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26. samráðsfundur aðgerðarstjórnar Sveitarfélagsins Voga, 26. október 2020 
 
Þátttakendur 
Ásgeir Eiríksson, bæjarstjóri, Daníel Arason forstöðumaður stjórnsýslu, Vignir Friðbjörnsson, 
forstöðumaður eigna. Gestur fundarins er Marteinn Ægisson framkvæmdastjóri Ungmennafélagsins 
Þróttar 
 
Staðan almennt 
Staðfest smit í Sveitarfélaginu Vogum mánudaginn 26.10 eru sjö og sjö í einangrun en 11 í sóttkví. 
Staðfest smit á Suðurnesjum eru 57. Í einangrun eru  58 og 109 í sóttkví. 
Slakað hefur verið á takmörkunum á íþróttastarfi fyrir unglinga fædda fyrir 2005 í sumum 
nágrannasveitarfélögum. Marteinn fór yfir starf ungmennafélagsins undanfarnar vikur og hvernig 
starfi er háttað annars staðar. Hann mælti með því að þegar aðgerðarstjórn ákvæði að létta á 
takmörkunum yrði það fyrst gert með blakið og þá á liðið sem æfir í efstu deild og einungis yrði aflétt 
fyrir einn flokk í einu.  
Aðgerðarstjórn skilur sjónarmið ungmennafélagsins. Þrátt fyrir það, í ljósi nýlegra hópsýkinga, telur 
aðgerðarstjórn ástæðu til að hafa allan vara á í afléttingu takmarkana. Því verður ekki um afléttingu 
takmarkana að ræða að sinni en nefndin mun taka þær aftur til umfjöllunar á fimmtudag. 
  
 
Sviðin hvert fyrir sig: 
Grunnskólinn: 
Óbreytt ástand. Skólinn er nánast lokaður fyrir utanaðkomandi heimsóknum  
 
Frístund 
Óbreytt ástand. Frístund starfar með eðlilegum hætti 
 
Leikskólinn  
Óbreytt ástand. Leikskólinn fylgir öllum tilmælum almannavarna og sóttvarnarlæknis.  
 
Álfagerði 
Óbreytt ástand. Matsalur Álfagerðis er lokaður öðrum en starfsfólki og íbúum. Áfram eru tilmæli um 
takmarkanir á heimsóknum 
 
Íþróttamiðstöðin 
Óbreytt ástand. Sundlaug og íþróttamiðstöð eru lokuð fyrir almenningi. Starfsemi skólanna í 
miðstöðinni er óbreytt og UMFÞ hefur takmarkaðan aðgang að miðstöðinni eftir því sem ákveðið var 
á fundi aðgerðarstjórnar þann 7.10.  
 
Félagsmiðstöðin 
Óbreytt ástand. Félagsmiðstöðin starfar með eðlilegum hætti 
 
Skrifstofan 
Óbreytt ástand. Skrifstofan er lokuð almenningi, engar heimsóknir leyfðar nema eftir pöntun og engir 
fundir haldnir í húsnæðinu. Fólk hvatt til að hafa samband símleiðis eða rafrænt 
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Umhverfideild 
Óbreytt ástand. Lokað er fyrir utanaðkomandi heimsóknir í umhverfisdeildina 
 
Önnur mál 
 


