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JÁRNGERÐUR
- fréttir af bæjarmálefnum

Gleðileg jól

Fyrsta friðargangan í Grindavík var gengin þriðjudaginn 15. desember sl. í stórkostlegu 
veðri. Nemendur á leikskólum og grunnskólanum ásamt starfsfólki og � ölda foreldra 
� ölmennti og voru líklega um eitt þúsund manns í göngunni. Slökkt var á götuljós-
unum í bænum en göngugarparnir mættu með vasaljós sem setti skemmtilegan svip á 
gönguna. Nemendur á unglingastigi aðstoðuðu við að leiða börnin á leikskólunum. Þá 
mættu eldri borgarar og því var allt aldursbilið í friðargöngunni.

Þátttakendur í friðargöngunni söfnuðust saman á lóð Landsbankans. Þar � utti séra 
Elínborg Gísladóttir ávarp og Friðarliljurnar tóku lagið. Friðargangan var hátíðleg og 
látlaus og tókst í alla staði frábærlega vel og verður vonandi að árlegum viðburði.



Járngerður er gefin út af Grindavíkurbæ og kemur út 4-5 sinnum á ári. Þar er að finna fréttir af bæjarmál-
efnum. Járngerði er dreift í öll hús í Grindavík og víðar. Járngerði er einnig hægt að nálgast á heimasíðu 
Grindavíkurbæjar, www.grindavik.is • Ritstjóri og ábyrgðarmaður: Þorsteinn Gunnarsson • Prentvinna: 
Stapaprent ehf. • Myndir: ÞG, Ómar Smári Ármannsson og Hilmar Bragi Bárðarson.
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Bókasafn Grindavíkur stendur fyrir ýmsum 
uppákomum í star�  sínu. Í nóvember stóð 
bókasafnið fyrir upplestri á ka�  húsinu 
Bryggjunni í tilefni af norrænu bókasafns-
vikunni. Lesið var upp á dönsku, norsku 
og sænsku og þá voru sýndar myndir frá 
færeyskum kappróðri með færeyskri lýsingu 
sem vakti mikla lukku.

Kristín Mogensen kennari, sem er hálf 
dönsk, las brot úr Nýju fötin keisarans. 
Tengdadóttir hennar, Barbro Brönlund sem er 
norsk, las smásögu og Þorsteinn Gunnarsson, 
sem bjó í Svíþjóð í nokkur ár, las úr sænsku 
spennusögunni Lu� slottet sem sprängdes e� ir 
Stieg Larsson.

Gaman var að heyra norrænu tungumálin, 
þau eru að mörgu leyti ólík þegar hlustað er 
á þau en mjög svipuð þegar lesið er á prenti. 
Þetta var huggulegasta hádegi á Bryggjunni og 
þó nokkuð af fólki sem mætti til að hlýða á og 
hafði gaman af.

Á aðventunni  bauð bókasafnið upp á kynn-
ingu á nýjum barna- og unglingabókum í 
hádeginu fyrir gesti á safninu. Nemendur í 7. 
bekk lásu úr bókum og þá lágu nýjustu barna- 
og unglingabækurnar frammi sem koma út 
fyrir þessi jól sem krakkarnir gátu kynnt sér.

Jafnframt � uttu nemendur frá Tónlistarskól-
anum nokkur lög á þver� autu og gítar. Þetta 
var ljómandi skemmtileg stund og nemend-
urnir stóðu sig virkilega vel í upplestrinum. Þá 
er ljóst að úrval barna- og unglingabóka fyrir 
þessi jól er mjög gott.

Landsliðskonurnar Ólína Viðarsdóttir og 
Edda Garðarsdóttir stóðu fyrir fótbolt-
anámskeiði fyrir stelpur í 4. � okki og eldri 
í lok nóvember.  Ólína og Edda spila sem 
atvinnumenn í Svíþjóð og eru þessa dagana 
í langþráðu fríi e� ir annasamt ár með lands-
liðinu og ákváðu þær að nýta tækifærið og 
bjóða upp á þetta námskeið. Gríðarlegur 
áhugi var fyrir námskeiðinu og voru á � órða 
tug stúlkna skráðar.

Ólína og Edda blönduðu saman fróðlegum 
fyrirlestrum um andlegan undirbúning og 
sjálfstraust við ýmsar skemmtilegar æ� ngar 
og fóru einnig y� r styrktarþjálfun í Orku-
búinu. Ólína er sálfræðingur að mennt og 
Edda einkaþjálfari og knattspyrnuþjálfari.

Þá  mætti Sigurður Ragnar Eyjólfsson 
landsliðsþjálfari á æ� ngu og var hann Ólínu 

og Eddu innan handar.
Það er virkilega gaman að sjá hvað íslensku 

landsliðsstelpurnar gefa mikið af sér í 
grasrótina og mættu margir taka þetta til 

fyrirmyndar. Þá geta Grindvíkingar verið 
stoltir af því að eiga eina af fremstu knatt-
spyrnukonum landsins því Ólína er fædd og 
uppalin í Grindavík.

Landsliðskonurnar Ólína Viðarsdóttir og 

Ólína og Edda gefa af sér í grasrótina 

Danska, norska, sænska, 
færeyska og unglingabókmenntir

og Eddu innan handar. fyrirmyndar. Þá geta Grindvíkingar verið 
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Enginn veit sinn næturstað og það sannaðist 
heldur betur þegar ég settist a� ur í bæj-
arstjórastólinn í Grindavík með skömmum 
fyrirvara á dögunum. Ég fann strax fyrir 
hlýjum móttökum og vonast e� ir því að eiga 
gott og farsælt samstarf við Grindvíkinga. 

Aðstæður í þjóðfélaginu hafa mikið breyst 
frá því ég hætti sem bæjarstjóri í júlí 2008. 
Bankahrunið hefur ha�  mikil áhrif á þjóðfélag-
ið og þrátt fyrir styrkar stoðir í Grindavík hefur 
þetta bæjarfélag ekki farið varhluta af gjör-
breyttum aðstæðum frekar en önnur bæjarfélög 
á landsbyggðinni. Gæta þarf fyllsta aðhalds í 
rekstri bæjarins. Þessa dagana er verið að vinna 
að � árhagsáætlun fyrir næsta ár. Allir � okkarn-
ir í bæjarstjórninni hafa unnið að � árhagsáætl-
uninni sem er góðs viti og vonandi tekst okkur 
að ná ásættanlegri lendingu hvað varðar rekstur 
bæjarins á næsta ári en það er ljóst að hann 
verður þungur. 

Staða Grindavíkur er sterk og � árhagur sterk-
ur og þannig viljum við halda því áfram.

Nýr grunnskóli tekinn til starfa
Hópsskóli var vígður nýlega og tekur til starfa 

nú um áramótin. Skólinn er í alla staði glæsi-
legur og mun létta á þrengslum og skorti á 
rými sem verið hefur viðloðandi undanfarin ár. 
Hætt verður að kenna í útistofum og  allir eiga 

að eiga þess kost að 
stunda nám og vinnu í 
viðunandi húsnæði. 

Verið er að byggja 
nýtt húsnæði fyrir 
hafnarvigt og hafn-
arstarfsmenn sem 
staðsett er á Norð-
urgarði. Einnig er 
verið að vinna að því 
að koma frárennsli úr 
höfninni og í útrennsli 
fyrir vestan bæinn.  Í undirbúningi er bygging 
þjónustuhúss á tjaldsvæði bæjarins.

Atvinnumál 
er  stærsta hagsmunamálið

Hér hefur verið byggður upp � ölskylduvænn 
bær undanfarin ár. Atvinnulí� ð hefur staðið 

styrkum fótum, sjávarútvegurinn er horn-
steinn þessa samfélags sem við búum í og 
verður áfram. Jafnframt þarf að huga að nýjum 
atvinnutækifærum.  Við erum lánsöm í Grinda-
vík að búa y� r verðmætum í iðrum jarðar sem 
nýtist okkur til framtíðar.

Grindavíkurbær er að he� a viðræður við 
HS Orku vegna orkuö� unar og uppbyggingar 
iðnaðar í bænum sem miklu máli skiptir fyrir 
framtíð Grindavíkur. Vonandi verður hægt að 
byggja upp � ölbreyttara atvinnulíf í bænum en 
nú er og styrkja þannig stoðir atvinnulífsins. 

Þrátt fyrir að ytri aðstæður í þjóðfélaginu séu 
óhagstæðar um þessar mundir er mikilvægt að 
hlúa að mannauðnum sem býr í okkar sam-
félagi. Í Grindavík eru ö� ug fyrirtæki eins og 
áður er vikið að. Menningar- og íþróttalíf hefur 
verið í miklum blóma og þar megum við ekki 
láta deigan síga. Við þurfum að standa saman 
og ekki síst standa vörð um börnin okkar og 
halda áfram úti myndarlegu star�  á öllum 
skólastigum. Við erum í varnarbaráttu og þurf-
um að spila varnarleik en slíkt er að sjálfsögðu 
undirstaða að góðum sóknarleik í framtíðinni.

Að lokum vil ég óska Grindvíkingum 
gleðilegra jóla og farsældar á nýju ári.

Ólafur Örn Ólafsson
Bæjarstjóri

Danska, norska, sænska, 
færeyska og unglingabókmenntir

Stöndum saman

Ólafur Örn Ólafsson
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Hópsskóli, nýr grunnskóli Grindavíkur, 
var vígður � mmtudaginn 10. desember 
sl.  við hátíðlega athöfn. Hópsskólinn er 
glæsilegt mannvirki og má segja að með 
tilkomu hans verði bylting í skólastar�  í 
Grindavík en núverandi grunnskóli var 
löngu sprunginn. Í Hópsskóla � ytjast 1. 
og 2. bekkur um áramótin. Ætlunin er að 
Hópsskóli þjóni yngsta stiginu. Um 200 
manns mættu á vígsluna, þar á meðal 
nemendurnir sem he� a störf e� ir áramót 
og foreldrar þeirra. Skólastarf hefst 4. 
janúar samkvæmt stundaskrá.

Glæsilegur Hópsskóli vígður

Merki Hópsskóla var teiknað af Gunnari Júlíussyni, 
grafískum hönnuði, og lágu ýmsar vangaveltur að baki 
því. Litir Hópsskóla eru appelsínugulur og grænn. App-
elsínuguli liturinn er krafmikill litur og táknar gleði, 
hamingju og félagslyndi. Græni liturinn er litur þroska, 
gróanda og vaxtar. Hann er litur jafnvægis, vonar og 
gleði. Merkið táknar tvær manneskjur sem tengjast, 
haldast í hendur eða eru með bolta á milli sín í leik. Litir 
merkja að við getum verið ólík, með mismunandi bak-
grunn en vinnum saman.

Merki og litir Hópsskóla
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Maggý Hrönn Hermannsdóttir, skólastjóri 
Hópsskóla, � utti ávarp á samkomusal skólans 
þar sem vígslan fór fram. Ávarp hennar má 
lesa á bls. 6-7.

Verktakafyrirtækið Grindin í Grindavík sá 
um smíði hússins. Magnús Guðmundsson, 
framkvæmdastjóri Grindarinnar, � utti ávarp. 
Í máli hans kom fram að verkið hefði gengið 
afar vel fyrir sig. Fyrsta skó� ustunga var tekin 
24. júní 2008 af Jónu Kristínu Þorvaldsdóttur, 
þáverandi forseta bæjarstjórnar þannig að 
verktíminn var 17 mánuðir. Fyrsta steypan 
kom í mót 29. júlí 2008.

Fjölmargir komu að þessu verkefni, þar á 
meðal: Arkitektarnir Logi og Ingólfur frá 
teiknistofunni Kollgátu á Akureyri. Verk-
fræðistofan Hnit sá um burðarþol og lagnir. 
Um lóðarhönnun sá teiknistofan Forma. E� -
irlit var í höndum Héðins Hákonarsonar frá 
Verksýn. Aðalvertaki er Grindin í Grindavík. 
Rafverktaki Sigurður Ingvarsson, Garði. Um 
pípulagnir sá Grindvíkingurinn Jón Guð-
mundsson um. Jón Einarsson í Grindavík sá 
um múrverk og Rúnar Sigurjónsson málari í 
Grindavík sá um málningavinnu. Jarðvinna 
og lóð var í höndum Litlafells Grindavík. Um 
lo� ræstingu sá Blikksmíði frá Hafnar� rði. 
Dúktak í Reykjavík sá um dúkalagnir og Pétur 
Bragason verkfræðingur var tæknimaður 
verktaka.

Í tilefni af vígslunni færði Magnús Hópsskóla 
rafmagnspíanó að gjöf.

Magnús a� enti Herði Guðbrandssyni, 
forseta bæjarstjórnar, lykilinn að Hópsskóla. 
Hörður ávarpði samkomuna og óskaði 
Grindvíkingum til hamingju með glæsilegt 
mannvirki og þakkaði bygginganefnd skólans 
fyrir vel unnin störf. Hörður hélt ekki lengi á 
lyklinum því hann a� enti hann Maggý Hrönn 
skólastjóra.

Héðinn Hákonarson, byggingatæknifræð-
ingur hjá Verksýn, færði Hópsskóla fótbolta að 
gjöf en glæsilegur sparkvöllur er við skólann 
líkt og körfuboltavöllur og reyndar er útilóð 
skólans ein sú allra � ottasta hér á landi.

Kjartan Fr. Adólfsson � utti skemmtilegt 
ávarp fyrir hönd foreldra sem eiga börn í 1. og 
2. bekk. Leikskólastjórarnir á leikskólunum 
tveimur í Grindavík, Hulda Jóhannsdóttir á 
Króki og Albína Unndórsdóttir á Laut, færðu 
Hópsskóla tvær bækur að gjöf sem eru í anda 
þeirra hugmynda sem Maggý Hrönn hefur um 
starf Hópsskóla.

Jóna Kristín, fyrrverandi bæjarstjóri sem tók 
fyrstu skó� ustunguna a� enti Maggý Hrönn 
skó� una að gjöf sem notuð var við þá athöfn  
og verður skó� unni fundinn góður staður í 
skólanum. Þá var Hópsskóli blessaður og sá 
séra Elínborg Gísladóttir sóknarprestur og 
séra Jóna Kristín um þá athöfn.

Að lokum tóku börnin í 1. og 2. bekk lagið 
og sungu tvö lög, Myndin hennar Lísu e� ir 
Olgu Guðrúnu Árnadóttur og Bráðum koma 
blessuð jólin. Kynnir á vígslunni var Þorsteinn 
Gunnarsson.

Að lokum var boðið upp á glæsilegt veislu-
borð og foreldrum og nemendum gafst kostur 
á að skoða Hópsskóla.

Glæsilegur Hópsskóli vígður
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Nemendur, foreldrar og aðrir gestir. Gam-
an að sjá ykkur og ég er þakklát fyrir komu 
ykkar hingað í dag. Áður en ég hef mína 
fyrstu ræðu í Hópsskóla langar mig að þakka 
sérstaklega þeim Héðni Hákonarsyni bygg-
ingartæknifræðingi, Þorsteini Gunnarssyni 
upplýsinga- og þróunarfulltrúa Grindavík-
urbæjar og Sigurði Erlendssyni tölvumanni 
bæjarins fyrir alla hjálpina sem þeir hafa veitt 
mér undanfarna mánuði. Þeir hafa leitt mig 
í gegnum frumskóg af verkefnum, leiðbeint 
mér, kennt mér og verið til staðar þegar ég 
hef þur�  á þeim að halda, sem var æði o� . 
Einnig þakka ég Bjarnfríði Jónsdóttur sér-
kennslufulltrúa og Björgu Ólöfu Bragadóttur 
þroskaþjálfa fyrir afnot af skrifstofunum 
þeirra á skólaskrifstofunni. Einnig þakka ég 
öllum starfsmönnum bæjarskrifstofunnar 
fyrir að taka mig í þeirra hóp.

Ég ætla núna að tala við ykkur krakkar. Nú 
skulum við hugsa okkur að við séum að fara í 
ferðalag. Við erum öll að fara saman í ferðalag-
ið. Ferðalagið okkar verður allan tímann á 
meðan þið eruð í Hópsskóla. Í ferðalagið eru að 
fara  allir krakkarnir í 1. og 2. bekk,  kennararn-
ir ykkar, stuðningsfulltrúarnir, umsjónarmað-
urinn í Hópsskóla hann Sveinbjörn, ég,  og 

� ölskyldurnar ykkar. Alltaf þegar maður fer í 
ferðalag þá þarf að hafa ýmislegt með sér svo að 
ferðalagið verði skemmtilegt og gott. Allir verða 
að leggja sitt af mörkum. Ferðalagið okkar er 
skólagangan okkar, allir dagarnir sem við erum 
í skólanum.

Í ferðalagið okkar ætlum við að hafa með 

okkur margt sem er ekki hægt að koma við. Það 
er skrýtinn farangur ef maður getur ekki komið 
við hann. Þetta er eiginlega nesti sem ekki er 
hægt að borða. Nestið okkar í ferðalagið er það 
sem við hugsum. Og hvernig ætlum við þá að 
hugsa?

Ég ætla að segja ykkur hvað ég ætla að hafa 
með mér í ferðalagið með ykkur.

• Vináttu. Ég ætla að vera vinur ykkar.
• Traust. Ég ætla að treysta ykkur og þá 

munið þið treysta mér.
• Gleði. Ég ætla að brosa til ykkar þegar 

ég sé ykkur og þá brosið þið örugglega 
líka til mín.

•  Öryggi. Ég ætla að veita ykkur öryggi til 
að ykkur líði vel í skólanum. 

• Vilja.Ég ætla að taka með mér vilja til að 
vinna vel fyrir ykkur og þá vinnið þið 
líka vel í skólanum.

• Kærleika. Ég ætla að nota kærleikann 
til að segja ykkur hvað þið séuð góð og 
hvað mér þyki vænt um ykkur öll.

• Kjark. Það er svo gott að hafa kjark til að 
takast á við það sem er er� tt.

• Fyrirgefningu. Stundum gerum við 
eitthvað sem við sjáum e� ir, líka ég og 
þá ætla ég að segja fyrirgefðu. Ef ein-
hver gerir eitthvað sem hann sér e� ir 
og kemur til mín og segir fyrirgefðu, þá 
ætla ég að segja já.

Krakkar. Allir í Hópsskóla eru mikilvægir. 
Engir tveir eru eins og við ætlum að leiðast 
hönd í hönd og gæta þess að meiða engan, við 
ætlum að passa að enginn verði  útundan, við 
ætlum að passa hvert annað vel.  Þegar þið farið 
að sofa í kvöld þá kannski hugsið þið um hvað 
þið ætlið að taka með í ferðalagið okkar.

Ávarp Maggýjar Hrannar Hermannsdóttur skólastjóra við vígslu Hópsskóla:

Handtak heimilis og Hópsskóla 
verði ætíð hlýtt og traust
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Nú ætla ég að segja nokkur orð við pabbana 
og mömmurnar. Kæru foreldrar og � ölskyldur. 
Ég ætla að rétta fram hönd mína sem tákn um 
hönd Hópsskóla og bjóða ykkur að taka í hana 
þannig  að handtak heimilis og Hópsskóla 
verði ætíð hlýtt og traust. Önnur höndin er 
tákn heimilis og hin er hönd Hópsskóla. Það 
eru þessar hendur sem hornsteininn leggja að 
andlegum, líkamlegum og félagslegum þroska 
barnanna okkar. Gæfa og gengi barnsins þíns, 
barnsins míns, barnsins okkar getur oltið á því, 
hvort þessar hendur bera gæfu til þess að vinna 
saman. Það þurfa þær og eiga að gera. 

Nú skulum við a� júpa og skoða merki skól-
ans. Litir Hópsskóla eru appelsínugulur og 
grænn.

Appelsínuguli liturinn er krafmikill litur og 
táknar gleði, hamingju og félagslyndi.

Græni liturinn er litur  þroska, gróanda og 
vaxtar. Hann er litur jafnvægis, vonar og gleði. 

Merkið táknar tvær manneskjur sem tengjast, 
haldast í hendur eða eru með bolta á milli sín í 
leik. Litir merkja að við getum verið ólík, með 
mismunandi bakgrunn en vinnum saman. 
Merkið hannaði Gunnar Júlíusson grafískur 
hönnuður. 

Eitt ljóð sem mér � nnst viðeigandi hér.

Sestu hérna, sólskinsbarn,
sumar hjá þér dvelur,
meðan haustsins gráa garn
grösin jarðar felur.
Ég get verið þíðan þín
þegar allt er frosið,
því sólin hún er systir mín,
sagði litla brosið. 
                     (Baldur Ragnarsson)

Ég  óska Grindvíkingum  til hamingju  með 

Hópsskóla. Dagurinn er stór og við getum öll 
verið stolt af því að vera hér í dag. 

Ég segi Hópsskóla settan í fyrsta sinn. Skóla-
starf hefst  samkvæmt stundaskrá 4. janúar. 

Allar almennar upplýsingar um stefnu, starfs-
hætti og annað verður aðgengilegt á heimasíðu 
skólans sem er í vinnslu.

Takk fyrir.

Lionsmenn í Grindavík hjálpa jólasveinunum að færa bæjarbúum 

jólapakka á aðfangadag 
milli klukkan 10:00 til 13:00.

Umboðsmenn jólasveinanna taka á móti vel merktum 
pökkum gegn vægu  gjaldi, 500 kr/pakkinn, í Verkalýðshúsinu 
Víkurbraut  46 miðvikudaginn  23. desember 
(Þorláksmessu) frá klukkan 17:00 til 21:00

®
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Menningarráð Suðurnesja blés til mik-
illar hátíðar í Salt� sksetrinu í Grindavík 
þann 5. nóvember sl. en þá voru a� entir 
styrkir vegna menningarstarfs og menning-
artengdrar ferðaþjónustu á grunni samnings 
sveitarfélaga á Suðurnesjum og mennta-
málaráðuneytis og samgönguráðuneytis um 
menningarmál. Þetta er þriðja árið sem þetta 
er gert og hafa umsóknir aldrei verið � eiri. Þá 
hefur hlutur Grindvíkinga aldrei verið meiri 
en nú.

Fram kom að aldrei hafa eins margar um-
sóknir borist eða 105. Óskað var e� ir styrkjum 
að upphæð tæplega  100 milljónir í hin ýmsu 
verkefni en kostnaðaráætlanir verkefnanna 
voru um 320 milljónir. Til úthlutunar voru 23 
miljónir.

Grindvíkingar fengu styrk í e� irfarandi verkefni:
  GRAL- Endalok alheimsins,  500.000 kr.
UMFG - Skráning á sögu félagsins 75 ár, 
200.000 kr.
Kaldalónskvöld - menningarvika, 200.000 kr.
Lí� ð er salt� skur matur og menning 
– menningarvika, 200.000 kr.
Ljósmyndavefur Grindavíkur (Bókasafnið), 
300.000 kr.
Saga  elstu húsa-söguganga í menningarviku, 
150.000 kr.
Menningarvika, 300.000 kr.
Menningar og sögutengd gönguhátíð um 
verslunarmannahelgina, 150.000 kr.
Jóladagatal Grindavíkurbæjar,  200.000 kr.
Að klæða ljóð hljóði - Tónlistarskólinn, verk-
efni í menningarviku, 100.000 kr.

Sögu og minjaskilti Grindavíkur,  Salt� skset-
ur Íslands, 300.000 kr.
Bátar gerðir út frá Þórkötlustaðarnesi.  Aðal- 
Braut (Benný Ósk Jökulsdóttir) 50.000 kr.
Saga prjóns.  Benný Ósk Jökulsdóttir,  50.000 kr
Endurnýjun söguskilta vegna skipsstranda.   
Fjórhjólaævintýri ehf.,  200.000 kr.
Hópsneshringurinn-ævintýraleið og minjar.   
Grindavík Experience,  300.000 kr.
Styttur bæjarins. Anna Sigríður Sigurjóns-
dóttir,  100.000 kr.
Sirkusnámskeið í Grindavík.  Sjálfseigna-
stofnunin Ásmegin,  100.000 kr.
Föstutónleikaröðin Leyndardómur trúarinn-
ar. Kór Grindavíkurkirkju,  100.000 kr.
Requiem í d moll opus 48 e� ir Gabrél Fauré.  
Kór Grindavíkurkirkju,  500.000 kr.

 
Þá fengu 5 samstarfsverkefni á Suðurnesjum 
einnig styrki:

Safnahelgi á Suðurnesjum, 700.000 kr.
List án landamæra, 700.000 kr.
Baðstofudagar og sagnanótt á SUÐURNESJ-
UM, 300.000 kr.
Náttúruvika á Reykjanesi,  700.000 kr.
Barnahátíð á Suðurnesjum, 500.000 kr.
Rokstokk  félagsmiðstöðvar á Suðurnesjum, 
500.000 kr.

Á milli þess sem Garðar K. Vilhjálmsson og 
Petrína Baldursdóttir í Menningarráði Suður-
nesja a� entu styrkina stigu listamenn á stokk. 
Slagverksbandið úr Tónlistarskóla Grindavíkur 
barði húðir, GRAL � utti brot úr nýju leikverki 
sem er verið að skrifa þessa dagana og þá � uttu 
synir Rúnars heitins Júlíussonar tvö lög e� ir 
föður sinn en Geimsteinn fékk nokkurs konar 
heiðursstyrk Menningarráðsins að þessu sinni.

Mikil ánægja ríkir með þessa styrki en nú 
þarf að semja upp á nýtt við ráðuneytin um að 
framlengja samninginn.

Menningarlífi ð blómstrar

Félag handverksfólks stofnað  
Stofnfundur félags handverksfólks í 

Grindavík var haldinn um miðjan október 
sl. Rúmlega 20 manns voru skráðir stofn-
félagar.  Fundurinn hófst á því að Einar 
Lárusson fór y� r aðdraganda að stofnun 
félagsins og kynnti þá vinnu sem und-
irbúningshópur, sem var skipaður sl. vor, 
var búinn að vinna. Að því loknu voru 
samþykkt lög fyrir félagið og loks fór fram 
stjórnarkjör.

Formaður var kosinn, til tveggja ára, 
Einar Lárusson. Varaformaður til eins árs, 
Helgi Sæmundsson. Gjaldkeri til tveggja 
ára, Sigríður Gerða Guðlaugsdóttir. Rit-
ari til eins árs, Þórunn Alda Gylfadóttir. 
Varamenn til eins árs, Guðbjörg Lóa Sig-
urðardóttir og Þorgerður Kjartansdóttir.

Mikill hugur er í handverksfólki í 
Grindavík að e� a starfsemina. Eitt af 
fyrstu verkefnum nýrrar stjórnar verður 
m.a. að � nna félaginu vinnuaðstöðu fyrir 
félagsmenn.

Tilgangur félagsins er að;
- stuðla að e� ingu handverks í Grindavík

- koma á varanlegri aðstöðu fyrir hand-
verksfólk í Grindavík

- e� a þekkingu á handverki í Grindavík, 
t.d. með námskeiðahaldi 

Félagar geta orðið allir þeir sem hafa 
áhuga á handverki og eiga lögheimili í 
Grindavík. Félagar verða að vera orðnir 
18 ára.

Allar nánari upplýsingar um félagið veit-
ir formaður þess, Einar Lárusson í síma 
863 9006.
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Aðalfundur Foreldrafélags grunnskóla Grindavíkur var haldinn 5. 
nóvember sl.  Um 40 foreldrar mættu á fundinn. Nokkrar breyt-
ingar urðu á stjórninni. Petra Rós og Ragnheiður Ólafsdætur, Sólný 
Pálsdóttir og Hjördís Guðmundsdóttir hættu í stjórn en í þeirra 
stað komu Björg Guðmundsdóttir, Dagbjartur Willardsson, Mín-
erva Gísladóttir og Halldór Lárusson. Formaður er Hrafnhildur 
Harpa Skúladóttir en Halldór tekur svo við af henni.

Kristinn J. Reimarsson, frístunda- og menningarfulltrúi, kynnti 
áhugaverða rannsókn um hagi og líðan grindvískra barna og unglinga 
sem gerð var í vor af Rannsóknum og greiningu. Fram kom að almennt 
séð koma grindvísk ungmenni vel út úr þeirri könnun. Hins vegar má 
aldrei slaka á klónni og lagði Kristinn áherslu á mikilvægi þess að;

• tengsl unglinga við foreldra sína og � ölskyldu skiptir miklu máli 
fyrir þróun og þroska þeirra,

• foreldrar eru ungu fólki mikilvægir og sterkar fyrirmyndir,
• foreldrar eru lykilaðilar í félagslegu stuðningsneti,
• aðhald, e� irlit og stuðningur foreldra hefur jákvæð áhrif á náms-

árangur ungmenna, 
• þeir unglingar sem verja miklum tíma með foreldrum sínum 

og/eða eru vel tengdir þeim eru ólíklegri en aðrir unglingar til 
að leiðast út í notkun vímuefna lendi þeir í félagsskap þar sem 
vímuefnaneysla er algeng. 

Enn er verið að vinna úr gögnum rannsóknarinnar og verður boðað til 
fundar e� ir áramót þar sem niðurstöðurnar verða kynntar ítarlega.

Þá � utti Edda Björgvinsdóttir leikari stórskemmtilegan fyrirlestur 
um húmor á vinnustöðum. Edda fór á kostum og gestir aðalfundarins 
fóru skellihlæjandi heim til sín staðráðnir í að brosa framan í tilveruna í 
framtíðinni.

Aðalfundur Foreldrafélags Grunnskóla Grindavíkur

Mikilvæg tengsl unglinga við fjölskylduna

Slökkviliðsmenn tóku á móti góðum gestum í slökkvistöðinni  og var 
þeim a� ent merki slökkviliðsins sem búið er að hanna úr stáli og er 
það skorið út hjá Martak ehf. í Grindavík. Fjórir aðilar fengu við-
urkenningarnar að þessu sinni: Vélstjóra- og sjómannafélag Grinda-
víkur, Sjóvá, Hexa og Þyrluþjónustan.

Vélstjóra- og Sjómannafélag Grindavíkur og Sjóvá veittu Félagi Slökkvi-

liðsmanna í Grindavík styrk vegna kaupa á tækjabíl sem slökkviliðsmenn 
gáfu Grindvíkingum fyrr á árinu. Hexa færði slökkviliðsmönnum allan 
einkennisfatnað og Þyrluþjónustan ehf. veitti aðstoð við slökkvistarf við 
Kleifarvatn í sumar þegar slökkviliðið var búið að berjast við gróðurelda 
við gríðarlega er� ðar aðstæður og fá synjun í tvígang hjá Landhelgisgæsl-
unni um aðstoð.

Slökkviliðsmenn þakka fyrir sig
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Ha� n verður framleiðsla á metanóli í verk-
smiðju í Svartsengi, í landi Grindavíkur, 
e� ir eitt ár gangi áform e� ir. Til þess verður 
nýttur koltvísýringur úr útblæstri virkjunar 
HS Orku og þannig framleitt eldsneyti á 
bíla. Bandarísk-íslenska eignarhaldsfélagið 
Carbon Recycling International tók skó� u-
stunguna að fyrstu metanólverksmiðjunni 
sem reist hefur verið í viðskiptalegum til-
gangi í heiminum.

Í fyrsta áfanga verða framleiddar rí� ega 
tvær milljónir tonna af metanóli með því að 
nýta þrjár milljónir tonna af koltvísýringi í 

útblæstri frá virkjuninni í Svartsengi. Verk-
smiðjan á að verða tilbúin e� ir eitt ár og þá 
verður allt bensín sem selt verður á stöðvum 
Olís blandað metanóli. Farartæki knúin með 
slíku eldsneyti eiga að menga minna.

Unnið hefur verið að verkefninu síðastliðin 
þrjú ár og kostnaðurinn við verksmiðjuna er 
um einn milljarður króna.

Hörður Guðbrandsson, forseti bæjarstjórnar, 

var einn af þeim aðilum sem tók fyrstu skó� u-
stunguna. Þá færði hann K. C. Tran, forstjóra 
CRI, mynd af Grindavíkurbæ að gjöf í tilefni 
dagsins. Á meðal � ölmargra viðstaddra við 
skó� ustunguna voru Ólafur Ragnar Gríms-
son, forseti Íslands, og Georg Olah, nóbels-
verðlaunaha�  í efnafræði 1994 sem fer fyrir 
ráðgjafaráði fyrirtækisins.

Jóladagatal Grindavíkur er samstarfsverkefni 
Grindavíkurbæjar og Grindavík Experience 
og er ætlað að veita íbúum upplýsingar um 
viðburði í bæjarfélaginu á aðventunni. Jafn-
framt er þetta hvatning til bæjarbúa til þess 
að versla í heimabyggð fyrir jólin. Jóladaga-
talið er í formi handbókar sem var drei�  í öll 
hús í Grindavík 26. nóvember sl. Dagatalið er 
styrkt af Menningarráði Suðurnesja.

Í Jóladagatalinu eru upplýsingar um þá 
atburði sem eru á dagskrá á aðventunni og 
svo tilboð frá verslunum og þjónustuaðilum, á 
hverjum degi fyrir sig. Þá koma jólasveinarnir 
einnig við sögu. 

Í Jóladagatalinu er einnig skemmtilegur jóla-
leikur Grindavík Experience. Þegar verslað 
er í þremur verslunum/fyrirtækjum sem eru 

á listanum í dagatalinu og búið að fá stimpla, 
þarf að skila seðlinum í kassa í verslunarmið-
stöðinni. Jólasveinninn mun draga út � ölda 
vinninga kl. 18:00 á Þorláksmessu. 

Nýr möguleiki á vistunartíma 
á leikskólunum

Til þess að koma til móts við þarfir foreldra og barna þeirra hafa leikskólarnir 
Krókur og Laut ákveðið að bjóða upp á vistunartíma til kl. 15:00  frá og með 
1. janúar 2010. Þeir sem hafa þörf á að nýta sér þennan tíma vinsamlegast óski 
eftir breytingum í tíma.

Fyrir hönd leikskólanna Króks og Lautar.
Hulda og Bína

Jóladagatal Grindavíkur – Upplifðu Grindavík

Fyrsta skófl ustungan tekin 
að metanólverksmiðju í Svartsengi

Byggð 
bernsku minnar

Mánudaginn 28. desember nk. verður 
dagskrá í sal Björgunarsveitarinnar 
Þorbjarnar til minningar um Tómas 
Þorvaldsson sem hefði orðið 90 ára þann 
26. desember. Dagskráin ber y� rskri� ina 
„Byggð bernsku minnar“.

Dagskráin hefst kl. 18 og stendur í tvær 
klukkustundir. Gunnar Tómasson hefur 
tekið saman afar athyglisverða myndasýn-
ingu sem verður sýnd af þessu tilefni og 
þá verða � utt ávörp. Slysavarnadeildin 
Þórkatla verður með súpusölu og rennur 
ágóði til deildarinnar. Allir Grindvíkingar 
eru velkomnir.
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Fróðlegur íbúafundur um fjarskiptamöstur

Grindavíkurbær, Sandgerðisbær og sveit-
arfélögin Garður og Vogar hafa undirritað 
samning við Umferðarstofu um að gerðar 
verði umferðaröryggisáætlanir í sveit-
arfélögunum. Það voru bæjarstjórarnir Jóna 
Kristín Þorvaldsdóttir í Grindavík, Sigurður 
Valur Ásbjarnarson í Sandgerði, Ásmundur 
Friðriksson í Garði og Róbert Ragnarsson í 
Vogum fyrir hönd sveitarfélaganna og Birgir 
Hákonarson framkvæmdastjóri umferðarör-
yggissviðs Umferðarstofu sem undirrituðu 
samningana.

Reykjanesbær gekk frá slíkum samningi fyrst 
sveitarfélaga í aprílmánuði síðastliðnum og eru 
öll sveitarfélög á svæðinu búin að ákveða að 

he� a vinnu við gerð slíkrar áætlunar. Markmið-
ið með þessu star�  er að fækka slysum og gera 
alla vinnu á sviði umferðaröryggis markvissari. 
Sérstök áhersla er lögð á umferð í íbúðahverf-
um og í nágrenni við leikskóla og grunn-
skóla. Einnig er lögð áhersla á að auka vitund 
almennings um mála� okkinn og nýta þeirra 
sjónarmið. Fyrir liggur að þetta starf getur 
dregið úr kostnaði og vonandi fækkað slysum.

Vinna við þetta hefst � jótlega í Grindavík og 
er stefnt að íbúafundi um umferðaröryggi í 
febrúar eða mars.

Fjölmenni var á íbúafundi í Saltfisksetrinu 
þar sem fjallað var um hugsanlega hættu 
af GSM fjarskiptastaurum og almennt um 
hættuna af fjarskiptamöstrum sem eru 
innan lands Grindavíkur. Sigurður Ingi 
Hauksson, sérfræðingur hjá Vodafone, 
og Þorgeir Sigurðsson, sérfræðingur frá 
Geislavörnum ríkisins, fluttu fróðleg erindi 
og síðan voru kraftmiklar og málefnalegar 
umræður.

Fram komu áhyggjur vegna farsímamasturs 

sem til stendur að reisa við Víkurbrautina. 
Þorgeir sagði að mun meiri útgeislun væri 
frá venjulegum farsíma en mastrinu sjálfu. 
Nokkrar umræður urðu um þetta og var skor-
að á bæjary� rvöld að láta fólkið njóta vafans.

Einnig urðu miklar umræður um svokölluð 
ka� átamöstur sem bandaríski herinn reisti á 
sínum tíma og hugsanlega hættu sem af þeim 
stafa. Meðal annars var stungið upp á því að 
gera rannsóknir á mávum sem halda til í varp-
landi við ka� átamöstrin.

Undir lok fundarins var e� irfarandi ályktun 
samþykkt:

,,Áskorun til ríkisstjórnar Íslands vegna � ar-
skiptamastra sem sett voru á vegum Banda-
ríkjahers í landi Grindavíkur:

Það er sameiginleg niðurstaða íbúafundar 
sem haldinn var í Salt� sksetrinu í Grindavík 
þann 9. nóvember 2009, að � arskiptamöstur 
sem staðsett eru í Grindavíkurlandi á vegum 
Bandaríkjahers verði � arlægð hið fyrsta.”

Hildur þúsundasti 
gesturinn á Horn á höfði 
Þúsundasti gesturinn á barna- og � ölskylduleikritið Horn á höfði var 
heiðraður á sýningu Grindvíska atvinnuleikhússins í byrjun nóv-
ember. Það var Hildur Hörn Daðadóttir sem ásamt syni sínum tók 
á móti blómvendi úr hendi Víðis Guðmundssonar eins af leikurum 
sýningarinnar en þau mæðgin komu úr Reykjavík gagngert til þess að 
sjá sýninguna.

Aðsókn að Horn á höfði var frábær og uppselt á lang � estar sýning-
arnar. Þá hefur diskurinn með lögunum á sýningunni sannarlega slegið í 
gegn í Grindavík.

Þess má geta að GRAL mun sýna Horn á höfði á Akureyri á næsta ári 
og verður gaman að sjá hvernig það gengur.

Grindavíkurbær gerir samning við Umferðarstofu

Fyrsta skófl ustungan tekin 
að metanólverksmiðju í Svartsengi
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Nýtt sögu- og minjaskilti vígt að Hrauni

Fróðlegir og skemmtilegir 
fjölmenningardagar í grunnskólanum
Í lok nóvember hélt Foreldrafélag grunn-
skólans sitt árlega jólaföndur ásamt því að 
nemendur skólans sýndu afrakstur „Fjöl-
menningardaganna”. Mikill � öldi gesta lagði 
leið sína í skólann til að föndra örlítið og 
eiga góða stund með börnunum sínum ásamt 
því að skoða verkin sem þau höfðu unnið að 
hörðum höndum.

Öllum nemendum skólans var skipt upp í 
aldursblandaða hópa, sem unnu ýmis verkefni 
tengd e� irfarandi þjóðum: Tælandi, Filipseyj-
um, Ítalíu, Portúgal, Póllandi, Skotlandi, Japan, 
Serbíu, Færeyjum, Þýskalandi, Bandaríkjunum, 
Króatíu, Írlandi og Suður Afríku. Í skólanum 
eru nemendur af þessum þjóðernum og voru 
þeir í viðeigandi hópum.

Ótrúlegt var að sjá hversu mikið nemendur 
höfðu afrekað á aðeins þremur dögum. Búið 
var að galdra fram ýmsan fróðleik um � ölmörg 
lönd. Boðið var upp á skemmtilega kvikmynd, 
danssýningar, leikbrúðusýningu og ýmislegt 
� eira. Myndirnar frá þessm skemmtilega degi 
tala sínu máli...

Nýtt sögu- og minjaskilti var vígt í október 
að Hrauni í Grindavík. Af því tilefni var efnt 
til göngu um svæðið með leiðsögn. Skiltið 
er lokaþáttur í þriggja ára áætlun um gerð 
sögu- og minjaskilta í Grindavík - frá vestri 
til austurs. Líklega getur ekkert annað sveit-
arfélag á landinu státað af því að eiga heil-
stæðan uppdrátt af örnefnum og sýnilegum 
minjum í bæjarfélaginu.

Verkefnið hefur, og mun verða, notað til 
kennslu í grunnskólum bæjarins. Uppdrætt-

irnir eru þegar aðgengilegir íbúum og gestum 
þeirra í Salt� sksetrinu (fyrir sanngjarnt 
verð), auk þess sem ætlunin er að gera bók 
með öllum uppdráttunum sjö, � ölmörgum 
ljósmyndum, ítarlegri textum og teikningum 
af einstökum minjum og minjasvæðum í bæj-
arfélaginu.

Það er Ómar Smári Ármannsson hjá 
FERLI sem hefur séð um upplýsinga- og 
heimildaö� un, texta, uppdrætti, ljósmyndir og 
teikningar á sögu- og minjaskiltum þessum. 

Martak hefur séð um hönnun og smíði stands-
ins og Stapaprent um setningu og prentun. 
Salt� sksetur Íslands, Grindavíkurbær og Poka-
sjóður � ármögnuðu verkið og verkefnastjóri 
Viðburðardagskrár Grindavíkurbæjar, Sigrún 
Jónsdóttir Franklín, hefur annast undirbún-
ing, kynningar og framkvæmd sögugangna í 
tengslum við vígslu skiltanna. Aðstandendur, 
aðstoðarfólk og heimildarmenn eru � ölmargir 
og eiga þau öll miklar þakkir skilið.

Nýtt sögu- og minjaskilti vígt að Hrauni
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Jóna Kristín Þorvaldsdóttir, fráfarandi bæjarstjóri í Grindavík, kvaddi samstarfsfólk sitt á bæj-
arskrifstofunum í byrjun desember  og var meðfylgjandi mynd tekin við það tilefni. Sem kunnugt 
er hefur Jóna Kristín verið skipaður sóknarprestur í Kolfreyjustaðarprestakalli. Jóna Kristín var 
bæjarstjóri Grindavíkur frá því í júní 2008.

Kveikt á jólatrénu 
í blíðskaparveðri
Kveikt var á jólatré Grindavíkurbæjar laug-
ardaginn 5. desember á lóð Landsbankans. 
Stúlknakór Grindavíkurkirkju tók nokkur 
lög og síðan var kveikt á trénu. Þá komu þrír 
afar skemmtilegir jólasveinar í  í heimsókn 
og tóku svo nokkur jólalög við feikna góðar 
undirtektir hjá yngri kynslóðinni. Athöfnin 
fór fram í blíðskaparveðri enda var mætingin 
með besta móti.

Skemmtilegir jólatónleikar 
Tónlistarskólans 
Hinir árlegu jólatónleikar Tónlistarskóla 
Grindavíkur fóru fram í Grindavíkurkirkju 
5. desember. Tónleikarnir voru tvískiptir og 
óhætt að segja að � ölbreytnin ha�  verið í fyr-
irrúmi því leikið var á ótrúlega mörg hljóð-
færi og einnig tóku söngnemendur lagið.

Lúðrasveit Tónlistarskóla Grindavíkur kom 
fram og tók nokkur jólalög og er gaman að sjá 
hversu sveitinni vex ásmegin þessi misserin. 
Báðir tónleikarnir voru ljómandi skemmtilegir 
og skólanum og nemendum til mikils sóma.

Jóna Kristín kveður samstarfsfólkið Fulltrúar Ríkiskaupa voru í Grindavík á 
dögunum til að kynna rammasamninga 
og ýmsa þjónustu fyrir forstöðumönnum 
stofnana Grindavíkurbæjar. Heimsókn 
Ríkiskaupa var á vegum innkaupanefndar 
bæjarins sem þessa dagana skoðar innkaup 
á vörum og þjónustu hjá Grindavíkurbæ í 
því að skyni að hagræða og spara.

Grindavíkurbær er aðili að rammasamn-
ingi Ríkiskaupa. Guðmundur Hannesson 
og Guðrún Gunnarsdóttir frá Ríkiskaupum 
kynntu nýja rammasamninga og fóru y� r 
ýmis atriði varðandi innkaup á vöru og 
þjónustu, útboð og ýmislegt � eira. Fund-
urinn var fróðlegur og fengu Guðmundur og 
Guðrún ýmsar spurningar varðandi innkaup 
og hvernig er best að standa að þeim.

Fróðlegur fundur 
með Ríkiskaupum
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Ljósker í sunnudagaskólanum 
Einn af hornsteinunum í star�  Grindavíkurkirkju er sunnudagaskól-
inn og þar fer fram ö� ugt starf líkt og undanfarin ár. Á dögunum var 
star� ð brotið upp með því að bjóða upp á föndur í lok stundarinnar 
þar sem krakkarnir bjuggu til ljósker sem ætlunin er að nota á aðvent-
unni. Þetta tókst ljómandi vel og voru krakkarnir afar áhugasamir og 
nutu aðstoðar foreldra sinna og aðstandenda.

Auglýsing um breytingar 
á aðalskipulagi Grindavíkur 2000 -2020 

og tillögu að deiliskipulagi 

Auglýstar eru tillögur að þremur breytingum á aðalskipulagi auk tillögu 

að deiliskipulagi fyrir hesthúsabyggð ásamt umhverfi sskýrslum. Að-

alskipulagstillögurnar er auglýstar með vísan til 1. mgr 21. gr. skipulags- 

og byggingarlaga nr. 73/1997 m.s.br.

Deiliskipulagstillagan er auglýst skv. 25. gr. skipulags- og byggingar-

laga nr. 73/1997 m.s.br. Skipulagsuppdrættir, greinargerðir og umhverf-

isskýrslur munu liggja frammi til kynningar á skrifstofu Grindavíkurbæjar, 

Víkurbraut 62, í Grindavík frá 19. nóvember til 24. desember 2009.

Enn fremur eru tillögurnar aðgengilegar á heimasíðu Grindavíkurbæj-

ar www.grindavik.is og til sýnis hjá Skipulagstofnun, Laugavegi 166, 

Reykjavík. Þeir sem telja sig eiga hagsmuna að gæta er hér með gefi nn 

kostur á að gera athugasemdir við breytingartillögurnar. Athugasemdir 

skulu vera skrifl egar og skilað á skrifstofu Grindavíkurbæjar, Víkurbraut 

62, fyrir 30. desember 2009. Þeir sem ekki gera athugasemdir við breyt-

ingartillögunar innan tilskilins frests teljast samþykkir þeim.

Breytingarnar eru:

1.  Suðurstrandarvegur, færsla á legu vegarins til norðurs. Tengingar 

við aðliggjandi vegi og vegslóða eru aðlagaðar nýrri veglínu. Breyt-

ingin gerir einnig ráð fyrir þremur nýjum efnistökusvæðum tengd-

um vegagerðinni. Tillagan, ásamt umhverfi sskýrslu, var samþykkt í 

Skipulags- og byggingarnefnd Grindavíkur þann 29. júní 2009 og í 

bæjarráði þann 22. júlí 2009.

2.  Suðvesturlínur. Breytingin felst í nýrri línu samsíða núverandi há-

spennulínu (Reykjaneslínu). Einnig tengingu Svartsengislínu 1 við 

núverandi Fitjalínu við Rauðamel. Tengivirki við Rauðamel verður 

fjarlægt. Tillagan, ásamt umhverfi sskýrslu, var samþykkt í Skipu-

lags- og byggingarnefnd Grindavíkur þann 31. mars 2009 og í 

bæjarstjórn þann 22. apríl 2009.

3.  Hesthúsahverfi  við Dagmálaholt. Nýju hesthúsahverfi  er afmarkað 

svæði norðan við núverandi hesthúsahverfi . Vegtenging milli fyr-

irhugaðs Suðurstrandarvegar og Austurvegar er færð til austurs. 

Um hringtorg við hlið undirganga er gerð tenging milli núverandi 

hesthúsahverfi s og nýja hesthúsahverfi sins. Jafnframt er veg-

urinn færður austur fyrir gámalosunar- og geymslusvæði bæjarins, 

merkt I2. Reiðleiðir og gönguleiðir eru skilgreindar nánar út frá nýju 

hesthúsahverfi , að mestu eftir nú þegar gerðum slóðum. Tillagan, 

ásamt umhverfi sskýrslu, var samþykkt í Skipulags- og bygging-

arnefnd Grindavíkur þann 17. júlí 2009 og í bæjarstjórn þann 22. 

júlí 2009.

4.  Deiliskipulagstillaga fyrir hesthúsahverfi  við Dagmálaholt. Deiliskipu-

lagssvæðið er við Dagmálaholt vestan Húsafells. Reiknað er með 

tvískiptri uppbyggingu svæðisins, sitt hvoru megin við skeiðvöll og 

að fyrsti áfangi verði á svæði suðvestan reiðhallar ásamt reiðhöll-

inni sjálfri. Tillagan var samþykkt í Skipulags- og byggingarnefnd 

Grindavíkur þann 17. júlí 2009 og í bæjarstjórn þann 22. júlí 2009.

Bæjarstjóri Grindavíkurbæjar

HH smíði með lægsta tilboð 
í þjónustuhús á tjaldsvæðinu
Bæjarráð samþykkti tilboð lægstbjóðanda, HH smíði, í byggingu 
þjónustuhúss á nýja tjaldsvæðið. Tilboð HH smíði var 51,8 milljónir 
króna sem er 81,7% af kostnaðaráætlun. Alls buðu 10 verktakar í 
þjónustuhúsið.
E� irtaldir aðilar buðu í húsið (til útskýringar þá er það fremsta talan 
sú sem gildir í tilboðunum):
1. H.H. smíði ehf 51.770.446- 81,7 53.273.062-
2. Sveinbjörn Sigurðsson verktaki ehf 52.099.130- 82,2 55.099.130-
3. Markþing ehf 52.602.696- 83,0 51.737.491-
4. Grindin ehf 61.508.769- 97,1 61.507.033-
5. Ale� i ehf 64.030.169- 101,1 64.030.169-
6. TSA ehf 71.857.025- 113,4 72.280.905-
7. Vörðufell ehf 72.841.086- 115,0 72.841.086-
8. Grindin ehf frávikstilboð 56.081.560- 56.243.833-
9. Vörðufell ehf frávikstilboð 62.316.112- 62.316.112-
10. Kostnaðaráætlun 63.348.960.- 100
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Bæjarráð hefur samþykkt nýja reglugerð og 
gjaldskrá fyrir geymslusvæðið í Moldarlág. 
Gjaldskráin hefur verið lækkuð um 30% frá 
því sem áður var og tók hún gildi 
1. desember. Sem dæmi kostar árgjald fyrir 
50 fermetra svæði 25.200 kr. Unnið hefur ver-
ið að hreinsunarátaki á geymslusvæðinu og 
hefur það gengið með ágætum en þó nokkrir 
eiga e� ir að hreinsa á sínum svæðum.

Í reglugerðinni kemur m.a . fram að leigutaki 
skal eiga lögheimili í Grindavík. Sótt er um 
leigupláss á þar til gerðum eyðiblöðum. 
Leigutaka er skylt að ganga vel og snyrtilega um 
svæðið.

Gjaldskrá og reglur fyrir geymslusvæði 
Grindavíkubæjar 
1. gr. Gjaldskrá þessi og reglur eru fyrir 

geymslusvæði Grindavíkurbæjar í 
Moldarlág.

2. gr. Leigutakar skulu eiga lögheimili í 
Grindavíkurbæ.

3. gr. Sótt skal um leigupláss á þar til 
gerðum eyðublöðum. Fram komi 
nafn, heimilisfang og kennitala 
umsækjanda. Tilgreina skal áætlaðan 
leigutíma og tegund geymslumuna. 
Umsóknarblað skal undirritað af 
umsækjanda. Bæjarskrifstofa (bygg-
ingafulltrúi) afgreiðir umsóknir í 
þeirri röð sem þær berast. Við út-
hlutun geymslusvæðis skal leigutaki 
undirrita leigusamning. Leigutaka 
er óheimilt að endurleigja úthlutuðu 
plássi til annarra.

4. gr. Leigutaki skal leggja fram með stað-
greiðslu 10.000,- króna tryggingu við 
a� endingu lykils af svæðinu. Trygg-
ingin endurgreiðist við skil á lykli við 
lok leigutíma.

5. gr. Gagnkvæmur uppsagnarfrestur er 2 
mánuðir m.v. 1. hvers mánaðar.

6. gr. Leigugjald er innheimt tvo mánuði 
fyrirfram. Verði áætlaður leigutími 
styttri en samningur hljóðar uppá 
skal endurgreiða leigutaka hlut-
fallslega m.t.t. e� irstöðva leigutíma, 
enda ha�  leigutaki greitt leigugjaldið. 
Leigutaki fær ekki aðgang að svæðinu 
skuldi hann leigu. 

                 Svæðið er ekki vaktað og eru hlutir á 
geymslusvæðinu í Moldarlág alfarið 
á ábyrgð eigenda. Ha�  hlutir ekki 
verið sóttir innan 2ja mánaða e� ir 
að umsömdum leigutíma lýkur eða 
greiðslufall orðið, áskilur leigusali sér 
allan rétt til að selja viðkomandi hluti 
fyrir áföllnum kostnaði.

7. gr.  (Sjá tö� u hér til hliðar).
8. gr. Hlutir sem geymdir eru á svæðinu 

mega ekki innihalda mengandi efni, 
eða efni sem hætta er á að berist um 
svæðið og umhver�  þess. Leigutaki 
þarf að ganga þannig frá hlutum að 

ekki sta�  slysa eða fokhætta af þeim. 
Hæð á geymsluhlutum má ekki vera 
meiri en 2,4 m. Hlutir á svæðinu 
mega ekki vera í áberandi litum og 
skal leitast við að hafa þá í jarðlitum. 
Óheimilt er að hreyfa við hlutum sem 
aðrir eiga á svæðinu. Brot á þess-
ari reglu getur valdið tafarlausum 
brottrekstri af svæðinu. Leigutaka 
er skylt að ganga frá geymsluhlutum 
með tilliti til fokhættu og þjófnaðar. 
Gámar á geymslusvæði skulu vera 
snyrtilegir og málaðir. Óheimilt er að 
geyma hluti ofan á gámum sem eru í 
geymslu.

9. gr. Ekki er aðgangur að vatni né 
rafmagni á geymslusvæðinu.

10. gr. Leigutaki ber einn ábyrgð á þeim 
munum sem hann geymir á svæð-
inu. Leigutaki ber alla ábyrgð á þeim 
skemmdum sem hlutir á vegum hans 
valda.

11. gr. Leigutaka er skylt að ganga vel og 
snyrtilega um svæðið. Leigutaki skal 
gæta að því að valda ekki öðrum 
leigutökum ónæði eða óþægindum 
t.d. með því að he� a aðgengi að 
svæðum þeirra. Leigutaki skal loka og 
læsa hliði geymslusvæðisins við brott-
för.

12. gr. Bæjarstjóri sér um innheimtu allra 
gjalda skv. gjaldskrá þessari. Séu 
gjöldin ekki greidd á réttum gjald-
dögum er áskilið að reikna drátt-
arvexti af gjaldfallinni � árhæð skv. 6. 
gr. laga um vexti og verðtryggingu nr. 
38/2001.

14. gr. Gjaldskrá þessi og reglur eru fyrir 
geymslusvæði Grindavíkurbæjar og 
taka gildi frá afgreiðsludegi bæj-
arstjórnar Grindavíkubæjar. Leigu-
� árhæð og reglur þessar geta breyst í 
samræmi við ákvörðun bæjarstjórnar.

Ný reglugerð og gjaldskrá fyrir geymslusvæðið

            Leiga fyrir geymslusvæði skal vera e� irfarandi:
Stærð  Mánaðargjald               6 mánaða gjald                                  Árgjald

1. 50 m2 42 kr./m2  252 kr./m2 12.600 kr. 504 kr./m2 25.200 kr.

2. 50 m2 - 100 m2 36 kr./m2 216 kr./m2 21.600 kr. 432 kr./m2 43.200 kr.

3. 100 m2 - 200 m2 30 kr./m2 180 kr./m2 36.000 kr. 360 kr./m2 72.000 kr.

4. 200 m2 - 500 m2 24 kr./m2 144 kr./m2 72.000 kr. 288 kr./m2 144.000 kr.

5. Gámur 20 fet 2.112 kr. 12.672 kr. 12.672 kr. 25.344 kr. 25.344 kr.

Gjaldskrá fylgir byggingavísitölu sem var 497 stig 1. nóvember 2009.
Öll gjöld í gjaldskrá þessari eru með virðisaukaskatti.
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                                         Gleðileg jól           farsælt komandi ár
grindavik.is

Ágæti bæjarbúi!
Á vegum bæjary� rvalda í Grindavík er starf-
andi samráðshópur um forvarnir. Meginhlut-
verk þessa hóps er að stuðla að því að allir 
þeir sem koma að málefnum � ölskyldna í 
Grindavík vinni að sömu markmiðum og góð 
samvinna sé þeirra á meðal.  Meginmarkmið 
forvarna er heilbrigði og hamingja barna, 
ungmenna og � ölskyldna þeirra þannig að 
Grindavík standi undir nafni sem � ölskyldu-
vænt bæjarfélag. Það er stefna Grindavík-
urbæjar að styrkja � ölskylduna og treysta 
samheldni hennar og velferð.

Senn ganga jólin í garð, með hátíð sinni og 
frístundum.  Þessi tími er ekki hvað síst tilval-
inn til að � ölga samverustundum á heimilum. 
Um jól gefast stundir, sem gott er að nota til 
að rækta samfélagið við � ölskyldu, vini og 
vandamenn. Fjölmargar rannsóknir sýna að 
ungmennin sjálf kjósa að � ölskyldan verji 
meiri tíma saman og þau eru sjálf tilbúin til 
að leggja sitt af mörkum svo það geti orðið.  Í 

þessu ljósi hvetur samráðshópur um forvarnir 
í Grindavík alla Grindvíkinga til að standa 
vörð um hagsmuni íbúanna og um leið bæj-
arfélagsins á þessari jólahátíð. Við hvetjum 

alla foreldra til að vera vakandi fyrir því hvað 
unglingarnir taka sér fyrir hendur í kringum 
jólahátíðina. Leyfum ekki e� irlitslaus partý. 
Leyfum ekki að ungmenni hópist saman til þess 
eins að vera með óspektir og lögbrot. Virðum 
lögboðinn útivistartíma og verum vakandi 
fyrir skilaboðum sem ganga á milli ungmenn-
anna. Mikilvægi sterkra tengsla milli unglinga 
og foreldra verða seint ofmetin. Niðurstöður 
� ölmargra rannsókna sýna að samvistartími og 
samvera unglinga með foreldrum og � ölskyldu 
ha�  margvísleg jákvæð áhrif í lí�  þeirra. 

u  Ræðum við börnin okkar og setjum 
skýrar reglur.

u  Verum  ábyrg og vakandi gagnvart 
mannlí� nu í kringum okkur.

u  Hugum vel að börnum okkar og 
ungmennum.

Grindavík er � ölskylduvænn bær og hér er 
gott að búa. Við, sem hér búum, erum andlit 
bæjarins út á við. Það orð sem fer af bænum 
okkar veltur á hegðun okkar og framgöngu. 

                                         Gleðileg jól           

Kristinn J. Reimarsson
Frístunda- og menningarfulltrúi

Nökkvi Már Jónsson
Félagsmálastjóri og skólafulltrúi

Gunnlaugur Hreinsson
Formaður UMFG

Lovísa Hilmarsdóttir
F.h. Grunnskóla Grindavíkur

Með von um gleðilega jólahátíð - Samráðshópur um forvarnir
Kjartan Adolfsson

F.h. foreldrafélags leikskólanum Laut

Laufey Hermannsdóttir
F.h. leikskólans Laut

Bylgja Héðinsdóttir
F.h. leikskólans Króki

Elva Guðmundsdóttir 
F.h. foreldrafélags leikskólanum Króki

Sigurður Ágústsson
F.h. lögreglunnar

Stefanía S. Jónsdóttir
F.h. Heilsugæslunnar

Páll Erlingsson
F.h. Gol� lúbbs Grindavíkur

Sr. Elínborg Gísladóttir
F.h. Grindavíkurkirkju

Pálmar Ö. Guðmundsson
F.h. Íþrótta- og æskulýðsnefndar

Otti Sigmarsson
F.h. Björgunarsveitarinnar Þorbjarnar

Steinþór Helgason
F.h. Hestamannafélagsins Mána 

– Grindavík

Hrafnhildur Skúladóttir
F.h. foreldrafélags Grunnskóla 

Gleðileg jól í Grindavík

Með von um gleðilega jólahátíð - Samráðshópur um forvarnirMeð von um gleðilega jólahátíð - Samráðshópur um forvarnirMeð von um gleðilega jólahátíð - Samráðshópur um forvarnir


