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Kjör íþróttamanns og  
íþróttakonu ársins 2017
Kjör á íþróttafólki ársins í Grindavík fer venju 
samkvæmt fram á gamlársdag. Athöfnin fer 
fram í Gjánni, félagsaðstöðu UMFG og 
Kvenfélags Grindavíkur og hefst kl. 13:00. 
Um veglega athöfn er að ræða þar sem veitt 
eru verðlaun og viðurkenningar í ýmsum 
aldursflokkum og íþróttagreinum. Athöfnin 
er öllum opin og eru allir bæjarbúar 
hjartanlega velkomnir.

Þá verður stuðningsmaður eða stuðnings
menn ársins einnig verðlaunaðir en hægt er 
að senda tilnefningar til þeirra verðlauna á 
kosning@umfg.is til 22. desember.
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– fréttir af bæjarmálefnum
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Ritstjóri: Siggeir F. Ævarsson

Ljósmyndir: Gunnar Hörður Garðarsson, Jón Steinar Sæmundsson, Otti Rafn Sigmarsson,
Rannveig Jónína Guðmundsdóttir, Siggeir F. Ævarsson og Sreten Karimanovic.

Forsíðumynd: Jón Steinar Sæmundsson

Umbrot & Prentun:
Litróf  Umhverfisvottuð prentsmiðja

Alexander Veigar Þórarinsson og Petrúnella 
Skúladóttir, íþróttamaður og íþróttakona 
ársins 2016

Gamla myndin

Gamla myndin er eins og oft áður úr safni Minja- og sögufélags Grindavíkur. Myndina tók Árni Magnússon í Tungu. Samkvæmt okkar bestu 
heimildum og færustu sérfræðingum félagsins er hún tekin eftir mikið flóð sem varð í mars 1972. Flóð sem þessi eru fátíð í Grindavík í dag eftir 
tilkomu öflugra sjóvarnargarða við innsiglinguna.
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Grindavíkurvegur
 Á árinu sem er að líða hefur farið fram mikil 
umræða um ástandið á Grindavíkurvegi. 
Vegurinn er á meðal fjölförnustu vega 
landsins og hefur umferðin aukist gríðarlega 
á liðnum árum. Margir fara daglega um 
veginn vegna atvinnu sinnar sem og fjöldi 
ungmenna vegna framhalds eða 
háskólanáms utan Grindavíkur. Grindavík er 
einn öflugasti útgerðarbær landsins og nema 
uppskipaðar sjávarafurðir í Grindavíkurhöfn 
tugum þúsunda tonna árlega. Því fara miklir 
flutningar tengdir sjávarútvegi um 
Grindavíkurveg. Þá er miklu magni af 
fiskisalti landað í Grindavík og dreift í 
saltfiskverkanir á öllu Suðvesturhorninu og 
milljónum lítra af eldsneyti er ekið um 
Grindavíkurveg árlega. Ferðamönnum sem 
leggja leið sína um Grindavíkurveg hefur 
fjölgað gríðarlega á undanförnum árum, m.a. 
með tilkomu nýs Suðurstrandarvegar. Bláa 
Lónið, einn fjölsóttasti ferðamannastaður 
landsins, er staðsettur við Grindavíkurveg og 
í ár stefnir í að nærri þrettán hundruð þúsund 
ferðamenn heimsæki staðinn og fer 
gestafjöldinn þar sífellt vaxandi. 

Íbúar Grindavíkur er vanir að aka eftir 
veginum en meðal vegfarenda eru hins vegar 
margir reynslulitlir ökumenn sem þekkja 
ekki aðstæður og íslenskt vegakerfi. Umferð 
um Grindavíkurveg er sérstök að því leyti að 
þar blandast saman ólíkir hópar ökumanna 
með mismikla reynslu af aðstæðum og 
farartækin eru mjög ólík og misstór. Þetta 
skapar mikla hættu vegna misræmis á 
umferðarhraða og umferðarmenningu 
þessara ólíku hópa. Á það hefur verið bent að 
Grindavíkurvegur kunni að vera frábrugðinn 
ýmsum öðrum vegum og hann er oft 

ófyrirsjáanlegur. Vegurinn liggur um hraun 
og við hann er orkuver og stöðuvatn. Hálka 
getur myndast óvænt og hefur Vegagerðin 
bent á að lega vegarins, landslag og staðbundið 
veðurlag geri það að verkum að erfitt geti 
reynst að sjá fyrir hálkumyndun. Fyrir liggja 
gögn sem sýna að Grindavíkurvegur er einn 
áhættumesti og jafnframt slysamesti vegur 
landsins. Á síðastliðnum áratug hafa orðið 
fjölmörg slys og óhöpp á þessum vegi, þar af 
þrjú banaslys og fjölmörg alvarleg slys. 

Síðastliðið sumar gerði Vegagerðin 
umferðaröryggisúttekt á Grindavíkurvegi. Í 
skýrslu sem gefin var út í kjölfarið kemur 
fram að hálku og ísingarslys hafi verið algeng 
undanfarin ár og að algengasta ástæða slysa 
hafi verið útafakstur. Í kjölfarið réðst 
Vegagerðin í að lagfæra svokölluð hliðarsvæði, 
þ.e. að fletja út og mýkja fláana utan 
malbiksins sem og að ganga frá öryggissvæði 
vegarins þannig að þar séu ekki hvassar 

hraunnibbur og grjót. Þessar aðgerðir eru 
góðra gjalda verðar, en miklu meiri úrbóta er 
þörf. Til að koma í veg fyrir akstur framan á 
annað ökutæki verður að aðskilja 
akstursstefnur með miðjuvegriði og breikkun 
vegarins og hefur Vegagerðin talað fyrir 
slíkum lausnum. 

Bæjaryfirvöld í Grindavík ásamt samráðshópi 
sem stofnaður var um bætt umferðaröryggi á 
Grindavíkurvegi hafa haldið fjölmarga fundi 
með þingmönnum Suðurkjördæmis, 
samgönguráðherra, fjármálaráðherra, 
Vegagerðinni og fleiri aðilum til að þrýsta á 
um fjárveitingu til vegarins. Að mati 
bæjaryfirvalda er mikilvægt að undirbúa sem 
fyrst lagningu „2+1“ vegar frá Reykjanesbraut 
að þéttbýlinu í Grindavík. Miðað við aukinn 
umferðarþunga á veginum og slysatíðni er 
framkvæmdin afar brýn. Grindvíkingar eiga 
öfluga bandamenn í hópi þingmanna sem 
tilbúnir eru til að leggjast á árarnar til að 
knýja á um fjárveitingu til varanlegra bóta á 
veginum.

Jólin hafa verið nefnd hátíð ljóss og friðar. 
Þau eru trúarhátíð og líka tími samveru og 
gleði, tími samkenndar og umhyggju. Jólin 
eru tími minninga um liðin jól og liðnar 
gleðistundir. En þau geta líka verið tími 
saknaðar og sorgar vegna veikinda, slysa eða 
ástvinamissis. Alvarleg bílslys eiga sinn þátt í 
þeirri sorg sem sumir finna fyrir á jólunum. 
Það er ósk mín að Grindvíkingar njóti friðar 
og gleði um jólin. 

Fannar Jónasson, bæjarstjóri

Fannar Jónasson, bæjarstjóri
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Þróunarstarf og 
stjórnunar hættir á Króki 
á heimsmælikvarða

Skólastarfið á Króki hefur um árabil vakið 
athygli bæði innanlands og utan og hafa um 
90 gestir heimsótt og skoðað skólann hvert 
ár frá 2013. Hulda Jóhannsdóttir, 
skólastjóri, hefur einnig haldið fyrirlestra 
og námskeið um ýmsa þætti skólastarfsins á 
ráðstefnum og í leik- og grunnskólum hér á 
landi og er á leið til Tallin í Eistlandi í sumar 
til að halda fyrirlestur um starfshætti 
Króks.

Járngerður hafði samband við Huldu til að 
forvitnast um þennan mikla áhuga á starfi 
skólans og heimsókn kennara og skólastjóra 
frá öllum heimshornum.

Hulda byrjar á því að segja okkur frá því að 
í vor kom hópur kennara frá Eistlandi, 
Litháen, Finnlandi og Danmörku í tengslum 
við Nordplus samstarfsverkefni um 
heilsueflingu sem Krókur tók þátt í. Í hópnum 
var Svetlana Sersun sem sér um að skipuleggja 
kynnisferðir og ráðstefnur víðsvegar í Evrópu. 
Hún var mjög áhugasöm um starfið á Króki 

og hafði samband við Huldu í kjölfarið um að 
koma með hóp skólastjórnenda frá Moskvu í 
heimsókn, fá fyrirlestur um íslenskt 
leikskólakerfi og samskiptastefnu skólans, 
Rósemd og umhyggju. 

Þar sem hópurinn var stór, eða um 40 
manns og með rússneskan túlk lagði Hulda til 
að helmingur hópsins færi á yngra stig 
grunnskólans í heimsókn því þar er verið að 
vinna áhugavert þróunarstarf í samkennslu. 
Síðan hafði hún samband við Ólaf Jón 
Arnbjörnsson, skólastjóra Fisktækniskóla 
Íslands, sem tók á móti öllum hópnum eftir 
hádegi. Það má því segja að hópurinn hafi 
kynnt sér vel skólastarf í Grindavík og voru 
þau mjög ánægð með heimsóknirnar að sögn 
Huldu.

Einnig heimsótti skólann hópur kennara 
og skólastjórnenda frá öllum heimshornum, 
úr hópnum International Play Iceland sem 
eru samtök sem vinna að því að að efla 
meðvitund um mikilvægi þess að börn á 
leikskólaaldri fái tækifæri til að vera í 
tengslum við náttúruna og læra í gegnum 

frjálsan leik. Skrifaði einn af stofnendum 
hópsins Teacher Tom um heimsóknina á 
bloggsíðu sinni. 

En hvernig er þessi áhugi á leikskólastarfi 
í Grindavík eiginlega tilkominn?

Hulda svarar því til að hann sé að öllum 
líkindum tilkominn vegna mikillar áherslu 
skólans á þróunarstarf. Skólinn hefur fengið 
nokkra styrki til að framkvæma slík verkefni 
og m.a. fengið verðlaun fyrir eTwinning 
verkefni sem var unnið í samstarfi við 
leikskóla í vinabæ Grindavíkur, Piteå í 
Svíþjóð. Hún telur meginástæðu velgengni 
liggja í framkvæmd á stefnu skólans en Hulda 
hefur notað og þróað Stefnumiðuðað 
árangursmat (e. Balanced scorecard) í 
leikskólastarfinu. Þar er stefna skólans 
mörkuð með Stefnukorti (e. Strategy map) og 
fylgt eftir með Verkefnaáætlun eða Skorkorti 
(e. Scorecard) í teymum sem voru mynduð 
um hvern stefnuþátt. Markmiðið er að auka 
gæði námsins, stuðla að umbótum og tryggja 
að unnið sé eftir þeim viðmiðum sem skólinn 
hefur sett sér. 

Hulda kynnir skólastarfið á Króki fyrir fjölmennum hópi leikskólastjóra frá Moskvu nú á dögunum
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Fjórir meginþættir í stefnu skólans eru 
heilsuefling, umhverfismennt, samskipti og 
leikur og nám, sem inniheldur m.a. læsi, 
jafnrétti og lýðræði. Allt þróunarstarf sem 
unnið er að í skólanum í dag hefur það að 
markmiði að breyta eða bæta þessa þætti. 
Nýjustu þróunarverkefnin eru Hér og nú, 
núvitundarverkefni sem fellur vel að 
samskiptastefnu skólans og Heilsueflandi 
leikskóli, sem er stýrt af Lýðheilsustöð og 
þáttur í að gera enn betur í heilsueflingu. 
Síðan mun skólinn flagga Grænfánanum í 5. 
sinn á 17 ára afmæli skólans í febrúar.

Stjórnunarhættir og andrúmsloft sem 
tekið er eftir

Hulda segir eitt af hlutverkum skóla sé að 
kynna þróunarverkefni sem eru framkvæmd 
og hefur skólinn verið duglegur við slíkt og þá 
sérstaklega þá þætti sem hafa gengið vel og 
halda áfram innan skólans. Vefsíða skólans er 
einnig mjög virk með fréttum úr skólastarfinu.

Stjórnunaraðferð skólans og árangur hefur 
vakið athygli víða og er nýjasta dæmið að 
finna í  nýútkominni bók sem ber heitið 
Afburðastjórnun. Metnaður, menning og 
mælanleiki eftir Agnesi Hólm Gunnarsdóttur 
og Helga Þór Ingason. Hulda segir okkur frá 

því að annar höfundur bókarinnar hafi fengið 
ábendingu frá einum af gestum skólans og að 
hún hafi hafi verið mjög upp með sér og stolt 
af skólanum og starfsfólkinu þegar beiðnin 
kom. 

„Því það er alveg á hreinu að svona 
viðurkenning er ekki bara einni manneskju í 
skólanum að þakka, heldur öllu því fólki sem 
hefur fylgt mér í áranna rás. Fólki sem er 
tilbúið að taka þátt í skólastarfi þar sem 
áhersla er lögð á starfsþróun, því skólastarf er 
á stöðugu iði ef svo má segja og þess vegna er 
þetta starf svo dásamlegt. Ég tel það líka vera 
vegna þess að við leggjum ríka áherslu á 
jákvæða skólamenningu sem er klárlega að 
vekja athygli því allir gestir sem héðan fara 
nefna það að hér sé gott og gleðiríkt 
andrúmsloft. Það er mjög hvetjandi að fá 
svona viðurkenningu og hvetur mann áfram í 
að gera enn betur því að sjálfsögðu verður 
maður að standa undir svona hóli.“  Segir 
Hulda að lokum.

Heilsuleikskólinn Krókur á fögrum sumardegi

Það koma góðir gestir úr ýmsum áttum í heimsókn á Krók. Bergur Þór Ingólfsson, Grindvíkingur 
og leikari, heimsótti nemendur skólans í síðustu menningarviku
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Fréttir frá Bókasafni 
Grindavíkur

Útgáfuhóf á bókasafninu
Þann 21. nóvember síðastliðinn hélt Sigríður 
Etna Marinósdóttir útgáfuboð fyrir bókina 
„Etna og Enok fara í sveitina“, á bókasafni 
Grindavíkur.  Bókasafnið fylltist af fólki, 
fullorðunum og börnum, sem komu til að 
kaupa bókina og fá hana áritaða af höfundi og 
myndskreyti, fletta í gegnum eintökin sem 
bókasafnið hafði tryggt sér og njóta góðra 
veitinga.
Bókin fjallar um systkinin Etnu og Enok sem 
fara í sveitina til ömmu sinnar og afa með 
foreldrum sínum og kynnast dýrunum og 
störfum á bænum. 
Sigríður Etna er tómstunda og 
félagsmálafræðingur og starfar í félags
miðstöðinni Þrumunni.
Hún kemur sjálf frá Eysteinseyri við hinn 
gullfallega Tálknafjörð og gætu margir 
kannast við sögusviðið af fallegum myndum 
Freydísar Kristjánsdóttur. 
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Bókasafn Grindavíkur og Rafbókasafnið í 
samstarf
Frá og með áramótum verður Bókasafn 
Grindavíkur samstarfsaðili að Rafbókasafninu 
sem er samstarfsverkefni milli Landskerfis 
bókasafna og bókasafna á landinu með 
Borgarbókasafn Reykjavíkur í broddi fylk
ingar. 
Markmiðið með Rafbókasafninu er að bjóða 
almenningi upp á aðgang að fjölbreyttu úrvali 
raf og hljóðbóka. Flestar bækur í Rafbóka
safninu eru á ensku enn sem komið er, en 
ráðgert er að í framtíðinni verði einnig 
mögulegt að fá lánað íslenskt efni í Rafbóka

safninu. Bækurnar má lesa eða hlýða á í 
spjaldtölvum, farsímum, borðtölvum, í appi 
og á lesbrettum öðrum en Kindle og hægt 
verður að fá aðstoð og upplýsingar á bókasafni 
Grindavíkur.
Fjölmargir efnisflokkar standa lánþegum til 
boða, líkt og í hefðbundnu bókasafni. Þar er 
að finna spennusögur, ævisögur, efni fyrir 
börn og margt fleira þannig að allir ættu að 
finna þar eitthvað við sitt hæfi. Lánþegar geta 
jafnframt sent bókasafninu innkaupabeiðni 
sem forstöðumaður safnsins kemur svo í 
réttan farveg.
Eina sem þú þarft að gera er að vera með gilt 

árskort á einhverju af bókasöfnum Suðurnesja 
og hafa samband við forstöðumann safnsins 
til að tengja þig sem notanda á rafbókasafninu. 
Er þetta viðbót sem við á bókasafninu von
umst til að nýtist lánþegum og hlökkum við 
til að tengja ykkur við nýtt rafbókasafn
Rafbókasafnið er á slóðinni http://rafboka
safnid.is  Safnkosturinn er einnig aðgengilegur 
á leitir.is. 
Fyrir nánari upplýsingar má hafa samband 
við forstöðumann bókasafnsins andrea@
grindavik.is eða í síma 4201140.

Nýtt bókasafnskerfi á landsvísu
Í byrjun árs tók undirrituð að sér að sitja í 
sérfræðihópi vegna útboðs á vegum 
Landskerfis bókasafna og hófst vinna 
sérfræðihópana með kynningun frá 
kerfisframleiðendum á vormánuðum en 
ræsifundur fór fram í endaðan ágúst og var 
fundað stíft til byrjun nóvember. 
Útboð þetta varðar nýtt bókasafnskerfi á 
landsvísu og er flókið ferli vegna þess hversu 
marga tegundir bókasafna kerfið þarf að 
þjónusta og hversu góða þjónustu bókasöfnin 
vilja veita lánþegum sínum.
Núverandi kerfi, 
Gegnir, er orðið 14 
ára gamalt og voru 
flest bókasöfn lands
ins komin inn í það á 
árunum 20062009. Í 
upphafi var mark
miðið einkum að 
auka hagræðingu í 
rekstri bókasafna 
með því meðal annars 
að koma í veg fyrir 
tvíverknað við skrán
ingu bókfræði og 
notendaupplýsinga, 
auka gæði og áræðan
leika gagnanna og 
komast hjá rekstri og viðhaldi margra 
bókasafnskerfa með tilheyrandi kostnaði. 
Einnig var markmiðið að tryggja jafnræði 
íbúa Íslands með því að gera safnkost 
bókasafnanna aðgengilegan á netinu. Þessi 
markmið eiga ennþá við, en auk þess að nýtt 
kerfi á að geta uppfyllt allar þarfir og kröfur 
nútíma notenda, vera einfalt, skilvirkt og 
aðgengilegt t.d. í snjalltækjum.
Ísland hefur talsverða sérstöðu þegar kemur 
að bókasafnskerfinu þar sem aðeins eitt kerfi 
er notað á landsvísu. Önnur lönd eru með 
mörg kerfi, sum þjónusta aðeins 
háskólabókasöfn, önnur þjónusta 
almenningsbókasöfn á ákveðnum svæðum 
og enn önnur þjónusta bara eitt safn sem er 
þá ótengt öllum öðrum söfnum og 

safnahópum í kringum sig. Til dæmis er 
Þýskaland með fimm mismunandi 
bókasafnskerfi og ekkert þeirra þjónustar 
allar þær tegundir bókasafna sem Gegnir 
hefur verið forritaður til að gera. 
Það er því óhjákvæmilega flókið að finna nýtt 
bókasafnskerfi til að taka við af Gegni, sem er 
hættur í þróun. Nokkrir kerfisframleiðendur 
hafa komið með kynningar til landsins á 
árinu og skoðuðum við í sérfræðihópununum 
kynningarnar til að taka saman hvaða kostum 
og göllum hvert kerfi býr yfir. Mjög margir 
kerfisframleiðendur eru að sjá um 

bókasafnskerfi á heimsvísu, en aðeins fjögur 
þessara kerfa voru valin til að koma með 
kynningar til okkar. 
Á meðal þeirra kerfisframleiðenda sem héldu 
kynningar, var Ex Libris, fyrirtækið sem 
framleiðir og þjónustar Aleph, SFX og 
Primohugbúnaðinn, sem eru betur þekkt 
hérlendis sem Gegnir og leitir.is.
Sérfræðihópi um lánþega, sem undirrituð sat 
í, var ætlað að móta sýn á þjónustur við 
lánþega og uppbyggingu lánþegaskráarinnar. 
Megin áherslan var tvíþætt, annars vegar 
þjónusta við lánþega á vef og hins vegar 
skráning lánþega og samþætting 
lánþegaupplýsinga við önnur kerfi. Mikil 
áhersla var lögð á að lánþegar þyrftu ekki að 
skrá sig inn í mörg kerfi til þess að geta notað 

þjónustur sem að bókasöfnin bjóða upp á. 
Aðrir hópar sáu um aðra þætti 
útboðslýsingarinnar og þar á meðal var fjallað 
um sjálfsafgreiðsluvélar og möguleikann á 
útlánaappi, hvort hægt sé að gera leitir.is 
aðgengilegri og bjóða notendum bókasafna 
upp á að endurnýja skírteini og greiða sektir 
sjálfir í gegnum leitir.is með samtengingu við 
islandi.is, hvernig hægt sé að sýsla með 
bókfræðiupplýsingar og aðgengi að 
rafbókasafninu sem Grindavík er nú aðilli að. 
Þessi listi er langt frá því að vera tæmandi, en 
megnið af vinnu þessara sérfræðihópa er svo 

fræðilegt og sérhæft 
að fæstir almennir 
notendur bókasafna 
hefðu neitt gaman af 
að lesa um upp
talningar á kostum 
og göllum kerfisins. 
Undirrituð er hins 
vegar meira en til í að 
spjalla um kerfislegu 
þættina ef einhver 
hefur áhuga á því!
Merkilegt er að segja 
frá því að útboðs
lýsingum frá tveimur 
stöðum á hnettinum 
svipar til þeirrar 

útboðs lýsingar sem Ísland mun senda frá sér. 
Þessir staðir eru mjög ólíkir Íslandi að öllu 
leiti og hefði undirrituð í upphafi talið að 
einhver af minni löndum  Evrópu væru með 
líkari þarfir en þessi lönd. Um er að ræða 
Singapore (5,6 milljón íbúar) og Hong Kong 
(7,4 milljón íbúar). 
Undirrituð hlakkar mjög mikið til komandi 
missera þegar í ljós kemur hvaða 
kerfisframleiðandi treystir sér til að koma í 
samstarf við okkur og ennþá meiri spenna 
mun fylgja innleiðingu nýs bókasafnskerfis.

Andrea Ævarsdóttir
Forstöðumaður bókasafns Grindavíkur
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Tæpum sex milljónum 
úthlutað til verkefna í Grinda-
vík úr Uppbyggingarsjóði 
Suðurnesja

Úthlutað var úr Uppbyggingarsjóði Suður
nesja þann 14. desember og á stuðningurinn 
eftir að tryggja framgang þeirra verkefna sem 
styrk hlutu. Í ár eru fjögur verkefni frá 
Grindavík sem fá styrk frá sjóðnum, ólík 
verkefni sem snúa bæði að verndun og 
miðlun menningarminja  og listsýningum. 
Verkefnin eru:

Heimamenn 339, einnig kallað Heiman og 
heim – heimamenn, er myndlistasýning sem 
haldin verður í þremur sjávarplássum, 
Grindavík, Akranesi og Þorlákshöfn með 
aðkomu innlendra og erlendra listamanna 
sem dvelja um tíma á stöðunum og verk 
þeirra er afrakstur dvalarinnar. Sýningin er 
hluti Listahátíðar í Reykjavík og upphaf 
verkefnis sem á eftir að teygja anga sína til 
Evrópu og Baltnesku landanna. Verkefnið 
hlýtur styrk að upphæð 1.000.000 kr.

Reykjanesviti, Hollvinasamtök Reykjane s
vita og nágrennis hyggja á uppbyggingu í 
kringum vitann og lagfæringu á vitanum 

sjálfum. Mikill fjöldi ferðamanna leggur leið 
sína að Reykjanesvita og byggingu auk sögu 
staðarins ber að varveita og hlúa að. Verkefnið 
hlýtur styrk að upphæð 1.000.000 kr.

Skiltagerð – Skipskaðar og strönd. Á 
undanförnum árum hefur verið unnið að 
miðlun þeirrar sögu sem er á köflum 
átakanleg en oft á tíðum saga mikilla 
björgunarafreka. Strandlengjan í kringum 
Grindavík ber þess merki að miklar fórnir 
hafa verið færðar og bera fjölmörg skipsflök 
þess vitni. Björgunarsveitin Þorbjörn hefur 
sett upp skilti um ströndin en Minja og 
sögufélagið er styrkþegi og leiðir verkefnið. 
Verkefnið hlýtur styrk að upphæð 600.000 kr.

Uppbygging á Bakka. Minja og sögufélag 
Grindavíkur hefur undanfarin misseri unnið 
að endurgerð á Bakka og hlotið m.a. styrk frá 
Uppbyggingarsjóði til lagfæringar á húsinu. Í 
ár hlýtur félagið styrk til uppbyggingar 
innanhúss og ljóst að styrkir frá Upp
byggingarsjóði styðja við uppbyggingu á 

Bakka og varveislu þeirrar sögu sem þar býr. 
Verkefnið hlýtur styrk að upphæð 3.000.000 
kr.

Um Uppbyggingarsjóð Suðurnesja:
Árið 2015 gerðu Samband sveitarfélaga á 
Suðurnesjum, Atvinnuvega og nýsköpunar
ráðuneytið og Mennta og menningar
málaráðuneytið með sér samning um 
Sóknaráætlun Suðurnesja sem gildir frá árinu 
2015 til 2019. Markmið samningsins er að 
stuðla að jákvæðri samfélagsþróun, treysta 
stoðir menningar og auka samkeppnishæfni 
landshlutans. Styrkir sem veittir voru áður í 
gegnum Menningarsamning Suðurnesja og 
Vaxtasamning Suðurnesja voru sameinaðir í 
einn styrktarsjóð sem heitir Uppbyggingar
sjóður Suðurnesja. 
Uppbyggingarsjóður er samkeppnissjóður og 
hlutverk hans er að styrkja menningar, 
atvinnu og nýsköpunarverkefni, auk annarra 
verkefna sem falla að sóknaráætlun lands
hlutans. 

Reykjanesviti og svæðið þar í kring hefur mikið aðdráttarafl fyrir ferðamenn. Svæðið skartaði sínu fegursta í vetrarblíðunni á dögunum.
Ljósm. Gunnar Hörður Garðarsson



9Járngerður

Menningarvika Grindavíkur 
10.-18. mars 2018
Menningarvikan verður haldin vikuna 10.
18. mars 2018. Undirbúningur er kominn vel 
á veg og að vanda verður boðið uppá 
fjölbreytta dagskrá. Þeir sem vilja vera með 
viðburði eru hvattir til þess að vera í sambandi 
við Björgu Erlingsdóttur, sviðstjóra frístunda 
og menningarsviðs sem heldur utan um 
skipulagningu vikunnar á netfangið bjorg@
grindavik.is.

Handverk og hönnun fá sinn sess, kórar 
sækja Grindvíkinga heim auk þess sem ýmsar 
sýninga og tónlistarviðburðir verða í boði. Á 
menningarvikunni 2017 heimsóttu Grind
víkinga, þeir Þór Magnússon, fornleifa
fræðingur og fyrrverandi Þjóðminjavörður 
og Ólafur Ingi Jónsson forvörður. Þeir 
skoðuðu gamla muni og málverk, lögðu mat 
á ástand og og aðstoðuðu eigendur með 
vörslu munanna. Þeir félagar verða með 
okkur á Menningarvikunni 2018 og hvetjum 
við eigendur gamalla forvitnilegra muna og 
listaverka til þess að hitta þá félaga og fræðast 
um eigur sínar. 

Karlakór frá Manchester Englandi, The 
Sunday Boys verður með tónleika, sýning 
verður á sögu fjögurra einstaklinga sem settu 
mark sitt á mannlífið í Grindavík á fyrri hluta 

20. aldar, verkefnið Strandminjar verður 
kynnt og þá verður stór listsýning sem kallast 
Heimamenn og verður opnuð á 
sjómannadagshelginni, kynnt. Námskeið í 
viðgerðum gamalla 
húsgagna verður 
haldið í samstarfi við 
MSS í upphafi árs og 
verkefni þátttakenda 
sýnd, söngnámskeið 
fyrir unglinga hefst í 
janúar og þátt
takendur koma svo 
fram á opnunarhátíð 
Menn ingarvikunnar. 

Sýning verður á 
verkum leikskóla
barna unnin í 
samstarfi við Önnu 
Sigríði Sigurjón s dóttur, mynd högg vara og 
kvöld til minningar um Viðar Oddgeirsson 
og fréttamyndir sem hann safnaði frá 
Grindavík og Suðurnesjum sýndar. Málþing 
verður haldið um íþróttaiðkun unglinga og 
líkamlegt álag – Ofurþjálfun eða ofþjálfun, 
þar sem rætt verður um kosti og galla 
aukinnar tíðni æfinga. Gildi hreyfingar og 

félagsstarfs fyrir líkamlega, andlega og 
félagslega heilsu er ótvíræð en með vaxandi 
þátttöku og aukinni tíðni æfinga og keppni 
eru íþróttameiðsl og brottfall tíðari. 

Eins og sjá má af þessari upptalningu eru 
fjölmargir viðburðir sem verða á 
Menningarvikunni 2018 og ekki allt upp talið 
enn. Þeir sem vilja taka þátt og eru með 
hugmyndir að viðburðum geta eins og áður 
sagði haft samband við Björgu  bjorg@
grindavik.is. Upplýsingar um námskeiðið í 
húsgagnaviðgerðum má finna á www.mss.is 



Leikskólagjöld
Tímagjald  3.380
Tímagjald, einstæðir foreldrar og námsmenn  
 2.550
Viðbótar 15 mín, fyrir  1.150
Viðbótar 15 mín, eftir  1.150
9. tíminn, almennt gjald  8.440
9. tíminn, einstæðir foreldrar  8.270
Afsláttarreglur, gilda með skólaseli og 
vistun hjá dagforeldri
Systkinaafsl. 2. barn  35%
Systkinaafsl. 3. barn  70%
Systkinaafsl. 4. barn og fleiri  100%
Afsláttur er af tímagjaldi, greitt er fyrir mat og 
hressingu
Séu báðir foreldrar í fullu námi greiða þau 
forgangsgjald
Hressing  (morgun/síðdegi)  2.670
Hádegismatur  5.030 

Niðurgreiðslur vegna vistunar barna hjá 
dagmæðrum
8 tíma vistun  55.000 
     þ.e. hver vistunarstund  6.875
8 tíma vistun, einstæðir foreldrar  65.000
     þ.e. hver vistunarstund  8.125

Tónlistarskólagjöld Gildistaka: 1.8.18
Fullt hljóðfæranám  72.980
Hálft hljóðfæranám  43.940
Fullt söngnám  84.890
Hálft söngnám  55.870
Fullt aukahljóðfæri  48.700
Hálft aukahljóðfæri  28.820
Blásarasveit  20.060
Hljóðfæraleiga, minni hljóðfæri  9.010
Hljóðfæraleiga, stærri hljóðfæri  11.330
Hljóðfæranámskeið, hópur  19.380
Söngnámskeið, hópur  56.600
Systkinaafsláttur 2. barn  50%
systkinaafsláttur 3. barn  75%

Sundlaug
Stakt gjald barna  300
Stakt gjald fullorðinna  950
10 miða kort, börn  2.400
10 miða kort, fullorðnir  3.900
30 miða kort fullorðnir  9.500
Árskort, fullorðnir  21.000
Árskort fjölskyldu  31.500
Árskort barna 6  18 ára  2.660
Börn 0 5 frítt  0
Aldraðir og öryrkjar  290
Fríkort send út til þeirra sem hafa lögheimili 
í Grindavík
Leiga á handklæðum  550
Leiga á sundfatnaði  550

Íþróttamannvirki
Verð pr klst 
Hópið 14.100
Íþróttahús:
Stóri salur, allur  6.700
Stóri salur, hálfur  3.560 
50% álag vegna leikja  3.610 
Litli salur  3.300 
Skemmtanir pr. Klst.  13.120 

Við bætast stefgjöld sem miðast við 
gestafjölda

Leikjanámskeið
Tveggja vikna námskeið 1/2 dagur  7.880 
Tveggja vikna námskeið allan daginn
Leiklistarnámskeið, 1/2 dagur  7.880
Pössun milli 89 og 1617, kr. barn 2.630
Systkinaafsláttur 2. barn  50%
systkinaafsláttur 3. barn  75%

Bókasafn
Skírteini
Árgjald/aðildarskírteini  (1867 ára)  1.900
Börn og unglingar undir 18 ára aldri, 67 ára 
og eldri og öryrkjar greiða ekki fyrir skírteini 0
Nýtt skírteini fyrir glatað  530
Leiga á efni
Leiga á DVD  380
Leiga á tungumálanámskeiði  380
Leiga á margmiðlunarefni  380
Internet aðgangur
Aðgangur að tölvum og neti verði án endur
gjalds, sjá greinargerð  0
Dagsektir
Bækur og önnur gögn  50 
Myndbönd og mynddiskar  70
Fræðsludiskar (14 daga útlán)  70
Dagsektahámark  10.510 
Viðmiðunargjald fyrir glötuð og eyðilögð 
gögn
Bækur og hljóðbækur  3.160
Tungumálanámskeið  3.160
Myndbönd og mynddiskar  2.630
Tónlistardiskar  2.110
Tímarit yngri en 6 mánaða  Innkaupsverð
Tímarit 724 mánaða  Hálft innkaupsverð
Tímarit eldra en 24 mánaða  220
Annað
Ljósrit og útprentun A4, pr. blað  50
Ljósrit og útprentun A3, pr. blað  80
Ljósrit og útprentun A4, 50100 bls. pr. blað 40
Ljósrit og útprentun A4, 100 bls. eða meira 
pr. blað  40
Taupokar  530
Millisafnalán  1.060

Grunnskóli
Skólamáltíðir, hluti foreldra af innkaups
verði  65%
Samkomusalur, hálfur dagur  16.640
Samkomusalur, heill dagur  27.710
Skólastofur, hálfur dagur  7.770
Skólastofur, heill dagur  11.100
Gisting, pr mann  1.140

Skólasel
Gjaldflokkur Gildistaka:1.8.18
Flokkur 1   7.220
Flokkur 1,1   8.630
Flokkur 2   12.970
Flokkur 2,1   12.970
Flokkur 2,2   12.970
Flokkur 2,3   15.820
Flokkur 3   18.990
Flokkur 4   28.470
Síðdegishressing   230

Hægt er að kaupa 15 mínútur aukalega á 
tímabilinu frá 14:00  16:00 . 140
Tíminn frá kl. 16:00  17:00 er á hærra 
gjaldi. 490
Afsláttarreglur, gilda með leikskóla og 
vistun hjá dagforeldri
Systkinaafsl. 2. barn  35%
Systkinaafsl. 3. barn  70%
Systkinaafsl. 4. barn og fleiri  100%

Tjaldsvæði, ný gjaldskrá
Gistinótt pr einstakling  1.800
Gistinótt pr hvern einstakling umfram 
fyrsta gest  1.500
Fjórða hver nótt frí
Yngri en 16 ára frítt
Húsbílareitur, frátekinn og frátekin rafm.
tengill, pr. dag  500
Rafmagn  1.100
Tryggingagjald fyrir rafmagnskapli  5.000 
Endurgreitt tryggingagjald rafm.kapals 4.500
Þvottavél  550
Þurrkari  550
Útleiga á þjónustuhúsi
Hálfur dagur  16.100
Heill dagur 26.800 

Kvennó
Leigugjald húsnæðis pr klst  5.640

Hljóðkerfi
Sólarhringur  32.160

Vinnuskóli
Sláttur fyrir aldraða og öryrkja  1.500
Aldraðir og öryrkjar sem fá afslátt af 
fasteignaskatti fá sama afslátt af slætti
Sláttur er ekki í boði fyrir húsfélög fjöl
býlishúsa

Slökkvilið
Tækifærisleyfi  10.420
Tækifærisleyfi með skoðun  31.210
Veitingaleyfi  10.420
Veitingaleyfi með skoðun  31.210
Brennuleyfi  10.420
Brennuleyfi með skoðun  31.210
Flugeldasala  10.420
Flugeldasala með skoðun  31.210
Gistiheimili  10.420
Gistiheimili með skoðun  31.210
Hótel  10.420
Hótel með skoðun  31.210
Eldvarnareftirlit  10.420
Vinna pr. klst  10.420
Slökkvibíll   24131  30.760
Slökkvibíll   24132  30.760
Slökkvibíll  24151 tankur m / dælu 30.760
Slökkvibíll  24171 tækjabíll  10.670
Körfubíll  37.590
Lausar dælur bensín  4.910
Lausar dælur rafmagn  4.910
Vatnsuga  9.410
Rafstöð  9.410
Hleðsla á lofthylkjum fyrir kafara  1.440

Þjónustugjaldskrá 2018
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Á bæjarstjórnarfundi þann 28. nóvember sl. var fjárhagsáætlun 
Grindavíkurbæjar og stofnana, fyrir árin 20182021, tekin til síðari 
umræðu og var hún samþykkt.

Fjárhagsáætlun ársins 20182021 er unnin út frá markmiðum sem 
bæjarstjórn hefur sett sér en þau eru: 
Rekstur Ahluta sveitarfélagsins verði í jafnvægi, þ.e. skatttekjur og 
þjónustutekjur standi undir rekstri málaflokka og sjóða Ahluta. 
Jákvæð rekstrarniðurstaða samstæðu, þ.e. A og Bhluta. Engar 
vaxtatekjur verði nýttar til rekstrar, eingöngu til fjárfestinga eða til að 
auka við handbært fé Grindavíkurbæjar. Sem þýðir þá að 
rekstarafgangur þarf að vera meiri eða jafnmikill og vaxtatekjur. 
Handbært fé verði ekki undir einum milljarði.

Rekstrarniðurstaða Ahluta árið 2018, fyrir fjármagnsliði og afskriftir, 
er áætluð 338 milljónir króna og er það 12,0% af heildartekjum.  Í A 
og Bhluta er rekstrarniðurstaða fyrir fjármagnsliði og afskriftir 460 
milljónir króna og er það 14,9% af heildartekjum. 
Áætluð rekstrarniðurstaða áranna 20182021 er þessi í milljónum 
króna:

2018 2019 2020 2021 Samtals

A-hluti 201 194 202 226 823 

A- og B-hluti 208 189 196 234 827 

Heildareignir í samanteknum reikningsskilum eru áætlaðar í árslok 
2018, 9.051 milljón króna. Þar af er áætlað að handbært fé verði um 
1.125 milljónir króna. Heildarskuldir og skuldbindingar eru áætlaðar 
1.615 milljónir króna. Þar af er lífeyrisskuldbinding um 638 milljónir 
króna.

Langtímaskuldir eru áætlaðar um 733 milljónir króna í árslok 2018. 
Þar af eru langtímaskuldir við lánastofnanir 199 milljónir króna. 
Skuldahlutfall Grindavíkurbæjar og stofnana sem hlutfall af 
heildartekjum er 52%.
Veltufé frá rekstri áranna 20182021 er eftirfarandi í milljónum króna:

2018 2019 2020 2021 Samtals

A-hluti 442 458 482 508 1.890 

A- og B-hluti 537 547 569 602 2.255 

Afborganir langtímalána eru að jafnaði um 8,4 milljónir á árunum 
20182021 sem gerir alls um 33,6 milljónir króna á þessu fjögurra ára 
tímabili.
Fjárfesting í varanlegum rekstrarfjármunum áranna 20182021 er 
þessi milljónum króna: 

2018 2019 2020 2021 Samtals

A-hluti 779 278 380 30 1.407  

A- og B-hluti 1.028 382 381 30 1.761 

Fjármögnun framkvæmda og afborgana af langtímalánum, á þessu 4 
ára tímabili, mun verða með hluta af veltufé þessara ára. Auk þess er 
gert ráð fyrir að handbært fé aukist um 376 milljónir kr. og verði í 
árslok 2021, 2.021 milljón króna.

Jón Þórisson, sviðsstjóri fjármála- og stjórnsýslusviðs.

Fjárhagsáætlun 2018-2021
Áfram góður rekstrarafgangur, miklar framkvæmdir og engin lántaka
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Öflugt og metnaðarfullt 
starf í Tónlistarskóla 
Grindavíkur
Tónlistarskólinn í Grindavík sinnir faglegu, 
fjölbreyttu og metnaðarfullu tónlistaruppeldi 
eftir metnaðarfullri skólanámskrá. 
Tónlistarskólinn er í góðu samstarfi við 
foreldra og er virkur þátttakandi í 
nærsamfélaginu t.a.m. með samstarfi við 
grunn og leikskóla, öldrunarheimilið 
Víðihlíð, Grindavíkurbæ og Grindavíkur
kirkju. 
Öll aðstaða til tónlistarsnáms í 
tónlistarskólanum er til fyrirmyndar og 
stuðlar að góðum árangri í námi. 
Tónlistarskólinn er staðsettur í sama húsnæði 
og Grunnskólinn og Bókasafnið og auðveldar 
það nemendum á grunnskólaaldri að sækja 
tónlistarnám. 

Kennarar Tónlistarskólans eru almennt vel 
menntaðir og duglegir að sækja sér 

endurmenntun bæði á eigin vegum við 
hljóðfæri sitt en einnig varðandi kennslu og 
kennsluhætti svo og námskeið samkvæmt 
endurmenntunaráætlun skólans. 

Meginmarkmið Tónlistarskólans eru að 
nemendur öðlist áhuga á lifandi tónlist og 
tónlistariðkun, nemendur læri að njóta 
tónlistar, skapa sína eigin tónlist og síðast en 
ekki síst læra að flytja og túlka tónlist. 

Fjölbreytt námsframboð við allra hæfi
Boðið er upp á fjölbreyttar námsleiðir, 
hljóðfæri og kennsluhætti og svigrúm er veitt 
til tilrauna og nýjunga. Notkun 
upplýsingatækni er virkur þáttur í námi og 
starfi skólans. Tónlistarskólinn býður upp á 
bæði klassískt og rythmískt tónlistarnám 
samkvæmt Aðalnámskrá tónlistarskóla. 

Einnig er boðið upp á tveggja ára diplómanám 
í hljómaleik. 
Kennt er á slagverk, þverlautu, trompet, 
althorn, altflautu, fiðlu, gítar, bassa, hljómborð 
og píanó. Þá er einnig boðið upp á söngnám. 
Tónfræðigreinar eru kenndar samhliða 
hljóðfæranámi. Námið í klassísku og 
rythmísku námi skiptist í þrjá áfanga sem eru 
grunnnám, miðnám og framhaldsnám. 
Tveggja ára námið er kennt eftir námskrá 
tónlistarskólans. 
Mikið hefur verið lagt upp úr samspili 
nemenda bæði á sama hljóðfæri og á milli 
hljóðfæra. Í fyrravetur var stofnuð rokk & 
popphljómsveit Tónlistarskólans sem 
samanstendur af nemendum á slagverki, 
gítar, píanó, söng og fleiri hljóðfærum eftir 
því sem við á hverju sinni. 
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Innritun nemenda fer að mestu fram rafrænt 
í gegnum vefsíðu skólans  www.grindavik.is/
tonlistarskoli 

Facebook- síða og fréttablað
Tónlistarskólinn er á Facebook þar sem allar 
fréttir, tilkynningar og myndir frá 
uppákomum eru settar inn. Við hvetjum fólk 
til að ,,líka“ við síðuna okkar og fylgjast með. 
Síðan heitir „Tónlistarskólinn í Grindavík“. 
Einnig stendur skólinn að útgáfu rafræns 
fréttablaðs þar sem farið er yfir það helsta 
sem um er að vera í skólanum hverju sinni, 
ásamt ýmsum fróðleiksmolum. Blaðið er 
gefið út annan hvern mánuð og er að finna á 
vefsíðu skólans. 
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Áhugaljósmyndarinn Jón 
Steinar gefur fagmönnunum 
lítið eftir
Lesendur Járngerðar hafa reglulega fengið að 
njóta glæsilegra mynda eftir Jón Steinar 
Sæmundsson, en ritstjórinn leitar gjarnan í 
smiðju hans þegar kemur að því að finna 
góðar forsíðumyndir á blaðið. Myndir Jóns 
hafa vakið nokkra athygli og nýlega fór Jón að 
prufa sig áfram með myndatökur úr dróna, 
en forsíðumyndin að þessu sinni er einmitt 
eftir Jón Steinar.

Okkur fannst kominn tími til að draga Jón 
aðeins fram fyrir myndavélina og kynnast 
manninn sem alla jafna er á bakvið hana 
aðeins betur. Meðfylgjandi eru nokkrar 
myndir til viðbótar sem Jón hefur tekið hér í 
Grindavík með nýjustu græjunni í safninu, 
Phantom 4 Pro dróna.

Byrjun bara á byrjuninni. Hver er Jón 
Steinar Sæmundsson?
Ég er fæddur 30. júní á því herrans ári 1969 á 

Ísafirði en fluttist strax á fyrsta ári hingað í 
sjálfan Nafla alheimsins Grindavík.

Hvenær byrjaðiru að taka myndir og hvaðan 
sækirðu innblástur fyrir myndirnar þínar?
Ég byrjaði fyrir alvöru að taka myndir 2012 
en ljósmyndabakterían var búin að herja á 
mig mjög lengi og lengi vel öfundaði ég menn 
sem að áttu alvöru græjur. Það má segja að 
það hafi tekið mig langan tíma að koma út úr 
skápnum alræmda með þessa dellu mína. 
Varðandi innblásturinn þá hef ég alltaf hrifist 
af landslaginu og myndum því tengdu og svo 
eru það bátamyndirnar, en þar kikkar 
nördinn inn hjá mér.

Ertu eitthvað menntaður í faginu?
Nei ég get ekki sagt það. Tók eitt námskeið en 
annars gengið bara sjálfala í þessu. [Innskot 
blaðamanns: og gengið bara ágætlega!]

Þú talar um að þú þjáist af græjudellu. 
Hvaða græjur ertu að nota? Myndirðu 
gangast við hinum alræmdu titli 
„græjuperri“?
Ég á tvær góðar myndavélar, Canon 7D og 
Canon 7D Mark II. Aðal linsurnar í pokanum 
eru Canon 100400mm aðdráttarlinsa, 
Canon 1635mm sem að er fín alhliða linsa 
og svo er ég með eina Samyang 14mm sem að 
ég nota í norðurljósin. Og svo er það nýjasta 
vopnið í pokanum, en það er Phantom 4 Pro 
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dróni sem að veitir manni nýja sýn á hlutina 
svo ekki sé meira sagt.
Jú, eftir þessa upptalningu held ég að ég geti 
alveg fengið uppáskrifað vottorð um að vera 
nettur græjuperri.

Hefurðu haldið einhverjar sýningar á 
myndunum þínum?
Nei það hef ég ekki gert.

Er þá ekki kominn tími til að halda eina 
slíka?
Jú eflaust er kominn tími á að viðra þetta 
meðal almennings. Maður hefur alltaf sett 
kostnað  við slíkt fyrir sig og látið nægja að 
viðra þetta á Facebook.
Hver veit nema að af sýningu verði einn 
daginn?

Svo er það hin klassíska spurning, er eitthvað 
sem þú vilt bæta við að lokum?
Það er þá kannski helst þakklæti til þeirra 
sem að sýnt hafa myndunum mínum áhuga. 
Það er alltaf gott fyrir mann að fá endurgjöf á 
það maður er að gera hvort sem að hún er góð 
eða slæm, þá veit maður í hvaða átt skal halda.

Við látum þetta vera lokaorðin í þessu viðtali 
og leyfum myndunum sem fylgja að tala sínu 
máli. Hver veit nema Grindvíkingar fái að 
njóta mynda Jóns Steinars á sýningu fyrr en 
seinna.
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Íbúafundur um Sjóarann 
síkáta 16. janúar
Undirbúningur er hafinn fyrir Sjóarann 
síkáta 2018 en áður en lengra er haldið þykir 
rétt að boða til íbúafundar, kynna hugmyndir 
um breytingar og auglýsa eftir hugmyndum 
frá áhugasömum íbúum. Sjóarinn síkáti 
verður helgina 1.3. júní og að vanda verður 
fjölbreytt dagskrá í boði. 
Hátíðin byggir á þátttöku íbúa og mikilvægt 
að samtal eigi sér stað á milli skipuleggjenda 
og íbúa. Hvað viljum við og hvernig viljum 
við hafa hátíðina okkar? Þriðjudaginn 16. 
janúar verður því boðað til íbúafundar um 
hátíðina, hvort við viljum breyta og þá hverju. 
Áhugasamir eru hvattir til þess að mæta í 
Kvikuna, þriðjudaginn 16. janúar kl. 17:00 og 
taka þátt í að gera góða hátíð enn betri.
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Hver er Grindvíkingur 
ársins 2017?
Vefsíða Grindavíkurbæjar stendur líkt og 
undanfarin ár fyrir vali á Grindvíkingi ársins. 
Grindvíkingar eru hvattir til þess að senda 
inn tilnefningar á netfangið heimasidan@
grindavik.is. Vinsamlegast sendið jafnframt 
með rökstuðning fyrir því af hverju 
viðkomandi ætti að vera valinn Grindvíkingur 
ársins.

Valið er fyrst og fremst gert til þess að vekja 
athygli á því sem vel er gert í Grindavík. Valið 
verður kunngjört á heimasíðunni strax eftir 
áramót en hægt er að senda inn tilnefningar 
til 30. desember. Fimm manna dómnefnd 
mun fara yfir tilnefningarnar og velja 
Grindvíking ársins með tilliti til þeirra. 

Verðlaunin verða svo afhent á þrettánda
gleðinni.

Grindvíkingar liðinna ára: 
2009 Davíð Arthur Friðriksson
og Sigurður Halldórsson.
2010 Ásta Birna Ólafsdóttir.
2011 Matthías Grindvík Guðmundsson.
2012 Útsvarslið Grindavíkur;
Agnar Steinarsson, Daníel Pálmason
og Margrét Pálsdóttir. 
2013 Otti Sigmarsson.
2014 Alexander Birgir Björnsson
og fjöl skylda.
2015 Þorgerður Elíasdóttir.
2016 Margrét S. Sigurðardóttir

Grindvíkingur ársins 2016, Margrét S. 
Sigurðardóttir ásamt eiginmanni sínum, Jóni 
Gíslasyni.

Tjaldsvæði Grindavíkur opnaði um miðjan apríl þetta árið og var opið fram að mánaðarmótum nóvember/desember. Eins og Grindvíkingar 
verða varir við er aukinn fjöldi ferðamanna sem heimsækir Grindavík og dvelur í skemmri eða lengri tíma. Aukning var á tjaldsvæðinu alla 
mánuði ársins en árið 2016 var í fyrsta skipti opið allan september en í ár var eins og áður segir opið út nóvember. 
Tölur síðustu ára sýna hvernig gestum fjölgar jafnt og þétt á milli ára og hefur fjöldi þeirra sem nýttu sér aðstöðuna í haust, komið á óvart. 
Tjaldsvæðið kemur til með að opna aftur á nýju ári 1. mars og verða opið fram að 1. desember. Fjöldi gesta sem ferðast um Ísland utan 
háannar hefur aukist og höfum við hér í Grindavík fundið greinilega fyrir því að eftirspurn er eftir þjónustu fyrir húsbíla nánast orðið árið 
um kring.

Jöfn og góð fjölgun á tjaldsvæðinu
– rúmlega 3.000 fleiri gestir í ár en árið 2016

Gestir. Ár.       
 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Mán.

Maí 120 108 231 479 349 448 764 1001
Júní 1.139 1.304 1.409 1.111 1.366 1821 2534 3322
Júlí 1.877 1.609 2.196 2.247 2.351 3248 4201 4675
Ágúst 1.210 1.608 1.761 1.885 2.220 2674 3924 4488
September 194 215 343 292 525 929 1825 2260
Október 0 0 0 0 0 0 0 491
Nóvember 0 0 0 0 0 0 0 91
  Samtals 4.540 4.844 5.940 6.014 6.811 9.120 13.248  16.328 
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Handverk og hönnun 
– kynningarfundur í 
Kvikunni 18. janúar

Fimmtudaginn 18. janúar kl. 16:00 mun 
Sunneva Hafsteinsdóttir, framkvæmdastjóri 
Handverks og hönnunar, hitta grindvískt 
handverksfólk og hönnuði í Kvikunni. Boðið 
verður uppá samtal og ráðgjöf um 
markaðssetningu yfir kaffibolla.

Þeir sem vinna við handverk, listiðnað og 
fjölbreytta hönnun, eða eru að framleiða 
ýmsar sértækar íslenskar vörur/hluti eru 
hvattir til að koma og hlýða á ráð Sunnevu og 
ræða þær áskoranir sem bíða þeirra sem búa 
yfir góðri hugmynd, eru að koma henni í 
framkvæmd eða þurfta að finna góðar leiðir 
til að koma framleiðslu sinni til kaupenda. 

Handverk og hönnun er sjálfseignarstofnun, 
meginmarkmið starfseminnar er að stuðla að 
eflingu handverks, listiðnaðar og hönnunar, 
og auka skilning almennt á menningarlegu, 
listrænu og hagnýtu gildi handverks, 
hönnunar og listiðnaðar með fjölbreyttri 
kynningarstarfsemi. 

Stefnt er að því að halda hönnunarsýningu 
með afurðum og verkum Suðurnesjamanna í 
Grindavík í Menningarvikunni, sem haldið 
verður dagana 10.18. mars 2018. Auglýst 
verður eftir þátttakendum á nýju ári. 

Aðgangur að fundinum með Sunnevu er 
ókeypis og allir hjartanlega velkomnir.

Auglýst eftir tilnefningum um 
Bæjarlistamann Grindavíkur 2018 

 
Frístunda- og menningarnefnd Grindavíkurbæjar auglýsir eftir tilnefningum um Bæjarlistamann 
Grindavíkur 2016. Útnefningin verður tilkynnt í tengslum við Menningarviku Grindavíkurbæjar 
10.-18. mars nk. Ábendingar þurfa að hafa borist frístunda- og menningarnefnd í síðasta lagi 1. 
febrúar 2018 á netfangið bjorg@grindavik.is.  
 
Nefndin óskar hér með eftir tilnefningum eða ábendingum frá Grindvíkingum um einstakling 
eða samtök listamanna í Grindavík, eða tengjast Grindavík á einn eða annan hátt, sem til greina 
koma að bera sæmdarheitið Bæjarlistamaður ársins 2018.  
 
Frístunda- og menningarnefnd Grindavíkur útnefnir annað hvert ár Bæjarlistamann Grindavíkur 
og annað hvert ár Menningarverðlaun Grindavíkur, samkvæmt Menningarstefnu Grindavíkur.  
 
Bæjarlistamaður Grindavíkur:  Menningarverðlaun Grindavíkur:  
2016 Helga Kristjánsdóttir  2015 Harpa Pálsdóttir  2013 Einar Lárusson 
2014 Halldór Lárusson  2012 Þorbjörn hf.    
    2011 Bryggjubræður 
    Aðalgeir og Kristinn Jóhannssynir 
    2010 Ómar Smári Ármannsson og Saltfisksetrið 
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Nú nálgast óðum jólahátíðin og í undirbúningi 
hennar er mikilvægt að staldra við og huga að 
fjölskyldu, vinum og vandamönnum um leið 
og við hugum að velferð samferðamanna 
okkar. Forvarnarhópur Grindavíkurbæjar 
hefur verið starfræktur undanfarin ár en þar 
eiga stofnanir og félög sem vinna að 
forvörnum fulltrúa. Með starfi samráðshóps 
um forvarnir er unnið að auknu samstarfi 
milli þeirra aðila sem sinna uppeldis og 
farovarnarmálum með einum eða öðrum 
hætti. Hópurinn vinnur með upplýsingar sem 
safnað er í spurningakönnunum ár hvert og 
leggur á ráðin um viðbrögð við þeim 
upplýsingum sem þar er að finna eða 
ábendingum sem hópnum berast. 
Meginmarkmið forvarna er heilbrigði og 
hamingja barna, ungmenna og fjölskyldna 
þeirra. Það er stefna Grindavíkurbæjar að 
styrkja fjölskylduna og treysta samheldni 
hennar og velferð. Til þess að Grindvík standi 
undir nafni sem fjölskylduvænt bæjarfélag 
þurfum við öll að vinna saman. Grindavík er 
fjölskylduvænn bær og hér er gott að búa og 
við, sem hér búum, erum andlit bæjarins út á 
við. Forvarnir snerta okkur öll og í sameiningu 
eflum við samfélagið okkar og styrkjum sem 
fjölskylduvænt uhverfi.    

 
Hefðir og siðir mótast innan fjölskyldna og 

jólaundirbúningurinn er oft í föstum 
skorðum. En þótt þessi tími einkennist mjög 
af rótgrónum hefðum er þetta einnig tími til 
að efla samheldni og samhug, jafnt innan 
fjölskyldunnar og samfélagsins okkar hér í 

Grindavík. Það er því um að gera að nýta sér 
fjölmarga viðburði sem boðið er uppá í 
aðdraganda jólanna, verja tíma með 
fjölskyldunni við undirbúninginn og taka 
okkur tíma til þess að njóta, hitta vini og 
vandamenn og gleðjast.

 
Rannsóknir sýna að ungmennin okkar vilja 

að fjölskyldan verji meiri tíma saman og sjálf 
vilja þau leggja sitt af mörkum til þess. Í þessu 
ljósi hvetur samráðshópur um forvarnir í 
Grindavík alla Grindvíkinga til að huga að 
heilbrigðri og innihaldsríkri samveru, sleppa 
snjallsímunum, taka sér hlé frá 
samfélagsmiðlum og huga betur að samveru 
við okkar nánustu. Hugum vel að börnum 
okkar og ungmennum. Mikilvægi sterkra 
tengsla milli unglinga og foreldra verða seint 
ofmetin. Við hvetjum stórfjölskylduna til þess 
að rækta samskiptin við hvert annað, ekki síst 
yngri börnin t.d. í formi lesturs, að spila, leika 
saman eða einfaldlega spjalla saman. Ræðum 
við börnin okkar og setjum skýrar reglur. 
Verum ábyrg og vakandi gagnvart mannlífinu 
í kringum okkur. Við hvetjum ykkur til að 
standa vörð um hagsmuni íbúanna og um 
leið bæjarfélagsins á þessari jólahátíð. Við 
hvetjum alla foreldra til að vera vakandi fyrir 
því hvað unglingarnir taka sér fyrir hendur í 
kringum jólahátíðina. Leyfum ekki 
eftirlitslaus partý, virðum lögboðin 
útivistartíma og verum vakandi fyrir 
skilaboðum sem ganga á milli ungmennanna. 
Það orð sem fer af bænum okkar veltur á 
hegðun okkar og framgöngu. 

Með von um gleðilega jólahátíð. 
 
Björg Erlingsdóttir
Sviðsstjóri frístunda-og menningarsviðs

Nökkvi Már Jónsson
Sviðsstjóri félagsþjónustu og fræðslusviðs

Sigurður Enoksson
Formaður UMFG

Petrína Baldursdóttir
F.h. Grunnskóla Grindavíkur

Rakel Eva Eiríksdóttir
F.h. foreldrafélags leikskólans Laut

Fríða Egilsdóttir
F.h. leikskólans Laut

Hulda Jóhannsdóttir
F.h. leikskólans Króks

Erla Ósk Wissler Pétursdóttir
F.h. foreldrafélags leikskólanum Króki

Sigurður Bergmann
F.h. lögreglunnar

Laufey Birgisdóttir
F.h. Heilsugæslunnar

Halldór Einir Smárason
F.h. Golfklúbbs Grindavíkur

Sr. Elínborg Gísladóttir
F.h. Grindavíkurkirkju

Þórunn Alda Gylfadóttir
F.h. Frístunda- og menningarnefndar

Otti Sigmarsson
F.h. Björgunarsveitarinnar Þorbjarnar

Hilmar K. Larsen
F.h. Hestamannafélagsins Brimfaxa

Eva Björg Sigurðardóttir 
F.h. foreldrafélags Grunnskóla Grindavíkur

Gleðileg jól í Grindavík
- forvarnarkveðja



 

Jólaball fyrir alla krakka í 
Grindavík 27. desember 

Hið árlega jólaball verður haldið í Gjánni miðvikudaginn 27. 
desember kl. 15:00 til 17:00. 

Helga Möller flytur jólalög og jólasveinarnir mæta á staðinn 
með glaðning fyrir börnin. 

 

Ókeypis aðgangur og allir hjartanlega velkomnir. 

Jólaballið er samstarfsverkefni Grindavíkurbæjar, 
Sjómanna– og vélstjórafélags Grindavíkur og 

Verkalýðsfélags Grindavíkur 


