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Járngerður er að þessu sinni
tileinkuð menningarviku í
Grindavík sem fram fer 17.-25. mars
nk. Dagskráin er ;ölbrey< og
glæsileg og fyrir alla ;ölskylduna.
Á meðal þess sem er á boðstólum er
ljósmyndasýning ;ögurra
áhugaljósmyndara í Grindavík, sem
er á dagskrá í Kvikunni.
Flestar myndirnar eru teknar í
grindvískri ná<úru síðustu árin.
Ljósmyndarar eru: Haraldur H.
Hjálmarsson, Eyjólfur Vilbergsson,
Arnfinnur Antonsson og
Valgerður Valmundsdó<ir, sem tók
forsíðumyndina.
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Bæjarstjórn Grindavíkurbæjar er að hefja
vinnu við gerð atvinnustefnu Grindavíkur-
bæjar þar sem helstu möguleikar liggja í
nýtingu jarðvarmans, sjávarútvegi og
ferðamannaiðnaði.
Bæjarráð fer með atvinnumálin. Að sögn Guð-
mundar Pálssonar, formanns bæjarráðs, var nú
í febrúar lögð megináhersla á að afla upplýsinga
og kynnast helstu möguleikum til frekari upp-
byggingar atvinnulífsins.
„Við höfum fengið til okkar góða gesti frá

atvinnuþróunarfélaginu Heklunni, Íslenska
jarðvarmaklasanum (Iceland Geothermal),
Sjávarklasanum og Matís. Bæjarráð er nú betur
í stakk búið til að greina tækifærin sem liggja í
Grindavík eftir þessar heimsóknir,“ segir
Guðmundur.
Þótt mikil óvissa sé í stefnumótun ríkisins

varðandi sjávarútveg, þá er mikilvægt að hugsa
til framtíðar að mati Guðmundar.
„Miklir möguleikar eru hér í Grindavík hjá

okkar sterku sjávarútvegsfyrirtækjum til enn
frekari fullvinnslu sjávaraflans. Er þá ekki ein-
ungis verið að tala um að pakka fiskinum inn
í neytendaumbúðir heldur aukna möguleika á
frekari efnavinnslu í fiskinum svo sem prótín
og ensím. Til þess að þetta sé möguleiki þarf
bærinn að leggja sitt að mörkum með atvinnu-
lífinu í rannsóknar- og þróunarstörfum í þess-

um geira . Meðal þess sem kannað hefur verið
í þessu sambandi er samstarf við MATÍS um
að þeir komi hingað með starfsstöð til að
rannsaka frekar fullnýtingu sjávarafurða og
hvetja meistara- og doktorsnemendur til
rannsókna- og þróunar í samstarfi við sjáv-
arútveginn í Grindavík. Unnið er að þessu
verkefni í samstarfi við Sjávarklasann og sjávar-
útvegsfyrirtæki í bænum,“ segir Guðmundur.
Gífurleg tækifæri eru jafnframt í uppbyggingu

ferðamannaiðnaðarins á Suðurnesjum, ekki
hvað síst hérna í Grindavík. Guðmundur
bendir á að eitt þeirra verkefna, sem öll sveitar-
félögin hafa sameinast um að setja á stofn er
Jarðvangur á Reykjanesi sem mun án efa verða
mikil lyftistöng fyrir ferðamannaiðnaðinn.
Auglýst hefur verið eftir verkefnisstjóra fyrir
það verkefni.
„Stærsti ferðamannastaðurinn á Íslandi er

Bláa Lónið í Grindavík og hafa fyrirtækin í
ferðamannaiðnaði bæjarins náð æ fleiri ferða-
mönnum þaðan til bæjarins á undanförnum
árum og á það bara eftir að aukast. Bláa lónið
hefur verið tilnefnt sem eftirsóknarverður
áfangastaður hjá stórtímariti eins og National
Geographic. Búast má við að ferðamönnum
fjölgi mikið á þessu ári og mikilvægt að við
séum tilbúin að taka á móti þeim,“ segir Guð-
mundur.

Unnið að gerð Atvinnu-
stefnu Grindavíkurbæjar

Hingað til hefur raforkan verið svo til eina
nýtingarafurð jarðvarmans þar til Carbon
Recycling (CRI) hóf framleiðslu
metanóls úr gufunni. Guðmundur Páls-
son formaður bæjaráðs bendir á að nýting
gufunnar og jarðvarmavökvans sé hins
vegar óplægður akur til atvinnuuppbygg-
ingar.
Grindavíkurbær hefur fyrst sveitafélaga í Ís-
landi, gerst aðili að Íslenska jarðvarma-
klasanum.

„Megintilgangur þess er að komast í beint
samband við hagsmunaaðila og rannsóknariðn-
aðinn. Það gefur okkur tækifæri til þess að
kynnast því sem hægt er að nýta og aukin tæki-
færi til þess að fá sprotafyrirtæki í þessum geira
hingað til bæjarins.
Það er von okkar að bærinn nái að marka sér

þá stöðu að þegar fólk hugsar um sjávarútveg
og jarðvarma sé Grindavík það fyrsta sem þeim
dettur í hug.“ sagði Guðmundur jafnframt.

Grindavík aðili að Íslenska jarð-
varmaklasanum fyrst sveitarfélaga

Jóhann ráðinn kerfisstjóri:

Verð enn meiri
Grindvíkingur

Jóhann Grétarsson hefur verið ráðinn kerf-
isstjóri hjá Grindavíkurbæ og tekur hann við
af Sigurði Erlendssyni 1. apríl nk. Jóhann er
44 ára og búsettur í Grindavík. Hann út-
skrifaðist sem kerfisfræðingur frá Tölvu-
háskóla Verslunarskóla Íslands 1993. Jóhann
hefur víðtæka reynslu af nánast öllu sem
viðkemur tölvurekstri.
„Ég hef unnið á Tölvudeild Landspítalans

í 18 ár og hef búið á höfuðborgarsvæðinu
mest allan þann tíma en keypti mér hús í
Grindavík sumarið 2010. Ég hef síðan þá
keyrt daglega í vinnu í Reykjavík. Bensín-
verð hefur bara farið hækkandi síðan þá
þannig að þegar ég sá auglýst eftir kerfis-
fræðingi í Grindavík fannst mér upplagt að
sækja um,“ segir Jóhann.
Starfsumhverfið hjá Grindavíkurbæ er
talsvert frábrugðið Landspítalanum en
Jóhann efast ekki um að það sé í góðu lagi
og verði gaman að kynnast nýju umhverfi
eftir öll þessi ár hjá Landspítalanum.
„Þetta er að mestu leiti allt eitthvað sem ég

þekki enda er starfið hjá Landspítalanum
mjög fjölbreytt og hef ég komið nálægt
nánast öllu þar. Mesta breytingin er að hjá
Landspítala starfa um 70 manns á tölvudeild
og er umfangið allt annað og meira. Hér í
Grindavík verð ég eini starfsmaðurinn sem
sér um tölvukerfi bæjarins sem er vissulega
framandi fyrir mig en mjög spennandi,”
segir Jóhann.

Hann vildi koma koma á framfæri
þakklæti fyrir þetta tækifæri til að fá að
starfa hjá bænum.
„Þetta er ekki bara mikið hagræði fyrir mig

heldur gerir mér kleift að vera meiri þátttak-
andi í bæjarlífinu og kynnast bæjarbúum en
það er erfitt að falla inn í samfélagið þegar
maður sækir vinnu annað. Ég sé því fram á
að ég verði enn meiri Grindvíkingur nú
þegar ég er kominn með vinnu í bænum,”
sagði Jóhann að lokum.
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síðasta pistli Járngerðar fjallaði ég um
mikilvægi þess að foreldrar og

skólasamfélagið allt setti sér jafn háleit mark-
mið í fræðslumálum og gert er í íþróttunum í
Grindavík. Að árangur okkar verði á pari við
þá bestu. Árangur í skólastarfi er hinsvegar
ekki eins auðvelt að mæla og í íþróttunum. Í
íþróttum er sá sem sigrar flesta leiki eða
keppnir eða nær besta tímanum, með bestan
árangur. Árangur er mældur í fjölda marka,
stiga eða tíma. Í skólamálum og menningar-
málum er ekki eins augljóst hvaða mæli-
kvarða skuli leggja á árangur.
Þegar markmið eru sett og árangur metinn

er mikilvægt að vita hvert maður ætlar. Hafa
leiðarljós. Fyrir tiltölulega fáum árum síðan
var Grindavík í 3. deild karla í knattspyrnu.
Forsvarsmenn félagsins settu sér það
leiðarljós að verða á meðal þeirra bestu. Til
að þess að nálgast leiðarljósið var markmiðið
í fyrstu sett á að komast upp um deild. Fáum
árum seinna var liðið í úrvaldsdeild.
Grunnskóli Grindavíkur hefur sett sér slíkt
leiðarljós:
Að skapa þannig umhverfi, í samráði við foreldra,
að öllum líði vel og allir læri að bera virðingu fyrir
sjálfum sér, öðrum og umhverfi sínu.
Að frá skólanum fari einstaklingar
sem eru tilbúnir eru til að takast á við
eigin framtíð.

Út frá leiðarljósinu þurfum við að
setja okkur markmið sem eru
mælanleg til að geta séð hvort við
erum á réttri leið. Árangurinn
getur verið metinn á
kennslufræðilegum forsendum,
svo sem í árangri í samræmdum
prófum, lestrarhraða nemenda og
lesskilningi eða hæfni í list- og verklegum
greinum. Það er líka hægt að mæla hann út
frá líðan nemenda og starfsfólks. Ólíklegt er

að góður námsárangur náist ef nemendum
og starfsfólki líður ekki vel. Það er líka hægt
að mæla árangurinn út frá því hvernig nem-
endum tekst að takast á við eigin framtíð
eins og leiðarljósið gerir ráð fyrir. Hvernig
gerum við það? Ein leið er að mæla hve

margir nemendur ljúka framhalds-
námi eða skara fram úr í atvinnu-
lífinu annarsvegar eða feta slóð
neyslu og glæpa hinsvegar? Það
eru margir möguleikar og
verðum við sjálf að velja þá.
Í menningarmálum á hið sama

við. Það er ekki auðvelt að mæla
árangur lista, nema kannski út frá
árangri í söngkeppnum og sölu á
hug- eða listaverkum. Mörgum
þætti það þó heldur þröngt sjón-

arhorn. Hvað er góður árangur í
tónlistarnámi? Að Grindvíkingar eignist
góða lúðrasveit, eða tónlistarmönnum í
bænum fjölgi? Að sem flestir geti sungið eða

spilað sjálfum sér til ánægju er líka árangur.
Rétt eins og í skólamálum þurfum við sjálf
að setja okkur markmið og mælikvarða á
árangur.
Nú er menningarvika Grindavíkur að

hefjast í fjórða sinn og dagskráin er fjöl-
breytt að vanda. Víst er að allir geta fundið
eitthvað við sitt hæfi. Það er gaman að sjá
hve margir Grindvíkingar taka þátt með
beinum hætti. Það er sannarlega vitnisburður
um metnað og árangur bæjarbúa í listum og
öðrum menningartengdum greinum. Grind-
víkingar státa af listamönnum á lands- og
heimsvísu. Heiðursborgarinn Guðbergur
Bergsson er rithöfundur á heimsmælikvarða
en verk hans hafa verið þýdd á 19 tungumál.
Sigvaldi Kaldalóns var og er eitt ástsælasta
tónskáld þjóðarinnar. Þeir eru sannarlega
dæmi um einstaklinga, hvor á sinni tíð, sem
tilbúnir eru til að takast á við eigin framtíð.

Róbert Ragnarsson
bæjarstjóri

EINU
SINNI
VAR...
Í tilefni menning-
arviku eru hér tvær
myndir frá Leikfélagi
Grindavíkur.
Þe;a eru tvær af
:ölmörgum gömlum
myndum á Ljós-
myndavef
Grindavíkurbæjar
sem er í umsjá
Bókasafns Grinda-
víkur. Þar er hægt að
skoða margar
frábærar myndir.
Slóðin er:
myndir.grindavik.is
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Frá menningarviku 2011. Hún er vitnisburður um metnað og árangur bæjarbúa í
listum og öðrum menningartengdum greinum.

Í
Hvað er árangur?

Leikendur í Fjalla-Eyvindi á sviðinu. Þarna má þekkja Kristrúnu Hauks,
Gunnar Tómasar, Lúðvík Jóels,Guðveigu Sigurðar (Stella), Ástbjörn Egilsson,
Ingeburg G. Wohler, Stefán Tómasar, Elínborgu Ingvars og Svölu Þórarins. Þeir
sem þekkja fleiri eru beðnir að senda upplýsingar á bokasafn@grindavik.is

Margrét Sighvatsdó;ir
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Árið 2010 opnaði Miðstöð Símenntunar á
Suðurnesjum útibú í Grindavík. Starfsemin
fór vel af stað og mikill hugur í Grind-
víkingum að mennta sig. Nokkuð góð þátt-
taka hefur verið á ýmsum nám-
skeiðum. Fjölbreytt úrval nám-
skeiða hafa verið haldin og m.a.
hefur hópur útskrifast úr Mennta-
stoðum en það er lengsta náms-
leið sem MSS hefur boðið upp á.
Guðjónína Sæmundsdóttir forstöðu-

maður MSS segir að opnun útibús í
Grindavík hafi komið til vegna um-
ræðu um að Grindvíkingar væru ekki
að sækja í MSS í sama mæli og önnur
sveitarfélög. Á sama tíma var verið að
stofna Fisktækniskólann og þótti
tilvalið að þessar tvær stofnanir myndu koma
saman og deila með sér húsnæði og jafnvel
starfsfólki. Þetta hefur reynst afar vel enda mjög
skynsamlegt fyrir tvær litlar stofnanir að vera
saman.
Með stofnun útibúsins er vonast til að auka fjöl-

breytni í menntunarmöguleikum í Grindavík
bæði hvað varðar tómstundanám, stutt námskeið
og lengri námsleiðir. Grindvíkingar geta líka haft
áhrif á framboðið með því að koma óskum

sínum á framfæri. „Grunnreglan er sú
að ef við höfum 10 einstaklinga sem
vilja fara á tiltekið námskeið þá er
hægt að halda það,“ segir Guðjónína.
Hjá MSS eru nú tveir starfsmenn í

einu og hálfu stöðugildi. Ragnheiður
Eyjólfsdóttir hóf störf hjá MSS s.l.
haust og sinnir m.a. lengri náms-
leiðum.

Að mati Ragnheiðar hafa Grind-
víkingar mikla möguleika á að bæta
við sig þekkingu hér í heimabyggð
t.d. með Skrifstofuskólanum, Graf-

ískri hönnun, Færni í ferðaþjónustu eða
tölvunámskeiðum. Byrjað er að taka við
skráningum hjá einstaklingum sem eru
áhugasamir um að vera með í Menntastoðum í
haust auk þess sem verið er að skoða áhuga á
þátttöku í Kvikmyndasmiðju.
Eydna Fossádal er bæði starfsmaður MSS og

Fisktækniskólans. Hún sér um almenna skrif-
stofuvinnu og heldur sérstaklega utan um tóm-
stundanámskeiðin hjá MSS. Hún segir að gaman
hafi verið að sjá hvenig íbúar hafa fjölmennt á
hin ýmsu tómstundanámskeið. Framundan er
fjölbreytt úrval námskeiða eins og sáningu
krydd- og matjurta, saumanámskeið, svæðanudd,
sushi og fleiri skemmtileg námskeið.
Að sögn Guðjónínu hefur þjónusta náms- og

starfsráðgjafa fest sig í sessi hjá MSS og eru hátt
í 2000 viðtöl framkvæmd hjá stofnuninni á ári
bæði í formi einstaklingviðtala og hópráðgjafar.
Hægt er að panta tíma með því að hringja á skrif-
stofuna eða senda netpóst.

Fjarnám á háskólastigi
Fjarnám er vinsæll kostur þegar einstaklingar

ákveða að fara í nám. Hægt er að stunda fjarnám
við ýmsa háskóla og framhaldsskóla. MSS býður
fjarnámsnemendum upp á góða aðstöðu til
náms. Fjölmargir fjarnemar útskrifast á hverju
ári frá Háskólanum á Akureyri í hjúkrunarfræði,
viðskiptafræði, leik- og grunnskólafræði o.s.frv..
Um 100 einstaklingar á Suðurnesjum nýta sér

a ð
fjarnám á háskólastigi og nota aðstöðu hjá MSS.
Þar af eru nokkrir í Grindavík. Þetta er tækifæri
til að stunda háskólanám í heimabyggð og er
ekki spurning að fleiri ættu að nýta sér það tæki-
færi.
Ragnheiður og Eydna hvetja Grindvíkinga til

að kíkja við á Víkurbrautinni og skoða hvað er í
boði en úrvalið kemur eflaust á óvart.
„Við vonumst áfram eftir góðu samstarfi við

Grindvíkinga og viljum við sérstaklega þakka
Grindavíkurbæ fyrir að standa við bakið á okkur
en það er ómetanlegt,“ segir Guðjónína að
lokum.

MSS í Grindavík bylting
í menntun heimafólks

- Úrvalið á námskeiðum kemur skemmtilega á óvart.

Menntastoðir - Nám
á framhaldsskólastigi

Menntastoðir er nám á framhaldsskólastigi.
Námið veitir einstaklingum aðgang að öllum
frumgreinadeildum háskólanna og Háskóla-
brú Keilis . Fjölbrautaskóli Suðurnesja metur
námið einnig til eininga í skólann. Einn
hópur hefur útskrifast úr Grindavík og áætl-
að er að fara af stað með hóp næsta haust.
Skráning er hafin.
Ummæli frá nemenda sem útskrifaðist
vorið 2011 úr Menntastoðum:
„Þetta var bara fyrsta og jafnframt stærsta skrefið
af því að maður var að byrja eftir allan þennan
tíma. Nú er ég ekkert hætt því það sem ég ávann
mest í þessu var hvað ég upplifði hvað það var gaman
að læra.Bæði átti uppbyggingin á náminu vel við mig
og auðvitað allir þessir góðu kennarar sem voru með
okkur en þeir voru endalaust að hvetja okkur
áfram“.

Miðstöð símennt-
unar á Suðurnesjum

Miðstöð símenntunar á Suðurnesjum er
sjálfseignastofnun sem hefur það markmið
að efla sí- og endurmenntun Suðurnesja-
manna. Starfsemi MSS er margþætt en rauði
þráðurinn er að hjálpa einstaklingum að bæta
við sig þekkingu og hjálpa þeim að taka
fyrstu skrefin í átt að meiri menntun. Starfs-
fólk MSS kappkostar að veita ráðgjöf og per-
sónulega þjónustu til íbúa svæðisins og skapa
umhverfi til náms þar sem einstaklingum
líður vel.

Náms- og starfsráðgjöf
MSS býður upp á náms- og starfsráðgjöf
fyrir einstaklinga í Grindavík. Þessi þjónusta
stendur öllum opin og er án kostnaðar. Þeir
sem eru að velta fyrir sér hvert þeir eigi að
stefna eru sérstaklega hvattir til að panta sér
tíma.
Náms- og starfsráðgjafi getur veitt:
- upplýsingar um nám og störf
- aðstoð við að kanna áhugasvið og hæfni
(áhugasviðsgreining)
- upplýsingar um mögulegar námsleiðir og
styrki
- aðstoð við að setja markmið og útbúa nám-
sáætlun
- tækifæri til að setjast niður með hlutlausum

aðila og skoða stöðu sína almennt

Guðjónína.

Eydna og Ragnheiður, starfsmenn MSS í Grindavík.

Útskrift í MSS í Grindavík.

Frá leðurtöskunámskeiði.



Halldóra Kristín Magnúsdóttir hefur verið
ráðin skólastjóri Grunnskóla Grindavíkur
og tekur hún til starfa 1. maí nk. Hún
hefur langa og farsæla reynslu af kennslu
og stjórnun.
Hún hefur lokið meistaragráðu í kennslufræði

með áherslu á matsfræði. Halldóra hefur sýnt
mikið frumkvæði um skólaumbætur og hefur
leitt þróunarstarf í skólum. Áhugi hennar á að
leiða öflugt þróunarstarf er ótvíræður.
Hvolsskóli, þar sem Halldóra hefur lengst
starfað, hlaut Íslensku menntaverðlaunin sem
forseti Íslands veitir, meðan hún var þar að-
stoðarskólastjóri. Halldóra fær góð meðmæli
og uppfyllir mjög vel öll skilyrði auglýsingar um
menntunarkröfur og hæfni að því er fram kom
í bókun fræðslunefndar.
Halldóra er nú aðstoðarskólastjóri Akurskóla

í Reykjanesbæ. Hún segist hafa fylgst náið með
nýjungum í menntamálum og verið virkur þátt-
takandi í umbótaverkefnum í skólastarfi. Einn-
ig hefur hún tekið þátt í að skipuleggja
fjölmörg námskeið fyrir starfsfólk skólanna,
skipulagt náms- og kynnisferðir í samstarfi við
aðra og kennt á nokkrum námskeiðum.
„Ég hef starfað sem aðstoðarskólastjóri um

árabil og hef verið að bæta við mig menntun í
stjórnun og skólaþróun samhliða starfinu. Mig
hefur í nokkurn tíma langað til að takast á við
það að stjórna skóla. Ég sá starf skólastjóra
Grunnskólans í Grindavík auglýst og ákvað að
sækja um starfið eftir að hafa skoðað skólann.
Mér leist vel á aðstæður og upplifði góðan anda
meðal nemenda og starfsfólks í báðum
skólunum,” segir Halldóra.
- Hvaða áherslur verða í skólastarfinu undir þinni
stjórn?
„Ég legg áherslu á skólann sem lærdómssam-

félag þar sem allir læra saman. Einnig legg ég
áherslu á fjölbeyttar kennsluaðferðir, virkni
nemenda, frjótt og skapandi skólastarf og gott
samstarf heimila og skóla. Mér finnst mikil-
vægt að skapa samkennd um gott og metn-
aðarfullt skólastarf þar sem allir leggja sig fram
um að gera vel. Ég vil leggja mig fram við að
eiga gott samstarf við atvinnulífið og þá aðila
sem starfa með börnum og unglingum í bæjar-
félaginu. Skólinn þarf að þróast í takt við sam-
félagið og mikilvægt er að huga vel að
náttúrunni.”
Skýrsla með niðurstöðum úttektar Mennta-

og menningarmálaráðuneytis á starfi skólans er

væntanleg. Halldóra segir að skýrslan verði
væntanlega góður grunnur til að byggja skóla-
starfið á til framtíðar.
„Í henni munu birtast helstu áherslur þeirra

sem að skólanum standa og í honum starfa í
dag. Í skýrslunni munu koma fram styrkleikar
og veikleikar Grunnskóla Grindavíkur og
væntanlega verða settar fram tillögur til úrbóta.
Í skólastarfinu er mikilvægt að byggja á
styrkleikunum og snúa sér að því að skoða þá
þætti sem athugasemdir eru gerðar við, ef ein-
hverjar eru. Skýrslan verður því leiðarvísir
okkar inn í umbóta- og þróunaráætlun næstu
ára,” segir Halldóra.
Grunnskólinn í Grindavík er nokkuð fjöl-

mennur og í tvískiptu húsnæði og þar hefur
verið unnið eftir Uppbyggingastefnunni und-
anfarin ár. Hvernig líst Halldóru á starfið og
skólann?
„Mér líst vel á skólann og sé tækifæri í skóla-

starfinu. Heimasíðan er lifandi og þar kemur
fram að í Grunnskóla Grindavíkur er verið að
fást við marga skemmtilega hluti. Það að
skólinn starfar í tvískiptu húsnæði hefur vænt-
anlega einhverja ókosti en í því geta líka falist
tækifæri. Ég legg áherslu á að skólastjóri verði
með skrifstofu í báðum byggingunum til að
tryggja yfirsýn og samskipti við nemendur og
starfsfólk á báðum stöðum. Ég hef trú á hug-
myndafræði Uppbyggingarstefnunnar og hef
reynslu af að starfa í skóla þar sem svipuð upp-
eldisstefna var höfð að leiðarljósi. Í skólum
sem starfa eftir þessari stefnu er lögð áhersla á
notalegt samfélag. Hegðunarstjórnun byggir á
því að greina vandann og leita lausna hjá nem-
endunum sjálfum. Reglur eru settar fram á
jákvæðan hátt og mikið er unnið með sjálfsaga
og sjálfstraust, svo nemendur læri að standa á
eigin fótum og geti verið þeir sjálfir.“
Þess má geta að Halldóra lék 2 A landsleiki í

handbolta á sínum tíma með Val, einnig lék
hún með Ungmennafélagi Selfoss og var í liði
HSK á 4 landsmótum. Þá spilaði hún blak með
Dímon íþróttafélagi í Rangárþingi eystra, kom
á fót æfingum í blaki á Hvolsvelli 1980, fyrst
fyrir UBH í Félagsheimilinu Hvoli og var for-
maður blakdeildar Dímonar frá 2000 - 2012.
„Ég er ókunnug hér í Grindavík en mér finnst

bærinn bera það með sér að hér búi kraftmikið
fólk. Ég hlakka til að takast á við skólastarfið
í samstarfi við þá sem hér lifa og starfa,“ sagði
Halldóra að lokum.

Halldóra er í sambúð með Unnari Þór Böð-
varssyni fyrrverandi skólastjóra á Hvolsvelli og
á hún tvær dætur.
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Faglegt ráðningaferli
Staða skólastjóra Grunnskóla Grindavíkur
var fyrst auglýst 14. janúar sl. með umsókn-
arfresti til 13. febrúar sl. Ellefu umsóknir
bárust um stöðuna.
Leitað var til Ingvars Sigurgeirssonar

prófessors við Kennaradeild Háskóla Ís-
lands um aðstoð við að leggja mat á hæfni
umsækjenda. Eftir mat á umsóknum og
viðræður við meðmælendur varð það
niðurstaðan að boða sjö umsækjendur í
viðtöl. Viðstödd viðtölin voru bæjarstjóri,
sviðsstjóri félagsþjónustu- og fræðslusviðs
og allir kjörnir fulltrúar í fræðslunefnd.
Við mat á umsóknum var stuðst við

gátlista þar sem m.a. er litið til menntunar
umsækjenda, framhaldsmenntunar á sviði
stjórnunar, annars framhaldsnáms, annars
náms á háskólastigi, námsárangurs,
námskeiða og endurmenntunar, starfs-
reynslu innan og utan skólakerfisins,
kennslu- og stjórnunarreynslu, reynslu af
skólaþróun og reynslu af eigin námskeiða-
haldi. Aflað var upplýsinga um ritfærni og
íslenskukunnáttu, þekkingu og færni í tölvu-
og upplýsingatækni og kunnáttu í erlendum
málum. Þá var leitast við að leggja mat á
umsækjendur út frá viðtölum við umsag-
naraðila með tilliti til annarra færniþátta.
Skýrslan Mat á hæfni umsækjenda um stöðu
skólastjóra Grunnskóla Grindavíkur liggur
fyrir fundinum.
Sviðsstjóri félagsþjónustu- og fræðslusviðs
telur að þegar litið er til allra þátta auglýs-
ingar um menntun og faglega hæfni sé
Halldóra K. Magnúsdóttir hæfasti
umsækjandinn og leggur til að henni verði
boðið starfið.
Umsögn fræðslunefndar:
Fræðslunefnd lýsir ánægju sinni með
ráðningarferið og aðkomu sína að því.
Ferlið var mjög faglegt og vel unnið.
Fræðslunefnd styður tillögu sviðsstjóra og
leggur til við bæjarráð að hún verði
samþykkt.

Halldóra
nýr
skólastjóri
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Lokaskýrsla vinnuhóps vegna framtíðar-
uppbyggingu íþróttamannvirkja í Grinda-
vík var lögð fram á fundi bæjarstjórnar í
janúar og samþykkt. Í fyrsta áfanga
verður farið í að stækka íþróttahúsið til
suðurs samkvæmt upphaflegum
teikningum ásamt fleiri breytingum.
Undirbúningsvinna er nú í gangi en stefnt er

að því að bjóða verkið út með vorinu og
framkvæmdir fari fram í sumar og verði lokið
áður en skólastarf hefst á ný í lok ágúst.
Í kjölfarið verður svo farið í hönnun á 2. og 3.

áfanga en í 4. áfanga er svo gert ráð fyrir því
að breyta húsnæði sundlaugarhúss í líkams-
ræktarsal.
Í vinnuhópnum sátu fulltrúar allra lista í bæj-

arstjórn Grindavíkur auk fulltrúa UMFG.
Haldinn var kynningarfundur með öllum deild-
um UMFG og óskað eftir ábendingum og
athugasemdum. Vinnuhópurinn hefur brugðist
við ábendingum eftir föngum.
Tillögur nefndarinnar eru byggðar á þeim

kröfum og forsendum sem bæjarstjórn setti
vinnuhópnum á fundi sínum þann 28. septem-
ber síðastliðinn. Þær voru eftirfarandi:
• Að sameina inngang og afgreiðslu íþróttahúss
og sundlaugar með það að markmiði að nýta
starfsfólk sem best og að inngangurinn sé
skemmtilegur og aðlaðandi fyrir gesti og gang-
andi.
• Að íþróttahúsið geti nýst sem veislusalur fyrir
350-400 gesti á snyrtilegan og einfaldan hátt
• Að körfuknattleiksvöllur verði löglegur.
• Að bæta æfingaaðstöðu fyrir júdódeild og
taekwondo.
• Að bæta æfingaaðstöðu og áhaldageymslu
fyrir fimleikadeild.
• Að almenningsíþróttir fái að njóta sín.
• Að húsnæðið rúmi sameiginlega aðstöðu fyrir
deildir UMFG til funda og skrifstofuhalds.
• Að bygginging sé í samræmi við aðrar bygg-
ingar á reitnum, látlaus og að fermetrar nýtist

sem best.
Vinnuhópurinn leggur til að verkinu verði

skipt í fjóra áfanga.
Forsendur miða við endurskipulag á eldra

húsnæði með breyttri nýtingu auk nýbygginga.
Byggingaráformin á íþróttasvæðinu sem hér
eru kynnt má skipta niður í a.m.k. 4 áfanga, en
þeir eru:
1. Stækkun íþróttahúss, þar sem byggt er við
salinn til suðurs.
2. „Íþróttamiðstöð Grindavíkur“ viðbygging
við íþróttahús, með tengigöngum að sundlaug-
arbyggingu að norðan og að búningsklefum
knattspyrnu að sunnan.
3. Innanhússbreytingar íþróttahúss þar sem
fyrirkomulag á aukarýmum er breytt.
4. Innanhússbreytingar sundlaugarbyggingar
þar sem innréttuð er líkamsræktaraðstaða í stað
núverandi aðstöðu.
Þrjú atriði vega þungt í hönnun aðstöðunnar:
• Aðgengismál. Aðgengi allra skal vera tryggt
að allri starfsemi bygginganna og tekið verði
tillit til ólíkra tegunda fötlunar við útfærslu.
• Vinnuvistfræði og öryggismál. Íþróttahús er
vinnustaður ólíkra hópa og því mikilvægt að
taka sérstakt tillit til þeirra í hönnunarvinnunni.
• Veðurfarsaðlögun. Ný mannvirki verði hönn-
uð með sérstöku tilliti til skjólmyndunar
umhverfis þau einkum við innganga.

Kostnaður
Heildarkostnaður er áætlaður 714.516.000 kr.

fyrir samtals 2.004 m2 og endurbætur á
núverandi húsnæði.
Á fundi bæjarstjórnar þann 22. desember var

umsögn PricewaterhouseCoopers (PWC) um
áhrif fjárfestinganna á fjárhagsafkomu
sveitarsjóðs lögð fram. Umsögnin var unnin á
grunni 65. gr. laga nr. 45/1998. Megin-
niðurstaða PWC er að heildaráhrif fjárfesting-
arinnar á sjóðsstreymi sveitarfélagsins verði á
bilinu 27,5 - 31 mkr. á ári fyrstu 10 árin en að

liðnum 10 árum ættu þau að verða um 37,6
mkr. Þessu til viðbótar aukast afskriftir varan-
legra rekstrarfjármuna sem nemur 2,5% af fjár-
festingunni en það samsvarar tæplega 17 mkr.
á ári. Þetta leiðir til þess að áhrif fjárfestingar á
rekstrareikning sveitarfélagsins gæti numið um
44 - 48 mkr. á ári fyrstu 10 árin.
Bæjarstjórn þakkar vinnuhópnum vel unnin

störf.
Í fjárhagsáætlun ársins 2012 og þriggja ára

rammaáætlun fyrir árin 2013-2015 er gert ráð
fyrir fjármagni til framkvæmdanna og þess rek-
starkostnaðar sem til fellur á þessum tíma í
samræmi við þá áfangaskiptingu sem vinnu-
hópurinn leggur til.
Bæjarstjórn samþykkir tillögur vinnuhópsins

eins og þær liggja fyrir í skýrslunni og að hefja
vinnu við deiliskipulag svæðisins og hönnun
mannvirkjanna.
Bæjarstjórn samþykkir samhljóða að hefjast

handa við 1. áfanga verkefnisins og felur bæj-
arráði að skipa byggingarnefnd.

Bókun
Þessi teikning sem hér liggur frammi til af-
greiðslu, um uppbyggingu á íþróttasvæðinu er
mjög góð og kemur öllum íþróttagreinunum til
góða, sérstaklega fyrir inni- og almennings-
íþróttir.
Þegar þessari framkvæmd er lokið verður að
huga að áframhaldi á uppbyggingu við Hópið.
Fulltrúi D-lista.

Bygginganefnd
• Fulltrúi B- lista. Björgvin Björgvinsson og
Bjarni Rúnar Einarsson til vara.
• Fulltrúi D-lista. Jón Emil Halldórsson og
Ægir Viktorsson til vara.
• Fulltrúi G-lista. Helgi Þór Guðmundsson
og Gunnþór Sigurgeirsson til vara.
• Fulltrúi S-lista. Stefanía Stefánsdóttir og
Guðmundur Einarsson til vara.
• Fulltrúi UMFG og varamaður samkvæmt
tilnefningu stjórnar.
Verkefnisstjóri er sviðsstjóri frístunda- og
menningarsviðs.

Íþróttahúsið
stækkað í sumar

Framtíðaruppbygging íþróttamannvirkja samþykkt í bæjarstjórn:
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Stefnt er að því að framkvæmdir við nýja
viðbyggingu grunnskólans, þar sem
verður sameiginlegt almennings- og
skólabókasafn og tónlistarskóli, hefjist í
sumarbyrjun og hún verði að mestu
tilbúin þegar starfsemi grunnskólans
hefst að nýju í lok ágúst. Nýja viðbygg-
ingin kemur í stað gamla leikfimisalarins.
Undirbúningur er í fullum gangi og er
stefnt að útboði í vor og að framkvæmdir
hefjist um leið og skóla lýkur.
Nýja viðbyggingin verður á tveimur hæðum.

Á annarri hæðinni verður nýtt sameiginlegt al-
mennings- og skólabókasafn. Unnið er að
hönnun en gólfflötur er um 350-400 fermetrar.
Sér inngangur verður inn á bókasafnið fyrir al-
menning.
Með vísan til skýrslunnar „Kostir og gallar

þess að sameina skóla- og almenningsbókasafn
Grindavíkur“ samþykkti bæjarstjórn samhljóða
að almennings- og skólabókasafn Grindavíkur
verði sameinuð í nýju húsnæði sem verði
samtengt Grunnskóla Grindavíkur. Bæjarstjórn
fól sviðsstjóra frístunda- og menningarsviðs að
vinna að faglegum og rekstrarlegum undir-
búningi sameiningarinnar í samráði við

forstöðumenn bókasafnanna og grunnskóla
Grindavíkur.
Á hinni hæð viðbyggingarinnar verður nýtt

húsnæði tónlistarskólans sem þar með flyst frá
Víkurbraut 34 en það húsnæði er komið til ára
sinna og hentar engan veginn fyrir starfsemi
tónlistarskóla. Gólfflötur fyrir tónlistarskólann
er um 350-400 fermetrar.

Bæjarráð hefur skipað vinnuhóp um
sameiningu almennings- og skólabókasafns og
flutning tónlistarskóla í nýja viðbyggingu:
Fanney Pétursdóttir, forstöðumaður
skólabókasafns:
Margrét Gísladóttir, forstöðumaður

Bókasafns Grindavíkur.
Inga Þórðardóttir, skólastjóri Tónlistarskóla
Grindavíkur.
Fulltrúi grunnskólans samkvæmt ákvörðun
skólastjórnanda.
Róbert Ragnarsson, bæjarstjóri verður for-
maður hópsins.
Sviðsstjórar frístunda- og menningarsviðs og
skipulags- og umhverfissviðs skulu vinna með
hópnum.
Vinnuhópurinn skal hafa samráð við frí-
stunda- og menningarnefnd, fræðslunefnd og
ungmennaráð.
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Ný< bókasafn og tónlistarskóli
rís við grunnskólann á árinu

Árið 2012 verður ár göngustíga en í
undirbúningi er göngustígagerð sem
tengir miðbæ Grindavíkur annars
vegar við Þórkötlustaðahverfi og hins
vegar við Bláa lónið.
Samkvæmt fjarhagsáætlun 2012 fara
50-60 milljónir króna í þessar
framkvæmdir. Göngustígagerðin frá
Grindavík að Bláa lóninu er mikið verk
en hún er gerð í samvinnu við HS
Veitur og Bláa lónið. Ráðgert er að
malbika göngustíg meðfram vegaslóða
við hitavatnsrörið sem liggur til
Grindavíkur þannig að slóðinn sem nú
liggur meðfram Grindavíkurvegi og
hefur verið notaður af fjórhjóla- og
hestamönnum nýtist einnig áfram.
Göngustígurinn, sem er tæpir 2 metrar
á breidd, fer í gegnum Selskóg og
þaðan yfir í Bláa lónið. Lengd hans er
um 4 km.
Miklar vonir eru bundnar við þennan
malbikaða göngustíg sem nýtist gest-
um í Bláa lóninu sem vilja ganga eða
hjóla til Grindavíkur og kynna sér
heimabæ Bláa lónsins. Hann nýtist vel
til útivistar og er mikilvæg tenging á
milli bæjarins og Bláa lónsins og
kemur í kjölfar góðrar samvinnu og
samráðs bæjarstjórnar og Bláa lónsins
að undanförnu í ýmsum málefnum.

Malbikaðir göngu- og hjólreiðastígar í
Bláa lónið og Þórkötlustaðahverfi

Frá mælingum við göngu- og hjólreiðastíg í Þórkötlustaðahverfi

Frá mælingum við göngu- og hjól-
reiðastíg í í Bláa lónið

400m2
2 hæðir
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Miðvikudaginn 21. mars verður Margrét
Eir og The Thin Jim and the Castaways
með tónleika á Salthúsinu kl. 21:00. Að-
gangseyrir er 1.000 kr. Með hljómsveitinni
spilar Halldór Lárusson trommari sem
búsettur er í Grindavík og kennir m.a. við
tónlistarskólann.
Hljómsveitin Thin Jim er íslensk hljómsveit

sem hefur starfað í fjögur ár. Fyrsta breiðskífa
sveitarinnar „This is me”er tilbúin og rétt
ókomin út.
Á tónleikum sveitarinnar í Grindavík verða

eftirtaldir:
Margrét Eir. Margrét Sigurðardóttir (Fabúla),
Eggert Pálsson, Ásgeir Ásgeirsson, Halldór
Lárusson, Andrés Þór og Jökull Jörgensen

Tónlistin er öll frumsamin og gætir þar
sterklega amerískra þjóðlaga og sveitatónlistar.
Hjá Thin Jim ríkir mikill metnaður og textar ljá

tónlistinni litríkan blæ sem spannar allt litróf
mannlífsins.

Metnaðarfull The Thin Jim

Sónötur fyrir
píanó og selló
Helga Bryndís Magnúsdóttir píanóleikari og
organisti við Grindavíkurkirkju og Arnþór
Jónsson sellóleikari verða með tónlelika í
Grindavíkurkirkju 18. mars kl. 14:00. Á
efnisskránni eru sónötur fyrir píanó og selló
eftir Brahms og Shostakovits.
Johannes Brahms (1833-1897) var þýskur,
fæddur í Hamborg en starfaði lengst af í
Vínarborg í Austurríki þar sem hann stóð
fremstur meðal tónlistarmanna. Eftir hann
liggja fjölmörg tónverk.
Dimitri Shostakovits (1906-1975) var undra-
barn í tónlist. Hann byrjaði að læra á píanó
9 ára gamall og 13 ára hóf hann nám í tón-
listarháskóla Petrogard þaðan sem hann út-
skrifaðist 19 ára gamall. Meðal hljómsveitar-
verka Shostakovits eru 15 sinfóníur og sex
einleikskonsertar. Hann samdi 15 strengja-
kvartetta, píanókvintett, tvo strengjaoktetta
og tvö píanótríó. Einnig fjölmörg einleiks-
verk, þrjár óperur og mikið magn af
kvikmyndatónlist.
Helga Bryndís Magnúsdóttir, píanóleikari
starfar nú við Tónlistarskólann í Kópavogi,
Tónlistarskóla Reykjanesbæjar og sem
organisti við Grindavíkurkirkju.
Arnþór Jónsson sellóleikari hefur starfað
við tónlist og tónlistarflutning frá árinu
1972, var m.a. fastráðinn við Sin-
fóníuhljómsveit Íslands 1982-1989 og hefur
auk þess leikið með ýmsum kammersveitum
og hljóðfærahópum bæði á selló og píanó.
Þar má telja Kammersveit Reykjavíkur frá
1980, Íslenska Óperan frá 1983, Leikfélag
Reykjavíkur 1984, Frú Emelía 1989,
Þjóðleikhúsið 1985, 1986, 1991 og 1993,
Borgarleikhúsið 1989, Sardas strengja-
kvartettinn frá 1995 og Kreisler String
Orchestra 1977-1981.
Arnþór var skipaður af menntamála-
ráðherra formaður verkefnavalsnefndar
Sinfóníuhljómsveitar Íslands 1997-2005.
Arnþór hefur leikið á tónleikum á Englandi,
í Svíþjóð, Noregi, Þýskalandi, Ítalíu og
Frakklandi.

Menningarvika Grindavíkur er nú haldin í
fjórða sinn 17.-25. mars og hefur aldrei
verið fjölbreyttari og veglegri. Formleg
setning hátíðarinnar verður í Grindavíkur-
kirkju laugardaginn 17. mars þar sem
verða ýmis tónlistaratriði og jafnframt
verða afhent menningarverðlaun 2012.
Í kjölfarið tekur við hver viðburðurinn á fætur

öðrum í menningarviku þar sem uppistaðan er
framlag heimafólks auk þess sem fjöldi lands-
þekktra tónlistarmanna, listamanna og
skemmtikrafta heimsækja Grindavík.
Menningarvikunni hefur verið vel tekið und-

anfarin þrjú ár. Allir leggjast á eitt við að bjóða
upp á fjölbreytta og skemmtilega dagskrá. Tón-

leikar, skemmtanir, frásagnir, sýningar og uppá-
komur verða alla dagana á Kvikunni, bóka-
safninu, Bryggjunni, Salthúsinu, Aðalbraut,
Kantinum, Miðgarði, sundlauginni, Grinda-
víkurkirkju, leikskólunum, tónlistarskólanum,
Northern Light Inn, grunnskólunum, listastof-
um, verslunarmiðstöðinni, Sjómannastofunni
Vör, hjá handverksfélaginu Greip o.fl. stöðum.
Sjá nánar í dagskránni.
Grindvíkingar eru hvattir til þess að nýta sér

tækifærið og fjölmenna á menningarvið-
burðina. Menningarvikan er skipulögð af
Kristni Reimarssyni, sviðsstjóra frístunda- og
menningarsviðs.

Menningarvika
haldin í fjórða sinn

Menningarvika
í Grindavík

17.-25. mars 2012
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Margrét og Ársæll með Blóðberg á Bryggjunni

Hinn landsþekkti tónlistarmaður
Valgeir Guðjónsson verður með
tónleika í Kvikunni sunnudaginn
18. mars kl. 20:00. Húsið opnar kl.
19:30 en aðgangseyrir er 1.500 kr.
Valgeir hélt sem kunnugt er upp á
60 ára afmæli sitt með pompi og
pragt fyrir skömmu með tónleikum
í Hörpu sem tókust ljómandi vel og
þá hefur hann gefur út safndisk
með sínum vinsælustu lögum.
Valgeir þarf vart að kynna en verk
hans lifa góðu lífi meðal þjóðarinn-
ar, en söngvaskáldið hefur komið
víða við á tónlistarferlinum. Góð
textagerð hefur oft þótt aðalmerki
Valgeirs en í textum hans má
skynja léttleika þar sem oft glittir í
háð og lævís skírskot. Valgeir hefur
löngum verið kenndur við sveitirnar
þjóðþekktu Spilverk Þjóðanna og
Stuðmenn og starfaði hann með
þeim hljómsveitum um árabil.
Ásamt því að semja texta, samdi
hann einnig mörg af þekktustu
lögum sveitanna.
Eftir farsæl Spilverks- og Stuð-
manna ár hóf Valgeir sólóferil og
hefur starfað sjálfstætt frá árinu
1988 og gefið út sólóplötur frá þeim
tíma. Fyrsta sólóplata hans heitir
Góðir Íslendingar og kom út 1988.
Valgeir hefur átt farsælt samstarf
við Sigurð Bjóla og árið 1983 gáfu
þeir út plötuna Upp og niður og
hefur mörgum þótt sú plata ein
frumlegasta og skemmtilegasta
hljómplata sem gefin hefur verið út
á Íslandi, má til marks nefna lagið
Bíldudals grænar baunir. Meðal
annarra vinsælla dægurlaga eftir
Valgeir eru t.d. Popplag í G-dúr, Slá
í gegn, Ástin vex á trjánum, og
mörg fleiri. Skráð tónverk Valgeirs
eru hvorki meira né minna á
fimmta hundrað og koma við á
hljómplötum, í kvikmyndum, sjón-
varpsþáttum og leikhúsi.

Valgeir í Kvikunni

„Blóðberg“ er yfirskrift tónleika sem
Ársæll Másson og Margrét Pálsdóttir
halda á kaffihúsinu Bryggjunni sunnu-
daginn 18. mars klukkan 21:00. Að sögn
Margrétar munu þau skötuhjú flytja létta
tónlist úr ýmsum áttum.
„Við flytjum m.a. íslensk, ensk, finnsk, þýsk

og brasilísk lög. Kannski fá fleiri tungumál að
fljóta með, eins og þýska, spænska, franska og
jafnvel danska," sagði Margrét.

Þau hafa komið fram við ýmis tækifæri á
síðustu árum, til dæmis í brúðkaupum og veisl-
um félagasamtaka og við verðlaunaveitingar. Þá
hafa þau leikið og sungið fyrir matargesti á

veitingastöðum, bæði hér heima og í Þýska-
landi.
„Við hlökkum mikið til að vera með á menn-

ingarvikunni í Grindavík,“ segir Margrét sem
sjálf er frá Grindavík, dóttir hjónanna Páls H.
Pálssonar og Margrétar Sighvatsdóttur, oft
kennd við Vísi. Hafa þau Pálsbörn tekið saman
lagið og gáfu m.a. út disk með lögum móður
sinnar, Margrétar Sighvatsdóttur, sem mæltist
vel fyrir.
Þess má geta að Margrét er hluti af öflugu

Útsvarsliði Grindavíkur sem hefur gert það
gott í spurningaþætti RÚV í vetur en Grindavík
er þar komið í undanúrslit.

Viltu læra að
galdra eins og
Harry Potter?

Sunnudaginn 18. mars kl. 13:30-15:30
verður einn færasti töframaður landsins,
Einar Mikael, með námskeið í Hópsskóla
fyrir börn á aldrinum 8-13 ára þar sem
hann kennir þeim að galdra eins og
Harry Potter!
Á námskeiðinu verða kennd undirstöðuatriði

í töfrabrögðum og fá þátttakendur innsýn inn
í hinn dularfulla heim töfrabragða. Kennd
verða skemmtileg og spennandi töfrabrögð
með spilum, teygjum, böndum og
hugsanalestur. Börnin fá að sjá myndbönd með
bestu töframönnum heims og kynnast
bræðralagi töframanna þar sem allir eiga að
bera virðingu fyrir hver öðrum og einnig sverja
þau töframannaeiðinn. Allt sem krakkarnir
þurfa á námskeiðinu verður til staðar.
Skráning er á staðnum en verð er 500 kr.
Þá verður Einar Mikael sjálfur með sýningu á

töfrabrögðum þennan sama dag, sunnudaginn
18. mars, kl. 16:00 og eru allir velkomnir á
meðan húsrúm leyfir.
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Mánudaginn 19. mars kl. 20:00 verður
sannkölluð gospelveisla í Grindavíkur-
kirkju en þá heldur Gospelkór Fíladelfíu
tónleika. Hér er einstakt tækifæri til þess
að hlýða á þennan frábæra kór en Gospel-
kór Fíladelfíu er kirkjukór Fíladelfíukirkj-
unnar í Reykjavík.
Kórinn sér um söng á flestum sunnu-

dagssamkomum þar og heldur þar að auki
nokkra tónleika á hverju ári. Þekktir eru hinir
árlegu jólatónleikar sem sjónvarpað hefur verið
með undanfarin 10 ár á RÚV. Dagskrá kórsins
er allt fá hefðbundnum sálmum í fjörugt
Gospel og allt þar á milli. Kórinn hefur gefið
út 5 geisladiska sem hafa selst vel og farið víða.
Með kórnum að þessu sinni kemur frábær
hljómsveit skipuð landsfrægum hljóðfæraleik-
urum.
Að sögn Óskars Einarssonar, stjórnanda kórs-
ins, hefur tónlist ávallt skipað stóran sess í starfi
Hvítasunnukirkjunnar Fíladelfíu og fallegur og
kröftugur söngur og gleði er eflaust það sem
mörgum dettur fyrst í hug þegar þeir hugsa um
kirkjuna.

Árni Arinbjarnarson var tónlistarstjóri
kirkjunnar um árabil og byggði upp metnaðar-
fullt starf sem kirkjan býr enn að í dag. Óskar
Einarsson tók við starfi tónlistarstjóra árið

1992 og hefur lagt mikinn metnað í að byggja
upp tónlistarstarfið á þeim góða grunni sem
fyrir var. Í mörg ár hefur Hrönn Svansdóttir
verið hans hægri hönd við að leiða starfið, fyrst
sem lofgjörðarleiðtogi í átta ár og nú sem
framkvæmdastjóri gospelkórs Fíladelfíu.
Kór kirkjunnar hefur gefið út nokkrar plötur

og geisladiska í gegnum árin; Gleðifregn (....),
Spurðu mig (1993), Gleði (2004), Sannleik-
urinn (2006) og Lífið og þú (2008).
Félagar Gospelkórs Fíladelfíu eru allir virkir

meðlimir í Hvítasunnukirkjunni Fíladelfíu og
hafa sumir sungið í kórnum í áratugi.
Undanfarin ár hafa tónleikar kórsins verið

sýndir í ríkissjónvarpinu tvisvar á ári. Á vorin
hafa verið haldnir hvítasunnutónleikar og í des-
ember hinir vinsælu jólatónleikar Fyrir þá sem
minna mega sín sem sýndir eru á aðfanga-
dagskvöld.
Aðgangseyrir á tónleika í Grindavíkurkirkju

er 1.000 kr. fyrir fullorðna, 500 kr. fyrir börn
13 – 18 ára.

Guðbergskvöld
á Bryggjunni
Guðbergskvöld verður á kaffihúsinu
Bryggjunni fimmtudaginn 22. mars kl.
21:00. Dagskráin verður tileinkuð
Guðbergi Bergssyni rithöfundi og
heiðursborgara Grindavíkur.

Að sögn Aðalgeirs Jóhannssonar, verts á
Bryggjunni, mun Guðbergur sjálfur vera með
upplestur og síðan verður dagskrá tengd
honum.
„Dagskráin er honum til heiðurs. Ég verð var

við það hér á Bryggjunni þegar við fáum ferða-
menn hingað, hversu mikinn áhuga þeir sýna
Guðbergi og hans verkum og ævistarfi. Þegar
öllu er á botninn hvolft er Guðbergur líklega
mesti aflakóngurinn á Bryggjunni," segir Aðal-
geir en þess má geta að á kaffihúsinu er skilti
með öllum aflakóngum Grindavíkur á tutt-
ugustu öldinni.
Aðalgeir segist hafa lóðsað ferðamenn um

söguslóðir í bókum Guðbergs í Grindavík og
hafi þeir sýnt þessu mikinn áhuga.

Hinn landsþekkti listmálari Tolli verður
með myndlistasýningu á Northern Light
Inn hótelinu meðan á menningarvikunni
stendur.
Formleg opnun á sýnungu Tolla verður
18.mars milli kl. 14:00-16:00. Tolli verður á
staðnum og verður boðið upp á léttar veit-
ingar. Sýningin er opin alla menningarvik-
una frá morgni til kvölds svo og yfir
safnahelgina þar á eftir. NLI verður með
kaffihlaðborð 24. og 25. mars frá 14-17.
Þorlákur Kristinsson Morthens (fæddur 3.
október 1953), betur þekktur sem Þorlákur
Morthens eða Tolli er íslenskur myndlistar-
maður sem hefur verið þekktur fyrir land-
slags og abstrakt verk sín síðan á 9.
áratugnum. Tolli hefur í gegnum tíðina selt
fleiri myndir en nokkur annar íslenskur
myndlistarmaður. Verk Tolla eru í eigu
Listasafns Íslands, Listasafns Reykjavíkur og
listasafns Háskóla Íslands, auk nokkurra
stofnana í Evrópu og Bandaríkjunum.
Tolli sérhæfir sig í landslagsmálverkum og
reynir að nálgast viðfangsefnið á marga

vegu. Hann fær innblástur úr náttúrunni og
því sem er að gerast í heiminum að hverju
sinni.
Tolli er fæddur og uppalinn í Reykjavík.
Faðir hans, Kristinn Morthens, hefur málað
alla tíð og vandist Tolli snemma við trönur
og lyktina af olíumálningu, ekki síst vegna
þess að Gréta, móðir hans málaði líka. Tolli
málaði og teiknaði frá því að hann var
krakki og þegar jafnaldrar hans voru í fót-
bolta þá málaði hann og teiknaði, hann
ætlaði að verða málari.

Gosepelkór Fíladelfíu í Grindavíkurkirkju

Tolli sýnir á Northern Light Inn
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MENNING
ER MANNSINS GAMAN

Menningavika Grindavíkur verður haldin í
fjórða sinn dagana 17. – 25. mars. Óhætt er að
segja að þessi hátíð sé komin til að vera og er
þetta orðinn einn af aðal viðburðum ársins hér í
bæ. Dagskráin er að vanda mjög fjölbreytt svo
að sem flestir geti notið hennar, hvort sem það
eru yngstu bæjarbúarnir, nemendur í
grunnskólanum, eldri borgarar, aðrir bæjarbúar
og af sjálfsögðu aðrir gestir, en gaman hefur
verið að sjá fjölda gesta sem komið hafa á
viðburði síðustu ára. Hróður Menningavikunnar
fer víða og er það jákvætt fyrir bæjarfélagið.
Við getum verið hreykin af þessari jákvæðu

umfjöllun um menninguna í Grindavík. Það
hefur verið áhugavert að fylgjast með þróuninni
og eru bæjarbúar og fyrirtæki farin að vera öflug
í að efla menninguna. T.d. er Bryggjan stöðugt
að bjóða upp á menningarviðburði, grindvískt
listafólk hefur verið með sýningar sínar víða um
landið, Greip handverkshópurinn er með öflugt

starf og GRAL bauð upp á
flotta leiksýningu, Endalok al-
heimsins nú í haust.
Bókasafnið og tónlistar-
skólinn eru að fara að komast
í stærra og betra húsnæði þar
sem skapast meiri möguleikar
á því að efla starfsemi þeirra.
Grindavík á öflugt lið í Útsvari ofl., ofl. Þetta er
grindvísk menning í hnotskurn og getum við
verið stolt af henni.
Menning er það sem mótar samfélagið og

hvort sem við viljum viðurkenna það eða ekki
þá er ákveðin menning í okkar samfélagi sem
tengist ekki bara listviðburðum. Það er t.d.
menning að fara „bryggjurúnt”, senda börnin á
þrettándanum að sníkja, fara í kirkju, fara á
íþróttaleiki og hittast áður á Salthúsinu.
Skemmta sér á Sjóaranum síkáta, skella sér í
Hópið á morgnana og taka léttan göngutúr og

spjalla við aðra bæjarbúa, vera í Kvenfélaginu
eða öðrum félagsamtökum. Fara í Nettó (sem
oft er kölluð félagsmiðstöð Grindvíkinga) hitta
aðra, spjalla og áður en þú veist af ertu búin að
vera í búðinni í 1 klst. Ég gæti talið upp marga
svona viðburði sem við Grindvíkingar temjum
okkur og fylgja menningarsamfélaginu okkar og
erum við bara stolt af því. Þetta er ákveðið
menningarmunstur sem við höfum tamið okkur
í þessu litla samfélagi.
En nú er komið að Menningarvikunni okkar

og hvet ég alla Grindvíkinga til að vera duglega
að mæta á þá viðburði sem í boði eru og endi-
lega að bjóða ættingjum og vinum með, sýna sig
og sjá aðra.

Góða skemmtun.
Jón Rut Jónsdóttir

Formaður frístunda- og menningarnefndar.

Menning er það sem mótar samfélagið

Menningarvika í Grindavíkurbæ 17.-25. mars 2012

Myndir frá Menningarviku 2011
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Föstudagur 16. mars:
Kl. 21:00 Bryggjan. Tónleikar. Gudrið Hansdottir. Guðríð er færeysk
tónlistarkona sem býr í Reykjavík. Tónlist hennar er tregafull og falleg
blanda af þjóðlagatónlist og poppi undir áhrifum hins færeyska veðurfars.
Síðasta plata hennar Beyond the Grey hefur fengið góðar viðtökur hér á
landi.

Laugardagur 17. mars:
Kl. 10:00 – 22:00 Aðalbraut: Vettlingasýning - Sýndur verður fjöldinn
allur af heimaprjónuðum og hekluðum vettlingum frá grindvískum
prjónakonum.
Kl. 10:00 – 22:00 Northern Light Inn. Tolli með málverkasýningu. Einn-
ig verður ljósmyndasýning þar sem myndir birtast á stóru tjaldi. Mynd-
efnið er Ísland og eru teknar af ljósmyndaranum Brooks Walker.
Kl. 10:00 – 15:00 Sjómannastofan Vör. Menning í dúr eða moll. Ljós-
myndasýning Kristins Benediktssonar.
Kl. 10:00 – 16:00 Handverksfélagið Greip Skólabraut 8. Opið hús.
Kl. 11:00 – 13:00 Leikskólinn Laut. Sýning á verkum barnanna á Laut.
Kl. 12:00 – 14:00 Verslunarmiðstöðin 2. hæð – Málverkasýning.
Pálmar Guðmundsson kennari og frístundamálari opnar
málverkasýningu.
Kl. 13:00 – Formleg opnun menningarviku í
Grindavíkurkirkju. Ávarp bæjarstjóra og for-
manns Frístunda- og menningarnefndar. Tón-
listaratriði – nemendur úr tónlistarskóla
Grindavíkur leika.
Afhending menningarverðlauna.
Kl. 14:00 – 16:00. Safnaðarheimili Grindavíkurkirkju.
Kaffisala Kvenfélags Grindavíkur.
Kl. 14:00 – 17:00 Kvikan, ljósmyndasýningin - Góðan daginn, Grind-
víkingur! Ljósmyndasýning fjögurra áhugaljósmyndara í Grindavík.
Flestar myndirnar eru teknar í grindvískri náttúru síðustu árin.
Myndirnar eru sýndar á stóru tjaldi. Ljós-
myndarar eru: Haraldur H. Hjálmarsson,
Eyjólfur Vilbergsson, Arnfinnur Antons-
son og Valgerður Valmundsdóttir.
Kl. 19:00 - Árshátíð Grindavíkurbæjar
- Eldborg.
Kl. 21:00 Bryggjan - Grindvíska
bræðra- og frændsveitin The Back-
stabbing Beatles skemmtir.

Sunnudagur 18. mars:
Kl. 10:00 – 22:00 Northern Light Inn. Tolli með
málverkasýningu. Einnig verður ljósmyndasýning
þar sem myndir birtast á stóru tjaldi. Myndefnið er
Ísland og eru teknar af ljósmyndaranum Brooks
Walker.
Kl. 10:00 – 22:00 Aðalbraut: Vettlingasýning -
Sýndur verður fjöldinn allur af heimaprjónuðum og
hekluðum vettlingum frá grindvískum prjónakonum.
Kl. 11:00 – 16:00 Handverksfélagið Greip Skólabraut 8. Opið hús.
Kl. 11:00 - 17:00 – Kvikan, ljósmyndasýningin - Góðan daginn,
Grindvíkingur! Ljósmyndasýning fjögurra áhugaljósmyndara í Grinda-
vík. Flestar myndirnar eru teknar í grindvískri náttúru síðustu árin. Ljós-
myndarar eru: Haraldur H. Hjálmarsson, Eyjólfur Vilbergsson, Arnfinnur
Antonsson og Valgerður Valmundsdóttir. Kaffihús opið á sama tíma.
Kl. 13:30 – 15:30. Viltu læra að töfra eins og
Harry Potter? Töframaðurinn Einar Mikael
verður með námskeið fyrir börn 8 – 13 ára. Á
námskeiðinu verða kennd undirstöðuatriði í
töfrabrögðum og fá þátttakendur innsýn inn í hin
dularfulla heim töfrabragða. Kennd verða
skemmtileg og spennandi töfrabrögð með
spilum, teygjum, böndum og hugsanalestur.
Börnin fá að sjá myndbönd með bestu töfra-
mönnum heims og kynnast bræðralagi töfra-
manna þar sem allir eiga að bera virðingu fyrir
hver öðrum og einnig sverja þau töframanna eiðinn.
Allt sem krakkarnir þurfa á námskeiðinu verður til staðar. Námskeiðið
verður haldið í Hópsskóla og er skráning á staðnum. Verð: 500 kr.

Kl. 14:00 – Grindavíkurkirkja. Helga Bryndís
Magnúsdóttir píanóleikari og Arnþór Jóns-
son sellóleikari með tónleika. Á efnisskrá eru
sónötur fyrir píanó og selló eftir Brahms og
Shostakovits. Aðgangur ókeypis.
Kl. 15:30 – Kvikan. Í tilefni af útkomu nýrrar
bókar um sögu og minjakort Grindavíkur mun
höfundurinn, Ómar Smári Ármannsson, kynna
bókina.
Kl. 16:00 – Aðalbraut. Töframaðurinn Einar
Mikael verður með sýningu á töfrabrögðum.
Kl. 20:00 – Kvikan. Tónleikar: Valgeir
Guðjónsson. Aðgangseyrir 1.500 kr. Miðasala
við innganginn. Húsið opnar 19:30.
Veitingasala.
Kl. 20:00 Grindavíkurkirkja - Gospelmessa í
kirkjunni. Gospelkór Fjölbrautarskóla Suður-
nesja mun syngja. Þetta er samstarfsverkefni kirkna á Suðurnesjum og
er stjórnað af Arnóri Vilbergssyni organista í
Keflavíkurkirkju.
Kl. 21:00 – Bryggjan. „Blóðberg“. Ársæll
Másson og Margrét Pálsdóttir flytja létta tónlist
úr ýmsum áttum. M.a. íslensk, ensk, finnsk,
þýsk og brasilísk lög. Heyrst hefur að félagar
Margrétar úr Útsvarsvarsliðinu muni aðstoða
við einstaka flutning.

Mánudagur 19. mars:
Kl. 08:00 – 18:00 Verslunarmiðstöðin 2. hæð – Málverkasýning. Opin
sýning á málverkum Pálmars Guðmundssonar kennara og frístunda-
málara.
Kl. 09:00 – 15:00 Sjómannastofan Vör. Menning í dúr eða moll. Ljós-
myndasýning Kristins Benediktssonar.
Kl. 10:00 – 22:00 Northern Light Inn. Tolli með málverkasýningu.
Einnig verður ljósmyndasýning þar sem myndir birtast á stóru tjaldi.
Myndefnið er Ísland og eru teknar af ljósmyndaranum Brooks Walker.
Kl. 10:00 – 22:00 Aðalbraut: Vettlingasýning - Sýndur verður fjöldinn
allur af heimaprjónuðum og hekluðum vettlingum frá grindvískum
prjónakonum.
Kl. 10:00 – Verslunarmiðstöðin. Opnuð ljósmyndasýning leik-
skólabarna frá Leikskólanum Laut. Viðfangsefni: „Bærinn minn“.
Nemendur úr 1. bekk Hópsskóla munu einnig koma fyrir listaverki sem
ber heitið „Grindavík bærinn okkar“ og leikskólabörn af Leikskólanum
Króki munu einnig setja upp nokkur listaverk.
Kl. 11:00 – Sundlaug Grindavíkur - opnuð ljóðasýning nemenda úr 5.
bekk grunnskólans.
Kl. 11:00 – 18:00 Bókasafn Grindavíkur. Brúðusýning Rúnu Gísla-
dóttur myndlistarmanns og kennara. Kynning á Ljósmyndasafni
Grindavíkur – hægt að sitja við tölvu,
skoða myndir og senda inn upplýsingar
um þær.
Kl. 14:30 – Víðihlíð. Friðarliljurnar
skemmta.
Kl. 19:00 – 21:00 Handverksfélagið
Greip Skólabraut 8. Opið hús.
Kl. 20:00 Grindavíkurkirkja – Tónleikar
Gospelkórs Fíladelfíu. Kórinn sér um söng á flestum sunnu-
dagssamkomum Fíladelfíukirkjunnar og heldur þar að auki nokkra tón-
leika á hverju ári. Þekktir eru hinir árlegu jólatónleikar sem RÚV hefur
sýnt frá sl. 10 ár. Dagskrá kórsins er allt frá hefðbundnum sálmum í
fjörugt Gospel og allt þar á milli. Með kórnum að þessu sinni kemur
frábær hljómsveit skipuð landsfrægum hljóðfæraleikurum. Með kórnum
syngur Grindvíkingurinn Margrét Einarsdóttir. Aðgangseyrir 1.000 kr. fyrir
fullorðna, 500 kr. fyrir börn 13 – 18 ára.
Kl. 21:00 – Bryggjan. Kvartett Einars Scheving. Kvartettinn skipa:
Einar Scheving, trommur. Eyþór Gunnarsson, píanó, Óskar Guðjónsson,
sax og Valdimar Kolbeinn Sigurjónsson, bassi.
Einar Scheving hefur verið eftirsóttur trommuleikari í bæði djass- og
popptónlist frá unglingsaldri og hefur hann leikið inn á yfir 100 geisla-
diska. Einar útskrifaðist frá Tónlistarskóla FÍH, stundaði framhaldsnám
við University of Miami og lauk þaðan MA-prófi árið 2002. Hann varð



kennari við skólann að námi loknu, en samhliða
því starfaði hann sem tónlistarmaður þar vestra.
Einar hefur lagt aukna áherslu á tónsmíðar í
seinni tíð, og hefur hann þrisvar sinnum hlotið
Íslensku Tónlistarverðlaunin, m.a. fyrir plöturnar
Cycles (2007) og Land míns föður (2011).

ÞÞrriiððjjuuddaagguurr  2200..  mmaarrss::
Kl. 07:30 – Pottaspjall. Páll Valur Björnsson
bæjarfulltrúi mætir í heitu pottana í
Sundlaug Grindavíkur og spjallar við gesti um málefni
líðandi stundar.
Kl. 08:00 – 18:00 Verslunarmiðstöðin 2. hæð – Málverkasýning. Opin
sýning á málverkum Pálmars Guðmundssonar kennara og frístunda-
málara.
Kl. 09:00 – 15:00 Sjómannastofan Vör. Menning í dúr eða moll. Ljós-
myndasýning Kristins Benediktssonar.
Kl. 10:00 – 22:00 Northern Light Inn. Tolli með málverkasýningu.
Einnig verður ljósmyndasýning þar sem myndir birtast á stóru tjaldi.
Myndefnið er Ísland og eru teknar af ljósmyndaranum Brooks Walker.
Kl. 10:00 – 22:00 Aðalbraut: Vettlingasýning - Sýndur verður fjöldinn
allur af heimaprjónuðum og hekluðum vettlingum frá grindvískum 
prjónakonum.
Kl. 11:00 – Hópsskóli. Leiksýning.
Möguleikhúsið sýnir barnaleikritið
PRUMPUHÓLLINN. Leiksýning fyrir 
nemendur Hópsskóla og leikskólabörn.
Alþjóðlegi barnaleikhúsdagurinn er þennan
dag.
Kl. 11:00 – 18:00 Bókasafn Grindavíkur.
Brúðusýning Rúnu Gísladóttur myndlistar-
manns og kennara.  Kynning á Ljósmyndasafni Grindavíkur – hægt að
sitja við tölvu, skoða myndir og senda inn upplýsingar um þær.
Kl. 13:30 – Miðgarður. Upplestur. Alli á Bryggjunni les úr ævisögu 
Sigvalda Kaldalóns.
Kl. 14:00 – Miðgarður. Árni Johnsen skemmtir.
Kl. 16:30 – Árshátíðarsýning (eingöngu fyrir nemendur skólans) á
leikriti grunnskólans, SAGAN SEGIR – Gamanleikrit sem fjallar um
hóp af krökkum sem fara í Þórsmerkurferð og slúðrið sem verður eftir
ferðina. Dans og söngatriði fléttast inn í leikritið. Leikstjóri: Guðmundur
Jónas Haraldsson. Helstu hlutverk: Lára Lind Jakobsdóttir, Nína María
Ragnarsdóttir, Íris Ósk Hallgrímsdóttir, Daníel Jónasson, Valgerður María
Þorsteinsdóttir og Katla Marín Þormarsdóttir. 
Leikritið er samið af unglingunum sjálfum. Textar: Valgerður og Lára Lind.
Danshöfundar: Valgerður og Lára Lind.
Kl. 20:00 – Árshátíðarball unglingastigs grunnskólans. Ingó og
Veðurguðirnir halda uppi fjörinu.
Kl. 20:30 Söng- og vísnakvöld á Kaffihúsi Kvikunnar í umsjón
Bókasafns Grindavíkur. Agnar Steinarsson verður við stjórn.  Meðal
þeirra sem koma fram eru Bakkalábandið, sem syngur lögin hennar
Möggu, Sæbjörg M. Vilmundsdóttir (Dæda), sem flytur eigið efni og 
syngur líka með Friðarliljunum, Jón
Ágúst Eyjólfsson, trúbador,
Grænabakkabandið og fleiri. Kaffi
og gott meðlæti úr Kaffihúsi Láka
í Kvikunni (tilboð á kaffi og
kökum.) 
Kynning verður á Ljósmyndasafni
Grindavíkur – (gömlum og nýjum
myndum varpað á vegg). 

Miðvikudagur 21. mars:
Kl. 08:00 – 18:00 Verslunarmiðstöðin 2. hæð – Málverkasýning. Opin
sýning á málverkum Pálmars Guðmundssonar kennara og frístunda-
málara.
Kl. 09:00 – 15:00 Sjómannastofan Vör. Menning í dúr eða moll. Ljós-
myndasýning Kristins Benediktssonar.
Kl. 10:00 – 22:00 Aðalbraut: Vettlingasýning - Sýndur verður fjöldinn
allur af heimaprjónuðum og hekluðum vettlingum frá grindvískum prjóna-
konum.
Kl. 10:00 – 22:00 Northern Light Inn. Tolli með málverkasýningu.  
Einnig verður ljósmyndasýning þar sem myndir birtast á stóru tjaldi.
Myndefnið er Ísland og eru teknar af ljósmyndaranum Brooks Walker.
Kl. 10:00 – Ungur nemur gamall temur. Samverustund barna af leik-
skólanum Króki og eldri borgara í Miðgarði. Byrjað verður á því að spila
saman bingó og kl. 11:00 mun hópurinn syngja saman nokkur lög.
Kl. 11:00 – 18:00 Bókasafn Grindavíkur. Brúðusýning Rúnu Gísla-
dóttur myndlistarmanns og kennara.  Kynning á Ljósmyndasafni Grinda-
víkur – hægt að sitja við tölvu, skoða myndir og senda inn upplýsingar

um þær.
Kl. 14:30 – Upplestur  og tónspil í Miðgarði.
Nemendur úr 7. bekk grunnskólans lesa auk
þess sem nemendur úr tónlistarskólanum leika
nokkur lög.  
Kl. 15:00 – 16:30 Opið hús í fjölsmiðju
Grunnskóla Grindavíkur. Starfsemin kynnt og
kaffiveitingar. Allir velkomnir.
Kl. 20:00 – Leikrit grunnskólans (bæjarsýn-
ing). SAGAN SEGIR – Gamanleikrit sem
fjallar um hóp af krökkum sem fara í
Þórsmerkurferð og slúðrið sem verður
eftir ferðina. Dans og söngatriði fléttast
inn í leikritið.  Leikstjóri: Guðmundur
Jónas Haraldsson. Helstu hlutverk: Lára
Lind Jakobsdóttir, Nína María Ragnars-
dóttir, Íris Ósk Hallgrímsdóttir, Daníel 
Jónasson, Valgerður María Þorsteins-
dóttir og Katla Marín Þormarsdóttir. 
Leikritið er samið af unglingunum sjálf-
um. Textar: Valgerður og Lára Lind.
Danshöfundar: Valgerður og Lára Lind.
Kl. 21:00 - Salthúsið. Margrét Eir og The Thin
Jim and the Castaways. Aðgangseyrir: 1.000 kr.
Hljómsveitin Thin Jim er Íslensk hljómsveit sem
hefur starfað í fjögur ár. Fyrsta breiðskífa
sveitarinnar “This is me”er tilbúin og rétt ókomin
út. Á tónleikum sveitarinnar verða eftirtaldir: 
Margrét Eir. Margrét Sigurðardóttir (Fabúla).
Eggert Pálsson. Ásgeir Ásgeirsson. Halldór Lárus-
son. Andrés Þór og Jökull Jörgensen
Tónlistin er öll frumsamin og gætir þar sterklega
amerískra þjóðlaga og sveitatónlistar. Hjá Thin Jim ríkir mikill metnaður
og textar ljá tónlistinni litríkan blæ sem spannar allt litróf mannlífsins.

Fimmtudagur 22. mars:
Kl. 07:00 – Pottaspjall. Páll Jóhann Pálsson bæjarfulltrúi mætir í heitu
pottana í Sundlaug Grindavíkur og spjallar við gesti um málefni líðandi
stundar.
Kl. 08:00 – 18:00 Verslunarmiðstöðin 2. hæð – Málverkasýning. Opin
sýning á málverkum Pálmars Guðmundssonar kennara og frístunda-
málara.
Kl. 09:00 – 15:00 Sjómannastofan Vör. Menning í dúr eða moll. Ljós-
myndasýning Kristins Benediktssonar.
Kl. 09:30 – Leikskólinn Krókur: Nemendur Tónlistarskóla Grindvíkur
leika nokkur lög fyrir leikskólabörnin.
Kl. 10:00 – Leikskólinn Laut: Nemendur Tónlistarskóla Grindavíkur
leika nokkur lög fyrir leikskólabörnin.
Kl. 10:00 – 22:00 Aðalbraut: Vettlingasýning - Sýndur verður fjöldinn
allur af heimaprjónuðum og hekluðum vettlingum frá grindvískum 
prjónakonum.
Kl. 10:00 – 22:00 Northern Light Inn. Tolli með málverkasýningu.
Einnig verður ljósmyndasýning þar sem myndir birtast á stóru tjaldi.
Myndefnið er Ísland og eru teknar af ljósmyndaranum Brooks Walker.
Kl. 11:00 – 18:00 Bókasafn Grindavíkur. Brúðusýning 
Rúnu Gísladóttur myndlistarmanns og kennara.  Kynning á Ljósmynda-
safni Grindavíkur – hægt að sitja við tölvu, skoða myndir og senda inn
upplýsingar um þær.
Kl. 12:30 – 14:00 Opið hús í fjölsmiðju Grunnskóla Grindavíkur. Starf-
semin kynnt og kaffiveitingar. Mósaíkverk eftir nemendur afhjúpað. Allir
velkomnir.
Kl. 17:00 – Víðihlíð. Tónfundur tónlistarskólans.  
Kl. 19:00 – Hópsskóli. Ljósmyndanámskeið. Ljósmyndanámskeiðin
sem ljósmyndararnir Oddgeir Karlsson og Ellert Grétarsson hafa verið að
bjóða upp á sl. vikur hafa heldur betur
slegið í gegn.  Hvert námskeiðið á
fætur öðru hafa verið fullbókuð.
Hafa þeir ákveðið að bjóða upp á
ljósmyndanámskeið  fimmtudaginn
23. mars n.k. í Grindavík, frá kl.
19:00 – 22:00. 
Þeir munu kenna fólki að nýta
möguleika myndavélarinnar (DSLR
velar) þar sem útskýrð verða tæknileg
atrið eins og hraði, ljósop, ISO, dýptarskerpa og fl.   Einnig verður farið í
hagnýt og fróðleg  atriði  ljósmyndunnar eins og t.d. myndbyggingu. 
Skráning hjá Ljósmyndastofu Oddgeirs í s. 421-6556 og á ok@mitt.is.
Lágmarks fjöldi 8. 
Kostar kr. 4.500.



Kl. 20:00 – Leikrit grunnskólans (bæjarsýn-
ing).  SAGAN SEGIR – Gamanleikrit sem
fjallar um hóp af krökkum sem fara í
Þórsmerkurferð og slúðrið sem verður eftir
ferðina. Dans og söngatriði fléttast inn í leikri-
tið.  Leikstjóri: Guðmundur Jónas Haraldsson.
Helstu hlutverk: Lára Lind Jakobsdóttir, Nína
María Ragnarsdóttir, Íris Ósk Hallgrímsdóttir,
Daníel Jónasson, Valgerður María Þorsteins-
dóttir og Katla Marín Þormarsdóttir. 
Leikritið er samið af unglingunum sjálfum. Textar: Valgerður og Lára
Lind. Danshöfundar: Valgerður og Lára Lind.
Kl. 19:30 – Miðstöð Símenntunar – Víkur-
braut 56 (Húsi Landsbankans). Opið hús,
m.a. mætir fréttahaukurinn Gissur Sigurðs-
son og mun ræða við gesti undir yfirskriftinni
HUGSUM FYRST – SKJÓTUM SVO. Allir
velkomnir á meðan húsrúm leyfir.
Kl. 21:00 – Bryggjan. Guðbergskvöld.
Aðalgestur kvöldsins verður heiðursborgari
Grindavíkur Guðbergur Bergsson.
Húllum hæ í Verslunarmiðstöðin Víkurbraut 62. Opið til kl. 22:00.
Fjöldi tilboða og kynningar. 
Kl. 20:30 - Breytt útlit í samstarfi Betra Hár og Palóma.
Tískusýning, happadrætti. Veglegir vinningar í boði frá Betra hár, Lyfju,
Palómu, Bókabúð Grindavíkur og Nuddstofu Ástu. Léttar veitingar.  
Líf og fjör í Verslunarmiðstöðinni alla vikuna – kleinur og heitt á 
könnunni.

Föstudagur 23. mars:
Kl. 07:30 – Pottaspjall. Bryndís
Gunnlaugsdóttir  bæjarfulltrúi mætir í heitu
pottana í Sundlaug Grindavíkur og spjallar
við gesti um málefni líðandi stundar.
Kl. 08:00 – 18:00 Verslunarmiðstöðin 2.
hæð – Málverkasýning. Opin sýning á
málverkum Pálmars Guðmundssonar
kennara og frístundamálara.
Kl. 09:00 – 15:00 Sjómannastofan Vör.
Menning í dúr eða moll. Ljósmynda-
sýning Kristins Benediktssonar.
Kl. 10:00 – 22:00 Aðalbraut: 
Vettlingasýning - Sýndur verður fjöldinn
allur af heimaprjónuðum og hekluðum vettlingum frá grindvískum   
prjónakonum.
Kl. 10:00 – 22:00 Northern Light Inn. Tolli með málverkasýningu.
Einnig verður ljósmyndasýning þar sem myndir birtast á stóru tjaldi.
Myndefnið er Ísland og eru teknar af ljósmyndaranum Brooks Walker.
Kl. 11:00 – 18:00 Bókasafn Grindavíkur. Brúðusýning
Rúnu Gísladóttur myndlistarmanns og kennara.  Kynning á Ljós-
myndasafni Grindavíkur – hægt að sitja við tölvu, skoða myndir og
senda inn upplýsingar um
þær.
Kl. 13:00 – Grunnskóli
Grindavíkur.
Málmsmíðaverk eftir 
nemendur í fjölsmiðju
Grunnskóla Grindavíkur
afhjúpað.  Allir velkomnir.
Kl. 13:00 – 18:00 Lis-
tastofa Helgu. Opin 
vinnustofa að Vörðusundi 1.
Allir velkomnir, léttar veitingar og notaleg
stemming
Kl. 20:00 – Konukvöld körfuknattleiks-
deildar UMFG í Eldborg. Meðal skemmti-
atriða: Páll Óskar. Miðasala í Palóma.
Kl. 21:00 Bryggjan – Grindvísk krónika. 

Laugardagur 24. mars. (Safnahelgi
á Suðurnesjum)
Minja- og myndasýning Þorbjarnar hf. Í gömlu fiskmóttökulúgunum
við gamla salthúsið, sem nú hýsir Veiðafæraþjónustuna ehf. við Ægis-
götu (Garðvegs megin) eru átta gluggar og einn gluggi að Hafnargötu
12, þar sem skrifstofa fyrirtækisins er. Í þessum gluggum er sýning á
gömlum munum og myndum, sem safnast hafa upp hjá fyrirtækinu í
gegnum árin bæði tengdum fiskveiðum og fiskvinnslu. Á flettiskjám eru
sýndar gamlar myndir frá starfsemi fyrirtækisins.

Lífið er saltfiskur, saltfiskhelgi MSM
og Grindavíkurbæjar, saltfiskupp-
skriftarkeppni, saltfiskveisla, salt-
fisksýning.
Félagið Matur-saga-menning (MSM) og
Grindavíkurbær standa fyrir uppskrif-
takeppni um besta saltfiskréttinn 2012.
Matreiðslumennirnir Sigurvin Gunnars-
son og Friðrik V. Karlsson meðlimir í
MSM velja fimm uppskriftir. Hægt er að senda uppskriftir í tölvupósti til
sigurvingunnars@simnet.is í síðasta lagi 23.mars.
Vinningsuppskriftir verða valdar í lok Menningarviku Grindavíkur 
17.-24. mars, sjá nánar um fjölbreytta dagskrá á www.grindavik.is
1. verðlaun eru kr. 30.000,  2. verðlaun kr. 20.000, 3. verðlaun kr. 
10.000, 4. verðlaun kr. 5.000 og 5. verðlaun kr. 5.000. 
Vinningsuppskriftir verða sýnilegar á vef-
síðum www.matarsetur.is og 
www.grindavik.is. Í Menningarviku mun
Salthúsið í Grindavík bjóða upp á salt-
fiskrétti sjá www.salthusid.is
Kl. 10:00 – 16:00 Handverksfélagið
Greip Skólabraut 8.  Opið hús.
Kl. 10:00 – 15:00 Sjómannastofan
Vör. Menning í dúr eða moll.  Ljós-
myndasýning Kristins Benediktssonar.
Kl. 10:00 – 22:00 Northern Light Inn. Tolli með málverkasýningu.
Einnig verður ljósmyndasýning þar sem myndir birtast á stóru tjaldi.
Myndefnið er Ísland og eru teknar af ljósmyndaranum Brooks Walker.
Kl. 11:00 – 23:00 Bryggjan:  Útgerðar- og sjómannasýning með
munum og myndum
Kl. 13:00 – 16:00 Verslunarmiðstöðin 2. hæð – Málverkasýning.
Opin sýning á málverkum Pálmars Guðmundssonar kennara og
frístundamálara.
Kl. 13:00 – 16:00 Bókasafn Grindavíkur. Brúðusýning Rúnu Gísla-
dóttur myndlistarmanns og kennara.  
Kynning á Ljósmyndasafni Grindavíkur – hægt að sitja við tölvu, skoða
myndir og senda inn upplýsingar um þær.
Kl. 11:00 – 17:00 – Kvikan. Í tilefni af
Safnahelgi á Suðurnesjum verður
frítt inn á báðar sýningar Kvikunnar,
Saltfisksýninguna og
Jarðorkusýninguna. Kaffihús opið á
sama tíma. Myndband frá leikskólanum
Laut þar sem sýnt er frá starfinu í
skólanum sýnt af og til alla helgina.
Kl. 11:00 - 17:00 – Kvikan, 
ljósmyndasýningin - Góðan
daginn, Grindvíkingur! Ljós-
myndasýning fjögurra
áhugaljósmyndara í Grindavík.
Flestar myndirnar eru teknar í
grindvískri náttúru síðustu árin.
Haraldur H. Hjálmarsson, Eyjólfur
Vilbergsson, Arnfinnur Antonsson og Valgerður Valmundsdóttir.
Kl. 11:30 – Kvikan: Frumsýnt myndband sem börn af leikskólanum
Króki hafa unnið í samstarfi við foreldra og aðstandendur barnanna.
Unnið var með lagið Suðurnesjamenn eftir Kaldalóns. Lagið er sungið
og leikið með leikmunum sem börnin sköpuðu sjálf. Verður mynd-
bandið sýnt af og til í Kvikunni um helgina.
Kl. 13:00 – 18:00 Listastofa Helgu. Opin vinnustofa að Vörðusundi 1.
Allir velkomnir, léttar veitingar og
notaleg stemming
Kl. 14:00 Kvikan: 
Barnadagskrá. 
Pollapönk, GRAL-Horn á
höfði, Rapparinn Ari Auðunn,
Strákabandið Pabbastrákar.
Kl. 16:00 Kvikan.  Sagna-
stund - Brynjúlfur Jónsson frá
Minna-Núpi . Brynjúlfur Jónsson
safnaði gömlum sögnum á Suðurnesjum og rannsakaði sögustaði og
minjar í  Grindavík er hann var þar á
vertíð seint á 19. öld. Guðlaug Guð-
mundsdóttir bókmenntafræðingur
segir sögur af forföður sínum.  Sigrún
Jónsd. Franklín menningarmiðlari
kynnir sagnir og minjar sem hann
skráði og tengjast Grindavík. 



Kl. 20:00 Kvikan: Grindvísku
hljómsveitirnar Jón, Páll og
pollarnir og Lógos skemmta.
Aðgangur ókeypis. 
Veitingasala.  
Hljómsveitina Lógos skipa:
Kristjón Grétarsson, Jóhann
Grétarsson, Gunnar Böðvarsson, Margrét Einarsdóttir, Sigurbjörg
Hilmarsdóttir, Sirrý Erlingsdóttir, Jóna Rúna Erlingsdóttir, Svanhvít
Daðey Pálsdóttir, Eva Björg Sigurðardóttir og Stefanía Ósk Margeirs-
dóttir. 
Hljómsveitin leikur létt dægurlög í bland við gospel.
Hljómsveitina Jón, Páll og pollarnir skipa: Jón Örn Sigurðsson, Páll
Jóhannesson, Viktor Gunnarsson, Rúnar Gunnarsson og Ástþór Sindri
Baldursson. Leika þeir allskonar tónlist.
Kl. 21:30 Bryggjan. Feðginin Sigurbjörn Dagbjartsson og Arney
Sigurbjörnsdóttir skemmta og stjórna fjöldasöng / „Bryggjusöng“.

Sunnudagur 25. mars (Safnahelgi á Suðurnesjum)
Minja- og myndasýning Þor-
bjarnar hf. Í gömlu fiskmót-
tökulúgunum við gamla
salthúsið,sem nú hýsir
Veiðafæraþjónustuna ehf. við
Ægisgötu (Garðvegs megin)
eru átta gluggar og einn gluggi
að Hafnargötu 12, þar sem
skrifstofa fyrirtækisins er. 
Félagið Matur-saga-menning
(MSM) og Grindavíkurbær standa fyrir uppskriftakeppni um besta
saltfiskréttinn 2012. Sjá nánar 
á blaðsíðunni á undan.
Kl. 10:00 – 16:00 Handverksfélagið Greip Skólabraut 8.  Opið hús.
Kl. 10:00 – 22:00 Aðalbraut: Vettlingasýning - Sýndur verður
fjöldinn allur af heimaprjónuðum og hekluðum vettlingum frá grind-
vískum prjónakonum.
Kl. 10:00 – 22:00 Northern Light Inn. Tolli með málverkasýningu.
Einnig verður ljósmyndasýning þar sem myndir birtast á stóru tjaldi.
Myndefnið er Ísland og eru teknar af ljósmyndaranum Brooks Walker.
Kl. 11:00 – 23:00 Bryggjan:  Útgerðar- og sjómannasýning með
munum og myndum
Kl. 11:00 – 17:00 – Kvikan. Í tilefni af Safnahelgi á Suðurnesjum
verður frítt inn á báðar sýningar Kvikunnar, Saltfisksýninguna og
Jarðorkusýninguna.  Kaffihús opið á sama tíma.
Kl. 11:00 - 17:00 – Kvikan, ljósmyndasýningin - Góðan daginn,
Grindvíkingur! Ljósmyndasýning fjögurra áhugaljósmyndara í 
Grindavík. Flestar myndirnar eru teknar í grindvískri náttúru síðustu
árin. Haraldur H. Hjálmarsson, Eyjólfur Vilbergsson, Arnfinnur Antons-
son og Valgerður Valmundsdóttir.
Kl. 13:00 – 16:00 Verslunarmiðstöðin 2. hæð – Málverkasýning.
Opin sýning á málverkum Pálmars Guðmundssonar kennara og 
frístundamálara.
Kl. 13:00 – 16:00 Bókasafn Grindavíkur. Brúðusýning Rúnu Gísla-
dóttur myndlistarmanns og kennara.  Kynning á Ljósmyndasafni 
Grindavíkur – hægt að sitja við tölvu, skoða myndir og senda inn upp-
lýsingar um þær.
Kl. 13:00 – 18:00 Listastofa Helgu. Opin vinnustofa að Vörðusundi 1.
Allir velkomnir, léttar veitingar og notaleg stemming.
Kl. 14:00 Northern Light Inn. Tolli með málverkasýningu. Einnig
verður ljósmyndasýning þar sem myndir birtast á stóru tjaldi.  
Myndefnið er Ísland og eru teknar af ljósmyndarnum Brooks Walker.

Kl. 15:00 Hópsskóli -  ZUMBA-
partý. Allir velkomnir í Zumba.
Kennarar: Ásdís Sigurðardóttir
Zumba-kennari  ásamt  
gestakennurum. Aðgangseyrir
kr. 1.000
Kl. 20:30 – Bryggjan: 
Gunnar Þórðarson, hinn eini
sanni, með tveggja tíma tón-
leika.

Tónlistarskólinn kemur víða við
Tónlistarskólinn í Grindavík kemur að vanda víða við í menningar-
vikunni þar sem nemendur munu spila opinberlega fyrir gesti og 
gangandi. Við opnunarhátíð menningarvikunnar í Grindavíkurkirkju
verður tónlistarskólinn í aðalhlutverki. Þá munu nemendur skólans,
með dyggri aðstoð kennara, koma fram í Víðihlíð miðvikudaginn 21.
mars. Nemendur skólans heimsækja báða leikskólana, Krók og Laut,
sem er skemmtileg nýjung en þarna fá leikskólakrakkarnir að kynnast
hljóðfærum og tónlist sem þau geta lært á í framtíðinni í skólanum. Þá
verður tónfundur í Víðihlíð fimmtudaginn 22. mars kl. 17:00 en alltaf er
gaman að hlusta á nemendur skólans spila. Tónfundir eru æfingar hjá
nemendum til þess að koma opinberlega fram. Auk þessa verða 
nemendur skólans sýnilegir á fleiri stöðum í menningarvikunni.

Menningarviðburðir Króks
Í Heilsuleikskólanum Króki er unnið með grindvísku listamennina
Guðberg Bergsson og Kaldalóns í menningarvikunni. Unnið er með
verk eftir listamennina og munu börnin túlka og skapa bæði í tónlist og
myndlist í tengslum við verkin. Afraksturinn af vinnunni verða tónleikar,
myndlistasýning og myndband. Í menningarvikunni verður mynd-
sköpun í hávegum höfð og verða verk barnanna til sýnis í leik-
skólanum. Einnig er á veggjum skólans Hjálparhandarlistaverk eftir
börn og starfsfólk, sem skapað var í Góðverkavikunni.  Eru bæjarbúar
hvattir til að kíkja í heimsókn og skoða verkin.
Yngri börnin á Króki vinna með barnabókina Hundurinn sem þráði að
verða frægur eftir Guðberg Bergsson. Lesinn verður útdráttur úr
bókinni og munu börnin mála myndir sem verða til sýnis í Verslun-
armið-stöðinni.
Eldri börnin vinna með lagið Suðurnesjamenn eftir Kaldalóns. Lagið er
sungið og leikið með leikmunum sem börnin skapa sjálf og verður það
tekið upp á myndband sem sýnt verður í Kvikunni. Verkið er unnið í
samstarfi við foreldra og aðstandendur barnanna.
Miðvikudaginn 21. mars kl. 11:00 verða tónleikar í Miðgarði þar sem
Stjörnuhópur mun flytja saman nokkur lög með eldri borgurum. Einnig
verður þar sýning á verkefninu Ungur nemur gamall temur sem er
samstarfsverkefni leikskólans Króks og Miðgarðs. Sett verða upp 
veggspjöld með ljósmyndum og teikningum barnanna.

Brúðubörn úr brúðusafni 
Rúnu Gísladóttur
Í menningarvikunni og um safnahelg-
ina, stendur yfir sýning á Bókasafni
Grindavíkur á handgerðum postu-
línsbrúðum Rúnu Gísladóttur, mynd-
listakonu og kennara.
Á sýningunni verða brúður af ýmsum
stærðum og gerðum. Rúna hefur
unnið postulínsbrúðurnar frá grunni
bæði steypt þær í mótum, pússað,
málað og gengið frá þeim. Auk þess
hefur hún hannað og handunnið fat-
nað á hverja brúðu fyrir sig. Hún leitast þannig við að skapa 
mismunandi persónur. Rúna hefur sjálf litað garnið í sumum prjó-
naflíkunum með jurtum.  
Rúna hóf þessa brúðugerð 1996 eftir að hafa farið á námskeið og
hefur síðan búið til fjöldann allan af brúðum og er enn að.
Í Brúðusafni Rúnu eru brúður af ýmsu tagi. Á sýningunni verða aðal-
lega handgerðar postulínsbrúður, en í safninu eru margar aðrar
tegundir brúða. Flestar þeirra eru leikfangabrúður frá mismunandi
tímum. Þær elstu rúmlega 100 ára. Rúna á sér þann draum að geta í
framtíðinni opnað brúðusafn sem opið væri almenningi.

Ljósmyndavefur Grindavíkur 
-  Þekkir þú fólkið?  
Áfram er unnið að því að setja inn myndir á vef  Ljósmyndasafns
Grindavíkur, m.a. gamlar mannamyndir. Grindvíkingum er bent á að
skoða þetta safn og er óskað eftir aðstoð við að setja nöfn við and-
litin á mörgum myndanna.  Myndasafnið er hægt að skoða á slóðinni
http://myndir.grindavik.is. Einnig er velkomið að koma á bókasafnið
og fá aðstoð við að skoða Ljósmyndasafnið og fá leiðbeiningar við
að setja inn athugasemdir við myndirnar. Bókasafnið er opið
mánudaga til föstudaga milli kl.11- 18.
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Leikrit unglingastigs Grunnskóla Grinda-
víkur í ár heitir  SAGAN SEGIR. Þetta er
gamanleikrit sem fjallar um hóp af
krökkum sem fara í Þórsmerkurferð og
slúðrið sem verður eftir ferðina. Dans og
söngatriði fléttast inn í leikritið sem er
samið af  unglingunum sjálfum. Leikstjóri
er Guðmundur Jónas Haraldsson. 
Helstu hlutverk: Lára Lind Jakobsdóttir, Nína

María Ragnarsdóttir, Íris Ósk Hallgrímsdóttir,
Daníel Jónasson, Valgerður María Þorsteins-
dóttir og Katla Marín Þormarsdóttir.  Textar við
lögin og danshöfundar eru Valgerður  María og
Lára Lind. 
Guðmundur menntaði sig í leiklist í Drama-
centre í London með áherslu á leikstjórn. Hann
segir að þetta hafi verið ólýsanlega góður og
strangur skóli. Guðmundur hefur einnig áhuga
á kvikmyndagerð og fór í Kvikmyndaskóla Ís-
lands.
„Við erum komin með ansi skemmtilegt lítið

leikrit að mínu mati. Það fjallar um slúður, bak-
tal, vinskap og fyrirgefningu. Stundum veit
maður ekki allan sannleikann og þannig verður
til neikvætt slúður. Maður á ekki alltaf  að trúa
því sem sagan segir. Stundum þarf  að afgreiða
hluti og sleppa tökum og halda áfram glaður inn
í framtíðina," segir Guðmundur.
Fyrst var ákveðið hvað leikritið fjallar um og

síðan skrifuðu unglingarnir senur sem Guð-
mundur tók og setti saman inn í leikritsform.
Guðmundur segir að allt sem hann hafi skrifað
hafi hann litið á sem tillögu sem hópurinn hafi
síðan leyft að vaxa og dafna.

„Þetta er búð að vera mjög skemmtilegt,
fróðlegt og lærdómsríkt ferli. Ég er auðvitað að
gera þetta í fyrsta skipti hér í Grindavík og það
tók tíma að átta sig á því hvernig þetta virkar
hér. Ég upplifi að við höfum ótrúlega lítinn tíma
til að koma svona stóru verki á flug en ég er
sannfærður um að það muni takast með
samhentu átaki leikara og tæknifólks að ná þess-
um fallega fugli á flug," segir Guðmundur.
Hann vonast til þess að bæjarbúar hafi gaman

að leikritinu. „Við leggjum sjálf  upp með að
hafa þetta skemmtilegt. Við erum að taka þá af-
stöðu að í stað þess að þóknast öðrum þarf
maður að trúa á það sem maður er að gera og
hafa gaman að því."

Að sögn Guðmundar eru töluvert miklir
hæfleikar í þessum hópi. Í leikritinu eru m.a.
frumsamdir textar og dansar. Að sjálfsögðu eru

nemendur á misjöfnum stað eins og gengur í
lífinu sjálfu en það sé ótrúlega gaman að sjá allan
hópinn virka vel saman.
Sýningar:
Frumsýning (eingöngu fyrir nemendur skólans):
Þriðjudaginn 20. mars kl. 16:30.
Bæjarsýning: Miðvikudaginn 21. mars kl. 20:00.
Bæjarsýning: Fimmtudaginn 22. mars kl. 20:00.

Pálmar Guðmundsson kennari, þjálfari og
tónlistarmaður sýnir á sér nýja hlið í 
menningarvikunni sem frístundamálari
því hann opnar myndlistasýningu á
annarri hæð verslunarmiðstöðvarinnar.
Hann segist hafa byrjað að mála fyrir
tveimur og hálfu ári og var hvattur til þess
að vera með sýningu.
„Ég hef  ekki farið á námskeið og er því al-

gjörlega sjálfmenntaður í myndlistinni. Þar
sem ég hef  málað í frekar stuttan tíma þá eru
myndirnar frekar ólíkar á sýningunni. Upp á
síðkastið hef  ég einbeitt mér að Grindavík,

bæði landslagi og
húsum," segir Pálmar
sem vonast til þess að
flestir kíki á sýning-
una í verslunarmið-
stöðinni og hver veit
nema hann taki þar
lagið líka!

Fjórir grindvískir áhugaljósmyndarar
verða með ljósmyndasýningu í Kvikunni í
menningarvikunni en myndirnar verða
sýndar á stóru tjaldi. Ljósmyndarar eru:
Haraldur H. Hjálmarsson, Eyjólfur Vil-
bergsson, Arnfinnur Antonsson og Val-
gerður Valmundsdóttir.
Að sögn Haraldar eru flestar myndirnar 

teknar í grindvískri náttúru síðustu árin en
samt sem áður hafi hvert og eitt þeirra sitt
sérsvið en flest hafa þau reyndar verið dugleg
að taka norðurljósamyndir.
„Eyjólfur sýnir m.a. fágætar fuglamyndir

sem eru einstakar á landsvísu. Ég er mikið í
náttúru- og landslagsmyndum, Valgerður er
mikið í hestunum og Arnfinnur í báta- og
bryggjumyndum. Þetta verður því fjölbreytt
flóra af  myndum,” segir Haraldur sem hvetur
sem flesta til að koma.
Opið: Laugardaginn 17. mars kl. 14-17.
Sunnudaginn 18. mars kl. 11-17.
Laugardaginn 24. mars kl. 11-17.
Sunnudaginn 25. mars kl. 11-17
og á öðrum viðburðum í Kvikunni.

Slúður, baktal, vinskapur og fyrirgefning
- Leikrit unglingastigs grunnskólans heitir Sagan segir. Miklir hæfileikar í leikhópnum.

Pálmar með myndlistasýningu

Ei@ af verkum Pálmars

Glæsileg ljósmyndasýning
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Fisktækniskóli Suðurnesja í Grindavík
berst nú fyrir því að komast á fjárlög
ríksins á næsta ári til þess að halda áfram
starfsemi sinni. Óhætt er að segja að í
skólanum sé boðið upp á fjölbreytt og
öflugt nám á fiskvinnslu-, sjómennsku-
og fiskeldisbraut. 

Nanna Bára Maríasdóttir hjá Fisk-
tækniskólanum segir að í vetur hafi verið boðið
upp á námskeið í Vélstjórn I sem gefur réttindi
á vinnu við 750 kw. vélar á bátum sem eru
minni en 12 metrar. „Það hefur verið eitt
námskeið í mánuði og er það fyrirhugað áfram.
Einnig erum við að skoða að hafa þetta
námskeið á pólsku þar sem töluverð eftirspurn
hefur verið eftir því,“ segir Nanna Bára en
næsta námskeið hefst um miðjan mars. 
Sú nýjung er að fara af  stað í skólanum að

bjóða mönnum upp á að taka Vélstjórn II sem
gefur réttindi til að vinna við 750 kw. á bátum
sem eru minni en 24 metrar. Þetta námskeið er
sniðið að þörfum þeirra sem eru úti á vinnu-
markaðinum og þá sérstaklega sjómönnum.
Námskeiðið er kennt í lotum og er ein lota í
mánuði sem stendur í 5 daga, virka daga frá
16.00 til 21.00 og frá kl. 9.00 til 16 laugardaga
og sunnudaga. Kennd er vélfræði, kælitækni og
raffræði. 
Jafnframt er skipstjórnarnám á smáskipin (12)

mjög vinsæl og eru þau námskeið yfirleitt
haldin eitt til tvö á önn.
Þá stendur Fisktækniskólinn fyrir lyftara-

námskeiðum, frumvélanámskeiðum og að-
stoðar fólk í að fá kennslu á lyftara sem Hörður
Jónsson  í Veiðafæraþjónustunni sér um. Jafn-
framt hafa verið 6 kennslustunda námskeið þar
sem kennt er um grunninn í HACCP gæða-
kerfum ásamt því að vera með flökun-
arnámskeið og margt fleira.
„Á heimasíðu skólans má sjá að það eru mörg

spennandi námskeið í boði. Sportveiðimenn
hafa sótt flökunarnámskeið á laxi og silungi.
Nemendur völdu síðan flök þar sem þeir fengu
leiðbeiningar við að grafa þau og síðan voru
merkt flök sem Einar Lárusson í Þorbirninum
tók og reykti og nemendur fengu síðan. Sveinn
Kjartansson í Fylgifiskum var með sjávarrétta-
námskeið sem heppnaðist alveg frábærlega.

Hann var með þorsk og kenndi nemendum að
elda veislurétti úr öllum fisknum hvort sem það
voru hausar, roð eða flökin. Þetta eru dæmi um
það sem hefur verið og verður hjá okkur,“ segir
Nanna Bára.
Hún segir jafnframt að spennandi tækifæri séu

í sjávarútvegi í framtíðinni. Fiskur er lúxusvara
og mikil áhersla er lögð á gæði og þekkingu
starfsmanna til framleiðslunnar. Menntun í
þessu fagi gefur möguleika á störfum sem gefa
vel af  sér, bæði í landi og á sjó
„Skólinn er í afar góðum tengslum við at-

vinnulífið og stofnanir innan sjávarútvegs og
rannsókna.   Nemendur skólans  fá strax á ann-
arri önn vinnustaðaþjálfun í samræmi við
áhuga og áherslusvið þeirra,“ segir Nanna
Bára.

Starfsfólki skólans er bæði ljúft og skylt að
svara öllum spurningum varðandi námið og
þarf  þá einungis að hafa samband við skrif-
stofu skólans sími 412 5940  eða senda póst á
olijon@fss.is og nannabara@fiskt.is

Fisktækniskólinn sannar gildi sitt

Sjóvinna - Sniðið að
ósk skipstjóra
Næsta haust verður boðið upp á námskeið í
Sjóvinnu sem er sniðið eftir óskum skip-
stjóra sem telja mjög margir að það vanti
handverkskunnáttu úti á sjó. Þetta námskeið
er mjög hagnýtt bæði fyrir þá sem vilja kom-
ast á sjó eða eru starfandi við sjómennsku. Í
því felst netahnýting, netasaumur og bætn-
ingar, bolsun, kanthnýtingar og kaðlasplæs,
lína (skoðuð og sett ábót á hana og jafn-
framt eru settir á hana önglar),
teikningalestur og netaskurður, birgðahald
fiskiskipa, veiðafæri skoðuð í tilraunatanki,
og svo vírasplæs.

- Fjölbrey) námsúrval á sviði
veiða, fiskvinnslu og fiskeldi.

FISKTÆKNINÁM
- Nám í skóla 

– nám á vinnustað
Fisktækniskólinn býður upp á fjölbreytt nám
á sviði veiða (hásetanám), fiskvinnslu og
fiskeldi á framhaldsskólastigi.  Skólinn er í
eigu aðila vinnumarkaðar, fræðsluaðila og
sveitarfélaga á Suðurnesjum og starfar
samkvæmt sérstökum samningi við Mennta-
málaráðuneytið.   Námið er hagnýtt tveggja
ára nám þar sem önnur hver önn er í skóla
og hin fer fram í formi vinnustaðanáms.
Þessi blanda verklegs og bóklegs náms hent-
ar mörgum vel. Jafnframt fá þeir tækifæri til
að mynda góðar tengingar út í atvinnulífið á
meðan á náminu stendur.
- Brautirnar eru þrjár þ.e. fiskvinnslubraut,
sjómennskubraut og fiskeldisbraut.
- Í undirbúningi er sérhæft nám fyrir gæða-
störf (3ja ár) og áformað er að bjóða upp á
sérstakt nám fyrir sjókokka. Fisktækniskól-
inn býður einnig upp á nám í netagerð sem
er löggild iðngrein.  
- Framhaldsskólapróf - Einnig undirbún-
ingur fyrir frekara nám s.s. í skipstjórn og
vélstjórn eða á bóklegum brautum.       
Skólinn er lítill og gefur starfsmönnum og

kennurum kost á að mynda góð tengsl við
nemendur og aðstoða þá eins og kostur er
við námið. Eftirfylgni er mikil og áhersla
lögð á góðan félagsanda í skólanum.
Kennslan er skipulögð til að mæta þörfum
hvers og eins og lögð áhersla á þægilegt 
vinnuumhverfi þar sem nemendur geti náð
hámarks árangri.    

Valkostur fyrir þá sem eldri eru
og hafa reynslu af  vinnu-
markaði – mat á raunfærni
Nemendur með mikla starfsreynslu geta
stytt nám sitt umtalsvert og fengið reynslu
sína metna til fullgildra eininga.  Við 
leggjum áherslu á að mæta nemendum þar
sem þeir eru og skipuleggjum námið við
hæfi hvers og eins. 
Reynslu af  sjómennsku og störfum í
fiskvinnslu má meta sem allt að helmingi
grunnnámsins, sem samsvarar einu ári í
framhaldsskólanámi.  Kennsla faggreina er
skipulögð til að mæta þörfum fullorðinna.  
- Undirbúningur fyrir þá sem vilja komast í
góð störf  í vaxandi atvinnugrein.
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Í tilefni af  því að árið 2011 var ár SJÁLF-
BOÐALIÐANS ákvað bæjarstjórn 
Grindavíkur nú í lok árs að veita fjórum
félagasamtökum viðurkenningu fyrir
ómetanlegt og fórnfúst sjálfboðaliðastarf
fyrir samfélagið í Grindavík á undanför-
num árum en það voru Kvenfélag 
Grindavíkur, Grindavíkurdeild Rauða
Kross Íslands, Slysavarnardeildin
Þórkatla og Björgunarsveitin Þorbjörn. 

Verðlaunaafhendingin fór fram við kjör á
íþróttamanni og íþróttakonu Grindavíkur á
gamlársdag í Hópsskóla.

Framkvæmdastjórn Evrópusambandsins
ákvað á fundi sínum í júní 2009 að árið 2011
yrði ár sjálfboðaliðans. Í tilefni að þessu hafa
málefni sjálfboðaliða og sjálfboðaliðasamtaka
verið í brennidepli hjá Evrópusambandinu
þetta ár. 

Fern sjálfboða-
liðasamtök
verðlaunuð

Fulltrúar frá Grindavíkurdeild RKÍ.

Fríða nýr aðstoðarleik-
skólastjóri á Laut:

Nýja starfið
leggst vel í mig
Fríða Egilsdóttir hefur verið ráðin að-
stoðarleikskólastjóri á leikskólanum
Laut. Hún tekur við af  Maríu Petrínu
Berg. Þrír sóttu um stöðuna. Fríða sem
er leikskólakennari að mennt hefur 
starfað á leikskólanum Laut frá 1994,
síðustu árin sem fagstjóri á Skála.
„Fannst það góð áskorun - takast á við nýtt
hlutverk. Með aldrinum öðlast maður nefni-
lega meiri þroska og skilning og er óhrædd-
ari við að takast á við breytingar og ný
verkefni,“ segir Fríða aðspurð hvers vegna
hún hefði ákveðið að sækja um stöðuna.
„Nýja starfið leggst bara vel í mig. Ég ætla
að gefa mér góðan tíma til að setja mig inn í
mitt hlutverk í stjórnunarteyminu. Þó svo að
talað sé um tvo aðalstjórnendur í leik-
skólanum er ekki þar með sagt að þeir ráði
lögum og lofum heldur eru millistjórnendur
einnig sem skipa stóran sess í starfseminni
líkt og allir aðrir kennarar við skólann.
Samhentur starfshópur á hverjum vinnustað
er gulls ígildi,“ segir Fríða.
Hún þekkir vel til á Laut enda búin að

starfa þarna í 18 ár.
„Já, ég er svo að segja eitt af  húsgögn-

unum . Breytingarnar hafa verið gífurlega
miklar, bæði faglega svo ég tali nú ekki um
breytinguna þegar við fluttum úr gamla 
húsnæðinu í það nýja. En breytingar og
framþróun eru nauðsynlegar í öllu leikskóla-
starfi svo ekki verði stöðnun í starfinu.
Breytingum og framþróun ætti að taka 
fagnandi og líta á sem tækifæri til að vaxa og
dafna bæði í leik og starfi,“ segir Fríða.
Hún segist jafnframt ætla ætla að líta björt-

um augum á framtíðina hvort sem er í
einkalífinu eða starfinu, nóg er víst af
bölmóðinum í samfélaginu í dag. 
„Munum svo að framtíðin er í höndum

barna okkar og okkar hlutverk er að búa þau
sem allra best undir hana með gleði, hlýju
og virðingu að leiðarljósi,” sagði Fríða að
endingu.

Björk Sverrisdó@ir frá Kvenfélagi Grindavíkur, Ágústa Gísladó@ir frá Grindavíkurdeild
Rauða krossins, Bogi Adolfsson frá Björgunarsveitinni Þorbirni, Guðbjörg Eyjólfsdó@ir
frá Slysavarnardeildinni Þórkötlu og Bryndís Gunnlaugsdó@ir forseti bæjarstjórnar.

Bláa lónið ætlar að byggja nýtt þjónustuhús við bílastæðin. Það verður 120 fermetrar að
flatarmáli og verður töskugeymsla og upplýsinga- og bókunarmiðstöð fyrir Reykjanes.
Húsið er teiknað af  arkitekt Bláa lónsins, Sigríði Sigþórsdóttur hjá Basalt arkitektum,
og er í sama stíl og baðstaðurinn. Kostnaður er áætlaður um 48 milljónir króna.

Ný; þjónustuhús
við Bláa lónið
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Matthías Grindvík Guðmundsson
fyrrverandi húsvörður grunnskólans og
sjúkraflutningamaður var valinn Grind-
víkingur ársins 2011.
Matthías er búinn að vera stoð og stytta allra
barna í skólanum síðan hann byrjaði þar fyrir 30
árum og þjónaði Grindvíkingum einnig vel á
erfiðum stundum sem sjúkraflutningamaður.
Fjöldi tilnefninga bárust og úr þeim valdi fimm
manna nefnd Matthías Grindvík sem Grindvík-
ing ársins. Hann fékk viðurkenninguna á þrett-
ándagleðinni og sagði af  því tilefni: Ég elska
ykkur öll.
Um Matthías sagði m.a. í tilnefningum frá bæj-
arbúum:
- „Hann hefur sinnt börnum í skólanum í 30 ár

af  ást og umhyggju sem þau hafa haft sem vega-
nesti út í lífið. Það ætti hver maður að taka hann
sér til fyrirmyndar og með tilnefningu af  þessu
tagi tel ég meiri líkur á að samfélagið taki hönd-

um saman og skapi þann anda sem ríkt hefur frá
þessum manni í öll þessi ár.“  
- „Ég vil velja Matthías Grindvík Guðmunds-
son, eða bara Matta húsvörð sem Grindvíking
ársins. Þessi maður er búinn að vera stoð og
stytta allra barna í skólanum síðan hann byrjaði
þar. Veit að hans er sárt saknað bæði af  starfs-
mönnum skólans og einnig nemendum."
- „Matthías eða Matti eins og hann er oftast
kallaður hefur verið til staðar fyrir flest alla
Grindvíkinga til margra ára, bæði í Grunnskóla
Grindavíkur þar sem hann hefur verið andlit
Grunnskólans og tekið vel á móti þeim sem
komið hafa inn af  götunni, nemendum og sam-
starfsfólki... Ég veit til þess að hann hefur oft
verið skjól þeirra sem minna mega sín, er mikill
húmoristi og hefur létt lund margra. Matti hefur
einnig þjónað Grindvíkingum í gengum árin á
erfiðum stundum, s.s. þegar hann vann sem
sjúkraflutningsmaður...“

Óskar Pétursson og Ingibjörg Yrsa Ellerts-
dóttir voru valin íþróttamaður og íþrótta-
kona Grindavíkur árið 2011 við hátíðleg
athöfn á gamlársdag í Hópsskóla. Óskar
var fyrirliði og lykilmaður í knattspyrnuliði
Grindavíkur í sumar og Ingibjörg Yrsa var
lykilmaður bæði í körfubolta- og
knattspyrnuliðum Grindavíkur í ár.
Ingibjörg Yrsa fékk 81 stig af  100 mögulegum

og Óskar 79. Þetta er þriðja árið í röð sem kjörið
er kynjaskipt. Sem fyrr var starf  UMFG kraft-
mikið í ár og komu alls 4 Íslandsmeistaratitlar í
hús og einn Norðurlandameistaratitill. UMFG
og afrekssjóður Grindavíkur stóðu fyrir kjörinu.
Fjölmenni var við afhendinguna. Róbert Ragn-
arsson bæjarstjóri afhenti íþróttafólki ársins
verðlaunin að þessu sinni en Kristinn Reimars-
son, sviðsstjóri frístunda- og menningarsviðs,
stýrði samkomunni. Ýmis önnur verðlaun voru
veitt eins og hvatningarverðlaun ungmenna
(sem voru nú einnig kynjaskipt í fótbolta og
körfubolta í fyrsta skipti), fyrir fyrstu landsleik-
ina, fyrir Íslands- og bikarmeistaratitla ársins og
svo fékk ein hlaupadrottning sérstök verðlaun
ásamt körfuboltaliði ÍG. 

Óskar og Ingibjörg Yrsa íþró<amenn ársins 2011

Ingibjörg Yrsa Ellertsdó@ir íþró@akona ársins og Óskar Pétursson íþró@amaður
ársins ásamt Róberti Ragnarssyni bæjarstjóra.

María Jóhannesdó@ir fékk viðurkenningu
frá afrekssjóði fyrir að taka þá@ í í Trans
Gran Canaria ofurhlaupi ásamt Kristínu
Buchholz og Önnu Sigríði Sigurjónsdó@ur
en þær hlupu hvorki meira né minna en
123 km um holt og hæðir Kanaríeyja og

komu saman í mark eftir rúmar 29
klukkustundir. Bjarni Már Svavarsson

formaður UMFG a?endir henni
verðlaunin. 

Þau fengu hvatningarverðlaunin: Helgi Jónas Guðfinnsson þjálfari meistaraflokks
karla í körfubolta sem a?endi verðlaunin. Daníel Leó Grétarsson frá kna@spyrnu-
deild, Elsa Katrín Eiríksdó@ir frá fimleikadeild, Hilmir Kristjánsson frá körfukna@-

leiksdeild, Ingibjörg Sigurðardó@ir bæði frá kna@spyrnudeild og körfukna@leiksdeild,
Alexander Már Bjarnason frá sunddeild, Viðar Hammer Kjartansson frá júdódeild og

Sigurður Helgi Hallfreðsson frá GG.

Ma;hías Grindvíkingur ársins

Ma@hías Grindvík og 
Róbert Ragnarsson bæjarstjóri.
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Nemendur í Hópsskóla héldu árshátíð sína á dögunum og buðu til
sín foreldrum og öðrum aðstandendum til að hlýða á söng,
hljóðfæraslátt og aðrar listir sem þau leggja stund á í skólanum. 
Að loknum skemmtiatriðum var síðan boðið upp á kaffi og meðlæti sem

foreldrar komu með. Eins og ætíð var mikil stemning yfir árshátíðinni og
var ekki annað að sjá en nemendur og gestir skemmtu sér hið besta meðan
á skemmtiatriðunum stóð og ekki síður eftir hana, að hitta mann og
annan.  
Gesta árshátíðar biðu þvílíkar kræsingar að loknum skemmtiatriðum. Lá

við að sjálf  borðin svignuðu undan þeim. Starfsfólk Hópsskóla vildi koma
kæru þakklæti á framfæri við alla þá sem mættu á skemmtunina og komu
með meðlæti á kaffiborðið.

Skemmtileg árshátíð í Hópsskóla

Ný líkamsræktarstöð var opnuð í austur-
enda Sundlaugar Grindavíkur í ársbyrjun
en það er fyrirtækið Actic sem leigir
aðstöðuna. Þrátt fyrir að aðstaðan sé í
þrengri kantinum hefur sala árskorta farið
vel af  stað og hafa þegar verið seld um
þrjú hundruð kort.
Auglýst var eftir samstarfi við áhugasama aðila

um rekstur líkamsræktar í Sundmiðstöð
Grindavíkur þann 1. desemer síðastliðinn en
eina líkamsræktarstöðin í Grindavík, Orkubúið,
hætti starfsemi um áramót. Eitt tilboð barst, frá
Actic Ísland ehf. (Nautilus) og samþykkti bæj-
arráð að ganga til samninga við fyrirtækið.
Hægt er að fara í aðrar Acticstöðvar utan

Grindavík gegn greiðslu aðgangseyris í sund á
viðkomandi stað en Actic rekur 10 stöðvar á
Íslandi, t.d. víða á höfuðborgarsvæðinu og
Suðurlandi.
Allir sem kaupa kort hjá Actic fá tíma með

þjálfara sem setur upp sérsniðna æfingaáætlun
fyrir hvern og einn og kennir á tækin.  Auðvelt
er að fá nýja æfingaáætlun eða læra á ný tæki
því þjálfarar Actic eru reglulega til taks í sal-
num til að fylgjast með og rétta hjálparhönd.

60 ára og eldri eru hjartanlega velkomnir. Þjál-
fari mun kenna eldri borgurum á tækin.
Nemendur í 9. og 10. bekk mega æfa sjálfir í

Actic Grindavík samkvæmt þjálfunaráætlun
þjálfara Actic. Nemendur í 7. og 8. bekk mega
eingöngu æfa í salnum í fylgd fullorðinna/for-
ráðamanna (eldri en 18 ára). Sérstakt
grunnskólakort er boðið til sölu.

Actic Grindavík líkamsræktin verður opin á
opnunartíma sundlaugardaginnar en í mars og
apríl  verður gerð tilraun með að opna sund-
laugina hálftíma fyrr á morgnana:
Vetraropnunartími
Mánudag - föstudags kl. 06:30 - 20:00 
Helgar kl. 10:00 - 15:00

Allir í ræktina!
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Grindavík er sem kunnugt er ein stærsta
verstöð landsins en bærinn er þriðja
aflahæsta höfn landsins. Þaðan gera út
fjölmargir bátar og sjómenn eru vel á
þriðja hundrað talsins. 
Á nýju ári hafa bæjarstjóri og upplýsinga- og

þróunarfulltrúi heimsótt frystitogara og
línubáta í grindvíska flotanum til þess að kynna
sjómönnum kosti þess að búa í Grindavík og
freista þess að fjölga sjómönnum í bænum.
Aðeins þriðjungur skipverja á grindvískum
bátum eru búsettir í Grindavík og því er eftir
miklu að slægjast að fá fleiri hingað.
Að sögn Róberts Ragnarssonar bæjarstjóra

hafa þeir fengið mjög góðar móttökur um borð
í skipunum og sjómennirnir verið áhugasamir
og spurt um ýmislegt, m.a. um ýmsa þjónustu
í bænum, atvinnumöguleika fyrir maka,
fasteignaverð, lóðaverð og ýmislegt fleira. 
Um borð í einum bátnum voru tveir skipverj-

ar nýfluttir til Grindavíkur og voru afar ánægðir
með þá ákvörðun enda hagkvæmt fyrir alla
aðila þegar þeir voru búnir að reikna dæmið til
enda. 
Það mun taka nokkrar vikur að heimsækja

allan grindvíska flotann. Þess má geta að kynn-
ingin er þegar farin að skila sér því sjómenn
hafa nú þegar flutt sig til Grindavíkur.

Átak til að ;ölga sjómönnum

Samkvæmt fjárhagsáætlun Grindavíkur-
bæjar fyrir árið 2012  er rekstrarniðurstaða
sveitarsjóðs, þ.e. A-hluta, fyrir fjár-
magnsliði,  áætluð 48,9 milljónir í tap.
Hinsvegar er áætlaður rekstrarafgangur
69 milljónir kr. að teknu tilliti til vaxta-
tekna af  hitaveitusjóði og öðrum fjár-
magnsliðum að fjárhæð 117,9 milljónir. Í
samanteknum reikningsskilum er gert
ráð fyrir afgangi að fjárhæð 71,7
milljónum króna. 
Heildareignir í samanteknum reikningsskilum
eru áætlaðar í árslok 2012, 7.207,5 milljónir kr.
Þar af  er áætlað að innlán standi í um 1.361,4
milljónum kr. Heildarskuldir og skuldbindingar
eru áætlaðar 1.443,0 milljónir kr. Þar af  er
lífeyrisskuldbinding um 416 milljónir króna.
Langtímaskuldir eru áætlaðar 792,7 milljónir
króna í árslok 2012. Þar af  eru skuldir við lána-
stofnanir um 300 milljónir kr. Veltufé frá rek-
stri í samanteknum reikningsskilum árið 2012
er áætlað 308,9 milljónir kr. Fjárfesting í varan-
legum rekstrarfjármunum er áætluð 496,6
milljónir króna og afborganir langtímalána eru
áætlaðar 31 milljón króna. 
Til fjármögnunar framkvæmda, umfram það

sem reksturinn stendur undir, mun þurfa að
taka 194 milljónir af  bankainnistæðu. Hand-
bært fé í árslok 2012 er áætlað 1.167,2 milljónir
króna.
Fjárhagsáætlun ársins 2012 er unnin í sam-

ræmi við þau rekstrarmarkmið sem bæjarstjórn
samþykkti á 401. fundi. Samkvæmt þeim mark-
miðum er á árinu 2012 heimilt að nýta 50% af
vaxtatekjum til rekstrar.
Bæjarráð óskaði umsagnar PwC um áætlaðar

fjárfestingar á árinu 2012, í samræmi við
ákvæði 65. gr. laga nr. 45/1998 um sveitarfélög.
Í umsögninni kemur fram að áætluð áhrif  fjár-
festinga á íþróttasvæði á rekstrarreikning bæj-
arins muni nema um 44-48 milljónum á ári
fyrstu 10 árin frá því mannvirkin eru tilbúin.
Þar af  er árlegur viðbótarrekstrarkostnaður
vegna mannvirkjanna áætlaður 5,5- 9 milljónir.
Aðrir liðir eru hækkun afskrifta og vaxtatap.
Áhrif  fjárfestingarinnar á sjóðsstreymi munu
verða 27,5-31 milljón kr í minna veltufé á ári.
Ljóst er að halda þarf  vel utan um rekstur bæj-
arins á komandi árum svo bæjarsjóður ráði við
þann aukna rekstrarkostnað sem verður sam-
fara framkvæmdunum. Lokagreiðslur styrkja
vegna framkvæmda við reiðhöll og golfvöll
verða á næstu 2 árum sem munu lækka útgjöld
til íþrótta- og æskulýðsmála um rúmar 20
milljónir á ári. Auk þess er gert ráð fyrir
vaxandi tekjum á næstu árum samkvæmt
þriggja ára áætlun. Bæjarstjórn hefur því trú á
að bæjarsjóður muni ráða við aukinn rekstr-
arkostnað vegna framkvæmdanna.

Bæjarstjórn þakkaði sérstaklega starfsfólki
bæjarins samstarfið og þeirra framlag við
fjárhagsáætlunargerðina.

Fjárhagsáætlun 2012 - Afgangur
71,7 milljónir króna 

Róbert um borð í einum línubátnum að kynna Grindavíkurbæ fyrir sjómönnum.

STARFS-
MAÐURINN

Snorri gætir 
laugarinnar

Nafn: Snorri Kristinsson.
Starfsheiti: Sundlaugarvörður.
Hversu lengi hefur þú unnið hjá Grinda-
víkurbæ? 
Síðan í desember 1999.
Í hverju felst starfið? Það felst í því að 
fylgjast með sundlaugarsvæðinu og húsinu,
klefagæslu, afgreiðslu og þrifum. Hér eru
mikil samskipti við fólk. Við þurfum svo að
fara í sundpróf  og skyndihjálparnámskeið
einu sinni á ári.
Hvað er skemmtilegast við starfið?
Þetta er bara ljómandi fínt starf. Ég væri ekki
búinn að vera hér allan þennan tímann ef
það væri leiðinlegt. Það er gott að vinna hjá
Grinda-víkurbæ og prýðis samstarfsfólk.
Eftir að líkamsræktin kom aftur hingað er
meira líf  í húsinu og það er bara gaman.

Álagningarseðlar
2012 birtir rafrænt
Álagningarseðlar fyrir árið 2012 verða
eingöngu birtir rafrænt og ekki sendir út í
bréfapósti. Fasteignaeigendur geta nálgast
álagningarseðilinn á www.island.is með því
að skrá sig inn, annaðhvort með rafrænum
skilríkjum eða veflykli RSK.
Grindavíkurbær sendi samt sem áður ein-
staklingum 67 ára og eldri og fyrirtækjum
álagningarseðil í bréfapósti.
Nánari upplýsingar um álagningu fasteignag-
jalda er á heimasíðu bæjarins,
www.grindavik.is/fasteignagjold_2012



Starfsmaður í Kvikuna
Grindavíkurbær og Kvikan, auðlinda- og menningarhús,
auglýsa hér með e$ir starfsmanni 7l að starfa í Kvikunni
sumarið 2012.  Starfs8mabil er frá 1. maí 7l 2. september.
Starfið felst í mó9öku gesta, upplýsingaveitu, uppgjöri og 
þrifum. Vinnu8mi er frá kl. 10:00 – 17:00 alla virka daga.

Leitað er að einstaklingi 25 ára og eldri sem hefur;
- ríka þjónustulund,
- góða tungumála kunná9u (enska og ei9 Norðurlandamál 
skilyrði),
- góða skipulagshæfileika, geta unnið sjálfstæ9 og tekið
frumkvæði,
- góða hæfni í mannlegum samskiptum 
- mikla ábyrgðar7lfinningu og síðast en ekki síst, 
góða þekkingu á staðhá9um í Grindavík og nágrenni.

Launakjör eru samkvæmt kjarasamningi Sambands íslenskra
sveitarfélaga og Verkalýðsfélags Grindavíkur.
Nánari upplýsingar um starfið vei7r Róbert Ragnarsson 
bæjarstjóri og stjórnarformaður Sal6iskseturs Íslands í síma
420 1100, ne6ang: robert@grindavik.is 
Umsækjendur fylli út rafræna umsókn á heimasíðu Grinda-
víkurbæjar ( www.grindavik.is/umsokn), í síðasta lagi 22. mars
n.k.

Starfsmenn á tjaldsvæði og í Kviku
Grindavíkurbær og og Kvikan, auðlinda- og menningarhús,
auglýsa hér með e$ir starfsfólki 7l að starfa á tjaldsvæði 
Grindavíkurbæjar og í Kvikunni sumarið 2012.  Starfs8mabil er
frá 14. maí 7l 2. september.  Ráðnir verða þrír starfsmenn

sem ganga munu vak7r á þessum tveimur starfsstöðum. Á
tjaldsvæðinu á virkum dögum og í Kvikunni um helgar.  Starfið
felst í mó9öku gesta, upplýsingaveitu, uppgjöri og þrifum. 

Leitað er að einstaklingum 20 ára og eldri sem hafa;
- ríka þjónustulund,
- góða tungumála kunná9u (enska og ei9 Norðurlandamál 
skilyrði),
- góða skipulagshæfileika, geta unnið sjálfstæ9 og tekið
frumkvæði,
- góða hæfni í mannlegum samskiptum 
- mikla ábyrgðar7lfinningu og síðast en ekki síst, 
góða þekkingu á staðhá9um í Grindavík og nágrenni.

Launakjör eru samkvæmt kjarasamningi Sambands íslenskra
sveitarfélaga og Verkalýðsfélags Grindavíkur.
Nánari upplýsingar um störfin vei7r Þorsteinn Gunnarsson 
upplýsinga- og þróunarfulltrúi Grindavíkurbæjar í síma 420
1100, ne6ang: thorsteinng@grindavik.is 
Umsækjendur fylli út rafræna umsókn á heimasíðu Grinda-
víkurbæjar ( www.grindavik.is/umsokn), í síðasta lagi 22. mars
n.k.

Starfsfólk í Sambýli
Sambýli fatlaðra í Grindavík auglýsir hér með e$ir starfsfólki í
u.þ.b. 80% starf í sumarafleysingar. Starfs8mabil er frá 21. maí
7l 15. september. Starfið felst í almennri umönnun og
e$irfylgd íbúa í sambýlinu innan og utan heimilisins, almenn-
um heimilisverkum, þrifum og ýmsum 7lfallandi verkefnum.

Leitað er að einstaklingi 20 ára og eldri sem hefur;
- ríka þjónustulund
- góða skipulagshæfileika, geta unnið sjálfstæ9 og tekið
frumkvæði,
- góða hæfni í mannlegum samskiptum 
- mikla ábyrgðar7lfinningu 
- grunnþekkingu í almennri tölvunotkun
Sambýli fatlaðra er reyklaus vinnustaður.
Launakjör eru samkvæmt kjarasamningi Sambands íslenskra
sveitarfélaga og Starfsmannafélags Suðurnesja.
Nánari upplýsingar um starfið vei7r Guðný Sigfúsdó:r
forstöðumaður Sambýlis fatlaðra í síma 426 9909, ne6ang:
gudnys@grindavik.is
Umsækjendur fylli út rafræna umsókn á heimasíðu Grinda-
víkurbæjar ( www.grindavik.is/umsokn), í síðasta lagi 22. mars
n.k.

Flokksstjórar við Vinnuskóla 
Grindavíkur
Vinnuskóli Grindavíkur auglýsir hér með e$ir flokksstjórum 7l
að starfa við skólann sumarið  2012.  Starfs8mabil er frá 21.
maí 7l 17. ágúst.  

Leitað er að einstaklingum 20 ára og eldri sem hafa;
- ríka þjónustulund,
- góða skipulagshæfileika, geta unnið sjálfstæ9 og tekið
frumkvæði,
- góða hæfni í mannlegum samskiptum,
- mikla ábyrgðar7lfinningu og síðast en ekki en síst
ánægju að því að vinna með og leiðbeina unglingum.

Flokkstjórar stjórna daglegu starfi vinnuflokka skólans og
stuðla að reglusemi , ástundun og góðri umgengni starfs-
manna.
Flokkstjórar vinna með unglingunum og sýna þeim hvernig
staðið skuli að verki og leiðbeina um notkun á áhöldum og
tækjum.
VINNUSKÓLI GRINDAVÍKURBÆJAR ER TÓBAKSLAUS VINNU-
STAÐUR.
Launakjör eru samkvæmt kjarasamningi Sambands íslenskra
sveitarfélaga og Verkalýðsfélags Grindavíkur.
Nánari upplýsingar um störfin vei7r Ásta Jóhannesdó:r
garðyrkjufræðingur Grindavíkurbæjar í síma 660 7322, net-
fang: astaj@grindavik.is  
Umsækjendur fylli út rafræna umsókn á heimasíðu Grin-
davíkurbæjar ( www.grindavik.is/umsokn), í síðasta lagi 22.
mars n.k.

Leiðbeinendur við leikjanámskeið
Grindavíkur
Grindavíkurbær auglýsir hér með e$ir leiðbeinendum 7l að
starfa við leikjanámskeið bæjarins sumarið  2012.  Starfs8ma-
bil er frá 30. maí 7l 27. júlí.  Leitað er að einstaklingum 20 ára
og eldri sem hafa;
- ríka þjónustulund,
- góða skipulagshæfileika, geta unnið sjálfstæ9 og tekið
frumkvæði,
- góða hæfni í mannlegum samskiptum og síðast en ekki en
síst

reynslu og ánægju að því að vinna með börnum og
unglingum.
Leiðbeinendur hafa umsjón með starfsemi leikjanám-
skeiðanna í samráði við sviðssstjóra frístunda- og 
menningarsviðs Grindavíkurbæjar. 

Launakjör eru samkvæmt kjarasamningi Sambands íslenskra
sveitarfélaga og Verkalýðsfélags Grindavíkur.
Nánari upplýsingar um störfin vei7r Kris7nn J. Reimarsson
sviðsstjóri frístunda- og menningarsviðs Grindavíkurbæjar í
síma 660 7310, ne6ang: kreim@grindavik.is  
Umsækjendur fylli út rafræna umsókn á heimasíðu 
Grindavíkurbæjar ( www.grindavik.is/umsokn), 
í síðasta lagi 22. mars n.k.

Afleysingar á bæjarskrifstofu
Óskað er e$ir starfsmanni 7l sumarafleysinga á bæjarskrif-
stofu Grindavíkurbæjar. Æskilegt er að umsækjandi sé eldri en
20 ára.
Um er að ræða símsvörun og almenna afgreiðslu auk annarra
verkefna. Ráðningar8mi er 7l 15. ágúst nk.
Umsækjandi þarf að geta byrjað eigi síðar en 1. júní nk.

Laun samkvæmt kjarasamningi Sambands íslenskra sveitar-
félaga  og Starfsmannafélags Suðurnesja.
Umsóknarfrestur er 7l 22. mars nk. 
Sækja skal um rafrænt á heimasíðu Grindavíkurbæjar,
www.grindavik.is/umsokn. 

Nánari upplýsingar vei7r "ármálastjóri í síma 420-1100.
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Starfsmaður í Kvikuna
Grindavíkurbær og Kvikan, auðlinda- og menningarhús,
auglýsa hér með e$ir starfsmanni 7l að starfa í Kvikunni
sumarið 2012.  Starfs8mabil er frá 1. maí 7l 2. september.
Starfið felst í mó9öku gesta, upplýsingaveitu, uppgjöri og 
þrifum. Vinnu8mi er frá kl. 10:00 – 17:00 alla virka daga.

Leitað er að einstaklingi 25 ára og eldri sem hefur;
- ríka þjónustulund,
- góða tungumála kunná9u (enska og ei9 Norðurlandamál 
skilyrði),
- góða skipulagshæfileika, geta unnið sjálfstæ9 og tekið
frumkvæði,
- góða hæfni í mannlegum samskiptum 
- mikla ábyrgðar7lfinningu og síðast en ekki síst, 
góða þekkingu á staðhá9um í Grindavík og nágrenni.

Launakjör eru samkvæmt kjarasamningi Sambands íslenskra
sveitarfélaga og Verkalýðsfélags Grindavíkur.
Nánari upplýsingar um starfið vei7r Róbert Ragnarsson 
bæjarstjóri og stjórnarformaður Sal6iskseturs Íslands í síma
420 1100, ne6ang: robert@grindavik.is 
Umsækjendur fylli út rafræna umsókn á heimasíðu Grinda-
víkurbæjar ( www.grindavik.is/umsokn), í síðasta lagi 22. mars
n.k.

Starfsmenn á tjaldsvæði og í Kviku
Grindavíkurbær og og Kvikan, auðlinda- og menningarhús,
auglýsa hér með e$ir starfsfólki 7l að starfa á tjaldsvæði 
Grindavíkurbæjar og í Kvikunni sumarið 2012.  Starfs8mabil er
frá 14. maí 7l 2. september.  Ráðnir verða þrír starfsmenn

sem ganga munu vak7r á þessum tveimur starfsstöðum. Á
tjaldsvæðinu á virkum dögum og í Kvikunni um helgar.  Starfið
felst í mó9öku gesta, upplýsingaveitu, uppgjöri og þrifum. 

Leitað er að einstaklingum 20 ára og eldri sem hafa;
- ríka þjónustulund,
- góða tungumála kunná9u (enska og ei9 Norðurlandamál 
skilyrði),
- góða skipulagshæfileika, geta unnið sjálfstæ9 og tekið
frumkvæði,
- góða hæfni í mannlegum samskiptum 
- mikla ábyrgðar7lfinningu og síðast en ekki síst, 
góða þekkingu á staðhá9um í Grindavík og nágrenni.

Launakjör eru samkvæmt kjarasamningi Sambands íslenskra
sveitarfélaga og Verkalýðsfélags Grindavíkur.
Nánari upplýsingar um störfin vei7r Þorsteinn Gunnarsson 
upplýsinga- og þróunarfulltrúi Grindavíkurbæjar í síma 420
1100, ne6ang: thorsteinng@grindavik.is 
Umsækjendur fylli út rafræna umsókn á heimasíðu Grinda-
víkurbæjar ( www.grindavik.is/umsokn), í síðasta lagi 22. mars
n.k.

Starfsfólk í Sambýli
Sambýli fatlaðra í Grindavík auglýsir hér með e$ir starfsfólki í
u.þ.b. 80% starf í sumarafleysingar. Starfs8mabil er frá 21. maí
7l 15. september. Starfið felst í almennri umönnun og
e$irfylgd íbúa í sambýlinu innan og utan heimilisins, almenn-
um heimilisverkum, þrifum og ýmsum 7lfallandi verkefnum.

Leitað er að einstaklingi 20 ára og eldri sem hefur;
- ríka þjónustulund
- góða skipulagshæfileika, geta unnið sjálfstæ9 og tekið
frumkvæði,
- góða hæfni í mannlegum samskiptum 
- mikla ábyrgðar7lfinningu 
- grunnþekkingu í almennri tölvunotkun
Sambýli fatlaðra er reyklaus vinnustaður.
Launakjör eru samkvæmt kjarasamningi Sambands íslenskra
sveitarfélaga og Starfsmannafélags Suðurnesja.
Nánari upplýsingar um starfið vei7r Guðný Sigfúsdó:r
forstöðumaður Sambýlis fatlaðra í síma 426 9909, ne6ang:
gudnys@grindavik.is
Umsækjendur fylli út rafræna umsókn á heimasíðu Grinda-
víkurbæjar ( www.grindavik.is/umsokn), í síðasta lagi 22. mars
n.k.

Flokksstjórar við Vinnuskóla 
Grindavíkur
Vinnuskóli Grindavíkur auglýsir hér með e$ir flokksstjórum 7l
að starfa við skólann sumarið  2012.  Starfs8mabil er frá 21.
maí 7l 17. ágúst.  

Leitað er að einstaklingum 20 ára og eldri sem hafa;
- ríka þjónustulund,
- góða skipulagshæfileika, geta unnið sjálfstæ9 og tekið
frumkvæði,
- góða hæfni í mannlegum samskiptum,
- mikla ábyrgðar7lfinningu og síðast en ekki en síst
ánægju að því að vinna með og leiðbeina unglingum.

Flokkstjórar stjórna daglegu starfi vinnuflokka skólans og
stuðla að reglusemi , ástundun og góðri umgengni starfs-
manna.
Flokkstjórar vinna með unglingunum og sýna þeim hvernig
staðið skuli að verki og leiðbeina um notkun á áhöldum og
tækjum.
VINNUSKÓLI GRINDAVÍKURBÆJAR ER TÓBAKSLAUS VINNU-
STAÐUR.
Launakjör eru samkvæmt kjarasamningi Sambands íslenskra
sveitarfélaga og Verkalýðsfélags Grindavíkur.
Nánari upplýsingar um störfin vei7r Ásta Jóhannesdó:r
garðyrkjufræðingur Grindavíkurbæjar í síma 660 7322, net-
fang: astaj@grindavik.is  
Umsækjendur fylli út rafræna umsókn á heimasíðu Grin-
davíkurbæjar ( www.grindavik.is/umsokn), í síðasta lagi 22.
mars n.k.

Leiðbeinendur við leikjanámskeið
Grindavíkur
Grindavíkurbær auglýsir hér með e$ir leiðbeinendum 7l að
starfa við leikjanámskeið bæjarins sumarið  2012.  Starfs8ma-
bil er frá 30. maí 7l 27. júlí.  Leitað er að einstaklingum 20 ára
og eldri sem hafa;
- ríka þjónustulund,
- góða skipulagshæfileika, geta unnið sjálfstæ9 og tekið
frumkvæði,
- góða hæfni í mannlegum samskiptum og síðast en ekki en
síst

reynslu og ánægju að því að vinna með börnum og
unglingum.
Leiðbeinendur hafa umsjón með starfsemi leikjanám-
skeiðanna í samráði við sviðssstjóra frístunda- og 
menningarsviðs Grindavíkurbæjar. 

Launakjör eru samkvæmt kjarasamningi Sambands íslenskra
sveitarfélaga og Verkalýðsfélags Grindavíkur.
Nánari upplýsingar um störfin vei7r Kris7nn J. Reimarsson
sviðsstjóri frístunda- og menningarsviðs Grindavíkurbæjar í
síma 660 7310, ne6ang: kreim@grindavik.is  
Umsækjendur fylli út rafræna umsókn á heimasíðu 
Grindavíkurbæjar ( www.grindavik.is/umsokn), 
í síðasta lagi 22. mars n.k.

Afleysingar á bæjarskrifstofu
Óskað er e$ir starfsmanni 7l sumarafleysinga á bæjarskrif-
stofu Grindavíkurbæjar. Æskilegt er að umsækjandi sé eldri en
20 ára.
Um er að ræða símsvörun og almenna afgreiðslu auk annarra
verkefna. Ráðningar8mi er 7l 15. ágúst nk.
Umsækjandi þarf að geta byrjað eigi síðar en 1. júní nk.

Laun samkvæmt kjarasamningi Sambands íslenskra sveitar-
félaga  og Starfsmannafélags Suðurnesja.
Umsóknarfrestur er 7l 22. mars nk. 
Sækja skal um rafrænt á heimasíðu Grindavíkurbæjar,
www.grindavik.is/umsokn. 

Nánari upplýsingar vei7r "ármálastjóri í síma 420-1100.

JÁRNGERÐUR 23

Sumarstörf hjá Grindavíkurbæ

ATH! Umsóknarfrestur í öll störfin 
er %l 22. mars nk.
Sækið um rafrænt á
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Hestamannafélagið Brimfaxi stendur í
stórræðum en í ár verður byggð reiðhöll í
hestamannahverfinu í Hópsheiði þar sem
nú er reiðhringur. Samkvæmt samkomu-
lagi Grindavíkurbæjar og Brimfaxa leggur
bærinn 50 milljónir króna til byggingar
reiðhallarinnar og er áætlað að hún verði
tilbúin í haust.

Að sögn Hilmars Knútssonar, formanns
Hestamannafélagsins Brimfaxa, er verið að
bjóða út jarðvegsvinnu. Á teikniborðinu er
reiðhöll sem er 26 metrar á lengd og 70 á
breidd en sú stærð gæti breyst við lokahönnun
hússins. Eftir að jarðvegsframkvæmdum lýkur
verður smíði sökkulsins boðin út og hann
smíðaður í sumar. Í haust er svo ráðgert að
reisa höllina en að sögn Hilmars verður það

gert í sjálfboðavinnu.
„Ég þekki vel til í fótboltanum og við munum

notast við sömu aðferð, að fá félagsmenn sjálfa
til að koma að byggingu grindarinnar undir
stjórn vanra manna sem hafa reynsluna og
þekkinguna. Þannig reisum við reiðhöllina með
samstillu átaki félagsmanna," segir Hilmar. Þess
má geta að Brimfaxi fékk einnig 7 milljón
króna styrk hjá landsbúnaðaráðuneytinu í
framkvæmdirnar. 
Í hestamannafélaginu Brimfaxa er nú skráðir

um 80 félagar og er stefnt að því að fjölga þeim
upp í 125 í sumar. Brimfaxi er nú í umsóknar-
ferli til þess að öðlast aðild að Landssambandi
hestamanna og öðlast þannig þátttökurétt á
Landsmóti hestamanna. 125 félagsmenn
tryggja tveimur hrossum keppnisrétt á
landsmótinu.
Hilmar segir að mikill hugur sé hesta-

áhugafólki í Grindavík enda muni aðstaðan
gjörbyltast með nýju reiðhöllinni. Hilmar segist
sjálfur hafa verið í hestamennsku sem krakki í
Krýsuvík. Síðan tók hann sér rúmlega 30 ára
hlé en byrjaði aftur fyrir þremur árum og síðan
hefur hestabakterían heltekið hann!

JÁRNGERÐUR - Fréttir af bæjarmálefnum
1. tbl. 2012
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Nemendur í 2. H sem voru í heimsókn í Miðgarði fylgdust með  
tilþrifum eldri borgara við billjardborðið af miklum áhuga.

Á vordögum stendur til að skipta um
ljósastaura við Heiðarhraun en þetta er
liður í reglulegri endurnýjun á ljósastaur-
um og lampabúnaði ásamt raflögnum. 
Reglulegt viðhald er grunnurinn að vel reknu

kerfi og gera má ráð fyrir að endurnýja þurfi
fjölda staura á komandi  árum. Slík endurnýjun
getur verið kostnaðarsöm og nokkrar fram-
kvæmdir sem fylgja endurnýjun líkt og upp-
tekning á malbiki, kantsteinum og hellulögn.
Það er því til mikils að vinna að skipuleggja
slíka endurnýjun vel og vinna eftir góðri skipu-
lagáætlun um veg- og götulýsingu þegar nýtt
kerfi er ákveðið og sett upp.  
Unnið er að Skipulagsáætlun um veg- og gö-

tulýsingu fyrir Grindavíkurbæ þar sem meðal
annars er tekið á öryggis-, útlits- , kostnaðar-
og umhverfisþáttum líkt og ljósmengun, ljóslit,
flokkun gatna samkvæmt lýsingarstöðlum og
hæð ljósastaura með tilliti til aðliggjandi
bygginga. 

Grindavíkurbær hefur verið eitt af  fyrstu

sveitarfélögum hér á landi sem unnið hefur
markvisst að því að gera skipulagsáætlun um
veg- og götulýsingu og þar með fær sveitar-

félagið góða yfirsýn yfir rekstur og viðhald eldri
götuljósakerfa, aðgerðaráætlun þegar ljósgjafar
eins og kvikasilfurperan verður bönnuð árið
2015 og leggur línurnar fyrir hönnun nýrri kerfa
í framtíðinni.

Nýir lampar - Hvassahraun
Nýir díóðulampar (LED) verða settir upp í

Hvassahrauni en þessir lampar eru nýjasta
tæknin í götulýsingu.  Lampaframleiðandinn
Siteco mun kosta meirihluta þessara lampa og
er þetta liður í þeirra prófunarferli á lömpum í
hinum ýmsu veðurskilyrðum og þótti grind-
vískt veður henta einstaklega vel til prófunar.
Siteco hefur selt mest allan lampabúnað til
götulýsingar á Íslandi síðustu 8 árin.
Að jafnaði sparast um 60% í orkukaup með

notkun á díóðu lömpum í stað hefðbundinna
götuljósalampa og þar sem díóður (LED) hafa
einstaklega langan líftíma eða 50.000-100.000
klst. eða 13-26  ár talið í götuljósatíma þá
sparast mikið í viðhaldi.

Díóðulampar notaðir í ljósastaura í fyrsta sinn

Hestamannafélagið
Brimfaxi reisir  reiðhöll


