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„Við erum mjög stolt af þessu verk-
efni og núna erum við að byrja próf-
anir á helstu hlutum í verkefninu
og reiknummeð að setja virkjunina
í gang undir lok ársins og ná fullri
framleiðslu á fyrsta ársfjórðungi á
næsta ári,“ segir Tómas Sigurðsson,
forstjóri HS Orku en framkvæmdir

við stækkun Reykjanesvirkjunar
eru á lokastigi.
Kostnaður við stækkun Reykja-

nesvirkjun eru rúmir 10 milljarðar
króna en þrjátíu ný megavött verða
til við hana. Starfsmenn hafa verið
vel á annað hundrað í tvö ár. Fram-
undan eru „uppfærsla“ og breytingar

á nærri fimmtíu ára gömlu orkuveri
HS Orku í Svartsengi í Grindavík.
Við það verða til 25 ný megavött.
Þetta og fleira kemur fram í viðtali
við forstjórann sem var líka spurður
hvernig HS Orka hefur brugðist
við eldgosum við Grindavík.
Sjá nánar í miðopnu VF í dag.

Tíu milljarða stækkun Reykja-
nesvirkjunar á lokastigi

Á ferð með Ása um kjördæmið
Ásmundur Friðriksson alþingismaður er duglegur að ferðast um Suðurkjördæmi. Hann ekur þúsundir kílómetra á hverju ári um víðfemt kjördæmið og hefur verið harðlega
gagnrýndur fyrir þessi ferðalög sín. Ásmundur er duglegur að greina frá ferðalögum sínum á fésbókinni og birtir þar myndir af fólkinu og viðkomustöðum sínum. Í Suður-
nesjamagasíni í þessari og næstu viku birtum við innslög úr ferðalagi Ásmundar um kjördæmið en okkar maður fór í bíltúr með Ása austur í sveitir. Rætt er við Ásmund á
léttum og einnig alvarlegum nótum. Hann svarar gagnrýni og segir frá sinni sýn á ýmis mál. Suðurnesjamagasín er á Hringbraut og vf.is á fimmtudögum kl. 19:30.

Dansmeyjar
frá Suður-

nesjum í nýrri
bíómynd

Sjá viðtal á síðu 7

Félgasskapur
skiptir miklu máli

Guðrún Eyjólfsdóttir,
formaður Félags eldri
borgara á Suðurnesjum
í viðtali á síðu 6

29. september
–2. október

Kian Williams er 22 ára og uppalinn hjá
enska knattspyrnuliðinu Leicester City
en leikur nú með Keflavík í Bestu deild
karla á Íslandi.

Viðtal við Kian er á sportsíðum blaðsins.

Svekkjandi að endaSvekkjandi að enda
ekki í efri hlutanumekki í efri hlutanum
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Sjö ehf. hefur óskað heimildar fyrir
uppbyggingu á lóðinni Suðurbraut
758 á Ásbrú í Reykjanesbæ, sbr.
uppdrætti JeES arkitekta. Bygg-
ingarreitum þriggja húsa verði
bætt við á lóðina, viðbótarhæð
heimiluð á núverandi byggingu og
nýtingarhlutfall hækkað úr 0,3 í
0,63. Heimilt verði að byggja allt

að þriggja hæða nýbyggingar og
bæta við viðbótar hæð á núverandi
byggingu. Núverandi bygging var
eitt af mötuneytum Varnarliðsins
á sínum tíma.
Á fundi umhverfis- og skipulags-

ráðs Reykjanesbæjar var samþykkt
að senda erindið í grenndarkynn-
ingu.

Svona eru hugmyndir um uppbyggingu á lóðinni Suðurbraut 758 á Ásbrú.

Sótt um leyfi fyrir nýjum
íbúðabyggingum á Ásbrú

Samið um raf-
hleðslustöðvar við
Orku náttúrunnar

Niðurstaða útboðs
fyr i r rafh leðslu-
stöðvar í Reykja-
nesbæ liggur fyrir. Út-
boðið var auglýst inn-
anlands og á evrópska
efnahagssvæðinu 4.
ágúst og tilboð voru opnuð þann
12. september. Þrjú tilboð voru
lögð fram á tilboðstíma í alla hluta
útboðsins. Óskað hefur verið eftir
heimild bæjarráðs Reykjanesbæjar
til að ganga til samninga við hag-
stæðasta tilboðsgjafa, Orku nátt-
úrunnar. Ísorka og HS Orka skiluðu
einnig inn tilboði.
Þeir staðir sem koma til greina

fyrir rafhleðslustöðvar eru Heiðar-
skóli, ráðhús Reykjanesbæjar, Sund-
miðstöð Reykjanesbæjar, Hljóma-
höll, Akurskóli, Stapaskóli, Keilir,
Duushús, Gamlabúð, Hæfingar-
stöðin á Ásbrú, bílastæði bak við
Bústoð, íþróttamiðstöð Njarðvíkur,
Reykjaneshöllin og Háaleitisskóli.
Einnig Keflavíkurkirkja, Kirkjuvogs-
kirkja í Höfnum, áningarstaður á
Fitjum, skrúðgarðurinn í Keflavík
og Bakkalág í Keflavík.

Framkvæmdasýslan Ríkiseignir leitar nú að leiguhús-
næði fyrir geðheilsuteymi Heilbrigðisstofnunar Suður-
nesja í Reykjanesbæ.
Í auglýsingu sem hefur birst í dagblöðum og má sjá í

Víkurfréttum í vikunni kemur fram að staðsetning hús-
næðisins er mikilvæg en leitað er að 460 fermetra hús-

næði. Ætlast er til að það sé miðlægt í þjónustusvæði og í
nálægð við helstu stofnbrautir og almenningssamgöngur.
Áhugasamir húseigendur hafa til 27. október til að

senda inn tilboð í húsnæði fyrir geðheilsuteymi HSS í
Reykjanesbæ.

Auglýst eftir húsnæði fyrir geð-
heilsuteymi í Reykjanesbæ

Drög að samstarfssamningi við
Steinþór Jónsson um endurbætur
á húsinu og nærumhverfi Vatns-
nesvegar 8 í Reykjanesbæ voru
lögð fyrir bæjarráð Reykjanesbæjar

þann 15. september síðastliðinn.
Jafnframt voru á sama fundi lögð
fram drög að kaupsamningi sem
gera ráð fyrir sölu á 49% hluta
hússins.

Bæjarráð samþykkti framlögð
samningsdrög á fundinum og fól
bæjarstjóra að undirrita viðeigandi
samninga og skjöl.

Samið við Steinþór um endurbætur á Vatnsnesi

Vatnsnesvegur 8 í Keflavík. Steinþór Jónsson hefur samið við Reykjanesbæ um
endurbætur á húsinu og nærumhverfi þess. VF-mynd: Hilmar Bragi

BLUE Eignir ehf. hafa óskað heimildar til að bæta einni hæð ofan á
Hafnargötu 55. Húsið er í dag á tveimur hæðum með léttu þaki. Með
breytingu verður heimilt að byggja þriðju hæðina allt að 3,3 m frá
núverandi þakkanti. Húsið stækkar um 560 fermetra sbr. uppdrætti
JeES arkitekta ehf.
Á fundi umhverfis- og skipulagsráðs Reykjanesbæjar þann 16. júní 2022

var samþykkt að grenndarkynna erindið. Grenndarkynningu er lokið
og athugasemdir bárust. Megininntak athugasemda er skerðing útsýnis
íbúa efstu hæða við Hafnargötu og skuggavarp á lóðir við Austurgötu.
Erindinu hefur því verið frestað.

Svona kemur Hafnargata 55 með að verða eftir breytingar, verði þær samþykktar.

Afgreiðslu á erindi um stækkun
Hafnargötu 55 frestað

Menningar- og atvinnuráð Reykja-
nesbæjar telur mikilvægt að
fjármagn sé tryggt í starfsemi
Byggðasafnsins þannig hægt sé
að viðhalda grunnstarfsemi þess

og haldið áfram því mikilvægu
starfi að skrásetja sögu svæðisins
og miðla. Ráðið telur mikilvægt
að gerð verði úttekt á framlögum
Reykjanesbæjar til menningarmála.

Mikilvægt að fjármagn sé tryggt
í starfsemi Byggðasafnsins

Óskað hefur verið heimildar
skipulagsyfirvalda til að reka
rakarastofu í bílskúrnum við
Krossholt 5 í Keflavík. Áætlað
er að taka aðeins um tvo til þrjá
viðskiptavini á dag fjóra daga
vikunnar, samkvæmt erindi til
Reykjanesbæjar.
Í greinargerð aðalskipulags

kemur fram: „Samkvæmt skipu-
lagsreglugerð er íbúðarbyggð
(ÍB) svæði fyrir íbúðarhúsnæði
og nærþjónustu sem því tengist,
auk minniháttar atvinnustarfsemi

sem samrýmist búsetu eftir því
sem nánar er kveðið á um í stefnu
skipulagsins.“ Almennt hefur þetta
ákvæði verið túlkað sem svo að
mörk atvinnustarfsemi liggi við
það að umfang starfseminnar sé
svo takmörkuð að hún sé undan-
þegin virðisaukaskatti skv. lögum
um virðisaukaskatt sbr. heimagist-
ingu. Erindið lýsir umfangi sem
fellur innan þeirra marka og gerir
umhverfis- og skipulagsráð því
ekki athugasemd við starfsemina.

Rakarastofa opnar í Krossholti

vf is
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Uppbyggingarsjóður
SuðurnesjaAuglýsir eftir

umsóknum um styrki
fyrir árið 2023

Uppbyggingarsjóður Suðurnesja er hluti af Sóknaráætlun Suðurnesja
og er í umsjón Sambands sveitarfélaga á Suðurnesjum.
Markmið Uppbyggingarsjóðs er að styðja við verkefni sem efla fjölbreytileika
atvinnulífs á Suðurnesjum, menningarstarfsemi og atvinnuskapandi
verkefni á svæðinu.

➡Opnað verður fyrir umsóknir mánudaginn 3. október 2022.
➡ Umsóknir skulu berast fyrir 10. nóvember 2022.

Sótt er um rafrænt á vefsíðu Sambands sveitarfélaga á Suðurnesjum sss.is
Á sömu vefsíðu er hægt að skoða reglur sjóðsins og leiðbeinandi
myndband um gerð umsókna. Umsækjendur eru hvattir til að
kynna sér leiðbeiningarnar og vanda umsóknir sínar í hvívetna.

Umsækjendur sem sækja umfyrir hönd lögaðila skulu sækja um
með rafrænum skilríkjumeða Íslykli á kennitölu lögaðilans.

Einnig má hafa samband við Loga Gunnarsson,
verkefnastjóra á netfangið logi@sss.is eða í síma 868 9080.
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Tímamót voru í starfsemi leik-
skólans Holts mánudaginn 12.
september en þá voru deildirnar
Mói og Þúfa teknar í notkun og er
leikskólinn nú formlega orðinn sex
deilda skóli.

Nýju deildirnar eru hinar glæsi-
legustu og ríkir ánægja með hvernig
til tókst. Þá segir María Petrína
Berg, leikskólastjóri Holts, að það
sé óhætt að segja að stjórnendur,
kennarar og starfsfólk leikskólans sé
ánægt með stækkunina og að geta
tekið á móti þeim fjölda barna sem
nú búa í Reykjanesbæ. „Fyrir hönd
leikskólans Holts þá langar mig að
þakka öllum þeim sem komu að
stækkuninni, með einum eða öðrum
hætti, fyrir samvinnuna og fagleg
og fyrirmyndar vinnubrögð,“ bætir
María við.

Tímamót í starfsemi leikskólans Holts

Guðný B. Guðmundsdóttir, formaður fræðsluráð, Helgi Árnason, fræðslustjóri, María
Petrína Berg, leikskólastjóri, Ingibjörg Bryndís Hilmarsdóttir, leikskólafulltrúi,

og Elína B. Einarsdóttir, aðstoðarleikskólastjóri, við opnun Móa og Þúfu.

„Við erum að bólusetja örvunarskammt fyrir Covid-19, fjórða sprauta, og svo er líka inflúensubólu-
setning í gangi – við bjóðum upp á að fá aðra eða báðar í einu,“ segja þær Andrea Klara Hauksdóttir,
yfirhjúkrunarfræðingur á Heilbrigðisstofnun Suðurnesja (HSS), og Sveinbjörg S. Ólafsdóttir, teymis-
stjóri hjúkrunarmóttöku HSS, þegar Víkurfréttir litu inn í Stapa þar sem verið var að bjóða forgangs-
hópum og sextíu ára og eldri upp á bólusetningar.

„Á miðvikudaginn í næstu viku
verðum við aftur hér í Stapa og þá
geta allir hópar komið og þegið sömu
bólusetningar. Það er líka verið að
bólusetja forgangshópa í Víðihlíð í
Grindavík í dag og þar verðum við
aftur á ferðinni á þriðjudaginn í
næstu viku fyrir alla hópa.“
Þær stöllur segja að fólk sé já-

kvætt að þiggja bólusetningu og
að talsverður erill hafi verið um
morguninn. „Við viljum hvetja alla
sem hafa tök á því að koma hingað í
Stapa til að þiggja bólusetningu því
aðstaðan til að taka á móti fólki er
svo miklu betri hér en upp á HSS,
bæði eru framkvæmdir í gangi þar
en hér er líka betra aðgengi og næg
bílastæði. Svo léttir það mikið álagið
á starfsfólki HSS þegar við getum
tekið þetta í svona áhlaupi í stað
þess að dreifa álaginu yfir lengri tíma
og láta það bitna á annarri starfsemi
sjúkrahússins.“
Sveinbjörg segir að auk þess að

bólusetja þá er verið að taka í notkun
nýtt kerfi sem heldur utan um skrán-
ingar á bólusetningum. „Nú er búið
að bæta við inflúensusprautunni við
í skráningu þannig að þetta er miklu
einfaldara og fljótvirkara fyrir okkur.
Það er bara frábært og kerfið virkar
ótrúlega vel.“

Covid er ekki búið

„Covid er ekki búið og við erum
ennþá að taka við fólki í sýnatökur
tvisvar sinnum í viku niður á HSS,“
segir Andrea Klara. „Fólk er ekkert
endilega að koma í sýnatökur, það
greinir sig mikið bara sjálft og heldur
sig heima í einangrun. Þannig að það
er ekki hægt að segja nákvæmlega
hversu mikið Covid er í gangi en
það er ennþá í gangi – og í raun vel
í gangi.“

„Manni finnst vera að aukast að
fólk sem var ekki búið að fá Covid
hafi verið að veikjast undanfarið. Þá
er það jafnvel fólk sem hélt að það
væri búið að fá Covid, eru kannski
þau einu í fjölskyldunni sem hafa
ekki smitast,“ bætir Sveinbjörg við.

Er þetta fólk þá kannski óbólusett?
„Nei, það er lítið um það. Yfirleitt

er þetta fólk sem er búið bólusetja
en það er sjaldnast að veikjast mikið,
fær frekar svona flensueinkenni,“
svarar Andrea. „Svo er líka þessi
hefðbundna haustflensa að ganga og
stundum heldur fólk að það sé bara
með flensu en er með Covid – og svo
öfugt. Þetta eru svolítið svipuð ein-
kenni allt saman.“

Það að fólk sé ekki að veikjast al-
varlega má kannski þakka bólu-
setningu?
„Já, það skiptir verulega miklu

máli,“ segja þær samtímis. „Við erum
ennþá að bólusetja fólk sem var ekki
bólusett, svo eru það þeir sem fengu
Covid í fyrstu bylgju faraldursins og
héldu kannski að þeir þyrftu ekki
að láta bólusetja sig, þeir hafa verið
að fá grunnbólusetningu núna. Við
erum hins vegar bara að bjóða örv-
unarbólusetningu og inflúensubólu-
setningu hér í Stapa þannig að ef
einhver skiptir um skoðun og vill fá
grunnbólusetningu þarf þá að panta

tíma fyrir hana hjá HSS. Við erum
eftir hádegi á þriðjudögum í því,“
bætir Sveinbjörg við.

Í boði að láta mæla
blóðþrýstinginn

Fréttamaður er nú leiddur inn í
salinn þar sem verið er að bólusetja
í gríð og erg. Að lokinni bólusetningu
stendur fólki til boða að láta mæla
í sér blóðþrýstinginn og það liggur
beinast við að spyrja Andreu Klöru
af hverju sé verið að blóðþrýstings-
mæla.
„Þegar við vorum að inflúensusp-

rauta á Iðavöllum í fyrra ákváðum
við að bjóða upp á blóðþrýstings-
mælingar þar og höfðum aukamann-
skap með okkur til að sinna því. Það
kom í ljós að margir voru ekkert
sérstaklega að fylgjast með þessu,
jafnvel þótt þeir væru á blóðþrýst-
ingslyfjum og voru of háir. Þannig
að við gátum pikkað þá út og gefið
þeim tíma seinna til að koma þeirra
málum í réttan farveg.“
Andrea segir að flæði sé mjög gott,

fólk skráir sig inn, fer í bólusetningu
og jafnvel í blóðþrýstingsmælingu.
„Þetta gengur hratt og vel fyrir sig
og þeir sem koma í örvunarbólu-
setningu þurfa að bíða í tíu mínútur
áður en þeir fá að fara en þeir sem
koma bara í inflúensusprautuna fara
strax heim.“

Er algengt að fólk sýni einhver við-
brögðu við bóluefninu?
„Nei, það er mjög sjaldgæft,“ segir

Andrea. „Helstu viðbrögðin sem við
sjáum er hjá ungu fólki og þá er það
ekki við bóluefninu heldur af kvíða
við að vera sprautað. Þessi hópur
hér er ýmsu vanur og sýnir engin
viðbrögð. Sama með ung börn og
grunnskólakrakka, þetta virðist vera
einhver streita og spenna hjá unga
fólkinu.“

Bólusetning í Stapa

Jóhann Páll Kristbjörnsson
johann@vf.is
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GÓÐTVENNA
SUÐURNESJAMAGASÍN OG VÍKURFRÉTTIR

RétturinnLjúffengur
heimilismatur
í hádeginu Hafnargötu 90 Keflavík. Opið alla virka daga kl. 11 – 14

Þjónustuauglýsing í Víkurfréttum og í Suðurnesjamagasíni er góð tvenna.

Auglýsingadeild VF býður nú tvennu á hagstæðu verði í blaði sem dreift er frítt um öll
Suðurnes og einnig á netinu – og í Suðurnesjamagasíni, sem er einn vinsælasti þátturinn

á sjónvarpsstöðinni Hringbraut. Þátturinn er auðvitað líka á hinum mikið
sótta Víkurfréttavef, vf.is.

Hafið samband við auglýsingadeild Víkurfrétta í síma 421 0001
eða sendið tölvupóst á andrea@vf.is eða vf@vf.is

Má bjóða þérgóða leið í auglýsingum?

Svonabirtist auglýsingin á sjónvarpsskjánum í 10 sekúndur.



Einu sinni var ...

Já, oft er gaman að hugsa til baka
þegar hafnirnar hérna á Suður-
nesjum voru fullar af lífi, og ansi
margir bátar í hverri höfn. Eins
og við höfum margoft séð þá er
allur uppsjávarfiskur horfinn úr
höfnunum hérna – og er það mjög
miður að enginn vinnsla sé hvorki
að bræða, frysta eða þá salta.
Eini uppsjávarfiskurinn, ef

þannig má orða það, sem var salt-
aður var síld. Það eru æði mörg ár
síðan að síld var landað á Suður-
nesjum en þetta var mjög algengt
á árum áður að síld var landað t.d.
í Grindavík, Keflavík, Njarðvík og
Sandgerði. Hún var unnin víða og
meðal annars hjá Brynjólfi sem var
í InnriNjarðvík.
Förum aðeins í smá ferðalag

aftur í tímann og lítum á haustið
1984. Þetta ár var fyrsta árið
sem kvótinn var við lýði en saga
kvótans er sorgleg því að hún hefur
með með tímanum og til dagsins í
dag svo til gert þetta sem er í dag,
tómar hafnir og lítið um að vera.
Lítum aðeins á síldina.
Grindavík: Þar var nú oft miklu

magni af síld landað og t.d. var
Skarfur GK með 710 tonn í tíu
löndunum og mest 110 tonn, Hrafn
Sveinbjarnarsson III GK var með
579 tonn í átta löndunum og mest
126 tonn, Hrafn Sveinbjarnarsson
GK var með 408 tonn í sex lönd-
unum og mest 153 tonn og Hrafn
Sveinbjarnarsson II GK var með
582 tonn í átta löndunum og mest
111 tonn.
Höfrungur II GK var með 323

tonn í fimm löndunum, Hópsnes
GK 382 tonn í tíu löndunum,
Arney KE 451 tonn í sex lönd-
unum, Sighvatur GK 674 tonn í níu
löndunum og mest 141 tonn, Haf-
berg GK 822 tonn í níu löndunum
og mest 119 tonn, Þorsteinn GK var
með 384 tonn í fimm, Geirfugl GK
598 tonn í sjö löndunum og mest
169 tonn og Vörður ÞH 772 tonn í
níu löndunum.

Skúmur GK 87 tonn í fjórum,
Þórkatla II GK 368 tonn í sex
löndunum, Sæborg RE 354 tonn í
fjórum og mest 144 tonn, Stafnes
KE 17 tonn í einni, Búrfell KE 304
tonn í fjórum róðrum og Árni Geir
KE 150 tonn í einum.

Sandgerði: Þar var Geir Goði GK
með 838 tonn í tíu löndunum og
mest 137 tonn, Mummi GK 723
tonn í níu löndunum og mest 159
tonn, Freyja GK 33 tonn í einni,
Sigurður Bjarnason GK 26 tonn
í einni og Happasæll GK 225 var
með 43 tonn í einni löndun.
Keflavík: Albert Ólafsson KE 56

tonn í einum róðri.
Ansi magnað að fara yfir þetta

og sérstaklega Grindavík því allir
bátarnir, nema Stafnes KE, Búrfell
KE og Arney KE, voru bátar sem
áttu sér langa sögu í Grindavík – og
þarna, í Grindavík, komu um átta
þúsund tonn af síld á land haustið
1984, í Sandgerði komu á land
1.663 tonn og 56 tonn í Keflavík.
Núna árið 2022, síldarafli 0 kg.

Ekki eitt einasta gramm af síld.
Fyrst við vorum í gamla tím-

anum þá eru þarna nokkur nöfn
sem ennþá eru til í dag en þó
með öðrum skipum; t.d. Sigurður
Bjarnason GK, Nesfiskur á bát sem
heitir Siggi Bjarna GK og er það
eftir sama aðila. Vörður ÞH er til í
dag en er 29 metra togari og síðan
er Hrafn Sveinbjarnarsson GK til
en hann er í dag frystitogari.
Reyndar á Stakkavík nokkra

smábáta og tveir þeirra heita
eftir bátum sem voru þekktir í
Grindavík. Það eru Geirfugl GK og
Hópsnes GK. Báðir þessir bátar í
dag eru plastbátar og stunda línu-
veiðar. Reyndar er Geirfugl GK
núna bilaður á Siglufirði en Hóp-
snes GK er að róa með balalínu frá
Skagaströnd.

AFLAFRÉTTIR Á SUÐURNESJUM

Gísli Reynisson
gisli@aflafrettir.is

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

„Við vitum að það er til fólk sem er
einmanna og fer lítið út en ef við
hjálpumst að við að reyna að fá
það til að vera með okkur í góðra
vina hópi gætum við gefið þessu
fólki glaðan dag,“ segir Guðrún
Eyjólfsdóttir, formaður Félags eldri
borgara á Suðurnesjum. FEBS er
næst stærsta félag eldri borgara á
landinu en jafnframt með lægsta ár-
gjaldið en það nemur 2500 krónum
á ári.
Það er mikið í boði fyrir félags-

menn en helstu þættir sem í boði eru
vikulega eru félagsvist, bingó, bridge,
listasmiðja, gler og postulínsmálun,
dans, gönguhópar, leikfimi, sund-
leikfimi, billiard, boccia og Janusar-

verkefnið. Þá eru einnig viðburðir
klukkan 14:00 á föstudögum þar
sem er ýmist sungið eða boðið upp
á önnur skemmtiatriði. Einstaka við-
burðir eins og tónleika- og leikhús-
ferðir, dagsferðir um landið, basar og
Þorrablót eru vinsæl afþreying yfir
árið og eitthvað sem hefur hlotið
góðar undirtektir félagsmanna.
„Það er mjög gaman að starfa í

þessu félagi, ég hef sjálf kynnst fullt
af góðu fólki í gegnum þetta. Það er
gott fólk í stjórn og allir í nefndunum
vinna ómælt starf hjá okkur,“ segir
Guðrún og bætir við: „Það er svaka-
lega mikið starf í gangi og þetta er
heilmikil vinna. Þetta er allt rosalega
duglegt, jákvætt og áhugasamt fólk.
Auðvitað væri gaman að fá fleiri inn,
sérstaklega fólk sem er mikið eitt
heima en það er oft erfitt að ná til
þess.“

Í samtali blaðamanns við Guð-
rúnu barst mikilvægi þess að vera í
félagsskap til tals. Hún nefnir þá að
það geti verið erfitt að ná til þeirra
sem eru einangraðir heima og bendir
á símavini Rauða Krossins á Íslandi.
Þjónustan er hugsuð sem stuðningur
fyrir félagslega einangrað fólk eða
þá sem eiga erfitt með að komast út
úr húsi. Allar upplýsingar um þjón-
ustuna má finna hjá Rauða Kross-
inum en þess má geta að verkefnið
verður kynnt fyrir félögum FEBS
á næstunni. „Félagsskapur skiptir
miklu máli, hann léttir fólki lífið. Við
erum alltaf opin fyrir nýju fólki og
við bjóðum alla, 60 ára og eldri, vel-
komna í félagið. Ósk um inngöngu
í félagið sendist á gjaldkerifebs@
simnet.is,“ segir Guðrún að lokum.

Jón Ólafur Jónsson, varaformaður FEBSJón Ólafur Jónsson, varaformaður FEBS
og Guðrún Eyjólfsdóttir, formaður FEBSog Guðrún Eyjólfsdóttir, formaður FEBS

Félgasskapur skiptir miklu máli
ThelmaHrundHermannsdóttir
thelma@vf.is

– segir Guðrún Eyjólfsdóttir, formaður Félags eldri borgara á Suðurnesjum.

Störf 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

Hefur þú áhuga á að starfa við liðveislu?
Holtaskóli – Starfsmaður skóla
Holtaskóli – Umsjónarkennari á yngsta stigi
Leikskólinn Garðasel - leikskólakennari
Njarðvíkurskóli - Kennari í heimilisfræði
Stapaskóli - Frístundabíll og Frístundaheimili
Velferðarsvið - Stuðningsfjölskyldur
Íþróttamiðstöð Heiðarskóla - kvennkyns starfsmaður
Viltu starfa hjá Reykjanesbæ? Almenn umsókn
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Við leitum að einstaklingi til þess að slást í liðmeð
fjölbreyttumog samheldnum hópi sem veitir öllum
loftförum er fara umKeflavíkurflugvöll þjónustu.
Við leggjum áherslu á skilvirkni og fagleg vinnubrögð,
erum lausnamiðuð í nálgun okkar á fjölbreytt og
spennandi verkefni sem snerta ferðalanga vallarins.

Menntunar- og hæfniskröfur

• Háskólamenntun semnýtist í starfi
• Hagnýt þekking og reynsla á flugleiðsöguþjónustu
eða sambærilegu

• Þekking á lögumog reglugerðum semgilda um
þjónustunaæskileg

• Reynsla af verkefnastjórnun kostur
• Þekking og/eða reynsla af öryggis- og gæðastjórnun
• Mjög góð íslensku og ensku kunnátta í ræðu og riti

Sótt er um starfið á isavia.is/atvinna
Umsóknarfrestur er til og með 10. október.

Frekari upplýsingar um starfið veitir Bjarni Páll Tryggvason:
bjarni.tryggvason@isavia.is. Umsóknum skal fylgja ferilskrá
ásamt kynningarbréfi með rökstuðningi um hæfni viðkomandi
í starfið. Við hvetjum áhugasama aðila, án tillits til kyns og
uppruna, til að sækja um.

Verkefnastjóri öryggis- og gæðamála

Isavia leitar að öflugum verkefnastjóra á sviði öryggis- og gæðamála í flugturninn á Keflavíkurflugvelli

Saman náum við árangri
Isavia er vinnustaður þar sem við sýnum hvert öðru virðingu og erum heiðarleg gagnvart sjálfum okkur og öðrum.
Við gætum þess að viðhalda gleðinni, erum hugrökk, uppbyggileg og tökum ábyrgð á eigin frammistöðu.

Helstu verkefni

• Viðhalda og styðja við öryggismenningu innan flugturns
• Tryggja að öryggisáhættu þjónustunnar sé stýrt í
samræmi við verklag

• Skýrslugerð vegna þjónustunnar
• Viðhald og umsjónmeð skjölum stjórnunarkerfisins
vegna ATSmálefna

• Eftirlit með skráningu atvika og eftirfylgni
• Samskipti og samstarf við hagaðila og aðrar einingar
vegna öryggis- og gæðamála

Þrjár dansmeyjar
frá Suðurnesjum í
nýrri bíómynd
Þrjá dansmeyjar úr Reykjanesbæ leika í íslensku bíómyndinni Abbababb! eftir
Nönnu Kristínu Magnúsdóttur en hún var frumsýnd í Sambíóunum Keflavík nýlega.
Dansmeyjarnar Halla Björk Guðjónsdóttir, Freyja Marý Davíðsdóttir og Aðalbjörg
Ósk Stefánsdóttir segja að þetta hafi verið draumur og mjög skemmtilegt að fá
tækifæri að leika í myndinni þó tökudagarnir hafi verið langir.

Myndin fjallar í stuttu máli um
Hönnu og vini hennar í hljómsveit-
inni Rauðu hauskúpunni en þau
uppgötva að óprúttnir aðilar ætla að
sprengja upp skólann á lokaballinu
og ætla að reyna að ná sökudólgnum.

„Þú ert að fara að sjá mikið diskó,
pönkara og þrjá vini sem eru að
rannsaka mál,“ segir Halla aðspurð
hverju fólk má búast við í myndinni.
„Þetta er spennandi mynd, mikið af
lögum og stuði og mikið að gerast í
henni,“ bætir Aðalbjörg við.

Stelpurnar fóru í prufur fyrir
myndina og fengu allar hlutverk,
Halla sem lítil sterk stelpa sem má

sjá glíma í myndinni, Freyja í hlut-
verki Eyju skíðaskvís og Aðalbjörg
sem persónan Alla diskó. Minnstu
mátti þó muna að Aðalbjörg hefði
leikið aðalpersónuna í myndinni. „Ég
fór í nokkrar prufur, í einni prufunni
var ég beðin um að koma í prufur
fyrir Hönnu sem er aðalhlutverkið.
Ég komst í lokaúrtakið þar, við
vorum þá bara nokkrar eftir en svo
fékk ég hlutverkið Öllu diskó,“ segir
Aðalbjörg.

Hvernig komust þið að því að þið
hefðuð fengið hlutverk í myndinni?
„Það var svo skemmtilegt, systir mín
skrifaði á blöð og bjó til ratleik fyrir
mig og það endaði á því að á síðasta
blaðinu stóð „þú komst inn“, ég varð
þvílíkt spennt,“ segir Halla. „Ég var
bara inni í stofu heima og mamma
sagði mér þessar fréttir, ég var auð-
vitað mjög til,“ segir Aðalbjörg. „Það
var hringt í pabba. Þessar fréttir
komu 2021 þegar Covid var í gangi
og ég var nýbúin að losna úr sóttkví.
Pabbi kallar á mig og ég var ótrúlega
þreytt og svekkt því ég hélt ég væri
að lenda aftur í sóttkví. Þá segir
hann „viltu vera með í Abbababb?“
og ég svaraði auðvitað játandi,“ segir
Freyja.

Hvernig var ferlið?
„Þetta var gaman,“ segir Halla. Freyja
og Aðalbjörg taka undir með henni.
„En líka svolítið krefjandi, þetta voru
langir tökudagar. Þetta voru örugg-
lega átta eða níu klukkutímar á dag,“
segir Freyja og Aðalbjörg bætir við:
„Og þar sem þetta var í Covid þá
þurftum við alltaf að hafa grímur
þegar við vorum ekki í mynd.“

Krefjandi tímabil fyrir
heimsmeistaramót

Þær Halla, Freyja og Aðalbjörg æfa
dans hjá DansKompaní og kepptu
allar á heimsmeistaramótinu í dansi
í sumar. Aðspurðar hvernig þeim
hafi gengið að æfa sig fyrir mótið
á meðan tökum stóð segir Freyja:

„Það var svolítið erfitt, þetta var
krefjandi tímabil með löngum æf-
ingum“ og Aðalbjörg bætir við: Það
kom alveg fyrir að við þurftum að
sleppa æfingum til að mæta í tökur
og svoleiðis.“

Þá segja þær að æfingar þeirra í
DansKompaní hafi hjálpað þeim að
vissu leyti að fá hlutverk í myndinni.
„Það var góður undirbúningur að
vera í svona umhverfi eins og Dans-
Kompaní,“ segir Freyja.

Hvernig var að sjá sig sjálfa á
skjánum?
„Ég fór stundum að hlæja,“ segir
Halla og Freyja bætir við: „Já hún
var svolítið vandræðaleg. Þetta var
mjög skrítið, þetta var bara svo stórt

eitthvað, við sátum eiginlega fremst
á frumsýningunni og við vorum að
horfa upp á stóra mynd af okkur.“

„Það var mjög skrítið en einhverja
af tökudögunum var ég með eitt-
hvað fyrir andlitinu og ég er þannig
helminginn af myndinni og það sést
ekki að þetta sé ég,“ segir Aðalbjörg
hlæjandi. Aðspurðar hvort leiklist
sé eitthvað sem þær vilja gera að at-
vinnu svara þær allar játandi. „Það
væri mjög skemmtilegt og algjör
draumur,“ segir Aðalbjörg.

Myndina Abbababb! má nú sjá í
Sambíóum Keflavík sem og öllum
helstu kvikmyndahúsum landsins.

ThelmaHrundHermannsdóttir
thelma@vf.is

Aðalbjörg dansaði og söng áAðalbjörg dansaði og söng á
heimsmeistaramótinu í dansi.heimsmeistaramótinu í dansi.

Freyja dansaði m.a. með SólrúnuFreyja dansaði m.a. með Sólrúnu
á heimsmeistaramótinu.á heimsmeistaramótinu.

Halla sýnir flotta takta.Halla sýnir flotta takta.
Myndir frá Dance World CupMyndir frá Dance World Cup
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„Það er gaman að segja frá því að þetta verkefni hefur gengið mjög vel og er á áætlun, eins og við
lögðum upp með. Þetta hefur ekki verið einfaldur tími í heimsfaraldri. Svo hefur stríðið í Úkraínu haft
áhrif á virðiskeðjur heimsins en samt sem áður er allt komið sem við þurfum, allar framkvæmdir
hafa gengið og áætlanir og kostnaðaráætlun staðist,“ segir Tómas Sigurðsson, forstjóri HS Orku en
framkvæmdir við stækkun Reykjanesvirkjunar eru vel á veg komnar. Vel á annað hundrað manns
hafa starfað við framkvæmdirnar frá því í ársbyrjun 2020.

„Við erum mjög stolt af þessu verk-
efni og núna erum við að byrja próf-
anir á helstu hlutum í verkefninu
og reiknum með að setja virkjunina
í gang undir lok ársins og ná fullri
framleiðslu á fyrsta ársfjórðungi á
næsta ári.“

Ef þú kannski rifjar upp með okkur
helstu kostnaðartölur. Hvað hafa
margir starfað við þessar fram-
kvæmdir og hvað er þetta mikil
stækkun?

„Þetta er 30 MW stækkun og það
er gaman að segja frá því að það
er í raun og veru að fullu verið að
nýta betur þann varma við virkjun
á Reykjanesi í fyrsta áfanga. Núna
erum við að nýta varmann betur,
það eru engar nýjar holur, ekkert
nýtt rask annað þessu samfara.
Kostnaðurinn hefur verið rétt rúmir
tíu milljarðar, var áætlaður það í
upphafi og við stefnum í það. Það
hafa verið þarna 150 manns þegar
mest er og núna eru um 120 starfs-
menn með öllum verktökum og sér-
fræðingum sem eru við prófanir.
Þannig að allt hefur þetta gengið
mjög vel og verið haldið afskaplega
vel utan um þetta af teyminu hérna
í fyrirtækinu – þannig að við erum
mjög ánægð með okkur.“

Hvað með Reykjanesið? Þið hafið
verið með tilraunaboranir þar í
gegnum tíðina. Er eitthvað nýtt að
frétta af því?

„Djúpborunarverkefninu lauk fyrir
nokkrum árum síðan og síðustu

skýrslu var skilað fyrir tveimur,
þremur árum síðan. Það skilaði
ýmsum góðum upplýsingum fyrir
okkur og við þekkjum okkar kerfi
betur fyrir bragðið. Holan sjálf hins
vegar hefur ekki ennþá náð fullum
afköstum þannig að það hefur orðið
einhver bilun í sjálfri fóðringunni
sem stuðlar að því en við fengum
mjög mikið af upplýsingum og
þekkjum okkar kerfi betur – þannig
að þetta var mjög verðmætt verk-
efni.“

Nýjar holur á Reykjanesi

Sérðu fleiri holur fyrir þér á
svæðinu við Reykjanesvirkjun?

„Ég reikna með að við förum í
tvær nýjar holur í upphafi næsta árs.
Við erum að skoða hvað við getum
breikkað svæðið, sjá í raun og veru
hvernig við getum náð sem bestri
nýtingu úr því. Þetta er allt saman
mikilvægt til að skilja auðlindina
betur og til að afla meiri gufu ef
mögulegt er.“

Þurfið þið að sækja ykkur ný leyfi
til að gera þessa hluti?

„Öll þau leyfi liggja fyrir. Við
höfum fengið leyfi fyrir nýjum bor-
teig, sem er suður af virkjuninni, og
ætlum vonandi að fara í það í byrjun
næsta árs.“

Gæti þessi hola búið til nokkur
auka megavött?

„Við vonum það, þess vegna er
farið í þetta. Ef ekki þá mun hún
nýtast sem niðurdælingarhola, eftir
að búið er að dæla þá reynum við að
koma sem mestu frá okkur aftur.“

Hvernig er staðan á orkumarkað-
inum í dag? Við vorum að tala við
bílasala sem sagði okkur að 80%
af pöntuðum bílum séu rafmagns-
bílar. Svo við vitnum í eldri viðtöl
þá sagði forveri þinn fyrir fimm
árum síðan að ný orka verði ekki
til í snúrunum. Hann hafði vissar
áhyggjur af því og að það þyrfti að
virkja meira. Hvernig er staðan í
dag?

„Ég held að það hafi sýnt sig vel
síðasta vetur að við Íslendingar
höfum ekki verið nógu duglegir að
virkja undanfarinn áratug. Hér var
orkuskortur, bræðslurnar um allt
land voru að vinna á fullu og þurftu
að brenna olíu og við vorum mjög vel
í sveit sett hvað það varðar gagnvart
okkar viðskiptavinum og þurftum
ekki að skerða neinn. Við erum nú
þegar komin með sölu fyrir þessi
30 megavött sem við erum að fá úr
Reykjanesvirkjun og þú nefndir bíla.
Hver nýr rafmagnsbíll notar eins
og 100 fermetra íbúð af rafmagni,
þannig að þessi bylting í rafvæðingu
bíla þarf fleiri megavött og auðvitað
finnst mér að við eigum líka að ein-
beita okkur að betri nýtingu og betri
nýtni og það er akkúrat það sem
við erum að gera á Reykjanesi, við
erum að nýta varmann betur og það
er einmitt tækifæri til þess í Svarts-
engi líka, að nýta varmann betur og
framleiða meira rafmagn þannig. En
vissulega er eftirspurnar aukningin
mikil en hún er ekki bara í bílum, það
er orkukreppa í Evrópu í dag. Það
er gífurleg eftirspurn eftir orku frá
okkur Íslendingum í alls konar fram-
leiðslu núna, allt öðruvísi verkefni
en áður. Verkefni tengd matvæla-
framleiðslu, eldsneytisframleiðslu

og kannski minni verkefni. Þetta
eru tækifæri sem við höfum til að
fara í, þetta eru líka verkefni sem
gætu stutt við innanlandsmarkað
og jafnvel til útflutnings. Við sjáum
fullt af tækifærum í þessu.“

Sjáið þið tækifæri í því að selja orku
til útlanda?

„Já, við sjáum það. Við Íslendingar
gerum það í formi áls í dag og við
seljum Norðuráli rafmagn en flytjum
orkuna út í formi áls. Við sjáum tæki-
færi til þess að framleiða rafeldsneyti
sem gæti nýst hér innanlands en líka
til útflutnings.“

Hvað með frekari möguleika á
meiri orku á Reykjanesi, á öðrum
svæðum? Við erum að spjalla við
þig hér í orkuverinu í Svartsengi,
sem er gamalt orkuver. Þú hefur
sagt að það séu líka tækifæri í
Svartsengi til að uppfæra virkj-
unina tæknilega séð.

„Vissulega. Svartsengi er að verða
fimmtíu ára gömul virkjun og við
köllum hana hjartað í okkar starf-
semi. Bara með því að taka út eldri
virkjanir hér, orkuver fjögur og þrjú,
og setja nýja túrbínu í staðinn ættum
við að geta fengið 25 auka megavött,
bara með betri nýtingu. Þegar við

ljúkum Reykjanesvirkjun reiknum
við með að fara strax í það verkefni.
Það er annað sem við höfum verið
að gera, við höfum verið að styrkja
auðlindateymi fyrirtækisins og við
erum orðin mun sterkari í að gera
líkön fyrir svæðið okkar. Herma
hvernig svæðin bregðast við, skiljum
auðlindirnar betur og ætlum þar af
leiðandi að nýta orkulindirnar betur.
Svo eru svæði í kringum okkur, eins
og Krýsuvík, sem er spennandi að
fara í, sérstaklega í hitun húsa. Höf-
uðborgarsvæðið mun þurfa meira
heitt vatn til lengri tíma og það er
svæði sem ég held að við hljótum að
horfa til.“

Tíu milljarða króna stækkun
Reykjanesvirkjunar á lokastigi
Skapar 30 ný megavött. Vel á annað hundrað manns hafa starfað við framkvæmdirnar í nærri
tvö ár. Næstu framkvæmdir verða uppfærsla á orkuverinu í Svartsengi sem skapa ný tuttugu og
fimmmegavött. Virkar viðbragðsáætlanir vegna eldgosa. Innviðir ekki taldir í hættu.

Hver nýr
rafmagnsbíll notar

eins og 100 fermetra íbúð af
rafmagni, þannig að þessi
bylting í rafvæðingu bíla þarf
fleiri megavött...

Páll Ketilsson
pket@vf.is

Reykjanesvirkjun til hægri, Stolt Seafarm fiskeldiðReykjanesvirkjun til hægri, Stolt Seafarm fiskeldið
fyrir aftan hana. Til vinstri má sjá húsnæði tveggjafyrir aftan hana. Til vinstri má sjá húsnæði tveggja

fiskþurrkunarstöðva, Haustaks og Háteigs.fiskþurrkunarstöðva, Haustaks og Háteigs.
Gunnuhver og Reykjanesviti sjást einnig vel áGunnuhver og Reykjanesviti sjást einnig vel á
myndinni og annað „blátt lón“.myndinni og annað „blátt lón“. VF-mynd: OZZOVF-mynd: OZZO

Tómas Sigurðsson,Tómas Sigurðsson,
forstjóri HS Orku.forstjóri HS Orku.
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GEÐHEILSUTEYMI HSS Í REYKJANESBÆ – LEIGUHÚSNÆÐI
220920 Framkvæmdasýslan - Ríkiseignir f.h. ríkissjóðs óska eftir að taka á leigu
húsnæði fyrir Geðheilsuteymi HSS.Miðað er við skammtímaleigu til fimm ára,
fullbúið til notkunar, án lauss búnaðar.

Staðsetning húsnæð skiptir miklu máli, þ.e. að húsnæðið sé
miðlægt í þjónustusvæði og í nálægð við helstu stofnbrautir
og almenningssamgöngur.

Húsrýmisþörf stofnunarinnar er áætluð um 460 fermetrar.
Æskilegt er að það sé á einni hæð.

Frekari upplýsingar um þær kröfur sem húsnæðið verður að uppfylla verða
aðgengilegar á www.utbodsvefur.is mánudaginn, 26. september 2022.

Við mat á hagkvæmni tilboða verður m.a. tekið tillit til leiguverðs,
stærð húss og skipulags þess út frá fyrirhugaðri starfsemi, öryggi,
afhendingatíma, staðsetningu, aðkomu og bílastæðum.

Fyrirspurnir varðandi verkefnið Geðheilsuteymi HSS skulu sendar á
netfangið leiguhusnaedi@fsre.is.

Fyrirspurnarfrestur rennur út 30. september 2022 en svarfrestur er til og
með 5. október 2022.

Leigutilboð skal senda á leiguhusnaedi@fsre.is, eigi síðar en kl. 13:00
fimmtudaginn 27. október 2022.

Merkja skal tilboðin; nr. 220920 – Geðheilsuteymi - Leiguhúsnæði.

Leiga á grundvelli þessarar auglýsingar er undanskilin lögum um opinber
innkaup nr. 20/2016, sbr. a. lið 1. mgr. 11. gr.

Sjáið þið sem sagt möguleika á
Krýsuvíkursvæðinu, vera með holu
þar?
„Við höfum borað tvær rann-

sóknarholur í Trölladyngju. Við
höfum áhuga á að fara í rannsóknar-
boranir þar og sjá hvað er í Krýsu-
víkinni. Þar telja menn að sé mjög
stórt jarðhitasvæði, eitthvað það
stærsta í kringum okkur, og það er
mjög nálægt höfuðborgarsvæðinu
þannig að við teljum að þá sé mjög
góður staður til byrja í einhverjum
áföngum.“

Eruð þið með einhverjar tölur í
ykkar rannsóknum? Sjáið þið fyrir
ykkur einhvern fjölda megavatta?
„Það hefur verið talað um að

Krýsuvíkursvæðið geti verið allt
að 400 megavatta svæði – en við
erum ekki að hugsa svo stórt í bili.
Við teljum að það gæti verið gott að
byrja þarna á einhverjum 50 mega-
vöttum og ef að rannsóknarboranir
sýna að það standi undir því, það
þarf alltaf að bora fyrst til að kanna
hvað maður getur fengið upp úr
svæðinu, þá er kannski hægt að fara
í framkvæmdir þarna eftir fimm ár
eða eitthvað svoleiðis.“

Viðbragðsáætlanir í lagi

Hvað með eldgos í Fagradalsfjalli
þarna í nágrenninu við ykkur?
„Þetta var náttúrulega tímabil

jarðskjálfta og jarðhræringa sem allir
á svæðinu fundu hressilega fyrir og
Grindvíkingar hvað mest. Líka hér í
höfuðstöðvumHS Orku í Svartsengi,
okkar starfsfólk og vaktmenn sem
eru allan sólarhringinn – hér hristist
allt og skalf og urðu smávægi-
legar skemmdir á ýmsum hlutum
en ekkert alvarlegt. Það verður að
segjast eins og er að þegar gosið
kom upp, og það kom upp á góðum
stað, þá hurfu þessar jarðhræringar
og það leið öllum betur vitandi að
gosið var á góðum stað og enginn
í hættu. Samfara jarðhræringunum
urðu einhverjar smávægilegar
skemmdir en það alvarlegasta var
þegar vatnslögnin til Grindavíkur
gaf sig um verslunarmannahelgina í
sumar. Það var alvarlegasta bilunin
sem við lentum í og við þurftum að
gera við hana í snatri.“

Í ljósi þessara atburða, tvö eldgos,
það er verið að tala um að þau
verði fleiri í framtíðinni. Hvað er

þetta starfssvæði HS Orku í mikilli
hættu?
„Við erum náttúrulega með við-

bragðsáætlanir, bæði skrifaðar og
ítrekað yfirfarnar, miðað við mis-
munandi sviðsmyndir. Við förum
reglulega í gegnum það, höfum
æfingar. Við höfum unnið náið með
Almannavörnum, sem hafa staðið
sig mjög vel og hafa í raun og veru
tengt okkur og Landsnet og önnur
orkufyrirtæki mjög vel. Það er sam-
starfsvettvangur á þeim vettvangi
til að afhenda krítískar vörur eins
og rafmagn og heitt og kalt vatn.
Þannig að við höfum í raun og veru
ekkert annað gert nema hafa okkar
viðbragðsáætlanir í lagi, vita hvað
við þurfum að gera miðað við mis-
munandi sviðsmyndir og vera bara
undirbúin. Tryggja öryggi fólks í
öllum tilfellum.“

Eru mannvirki í Svartsengi komin
í hættu?
„Það sem ég get fyrst og fremst

sagt er að maður fagnar því hversu
nákvæmlega vísindamenn geta
spáð fyrir um hvar gos kemur upp,
hvernig við getum fylgst með þessu
í dag. Út frá því gátum við vitað
að öllum líkindum að þetta kæmi
annars staðar og ekki hér. Vissulega
sitjum við á ungu hrauni og höfum
farið í mikla uppbyggingu í gegnum
áranna rás hér á ungu hrauni en við
teljum, eins og núna, að vísinda-
mennirnir okkar gætu spáð fyrir um
það ef við værum í hættu þannig að
við getum yfirgefið mannvirki og
þess háttar – en eins og staðan er
þá höfum við ekki metið það svo að
mannvirkin væru í mikilli hættu.“

Þannig að við erum ekki að tala
um að vatn og rafmagn fyrir Suður-
nesin séu í hættu?
„Það ætti ekki að vera. Vissu-

lega væri hægt að tryggja ýmislegt
betur, hér er t.d. bara ein hitaveita á
svæðinu, það er möguleiki hugsan-
lega að byggja aðra hitaveitu ein-
hversstaðar í tengslum við Reykja-
nesvirkjun og vera þá með tvöfalt
kerfi sem næstum ekkert sveitar-
félag gerir. En við þurfum kannski
að hugsa til þess í samvinnu við
stjórnvöld og almannavarnayfir-
völd. Eins með háspennulínur inn
á svæðið, það þarf að tryggja að
hér sé alltaf öryggi og jafnvel kallar
þetta á að Suðurnesjalínu 2 sé flýtt,
ef eitthvað er. Vissulega þurfum við
að horfa á allar þessar sviðsmyndir
því að það getur eitthvað komið upp,
eins og gerðist í Grindavík þegar það
rofnaði vatnslögn og við erum bara
með eina vatnsveitu. Þannig að við
þurfum að horfa á þetta allt saman.
Það má eiginlega segja að stjórnvöld
hafi verið mjög opin fyrir slíku og
hafa verið með starfshóp sem hefur
unnið með okkur til að finna svona
leiðir framhjá þessu.“

Fleiri í Auðlindagarðinn

Ekki er langt síðan að greint var
frá byggingu á stærsta landeldi í
heiminum á Reykjanesi sem er í
eigu Samherja en það verður þá
staðsett í Auðlindagarðinum en þar
nýta flest fyrirtækin endurnýtan-
lega orku á margvíslegan hátt. For-
stjóri HS Orku sagði í Víkurfrétta-
viðtali fyrir tveimur árum að meiri

kraftur yrði settur í að markaðs-
setja Auðlindagarðinn sem hefur
gefið vel af sér og markmiðið væri
að fá fleiri fyrirtæki og aðila inn á
svæðið. Hvernig hefur það gengið?
„Það hefur gengið vel. Þú nefnir

réttilega fiskeldisverkefnið á Reykja-
nesi og við höfum unnið mjög mikla
forvinnu síðustu tvö árin, skipulagt
lóðir, verið tilbúin undir ný verk-
efni, verið að vinna í að ná í nýja
viðskiptavini og allt þetta tekur
tíma, lykilatriðið er að vera tilbúin
og vita á hvaða markaði við viljum
sækja. Það eru fjöldamörg verkefni
núna sem eru á teikniborðinu og í
spjalli við okkur, flest tengjast þau
matvælavinnslu eða einhverju slíku.
Þannig að við horfum bjartsýn fram
veginn í þessu og teljum að það séu
mörg tækifæri í auðlindagarðinum.“

Það er sem sagt von á fleiri fyrir-
tækjum, inn í Auðlindagarðinn á
næstu árum?
„Já, það ætla ég rétt að vona. Við

höfum sett mikinn fókus á þetta, við
höfum lagt í mikinn kostnað við að
skipuleggja svæðin og vera undir-
búin. Og skilja þær auðlindir sem við
getum selt og hvaða viðskiptavinir
gætu mögulega komið til greina. Við
sjáum mikinn áhuga frá þeim, svo
núna er bara að ljúka samningum
með nokkur svona verkefni og fjölga
þessum tækifærum í Auðlinda-
garðinum. Það var gerð úttekt fyrir
nokkrum árum, þá voru tæplega
tvö þúsund störf sem tengjast Auð-
lindagarðinum hér á Suðurnesjum.
Þetta er allt saman gjaldeyrisskap-
andi störf, þetta er allt saman mjög
gott fyrir hagkerfið og við viljum

bara halda áfram að leggja okkar að
mörkum til að styrkja svæðið.“

Þetta stóra landeldi, fiskeldi Sam-
herja, hvað þarf svona starfsemi
mikla orku frá ykkur?
„Það vill svo heppilega til að við

notum sjó til að kæla túrbínurnar
okkar. Hluti orkunnar sem þeir fá er
í formi varmans í sjónum, yfir þrjátíu
gráðu heitur sjór. Þannig að það er
eitt og svo þurfa þeir um sextán
megavött af rafmagni svo þetta er
stór notandi á öllummælikvörðum á
orku. Svona verkefni nota orku, ekki
eins mikið og álver sem nota fleiri
hundruð megavött, en kannski eitt-
hvað af þeim skala sem hentar okkur
betur og við skiljum vel því við
byggjum svo margt á sjávarútvegi og
þekkjum markaðinn og annað þess
háttar. Þannig að ég held að það séu
fjöldamörg tækifæri í þessum geira.“

Þið hafið ekki eingöngu verið á
Suðurnesjum, þið hafið eitthvað
verið úti á landi?
„Til dæmis erum við með virkjun

í Bláskógabyggð og þar erum við
tengd mörgum gróðurhúsum. Gróð-
urhúsabændur eru okkar viðskipta-
vinir og við höfum átt geysigott sam-
starf við þá og aukið afhendingarör-
yggið á svæðinu með okkar virkjun.
Við höfum líka verið að vinna með
aðilum sem eru að undirbúa í Ölfusi,
þannig að við sjáum tækifæri til að
nýta þekkingu sem við höfum aflað
hérna í Auðlindagarðinum víðar á
landinu. Þannig að ég vona bara að
framtíðin sé björt hvað þetta varðar.“

HS Orka og Hydrogen Ventures
Limited (H2V) undirrituðu ný-
lega samkomulag um orkuverð
og aðra skilmála vegna fyrirhug-
aðrar vetnisframleiðslu á Íslandi
sem verður nýtt við framleiðslu
metanóls í Auðlindagarði HS
Orku.

Fyrirtækin skrifuðu undir
viljayfirlýsingu í lok síðasta árs
og er samkomulagið staðfesting
á áframhaldandi vinnu fyrirtækj-
anna að því að koma framleiðsl-
unni á fót. Áætlað er að fram-
leiðsla geti hafist um áramótin
2025/2026. Orkuþörf H2V mun
nema um 60 megavöttum úr
jarðhita við framleiðslu á grænu
metanóli auk þess sem meirihluti
þess koldíoxíðs sem losnar frá
vinnslusvæðum HS Orku verður
nýtt í ferlinu. Áætluð fjárfesting
er um 150 milljónir evra, sem
samsvarar rúmum 20 milljörðum
íslenskra króna.

Litið er til græns metanóls sem
umhverfisvæns framtíðarorku-
gjafa, sérstaklega í sjóflutningum
og í sjávarútvegi. Ef afrakstur
framleiðslunnar yrði nýttur
innanlands myndi verkefnið því
færa Ísland mun nær markmiði
sínu um að ná kolefnishlutleysi
fyrir árið 2040.

Rúmir 20
milljarðar

króna í vetnis-
framleiðslu

En eins og staðan er núna þá
höfum við ekki metið það svo
að mannvirkin væru í mikilli
hættu.“... Orkkuverið í Svartsengi er nærri hálfrarOrkkuverið í Svartsengi er nærri hálfrar

aldar gamalt. Nú verður það „uppfært“aldar gamalt. Nú verður það „uppfært“
tæknilega og munu þær breytingar gefatæknilega og munu þær breytingar gefa
af sér fullt af nýrri orku.af sér fullt af nýrri orku. VF-mynd: OZZOVF-mynd: OZZO
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Gísli Róbert stefnir að
því að fara í háskóla
eftir að hann klárar
framhaldsskóla en
hans stærsti draumur
er að verða „viðbjóðs-
lega ríkur“. Hann segir
sinn helsta kost vera
hversu fallegur hann
er og hræðist mest að
verða sköllóttur fyrir
tvítugt.

Hvers saknar þú mest við grunnskóla?
Ég myndi segja að það séu kennararnir.
Hvers vegna ákvaðst þú að fara í FS?
Það var í raun bara eini valkosturinn.
Hver er helsti kosturinn við FS?
Félagslífið í skólanum.
Hvað finnst þér um félagslífið í skólanum?
Mér finnst félagslífið æðislegt, hellingur af
skemmtilegu fólki.
Hvaða FS-ingur er líklegur til að verða frægur
og hvers vegna?
Úff, ég hef eiginlega ekki hugmynd.
Hver er fyndnastur í skólanum?
Fyndnastur í skólanum ... erfitt að svara en
líklega Tómas Ingi.
Hvað hræðist þú mest?
Líklega að verða sköllóttur fyrir tvítugt.

Hvað er heitt og hvað er kalt þessa
stundina?
Heitt: Hvítir Air Force og kalt: Skinny jeans.
Hvert er uppáhaldslagið þitt?
Belly of the Beast með Gunna.
Hver er þinn helsti kostur?
Örugglega hvað ég er fallegur.
Hvaða forrit eru mest notuð í símanum
þínum?
Ég held ég noti Snapchat mest.
Hver er stefnan fyrir framtíðina?
Stefnan fyrir framtíðina, eins og staðan er
núna, er að reyna að klára FS og fara í há-
skóla.
Hver er þinn stærsti draumur?
Minn stærsti draumur er að verða viðbjóðs-
lega ríkur.
Ef þú ættir að lýsa sjálfum þér í einu orði
hvaða orð væri það og af hverju?
Ekkigóðurídönsku.

Sunneva Dísæfir
dans með Dans-
Kompaní og er að
leika í uppsetningu
Leikfélags Kefla-
víkur á Ronju
ræningjadóttur
sem sýnd verður í
vetur. Ef hún gæti
valið sér einn ofur-
kraft myndi hún
velja að geta lesið
hugsanir.

Hvert er skemmtilegasta fagið?
Skemmtilegasta fagið er heimilisfræði eða
íþróttir.
Hver í skólanum þínum er líklegur til að verða
frægur og hvers vegna?
Ég held að Sara Björk sé líklegust að vera
fræg.
Skemmtilegasta saga úr skólanum:
Skemmtilegasta saga úr skólanum er þegar
vinkona mín var í smíði og hún var að fara
setjast á stól en hann brotnaði.
Hver er fyndnastur í skólanum?
Fyndnastur í skólanum er örugglega Frosti
eða Ragna.
Hvert er uppáhaldslagið þitt?
Uppáhaldslagið mitt er Passionfruit eftir
Drake.
Hver er uppáhaldsmaturinn þinn?
Uppáhaldsmaturinn minn er burrito.
Hver er uppáhaldsbíómyndin þín?
Burlesque er uppáhaldsbíómyndin mín.

Hvaða þrjá hluti myndir þú taka með þér á
eyðieyju og hvers vegna?
Ég myndi örugglega taka símann minn, rúmið
mitt og makeup.
Hver er þinn helsti kostur?
Minn helsti kostur er líklega að ég er
skemmtileg og fyndin.
Ef þú gætir valið þér einn ofurkraft til að
vera með restina af ævinni, hvað myndir þú
velja?
Ofurkrafturinn sem ég myndi velja er að geta
lesið hugsanir eða að geta tímaflakkað.
Hvaða eiginleiki finnst þér bestur í fari
fólks?
Traust og þegar það er góðhjartað.
Hvað langar þig að gera eftir grunnskóla?
Ég stefni að því að verða lögfræðingur.
Ef þú ættir að lýsa sjálfri þér í einu orði,
hvaða orð væri það?
Ef ég þurfti að lýsa mér í einu orði er það
fyndin.

FS-ingur vikunnar
Nafn: Gísli Róbert Hilmisson
Aldur: 18 ára
Námsbraut: Fjölgreinabraut
Áhugamál: Fótbolti

Dreymir um að verða

viðbjóðslega ríkur

Langar að verða

lögfræðingur

Ungmenni vikunnar
Nafn: Sunneva Dís
Aldur: 14 ára
Skóli: Njarðvíkurskóli
Bekkur: 9. bekkur
Áhugamál: Leiklist

ThelmaHrundHermannsdóttir
thelma@vf.is

Skipulagsbreytingar hafa orðið í
höfuðstöðvum Samkaupa. Breyt-
ingarnar tóku gildi 1. september
síðastliðinn en voru kynntar í maí.
Breytingarnar eru tilkomnar vegna
þróunar á starfsemi hvers sviðs,
nýrra verkefna og þróunar starfs-
fólks í starfi innan fyrirtækisins,
segir í frétt frá Samkaupum.
Þær breytingar sem tekið hafa

gildi eru eftirfarandi:
Kjarnasvið Samkaupa, versl-

unarsvið, verður leitt af Stefáni
Ragnari Guðjónssyni, framkvæmda-
stjóra verslunarsviðs. Hann var

áður framkvæmdastjóri innkaupa-
sviðs. Þær breytingar verða helstar
á sviðinu að rekstrarstjórar munu
fara með forystu hvers vöru-
merkis og hafa þau Heiðar Róbert
Birnuson, rekstrarstjóri Nettó, Aldís
Ólöf Júlíusdóttir, rekstrarstjóri
Kjörbúðarinnar, og Haukur Bene-
diktsson, rekstrarstjóri Krambúðar-
innar, tekið sér stöðu sem slíkir. Þá
hefur einnig sú breyting orðið á
starfinu að vöruvalsnefnd hefur
verið stofnuð í stað starfandi inn-
kaupastjóra ákveðinna vöruflokka
hjá félaginu.

Mannauðs- og samskiptasvið er
leitt af Gunni Líf Gunnarsdóttur,
framkvæmdastjóra sviðsins. Hún
gegnir jafnframt stöðu staðgengils
Gunnars Egils Sigurðarsonar, for-
stjóra Samkaupa. Meginstarfsemi
sviðsins felst í að hlúa að mannauð
fyrirtækisins og skapa áfram eftir-
sóknarverðan vinnustað.
Innkaupa- og vörustýringar-

svið leiðir Hallur Geir Heiðarsson,
framkvæmdastjóri sviðsins. Hann
var áður rekstrarstjóri Nettó. Megin-
starfsemi sviðsins er umsjón með

erlendum innkaupum, ásamt um-
sjón og stýringu á vöruhúsi.
Fjármála- og rekstrarsvið er leitt

af Heiði Björk Friðbjörnsdóttur,
framkvæmdastjóra sviðsins. Megin-
starfsemi fjármálasviðs er reikn-
ingshald, upplýsingatækni, gagna-
drifinn rekstur og viðskiptaþróun
ásamt því að starfrækja þjónustu-
borð.
„Samkaup eru á spennandi veg-

ferð sem kallar á endurnýjun í
skipulagi sem rammar áherslur og
stefnu um að vera framsækið versl-
unarfyrirtæki enn frekar inn. Við

höfum lagt ríka áherslu á að starfs-
fólk Samkaupa fái ekki bara tæki-
færi til framþróunar og geti vaxið
innan fyrirtækisins, heldur líka
verkfærin til þess. Þessar skipu-
lagsbreytingar endurspegla að það
hafi tekist vel,” segir Gunnar Egill
Sigurðsson, forstjóri Samkaupa.
Hjá Samkaupum starfa yfir 1.300

manns í tæplega 700 stöðugildum.
Samkaup reka yfir 60 verslanir um
land allt og eru helstu verslana-
merki þeirra Nettó, Krambúðin,
Kjörbúðin og Iceland.

Gunnar Egill Gunnur Líf Hallur Geir Heiður Björk Stefán Ragnar Haukur Aldís Ólöf Heiðar Róbert

Skipulagsbreytingar hjá Samkaupum
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SUÐUR MEÐ SJÓ ERU SJÓNVARPSÞÆTTIR UM SUÐUR-
NESJAFÓLK SEM VÍKURFRÉTTIR HAFA FRAMLEITT FRÁ
ÁRINU 2019. NÍU ÞÆTTIR VORU FRAMLEIDDIR Á ÞVÍ ÁRI.
VEGNA KÓRÓNUVEIRUFARALDURS VAR HLÉ GERT Á
FRAMLEIÐSLU ÞÁTTANNA ÁRIN 2020 OG 2021 EN Á ÞESSU
ÁRI HAFA FJÓRIR ÞÆTTIR VERIÐ FRAMLEIDDIR OG FLEIRI
ÞÆTTIR VÆNTANLEGIR.
ÞÆTTIRNIR SUÐUR MEÐ SJÓ ERU FRAMLEIDDIR FYRIR
SJÓNVARP EN HLJÓÐRÁS ÞÁTTANNA HENTAR EINNIG
SEM HLAÐVARP.

NÚ ER HÆGT AÐ HLUSTA Á ALLA ÞÆTTI SUÐUR MEÐ SJÓ
Í HLAÐVARPI. ÞÆTTIRNIR ERU ORÐNIR ÞRETTÁN TALSINS
OG MÁ NÁLGAST Á HLJÓÐVEITUNNI SPOTIFY.

HÉR ER TENGILL Á HLAÐVARP
VÍKURFRÉTTA Á SPOTIFY

í hlaðvarpií hlaðvarpi

Hlustaðu áHlustaðu á

HÚSFYLLIR HJÁ JÚLÍUSI
Húsfyllir var á tónleikum Júlíusar

Freys Guðmundssonar, handhafa
Súlunnar, sem hann hélt í Frumleik-
húsinu sl. fimmtudag. Á tónleik-
unum fór Júlíus í gegnum feril sinn

sem tónlistarmaður frá upphafi til dagsins í
dag. Með Júlíusi á sviðinu var hljómsveitin
Fautar.

Júlíus hefur víða komið við í tónlistinni, samið
söngleiki og spilað í mörgum hljómsveitum.
Má þar helstar nefna Pandóru og Deep Jimi
and the Zep Creams, en strákarnir komust á
plötusamning í New York aðeins tvítugir að
aldri og gáfu þar út nokkrar plötur hjá Atl-
antic, eins og fram kom í viðtali í Víkurfréttum
í síðustu viku.

Júlíus hefur einnig gefið út plötur undir lista-
mannsnafninu Gálan, Julius and Julia og svo
sem Júlíus Freyr. Núna spilar hann á bassa í
Bergrisunum sem hefur verið að gefa út hvern
slagarann á fætur öðrum í sumar og spilað
fyrir fullu húsi um allt land.

Gerðaskóli fagnar 150 ára afmæli þann 7. október næstkomandi og
hafa nemendur og starfsfólk undirbúið afmælishátíð og sögusýn-
ingu af því tilefni undanfarnar vikur. Áfanganum verður fagnað með
ýmsum hætti og munu nemendur meðal annars vinna að verkefnum
tengdum afmælinu á þemadögum þann 5. og 6. október. Blásið verður
til afmælishátíðar fyrir nemendur og foreldra þann 7. október frá kl.
10 til 12. Formleg opnun sögusýningar og afmælishátíð verður svo frá
kl. 15 til 17 þann sama dag. Það voru þær Kristbjörg Freyja Óladóttir,
Þórdís Sara Þórisdóttir og Þórhildur Lísa Jónatansdóttir, nemendur
í 10. bekk, sem útbjuggu fallegt boðskort í afmælisundirbúningnum.

Skólinn var stofnaður þann 7. október árið 1872 en hann er þriðji elsti
barnaskólinn á landinu. Afmælið er afar merkur áfangi í sögu skólans
sem hefur skipað stórt hlutverk í samfélaginu okkar síðastliðin 150
ár. „Við hlökkum til að fagna áfanganum með nemendum, foreldrum,
íbúum Suðurnesjabæjar og velunnurum Gerðaskóla,“ segir í tilkynn-
ingu frá skólanum.

Fagna 150 ára afmæli
Gerðaskóla 7. október
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Framundan er
Heilsu- og for-
varnarv ika í
Reyk janesbæ
v ikuna 3 . -9 .
október þar sem
fjöldi heilsu-
tengdra v ið -
burða verða í
boði fyrir bæj-
arbúa á öllum
aldri. Markmiðið með Heilsu- og
forvarnarvikunni er að draga úr
lífsstílstengdum áhættuþáttum og
stuðla að heilsueflingu með því að
virkja sem flesta bæjarbúa til að
taka þátt.
Fjölbreytt dagskrá verður alla

vikuna og ýmis tilboð í gangi hjá
fyrirtækjum og stofnunum Reykja-
nesbæjar. Meðal þess sem er á dag-
skrá í Heilsu- og forvarnarvikunni er
heilsufyrirlestur með Ebbu Guðný
Guðmundsdóttur miðvikudaginn
5. október kl 20-21 í Íþróttaaka-
demíunni um næringu, matarsóun
og umhverfisvernd. Einnig er í
boði rafrænn fyrirlestur um svefn
með Einari Trausta Einarssyni
sálfræðingi þar sem hann fer yfir
sturlaðar staðreyndir um svefn. Þá
er í boði heilsufarsmælingar á Bóka-
safni Reykjanesbæjar, krakka jóga,

Aqua jóga og frítt
er í sund föstu-
daginn 7. október
í Vatnaveröld .
Íþrót tafé lög in
munu bjóða upp
á ókeypis æfingar
og vinaviku. Þar
að auki eru leik-
skólar, skólar og
Fjörheimar með

fjölbreytta dagskrá í boði fyrir börn
og ungmenni alla vikuna. Líkams-
ræktarstöðvar verða með ýmis
tilboð í gangi og Janus Heilsuefling
verður með viðburði fyrir eldri
borgara.
Við getum því öll fundið okkur

hreyfingu við hæfi ásamt því að nýta
okkur ýmsa heilsueflandi viðburði
þessa vikuna til heilsubótar. Bæjar-
búar eru hvattir til þess að taka þátt í
Heilsu- og forvarnarvikunni og hægt
er að kynna sér dagskrána nánar á
visitreykjanesbaer.is.

Ásdís Ragna Einarsdóttir,
verkefnastjóri lýðheilsumála

hjá Reykjanesbæ

Hafþór B. Birgisson, íþrótta-
og tómstundafulltrúi

Reykjanesbæjar

Minning
Kr. Ómar Herbertsson
Krossmóum 5, Reykja-
nesbæ.
Lést á Landspítalanum
í Fossvogi þann 9.
september 2022, útför
frá Keflavíkurkirkju
þann 22. september
2022.

Elsku besti Ómar okkar, við
erum harmi sleginn eftir að frétt-
irnar bárust af andláti þínu.
Að setjast niður og skrifa

minningargrein um okkar ást-
kæra samstarfsfélaga er þyngra
en orð fá lýst. Að þurfa kveðja
svo frábæran mann sem setti
ekkert fyrir sér og gekk á
þrjóskunni og jákvæðninni.
Maður sem hefur unnið eins og
enginn sé morgundagurinn alla
sína tíð og gerði það svo vel, og
átti góða framtíð fyrir sér með
sinni elskulegri eiginkona henni
Möggu, alla vega áttum við ekki
von á því að þú myndir kveðja
strax, varst ekki einu sinni byrj-
aður á baráttunni við að vinna
upp orkuna sem þú ætlaðir að
ná upp á styttri tíma en áætlað
var, þú varst búinn að ákveða
það fyrir löngu og lýsir það best
þínum innri manni, jákvæður og
þrjóskur.
Þú hringdir í okkur daginn

áður en þú kvaddir og þú varst
svo ákveðinn í að koma aftur,
ætlaðir að ná upp orkunni og
koma sem fyrst til okkar. Við
vorum öll farin að hlakka til að
fá þig aftur til starfa. Þrjóska þín

var með eindæmum,
frábær starfskraftur
og boðinn og búinn í
allt og gerði allt svo
vel sem fyrir þér
var lagt. Það var svo
gott að vinna með
þér og áttum við
frábært samstarf.
Yndislegar minn-

ingar frá starfsmannaferðum
okkar síðustu ár, þið Magga voru
alltaf til í koma með og ekki létuð
þið unga fólkið slá ykkur út af
laginu, þið voruð til í alla vitleysu
sem okkur datt í hug. Þið Magga
kunnu sko aldeilis að skemmta
ykkur og okkur, við söknum þín
alveg hrikalega mikið og það
verður erfitt að fylla í þitt skarð.
Nú vitum við að þér líður vel,
ert laus við alla verki. Við vitum
af þér og finnum fyrir nærveru
þinni í akstrinum, sem er alveg
magnað og lýsir því hvað þú
tengdist akstrinummikið. Krakk-
arnir okkar tala hlýlega til þín
og sakna þín jafn mikið og við.
Elsku besti Ómar okkar, takk
fyrir að vera þú og takk fyrir
að gefa svona af þér eins og þú
gerðir.
Elsku Magga, okkar dýpstu

samúðarkveðjur til þín og fjöl-
skyldu ykkar, megi allar góðar
vættir styrkja ykkur og fylgja í
gegnum sorgina.

Kveðja,
samstarfsfélagar

Ferðaþjónustu Reykjaness.

HEILSU-OG FOR-
VARNARVIKA 2022

Fyrstu dagar nýs bæjarstjóra í
Sveitarfélaginu Vogum hafa verið
viðburðaríkir. Gunnar Axel Ax-
elsson hóf störf sem bæjarstjóri
Sveitarfélagsins Voga 1. september
2022. Hann hefur yfirumsjón með
starfsemi sveitarfélagsins og sér
um að samþykktum bæjarstjórnar
og ákvörðunum tengdum fjár-
hagsáætlun sé fylgt eftir, eins og
segir í starfslýsingu bæjarstjórans.
Bæjarstjórinn í Sveitarfélaginu

Vogum skriftar ítarlegan pistili um
fyrstu daga sína í starfi á vefinn
vogar.is, sem er vefur sveitar-
félagsins. Forveri Gunnars Axels í
starfi bæjarstjóra, Ásgeir Eiríksson,
hélt einnig úti reglulegri dagbók
á vef bæjarins, auk þess að gefa
einnig út rafrænt fréttabréf.

Góðar móttökur

„Þrátt fyrir að ég hafi vissulega
verið með annan fótinn á bæjar-
skrifstofunni síðustu vikur og í
góðu sambandi við bæði starfs-
fólk og kjörna fulltrúa kom ég
ekki formlega til starfa fyrr en 1.
september sl. Nýtt samstarfsfólk á
bæjarskrifstofunni tók vel á móti
mér og fór fyrsti vinnudagurinn að
mestu í að leysa ýmis praktísk mál
sem fylgja því að byrja í nýju starfi,
tengja mig við og tryggja aðgangs-
heimildir að öllum upplýsinga-
kerfum sveitarfélagsins og fá allt til
að virka eins og það á að gera. Ég
hef tamið mér að vera óhræddur að
spyrja spurninga og nýtt samstarfs-
fólk mitt hefur því sannarlega þurft
að sitja fyrir svörum síðustu daga
um allt á milli himins og jarðar,
t.d. hversu margar skeiðar af kaffi
er ráðlagt að nota við uppáhell-
inguna á kaffistofunni. Sem betur
fer reyndist almenn samstaða ríkja
um að „þrjár sléttfullar“ væru hið
gullna viðmið á bæjarskrifstofunni
í Vogum,“ skrifar Gunnar í dag-
bókarfærslunni sem hann birti á
vef bæjarins.
Í færslunni segir hann frá því

þegar hann heimsótti þjónustu-
miðstöð bæjarins og kynnti sér fjöl-
breytt verkefni sem samstarfsfólk
hans þar vinnur, hvort sem þau eru
við umsjón fasteigna, snjómokstur
eða akstursþjónustu. Þann sama
dag fundaði hann með fulltrúum
annarra sveitarfélaga um breytt
fyrirkomulag barnaverndarmála og
hitti síðan forystufólk Ungmenna-
félagsins Þróttar og kynnti sér
blómlegt starf félagsins og ekki síst
verkefnið Ástarmánuður í Vogum,
þar sem ungmennafélagið hvetur
Vogafólk til barneigna.

Suðurnesjalína 2 á dagskrá
nýja bæjarstjórans

Nýr bæjarstjóri átti fund með
Heklunni og fulltrúum frá Sam-
tökum atvinnurekenda á Reykja-
nesi og Kadeco. „Á fundinum voru
meðal annars til kynningar og um-
fjöllunar niðurstöður skýrslu sem
Reykjavík Economics unnu fyrir

Hekluna um hagræn áhrif af Suður-
nesjalínu 2. Niðurstöðurnar komu
sennilega engum á óvart, þ.e. að til
lengri tíma sé bætt flutningskerfi raf-
orku ein af forsendum frekari upp-
byggingar á Suðurnesjum. Um þetta
hefur raunar aldrei verið deilt og allir
hagaðilar, þar með talið bæjaryfir-
völd í Sveitarfélaginu Vogum, alltaf
lagt áherslu á mikilvægi þess að
fundin verði ásættanleg lausn á út-
færslu verkefnisins svo hægt verði
að ráðast í framkvæmd þess. Eins
og staðan er í dag virðist verkefnið
hins vegar helst stranda á áherslum
sem Alþingi mótaði með samþykkt
þingsályktunar árið 2015 sem full-
trúar Landsnets telja að útiloki
möguleika fyrirtækisins til að skoða
aðra kosti en lagningu loftlínu sam-
hliða Suðurnesjalínu 1.
Í ljósi sögunnar og þeirrar þekk-

ingar og reynslu sem hefur orðið
til á síðustu árum auk gjörbreyttra
aðstæðna sem hafa skapast í
kjölfar jarðhræringa á svæðinu,
er eðlilegt að spyrja hvað tefji
endurskoðun Alþingis á fyrrnefndri
þingsályktun? Með því getur þingið
mögulega hoggið á þann hnút sem

málið hefur verið í undanfarin ár
og gert aðilum fært að útfæra verk-
efnið þannig að um það geti náðst
breið sátt og framkvæmdir hafist.“
Nýr bæjarstjóri átti svo fund um

um viðbragðsáætlanir á Reykja-
nesskaga vegna eldsumbrota og
aðkomu Almannavarnardeildar
Ríkislögreglustjóra að því verkefni.
Á fundinum voru auk fulltrúa sveit-
arfélaganna aðilar frá lögreglu og
slökkviliði en tilgangur fundarins
var að ræða aukið og bætt samstarf
aðila á þessu sviði og leiðir til að
efla enn frekar starf almannavarna
á Reykjanesi. Sama dag komu tveir
þingmenn í heimsókn í Voga til
óformlegs fundar við ráðamenn í
sveitarfélaginu.

Skólastjórnendur heimsóttir og
innsýn í viðamikla starfsemi
á Keflavíkurflugvelli

Skólastjórnendur í Vogum voru
einnig heimsóttir, sem og félags-
starf eldri borgara. Þegar leið á
vikuna sem getið er í dagbókar-
færslunni fór Gunnar Axel svo í
heimsókn á hafta- og öryggissvæði
Keflavíkurflugvallar. Heimsóknin
var skipulögð af Samtökum at-
vinnurekenda á Reykjanesi í sam-
starfi við Utanríkisráðuneytið,
Varnarmálasvið Landhelgisgæsl-
unnar og Isavia. Með í för voru full-
trúar sveitarfélaganna á svæðinu
ásamt þingmönnum kjördæmisins
og ýmsum hagsmunaaðilum sem
tengjast starfsemi flugvallarins. Ut-
anríkisráðherra var með í ferðinni
og flutti þar ávarp auk þess sem
stjórnendur Isavia og Landhelgis-
gæslunnar kynntu sína fjölbreyttu
starfsemi. Þetta var kærkomið
tækifæri til að fá innsýn í þá viða-
miklu starfsemi og uppbyggingu
sem fram fer á þessu svæði og er
meiri en sennilega flestir gera sér
grein fyrir.

Gestgjafi aðalfundar SS

Svo var fundað með Reykjanes
Jarðvangi og forstjóra Heilbrigðis-
stofnunar Suðurnesja en á fund-
inum með forstjóranum var m.a.
rætt um málefni heilsugæslu í
Vogum.

Þingmennirnir Hafdís Hrönn
Hafsteinsdóttir og Ágúst Bjarni

Garðarsson komu í heimsókn í Vogana
og Gunnar Axel bæjarstjóri smellti í

sjálfu með þeim og Birni G. Sæbjörnssyni
forseta bæjarstjórnar og Birgi Erni

Ólafssyni varaforseta bæjarstjórnar.

„Þrjár sléttfullar“ eru
gullna viðmiðið í Vogum

Á hafta- og öryggissvæðinu á Keflavíkurflugvelli stillti hópurinn sér upp framan við danska
herþotu sem hefur verið notuð við loftrýmisgæslu á Íslandi síðustu vikur.

Gunnar Axel heimsótti íþróttahúsið og sundlaugina. Hér er
hann með þeim Guðmundi Stefáni Gunnarssyni íþrótta- og

tómstundafulltrúa, Petru Hrund Rúnarsdóttur formanni umf. Þróttar
og Marteini Ægissyni, framkvæmdastjóra umf. Þróttar.
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AFMÆLISHÁTÍÐ 1. OKTÓBER
Barnaskóli var stofnaður í Vatns-
leysustrandarhreppi 12. september
1872, í sérbyggðu húsi, og hefur
hann starfað samfellt síðan, nú undir
nafninu Stóru-Vogaskóli. Þegar svo
gamall skóli á stórafmæli er það stór-
viðburður.
Haldið var upp á 140 ára afmælið

fyrir réttum áratug. Á YouTube er
korters myndskeið frá þeim há-
tíðarhöldum og undirbúningi þeirra
– og annað frá klukkustundar hring-
borðsumræðum um sögu skólans.
Allt núverandi afmælisár hefur

birst einn þáttur vikulega í Víkur-
fréttum og á vefnum (á vf.is, vogar.
is og storuvogaskoli.is ) og verður
svo út afmælisárið.
Ástæða er til að minnast þess af-

reks forfeðra okkar og mæðra – að
koma hér á fót skóla fyrir öll börn,
stúlkur sem drengi, snauða sem ríka
– löngu áður en skólaskylda komst
á og opinberir aðilar fóru að sinna

skólamenntun barna af alvöru. Þá
hafði barnaskóli starfað á Eyrar-
bakka í tuttugu ár og í Reykjavík í
tíu ár.
Það er ástæða til að halda fána

Stóru-Vogaskóla hátt á lofti nú á
150 ára afmæli hans, því of fáir
þekkja sögu hans. Skólans er ekki
getið í tveggja binda verki Kenn-
araháskóla Íslands og Háskólaút-
gáfunnar: Almenningsfræðsla á Ís-
landi 1880–2007. Ekki er það vegna
skorts á heimildum. Gerðaskóla, sem
stofnaður var mánuði síðar haustið
1872, er oft getið í fyrrnefndu verki
en þegar afmælisrit þess skóla var
gefið út upp úr síðustu aldamótum
var okkar skóla ekki heldur getið
þar. Suðurnesjatímaritið Faxi hefur
hins vegar fjallað ítarlega um sögu
skólans.
Séra Stefán Thorarensen, prestur

og sálmaskáld á Kálfatjörn, átti frum-
kvæði að því að stofna hér skóla.

Hann stofnaði til þess félag sem
aflaði fjár og lét byggja skólahús.
Þannig starfaði skólinn frá upphafi
í eigin húsnæði. Stefán samdi reglu-
gerð fyrir skólann í 30 greinum,
eins konar skólanámskrá. Vísir var
að unglingadeild og heimavist var
frá upphafi en það starf virðist hafa
fjarað út.
Í upphafi hét skólinn „Thorchillii

Barnaskólinn í Vatnsleysustrandar-
hreppi“, í minningu Jóns Þorkels-
sonar frá Innri-Njarðvík (1697–1759),
sem kallaði sig Thorchillius upp á
latínu. Hann var barnlaus, efnaður
menntamaður, m.a. Skálholtstrektur
um skeið, stofnaði Thorkilliisjóð til
að styrkja, eftir sinn dag, fátæk börn
til mennta og naut skólinn og fátækir
nemendur hans þess sjóðs. Þetta
langa nafn festist ekki við skólann,
heldur var hann kallaður Suður-
kotsskóli, enda byggður á jörðinni
Suðurkoti í Brunnastaðahverfi.

Seinna (1938) breyttist nafnið í
Brunnastaðaskóli. Grunnur elsta
skólahússins þar er enn heillegur.
Þegar skólinn var síðan fluttur í Voga
árið 1979 fékk hann núverandi nafn,
Stóru-Vogaskóli, enda byggður í túni
hins forna höfuðbýlis Stóru-Voga.
Öll þessi 150 ár er þetta í raun

sama stofnunin, þó hús væru byggð
og rifin og nöfnum breytt. Byggð
voru minni skólahús og starfrækt um
tíma – eins konar útibú frá skólanum
– í fjarlægum hverfum, þegar þar var
barnmargt. Þannig starfaði skóli í
Kálfatjarnarhverfi 1893–1910, fyrst
á Þórustöðum og í Landakoti og frá
1903 í sérbyggðu skólahúsi í Norður-
koti; og í Vatnsleysuhverfi 1910–1914
og 1925–1943. Frá haustinu 1943
hefur verið skólabíll og eftir það er
öll kennslan á einum stað. Minja- og
sögufélag Vatnsleysustrandar hefur
endurbyggt Norðurkotsskóla að
Kálfatjörn og er þar nú skólasafn.
Fyrstu 100 árin var fjöldi skóla-

barna á bilinu tuttugu til fimmtíu,
fór upp í hundrað um 1990 og í tvö
hundruð um 2010.
Í Stóru-Vogaskóla eru nú um 160

nemendur í 1. til 10. bekk, í 2700m2
húsnæði. Til samanburðar má geta

þess að fyrsta hús skólans var 56 m2.
Íbúar í Sveitarfélaginu eru um 1.400
en voru um 800 þegar skólinn var
stofnaður. Þeim fækkaði allt niður
undir 250 á fimmta áratugnum en
hefur fjölgað síðan og fjölgar nú ört.
Fyrstu öldina var starfsfólkið lengst
af einn eða tveir kennarar, auk þeirra
sem komu að þrifum og viðhaldi
skólahússins og árlegrar aðkomu
læknis við heilsufarsskoðun. Upp úr
miðri tuttugustu öld tók starfsfólki
að fjölga, einnig árgöngum nemenda,
skólatíminn að lengjast og þjónustan
við nemendur varð fjölþættari. Nú
starfa alls 45 manns við skólann, þar
af 25 kennarar. Að auki nýtur skólinn
sálfræði-, heilbrigðis- og félagsþjón-
ustu eftir þörfum.
Skólinn hefur á að skipa metn-

aðarfullu starfsliði. Eins og í upphafi
er vel hugsað um börn sem minna
mega sín eða hafa ýmiss konar sér-
þarfir. Einnig er markvisst unnið
gegn einelti. Skólinn hefur þá sér-
stöðu að nemendur fá hollan há-
degismat, eldaðan á staðnum, í boði
sveitarfélagsins. Hér er leitast við að
sinna vel bæði andlegum og líkam-
legum þörfum barna, óháð efnahag
foreldra.

Heimildir: Listi yfir heimildir sem notaðar eru í þáttum skólasögunnar, fylgir þáttunum í sér
skjali áwww.vogar.is og storuvogaskoli.is.

Afmælisþættir skólans í Vogum, birtast
vikulega í Víkurfréttumog vf.is á afmælisárinu.

Þorvaldur Örn Árnason, áður kennari við skólann,
tekur samanmeð góðramanna hjálp.

36. ÞÁTTUR

Myndir frá skólasafninu Norðurkotsskóli, á Kálfatjörn, í umsjón Sögu- og minjafélags Vatnsleysustrandar.

150 ára afmæli skólahalds í Sveitarfélaginu Vogum
Stóru-Vogaskóli er þriðji elsti barnaskólinn á Íslandi sem hefur starfað samfleytt en fyrsti kennsludagur skólans var 1. október árið 1872.

Af því tilefni býður skólinn til veislu laugardaginn 1. október kl. 14.00 í Tjarnarsal. Öll velkomin.

vinalegur bær
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– segir Kian Paul James Williams sem hefur leikið með knattspyrnuliði Keflavíkur
undanfarin þrjú tímabil. Hann er 22 ára og uppalinn hjá liði Leicester City á Englandi
en Kian dýfði sér út í óvissuna þegar hann tók stökkið úr enska boltanum og gekk til
liðs við Magna á Grenivík um mitt tímabil 2019.

„Ég bjó á Grenivík í tvo mánuði en
mér leið eins og það væru tvö ár,“
segir Kian og hlær. „Það var mikið
stökk að flytja frá Leicester, sem er
með íbúafjölda á við allt Ísland held
ég, og til Grenivíkur. Það má segja
að það hafi verið friðsælt en á sama
tíma leiddist mér svakalega.“
Að loknu tveggja mánaða tímabili

með Magna gekk Kian til liðs við
Keflavík og hann segist kunna vel
við sig á Suðurnesjum.
„Veðrið hér er ágætt og sumrin

eru góð, þau geta reyndar verið mjög
góð. Fólkið sem ég hef kynnst hér er
gott og íslensku stelpurnar alls ekki
svo slæmar,“ segir einhleypi Kian
sposkur á svip.

Og hefurðu verið að kynna þér
það?
„Já, ég hef aðeins verið að kynna mér
það. Þær eru mjög góðar,“ segir hann
og skellir upp úr.
Samningur Keflavíkur við Kian

rennur út eftir þetta tímabil og
aðspurður segist hann alveg geta
hugsað sér að vera áfram. „Ég
hef ekki ennþá talað um það við
stjórnina, ætli við klárum ekki tíma-
bilið og ræðum málin þá. Mér líður
vel hérna og mér semur ágætlega við
fólkið í kringummig – hins vegar veit
maður ekkert hvað tekur við en það
væri ekki svo slæmt að vera áfram
með Keflavík.“

Líst vel á lengra tímabil

Tímabilið í efstu deild á Íslandi í ár
er með breyttu fyrirkomulagi frá
því sem hefur tíðkast. Fyrst voru

leiknar tvær umferðir í hefðbundinni
deildarkeppni þar sem sem Keflavík
endaði í sjöunda sæti af tólf liðum
Bestu deildar karla. Framundan er
úrslitakeppni efri og neðri hluta og
Keflavík leikur því í neðri hlutanum
þar sem liðin munu berjast um að
halda sæti sínu í deildinni. Keflavík
stendur vel að vígi fyrir úrslita-
keppnina því það er efst í riðlinum
með 28 stig – svo koma Fram (25
stig), ÍBV (20 stig), Leiknir (20 stig),
FH (19 stig) og ÍA (15 stig).

„Það er svolítið svekkjandi að
hafa ekki endað í efri hlutanum því
svo mörg úrslit féllu bara ekki með
okkur, við vorum of oft að tapa
stigum á lokamínútunum eða ekki
að ná að klára leikina.
Ég hef smá áhyggjur af ástandi

vallanna þegar svona langt er liðið
á tímabilið,“ segir Kian um úrslita-
keppnina sem er framundan. „Við
komum til með að leika alla okkar
leiki á grasi held ég, ekki á gervigrasi,
svo það verður mikið álag á vallar-

stjóranum býst ég við. Annars hefur
völlurinn hjá Keflavík verið mjög
góður í sumar, betri en í fyrra, svo
ég held að þetta verði allt í lagi hjá
okkur.“

Hvernig líst þér á þetta nýja fyrir-
komulag?
„Mér líst vel á það. Það þarf að fjölga
leikjum og lengja tímabilið hér til að
gera það meira „professional“ og það
eru bara tólf lið í deildinni, ekki var
hægt að láta þau spila fleiri umferðir

Menningarverðlaun
Reykjanesbæjar 2022

Súlan
Menningar- og atvinnuráð Reykjanesbæjar
óskar eftir tilnefningum vegna menningarverðlauna
Reykjanesbæjar 2022. Tilnefna skal einstakling, hóp
eða fyrirtæki sem unnið hafa vel að menningarmálum
í bæjarfélaginu.

Tilnefningu ásamt stuttum rökstuðningi skal skilað
á netfangið: sulan@rnb.is í síðasta lagi sunnudaginn
9. október nk. Upplýsingar um verðlaunahafa fyrri ára
og nánari reglur má finna á heimasíðu Reykjanesbæjar
undir flokknum „Mannlíf“

Menningar- og atvinnuráð Reykjanesbæjar

Svekkjandi að enda ekki í efri hlutanumSvekkjandi að enda ekki í efri hlutanum

Hér er Kian í leik með U18 liði Leicester City gegn Chelsea en hann hefur leikið gegn liðum eins og
Chelsea, Arsenal og Manchester City. Þá hefur hann mætt mörgum frábærum knattspyrnumönnum

á borð við Jadon Sancho, Phil Foden, Reece James, Emile smith Rowe og fleiri.

Veðrið hér er
ágætt og sumrin

eru góð, þau geta
reyndar verið mjög
góð. Fólkið sem ég hef
kynnst hér er gott og
íslensku stelpurnar
alls ekki svo slæmar . . .

Jóhann Páll Kristbjörnsson
johann@vf.is

Kian með stóru
systur, Alannah

Williams, og litla
bróður, Evan

Thornton.

Myndir:VFog úr safni KianWilliams.

sportsport



gegn hvert öðru – það hefði ve
fáránlegt. Ég held að þetta sé be
lausnin, svo er bara að sjá hver
veðrið og vellirnir verða.“

Tíu ár hjá Leicester City

Kian var aðeins níu ára gamall þegar
hann gekk til liðs við Leicester og
var þar í tíu ár.

„Fyrstu árin er maður endur-
metinn ár frá ári en þegar maður
nær sextán ára aldri er samningur
í boði og skólastyrkur. Þetta er svo-
lítið mikil pressa fyrir unga stráka
en styrkir þá andlega á sama tíma.
Frá sextán ára aldri er þetta orðin
full vinna, maður hættir í skóla og
er „full time“ hjá liðinu.“

Kian segir að öll vikan hafi verið
undirlögð en vanalega voru tvær
æfingar á dag, ein um morguninn og
ein seinni partinn, þá var farið í æf-
ingasalinn og borðað á milli æfinga.
Samhliða æfingum þurftu leikmenn
einnig að sinna bóklegu námi, mið-
vikudagar voru frídagar frá æfingum
en ekki náminu.

Þar sem þú ert frá Leicester bjóstu
þá með liðinu eða fórstu heim til
fjölskyldunnar að degi loknum?
„Ég hefði getað það en valdi að búa
með liðinu, mér fannst það mikil-
vægt móralskt séð – að tengjast liðs-
félögunum betur. Það undirbjó mig
betur fyrir atvinnumennsku því,
eins og þú bentir á, þá er ég frá Lei-
cester svo ég gat alltaf snúið heim ef
ég vildi. Þegar það var svo ákveðið
að framlengja ekki við mig hjá Lei-
cester City og ég fór einn til Greni-
víkur var skellurinn ekki eins mikill
og hann hefði getað orðið.“

Kian segir að það hafi verið sárt
þegar hann fékk ekki áframhaldandi
samning við Leicester en hann þurfti
að halda áfram.

„Það var erfitt að fá þær fréttir að
ég væri ekki inni í framtíðarmynd-
inni hjá Leicester, ég var búinn að
vera þar í tíu ár og leggja hart að mér.
Maður vinnur sig upp, fær samning
sem er svo endurmetinn reglu-

lega. Ég var svo lánsamur komast
á samning með U16 og náði einu
ári með U23, sem er skörinni fyrir
neðan aðalliðið, maður æfir með
varaliðinu og stöku sinnum aðallinu.
Þetta var góður tími og hjálpaði mér
mikið til að þroskast.

Það eru svo margir sem maður sá
koma og fara á þessum tíma, kannski
þrír á hverri viku sem voru að reyna
fyrir sér – þetta er mikið álag en
hjálpar mikið þegar maður eldist.
Maður er betur undirbúinn fyrir
stóru leikina og finnur ekki fyrir
sama stressi, þú ert orðinn vanur
álaginu.“

Í góðu sambandi við fjölskylduna

Kian segist halda sérstaklega góðu
sambandi við móður sína og tvö
systkini, eldri systur og yngri bróður.
„Ég og bróðir minn erum alltaf að
sparka bolta þegar við hittumst og
auðvitað hefur mamma alltaf verið
til staðar fyrir mig, í gegnum fót-
boltann og allt annað. Svo er afi rosa-
lega mikill stuðningsmaður Leicester
City en hann og amma komu hingað
í byrjun tímabilsins og sáu mig spila
með Keflavík – ég held að það hafi
verið einn versti leikur tímabilsins
hjá okkur, alveg í blábyrjun tíma-
bilsins – þau hefðu frekar átt að sjá
leikinn gegn Fram,“ segir Kian að
lokum og skellir upp úr.

Kian ungur og efnilegur snáði áður
en hann hélt til Leicester City.

Mamma Kian með hann í fanginu
og leiðir Alannah, stóru systir.

Heilsu- og
forvarnarvika
fer fram í Reykjanesbæ
dagana 3.– 9. október

Markmiðið með heilsu- og forvarnarviku er að draga úr þeim
áhættuþáttum sem einstaklingar geta staðið frammi fyrir á
lífsleiðinni og hlúa að verndandi þáttum með þátttöku sem
flestra í bæjarfélaginu. Fyrirtæki og stofnanir í bæjarfélaginu
bjóða upp á fjölbreytta og heilsueflandi dagskrá þar sem allir
ættu að finna eitthvað við sitt hæfi. Alla dagskránna má
finna á heimasíðunni Visit Reykjanesbær.

Kíktu á viðburðardagatalið á

www.visitreykjanesbaer.is

www.visitreykjanesbear.is | www.reykjanesbaer.is

Þú finnur viðburðinn líka á Facebook undir heilsu- og forvarnarvika

Það var erfit t
að fá þær fréttir

að ég væri ekki inni
í framtíðarmyndinni
hjá Leicester . . .

Kian með ömmu
sinni og afa en þau
gerðu sér ferð til
Íslands í vor og sáu
sennilega einn versta
leik tímabilsins
hjá Keflavík.
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Kian sárnaði að vera hafnaðKian sárnaði að vera hafnað
af Leicester City.af Leicester City.



Mundi
Er viðtalið við Ása

ekki bara efni í bók – akstursbók?

Við getum
gert betur
Það þarf þorp til að ala upp barn
er kunnur málsháttur. Það eru orð
að sönnu. Velflest sveitarfélög eru
dugleg við sinna skyldum sínum og
skapa aðstæður þannig að börn og
unglingar fái sem best veganesti út í
lífið sem svo tekur við. Það líf getur
orðið á mismunandi hátt og vonandi
hjá flestum án stóráfalla. Lausnir við
sumum þeim vanda sem upp kann
að koma er fundinn staður í hinu
opinbera kerfi, oft með lágmarks-
lausnum og ráð fyrir því gert að
það sem upp kann að koma umfram
þær lausnir leysi menn annað hvort
sjálfir eða njóti aðstoðar margs-
konar félagasamtaka, sem reiða sig á
framlag sjálfboðaliða, eða ólaunaðra
sérfræðinga eins og einn orðaði það.

Björgunarsveitirnar, Rauði
krossinn, Krabbameinsfélagið auk
margra annarra eru þannig félög.
Félög sem reiða sig á starf sjálfboða-
liða sem ávallt eru tilbúnir til að-
stoðar ef á bjátar. Samt er það þannig
að starf sjálfboðaliðanna felst ekki
eingöngu í aðstoð, heldur fer mikill
hluti tíma stjórna í að tryggja fjár-
hagslegan grundvöll þess starfs sem
unnin er. Sækja um allskonar styrki til
að halda mikilvægu starfi gangandi.

Það er nokkuð magnað að eini
eiginlegi styrkur ríkisins til björg-
unarsveitanna sé til dæmis að leyfa

þeim að dæla litaðri olíu á tækin sín,
þó inn á milli komi til svo sérstakar
greiðslur vegna sérverkefna eins og
t.d. vegna eldgosa og annarar óáran.
Við eigum sem samfélag að geta gert
betur.

Ríki, sveitarfélög og jafnvel fyrir-
tækin í landinu ættu að bindast
samtökum um að tryggja slíkum fé-
lögum fasta styrki, gera starf þeirra
fyrirsjáanlegra. Svipað og gert er
til að mynda gagnvart íþróttafélög-
unum þar sem sveitarfélögin sjá um
að skapa og kosta aðstöðuna. Gera
ráð fyrir í fjárhagsáætlunum sínum
sanngjörnu framlagi til slíkrar félaga
og búa til hvata fyrir fyrirtækin í
landinu til að gerast bakhjarlar slíkra
félaga.

Nú þegar að vinna við fjárhagsá-
ætlanir næsta árs er á lokametr-
unum væri ekki úr vegi fyrir þá full-
trúa sem þær vinna að velta fyrir sér
mikilvægi slíkra félaga í samfélaginu.
Er eitthvað sem samfélagið getur
gert til að auðvelda slíkum félögum
starfið? Ég held að svarið sé augljóst
– en um leið er þetta bara spurning
um afstöðu. Við getum gert betur.
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Bíldshöfða 440-1318
Fellsmúla 440-1322
Réttarhálsi 440-1326
Ægisíðu 440-1320
Klettagörðum 440-1365

Langatanga Mosfellsbæ 440-1378
Reykjavíkurvegi Hafnarfirði 440-1374
Grænásbraut Reykjanesbæ 440-1372
Dalbraut Akranesi 440-1394
Réttarhvammi Akureyri 440-1433
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ALLA LEIÐ

Michelin X-ICE North 4
Besta hemlun í hálku, hvort sem dekkin
eru ný eða ekin 10.000 km.

Betri aksturseiginleikar í samanburði við
helstu samkeppnisaðila.

Hámarksgripmeð sérhönnuðumynstri
fyrir hverja stærð.

Einstök ending.

Lágmarks hljóðmengun.

elin X-ICE Snow
meðlimurinn í vetrardekkjalínuMichelin.
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Michelin Alpin 6
Nýrmynsturskurður sem opnast
eftir því sem dekkið slitnar.

Endingargott grip út líftímann.

Lagskipt gúmmíblanda sem veitir.
hámarksgrip.
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Björgunarsveitirnar á Suður-
nesjum hvetja húsbyggjendur og
verktaka til að ganga betur frá
framkvæmdasvæðum nú þegar
haustlægðirnar eru farnar að gera
vart við sig. Talsverður erill var
hjá björgunarsveitarfólki um síð-
ustu helgi í að fergja lausa muni
sem fuku í óveðrinu sem gekk yfir
landið.

Einangrunarplötur fuku frá
framkvæmdasvæði við Dalsbraut
í Innri-Njarðvík. Klæðning fauk af
húsi í Sandgerði og víða lögðust
girðingar á framkvæmdasvæðum
undan vindinum.

Fiskibátur losnaði frá flotbryggju
í Sandgerði og rak upp í grjótgarð
við björgunarstöðina í Sandgerði.
Báturinn var dreginn á flot á flóði
síðar sama dag.

Gangið betur frá framkvæmda-
svæðum fyrir næstu haustlægð

Björgunarsveitirnar höfðu nóg að
geta um síðustu helgi.
VF-myndir: Hilmar Bragi

Þessi bátur slitnaði frá bryggju í Sandgerði og rak upp í grjótgarð.

Ein af mörgum girðingum sem lögðust niður undan veðrinu. Þessi er við Reynidal.

Einangrunarplötur sem björgunarsveitarfólk þurfti að fergja við Dalsbraut í Innri-Njarðvík síðastliðinn laugardag.


