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Pistill frá
 bæjarstjóra

Jarðskjálftar og landris nærri Grindavík
Að morgni sunnudagsins 26. janúar sl. var talsverður hópur fólks 
boðaður til skyndifundar í samhæfingarmiðstöð almannavarna 
í Skógarhlíð í Reykjavík. Þar voru mættir fulltrúar frá 
Almannavarnadeild ríkislögreglustjóra, embætti lögreglustjórans 
á Suðurnesjum, Jarðvísindastofnun Háskólans, Veðurstofunni, 
björgunarsveitum, Grindavíkurbæ og fleiri aðilum. Tilefni þessa 
fundar var að dagana á undan hafði mælst greinilegt og óvenjumikið 
landris vestan við fjallið Þorbjörn. Jarðskjálftavirkni hafði einnig aukist 
og töldu jarðvísindamenn mögulegt að um væri að ræða kvikusöfnun 
á svæðinu, þótt ekki væri útilokað að aðrar ástæður getu verið fyrir 
þessari virkni. 

Þennan sama dag lýsti ríkislögreglustjóri yfir óvissustigi Almannavarna 
í samráði við lögreglustjórann á Suðurnesjum. Óvissustigi er lýst 
yfir þegar grunur vaknar um að eitthvað sé að gerast af náttúru- eða 
mannavöldum, sem á síðari stigum gæti leitt til þess að heilsu og 
öryggi fólks, umhverfis eða byggðar sé ógnað. Þegar leið á daginn 
fjölgaði fólki í Skógarhlíðinni og voru þar staddir um 100 manns þegar 
mest var. Meginverkefnið var að yfirfara og endurskoða viðbragðs- og 
rýmingaráætlanir fyrir Grindavík og Suðurnesin í heild. 

Eðlilega var mörgum íbúum Grindavíkur brugðið við þessi óvæntu 
tíðindi, einkum vegna mögulegrar kvikusöfnunar. Jarðskjálftavirkni 
var talsvert mikil og fundust stærstu skjálftarnir greinilega. Ekki 
var útilokað að rýma þyrfti að einhverju leyti hluta bæjarins, bæði 
íbúðar- og atvinnuhúsnæði. Því var rík áhersla lögð á að upplýsa fólk 
sem best um stöðu mála og undirbúa viðbrögð ef til tíðinda skyldi 
draga. Þó að skammur tími væri til stefnu var talið mjög mikilvægt að 
boða til íbúafundar strax á mánudeginum. Fundurinn var haldinn í 
íþróttahúsinu og var talið að um 1.200 manns hafi komið á fundinn auk 
þess sem honum var streymt á netinu. Fulltrúar vísindasamfélagsins, 
lögregluembættanna og Landsbjargar veittu þar góðar og gagnlegar 
upplýsingar og svöruðu fyrirspurnum. 

Almannavarnanefnd Grindavíkur hafði lykilhlutverki að gegna. 
Samkvæmt lögum skulu almannavarnanefndir vinna að gerð 

hættumats og viðbragðsáætlana í samvinnu við ríkislögreglustjóra. 
Þegar almannavarnaástand ríkir er stjórn aðgerða í höndum 
lögreglustjóra í viðkomandi lögregluumdæmi. Í því felst m.a. 
skipulag björgunar- og hjálparstarfa vegna hættu eða tjóns sem 
getur eða hefur skapast og að stýra neyðaraðgerðum. Mikið og 
gott samstarf var við lögreglustjórann á Suðurnesjum og hans 
starfsfólk, almannavarnadeild Ríkislögreglustjóra, Landsbjörgu, 
Veðurstofuna og ýmsa aðila í vísindasamfélaginu. Framlag 
björgunarsveitarinnar Þorbjarnar var gríðarlega mikilvægt sem 
og aðstoð og stuðningur frá ýmsum öðrum heimamönnum. 

Verkefnið sem bæjaryfirvöld, bæjarstarfsmenn og fjölmargir 
aðrir þurftu að takast á við var stórt í sniðum og þegar á heildina 
er litið má segja að vel hafi tekist til í öllum meginatriðum. Fyrstu 
dagana var höfuðáhersla lögð á að flýta fyrir gerð viðbragðs- og 
rýmingaráætlana fyrir stofnanir sveitarfélagsins. Slíkar áætlanir 
voru til staðar hvað varðar ýmiss konar vá eins og eldsvoða en ekki 
þær aðstæður sem þarna voru uppi. Sviðsstjórar, forstöðumenn 
og deildarstjórar tóku virkan þátt í þessari vinnu og fljótlega 
urðu til fyrstu drög að rýmingaráætlunum. Sá möguleiki var 
til staðar að einhver hluti íbúanna þyrfti hugsanlega að yfirgefa 
heimili sín og fara burt úr bænum. Mikil áhersla var lögð á að 
þeir sem þyrftu aðstoð við rýmingu hefðu nauðsynlegar bjargir. 
Þar var um að ræða sjúka, hreyfihamlaða sem og þá íbúa sem 
ekki hefðu yfir farartæki að ráða. Jafnframt þurfti að undirbúa vel 
rýmingu skólamannvirkja og tryggja að börnin væru í forgangi ef 
til rýmingar kæmi. 

Sú vinna sem fram hefur farið undanfarna mánuði leiddi af 
sér viðbúnaðar- og rýmingaráætlanir sem nýtast mun íbúum 
Grindavíkur ef svo kynni að fara að til þeirra þyrfti að grípa síðar. 
Vonandi eru jarðskjálftahrinurnar sem við höfum búið við upp 
á síðkastið einungis áminning um að nauðsynlegt sé að vera við 
öllu búin á þeim orkumikla landshluta sem Reykjanesið er. Staða 
okkar hvað það varðar er mun betri en 26. janúar. 

Fannar Jónasson
bæjarstjóri

Fyrsta tölublað Járngerðar 2020 lítur nú 
dagsins ljós. Útgáfa blaðsins hefur yfirleitt 
verið að öðru sinni á þessum tíma en vegna 
aðstæðna sem óþarfi er að nefna sérstaklega 
þá kom blaðið ekki út í mars sem alla jafna 
hefur verið tileinkað menningarvikunni. 

Ýmislegt spennandi hefur verið á döfinni hjá 
okkur og ber þar hæst að nefna 
breytingar á Kvikunni sem fjallað er betur 
um í blaðinu. Stórar hugmyndir voru í 
farvatninu varðandi menningarvikuna sem 
átti í fyrsta sinn í ár að verða menningarvor. 

Viðburðum átti að dreifa yfir lengri tíma 
og þannig auka möguleika sem flestra að 
skoða sem mest og sækja fleiri viðburði. 
Menningarvorið verður því að ári liðnu 
þar sem samkomubann kom í veg fyrir 
viðburðaveisluna í ár.
 
Þar sem útgáfa blaðsins fór í smá dvala 
í febrúar og mars verður blaðið nú bæði 
stærra og efnismeira. Við erum með viðtöl 
við Grindvíkinga sem hafa verið að gera 
skemmtilega hluti. Jón Axel Guðmundsson 
var kjörinn íþróttamaður Grindavíkur í fyrra 
og hefur verið að gera góða hluti vestanhafs. 
Jón Axel veitir okkur smá innsýn í lífið hjá 
sér í Bandaríkjunum. Unnur Guðrún 
Þórarinsdóttir leikstýrði verki með Karli 
Ágústi Úlfssyni í FG í vetur, Matthías Örn 
Friðriksson hefur gert það gott í pílunni 
og varð Íslandsmeistari í  í pílukasti 501, 

Hermann Guðmundsson er að hætta sem 
forstöðumaður íþróttamannvirkja eftir 
rúm 20 ár í starfi og við tekur Jóhann Árni 
Ólafsson. 

Margrét Ósk Hildur Hallgrímsdóttir er 
grafískur hönnuður sem ólst upp í Grindavík 
og hefur verið að geta sér gott orð fyrir verk 
sín. Hún á vörumerkið MÓSK og vinnur 
m.a. að útgáfu barnabókar í samstarfi við 
tvíburasystur sína Alexíu. Hrafnhildur Anna 
Kroknes Sigurðardóttir er bakari, kondtor 
og súkkulaðimeistari. Hún hefur vakið 
mikla athygli fyrir kökur sínar og annað 

góðgæti. Hérastubbur, bakarí í eigu föður 
hennar, selur bakkelsið sem hún framleiðir.

Að venju er nóg um að vera á skipulags- og 
umhverfissviði bæjarins en við kynnum 
fyrir bæjarbúum bæði viðbyggingu við 
Hópsskóla og nýtt deiliskipulag austan 
Víðihlíðar. 

Þrátt fyrir ýmsar takmarkanir á samkomum 
frá því í mars verður hægt að vera með 
dagskrá á 17. júní við menningarhúsið okkar 
Kvikuna, en dagskráin er á baksíðu blaðsins. 

Lára Lind Jakobsdóttir útskrifaðist í vor 
úr Tækniskóla Íslands sem ljósmyndari. 
Lokaverkefni hennar verður til sýnis í sumar 
á efri hæð Kvikunnar. Áður hafði Lára Lind 
lært grafíska hönnun og hefur undirrituð 
notið góðrar aðstoðar Láru Lindar við 
uppsetningu og efnistök blaðsins en Lára 
Lind vinnur í sumar á bæjarskrifstofu 
Grindavíkurbæjar ásamt þeim Davíð Inga 
Bustion, Mardísi Ögn Birgisdóttur og 
Guðnýju Evu Birgisdóttur.  

Kristín María Birgisdóttir, upplýsinga- og 
markaðsfulltrúi
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KÚTTER FRÍÐA

Veðrið í Grindavík var gott þegar 
bátarnir fóru í róður en veðurútlit 
ótryggt. Því réru þeir í styttra lagi 
þennan dag. 

Á stuttum tíma gerði hið versta veður, 
hávaðarok og slydduhríð. Strax þótti 
sýnt að bátarnir myndu ekki ná landi. 
Líklega hefur mörgum Grindvíking-
um verið órótt þennan dag enda náði 
aðeins einn bátur landi á meðan aðrir 
þurftu frá að hverfa. 

Veðrið var orðið það slæmt að 
ólíklegt væri að bátarnir héldust 
ofansjávar. Eina von þeirra var að þeir 

kæmust um borð í skútu sem sást á 
ferð úti fyrir um það leyti sem veðrið 
skall á. 

Skútan var Kútter Fríða RE13, 
smíðuð í Hull árið 1884. Áhöfnin 
á Kútter Fríðu vann frækilegt björ-
gunarafrek þennan dag og bjargaði 
öllum Grindvíkinganna utan eins er 
klemmdist á milli báts og skútunnar. 

Einstakt líkan til sýnis í 
Kvikunni 
Forsvarsmenn Minja- og sögufélags 
Grindavíkur hafa á undanförnum 
mánuðum safnað fyrir líkani af Kút-

ter Fríðu. Svo fór að Dalvíkingurinn 
Elvar Þór Antonsson var fenginn til 
þess að smíða líkanið í hlutföllunum 
1:25. 

Líkanið er um 3 metra langt, 2,10 
metrar á hæð og um 60 sentímetrar á 
breidd. Þá vegur það um 60 kíló.

Líkanið verður til sýnis í Kvikunni á 
meðan Menningarvori í Grindavík 
stendur. Kvikan er opin milli kl. 10 
og 17 alla daga. Þar er ávalt heitt á 
könnunni ávallt heitt á könnunni og 
eru allir velkomnir. 

Laugardaginn 11. mars 1911 voru sjö opnir róðrabátar á sjó frá Grindavík. Alls voru 58 
manns um borð, blómi manna í fámennu byggðarlagi.

Flestir bátanna voru áttæringar en nokkrir með 10-12 í áhöfn. 

L . L .
L J Ó S M Y N D A S Ý N I N G

L Á R U  L I N D A R  J A K O B S D Ó T T U R
K V I K U N N I  -  G R I N D A V Í K

J Ú N Í  2 0 2 0

 

Ljósmyndasýningin L.L. stendur nú yfir á 
annari hæðinni í Kvikunni.

 
Lára Lind Jakobsdóttir er höfundur sýningarinn er hún

útskrifaðist úr ljósmyndun í maí. 
 

Sýningin sýnir útskriftarverkið hennar FEELINGS ásamt
myndaþáttunum Still Things, París og öðrum verkum.

 
Lára hlaut afbragðs einkunn fyrir lokaverkefnið sitt en áhugasvið

hennar er í stúdíómyndatöku og þá aðalega í átt 
að skapandi verkum.

 
Í sumar starfar Lára Lind á bæjarskrifstofu Grindavíkurbæjar 

á sviði menninga- og upplýsinga.
 

Við hvetjum alla til þess að kíkja á sýninguna
 sem verður opin í júní.

L . L .
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Blómakot okkar allra

Af hverju blómabúð?Af hverju blómabúð?
“Ég á náttúrulega ekki að vera að 
vasast í því að reka blómabúð þar sem 
ég er menntaður leikskólakennari” 
segir Gugga og hlær. En í upphafi 
langaði hana að vera með vinnustofu 
þar sem ég gæti unnið að mergs konar 
handverki. Gugga hefur alltaf haft 
gaman af alls konar handavinnu og 
oftar en ekki var það komið í sölu hér 
og þar. Þegar að hún gat svo leigt gamla 
yndislega húsið við Mánagötu var ekki 
aftur snúið. Það var ekki búin að vera 
blómabúð í svolítinn tíma í Grindavík 
og þá fannst henni tilvaið að skella 
þessu saman. Lengi vel gerði Gugga 
öll kort sjálf og ýmislegt annað sem að 
hún seldi í búðinni. Í dag hefur hún 
ekki tíma í þannig dútl vegna anna svo 
eftir eru það aðallega smekkirnir sem 
að hún saumar.

Mikilvægt að hafa traustan Mikilvægt að hafa traustan 
kúnnahóp.kúnnahóp.
Búðin hefur vaxið og dafnað á 
Hafnargötunni en Gugga hefur 
verið þar seinustu 5 ár. “Ég held að 
almennt vilji Grindvíkingar hafa þessa 
þjónustu og eru farnir að byrja leitina 
hér áður en þeir fara eitthvað annað, 
ég á mjög góðan, traustan kúnnahóp” 
segir Gugga. Hún reynir að þjónusta 
fólk frá vöggu til grafar en núna er 

“Mér finnst alveg ótrúlegt að Blómakot sé að verða 12 ára” segir Guðfinna Bogadóttir eða Gugga eins og 
flestir kalla hana. Við fengum að hitta hana um daginn og spyrja nokkurra spurninga.

mikill tími útskrifta og sumarblóma. 
“Eftir leiðinda vetur eru allir 
tilbúnir í litadýrð sumarblómanna 
og Grindvíkingar eru einstaklega 
duglegir að gera leiði látinna ástvina 
falleg” segir Gugga. Hún reynir að 
vera með fallega ódýra gjafavöru í 
bland við merkjavöru. Sérstaklega 
finnst henni gaman að vera með 
fallega íslenka vöru sem er jafnvel í 
upphafi hönnuð og framleidd í
litlum skúr úti á landi. 

Það jafnast ekkert á við Það jafnast ekkert á við 
Magnolíugreinarnar.Magnolíugreinarnar.
“Misjafnt er hvaða blóm eru í 
uppáhaldi hjá mér en núna eru það 
fresíur, bóndarós og hortensía en 
þegar magnolíugreinarnar koma 
þá jafnast ekkert á við þær” segir 
Gugga. Núna reynir hún að vera 
með öðruvísi blóm heldur en hægt 
er að fá í stórmörkuðum og svo með 
haustinu stefnir hún á að hægt verði 
að vera með áskrift af blómum sem 
keyrð verða heim að dyrum. “Það er 
ótrúlega mikil vinna í kring um svona 
rekstur en maður fer nú ýmislegt á 
þráanum” bætir Gugga við að lokum. 

Nýr forstöðumaður íþróttamannvirkja 
Hermann Guðmundsson hefur undanfarin 20 ár verið við íþróttamiðstöðina. Hann lætur nú af 

störfum og við tekur Jóhann Árni Ólafsson. 

Uppbyggingin stendur uppúr
Hermann segir tilfinninguna að vera að 
fara á eftirlaun góða og upp úr standi öll 
sú uppbygging sem hefur átt sér stað í 
kringum mannvirkin undanfarin ár. Hann 
segir þær breytingar sem hafi átt sér stað 
góðar og að innleiðing breytinganna hafi 
gengið þokkalega.  „Starfið hefur á þessum 
tíma breyst alveg helling. Það er orðið 
mun víðtækara þó starfsmönnum hafi 
ekki mikið fjölgað við íþróttamiðstöðina. 
Þá breyttist líka ýmislegt við það þegar til 
varð starf sviðsstjóra og ég hætti að heyra 
beint undir bæjarstjóra.“

Nýjar áheyrslur
Jóhann Árni segir að starfið leggist mjög 
vel í sig. Hann hafði áður verið í mörgum 
hlutverkum , hann hafi verið þjálfari, 
yfirþjálfari, sundkennari, forfallakennari 
og leikmaður. Hann hafi því ágætis 
hugmynd um hvað fari fram. Hann hafi 
þó komist að því þessar tvær vikur sem 
hann hefur verið í starfinu, hversu stórt 
starfið sé og hver mörgu þurfi að huga að. 
Starfið sé mjög fjölbreytt og spennandi. 
Aðspurður hvort búast megi við breyttum 
áherslum þegar Jóhann Árni tekur alveg 
við segir hann að það megi alltaf búast við 
nýjum áherslum með nýju fólki. 

„En það er gríðarlega mikil starfsreynsla 
á þessum vinnustað og ég ætla að læra af 
þeim líka, skoða hvað gengur vel og hvað 
má laga. Ég kem ekki inn með neinum 
látum og breyti öllu, það er margt virkilega 
vel gert“. 

Ekkert annað í boði en hótel
Hermann sagðist ekki vera mikið búinn 
að skipuleggja eftirlauna tímann sinn en 
Jóhann Árni sagðist vera búinn að hvetja 
hann til að kaupa húsbíl. Það stóð þó ekki 
til né heldur að plana útilegu. Fari hann á 
ferðalag verði ekkert annað í boði en að 
panta hótelgistingu. 

Hermann Guðmundsson og Jóhann Árni Ólafsson 
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Hægt er að skoða allt það nám sem í boði 
er inni á vefsíðu Fisktækniskóla Íslands 
hér: www.fiskt.is 

Menntastofnun  í túninu heima
Fisktækniskóli Íslands í Grindavík 
hefur m.a. það hlutverk að mennta fólk 
í sjávarútvegi að loknum grunnskóla 
og að bjóða ungu fólki á Suðurnesjum 
nám á framhaldskólastigi á sviði veiða, 
vinnslu og fiskeldi. Námið er tveggja 
ára nám í fisktækni og enn fremur er 
hægt að sérhæfa sig í veiðafæratækni, 
gæðastjórnun, fiskeldi og Marel tækni 
með því að taka þriðja árið.

Mikil eftirspurn eftir fólki 
Gríðarleg eftirspurn er eftir fólki sem 
hefur sérhæft sig í þessum greinum 
sjávarútvegsins enda hefur þróunin og 
nýsköpunin sem átt hefur sér stað innan 
atvinnugreinarinnar verið ótrúleg á 
síðustu misserum.

Við erum í samstarfi við aðra 
framhaldsskóla á landinu, námið er þá 
skipulagt þannig að bóklegar greinar 
voru kenndar hjá framhaldsskólanum 
aðrar sérhæfðar námsgreinar skipulagðar 
í samstarfi við Fisktækniskólann sem sér 
um kennsluna t.d. með fjarnám í stökum 
áföngum eða með staðarlotum. 

Á síðast ári voru útskrifaðir fisktæknar 
frá Menntaskólinn Tröllaskaga 
tuttugu mans, síðan er það í annað 
sinn sem við erum að útskrifa frá 
Fjölbrautaskóli Norðurlands Vestra og 
voru það tíu manns að þessu sinni sem 
útskrifuðust þaðan, að lokum er það 
Framhaldsskólinn Austur Skaftafellssýslu 
og þaðan útskrifuðust átta manns í 
heildina á síðast ári þá útskrifuðust 46 
fisktæknar á landi öllu frá okkur.

Fiskeldi er vaxandi atvinnugrein á þessu 
svæði og landinu öll. Við bjóðum við 
upp á nám í samstarfi við fiskeldis- og 
fiskalíffræðideild Háskólans á Hólum á 
síðast ári var það í fyrsta skiptið sem við 
útskrifuðum þrjá fiskeldismenn.

Gæðastjórnunar námið hefur verið 
mjög vinsælt hjá okkur á hverju ári 
erum við að útskrifa um tíu einstaklinga 
sem gæðastjóra, námið skapar mikla 
starfsmöguleikar við gæðamál í 
sjávarútvegi og öllum almenna 
matvælaframleiðslum.

Með aukinni tækjavæðingu eru margar 
fiskvinnslur búnar fullkomnum 
vinnslulínum, tækjum og hugbúnaði 
til framleiðslustýringar. Vinnslurnar 
eru orðnar hátækivinnslur sem þurfa 
starfsfólk með þekkingu til að stýra 
búnaði og tækjum til að hámarka afköst 
og á sama tíma halda góðum gæðum á 
síðasta ári útskrifuðum við átta Marel 
vinnslutækna.

Samstarf við 
símenntunarmiðstöðvar
Skólinn hefur verið að bjóða upp 
á ýmis námskeið í samstarfi við 
símenntunarmiðstöðvar um allt land 
t.d. eins sérhæfður fiskvinnslumaður og 
HACCP námskeið sem hafa verið vel sótt 
hjá okkur um tvö hunduð manns kom á 
slík námskeið hjá okkur á landsvísu.

Sú hefð hefur komist á að við bjóðum 
upp á, á hverju ári smáskipa-námið 12 
m og styttri og hefur alltaf verið góða 
þátttaka  og útskrifuðuð 10 manns á 
síðast ári.

Nýtt námsframboð á 
framhaldsskólastigi í samstarfi 
við Sjávarklasann 
Það er kennt í Húsi Sjávarklasans við 
Grandagarð í Reykjavík. Framþróun 
í vinnslu afurða, vöruþróunar, tækni 
og rannsókna hefur á síðustu árum 
leitt af sér gífurlegan vöxt innan „Bláa 
hagkerfisins“ á Íslandi.   

Fisktækniskóli Íslands og Sjávarklasinn 
hafa nú tekið höndum saman og 
skipulagt nám á framhaldsskólastigi, 
sem hefur að markmiði að þjálfa fólk til 
þátttöku í þessari þróun og mæta kröfum 

um aukna nýsköpun og frumkvöðlastarf. 
Hæfni til að skapa nýjungar er afar 
mikilvæg fyrir komandi kynslóðir. 
Atvinnulífið hefur verið að kalla eftir 
starfsfólki sem býr yfir frumkvæði, 
skapandi hugsun, forritunar-, iðn- og 
tæknihæfni og er lausnamiðað, til að 
takast á við þessar framtíðaráskoranir.

Mörg sóknarfæri
Sóknarfærin eru mörg og fjölbreytt 
innan Bláa hagkerfisins sem er ein af 
meginstoðum íslensks efnahagslífs með 
fjölbreytt og öflugt fagsvið í alþjóðlegu 
umhverfi.

Námið byggir á grunni námsbrautar 
Fisktækniskóla Íslands um 
hráefnisvinnslu, en þar að auki 
verður lög mikil áhersla á vöruþróun, 
frumkvöðlaþjálfun. 

Áhersla er lögð á virka þátttöku nemenda 
sem meðal annars felst í því að stofna, 
reka fyrirtæki sem byggir á eigin 
viðskiptaáætlun, nýsköpunarhugmynd/
viðskiptahugmynd og vinna síðan að 
markaðsrannsókn.

Til hverra höfðar námið?
Námið höfðar til fólks með reynslu 
af vinnumarkaði, sem hefur áhuga 
á nýsköpun og stefnir á vinnu eða 
rekstur eigin fyrirtækis innan bláa 
hagkerfisins.  Lögð verður áhersla á 
kynningu á nýjum vörum og þjónustu 
á hinum ýmsu sviðum innan Bláa 
hagkerfisins - frá vinnslu til vöruþróunar, 
markaðssetningu og sölu.  

Menntastofnun í túninu heima

Um 80 nemendur stunda nú nám í Fisktækniskóla Íslands á fimm brautum hér í Grindavík. Fullskipað er í 
flestar framhaldsdeildir.  Þá munu um 50 nemendur stunda nám í Fisktækni samkvæmt braut skólans á þessu 

ári, í samstarfi við fræðsluaðila og fyrirtæki víða um land. Við tókum púlsinn á þessum einstaka skóla.

Frá því Fisktækniskólinn fékk formlega 
viðurkenningu Menntamálaráðherra 
sem framhaldsskóli árið 2012 hafa yfir 
150 einstaklingar lokið tveggja ára námi 
í fisktækni, yfir 50 í gæðastjórnun, 36 í 
Marel-vinnslutækni, 4 í fiskeldi og 4 í 
veiðafæratækni (netagerð) eða alls um 
250 nemendur.   

Flestir beint á vinnumarkaðinn
Flestir útskrifaðir hafa farið beint á 
vinnumarkaðinn í vel launuð störf að 
loknu námi, en fjöldi  hefur einnig notað 
þennan grunn til áframhaldandi náms, 
svo sem í öðrum framhaldsskólum eða 
áfram til háskólanáms.   

Háskólanám í kjölfarið 
Þrír nemendur frá skólanum stunda 
nú nám í Sjávarútvegsfræðum við 
Háskólann á Akureyri, en aðrir hafa 
farið til framhaldsnáms í Háskólanum 

Aðsóknin mjög góð síðustu ár
Aðsóknin hefur verið góð síðustu árin, 
en þó verður að teljast óvenjulegt hvað 
fáir ungir nemendur af Suðurnesjum hafa 
innritað sig í skólann að loknu námi í 
grunnskóla.   

Í Fisktækniskólanum er góður félagsandi 
og nemendur upplifa heilmikið saman, 
auk þess en Fisktækniskólinn er í góðu 
samstarfi við Fjölbrautaskóla Suðurnesja 
og hafa nemendur hjá okkur möguleika 
á að stunda nám á báðum stöðum frá og 
með hausti 2020 og þá einnig tekið þátt í 
félagslífinu þar.

Hópa- og fyrirtækjanámskeið í 
boði 
Fisktækniskóli Íslands býður upp á 
fjölbreytta þjónustu fyrir fyrir- tæki sem 
hafa það að leiðarljósi að bæta þekkingu 
starfsmanna sinn. 

Sérsniðin námskeið 
Námskeiðin hafa verið sérsniðin fyrir 
hvert fyrirtæki eða haldin námskeið fyrir 
blandaða hópa úr ýmsum greinum 
sjávarútvegsins.  

Fisktækniskóli Íslands hefur verið í 
samstarfi við símenntunarmiðstöðvar/ 
(Fræðslumiðstöð atvinnulífsins) um 
allt land sem hafa boðið upp á grunn-
námskeið fyrir fiskvinnslufólk. 

Grunnnámskeið fyrir fiskavinnslufólk 
er skipt í 12 námsþætti. Námið er ætlað 
þeim sem starfa við verkun og vinnslu 
sjávarafla, það er í flakavinnslu, frystin-
gu, söltun, skreiðarverkun, rækju- og 
skelvinnslu. Markmið námsins er að auka 
þekkingu starfsmanna á vinnslu sjávara-
fla og meðferð aflans allt frá veiðum og 
að borði neytandans ásamt því að styrkja 
faglega hæfni starfsmanna. 
Hægt er að setja upp námskeið eftir 
óskum hvers og eins um tíma og staðset-
ningu. Við erum alltaf tilbúin að setjast 
niður og skoða hvað það er sem viðskip-

Fisktækniskóli Íslands menntar fólk í sjávarútvegi 
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Aðferð: 
1. Hita ofninn á 180 gráður blástur

2. Byrja á því að græja formin tvö, 20x20 cm hringform. Smyrja smjörlíki í þau 

og setja bökunarpappír yfir.

3. Í stóra skál byrja ég á því að sigta hveitið (mikilvægt).

4. Bæti svo við sykrinum, matarsóda og saltinu.

5. Hræra saman.

6. Sítrónubörkur: Mér fannst best að nota lítið rifjárn til að rífa börkinn af sítrónunni. Setti svo í

matskeið til þess að mæla til, ég notaði um 1 og 1/2 sítrónu til þess að rífa utan af. 

7. Næst blanda ég saman plöntumjólkinni, ólífuolíunni, eplaedikinu, vanillu- og sítrónudropunum

og síttrónuberkinum með í skálina og hræri vel saman með sleif í höndunum.

8. Hræra þangað til að deigið er kekkjalaust, passa að hræra ekki of mikið (alls ekki í hrærivél).

9. Hella deiginu í formin tvö, skipta jafnt á milli og setja formin inn í ofn í 30 mínútur. 

10. Sítrónusafi: Verður að vera kreistur úr ferskri sítrónu. Ég notaði um 1 og 1/2 sítrónu, hægt að nota

sömu og þú notaðir til þess að rífa börkinn af.

11. Á meðan græja ég kremið, þá blanda ég saman flórsykrinum, smjörlíkinu (verður að vera mjúkt

við stofuhita), sítrónudropunum og sítrónusafanum saman í skál.

12. Blanda öllu vel saman með handþeytara, fyrst á lágum hraða og svo má auka hraðann. 

Hræra þar til að kremið er orðið þykkt og án kekkja.

13. Ég prófa að stinga í kökurnar með pinna eftir 30 mínútur ef það kemur ekkert af deiginu með

upp af pinnanum er kakan tilbúin annars leyfi ég henni að vera í nokkrar mínútur lengur inni í ofni.

14. Þegar kökurnar eru tilbúnar úr ofninum þarf að kæla þær vel áður en kremið er sett á. 

15. Þegar kökurnar eru orðnar vel volgar/kaldar, set ég krem á milli, ofan á og meðfram. 

16. Ég skreyti toppinn með rifnum sítrónuberki.

 Innihald köku:

400 gr hveiti

250 gr sykur 

1 og 1/2 tsk matarsódi

1 tsk salt 

300 ml plöntumjólk (mæli með soya- eða

haframjólk)

100 ml ólífuolía

1 msk eplaedik

1 tsk vanilludropar

3 tsk sítrónudropar

2 msk rifinn sítrónubörkur (ca. 1 og 1/2 sítróna)

Smjörlíki til að smyrja formin

 

Innihald krem: 

500 gr flórsykur

100 gr smjörlíki

 2 tsk sítrónudropar

3 og 1/2 msk sítrónusafi (úr ferskri sítrónu)

Skraut: Rifinn sítrónubörkur

SUMARLEG

S Í TRÓNUKAKA

Lára Lind Jakobsdóttir er 24 ára Grindvíkingur.
 Lára útskrifaðist úr ljósmyndun í vor en í frítíma sínum

heldur hún úti vegan matarblogginu
www.veganhjalaru.com 

Á blogginu má finna allskonar uppskriftir sem innihalda
eingöngu hráefni úr plönturíkinu.

Bókaðu flot og borgaðu með ferðaávísuninni þinni. 
Þannig færðu flotið á 5.000 kr í staðinn fyrir 7.000 kr

Verslum í heimabyggð

Northern Light Inn

Nýttu ferðaávísunina í slökun
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samkomubannið. Þetta var gert þar 
sem vitað er að kyrrseta fyrir þennan 
aldurshóp getur haft mjög slæmar 
afleiðingar í för með sér, bæði andlegar, 
félagslegar sem líkamlegar. Þessari 
nálgun okkar var mjög vel tekið

Hægt að mæla árangur eftir 6 
mánuði
Við komum til með að mæla hópinn 
á 6 mánaða fresti svo við höfum 
aðeins lokið svonefndri gunnmælingu. 
Höfum greint stöðuna hjá hópnum í 
heild og hverjum og einum fyrir sig 
en þátttakendur hafa þegar fengið 
niðurstöður sínar frá 1. mælingu. Þeir 
geta nú borið eigin niðurstöður saman 
við ákveðnar viðmiðanir sem við höfum 
látið hópinn fá m.t.t. aldurs þeirra. 
Við sjáum síðan í annarri mælingu, 
sem verður um mánaðarmótin ágúst/
september, hvernig okkur hefur 
miðað og hvort Covid-19 faraldurinn 
hafi sett strik í reikninginn á þessum 
upphafsmánuðum. Að sex mánuðum 
liðnum sjáum við því hvernig til hefur 
tekist og hvort við náum að stemma 
stigum við ýmsum öldrunareinkennum 
eins og vörðvrýrnun, aukinni fitusöfnun, 
hækkandi blóðþrýsting eða kyrrsetu. 

Verkefnið er byggt upp á fjórum sex 
mánaða þrepum svo við höfum góðan 
tíma til að aðlaga okkur að heilsutengdum 
nálgunum og fólkið einnig að gera sér 
grein fyrir að lísstílsbreyting og farsæl 
efri ár kalla á markvissa vinnu og oft 
hugarfarsbreytingu hjá mörgum. Ég 
tel að þessi aldurshópur sé ekkert 

STARFSALDURS-
VIÐURKENNINGAR

Grindavíkurbær veitti þeim starfsmönnum sem 
hafa náð ákveðnum áfanga í starfsaldri 

hjá sveitafélaginu viðurkenningu á árshátíð bæjarins í febrúar. 
Fengu þau gjafabréf, málverk eða platta að gjöf frá 

bænum fyrir vel unnin störf.  
 

Kristín Eyþórsdóttir, 40 ár / Grunnskóli Grindavíkur.
Ellert Sigurður Magnússon, 30 ár / Grunnskóli Grindavíkur.
Inga Björk Runólfsdóttir, 30 ár / Tónlistarskóli Grindavíkur.

Páll Erlingsson, 20 ár / Grunnskóli Grindavíkur.
Snorri Viðar Kristinsson, 20 ár / íþróttamannvirki.

Valgerður Söring Valmundsdóttir, 20 ár / Grindavíkurhöfn.

Mjög góðar undirtektir og skráningar Mjög góðar undirtektir og skráningar 
fram úr björtustu vonumfram úr björtustu vonum

frábrugðin öðrum á landinu og sé tilbúinn 
til afreka á sviði lífsstíls og heilsu.

Fyrirmyndar aðstæður í Grindavík 
Það hefur verið einstaklega ánægjulegt 
að fá tækifæri til að innleiða verkefnið hér 
í Grindavík. Vil nota tækifærið og þakka 
fyrir okkur og þá ábyrgð sem okkur er 
falið að vinna með þennan aldurshóp. 
Aðstæðurnar allar eru til sóma í nýjum 
húsakynnum íþróttamiðstöðvar, annars 
vegar fyrirlestrasalurinn Gjáin, fjölnota 
íþróttamannvirkið Hópið sem nýtist ekki 
síst yfir vetrarmánuði og ágæt aðstaða 
hjá Gym heilsu til styrktarþjálfunar. Þá 
er náttúran einstök hér við sjávarsíðuna 
og fólkið hlýlegt og hefur tekið okkur vel. 
Ekki má gleyma góðum starfsmönnum 
bæjarins með Stefaníu Sirrý í broddi 
fylkingar en hún er okkar tengiliður við 
bæjarfélagið. Þá hafa forystumenn 
sveitarfélagins og starfsmenn 
íþróttamiðstöðvar og Hópsins verið 
einstakelga hjálplegir við að aðstoða 
okkur þegar þörf hefur verið á slíku. Það 
er von okkar að verkefnið ná að festa 
sig í sessi hér á svæðinu, eldri sem 
yngri íbúum sveitarfélagsins til sóma.

Undirtektir mjög góðar í Grindavík 
„Undirtektir hafa verið mjög góðar 
og skráningar í verkefnið farið fram 
úr björtustu vonum en mér sýnist að 
um 60% af aldurshópnum 65 ára og 
eldri hafa skráð sig til leiks og hafið 
æfingar. Við þurftum því miður að fresta 
innleiðingu verkefnis vegna Covid-19 
en nú er verkefnið komið af stað og 
gengur mjög vel. Hópur hinna eldri er 
samheldinn og mjög áhugavert að vinna 
með hann, bæði í æfingum sem og í 
fræðsluerindum. Mætingin hefur einnig 
verið mjög góð en fræðsluerindin eru 
stór þáttur í því að ná þeim markmiðum 
sem stefnt er að með verkefninu. 

Kyrrseta hefur alvarlegar 
afleiðingar
Kynningarfundurinn 1. mars gekk mjög 
vel. Mjög góð mæting var á fundinum 
og skráning að honum loknum mjög 
góð en um 90 þátttakendur skráðu 
sig í verkefnið og hafa þegar hafið 
æfingar. Covid-19 faraldurinn setti strik í 
reikninginn þar sem við gátum ekki hafið 
æfingar fyrr en samkomubanni lauk. 
Þrátt fyrir það héldum við æfingum úti í 
gegnum fjarþjálfun, bæði með 
fréttapistlum og heilsupistlum sem við 
sendum þátttakendum. 
Þá erum við með lokaða Facebook síðu 
þar sem aðgengi þeirra að upplýsingum 
var til staðar auk þess sem þau fengu 
heimaæfingar og myndbönd með þeim 
til að vinna eftir. Við hringdum einnig í 
þátttakendur og hvöttum þau til dáða 
að stunda daglega hreyfingu þrátt fyrir 

Janus Guðlaugsson, eigandi Janus heilsuefling fór síðla árs í fyrra af stað með heilsueflingu fyrir 60 ára 
og eldri hér í Grindavík. Kveikjan að verkefninu segir hann vera tvíþætta. Annars vegar áhugi Stefaníu 

Jónsdóttur hjúkrunarfræðings og deildarstjóra öldrunarþjónustu um að innleiða verkefnið í Grindavík og hins 
vegar góðar undirtektir og árangur verkefnisins hjá nágrönnum okkar í Reykjanesbæ.

Janus Guðlaugsson, doktor í íþrótta- og heilsufræðum
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sem við héldum um daginn en yfir 30 
konur mættu og kynntu sér íþróttina 
sem er frábært. Með tilkomu Live Darts 
Iceland hefur einnig orðið bylting en nú 
geta allir fylgst með íslensku pílukasti 
í beinum útsendingum á Facebook og 
YouTube.

Eitthvað að lokum?
Vil bara hvetja alla til að mæta á æfingar 
hjá okkur í Pílufélagi Grindavíkur og 
skrá sig í félagið en við erum með barna- 
og unglingaæfingar á mánudögum 
og föstudögum og æfingar fyrir 
fullorðna sömu daga um kvöldið. Við 
erum einnig með sér kvennaæfingar á 
miðvikudagskvöldum. 
 

Matthías  Örn Friðriksson er fyrrum leikmaður meistaraflokks karla í knattspyrnu. Eftir að hann lagði takkaskóna á hilluna hellti hann sér út í pílukastið og hefur verið að gera góða hluti á þeim vettvangi. 
Í byrjun mars varð hann í  fyrsta  sinn Íslandsmeistari í pílukasti í 501 sem er algengasti leikur pílukastsins.  Matti eins og hann er kallaður segir að æfingin skili sér í góðum árangri. 

Bæjarráð Grindavíkurbæjar tók 
þá ákvörðun í maí að tryggja 
öllum þeim sem sækja myndu um 
sumarstöf hjá Grindavíkurbæ fyrir 
7. maí vinnu í sumar, óháð aldri, fyrri 
störfum eða stöðu í námi. 

Alls urðu til rúmlega 50 ný störf á 
vegum sveitarfélagsins til viðbótar 
við rúmlega 150 skráningar í 
Vinnuskóla Grindavíkurbæjar og 16 
flokkstjóra. Fjöldi sumarstarfsmanna 
sveitarfélagsins hefur því u.þ.b. 
tvöfaldast á milli ára. 

Fjölbreytt verkefni umhverfishóps
Flest störfin sem urðu til í tengslum 
við átaksverkefnið eru í nýjum 
umhverfishópi Þjónustumiðstöðvar 
en einnig urðu til störf sem snúa 
að stjórnsýslu og beinni þjónustu 
við bæjarbúa, velferð þeirra og 
vellíðan. Meðal verkefna sem 
umhverfishópurinn mun sinna í 
sumar er hellulögn í Hópshverfi, 

Mikil ásókn í sumarstörf hjá Grindavíkurbæ.
fegrun umhverfis, frágangur á 
opnum svæðum, gróðursetning 
trjáa, stígagerð,  o.s.frv. Vinnuskólinn 
heldur bænum snyrtilegum.

Flest ungmennanna eru að stíga 
sín fyrstu skref á vinnumarkaði. 
Bæjarbúar eru hvattir til þess að taka 
tillit til þess þegar ábendingum er 
komið á framfæri. Hafa ber í huga 

að vinnuskólinn er skóli þar sem 
nemendur fá fræðslu um ýmislegt 
sem tengist hinum almenna 
vinnumarkaði, vinnutengdum 
málefnum o.fl.

Unglingarnir í Vinnuskólanum hafa 
lagt sig fram um að halda bænum 
snyrtilegum og náð miklum árangri 
á örfáum dögum eins og þeir sem 
fylgjast með samfélagsmiðlum 
skólans hafa tekið eftir. 

Matthías Örn íslandsmeistari í pílukasti 501 árið 2020

Matti er 33 ára innkaupastjóri hjá HS Orku 
og núverandi Íslandsmeistari í pílukasti. Ég 
er giftur Gerði Rún og eigum við saman tvær 
dætur; Líf sem dó 5 daga gömul í janúar 2018 
og Ósk sem fæddist í apríl í fyrra og er því 
alveg að verða eins árs. Við eigum einnig 
tvo hunda og einn kött; Boston, Maximus og 
Herkúles.

Hvenær byrjaðir þú að spila 
pílukast og hvað hafði áhrif á 
það val?
Ég byrjaði að fylgjast með og kasta pílu 
sumarið 2012 eftir að Scott Ramsay 
kynnti mig fyrir henni en fyrir það 
hafði ég ekki hugmynd um íþróttina 
og hversu vinsæl hún væri útí heimi. 
Við leigðum húsnæði á Gerðavöllum 
á þessum tíma og það var gamalt 
píluspjald í bílskúrnum sem ég hengdi 
upp og byrjaði að kasta pílum sem ég 
keypti í Intersport að mig minnir.

Eru hæfileikarnir meðfæddir 
eða er þetta æfingin sem er að 
skila sér?
Hæfileikarnir eru langt í frá meðfæddir, 
þetta er allt æfingin sem er að skila 
sér. Ég er með árunum búinn að prófa 
óteljandi kaststíla, pílur og grip. Ég er 

gríðalega stoltur yfir og nú er tíminn 
til þess að reyna fyrir sér fyrir utan 
landsteinana og sjá hversu langt maður 
kemst þar.

Það hefur orðið sprenging á 
áhuga pílukasts, t.d. hérna í 
Grindavík. Hvað veldur?
Grindavík hefur alltaf verið mikill 
pílubær og við eigum margfalda 
Íslandsmeistara í greininni en 
aðstöðuleysi hefur valdið því að við 
höfum ekki getað verið með reglulegar 
æfingar og menn frekar hist í bílskúrum 
hjá hver öðrum og kastað. Það eru yfir 
50 skráðir meðlimir í dag í Pílufélagi 
Grindavíkur og verandi komin með 
fasta aðstöðu þá mun það bara hjálpa til 
og laða að nýja spilara. En það kom mér 
þvílíkt á óvart að sjá þann mikla fjölda 
af konum sem mættu á kvennakvöldið 

alltaf að reyna að finna hvað virkar best 
og því lítið í mínum stíl sem gæti kallast 
meðfætt. Við leigðum í Lautinni þegar 
ég var að byrja og veggurinn þar sem 
píluspjaldið hékk var vel merktur pílum 
sem hittu ekki spjaldið.

Hefur reynsla í boltanum áhrif? 
Ég var nú ekki þekktur í boltanum fyrir 
markaskorun enda var ég meira í því að 
reyna að varna því að andstæðingurinn 
skoraði. En þótt þetta séu gjörólíkar 
íþróttir þá hefur sú reynsla sem ég 
hef öðlast í boltanum klárlega nýst í 
pílunni. Keppnisskapið fer þar fremst í 
flokki sem og að geta verið rólegur þótt 
mikið sé undir. Í fótboltanum þá viltu 
vera með adrenalínið á fullu en þú þarft 
að læra að slökkva alveg á því í pílunni 
en einbeitingin þarf að vera til staðar í 
báðum íþróttunum.

Hvernig hefur pílukastsferilinn 
verið? 
Það byrjaði frekar rólega enda var 
fótboltinn í fyrsta sæti en eftir að ég 
hætti í boltanum þá hafði ég meiri tíma 
til að kasta og seinasta ár var mjög gott 
og þetta ár einnig, en í byrjun mars 
varð ég í fyrsta skiptið Íslandsmeistari 
í pílukasti en það er eitthvað sem ég er 

Matthías Örn ásamt Gerði Rún konu sinni og dóttur þeirra Ósk
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BA-lokaverkefninu mínu eru það 
alls konar hlutir. Ljótir og fallegir 
í hversdagsleikanum. 

Bók í býgerð og söfnun á 
Karolina Fund
Annað verkefni sem mér þykir 
einstaklega vænt um er ég að 
vinna í samvinnu við tvíburasystur 
mína Alexíu. Þar er það sonur 
minn Guðmundur Alex sem veitir 
mér mestan innblástur ásamt 
sambandið mitt við systur mína 
og fólkið mitt. 

Við erum að gefa út barnabók 
saman. Þar sem ég geri 
myndskreytingarnar og Alexía sér 
um söguna. Hugmyndin af þessu 
verkefni kviknaði fyrir svolitlu 
síðan en er núna á lokastigum þar 
sem við erum með Karolina Fund 

síðu til að safna fyrir prentuninni. 
Mjög spennandi verkefni sem við 
vonum svo innilega að gangi upp 
hjá okkur og verði mögulega að 
einhverju meiru. 

Við erum nú þegar með 
hugmyndir að fleiri bókum ef 
þessi gengur vel.

Hægt er að finna verkefnið á 
heimasíðu KarolinaFund eða á 
Fésbókinni undir nafninu “Merla” 

,,Fyrst var ég hikandi að stofna eitthvað batterí í kringum nafnið mitt”
Margrét Ósk Hildur Hallgrímsdóttir er 27 ára “næstum því Grindvíkingur” að eigin sögn en hluta 
af sinni æsku varði hún hér í Grindavík. Margrét Ósk er móðir og nemi við Listaháskóla Íslands og 

útskrifast núna í maí.

Margrét hefur verið sjálfstætt 
starfandi grafískur hönnuður í 5 ár 
og hefur unnið fjölmörg glæsileg 
verkefni fyrir einstæklinga og 
fyrirtæki um allt land. Nokkur af 
þeim verkefnum hefur hún unnið 
hér í Grindavík. Margrét Ósk er í 
sambúð  með Páli Guðmundsyni 
og saman eiga þau soninn 
Guðmund Alex.

Hvað kom til að þú stofnaðir 
MÓHH verk?
„Verkefnin byrjuðu að koma inn í 
mun meira magni og mig vantaði 
miðil til að halda utan um þau. 
Páll, unnusti minn hvatti mig 
til að byrja með Facebook síðu 
í kringum árið 2011. Á þessum 
tíma var ég 19 ára og sjálfsöryggi 
mitt sem listamaður og hvað þá 
hönnuður var ekki alveg til staðar. 
Ég var hikandi að stofna eitthvað 
batterí í kringum nafnið mitt. Var 
ekki viss um að það myndi leiða 

til nokkurs. Palli sannfærði mig þó 
og ég stofnaði síðuna árið 2011 
og síðan þá hef ég selt fleiri verk 
en ég hef tölu yfir. Tvímyndaserían 
er t.d. mjög vinsæl en ég hef selt 
yfir 3.000 verk í þeirri seríu.“

Margrét segist fyrst hafa aðallega 
verið í því að teikna penna- 
og blýantsteikningar eftir 
ljósmyndum fólks. „Síðan fór fólk 
að panta stærri myndir og meira 
magn. Akryl málverk sem fór svo 
yfir í logo, veggmyndir og fleira. 
Það hefur aukist til muna eftir 
að ég byrjaði í náminu og ég hef 
fengið stærri verkefni og meiri 
umfjöllun. 

Hver eru þín stærstu verkefni?
„Nýjustu verkefnin mín eru m.a. 
að hanna glerfilmur í 900 fm af 
gleri í húsnæði Biskupsstofu í 
Katrínartúni (Gömlu höfuðstöðvar 
Wow air). Ég hef einnig hannað 
merki/Logo fyrir stór og smá 
fyrirtæki t.d Crossfit Grindavík.
En ætli mér þyki ekki veggmyndir 
skemmtilegustu verkefnin að 
vinna.“

Sumarið 2016 sá Margrét um 
útlit og veggmyndir á nýju hóteli 
á Siglufirði. Þar sem hún fékk 
algjörlega að ráða myndefninu. 
„Þar málaði ég átta veggmyndir 
á fjórar hæðir hótelsins.  Ég hef 
einnig gert veggmyndir á alls 
konar stöðum í miðbænum, 
Kvosin hotel, American 
Bar, Frederiksen Ale house, 
Scandinavian, Lamb Street food 

og Hlemm mathöll. Síðan málaði 
ég veggmynd á veitingarstaðnum 
Brúnni við bryggjuna í Grindavík, 
held mikið uppá þá veggmynd, 
fannst hún heppnast vel.

Hvað veitir þér innblásturinn?
Það er svo ótrúlega margt sem 
veitir mér innblástur. Oftast þegar 
ég leggst á koddann á kvöldin í 
þeim tilgangi að sofna þá flæða 
hugmyndir og pælingar. Núna í 

 Hópsskóli
Grindavík 1. júlí

Milli 16:00 og 19:00 

BMX brós heimsækir Grindvíkinga miðvikudaginn 1. júlí nk.
Þríeykið hefur heldur betur slegið í gegn þegar þeir hafa

mætt með kraftmiklar sýningar á Sjóarann síkáta. 
 

Að þessu sinni bjóða þeir ungum Grindvíkingum upp á
námskeið sem endar með dúndur sýningu á

hjólabrettasvæðinu við Hópskóla milli kl. 16 og 19.  
 

Mikilvægt er að mæta með sín eigin hjól og hjálma. BMX,
fjallahjól, hlaupahjól og önnur hjól eru leyfileg
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Hafðu samband

Skipulag -  og  umhverf issv ið  420  1100

gr indavik@gr indavik . is

Sviðsst jór i  er  At l i  Geir  Júl íusson

Netfang:  at l igei r@gr indavik . is

Grindavíkurbær  hefur  að  undanförnu  unnið

 að  hönnun  á  viðbyggingu  við  Hópsskóla,

sem  er  2.  áfangi .  Byggingarnefnd  hefur  unnið

að  verkefninu  með  hönnuðum,  í  samráði  við

st jórnendur  grunnskólans.  

2. áfangi 

Um  er  að  ræða  1.100  m²  byggingu  á  einni

hæð  auk  þess  verður  kjal lar i  undir  hluta

byggingar .

 Í  viðbyggingu  verða  m.a.  f jórar  heimastofur

ásamt  f jórum  öðrum  stofum  fyr i r  text í lmennt ,

myndmennt ,  heimi l is f ræði  og  smíði .  

 

 

Viðbyggingin  mun  tengjast  núverandi  skóla

að  austanverðu  og  byggjast  t i l  suðurs ,  í  átt  að

Hópinu.  Hönnun  er  á  lokast igi  og  verður

verkið  boðið  út  í  sumar .  Hönnuðir  eru

Kol lgáta  og  VSÓ  ráðgjöf .  

Byggt til suðurs

NORÐURHLIÐ

AUSTURHLIÐ

VIÐBYGGING HÓPSSKÓLA 
 

VESTURHLIÐ

GRUNNMYND

1.100 m² bygging
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Breytingar í Kvikunni
Framkvæmdir í Kvikunni
Kvikan hefur frá upphafi hýst sýninguna 
Saltfisksetur Íslands í stórum sal á neðri 
hæð hússins. Síðari ár hefur sami salur 
hýst Guðbergsstofu og Jarðorku. Nú hefur 
bæjarráð samþykkt að ráðist verði í breytingar 
á húsnæðinu og hefur vinna við það hafist nú 
þegar. 

Til stendur að færa saltfisksýninguna á efri 
hæð hússins og endurnýja hana að hluta. 
Guðbergsstofa mun breyta um ásýnd en 
jarðorkusýningin verða lögð af. Vonir standa til 
að sýningin opni á efrihæð hússins fyrir árslok 
2020.

Í sal á neðri hæð verður útbúið svokallað 
“black box” sem fengið hefur vinnuheitið 
Svartsengi. Það verður alhliða viðburðasalur 
þar sem hægt verður að bjóða upp á 
allskyns menningarviðburði. Þetta mun opna  
bæjarbúum frábæran vettvang til að koma 
fjölbreyttum hugmyndum á framfæri og við 
hvetjum alla áhugasama til að líta við og kynna 
sér aðstöðuna á næstu misserum. 

Áætlað er að salurinn verði full tilbúinn seint 
á árinu 2021 ef allt gengur að óskum. Húsið 
verður opið meðan á framkvæmdum stendur 
en viðbúið er að einhver röskun verði á 
starfseminni, sér í lagi sýningunum.

Sumarið
Kvikan hefur nú opnað aftur og er tekið á móti 
gestum og gangandi alla daga frá klukkan 10 til 
17. Það er tilvalið að rölta við og njóta útsýnis 
yfir hafnar svæðið með rjúkandi kaffibolla og 
hraunmola.

Húllið
Útisvæðið neðan við Kvikuna hefur nú fengið 
nafn, Húllið,  en efnt var til nafnasamkeppni 
fyrr á þessu ári. Viðburðatorgið verður nýtt til 
smærri viðburða á góðviðrisdögum í sumar, 
nánar um það á facebook hverju sinni.

Markaður
Í júní verður markaðsstemming í Kvikunni. 
Búið er að stilla upp allskyns varningi, svo sem 
handverki og notuðum fatnaði. Við hvetjum 
bæjarbúa til að koma á markaðinn og versla 
í heimabyggð. Enn er hægt að taka þátt í 
markaðnum. 

Umsóknir berist á kvikan@grindavik.is.

Miðvikudagur 24. júní
9:00 - Gjáin

SETNING HJÓLA- OG GÖNGUDAGA
Kynning á Hjóla- og göngudögum, alþjóðlega göngusáttmálanum og hjólavottun vinnustaða.  

 
13:00 – Gjáin

GENGIÐ UM GRINDAVÍK
Gönguferð um Grindavík þar sem aðstaðan er rýnd.  

 
14:45 – Gjáin

HJÓLAÐ UM GRINDAVÍK
Hjólaferð um Grindavík þar sem aðstaðan er rýnd.

 
Fimmtudagur 25. júní

13:00 – Staðsetning auglýst síðar
VIÐGERÐANÁMSKEIÐ FYRIR REIÐHJÓL

Námskeið þar sem farið er yfir undirstöðuatriði í viðhaldi reiðhjóla. Takmarkaður fjöldi kemst að.  
 

Föstudagur 26. júní
13:00 – Staðsetning auglýst síðar

VIÐGERÐANÁMSKEIÐ FYRIR REIÐHJÓL
Námskeið þar sem farið er yfir undirstöðuatriði í viðhaldi reiðhjóla. 

Takmarkaður fjöldi kemst að. 
 

Laugardagur 27. júní
BÍLLAUS DAGUR Í GRINDAVÍK

Íbúar eru hvattir til að skila bílinn eftir heima og fara sinna ferða hjólandi eða gangandi. 
 

FRÍTT Í SUND
Frítt í sund fyrir þá sem mæta hjólandi eða gangandi.  

 
10:00 – Íþróttahúsið

HJÓLADAGUR GRINDAVÍKUR
Skrifað undir Göngusáttmálann, hjólaþrautabrautir, hjólagarður, hjólaferðir, ástandsskoðun Dr. Bæk og hjólavottun.   

 
Reykjanes bike bjóða upp á 10% afslátt af viðgerðaþjónustu á Hjóla- og göngudögum á verkstæðinu 

að Þórkötlustöðum. Gott úrval af hjálmum, aukahlutum og nýjum eða notuðum hjólum.

Hjóla- og göngudagar í Grindavík 
24.-27. júní 2020

Á Hjóla- og göngudögum eru Grindvíkingar hvattir til að fara ferða sinna hjólandi eða gangandi 
og eiga samtal við starfsfólk Grindvíkurbæjar um bætta byggð.
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LEIKJANÁMSKEIÐ 
Í SUMAR

Gjaldskrá fyrir leikjanámskeið sumarið 2019 er eftirfarandi:
Eitt leikjanámskeið 5.000 kr.-
Tvö leikjanámskeið 9.000 kr.-

Systkinaafsláttur 25%
 

Eftirfarandi námskeið eru í boði sumarið 2020: 
 

Námskeið 1: 8.-11. júní, kl. 9:00 – 12:00 (4 dagar)
Námskeið 2: 8.-11. júní kl. 13:00 – 16:00 (4 dagar)

Námskeið 3: 15. – 19. júní kl. 9:00 – 12:00 (4 dagar)
 *Frí 17. júní og föstudagur bætist við.

Námskeið 4: 15. – 19. júní kl. 13:00 – 16:00 (4 dagar)
 *Frí 17. júní og föstudagur bætist við.

Námskeið 5: 22. – 25. júní kl. 9:00-12:00 (4 dagar)
Námskeið 6: 22.-25. júní kl. 13:00-16:00 (4 dagar)

Námskeið 7: 29. júní – 2. júlí kl. 9:00-12:00 (4 dagar)
Námskeið 8: 29. júní – 2. júlí kl. 13:00-16:00 (4 dagar)

Námskeið 9: 6. – 9. júlí kl. 9:00-12:00 (4 dagar)
Námskeið 10: : 6. – 9. júlí kl. 13:00-16:00 (4 dagar)
Námskeið 11: 13. – 16. júlí kl. 9:00-12:00 (4 dagar)

Námskeið 12: 13. – 16. júlí kl. 13:00-16:00 (4 dagar)
Námskeið 13: 27. – 30. júlí kl. 9:00-12:00 (4 dagar)

Námskeið 14: 27. – 30. júlí kl. 13:00-16:00 (4 dagar)
Námskeið 15: 4. – 7. ágúst kl. 9:00-12:00 (4 dagar) 

* Námskeið hefst á þriðjudegi
Námskeið 16: 4. – 7. ágúst kl. 13:00-16:00 (4 dagar) 

* Námskeið hefst á þriðjudegi
Námskeið 17: 10. – 13. ágúst kl. 9:00-12:00 (4 dagar)

Námskeið 18: 10. – 13. ágúst kl. 13:00-16:00 (4 dagar)

Börnum í 1. – 3. bekk, fæddum 2011, 2012 og 2013 stendur til boða að sækja námskeið á vegum

Ungmennafélags Grindavíkur í sumar. Um er að ræða svokölluð leikjanámskeið þar sem lögð er

áhersla á fjölbreytni í leik og fræðslu. 

Á leikjanámskeiðunum er boðið upp á íþróttir, leiki, listir og fullt af skemmtilegum uppákomum

sem tengjast mannlífinu í Grindavík. Farið verður í vettvangsferðir, sund og ótal margt fleira 

 

 

 

UMFG kynnir

Hreystitækin koma frá danska

framleiðandanum Norwell og eru

sérstaklega hugsuð til þol-,  styrktar-

og teygjuæfinga undandyra.

 

Tækin eru vottuð og pólýhúðuð með

hertu gúmmí sem kemur í veg fyrir

að þau ryðgi eða festist.

 

Hreystigarðurinn

 
 
Í Hreystigarðinum verður að finna ærslabelg og sjö
hreystitæki með gervigrasi sem undirlagi og gróðri í
kring- til skjól og rýmismyndunar.
 
Sólarvé mun standa áfram á sínum stað en umhverfi
þess verður lagfært um leið og gengið verður frá
umhverfi íþróttamannvirkjanna.

Ýtir undir ánægulegar samverustundir

 
Ærslabelgir sem þessir hafa verið settir upp víða um
land og notið mikilla vinsælda. Ærslabelgur er
loftknúin niðrugrafin hoppudýna sem er hugsuð fyrir
börn sem hafa áhuga á að hoppa og leika sér. Á sama
tíma og börn eru beðin um að skemmta sér vel er
mikilvægt að virða umgengisreglur til að koma í veg
fyrir slys.
 
Það má t.d. ekki fara á belginn í rigningu, bannað að
hoppa með oddhvassa hluti eða keyra á skellinöðrum
eða vespum yfir belginn. Þá er ekki leyfilegt að borða
á belgnum, hoppa í skóm eða vera með gleraugu á sér
á meðan verið er að hoppa.
 
Belgurinn mun verða tímastillur og því ekki loft í
honum allan sólarhringinn.

Um hreystitækin:

Framkvæmdir

hafnar

Vestan við íþróttahúsið, þar sem Sólarvé stendur, standa nú yfir
framkvæmdir við hreystigarð.
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borðinu svo að viðskiptavinurinn 
geti komið og gripið með sér köku 
í kaffið, en þó er alltaf best ef fólk 
er með séróskir að panta hjá þeim 
fyrirfram með 2 daga fyrirvara. Þá 
er kakan gerð eftir óskum hvers 
og eins. En það er ekkert mál að 
senda á Hérastubb línu í gegnum 
instagram, facebook eða hringja í 
síma bæði til að panta og taka frá. 

Ný heimasíða
“Mig langar að minna fólk á að 
Hérastubbur sé kominn með 
heimasíðuna
www.herastubbur.is en þar er hægt 
að finna allar helstu upplýsingar og 
verð um tertur og veisluþjónustu 

Veitingar fyrir
ferminguna
B R A U Ð  M E Ð  S Ú P U N N I

S N I T T U R

M I N I  H A M B O R G A R A R

M I N I  P Í T U R

M I N I  P I Z Z U R

M I N I  B O L L A K Ö K U R

M I N I  K L E I N U H R I N G I R

F R A N S K A R  M A K K A R Ó N U R

K R A N S A K Ö K U R

T E R T U R

 

H A F Ð U  S A M B A N D  O G  V I Ð

G E R U M  F L O T T A  V E I S L U

S A M A N

 

S K O Ð A Ð U  Ú R V A L I Ð

Á   W W W . H E R A S T U B B U R . I S

,,Viljum að viðskiptavinurinn geti gripið með ,,Viljum að viðskiptavinurinn geti gripið með 
sér köku með kaffinu”sér köku með kaffinu”

Hrafnhildur Anna Kroknes Sigurðardóttir er 25 ára, menntaður bakari, konditor og súkkulaðimeistari. Hrafnhildur hefur heillað 
bæjarbúa með allskonar nýjungum í bakaríinu undanfarið. Bakaríið Hérastubburr er staðsett á Gerðavöllum 19 og var stofnað 

árið 1995 af pabba og afa Hrafnhildar, en hún var 11 mánaða þegar bakaríið opnaði 6.júlí 1995.

Hrafnhildur útskrifaðist sem 
bakari úr Menntaskólanum 
í Kópavogi árið 2014. Hún 
hélt síðan til Danmörku og 
útskrifaðist sem konditor úr 
ZBC í Ringsted árið 2017 og 
sem súkkulaðimeistari frá Kold 
College í Odense árið 2019.
 

Hrafnhildur vann með 
bakaranáminu í Hérastubb 
hjá pabba sínum og með 
konditornáminu sínu í Reinh van 
Hauen konditori í Kaupmannahöfn.

Hrafnhildur var síðan yfirbakari í 
17 sortum frá árinu 2017 til ársins 
2018. Hrafnhildur hefur starfað hjá 

Hérastubb alveg frá grunnskóla 
fyrir utan þessi tvö störf og kom svo 
alveg til baka eftir súkkulaðinámið 
sumarið 2019.

Við hittum Hrafnhildi og fengum að 
spyrja hana nokkurra spurninga.

25 ára afmæli 
Næst á dagskrá hjá Hérastubbi 
er 25 ára afmæli. Hrafnhildur 
segist langa að hafa flott tilboð 
allan júlímánuð, jafnvel eitthvað 
gúrme á sjálfan afmælisdaginn 
6.júlí sem þau munu auglýsa síðar 
á instagram og facebooksíðu 
bakarísins.

Skemmtilegast að baka 
súrdeigið
„ Í augnablikinu er ég mikið að 
elska súrdeigið og baka mikið 
úr því eins og sést kannski á 
öllu því nýja.” En núna er alltaf 
boðið upp á súrdeigsbrauð 
dagsins, mismunandi eftir 
dögum, súrdeigspizzadeig alla 
föstudaga, súrdeigssnúða og 
súrdeigsrúnstykki um helgar, sem 
hefur unnið sér inn vinsælan sess 
hjá bæjarbúum. 

Nýjar áheyslur
Hrafnhildur segir að núna sé 
áherslan svolítið á súrdeigin. Ásamt 
því vilja þau að alltaf sé til kaka í 
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Draumur að sjá eigin sýningu á sviði
Unnur Guðrún Þórarinsdóttir er 18 ára Grindavíkingur sem undanfarið hefur stundað nám á listabraut í 

Fjölbrautaskólanum í Garðabæ. Hún fékk tækifæri á að vera aðstoðarleikstjóri með Karli Ágústi Úlfssyni og 
vinna með Þorvaldi Bjarna Þorvaldssyni að verkinu Reimt sem sýnt var við skólann í vetur.

Hefur uppgötvað sitt áhugasvið
 „Fjölbrautaskólinn í Garðabæ er með 
frábæra listabraut, þar er fókuserað 
á að öllum gangi vel og líði vel. Til 
þess að útskrifast þurfum við að fara 
í ellefu leiklistaáfanga og eru þeir 
allir lærdómsríkir, vel uppsettir og 
kenndir af frábærum kennurum sem 
eru einar af mínum fyrirmyndum. 
Eftir áfangana Samsköpun, Leikstjórn 
og Skapandi skrif þá uppgötvaði ég 
mitt áhugasvið virkilega vel, sem er 
að skrifa og leikstýra og er ég mikill 
stjórnandi í mér,“ segir Unnur. Hún 
segir að í kjölfarið hafi hún ákveðið 
að skrifa sitt eigið verk sem sé 
ennþá í vinnslu. „Ég hætti í fótbolta 
og þá opnuðust aðrar dyr, að vera 
aðstoðarleikstjóri og sýningastjóri. 
Að fá að vinna með Karli Ágústi, 
Brynhildi Karlsdóttur og Þorvaldi 
Bjarna var gott tækifæri og ég gat 
auðvitað ekki hafnað því.“ 

Stökkpallur að fá að taka þátt í 
sýninguni
Unnur segist ekki hafa vitað út í 
hvaða laug hún væri að hoppa nema 
hún vissi að þetta væri ákveðin 
stökkpallur. „ Ég fann þá keiminn 
af því sem mig langar að gera í 
framtíðinni og núna í lok ferlis, þá er 
það virkilega skýrt að ég á heima á 
þessu sviði. Ég hef alltaf verið mikil 
listakona í mér, ávalt með tónleika 
heima og leikrit frá unga aldri, ég 
hef alltaf haft gaman að því að skrifa 
og semja, enda er það nú í ættinni,“ 
segir Unnur. 

Sýningin Reimt fjallar um tvo 
heimsfræga skemmtikrafta sem 
plata sig til þess að fjárfesta í gömlu 
sveitahóteli, sem má muna fífil sinn 
fegurri. Á sama tíma finnst eldgömul 
beinagrind í grennd við hótelið, en 
hauskúpuna vantar. Í kjölfarið gerast 
rosalegir atburðir og það er deginum 
ljósara að á hótelinu er reimt. Þegar 
allt virðist vonlaust kemur hins 
vegar í ljós að reimleikar geta haft 
vissa kosti í förum sér, sérstaklega 
á tímum harðnandi samkeppni í 
ferðaþjónustu.

Vann með miklu fagfólki
„Karl Ágúst auðvitað meistari í sínu 
fagi og hvað hann er alltaf opinn 
fyrir öllum hugmyndum. Hann leyfði 
krökkunum svo mikið að skapa sjálf. 
Þorvaldur Bjarni var með sturlaða 
tónlist og hvað þá texta sem nær 
manni í hvert sinn, gæsahúðin og 
tárin sem renna niður þegar lögin 
eru spiluð. Brynhildur Karlsdóttir 
er síðan með svo gott auga á öllu, 
dansarnir hjá henni eru ólýsanlegir, 
þú bara verður að koma og sjá hvað 
ég er að tala um, en að fá að vinna 
með þessu fagfólki hefur verið algjör 
draumur.“ 

Framundan að halda áfram að
skapa
„Eftir Reimt þá sýni ég lokaverkefnið 
mitt í leiklist ásamt félaga mínum 
og síðan er það bara að halda áfram 
að skrifa, skapa og bíða eftir rétta 
tækifærinu og þróa listina áfram. 

Ef það væri einhver einn draumur 
eða draumaverkefni sem ég ætti að 
segja ykkur frá þá væri það að sjá 
mína eigin sýningu uppi á sviði, fulla 
af stolti og að gera mína nánustu 
stolta það væri nóg. 

Að lokum vil ég þakka fyrir tækifærið, 
fólkið mitt og REIMT. 

…...RÉTT EINS OG VATNIÐ SEM 
AFTUR OG AFTUR
Í ÚTHAFIÐ HEFUR STREYMT 
OG STREYMT
EINS RENNUR TÍMINN Í HRING 
EFTIR HRING
ÞESS VEGNA ER HÉR REIMT.....

Þórkötlustaðir sama stað og 4x4 - 240 Grindavík - 857-3001

# Viðgerðir
# Sala á nýjum Trek reiðhjólum
# sala á notuðum hjólum
# Tökum gamla hjólið upp í nýtt
facebook.com/reykjanesbike

Tilboð 299.000

www.harbourview.is - 773-3993 - info@harbourview.is

HARBOUR VIEW GRINDAVÍK
Gisting með útsýni yfir höfnina í Grindavík

Hvert hús tekur allt að 4 manns

Skemmtun fyrir einstaklinga og hópa allt á einum stað!
www.fjör.is

Fjórhjólaævintýri ehf - 857-3001 - atv4x4@atv4x4.is 

Hópefli

Reball

Matur
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Viðtal við Jón Axel 

Þú freistar þess núna að komast að í NBA-deildin-
ni, hvernig er það ferli?
Það er skrytið núna í ár því að vanalega fer maður á æfingar 
hjá liðunum og svona en núna er bara allt í gegnum zoom 
fundi og er eiginlega svona meira eins og atvinnu viðtal.
Hefur dvölin vestanhafs verið eins og þú bjóst við?
Hún hefur eiginlega verið betri en ég bjóst við. Þetta er búið 
að vera alveg geggjað fyrir mig persónulega og ég elska að 
vera í hitanum, það kemur svo bara kuldi í enda nóvember 
og desember. Bærinn sem ég er í er líka bara mjög þæginle-
gur, allt er einhvernveginn nálægt mér. Svo er bara geggjað 
að upplifa háskóla í Bandaríkjunum. Það er alveg geggjað.
Hvað hefur komið þér mest á óvart?
Eiginlega bara hversu auðvelt það er að aðlagast því að búa 
hérna. Hélt að það myndi vera miklu erfiðara.
Hvað hefur veitt mesta gleði?
Að fá að spila körfubolta fyrir framan 5-15 þúsund manns og 
að upplifa það að spila í svona geggjuðum íþróttahöllum. 
Svo eru  það allir vinirnir sem að maður hefur eignast hérna 
úti.
Hefurðu í hyggju að koma til Íslands fljótlega?
Já pappírarnir mínir sem gera mig löglegan í Bandaríkjunum 
renna út fljótlega svo ég þarf að koma heim einhverntímann 
um miðjan júlí.
Hvaða ráð myndirðu gefa þeim krökkum sem 
dreymir um að ná viðlíka árangri og þú í körfubol-
tanum?
Það er eiginlega bara mjög einfalt svar og mér finnst það 
vera þannig með allt í lífinu. En ef þú æfir meira en aðrir þá 
nærð þú meiri árangri í því sem að þú vilt í lífinu. 

Stundaðir þú fleiri íþróttir en körfubolta sem barn og 
unglingur?
Ég var mikið í fótboltanum þegar að ég var yngri en hætti þar 
þegar að ég var um 15-16 ára og einbeitti mér alfarið að körfunni 
þá. Svo hef ég alltaf verið að leika mér eitthvað í golfinu.
Uppáhalds NBA-lið?
Það lið sem ákveður að drafta mig.
Uppáhalds NBA-leikmaður?
Stephen Curry og Lebron James.
Besti íslenski kvenna- og karlaleikmaður?
Sara Rún Hinriksdóttir og Martin Hermannsson
Hvaða ráð er það besta sem þjálfari hefur gefið þér?
Að vera ég sjálfur og ekki að reyna að vera einhver annar. Það eru 
allir mismunandi með því að vopni hvernig þeir hugsa og hvernig 
þeir spila.
Hvað hvetur þig áfram eða veitir þér innblástur?
Að það séu körfuboltamenn í heiminum betri en ég.
Uppáhalds matur og drykkur?
Píta og Vatn/Gatorade.
Fallegasti staður á Íslandi?
Paradísin (Grindavík).
Uppáhaldsstaður í Bandaríkjunum?
LA.
Bestu þættir?
Avatar (The Last Airbender).
Draumastarfið eftir körfuboltaferilinn?
Körfuboltaeinkaþjálfari.

Ný þjónustuskilti í býgerð

Velkomin 
til Grindavíkur
– visitgrindavik.is

Undanfarið hefur Grindavíkurbær unnið að gerð nýrra þjónustuskila sem staðsett eru við bæjardyrnar, annars 
vegar sunnan við Þorbjörn og hins vegar austan við Grindavík.  

Ljósmyndarinn Þráinn Kolbeinsson hefur haft umsjón með ljósmyndun þeirra staða sem fram koma á skiltunum. Guðmun-
dur Bernhard, hönnuður hefur séð um hönnun og útlit skiltanna. Við gerð skiltanna var haft náið samráð við ferðaþjónustu-

aðila í Grindavík sem hafa fengið úthlutað plássi hægra megin á skiltinu sunnan við Þorbjörn. 

Þá hefur umhverfis- og ferðamálanefnd fjallað um skiltin og komið með sínar ábendingar og athugasemdir.

Jón Axel Guðmundsson hefur verið að gera góða hluti vestanhafs í körfuknattleik og var t.a.m. valinn í þróttamaður 
ársins hjá Davidson fyrir síðasta ár. Við fengum Jón Axel til að svara nokkrum spurningum fyrir Járngerði. 
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TILLAGA

SKÝRINGAR

SKÝRINGARUPPDRÁTTUR  1:1800

Bílastæði til skýringar

Mörk deiliskipulagsreits

Lóðarmörk

Byggingareitir húsa

Græn svæði

Gönguþverun - hækkun á yfirborði

Ný hús til skýringar

Núverandi byggingar

Gróður til skýringar

Gangstétt og göngustígar 

Einbýli - 1 hæð (E1)

Einbýli - 1 hæð og kjallari (E2)

Parhús - 1 hæð (P1)

Raðhús - 1 hæð (R1)

Raðhús - 1 hæð (R1)

Fjölbýlishús - 2 hæðir (F1)

Fjölbýlishús - 2 hæðir (F2)

Fjölbýlishús - 2-3 hæðir (F3)

Fjölbýlishús/keðjuhús - 2-3 hæðir (F4)

Fjölbýlishús/keðjuhús - 2 hæðir (F4)

Raðhús - 2 hæðir (R2)

Íbúðarbyggð norðaustan Hópsbrautar
N Ý T T  H V E R F I

 Í  G R I N D A V Í K

Uppbygging í Grindavík hefur gengið vel undanfarin ár og mikil ásókn
hefur verið í nýjar lóðir. Lítið er eftir af lóðum samkvæmt samþykktum

deiliskipulagsáætlunum. Til að mæta fyrirhugaðri eftirspurn er nú unnið
að gerð nýs deiliskipulags fyrir íbúðarbyggð norðaustan við Hópsbraut.

Skipulagssvæðið er um 30 hektarar að stærð. Áætlað er að á svæðinu rísi
blönduð íbúðarbyggð ásamt leikskóla sem samræmist gildandi

Aðalskipulagi Grindavíkur
 2010-2030.

 
Megináhersla deiliskipulagsins er að afmarka lóðir og skilgreina

byggingarreiti fyrir íbúðarbyggð og samfélagsþjónustu. Þá þarf að setja
skilmála fyrir uppbyggingu innan fyrirhugaðs íbúðar-og þjónustusvæðis í
samræmi við lög og reglur. Einnig verður lagður grunnur að vönduðum

frágangi bygginga og uppbyggingar innan svæðisins. Þá er eitt
markmiðið að stuðla að sjálfbæru og umhverfisvænu skipulagi með

heildstæðu yfirbragði í sátt við umhverfi og samfélag. Skilgreindar verða
öruggar umferðaleiðir fyrir akandi, hjólandi og gangandi vegfarendur.

Gert er ráð fyrir að fjöldi íbúðaeininga verði á bilinu 307 til 384. 
Deiliskipulagstillagan er enn í vinnslu en stefnt er að því að auglýsa

tillöguna í samræmi við skipulagslög á næstu vikum. Ráðgjafi
skipulagsnefndar við deiliskipulagsgerðina er Efla verkfræðistofa. 

 
Atli Geir Júlíusson, sviðsstjóri skipulags- og umhverfissviðs.
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Hæ, hó, jibbí, jei! Grindavíkurbær  
býður íbúum til veislu í tilefni 
af þjóðhátíðardegi Íslendinga. 
 
08:00 Fánar dregnir að húni

11:00 Hátíðarguðsþjónusta í Grindavíkurkirkju

13:00 17. júní hlaup og karamelluregn 
  á Grindavíkurvelli fyrir 12 ára og yngri

14:00-17:00 Hátíðaropnun í Kvikunni 

➡ Hoppukastalar fyrir börnin. 

➡ Sirkus Íslands verður á svæðinu.

➡ Börnum boðið á hestbak. 

➡ Húllahringir og krítar í Húllinu.

➡ L.L., ljósmyndasýning Láru Lindar Jakobsdóttur.

➡ Nýtt líkan af Kútter Fríðu. 

➡ Pop-up markaður með vörur úr ýmsum áttum. 

➡ Kaffiveitingar í boði. 

➡ Sýningarnar Saltfisksetur Íslands, Jarðorka 
 og Guðbergsstofa opnar.

Birt með fyrirvara um breytingar.

Ávarpi fjallkonu 
verður streymt á grindavik.is 


