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Vel heppnaður
starfsmannadagur

Sameiginlegur starfsmannadagur allra stofnana hjá Grindavíkurbæ var haldinn 31. okt.
síðastliðinn í Eldborg. Þetta er annað árið í
röð sem þetta er gert með þessu hætti.
Róbert Ragnarsson bæjarstjóri fór yfir
niðurstöðurnar frá starfsmannafundinum í
fyrra sem tókst afbragðs vel og kom fram í
matsblöðum að umræður hefðu verið opnar
og jákvæðar. Óhætt er að segja að fundurinn
í ár hafi tekist mjög vel.
Fram komu ýmsar ábendingar um það sem
betur mætti fara og hefur verið unnið
markvisst eftir þeim niðurstöðum síðasta
árið og verður gert áfram. Þá var skipaður
starfshópur til að vinna tillögu að gildum
Grindavíkurbæjar sem kynnt voru á starfsmannafundinum (sjá nánar hér til hliðar).
Fór Róbert yfir margt af því sem hefur
verið gert eins og í stjórnun, mannauðs- og
starfsmannamálum, starfsmannaviðtölum,
samskiptamálum, skipulagi, í einstaka stofnunum, o.fl.
Tvennt af því sem kom fram á starfsmannadeginum í fyrra var svo til umfjöllunar á starfsmannadeginum að þessu sinni.
Annarsvegar var það vinnuvernd og hinsvegar sí- og endurmenntun og starfsmannaviðtöl. Starfsfólki var raðað niður á
borð og eftir framsögur í þessum
málaflokkum var farið í umræður. Margt
fróðlegt kom þar fram sem verður nýtt til
grundvallar áframhaldandi vinnu.

Jafnræði • Jákvæðni • Þekking
• Framsækni • Traust
Frá starfsmannadegi Grindavíkurbæjar 31. október sl.

Á starfsmannafundi Grindavíkurbæjar 9.
sept. 2011 var umræða um gildi í starfsemi
Grindavíkurbæjar. Starfsmenn voru
beðnir að skrá niður þau gildi sem þeim
finnst vera, eða ættu að vera, ríkjandi í
starfsemi bæjarins.
Í kjölfarið tilefndu sviðsstjórar einn fulltrúa
hver, í vinnuhóp til að fara yfir hugmyndirnar
frá starfsmannafundinum og leggja fram tillögu
um gildi fyrir starfsemi bæjarins í heild sinni.
Eftirfarandi voru tilnefndir :
> Elín Þorsteinsdóttir
> María Eir Magnúsdóttir
> Margrét Gísladóttir
> Sigmar Árnason
> Þorsteinn Gunnarsson
Róbert Ragnarsson bæjarstjóri stýrði vinnuhópnum.
Vinnuhópurinn hélt nokkra vinnufundi auk
þess að vera í tölvupóstsamskiptum með
tillögur. Strax var hafist handa við að flokka algengustu hugmyndirnar sem fram komu á
fundinum niður í fjóra flokka. Að því loknu var
farið í orðabækur og samheitabækur og skráð
niður ítarleg merking þeirra orða sem lýstu
hverjum flokki. Síðar í ferlinu var fimmta gild-

inu bætt við.
Að lokum lagði nefndin til eftirfarandi gildi:
• Jafnræði
Við höfum jafnrétti, samkennd og samvinnu að
leiðarljósi.
• Jákvæðni
Við erum uppbyggileg í samskiptum.
• Þekking
Við byggjum á menntun, reynslu og hugviti.
• Framsækni
Við erum forsjál, vinnusöm og skapandi.
• Traust
Við erum heiðarleg, vandvirk og orðheldin.

Gildin voru svo kynnt á starfsmannafundi nú
í haust. Bæjarstjórn samþykkti svo gildin á
fundi sínum 31. október sl. Jafnframt var bæjarstjóra falið að kynna gildin vel fyrir starfsmönnum bæjarins hvetja þá til að nota gildin í
sínum störfum.
Gildin eru notuð í starfsemi bæjarins. Þau
birtast í bréfsefni og kynningarefni, eru leiðarljós í stefnumótun bæjarins, vinnustaðamenningu Grindavíkurbæjar, samskiptum við
viðskiptamenn, skjólstæðinga og við hvert
annað.

Starfsfólkið hafði ýmislegt til málanna að leggja á starfsmannadeginum.

Góðu ári að ljúka og staðan til sóknar inn í
framtíðina er sterk
JÁRNGERÐUR
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rið 2012 hefur verið Grindvíkingum
hagstætt. Sjávarútveginum hefur gengið
vel og makríllinn var sannkallaður bónus í
sumar. Sífelld aukning er í ferðaþjónustunni
og ferðamannatíminn er að lengjast. Ferðaþjónustuaðilar segja mér að október í ár sé
sambærilegur við september í fyrra. Þegar
meginstoðum atvinnulífsins vegnar vel, þá
vegnar íbúum og bæjarsjóði vel.
Tekjur Grindavíkurbæjar hafa vaxið mikið á
árinu og við gerum okkur hóflegar væntingar um að svo verði áfram á næstu árum.
Vaxandi tekjur og árangur hagræðingaraðgerða síðustu tveggja ára hafa leitt til þess
að rekstur Grindavíkurbæjar er að komast í
gott jafnvægi. Gert er ráð fyrir afgangi af
rekstri ársins 2012 og góðum afgangi á árinu
2013. Bæjarstjórn hefur í ljósi þess ákveðið
að lækka skatta í Grindavík. Útsvarið lækkar
úr 14,48% í 14,28%, auk þess sem vatns-og
fráveitugjöld lækka. Sem kunnugt er skuldar
Grindavíkurbær lítið sem ekkert eftir uppgreiðslur lána á árinu 2011 og á enn rúmlega
1.300 milljónir í handbært fé.
Sigurinn í Útsvari, Íslandsmeistaratitill í
körfubolta og gott ástand í atvinnulífinu hefur haft góð áhrif á bæjarbraginn sem gerir
öll verkefni auðveldari og skemmtilegri. Umfjöllun fjölmiðla um
Grindavík og Grindvíkinga hefur
aukist jafnt og þétt og nær undantekningarlaust er þar um jákvæðar
fréttir að ræða. Heimasíða
Grindavíkurbæjar er í hópi mest
heimsóttu sveitarfélagavefja
landsins og Grindavík er í 11. sæti
yfir þau sveitarfélög í landinu sem
fá mesta umfjöllun í fjölmiðlum.
Það eru nokkur mjög stór
verkefni í vinnslu hér í Grindavík.

Vigdísarvellir eru skemmtilegt útivistarsvæði í landi Grindavíkur. Í haust mátti sjá þar
miklar tjaldbúðir en þær voru á vegum Sony risans sem þarna kynnti nýja línu af
myndavélum og bauð 127 ljósmyndurum frá 20 löndum til Íslands.
Mynd: Jón Ólafur Magnússon forstjóri HL Adventures.

Ferðaþjónustuaðilar og sveitarfélög á Suðurnesjum hafa tekið höndum saman um stofnun GeoPark á Reykjanesi að frumkvæði
Grindvíkinga. Breyting Festi í gistiheimili
hefst á næsta ári og mikil uppbyggingaráform eru við Bláa lónið. Sjávarútvegsfyrirtækin vinna að mjög spennandi
verkefni við fullvinnslu þorksafurða undir nafninu Codland.
Gangi áætlanir þeirra eftir mun
verðmæti þorsksins aukast enn.
Skipulagsmálum við Eldvörp er
að ljúka og hefjast framkvæmdir
við Eldvarpavirkjun innan fárra
missera. Á vegum Grindavíkurbæjar verður á næsta ári byggt
nýtt húsnæði fyrir bókasafn og
tónlistarskóla og uppbygging
nýrrar aðstöðu á íþróttasvæðinu

hefst. Það verkefni mun taka 3-4 ár og verða
engin lán tekin til að fjármagna þau verkefni.
Í ár hefur verið unnið að bættu aðgengi að
Grindavíkurhöfn og á næsta ári hefst
markviss markaðssetning hafnarinnar sem
skilar vonandi auknum skipakomum.
Staða Grindavíkur til sóknar er gríðarlega
sterk og mikilvægt að við setjum okkur skýra
framtíðarsýn í samræmi við það. Mín
framtíðarsýn fyrir Grindavík er að hér verði
áfram öflugasti sjávarútvegur landsins með
blómstrandi ferðaþjónustu. Íþrótta- og
menningarlíf verði eins og best gerist á landinu og skólarnir skili sterkum einstaklingum
út í samfélagið sem láti að sér kveða.

Róbert Ragnarsson
bæjarstjóri

EINU SINNI VAR...

Hér sjást félagar úr Slysavarnadeildinni Þorbirni bjarga áhöfninni á
enska línuveiðaranum Trocadero sem
strandaði á Járngerðarstaða6örum 6.
september 1936. Skipið strandaði
langt frá landi og tókst í þriðju
tilraun að skjóta línu út í skipið og
var 14 manna áhöfn bjargað með
fluglínutækjum og björgunarstól.
Mynd: Einar Tönsberg.
Þe7a er ein af 6ölmörgum gömlum
myndum á Ljósmyndavef Grindavíkurbæjar sem er í umsjá Bókasafns
Grindavíkur. Þar er hægt að skoða
margar frábærar myndir.

Slóðin er:
myndir.grindavik.is
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Í mörg horn að líta

- segir Bragi Ingvason yfirmaður með fasteignum Grindavíkurbæjar
sem ætlar að setjast í helgan stein næsta sumar.

B

ragi Ingvason sem ýmist gengur
undir titlinum bæjarverkstjóri eða
umsjónarmaður með fasteignum Grindavíkurbæjar komst á eftirlaunaaldur í
haust. Hann áætlar að vinna fram á næsta
sumar áður en hann sest í helgan stein.
Bragi er lærður smiður sem starfaði lengst af
sem slíkur og sem byggingastjóri í ýmsum
stórum byggingaframkvæmdum. Einnig var
hann á sjó um tíma. Hann tók við bæjarverkstjórastarfinu í þjónustumiðstöðinni, sem áður
kallaðist áhaldahús, í febrúar 2005.
„Þessi tími hefur verið fljótur að líða enda
alltaf gaman í vinnunni og dagarnir fljótir að
líða. Þetta er fjölbreytt starf og hefur umfang
þess aukist nokkuð síðustu árin þar sem
fasteignum bæjarins hefur fjölgað talsvert og
fleiri verkefni bæst við á sama tíma og starfsmönnum í áhaldahúsinu hefur fækkað,“ segir
Bragi.
Sem dæmi tilheyrir skólaaksturinn núna
þjónustumiðstöðinni og eru núna tveir bílar að
sinna því.

Bærinn á mikið magn eigna

En stærsti hluti af starfi Braga snýr að eftirliti og viðhaldi fasteigna.
„Grindavíkurbær á mikið magn af eignum.
Ef við lítum nokkur ár aftur í tímann hafa bæst
við eignir á borð við Hópsskóla, fjölnota
íþróttahúsið og tjaldsvæðið. Nú síðast bættist
við húsnæði leikskólans Króks sem bærinn
keypti á síðasta ári. Við þetta má svo bæta
grunnskólanum, tónlistarskólanum, slökkvistöðinni, sambýlinu, áhaldahúsinu, Kvikunni,

bæjar-skrifstofunum og Víðihlíð að ógleymdum þeim 22 íbúðum sem bærinn á og þarf að
sinna og þar eru ófá útköllin. Ástandið á
eignum bæjarins er almennt nokkuð gott.
Þarna eru frekar nýlegar eignir og búið að
ráðast í talsverðar viðhaldsframkvæmdir undanfarin ár eins og á íþróttahúsinu, áhaldahúsinu og slökkvistöðinni. Á næstu misserum
bætist svo ný álma við grunnskólann þegar þar
rís sameiginlegt bókasafn og tónlistarskóli,“
segir Bragi.
Í umsjá Braga er einnig vatnsveitan en ef eitt-

Bragi ásamt eiginkonu sinni Bylgju Björk Guðmundsdóttur í góðum gír á Sjóaranum síkáta.

hvað bilar þarf að ræsa hann út. Hér er um öll
inntök í hús að ræða, heimaæðar, holræsi,
niðurföll og ýmislegt fleira. Í umsjá þjónustumiðstöðvarinnar eru ýmis fleiri verkefni eins
og snjómokstur, Vinnuskólinn á sumrin,
viðhald á tækjum, umferðarmerki, viðgerðarmalbik auk skólaakstursins, svo fátt eitt sé
nefnt.

Erilsamt á köflum

„Það er enginn skortur á verkefnum og ég
neita því ekki að þetta getur verið erilsamt á
köflum og batteríið í símanum tæmist fljótt
eins og í kringum snjómoksturinn. Sérstaklega
hefur síðasta árið verið erilsamt vegna aukinna
verkefna. Okkur vantar fleira fólk en sem betur
fer verður ráðin bót á því á næsta ári,“ segir
Bragi en auk hans eru þrír aðrir starfsmenn í
fullu starfi, þar af tveir sem sinna nánast bara
skólaakstri.
En hvað skyldi vera eftirminnilegast í starfi
Braga hjá Grindavíkurbær?
„Líklega er það snjórinn mikli í janúar 2008,
þetta var fjögurra sólarhringa vinnutörn og við
höfðum ekki undan að moka því það snjóaði
stanslaust í einn og hálfan sólarhring. Við
vorum með öll tæki úti og dugði ekki til,“ segir
Bragi.
Nokkrar breytingar verða á skipulagi þjónustumiðstöðvarinnar á næsta ári eins og lesa má
á baksíðu Járngerðar. Þá er verið að vinna að
því að setja vinnureglur hjá stofnunum bæjarins
varðandi það hvað telst viðhald og hvað heyrir
undir forstöðumennina sjálfa og tilheyrir rekstri
viðkomandi stofnunar. Bragi segir að þegar
þessi skilgreining verði tilbúin verði það til
mikilla hagsbóta fyrir alla aðila.
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haust hófst vinna við þróunarverkefnið Orð af orði í Grunnskóla Grindavíkur.
Verkefnið er unnið undir leiðsögn kennara við
Háskólann á Akureyri, Guðmundar Engilbertssonar og Hólmfríðar Árnadóttur. Vinnan
hófst með dagsnámskeiði fyrir alla kennara í
ágústmánuði. Kennarar vinna áfram að
verkefninu með nemendum sínum í allan vetur
og kemur ráðgjafinn, Hólmfríður Árnadóttir,
mánaðarlega til fundar með þeim, fylgist með
framvindunni og gefur góð ráð um framhaldið.
Í janúar verður aftur dagsnámskeið.
Tilgangur verkefnisins er að efla orðaforða,
orðvitund og skilning nemenda í námi. Hver
skóli lagar verkefnið að sér, mismunandi námsgreinum, aldri og aðstæðum í bekk.
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Rannsóknir sýna að aukinn orðaforði bætir
lesskilning og námsárangur.
Orð af orði felur í sér orðakennslu. Verkefnið
byggir á þeim hugmyndum að mikilvægt sé að

Orð af orði

koma á auðugu málumhverfi í kennslustofunni,
að kenna nemendum orðanámsaðferðir sem
þeir geta sjálfir notað til að greina merkingu
orða og að byggja upp aukna orðvitund. Lögð
er áhersla á samvinnu, samræður um orð og

Saman í sá- dagurinn

Á dögunum var Saman í sátt dagurinn haldinn í Grunnskóla
Grindavíkur. Markmiðið með honum er m.a. að efla jákvæð
samskipti, samkennd og eiga glaðan dag. 8. bekkur bauð 3.
bekk í heimsókn til sín en þessir bekkir eru vinabekkir.
Nemendur spiluðu, púsluðu eða gerðu vinabönd saman. Að
lokum fengu allir piparkökur og djús.

leiki. Ef vel tekst til er með þessu móti unnt að
efla markvisst árangur í skólastarfi.
Orðakennsla á að vera hluti af kennslunni,
ein af mörgum kennsluaðferðum og á að fléttast inn í námsgreinar á öllum aldursstigum og
í öllum greinum skólans. Nemendur vinna
fjölbreytt verkefni, velja orð dagsins/vikunnar,
safna orðum í orðaskjóður, flokka orð, gera
krossglímur, vinna með málshætti og orðtök,
skipta orðum upp í orðhluta og velta fyrir sér
merkingu, skoða samheiti og andheiti og margt
fleira. Mjög mikilvægt er að gera vinnuna sýnilega, að nemendur hafi orðavinnuna fyrir augunum og eru verkefnin upp um alla veggi bæði
í stofum og á göngum skólans. Hér með fylgja
nokkur sýnishorn af þessari vinnu nemenda
skólans.

Hvað segja ungmennin?
6

U

ngmennaþing var haldið í Grindavík
fyrir skömmu fyrir 13-18 ára en það var
haldið að frumkvæði Ungmennaráðs
Grindavíkur. Ungmennaþingið tókst vel en
reyndar var mæting dræm því aðeins 11
ungmenni mættu. Þau höfðu hins vegar
ýmislegt til málanna að leggja og komu
með margar góðar ábendingar.
Tilgangur þingsins var að fá hugmyndir frá
ungu fólki í Grindavík um málefni er þau
varða. Á meðal þess sem var rætt var
framhaldsskóli í Grindavík, atvinnumál, menningar- og félagsmál, íþróttir- og tómstundir og
fleira.
Meðal þess sem fram kom er að ungmennunum leist vel á að hafa framhaldsskóla í
Grindavík, erfitt er að fá sumarvinnu og ungmenni vilja vinna í fiski, of langur biðlisti er í
tónlistarnám, starfsemi Þrumunnar á leiðinlegum stað, of lítið af nýjum bókum á
skólabókasafni og þá vantar leiklistarnámskeið,
svo eitthvað sé nefnt.
Eins og gera má ráð fyrir höfðu ungmennin

Frá umræðum á ungmennaþinginu í Hópsskóla.

miklar skoðanir á íþróttum- og tómstundum.
Þar komu fram ýmsar ábendingar, t.d. vantar
aðstöðu fyrir jaðaríþróttir, 16 ára og eldri koma

ekki í Þrumuna, hér vantar bíó og margt fleira.
Niðurstöðurnar í heild eru hér að neðan.

Helstu niðurstöður ungmennaþings

Framhaldsskóli í Grindavík?
- Já, styttra að fara.
- Finnst mjög sniðugt að hafa framhaldsskóla
í Grindavík
o Fleiri möguleikar
o Geta tekið færri einingar
o Jafnvel unnið með námi fyrir þá
sem þurfa
Atvinnumál:
- Sumarvinna
o Lág laun
o Passlega langt tímabil
o Leiðinlegt!!
- Vantar fjölbreyttari vinnu
- Þarf að þekkja einhvern til að fá vinnu
- Vilja komast í fiskvinnu
- Vinnuskóli
o Betri laun
o Lengri vinnutíma

Menningar- og félagsmál:
- Of langur biðlisti í tónlistarnám (vinsælustu
hljóðfæri)
- Starfsemi Þrumunnar á leiðinlegum stað

- Vantar meira fyrir krakka sem hafa áhuga á
dansi, söng og leiklist. Jafnvel hægt að sameina
þetta og hafa æfingar. Ekkert endilega markmið að sýna eitthvað, bara að hafa gaman.
- Danskennsla mjög dýr – eru bara námskeið.
Ekki hægt að æfa allt árið. Lítill möguleiki að ná
langt – alltaf sama rútínan. Bara fyrir byrjendur.
- Gaman að hafa stúdíó svo hægt sé að taka
upp tónlist.
- Vantar leiklistarnámskeið
- Lítið úrval af nýjum bókum á skólabókasafni

Íþróttir og tómstundir:
- Hjólarampur við Hópsskóla á röngum stað.
Betra að hafa við grunnskólann.
- Vantar meira fyrir þá sem eru á reiðhjólum
(BMX).
- Vantar aðstöðu fyrir jaðarsport
o T.d. fyrir „crossara“
- Vantar betri aðstöðu fyrir fimleika. Of lítið
af áhöldum, of fáir tímar. Æfingar einnig og
stuttar þar sem það tekur langan tíma að stilla
upp og ganga frá.
- Vantar fleiri áhöld í Hópið til knattspyrnu-

iðkunar
- Vantar sjúkrakassa í Hópið, ekki einu sinni
til plástur
- Á fimleikaæfingum koma foreldrar inn í
klefa (líka pabbar) og því ekki hægt að fara í
sturtu.
- Vantar WC aðstöðu við Hópið. Aldrei sápa,
vantar klósettpappír, oft læst.
- Vantar lýsingu í „bröttubrekku“.
- Búið að skemma tónlistargræjur í Þrumunni
- Vantar handboltæfingar í Grindavík
- Nautilus – vantar inn í þyngdir á lóðum
- Vantar boccia fyrir fatlaða í Grindavík
- 16+ koma ekki í Þrumuna
- Innilaug betri kostur fyrir einhverja.
- Vantar innisundlaug, léleg aðstaða til að æfa
sund.
- Mjög sniðugt að hafa ungmennaþing. Þarf
að kynna betur. Ekki bara með pósti. Fara í
bekki. Hafa skemmtiatriði og mat.
Annað:
- Vantar bíó, subway og tölvuleikjabúð.
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Ný flotbryggja

Grindavíkurhöfn fékk fyrir skömmu nýja
flotbryggju í stað eldri flotbryggju frá 1984.
Nýja flotbryggjan er 20 m löng og 3,5 m á
breidd. Flotbryggjan var fest með 4,5 tonna
steinum sem tengjast bryggjunni með
keðjum og ofurtói. Bryggjan var framleidd
af Króla ehf.

Gleðileg jól í Grindavík
Kveikt á jólatrénu 6. desember sl.

S

enn ganga jólin í garð, með hátíð sinni og
frístundum. Þessi tími er ekki hvað síst
tilvalinn til að fjölga samverustundum á heimilum. Um jól gefast stundir, sem gott er að nota
til að rækta samfélagið við fjölskyldu, vini og
vandamenn. Fjölmargar rannsóknir sýna að
ungmennin sjálf kjósa að fjölskyldan 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 bæjarfélagsins á
þessari jólahátíð. Við hvetjum alla foreldra til
að vera vakandi fyrir því hvað unglingarnir taka
sér fyrir hendur í kringum jólahátíðina. Leyfum
ekki eftirlitslaus partý. Virðum lögboðin útivistartíma og verum vakandi fyrir skilaboðum
sem ganga á milli ungmennanna. Mikilvægi
sterkra tengsla milli unglinga og foreldra verða
seint ofmetin. Niðurstöður fjölmargra
rannsókna sýna að samvistartími og samvera
Kristinn J. Reimarsson
Sviðsstjóri frístundaog menningarsviðs

Nökkvi Már Jónsson
Sviðsstjóri félagsþjónustu
og fræðslumála
Bjarni M. Svavarsson
Formaður UMFG

Lovísa Hilmarsdóttir
F.h. Grunnskóla Grindavíkur
Gígja Eyjólfsdóttir
F.h. foreldrafélags leikskólans Laut

unglinga með foreldrum og fjölskyldu hafi
margvísleg jákvæð áhrif í lífi þeirra.
Ræðum við börnin okkar og setjum skýrar
reglur.
Verum ábyrg og vakandi gagnvart mannlífinu
í kringum okkur.
Hugum vel að börnum okkar og ungmennum.
Grindavík er fjölskylduvænn 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.
Meginmarkmið forvarna er heilbrigði og
hamingja barna, ungmenna og fjölskyldna
þeirra þannig að Grindvík standi undir nafni
sem fjölskylduvænt bæjarfélag. Það er stefna
Grindavíkurbæjar að styrkja fjölskylduna og
treysta samheldni hennar og velferð.
Með von um gleðilega jólahátíð.
Samráðshópur um forvarnir.

Albína Unndórsdóttir
F.h. leikskólans Laut

Bylgja Héðinsdóttir
F.h. leikskólans Króks
Kolbrún Jónsdóttir
F.h. foreldrafélags
leikskólanum Króki

Sigurður Ágústsson
F.h. lögreglunnar

Laufey Birgisdóttir
F.h. Heilsugæslunnar

Páll Erlingsson
F.h. Golfklúbbs Grindavíkur

Sr. Elínborg Gísladóttir
F.h. Grindavíkurkirkju
Helena Bj. Bjarnadóttir
F.h. Frístunda- og
menningarnefndar

Otti Sigmarsson
F.h. Björgunarsveitarinnar
Þorbjarnar
Hilmar Knútsson
F.h. Hestamannafélagsins
Brimfaxa
Þórunn Alda Gylfadóttir
F.h. foreldrafélags
Grunnskóla Grindavíkur.

Hvert er Jólahúsið í ár?
Jólin nálgast óðfluga og Grindvíkingar
þekktir fyrir að skreyta húsin sín og nágrenni af miklum myndarskap. Í fyrra
verðlaunuðu HS Orka og HS Veitur fyrir
bestu jólaskreytinguna í Grindavík og varð
Suðurvör 5 fyrir valinu. Leikurinn verður
endurtekinn í ár og því eru Grindvíkingar
hvattir til þess að skreyta sem aldrei fyrr.
Tilnefningar um best skreytta jólahúsið
skulu svo sendast á:
heimasidan@grindavik.is.

Tilkynningahnappur
um einelti

Í stefnuyfirlýsingu Grunnskóla Grindavíkur
segir að einelti sé ekki liðið í skólanum. Er
hvatt til þess að segja frá einelti. Búið er að
setja tilkynningahnapp um einelti á forsíðu
heimasíðunnar (GEGN EINELTI) þar sem
hægt er að tilkynna um einelti. Tilkynningin
berst beint til skólastjóra.
Fjallað er um allar tilkynningar sem berast á
fundum eineltisteymis. Ákvarðanir eru teknar um hvort hefja eigi formlega könnun á
aðstæðum meints þolanda eða hvort ástæða
sé til að koma strax af stað viðeigandi
stuðningsaðgerðum. Stuðningsaðgerðir
miðast af því að stöðva einelti og tryggja
öryggi þolanda. Tilkynningahnappurinn um
einelti er á forsíðu heimasíðu grunnskólans,
til vinstri, þar sem stendur GEGN
EINELTI. Þar er einnig að finna nánari
upplýsingar eins og eineltisáætlun, leiðir í
einelti, ábyrgð heimilanna o.fl.

Heimsókn til Penistone
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ú eru 25 ár eru liðin frá því að
stofnað var til formlegra vinabæjartengsla milli Grindavíkur og Penistone í
South-Yourkshire, Englandi (um klst.
akstur frá Manchester). Strax frá upphafi
tengslanna, sem reyndar hófust með sambandi JC-félaga beggja bæjanna, hefur
vinskapur haldist innan þess hóps og svo
hafa fleiri bæst í vinahópinn með
árunum.
Til að byrja með gekk vel að halda sambandi
og bæði einstaklingar, skólar og bæjarstjórnir
skiptust á heimsóknum. Síðustu ár hafa engir
hópar komið, né farið (svo vitað sé) til Penistone.
Til þess að halda upp á þessi tímamót var
ákveðið að tengja almenningsbókasöfnin nánari böndum, m.a. til þess að halda þessum
vinatengslum á lofti og kynna Penistone betur
fyrir íbúum Grindavíkur og öfugt. Í því skyni
fór undirrituð fyrir hönd bókasafnsins, Gunnar Vilbergsson, Hafsteinn Ágústsson og Ágústa
Gísladóttir í stutta heimsókn þangað nýlega.
Þá var tækifærið notað og voru grunnskólarnir tengdir sérstaklega með athöfn, sem
fór fram á sal barnaskólans í Penistone, í gegn
um Skype, þann 29.nóvember, s.l. Krakkarnir
höfðu undirbúið sig vel og heilsuðu okkur með
því að segja „Góðan dag“. Þá var líka sýnd
kynning um skólann, frá krökkunum í Grindavík, sem gerði mikla lukku. Til viðbótar fór svo
Pat Punt, ekkja fyrrum bæjarstjóra Penistone,
yfir söguna og sagði krökkunum frá Íslandi á
meðan þau sátu á gólfinu og hlustuðu – mátti
næstum heyra saumnál detta! Miklar vonir eru
bundnar við þessi tengsl sem hægt er að nýta á
margvíslegan hátt bæði í kennslu og leik.
Ritari Penistone/Grindavik Society var í útvarpsviðtali um félagsskapinn og vinabæjartengslin og gerði þessu góð skil þar. Ég lofaði

Frá undirskrift
samkomulags milli
bókasafnanna að
kynna bæina eina
viku á ári.
Nigel Ball og
Margrét R.
Gísladóttir

Beðið eftir að
jólaljósin verði kveikt
á trénu í miðbæ
Penistone.

Skype-tenging
komin á milli
skólanna, kennarinn
er Leslie Sullivan.

JÁRNGERÐUR

stjórnanda FM Penistone að koma því áleiðis
að þá langi að tengjast Útvarpsstöð Grindavíkur, sem er rekin um sjómannadagshelgi ár
hvert.
Við fengum höfðinglegar móttökur og mikið
við haft eins og alltaf og nú er von á hópi frá
Penistone næsta sumar.
Það liggur beinast við að endurlífga Grindavík-Penistone félagið og koma krafti í samskiptin bæði meðal fullorðinna og nemenda.
Þeir sem hafa áhuga á að kynna sér málið
frekar geta snúið sér til undirritaðrar og/eða
sent póst á margis@simnet.is
Margrét R. Gísladóttir
(Maddý á bókasafninu)

Skólastjórinn ræðir við Halldóru
skólastjóra í Grindavík í gegnum
Scype.

Úr skólastofu 3ja bekkjar.

Auglýsing um útboð á rekstri tjaldsvæðis
við Austurveg í Grindavík

Grindavíkurbær auglýsir til leigu aðstöðu og rekstur tjaldsvæðis í Grindavík í fjögur ár, eða frá 1. febrúar
2013. Gert er ráð fyrir að leigutaki taki við aðstöðunni og sjái um allan daglegan rekstur svæðisins og umhirðu
að hluta, ásamt markaðssetningu þess. Tilboðsfrestur er til kl. 11.00, fimmtudaginn 10. janúar 2013.
Tilboðin verða opnuð á skrifstofu Grindavíkurbæjar, Víkurbraut 62, Grindavík, kl. 11.00 þann 10. janúar að
viðstöddum þeim bjóðendum sem þess óska.

Þeir sem áhuga hafa á að gera tilboð í leigu tjaldsvæðisins og aðstöðu geta nálgast útboðsgögn á vef
Grindavíkurbæjar eða með því að senda beiðni um gögn á netfangið thorsteinng@grindavik.is. Óski bjóðendur
að fá útboðsgögn á pappírsformi verða þau seld í afgreiðslu sveitarfélagsins fyrir kr. 2.000.Veittur er fyrirspurnarfrestur til kl. 11.00 þann 28. desember 2012. Öllum fyrirspurnum verður svarað skriflega til
þeirra sem tekið hafa gögn. Tilboði skal skila í lokuðu umslagi þannig merktu:
„ÚTLEIGA Á REKSTRI TJALDSVÆÐISINS Í GRINDAVÍK – TILBOÐ“
Á umslaginu skal koma greinilega fram nafn og heimilisfang tilboðsgjafa.
Tilboð skulu send til:
Grindavíkurbær, Víkurbraut 62, 240 Grindavík.
Nánari upplýsingar gefur Þorsteinn Gunnarsson, upplýsinga- og þróunarfulltrúi, á skrifstofu sveitarfélagsins, í
síma 420 1100 eða netfang thorsteinng@grindavik.is
Áskilinn er réttur til að hafna öllum tilboðum. Öllum tilboðum verður svarað skriflega eftir að ákvörðun
bæjarstjórnar Grindavíkurbæjar liggur fyrir.
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Benóný Þórhallsson leiðbeinandi á Laut, fyrsti karlmaðurinn
í starfliði skólans.

Köngulóarþema á Skála sem er listasmiðja
leikskólans.

Fyrsti karlmaðurinn í starfsliðinu
Fjölbrey7 starfsemi á leikskólanumLaut:

Leikskólinn Laut hefur starfað frá árinu
1973 og flutti starfsemin í nýtt húsnæði
2006. Skólinn er staðsettur í Lautinni hér í
víkinni fögru, eins og skólastjórnendur
komast að orði.
„Í fyrstu var eingöngu boðið upp á fjögurra
tíma vistun sem þá þótti kærkomin viðbót við
foreldrauppeldi. Í dag eru flest börn í sex til níu
tíma vistun. Þannig að ábyrgð okkar er mikil
og við skorumst ekki undan því,” segir Albína
Unndórsdóttir leikskólastjóri sem starfað hefur
lengi á Laut sem leikskólakennari, aðstoðarleikskólastjóri og nú sem leikskólastjóri.
Í Lautinni er starfað eftir Uppbyggingarstefnunni eða svokölluðu uppeldi til ábyrgðar. Þar
sem börnunum er leiðbeint við að taka ábyrgð

á eigin orðum og gerðum. Skólinn er Grænfánaskóli þar sem rík áhersla er lögð á endurnýtingu, flokkun á rusli og að þekkja og virða
náttúruna. Í dagsskipulagi skólans er m.a farið
með börnin í vikulegar vettvangsferðir þar sem
gróður, skordýr, veðurfar o. f.l er skoðað og
börnin hvött til að skoða umhverfi sitt á öruggan hátt. Unnið er að þematengdum
verkefnum í tengslum við árstíðir o.fl.
Skipulagðar hreyfistundir eru einu sinni í viku
með hvern hóp. Þar sem hreyfiþroski þeirra er
skráður af fagstjóra í skemmtilegum tímum
sem hafa ákveðið upphaf og endi.
Fagstjóri í listaskála tekur á móti börnum einu
sinni í viku. Þar er margur hluturinn sem fer í
endurnýjun lífdaga og veitir börnunum ánægju

Frá hreyfisalnum á Akri sem nýtur mikilla vinsælda.

Frá vetttvangsferð í sumar!

við að skapa ný verk þar sem ferlið skiptir
mestu máli.
Sérstakir málörvunar tímar eru einnig skipulagðir þar sem umsjónarmaður sérkennslu og
leikskólakennari sjá um að auðga málnotkun
og vanda til málfars umfram það sem gerist í
daglegri málnotkun því börn læra það sem fyrir
þeim er haft.
„Frá opnun leikskólans hefur eingöngu starfað kvenfólk en í haust vorum við svo heppnar
að fá til okkar ungan mann sem hefur verið í
leiðbeinendastarfi hjá okkur, Benóný Þórhallsson. Við teljum nauðsynlegt að fá fleiri karlmenn til starf til að bæta jafnræði innan
skólans,” segir Fríða Egilsdóttir aðstoðarleikskólastjóri.

Hér var byggð sundlaug úr kubbunum!

Markvisst er unnið að málörvun.

Grindavíkurhöfn
í allra fremstu röð
11
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- Blásið til sóknar eftir dýpkunarframkvæmdir. Athafnasvæði á Suðurgarði stækkað.

G

rindavíkurhöfn hefur allra burði til
þess að vera í allra fremstu röð. Hér
er framsýn hafnarstjórn sem með góðum
stuðningi bæjaryfirvalda hefur metnað til
þess að tryggja öryggi sjófarenda og
bjóða upp á góða þjónustu með sanngjarnri gjaldskrá.
Staðsetning hafnarinnar er góð og allar forsendur til þess að auka umferð og þar með
tekjur hafnarinnar. Ímynd hafnarinnar stendur
henni helst fyrir þrifum; að innsiglingin sé
varhugarverð. En sífellt hefur verið unnið að
endurbótum hafnarinnar til þess að bæta
öryggi sjófarenda, nú síðast með dýpkunarframkvæmdum í sumar.
„Með þessu höfum við gert innsiglinguna hjá
okkur mun öruggari og betri, jafnframt því sem
nú er orðið auðveldara fyrir stóru skipin að
snúa hér inni í höfninni. Þetta gerir Grindavíkurhöfn samkeppnishæfari í hafnarþjónustu
og það er markmiðið,“ segir Sigurður A. Kristmundsson, hafnarstjóri Grindavíkurhafnar um
dýpkunarvinnu sem staðið hefur yfir að undanförnu og er að ljúka þessa dagana.

Höfnin áhugaverðari kostur

Fyrsti hluti dýpkunarframkvæmdanna fólst í
að breikka innsiglinguna um 25%, þ.e. í 45
metra og það eykur verulega öryggi sjófarenda
þegar veður eru vond, sér í lagi þegar vindur

Ráðist verður í landfyllingu og stækkun athafnasvæðis við Suðurgarð á
næstunni samkvæmt meðfylgjandi mynd. Hafnarstjórn telur að með landfyllingu við Suðurgarð verði til verðmætt athafnasvæði sem skapar
framtíðarmöguleika í hafsækinni þjónustu í Grindavíkurhöfn

stendur á skipshlið. Tekin var ákvörðun um að
ráðast einnig í dýpkun inni í höfninni sjálfri, annars vegar til að gera flutningaskipum auðveldara að snúa innan hennar og sömuleiðis fyrir
stærri fiskiskipin að leggjast að bryggju. Kostnaður við þessar framkvæmdir er um 180
milljónir króna sem Sigurður segir að ekki fáist
nema að litlu leyti frá hinu opinbera.
„Engu að síður töldum við að með því að
ráðast í þessar framkvæmdir væri höfnin orðin
áhugaverðari kostur á t.d. uppsjávarvertíðunum
þegar héðan er skammt á miðin. Við vonumst
þannig til þess að fá aukna umferð um höfnina
af skipum sem annars hafa farið á aðrar hafnir
en hafa hikað við að koma hér inn vegna
innsiglingarinnar og þrengsla í höfninni sjálfri.
Auknum löndunum fylgja síðan umsvif í útskipun einnig og þar af leiðandi er það okkar
markmið að geta staðið undir þessum
framkvæmdum með auknum tekjum í framtíðinni,“ segir Sigurður en til viðbótar við uppsjávarveiðarnar segir hafnarstjórinn að betri
höfn gefi tækifæri til aukinnar þjónustu á öllum
sviðum skipaafgreiðslu.

Greiðfær og góð innsigling

Sigurður A. Kristmundsson
hafnarstjóri.

Með tilkomu ytri hafnargarðanna í Grindavík
á sínum tíma var stigið stórt framfaraskref í
hafnarmálum þar í bæ. Sigurður segir þessa
grjótgarða hafa verið byltingu. „Já, það er engin
spurning að Siglingastofnun skilaði okkur
frábærri hönnun með þessum görðum eins og
lagt var upp með. Og í raun er innsiglingin
okkar alla jafna mjög örugg og greiðfær. Þeir
sem lítið þekkja hér til hafa verið hikandi að

koma inn hjálparlaust ef eitthvað er að veðri
en nú þegar rennan er orðin mun breiðari þá
ætti öllum að vera greiðfært hingað inn. Við
sjáum því ekkert í þessu nema tækifæri,“ segir
Sigurður en dýpkunarframkvæmdirnar hófust
síðastliðið vor.

Stærra athafnasvæði

Endurbótum á höfninni inni í Grindavík er
þó ekki lokið með dýpkuninni því á döfinni er
að bjóða út landfyllingu sunnan Suðurgarðsins
og stækka þannig athafnasvæði hans um sem
nemur 7000 fermetrum. Þetta svæði býður upp
á ýmsa möguleika í framtíðinni. Nýbúið er að
opna útboð og var Hagtak lægstbjóðandi.
Verkinu á að vera lokið í febrúar næstkomandi.
„Þetta athafnasvæði verður kærkomið til
þjónustu hér við höfnina í framtíðinni en við
erum líka að bæta ásýnd hafnarinnar með því
að laga þetta svæði. Þetta verður algjör bylting.
Þess má geta að höfnin hefur mikið aðdráttarafl fyrir ferðamenn sem vilja fylgjast með
löndun úr skipum. Við höfum reynt að koma
til móts við þá með því að afmarka svæði fyrir
þá og setja upp vegleg upplýsingaskilti við
höfnina. Við viljum auðvitað sýna þeim útgerðarstað og hafnarmannvirki í fremstu röð á
Íslandi og þetta hefur mælst vel fyrir,“ segir Sigurður.
Einn helsti veikleiki Grindavíkurhafnar á
síðustu árum hefur verið að engin almenn
löndunarþjónusta hefur staðið skipum með
aðra heimahöfn til boða. Við þessu hefur
Lönd-unarþjónusta Þorbjarnar hf brugðist
með því opna á almenna löndunarþjónustu
fyrir önnur skip sem hingað vilja koma.

Hlutverk okkar er að veita
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Blásið til sóknar

Nú er unnið að stefnumótun fyrir
Grindavíkurhöfn. Markmið er tvíþætt.
Annars vegar að greina stöðu Grindavíkurhafnar í samkeppnisumhverfi sínu.
Hins vegar að koma með tillögur að
stefnumótun og sóknaráætlun fyrir
Grindavíkurhöfn.
Sigurður A. Kristmundsson hafnarstjóri átti
hugmyndina að því að fá ýmsa hagsmunaaðila
til að setjast niður og ræða stöðu hafnarinnar
og horfa til framtíðar. Þorsteinn Gunnarsson,
upplýsinga- og þróunarfulltrúi Grindavíkurbæjar og nemi í MPM við HR, tók að sér
verkefnastjórn og nýtti tæki og tól í náminu til
þess að stýra vinnunni á grundvelli stefnumótunarfærni.
Í hagsmunaaðilahópnum voru: Sigurður A.
Kristmundsson hafnarstjóri, Róbert Ragnarsson bæjarstjóri, Sigurður Jónsson skipstjóri,
Pétur Már Benediktsson hjá Vélsmiðju
Grindavíkur, Andrés Óskarsson útgerðarstjóri
í Vísi hf. og Andrés Guðmundsson útgerðarstjóri hjá Þorbirni hf.
Hópurinn hefur skilað af sér skýrslunni til
hafnarstjórnar sem er með hana til efnislegrar
meðferðar. Þar kemur m.a. fram að hlutverk
hafnarinnar okkar er að veita skipum öryggi
og þjónustu. Framtíðarsýn hafnarinnar er að
verða í fararbroddi sjávarútvegshafna landsins.
Grindavík er ein stærsta verstöð landsins.

Hafnarsvæðið er lífæð Grindavíkurbæjar. Sjávarútvegurinn er hér í öndvegi en Grindavík er
langstærsti saltfiskútflytjandi landsins. Umsvif
Grindavíkurhafnar eru mikil enda öflug sjávarútvegsfyrirtæki sem gera héðan út. Milli 30
og 40 þúsund tonnum af botnfiski hefur verið
landað í Grindavíkurhöfn á ári undanfarin ár.
Fimm stærstu sjávarútvegsfyrirtækin skapa
rúmlega 700 bein störf í Grindavík við veiðar
og vinnslu. Auk þess eru fyrirtækin með
rekstur víða annarsstaðar um landið sem skapar hundruði starfa til viðbótar, m.a. í Vogum,
á Þingeyri, Húsavík, Djúpavogi, Reykjanesbæ
og víðar. Það má því hæglega halda því fram
að sjávarútvegsfyrirtækin í Grindavík skapi um
1.000 bein störf við veiðar og vinnslu á Íslandi. Eru þá ótalin störf við fjölda smærri
sjávarútvegsfyrirtækja. Fjöldi afleiddra starfa
sem sjávarútvegur í Grindavík skapar hleypur
á hundruðum. Útflutningsverðmæti þess afla
sem landað er í Grindavík eru líklega um 20
milljarðar ári sem er um 4% heildar útflutningsverðmæta Íslendinga. Innflutningur um
höfnina felst aðallega í salti frá Spáni og Túnis.
Fiskveiðar skipa sem gerð eru út frá Grindavík
hafa á undanförnum áratug þróast úr veiðum
með mismunandi veiðafærum á tveimur til
þremur tímabilum á ári yfir í það að veiða með
einu veiðafæri allt árið. Stærsti hluti aflans sem
landaður er hér kemur af togskipum, frysti-

togurum og línuvéla- beitningabátum. Þorskur, ýsa, keila og langa eru algengustu
tegundirnar. Auk þess landa hér netabátar og
handfærabátar og á vorin koma hingað
grásleppubátar.
Skipum hefur fækkað á undanförnum árum
og sérhæfing orðið meiri. Árið 2012 voru
gerðir út frá Grindavík þrír frystitogarar og
tveir ferskfisktogarar, 10 stór línuskip 35-55 m
löng og 12 smærri línuveiðiskip c.a. 15 m löng,
tveir snurvoðabátar og tveir netabátar. Þessu
til viðbótar eru um 10-15 handfærabátar.
Flestir þeirra fara í dagróðra. Auk þess landa
hér nokkur skip sem hafa aðra heimahöfn en
Grindavík. Fiskimenn í Grindavík sækja á
sömu aflamið og forfeður þeirra öldum saman
sem er til marks um hófsama veiðar án
rányrkju. Grindavíkurhöfn veitir almenna
hafnarþjónustu eins og hafnsögu, vigtun, afgreiðslu á ferskvatni, rafmagni, og sorphirðu.
Starfsemi er samkvæmt samþykkt hafnarstjórnar og hafnalögum. Starfsemin tekur til
afgreiðslu og þjónustu skipa, afgreiðslu á
vörum, ökutækjum og farþegum og við löndun á fiski.
Eftir dýpkunarframkvæmdir í ár er vilji bæjaryfirvalda að vinna að mótun framtíðarsýnar
Grindavíkurhafnar til þess að gera markaðssetningu markvissari, fá fleiri skip og auka
tekjur.

skipum öryggi og þjónustu
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Aukið öryggi
sæfarenda

Jóhann Þór Sigurðsson, tæknifræðingur hjá Siglingastofnun:

Grindavíkurhöfn er ein af öflugri höfnum
landsins sem hefur alla burði til þess að
vera í allra fremstu röð. Margir aðilar
hafa hagsmuna að gæta þegar kemur að
starfsemi hafnarinnar því hún er lífæð
bæjarfélagsins. Í sumar var ráðist í að
dýpka rennu í innsiglingu og innan
hafnar var dýpkað og þannig hægt að
taka á móti stærri skipum en áður.
Jóhann Þór Sigurðsson tæknifræðingur hjá
Siglingastofnun sem hefur haft umsjón með
framkvæmdum Grindavíkurhafnar, segir höfnina upphaf og endir alls í Grindavík.
„Án hafnarinnar væri engin grundvöllur fyrir
búsetu. Nær öll fyrirtæki og öll atvinnustarfsemi tengist höfninni beint eða óbeint.
Fiskiskip og fiskveiðar hafa þróast með
árunum og höfnin verður að gera það líka til
að geta boðið nauðsynlega og samkeppnishæfa
þjónustu. Einnig hafa fiskiskip stækkað sem
kallar á aukið dýpi og rýmri snúningssvæði
innan hafnarinnar. Eftir dýpkun í rennu og
innan hafnar er hægt að taka á móti stærri
skipum en áður,“ segir Jóhann.
Styrkleikar Grindavíkurhafnar eru miklir.
Höfnin er öruggari eftir miklar framkvæmdir
við innsiglinguna undanfarna áratugi og hér er
góð þjónusta og öflug sjávarútvegsfyrirtæki.

Tækifæri liggja í því að efla almenna löndunarþjónustu t.d. með því að stofna sérstakt
fyrirtæki um slíka þjónustu. Veikleikar liggja í
ímynd innsiglingarinnar sem þótti viðsjárverð á
sínum tíma en öryggi og þjónusta einkenna nú
Grindavíkuhöfn.
„Sterkur hliðarvindur er erfiðastur fyrir skipstjórnarmenn þegar siglt er inn til Grindavíkur,
með breikkun rennunar höfum við gefið skipstjórnarmönnum meira svigrúm til að takast á
við hliðarvind og aukið þannig öryggi sæfarenda,“ segir Jóhann um dýpkunarframkvæmdirnar í sumar.
Hann segir að staða Grindavíkurhafnar sé
með miklum ágætum. Langt er komið með
viðhaldsvinnu á Kvíabryggju sem ætti að lengja
líftíma hennar um 10-15 ár. Til þess að gera
eru nýir viðlegukantar við Norðurgarð og
Suðurgarð. Næsta stóra verkefni sem þarf að
fara í er Miðgarður.
Hjá hafnarstjórn liggur fyrir það verkefni að
blása til sóknar með öflugri markaðsherferð til
að kynna höfnina á markvissan hátt til þess að
fá hingað fleiri skip og þar með auka tekjur
hafnarinnar. Jafnframt þarf að bæta löndunarþjónustu og er þegar farið að undirbúa
það.

Hvað segja
skipstjórarnir?

„Grindavíkurhöfn er orðin mjög góð, ekki
síst eftir dýpkunarframkvæmdirnar í
sumar. Allir frystitogarar og fiskiskip
landsins geta komið hingað inn og
landað, aðstæðurnar eru virkilega góðar,“
segir Sigurður Jónsson stýrimaður og
skipstjóri á Hrafni Sveinbjarnarsyni GK
255.
Sigurður segir verk að vinna til að breyta
viðhorfi til hafnarinnar. „Innsiglingin er góð og
reyndar miklu betri en menn halda. Hér blasa
við tækifærin, hér er komin löndunarþjónusta
og verið að auka enn frekar athafnasvæðið. Hér
þarf að blása til sóknar og kynna höfnina
betur,“ sagði Sigurður jafnframt.

Góð reynsla af höfninni

Viktor Jónsson, skipstjóri á smábátnum
Maron GK 522, tekur í sama streng. Hann
segir öryggið í höfninni orðið miklu meira.
„Síðustu tíu árin hefur enginn skipstjóri farið
oftar inn og út úr Grindavíkurhöfn en ég
þannig að ég tala af reynslu. Í dag kemst ég
alltaf á sjó þegar ég vil. Áður fyrr var það
þannig að við komumst ekki út á sjó þegar
eitthvað var að veðri. Núna komumst við alltaf
á sjó og heim aftur. Munar þar mestu að nú
fáum við ekki brot á okkur. Ég myndi því segja
að mín reynsla af höfninni í dag væri mjög
góð,“ sagði Viktor.
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Bæ. aðstaða til íþró.aiðkunar,
keppnishalds og félagsstarfs

E

ndurskipulagning og nýbyggingum
á íþróttasvæði Grindavíkur er ætlað
að bæta verulega aðstöðu til íþróttaiðkunar, keppnishalds og félagsstarfs í
Grindavík. Forsendur sem bæjarstjórn
Grindavíkur setti fram í upphafi verksins
hafa verið hafðar til hliðsjónar en þær eru
þessar:
1. Að sameina inngang og afgreiðslu íþróttahúss og sundlaugar með það að markmiði að
nýta starfsfólk sem best og að inngangurinn sé
skemmtilegur og aðlaðandi fyrir gesti og gangandi.

2. Að íþróttahúsið geti nýst sem veislusalur
fyrir 350-400 gesti á snyrtilegan og einfaldan
hátt
3. Að körfuknattleiksvöllur verði löglegur.
4. Að bæta æfingaaðstöðu fyrir júdódeild og
taekwondo
5. Að bæta æfingaaðstöðu og áhaldageymslu
fyrir fimleikadeild.
6. Að almenningsíþróttir fái að njóta sín.
7. Að húsnæðið rúmi sameiginlega aðstöðu
fyrir deildir UMFG til funda og skrifstofuhalds.
8. Að bygginging sé í samræmi við aðrar byggingar á reitnum, látlaus og að fermetrar nýtist
sem best.
Í hönnun aðstöðunnar er tekið tillit til mismunandi þarfa ólíkra greina, reynt að aðgreina
áhorfendur og keppendur, „blaut“ svæði og
„þurr“, starfsmenn og gesti án þess að það
komi niður á fjölnota möguleikum byggingarinnar.
Sérstaklega er horft til hagkvæmnis í rekstri;
bæði hvað varðar starfsmannafjölda og orkunotkun. Í efnisvali utanhúss er lögð áhersla á
að nýbyggingin verði viðhaldslítil. Í efnisvali
innanhúss er auk hagkvæmni, hugað að efnisgæðum, að þau þoli mikið álag yfir langan tíma
og séu auðveld í þrifum og viðhaldi. Þrjú atriði
vega þungt í hönnun aðstöðunnar:
• Aðgengismál. Aðgengi allra skal vera tryggt

að allri starfsemi bygginganna og tekið verði
tillit til ólíkra tegunda fötlunar við útfærslu.
• Vinnuvistfræði og öryggismál. Íþróttahús er
vinnustaður ólíkra hópa og því mikilvægt að
taka sérstakt tillit til þeirra í hönnunarvinnunni.
• Veðurfarsaðlögun. Ný mannvirki verði hönnuð með sérstöku tilliti til skjólmyndunar
umhverfis þau, einkum við innganga.

Hugmynd

Meginhugmynd byggingarinnar er opin bygging, sem í hinu ytra endurspeglar þá líflegu
starfsemi sem þar fer fram. Eitt af því sem
stendur starfi íþróttahreyfingarinnar í Grindavík fyrir þrifum er aðstöðuleysi fyrir hið almenna félagsstarf og skrifstofuhúsnæði. Með
þessari hönnun er gert ráð fyrir nýrri sameiginlegri félagsaðstöðu fyrir allar deildir UMFG.
Staðsetning á henni er þannig fyrir komið að
félagsmenn og iðkendur allra deilda munu eiga
greiðan aðgang að henni. Gert er ráð fyrir sal
upp á 270 m2 sem hægt er að skipta í þrennt og
jafnframt 30 m2 móttökueldhúsi. Með þessum
sal skapast miklir möguleikar t.d. í tengslum við
kappleiki bæði í knattspyrnu og körfuknattleik
eða hverju öðru mótahaldi sem fram fer í
íþróttamiðstöðinni eða á íþróttasvæðinu. Þessi
stærð af sal býður líka upp á möguleika fyrir
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smærri samkomur t.d. herra-eða konukvöld.
Húsnæðið, einnar hæðar bygging, ásamt íþróttahúsi myndar U utan um aðkomutorgið. Lögð verður áhersla á að aðgengismál verði sem best og að auðvelt verði að rata um
bygginguna, þ.e. að umferðarleiðir séu einfaldar og skýrar.
Lagður er metnaður í að þarna verði á ferðinni bygging sem
sé einstök hvað þessi mál varðar. Gott vinnuumhverfi er
lykilatriði og því er lögð áhersla á að möguleiki á dagsbirtu
sé sem víðast í byggingunni. Það þykir lágmarkskrafa í dag að
allar almennar vinnustöðvar hafi dagsljós.
Verið er að vinna í gerð endanlegrar hönnunar á áfanga 2
sem byrjað verður á og er fyrirhugað að því verki verði lokið
næsta vor og útboðsgögn verði tilbúin í upphafi sumars
2013. Áætlað er að framkvæmdir geti hafist í ágúst 2013 og
húsnæðið tekið í notkun sumarið 2014. Árið 2015 hefjast
framkvæmdir við áfanga 3 og 4, þ.e. breyting á núverandi
klefum íþróttahúss í æfingarými fyrir júdó og taekwondó og
breyting á núverandi sundlaugarhúsi í líkamsrækt. Að lokum
verður farið í stækkun íþróttahússins og gera áætlanir ráð
fyrir að öllum þessum framkvæmdum verði lokið 2016.

FRUMKOSTNAÐARÁÆTLUN
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Heimasíðan með
næst flestar fle7ingar á landsvísu

Á íbúafundi um fjárhagsáætlun og rafræna
stjórnsýslu flutti Þorsteinn Gunnarsson
upplýsinga- og þróunarfulltrúi framsögu um
rafræna stjórnsýslu. Sagði hann m.a. frá
könnun sem gerð var um heimasíðuna og
ýmislegt fleira.
Þorsteinn fór fyrst yfir áfanga í heimasíðugerð fyrir bæinn. Ný heimasíða bæjarins var
opnuð í mars 2009 og ferðaþjónustusíða
(visitgrindavik.is) rúmi ári síðar. All flestar
stofnanir bæjarins eru komnar inn í vefumsjónarkerfi bæjarins, síðast grunnskólinn.
Ný uppfærsla var svo gerð á síðunni fyrir
ári. Hér má sjá nokkrar tölur um
heimasíðuna frá 2009-2012:
Síður skoðaðar = 5.003.409
Stakir notendur = 258.005, 145 lönd
Meðaltal flettinga 3 síður í heimsókn.
88 myndbönd skoðuð 25.472 sinnum.
Hér er má sjá samanburð á fjölda frétta sem
hafa verið settar inn á síðuna:
Gamla heimasíðan
2007
229 talsins
2008
240
Nýja heimasíðan
2009
1550
2010
1723
2011
1518
2012
1610 (til 31. okt.)

Forsætisráðuneytið lætur gera könnun á
opinberum vefjum á tveggja ára fresti undir
yfirskriftinni Hvað er spunnið í opinbera vefi?
Könnunin var síðast gerð 2011. Skoðaðir
voru 267 vefir. Grindavík kom vel út úr
þessari fyrstu könnun og varð í 6. sæti.
Athygli vakti að vefur Grindavíkurbæjar er í
2. sæti yfir mest sóttu bæjarvefi landsins:
Fjöldi innlita_ Fjöldi flettinga
1. Reykjavík
2.300.000 10.250.000
2. Grindavík
548.626
1.401.177
3. Akureyri
426.004
1.391.040
4. Dalvík
152.196
732.278
5. Mosfellsbær
167.038
617.394

Þorsteinn fór yfir ýmsa möguleika í rafrænni
stjórnsýslu, eins og t.d. varðandi rafrænt
lýðræði, bætt aðgengi að gögnum, sjálfsafgreiðslu á netinu o.fl.
Þá greindi hann frá niðurstöðum könnunar
um vef bæjarins sem framkvæmd var í október sem lesendur síðunnar svöruðu. Alls
bárust 1170 svör. Niðurstöðurnar voru
mjög jákvæðar. Langflestir fara inn á síðuna
til að skoða fréttir eða 60% og flestir aðrir
til að skoða ýmislegt innihald vefsins. Hátt í
90 % segja að vefurinn þjónu markmiði sínu
vel. Um 60% fara inn á vefinn nánast á
hverjum degi og flestir segjast hafa fundið
það sem þeir leituðu að. Þá voru opnar
spurningar fyrir þá sem vildu koma með
ábendingar og komu þó nokkrar sem miða
að því að gera góða síðu enn betri og verið
er að vinna í.

Veltufé frá rekstri
401 milljón kr.
Frá íbúafundi í Hópsskóla um fjárhagsáætlun 2013 og rafræna stjórnsýslu

Fjárhagsáætlun Grindavíkurbæjar 2013 samþykkt í bæjarstjórn:

F

járhagsáætlun 2013 og þriggja ára
rammaáætlun var samþykkt á fundi
bæjarstjórnar 27. nóvember sl. Á milli
fyrri og seinni umræðu var haldinn íbúafundur þar sem niðurstöður fyrri umræðu
bæjarstjórnar voru kynntar og íbúum
gafst tækifæri til þess að ræða og koma
með ábendingar fyrir seinni umræðuna.
Rekstrar niðurstaða sveitarsjóðs 2013, þ.e.
A-hluta, fyrir fjármagnsliði, eftir seinni umræðu í bæjarstjórn er áætluð 70,6 milljónir í
afgang. Hinsvegar er áætlaður rekstrarafgangur 141 milljón kr. að teknu tilliti til vaxtatekna
af hitaveitusjóði og öðrum fjármagnsliðum.
Í samanteknum reikningsskilum er gert ráð
fyrir afgangi að fjárhæð 185,9 milljónum króna
árið 2013.
Á töflunni neðst á síðunni má sjá áætlaða
rekstrarniðurstöðu áranna 2013-2016.
Heildareignir í samanteknum reikningsskilum
eru áætlaðar í árslok 2013, 7.581 milljónir kr.
Þar af er áætlað að innlán standi í um 1.075
milljónum kr. Heildarskuldir og skuldbindingar
eru áætlaðar 1.425 milljónir kr. Þar af er
lífeyrisskuldbinding um 425 milljónir króna.
Vaxtaberandi skuldir eru áætlaðar um 774
milljónir króna í árslok 2013. Þar af eru langtímaskuldir við lánastofnanir 291,4 milljónir kr.
Skuldir og skuldbindingar bæjarsjóðs Grindavíkurbæjar sem hlutfall af heildartekjum eru
69,1%, áður en tekið er tillit til heimildar til
lækkunar vegna lífeyrisskuldbindinga.
Veltufé frá rekstri í samanteknum reikningsskilum árið 2013 er áætlað um 401 milljónir
kr. Fjárfesting í varanlegum rekstrarfjármunum
er áætluð um 669 milljónir króna og afborganir
langtímalána eru áætlaðar 30 milljónir króna.

Til fjármögnunar framkvæmda, umfram það
sem reksturinn stendur undir, mun þurfa að
taka 296 milljónir af bankainnistæðu. Handbært fé í árslok 2013 er áætlað 1.075 milljónir
króna.

Útsvar lækkar

Bæjarstjórn samþykkti jafnframt á fundi
sínum að lækka álagningarhlutfall útsvars um
0,20% eða niður í 14,28%. Þá voru samþykktar álagningarreglur fasteignagjalda fyrir næsta
ár en hún felur í sér óbreytt hlutföll frá árinu
2012 að því undanskildu að vatns- og
fráveitugjöld lækka úr annarsvegar 0,14% og
hinsvegar 0,13 í 0,11% af fasteignamati. Sorphirðu-og sorpeyðingargjöld hækka samtals um
1.210 kr. á ári og aukavatnsgjald hækkar úr 15
í 16 kr./m3.
Þá var samþykkt þjónustugjaldskrá fyrir árið
2013. Almennt hækka gjaldskrár um 5% í samræmi við verðlagsbreytingar. Greiðsluþátttaka
foreldra í skólamáltíðum grunnskóla verður
60% af innkaupsverði. Áætlað er að
innkaupsverð frá Skólamat verði um 540 kr. frá
1. janúar 2013, þannig að greiðsluþátttaka
foreldra verði um 325 kr.
Bæjarstjórn samþykkti tillögu hafnarstjórnar
um breytingu á þjónustugjaldskrá Grindavíkurhafnar fyrir árið 2013. Almennt hækkar
gjaldskráin um 5% í samræmi við verðlagsbreytingar, en aflagjöld verði óbreytt.
Tekjuviðmið 2013 vegna afsláttar elli- og
örorkulífeyrisþega á fasteignaskatti og
fráveitugjaldi voru jafnframt samþykkt.
Viðmiðin hækka um 5% frá árinu 2012.
Gjaldskrárnar er hægt að sjá á heimasíðu
Grindavíkurbæjar.

Rekstraráætlun Grindavíkurbæjar 2013-2016 (í þús. kr.)
Áætlun Áætlun Áætlun Áætlun

Rekstrarniðurstaða A hluta

Rekstrarniðurstaða samstæðu (A+B hluta)

2013

2014

2015

2016

139.302 148.465 133.830 159.006

183.982 198.267 188.473 217.486

JÁRNGERÐUR
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Nýtt húsnæði bókasafns og tónlistarskóla rís við grunnskólann
Teikningar af nýju sameiginlegu almennings- og skólabókasafni og
tónlistarskóla sem rís við grunnskólann á næsta ári.

B

æjarstjórn Grindavíkur hefur ákveðið
að sameina almennings- og
skólabókasafn í nýju húsnæði sem
fyrirhugað er að byggja við grunnskólann.
Jafnframt verður nýtt húsnæði tónlistarskólans í sömu byggingu.
Markmið sameiningarinnar er að hagræða í
rekstri og bæta þjónustu bókasafns fyrir skóla
og almenning. Bæjarstjórn hefur jafnframt
ákveðið að flytja starfsemi Tónlistarskóla
Grindavíkur í nýtt húsnæði sem fyrirhugað er
að byggja við Grunnskóla Grindavíkur. Markmið þeirrar breytingar er að auka samstarf
skólanna enn frekar, efla samfellu í námi nemenda í grunn- og tónlistarskóla og stuðla að
aukinni grósku í menningarlífi Grindvíkinga.
Þegar þessu verkefni er lokið verður til rými í
skólanum sem mun nýtast undir starfsemi
félagsmiðstöðvarinnar Þrumunnar. Þegar öll
þessi starfsemi; grunnskóli, tónlistarskóli,
bókasafn og félagsmiðstöð, er komin undir
sama þak skapast miklir möguleikar í eflingu á
menningartengdri starfsemi fyrir allar kynslóðir
samfélagsins og húsnæðið mun verða suðupottur lærdóms, tómstunda og menningar
öllum til heilla.

Bókasafnið verður á neðri hæð og tónlistarskóli á efri hæð.

Hönnun:

Í kjallara verða tæknirými og geymslur fyrir
grunnskólann, bókasafnið og tónlistarskólann.
Á 1. hæð verður bókasafn. Gert er ráð fyrir að
á bókasafninu verði góð vinnuaðstaða fyrir
gesti, skrifstofa, gott lestrarherbergi og starfsmannaaðstaða. Á safninu verður verkum
Guðbergs Bergssonar gerð góð skil og hægt
verður að nálgast öll hans verk á aðgengilegan
hátt. Á 2. hæð verður tónlistarskóli. Gert er
ráð fyrir að í tónlistarskólanum verði 2 skrifstofur,vinnuaðstaða fyrir kennara, 4
kennslustofur, hljóðver, ásamt sal sem hægt er
að skipta í tvær einingar.

Stærðir:

Kjallari: Nettóflötur 167,8 m²
1. hæð: Nettóflötur 424,5 m²

2. hæð: Nettóflötur 375,2 m²
Vert er að taka fram að um er að ræða drög
sem eru í vinnslu og geta teikningar breyst lítillega við fullnaðarhönnun.
Kostnaður: Heildarkostnaður framkvæmda er

áætlaður um 350 milljónir króna.
Tímaáætlun: Áætlað er að verkið verði boðið út
á fyrri hluta árs 2013. Framkvæmdir muni
hefjast í júní 2013 og verkinu verði lokið fyrri
hluta árs 2014.
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Sjálfseignastofnun um jarðvang

S

jálfseignarstofnun um jarðvang á
Reykjanesi var formlega stofnuð í
nóvember í fundarsal Bláa lónsins. Vel var
mætt á fundinn og eru bundnar miklar
vonir við jarðvanginn sem á ensku hefur
heitið Reykjanes Geopark.
Eggert Sólberg Jónsson verkefnisstjóri kynnti
forsöguna. Fram kom í máli hans að lengi hefur
verið rætt um jarðminjagarð á Suðurnesjum. Í
janúar 2012 var undirrituð viljayfirlýsing
sveitarfélaganna á Suðurnesjum um jarðvang á
Reykjanesi og verkefnastjóri svo ráðinn í vor.
Skipaður var undirbúningshópur en í honum
voru fulltrúar Grindavíkurbæjar, Reykjanesbæjar, Sandgerðisbæjar, Sveitarfélagsins Garðs og
Sveitarfélagsins Voga. Þá hafa komið að
verkefninu fulltrúar fræða- og atvinnulífs á
svæðinu, þ.e. Ferðamálasamtaka Suðurnesja,
Bláa lónsins, HS Orku, Keilis - miðstöðvar
vísinda, fræða og atvinnulífs auk Heklunnar atvinnuþróunarfélags Suðurnesja. Undirbúningshópinn skipuðu:
Róbert Ragnarsson, Grindavíkurbær
Guðlaugur H. Sigurjónsson, Reykjanesbær
Sigrún Árnadóttir, Sandgerðisbær
Ásmundur Friðriksson / Magnús Stefánsson, Sveitarfélagið Garður
Ásgeir Eiríksson, Sveitarfélagið Vogar
Magnea Guðmundsdóttir, Bláa lónið
Kristján Pálsson, Ferðamálasamtök Suðurnesja
Júlíus J. Jónsson, HS Orka
Hjálmar Árnason, Keilir
Björk Guðjónsdóttir, Heklan
Jarðvangur er gæðastimpill á svæði sem inniheldur merkilegar eða einstakar jarðminjar og
kemur þeim á framfæri. Þar eru áhugaverð
svæði vegna ýmissa hluta, s.s. rannsókna,
fræðslugildis, fjölbreytilegrar náttúru, sjaldgæfra jarðminja o.s.frv. Í jarðvangi er tryggð

sjálfbær ferðaþjónusta s.s. með bættu viðhorfi
og þekkingu á jarðminjum og náttúru, byggja
upp jarðfræðiferðamennsku. Jarðvangur byggir á þátttöku heimamanna og hefur skýra stefnu
um sjálfbæra þróun.
Á undanförnum mánuðum hefur verið unnið
að umsókn um aðild að Samtökum evrópskra
jarðvanga (European Geoparks Network) sem
er hluti sambærilegs net alþjóðlegra jarðvanga
undir verndarvæng UNESCO. Úttektaraðilar
koma svo hingað 2013 til að taka jarðvanginn
út og svo verður kosið um umsóknina á ársfundi EGN í haut.
Umsókn um IPA styrk er á lokasprettinum. Á
fundinum var stofnskráin fyrir jarðvanginn
samþykkt.

Frá Eldvörpum í Grindavík.

Eftirtaldir aðilar voru tilnefndir og kjörnir í
stjórn:
Grindavíkurbær: Róbert Ragnarsson aðalmaður
og Þorsteinn Gunnarsson til vara.
Reykjanesbær: Guðlaugur H. Sigurjónsson aðalmaður og Pétur Jóhannsson til vara.
Sandgerðisbær, Sveitarfélagið Garður og Sveitarfélagið
Vogar: Magnús Stefánsson og Helga Haraldsson aðalmenn og Einar Jón Pálsson og Ásgeir
Eiríksson til vara.
Aðrir aðilar sem aðild eiga að jarðvangnum:
Berglind Kristinsdóttir, Júlíus J. Jónsson og
Kristján Pálsson aðalmenn og Hjálmar Árnason, Magnea Guðmundsdóttir og Óskar Sævarsson til vara.

Frá undirskriftinni þann 13. nóvember sl. Efri röð f.v. Grímur Sæmundsen frá Bláa lóninu, Júlíus J. Jónasson frá HS Orku, Berglind Kristinsdóttir frá Heklunni, Kristján Pálsson frá Ferðamálasamtökum Suðurnesja og Hjálmar Árnason frá Keili. Neðri röð f.v. Ólafur Þór Ólafsson
frá Sandgerði, Guðlaugur H. Sigurjónsson frá Reykjanesbæ, Róbert Ragnarsson frá Grindavíkurbæ, Ásgeir Eiríksson frá Vogum og
Magnús Stefánsson frá Garði.

Samþykktir fyrir Reykjanes jarðvang ses.
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Samþykktir (stofnskrá) fyrir Reykjanes jarðvangur ses.

Heiti
1. gr.
Félagið er sjálfseignarstofnun sem stundar atvinnurekstur og er nafn þess Reykjanes jarðvangur ses, á ensku Reykjanes Geopark.

Heimilisfang
2. gr.
Heimilisfang og varnarþing er að Skógarbraut
945, 235 Reykjanesbær.

Tilgangur
3. gr.
Tilgangur Reykjanes jarðvangs ses. er að vernda
og nýta jarðminjar svæðisins í þágu sjálfbærrar
þróunar og eflingu byggðarinnar. Þróuð verði
jarðtengd ferðamennska á svæðinu (Geotourism) sem byggi á fræðslu um jarðminjar,
samspil manns og náttúru, og útivist. Með
öflugu samstarfi atvinnulífs, sveitarfélaga, ríkisvalds og stoðkerfis skal jarðvangurinn vinna að
bættum búsetuskilyrðum og sköpun nýrra atvinnutækifæra. Félaginu er ætlað að vera aðili að
European Geoparks Network.

Stofnendur
4. gr.
Stofnendur eru Grindavíkurbær, Reykjanesbær,
Sandgerðisbær, Sveitarfélagið Garður, Sveitarfélagið Vogar, Bláa lónið hf., Ferðamálasamtök
Suðurnesja, HS Orka hf., Keilir, miðstöð vísinda,
fræða og atvinnulífs ehf. og Samband sveitarfélaga á Suðurnesjum.

5. gr.
Stofnfé er kr. 1.751.760.- sem er framlag stofnenda félagsins og skiptist þannig:
Grindavíkurbær, kt. 580169-1559
540.420.Reykjanesbær, kt. 470794-2169
474.420.Sandgerðisbær, kt. 460269-4829
148.660.Sveitarf. Garður, kt. 570169-4329
100.040.Sveitarf. Vogar, kt. 670269-2649
238.220.HS orka hf., kt. 680475-0169
50.000.Bláa lónið hf., kt. 490792-2369
50.000.Ferðamálas. Suðurnesja kt. 540984-0429 50.000.Keilir, miðstöð vísinda, fræða og atvinnulífs ehf., kt.
500507-0550
50.000.SSS kt. 640479-0279
50.000.Reykjanes jarðvangur ses. ber ábyrgð á skuldbindingum sínum með öllum eignum sínum og
öðrum þeim eignum er hann kann að eignast
síðar. Engin sérréttindi tilheyra stofnendum.

6. gr.
- Tekjur Reykjanes jarðvangs ses. skulu vera:
- Framlög ríkis og sveitarfélaga.
- Tekjur af auglýsingum.
- Árgjöld.
- Vaxtatekjur.
- Styrkir, framlög og gjafir sem kunna að berast.
- Aðrar tekjur.

Stjórn
7. gr.
Stjórn skal skipuð 7 mönnum og 7 til vara
tilnefndum á aðalfundi. Stjórnin skal skipuð til
1 árs í senn með eftirfarandi hætti:
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- Einn stjórnarmaður og annar til vara skal
tilnefndur af hálfu Reykjanesbæjar.
- Einn stjórnarmaður og annar til vara skal
tilnefndur af hálfu Grindavíkurbæjar.
- Tveir stjórnarmenn og tveir til vara skulu
tilnefndir sameiginlega af hálfu og Sandgerðisbæjar, Sveitarfélagsins Garðs og Sveitarfélagsins
Voga.
- Þrír stjórnarmenn og þrír til vara skulu
tilnefndir sameiginlega af hálfu annarra aðila
sem aðild eiga að stofnuninni.
- Þau sveitarfélög sem ekki eiga fulltrúa í stjórn
hafa rétt á að skipa áheyrnarfulltrúa með málfrelsi og tillögurétt.
Þeim aðilum er tilnefna stjórnarmenn er heimilt
að skipta um stjórnarmann utan aðalfunda.
Tekur þá nýr stjórnarmaður við er tilkynning
þess efnis hefur borist stjórn félagsins.
Falli atkvæði á jöfnu skal atkvæði formanns ráða.

Stjórnin skiptir sjálf með sér verkum og velur
hún sér formann, ritara og gjaldkera. Ritari er
jafnframt varaformaður stjórnar. Stjórnin stýrir
öllum málefnum stofnunarinnar og kemur fram
út á við fyrir hönd stofnunarinnar. Stjórn skal sjá
til þess að skipulag og starfsemi stofnunarinnar
sé jafnan í réttu og góðu horfi. Undirskriftir
meirihluta stjórnar skuldbinda stofnunina. Stjórn
stofnunarinnar getur veitt prókúruumboð fyrir
stofnunina.

Stjórnarfundir eru lögmætir ef meirihluti
stjórnar sækir fund. Mikilvæga ákvörðun má þó
ekki taka án þess að allir stjórnarmenn hafi haft
tök á að fjalla um málið, sé þess nokkur kostur.
Afl atkvæða ræður afgreiðslu mála. Halda skal
fundargerðarbók um það sem gerist á stjórnarfundum.
8. gr.
Formaður stjórnar boðar til stjórnarfunda og
skal boða fundi með a.m.k. viku fyrirvara nema
óvenjulegar aðstæður kalli á annað. Hver stjórnarmaður getur krafist stjórnarfunda. Stjórnin
skal setja sér starfsreglur þar sem nánar er kveðið
á um framkvæmd starfa hennar.

9. gr.
Stjórn stofnunarinnar ræður framkvæmdastjóra
og ákveður starfskjör hans. Framkvæmdastjóri
hefur með höndum stjórn á daglegum rekstri
stofnunarinnar og kemur fram fyrir hönd hennar í öllum málum sem varða venjulegan rekstur.
Framkvæmdastjóra bera að veita stjórnarmönnum og endurskoðendum allar upplýsingar um
rekstur stofnunarinnar, sem þeir kunna að óska
og veita ber samkvæmt lögum.

10. gr.
Aðalfundur skal kjósa einn eða fleiri löggilta
endurskoðendur (eða endurskoðendafélög) til að
endurskoða reikninga fyrir hvert starfsár. Endurskoðendur má ekki kjósa úr hópi stjórnarmanna
eða starfsmanna félagsins.

Reikningsárið
11. gr.
Starfsár og reikningsár er almanaksárið, 1. janúar
til 31. desember. Stjórnin skal hafa lokið gerð

ársreiknings og lagt hann fyrir endurskoðendur
eigi síðar en 31. mars ár hvert. Ársfund skal
halda fyrir lok maí ár hvert.

12. gr.
Hagnaði sem verður af starfsemi jarðvangsins
skal varið til þeirra verkefna er greinir í 3. gr.
samþykkta þessara. Þó er stjórn hans heimilt að
leggja sanngjarna fjárhæð til hliðar til að tryggja
fjárhagsstöðu og áframhaldandi rekstur hans.

Hugsanlegt tap af starfseminni verður greitt úr
sjóðum jarðvangsins eða fært á næsta reikningsár.

Félagsaðild
13. gr.
Aðilar að jarðvanginum greiða árgjald sem
ákveðið er á aðalfundi. Rekstraraðilar á svæðinu
sem vilja vinna að framgangi markmiða jarðvangsins geta gerst aðilar að sjálfseignarstofnuninni gegn greiðslu árgjalds.

Aðalfundur
14. gr.
Til aðalfundar skal boðað skriflega og með sannanlegum hætti með minnst 10 daga fyrirvara.
Stjórn félagsins undirbýr aðalfund, og skal
dagskrá hans vera eftirfarandi:

1. Skýrsla stjórnar
2. Ársreikningur síðasta árs lagður fram
3. Starfs- og fjárhagsáætlun
4. Tilnefning stjórnar
5. Kosning endurskoðenda
6. Ákvörðun um greiðslu þóknunar til stjórnarmanna
7. Ákvörðun um árgjald næsta árs
8. Önnur mál

Atkvæðisrétt á aðalfundi eiga aðilar að jarðvanginum sem greitt hafa árgjald.

Breyting samþykkta, slit og sameining
15. gr.
Heimilt er að breyta samþykktum stofnunarinnar og þarf til þess samþykki allra stjórnarmanna
stofnunarinnar á tveimur fundum stjórnar, sem
haldnir skulu með minnst einnar viku millibili,
svo og samþykki 2/3 hluta fundarmanna á aðalfundi.

16. gr.
Með tillögum um slit og skipti skal fara sem
breytingar á samþykktum þessum. Komi til þess
að jarðvangurinn verði lagður niður skal hrein
eign hennar renna til hliðstæðra verkefna og
tilgreind eru í 3. gr. eftir nánari ákvörðun
stjórnar.

17. gr.
Þar sem ákvæði samþykkta þessara ná ekki til um
hvernig með skuli farið, skal hlíta ákvæðum laga
um sjálfseignarstofnanir sem stunda atvinnurekstur nr. 33/1999, svo og öðrum lagaákvæðum er
við geta átt.
Samþykkt á stofnfundi Reykjanes jarðvangur ses.
13. nóvember 2012.

Félagsheimilið Festi brey. í 35
herbergja
gistihús
20

Grindavíkurbær, UMFG og Kvenfélag
Grindavíkur hafa selt félagið Víkurbraut
ehf. 58 til AFG ehf. Eina eign félagsins
er félagsheimilið Festi, en Grindavíkurbær átti 80% hluta í félaginu. Húsnæðið
verður gert upp á næsta ári og þar verður
svo opnað 35 herbergja gistihús árið
2014. Festi er sögufrægt hús sem lengi
vel var helsti samkomustaður Grindvíkinga en hefur staðið autt undanfarin
ár.
„Ég keypti þetta fyrst og fremst í þeim tilgangi að breyta Festi í flott gistihús. Hugsanlega gætu orðið þarna einhver þjónustufyrirtæki í framtíðinni. Ég er opinn fyrir samstarfi við heimamenn í þeim efnum en fyrst
og fremst er þetta gistihús með góðum
tveggja manna herbergjum með baði. Einnig
er boðið upp á morgunverð. Augljóst er að
ferðamannastraumur um Reykjanesið á eftir
að stór aukast í framtíðinni en með tilkomu
Suðurstrandarvegar er húsið mjög vel staðsett.
Þetta er því kjörið viðskiptatækifæri. Þá líst
mér vel á uppbyggingu ferðaþjónustunnar í
bænum," segir Ágúst Gíslaon eigandi AFG
ehf. en hann rekur einnig gisthús og hótel á
Ísafirði og á Höfn í Hornafirði.
Bæjarstjórinn í Grindavík tekur í sama streng.
„Festi hefur staðið autt í rúm fjögur ár, eða
síðan Félagsmiðstöðin Þruman var flutt í
Kvennó. Það er því mjög ánægjulegt að þetta
sögufræga hús í miðbæ Grindavíkur skuli vera
að fá nýtt hlutverk við að efla ferðaþjónustu í
bænum og skapa störf. Ferðaþjónusta hefur
verið ört vaxandi í Grindavík og er ég sannfærður um að það er góður markaður fyrir
aukið gistirými. Sívaxandi
fjöldi gesta á tjaldstæðinu ber
þess glöggt merki. Nú er unnið
að lokahönnun við breytingar
á íþróttamannvirkjum Grindavíkur, en þar er gert ráð fyrir
félagsaðstöðu fyrir UMFG og
Kvenfélag Grindavíkur og að
hægt verði að halda fundi,
viðburði og skemmtanir," segir
Róbert Ragnarsson, bæjarstjóri
í Grindavík.
Allir landsmenn vissu hvar
Festi var á sínum tíma. Þar
spiluðu frægustu hljómsveitirnar, vertíðarböllin voru ófá
haldin þar og víst er að mörg
ástarsambönd byrjuðu í þessu
ágæta húsi. En nú fær húsið
nýtt hlutverk og verður vonandi bæjarprýði eins og á árum
áður.

Róbert Ragnarsson
bæjarstjóri og Ágúst Gíslason
eigandi AFG ehf. í samkomusalnum í Festi þar sem verður
móttaka gistihússins og
morgunverðarsalur.

JÁRNGERÐUR
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Dagur íslenskrar tungu

Katrín Jakobsdóttir mennta- og menningarmálaráðherra heimsótti m.a. leikskólana.

Dagur íslenskrar tungu var haldinn
hátíðlegur í Grindavík 16. nóvember
síðastliðinn á vegum mennta- og menningarmálaráðherra. Katrín Jakobsdóttir
ráðherra heimsótti fyrst grunnskólann og
fór svo á leikskólana. Að endingu var
hátíð í Kvikunni.
Ráðherranum var kynnt starfsemi grunnskólans. Róbert Ragnarsson bæjarstjóri,
skólastjórnendur og ýmsir fleiri tóku á móti
ráðherranum og kynntu henni m.a. þá uppbyggingu sem fram undan er í skólanum en þar
á að byggja sem kunnugt er tónlistarskóla og

bókasafn við skólann. Þá var vel tekið á móti
ráðherranum á leikskólunum Laut og Króki.
Katrín skoðaði svo saltfisksýninguna í
Kvikunni og í kjölfarið var svo hátíð í salnum
þar sem m.a. var upplestur og tónlistaratriði.
Þar sungu Rebekka Rós Reynisdóttir og Fanný
Þórsdóttir við undirspil Renötu Ivan. Tveir
nemendur grunnskólans voru með upplestur,
þau Margrét Rut Reynisdóttir og Sigurður
Bjartur Hallsson en þau hafa bæði unnið Stóru
upplestrarkeppnina. Hér má sjá nokkrar myndir frá þessum skemmtilega degi.

Konur í meirihluta
bæjarráðs í fyrsta sinn

Á 1301. fundi bæjarráðs Grindavíkurbæjar
17. október síðastliðinn kom upp sú
óvenjulega staða að bæjarráð var eingöngu
skipuð konum sem líklega er einsdæmi hjá
Grindavíkurbæ. Jafnframt er talið að þetta
sé yngsta bæjarráð frá upphafi.
Myndin var tekin að loknum bæjarráðsfundi
í gær. F.v. Marta Sigurðardóttir (S) sem sat
sinn fyrsta bæjarráðsfund sem varamaður
fyrir Pál Val Björnsson, Bryndís Gunnlaugsdóttir (B) varaformaður bæjarráðs og
Kristín María Birgisdóttir (G) formaður
bæjarráðs.
Bæjarráðskonurnar voru reyndar ekki alveg
karlmannslausar á fundinum. Áheyrnarfulltrúi, þ.e. fulltrúi minnihluta, var Guðmundur Pálsson (D) og þá sátu jafnframt
fundinn þeir Róbert Ragnarsson bæjarstjóri
og Jón Þórisson fjármálastjóri.

Nýtt gervigras

Sigurður Bjartur Hallsson.

Margrét Rut Reynisdóttir.

???????
Rebekka Rós Reynisdóttir og Renata Ivan.

Skipta þurfti um gervigrasinu í fjölnota
íþróttahúsinu Hópinu. Þann 19. september
sl. hóf fyrirtækið Polytan GmbH
framkvæmdir við endurnýjun yfirborðs
gervigrass í Hópinu og genga framkvæmdir
að mestu samkvæmt áætlun. Húsið var
lokað á meðan en æfingar fóru fram á
sparkvöllum við skólana á meðan.

Reglur um sölu íbúða

Reglur um framkvæmd sölu íbúða í eigu
Grindavíkurbæjar voru samþykktar í
bæjarstjórn. Markmið þessara reglna er að
skýra hvernig staðið er að sölu íbúða í eigu
Grindavíkurbæjar. Tekið skal fram að ekki
stendur til að segja fólki upp leiguíbúðunum, þær verða seldar þegar þær losna auk
þess sem um endurmat verður að ræða.
Stefna Grindavíkurbæjar er að fækka
íbúðum í eigu sveitarfélagsins en nýta þess í
stað önnur þau úrræði sem sveitarfélagið
hefur uppá að bjóða, þ.e. húsaleigubætur og
sérstakar húsaleigubætur. Reglurnar má lesa
á heimasíðu bæjarins.

Viljayfirlýsing um opnun sýningar
um líf og feril Guðbergs
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Grindavíkurbær og Guðbergur Bergsson
rithöfundur, sem varð áttræður 16. október
nk., skrifuðu undir viljayfirlýsingu um að
opnuð verði sýning um líf og feril
Guðbergs í Kvikunni, auðlinda- og menningarhúsi Grindavíkur.
Stefnt er að opnun sýningarinnar í mars 2013
í tengslum við menningarviku Grindvíkinga.
Jafnframt er áhugi beggja aðila á því að í nýju
bókasafni Grindavíkur sem opnar í ársbyrjun
2014 verði hægt að nálgast öll verk Guðbergs
og þar verði verkum hans jafnframt gerð góð
skil.
Við athöfnina þann 6. október síðastliðinn las
Guðbergur þrjár smásögur sínar sem hafa ekki
verið birtar eða lesnar opinberlega áður. Þá
bauðst hann til að láta sýningunni í té hluta úr
listaverkasafni sínu. Hinrik bróðir hans sagði
frá uppvaxtarárum þeirra bræðra í Grindavík
og Jóhann Páll Valdimarsson frá Forlaginu sem
gefur út bækur Guðbergs sagði frá samskiptum
sínum við skáldið. Bryndís Gunnlaugsdóttir
forseti bæjarstjórnar færði Guðbergi gjöf frá
bænum sem var listaverk eftir Önnu Sigríði Sigurjónsdóttur. Húsfyllir var í Kvikunni.

Guðbergur og Róbert bæjarstjóri skrifa
undir viljayfirlýsinguna.

Jóhann Páll Valdimarsson frá Forlaginu
sagði frá kynnum sínum af Guðbergi.

Hinrik, Guðbergur og Bjarni Bergssynir.

Bryndís Gunnlaugsdóttir forseti bæjarstjórnar færði Guðbergi gjöf frá
bænum sem var listaverk eftir Önnu
Sigríði Sigurjónsdóttur.
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Landamerki
Hrauns og
Krísuvíkur
standa óhreyfð

Unnið að viðbragðsáætlunum
fyrir allar stofnanir bæjarins

Starfsmenn Grindavíkurbæjar vilja taka
vinnuvernd fastari tökum meðal annars
með vel skipulögðum viðbragðsáætlunum
í öllum stofnunum bæjarins. Þetta kom
skýrt fram á sameiginlegum starfsmannafundi hjá Grindavíkurbæ í haust.
Í framhaldi af þessu hefur Ásmundur Jónsson
slökkviliðsstjóri ásamt skólastjórnendum unnið
að handbók um viðbragðsáæltun fyrir
grunnskólann, bæði á Ásabraut og Hópsskóla,
vegna bruna, slysa og náttúruhamfara.
Verkefnisstjóri skólans er Pálmi Ingólfsson. Þar
er farið ítarlega yfir staðhætti, skilgreiningar,
boðun, stjórnkerfi, starfssvæði, verkefni
viðbragðsaðila, skipulag fjarskipta, kort,
dreifingalista og ýmsar aðrar upplýsingar sem
koma að gagni.
Í tengslum við þessa vinnu voru haldnar
rýmingaáætlanir í grunnskólanum við Ásabraut
og Hópsskóla fyrir skömmu. Búið var að
undirbúa starfsfólk og nemendur og gekk
æfingin sem slík mjög vel á báðum stöðum.

Um leið og brunaboð kom og bjöllur glumdu
voru nemendur komnir skipulega út úr
skólunum eftir um þrjár mínútur og slökkviliðið kom skömmu seinna og fór í vettvangsferð inn í skólana. Á meðan fóru nemendur
skipulega inn á sparkvellina við grunnskólana.
Ásmundur segir að æfingarnar hafi tekist vel.
Viðbragðsáætlunin er í smíðum og búist við að
hún verði tilbúin fljótlega á næsta. Þar kemur
m.a. skýrt fram hlutverk starfsmanna í slíkum
viðbragðsáætlunum. Næsta skref er að undirbúa svipaðar handbækur um viðbragðsáætlanir
fyrir aðrar stofnanir bæjarins.
„Þetta er vinna sem var í undirbúningi en
niðurstöður starfsmannafundarins hafa gert
það að verkum að við fórum á fullt í að vinna
handbókina fyrir grunnskólann enda stærsta
stofnun bæjarins. Það er fagnaðarefni hversu
starfsfólk grunnskólans og annarra stofnana
bæjarins er umhugað um viðbragðsáætlanir og
öryggismál,“ sagði Ásmundur að lokum.

Ásrún Kristinsdóttir deildarstjóri og Ásmundur Jónsson slökkviliðsstjóri
þegar rýming var æfð í Hópsskóla á dögunum.
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Þann 11. október sl. féll dómur í hæstarétti
vegna landamerkja jarða á Vatnsleysuströnd
annarsvegar og Hrauns og Krýsuvíkur í
Grindavík. Hæstiréttur staðfesti dóm
héraðsdóms. Landamerki Hrauns og Krísuvíkur standa því óhreyfð.
Hæstiréttur felldi niður málskostnað bæði
í héraði og fyrir Hæstarétti, en Grindavíkurbær hefur borið ábyrgð á kostnaði vegna
lands Krýsuvíkur sem er í eigu Héraðsnefndar Suðurnesja. Bæjarráð hefur falið
bæjarstjóra að fara fram á endurgreiðslu
þess kostnaðar frá Héraðsnefndinni.
Málið er fyrir margra sakir afar
athyglisvert. Héraðsdómur úskurðaði í
febrúar 2011 að það þykir ósannað að
landamerki milli jarða stefnenda og stefndu
skuli vera þau sem stefnendur krefjast og
voru stefndu því sýknuð af kröfum stefnenda í málinu. Var úskurðinum áfrýjað til
hæstaréttar.
Landeigendur á Vatnsleysuströnd á
Reykjanesi, H hf. o.fl., leituðu í sameiningu
eftir viðurkenningu á landamerkjum
jarðeigna þeirra gagnvart jörðunum Krýsuvík og Hrauni og höfðuðu í því skyni
dómsmál gegn eigend-um jarðanna. H hf.
o.fl. reistu kröfur sínar einkum á landamerkjabréfum fyrir jarðeignir sínar, landfræðilegum aðstæðum og ýmsum eldri
heimildum gagnvart eigendum Krýsuvíkur
og ætluðum annmörkum á landamerkjabréfum Krýsuvíkur og Hrauns gagnvart
jörðum á Vatnsleysuströnd. Töldu þeir að
landamerkin væru því sem næst eftir
endilöngum miðjum fjallgarði sem liggur á
svæðinu frá suðvestri til norðausturs.
Eigendur Krýsuvíkur mótmæltu því með
vísan til landa-merkjabréfs Krýsuvíkur frá
1890. Lagt var til grundvallar að landamerkjabréf jarðeigna á Vatnsleysuströnd og
landamerkjabréf Krýsuvíkur væru ósamrýmanleg, þó þannig að óvissa væri um
staðsetningu kennileitisins Trölladyngjufjallsrætur að vestan. Talið var að landamerkjabréf fyrir jarðeignir á Vatnsleysuströnd uppfylltu ekki það skilyrði að hafa
verið samþykkt af eigendum og umráðamönnum aðliggjandi jarða. Landamerkjabréf fyrir Krýsuvík var hins vegar
samþykkt og voru H hf. o.fl. ekki talin hafa
fært sönnur á að annmarkar væru á því
bréfi. Þá voru kröfur H hf. o.fl. á hendur
eigendum Hrauns ekki taldar eiga sér stoð í
landamerkjabréfum. Voru landeigendur
Krýsuvíkur og Hrauns því sýknaður af
kröfum H hf. o.fl.

JÁRNGERÐUR - Fréttir af bæjarmálefnum
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Skipulagsbreytingar í þjónustumiðstöðinni

Bragi Ingvason sem verið hefur yfirverkstjóri í þjónustumiðstöðinni undanfarin ár
lætur af störfum næsta sumar en hann er
kominn á eftirlaunaaldur. Í kjölfarið verða
gerðar nokkrar skipulagsbreytingar í
þjónustumiðstöðinni en Sigmar B. Árnason byggingafulltrúi verður með yfirumsjón með fasteigna- og veitusviði bæjarins
til þess að gera verklag faglegra og bæta
áætlunargerð fyrir fasteigna og veitukerfi
bæjarins. Hann verður jafnhliða því
áfram byggingafulltrúi bæjarins.
Starfsemi þjónustumiðstöðvarinnar hefur
tekið nokkrum breytingum á þessu ár. Umfangsmikil verkefni hafa bæst við. Skólaakstur
á vegum bæjarins varð töluvert stærri þáttur en
árið á undan og keyptur var nýr bíll til að sinna
skólaakstri til Reykjavíkur. Garðyrkjustjóri
hætti sl. vor en búið er að auglýsa eftir umsjónarmanni opinna svæða sem jafnframt mun
stýra Vinnuskólanum næsta vor. Þá er horft
fram á aukið samstarf þjónustumiðstöðvarinnar og Grindavíkurhafnar.
Að sögn Ingvars Þ. Gunnlaugssonar
sviðsstjóra umhverfis- og skipulagssviðs er
með þessu verið að breyta áherslum þannig að
þjónustumiðstöðin fái ríkari áherslu innan

Starfsmenn þjónustumiðstöðvarinnar: Jón B. Sigurjónsson, Bragi Ingvason, Þorlákur
Karlsson og Sigurður Ólafsson sem var í afleysingum fyrir Björgvin Vilmundarson.

skipulags- og umhverfissviðs bæjarins, Þar af
leiðandi er ekki verið að fjölga starfsfólki hjá
Grindavíkurbæ.
„Ég vænti þess að þessar breytingar styrki
þjónustumiðstöðina þannig að verklag verði
betra og skýrara, bæði fyrir starfsemi þjónustu-

Málþing um skólamál

Til stendur að halda málþing um
skólamál í Grindavík. Málþingið er hluti
af þróunarverkefni skólaskrifstofu sem
allir skólar í Grindavík koma að. Með
þróunarverkefninu er ætlunin að ná meiri
samfellu í öllu skólastarfi innan Grindavíkur og flétta grunnþætti nýrrar aðalnámskrár inn í allt starfið.
Málþinginu er ætlað að virkja þátttöku íbúa
sveitarfélagsins í að móta nýjar áherslur í
menntun. Áhersla á málþinginu er að kynna
grunnþættina og leggja drög að því hvernig
þeir gætu birst í skólastarfi í Grindavík. Grunnþættirnir snúast um læsi á samfélag, sköpun,

lýðræði, heilbrigði, framtíðarsýn og getu og
vilja til að hafa áhrif.
Málþingið verður haldið í Grunnskólanum við
Ásabraut 12. janúar 2013 kl. 11:00-13:30. Byrjað verður á kynningu á grunnþáttum menntunar. Að því loknu verður skipulögð hópavinna og afrakstur hennar nýttur í áframhaldandi vinnu hjá sveitarfélagi og skólum. Boðið
verður upp á léttan hádegisverð.
Málþingið verður auglýst nánar þegar nær
dregur. Takið daginn frá og hafið áhrif á
skólamál. Frekari upplýsingar um nýja aðalnámskrá og grunnþætti hennar er að finna á
vefnum www.namskra.is

www.grindavik.is
www.visitgrindavik.is

miðstöðvar og viðhaldri allra fasteigna bæjarins,” sagði Ingvar við Járngerði.
Þess má geta að viðtal er við Braga um starfsemi þjónustumiðstöðvarinnar í Járngerði á bls.
4.

Allir velkomnir á
kjör íþró.mannsog konu ársins

Kjör á íþróttmanni og íþróttakonu ársins 2012
verður lýst að venju á gamlársdag kl. 13:00.
Athöfnin mun fara fram í Hópsskóla. Þar munu
allir aðilar tilefna sína fulltrúa í kjörið.
Samkvæmt verklagsreglum um kjör á íþróttmanni
og íþróttakonu Grindavíkur má frístunda- og
menningarnefnd tilnefna íþróttamann/konu sem
er með lögheimili í Grindavík og hefur skarað
framúr í íþróttum sem ekki eru stundaðar í
Grindavík í kjörið. Með tilliti til þessa tilnefnir
nefndin Christine Buchholz til kjörs á íþróttakonu Grindavíkur.

Grindvíkingur ársins

Heimasíðan stendur fyrir vali á Grindvíkingi
ársins 2012. Grindvíkingar er hvattir til þess að
senda tilnefningar á heimasidan@grindavik.is.
Sendið jafnframt með rökstuðning fyrir því af
hverju viðkomandi ætti að vera valinn Grindvíkingur ársins.
Valið er fyrst og fremst gert til þess að vekja
athygli á því sem vel er gert í Grindavík. Valið
verður kunngjört á þrettándagleðinni en hægt er
að senda tilnefningar til 3. janúar. Fimm manna
dómnefnd mun fara yfir tilnefningarnar og velja
Grindvíking ársins með tilliti til þeirra.

grindavik@grindavik.is
Bæjarskrifstofur: Sími 420 1100

