
4.  tbl .  2009

JÁRNGERÐUR
- fréttir af bæjarmálefnum

Krýsuvíkurbjarg
Náttúrufegurðin í landi Grindavíkur er 
einstök. Hér sést hið ægifagra en jafn-
framt hrikalega Krýsuvíkurbjarg, aðeins 
sést í vitann sem og Þórkötlustaðahver�  
í � arlægð. Sjá má Húsafell ofan við 
Hraun, Slögu og Skála-Mælifell til hægri. 
Mynd: Oddgeir Karlsson.
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Nýtt glæsilegt tjaldsvæði Grindavíkurbæjar var 
opnað við Austurveg í sumar. Búið er að taka 
saman upplýsingar um gistinætur og voru gestir 
á tjaldsvæðinu 3980 sem er framar björtustu 
vonum.

Gerð var viðhorfskönnun meðal gesta á nýju 
tjaldsvæði bæjarins á liðnu sumri sem upplýs-
inga- og þróunarfulltrúi bæjarins sá um. Helstu 
niðurstöður eru að 98% gestanna voru ánægðir 
með tjaldsvæðið og töldu það í háum eða 
góðum gæða� okki. 

Um þriðjungur erlendra gesta sem dvaldi á 
tjaldsvæðinu var annað hvort að koma úr � ugi 
eða á leið í � ug. Um þriðjungur valdi tjald-
svæðið til að skoða sig um í Grindavík og ná-
grenni. Gott orðspor virtist hafa töluverð áhrif 
á innlenda gesti. Öll þessi svör ættu að nýtast 
við markaðssetningu á tjaldsvæðinu á næsta ári. 

Flestar athugasemdir við tjaldsvæðið sem gerðar 
voru sneru að sturtuaðstöðu og svo þvotta- og 
eldunaraðstöðu. Tilkoma þjónustuhússins 
kemur til móts við þessar athugasemdir.

Hannað var merki fyrir tjaldsvæðið.               
Höfundur þess er Gunnar Júlíusson,           
grafískur hönnuður.

Bygging Hópsskóla gengur vel en skólinn 
tekur til starfa um áramótin og � ytjast 1. og 
2. bekkur þangað y� r til að byrja með. Maggý 
Hrönn Hermannsdóttir var ráðinn skólastjóri 
og hefur hún þegar tekið til starfa enda að 
ýmsu að hyggja þegar nýr skóli er byggður 
upp frá grunni.

Maggý Hrönn er fædd í Stykkishólmi og alin 
upp í Ólafsvík. Hún er með kennarapróf frá 
KHÍ auk viðbótarnáms í stjórnun og sérkennslu 
frá HA. Þá kenndi hún í tíu ár við Grunn-
skóla Ólafsvíkur, eitt ár á Hvolsvelli, � ögur ár 
í Austurbæjarskóla, tvö ár í Hólabrekkuskóla 
og átta ár í Öskjuhlíðarskóla. Auk þess hefur 
hún unnið ýmis sumarstörf, m.a. við Rétt-
argeðdeildina að Sogni, sumardvöl fyrir fötluð 
börn að Laugalandi í Holtum, leikskólastjóri 

í a� eysingum í Ólafsvík, nokkrum sambýlum 
fyrir fatlaða, Dvalarheimili aldraðra í Ólafsvík, 
verkstjóri í unglingavinnu, forstöðumaður 
lengdrar viðveru í Austurbæjarskóla og síðast 
en ekki síst stundað trillusjómennsku með 
föður sínum.

,,Ég sótti um stöðu skólastjóra Hópsskóla af 
þeirri ástæðu að ég veit að hægt er bæta gott 
skólastarf og ég treysti mér til að takast á við 
það. Það er mikil áskorun að takast á við nýja 
hluti og sem leiðtogi í Hópsskóla ætla ég að 
leita e� ir sterkum hliðum allra, bæði nemenda 
og starfsmanna og gera þeim þannig tækifæri 
til að blómstra á eigin forsendum,” segir Maggý 
Hrönn.

En hvers konar skóli verður Hópsskóli?
,,Í Hópsskóla verður lögð áhersla á ein-

staklingsmiðað nám, leitað að sterkum hliðum 
nemenda og byggt ofan á þær. Nemendur Hóps-
skóla verða hvattir til sjálfstæðra vinnubragða 
og skapandi hugsunar. Starfsmenn Hópsskóla 
munu vinna sem ein heild að velferð og mennt-
un nemenda og gefa þeim, e� ir fremst megni, 
kost á hvetjandi og skapandi verkefnum sem 
reyna á sjálfstæði, uppgötvanir og hæfni til að 
vinna með öðrum. Allir nemendur Hópsskóla 
munu fá tækifæri til að nálgast viðfangsefni 
á eigin forsendum miðað við aldur þeirra og 
þroska. Virðing fyrir skoðunum og hugmynd-
um foreldra verður stór þáttur í skólastar� nu 
og mikil áhersla verður lögð á að mynda góð 
tengsl við þá. Áhersla verður lögð á að við 
sem vinnum saman í Hópsskóla leggjum mat 
á eigin frammistöðu með það fyrir augum að 
auka starfsþroska okkar, e� a fagmennskuna og 
bæta þannig skólastar� ð. Í Hópsskóla verður 
áhersla á slökun og friðsæld. Þar verða allir jafn 
mikilvægir og saman mynda þeir sterka heild 
þar sem vináttan, virðingin, gleðin, umhyggjan, 
fordómaleysið og umburðarlyndið er límið. 
Hópsskóli verður skóli fyrir alla.”

Maggý Hrönn segir að bygging Hópsskóla 
gangi vel og hún er sannfærð um að allt verður 
klárt í janúar 2010. Hún er � utt til Grindavíkur 
og líkar vel hér suður með sjó.

,,Grindavík er yndislegur bær og mér líður vel 
hérna. Hér er gott að vera og það eru forrétt-
indi að fá að anda að sér sjávarlo� inu þegar ég 
opna dyrnar mínar á morgnana. Fólkið sem ég 
mæti á förnum vegi er alúðlegt og fyrir þetta, 
og margt � eira sem Grindavík hefur upp á að 
bjóða er ég þakklát,” sagði Maggý Hrönn að 
endingu.

Sjálfstæð vinnubrögð og skapandi hugsun 
- segir Maggý Hrönn Hermannsdóttir skólastjóri um star� ð í Hópsskóla sem hefst í janúar.

Gunnar Júlíusson
grafískur hönnuður FÍTsími 844 0806gunnar@dinamit.is

Grindavík Campsite logo 

Á dökkum grunni

Um 4000 gestir í sumar á nýja tjaldsvæðinu

Í störfum mínum síðastliðin ár fyrir hönd bæj-
arfélagsins sem bæjarfulltrúi hef ég stundum 
velt því fyrir mér hvort ekki væri jákvætt fyrir 
samfélagið okkar að hafa þessi þrjú orð sem 
vegvísir að góðu og mannbætandi samfélagi. 
Er ekki nauðsynlegt að bæjarbúar beri virðingu 
fyrir því að ekki eru allir sömu skoðunar þegar 
til afstöðu mála kemur? Er ekki nauðsynlegt að 
menn ha�  í huga að ekki þarf að hætta að brosa 
til hvors annars þó skoðanir okkar hvað varðar 
menn og málefni fari ekki alltaf saman! Er ekki 
nauðsynlegt að við fullorðna fólkið leggjum 
okkur fram við að � nna jákvætt út úr öllum 
málum og sýnum umbyrðarlyndi gagnvart 
þeirri staðreynd að við erum ekki öll eins og 
hver og einn má vera eins og hann er?

Getum við sem störfum í stjórnmálum ekki 
látið okkur þykja vænt um hvert annað sem 
samstarfsfólk þó ekki séum við alltaf sömu 
skoðunar hvort sem um er að ræða afstöðu til 
framkvæmda eða stöðuveitinga? Ég tel að þegar 
samfélagsleg umræða um menn og málefni 
einkennist af hei�  eigi menn virkilega að líta í 
eigin barm og meta hvort ekki sé ástæða til þess 
að söðla um og hleypa öðru fólki að. 

Fjölskyldan er í fyrirrúmi 
- fólk er í fyrirrúmi

Rekstur sveitarfélags er ekkert gamanmál. 
Miklu skiptir að vel sé að því staðið rekstr-
arlega.Það hefur væntanlega ekki farið fram 
hjá neinum að fyrir einu ári hrundi íslenskt 
efnahagslíf og starfsemi banka og samfélagsins 
gjörbreyttist eins og hendi væri veifað Meiri-
hlutinn sem starfar í bæjarfélaginu ákvað þá 
að standa með íbúum Grindavíkur. Ekki voru 
hækkaðar neinar álögur á íbúa, mönnum var 
ge� ð tækifæri til að greiða til að mynda fast-
eignagjöld á lengri tíma, útsvar hækkaði ekki 
og � eira kom til.

Ákveðið var að e� a frekar grunnþjónustu 
sveitarfélagsins m.a. með því að lækka mat-
arkostnað grunnskólabarna og fella niður 

æ� ngagjöld og gjöld til 
tónlistarnáms. Skapa eldra 
borgurum aðstöðu til 
samveru og tómstunda. Í 
sumar var vinnuskólinn 
e� dur til mikilla muna 
með hærra framlagi þann-
ig að eldri börn en 16 ára 
gætu starfað þar. Styrktar 
voru stoðir félagsþjón-
ustunnar með ráðningu á 
félagsráðgjafa til bæjarins. 
Svona mætti lengi telja.

Pólitísk stefnumótun er skýr
- fólkið í fyrirrúmi !

Framkvæmdir og HS sjóðurinn
Í janúar setti meirhlutinn þá pólitísku stefnu-
mótun fram við afgreiðslu � árhagsáætlunar-
inar fyrir 2009 að bærinn tæki ekki lán til 
framkvæmda heldur skyldi notaðir vextir og 
verðbætur af HS-sjóðnum svokallaða til þess að 
� ármagna framkvæmdir í bæjarfélaginu. Kallað 
var e� ir því að framkvæmdum yrði haldið 
áfram m.a með tilliti til atvinnustigsins. Hér má 
sjá hvað hefur verið framkvæmt á árinu 2009.

• Nýr grunnskóli-stærsta framkvæmdin í 
bæjarfélaginu.

• Lokið við tjaldsvæðið fyrir utan þjónustu-
húsið.

• Viðhald á mannvirkjum bæjarins.
• Hafnarframkvæmdir.
• Umhve� smálin / listaverk á hringtorgum.
• Fjölnota húsið klárað og vígt.
• Auðlindastefna bæjarins tilbúinn.
Getum við ekki verið sammála því að öll vötn 

liggja til Grindavíkur eins og maðurinn sagði. 
Þurfum við einhverja vitna við.  Síðast en ekki 
síst hafa ný fyrirtæki verið boðin velkomin til 
bæjarins. Það er því leiðinlegt hvernig minni-
hlutinn hamast í því að vera sífellt í einhverjum 
talnaleik með HS-sjóðinn og lántökur/fram-

kvæmdir. Það þarf ekki mikin stærðfræðisnill-
ing til að sjá að vel er haldið utan um � ármálin 
hjá bænum og mikil framkvæmdagleði hefur 
ríkt með það að leiðarljósi að byggja utan um 
velferðina. Látum snillingunum sem settu Ís-
land á hausinn það e� ir að hafa verið í lo� � m-
leikum og talanspeki. Svei mér ef þeir meira að 
segja aðhyllast ekki allir sömu stefnuna áfram.

Hvað er framundan hjá bænum?
• Nýtt hafnarhús
• Þjónustuhús á nýju tjaldsvæði
• Breytingar á stjórnsýsluhúsnæðinu

 Stóru verkefnin eru svo ákvörðunartaka með 
framtíðhlutverk  Festis í huga.

Einnig framtíðaruppbygging á íþróttasvæð-
inu. Nefndin sem um málið � allaði lagði til 
áætlun í uppbyggingunni í � mm liðum. Það 
er mál er þarf að fara í ítarlegar rökræður með 
- hvernig við framkvæmum á næstu árum.

Grindavík er að mínu mati eitt ö� ugasta bæj-
arfélag landsins og á mikla möguleika til vaxtar 
á næstu árum. Í atvinnulegu tilliti stöndum við 
vel og fyrirtæki vilja koma hingað. Staða okkar 
eignarlega er sterk. Sjóðurinn er vænlegur. Við 
þurfum hins vegar að gæta aðhalds í rekstr-
inum og skoða hann vel á næstu misserum.
Rekstur bæjarfélagsins þarf að vera réttu megin 
við línuna til lengri tíma litið.

Aðalatriðið er þó að skapa hér gott og ö� ugt 
mannlif þar sem hver einstaklingur getur notið 
sín á sínum forsendum undir merkjum virð-
ingar- jákvæðni og umbyrðarlyndis.

Að lokum þetta: Um mánaðarmótin nóv-
ember / desember mun Jóna Kristín Þorvalds-
dóttir bæjarstjóri ljúka störfum sínum fyrir 
okkar bæjarfélag að eigin ósk. Ég vil nota þetta 
tækifæri til þess að þakka henni gott samstarf  
og � nnst mér mikill e� irsjá af samvinnu við 
hana.

   Petrína Baldursdóttir  
formaður bæjarráðs

Petrína 
Baldursdóttir  

Virðing – jákvæðni – umburðarlyndi
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Norðurgarður steyptur 
- Bylting við höfnina

Konur í meirihluta 
Á einum morgunfunda bæjarráðs í sumar varð sá sögulegi atburður að konur skipuðu meirihlutann á bæjarráðsfundi en þær voru þrjár af 
� mm fulltrúum.  Frá vinstri: Jóna Kristín Þorvaldsdóttir bæjarstjóri, Guðmundur Pálsson (D), Dóróthea Jónsdóttir (S), Björn Haraldsson 
(V) og Petrína Baldursdóttir (B) formaður bæjarráðs.

Listaverkin A�  hafsins og Dans seglanna e� ir Guðbjörgu Hlíf Páls-
dóttur listakonu voru vígð við hátíðlega athöfn á hringtorgunum 
við Hópsbraut í sumar. Listaverkin setja mikinn svip á hringtorgin 
líkt og listaverið Orka e� ir Lindu Oddsdóttur á Víkurbrautinni sem 
var a� júpað í febrúar.

Við vígsluna sagði Guðbjörg frá hugmyndum sínum á bak við 
listaverkin en þau tengjast undirstöðu atvinnuvegi þjóðarinnar. 
Jóna Kristín Þorvaldsdóttir bæjarstjóri þakkaði listakonunni fyrir 
þessi frábæru verk og sagði þau vera sannkölluð bæjarprýði.

Vinnuskóli Grindavíkur var starfræktur 
með hefðbundu sniði í sumar.  Vegna slæms 
atvinnuástands hafa þó aldrei � eiri unglingar 
verið í vinnu í skólanum en þetta sumarið.  
Einnig var, í ljósi ástandsins, tekin sú ákvörð-
un að bjóða eldri unglingum, 16 – 18 ára, 
vinnu og var töluverð ásókn e� ir vinnu frá 
þeim aldurshópi.

Í sumar var Vinnuskólanum stjórnað af Ástu 
Jóhannesdóttur garðyrkustjóra og Páli Val 
Björnssyni y� r� okksstjóra. Óhætt er að segja 
að þau ha�  haldið vel utan um starfsemina og 
hefur Grindavíkurbær sjaldan litið betur út eins 
og e� ir vinnu sumarsins.  Mikil áhersla var lögð 
á það við unglingana að þau beri virðingu fyrir 
umhver�  sínu og má segja að vel ha�  tekist til 
með að fá þau til að hugsa betur um sitt nánasta 
umhver� .  

Sem hluta af starfsemi skólans fengu ungling-
arnir líka fræðslu og kom m.a. rithöfundurinn 
Þorgrímur Þráinsson í heimsókn og ræddi við 
þau um mikilvægi heilbrigðs lífernis og svo í lok 
júlí fengu þeir unglingar sem þá voru í vinnu 
heimsókn frá jafningafræðslunni í Reykjavík. 
Starfsemi jafningjafræðslunar gengur út á að 
ungur fræði ungan. Það sem felst í þessu er að 
forvarnir séu unnar af ungu fólki fyrir ungt fólk. 
Tókst vel til með báðar þessar heimsóknir.

Búið er að steypa þekjuna á Norðurgarði, 
hafnarkantinum fyrir framan útgerðarfyr-
irtækið Vísi. Flöturinn sem var steyptur var 
alls um  3000 fermetrar. Þá var afgangssteypa 
notað í að laga bryggjuna í Staðarhver� .

Að sögn Sverris Vilbergssonar hafnarstjóra 
gengu steypuframkvæmdirnar framar vonum 
og er aðeins frágangsvinna e� ir. Nú standa y� r 
framkvæmdir við vigtarhús, verktaki er Grindin 
ehf. sem átti lægsta tilboðið í húsið. Fullklár-

aður Norðurgarður verður mikil ly� istöng fyrir 
Grindavíkurhöfn og gjörbyltir allri aðstöðu við 
höfnina.

Þrátt fyrir að hafnarkanturinn ha�  verið 
ósteyptur um hríð hefur hann töluvert verið 
notaður því bátar hafa lagst þar að. Aðstaða við 
Grindavíkurhöfn verður til mikillar fyrirmynd-
ar e� ir þessar framkvæmdir, ekki síst þegar nýtt 
vigtarhús verður tilbúið.

Met fjöldi í Vinnuskólanum

Afl  hafsins og Dans seglanna

Kári Allansson hefur verið ráðinn nýr org-
anisti við Grindavíkurkirkju í stað Tómasar 
Guðna Eggertssonar sem hefur ráðið sig við 
Seljakirkju. Kári er 27 ára og hefur verið org-
anisti við Óháða söfnuðinn undanfarin tvö ár. 
Kári er að ljúka námi við Tónskóla Þjóðkirkj-
unnar og jafnframt að útskrifast á kirkju-
tónlistarbraut Listaháskólans.

,,Ég sótti um í Grindavík vegna þess að mér 
leist vel á stemmninguna hér, kórinn er � ott-
ur og hljóðfærið frábært. Svo er hér yndislegt 
fólk,” segir Kári sem verður í fullu star�  sem 
organisti líkt og fyrirrennari hans.

Hann segist vilja e� a kórinn við kirkjuna 
enn frekar og gera stúlknakórinn stærri og 
ö� ugri en áður og e� a star� ð almennt.

,,Þetta vil ég gera í samstar�  við alla 
Grindvíkinga, að þeir verði stoltir af kórnum 
sínum. Einnig hef ég áhuga á því að e� a tón-
leikahald og auka almennt trafík í kirkjuna. 
Ég hvet sem � esta til að taka þátt í kirkjustarf-
inu og að syngja með í messu,” segir Kári.

Nýr organisti 
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Páll Ólafsson hóf störf sem félagsráðgja�  
hjá Grindavíkurbæ í sumar. Hann hefur 
starfað hjá Garðabæ undanfarin ár en hefur 
víða komið við og er í dag m.a. formaður 
norrænna samtaka félagsráðgjafa.  

,,Ég er með meistaragráðu í félagsráðgjöf frá 
Háskólanum í Lundi í Svíþjóð. E� ir skóla fór ég 
að vinna í Grafarvogi þar sem ég vann að mjög 
skemmtilegu verkefni í samstar�  við lögregl-
una. Ég færði mig svo til Hafnar� arðar og vann 
þar sem unglingaráðgja�  til ársins 2006 og tók 
þátt í að skapa og vinna að samstarfsverkefni 
sem er kallað Litli Hópur sem � allar um sam-
vinnu aðila tengda börnum.  E� ir Hafnar� örð 
fór ég í næsta sveitarfélag, Garðabæinn þar sem 
ég hef starfað sem unglingaráðgja�  þar til ég 

færði mig hingað til Grindavíkur. Ég er einnig 
formaður Félagsráðgjafafélags Íslands og hef 
setið í nefndum á vegum Félagsmálaráðuneyt-
isins og er núna t.d. fulltrúi Bandalags háskóla-
manna í Velferðavakt félagsmálaráðuneyt-
isins og er formaður barnahóps vaktarinnar. 
Velferðavaktin á að fylgjast með og bregðast við 
a� eiðingum � ármálakreppunnar margumtöl-
uðu. Ég hef einnig reynt að vera virkur í alþjóð-
legu star�  félagsráðgjafa og er næstu tvö árin 
formaður norrænna samtaka félagsráðgjafa. 
Til gamans má geta að ég vann sem sendill hjá 
Kaupfélagi Suðurnesja í Grindavík í eitt ár eða 
svo fyrir ansi löngu síðan.  “ 

- Hver eru þín helstu verkefni?
,,Ég sinni félagslegri ráðgjöf fyrir alla sem telja 

sig þurfa á henni að halda. Uppeldisráðgjöf, 
foreldraráðgjöf, samskiptaráðgjöf og svo fram-
vegis. Ég á líka að sinna barnaverndarmálum 
í sveitarfélaginu og verð tengiliður við skólana 
og vinn í náinni samvinnu við þá. Einnig býst 
ég við að koma að forvarnarmálum sveit-
arfélagsins í samvinnu við þar til gerða aðila.”

- Hvernig líst þér á Grindavík?
,,Mér líst ofurvel á Grindavík. Mér þykir fólk 

vera almennt duglegt og fúst til samvinnu. 
Þetta er lítið bæjarfélag sem þýðir að boðleiðir 
eru stuttar og er� ðleikar eru o�  auðleystari. 
Mannlegi þátturinn er mikilvægur í þessu sveit-
arfélagi sem og öðrum,” sagði Páll að lokum.  

 Nýtt bæjarhlið Grindavíkurbæjar, sitt 
hvoru megin við Grindavíkurveg var tekið 
í notkun í sumar. Ekki fer á milli mála að 
þeir sem aka í gegnum bæjarhliðið átta sig 
á því að þeir eru komnir til Grindavíkur og 
jafnframt hversu stórt land heyrir undir bæj-
arfélagið.

Nýja bæjarhliðið er hannað af Ingu Rut 
Gylfadóttur landslagsarkitekt hjá Forma en 
hún rekur fyrirtækið ásamt Björk Guðmunds-
dóttur. Inga Rut segir að hugmyndin á bak við 
vörðurnar ha�  verið að halda í og spila með 
náttúrunni á svæðinu.

,,Umhver� ð er auðvitað einstakt með þetta 
úfna hraun. Hugmyndin byggir á gömlu vörð-
unum sem víða sjást í náttúrunni og eru vegvísar 
eða kennileiti. Það má segja að þær ha�  verið 
ýktar upp og stækkaðar,” segir Inga Rut.

Efnisvalið er náttúrugrjót frá nánasta umhverf-
inu og hugmyndin af mótspili í efnisnotkun á 
móti náttúrugrjótinu er ryðgað stál. Hugmyndin 
er í raun tekin úr Hópsnesinu þar sem er að 
� nna gömul skips� ök. Að sögn Ingu Rutar er 
framtíðarplanið að vörðurnar verði upplýstar.

Verktakinn Krossborg hf. sá um að hlaða bæj-
arhliðið samkvæmt teikningu Ingu Rutar.

Páll Ólafsson, nýr félagsráðgja�  Grindavíkurbæjar:

Líst ofurvel á Grindavík

Sigurður Erlendsson hefur tekið til starfa 
sem ker� sstjóri hjá Grindavíkurbæ. Hann 

þekkir vel til hjá bænum því hann hefur áður 
gegnt þessu star� . Undanfarin ár hefur hann 

unnið sem ker� sstjóri hjá Skyggi. Sigurður 
segist afar ánægður að vera kominn a� ur til 

starfa hjá Grindavíkurbæ. Ýmislegt spenn-
andi sé framundan eins t.d. og að tölvuvæða 

Hópsskóla.

Sigurður Erlendsson
kerfi sstjóri á ný

Nýtt bæjarhlið á Grindavíkurvegi

Grindavíkurbær hefur staðið í ýmsum 
framkvæmdum á þessu ári, í nýbyggingum,  
viðhaldi og gatnagerð. Stærsta einstaka 
framkvæmdin er bygging Hópsskóla og þá 
var lokið við framkvæmdir á tjaldsvæðinu 
en e� ir á að bjóða út þjónustuhúsið. Jafn-
framt var Hópið, � ölnota íþróttahús, vígt 
fyrr á þessu ári.

Víkurbraut 62 þar sem bæjarskrifstofurnar 
eru m.a. til húsa var tekið í gegn að utan og 
verið er að bjóða út framkvæmdir innanhúss 
vegna stækkunar á skrifstofuhúsnæði.

Nú er verið að klæða áhaldahúsið að utan, 
Grindavíkurkirkja var máluð í sumar sem 
og gamla kirkjan og þá eru framkvæmdir 
við vigtarhúsið við höfnina  farnar af stað.

Töluverðar malbikunarframkvæmdir hafa 
verið í sumar, malbikað var m.a. í Efrahópi, 
Norðurhópi, Ægisgötu og Austurvegi. Þá 
var steypt þekja á hafnarkantinn á Norð-
urgarði.

Ljóst er að Grindavíkurbær hefur farið í 
miklar viðhaldsframkvæmdir á mannvirkj-
um sínum undanfarin misseri og er búið að 
taka allar fasteignir meira og minna í gegn.

Miklar framkvæmdir 
á vegum Grindavíkurbæjar



8    Járngerður Járngerður    9

Þann 25. október 2008 boðaði bæjarstjórn 
Grindavíkur til opins fundar um íþróttamál.  
Markmið fundarins var að fá fram fram-
tíðarsýn á íþróttamál í Grindavík, annars 
vegar í mannvirkjamálum og hins vegar í 
faglegu star� .  Á þessum fundi kom fram 
hjá formanni UMFG, Gunnlaugi Hreinssyni 
að � estar deildir UMFG skorti fullnægjandi 
aðstöðu til æ� nga og keppni og brýn nauðsyn 
væri á að � nna viðunandi aðstöðu undir 
almenna félagsstarfssemi aðalstjórnar UMFG 
sem og deilda.  Í framhaldi af þessum fundi 
skipaði bæjarráð þriggja manna nefnd til að 
skoða framtíðaruppbyggingu á íþróttasvæð-
inu og koma með tillögur þar að lútandi.  
Nefndin var skipuð e� irtöldum aðilum:
 Magnús Andri Hjaltason, formaður.  

Fulltrúi Samfylkingarinnar.
 Jón Fannar Guðmundsson.  Fulltrúi Fram-

sóknar� okks.
 Magnús Már Jakobsson. Fulltrúi Sjálfstæð-

is� okks.
 Starfsmaður nefndarinnar var skipaður 

Kristinn J. Reimarsson, frístunda- og 
menningarfulltrúi.

Nefndin hefur nú skilað ítarlegri skýrslu til 
bæjary� rvalda með metnaðarfullum hugmynd-
um um frekari uppbygginu á svæðinu. Verður 
hér gerð grein fyrir því helsta sem kemur fram 
í skýrslunni  en skýrsluna í heild sinni má 
nálgast á heimasíðu Grindavíkurbæjar,  www.
grindavik.is     

Tillögur nefndarinnar:
Í störfum nefndarinnar var óskað e� ir til-
lögum frá aðalstjórn UMFG og öllum deildum 
UMFG. Rýnt var í hverjar væru óskir og þar� r 
deildanna. Sömuleiðis skoðaði nefndin nýleg 
íþróttamannvirki í öðrum sveitarfélögum. Að 
þessari vinnu lokinni var farið í að gera rým-
isáætlun og teikna upp hönnunarforsendur sem 
byggjast á þeirri þarfagreiningu sem kom fram 
e� ir fundi nefndarinnar með hverri deild innan 
UMFG og aðalstjórn ásamt helstu kröfum sem 
gerðar eru til íþróttaiðkunar í dag.  Núverandi 
byggingar á svæðinu eru samtals 5.961  m2

Markmið og skipulagsdrög:  Helstu markmið 
með tillögum nefndarinnar eru:
• Að sameina deildir innan UMFG í eina 

sameiginlega félagsaðstöðu með sal og 
skrifstofum, helst miðsvæðis eins og best er 
fyrir komið miðað við núverandi mann-
virki og með hagsmuni allra iðkenda að 
leiðarljósi.

• Að einn aðalinngangur  verði að framtíðar 
„Félags- og íþróttamiðstöð Grindavíkur“.

• Tengingar við núverandi íþróttahús, 
sundlaug og útisvæði (knattspyrnuvöll) 
verði sem greiðastar. 

• Hugað verði að skuggavarpi á sundlaug frá 
nýjum byggingum. 

• Hor�  verði á svæðið sem eina samofna 
heild til framtíðar og hægt sé að byggja 
mannvirkin upp í áföngum.

• Byggð verði upp aðstaða við Hópið og stúk-
una.

• Lagt er til að þjónustumiðstöð eldri borgara 

sem fyrirhugað er að rísi við Víðihlíð verði 
hluti af þessari nýju „Félags- og íþrótta-
miðstöð Grindavíkur.“  Hugmyndafræðin 
gengur út á að með því að staðsetja þjón-
ustumiðstöðina inn í íþróttamiðstöðinni 
megi samnýta rými og etv starfsfólk e� ir 
aðstæðum. 

Forgangsröðun og stærðir. Í samvinnu við 
Arkitektastofuna Batteríið var sett fram e� -
irfarandi áfangaskipting á uppbyggingu frekari 
mannvirkja á íþróttasvæðinu.

1. áfangi: Aðalinngangur, salarrými UMFG og 
aðstaða fyrir eldri borgara = 1.546 m2.  

Í hugmyndum nefndarinnar er gert ráð fyrir 
að aðalinngangur í nýja íþrótta- og félags-
miðstöð verði frá Austurvegi. Hér er gert ráð 
fyrir að í þessum hluta verði anddyri, móttaka, 
stigahús, verslun, þjónusta, starfsmanna-
aðstaða, vinnustofur eldri borgara, skrifstofur 
og fundarherbergi UMFG og deilda, 300 m2 
salur með möguleika á því að verða skipt upp 
ásamt eldhúsi og samnotanrými t.d. snyrtingar, 
ræsting o� .   Einnig er gert ráð fyrir svölum 
við enda salarins þar sem hægt er að horfa 
y� r knattspyrnuvöllinn. Með því að hafa þetta 
sem fyrsta áfanga er verið að koma til móts við 
þar� r allrar ungmennafélagshrey� ngarinnar 

varðandi félags- og skrifstofuaðstöðu en mikil 
og brýn þörf er á því að leysa það vandamál.  

2. áfangi: Búnings- og salernisaðstaða við 
Hópið/Grindavíkurvöll = 378 m2.  Starfsleyf-
isskilyrði fyrir rekstri Hópsins er að það sé til 
staðar varanleg búnings- og salernisaðstaða. 
Nefndin leggur til að það komi í öðrum áfanga.  
Þessi hugmynd gefur knattspyrnudeildinni færi 
á að vera með miða- og veitingasölu á knatt-
spyrnuleikjum sem fara fram á aðalvellinum. 
Hér er gert ráð fyrir tveimur búningsklefum, 
salernisaðstöðu, miðasölu, og einnig er gert 
ráð fyrir að verkstæði/vélageymsla fyrir knatt-
spyrnuvöllinn sé í þessu rými.

3. áfangi: Íþróttahús, búningsaðstaða og for-
salur = 2.461 m2.

Það hefur lengi legið fyrir að bæta þur�  
aðstöðu júdódeildar UMFG.  Sömuleiðis þurfa  
taekwondó- og � mleikdadeild betri aðstöðu til 
iðkunar sinnar íþrótta.  Nú svo liggur alveg ljóst 
fyrir að íþróttahúsið er of lítið m.t.t. stærðar á 
körfuknattleiksvellinum. Nefndinni var falið 
að koma með tillögur til framtíðar og því telur 
nefndin að lausnin til að leysa vanda þess-
ara íþróttagreina og einnig til að skapa meira 
möguleika fyrir almenning til að iðka íþróttir 
og /eða almenna líkamsrækt sé að byggt verði 

nýtt íþróttahús. Með því að fá nýtt hús fær 
körfuknattleiksdeildin betri aðstöðu og gamla 
salinn verður því hægt að nýta fyrir júdó, 
taekwondo og � mleika.  

Í þessu rými er gert ráð fyrir þrískiptum 
íþróttasal (1.536 m2), afgreiðslu, starfsmannað-
stöðu, ræstingu, búningsaðstöðu fyrir íþrótta-
hús, sundlaug og líkamsrækt, ly� aprófunar-
herbergi, búningsherbergi dómara, aðstöðu 
fyrir kennara, þvottahús, sjoppa, geymslur og 
sjúkraherbergi. 

Þegar þessi áfangi er komin losnar um ákveð-
ið rými í núverandi íþróttahúsi, þ.e. inngang, 
búningsklefa, starfamannaaðstöðu, anddyri 
og sú aðstaða sem júdó og taekwondó hefur 
í dag.  Nefndin leggur til að þetta rými verði 
tekið undir félagsmiðstöðina Þrumuna. Þetta 
eru samtals 512 m2 og ætti að duga vel undir 
þá starfsemi. 

Sömuleiðis þegar þessi áfangi er komin verður 
hægt að breyta aðkomu að sundlaugarsvæðinu 
og breyta núverandi húsnæði sundlaugarinnar 
í líkamsrækt, en það er tillaga nefndarinnar að 
svo verði gert.  

4. áfangi: Innisundlaug og áhorfendastúka = 
1.720 m2.

Núverandi sundlaugarkar liggur undir 
skemmdum og er áætlað að lí� ími þess sé 

ekki meira en 5 – 6 ár. Af þessum sökum telur 
nefndin að byggja þur�  nýja sundlaug og 
leggur til breytingar á stærð og staðsetningu 
hennar. Það er einnig skoðun nefndarinnar að 
núverandi laugarsvæði sé ekki nógu barnvænt 
og sérstaklega er nýting laugarinnar y� r vetr-
armánuðina ekki nógu góð.  Þó hefur aðsókn 
barna aukist töluvert e� ir að aðgangur varð 
ókeypis um síðustu áramót. Við getum samt 
ekki hor�  framhjá þeirri staðreynd að margir 
foreldrar eru y� r vetrarmánuðina að keyra í 
næstu sveitarfélög til að fara með yngstu börnin 
í innisundlaugar og eru jafnvel að sækja ung-
barnasundnámskeið í önnur sveitarfélög.  Nú 
svo má ekki gleyma eldri borgurum.  Aðstaða 
t.d. fyrir sundleik� mi er ekki boðleg við núver-
andi aðstæður. Nú svo má ekki horfa framhjá 
því að á sumrin geta komið sólríkir dagar þar 
sem fólk vill baða sig í sólinni. Af þessum 
sökum leggur nefndin til að til viðbótar verði 
gert ráð fyrir útsvæði með pottum, barnvæn-
um laugum og rennibrautum.  Nefndin leggur 
áherslu á það að sundlaugin og það svæði verði 
hannað þannig að það mæti bæði kröfum 
sunddeildarinnar og eins þörfum hins almenna 
bæjarbúa. 

Í tillögu nefndarinnar er gert ráð fyrir keppn-
islaug allt að 25 x 25m eða 10 brauta laug og 
síðan minni kennslulaug sem nýtist til kennslu 
ungbarnasunds og sundleik� mi og einnig sem 
busllaug með leiktækjum.  

5. áfangi: aðstaða útisvæða – búningsaðstaða 
= 204 m2. 

Sem síðasta áfanga í þessu ferli við uppbygg-
ingu nýrrar íþrótta- og félagsmiðstöðvar leggur 
nefndin til að byggðir verði nýjir búningsklefar 
og önnur aðstaða fyrir aðalleikvanginn.   Með 
þessari tillögu er komið til móts við óskir 
knattspyrnudeildarinnar þar sem leikmenn 
geta nýtt salarkynni („Gula húsið“) fyrir og e� ir 
æ� ngar og leiki og búningsaðstöðu í sama húsi. 
Hugmyndir knattspyrnudeildarinnar gerðu ráð 
fyrir svona aðstöðu í þeirri teikningu sem þeir 
höfðu gert við Hópið og stúkuna. Í þessu rými 
yrði einnig gert ráð fyrir aðstöðu fyrir dómara, 
ly� ae� irlit o� .

Eins og fyrr hefur komið fram er stærð 
núverandi bygginga á svæðinu 5.961 m2.  Til-
lögur nefndarinnar gera ráð fyrir að samtals 
verði stærð allra mannvirkja 12.269 m2 og því 
aukning um 6.309 m2.  Samkvæmt fulltrúum 
Batterísins má áætla um 300.000 kr. á hvern 
fermetra í byggingakostnað. Það mun gera 
tæpir tveir milljarðar; 1.892.700.000 kr.

Þessu til viðbótar kemur kostnaður við 
útisvæði sundlaugar sem er áætlað 1.280 m2 og 
svo kostnaður við að breyta þeirri aðstöð sem 
félagsmiðstöðin Þruman á að fá.

Niðurlag
Hér hafa verið settar á blað stórhuga áætl-
anir um frekari uppbyggingu á íþróttasvæði 
Grindvíkinga.  Þær eru í takt við þær óskir sem 
íþróttahrey� ngin hefur sett fram.  Nefndin telur 
það áka� ega mikilvægt að við uppbygginguna 
verði hor�  til samnýtingar á mannvirkjum 
og sömuleiðis að ungmennahrey� ngin verði 
sameinuð á einum stað með sína aðstöðu. Er 

lýtur að forgangsröðun uppbyggingar þá leggur 
nefndin til að það verði skoðað alvarlega hvort 
ekki sé skynsamlegt að sameina áfanga 1 og 3 
og með því móti að tryggt verði að uppbygging-
in verði hraðari og þar� r júdó, taekwondó- og 
� mleikadeildar verði leystar sem fyrst.  

Uppi eru hugmyndir um að gera Festi að 
menningarhúsi. Í skýrslunni er þeirri hugmynd 
komið á framfæri að uppbygging á svæðinu 
verði sett saman í eina heild þannig að ný 
félags- og íþróttamiðstöð verði með óbeina 
tengingu við Festi og Festislóðina. Stamphóls-
veginum verði lokað og gert verði miðbæj-
artorg þannig að þetta svæði verði kjarninn 
í mannlí�  Grindavíkur.  Þetta svæði á að iða 
af mannlí�  hvort sem það tengist íþróttum, 
frístundum eða menningu. Á öllu þessu svæði 
eiga Grindvíkingar, stórir, litlir, ungir og gamlir 
að geta fundið eitthvað við sitt hæ�  til að getað 
ræktað bæði líkama og sál. Möguleikarnir eru 
miklir.

Að mati nefndarinnar er nú tækifæri fyrir 
bæjary� rvöld að gera eitthvað nýtt - eitthvað 
öðru vísi sem er ekki í neinu öðru sveitarfélagi 
og sem tekið verður e� ir.  Það á að vera hægt 
að koma inn í þessi mannvirki og gera það sem 
hugur hvers og eins lystir; sund, gufa, heitir 
pottar, líkamsrækt, ungbarnasund, íþróttir eldri 
borgara (sund og leik� mi), borðtennis, snóker, 
píla, dans, aðgangur að interneti, blaðalestur, 
ka�  sopi, spjall, boccia, bókasafn, körfubolti, 
fótbolti, blak, � mleikar, júdó, taekwondó, fylgj-
ast með börnum og barnabörnum á æ� ngum, 
spil, útskurður, handavinna, samkomustaður 
fyrir alla aldurshópa, fundarhöld, námskeið, 
fyrirlestrar, diskó, æ� ngahúsnæði fyrir hljóm-
sveitir, upptökustúdíó, veitingasala.

Eru Grindvíkingar hvattir til að kynna sé vel 
skýrsluna sem eins og fyrr segir má � nna á 
heimasíðu Grindavíkur, www.grindavik.is 

Framtíðarsýn 
íþróttamála í Grindavík

Frískað upp á 
gæsluvöllinn
Gæsluvöllurinn við Hraunbraut í 
Grindavík var starfræktur að venju í 
sumar. Lóðin á gæsluvellinum var tekin 
í gegn.  Skipt var um jarðveg í kringum 
leiktækin og jafnframt voru keypt ný 
leiktæki. Þá var málað og umhver� ð 
gert virkilega snyrtilegt.
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Gamla Grindavíkurkirkjan var 100 ára 26. september síð-
astliðinn. Í tilefni af því var myndarlegt söguskilti, hannað 
af FERLIR og Martak, sett upp við kirkjuna í tilefni þessara 
tímamóta að frumkvæði Grindavíkurbæjar og myndir af 
gömlum kirkjugripum var komið fyrir í kirkjunni. Auk þess 
var heitt á könnunni fyrir aðkomandi gesti í gömlu kirkjunni. 

Jafnframt var kirkjuganga í tilefni dagsins. Mæting var við 
gömlu kirkjuna. Þaðan var ekið með einkabílum að Staðar-
kirkjugarði, þar sem fyrirrennari hennar var. Gengin var svo 
kirkjugatan frá Stað að gömlu Grindavíkurkirkju í Járngerð-
arstaðahver� . Leiðin var tiltölulega greiðfær.

Kirkjan var vígð þennan dag, 26. september, árið 1909. Hún 
var a� elguð 1982 og síðan hefur verið m.a. barnavistun og 
ýmiss félagsstarfsemi í húsinu.

Met fjöldi var í Þórkötlustaðaréttum í lok 
septeber. Veðrið lék við þá sem mættu 
í réttirnar og kunnu gestir vel að meta 
haustmarkaðinn, ratleikinn og hestana þar 
sem teymt var undir börnin.

Þórkötlustaðaréttir hafa verið vinsælar í 
gegnum tíðina en veðrið var að þessu sinni með 
allra besta móti. Réttirnar fóru vel fram og var 
kynslóðabilið brúað þegar börn, foreldrar og 
afar og ömmur hjálpuðust við að draga féð í 
dilka.

Í réttunum mættu mjög margir brott� utt-
ir Grindvíkingar sem og aðrir gestir sem 
skapaði afar skemmtilega réttarstemmningu. 
Grindvískir bændur eiga heiður skilinn fyrir 
Þórkötlustaðaréttirnar.

Gönguhátíð Grindavíkur 2009 um verslunar-
mannahelgina gekk virkilega vel að sögn 
Sigrúnar Jónsdóttur Franklíns menningar-
miðlara. Veðrið lék við göngugesti, náttúran 
skartaði sínu fegursta og allt skipulag gekk 
upp og þá var þátttaka góð.

,,Í lok gönguferða voru ýmsir viðburð-
ir, söngur og gítarspil á nýja tjaldsvæðinu í 
Grindavík, ka�   á Ísólfsskála, grillað lamb í 
Salthúsinu og boðið upp á tvo fyrir einn í Bláa 
lónið. Göngufólk skoðaði Salt� sksetrið og nýtti 
aðra þjónustu í Grindavík. Alls mættu um 500 
manns í göngurnar � órar,” segir Sigrún sem var 
ánægð með þátttökuna.

Hátíðin var liður í viðburða- og menning-
ardagskrá Salt� sksetursins og Grindavíkurbæj-
ar. Sigrún segir að hátíðin ha�  verið vel kynnt 
í � ölmiðlum og um og y� r 100 manns mættu 
í hverja ferð. Auk Sigrúnar sá Ómar Smári 
Ármannsson einnig um leiðsögn ásamt því að 
skrifa um hverja ferð og setja inn myndir sem 
sjá má á ferlir.is. Magnús Hákon Axelsson, leið-
sögumaður rak lestina.

100 ára afmæli gömlu kirkjunnar

Margt um manninn og féð í Þórkötlustaðaréttum

Um 500 manns mættu í Gönguhátíð Grindavíkur 

Rifi ð innan úr Festi -  Gróðursett við Þorbjarnarfell
Vinnumálastofnun samþykkti umsókn Grindavík-
urbæjar um sérstakt atvinnuátak Skógræktarfélags 

Íslands í sumar en um 20 störf var að ræða í 
tvo mánuði. Jafnframt samþykkti Vinnumálastofn-

un sérstakt átaksverkefni vegna niðurrifs innandyra 
í Festi en þetta voru 10 störf í einn mánuð. 

Hvort tveggja gekk mjög vel. Umhver� ð í hlíðum 
Þorbjarnarfells var fegrað og töluvert plantað af trjám. 

Þá gekk vel að rífa innan úr Festi og er þetta gamla 
félagsheimili nú nánast fokhelt.

Skemmtilegur forvarnardagur
Forvarnardagurinn í grunnskólum var haldinn 30. september sl.  
Dagurinn er haldinn að frumkvæði forseta Íslands í samvinnu við 
Samband íslenskra sveitarfélaga, Íþrótta- og Ólympíusamband Ís-
lands, Ungmennafélag Íslands, Bandalag íslenskra skáta, Reykja-
víkurborg, Háskóla Íslands og Háskólann í Reykjavík.

Dagurinn hófst á því að nemendur  í 9. bekk horfðu á myndband 
þar sem forseti Íslands ávarpaði nemendur og sýnd voru viðtöl 
við íþrótta- og tónlistarfólk sem hefur skarað framúr á sínu sviði 
og teljast vera góðar fyrirmyndir fyrir unglinga. Að því loknu 
fengu nemendurnir heimsókn frá fulltrúm deilda UMFG, y� rlög-
regluþjóni, sóknarpresti og � eiri aðilum sem tóku að sér að stýra 
umræðuhópum þar sem ýmis mál voru rædd. 

Að loknum umræðum og verkefnavinnu í skólanum var haldið í 
íþróttahúsið þar sem m.a. voru kynningar á íþróttagreinum. Einn 
helsti taekwondóþjálfari Íslands, Sigursteinn Snorrason mætti og 
var með kynningu á sinni íþrótt. Fulltrúar frá júdódeild UMFG sáu 
um kynningu á júdóíþróttinni.

Í lokin var keppt í knattspyrnu, lið kennara á móti liði nemenda 
og fór svo að kennarar höfðu sigur í skemmtilegum leik. Dagurinn 
heppnaðist mjög vel og virðist 9. bekkjar árgangurinn vera mjög 
innstilltur á heilbrigða lífshætti.

Í lokin var keppt í knattspyrnu, lið kennara á móti liði nemenda 
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Í lok síðasta árs var ákveðið að veita 
börnum upp að 16 ára aldri ókeypis 

aðgang að Sundlaug Grindavík-
ur.  Þessi ákvörðun bæjary� rvalda 

hefur skilað sér í því að talsverð 
aukning hefur verið í aðsókn barna 

að sundlauginni. Allt árið í fyrra 
voru heimsóknir barna 7.034 en á 
fyrstu átta mánuðum ársins 2009 

eru heimsóknir orðnar 10.234 sem 
er aukning um 46%.  Þessi ákvörðun 

hefur ekki bara skilað sér í � ölgun 
heimsókna hjá börnunum því aðsókn 
fullorðinna hefur einnig aukist og um 

16%. Ef teknar eru saman tölur fyrir 
bæði börn og fullorðna er aukning 

frá árinu 2008 og á fyrstu 8 mánuðum 
ársins 2009 um 30%.

Starfsemi félagsmiðstöðvarinnar Þrumunnar 
er nú komin á fullt skrið. Þar fer fram ým-
iskonar frístundastarf fyrir alla aldurshópa.

Starfsemi Þrumunnar tekur þó fyrst og fremst 
mið af æskulýðslögum  nr. 70 frá 2007 en til-
gangur þeirra er að styðja börn og ungmenni 
til þátttöku í æskulýðsstar� . Með æskulýðsstar�  
er átt við skipulagða félags- og tómstundastarf-
semi þar sem börn og ungmenni starfa saman í 
frístundum sínum að hugsjónum, markmiðum 
og áhugamálum sem þau sjálf meta að verð-
leikum. 

E� irtaldir áhersluþættir birtast með beinum 
og óbeinum hætti í starfsemi Þrumunnar og 
liggur til grundvallar því frístundastar�  sem 
unglingar og starfsfólk Þrumunnar vinnur að.

Þruman skal vera opin öllum börnum og 
unglingum sem áhuga hafa á að taka þátt í 
starfseminni. Sérstaklega skal leitast við að ná 
til þeirra unglinga sem sökum áhugaleysis eða 
af öðrum orsökum sinna ekki heilbrigðum 
viðfangsefnum í frístundum sínum. Áhersla er 
lögð á að ná til þeirra barna og unglinga sem 
eru einangruð vegna líkamlegrar eða andlegrar 
fötlunar.                             

Þruman skal vera vakandi fyrir þörfum sam-
félagsins og � nna á hvaða hátt félagsmiðstöðin 
getur sinnt þeim. Þruman skal ávallt vera virkt 
a�  í þróun frístundamála í Grindavík.  

Þruman vinnur að uppbyggilegu uppeldis-, 
fræðslu- forvarnar- og frístundastar�  og í nánu 

sambandi við alla þá aðila er koma að málefn-
um barna og unglinga með það að markmiði að 
sameiginlega náist sem bestur árangur. Unnið 
skal markvisst að uppbyggingu � ölbreyttrar 
starfsemi og hvatt skal til enn frekara starfs og 
reyna eins og kostur er að samræma störf félaga 

er sinna málefnum barna og unglinga. 
Þruman vinnur markvisst með unglingalýð-

ræði.  Markmiðið er að þjálfa unglinga í að taka 
sjálfstæðar ákvarðanir byggðar á þeirra eigin 
skoðunum og eigin forsendum.  Unglingalýð-
ræði er gott tæki til að sinna vitsmunaþroska, 
til� nninga- og félagsþroska unglinganna og 
styrkja sjálfsmynd þeirra. Unglingarnir verða 
einnig að taka lýðræðislegar ákvarðanir þar sem 
þeirra eigin áhugi er ekki endilega hafður að 
leiðarljósi. Félagsmiðstöðin er fyrst og fremst 
staður fyrir unglinga og því mikilvægt að þeir 
taki þátt í stjórnun hennar.

Þruman skal stuðla að frístundastar�  í 
Grindavík með því að bjóða félögum, samtök-
um og einstaklingum afnot af húsnæði sínu.

Starfsemi Þrumunnar mun byggjast á því að 
gera þá sem starfsemina stunda VIRKA, að 
þeir � nni fyrir VELLÍÐAN í Þrumunni, að 
þeir beri VIRÐINGU fyrir náunganum og sínu 
nærumhver�  og síðast en ekki síst að þeir öðlist 
meiri VÍÐSÝNI á lí� ð við það að taka þátt í 
starfssemi hennar.

Á þriðjudags- og � mmtudagsmorgun milli kl. 
09:00 og 12:00 er félagsmiðstöðin opin öllum 
þeim sem vilja nýta sér sem þar er í boði. Lestur 
blaða og bóka. Spil, aðgangur að interneti eða 
bara spjall.  Frekari upplýsingar um starfsemi 
Þrumunnar má � nna á heimasíðu Grindavík-
urkaupstaðar, www.grindavik.is/thruman  

Sími: 426 8340 – netfang: felmid@grindavik.is

Félagsstarf eldri borgara í Grindavík er 
komið á fullt skrið. Það sem er á boðstólum í 
vetur er m.a.:

Í Víðihlíð er boðið upp á almenna handa-
vinnu á mánudögum frá kl. 09:00 – 12:00 og 
13:30 – 16:30. Einnig á þriðjudögum  frá kl. 
13:30 – 16:30.

Boðið er nú upp á tíma í almennri líkamsrækt 
í Orkubúinu á þriðjudögum og � mmtudögum 
kl. 09:30 – 11:00.  Eru þeir sem hafa hug á því 
að mæta í þessa tíma beðnir um að hringja í 
Orkubúið í síma 426 9899 og skrá sig.

Fyrir hádegi á miðvikudögum (09:00 – 11:45) 
er námskeið í útskurði. Kennt er í Kvennó. 

Fyrir hádegi á þriðjudögum og � mmtudög-
um, frá kl. 09:00 – 12:00 er opið í Kvennó þar 
sem verður hægt að fá ka�  , lesa blöð, spila 

billjard, borðtennis auk þess að taka í spil eða 
ta� , nú eða bara setið og spjallað. Einnig verður 
hægt að komast í tölvur og vafra um á internet-
inu.  

Fyrsta laugardag í mánuði frá kl. 15:00 – 17:00 
verður boðið upp á dans í Kvennó.  Umsjón 
hefur Harpa Pálsdóttir danskennari.   Fyrsta 
skipti var í september næstu skipti verða því 7. 
nóvember og 5. desember. Hægt er að kaupa 
ka�  .

Á � mmtudögum frá kl. 14:00 er spilað í safn-
aðarheimili kirkjunnar og  annan miðvikudag 
í hverjum mánuði kl. 14:00 er spilað bingó í 
Víðihlíð.

Bæjary� rvöld hvetja alla eldri borgara til 
að nýta sér þau tilboð sem boðið er upp á og 
� ölmenna í félagsstar� ð.  Því � eiri sem mæta 
því ö� ugra verður star� ð.

Allar nánari upplýsingar veitir Kristinn J. 
Reimarsson, frístunda- og menningarfulltrúi 
Grindavíkurbæjar í síma 420 1100.

Markmið Þrumunnar:

VIRKNI – VELLÍÐAN – VIRÐING - VÍÐSÝNI

Félagsstarf eldri borgara

Mikil aukning í aðsókn barna 
að Sundlaug GrindavíkurGrindvíska atvinnuleikhúsið, GRAL, 

frumsýndi um miðjan september barna og 
� ölskylduleikritið Horn á höfði. Óhætt er að 
segja að vel ha�  tekist til því sýningin fékk 
frábæra dóma í Fréttablaðinu eða 5 stjörnur, 
fullt hús. 

Þetta er mikil hvatning fyrir Grindvíska 
atvinnuleikhúsið (GRAL) sem hefur lagt gríð-
arlegan metnað í leikritið. ,,Vel til fundið hjá 
þeim í Grindavík að styðja verkefni eins og 
þetta. Vonandi rata einhverjir nefndarmenn á 
þessa sýningu þannig að hún verði tilnefnd til 
verðlauna fyrir meðferð á íslensku máli,” segir 
Elísabet Brekkan m.a. í ritdómi sínum í Frétta-
blaðinu.

Er GRAL-leikhópnun óskað innilega til ham-
ingju með leikverkið og er vonandi að sem � estir 
Grindvíkingar ge�  sér tíma til að sjá sýninguna. 
Að geta boðið börnunum sínum í atvinnuleik-
hús í heimabyggð eru forréttindi og tímanum 
vel varið.

Í fyrrnefndum ritdómi segir réttilega: ,,Hér er 
dansað, hér er sungið, hér er skipt ört um hlut-
verk án þess að rugla nokkurn tíma áhorfendur í 

ríminu. Hreinleikinn í sögunni er alger og mark-
miðið skýrt. Þetta er þröngt og lítið rými en engu 
að síður er töfraheimur leikhússins gjörnýttur í 
haglega unninni leikmynd Evu Völu Guðjóns-
dóttur. Bæði lýsingin og tónlistin ly� u ævintýr-

inu. Þessir vandvirku og snjöllu listamenn gefa 
svo út glimrandi disk í sérlega skemmtilegu he� i 
með myndum þannig að Bjössi og Jórunn verða 
örugglega uppáhaldsvinir margra sem séð hafa 
sýninguna.“

Grindvíska atvinnuleikhúsið 
fær frábæra dóma fyrir Horn á höfði Mikil aukning í aðsókn barna 
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Sjóarinn síkáti tókst ljómandi vel
Þótt nokkuð sé um liðið er mikilvægt að halda því til haga hversu vel 
tókst til með Sjóarann síkáta um sjómannadagshelgina. Veðurguðirnir 

skörtuðu sínu fegursta og met þátttaka var í hátíðahöldunum. Dagskrá-
in var � ölbreytt og skemmtileg fyrir alla aldurshópa og fór allt vel fram. 

Myndin var tekin að lokinni heiðrun Sjómanna- og vélstjórafélags Grindavíkur. Frá vinstri: Sævar Gunnarsson formaður Sjómannasambands Ís-
lands sem sá um viðurkenningarnar, Guðmundur Sævar Lárusson heiðursha�  og eiginkona hans Ása Ágústsdóttir. Þessu næst kemur Marta María 
Sveinsdóttir, tengdadóttir Einars Jónssonar heiðurshafa sem kemur næstur. Þá kemur Alda Ágústsdóttir eiginkona Kára Hartmanns heiðurshafa 
sem kemur næstur.

Síðast liðið sumar var boðið upp á fjöl-
breytta dagskrá, á leikjanámskeiðum 
Grindavíkurbæjar, fyrir börn á aldrinum 
6–12 ára.  

Viðfangsefnin voru skemmtileg og uppbyggj-
andi og mikið lagt upp úr útiveru. Dagskrá hvers 
námskeiðs var � ölbreytt og engin tvö námskeið 

eins. Það var margt brallað á námskeiðunum; 
föndrað, sungið, leikið, farið í heimsóknir, spilað, 
farnar dagsferðir, sundferðir og margt � eira. Að-
sóknin var nokkuð góð og skipti sköpum hversu 
gott veður var í sumar.  Nú var í fyrsta skipti boðið 
upp á heita máltíð í hádeginu fyrir þau börn sem 
voru allan daginn. Fékkst styrkur frá Velferð-

arsjóði barna til að standa straum af því. 
Flestir skemmtu sér konunglega og var almenn 

ánægja hjá foreldrum með skipulag námskeið-
anna. Eða eins og ein mamman komst að orði; 
„Það er aðdáunarvert hversu vel er staðið að þess-
um leikjanámskeiðum hjá ykkur og Grindavík-
urbæ.“ 

Frá því í vor hefur orðið umtalsverð � ölgun 
á bi� jólaeign grindvískra ungmenna, sér-
staklega á svokölluðum léttum bi� jólum.  
Er nokkuð áberandi að ungmenni séu að aka 
þessum hjólum hjálmlaus og jafnvel með 
farþega sem einnig er hjálmlaus. Svo er eitt-
hvað um það að ungmenni ha�  ekki tilskilin 
ley�  til að aka þessum bi� jólum og jafnvel 
er verið að aka á götum bæjarins á óskráðum 
hjólum.  Í einhverjum tilfellum hafa þessir 
ungu ökumenn sýnt vítavert gáleysi með 
ofsaakstri og í einhverjum tilfellum legið 
við slysi.  Í öllum tilfellum er hér um brot á 
umferðalögum að ræða svo ekki sé minnst á 
þá miklu slysahættu sem af því stafar að aka 
um á þessum hjólum án þess að hafa við-
urkenndan öryggishjálm.

Í 41. gr. umferðalaga, ka� a um bi� jól, segir:  
„Eigi má reiða farþega á léttu bi� jóli.“

Í 63. gr. umferðalaga er kveðið á um að öll 
hjól skuli verða skráð áður en þau eru tekin í 
notkun og í 72. gr. er tekið skýrt fram að allir 
sem aka bi� jólum skuli nota viðukenndan 
hlífðarhjálm. 

Árið 1997 var tekið upp refsipunktaker�  þar 
sem ökumenn fá skráða á sig punkta í ökufer-

ilsskrá sem geta leitt til viðurlaga og sekta þeg-
ar ákveðnum punkta� ölda er náð. Árið 2006 
var svo ge� n út reglugerð um sektir og önnur 
viðurlög vegna brota á umferðalögum og 
reglum settum samkvæmt þeim nr. 903/2006. 
Samkvæmt þeirri reglugerð eru sektir veittar 
fyrir e� irtalin brot:

• Viðurkenndur hlífðarhjálmur ekki not-
aður: 5.000 kr. og 1 punktur í ferilsskrá.

• Brot á sérreglum fyrir bi� jól: 5.000 kr. 
og 1 punktur í ferilsskrá.

• Akstur bifreiðar eða bi� jóls án þess að 
hafa öðlast ökurétt (í fyrsta sinn): 10.000 
kr. og 1 punktur í ferilsskrá.

• Akstur bifreiðar eða bi� jóls án þess að 
hafa öðlast ökurétt (í annað sinn): 20.000 
kr. og 2 punktar í ferilsskrá. 

Í byrjun septembermánaðar var öllum for-
eldrum barna á unglingastigi grunnskólans 
ritað bréf þar sem vakin var athygli á þessu 
máli og foreldrar hvattir til að ræða alvarleika 
málsins við börnin sín. Sem almennum bæj-
arbúa ber hverjum og einum skylda til að vera 
á varðbergi gagnvart þessu og láta lögreglu vita 
og vilja bæjary� rvöld hvetja til þess, samfélag-
inu til hagsbóta. 

Látum ekki alvarlegt slys gerast áður en við 
tökum á málunum.  Ástandið í dag er ekki 
ásættanlegt og hjálpumst að við að taka á 
þessu – börnunum okkar til verndar.

Lögreglan hefur verið með aukið e� irlit með 
akstri þessara bi� jóla hér í Grindavík og mun 
halda því áfram.

Akstur bi� jóla:

Bjóðum ekki hættunni heim

Leikjanámskeið 
á vegum Grindavíkurbæjar sumarið 2009
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Umhver� snefnd Grindavíkurbæjar 
a� enti umhver� sverðlaun bæj-
arins 2009 í Salt� sksetrinu í ágúst 
við hátíðlega athöfn. Nefndinni 
var nokkur vandi á höndum því 
einstaklingar og fyrirtæki hafa 
sannarlega tekið til hendinni und-
anfarin ár.

Þórarinn Sigvaldason, formaður 
umhver� snefndar og Jóna Kristín 
Þorvaldsdóttir, bæjarstjóri, a� entu 
verðlaunin sem voru viðurkenning-
arskjal og veggplatti til að merkja 
viðkomandi hús.

E� irfarandi fengu verðlaun:
Verðlaun fyrir best heppnaða viðgerð 
á gömlu húsi: Magnús Gunnarsson 
og Margrét Eyjólfsdóttir, Víkurbraut 
15 (Brimnes).

Verðlaun fyrir snyrtilegasta fyr-
irtækið: Björk Sverrisdóttir og Magn-
ús Arthúrsson, Gistiheimilið Borg 
Borgarhrauni 2.

Verðlaun fyrir fallegan og gróinn 
garð: Eðvard Júlíusson og Elín Al-
exandersdóttir, Skipastígur 3.

Verðlaun fyrir fallegan garð og 
samspil náttúru og gróðurs: Sigurður 
Garðarsson og Brynhildur Vilhjálms-
dóttir, Árnastíg 8.

Eðvard tók til máls og þakkaði bæj-
ary� rvöldum fyrir viðurkenninguna. 
Hann benti á að þegar hann � utti til 
Grindavíkur fyrir hartnær 50 árum 
hefði verið sagt að gróður þri� st ekki 
í Grindavík. En annað hefði komið 
á daginn og í dag væri bærinn vel 
gróinn og snyrtilegur.

Umhverfi sverðlaunin 2009


