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Ritstjóraspjall
Nú lítur fyrsta tölublað Járngerðar  á 

árinu 2022 dagsins ljós. Framvegis 
verður aðeins um netútgáfu að ræða. Til að 
gera lesturinn á vefnum sem þægilegastan 
höfum við sett upp sérstakt forrit sem 
fléttir blaðinu og hægt er með einföldum 
hætti að stækka og minnka greinar fyrir 
lestur þeirra. 

Sem fyrr er alltaf af nógu að taka 
þegar kemur að efnistökum blaðsins. 
Fannar bæjarstjóri fer í sínum pistli 
yfir mjög ánægjulega niðurstöður 
úr þjónustukönnun Gallup þar sem 
Grindavíkurbær skar sig úr með miklum 
sóma. Við höldum áfram að fjalla um 
könnunina í blaðinu þar sem við sýnum 
með myndrænum hætti niðurstöður 
hennar. 

Verkefni skipulags- og umhverfissviðs 
bæjarins hafa verið fjölmörg eins og 
uppbygging nýs hverfis og viðbygging 
Hópsskóla. 

Menningarstefna Grindavíkur var nýlega 
endurskoðuð og  birtist hér í heild sinni 
mjög metnaðarfull stefna.  Frístunda- og 
menningarnefnd ásamt sviðsstjóra og 
forstöðumönnum menningarstofnana 
bæjarins höfðu veg og vanda að vinnunni 
en íbúar komu með ábendingar í gegnum 
netkönnun. 

Dagskrá menningarvorsins er í fullum 
gangi og hefur hún verið borin í öll hús 
bæjarins.  Dagskráin er einnig aðgengileg 
í vefútgáfu Járngerðar. 

Undanfarna mánuði hefur frístunda- og 
menningarnefnd Grindavíkurbæjar unnið 
framtíðarsýn fyrir leikvelli í sveitarfélaginu. 
Leitað var álits hjá Ungmennaráði, íbúum 
og skólastjórnendum og nemendum í 
leik- og grunnskóla. Einnig var unnið 
úr innsendum hugmyndum og má lesa 
helstu niðurstöðurnar í blaðinu. Um er að 
ræða hugmyndir sem eru enn í vinnslu og 
geta íbúar ennþá sent inn ábendingar og 
athugasemdir.

Í nokkur ár hefur Grindavíkurbær haldið 
úti sinni eigin YouTube rás þar sem 
við streymum ýmsum viðburðum auk 
mánaðarlegra bæjarstjórnarfunda. 

Allt efnið er aðgengilegt á rásinni en 
bæjarstjórnarfundir eru aðgengilegir í 
mánuð milli funda. Við hvetjum íbúa til 
að kíkja á síðuna og kynna sér það efni 

sem þar er að finna. 

Grindavíkurbær er mikill íþróttabær og 
við förum yfir það í blaðinu hvernig staðið 
er að málaflokknum hjá Grindavíkurbæ 
en í gegnum árin hefur bæjarfélagið 
staðið með miklum myndarbrag við 
bæði íþróttafélög og félagasamtök innan 
bæjarins. 

Petra Rós Ólafsdóttir er tekin tali í blaðinu 
en hún var á dögunum fyrsta konan til 
að taka sæti í stjórn Knattspyrnudeildar 
Grindavíkur. Petra Rós hefur verið lengi 
innan fótboltans bæði sem leikmaður 
og stjórnarmaður í kvennaráði UMFG. 
Hún fer yfir verkefni sjálfboðaliðans 
sem eru fjölmörg og fjölbreytt og hvetur 
áhugasama sjálfboðaliða til að ganga í 
hópinn. 

Bæjarfulltrúar Grindavíkur fara yfir 
kjörtímabilið og hvað það er sem 
hefur staðið uppúr á kjörtímabilinu. 
Þá fara þeir einnig yfir þau verkefni og 
áskoranir sem bíða nýrrar bæjarstjórnar 
en sveitarstjórnarkosningar fara fram 
laugardaginn 14. maí næstkomandi. 

Ég vona að þú kæri lesandi njótir lestur 
blaðsins, 

Kristín María Birgisdóttir
Upplýsinga- og markaðsfulltrúi. 

Járngerður - fréttir af mannlífi & bæjarmálefnum
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Ritstjórn og umbrot: Kristín María Birgisdóttir 
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Grindavíkurbær í efsta sæti 
sveitarfélaga hvað varðar þjónustu

Nýlega birti Gallup niðurstöðu 
þjónustukönnunar sem gerð var 

frá nóvember 2021 fram undir miðjan 
janúar á þessu ári. Sambærileg könnun 
hefur verið framkvæmd undanfarin ár og 
nær til 20 stærstu sveitarfélaga landsins 
og er Grindavík í þeim hópi. Markmiðið 
er að kanna ánægju íbúanna með 
þjónustu þeirra sveitarfélags, bera saman 
sveitarfélögin hvað þetta varðar og skoða 
breytingar frá fyrri mælingum. 

Grindavíkurbær hefur jafnt og þétt bætt 
stöðu sína undanfarin ár. Niðurstöðurnar 
eru þó sérstaklega ánægjulegar í þessari 
síðustu könnun og hefur stigagjöf batnað 
í flestum tilfellum frá könnun fyrra árs. 
Gallup spurðist fyrir um álit íbúanna 
á 12 mismunandi þjónustuþáttum og 
var viðhorf Grindvíkinga yfir meðaltali 
sveitarfélaganna í öllum tilfellum og oftast 
vel yfir meðaltalinu. 

Nú skal litið til niðurstöðunnar úr 
einstökum þáttum könnunarinnar. Þegar 
spurt var um ánægju með þjónustu við 
barnafjölskyldur í sveitarfélaginu fékk 
Grindavík næsthæstu einkunn allra 
sveitarfélaganna. Ánægja með þjónustu 
Grunnskólans var einnig sú næsthæsta 
í úrtakinu og ánægja með þjónustu 
leikskóla var sú hæsta. Þessar niðurstöður 
frá skólunum eru afar ánægjulegar enda 
eru góðir skólar undirstaða hvers góðs 
samfélags.  Hvergi mældist heldur meiri 
ánægja með þjónustu til íþróttaiðkunar 
en hér í Grindavík enda hefur lengi verið 
mjög vel staðið að þeim málaflokki í okkar 
öfluga íþróttabæ. Ánægja með þjónustu 
við eldri borgara var sú næsthæsta meðal 
sveitarfélaganna í úrtakinu. Þess er að 
vænta að ný félagsaðstaða eldri borgara 
sem byggð verður á komandi misserum, 
muni einnig falla fólki vel í geð. Íbúar 
Grindavíkur telja enn fremur að vel hafi 
verið staðið að þjónustu við fatlað fólk í 
sveitarfélaginu. 

Skipulagsmál hafa jafnan fengið 
heldur slaka einkunn á landsvísu í 
þjónustukönnunum Gallup en ánægja 
íbúa Grindavíkur er sú hæsta af 
öllum 20 sveitarfélögunum. Á tímum 
veirufaraldursins hefur reynst þrautin 
þyngri að viðhalda menningarstarfsemi 

í landinu, en einkunnin sem íbúar 
Grindavíkur gefa menningarmálum 
sveitarfélagsins er sú hæsta í úrtakinu.  
Ein af þeim spurningum sem lögð var 
fyrir í könnuninni varðaði ánægju með 
gæði umhverfis í nágrenni við heimili 
viðkomandi. Nokkuð opin spurning og 
velta mætti því fyrir sér hvort nábýli við 
nýjasta hraun landsins og eldstöðvarnar 
hafi haft neikvæð áhrif á skoðun fólks á 
umhverfinu hér um slóðir. Svo virðist alls 
ekki vera því hvergi er meiri ánægja með 
gæði umhverfis en í Grindavík. 

Þegar íbúar voru spurðir um hversu vel 
eða illa starfsfólk í þeirra sveitarfélagi hafi 
leyst úr erindum þeirra fékk aðeins eitt 
sveitarfélag hærri einkunn en Grindavík. 
Ekkert sveitarfélag fékk hins vegar hærri 

einkunn en Grindavík þegar spurt var á 
heildina litið hversu mikil ánægja væri 
með sveitarfélagið sem stað til að búa á. 
Þá skipaði Grindavík efsta sætið að öllu 
samanlögðu þegar spurt var um þjónustu 
sveitarfélagsins, bæði út frá reynslu 
viðkomandi og áliti. 

Það er verulega góð tíðindi að íbúar 
Grindavíkur skuli lýsa jafn mikilli 
ánægju með bæjarfélagið sitt og raun ber 
vitni. Vissulega hafa náttúruöflin verið 
atkvæðameiri og óblíðari í Grindavík 
en nokkru öðru sveitarfélagi á landinu 
undanfarin misseri. Samtakamáttur 
bæjarbúa og samstaða bæjaryfirvalda og 
bæjarstarfsfólks hefur þjappað íbúunum 
saman og vel hefur tekist til við að leysa 
úr aðsteðjandi vandamálum með góðra 
manna hjálp. 

Innviðir bæjarins eru sterkir og 
fjárhagsstoðirnar traustar. Grindvíkingum 
þykir vænt um bæinn sinn; 92% aðspurðra 
eru ánægð með Grindavík sem stað til 
að búa á, 7% svara hvorki/né og 1% eru 
frekar óánægð. Enginn sem svaraði var 
mjög óánægður. Ekkert annað sveitarfélag 
í úrtaki þeirra 20 stærstu er með hærri 
einkunn en Grindavík. Raunar er það svo 
að þessi heildareinkunn hefur lækkað að 
meðaltali á landsvísu hjá sveitarfélögunum 
frá síðustu könnun, á meðan hún hækkaði 
talsvert í Grindavíkurbæ. 

Þjónustukönnun Gallup er gagnlegt 
hjálpartæki við að kanna viðhorf íbúanna 
til tiltekinna þjónustuþátta bæjarfélagsins. 
Niðurstaðan nýtist við stefnumótun og 
forgangsröðun þeirra fjölmörgu verkefna 
sem bæjarfélagið hefur með að gera. 
Verkefnið er að viðhalda góðri stöðu og 
gera helst enn betur.   

Áfram Grindavík!

Fannar Jónasson, bæjarstjóri

„Ekkert annað sveitarfélag 
í úrtaki þeirra 20 stærstu 
er með hærri einkunn en 

Grindavík”
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Stækkun Hópsskóla lokið
Framkvæmdum við stækkun á Hópskóla er lokið.  Framkvæmdin snéri að byggingu 4 
heimastofa og kennslustofa fyrir smíði, heimilisfræði, myndmennt og textílhönnun. 

Stækkunin er á einni hæð með kjallara 
undir hluta byggingar. Skólinn hefur 

þegar tekið bygginguna í notkun og var 
formlega afhent Grunnskóla Grindavíkur 
þann 18.mars 2022. Stefnt er að opnu húsi 
fyrir íbúm bæjarins áður en skóli hefst 
næsta haust. 

Eldri bygging Hópsskóla var tekin í notkun 
í lok árs 2009. Það var verktakafyrirtækið 
Grindin sem sá um smíði Hópsskóla en 
fyrsta skóflustunga var tekin 24. júní 2008.

Grindin sá einnig um stækkunina nú en 
ljóst er að ný bygging mun nýtast mjög 

vel. Komnar eru auka kennslustofur 
sem munu taka við 4. bekk næsta haust. 
Þá eru list- og verkgreinastofur klárar 
í viðbyggingunni ásamt fundar- og 
sérkennsluherbergjum. 

Hópurinn sem viðstaddur var þegar viðbyggingin var formlega afhent skólanum af bæjaryfirvöldum ásamt nokkrum nemendum Hópsskóla. F.v. Eysteinn Þór Kristinsson, skólastóri, Hjálmar Hallgrímsson, formaður 
bæjarráðs, Hallfríður Hólmgrímsdóttir, bæjarfulltrúi, Bjarni Rúnar Einarssson,  byggingarfulltrúi hjá Grindavíkurbæ, Fannar Jónasson, bæjarstjóri, Einar Sveinn Jónsson slökkviliðsstjóri Grindavíkur og Örn Sigurðsson, 
húsvörður Grunnskóla Grindavíkur. 

Horft inn eftir ganginum inn í nýju viðbygginguna. Heimilisfræðistofan sem er ein af fjórum nýjum list- og 
verkgreinastofum. 



5Járngerður

Markmið Grindavíkurbæjar með 
skipulagsgerðinni er að móta 

heildarstefnu og samræma ákvæði 
innan hverfa til að einfalda afgreiðslu 
leyfisveitinga og gera þær markvissari. 

Einnig er markmiðið að styrkja og 
viðhalda gæðum hverfa með skýrum 
ákvæðum. Með þeim hætti er hægt að 
auka gegnsæi fyrir íbúa og auðvelda 
ákvörðunarferli vegna framkvæmda og 
uppbyggingar á svæðunum. 

Markmiðið er líka að  stuðla að sjálfbærri 
þróun og að hagsmunir íbúa verði ætíð 
hafðir að leiðarljósi við ákvarðanatöku. 

Skipulagslýsing vegna hverfisskipulags 
fyrir Valla- og Stígahverfi var kynnt með 

auglýsingu 3. júní 2020. 

Umsagnir bárust frá lögbundnum 
umsagnaraðilum auk ábendinga frá 
íbúum, m.a. í gegnum vefsjá verkefnisins. 

Nú liggur fyrir vinnslutillaga að 
hverfisskipulaginu þar sem tekið hefur 
verið mið af umsögnum og ábendingum. 

Skipulagsnefnd samþykkti á fundi 
sínum þann 31. janúar 2022 að kynna 
vinnslutillöguna fyrir umsagnaraðilum 
og íbúum. 

Tillagan er aðgengileg á heimasíðu 
bæjarins. Íbúar eru hvattir til kynna sér 
efni vinnslutillögunnar og senda inn 
ábendingar til bæjarins.

Hverfisskipulag Valla- og Stígahverfis – 
kynning á vinnslustigi

Grindavíkurbær vinnur að gerð hverfisskipulags fyrir þá hluta bæjarins þar sem ekki er í gildi 
deiliskipulag. Fyrsti áfangi þeirrar vinnu er skipulag fyrir Valla- og Stígahverfi.

Að lokinni kynningu verður unnið 
úr umsögnum og ábendingum. Í 
framhaldinu er skipulagstillagan auglýst 
formlega í samræmi við skipulagslög. 
Þá gefst íbúum aftur færi á að kynna sér 
tillöguna og senda inn ábendingar, áður 
en skipulagið er tekið til endanlegrar 
afgreiðslu.

Frestur til að skila inn ábendingum um 
vinnslutillöguna er til og með 11. Apríl 
2022. 

Ábendingar skal senda skriflega á 
netfangið atligeir@grindavik.is eða 
til Grindavíkurbæjar og merkja, 
Hverfisskipulag – 1.áfangi, Víkurbraut 62, 
240 Grindavík.
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Haka skal við  lóðir til úthlutunar í 
tækjastiku hægra megin á síðunni til að 
sjá hvaða lóðir eru lausar til umsóknar. 

Smella þarf á lóðina sem laus er til 

Rafrænar umsóknir um lóðir
Allar umsóknir um lóðir hjá Grindavíkurbæ skulu berast sveitarfélaginu rafrænt í gegnum 
íbúagátt á heimasíðu sveitarfélagsins. Á kortavef Grindavíkurbæjar má sjá hvaða lóðir eru 

lausar til umsókna.
umsóknar og þar er tengill á umsóknina. 

Tengill á kortavefinn er hér að neðan: 
https://www.map.is/grindavik/
Ef einhverjar spurningar vakna varðandi 

umsóknir lóða þá endilega hafið 
samband við Bjarna Rúnar Einarsson 
byggingarfulltrúa í síma 420-1100 eða í 
netfangið bygg@grindavik.is

Þegar komið er inn á kortavefsjá Grindavíkurbæjar þarf að haka í “Lóðir til úthlutunar” til hægri á síðunni. Þá birtast lausar lóðir hjá Grindavíkurbæ. Með því að klikka á lóðina opnast eyðublað sem fylla þarf út og 
senda með rafrænum hætti. 

Hér má sjá hvernig umsókn fyrir Arnarhlíð 1 opnast á kortasjá en skráning fer fram í gegnum íbúagátt Grindavíkur. 

Sú ákvörðun var tekin í 
fjárhagsáætlunarvinnu fyrir árið 2022 
að fjölga fundum skipulagsnefndar. 
Stefnt er að fundum annan og 
þriðja mánudag í hverjum mánuði. 
Fundardagatal skipulagsnefndar fram 
að sveitarstjórnarkosningum í vor er 
eftirfarandi ( birt með fyrirvara um 
breytingar):

Mánudaginn 21.mars
Mánudaginn 4.apríl
Miðvikudaginn 21.apríl
Mánudaginn 2.maí

Gögn vegna funda skipulagsnefndar skulu 
berast í síðasta lagi 3 virkum dögum fyrir 
fund skipulagsnefndar. 

Skipulagsnefnd 
fundar nú tvisvar í 

mánuði
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Einar Sveinn Jónsson nýr 
slökkviliðsstjóri

Einar Sveinn Jónsson var í lok ársins 
2021 ráðinn til að gegna stöðu 

slökkviliðsstjóra slökkviliðs Grindavíkur. 

Einar er  löggildur  slökkviliðsmaður og 
hefur einnig lokið öllum námskeiðum í 
eldvarnareftirliti.

Einar hefur verið í hlutastarfi við 
slökkvilið Grindavíkur í 18 ár og sem 
sjúkraflutningamaður í 10 ár. Samhliða 
því hefur hann unnið við eldvarnir hjá 
Öryggismiðstöðinni í Grindavík þar sem 
hann hefur sérhæft sig í slökkvitækjum og 
uppsetningu ásamt eftirliti og viðhaldi á 

stórum slökkvikerfum. 

Áður starfaði Einar við eigin rekstur, við 
vörustýringu og stjórnun. 
Einar Sveinn mun hefja störf hinn 
1.desember nk.

Grindavíkurbær leitar að íbúðarhúsnæði 
fyrir flóttafólk frá Úkraínu

Grindavíkurbær óskar eftir 
upplýsingum um mögulegt 

leiguhúsnæði (íbúð/herbergi) eða 
endurgjaldslaus afnot af húsnæði í 
sveitarfélaginu þar sem íslensk stjórnvöld 
vinna nú að undirbúningi móttöku 
flóttafólks frá Úkraínu.

Þau sem hafa upplýsingar um slíkt 
húsnæði eru vinsamlegast beðin um að 
hafa samband við Grindavíkurbæ með 
því að senda upplýsingar á netfangið 
grindavik@grindavik.is.

Vinsamlegast takið fram í tölvupóstinum 
hver sé eigandi húsnæðisins, stærð þess, 
fjölda svefnherbergja og áætlað leiguverð.
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Á fundinum og í könnuninni kom 
margt gagnlegt fram sem nýttist 

við gerð stefnunar. Þá var haft samráð 
við forstöðumenn menningarstofnana 
Grindavíkurbæjar. 

Stefnan var send stofnunum 
sveitarfélagsins til umsagnar. Þá voru drög 
að stefnunni sett á vef Grindavíkurbæjar 
og gafst íbúum tækifæri til þess að 
gera athugasemdir við hana eða koma 
ábendingum á framfæri. 

Forgangsatriði í framkvæmd stefnunnar 
til ársins 2024 eru að mati frístunda- og 
menningarnefndar:

1. Börnum og unglingum standi til 
boða að nýta og þróa hæfileika sína á sviði 
lista og menningar. 
2. Kvikan verði menningarhús 
Grindvíkinga með rúmgóðum fjölnotasal. 
3. Viðburðum á vegum 
Grindavíkurbæjar verði dreift yfir árið. 
Menningarstefna Grindavíkurbæjar var 
samþykkt í frístunda- og menningarnefnd 
19. janúar 2022 og í bæjarstjórn 22. 
febrúar 2022. 

 
Tilgangur

Tilgangur menningarstefnu er að auka 
lífsgæði Grindvíkinga með því að skapa 
jarðveg þar sem menningarlíf blómstrar 
með fjölbreyttum menningarviðburðum, 
fræðslu og miðlun upplýsinga. 

Menningarlíf í Grindavík á að vera 
aðgengilegt öllum íbúum sveitarfélagsins 
og einkennast af fjölbreytileika án 
landamæra, víðsýni og samvinnu. 

Við mótun menningarstefnu 
Grindavíkurbæjar var horft til 
stefnumótunar sem átt hefur sér stað 
gegnum samstarf við önnur sveitarfélög 
á Suðurnesjum og Samband sveitarfélaga 
á Suðurnesjum. Þá var menningarstefna 

ríkisins höfð til hliðsjónar. 

Þær menningarstofnanir sem 
Grindavíkurbær rekur gegna mikilvægu 
hlutverki við framkvæmd stefnunnar, 
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Börn og menningaruppeldi
Börn eru mikilvægir þátttakendur 
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aðgengi þeirra að menningu eykur 
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og sköpunarkraft í samfélaginu til 
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fjölbreyttu framboði menningar fyrir 
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menningarstarfi.
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árs.
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milli ólíkra hópa og dregur úr hættu á 
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Frístunda- og menningarnefnd Grindavíkurbæjar tók ákvörðun um að endurskoða 
menningarstefnu sveitarfélagsins á fundi sínum 3. apríl 2019. Nefndin stóð m.a. fyrir opnum 

fundi með íbúum 3.  febrúar 2020 auk þess sem íbúum stóð til boða að taka þátt í opinni 
könnun á vef sveitarfélagsins 4.-15. febrúar 2020. 

Menningarstefna Grindavíkurbæjar
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menning og listir að vera uppspretta nýrra 
hugmynda. 

Grindavíkurbær getur með þátttöku og 
góðri samvinnu ólíkra stofnana skapað 
frjóan jarðveg þannig að einstaklingar 
hafi rými til að taka þátt og að þroskast á 
eigin forsendum enda á listsköpun sér stað 
víða í samfélaginu. Menningarstofnanir 
sveitarfélagsins þurfa að gefa íbúum 
tækifæri til að njóta menningar og 
kynnast menningararfinum. 

Markmið 
• Menningarstarf verði aðgengilegt 
öllum íbúum Grindavíkur.
• Íbúar hafi aðgang að aðstöðu til 
að skapa og sýna ólíkar listgreinar.
• Umhverfi stuðli að fagmennsku 
og atvinnusköpun á sviði lista og 
menningar.

Mögulegar leiðir að markmiðum: 
• Styrkjum úthlutað samkvæmt 
verklagsreglum og þeir auglýstir á vef 
Grindavíkurbæjar
• Styrkir endurspegli breidd og 
framksækni. 
• Hópar af erlendum uppruna 
verði sérstaklega hvattir til að sækja um 
styrki.
• Gerðir verði samningar til 
lengri tíma en eins árs til að styrkja 
rekstrargrundvöll og efla fagmennsku.
• Sveitarfélagið kaupi reglulega 
listaverk af listafólki innan og utan 
sveitarfélagsins. Verkin verði hluti af 
listaverkasafni Grindavíkurbæjar. 
• M e n n i n g a r v e r ð l a u n 
Grindavíkurbæjar verði afhent árlega og 
þeim fylgi fjárhagslegur stuðningur.
• Nám í Tónlistarskóla 
Grindavíkur verði í boði fyrir nemendur 
á öllum aldri. 
• Sveitarfélagið bjóði listafólki upp 
á húsnæði og vinnuaðstöðu til að iðka list 
sína.
• Menningarviðburðir á vegum 
sveitarfélagsins séu kynntir á áberandi 
hátt og með góðum fyrirvara.
• Sveitarfélagið hafi yfir að ráða 
góðum sal til tónleika og sviðslista sem 
geti komið til móts við sveigjanlegar þarfir 
listamanna. 
• Kvikan styðji sviðslistir 

með því að vinna að þróunarstarfi og 
þekkingaruppbyggingu á sviði sviðslista.
• Kvikan viðhaldi tengslaneti 
listafólks á og af svæðinu. 
• Unnin verði starfsáætlun í öllum 
menningarstofnunum sveitarfélagsins þar 
sem m.a. er gerð grein fyrir nálgun við 
ólíka hópa innan sveitarfélagsins. 
• Í menningarstofnunum 
Grindavíkurbæjar byggist upp fagþekking 
einstaklinga með ólíkan bakgrunn. 
• Lögð verði áhersla á 
samstarf við atvinnulífið til að efla 
nýsköpunarmöguleika innan lista- og 
menningar. 
• Viðburðir verði í boði allt árið. 
• Menningarstofnanir verði 
samverustaðir fyrir almenning. 
• Bókasafn Grindavíkur veiti 
almenningi aðgang að fjölbreyttu stafrænu 
efni og upplýsingum á mismuandi formi. 

Menningarstefna Grindavíkurbæjar

Sérstaða og umhverfi
Menning, listir og saga hafa mikil áhrif 
á þróun hins manngerða umhverfis. 
Við hönnun opinberra bygginga og 
almannarýmis verður horfti á hina 
listrænu hlið sem eðlilegan þátt. Listaverk 
glæða opin svæði lífi, veita þeim sérstöðu 
og bæta staðaranda. Opin svæði eru 
hvati til samveru fólks og eflingar 
félagslegra tengsla íbúa. Grindavíkurbær 
leggur áherslu á að draga fram sérstöðu 
sveitarfélagsins, varðveita hana og miðla 
til íbúa og gesta. Sérstaðan endurspeglar 
anda og sögu samfélagsins í Grindavík. 

Markmið 
• Sérstaða Grindavíkur verði 
dregin fram og skilgreind.
• Menningararfur svæðisins verði 
aðgengilegur íbúum og gestum.
• Listaverk verði mikilvægur hluti 
af umhverfi og ásýnd Grindavíkur.

Mögulegar leiðir að markmiðum: 
• Byggingar, listaverk, bókmenntir 
og saga sveitarfélagsins verði kynnt á 
samræmdan hátt, m.a. með merkingum, 

í samvinnu við hagsmunaaðila og frjáls 
félagasamtök. 
• Sveitarfélagið stuðli að verndun 
menningarminja í sveitarfélaginu og hvetji 
til skráningar, rannsókna og friðlýsinga 
þar sem það á við. 
• Til sé skrá yfir listaverk í eigu 
sveitarfélagsins og skýrt verklag um 
varðveislu þeirra og útlán. 
• Gerðar séu reglulega 
gestakannanir í menningarstofnunum 
sveitarfélagsins. 
• Opnunartími 
menningarstofnana sé endurkoðaður 
reglulega til að koma sem best til móts 
við þarfir íbúa. 
• Sveitarfélagið tryggi 
ásættanlegan húsakost til varðveislu minja 
og sýninga. 
• Menningarstofnanir í 
sveitarfélaginu starfi saman að verkefnum 
tengja saman listsköpun og menningararf. 
• Sveitarfélagið standi fyrir 
viðburðum sem styrkja ímynd 
Grindavíkur og hafa tengsl við atvinnulíf 
og sögu bæjarins. 

  

Grindavíkurdætur stíga á stokk í forsal Kvikunnar

Mæðgurnar í VIGT hlutu Menningarverðlaunin árið 2021 ásamt 
Kristinsson Handmade
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 DAGSKRÁ VORIÐ 2022

Öskudagur á Bóksafninu
Starfsfólk bókasafnsins mætir í búningum til vinnu. 
 
Sögustund fyrir börn og bangsa
➡ 2. mars kl. 16.15
Sigríður Etna Marínósdóttir les eigin sögu fyrir börn og bangs- 
ana þeirra í Kvikunni. Öll börn og bangsar eru hjartanlega 
velkomin. 
 
Smiðjudagur í Kvikunni
➡ 3. og 4. mars kl. 10.00 – 12.00
Á smiðjudögum verður Kvikan opin börnum á grunnskólaaldri 
sem geta unnið sjálfstætt að sinni listsköpun. Ekki verður boðið 
upp á gæslu. Fylgstu með á grindavik.is. 

Hvar er Valli?
➡ 4. – 8. mars
Valli og vinir hans verða á ferli á bókasafninu 4. – 8. mars.  
Þátttakendur leita að Valla og fá lítil páskaegg að launum ef 
þeim tekst að finna hann.

Fiskihlaðborð fyrir 60+
➡ 5. mars kl. 17.00
Öllum Grindvíkingum, 60 ára og eldri, er boðið á fiskihlaðborð 
í golfskálanum. Þátttaka ókeypis. Skráning hjá skipuleggjend- 
um. 

Bókaverðlaun barnanna
➡ 7. – 11. mars  
Árlega tilnefna börn á aldrinum 6 – 15 ára bestu barnabækur 
ársins. Tilnefningarnar fara fram á heimasíðu Borgarbóka- 
safnsins og í grunnskólum og bókasöfnum um land allt.  
Veitt eru verðlaun fyrir eina frumsamda bók og aðra þýdda. 
Verðlaunin eru veitt ár hvert á sumardaginn fyrsta.

Ratleikur fyrir fjölskylduna
➡ 7. – 12. mars 
Félagsmiðstöðin Þruman og Kvikan bjóða fjölskyldum að skella 
sér í léttan ratleik. Leikurinn er tilvalið uppbrot frá hversdags- 
leikanum og tækifæri til að njóta öðruvísi útivistar. 

Morgunverðarfundur um árangurs- 
ríkt markaðsstarf 
➡ 9. mars kl. 8.30 – 10.00
Gunnar Thorberg Sigurðsson frá Kapli markaðsráðgjöf fer yfir 
helstu aðalatriði faglegs markaðsstarfs og stýrir umræðum  
um samstarf ólíkra aðila í markaðsmálum í Kvikunni.

Kútmagakvöld
➡ 11. mars
Hið árlega kútmagakvöld Lionsklúbbs Grindavíkur fer fram  
í íþróttahúsinu. Kútmagakvöldið er þekkt fyrir góðan mat  
og vandaða dagskrá og á því verður engin breyting í ár.

Hvað gerðist? Hvað næst?
➡ 16. mars kl. 20.00
Magnús Tumi Guðmundsson, prófessor í jarðeðlisfræði, flytur 
erindi í Kvikunni um jarðhræringar í Fagradalsfjalli í tilefni þess 
að ár verður liðið frá því eldgos hófst í fjallinu.  
Auk þess að útskýra hvað gerðist veltir hann því upp hvað gæti 
gerst á næstu árum og áratugum. 
 
Ár frá eldgosi
➡ 19. mars
Þann 19. mars minnumst við þess að ár verður liðið frá því 
eldgos hófst í Fagradalsfjalli og harðri skjálftahrinu lauk.  
Í Kvikunni verður boðið upp á hraun, gos, kakó og vöfflur í  
tilefni dagsins. Fyrirtæki eru hvött til að brjóta upp daginn  
og íbúar hvattir til að gera sér glaðan dag í Grindavík.  

Söngstund fyrir börn
➡ 23. mars kl. 16.15
Söngstund fyrir börn í Kvikunni. Öll börn og foreldrar velkomin 
að syngja, dansa og skemmta sér. 

Krónika með Alla
➡ 30. mars
Alli á Eyri segir grindvískar sögur í Kvikunni. Alli er einstakur 
sagnamaður og rifjar upp sögur af fólki og viðburðum úr  
Grindavík eins og honum einum er lagið. Þá er aldrei að vita 
nema lagið verði tekið inn á milli sagna. Aðgangur ókeypis  
og boðið upp á kaffi. 
 

Menningarverðlaun Grindavíkur
➡ 6. apríl 
Menningarverðlaun Grindavíkur afhent í Kvikunni við hátíð- 
lega athöfn. Verðlaunin eru veitt árlega sem viðurkenning fyrir 
eftirtektarvert framtak á sviði lista og/eða menningar.
 
Krónika með Alla
➡ 27. apríl 
Alli á Eyri segir grindvískar sögur í Kvikunni. Alli er einstakur 
sagnamaður og rifjar upp sögur af fólki og viðburðum úr  
Grindavík eins og honum einum er lagið. Þá er aldrei að vita 
nema lagið verði tekið inn á milli sagna. Aðgangur ókeypis  
og boðið upp á kaffi. 

Hönnunarmars
➡ 4. – 8. maí 
VIGT mun taka þátt í Hönnunarmars 2022. Staðbundinn  
efnisviður, sá efnisviður sem íslensk náttúra gefur af sér, verður 
sýningarefnið. VIGT mun gefa eldri hönnun nýtt gildi með 
staðbundnum efnisvið ásamt því að sýna nýja vöru með sömu 
gildum. 

Pólskur dagur 
➡ 7. maí 
Pólskir Grindvíkingar bjóða öllum Grindvíkingum til veislu  
í Kvikunni. Þar gefst tækifæri til að kynnast pólskri menningu, 
hittast, spjalla og kynnast. 
 
Dr. Bæk
➡ 10. og 11 maí
Dr. Bæk mætir á Bókasafnið og ástandsskoðar reiðhjól  
Grindvíkinga. Hann fer m.a. yfir bremsur, gíra og skyldubúnað 
reiðhjólsins.

Innsíða x1 Innsíða x2 Flettingur
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Grindavík er barnvænt samfélag og 
hér má finna fjölda leiksvæða sem 

bæjarbúum stendur til boða að nýta sér. 
Markið frístunda- og menningarnefndar 
með því að vinna framtíðarsýn leikvalla 
innan bæjarins, er að uppfylla þarfir og 
óskir barna í Grindavík. 

Við vinnslu stefnunnar var horft til 
þess að móta áherslur til framtíðar 
um uppbyggingu ólíkra leiksvæða 
innanbæjar. Leiksvæðin voru kortlögð, 
m.a. staðsetning, tegund og ástand. 

Kannað var hvernig leiksvæðin fullnægja 
þörfum barna um leikumhverfi. Eins 
var horft til þess hversu fjölskylduvæn 
leiksvæðinu væru og lögð fram tillaga að 
uppbyggingu þeirra. Opin græn svæði 
og fjölskylduvænir leikvellir eru enda ein 
forsenda barnvæns samfélags.
Leikvellir í Grindavík eru átta talsins og 
eru staðsettir á eftirfarandi stöðum: 

• Leikskólanum Laut
• Grunnskólanum við Ásabraut
• Hraunbraut
• Hólavöllum 
• Leikskólanum Króki
• Hreystigarðinum við íþróttahúsið
• Hópsskóla
• Tjaldsvæðinu við Austurveg

Framtíðarsýn fyrir leikvelli 
Grindavíkurbæjar

Undanfarna mánuði hefur frístunda- og menningarnefnd Grindavíkurbæjar unnið 
framtíðarsýn fyrir leikvelli í sveitarfélaginu. Leitað var álits hjá Ungmennaráði, íbúum og 
skólastjórnendum og nemendum í leik- og grunnskóla. Unnið var einnig úr innsendum 

hugmyndum og má lesa helstu niðurstöðurnar hér fyrir neðan. Um er að ræða hugmyndir 
sem eru enn í vinnslu og geta íbúar ennþá sent inn ábendingar og athugasemdir. 

„Opin græn svæði og 
fjölskylduvænir leikvellir eru 
enda ein forsenda barnvæns 

samfélags.“

Alls bjuggu 536 börn, 10 ára og yngri, í Grindavík 1. desember 2021, þ.e. um 15% af íbúafjölda í sveitarfélaginu. Til samnaburðar bjuggu 383 börn í Grindavík árið 1998. Á þeim tíma hafa verið teknar í notkun 
tvær nýjar leikskólabyggingar og auk Hópsskóla.

Framkvæmd var opin könnun meðal íbúa 
bæjarins þar sem íbúar voru spurðir álits 
á því hversu sáttir þeir væru við núverandi 
staðsetningu leikvalla í Grindavík. 67,9% 
þeirra sem svöruðu spurningunni eru 
mjög eða frekar sátt við staðsetningar 
leiksvæðanna. Þegar þátttakendum 
gafst kostur á að koma á framfæri 
ábendingum eða athugasemdum varðandi 
staðsetningar leikvalla í Grindavík koma 

fram áhyggjur foreldra af því að börn 
þurfi að fara yfir götur með þungri umferð 
til þess að fara á leikvelli, t.d. Hópsbraut 
og Stamphólsveg. Finna mætti leikvöllum 
stað á grænum svæðum innan hverfa 
þannig að leikvellir séu í göngufjarlægð 
innan allra hverfa. 
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Kort af leiksvæðum í Grindavík. Á kortið eru merkt skilgreind leiksvæði en ekki opin svæði til sérstakra nota, t.d. Brattabrekka. 

Helstu niðurstöður íbúakönnunar má sjá í kökuritinu hér fyrir neðan. Íbúar eru 
almennt frekar sáttir eða sáttir þegar kemur að þáttum eins og framboði leikvalla, hversu 

fjölskylduvænir þeir eru, staðsetningu og fjölda leikvalla. 
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Í skýrslunni um framtíðarsýn leiksvæða 
í Grindavík er lögð áhersla á að 

leiksvæði gegni mikilvægu hlutverki 
fyrir íbúa í þéttbýli. Svæðin nýtast sem 
leik- og útivistarsvæði allt árið um kring. 
Skólalóðir eru með best nýttu svæðum í 
bænum. 

Góður leikvöllur hvetur börn til leiks, 
leyfir þeim að rannsaka umhverfið, 
hreyfa sig og tjá sig á ólíka vegu samanber 
Aðalnámskrá leikskóla frá 2011. Til þess 
að svo verði þarf að huga að fjölbreytileika, 
m.a. í landslagi, gróðri og efnivið.

Ráðist þarf í átak til að skapa skjól 
á leiksvæðum innanbæjar. Við það 
tækifæri verði horft til þess að styrkja 
náttúruupplifun á leiksvæðum, t.d. 
með gróðursetningu berjarunna, rósa 
og/eða blóma. Í opinni könnun sendu 
einhverjir íbúar m.a. inn tillögur að 
svokölluðum „vasagörðum“ sem þekkjast 
frá Bandaríkjunum og Danmörku. 

Lagt er til að íbúum, fyrirtækjum og/
eða félagasamtökum verði boðið að taka 

er ólokið. 
3. Settur verði niður trjágróður eða 

ráðist í aðrar aðgerðir til að skapa 
skjól á öllum leiksvæðum innanbæjar. 
Horfa má til „vasagarða“ sem þekkjast 
m.a. í Danmörku.

4. Bekkjum og/eða borðum verði 
fjölgað á leiksvæðum. 

5. Komið verði upp ungbarnasvæðum 
við Hraunbraut og á 
leikskólalóðunum. 

6. Unnið verði yfirlitskort með 
upplýsingum um leiksvæði. 
Upplýsingaskiltin myndu þjóna 
þeim tilgangi að auðvelda fólki að 
fara á milli leiksvæða og mynda í 
leiðinni fjölskylduvæna gönguleið 
innanbæjar.

7. Íbúar og/eða félagasamtök geti tekið 
svæði innanbæjar í fóstur. Settar 
verði reglur og svæði skilgreind. 

8. Lögð verði áhersla á faglega aðkomu 
við hönnun leiksvæða þar sem gæði 
verði höfð að leiðarljósi. 

9. Íbúum verði auðveldað að koma 
ábendingum varðandi leiksvæði á 
framfæri. 

svæði í fóstur. Í fyrstu verði skilgreind 
2-3 slík svæði innanbæjar. Með aukinni 
aðkomu íbúa að umsjón leiksvæða má 
stuðla að bættri umgengni og vöktun. Þá 
er líklegt að þróun svæðanna taki betur 
mið af óskum notenda. Sem dæmi um 
slík svæði eru reitir sem afmarkast af 
Víkurbraut, Arnarhrauni, Hraunbraut og 
Borgarhrauni annars vegar en hins vegar 
af Víkurbraut, Borgarhrauni, Hraunbraut 
og Staðarhrauni.

Forgangsröðun frístunda- 
og menningarnefndar

Þær tillögur sem hér eru lagðar fram 
eru byggðar á niðurstöðu samráðs 
við íbúa og stjórnendur leik- og 
grunnskóla í Grindavík. Frístunda- og 
menningarnefnd leggur til að aðgerðum 
verði forgangsraðað með eftirfarandi 
hætti:
1. Fjármagn til framkvæmda á 

leiksvæðum verði aukið verulega. 
2. Ráðast þarf í átak við að bæta úr 

fallvörnum á leiksvæðum þar sem því 

Bæta þarf fallvarnir, skapa 
skjól, fjölga bekkjum og 

ungbarnasvæðum
Þær tillögur sem hér eru lagðar fram eru byggðar á niðurstöðu samráðs við íbúa og 

stjórnendur leik- og grunnskóla í Grindavík. 
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Nýtt starfsfólk hjá 
félagsþjónustu Grindavíkur

Ásta María Guðmundsdóttir hefur verið 
ráðin sem starfsmaður barnaverndar og 
félagsþjónustu Grindavíkurbæjar en hún 
tekur við af Sigrúnu Pétursdóttur sem er 
farin til annarra starfa. Ásta María er ráðin 
í 100% stöðugildi og býr yfir góðri reynslu 
af vinnu í barnavernd, félagsþjónustu og 
lögreglu. 

Ingunn Björg Halldórsdóttir hefur verið 
ráðin sem starfsmaður barnaverndar og 
félagsþjónustu Grindavíkurbæjar og tók 
til starfa í byrjun desember 2021. Ingunn 
ráðin í 100% stöðugildi og er um að ræða 
ræða nýja viðbót við starfsmannahóp 
barnaverndar og félagsþjónustu.  Ingunn 
býr yfir víðtækri  reynslu af starfi með 
fjölskyldum og einstaklingum hjá 
félagsþjónustu. 

Alexandra Högnadóttir er nemi í 
félagsráðgjöf og er að ljúka MA gráðu 
til starfsréttinda vorið 2022. Alexandra 
starfar undir leiðsögn Thelmu Bjarkar 
Guðbjörnsdóttur, yfirfélagsráðgjafa, og 
fylgir einnig öðrum starfsmönnum í þeirra 
verkefnum. Alexandra er í starfsnámi hjá 
Grindavíkurbæ á tímabilinu 24. janúar til 
og með 29. apríl nk.

Ellen Agata starfandi 
upplýsinga- og 

markaðsfulltrúi

Ellen Agata Jónsdóttir hefur tekið við 
tímabundnu starfi upplýsinga- og 

markaðsfulltrúi hjá Grindavík næsta 
árið. Ellen er með meistaragráðu í 
markaðsfræði og starfaði áður hjá 
Reykjanesbæ í viðburðarstjórnun. 

Ellen mun sjá um  innri og ytri upplýsinga- 
og markaðsmál Grindavíkurbæjar, þar 
með talið ferðamál. Þá mun Ellen hafa 
umsjón með aðalvef bæjarins www.
grindavik.is, samfélagsmiðlasíðum 
bæjarins, ferðamálavefnum Visit 
Grindavík auk gerð og útgáfu 
kynningarefnis og textagerð því tengdu. 

Hægt er að hafa samband við Ellen í 
gegnum netfangið ellenagata@grindavik.
is

Ellen Agata Jónsdóttir, starfandi upplýsinga- og markaðsfulltrúi 
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Grindavík TVGrindavík TV
Grindavíkurbær heldur úti sinni eigin YouTube síðu en þar 

má finna fjölmörg myndbönd þar sem tekin hafa verið viðtöl 
við íbúa bæjarins, stjórnendur og aðra. Þá má einnig finna 

þar útsendingar sem sendar hafa verið út undanfarin tvö ár, 
m.a. vegna jarðhræringa og eldgoss. 

Hafi íbúar hugmyndir að efni má endilega koma þeim áleiðis 
á heimasidan@grindavik.is

Bæjarstjórn Grindavíkur fundar einu sinni 
í mánuði sem er síðasti þriðjudagur hvers 
mánaðar. Vikulega hittist þó bæjarráð 
Grindavíkur á lokuðum fundum. 

Bæjarstjórnarfundir sendir 
út mánaðarlega

Í þó nokkur ár hefur bæjarstjórnarfundum 
Grindavíkur verið streymt í gegnum 
YouTube rás bæjarins og hafa áhugasamir 
mánuð til að horfa á tiltekinn fund. 
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Undanfarin ár hefur Grindavíkurbær 
verið að koma vel út úr flestum þáttum 
könnunarinnar. Í ár má sjá að ánægja íbúa 
bæjarins í þeim 12 þáttum sem spurt er 
um, er alls staðar yfir landsmeðaltali sem 
verður að teljast nokkuð gott. Könnunin 
er gerð meðal 20 stærstu sveitarfélaga 
landsins og framkvæmd á tímabilinu 8. 
nóvember 2021 – 12. janúar 2022

Þegar skoðuð er mynd 1 má sjá hvernig 
íbúar svara þeim 12 þáttum sem spurt var 
út í. 

Á mynd 2 má sjá breytinguna frá því 
í fyrra en Grindavíkurbær er eina 
sveitarfélagið sem er að sýna aðra þróun 
en önnur, þ.e. bærinn er að hækka sig í 
flestum málaflokkum milli ára.
Þess má geta að í öllum þessum 
málaflokkum er Grindavíkurbær fyrir 
ofan landsmeðaltal og oftar en ekki 
skipar sveitarfélagið efsta sæti í sinum 
málaflokki.
Á mynd 3 má sjá Grindavíkurbæ í 
samanburði við önnur sveitarfélög sem 
tóku þátt í þjónustukönnuninni. 

Mjög mikil ánægja með 
þjónustu Grindavíkurbæjar
Grindavíkurbær heldur áfram að bæta sig þegar kemur að þjónustu við íbúa bæjarins. Ný 

þjónustukönnun á vegum Gallup staðfestir þetta. 

Mynd 1

Mynd 2

Mynd 3
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Íþróttabærinn Grindavík
Mikil verðmæti eru fólgin í starfi íþróttafélaga í Grindavík. Í félögunum eru hundruðir 

iðkenda og sjálfboðaliða. Grindvíkingar gera miklar kröfur og hafa átt félög í efstu deildum 
karla og kvenna í körfubolta og fótbolta á undanförnum árum. Þá hefur íþróttafólk úr öðrum 

greinum skarað fram úr í sínum íþróttum. Má þar nefna pílukastara sem hafa lengi verið í 
fremstu röð. 

Grindvíkingar hafa einnig  átt 
ólympíufara sem fjölmennari 

sveitarfélög geta ekki státað sig af. Vegna 
þessa mikla íþróttaáhuga og afreka má með 
sanni segja að Grindavík sé íþróttabær. 
Líklega er árangurinn einstakur sé horft 
til þess að um 3.600 manns bjuggu í 
Grindavík um síðustu áramót. 

Lág æfingagjöld og háar 
niðurgreiðslur 
Grindavíkurbær hefur sett sér það 
markmið að halda kostnaði foreldra vegna 
íþróttaiðkunar barna í lágmarki. Er það 
gert með samningum við íþróttafélögin í 
Grindavík. Grindavíkurbær niðurgreiðir 
þannig æfingagjöld um tugi milljóna 
árlega en býður á móti ekki upp á 
frístundastyrki eins og sveitarfélög víða 
um land hafa gert. 

Í ár greiða foreldrar 45.000 kr. til UMFG 
og geta þá æft þær íþróttagreinar sem í 
boði eru, þ.e. fimleika, hjólreiðar, judó, 
knattspyrnu, körfubolta, pílu, sund og/eða 
taekwondo. Skiptir þá engu hvort barnið 
æfi tvær eða fimm greinar. 

Golfklúbbur Grindavíkur og 
Hestamannafélagið Brimfaxi bjóða einnig 
upp á æfingar fyrir börn og ungmenni.  
 
Til þess að koma til móts við þarfir 
íþróttafélaganna hafa þessir styrkir til 
íþróttafélaganna verið hækkaðir verulega 
á undanförnum árum. 

Beinir rekstrarstyrkir til allra íþróttafélaga 
í Grindavík hafa hækkað um 55,3% frá 
árinu 2015. Um 75% af beinum styrkum 
til íþróttafélaga fer til UMFG enda er 
félagið með flesta iðkendur. Styrkir til 

UMFG hafa á umræddum tíma hækkað 
um 74,5% á sama tíma og 66,54% frá 
árinu 2019. Tekið skal fram að tölurnar 
eru framreiknaðar miðað við vísitölu 
neysluverðs. 

Á árinu 2020 námu útgjöld 
Grindavíkurbæjar til æskulýðs- og 
íþróttamála 170.215 kr. per íbúa. Fá 
sveitarfélög sem greiða hærri upphæð 
per íbúa en Grindavíkurbær í þenann 
málaflokk. Eru það í flestum tilvikum 
mun fámennari sveitarfélög sem erfitt er 
að bera sig saman við.

Fjölbreytni og jafnfrétti leiðarljós 
í samningum við íþróttafélög
Markmiðið með samningum við 
íþróttafélögin að hálfu Grindavíkurbæjar 
er að leitast við að tryggja öflugt og 
fjölbreytt íþróttastarf í Grindavík. 
Sveitarfélagið gerir hins vegar kröfur til 
félaganna, aðrar en bjóða börnum og 
unglingum upp á skipulagt íþróttastarf 
við sem hagstæðust skilyrði óháð stöðu 
eða efnahag fjölskyldna.
 
Þannig skal starfið fara fram undir leiðsögn 
menntaðra og/eða hæfra leiðbeinenda 
þar sem forvarnagildi íþrótta er haft að 
leiðaljósi. Horft er til þess að fjárhagslegt 
utanumhald sé til fyrirmyndar. Félögin 
þurfa að starfa eftir reglum Íþrótta- og 
ólympíusambands Íslands um íþróttir 
barna- og unglinga auk reglna um 
lyfjanotkun og lyfjaeftirlit. Þá er horft til 
þess að afreksíþróttafólk séu fyrirmyndir 
og þurfi að fara eftir almennum siða- og 
agareglum sem gilda um framkomu þess 
innan vallar og utan.  

Í nýjum samningum við félögin sem 
bæjarstjórn samþykkti í október er tekið 
fram að óheimilt sé að mismuna fólki, 
m.a. vegna kyns. Dreifa skal ábyrgð og 
þannig valdi. Félögin eiga að vinna að 
jafnri þátttöku og áhrifa kvenna, karla, 
sem og fólks af öðrum kynjum og fólks 
sem ekki skilgreinir kyn sitt. Markvisst 
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skal vinna gegn allri mismunun og 
hamlandi áhrifum staðlaðra ímynda 
kynjanna. Framlag hvers og eins skal 
metið að verðleikum án tillits til kyns.

Við undirbúning að ákvarðanatöku og við 
úthlutun fjármagns, til dæmis í fjárhags- 
og starfsáætlunargerð, þarf að taka mið 
af þörfum og viðhorfum kynja og greina 
áhrif ákvarðana á stöðu þeirra. Félögin 
sem undirrita samninga á næstunni 
skulu fylgja ákvæðum í jafnréttisstefnu 
Grindavíkurbæjar, s.s. um kynjahlutfall í 
stjórnum og nefndum.

Grindavíkurbær vonast til þess að sem flest 
félög í Grindavík verði fyrirmyndarfélög 
ÍSÍ á næstu árum. 

Vel staðið að uppbyggingu 
íþróttamannvirkja
Gallup hefur undanfarin ár kannað 
ánægju íbúa með þjónustu í fjölmennustu 
sveitarfélögum landsins. Í nýjustu könnun 
fyrirtækisins mældist ánægja með aðstöðu 
til íþróttaiðkunar mest í Grindavík. 89% 
voru ánægð með þá aðstöðu sem í boði er 
í Grindavík. Aðeins 5% voru óánægð með 
aðstöðuna. 

Á unfanförnum árum hefur 
Grindavíkurbær lagt háar fjárhæðir í bætta 
aðstöðu til íþróttaiðkunar. Má þar nefna 
nýjan íþróttasal, forsal íþróttamannvirkja, 
búningsklefa, Gjánna, knattspyrnuhús 
o.fl. Þannig námu framkvæmdir við 
íþróttamannvirki 72,9% af öllum 
framkvæmum Grindavíkurbæjar vegna 
fasteigna á árunum 2018-2020. Ef horft er 
til áranna 2006-2020 námu framkvæmdir 
við íþróttamannviki 40,3% af öllum 
framkvæmdum Grindavíkurbæjar vegna 
fasteigna. Eins og áður eru tölurnar 
framreiknaðar á núvirði og er miðað við 
byggingavísitölu.
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Á árinu 2022 er ráðgert að koma fyrir 
stúku og leikklukkum í nýjum íþróttasal. 
Kostnaður við þá framkvæmd er áætlaður 
70-80 milljónir. Á árinu er einnig stefnt 
að því að ljúka gerð deiliskipulags fyrir 
íþróttasvæðið. Í þeirri vinnu er hoft til 
langs tíma og er m.a. horft til bættrar 
aðstöðu fyrir knattspyrnu, fimleika og 
sund svo dæmi séu nefnd. Sú vinna er 
forsenda frekari uppbyggingar, m.a. gerð 
gervigrasvallar og frekari uppbyggingu.

Eggert Sólbert, sviðsstjóri frístunda- og menningarmála ávarpar gesti 
við vígslu nýs íþróttahúss 2020

Fannar Jónasson, bæjarstjóri og Janus Guðlaugsson hjá Heilsueflingu Janusar eftir undirritun samstarfssamning um heilsueflinu eldri íbúa árið 2020. 
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Þorbjörn hf. ræðst í nýsmíði 
skips

Þorbjörn hf. í Grindavík hefur gert samning við Skipasmíðastöðina Armon í Gijón á Spáni 
um smíði á 58 metra löngum og 13,6 metra breiðum  ísfisktogara.  Ráðgert er að smíðinni 

ljúki á fyrri hluta ársins  2024.  

Þetta er fyrsta nýsmíðin sem Þorbjörn hf.  
ræðst í síðan 1967, en á undanförnum 

50 árum hafa fjölmörg fiskiskip komið 
við sögu félagsins ýmist við sameiningar 
við önnur útgerðarfyrirtæki eða við bein 
kaup.  

Fyrirtækið hefur staðið fyrir  
meiriháttar endurnýjun og breytingum 
á eldri skipum og breytt  þeim úr t.d. 
uppsjávarveiðiskipum yfir í línuskip og 
ísfisktogurum yfir í frystiskip. 

Undanfarin ár hefur Þorbjörn hf. tekið úr 
rekstri þrjú línuskip og tvo frystitogara 
en í staðinn hefur fyrirtækið keypt 
frystitogara frá Grænlandi og ísfisktogara 
frá Vestmannaeyjum.  

Nú heldur Þorbjörn hf. áfram endurnýjun 
skipaflota fyrirtækisins og væntanlega 
verða enn nokkrar breytingar á núverandi 
útgerð þó að það hafi ekki enn verið 
ákveðið. 
 
Skipið er hannað af Sævari Birgissyni 
skipatæknifræðingi hjá Verkfræðistofunni 

Skipasýn ehf. í nánu samstarfi við 
starfsmenn Þorbjarnar hf. og liðsinnti 
hann starfsmönnum Þorbjarnar hf. við 
samningsgerðina á Spáni.  

Við hönnun skipsins hefur verið lögð rík 
áhersla á að draga úr orkunotkun og þar 
með að umhverfisáhrif þess verði sem 
minnst.  Aðalvél skipsins sem verður um 
2400 KW. mun knýja skrúfu sem verður 5 
metrar í þvermál.  Stærð og snúningshraði 
skrúfunnar verður lægri en áður hefur 
þekkst í eldri fiskiskipum af sambærilegri 
stærð.   Skipið verður þess vegna sérlega 
sparneytið og því í hópi sparneytnustu 
skipa í þessum flokki.  Þá verður skipið 
búið til veiða með tveimur botnvörpum 
samtímis og togvindurnar knúnar 
rafmagni.

Í hönnun skipsins er sérstaklega litið til 
sjóhæfni þess með tilliti til öryggis og 
bættrar vinnuaðstöðu. Áhersla er lögð á 
að aðbúnaður áhafnar verði sem bestur og 
allir skipverjar hafa sínar eigin vistarverur 
og hreinlætisaðstöðu. 

Gert er ráð fyrir því við hönnun skipsins 
að auðvelt verði að breyta því í frystitogara 
ef það hentaði á einhverjum tíma skipsins.  

Mesta breytingin frá eldri skipum 
Þorbjarnar hf. varðandi vinnslu og 
meðferð aflans er sú að sjálfvirk flokkun 
á aflanum fer fram á vinnsludekki 
skipsins og frágangur aflans í fiskikör 
fer fram á einum stað á vinnsludekkinu.  
Þaðan fer aflinn í lyftum niður í lest og 
verður lestarvinnunni  eingöngu sinnt af 
fjarstýrðum lyftara sem rennur á loftbita 
í lest skipsins.  

Auk þess að annast flutning og stöflun á 
fiskikörum verður lyftarinn notaður við 
losun skipsins þegar það kemur til hafnar.

„Nú heldur Þorbjörn hf. 
áfram endurnýjun skipaflota 
fyrirtækisins og væntanlega 

verða enn nokkrar breytingar 
á núverandi útgerð þó að það 
hafi ekki enn verið ákveðið.“ 
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Petra Rós er 42 ára stoltur 
Grindvíkingur. Hún fæddist á 

æskuheimili sínu að  Selsvöllunum þar 
sem hún ólst upp þangað til hún flutti 
að heiman. Hún fór ekki langt, bara yfir 
í næstu götu. Í Grindavík hefur hún alla 
tíð búið, fyrir utan veturna þegar hún 
stundaði nám við  Iðnskólann í Reykjavík. 

Petra Rós er gift Unnari Ástbirni 
Magnússyni vélsmið og eiga þau 
saman 4 börn. Ólaf Þór, Unu Rós, 
Rakel Rós og Birtu Rós. Petra Rós er 
lærður tækniteiknari og skrautskrifari. 
Hún er núna á sínu tuttugasta ári sem 
skrifstofustjóri Optimal. „Svo snýst líf 
mitt svolítið mikið í kringum íþróttirnar. 
Er svo sjálf nýfarin að spila golf sem er 
mjög skemmtileg íþrótt.”

Fyrsta konan í stjórn 
knattspyrnudeildar UMFG – 
hvernig kom það til? Var langur 
aðdragandi?
Ég hef unnið í mörg àr í sjálfboðaliðastarfi 
fyrir knattspyrnudeildina og einnig í 
kringum dætur mínar í körfuboltanum. 
Var sjálf ennþá að spila með meistaraflokki 
þegar ég byrjaði í kvennaráði árið 2005, 
þegar GRV (Grindavík, Reynir, Víðir) 
samstarfið hófst og hef verið í kvennaráði 
síðan, fyrir utan 2 ár þegar ég tók mér smá 
pásu. En þá færði ég mig yfir í unglingaráð 
deildarinnar. 

Ég hef oft verið beðin um að bjóða mig 
fram í stjórn knattspyrnudeildarinnar og 
hef oft hugsað mig um en ekki fyrr en 
núna sem ég lét slag standa og hafði ég 
ekki hugmynd um að ég væri fyrsta konan 
sem var bara skemmtileg viðbót. Það þarf 
einhver að vera fyrst og varða leiðina fyrir 
hinar konurnar sem vonandi koma bara á 
eftir. 

Þú hefur gefið af þér til íþróttamála 
í mörg ár, hvenær byrjaði þessi 
áhugi eða hugsjón?
Ég hef starfað í sjálfboðaliðastörfum 
eiginlega allt mitt líf. Var alin upp við það 
að mamma og pabbi störfuðu í kringum 
Slysavarnafélagið og var ég því alltaf að 
skottast með þeim í þeim verkefnum. En 
eiginlega öll fjölskyldan hefur verið þar 
starfandi. 

Ég hef svo sjálf verið í stjórn 
Björgunarsveitarinnar Þorbjarnar 

og Unglingadeildarinnar Hafbjargar. 
Það vildi líka svo til að ég kynntist 
manninum mínum í gegnum 
björgunarsveitinarstarfið. Í dag er ég 
virkur félagi í Slysavarnadeildinni 
Þórkötlu og reyndi að vera dugleg að 
leggja mitt af mörkum. 

Varðandi fótboltann þá æfði ég og spilaði 
fótbolta frá því að ég var krakki og fram á 
fullorðinsár svo þar liggur áhuginn. Eftir 
að ég hætti sjálf að spila þá hef ég bara gert 
allt annað en að vera í takkaskónum. Þetta 
er bara svo skemmtilegt og í bónus að fá 

„Í blóðinu að láta gott af sér 
leiða“

Petra Rós Ólafsdóttir er 42 ára Grindvíkingur sem hefur unnið mikið sjálfboðastarf fyrir bæði 
félagasamtök og UMFG í gegnum tíðina. Á dögunum var hún fyrsta konan til að taka sæti í 

stjórn Knattspyrnudeildar Grindavíkur. 

Petra Rós lengst til hægri ásamt kvennaráði Knattspyrnudeildar UMFG og meistaraflokki Grindavíkur á síðasta keppnistímabili. 

„Við tökum öllum fagnandi 
sama hversu mikinn eða 

lítinn tíma fólk hefur. Hver 
klukkutímu skiptir máli. 

Og á þetta máltæki svo vel 
við um  sjálfboðaliðastörf 
almennt “margar hendur 

vinna létt verk. “

Petra Rós ásamt dætrum sínum þremur, Unu Rós, Rakel Rós og 
Birtu Rós
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Eitthvað að lokum?
Ég vil bara hvetja fólk sem hefur áhuga á 
að gefa eitthvað af sér í sjálfboðaliðstörf að 
hafa samband við viðeigandi aðila. 

að kynnast öllu þesssu fólki sem maður 
hefur unnið með í þessu öllu. Því þetta er 
skemmtilegur félagsskapur. 

Færðu einhvern tímann leið á 
sjálfboðastarfinu?
Ég er að upplagi persóna sem finnst 
bara gaman af fólki almennt, góðum 
félagsskap, að gefa af mér og hjálpa til eins 
og ég get og á oft erfitt með að segja nei. 
Sem stundum hefur komið mér í aðeins 
of mörg verkefni en það hefur nú alltaf 
bjargast einhvern veginn. Auðvitað koma 
stundum tímar þar sem maður hefur 
fengið nóg og þá dregur maður sig aðeins 
í hlé og minnkar að taka að sér verkefni 
því þetta er orðið aðeins of mikið því þá 
minnkar gamanið um leið. En það líður 
aldrei langur tími þangað til ég er aftur 
komin á fullt. Svo þetta er bara í blóðinu 
held ég að láta gott af sér leiða.  
 
Ferðu með einhverjar áherslur inn 
í stjórn knattspyrnudeildarinnar?
Hafandi starfað í kvennaráði í mörg ár 
er ég vissulega með stelpurnar mínar 
í meistaraflokki ofarlega í huga. En ég 
horfi á okkur öll í sama liðinu, sem við 
auðvitað erum, og vil að félaginu mínu 
gangi sem best á öllum vígstöðum óháð 
kyni og íþróttagrein. Ég ætla ekki að líkja 
saman stöðunni í dag og þegar ég byrjaði 
í kvennaráði, hvað varðar stelpurnar. 
Það hafa orðið mjög miklar jákvæðar 
breytingar á þessum tíma til batnaðar. 
Þetta er orðið mun jafnara á milli kynja 
og mörg stór skref verið tekin á þessum 
tíma. En við höldum áfram vinnunni því 
við eigum ennþá nokkur verkefni inni. 

Verður stjórnarsetan hrein viðbót 
við allt annað eða mun eitthvað 
annað þurfa að láta undan?
Ég er í raun ekki að hætta neinu sem fyrir 
var svo þetta mundi kallast viðbót. Ég er 
ennþá formaður kvennaráðs og munum 
við bara dreifa verkefnunum enn betur 
þar. Ég er sem betur fer með gott folk þar 

í kringum mig sem studdi mig í þessari 
ákvörðun að bjóða mig fram í stjórnina.  

Mynd tekin árið 1990 eftir Tomma-mótið í Vestmannaeyjum. Petra Rós er önnur frá vinstri í neðstu röðinni. Þarna er hún og Sólveig 
Helga Gunnlaugsdóttir (önnur frá vinstri í fremstru röð) að spila með strákunum. 

og hafa drösslast með mér út og suður og 
hafa bara haft gaman af. Og eru þau sjálf 
farin að starfa við sjálfboðaliðstörf og 

Petra Rós ásamt stöllum sínum í Þórkötlu; f.v. Petra Rós, Emma, 
Inga Birna, Þórunn og Eydís

Fjölskyldan: Petra Rós heldur á yngstu dóttur sinni Birtu Rós, þá er Una Rós og Rakel Rós, Unnar og Ólafur Þór. 

Sama hvort það sé fyrir íþróttastarfið, 
slysavarnastarfið eða hvað sem 
félagsskapurinn heitir. Það munar um 
allar hendur. Og þetta gefur manni svo 
mikið. Hefur mér þótt miður að á síðustu 
árum finnst mér fólk vera minna að 
gefa sig fram í þessi störf. Það er svolítið 
sama fólkið sem maður sér á mörgum 
vígstöðvum. 

Börnin mín hafa alist upp í þessu umhverfi 

leggja sitt af mörkum. Sem ég er mjög 
stolt af.  Mér finnst þetta vera partur af 
þroskaferlinu þeirra að gefa af sér og 
vinna án eiginlegra launa, ef svo má að 
orði komast. Þá lærir maður líka oft að 
meta það mun betur sem er gert fyrir 
mann sjálfan á móti. 

En ef fólk hefur áhuga þá vantar fleira 
fólk til dæmis með okkur í kvennaráð og 
einnig í störf sem eru bara tímabundin 
fyrir deildina, eins og vinnu kringum leiki 
og fleira. Við tökum öllum fagnandi sama 
hversu mikinn eða lítinn tíma fólk hefur. 
Hver klukkutímu skiptir máli. Og á þetta 
máltæki svo vel við um  sjálfboðaliðastörf 
almennt “margar hendur vinna létt verk”. 
Svo ef einhver lesandinn hefur áhuga á að 
aðstoða okkur þá má sá hinn sami hafa 
samband við mig og ég finn eitthvað við 
hæfi. Félagið okkar verður ekki stærra en 
fólkið sem vinnur í kringum það. 

Áfram Grindavík!

„Ég ætla ekki að líkja saman 
stöðunni í dag og þegar ég 
byrjaði í kvennaráði, hvað 

varðar stelpurnar. Það hafa 
orðið mjög miklar jákvæðar 
breytingar á þessum tíma til 

batnaðar.” 
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Hvað stendur upp úr og hverjar eru næstu 
áskoranir ?

Sveitarstjórnarkosningar fara fram um allt land laugardaginn 14. maí næstkomandi. 
Kjörtímabilið hefur verið viðburðarríkt hjá bæjarstjórn Grindavíkur, ekki síst fyrir það stóra 
verkefni að fá eldgos í fangið í mars 2021. Við fengum bæjarfulltrúa til að fara yfir tímabilið 
og hvað það er sem stendur upp úr. Þá forvitnumst við líka um hvaða áskoranir þeir telji að 

bíði bæjarins og næstu bæjarstjórnar á komandi kjörtímabili. 

Bæjarfulltrúar okkar í Grindavík eru sjö 
talsins og skipa Sjálfstæðisflokkur og 

Framsóknarflokkur meirihluta. xD á þrjá 
fulltrúa, þau Hjálmar Hallgrímsson sem 
er formaður bæjarráðs, Birgittu Ramsey 
Káradóttur og Guðmund Pálsson. xB á 
einn fulltrúa Sigurð Óla Þórleifson sem er 
forseti bæjarstjórnar, xU á einn fulltrúa, 
Helgu Dís Jakobsdóttur, xS á einn fulltrúa, 
Pál Val Björnsson og xM á einn fulltrúa, 
Hallfríði Hólmgrímsdóttur. 

Páll Valur Björnsson

Það er svo sannarlega af mörgu að taka 
þegar litið er yfir þetta kjörtímabil sem 
senn er á enda en frá mínum bæjardyrum 
séð hefur það einkennst af samvinnu, 
samstöðu og yfirvegun. 

Það verður ekki hjá því komist að nefna 
það ótrúlega ástand sem hefur ríkt 
hefur hér lungann af tímabilinu þar sem 
náttúruöflin hafa farið offörum. Hér 
hefur gengið á með stórviðrum með 
reglulegu millibili, jörð hefur skolfið 
hér mánuðum saman svo ekki sé nú 
talað um eitt stykki eldgos sem hér stóð 
yfir í hálft ár í túnfætinum hjá okkur á 

síðasta ári.  Til að toppa þetta allt saman 
skall svo okkur heimsfaraldur með 
tilheyrandi samgöngutakmörkunum, 
frelsissviptingum og allskyns röskunum á 
daglegu lífi. 

Það verður ekki hjá því komist að nefna hlut 
bæjarbúa í öllum þessum hremmingum 
en það hefur verið aðdánunarvert að 
fylgjast með hvernig fólk hefur tekist á 
við öll þessi áföll af fádæma æðruleysi og 
auðmýkt. Svo langar mig líka að nefna 
starfsfólk bæjarins sem hafa þurft að 
takast á við mjög krefjandi verkefni við 
að halda öllu í horfinu og stofnunum og 
þjónustu gangandi og hafa gert það af 

miklu hugrekki og visku. Hafi þau mikla 
þökk fyrir sitt óeigingjarna starf.

Þannig að ég geng sáttur frá borði og 
þakka kærlega fyrir mig. 

Hverjar verða helstu 
áskoranir Grindavíkurbæjar 
(bæjarstjórnar) næsta 
kjörtímabil?

Það er ljóst að nýrrar bæjarstjórnar 
sem kosin verður til starfa þann 14. maí 
næstkomandi bíða mörg stór og krefjandi 
verkefni í sífellt stækkandi bæjarfélagi. Þar 
er af mörgu að hyggja eins og nærri má 
geta en tækifærin eru mikil hér á svæðinu 
til aukinnar atvinnuuppbyggingar á 
mörgum sviðum með aukinni velmegun 
og hagsæld fyrir íbúa bæjarins. 

Ég óska þeim einstaklingum sem kjörnir 
verða til seti í bæjarstjórn Grindavíkur 
næsta kjörtímbil alls hins besta og megi 
þeir njóta velgengni í starfi. 

Ég vil líka biðja þá um að muna 
að mælikvarðinn í stjórnmálum er 
almannaheill og viðmið allra ákvarðana 
sem teknar eru skulu vera hagsmunir 
almennings. 

„Það hefur verið 
aðdánunarvert að fylgjast 

með hvernig fólk hefur tekist 
á við öll þessi áföll af fádæma 

æðruleysi og auðmýkt.“
Það er hægt að týna margt til af því sem 
framkvæmt hefur verið hér á timabilinu 
eins að það að nýtt íþróttahús var tekið 
í gagnið, stækkun Hópsskóla, ný þekja á 
Miðgarð, undirgöng við Grindavíkurveg 
fyrir utan  fjölmargar aðrar ákvarðanir 
sem teknar voru til þess að auka þjónustu 
og efla hag íbúa bæjarins. 

Það er með mikilli gleði í hjarta sem ég 
segi það að fyrir mig voru það forréttindi 
að fá að starfa í bæjarstórn Grindavíkur 
á þessu kjörtímabili og það segi ég vegna 
þeirrar góðu samtöðu og samvinnu sem 
einkennt hefur nánast allt starf hennar. 
Þar eiga allir hlut að máli en eins og gjarnt 
er með stjórnmálastarf þá gengur ýmislegt 
á og fólk tekst á um hlutina en sem betur 
fer hefur okkur kjörnum fulltrúum borið 
gæfa til þess að leysa málin með samræðu 
og vel ígrunduðum ákvörðunum. 
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Hvað stendur upp úr og hverjar eru næstu 
áskoranir ?

Bæjarstjórn Grindavíkur tímabilið 2018 - 2022. Neðri röð f.v. Jón Þórisson, sviðsstjóri fjármála- og stjórnsýslu, Sigurður Óli Þórleifsson, forseti bæjarstjórnar (xB) 
Hallgrímur Hjálmarsson, formaður bæjarráðs (xD) Helga Dís Jakobsdóttir (xU)
Aftari röð f.v. Hallfríður Hólmgrímsdóttir (xM) Páll Valur Björnsson (xS) Fannar Jónasson, bæjarstjóri, Guðmundur Pálsson (xD) og Birgitta Ramsey Káradóttir 
(xD)

Á kjörtímabilinu gerðist atburður sem 
ég á aldrei eftir að gleyma, svo lengi 

sem ég lifi. 

Samstarfsfélagi minn og oddviti, Hjálmar, 
hringdi í mig og sagði að við værum að 
fara á fund í Reykjavík vegna landris í 
Þorbirni og vísbendingu um eldgos. Ef 
ég á að vera hreinskilin þá var ég ekki viss 
hvað ég átti á segja í símann. 

Þetta var ótrúlegt, klukkan var 09:00 á 
laugardagsmorgni og ég hérumbil enn 
með varalitinn eftir þorrablótið sem var 
kvöldinu áður. Ég hélt að hann væri að 
gera símaat, og trúði honum í rauninni 
ekki fyrr en hann kom að sækja mig með 
bæjarstjórann í bílnum. 

Á leiðinni inní Skógarhlíð áttaði 
ég mig á alvarleika málsins, að við 

værum mögulega öll í raunhættu, sem 
almannavarnir staðfestu í kjölfarið. En til 
allrar lukku fór betur en ég þorði að vona 
og á meðan á óvissu ástandinu stóð sýndi 
það sig hvað við, íbúar Grindavikurbæjar 
erum samstíga og samheldin hópur. Enda 
frábært fólk og besti bærinn. 
 
Á allt öðrum nótum er annað sem ég vil 
minnast sérstaklega á eftir kjörtímabilið. 
En það er persónulegur lærdómur 
minn á að hafa fengið tækifæri að sitja 
í bæjarstjórn. Það voru mjög mörg 
skemmtileg verkefni og önnur krefjandi 
sem lögðu mark sitt á þessi 4 ár, verkefni 
sem enginn gat séð fyrir. 

Ég vil líka nota sénsinn og þakka 
sérstaklega fyrir traustið, það var 
ánægjulegt að leggja hönd á plóg í 
samstíga bæjarstjórn þar sem samstaða 

Birgitta Ramsey Káradóttir

„Á leiðinni inní Skógarhlíð 
áttaði ég mig á alvarleika 

málsins, að við værum 
mögulega öll í raunhættu“
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um hag Grindavíkur og íbúa hér var alltaf 
markmiðið. 

Verkefni kjörtímabilsins voru eins og áður 
sagði mjög mörg og fjölbreytt, td. stækkun 
Hópskóla, úthlutun lóða í Hlíðarhverfi 
og hönnun og útfærsla á leikskóla þar, 
formleg opnun íþróttahúss, umræður um 
væntanlegt félagshemili fyrir eldri borgara 
og upphafssamtal um framtíðarskipulag 
íþróttasvæðisins.
 
Þó að glasið mitt sé hálf fullt og ég velji 
að vera alltaf bjartsýn, þá tel ég að helstu 
áskoranir fyrir komandi kjörtímabil verði 
fyrst og fremst tengdar efnahagsástandi. 
Ég held í vonina að svo verði ekki, en 
því miður held ég að neikvæð áhrif 
verði óhjákvæmileg á þau verkefni sem 
eru í umræðu og á áætlun, ekki bara hjá 
Grindavíkurbæ, heldur heilt yfir.
 

Á síðasta kjörtímabili er minnistæðast 
heimsfaraldur Covid-19, jarðskjálftar 

og eldgos í Fagradalsfjalli. Mikil orka fór 
í almannavarnamál og málefni tengd 
eldgosinu. Grindavík var miðdepill 
alheimsins um tíma enda eldgos í bakgarði 
Grindavíkurbæjar. 

Lokið var við stækkun á Hópsskóla og 
fyrsta áfanga af nýju fráveitukerfi með 
nýrri dælustöð við Eyjabakka. Nýtt 
íbúahverfi tekið í notkun (Hlíðarhverfi) 
þar sem umsóknir voru margfalt fleiri en 
nokkurn hafði grunað.

Þá er samstaða Grindavíkinga löngu þekkt 
þegar vá ber að garði. Íbúar Grindavíkur, 
björgunarsveitir almannavarnanefnd 
Grindavíkur, landeigendur og starfsfólk 
Grindavíkurbæjar hafa staðið saman 
um að leysa öll óvænt verkefni sem upp 
hafa komið. Það hefur verið gert með 
slíkum myndarskap að það er umtalað í 
nágrannasveitarfélögum okkar og víðar.

Á næsta kjörtímabili þarf að huga að 
frekari uppbyggingu í sveitarfélaginu. 
Fjölga þarf húsnæði fyrir alla aldurshópa. 
Klára félagsheimili eldriborgara við 
Víðihlíð og uppbyggingu húsnæðis eldri 
borgara á því svæði. 

Vinna áfram með bætta heilsugæslu 
í Grindavík og huga að fjölga 
hjúkrunarrýmum á Víðihlíðarsvæðinu. 
Þá þarf að koma Fisktækniskóla Íslands í 
varanlegt húsnæði í Grindavík. Sú vinna 
er þegar hafin og þarf að klára hana sem 
fyrst.

Hjálmar Hallgrímsson

„Samstaða Grindvíkinga er 
löngu þekkt þegar vá ber að 

garði“

Þetta var mitt fyrsta kjörtímabil og var 
það bæði lærdómsríkt og áhugavert. 

Það sem stendur hvað mest upp úr á 
kjörtímabilinu er viðsnúningurinn á 
Kvikunni og öllu frábæra starfinu sem 
verið er að vinna þar. Þá stendur upp úr að 
nú er komið opið bókhald sem aðgengilegt 
er á vefsíðu bæjarins.  

Margt hefur gerst á þessu kjörtímabili 
þrátt fyrir heimsfaraldur og eldgos. Nýtt 
hverfi er að rísa, viðbygging við Hópskóla 
er orðin klár og komin í notkun, ný deild 
við Krók opnaði, hafið er verkefni með 
ungmennahús í samstarfi við Þrumuna,  
nýbygging við íþóttahúsið var kláruð, 
ný félagsaðstaða eldriborgara er á 
teikniborðinu svo eitthvað sé nefnt.  
Samstaða bæjarstjórnarinnar hefur einnig 
verið mjög góð og samvinnan einkennt 
þetta kjörtímabil.

Helga Dís Jakobsdóttir

„Samstaða bæjarstjórnar hefur einnig verið 
mjög góð og samvinnan einkennt þetta 

kjörtímabil“

 
Helstu áskoranir næsta kjörtímabils er 
að halda áfram þessari uppbyggingu 
og framtíðarsýn í bænum í takt við 
fjárhagstöðu sveitafélagsins. 
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Jarðhræringar, eldgos og heimsfaraldur.  
Að koma inn í bæjarstjórn, þá hafa 

verkefnin ekki beint verið það sem maður 
hélt að yrðu.  Ég gleymi ekki þegar við 
vorum boðuð á fund almannavarna eftir 
þorrablótið 2020. 

Svo var þetta allt ofan í blessaða covid-ið. 
Og kannski það sem fylgdi eftir það, 
það stendur upp úr, allt okkar frábæra 
starfsfólk í leikskólum og grunnskólanum, 
sem þurfti að breyta skipulagi frá degi 
til dags, svo að við gætum haldið áfram 
okkar daglega lífi.  

Í raun hvert sem fæti var stungið niður, 
bæjarskrifstofan, íþróttamiðstöð, 
áhaldahús og allir þeir sem ég er að gleyma.  
Fjarvinna er nú orðinn vel raunhæf, og 
höfum við lært margt á þessum tíma. 

Svo komum við að Björgunarsveit okkar, 
sem vann kraftaverk á hverjum einasta 
degi, hafið kærar þakkir fyrir. 
 
Svo komum við að því að hvað er 
framundan: 
Nú er nýtt hverfi að rísa, Grindvíkingar 
verða væntanlega um 5.000 manns innan 
fárra ára. 
Ég tel að næstu bæjarstórnar bíði það 
verkefni að halda við innviðum, og þarf 
að vanda til verks og reyna að fylgja 
fjölguninni, ekki lenda eftir á, eins og 
gerist of oft hér á landi.  

Ný heilsugæsla mun vonandi rísa, og ávallt 
þarf að vera á vaktinni gagnvært frekari 
jarðhræringum.  Herja þarf á ríkisvaldið, 
flutning Suðurstrandarvegar og byggingu 
varnargarða.  Og með fjölgun íbúa, halda 
áfram að tryggja öryggi Grindavíkurvegar, 
og huga að tvöföldun alla leið. 

Sigurður Óli Þórleifsson
„Allt okkar frábæra starfsfólk í 
leikskólum og grunnskólanum, 

sem þurfti að breyta skipulagi frá 
degi til dags, svo að við gætum 

haldið áfram okkar daglega lífi.“

Ætli sé ekki óhætt að tala um landris, 
jarðskjálfta, eldgos og Covid sem 

stendur upp úr á kjörtímabilinu.  

En að skemmtilegu hlutunum þá erum 
við ótrúlega stolt að hafa átt þátt í þeirri 
vinnu sem farið hefur verið í í sambandi 
við eldri borgarana okkar s.s.  lækkun 
leiguverði íbúða í Víðihlíð sem skiptir 
flesta þá sem þar búa miklu máli. 

Einnig var farið af stað með Janusar  
heilsueflingu fyrir eldri borgara sem er 
virkilega frábært framtak. Það er verkefni 
sem við teljum afar mikilvægt að halda 
áfram með. 

Nú svo á að taka fyrstu skóflustunguna 
að byggingu  félagsaðstöðu eldri borgara 
við Víðihlíð og á hún að fara fram fyrir 
kosningar sem verða um miðjan maí. Það 
er enn eitt verkefnið sem er okkur öllum 
til sóma. 

Framkvæmdirnar hafa verið þónokkrar, 
að auki við það að taka til við að úthluta 
lóðum í nýju Hlíðarhverfi þá höfum 
við sett á fjárhagsáætlun að reisa nýjan 
leikskóla í hverfinu og stækkuðum 
Hópskóla.  

Við settum upp hreystigarð ásamt því 
að farin er af stað vinna við að skapa 
heildstæða mynd af svæðinu við og í 
kringum íþróttamannvirkin. 

Þá má einnig nefna að það hefur heldur 

betur færst líf í Kvikuna. Verkefnin hafa 
verið fjölmörg á kjörtímabilinu og flest 
þeirra afar skemmtileg.

Verkefnin framundan eru ærin og 
fullt af tækifærum sem liggja víða í 
mannauð okkar og umhverfi sem þarf 
að nýta miklu betur að okkar mati. 

Fjölmargir góðir hlutir hafa skotið 
upp kollinum í samræðum okkar 
við bæjarbúa og frambjóðendum 
Miðflokksins, okkar bíður því 
skemmtileg vinna við að forgangsraða 
þessum verkefnum.Hallfríður Hólmgrímsdóttir

„Verkefnin framundan eru 
ærin og fullt af tækifærum 
sem liggja víða í mannauð 
okkar og umhverfi sem þarf 

að nýta miklu betur að okkar 
mati“
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Kíktu á ferðavef okkar 

www.visitgrindavik.is!


