í ágúst,
því að veiðar voru stöðvaðar 21.
júlí síðastliðinn. Þó var kvótinn
aukinn lítillega en í heildina var
þorskkvótinn um tæp tólf þúsund
tonn og um 660 bátar voru á
þessum veiðum. Langflestir á
svæði A sem er Snæfellsnes og
Vestfirðir.
Suðurnesin eru á svæði D sem
er mjög stórt svæði en það nær frá
Akranesi og alla leið á Hornafjörð.
Á þessari löngu leið voru flestir
bátanna í Sandgerði og Hornafirði.
Frá höfnum á Suðurnesjunum
var einungis róið frá Grindavík og
Sandgerði.
Sjómenn eru nokkuð sáttir við
sitt hlutskipti á þessari strandveiðivertíð og var óvenjulega góð veiði
alla vertíðina, þeir bátar sem lögðu
sig í að eltast við ufsann uppskáru
ansi vel í því. Þessi pistill mun einungis fjalla um strandveiðibátana
og verða allir bátar nafngreindir og
hvað þeir veiddu mikið.
Samtals voru 42 bátar á strandveiðum frá Grindavík og Sandgerði og voru sjö bátar í Grindavík
en 35 bátar í Sandgerði. Samtals
var aflinn 720 tonn og var um
120 tonnum landað í Grindavík en
600 tonnum í Sandgerði. Landanir
voru samtals 1.037 og af því voru
152 landanir í Grindavík og 885
landanir í Sandgerði.
Við skulum byrja þessa talningu
á bátnum í neðsta sætinu og vinna
okkur síðan upp.
Í sæti 42 var Beggi GK 164
í Grindavík með 1,7 tonn í sjö
róðrum. Sæti 41 var Hamar GK
176 í Grindavík með 2,4 tonn í tíu
róðrum. Sæti 40 var Laula NS 18
með 3,3 tonn í níu róðrum í Sandgerði. Sæti 39 var Árdís GK 27
( réri aðeins í júlí) með 3,4 tonn í
sex í Sandgerði. Sæti 38: Giddý
GK 82 með 5,9 tonn í tólf í Sandgerði. Sæti 37: Groddi GK 122, 6,2
tonn í þrettán í Sandgerði. Sæti
36: Ísbjörn GK 87 með 6,2 tonn í
fimmtán róðrum. Sæti 35: Nonni
GK 129 með 7,3 tonn í fimmtán í
Sandgerði. Sæti 34: Daddi GK 55
með 8,9 tonn í tuttugu í Grindavík.

Sæti 33: Árni Sigurpáls ÁR 699
með 9,6 tonn í 22 í Sandgerði og
Þorlákshöfn. Sæti 32: Sæberg KE
12 með 9,7 tonn í tuttugu róðrum
Sæti 31: Kvika KE 4 með 10,9 tonn
í sautján róðrum. Sæti 30: Sörvi
KE 611 með 13,2 tonn í 27 róðrum.
Sæti 29: Eragon GK 227 með 13,9
tonn í 22. Sæti 28: Góa GK 70 með
14,7 tonn í 31. Sæti 27: Stefnir KÓ
24, 15,2 tonn í 29 róðrum. Sæti 26:
Lukka GK 72, 15,5 tonn í 25 róðrum.
Sæti 25: Sella GK 225, 15,9 tonn í
25 róðrum og mest 1,6 tonn. Sæti
24: Hólmsteinn GK 20, 16,5 tonn
í 24 róðrum. Sæti 23: Séra Árni
GK 81, 17,6 tonn í 33 róðrum. Sæti
22: Svala Dís KE 29, 17,9 tonn í 24
róðrum og mest 1,6 tonn. Sæti 21:
Nótt RE 36, 18,1 tonn í 29 róðrum.
Sæti 20: Núpur HF 56, 18,9 tonn
í 29 róðrum. Sæti 19: Herborg HF
67, 19,4 tonn í 33 róðrum. Bátar í
sætum 33 til 19 voru allir að landa
í Sandgerði.
Sæti 18: Grindjáni GK 169,
19,8 tonn í 26 í Grindavík. Sæti
17: Fagravík GK 161, 20 tonn í 31
róðrum og mest 1,6 tonn. Sæti 16:
Fram GK 616, 20,3 tonn í 31 róðri.
Sæti 15: Óskar KE 161, 20,4 tonn í
27 róðrum. Sæti 14: Faxi GK 84,
20,6 tonn í 29 róðrum. Sæti 13:
Tjúlla GK 29 23,8 tonn í 31 og mest
1,3 tonn. Sæti 12: Sigurörn GK 25,
23,8 tonn í 26 róðrum og mest 2,1
tonn. Sæti 11: Alla GK 51, 24,3 tonn í
31 löndun. Sæti 10: Gola GK 41, 24,8
tonn í 32 róðrum og mest 1,4 tonn.
Bátar í sætum 10 til 17 voru allir í
Sandgerði.

AFLAFRÉTTIR Á SUÐURNESJUM

Gísli Reynisson
gisli@aflafrettir.is

Sæti númer 9: Sæfari GK 89m
25,2 tonn í 29 og mest 1,6 tonn
í Grindavík. Sæti 8: Jói í Seli GK
359, 25,9 tonn í 31 róðrum í Sandgerði. Sæti 7: Sigurvon ÁR 121, 26,4
tonn í 27 róðrum og mest 2,1 tonn
í Grindavík. Sæti 6: Stakasteinn
GK 132, 26,5 tonn í 34 róðrum og
mest 1,3 tonn í Sandgerði, en það
má geta þess að Stakasteinn GK
réri oftast allra strandveiðibátanna
í Grindavík og Sandgerði. Skipstjóri
og eigandi hans er Hjörtur Jóhannesson sem var lengi skipstjóri á
Njáli RE.
Sæti 5: Dímon GK 38 26,6 tonn í
31 róðri í Sandgerði. Sæti 4: Garpur
RE 148, 26,8 tonn í 28 róðrum og
mest 2,1 tonn í Sandgerði. Sæti 3:
Gréta GK 13, 26,9 tonn í 31 róðri og
mest 1,6 tonn í Sandgerði. Sæti 2:
Dóri í Vörum GK 358, 29,2 tonn í 32
róðrum og mest 2,1 tonn í Sandgerði
og aflahæsti báturinn var Hrappur
GK 6 með 36,9 tonn í 33 róðrum og
mest 2,1 tonn í Grindavík.
Semsé bara nokkuð góð strandveiðivertíð frá Suðurnesjum og
sjómenn sáttir með sitt hlutskipti,
núna tekur bara við ágúst og einhverjir af þessum bátum munu róa
og þá helst á ufsanum, t.d. Tjúlla GK
sem að Magni Jóhannesson á og er
skipstjóri á, en hann var lengi vel
skipstjóri á Breka VE sem var fyrst
Guðmundur Jónsson GK.

Útgefandi: Víkurfréttir ehf., kt. 710183-0319. Afgreiðsla og ritstjórn: Krossmói 4a, 4. hæð, 260 Reykjanesbæ, sími 421-0000. Ristjóri og ábyrgðarmaður: Páll Ketilsson, s. 893-3717, pket@vf.is. Fréttastjóri: Hilmar Bragi
Bárðarson, s. 898-2222, hilmar@vf.is Auglýsingastjóri: Andrea Vigdís Theodórsdóttir, s. 421-0001, andrea@vf.is. Blaðamenn: Jóhann Páll Kristbjörnsson, Thelma Hrund Hermannsdóttir og Sigurbjörn Daði Dagbjartsson.
Útlit og umbrot: Jóhann Páll Kristbjörnsson og Hilmar Bragi Bárðarson. Dagleg stafræn útgáfa: vf.is og kylfingur.is

GÓÐA FERÐAHELGI!

MUNUM AÐ AKSTUR OG ÁFENGI FER EKKI SAMAN.
VERUM TILLITSSÖM OG BROSUM Í UMFERÐINNI.

AKIÐ VA R LEG A!
R E Y K J A N E SB Æ R

REYKJANESBÆ
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Ef maður hefur ekki heilsu þá hefur maður ekki neitt
Ég er mjög
„busy“ og ég
viðurkenni það alveg
en ég á mjög góðan
mann og góða foreldra
sem hjálpa mér að láta
þetta ganga upp ...

Thelma Hrund Hermannsdóttir
thelma@vf.is

Þann 8. júlí síðastliðinn lét Dísa Edwards fjarlægja
púða sem hún hafði verið með í brjóstunum síðan hún
var átján ára. Dísa opnaði sig um áhrifin sem púðarnir
voru byrjaðir að hafa á heilsu hennar á Instagram-síðu
sinni. „Ég vildi óska þess að læknirinn minn hefði unnið
starf sitt og upplýst mig fyrir sextán árum síðan að
brjóstapúðar séu ekki öruggir og hafa aldrei verið
það,“ er meðal þess sem kemur fram í færslu hennar.

Dísa Edwards er búsett í Njarðvík,
hún er þriggja barna móðir, starfar
sem fasteignasali og flugfreyja auk
þess þjálfar hún Crossfit og býður
upp á fjarþjálfun. Dísa hafði verið
með púða síðan 2006 en eftir að
hún skipti þeim út fyrir nýja árið
2015 hefur hún fundið fyrir ýmsum
einkennum. „Þetta heitir sem sagt
„breast implant illness“ og er eitthvað sem margar konur, sem hafa
farið í svona aðgerð, upplifa. Það
sem var svona helst að hrjá mig er að
ég er búin að vera með dofa í höndunum frá því að það var skipt um
púðana. Þá byrjaði allt að gerast. Það
er mjög algengt, þegar konur skipta
um púða, að þær byrji að finna fyrir
einhverjum svona einkennum. Það
sem gerðist sem sagt var að púðarnir sem voru teknir láku og það
myndast örvefur í kringum púðana,
örvefurinn var ekki tekinn hjá mér
en það hefði í raun átt að gera það.
Það er mjög mikilvægt að það sé allt
tekið í slíkum aðgerðum,“ segir hún.
Dísa hefur verið með dofa í höndunum í um sex ár og hefur leitaði
hjálpar til Emils Ragnars, bróður
hennar, en hann er osteopati.
„Hann segir mér að þetta sé eitthvað taugatengt og að það sé ekkert
meira sem hann getur gert,“ segir
Dísa. Eftir að hafa verið í reglu-

legum meðferðum hjá honum í ár,
án árangurs, fór hún í rannsóknir og
meðferðir til að fá svör við því hvað
væri að valda þessum heilsukvillum
hennar. Blóðprufur, skannar og rannsóknir komu hins vegar allar vel út.
„Þegar það kemur ekkert út úr því
öllu þá nefni ég það við hann að ég
haldi að þetta séu púðarnir og hann
jánkar því og segir að honum finnist
það alls ekki ólíklegt. Þá sérstaklega
núna þar sem við erum búin að fá
niðurstöður um að allt ætti að vera í
lagi,“ segir Dísa.

Samfélagsleg skylda
að upplýsa fólk
Á síðustu árum hefur umræðan um
brjóstapúða og fylgikvilla þeirra
aukist til muna. Aðspurð segir Dísa að
hún hefði ekki látið skipta um púða
2015 hefði umræðan verið meiri á
þeim tíma: „Þegar ég lét skipta um
púða árið 2015 þá var í raun engin
umræða um þetta. Hefði ég verið
búin að heyra af þessu á þeim tíma
finnst mér mjög ólíklegt að ég hefði
látið setja nýja. Þá hefði ég bara látið
taka hina út og sagt það gott.“ Þá segir
Dísa að sögur annarra kvenna hafa
hjálpað henni að taka þá ákvörðun
að láta fjarlægja púðana fyrir fullt og
allt. Það varð til þess að hún ákvað

Dísa ásamt fjölskyldu sinni: Reggie, Ezra, Romeo og Aria.
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að opna umræðuna á sínum eigin
Instagram-aðgangi. „Mér fannst það
vera samfélagsleg skylda að upplýsa
fólk,“ bætir hún við. Áhrifarík mynd
fylgdi með færslu hennar en vinkona
hennar, ljósmyndarinn Harpa Ósk,
tók myndina. Harpa hefur einnig
látið fjarlægja púða sem voru að valda
henni óþægindum og gat því sett sig í
spor Dísu. Myndin og skilaboðin sem
fylgdu henni hafa vakið mikla athygli
og segir Dísa viðbrögðin hafa verið
„ótrúlega góð“ og bætir við: „Það
eru rosalega margir sem eru búnir
að hringja í mig og segjast vera með
sömu einkenni en aldrei pælt í því
að þetta gætu verið púðarnir.“ Síðan
Dísa fór í aðgerðina hefur hún reglulega sett inn færslur um líðan sína á
Instagram en allar eru þær eitthvað í
þessa áttina: „Ellefu dagar liðnir frá
aðgerð og aldrei verið betri.“ Þrátt
fyrir að stutt sé síðan aðgerðin var
framkvæmd segir Dísa að hún finni
fyrir líkamlegum mun og er ánægð
með ákvörðunina. „Ég finn mun á
andardrætti, ég hef greinilega verið
að anda mjög grunnt en nú næ ég
að draga inn andann án þess að það
sé eins og eitthvað hamli það. Ég er
mun léttari á mér í kringum axla- og
bringusvæðið, svo var ég líka búin að
vera með stíflað nef í nær sex ár og
ég er ekki búin að vera með það eftir
aðgerð. Það má samt vel vera að það
sé tilviljun en mér finnst það ólíklegt. Ég er að vísu ennþá með dofa
í höndunum en það gæti tekið hátt í
sex mánuði fyrir hann að fara,“ segir
Dísa.

Það er mjög
algengt,
þegar konur skipta um
púða, að þær byrji að
finnafyrir einhverjum
svona einkennum.
Það sem gerðist sem
sagt var að púðarnir
sem voru teknir láku og
það myndast örvefur
í kringum þá ...

Gott að eiga góða að
Dísa er alltaf með nóg á sinni könnu
en í dag vinnur hún sem fasteignasali, fjarþjálfari, flugfreyja og þjálfar
af og til í hóptímum hjá Crossfit Suðurnes. Auk þess fer hún á æfingar
sex sinnum í viku. „Ég er mjög „busy“
og ég viðurkenni það alveg en ég á
mjög góðan mann og góða foreldra
sem hjálpa mér að láta þetta ganga
upp. Ég reyni að æfa alla daga nema
sunnudaga hvort sem ég er að fljúga
eða ekki, mér finnst ég bara betri ef
ég næ að æfa,“ segir hún. Dísa keppti
á Íslandsmótinu í Crossfit fyrr á
árinu og segir hún púðana hafa sett
strik í reikninginn á mótinu. „Um leið
og ég er undir miklu líkamlegu álagi
þá á ég erfitt með að framkvæma
æfingarnar. Þetta lýsir sér eins og
beinhimnubólga nema í höndunum.
Maður verður hálfaumur og getur
varla tekið í brúsann sinn og fengið
sér að drekka. Ég fann mikið fyrir
þessu á mótinu en ég klára samt
alltaf æfingarnar þó ég sé að drepast
en þá verður líka næsta æfing eða
dagurinn á eftir ekkert sérstaklega
góður,“ segir Dísa.
Það er Dísu mikilvægt að hafa
góða heilsu og segist hún hafa
komist skrefi nær því með því að
láta fjarlægja púðana. „Eftir að ég
tók púðana áttaði ég mig á því að
ef maður hefur ekki heilsu þá hefur
maður ekki neitt. Draumurinn er að
hafa góða heilsu, geta verið til staðar
fyrir börnin mín og tekið þátt í öllu
sem þau gera,“ segir Dísa að lokum.

Mannauðsstjóri
Suðurnesjabær leitar að framsýnum og drífandi aðila í stöðu mannauðsstjóra. Leitað er að einstaklingi sem býr yfir drifkrafti, samskiptafærni
og umbótasinnuðum hugsunarhætti.
Mannauðsstjóri sinnir eftirfylgni við mannauðsstefnu Suðurnesjabæjar, sér um alhliða ráðgjöf um mannauðsmál og stuðlar að velferð
starfsfólks. Mannauðsstjóri er ábyrgur fyrir launaafgreiðslu, jafnlaunakerfi, ráðningarmálum, vinnuverndarmálum og öðru sem heyrir undir
málaflokkinn. Mannauðsstjóri heyrir undir sviðsstjóra stjórnsýslusviðs. Um fullt starf er að ræða.
Helstu viðfangsefni og ábyrgð:
• Efla stjórnun mannauðsmála í sveitarfélaginu með stuðningi og
ráðgjöf um mannauðs- og launamál
• Ábyrgð á innleiðingu og eftirfylgni með mannauðsstefnu og þátttaka í
stefnumótun

Menntunar- og hæfniskröfur:
• Háskólamenntun sem nýtist í starfi er skilyrði og framhaldsmenntun
er æskileg, s.s. á sviði mannauðsstjórnunar, stjórnunar eða opinberrar
stjórnsýslu
• Reynsla af sambærilegu starfi

• Umsjón með launavinnslu, jafnlaunakerfi og jafnlaunavottun

• Þekking og reynsla af launavinnslu og jafnlaunavottun er æskileg

• Ábyrgð á ráðningarferli og nýliðaþjálfun í samstarfi við stjórnendur

• Þekking á kjarasamningum og opinberri stjórnsýslu er æskileg

• Umsjón með starfsmanna- og stjórnendahandbókum, starfslýsingum,

• Reynsla af áætlanagerð er kostur

auk fræðslu og þjálfunar starfsfólks
• Umsjón og eftirfylgni með framkvæmd vinnustaðagreininga og
starfsmannasamtala
• Umsjón með vinnuverndarmálum og framkvæmd áhættumats á
vinnustöðum í samvinnu við trúnaðarmenn
• Ábyrgð á endurskoðun og framkvæmd verkferla í mannauðsmálum í
samvinnu við framkvæmdastjórn

• Þekking og reynsla af markþjálfun og mótun liðsheildar á vinnustað er
kostur
• Leiðtogafærni, frumkvæði og geta til að vinna sjálfstætt
• Þjónustulund og framúrskarandi hæfni í mannlegum samskiptum
• Mjög góð almenn tölvukunnátta er skilyrði, þekking á H3 launakerfinu
er kostur
• Góð hæfni til að tjá sig í ræðu og riti, á íslensku og ensku

• Önnur verkefni í tengslum við mannauðsmál sveitarfélagsins
Suðurnesjabær er næstfjölmennasta sveitarfélagið á Suðurnesjum með tæplega 3900 íbúa. Mikil uppbygging og gróska er í sveitarfélaginu, m.a. með uppbyggingu
nýrra hverfa og byggingu nýs leikskóla. Í Suðurnesjabæ eru tveir grunnskólar, tvær íþróttamiðstöðvar og sundlaugar, bóka- og byggðasafn og Þekkingarsetur.
Suðurnesjabær er heilsueflandi samfélag sem býður uppá nálægð við náttúruna og einstaka strandlengju sem umvefur sveitarfélagið. Nánari upplýsingar má finna á
www.sudurnesjabaer.is.
Umsóknarfrestur er til og með 11. ágúst 2022. Umsókn óskast fyllt út á www.intellecta.is og þarf henni að fylgja ítarleg starfsferilskrá og kynningarbréf þar sem gerð
er grein fyrir ástæðu umsóknar og hæfni umsækjanda sem nýtist í starfi. Umsóknir gilda í sex mánuði frá því að umsóknarfrestur rennur út. Áhugasamir einstaklingar,
óháð kyni, eru hvattir til að sækja um. Öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun um ráðningu hefur verið tekin.
Upplýsingar veita Hafdís Ósk Pétursdóttir (hafdis@intellecta.is) og Helga Birna Jónsdóttir (helga@intellecta.is)
í síma 511 1225.
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Hjálpar bæði andlega
og líkamlega
Birnir Birnisson byrjaði að stunda
jiu-jitsu fyrir rúmum tveimur árum
eftir að bróðir hans náði að koma
honum inn í íþróttina. Hann segir
það skemmtilegasta við jiu-jitsu vera
að læra nýja hluti og að allir séu til
í að hjálpa hvor öðrum að verða
betri.
Fyrir þá sem ekki vita, hvað er jiu-jitsu?
Jiu-jitsu er bardagaíþrótt þar sem mesta
áherslan er lögð á gólfglímu. Jiu-jitsu snýst
um það að ná yfirburðastöðu gagnvart einstaklingnum sem þú ert að glíma við og fá
hann til að gefast upp með lás eða hengingu.
Af hverju ákvaðst þú að byrja í sportinu?
Ég byrjaði upphaflega út af Sigurði, bróður
mínum, en hann hafði verið að stunda jiujitsu þegar þetta byrjaði á Suðurnesjunum
fyrst fyrir svona tíu árum. Hann langaði svo
að prófa þetta aftur og dró mig með sér.
Hvað er það skemmtilegasta við jiu-jitsu?
Það skemmtilegast við jiu-jitsu er að þú ert
stanslaust að læra eitthvað nýtt og bæta
leikinn þinn. Fólkið er líka æðislegt, allir
mættir til að hjálpa hver öðrum.
Hvar æfir þú og hversu oft?
Ég æfi í Keflavík hjá Sleipni upp í bardagahöll
á Iðavöllum. Þegar ég byrjaði mætti ég fimm
til sex sinnum í viku. Það hefur minnkað að-

eins núna en ég reyni að mæta eins oft og ég
get, að minnsta kosti einu sinni í viku.
Birnir er með bláa beltið í jiu-jitsu en hann
segir það afrek hafa verið það skemmtilegasta og erfiðasta sem hann hefur gert. Hans
helsta markmið er að verða betri í dag en í
gær.
Hver er besta minningin þín tengd jiujitsu?
Það skemmtilegasta og erfiðasta sem ég hef
gert var þegar ég fékk bláa beltið. Til að fá
bláa beltið þarf maður að glíma í hálftíma
án hvíldar.
Hvað myndir þú segja við einhvern sem
langar að prófa íþróttina en þorir ekki?
Þetta er æðisleg íþrótt sem hjálpar manni
mikið andlega og líkamlega. Fólkið er æðislegt, allir vinir og taka þér með opnum
örmum.
Thelma Hrund Hermannsdóttir
thelma@vf.is

Birnir ásamt æfingafélögum sínum eftir
að hafa staðist bláa beltisprófið.
„Það skemmtilegasta og erfiðasta
sem ég hef gert var þegar ég fékk bláa
beltið. Til að fá bláa beltið þarf maður
að glíma í hálftíma án hvíldar.“

LANDSINS FYRSTI SKÓLABÍLL – ÖLL KENNSLA Á EINUM STAÐ

Skólinn var frá upphafi heimangönguskóli en allt of löng ganga var
í skólann úr sumum hverfum, t.d.
hálftími úr Vogum og klukkustund
úr Kálfatjarnarhverfi. Hann var að
hluta heimavistarskóli fyrstu árin,
því nokkur af börnunum höfðu viðlegu í risi skólans, ásamt umsjónarfólki á 50 fermetrum undir súð! Ekki
er ljóst hve lengi sú tilhögun stóð.
Einnig voru börn vistuð á nálægum
bæjum. Um árabil voru aukaskólar,
með farskólasniði, í barnmörgum
hverfum. Á fjórða áratugnum voru
lögð drög að byggingu heimavistarskóla, sem þá voru algengir um
sveitir landsins. Á þeim árum greiddi
ríkið helming af byggingarkostnaði
heimavistarskóla en aðeins þriðjung
af heimangönguskóla.
Árið 1942 tók skólanefnd Brunnastaðaskóla upp þá nýjung að leigja
bíl til að flytja daglega í Brunnastaðaskóla þau börn sem sækja
áttu Vatnsleysuskóla en hann var
um leið lagður niður. Jafnframt að
hefja undirbúning að daglegum
bílflutningi skólabarna til og frá

skólanum næsta skólaár. Stefán
Hallsson kennari (sjá mynd) bjó sig
undir að annast keyrsluna. Haustið
1943 féllust skólanefndir barnaskólanna á Vatnsleysuströnd og Ölfusi á
það, fyrir milligöngu Bjarna M. Jónssonar, námstjóra héraðsins, að gera
tilraun til að flytja börn í sérstökum
skólabílum sem hrepparnir keyptu.
Bjarni færir gild rök fyrir kostum
skólabíls í grein í 3. tbl. Menntamála
1944 (Bjarni hafði verið skólastjóri í
Grindavík 1925–1929 áður en hann
varð námstjóri.) Kannski var þetta
ekki svo frumleg hugmynd því þá
hafði mjólkurbíll gengið nær daglega
eftir endilangri Vatnsleysuströnd í
tvo áratugi.
Skólabílatilraun þessi var framkvæmd veturinn 1943 – 1944 og
gafst svo vel að næsta vetur voru
einnig skólabílar í Laugarnesi í
Reykjavík og í Njarðvíkum. Stefán
Hallsson, kennari, sá hér um aksturinn fyrstu tvo veturna.
Síðan var enginn skólabíll haustið
1945 því Stefán Hallson var hættur
og gamli bíllinn seldur um sumarið í

von um að hægt yrði að kaupa setuliðsbíl – og lokst tókst að útvega bíl.
Hreppurinn fékk aðeins þúsund
króna rekstrarstyrk fyrir árið en
ekkert vegna stofnkostnaðar. Í einni
styrkbeiðni til kennslumálaráðuneytisins segir fræðslumálastjóri:
„Þessi tiiraun með skólabílana hefur
gefist vel. Ég er viss um að í framtíðinni verða mörg skólahverfi, sem
leysa vandkvæði sín í skólabyggingarmálum og skólasókn með því
að hafa skólabíl.“ Í bréfi til fræðslumálastjórans í Reykjavík (dags. 4.
des. 1945) fór oddviti, Jón G. Benediktsson, fram á að fá endurgreiddan
hluta af þeim kostnaði sem hreppurinn hafði haft af skólabílum og
segir meðal annars: „Þar sem þetta
er nýr útgjaldaliður fyrir hreppinn
við skólahaldið, og þessi nýbreytni
við skólahaldið var gerð í samráði
við yður, að nokkru leyti í tilraunaskyni fyrir barnaskóla yfirleitt sem
líkt er ástatt með og skólann hér, þá
væntum við að hreppurinn fái ofangreindan kostnað (kr. 8.348,36) fyrir
árið 1944 endurgreiddan að verulegu leyti.“ Málaleitan þessari var
svarað með 3.000 króna framlagi
ríkissjóðs, „sem samsvarar launum
ráðskonu sem mundi hafa þurft að
hafa við skólann, ef hann hefði verið
heimavistarskóli.“
Skólaárið 1946 var Jón H. Kristjánsson settur kennari við skólann
og tók jafnframt að sér skólaaksturinn. Skólanefndin óskaði eftir
því að hann yrði skipaður kennari
eftirleiðis, þar sem skólastjóri og
skólanefnd töldu fulla þörf fyrir
tvo kennara. Nefndin fór þess á leit
að honum yrði veitt innflutningsog gjaldeyrisleyfi fyrir sex manna
amerískri fólksbifreið, sem notuð
verði til flutninga á skólabörnum
(fyrstu árin var notast við gamlar

bifreiðar, sem reyndust ófullnægjandi). Skólanefndin taldi eðlilegt
að bifreiðin væri í eign kennarans,
þar sem hann var ákveðinn í að
vera næstu ár og tilbúinn að sjá
um skólaakstur. Leyfið fékkst, Jón
keypti sér „drossíu” sem gekk undir
nafninu „Svarta María” og sá um
skólaaksturinn næstu tvö ár, fyrir
80 krónur á dag. Haustið 1952 tók
Jón að sér aksturinn að nýju (100
kr. á dag 1954, 250 kr á dag 1956). Sá
hann um aksturinn til 1960 og var
Svarta María þá gamall lögreglubíl
(sjá mynd, nemandinn er Sveinbjörn

Egilsson, f.1947, faðir Hilmars, núverandi skólastjóra).
Árið 1960 keypti hreppurinn ársgamalt Volkswagen rúgbrauð (sjá
mynd) og skiptu Pétur Jónsson,
oddviti, og Gunnlaugur Jónsson,
skólastjóri, með sér akstrinum,
síðan næstu ár Hafsteinn Snæland,
Hlöðver Kristinsson og Haukur Guðmundsson, allir búsettir á Vatnsleysuströnd. Frá 1973 sá Kópur Z.
Kjartansson um aksturinn á eigin
bíl til 1990. Þá tóku konur við akstrinum á bílum í eigu sveitarfélagsins,
fyrst Margrét Pétursdóttir í fimm
ár og síðan Hrafnhildur Bryndís
Rafnsdóttir í fimmtán ár, allt þar til
2010 er starfsmenn bæjarins tóku
við skólakstrinum, ásamt akstri
Vogastrætó,
sem flytur
fólk til móts
við strætó
á R ey k j a nesbraut
á virkum
dögum.
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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.
Heimildir: Skólar á Suðurnesjum, kaflinn Akstur skólabarna. Skólar á Suðurnesjum,
Faxi 1 tbl. 1990. Munnlegar upplýsingar m.a. frá Sesselju Guðmundsdóttur. Bjarni M.
Jónsson, námstjóri. Skólabílar, Menntamál, 17. árg. 1944. Gjörðabók skólanefndar.
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Staða ungmenna á vinnumarkaði:

Hvar ætlar unga fólkið á
Suðurnesjum að vinna í sumar?

Félagsskapurinn
og útiveran það
skemmtilegasta
við starfið

Margt í boði og
það er geggjað
Erna Dís Friðriksdóttir er tuttugu ára og vinnur sem
öryggisvörður hjá Isavia í Flugstöð Leifs Eiríkssonar.
Hún segir stöðu ungmenna á vinnumarkaði vera
góða og margt vera í boði.
Af hverju ákvaðst þú að sækja um þessa vinnu?
Ég hef nánast alltaf verið á sama staðnum yfir sumarið en vildi breyta til.
Hvað ert þú að gera í vinnunni?
Ég er í öryggisgæslu flugvallarins.
Hvað er það skemmtilegasta við vinnuna þína?
Það skemmtilegasta er félagsskapurinn og fjölbreytileikinn í starfinu.
Hvar sóttir þú um fyrir sumarið?
Ég sótti um þessa vinnu í gegnum Isavia.

„Ég held það sé mikilvægast að bjóða upp á
fjölbreytt og áhugaverð störf og sanngjörn laun,“
segir Atli Viktor Björnsson um stöðu ungmenna
á vinnumarkaði. Atli er átján ára og kemur úr
Garðinum. Hann vinnur sem flokkstjóri í vinnuskóla
Suðurnesjabæjar.
Af hverju ákvaðstu að sækja um þessa vinnu?
Ég vildi bara vera eins mikið úti og ég gat þetta sumar.
Hvað ert þú að gera í vinnunni?
Ég er að leiðbeina krökkum að vinna við að snyrta bæinn.
Hvað er það skemmtilegasta við vinnuna þína?
Mér finnst félagsskapurinn og útiveran vera það skemmtilegasta við starfið.

Var erfitt fyrir þig að finna sumarvinnu?
Ég hef alltaf verið frekar heppin þegar ég sæki um vinnu fyrir sumarið en Isavia bauð mér
starfið nánast strax og ég tók því.

Hvar sóttir þú um fyrir sumarið?
Ég sótti einungis um vinnu sem flokkstjóri í sumar.

Hvernig finnst þér staða ungs fólks á vinnumarkaðnum vera núna?
Mér finnst staða ungs fólks vera góð á vinnumarkaðnum.

Fannst þér erfitt/auðvelt að finna sumarvinnu?
Hingað til hefur það sem betur fer verið auðvelt fyrir mig, ég hef fengið þær vinnur sem ég
hef sóst eftir.

Fannst þér margt í boði fyrir fólk á þínum aldri?
Já, mér fannst margt vera í boði sem mér fannst geggjað.
Hvað mætti gera til þess að koma til móts við ungmenni á vinnumarkaði?
Mér finnst þurfa að auðvelda vinnu með íþróttum og námi.

Thelma Hrund Hermannsdóttir
thelma@vf.is

Hvernig finnst þér staða ungs fólks á vinnumarkaðnum vera núna?
Ég held að staða ungs fólks á vinnumarkaðnum sé ágæt núna eftir Covid.
Fannst þér mikið í boði fyrir fólk á þínum aldri?
Já, held að það sé slatti – og mér finnst ungt fólk vera eftirsótt á vinnumarkaði.
Hvað mætti gera til þess að koma til móts við ungmenni á vinnumarkaði?
Ég held að það sé mikilvægast að bjóða upp á fjölbreytt og áhugaverð störf og sanngjörn
laun.
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Verslunarmannahelgin 2022
Víkurfréttir fóru á stúfana og
spurðu fólk af Suðurnesjum hvað
það ætlar að gera um verslunarmannahelgina.
Bryyndís Björk Sveinbjörnsdóttir

Sandalar á Reykjanesi
Blái herinn að störfum árið 2022
Blái herinn hefur það sem af er ári
unnið eftir viljayfirlýsingu stjórnvalda og fimm annarra aðila sem
undirrituð var í september á síðasta
ári um hreinsun strandlengjunnar á
Íslandi. Verkefnið kallast Úr viðjum
plastsins og er metnaðarfullt verkefni sem stjórnvöld hafa ásett sér að
vinna eftir og setja fjármagn í næstu
þrjú til fimm árin.
Blái herinn fékk úthlutað fyrir umsókn sína árið 2021 7,5 milljónum
króna og hefur sú upphæð verið
greidd út að einum þriðja. Hún er
eyrnarmerkt verkefnum á Reykjanesi og á síðasta ári voru hreinsuð
yfir 30 svæði. Sótt var aftur um
styrk fyrir árið 2022 en ekki hefur
verið úthlutað ennþá. Það verkefni sem Blái herinn sótti stuðning
fyrir var að viðhalda þeim svæðum
sem hreinsuð voru og hreinsa
önnur á Reykjanesi í samstarfi við
Reykjanes Geopark og SSS. Einnig
var sett beiðni þess efnis að hreinsa
fjörur á suðurströndinni og skoða

svæði frá Herdísarvík og alla leið að
Markarfljótsósum, eða um 100 km.
strandlengju. Blái herinn er byrjaður
að hreinsa við Herdísarvík og við
Selvogsvita en þetta svæði liggur
þannig fyrir straumum að þarna
kemur mikið rusl á land.
Verkefnin í ár eru orðin sextán
samtals hérna á Reykjanesinu, aðallega hefur friðlandið í Ósabotnum
og nærumhverfið þar fengið góðar
hreinsanir sem og svæðið við Garðskagavitann og að Kirkjubólsgolfvellinum.
Þrír hópar hafa komið í Herdísarvíkina og aðrir þrír hópar í Selvogsvitasvæðið, rétt rúmlega 100 manns.
Þau hafa fyllt sjö sekki á rétt rúmlega 800 metra svæði, sekkirnir
verða teknir þegar verkefninu lýkur
í sumar en við verðum að út ágúst
á þessu svæði sem eru um 5 km. og
mikið rusl eftir. Sjálfboðaliðar frá
SEEDS Iceland og Blái herinn hafa
unnið saman í yfir fimmtán ár og

stjórna þessu
saman þarna á
suðurströndinni.
Það sem af
er ári eru 280
manns búin
að koma í verkefnin okkar, hreinsuð
hafa verið 6.010 kg. og heildarfjöldi
verkefna eru samtals nítján. Hóparnir eru bæði erlendir sem og fyrirtækjahópar.
Einnig er Blái herinn að vinna
með háskólasamfélaginu um að
flokka og gera ítarlega greiningu á
því fjörugóssi sem hreinsað var á
árinu 2021 á Reykjanesinu. Heill 40
feta gámur stútfullur af fjörugóssi
bíður eftir greiningu. Búið er að
setja upp flokkunarkerfi sem unnið
verður eftir. Búið er að greina alveg
eina fjöru sem heitir Krossavík og er
á Reykjanesi nálægt Reykjanesvita.
Hún er 500 metra löng og m.a. voru
þarna 115 umbúðir af drykkjarvörum
og voru 80% frá erlendum drykkjarframleiðendum sem segir okkur
hvað rekur mikið hingað erlendis
frá. Vonast er til að hægt verði að
gera sambærilega greiningu í öðrum
landshluta til samanburðar.
Svo eru það allir sandalarnir sem
koma með golfstraumnum hingað
en það er nánast hægt að stóla á
það að þeir finnist í hverri fjöru sem
hreinsuð er á Reykjanesinu.
Með vinsemd og virðingu,
Tómas J. Knútsson.

YFIRFULLAR RUSLATUNNUR TAKA Á MÓTI FERÐAMÖNNUM
„Þetta er metnaðarleysi að hafa þetta ekki í lagi,“ segir
Tómas J. Knútsson, stofnandi Bláa hersins, í færslu sinni
á Facebook um sorpumhirðu í kringum Keflavíkurflugvöll. Tómas lét myndir af troðfullum ruslatunnum við
bygginguna fylgja með færslunni. Í samræðum við blaðamann víkurfrétta segir Tómas það vera dapurt að Ísland
sé auglýst sem hreint land en rusl og óhreinindi séu það
fyrsta sem tekur á móti ferðamönnum sem koma til
landsins. „Hvaða ímynd fær fólk af landinu þegar það
sér tunnurnar yfirfullar, girðingarnar stráðar rusli og rusl
með fram Reykjanesbrautinni?“
Tómas er umhverfissinni en hann hefur meðal annars
fengið fálkaorðu fyrir störf hans í umhverfismálum og
umhverfisvernd. Aðspurður hvers vegna hann hafi
ákveðið að setja umrædda færslu á Facebook segir hann:
„Ég var svolítið pirraður í gær, þetta virðist vera algjört
metnaðarleysi. Ég kem aldrei þarna [á Keflavíkurflugvöll] öðruvísi en að tunnurnar séu fullar“ og bætir við:
„Ég held það séu komin átján ár frá því að Blái herinn
byrjaði að taka rusl í kringum flugstöðina ásamt Isavia
og fleirum. Það er ekkert eðlilegt að það séu á milli eitt
og þrjú tonn fengin í kringum Flugstöð Leifs Eiríkssonar
hvert einasta ár. Þetta er kallað metnaðarleysi.“
Fjöldi fólks hefur skrifað ummæli og deilt færslunni
og virðast flestir vera sammála Tómasi. Undir færslunni
má finna ummæli eins og þessi: „[Ég] fór um flugstöðina í
gær og hún var drulluskítug“ og „það virðist sem einhver
sé ekki að sinna vinnunni sinni.“

H
Hvað
ætlar þú að gera um verslunarmannahelgina?
h
Ég ætla að henda mér á Þjóðhátíð í Eyjum með
É
vinkonum mínum.
v
Hvað finnst þér mikilvægast að taka með þér inn
H
íh
helgina?
Góða skapið og hlý föt.
Hver er besta minningin þín frá verslunarmannahelgi?
Besta minningin er líklegast frá Þjóðhátíð 2019 áður en Covid kom.
Það var svo sturluð helgi, allir að njóta og geggjað veður!

Brynjar Freyr Garðarsson
Hvað ætlar þú að gera um verslunarmannahelgina?
Ég er að fara til Grænlands í göngu.
Hvað finnst þér mikilvægast að taka með þér
inn í helgina?
Listinn er langur í þetta skipti þar sem maður þarff
að hugsa alla ferðina til enda, undirbúa nánast allan
mat og svona. Þannig mikilvægast er að muna eftir fferðað
töskunni með öllum helstu nauðsynjum.
Hver er besta minningin þín frá verslunarmannahelgi?
Ég hef til þessa eytt flestum verslunarmannahelgum í bústað sem afi
minn átti – bestu minningarnar eru örugglega þaðan.

Særún Rósa Ástþórsdóttir
H
Hvað ætlar þú að gera um verslunarmannah
helgina?
Þ
Þetta árið er Verslunarmannahelgin enn óskrifað
b
blað. Mögulega verður sumarbústaðurinn heimssóttur en mér finnst oft best að vera heima þessa
heelgi þar sem eru engar biðraðir í sundlaugina og
marrgir farnir úr bænum. Það verður allavega einhver
góður m
matur og samvera með fjölskyldunni.
Hvað finnst þér mikilvægast að taka með þér inn í helgina?
Mér finnst mikilvægast að hafa gleði og skemmtilegheit með fjölskyldunni um verslunarmannahelgina, góðan mat, spil, tónlist og söng. Svo
líka vonina um að unglingarnir komi heilir heim af útihátíð og allt gangi
vel í þeirri gleði.
Hver er besta minningin þín frá verslunarmannahelgi?
Besta minning mín er klárlega fæðing dóttur okkar sem kom í heiminn
á sunnudagskvöldi um verslunarmannahelgi árið 2007.

Jón Benediktsson
Hvað ætlar þú að gera um verslunarmannahelgina?
Ætla að eyða minni verslunarmannahelgi í Kjósinni og fara í nýju sjóböðin hjá Skúla Mog.
Hvað finnst þér mikilvægast að taka með þér inn
í helgina?
Njóta hennar borða góðan mat og jafnvel að taka ein
ns
og einn lax í vatninu mínu.
Hver er besta minningin þín frá verslunarmannahelgi?
Besta minningin mín er þegar að við vinirnir fórum á okkar fyrstu útihátíð austur í Galtalæk þar sem Greifarnir voru á hátindi síns ferils um
1990 ógleymanlegt (upp á palli inni í tjaldi), hver man ekki.

Kolbrún Dögg Ólafsdóttir
H
Hvað ætlar þú að gera um verslunarmannah
helgina?
É
Ég ætla að skella mér til Eyja á þjóðhátíð.
H
Hvað finnst þér mikilvægast að taka með þér inn
í helgina?
A
Að sjálfsögðu góða skapið, hlý föt og er ekki möst að
veraa með góða blöndu í dalnum.
Hver eer besta minningin þín frá verslunarmannahelgi?
Ég myndi segja brekkusöngurinn á fyrstu Þjóðhátíðinni minn.
Mynd frá Tómasi J. Knútssyni

Þó virðast sumir geta horft á jákvæðu hliðina á málinu
en ein ummælin hljóða svo: „Það er hægt að líta jákvætt
á þetta líka, fólk hendir í ruslið, en að sjálfsögðu þarf að
losa líka.“ Tómas segir það vera frábært að fólk skyldi
henda rusli í tunnurnar en segir jafnframt að þá þurfi að
vera með „nógu margar tunnur eða sinna þeim nógu oft
svo þær séu ekki yfirfullar“ og kastar á sama tíma fram
spurningunni: „Því hvenær er logn á Suðurnesjum?“
Að lokum bætir hann við að það sé samvinnuverkefni
að halda landinu okkar hreinu. „Þetta er ekki í lagi en
þetta á að vera samvinnuverkefni hjá okkur að finna
réttu lausnina. Öll umræða um það hvernig við getum
bætt þetta er stefna í rétta átt.“

Theodór Már Guðmundsson
Hvað ætlar þú að gera um verslunarmannahelgina?
?
Ég er fara keppa úti í Kanada í bæ sem heitir Gimli
í fylkinu Manitoba á aflraunamótinu eða á ensku
„strongman“-mótinu Magnus Ver Classic Qualifier.
Það verður hátíð sem kallast Íslendingadagar þar
yfir helgina og er ég mjög stoltur að vera eini íslenskii
keppandinn og vona ég að geti verið landinu mínu till
sóma.
Hvað finnst þér mikilvægast að taka með þér inn í helgina?
Bæði góða skapið og keppnisskapið!
Hver er besta minningin þín frá verslunarmannahelgi?
Ætli það sé ekki frá Þjóðhátíð 2016 þegar það var æðislegt veður alla
helgina og vorum með sófa úti í garði og var ég þar að njóta mín með
æðislegum vinum. Við hlógum svo mikið að það var stutt í kviðslit
nánast alla helgina!
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M A R I O N H E R R A FA T A V E R S L U N

Ætlaði að kaupa
jólagjöf handa
manninum en
greip í tómt
„Við erum bara ótrúlega þakklát fyrir móttökurnar og vonum að við
getum veitt þá þjónustu sem þurfti,“ segir María Ósk Guðmundsdóttir,
eigandi Marion Herrafataverslunar. Hún og maki hennar, Helgi Grétar
Gunnarsson, opnuðu verslunina í Hólmgarði þann 7. júní síðastliðinn en
hugmyndin að versluninni kviknaði þegar María ætlaði að kaupa jólagjöf
handa Helga en hafði ekki tíma til að fara til Reykjavíkur.
„Hugmyndin kom upp fyrir svona einu
og hálfu ári síðan. Við vorum þá að
velta því fyrir okkur hvers vegna það
væri ekki herrafataverslun í Reykjanesbæ. Ég var einmitt að leita að jólagjöf fyrir makann minn og nennti ekki
að fara til Reykjavíkur. Þá spratt upp
hugmyndin að opna herrafataverslun.
Ég var að klára fæðingarorlof fyrir
stuttu og við vorum að hugsa hvað ég
ætti að fara að gera í haust og ákváðum
að slá til og bjóða upp á þessa þjónustu, því það vantaði hana,“ segir
María. Þau María og Helgi segja bæjarbúa vera ánægða með þessa nýjung
og að þau reyni að hlusta á eftirspurn
viðskiptavinanna. „Við erum að reyna
að vera vakandi fyrir því hvað er í
tísku og hvað þarf hérna og tökum við
ábendingum frá fólki. Við höfum tekið

inn vörur sem fólk hefur bent okkur á.
Fyrsta pöntunin okkar var frekar erfið
þar sem við vissum ekki hvað fólk vildi
en núna höfum við verið að hlusta á
fólkið og hvað markaðurinn vill,“ segir
María.
Verslunin er staðsett í Hólmgarði
í Reykjanesbæ og segir María marga
hafa furðað sig á staðsetningunni en
María er með góð svör við því. „Þetta
er huggulegt hverfi með gott aðgengi
að búðinni og nóg af bílastæðum,
það heillaði mig svolítið að það væri
komið smá líf þarna aftur,“ segir hún
og bætir við: „Ég veit líka að karlmenn
eru þannig að þeir vilja hafa hlutina
einfalda og geta gengið að þeim.“
María segir það erfitt að opna
verslun að sumri til þar sem margir
leita út úr bænum og vegna þess að

María Ósk Guðmundsdóttir og
Helgi Grétar Gunnarsson reka
Marion Herrafataverslun.

Þettaerhuggulegt
hverfimeðgott
aðgengiaðbúðinniognógaf
bílastæðum,þaðheillaðimig
svolítiðaðþaðværikomið
smálífþarnaaftur...
flestar verslanir eru að losa sig við
vörur. „Fyrsti mánuðurinn var mjög
góður, það er stöðugt búið að vera
eitthvað að gera. Það eru svo margir
í fríi núna og þetta er erfiður tími
til þess að byrja fyrirtæki þar sem
margar búðir eru að losa sig við hluti
á meðan við erum að byrja með eitthvað nýtt,“ segir hún. Í versluninni má
finna nærföt, úlpur, hversdagsleg föt,
jakkaföt og allt þess á milli en nær allar
vörurnar eru góðar og vandaðar frá
dönskum merkjum. María segir fólkið
í bænum vera ánægt með úrvalið og
að það sé vongott um að verslunin sé
komin til að vera. „Fólk er virkilega
ánægt með þetta og það segir okkur
að það voni að þetta muni ganga. Það
ríkir almenn ánægja með vörurnar og
verðið,“ segir María.
Aðspurð hvaðan nafnið á versluninni kemur segir María þetta: „Eins
og staðan er í dag þá vildum við ekki
kyngreina neitt. Þó þetta sé „Marion
Herrafataverslun“ þá þurftum við í
raun að halda herrafataverslun þarna
inni svo það myndi hringja bjöllum hjá
fólki að um herraföt væri að ræða en
Marion er kynlaust nafn. Konur geta
alveg komið og keypt sér herrafatnað,
já eða hvaða kyn sem er. Við viljum
vera svolítið nútímaleg í þessu og vera
opin fyrir allskonar,“ segir María.

Verslunarmannahelgin 2022

Víkurfréttir fóru á stúfana og spurðu fólk af Suðurnesjum hvað það ætlar að gera um verslunarmannahelgina.
g
Ólafur Bergur Ólafsson

Kamilla Rós Hjaltadóttir

Árni Freyr Ásgeirsson

Hvað ætlar þú að gera um verslunarmannahelgina?
Ég er að fara upp í bústað að
smíða og mála með kærustunni og
mömmu og pabba.
a
Hvað finnst þér mikilvægast að taka
með þér inn í helgina?
Langmikilvægast að taka með sér er eitti
hvað
h
ð
gott að borða og drekka, góða skapið og góðan félagsskap.
Hver er besta minningin þín frá verslunarmannahelgi?
Besta minningin er sennilega verslunarmannahelgin 2016
þegar við vinirnir fórum í margrómaða ferð á Þjóðhátíð í
fyrsta skiptið. Við fórum í fimm daga, gistum í húsi í 20 stiga
hita og sól allan tímann. Klárlega ein besta ferð sem við
vinirnir höfum farið saman í.

Hvað ætlar þú að gera um verslunar-mannahelgina?
Heyrðu ég ætla að skella mér á „Eina
með öllu“ á Akureyri og njóta mín í
botn.
Hvað finnst þér mikilvægast að taka
með þér inn í helgina?
Það sem mér finnst langmikilvægast að
taka með er góðan félagsskap, hlý föt, góða skapið og treo.
Hver er besta minningin þín frá verslunarmannahelgi?
Mínar allra bestu minningar frá verslunarmannahelgum eru
einmitt frá Akureyri, á heimavelli með góðum vinum og fjölskyldunni með engar áhyggjur og að njóta lífsins.

Hvað ætlar þú að gera um verslunarmannahelgina?
Ég ætla að vera í sumarfríi á Tenerife.
a
Hvað finnst þér mikilvægast að taka
með þér inn í helgina?
Góða skapið, að sjálfsögðu.
Hver er besta minningin þín frá versllunarmannahelgi?
Besta minningin mín frá verslunarmannahelgi er fyrsta
ferðin mín á Þjóðhátíð.

Sjáðu svör frá fleira Suðurnesjafólki
sem birtast á næstu dögum á

vf.is

sport

Gunnar Örn Guðmundsson er íþróttakappi á áttæðisaldri:

Mikilvægt að bjóða upp á fjölbreyttar íþróttir
„Ég elska stígvélakastið ... og mótið! Þetta er allt svo ægilega
gaman,“ segir skipasmiðurinn og íþróttakappinn Gunnar Örn Guðmundsson. Hann skráði sig í fjölda greina á Landsmóti UMFÍ 50+
sem var haldið í Borgarnesi í lok júní og átti góðu gengi að fagna í
mörgum þeirra. Gunnar tók þátt í stígvélakasti, frjálsum, skák og
fleiri greinum og ætlaði að skrá sig í körfubolta. Svo margar voru
greinarnar að hann náði aðeins hálfum leik í pútti áður en hann
þurfti að haska sér til að keppa í frjálsum.

Gunnar hefur
hlaupið og hjólað
mikið en sjaldnar
synt og hafði aðeins
lært að synda fjórum
árum áður en hann
mætti á landsmótið
á Ísafirði 2016 ...
„Púttið var samt alveg skemmtilegt.
Ég hafði bara aldrei prófað það áður,“
segir Gunnar og bætir við að hann
hefði skráð sig í fleiri greinar ef þær
hefðu verið í boði.
Það má reyndar segja að Gunnar
sé með áskrift að mótinu því hann
hefur mætt árlega frá því hann
mætti á það fyrsta á Ísafirði árið
2016. Þá var hann 71 árs.

Fjölbreytnin er mikilvæg

Störf í boði
hjá Reykjanesbæ
Starf við liðveislu
Velferðarsvið - Stuðningsfjölskyldur
Velferðarsvið - Tilsjónaraðilar í barnavernd
Fræðslusvið - Forskóla – og tónfræðakennari
hjá Tónlistarskóla Reykjanesbæjar
Viltu starfa hjá Reykjanesbæ? Almenn umsókn
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

Íþróttaferill Gunnars er langur
og fjölbreyttur. Hann var mikið á
hreyfingu á sínum yngri árum, hóf
ferilinn í körfubolta með Njarðvík og

varð Íslandsmeistari í júdó um þrítugt. Hann varð margfaldur Íslandsmeistari í „old boys“-flokki í körfu.
Nú var Gunnar merktur Þrótti
Vogum í bak og fyrir.
Gunnar, sem er 77 ára, segir það
með skemmtilegri mótum að mæta
á Landsmót UMFÍ 50+ því þar hitti
hann menn sem hann hafi keppt við
í körfubolta áður fyrr og hef ekki séð
í 40 ár.
Gunnar hefur stundað allskonar
íþróttir og auk þess tekið þátt í ýmsu
sem telja má sem áhættuíþróttir,
m.a. hefur hann skellt sér í sviffallhlífarstökki fram af 1.000 metra

hárri klettabrún í Slóveníu. Gunnar
hefur hlaupið og hjólað mikið en
sjaldnar synt og hafði aðeins lært
að synda fjórum árum áður en hann
mætti á landsmótið á Ísafirði 2016.
Þar keppti hann í fjórum greinum,
þar á meðal í þríþraut og lenti í öðru
sæti í 100 metra skriðsundi í aldursflokki 70–74 ára.
Gunnar leggur áherslu á að þótt
markmiðið sé alltaf að reyna að
vinna í keppnum þá verði gleðin yfir
því að taka þátt að vera í forgangi og
mikilvægt að prófa margar greinar.
„Það skiptir öllu máli,“ segir hann.
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Næststerkasti nýliðinn
Suðurnesjamaðurinn Arngrímur
Arngrímsson landaði 2. sæti í
-105 kg. flokki á aflraunamótinu
Sterkasti nýliðinn sem fór fram um
helgina. Keppt var í hinum ýmsu
alfraunum og ströng skilyrði voru
fyrir því hverjir máttu taka þátt en
keppendur máttu sem dæmi ekki
hafa lent í fyrstu fimm sætunum á
stórum mótum á Íslandi.
Eftir að bróðir Arngríms ákvað að
taka þátt ákvað hann að slást með í
för og hann sér ekki eftir því. „Mér
gekk mun betur en ég var að búast
við og kom sjálfum mér verulega á

óvart,“ segir hann. Arngrímur hefur
æft Crossfit og ólympískar lyftingar
í nokkur ár og segir hann það hafa
hjálpað hvað varðar tækni og styrk.
„Undirbúningurinn fyrir mótið var
voða lítill, ég fór tvisvar sinnum
upp í Thors Power sem er líkamsrækt með öllum tækjunum í þetta
sport og þar prófaði ég poka kastið
og loggið. Síðan lét ég bara vaða
í keppnina, það hjálpaði rosalega
mikið að vera búinn að æfa Crossfit
og ólympískar lyftingar fyrir þetta,“
segir hann.

Myndir: Ásrún Ösp Vilmundardóttir

Arngrímur hefur tvisvar sinnum
tekið þátt í litlum aflraunamótum á
Hvammstanga og sigraði þau bæði.
„Þau mót eru ekki viðurkennd
stórmót heldur bara bæjarhátíðarmót um það hver er sterkastur,“
segir Arngrímur. Aðspurður hvort
hann stefni á að taka þátt í fleiri
mótum segir hann: „Ég mun klárlega gera það, þar sem þetta mót
kveikti áhuga minn mjög mikið. Ég
stefni á að keppa í sterkasti maður
Suðurnesja sem er haldið á Ljósanótt næst.“

GS sigraði Íslandsmót golfklúbba í 2. deild kvenna
Alls tóku níu klúbbar þátt og var
leikinn höggleikur á fyrstu tveimur
keppnisdögunum og eftir það tók við
riðlakeppni þar sem leikin var holukeppni. Þar af einn fjórmenningsleikur og tveir tvímenningsleikir í
hverri umferð. GS og GOS léku til
úrslita og hafði GS betur 2-1.
Sveit Golfklúbbs Grindavíkur,
skipuð þeim Svanhvíti Helgu
Hammer, Gerðu Kristínu Hammer,
Þuríði Halldórsdóttur, Svövu Agnarsdóttur og Hildi Guðmundsdóttur,
endaði í sjötta sæti.

GS áfram í efstu deild karla

Lið Golfklúbbs Suðurnesja sigraði
Íslandsmót golfklúbba 2022 í
2. deild kvenna. Mótið fór fram
dagana 22.-24. júlí og var leikið á
Svarfhólsvelli hjá Golfklúbbi Selfoss. Í liði Golfklúbbs Suðurnesja
voru þær Andrea Ásgrímsdóttir,
Auður Ásgrímsdóttir, Laufey Jóna
Jónsdóttir, Fjóla Margrét Viðarsdóttir og Sigurrós Guðrúnardóttir.

Karlasveit GS keppti í 1. deild en
mótið fór fram hjá Golfklúbbi Mosfellsbæjar og á Korpunni. Sveit GS,
sem var í erfiðum riðli með sveitum
GKG, GM og GOS, endaði í sjötta
sæti og tryggði sér þar með sæti í
deildinni að ári.
Lið GS skipuðu þeir Guðmundur
Rúnar Hallgrímsson, Stefán Guðjónsson, Rúnar Óli Einarsson, Sigurpáll Sveinsson, Pétur Þór Jaidee, Logi
Sigurðsson, Björgvin Sigmundsson
og Róbert Smári Jónsson. Liðsstjóri
var Örn Ævar Hjartarson.

Óskar og Garðar á fleygiferð.
Mynd af Facebook-síðunni Rellýáhugamenn

Garðar og Óskar sigurvegarar í Ljómarallý 2022
Garðar Gunnarsson og Óskar Sólmundarson stóðu upp sem sigurvegarar í AB flokki í Ljómarallý sem var haldið um helgina í Skagafirði.
Þetta er annað árið í röð sem Garðar vinnur þennan flokk en í fyrra var
Emelía Rut Hólmarsdóttir aðstoðarökumaður hjá honum.
Þeir félagar kepptu á
Subaru-bifreið Garðars
og var Óskar undir stýri
en Garðar honum til aðstoðar. Auk þess að vinna
sinn flokk voru þeir valdir
menn mótsins og settu Íslandsmet í Vesturdal.

FIMMTUDAGURINN 28. JÚLÍ KL. 19:30

LOGI GUNNARSSON
KÖRFUKNATTLEIKSMAÐUR

FIMMTUDAGURINN 4. ÁGÚST KL. 19:30

HALLA OG HRANNAR

Í KAUPMANNAHÖFN

FIMMTUDAGURINN 11. ÁGÚST KL. 19:30

HELGI OG GRÉTAR

Í RAFHOLTI
Óskar klár í slaginn.

„París er alltaf góð hugmynd“
... nema ef þú kaupir uppfærslu í símanum
LOKAORÐ

Á þessu tæpa ári sem liðið er síðan
við fjölskyldan fluttum til Parísar
hefur verið talsverður gestagangur
hjá okkur. Það fylgir því einfaldlega þegar maður býr í útlöndum
– kannski sérstaklega þegar maður
býr í París og þegar allir sem maður
þekkir eru að kafna úr innilokunarkennd eftir Covid. Það eru alls ekki
bara Íslendingar sem eru á ferðinni
og er t.d. nánasti vinahópurinn frá
námsárunum í Georgetown nær allur
búinn að koma við síðan við fluttum
Við erum auðvitað sjúklega
skemmtileg sem skýrir að sjálfsögðu þessar gestakomur. En París
er reyndar líka pínu eftirsóknarverður áfangastaður. Já, París er einfaldlega dásamleg og eins og Audrey
Hepburn sagði í kvikmyndinni Sabrina: „París er alltaf góð hugmynd“
(Paris is always a good idea). Þess
vegna hefur verið stöðug traffík hjá
okkur, bæði frá þeim sem rétt kíkja
við og stoppa stutt í mat og drykk
á svölunum, sem og frá nánum
vinum og ættingjum sem gista hjá
okkur með tilheyrandi gæðatíma

RAGNHEIÐAR ELÍNAR
og skemmtilegheitum. Þeir sem
eru að koma í fyrsta sinn til Parísar
taka auðvitað snúninginn á helstu
ferðamannastöðunum, en það er líka
ótrúlega gaman að fá gesti sem hafa
séð þetta allt saman og vilja bara
upplifa lífið okkar hér, hverfið okkar
og nærumhverfið. Fara með okkur
Lubba í göngu í skóginum og borða
með okkur á litlu hverfisstöðunum
þar sem allir eru farnir að þekkja
okkur og tryggir alltaf góða þjónustu
og dásamlegt viðmót. Svo er heimavöllur PSG og Roland-Garros tennis-

höllin reyndar líka í hverfinu, sem og
Hippodrome Longchamp völlurinn
þar sem við sáum Rolling Stones fara
á kostum um síðustu helgi ásamt 50
þúsund öðrum gestum.
París er líka aðgengileg og eðli
málsins samkvæmt koma gestir
okkar flestir flugleiðis til borgarinnar og með alls konar flugfélögum.
Lítið hefur verið um vesen eins og
maður heyrir af víða á flugvöllum í
nágrenninu og gestir okkar sloppið
nokkuð vel, sem og við hjón sem bæði
ferðumst nokkuð mikið vegna vinnu
okkar. Nóg framboð er af flugi og
verðin bara nokkuð góð hjá flestum
flugfélögum, jafnvel þegar maður
pantar með stuttum fyrirvara.
Ég vil hins vegar vara við einu
sem gestir okkar hafa ítrekað verið
að lenda í, það oft að mér þykir
orðið nóg um. Þannig er að eitt
ákveðið flugfélag, sem mér þykir
annars vænt um og vann hjá í fjölmörg sumur, býður farþegum sínum
það gylliboð að bjóða í uppfærslu á
viðskiptafarrými þegar ferðin fer að
nálgast. Framsetningin er þannig,

þegar þetta er gert í símanum, að
þegar viðkomandi sem hefur t.d.
borgað 30 þúsund fyrir miðann aðra
leiðina, lætur freistast og býður samt
varfærnislega, segjum t.d. 5.000 kall
fyrir uppfærsluna, má hann algjörlega skilja það sem svo að þá hækki
miðinn í 35 þúsund krónur ef hann
verður svo heppinn að tilboðinu
verði tekið. En nei, það er aldeilis
ekki þannig. Við reikninginn bætist
upprunalegi miðinn plús 5 þúsund
kallinn og sætið á viðskiptafarrýminu þá komið í þetta líka tombóluverð: 65 þúsund krónur, önnur
leiðin!! Og ef fólk er svo óheppið
að hafa boðið í báðar leiðir þá fer
heildarverðið auðvitað upp sem því
nemur. Vinir okkar eru ítrekað að
lenda í þessu þannig að það er greinilega eitthvað sem betur má fara hjá
þessu annars ágæta flugfélagi.
Þetta eru einfaldlega villandi viðskiptahættir sem þarf að laga. Passið
ykkur á þessu kæru lesendur því
annars er París alltaf góð hugmynd
... nema þegar þú kaupir uppfærslu
í símanum.

Mundi
Er þetta eitthvað
„hatt-trick“
hjá flugfélaginu?
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STÖÐUG FRÉTTAVAKT Á VF.IS

Skrautlegir hattar
á árlegu púttmóti
Góð þátttaka var á árlegu hattapúttmóti sem haldið var níunda árið í röð
á púttvellinum Mánaflöt þann 19. júlí. Þau Eydís Eyjólfsdóttir og Hafsteinn Guðnason standa að mótinu en um er að ræða púttmót þar sem
þátttakendur spila hring á vellinum og skarta litríkum og skrautlegum
höfuðfötum og frjálsum upphæðum er safnað til styrktar Íþróttafélaginu
Nesi. Eftir að hafa spilað hring saman á vellinum gæddu þátttakendur sér
á kaffi, vöfflum og kökum og voru veitt verðlaun fyrir flottasta höfuðfatið.
Þátttakendur kusu um það hver bar flottasta hattinn og voru þau Jónas
Franzson og Gunnþórunn Gunnarsdóttir kosin hattakóngur og hattadrottning þetta árið. Eydís, sem er oftast kölluð Dísa, segir mótið alltaf
vera jafn skemmtilegt. „Þetta er dásamlegt fyrir fólk til þess að hafa eitthvað að gera og hreyfa sig í góðum félagsskap,“ segir hún.

Þátttaka í hattamótinu var að venju góð.
Ljósmynd: Björg Hafsteinsdóttir

Hattakóngur og hattadrottning 2022 milli aðstandenda mótsins.
Ljósmynd: Björg Hafsteinsdóttir
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Svipmyndir frá hattamótinu. VF-myndir: Thelma Hrund Hermannsdóttir

