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Í þjóðarsáttmála um læsi kemur fram það
markmið að a.m.k. 90% nemenda í
Grindavíkurbæ geti lesið sér til gagns árið
2018 við lok grunnskóla. Mennta- og
menningarmálaráðuneytið beinir kröftum
sínum að því að auka lestrarfærni og læsi
ungs fólks á Íslandi í þágu þess mark-
miðs.
Undanfarin ár hefur Grindavíkurbær verið
aðili að Skólapúlsinum sem mælir viðhorf
nemanda til ýmissa þátta skólastarfsins. Í
Skólapúlsinum er m.a. mæld ánægja af lestri,
þrautseigja í námi, trú á eigin vinnubrögðum í
námi og trú á eigin námsgetu.
Allir nemendur í 6. – 10. bekk svara könn-
uninni á hverju skólaári í fimm fyrirlögnum
sem dreifast jafnt yfir árið. Nú liggja fyrir
niðurstöður tveggja mælinga, þ.e. frá því í
október og nóvember.
Þrautseigja í námi, trú á eigin vinnubrögðum
í námi og trú á eigin námsgetu mælast við
landsmeðaltal. Það segir okkur að nemendur í
Grunnskóla Grindavíkur hafa trú og þraut-
seigju til jafns við nemendur í öðrum

grunnskólum landsins. Hins vegar mælist
ánægja okkar nemenda af lestri marktækt lægri
en landsmeðaltal. Í því sambandi kemur fram
í könnuninni að 57% nemenda skólans eru
sammála þeirri fullyrðingu að þeir lesi
eingöngu þegar þeir verði að gera það miðað
við 45% nemenda á landsvísu.
Ánægja af lestri er kvarði sem þróaður var af
OECD fyrir PISA 2000. Samkvæmt OECD
hafa fyrri rannsóknir sýnt að nemendur sem
hafa jákvætt viðhorf til lesturs og nemendur
sem lesa mikið eru með betri lesskiling. Jafn-
framt hefur verið sýnt fram á að ánægja af lestri
bætir upp neikvæð áhrif af bágri félagslegri
stöðu.
Átak til að auka ánægju af lestri er sameigin-
legt verkefni allra sem koma að nemendum.
Foreldrar gegna þar stóru hlutverki ásamt
starfsfólki skólans, m.a. í mótun viðhorfa,
stuðningi og eftirfylgni í lestrarnámi sem og í
öðru námi barna. Tökum höndum saman í
lestrarnámi barna í Grindavík og náum 90%
markmiði þjóðarsáttmálans.

Skólaskrifstofa Grindavíkurbæjar

Skólapúlsinn: Þraut-
segja, trú og lestur

Nýr starfsmaður
á höfninni
Þröstur Magnússon
er nýr starfsmaður
hjá Grindavíkurhöfn.
Hann hóf störf 20.
október síðastliðinn.
Þröstur er fæddur og
uppalinn í Stykkis-
hólmi. Eins og oft
vill verða með unga
menn í sjávarplássum
landsins lá leiðin
fljótlega á sjóinn.
Sem polli réri hann með með frænda sínum
á grásleppu á vorin. Eftir grunnskóla réði
hann sig á Breiðafjarðarferjuna Baldur.
Þröstur skráði sig í nám í Stýrimannaskól-
ann í Reykjavík 1985 og lauk 2. stigi skip-
stjórnarprófs 1987 og svo lá leiðin aftur í
sama skóla þar sem hann lauk 3. stigs skip-
stjórnarprófi árið 1991. Að námi loknu í
Stýrimannaskólanum starfaði Þröstur á
Breiðafjarðaferjunni Baldri sem yfirstýri-
maður og skipstjóri.
Árið 2007 lá leiðin til Grindavíkur, en þá
hafði hann verðið um tíma hjá Samskipum.
Árið 2008 hóf hann störf hjá smíða- og
verktakafyrirtækinu Grindinni hér í bæ og
starfaði þar samhliða trésmíðanámi sínu til
2010. Frá 2010 og til ársins í ár starfaði
hann sem yfirstýrimaður hjá Samskipum á
flutningaskipinu MS Arnarfelli. Skipið var
og er aðallega í gámaflutningum milli
Evrópu s.s. Englands, Hollands, Þýskalands,
Svíþjóðar, Danmörku, Færeyjar og Íslands.
Þröstur er kvæntur Guðmundu Jenný
Hermannsdóttir en hún er matráður hjá
Hæfingarstöðinni í Reykjanesbæ. Þau eiga
fimm börn og búa fjögur þeirra í Grindavík
og eitt í Reykjavík. Þröstur er að sjálfsögðu
gallharður Snæfellsmaður sem hefur fulla
trú á að karlarnir nái sér á strik í körfunni og
veðjar á að stelpurnar verði Íslandsmeist-
arar!

Menningarvikan
undirbúin
Opinn undirbúningsfundur fyrir
Menningarvikuna á næsta ári var haldinn
mánudaginn 23. nóv. s.l. og tókst vel. Fjöl-
margar skemmtilegar og áhugaverðar
hugmyndir komu fram sem tengdust hand-
verki í sem víðasta skilningi þess orðs.
Handverksfélagið Greip vinnur að því að
bjóða upp á námskeið og þá eru fleiri
hugmyndir um námskeið í skoðun.
Þá er þegar búið að bóka tónleika og mynd-
listasýningar þannig að Grindvíkingar hafa
sannarlega tekið vel við sér.
Fyrirspurnir vegna Menningarvikunnar er
hægt að senda á: thorsteinng@grindavik.is

Stjórnendateymi Grunnskóla Grindavíkur. Frá vinstri: Guðbjörg Málfríður Sveinsdóttir
aðstoðarskólastjóri, Ásrún Kristinsdóttir deildarstjóri, Petrína Baldursdóttir deildarstjóri og

Halldóra K. Magnúsdóttir skólastjóri.

Grindvíkingum fjölgar enn. Við náðum
3.000 íbúa markinu í janúar síðastliðnum
þegar tvíburar komu í heiminn. Fjölgunin
hefur verið nokkuð stöðug síðan.
Alls hefur fjölgað um 230 íbúa síðan í janúar
2014, eða um 7%. Það sem af er þessu ári, í
lok nóvember, er fjölgunin 4%. Grindvíkingar
með erlent ríkisfang eru 351, þar af eru pólskir
Grindvíkingar 228. Íbúafjöldinn í Grindavík
þann 1. desember sl. var 3118.

Enn .ölgar í Grindavík:

3118
Íbúaþróun í Grindavík frá 2010 til desember-
mánaðar 2015.
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samfélagsmiðlum gengur þessa
dagana mynd þar sem segir eitthvað á

þessa leið. Kristinn maður, múslimi og gyðingur
gengu inn á bar... og þeir spjölluðu saman, hlógu,
voru vingjarnlegir og höfðu gaman. Eins og maður
gerir þegar maður er ekki fáviti.
Nóbelsverðlaunahafinn Malala Yousafzai
sagði í kjölfar atburðanna í París: Með
byssum er hægt að drepa hryðjuverkafólk, en með
menntun er hægt að uppræta hryðjuverk.
Hún er einmitt þekkt fyrir að láta ekki ótta
stjórna sér, heldur hélt ótrauð áfram við að
mennta sig og varð fyrir árás óttasleginna
fávita vegna þess. Var skotin í höfuðið af
vitleysing sem óttast menntaðar konur.
Sem betur fer lifði hún af og er fyrirmynd
kvenna og karla um allan heim.
Það að vera óttasleginn vitleysingur sem
vill kúga og drepa annað fólk hefur ekkert
með trúarbrögð eða þjóðerni að gera. Það
er ekki svo langt síðan Íslendingar bönn-
uðu konum að ganga í skóla, leyfðu þeim
ekki að kjósa, eða njóta almennra mann-
réttinda. Áður en við dæmum, er ágætt að
líta í eigin barm. Það að vera
óttasleginn vitleysingur sem
vill kúga og drepa annað fólk
hefur hinsvegar allt með
félagslegar aðstæður, fræðslu
og þekkingu að gera. Það er
auðveldara að óttast og hata
ef maður upplifir sig ekki
hafa sömu réttindi og tæki-
færi og aðrir. Við óttumst
líka það sem við ekki

þekkjum. Að ala á ótta er líklega auðveldara
en að fræðast og sýna manngæsku og kær-
leika. Með auknum jöfnuði, menntun og

þekkingu á Íslandi hafa
fordómar og ótti
minnkað. Ótti er yfirleitt
ekki byggður á stað-
reyndum.
Nú gengur í hönd aðvent-
an og að henni lokinni
jólahátíðin. Hátíð ljóss og
friðar. Jólahátíðin er eldri
en kristni, en heiðnir
menn héldu líka upp á

vetrarsólstöður með því að hafa ljós og frið
í heiðri. Það á enginn einkarétt á kærleika,
friði og manngæsku. Við eigum það öll,
innra með okkur, og getum sýnt öðru fólki.
Ég vona að við getum nýtt þá hræðilegu at-
burði sem orðið hafa undanfarin misseri til
að sýna hvoru öðru meiri kærleika og um-
burðarlyndi. Í Grindavík býr fólk af ýmsu
þjóðerni með mismunandi bakgrunn og
iðkar sín trúarbrögð. Verum almennileg
hvort við annað, þegar allt kemur til alls
erum við öll einfaldlega manneskjur.

Róbert Ragnarsson,
bæjarstjóri

EINU SINNI VAR...
Gamla myndin að þessu sinna var tekin í
síldarsöltun í Fiskanesi árið 1978.
Á myndinni eru Kristján Finnbogason,
óþekktur vertíðarpiltur, Halldór Einarsson
og Ólafur Æ. Jónsson. Myndin er úr safni
Minja- og sögufélags Grindavíkur.

Þá eru einnig fjölmargar gamlar
myndir 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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Er auðveldara að vera ó2asleginn,
en sýna manngæsku og kærleika?

Í leiklistartíma í Grunnskóla Grindavíkur.
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rindavíkurbær hefur nú veitt HS
Orku hf. framkvæmdaleyfi til

rannsóknaborana í Eldvörpum. Eins og
kunnugt er hefur framkvæmdin farið í
gegnum feril mats á umhverfisáhrifum og
deiliskipulag af borplönum hefur verið
staðfest. Í deiliskipulaginu er gert ráð
fyrir fimm borplönum en samkvæmt HS
Orku hf. er gert ráð fyrir að byrjað verði
að bora frá borplani A við Sandfell og í
kjölfar þess frá stækkuðu núverandi bor-
plani EG-2 eða borplani D. Unnið verður
úr upplýsingum úr þessum tveimur
borunum og á grundvelli þeirra tekin
ákvörðun hvort bora þurfi fleiri rannsókn-
arholur. Það er því ekki víst að heimildin
fyrir fimm borplönum verði notuð.
Borplön rannsóknarborana verða staðsett

innan svæðis á náttúruminjaskrá og sömuleiðis
á svæði sem nýtur hverfisverndar á aðalskipu-
lagi Grindavíkur 2010-2030 en í skilmálum
hverfisverndar er gert ráð fyrir að leyfa
vinnsluholur háhita. Öll undirbúningsvinna
rannsóknaborana hefur miðað að því að upp-
fylla skilmála hverfisverndar sem eru eftir-
farandi:
- Halda skal mannvirkjum í lágmarki og fella
þau að landi eins og kostur er.
- Nota skal núverandi vegslóða og staðsetja
borholur meðfram þeim. Ef lagning nýrra
slóða reynist nauðsynleg skal umfangi þeirra
haldið í lágmarki.
- Við allar framkvæmdir innan hverfisverndar-
svæðisins skal hafa það að leiðarljósi að forðast
rask á hraunum eins og mögulegt er, vanda frá-
gang og ganga vel um svæðið.
- Óheimilt er með öllu að hrófla við gígunum
sjálfum.

Grindavíkurbær og HS Orka hf. leggja ríka
áherslu á að hönnun og frágangur borplana
verði með þeim hætti að sem minnst beri á
þeim í umhverfinu og að framkvæmdin valdi
sem minnstu raski. HS Orka hf. mun fara eftir
verklagsreglum um hönnun, frágang og

fráveitu borteiga sem stefna að þessu mark-
miði. Dæmi um þær aðgerðir sem verður ráðist
í til þess að ná sem bestum árangri í að lág-
marka áhrif eru:
- Svarðlagi, s.s. mosa, verður flett af og geymt
til frágangs á röskuðum svæðum.
- Útlínur borplana verða hannaðar þannig að
þær taki mið af línum í nærumhverfinu.
- Borplan mun liggja í sömu hæð og náttúruleg

hæðarlína á framkvæmdasvæði.
- Efni í malarpúða verður í sama lit og áferð og
efni í nánasta umhverfi.
- Landslagsmótun verður beitt til að móta yfir-
borð, fláa og stærð borplans að borun lokinni.
- Frætegundir sem notaðar eru verða í samræmi
við tegundir á framkvæmdasvæði.
- Jarðhitavökva verður fargað um svelgholur í
jaðri borplans og engin ummerki munu sjást
um útfellingar á yfirborði.
Heimild er til að hafa stærð hvers borplans
um 5.700 m2 samkvæmt deiliskipulagi en
áætluð stærð er 4.200 m2 og verður lögð
áhersla á að hafa borplönin eins lítil og
mögulegt er án þess að það ógni öryggi eða
hagsmunum framkvæmdarinnar. Borplan EG-
2 þar sem núverandi hola er staðsett verður
stækkað um 2.000 m2 og vegna nálægðar við
Eldvarpagígana og sérstakra hraunmyndana
hefur staðsetning þeirrar stækkunar verið
vönduð þannig að hún valdi sem minnstum
áhrifum (sjá mynd 1).
Rannsóknaboranirnar koma ekki til með hafa
áhrif á gígaröð Eldvarpa og göngustígar og
slóðar verða áfram opnar þeim ferðamönnum
sem vilja sækja svæðið heim. Áhrif af hávaða
frá framkvæmdum og vegna blásturs borholna
kunna að valda áhrifum á upplifun ferðamanna
og útivistarfólks sem eiga leið um svæðið en
þau áhrif eru tímabundin.
Áætlað er að rannsóknarboranir hefjist um
mitt ár 2016.

G
Rannsóknaboranir í Eldvörpum

Mynd 1. Núverandi borplan EG-2. Fyrirhuguð stækkun er gefin til kynna með brotinni
svartri línu. Nærliggjandi gígar eru afmarkaðir með rauðum lit en á myndinni má einnig sjá
helli sem telst til fornleifa og fundarstað sjaldgæfra háplöntutegunda. Afmörkun bor-

plansins tekur mið af nærumhverfinu.

Eldvörp.
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rindavíkurbær hefur undanfarin ár
unnið að uppbyggingu göngu- og

hjólreiðastíga. Á árunum 2012-2014 var
lagður göngu- og hjólastígur meðfram
hitaveitulögn frá Nesvegi og að Selskógi,
eldri stígur frá vatnstanki að Selskógi var
byggður upp að hluta og endurbættur. Frá
Selskógi var lagður stígur þvert yfir
hraunið að Lækningalind og frá henni var
lagður stígur sem tengir Lækningalind
við þjónustuhús og að bílastæði Bláa
Lónsins. Samtals eru stígar þessir um 5
km að lengd. Malbikaður hluti þessara
stíga er um 2 km og nær frá Nesvegi að
bílastæði vatnstanks við Þorbjörn.
Á síðasta ári var lagður malbikaður stígur frá
Lækningalind meðfram hluta Bláalónsvegar og
að vatnstanki við hótel Northern Ligt Inn. Frá
vatnstanki og að Bláalónsvegi við gatnamót að
Grindavíkurvegi var stígur lagður eftir gömlum
vegslóða, þar þverar stígurinn Bláalónsveg og
liggur síðan nánast samsíða Grindavíkurvegi að
áningastað og bílastæði á Gíghæð. Samtals eru
þessir stígar Lækningalind – Gíghæð um 2,9
km.
Í ár hefur verið unnið við lagningu á stíg frá
bílastæði á Gíghæð í átt að landamörkum
Grindavíkur við Seltjörn og er áætluð lengd
þessa áfanga um 2,0 km. Gert er ráð fyrir að
þessi áfangi verið malbikaður vorið 2016.
Lokaáfanginn verður um 2,3 km langur frá
enda núverandi áfanga að landmörkum og er

gert ráð fyrir að vinnu við hann ljúki á árinu
2016/2017.
Þegar lagningu stíga að landamörkumGrinda-
víkur við Seltjörn er náð þá verða stígar samtals
um 12,2 km að lengd og malbikaður hluti
þeirra verður um 9,2 km.
Malbik sem notað hefur verið í stíga er

svokallað „grænt malbik“ og er talið mun
umhverfisvænna en hefðbundið malbik. Efnið
er kallað kaldblandað malbik og er með 100%

endurunnu efni, kostnaður vegna þessa er skv.
upplýsingum frá framleiðanda um 30-45%
ódýrara en hefðbundin malbikun.
Aðalverktaki við lagningu þessara stíga hefur
verið verktakafyrirtækið G.G.Sigurðsson ehf í
Grindavik og malbikun verið unnin af
Hlaðbær-Colas.
Stígagerð þessi hefur verið kostuð og unnin í
samstarfi Grindavíkurbæjar, HS-Orku, Bláa
Lónsins og Vegagerðarinnar.

G
Göngu- og hjólreiðastígar

Göngu- og hjólareiðastígurinn nær nú að Gíghæð en áfram verður haldið á næsta ári og
malbikað að Seltjörn, að landamörkum.

Tekið hefur gildi deiliskipulag
fyrir hafnarsvæðið í Grindavík.
Skipulagið var auglýst í B-deild
Stjórnartíðinda þann 22. október
2015.
Deiliskipulagssvæðið er að mestu

fullbyggt, aðeins er skilgreind ein ný
lóð og er hún á fyllingunni. Lóðin er
6990 m2 að stærð og er leyfilegt nýt-
ingarhlutfall 0,8. Mikið samráð var
haft við hafnarstjórn og fyrirtæki á
svæðinu til að tryggja sem besta
nýtingu á lóðinni.
Við deiliskipulagsgerðina komu

ábendingar frá hafnarstjórn og fleirum
ummikilvægi þess að hægt væri að aka
að lóðinni úr tveimur áttum, þ.e. sunn-
an megin við Ægisgötu 1 og frá Suður-
garði. Í skipulagsskilmálunum var því
sett kvöð á lóðina um gegnumakstur.
Kvöðinni er einnig ætlað að tryggja að
framtíðar umferðarflæði til og frá
lóðinni hafi ekki truflandi áhrif á þá
starfsemi sem þegar á sér stað á Suður-
garði. Lóðin býður upp á góð tækifæri
fyrir hafnsækna starfsemi, svo sem
frystigeymslu, vegna nálægðar við
hafnarbakka og góðra tenginga við
nærliggjandi fyrirtæki.

Ný lóð á fyllingunni við Suðurgarð
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Bæjarstjórn Grindavíkur hefur hafið
vinnu við endurskoðun aðalskipulags
Grindavíkur. Ekki er um heildarendur-
skoðun aðalskipulags að ræða heldur
aðeins fyrir afmarkaða þætti þess.
Forsendur þess að ráðast í endurskoðun eru
nokkrar. Síðan gildandi aðalskipulag var
staðfest hafa ný skipulagslög nr. 123/2010 og
ný skipulagsreglugerð nr. 90/2013 tekið gildi.
Endurskoðun aðalskipulags mun því kalla á
breytingar á framsetningu og jafnvel efnis-
tökum til að samræma framsetningu aðalskipu-
lagsins við ný lög og reglugerð. Auk þessarar
almennu yfirferðar á aðalskipulaginu m.t.t.
nýrra laga verður einnig farið yfir nokkra lykil-
þætti í aðalskipulaginu. Helstu viðfangsefni
endurskoðunar aðalskipulags Grindavíkur eru
eftirfarandi:
• Setja stefnu um svæðið milli i5 og i4, en
skipulagi svæðisins var frestað við síðustu
endurskoðun aðalskipulagsins.
• Setja skýrari skilmála og stefnu um ferða-
þjónustu.
• Setja skilmála um iðnaðarstarfsemi á iðn-
aðarsvæði i4.
• Endurskoða stefnu um málaflokkinn opin
svæði, útivist og íþróttir.
• Meta þörfina fyrir endurskoðun á ákveðnum
þáttum samgöngumála.
• Uppfærsla uppdrátta og greinargerðar m.t.t.

breytinga sem gerðar hafa verið á aðalskipulagi
Grindavíkur 2010-2030.
Skipulags- og matslýsing sem er fyrsta skrefið
í skipulagsferlinu var kynnt frá 7. október til 12.
nóvember. Leitað var eftir umsögnum hjá lög-
bundnum umsagnaraðilum og gat almenningur
komið með ábendingar og/eða athugasemdir
til 12. nóvember. Þann 9. nóvember var
haldinn kynningarfundur á skipulags- og mats-
lýsingunni. Fundurinn var haldinn í Kvikunni
og var hann auglýstur á heimasíðu og fés-
bókarsíðu bæjarins.
Á þessu ári verður samráð haft við þá

hagsmunaaðila sem hafa hagsmuna að gæta
varðandi þau viðfangsefni sem endurskoðunin

tekur á. Snemma árs 2016 verður tillaga að
endurskoðuðu aðalskipulagi auglýst og gefst al-
menningi þá tækifæri til að koma með
athugasemdir. Í þessu ferli mun Grindavíkur-
bær boða til opins íbúafundar þar sem tillagan
verður kynnt.
Bæjarstjórn Grindavíkur hvetur íbúa til að
taka þátt í því samráði sem mun vera við end-
urskoðun aðalskipulags Grindavíkurbæjar.

Með kveðju
Ármann Halldórsson

Sviðsstjóri umhverfis- og skipulagssviðs
*Nýtingarhlutfall: hlutfall milli brúttóflatarmáls bygginga á lóð eða reit og
flatarmáls lóðar eða reits. Um skilgreiningu brúttóflatarmáls fer samkvæmt
íslenskum staðli ÍST50. (Skipulagsreglugerð nr. 90/2013)

Hefur þú áhuga á því að taka þá/ í spennandi starfi
Ungmennaráðs Grindavíkur? Í samræmi við samþykktir
Ungmennaráðs er auglýst eftir framboðum í
Ungmennaráðið. Eftirfarandi sæti eru laus:

• 13-16 ára. Einn aðalmaður til tveggja ára. Einn varamaður
til eins árs. Verði frambjóðendur fleiri en sæti í kjöri, skal
fara fram bein kosning meðal nemenda í Grunnskóla
Grindavíkur.

• 16-18 ára. Einn aðalmaður til tveggja ára, einn varamaður
til eins árs. Verði frambjóðendur fleiri en sæti í kjöri, skal fara fram bein kosning á auglýstum framboðsfundi. Atkvæðis-
bærir eru ungmenni á aldrinum 16-18 ára með lögheimili í Grindavík.

Helstu markmið og hlutverk ungmennaráðs eru;
1. að koma skoðunum og tillögum ungs fólks til viðeigandi aðila í stjórnkerfi sveitarfélagsins,
2. að gæta hagsmuna ungs fólks t.d. með um8öllun og umsögnum um einstök mál sem snerta aldurshópinn sérstaklega,
3. að undirbúa árlegt þing ungs fólks í Grindavík í samstarfi við viðeigandi stofnanir og forstöðumenn,
4. að fulltrúar ráðsins þjálfist í lýðræðislegum vinnubrögðum og læri á stjórnkerfi sveitarfélagsins,
5. að vera ráðgefandi um framtíðarsýn í rekstri félagsmiðstöðva sveitarfélagsins,
6. að gera tillögur til bæjarstjórnar um stefnumörkun um málefni ungs fólks

Hægt er að kynna sér starfsemi Ungmennaráðs með því að skoða samþykktir þess og fundargerðir á heimasíðu
Grindavíkurbæjar.
Tilkynningu um framboð skal senda á netfangið thorsteinng@grindavik.is. Senda skal nafn, heimilisfang, netfang og
kennitölu. Framboðsfrestur er til og með 12. janúar 2016. Ef kemur til kosninga kemur verða þær viku síðar.
Nánari upplýsingar veitir Þorsteinn Gunnarsson, sviðsstjóri frístunda- og menningarsviðs.

Ungmennaráð Grindavíkur

Auglýst eftir framboðum í Ungmennaráð

Endurskoðun aðalskipulags
Grindavíkurbæjar 2010-2030
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Í apríl síðastliðinn flutti ég til Grindavíkur
með fimm börn og mann til að taka við
starfi forstöðumanns bókasafnsins. Í upp-
hafi vorum við ekki viss um hvort við
ættum að flytja, eða hvort ég myndi keyra
á milli, en eftir að hafa komið og skoðað
bókasafnið, keyrt um bæinn og fengið
upplýsingar um allt það góða íþróttastarf
sem er í boði fyrir börn og unglinga hér,
sammæltumst við fjölskyldan um að gefa
þessu tækifæri, það væri jú alltaf hægt að
flytja til baka í borgina ef þetta gengi
ekki upp.
Núna, átta mánuðum seinna, má segja að
meðgöngunni sé lokið. Við erum öll afskaplega
ánægð hér og höfum fengið virkilega góðar
viðtökur, bæði í leik og starfi. Einnig er ég afar
heppin með samstarfsfólk og yfirmenn og get
ég með sanni sagt að Grindavíkurbær og ekki
síst bókasafnið, sé skemmtilegasti vinnustaður
sem ég hef unnið á.
Á safninu vinnum við í náinni samvinnu við
kennara og nemendur grunnskólans og reynum
að koma til móts við þarfir þeirra ólíku hópa
sem leynast innan skólans. Það eiga allir að
finna eitthvað við sitt hæfi hér, sama hvort þú
vilt lesa ævisögur, spennusögur, ævintýri, fanta-
síur, útópíur eða dystópíur (sem er eftirlætis
bókmenntastefna undirritaðrar) og við reynum
að koma til móts við fólk með sérþarfir með
að kaupa hljóðbækur, bækur með stóru letri og
léttlestrarbækur.
Einnig bjóðum við nemendum upp á aðstöðu
til að læra og sinna hópverkefnum, aðstoðum
við val á lesefni og heimildum, höldum kynn-
ingar á nýjum bókum og stöndum fyrir því að
höfundar komi og lesi upp úr verkum sínum.
Í vetur hefur safnið verið opið frá kl. 8 fyrir
nemendur, kl. 10 fyrir almenning til kl. 18 og
frá 10-14 á laugardögum í vetur. Um áramót
verður laugardagsopnunin felld niður vegna
afar dræmrar aðsóknar.
Almenningshluti safnsins er auðvitað líka fyrir
alla, sama hvaða smekk og þarfir fólk hefur og
höfum við reynt að koma til móts við notendur
safnsins, meðal annars með því að taka við
uppástungum um bækur til innkaupa, fá lán-
aðar bækur á pólsku og tagalog hjá öðrum
söfnum, kaupa inn enskar kiljur og eins reynum
við að vera með puttann á púlsinum í
innkaupum á nýjum bókum.
Það síðastnefnda hefur meðal annars skilað
sér í því, að ekki komu allar „jólabækurnar“ í
einu flóði, heldur vorum við farin að fá þær í
hús um miðjan nóvember, sem skilaði sér von-
andi í styttri biðtíma eftir nýjum bókum.
Við bjóðum háskólanemum einnig upp á að-
gang að lesverunum okkar, Guðbergsstofu og
Sigrúnarstofu, og hafa þær verið vel nýttar,
sérstaklega í enda annarinnar þegar allir eru á
kafi í verkefnavinnu og prófum.
Safnið reynir að taka virkan þátt í menning-
arlífi bæjarins og mun verða með sýningu á
verkum tveggja listamanna í næstu Menn-
ingarviku. Þeir kenna sig báðir við listformið
„popplist“ og verður sennilegast haldið
námskeið í teiknimyndagerð í tengslum við
Menningarvikuna, en það á eftir að staðfesta
endanlega hjá námskeiðshaldara og verður

auglýst á heimasíðu og facebook síðu safnsins.
Bókasafnið er líka í samstarfi við hin
bókasöfnin á Suðurnesjum um kynningu á
bókmenntaarfinum og í tilefni þess að 100 ár
eru liðin frá því að konur fengu kosningarétt,
hefur verið einblínt á kvenkyns rithöfunda í
þessu verkefni.
Í október var Auður Ava Ólafsdóttir með
kynningu í Vogunum, Margrét Tryggvadóttir
bókmenntafræðingur hélt fyrirlestur um barna-
bókmenntir á bókasafninu í Garði og Ragn-
hildur Thorlacius fréttamaður fjallaði svo um
bók sína um Brynhildi Georgíu Björnsson á
bókasafninu í Sandgerði. Það verður svo
auglýst með vorinu hver kemur til okkar sem
hluti af þessu verkefni.

Andrea Ævarsdóttir
forstöðumaður Bókasafns Grindavíkur

Reynum að koma til móts við alla

Við fengum tvo nemendur úr skólanum til
að svara örfáum spurningum um safnið.
Þær Ólafía Elínborg Stefánsdóttir og
Amelia Rún Vilhelmsdóttir eru nemendur í
9. bekk sem nota safnið talsvert mikið.
Af hverju komið þið á bókasafnið?
Ó: Það er kósí og rólegt.
A: Það er ekki mikill hávaði.
Eru þið duglegar að nota safnið til að læra?
A: Já, það er betra en að vera heima.
Ó: Já, það er betra en að vera í stofunni því það
er oft hávaði í hinum krökkunum.

Er eitthvað við safnið sem þið mynduð vilja breyta?
Ó: Rauða litnum! Hillurnar og veggurinn ættu
að vera karrígul!
A: Stólarnir eru harðir, gott að fá mýkri stóla.
Ó: Fleiri grjónapúðar væru líka góðir.
A: Fleiri lesstofur hefðu líka verið góð
hugmynd.
Hvernig bækur finnst ykkur skemmtilegast að lesa?
Ó: Spennubækur og fróðleiksbækur eins og 30
undur veraldar.
A: Urban fantasies sem eru um varúlfa og vam-
pírur.

Betra en að vera heima
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Á bæjarstjórnarfundi þann 24. nóvember sl. var fjárhagsáætlun Grindavíkurbæjar og
stofnana tekin til síðari umræðu og var hún samþykkt samhljóða. Helstu niðurstöðutölur
áætlunarinnar eru þessar:
Rekstrarniðurstaða A-hluta árið 2016, fyrir fjármagnsliði, er áætluð 41,7 milljónir króna í
rekstarafgang. Í A- og B-hluta er rekstrarniðurstaða fyrir fjármagnsliði 148,5 milljónir í rekstar-
afgang.
Áætluð rekstrarniðurstaða áranna 2016-2019 er þessi í milljónum króna:

2016 2017 2018 2019 Samtals
A-hluti 90,5 86,6 89,0 101,8 367,9
A- og B-hluti 114,3 104,7 110,5 126,8 456,3

Heildareignir í samanteknum reikningsskilum eru áætlaðar í árslok 2016, 8.346,5 milljónir króna.
Þar af er áætlað að handbært fé verði um 1.090,7 milljónir króna. Heildarskuldir og skuldbindingar
eru áætlaðar 1.509,8 milljónir króna. Þar af er lífeyrisskuldbinding um 524,8 milljónir króna.
Vaxtaberandi skuldir eru áætlaðar um 700,2 milljónir króna í árslok 2016. Þar af eru langtíma-
skuldir við lánastofnanir 229,7 milljónir króna. Skuldahlutfall Grindavíkurbæjar og stofnana sem
hlutfall af heildartekjum er 57,0%.
Veltufé frá rekstri áranna 2016-2019 er þessi í milljónum króna:

2016 2017 2018 2019 Samtals
A-hluti 259,6 269,3 288,9 295,4 1.113,2
A- og B-hluti 366,9 272,4 390,5 396,1 1.425,9

Afborganir langtímalána eru að jafnaði um 30 milljónir á árunum 2016-2019 sem gerir alls um
120 milljónir króna á þessu fjögurra ára tímabili.
Fjárfesting í varanlegum rekstrarfjármunum áranna 2016-2019 er þessi í milljónum króna:

2016 2017 2018 2019 Samtals
A-hluti 267,8 164,1 376,8 166,0 974,7
A- og B-hluti 455,2 336,2 438,8 357,0 1.587,2

Til fjármögnunar framkvæmda og afborgana af langtímalánum, umfram það sem reksturinn
stendur undir, á þessu 4 ára tímabili, mun þurfa að taka 223,2 milljónir króna af bankainnistæðu.
Í upphafi árs 2016 er gert ráð fyrir að handbært fé verði um 1.224,4 milljónir króna. Á tímabil-
inu 2016-2019 mun markmið um að handbært fé verði aldrei lægra en 1.000 milljónir nást og í
árslok 2019 er handbært fé áætlað 1.001 milljón króna.
Fjárhagsáætlun ársins 2016-2019 er unnin út frá markmiðum sem bæjarstjórn hefur sett
sér en þau eru:
Rekstur A-hluta sveitarfélagsins verði í jafnvægi, þ.e. skatttekjur og þjónustutekjur standi undir
rekstri málaflokka og sjóða A-hluta. Jákvæð rekstrarniðurstaða samstæðu, þ.e. A- og B-hluta.
Engar vaxtatekjur verði nýttar til rekstrar, eingöngu til fjárfestinga eða til að auka við handbært
fé Grindavíkurbæjar. Sem þýðir þá að rekstarafgangur þarf að vera meiri eða jafnmikill og vaxta-
tekjur.

Fjárhagsáætlun Grindavíkurbæjar 2016-2019:

Fjölskyldukort í
sund lækkar mikið
Þjónustugjaldskrá Grindavíkur má sjá í heild
sinni á bls. 9. Almenn hækkun gjaldskrárliða
á milli ára er um 2%.
Rétt er að vekja athygli á að árskort
fullorðinna í sund lækka úr 24.000 kr. í
20.000 kr. Árskort fjölskyldu lækkar enn
meira eða úr 46.000 kr. í í 30.000 og nemur
lækkunin því 16.000 kr. Stakt gjald full-
orðinna hækkar úr úr 500 kr. 520 kr. Með
þessari lækkun er verið að hvetja Grind-
víkinga til þess að nýta sundið meira og þá
þjónustu sem boðið er upp á í íþróttamið-
stöðinni.
Gjaldskrá hafnarinnar er að finna á
heimasíðu Grindavíkurbæjar.

Óbreytt Útsvar
Álagningarhlutfall Útsvars verður óbreytt á
milli ára, eða 13,99% sem er með því lægra
á landinu.

Helstu framkvæmdir
Eignfærð fjárfesting fyrir árið 2016 verður
um 455 milljónir króna. Þar má helst nefna
fjölgun íbúða fyrir aldraða í Víðihlíð (84
m.kr), fyrsta áfanga í endurnýjun á Mið-
garði (72 m.kr.), hafist verður handa við
hönnun og útboð á nýju íþróttahúsi (30
m.kr.) og breytingar og stækkun á bæjar-
skrifstofunum (55 m.kr.).
Þá má nefna ýmislegt viðhald við gamla
sundlaugarhúsið, þar á meða endurnýjun á
suðurhlið (27 m.kr), við grunnskólann á
Ásabraut, Laut, ýmsar lagfæringar á
gangstéttum, lýsingu, áframhaldandi upp-
bygging göngu- og hjólastíga, og þá er
talsverð gatnagerð. Einnig verður lögð
áhersla á gróðursetningu og þá verður hafist
handa við fyrsta áfanga á útikennslusvæði
við Sjómannagarðinn, svo eitthvað sé nefnt.

Skipt um gúmmíkurl
Í Grindavík eru tveir sparkvellir með úr-
gangsdekkjakurli sem læknar hafa varað við,
annar völlurinn er frá árinu 2006 og hinn
2010. Grindavíkurbær hefur ákveðið að vera
til fyrirmyndar og leyfa börnunum að njóta
vafans og skipta gúmmíkurlinu út á næsta
ári, sem er í samræmi við beiðni stjórnar
Heimilis og skóla og ályktun umboðsmanns
barna og Læknafélags Íslands. Hefur þetta
verið sett inn á fjárhagsáætlun Grindavíkur-
bæjar 2016.
Skipt verður bæði um gervigras og gúmmí-
kurl á eldri vellinum. Á nýrri vellinum
verður dekkjakurlið ryksugað burt og
gúmmí af viðurkenndri gerð sett í staðinn,
þ.e. ljóst að lit og án efna sem teljast skaðleg
heilsu eða mengandi. Er það í samræmi
við samþykkt stjórnar KSÍ frá 9. október
síðastliðinn.

Góður rekstrarafgangur, miklar
framkvæmdir og engin lántaka
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Leikskólagjöld
Tímagjald 3.210
Tímagjald, einstæðir foreldrar og náms-
menn 2.420
Viðbótar 15 mín, fyrir 1.080
Viðbótar 15 mín, eftir 1.080
9. tíminn, almennt gjald 8.020
9. tíminn, einstæðir foreldrar 8.020
Afsláttarreglur, gilda með skólaseli og
vistun hjá dagforeldri
Systkinaafsl. 2. barn 35%
Systkinaafsl. 3. barn 70%
Systkinaafsl. 4. barn og fleiri 100%
Afsláttur er af tímagjaldi greitt er fyrir mat
og hressingu
Séu báðir foreldrar í fullu námi greiða
þau forgangsgjald
Hressing (morgun/síðdegi) 2.550
Hádegismatur 4.830

Niðurgreiðslur vegna vistunar barna
hjá dagmæðrum
8 tíma vistun 42.190
8 tíma vistun, einstæðir foreldrar 46.410
Styttri vistun hlutfall af ofangreindu

Tónlistarskólagjöld , gildistaka 1.
ágúst 2016
Fullt hljóðfæranám 69.460
Hálft hljóðfæranám 41.820
Fullt söngnám 80.790
Hálft söngnám 53.170
Fullt aukahljóðfæri 46.350
Hálft aukahljóðfæri 27.430
Blásarasveit 19.080
Hljóðfæraleiga 6.490
Hljóðfæranámskeið, hópur 18.440
Söngnámskeið, hópur 53.870
Systkinaafsláttur 2. barn
systkinaafsláttur 3. barn

Sundlaug
Stakt gjald barna 280
Stakt gjald fullorðinna 520
10 miða kort, börn 2.300
10 miða kort, fullorðnir 3.700
30 miða kort fullorðnir 9.100
Árskort, fullorðnir 20.000
Árskort fjölskyldu 30.000
Árskort barna 6 - 18 ára 2.600
Börn 0- 5 frítt 0
Aldraðir og öryrkjar 280
Fríkort send út til þeirra sem hafa
lögheimili í Grindavík
Leiga á handklæðum 520
Leiga á sundfatnaði 520
Magnkaup árskorta
20-99 árskort (pr. stk árskorts) Skv.
samningi
100-199 árskort (pr. stk árskorts) Skv.
samningi
200 eða fleiri árskort (pr. stk. árskorts)
Skv. samningi

Leikjanámskeið
Tveggja vikna námskeið 1/2 dagur 7.500

Tveggja vikna námskeið allan daginn
11.500
Leiklistarnámskeið, 1/2 dagur 7.500
Pössun milli 8-9 og 16-17, kr. barn 2.500
Systkinaafsláttur 2. barn
systkinaafsláttur 3. barn

Bókasafn
Árgjald/aðildarskírteini (18-67 ára) 1.800
Börn og unglingar undir 18 ára aldri, 67
ára og eldri og öryrkjar greiða ekki fyrir
skírteini
Nýtt skírteini fyrir glatað 500
Leiga á efni
Leiga á DVD 350
Leiga á tungumálanámskeiði 350
Leiga á margmiðlunarefni 350
Internet aðgangur
Aðgangur að tölvum og neti verður án
endurgjalds
Dagsektir
Bækur og önnur gögn 30
Myndbönd og mynddiskar 50
Fræðsludiskar (14 daga útlán) 50
Dagsektahámark 10.000
Viðmiðunargjald fyrir glötuð og eyðilögð
gögn
Bækur og hljóðbækur 3.000
Tungumálanámskeið 3.000
Myndbönd og mynddiskar 2.500
Tónlistardiskar 2.000
Tímarit yngri en 6 mánaða Innkaupsverð
Tímarit 7-24 mánaða Hálft innkaupsverð
Tímarit eldra en 24 mánaða 200
Annað
Ljósrit og útprentun A4, pr. blað 30
Ljósrit og útprentun A3, pr. blað 60
Ljósrit og útprentun A4, 50-100 bls. pr.
blað 25
Ljósrit og útprentun A4, 100 bls. eða
meira pr. blað 20
Taupokar 500
Millisafnalán 1.000

Grunnskóli
Skólamáltíðir, hluti foreldra af
innkaupsverði 65%
Samkomusalur, hálfur dagur 15.830
Samkomusalur, heill dagur 26.370
Skólastofur, hálfur dagur 7.390
Skólastofur, heill dagur 10.550
Gisting, pr mann 1.070

Skólasel
Gjaldflokkur
Flokkur 1 6.670
Flokkur 1,1 7.980
Flokkur 2 11.990
Flokkur 2,1 11.990
Flokkur 2,2 11.990
Flokkur 2,3 14.620
Flokkur 3 17.550
Flokkur 4 26.320
Síðdegis 200
Hægt er að kaupa 15 mínútur aukalega
á tímabilinu frá 14:00 - 16:00. 120

Tíminn frá kl. 16:00 - 17:00 er á hærra
gjaldi. 450

Tjaldsvæði
Gistinótt pr einstakling 1.289
Gistináttagjald pr. gistieining 111
Fjórða hver nótt frí
Yngri en 14 ára frítt
Rafmagn á sólarhring 1.000
Þvottavél 500
Þurrkari 500
Útleiga á þjónustuhúsi
Hálfur dagur 15.300
Heill dagur 25.500

Hljóðkerfi
Sólarhringur 30.600

Kvennó
Leigugjald húsnæðis pr klst 5.360

Íþróttamannvirki
Verð pr klst
Hópið 13.400
Íþróttahús:
Stóri salur, allur 6.400
Stóri salur, hálfur 3.400
50% álag vegna leikja 3.450
Litli salur 3.150
Skemmtanir pr. Klst. 12.600
Við bætast stefgjöld sem miðast við
gestafjölda

Vinnuskóli
Sláttur fyrir aldraða og öryrkja 1.000
Aldraðir og öryrkjar sem fá afslátt af
fasteignaskatti fá sama afslátt af slætti
Sláttur er ekki í boði fyrir húsfélög fjöl-
býlishúsa

Slökkvilið
Tækifærisleyfi 9.910
Tækifærisleyfi með skoðun 29.700
veitingaleyfi 9.910
Veitingaleyfi með skoðun 29.700
Brennuleyfi 9.910
Brennuleyfi með skoðun 29.700
Flugeldasala 9.910
Flugeldasala með skoðun 29.700
Gistiheimili 9.910
Gistiheimili með skoðun 29.700
Hótel 9.910
Hótel með skoðun 29.700
Eldvarnareftirlit 9.910
Vinna pr. klst 9.910
Slökkvibíll 24-131 29.270
Slökkvibíll 24-132 29.270
Slökkvibíll 24-151 tankur m / dælu
29.270
Slökkvibíll 24-171 tækjabíll 10.140
Körfubíll 35.770
Lausar dælur bensín 4.660
Lausar dælur rafmagn 4.660
Vatnsuga 8.950
Rafstöð 8.950
Hleðsla á lofthylkjum fyrir kafara 1.360

Þjónustugjaldskrá 2016
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Sigrún Péturs-
dóttir er nýr
starfsmaður hjá
félagsþjónust-
unni í Grindavík
og hóf hún
störf hinn 19.
október sl. í 60%
starfshlutfalli.
Sigrún útskrif-
aðist með B.A.
próf í félags-
ráðgjöf frá
Háskóla Íslands
árið 2009 og út-
skrifaðist sem
PMTO með-
ferðaraðili árið 2014 og er þar með viður-
kenndur sérfræðingur í PMTO meðferð og
fræðslu. Hún mun einnig ljúka þjálfun í
PMTO hópameðferð í desember nk. sem
veitir réttindi til að sinna hópameðferð.
Sigrún starfaði áður hjá félagsþjónustu
Sandgerðisbæjar, Garðs og Voga sem verk-
efnastjóri í barnavernd og hefur víðtæka
reynslu af þeim málaflokki, auk þess að hafa
starfað í almennri félagsþjónustu um margra
ára skeið. Meginverkefni Sigrúnar hjá
félagsþjónustunni koma til með að vera
vinnsla barnaverndarmála, úrvinnsla einstak-
lings- og fjölskyldumála, PMTO einstaklings-
og fjölskyldumeðferð og vinna við fjárhags-
aðstoð. Vinnutími Sigrúnar er á mánudögum,
miðvikudögum og föstudögum á skrifstofu
félagsþjónustunnar, Víkurbraut 62, 3. hæð.

Sigurlína
Jónasdóttir er
nýr starfsmaður
hjá skóla-
þjónustunni í
Grindavík og
hóf störf 16.
nóvember sem
leikskólafulltrúi
og sérkennari
hjá Grinda-
víkurbæ. Sig-
urlína flutti
með fjölskyldu
sinni til
Grinda-
víkur nú um
mánaðamótin. Menntun hennar er leikskóla-
og grunnskólakennari með framhaldsnám í
sérkennslu, opinberri stjórnsýslu og stjórnun
menntastofnana. Sigurlína hefur starfað sem
kennari, deildarstjóri, sérkennslustjóri og
skólastjóri í leikskóla. Einnig hefur hún starfað
s.l. 12 ár sem ráðgjafi í skólamálum hjá
Ísafjarðarbæ. Hún hefur góða reynslu af
ráðgjöf við stjórnendur og kennara skóla,
lestrargreiningum og almennri stefnumótun í
skólamálum. Hún sinnir sérkennslu í
Hópsskóla mánudaga, fimmtudaga og
föstudaga og er á skólaskrifstofu mánudaga,
þriðjudaga, miðvikudaga og föstudaga.
Föst viðvera í leikskólum er fyrsta og þriðja
þriðjudag á Laut og annan þriðjudag á Króki.

Þann 13. maí 2014 samþykkti bæjarstjórn
nýja jafnréttisstefnu Grindavíkurbæjar
eins og kynnt hefur verið á vef Grinda-
víkurbæjar og í Járngerði. Með henni
fylgir framkvæmdaáætlun til ársins 2017.
Afar mikilvægt er að áætluninni sé fylgt
eftir og stjórnendum bæjarins veitt aðhald
í þeim efnum.
Í framkvæmdaáætlun er kveðið á um að tvisv-
ar á ári skuli fjalla um jafnréttismál í Járngerði
til að auka umræðu og þekkingu um jafnréttis-
mál meðal íbúa í Grindavík.
Á árinu 2015 hefur verið mikil vakning um
jafnrétti kynjanna og hafa konur og karlar stigið
fram og nýtt samfélagsmiðla til að koma mikil-
vægum jafnréttismálum á framfæri, hvað
varðar kynbundin launamun, kynbundið of-

beldi, að skila skömminni og skökk kynjahlut-
föll í fjölmiðlum og stjórnum fyrirtækja. Rit-
stjórn Járngerðar hvetur áhugasama íbúa til að
hafa samband við sig með tillögur að greinum
eða umfjöllunarefni um jafnréttismál. Með
virkri umræðu náum við bestum árangri.

Könnun á kynbundnum launamun hjá
Grindavíkurbæ

Samkvæmt framkvæmdaáætlun með jafn-

réttisstefnu Grindavíkurbæjar til ársins 2017
skal annað hvert ár framkvæma könnun á
launum starfsmanna í sambærilegum störfum
til að greina hvort um kynbundinn launamun
er að ræða. Leiðrétta skal laun ef fram kemur
mismunur sem ekki verður skýrður með öðru
en kynferði. Slík könnun verður framkvæmd í
upphafi árs 2016 og niðurstöður kynntar sam-
hliða ársreikningi ársins 2015.

Nýir starfsmenn í
félags- og skólaþjónustu

Jafnré/i kynjanna
kemur okkur
öllum við

Hver er
Grindvíkingur
ársins 2015?
Heimasíðan stendur fyrir vali á Grindvíkingi
ársins 2015. 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 heimasíðunni strax
eftir áramót en hægt er að senda tilnefningar
til 30. desember. Fimm manna dómnefnd
mun fara yfir tilnefningarnar og velja Grind-
víking 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.
2014 Alexander Birgir Björnsson og fjöl-
skylda.
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élagsmiðstöðin Þruman tók þátt í
hár-, förðunar- og fatahönnunar-

keppninni Stíl sem fram fór í Hörpu á
dögunum og er á vegum Samfés, samtök
félagsmiðstöðva á Íslandi. Rúmlega tvö
hundruð unglingar í 40 liðum tóku þátt í
keppninni sem haldin var í í 15. sinn.
Þemað í ár var náttúra sem endur-
speglaðist í hönnun unglinganna.
Þruman átti tvö lið í ár, annað var í
samvinnu við Fjörheima. Stíll var að
þessu sinni valfag á unglingastigi í
Grunnskóla Grindavíkur og hélt Halla
Kristín Sveinsdóttir utan um verkefnið af
stakri prýði. Óhætt er að segja að
frammistaða nemendanna úr Grindavík
hafi verið glæsileg. Ekki unnu þau til
verðlauna í ár en önnur mappa
Þrumunnar komst í undanúrslit.
Félagsmiðstöðin Klakinn í Sjálandsskóla í
Garðabæ bar sigur úr bítum. Áhorfenda-
bekkurinn í Flóa í Hörpu var þétt setinn
þegar liðin sýndu afraksturinn. Öll vinna
keppenda við módel fer fram á staðnum
en allur sýnilegur klæðnaður er hannaður
af hópnum fyrirfram og flestar
félagsmiðstöðvar búnar að halda undan-
keppni til þess að velja sitt framlag. Hver
hópur skilar einnig möppu sem sýnir
vinnuferlið frá hugmynd að lokaafurð sem
er studd teikningum og ljósmyndum af
flík, hári og förðun og útskýrir hugmynd-
ina á bakvið hönnunina.

Grindvíkingar
með Stíl

Þemað í þessum kjól
er náttúran.

F

Glæsilegur kjóll. Í möppu hópsins sagði um
kjólinn: „Okkar innblástur kom í miðri
kennslustund, við vorum að velta því fyrir
okkur hvað við vildum búa til. Náttúran er
þemað og við erum allar mjög tengdar hafinu,
þegar við litum út um gluggann sáum við hafið
og þar með var það ákveðið.“
Mappan: Við notuðum gamla bók og tókum
innihaldið úr. Settum vírnet yfir og gifsmáluðum
bókina með Martha Stewart litum; bláum, hví-
tum og grænum. Aftan og innan notuðum við
filt efni og skábönd.
Neglur: Innblástur af nöglum er frá ströndum á
sumrin þar sem hafið glitrar þegar sólin skín á
það. Við notum blátt naglalakk með glimmeri
frá Alessandro International, skraut glimmer
sem er turkys blátt og gúmmípensil frá Color
Allcarver s-4. Skref 1: Naglalakka nöglina. Skref
2: Strá glimmer yfir. Skref 3: Nota gúmmí-
pensilinn til að hreinsa auka glimmer burt.
Förðun: Við notum augnskugga frá Victoríu
Secret (pallettunni); blár, dökkbláan, svartan,
hvítan og gráan. Eyeliner frá Mega store, bláan
og svartan frá Primark p.s. Málning blá-svört-
hvít og græn frá Snazaroo. Andlitsfarði er ljós

frá Rimmel og maskari frá Maybeline. Munstur í
andlit er gert með vírneti. Varir eru málaðar
andslitslitum, sömu litir eru notaðir á hendur og
fætur.
Hárið: Við fengum innblástur frá öldum hafsins
sem fara upp og niður eins og bylgjur. Við
notum Ceramic Pluse bylgjujárn frá Babyliss
Pro. Svo notum við hitavörn og hársprey frá
Wella. Klemmur og teygju til að halda árinu
meðan við krullum restina.
Skref 1: Setja bylgjujárnið í samband og kveikja
á því. Skref 2: Spreyja hitavörn í hárið. Skref 3:
Setja smá hársprey í hárið. Skref 4: Byrja að
bylgja hárið. Skref 5: Setja vel af hárspreyi yfir
lokkinn sem var verið að bylgja og svo hrista
smá hárið í sundur.
Í hópnum voru:
Guðbjörg Ylfa módel
Elínborg Adda
Ólafía Elínborg
Unnur Guðrún
Jenný Geirdal
Thea Ólafía
Natalía
Anna Margrét

Frumlegur kjóll. Í möppu hópsins sagði um kjólinn:
„Við fengum innblásturinn af Mockingjay í Hunger
Games, eftir að hafa horft á myndina og alla
mismunandi náttúruna sem í henni er vildum
við gera fugl sem minnti okkur á Mockingjay,
okkur fannst hann flottur og okkur langaði
að endurgera hann. “
Mappa: Við notuðum afskrifaða bók frá
bókasafninu og er okkar hugmynd fugl-tré-
blöð. Fuglar eru í trjám, blöð eru búin til úr
trjám = endurnýting. Við skreyttum bókina
við fjöðrum úr einkaeign og límdum
blaðsíður innan í úr gömlum bókum.
Búningurinn:Kjóllinn verður þröngur að ofan
og víkkar út að neðan. Fjaðrir og glimmer neðst á
kjólnum. Vængirnir eru úr endurnýtanlegum bókum því
fuglar eru mikið í trjám og bækur eru úr trjám. Það
verður notuð gulllituð keðja um mittið og skraut á
kjólnum. Efnið úr póliester og keypt í Ikea.
Förðun: Við ætlum að prima andlitið með Pore fessional,
svo setjum við farða frá Rimmel London og blöndum
því við hvítt body paint í andlitið á henni. Á augunum
notum við brúnan augnskugga frá Romeo og Júlíu í
Glóbus, undir augum ætlum við að nota gulan augn-
skugga frá Gosh. Svo ætlum við að gera doppur upp frá
auganu og að hárlínunni. Í doppurnar ætlum við að nota

svart body paint frá Snazaroo og svartan eyeliner frá
Dior Addict á augnlínuna. Svo notum við maskara frá

Maybelline. Í lokin notum við augnhár frá
Rue 21 og augnháralím frá Duo. Við notum
Fix+ við förðunina, Expert Face Brush frá
Real Techniques og Starter Kit augnbursta-
sett frá Real Techniques.
Hárgreiðslan: Við ætlum að skipta hárinu í
nokkra hluta með mismunandi krullujárnum
og keilujárni, svo greiðum við í gegnum
þegar við erum búin. Við fengum innblást-
urinn út frá ólíkri stærð og styrkleika fugla og
hafa hárið frjálst eins og fuglinn.
Neglur: Við gerum „newspaper“ neglur og

notum endurnýtanlegan pappír. Við setjum pappírinn á
neglurnar og setjum glært naglalakk yfir.

Í hópnum voru:
Ólafía Hrönn módel
Rakel Sif
Ásta Sigríður
Sigrún Björk
Anna Linda
Ólafía Ragna



Grunnskóli Grindavíkur er einn af fjórum
skólum sem er þátttakandi í Nordplus
Junior verkefni sem ber nafnið Small
Schools - Big Opportunities eða Lítill
skóli – margir möguleikar. Markmið
verkefnisins er fyrst og fremst að nem-
endur kynnist nemendum frá Danmörku,
Færeyjum og Lettlandi, menningu þeirra,
tungumáli og sérstöðu. Verkefnið er til
tveggja ára og felur í sér nemendaheim-
sóknir til allra landa.
Í hverju landi munu nemendur vinna saman
að verkefnum sem tengjast ævintýrum, listum,
dansi, söng og snjalltölvum. Nemendur
Grunnskóla Grindavíkur fræðast um nær-
umhverfi sitt og skoða það í samhengi við hinn
stóra heim. Þeir skoða hvaða tækifæri liggja í
nærumhverfinu samanborið við önnur lönd.
Verkefnið á að hjálpa nemendum að sjá að þeir
geti sett markið hátt og haft trú á sér úti í
hinum stóra heimi því að litlir skólar hafa
marga möguleika.
Verkefnið er valnámskeið fyrir nemendur í 7.
og 8. bekk og eru þátttakendur 12 talsins.
Fyrsta nemendaheimsóknin var dagana 4.-9.
október til Gislev á Fjóni í Danmörku.
Nemendahópurinn var spenntur fyrir því að
hitta samnemendur sína í verkefninu og fá að
ferðast um ókunn lönd. Sumir voru að fara í
sína fyrstu flugferð og margir að koma til Dan-
merkur í fyrsta skiptið. Við flugum til Kaup-
mannahafnar og þar fengu nemendur aðeins
að kíkja niður í miðbæ áður en haldið var í lest
til Gislev. Fyrsti dagurinn var langur og strang-
ur því við lögðum af stað úr Grindavík kl. 4
um nóttu og vorum komin til Gislev kl. 12 um
miðnætti. Vikunni eyddum við í að æfa söng-
leikinn um Hans klaufa með hinum þátttak-
endunum. Söngleikurinn var síðan sýndur
öllum bæjarbúum á heilmikilli bæjarhátíð áður
en við fórum heim. Einnig fórum við í H. C.
Andersen safnið í Óðinsvé og þar fóru nem-
endur í búninga og léku leikrit.
Hópurinn var fljótur að kynnast og það var
gaman að fylgjast með hversu duglegir nem-
endur voru að hafa samskipti sín á milli.
Fyrir ferðina unnu nemendur tvö myndbönd,

annars vegar myndband um Grindavík og hins
vegar leikna stuttmynd um Hans klaufa. Eftir
ferðina áttu nemendur að skila ritunarverkefni
um ferðina og eins og sjá má á ummælum
þeirra skemmtu allir sér vel í ferðinni og mikil
tilhlökkun er hjá nemendum fyrir næstu ferð
sem verður til Færeyja nú á vormánuðum.

Lítill skóli - Margir mögule

Nemendur í Ekeskog. Hægt var að fara upp í trén og ganga á milli
en búið er að gera alls konar tengivegi á milli trjána.

12

Við kastala sem danskur greifi á í Ekeskot. Þar er skemmtigarður. Frá hægri: Petrína
Baldursdóttir, Bragi Snær Einarsson, Ólafía Ragna Magnúsdóttir, Natalía Jenný Lucic,
Aníta Arnardóttir, Guðný Birta Leó Gilbertsdóttir, Katrín Ármannsdóttir, Sigrún Björk Sig-
urðardóttir, Ólafía Hrönn Michaelsdóttir, Ágúst Smári Hönnuson, Fannar Helgi Arnþórs-
son, Fernando Þórólfsson, Gunnlaugur Gylfi Bergþórsson og Guðrún Inga Bragadóttir.

Á HC Andresen safninu í Óðinsvéum. Þar
var leikari með krökkunum sem klæddu sig í
búninga og léku saman í spuna. Leikritið var
um drottningu, kóng og prinsessur.
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eikar Ummæli nemenda eftir ferðina
Bragi Snær 8. U:
„Við vorum að fara í Drakúlakastalann, við
vorum ekkert spennt að fara, enginn vissi hvert
við vorum að fara. En þegar við komum voru
allir hissa, spenntir að skoða en enginn vissi að
þetta var skemmtigarður sem var frekar
skemmtilegur. Ég fór uppi í tré að labba á brú,
frá tré til trés. Svo var farið niður stiga til að
skoða restina af garðinum, þar var völundarhús
sem var æðislegt.“

Fannar Helgi 8. U:
„Ég var mjög ánægður þegar ég frétti að ég
væri kominn í þennan skemmtilega hóp með
Nord plus til Danmerkur. Mér fannst spenn-
andi að kynnast öðrum krökkum frá öðrum
löndum. Ég var svolítið kvíðinn dagana áður
en ég fór í þessa ferð. En þegar ég var kominn
var ég viss um að þetta yrði gaman. Og ég hafði
rétt fyrir mér að þetta yrði gaman og það var
mjög gaman næstum því allan tímann í
ferðinni.“

Ágúst Smári 8. E:
„Þetta var mjög skemmtileg ferð. Það var
ótrúlega gaman að fara í fyrsta skipti í flugvél í
annað land. Það var mjög spennandi að vera í
Danmörku. H.C. Andersen safnið var mjög
flott. Við fórum í félagsmiðstöð krakkanna í
Gislev. Það var mjög stór félagsmiðstöð og
gaman að vera þar. Það var skemmtilegast að
vera í körfubolta. Maturinn sem við fengum
var ágætur, hann var svolítið líkur okkar mat.“

Sigrún Björk 8. E:
„Í Danmörku var ótrúlega gaman, ég kynntist
skemmtilegu fólki og gerði ýmsa skemmtilega
hluti. Þegar við komum til Kaupmannahafnar
var ég svo spennt að ég var ekkert að spá í því
hvernig Gislev myndi vera. Þegar við komum
þangað var þetta hræðilegt. Bókstaflega. Gult
ljós inn á baði, köngulóavefir í loftinu, padda í
vaskinum og drullu kalt. Mig langaði strax að
fara heim. Ég skildi ekki hvernig fólk vildi bara
að við myndum sofa þarna. Daginn eftir að við
komum var þetta aðeins skárra, við fundum
annað klósett og paddan í vaskinum var farin.
Við fórum í skólann hjá dönsku krökkunum
og sungum lög á dönsku. Við sýndum líka
stuttmyndina okkar, Hans Klaufa. Alla vikuna
vorum við svo að æfa leikrit um Hans Klaufa
sem við sýndum svo fyrir öllum bæjarbúum á
fimmtudagskvöldinu.“

Katrín Lilja 8. U:
„Upplifun mín á þessu verkefni er frekar góð,
það er alltaf gaman að fara til annara landa og
kynnast öðrum krökkum og menningu þeirra.
Þessi Danmerkurferð var mjög skemmtileg og
það kom mjög mikið á óvart hvað við áttum
mikið sameiginlegt með sumum þjóðum og
hvað margt var öðruvísi eins og t.d. maturinn
og veðrið. Mér fannst skemmtilegast að kynn-
ast krökkunum en það var ekki svo gaman að
þurfa vakna svona snemma. En að lokum lærði
ég svo margt eins og að þurfa vera algjörlega
sjálfstæð og geta ekki leitað til foreldra sinna
og svo margt fleira.“

Guðný Birta 8. U:
„Við gistum í Gislev í húsi og lágum á dýnum
og sváfum í svefnpokum. Það var mjög gaman
að hitta krakkana frá hinum löndunum. Mér
fannst strákarnir frá Lettlandi haga sér
óskaplega illa. Mér fannst íslensku krakkarnir
vera alveg ágætir, færeysku krakkarnir fínir og
dönsku krakkarnir vera sóðar. Ég keypti heilan
helling, nammi, föt og fleira, en það var lítil
sjoppa nálægt okkur. Við vorum líka í Kaup-
mannahöfn og Óðinsvéum. Við skoðuðum
kastala og bóndabæ. Fórum í ókunnugt hús og
ég og Aníta og Natalía fengum tecoskeljar,
gvakamóle og hakk að borða. Mér fannst þetta
mjög skemmtileg ferð og hlakka til að fara til
Færeyja og Lettlands og svo koma allir hingað
til okkar.“

Gunnlaugur Gylfi 8.E :
„Við áttum að gista í félagsheimilinnu, sem
var á móti skólanum eða „Gislev Friskole“. Og
svo var farið fljótlega að lúlla eftir allan hama-
ganginn þennan fyrsta gjeggjaða dag! Svo
fórum við að syngja í skólanum klukkan átta
þegar við vöknuðum, bara eins og í Hópskóla.
Svo í einum frímínútunum þá var ekkert að
gera úti svo að ég spurði alla hvort þau nenntu
að fara í „kassaleikinn“, eina sem við þurftum
var bara bolti og krít til að teikna kassann. Við
gerðum það og það var gaman að kenna
Dönunum leikinn og gaman í svona æðislegu
veðri þarna úti. Svo byrjuðum við svona hægt
og rólega að kynnast Færeyingunum og þeir
voru skemmtilegari en ég hélt bara. Ég hef svo
mikið að segja um þessa æðislegu ferð en það
er svo mikið að þá mundi þetta vera örugglega
5 blaðsíður, haha. En allavegana, aftur takk
fyrir mig og þessa ferð og þangað til í næstu
ferð ...“

Æfing á leikritinu um Hans Klaufa eftir HC Andresen í sal Gislev skóla. Þarna eru
nemendur frá Íslandi Færeyjum Lettlandi og Danmörku
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Ýmislegt er brallað í félagsmiðstöðinni
Þrumunni þessa dagana. Þruman er
auðvitað opin á skólatíma og þá er
aðsókn ávallt mjög góð. Á daginn og
kvöldin er ýmislegt um að vera. Á
dögunum var t.d. svokallað Tie-Dye kvöld
fyrir 8.-10. bekk sem er ótrúlega skemmti-
leg aðferð til þess að gefa gömlum eða
nýjum fötum nýtt líf.
Nemendurnir komu með boli, kjóla, nærbol
eða koddaver og var hugmyndaflugið látið
ráða. Óhætt er að segja að útkoman hafi verið
frábær og gaman að sjá hversu sköpunargleðin
fékk að njóta sín í Þrumunni.
Böllin hafa að sjálfsögðu verið á sínum stað
og aðsókn verið góð.
Dagskrá félagsmiðstöðvarinnar Þrumunnar er
fjölbreytt. Á meðal þess sem nemendur í 5.-7.
bekk hafa gert var að bregða sér í hlutverk
pizzugerðarmeistara en þau fengu að spreyta
sig á pizzubakstri á dögunum. Aðsóknin var
slík að tvískipta þurfti hópnum.
Þá komu komu fyrrverandi fíklar og sögðu

sögu sína fyrir elstu krakkana og var það

áhrifarík heimsókn.
Þá hafa opnu húsin verið vinsæl. Í haust var
boðið upp á Gaman saman fyrir 3.-4. bekk í
Þrumunni. Aðsóknin var frábær.
Einnig var prófað að hafa opið hús fyrir 16-
18 ára á fimmtudagskvöldum í haust en aðsókn
var engin og þess vegna var þessu hætt.
Helstu viðburðir sem framundan eru á

vorönn Þrumunnar:
• Jólaball 18. des.
• Hæfileikakeppni Samsuð 22. janúar.
• Undankeppni v/ söngkeppni í janúar.
• SamFestingurinn 2015 í Laugardalshöllinni

fös. 4. mars
• Söngkeppni Samfés í Laugardalshöllinni
lau. 5. mars
• Árshátíð 15. mars

Ýmislegt brallað í Þrumunni

Farið er í ýmsa vinsæla leiki.Frá opnunarballinu.

Góð aðsókn var á opnunarballinu í haust. Það þarf líka að vinna í sjoppunni.

Leikherbergið er vinsælt.

Brugðið á leik.



Auglýst eftir tilnefningum um
Bæjarlistamann Grindavíkur 2016

Frístunda- og menningarnefnd Grindavíkurbæjar auglýsir eftir tilnefningum um
Bæjarlistamann Grindavíkur 2016. Útnefningin verður tilkynnt í tengslum við Menningarviku
Grindavíkurbæjar 12.-20. mars nk. Ábendingar þurfa að hafa borist frístunda- og menningar-
nefnd í síðasta lagi 1. febrúar 2016 á netfangið heimasidan@grindavik.is.

Nefndin óskar hér með eftir tilnefningum eða ábendingum frá Grindvíkingum um einstakling
eða samtök listamanna í Grindavík, eða tengjast Grindavík á einn eða annan hátt, sem til
greina koma að bera sæmdarheitið Bæjarlistamaður ársins 2016.

Frístunda- og menningarnefnd Grindavíkur útnefnir annað hvert ár Bæjarlistamann Grindavíkur
og annað hvert ár Menningarverðlaun Grindavíkur, samkvæmt nýsamþykktri Menningarstefnu
Grindavíkur.

Bæjarlistamaður Grindavíkur:
2014 Halldór Lárusson

Menningarverðlaun Grindavíkur:
2015 Harpa Pálsdóttir
2013 Einar Lárusson
2012 Þorbjörn hf.
2011 Bryggjubræður, Aðalgeir og Kristinn Jóhannssynir
2010 Ómar Smári Ármannsson og Saltfisksetrið

JÁRNGERÐUR 15

Bíósalurinn
hefur slegið í

gegn.

Frá Hrekkja-
vökufjörinu.

Frábærir unglingar
sem við eigum!

Dansinn stiginn á
ballinu.

Aðsókn í Þrumuna
er yfirleitt góð!
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álefni eldri borgara var eitt
meginefni aðalfundar Sambands

sveitarfélaga á Suðurnesjum sem fór fram
í Fjölbrautaskóla Suðurnesja 2. og 3.
október síðastliðinn. Lítil umfjöllun hefur
verið um þann hluta fundarins, en þar
voru flutt mjög áhugaverð erindi um
þróun í þjónustu við eldri borgara undan-
farin ár og hvers sé að vænta næstu árin
og áratugina. Sveitarstjórnarfólk fjallaði
að því loknu um erindin og forgangs-
raðaði verkefnum sem stjórn SSS og
viðkomandi sveitarfélög munu vinna úr á
næstu misserum. Félagsmálanefnd
Grindavíkur mun fjalla um málið á næsta
fundi sínum.
• Pálmi V. Jónsson öldrunarlæknir fjallaði um
nýsköpun í þjónustu við eldra fólk, til framtíðar
litið.
• Sigurveig H. Sigurðardóttir félagsráðgjafi fór
yfir niðurstöður rannsóknar sinnar um fjöl-
skylduna og eldra fólk, og samstarf við opin-
bera aðila.
• Halldór S. Guðmundsson félagsráðgjafi ræddi
um stefnu, áherslur, tækifæri, velferðartækni og
framtíðarsýn í málaflokknum.
Ljóst er að miklar breytingar eru að eiga sér
stað í hugmyndafræði og þjónustu við eldra
fólk. Eldri borgurum fjölgar mjög ört, í sam-
ræmi við þá miklu aukningu í barneignum sem
varð á eftirstríðsárunum. Að sama skapi eru
þjónustuþarfir eldri borgara að breytast og lífs-
líkur að aukast. Mun fleiri borgarar munu fara
á eftirlaunaaldur með mikla starfsorku og góða
heilsu, en að sama skapi mun fólk lifa lengur
og þarfnast meiri umönnunar á síðasta
æviskeiðinu.
Þessar breytingar gera miklar kröfur til ríkis og
sveitarfélaga um að aðlaga þjónustu sína að
þörfum fólksins. Af erindum fyrirlesaranna
mátti greina að ákveðið stefnuleysi hafi ríkt í
málefnum eldri borgara um langt skeið og má
það að miklu leyti rekja til óskýrrar verka-
skiptingar ríkis og sveitarfélaga. Markmið hins
opinbera, samkvæmt lögum, er að styðja fólk til
sjálfstæðrar búsetu svo lengi sem kostur er.
Hins vegar er ábyrgð á heimaþjónustu annars
vegar á hendi ríkisins og hins vegar sveitar-
félaga, sem hefur gert samhæfingu og þróun
þjónustunnar erfitt fyrir. Nokkur sveitarfélög
hafa gert þjónustusamninga við ríkið um að
yfirtaka heimahjúkrun og hjúkrunarheimili og
hafa náð eftirtektarverðum árangri í bættri
þjónustu og þar með lífsgæðum og líðan eldri
borgara. Má nefna Hornafjörð og Akureyri
sem dæmi.

Heilsteypt eða steinsteypt
þjónusta?

Opinber umræða um málefni eldri borgara
hefur að miklu leyti snúist um fjölda hjúkrunar-

rýma og biðlista, það er að segja heil-
brigðisþjónustu sem er á vegum ríkisins. Einnig
um sérstakar íbúðir fyrir eldri borgara, í ná-
grenni við heilbrigðisþjónustu. Minni umræða
hefur verið um forvarnir, virkni, félagsstarf,
hreyfingu og heimaþjónustu, sem stuðlar ein-
mitt að því markmiði að styðja fólk til sjálf-
stæðrar búsetu. Að einhverju leyti má rekja það
til þess að ákveðinn pólitískur hvati er til þess
að verja fjármunum í steypu, frekar en í flókna
þjónustu sem ekki er eins sýnileg. Jafnframt að
vísa ábyrgð á þjónustu á ríkið, sem að sama
skapi vísar ábyrgð á sveitarfélögin. Eftir stend-
ur að stór hópur eldri borgara fær ekki
þjónustu við hæfi, því ljóst er að minnihluti
eldri borgara þarf á þjónustu hjúkrunarheimila
að halda eða mun nýta sér sérstakar íbúðir fyrir
eldri borgara.
Samkvæmt rannsókn Sigurveigar H. Sig-

urðardóttur félagsráðgjafa er þáttur fjölskyld-
unnar í þjónustu við eldri borgara mjög mikill.
Sérstaklega á fyrra tímabili öldrunar, þar sem
fólk þarf létta aðstoð við heimilishald og
fjárhagslega umsýslu. Á seinna tímabilinu
kemur meiri þörf fyrir persónulega aðstoð sem
er meira krefjandi og krefst í vissum tilvikum
sérhæfingar sem er ekki á færi fjölskyldunnar.
Tekur þá hin opinbera þjónusta við. Skort
hefur á að hin opinbera þjónusta styðji við að-
stoð fjölskyldunnar, sem getur leitt til þess að
eldri borgarar flytji fyrr inn á hjúkrunarheimili
í stað þess að heimaþjónustan sé aukin.
Í erindum fyrirlesaranna mátti greina þann
rauða þráð að hið opinbera þarf að líta á
þjónustu við eldri borgara á sama hátt og

þjónustu við aðra einstaklinga. Hún þarf að
vera fjölbreytt, sveigjanleg, byggja á samstarfi,
vera einstaklingsmiðuð og byggja á nútíma
þörfum og tækni. Eldri borgarar vilja njóta lífs-
ins í góðum tengslum við sína fjölskyldu, vera
virkir, njóta umhverfisins, vera sjálfstæðir og
búa við öryggi eins og allir aðrir. Að sama skapi
vilja þau eiga kost á góðri heilbrigðisþjónustu
þegar á þarf að halda, en ekki vera skilgreind
sem sjúklingar fyrir það eitt að vera komin á
efri ár. Eða eins og Halldór Guðmundsson
komst svo vel að orði; ,,Góð þjónusta er heil-
steypt ekki steinsteypt“.

Næstu skref

Sveitarstjórnarfólk á Suðurnesjum forgangs-
raðaði verkefnum að erindum og umræðum
loknum, þar var sett í fyrsta sæti að samhæfa
félagslega heimaþjónustu og heimaþjónustu
heilsugæslunnar og ná fram skýrari stefnu.
Grindavíkurbær hefur lýst yfir áhuga á að taka
yfir rekstur hjúkrunarheimilisins í Víðihlíð og
heimahjúkrunar í Grindavík, með það að
markmiði að samþætta þjónustu og þróa
áfram, á sambærilegan hátt og gert hefur verið
á Hornafirði og Akureyri. Félagsmálanefnd ber
ábyrgð á þjónustu við eldri borgara í stjórnkerfi
Grindavíkurbæjar og mun fjalla um málið á
næsta fundi sínum.
Ljóst er að margir þurfa að koma að þjónust-
unni og marka þarf skýra stefnu með hagsmuni
eldri borgara að leiðarljósi. Hvort þeir hags-
munir eru heilsteyptir eða steinsteyptir, skal
ósagt látið.

Þjónusta við eldri borgara er ein
stærsta áskorun næstu ára

M

Samúel Örn Erlingsson flutti fyrirlestur um gildi hreyfingar fyrir eldri borgara
í Hreyfivikunni í byrjun október. Mæltist fyrirlesturinn ákaflega vel fyrir.
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Vilt þú gerast
dagforeldri?

Mikil þörf er nú fyrir fleiri dagforeldra hjá Grindavík. Í dag eru fimm dag-
foreldrar starfandi hjá Grindavíkurbæ en það er mikil þörf á nokkrum í
viðbót og því auglýsir Grindavíkurbær eftir aðilum sem hafa áhuga á að
gerast dagforeldrar.

Starf sem dagforeldri getur hentað einstaklega vel fyrir þá foreldra sem
eru heima með sitt eigið barn og geta hugsað sér að taka 1-3 í viðbót í
dagvistun, hluta úr degi eða allan daginn. Starfið getur verið
tímabundið á meðan viðkomandi foreldri bíður eftir leikskólaplássi fyrir
eigið barn eða til frambúðar. Þetta starf er mjög gefandi. Dagforeldrar
eru verktakar hjá Grindavíkurbæ sem veitir leyfi fyrir starfseminni og
annast eftirlit.

Hér er gott tækifæri fyrir jákvæðan einstakling að skapa sér
starfsvettvang og starfsumgjörð sem hentar
honum og hans heimili.

Nánari upplýsingar gefur Sigurlína Jónasdóttir,
daggæslufulltrúi Grindavíkur, sími 420 1100 og
netfang sigurlina@grindavik.is
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Gleðileg jól í Grindavík

Kjör íþróttamanns og
íþróttakonu ársins
Kjörið á íþróttmanni og íþróttakonu ársins í
Grindvík 2015 verður að venju á gamlárs-
dag. Hófið fer fram að þessu sinni í Gjánni,
nýrri félagsaðstöðu UMFG og kvenfélagsins
í íþróttamiðstöðinni og hefst kl. 13:00. Þá
verða afhent hvatningarverðlaun og í fyrsta
skipti verður útnefndur stuðningsmaður
ársins, auk þess verða ýmsar aðrar viður-
kenningar veittar og eru allir bæjarbúar
velkomnir að vera viðstaddir.

Þrettándagleðin
6. janúar
Árleg þrettándagleði Grindavíkurbæjar
verður miðvikudaginn 6. janúar 2016.
Dagskráin er glæsileg að vanda. Börn ganga
í hús og sníkja nammi að vanda en svo tekur
við dagskrá í íþróttahúsinu kl. 17:00, fyrst
með íþróttafjöri og svo skiplagðri dagskrá
kl. 18. Þar verða ýmis skemmtileg atriði og
svo gengið fylktu liði niður að Kviku þar
sem verður glæsileg flugeldsýning kl. 19:15.
Þrettándagleðin er samstarfsverkefni frí-
stunda- og menningarnefndar Grindavíkur-
bæjar og Björgunarsveitarinnar Þorbjarnar.

Skólagarðar/matjurta-
garðar starfræktir
næsta sumar
Vinnuskóli Grindavíkur mun starfrækja
skóla- og matjurtargarða sumarið 2016. Þar
gefst bæjarbúum kostur á að leigja sér
matjurtargarð gegn vægu gjaldi. Unnið er að
skipulagi en matjurtargarðurinn verður í reit
í eigu bæjarins við Bakkalág, suðvestan
megin við Stakkavík. Landið er talið henta
vel undir matjurtargarða og er í nálægð við
bæ og vatn.
Fyrirkomulagið verður nánar auglýst þegar
nær dregur. Grindavíkurbær bauð síðast upp
á skóla- og matjurtargarða sumarið 2011.
Þeir sem hafa áhuga á kaupa forræktað
grænmeti í matjurtargarðinn geta sent fyrir-
spurn á bassi@grindavik.is
Þær tegundir sem í boði verða eru:
• Gulrætur
• Spergilkál
• Blómkál
• Hnúðkál
• Grænkál
• Blaðsalat
• Ítölsk steinselja
• Gulrófur
• Graslaukur
• Sellerí
• Hvítkál
• Klettasalat
• Mynta
• Dill

Þorsteinn Gunnarsson
Sviðsstjóri frístunda-
og menningarsviðs

Nökkvi Már Jónsson
Sviðsstjóri félagsþjónustu

og fræðslumála

Sigurður Enoksson
Formaður UMFG

Petrína Baldursdóttir
F.h. Grunnskóla Grindavíkur

Telma Rut Eiríksdóttir
F.h. foreldrafélags leik-

skólans Laut

Fríða Egilsdóttir
F.h. leikskólans Laut

Hulda Jóhannsdóttir
F.h. leikskólans Króks

Ármann Halldórsson
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

Kristín María Birgisdóttir
F.h. Frístunda- og
menningarnefndar

Otti Sigmarsson
F.h. Björgunarsveitarinnar

Þorbjarnar

Hilmar K. Larsen
F.h. Hestamannafélagsins

Brimfaxa

Herdís Gunnlaugsdóttir
F.h. foreldrafélags

Grunnskóla Grindavíkur

Jólin eru sannkölluð fjölskylduhátíð. Rann-
sóknir sýna að ungmennin okkar vilja að fjöl-
skyldan 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 snjallsíma og
samfélagsmiðla, til að samveran verði inni-
haldsríkari.
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 ungmenn-
um. 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

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 úti-
vistartíma 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.
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Að undanförnu hefur Grindavíkurbær
unnið að undirbúning á forvarnarverkefni
sem miðar að því að þétta öryggisnetið í
kringum aldurshópinn 16-18 ára. Hann
vill oftar en ekki falla milli skips og
bryggju því þegar unglingarnir ljúka
grunnskólanámi og fara í framhaldsskóla
verða miklar breytingar á högum þeirra.
Því ber að halda til haga að sjálfræðisald-
urinn er 18 ár.
Í haust hefur verið unnið að gerð

verkefnisáætlunar en verkefnið hefur fengið
vinnuheitið Netið og vísar til öryggisnetsins
sem verið er að búa til. Í stýrihópi sitja
Þorsteinn Gunnarsson sviðsstjóri, Hildigunnur
Árnadóttir félagsráðgjafi og Guðrún Inga
Bragadóttir náms- og starfsráðgjafi.
Netið er forvarnar- og viðbragðsáætlun fyrir
aldurinn 16-18 ára og er unnið að frumkvæði
forvarnarteymis Grindavíkurbæjar, í samvinnu
við Grunnskóla Grindavíkur og Fjölbrauta-
skóla Suðurnesja.
Hugmyndin kviknaði í vor í kjölfar sameigin-
legs fundar með nemendum 10. bekkjar og for-
eldum/forráðamönnum í Grunnskóla Grinda-
víkur á vegum forvarnarteymisins. Tilgangur
fundarins var annars vegar að vekja þau til
umhugsunar um þá viðhorfsbreytingu sem
verður gagnvart vímuefnanotkun, bæði hjá ne-
mendum og foreldrum, þegar nemendurnir
hefja nám í framhaldsskóla. Hins vegar var til-

gangurinn að fara yfir forvarnir vegna brottfalls
nemenda. Þetta var gert í formi fyrirlestrar og
hópavinnu. Fundurinn heppnaðist afar vel og
í kjölfarið var ákveðið að útvíkka verkefnið og
fylgja nemendum í 10. bekk eftir þegar þeir fara
í framhaldsskóla og útbúa viðbragðsáætlun
vegna mætinga í skólann eða um brottfall er að
ræða. Til stendur að láta nemendur og for-
ráðamenn skrifa undir upplýst samþykki um
inngrip félagsþjónustu þegar nemendur mæta
illa í framhaldsskóla eða hætta í námi. Í kjöl-
farið fari aðgerðaráætlun í gang.
Alls skrá 92% nemenda í 10. bekk sig í

framhaldsskóla en 44% þeirra útskrifast. Hvers

vegna? Það virðist sem einhvers konar rof
verði hjá 10. bekkingum þegar þau fara yfir í
framhaldsskóla. Fyrstu tvö árin í framhalds-
skóla eru þeir á ábyrgð foreldra.
Markmiðið er að þétta öryggisnetið í kringum
þennan hóp til að minnka brottfall með for-
varnar- og viðbragðsáætlun sem byggir á sam-
starfi félagsþjónustu Grindavíkurbæjar, Grunn-
skóla Grindavíkur og Fjölbrautarskóla Suður-
nesja.
Verkefnið verður keyrt af stað í apríl þegar ár-
gangur 2000 skráir sig í fjölbraut. Þessum ár-
gangi verður svo fylgt eftir.

Þé/um öryggisnetið í
kringum aldurinn 16-18 ára

Jólaball Grindavíkur 2015 verður
haldið í Gjánni sunnudaginn 27.
desember kl. 15-17 fyrir alla
krakka. Söngkonan góðkunna
Helga Möller sér um jólalögin,
jólasveinar kíkja í heimsókn með
góðgæti, dansað verður í
kringum jólatré og foreldrarnir
geta fengið sér köku. Allir
velkomnir. Ókeypis aðgangur.

Sameiginlegt jólaball fyrir
alla krakka í Grindavík

GRINDAVÍKURBÆR
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Fjöldi fólks mætti við vígslu nýja íþrótta-
mannvirkisins í Grindavík laugardaginn
17. október síðastliðinn. Þar var skemmti-
leg dagskrá frá kl. 15:00 þar sem íþrótta-
miðstöðin í heild sinni, þ.e. Gjáin,
líkamsræktin, sundlaugin, íþróttasalurinn
og gamla anddyrið voru nýtt fyrir íþrótta-
iðkun og allsherjar veisluhöld. Róbert
Ragnarsson bæjarstjóri, Sigurður Enoks-
son formaður UMFG og Sólveig Ólafs-
dóttir formaður Kvenfélags Grindavíkur
klipptu á vígsluborðann í tilefni dagsins.
Þá var boðið upp á veitingar í Gjánni fyrir
gesti og gangandi.
Óhætt er að segja að íþróttamannvirkið sé hið
glæsilegasta. Fyrsta skóflustunga var tekin 2.
október 2013. Vertaki var Grindin ehf. í
Grindavík, hönnuðir voru Batteríið og Verkís.
Nýbyggingin er Íþróttamiðstöð Grindavíkur
og er um 1.730m² að stærð, á einni hæð.
Í meginhlutum er hægt að skipta byggingunni
upp í tvo húshluta:
• A - Forsalur með afgreiðslu og starfsmanna-

kjarna, búningsklefar sem þjóna íþróttasal,
knattspyrnuvelli og sundlaug ásamt tengigangi
að núverandi sundlaugarbyggingu.
• B - Gjáin: Samkomusalur með móttökueld-
húsi og skrifstofur sem tengjast íþróttafélög-
unum og fleira.
Íþróttamiðstöð Grindavíkur er hugsuð sem
öflug viðbót við íþróttamannvirkin á svæðinu.
Fram kom í máli Róberts Ragnarsson bæjar-
stjóra að byggingin er í raun miðstöð eða hjarta
sem tengir saman íþróttahús, sundlaug og
íþróttasvæði utanhúss. Byggingin er um leið
mikilvæg viðbót í æskulýðs- og unglingastarfi
bæjarins og aflgjafi fyrir almenna íþróttaiðkun.
Íþróttamiðstöðin verður nýtt hjarta íþrótta-
iðkunar í Grindavík.
Þá er torgið við aðalinngang íþróttamiðstöðv-
arinnar einnig hið glæsilegasta. Meginmarkmið
hönnunar á torginu er að skapa aðlaðandi og
fjölnota aðkomu að nýrri íþróttamiðstöð
Grindavíkur. Lögð var áhersla á að svæðið sé
létt í viðhaldi og aðgengilegt öllum þar sem lagt
er upp úr öryggi barna. Saman brjóta setstall-

ar upp rýmið milli bygginga og mynda óform-
lega 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.
Kvenfélag Grindavíkur ætlar að gefa nýtt
ræðupúlt í Gjána sem er í smíðum en þetta var
tilkynnt við vígsluna. Þá gaf Kvenfélagið tvo
súpupotta í tilefni vígslunnar. Nýr formaður
Kvenfélagasambands Íslands var viðstödd
opnunina.
Í tilefni dagsins gaf Grindavíkurbær 500.000
kr. til UMFG og Kvenfélags Grindavíkur sem
fer til kaupa á borðbúnaði í Gjánni.

Þórunn Halldóra vann
nafnasamkeppnina

Efnt var til nafnasamkeppni um félagsaðstöðu
UMFG og Kvenfélagsgins og bárust 40 tillögur
um nöfn og margar þeirra með ítarlegum rök-
stuðningi. Stjórnir UMFG og Kvenfélags
Grindavíkur völdu tillöguna og fyrir valinu varð
nafnið GJÁIN. Hugmyndina átti Þórunn
Halldóra Ólafsdóttir.
Í rökstuðningu hennar með tillögunni sagði:
„Við höfum þegar valið nafn á Bókasafnið og
tónlistarskólann, Iðan og svo er annað menn-
ingartengt hús hér, Kvikan. Bæði þau nöfn bera
viðskeyttan greini sem er algengt á Íslandi t.d
Perlan, Kringlan, Esjan, Harpan og finnst mér
því Gjáin falla vel við þau sérnöfn. Gjá milli
tveggja heimsálfa er hérna rétt við bæjarnefið
okkar sem og sprungur og gjár víða að finna í
Grindavík og nágrenni þó margar hafi verið
fylltar upp og íbúðahús standa jafnvel á þeim í
dag."
Þórunn Halldóra fær í verðlaun árskort í nýju
líkamsræktarstöðinni sem Gymheilsa ehf. rekur
í íþróttamiðstöðinni og árskort fyrir tvo á
heimaleiki UMFG í úrvalsdeild karla og kvenna
í körfubolta í vetur.

Glæsileg íþró/amiðstöð vígð

Sólveig Guðmundsdó2ir formaður Kvenfélags Grindavíkur í góðum félagsskap með
fulltrúum Kvenfélagasambands Íslands.

Hermann Guðmundsson forstöðumaður íþró2amiðstöðvarinnar, Róbert Ragnarsson bæjarstjóri, Sólveig Ólafsdó2ir formaður
Kvenfélags Grindavíkur, Sigurður Enoksson formaður UMFG og Þorsteinn Gunnarsson sviðsstjóri frístunda- og menningarsviðs en
bæjarstjóri og formennirnir sáu um að klippa á vígsluborðann.
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Skrifað undir samstarfssamninga
og Íþró-astefnu Grindavíkur
Við vígsluathöfn á nýju íþróttamannvirki
skrifaði Grindavíkurbær undir samstarfs-
samninga við UMFG, Kvenfélag Grinda-
víkur, Golfklúbb Grindavíkur og Hesta-
mannafélagið Brimfaxa sem gilda til
ársloka 2018. Við sama tilefni var skrifað
undir Íþróttastefnu Grindavíkur sem
gildir frá 2015-2020.
Bæjarstjórn hefur samþykkt nýjan samstarfs-
samning við UMFG sem gildir til 31.12.2018
og leysir eldri samninga af hólmi. Búið er að
sameina þrjá mismunandi samninga við
UMFG í einn og bæta við afnotum af nýju

íþróttamannvirki. Á þessum fjórum árum
styrkir Grindavíkurbær starfsemi UMFG sem
fer til að efla barna- og unglingastarf, til
ráðningar á íþróttafulltrúa í hlutastarf, til
afreksstarfs, til starfsemi aðalstjórnar og þá er
sérstakur unglingastyrkur fyrir aldurinn 16-19
ár. Fyrirkomulag æfingagjalda fyrir börn og
unglinga verður óbreytt og því getur þessi ald-
urshópur æft allar íþróttagreinar sem í boði eru
á vegum UMFG en greiðir einungis eitt hóflegt
æfingagjald. Styrkur Grindavíkurbæjar við
barna- og unglingastarfið gerir þetta kleift.
Bæjarstjórn hefur samþykkt nýjan samstarfs-
samning við Golfklúbb Grindavíkur sem gildir
til 31.12.2018 og leysir eldri samninga af hólmi.
Styrkurinn fer til að efla barna- og unglinga-
starf og umhirðu og rekstur á golfvellinum.
Áður hefur Grindavíkurbær lagt til fjármagn til
framkvæmda á golfvellinum, við lagningu
klæðningar á bílastæði og klæðningu á golf-
skála.
Bæjarstjórn hefur einnig samþykkt nýjan sam-
starfssamning við Hestamannafélagið Brim-
faxa. Styrkurinn fer til að efla barna- og
unglingastarf og til reksturs nýrrar reiðhallar
sem nú er á lokasprettinum. Áður hefur
Grindavíkurbær lagt til fjármagn til byggingu
reiðhallarinnar.
Þessir samningar eru gerðir í kjölfar Íþrótta-
stefnu Grindavíkur 2015-2020 sem samþykkt
var fyrr í vor þar sem m.a. kom fram að stefnt
skyldi að því að einfalda samningagerð við
íþróttahreyfinguna. Heildarframlag Grinda-
víkurbæjar til UMFG, GG og Brimfaxa á þessu
fjögurra ára tímabilil er um 170 milljónir króna.
Við þetta bætist reiknaður styrkur vegna afnota
á húsnæði í nýju íþróttamannvirki og af
íþróttamannvirkjum bæjarins.
Bæjarstjórn Grindavíkur hefur samþykkt

Íþróttastefnu Grindavíkur 2015 til 2020. Fer-
lið við mótun stefnunnar hófst fyrir tveimur
árum með opnum íbúafundi og síðan hefur
samráðsferli verið með UMFG, Golfklúbbi
Grindavíkur og Hestamannafélaginu Brimfaxa.
Við vígsluathöfnina skrifuðu fulltrúar þessara
íþróttafélaga ásamt bæjarstjóra undir íþrótta-
stefnuna.Félag eldri borgara bauð upp á boccia fyrir gesti og gangandi.

Samkomusalnum í Gjánni er hægt að skipta upp í tvö rými. Í stærra rýminu var boðið
upp á júdósýningu af júdódeild UMFG. Í minni salnum voru veisluhöld.

Sunddeildin var með skriðsundskeppni.

Feðgarnir Atli og Patrekur gripu í skák í
anddyrinu.

Frá undirritun á sameiginlegri Íþró2astefnu Grindavíkur 2015-2020.
Frá vinstri: Sigurður Enoksson formaður UMFG, Halldór Einir Smárason formaður
Gol1lúbbs Grindavíkur, Hilmar Knútsson formaður Hestamannafélagsins Brimfaxa
og Róbert Ragnarsson bæjarstjóri.
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íðastliðið haust fjölluðum við um þær
miklu breytingar sem voru í farvatn-

inu hjá Vísi en framundan voru um-
talsverðar breytingar, stækkun á húsnæði
og mikil fjölgun starfsfólks. Fyrirtækið
tók á móti rúmlega 50 erlendum starfs-
mönnum á einu bretti og lagði í mikla
undirbúningsvinnu til þess að auðvelda
fólki að flytjast búferflaflutningum lands-
horna á milli og aðstoða það við að
aðlagast lífi í nýju bæjarfélagi.
Vel var haldið utan um hópinn í öllu ferlinu og
ýmislegt gert til að hrista saman nýja og eldri
starfsmenn eins og fjallað var ítarlega um í 3.
tölublaði Járngerðar 2014. Sú sem að hefur
haldið utan um þetta stóra verkefni er Ágústa
Óskarsdóttir, starfsmannastjóri Vísis. Við
ákváðum að heyra í henni aftur núna þegar
rúmt ár er liðið frá því að verkefnið fór af stað
og heyra hvernig þetta hefur allt saman gengið.
„Verkefnið hefur gengið í heildina vel og við
erum ánægð með hvernig til tókst með flutn-
ing starfsmanna. Frá því í fyrra hafa síðan bæst
við fleiri starfsmenn eða rúmlega 30 manns,
svo segja má að breytingarferlinu sé enn ekki
lokið.“
- Segðu okkur aðeins frá hvað þið gerðuð til að efla
starfsandann, þjappa hópnum saman og hjálpa nýju
starfsfólki að aðlagast lífi í nýju bæjarfélagi

„Við komu starfsmanna í fyrra héldum við
kynningardaga og hópefli, fóstrar voru til að-
stoðar fyrstu mánuðina og fyrir jólahlaðborðið
okkar æfði fjölþóðlegur kór starfsmanna
jólalög. Þessi skemmtilegi kór undir vaskri
stjórn Margrétar Pálsdóttur hélt svo áfram að
hittast og syngja af og til fram á vor 2015. Í vor
fórum við af stað með verkefni sem kallast
„Fræðlustjóri að láni“ í samvinnu við Lands-
mennt og Miðstöð Símenntunar á Suður-
nesjum með það að markmiði að gera
fræðsluáætlun til 3ja ára fyrir starfsmenn.

Unnið var í rýnihópum og tekin einstaklings-
viðtöl við starfsmenn. Við gerðum viðhorfs-
könnun því samhliða þar sem atriði eins og
líðan í starfi, nýliðafræðsla, starfsþróun, sam-
starf, þekking á nánasta umhverfi vinnustað-
arins, menntun og margt fleira voru könnuð.
Niðurstöður eru nú komnar úr þessari vinnu
sem stóð yfir fram á haust. Þetta var lærdóms-
ríkt og veitti okkur stjórnendum margvíslegar
upplýsingar um ýmislegt sem betur má fara,
en einnig að við værum á réttri leið og
ánægjulegast var að sjá að mikill meirihluti
starfsmanna er ánægður í starfi. Þá kom það
nokkuð á óvart hversu hátt hlutfall starfsfólks
er vel menntað, með framhaldsmenntun og
háskólamenntun, en í okkar góða starfmanna-
hópi í fiskvinnslunni má t.d. finna rafvirkja,
bakara og augnlækni.
Það er krefjandi verkefni að setja upp nýjan
vinnustað með fólki úr ólíkum áttum þar sem
markmiðið er að fólki líði vel, kraftur og
sköpun sé mikil og viðunandi arðsemi sem
tryggir starfsemina til lengri tíma.
- Breytingarnar hjá ykkur hafa ekki bara verið í
starfsmannahaldi, heldur hafið þið einnig lagt í tölu-
verðar endur- og viðbætur á húsnæðinu og tækjakosti
vinnslunnar, ekki satt?
„Eðlilega er ekki við öllu séð í svona stóru
verkefni og tafir hafa orðið á ýmsu eins og
gengur. Eins varð fjárfestingin meiri í sniðum
en upphaflega var ráð fyrir gert þar sem
ákveðið var að fara „alla leið“ í tæknivæðingu
vinnslunnar. Þar ber helst að nefna að tveir
„Flexikettir“ eins og skurðarvélarnar frá Marel
eru kallaðar, voru keyptir og öðrum búnaði
raðað í kringum þær. Til viðbótar var frystigeta
lausfrystanna tvöfölduð. Allt þetta gerði það
að verkum að húsið er nú eitt það tæknivæd-
dasta sem fyrir finnst í bolfiski. Það gefur
okkur góða von um að verkefnið takist að fullu
og verðmætasköpunin verði eins og best gerist.
Snemma á næsta ári verðum við komin þangað
sem við ætlum okkur og þá mun endanlega
koma í ljós hversu aflmikið og fjölþætt þetta
fiskhús verður. Við trúum því að með þessu
átaki okkar séum við að búa fyrirtækið og
Grindavíkurbæ undir spennandi framtíð í
matvælavinnslu,“ sagði Ágústa að lokum.

Spennandi framtíð
í matvælavinnslu
S

Starfsfólk Vísis í Grindavík kemur úr ýmsum áttum.

Frá jólagleði í Vísi. Mikið er lagt upp úr starfsmannamálum hjá fyrirtækinu þar sem
boðið er upp á nýliðafræðslu, starfsþróun og fleira.

Nýr vinnslusalur Vísis
byggir á hátækni.
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Ýmislegt hefur verið um að vera á leik-
skólanum Laut að undanförnu. Þar ber
hæst að í októbermánuði bættist fimmta
deildin við en hún fékk nafnið Garðhús.
Nú er aðlögun formlega lokið og starfið
komið vel í gang.
Í Garðhúsum er mikið karlaveldi en 13 nem-
endur eru strákar en einungis 3 stúlkur. Börnin
eru mjög ánægð og eru orðin vel heimavön.
Þau skelltu sér í vettvangsferð um daginn
reyndar var ekki farið langt frá leikskólanum en
þetta var langt ferðalag fyrir litlar fætur.

Jól í skókassa
Lautarbörn, foreldrar og starfsfólk tóku þátt
í verkefninu Jól í skókassa í ár líkt og gert var í
fyrra. Við kynntum verkefnið fyrir börnunum
með því að sýna þeim myndband sem sýndi
afhendingu jólagjafanna í Úkraníu í fyrra.
Verkefnið er alþjóðlegt sem felst í því að fá
börn jafnt sem fullorðna til þess að gleðja
önnur börn sem lifa við fátækt, sjúkdóma og
erfiðleika með því að gefa þeim jólagjafir.
KFUM & KFUK hefur haldið utan um
verkefnið hér á landi.
Í ár söfnuðum við í 44 skókassa sem að börn
fædd 2011 afhentu kirkjunni hér í bæ sem síðan
kom þeim til Reykjavíkur. Þetta verkefni er
virkilega skemmtilegt og gefandi og er komið
til með að vera fastur liður í starfinu hér í Laut.

Stjörnuhópur í kaffihúsaferð
Undanfarin ár hefur skapast sú hefð hjá elsta
árganginum okkar að í desember fara þau á
kaffihús. Að þessu sinni var farið með rútu og
ferðinni heitið á Northern Light inn þar sem
tekið var á móti okkur með heitu súkkulaði
með rjóma og köku. Þegar allir voru orðnir
mettir var sest við arineld og lesin jólasaga.
Skemmtileg hefð og yndisleg ferð með snilling-
unum okkar.

Nýjasta deildin á Laut.
Krakkar í Garðhúsum.

Jól í skókassa. Krakkarnir mættir í kirkjuna.

Alltaf spennandi að fara í ferðir, sérstaklega í langferðabíl.

Leikskólinn Laut stækkar



Nú er unnið að deiliskipulagi fyrir
Brimketil og svæðið þar í kring en það er
unnið fyrir Reykjanes Geopark. Tilgangur
verkefnisins er að vinna skipulag fyrir
hverfisverndarsvæði Brimketils þar sem
lögð er áhersla á bætt og öruggara aðgengi
og aukið verði gildi svæðisins til útivistar. Í
leiðinni er verið að stýra umferð og vernda
svæðið fyrir auknum ágangi.
Megin markmið með deiliskipulagsáætluninni
er að skilgreina aðkomu að svæðinu, skilgreina
áningastaði og bílastæði, bæta aðstöðu til útivist-
ar á svæðinu í heild og upplýsingamiðlun um
svæðið t.d. um þátt sjávar í landmótun. Áninga-
og útsýnisstaðir sem og stígagerð verði aðlagað
landi eins og kostur er til að minnka sjónræn
áhrif.
Brimketill er ketill í berginu við ströndina sem
myndast hefur í stöðugum öldugangi þegar
brimið lemur bergið og hefur myndað stóran
ketil í áranna rás. Ennfremur eru á svæðinu litl-
ar víkur þar sem brimið er oft mjög mikilfeng-
legt á að líta.
Svæðið er skilgreint sem hverfisverndarsvæði
í gildandi aðalskipulagi Grindavíkurbæjar 2010-
2030. Ekki er vita um neinar minjar innan
deiluskiplagssvæðisins en fyrir liggur forn-
leifaskráning unnin af Fornleifastofnun Íslands.
Gert er ráð fyrir 20 megin bílastæðum og 2 rútu-

stæðum. Svæðið sem fer undir bílastæði er þegar
raskað og er ekkert farið út fyrir raskað svæði.
Áningarstaður er staðsettur við bílastæði, við
upphaf gönguleiðar. Á svæðinu verða staðsett-
ir bekkir og upplýsingar um svæðið.
Útsýnispallar eru á þrem stöðum á svæðinu.
Stærsti pallurinn skal vera suður af Brimkatli og
slútir fram yfir klettabrún að hluta til svo auðvelt
sé að horfa á Brimketil og annan minni ketil sem

er í mótun. Pallur er um 25 fermetrar og með
öryggishandriði. Tveir smærri pallar skulu koma
á svæðið.
Sem stendur er Brimketill illa merktur, upp-
lýsingar litlar og aðgengi er mjög ábótavant.
Ákveðin hætta getur skapast þegar fólk reynir
að nálgast hann og þá sér í lagi að vetri til. Með
því að stýra umferð gesta um svæðið verður
hægt að draga verulega úr þessari hættu.

JÁRNGERÐUR - Fréttir af bæjarmálefnum
4. tbl. 2015
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