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Lausar lóðir
í Grindavík

Hæðir
Staða
Einbýlishúsalóðir:
Austurhóp 15
1
laus
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
laus
Austurhóp 15
1
laus
Parhúsalóðir: Áætlað 2015
Víkurhóp 1-3
Víkurhóp 5-7
Víkurhóp 9-11
Víkurhóp 13-15
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 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

Yfirlitsmynd yfir helstu byggingalóðir sem eru lausar.
Þær eru merktar með rauðri brotalínu.
Sjá einnig í texta til hliðar.

Upplýsingar fyrir þá sem
hyggjast fara að byggja

Mikil gróska er í byggingu einbýlishúsa,
parhúsa og raðhúsa í Grindavík, fyrir utan
uppbyggingu íþróttamannvirkja og svo
bókasafns og tónlistarskóla sem er ný
lokið 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 yfir 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.

Grindavíkurbær er brautryðjandi
í stuðningi við foreldrafærni
JÁRNGERÐUR
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rindavíkurbær hefur markað sér þá
stefnu að efla færni foreldra í uppeldi
barna sinna og unnið að innleiðingu þeirrar
stefnu undanfarin ár. Markmiðið er að bæta
hegðun og samskipti barna og efla foreldra í
hlutverki sínu. Gengið er út frá heildstæðri
nálgun þannig að uppeldisáherslur skólanna
og önnur þau verkfæri sem verið er að nota
innan skólakerfisins vinni saman og þær
aðferðir verði nýttar sem helst gagnast hverjum og einum nemanda og fjölskyldu hans.
Verkefnið hefur hlotið nafnið Foreldrafærni
og er viðbót við aðra þjónustu sem veitt er í
leik- og grunnskólum bæjarins. Svo sem
Uppbyggingarstefnuna, Rósemd og umhyggju, Uppeldi sem virkar og ART þjálfun.

PMTO foreldrafærni
Aðalúrræði Grindavíkurbæjar til aukinnar
foreldrafærni eru:
• Almenn foreldrafræðsla.
• Sérstök foreldrafærninámskeið.
• Að lokum meðferð sem er byggð á PMTO
foreldrafærni.
PMTO foreldrafærni stendur fyrir „Parent
Management Training Oregon model“ og er
viðurkennd aðferð fyrir foreldra, einkum
foreldra barna með hegðunarerfiðleika.
Rannsóknir sýna að undanfarin
15 ár hefur náðst mjög mikill
árangur við að draga úr áfengis-,
tóbaks- og fíkniefnanotkun
unglinga í Grindavík eins og
annarsstaðar á landinu. Eftir
stendur að erfitt hefur reynst að
ná til þess hóps sem sýnir alvarlega áhættuhegðun. Það á jafnt við
um Grindavík sem aðra bæi á

landinu. Ljóst má vera að beita þarf öðrum
úrræðum til að ná til barna með áhættuhegðun og forráðamanna þeirra. Í ljósi þess
hófst vinna á vegum félagsþjónustu- og
fræðslusviðs og frístunda- og menningarsviðs haustið 2011 við að móta forvarna- og
foreldrafærniverkefni sem miði að því að ná
sérstaklega til þessa hóps.
Markmið með foreldrafærniverkefninu er að ná sem fyrst til
foreldra barna með hegðunarerfiðleika þannig að beita megi
vægasta inngripinu hverju sinni
og þannig efla foreldra og fjölskyldur í heild sinni. Ráðgjafar
eru þjálfaðir innan hvers skóla
fyrir sig og geta vísað málum
áfram í sértækari þjónustu ef
þörf krefur. 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
PMTO meðferð þar sem unnið er með einstakar fjölskyldur til að bæta samskiptin og
hegðun barns.
Sálfræðingur og félagsráðgjafi í félags- og
fræðsluþjónustu Grindavíkurbæjar, hafa nú
lokið tveggja ára PMTO meðferðarmenntun. Þar að auki hafa 16 starfsmenn í leik-og
grunnskólum, félagsmiðstöð og heilsugæslu
lokið námi sem PMTO fagaðilar.
Foreldrar eru hvattir til að kynna sér
verkefnið og leita óhikað ráða hjá starfsmönnum leik- og grunnskóla eða
félagsþjónustu. Hægt er nálgast kynningarbækling um verkefnið hjá stofnunum
bæjarins og á www.grindavik.is.

Róbert Ragnarsson
bæjarstjóri

EINU SINNI VAR...

Þessi mynd var tekin í ágúst 1961 fyrir
framan gömlu kirkjuna.
Ungu hestamennirnir eru líklega þeir
Theódór Vilbergsson og Gísli Þorláksson í
Vík.

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

Unnið að deiliskipulagi gam
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rindavíkurbær vinnur nú að tveimur
mikilvægum deiliskipulögum. Annars
vegar fyrir hafnarsvæðið og hins vegar fyrir
gamla bæinn. Næsta skref er að auglýsa
eftir athugasemdum sem er áætlað að verði
gert fljótlega á næsta ári. Hér verða þessi
tvö deiluskipulög kynnt nánar.
Hafnarsvæðið, deiliskipulag miðbær II

Vinna við gerð deiliskipulags hafnarsvæðisins
hófst sumarið 2013. Hafnarsvæðið hýsir
stærstu atvinnugrein bæjarins, sjávarútveginn
og má segja að höfnin sé hjarta Grindavíkur.
Sjávarútvegur hefur ávallt verið mikilvægur
hluti af mannlífi í Grindavík og mikilvægt að
hlúa áfram að þessum grunnatvinnuvegi á
hafnarsvæðinu. Deiliskipulag hafnarsvæðisins
afmarkast af Mánagötu til norðurs, Austurvegi
og Hópsvegi til austurs og til vesturs af Verbraut 3.
Meginmarkmið sveitarfélagsins við gerð
deiliskipulagsins er að setja ramma utan um
hafnarstarfsemi á svæðinu, vöxt hennar og
viðhald. Skipulagið er unnið með það að
leiðarljósi að bæta aðstöðu fyrir hafnarstarfsemi á svæðinu og tryggja öryggi á vinnusvæðum. Á síðustu árum hafa ferðamenn sótt
í auknum mæli að hafnarsvæðinu og því mikilvægt að koma í veg fyrir árekstra á milli hafnarstarfsemi og ferðaþjónustu einnig er
nauðsynlegt að finna þessum tveimur atvinnugreinum svæði innan hafnarinnar. Þetta er gert
m.a. með því að setja umgjörð um aðgengi að
svæðum og tryggja betra flæði umferðar, bæði
innan svæðisins og til og frá því.
Virkt samráð er lykillinn að góðu skipulagi og
hefur Grindavíkurbær lagt mikla áherslu á samráð við skipulagsgerð. Við vinnslu deiliskipulagsins hefur verið haft samráð við íbúa
Grindavíkur, atvinnurekendur á svæðinu og
hafnarstjórn. Þann 29. mars 2014 var haldin

Þátttakendur í hugmyndasmiðjunni komu með mikilvægar upplýsingar um svæðið sem
nýttist við vinnslu skipulagsins.

hugmyndasmiðja í Kvikunni þar sem að íbúum
í Grindavík gafst kostur á að koma með
hugmyndir og athugsemdir sem skipulagsráðgjafar nýttu við gerð deiliskipulagsins. Í kjölfar
hugmyndasmiðjunnar var gefin út greinargerð
á netinu þar sem að niðurstaða hugmyndasmiðjunnar var tekin saman. Hugmyndasmiðjan var stór liður í að gefa skipulagsráðgjöfum
upplýsingar um svæðið, til að mynda um lyftaraleiðir, þarfir vegna smábátalöndunar,
akstursleiðir vegna þungaflutninga, gönguleiðir
og margt fleira.
Eftir hugmyndasmiðjuna var skipulagslýsing

Járngerðarstaðahverfi að vorlagi skömmu eftir 1940. Samkomuhúsið
sem templarar byggðu árið 1904 og kallað var Templarinn, sést fyrir
miðri mynd.

samþykkt í bæjarstjórn þann 19. júní 2014 og
auglýst í kjölfarið. Næsta skref í skipulagsferlinu er að forkynna tillögu að deiliskipulaginu
en gera má ráð fyrir að skipulagið muni öðlast
gildi í byrjun næsta árs.
Gamli bærinn

Gamli bærinn er elsti hluti þéttbýlis í Grindavík og á sér ríka sögu sem nær mun lengra aftur
í tímann en núverandi hús bera vitni um.
Svæðið hefur að mestu byggst upp í gegnum
tíðina án nokkurs heildarskipulags og borið

mla bæjarins og hafnarinnar
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merki búskapar- og atvinnuhátta á hverjum
tíma. Fyrir aldamótin 1900 var á svæðinu
húsaþyrping, að mestu torfhús og langt fram
eftir tuttugustu öldinni héldu íbúar á svæðinu
húsdýr, nokkrar kindur, hænur og jafnvel kú til
heimilisnota. Þau hús sem nú eru á svæðinu er
byggð á ólíkum tímum. Elstu húsin eru Vesturbær við Vesturbraut 16 og Flagghúsið /
Flaggstangarhúsið sem voru byggð 1890. Flest
húsin eru frá tímabilinu 1921 -1940 og yngsta
húsið, frá 1997 og stendur við Sunnubraut 7.
Markmið sveitarfélagsins með gerð deiliskipulags á svæðinu er að skilgreina áherslur byggðar
í gamla bænum og vernda svipmót byggðarinnar. Með skipulaginu verða settar fram
áherslur sveitarfélagsins varðandi lóðastærðir,
húsagerðir, ásýnd byggðar, gatna og uppbyggingu á svæðinu.
Vinna við deiliskipulag svæðisins hefur staðið
frá því í mars 2013 þegar blásið var til hugmyndasmiðju þann 16. mars 2013 í Hópsskóla,
þar sem íbúum bauðst að leggja fram sínar
hugmyndir um gamla bæinn. Niðurstöður
hugmyndasmiðjunnar hafa síðan verið nýttar
sem grundvöllur skipulagsvinnunnar en þar var
m.a. afmarkað það svæði sem unnið er með í
skipulaginu og afmarkast af Dalbraut í norðri,
Ægisgötu og Garðvegi í austri, Verbraut og
Vesturbraut í suðri.
Í framhaldi af hugmyndasmiðjunni var skipulagslýsing af svæðinu samþykkt í bæjarráði
þann 2. júlí 2013.
Í kjölfarið hófst vinna við deiliskipulagið.
Þegar unnið er deiliskipulag í þegar byggðu
hverfi er lagt mat á varðveislugildi svipmóts

Vorhús í Grindavík. Þar var torfbær fram á þriðja áratug síðustu aldar en eftir flóðið mikla
1925 var hann rifinn og nýtt hús reist.

byggðar og einstakra bygginga sem fyrir eru,
með gerð húsakönnunar. Við vinnslu húsakönnunar fyrir svæðið hefur verið leitað til
fróðra Grindvíkinga til að fá góða mynd af
sögu húsanna. Einnig voru drög að húsakönnuninni auglýst og óskað eftir athugasemum frá
íbúum, enda mikilvægt að fá sem besta heild-
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armynd og mikilvægt að sækja í minni sem
flestra. Húsakönnunin verður gefin út samhliða deiliskipulaginu.
Næsta skref í skipulagsferlinu er að kynna
lóðareigendum í gamla bænum tillögu að
lóðaskipan. Gert er ráð fyrir að deiliskipulagstillagan verði auglýst í byrjun næsta árs.

Tökum þá, og höfum áhrif

Ákvarðanir um nýja byggð og mannvirki
varða hagsmuni almennings og geta haft í
för með sér miklar breytingar á
umhverfinu.
Lög um skipulagsmál og umhverfismat tryggja
rétt almennings til að fylgjast með og taka þátt
í mótun tillagna um fyrirkomulag byggðar og
mótun umhverfis.
Skipulag er formleg, bindandi áætlun
sveitarstjórnar um fyrirkomulag byggðar og
mótun umhverfis. Í skipulagi er ákveðið
hvernig landi skuli ráðstafað, til dæmis fyrir
íbúðarbyggð, frístundabyggð, verslun, náttúruvernd eða landbúnað. Þar eru líka teknar ákvarðanir um fyrirkomulag gatna og lóða og
settar reglur um hönnun einstakra bygginga,
svo sem um hæðafjölda, byggingarefni, þakform og fjölda íbúða. Skipulag á að tryggja að
land sé nýtt á hagkvæman hátt með sjálfbæra
þróun að leiðarljósi.
Tökum þátt, höfum áhrif!
Ármann Halldórsson
Skipulagsfulltrúi
Sviðsstjóri umhverfis- og skipulagssviðs
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Munum bjóða upp á glæsilega
líkamsræktaraðstöðu

- segir Kjartan Már Hallkelsson framkvæmdastjóri Gym heilsu ehf. Einnig boost bar og ljósabekkir.

Í sumar var auglýst eftir samstarfi við
áhugasama aðila um rekstur líkamsræktar í nýrri aðstöðu í Íþróttamiðstöð
Grindavíkur þar sem sundlaugarhúsnæðið er nú til húsa, alls 400 fermetrar.
Aðeins einn aðili sýndi því áhuga, Gym
heilsa ehf, sem starfrækt hefur líkamsræktarstöðina þar undanfarin misseri. Bæjarráð samþykkti að ganga til samninga við
fyrirtækið og var skrifað undir
samninginn í september.
Áætlað er að líkamsræktarstöðin opni í öllu
sundlaugarhúsinu í febrúar. Ráðist verður í
framkvæmdir á sundlaugarhúsnæðinu um leið
og nýtt íþróttamannvirki verður opnað en búningsklefar sundlaugar færast þangað yfir. Í
gamla sundlaugarhúsinu verður því innréttuð
glæsileg líkamsræktaraðstaða og einnig hreyfisalur og þar verður einnig hægt að leigja út
aðstöðu til sjúkraþjálfara.
Gym heilsa (áður Nautilus/Actic) rekur tíu
heilsuræktarstöðvar á Íslandi tengdar sundlaugum. Fyrirtækið hefur verið rekið á sömu
kennitölu frá upphafi (630997-2329). Fyrsta
stöðin var opnuð af sænskum aðilum árið 1997
í Sundlaug Kópavogs. Sumarið 2013 var
fyrirtækið selt þeim Kjartani Má Hallkelssyni
og Guðrúnu Benediktsdóttur en þau ásamt
fjölskylduaðilum þeirra beggja hafa rekið
fyrirtækið á Íslandi frá 1997/1998. Vegna
eigendaskiptanna skipti fyrirtækið um nafn um
áramót 2013/2014 og heitir nú Gym heilsa.
Járngerður tók púlsinn á Kjartani Má og bað
hann að segja frá því hvernig stöð Grindvíkingar munu eiga von á að ganga inn í eftir
breytingar:
„Aðstaðan stækkar umtalsvert, en nýja stöðin
verður um 400 fermetrar. Í heilsuræktinni nýju
verður boðið upp á glæsilega aðstöðu. Við
verðum með þrjá sali sem verða búnir okkar
bestu tækjum. Fyrst ber að nefna lyftingarsal
þar sem hægt verður að taka hnébeygju,
réttstöðulyftu, bekkpressu, cable cross og
margt fleira. Einnig verður annar frábær salur
með fjölda þrektækja eins og göngu og hlaupabretti, hjólum, stiga- og skíðavélum. Hægt
verður að horfa á sjónvörp og hlusta á útvarp
meðan æft er á þrektækjunum. Einnig verður

Róbert Ragnarsson bæjarstjóri og Kjartan
Már Hallkelsson framkvæmdastjóri Gym
heilsu ehf.

Kjartan segir að það sé hagur allra að Gymheilsa bjóði upp á sem glæsilegasta aðstöðu
í nýrri líkamsræktarstöð sem opnar í núverandi sundlaugarhúsnæði á næsta ári.

fjöldi Nautilus tækja í þeim sal til að styrkja alla
vöðva líkamans sem og laus lóð. Þriðji salurinn
verður svo fjölnota hóptímasalur. Í heilsuræktinni verður einnig frábær boost bar og glæsilegustu ljósabekkir landsins. Það er því ljóst að
það eru spennandi tímar framundan fyrir íbúa
bæjarins hvað aðstöðu til heilsuræktar varðar.
GYM heilsa leggur mikinn metna í að aðstaðan
í mannvirkinu verði sem allra best þannig að
íbúar bæjarins þurfi ekki að leita út fyrir bæjarmörkin til að stunda heilsurækt.
- Ein spurning sem brennur á mörgum Grindvíkingum
er „Hversu langan tíma mun þetta taka?“
„Framkvæmdir hefjast um miðjan janúar og
talið er að framkvæmdin við stækkunina taki 4
til 6 vikur. Sem við vonum auðvitað að standist. Það er okkar hagur að opna sem allra fyrst
aftur. En korthafar geta þó huggað sig við það
að við munum bæta tíma sem framkvæmdirnar
taka við gildistíma kortanna þeirra.“
- Munu verðin hækka með nýrri og glæsilegri aðstöðu?
„Við höfum verið með árskortin á tilboði í ár
á 33.990. Með stórbættri aðstöðu væri kannski
eðilegt að verðin myndu hækka stórlega en við
ætlum ekki að fara með verðin yfir 40.000 á
árinu 2015. Það eru ekki margar stöðvar á Íslandi sem bjóða árskort á verði sem flestir
samkeppnisaðilar okkar eru að rukka fyrir
þriggja mánaða kort,” segir Kjartan.
Að lokum vildi hann þakka kærlega fyrir þær
fjölmörgu kveðjur frá fólki sem þakkar GYM
heilsu fyrir að vera með starfssemi í Grindavík.

GYM heilsa býður verð á árskortum sem aðrir
bjóða ekki og stefna fyrirtækisins er og hefur
verið að allir þeir sem vilji stunda líkamsrækt
og sund eigi möguleika á því, óháð efnahag.
„Við störfum á traustum 17 ára grunni, en
GYM heilsa hefur verið á sömu kennitölu frá
stofnun fyrirtækisins árið 1997. Við hlökkum
til að sjá ykkur í nýju stöðinni þegar við
opnum!“ sagði Kjartan að lokum.

Kjartan Már Hallkelsson.

JÁRNGERÐUR
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Falleg aðkoma að nýrri íþróttamiðstöð

Ný og glæsileg íþróttamiðstöð verður
opnuð í janúar. Mannvirkið sjálft hefur
verið kynnt í Járngerði. Búið er að hanna
torg við íþróttamiðstöðina en farið verður
í þær framkvæmdir með vorinu og verður
torgið væntanlega tilbúið næsta sumar.
Meginmarkmið hönnunar á torginu eru
að skapa aðlaðandi og fjölnota aðkomu
að nýrri íþróttamiðstöð Grindavíkur.
Lögð er áhersla á að svæðið sé létt í viðhaldi
og aðgengilegt öllum. Því er aðkoma íþróttamiðstövarinnar nánast öll hellulögð með
smáum áferðarfallegum hellum. Hellumynstrið
er brotið upp með söguðum náttúrusteinum
sem marka stefnu og gönguleiðir.
Bekkir eru í formi steyptra stalla í sethæð en
innan hvers stalls er gras sem hægt er að leggjast á á góðum degi. Saman brjóta setstallar upp
rýmið milli bygginga og mynda óformlega
áhorfendastúku þar sem hægt verður að fylgjast með viðburðum á sviði fyrir miðju rýmisins.
Minni viðburðir eins og t.d. 17. júní og fleiri
hátíðarhöld gætu því verið haldnir þarna í
framtíðinni.
Notkun gróðurs á setstöllum, við hús og
bílastæði gefa svæðinu hlýlegra yfirbragð ásamt
því sem notkun trjágróðurs mun draga úr vindi
inn á svæðið.
Mikil umferð barna og unglinga kallar á góða
aðstöðu fyrir reiðhjól og vespur. Því er gert ráð
fyrir hjóla- og vespuskýlum framan við nýbyggingu ásamt nokkrum stæðum sem hægt er að
læsa hjól sín við.
Gert er ráð fyrir þremur bílastæðum fyrir
hreyfihamlaða og rúmgóðu sleppisvæði við
enda bílastæðaplans.
Framkvæmdir við íþróttamannvirkið sjálft
hafa gengið vel. Í þessum áfanga verður að
finna aðstöðu sem tengir saman nokkrar
núverandi byggingar. Með endurskipulagningu
og nýbyggingum á íþróttasvæði Grindavíkur er
áætlað að bæta verulega aðstöðu til íþróttaiðkunar, keppnishalds 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.
Áframhaldandi uppbygging

Áframhaldandi uppbygging íþróttamannvirkja
er komin á fullt. Stofnuð hefur verið ný bygginganefnd til þess að huga að næstu skrefum.
Nefndin skal gera breytingar á fyrirliggjandi
tillögu um uppbyggingu íþróttamannvirkja. Í
tillögunni verði gert ráð fyrir að í forgangi verði
að gera aðstöðu fyrir bardagaíþróttir, bún-

ingsklefa og aðra nauðsynlega aðstöðu. Auk
þess að unnin verði drög að frumhönnun fyrir
nýtt íþróttahús Nefndina skipa:
Jón Emil Halldórsson (D), formaður
Atli Geir Júlíusson (D)
Þórir Sigfússon (G)
Magnús Andri Hjaltason (S)
Bryndís Gunnlaugsdóttir (B)
Guðmundur Bragason, fulltrúi UMFG.
Þorsteinn Gunnarsson, sviðsstjóri frístundaog menningarsvið, verkefnisstjóri
Hermann Guðmundsson, forstöðumaður
Ármann Halldórsson, sviðsstjóri skipulags- og
umhverfissviðs.
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Gjaldskrár í Grindavík 2015:

Útsvar með því
lægsta á landinu

Við afgreiðslu fjárhagsáætlunar ársins 2015
samþykkti bæjarstjórn breytingar á sköttum
og gjaldskrám næsta árs. Almennt hækka
gjaldskrár um 3,4%.
Útsvar verður áfram 13,99%, sem þýðir að
útsvar í Grindavík er með því lægsta á landinu. Meðalútsvar í landinu árið 2014 er
14,44%, en hámarksútsvar á árinu 2015
verður 14,52%. Fyrir fjölskyldu með um
700.000 kr. á mánuði í fjölskyldutekjur þýðir
það rúmlega 50.000 kr. lægri tekjuskatt á ári.
Álagningarhlutfall fasteignaskatts stendur í
stað á milli ára, en álagningarhlutföll lóðarleigu, fráveitugjalds og vatnsgjalds lækka á
íbúðar-og atvinnuhúsnæði. Sorpgjöld standa
í stað, fjórða árið í röð. Fasteignamat
hækkar milli ára, þannig að fasteignagjöld
munu hækka um 4-5% að meðaltali á
íbúðir. Samkvæmt samantekt Byggðastofnunar á fasteignagjöldum í 28 sveitarfélögum,
þá eru fasteignagjöld í Grindavík talsvert
lægri en á sambærilegum íbúðum annars
staðar.
Tímagjöld í leikskóla verða óbreytt milli ára,
en gjald vegna fæðiskostnaðar hækkar um
3,4% sem leiðir til tæplega 1% hækkunar
leikskólagjalda. Niðurgreiðsla til dagforeldra
verður hækkuð í rúmlega 41.000 kr. frá og
með 1. janúar 2015. Greiðsluþátttaka
foreldra í skólamat í grunnskóla verða 65%
af innkaupsverði, eða um 360 kr. fyrir hvern
skammt.
Gjaldskrána er hægt að nálgast í heild sinni á
heimasíðu bæjarins:
www.grindavik.is/gjaldskra

Strætó byrjar að keyra til
Grindavíkur á nýju ári

Eftir langa bið hafa loksins náðst samningar
við Strætó bs. um akstur og áætlunarferðir
til Suðurnesja. Grindvíkingar sem þurfa að
sækja þjónustu, nám eða vinnu til höfuðborgarsvæðisins hljóta að fagna þessu framtaki
en ný áætlun tekur gildi 4. janúar 2015. Sjá
nánar í fréttatilkynningu frá Strætó:
,,Frá og með 4. janúar 2015 mun Strætó
hefja akstur á milli þéttbýliskjarna á Suðurnesjum ásamt akstri til og frá höfuðborgarsvæðisins. Vagnarnir munu keyra til
Reykjanesbæjar, Vogaafleggjara, Grindavíkur, Garðs, Sandgerðis og Flugstöðvar
Leifs Eiríkssonar. Hægt er að kynna sér
tímaáætlanir fyrir allar leiðir á strætó.is
Farmiðar verða seldir á völdum stöðum í
þéttbýliskjörnum á svæðinu. Einnig er hægt
að greiða með debet- eða kreditkorti í vögnunum sjálfum. Á strætó.is (undir gjaldskrá)
er reiknivél sem hjálpar farþegum að finna
út fjölda gjaldsvæða og reiknar út verð
miðað við mismunandi greiðsluleiðir. Mismunandi gjaldsvæði eru á Suðurnesjum.“

Bæjarstjórn Grindavíkur og bæjarstjóri kjörtímabilið 2014-2017. Frá vinstri: Kristín
María Birgisdóttir, Jóna Rut Jónsdóttir, Hjálmar Hallgrímsson, Marta Sigurðardóttir,
Róbert Ragnarsson bæjarstjóri, Ásrún Kristinsdóttir, Guðmundur Pálsson og Bryndís
Gunnlaugsdóttir.

Fjárhagsáætlun Grindavíkurbæjar 2015:

Rekstrarafgangur, miklar (árfestingar og engin lántaka

Þann 25. nóvember samþykkti bæjarstjórn Grindavíkurbæjar fjárhagsáætlun
ársins 2015, ásamt rammaáætlun fyrir árin
2016-2018. Áætlunin var kynnt á íbúafundi
þann 3. desember síðastliðinn og er nú
aðgengileg á vef Grindavíkurbæjar.
Áætlunin er unnin út frá því markmiði að
rekstur A-hluta sveitarfélagsins verði þannig að
allar vaxtatekjur af HS sjóðnum svokallaða
verði nýttur til fjárfestinga. Það þýðir að afgangur skal vera jafnmikill eða meiri en vaxtatekjur. Jafnframt verði tryggt að handbært fé
bæjarins verði ekki lægra en 1 milljarður á tímabilinu.
Í áætluninni er haldið áfram á þeirri braut sem
mörkuð hefur verið undanfarin ár, að tryggja
mikinn rekstrarafgang til að hægt sé að standa
undir miklum fjárfestingum á næstu árum. Á
árinu 2015 er gert ráð fyrir rúmlega 88 milljóna
króna afgangi, en árin 2016-2018 er áætla að
rekstrarafgangur verði á bilinu 90-140 milljónir

A- og B-hluti í þús. kr.
Skatttekjur
Framlög Jöfnunarsjóðs
Aðrar tekjur
Tekur alls

Laun- og launatengd gjöld
Annar rekstrarkostnaður
Afskriftir
Útgjöld alls

Niðurstaða án fjármagnsliða
Fjármagnsliðir nettó
Niðurstaða rekstrar

hvert ár.
Gert er ráð fyrir að á árinu 2015 verði fjárfest
fyrir um 400 milljónir, aðallega við lokafrágang
íþróttamannvirkis sem er í byggingu, uppbyggingu aðstöðu fyrir bardagaíþróttir og breytingar á bæjarskrifstofum í kjölfar flutnings
bókasafns. Jafnframt er gert ráð fyrir frágangi á
gangstéttum, stígum og opnum svæðum við
götur í Hópshverfi. Á árunum 2016-2018 dregur úr fjárfestingum, en stærstu verkefnin verða
uppbygging íbúða við Víðihlíð, bætt aðstaða
við Hópið og nýtt íþróttahús sem er á áætlun
2018. 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 2018 er gert ráð fyrir að handbært bæjarins
verði rétt rúmlega 1 milljarður króna.
Hægt er að skoða fjárhagsáætlun Grindavíkurbæjar 2015-2018 á vef bæjarins:
www.grindavik.is

Fjárhagsáætlun 2015
1.455.262
446.800
471.890
2.373.952
1.233.779
811.254
207.230
2.252.263

121.689
-33.190
88.499
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Félagsmiðstöðin Þruman eykur starfsemi sína:
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Gaman saman fyrir 3.-4. bekk
Opið hús fyrir framhaldsskólanema

Í framhaldi af stefnumótunarvinnu um
frístundamál þar sem fram komu margar
góðar hugmyndir um aukið frístundastarf
í Grindavík, hefur verið ákveðið að bæta
við nýjum frístundaklúbbi fyrir 3. og 4.
bekk sem nefnist GAMAN SAMAN.
Þessi skemmtilega nýjung verður einu
sinni í viku, á þriðjudögum kl. 16-17, í
umsjá Jóhanns Árna Ólafssonar frístundaleiðbeinanda og fer starfsemi klúbbsins
fram í aðstöðu Þrumunnar við
grunnskólanum við Ásabraut.
Þá verður aðstaða Þrumunnar núna á opin á
fimmtudagskvöldum kl. 20:00-22:00 fyrir 1619 ára (fyrstu þrjú árin í framhaldsskóla). Í
Þrumunni eru ýmis afþreyingartæki eins og
borðtennis, Playstation 4 tölvur o.fl. Einnig
verður aðstaða fyrir nemendur til þess að læra
ef þeir vilja. Verður þetta tilraunaverkefni fram
að páskum.
Jafnframt mun Miðgarður/Sambýli nýta
aðstöðu Þrumunnar fyrir fatlaða seinni part
dags en það verður nánar auglýst síðar.
Í byrjun janúar verður ráðist í breytingar á
aðstöðu Þrumunnar sem nú er til húsa í
Grunnskóla Grindavíkur við Ásabraut (gengið
inn við austurenda). Verið er að taka aðstöðuna
í gegn. Svo gæti farið að loka þyrfti Þrumunni
einhverja daga fljótlega í janúar vegna breytinganna og verður það auglýst fljótlega.
Sundlaugarpartý á vegum
félagsmiðstöðvarinnar
Þrumunnar sem var
ákaflega vel sótt.

Hrekkjavakan hjá elsta stigi.

16-19 ára (fyrstu þrjú árin í
framhaldsskóla):
Fimmtudaga kl. 20:00-22:00 - Opið hús

Á skólatíma:
Þruman er opin alla virka daga frá kl. 08:0014:00. Nemendur í 7.-10. bekk hafa aðgang að
félagsmiðstöðinni á skólatíma í frímínútum,
hádegismat og eftir að skóla lýkur.

Dagskrá Þrumunnar – Vor 2015:

3.-4. bekkur – GAMAN SAMAN
• Þriðjudaga kl. 16:00-17:00 - Skipulögð
dagskrá

5.-7. bekkur
• Miðvikudögum kl. 17:00-18:30 - Skipulögð
dagskrá
• Föstudögum kl. 13:30-15:00 - Opið hús

8.-10. bekkur
Mánudaga kl. 20:00-22:00 - Fjölmiðlaklúbbur
& Strákaklúbbur (annan hvern mánudag).
Þriðjudaga kl. 20:00-22:00 - Opið hús.
Miðvikudaga kl. 20:00-22:00 - Ævintýraklúbbur og Stelpuklúbbur (annan hvern
miðvikudag).
Föstudaga kl. 20:00-22:00 - Opið hús.

Starfsfólk Þrumunnar:
Jóhann Árni Ólafsson, frístundaleiðbeinandi
Hanna Dís Gestsdóttir
Bjarni Þórarinn Hallfreðsson
Anna Mekkin Reynisdóttir

Markmið Þrumunnar: VIRKNI - VELLÍÐAN
- VIRÐING - VÍÐSÝNI
Starfsemi Þrumunar tekur mið af æskulýðslögum nr. 70 frá 2007 en tilgangur þeirra er að
styðja börn og ungmenni til þátttöku í
æskulýðsstarfi. Með æskulýðsstarfi er átt við
skipulagða félags- og tómstundastarfsemi þar
sem börn og ungmenni starfa saman í frístundum sínum að hugsjónum, markmiðum og
áhugamálum. Nánari upplýsingar um dagskrá
Þrumunnar má finna á heimasíðu Grindavíkurbæjar, www.grindavik.is/thruman sem og á
Facebook síðu Þrumunnar.

Morgunskraf
með foreldrum
í grunnskóla
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Stjórnendur Grunnskóla Grindavíkur
buðu foreldrum í morgunkaffi öðru sinni
föstudaginn 28. nóvember. Að þessu
sinni var fundurinn í Hópsskóla.
Hugmyndin með „morgunskrafi“ er að
bjóða upp á meiri fjölbreytni í foreldrastarfinu, auka tengsl milli heimila og
skóla og gefa foreldrum kost á að ræða
við stjórnendur skólans um áherslur og
stefnur.
Þeir foreldrar sem mættu í morgunskrafið voru
beðnir um að skrifa niður á blað 3 – 5 atriði
sem þeim þykir gott við skólastarfið í
Grunnskóla Grindavíkur og 3 - 5 atriði sem
þeim finnst að megi bæta í skólastarfinu.
Það sem þátttakendum morgunskrafs þykir gott í
Grunnskóla Grindavíkur:
Mjög gott upplýsingaflæði, flott skipulag á

Hver er
Grindvíkingur
ársins 2014?

Heimasíðan stendur fyrir vali á Grindvíkingi
ársins 2013. Grindvíkingar eru hvattir til
þess að senda tilnefningar á
heimasidan@grindavik.is. Vinsamlegst
sendið jafnframt með rökstuðning fyrir því
af hverju viðkomandi ætti að vera valinn
Grindvíkingur ársins.

Valið er fyrst og fremst gert til þess að vekja
athygli á því sem vel er gert í Grindavík.
Valið verður kunngjört á þrettándagleðinni
en hægt er að senda tilnefningar til 3. janúar.
Fimm manna dómnefnd mun fara yfir
tilnefningarnar og velja Grindvíking ársins
með tilliti til þeirra. Verðlaunin verða svo
afhent á þrettándagleðinni.
Grindvíkingur ársins:
2009 Davíð Arthur Friðriksson og Sigurður
Halldórsson
2010 Ásta Birna Ólafsdóttir.
2011 Matthías Grindvík Guðmundsson.
2012 Útsvarslið Grindavíkur; Agnar
Steinarsson, Daníel Pálmason og Margrét
Pálsdóttir.
2013 Otti Sigmarsson.

kennslu, gripið til eintaklingsmiðaðra þarfa,
ánægja með föstudagspóstinn, ánægjulegt að
sjá myndir á Facebooksíðu bekkjarins, fjölbreyttara nám, góð byrjun á yngsta stigi að
byrja á söngstund, upplýsingamiðlun til foreldra góð, aðbúnaður nemenda góður, nemendum líður vel.
Það sem má bæta að mati þeirra: mætti leggja

áherslu á meira upplifunarnám – útikennslu,
hægt að bæta samtalið milli foreldra og skóla –
fb – heimsækja foreldra og nemendur – hringja
heim og spyrja frétta 1x á ári, misjafnt hve
kennarar eru áhugasamir um foreldrasamstarf
eins og það séu ekki skýrar línur hvernig það
fer fram, ræða við foreldra um væntingar til
skólans og nemandans.

Bæjarstjórn hefur samþykkt stefnu og
viðbragðsáætlun í eineltismálum. Vinnuverndarnefnd Grindavíkurbæjar vann þessa
stefnu og naut ráðgjafar Ólafs Kára Júlíussonar sálfræðings hjá Vinnuvernd.
Í starfsmannastefnu Grindavíkurbæjar er lögð
áhersla á samvinnu milli starfsmanna á öllum
stigum starfseminnar, vellíðan á vinnustað,
öryggi, þróun og jafnrétti. Viðbragðsáætlun við
einelti og annarri sálfélagslegri áreitni er frekari
útfærsla á því markmiði. Viðbragðsáætlunin
ásamt forvarnaráætlun gegn einelti og annarri
sálfélagslegri áreitni gildir fyrir allar stofnanir
Grindavíkurbæjar. Það er stefna Grindavíkurbæjar að starfsmenn vinni í anda samstarfs og
sýni þannig samstarfsfólki sínu alltaf kurteisi og
virðingu í samskiptum. Einelti og önnur
sálfélagsleg áreitni, svo sem kynbundin og kynferðisleg áreitni, verður undir engum kringumstæðum umborin. Meðvirkni starfsmanna í
slíkum tilvikum er jafnframt fordæmd.
Skilgreining Grindavíkurbæjar á einelti er í samræmi við reglugerð nr. 1000/2004 um aðgerðir
gegn einelti á vinnustað en þar segir í 3.gr:
Einelti: Ámælisverð eða síendurtekin ótilhlýðileg háttsemi, þ.e. athöfn eða hegðun sem er til
þess fallin að niðurlægja, gera lítið úr, móðga,
særa, mismuna eða ógna og valda vanlíðan hjá
þeim sem hún beinist að. Kynferðisleg áreitni
og annað andleg eða líkamlegt ofbeldi fellur hér
undir.
Skilgreining Grindavíkurbæjar á kynferðislegri
og kynbundinni áreitni er í samræmi við lög
10/2008 um jafna stöðu og jafnan rétt kvenna
og karla. Kynbundin og kynferðisleg áreitni er
skilgreind í 2.gr laganna sem:
Kynbundin áreitni: Hvers kyns ósanngjörn
og/eða móðgandi hegðun, sem tengist kyni

þess sem fyrir henni verður, er í óþökk og hefur
áhrif á sjálfsvirðingu þess sem fyrir henni verður
og er haldið áfram þrátt fyrir að gefið sé skýrt í
skyn að hegðunin sé óvelkomin. Áreitnin getur
verið líkamleg, orðbundin eða táknræn. Eitt
tilvik getur talist kynbundin áreitni ef það er alvarlegt.
Kynferðisleg áreitni: Hvers kyns ósanngjörn
og/eða móðgandi kynferðisleg hegðun sem er í
óþökk og hefur áhrif á sjálfsvirðingu þess sem
fyrir henni verður og er haldið áfram þrátt fyrir
að gefið sé skýrt í skyn að hegðunin sé
óvelkomin. Áreitnin getur verið líkamleg,
orðbundin eða táknræn. Eitt tilvik getur talist
kynferðisleg áreitni ef það er alvarlegt.
Hér er ekki átt við skoðanaágreining eða
hagsmunaárekstur sem kann að rísa á vinnustað
milli stjórnanda og starfsmanns eða tveggja eða
fleiri starfsmanna enda leiði slíkur skoðanaágreiningur eða hagsmunaárekstur ekki til þeirrar háttsemi sem lýst er hér að framan
Stjórnendur bera ekki aðeins ábyrgð á störfum
starfsfólks heldur einnig á því að grundvallarreglur samskipta á vinnustað séu virtar. Nýjum
starfsmönnum er kynnt stefna og viðbragðsáætlun Grindavíkurbæjar í eineltismálum strax
við upphaf starfs. Stefnan og viðbragðsáætlunin
eru rifjaðar upp reglulega, Grindavíkurbær
miðar við að farið sé yfir viðbragðsáætlunina á
tveggja ára fresti.
Yfirmaður mun grípa til aðgerða gagnvart
starfsmönnum sem leggja aðra í einelti, t.d. með
áminningu, tilflutningi í starfi eða uppsögn. Alvarleg atvik verða hugsanlega kærð að höfðu
samráði við þolanda. Gerandi eineltis verður
látinn axla ábyrgð.
Nánar er hægt að lesa um þessa stefnu á
heimasíðu Grindavíkurbæjar.

Stefna Grindavíkurbæjar og
viðbragðsáætlun í eineltismálum

Fjölbrey), faglegt og vel
skipulagt frístundastarf
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- Frístundastefna Grindavíkur í undirbúningi. Margar skemmtilegar hugmyndir.

rístunda- og menningarnefnd hefur
undanfarna mánuði unnið að
stefnumótun í frístundastarfi á vegum
Grindavíkurbæjar. Þar er horft til
framtíðar en grunnurinn að stefnumótuninni eru þrír fundir sem haldnir voru
með ungmennaráði og nemendaráði um
frístundastarf ungmenna, með fulltrúum
eldri borgara og með fötluðum og aðstandendum þeirra.
Frístundastarf veitir fólki tækifæri til að kynnast nýju fólki, læra nýja hluti og öðlast nýja sýn.
Í gegnum frístundastarf þjálfast fólk í samskiptum við alls konar fólk, í að sýna samvinnu,
tilfinningar, hlusta og leika svo fátt eitt sé nefnt.
Markmið stefnumótunarskýrslunnar er tvíþætt. Annars vegar að greina stöðu frístundastarfs hjá Grindavíkurbæ. Hins vegar að koma
með tillögur að stefnumótun og leiðir fyrir frístundastarf. Sviðsstjóri frístunda- og menningarsviðs lagði þessa hugmynd fyrir frístunda- og
menningarnefnd í kjölfar þess að Sigríður Etna
Marínósdóttir nemandi í tómstunda- og
félagsmálafræði við HÍ gerði úttekt á frístundastarfi bæjarins tengda starfsnámi sínu.
Bæjarráð samþykkti tillögu um stofnun stýrihóps. Í honum sitja:
• Þorsteinn Gunnarsson, sviðsstjóri frístundaog menningarsviðs
• Stefanía Jónsdóttir frá Miðgarði
• Petrína Baldursdóttir frá Grunnskóla Grindavíkur
• Jóhann Árni Ólafsson frá Þrumunni.
Staðan í dag

Félagsmiðstöðin Þruman: Fyrir ári var ráðinn frístundaleiðbeinandi sem heldur utan um frístundastarf skólans og í Þrumunni. Sú ráðning
hefur tekist vel. Í haust var starfsemi Þrumunnar flutt úr Kvennó í tvær stofur í
grunnskólanum í austurendanum á neðri hæð.
Til stóð að flutningarnir færu fram um áramót

Ungmennaráð og nemendaráð í hugmyndavinnu við stefnumótun frístundamála.

en ákveðið var að ráðast strax í flutningana og
um leið spegla starfsemi grunnskólans, þ.e.
færa unglingastigið úr vesturendanum í austurendann. Þar með voru slegnar tvær flugur í
einu höggi því aðstaða Þrumunnar nýtist einnig
á skólatímanum. Hins vegar nýtist aðeins
önnur stofan því lokað er á milli þeirra. Starfræktir hafa verið tveir klúbbar en í haust var
þeim fjölgað í fjóra. Samkvæmt könnun
Rannsóknar og greiningar er þátttaka í
félagsstarfi Þrumunnar yfir landsmeðaltali.
Ekki er boðið upp á skipulagt starf hjá Grindavíkurbæ fyrir 16-18 ára. Hins vegar styður
Grindavíkurbær myndarlega við bakið á félagasamtökum sem bjóða upp á starf eins og
t.d. unglingadeildina Hafbjörgu.
Miðgarður: Nýleg aðstaða í Miðgarði fyrir
dagvistun og frístundastarf eldri borgara hefur
reynst lyftistöng. Hún virkar vel sem
félagsmiðstöð en er hins vegar á kostnað
dagvistunarinnar. Ástæðan er sú að þarfir eru
ólíkar og þeir sem eru í dagvistun þurfa meiri
næði og ró í umhverfi sínu. Í dagvistuninni er
lítil sjálfbærni og mikilvægt er að huga að
þessu. Varðandi tómstundastarfið var áður

Félag eldri borgara er með frístundaaðstöðu í einni útistofunni við grunnskólann.

60% starfshlutfall til að sinna því en það var
lagt niður 2011.
Sambýlið: Starfsfólk Sambýlis aðstoðar íbúa
Sambýlis við afþreyingu og tómstundir eins og
hægt er. Varðandi liðveislu fyrir fatlaða er
skipulagið á byrjunarreit.
Eftir sameiningu Sambýlis og Miðgarðs í
heimaþjónustudeild undir forystu eins
forstöðumanns blasa við ýmis tækifæri í
þjónustu við eldri borgara og fatlaða. Í boði er
frístundastarf fyrir eldri borgara en það fer
fram víða um bæinn. Nú síðast opnaði Félag
eldri borgara aðstöðu í útistofu við
grunnskólann.
Stefnumótunin

Fyrstu drög stefnumótunarskýrslunnar voru
lögð fyrir síðasta bæjarstjórnarfund. Bæjarstjórn lýsti yfir ánægju með vel unna skýrslu og
vísaði frekari útfærslu til bæjarráðs.
Sigríður Etna Marínósdóttir nemandi í tómstunda- og félagsmálafræði við HÍ gerði úttekt
á frístundastarfi bæjarins að beiðni sviðsstjóra.
Þar kom m.a. fram að hennar mati að í Miðgarði ættu allir að fá hlutverk og auka þyrfti
samstarf á milli hæða. Jafnframt kom hún fram
með ábendingar um aukið úrval í frístundastarfi. Í Sambýlinu kom hún m.a. með tillögu
um að ráða einstakling í tómstundaráðgjöf til
að finna út hvað hver einstaklingur hefur
gaman að gera og fá stuðning við það.
Varðandi Þrumuna hvatti Sigríður Etna til þess
að huga að menntun starfsfólks og bjóða upp
á fleiri klúbba.
Eins og áður segir voru haldnir þrír mjög
gagnlegir fundir með ungmennum, eldri borgurum og fötluðum og aðstandendum þeirra.
Notast var við SVÓT-greiningu. Margar
frábærar hugmyndir komu fram á þessum
fundum sem liggja til grundvallar stefnumótuninni sem áfram verður unnið að á næstu
vikum.

Lífleg og viðburðarrík önn
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Það hefur verið gróskumikið starf á öllum
aldursstigum í Grunnskóla Grindavíkur í
haust. Fjölbreytni hefur verið í fyrirrúmi
og hið „hefðbundna“ nám brotið upp
með allskonar uppákomum og
verkefnum.
Kennslan er lifandi starf og hafa kennarar
einnig verið duglegir að kynna sér nýjungar í
leik og starfi, en á starfsdögum haustsins komu
góðir gestir í skólann, þau Jakob F. Þorsteinsson aðjúnkt við HÍ og Helena Ólafsdóttir
verkefnisstjóri hjá Náttúruskóla Reykjavíkur og
kynntu ýmsar aðferðir við útikennslu.
Skapandi starf á miðstigi

Á miðstigi var í ár ákveðið að breyta formi
árshátíðarinnar. Settir voru upp þemadagar þar
sem nemendur völdu sér viðfangsefni.
Verkefnin voru fjölbreytt en meðal þess sem
nemendur gátu valið var leiklist, sirkus,
búningagerð, hæfileikakeppni, tæknilego, föndur, skreytingar á sal og dans, svo að allir fundu
eitthvað við sitt hæfi. Afraksturinn af vinnu
nemanda var glæsilegur og enduðu þemadagar
á sýningu fyrir foreldra og aðra gesti á opnu
húsi í lok þemavikunnar.
Nemendur og kennarar á miðstigi tóku
Hrekkjavökuhátíðina alla leið. Þeir skreyttu
sinn hluta skólans en allar skreytingarnar
bjuggu nemendur til sjálfir í samvinnu við
kennara. Sérstaklega er vert að minnast á þátt
Höllu textílkennara í hrekkjavökuskreytingunum. Nemendurnir mættu síðan í búningum
í skólann á sjálfan hrekkjavökudaginn (31. okt.)
og kennararnir létu að sjálfsögðu ekki sitt eftir
liggja og fóru líka í tilheyrandi búninga.
Nemendur í 6.K tóku þátt í Allir lesa - landsleiknum í lestri sem hófst 17. október og lauk
á degi íslenskrar tungu 16. nóvember. Landsleikurinn gekk mjög vel og voru nemendur
mjög kappsamir að lesa, bæði heima og í
skólanum. Alls las bekkurinn 21.691 mínútu til
samans. 6.K keppti í flokknum skólar með 10-

Hrekkjavakan hjá miðstigi.

Ævar vísindamaður heimsótti nemendur í 1.-3. bekk og lék m.a. Búkollu af innlifun.
29 þátttakendur og í þeim flokki voru 150 nemenda, stundum komu líka góðir gestir til
skólar sem tóku þátt. 6.K náði glæsilegum að tala við og fræða nemendur. Meðal þeirra
árangri og lenti í 9. sæti. Allir nemendur bekkj- sem hafa komið í heimsókn í haust eru barnabókahöfundarnir Gunnar Helgason og Ævar
arins fengu afhent viðurkenningarskjal.
Þór Benediktsson, einnig þekktur sem Ævar
vísindamaður. Lásu þeir félagar uppúr bókum
Fjölbreytt dagskrá á yngsta stigi
sínum, Gula spjaldið í Gautaborg og Þín eigin
Í október fór fram lestarsprettur á yngsta stigi þjóðsaga.
Þín eigin þjóðsaga eftir Ævar hefur slegið
þar sem nemendur hengdu upp könguló fyrir
hverja lesna bók. Það er skemmst frá því að rækilega í gegn en fyrstu tvær prentanir hennar
segja að ekki leið á löngu áður en köngulær seldust upp og er sú þriðja komin í verslanir.
flæddu um alla veggi Hópsskóla enda miklir Er það sennilega ekki síst ástríðu Ævars við
lestrarhestar í skólanum. Sem betur fer voru upplestur að þakka en hann las með miklum
þetta nú nokkuð krúttlegar köngulær. Þá sáust tilþrifum fyrir nemendur mið- og yngsta stigs.
líka tröll á sveimi í skólanum en í tilefni af
Nóg að gera hjá elstu nemendum
Norrænu bókavikunni í nóvember var unnið
með tröll, nemendur veltu fyrir sér tilveru
Ekki má gleyma okkar elstu nemendum í
þeirra og fóru meðal annars upp að Þorbirni
til að leita að tröllum, sem fundust reyndar ekki þessari upptalningu. Í tilefni af alþjóðlegum
degi læsis heimsóttu nemendur 8. bekkja leikí þetta skiptið.
skólana. Nemendurnir völdu sér barnabók til
þess að lesa og dreifðust svo um leikskólann
Skemmtilegar heimsóknir rithöfunda
og lásu fyrir börnin. Leikskólabörnin kunnu vel
Skólastarfið var ekki bara brotið upp með starfi að meta það að fá þessi glæsilegu ungmenni til

Rýmingaæfing var haldin í Hópsskóla.

í Grunnskóla Grindavíkur
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þess að lesa fyrir sig. Í byrjun október fengu
nemendur 8. – 10. bekkja góða heimsókn frá
Marita samtökunum, en Magnús Stefánsson
forvarnarfulltrúi fræddi nemendur um
skaðsemi vímuefna. Markmiðið með fræðslunni er að vekja nemendur til umhugsunar um
skaðsemi vímugjafa og hvetja þau til að taka afstöðu gegn þeim. Í framhaldi af fundum með
nemendum var haldinn fundur fyrir foreldra.
Á foreldrafundunum er m.a. lögð áhersla á að
foreldrar og forráðamenn geri sér grein fyrir:
• Íslenskum veruleika í heimi fíkniefnanna.
• Hvaða hætta steðjar að börnum þeirra í þeim
efnum.
• Áhrifamætti auglýsinga á unglinga.
• Óbeinum áróðri fjölmiðla.
• Mikilvægi leiðsagnar í mótun lífsgilda barna
sinna.
• Að sterkustu forvarnirnar koma heiman að.
Innkoma Þrumunnar í skólann í haust hefur
breytt miklu fyrir félagsstarfið á elsta stigi og er
aðstaða Þrumunnar vel nýtt yfir daginn. Þruman er opin á skólastíma frá kl. 9 – 14. Nemendur flykkjast í Þrumuna í frímínútum og
hádegishléi. Nemendaráð skólans sem jafnframt er Þrumuráð vinnur að því í samstarfi við
Jóhann Árna tómstundafulltrúa að koma
skipulagi á aðstöðuna svo hún verði enn betri.
Þá hefur Fjölmiðlaklúbbur Þrumunnar komið
sterkur inn en greinar og umfjallanir frá honum
birtast reglulega á heimasíðu skólans.
Nemendur elsta stigs létu ekki sitt eftir liggja
á Hrekkjavökunni. Þeir héldu hrekkjavökudansleik og þá var mikið lagt upp úr búningum
og skreytingum. M.a. útbjó viðburðateymi
nemenda draugahús í húsnæði Þrumunnar.
Á elsta stigi var haldinn íþróttadagur í nóvember, þar sem bekkirnir kepptu í ýmsum íþróttagreinum.
Árleg spurningakeppni elsta stigs hófst í lok
nóvember en henni lýkur í janúar. Í undanúrslit
eru komin lið 7E, 7U, 8P og 10L. Spurningakeppnin er frábær viðburður sem skapað hefur
skemmtilega hefð innan skólans.

Nemendum var safnað saman á sparkvelli.

Hægt að velja daga í skólamat
Bæjarstjórn Grindavíkurbæjar hefur
ákveðið að frá og með 1. janúar 2015
greiði foreldrar 65% af innkaupsverði
skólamatar í grunnskóla, samanborið við
60% í dag.
Nú um áramótin verður jafnframt breyting á
þjónustu Skólamatar. Þá geta áskrifendur valið
þá daga sem þeir vilja vera í mataráskrift. Það
er því ekki lengur nauðsynlegt að kaupa mat
alla daga vikunnar.

Til að breyta áskriftinni geta foreldrar sent póst
á skolamatur@skolamatur.is eða farið á
heimasíðuna
undir
„breyta
áskrift“:
http://www.skolamatur.is/askrift/breyta-askrift og
sent upplýsingar um hvernig þau vilja hafa
áskriftina. Breytingin fyrir janúar þarf að berast fyrir 15. desember. Eftir það þurfa breytingar að berast fyrir 27. hvers mánaðar.
Það er von okkar að þessi breyting á þjónustunni mælist vel fyrir.

Fjörugt afmælisár á enda
6

Grindavíkurbær fagnar 40 ára kaupstaðarafmæli í ár og standa hátíðarhöldin
út allt árið. Í síðustu Járngerði fjölluðum
við um afmælisviðburðina á fyrri hluta
ársins. Nú er kominn tími til að gera upp
seinni hluta ársins og þar er af nógu að
taka eins og sést á myndunum í þessari
opnu.
Haustið byrjaði með skemmtilegum
sögugöngum á vegum Minja- og sögufélags
Grindavíkur og bæjarins sem mæltust einstaklega vel fyrir. Hreyfivikan er nýmæli sem tókst
einstaklega vel og verður vonandi árlegur
viðburður héðan í frá. Þá var haldinn Norrænn dagur í Kvikunni en þangað komu góðir
gestir. Enn fremur var haldin auðlindaráðstefna í samstarfi við Bláa Lónið þar sem
fjallað var um þær auðlindir sem Grindavík er
svo rík af. Tókst sú ráðstefna einstaklega vel.
Þá hélt Kammarsveit Reykjavíkur upp á 40
ára afmælið, bæjarlistamaðurinn Halldór
Lárusson hélt flotta tónleika og þá var heimildamyndin Fiskur undir steini sýnd en hún á
einnig 40 ára afmæli.
Afmælisnefnd Grindavíkurbæjar þakkar bæjarbúum kærlega fyrir frábæra þátttöku í
hátíðarhöldum ársins. Margir hafa komið að
því að gera afmælisdagskrána jafn glæsilega
og raun ber vitni og kunnum við því góða
fólki bestu þakkir. Eftir tíu ár blasir svo við
50 ára kaupstaðarafmæli og leggur fráfarandi
afmælisnefnd það til að tekinn verði upp
þráðurinn og skrifað þriðja bindi af sögu
Grindavíkur, frá því bæjarfélagið fékk kaupstaðarréttindi 1974 og til ársins 2024.

Sænska ljóðskáldið Satu Takkinen kom frá
Piteå, vinabæ Grindavíkur, á Norræna
daginn.

Kristín Pálsdóttir frá Grindavíkurdeild Norræna félagsins og Ragnheiður H. Þórarinsdóttir, formaður Norræna félagsins á Íslandi.

Það var heldur betur menningarveisla í Kvikunni 15. nóvember sl. í tilefni 40 ára kaupstaðarafmælis Grindavíkurbæjar. Um morguninn var námskeið í ljóðagerð sem mæltist einstaklega
vel fyrir. Eftir hádegi var málþing um tækifæri í Norrænni samvinnu þar sem Ragnheiður H.
Þórarinsdóttir formaður Norræna félagsins á Íslandi og Ásdís Eva Hannesdóttir framkvæmdastjóri kynntu m.a. Norrænt samstarf, styrkjamöguleika og starfsemi Norræna félagsins á Íslandi. Þá var Grindavíkurdeild Norræna félagsins endurvakin og samþykkt að setja á stofn
undirbúningshóp sem hefur boðað aðalfund í janúar. Bárust deildinni margar góðar kveðjur og
komu m.a. fulltrúar úr nágrannadeildum á Suðurnesjum og víðar á fundinn.
Síðdegis voru svo ljóða- og vísnatónleikar þar sem Aðalsteinn Ásberg spilaði og söng Norræna
ljóðatónlist á frábæran hátt. Sérstakur gestur var sænska ljóðskáldið Satu Takkinen frá Piteå,
vinabæ Grindavíkur. Hún bæði las og söng ljóð. Þá flutti bæjarlistamaðurinn Halldór Lárusson
trommuverk. Tónleikarnir voru styrktir af Menningarráði Suðurnesja.

Aðalsteinn Ásberg var þungamiðjan á Norrænum degi í Grindavík.

Tryggingafyrirtækið Sjóvá ákvað að færa bænum rausnarlega
afmælisgjöf. Gunnar Vilbergsson, umboðsmaður Sjóvár í
Grindavík kom færandi hendi í húsnæði Grindavíkurhafnar
og afhenti Sigurði A. Kristmundssyni, hafnarstjóraþrjú
Björgvinsbelti sem notuð eru til að bjarga mönnum úr sjó og
þykja eitt besta öryggistækið á markaðnum í slíkar aðgerðir.

Heimildamyndin Fiskur undir steini sem frumsýnd var 1974, var sýnd
á kaffihúsinu Bryggjunni 40 árum síðar. Á myndinni er Jón Júlíusson
leikari og sögumaður í myndinni, Þorsteinn Jónsson kvikmyndagerðarmaður og Aðalgeir Jóhannsson á Bryggjunni.

Þrjár góðar á tónleikum Halldórs Lárussonar; Krístin Gísladóttir, Satu
Takkinen frá Piteå og Fríða Egilsdóttir.

Halldór Lárusson Bæjarlistamaður Grindavíkur 2014 á fullu
gasi á tónleikum sínum á Salthúsinu.

Grindavíkurbær og Bláa Lónið stóðu fyrir afar áhugaverðri ráðstefnu um nýsköpun í sjávarútvegi, ferðaþjónustu og orkumálum í Grindavík, í tilefni 40 ára kaupstaðarafmælis Grindavíkurbæjar, í fundarsal Bláa Lónsins. Frá vinstri: Ari Trausti Guðmundsson, Ása
Brynjólfsdóttir, Ragnheiður Elín Árnadóttir, Róbert Ragnarsson og Þorsteinn Gunnarsson.

Janus Guðlaugsson flutti áhugaverðan fyrirlestur
um hreyfingu eldri borgara í Hreyfiviku.

Erla Pétursdóttir hjá Codland var einn af
fyrirlesurum á auðlindaráðstefnunni.

Hreyfivika var haldin í byrjun október. Fulltrúar frá UMFÍ og Landsambandi eldri
borgara buðu upp á fræðslu og leikfimi í Miðgarði.

Kammersveit Reykjavíkur hélt upp á 40 ára afmælisár sitt með því að
bjóða upp á tvöfalda afmælistónleika í Grindavíkurkirkju.

Minja- og sögufélag
Grindavíkur stóð
fyrir skemmtilegum
sögulegum gönguferðum í haust sem
slógu í gegn.

Markmiðið að auka umferðaröryggi og fækka umferðarslysum
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æjarstjórn hefur samþykkt nýja umferðaröryggisáætlun fyrir Grindavíkurbæ fyrir árin 2014-2017.
Í annað sinn hefur umferðaröryggisnefnd
Grindavíkurbæjar haft frumkvæði að því að
gera Umferðaröryggisáætlun fyrir Grindavíkurbæ. Fyrst var slík áætlun gerð 2010 og
tókst framkvæmd hennar með ágætum. Ráðist
hefur verið í ýmsar framkvæmdir til að stuðla
að umferðaröryggi, ekki síst gangandi og hjólandi vegfarenda og m.a. lagðir stígar víða um
bæinn. Á sameiginlegum fundi Umferðaröryggisnefndar og skipulags- og umhverfisnefndar kom fram eindreginn vilji að gera nýja
Umferðaröryggisáætlun Grindavíkurbæjar fyrir
árin 2014-2017.
Markmiðið með Umferðaröryggisáætlun
Grindavíkurbæjar er að fækka slysum og gera
alla vinnu á sviði umferðaröryggis markvissari.
Hér er búið að taka saman það helsta sem
fram hefur komið í vinnu samráðshóps og
íbúafundar varðandi umferðaröryggismál í
Grindavík og jafnframt búið að forgangsraða
þeim samkvæmt viðmiðum Umferðarstofu.
Þetta eru fjórir flokkar en hér eru Grindavíkurvegur, Suðurstrandarvegur og Nesvegur sem
tilheyra Vegagerðinni eru einnig hafðir með
enda brennur ástanda þeirra vega, sérstaklega
Grindavíkurvegar, mjög svo á Grindvíkingum.
Með umferðaröryggisáætlun til fjögurra er

Frá íbúafundi í Kvikunni um umferðaröryggismál 23. mars síðastliðinn.

vonast til þess að sveitarfélagið leggi árlega til
ákveðna upphæð til umferðaröryggismála við
gerð fjárhagsáætlunar.

Yfirlit yfir umferðarslys í Grindavík árið 2013, tekið af vef Umferðarstofu. Gulmerktir
punktar eru alvarleg slys, grænir með litlum meiðslum og bláir án meiðsla.

Líta ber á umferðaröryggisáætlunina sem
leiðbeiningar frá stjórnsýslu og ráðgjöfum
sveitarfélagsins. Þannig fá bæjarfulltrúar góða
innsýn í stöðumatið og niðurstöður verkefna
og forgangsröðun. Þannig geta bæjarfulltrúar
forgangsraðað 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 mest-ar umbætur náist fyrir minnst fjármagn.
Áætlunin var unnin þannig að haldinn var
sameiginlegur fundur umferðaröryggisnefndar
og skipulags- og bygginganefndar 25. nóvember 2013. Þar var samþykkt einróma að þetta
fyrirkomulag, að hafa sérstaka umferðaröryggisnefnd sem er ráðgefandi skipulags- og
umhverfisnefnd hvað varðar umferðaröryggismál í bæjarfélaginu, sé farsæl leið til þess að
þess að stuðla að auknu umferðaröryggi í
bænum. Mikilvægt er að auka samvinnuna á
milli nefndanna enn frekar, læra af reynslunni
og hafa tíðari samráðsfundi.
Þann 23. mars 2014 var haldinn íbúafundur
um gerð nýrrar umferðaröryggisáætlunar fyrir
Grindavík árin 2014-2017. Í kjölfar fundarins
tók verkefnisstjóri saman drög að fyrstu áætlun.
Fór hún til umsagnar umferðaröryggisnefndar,
skipulags- og umhverfisnefndar og bæjarráðs
þar sem fram komu nokkrar ábendingar og
viðbætur. Áætlunin var svo að lokum samþykkt
í bæjarstjórnar 16. desember síðastliðinn.
Ábyrgðaraðili Umferðaröryggisáætlunar er
sviðsstjóri skipulags- og umhverfissviðs. Allar
ábendingar frá bæjarbúum um umferðaröryggismál eru vel þegnar, á netfangið:
armann@grindavik.is

Umferðaröryggisáætlun
Grindavíkurbæjar 2014-2017

JÁRNGERÐUR

1.1 Grindavíkurvegur, Suðurstrandavegur og Nesvegur
(heyrir undir Vegagerðina)
A. Athuga þarf að setja lýsingu við fjölförnustu gatnamótin;
við Grindavíkurveg og Norðurljósaveg, þar sem beygt er inn
á veginn í Bláa Lónið.
B. Breikka þarf Grindavíkurveginn, hann er barn síns tíma,
hættulegur þegar tvær rútur mætast.
C. Vegurinn liggur um vatnsverndarsvæði. Heilbrigðiseftirlitið
vill aðgreina akstursstefnur, með því að setja vegrið, og
skipta um jarðveg í kantinum.
D. Frostlyfting á veginum er mikil. Þungaflutningar hafa aukist, um 650 þúsund gestir fara í Bláa Lónið. Þetta kallar á
endurbætur á veginum og aukið viðhald.
E. Vetrarþjónusta ekki nógu góð á Grindavíkurvegi.
F. Vetrarþjónusta er ekki nógu góð á Suðurstrandarvegi.
Vantar meiri tíðni snjómoksturs. Dugir ekki að moka 1-2 í
viku.
G. Þarf að laga Nesveg, hann er bæði hlykkjóttur og mis
hæðóttur og farinn að láta á sjá. Miklir þungaflutningar eru á
veginum, meira en hann er hannaður fyrir.
H. Þarf nauðsynlega að malbika Sjávarbraut, vegaslóðann
frá Nesvegi að Garðvegur.
I. Innkoman í bæinn er hættuleg, eins og hlykkurinn þegar
ekið er framhjá eyjum.
J. Klára þarf göngu- og hjólreiðastíg meðfram Grindavíkurvegi að Reykjanesbraut. Gríðarlega mikilvægt að auka
umferðaröryggi á Grindavíkurvegi með þessum hætti. Búið
að leggja fyrir Vegagerðina að gera í 4 áföngum, til ársins
2016.

1.2 Umferðaröryggi í Grindavíkurbæ
A. Bílaplön við Víkurbraut 60 og 62 og svo íþróttasvæði;
vantar að skilgreina svæðin og tengja þau saman m.t.t.
gangandi vegfarenda. Myndast oft mikil umferð við bílaplanið hjá Nettó. Þarf að athuga gatnamótin við Nettó.
B. Þarf að marka framtíðarstefnu fyrir 30 km hverfi í bænum.
C. Ökumenn eru að stytta sér leið öfugu megin í hringtorgum við Hópsbraut.
D. Þarf að skilgreina betur þegar bílar koma út á Ránargötu
frá planinu milli Miðgarðs og Seljabót. Er í vinnslu í deiliskipulagi fyrir hafnarsvæðið.
E. Merkingar/skilti: Er verulega ábótavant. Lagfæra þarf og
skipuleggja aðalbrautarmerki samkvæmt umferðarlögum.
Mjög mikilvægt að taka þennan málaflokk í gegn út um allan
bæ. Snýr bæði að Grindavíkurbæ og Vegagerðinni.
Laut: Lagfæra bílastæði, töluverð slysahætta vegna
þrengsla.

1.3 Verkefni sem eru líkleg til að draga úr samfélagslegum kostnaði
A. Búa þarf til reiðleiðir fyrir hestamenn þannig að þeir geta
riðið í hring í kringum bæinn. Vantar reiðleið meðfram
Nesvegi og tengja þaðan niður í Bót.
B. Nesvegur er mikið notaður af göngu- og hjólreiðafólki. Er
varasamur vegur því hraðakstur er mikill. Vantar sárlega
göngu- og hjólreiðastíg meðfram Nesvegi til að tengja niður í
Bót og búa til góðan gönguhring í kringum bæinn.
C. Athuga þarf niðurfellingar við Austurveg niður á nýlagðan
göngustíg, erfitt fyrir fólk með barnavagna sem kemur niður
Hópsbraut að fara beint niður á göngustíginn.
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Mikið átak hefur verið unnið í stígamálum í kjölfar gerð
síðustuUmferðaröryggisáætlunar. Í nýrri áætlun er gert ráð fyrir
áframhaldandi uppbyggingu stíga í Grindavík.

D. Vantar að búa til gangbraut frá Hópsbraut að Suðurhópi
en sá hluti er mikið genginn og skokkaður.
E. Athuga þarf betur göngustíga í Hópshverfi og skipulag á
þeim. Vantar betri heildarmynd.
F. Búa þarf til almennilegan göngustíg frá Vesturbraut 8 og
að leikskólanum Laut. Þar er mikið gengið en enginn
formlegur stígur.

1.4 Smærri verkefni sem eru þó mikilvæg fyrir íbúa
sveitarfélagsins
A. Meira samráð við íbúa, sérstaklega við einstakar götur
þegar verið er að breyta götumynd.
B. Athuga þarf flóttaleiðir úr bænum þegar náttúruhamfarir
verða. Í vinnslu í tengslum við gerð rýmingaráætlunar fyrir
Suðurnesin.
C. Athuga þarf þegar stórir flutningabílar sem keyra upp Verbrautina og beygja inn á Vesturbrautina eða fara veginn
niður í Bót. Þarf að koma í veg fyrir þetta því íbúar kvarta yfir
að húsin þeirra nötri þegar trukkarnir keyra fram hjá.
D. Gatnamót Víkurbrautar, Heiðarhrauns og Ránargötu; til
stendur að færa þau austar og slíta Víkurbraut í sundur til
þess að skapa tengingu frá miðbænum niður á höfn. Unnið
að nýju miðbæjarskipulagi.
E. Auglýsingaskilti: Koma þarf á samræmdri reglugerð fyrir
auglýsingaskilti í Grindavíkurbæ eins og þekkist víða annars
staðar.
F. Athuga þarf með hraðaakstur og mæla götur reglulega þar
sem kvartað er yfir hraðakstri. Eins og t.d. Túngata,
Vigdísarvellir og Gerðavellir.
G. Þarf að endurskoða umferðarmerki í bænum, aðalbraut –
aðalbraut endar o.s.frv.
H. Vantar að fyrirbyggja það að bílar séu að stytta sér leið í
gegnum bílaplanið hjá Aðal-braut.
I. Þrengingar við Leynisbraut/Heiðahraun; gæti verið að
ökumenn gefi í til þess að ná inn í þrenginguna á undan
hinum.
J. Reka áróður fyrir endurskini í Grindavík en krakkar hér
eru ekki nógu duglegir að bera þau.
K. Huga þarf að lýsingu á göngustígum að Hópsskóla sem
er ekki nógu góð.
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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.
Skilafrestur er til 20. desember.

Kjör íþróttamanns og
íþróttakonu ársins

Kjörið á íþróttmanni og íþróttakonu ársins í
Grindvík 2014 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.
Körfuboltaparið Jóhann Árni Ólafsson og
Petrúnella Skúladóttir voru kjörin íþróttamaður og íþróttakona Grindavíkur 2013.

Þrettándagleðin
6. janúar

Árleg þrettándagleði Grindavíkurbæjar
verður þriðjudaginn 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 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 Tónlistarskólans í Grindavík
hefur skipað árshátíðarnefnd og fyrsti fundur verið haldinn. Árshátíð
Grindavíkurbæjar fer fram í Lava, hátíðarsal
Bláa Lónssins, þann 28. mars næstkomandi
og er starfsfólk bæjarins hvatt til þess að
taka daginn frá.
Í árshátíðarnefnd sitja Inga Þórðardóttir,
Jónína Einarsdóttir og Birna Rúnarsdóttir.
Þorsteinn Gunnarsson, sviðsstjóri frístundaog 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: 28. mars í Lava.

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

Jólin eru sannkölluð fjölskylduhátíð.
Rannsóknir sýna að ungmennin okkar vilja að
fjölskyldan verji meiri tíma saman og þau vilja
sjálf leggja sitt af mörkum til þess. Í þessu ljósi
hvetur samráðshópur um forvarnir í Grindavík
alla Grindvíkinga til að huga að heilbrigðri
samveru, ekki síst án truflunar snjallasíma og
samfélagsmiðla, til að samveran verði innihaldsríkari.
Við hvetjum 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. 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.
Við hvetjum ykkur til að standa vörð um
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

hagsmuni íbúanna og um leið bæjarfélagsins á
þessari jólahátíð. Við hvetjum alla foreldra til
að vera vakandi fyrir því hvað unglingarnir taka
sér fyrir hendur í kringum jólahátíðina. Leyfum
ekki eftirlitslaus partý. Virðum lögboðin útivistartíma og verum vakandi fyrir skilaboðum
sem ganga á milli ungmennanna. Mikilvægi
sterkra tengsla milli unglinga og foreldra verða
seint ofmetin. Niðurstöður fjölmargra
rannsókna sýna að samvistartími og samvera
unglinga með foreldrum og fjölskyldu hafi
margvísleg jákvæð áhrif í lífi þeirra.
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

Hulda Jóhannsdóttir
F.h. leikskólans Króks

Jenný Rut Guðjónsdóttir
F.h. foreldrafélags
leikskólanum Króki
Sigurður Bergmann
F.h. lögreglunnar

Laufey Birgisdóttir
F.h. Heilsugæslunnar

Halldór Einir Smárason
F.h. Golfklúbbs Grindavíkur

Sr. Elínborg Gísladóttir
F.h. Grindavíkurkirkju
Lovísa H. Larsen
F.h. Frístunda- og
menningarnefndar

Otti Sigmarsson
F.h. Björgunarsveitarinnar
Þorbjarnar
Hilmar K. Larsen
F.h. Hestamannafélagsins
Brimfaxa
Klara Halldórsdóttir
F.h. foreldrafélags
Grunnskóla Grindavíkur.

Foreldrafærni miðar að því að bæta samskipti
barna og efla foreldra í hlutverki sínu
JÁRNGERÐUR

Í haust hefur verið unnið að innleiðingu á
Foreldrafærni hjá Grindavíkurbæ sem
hefur það að markmiði að bæta hegðun
og samskipti barna og efla foreldra í
hlutverki sínu.
Gengið er út frá heildstæðri nálgun í þessu
verkefni ásamt uppeldisáherslum skólanna og
önnur þau verkfæri sem verið er að nota innan
skólakerfisins vinni saman og þær aðferðir
verði nýttar 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 á
meðan börn eru á leikskólaaldri og í byrjun
grunnskóla.
Fyrr á árinu var gefinn út kynningarbæklingur
um Foreldrafærni. Í haust hafa aðgerðir svo
verið samræmdar og lokið við gerð verkefnishandbókar þar sem er að finna innleiðingu og
skipulag Foreldrafærninnar.
Markmið handbókarinnar:
• Að skýra hlutverk, sýna lausnirnar, að fólk
noti mismunandi úrræði eftir aðstæðum
• Skýra og einfalda verkferla
• Allir hagsmunaðilar séu meðvitaðir
• Efling og samræming upplýsingamiðlunar
• Innleiðingar- og framkvæmdaáætlun

Grindavíkurbær er að mörgu leyti í fararbroddi þegar kemur að þessari vinnu en þetta
er samstarfsverkefni félagsþjónustu- og
fræðslusviðs, frístunda- og menningarsviðs,
skólanna og heilsugæslunnar.
Auk fyrrgreindra námskeiða er boðið upp á
stuðning við fjölskyldur í gegnum leik- og
grunnskóla. Þá nýtist Uppbyggingarstefnan,
Rósemd og umhyggja, Uppeldi sem virkar,
ART þjálfun og PMTO foreldrafærni. Foreldrar fá 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 PMTO 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.

Skipulag
Yfirstjórn
• Sviðsstjóri frístunda- og mennningarsviðs
• Sviðsstjóri félagsþjónustu- og fræðslusviðs
• Sálfræðingur félagsþjónustu- og fræðslusviðs
Samráðsteymi
• Meðferðaraðilar og fagaðilar
Lausnarteymi - Eitt í hverri stofnun
• Grunnskóli
• Leikskólinn Laut
• Heilsuleikskólinn Krókur
Í handbókinni eru hlutverk og skilgreiningar
á verkefnum og ábyrgðarsviði hvers og eins,
farið yfir hlutverk lausnateymis. Hver stofnun
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Á myndinni eru Ingibjörg María Guðmundsdóttir sálfræðingur og Hildigunnur Árnadóttir félagsráðgjafi en báðar starfa þær á félags- og skólaskrifstofu Grindavíkurbæjar og
hafa nýlokið tveggja ára ítarlegu meðferðarnámi í Parent Management Training - Oregon aðferð (PMTO). Þær eru þar með viðurkenndir sérfræðingar í PMTO meðferð og
fræðslu. Námið er á vegum miðstöðvar PMTO-foreldrafærni í samvinnu við sérfræðinga
í Eugene, Oregon, Bandaríkjunum. Það fólst m.a. í hóphandleiðslu, einkahandleiðslu,
meðferðarvinnu með a.m.k. 5 fjölskyldur undir handleiðslu o.fl.
fyrir sig; grunnskóli, Laut og Krókur í Grindavík, eru með lausnarteymi. Í lausnarteymi hverrar stofnunar sitja fagaðilar á viðkomandi
stofnun.

Samráðsteymi:
Allir meðferðar- og fagaðilar hittast annan
hvern mánuð í samráðsteymi undir stjórn faglegs verkefnisstjóra og skiptist á þjálfun og
handleiðslu. Þetta er um leið samráðsvettvangur þeirra sem vinna með PMTO verkfærin
innan Grindavíkur.
Eftirfarandi verkfæri er notast við

Foreldrahópmeðferð:
Námskeið í fyrstu umferð sem er liður í þjálfun
meðferðaraðila í hópmeðferð. Er vikulega á
haustin í 1,5 klst í 14 vikur og símaviðtöl á milli.
Til greina kemur að hópmeðferð sé fyrir stærra
svæði en Grindavík.
Foreldranámskeið PMTO:
Með utanaðkomandi kennara og einum af
svæðinu í boði eftir áramót. Námskeið sem er
2,5 klst í 8 vikur fyrir foreldra barna í áhættu
og/eða með væga erfiðleika.
Meðferðarvinna:
4-6 fjölskyldur á ári komast að í einstaklingsmeðferð. Upphaf og lok fer eftir þörfum
hverrar fjölskyldu sem fær á bilinu 16-25 skipti
af vikulegum viðtölum 1 klst í senn og símtöl
á milli.
Grunnnámskeið fagaðila:
Námskeið fyrir fagfólk af Suðurnesjum frá
nóvember til mars/apríl. Ætlað fyrir fagfólk til
að geta unnið með PMTO verkfærin ásamt því
að geta ráðlagt foreldrum/samstarfsfólki um
notkun þeirra og metið þörf foreldra fyrir
frekari íhlutun út frá hegðun barns.

Foreldrafærninámskeið:
Námskeiðið er auglýst fyrir alla. Á námskeiðinu
verður farið yfir hvernig er hægt að;
• hjálpa börnum að þróa með sér öryggi, sjálfstæði og jákvæðni
• auka eigin styrkleika og færni í foreldrahlutverkinu
• nota aga á jákvæðan og árangursríkan hátt
• kenna börnum æskilega hegðun
• takast á við venjuleg vandamál í uppeldi
• koma í veg fyrir hegðunarerfiðleika

Í handbókinni voru verkferlar teiknaðir upp og
og jafnframt hönnuð ýmis eyðublöð sem tengjast þessu verkefni.

Meðferðar- og fagaðilar
Alls voru 9 meðferðar- og fagaðilar hjá
Grindavíkurbæ. Í haust luku sálfræðingur og
félagsráðgjafi á félags- og skólaskrifstofu
meðferðaraðilanámi. Jafnframt tóku 9 manns í
viðbót nám sem PMTO fagaðili. Eftirtaldir
hafa náð sér í réttindi:

- Ingibjörg María Guðmundsdóttir, sálfræðingur og
PMTO meðferðaraðili.
- Hildigunnur Árnadóttir, félagsráðsgjafi og PMTO
meðferðaraðili.
- Ragnhildur Birna Hauksdóttir, leikskólaráðgjafi og
PMTO fagaðili.
- Guðbjörg Sveinsdóttir, aðstoðarskólastjóri og PMTO
fagaðili.
- Kristjana Jónsdóttir, grunnskólakennari og PMTO fagaðili.
- Lóa Björg Björnsdóttir, leikskólakennari Laut og
PMTO fagaðili.
- Guðlaug Björk Klemensdóttir, leikskólakennari Laut
og PMTO fagaðili.
- Bylgja Héðinsdóttir, leikskólakennari Króki og PMTO
fagaðili.
- Ingigerður Gísladóttir, leikskólakennari Króki og
PMTO fagaðili.
Þá eru níu í viðbót í námi og útskrifast í mars 2015..
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Mikil útlánaaukning á nýju bókasafni
Nýtt sameinað skóla- og almenningsbókasafn í Iðunni við Ásabraut hefur
starfað frá því um miðjan ágúst. Starfsfólkið saknar ennþá nokkurra
lestrarhesta, sem komu oft, en virðast
ekki rata hingað á Ásabrautina. Vonandi
fara þeir að sjást aftur fljótlega, því hér er
bjart og vítt til veggja og bækurnar sjást
vel og njóta sín mun betur. Við höfum
líka fengið nýja lánþega, sem láta vel af
nýja staðnum og er það afar gleðilegt.
Það er líka gleðilegt hve nemendur
grunnskólans eru dugleg að taka bækur að láni

og lesa – þau hafa svo sannarlega aukið útlánin
til muna. Við skoðuðum tölfræðina og tókum
útlánatölur fyrir október á síðasta ári og svo
aftur á þessu ári til samanburðar og má sjá
niðurstöðurnar í rammanum hér fyrir neðan.

Þess má geta að breytingar verða á starfsliði
Bókasafnsins. Guðrún Erla Hákonardóttir
lætur af störfum um áramót og við hennar
starfi tekur Viktoría Róbertsdóttir grunnskólakennari.

Útlán á bókasafni Grindavíkur
Október 2013
Bókasafn Grindavíkur
1.146
Skólasafnið
849
Samtals bæði söfnin
1.995

Hörður Jónsson formaður Lions og Margrét Gísladó&ir forstöðumaður bókasafnsins
við a%endinguna.

Október 2014
3.502

Góð gjöf Lions
til bókasafns

Mörg okkar hafa verið svo heppin að
kynnast bókum og bóklestri frá unga
aldri og njótum þess að lesa mest allt
lífið. Bókasafnið, Lionsklúbburinn og
Heilsugæslan gengu í lið saman í haust
til að hvetja foreldra til að lesa með og
fyrir börnin.
Lionsklúbburinn lagði fram fé til að kaupa
bækur. Heilsugæslan sér um að öll börn, sem
mæta í tveggja og hálfsárs skoðun, fái gjafabréf
frá bókasafninu, þar sem verkefnið er kynnt.
Foreldrarnir koma á bókasafnið með barninu
og leyfa því að velja bók úr ákveðnum
bókaflokki, fyrir ung börn.
Öll vonumst við svo eftir því að foreldrarnir
lesi bókina fyrir börnin sín og að þau verði
síðar vel læs, víðsýn og gangi vel í lífinu. Það
er afar mikilvægt að lesa fyrir börn, og best að
byrja strax á fyrsta ári. Þetta verkefni er unnið
í tengslum við lestarstefnu Grindavíkurbæjar.

Góður árangur í
stærðfræðiskimun
í 3. og 6. bekk
JÁRNGERÐUR

Mikilvægt er að skima fyrir og finna börn með
vanda í stærðfræði og átta sig strax á vandanum
til að koma í veg fyrir að nemendur þrói með
sér neikvætt viðhorf til stærðfræði og gefist upp
á því að reyna að læra hana.
Stærðfræðiskimunin Talnalykill var lagður fyrir nemendur í 3. og 6. bekk í Grunnskóla Grindavíkur nú í
nóvember. Nemendur stóðu sig vel eins og sjá má á
myndunum hér til hliðar en rauða línan setur viðmið
um þann árangur sem vænst er af einstökum nemendunum.
Í 3. bekk uppfylla 35 af 39 nemendum viðmiðin
(90%) en í 6. bekk uppfylla 34 af 39 nemendum
viðmiðin (87%) en markmiðið í hvorum árgangi um
sig er að 70% nemenda ná viðmiðunum.
Þess má geta að 13 nemendur voru með yfir 90%
árangur í 3. bekk eins og sjá má á efri myndinni og þá
var árangurinn í 6. bekk einnig glæsilegur, eins og sjá
má á neðri myndinni. Þessi árangur er virkilega góður
og ber stærðfræðikennslu í grunnskólanum gott vitni.
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13 nemendur í 3. bekk
náðu yfir 90% árangri

Árangurinn í 6. bekk var
einnig glæsilegur

Auglýsing um útboð á rekstri
tjaldsvæðis við Austurveg í Grindavík

Grindavíkurbær auglýsir til leigu aðstöðu og rekstur tjaldsvæðis í Grindavík í fjögur ár, eða frá 1. febrúar 2015. Gert
er ráð fyrir að leigutaki taki við aðstöðunni og sjái um allan daglegan rekstur svæðisins og umhirðu að hluta, ásamt
markaðssetningu þess.
Ætlast er til að bjóðendur kynni sér vel allar aðstæður á staðnum. Boðið er upp á vettvangsskoðun mánudaginn 5.
janúar desember kl. 13:00.
Tilboðsfrestur er til kl. 11.00, mánudaginn 19. janúar 2015.
Tilboðin verða opnuð á skrifstofu Grindavíkurbæjar, Víkurbraut 62, Grindavík, kl. 11.00 þann 19. janúar að
viðstöddum þeim bjóðendum sem þess óska.

Þeir sem áhuga hafa á að gera tilboð í leigu tjaldsvæðisins geta nálgast útboðsgögn með því að senda beiðni um
gögn á netfangið thorsteinng@grindavik.is. Óski bjóðendur að fá útboðsgögn á pappírsformi verða þau seld í afgreiðslu sveitarfélagsins fyrir kr. 2.000.-

Veittur er fyrirspurnarfrestur til kl. 11.00 þann 12. janúar 2015. Öllum fyrirspurnum verður svarað skriflega til þeirra
sem tekið hafa gögn. Tilboði skal skila í lokuðu umslagi þannig merktu:
„ÚTLEIGA Á REKSTRI TJALDSVÆÐISINS Í GRINDAVÍK - TILBOÐ"
Á umslaginu skal koma greinilega fram nafn og heimilisfang tilboðsgjafa.

Tilboð skulu send til:
Grindavíkurbær, Víkurbraut 62, 240 Grindavík.

Nánari upplýsingar gefur Þorsteinn Gunnarsson, sviðstjóri frístunda- og
menningarsviðs, á skrifstofu sveitarfélagsins, í síma 420 1100 eða netfang
thorsteinng@grindavik.is
Áskilinn er réttur til að hafna öllum tilboðum. Öllum tilboðum verður svarað
skriflega eftir að ákvörðun bæjarstjórnar Grindavíkurbæjar liggur fyrir.

Fjölgun gistirýma
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íðustu ár hefur orðið mikil uppbygging í ferðaþjónustu á Íslandi og hafa
Grindvíkingar eflaust tekið eftir
síauknum straumi ferðamanna í bænum
og á svæðinu í kringum Grindavík.
Þess má geta í þessu samhengi að Bláa Lónið
reiknar með að fjöldi gesta í ár verði í kringum
700.000. Hérna rétt hinu megin við bæjarfjallið
okkar fagra rennur íslenska þjóðin tvisvar í
gegn á einu ári. Skortur á gistirýmum hefur
lengi staðið í vegi fyrir að túrisiminn blómstri
hér í Grindavík. Hingað til hefur ekkert hótel
verið starfrækt í Grindavík og gistiheimilin
anna aðeins takmörkuðum fjölda. En nú og á
næstu misserum er að verða ansi stór breyting
á þessum málum hér í okkar bæjarfélagi. Eitt
hótel hefur þegar tekið til starfa, annað mun
væntanlega opna í maí og framkvæmdir voru
að hefjast við nýtt lúxushótel við Bláa Lónið.
Þá er hótelið við Lækningalind Bláa Lónsins
einnig að stækka. Næsta sumar munu því væntanlega verða 69 ný hótelherbergi í Grindavík,
og munar heldur betur um minna.
Mar Guesthouse

Við Hafnargötu 28, í húsnæðinu sem áður
hýsti lagmetið og seinna líkamsræktarstöð,
hefur Mar Guesthouse nú þegar tekið til starfa.
Eins og nafnið gefur til kynna er Mar ekki
hefðbundið hótel, en 9 mánuði ársins er
stærstur hluti hússins frátekinn fyrir starfsfólk
Vísis. Fjögur herbergi eru þó leigð út allt árið
og yfir sumarið er stefnan á að leigja öll herbergi út til ferðamanna. Öll aðstaða í Mar er
hin glæsilegasta og litlu hefur verið til sparað
við framkvæmdir og endurbætur á húsnæðinu.
Alls eru 18 stúdíóíbúðir í húsinu og 15 tveggja
manna herbergi sem öll eru ríkulega búin öllum
nauðsynlegum innanstokksmunum og rúmlega
það.

Mar Guesthouse við Hafnargötu 28. Er frátekinn fyrir starfsfólk Vísis níu mánuði
ársins en fjögur herbergi leigð út allt árið.
Festi

Flestum Grindvíkingum fannst án vafa mjög
erfitt að fylgjast með okkar gamla félagsheimili Festi standa umkomulaust í hjarta bæjarins
og grotna þar niður hægt en örugglega. Það var
því mjög ánægjulegt að sjá framkvæmdir við
húsið loksins fara af stað í sumar eftir langa
bið. Nýr eigandi hússins og framkvæmdaaðili
er Ágúst Gíslason sem sjálfur vildi fara fyrr af
stað með framkvæmdir en þær stoppuðu einfaldlega á þeirri staðreynd að grindvískir verktakar voru uppteknir í öðrum verkefnum!
Aðspurður um það hvernig framkvæmdum
miðaði sagði Ágúst:
„Þær ganga svona þokkalega. Auðvitað vill
maður alltaf að það gangi hraðar en þetta
gengur ágætlega, svona eftir að ég náði loks
iðnaðarmönnum inn í húsið. Þó þetta hafi
verið erfitt fyrir mig er þetta í sjálfu sér jákvætt
fyrir bæjarfélagið og segir okkur bara að hér er
nóg að gera. Ég hef meira að segja ekki ennþá

Verið er að breyta Festi í glæsilegt 36 herbergja gistihús og verður það tekið í notkun
næsta vor.

fengið grindvíska rafvirkja í verkið, þeir eru
bara allir uppteknir. En þar fyrir utan er ég með
góðan mannskap í framkvæmdunum og þær
ganga ágætlega. Við erum að klára að klæða
loftin og veggir að rísa á mánudaginn.”
Utanfrá hefur nánast verið hægt að sjá dagamun á húsinu og varla líður sá dagur þar sem
ekki eru menn að vinna við húsið eða við
lóðina. Ágúst sagði að framkvæmdir við lóðina
væru nánast búnar og vinnan væri að færast
meira og meira inn í húsið. Hann stefnir að
sögn að því að allt verði klárt og hótelið og 36
herbergi þess opni 1. maí 2015.
Bláa Lónið

Svo er það ekki hér innanbæjar sem gistirýmum er að fjölga umtalsvert því við Bláa Lónið
eru miklar framkvæmdir og menn þar á bæ
stórhuga. Í sumar hófust framkvæmdir við
hótelið við Lækningalindina sem stækkar úr 15
herbergjum í 30. Þann 9. desember var svo
fyrstu hraunhellunni lyft á því svæði sem nýtt
lúxus hótel mun rísa. Nýtt upplifunarsvæði
verður byggt inn í hraunið vestur af núverandi
lóni, og mun svæðið tengja núverandi lón og
lúxushótel. Með tilkomu hótelsins verður fyrsta
flokks gisting hluti af upplifun Bláa Lónsins. Í
hótelinu er gert ráð fyrir 60 herbergjum, veitingastað og fjölnota fundarsal. Jarðvegsframkvæmdir eru að fara af stað og áætluð
verklok eru árið 2017.

Mikil uppbygging er fram undan hjá
Bláa Lóninu.

Líf og (ör á Laut
JÁRNGERÐUR

Í leikskólum bæjarins er verið að vinna
mikilvægt starf og deginum ljósara að þar
fer fram mikið nám og mikilvægur
undirbúningur fyrir næsta skólastig. Á
leikskólanum Laut er alltaf nóg að gera
en Fríða Egilsdóttir, aðstoðarleikskólastjóri, hefur verið mjög dugleg við að
færa okkur fréttir af skólastarfinu í haust
sem birst hafa reglulega á grindavik.is
Til þess að slá botninn í árið fannst okkur við
hæfi að hafa samband við Fríðu og biðja hana
um að taka saman helstu aðalatriðin úr starfinu
í ár. Við hvetjum áhugasama til að fylgjast með
heimasíðu Lautar og fréttum frá Laut á
heimasíðu bæjarins.
„Í leikskólanum Laut er alltaf líf og fjör og
nóg að gera. Fyrir utan hið hefðbundna hópastarf og fasta liði í starfinu er ýmislegt sem við
tökum okkur fyrir hendur. Of langt mál væri
að telja allt upp sem við gerðum á síðasta ári
en myndirnar hér að neðan sýna hluta af þeim
atburðum/verkefnum á árinu sem er að líða.
Viljum nota tækifærið og óska nemendum
okkar og fjölskyldum þeirra gleðilegra jóla og
farsældar á nýju ári og þakka fyrir árið sem er
að líða.“
Fríða Egilsdóttir

Grýla og Leppalúði í öllu sínu veldi.
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Grýlusaga – Árlegt jólaleikrit um þau Grýlu og Leppalúða í uppsetningu starfsfólksins.

Kofabyggð - Elstu börnin á Laut sóttu um byggingarleyfi til byggingafulltrúa sem þau og
fengu og dunduðu sér svo við að byggja, byggja og byggja. Síðan þegar leikskólinn fór í
sumarfrí tóku börnin í nágrenninu við.

Sullueldhús - Skemmtilegt samstarfsverkefni foreldra, nemenda og starfsfólks. Við komum
saman einn eftirmiðdag og skelltum upp sullueldhúsi sem er búið að vera í stanslausri
notkun síðan.

Jól í skókassa - Stórskemmtilegt verkefni sem að foreldrar, nemendur og starfsfólk tóku þátt í. Alls safnaðist í 43 skókassa og er þetta
verkefni sem sannarlega verður endurtekið að ári.

Hreyfivikan – Íþróttaálfurinn kom í heimsókn í Lautina og vakti
mikla gleði. Einnig tóku börnin þátt í víðavangshlaupi sem leikskólinn skipulagði í Hreyfivikunni.

JÁRNGERÐUR - Fréttir af bæjarmálefnum

4. tbl. 2014
Ritstjóri og umbrot: Þorsteinn Gunnarsson - Prentun: Stafræna prentsmiðjan. Blaðamaður og ljósmyndir: Siggeir
Fannar Ævarsson. Aðrar myndir: Úr ýmsum á,um. Forsíðumynd: Arnfinnur Antonsson.

Slökkviliðið kaupir
körfubíl
Slökkvilið Grindavíkurbæjar hefur fest
kaup á körfubíl sem er mjög stórt skref í
uppbyggingu og þróun á búnaði slökkviliðsins og eykur þar með viðbúnað á
vettvangi.
„Í Grindavík er mikið er af stórum byggingum sem krefjast þess að við höfum yfir
slíkum búnaði að ráða til slökkvistarfa. Á það
við um bæði íbúðar- og atvinnuhúsnæði en
einnig eru mjög stórar byggingar í Svartsengi á
svæðinu hjá okkur,“ segir Ásmundur Jónsson
slökkviliðsstjóri.
Lyftubúnaður er af gerðinni Bronto Skylift
F42HDT. Vinnslusvæði lyftunnar er 42 metra
vinnuhæð, nær u.þ.b. 18 metra beint út í 20
metra hæð, u.þ.b. 17 metra út í 35 metra hæð.
Karfan fer einnig 5 metra niður fyrir götuhæð,
t.d. við vinnu á hafnarbakka.
Lyftubúnaður er keyrður 2671 klukkustundir
á Scania grind árgerð 1993. Bíllinn er sjálfskiptur og keyrður 85 þúsund km. Hæð í keyrslu á
vegum 3,75 metrar. Bíllinn var gerður upp fyrir
nokkrum árum. Hann er búinn öllum nauðsynlegum búnaði, neyðarstiga upp í körfu,
öflugri vatnsbyssu í körfu sem afkastar 3800
lítrúm á mínútu. Loftbanki fyrir slökkviliðsmenn er á bílnum til að tengjast við í körfu.
Allur lyftubúnaður er yfirfarinn og lagfærður
af framleiðanda lyftunnar. Einnig er allur
slöngu- og raflagnabúnaður endurnýjaður á
lyftunni.
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