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Menningarhúsið Kvikan

Frá því í vor hefur verið unnið að mótun stefnu og framtíðarsýnar fyrir Kvikuna.
Helsta niðurstaða vinnunnar er sú að Kvikan verði menningarhús Grindvíkinga sem byggir á
auðlindum samfélagsins.

Í

allri vinnunni voru búar og hagaðilar virkir þátttakendur í
stefnumótunarvinnunni. Þannig var rætt við tugi Grindvíkinga
gegnum einkaviðtöl, rýnihópa og opna fundi.
Helsta niðurstaða vinnunnar er sú að Kvikan á að vera
menningarhús Grindvíkinga sem byggir á auðlindum
samfélagsins. Markvisst verður unnið að ýmsum verkefnum á
næstu árum til þess að það markmið nái fram að ganga.
Í byrjun næsta árs mun taka til starfa verkefnastjóri
framtíðarþróunar Kvikunnar sem hefur það hlutverk að fylgja
eftir og koma í framkvæmd mörgum þeirra hugmynda sem fram
komu í stefnumótunarvinnunni. Meðal verkefna næsta árs er
að velja húsinu nýtt nafn, skipta út húsbúnaði, koma á heilsársdagskrá í húsinu, færa viðburði á vegum Grindavíkurbæjar í og
við menningarhúsið og opna húsið enn frekar fyrir íbúum og
gestum.
Einnig verður skoðað hvort möguleiki sé á að bjóða
menntastofnunum, t.d. Fisktækniskóla Íslands og MSS, aðstöðu
í viðbyggingu við húsið, mörkuð stefna varðandi annan rekstur
í húsinu og endurhanna sýningar. Í stefnumótunarvinnunni
kom einnig fram mikill vilji hjá íbúum að horft verði á svæðið í
nágrenni Kvikunnar sem „hjarta“ Grindavíkur.

Sunna Jónína ráðin verkefnastjóri framtíðarþróunar Kvikunnar

G

rindavíkurbær hefur ráðið Sunnu Jónínu Sigurðardóttur
sem verkefnastjóra framtíðarþróunar Kvikunnar.

Sunna hefur mikla reynslu af verkefnastjórnun og
markaðssetningu en undanfarin ár hefur hún unnið hjá Marel
við markaðssetningu hátæknibúnaðar til fiskvinnslu. Meðal
verkefna sem hún hefur stýrt er kynning á hátæknivinnslu
Vísis hf í Grindavík þar sem fólki gefst kostur á að heimsækja
frystihúsið í sýndarveruleika. Í starfi sínu hjá Marel hefur Sunna
kynnst töluvert atvinnustarfsseminni í Grindavík og ber þar
helst að nefna sjávarútvegsfyrirtækin.
Sunna er með BA gráðu í ensku frá Háskóla Íslands og
diplóma í hagnýtri ráðstefnutúlkun frá sama skóla. Þá lauk hún
diplómanámi í viðburðastjórnun frá Háskólanum á Hólum
og hefur stundað meistaranám við Háskóla Íslands í hagnýtri
ristjórn og útgáfu.
Sunna hefur búið í Grindavík ásamt manni sínum og þremur
börnum í rúmt ár. Við bjóðum hana velkomna til starfa en Sunna
mun hefja störf fljótlega á nýju ári.

Í kjölfarið setti bæjarráð af stað vinnu sem miðar að því að taka
skipulag Sjómannagarðsins til endurskoðunar, bæta lýsingu og
aðgengi að Hafnargötunni auk þess að hanna lifandi viðburðatorg
fyrir neðan Kvikuna. Þá hefur verið unnið að gerð útivistarstígs
sem tengir saman sjávartengdar minjar í Grindavík.
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Ritstjóraspjall
Báðir sinna þeir einnig framkvæmdastjórastöðum félaganna
eins og stendur.
Lindu í Palómu þarf ekki að kynna en hún hefur rekið einu
fataverslunina í Grindavík í dag í þrettán ár. Fötin
hennar njóta allaf mikilla vinsælda en hún hefur líka verið að
herja á samfélagsmiðlana ásamt því að reka netverslun samhliða
fataversluninni. Hún fær oft til sín hópa hvaðanæva að,
gjarnan eftir lokun þar sem hægt er að máta og versla í ró og næði.
Endurskoðuð skólastefna Grindavíkurbæjar er kynnt ásamt
helstu framkvæmdum hjá skipulagssviði bæjarins. Þá fáum við
innsýn í hádegismat eldri borgara í Víðihlíð og tilnefningar til
íþróttamanns og íþróttakonu Grindavíkur 2019 eru kynntar.

Ágæti lesandi,

J

árngerður,
bæjarmálablað
Grindvíkinga,
lítur
nú
dagsins ljós í þriðja sinn á þessu ári. Aðventan er
í hugum margra dásamlegur tími og margir eflaust farnir að huga
að jólunum; skreytingum, jólainnkaupum, jólahaldinu sjálfu og að
njóta samverustundanna með þeim sem okkur þykir vænt um.
Blaðið að þessu sinni hefur að geyma áhugaverð viðtöl við
aðila úr ýmsum áttum í Grindavík. Við ræðum við þær
Ernu Rún og Kristínu sem nýlega opnuðu Portið heilsurækt,
en þar er bæði hægt að fara í líkamsrækt og nudd.
Þá er viðtal tekið við
nýjan verslunarstjóra hjá
Kristinsson - Handmade, Sigurbjörgu Vignisdóttur, en faðir
hennar Vignir Kristinsson opnaði nýverið vinnustofu og
sýningarrými. Vörur Vignis, Kristinsson-handmade hafa notið
gífurlegra vinsælda og er t.a.m. hreindýrið ein mest selda varan
í Epal.
Við spjöllum við formennina Ingiberg Þór Jónasson og
Gunnar Már Gunnarsson sem starfa annars vegar fyrir
körfuknattleiksdeildina og hins vegar fyrir knattspyrnudeildina.

Það er óhætt að fullyrða að mikill meðvindur sé með
okkur í Grindavík. Fólk sækist eftir að búa hér, fyrirtæki
blómstra og sveitarfélagið er farið að vera valinn áfangastaður
bæði erlendra ferðamanna og innlendra. Hingað eru samgöngur með besta móti bæði frá Reykjanesinu og höfuðborgarsvæðinu, enda varð langþráð krafa loksins að veruleika
á árinu, að bæta Grindavíkurveginn og aðskilja akstursstefnur.
Grindavík hefur upp á ótalmargt að bjóða. Hér er fjöldi
veitingastaða, vinsæl fataverslun og dásamleg framleiðsla fallegra
hönnunarvara. Eftirspurn eftir húsnæði er umfram framboð
sem segir okkur að Grindavík er bæjarfélag sem áfram sækir í
sig veðrið.
Ég vona að þú kæri lesandi njótir þess að lesa blaðið.
Það verður einnig aðgengilegt rafrænt inni á heimasíðu bæjarins
www.grindavik.is
Kristín María Birgisdóttir
Upplýsinga- og markaðsfulltrúi Grindavíkurbæjar

Þrettándagleði
Hin árlega þrettándagleði Grindvíkinga verður í Kvikunni kl.19:00. Þar verður margt um að vera, m.a.
taka álfadrotting og álfakóngur lagið, Grýla og Leppalúði kíkja í heimsókn ásamt jólasveinum,
Grindvíkingur ársins verður útnefndur auk þess sem unglingar úr Þrumunni bjóða upp á andlitsmálun.
Öll börn sem mæta í búning fá glaðning. Að loknum hátíðarhöldum verður flugeldasýning í boði
fyrirtækja í Grindavík.
Venju samkvæmt verða púkar á ferli á þrettándanum. Ekki er
ólíklegt að þeir fari á stjá um kl. 16 og banki upp á í heimahúsum.
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Portið

Þær Erna Rún Magnúsdóttir og Kristín Heiða Ingvadóttir opnuðu nýlega persónulega heilsurækt og nuddstofur. Þær sameina krafta sína í nýjum húsakynnum neðst á Ægisgötunni en
báðar eru þær nuddarar og einkaþjálfarar.
skrifstofuhúsnæði Fiskimjöls og lýsis. “Eftir að hafa skoðað
húsnæðið fórum við heim og hugsuðum málið,” segir Erna Rún.
Kristínu leist svo vel á húsnæðið að hún hringdi í Ernu Rún og
sagðist ætla að stökka á þetta, hún væri velkomin að vera með ef
hún vildi.

Kristín Heiða og Erna Rún

Í

lok október voru þær stöllur Kristín Heiða og Erna Rún heimsóttar í ný húsakynni, Portið. Þar eru þær bæði með nuddstofur og heilsurækt. Þær eiga ýmislegt sameiginlegt; eru
báðar nuddarar og einkaþjálfarar. Þær urðu vinkonur í
þjálfaranámi sínu og aðspurðar hvað hafi orðið til þess
að þær fóru út í að opna starfssemi sína Portið segir Erna
Rún að þær hafi ekki verið spenntar að fara að vinna sem

Tóku allt sjálfar í gegn
„Við fengum lyklana í mars og í rauninni máttum við gera það sem
við vildum“, segir Erna Rún. „Gísli var að breyta öllu sínum megin
og við ákváðum líka bara að byrja. Mættum bara með sleggjuna
og fórum að rífa niður veggi!“ segir Kristín. Þær hafi þó notið
aðstoðar manna sinna, þeirra Óðins og Lalla. „Við rifum niður
veggi, smíðuðum nýja, færðum til parket, máluðum, þetta var
ótrúlega skemmtilegur tími“, segir Kristín. Erna Rún bætir við að
þau hafi unnið allt sjálf nema að setja upp eldhúsinnréttinguna
og flísaleggja sturtuklefann. Þær hafi síðan séð um að mála allt.
Salurinn vinsæll til útleigu
Salinn leigja þær út bæði fyrir Zúmba og Jóga. Eins og staðan er
í dag er salurinn orðinn þétt setinn. „Það er mjög góð nýting á
salnum og við munum kannski bæta meiru við í þjálfun ef mikil
eftirspurn verður.“
Allir geta byrjað að hreyfa sig
Erna Rún og Kristín bjóða bæði upp á hádegistíma og einkaþjálfun.
Þær benda á að allir geti byrjað að hreyfa sig. “Þrátt fyrir meiðsli
og annað þá er gott að koma og fá ráðleggingar og byrja hægt,”
segir Erna Rún.

Erna Rún og Kristín Heiða fara yfir lóðarekkann

einkaþjálfarar á einhverri annarri líkamsræktarstöð. Þeim
hafi þótt sniðugt að geta sameinað bæði nuddið og þjálfunina.
Húsnæðið datt upp í hendurnar á okkur
Erna Rún og Kristín Heiða segja að húsnæðið þeirra í
dag hafi dottið upp í hendurnar á þeim. Eigendur PVG
gluggasmiðjunnar leigja þeim húsnæðið sem er gamla

Áhersla á persónulega þjónustu og þjálfun
Þær leggja áherslu á persónulega þjónustu og vilja frekar vera
með færri í tímum en fleiri til að geta leiðbeint og sinnt sínum
hópi vel. Erna Rún segir að lykilatriðið sé að koma sér af stað.
„Það þarf ekki að fara í brjálaðar lyftingar og Kristín bætir við
að ekki sé heldur gott að byrja of geyst og fara of hratt í upphafi.
Þær hvetja fólk til að hafa samband um hvað sé best að gera og
hvernig best er að bera sig í upphafi. Hægt sé að finna hreyfingu sem hentar öllum sama í hvaða líkamlega formi fólk er.
https://www.facebook.com/portidgrindavik/
portidgrindavik

Aðstaðan í Portinu er til fyrirmyndar
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Þakklát fyrir viðskiptavinina

Linda María Gunnarsdóttir eða Linda í Palóma eins og flestir þekkja hana er orðin vinsæl
langt út fyrir bæjarmörkin. Hingað koma hópar til að versla vandaðan fatnað en þökk sé
tengdadóttur hennar Alexöndu Marý Hauksdóttur þá er Palóma mjög áberandi á samfélagsmiðlum auk þess sem í boði er að versla á netinu í gegnum paloma.is.
Alls ekki allir eins ef keypt er í Grindavík
„Fólk er oft fast í því að það sem maður kaupir í Grindavík að þá
séu allir eins. Það er alls ekki þannig. Þú getur farið inn í stórar
keðjur inn í Reykjavík þar sem seld eru fleiri þúsund stykki af
sömu vörunni. Og auðvitað er hægt að lenda í því að einhver búð
í Reykjavík sé að kaupa það sama og ég. Ég hef engan einkarétt á
þessum merkjum og er að selja eins og aðrar búðir. Þó ég taki
ekki nema 6 stykki af einhverri vöru þá getur önnur búð tekið
100 stykki.“

Linda María ásamt tengdadóttur sinni Alexöndru sem er dugleg að aðstoða
hana í versluninni

L

inda María Gunnarsdóttir hefur rekið verslunina
Palóma í þrettán ár en reksturinn keypti hún af Erlu Björgu
Delbertsdóttur sem rak verslunina á undan henni. „Reksturinn
gengur mjög vel, ekki síst eftir að Halla kom í verlsunarmiðstöðina. Hópar sem koma til mín sendi ég til Höllu og öfugt.
Þannig að við höfum verið að vinna saman þegar kemur
að þessu, við hjálpum hvor annarri mjög mikið. Það er
rosalega þægilegt að vera í svona pínu samstarfi. Síðan opnuðum
við vefsíðuna www.paloma.is og það gengur svakalega vel.

Hópar koma eftir lokun
Mjög vinsælt er að hópar mæti í Palóma og oftar en ekki
eftir lokun. Búðin er mjög vinsæl utan Grindavíkur líka
og ótrúlega mikið fer út úr Grindavík segir Linda. Til að
undirstrika vinsældir hjá Palóma í að taka á móti saumaklúbbum og öðrum hópum kemur Sirrý Erlingsdóttir
starfsmaður hjá Lindu til hennar í miðju viðtali og spyr hvort

Alexandra á heiðurinn af markaðssetningunni á
netinu
Aðspurð af því hvort ekki gangi vel á samfélagsemiðlum segir
Linda svo vera. „Alexandra tengdadóttir mín á heiðurinn þar.
Hún er að gera svakalega flotta hluti og ég get sko sagt það að
þetta væri ekki svona flott og öflugt ef hún væri ekki þarna. Ef hún
væri ekki svona öflug og svona sýnileg þá er ég ekkert viss um að
það væri þetta flug á búðinni eins og það er í dag. Ég er svolítið af
gamla skólanum og ég væri sennilega ekki komin með vefsíðu ef
ég væri ekki með Alexöndu, það er bara þannig. Hún ýtti á mig
í tvö ár áður en ég lét verða af því að fara á samfélagsmiðlana.
Samstarf við áhrifavalda margborgaði sig
Palóma hefur notið aðstoðað svokallaðra áhrifavalda við að
auglýsa vörur búðarinnar. Guðrún Veiga sem er betur þekkt
sem gveiga var í stamstarfi við Palóma og segir Linda að það hafi
margborgað sig. „Það var bara eitthvað annað. Við hugsuðum
þetta sem langtíma fjárfestingu og við sendum henni kjóla
og gallabuxur. Þann mánuð sem við nutum hennar þjónustu
var salan sky high á netinu og svo líka fjölgaði heimsóknum á
vefsíðuna okkar. Þetta var eiginlega alveg magnað,“ segir Linda.

palomaforogskart
www.paloma.is

Brot af þeim vörum sem til sölu eru hjá Palóma og hægt er að nálgast í vefverslun og í versluninni

Gjafabréfin eru alltaf vinsæl að sögn Lindu, bæði fyrir jólin og önnur tilefni
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Ein vinsælasta varan í Epal
Kristinsson - Handmade opnaði nýlega vinnustofu og sýningarrými með glæsilegum handunnum munum. Það er Vignir Kristinsson sem vinnur munina en Sigurbjörg dóttir hans er
verslunarstjóri. Hún segir móttökurnar hafa verið frábærar.
Sigurbjörg segir hreindýrin vera t.d. orðin 11 ára gömul og þau
séu alveg jafn vinsæl í dag og þau voru þá. „Það má því segja
að þessar vörur hafi fengið sinn gæðastimpil. Hreindýrin voru
fyrsta varan sem pabbi fór af stað með. Hestarnir, könglarnir og
trén eru ótrúlega fallegar vörur og þú hefur smá valmöguleika
með þær, geta staðið sér eða hangið.“

Sigurbjörg Vignisdóttir, verslunarstjóri

N

ýlega opnaði Vignir Kristinsson, verkstæði sitt og
sýningarrými í glæsilegu pakkhúsi við Stamphólsveg. Vignir
er orðinn þekktur fyrir handverk sitt og á eina söluhæstu vöruna
í Epal, hreindýrið. Úrvalið hjá Vigni hefur stóraukist og nú býður
hann upp á vörur eins og jólatré, uglur, endur, hvalasporða, refi
o.fl. Vörurnar hjá Kristinsson – Handmade er hvítar, svartar og
hvíttuð eik.
Vignir hannar og smíðar undir vörumerkinu Kristinsson en nú
þegar hefur hann tekið á móti fjölda gesta í vinnustofu sína og
sýningarrými. Sigurbjörg, dóttir Vignis er verslunarstjóri í nýja
húsinu.
„Við erum ótrúlega þakklát fyrir það hversu góðar viðtökur
við höfum fengið hjá Epal og Rammagerðinni. Við vorum
líka með vörur í versluninni Mýrinni áður en hún lokaði og
einnig í Hrím, þannig að Kristinsson vörurnar hafa verið í
helstu hönnunarbúðunum á Íslandi. Og þú getur stólað á það að
þegar þú verslar í þessum búðum að þá ertu að fá gæðavörur.”

„Okkur finnst fyrst og fremst gaman að geta sýnt hvað hann er
að bjóða upp á og að fólk geti komið og séð þegar hann er að
vinna.“ Sigurbjörg segir að engin vara sé eins þrátt fyrir að mótið
sé það sama. „Hann þurfti að smíða tvær vélar til þess að geta
pússað þetta sjálfur. Það þarf að pússa þetta svo fínt, eins og trén
þannig að það voru engar vélar sem réðu við þetta. Smáatriðin
eru mikil þannig að hann þurfti bara að hugsa hvað hann
gæti gert til að framleiða meira og ná inn fleiri vöruflokkum.
Þannig að hann setti saman tvær vélar hérna í vinnustofunni.“
Vörurnar hjá Kristinsson eru eftirsóttar og það er því nóg að gera
hjá Vigni að anna eftirspurninni. Hann er einn í framleiðslunni og Sigurbjörg segir að nú væri verkefni að koma upp lager.
Vignir smíðar líka leikföng en bæði er að finna
veglegt dúkkurúm og leikfangalest í sýningarrýminu.
Sigurbjörg segir að fólk sé að verða meðvitaðra um að
nota minna plast. Þar sé leikfangaval engin undantekning.
Tréleikföng eru endingarbetri, fallegri og umhverfisvænni.

Hreindýrin eru alltaf jafn vinsæl eftir 11 ár á markaði

Kristinsson
www.facebook.com/kristinssonhandmade/

Bygging hússins hefur heppnast einstaklega vel og fallegir munir njóta sín í
sýningarrýminu.
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Fjörugur föstudagur
Svipmyndir frá vel heppnuðum fjörugum föstudegi á
Hafnargötu þann 22. nóvember sl.
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Innblásturinn kemur úr
barnæskunni

Sigríður Etna Marinósdóttir er 28 ára Tálknfirðingur sem nú í haust gaf út sína aðra barnabók
um tvíburana Etnu og Enok. Í þessari bók hitta þau jólasveinana.
En hvað varð til þess að Etna byrjaði að skrifa
barnasögur?
„Ég las mikið sem barn og fannst gaman að skrifa sögur. Kennari
minn í grunnskóla sagði að ég ætti eftir að verða rithöfundur
þegar ég yrði stór og það var góð hvatning. Í framhaldsskóla tók
ég áfanga um barnabókmenntir. Eftir það jókst áhugi minn fyrir
barnabókum og var ég búin að kaupa ansi margar barnabækur
áður en ég átti stelpurnar mínar.“

Sigríður Etna í Kvikunni að árita nýju bókina sína, Etna og Enok hitta jólasveinana.

S

igríður Etna Marinósdóttir er 28 ára Tálknfirðingur og er
gift Grindvíkingnum Ingólfi Ágústssyni. Saman eiga þau
dæturnar Ingibjörgu Etnu og Heklu Margréti. Etna hefur búið í
Grindavík í sex ár og segir hún að henni og fjölskyldunni líði vel
í Grindavík.
Það er óhætt að segja að
Etna hafi sett svip sinn á
samfélagið í Grindavík því
ekki aðeins hefur hún unnið
mikið með unga fólkinu
í Grindavík í gegnum
félagsstarf Þrumunnar og
Ungmennaráð Grindavíkur
heldur lét hún nokkuð
að sér kveða síðasta vor
þegar hún stofnaði Rödd
unga fólksins fyrir síðustu
sveitastjórnarkosningar
ásamt hópi ungs fólks
Skemmst er frá því að
Sigríður Etna ásamt manni sínum Ingólfi
segja að framboðinu gekk Ágústssyni og dætrum, þeim Ingibjörgu
mjög vel og fékk næst flest Etnu og Heklu Margréti.
atkvæði í kosningunum.
Í dag er Etna í fæðingarorlofi en samhliða því sinnir hún
formennsku í umhverfis- og ferðamálanefnd auk þess sem hún
skrifar barnabækur.

Sigríður Etna áritar fyrri bókina sína um Etnu og Enok sem fara í sveitina á
Bókasafni Grindavíkur

Etna átti eldri dóttur sína árið 2014 og fór hún ekki á leikskóla
fyrr en hún var að verða tveggja ára.“ Við höfðum því góðan tíma
saman og fórum mikið vestur á Tálknafjörð til foreldra minna.
En þau fluttu í sveit fyrir átta árum. Það var svo gaman að fylgjast
með dóttur minni njóta sín í sveitinni og náttúrunni í kring og
mig langaði að leyfa öðrum börnum að njóta þess líka. Þá ákvað
ég að láta vaða og skrifa fyrstu barnabókina mína. Það ferli gekk
vonum framar og núna verður erfitt að stoppa því hugmyndirnar
eru svo margar.“
Hvaðan sækir þú innblásturinn?
Frá barnæsku minni og öðrum bókum, bæði barna- og
fullorðinsbókum. Það er ekki vandamál að fá hugmyndir. Það er
erfiðara að finna tíma til að koma þeim niður á blað.
Er ekkert mál að gefa út bók?
Það er töluvert mikið mál. En ef áhuginn er fyrir hendi þá er
ferlið spennandi. Maður þarf að hafa trú á sjálfum sér og hafa
þrautseigju þegar vindar blása á móti manni.
Margir ungir og nýir barnabókahöfundar hafa
áhyggjur af minnkandi lestri barna. Hvernig ættum
við að þínu mati að reyna að auka hann aftur?
Ég held að við ættum öll að byrja á því að líta í eigin barm.
Við sem erum fullorðin eigum að vera fyrirmyndir barnanna.
Byrjum á okkur sjálfum og lesum meira.

Járngerður
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Skiptir máli að gefa til baka
S

jálfboðaliðastarfið er oft vanmetið af þeim sem ekki stunda
slíkt starf. Oft er um mikla vinnu að ræða og áreiti oft mikið
í litlu samfélagi. Grindavík hefur í gegnum tíðina státað af
mannauði sem vill samfélaginu sínu vel og vinnur launalaust
ýmist í björgunarsveitum, fyrir Kvenfélagið, Lions eða
íþróttahreyfinguna.
Gunnar Már og Ingibergur hittu blaðamann Járngerðar einn
eftirmiðdag á Bryggjunni kaffihúsi. Í viðtalinu samþykktu þeir
að taka þátt í smá spurningaeinvígi og fengu blað og penna og
nokkar spurningar. Úrslit verða birt á vef bæjarins um leið og
viðtalið fer á netið. Óhætt er að segja að keppnin hafi verið hörð.
Báðir gengu Gunnar Már og Ingibergur
í Grunnskóla Grindavíkur. Þeir stunduðu íþróttir af kappi sem börn og
unglingar og slitu hér barnskónum. Þeir
fóru í skólasund í gömlu sundlauginni
og í leikfimi í gamla salnum sem búið er
að rífa við skólann.

Gunnar Már fyrir um 30 árum síðan
í Bæjarbót. Myndina tók faðir hans
Gunnar Vilbergsson.

Þeir fæddust á áttunda áratug síðustu
aldar og brenna báðir fyrir það að starfa
í þágu íþróttahreyfingarinnar. Það
skiptir máli að gefa til baka segja þeir.

Gunnar Már og Ingibergur eiga fleira sameiginlegt en að
vinna af hugsjón fyrir sitt félag. Báðir styðja þeir Liverpool í
enska boltanum. Ingibergur styður Philadelphia-liðið 76ers
en Gunnar Már heldur með liðinu hans Jóns Axels, Davidson
Wildcats. Það er reyndar háskólaboltinn en spurningin snérist
um uppáhaldslið í NBA. Þyrfti Gunnar Már að nefna lið í NBA
þá væri það Chicago Bulls.

Gunnar Már Gunnarsson og Ingibergur Þór Jónasson

Botnuðu þekkta jólavísu
Formennirnir voru beðnir um að botna þekkta jólavísu. Þeir
fengu fyrstu tvær línurnar og síðan botnuðu þeir með eigin
skáldskap. Hér fyrir neðan má sjá afrakstur þeirra.

Gefðu mér gott í
skóinn,
góði jólasveinn í nótt.
Sleðinn skautar um
snjóinn,
dýrin svo sofa rótt.
Gefðu mér gott í skóinn,
góði jólasveinn í nótt.
Stökktu nú ekki í sjóinn,
þá færðu hitasótt.

En hvernig stóð á því að þið urðuð formenn?
Ingibergur:
Ég lifi fyrir körfuboltann og er mikill stuðningsmaður og ég
á börn sem stunda körfubolta. Ég var í raun plataður í stjórn
þegar ég bauð fram aðstoð mína við uppstillingu í Gjánni fyrir
lokahófið fyrir 3 árum síðan. Áður en ég viss af var ég kominn í
formanninn.
Gunnar Már: Ég hef alltaf verið mikill stuðningsmaður
fótboltans og þegar ég hætti að spila sjálfur þá var næsta hlutverk
að fara upp í stúku og styðja liðið á vellinum. Svo var greinilega
komin tími á næsta hlutverk þar sem sitjandi formaður gat ekki
kost á sér þá þurfti einhvern til að taka það að sér. Eigum við ekki
bara að segja að þetta hljóti að vera í genunum á mér að taka að
mér sjálfboðastarf.”

Gunnar Már skrifar undir samning við Sigurbjörn Hreiðarsson sem tók við
þjálfun meistarflokks karla fyrir næsta tímabil.

Ingibergur skrifar undir samning við Daníel Guðna sem tók við þjálfun
meistaraflokks karla.

Járngerður
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Góðar minningar frá Piteá
Jenný Geirdal er 17 ára Grindvíkingur sem fór í sumar á sænskunámskeið í vinabæ
Grindavíkur, Piteå. Frá árinu 1977 hefur bærinn verið vinabær Grindavíkurbæjar en á hverju
sumri er boðið upp á tungumálanámskeið í Piteå fyrir nemendur úr grunnskólanum.

J

enný stundar nám við Menntaskóla Reykjavíkur en síðasta
sumar fór hún utan til vinabæjar Grindavíkur, Piteå og sótti
þar sænskunámskeið.
Hvað kom til að þú ákvaðst að sækja um að fara í
sænskunámskeið til Piteå?
“Ég sá auglýsingu um að hægt væri að fara á sænskunámskeið
á vegum Grindavíkurbæjar. Fannst það áhugavert og ákvað að
sækja um. Hafði aldrei farið til Svíþjóðar áður og mig langaði
að kynnast öðru fólki frá öðrum stöðum. Endaði á því að vera
ein sem sótti um.”

dansspor. Þegar námskeiðið var um það bil hálfnað kom
blaðakona og tók viðtal við mig og tvo aðra fyrir Piteå Tidningen
um sænskunámskeiðið. Við fórum í skoðunarferð til Smurfit
Kappa, stærsta framleiðanda iðnaðarpappírs í heimi. Þeir
framleiða um 7.5 miljónir tonna af pappír ár hvert ásamt því að
endurvinna um 6,2 miljónir tonna af pappír. Við fengum að fara
að skoða bæinn og sjá mannlífið. Hægt var að kaupa allskonar
mat og hluti. Á kvöldin þegar við komum til baka fengum við
Kvällsfika sem á íslensku þýðir kvöldsnarl eða kvöldkaffi. Á
síðasta kvöldinu var komið að kveðjustund. Daginn eftir var
heimferð. Dvölin í Svíðþjóð þessa daga var æðisleg og á ég fullt
af góðum minningum þaðan.
Hvað fannst þér koma mest á óvart?
“Það sem kom mér mest á óvart var hversu vel og fljótt ég
náði tökum á sænskunni og hjálpaði það mjög mikið að hafa
grunninn í dönskunni.”
Myndir þú mæla með þessu fyrir aðra?
“Já, alveg hiklaust. Endilega ef þið hafið áhuga á því að fara ekki
hika við það. Skapið ykkar eigin minningar. Ég á eftir að meta
þessar minningar um ókomna tíð.”
Eitthvað að lokum?
“Ég vil bara þakka Grindavíkurbæ fyrir að gera það mögulegt að
ég kæmist út og gefið mér möguleika á að kynnast nýju fólki og
menningu.”

Það er fallegt um að litast í vinabæ okkar í Svíþjóð

Hvernig var dvölin?
Dvölin var mjög góð. Ég lenti í Stokkhólmi þann 28. júlí og
flaug þaðan til Luleå sem er í um það bil 40 mínútna fjarlæg
frá Piteå þar sem ég var sótt. Þegar við komum til Framnäs var
okkur komið fyrir í herbergjum og farið var yfir dagskrá næstu
daga. Daginn eftir hófst námskeiðið. Á þessum tíu dögum
sem við vorum þarna gerðum við margt. Við heimsóttum
Svensbylijda á menningarþriðjudag þar sem viðfengum að
smakka Filmjölk sem er eins konar sænsk súrmjólk ásamt
því fengum við að sjá hvernig brauð var búið til og hvernig
búfjárhaldi var háttað. Hittum ungmenni frá Piteå og tókum
við þátt í allskonar afþreyingu. Dansarinn Jenny Jungebro
kom einn etirmiðdaginn og kenndi okkur nokkur skemmtileg
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Tveir fulltrúar í ungmennaráði
Samfés

Félagsmiðstöðin Þruman á í ár tvo fulltrúa í ungmennaráði Samfés, samtaka félagsmiðstöðva
og ungmennahúsa á Íslandi. Í fyrra var þáverandi formaður nemenda og þrumuráðs
Hrafnhildur Una kosinn í ráðið til tveggja ára. Í ár var svo núverandi formaður Viktor Örn
kosinn til eins árs.

Þ

ruman er mjög stolt af sínum fulltrúum í ungmennaráði
samfés og gaman að sjá þegar ungt fólk í bænum
lætur til sín taka, fyrst sem formenn Nemenda- og
Þrumuráðs og svo sem meðlimir ungmennaráðs Samfés.
Hrafnhildur og Viktor segja að fulltrúar ungmennaráðs fái
mörg tækifæri. T.d. að sitja á ráðstefnum og fundum um
málefni tengd ungmennum og æskulýðsmálum, bæði hér
á landi og erlendis. Þá hefur ráðið tvo fulltrúa með fullan
atkvæðisrétt bæði á stjórnar- og aðalfundi Samfés. „Þruman
er mjög stolt af sínum fulltrúum í ungmennaráði Samfés og
gaman að sjá þegar ungt fólk í bænum lætur til sín taka. Fyrst
sem formenn Nemenda- og Þrumuráðs og svo sem meðlimir
ungmennaráðs Samfés.” Segja þau Hrafnhildur og Viktor Örn.

Viktor Örn Hjálmarsson

U

ngmennaráð Samfés er lýðræðislega kjörið ráð
ungmenna á aldrinum 13-16 ára (8. – 10. bekkur) alls staðar
að af landinu. Ungmennaráð um land allt er vettvangur fyrir
ungt fólk til þess að hafa áhrif á sitt nærumhverfi. Ungmennaráð
samfés vinnur á landsvísu og fundar 10-12 sinnum á ári. Helstu
hlutverk Ungennaráðs Samfés er að halda utan um landsþing
ungmennaráða. Ráðið tekur virkan þátt í verkefnum og
ákvarðanartökum hjá Samfés.
Fulltrúar ungmennaráðs fá tækifæri til þess að koma fram
á og sitja á ráðstefnum og fundum um málefni tengd
ungmennum og æskulýðsmálum hér á landi eða erlendis auk
þess sem ráðið hefur tvo fulltrúa með fullan atkvæðisrétt
á stjórnarfundi Samfés sem og á aðalfundi samfés.

Hrafnhildur Una Magnúsdóttir

Viktor Örn hreppti 2. sætið
í Rímnaflæði 2019
Rímnaflæði 2019 fór fram um miðjan nóvember en um er að
ræða rappkeppni unga fólksins. Keppnin var haldin í 20. sinn.
Viktor Örn hefur undanfarin 3 ár keppt fyrir hönd Þrumunnar
og hreppti í ár 2. sætið, þriðja árið í röð. Lagið sem Viktor Örn
flutti heitir “Ferillinn”.

Viktor Örn lenti í 2. sæti í Rímnaflæði 2019
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Matarveisla í Miðgarði

Eldri borgarar velkomnir í hádeginu að borða eða fá heimsendan mat.

G

rindavíkurbær býður eldri borgurum í Grindavík upp á
niðurgreiddan mat í hádeginu í Víðihlíð. Máltíðin er á
1.000 krónur. Þjónustan hefur verið í boði í nokkur ár en einnig
er í boði á fá heimsendan mat sem kostar þá 1.200 krónur.
Mjög vinsælt er að koma í mat í Víðihlíð, bæði hjá fólki sem
þar býr sem og hjá þeim sem búa annars staðar í sveitarfélaginu.
Það var einróma álit þeirra sem voru í mat þegar blaðamaður
Járngerðar mætti á svæðið að um væri að ræða góðan heimilismat.
Það er Valgerður Hlín Ólafsdóttir sem sér um að elda ofan í
mannskapinn, og nýtur hún ýmist aðstoðar frá Steinunni Gestsdóttur eða Eyrúnar Karlsdóttur. Það er óhætt að segja að Hlín
fái fyrstu einkunn fyrir matseldina, svo ánægðir voru eldri borgarar með matinn.
Hægt er að skrá sig í mat í síma 426-8014 eða á netfangið
stefania@grindavik.is og þurfa skráningar næstu viku að liggja
fyrir á föstudegi. Matseðill vikunnar er alltaf birtur á heimasíðu
bæjarins og aðgengilegur á svæði eldri borgara á sömu vefsíðu.

Eyrún Karlsdóttir og Hlín Ólafsdóttir sjá um að framreiða góðan heimilismat ofan í mannskapinn.
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Ný skólastefna samþykkt
Bæjarstjórn samþykkti á fundi sínum í september endurskoðaða skólastefnu Grindavíkurbæjar næstu fjögur árin. Stefnan grundvallast á gildandi menntastefnu og framtíðarsýn
sveitarfélagsins. Stefnuna í heild sinni má nálgast á vef bæjarins www.grindavik.is

Í

stefnunni er að finna helstu áhersluþætti eins og framtíðarsýn
og hvaða grunnþættir það eru sem settir eru fram í lögum.
Þessir þættir eru í anda þeirra reglugerða og alþjóðasamninga
sem Ísland er aðili að og mynda kjarnann. Þessir þættir varða
starfshætti, inntak og umhverfi náms á öllum skólastigum og
skapa þannig mikilvæga samfellu í skólastarfinu. Þessir
grunnþættir eru:
Nemandinn
Mannauður
Samvinna og samstarf
Aðbúnaður, tækni og húsnæði
Líðan og velferð
Hér á eftir verða birtar áherslur næstu ára sem varða þessa
lykilþætti sem nefndir eru. Ítarlegri umfjöllun um þættina má
finna í stefnunni í heild sinni á vef bæjarins.

Aðbúnaður, húsnæði og tækni:
Að börn fái leikskólavistun frá 12 mánaða aldri.Stækkun
skólahúsnæðis til að bregðast við húsnæðisvanda og mótun sýnar
á húsnæðisþörf skólanna til lengri tíma. Öflug tölvuþjónusta sé til
staðar fyrir skólana sem komi til móts við nútíma kennsluhætti.
Öruggt og skapandi umhverfi í og við skóla sveitarfélagsins.
Líðan og velferð:
Að öflugt forvarnastarf sé til staðar fyrir nemendur og starfsfólk.
Að hafa líðan og velferð nemenda og starfsfólks að leiðarljósi
í skólastarfi. Í skólastarfi skulu allir taka virkan þátt í að skapa
samfélag jafnréttis og réttlætis. Að stöðugildi og þjónusta
skólahjúkrunarfræðings sé í samræmi við viðmið landlæknis.

Nemandinn:
Að nemendur sýni framfarir í eða yfir meðallagi milli samræmdra
könnunarprófa.Frístundaheimili verði í boði fyrir 1.- 4. bekk
í tengslum við skólastarf í ljósi þess að yngsta stig verði 1.-4.
bekkur. Nemendur hafi greiðan aðgang að stoðþjónustu. Að
áfram verði unnið að því að mæta einstaklingsbundnum þörfum
nemenda - frávik, tví/margtyngi.
Mannauður:
Starfsfólk skóla hafi greiðan aðgang að stoðþjónustu. Auka
hlutfall fagmenntaðra í skólum bæjarins. Styrkja faglega forystu
og samvinnu stjórnenda skóla sveitarfélagsins. Að allir skólar
sveitarfélagsins vinni eftir hugmyndafræði lærdómssamfélags.
Að starfsumhverfi skóla sveitarfélagsins sé eftirsóknarvert og
jákvætt.
Samvinna og samstarf:
Læsi – að sveitarfélagið setji sér heildræna læsisstefnu. Að
heimasíður sveitarfélagsins og einstakra skóla séu upplýsandi
og uppfærðar reglulega varðandi skólamál. Að efla samstarf
heimilis og skóla, einnig milli skólastiga Að innleiða mat á
frístundaheimili, skólaþjónustu og tónlistarskóla.Sveitarfélagið
móti sér stefnu í alþjóðlegu samstarfi.

Nýstúdentar úr Grindavík fædd árið 2000. Mynd efst: Teitur Leon, Telma Lind,
Belinda Berg, Margrét Fríða og Kristín sem útskrifuðust úr MA sl. vor. Neðri
mynd: Leon Ingi sem dúxaði frá Framhaldsskólanum að Laugum sl vor, ásamt
ömmu sinni Helgu og afa Hirti við úrstriftina.
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HVAÐA FÓLK HLÝTUR VERÐLAUNIN Í ÁR?

Íþróttafólk
Grindavíkur 2019
31. desember 2019 kl. 11:00 í Gjánni
Hægt verður að fylgjast með viðburðinum á YouTube rás
bæjarins.
Allir velkomnir!

27. desember kl. 16:00 í Gjánni

Jólaball
Grindavíkur
Hið árlega Jólaball Grindavíkur verður haldið
föstudaginn 27. desember kl. 16:00 í Gjánni.
Á ballinu verður margt góðra gesta.
Söngkonan góðkunna Helga Möller sér um
jólalögin, jólasveinar kíkja í heimsókn með
góðgæti, dansað verður í kringum jólatréð og
boðið verður upp á kaffiveitingar.
Jólaballið er samstarfsverkefni Sjómanna- og
vélstjórafélags Grindavíkur,
Verkalýðsfélags Grindavíkur og
Grindavíkurbæjar.
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J ó i í N OX

Jólin eru annasamasti tíminn hjá gullsmiðnum og skartgripahönnuðinum Jóhannesi
Ottóssyni. Hann er orðinn þekktur fyrir vinsælu jólaóróana en undanfarin fimm ár hafa
komið út óróar, skartaðir dýrum úr íslenskri náttúru.

J

óhannes Ottósson eða Jói eins og hann er kallaður bjó lengi í
Grindavík. Hann og kona hans Rakel keyptu sér hús á Túngötu
og bjuggu þar í nokkur ár. Jói rekur fyrirtækið NOX sem framleiðir
fyrsta flokks skart en ásamt skartinu hannar Jói árlega jólaóróa sem
hafa notið mikilla vinsælda og fást þeir m.a. hjá Lindu í Palóma.
En hvað varð til þess að Jói ákvað að fara í
gullsmíði?
„Mér þótti þetta fag mjög spennandi og fékk leyfi til að fara
á tvö verkstæði í Reykjavík og prófa að smíða. Hins vegar
gat ég ekki fengið samning á íslandi sama hversu mikið ég
leitaði. Það var ævintýraþrá í mér og Rakel og við ákváðum að
selja húsið okkar á Túngötunni og flytja til Danmerkur. Ég fór
í grunnnám fyrir gullsmíði og Rakel í leikskólakennarann.
Grunnnámið var eitt ár og ég tók bara Íslendinginn á
þetta og vann launalaust á verkstæði með skólanum sem
varð til þess að ég fékk samning í gullsmíðinni. Gullsmíðin
tók fjögur ár og eftir það fluttum við til Flórens á Ítalíu þar
sem ég fór í skartgripahönnun, þetta var æðislegt tímabil.
Eftir að hafa búið erlendis í rúm níu ár komum við
heim til Íslands og svo stofnaði ég Nox árið 2012.“

Jóhannes Ottósson, gullsmiður og skartgripahönnuður

Hvað er NOX að framleiða?
„Nox framleiðir aðallega skart og er með tilbúnar skartgripa-seríur og svo fyrir sex árum byrjaði ég að gera jólaóróann
þar sem að ég var orðin frekar þreyttur á litlu úrvali á jólaskrauti
og mér fannst það allt frekar keimlíkt og tími fyrir eitthvað nýtt.“
Jói segir að vinsælustu vörurnar séu Berg og Frostrósir fyrir kvenfólk og landvætta hringar og útskriftar
hringar fyrir karlmenn. „Og svo auðvitað jólaóróarnir.“
Jói segir að jólin séu sá tími sem er mest sé að gera hjá sér.
„Ég smíða mikið og svo er líka mikil vinna í kringum óróana.“
„Sérpantanir eru alltaf að verða algengari, það er alltaf meira
um það að fólk vilji láta sérsmíða fyrir sig þar sem að það vill
hafa álit hvernig skartið líti út, þetta er ekki eins og áður fyrr þar
sem konan fann hringana fyrir parið, nú vill maðurinn ákveða
hvernig hans hringur líti út. Það er líka mikið um að útlendingar
sem hafa komið til Íslands vilji fá sérsmíðaða hringa frá Íslandi.

Járngerður
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Á f r a m l á g æ fi n g a g j ö l d í
G r i n d av í k

Grindavíkurbær mun á árinu 2020 styrkja starfsemi UMFG um rúmar 140 milljónir króna í
formi fjármagns og afnota af húsnæði.

G

rindavíkurbær hefur á undanförnum árum gert
samstarfssamninga við fjölmörg félög og félagasamtök
í sveitarfélaginu. Markmiðin með samningum eru m.a. að
draga úr kostnaði við frístunda- og tómstundaiðkun barna
og unglinga í Grindavík og styðja við starf með börnum á
forsendum uppeldislegra gilda og forvarna.
Umfangsmestur þessara samninga er samstarfssamningur við
aðalstjórn UMFG. Grindavíkurbær mun á árinu 2020 styrkja
starfsemi UMFG um rúmar 140 milljónir króna í formi
fjármagns og afnota af húsnæði.
Um verulega hækkun er að ræða frá fyrri samningi og munar
þar mestu um frekari stuðning við barna- og unglingastarf
auk þess sem samningurinn gerir UMFG kleift að ráða
framkvæmdastjóra í fullt starf.
Styrkurinn mun einnig nýtast til að greiða laun íþróttafulltrúa
í hlutastarfi, til afreksstarfs, til starfsemi aðalstjórnar auk
þess sem starf fyrir ungmenni á aldrinum 16-19 ára er styrkt
sérstaklega.

Grindvíkingar hafa um árabil stært sig af lágum æfinga-gjöldum
enda hafa þau verið með þeim lægstu á landinu. Styrkur
Grindavíkurbæjar við barna- og unglingastarf UMFG
gerir það mögulegt að fyrirkomulag æfingagjalda fyrir börn og
unglinga verði óbreytt. Því getur þessi aldurshópur æft allar
íþróttagreindar sem í boði eru á vegum UMFG en greitt aðeins
eitt hóflægt æfingargjald næstu árin.
Skrifað verður undir samningana með formlegum hætti á
gamlársdag þegar afhentar verða viðurkenningar fyrir íþróttafólk
Grindavíkur ársins 2019.
Eftirfarandi félög og félagasamtök sem starfa með börnum og
unglingum eru með samstarfssamninga við Grindavíkurbæ á
árinu 2020:
Golfklúbbur Grindavíkur
Grindavíkurkirkja
Hestamannafélagið Brimfaxi
Íþróttafélagið Nes
Pílufélag Grindavíkur
Unglingadeildin Hafbjörg
Ungmennafélag Grindavíkur
Vélíþróttafélag Reykjaness

Járngerður
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Í þ r ó t t a f ó l k G r i n d av í k u r
11 tilnefningar eru til íþróttamanns og íþróttakonu Grindavíkur 2019. Kjörið fer fram í
Gjánni á gamlársdag og hefst kl. 11:00. Sýnt verður beint frá athöfninni á YouTube rás
bæjarins.

Íþróttafólk Grindavíkur 2018: Ólöf Rún Óladóttir og Ólafur Ólafsson

S

jö íþróttamenn og fjórar íþróttakonur hafa verið tilnefnd sem
íþróttamaður og íþróttakona Grindavíkur 2019.

Valið verður kunngjört í Gjánni á gamlársdag kl. 11:00. Öllum
bæjarbúum er boðið að vera viðstaddir athöfnina.
Þessi eru tilnefnd í flokkunum tveimur, í stafrófsröð:
Tilnefningar til íþróttamanns Grindavíkur 2019
Jóhann Dagur Bjarnason, hjólreiðar
Jón Axel Guðmundsson, körfuknattleikur
Jón Ásgeir Helgason, hestaíþróttir
Jón Júlíus Karlsson, golf
Marínó Axel Helgason, knattspyrna
Matthías Örn Friðriksson, pílukast
Róbert Örn Latkowski, judó

viðurkenningin var fyrst veitt árið 1988. Páll Axel Vilbergsson
hefur oftast allra lyft bikarnum eða fimm sinnum. Sigurður H.
Bergmann og Guðmundur Bragason hlutu viðurkenninguna
fjórum sinnum á sínum tíma.
Íþróttakona Grindavíkur verður kjörin í 12 sinn. Níu konur hafa
hlotið titilinn íþróttakona ársins frá árinu 2008 en Petrúnella
Skúladóttir er sú eina sem hefur lyft hefur bikarnum oftar en
einu sinni eða þrisvar sinnum.

Tilnefningar til íþróttakonu Grindavíkur 2019
Guðný Eva Birgisdóttir, knattspyrna
Hrund Skúladóttir, körfuknattleikur
Svanhvít Helga Hammer, golf
Sylvía Sól Magnúsdóttir, hestaíþróttir
Íþróttamaður Grindavíkur verður nú kjörinn í 31. sinn. Alls
hafa 19 karlar verið kjörnir íþróttamenn Grindavíkur frá því

10. flokkur kvenna fékk í fyrra viðurkenningu fyrir að verða bæði Íslands- og bikarmeistarar á árinu. Hér er hluti hópsins ásamt Ellerti Magnýssyni þjálfara sínum.
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Töfrandi tími framundan
Jólin eru framundan. Það er því í nógu að snúast hjá þeim mæðgum á VIGT sem selja bæði
húsbúnað og smávöru. Guðfinna Margnúsdóttir segir jólatímann vera töfrandi.

“

þetta er tími sem við horfum til með tilhlökkun. Að eiga
notalegar og eftirminnilegar stundir í desember með fjölskyldu
og vinum er það allra mikilvægasta. Við leggjum áherslu á að
jólin og allt sem við kemur þeim sé persónulegt.”
Í desember verður aukinn opnunartími á VIGT. “Við
bjóðum alla velkomna til okkar í desember og hlökkum
til að njóta aðventunnar með ykkur í verslun okkar að
Hafnargötu 11.
Við erum alltaf tilbúnar til þess að aðstoða við val á munum,
hvort sem að það er fyrir ykkur sjálf eða þann sem ykkur þykir
vænt um,” segir Guðfinna og bendir á að vefverslunin þeirra sé
alltaf opin en síðasti öruggi pöntunardagur í vefverslun fyrir
jólin er 18.desember.
Fyrir utan opnunartíma er hægt að opna eftir samkomulagi. Að
lokum senda mæðgurnar á VIGT bestu óskir um gleðilega hátíð.

Opnunartíminn hjá VIGT á
Hafnargötu
er eftirfarandi:
Mánudaga - föstudaga 15-18
Laugardaga 12-15.
Fimmtudaginn 19. desember 13-20
Föstudaginn 20. desember 13-20
Laugardaginn 21. desember 12-18
Sunnudaginn 22. desember 12-16
Mánudaginn 23. desember 12-16

Járngerður
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F j ö l þ æ t t h e i l s u e fl i n g f y r i r e l d r i
aldurshópa
Grindavíkurbær mun á árinu 2020 hefja samtarf við Janus heilsueflingu um fjölþætta
heilsueflingu fyrir 65 ára og eldri. Megin viðfangsefni verkefnisins er eflandi forvarnarstarf á
sviði líkams- og heilsuræktar.

G

rindavík er fjórða sveitarfélagið sem gengur til formlegs
samstarfs við Janus heilsueflingu en Dr. Janus Guðlaugsson,
íþrótta- og heilsufræðingur, hefur haft veg og vanda að starfseminni. Verkefnið, sem byggt er á doktorsverkefni Janusar,
hefur skilað einstökum árangri í Reykjanesbæ og Hafnarfirði.
Megin viðfangsefni verkefnisins er heilsueflandi forvarnarstarf
á sviði líkams- og heilsuræktar eldri aldurshópa. Markmiðið er
m.a. að gera fólk hæfara til að takast á við breytingar sem fylgja
hækkandi aldri.

Með markvissri þátttöku í þol- og styrktaræfingum auk ráðgjafar
um holla næringu og aðra heilsueflandi þætti getur fólk spyrnt
við fótum gegn öldrunar- einkennum samhliða því að bæta heilsu
sína og lífsgæði. Þannig má færa líkur að því að viðkomandi geti
sinnt athöfnum daglegum lífs lengur, búið lengur í sjálfstæðri
búsetu og komið í veg fyrir of snemmbæra innlögn á
dvalar- og hjúkrunarheimili.
Þá má einnig gera ráð fyrir
því að mikill sparnaður, bæði
fyrir ríki og sveitarfélög, verði
af heilsueflingar ferli af þessum
toga þegar til lengri tíma er
litið.
Nánari kynning á verkefninu
mun fara fram eftir áramót og
verður það auglýst sérstaklega. Í
kjölfar kynningar og skráningu
þátttakenda hefst verkefnið Janus Guðlaugsson,
með heilsufarsmælingum sem íþrótta- og heilsufræðingur
endurteknar verða á 6 til 12
mánaða fresti meðan á heilsueflingarferlinu stendur.
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Mikill vöxtur

Það hefur ekki farið fram hjá neinum að Grindavíkurbær er sveitarfélag sem er í miklum
vexti. Atvinnulífið blómstrar og íbúum fjölgar en sú fjölgun er umtalsvert meiri en
almennt gengur og gerist á Íslandi.

Þegar sveitarfélag er í eins miklum vexti og raun ber vitni hér í Grindavík þá fylgja því ýmsir
vaxtaverkir og á sama tíma þarf að halda uppi sama þjónustustigi við íbúa. Skipulags- og
umhverfissvið Grindvíkurbæjar hefur ekki farið varhluta af þessum vaxtaverkjum og eru
verkefnin sem koma inn á borð deildarinnar eins fjölbreytt og þau eru mörg.

Framkvæmdir á árinu 2019
Umferðaröryggismál

U

mferðaröryggi á Grindavíkurvegi hefur lengi verið
ábótavant og hafa umbætur á veginum verið mikið
baráttumál okkar Grindvíkinga. Grindavíkurvegur heyrir undir
Vegagerðina en haustið 2018 var hafist handa við framkvæmdir
á Grindavíkurvegi milli afleggjara að Bláa Lóninu og Seltjarnar.
Á þessum vegkafla verða akstursstefnur aðskildar og vegköflum
breytt í 2+1. Framkvæmdum er við það ljúka.
Vegagerðin kom að öðru verkefni til að auka umferðaröryggi
við Grindvíkurbæ en það eru undirgögn við Suðurhóp.
Framkvæmdin er samstarfsverkefni Vegagerðarinnar og
Grindavíkurbæjar. Framkvæmdir gengu ágætlega eftir tafir
í upphafi. Undirgögnin eru mikil samgöngubót hvað varðar
öryggi gangandi umferðar á svæðinu, þá sérstaklega barna sem
þurfa að þvera Víkurbraut til að komast til skóla, æfinga eða vina
sinna.

Lög og reglur sem snúa að verklegum
framkvæmdum eru oft á tíðum flókin og erfitt
að átta sig á hvort afla þurfi byggingarleyfis
og/eða framkvæmdarleyfis eða hvort nóg sé
að tilkynna byggingarfulltrúa um framkvæmd.
Starfsmenn skipulags- og umhverfissviðs
hvetja íbúa og fyrirtæki til að hafa samband
tímanlega, áður en hafist er handa við
framkvæmdir.
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r í Grindavík
F

yrir nokkrum árum þá var útbúin umferðaröryggisáætlun
Grindvíkurbæjar sem átti að gilda milli áranna 2014 og
2017. Áætlunin hefur ekki verið uppfærð en töluvert hefur
unnist af því sem sett var fram í þeirri áætlun. Á dagskrá er að
uppfæra umferðaröryggisáætlunina til næstu 3-4 ára. Líta ber
á umferðaröryggisáætlun sem leiðbeiningar frá stjórnsýslunni,
íbúum og ráðgjöfum sveitarfélagsins. Þannig fá bæjarfulltrúar
góða innsýn í stöðumatið og niðurstöður verkefna og óskir um
forgangsröðun.
Umferðaröryggisáætlun þarf að bera undir bæjarstjórn til
samþykktar. Ábyrgðaraðili Umferðaröryggisáætlunar er
sviðsstjóri skipulags- og umhverfissviðs. Allar ábendingar
um umferðar-öryggismál eru vel þegnar á netfangið atligeir@
grindavik.is.

Byggingarframkvæmdir
Bygging á nýjum íþróttasal við íþróttamiðstöð Grindvíkurbæjar
lýkur núna undir lok árs 2019. Um er að ræða u.þ.b. 2.000 m2
byggingu á þremur hæðum. Á fyrstu hæð er forrými sem er hluti
anddyris í íþróttamiðstöð þaðan sem hægt er að ganga inn í salinn
og búningsaðstöðu. Á milli núverandi íþróttasalar og þess nýja
er áhaldageymsla sem innan gengt er úr báðum rýmum. Hægt
er að komast inn í báða sali úr nýrri búningsaðstöðu. Á annarri
hæð er fjölnota íþróttasalur ásamt lyftuhúsi og stigagangi. Á
þriðju hæð er tæknirými.
Framkvæmdum við breytingar á bæjarskrifstofum lýkur á
árinu. Framkvæmdin er seinni áfangi af framkvæmd sem hófst
árið 2015. Helstu verkþættir voru rif og förgun veggja, lofta,
gólfefna og hurða og svo uppsetning milliveggja ásamt nýjum
innihurðum, innréttingum, salernum og nýjum gólfefnum og
loftum.
Gatnakerfi og gatnalýsing
Í haust var farið í malbikunarframkvæmdir (yfirlögn) á
Víkurbraut, Bakkalág og Seljabót. Þá var lokið við malbikun á
bílastæðum framan við Hópið. Boðin voru út efniskaup á nýjum
lömpum fyrir gatnalýsingu en útboðið er liður í led-væðingu
gatnalýsingar til næstu þriggja ára.
Hafin er vinna við að uppfæra stýribúnað fyrir gatnalýsingu
sem hefur verið að bila ítrekað eins og íbúar hafa orðið varir
við. Á þessu ári er gert ráð fyrir að uppfæra 9 stýriliða fyrir
gatnalýsinguna og 11 á því næsta. Þegar þessari framkvæmd
verður lokið þá mun Grindavíkurbær sjálfur hafa stjórn á
gatnalýsingunni sem áður var á höndum HS veitna.
Vinna við endurnýjun á brunahönum er hafin. Skipt hefur verið
um 8 brunahana á þessu ári og gert er ráð fyrir að endurnýja
nokkra brunahana á ári næstu 3-4 ár.
Skipulagsmál
Eitt helsta verkefni skipulagsnefndar þetta árið hefur verið að
ljúka við tillögu að endurskoðuðu aðalskipulagi Grindvíkurbæjar.
Tillagan er nú í yfirferð hjá Skipulagsstofnun. Tillagan fer í
kynningarferli í samræmi við skipulagslög eftir yfirferð

Skipulagsstofnunar. Stefnt er að því að halda íbúafund um
tillöguna á næstu vikum.
Vinna vegna deiliskipulags á nýju íbúahverfi norðan Hópsbrautar
(íb10) er hafin. Gert er ráð fyrir að byggja fjölbýlishús, parhús,
raðhús og einbýlishús. Áætlaður fjöldi íbúa í hverfinu samkvæmt
tillögu að endurskoðuðu aðalskipulagi eru um 670 íbúar. Vonir
standa til að skipulagsgerðinni ljúki um mitt næsta ár.
Deiliskipulag iðnaðarsvæðis við Eyjabakka sem staðfest var í
ágúst 2011 er um 33 ha að stærð með 113 lóðum. Þegar
hefur verið byggt á hluta þeirra lóða og sumum verið
úthlutað. Yfirstandandi er vinna við að stækka deiliskipulagssvæðið við Eyjabakka úr 33 ha í um 60 ha á landi. Á
svæðinu er gert ráð fyrir iðnaði og hafnsækinni starfsemi.

Ný undirgöng koma til með að auka öryggi gangandi vegfarenda sem þurfa að
fara yfir Grindavíkurveg. Ekki síst barna á leið í og úr Hópsskóla.

Skipulags- og umhverfissvið

Bjarni Rúnar
Byggingafulltrúi

Atli Geir
Sviðsstjóri

Íris
Lögfræðingur

Póstföng starfsmanna skipulags- og umhverfissviðs
Atli Geir Júlíusson, sviðsstjóri, atligeir@grindavik.is
Bjarni Rúnar Einarsson, byggingarfulltrúi, bygg@grindavik.is
Íris Gunnarsdóttir, lögfræðingur, iris@grindavik.is
Aðilar sem þurfa fund eru hvattir til að panta tíma með því að
hringja í bæjarskrifstofurnar í síma 420-1100 eða senda póst á
starfsmenn deildarinnar.
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Land Grindavíkur vinsælt

Um þessar mundir er verið að framleiða sjónvarpsþáttaröð fyrir Apple TV. Þættirnir eiga að
gerast í framtíðinni eða eftir u.þ.b.10.000 ár. Tökur fóru m.a. fram hér í landi Grindavíkur,
í Breiðdal, norðan Kleifarvatns.

L

eifur B. Dagfinnsson, forstjóri True North og einn
framleiðenda á verkefninu segir þáttaröðina byggja á bókum
Isaac Asimov. „Hann er mjög þekkur og
vinsæll höfundur. David Goyer sem er einn
fremsti handritahöfundur í heimi, gekk
til liðs við þá til að skrifa þessa þáttaseríu.
Hann er mjög þekktur handritahöfundur
og framleiðandi í Hollywood. Skrifaði
nokkrar af Batman myndunum t.a.m.
Þannig að það má segja að öllu sé tjaldað til
en Skydance er framleiðslufélagið. Þeir hafa David Goyer

er svipað á Kanaríeyjum og það er líka vinsæll tökustaður en við
erum með meira landflæmi.
Ísland sér á báti
Kanaríeyjar bjóða upp á 40% skattafslátt meðan við bjóðum bara
upp á 25%, þannig að Kanaríeyjar eru okkar samkeppnisaðili. Svo
eru önnun lönd við og í kringum arabaskagann sem eru með ljósari
sand, það hafa líka verið gerðar sci fi myndir þar. En við erum sér á
báti t.a.m. hafa önnur Norðurlönd ekki þetta að bjóða né Kanada.“

Skammt frá Kleifarvatni gistu bæði leikarar ásamt örðu starfsfólki.

Leifur B. Dagfinnsson, forstjóri True North og Fannar Jónasson bæjarstjóri á
tökustað í landi Grindavíkur.

verið þekkir fyrir að gera Mission Impossible myndirnar og það
er mjög öflugt framleiðslufyrirtæki, staðsett í Los Angeles. Þetta
verður síðan sýnt á Apple TV.
“Það hefur færst í aukana að erlend fyrirtæki koma og taka upp
myndir á Íslandi. Oftar en ekki verður Reykjanesið fyrir valinu
vegna landslagsins og þá hafa upptökur einnig farið fram í landi
Grindavíkur.
En hver er aðdragandinn að því að þessir staðir eru
valdir?
„Þetta byrjar á því að Ísland býður upp á 25% endurgreiðslu
og þá kemur Ísland til greina sem land til að vera með kvikmyndaupptökur. Síðan vita mjög margir núna að Ísland er mjög
tilvalið land fyrir svona Sci-fi myndir. Landslagið okkar ber
þess öll merki, þannig að Ísland er svona „go to“ landið þegar
kemur að svona myndum eða þáttaseríum. Síðan er gríðarleg
vinna sem liggur að baki hjá okkur í True North. Alls konar
vettvangskannanir, við eigum myndasafn upp á hundruð
þúsunda mynda sem við kynnum, við lesum handritin og komum
með hugmyndir og svo koma aðilar erlendis frá að skoða. Síðan
er þetta unnið þannig að það er verið að búa þennan heim til og
helst sem næst Reykjavík þar sem flestir gista því það er ódýrara
að vinna þetta út frá Reykjavík.“ Leifur segir að Reykjanesið hafi
upp á þetta sci fi og eldfjallalandslag sem er svo vinsælt, með
sambland af svörtum söndum og grænum hlíðum. „Þetta

Fjöldi innlendra fyrirtækja koma að vinnu við erlenda þætti og kvikmyndir
sem teknar eru upp hér á landi.

Járngerður
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fyrir kvikmyndaupptökur

Iðnaður sem skilar miklu til landsins
Leifur segir að það hafi sýnt sig samkvæmt rannsóknum að
um 35% ferðamanna sem koma til Íslands ákváðu að koma til
landsins vegna þess að þeir sáu Ísland í kvikmynd eða
íslenska bíómynd, eða efni frá Íslandi á einhverjum
miðli. „Maður sá kúrfuna alveg fara upp bæði með betra aðgengi að landinu t.d. með WOW air, en síðan á sama tíma og
WOW air er að byrja þá kemur í raun holskefla af kvikmyndum í sýningu sem teknar eru upp á Íslandi. Þar voru stórstjörnur eins og Ben Stiller, Russel Crowe og Tom Cruise. Þeir
fara svo í viðtöl og tala um hvað þeir voru að gera á Íslandi og
það fær athygli. Þetta er gríðarleg auglýsing að fá hingað aðila
til að taka upp bíómynd því hún getur lifað í 10, 15 eða 20 ár.“

Leifur segir þetta vera gríðarlega innspýtingu í hagkerfið því við séum að nota svo margt úr atvinnulífinu. „Við
erum að leigja bíla, báta, við erum að kaupa mikið af mat,
alls konar þjónustu. Reikniformúlan er 1,7 en ég held að
við séum komin yfir 2 í dag því það eru alltaf fleiri og fleiri Íslendingar að koma að þessu. Því meiri reynsla sem kemur
á þessi verkefni því færri erlenda starfsmenn þarf að taka
með sér og menn treysta á Íslenska fagaðila til að sinna þessu.
Og núna þegar talað er um að ferðaþjónustan sé að minnka þá
er þetta svo gott mótvægi við það. Við vonandi náum að boosta
hana upp aftur og halda öllu gangandi“, segir Leifur að lokum.

True North kom að framleiðslu bandarísku kvikmyndarinnar Flags of our
fathers í leikstjórn Clint Eastwood sem m.a. var tekin upp hér á Reykjanesi.

Fannar Jónasson bæjarstjóri, Leifur Dagfinnsson framleiðandi og Guðjón
Davíðsson hjá True North.

Fimmta deildin á Króki opnar í janúar
Vinna við að koma fyrir 5. deildinni við Heilsuleikskólann Krók er vel á veg komin og gert er
ráð fyrir að taka nýja deild í notkun strax eftir áramót.

V

iðbyggingin sem búið er að koma upp við Krók saman
stendur af 5 gáma weiningum ásamt tengibyggingu verður
komið fyrir við vesturhlið Króks. Aðstaðan er um 82 m2 að
stærð með 13,5 m2 starfsmannaaðstöðu, 54,1 m2 deild og 15
m2 anddyri og fataherbergi. Til samanburðar þá eru núverandi
deildir við leikskólann 59 m2.

Starfsmenn Grindarinnar vinna við að koma upp fimmtu deildinni við Krók
sem hefja á starfsemi á nýju ári.
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Fyrirhugaðar framkvæmdir á
næsta ári

Það er óhætt að fullyrða að skipulags- og umhverfissvið bæjarins mun ekki sitja auðum höndum á næsta ári enda miklar framkvæmdir framundan.
Skólabyggingar
Á árinu 2019 hafa verið starfandi tvær byggingarnefndir, önnur
vegna hönnunar á nýjum leikskóla og hin vegna hönnunar á
viðbyggingu við Hópskóla. Báðar nefndir hafa skilað af sér
hönnun sem sýnir hvernig skólabyggingarnar munu líta út.
Hvað varðar nýjan leikskóla þá má finna á heimasíðu bæjarins
kynningu á fyrirliggjandi hönnun þar sem íbúum gefst kostur
á að gera athugasemdir við hönnunina. Í kjölfarið verður hafist
handa við áframhaldandi hönnun í samráði við byggingarnefnd
og bæjarstjórn. Hönnun á viðbyggingu við Hópskóla er komin
af stað. Stefnt er að því að hönnun og gerð útboðsgagna ljúki um
mitt næsta ár þannig að framkvæmdir geti hafist á síðari hluta
næsta árs.
Gatnakerfið
Á næsta ári er gert ráð fyrir að ráðast í umtalsverðar framkvæmdir
við gatnakerfið í Grindavíkurbæ, má þar nefna eftirfarandi
verkefni:
Malbikun í Víkurhópi og Norðurhópi
Gatnagerð í Víðigerði
Gatnagerð í nýju hverfi norðan Hópsbrautar
Gatnagerð í iðnaðarhverfi við Eyjabakka
Áframhaldandi malbiksframkvæmdir á núverandi götum
bæjarins (yfirlagsmalbikun)
Led-væðing og endurnýjun stýriskápa fyrir gatnalýsingu

Umhverfismál
Sú mikla uppbygging sem hefur átt sér stað við íþróttahúsið
kallar á að gengið verði frá lóðinni vestan við mannvirkið. Hafin
er vinna við hönnun á svæðinu þar sem m.a. er í skoðun að
koma fyrir ærslabelg og/eða hreystigarði. Fyrirhugað er að fara í
framkvæmdir á þessu svæði á næsta ári.
Samgöngumál eru oft og iðulega í brennidepli þegar kemur að
umræðu um loftslagsmál og aðgerðaráætlun stjórnvalda um
orkuskipti í samgöngum sem var samþykkt á Alþingi 31. maí
2017. Grindvíkurbær hefur enn ekki staðið fyrir því að sett verði
upp hraðhleðslustöð við byggingar sínar. Gert er ráð fyrir því á
næsta ári að Skipulags- og umhverfissvið hafi frumkvæði að því,
í samráði við bæjarstjórn, að hugað verði að uppbyggingu og
sett upp áfangaskipt áætlun um uppbyggingu hraðhleðslustöðva
hér í bæ. Vonast er til að um samstarfsverkefni verði að ræða
með fyrirtækjum hér í bæ ásamt mögulegu samstarfi við
nágrannasveitarfélög sem gæti skapað hagræði í innkaupum.

Hönnun á nýjum leikskóla í Hópshverfi

Bæjarstjórn og starfsmenn
Grindavíkurbæjar senda bæjarbúum og
landsmönnum öllum bestu óskir um

gleðileg jól og farsælt komandi ár
með bestu þökkum fyrir
samstarfið á árinu sem er að líða.

