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JÁRNGERÐURJÁRNGERÐUR
- fréttir af bæjarmálefnum

Grindavík hlaðin orku

Á síðasta ári efndi Grindavíkurbær til samkeppni 

um listaverk á þremur hringtorgum í bænum. Lista-

verkin þrjú sem valin voru vísa sterkt til umhverfis 

Grindavíkur og bera nöfnin Orka, Afl og Segl. 

Fyrsta listaverkið, Orka, sem er eftir listakonuna 

Lindu Oddsdóttur, er komið á hringtorgið við inn-

komuna í bænum. Listaverkið er hið glæsilegasta 

og verður enn áhrifaríkara þegar það verður lýst 

upp í myrkrinu. Óhætt er að segja að Grindavík fái 

nýja ásýnd með tilkomu listaverksins. Þá er nafnið 

á listaverkinu táknrænt fyrir Grindavík enda mikil 

gróska í samfélaginu okkar á öllum sviðum. Grind-

víkingar geta horft bjartsýnir fram á veginn enda 

mikið um að vera og næg verkefni fram undan.



Ágætu Grindvíkingar.
Járngerður � allar um bæjarmálin.  Blaðið upp-

lýsir um helstu verkefni og framkvæmdir hjá 
bænum,  það sem er í deiglunni og framundan.  

Heimasíða Grindavíkur segir síðan daglega 
nýjar fréttir úr bæjarlí� nu og hvet ég íbúa til að 
kynna sér efni hennar og koma áhugaverðum 
upplýsingum á framfæri við ritstjóra síðunnar, 
Þorsteins Gunnarssonar.  Það er margt um að 
vera og mörg tækifæri til sóknar hér eins og 
skri� n á heimasíðunni bera með sér.

Víðsjárverðir tímar setja mark sitt alls staðar, 
einnig í okkar byggðarlagi.  Við stöndum þó vel, 
miðað við mörg önnur sveitarfélög.  Ætlunin er 
að nýta sem best alla möguleika okkar til að kom-
ast í gegnum þrengingarnar án þess að skerða 
mjög sjóðinn frá HS sölunni.

Atvinnan
Atvinnumálin varða mestu núna, hvernig 
tekst að sporna gegn vaxandi atvinnuleysi. Í því sambandi má nefna 
að Grindavíkurbær þykir greinilega spennandi valkostur fyrir ýmsa 
atvinnustarfsemi. Nokkur erindi hafa borist bænum og menn hafa komið 
í heimsókn í leit að heppilegu húsnæði til atvinnuuppbyggingar. Bæjaryf-
irvöld taka öllum þessum erindum opnum huga.  Sé grundvöllur traustur 
hjá viðkomandi er allt til vinnandi að leita leiða í húsnæðismálum svo 
� ölga megi atvinnutækifærum.  En jafnhliða því þarf að huga að þeirri 
starfsemi sem fyrir er í bænum, að hún haldi velli og frekar e� ist en hitt.  

Reglur um aðkomu bæjarins að atvinnuuppbyggingu hafa verið til 
skoðunar og verða vonandi afgreiddar � jótlega.  Sömuleiðis er í um-
ræðunni að stofna félög um fasteignir og atvinnuþróun.  

Verkefnastaða bæjarins er kynnt í blaðinu, en er ekki tæmandi.  End-
anlegar ákvarðanir liggja ekki fyrir varðandi allar fyrirhugaðar fram-
kvæmdir.

Festi
Margir bæjarbúar hafa lýst þeirri skoðun sinni og komið henni á fram-
færi við bæjary� rvöld að vernda eigi Festi og endurreisa það.

Meirihlutinn íhugar nú að efna til samkeppni um miðbæ Grindavíkur.  
Festi skipar þar stóran sess. 

Sú hugmynd er uppi að við Festi eigi að byggja mennta- og menning-
arhús, með menntaskóla, tónlistarskóla, bókasafni og aðstöðu til ráð-
stefnu- og sýningahalds fyrir leiklist og aðra listviðburði.

Þá yrði í raun færst nær því sem uppha� ega var 
hugsað um áframhaldandi uppbyggingu og stækk-
un hússins.

Menntaskólinn
Nú á dögunum fengu nýr ráðherra menntamála 
og allir þingmenn kjördæmisins bréf frá bæjaryf-
irvöldum og verkefnastjóra um nýjan framhald-
skóla, þar sem óskað er eindregið e� ir því að næsti 
framhaldskóli á Suðurnesjum rísi í Grindavík.  
Verkefnastjórinn, Eyjólfur Bragason, sem ötullega 
hefur unnið að þessum málum, fylgdi bré� nu e� ir 
með fundi við ráðherra.  Fundinn sátu einnig þing-
mennirnir Atli Gíslason og Lúðvík Bergvinsson.

Tvisvar sinnum hefur aðalfundur SSS ályktað um 
það að næsti framhaldsskóli verði í Grindavík og 
margsinnis hafa ráðherrar og þingmenn Samfylk-
ingarinnar lýst y� r stuðningi við þá ráðstöfun. Nú 
er að sjá hverjar efndir verða.

Þekjan við Norðurgarð 
og Suðurstrandarvegur
Fulltrúar frá bænum hittu samgönguráðherra fyrir skömmu.  Viðruð 
voru ýmiss brýn mál.  Meðan fulltrúar voru inni hjá ráðherra gekk hann 
frá því við Siglingamálastofnun að þekjan við Norðurgarð færi strax í 
útboð.  Einnig lagði hann ríka áherslu á það að áfram yrði haldið með 
Suðurstrandarveginn.  En lýsinguna á Grindavíkurveg taldi hann að er� tt 
yrði að sækja á Vegagerðina núna. Við munum þó halda áfram að pressa 
á þá mikilvægu framkvæmd og gefumst ekki upp í þeim efnum.

Fundur með eldri borgurum
Opinn fundur um málefni eldri borgara og uppbygginguna í Víðigerði var 
gagnlegur og góður.  Eldri borgarar � ölmenntu til fundar og umræðurnar  
gott innlegg fyrir nefndina sem skipuð var til þess að rýna í þjónustuþörf og 
rými varðandi byggingu þjónustumiðstöðvar eldri borgara.  Hér í blaðinu 
má � nna það sem bærinn hefur upp á að bjóða fyrir eldri borgara og hvetur 
þá til að nýta sér vel það sem er í boði.

Blaðið segir frá mörgu og vil ég þakka þeim Þorsteini Gunnarssyni, verk-
efnastjóra heimasíðunnar og Kristni Reimarssyni, frístunda- og menning-
arfulltrúa fyrir að hafa átt veg og vanda við efnisö� un og útgáfu þessa rits.  
Bið ég lesendur að njóta vel.

Jóna Kristín Þorvaldsdóttir 
bæjarstjóri
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Framkvæmdir við Hópsskóla, nýjan grunnskóla í Grinda-
vík, ganga vel. Á dögunum var sett Grindavíkurmet í 
steypuframkvæmdum þegar 385 rúmmetrar af steypu fóru 
í plötuna á milli hæða en alls þur� i 48 steypubíla í fram-
kvæmdina. Verkið tók um 12 klukkustundir!

Útgefandi: Grindavíkurbær • Hönnun og Prentun: Stapaprent • Ábyrgðarmaður: Jóna Kristín Þorvaldsdóttir
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Bæjarstjórn Grindavíkur hefur ákveðið að 
koma því til leiðar að byggður verði og starf-
ræktur menntaskóli í Grindavík. Undirbún-
ingur hefur staðið frá því í sumar. Mér var 
falið það starf og hef safnað nauðsynlegum 
gögnum, gert áætlanir um gerð, skipulag og 
það námsframboð sem stefnt er að boðið 
verði upp á og gert drög að skólanámskrá. 

Hugmyndin er að byggt verði húsnæði fyrir 
skólann. Það húsnæði skal einnig hýsa ýmsa 
menningarstarfsemi bæjarins s.s. tónlistarskóla, 
bókasafn, aðstöðu fyrir félagsstarf unglinga o.� . 
Um staðsetningu slíks mennta- og menning-
arhúss horfa menn til þeirrar lóðar þar sem Festi 
er. Í því sambandi vilja menn skoða hvort nota 
megi núverandi byggingu að einhverju leiti eða 
hvort byggja þur�  frá grunni.

Það ríkir mikill einhugur um þetta mál í bæj-
arstjórn og skipaði hún undirbúningsnefnd s.l. 
vor. Í henni sitja Garðar Páll Vignisson, formaður, 
Guðmundur L. Pálsson og Petrína Baldursdóttir. 
Nefndin, bæjarstjóri og verkefnisstjóri sóttu fund 
í menntamálaráðuneytinu í desember s.l. Af hálfu 
ráðuneytisins sátu fundinn ráðuneytisstjóri ásamt 
tveimur sérfræðingum. Niðurstaða af fundinum 
var sú að ákveðið var að ráðherra skipaði nefnd 
sem fái það hlutverk að vinna málinu framgang. 
Þetta var ítrekað á fundi með nýjum mennta-
málaráðherra í síðustu viku. Vilji bæjarstjórnar er 
að skólastarf geti ha� st í haust.

Markmið menntaskóla í Grindavík er að verða 
ö� ugur og framsækinn framhaldsskóli. Mark-
mið hans er framar öðru að e� a menntun og 
bæta búsetuskilyrði í sveitarfélaginu. Hann mun 
byggja á nýjum lögum um framhaldsskóla, vera 
einkarekinn og bjóða upp á framhaldsskólapróf, 
starfsnámsbrautir og þriggja ára nám til stúd-
entsprófs. Sérstaða Grindavíkur verður lögð til 
grundvallar. 

Framhaldsskólar hafa risið víða í byggðarlög-
um líkum Grindavík. Það er samdóma álit � estra 
að stofnun slíkra skóla ha�  verið mikil ly� istöng 
og framfaraspor fyrir viðkomandi byggðarlag. 
Ég læt hér fylgja með umsögn Árna Þorvalds-
sonar, bæjarfulltrúa á Höfn í Horna� rði, er ég 
ræddi við hann s.l. haust. Hann sagði:

,,Höfn og Grindavík eru örugglega um margt 
lík samfélög, bæði byggja þau tilveru sína að 
mestu leyti á sjávarútvegi og starfsemi tengdri 
� skvinnslu. Þó verður að hafa það í huga að 
helstu rökin fyrir uppbyggingu framhaldsskól-
ans árið 1987 voru þau að um langan veg var 
að fara fyrir nemendur ef þau vildu komast í 
framhaldsnám. Það var á rökum reist vegna 
þess að við sjáum að u.þ.b. 70 – 80 hvers 
árgangs á Horna� rði stundar nám í FAS að 
lokinni grunnskólagöngu. Það hefur þess vegna 
komið á daginn að uppbygging framhalds-
skólans á Höfn hefur reynst einhver farsælasta 
byggðaaðgerð þessa svæðis á síðustu árum. Því 
eru � estir Horn� rðingar sammála. FAS er ein af 
kjölfestunum í byggðarlaginu”. 

Þessi ummæli byggja á rökum sem á margan 
hátt eiga vel við í Grindavík. Framhaldsskóli 
mun reynast hér farsæl stofnun og kjölfesta 
menningar. Hann mun auðvelda fólki aðgang 
að námi og verða til þess að � eiri unglingar 
leita sér menntunar og við það munu einnig 
fyrirtæki og atvinnurekendur eiga kost á betur 
menntuðu og færara starfsliði. 

Það gefur og auga leið, að menntaskóli hér 
veitir ungu fólki kost á að sækja skóla nærri 
heimilum sínum svo að � arlægð og óöryggi 
samfara ferðum um hættulega vegi í misjöfnu 
veðri hættir að vera foreldrum áhyggjuefni.  
Samstaða unglinga heima fyrir mun styrkjast 
og koma í veg fyrir rótleysi og tilgangslaust ráp 
þeirra eða uppákomur. Samstarf heimilis og 
skóla verður auðveldara og samskipti foreldra 
og barna þeirra nánari.

Það er sannfæring mín að stofnun og 
starfsemi menntaskólans mun verða Grindavík 
mikið happa- og framfaraspor.

Eyjólfur Bragason, verkefnisstjóri

Svava Börk Jónsdóttir bar sigur úr bítum 
í hugmyndasamkeppni um merki fyrir 

Menntaskóla Grindavíkur. Svava Björk, sem 
er arkitekt og býr í Grindavík, átti tvær bestu 
hugmyndirnar að mati dómnefndar og verð-

ur áfram unnið með sigurmerkið, þetta er 
því ekki lokaútgáfa þess.  Fjölmargar tillögur 

bárust í hugmyndasamkeppnina um merki 
skólans og greinilegt að margir listamenn 

búa í bænum. 

Svava Björk átti bestu hugmyndirnar

Menntaskóli Grindavíkur verður án efa mikil ly� istöng fyrir okkar samfélag.

Menntaskóli í Grindavík: 

Stefnt að 
því að hefja 
starfsemi 
í haust
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Samgönguráðherra hefur samþykkt að lokið 
verði við framkvæmdir á Norðurgarði, hafn-
arkantinum fyrir framan útgerðarfyrirtækið 
Vísi hf.,  á þessu ári en málið var í nokkurri 
óvissu um tíma vegna efnahagsástandsins. 
Þetta staðfesti samgönguráðherra á fundi 
með forsvarsmönnum bæjarins á dögunum. 
Þetta eru miklar gleðifréttir fyrir Grindvík-
inga enda verður fullkláruður Norðurgarður 
mikil ly� istöng fyrir Grindavíkurhöfn og 
gjörbyltir allri aðstöðu við höfnina, að sögn 
Sverris Vilbergssonar, hafnarstjóra.

Bryggjukanturinn er klár en á þessu ári 
verður lokið við að steypa þekjuna og ganga 
frá rafmagni, vatni o.� .  en ríkisvaldið stendur 
straum af þessum kostnaði.  Siglingamálastofn-
un tekur þátt í kostnaði á nýju vigtarhúsi sem 
rís á bryggjunni á Norðurgarði en húsið mun 
einnig gjör bylta allri aðstöðu.

Að sögn Sverris var alls landað 39.786 tonnum 
af botn� ski í Grindavík á síðasta ári en eng-
um uppsjávar� ski. Þetta er heldur minna en 
árið 2007 en þá var landað 40.526 tonnum af 
botn� ski og 14.317 tonnum af uppsjávar� ski. 
Samkvæmt bráðabirgðatölum Fiskistofu var 
mest landað af þorski í Grindavík árið 2008, 
borið saman við aðrar hafnir á landinu, eða 
13.730 tonn af 143 þúsund tonnum á landsvísu. 
Reykjavíkurhöfn kemur næst með 11.137 tonn 
og Sandgerðishöfn er með 8.078 tonn og Rif 
með 7.745 tonn.

Grindavík er í 2. sæti þegar kemur að heildar 

botn� sksa� a. Reykjavík trónir á toppnum með 
83.969 tonn.

Á síðasta ári kom nýr hafnsögubátur, Bjarni 
Þór, til Grindavíkur.  Skipið var smíðað í Vigo á 
Spáni og er hið glæsilegasta í alla staði. Sverrir 

hafnarstjóri og Sæmundur Halldórsson sigldu 
bátnum 1740 sjómílna leið. Hefur nýi báturinn 
reynst í alla staði vel.

Samgönguráðherra hefur tilkynnt að þekja 
verði sett á Norðurgarð og þá verður byggt 
nýtt vigtarhús. á Norðurgarði á árinu

Teikning að nýju vigtarhúsi sem rís á árinu.

Lokið við framkvæmdir
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Þeir Grindvíkingar sem búa í almennu leigu-
húsnæði geta nú sótt um sérstakar húsaleigu-
bætur hjá Grindavíkurbæ, en þetta var sam-
þykkt í Bæjarráði Grindavíkur og er viðbótar 
þjónusta hjá bænum.

Í reglugerð um sérstakar húsaleigubætur 
í Grindavík kemur fram að þær eru ætlaðar 
þeim � ölskyldum og einstaklingum sem eiga í 
er� ðleikum með að sjá sér fyrir húsnæði sökum 
lágra launa, þungrar framfærslubyrðar eða 
annarra félagslegra er� ðleika. Eignir og tekjur 
umsækjenda miðast við ákveðnar hámarksupp-
hæðir og umsækjandi þarf að hafa átt lögheim-
ili í Grindavík samfellt síðastliðna 18 mánuði 
þegar sótt er um. 

Almennar húsaleigubætur og hinar sértæku 
geta orðið að hámarki 60.000 kr. samtals og geta 
aldrei farið y� r 75% af leigu� árhæð. Umsóknir 
skulu berast félagsþjónustu á þar til gerðum 
eyðublöðum. Endurnýja skal umsókn um sér-
stakar húsaleigubætur á sex mánaða fresti og 
um leið og endurnýjun almennra húsaleigubóta 
á sér stað. 

Grindavíkurbær stendur fyrir uppeldisnám-
skeiði fyrir foreldra barna á leikskólaaldri. 
Námskeiðið heitir: Uppeldi sem virkar 
– færni til framtíðar. 

Efni námskeiðsins byggir á bókinni Uppeld-
isbókin – að byggja upp færni til framtíðar. 
Bókin er skrifuð sérstaklega með foreldra í 
huga og er aðgengileg, hagnýt og byggir á 
traustum fræðilegum grunni. 

Foreldrar sem sátu námskeiðið í haust eru 
afar sáttur við hvernig til tókst. 

„Ég mæli virkilega með þessu námskeiði. 
Þetta var góður hópur og framsetningin og 
boðskapurinn skilaði sér vel. Ég hvet foreldra til 
þess að skella sér á námskeiðið næst þegar það 
býðst,“ segir Þórunn Halldóra Ólafsdóttir sem 
var eitt af foreldrunum sem sótti námskeiðið.

Einar Sveinn Jónsson sótti einnig námskeiðið.
„Ég var ánægður með námskeiðið. Það var 

fræðandi og hjálpar örugglega til við hvernig 
á að takast á við hlutina ef eitthvað kemur upp 
á í uppeldinu. Ég mæli eindregið með þessu,“ 
segir Einar.

Innihald námskeiðsins er miðað við þar� r 
venjulegra foreldra og barna í íslensku nútíma-
samfélagi. Sérstök áhersla er á gildi þess að 
byrja sem allra fyrst á ævi barnsins að vinna 
skipulega að góðum og árangursríkum uppeld-
isháttum. Þannig er lagður grunnur að því að 
barnið þroski með sér mikilvæga eiginleika og 
færni sem nýtist því til frambúðar. Jafnframt er 
dregið úr líkum á ýmsum er� ðleikum í fram-
tíðinni.

Hvert námskeið er samtals 8 klukkustundir og 
er einu sinni í viku, tvær klukkustundir í senn. 
Þátttakendur þurfa að skrá sig fyrirfram og er 
ætlast til að mætt sé í öll � ögur skiptin. 

Til að námskeiðið skili sem bestum árangri er 
sérstaklega mælt með að báðir foreldrar sæki 
það.

Þeir foreldrar sem hafa lokið námskeiði fá 
felldan niður einn mánuð á leikskólagjöldum.  

Skilyrði fyrir því að fá niðurfelld leikskólagjöld 
er að mætt sé alla námskeiðsdagana og að báðir 
foreldrar mæti í þeim tilvikum sem um hjón/
sambúðarfólk er að ræða.

Allir foreldrar barna á aldrinum 0-6 ára eru 
hvattir til að sækja námskeiðið.

Nánari upplýsingar í síma 4201116 eða á net-
fangið bjorg@grindavik.is

Uppeldi sem virkar - Færni til framtíðar

Sérstakar húsa-
leigubætur í boði

Þeir foreldrar sem hafa lokið foreldrafærninámskeiði fá felldan niður einn mánuð á leikskóla-
gjöldum.  

Mjög góð útkoma varð í samræmdum prófum í haust í 4. og 7. bekk í Grunnskóla 
Grindavíkur. Prófað er í íslensku og stærðfræði.  

Nemendur í Grindavík í 4. bekk voru vel y� r landsmeðaltali bæði í íslensku og 
stærðfræði. Meðaleinkunn í Grindavík í íslensku var 6,54 en landsmeðaltal var 6.4 
Árangurinn var enn betri í stærðfræði, meðaleinkunn í Grindavík var 7,3 eða 0,5 y� r 
meðaleinkunn á landsvísu.

Í 7. bekk var meðaleinkunn í Grindavík 7,35 í íslensku borið saman við 7,1 á 
landsvísu. Í stærðfræði er niðurstaðan afar athyglisverð. Meðaleinkunn nemenda í 
Grindavík var 7,54 sem 1,04 y� r meðaltali á landsvísu og 1,44 y� r meðaltali nemenda 
á Suðurnesjum. Sannarlega glæsilegur árangur enda kennarar og stjórnendur skólans 
afar ánægðir með niðurstöðurnar. 

 

4.bekkur 
 Suðurnes Landið Reykjavík Grindavík 
Íslenska 6,2 6,4 6,5 6,54 
Stærðfræði 6,8 6,8 6,8 7,3

7.bekkur 
 Suðurnes Landið Reykjavík Grindavík 
Íslenska 6,7 7,1 7,2 7,35 
Stærðfræði 6,1 6,5 6,7 7,54 

Glæsileg útkoma í samræmdum 
prófum í Grunnskóla Grindavíkur
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Laugardaginn 29. nóvember sló Grunnskóli Grindavíkur til veislu og 
bauð öllum bæjarbúum til sýningar á verkum sem nemendur höfðu 
unnið á þemadögum um skólahald hér í Grindavík og atburðum úr sögu 
Grindavíkur.  Má þar nefna frá Tyrkjaráninu til Sjóarans Síkáta.  Nem-
endur gáfu meðal annars út dagblað og bjuggu til myndbönd, gerðu 
líkön af merkisbyggingum og settu upp líkan af Grindavíkurbæ ásamt 
mörgu, mörgu � eiru.  Á sama tíma var hinn árlegi jólaföndursdagur 

Foreldrafélagsins. Eins og sjá má á þessum myndum var mjög gestkvæmt 
allan tímann sem hátíðin stóð y� r og var það mál manna að sýningin og 
dagurinn í heild sinni tókst með a� rigðum vel enda lögðu nemendur 
og starfsfólk hug og hjörtu í verk sín.  Gestir voru sammála að það væri 
einstakt tækifæri að fá að sjá hversu megnugir grindvískir nemendur eru 
þegar á hólminn er komið.  Nemendur eiga því mikið hrós skilið fyrir 
þau frábæru verk sem þeir unnu þessa daga. 

Afmælishátíð Grunnskólans
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Páll Axel og Jovana Lilja best
Á gamlársdag var tilkynnt um kjör á íþróttamanni og konu ársins 2008 
í Grindavík við hátíðlega athöfn í Salt� sksetrinu. Þriðja árið í röð og í 
� mmta skipti á 6 árum varð körfuknattleiksmaðurinn Páll Axel Vilbergs-
son fyrir valinu sem Íþróttamaður ársins.  Að þessu sinni var í fyrsta 

skipti kosið um íþróttakonu ársins í Grindavík.  Jovana Lilja Stefánsdótt-
ir, fyrirliði meistara� okks kvenna og landsliðskona í körfubolta, hlaut þá 
nafnbót.  Á myndinni eru Páll Axel og Jovana Lilja ásamt Jónu Kristínu 
Þorvaldsdóttur, bæjarstjóra.

Ákveðið hefur verið að útvíkka starfsemi félagsmiðstöðvarinnar Þrumunnar í Kvennó á þann veg að nú gefst unglingum 16 ára og eldri 
tækifæri til að hittast a.m.k. eitt kvöld í viku og nýta sér húsnæðið til tómstundaiðkunar.  Í byrjun er um miðvikudagskvöld að ræða og 
verður opið frá kl. 20:00 – 23:00. Er þetta kjörið tækifæri til að hitta félaga, spila borðtennis, billjard, taka í spil, nú eða bara sitja og spjalla. 

Ertu 16+? 
��������

Ákveðið hefur verið að útvíkka starfsemi félagsmiðstöðvarinnar Þrumunnar í Kvennó á þann veg að nú gefst unglingum 16 ára og eldri 

�
Ákveðið hefur verið að útvíkka starfsemi félagsmiðstöðvarinnar Þrumunnar í Kvennó á þann veg að nú gefst unglingum 16 ára og eldri 
tækifæri til að hittast a.m.k. eitt kvöld í viku og nýta sér húsnæðið til tómstundaiðkunar.  Í byrjun er um miðvikudagskvöld að ræða og 

�
tækifæri til að hittast a.m.k. eitt kvöld í viku og nýta sér húsnæðið til tómstundaiðkunar.  Í byrjun er um miðvikudagskvöld að ræða og 

����
verður opið frá kl. 20:00 – 23:00. Er þetta kjörið tækifæri til að hitta félaga, spila borðtennis, billjard, taka í spil, nú eða bara sitja og spjalla. 

�
verður opið frá kl. 20:00 – 23:00. Er þetta kjörið tækifæri til að hitta félaga, spila borðtennis, billjard, taka í spil, nú eða bara sitja og spjalla. 

Við kjör á íþróttamanni ársins í Grindavík 2008 veitti  Afreksjóður 
Grindavíkurbæjar og UMFG ýmsar viðurkenningar fyrir góðan árang-
ur enda var þetta besta íþróttaár í sögu Grindavíkur. Á myndinni eru 
knattspyrnufólkið Marko Valdimar Stefánsson og Sara Hrund Helga-
dóttir sem fengu viðurkenningar fyrir að spila sína fyrstu landsleiki á 
síðasta ári með unglingalandsliðum Íslands. Með þeim á myndinni er 
Grindvíkingurinn Ólína G. Viðarsdóttir, landsliðskona í knattspyrnu.

Hér eru þrír ö� ugir júdókappar. Guðjón Sveinsson er lengst til vinstri 
en hann varð Íslandsmeistari í júdó í � okki 13-14 ára drengja. Í miðj-
unni er Jóhannes Haraldsson júdóþjálfari og svo Björn L. Haraldsson 
sem fékk sérstök hvatningarverðlaun enda mjög efnilegur júdókappi.
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Þrátt fyrir almennar verðhækkanir ætlar 
Bæjarstjórn Grindavíkur að halda óbreyttri 
þjónustugjaldskrá árið 2009.

Til að mæta þrengri stöðu � ölskyldna 
og heimila verður niðurgreiðsla á 
matarkostnaði grunnskólabarna aukin og 
fer máltíð úr 230 kr. niður í 180 kr. fyrir 
máltíðina, frá 1. febrúar.

Stefnt er að því að tónlistarnám 
grunnskólabarna verði gjaldfrjálst frá 
hausti 2009.  Áfram verður boðið upp á 
frí æ� ngagjöld fyrir grunnskólabörn hjá 
íþróttafélögum og frítt verður í sund fyrir 
börn yngri en 16 ára.  Þá er rétt að benda á að 
á leikskólum fær elsti árgangurinn � ögurra 
tíma ókeypis vistun (fyrir utan mat og 
hressingu). Þá er veittur 50% systkinaafsláttur 
á öðru barni og ókeypis vistun fyrir þriðja 
barn en greitt fyrir mat og hressingu.

Með þessum aðgerðum er ljóst 
að Grindavíkurbær er orðinn einn 
� ölskylduvænasti bær landsins.

Bæjarstjórn Grindavíkur hefur einnig 
ákveðið að auka ekki álögur á bæjarbúa með 
því að hækka ekki fasteignagjöld og útsvar.

Útsvar verður því áfram 13.03%. 
Grindvíkingar munu jafnframt borga sömu 
krónutölu í fasteignagjöld og á síðasta ári og er 
þá um raunlækkun að ræða. Greiðslur dreifast 
á tíu mánuði í stað átta áður sem er einnig leið 
til að létta greiðslubyrðina.

Í bókun meirihlutans kemur fram að greidd 
eru niður lán að upphæð 90 milljónum og 
engin ný lán tekin vegna framkvæmda A-
hlutans. 

Rekstrarniðurstaða sveitarsjóðs, þ.e. A-hluta 
er áætluð 267,1 milljón kr. í hagnað. Skiptir 
þar mestu að � ármagnsliðir eru jákvæðir 
um 749 milljónir króna. Í samanteknum 
reikningsskilum er gert ráð fyrir hagnaði að 
� árhæð 201,5 milljónir króna. 

Heildareignir í samanteknum 
reikningsskilum eru, áætlaðar í árslok 2009, 
8.832,3 milljónir kr. Þar af er áætlað að innlán 
standi í 4 milljörðum kr. í árslok 2009. 

Heildarskuldir og skuldbindingar eru 
áætlaðar 3.230,9 milljónir kr. Þar af er 
lífeyrisskuldbinding um 391,1 milljón 
króna. Langtímaskuldir eru áætlaðar 2.401,2 
milljónir króna í árslok 2009. 

Veltufé frá rekstri í samanteknum 
reikningsskilum árið 2009 er áætlað 654,8 
milljónir kr. 

Fjárfesting í varanlegum rekstrar� ármunum 
er áætluð 811,7 milljónir króna og er 
helst að nefna að í nýjan grunnskóla er 
ráðstafað 410,9 milljónum kr. auk þess 
sem gatnaframkvæmdir eru áætlaðar 104,2 
milljónir. 

Hvað varðar B- hluta er hafnarsjóður að 
greiða af lánum kr. 93,0 milljónir og tekur að 
láni kr. 100 milljónir. 

Hagstætt að  búa í Grindavík 
– óbreytt þjónustugjöld, lægri matarkostnaður grunnskólabarna og ókeypis tónlistarskóli

Á fundi bæjarstjórnar Grindavíkur þann 22. desember sl. var samþykkt tillaga íþrótta- og 
æskulýðsnefndar þess efnis að komið yrði á fót ungmennaráði Grindavíkur.  Er þetta gert í 
samræmi við Æskulýðslög nr. 70/2007.

Samkvæmt 1. grein samþykktar um ungmennaráð  skal  ungmennaráð vera ráðgef-
andi um málefni er tengjast ungu fólki á aldrinum 13 til 18 ára í sveitarfélaginu í umboði 
íþrótta- og æskulýðsnefndar. 

Samkvæmt 3. grein samþykktar um ungmennaráð er hlutverk ungmennaráðs:
að koma skoðunum og tillögum ungs fólks til viðeigandi aðila í stjórnker�  sveitarfélagsins,
að gæta hagsmuna ungs fólks t.d. með um� öllun og umsögnum um einstök mál sem 

snerta aldurshópinn sérstaklega,
að undirbúa árlegt þing ungs fólks í samstar�  við viðeigandi stofnanir og deildastjóra,
að fulltrúar ráðsins þjál� st í lýðræðislegum vinnubrögðum og læri á stjórnker�  sveit-

arfélagsins,
að vera ráðgefandi um framtíðarsýn í rekstri félagsmiðstöðva sveitarfélagsins,
að gera tillögur til bæjarstjórnar um stefnumörkun um málefni ungs fólks
Ungmennaráð verður skipað með e� irfarandi hætti samkvæmt 6. gr.
Ungmennaráð skal skipað 7 aðilum og jafn mörgum til vara.
Íþrótta- og æskulýðsnefnd óskar e� ir að e� irfarandi aðilar tilnefni árlega í ungmennarráðið 

Tilnefningin eigi sér stað fyrir 10. september ár hvert.
A  Einn fulltrúi úr 8. - 10. bekk Grunnskóla Grindavíkur og einn til vara. 
B Einn fulltrúi frá félagsmiðstöðinni Þrumunni og einn til vara.
C Tveir fulltrúar úr  aldurshópnum 16 – 18 ára sem stunda nám við Fjölbrautarskóla Suð-

urnesja og tveir til vara. 
D Einn fulltrúi frá Ungmennafélagi Grindavíkur og einn til vara.
E Einn fulltrúi frá öðrum frjálsum félagasamtökum í sveitarfélaginu og einn til vara, sem 

stjórnir félaganna koma sér saman um hver skuli vera. Félögin sem hér um ræðir eru 
Björgunarsveitin, Hestamannafélagið Máni og Gol� lúbbur Grindavíkur. Sveitarfélagið 
mun leita til viðkomandi félaga og óska e� ir sameiginlegri tilnefningu þeirra.

F  Einn fulltrúi þeirra ungmenna á aldrinum 16 – 18 ára sem stunda vinnu í Grindavík (eru 
ekki í skóla) og einn til vara.

Búið er að óska e� ir tilnefningum frá þessum aðilum og er þess að vænta að ungmennaráð 
líti dagsins ljós núna í febrúar.

Unnið að stofnun 
ungmennaráðs Grindavíkur

8    Járngerður

Bókasafnið sendi frá sér bækling nú í byrjun 
janúar. Þar voru kynntar breytingar á af-
greiðslutímanum, en nú er opið alla virka 
daga óslitið frá 11-18 og opið á laugardögum 
frá 1. okt. til 31. maí, milli kl. 11-13.  Að 
gefnu tilefni og vegna þess hve knappur 
bæklingurinn er, langar mig að benda á að 
DVD eign safnsins er ennþá fátæklegt, aðeins 
nokkrar íslenskar bíómyndir og fræðsluefni. 
Hugurinn stendur þó til þess að við eignumst 
meira af klassísku efni, sem ekki fæst almennt 
á myndbandaleigum, en það bíður betri tíma.

Nú er ársskýrsla safnsins í vinnslu og um síð-
ustu áramót var búið að gefa út 1070  lánþega-
skírteini ( árið áður 876). Gestum safnsins 
� ölgaði að meðaltali í 178 á viku (úr 155), og 
heildarútlán hafa aukist milli ára, eða úr 13900 
í rúmlega 15000.  

Ég vil minna á að í gildi er samstarfssamn-
ingur um eitt og sama bókasafnsskírteini á 
almenningsbókasöfnum á Reykjanesi (Grinda-
vík, Reykjanesbær*, Sandgerði og Vogar*). 
Garður vinnur að því að koma með síðar. Hjá 
tveimur þessara safna* er tekið árgjald og þurfa 
Grindvíkingar að greiða það hjá öðru hvoru 
safnanna ef áhugi er á að nýta sér þau. Það er 
hægt að skila gögnum (sem hafa 30 daga útlán, 
ekki DVD) og gera upp skuldir (frá fram-
angreindum söfnum) hjá einu safni. Reglur 
hvers safns gilda um þeirra safnkost, en þær 
geta verið ólíkar milli safna, t.d. um útlánstíma 
og sektir. Þeir sem hafa notað þetta eru ánægðir 
með fyrirkomulagið og nýta sér óspart þegar 

ákveðið efni fæst ekki í heimasafni. 
Bókmenntakvöld verður 19. febrúar kl. 20. í 

Flagghúsinu. Þar mun Baldur Hafstað kennari 
� alla um þjóðsögur, Víðir Guðmundsson les 
þjóðsögu og Kristín Gísladóttir fer með rímur. 
Verkefnið er samstarfsverkefni með Bókasafni 
Reykjanesbæjar og er styrkt af Menningarráði 
Suðurnesja. Minni að öðru leiti á Viðburðadag-
skrá Grindavíkur þar sem Bókasafn Grindavík-
ur hefur fengið inni með sína árlegu viðburði. 

Margrét R. Gísladóttir,
Forstöðumaður Bókasafns Grindavíkur.

Bókasafnið:

Skólaþing – Skólastefna Grindavíkur
Í lok síðasta árs var samþykkt í Bæjarstjórn 
Grindavíkur að unnið skyldi að skólastefnu 
Grindavíkur á árinu 2008. Um er að ræða 
stefnu sveitarfélagsins sem nýtast mun til 
ársins 2012 sem vegvísir í málefnum  leik-
skólanna, Grunnskólans, Tónlistarskólans 
og  í æskulýðs-og tómstundastarfi. 

Megin viðfangsefnið verður að ná fram 
sameiginlegri framtíðarsýn breiðs hóps hags-
munaaðila, sérstaklega þó foreldra, nemenda, 
skólafólks og annarra sem hagsmuni eiga 
að gæta við mótun stefnunnar. Vinnan að 
stefnumótuninni hófst með Skólaþingi sem 
haldið var í Grunnskólanum 17. janúar sl. 
Milli 40 og 50 manns sóttu þingið þar sem 
Ólafur H. Jóhannsson frá Kennaraháskól-
anum flutti inngang, en Ólafur er jafn-
framt ráðgjafi við stefnumótarvinnuna. Að 
inngangi loknum var unnið í hópum. Mikil 
áhersla er lögð á að vinnan nái til sem flestra 
og allir geti komið tillögum eða hugmynd-
um sínum á framfæri. Til þess að auðvelda 
það hefur verið stofnað sérstakt netfang; 
skolastefna@grindavik.is, þar sem fólk getur 

skráð hugmyndir og tillögur.
Stofnaður hefur verið stýrihópur með fólki 

sem kemur frá ofangreindum stofnunum og 

æskulýðsstarfi og fulltrúum foreldra barna 
í skólunum. Þar að auki verða fundir með 
ýmsum rýnihópum.  

Breyting á afgreiðslutíma



Er heilsan í fyrirrúmi 
innan þíns fyrirtækis?
Íþrótta- og æskulýðsnefnd Grindavíkur hvetur fyrirtæki 
og stofnanir til þátttöku í Lífshlaupinu

Miðvikudaginn 4. febrúar hófst Lífshlaup-
ið sem er fræðslu- og hvatningarverkefni 
Íþrótta- og Ólympíusambands Íslands og 
höfðar til allra aldurshópa. Í þessu verkefni 
eru landsmenn hvattir til þess að huga að 
sinni daglegri hrey� ngu og auka hana eins 
og kostur er þ.e. í frítíma, heimilisverkum, 
vinnu, skóla og við val á ferðamáta. Verkefnið 
er annars vegar vinnstaðakeppni og hins veg-
ar einstaklingskeppni. Inn á vef Lífshlaupsins 
www.lifshlaupid.is er hægt að velja um þrjár 
leiðir. 

•  16 ára og eldri geta tekið þátt í vinnustaða-
keppni. 

•  15 ára og yngri geta tekið þátt í hvatning-
arverkefni fyrir grunnskóla. 

•  Allir geta tekið þátt í einstaklingskeppni 
þar sem þátttakendur geta skráð niður sína 
daglegu hrey� ngu allt árið.

Á vefnum  www.lifshlaupid.is er hægt að 
nálgast allar frekari upplýsingar um verkefnið. 
Hvernig ber að skrá lið? Hvaða hrey� ngu má 
skrá niður? Hugmyndir að hrey� ngu. Hrey� -
ráðleggingar. Fylgjast með stöðu í hverjum 
� okki fyrir sig en í vinnstaðakeppninni er 

fyrirtækjum skipti niður í � okka e� ir � ölda 
starfsmanna.

Íþrótta- og æskulýðnefnd Grindavíkur hefur 
ákveðið að verðlauna þau fyrirtæki í Grindavík 
sem standa sig best í þessu verkefni með bikar 

og hvetur öll fyrirtæki til að skrá sig til þátttöku 
og taka þátt í keppni um heilsusamlegasta fyr-
irtækið í Grindavík. Keppnin stendur y� r frá 4. 
– 24. febrúar og verður hægt að skrá sig til leiks 
fram á síðasta dag.

Vikuna 21. – 28. mars n.k. er fyrirhugað að standa fyrir menning-
arviku í Grindavík.  Margar hugmyndir hafa komið fram með hvaða 
hætti væri hægt að standa að slíkri viku og má m.a. nefna:

▶  Tónlistakeppni/kvöld með unglingahljómsveitum
▶  Músikfundi Tónlistarskólans
▶  Tónleikar þar sem � utt yrðu lög Sigvalda Kaldalóns
▶  Tónleikar á vegum kirkjunnar
▶  Atriði frá GRAL-leikhópnum
▶  Leiksýning grunnskólans
▶  Ljóðasamkeppni
▶  Bærinn minn Grindavík- ljósmyndasýning leikskólabarna
▶  Ljóða- og /eða myndasýning í heitu pottunum/sundlauginni
▶  Handverkssýning
▶  Myndlistarsýningar
▶  Bókmenntakvöld
▶  Ka�  húsakvöld
▶  Sagnakvöld 
▶  o.m.� .

Vinna er komin á fullt með að láta eitthvað að þessu verða að 
veruleika og ef einhverjar � eiri hugmyndir vakna hjá Grindvíkingum 
þá geta þeir sett sig í samband við Kristinn J. Reimarsson, frístunda- 
og menningarfulltrúa, í síma 420 1100 eða með tölvupósti á netfangið 
kreim@grindavik.is 

Menningarlíf í Grindavík virkjað
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Við gerð � árhagsáætlunar Bæjarstjórnar 
Grindavíkur fyrir árið 2009 var lagt upp með 
að styrkja enn frekar við félagsstarf eldri 
borgara í Grindavík og voru tillögur félags-
málastjóra um e� ingu þess samþykktar. 
Þessar tillögur fela m.a. í sér e� irfarandi:

Aukið verður við tímaframboð í almennri 
handavinnu í Víðihlíð. Til að byrja með verður 
bætt við hálfum degi, fyrir hádegi, á mánudög-
um frá kl. 09:00 – 12:00. Tímarnir e� ir hádegi 
á mánudögum og þriðjudögum  frá kl. 13:30 
– 16:30 halda sér.

Boðið er nú upp á tíma í almennri líkams-
rækt í Orkubúinu, Hafnargötu 28, og eru þeir 

tímar á þriðjudögum og � mmtudögum kl. 
10:00 – 11:00.  Þessi tímar hófust 13. janúar sl. 
og verða í boði fram á vor. Mjög góð mæting 
er í þessa tíma og eru þeir sem hafa enn ekki 
prófað þessa tíma hvattir til að gera það. Um-
sjón með þeim tímum eru í höndum Ásdísar 
Sigurðardóttur íþróttakennara.

Fyrir hádegi á miðvikudögum (09:00 
– 11:45) verður nú boðið upp á námskeið í 
útskurði þ.e.a.s. ef næg þátttaka fæst. Kennt 
verður í Kvennó og leiðbeinandi verður Jón 
Adolf Steinólfsson. Kostnaður við námskeiðið 
er enginn en þátttakendur greiða efniskostn-
að. Hægt verður að fá lánuð útskurðarjárn 

en kostur er að eiga slíkt. Námskeiðið hófst 
11. febrúar stendur y� r í 8 vikur. Tekið er við 
skráningu á bæjarskrifstofunni í síma 420 
1100.

Fyrir hádegi á þriðjudögum og � mmtudög-
um, frá kl. 09:00 – 12:00 verður 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 internetinu.  Fyrsti opnunardagur var 10. 
febrúar.

Á miðvikudögum kl. 11:00 verður boðið upp 
á gönguferðir. Gengið verður frá sundlauginni 
og mun Ásdís Sigurðardóttir íþróttakenn-
ari halda utan um hópinn.  Ef ekki viðrar til 
göngu úti verður gengið inni í nýju knatt-
spyrnuhöllinni.

Á � mmtudögum kl. 13:00 verður hægt að 
mæta í íþróttahúsið og spila boccia.  Ásdís Sig-
urðardóttir íþróttakennari mun stýra æ� ngum. 
Fyrsta tími var � mmtudaginn 12. febrúar.

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 7. febrúar sl. og næstu skipti 
verða því 7. mars, 4. apríl og 2. maí. Unglingar 
úr félagsmiðstöðinni Þrumunni munu selja 
ka�   og kökur á vægu verði.

Einnig er fyrirhugað að koma á samstar� /
samvinnu á milli Félags eldri borgara annars 
vegar og leik- og grunnskólabarna hins vegar.  
Verður það auglýst nánar síðar.

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 660 7310.

10    Járngerður

Félagsstarf eldri borgara í Grindavík

Frá útskurðarnámskeið eldri borgara sem hófst í síðustu viku.



Slökkvilið Grindavíkur fékk nýjan slökkvibíl 
fyrir skömmu en þetta er stór áfangi fyrir 
Grindvíkinga. Í kjölfarið tók við mikil vinna við 
að koma öllum búnaði fyrir í bílnum og merkja 
hann. Þá þarf að þjálfa slökkviliðsmennina á 
bílinn áður en hann verður tekin í notkun. 

Þessi nýi slökkviliðsbíll er einn sá fullkomn-
asti á landinu. Bíllinn er af gerðinni Scania  P 

380 og er með tvöföldu húsi af gerðinni CP 31, 
með sæti fyrir 7 slökkviliðsmenn. Fimm sæti eru 
sérútbúin  með reykköfunartækjum í sætisbaki.  
Þessi útfærsla á y� rbyggingu frá Scania  er það 
fyrsta sinnar tegundar sem � utt er til landsins til 
notkunar í slökkvibíl. 

„Tilkoma nýja slökkviliðsbílsins er algjör bylting 
fyrir okkur. Að sjálfsögðu er það mikið örygg-

isatriði fyrir bæjarbúa að hafa ö� ugan slökkvi-
liðsbíl sem getur tekist betur á við þau verkefni 
sem koma upp. Þetta er eins og best gerist,“ segir 
Ásmundur Jónsson slökkviliðsstjóri.

Nýr björgunarbúnaður er í nýja slökkvibílnum 
eins og klippur og � eira. Gamli slökkvibíllinn, 
sem er orðinn 25 ára gamall og í góðu standi, 
verður notaður áfram. Nýi bíllinn er því hrein 
viðbót sem tryggir einnig meira öryggi.

„Við lítum björgum augum til framtíðar. Þegar 
allt verður klárt bjóðum við bæjarbúum að skoða 
nýja bílinn,“ sagði Ásmundur.

Bíllinn er með 380 hesta� a vél og er sjálfskiptur 
með dri�  á öllum hjólum og læsanlegum drifum .  
Spilfesting er á bílnum, bæði á fram- og a� urenda 
og er spilið með togkra�  allt að � mm tonnum.

Y� rbygging bílsins er smíðuð hjá Sigurjóni 
Magnússyni á Ólafs� rði og er úr tre� aplasti og á 
að vera viðhaldsfrí.  Tankar og skápar eru sam-
byggðir. Y� rbyggingin er samskeytalaus þannig að 
öll þrif eru mjög auðveld.

Þrjár AZ rúlluhurðir eru á hvorri hlið og ein að 
a� an. Stærð á vatnstanki er 3.000 lítrar. Froðu-
tankur er 100 lítrar að stærð.  Tvö háþrýstike� i 
eru á hvorri hlið og eru 60 metra slöngur á hvoru 
ke� i. Dælan er Ziegler FPN 10-3100. Háþrýst-
ingur er 400 lítrar við 40 bar. Sjálfvirkt uppsog  er 
á dælunni og eru a� öst á lágþrýstiklið allt að 5700  
lítrar pr. mín. við bestu aðstæður.

Nýr og glæsilegur slökkvibíll sem eykur öryggi Grindvíkinga.

Grindvíska atvinnuleikhúsið, GRAL, hóf starfsemi 
sína í haust. Leikararnir Bergur Þór Ingólfsson 
og Víðir Guðmundsson, báðir fæddir og uppaldir 
Grindvíkingar, eiga heiðurinn að GRAL. Þeir byrj-
uðu á því að setja upp „21 manns saknað“, einleik 
um epíska ævi Séra Odds V. Gíslasonar, í Salt� sk-
setrinu. Bergur er ánægður með hvernig til tókst.

„Við erum stolt og ánægð með uppsetninguna.  
Það má segja að aðferðin ha�  verið óvenjuleg.  Við 
skrifuðum verkið meðan við æfðum það.  Stundum 
vorum við Víðir að æfa og verkið náði ekki lengra 
svo ég fór heim, hringdi í Guðmund og pantaði hjá 
honum senu af því mér datt ekkert í hug sjálfum.  
Við Víðir prófuðum svo atriðið daginn e� ir en 
þur� um kannski að skera af því og bæta við til að 
söguþráðurinn gengi upp.  Við æfðum þetta bæði 
í heimahúsum og í Borgarleikhúsinu og komumst 
ekki inn í salinn í Salt� sksetrinu fyrr en viku fyrir 
frumsýningu svo Eva hafði ekki nema viku til að búa 
til leikhús á staðnum.  En þetta hófst allt með sam-
stilltu átaki og góðri hjálp.  Fengum síðan fína gagn-
rýni og frábær viðbrögð áhorfenda,“ segir Bergur.    

 Óhætt er að segja að GRAL ha�  fengið góðan 
meðbyr alla leið.

„Bæjary� rvöld tóku okkur opnum örmum, fólkið í 
Salt� sksetrinu er tilbúið í hvað sem er með okkur og 
framtakinu er fagnað af öllum sem við höfum heyrt 
í bæði í Grindavík, Reykjavík eða hvar sem er.  Að 
vísu gerðum við okkur vonir um meiri aðsókn en 
það er ekkert sem slær okkur út af laginu.  Við erum 
rétt að byrja og erum þegar komin af stað með næsta 

verkefni,“ segir Bergur.
 „Það er barnaleikrit sem heitir Horn á höfði og 

� allar um strák sem vaknar einn dag með horn á 
hausnum.  Hann og Jórunn vinkona hans reyna 
að � nna út hvernig á þessu stendur og það kemur 
í ljós að vandamálið tengist Hafur-Birni, land-
námsmanni í Grindavík og álögum sem hvíla á 
staðnum.  Þau félagarnir verða því að koma í veg 
fyrir einhverskonar grindvískan heimsendi og lenda 
í ýmsum ævintýrum í þeim björgunarleiðangri. Við 
erum þegar búin að skrifa � órðung af verkinu og 
erum bara ánægð með hvert það er að stefna.“

 Óhætt er að segja að GRAL ha�  strax hlotið 
viðurkenningu á landsvísu e� ir aðeins eina upp-

setningu.  Í lok janúar fékk GRAL � ögurra milljón 
króna styrk frá leiklistarráði, sem starfar á vegum 
menntamálaráðuneytisins. 

,,Þetta, ásamt styrk frá leiklistarráði Suðurnesja 
og Grindavíkurbæ, þýðir að hægt verður að gera 
næsta leikrit, Horn á höfði, án nokkurs afsláttar. 
Við verðum í efstu deild. Framtakinu hefur verið 
fagnað af öllum sem vilja hafa skoðun á þessu, hvort 
sem er í � ölmiðlum, á netinu eða á götunni.  Þetta 
skilja bæjary� rvöld og eru tilbúin að hjálpa okkur.  
Ég held sko með Grindavík í körfu og fótbolta - við 
ætlum líka að halda okkur í efstu deild í leiklist,“ 
sagði Bergur að endingu.

Næsta verkefni GRAL er barnaleikritið Horn á höfði

Víðir Guðmundsson fékk frábærar móttökur e� ir frumsýninguna á „21 manns saknað“ í Salt� sksetrinu.

Nýr og glæsilegur slökkvibíll
– einn sá fullkomnasti á landinu


