GRINDAVÍKURBÆR

Frá Eldhátíð í Grindavík

JÁRNGERÐUR
- fréttir af bæjarmálefnum - 4. tbl. 2013
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Lausar lóðir og hús í byggingu

Hæðir
Staða
Einbýlishúsalóðir:
Efrahóp 1, 2, 3, 4 1
lausar
Efrahóp 5, 6, 7, 9 1
lausar
Efrahóp 11, 12, 13 1
lausar
Efrahóp 16
1
laus
Efrahóp 17, 19
2
laus
Efrahóp 20, 22
1
laus
Efrahóp 23
2
laus
Efrahóp 24
1
laus
Efrahóp 25
2
laus
Efrahóp 26
1
laus
Efrahóp 27
2
laus
Efrahóp 28
1
laus
Austurhóp 13
1
Úthlutuð
Austurhóp 15
1
laus
Parhúsalóðir: Engar.
Raðhúsalóðir:
Norðurhóp 1-3-5
1
laus
Norðurhóp 7-9-11 1
laus
Norðurhóp 24-26-28 1
laus
Norðurhóp 44-46-48 1
laus
Norðurhóp 50-52-54 1
laus
Miðhóp 10-12-14-16 1
Úthlutuð
Miðhóp 2-4-6-8
1
laus
Fjölbýlishúsalóðir:
Norðurhóp 62
2-3
laus
Norðurhóp 64
2-3
laus
Norðurhóp 66
2-3
laus
Atvinnuhúsnæðislóðir:
Staðarsund 1
1
laus
Staðarsund 3
1
laus
Hólmasund 1
1
laus
Hólmasund 2
1
laus
Hólmasund 4
1
laus
Hólmasund 6
1
laus
Hólmasund 8
1
laus
Verslunar- og þjónustulóðir:
Víkurbraut 66
2
laus
Víkurbraut 68
2
laus
Víkurbraut 70
2
laus
Víkurbraut 72
2
laus
Hesthúsalóðir:
Hópsheiði 11
1
laus
Hópsheiði 13
1
laus
Hópsheiði 15
1
laus
Hópsheiði 17
1
laus
Hópsheiði 19
1
laus
Hópsheiði 20
1
laus
Hópsheiði 21
1
laus
Hópsheiði 22
1
laus
Hópsheiði 23
1
laus
Hópsheiði 24
1
laus
Hópsheiði 25
1
laus
Hópsheiði 26
1
laus
Hópsheiði 28
1
laus
Hópsheiði 30
1
laus
Hópsheiði 32
1
laus
Einbýlishús í byggingu:
Efrahóp 8
Úthlutuð
Efrahóp 10
Úthlutuð
Efrahóp 29
Úthlutuð
Austurhóp 1
Úthlutuð
Austurhóp 14
Úthlutuð
Austurhóp 27
Úthlutuð
Parhús í byggingu:
Norðurhóp 20-22
Úthlutuð
Norðurhóp 24-26
Úthlutuð
Norðurhóp 32-34
Úthlutuð
Norðurhóp 36-38
Úthlutuð
Norðurhóp 40-42
Úthlutuð
Raðhús í byggingu:
Miðhóp 1-3-5-7-9
Úthlutuð
Norðurhóp 13-15-17
Úthlutuð
Atvinnuhúsnæði í byggingu:
Engin

Ertu að velta því fyrir þér að
byggja þitt eigið húsnæði?
Ný raðhús í Norðurhópi sem Grindin byggði og eru til sölu.

Mikil gróska er í byggingu einbýlishúsa,
parhúsa og raðhúsa í Grindavík, fyrir utan
uppbyggingu íþróttamannvirkja,
bókasafns, tónlistarskóla á vegum bæjarfélagsins.
Fyrir þá sem ætla að byggja í Grindavík er
gott að hafa í huga að fylgja þarf eftirfarandi
skrefum:

1. Velja sér lóð (sjá listi hér til vinstri)
1.1 Deiliskipulög fyrir ný íbúðahverfi í Grindavík eru á heimasíðu bæjarins. Á deiliskipulagsuppdrætti er hægt að sjá hvernig lóðir og
byggingarskilmálar eru. *
1.2 Þegar framkvæmdaaðili hefur fundið sér
lóð er hægt að athuga á listanum (sjá nýjustu
útgáfu hér til vinstri) hvort lóðin sé laus eða
ekki.

Nú er draumalóðin fundin en hvað svo?

2. Fylla út umsókn um lóð á vef Grindavíkurbæjar, eða hér:
http://www.grindavik.is/gogn/taeknideild/gagnvirk_eydublod/umsokn_um_lod.pdf

3. Umsókn tekin fyrir hjá byggingafulltrúa,
afgreiðslutími er 2-3 vikur.

4. Umsókn samþykkt - Reikningur fyrir
gatnagerðargjöldum berst með pósti.
Dæmi: Fyrir 336 m2 byggingarreit fyrir u.þ.b.
150 m2 einbýlishús eru gatna -og inntaksgjöld
3.919.875 kr. ***

5. Framkvæmdaaðili finnur sér löggiltan
mannvirkjahönnuð. Lista með hönnuðum
má finna á vef Mannvirkjastofnunar www.mvs.is
eða hér http://www.mannvirkjastofnun.is/byggingar/loggildingar-honnuda-og-idnmeistara/listi-yfirloggilta-honnudi/

6. Sótt um byggingarleyfi (hönnuður og
byggingarfulltrúi aðstoða við það), bygginganefndateikningar teknar fyrir og ef gögn standast kröfur eru byggingaáformin samþykkt.

7. Yfirhönnuður sendir inn sérteikningar
og skrá yfir iðnmeistara. Lista yfir löggilta
iðnmeistara má finna á vef Mannvirkjastofnunar www.mvs.is eða hér: http://www.mannvirkjastofnun.is/byggingar/loggildingar-honnuda-og-idnmei
stara/listi-yfir-loggilta-idnmeistara/
8. Byggingarleyfi veitt og reikningur fyrir
byggingarleyfi berst. Miðað við 150 m2 einbýlishús er það 114.300 kr. ***
9. Framkvæmdir hefjast

10. Úttektir. ****

11. Lokaúttekt. ****

12. Flutt inn. Til hamingju!

Listinn hér að ofan er einungis leiðbeinandi
og er fólk í framkvæmdahug hvatt til þess að
kynna sér verð og fyrirkomulag vegna nýbygginga vandlega áður en farið er af stað í
framkvæmdir.
Nánari upplýsingar um byggingarleyfi er hægt
að fá hjá byggingarfulltrúa með því að senda
fyrirspurn á netfangið bygg@grindavik.is, hringja
í síma 4201100, á heimasíðu Grindavíkurbæjar
www.grindavik.is eða á bæjarskrifstofum Víkurbraut 62.

* Birt með fyrirvara um breytingar á deiliskipulagi.
** Listi um lausar lóðir er uppfærður reglulega en er ekki
tæmandi.
*** Verð eru birt með fyrirvara um vísitölubreytingar og miðast við gjaldskrá 2014, nánar um gjaldskrár má finna á vef
Grindavíkur eða á bæjarskrifstofum Víkurbraut 62.
**** Með fyrirvara um að framkvæmdin standist gildandi
byggingarreglugerð.

Hvað get ég gert fyrir Grindavík?
JÁRNGERÐUR
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m þessar mundir minnist heimsbyggðin
tveggja manna sem hafa haft mikil
áhrif á samfélagið. Nú eru 50 ár liðin frá því
John F. Kennedy var myrtur og þann
6. desember lést Nelson Mandela. Báðir
tóku þessir menn virkan þátt í samfélaginu
og voru hvatning fyrir aðra. JFK beitti sér
mjög fyrir bættum hag og réttindum minnihlutahópa í Bandaríkjunum og hvatti fólk til
þátttöku. Í setningarræðu sinni sem forseti
Bandaríkjanna sendi hann frá sér þessa
eftirminnilegu hvatningu. ,,Spurðu ekki hvað
land þitt getur gert fyrir þig, heldur hvað þú
getur gert fyrir land þitt“.
Nelson Mandela barðist allt sitt líf fyrir
breyttu samfélagi og bættum hag og réttindum svartra í Suður-Afríku. Líklega hafa fáir
menn haft eins mikil áhrif á samfélag sitt og
einmitt hann. Ekki aðeins átti hann drjúgan
þátt í því að jafna réttindi fólks í SuðurAfríku, heldur átti hann stærstan þátt í því
að stuðla að sátt milli hvítra og svartra. Ekki
var sjálfgefið að þessir hópar gætu lifað í
þokkalegri sátt eftir það sem á undan var
gengið, en hann hvatti til fyrirgefningar,
samstöðu og þátttöku við að byggja upp
nýja Suður-Afríku.
Á sama hátt og þessir tveir menn höfðu
varanleg áhrif á heimsbyggðina, getur
hver og einn haft áhrif á
nærumhverfi sitt. Til að hafa áhrif,
þarf að taka þátt, leggja sitt af
mörkum og láta sig málin varða.
Það er það sem ég get gert fyrir
Grindavík.
Þátttakan getur falist í svo mörgu.
Hitta vini og kunningja. Fara í
heimsókn. Fara á kaffihús. Taka
þátt í atvinnulífinu, hvort heldur
sem vinnuveitandi eða launþegi.
Taka þátt í fjármögnun sam-

félagsins með greiðslu skatta og annarra
gjalda. Þátttaka í skipulögðu félagsstarfi og
tómstundum. Að mæta á leiki, í kirkju og
sækja viðburði. Þátttaka í skólastarfi og námi
barnanna. Vera vakandi fyrir því hvaða
þættir stuðla að bættum árangri barnanna.
Samvera. Að halda að þeim bókum og öðru
fræðsluefni. Vekja forvitni.
Það er mikilvægt að benda á það
sem betur má fara, og enn mikilvægara að taka þátt í að leysa
það. Mikilvægt er að allir leggi
sitt af mörkum og við sem samfélag virkjum fólk sem á erfitt
með þátttöku vegna veikinda,
fötlunar eða félagslegrar
einangrunar. Enginn getur allt,
en allir geta eitthvað.
Í Grindavík er mikil og sterk
hefð fyrir félagastarfsemi. Hér

Frá 90 ára afmæli Kvenfélags Grindavíkur
24. nóvember sl.

eru fjölmörg félög, bæði gömul og ný, sem
skipta samfélagið allt máli. Félagsstarfið er
síður en svo á undanhaldi, stofnun skotfélags, karlakórs og sögu- og minjafélags í
Grindavík á síðustu 2-3 árum gefur til kynna
að enn sé hugur í fólki. Þann 24. nóvember
síðastliðinn átti Kvenfélag Grindavíkur 90
ára afmæli og voru nokkrar konur heiðraðar
við það tækifæri. Ein þeirra, Birna Óladóttir,
fékk sérstaka viðurkenningu fyrir sín störf.
Hún hefur frá 14 ára aldri starfað í kvenfélagi og látið sig samfélagið varða. Þátttaka
hennar og fórnfýsi er okkur öllum hvatning.
Þegar allt kemur til alls þurfum við öll að
leggja okkar af mörkum til að gera
Grindavík að því samfélagi sem við viljum
byggja.

Róbert Ragnarsson
bæjarstjóri

EINU SINNI VAR...

Þessi mynd var tekin í kringum 1985 á
ræðunámskeiði JC í Grindavík. JC
starfaði í Grindavík á árunum 1981-1989.
Aftari röð frá vinstri: Bergur Þór Ingólfsson, Matthías Matthíasson, Ragnheiður
Guðjónsdóttir, Sólný Ingibjörg Pálsdóttir,
Guðný Halla Frímannsdóttir og Anna
Sigríður Þorsteinsdóttir. Fremst er
Margrét Kristjánsdóttir.

Þetta er ein af fjölmörgum 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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Íþró/astefna Grindavíkur

rindavíkurbær gefur sig út fyrir að
vera íþróttabær og á flestum að vera
ljóst að það er réttnefni fyrir bæinn. Hér
er öflugt íþróttalíf og góður árangur hefur
náðst á undanförnum árum í nokkrum
íþróttagreinum. Þegar rætt er um
menninguna í Grindavík koma orðin sjávarútvegur og íþróttir efst í huga ansi margra og bærinn gjarnan tengdur við þetta
tvennt.
Grindavíkurbær hefur stutt dyggilega við
bakið á íþróttahreyfingunni á undanförnum
árum bæði er varðar uppbyggingu á íþróttamannvirkjum og eins með fjárhagslegum
stuðningi við hið innra starf. T.d. hefur
stuðningur Grindavíkurbæjar við barna- og
ungmennastarf íþróttahreyfingarinnar vakið
töluverða athygli á landsvísu og er nánast einsdæmi að börn og ungmenni getið iðkað allt að
5 – 6 íþróttagreinar og foreldrar þeirra aðeins
greitt rúmlega 20.000 kr. í æfingagjöld fyrir það
á ársgrundvelli.
Þrátt fyrir þetta hefur að mati núverandi
meirihluta bæjarstjórnar vantaði upp á hið faglega starf er lýtur að því að íþróttahreyfingin
viti hvert hún er að stefna. Af þeim sökum var
sett inn í samning Grindvíkurbæjar við íþróttahreyfinguna 2011 að hún mótaði sér stefnu til
framtíðar og sett yrðu skýr markmið um starfsemina.
Í mars 2013 var haldinn sameiginlegur fundur
með fulltrúum íþróttahreyfingarinnar (UMFG,
GG og Brimfaxa) og fulltrúum bæjaryfirvalda
með það að markmiði að komast að sameiginlegum markmiðum og hvert skal stefna í
íþróttamálum í Grindavík. Fundinum stýrðu
aðilar fá ráðgjafarfyrirtækinu Netspor.
Í upphafi fundar fóru fundarmenn í stöðugreiningu m.t.t. íþróttatengdra málefna.
Samkvæmt þeirri greiningu er staða íþróttahreyfingarinnar almennt séð góð. Í Grindavík
eru tvær afgerandi og öflugar íþróttagreinar,
knattspyrna og körfuknattleikur, og aðrar
minni en vaxandi íþróttagreinar eins og taekwondo, golf, fimleikar, júdó, sund og hestamennska. Annað sem kom fram var m.a.:
- vantar meiri áherslur á íþróttaskóla fyrir
yngstu börnin og ekki nægilega skýrt skipulag
á íþróttastarfi fyrir leikskólabörn.
- vantar meira framboð af íþróttum fyrir eldri
borgara.
- góð þátttaka í stjórnum deilda og félaga.
- vantar meira utanumhald og stefnu er varðar
þátttöku 15 ára og eldri og hvernig hægt sé að
bregðast við brottfalli ungmenna úr íþróttastarfinu á þessum aldri.
- vantar meira utanumhald fyrir almenningsíþróttir og þátttöku almennings í íþróttum.
Skapast það að hluta til vegna aðstöðuleysis.
- metnaður og fagmennska er í þjálfun hjá flestum deildum/félögum.
- vantar fleiri sjálfboðaliða svo starfið vaxi.
- ágætis aðstaða er fyrir flestar deildar.
- vantar meiri samvinnu á milli deilda. Þörf er
á auknu samstarfi innan UMFG, vinna þarf
sem eitt félag.
- góð almenn þátttaka barna.

Nemendur í Hópsskóla tóku fyrstu skóflustunguna að uppbyggingu íþróttamannvirkja
þann 2. október sl. Mynd: Guðfinna Magnúsdóttir.

- mjög ódýrt að stunda íþróttir.
- gott afreksstarf.
- vantar leiðarljós fyrir starfið í heild sinni.

Þegar búið var að fara í þessa greiningarvinnu
var farið að huga að framtíðarsýninni og
hvernig íþróttastarfið gæti litið út í Grindavík
árið 2020. Verkefni voru skilgreind og þeim
skipt niður í flokka;
• verkefni sem hægt væri að setja strax í gang
og árangur geti náðst tiltölulega fjótt,
• verkefni sem gætu farið strax í gang og skilað
árangri á næstu 1 – 5 árum
• og loks verkefni sem gætu skilað árangri síðar.
Forgangsröðun

Verkefnum var svo forgangsraðað í fimm
megin þætti; innra starf, aðstaða, samstarf, fjármál og fjölbreytni. Niðurstaðan var þessi;
- Innra starf
o Metnaður verði aukinn, góðir þjálfarar styðji
árangur og faglegt starf. Slíkt minnkar brottfall
og eykur almenna þátttöku.
o Ráða íþróttafulltrúa.
o Efla innra starf, menntun þjálfara, þátttöku
bæjarbúa í starfinu og í almennum íþróttum.
o Öll félög verði lögaðilar í félagsstarfi og um
leið verða þau sýnileg og trúverðulegri.
o Efla heimasíðu UMFG og gera hana skilvirkari.
- Aðstaða
o Aðstaða til íþróttaiðkunnar sé viðunandi fyrir
allar greinar.
o Bæta þarf almenna aðstöðu/mannvirki allra
félaga.
o Fullkomin íþróttamannvirki efli iðkendur og

almenning.
- Samstarf
o Aukið samstarf allra.
o Fara þarf út í skýra stefnumótun - efla innra
starf deilda - vinna sem ein heild. Allir gulir og
glaðir.
o Auka þarf skilning og upplýsa bæjarbúa um
mikilvægi öflugs íþróttastarfs.
- Fjármál
o Fjárhagsaðstaða frá Grindavíkurbæ til deilda
UMFG.
- Fjölbreytni
o Fjölbreytt barna og unglingastarf sem stuðlar
að sem lengstri þátttöku.
o Stofna almenningsíþróttadeild til að auka
þátttöku almennings í hreyfingu og heilsusamlegu líferni.
- Aðrar hugmyndir sem komu fram
o Færa mannvirki í betra horf þannig að allar
deildir rúmist innan þeirra.
o Fjölga iðkendum í öllum aldurshópum og
koma í veg fyrir brottfall.
o Sameiginlegt leiðarljós og markmið fyrir
íþróttasamstarf í bænum.
o Klára uppbyggingu íþróttamannvirkja.
o Efla Íþróttasamstarf leikskólabarna og framhaldsskólanema ásamt því að minnka brottfall
og útrýma einelti og viðhalda lágum sameiginlegum æfingagjöldum.
o Gott samstarf milli deilda verði áfram og
verði enn meira.
o Öflugur stuðningur bæjaryfirvalda og
fyrirtækja.
o Aukið foreldra og forvarnastarf.
Í hópastarfi var komið með tillögur að
aðgerðum (aðgerðaáætlun) í þeim þáttum sem
flokkuð voru mikilvægust:

JÁRNGERÐUR

1. Innra starf

a) Ráða íþróttafulltrúa.
Samhæfa faglegt starf deilda.
Halda utan um íþróttaskóla og
leikjanámskeið.
Afrekshópar.
Framkvæmd: Bærinn leggi til fjármagn
vegna ráðningar íþróttafulltrúa.
Hvenær: Strax.
b) Aukið samstarf.
Framkvæmd: Gert með reglulegum
samráðsfundum, skipulögðum af
íþróttafulltrúa.
Hvenær: Strax.
c) Gera íþróttanámskrá.
Framkvæmd: Íþróttafulltrúi í samráði
við þjálfara viðkomandi deilda.
Hvenær: Gerist sem allra fyrst.
2. Aðstaða

Aðgerðir:
Byggja nýtt íþróttahús.
Bæta aðstöðu við Hópið.
Líkamsrækt.
Innisundlaug.
Göngu- og reiðstígar.
Framkvæmd: Bæjaryfirvöld í samráði
við íþróttahreyfinguna.
Hvenær: Uppbygging þarf að hefjast
strax.
3. Samstarf

a) Auka samstarf allra deilda.
Hvernig: Halda sameiginlega fundi
(stjórn UMFG).
Framkvæmd: Að allir séu samstíga í
jákvæðum málflutningi út á við, það
smitar frá sér.
Líkt og sést á þessari upptalningu voru ansi
mörg atriði sem fundarmenn voru sammála
um að þyrfti að ráðast í STRAX eða SEM
FYRST. Liðir 1, 3, 4 og að stærstum hluta nr.
5 flokkast undir áætlanir til að efla innra
starfið. Efst á blaði var ráðning á íþróttafulltrúa sem m.a. myndi sjá um að samhæfa faglegt starf deilda, halda utan um íþróttaskóla,
afrekshópa ungmenna o.fl. Undir liðnum fjármál er talað um að það þurfi meira fé og þurfa
finni sanngjarna dreifingu fjár á milli
félaga/deilda og sem lið í því þurfi íþróttafélögin að framkvæma þarfagreiningu á því
hvernig skipting og dreifing fjármuna sé sem
best þannig að flestir geti verið sáttir.
Þrátt fyrir að margt gott sé unnið í starfi
íþróttahreyfingarinnar í dag er ljóst að alltaf
má gera betur og niðurstaða þessa stefnumótunarfundar sýnir að það er af mörgu að taka.
Íþróttahreyfingin hefur oftar en ekki bent
bæjaryfirvöldum á hversu góða auglýsingu
bærinn er að fá í landsfjölmiðlum þegar vel
gengur sbr. Íslandsmeistaratitlar karlaliðsins í
körfuknattleik tvö síðustu ár. Að mati forystumanna íþróttahreyfingarinnar á þessi árangur

Hvenær: Setja þetta strax í
framkvæmd.
b) Upplýsingaflæði.
Hvernig: Heimasíða virk, jafnvel fréttabréf.
Framkvæmd: Aðalstjórn UMFG ætti að
halda utan um og virkja foreldra, þjálfara og stuðningsmenn í fréttaöflun.
Hvenær: Koma í framkvæmd sem fyrst.
c) Allir í sama liðinu.
Hvernig: Ráða íþróttafulltrúa.
Framkvæmd: Grindavíkurbær /aðalstjórn á að sjá um það.
Hvenær: Koma sem fyrst í framkvæmd.
4. Fjármál

a) Finna sanngjarna dreifingu fjár.
Hvernig: Íþróttafélögin framkvæmi
þarfagreininguna sem fyrst.
Framkvæmd: Félögin.
Hvenær: Sem fyrst.
b) Meira fé.
Hvernig: Fá aukið fjármagn frá
skattgreiðendum, bæjarstjórn, styrkir,
félags og æfingagjöld (íþróttafélögin).
Framkvæmd: Félögin.
Hvenær: Þetta þarf að vera gert
stöðugt.
c) Ábyrgur rekstur íþróttafélaga.
Faglegt sameiginlegt bókhald.
Langtíma markmið í rekstri.
Sækja um sem fyrirmyndarfélag til ÍSÍ.
Framkvæmd: Félögin eru ábyrg fyrir
þessu.
Hvenær: Sem fyrst.
5. Fjölbreytni

a) Barna og íþróttastarf - Kynna vel í
leikskólum og skólum bæjarins
að kalla á meira fjármagn frá bæjaryfirvöldum.
Í bréfi frá stjórn Körfuknattleiksdeildar
UMFG fyrir stuttu þar sem óskað var eftir
meira fjármagni í rekstur deildarinnar kom
eftirfarandi fram:
„Öllum bæjarbúum er það ljóst hvað góður
árangur í íþróttum hjá meistaraflokkum
Grindavíkur gerir fyrir lítið bæjarfélag eins og
Grindavík. Þegar úrslitakeppni í körfubolta
hefst og beinum útsendingum í sjónvarpi fjölgar, er ekkert íslenskt íþróttaefni sem fær meira
áhorf. Ekki þarf að efast um að þetta er besta
auglýsing sem bæjarfélagið okkar á kost á.“
Vissulega er hægt að taka undir þessi orð og
árangur meistaraflokks karla tvö síðustu ár er
vissulega ein af bestu umfjöllunum sem bæjarfélagið fær í landsfjölmiðlum. Gildi
afreksstarfs er margþætt og þegar vel gengur
smitar það út frá sér, vekur áhuga og hugsanlega laðar að sér fleiri sjálfboðaliða. Að sama
skapi og árangur íslenska karlalandsliðsins í
knattspyrnu núna er góð landkynning, eflir
þjóðarstolt og hvetur til sameiningar gildir það
sama fyrir samfélagið í Grindavík þegar
„afreksmennirnir okkar“ ná langt á Ís-

Hvernig: Fara með fyrirmyndir í skóla:
Hvert félag/deild - helst í samstarfi.
Hvenær: Strax.
b) Samstarf skóla og íþróttafélaga.
Skoða áhuga á svipuðu fyrirkomulagi
og Afturelding fyrir yngstu börnin.
Hvernig: Félögin, bæjaryfirvöld og
skólinn skoða samstarfsmöguleika og
áhuga foreldra.
Framkvæmd: UMFG og bæjaryfirvöld.
Hvenær: Strax.
c) Marka stefnu fyrir unglingastarf.
Hvað gerist við 16 ára aldurinn?
Hvernig: Gert með því að félögin,
bæjaryfirvöld og skólinn skoða samstarfsmöguleika og áhuga foreldra.
Framkvæmd: UMFG og bæjaryfirvöld
ábyrg fyrir þessu.
Hvenær: Gerast strax.
d) Stofna almenningsíþróttadeild.
Hvernig: Með því að auglýsa og leita
eftir áhugasömu fólki.
Framkvæmd: Aðalstjórn UMFG í samstarfi við íþróttafulltrúa, sé hann til
staðar.
Hvenær: Strax.
e) Bætt aðstaða fyrir almenningsíþróttir.
Hvernig: Bæjaryfirvöld í samstarfi við
nýstofnaða deild.
Framkvæmd: Samstarf bæjarins og
hagsmunaaðila.
Hvenær: Jafnt og þétt næstu árin
f) Kynning - ná til fólks og fræðsla.
Hvernig: Með ný stofnaðri deild, ef til
vill styrkir, heimasíða bæjarins o.fl.
Framkvæmd: Ný stofnuð deild
Hvenær: Í framhaldi af stofnun
almenningsíþróttadeildar.
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landsmótum eða á alþjóða vísu. Ekki má
gleyma þeim áhrifum sem árangur „afreksmanna okkar“ – „fyrirmyndanna“ hefur á
börn og ungmenni og sú fjölgun sem getur
orðið í viðkomandi íþróttagrein þegar vel
gengur. En þetta eitt og sér dugir ekki til og er
ekki ávísun á gull og græna skóga. Ef innra
starfið er ekki í lagi getur það leitt til þess að
þeir sjálfboðaliðar sem vilja starfa fyrir félagið
verða fljótir að snúa til baka og sama gildir um
öll þau börn og ungmenni sem „flykkjast“ í
íþróttgreinina en verða svo fyrir vonbrigðum
því þjálfarinn þeirra er ekki starfi sínu vaxinn
eða að einhverjum öðrum ástæðum þau fá
ekki notið sín.
Mikil uppbygging er nú hafin á íþróttasvæðinu til að bæta úr brýnustu þörf íþróttahreyfingarinnar er lýtur að félagsaðstöðu og
bættri æfingaaðstöðu fyrir júdó, taekwondó,
fimleika og körfuknattleik. Markmiðið er eitt
félag – eitt hjarta, allri íþróttahreyfingunni, öllu
samfélaginu til góða. Markmið bæjaryfirvalda
er að Grindavík standi undir nafni sem íþróttabær.
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Gjaldskrár í Grindavík 2014:

Útsvar lækkar
niður í 13,99%
og er með því
lægsta á landinu

Við afgreiðslu fjárhagsáætlunar ársins 2014
samþykkti bæjarstjórn breytingar á sköttum
og gjaldskrám næsta árs. Almennt hækka
gjaldskrár um 4-5% í samræmi við
verðlagsbreytingar.
Samþykkt var að útsvar yrði lækkað annað
árið í röð og nú niður í 13,99%, sem þýðir
að útsvar í Grindavík er með því lægsta á
landinu. Meðalútsvar í landinu árið 2013 er
14,42%, en viðbúið er að það hækki þar
sem hámarksútsvar á árinu 2014 verður
14,52%. Fyrir fjölskyldu með um 700.000
kr. á mánuði í fjölskyldutekjur þýðir það
um 50.000 kr. lægri tekjuskatt á ári.
Fasteignaskattar og fasteignagjöld standa í
stað á milli ára, nema hvað fasteignaskattur
á íbúðarhúsnæði hækkar úr 0,31% í 0,36%.
Fasteignamat íbúða lækkar lítillega milli ára,
þannig að hækkun fasteignaskatts skilar sér
í um 3-4% hækkun á fasteignagjöldum að
meðaltali á íbúðarhús. Samkvæmt samantekt byggðastofnunar á fasteignagjöldum í
28 sveitarfélögum, þá eru fasteignagjöld í
Grindavík lægri en á sambærilegum
íbúðum annarsstaðar.
Tímagjöld í leikskóla verða óbreytt milli
ára, en gjald vegna fæðiskostnaðar hækkar
um 4% sem leiðir til 1% hækkunar leikskólagjalda. Niðurgreiðsla til dagforeldra
verður hækkuð í 40.000 kr. frá og með 1.
janúar 2014. Jafnframt er unnið að því að
tengja betur saman afsláttarkjör milli
dagvistunarúrræða sem mun koma sér vel
fyrir barnafjölskyldur. Greiðsluþátttaka
foreldra í skólamat í grunnskóla verða 65%
af innkaupsverði, eða um 350 kr. fyrir
hvern skammt.
Tónlistarskólagjöld verða hækkuð um 4%
frá 1. janúar 2014, og aftur um 15% frá 1.
ágúst 2014 þegar nýr tónlistarskóli verður
opnaður. Tónlistarskólagjöld verða eftir
sem áður lægri en landsmeðaltal, eða um
65.000 kr. á ári.
Grindavíkurbær styrkir auk þess UMFG
vegna barna- og unglingastarfs sem gerir
félaginu kleift að bjóða upp á mjög lág
æfingagjöld.
Gjalskrána er hægt að nálgast í heild sinni á
heimasíðu bæjarins:
www.grindavik.is/gjaldskra

Grafið fyrir grunninum
á nýjum íþróttamannvirkjum.

Fjárhagsáætlun Grindavíkurbæjar:

Rekstrarafgangur,
miklar .árfestingar
og engin lántaka

Þann 26. nóvember samþykkti bæjarstjórn
Grindavíkurbæjar fjárhagsáætlun ársins
2014, ásamt rammaáætlun fyrir árin 20152017.
Áætlunin er unnin út frá því markmiði að
rekstur A-hluta sveitarfélagsins verði í jafnvægi,
þ.e. skatttekjur og þjónustutekjur standi undir
rekstri málaflokka og sjóða A-hluta. Jafnframt
að rekstrarniðurstaða samstæðu, þ.e. A- og Bhluta, verði meiri eða jafnmikill og vaxtatekjur.
Allar vaxtatekjur af sjóðnum og annar rekstarafgangur verði nýttur til fjárfestinga. Jafnframt
verði tryggt að handbært fé bæjarins verði ekki
lægra en 1 milljarður á tímabilinu.
Í áætluninni er haldið áfram á þeirri braut sem
verið hefur undanfarin ár, að tryggja mikinn
rekstrarafgang til að hægt sé að standa undir
miklum fjárfestingum á næstu árum. Á árinu
2014 er gert ráð fyrir rúmlega 100 milljóna
króna afgangi, en árin 2015-2017 er áætlað að
rekstrarafgangur verði á bilinu 90-140 milljónir.
Gert er ráð fyrir að á árinu 2014 verði fjárfest
fyrir um 750 milljónir, aðallega í íþróttamannvirkjum, tónlistarskóla og bókasafni. Á
árunum 2015-2017 dregur heldur úr fjár-

festingum, en áfram verður haldið við uppbyggingu íþróttamannvirkja auk ýmissa smærri
verkefna. Gert er ráð fyrir að veltufé frá rekstri
verði rúmlega 300 milljónir árlega og munu
fjárfestingar vera í samræmi við það. Ekki er
gert ráð fyrir neinum lántökum á tímabilinu og
árið 2017 er gert ráð fyrir að handbært bæjarins
verði rétt rúmlega 1 milljarður króna.
Hægt er að skoða fjárhagsáætlun Grindavíkurbæjar 2014-2017 á vef bæjarins
www.grindavik.is.

A- og B-hluti í þús. króna
Skatttekjur og Jöfnunarsjóður
Laun og launatengd gjöld
Annar rekstrarkostnaður nettó
Afskriftir
Niðurstaða án fjármagnsliða
Fjármagnsliðir nettó
Niðurstaða rekstrar

Fjárhagsáætlun
2014
1.738.605
1.123.761
275.827
197.474

141.543
-38.880
102.664

Fjárhagsleg staða Grindavíkurbæjar
er mjög sterk eftir samstillt átak

JÁRNGERÐUR
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Í þessum pistli ætla ég að gera í stuttu
máli grein fyrir fjárhagslegri stöðu bæjarins eins og hún var kynnt á íbúafundi
11. nóvember síðastliðinn. Í pistli mínum
hér í Járngerði í aðdraganda aðventu árið
2010 sagði ég frá því að brýnasta verkefni
bæjarstjórnar næstu árin væri að ná
tökum á fjármálum og rekstri bæjarins.
Tók ég þar undir orð forvera míns Ólafs
Arnar. Á þeim tíma var ljóst að ekki væri
lengur hægt að treysta á að miklar vaxtatekjur haldi rekstrinum á floti og því
nauðsynlegt að grípa til aðgerða. Líkti ég
stöðunni við árstímann. Framundan væri
tímabundið skammdegi, en ljóst að með
samstöðu væri hægt að ná góðum árangri
og því myndi birta til innan tíðar.
Nú þremur árum síðar er ljóst að samstillt átak
bæjarstjórnar og starfsmanna bæjarins hefur
skilað miklum árangri í að ná tökum á rekstri
bæjarins. Sett voru árangursmarkmið árið 2010
sem miðuðu að hallalausum rekstri árið 2013.
Það markmið náðist 2012 og því voru sett ný
markmið sem miða að því að rekstur Grindavíkurbæjar skili afgangi sem er að minnsta kosti
jafnhár og vaxtatekjur og að handbært fé verði
aldrei lægra en einn milljarður króna. Það eru
háleit markmið og gerir fjárhagsáætlun áranna
2014-2017 ráð fyrir að þau náist.
Í töflunni hér að neðan má sjá þróun rekstrar
Grindavíkurbæjar og stofnanna hans frá 2009
til fjárhagsáætlunar 2014.
A- og B-hluti í þús. króna
Skatttekjur og Jöfnunarsjóður
Laun og launatengd gjöld
Annar rekstrarkostnaður nettó
Afskriftir

Niðurstaða án fjármagnsliða
Fjármagnsliðir nettó
Niðurstaða rekstrar

tæki þátt í því að selja eignir og leigja aftur eins
og mörg sveitarfélög gerðu. Sala bæjarins á
hlutum í Hitaveitu Suðurnesja tryggði bænum
síðan mikið handbært fé sem nýtt hefur verið
til fjárfestinga og niðurgreiðslu skulda á undanförnum árum, auk þess að skapa miklar
vaxtatekjur á árunum 2007-2010. Myndin hér
að neðan sýnir þróun efnahagsreiknings
Grindavíkurbæjar 2009 til og með fjárhagsáætlun 2014. Eins og sjá má hefur eigið fé bæjarins vaxið jafnt og þétt allan tímann og er nú
tæpir 6,6 milljarðar. Á árinu 2011 voru greiddar
niður nærri allar skuldir bæjarins. Á árinu 2014
er gert ráð fyrir að fjárfest verði fyrir um 750
milljónir króna, en handbært fé í árslok verður

Áætlun Síðari umr.
2009
2010
2011
2012
2013
2014
1.238.671 1.274.681 1.438.493 1.597.802 1.646.172 1.738.605
902.269 904.165 952.466 977.027
993.861 1.123.761
470.765 334.679 207.909 174.298
283.469
275.827
175.338 215.584 179.879 181.971
189.248
197.474
-309.701 -179.747
98.239
195.036
96.031 -198.867
-114.665 -83.716 -100.628

Eins og sjá má hafa skatttekjur og tekjur úr
jöfnunarsjóði vaxið um 500 milljónir á tímabilinu, meðan rekstrarkostnaður hefur aukist um
50 milljónir á sama tíma. Vaxtatekjur hafa
hinsvegar lækkað mikið, þannig að fjármagnsliðir sem voru jákvæðir um nærri 200
milljónir 2009, eru nú neikvæðir um tæpar 40
milljónir. Árið 2011 tók Grindavíkurbær við
rekstri á málefnum fatlaðs fólks sem skýrir að
mestu vöxt á launakostnaði, en ljóst er að bættur árangur í rekstri bæjarins fólst í því að halda
aftur af útgjaldavexti og ná í auknar tekjur. Velgengni fyrirtækja í sjávarútvegi og ferðaþjónustu leiddi til þess að atvinnuleysi
minnkaði og tekjur hækkuðu.
Efnahagsreikningur Grindavíkurbæjar er mjög
sterkur og hefur verið það alla tíð. Bæjarstjórnir
Grindavíkurbæjar í gegnum tíðina hafa lagt upp
úr því að fjárfesta og eiga eignir. Sú stefna hefur
reynst farsæl og kom í veg fyrir að sveitarfélagið

264.506
-34.062
230.444

179.594
-8.086
171.508

141.543
-38.880
102.663

rúmlega 1 milljarður króna.
Rekstur Grindavíkurbæjar og stofnana hans
uppfyllir
nú
viðmið
fjármálareglna
sveitarstjórnarlaga og hefur bæjarstjórn sett sér
stífari markmið eins og áður segir.
Í greiningarskýrslu Arionbanka í júní 2013 á
fjárhagslegri stöðu 28 stærstu sveitarfélaga
landsins, útfrá ársreikningum sveitarfélaganna
fyrir árið 2012, kemur fram að Grindavíkurbær
hefur sterkasta stöðu þessara sveitarfélaga. Sú
niðurstaða er afar ánægjuleg og ætti að vera
Grindvíkingum mikil hvatning til að halda
áfram á sömu braut.
Róbert Ragnarsson
bæjarstjóri

„Í greiningarskýrslu
Arionbanka í júní 2013 á
0árhagslegri stöðu 28 stærstu
sveitarfélaga landsins, útfrá
ársreikningum sveitarfélaganna fyrir árið 2012, kemur
fram að Grindavíkurbær hefur
sterkasta stöðu
þessara sveitarfélaga.“

Framkvæmdir við nýtt bókasafn og tónlistarskóla sem er viðbygging við grunnskólann við
Ásabraut. Áætlað er að viðbyggingin verði tilbúin næsta sumar.

Menningarstefna
Grindavíkur
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fundi bæjarráðs þann 14. febrúar sl.
var frístunda- og menningarnefnd
falið að hefja vinna við gerð menningarstefnu fyrir Grindavík. Á fundi frístunda –
og menningarnefndar þann 6. júní var
Kristni J. Reimarssyni sviðsstjóra frístunda- og menningarsviðs, Ingu
Þórðardóttur skólastjóra tónlistarskólans,
Margréti R. Gísladóttur forstöðumanni
bókasafnsins og Helgu Kristjánsdóttur
nefndarmanni falið að setja af stað vinnu
við gerð menningarstefnu Grindavíkurbæjar.
Hópurinn kom saman til fundar að loknu
sumarleyfi, þann 21. ágúst og hóf þá vinnu við
gerð stefnunnar. Við vinnuna voru skoðaðar
menningarstefnur annarra sveitarfélaga, stefna
í menningarmálum á Suðurnesjum frá apríl
2007 og menningarstefna íslenskra stjórnvalda,
unnin af Mennta- og menningamálaráðuneytinu.
Hugtakið menning á sér víðtæka merkingu.
Hópurinn var hins vegar sammála því að í
þessari vinnu væri fyrst og fremst verið að
horfa á það sem gæti flokkast sem listræn
menning með tengingu við sögu sveitarfélagsins og menningarlega ímynd.
Opin fundur um menningarmál var haldinn
þriðjudaginn 10. september kl. 17:00. Fundurinn var auglýstur á heimasíðu Grindavíkurbæjar fimmtudaginn 5. september og settur var
flýtihnappur á heimasíðuna með upplýsingum
um fundinn. Fundurinn stóð yfir í um tvær
klukkustundir og varð ágætis umræða um þau
atriði sem undirbúningshópurinn hafði ákveðið að teknir yrði til umræðu. Alls voru fimm
flokkar til umræðu og búið að setja fram
nokkrar spurningar undir hverjum og einum
þeirra. Ekki náðist að svara öllum þeim
spurningum sem voru lagðar fram en hér
verður stiklað á því helsta sem fram kom undir
hverjum lið.

1. Fornminjar, húsakönnun, menningarleg ímynd sveitarfélagsins.
a. Hér fór mesta umræðan um varðveislu
gamalla muna og húsa. Allir voru sammála því
að nauðsynlegt sé að klára vinnu við húsakönnun í gamla bænum og varðveita sögu húsanna.
Fram kom að áhugi væri hjá forsvarsmönnum
Þorbjarnar hf. að gera gamla hluti tengda sjávarútvegi sýnilegri og væru uppi áform um að
gera fleiri sýningarglugga líkt og fyrirtækið
hefur sett upp í gamla salthúsinu við Ægisgötu.
Einnig kom fram að fyrirtækið ætti húsnæði
sem hægt væri að nýta undir einhvers konar
safn gamalla muna en fleiri aðilar, t.d. Grindavíkurbær og fyrirtæki, þyrftu að koma að þessu
ef þetta á að vera að veruleika. Hér var nefnd

sú hugmynd hvort hægt væri að koma upp
hljóðfærasafni en hlaut það ekki miklar
undirtektir.

2. Menningarstarf; tónlist, myndlist, leiklist, bókmenntir, styrkir til menningar.
a. Hér voru allir sammála því að Grindavíkurbær ætti að vera með styrktarsjóð fyrir menningarstarfsemi líkt og til væri afrekssjóður fyrir
íþróttamenn. Fjármagni væri deilt út
samkvæmt fyrirfram ákveðnum reglum og hér
væri tækifæri fyrir heimamenn að sækja fjármagn þar sem Menningarráð Suðurnesja væri
öllu jöfnu að styrkja stærri og dýrari verkefni.
Hér var töluvert rætt um að skortur væri á húsnæði undir menningarstarfsemi, t.d. tónleika og
slæmt væri að ekki væri til hljóðfæri í Auðlindaog menningarhúsi bæjarins, Kvikunni. Hér
kom fram að hvetja ætti félagasamtök að vera

ekki með fundi eða stóra íþróttaviðburði í
menningarvikunni til að forðast árekstra þannig að fólk hefði raunverulegt tækifæri til að
sækja viðburði þessa viku. Fundarmenn voru
sammála um að útnefna eigi bæjarlistamann og
styrkja hann til sinna verka og t.d. gæti listamaðurinn, á móti, skilið eftir sig verk sem
tengist samfélaginu. Hér voru fundarmenn
einnig sammála því að styrkja eigi ungt fólk til
þátttöku í menningalegum tómstundum líkt og
verið er að greiða niður þátttöku ungmenna í
íþróttum. Hvetja þarf íbúa til frekari þátttöku
í menningalífi og bjóða þeim jafnframt upp á
meiri möguleika á að sækja listræn námskeið
líkt og myndlistarnámskeið, smásögugerð,
ljóðagerð ofl.

3. Framtíð Kvennó.
a. Hér voru allir sammála því að varðveita beri
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þetta hús sem menningarhús til framtíðar og
sáu flestir fundarmenn það fyrir sér að þetta
hús gæti nýst undir leiklistarstarfsemi eða til
eflingar listsköpunar ungs fólks.

4. Auðlinda- og menningarhús, bóka- og
ljósamyndasafn.
a. Fundarmenn höfðu ekki mikla skoðun á
rekstarfyrirkomulagi hússins en það væri samt
töluvert miklir möguleikar til að efla starfsemi
þess með því að koma fyrir eldhúsi þannig að
hægt væri að reka þarna „alvöru“ veitinga- eða
kaffihús samhliða rekstri safnanna. Hér kom
aftur upp umræðan um möguleika til tónleikahalds og nauðsynlegt væri að hafa píanó á
staðnum. Rætt var um að leggja meira upp úr
skólaheimsóknum á söfnin. Umræða var um
ljósmyndasafn bókasafnsins og nauðsyn þess
að gera það meira sýnilegt.

5. Menningartengd ferðaþjónusta.
a. Fundarmenn sammála um mikilvægi þessarar ferðaþjónustu en höfðu ekki beint mikla
skoðun á því hvernig hægt væri að efla hana.
Kom þó fram að nauðsynlegt væri fyrir ferðamenna að geta keypt grindvískar afurðir t.d.
fisk og handverk í Kvikunni.

Hópurinn gefur sér það að Bæjarstjórn
Grindavíkur vilji stuðla að öflugu og frjóu listaog menningarlífi í Grindavík í samstarfi við
frjáls félagasamtök og einstaklinga. Í ljósi þess
þarf að huga að því með hvaða hætti;
• er hægt að efla starfsemi tónlistarskólans enn
frekar?
• er hægt að efla starfsemi bókasafnsins sem
upplýsingamiðstöð?
• er hægt að efla kennslu listgreina á öllum
skólastigum?
• er hægt að efla starfsemi Kvikunnar sem
auðlinda- og menningarhúss?
• er hægt að bæta ásýnd gamla bæjarins og
varðveislu gamalla húsa með sögulegt gildi fyrir
samfélagið?
• er hægt að styðja við bakið á þeim einstaklingum/listamönnum sem vinna við listræna
menningu?
• er hægt að styðja við bakið á áhugafélögum
um listræna menningu?
• er hægt að styðja við bakið á þeim börnum
og ungmennum sem áhuga hafa á listrænni
menningu?
• er hægt að fá fyrirtæki og einkaaðila til að
styðja betur við bakið á menningarstarfsemi í
samfélaginu?
Stefnunni, sem hér er kynnt, er ekki ætlað að
vera endanleg og óbreytanleg heldur skref í átt
að eflingu menningarlífs í Grindavík, verkefni
sem er í stöðugri mótun.
Nauðsynlegt er að gerð sé langtímaáætlun um
uppbyggingu á sviði menningarmála þar sem
verkefnum verður forgangsraðað og þau tímasett. Jafnframt þarf að tryggja nægilegt fjármagn til málaflokksins til að framfylgja stefnu
þessari.
Að mati hópsins er nauðsynlegt að Bæjarstjórn Grindavíkurbæjar setji á fót styrktarsjóð
til menningarmála og settar verði skýrar og
gagnsæjar reglur um úthlutun styrkja til menningarmála sem tryggja jafnan aðgang að
stuðningi og fjármagni sem veitt er til
málaflokksins á forsendum sveitarfélagsins.

Menningarstefna Grindavíkurbæjar
HLUTVERK
Tilgangur menningarstefnu Grindavíkurbæjar er að íbúar
bæjarins fái notið menningar- og menningarstarfs. Leiðarljós
stefnunnar er að efla áhuga, löngun og möguleika bæjarbúa til
að njóta menningar.

MARKMIÐ
- að menningarstarf verði veigamikill þáttur í bæjarlífinu árið um
kring.
- að Grindavíkurbær verði ímynd þróttmikillar menningar, þar
sem listsköpun er gert hátt undir höfði.
- að markvisst verði unnið að listrænu uppeldi barna og unglinga
svo að menning og listsköpun verði sjálfsagður þáttur í lífi þeirra.
- að upplýsingar um alla menningarstarfsemi bæjarbúa verði aðgengilegar og vel kynntar.
- að starfsemi safna innan bæjarins verði aukin og þess gætt að
þau hafi aðdráttarafl fyrir alla aldurshópa.
- að umsjón með listaverkum og menningartengdum munum í
eigu bæjarins sé fagleg og viðhald þeirra reglubundið.
- að fjölmenningin fái notið sín.
- að rækta samband við vinabæi Grindavíkur á menningarsviðinu.

LEIÐIR
- Sjö daga menningarhátíð haldin ár hvert.
- Bæjarlistamaður Grindavíkurbæjar útnefndur annað hvert ár.
- Menningarverðlaun veitt annað hvert ár.
- Veittur skal stuðningur til metnaðarfullra menningarverkefna og
menningarviðburða.
- Sköpuð verði aðstaða og vettvangur til listsköpunar,
listviðburða og listsýninga samfara annarri uppbyggingu í bæjarfélaginu.
- Skapandi íbúar Grindavíkur hvattir til að taka virkari þátt í samfélaginu s.s. með samstarfi við skóla bæjarins og aðrar stofnanir.
- Listræn og menningarleg sjónarmið verði sjálfsagður hluti af
allri skipulagsvinnu bæjarins.
- Sögu, menningu og minjum bæjarins verði haldið á lofti á lifandi
og framsækinn hátt, t.d. á minja- og skjalasafni.
- Bókasafnið sé öflug menningar- og upplýsingamiðstöð.
- Stuðlað verði að þróunar- og frumkvöðlastarfsemi í tengslum
við listmenntun barna og unglinga.
- Þátttaka barna og ungmenna í listtengdu námi verði niðurgreidd.
- Stuðlað verði að virku menningarsamstarfi milli allra aldurshópa.
- Gera þeim íbúum sem koma frá öðrum menningarsvæðum,
kleift að kynna eigin menningu og siði.
- Bjóða listamönnum vinabæja að vinna að listsköpun sinni og
halda námskeið.
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Guðmundur ráðinn
tölvuumsjónarmaður

Guðmundur S. Hjálmarsson hefur verið
ráðinn tölvuumsjónarmaður hjá Grindavíkurbæ en hann tekur við af Jóhanni
Grétarssyni sem er farinn til annarra starfa
hjá Nýherja. Guðmundur er í 75% starfi og
sinnir viðveru í stofnunum bæjarins, vinnu
við útstöðvar og önnur verkefni.
Guðmundur er 31 árs er með kerfisstjóramenntun og hefur unnið m.a. hjá Start.is og
vann áður á stórvirkum vinnuvélum. Hann
býr með Dolores Rós Valencia og eiga þau
fjögur börn en fjölskyldan flutti til Grindavíkur fyrir nokkrum mánuðum.
„Þetta verður krefjandi og skemmtilegt
starf og í mörg horn að líta. Þetta leggst
ljómandi vel í mig," sagði Guðmundur.
Sú breyting verður að kerfisstjórnun tölvukerfa Grindavíkurbæjar er útvistað með
þjónustusamningi við Omnis, sjá nánar hér
að neðan.

Omnis hefur umsjón
með tölvukerfunum

Grindavíkurbær hefur samið við Omnis um
umsjón með tölvukerfum Grindavíkurbæjar.
Þetta er tilraunaverkefni og er samningurinn
til 6 mánaða. Eftirlit og vöktun verður hjá
Omnis en tölvuumsjónarmaður Grindavíkurbæjar mun verða tengiliður bæjarins
við Omnis og sjá um viðveru í stofnunum
og lagfæringar á útstöðvum.
Á myndinni eru Róbert Ragnarsson bæjarstjóri og Eggert Herbertsson framkvæmdastjóri OMNIS.

15 hektara gróðurhús í undirbúningi

Á undanförnum mánuðum hefur
hollenska fyrirtækið Esbro Investment
Group unnið að undirbúningi byggingar á
15 hektara gróðurhúsi í Grindavík. Í húsinu er áformað að rækta tómata til útflutnings og þá fyrst og fremst til Bretlands.
Áætlað er að heildar framleiðslumagn
verði 10 þús. tonn á ári og um 120 heilsárstörf muni skapast við framleiðslu.
Framleiðslan verður flutt á markað í
sjófrakt.
Grindavíkurbær hefur úthlutað lóð fyrir bygginguna á iðnaðarlóð í Mölvík, miðja vegu milli
Grindavíkur og Reykjanesvirkjunar. Gerður
verður orkukaupasamningur við HS Orku og
mun raforkan verða flutt í kapli frá Reykjanesvirkjun.
Gróðurhúsið er hannað og framleitt af
fyrirtækinu Nobutec í Hollandi. Í hönnun er
tekið tillit til íslenskra aðstæðna s.s. veðurfars og
jarðskjálftahættu í samstarfi við íslenska verkfræðinga og fl. sérfræðinga á þessum sviðum.
Fyrirkomulag bygginganna verður þannig að
byggð verða tvö gróðurhús, 7.5 hektarar hvort
og verða þau tengd með 2.300 fermetra þjónustubyggingu þar sem verður pökkunar- og frágangsrými ásamt starfsmannaaðstöðu.
Ekki verða notuð nein eiturefni s.s. skordýraeitur né önnur frávirk efni við framleiðsluna
og henni fylgir ekki umhverfismengun. Farið
verður eftir ströngustu kröfum um meðferð
plöntuúrgangs og allt vatn verður hreinsað og
endurnýtt.
Í raun er gróðurhúsið lokað, sjálfstætt og

Ljósmengun frá sambærilegu gróðurhúsi
Nobutec þegar skermarnir í gróðurhúsinu
eru frádregnir.

Sambærilegt gróðurhús og reist verður í
Grindavík.

„sjálfbært“ umhverfi. Varðandi ljósmengun frá
húsinu þá verður þar tvöfalt skermakerfi sem
hindrar ljósvarp frá húsinu. Bæði þak og hliðar
hússins verður skermað. Ásamt því að hindra
ljósmengun (99%) þá eru skermarnir hluti af
hitakerfi hússins með því að hindra varmatap.
Um þessar mundir er verið að ganga frá fjármögnunar- og orkusamningum ásamt ýmsum
þáttum sem lúta að skipulagi, orku- og vöruflutningum .
Vonir standa til að framkvæmdir á lóð geti
hafist í janúar n.k. Það mun taka framleiðanda
hússins sex mánuði að reisa það og ganga frá
því þegar lóð og undirstöður eru frágengnar.
Meðfylgjandi myndir eru af sambærilegum
gróðurhúsum frá Nobutec.

Ljósbirtan frá sambærilegu gróðurhúsi
Nobutec þegar tvöfaldir skermar í
gróðurhúsi eru dregnir fyrir. Með því tekst
að hindra ljósmengun um 99%

Ný skólastefna Grindavíkur
til næstu .ögurra ára
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- Skólastefna Grindavíkur tekur til allra þá1a í uppeldis- og skólastarfi í bænum.

kólastefna Grindavíkur var samþykkt
formlega í fræðslunefnd þann 25.
september síðastliðinn og verður afgreidd
í bæjarstjórn 17. desember. Hún byggir á
gögnum frá skólaþingi 12. janúar 2013, frá
hópastarfi á starfsdögum um grunnþætti
á skólaárinu 2012-2013 og samræðum
vinnuhóps um endurskoðun skólastefnunnar. Endurskoðun skólastefnu er hluti
af þróunarverkefni skólaskrifstofu
Grindavíkur og allra skóla í Grindavík við
innleiðingu nýrrar aðalnámskrár í skólastarfið.
Stýrihópur þróunarverkefnisins ákvað samsetningu vinnuhópsins og skólar tilnefndu
síðan fulltrúa.
Í vinnuhópnum voru:
- Þórunn Svava Róbertsdóttir fulltrúi fræðslunefndar
- Bylgja Kristín Héðinsdóttir aðstoðarleikskólastjóri
Leikskólanum Króki
- Sigríður Guðmundsdóttir Hammer kennari Leikskólanum Laut
- Valgerður Ágústsdóttir fyrir hönd foreldra leikskólabarna
- María Eir Magnúsdóttir kennari Grunnskólans í
Grindavík
- Kristjana Jónsdóttir kennari Grunnskólans í Gr.
- Sigurbjörg Guðmundsdóttir frá foreldrafélagi grunnskólans
- Halldór Lárusson/Inga Þórðardóttir skólastjóri
Tónlistarskóla Grindavíkur
- Bjarnfríður Jónsdóttir sérkennsluráðgjafi á
Skólaskrifstofu Grindavíkur
- Kristinn Reimarsson frístunda- og menningarfulltrúi
Grindavíkurbæjar
- Ingibjörg María Guðmundsdóttir sálfræðingur
Skólaskrifstofu Grindavíkur

Leikskólinn Laut.

Nemendur í Grunnskóla Grindavíkur

Skólastefnunni er ætlað að taka til allra þátta
í uppeldis- og skólastarfi bæjarins. Markmiðið
er að skapa framtíðarsýn í málaflokknum til
næstu fjögurra ára og vera málefnalegur grundvöllur að umfjöllun og ákvörðunartöku um
skólastarf í sveitarfélaginu. Vinna við
innleiðingu á nýjum aðalnámskrám hófst formlega með umsókn í Sprotasjóð í febrúar 2012.
Kynning á nýrri menntastefnu og grunnþáttum
var í ágúst á vegum menntamálaráðuneytis og
starfsdagar voru fjórir þar sem unnið var með
grunnþættina og þeir tengdir skólastarfi þvert á
skóla og stig. Í janúar var íbúaþing þar sem
skoðanir íbúa fengust um hvernig grunnþættirnir ættu að birtast í skólastarfi í Grinda-

vík. Stýrihópur hefur verið að störfum frá vori
2012 og sérstakur vinnuhópur í endurskoðun
skólastefnunnar með fulltrúum frá öllum
hagsmunaaðilum.
Eftirfarandi stefnumótandi markmið eru sett
fram um ofangreinda starfsemi. Það er síðan á
ábyrgð hverrar stofnunnar að útfæra leiðir í
skólanámskrá og starfsáætlun til þess að framfylgja stefnunni. Skólaskrifstofu Grindavíkur
er ætlað að fylgja stefnunni eftir í samvinnu við
forstöðumenn stofnanna.
• Skólastefnuna í heild sinni má lesa í
næstu opnu Járngerðar, á bls. 12 og 13.

Skólastefna Grindavíkur 2014-2017

Skólastefna Grindavíkur grundvallast á nýrri menntastefnu og framtíðarsýn sveitarfélagsins. Í menntastefnunni eru skilgreindir sex grunnþættir. Þeir eru í anda gildandi
laga, reglugerða og alþjóðasamninga og mynda kjarna menntastefnunnar. Þeir varða
starfshætti, inntak og umhverfi náms á öllum skólastigum og skapa mikilvæga samfellu í
skólastarfinu. Þessir grunnþættir eru:

Velferð nemenda

Velferð og hagsmunir nemenda hafi forgang í
því mikilvæga hlutverki skólastarfs að stuðla
að alhliða þroska og virkri þátttöku í
lýðræðisþjóðfélagi.
Að nemendur öðlist umhverfisvitund, skynji
hvaða hegðun er við hæfi í náttúru og samfélagi og sýni bæði fólki og umhverfi tillitsemi,
virðingu og kurteisi.

Leiðir að markmiðum:
• skólar stuðli að andlegri, líkamlegri og félagslegri vellíðan nemenda með heilsutengdum
forvörnum
• nemendur finni til öryggis, njóti hæfileika
sinna og bernsku í öllu starfi skólanna
• umburðarlyndi og kærleikur verði ríkjandi í
öllu starfi skólanna
• öllum nemendum sé tryggt sambærilegt aðgengi að námi, aðstöðu og tengdri þjónustu
• í inntaki og starfsháttum skóla eiga allir
jafnan rétt óháð kyni, uppruna, fötlunar,
félagslegrar stöðu, aldurs, kynhneigðar og
lífsskoðana
• lögð verði áhersla á lýðræði með því að gera
nemendur virkari í gagnkvæmum samræðum í
skólastarfinu sem undirbúning fyrir þátttöku í
lýðræðisþjóðfélagi
• að efla samskiptalæsi nemenda
• skólar setji sér jafnréttisáætlun sem varðar
nemendur
• viðeigandi stoðþjónusta sé til staðar miðað
við þarfir einstakra nemenda

Starfsfólk

Hjá Grindavíkurbæ starfi áhugasamt starfsfólk
þar sem starfsánægja, metnaður og fagmennska ríkir og að starfsfólk verði jákvæðar
fyrirmyndir í samræmi við grunnþætti aðalnámskrár.

Leiðir að markmiði:
• skólar móti lýðræðislega starfshætti í námi,
kennslu og starfi á öllum námssviðum
• skólaskrifstofa standi fyrir fræðslu að ósk
skóla/stofnana í samræmi við endur- og
símenntunaráætlun
• starfsfólki standi til boða ráðgjöf frá
Skólaskrifstofu
• endurskoða kennsluhætti í samræmi við
vinnubrögð sem lögð eru til grundvallar í nýrri
aðalnámskrá
• hver stofnun vinni jafnréttisáætlun sem tekur
mið af lögum og starfsumhverfi hverrar
stofnunnar
• skólar setji sér jafnréttisáætlun sem varðar
nemendur

Húsnæði, aðstaða og búnaður

Öllum nemendum sveitarfélagsins sé tryggður
jafn aðgangur að fjölbreyttri aðstöðu og
þroskavænlegu umhverfi þar sem tekið verði
mið af öryggi nemenda og mismunandi
þörfum þeirra.
Starfsmönnum og nemendum verði tryggður
búnaður sem er samkvæmt vinnuverndarákvæðum.
Leiðir að markmiði:
• leiksvæði séu hluti af námsumhverfi
skólanna og mæti hreyfiþörf nemenda á mismunandi aldri
• nemendur hafi aðgang að fjölbreyttu og
hvetjandi námsumhverfi á öllum námssviðum
• húsnæði, búnaður og tækjakostur svari kröfum tímans og uppfylli skilyrði um örugga
notkun

Samvinna og tengsl milli skóla

Öflugt samstarf ríki milli skóla í sveitarfélaginu og þeirra aðila sem koma að málefnum
barna og ungmenna.
Leiðir að markmiði :
• tryggja samvinnu og upplýsingaflæði leik-,
grunn-, framhalds- og tónlistarskóla sem
byggir á forsendum allra skóla/stofnana
• styðja við nemendur í grunn- og tónlistarskóla til að stunda einingabært nám í
framhaldsskóla
• auka samstarf um fagleg málefni og endurog símenntun
• átaks- og þróunarverkefni verði í auknum
mæli sameiginleg milli skóla

Tengsl við umhverfi og
grenndarsamfélagið

Nýta til fullnustu þá möguleika sem felast í
þeirri auðlind sem býr í grenndarsamfélaginu
með það markmið að byggja upp jákvætt
viðhorf og virðingu milli nemenda og samfélags.

Leiðir að markmiði :
• að viðeigandi aðilar vinni að samþættingu
skóla, íþrótta og annarra frístunda á meðal
nemenda
• efla samábyrgð, meðvitund og virkni allra í
þeim tilgangi að taka þátt í að móta samfélag
sitt og hafa áhrif nær og fjær
• sérstök áhersla verði lögð á kennslu um
heimabyggð og umhverfi hennar og skólar nýti
umhverfi Grindavíkur til þess að skapa sér
sérstöðu

• líta á næsta umhverfi nemenda sem hluta af
námsaðstæðum þeirra með því að leggja áherslu á útikennslu, umhverfis- og náttúruvernd
• skapa aðstöðu þar sem þar sem útikennsla
getur farið fram
• skólarnir leggi rækt við verndun umhverfis
sem verði samofin fræðslu um nýtingu náttúruauðlinda í sveitarfélaginu
• markvisst samstarf skólanna við stofnanir og
atvinnulíf í Grindavík
• skólarnir taki virkan þátt í viðburðum í
bæjarlífinu
• heimasíða skóla og sveitarfélags nýtist sem
upplýsingamiðill um viðburði og skólastarf

Samstarf og samábyrgð
heimila og skóla

Stöðugt verði unnið að traustu og árangursríku
samstarfi milli heimila og skóla sem felur í sér
samráð og samvinnu um nám, hegðun, umgengni og skólabrag.
Leiðir að markmiði :
• skólar hvetji foreldra/forráðamanna til
þátttöku í skólastarfi og nýti reynslu og
sérþekkingu þeirra
• gagnkvæm upplýsingamiðlun um stöðu og
nám nemenda verði milli skóla og beggja
foreldra/forráðamanna eftir aðstæðum
• sveitarfélagið og skólar veiti foreldrum/
forráðamönnum fræðslu og upplýsingar um
uppeldis- og skólastarf
• fulltrúar foreldra/forráðamanna hafi aðstöðu
í skólunum til fundarhalda og varðveislu gagna

Uppeldisstarf og lýðheilsa

Í uppeldisstarfi á vegum sveitarfélagsins er
byggt á hugmyndafræði þar sem lögð er rækt
við jákvæð lífsgildi.
Viðhafðir séu lífshættir í allri starfsemi
skólanna sem stuðla að góðri lýðheilsu.

Leiðir að markmiði :
• skólar og stofnanir í Grindavík skilgreini
leiðir í uppeldisstarfi sem byggja á því að ná
markmiðum stefnunnar og miðli áherslum í
uppeldisstarfi til foreldra/forráðamanna og
þeirra sem sinna uppeldisstörfum í Grindavík
• viðhöfð séu vinnubrögð sem styrkja
markvisst félagsfærni og jákvæða sjálfsmynd
nemenda og ábyrgð þeirra á eigin framgöngu
• virkt samstarf samfélags og fagaðila um forvarnir stuðli að góðri lýðheilsu
• skapa nemendum og starfsmönnum heppilegar vinnuaðstæður og umhverfi sem efla
heilbrigðan lífstíl s.s. varðandi næringu,
hreyfingu og fleiri heilsueflandi þætti
• lögð verði áhersla á útivist, útikennslu og
reglubundna hreyfingu
• starfsmönnum og nemendum standi til boða
hollur og næringaríkur matur sem er í samræmi við manneldismarkmið

Nám, kennsla og innra starf

Að skólar í Grindavík þrói stöðugt starfsaðferðir og kennsluhætti sem taka mið af þroska
og þörfum nemenda og síbreytilegu umhverfi.
Allt nám grundvallist á grunnþáttum
menntunar.

Leiðir að markmiði:
• vinna með og skilgreina lykilhugtök og
grunnþætti menntunar
• áhersla er á einstaklingsmiðað nám og fjölbreytta kennsluhætti
• lýðræði samofið skólastarfi í samræmi við
þroska nemenda
• valfrelsi nemenda í námi verði aukið
• virkja ímyndunarafl, frumkvæði og hæfileika
nemenda í öllu námi
• skapandi starf verði haft að leiðarljósi þar
sem áhersla er á uppgötvun, gagnrýna hugsun,
umræður og ígrundun
• efla þekkingu og leikni nemenda til að
skynja, skilja, túlka og gagnrýna upplýsingar úr
umhverfinu
• nýtt verði leiðbeinandi umræða við mat á
vinnuferli nemenda
• samvinna og samþætting milli námssviða,
aldurshópa, skólastiga og stofnana
• veita nemendum þekkingu á réttindum og
skyldum og öðrum grundvallareglum samfélagsins
• að efla nemendur í læsi í víðum skilningi og
styrkja þá í að lesa í umhverfi og aðstæður á
fjölbreytilegan hátt s.s. svipbrigði, orð, tákn,
myndir, stafræn tæki og menningu
• starfsmannafjöldi með hverjum námshópi
taki mið af fjölda nemenda og samsetningu

Leikskóli

Skapa öruggt umhverfi, í samráði við foreldra/forráðamenn, sem eykur möguleika nemenda til náms og þroska á forsendum hvers
og eins.

Leiðir að markmiði :
• starfið einkennist af hlýju, umhyggju og fagmennsku
• leikskólastarf sé skipulagt fyrst og fremst
með hagsmuni og þarfir nemenda í huga
• áhersla á að nemendur læri og þroskist í
gegnum leik
• fjölbreytt og ögrandi leikskólaumhverfi
• fjölbreyttar aðferðir notaðar í mati á þroska,
námi og velferð

Grunnskóli

Skólinn skapi umhverfi, í samráði við
foreldra/forráðamenn, þar sem öllum líður
vel og allir læra að bera virðingu fyrir sjálfum
sér, öðrum og umhverfi sínu.
Stefnt er að því að frá skólanum fari einstaklingar sem tilbúnir eru til þess að takast á við
eigin framtíð.

Leiðir að markmiði:
• Starfsemin skal einkennast af fjölbreytni,
sveigjanleika og víðsýni, þar sem tekið er tillit
til mismunandi þarfa, áhuga og getu nemenda.
• lögð verði áhersla á læsi og lestrarnám hjá
öllum aldurshópum skv. lestrarstefnu skólans
• vinnubrögð og samskipti eru í samræmi við
stefnu um uppeldi til ábyrgðar til að efla sjálfsstjórn, innsæi og sjálfsöryggi nemenda í
skólastarfinu
• þróa fjölbreytt námsmat sem tekur mið af
námsmarkmiðum og kennsluaðferðum

Tónlistarskóli

Tónlistarskóli Grindavíkur sinni fjölbreyttu
námsframboði í tónlistarkennslu og tónlistaruppeldi.

Leiðir að markmiði :
• búa nemendum skilyrði til að þroska tónlistarhæfileika sína og sköpunargáfu og auka
hæfni þeirra til að flytja, skapa og hlusta á tónlist og njóta hennar
• nemendum í tónlistarnámi gefist kostur á að
stunda nám sitt á samfelldum skóladegi eins
og kostur er
• leggja áherslu á félagslegt gildi tónlistariðkunar með þátttöku nemenda í samleik og
hljómsveitarstarfi og koma fram á tónleikum
• styrkja starfsemi skólans til að koma til móts
við biðlista til að fleirum standi tónlistarnám
til boða

Framhaldsnám

Sköpuð verði aðstaða til framhaldsnáms og síog endurmenntunar í heimabyggð.
Leiðir að markmiði:
• almenningi gefið tækifæri til aukinnar
menntunar í heimabyggð
• áhersla verði lögð á að efla tengsl við
framhaldsskóla, símenntunarstöðvar og
háskóla.

Þjónusta og stuðningur við
skólastarfið

Skólaskrifstofa Grindavíkur styrki starfsemi
skólastofnana, sem annars vegar felst í að reka
sérfræðiþjónustu sem er stuðningur við nemendur og foreldra/forráðamenn þeirra og hins
vegar stuðningur við starfsemi skólanna og
starfsfólk þeirra.

Leiðir að markmiði :
• styðja við þróun, úrbætur og nýbreytni í
skólastarfi í samvinnu við skólastjórnendur,
m.a. með reglubundnu ytra mati skv. áætlun
þar um
• skapa vettvang fyrir nýbreytni í náms- og
kennsluháttum
• að vera til ráðgjafar vegna fjölbreyttra þarfa
nemenda, foreldra/forráðamanna og starfsfólks
• vinna greiningu á þörfum einstakra nemenda
vegna sálrænna-, náms- eða félagslegra þátta
sem hafa áhrif á þroska þeirra og nám
• að tryggja að verkferlar varðandi tilvísun
mála til sérfræðiþjónustu séu skýrir
• samhæfa störf sérfræðiþjónustu og
félagsþjónustu í þágu nemenda
• stuðli að samvinnu milli skóla

Mat á skólastarfi

Skólar innleiði innra mat sem er í samræmi við
lög og geri hagsmunaaðilum kleift að meta
skólastarfið og árangur þess. Ytra mat sveitarfélagsins á skólastarfi sé virkt.
Leiðir að markmiði :
• unnið verði með fjölbreytt matstæki við mat
á skólastarfi
• að mat á skólastarfi sé umbótamiðað
• hver skóli meti á reglubundinn hátt árangur
og gæði skólastarfsins með þátttöku starfsmanna, nemenda og foreldra/forráðamanna
• stjórnendur tryggi úrvinnslu innra mats,
kynni niðurstöður og beri ábyrgð á gerð umbótaáætlana
• skólar í Grindavík eigi kost á ráðgjöf vegna
mats á skólastarfi

Frístundastarf

Í öllu starfi með börnum og ungmennum skal
velferð þeirra höfð að leiðarljósi og þau hvött
til frumkvæðis og virkrar þátttöku.
Leiðir að markmiði:
• boðið verði upp á fjölbreytta starfsemi þar
sem flestir geti fundið eitthvað við sitt hæfi
• félagsmiðstöð verði öruggt athvarf þeirra
sem þangað vilja leita
• sérstök áhersla að ná til þeirra nemenda sem
ekki eru virkir í félagsstarfi
• unnið verði markvisst að forvörnum, meðal
annars sem varða vímuefnanotkun og einelti

Lengd viðvera

Starfsemi lengdrar viðveru er ætlað að koma til
móts við þarfir samfélagsins, foreldra/forráðamanna og atvinnulífs með því að skapa börnunum öruggan og notalegan samastað að
skóla loknum
Leiðir að markmiði:
• bjóða upp á fjölbreytt starf og leik í Skólaseli
þegar hefðbundnum skóladegi lýkur í 1. – 3.
bekk
• nemendum er gert kleift að sækja frístundastarf í viðverutíma sínum
• bjóða upp á fjölbreytt starf og koma upp
aðstöðu fyrir lengda viðveru fatlaðra nemenda
í 4.-10. bekk grunnskóla
Afgreitt á fundi vinnuhópsins 23. september 2013.
Samþykkt í fræðslunefnd 25.09.2013
Lagt fyrir bæjarstjórn 17. desember 2013

14

Grindvískur bás á
sjávarúvegssýningunni
haustið 2014

Íslenska sjávarútvegssýningin verður haldin í
Kópavogi dagana 25. til 27. september 2014.
Sjávarútvegsfyrirtæki í Grindavík hafa áhuga
á því að leigja saman einn stóran bás og
kynna Grindavík sem eina öfluga heild í
þjónustu við sjávarúveginn. Þessi hugmynd
kviknaði þegar unnið var að stefnumótun
fyrir Grindavíkurhöfn og hafa viðbrögð
verið mjög góð. Nú þegar hafa fjölmörg
fyrirtæki skráð sig til leiks og vonast er til
þess að fleiri verði með.
Þjónustufyrirtæki í sjávarúvegi í Grindavík
sem hafa áhuga að vera með í Grindavíkurbásnum og vilja fá nánari upplýsingar um
kostnað og fleira, geta haft samband við
Sigurð A. Kristmundsson hafnarstjóra, netfang sigurdura@grindavik.is
Þá er hægt að fá frekari upplýsingar á
heimasíðu sýningarinnar:
http://www.icefish.is/is/home

Undirbúningur fyrir 40
ára kaupstaðarafmæli
- Allar hugmyndir vel þegnar

Hvernig eigum við að halda upp á 40 ára
kaupstaðarafmælið?
Grindavíkurbær heldur upp á 40 ára kaupstaðarafmæli sitt 10. apríl á næsta ári.
Afmælisnefndin óskar eftir skemmtilegum
hugmyndum og tillögum frá bæjarbúum um
afmælishaldið en hugmyndin er að
afmælisviðburðir verði jafnframt allt árið.
Sendu þína hugmynd á netfangið
40ara@grindavik.is. Einnig er hægt að koma
þeim á framfæri í gegnum Facebooksíðu
bæjarins.

40 ára kaupstaðarafmælisnefnd
Grindavíkurbæjar skipa:
Fulltrúi frístunda- og menningarnefndar:
Jóna Rut Jónsdóttir
Fulltrúi eldri borgara:
Birna Bjarnadóttir
Fulltrúi ungmennaráðs:
Margrét Rut Reynisdóttir
Fulltrúi atvinnulífs:
Erla Ósk Wissler Pétursdóttir
Fulltrúi bæjarstjórnar:
Kristín María Birgisdóttir
Sviðsstjóri frístunda- og menningarsviðs er
starfsmaður nefndarinnar.
Nefndin hefur þegar fundað í tvígang og
ýmsar hugmyndir hafa verið ræddar. Það er
von nefndarinnar að Grindvíkingar verði
duglegir að senda inn hugmyndir og taka
þátt á hátíðarhöldunum þegar þar að kemur.

Vinabærinn Penistone

Grindavíkurbær á vinabæ á Englandi,
Penistone, landbúnaðarbæ stutt frá
Sheffield sem telur nú um 20.000 íbúa með
sveitinni í kring.
Fimmtudagar eru markaðsdagar, þá koma
bændur með afurðir sínar og selja, auk þess
koma fisksalar og fleiri með vörur og selja – þá
er líf og fjör og nóg að gera á veitingastöðum og
í annarri þjónustu í bænum. Mikið er af fallegum gönguleiðum og stutt í Vatnahéruðin fallegu (Lake district), stærsta þjóðgarð í Englandi.
Árið 2012 var farið í heimsókn til Penistone og
þar var staðfest samkomulag, með hjálp Skype,

milli eins skólans í Penistone og grunnskólans
hér um að halda uppi samskiptum. Auk þess
staðfestu forstöðumenn bókasafna beggja bæja
samkomulag um að nota síðustu daga nóvembermánaðar ár hvert, til þess að hafa uppi kynningarefni um vinabæjartengslin. Það gekk eftir
og ýmislegt kynningarefni var til skoðunar á
bókasafninu og annað sem hægt er að fá lánað
heim. Kynningardiskur er til fyrir þá sem vilja
þekkja söguna á bak við tengslin.
Meðfylgjandi mynd er frá athöfn við kirkjuna
þegar kveikt var á jólatrénu og jólaljósum í
miðbænum 1. desember 2012.

Sögu- og minjafélag Grindavíkur stofnað

Sögu - og minjafélag Grindavíkur var
stofnað fyrir skömmu. Tilgangur félagsins
er að stuðla að samvinnu við aðra að
varðveislu menningarminja í Grindavík.
Einnig að vekja áhuga fólks á sögu og
fornri menningu sveitarfélagsins og
minjum um horfna tíma.
Til menningarminja teljast munir, fornleifar,
gamlar byggingar og menningarlandslag og
aðrar minjar um búsetu manna.
Formaður félagsins var kosinn Hallur Gunnarsson. Í samvinnu við Grindavíkurbæ var
ákveðið að gera upp gamla Victoria saumavél
sem fékkst gefins fyrir mörgum árum og hefur
legið undir skemmdum, fyrst í Gestshúsi og svo

Sigurður Knútsson og
Hallur Gunnarson
við saumavélina
góðu.

í áhaldahúsi Grindavíkurbæjar. Það var þúsundþjalasmiðurinn Sigurður Knútsson sem tók
verkið að sér með glæsibrag.

Reykjanes jarðvangur vekur athygli
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JÁRNGERÐUR

Fyrir rúmu ári síðan stofnuðu sveitarfélögin á Suðurnesjum ásamt nokkrum fyrirtækjum og hagsmunaðilum Reykjanes
jarðvang sem nær yfir allt land Grindavíkurbæjar, Reykjanesbæjar, Sandgerðisbæjar, Sveitarfélagsins Garðs og
Sveitarfélagsins Voga.
Jarðvangurinn er samstarfsvettvangur sem
byggir á því að nýta sérstöðu svæðisins, þ.e.
merkilega jarðfræðiarfleið og sögu, til verðmætasköpunar. Í tilfelli Reykjanes jarðvangs er
það Atlantshafshryggurinn, flekaskilin og
afleiðingar þeirra.
Lögð er áhersla á að koma sérstöðunni á framfæri með það að markmiði að upplýsa gesti og
íbúa um jarðfræðiarfleiðina ásamt sögu og
menningu svæðisins. Um leið er reynt að vekja
samfélagið til umhugsunar um þau tækifæri sem
felast í nærumhverfinu til að styrkja stoðir fjölbreyttrar atvinnustarfsemi, s.s. ferðaþjónustu,
matvælaframleiðslu o.fl. Þannig geta fyrirtæki á
svæðinu, m.a. í ferðaþjónustu og framleiðslu
nýtt sér það að starfa innan jarðvangs og auglýsa
sig þannig.
Sótt um aðild að alþjóðlegum samtökum jarðvanga
Orðið jarðvangur er nýyrði, íslensk þýðing á
enska hugtakinu „geopark“ sem er nokkuð
þekkt erlendis. Í heiminum eru starfandi um 100
jarðvangar sem hafa alþjóðlega vottun með
aðild að alþjóðlegum samtökum jarðvanga sem
starfa undir verndarvæng UNESCO, Menningarstofnun Sameinuðu þjóðanna. Slík vottun
er mjög verðmæt og hefur Reykjanes jarðvangur sótt um aðild að þessum alþjóðlegu
samtökum.
Miklar kröfur eru gerðar til þeirra jarðvanga
sem aðild fá að samtökunum og setti Reykjanes
jarðvangur sér það markmið að fá aðild innan
tveggja ára. Markmiðið var vissulega háleitt
þegar litið er til þess að margir jarðvangar hafa
starfað í mörg ár án þess að fá aðild. Engu að
síður var það samþykkt á fundi samtakanna í

Forgangur
snjómoksturs

mars að senda úttektaraðila til Íslands í júní sl.
þar sem svæðið var tekið út. Skipulögð var þétt
dagskrá fyrir þá um Reykjanesskagann þar sem
þeir hittu stjórnendur allra sveitarfélaganna á
svæðinu auk forsvarsmanna fjölda stofnanna,
samtaka og fyrirtækja.
Ekki fékkst aðild á fundi samtakanna í haust en
umsóknin er þó enn í fullu gildi enda var
niðurstaða úttektaraðilanna sú að Reykjanes sé
einstakt svæði sem hefur uppá að bjóða margar
mjög merkilegar minjar, sumar á heimsvísu.
Reykjanes jarðvangur hefur tækifæri til að verða
einn af merkilegri jarðvöngum innan samtakanna og er hvatt til þess að vinnu við umsóknina verði haldið áfram.
Bók, námskeið og uppbygging
áfangastaða

Umsögn úttektaraðilanna er gagnleg en þar er
m.a. bent á að bæta þurfi úr aðgengismálum á
áhugaverðum stöðum. Sveitarfélögin á svæðinu
ásamt þeim aðilum sem standa að jarðvangnum

Eggert kynnir jarðvanginn
á ráðstefnu á Ítalíu.

hafa unnið að stofnun sjóðs sem ætlað er að
byggja upp innviði á þessum stöðum. Í fyrstu er
horft á svæðið yst á Reykjanesi, þ.e. frá Hafnarbergi að Reykjanestá. Jarðvangurinn mun þó
áfram vinna með sveitarfélögum á svæðinu að
einstökum verkefnum, m.a. Grindavíkurbæ og
Minjastofnun að merkingum og aðgengi að
Húshólma og Selatöngum.
Jarðvangnum er ætlað hlutverk á mörgum
sviðum, s.s. að koma á framfæri upplýsingum
um sögu og náttúru svæðisins við almenning.
Þannig er stefnt að námskeiði í staðarleiðsögn í
jarðvangi á vordögum í samvinnu við Miðstöð
símenntunar á Suðurnesjum. Einnig má greina
frá því að í vor er væntanleg barnabók um náttúru og sögu Reykjanesskagans sem gefin er út í
samvinnu við Reykjanes jarðvang.
Frekari upplýsingar um Reykjanes jarðvang
veitir Eggert Sólberg Jónsson verkefnastjóri hjá
Heklunni, atvinnuþróunarfélagi Suðurnesja sem
staðsett er í Frumkvöðlasetrinu Eldey á Ásbrú.
Eggert er með netfangið eggert@heklan.is.

Nú er vetur og því er rétt að rifja upp forgöngsröðun á snjómokstri í bænum.
Á meðfylgjandi mynd er að finna yfirlit yfir forgang snjómoksturs. Í forgangi 1 eru
aðalumferðargötur (merkt blátt) þannig að fært sé að Grindavíkurvegi, skólum, leikskólum, slökkviliðsstöð, heilbrigðisstofnun, niður að höfn og ákveðinn öryggishringur
sem nýtist flestum bæjarbúum.
Í forgangi 2 eru svo íbúðarhverfi (merkt grænt).
Plön og heimkeyrslur við íbúðarhús og fyrirtæki eru ekki mokuð á
kostnað bæjarins. Á öðru korti, sem er að finna á heimabíðu
bæjarins, má finna yfirlit snjómokstur á vegum Grindavíkurbæjar á bílaplönum. Þar eru grunnskólarnir og leikskólarnir í
forgangi 1 (merkt rautt) en síðan koma íþróttamannvirki,
Víðihlíð og fleiri aðilar í forgangi 2.

Umferðaröryggisáætlun tókst vel
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hætt er að segja að Umferðaröryggisáætlun Grindavíkurbæjar sem
unnin var fyrir fjórum árum hafi tekist vel
því flest af þeim verkefnum sem þar voru
á lista og forgangsraðað hefur verið hrint í
framkvæmd. Vegagerðin, Samgöngustofa
og Samtök tæknimanna sveitarfélaga hafa
fengið kynningar á því hvernig Grindavík
hefur staðið að þessum málum en sveitarfélagið hefur þótt í fararbroddi í þeim
efnum. Er þegar farið að huga að því að
endurnýja áætlunina.
Hér verður farið yfir umferðaröryggisáætlun
Grindavíkurbæjar:

Ferilinn
Á 39. fundi Bæjarstjórnar Grindavíkur
miðvikudaginn 11. nóvember 2009 var
samþykktur samstarfssamningur Grindavíkurbæjar og Umferðarstofu. Í bókun bæjarstjórnar
sagði:
„Tillaga: Bæjarstjórn Grindavíkur samþykkir að
skrifa undir samstarfssamning við Umferðarstofu um
umferðaöryggisáætlun sem miðar að auknu umferðaöryggi í bæjarfélaginu og mun í því sambandi virkja
sem flesta hagsmunaaðila til þátttöku. Upplýsinga- og
þróunarfulltrúa falið að framfylgja samningum í samstarfi tæknisvið og aðra er málefnið varðar. Bæjarstjóra
falið að undirrita samninginn. Tillagan er samþykkt
samhljóða.“
Í kjölfarið hóf upplýsinga- og þróunarfulltrúi
að undirbúa verkefnið. Í upphafi var ákveðið
að tímalína verkefnisins yrði eftirfarandi (2010):
1. Gróf vinna úr tölfræði og slysakortum.
Staðbundin vandamál o.fl.
Jan./febr.
2. Tryggja samstarf við lögreglu, Vegagerð og
sveitarfélögin á Suðurnesjum.
Jan./febr.
3. Stofna samráðshóp. 2-3 fundir:
Mars
4. Íbúafundur:
Apríl
5. Tímaáætlun og forgangsröðun
Apríl
6. Lokafrágangur umferðaröryggisá. Maí/júní
7. Samþykkt umferðaröryggisá. Ágúst/sept.
8. Kynning
Sept./okt.
9. Eftirfylgni til 2014
Fyrsti fundur samráðshóps 11. mars 2010. Þar
sátu fulltrúar frá lögreglu, Vegagerðinni, formaður skipulags – og bygginganefndar, sviðsstjóri tæknisviðs, formenn foreldrafélaga
leikskóla og grunnskóla, hafnarinnar, Heilbrigðisstofununar Suðurnesja, björgunarsveitarinnar Þorbjarnar, Íþróttahreyfingarinnar,
fulltrúi ökukennara og tryggingafélaga. Á
þeim fundi var m.a. farið yfir skipulag
verkefnisins, farið yfir fyrirliggjandi slysakort
og gögn sem voru fyrir hendi, m.a. frá verkfræðistofunni Þverá sem hún hafi unnið
nokkrum árum áður um umferðaröyggi.
Annar fundur nefndarinnar var haldinn 22.
mars en þar þar m.a. undirbúinn íbúafundur.
Jafnframt var farið yfir gögn frá Umferðarstofu
sem liggja til grundvallar umferðaröryggisáætlunar sveitarfélaga.
Íbúafundur um umferðaröryggismál var svo
haldinn í Kvikunni fimmtudaginn 28. apríl
2010 kl. 17:00. Fundinn opnaði formaður bæjarráðs. Þorsteinn Gunnarsson, upplýsinga- og
þróunarfulltrúi fór yfir verkefnið og útskýrði

Göngubraut yfir Víkurbraut máluð í sumar.

hvað fælist í umferðaröryggisáætlun. Baldur
Grétarsson, verkfræðingur hjá Vegagerðinni,
fór yfir Grindavíkurveg. Björk Guðmundsdóttir, landslagsarkitekt hjá Forma, fór yfir endurbætur í Grindavík og Sigurður Ágústsson,
yfirlögregluþjónn fjallaði um umferðaröryggi.
Að lokum var hópavinna.
Mæting á íbúafundinn var ágæt. Fundargestum var skipt niður í fjóra hópa eftir
áhugasviðum:
1. Umferð og hættur við skóla/leikskóla/
íþróttamannvirki - Hópstjóri: Þorsteinn
2. Grindavíkurvegur - Hópstjóri: Baldur
3. Hættuleg gatnamót - Hópstjóri: Sigurður
4. Gönguleiðir / reiðleiðir / útivistarsvæði Hópstjóri: Ingvar
Að lokum fóru svo hópstjórar yfir helstu
niðurstöður hópanna.
Á fundinum komu m.a. fram miklar áhyggjur
af Grindavíkurvegi en þar fara um fjögur þúsund bílar á sólarhring enda stærsti ferðamannastaður landsins í landi Grindavíkur. Vegurinn
var að mati fundarmanna of þröngur, enda
barn síns tíma, og illa farinn á köflum en þrátt
fyrir það er mikill hraðakstur miðað við síðustu
mælingar.
Eftir íbúafundinn lágu fyrir talsverð gögn og
ýmsar hugmyndir að bættu umferðaröryggi í
Grindavík. Upplýsinga- og þróunarfulltrúi tók
að sér að taka gögnin saman, flokka þau niður
og forgangsraða samkvæmt handbók Umferðarstofu en þar var gert ráð fyrir fjórum
flokkum. Í ljósi umræðunnar á íbúafundinum
var hins vegar ákveðið að bæta fimmta

flokkinum við. Forgangsröðun verkefna var
því eftirfarandi:
1. Grindavíkurvegur.
2. Forgangsverkefni sem bæta umferðaröryggi þar sem slys eru mörg og slysatíðni
há eða mikil slysahætta fyrir hendi.
3. Verkefni sem eru skilvirk og skila strax
árangri.
4. Verkefni sem eru líkleg til að draga úr
samfélagslegum kostnaði.
5. Smærri verkefni sem eru þó mikilvæg
fyrir íbúa sveitarfélagsins.
Tæknideild bæjarins áætlaði kostnað fyrir einstaka verkefni og sendar voru fyrirspurnir til
Vegagerðarinnar sem sneri að Grindavíkurvegi
sem hún svaraði ítarlega sem var nauðsynlegt
innlegg í áætlunina.
Fyrstu drög að Umferðaröryggisáætlun
Grindavíkurbæjar voru send út til umsagnar
nefndarmanna 13. júlí 2010. Þriðji fundur samráðshóps haldinn 14. sept. þar sem áætlunin var
rýnd, gerðar ýmsar breytingar og öðru bætt inn
í. Í kjölfarið var útbúin lokaútgáfa Umferðaröryggisáætlunar og hún send út til yfirlestrar
29. sept. 2010. Eftir að lokaathugasemdir
bárust var hún send fullkláruð til bæjarstjórnar
þar sem hún var samþykkt formlega.
Tilgangurinn og framhaldið
Í inngangi skýrslunnar sagði m.a. um tilgang
umferðaröryggisáætlunar:
„Líta ber á umferðaröryggisáætlunina sem
leiðbeiningar frá stjórnsýslu og ráðgjöfum sveitarfélagsins. Þannig fá bæjarfulltrúar góða innsýn í stöðu-
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matið og niðurstöður að verkefnum og forgangsröðun.
Þannig geta bæjarfulltrúar forgangsraðið út frá eigin
forsendum og samþykkt umferðaröryggisáætlunina að
lokum og þannig tekið ábyrgð á henni. Umferðaröryggisáætlun er grundvöllur fyrir pólitískar
ákvarðanir, hún myndar góðan grunn til að forgangsraða aðgerðum þannig að mestar umbætur náist
fyrir minnst fjármagn.“
Í skýrslunni kemur fram að Umferðaröryggisnefndin áætlaði að funda einu sinni á ári, eða
um leið og árlegt slysakort Umferðarstofu
kæmi út í mars/apríl. Nefndin hefur gert það
og haldið ítarlegar fundargerðir. Á fundunum
hefur verið farið yfir slysakortin, ýmsar
ábendingar sem nefndinni hafa borist, þær
framkvæmdir sem bærinn hefur ráðist í
samkvæmt áherslum umferðaröryggisáætlunarinnar og ýmis önnur umferðaröryggismál.
Fulltrúi Vegagerðarinnar hefur ávallt setið
þessa fundi og upplýst um forvarnir,
framkvæmdir og aðgerðir á Grindavíkurvegi og
fengið athugasemdir og ábendingar frá umferðaröryggisnefndinni.
Ýmis skemmtileg hliðarverkefni hafa annað
hvort sprottið upp úr þessari vinnu eða tengst
henni á einhvern hátt. Má þar nefna að hópur
nemenda í Hópsskóla og í skólanum við
Ásabraut voru fengnir til þess að merkja inn á
kort gönguleiðir sínar í skólana. Þetta varð til
þess að gerðir voru nýir göngustígar, gangbrautir voru færðar til, lýsing bætt og ýmislegt
fleira gert til þess að auka öryggið í umferðinni
fyrir yngstu vegfarendurna.
Mesta fjármagnið í umferðaröryggisáætluninni af hálfu bæjarins hefur farið í gerð stíga en
áætlað er að heildar kostnaður bæjarins á
kjörtímabilinu í stígagerð og ýmsar aðgerðar í
umferðaröryggismálum sé hátt í 50 milljónir
króna. Þar af fóru um 30 millj. í stígagerð á
síðustu tveimur árum. Í fjárhagsáætlun næstu
þriggja ára er m.a. gert ráð fyrir enn meiri stígagerð. Þá hefur Vegagerðin lagt í talsverða
kostnað við Grindavíkurveg enda búið að malbika hann, styrkja vegaxlir og breytingar verið
gerðar á innkomuninni í bæinn, svo eitthvað sé
nefnt. Þá hefur Grindavíkurbær formlega sent
inn til Vegagerðarinnar erindi um lagningu
göngu- og reiðhjólastígs meðfram Grindavíkurvegi, frá Reykjanesbrautinni og að Bláa
Lóninu og standa vonir til að farið verði í þá
stígagerð á næstu misserum.
Aðal tilgangurinn með umferðaröryggisáætlunni er auðvitað að markvisst fækka slysum. Þessi vinna virðist hafa gefið góða raun því
slysum virðist hafa fækkað en árangurinn sést
betur á næstu misserum þegar sú tölfræði
verður tekin nákvæmlega saman. Hins vegar
eru miklar árstíðarsveiflur hvað varðar
Grindavíkurveg og fer slysatíðnin þar talsvert
eftir árferði þrátt fyrir að ýmsar aðgerðir á veginum.
Umferðaröryggisnefnd og skipulags- og
umhverfisnefnd héldu sameiginlegan fund
þann 29. nóvember síðastliðinn. Þar var
samþykkt að ráðast í að gera nýja umferðaröryggisáætlun til næstu fjögurra ára og hefst
undirbúningur fyrir hana eftir áramót. Meðal
annars verður íbúafundur um málið sem nánar verður auglýstur síðar.
Grindvíkingar eru hvattir til þess að taka þátt
í gerð nýrrar Umferðaröryggisáætlunar þegar
sú vinna fer í gang.
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Tölvugerð mynd af fyrirhugaðri uppbyggingu Bláa Lónsins, hótelið er til vinstri.

Fimm stjörnu hótel Bláa
Lónsins opnar vorið 2017

Bláa Lónið hefur hafið undirbúning að
byggingu fimm stjörnu hótels. Áætlað er
að hótelið opni vorið 2017.
Stefnt er að því að byggingaframkvæmdir
vegna þessarar stækkunar hefjist næsta haust.
Undanfarna mánuði hafa þrjú hönnunarteymi
verið að störfum; arkitektar, verkfræðingar og
upplifunarhönnuðir. Teymin eru komin langt
í vinnu sinni og lýkur hönnunarfasa
verkefnisins næsta vor. Nú þegar hefur verið
fjárfest í verkefninu fyrir 160 mkr. Áætlaður
heildarkostnaður við verkefnið er um fjórir
milljarðar króna.
Þarna er vandað til allra verka og er fimm
stjörnu hótel í samræmi við þróun á vörumerkinu Blue Lagoon Iceland. Upplifunarhönnun
er mikilvægur þáttur hönnunarferlisins en hún
felur í sér að skapa stemningu og andrúmsloft
til að hámarka upplifun gesta.
Verkefnið felur í sér stækkun á upplifunarsvæði lónsins og að reisa 5 stjörnu hótel með
74 herbergjum. Heildarstærð verkefnisins er
7.500 fm2.
Stækkun upplifunarsvæðis Bláa Lónsins mun
verða segull fyrir hótelið og gesti þess. Þá mun
Bláa Lónið hf einnig byggja og reka nýjan
veitingastað sem hluta af hótelinu.
Hótelbyggingin mun tengjast núverandi byggingum (sjá yfirlitsmynd). Af hótelinu verður
stórbrotið útsýni yfir lón og hraun og sérstakt
aðgengi að Bláa Lóninu innifalið. Arkitektúr
verður í sama anda og núverandi byggingar
Bláa Lónsins þar sem áhersla á er samspil hins

Uppbyggingin mun einnig skapa fjölda
afleiddra starfa í nærumhverfinu t.d. í ferðaþjónustu á Reykjanesi, samstarf um hráefni fyrir veitingar og verkefni er lúta að upplifun
gesta.
Bláa Lónið mun í auknum mæli sækja inn á
markað vel borgandi ferðamanna sem leita eftir
einstakri upplifun. Félagið hefur fundið fyrir
mikilli eftirspurn á meðal gesta eftir aukinni
upplifun og gistingu og telur Bláa Lónið að nú
sé rétti tíminn til að hefja undirbúning að
verkefninu. Reynsla Bláa Lónsins er sú að gestir
þess eru tilbúnir til að greiða fyrir góða þjónustu og upplifun. Bláa Lónið er sterkt vörumerki og hefur einungis styrkst á undanförnum
árum. Þessar aðgerðir eru hugsaðar til að
styrkja stöðu þess enn frekar á komandi árum.

Ágúst Gíslason sem keypti félagsheimilið
Festi fyrir ári síðan segir að senn hefjist
framkvæmdir við að breyta því í 35 herbergja gistihús.
„Verkefnið felst í því að breyta húsnæðinu að
Víkurbraut 58 í gistihús með 35 tveggja manna

herbergjum með baði, ásamt aðstöðu veitinga.
Hönnun breytinganna er lokið, verið að teikna
lagnateikningar og er meiningin að hefja
framkvæmdir eftir áramót og opna í júní. Fjöldi
starfsmanna við rekstur gistihússins verður líklega fjórir til fimm,“ sagði Ágúst.

náttúrulega umhverfis og hins manngerða.

Eitt hundrað ný vel launuð störf sem
mörg munu krefjast sérfræðimenntunar

Hótel og stækkun á upplifunarsvæði Bláa
Lónsins mun skapa um 100 ný störf. Mörg
starfanna munu krefjast sérfræðimenntunar á
sviði hótel- og veitingareksturs, snyrti- og
nuddmeðferða, leiklistar og leiðsagnar. Markhópur Bláa Lónsins vegna þessa verkefnis
verða vel borgandi gestir sem gera kröfur um
vel þjálfað og vel launað starfsfólk.
Fjöldi afleiddra starfa

Áætlar að opna 35 herbergja
gistihús í Festi næsta sumar
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Hvert er Jólahúsið í ár?

Jólin nálgast óðfluga og eru 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.
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.

Kjör íþróttamanns og
íþróttakonu ársins

Kjörið á íþróttmanni og íþróttakonu ársins í
Grindvík 2013 verður að venju á gamlársdag. Hófið fer fram í Hópsskóla og hefst kl.
13:00. Þá verða afhent hvatningarverðlaun
og ýmsar aðrar viðurkenningar og eru allir
bæjarbúar velkomnir að vera viðstaddir.
Taekwondó- og júdókappinn Björn Lúkas
Haraldsson og hlaupakonan Christine Buchholz voru kjörin íþróttamaður og íþróttakona Grindavíkur 2012

Þrettándagleðin
6. janúar

Árleg þrettándagleði Grindavíkurbæjar
verður mánudaginn 6. janúar 2014.
Dagskráin er glæsileg. Börn ganga í hús og
sníkja nammi að vanda en svo tekur við
dagskrá í íþróttahúsinu kl. 17:00. Þar verða
ýmis skemmtileg atriði, grímuball og svo
gengið fylktu liði niður að Kviku þar sem
verður glæsileg flugeldsýning kl. 18:15.
Þrettándagleðin er samstarfsverkefni Frístunda- og menningarnefndar Grindavíkurbæjar og Björgunarsveitarinnar Þorbjarnar.

Undirbúningur fyrir
árshátíðina hafinn

Starfsfólk Grunnskóla Grindavíkur í
Hópsskóla hefur skipað árshátíðarnefnd og
fyrsti fundur verið haldinn. Árshátíð
Grindavíkurbæjar fer fram í Lava, hátíðarsal
Bláa Lónssins, þann 29. mars næstkomandi
og er starfsfólk bæjarins hvatt til þess að
taka daginn frá.
Í árshátíðarnefnd sitja Ásrún Kristinsdóttir, María Eir Magnúsdóttir og Kristín
Mogensen. Sviðsstjóri frístunda-og menningarsviðs er starfsmaður árshátíðarnefndar.
Jafnframt hefur verið ákveðið að árshátíðarnefnd geri tillögu að hvaða stofnun taki við
af hverjum til næstu ára.
Nánari upplýsingar er að finna á innri vef
Grindavíkurbæjar á Facebook.
Munið: 29. mars í Lava.

Gleðileg jól í Grindavík
Kveikt á jólatrénu 7. desember sl.

Senn 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 samveru/samskipti 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. Þá hvetjum
við stórfjölskylduna til þess að rækta samskiptin við hvert annað, ekki síst yngri börnin
t.d. í formi lesturs, að spila, leika saman eða einfaldlega spjalla saman.
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
Þorsteinn Gunnarsson
Sviðsstjóri frístundaog menningarsviðs

Nökkvi Már Jónsson
Sviðsstjóri félagsþjónustu
og fræðslumála
Gunnlaugur Hreinsson
Formaður UMFG

Petrína Baldursdóttir
F.h. Grunnskóla Grindavíkur

Rannveig J. Guðmundsdóttir
F.h. foreldrafélags leikskólans Laut

ungmennanna. Mikilvægi sterkra tengsla milli
unglinga og foreldra verða seint ofmetin.
Niðurstöður fjölmargra rannsókna sýna að
samvistartími og samvera 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.

Albína Unndórsdóttir
F.h. leikskólans Laut

Bylgja Héðinsdóttir
F.h. leikskólans Króks
Agnes Pétursdóttir
F.h. foreldrafélags
leikskólanum Króki

Sigurður Bergmann
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
Einar Sveinn Jónsson
F.h. foreldrafélags
Grunnskóla Grindavíkur.
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Sameiginleg félagsaðstaða í 1. áfanga
- Tengir saman núverandi byggingar. Bæ1 úr aðstöðuleysi UMFG.

Framkvæmdir eru nú hafnar við fyrsta
áfanga í framtíðaruppbyggingu á íþróttasvæði Grindavíkur. Hér verður gert grein
fyrir því hvað felst í þessum fyrsta áfanga
og þeim sem á eftir koma.
Í þessum fyrsta áfanga verður að finna
aðstöðu sem tengir saman nokkrar núverandi
byggingar. Í upphaflegri áætlun var gert ráð
fyrir að fyrsti áfangi yrði stækkun íþróttahússins en framkvæmdaröðuninni var breytt
þar sem sýnt þótti að meiri þörf væri á því að
hafa nóg af búningsklefum og sameiginlegri
aðstöðu áður en til stækkunar íþróttahússins
kæmi enda mun stækkun íþróttahússins kalla á
að til sé aðstaða til að taka við þeirri fjölgun
iðkenda sem gert er ráð fyrir að muni skila sér
þegar framkvæmdum verður lokið.
Á lokastigum hönnunar var tekin ákvörðun
um að breyta búningsklefunum sem eru næst
knattspyrnuvellinum og gera tvo stóra klefa í
stað fjögurra minni klefa. Þessi breyting eykur
enn á fjölbreytileika starfseminnar og gefur t.d.
knattspyrnuiðkendum meiri sveigjanleika á
nýtingu klefa t.d. í tengslum við æfingar og/eða
mótahald allra flokka.
Með endurskipulagningu og nýbyggingum á
íþróttasvæði Grindavíkur er áætlað að bæta
verulega aðstöðu til íþróttaiðkunar, keppn-

ishalds og félagsstarfs í Grindavík. Í hönnun
aðstöðunnar er tekið tillit til mismunandi þarfa
ólíkra íþróttagreina, skólastarfs, starfsmanna og
gesta án þess að það komi niður á fjölnota
möguleikum byggingarinnar.
Nýbyggingin mun verða „Íþróttamiðstöð
Grindavíkur“ um 1.730m², á einni hæð.
Í meginhlutum er hægt að skipta byggingunni
upp í tvo húshluta:
• A - Forsalur með afgreiðslu og starfsmannakjarna, búningsklefar sem þjóna íþróttasal,
knattspyrnuvelli og sundlaug ásamt tengigangi
að núverandi sundlaugarbyggingu.
• B - Samkomusalur með móttökueldhúsi og
skrifstofur sem tengjast íþróttafélögunum og
Kvenfélagi Grindavíkur.
Opin bygging

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.
Staðsetningu 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 verður, til lengri tíma
litið, að skipta í tvennt 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 smærri
samkomur t.d. herra-eða konukvöld. Einnig er
hægt að nýta salinn undir t.d. danskennslu, eða
þjálfun minni hópa í fimleikum, júdó eða taekwondó eða jafnvel til útleigu fyrir jógakennslu
eða sambærilegrar þjálfunar. Fundaraðstaða
allra deilda UMFG mun stórbatna og geta nú
verið nokkrir fundir í byggingunni á sama tíma.
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. Þegar
þessum framkvæmdum er lokið verður íþróttaaðstaða Grindvíkinga með þeim betri á landinu sé tekið tillit til íbúafjölda.
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Foreldrar og verkfærakassi PMT

Aðferð fyrir foreldra til að bæta hegðun
og samskipti barna sinna:

Góður árangur næst með
foreldrafærninámskeiðum
Að undanförnu hefur Grindavíkurbær
undirbúið afar áhugavert verkefni í forvarnarmálum sem nefnist Foreldrafærni.
Það hefur að markmiði að bæta hegðun
og samskipti barna og efla foreldra í
hlutverki sínu.
Gengið er út frá heildstæðri nálgun þannig að
PMT aðferðin, uppbyggingastefnan og önnur
verkfæri sem verið er að nota innan skólakerfisins vinni saman og þær aðferðir verði
nýtt-ar sem helst gagnast hverjum og einum
nemanda og fjölskyldu hans.
Lagt er upp með ákveðinn grunn sem felst í
að bjóða foreldrum upp á námskeið um uppeldi barna helst á meðan börn eru á leikskólaaldri. Það er námskeiðið, uppeldi til
ábyrgðar – færni til framtíðar. Grindavíkurbær
hefur menntað kennara á Króki og á skólaskrifstofu til að sinna námskeiðahaldi. Þar ofan á
bætist við önnur almenn þjónusta sem felur í
sér stuðning við fjölskyldur í gegnum leik- og
grunnskóla. Þar nýtist uppbyggingastefnan,
ART þjálfun og PMT foreldrafærni. Í leik- og
grunnskólum eru menntaðir fagaðilar í
fyrrgreindum aðferðum.
Markmiðið er að foreldrar fái ráðgjöf til að
takast á við hegðun barna. Ráðgjafar eru þjálfaðir innan hvers skóla fyrir sig og geta vísað
málum áfram í sértækari þjónustu ef þörf er á.
Sértæk þjónusta er foreldranámskeið fyrir
ákveðinn hóp foreldra sem vill breyta hegðun
barna sinna og bæta samskipti innan fjölskyldunnar en hefur ekki náð árangri í almennri
þjónustu. Annað sértækt úrræði er PMT
meðferð þar sem unnið er með einstakar fjölskyldur til að bæta samskiptin og hegðun barns.
Meðferð er hluti af öðrum sértækum úrræðum
sveitarfélagsins s.s. í barnavernd og skólaþjónustu.
Fyrir hvað stendur PMT?

PMT stendur fyrir „Parent Management Training“ og er aðferð fyrir foreldra til að bæta
hegðun og samskipti barna sinna.
Aðferðin byggir á félagsmótunar- og
félagsnámskenningu Gerald Pattersons (Social
Interaction Theory) um þróun andfélagslegrar
hegðunar. Gengið er út frá því að barnið læri
hegðun í gegnum tengsl sín og í samskiptum
við aðra. Flestir þekkja að börn eru mismunandi krefjandi. Krefjandi börn eru líklegri til

Þar sem foreldrar eru mikilvægustu kennarar
barna sinna er áhersla lögð á ítarlega vinnu með
foreldrunum og gert ráð fyrir sveigjanleika til
að mæta þörfum hverrar fjölskyldu. Foreldrar
fá aðstoð við að rjúfa þann vítahring sem hefur
myndast með því að tileinka sér nýjar leiðir í
uppeldi. Unnið er með ákveðna grunnþætti til
að stuðla að jákvæðri hegðun barnsins og draga
úr hegðunarvanda. Í raun er um að ræða
ákveðin verkfæri sem eru: Fyrirmæli og jákvæð
samskipti við barnið, notkun hvatningar við
kennslu nýrrar hegðunar, að setja mörk til að
draga úr og stöðva óæskilega hegðun, lausn
vanda og uppbyggilegar aðferðir í samskiptum
innan fjölskyldu, eftirlit með hegðun barns
innan og utan heimilis, tengsl við skólakerfið
og stjórn neikvæðra tilfinninga.

að mæta neikvæðum viðbrögðum eða uppgjöf
frá foreldrum og öðrum í umhverfinu.
Utanaðkomandi þættir, s.s. veikindi, fjárhagsáhyggjur o.fl., eru líka oft til staðar sem minnka
líkur á því að foreldrar bregðist við krefjandi
barni með viðeigandi hætti. Þannig getur
myndast erfiður vítahringur í samskiptum og
haft í för með sér alvarlega hegðunarerfiðleika
hjá börnum. Það er forvörn í því að taka á
hegðunarerfiðleikum sem fyrst og hafa
rannsóknir sýnt að hægt er að ná mjög góðum
árangi með PMT í því skyni að bæta jákvæð
samskipti innan fjölskyldunnar og á frammistöðu barns í námi.

Góður árangur
Samkvæmt rannsóknum (Oregon Social
Learning Center) á árangri PMT er líklegt að í
um 70% tilvika minnka hegðunarerfiðleikar
barns á heimili. Sömu rannsóknir sýna jákvæð
áhrif á samskipti innan fjölskyldunnar og á
frammistöðu barns í námi. Það er forvörn falin
í því að taka á hegðunarerfiðleikum sem fyrst.
Forvörnin felst í að koma í veg fyrir andfélagslega hegðun sem getur haft í för með sér
áfengis- og vímuefnanotkun samhliða afbrotum. Einnig er lýðheilsuleg forvörn í því að
bæta samskipti innan samfélagsins í heild.

Þorstein Gunnarsson tók til starfa sem
sviðsstjóri frístunda- og menningarsviðs
hjá Grindavíkurbæ þann 1. desember
síðastliðinn en bæjarráð réði hann úr hópi
31 umsækjanda. Þorsteinn tók við af
Kristni Jakobi Reimarssyni sem heldur til
nýrra starfa í Fjallabyggð.
Þorsteinn hefur undanfarin fjögur ár starfað
sem upplýsinga- og þróunarfulltrúi Grindavíkurbæjar og mun hann taka með sér nokkur
verkefni úr því starfi og sinna því áfram eins
og ritstjórn heimasíðunnar og Járngerðar og
ferðaþjónustu- og markaðsmál.
Þorsteinn er að ljúka meistaranámi í verkefnastjórnun frá Háskólanum í Reykjavík (MPM),
en hefur auk þess stundað nám í fjölmiðlafræði
og upplýsingatækni. Þorsteinn hefur í störfum
sínum fyrir Grindavíkurbæ og íþróttahreyfinguna öðlast mikla þekkingu og reynslu á íþróttaog frístundamálum, forvörnum og menningu.
Hann hefur leitt stefnumótunarverkefni og
hefur reynslu af gerð rekstrar- og fjárhagsáætlana fyrir sveitarfélag. Reynsla hans og þekking
á stjórnsýslu og málefnum sveitarfélaga er
talsverð. Hann hefur auk þess stýrt umfangsmiklum verkefnum, m.a. menningarviðburðum í Grindavík og Vestmannaeyjum.
Ráðningarþjónustan Intellecta var bæjarráði
til ráðgjafar og hafði yfirumsjón með
ráðningarferlinu.
„Mín áhugasvið liggja fyrst og fremst í þess-

um málaflokkum og þess vegna sótti ég um
starfið, mér finnst þetta ákaflega spennandi. Ég
þekki starfið ágætlega enda vann ég náið með
fyrirrennara mínum, Kristni. Þá eru spennandi
tímar framundan í málaflokkunum eins og
uppbygging íþróttamannvirkja og bygging á
nýju bókasafni og tónlistarskóla. Þá eru ýmis
áhugaverð forvarnarverkefni í gangi hjá
bænum og að ýmsu að hyggja. Þetta eru
ótrúlega mörg og fjölbreytt verkefni að takast á
við á hverjum degi og þar nýtist menntun mín
í verkefnastjórnun sér vel,” sagði Þorsteinn.

Þorsteinn nýr sviðsstjóri
frístunda- og menningarsviðs
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Upplýsinga- og skjalafulltrúi óskast til starfa

Grindavíkurbær óskar eftir að ráða upplýsinga- og
skjalafulltrúa til starfa á bæjarskrifstofu. Um er að
ræða 100% starf er heyrir undir sviðsstjóra fjármálaog stjórnsýslusviðs.
Upplýsinga- og skjalafulltrúi ber ábyrgð á innri og ytri
upplýsinga- og skjalamálum Grindavíkurbæjar. Umsjón með vef bæjarins www.grindavik.is, gerð og útgáfu kynningarefnis og sér um tilfallandi textagerð.
Tekur þátt í stefnumótun hvað varðar upplýsinga- og
kynningarmál, skjalastjórnun sem og rafræna stjórnsýslu og tölvukerfi. Sér um fræðslu og ráðgjöf um
skjalamál til starfsmanna og stofnana.

Helstu verkefni:
• Ábyrgð og yfirumsjón með skjalavörslukerfi og
skráningu og varðveislu erinda og skjala sem berast
Grindavíkurbæ
• Umsjón með vef Grindavíkurbæjar, innri vef starfsmanna, innra fréttaritinu Þórkötlu og fréttabréfinu
Járngerði í samstarfi við ritstjóra
• Fjárhagsleg ábyrgð á rekstri upplýsinga- og
skjalamála
• Umsjón með uppbyggingu rafrænnar stjórnsýslu,
innleiðingu upplýsingakerfa og hugbúnaðar, þróun
verklags og verkferla

Menntun, reynsla og hæfniskröfur:
• Háskólapróf sem nýtist í starfi, svo sem bókasafnsog upplýsingafræði eða skjalfræði
• Starfsreynsla af upplýsinga- og skjalamálum
• Reynsla og þekking á málefnum sveitarfélaga er
kostur
• Reynsla og þekking á sviði verkefnastjórnunar er
kostur
• Sjálfstæði í vinnubrögðum
• Geta til að sýna frumkvæði og rík skipulagshæfni
• Framúrskarandi tölvukunnátta
• Hæfni í mannlegum samskiptum
• Góð kunnátta í íslensku í ræðu og riti
• Hæfni til að miðla flóknum upplýsingum á einfaldan
hátt í töluðu og rituðu máli
Laun eru samkvæmt gildandi kjarasamningi Sambands íslenskra sveitarfélaga við viðkomandi stéttarfélag.
Nánari upplýsingar um starfið gefur Jón Þórisson í
síma 420-1103 eða í tölvupósti jont@grindavik.is.
Umsóknum með upplýsingum um menntun og starfsferil skal skilað rafrænt á netfangið jont@grindavik.is
Umsóknarfrestur er til og með 20. desember 2013.
Æskilegt er að umsækjandi geti hafið störf sem fyrst.
Jón Þórisson
sviðsstjóri fjármála- og stjórnsýslusviðs
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Þroskaþjálfi óskast
til starfa í Grindavík

Grindavíkurbær óskar eftir að ráða til starfa
þroskaþjálfa í nýja heimaþjónustudeild sem hefur starfsemi í ársbyrjun 2014. Um er að ræða 70% starf er
heyrir undir forstöðumann Miðgarðs, sem verður
miðstöð heimaþjónustu við fullorðið fólk í sveitarfélaginu.

Helstu verkefni:
• Stjórnun og umsjón fjölþættrar þjónustu í þágu fatlaðs
fólks
• Samræming faglegs starfs á þjónustueiningunni
• Leiðsögn og ráðgjöf til samstarfsaðila
• Gerð þjónustuáætlana
• Samskipti við þjónustunotendur og aðstandendur
Menntunar- og hæfniskröfur:
• Þroskaþjálfafræði eða hliðstæð menntun
• Starfsreynsla í þjónustu við fullorðið fatlað fólk
• Góð almenn tölvukunnátta
• Lipurð í mannlegum samskiptum og rík þjónustulund
• Góðir skipulagshæfileikar og frumkvæði
• Sjálfstæði í vinnubrögðum

Laun eru samkvæmt gildandi kjarasamningi Sambands
íslenskra sveitarfélaga við viðkomandi stéttarfélag.
Karlar, jafnt sem konur, eru hvattir til að sækja um
starfið.
Nánari upplýsingar eru veittar af Stefaníu Sigríði
Jónsdóttur í síma 426-8014 og Nökkva Má Jónssyni í
síma 420-1100.
Umsóknum með upplýsingum um menntun og starfsferil skal skilað rafrænt á netfangið nmj@grindavik.is.
Umsóknarfrestur er til og með 20. desember 2013.
Æskilegt er að nýr starfsmaður geti hafið störf sem
fyrst og eigi síðar en 1. febrúar 2014.
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Sólin mun rísa úr
hyldýpi
myrkursins
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ovaniemi, hvað kemur upp í kollinn?
Finnland? Vinabær Grindavíkur?
Jólasveinabær? Hjá mér kemur upp
minning frá því að ég var lítil stelpa og
beið rokspennt eftir að fá útlenska gesti
heim til okkar í Heiðarhraunið. Mamma
var virk í norrænu samstarfi og líklega
hefur þetta verið vinabæjarverkefni að
taka þessa gesti heim í mat.
Ég var að vísu dálítið miður mín yfir því að á
borð lagði móðir mín steiktan fisk handa gestunum sem hún hafði fengið spriklandi nýjan af
sjónum, taldi ég víst að gestirnir ættu von á einhverju fínna. En Finnarnir voru alveg alsælir
með matinn og ekki spillti íslenska skyrið í
eftirmat og svo var spjallað á skandinavísku,
voða ævintýri fyrir litla stelpu í Grindavík þar
sem fiskur var sagður undir steini. Barnssálin
andaði rólegar þegar ljóst var að hinn rammíslenski matseðill hitti alveg í mark. Um 40
árum síðar barst mér tölvupóstur frá Kristni
Reimarssyni sviðstjóra frístunda- og menningarsviðs bæjarins. Efni póstsins var á þá leið að
kanna hvort við í skólanum værum til í samstarf við tvo listkennara sem hefðu kynnst og
tekið þátt í eldhátíð í Rovaniemi. Þessir mætu
kennarar vildu gjarnan flytja þá þekkingu til
okkar hér í Grindavík ekki síst vegna vinabæjartengsla okkar.
Þetta hljómaði spennandi fyrir okkur Bennýju
Ósk Harðardóttur samkennara minn. Skólastjórnendum fannst þetta kjörið tækifæri til að
efla list- og verkgreinakennslu og það varð úr
að grunnskólinn og frístunda- og menningar-

- Eldhátíð í
Bótinni og
námskeið í
tréskúlptúragerð
svið bæjarins lagðist á eitt við að láta eldhátíð
verða að veruleika. Þann 8. nóvember vorum
við á sama tíma og vinir okkar í Finnlandi að
tendra eld í tréskúlptúrunum okkar og fagna
því að ljósið kemur aftur, að það rís á ný úr
hyldýpinu og þá birtir á ný.
Eftir nokkrar ráðagerðir var ákveðið að bjóða
nemendum í 9. og 10. bekk að koma á
námskeið í tréskúlptúragerð og var markmiðið
að vinna að gerð skúlptúra sem síðan yrðu
færðir niður í Bót og eldur að þeim borinn.
Það er skemmst frá því að segja að 16 nemendur skráðu sig og gátu þeir einbeitt sér að þeirri
vinnu heila viku, þurftu ekki að mæta í aðra
tíma. Aðalleiðbeinendur voru listkennararnir
Guðný Rúnarsdóttir og Þóranna Dögg Björnsdóttir en Benný Ósk Harðardóttir textílkennari
og undirrituð tóku virkan þátt og voru starfsmenn Þjónustumiðstöðvar Grindavíkurbæjar

og Kristinn Reimarsson sviðsstjóri frístundaog menningarsviðs ásamt fleiri góðum aðilum
okkur innan handar.
Helstu markmið námskeiðsins voru meðal
annars:
• Að gaumgæfa frumefnið eldur, tengja við
mannkynssöguna og þróun þekkingar.
• Að hugleiða og rannsaka arfleifð okkar í
tengslum við hátíð ljóssins við vetrarsólstöður.
• Að nota eld sem listrænan miðil.
• Að líta inn á við og skoða gildismat og aðferðir til að temja sér bjartsýni, að vera heilbrigður og lifa grandvöru lífi.
• Að gefa þátttakendum kost á að búa til
verk/athöfn sem hefur þann tilgang að vekja
nemendur til umhugsunar um mátt eldsins í
menningu okkar í fortíð, nútíð og framtíð.
• Að gefa þátttakendum kost á að taka þátt í
menningartengdri athöfn þar sem eldurinn og
hinn óhefti kraftur hans er rannsakaður í
tengslum við sköpunarkraft manna, s.s tilfinningar, ástríðu, hreyfiafl, eyðingarkraft
o.s.frv.
Að læra samvinnu í hóp

Strax á fyrsta degi var farið yfir hvernig eldur
tengist okkur og kom þar margt fram. Umræða um eldgos lá beint við hjá okkur og í
framhaldi af því heimsóttum við Kvikuna og
skoðuðum sýninguna Jarðorku. Nemendur
unnu svo litla skúlptúra úr dóti sem fannst á
förnum vegi. Þá var komið að því að skissa
hugmyndir sem allar tengdust eldinum eins og
hraun, eldfjöll að ógleymdum regnboganum.
Nemendur unnu í hópum og voru gerðir fjórir
skúlptúrar úr tré en tuskur og hey var vírað við
enda góður eldsmatur, hver og einn skúlptúr
tókst mjög vel og var ánægjulegt að fylgjast
með skapandi, vandvirkum og áhugasömum
nemendum að vinnu. Ásmundur Jónsson
slökkviliðsstjóri heimsótti hópinn og fór yfir
eldvarnir og sá til þess að fyllsta öryggis væri
gætt við gjörninginn.
Föstudaginn 8. nóvember var svo farið í að
flytja verkin í fjöruna og bæjarbúum boðið að
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vera viðstaddir þegar eldur væri borinn að
verkunum. Fjöldi fólks mætti til að vera við
fyrstu Eldhátíðina í Grindavík. Róbert Ragnarsson bæjarstjóri ávarpaði gestina í fjörunni
og fór yfir hvernig þetta verkefni tengdist vinabæjartengslum okkar við Rovaniemi. Góð
þátttaka nemenda og bæjarbúa verður okkur
hvatning til að stefna að áframhaldandi vinnu í
þessum anda og jafnvel væri hægt að hugsa sér
að fleiri samfélagshópar hér í bæ kæmu að
slíkri hátíð. Þátttaka eldri borgara og yngri
nemenda væri áhugaverður kostur.
Nemendur sem tóku þátt í verkefninu voru
spurðir hvað þeir lærðu aðallega á námskeiðinu
og hvað þeim þótti skemmtilegast? Nemendum fannst þeir læra að vera í samvinnu í hóp,
að smíða skúlptúra, að spá í eldinn frá öðru
sjónarhorni og hverfulleika hlutanna, almennt
þótti þeim gaman þegar endapunkturinn var í
Bótinni og þá var pizzupartýið í lokin vinsælt
enda notalegt að enda góða viku á skemmtilegri samveru.

Rósa Signý Baldursdóttir
kennari Grunnskóla Grindavíkur
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Rósa Signý Baldursdóttir, Benný Ósk Harðardóttir, Guðný Rúnarsdóttir og
Þóranna Dögg Björnsdóttir.

Frá vinstri: Aníta Rún Helgadóttir, Elín Björg Eyjólfsdóttir,
Elvar Geir Sigurðsson, Andri Snær Agnarsson

Frá vinstri: Álfheiður I Arnfinnsdóttir, Viðar Kjartansson,
Guðmundur Jónsson, Sveinbjörn Haraldsson

Frá vinstri: Herborg Agnes Jóhannesdóttir, Gyða Dögg Heiðarsdóttir, Birgir Örn Harðarson, Hákon Klaus Haraldsson

Frá vinstri: Gabríel Sigurðsson, Sólberg Einarsson, Friðfinnur S Sigurðsson,
Guðjón Alex Guðjónsson
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Gerum Grindavík að hjólreiðabæ

Í síðasta tölublað Járngerðar birtist grein
með yfirskriftinni Hjólareiðabærinn
Grindavík. Viðbrögð við þeirri grein hafa
verið jákvæð og hefur málið síðan verið til
umfjöllunar bæði hjá bæjarráði sem og
frístunda- og menningarnefnd sem
skilaði greinargerð um frekari útfærslur á
þessari hugmynd að gera Grindavík að
hjólreiðabæ.
Helena Bj. Bjarnadóttir formaður frístundaog menningarnefndar og Kristinn Reimarsson
sviðsstjóri frístunda- og menningarsviðs unnu
greinargerð fyrir frístunda- og menningarnefnd
og í lok hennar eru lagðar fram tillögur í sex
liðum sem allar lúta að því að hvetja bæjarbúa
til að taka upp vistvæna samgöngumáta í meira
mæli en þeir gera í dag. Tillögurnar sem lagðar
voru fram og hafa verið samþykktar af bæjarráði eru:
a. Samgöngusamningar – samgöngustyrkir.
Lagt er til að sett verði 1.200.000 kr. í samgöngusamninga – samgöngustyrki á árinu
2014. Gerð verði tilraun með þetta á árinu og
reynslan metin í ágúst/september upp á
framhaldið að gera. Lagt er til að samgöngustyrkirnir verði 5.000 kr. pr. mann pr. mánuð
sem þýðir að hægt er að bjóða 20 starfsmönnum, 10 af hvoru kyni, að taka þátt í þessu
verkefni og þeir starfsmenn sem eru í 100%
starfi gangi fyrir. Alls er 181 starfsmaður í
stöðuhlutfalli hjá Grindavíkurbæ og 84 í 100%
starfi. Til að varpa ljósi á mögulegt umfang
þessa verkefnis og ef öllum starfsmönnum
verði boðið að taka þátt og gegn hámarksgreiðslu 7.000 kr. yrði kostnaður Grindavíkurbæjar; 15.240.000 kr. á ári.
Kostir samgöngusamninga eru nokkrir bæði
fyrir vinnuveitendur sem og fyrir starfsmanninn sjálfan:
Vinnuveitendur geta haft margvíslegan hag af
gerð samgöngusamninga við starfsmenn sína.
a) Starfsfólk sem hreyfir sig nægilega býr við
betri heilsu sem dregur úr fjarvistum vegna
veikinda.
b) Aukinn fjöldi lausra bílastæða fyrir viðskiptavini og því bætt samkeppnishæfni.
c) Leið til að umbuna starfsmönnum án þess
að stór hluti greiðslnanna fari í skatta.
d) Sýnilegt framlag fyrirtækisins til betra
umhverfis með minni umferð, mengun og
sóun til hagsbóta fyrir nærumhverfið, Ísland og
heimsbyggðina alla, sem gæti verið hluti af
umhverfisstefnu fyrirtækisins.
e) Að draga úr samfélagslegum kostnaði vegna
óþarfrar vélknúinnar umferðar, svo sem með
fækkun umferðaslysa og minni uppbyggingar
og viðhalds á umferðamannvirkjum, sem ætti
að leiða til lægri skatta en ella.
Ávinningur starfsmanns getur verið nokkur:
a) Oft er fljótlegra og þægilegra að hjóla milli
staða, losnar við alla umferðarhnúta.
b) Honum er umbunað fyrir að nota ekki
bílastæði við starfstöð.
c) Hann þarf ekki að greiða skatta af þeim
styrk sem hann hlýtur.

Unnið að málningu á göngubraut á Víkurbraut.

d) Með aukinni hreyfingu mun heilsa og hreysti
vaxa. Minni tími og kostnaður við líkamsræktarstöðvar.
e) Heimilisútgjöld munu minnka með minni
bílnotkun.
f) Ef fækka má bifreiðum á heimilinu sparast
umtalsverðar fjárhæðir.
g) Framlag hans til minnkandi umferðar og
mengunar, betra umhverfis og minni sóunar til
hagsbóta fyrir nærumhverfið, Ísland og heimsbyggðina alla.
h) Að draga úr samfélagslegum kostnaði vegna
óþarfrar vélknúinnar umferðar, svo sem með
fækkun umferðaslysa og minni uppbyggingar
og viðhalds á umferðamannvirkjum, sem ætti
að leiða til lægri skatta en ella.
Grindavíkurbær hvetur önnur fyrirtæki í
bænum til að skoða þessi mál vel og vandlega
og taka þátt í því að fjölga þeim bæjarbúum
sem nýta vistvæna samgöngumáta.

b) Kaup á hjólum – 400.000 kr.
Lagt er til að keypt verði 4 – 6 hjól strax á næsta
ári fyrir starfsmenn til að hjóla á milli stofnanna. Þessi aðgerð er liður í því að hvetja
starfsmenn til þess að leggja bílnum og nota
hjól til að fara á milli staða. Vegalengdir á milli
stofnanna Grindavíkurbæjar eru mjög litlar.
Tillögur að staðsetningu:
Bæjarskrifstofur: 1 hjól
Grunnskóli: 2 hjól
Miðgarður: 1 hjól
Sambýli: 1 hjól
Leikskólinn Laut: 1 hjól.

c) Göngum/hjólum í skólann.
Í ár tók Grunnskóli Grindavíkur í fyrsta skipti
þátt í átaksverkefninu „Göngum í skólann” og
var þátttaka með miklum ágætum. Markmið
þessa átaks er m.a.:
- Hvetja til aukinnar hreyfingar með því að
auka færni barna til að ganga á öruggan hátt í
skólann og fræða þau um ávinning reglulegrar
hreyfingar.
- Heilbrigður lífsstíll fyrir alla fjölskylduna:
Hreyfing vinnur gegn hjartasjúkdómum, offitu

www.grindavik.is
www.visitgrindavik.is

og sykursýki II og stuðlar að streitulosun, betri
sjálfsmynd, o.fl.
- Minni umferð við skóla: Draga úr umferðarþunga, mengun og hraðakstri nálægt skólum.
Betra og hreinna loft og öruggari og friðsælli
götur og hverfi.
- Vitundarvakning um ferðamáta og umhverfismál: Hversu ,,gönguvænt“ umhverfið er og
hvar úrbóta er þörf. Samfélagsvitund eykst.
Kennir reglur um öryggi á göngu og hjóli.
Lagt er til að samhliða áframhaldandi þátttöku
í þessu verkefni verði það útvíkkað inn á allar
stofnanir Grindavíkurbæjar og jafnvel fleiri
fyrirtækja í bænum. Auðveldlega er hægt að
setja upp smá keppni innan stofnanna/
fyrirtækja um það hver kemur oftast á hjóli yfir
ákveðið tímabil og verðlauna hjólreiðamann
mánaðarins eða síðar meir ársins. Að hjóla eða
ganga til og frá vinnu er allra hagur.
d) Göngu- og hjólreiðakort.
Lagt er til að hafin verði vinna við gerð gönguog hjólastígakorts sem verði aðgengilegt á vef
Grindavíkurbæjar 2015.

e) „Að brúka bekki“.
Lagt er til, að fyrirmynd frá Mosfellsbæ, að
hugað verði sérstaklega að göngustígum fyrir
eldri borgara út frá Víðihlíð/Miðgarði og
jafnhliða verði settir upp bekkir fyrir eldra fólk
eða fótalúna. Tvær nýjar íslenskar rannsóknir,
báðar framkvæmdar af meistaranemum í heilbrigðisvísindum við Háskólann á Akureyri,
hafa leitt í ljós að eitt það helsta sem hindrar
eldra fólk til göngu sér til heilsubótar sé skortur á bekkjum meðfram göngustígum.
f) Hjólaskýli - hjólagrindur.
Lagt er til að í 3 – 4 ára áætlun verði sett fjármagn í að koma fyrir hjólagrindum og/eða
hjólaskýlum við stofnannir Grindavíkurbæjar
en töluvert vantar upp á að þetta sé í lagi. Ein
hvatning fyrir starfsmenn til að koma hjólandi
til vinnu er að sú að aðstaða til að geyma hjólið
sé til staðar.

grindavik@grindavik.is
Bæjarskrifstofur: Sími 420 1100

