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Grindavíkurbær hefur farið nokkuð
nýstárlega leið til að gera bæinn að betri
vinnustað. Allir starfsmenn bæjarins, hátt
í 150 sem koma m.a. úr skólum, áhalda-
húsi og bæjarskrifstofum, hafa haldið
sameiginlegan starfsmannadag þar sem
unnið er að ýmsum verkefnum til að bæta
innra starfið. Starfsmannadagurinn hefur
mælst mjög vel fyrir og hafa mörg góð
verkefni komið til í kjölfarið.
Fyrsti Starfsmannadagurinn var haldinn

haustið 2011 þar sem rætt var um það sem
betur mætti fara í starfseminni. Lagður var
grunnurinn að gildum fyrir starfsemi Grinda-
víkurbæjar. Á fundinum haustið 2012 var rætt
um vinnuverndarstarf og sí- og endurmennt-
unarmál auk þess sem gildi bæjarins voru
formlega afgreidd. Þau eru: Jafnræði, jákvæðni,
þekking, framsækni og traust.
Þriðji sameiginlegi starfsmannadagur Grinda-
víkurbæjar var haldinn á dögunum og að þessu
sinni var haldið í Mosfellsbæ en þetta er í fyrsta
skipti sem farið er út fyrir bæjarmörkin.
Vinnufyrirkomulagið var svipað og á Þjóð-
fundinum 2010. Starfsfólki var raðað niður á
16 hringborð þar sem allir þátttakendur fengu
miða til að skrifa hugmyndir sínar og kynna

þær. Þetta fyrirkomulag miðar að því að starfs-
fólk fái að leggja sitt af mörkum.
Í ár var starfsmannadeginum skipt í tvennt.
Fyrir hádegi var rætt um tilgang og gildi þess
að hafa virka og góða starfsmannastefnu. Svala
Guðmundsdóttir lektor í mannauðsstjórnun
flutti fróðlegt erindi og stýrði vinnunni í
framhaldi af því. Starfsmannastefna Grinda-
víkurbæjar er orðin rúmlega tíu ára gömul og er
nú í endurskoðun og var þetta fyrsta skrefið í
þeirri vinnu. Þá var haldið fyrsta námskeið
samkvæmt tillögu að nýrri sí- og endurmennt-
unaráætlun Grindavíkurbæjar sem unnið hefur
verið að síðan í fyrra. Stýrihópur um það
verkefni setti námskeið um gildi jákvæðra sam-
skipta á vinnustað í forgang. Jónína Guð-
mundsdóttir náms- og starfsráðgjafi hjá
Miðstöð símenntunar á Suðurnesjum flutti
erindið og stýrði þeirri vinnu.
Ákveðið var að halda starfsmannafundinn í
Mosfellsbæ þar sem bærinn hefur verið til
fyrirmyndar í mannauðsmálum sveitarfélaga.
Haraldur Sverrisson bæjarstjóri Mosfellsbæjar
og Sigríður Indriðadóttir mannauðsstjóri
kynntu starfsmannastefnu bæjarins á starfs-
mannafundinum.

Vinnustaðurinn okkar er flottur

Skákkennsla á yngsta
stigi í Hópsskóla
Á miðvikudögum frá kl. 14:10 – 14:50 ætlar
Siguringi Sigurjónsson að koma í Hópsskóla
og kenna skák. Síðastliðið skólaár stóð hann
fyrir skáknámskeiði við mjög góðar
undirtektir nemenda. Mikill skákáhugi er á
yngsta stigi og er því kjörið fyrir þá nemend-
ur sem geta mætt á þessum tíma að auka við
þekkingu sína undir leiðsögn skákkennara.
Skák er meðal annars talin auka hæfni nem-
enda í stærðfræði og lesskilningi. Þeir sem
tefla þurfa að hugsa skýrt og skipulega og
halda einbeitingu og ró þrátt fyrir óvæntar
uppákomur. Í skák eflast nemendur í að sjá
fyrir hluti og takast á við óvæntar aðstæður.
Nemendur þjálfast í að festast ekki í einni
hugsun heldur að leita stöðugt nýrra leiða
og lausna við að takast á við ný verkefni,
nákvæmlega það sem við þurfum svo oft á
að halda í starfi og leik.

Foreldrafélagið gefur
iPada fyrir sérkennslu
Foreldrafélag Grunnskólans gaf skólanum
peninga sem varið var í að kaupa þrjá iPada
sem sérstaklega munu tilheyra
sérkennslunni. Fyrir hönd foreldrafélagsins
afhenti Guðbjörg Sveinsdóttir aðs-
toðarskólastjóri þessa góðu gripi í gær á
starfsmannafundi og þakkaði hún Foreldra-
félaginu rausnarlega gjöf. Sérkennarar og
þroskaþjálfar á yngsta-, mið- og elsta stigi
tóku glaðir við gjöfunum og má teljast
öruggt að þetta komi í góðar þarfir.

Óskilafatnaður frá
leikjanámskeiðum
Talsvert er af ómerktum óskilafatnaði frá
leikjanámskeiðunum í sumar sem hægt er að
nálgast á opnunartíma Skólasels í
Hópsskóla. Foreldrar/forráðamenn eru
hvattir til þess að vitja óskilafatnaðsins sem
fyrst en hann verður svo gefinn í Rauða
krossinn.

Frá starfsmannadegi Grindavíkurbæjar sem haldinn var í Mosfellsbæ.

Sigríður Indriðadóttir mannauðsstjóri Mosfellsbæjar, Haraldur Sverrisson bæjarstjóri Mos-
fellsbæjar og Róbert Ragnarsson bæjarstjóri Grindavíkurbæjar á starfsmannafundinum.
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rindavíkurbær leggur mikla áherslu á að
hafa öflugu starfsfólki á að skipa, enda

er hæft starfsfólk lykilþáttur í góðum árangri
og velgengni. Einnig skiptir miklu máli að
starfsfólkið sé í góðum tengslum við sitt
samfélag, skilji þarfirnar og geti fundið
lausnir þegar upp kemur vandi. Þess vegna
hefur Grindavíkurbær ávallt lagt áherslu á að
starfsfólk bæjarins búi í Grindavík. Þrátt
fyrir það, heyrast alltaf reglulega raddir sem
telja að alltof margir starfsmenn bæjarins búi
utan Grindavíkur, sérstaklega stjórnendur.
Því hefur jafnvel verið haldið fram að það
skjóti skökku við að Grindavíkurbær hvetji
sjómenn og aðra sem starfa í Grindavík til
að flytjast í bæinn, á meðan bærinn stendur
sig ekki sem skyldi í þessum efnum.
Sem starfsmannastjóri bæjarins tek ég
svona ábendingum alvarlega, enda gefa þær
til kynna að stefna bæjarins um að starfsfólk
þess búi þar skili ekki árangri. Því ákvað
undirritaður að kanna hvort þær eigi við rök
að styðjast.
Í júlí voru starfsmenn Grindavíkurbæjar
183. Búsettir í Grindavík voru 169, eða 92%.
Búsettir utan Grindavíkur voru 14, eða 8%.
Af þessum 14 er um helmingur
tónlistarkennarar í hlutastarfi sem
sækja vinnu í Grindavík og önnur
sveitarfélög. Þeir búa yfir þekk-
ingu sem er ekki til í Grindavík.
Stjórnendateymi bæjarins
samanstendur af bæjarstjóra,
sviðsstjórum og forstöðumönnum
stofnana Grindavíkurbæjar. Þeir
búa allir í Grindavík. Aðeins einn
af millistjórnendum býr utan
Grindavíkur. Nýverið lét sviðs-
stjóri skipulags- og umhverfissviðs

af störfum og ráðinn var nýr starfsmaður
sem kemur frá Patreksfirði. Hann er byrj-
aður að leita að húsnæði í Grindavík. Við
ráðningu kynnum við alltaf bæinn sem væn-
legan búsetukost og hvetjum fólk til að
flytja. Á sömu forsendum hef ég farið milli

báta og kynnt bæinn sem vænlegan
búsetukost fyrir sjómenn og fjöl-
skyldur þeirra. Það hefur skilað
þó nokkrum árangri, enda lífs-
gæði góð í Grindavík og skattar
lágir.
Það er rétt að taka fram að það
er óheimilt að leggja búsetu-
skilyrði á fólk. Það brýtur í bága
við atvinnufrelsisákvæði
stjórnarskráarinnar. Enda er það
svo að fólk sækir atvinnu um allt
suðvesturhornið og finnur sér

starf við hæfi. Það eru þó nokkrir Grind-
víkingar sem sækja ágætlega launaða vinnu á
höfuðborgarsvæðið og greiða útsvar í
Grindavík.
Að mínu mati er það verkefni samfélagsins
alls að gera bæinn eftirsóknarverðan til
búsetu, en ekki þvinga fólk til að flytja
hingað atvinnu sinnar vegna. Það er ekki lík-
legt að það fólk myndi jákvæð tengsl og
ílengist.
Á Grindavíkurbæ, eins og öðrum, hvílir sú
skylda að ráða hæfasta umsækjandann hverju
sinni. Við höfum náð að uppfylla þá skyldu,
með þeim árangri að rúmlega 90% starfs-
manna sveitarfélagsins búa í Grindavík. Við
getum verið mjög stolt af þeim árangri.

Róbert Ragnarsson
bæjarstjóri

EINU SINNI VAR...
Sjávarútvegur hefur ávallt verið
undirstöðu atvinnugrein í Grindavík
og verður væntanlega áfram um
ókomna tíð. Þessi mynd var tekin í
Arnarvík í kringum 1975 af stúlkum í
síldarsöltun.
Frá vinstri: Bylgja Guðmundsdó>ir,
Helga Jóhannsdó>ir, Helga Kristins-
dó>ir og Jórunn Jórmundsdó>ir.

Þe>a er ein af =ölmörgum gömlum
myndum á Ljósmyndavef Grinda-
víkurbæjar sem er í umsjá Bókasafns
Grindavíkur. Þar er hægt að skoða
margar frábærar myndir.

Slóðin er:
myndir.grindavik.is
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Nær allir starfsmenn Grindavíkurbæjar
búa í Grindavík
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afnir eru fyrst og fremst samgöngu-
mannvirki og gegnir Grindavíkur-

höfn mjög mikilvægu hlutverki í
samgöngukerfinu öllu sem sést best á því
að landaður afli seinustu ára er um 30 –
40 þúsund tonn á ári með um það bil
milljarða útflutningsverðmæti,“ segir Sig-
urður A. Kristmundsson hafnarstjóri við
Járngerði.
Starfssemi á hafnarsvæði Grindavíkur, sem fer
fram á um 36.000 fermetra svæði ásamt um
16.000 fermetrum af vegum og tengingum, er
margslunginn. Á svæðinu starfar fólk frá mörg-
um fyrirtækjum innan um lyftara, vörubíla
með tengivagna ásamt því að umferð einkabíla
er enn ótakmörkuð. Á sumrin og reyndar einn-
ig í auknum mæli yfir vetrartímann bætast við
umferðina rútur fullar af ferðamönnum. Þeir
tvístrast um höfnina í leit að einhverju spenn-
andi eða forvitnilegu. Að sögn Sigurðar hefur
Grindavíkurhöfn ekki enn sem komið er tekið
til þess bragðs að loka hafnarsvæðinu fyrir
óviðkomandi umferð eins og sumar hafnir
landsins hafa gert til að minnka líkurnar á slys-
um.
„Til að afstýra slysum er helst að reyna með
einhverjum hætti að aðskilja óviðkomandi veg-
farendur frá starfsemi á hafnarsvæðinu. Fólks-
flutningabifreiðar eru með sérstök afmörkuð
svæði til að leggja og sett hafa verið upp upp-
lýsingaskilti til að beina ferðamönnum frá starf-
semi á hafnarsvæðinu. Ljóst er að gera þarf
mun meira til að minnka áhættuna á slysum og
við erum að vinna í því,“ segir Sigurður.

Forgangsröðun verkefna

Samkvæmt stefnumótun Grindavíkurhafnar

er hlutverk hennar að veita skipum og notend-
um öryggi og þjónustu. Sigurður flokkar
helstu verkefni hafnarinnar í þrennt:
1. Eftir síðustu hafnarframkvæmdir þarf að
ljúka við að koma upp merkingum sem að-
greina siglingafærar leiðir innan hafnar frá
grynningum til að koma í veg fyrir að skip og
bátar verði fyrir tjóni innan hafnar. Hafnarstjóri
hefur þegar sett viðmiðunarreglur sem gilda
fyrir ókunnuga skipstjórnendur á leið til eða frá
Grindavíkurhöfn og eru birtar á heimasíðu
Grindavíkurbæjar.
2. Koma þarf upp merkingum á hafnar-
svæðum til að koma í veg fyrir óhöpp og slys.
Hafnarstjóri hefur þegar haldið fundi með
hagsmunaaðilum á svæðinu og gert tillögur í
samvinnu við þá varðandi akstursstefnur á
Miðgarði sem samþykktar voru af skipulags-
og umhverfissnefnd og lögreglu. Lyftarar á
svæðinu verða að vera með gult blikkandi ljós.

3. Hafnarstjóri þarf að vinna öryggisáætlun
fyrir allt hafnarsvæðið sem felur í sér gerð
neyðaráætlunar sem grundvallast á áhættumati
sem er í vinnslu þessar vikurnar.

Næsta stóra verkefni

Að sögn Sigurðar liggur fyrir gríðarlega kostn-
aðsamt viðhaldsverkefni. Byggja þarf upp Mið-
garð, sem er kominn verulega til ára sinna, frá
grunni en bryggjan var byggð 1967. Áætlaður
kostnaður ásamt nauðsynlegum dýpkunum er
um 600 milljónir króna. Til að réttlæta svo dýra
framkvæmd þarf tvennt að koma til. Annars
vegar þarf ríkið að koma með fé í verkefnið og
hins vegar þurfa tekjur hafnarinnar að standa
undir sínum hluta kostnaðrins.

Framtíðarsýn, fjölgun skipakoma

Í stefnumótunaráætlun Grindavíkurhafnar
kemur fram að helsti veikleiki hafnarinnar er
skortur á löndunarþjónustu. Við því hefur
verið brugðist. Löndunarþjónusta Þorbjarnar
hf býður nú upp á löndunar – og
skipaþjónustu sem nokkur skip hafa þegar nýtt
sér og skilað hefur höfninni um fjórum
milljónum króna í tekjur.
„Þetta telst kannski ekki mikill árangur en
vonanadi vísir að því að skip nýti sér í auknum
mæli þá þjónustu sem í boði er hér á svæðinu.
Skip sem kemur til löndunar í Grindavík þarf
þjónustu tuttugu til þrjátíu manna víðsvegar
úr samfélaginu. Það er því ljóst að það skiptir
gríðarlegu máli að fjölga hér skipakomum.
Þjónustuaðilar í sjávarútvegi hafa hag af því að
hingað komi fleiri skip til löndunar til að auka
tekjur sínar og þar með hafnarinnar. Grinda-
víkurbær og höfnin ásamt þjónustuaðilum
þurfa að taka höndum saman og blása til sókn-
ar og koma Grindavíkurhöfn og fyrirtækjum í
Grindavík enn betur á kortið sem sjáv-
arútvegsbæ í fremstu röð á Íslandi,“ sagði Sig-
urður að lokum.

H

Grindavíkurhöfn blæs
til sóknar

Sigurður A. Kristmundsson hafnarstjóri.



Heimamaðurinn Sigurður Bergmann
aðalvarðstjóri tók til starfa á lögreglu-
stöðinni í Grindavík mánudaginn 23.
september síðastliðinn. Hann tekur við af
Sigurði Ágústssyni sem er kominn á eftir-
laun.
„Þetta leggst bara ljómandi vel í mig. Þetta er
svo sem enginn nýr starfsvettvangur fyrir mig.
Ég hóf störf í lögreglunni 1981 og var hér í
Grindavík til ársins 2000 en var færður í
varðstofuna í Reykjanesbæ. Þar hef ég verið
síðan en er nú kominn í heimahagana og þar
bíða fullt af spennandi og skemmtilegum
verkefnum,“ segir Sigurður.
Sigurður mun sinna hverfislöggæslu í Grinda-
vík og Vogum í samstarfi við lögreglumenn á
vöktum. En hvað felst í hverfislöggæslu?
,,Í stuttu máli felst það í því að þekkja sitt
starfssvæði vel og mynda góð tengsl við íbúa
og stofnanir sveitarfélagsins. Þar má nefna
barnaverndarnefndir, forvarnarnefndir, félags-
þjónustu, umhverfis- og skipulagssvið, skóla og
fyrirtæki og ýmis félagasamtök. Þá felst í
starfinu móttaka og afgreiðsla ýmissa erinda frá
íbúum, rannsókn minni háttar mála og eftir-
fylgni þeirra ásamt því að sinna birtingum og
boðunum,“ segir Sigurður.

Hann á jafnframt sæti í forvarnarteymi
Grindavíkurbæjar og Garði/Sandgerði/Vog-
um sem fundar minnst einu sinni í mánuði. Þá

tekur Sigurður þátt í undirbúningi og þátttöku
í árlegum fundum lögreglustjóra með
forsvarsmönnum sveitarfélaga og hefur
aðkomu að skipulagningu löggæslu á bæj-
arhátíðum. Sem aðalvarðstjóri tekur Sigurður
líka þátt í gerð ársáætlunar fyrir embættið og
markmiðasetningu fyrir löggæslu í sveitarfélag-
inu eða viðkomandi hverfi. Síðast en ekki síst
fylgist hann með viðbragðstíma útkalla á sínu
starfssvæði og kemur að almannavörnum í
sveitarfélögunum.
Sigurður segir að helsta breytingin verði að
fara úr vaktavinnu og aðallega í dagvinnu þótt

vinnutíminn geti verið óreglulegur en slíkt fer
auðvitað eftir því hversu mikið er um að vera
hverju sinni. Sigurður sagðist leggja áherslu á
að taka vel á móti fólki, líkt og forveri sinni og
nafni í starfi. Allir eru velkomnir í kaffi til að
ræða málin.
Lögregluvarðstofan í Grindavík:
Víkurbraut 25
Sími 420 1700.
Neyðarsími lögreglu: 112.
Aðalvarðstjóri:
Sigurður Bergmann
grindavik@logreglan.is
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Sigurður Bergmann aðalvarðstjóri lögreglunnar í
Grindavík

Uppskeruhátíð eftir sumarlesturinn, var
haldin 9.september, s.l. á sjálfan
Bókasafnsdaginn.
42 krakkar skráðu sig upphaflega til
leiks, en 30 skiluðu inn lesnum bókum –
frá einni bók og upp í tíu. Margir lásu
miklu fleiri bækur og bættu fjölda laufa
á baunagras risans frammi á ganginum
– sem var orðið afar vel laufgað í lokin.
Krakkarnir fengu öll viðurkenningar-
spjald fyrir þátttökuna og auk þess
fengu þau líka litríkt bókamerki í tilefni
af Bókasafnsdeginum. Nöfn þátttak-

enda fóru svo í pott og voru dregin út
þrjú nöfn: 1.vinning hlaut Diljá Ösp
Þórbergsdóttir, 2.vinning fékk Ásdís
Hildur Gísladóttir og 3.vinning fékk
Ásta Sigríður Gísladóttir. Þær fengu
bækur í vinning.
Á meðan gestir fengu sér hressingu var
farið í að ráða gátur og gekk ráðning
þeirra vonum framar.
Þeir sem ekki komust á uppskeru-
hátíðina geta náð í viðurkenningar-
spjöldin sín og vinninga á bókasafnið.
Á Bókasafnsdaginn gerir starfsfólk safn-

anna og gestir þeirra sér dagamun á
bókasöfnum landsins – er m.a. boðið
upp á hressingu og fallegt bókamerki.
Þá er líka gefinn út listi yfir 100 ákveðnar
bækur – í þetta skipti er listinn yfir 100
vinsælustu handbækurnar… áður voru
komnir listar yfir 100 bækur sem þú
verður að lesa og svo 100 bestu barna- og
unglingabækurnar. Hægt er að nálgast
þessa lista á bókasafninu.
Meðfylgjandi er mynd af nokkrum þátt-
takendum undir baunagrasinu.

Sumarlesturinn og
Bókasafnsdagurinn 2013
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jólreiðar eru að öllu jöfnu skemmti-
legur samgöngumáti. Aðstæður í

Grindavík eru þannig að tiltölulega stutt
er á milli staða og ekki er miklum
brekkum eða hæðum fyrir að fara. Mikið
átak hefur verið unnið í gerð göngustíga,
t.d. upp að Þorbirni, út í Þórkötlustaða-
hverfi og niður við höfn. Þessir stígar
nýtast hjólreiðafólki jafnvel og þeim sem
ganga sér til heilsubótar. Einnig hefur
verið gert átak í því að auka öryggi í um-
ferðinni og sérstaklega í kringum
skólastofnanir og íþróttamannvirki. Allt
er þetta liður í því að bæta umhverfis- og
eða samgöngumál fyrir íbúa Grindavíkur.
Í tillögum að aðalskipulagi Grindavíkurbæjar
2010 – 2030 er unnið að því að breyta legu
gatna þar sem tengibrautirnar Austurvegur, Rá-
nargata og Víkurbraut mætast. Með því að
breyta legu vegarins léttir á umferðinni og með
byggingum styttast sjónlínur sem dregur úr
umferðarhraða sem eykur umferðaröryggi í
miðbænum. Með þessari breytingu verður
gangandi og hjólandi vegfarendum gert hærra
undir höfði. Jafnframt er stefnt að vistvænum
ferðamáta með góðu neti göngu- og hjól-
reiðastíga milli íbúðabyggðar, atvinnusvæða,
skóla- og íþróttasvæða.
Líkt og sjá má á yfirlitsmyndinni af Grindavík
eru leiðir til og frá miðbæjarkjarna bæjaris að
ystu bæjarmörkum mjög stuttar (í beinni sjón-
línu). Lengst er að fara út í Þórkötlustaðahverfi
eða rétt rúmir 2 km. Niður í Fornuvör eru
tæpir 900 m. og tæpir 800 m. að Skipastíg svo
dæmi séu tekin. Meðalskokkari hleypur
kílómeter á fimm (5) mínútum og því ætti hjól-
reiðamaður að fara töluvert hraðar yfir til að

gefa smá vísbendingu um hversu stuttar vega-
lengdirnar í raun og veru eru o.þ.a.l. tíminn sem
fer í það að hjóla á milli staða.

Hjólreiðar eru vistvænn, hagkvæmur og
heilsubætandi samgöngumáti

Á vefunum www.hjolreidar.is er að finna
margvíslegan fróðleik um hjólreiðar og þar eru
taldir upp kostir þess að hjóla og sem þáttur í
lausn þeirra vandamála sem nútímasamfélag
glímir við:

Heilsufarslegir:Dagleg líkamsrækt stuðlar að
bættri líkamlegri og andlegri heilsu. Dagleg
hreyfing heldur einnig aukakílóunum í skefjum.
Þá styrkir dagleg hreyfing hjarta- og æðakerfi.

Fjárhagslegir: Hjól kosta peninga en mun
minna en bíll. Rekstarkostnaður er brotabrot
af rekstri bíls og það þarf aldrei að taka ben-
sín. Þjóðarbúið þarf ekki að nota gjaldeyri til
eldsneytiskaupa og slit á umferðarmannvirkjum
er hverfandi.

Umhverfismál: Enginn útblástur, mun minna
af auðlindum jarðar fer í smíði hjóls en bíls.
Fullvaxinn einstaklingur þarf aðeins eitt stell.
Aðra hluti hjólsins má endurnýja í samræmi við
slit. Reiðhjól þurfa minni samgöngumannvirki
en bílar, s.s. bílastæði og götur.

Félagslegir: Þú ert meira úti við. Nálægð þín
við aðra samborgara er meiri og stemningin í
umferðinni er huggulegri, líkt og almenningur
þekkir á göngustígum.

Andlegir: Hjólreiðafólk segir oft sögur af því
hvernig það nýtir heimferð að loknum vinnu-
degi til að hreinsa hugsanir tengdar vinnu úr
huganum og skipta yfir í heimagír á leiðinni.

Tengsl við landið og árstíðirnar: Árstíðir og
veður hefur áhrif á hjólreiðamanninn. Öll
veður má klæða af sér. Hver árstíð hefur sinn
sjarma á hjólinu. Aðalatriðið er að búa sig eftir
aðstæðum hverju sinni, gefa sér góðan tíma og
njóta ferðarinnar. Það er einstök tilfinning að
þjóta áfram í góðum meðvindi.

Gleðin: Það kannast flestir við barnslegar
gleðitilfinningar tengdar hjólreiðum. Sækjum
þær, stillum hjólin og gefum tilfinningunum
endurnýjað líf sem hluta af fullorðinslífi okkar.

Aðgengi - Samgöngusamningur.

Ein af forsendum þess að fólki hjóli til og frá
vinnu er að aðgengi sé gott. Bæjaryfirvöld í
Grindavík hafa fullan hug á því að auka
möguleika fólks á því að ferðast til og frá vinnu
innan bæjarmarkanna með gerð fleiri stíga og
með því að auka umferðaröryggi. Eitt sem
þarf að skoða er hvar hægt er að lækka
gangstéttarbrúnir. Fyrirtæki geta einnig komið
til móts við þetta með því að hvetja starfsmenn
sína til þess að nota hjól og jafnframt með því
að umbuna þeim starfsmönnum sem koma
hjólandi eða gangandi til og frá vinnu. Mark-
mið fyrirtækja með slíku er að sýna sam-
félagslega ábyrgð og leggja sitt af mörkum til
þess að bæta umhverfið og heilsu starfsmanna
sinna og annarra. Vitað er um nokkur fyrirtæki
á höfuðborgarsvæðinu sem greiða andvirði

H

Hjólareiðabærinn
Grindavík
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mánaðarkorts í strætó til þeirra starfsmanna
sem að jafnaði taka strætó, ganga, hjóla, eða
koma með öðrum í bíl til vinnu.
Í maí sl. birtist frétt þess efnis að Seðlabank-
inn hafi hvatt starfsfólk sitt til að velja vistvæna,
hagkvæma og heilsusamlega ferðamáta til og
frá vinnu. Í þeim tilgangi hefur verið gerður
sérstakur samgöngusamningur við þá starfs-
menn sem vilja. Í samningnum fellst að starfs-
menn mæta ekki á eigin bíl til vinnu, heldur
ganga, hjóla eða fara með strætisvagni í vinn-
una og fá þá dálítið framlag upp í kostnað. Með
þessu vill Seðlabankinn leggja sitt af mörkum
til að bæta umhverfi borgarbúa með minni um-
ferð og minni þörf fyrir bílastæði, en bæta um
leið heilsu starfsfólks, sýna gott fordæmi og efla
vitund fólks um vistvænar samgöngur. Þetta
er eitthvað sem fyrirtæki í Grindavík ættu að
skoða. Hátt eldneytisverð ætti nú eitt og sér að
vekja fólk til umhugsunar um að hvíla bílinn og
ganga eða hjóla í staðinn.

Samgöngustyrkir – samgöngugreiðslur

Á heimasíðu Ríkisskattstjóra www.rsk.is er að
finna upplýsingar um samgöngustyrki eða
samgöngugreiðslur. Samkvæmt reglum í
skattmati skal ekki telja til skattskyldra hlun-
ninda greiðslu launagreiðanda á kostnaði
launþega vegna ferða milli heimilis og vinnus-
taðar og/eða vegna ferða í þágu launa-
greiðanda, ef nýttar eru almenningssamgöngur
eða vistvænn samgöngumáti að hámarki sam-
tals 7.000 kr. á mánuði og að uppfylltum
eftirtöldum skilyrðum:
1. Undirritaður sé formlegur samningur milli
launagreiðanda og launþega um nýtingu á al-
menningssamgöngum eða vistvænum fer-
ðamáta vegna ferða launþegans til og frá vinnu
sinnar og/eða vegna ferða í þágu launa-
greiðanda.
2. Með vistvænum samgöngumáta er átt við að
nýttur sé annar ferðamáti en með vélknúnum
ökutækjum samkvæmt skilgreiningu umferðar-
laga, t.d. reiðhjól eða ganga.
3. Séu framangreind skilyrði ekki uppfyllt er
alltaf um að ræða skattskyld hlunnindi án frá-
dráttar ef greiðsla er vegna ferða launþega til
og frá vinnu.

Ef greiddir eru samgöngustyrkir sem ætlaðir
eru til að greiða kostnað manna við ferðir sem
ekki eru í þágu launagreiðanda er um að ræða
skattskyldar tekjur hjá móttakanda án nokkurs
frádráttar nema ef um er að ræða greiðslur sem
uppfylla framangreind skilyrði.
Af öllu þessu sögðu er ljóst að ágóðinn af
aukinni hjólreiðanotkun skilar sér út í sam-
félagið en hvergi betur en til notandans.

Aðbúnaður

Aðbúnaður fyrir fólk til að leggja hjólum
sínum fyrir utan vinnustaðinn sinn hjálpar til
og nauðsynlegt að hjólastatíf séu til staðar.
Auðveldlega er hægt að setja upp smá keppni
innan fyrirtækja um það hver kemur oftast á
hjóli yfir ákveðið tímabil og verðlauna hjól-
reiðamann mánaðarins eða ársins. Að hjóla eða
ganga til og frá vinnu er allra hagur. Hvort sem
hjólað er úr eða í vinnu eða í eigin frítíma er
mikilvægt að huga að ýmsum þáttum sem

snerta velferð allra sem hjóla.

Hugaðu að höfðinu – notaðu hjálm!
Börn eru sérstaklega hvött til þess að nota
hjálm enda hafa rannsóknir sýnt að hann dreg-
ur úr hættu á höfuðáverkum. Og hjálmar hjálpa
ekki bara börnum heldur fólki á öllum aldri!
Aðlagaðu hjólið að þér
Er hnakkurinn of hár? Er stýrið of langt frá
þér? Er hjólið of stórt eða of lítið?
Mikilvægt er að huga að þessum þáttum til þess
að þér líði vel á hjólinu, til að aflið sem þú beitir
nýtist sem best og til að draga úr hættu á
álagsmeiðslum.
Getur þú stoppað þig? – Skoðaðu bremsubúnaðinn!
Farðu vel yfir bremsubúnað hjólsins áður en
þú leggur í‘ann. Ef þú getur ekki dregið
úr hraða á skömmum tíma þá er ekki í lagi með
bremsurnar.
Minna loft meira viðnám
Með réttan loftþrýsting í dekkjum rennur hjólið
betur og aflið sem þú beitir við hjólreiðarnar
nýtist betur. Sé loftþrýstingurinn of lítill eða of
mikill getur það haft í för með sér aukna
slysahættu.
Vertu sýnileg(ur)
Veldu fatnað og búnað sem gerir þig sýni-

lega(n) á hjólinu. Þetta á ekki síst við í skamm-
deginu.
Vertu vakandi...með augun opin
Kantar, steinar, lausamöl og misfellur
ýmiskonar geta torveldað för. Horfðu fram á
veginn og fylgstu vel með því sem framundan
er.
Fylgdu umferðarlögum
Sé hjólað í umferð er mikilvægt að fylgja um-
ferðarlögum. Þú þarft að hafa góða stjórn á
hjólinu, hafa skilning á því hvernig umferðin
hegðar sér og hvernig reiðhjólið passar inn í
hana. Samvinna akandi og hjólandi er lykilatriði
- báðir aðilar þurfa aðtaka tillit!
Haltu þig hægra megin
Haltu þig hægra megin þannig að þú fylgir
sömu stefnu og önnur ökutæki. Þetta á einnig
við sé hjólað á gangstígum.
Sem akandi taktu tillit til þeirra sem hjóla
Flestir þeirra sem hjóla og hafa bílpróf eru ein-
nig ökumenn. Reiðhjól er hluti af umferð og
hér á landi er „hjólreiðarmenning“ í uppbygg-
ingu. Verum öll virkir þátttakendur í því
verkefni.

Kristinn Reimarsson
sviðsstjóri frístunda- og menningarsviðs

Unnið er að aðgerðaráætlun vinnuverndar fyrir
Grindavíkurbæ í samvinnu við fyrirtækið
Vinnuvernd, í kjölfar umræðu á starfsmanna-
degi bæjarins í fyrra. Starfsmenn hafa kosið sex
vinnuverndartrúnaðarmenn og stjórnendur
skipað þrjá vinnuverndarverði í Vinnuvern-
darnefnd Grindavíkurbæjar. Nefndina skipa
eftirtaldir:
• Þorsteinn Gunnarsson (bæjarskrifstofa) - Formaður
• Frímann Ólafsson (grunnskóli) - Ritari
• Fríða Egilsdóttir (leikskóli)

• Lóa Björg Björnsdóttir (leikskóli)
• Halldóra Halldórsdóttir (grunnskóli)
• Snorri Viðar Kristinsson (íþróttamiðstöð)
• Jón Björn Sigurgeirsson (þjónustumiðstöð)
• Arnfinnur Antonsson (höfnin)
• Sigurbjörg Erlingsdóttir (Miðgarður/Túngata)
Netfang Vinnuverndarnefndar: Hefur þú

ábendingu til Vinnuverndarnefndar? Sendu
upplýsingar á vinnuvernd@grindavik.is.
Nefndin sat námskeið á vegum Vinnuverndar
í vor.

Vinnuverndarnefnd tekur til starfa
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Könnun um hagi og líðan unglinga í Grindavík 2013:

Mikil áhrif nærsamfél-
agsins á líf og líðan barna

r hvert er lögð fyrir könnum hjá nem-
endum í 8. - 10. bekk grunnskólans

þar sem lagðar eru fyrir spurningar um
hagi og líðan nemendanna. Annað hvert
ár er lögð fyrir sambærileg könnun hjá
nemendum í 5. – 7. bekk.
Rannsóknin er framkvæmd af Rannsóknir og
Greining ehf. Í febrúarmánuði sl. var könn-
unin lögð fyrir nemendur í 8. – 10. bekk og
bárust niðurstöður nú í lok sumars. Spurt var
um neyslu ungmenna á tóbaki, áfengi og ólög-
legum vímuefnum og þær niðurstöður bornar
saman við neyslu ungmenna sem búa utan bæj-
arfélagsins.
Mælitæki rannsóknarinnar eru ítarlegir

spurningalistar, annars vegar fyrir nemendur
8.bekkjar og hins vegar nemendur 9. og 10.
bekkjar, sem hafa verið þróaðir ár frá ári, fyrst
af starfsfólki Rannsóknastofnunar uppeldis- og
menntamála en á síðari árum af Rannsóknum
& greiningu. Spurningarnar eru mótaðar af
fagfólki í félagsvísindum þar sem farið er eftir
ströngum kröfum um að þær geti af sér örug-
gar niðurstöður, að áreiðanleiki og réttmæti sé
ávallt í fyrirrúmi.
Heildarsvarhlutfall nemenda var rúm 90%
(116 nemendur). Heildarsvarhlutfall á landsvísu
var 86,7%. Í 8. bekk var svarhlutfallið 94% (45
nem.), í 9. bekk 90% (36 nem.) og 88% í 10.
bekk (35 nem.).

Niðurstöður fyrir 8. – 10. bekk:

Vakin er athygli á því þegar talað er um
bekkina þá er það eins og þeir voru í vor;
árgangar, 1997, 1998 og 1999.

Vímuefnaneysla.
Daglegar reykingar:
Hlutfall nemenda sem reyktu daglega

síðastliðið vor var 6% hjá nemendum í 10.
bekk, 3% hjá nemendum í 9. bekk og 0% hjá
nemendum í 8. bekk.
Munn- og neftóbaksnotkun:
Hlutfall nemenda í 9. og 10. bekk sem höfðu
notað munntóbak 20 sinnum eða oftar um
ævina mældist 8% hjá nemendum í 9. bekk og
6% hjá nemendum í 10. bekk. Til saman-
burðar mælist þessi notkun 3% á jafnöldrum
þeirra á Suðurnesjum. Munntóbaksnotkun hjá
árgangi 1997 hefur farið úr 0% árið 2012 og
upp í 6% 2013. Þegar spurt var hvort nemend-
ur hefðu neytt munntókbaks sl. 30 daga áður
en könnun var gerð svöruðu 11% nemenda
fædd 1998 því til á móti 5% á Suðurnesjum og
3% á landinu öllu. Heldur minni notkun á
neftóbaki mældist hjá þessum árgöngum. Hjá
8. bekk (árg. 1999) mældist munn- og nef-

tóbaksnotkun 2%.
Munntóbak er ólöglegt efni en töluvert hefur
borið á því á undanförnum árum að neysla
þess sé bundin við íþróttamenn í efstu deildum
boltaíþrótta. Töluvert átak hefur verið tvo
síðustu vetur í þá veru að stöðva tóbaksnotkun
á íþróttasvæðum Grindavíkur en betur má ef
duga skal. Íþróttahreyfingin í Grindavík, stjórn-
armenn, þjálfarar og leikmenn geta ekki
hlaupið undan ábyrgð í þessum málum og
verða að gera sér grein fyrir því að eitt af
meginhlutverkum íþróttahreyfingarinnar er að
taka þátt í því að móta heilbrigða einstaklinga
í því samfélagi sem þeir eru hluti af. Íþrótta-
menn eru fyrirmyndir hvort sem þeim líkar það
betur eða verr og verða að hegða sér
samkvæmt því.

Áfengisneysla:
Hlutfall þeirra nemenda í 10. bekk sem segja
að þau hafi orðið drukkin einu sinni eða oftar
um ævina mældist aðeins 14% í vor. Hlutfallið
á Suðurnesjum er 16%. Hlutfallið í 9. bekk
mældist 11%. Þegar bornar eru saman tölur frá
árunum 1997 til 2013 yfir hlutfall nemenda í
10. bekk sem segjast hafa orðið drukknir einu
sinni eða oftar um ævina sést að hlutfallið hefur
lækkað jafnt og þétt. Mesta mæling var árið
1998 en þá höfðu 79% nemenda neytt áfengis.
Árin 2011 og 2013 er hlutfallið 14%.
Ölvunartíðni nemenda í 10. bekk (árg. 1997)
í Grindavík mælist 2% þegar spurt er um hvort
nemendur hafi orðið ölvaðir sl. 30 daga fyrir
könnun. Aftur á móti er niðurstaðan fyrir 9.
bekk 3%.
Hlutfall nemenda í 8. bekk sem hafa orðið
ölvaðir einu sinni eða oftar um ævina mældist
2% og 0% þegar spurt var um ölvun einu sinni
eða oftar sl. 30 daga fyrir gerð könnunnar.

Neysla annarra vímuefna:
Hlutfall nemenda í 10. bekk sem hafa notað
hass einu sinni eða oftar mælist 0% á móti 2%
hjá jafnöldrum þeirra á Suðurnesjum og 3% á
landsvísu. Í 9. bekk var niðurstaðan 3%.
Hlutfall nemenda í 8., 9. og 10. bekk sem segj-
ast hafa notað marijúana einu sinni eða oftar
um ævina mælist 0% hjá 8. bekk, 3% hjá 9.
bekk og 6% hjá 10. bekk.
Neysla á öðrum ólöglegum vímuefnum eins
og amfetamíni og sniffi mælist ekki sem eru
ákaflega ánægjulegar niðurstöður.

Hafið í huga:
„Hagir og líðan barna og unglinga í nærsam-
félaginu varða alla einstaklinga sem hvert þeirra
byggir. Nýjar og nýlegar rannsóknir hafa sýnt
að áhrif nærsamfélagsins á líf og líðan barna
og unglinga eru mikilvæg hverjum einstaklingi
en standa auk þess sjálfstæð utan við áhrif
hvers og eins þeirra. Þannig hafa þessar
rannsóknir m.a. sýnt að líkur á vímuefnanotkun
eru minni fyrir alla unglinga í nærsamfélögum
þar sem foreldrasamvinna er mikil, en ekki bara
fyrir þá einstaklinga sem eiga foreldra sem eru
virkir þátttakendur í foreldrasamvinnu. Þessar
rannsóknir renna því stoðum undir mikilvægi
þess að leggja áherslu á nærsamfélagið í heild
við hvers konar heilsueflingar- og forvarna-
vinnu meðal barna og unglinga.” (Rannsókn og
Greining, 2013).

Niðurstöður fyrir 5.-7. bekk

Hjá nemendum í 5. – 7. bekk var athyglinni,
líkt og fyrr, beint að líðan, heilsu og hegðun
barnanna og þeim þáttum í nærsamfélaginu
sem bæði innlendar og erlendar rannsóknir
hafa leitt í ljós að hafi áhrif á líf barnanna. Þar

Á
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er athygli meðal annars beint að sambandi
þeirra við foreldra, vini, kennara og aðra mik-
ilvæga aðila í daglegu lífi barna og þátttöku
þeirra í skipulögðu íþrótta og æskulýðsstarfi.
Þá var einnig kannað viðhorf þeirra til náms
og líðan í skóla.
Í 5. – 7. bekk var svarhlutfall nemenda í

Grindavík 90,2%. Í 5. bekk svöruðu 33 nem-
endur, 36 í 6. bekk og 48 í 7. bekk.
Niðurstöður fyrir 5. – 7. bekk: Vakin er
athygli á því að talað er um niðurstöður úr
bekkjunum eins og þeir voru í vor. Nem-
andi sem þá var t.d. í 5. bekk er nú kominn
í 6. bekk o.s.frv.

Almenn líðan:
Spurt var um líkamsástand, þ.e. hvort nem-
endur væru frekar eða allt of feitir, passlegir
eða frekar eða allt of mjóir. Langflestir
svöruðu því til að þeir væru passlegir en 28%
drengja í 5. bekk og 27% drengja í 6. bekk
fannst þeir vera frekar eða allt of mjóir. 16%
stúlkna í 6. bekk fannst þær vera frekar eða allt
of feitar.

Samband við foreldra og fjölskyldu:
Spurt var hversu oft nemendur fá hjálp frá
mömmu, pabba eða systkinum sínum með
heimanám sitt. Áberandi er að 30% stúlkna í 7.
bekk segjast aldrei/næstum aldrei/sjaldan fá
aðstoð. 62% stúlkna í 5. bekk og 39% drengja
í 5. bekk segjast stundum fá aðstoð. 56%
drengja í 5. bekk og 68% stúlkna í 6. bekk segj-
ast fá oft aðstoð við heimanám sitt.
39% drengja í 5. bekk segja að allir í fjölskyldu
sinni tali sjaldan, næstum aldrei eða aldrei
saman. Landsmeðaltal er 24%. Hjá stúlkum í
sama árgangi er svarhlutfallið 7% á móti 19%
á landsvísu.
Spurt var hvort börnin fái umhyggju og hlýju
hjá foreldrum sínum. Hér er mjög áberandi
svörun hjá drengjum. Í 5. bekk segja 17% það
vera frekar eða mjög erfitt fyrir þá að fá um-
hyggju og hlýju frá foreldrum sínum.
Landsmeðaltal er 6%. Í 6. bekk er svarhlutfall-
ið 13% á móti 6% á landsvísu og í 7. bekk 14%
á móti 5% á landsvísu.
Tæplega helmingur barna í öllum bekkjum
segjast stundum eða oft vera einir heima eftir
skóla og er það svipuð niðurstaða og er á
landsvísu.
Spurt var hvernig börnunum líði oftast heima
og með tveimur undantekningum líður öllum
vel heima hjá sér nema 6% drengja í 5. bekk og
7% drengja í 7. bekk segja frekar eða mjög illa.
Landsmeðaltalið er 3%.

Vinir:
Hlutfall nemenda sem segjast eiga fáa eða
enga vini eða vinkonur í skólanum er tiltölulega
hátt hjá drengjum í 5. og 6. bekk miðað við
svörun á landsvísu. 50% drengja í 5.bekk og
31% drengja í 6. bekk svara því til að þeir eigi
fáa eða enga vini á meðan landsmeðaltalið er 9
og 7%.
Þegar spurt var út í samverustundir með

vinum eftir skóla eða um helgar svara 33%
drengja í 5. bekk því til að þeir séu sjaldan,
næstum aldrei eða aldrei með vinum sínum
eftir skóla eða um helgar. Hjá stúlknum er
svarhlutfallið 15% í 5.bekk, 11% í 6. bekk og
15% í 7. bekk.

Foreldrar drengja virðast síður en foreldrar
stúlkna leggja sig fram við að þekkja vini eða
vinkonur og einnig foreldra vina sinna eða
vinkvenna. T.d. segja 26% drengja í 7. bekk að
það eigi frekar eða mjög illa við um þá að for-
eldrar þeirra þekki foreldra vina eða vinkvenna
þeirra. Svarhlutfallið hjá bekkjarsystrum þeirra
var 5%.

Stríðni:
Mjög hefur dregið úr stríðni m.v. niðurstöður
fyrir tveimur árum. Þó segja 17% drengja í 5.
bekk og 8% stúlkna í sama árgangi að það hafi
gerst stundum eða oft sl. vetur að nokkrir
krakkar stríddu þeim einum. Stríðni fer mest
fram á skólalóðinni að sögn barnanna en
einnig fer stríðni fram á göngum skólans sem
og í búningsklefum íþróttamannvirkja. 11,1%
drengja í 5. bekk hafa orðið fyrir stríðni á MSN
eða spjallrásum.

Nám og skóli:
Samkvæmt niðurstöðum könnunarinnar

finnst drengjum námið í skólanum vera
erfiðara heldur en stúlkunum. 31% drengja í
6. bekk og 20% stúlkna í 7. bekk svara því til að
þeim finnst námið oft eða alltaf vera of erfitt.
Landsmeðaltalið er 8% hjá drengjum í sama
árgangi og 7% hjá stúlkum í sama árgangi. 37%
stúlkna í 6. bekk finnst námið aftur á móti vera
oft eða alltaf of létt.
56% drengja í 6. bekk og 44% drengja í 5.
bekk finnst námið næstum aldrei eða aldrei
vera skemmtilegt. Landsmeðaltal er 21% og
19%. Um 85 - 90% stúlkna í 5. og 6. bekk
finnst námið vera skemmtilegt og 75% í 7.
bekk.
31% drengja í 6. bekk svara því til að þeim
langi oft eða alltaf til að hætta í skólanum.
Svarhlutfallið fyrir drengi í 5. bekk er 11% og
18% hjá drengjum í 7. bekk. Hjá stúlkum í 5. er
svarhlutfallið 15% og 20% hjá stúlkum í 7.
bekk. Hjá stúlkunum er þessi svörun langt um-
fram svörun á landsvísu.

Líðan nemenda í kennslustundum endur-
spelgar að hluta til þessa löngun nemenda að
hætta í skólanum því 28% drengja í 5. bekk og
31% drengja í 6. bekk segja að þeim líði frekar
eða mjög illa í kennslustundum.
28% drengja í 5.bekk líður líka illa í frímínút-
um og 13% drengja í 6. bekk. Samkvæmt
niðurstöðum líður engri stúlku illa í frímín-
útum.
Þrátt fyrir þessar niðurstöður líkar flestum
nemendum ágætlega við kennara sína en 44 –
47% drengja í 5. og 6. bekk segja þó að kenn-
arar hrósi sér sjaldan, næstum aldrei, aldrei eða
stundum. Stúlkur virðast fá oftar hrós frá kenn-
urum sínum heldur en drengir.

Íþróttir og tómstundastarf:
Þegar kemur að íþrótta- og tómstundastarfi
er áberandi hversu hátt hlutfall nemenda í 6. og
7. bekk æfa íþróttir 4 sinnum í viku eða oftar

með íþróttafélagi og er hlutfallið umfram
landsmeðaltal. Drengir í 5. bekk hafa áhuga á
tónlistar- og söngnámi en 47% þeirra svara því
til að þeir stundi slíkar tómstundir 1x í viku eða
oftar. Landsmeðaltalið er 28%.
Þátttaka í tómstundastarf á vegum skólans
hefur aukist frá því fyrir tveimur árum. Misjafnt
er á milli árganga og kynja hvernig þátttaka er
í öðru tómstundastarfi utan skóla og t.d. segja
87% drengja í 6. bekk aldrei taka þátt í tóm-
stundastarfi sem ekki er á vegum skólans.

Fjölmiðlanotkun og lestur:
Meirihluti nemenda í öllum árgöngum ver um
30 – 60 mín. á dag til að spila tölvuleiki á net-
inu. Rúm 14% drengja í 7. bekk eyðir þó meira
en 4 klst á dag í að spila leiki á netinu. Svipuð
niðurstaða er fyrir leiki sem spilaðir eru og eru
ekki á netinu.
Langflestir nemendum segjast verja 30 – 60
mín. á dag til að lesa bækur aðrar en
skólabækur.
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Metaðsókn var á tjaldsvæðinu í Grinda-
vík í sumar, frá miðjum maí og til 31.
ágúst, bæði hvað varðar gesti og
gistinætur, sem er athyglisvert miðað
við hversu óhagstætt veður var í sumar.
Alls komu 5722 gestir á tjaldsvæðið í sumar

en gistinætur voru 6938 sem er aukning frá
því í fyrra. September er ekki inni í þessum
samanburði. Íslendingum fækkaði í sumar en
útlendingum fjölgaði mikið. Myndin var tekin
á Sjóaranum síkáta í sumar en þá var mjög
góð aðsókn.

Sitkagreni að Borgar-
hrauni 18 tré ársins
Við afhendingu Umhverfisverðlauna
Grindavíkurbæjar var í fyrsta skipti veitt
verðlaun fyrir fallegasta tré ársins á vegum
Skógræktarfélags Grindavíkur. Fyrir valinu
varð 35 ára sitkagreni að Borgarhrauni 18
sem sjá má á myndinni. Eigendur eru Ólína
S. Ólafsdóttir og Sigurbjörn Smári Gylfason.

Við verðlaunaafhendinga sagði Ólína að
tréð hefði verið farið að láta verulega á sjá.
Þau hefðu hins vegar ákveðið að klippa
neðan af trénu og við það hefði það tekið
vel við sér og skartað sínu fegursta í sumar.

Fram kom að trjáræktun í Grindavík er vel
möguleg eins og dæmin sanna. Slíkt krefst
talsverðrar vinnu en flestar tegundir dafna
með ágætum.

Maí 120 158 108 133 231 266 479 587
Júní 1139 1658 1304 1895 1409 1961 1111 1744
Júlí 1877 2119 1609 1844 2196 2698 2247 2522
Ágúst 1210 1329 1608 1877 1761 1975 1885 2085
Samtals 4346 5264 4629 5749 5597 6900 5722 6938

Mánuður Gestir Gistinætur Gestir Gistinætur Gestir Gistinætur Gestir Gistinætur
2010 2010 2011 2011 2012 2012 2013 2013

Nýr göngustígur sem liggur frá Grindavík
í Bláa Lónið var formlega opnaður í sumar.
Efnt var til nafnasamkeppni og hlaut
stígurinn nöfnin Ingibjargarstígur, frá
Grindavík að Selskógi, og Orkustígur, frá
Selskógi að Bláa Lóninu.
Ingibjargarstígur dregur nafn sitt af Ingi-

björgu Jónsdóttur stofnanda Skógræktarfélags
Grindavíkur. Hún var ritari og síðar formaður
Kvenfélags Grindavíkur. Þegar Ingibjörg varð
sextug, árið 1939, stofnuðu kvenfélagskonur
sjóð henni til heiðurs. Ingibjörg ákvað að verja
sjóðnum í að koma upp skógrækt í Grindavík
í norðurhlíðum Þorbjörns. Þegar hún plantaði
fyrstu hríslunum, vorið 1957, gaf hún svæðinu
nafnið Selskógur.
Orkustígur vísar til þeirrar orku sem býr í
iðrum jarðar. Starfsemi HS Orku hf og Bláa
Lónsins byggir á fjölnýtingu jarðvarmans.

Alls tóku 62 þátt í nafnasamkeppninni. Jóna
Kristín Þorvaldsdóttir, Jón Á. Gíslason, Anna
Klara Hreinsdóttir og Vilborg Hannesdóttir
lögðu til að stígurinn yrði nefndur Orkustígur.
Helga Þórarinsdóttir átti hugmyndina að nafn-
inu Ingibjargarstígur. Þau fengu öll afhent
verðlaun fyrir tillögur sínar, vetrarkort í Bláa
Lónið og gjafakort á Lava, veitingastað Bláa
Lónsins. Vinninghöfunum verður einnig boðið
að skoða sýninguna Orkuverið Jörð sem
staðsett er í Reykjanesvirkjun á Reykjanesi.
Leikskólabörn frá leikskólanum Laut í Grinda-
vík voru fyrst til að ganga stíginn og aðstoðuðu
við að klippa á borðann.
Stígurinn er samstarfsverkefni Grindavíkur-
bæjar, Bláa Lónsins og HS Orku hf. Samstarfs-
aðilarnir kosta gerð stígsins sem er um 5
kílómetra langur og mikil samgöngubót fyrir
gangandi og hjólandi vegfarendur.

Ingibjargarstígur og Orkustígur

Metaðsókn í sumar

Ólína og Pálmar Örn Guðmundsson
fulltrúi Skógræktarfélags Grindavíkur.
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Stefanía S. Jónsdóttir deildarstjóri öldrun-
arþjónustu Grindavíkurbæjar heldur utan
um starfið í Miðgarði sem er félagsmið-
stöð eldri borgara á neðstu hæð Víðihlíðar.
Hún segir að leiðarljósið í starfinu sé að
bjóða upp á fjölbreytt félagsstarf sem
höfðar til sem flestra og þannig sé stuðlað
að því að rjúfa félagslega einangrun og
sem flestum líði vel.
„Við erum með fjölbreytt vetrarstarf í Mið-
garði og þá er Félag eldri borgara einnig með
ýmsar uppákomur og við vinnum þetta allt í
sameiningu. Við byggjum okkar starf aðallega á
tvennu, annars vegar listinni og hins vegar
hreyfingu. Við bjóðum upp á ýmis námskeið
eins og postulín, keramik, útskurð, almenna
handavinnu, tvenns konar leikfimi, línudans,
bingó, dans og þá fáum við ýmsar heimsóknir
frá góði fólki. Á morgnana hittist alltaf góður
hópur eldri borgara í fjölnota íþróttahúsinu
Hópinu og fer þar í göngu og þá er spiluð
félagsvist í safnaðarheimilinu, svo eitthvað sé
nefnt. Ég hef skoðað félagsstarf eldri borgara
í öðrum sveitarfélögum og sá samanburður er
okkur hagstæður, við erum með virkilega margt
skemmtilegt í boði og þar að auki eru öll
námskeiðin hjá okkur endurgjaldslaus,“ segir
Stefanía.
Auður hvers samfélags er fólkið sem þar býr.
Margir leggja sitt af mörkum til þess að efla
félagslíf eldri borgara og vinna óeigingjarnt

starf sem stundum fer ekki hátt. Stefanía nefnir
Elínu Þorsteinsdóttur starfsmann Miðgarðs
sem dæmi en hún er allt í öllu í lista-
námskeiðunum. Hún kennir m.a. útskurð og
postulínsgerð og tekur sjálf þátt í tálgunar-
námskeiðum til að geta miðlað því áfram. Þetta
á við ýmsa fleiri starfsmenn.

Viljum fá fleiri

Stefanía segir að þátttakan í félagsstarfinu sé
góð en hún vilji fá fleiri eldri borgara, 60 ára og

eldri, til þess að koma í Miðgarð og taka þátt.
Yfirleitt sé það sami hópurinn sem er virkur. Ef
ný andlit bætast í hópinn sé það sérstakt
ánægjuefni og lagt er upp úr hlýlegum mót-
tökum. Þeir sem koma einu sinni verða svo
fastagestir.
„Ég vil endilega fá hugmyndir frá bæjarbúum
hvernig við getum eflt starfið okkar enn frekar
og fengið enn betri þátttöku. Ef til vill er það
þessi gamla ímynd að Víðihlíð sé bara elliheim-
ili sem dregur úr því að fólk komi hingað. Þetta
er mikill misskilningur. Hér er félagsmiðstöðin
Miðgarður og Víðihlíð þar sem er bæði dagvist-
un, hjúkrunardeild og íbúðir. Eftir að Mið-
garður var tekinn í notkun hefur umsókn í
íbúðirnar í Víðihlíð tvöfaldast sem sýnir okkur
að hér líður eldri borgurum vel,“ segir Stefanía.
Hún hvetur jafnframt alla eldri borgara í

Grindavík til þess að ganga í Félag eldri borg-
ara.

Blómlegt félagsstarf
eldri borgara í Miðgarði

Það er alltaf líf og fjör í Miðgarði.

-Þá.takan er góð en við viljum fá enn fleiri eldri borgara til að taka þá. í
starfinu með okkur, segir Stefanía S. Jónsdó.ir í Miðgarði.

Sjálfboðaliðar
óskast

Félagsmiðstöðin Miðgarður óskar eftir sjálf-
boðaliðum, 60 ára og eldri, til þess að vera
félagslegur stuðningur fyrir aðra eldri borgara
í Grindavík. Sjálfboðaliðarnir munu heim-
sækja eldri borgara með reglulegu millibili,
sækja þá og fara með í félagsstarfið í Mið-
garði og taka þátt í starfinu þar og vera þeim
innan handar eins og kostur er.
Þeir sem vilja gerast sjálfboðaliðar eru beðnir
að gefa sig fram og spjalla við Stefaníu í Mið-
garði.

Stefanía segir að gæfa Miðgarðs sé hversu frábært starfsfólkið sitt sé. Það leggur alúð sína
í vinnuna og hlúir vel að eldri borgurunum. Í Miðgarði eru auk Stefaníu þær Elín
Þorsteinsdóttir, Ingibjörg Reynisdóttir, Steinunn Árnadóttir, Steinunn Gestsdóttir og
Helga Þórarinsdóttir.
„Þær eru alveg ótrúlega duglegar og samvinnan til fyrirmyndar. Þær baka t.d. heima fyrir
ýmsar uppákomur og vinna óeigingjarnt starf og hugsa vel um fólkið. Þær gera ýmislegt
fyrir utan vinnuskyldu sína eins og t.d. að þrífa gluggana og tjörnina hér að utan í frítíma
sínum,“ segir Stefanía.
Á myndinni eru frá vinstri: Elín, Stefanía, Ingibjörg og Steinunn Gests.

Frábært starfsfólk



Dagskrá eldri bor
06:00-12:00
Ganga - Hópið

08:30-11:30
Keramik - Miðgarður

09:00-11:30
Útskurður - Gamla
slökkvistöðin við
grunnskólann

9:30-10:15
Leikfimi - Íþróttahús

13:00-15:00
Almenn handavinna -
Miðgarður

06:00-12.00
Ganga - Hópið

08:30-11:30
Postulín - Miðgarður

13:00-15:30
Aðstoð við handavinnu t.d.
• Pennasaum
• Krókódílahekl
• Kortagerð
Miðgarður

16:00-17:00
Vatnsleikfimi í sundlauginni

06:00-12:00
Ganga - Hópið

10:00-10:30
Stólaleikfimi - M

14:00-15:00
Bingó, annan h
miðvikudag í m
Miðgarður.

15:00-16:00
Línudans 1. og
dag dag í mán
- Miðgarður

Dagskrá Félags eldri borgara:
• 27. september Skemmtikvöld í Miðgarði
• 26. október Leikhúsferð til Reykjavíkur
• 2. nóvember Dansleikur á Sjómannastofunni Vör
• 6. desember Jólafagnaður í Miðgarði.

Þeir sem hafa áhuga á að ganga í Félag eldri borgara eru
hva>ir til þess að hafa samband við formann félagsins,
Erlu Delberts, í síma 897 6318.
Við hvetjum ykkur til þess að taka þá> í félagsstarfinu.

Mánudagur Þriðjudagur Miðvikudag

Ým
Þriðjuda
Ásmund
les skem
10. nóvem
5. desem
Ýmislegt
tálgunar
Ungur n
heimsók
• 5. des.
Séra Elín
Alla virk
aðgangu



rgara haustið 2013

ð

Miðgarður

hvern
mánuði.

g 3. miðviku-
uði

06:00-12:00
Ganga - Hópið

13.00-16.00
Spil - Safnaðarheimili

16:00-17:00
Vatnsleikfimi í sundlauginni

06:00-12:00
Ganga - Hópið

10:00-10:30
Stólaleikfimi - Miðgarður

11:00-12:00
Boccia - Íþróttahús

gur Fimmtudagur Föstudagur

msir viðburðir í Miðgarði:
aginn 15. október kl. 14:00:
dur Friðriksson alþingismaður kemur í heimsókn og spjallar um daginn og veginn og

mmtilegar sögur úr bók sinni sem hann gaf út í sumar.
mber kl. 14:00: Opið hús. Allir velkomnir í kaffispjall, kökur á boðstólum.
mber kl. 14:00: Opið hús. Allir velkomnir í kaffispjall, kökur á boðstólum.

t verður í boði í það sem eftir er vetrar s.s. dansnámskeið, golfnámskeið, vatnsleikfimi ,
námskeið og fleira og mun það verða auglýst nánar á heimasíðunni okkar grindavik.is.
nemur, gamall temur: Leikskólakrakkar af Króki koma í heimsókn; • 5. sept. fyrsta

n, spilað, pússlað og spjallað • 3. okt. spilað, teflt og spjallað • 31. okt. bingó í Miðgarði
jólakortagerð í Miðgarði• 19. des. bakaðar smákökur á Króki.

nborg kemur til okkar annan hvern miðvikudag í spjall.
ka daga eruð þið velkomin að koma og fá kaffi, spjalla, lesa blöðin, hi>ast og einnig er
ur að tölvum og fleira.

Dansnámskeið:
Dansnámskeið verður haldið í Miðgarði og hefst
þann 7. október kl 16:00. Harpa Pálsdó>ir sér um
danskennsluna.
Skráning á námskeiðið er í síma 426-8014.
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Svipmyndir úr starfi eldri borgara 2013

Frá verkefninu Ungur nemur, gamall temur.

Biskup Íslands kom í heimsókn í sumar.

Spilað og sungið í hinum sívinsælu bingóum.

Farið var í heimsókn á kaffihúsið Bryggjuna.

Farið var í heimsókn í byggðasafnið í Garði.

Leikfimi í Miðgarði.

Á tálgunarnámskeiði í Kjós.

Duushús í Reykjanesbæ voru heimsótt.

Það er ljúft að vera úti í sólinni. Það er oft glatt á hjalla.
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Kristín Björk Ómarsdóttir er fyrsta konan
til þess að komast í Slökkvilið Grindavíkur.
Hún lauk námi í Brunamálaskólanum í
sumar.
„Mig langaði alltaf í björgunarsveit þegar ég var
yngri. En þá voru stelpurnar ekki komnar
þangað inn, nema í kvennadeildina, og ég hafði
engan áhuga á því. Ég sá auglýsta stöðu í
slökkviliðinu og ákvað að prófa að sækja um.
Það hefur alltaf blundað í mér að fara í slökkvi-
liðið og skipti engu máli þótt ég yrði eina stel-
pan. Ég er svo mikill strákur í mér,“ segir Kristín
Björk og hlær.
Slökkvilið Grindavíkur er vel tækjum búið og
hefur á að skipa vaskri og öflugri sveit slökkvi-
liðsmanna. Kristín Björk segir að hún hafi
fengið frábærar móttökur hjá strákunum og
hópurinn sé alveg einstakur.
„Það sem hefur komið mér mest á óvart er að
eldur er ekki bara eldur heldur er hann marg
slungið fyrirbæri sem þarf að nálgast á mismun-
andi hátt. Æfingarnar eru skemmtilegar hjá

okkur en ég hef enn ekki farið í alvöru útkall.
Ég veit að það kemur eflaust að því og þá er
mikilvægt að vera vel andlega undirbúinn,“ segir
Kristín Björk.
Hún vonast til þess að sjá fleiri konur í

slökkviliðinu í framtíðinni. Vaktir eru yfir
sumartímann en bakvaktir yfir vetrartímann og
svo reglulegar æfingar „með þessum frábæru
strákum“ eins og Kristín Björk komst að orði.

Æfing hjá CRI
Þriðjudaginn 3. september sl. var fyrsta
æfing Slökkviliðs Grindavíkur eftir sumar-
vaktir. Farið var í verksmiðju CRI við
Orkubraut í Svartsengi. Verksmiðjan fram-
leiðir metanól sem er mjög eldfimur vökvi
og þarf mikla kunnáttu til að umgangast
vökvann.
„Það er mjög mikilvægt fyrir okkur að vera
vel þjálfaðir til að bregðast við ef eitthvað fer
úrskeiðis í framleiðslunni. Að þessu sinni
vorum við að meta vatnsþörf og einnig
hvernig við staðsetjum okkur ef við þurfum
að koma á staðinn vegna elds eða annarra
orsaka sem kalla á viðbrögð hjá okkur.” sagði
Ásmundur Jónsson slökkviliðsstjóri.

15

Fyrsta konan í
slökkviliðinu

Í sumar var verklegt próf fyrir nýja slökkviliðsmenn sem höfðu lokið fjarnámi hjá Brunamálaskólanum. Þar þurftu nemendur að
leysa ýmis konar verkefni hjá prófdómurum Brunamálaskólans en það voru Bernhard Jóhannesson og Þórður Bogason sem voru
prófdómarar. Meðal þess sem prófað var í vatnsöflun, slöngulögnum, kaldri reykköfun og lauk prófinu með heitri reykköfun.
Allir slökkviliðsmenn hjá Slökkviliði Grindavíkur eru með fullgild réttindi fyrir slökkviliðsmenn sem allir verða að vera með til að
geta sinnt slökkvi- og björgunarstörfum. Nýliðarnir glæsilegu eru á myndinni.

Luku 6arnámi slökkviliðsmanna
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rindavíkurbær á fimm vinabæi; Piteå
í Svíþjóð, Rovaniemi í Finnlandi, Il-

havo í Portugal, Jonzac í Frakklandi og
Penistone í Englandi. Undanfarið ár
hefur verið unnið að því að finna sam-
starfinu farveg og komu bæjarstjóri og
alþjóðafulltrúi Piteå í heimsókn til
Grindavíkur síðastliðið haust. Á þeim
fundi var UMFG boðið að senda lið á
knattspyrnumótið Piteå Summer Games
sem fram fer í júní ár hvert.
UMFG ákvað að senda 3. flokk kvenna á
mótið sem fram fór 26.-30. júní. Í tengslum við
þá ferð var skipulögð vinabæjarheimsókn full-
trúa Grindavíkurbæjar til Piteå og Rovaniemi í
Finnlandi, en tæplega 300 km eru milli bæj-
anna.

Rovaniemi heimili jólasveinsins

Bryndís Gunnlaugsdóttir forseti bæjarstjórnar
og Róbert Ragnarsson bæjarstjóri heimsóttu
Rovaniemi 24.-26. júní og áttu fundi með
bæjarstjóra og embættismönnum þar um
mögulegt samstarf sveitarfélaganna. Rovaniemi
er um 60.000 manna sveitarfélag við heim-
skautsbaug, sem hefur í gegnum tíðina byggt
afkomu sína á skógarhöggi. Í seinni tíð hefur
ferðaþjónusta vaxið mikið og er opinbert
heimili jólasveinsins í Rovaniemi, en þau hafa
náð afbragðsgóðum árangri í að byggja upp
vetrarferðaþjónustu. Mikil samstaða er meðal
ferðaþjónustuaðila um að nýta sér ,,vörumerki“
jólasveinsins í markaðsstarfi, sem hefur skilað

góðum árangri. Í nöfnum og vörumerkjum
ferðaþjónustufyrirtækja eru oftar en ekki
tilvísanir til jólasveinsins, hreindýra eða álfa. Í

Rovaniemi má t.d. finna Santas Hotel og
Christmas House Restaurant. Við getum
örugglega lært ýmislegt af þeim í ferða-
þjónustu, en hugmyndin um Reykjanes Geo-
park byggir einmitt á sambærilegri nálgun, þ.e.
að fyrirtæki nýti það vörumerki í markaðsstarfi.
Lava restaurant er sem kunnugt er einn glæsi-
legasti veitingastaður landsins. Hver veit nema
að í Grindavík rísi Geo-Guesthouse einhvern
daginn?
Ákveðið var að leita möguleika á samstarfi í
fræðslu- og félagsþjónustu milli sveitarfélanna,
auk menningarmála. Fyrirhugað er að í Grinda-
vík verði viðburður í október í tengslum við
Riverlights hátíðina í Rovaniemi.

Í Piteå líður manni eins og heima hjá sér

Þann 26. júní héldu Róbert og Bryndís til
Piteå og hittu Kristínu Maríu Birgisdóttur for-
mann bæjarráðs, Nökkva Má Jónsson
sviðsstjóra félagsþjónustu og fræðslusviðs,
Kristinn Reimarsson sviðsstjóra frístunda- og
menningarsviðs, Halldóru K. Magnúsdóttur
skólastjóra og Stefaníu Sigríði Jónsdóttur
forstöðumann Miðgarðs. Markmið þeirrar
heimsóknar var að fylgja eftir hugmyndum að
samstarfi sem vöknuðu í heimsókn fulltrúa
Piteå til Grindavíkur haustið 2012.
Þar tóku á móti hópnum Peter Roslund bæj-
arstjóri og Helena Stenberg varabæjarstjóri
Piteå, ásamt Gerd Sävenstedt alþjóðafulltrúa.
Óhætt er að segja að Grindvíkingar hafi fengið
höfðinglegar móttökur. Jafnt fulltrúar Grinda-

Vinabæjarheimsókn til Piteå í
Svíþjóð og Rovaniemi í Finnlandi
G

Róbert bæjarstjóri Grindavíkurbæjar og Peter Roslund bæjarstjóri Piteå sem var duglegur
að mæta á fótboltaleiki hjá Grindavíkurstúlkum en þær tóku þátt í Piteå Summer Games í
boði Piteå Kommun.

Fulltrúar Piteå og Grindavíkurbæjar.
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Í heimsókn bæjarfulltrúa og nokkurra starfsmanna Grindavíkurbæjar til vinabæjarins
Piteå fyrr í sumar var ákveðið að leita möguleika á samstarfi í fræðslu- og félags-
þjónustu milli sveitarfélaganna, auk menningarmála en Pitea er framarlega á
þessum sviðum í Svíþjóð.
Í heimsókninni fékk hópurinn kynningu á starfsemi sveitarfélagsins með áherslu á fræðslu-
mál, félagsþjónustu, menningarmál, umhverfismál og ferðaþjónustu.
Á fundum á milli aðila í þessari ferð var ákveðið að setja af stað þrjú verkefni núna í
upphafi haustannar sem eru eftirfarandi:

Fræðslumál
Samstarf milli nemenda sem byggi á að vinna verkefni um sjálfbæra þróun. Sjulnässkolan
(http://www.pitea.se/sv/Pitea-kommun/Forskola-och-skola/Vara-enheter/Infjarden/Skolor-i-
omradet/Sjulnasskolan/ ) er móðurskóli Piteå Kommun í sjálfbærri þróun og munu nemendur
í þeim skóla vinna verkefni með nemendum í Grunnskóla Grindavíkur. Samskipti munu fara
fram á ensku gegnum internetið.
Markmið: Að nemendur í Grunnskóla Grindavíkur læri um vinabæi Grindavíkur og geri sér
grein fyrir markmiðum vinabæjarsamskipta. Þjálfa nemendur í samskiptum við börn á
svipuðu reki. Þjálfun í notkun rafrænna samskiptamiðla á uppbyggilegan hátt. Þjálfun í ensku
og síðast en ekki síst þjálfun í hugtökum og vinnubrögðum sem byggja á sjálfbærri þróun.
Ábyrgðaraðilar eða tengiliðir við þetta verkefni eru Halldóra K. Magnúsdóttir skólastjóri og
Kristín María Birgisdóttir kennari.

Menningarmál/æskulýðsmál
Nemendur í Grindavík og Piteå munu fá úthlutað ákveðnu þema og falið það verkefni að
skrifa leikrit saman um þemað. Leikritið verður síðan sett upp á hvorum stað fyrir sig, tekið
upp og miðlað áfram. Gert er ráð fyrir að leikritið fari fram á móðurmáli hvors um sig.
Vinna verður sett af stað strax í september og markmið að leikritið verði sýnt vorið 2014.
Rætt var um fleiri samstarfsfleti en ákveðið að byrja á þessu.
Markmið: Skapandi skrif, leiklist, samskipti við nemendur á svipuðu reki. Þjálfun í notkun
rafrænna samskiptamiðla á uppbyggilegan hátt.
Ábyrgðaraðilar eða tengiliðir við þetta verkefni eru Halldóra K. Magnúsdóttir skólastjóri og
Kristinn J. Reimarsson sviðsstjóri frístunda- og menningarsviðs.

Menningarmál
Piteå Acusticum og tónlistarháskólinn í Piteå sendi tónlistarfólk á Menningarviku Grinda-
víkur 2014 til að halda tónleika í Bláa Lóninu með tónlistarfólki úr Grindavík. Tónleikunum
verður varpað beint gegnum netið til sýningar í Piteå Acusticum.
Tónlistarfólkið vinnur saman að efnisvali gegnum rafræna miðla.
Ábyrgð: Nökkvi Már Jónsson sviðsstjóri félagsþjónustu- og fræðslusviðs, Inga Þórðardóttir
skólastjóri tónlistarskólans og Kristinn J. Reimarsson sviðsstjóri frístunda- og menningar-
sviðs.

Samstarfsverkefni Grindavíkur og Piteå

víkurbæjar og 3. flokkur kvenna hjá UMFG, en
þær tóku þátt í Piteå Summer Games í boði
Piteå Kommun.
Slagorð Piteå er …,,hér líður þér eins og heima

hjá þér“. Það er slagorð sem stendur svo sann-
arlega undir sér. Piteå telur um 40.000 íbúa og
samanstendur af dreifbýli, nokkrum minni
bæjum og þorpum og um 20.000 manna aðal-
kjarna. Þar er hægt að finna flesta þjónustu í
sérstaklega fallegu og vinalegu umhverfi. Sam-
félagið byggir afkomu sína að mestu á skóg-
arhöggi og pappírsvinnslu, en í bænum eru
tvær stórar pappírsverksmiðjur. Ferðaþjónusta
hefur farið mjög vaxandi og er orðin önnur
meginstoð atvinnulífsins. Stærsti ferðamanna-
staðurinn er Piteå havsbad sem stendur nokkra
kílómetra utan við bæinn. Þangað koma
nokkur hundruð þúsund gestir árlega, sem
skila sér ekki nægilega mikið inn í miðbæinn.
Sambærileg staða og við þekkjum héðan úr
Grindavík. Í Piteå hefur verið lögð sérstök rækt
við að gera miðbæinn aðlaðandi til að laða að
fyrirtæki og ferðamenn. Það hefur skilað ágæt-
um árangri, en í bænum eru nú stórar verslun-
arkeðjur eins og HM og Lindex sem hjálpa til
við að fá ferðamennina inn í miðbæ.
Í heimsókninni fékk hópurinn kynningu á
starfsemi sveitarfélagsins með áherslu á
fræðslumál, félagsþjónustu, menningarmál,
umhverfismál og ferðaþjónustu. Pitea hefur
staðið sig afar vel í samanburði við önnur
sveitarfélög í Svíþjóð í fræðslumálum og var
árið 2011 í þriðja sæti yfir þau sveitarfélög sem
best standa að menntamálum samkvæmt sam-
ræmdri mælingu þar í landi. Í ljósi þess var
sérstök áhersla lögð á fræðslumál. Skólastjóri
og sviðsstjóri fræðslumála voru með í för og
fengu mjög gagnlegar ábendingar og upplýs-
ingar. Ákveðið var að setja af stað þrjú verkefni
í samstarfi sveitarfélaganna, sem nánar er gerð
grein fyrir í gula dálknum hér til hægri.

Stelpurnar stóðu sig vel á
Piteå Summer Games

Dagskrá heimsóknarinnar var skipulögð með
þeim hætti að fulltrúar Grindavíkurbæjar gátu
séð alla leiki 3. flokks UMFG á leikunum. Liðið
stóð sig vel og lenti í þriðja sæti í sínum riðli, en
tapaði fyrir heimamönnum í Piteå í lokaleik.
Stúlkurnar voru sér, UMFG og Grindavíkurbæ
til mikils sóma.
Á mótinu voru 820 lið frá 20 þjóðlöndum.
Leikmenn voru alls um 17 þúsund.
Framkvæmd mótsins var til fyrirmyndar og
voru fararstjórar, þjálfari og leikmenn mjög
ánægðir með mótið.
Peter Roslund bæjarstjóri og Helena Stenberg
varabæjarstjóri Piteå mættu á alla leiki liðsins
og studdu dyggilega. Ferðasögu liðsins má lesa
á næstu síðu.
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efð er fyrir því að 3. flokkar kvenna
og karla í knattspyrnu taki þátt í

mótum erlendis. Í ár var komið að
stelpunum að fara.
Margir staðir komu til greina í því sambandi.
Þegar hópnum stóð til boða að taka þátt í
Piteå Summergames sem fram fer í vinabæ
okkar Grindvíkinga í Svíþjóð, var ákveðið að
slá til og þiggja það boð. Þeir Piteå menn
buðu ekki einungis þátttöku heldur buðu þeir
okkur upp á fæði, gistingu og greiðslu móts-
gjalds og lestargjalds. Einungis stóð liðið því
frammi fyrir því að greiða fyrir flug til
Stokkhólms. Því var það ekki erfið ákvörðun
að þiggja þetta góða boð.
Lagt var af stað í ferðina til Stokkhólms
þann 25. júní og þeim degi var eytt í þeirri
skemmtilegu borg. Um kvöldið var haldið
með næturlest til Piteå. Lestarferðalagið tók
alls 12 klukkustundir.
Gist var í fínum skóla sem var sérstaklega vel
staðsettur hvað varðar mótshald og vega-
lengdir í það helsta. Þennan fyrsta dag
spiluðum við stelpurnar æfingaleik við lið frá
Stokkhólmi svona aðeins til þessa að taka úr
okkur mesta ferðastirðleikann.

Kepptu við heimastúlkur

Keppnin hófst svo fyrir alvöru á föstu-
deginum en þá spiluðum við tvo leiki við
sænsk lið. Við gerðum jafntefli í öðrum en
unnum hinn. Þennan sama dag var mótssetn-
ing sem mjög gaman var að taka þátt í, mikill
hátíðleiki og stemmning. Við urðum þess
varar að liði okkar var veitt athygli.
Á laugardeginum kepptum við einnig tvo
leiki sem töpuðust naumlega. Sá seinni var á
móti liði sem vann til gullverðlauna á mótinu.
Svo skemmtilega vildi til að síðasti leikur
mótsins sem fór fram á sunnudeginum var á
móti liði frá Piteå en þar sem þau höfðu verið
svo góðir gestgjafar leyfðum við þeim að
vinna.
Gaman er að segja frá því að á þessum sama
tíma voru einnig starfsmenn frá Grinda-
víkurbæ í vinabæjarheimsókn í Piteå. Okkur

fannst notalegt að fá þessa stuðningsmenn
sem mættu á alla leikina okkar og hvöttu
okkur áfram. Jafnframt mætti líka borgarstjóri
Piteå á alla leikina og fannst okkur þó nokkur
upphefð í því.
Við héldum aftur til Stokkhólms á sunnu-
dagskvöldið og gistum þar tvær nætur. Dög-
unum var eytt í tívolíferð og búðarráp.

Ómetanlegt

Að fá tækifæri til að fara í slíka ferð er
ómetanlegt en margt annað er gert en að spila
fótbolta. Þar spilar félagslegi þátturinn stórt
hlutverk. Meðal annars var farið á ströndina,
diskókeilu, bíó og ball. Við stelpurnar náðum
mjög vel saman utan vallar sem innan og

vorum til fyrirmyndar. Að baki svona ferð býr
mikill undirbúningur og drjúgur tími fer í
fjáraflanir sem við vorum svo heppnar að ná
að dekka að mestu leyti með vinnu í lifrinni
hjá Icewest. Okkur var einkar vel tekið í
dósasöfnun og fleiru og þökkum við öllum
sem greiddu götu okkar í því.
Að lokum er vert að minnast á þær frábæru
móttökur sem við fengum hjá vinabæ okkar
Piteå. Við getum svo sannarlega mælt með
þessu móti og vonumst við til þess að ein-
hverjir 3. flokkar frá Grindavík taki þátt í mót-
inu í framtíðinni. Vonandi er þessi þátttaka
okkar liður í að styrkja enn frekar góð vina-
bæjartengsl.
Fyrir hönd 3. flokks kvenna

Margrét Rut Reynisdóttir

Höfðinglegt boð á fótboltamót í Piteå

H
Svo skemmtilega vildi til að lið Grindavíkur og Piteå mættust í fótboltamótinu.

Myndin var tekin eftir leikinn þar sem allar stelpurnar stilltu sér upp.
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rindavíkurbær vill hvetja atvinnurek-
endur í sveitarfélaginu til að kynna

sér vel Atvinnu með stuðningi (AMS) og
er þeim er málið vilja skoða frekar, bent á
að snúa sér til starfsfólks félagsþjónustun-
nar í Grindavík.
Atvinna með stuðningi (AMS) er árangursrík
leið í atvinnumálum fyrir þá er þurfa aðstoð við
að fá vinnu á almennum vinnumarkaði. Í gegn-
um AMS fá þeir sem hafa skerta vinnugetu
vegna fötlunar aðstoð við að finna starf á al-
mennum vinnumarkaði og stuðning til að geta
sinnt starfi á nýjum vinnustað. Þeir sem hafa
skerta starfsgetu, þurfa aðstoð við atvinnuleit,
þjálfun í starfi eða stuðning við að halda vinnu
á almennum vinnumarkaði geta nýtt sér
þjónustu AMS.
Með AMS er stemmt stigu við félagslegri

einangrun og stuðlað að því að þeir sem geta
nýtt sér úrræðið öðlist félagslega færni auk
þeirrar verkfærni sem starfinn krefst. Þá er
augljóst að úrræðið efli fjárhagslegt sem og al-
mennt sjálfstæði viðkomandi.
Mikilvægt er að þátttaka atvinnulífsins í AMS
sé sem almennust en einskorðist ekki við af-
markaða starfsemi. Grindavíkurbær hefur um
langa hríð verið virkur þátttakandi í verkefninu
og mun vera það áfram. Önnur fyrirtæki í

Grindavík hafa jafnramt tekið þátt en þó sko-
rtir á að þátttaka þeirra teljist almenn. Hér er
gerð viðleitni til að hvetja fyrirtæki í sveitar-
félaginu til að kynna sér úrræðið og leggja mat
á hvort vilji og geta sé til staðar til að útvega
störf í þágu þeirra einstaklinga sem búa við
skerta vinnugetu.
Ýmsar leiðir eru farnar í nágrannalöndunum
til að auka þátttöku atvinnurekenda í atvinnu-
málum fatlaðs fólk. Víða kveður lagasetning á
um að 5% af mannaafla fyrirtækja skuli
tileinkaður störfum undir formerkjum AMS
sem þýðir að á vinnustöðum er telja 20 starfs-
menn sé a.m.k. einn á s.k. vinnustaðasamningi.
Þeir vinnustaðir sem ekki eru í stakk búnir til
að mæta þessum kröfum hafa hins vegar val
um það að greiða tiltekið gjald er rennur beint
í sjóð til efla atvinnuþátttöku þeirra er hafa
skerta vinnugetu. Sú leið er hins vegar ekki
farin hér á landi heldur þykir heppilegra að
reyna að höfða til samfélagsvitundar atvinnu-
rekenda þegar kemur að vinnumarkaðsúr-
ræðum þessum hópi til handa.

Greiðsluþátttaka Tryggingastofnunar

Vinnumálastofnun sinnir AMS á Suðurnesjum
og hefur m.a. það hlutverk auk vinnumiðlunar

að fylgjast með því hvernig einstaklingum
vegnar í vinnunni, koma til aðstoðar ef eitt-
hvað bjátar á og vera tengiliður gagnvart
öðrum samningsaðilum.
Tryggingastofnun ríkisins hefur heimild til að
semja við atvinnurekendur á almennum vinnu-
markaði um að ráða starfsfólk sem nýtur
örorkulífeyris, örorkustyrks og endurhæfingar-
lífeyris. Miðað er við að einstaklingur hafi
skerta starfsgetu og hafi ekki verulegar aðrar
tekjur en greiðslur frá Tryggingastofnun.
Um er að ræða þríhliða samning milli Trygg-
ingastofnunar ríkisins, atvinnurekanda á al-
mennum vinnumarkaði og einstaklingsins. Eru
samningar gerðir til minnst þriggja mánaða og
mest eins árs í senn og gilda þeir jafnt um fullt
starf og hlutastarf, en gerð er krafa um lágmark
20% starfshlutfall. Samningurinn felur í sér að
starfsmaðurinn fær greitt samkvæmt
kjarasamningi, en atvinnurekandinn fær endur-
greidd laun og launatengd gjöld sem nemur allt
að 75% fyrstu tvö árin og síðan lækkar fram-
lagið um 10% á ári þangað til það er komið
niður í 25%. Vinnumálastofnun annast milli-
göngu um gerð slíkra samninga varðandi AMS.
Grindvísk fyrirtæki eru hvött til þess að

skoða þennan möguleika.

Uppeldi sem virkar - Færni til framtíðar
Námskeið fyrir foreldra

G

Enginn getur allt - Allir geta ei7hvað
- Atvinna með stuðningi er árangursrík leið fyrir fyrirtæki og stofnanir.

Grindavíkurbær stendur fyrir uppeldisnámskeiði fyrir foreldra barna á leikskólaaldri. Námskeiðið
heitir: Uppeldi sem virkar – færni til framtíðar.

Efni námskeiðsins byggir á bókinni Uppeldisbókin – að byggja upp færni til framtíðar. Bókin er
skrifuð sérstaklega með foreldra í huga og er aðgengileg, hagnýt og byggir á traustum fræðilegum
grunni.

Innihald námskeiðsins er miðað við þarfir venjulegra foreldra og barna í íslensku nútímasamfélagi.
Sérstök áhersla er á gildi þess að byrja sem allra fyrst á ævi barnsins að vinna skipulega að góðum
og árangursríkum uppeldishá>um. Þannig er lagður grunnur að því að barnið þroski með sér
mikilvæga eiginleika og færni sem nýtist því til frambúðar. Jafnframt er dregið úr líkum á ýmsum
erfiðleikum í framtíðinni. Allir foreldrar barna á aldrinum 0-7 ára eru hva>ir til að sækja
námskeiðið.

Námskeiðið hefst miðvikudaginn 16. október klukkan 17:00 – 19:00.
Hvert námskeið er samtals 8 klukkustundir og nær yfir 4 vikur. Tímar eru einu sinni í viku, tvær
klukkustundir í senn. Þá>takendur þurfa að skrá sig og er ætlast til að mæ> sé í öll =ögur skiptin.

Nánari upplýsingar í síma 4201116 eða á netfangið ragnhildur@grindavik.is
Þá>tökugjald er kr. 2000 fyrir einstaklinga og 3000 fyrir par. Innifalin eru námskeiðsgögn og
Uppeldisbókin.
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Framkvæmdir við almennings- og
skólabókasafn og tónlistarskóla við
grunnskólann við Ásabraut hófst í sumar.
Aðalinngangur skólans verður lokaður
fram að áramótum vegna framkvæmd-
anna en þrátt fyrir byggingakrana og að
framkvæmdirnar séu í fullum gangi hefur
það ekki truflað skólastarf.
Bæjarstjórn Grindavíkur ákvað að sameina al-
mennings- og skólabókasafn í nýju húsnæði við
grunnskólann sem jafnframt mun hýsa starf-
semi tónlistarskólans.
Markmið sameiningarinnar er að hagræða í
rekstri og bæta þjónustu bókasafns fyrir skóla
og almenning. Jafnframt er markmið þessara
breytinga að auka samstarf á milli grunn- og
tónlistarskóla enn frekar. Efla samfellu í námi
nemenda í grunn- og tónlistarskóla og stuðla
að aukinni grósku í menningarlífi Grind-
víkinga. Þegar þessu verkefni er lokið verður
til rými í skólanum sem mun nýtast undir starf-
semi félagsmiðstöðvarinnar Þrumunnar. Þegar
öll þessi starfsemi; grunnskóli, tónlistarskóli,
bókasafn og félagsmiðstöð, er komin undir
sama þak skapast miklir möguleikar í eflingu á
menningartengdri starfsemi fyrir allar kynslóðir
samfélagsins og húsnæðið mun verða miðstöð
lærdóms, tómstunda og menningar öllum til
heilla.
Hönnun:
Í kjallara verða tæknirými og geymslur fyrir
grunnskólann, bókasafnið og tónlistarskólann.
Á 1. hæð verður bókasafn. Gert er ráð fyrir að

á bókasafninu verði góð vinnuaðstaða fyrir
gesti, skrifstofa, gott lestrarherbergi og starfs-
mannaaðstaða. Á safninu verður verkum
Guðbergs Bergssonar gerð góð skil og hægt
verður að nálgast öll hans verk á aðgengilegan
hátt. Á 2. hæð verður tónlistarskóli. Gert er ráð
fyrir að í tónlistarskólanum verði 2 skrifstof-
ur,vinnuaðstaða fyrir kennara, 4 kennslustofur,
hljóðver, ásamt sal sem hægt er að skipta í tvær
einingar.
Stærðir:
Kjallari: Nettóflötur 167,8 m²
1. hæð: Nettóflötur 424,5 m²
2. hæð: Nettóflötur 375,2 m²

Framkvæmdir við nýjan tónlistarskóla og
bókasafn við Grunnskóla Grindavíkur við
Ásabraut hafa gengið vel. Fyrsta skóflustunga
var tekin 5. júní. Um viku töf varð vegna
jarðvegsvinnu en erfiðlega gekk að brjóta
klöppina fyrir kjallarann. Uppsteypu verður
lokið fyrir áramót og nýtt anddyri tekið í
notkun þá. Verktaki mun svo skila húsnæðinu
fullkláruðu 1. ágúst 2014 og mun starfsemi
bókasafnsins og tónlistarskólans hefjast í upp-
hafi skólaársins 2014/2015. Heildarkostnaður
framkvæmda er áætlaður um 350 milljónir
króna.
Verktaki er Grindin ehf. í Grindavík.

Framkvæmdir hafnar við ný1
bókasafn og tónlistarskóla

Smiðir frá Grindinni ehf., þeir Björgvin Björgvinsson og Ragnar Ragnarsson að störfum
við grunnskólann við Ásabraut þar sem bókasafn og tónlistarskóli rísa. Áætlað er að
starfsemi þessara stofnana í nýju húsnæði hefjist næsta haust.

Um næstu mánaðarmót hefjast fram-
kvæmdir við fyrsta áfanga í framtíðarupp-
byggingu á íþróttasvæði Grindavíkur. Í
þessum áfanga verður að finna aðstöðu
sem tengir saman nokkrar núverandi
byggingar.
Með endurskipulagningu og nýbyggingum á
íþróttasvæði Grindavíkur er áætlað að bæta
verulega aðstöðu til íþróttaiðkunar, keppn-
ishalds og félagsstarfs í Grindavík. Í hönnun
aðstöðunnar er tekið tillit til mismunandi þarfa
ólíkra íþróttagreina, skólastarfs, starfsmanna og
gesta án þess að það komi niður á fjölnota
möguleikum byggingarinnar.
Frá upphaflegum tillögum hefur fram-

kvæmdaröðinni við einstaka áfanga verið
breytt og verður hafist handa við að byggja
áfanga 2 þar sem verður að finna aðstöðu sem
tengir saman nokkrar núverandi byggingar:
íþróttahús, sundlaugarhúsnæði, sundlaug og
knattspyrnuvöll. Nýbyggingin mun verða
„Íþróttamiðstöð Grindavíkur“ um 1.730m² að
stærð, á einni hæð.
Í meginhlutum er hægt að skipta byggingunni
upp í tvo húshluta:
• A - Forsalur með afgreiðslu og starfsmanna-
kjarna, búningsklefar sem þjóna íþróttasal,
knattspyrnuvelli og sundlaug ásamt tengigangi

að núverandi sundlaugarbyggingu.
• B - Samkomusalur með móttökueldhúsi og
skrifstofur sem tengjast íþróttafélögunum og
fleira.
Íþróttamiðstöð Grindavíkur er hugsuð sem
öflug viðbót við íþróttamannvirkin á svæðinu.
Byggingin er í raun miðstöð eða hjarta sem
tengir saman íþróttahús, sundlaug og íþrótta-
svæði utanhúss. Byggingin mun örva sam-
nýtingu og tengsl húsanna sem fyrir eru um

leið og hún er mikilvæg viðbót í æskulýðs- og
unglingastarfi bæjarins og aflgjafi fyrir almenna
íþróttaiðkun. Íþróttamiðstöðin verður nýtt
hjarta íþróttaiðkunar í Grindavík. Byggingin er
áfangi í uppbyggingu svæðisins og þarf að geta
tengst frekari uppbyggingu sem líkleg er á
svæðinu í náinni framtíð. Tilboð í verkið voru
tekin fyrir í bæjarstjórn 24. sept. sl. Lesa má
nánar um niðurstöður útboðs á heimasíðu bæj-
arins, www.grindavik.is

Framtíðaruppbygging íþró1a-
mannvirkja að he0ast

Framtíðar félagsaðstaða íþróttahreyfingarinnar og Kvenfélags Grindavíkur.
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íkt og þrjú síðustu ár var Vinnu-
skólinn starfræktur fyrir ungmenni

sem voru að ljúka 8., 9. og 10. bekk
grunnskólans auk fyrsta bekkjar
framhaldsskólans. Kristján Bjarnason
umsjónarmaður grænna og opinna svæða
var verkstjóri Vinnuskólans í sumar og er
óhætt að segja að starfið hafi verið
ótrúlega fjölbreytt og gengið vel. Mikið
var unnið að gróðursetningu utan bæj-
arins en votviðrasamt var í sumar, sem
varla hefur ekki farið fram hjá neinum, og
setti það nokkuð strik í reikninginn, aðal-
lega í sambandi við málningarvinnu utan
dyra.
Fjöldi nemenda í þessum fjórum árgöngum er
176. Alls voru 105 nemendur skráðir til vinnu
sem gerir 59,7% hlutfall sem er heldur minna
en árið 2012 en þá var hlutfallið 62,6%. Ne-
mendum í árgangi 1998 og 1999 var boðin
meiri vinna í lok sumars. Af 25 nemendum
voru aðeins þrír sem þáðu meiri vinnu. Ein
ástæða fyrir því að ekki voru fleiri sem nýttu
sér það tilboð var Codland-vinnuskólinn. Í
upphafi voru ráðnir 12 flokksstjórar og í gegn-
um sumarátaksverkefni Vinnumálastofnunar
komu fjórir til viðbótar.
Að sögn Kristjáns gekk starfsemi Vinnu-
skólans vel. Mikið ávannst hvað varðar
gróðursetningar, viðhald og snyrtingu bæjarins
og einnig framkvæmdir utan hans.

Margvísleg verkefni

„Almennt séð geta bæjarbúar verið stoltir af
sínum Vinnuskóla og áberandi var núna hversu
hópur flokksstjóranna var samstilltur og hversu
góður mórall var á meðal þeirra. Þetta skilaði
sér áfram í sumar enda eru flokksstjórarnir
fyrirmyndir unglinganna“ segir Kristján.
Verkefni voru með hefðbundnu sniði eins og
sláttur, hirðing, hreinsun, gróðursetning og
margt fleira.
En Vinnuskólinn sinnir einnig ýmsum fleiri
verkefnum sem eru fyrir utan byggðina sjálfa.
Mikið var t.d. unnið í Selskógi í sumar við
gróðursetningu, ruslahirðingu, flutning á trjá-
bolum sem fóru í kurlun, lagfæringar á stíg ofl.,
og var þetta unnið í samstarfi við Skógrækt-
arfélag Grindavíkur.
Þá voru gróðursett tré í Hópsheiði sem er
nýframkvæmd, líka í samstarfi við Skógrækt-
arfélagið. Ætlunin er að rækta skjólbelti
norðaustan við byggðina sem með tíð og tíma
mun bæði skýla íbúum fyrir vindum og ónæði
af Suðurstrandaveginum, sem verður færður úr
bænum upp í heiðina á næstu árum.
Austan undir Lágafelli var framhald á upp-
græðslustarfi í aflagðri námu í samstarfi við
landgræðslusamtökin Gróður fyrir fólk í land-
námi Ingólfs. Allt hey úr görðum og opnum
svæðum fór þangað og var því dreift á illa farin
svæði þar sem ný gróðurþekja tekur að myn-
dast. Landgræðslustarfið í Lágafelli og skóg-

ræktin í Hópsheiði er að sögn Kristjáns í takti
við það sem gert er um allt land; sem sagt þátt-
ur í góðri nýtingu lífræns úrgangs, bindingu
koltvísýrings og uppbyggingu jarðvegs.
Boðið var upp á garðslátt fyrir eldri borgara í
sumar og voru slegnar 40 lóðir á móti 81 árið
á undan. Slættir voru 60.
Á tjaldsvæðinu voru gróðursettar harðgerar
víðiplöntur með það í huga að ná upp háum
skjólbeltum og sömuleiðis við leikskólann
Krók.
Sólarvé voru tekin í gegn, reyndar að mestu
áður en Vinnuskólinn hófst, en einnig var þar
tyrfing og stöðugt ýmislegt viðhald allt
sumarið.
Á meðal annarra verkefna sumarsins má
nefna:
- Ruslahirðing úr ruslakössum og tunnum
innan bæjar og utan, tvisvar í viku og oftar
sumstaðar. Víkurbraut og miðbær yfirleitt yfir-
farin daglega og götur bæjarins á
mánudagsmorgnum.
- Götur, stéttar,leikvellir: Ruslahirðing, goggun,
sópun og jafnað undir leiktækjum.
- Sláttur garða, opinna svæða og stofnanalóða.
-Trjáklippingar og áburðargjöf, hreinsun trjá-
beða og kantskurður, þökulögn.
- Gróðursetning sumarblóma og umhirða.
- Málningarvinna var lítil vegna ótíðar. Þó tókst
að mála töluvert þá fáu daga sem þornaði á

strái, svo sem palla, girðingar og leiktæki í
Laut, Króki, Grunnskóla,Hópsskóla, tjaldsvæði
og Þjónustumiðstöð.
- Margskonar flutningar og tilfallandi tiltekt,
þrif og aðstoð í Þjónustumiðstöð, Hópsskóla,
Kvikunni, Gunnuhver og víðar.
- Hreinsun á niðurföllum og skráning á stíflum
í götum bæjarins.
- Aðstoð í Víðihlíð.
- Tilfallandi aðstoð á leikjanámskeiðum.
- Aðstoð við hjólreiðakeppni.
- Undirbúningur fyrir Sjóarann síkáta og 17.
júní.
- Hreinsun á jarðvegstipp.
Að sögn Kristjáns er listinn ekki tæmandi og
vissulega megi gera meira innanbæjar. Þar bíða
ýmis verkefni sem þarf að skoða betur og for-
gangsraða með tilliti til fjárveitinga og starfs-
mannafjölda og hvað hann getur tekist á við.
„Niðurstaðan er sú að Vinnuskólinn vann hin
þörfustu verk, innan bæjar sem utan.
Verkefnið fyrir næsta sumar er svo eðlilega að
reyna hvað hægt er að auka skilvirknina, sem
dæmi að þekja og loka sumum beðum sem eru
mjög vinnukrefjandi, eða gróðursetja þar aðrar
plöntur. Síðan er verið að ræða mögulegar og
spennandi nýframkvæmdir þessa dagana í
tengslum við gerð fjárhagsáætlunar fyrir árið
2014", segir Kristján.
Í lok sumars var haldinn fundur með
flokksstjórum þar sem farið var yfir sumarið
og hvað betur mætti fara.

Bæjarbúar geta verið
stoltir af Vinnuskólanum
L

Verkstjórarnir í Vinnuskólanum höfðu
höfðu í nógu að snúast í sumar.

Kristján Bjarnason umsjónarmaður
grænna og opinna svæða.
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rmann Halldórsson hefur verið
ráðinn í starf sviðsstjóra skipulags-

og umhverfissviðs úr hópi 21 umsækj-
anda. Ármann er 32 ára byggingatækni-
fræðingur og býr yfir góðri reynslu af
verkefnum á sviði skipulags- og umhverf-
ismála frá störfum sínum sem skipulags-
og byggingafulltrúi í Vesturbyggð og á
Tálknafirði. Hann tekur til starfa 1. októ-
ber næstkomandi og tekur við af Ingvari
Þór Gunnlaugssyni.
„Ég er fæddur og uppalinn í nágrannasveitar-
félaginu Hafnarfirði. Sem barn og unglingur
þótti ég uppátækjasamur ólátabelgur og jafnvel
má finna menn sem segja það um mig enn
þann dag í dag. Að loknum grunnskóla lá leiðin
í Iðnskólann og þaðan fór ég með meistara-
próf í húsamálun. Í stað þess að sinna
húsamáluninni ákvað ég að venda mínu kvæði
í kross og fór á sjó og var á línubátum í þrjú ár.
Lengst af var ég á Hrugni sem einmitt var í
eigu Vísis og gerður út frá Grindavík. Árið
2006 hóf ég svo nám í Háskólanum í Reykjavík
og útskrifaðist þaðan sem byggingatækni-
fræðingur í lok árs 2011. Samhliða námi starf-
aði ég svo bæði á sambýli og svo síðar hjá
Siglingastofnun. Eftir útskrift réði ég mig svo í
starf hjá Vesturbyggð og sinnti þar starfi skipu-
lags- og byggingafulltrúa fyrir sveitarfélagið og
Tálknafjarðarhrepp, með aðsetur á Patreks-
firði,“ segir Ármann.

Spennandi og fjölbreytileg verkefni

Þótt bakgrunnur Ármann sé úr Hafnarfirði
segist hann ekki vera Gaflari. Foreldrar hans
eru frá Snæfellsnesi; Halldór Magnússon frá
Búðum og Ragnheiður Pálsdóttir frá Álfta-
vatni.
„Ég er hamingjusamlega trúlofaður fallegustu,
skemmtilegustu og duglegustu konu heims,
Hlín Sigurþórsdóttur. Hún er útskrifaður
þroskaþjálfi og leggur stund á mastersnám í
sérkennslu við Háskóla Íslands. Saman eigum
við tvö börn, Frosta Reyr sem er fimm ára og
Veru sem er á fyrsta ári.“
En hvers vegna sótti Ármann um starfið hjá
Grindavík?
„Segja má að starfið sé rökrétt framhald á
mínu lífi og fjölskyldunnar. Á þeim tíma sem
við vorum að hugsa okkur til hreyfings fyrir
vestan sáum við starfið auglýst og vorum frá

upphafi sannfærð um að þetta væri rétta
starfið. Númer eitt, tvö og þrjú er þetta mjög
áhugavert starf og á því sviði sem ég hef
sérhæft mig í. Þá er spennandi að fá að taka
þátt í fjölbreytilegum verkefnum og þeirri upp-
byggingu sem fyrirhuguð er í Grindavík,“ segir
Ármann.
Eins og áður segir kynntist hann Grindavík í
gegnum sjómennskuna og segir Ármann að
þau góðu kynni hafi ýtt undir að hann sótti um
starfið hjá Grindavíkurbæ.
„Við bætist öflugt íþrótta- og tómstundastarf,
hagstætt íbúðarverð og sú samheldni sem
einkennir fámennari sveitarfélög. Auk þess má
nefna hluti sem eru svo gott sem sérsniðnir
fyrir mig. Þar má helst nefna nálægðina við
bestu brimbrettaöldur landsins og í raun er
auðvelt að stunda alla útivist í Grindavík,“
sagði Ármann að endingu.

Af sjónum og í
byggingatæknifræðina

Á

Nýir starfsmenn
Jóhann Árni Ólafsson íþróttafræðingur
hefur verið ráðinn frístundaleiðbeinandi hjá
Grindavíkurbæ en starfið byggir á samstarfi
skólans og frístunda- og menningarsviðs.
Fram að þessu hafa ýmsir aðilar sinnt
verkefnum í félagsmiðstöðinni og í félagslífi
nemenda en nú er búið að sameina þetta í
eitt starf. Megin viðfangsefni frístunda-
leiðbeinanda er að leiðbeina og hafa umsjón
með börnum og unglingum á aldrinum
10 - 16 ára sem sækja félagsmiðstöðina, að
skipuleggja og undirbúa viðburði í
félagsmiðstöðinni, að sinna fyrirbyggjandi
forvörnum og sér alfarið um félagslíf nem-
enda í Grunnskóla Grindavíkur, stýrir stör-
fum nemendaráðs undir stjórn skólastjóra.
Ásdís Kjartansdóttir og Linda Björk

Lýðsdóttir hafa verið ráðnir þroskaþjálfar í
grunnskólanum sem er frábær viðbót við
starfslið skólans. Erna Rós Bragadóttir
hefur verið ráðin sérkennari en hún tekur
við af Ólöfu Bolladóttur. Nýir kennarar eru
Anna Lilja Jóhannsdóttir og Vitor Hugo
Rodrigues Eugenio og þá er Þuríður Gísla-
dóttir komin aftur til kennarastarfa eftir
fæðingarorlof.
Á leikskólanum Laut hefur Ágústa Jóns-
dóttir jafnframt verið ráðin sem
þroskaþjálfi.

Hópið opið fyrir
göngugarpa í bítið
Athygli er vakin á því að Hópið, fjölnota
íþróttahús, er nú opið fyrir göngufólk frá kl.
6 á morgnana virka daga, og fram eftir
morgni. Í Hópinu er hægt að fá sér góðan
göngutúr í skjóli fyrir veðrum og vindum og
eru allir velkomnir. Eldri borgarar hafa verið
duglegir að nýta sér Hópið yfir vetrar-
tímann.

Kristinn ráðinn til
Fjallabyggðar
Kristinn Jakob Reimarsson sviðsstjóri frí-
stunda- og menningarsviðs hefur sagt upp
störfum hjá Grindavíkurbæ. Hann hefur
verið ráðinn ráðinn í starf menningar- og
markaðsfulltrúa Fjallabyggðar.
Bæjarráð þakkar Kristni fyrir vel unnin störf
fyrir samfélagið Grindavík og óskar honum
velfarnaðar á nýjum vettvangi. Bæjarráð
hefur samþykkt að starfið verði auglýst.

- Ármann Halldórsson er nýr sviðsstjóri
skipulags- og umhverfissviðs.

Daglegar fréttir á www.grindavik.is
Járngerður kemur út fjórum sinnum á ári og flytur helstu fréttir af málefnum Grindavíkurbæjar.

Daglega fréttir af starfsemi bæjarins eru á www.grindavik.is
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Skólamatur þjónustar Grindavík
- Hollt, go. og heimilislegt
jölskyldufyririrtækið Skólamatur ehf.
eldar hádegismat í grunnskólum og

kaupir Grindavíkurbær þjónustu fyrirtæk-
isins. Samstarfið hefur verið farsælt í 13
ár. Að sögn Fannýjar S. Axelsdóttur
mannauðs- og samskiptastjóra Skólamats
hefur skólamaturinn alltaf gengið vel í
Grindavík.
„En margt hefur auðvitað breyst frá því að
við byrjuðum að þjónusta skólann fyrir 13
árum. Þá var maturinn sendur heitur úr Kefla-
vík en núna er maturinn eldaður í mötuneyti
skólans. En grautar, súpur og sósur koma heitt
á staðinn. Allt salat í salatbar er skorið niður á
staðnum til að tryggja ferskleika,“ segir Fanný.
Þátttaka nemenda í mataráskrift var lengi lægri
í Grindavík en í öðrum skólum sem Skóla-
matur þjónustaði. En fleiri voru að nýta sér að
kaupa stakar máltíðir í lausasölu. Þetta hefur
breyst og nú eru flestir að nýta sér
mataráskriftina. Þátttakan í mataráskrift er nú
hærri í Grindavík en víðast annarstaðar. Skóla-
matur sér fyrir sér að auka úrval af hollustu-
vörum sem verða til sölu í mötuneytinu í
grunnskólanum. Eins og t.d. heimasmurðar
samlokur og langlokur, boozt o.fl.

Mikil ábyrgð

„Með því að elda hádegismat fyrir grunnskóla
tökum við á okkur mikla ábyrgð. Ábyrgðin
liggur m.a. í því að að bjóða upp á hollan
hádegismat sem nemendur vilja borða og for-
eldrar og sveitarfélög vilja greiða fyrir. Matar-
áskrift í skólamötuneyti er alltaf valkostur sem
fólki stendur til boða. Þá geta nemendur tekið
með sér nesti að heiman.
Í okkar fyrirtæki er starfað eftir nákvæmum
þjónustusamningum sem gerðir eru við sveitar-
félög og byggja á opnum útboðum. Þar er
tekið á verðum, uppbyggingu matseðla, hrein-

læti og hollustu matarins. Sveitarfélög, starfs-
fólk skóla, foreldrar og nemendur fylgjast náið
með því að maturinn í skólanum þeirra stand-
ist væntingar og uppfylli þjónustusaminga. En
okkar markmið eru ekki aðeins að uppfylla
samninga heldur einnig að bæta skólamatinn.
Það gerum við best í samstarfi allra sem að
skólamatnum koma og þannig teljum við að
okkur hafi tekist að gera matinn hollari, betri
og heimilislegri en hann var fyrst þegar að við
hófum að elda í grunnskólum. T.d. hafa
matvælaframleiðendur getað framleitt hráefni
eftir sérstökum óskum okkar, sem byggja á
tillögum næringarfræðinga, foreldra og nem-
enda,“ segir Fanný.
Skoðanir neytenda og smekkur á mat eru sem
betur fer ekki alltaf eins, en mötuneyti er byggt
upp þannig að það henti sem flestum. Skóla-
matur hefur sett sér einkunnarorðin: Hollt, gott
og heimilislegt.

Sérfæði

Þeir sem hafa ofnæmi, óþol eða önnur
einkenni og þola ekki þann mat sem í boði er
gefst kostur á að panta sérfæði gegn framvísun
læknisvottorðs.
„Ástæða þess að við krefjumst læknisvottorðs
er sú að aðeins þannig getum við tryggt að
matbúið sé eftir læknisfræðilegum þörfum.
Einnig er ástæðan sú að við þurfum sönnun
fyrir því að um læknisfræðilegar orsakir sé að
ræða en ekki matarsmekk eða persónulegt mat
á einstökum matartegundum,“ segir á
heimasíðu Skólamats.
Þar segir jafnframt: „Við sem störfum hjá
Skólamat erum afar stolt af okkar fyrirtæki og
þeim árangri sem við höfum náð á undan-
förum áratug. En þróunarstarfið hættir aldrei,
í samstarfi okkar við bæði heimili og skóla.“

F

Líf og =ör í Þórkötlustaðaré>um

Matartíminn í Hópsskóla á að vera gæðastund hjá nemend-
um. Mikilvægt er að þessi tími dagsins sé notalegur, börnin
nærist vel og viðhafi góða siði. Í vetur er sérstök áhersla lögð
á að kennarar fylgi nemendum sínum í hádegismat, sitji hjá
þeim og aðstoði. Með því leggja kennarar si1 lóð á vogar-

skálarnar í að tryggja go1 næði og að börnin borði vel.



Umhverfisverðlaun Grindavíkurbæjar 2013 voru afhent 5. septem-
ber sl. í fundarsal bæjarstjórnar. Líkt og undanfarin ár var óskað
eftir tilnefningum frá bæjarbúum og bárust fjölmargar ábending-
ar. Farið var í vettvangsferðir um ýmsa garða í síðasta mánuði og
í framhaldi af því voru fegurstu garðarnir valdir.
Við athöfnina tilkynnti Þorsteinn Gunnarsson upplýsinga- og þróun-
arfulltrúi um verðlaunin en Marta Sigurðardóttir formaður skipulags-
og umhverfisnefndar sá um að afhenda þau. Verðlaunahafar sögðu svo
frá sinni uppbyggingu og var afar fróðlegt að heyra hvað þau höfðu að
segja.
Verðlaun fyrir fallegan og gróinn garð: Staðarhraun 21, Hjörtfríður Jónsdótt-
ir og Magnús Andri Hjaltason. Fram kom hjá þeim að þau hafa byggt
upp garðinn undanfarna tvo áratugi. Reynsla þeirra sýnir að hægt er að
rækta nánast hvaða trjátegund sem er með góðum árangri.

Verðlaun fyrir fallegan og gróinn garð: Staðarhraun 45, Viktoría Róbertsdótt-
ir og Hreinn Halldórsson. Hafa ræktað upp garðinn í mörg ár. Létu fjar-
lægja heggstaðavíði í fyrra sem var orðinn ónýtur og skyggði á garðinn.
Verðlaun fyrir vel heppnaða viðgerð á gömlu húsi: Stafholt, Páll Jóhann Páls-
son og Guðmunda Kristjánsdóttir. Fram kom hjá Guðmundu að gagn-
gerar endurbætur hófst árið 2000. Til stóð að leyfa slökkviliðinu að nýta
húsið fyrir æfingu á sínum tíma en þá hafi „fyrri íbúar” hússins látið í sér
heyra! Eftir að Guðmunda tilkynnti þeim að ekkert yrði af því hefur
andinn í húsinu verið mjög góður!
Verðlaun fyrir snyrtilegasta fyrirtækið: HS Orka, Svartsengi. Fram kom hjá
forstjóra HS Orku, Júlíusi Jónassyni, að farið hefði verið út í miklar
framkvæmdir á sínum tíma til að fegra umhverfið.
Grindavíkurbær þakkar margar góðar ábendingar frá bæjarbúum.
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