JÁRNGERÐUR
- fréttir af bæjarmálefnum - 3. tbl. 2011
Forsíðumyndina tók Gísli Arnar
Guðmundsson af marglyttu í
sjónum skammt utan Grindavíkur.
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Farsímaútgáfa:
m.grindavik.is

Tekin hefur verið í notkun farsímaútgáfa af
heimasíðu Grindavíkurbæjar, m.grindavik.is.
Þar er hægt að nálgast fréttir, fundargerðir
og upplýsingar um stjórnsýslu og ferðaþjónustu, svo eitthvað sé nefnt.
Farsímaútgáfan er einfaldari útgáfa af
www.grindavik.is og því þægilegt fyrir fólk á
ferðinni að fylgjast með því nýjasta hjá
Grindavíkurbæ í gegnum farsímann.
Sjómönnum er sérstaklega bent á að þægilegt er að nota farsímaútgáfuna í gegnum
3G. Þá er unnið að android útgáfu og
verður hún tilbúin fljótlega.
Slóðin fyrir farsímaútgáfuna er m.grindavik.is

Nýr hjólabrettapallur
við Hópsskóla

Nýr hjólabrettapallur hefur verið tekinn í
notkun við Hópsskóla. Bætir hann úr brýnni
þörf eftir að gamall og slitinn pallur við
íþróttahúsið var rifinn síðasta vetur.
Pallurinn hefur mælst vel fyrir hjá ungviðinu
og hafa hjólabrettakappar tekið gleði sína á
ný.

Aðgangsstýrt hlið

Aðgangsstýrðu aðgangshliði hefur verið
komið upp við veginn á geymslusvæðið í
Moldarlág. Aðgang að svæðinu hafa því
eingöngu þeir sem hafa gert samning við
Grindavíkurbæ um að leigja sér geymslusvæði í Moldarlág og því eiga óviðkomandi
aðilar ekki að geta keyrt inn á svæðið.
Unnið hefur verið að endurbótum og
umhverfisátaki í Moldarlág undanfarið ár og
vel tekist til.
Nánari upplýsingar gefur tæknideild bæjarins.

Samstarf slökkviliðs og CRI

Slökkvilið Grindavíkur fékk góða heimsókn á dögunum þegar Gunnar Þórðarson, verksmiðjustjóri CRI (Carbon
Recycling International) sem reisir
metanólverksmiðju í Svartsengi, flutti
fyrirlestur fyrir slökkviliðsmennina um
hættur sem leynast í starfsemi
verksmiðjunnar.
Að sögn Ásmundar Jónssonar slökkviliðsstjóra er metanól mjög eldfimt efni. Í
verksmiðju CRI í Svartsengi eru því eldfimir
vökvar og spilliefni og því nauðsynlegt fyrir
slökkviiðsmenn að vera kunnugir staðháttum
og standa rétt að málum skapist hætta.
Á fundinum fór Gunnar yfir efnafræði
metanólsins og hvernig framleiðslan fer fram.
Gott samstarf hefur verið á milli slökkviliðsins og CRI og var þessi fræðslufundur
hluti af því.
Þegar verksmiðjan verður komin í gang eftir

nokkrar vikur framleiðir hún um 20 tonn af
metanóli á sólarhring.
Í metanólverskmiðjunni er nýttur
koltvísýringur úr útblæstri virkjunar HS Orku
og þannig framleitt eldsneyti á bíla. Unnið
hefur verið að verkefninu undanfarin fimm ár
en fyrsta skóflustunga að verksmiðjunni var
tekin 17. október 2009.

Ingibjörg María Guðmundsdóttir tók til starfa sem sálfræðingur hjá félagsþjónustuog fræðslusviði Grindavíkurbæjar í ágúst síðastliðnum.
Hún er grunnskólakennari
frá KHÍ 1994. Fór síðan í sálfræðinám í Danmörku og
kláraði starfsréttindi þar árið
2000.
Þá hefur hún 9 ára kennslureynslu í grunnskóla, 11 ára
reynslu sem stjórnandi sviðs eða skóla, þar af
var hún að hluta til greiningar/meðferðaraðili
í skóla- og félagsþjónustu í 7 ár. Þar var hún
mikið í vinnu með unglingum og fjölskyldum
þeirra, greiningum á frávikum barna í leik- og
grunnskólum og almennri ráðgjöf í rekstri og
starfsmannahaldi. Forvarnir eru henni hugleiknar sem íhlutun áður en vandi verður mikill
og því sinnti hún ötullega á Ísafirði. Hennar
helstu áhugamál eru skógrækt, hestamennska,
golf og útivist.
Starf Ingibjargar sem sálfræðings er að greina
frávik og vanda nemenda í leik- og
grunnskólum Grindavíkur og koma með
tillögur að úrbótum og vinnur í því sambandi

með foreldrum og starfsmönnum skóla í að finna bestu
leiðirnar.
„Tillögum fylgi ég síðan eftir í
skólakerfinu og leiðbeini eftir
þörfum. Ég er einnig til taks fyrir
starfsmenn skóla sem vilja reifa
vanda og mögulegar lausnir í
stjórnun, kennslu og samskiptum. Þar fyrir utan sinni ég þeim
verkefnum sem þörf er á hjá
Skóla- og félagsþjónustunni og
sem ég hef þekkingu til," segir Ingibjörg María.
- Hvaðan þú kemur?
„Ég er Vestfirðingur, alin upp í Hnífsdal og hef
búið þar lengst af. Síðustu árin hef ég búið í
Árnesi, fyrir austan fjall, í Skeiða- og Gnúpverjahreppi. Við fjölskyldan búum núna í
Hafnarfirði."
Ingibjörgu líst vel á Grindavík.
„Hér virðist vera vel búið að íbúum og börnum í skólum Grindavíkur. Það eru ótal tækifæri
hér víðs vegar á svæðinu og í þessari stærð af
sveitarfélagi er auðvelt og skilvirkt þegar allir
vinna saman. Ég hlakka til að vera hluti af
þeirri heild."

Ingibjörg María nýr sálfræðingur

Grindavík er einn mesti ferðamannabær landsins
JÁRNGERÐUR
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erðaþjónusta er önnur af tveimur meginstoðum atvinnulífs í Grindavík.
Sjávarútvegur er og verður meginstoðin, en
störfum í ferðaþjónustu hefur fjölgað hratt
og örugglega. Í Grindavík er vinsælasti
ferðamannastaður landsins, Bláa lónið, sem
tekur á móti um 450.000 gestum á ári og
hefur um 200 manns í vinnu. Hér eru jafnframt veitingastaðir, kaffihús, hótel og gistiheimili og afþreyingarfyrirtæki sem skapa
tugi starfa allt árið um kring. Fjöldi starfa í
ferðaþjónustu í Grindavík eru því á fjórða
hundrað og fer fjölgandi.
Ferðasumarið 2011 hefur verið afar gott og
fyrirtæki í ferðaþjónustu upplifað mikla
aukningu, bæði í fjölda gesta og í sölu sem
lofar mjög góðu fyrir framtíðina. Veitingastaðir hafa nefnt 15% aukningu milli ára,
afþreyingarfyrirtæki yfir 30% og aukning á
tjaldstæðinu er um 10%.
Möguleikar í ferðaþjónustu eru gríðarlega
miklir og margt sem bendir til þess að gestum muni halda áfram að fjölga enda
Grindavík miðsvæðis og samgöngur um
svæðið með besta móti. Góðir vegir, nálægð
við alþjóðaflugvöllinn og hafnir í Reykjavík
og Hafnarfirði sem taka á móti
skemmtiferðaskipum skapa mikil
tækifæri.
Á næsta ári bætist langþráð
viðbót við samgöngukerfið þegar
nýr Suðurstrandarvegur verður
tekinn í notkun. Mikilvægt er að
fyrirtæki í ferðaþjónustu og
Grindavíkurbær byrji nú þegar að
undirbúa sig þannig að gestir hafi
ástæðu til að dvelja lengur. Ferðamenn eru á ferðinni allt í kringum
bæinn en viðfangsefnið er tvíþætt.

Sjóarinn síkáti tókst frábærlega vel í sumar!

Annars vegar að finna segul sem dregur fólk
inn í bæinn þegar heimsókn í Bláa lónið, á
golfvöllinn eða skoðunarferð um
aðrar náttúruperlur Grindavíkur
stendur til og hins vegar að
fjölga gestum utan háannatímans
á sumrin.
Hlutverk Grindavíkurbæjar er
að veita aðstoð og skapa umgjörð fyrir öflug ferðaþjónustufyrirtæki, svo sem með skipulagningu viðburða og bættum
samgöngum. Ferða- og atvinnumálanefnd hefur lagt til að gert
verði átak við að leggja stíga milli

bæjarins og Svartsengis, bæta merkingar og
gera aðstöðu til að taka á móti gestum á
hafnarsvæðinu. Stefnumörkun um Jarðvang
(GeoPark), Kvikan, nýja tjaldstæðið,
Menningarvikan og Sjóarinn síkáti eru líka
dæmi um aðstoð og umgjörð bæjarins um
ferðaþjónustu. Grindavíkurbær er reiðubúinn að taka þátt fleiri í verkefnum sem
stuðla að öflugri ferðaþjónustu, sérstaklega
utan háannatímans. Frumkvæðið þarf að
koma frá ferðaþjónustunni, en við erum
reiðubúin til samstarfs því hagsmunirnir eru
sameiginlegir.
Róbert Ragnarsson
bæjarstjóri

EINU SINNI VAR...

Á myndinni má sjá gömlu búðina
hans Einars í Garðhúsum sem stóð
fyrir framan Flagghúsið. Húsið var
líklega riﬁð á sjöunda áratugnum.
Myndin er í eigu Sædísar Eyglóar
Hansen.

Þe;a er ein af :ölmörgum gömlum
myndum á Ljósmyndavef Grindavíkurbæjar sem er í umsjá Bókasafns
Grindavíkur. Þar er hægt að skoða
margar frábærar myndir.

Slóðin er:
myndir.grindavik.is

Skemmtilegt að skapa námsefni um
samfélagið sem ég bý og starfa í
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- segir Þórunn Alda Gylfadó.ir háskólanemi sem vann að
margvíslegum verkefnum fyrir Kvikuna í sumar.

maí voru auglýst fimm sumarstörf hjá
Grindavíkurbæ fyrir námsmenn og
atvinnuleitendur en Velferðarráðuneytið
og Vinnumálastofnun stóðu fyrir
átaksverkefni til að fjölga störfum á
vegum stofnana ríkisins og sveitarfélaga.
Meðal annars var auglýst eftir
háskólanema í Kvikuna, auðlinda- og
menningarhús. Þórunn Alda Gylfadóttir
var ráðin í starfið og vann hún að ýmsum
verkefnum fyrir Kvikuna í sumar.
„Ég hef verið að búa til námsefni fyrir báðar
sýningarnar sem nýtist nemendum á grunnskólastigi. Verkefnið fyrir Saltfisksetrið er hluti
af B.ed ritgerð sem ég og Hrefna Þórunnardóttir skiluðum í vor. Þar þurfa nemendur að
leita að upplýsingum út frá ártali, orðum, vísbendingum eða myndum og til að gera ferðina
skemmtilegri er hægt að fara með nemendur í
vermannaleiki sem leiknir voru í verunum í
gamla daga þegar ekki var hægt að róa.
Á jarðorkusýningunni þurfa nemendur að
svara spurningum um sýninguna.
Ég hef einnig verið að hanna námsefni úr
Auðlindastefnu og eldfjallagarði Grindavíkur,
skýrslan var unnin fyrir Grindavíkurbæ á
síðasta ári. Þar hef ég verið að vinna að bæði
stærri og smærri námsverkefnum sem taka yfir
lengri eða skemmri tíma.
Skýrslan er mjög góð og vel til þess fallin að
vinna með hana í grunnskóla þar sem nemendur eiga samkvæmt aðalnámskrá grunnskólanna að læra um sitt nærsamfélag. Þar fá þau
að kynnast háhitasvæðum, bergtegundum,
dýralífi, gróðurfari og náttúruverndaráætlun í
landi Grindavíkur.
Samkvæmt fornleifaskráningu sem gerð var
árið 2002 eru 404 minjastaðir í Grindavík, þar
af eru 132 minjastaðir í Járngerðarstaðahverfi
svo auðvelt væri að fara með nemendur í
vettvangsferðir og vinna úr upplýsingunum í
skólanum eins og að skrá niður hnit á minjastöðunum á kort. Þar fá nemendur að kynnast
fornminjum, landafræði, sögu og stærðfræði og
geta í framtíðinni borið þessa þekkingu á landinu sínu til næstu kynslóðar,“ segir Þórunn
Alda.

Merkar fornminjar við Húshólma

Hún hefur fengið að fylgjast með vinnu við
fornleifavernd við Húshólma með Valdimari
Harðarsyni forleifafræðingi. Hún fór með
Valdimari á vettvang og skoðaði m.a. hvernig
væri hægt að vernda þær minjar sem þar eru
fyrir ágangi ferðamanna og hvernig væri best
að sýna ferðamönnum þessar minjar án þess
að skaða þær.
Samkvæmt rannsókn sem gerð var á svæðinu
árið 1988 af Hauki Jóhannessyni og Sigmundi
Einarssyni jarðfræðingum bendir margt til þess

Hver er Þórunn Alda?

Þórunn Alda er Grindvíkingur, fædd og
uppalin í Bræðratungu í Þórkötlustaðarhverfi og naut þess að vera úti í
náttúrunni alla daga. Hefur hún allar
götur síðan haft mikinn áhuga á náttúru,
landafræði og sögu.
Hún lauk hársnyrtinámi 1990 og
förðunarfræði 1997 og starfaði við þessa
iðn í 18 ár en lét þar staðar numið. Hún
hóf nám við Háskóla Íslands 2008 og
lýkur hún B.ed gráðu í grunnskólakennarafræðum með samfélagsgreinar
sem kjörsvið í vor. Að því námi loknu
stefnir hún á meistaranám í auðlindaog orkufræðum við HÍ.

að hraunið hafi runnið úr Trölladyngju árið
1151.
„Þeir grófu í einn torfgarðinn í Húshólma og
reyndust niðurstöður þeirra athugunar forvitnilegar. Þær benda til þess að öskulag sem kennt
er við landnám og er talið frá því um eða fyrir
900 hafi fallið eftir að garðurinn var hlaðinn.
Það má því leiða að því líkum að þarna hafi
verið byggð fyrir landnám og því eitt af elstu
mannvirkjum sem fundist hafa á Íslandi,“ segir
Þórunn Alda.
Verkefnin sem hún vann að í sumar nýtast
afar vel fyrir gesti og gangandi í Kvikunni og
ekki síður námsfólk.
„Gestir Kvikunnar fá að spreyta sig á þessum
verkefnum. Við höfum fengið nokkra krakka
sem komið hafa í Kvikuna til þess að spreyta
sig á verkefnunum og hafa þau sýnt þeim áhuga
og finnst gaman að fá að spreyta sig á vermannaleikjum. Við höfum verið dugleg að
hvetja nemendur frá öðrum löndum til að taka
þátt í þessum leikjum sem hafa vakið upp mikla

kátínu nemenda og kennara. Það eru því góðar
og skemmtilegar minningar sem nemendur
fara með úr safninu og heim til að segja öðrum
frá og jafnvel að skora á aðra í vermannaleikina
sem þau lærðu í Grindavík,“ segir Þórunn
Alda.

Gestir spenntir fyrir báðum
sýningunum

Í starfi sínu í Kvikunni hefur hún einnig
reynst mikil hjálparhella í Kvikunni fyrir
fróðleiksfúsa gesti sem þangað koma. En hvað
er þetta fólk aðallega að sækjast eftir?
„Meirihluti gesta í Kvikunni eru frá Evrópu
og er að leita eftir upplifun á því hvernig unnið
var með saltfiskinn í gamla daga og hvernig við
erum að nýta heita vatnið sem við fáum úr
jörðinni.
Það er mjög spennt fyrir báðum sýningunum
en saltfisksýningin hefur meira aðdráttarafl þar
sem gestirnir hafa borðað saltfisk frá Íslandi.
Gestir vilja einnig fá að kynnast nútímaaðferðum í fiskvinnslu og bendum við þeim á að fara
í heimsókn í fiskvinnslufyrirtækið Stakkavík
þar eru þeir með leiðsögn um fiskvinnsluna,“
segir Þórunn Alda.
Hún segir jafnframt að vinnan við verkefnin
hafi verið mjög skemmtileg og gefið henni
tækifæri til þess að skapa námsefni um samfélagið sem hún býr og starfar í.
„Auðlindir og orkufræði er það sem við þurfum að skoða núna og hvernig við ætlum að
nýta þær auðlindir sem er að finna í landi
Grindavíkur og láta þær duga fyrir næstu
kynslóðir. Það þarf að fara fram meiri sjálfbærni í þeirri nýtingu, til að við getum skilað
landinu eins og við tókum við því,“ sagði
Þórunn Alda að endingu.

Okkar eigin Grindavík sló í gegn

JÁRNGERÐUR

Frábær aðsókn var á sýningu árshátíðarleikrit Grunnnskóla Grindavíkur, Okkar
eigin Grindavík. Leikritið sömdu
krakkarnir sjálfir með aðstoð leikstjórans,
Mörtu Eiríksdóttur. Áhorfendur dásömuðu leikhópinn og sýninguna, sem þótti
með eindæmum lífleg og skemmtileg.
Sýningar gengu vel og eftir hinar hefðbundnu
skóla- og bæjarsýningar ákváðu nemendur að
bjóða eldri borgurum á sýninguna og buðu
þeim uppá kaffi og vöfflur eftir sýninguna.
Fjöldi manns þekktist boðið og kom á
sýninguna. Unglingarnir mættu í sínu fínasta
pússi og þjónuðu eldri borgurum til borðs.
Gestirnir og unglingarnir áttu ánægjulega stund
saman að sýningu lokinni.
Gríðarleg ánægja var með sýninguna og

heyrðust setningar eins og „Mikið rosalega er
Grindavík ríkt bæjarfélag að eiga þessi ungmenni", „Mér fannst sýningin frábær þó ég
hafi ekki þekkt neinn krakka", „Ég trúi því
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varla að krakkarnir hafi samið þetta sjálf þetta
var svo flott", „Börnin sungu eins og englar",
„Rosalega eru krakkarnir fínir", „Mig langaði
svo upp á svið og syngja með þeim."

Matthías Grindvík kveður eftir 30 ára starf

Matthías Grindvík Guðmundsson umsjónarmaður Grunnskóla Grindavíkur til
30 ára hefur látið af störfum. Við
skólasetningu í síðasta mánuði þakkaði
Páll Leó Jónsson skólastjóri honum fyrir
frábært starf í þágu skólans.
Páll Leó afhenti honum kveðjugjöf frá
skólanum og sagði m.a. „Við sátum á starfsdögum fyrirlestur sem fjallaði um eitt og annað
í samskiptum fólks og var einkum rætt um mikilvægi jákvæðs hugarfars og þakklætis til að
bæta samskipti og líðan fólks - þetta kann

Matti.
Einn af stóru kostum Matta er hversu vel
honum gekk í samskiptum við nemendur og
hafa margir þeirra leitað til hans í gegnum
tíðina ekki síst í leit að hlýju og notalegu
viðmóti.
Kæri vinur. Við þökkum þér frábært samstarf
í Grunnskóla Grindavíkur. Þú hefur verið
góður félagi, hlýr og umhyggjusamur bæði við
börn og fullorðna. Nú gefst tími til sinna
hinum mörgu hugðarefnum. Megir þú njóta
sem best!"
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Merki Kvikunnar

Hannað hefur verið auðkennismerki fyrir
Kvikuna, auðlinda- og menningarhús og sá
Gunnar Júlíusson grafískur hönnuður um
það. Merkið þykir endurspegla vel
auðlindirnar tvær sem eru í húsinu, annars
vegar hraunkviku og hins vegar hafið.
Gunnar hannaði einnig auðkennismerki
Jarðorkunnar sem er önnur af tveimur
sýningum í Kvikunni.

Þórkötlustaðaré;ir
17. september nk.

Réttað verður í Þórkötlustaðaréttum laugardaginn 17. september kl. 14:00 og að vanda
verður margt um fé og fólk. Haustmarkaður
handverksfólks verður starfræktur á svæðinu
og eru bæjarbúar hvattir til þess að mæta.
Góð aðsókn hefur verið í réttirnar undanfarin ár og þær farið vel fram.

Námskeið fyrir
dagforeldra

Á haustönn verður á vegum Miðstöðvar símenntunar í Hafnarfirði boðið upp á starfsréttindanámskeið fyrir verðandi dagforeldra
samkvæmt gildandi reglugerð félagsmálaráðuneytisins um daggæslu barna í heimahúsum. Áformað er að námskeiðið muni
hefjast í október.
Markmiðið með námskeiðinu er að veita
hnitmiðaða og vel uppbyggða fræðslu um
m.a. uppeldi og umönnun barna, þarfir
þeirra og þroska, barnasjúkdóma, slys í
heimahúsum og fyrstu hjálp, eldvarnir og
öryggi barna.
Skráning fer fram hjá Björgu Ólöfu
þroskaþjálfa í síma 420 1100.

Kvikan opnuð - Tvær glæsilegar
auðlindasýningar og kaﬃhús

Kvikan, auðlinda- og menningarhús var
formlega opnað í maí að viðstöddu fjölmenni. Í Kvikunni eru nú tvær sýningar.
Annars vegar Saltfisksetrið sem verið
hefur í húsinu frá því það var opnað 2002
og hins vegar ný sýning sem nefnist
Jarðorka sem er ætluð að fræða gesti um
undirstöðuatriði íslenskrar jarðsögu og
jarðfræði, skýra á einfaldan hátt eðli
jarðhita, eldvirkni og jarðskjálfta. Þá var
opnað kaffihús í Kvikunni sem rekið var
þar í sumar.
Róbert Ragnarsson bæjarstjóri og formaður
stjórnar Kvikunnar fór yfir þær breytingar sem
gerðar hafa verið á rekstri hússins. Jarðsögusýningin var áður í Gjánni í Eldborg en var
lokað á sínum tíma en hefur nú verið flutt á efri
hæðina í Kvikunni auk þess sem bætt hefur
verið við upplýsingum um Auðlindastefnu
Grindavíkurbæjar og glæsilegum eldgosamyndum. Vel hefur tekist til við flutninginn en Björn
G. Björnsson leikmyndahönnuður, sem hannaði báðar sýningarnar í Kvikunni, kom að því
að skipuleggja jarðsögusýninguna í Kvikunni.
Stjórn Kvikunnar ákvað að leita til aðila í
Grindavík sem reka matsölu- eða kaffistaði til
þess að taka að sér rekstur á kaffihúsi í Kvikunni í umboðssölu. Eitt tilboð barst og var það
frá Mömmu míu og var gengið til samninga við
fyrirtækið.
Við opnunina voru tvö skemmtileg tónlist-

aratriði sem settu tóninn fyrir menningarstarfsemi í Kvikunni. Annars vegar sungu efnilegar
söngkonur lagið ,,Keyrum þetta í gang" úr árshátíðarleikriti Grunnskóla Grindavíkur og hins
vegar tók hljómsveitin Jón Páll og Pollarnir
nokkur lög. Þá opnaði Róbert Kvikuna með
formlegum hætti og gestir skoðuðu sýningarnar tvær í húsinu.
Aðsókn í Kvikuna í sumar var með ágætum.
Ráðgert er að Kvikan verði opin í vetur um
helgar og jafnframt fyrir stærri hópa aðra daga.
Kvikan - Auðlinda- og menningarhús
Hafnargata 12a - Sími 420 1190
kvikan@grindavik.is
www.grindavik.is/kvikan

Störfum fækkar um 200 til 300
- Lækkar útsvar um 70 millj. kr.

JÁRNGERÐUR
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- Umsögn bæjarstjórnar um frumvarp til laga um stjórn fiskveiða.

Bæjarstjórn Grindavíkurbæjar fjallaði á
fundi sínum þann 7. september sl. um
frumvarp til laga um stjórn fiskveiða,
þingmál nr. 827, og fyrirliggjandi umsögn
ferða- og atvinnumálanefndar um þingmál nr 827. Í umsögninni kemur ma.
fram:
Sjávarútvegsfyrirtækin í Grindavík skapa um
1.000 bein störf við veiðar og vinnslu á Íslandi,
sem eru álíka mörg störf og eru í áliðnaði á Íslandi. Varlega áætlað hleypur fjöldi afleiddra
starfa sem sjávarútvegur í Grindavík skapar á
fleiri hundruðum. Skerðing á aflaheimildum
um 15% ætti því að öðru jöfnu að leiða til 15%
fækkun starfa, eða um 150 bein störf. Gera má
ráð fyrir annarri eins fækkun afleiddra starfa í
vélsmiðjum, hjá iðnaðarmönnum og fleiri
þjónustuaðilum. Heildaráhrif skerðingar aflaheimilda í Grindavík mun því að líkindum
fækka störfum um 200-300. Lækkun tekna og
fækkun starfa vegna skerðingar aflaheimilda
mun leiða til um 70 milljóna kr. lækkunar á
útsvari bæjarins.
Grindavíkurhöfn er umsvifamesta fiskihöfn
landsins, en á árinu 2010 var landað um 35.000
þorskígildistonnum í Grindavík. Dragist landaður afli saman um 4.000 þorskígildstonn mun
það leiða til tekjutaps upp á um 20 milljónir á

ári. Afkoma hafnarinnar er mjög slæm fyrir þar
sem tekjur hrundu við það að fiskimjölsverksmiðjan brann fyrir fáeinum árum og var
ekki endurreist. Grindvíkingar fóru ekki fram á
sérmeðferð eftir það reiðarslag, heldur börðust
áfram í öðrum greinum sjávarútvegs eins og
þeir hafa alltaf gert og vilja fá að gera í friði.
Auðlindagjaldið er sértækur skattur á sjávarútvegsfyrirtæki og þar með íbúa sjávarbyggða. Frá árinu 2004 hafa sjávarútvegsfyrirtæki í Grindavík greitt um einn milljarð
króna í veiðileyfagjald sem runnið hefur til ríkisins í stað þess að nýtast að minnsta kosti að
hluta í þágu þess bæjarfélags þar sem arðurinn

skapast. Bæjarfélagsins sem ber kostnað af
höfninni og öðrum innviðum sem nýtast
landsmönnum öllum.
Bæjarstjórn Grindavíkurbæjar leggur til að
frumvarpið verði dregið til baka og reynt verði
að ná sátt um íslenskan sjávarútveg með reglum
sem hafi það að markmiði að þær styrki greinina í heild sinni og skapi hvata til þess að hámarka verðmæti, draga úr framleiðslukostnaði
og auka þar með arðsemi og tekjur þjóðarbúsins.
Umsögnina má í heild sinni lesa á heimasíðu
bæjarins, www.grindavik.is
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Mikil ánægja hjá
tjaldsvæðisgestum

Sumarið 2009 var gerð viðhorfskönnun á
meðal tjaldsvæðisgesta. Sama könnun var
lögð fyrir tjaldsvæðisgesti í sumar. Um leið
og gestir komu í nýja þjónustuhúsið og
greiddu fyrir gistinguna fengu þeir afhent
spurningablað (sem var bæði á ensku og
íslensku) sem þeir máttu skila í merktan
kassa í þjónustumiðstöðinni. 117 svarblöð
skiluðu sér til baka (til 15. ágúst) sem er
svipað og 2009. Áreiðanleika viðhorfskönnunarinnar þarf því að meta í því ljósi.

Helstu niðurstöður:
Helstu niðurstöður eru þær að langflestum
gestanna finnst tjaldsvæðið frábært og mæla
með því við aðra. Starfsfólk tjaldsvæðisins
er í flestum tilfellum vinalegt og hjálplegt.
Þjónustuhús var í flestum tilfellum snyrtilegt.
Íslenskir gestir tjaldsvæðisins komu hingað
til að heimsækja Grindavík og nágrenni og
vegna þess að tjaldsvæðið er nýtt og spennandi. Íslenskir gestir komu hingað aðallega
vegna þess að þeir fréttu af því í gegnum
vini.
Útlendir tjaldsvæðisgestir komu aðallega
vegna þess að þeir voru að fara í flug en
jafnframt til þess að heimsækja bæinn og
skoða sig um, að koma til landsins eftir flug
eða á leiðinni í Bláa lónið. Útlendir gestir
vissu af tjaldsvæðinu í gegnum kort (væntanlega Reykjanes Map), Útilegukortið, í
gegnum netið eða gegnum Lonely planet.
Þessar niðurstöður eru svipaðar þeim sem
gerðar voru fyrir tveimur árum.
Í könnuninni 2009 var aðallega kvartað yfir
því að það vantaði sturtuaðstöðu og eldunaraðstöðu. Með nýju þjónustuhúsi er sú
aðstaða til fyrirmyndar.
Hrós frá tjaldsvæðisgestum í
könnuninni:
• Mjög góðar sturtur.
• Mjög flottur leikvöllur.
• Mjög flott seyrulosun.
• Frábært í alla staði!
• Fær 10 stjörnur!
• Til hamingju með flott tjaldsvæði!
• Ég gef tjaldsvæðinu 5 stjörnur.
• Mjög hjálplegt og vinalegt starfsfólk.
• Besta tjaldsvæðið á Íslandi.
• Gott verð.
• Æðislegt að fá Fréttablaðið. (20. ágúst)
• Salerni til fyrirmyndar.
• Vera fyrst til þess að fá gæðavottunarstimpil frá Menningar- og umhverfisstofnun.
• Takk fyrir frábært tjaldsvæði.

Nýtt og glæsilegt þjónustuhús
opnað á tjaldsvæðinu

Nýja þjónustuhúsið á tjaldsvæðinu í
Grindavík var opnað formlega í maí.
Þjónustuhúsið er í alla staði hið glæsilegasta og hafa tjaldsvæðisgestir í sumar lýst
yfir mikilli ánægu sinni með það.
Lægsta tilboð í smíði þjónustuhússins átti
HH smíði upp á 51,8 milljónir króna en alls
buðu 10 verktakar í húsið. Byggingaframkvæmdir gengu vel og skiluðu verktakar húsinu af sér í vor.
Þeir sem komu að byggingu tjaldsvæðishússins:
Arkitekt: Gunnar Páll Kristinsson,
aðalhönnun.

Aðalverktaki: HH smíði ehf.
Pípulagnir: EVH verktakar ehf.
Raflagnir: HH raf. Ehf.
Málningarvinna: Málningarþjónusta Grétars.
Hellulögn: Grindverk ehf.
Frágangur á lóð í kringum húsið: GG Sigurðsson.
Expoxí í gólf: Gólflagnir Marland.
Hurðar og innréttingar: Trésmiðjan RH
Loftræstikerfi: Blikksmiðjan ÁG ehf.
Dúkur á þak: Ísþak ehf.
Golfdúkur: Dúkalagnir Guðlaugs ehf.
Flísalagnir: Jónsi múr.

Met aðsókn í sumar

Met aðsókn var á tjaldsvæðinu í Grindavík í sumar, frá miðjum maí og til 31.
ágúst. Þar munar mestu um mikla
aukningu í ágúst en sá mánuður var
svipaður í ár og júní og júlí.
Alls komu 4629 gestir á tjaldsvæðið í sumar

Mánuður

Maí
Júní
Júlí
Ágúst
Samtals

Gestir
2010
120
1139
1877
1210
4346

en gistinætur voru 5749 sem er aukning um
tæpar 500 gistinætur eða 10%.
September er ekki inni í þessum samanburði
en töluverð aukning er þar í ár miðað við í
fyrra en tjaldsvæðið er opið til 18. september
í ár.

Gistinætur
2010
158
1658
2119
1329
5264

Gestir
2011
108
1304
1609
1608
4629

Gistinætur
2011
133
1895
1844
1877
5749

Miðgarður: Ný félagsaðstaða fyrir eldri borgara
JÁRNGERÐUR
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Ný og glæsileg félagsaðstaða, sem fengið
hefur nafnið Miðgarður, var opnuð með
formlegum hætti 8. september sl. í Víðihlíð. Forstöðumaður Miðgarðs er Stefanía
Sigríður Jónsdóttir.
Með þessari nýju félagsaðstöðu verður bylting
í félagsstarfi eldri borgara í Grindavík. Gerðar
voru breytingar á húsnæðinu á neðri hæðinni,
rými var opnað og byggð sólstofa og búið að
skapa skemmtilegan samkomusal.
Miðgarði bárust margar góðar gjafir í tilefni
dagsins. Sjómanna- og vélstjórafélag Grindavíkur gaf húsgögn í sólstofu og leðurstóla í sal.
Sónar gaf 24 tommu tölvuskjá, Sjávarblik færði
góða gjöf, Félag eldri borgara á Suðurnesjum
gaf 100.000 kr. til þess að kaupa billjardborð og
Lionsklúbbur Grindavíkur gaf einnig 100.000
kr. Þá færði Róbert Ragnarsson bæjarstjóri
kveðju bæjarstjórnar. Að lokum þakkaði Stefanía starfsfólki í Víðihlíð fyrir frábæra aðstoð.
Verktaki við framkvæmdirnar var Grindin ehf.
Á efri hæðinni hefur ríkið unnið að breytingum
sem felast m.a. í því að fjölga einstaklingsherbergjum.

Vetrarstarf eldri borgara og öryrkja í Grindavík

Fimmtudaginn 8. september var tekin í
gagnið ný aðstaða fyrir eldri borgara í
Grindavík. Aðstaðan er á neðri hæð í
Víðihlíð og hefur hlotið nafnið Miðgarður.
Umsjón með starfinu í Miðgarði hefur
Stefanía Sigríður Jónsdóttir forstöðumaður Miðgarðs. Símanúmer í Miðgarði
er 426 8014.
Alla virka daga er hægt að kíkja í heimsókn frá
8.00 til 16.00, fá kaffi, lesa blöðin, spjalla, tefla,
frír aðgangur er að tölvum, ofl. Unnið er í því
að koma upp billjardborði.
Eftirfarandi frístundastarf verður í boði
fyrir eldri borgara (60+) og öryrkja í
Grindavík á komandi haustmánuðum:
• Almenn handavinna hefst mánudaginn 12.
september og verður á eftirtöldum tímum:
Mánudaga til fimmtudaga frá kl. 10:00 - 12:00
og 13:00 – 15:00 er hægt að mæta í almenna
handavinnu. Prjón, útsaum, hekla og fl.
Athugið að leiðsögn verður ekki alltaf til
staðar.
• Keramik verður á mánudögum milli kl. 09:00
og 12:00.
Postulín verður á þriðjudögum milli kl. 09:00
– 12:00 og 13:00 – 15:30.
• Á fimmtudögum í vetur milli kl. 13:00 – 16:00
verður boðið upp á hin ýmsu námskeið t.d.
gler, leir ofl. og verður það auglýst nánar síðar.

• Áfram verður boðið upp á tíma í almennri
líkamsrækt í Orkubúinu, Hafnargötu 28, og eru
þeir tímar á þriðjudögum og fimmtudögum kl.
09:30 – 11:00. Þessir tímar hafa verið mjög
vinsælir og hafa allir gott af því að hreyfa sig og
auka við þol og þrek, svo ekki sé minnst á betri
andlega líðan. Umsjón með þessum tímum
hefur Ásdís Sigurðardóttir íþróttakennari. Þessir tímar eru fyrir 67 ára og eldri auk öryrkja.
Eru þeir sem hafa hug á því að mæta í þessa
tíma beðnir um að hringja í Orkubúið í síma
426 9899 og skrá sig. Að hreyfingu lokinni er
upplagt að koma við í Miðgarði og fá sér kaffisopa og spjalla.
Fyrsti tími verður þriðjudaginn 13. sept.
• Fyrir hádegi á miðvikudögum (09:00 – 11:45)
verður boðið upp á námskeið í útskurði. Kennt
verður í aðstöðu handverksfólks að Skólabraut
(gamla slökkvistöðin) og leiðbeinandi Jón
Adolf Steinólfsson. Kostnaður við námskeiðið
er enginn en þátttakendur greiða efniskostnað.
Hægt verður að fá lánuð útskurðarjárn en kostur er að eiga slíkt.
Fyrsti tími verður 21. september. Námskeiðið
stendur yfir í 8 vikur. Tekið er við skráningu í
Miðgarði í síma 426 8014.
• Á fimmtudögum frá kl. 14:00 er spilað í safnaðarheimili kirkjunnar.
Annan hvern miðvikudag kl. 10:00 kemur Sr.

Elínborg í heimsókn og spjallar við gesti og
gangandi. Fyrsta skipti 14. september.
• Annan miðvikudag í hverjum mánuði kl.
14:00 er spilað bingó í Miðgarði. Fyrsta skipti
13. september.
• Þriðja miðvikudag í hverjum mánuði kl. 13:30
er spiluð félagsvist í Miðgarði. Fyrsta skipti 21.
september.
• Á mánudögum kl. 10:15 verður boðið upp á
boccia í íþróttahúsinu.
• Fyrsta og fjórða miðvikudag í hverjum
mánuði kl. 15:00 – 16:00 er dans í Miðgarði.
Fyrsta skipti 28. september
• Einnig bendum við á að á fimmtudagskvöldum kl. 20:00 er spiluð félagsvist í „Framsóknarhúsinu“ Víkurbraut.
• Frá og með mánudeginum 26. september
geta þeir sem vilja nýtt sér það að ganga inni í
fjölnota íþróttahúsinu, Hópinu. Opnunartími
er frá kl. 06:30 – 12:00 alla virka daga.
Gestabók verður í húsinu og eru þeir sem nýta
sér þetta tilboð beðnir um að skrá komur sínar
í húsið.
Bæjaryfirvöld hvetja alla eldri borgara til að
nýta sér þau tilboð sem boðið er upp á og
fjölmenna í félagsstarfið. Því fleiri sem
mæta því öflugra verður starfið.
Allar nánari upplýsingar veitir Stefanía Sigríður
Jónsdóttir, í síma 426 8014 eða 660 7320.

Könnun um hagi og líðan
unglinga í Grindavík
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Ár hvert er lögð fyrir könnun hjá nemendum í 8. - 10. bekk grunnskólans
þar sem lagðar eru fyrir spurningar um hagi og líðan nemendanna. Annað
hvert ár er lögð fyrir sambærileg könnun hjá nemendum í 5. – 7. bekk.
Rannsóknin er framkvæmd af Rannsóknir og Greining ehf.
Í febrúarmánuði sl. var könnunin lögð fyrir nemendur í 5. – 10. bekk og
bárust niðurstöður nú í lok sumars. Hjá nemendum í 8. – 10. bekk var horft
til neyslu ungmenna á tóbaki, áfengi og ólöglegum vímuefnum og þær
niðurstöður bornar saman við neyslu ungmenna sem búa utan bæjarfélagsins. Hjá nemendum í 5. – 7. bekk var athyglinni beint að ýmsum þá:um í líﬁ barnanna er varðar hagi þeirra og líðan, svo sem í sambandi við
foreldra og jafningja, viðhorf til náms og skóla og hvað þau aðhafast í
frítíma sínum.
• Í 5. – 7. bekk var svarhlutfall nemenda í Grindavík 87%.
• Í 8. – 10. bekk var svarhlutfall nemenda í Grindavík 92%

Niðurstöður fyrir 8. – 10. bekk:

Reyklausir unglingar!

Niðurstöður þessarar skýrslu eru ákaflega
gleðilegar og fá grindvísk ungmenni mikið
hrós fyrir þann árangur sem þau sýna hvað
varðar litla, og oft enga notkun á þessum
efnum. Í fyrsta skipti síðan rannsóknir
hófust 1997 erum við með alla árganga
(1995, 1996 og 1997) þar sem daglegar
reykingar mælast 0%.
Þegar litið er á munn- og neftókbaksnotkun þá
er neysla á neftóbaki minni hjá grindvískum ungmennum heldur en hjá jafnöldrum þeirra á landinu í heild. Munntóbaksnotkun einu sinni eða
oftar sl. 30 daga fyrir framkvæmd könnunarinnar mælist 5% hjá 9. bekk og 4% hjá 10. bekk.
Munntóbak er ólöglegt efni en töluvert hefur
borið á því á undanförnum árum að neysla þess
sé bundin við íþróttamenn í efstu deildum
boltaíþrótta og því er afar mikilvægt að íþróttahreyfingin í Grindavík móti sér skýra stefnu
hvernig tekið skal á þessum málum innan sinna
raða. Einnig er mikilvægt að íþróttamennirnir
sjálfir geri sér grein fyrir því hversu miklar
fyrirmyndir þeir geta verið því unglingar eru
áhrifagjarnir og vilja gjarnan apa eftir þeim sem
eldri eru.

Neftóbaksnotkun er vart mælanleg en þó er
vart við fikt hjá 9. bekk.
Hlutfall þeirra nemenda í 10. bekk sem segja
að þau hafi orðið drukkin einu sinni eða oftar
um ævina er í sögulegu lágmarki og mældist
aðeins 14% í vor. Hlutfallið í 9. bekk mældist
7%. Þegar bornar eru saman tölur frá árunum
1997 til 2011 yfir hlutfall nemenda í 10. bekk
sem segjast hafa orðið drukknir einu sinni eða
oftar um ævina sést að hlutfallið hefur lækkað
jafnt og þétt. Farið úr 63% 1997 niður í 14%
nemenda árið 2011. Ölvunartíðni nemenda í 10.
bekk (1995 árgangur) í Grindavík mælist 4%
þegar spurt er um hvort nemendur hafi orðið
ölvaðir sl. 30 daga fyrir könnun. Aftur á móti er
niðurstaðan fyrir 9. bekk 7%. Þegar nemendur
voru spurðir hvort og þá hvar þeir höfðu
drukkið áfengi svöruðu þessir fáu nemendur í
10. bekk sem drukkið höfðu áfengi að það hefðu
þeir gert á skemmtistað eða pöbb.
Neysla annarra vímuefna mælist varla hjá þessum aldurshópi í Grindavík. Þó höfðu örfáir
nemendur í 9.bekk (5%) notað hass einu sinni
eða oftar um ævina. Vísbendingar eru um að
„grasneysla“ (hass og amfetamín) hjá 16 – 18 ára

unglingum í Grindavík sé að aukast og þarf að
taka á því og sem fyrr eru það foreldrar/forráðamenn sem skipta þar mestu máli til að árangur náist í þeirri baráttu.

Hafið í huga
„Hagir og líðan barna og unglinga í nærsamfélaginu varða alla einstaklinga sem hvert þeirra
byggir. Nýjar og nýlegar rannsóknir hafa sýnt að
áhrif nærsamfélagsins á líf og líðan barna og
unglinga eru mikilvæg hverjum einstaklingi en
standa auk þess sjálfstæð utan við áhrif hvers og
eins þeirra. Þannig hafa þessar rannsóknir m.a.
sýnt að líkur á vímuefnanotkun eru minni fyrir
alla unglinga í nærsamfélögum þar sem foreldrasamvinna er mikil, en ekki bara fyrir þá einstaklinga sem eiga foreldra sem eru virkir þátttakendur í foreldrasamvinnu. Þessar rannsóknir
renna því stoðum undir mikilvægi þess að leggja
áherslu á nærsamfélagið í heild við hvers konar
heilsueflingar- og forvarnavinnu meðal barna og
unglinga.”
(Rannsókn og Greining, 2010).

Niðurstöður fyrir 5. – 7. bekk:

JÁRNGERÐUR

Öﬂug þá;taka í íþró;um

Vakin er athygli á því að talað er um niðurstöður
úr bekkjunum eins og þeir voru í vor. Nemandi
sem þá var t.d. í 5. bekk er nú kominn í 6. bekk
o.s.frv.

• Almenn líðan
Spurt var m.a. um sjálfsmat/sjálfsálit nemenda
og ein spurning var hvort nemendum finnast
þeir vera flottir. Svarhlutfall stúlkna í öllum
bekkjardeildum var hærra en á landsvísu og hæst
var hlutfallið hjá stúlkum í 5. bekk eða 25%
þeirra sögðu að þeim fannst þær ekki eða alls
ekki vera flottar. Landsmeðaltal er 9%. 19%
stúlkna í 7. bekk svöruðu þessu líka en þar var
landsmeðaltalið 12%. Einn árgangur hjá
drengjum var hærri en landsmeðaltalið en
12% drengja í 6. bekk svörðu því til að
þeim fannst þeir ekki eða alls ekki vera
flottir á móti 9% drengja á landsvísu.
Spurt var um líkamsástand, þ.e. hvort
nemendur væru frekar eða allt of feitir,
passlegir eða frekar eða allt of mjóir.
Langflestir svöruðu því til að þeir væru
passlegir en 27% drengja og 31% stúlkna í
7. bekk fannst þeir vera frekar eða allt of
feitir.
71% stúlkna og 54% drengja í 6. bekk
segja að nokkrum, fáum eða engum
krökkum í bekknum finnist þeir vera
skemmtilegir. Landsmeðaltal hjá stúlkum er
34% og hjá drengjum 32%. Stúlkur í 5.
bekk liggja töluvert hærra en landsmeðaltal
í þessari spurningu 60% vs. 36% en aðrir
eru við eða undir landsmeðaltali.

• Samband við foreldra og fjölskyldu
Spurt var hversu oft nemendur fá hjálp frá
mömmu, pabba eða systkinum sínum með
heimanám sitt. Áberandi er að 50%
stúlkna í 7. bekk segjast aldrei/næstum
aldrei/sjaldan fá aðstoð. 55% drengja í 7. bekk
og 54% drengja í 6. bekk segjast stundum fá aðstoð. 60% drengja í 5. bekk og 58% stúlkna í 6.
bekk segjast fá oft aðstoð við heimanám sitt.
Flest börn geta leitað til foreldra sinna til að fá
ráðleggingar varðandi nám sitt en þó er hlutfallið hjá stúlkum í öllum bekkjum hærra en
landsmeðaltalið. 14% (8%) stúlkna í 5. bekk,
11% (6%) í 6. bekk og 13% (6%) í 7. bekk segja
það vera frekar eða mjög erfitt að fá ráðleggingar varðandi námið hjá foreldrum sínum. Landsmeðaltal er gefið upp í sviga.
30% drengja og 31% stúlkna í 7. bekk segja að
allir í fjölskyldu sinni tali sjaldan, næstum aldrei
eða aldrei saman. Landsmeðaltal er 21% hjá
drengjum og 15% hjá stúlkum.
Spurt var hvort börnin fá umhyggju og hlýju
hjá foreldrum sínum. Hér er mjög áberandi
svörun hjá börnum í 5. bekk en þar segja 17%
(9%) drengja og 21% (6%)stúlkna það vera
frekar eða mjög erfitt fyrir þá að fá umhyggju og
hlýju frá foreldrum sínum. Landsmeðaltal gefið
upp í sviga.
Tæplega helmingur barna í öllum bekkjum segjast stundum eða oft vera einir heima eftir skóla
og er það svipuð niðurstaða og er á landsvísu.
Spurt var hvernig börnunum líður oftast heima
og með einni undantekningu líður öllum vel
heima hjá sér nema 12% stúlkna í 5. bekk segja
frekar eða mjög illa. Landsmeðaltalið er 4%.

• Vinir
Hlutfall nemenda sem segjast eiga fáa eða enga
vini eða vinkonur í skólanum er tiltölulega hátt
miðað við svörun á landsvísu. 16 – 20% drengja
í 5. – 7. bekk svara því til að þeir eigi fáa eða enga
vini á meðan landsmeðaltalið er 7 – 10%. Hjá
stúlkunum er svarhlutfallið ennþá hærra því 32%
stúlkna í 5. bekk og 30% stúlkna í 6. bekk segjast
eiga fáa eða enga vini eða vinkonur í skólanum.
Landsmeðaltalið er 9 og 8%.
Þegar spurt var út í samverustundir með vinum
eftir skóla eða um helgar virðast drengirnir vera
duglegri að vera með vinum sínum heldur en
stúlkurnar.
Foreldrar drengja virðast svo síður en foreldrar

stúlkna leggja sig fram við að þekkja vini eða
vinkonur og einnig foreldra vina sinna eð
vinkvenna. T.d. segja 25% drengja í 5. bekk að
það eigi frekar eða mjög illa við um þá að foreldrar þeirra þekki foreldra vina eða vinkvenna
þeirra. Svarhlutfallið hjá bekkjarsystrum þeirra
var 10%.

• Stríðni
Svo virðist sem ákveðið einelti hafi átt sér stað í
hópi stúlkna í 5. og 6. bekk því þar er svörunin
hjá þeim þannig að 20% svara því til að það hafi
gerst stundum eða oft að nokkrir krakkar stríddu
þeim einum og 25% segja það hafa gerst stundum eða oft að margir krakkar skildu þau eftir
útundan. 76% af þeim stúlkum í 5. bekk sem er
strítt og 60% af þeim stúlkum sem er strítt í 6.
bekk segja að þeim líði frekar eða mjög illa þegar
þeim er strítt. Stríðni fer mest fram á
skólalóðinni að sögn barnanna en einnig fer
stríðni fram á göngum skólans sem og í leikfimi
og sundi. Þó segja 15% stúlkna í 6. bekk að
þeim sé strítt á MSN eða spjallrásum.
• Nám og skóli
Samkvæmt niðurstöðum könnunarinnar finnst
drengjum námið í skólanum vera erfiðara heldur
en stúlkunum. 25% drengja í 5. bekk og 33%
drengja í 7. bekk svara því til að þeim finnst
námið oft eða alltaf vera of erfitt. Landsmeðal-
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talið er 12% hjá báðum árgöngum.
68% drengja í 7. bekk og 46% drengja í 6. bekk
finnst námið næstum aldrei eða aldrei vera
skemmtilegt. Landsmeðaltal er 32 og 26%. Um
90% stúlkna í öllum árgöngum finnst námið vera
skemmtilegt.
72% drengja í 6. bekk svara því til að þeim langi
oft eða alltaf til að hætta í skólanum. Svarhlutfallið fyrir drengi í 5. bekk er 56% og 46% hjá
drengjum í 7. bekk. Hjá stúlkum í 5. og 6. bekk
er svarhlutfallið einnig töluvert hátt en 44%
stúlkna í 5. bekk og 50% stúlkna í 6. bekk langar
oft eða alltaf til að hætta í skólanum. Þetta er
langt umfram svörun á landsvísu.
Líðan nemenda í kennslustundum endurspeglar
að hluta til þessa löngun nemenda að hætta í
skólanum því 20 – 29% nemenda fyrir utan
stúlkur í 7. bekk (6%) segja að þeim líði frekar
eða mjög illa í kennslustundum.
Frímínútur er griðastaður drengja því 95%
þeirra líður ágætlega þar en um 20%
stúlkna segjast að þeim líði frekar eða
mjög illa í frímínútum og er það í takt við
svör þeirra við stríðni og líðan í skóla.
Þrátt fyrir þessar niðurstöður líkar flestum nemendum ágætlega við kennara sína
en 25 – 38% drengja segja þó að kennarar
hrósi sér sjaldan, næstum aldrei, aldrei eða
stundum. Stúlkur virðast fá oftar hrós frá
kennurum sínum heldur en drengir.

• Íþróttir og tómstundastarf
Þegar kemur að íþrótta- og tómstundastarfi er áberandi hversu hátt hlutfall nemenda æfa íþróttir 4 sinnum í viku eða oftar
með íþróttafélagi og er hlutfallið í 6. og 7.
bekk langt umfram landsmeðaltal. Þátttaka drengja í tónlistar- og söngnámi er
svipað og landsmeðaltal en ívið fleiri
stúlkur í 5. og 6. bekk eru í tónlistarnámi
heldur en jafnaldrar þeirra annars staðar
á landinu.
Tómstundastarf á vegum skólans er ekki
ýkja vinsælt því um helmingur segir að
þeir taki aldrei þátt í tómstundastarfi í
skólanum. Misjafnt er á milli árganga og kynja
hvernig þátttaka er í öðru tómstundastarfi utan
skóla og t.d. segja 68% drengja í 6. bekk aldrei
taka þátt í tómstundastarfi sem ekki er á vegum
skólans. Stúlkur er duglegri að taka þátt og
virðist dans höfða vel til þeirra. Starfsemi Þrumunnar virðist ekki höfða til nemenda nema helst
þeirra sem eru í 5. bekk en 20 – 25% þess
árgangs stunduðu starfsemi Þrumunnar einu
sinni í viku eða oftar.

• Tækjaeign, fjölmiðlanotkun og lestur
Tækjaeign nemenda í 5. – 7. bekk virðist vera
mikil. 76 – 95% eiga GSM-síma. Tölvueign
drengja í 7. bekk nær 80% og leikjatölvueign er
mun meiri hjá drengjum heldur en stúlkum. 95%
drengja í 7. bekk segjast eiga sitt eigið sjónvarp.
Meirihluti nemenda í öllum árgöngum ver um
30 – 60 mín. á dag til að spila tölvuleiki á netinu.
Rúm 14% drengja í 7. bekk verja þó meira en 4
klst á dag í að spila leiki á netinu. Vinsælla virðist
að spila tölvuleiki á netinu en þá sem ekki eru á
netinu því meirihluti nemenda ver engum tíma
að jafnaði á dag í slíkt fyrir utan drengi í 7. bekk
en þar svara rúm 33% þeirra að þeir eyði meira
en 4 klst. á dag í að spila tölvuleiki sem ekki eru
á netinu.
Langflestir nemendum segjast verja 30 – 60
mínútum á dag til að lesa bækur aðrar en skólabækur.

Ný: skipurit Gr

12

Meginhlutverk Grindavíkurbæjar
er að veita íbúum góða og skilvirka þjónustu og nýta skattfé
sem best. Rekstur, stjórnsýsla,
stjórnun og stjórnskipulag þarf
fyrst og fremst að taka mið af
heildarhagsmunum bæjarfélagsins og íbúa þess.

Í málefnasamningi meirihluta bæjarstjórnar
segir eftirfarandi um stjórnsýslu bæjarins:
„Endurskoða þarf stjórnkerfi bæjarins með það að
leiðarljósi að ljúka vinnu við skipurit bæjarins, fækka
nefndum, auka gagnsæi og bjóða upp á skilvirkari
þjónustu.“
Eins og fram kemur í málefnasamningnum
var vinna við endurskoðun skipurits bæjarins
hafin á síðasta kjörtímabili og lá því beint við
að byggja á þeirri vinnu. ParX viðskiptaráðgjöf
vann greiningu á stjórnkerfi Grindavíkurbæjar
árið 2008 og lagði fram ákveðnar tillögur, en
aðeins hluti þeirra komst til framkvæmda. Sú
skýrsla var lögð til grundvallar vinnunni í vetur,
en aftur voru tekin viðtöl við alla stjórnendur
Grindavíkurbæjar og farið yfir samþykktir og
reglur bæjarins.

Helstu niðurstöður greiningar

Helstu niðurstöður greiningar eru þær að
formfesta er ekki nægilega mikil í stjórnsýslu
bæjarins, skipulag ekki nægilega skýrt og vinnulag á stundum óljóst. Hinsvegar er jákvætt hvað
boðleiðir eru stuttar og samstarfshefð er rík í
starfsemi bæjarins. Ljóst er að stefnumörkun
bæjarstjórnar hefur vantað um hlutverk og
markmið sumra deilda; svo sem bókasafns og
tónlistarskóla. Eins kom fram að verkferlar og
ábyrgðarskipting varðandi fasteignaumsjón,
umhverfismál, rekstur vatns- og fráveitna og
viðhald er ekki nægilega skýr.
Síðast en ekki síst leiddi vinnan í ljós að bæta
þarf ýmsa þætti í starfsmannastjórnun bæjarins, ekki síst í ljósi þess að hjá bænum starfa
um 180 manns og launakostnaður er rúmlega
55% af útgjöldum bæjarins.

Ný: skipulag

Með það að markmiði að stuðla að aukinni
skilvirkni, hagkvæmni og framþróun í rekstri
og starfsemi Grindavíkurbæjar hefur bæjarstjórn samþykki nýtt stjórnskipulag fyrir bæjarfélagið sem tók gildi 1. september 2011.
Í því felst að virkni og myndræn framsetning
stjórnskipulagsins er gerð formlegri en verið
hefur og að stjórnsýslunni verði skipt í svið, eitt
stoðsvið og þrjú fagsvið. Grindavíkurhöfn er
sem fyrr sjálfstæð en samstarf hennar við
áhaldahús verður þróað enn frekar.
Fjármála- og stjórnsýslusvið er skilgreint
sem stoðsvið en félagsþjónustu- og fræðslusvið, frístunda- og menningarsvið, skipulags- umhverfisvið og Grindavíkurhöfn sem
fagsvið. Yfirmenn sviða nefnast sviðsstjórar en
yfirmaður hafnar nefnist sem fyrr hafnarstjóri.
Fjármála- og stjórnsýslusvið sinnir þannig

bæði þjónustu beint við íbúa og leggur til
þekkingu, almenna þjónustu, tæki og mannafla
í innra starf Grindavíkurbæjar.
Félagsþjónustu- og fræðslusvið, frístunda- og
menningarsvið og skipulags- og umhverfissvið
móta og þróa faglega útfærslu þeirra verkefna
sem eru á þeirra málaflokkasviði og hagnýta
með markvissum hætti þjónustu fjármála- og
stjórnsýslusviðs. Skipulags- og umhverfissvið
sinnir jafnframt ákveðnum stoðþjónustuverkefnum á sviði fasteignaumsýslu.

Frá starfsmannadegi
Grindavíkurbæjar á
dögunum þar sem
breytingarnar voru
m.a. kynntar.

Gert er ráð fyrir að sviðin vinni náið saman og
eigi skilgreint samstarf við bæjarstjóra um
lausn þeirra fjölbreyttu verkefna sem starfsmönnum sveitarfélagsins er falið að sinna.
Ný svið:
• Fjármála- og stjórnsýslusvið
• Félagsþjónustu- og fræðslusvið
• Frístunda- og menningarsvið
• Umhverfis- og skipulagssvið
• Grindavíkurhöfn

rindavíkurbæjar
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Sviðsstjórar hjá Grindavíkurbæ eru yfirmenn
þeirra starfsmanna og þeirra stofnana sem
heyra undir sviðin og sjá til þess að sérhver
nefnd sveitarfélagsins hafi starfsmann sem
sinni henni. Næsti yfirmaður sviðsstjóra er
bæjarstjóri.

Nýjar nefndir

Eftirfarandi breytingar eru gerðar á nefndum
Grindavíkurbæjar með það að markmiði að
fækka nefndum, draga úr kostnaði og auka skilvirkni.
• Ferða- og atvinnumálanefnd er lögð niður og
verkefni hennar falin bæjarráði.
• Verkefni félagsmálaráðs og húsnæðisnefndar
eru falin nýrri félagsmálanefnd.
• Fræðslu- og uppeldisnefnd verður nefnd
fræðslunefnd.
• Verkefni íþrótta- og æskulýðsnefndar og
menningar- og bókasafnsnefndar falin menningar- og frístundanefnd.
• Verkefni skipulags- og byggingarnefndar og
umhverfisnefndar eru falin umhverfis- og
skipulagsnefnd. Byggingarmál falla að hluta út
fyrir verksvið nefndarinnar skv nýjum mannvirkjalögum og eru falin byggingafulltrúa.
Ekki er gert ráð fyrir breytingu á fjallskilanefnd, enda er varla hægt að líta svo á að hún
hafi fast hlutverk í rekstri Grindavíkurbæjar.

Markmið og ávinningur

Meginmarkmið ofangreindra breytinga eru
einfaldari, skilvirkari og öflugri þjónusta við
íbúa og betri nýting á þeirri þekkingu og
reynslu sem býr í starfsmönnum Grindavíkurbæjar.
Nýtt stjórnskipulag miðar jafnframt að því að
styrkja miðlægt hlutverk bæjarskrifstofu sem
þjónustuaðila auk þess að einfalda aðgengi íbúa
að stjórnkerfi bæjarins. Samhliða breytingum á
stjórnskipulaginu hefur verið unnið að útfærslu
rafrænnar stjórnsýslu, svo sem rafrænni fundarboðun og rafrænum eyðublöðum.
Nánari upplýsingar, m.a. samþykktir og nýja
bæjarmálasamþykkt má lesa á heimasíðu
Grindavíkurbæjar, www.grindavik.is
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Búið að planta 20 þúsund trjám á 5 árum
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- Ávarp formanns Skógræktarfélags Grindavíkur
við a-endingu Umhverfisverðlauna 2011.

Við afhendingu Umhverfisverðlauna
Grindavíkurbæjar 2011 flutti Jóhannes
Vilbergsson, formaður Skógræktarfélags
Grindavíkur, fróðlegt erindi um starfsemi
félagsins undanfarin fimm ár í tilefni þess
að nú er alþjóðlegt ár skóga. Fyrirlesturinn má lesa hér:
„Skógræktarfélag Grindavíkur var endurstofnað árið 2006 eftir að hafa legið í dvala um
allnokkurt skeið. Meðlimir félagsins eru nú í
kringum 40 manns. Fyrsta árið settum við um
1000 plöntur niður með ágætis árangri.
Árið 2007 héldum við námskeið og fengum
Björn Jónsson skógræktarfrömuð til þess að
koma og kenna okkur hvernig við ættum að
bera okkur að í von um góðan árangur og
hefur þessi þekking verið notuð við plöntunina
að mestu leiti. Um 2000 plöntur voru settar
niður þetta ár.
Árið 2008 sótti félagið um að fá að vera með
í átakinu „Margar hendur vinna létt verk“ sem
Landsvirkjun bauð upp á. Skógræktarfélagið í
samvinnu við Landsvirkjun vann að átakinu.
Voru búnir til göngustígar, hreinsað frá ungum
plöntum og áburður borinn á. Einnig var plantað fleiri plöntum, þá mest birkiplöntum. Ekki
kom sú plöntun vel út því megnið af birkinu
drapst úr vætuleysi sem var þá um sumarið sem
er hreint ótrúlegt hér í Grindavík.
Árið 2009 sótti Skógræktarfélagið um þátttöku í atvinnuátaki Skógræktarfélags Íslands.
Við komumst að í því átaki og fengu 10 manns

vinnu um sumarið við að setja niður plöntur
og bera áburð á eldri plöntur ásamt því að stígar voru lagfærðir og margt fleira.
Árið 2010 endurnýjuðum við samninginn og
20 manns komu að starfinu það sumarið. Mjög
góður árangur sést af þessu starfi í hlíðum Þorbjarnar, frá vatnstankinum að eldri skógi, sem
dæmi.
Skógræktarfélagið sótti um skilti hjá Skógræktarfélagi Íslands og nú má sjá skiltið græna
við aðkeyrsluna inn í skógræktina. Og talandi
um aðkeyrsluna þá er það von okkar að
Grindavíkurbær fari að laga þau mál hið
snarasta fyrir okkur öll. Árið 2011 vildi Grindavíkurbær ekki taka þátt í atvinnuátakinu svo
minna hefur gerst þetta árið.
Fyrsti hlutinn af grisjun skógarins hefur farið
fram og hefur það verið í höndum fagmanna
frá Skógræktarfélagi Íslands. Skógræktarfélag
Grindavíkur hefur sótt um grisjun skógarins

frá endurstofnun félagsins og loksins fengum
við fyrsta áfangann í sumar. Grisjun skógarins
bætir skóginn og sólarljósið kemst niður í skógarbotninn og öll trén sem eftir verða fá að njóta
sín betur.
Það er búið að planta rúmlega 20 þúsund
plöntum frá 2006, megnið í norður- og
suðurhlíðar Þorbjarnar og má þar nefna sitkagreni, aspir, reynitré, öl, birki, runna og ýmislegt fleira. Grunnskólinn hefur í mörg ár
plantað græðlingum og sést það vel, meðal
annars fyrir ofan bílastæðið við hliðið. Leikskólinn Krókur hefur einnig sett niður svolítið
af plöntum.
Eins og heyra má að ofantöldu er sitthvað í
gangi hjá félaginu þó lágt fari.
Við bjóðum alla velkomna að taka þátt í starfi
Skógræktarfélags Grindavíkur því það er okkar
allra hagur að Selskógur haldi áfram að vera
útivistarparadís Grindavíkur.“

Guðbjörg Eyjólfsdóttir, formaður umhverfisnefndar, flutti ávarp við afhendingu
Umhverfisverðlauna, sem má lesa hér:
„Stærstu og elstu lífverur á jörðinni eru tré.
29 trjátegundir vaxa á Íslandi. Skógar gegna
mikilvægu hlutverki. Skógar veita skjól og eru
mikilvæg búsvæði fjölmargra tegunda. Skógar
eru uppspretta matar og varðveita gæði ferskvatns. Skógar eru mikilvægir fyrir jarðveg og
viðhalda stöðugu loftslagi á hnattræna vísu og
jafnvægi í umhverfinu með bindingu koltvísýrings.
Úr skógum fáum við vistvænt byggingarefni.
Þessir þættir undirstrika að skógar eru ómissandi fyrir vellíðan og velferð fólks í heiminum.
Ný auðlind er orðin til á Íslandi –
SKÓGURINN, þar sem fjölbreytnin og framleiðslan er meiri og nýtingarmöguleikar
afurðanna margvíslegir.
29. maí árið 1957 var fyrsta plantan gróðursett
í Selskógi við Þorbjarnarfell. Var það 37 sm há
birkiplanta. Af því tilefni fór Ingibjörg Jónsdóttir, formaður Kvenfélags Grindavíkur og
brautryðjandi í skógræktarmálum í Grindavík,
með eftirfarandi erindi úr kvæði eftir Jónas
Hallgrímsson:

Veit þá enginn að eyjan hvíta
á sér enn vor, ef fólkið þorir.
Guði að treysta, hlekki hrista,
hlíða réttu, góðs að bíða?
Fagur er dalur og fyllist skógi
og frjálsir menn, þegar aldir renna.
Skáldið hnígur og margir í moldu
með honum búa – en þessu trúið.
Eitt þúsund plöntur voru síðan gróðursettar
þennan dag í Selskógi. Birki, greni og bergfura.
Í nóvember sama ár var síðan Skógræktarfélag
Grindavíkur formlega stofnað að tilstuðlan
Ingibjargar Jónsdóttur, formanns kvenfélags-

ins. Fyrsta stjórn félagsins var kjörin:
Formaður var Svavar Árnason, oddviti Grindavíkurhrepps, ritari var Fjóla Jóelsdóttir, gjaldkeri Auður Einarsdóttir og meðstjórnendur
Ingibjörg Elíasdóttir og Einar Kr. Einarsson.
Afmælissjóður kvenfélagsins var notaður og á
móti styrkti Grindavíkurhreppur um 25.000 kr.
Einnig var ákveðið að 4 krónur af hverju
félagsgjaldi í kvenfélaginu rynni í skógræktarsjóðinn og Grindavíkurhreppur leggði til 4
krónur af hverjum útsvarsgreiðanda í hreppnum á móti. Þetta var upphafið að skógrækt í
Grindavíkurlandi.“

Upphaf skógræktar í Selskógi

Rýnt til gagns
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Sameiginlegur starfsmannadagur Grindavíkurbæjar var haldinn þann 9. september
sl. Allt starfsfólk bæjarins, vel á annað
hundrað manns, mætti í Eldborg í Svartsengi þar sem starfsfólkið tók þátt í mótun
hugmynda um framtíðarsýn Grindavíkur,
um gildi bæjarins og hvað hægt er að gera
betur í starfsemi bæjarins.
Óhætt er að segja að starfsmannadagurinn hafi
tekist frábærlega vel en hann var með þjóðfundarfyrirkomulagi. Starfsmönnum bæjarins var
skipt niður á 16 borð þar sem starfsemi bæjarins
var rædd fram og til baka samkvæmt kúnstarinnar reglum.
Margt fróðlegt kom fram á þessum starfsmannadegi og ljóst að mikill kraftur, vinnusemi
og hugmyndauðgi einkennir starfsfólk bæjarins.
Nú tekur við að vinna úr þeim gögnum sem
fram komu á fundinum svo upplýsingarnar
nýtist vel í framtíðinni.

Starfsmannaviðurkenningar

Kristín, Helga, Albína og Matthías Grindvík ásamt Róbert bæjarstjóra.

Á starfsmannadegi Grindavíkurbæjar voru veittar
viðurkenningar til starfsmanna sem hafa unnið
hjá bænum í farsæl 20 og 30 ár eins og venjan er.
Eftirtaldir starfsmenn fengu viðurkenningar úr
hendi Róberts Ragnarssonar, bæjarstjóra:
30 ár:
Albína Unndórsdóttir
Helga Eysteinsdóttir
Kristín Eyþórsdóttir
Matthías Grindvík Guðmundsson
20 ár:
Einar Jón Ólafsson
Ellert Sigurður Magnússon
Garðar Páll Vignisson
Inga Björk Runólfsdóttir
María Eir Magnúsdóttir

María Eir og Inga Björk ásamt Róbert bæjarstjóra.

Höfnin er lífæð Grindavíkur
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- Sverrir Vilbergsson lætur af störfum sem hafnarstjóri um áramót eftir 25 ára starf hjá höfninni.

S

verrir Vilbergsson lætur af störfum
sem hafnarstjóri um næstu áramót en
þá verður hann kominn á eftirlaun. Sverrir
hefur unnið í tæp 25 ár hjá höfninni, fyrst
sem vigtarmaður og hafnarvörður en sem
hafnarstjóri frá 1. apríl árið 2000. Hann
segist í samtali við Járngerði hafa upplifað gríðarlegar breytingar hjá höfninni
síðasta áratuginn en fjárfestingar í
innsiglingu og hafnarmannvirkjum eru
líklega vel á annan milljarð króna. Viðsnúningur hefur orðið í rekstri hafnarinnar sem skilaði hagnaði í fyrra í fyrsta
skipti.
Sverrir byrjaði 15 ára til sjós, fyrst sem háseti
en varð síðar vélstjóri, stýrimaður og svo skipstjóri í 14 ár en hann var til sjós í aldarfjórðung.
Hann byrjaði sem vigtamaður hjá Grindavíkurhöfn 15. október 1987.
„Þegar ég hóf störf var annað fyrirkomulag á
starfseminni. Þá voru tveir hafnarverðir, tveir
vigtarmenn og hafnarstjóri. Síðan voru gerðar
breytingar ‘94 eða ‘95 þannig að bæjarstjóri
varð hafnarstjóri og svo voru tveir vaktstjórar
og tveir hafnarverðir. En þetta fyrirkomulag
gekk ekki nógu vel enda verður starfið ekki
markvisst þegar tveir menn þurfa að svara fyrir
hlutina. Þá var ráðist í að ráða hafnarstjóra og
gera þetta að fullu starfi á ný og ég var ráðinn
í starfið 1. apríl árið 2000," segir Sverrir.

Ný: vigtarhús algjör bylting

Ekki lúxusstarf

Aðspurður hvers konar starf það sé að vera
hafnarstjóri segir Sverrir að þetta sé ábyggilega
ekki það lúxusstarf sem án efa margir halda.
„Þetta er sólarhringsstarf. Ég er alltaf með
símann á mér, líka á náttborðinu, alla nóttina.
Að ýmsu er að hyggja og starfsemi hafnarinnar
með þeim hætti að útköll geta verið á öllum
tímum sólarhringsins. Þegar framkvæmdir eru
í gangi er sérstaklega mikið um að vera," segir
Sverrir.
Ráðist hefur verið í ótrúlega miklar breytingar
á innsiglingunni og Grindavíkurhöfn undanfarinn áratug eða svo, í tíð Sverris sem hafnarstjóra. Hann bendir á að höfnin sé lífæð þessa
samfélags og því lykilatriði að hlúa vel að henni
til þess að uppfylla kröfur um góða aðstöðu og
aðgengi.
„Ég hef upplifað miklar breytingar og margvíslegar framkvæmdir fá því ég byrjaði. Þar ber
fyrst að nefna uppbyggingu Eyjabakkans sem
svo er kallaður. Þá var dýpkuð rennan innan
hafnar svo að stór skip kæmust að Eyjabakkanum. Búið er að endurbyggja svírabryggju sem í dag nefnist Suðurgarður. Þá er
komin ný innsigling með tilheyrandi dýpkunum
og görðum en þetta var auðvitað risa
framkvæmd og algjör bylting. Búið er að endurnýja alla löndunarkrana og stórbæta aðstöðu
fyrir smábáta. Það nýjasta er auðvitað uppbygging á nýjustu bryggjunni, Norðurgarði, og
vigtarhúsinu og frágang á lóðinni hér í kring.
Ég held svei mér þá að ég geti bara verið
nokkuð montinn og sagt barnabörnunum
nokkrar sögur frá uppgangi hafnarinnar," segir
Sverrir og hlær.

Framundan eru ýmsar viðhaldsframkvæmdir
sem að sögn Sverris þarf að ráðast í á næstu
árum. Þar nefnir hann Miðgarð helst til sögunnar. Hann bendir á að ef endurskoðun hafnarlaga leiði í ljós að ríkið ætli að hætta að styrkja
hafnarframkvæmdir sé Grindavíkurhöfn og
reyndar fleiri hafnir á landsvísu í slæmum
málum. Ef reka þarf niður þil við Miðgarð
hefur það miklar dýpkunaframkvæmdir í för
með sér og þar af leiðandi verður framkvæmdin í dýrari kantinum. Að öðru leiti er
ástand hafnarmannvirkja þokkalegt en
breikkun á innri rennu er á dagskrá.

Grindavíkurhöfn

Seljabót 2a, 240 Grindavík
Sími: 426 8046
http://www.grindavik.is/hofnin
Starfsmenn:
Sverrir Vilbergsson, hafnarstjóri
sverrir@grindavik.is
Þorsteinn Óskarsson, hafnarvörður
Guðgeir Helgason, hafnarvörður
Arnfinnur Antonsson, hafnarvörður
Rekstur hafnarinnar 2010:
Rekstrartekjur
165.488
Rekstargjöld
66.337
Afskriftir
36.575
Vaxtagjöld og verðbætur
46.441
Hagnaður ársins
16.135

Nýtt vigtarhús var tekið í notkun á síðasta ári
og segir Sverrir að nýrri aðstöðu sé best lýst
með orðinu bylting.
„Við áttuðum okkur bara ekki á því hversu
nýja aðstaðan er frábær fyrr en við komum
hingað og fórum að starfa í nýju vigtarhúsi.
Hér erum við í augnsambandi við bílstjórana
sem koma með aflann og við getum átt bein
samskipti við þá. Á gamla staðnum höfðum
við samskipti í gegnum kallkerfi og veðrið var
stundum vont og þá heyrðist illa. Þá þurftu bílstjórarnir stundum að skokka 60 metra, upp og
niður stiga, með nótu til okkar. Framkvæmdin
á nýja vigtarhúsinu er vel heppnuð. Húsið er
hannað eftir grunnhugmynd frá okkur, starfsmönnum hafnarinnar. Við erum ánægðir með
fyrirkomulagið hér því það er í okkar anda,"
segir Sverrir.
Margs er að minnast eftir 25 ára starf hjá
höfninni. Sverri er efst í huga að sem betur fer
hafi allt gengið stóráfallalaust fyrir sig.
„Það eftirminnilegasta var án efa þegar við
sigldum nýja lóðsinum heim 2008. Við lögðum
af stað 17. júní frá Vigo á Spáni en þetta var
10 daga sigling til Grindavíkur,” segir Sverrir.
Rekstur hafnarinnar hefur á köflum verið erfiður og ekki bætti úr skák þegar bræðslan brann
á sínum tíma. Þá drógust tekjur hafnarinnar
saman um fjórðung um tíma því mikið umstang var í kringum verksmiðjuna. En með
breytingum á innsiglingunni og bættri hafnaraðstöðu eru allir frystitogarar farnir að landa
í Grindavík og af þeim skapast tekjur.
„Reksturinn hefur gengið upp og ofan en
síðasta ár kom reyndar þokkalega út en þá var
í fyrsta skipti rekstrarhagnaður af Grindavíkurhöfn. Ég geri mér vonir um að afkoman
verði svipuð í ár," segir Sverrir.
Hann segist hafa átt gott samstarf við hafnarstjórnina í gegnum tíðina. Þar hafi starfað
ágætis fólk sem hafi haft hag hafnarinnar að
leiðarljósi.

JÁRNGERÐUR

17

Atvinnu- og
nýsköpunarhelgi

Harpa Dögg Jónsdóttir
hlaut viðurkenningu.

Guðjón Sveinsson var hæstur á grunnskólaprófi.

Sigmundur Freyr Hrafnsson var verðlaunaður.

Útskrift 10. bekkinga og skólaslit

Skólaslit unglingastigsins í Grunnskóla
Grindavíkur fór fram í byrjun júní. Eins og
venja er var athöfnin á sal skólans að
viðstöddum foreldrum og forráðamönnum
nemenda ásamt nemendum viðkomandi
árganga. Kaffisamsæti var í boði skólans að
lokinni útskrift 10. bekkinga.
Pabbastrákar, hljómsveit skipuð þeim Stefáni
Kristni Steinarssyni, Jóni Bergmann og
Friðfinni Sigurðssyni taldi í athöfnina með
frumsömdu lagi. Farið var yfir skólaárið af
Pálma Ingólfssyni deildarstjóra efsta stigs.
Að vanda voru nemendur verðlaunaðir fyrir
góðan námsárangur við lok 10. bekkjar. Fyrir
góðan árangur í íþróttum drengja og stúlkna
hlutu þau Anna Pála Þorsteinsdóttir og Björn
Lúkas Haraldsson íþróttabikar til varðveislu í
eitt ár. Tveir nemendur voru jafnir á
grunnskólaprófi og hlutu öskju með bókunum
Íslenskir málhættir og Íslensk orðtök í samantekt Sölva Sveinssonar. Það voru þau Guðjón
Sveinsson og Harpa Dögg Jónsdóttir sem
hlutu þessi verðlaun. Danska sendiráðið veitir
viðurkenningu fyrir dönsku og vinabær
Grindavíkur, Penistone, viðurkenningur fyrir
ensku. Að þessu sinni hlaut Hákon Ívar Ólafsson báðar þessar viðurkenningar.
Landsbankinn í Grindavík veitir viðurkenn-

ingu fyrir bestan árangur í stærðfræði og
íslensku. Hulda Sif Steinsgrímsdóttir hlaut
viðurkenningu fyrir stærðfræði og Guðjón
Sveinsson fyrir íslensku.
Þá eru einnig veittar viðurkenningar fyrir
bestan námsárangur á unglingastigi. Margrét
Rut Reynisdóttir fékk viðurkenningu fyrir
bestan námsárangur, Valgerður María Þorsteinsdóttir fyrir næstbesta árangurinn og Lára
Lind Jakobsdóttir fyrir þriðja besta árangurinn.
Að lokum hlutu tveir nemendur viðurkenningu
frá skólanum. Sigmundur Freyr Hrafnsson
hlaut viðurkenningu fyrir hjálpsemi, dugnað og
yfirvegun í fjölsmiðjunni og fannst drengjunum sem unnu þar í vetur alltaf gott að fá
aðstoð frá honum. Harpa Dögg Jónsdóttir
hlaut einnig viðurkenningu fyrir hjálpsemi og
jákvæðni gagnvart samnemendum sínum og að
taka á verkefnum með bros á vör.
Þeir aðilar sem setið hafa í nemendaráði í
vetur, Elísabet Ósk Gunnþórsdóttir, Unnar
Hjálmarsson, Anton Ingi Rúnarsson og Hinrik
Guðbjartsson, voru heiðruð fyrir starf sitt í
vetur. Síðan tóku þær lagið Valgerður María
Þorsteinsdóttir og Lára Lind Jakobsdóttir og
fluttu frumasamið lag, Sumarfílingur, áður en
Páll Leó Jónsson skólastjóri sagði skólanum
slitið á þessu skólaári.

Margrét, Valgerður María og Lára Lind ásamt
Stefaníu aðstoðarskólameistara, með viðurkenningar
fyrir bestan námsárangur á unglingastigi.

Hákon fékk ýmsar viðurkenningar fyrir góðan námsárangur
hjá útskriftarnemum.

Atvinnu- og nýsköpunarhelgin er röð
viðburða sem ferðast um landið næstu
mánuðina í þeim tilgangi að virkja fólk til
athafna og láta góðar hugmyndir verða að
veruleika.
Á viðburðunum fá þátttakendur tækifæri til
þess að vinna saman að frumgerð vöru eða
þjónustu sem síðar getur orðið að fullvaxta
fyrirtæki. Allir geta tekið þátt, bæði þeir sem
eru með viðskiptahugmynd og þeir sem vilja
vera með teymi af fólki sem er með viðskiptahugmynd. Fjölmargir aðilar með
víðtæka reynslu og menntun munu einnig
kíkja við yfir helgina, setjast niður með
teymum og aðstoða þau við framgöngu
viðskiptahugmyndarinnar. Þá verða nokkur
5-10 mínútna erindi flutt sem eru praktísk og
snúa að uppbyggingu viðskiptahugmyndarinnar. Að helginni lokinni geta þátttakendur
síðan unnið áfram með vel mótaðar viðskiptahugmyndir og látið þær verða að
veruleika. Verðlaun eru veitt í nokkrum
flokkum.
Erlend fyrirmynd helgarinnar er Startup
Weekend. Viðburðurinn hefur verið haldinn í
meira en 100 borgum í 25 löndum. Þá hafa
yfir 15.000 manns sótt þá fjölmörgu viðburði
sem hafa verið haldnir og yfir 2000 sprotar
myndast í kjölfarið. Umsjónaraðili verkefnisins er Innovit nýsköpunar- og frumkvöðlasetur en viðburðirnir eru haldnir með
stuðningi Landsbankans.
Dagskrá:
1. Þátttakendur halda stutta kynningu á
viðskiptahugmynd sem þeir vilja vinna að yfir
helgina. Það er í góðu lagi að hugmyndin sé á
byrjunarpunkti og kvikni jafnvel á staðnum.
2. Allir þátttakendur, líka þeir sem kynna
viðskiptahugmyndir, eru beðnir um að velja 510 hugmyndir sem þeim fannst hljóma best í
kynningunni sem var haldin
3. Kannað er hvaða hugmyndir fengu mestan
hljómgrunn og unnið er áfram með þær yfir
helgina. Öllum þátttakendum er skipt niður í
hópa til að starfa að framgöngu þeirra viðskiptahugmynda sem taldar voru bestar.
4. Settar eru ítarlegar vörður um hvernig beri
að þróa viðskiptahugmyndina yfir helgina og
hvaða vörðum hópurinn ætli sér að ná.
5. Samvinna er lykill helgarinnar.
6. VINNA ! VINNA ! VINNA!
Boðið er upp á morgunmat, hádegismat,
kvöldmat og snarl yfir alla helgina.
Fyrsta helgin fer fram á Suðurnesjum helgina
30. sept – 2.okt. Viðburðurinn er haldinn með
stuðningi sveitarfélaganna á Suðurnesjum;
Grindavíkurbæ, Reykjanesbæ, sveitarfélaginu
Garði, sveitarfélaginu Vogum og
Sandgerðisbæ. Einnig styðja fjölmörg fyrirtæki
og samtök af Suðurnesjum við viðburðinn
með styrkveitingum og matargjöfum.
Viðburðurinn fer fram í húsnæði Keilis á
Ásbrú og stendur yfir frá seinni parti föstudags
til seinni parts sunnudags. Þegar hefur verið
opnað fyrir skráningu á www.anh.is
Allir geta tekið þátt og það kostar ekkert!
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Íslandsmet í sjóstöng
- Risa ufsi, langa
og þorskur
Nýr starfsmaður

Þóra Kristín Hermannsdóttir hóf störf á
bæjarskrifstofum Grindavíkurbæjar í haust. Í
vor lauk hún fjögurra ára námi á starfsbraut
Fjölbrautaskóla Suðurnesja. Þóra Kristín
mun vinna tvo tíma á viku og aðstoða við
ýmis störf á bæjarskrifstofunum. Við
bjóðum hana hjartanlega velkomna til starfa.
Á myndinni er hún með Róbert bæjarstjóra.

Eva Rut 5 ára vann
söngvakeppnina

Söngvakeppni barna er fastur liður á 17. júní
í Grindavík. Að þessu sinni voru átta atriði á
dagskrá, þar af eitt hópatriði en allt voru
þetta stúlkur, strákarnir eitthvað feimnir að
taka lagið. Söngatriðin voru hvert öðru
betra og m.a. var sunginn einn frumsaminn
texti um 17. júní í Grindavík.
Dómnefndinni var því vandi á höndum en
svo fór að Elín Eyjólfsdóttir varð í 3. sæti,
Viktoría Steindórsdóttir í 2. sæti en sigurvegari var Eva Rut Tryggvadóttir sem er
aðeins 5 ára en hún söng lagið Mýsla, sýsla,
tassla, tússla, án undirspils. Eva Rut á ættir
að rekja til Grindavíkur en langamma hennar er Birna Bjarnadóttir sem lengi starfaði
sem kirkjuvörður. Að sögn móður Evu
Rutar heillaðist stelpan af myndbandi af
móður sinni syngja á 17. júní í Grindavík og
var sú stutta staðráðin í því að gera slíkt hið
sama, með þessum glæsilega árangri.
Verðlaunin voru:
3. sæti: Pizzuveisla fyrir 2 á Mamma mía.
2. sæti: Gjafabréf í Bókabúð Grindavíkur.
1. sæti: Pizzuveisla fyrir 4 á Mamma mía.
Á myndinni eru verðlaunahafarnir Viktoría,
Eva Rut og Elín.

,Þetta var einstakt mót því hér veiddust
stærstu ufsar og löngur á sjóstöng hér á
landi frá upphafi og líklega þorskur líka
en sett voru þrjú Íslandsmet. Ég setti
myndir inn á facebook síðuna mína og
sjóstangveiðimenn um allan heim voru
yfir sig hrifnir og sjá þetta hér við
Grindavík í hillingum," sagði Skarphéðinn Ásbjörnsson sjóstangveiðimaður
og Íslandsmeistari en Íslandsmeistaramót EFSA (Evrópusamband sjóstangveiðimanna) fór fram utan við Grindavík
í lok ágúst.
Keppt var í léttlínu og bátakeppni og stóðu
Skarphéðinn Ásbjörnsson og Sigríður Rögnvaldsdóttir uppi sem Íslandsmeistarar í bátakeppni.
Keppendur voru tíu talsins en róið var á
tveimur bátum, Grindjána og Ívari. Skip-

Rakel Eva
fjallkonan

stjórar voru Jón Gauti Dagbjartsson og Birgir Már Guðfinnsson. Fyrri daginn var farið út
í röst en seinni daginn var veitt skammt utan
við Grindavík.
Ufsinn sem veiddist var 15,5 kg og 113 sm
og er sá stærsti sem veiðst hefur á sjóstöng
hérlendis.
Langan var hvorki meira né minna en 30 kg
og var 165,5 sm á lengd sem jafnframt er sú
stærsta sem veiðst hefur á stöng hérlendis.
Þorskurinn vigtaði 21,5 kg og var 138 sm og
er sá stærsti sem veiðst hefur á félagsmóti
EFSA og á sjóstangveiðimótum hér á landi.
Sögusagnir eru um stærri þorska á stöng en
að sögn Skarphéðins eru þær ekki staðfestar.
Skarphéðinn segir að mótið hafi tekist
frábærlega vel. Að komast í svona veiði sé algjörlega einstakt fyrirbrigði og því ýmis tækifæri hér varðandi sjóstöng í framtíðinni.
Hátíðarhöld 17. júní í
sumar fóru fram á
íþró;asvæðinu við Gula
húsið og voru með
hefðbundnu sniði.
Fjallkonan að þessu sinni
var Rakel Eva Eiríksdó;ir
sem las fallegt ljóð.

Leikskólinn Laut ﬂaggaði
Grænfánanum í fyrsta sinn
JÁRNGERÐUR

Það var heldur betur stór stund á leikskólanum Laut í sumar þegar Grænfánanum var flaggað í fyrsta sinn en markmiðið er að efla vitund nemenda, kennara
og annarra starfsmanna skólans um
umhverfismál. Sama dag voru jafnframt
liðin 5 ár frá því leikskólinn flutti í nýtt og
glæsilegt húsnæði.
Albína Unndórsdóttir leikskólastjóri flutti
ávarp og þá kom Hulda Jóhannesdóttir leikskólastjóri á Krók færandi hendi í tilefni
dagsins og gaf Laut uppskriftarbók en Krókur
er einnig skóli á grænni grein. Kjartan Fr.
Adolfsson formaður foreldrafélagsins á Laut
færði leikskólanum 50.000 kr. að gjöf frá foreldrafélaginu í tilefni dagsins og knattspyrnudeild UMFG færði leikskólanum fótbolta og
lýsi að gjöf. Séra Elínborg Gísladóttir sóknarprestur ávarpaði einnig viðstadda. Grænfánanum var flaggað við hátíðlega athöfn og þá
söng skólahópurinn tvö falleg lög.
María Petrína Berg aðstoðarleikskólastjóri og
verkefnisstjóri Grænfánans flutti hátíðarræðu
dagsins fyrir hönd leikskólans. Ávarpið má lesa
hér í heild sinni:
,,Til hamingju með daginn. Það er mér mikil ánægja
að fá að ávarpa ykkur hér í dag á þessum merkisdegi
en í dag eru 5 ár frá því leikskólinn flutti í nýtt og
glæsilegt húsnæði sem vígt var þann 22. maí 2006.
Einnig að við séum að flagga Grænfánanum í fyrsta
skiptið en leikskólinn varð Skóli á grænni grein þann
30. mars 2009. Skóli á grænni grein er alþjóðlegt
verkefni til að auka umhverfismennt og styrkja umhverfisstefnu í skólum. Þeir skólar sem vilja komast á
græna grein í umhverfismálum leitast við að stíga skrefin sjö en skrefin sjö eru ákveðin verkefni sem efla vitund
nemenda, kennara og annarra starfsmanna skóla um
umhverfismál. Þegar því marki er náð fá skólarnir leyfi
til að flagga Grænfánanum næstu tvö ár en sú
viðurkenning fæst endurnýjuð ef skólarnir halda áfram
góðu starfi. Grænfáninn er umhverfismerki sem nýtur
virðingar víða í Evrópu sem tákn um árangursríka
fræðslu og umhverfisstefnu í skólum. Leikskólinn Laut
hefur undafarin tvö ár unnið að flokkun úrgangs, endurnýtt verðlaust efni, endurunnið pappír og notað hann
til listaverka t.d. undir jólagjafir sem börnin færa for-

19

Grænfánanum flaggað í fyrsta sinn. Krakkarnir á Laut virða Grænfánann fyrir sér. María
Petrína Berg aðstoðarleikskólastjóri og verkefnisstjóri Grænfánans lengst til hægri.

eldrum sínum, sparað orku og vatn t.d. með því að
slökkva ljós á þeim svæðum sem ekki er dvalið í.
Árangur af því starfi er sá að Leikskólinn Laut fær
afhentan grænfánann í dag. Við erum ákaflega stolt
af þeim árangri. Við erum annar af tveim leikskólum
í Grindavík sem flagga Grænfánanum en leikskólinn
Krókur er einnig Grænfánaskóli. Í stefnu Grindavíkurbæjar í skólamálum kemur fram að skólarnir
leggi rækt við verndun umhverfis og umhverfisfræðslu og
að skólarnir setji sér umhverfisáætlanir í þeim tilgangi
að þeir verði vistvænar stofnanir. Því væri tilvalið að
Grunnskólinn tæki þátt í að verða skóli á grænni
grein.
Kæru gestir!
Við eigum dýrmætt land og eigum að vera þakklát
fyrir það. Mér finnst við hæfi að enda þetta erindi á
ljóði eftir Jóhannes úr kötlum sem heitir Ávarp.

Ávarp
Ó komið þið, börn mín, í bjartviðrið út,

Hulda Jóhannsdó5ir leikskólastjóri á Króki kom færandi hendi í tilefni dagsins. Hulda er
lengst til vinstri, þá Albína Unndórsdó5ir leikskólastjóri á Laut og María Berg.

með blaktandi lokka og rósóttan klút,
Því vorið er komið með sólskinið sitt,
-og svo er nú hitt:
í friðsælu dalsins þið fáið að sjá
þær fegurstu verur, sem heimurinn á.

Mót himninum bláa þær hneigja sig blítt,
og hjarta ykkar fagnar og verður sem nýtt,
Því ilmandi litskrúði orð fá ei lýst,
en eitt er þó víst:
ef vökul þið gistið hjá verunum þeim,
þá vitrari og ríkari komið þið heim.

Öll blómhjörtu þrá ykkar vináttu og vörn,
-og vita það skuluð þið, mannanna börn,
að ljót er að skerða hvert laufblað, sem er
á leið ykkar hér,
En gerist þið hinsvegar gróðursins hlíf,
þá guð hinna smáu mun blessa ykkar líf."

Séra Elínborg Gísladó5ir sóknarprestur í
Grindavík ávarpaði börn og gesti.
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Þrennir tónleikar

Starfsemi Tónlistarskólans í Grindavík
síðasta vetur gekk vel. Þrennir Vortónleikar Tónlistarskólans fóru fram í maí
þar sem boðið var upp á fjölbreytta
dagskrá. Tvennir tónleikar yngri nemenda voru kl 11:00 og 12:30 og tónleikar
eldri nemenda samspilshópa og söngnemenda kl. 14:00. Það var því sannkölluð
tónlistarveisla boði.

Fyrirmyndarleikmaðurinn er átaksverkefni gegn munntóbaksnotkun knattspyrnumanna og ungs fólks, á vegum
Embættis Landlæknis, KSÍ, ÍSÍ, UMFÍ og
ÁTVR. Einnig er herferðinni beint gegn
notkun tóbaks á íþróttasvæðum.
,,Ég hef aldrei séð neinn tilgang með notkun
munntóbaks því það hefur slævandi áhrif á fótboltalega getu og svo er mér mjög annt um almenna heilsu og eiga því íþróttir og notkun
munntóbaks enga samleið,'' svaraði Jóhann
Helgason leikmaður knattspyrnuliðs Grindavíkur þegar hann var spurður um ástæðu þess
að hann notar ekki munntóbak.
,,Ég verð mjög mikið var við notkun munntóbaks og vildi ég leggja mitt af mörkum í
þessu átaki því ég er mjög á móti þessu og á
þetta átak fyllilega rétt á sér,'' sagði Jóhann
þegar hann var spurður hvort hann yrði var um
þetta á æfingum.
,,Það finnst mér ekki gott og það er allt of
mikið um þetta en sem betur fer eru reglur á
íþróttasvæðinu sjálfu og reyna leikmenn að fara

að mestu leiti eftir því,'' sagði Jóhann um
viðhorf hans gagnvart því að leikmenn væru
að nota þetta innan um börn og unglinga.
,,Það hefur mikla þýðingu fyrir mig að vera
fyrirmyndarleikmaður og ég tek það hlutverk
mjög alvarlega,'' sagði Jóhann að lokum.
Forystumenn íþróttafélaganna eru hvattir til
að fylgja eftir ályktun íþrótta- og sérsambanda,
að útrýma allri notkun tóbaks úr öllu íþróttastarfi. Átakið mun standa frá júní til loka september, eða yfir keppnistímabil knattspyrnumanna. Ástæða þess að átakinu er beint að
knattspyrnumönnum er að þar hefur munntóbaksnotkun breiðst afar hratt út á síðustu
misserum.
Samkvæmt könnun meðal knattspyrnumanna,
kemur fram að allt að 30% leikmanna hafi
notað eða séu að nota munntóbak.

Framkvæmdir
við Víkurbraut
Breytingar hjá grunnskólanum og Austurveg

Kennsla hófst við Grunnskóla Grindavíkur 24. ágúst sl. Nokkrar breytingar
hafa orðið á stjórnunarteymi skólans því
Stefanía Ólafsdóttir lætur af störfum sem
aðstoðarskólastjóri en hún mun áfram
sinna ýmsum verkefnum fyrir skólann
auk kennslu að hluta.
Stefanía hefur unnið við grunnskólann síðan
haustið 1975, hún varð yfirkennari, sem síðar
breyttist í aðstoðarskólastjóra frá 1987.
Pálmi Ingólfsson verður deildarstjóri 7. - 10.
bekkjar og jafnframt gegnir hann starfi staðgengils sem þýðir að hann sinnir störfum
skólastjóra í forföllum hans.
Ólöf Bolladóttir verður deildarstjóri 4.- 6.
bekkjar auk námsvers. Ásrún verður deildarstjóri Hópsskóla og María Eir verður deildarstjóri sérkennslu.
Fram kom í setningarræðu Páls Leó
Jónssonar skólastjóra að nemendur nú við
upphaf skólastarfs eru 461 í 24 bekkjardeildum. 322 nemendur eru í Grunnskólanum og
139 nemendur í Hópsskóla. Kynjaskiptingin er
sú að drengir eru heldur fjölmennari eða 247
en stúlkurnar eru 214.

Enginn nýr starfsmaður hefur verið ráðinn í
tengslum við þetta skólaár og er það frekar
óvanalegt. Hins vegar tekur nýr skólasálfræðingur, Ingibjörg María Guðmundsdóttir,
til starfa svo og nýr skólahjúkrunarfræðingur,
Dóra Dröfn Skúladóttir.

Framkvæmdir við þéttbýlishlið, gönguleiðir og umferðareyju við Víkurbraut og
Austurveg hefjast bráðlega. Verkið var
boðið út í síðasta mánuði. Fjórir aðilar
buðu í og reyndist Hlaðbær-Colas hf. með
lægsta tilboðið eða 28.993.540 kr. Kostnaðaráætlun var rétt rúmar 38 milljónir.
Verkefnið felst í gerð tveggja þéttbýlishliða,
þriggja gönguþverana með hellulögðum eyjum,
breytingum á tveimur gatnamótum með hellulögðum eyjum og gerð stétta og göngustíga.
Með því að setja upp þéttbýlishlið eykst umferðaröryggi við Víkurbraut og Austurveg, ekki
síst hjá gangandi vegfarendum sem flestir eru
skólabörn á leið í Hópsskóla eða í Hópið.
Settir verða nýir stígar við Kúadal fyrir gangandi vegfarendur sem leiða að gangbrautunum
en góðar ábendingar komu fram á fundi nemenda Hópsskóla með bæjarstjóra þar sem
krakkarnir voru spurðir út í gönguleiðir þeirra
í skólann. Auk þess verður sett bæjarhlið við
innkomuna í bæinn á Grindavíkurveginum,
skammt sunnan við Nesveg. Einnig verður sett
svipað hlið á Austurveg.
Þessi vinna er í samræmi við Umferðaröryggisáætlun Grindavíkurbæjar.

JÁRNGERÐUR
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Bræðurnir á Bryggjunni fengu
menningarverðlaunin 2011
Kristinn og Aðalgeir Jóhannssynir á Bryggjunni ásamt Róbert bæjarstjóra

Menningarverðlaun Grindavíkurbæjar
2011 komu í hlut bræðranna Aðalgeirs og
Kristins Jóhannssona, verta á kaffihúsinu
Bryggjunni, sem hafa sett mikinn svip á
menningarlíf bæjarins eftir að þeir opnuðu kaffihús á neðstu hæð netagerðarinnar Krosshús við höfnina sem þeir eiga
jafnframt en báðir eru þeir netagerðameistarar. Verðlaunin voru afhent í Menningarviku Grindavíkurbæjar fyrr á þessu
ári.
Í umsögn um Menningarverðlaunin segir m.a.:
Auglýst var eftir tilnefningum frá bæjarbúum
og bárust nokkrar tilnefningar til menningarog bókasafnsnefndar. Eftir að hafa farið vel yfir
allar tilnefningar ákvað nefndin að menningarverðlaun Grindavíkur árið 2011 myndu falla
í skaut þeirra Aðalgeirs og Kristins
Jóhannssona sem reka kaffihúsið Bryggjuna.
Kaffihúsið Bryggjan var opnað 21. ágúst 2009
og í fyrirsögn fréttar á heimasíðu Grindavíkurbæjar þar sem sagt er frá opnuninni segir
„Kaffihús með menningu og stórt hjarta."
Ef við grípum niður í fréttina á heimasíðunni
þennan dag þá segir:
„Þegar inn er komið má einnig sjá gítara og
segir Aðalgeir að ætlunin sé að skapa menningu
á Bryggjunni. Þegar fram líða stundir er ráðgert
að píanó verði líka á staðnum og hver sem
hefur áhuga á því að spila á gítar eða setjast við
flygilinn sé velkomið að taka lagið."
Þeir bræður hafa sýnt að það er ýmislegt hægt

að gera og ef við vitnum nú í orð bæjarbúa sem
sendi inn tilnefningu um þá bræður þá segir:
„Þetta er alveg frábært sem þeir eru að gera;
sameina þjónustu við sjávarútveg, veitingarekstur og menningarhlutverk. Í spjalli við þá
kemur líka svo vel fram hversu einlægan áhuga
þeir hafa á þessu og eru í þessu af mikilli
hugsjón og ástríðu fyrir menningu, hvort sem
það eru bókmenntir, leiklist og/eða tónlist".
Í annarri tilnefningu segir:
„Bryggjan hefur verið svo skrambi mikil
lyftistöng fyrir menningarlífið í bænum.
Frumkvæði þeirra bræðra að menningaruppbyggingu í bænum finnst mér bæði mikil
lyftistöng fyrir bæinn og lýsa frumkvæði og eldmóð í að koma Grindavík á kortið sem menningarbæ".
Út frá þessum orðum er ljóst að þeim hefur
tekist ætlunarverk sitt og náð að skapa menningu á Bryggjunni svo eftir er tekið og vel út
fyrir bæjarmörkin."
Nafnið Bryggjan lá beint við enda liggja bátarnir við kæjann nokkrum metrum frá kaffistaðnum þar sem er margbrotið útsýni.
Þegar róast fór í veiðarfæragerðinni færðu
þeir bræður út kvíarnar en kaffihúsið er
nokkurs kona auka búgrein. Aðalgeir og
Kristinn hafa staðið fyrir ýmsum uppákomum
frá því kaffihúsið opnaði í ágúst 2009 en þar
hefur troðið upp margt af fremsta listafólki
þjóðarinnar ásamt heimamönnum.

Glæsilegir tónleikar voru í Grindavíkurkirkju í Menningarviku.
Hér má sjá Kristján Jóhannsson stórtenór, Guðbjörgu Sigurjónsdóttur undirleikara,
Rósalind Gísladóttur söngvara og Anton Sigurðsson söngvara.

Skemmtileg ná;úruvika í Grindavík

Náttúruvika á Reykjanesi var haldin í
Grindavík dagana 19. - 25. júní 2011. Ýmsir
dagskrárliðir voru í boði sem tengjast náttúru og umhverfi svæðisins s.s. gönguferðir,
náttúruskoðun, hestaferð, hjólaferðir,
fjöruferð, ratleikur o.m.fl. Náttúruvikan er
hugsuð sem góð skemmtun fyrir alla fjölskylduna og jafnframt til að minna á hvað
náttúran hefur upp á margt að bjóða.
Náttúruvikan var samstarfsverkefni sjf
menningarmiðlunar, Grindavik Experience
og Grindavíkurbæjar. Verkefnastjóri og upphafsmaður verkefnis var Sigrún Jónsd.
Franklín

Jónsmessuganga

Áætlað er að á milli 250 til 300 manns hafi
mætt í Jónsmessugöngu Bláa lónsins og
Grindavíkurbæjar í blíðskapar veðri.
Gengið var frá sundlauginni og upp á Þorbjörn þar sem kveikt var í varðeldi og Vinir
Sjonna, þeir Vignir og Hreimur sáu um
brekkusönginn að þessu sinni við mjög
góðar undirtektir. Að loknum söng var
haldið af stað í Bláa lónið þar sem fólk naut
veðurblíðunnar og áframhaldandi
skemmtunar þeirra Vignis og Hreims.
Ótrúlega vel heppnuð Jónsmessuganga og
gaman að sjá hversu margir mættu.

Dugnaður og 9ör í Vinnuskólanum
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Vinnuskóli Grindavíkur var starfræktur
með hefðbundu sniði í sumar. Í ár var
tekin sú ákvörðun að bjóða þeim nemendum sem lokið höfðu einu ári í
framhaldsskóla vinnu við skólann en tvö
ár þar á undan hafði tveimur árgöngum
framhaldsskólanema verið útveguð vinna
við skólann.
186 nemendur eru í þessum fjórum árgöngum sem fengu boð um vinnu og sóttu 70%
þeirra um vinnu í Vinnuskólanum. Þegar leið á
sumarið fækkaði eitthvað í hópnum og þá
sérstaklega hjá elsta árganginum. Áberandi var
hversu margir þar báru litla virðingu fyrir vinnunni sinni og var sama um hvort þeir mættu
eða ekki. Eftir verslunarmannahelgina létu t.d.
nokkuð margir ekki sjá sig og voru ekki að hafa
fyrir því að láta vita. Er þetta slæmt m.t.t.
vinnuskipulags og verkefnastöðu. Einnig hefðu
örugglega einhverjir af yngri nemendum þáð
með þökkum að fá þessa vinnu. Sem dæmi var
nýting á fyrirframgefnum tímum til elstu nem-

enda aðeins 70% í lok sumar. Nýting vinnustunda hjá tveimur yngstu árgöngunum var
rúm 90%.
Gerðar voru breytingar á vinnufyrirkomulagi

skólans í ár og vinnuvikum fækkað hjá tveimur
yngstu árgöngunum. Gafst þetta fyrirkomulag
ágætlega en skoða þarf fyrir næsta sumar hvort
ekki eigi að veita vinnu til lengri tíma en færri
tíma pr. dag í stað þess að hafa vinnu allan
daginn og í styttri tíma.
Vinnuskólanum var í sumar, stjórnað af Ástu
Jóhannesdóttur garðyrkustjóra. Undir hennar
verkstjórn hefur ásýnd Grindavíkurbær breyst
mjög mikið til hins betra og hafa ófáir gestir
Grindavíkur haft orð á því hversu miklum
stakkaskiptum bærinn hefur tekið á undanförnum árum og þá til hins betra. Mikil áhersla var
lögð á það við unglingana að þeir beri virðingu
fyrir umhverfi sínu og má segja að vel hafi tekist til með að fá þau til að hugsa betur um sitt
nánasta umhverfi en betur má ef duga skal.
Sem hluta af starfsemi skólans fengu unglingarnir líka fræðslu og þriðja árið í röð komu fulltrúar Jafningjafræðslunnar í Reykjavík í
heimsókn. Starfsemi Jafningjafræðslunar gengur út á að ungur fræði ungan. Það sem felst í
þessu er að forvarnir séu unnar af ungu fólki
fyrir ungt fólk. Tókst vel til með þessa heimsókn.

Leikjanámskeiðin vel só; í sumar

Leikjanámskeið á vegum Grindavíkurbæjar voru haldin í júní og júlí en umsjónarmenn voru Berglind Anna og Jovana.
Námskeiðin voru vel sótt og var margt
skemmtilegt gert. Þar má nefna leiki, lautarferð,
sundferð, veitt í höfninni, ratleikur, hjólaferð,
þrautadagur og dagsferð í Húsdýra- og fjölskyldugarðinn, svo eitthvað sé nefnt.

Frá heimsókn í Húsdýra- og 4ölskyldugarðinn.

JÁRNGERÐUR

Uppskeruhátíð

Á toppi Heimakle;s

Starfsfólk á bæjarskrifstofum Grindavíkurbæjar fór í náms- og kynnisferð til
Vestmannaeyja í lok ágúst.
Elliði Vignisson bæjarstjóri í Eyjum og fólk
hans tók vel á móti kollegum sínum frá Grindavík. Í lok annasams dags fór starfsfólk Grinda-

víkurbæjar upp á Heimaklett í blíðskaparveðri
þar sem útsýni er engu líkt en þar var þessi
skemmtilega mynd tekin. Leiðsögumaður í
ferðinni á Heimaklett var heimamaðurinn
Halldór B. Halldórsson.

Virtur fræðimaður í heimsókn

Frá vinstri: Kristján frá Markaðsstofu Suðurnesja, Helga frá Bláa lóninu, Róbert
bæjarstjóri, Ross K. Dowling, Eirný bæjarstjóri í Vogum, Ásmundur bæjarstjóri
í Garði og Sigurður frá Grindavík-Experience.
Dr. Ross K. Dowling prófessor í ferðaHáskólafélags Suðurlands og Kötlu Jarðvangs
málafræði við ECU háskólann í Ástralíu
í fyrirlestrasal Þjóðminjasafnsins og fór svo til
heimsótti Grindavík fyrir skömmu. Hann
Grindavíkur og hitti forsvarsmenn bæjarfélager einn virtasti sérfræðingur heims á sviði
anna á Suðurnesjum á fundi í Kvikunni. Mikill
jarðminjaferðamennsku sem er skilgreind áhugi er í Grindavík og víðar að vinna að
sem ferðaþjónusta sem byggir á sérstæðri
hugmyndum um jarðvang (geopark) á Reykjajarðfræði og nýtur stöðugt meiri vinsælda
nesi en dr. Ross hefur m.a. aðstoðað Kötlu
á heimsvísu.
Geopark við umsóknarferli þeirra.
Dr. Ross hélt opinberan fyrirlestur á vegum

Veitingasala í Kvikunni

Kvikan auðlinda og menningarhús Grindavíkur óskar
eftir samstarﬁ við rekstraraðila um sölu kaﬃ og annarra lé;ra veitinga í
Kvikunni. Kvikan hýsir tvær sýningar, Saltﬁsksetur Íslands og Jarðorku.
Rekstraraðili skal hafa rekstrarleyﬁ til sölu veitinga.
Áhugasamir geta haft samband við Róbert Ragnarsson, formann stjórnar til
að fá nánari upplýsingar og verklýsingu.
Tilboðsgjafar eru hva;ir til að kynna sér aðstöðuna áður en tilboð er lagt
fram.
Áhugasamir eru beðnir að skila inn hugmyndum og tilboðum í netpósti á
robert@grindavik.is eða í pósti á Víkurbraut 62, merkt Kvikan – umboðssala, í
síðasta lagi föstudaginn 30. september nk. kl. 12:00.
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Bókasafn Grindavíkur hélt uppskeruhátíð
sumarlestrarins á alþjóðlegum degi læsis,
þann 8. september s.l. 43 krakkar skráðu sig,
en aðeins 29 þeirra skiluðu inn lesnum
bókum. Alls voru lesnar 40.416 blaðsíður en það voru bækur, syrpur og blöð.
Mestu lestrarhestarnir voru í eldra hópi (912):
Silja Rós Viðarsdóttir,Stephanie Júlía
Þórólfsdóttir og Guðfinna Björt
Þórdísardóttir.
Í yngri hópnum (6-9 ára) voru lestrarhestarnir þau Fernandó Már Þórólfsson, Katrín
Lilja Ármannsdóttir og Vilberg Elí Dagbjartsson.
Leitað var til veitinga- og verslunaraðila hér í
bæ um vinninga og þökkum við þeim kærlega fyrir stuðninginn. Krakkarnir fengu því
Pizzuveislu fyrir 4 frá MammaMía, hamborgarveislu fyrir 2 á Salthúsinu og ísveislu
fyrir 2 í Skeifunni (1., -2. og 3.vinningur,
báðir hópar). Happadrættisvinningana fengu
þau Fernandó Már og Ásdís Marín
Kristjánsdóttir, en það voru derhúfur og
svitabönd frá Grindavíkurbæ.
Aðrir þátttakendur fengu viðurkenningarskjöl fyrir að vera með. Kex og djús var svo
í boði bókasafnsins og rann það allt saman
ljúflega niður.
Þeir sem ekki komust á uppskeruhátíðina
geta náð í vinninga og viðurkenningarskjölin
á Bókasafnið.

JÁRNGERÐUR - Fréttir af bæjarmálefnum

3. tbl. 2011
Ritstjóri, ljósmyndir og umbrot: Þorsteinn Gunnarsson - Prentun: Stafræna prentsmiðjan.
Myndir og texti úr grunnskóla: Frímann Ólafsson og Kristín María Birgisdó.ir.

Umhverﬁsverðlaunin 2011
Verðlaunahafar ásamt Róbert bæjarstjóra og fulltrúum umhverfisnefndar, við a3endinguna í Kvikunni.

Umhverfisverðlaun Grindavíkurbæjar 2011 voru afhent 23. ágúst
sl. í Kvikunni, menningar- og auðlindahúsi. Fern verðlaun voru
afhent en Staðarhraun 29 og Suðurvör 3 fengu verðlaun fyrir fallegustu garðana, Ásabraut 1 fyrir vel heppnað viðhald á gömlu húsi
og Bláa lónið fékk verðlaun sem snyrtilegasta fyrirtækið.
Guðbjörg Eyjólfsdóttir formaður umhverfisnefndar tilkynnti
verðlaunin og Róbert Ragnarsson bæjarstjóri sá um að afhenda þau. Í
kynningu sinni fór Guðbjörg yfir stofnun Skógræktarfélags Grindavíkur
í tilefni þess að nú er ár skóga. Fyrsta plantan í Selskógi var gróðursett
29. maí 1957 og var það 37 sm há birkiplanta en alls voru eitt þúsund
plöntur gróðarsettar þennan merka dag í Selskógi. Í nóvember sama ár
var Skógræktarfélag Grindavíkur formlega stofnað að tilstuðlan Ingibjargar Jónsdóttur formanns Kvenfélags Grindavíkur. Síðan þá hefur
vaxið myndarlegur skógur.

Jóhannes Vilbergsson, núverandi formaður Skógræktarfélags Grindavíkur, hélt erindi við afhendinguna en félagið var endurstofnað 2006
eftir að hafa legið í dvala um all nokkurt skeið. Meðlimir félagsins í dag
eru um 40. Jóhannes fór yfir verkefni félagsins síðustu árin en búið er
að planta rúmlega 20 þúsund plöntum síðustu fimm árin, aðallega í
norður- og suðurhlíð Þorbjarnar. Þar má nefna tegundir eins og sitkagreni, aspir, reynitré, öl, birki, runna og ýmislegt fleira. Erindi hans og
formanns umhverfsnefndar má lesa í heild sinni á bls. 14.
Dagný Hrönn Pétursdóttir framkvæmdastjóri Bláa lónsins, flutti erindi
um umhverfisstefnu Bláa lónsins sem hefur að leiðarljósi að vera í fararbroddi á því sviði. Þá flutti Óskar Vignisson nokkur lög við athöfnina
við góðar undirtektir.
En Umhverfisverðlaun Grindavíkurbæjar 2011 komu í hlut (sjá neðan):

Verðlaun fyrir fallegan og gróinn garð: Staðarhraun 29:
Ásrún Helga Kristinsdóttir og Reynir Ólafur Þráinsson.

Verðlaun fyrir fallegan og gróinn garð: Suðurvör 3.
- Guðfinna Bogadóttir.

Verðlaun fyrir vel heppnaða viðhald á gömlu húsi: Ásabraut 1,
Ásbyrgi. -Guðmundur Sverrir Ólafsson og Guðmunda Jónsdóttir

Verðlaun fyrir snyrtilegasta fyrirtækið: Bláa lónið.
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