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Stefanía Ósk Margeirsdóttir hélt glæsilega
burtfarartónleika frá Tónlistarskólanum í
Grindavík á 40 ára afmælisári skólans, í
Grindavíkurkirkju í vor. Hún varð jafnframt
fyrsti nemandinn sem útskrifast frá skólanum
með framhaldspróf.
- Sjá nánar á bls. 20-21.
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Í sumar hefur Hagtak hf. unnið við dýpk-
un og breikkun innri rennu í innsigling-
unni í Grindavíkurhöfn. Að sögn Sigurðar
A. Kristmundssonar hafnarstjóra hefur
dýpkunin gengið samkvæmt áætlun og er
áætlað að framkvæmdunum og frágangi
ljúki á næstunni. Skip verða sífellt stærri
og til þess að missa þau ekki frá bænum
er þessi dýpkun nauðsynleg.
Þrír aðilar buðu í verkið og átti Hagtak lægsta
tilboðið eða 122 milljónir króna. Kostn-
aðaráætlun var upp á 132 milljónir. Björgun
bauð 198 milljónir og Ístak 154.
Dýpka átti í 7,5 metra dýpi og breikka

innsiglinguna. Ákveðið var í samráði við verk-
taka að dýpka í 7 metra í stað 7,5 metra. Við
það sparaðist um 1.800m3 sem verða grafnir
upp innan hafnar í staðinn, á svokölluðu snún-
ingssvæði.
Botn hafnarinnar er á klöpp að mestum hluta

og var ekki unnt að grafa upp efnið sem fjar-
lægja þarf án þess að sundra því fyrst. Til þess
voru notaðar kerfisbundnar sprengingar og
notað um eitt tonn í hverja sprengingu. Þessar
sprengingar geta verið óþægilegar fyrir bæjar-
búa en þær gengu vel og ekki hafa borist kvart-
anir vegna þeirra.
„Hafnarvigtin er næst sprengisvæðinu og við
urðum lítið varir við sprengingarnar, það hreyf-
ist ekkert á borðum hjá okkur og ég hef ekki
haft fregnir af skemmdum ,“ sagði Sigurður
jafnframt.
Eftir þessar dýpkunarframkvæmdir verður
höfnin enn öruggari en áður.
„Við erum jafnframt að undirbúa að ramma
betur inn þau svæði sem skipin geta siglt um
innan hafnarinnar, með baujum og öðrum
merkingum í því skyni að auka öryggið enn
frekar,“ sagði Sigurður að endingu.

Dýpkun hafnarinnar gekk vel

Heimasíða Grindavíkurbæjar er lifandi og
öflugur upplýsingamiðill fyrir bæjarbúa. Í
sumar birtist viðtal við Friðrik Valdimar
Árnason byggingafræðing á síðunni. Við-
talið varð til þess að hann fékk spennandi
atvinnutilboð hjá sérhæfðu ráðgjafa-
fyrirtæki í Reykjavík á sviði orkumála.
Í vor voru auglýst tíu sumarstörf fyrir náms-
menn og atvinnuleitendur í Grindavík. Meðal
annars var auglýst starf á tæknideild Grinda-
víkurbæjar. Friðrik var ráðinn til starfans en
hans sérfag er orkutækni og hefur hann m.a.
unnið að því að kortleggja orkunotkun hjá
stofnunum bæjarins og lagt til endurbætur til
þess að draga úr notkuninni og spara.
Friðrik Valdimar er Vogabúi og bjó þar til
tvítugs og flutti þá til Reykjanesbæjar þar sem
hann bjó í um tvö ár áður en hann flutti
ásamt unnustu og tveggja ára syni til
Óðinsvéa í Danmörku. Eftir þrjú og hálft ár í
þeirri frábæru borg fluttu þau til Kaup-
mannahafnar til að læra meira og einnig til að
búa í borginni áður en þau færu aftur til
Íslands.
„Ég útskrifaðist sem byggingafræðingur frá
Óðinvéum og svo lærði ég orkutækni í Kaup-

mannahöfn sem felst aðallega í því að minnka
orkunotkun í byggingum og iðnaði. Námið er
mjög fjölþætt og er t.d. farið mikið út í
sólarsellur, vindmyllur, loftræstingu og lagnir í
byggingum. ," segir Friðrik Valdimar.
„Eitt af verkefnunum er að greina orku-
notkun á hafnarsvæðinu til að fá yfirsýn yfir
orkuþörfina. Með slíkri greiningu er hægt að
finna út hvaða endurbætur þarf að gera til að
draga úr orkunotkuninni. Einnig skoðaði ég
grunnskólann og þar er hægt að spara margar
krónur með tiltölulega litlum endurbótum
sem borgar sig til baka á örfáum árum. Jafn-
framt er ég að skrá og fara yfir lýsingu á
ljósastaurum í Grindavík en markmiðið er að
draga úr orkunotkun í lýsingu," segir Friðrik
Valdimar.

Atvinnutilboð út á viðtal á heimasíðu

Ragnhildur ráðin
leikskólaráðgjafi
Ragnhildur Birna Hauksdóttir fjölskyldu-
meðferðarfræðingur og leikskólakennari
hefur tekið til starfa sem leikskólaráðgjafi
hjá Grindavíkurbæ. Hún kemur í stað
Bjargar Ólafar Bragadóttur þroskaþjálfa sem
er í ársleyfi.
Að sögn Ragnhildar verða aðeins breyttar
áherslur í starfinu vegna hennar menntunar
og bakgrunns. Hún mun sinna ráðgjöf við
leikskólana og grunnskólann og heldur utan
um liðveislu fatlaðra, dagforeldra o.fl.
Hún hefur unnið sjálfstætt við fjölskyldu-
ráðgjöf, m.a. hjá Lausninni í Reykjavík,
barnavernd Kópavogs og fyrir Mosfellsbæ.
Undanfarin sex ár var hún jafnframt leik-
skólastjóri á leikskólanum Álfabergi í Hafn-
arfirði sem er eingöngu fyrir 5 ára börn en
þar var t.d. unnið með stærðfræði, íslensku,
ensku og lífsleikni, allt í gegnum leik.
„Mér líst ljómandi vel á Grindavík. Ég hef
fengið hlýjar og góðar móttökur og starfið
er spennandi en það mun taka tíma að móta
það,“ segir Ragnhildur.

Þórkötlustaðaréttir
22. september
Réttað verður í Þórkötlustaðaréttum laug-
ardaginn 22. september kl. 14:00 og að
vanda verður margt um fé og fólk. Haust-
markaður handverksfólks verður starfræktur
á svæðinu og eru bæjarbúar hvattir til þess
að mæta. Góð aðsókn hefur verið í réttirnar
undanfarin ár og þær farið vel fram.
Í tengslum við réttardaginn er fyrirhugað
að vera með haustmarkað á svæðinu. Fólk
getur komið með grænmeti, sultur, hand-
verk eða annað skemmtilegt sem það hefur
verið að búa til og selt á markaðnum. Það
kostar ekkert að vera með.
Boðið verður upp á aðstöðu í skemmu
þeirra ábúenda í Stafholti. Fólk verður sjálft
að koma með borð, stóla, tjald eða það sem
hverjum hentar.
Þeir sem hafa áhuga á að vera með geta haft
samband við Kristinn Reimarsson frístunda-
og menningarfulltrúa í síma 660 7310 eða
með því að senda tölvupóst á
kreim@grindavik.is. Vinsamlegast tilgreinið
hvaða vörur þið eruð með á boðstólum.

Friðrik Valdimar Árnason

Sprengt við dýpkun innsiglingarinnar í sumar.
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kólabyrjun ber ávallt í skauti sér miklar
væntingar og spennu um hvernig vetur-

inn muni þróast. Á það jafnt við um nem-
endur og starfsfólk. Á því er engin undan-
tekning hér í Grindavík í ár, enda miklar
breytingar orðið frá síðasta skólaaári og
mörg verkefni í vinnslu. Síðasta skólaár var
viðburðaríkt og alls ekki auðvelt. Skipt var
um skólastjóra grunnskólans sem leiddi af
sér talsvert rót á skólastarfinu, unnið var
með mörg erfið mál og mennta- og menn-
ingarmálaráðuneytið framkvæmdi úttekt á
skólastarfinu. Pálmi Ingólfsson tók við
stjórn skólans í þessum ólgusjó og leiddi
starfið af mikilli röggsemi ásamt öðrum
stjórnendum skólans. Það er ekki auðvelt að
bera ábyrgð stjórnanda við slíkar aðstæður
og umræðan ekki alltaf sanngjörn. Að mínu
mati stóðu þau sig afar vel og eiga þakkir
skildar fyrir sitt framlag.
Á vettvangi bæjarstjórnar og stjórnenda
bæjarins fór mikill tími í umræður og
ákvarðanir sem varða fræðslumál. Ég vona
að svo verði áfram, enda eru fræðslumál
langstærsti málaflokkur bæjarins. Undir hatti
fræðslumála eru 119 af um 180 starfsmönn-
um Grindavíkurbæjar. Á hverjum degi erum
við að sinna fræðslu og uppeldi um 650
nemenda í leik-og grunnskóla og um 65% af
skatttekjum bæjarins fara til verkefna á sviði
fræðslumála. Nú eru fjölmörg um-
bótaverkefni fyrirliggjandi sem
þurfa að koma til framkvæmda.
Úttekt mennta- og menningar-
málaráðuneytis kom með margar
góðar ábendingar um það sem
betur má fara í okkar
skólaumhverfi. Sumt af því þótt-
umst við vita, en auk þess komu
fram ábendingar sem gestsaugað
eitt gat séð. Í kjölfar úttektarinnar
skipaði bæjarstjórn vinnuhóp til
að fara yfir tillögurnar og vinna

umbótaáætlanir. Þær voru unnar á vorönn í
góðu samstarfi kjörinna fulltrúa, félags- og
skólaþjónustu, skólastjórnenda, kennara og
fulltrúa foreldra. Þær eru birtar á vef
skólans og hvet ég íbúa og ekki síst foreldra
til að kynna sér þær vel og halda okkur á
tánum með eftirfylgni. Í þessu tölublaði
Járngerðar er einnig fjallað ítarlega um
verkefnin.
Hryggjarsúlan í umbótastarfinu er verk-
efnið Þróunarsveitarfélag - Ný hugsun í átt að
betri framtíð. Eitt af markmiðum verkefnisins

er að allir skólar í Grindavík, leik-
skólar, grunnskóli, tónlistarskóli
og Fisktækniskólinn aðlagi
skólanámskrár sínar í samræmi
við nýjar áherslur í aðalnáms-
skrám. Skólanámsskrá verður
endurskoðuð samhliða vinnu við
skólastefnu sveitarfélagsins.
Félags- og skólaþjónusta
Grindavíkur hefur fengið styrk
úr Sprotasjóði í verkefnið.
Félags- og skólaþjónustan hefur
eflst í kjölfar breytinga sem

gerðar voru á skipulagi hennar fyrir um
rúmu ári síðan. Í teyminu er mjög öflugt fólk
með menntun og reynslu á sviði lögfræði,
sálfræði, félagsráðgjafar, kennslu í leik- og
grunnskóla, skólastjórnunar og sérkennslu.
Búið er að ráða nýja stjórnendur við
grunnskólann. Halldóra Kristín Magnús-
dóttir fyrrverandi aðstoðarskólastjóri í
Akurskóla og Hvolsskóla, hefur verið ráðinn
skólastjóri en hún hefur mikla reynslu af
skólaþróun. Hefur m.a. annað unnið til
íslensku menntaverðlaunanna fyrir verkefni í
Hvolsskóla. Henni til aðstoðar hefur verið
ráðin Guðbjörg Málfríður Sveinsdóttir sem
hefur mikla reynslu af rekstri og stjórnun
grunnskóla, en hún var áður rekstrarstjóri og
staðgengill fræðslustjóra hjá Reykjanesbæ.
Að öðru leyti eru ekki miklar breytingar á
mannahaldi. Allir kennarar grunnskólans er
með kennsluréttindi og flestir með mikla
reynslu. Starfsfólkið er komið til starfa fullt
af áhuga og krafti til að halda áfram góðu
starfi.
Skólinn hefur búið við góðan fjárhags-
ramma og allur aðbúnaður er til fyrirmyndar.
Umgjörðin er því sterk. Verkefnið næstu
misseri og ár er að ná enn betri árangri og
það gerum við með nánara samstarfi. Sam-
starfi bæjarstjórnar, félags- og fræðslu-
þjónustu, starfsmanna skólans, nemenda og
síðast en ekki síst foreldra. Foreldrar þurfa
að koma inn í skólastarfið af sama krafti og
einkennir íþróttastarfið. Einn veigamesti
þáttur umbótaáætlunarinnar er að efla þessi
samskipti.
Mikill tími og orka hefur farið í skólamálin
undanfarin 2 ár. Vonandi fer jafn mikill tími
og orka í málaflokkinn næstu árin, þ.e.
jákvæð orka. Það er nauðsynlegt til að um-
bæturnar gangi vel og við nýtum þau tæki-
færi sem búa hér í Grindavík.

Róbert Ragnarsson
bæjarstjóri

EINU SINNI VAR...
Margir Grindvíkingar eiga góðar
minningar frá Svartsengishátíðinni
sem haldin var nokkrum sinnum á
sjöunda og á=unda áratug síðustu
aldar. Mikið var lagt í hátíðina og á
myndinni má sjá veglegt svið og jafn-
framt steyptan danspall sem stendur
enn.

Þe=a er ein af <ölmörgum gömlum
myndum á Ljósmyndavef Grinda-
víkurbæjar sem er í umsjá Bókasafns
Grindavíkur. Þar er hægt að skoða
margar frábærar myndir.

Slóðin er:
myndir.grindavik.is
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framhaldi af setningu nýrra laga árið
2008 um leik-, grunn- og framhalds-

skóla hefur mennta- og menningar-
málaráðuneyti unnið að innleiðingu
þeirrar menntastefnu sem þar kemur
fram. Meðal annars hafa verið gefnar út
nýjar aðalnámskrár fyrir skólastigin þrjú.
Í þeim eru skilgreindir sex grunnþættir
sem mynda kjarna menntastefnunnar.
Þeim er ætlað að undirstrika megin-
áherslur í almennri menntun og stuðla að
meiri samfellu í öllu skólastarfi.
Grunnþættirnir eru: Læsi í víðum skilningi,
sjálfbærni, heilbrigði og velferð, lýðræði og
mannréttindi, jafnrétti og sköpun. Þeir tengjast
öllum námsgreinum og námsbrautum og eru
leiðarljós í almennri menntun og starfsháttum.
Nýjum áherslum þarf að mæta úti í skólum.

Viðbrögð skólafólks í Grindavík
Á fundi fræðslunefndar í byrjun desember
2011 lagði Hulda Jóhannsdóttir leikskólastjóri
Heilsuleikskólans Króks fram tillögu um að
skólaskrifstofan hefði forystu um að sækja um
styrk til mennta- og menningarráðuneytisins og
gerast þróunarsveitarfélag í gerð nýrra
skólanámskráa og endurmats á skólastefnu
sveitarfélagsins á grundvelli nýrra aðalnám-
skráa fyrir leik- og grunnskóla. Nefndin tók vel
í hugmyndina og minnti á að gera þyrfti ráð
fyrir fjármagni til verkefnisins árið 2012. Tillag-
an var samþykkt í bæjarráði og vísað til vinnslu
skólaárið 2012-2013 þegar nýr skólastjóri yrði
kominn til starfa. Í framhaldi af samþykkt bæj-
arráðs var Bjarnfríði Jónsdóttur sérkennslu-
fulltrúa og Ingibjörgu Maríu Guðmundsdóttur
sálfræðingi, starfsfólki skólaskrifstofu, falið að
sækja um styrk í Sprotasjóð til verkefnisins. Úr
Sprotasjóði er árlega veitt fé til leik-, grunn- og
framhaldsskóla með það að markmiði að styðja
við þróun og nýjungar í skólastarfi þeirra. Þetta
árið var áherslusvið sjóðsins meðal annars
þróun skólanámskrár með hliðsjón af nýrri
menntastefnu. Sótt var um rúmlega 4 mkr. í
sjóðinn fyrir verkefnið ,,Þróunarsveitarfélag – Ný
hugsun í átt að betri framtíð“. Grindavíkurbæ var
úthlutað 900.000kr. Í framhaldinu var
verkefnið aðlagað breyttum forsendum m.v.
úthlutun og ákveðið að nýta eins mikið af al-
mennum kynningum og hægt yrði.

Verkefnið: Þróunarsveitarfélag – Ný
hugsun í átt að betri framtíð

Í skipulagi og áætlun um verkefnið eru sett
fram almenn markmið með verkefninu og því
síðan skipt niður í einstaka verkþætti með skil-
greind markmið fyrir hvern verkþátt og
áætluðum afrakstri. Hér á eftir fer lýsing á
verkefninu í grófum dráttum.

Markmið verkefnisins
Stefnt er að því að allir skólar sveitarfélagsins
vinni saman að innleiðingu að nýrri mennta-
stefnu. Ólíkir skólar og mismunandi skólastig
vinna saman að grunnstefnumótun og út-
færslum á starfi skólanna. Í ferlinu stendur til
að hafa markvissar kynningar á milli skóla um
vinnu hvers skóla að innleiðingu á nýrri men-
ntastefnu og umræður tengdar því. Skólastefna
Grindavíkurbæjar verður síðan endurskoðuð
út frá nýrri menntastefnu. Skólar aðlaga eigin
skólanámskrár í samræmi við nýjar áherslur
skólastefnu. Í ferlinu ætti samstarf og samráð
milli allra skóla í Grindavík að eflast með heild-
stæðri námskrárgerð og upplýsingamiðlun milli
kennara og skóla. Þátttaka íbúa sveitarfélagsins
verður virkjuð í mótun nýrrar menntastefnu og
innleiðingu aðalnámskrár með málþingi/borg-
arafundi snemma í ferlinu og jafnvel aftur síðar
í verkefninu. Með þessu verður skapaður
sameiginlegur grunnflötur í tali og hugmyn-
dafræði um menntun innan sveitarfélagsins
þannig að það verði til sameiginleg sýn á nám
og líðan barna þó svo að sérstaða hvers skóla
sé virt. Allt verkefnið á að efla og styrkja ken-
nara í starfi og skapa um leið jákvætt skólastarf
með lýðræðislegum vinnubrögðum í anda
nýrrar menntastefnu.

Verkþættir
Verkáætlun miðar að því að leggja grunn að
nýrri hugsun í menntun og kennslu. Öllu
skólafólki er gefinn kostur á að fræðast og tjá
sig um nýja menntastefnu. Í upphafi vetrar var
haldin ráðstefna fyrir skólafólk um nýjungar í

aðalnámskrá grunnskóla á vegum félags áhuga-
manna um skólaþróun. Einnig var boðið upp á
þátttöku í Grindavík á málþingi mennta-
málaráðuneytis um nýjar áherslur í aðalnám-
skrám. Starfsfólk leik- og grunnskóla sátu
málþingið í Hópsskóla og var þar unnið í
hópum samkvæmt fyrirmælum ráðuneytisins.
Samvinna skólanna verður meðal annars á
sameiginlegum starfsdögum allra skóla í vetur.
Sá fyrsti verður 10. september með kynningu á
grunnþáttunum sex og hæfniviðmiðum.
Úrvinnsla fer síðan fram innan hvers skóla.
Síðar verður haldið málþing fyrir íbúa Grinda-
víkur um grunnþættina og nýjar áherslur.
Gefst þá öllum kostur á að fræðast og tjá sig
um nýja menntastefnu í Grindavík. Unnið
verður úr starfsdögum og málþingum innan
skóla og utan þeirra með fræðslunefnd til að
móta nýjar áherslur og endurskoða skólastefnu
og skólanámskrár. Ætlunin er að hugmynda-
vinna verði í gangi allt skólaárið í skólunum og
mögulegar útfærslur innan hvers skóla ræddar
og jafnvel prófaðar.

Afrakstur
Verkefnið á að skila aukinni þekkingu á grunn-
þáttum menntunar í starfi hvers skóla í sveitar-
félaginu og skólastarfið á að verða í samræmi
við nýjar áherslur. Afraksturinn á að koma fram
í riti sem lýsir sérstöðu Grindavíkur í heild sem
einu skólasamfélagi með sameiginlegri sýn á
grunnþætti menntunar. Framkvæmd og vin-
nulag verður sett í skýrslu sem önnur sveitar-
félög og skólar geta nýtt sér í framtíðinni. Í
Grindavík munu verða vel upplýstir kennarar
sem geta tekist á við samræður um nýjungar í
skólastarfi og taka þátt í breytingastarfi í sínum
skóla.

Þróunarsveitarfélag - Ný
hugsun í á4 að betri framtíð
- Spennandi þróunarverkefni í leik-, grunn-, tónlistar- og frama-

haldsskóla í Grindavík stýrt af skólaskrifstofu Grindavíkur.
Í



PMT aðferðin
PMT stendur fyrir „Parent Management

Training“ og er aðferð fyrir foreldra til að bæta
hegðun og samskipti barna sinna. Aðferðin er
þróuð af Dr. Gerald Patterson, Dr. Marion
Forgatch og samstarfsfólki á rannsóknarstof-
nuninni Oregon Social Learning Center
(OSLC) í Eugene í Oregon í Bandaríkjunum.
Aðferðin byggir á félagsmótunar- og félags-
námskenningu Gerald Pattersons (Social In-
teraction Theory) um þróun andfélagslegrar
hegðunar. Gengið er út frá því að barnið læri
hegðun í gegnum tengsl sín og í samskiptum
við aðra. Flestir þekkja að börn eru mismun-
andi krefjandi. Krefjandi börn eru líklegri til að
mæta neikvæðum viðbrögðum eða uppgjöf frá
foreldrum og öðrum í umhverfinu. Utanað-
komandi þættir, s.s. veikindi, fjárhagsáhyggjur
o.fl., eru líka oft til staðar sem minnka líkur á
því að foreldrar bregðist við krefjandi barni
með viðeigandi hætti. Þannig getur myndast er-
fiður vítahringur í samskiptum og haft í för
með sér alvarlega hegðunarerfiðleika hjá bör-
num.

Forvörn með PMT
Samkvæmt rannsóknum á árangri PMT er lík-
legt að í um 70% tilvika minnka hegðunar-
erfiðleikar barns á heimili. Sömu rannsóknir
sýna jákvæð áhrif á samskipti innan fjölskyld-
unnar og á frammistöðu barns í námi. Það er
forvörn falin í því að taka á hegðunar-
erfiðleikum sem fyrst. Forvörnin felst í að
koma í veg fyrir andfélagslega hegðun sem
hefur í för með sér áfengis- og vímuefna-
notkun samhliða afbrotum. Einnig er lýð-
heilsuleg forvörn í því að bæta samskipti innan
samfélagsins í heild.

Foreldrar og verkfærakassi PMT
Þar sem foreldrar eru mikilvægustu kennarar
barna sinna er áhersla lögð á ítarlega vinnu með
þeim og gert ráð fyrir sveigjanleika til að mæta
þörfum hverrar fjölskyldu. Foreldrar fá aðstoð

við að rjúfa þann vítahring sem hefur myndast
með því að tileinka sér nýjar leiðir í uppeldi.
Unnið er með ákveðna grunnþætti til að stuðla
að jákvæðri hegðun barnsins og draga úr
hegðunarvanda. Í raun er um að ræða ákveðin
verkfæri sem eru: Fyrirmæli og jákvæð sam-
skipti við barnið, notkun hvatningar við
kennslu nýrrar hegðunar, að setja mörk til að
draga úr og stöðva óæskilega hegðun, lausn
vanda og uppbyggilegar aðferðir í samskiptum
innan fjölskyldu, eftirlit með hegðun barns
innan og utan heimilis, tengsl við skólakerfið
og stjórn neikvæðra tilfinninga.

Grindavík í PMT
Ákveðið var að móta forvarna- og foreldra-
færniverkefni í samstarfi tveggja sviða;
félagsþjónustu- og færðslusviðs og frístunda-

og menningarsviðs til að ná til barna með
áhættuhegðun. Markmiðið er að bæta hegðun
og samskipti barna í Grindavík og að efla for-
eldra í hlutverki sínu. Gengið er út frá heild-
stæðri nálgun þannig að PMT og
uppbyggingastefnan vinni saman innan skóla
og þær aðferðir verði nýttar sem helst gagnast
hverjum og einum nemanda og fjölskyldu
hans. Lagt er upp með ákveðinn grunn sem
felst í að bjóða foreldrum upp á námskeið um
uppeldi barna á meðan börn eru á leik-
skólaaldri. Þar ofan á bætist við almenn
þjónusta sem felur í sér stuðning við fjölskyld-
ur í gegnum leik- og grunnskóla. Þar nýtist
uppbyggingastefnan, ART þjálfun og PMT-
foreldrafærni. Foreldrar fá ráðgjöf til að takast
á við hegðun barna með frávik. Ráðgjafar eru
þjálfaðir innan hvers skóla fyrir sig og geta
vísað málum áfram í sértækari þjónustu ef
þörf er á. Sértæk þjónusta er foreldranámskeið
fyrir ákveðinn hóp foreldra sem vill breyta
hegðun barna sinna og bæta samskiptin innan
fjölskyldunnar og hefur ekki náð árangri í al-
mennri þjónustu. Annað sértækt úrræði er
PMT meðferð þar sem unnið er með einstakar
fjölskyldur til að bæta samskiptin og hegðun
barns. Meðferð er hluti af öðrum sértækum úr-
ræðum sveitarfélagsins s.s. í barnavernd,
skólaþjónustu.
Í þessu felst að Grindavíkurbær menntar fag-
aðila í leik- og grunnskólum til kennslu á for-
eldranámskeiðum og aðra sem PMT ráðgjafa.
Einnig eru í skólum kennarar í ART og sér-
fræðingar í uppbyggingastefnunni. Fagaðilar á
skóla- og félagsþjónustu eru menntaðir sem
PMT meðferðaraðilar.
Árangur verkefnisins verður metinn m.a. út
frá þróun á hlutfalli nemenda sem sýna and-
félagslega hegðun, eru í vímuefnaneyslu, tilvís-
unum til skólaþjónustu og barnaverndar og
brottfalli nemenda úr framahaldsskóla.

(Með leyfi frá starfsmanni PMT á Íslandi eru
upplýsingar fengnar af vef PMT-foreldrafærni
http://www2.hafnarfjordur.is/pmt_forsida/)
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PMT - bæ. hegðun - betri samskipti

Bæjarráð Grindavíkur samþykkti á fundi
sínum 29. ágúst sl. tillögu fræðslunefndar
að gerast aðili að Skólavoginni sem er
tæki til að mæla gæði skólastarfs.
Markmið með uppbyggingu Skólavogarinnar
er að gefa sveitarstjórnum og skólastjórnend-
um möguleika á að fylgjast kerfisbundið með
þróun ýmissa þátta í skólastarfinu. Samræmd-
um upplýsingum sem liggja til grundvallar
endanlegri niðurstöðu er safnað inn fyrir hvern
skóla fyrir sig. Úr þeim er síðan unnið á sam-
ræmdan hátt fyrir hvert sveitarfélag sem er aðili
að þessu verkefni.
Skólavogin byggir á þremur meginstoðum.
Þær eru sem hér segir:
a) Námsárangur nemenda
b) Lykiltölur er varða rekstur skólans svo sem
rekstrarkostnaður á hvern nemanda
c) Viðhorf nemenda, foreldra og starfsmanna
gagnvart skólastarfinu

Þátttaka í Skólavoginni veitir stjórnendum
sveitarfélaga meiri yfirsýn yfir skólamál sveitar-
félagsins og upplýsingar um viðhorf foreldra
og kennara, viðhorf og líðan nemenda ásamt
upplýsingum um rekstrarlega þætti skólastarfs-
ins og námsárangur samkvæmt samræmdum
prófum. Þá verður þeim fært að bera saman
lykiltölur um skólahald milli skóla innan
sveitarfélagsins sem og við skóla í öðrum
sveitarfélögum undir nafnleynd. Saman-
burðurinn er þó ekki eingöngu milli skóla,
heldur einnig yfir tíma. Þannig má sjá þróun
mála í grunnskólum yfir ákveðið tímabil. Til
dæmis má bera saman rekstrarkostnað á hvern
nemanda í ákveðnum skóla við aðra þar sem
þættir eins og innri húsaleiga og skólaakstur eru
einangraðir frá kostnaðinum. Annað dæmi er
fjöldi nemenda á hvert stöðugildi starfsfólks
við kennslu í hverjum skóla samanborið við
aðra skóla. Fleiri lykiltölur eru t.d. mennt-

unarstig starfsfólks, fjöldi sérkennslunemenda
og móðurmál nemenda. Þá verður hægt að
keyra saman lykiltölur svo sem rekstrarkostnað
við skóla og árangur nemenda eða líðan þeirra
og einnig viðhorf foreldra og kennara. Þannig
má fá svar við því hvort að betri árangur nem-
enda þurfi að kosta meira. Þá skiptir miklu að
upplýsingarnar eru aðgengilegar á bæði tölu-
legu formi og í myndritum.
Niðurstöður úr Skólavog gefa ekki eingöngu
góða yfirsýn yfir rekstur og nýtingu fjármagns,
heldur gefa þær einnig aukna innsýn inn í
skólabraginn. Niðurstöðurnar geta að auki
þjónað mikilvægu hlutverki við úthlutun fjár-
magns til skóla og mat á nýtingu úthlutaðs fjár-
magns með markvissum samanburði við aðra
skóla og/eða önnur sveitarfélög. Þá nýtist
Skólavogin við að koma til móts við lögbundn-
ar kröfur um mat og eftirlit með skólum.

Grindavíkurbær aðili að Skólavoginni
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ppstokkun varð á stjórnendateymi
Grunnskóla Grindavíkur þegar hann

tók til starfa í ágúst. Á meðal nýrra stjór-
nenda er Guðbjörg M. Sveinsdóttir sem
var ráðin aðstoðarskólastjóri.
Auk grunnskólakennaraprófs hefur Guðbjörg
lokið námi í náms- og starfsráðgjöf og MPA
námi í opinberri stjórnsýslu. Hún hefur
reynslu af kennslu í grunnskóla, var rekstrar-
og grunnskólafulltrúí á Fræðsluskrifstofu
Reykjanesbæjar í 15 ár og staðgengill fræðslu-
stjóra. Hún starfaði síðast sem náms- og starfs-
ráðgjafi við Fjölbrautaskóla Suðurnesja.
,,Ég hef komið að skólamálum með ýmsum
hætti, sem kennari, starfsmaður skólaskrifstofu,
fagstjóri og námsráðgjafi. Eftir að ég lauk námi
í opinberri stjórnun þá fannst mér kjörið tæki-
færi að reyna fyrir mér sem skólastjórnandi. Ég
starfaði einn vetur hér í Grindavík fyrir nokkuð
mörgum árum síðan og hef mikla trú á þessu
samfélagi. Það verður gaman að fá íbúa bæj-
arins til samstarfs um málefni grunnskólans.
Ég hef mikinn áhuga á að leggja mitt af
mörkum með nýráðnum skólastjóra, starfs-
fólki, foreldrum og börnum við að gera góðan
grunnskóla enn betri. Þegar ég skoðaði gögn
um skólann þá var greinilegt að metnaður og
fagmennska ríkir meðal starfsmanna og það er
spennandi að koma inn í slíkt umhverfi. Ég
fann það líka fljótt að stjórnendur sveitar-
félagsins hafa mikinn áhuga á skólastarfi og
það skiptir miklu máli fyrir stjórnendur að
finna slíkan áhuga,” segir Guðbjörg.
Miðað við fyrstu kynni af skólastarfinu segir
Guðbjörg að sér lítist mjög vel á starfið, nem-
endur og samstarfsfólkið. Við skólann starfar
öflugt fagfólk sem hún hlakkar til að kynnast
betur og vinna með.
,,Það er í mörg horn að líta þegar maður tekur
við svona starfi og ég er enn að átta mig á
hinum fjölbreyttu verkefnum. Ég er þessa dag-
ana að átta mig á starfsemi skólans og skoða þá
siði og venjur sem hér hafa ríkt. Einnig hef ég
verið að ganga á milli kennslustofa til að kom-
ast betur í samband við nemendur,” segir
Guðbjörg.

Efla lýðræði innan skólans

Í nýju stjórnendateymi grunnskólans eru auk
Guðbjargar þau Halldóra K. Magnúsdóttir sem
tók við sem nýr skólastjóri. Þá var Ægir Vikt-
orsson ráðinn deildarstjóri á unglingastigi, í
stað Pálma Ingólfssonar sem er í ársleyfi, og
Ásrún H. Kristinsdóttir verður áfram deild-
arstjóri á yngsta stigi. En hvaða áherslur verða
í skólastarfinu undir þeirra stjórn?
,,Að sjálfsögðu þurfum við að kynnast öllu

því góða sem verið er að gera í skólanum jafn-
framt því sem við reynum að innleiða nýjar
hugmyndir. Við ætlum í vetur að vinna að gerð
skólastefnu í samvinnu við starfsmenn, nem-
endur og foreldra og þar munu helstu áherslur
og framtíðarsýn birtast. Mikilvægt er að skoða
allt sem vel hefur verið gert við skólann og
meta alla styrkleika til að byggja upp öflugt
skólastarf í framtíðinni. Í vetur erum við að
byrja að innleiða bekkjarfundi meðal nemenda.
Það verkefni hefur það markmið að efla
lýðræði innan skólans og kenna nemendum að
koma skoðunum sínum á framfæri, hlusta á
aðra og færa rök fyrir sínu máli. Einnig erum
við að innleiða verkefnið Orð af orði sem
miðar að því að efla orðaforða nemenda.
Orðaforði nemenda hjálpar þeim í lestri og
lesskilningi. Þetta verkefni er auðveldlega hægt
að fær inn á heimilin í bænum t.d. með auknum
lestri með börnum, spilum og umræðum um
hverskonar málefni sem eru á döfinni,” segir
Guðbjörg.

Eflum jákvæðni

Grunnskólinn hefur starfað í anda Uppbygg-
ingarstefnunnar undanfarin ár og verður það
gert áfram að sögn Guðbjargar.
,,Starfsmenn hafa undanfarin ár verið að

kynna sér þá stefnu. Uppbyggingarstefnan
miðar að því að kenna börnum og unglingum
að taka ábyrgð á orðum sínum og gjörðum og
læra af mistökum sem gerð eru. Þannig fær
einstaklingurinn tækifæri til að leiðrétta mistök

og snúa aftur til hópsins hugdjarfari en áður.
Tekið er á agamálum af jákvæðni og lögð
áhersla á að nemendur finni lausnir sjálfir.
Þannig eflum við jákvæðni og öllum ætti að
líða betur. Við ætlum að leggja áherslu á fjöl-
breytta kennsluhætti þar sem við reynum að
koma til móts við þarfir og styrkleika nemenda.
Útikennsla og umhverfismál verða líka ofarlega
í huga okkar og með þetta frábæra landslag
sem hér er allt í kringum okkur þá eru okkur
allir vegir færir. Við erum svo heppin hér í
Grindavík að hafa sjóinn, fjöruna, hraunið,
sanda og móa þannig að nemendur hafa nægan
efnivið. Við viljum eiga gott samstarf við
fyrirtæki og félagasamtök m.a. til að hjálpa
okkur við eflingu útikennslu,” segir Guðbjörg.
Skólinn er starfræktur á tveimur stöðum, hvaða áhrif
hefur það á skólastarfið og hvernig reynið þið að starf-
rækja þetta sem eina einingu?
,,Við leggjum áherslu á að þetta er einn skóli
á tveimur starfsstöðum. Við reynum eftir
fremsta megni að tengja þessar tvær starfs-
stöðvar. Stjórnendur eru með viðveru á báðum
stöðum og fundir eru haldnir á báðum stöðum.
Einnig erum við með í huga að stofna vina-
bekki til að tengja bæði eldri og yngri nemend-
ur og einnig til að tengja nemendur á báðum
starfstöðvunum. Kosturinn við að vera í þess-
um tveimur húsum er án vafa sá að rúmt er um
nemendur og starfsfólk og það gefur okkur
aukna möguleika á sveigjanleika og fjölbreytt-
um kennsluháttum,” sagði Guðbjörg að
endingu.

Ný4 upphaf í
grunnskólanum

Skólastjórnendur Grunnskóla Grindavíkur veturinn 2012-2013: Ægir Viktorsson
deildarstjóri á unglingastigi, Ásrún H. Kristinsdó4ir deildarstjóri á yngsta stigi,
Guðbjörg M. Sveinsdó4ir aðstoðarskólastjóri og deildarstjóri á miðstigi og Halldóra
K. Magnúsdó4ir skólastjóri.

U
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inn af grunnþáttum menntastefnu
okkar Íslendinga eru lýðræði og

mannréttindi. Í aðalnámskrá grunnskóla
frá 2011 stendur að „lýðræði er mikilvægt
á vettvangi skólans. Í fyrsta lagi þurfa
skólar að taka mið af því að barna og
ungmenna bíður að taka þátt í lýðræðis-
samfélagi og því er mikilvægt að börn
læri um þess háttar samfélög. Í öðru lagi
þurfa skólar að taka mið af því í öllum
starfsháttum að borin sé virðing fyrir fyrir
manngildi hvers og eins. Gert er ráð fyrir
því að börn og ungmenni læri til lýðræðis
með því að læra um lýðræði í lýðræði.“
Við í Grunnskóla Grindavíkur erum á kom-
andi vetri að fara af stað tvö verkefni sem
tengja má beint við þennan grunnþátt. Annars
vegar er um að ræða verkefnið Innleiðing bekkj-
arfunda í skólastarfi, en markmið verkefnisins er
að innleiða bekkjarfundi sem fundarform sem
kennarar geti notað til að þjálfa nemendur í að
koma hugsunum sínum og skoðunum í orð til
að efla samskiptafærni nemenda og efla lýðræði
í bekkjum. Einnig að styrkja kennara til að
vinna með samskipti í bekkjum og efla
lýðræðislegar umræður með því að gefa kenn-
urum verkfæri í bekkjarfundum. Í þessu
verkefni höfum við fengið til liðs okkur Ingileif
Ástvaldsdóttur skólastjóra sem hefur mikla
reynslu af svona starfi. Allir umsjónarkennarar
skólans sátu námskeið hjá Ingileif á undirbún-
ingsdögum í ágúst og síðan mun hún fylgja
verkefninu eftir með heimsóknum til okkar
síðar í vetur. Ingibjörg María Guðmundsdóttir
sálfræðingur á félagsþjónustu- og fræðslusviði
stýrir verkefninu.
Hins vegar erum við að setja á stofn nem-enda-
fulltrúaráð í skólanum í vetur. Hugmyndin að
baki nemendafulltrúaráðinu er að auka nem-
endalýðræði og gefa nemendum kost á að taka
þátt í ákvörðunartökum og þannig að bæta
skólabrag Grunnskóla Grindavíkur. Nem-
endafulltrúaráð verður annars vegar skipað
nemendum úr 2. og 3. bekk og hins vegar 4.-
10. bekk. Hver bekkur hefur einn fulltrúa í
ráðinu og annan til vara. Ráðið fundar fjórum

sinnum yfir vetrartímann og fer yfir ýmsa þætti
sem viðkemur skólabrag. Nemendafulltrúaráð
mun fá kynningu á niðurstöðum úr könnun á
líðan og koma með tillögur að aðgerðum í
kjölfar þeirra. Ráðið mun einnig koma með
hugmyndir að því hvað verður gert á degi sem
við kjósum að kalla „Saman í sátt dagurinn“ sem
verður í vikunni 3.-7. desember og einnig að
koma með hugmyndir fyrir friðargönguna sem
er 12. desember. Eftir áramót verður vina-
bekkjadagur og mun ráðið koma að skipu-

lagningu þess dags. Guðrún Inga Bragadóttir
námsráðgjafi heldur utan um ráðið og er
tengiliður þess við skólastjórnendur og kenn-
ara.
Auk þessarar verkefna er mikilvægt í öllu námi
að höfða til áhugasviðs nemenda, huga að
virkni þeirra í kennslustofunni og veita þeim
tækifæri til að taka ábyrgð á eigin námi.

Halldóra K. Magnúsdóttir
skólastjóri

E

1. bekkur M að hefja skólagöngu. Eftirvæntingin skín úr andlitum barnanna sem eru að fara
í gönguferð úr Hópsskóla og í íþróttahúsið þar sem framundan er fyrsti íþróttatími vetrarins.

Lýðræði og mannré-indi

Halldóra K. Magnúsdóttir tók við sem
skólastjóri Grunnskóla Grindavíkur þann
1. ágúst sl. en hún hóf störf við skólann 1.
maí sl. Hún keypti hús í Fornuvör og
flutti þangað í sumar ásamt sambýlis-
manni sínum, Unnari Þór Böðvarssyni.
Þegar heilsað var upp á Halldóru og Unnar
Þór voru þau í óða önn að koma sér fyrir í
nýja húsinu. Halldóru líst vel á samfélagið
Grindavík, sér mörg tækifæri í skólastarfinu
og hlakkar til að takast á við starfið.
Halldóra starfaði sem aðstoðarskólastjóri
um árabil, fyrst á Hvolsvelli þar sem
grunnskólinn hlaut íslensku menntaverð-
launin sem forseti Íslands veitir og síðan í eitt
ár í Akurskóla í Reykjanesbæ.

Halldóra skólastjóri full tilhlökkunar
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Könnun um hagi og líðan unglinga í Grindavík 2012 í 8.-10. bekk:

Foreldrasamvinna mikil-
væg í forvarnarstarfi

r hvert er lögð fyrir könnum hjá
nemendum í 8. - 10. bekk grunnskól-

ans þar sem lagðar eru fyrir spurningar
um hagi og líðan nemendanna. Annað
hvert ár er lögð fyrir sambærileg könnun
hjá nemendum í 5. – 7. bekk. Rann-
sóknin er framkvæmd af Rannsóknir og
Greining ehf. Í febrúarmánuði sl. var
könnunin lögð fyrir nemendur í 8. – 10.
bekk og bárust niðurstöður nú í lok
sumars.
Spurt var um neyslu ungmenna á tóbaki,

áfengi og ólöglegum vímuefnum og þær
niðurstöður bornar saman við neyslu ung-
menna sem búa utan bæjarfélagsins. Spurt var
um líðan í skóla, þátttöku ungmenna í íþrótta-
og tómstundastarfi, útivistartíma og samband
við foreldra.
Mælitæki rannsóknarinnar eru ítarlegir

spurningalistar, annars vegar fyrir nemendur
8.bekkjar og hins vegar nemendur 9. og 10.
bekkjar, sem hafa verið þróaðir ár frá ári, fyrst
af starfsfólki Rannsóknastofnunar uppeldis- og
menntamála en á síðari árum af Rannsóknum
& greiningu. Spurningarnar eru mótaðar af
fagfólki í félagsvísindum þar sem farið er eftir
ströngum kröfum um að þær geti af sér örugg-
ar niðurstöður, að áreiðanleiki og réttmæti sé
ávallt í fyrirrúmi.
• Heildarsvarhlutfall nemenda var 83%
(106 nemendur).
• Í 8. bekk var svarhlutfallið 85,7% (36 nem.),
• Í 9. bekk 85,4% (35 nem.) og 75,6% í 10. bekk
(34 nem.).

Vakin er athygli á því þegar talað er um
bekkina þá er það eins og þeir voru í vor; ár-
gangar, 1996, 1997 og 1998.

Vímuefnaneysla

Daglegar reykingar:
Hlutfall nemenda sem reyktu daglega

síðastliðið vor var 3% hjá nemendum í 10.
bekk, 0% hjá nemendum í 9. bekk og 3% hjá
nemendum í 8. bekk (sjá töflu að neðan).

Munn- og neftóbaksnotkun:
Hlutfall nemenda í 9. og 10. bekk sem höfðu
notað munntóbak 20 sinnum eða oftar um
ævina mældist 0% hjá nemendum í 9. bekk og
6% hjá nemendum í 10. bekk. Munntóbaks-
notkun hjá árgangi 1996 hafði því farið úr 2%
árið 2011 og upp í 6% 2012. Heldur minni
notkun á neftóbaki mældist hjá þessum
árgöngum. Hjá 8. bekk (árg. 1998) aftur á móti
mældist munntóbaksnotkun 6% og neftóbaks-
notkun 9% á móti 3% hjá jafnöldrum þeirra á
Suðurnesjum og 2% þegar horft er á
niðurstöður á landsvísu.
Munntóbak er ólöglegt efni en töluvert hefur

borið á því á undanförnum árum að neysla
þess sé bundin við íþróttamenn í efstu deildum
boltaíþrótta. Töluvert átak var gert á síðasta
vetri í þá veru að stöðva tóbaksnotkun á
íþróttasvæðum Grindavíkur en betur má ef
duga skal. Íþróttahreyfingin í Grindavík, stjórn-
armenn, þjálfarar og leikmenn geta ekki skor-
ast undan ábyrgð í þessum málum og verða að
gera sér grein fyrir því að eitt af
meginhlutverkum íþróttahreyfingarinnar er að
taka þátt í því að móta heilbrigða einstaklinga
í því samfélagi sem þeir eru hluti af. Íþrótta-
menn eru fyrirmyndir hvort sem þeim líkar það
betur eða verr og verða að hegða sér
samkvæmt því.

Áfengisneysla

Hlutfall þeirra nemenda í 10. bekk sem segja
að þau hafi orðið drukkin einu sinni eða oftar
um ævina mældist aðeins 15% í vor sem er
töluvert undir því sem jafnaldrar þeirra á

Á

Grindvískir nemendur í 8.-10. bekk náðu mjög góðum árangri í stærðfræðikeppni
grunnskólanna á Suðurnesjum á síðasta skólaári. Hér má sjá grindvíska verðlaunahafa.
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Suðurnesjum svara en svarhlutfallið þar var
26%. Hlutfallið í 9. bekk mældist 6%. Þegar
bornar eru saman tölur frá árunum 1997 til
2011 yfir hlutfall nemenda í 10. bekk sem segj-
ast hafa orðið drukknir einu sinni eða oftar um
ævina sést að hlutfallið hefur lækkað jafnt og
þétt. Farið úr 66% 1997 niður í 14% nemenda
árið 2011 og mælist í ár 15% eins og áður segir.
Ölvunartíðni nemenda í 10. bekk (árg. 1996) í
Grindavík mælist 7% þegar spurt er um hvort
nemendur hafi orðið ölvaðir sl. 30 daga fyrir
könnun. Aftur á móti er niðurstaðan fyrir 9.
bekk 3%.
Hlutfall nemenda í 8. bekk sem hafa orðið ölv-
aðir einu sinni eða oftar um ævina mældist 6%
og 3% þegar spurt var um ölvun einu sinni eða
oftar síðastliðna 30 daga fyrir gerð könnunnar.

Neysla annarra vímuefna

Hlutfall nemenda í 10. bekk sem hafa notað
hass einu sinni eða oftar mælist 9% á móti 6%
hjá jafnöldrum þeirra á Suðurnesjum og 3% á
landsvísu. Í 9. bekk var niðurstaðan 0%.
Hlutfall nemenda í 8., 9. og 10. bekk sem segj-
ast hafa notað marijúana einu sinni eða oftar
um ævina mælist 6% hjá 8. bekk, 0% hjá 9.
bekk og 9% hjá 10. bekk. Vert er að vekja
athygli á niðurstöðum hjá 8. bekk í samanburði
við jafnaldra þeirra á Suðurnesjum og á
landsvísu en niðurstaðan hjá þeim er 2%.
Neysla á öðrum ólöglegum vímuefnum eins og
amfetamíni, sniffi mælist ekki en en 3% ne-
menda í 10. bekk svöruðu því til að hafa notað
sveppi, sem vímuefni, einu sinni eða oftar um
ævina (sjá nánar í töflum neðst í opnunni).

Félagslegir þættir

Samvera foreldra og unglinga:
Hlutfall stráka og stelpna í 9. og 10. bekk sem
segjast oft eða nær alltaf vera með foreldrum
sínum utan skólatíma á virkum dögum mælist
41% hjá strákum og 48% hjá stelpum. Til
samanburðar voru niðurstöður árið 2010 55%
hjá strákum og 50% hjá stelpum.
Samvera með foreldrum um helgar mælist
51% hjá strákum og 55% hjá stelpum.

Eftirlit og stuðningur foreldra:
Þegar spurt var hvort það eigi mjög eða frekar
vel við að foreldrar setji ákveðnar reglur um
hvað unglingarnir megi gera utan heimilis svara
43% stráka í 9. og 10. bekk því til en 74%

stelpna í sömu bekkjum. Hlutfallið hjá strákum
árið 2010 var 71% og 77% hjá stelpum svo það
virðist sem svo að eitthvað hafi eftirlit með
foreldra með strákum minnkað á þessum
tveimur árum.
Hlutfall stráka og stelpna í 9. og 10. bekk sem
segja að það eigi mjög eða frekar vel við um
þau að foreldrar þeirra fylgist með því með
hverjum þau eru á kvöldin er 69% hjá strákum
og 81% hjá stelpum.
Einnig voru sömu nemendur spurðir hversu
vel það eigi við þau að foreldrar viti hvar þau
séu á kvöldin og þá svöruðu 68% stráka því til
og 90% stúlkna.

Útivistartími:
61% stráka og 65% stelpna í 9. og 10. bekk
segjast hafa verið úti eftir klukkan tíu á kvöldin
einu sinni eða oftar sl. 7 daga fyrir könnun.
Það er heldur lægra hlutfall en árið 2010. Þegar
spurt var um hvort nemendur hafi farið út og
komið heim eftir miðnætti einu sinni eða oftar
sl. sjö daga svara 33% stráka því játandi en
aðeins 20% stelpna. Árið 2010 var þessu ná-
nast öfugt farið því þá var svarhlutfallið hjá
strákunum 25% og 42% hjá stelpum.

Mikilvægi náms

Svipað hlutfall stráka (11%) og stelpna (10%)
í 9. og 10. bekk svara því til að þeim finnst
námið tilgangslaust. Það sama á við þegar spurt
er um líðan í skóla en 10% bæði hjá strákum
og stelpum í sömu bekkjum segja það oft eða
nær alltaf eiga við um sig að þeim líði illa í
skólanum. 11% stráka segja það oft eða nær
alltaf eiga við um sig að langa til að hætta í
skólanum en aðeins 3% stelpna.

Samskipti við kennara:
11% drengja í 9. og 10. bekk svara því til að
oft eða nær alltaf eiga við um sig að semja illa
við kennarana.

Lestrarörðugleikar:
Spurt var út í lestrarörðuleika og þá kemur í
ljós að nokkuð stór hluti drengja segja að
lestrarörðuleikar hafi mikil eða mjög mikil áhrif
á námsframmistöðu þeirra. 24% telja sig eiga
við lesblindu að stríða, 26% segjast hafa lítinn
lestrarhraða og 14% eiga við aðra lestrarörðug-
leika að stríða.

Íþrótta- og tómstundaiðkun

Íþróttaiðkun með íþróttafélagi:
Íþróttaiðkun í Grindavík er töluvert mikil.
68% stráka í 9. og 10. bekk segjast stunda
íþróttir (æfa eða keppa) með íþróttafélagi
fjórum sinnum í viku eða oftar. Árið 2010 var
hlutfallið reyndar meira eða 79%. Hjá stelpum
er hlutfallið 40% en var 63% árið 2010. Til
samanburðar er hlutfallið á landsvísu 43% hjá
strákum og 35% hjá stelpum (sjá töflu).

Tölvuleikjanotkun:
Spurt var um hversu mikinn tíma nemendur
telja sig verja að jafnaði í að spila tölvuleiki á
netinu svara 72% nemenda í 10. bekk því til að
þau verji nær engum tíma í slíkt. Á landsvísu er
hlutfallið 53%. Hjá nemendum í 9. bekk er
svarhlutfallið 47% sem er svipað og á
landsvísu. Rúmlega 70% nemenda bæði í 9. og
og 10. bekk telja sig verja nær engum tíma í að
spila tölvuleiki sem EKKI eru á netinu. Það
er heldur hærra hlutfall í samanburði við landið
í heild sinni (sjá töflu).

Hafið í huga

„Hagir og líðan barna og unglinga í nærsam-
félaginu varða alla einstaklinga sem hvert þeirra
byggir. Nýjar og nýlegar rannsóknir hafa sýnt
að áhrif nærsamfélagsins á líf og líðan barna
og unglinga eru mikilvæg hverjum einstaklingi
en standa auk þess sjálfstæð utan við áhrif
hvers og eins þeirra. Þannig hafa þessar
rannsóknir m.a. sýnt að líkur á vímuefnanotkun
eru minni fyrir alla unglinga í nærsamfélögum
þar sem foreldrasamvinna er mikil, en ekki bara
fyrir þá einstaklinga sem eiga foreldra sem eru
virkir þátttakendur í foreldrasamvinnu. Þessar
rannsóknir renna því stoðum undir mikilvægi
þess að leggja áherslu á nærsamfélagið í heild
við hvers konar heilsueflingar- og forvarna-
vinnu meðal barna og unglinga.”
(Rannsókn og Greining, 2012).
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Metaðsókn var á tjaldsvæðinu í Grinda-
vík í sumar, frá miðjum maí og til 31.
ágúst. Mesta aukningin varð í júlí en
hún eykst í öllum mánuðunum.
Alls komu 5597 gestir á tjaldsvæðið í sumar
en gistinætur voru 6900 sem er aukning um

rúmar 1300 gistinætur eða 19%.
September er ekki inni í þessum samanburði
en tjaldsvæðið er opið til 22. september í ár.
Myndin var tekin á Sjóaranum síkáta í sumar
en aldrei hafa fleiri gestir verið yfir helgi á
tjaldsvæðinu en þá.

Uppskeruhátíð bókasafnins
Rúmlega 30 börn skráðu sig í sumarlestur-
inn en 23 skiluðu inn lesnu efni. Þau náðu
að lesa 143 bækur í sumar en að þessu sinni
voru þau ekki hvött til að lesa sem flestar
bækur, heldur var markið sett á 10 bækur.
Krakkarnir fengu svo áfangaverðlaun eftir
fjórðu, sjöundu og svo tíundu bók. Auk
þess voru þau hvött til þess að njóta
bókanna og skrifa örlítið um þær í
lestrardagbókina sína.
Á uppskeruhátíðinni, sem boðað var til
þann 7.september s.l., var minnt á alþjóðleg-
an dag læsis sem var 8. september, sem
stofnaður var í þeim tilgangi að minna á hve
mikið ólæsi er enn til staðar í mörgum lönd-
um. Allir fengu viðurkenningarskjal fyrir
þátttökuna í sumarlestrinum. Þá var dregið
úr potti með nöfnum þátttakenda og fengu
þrír heppnir krakkar bók í vinning. Þau eru:
Una Rós Unnarsdóttir, Svanþór Róbertsson
og Jóhannes Pálsson.
Boðið var upp á hressingu og þau Angela
Steingrímsdóttir og Vignir Berg Pálsson lásu
úr uppáhalds bókunum sínum.

Maí 120 158 108 133 231 266
Júní 1139 1658 1304 1895 1409 1961
Júlí 1877 2119 1609 1844 2196 2698
Ágúst 1210 1329 1608 1877 1761 1975
Samtals 4346 5264 4629 5749 5597 6900

Mánuður Gestir Gistinætur Gestir Gistinætur Gestir Gistinætur
2010 2010 2011 2011 2012 2012

Á dögunum fór fram fyrsta haustæfing
slökkviliðsins í Grindavík. Þangað mættu
vaskir sveinar til að æfa sig í reykköfun og
notkun á klippibúnaði.
Alls er 21 slökkviliðsmaður í slökkviliðinu.
Fimm nýir hafa komið inn á þessu ári og eru
þeir að ljúka námi í Brunamálaskólanum og
verða þar með fullgildir slökkviliðsmenn.
Á æfingunni var slökkviliðsmönnunum skipt
í tvo hópa. Annar hópuirnn fékk það verkefni
að klippa bíl í sundur til þess voru nýtt öll tæki
og tól sem eru til staðar í klippuskáp slökkvi-
liðsins.
Hinn hópurinn fór í reykköfun í æfingaskúr-
num á lóð slökkvistöðvar þar sem verkefnið
var að leita að dúkkum og var vel tekið á því.
Slökkviliðið æfir að jafnaði einu sinni í mánuði
en fyrirkomulagið er með öðrum hætti yfir
sumartímann.

Fyrsta haustæfing slökkviliðsins

Metaðsókn í sumar

Vignir Berg Pálsson.

Hvert krónublað táknar lesna bók!

Angela Steingrímsdóttir.
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Hunda- og katta-
eigendur athugið!
Hundar og kettir skulu skráðir hjá Heil-
brigðiseftirliti Suðurnesja (H.E.S.) gegn
greiðslu leyfisgjalds.
Á heimasíðu Grindavíkurbæjar er að finna
lista yfir skráða hunda og ketti í Grinda-
víkurbæ. Viðbúið er að einhver þeirra dýra
sem eru á listunum séu ekki lengur til staðar
og önnur hafi bæst við en eigendur hafi ekki
tilkynnt breytingar til Heilbrigiðseftirlits
Suðurnesja. Birting þessara upplýsinga er
jafnframt hugsuð til hvatningar fyrir þá
hunda- og kattaeigendur sem eru með
óskráð dýr að ganga frá sínum málum í
samræmi við reglur. Tilkynningar um
breytingar sendist áhes@hes.is

Vetrastarfið í félags-
miðstöðinni Þrum-
unni verður öflugt í
vetur en hin landsfræga
söngkona Íris Kristins-
dóttir, oft kennd við
hljómsveitina Butter-
cup, hefur verið ráðin
leiðbeinandi í vetur.
Íris útskrifaðist úr leiklistardeild
Kvikmyndaskóla Íslands 2010 og hefur
fengist við ýmislegt í tónlist, leiklist og
kvikmyndagerð undanfarin ár.
„Ég er mjög spennt að takast á við þetta

verkefni í Þrumunni og vinna með krökkunum
og miðla af reynslu minni úr tónlistar- og leik-
listaheiminum. Þetta verður skemmtilegur
vetur hjá okkur,“ segir Íris sem enn er með

annan fótinn í tónlistinni sem söngkona.
Íris var í hljómsveitinni Írafár 1998-2000 en
sló í gegn með Buttercup árin 2000-2002. Þá
var hún einnig í hljómsveitinni Ber. Hún hefur
farið á ýmis söng- og leiklistarnámskeið og í
kvikmyndagerð. Íris hefur einnig tekið þátt í
ýmsum uppfærslum á sviði og aðstoðað við
kvikmynda- og sjónvarpsframleiðslu eins og
Áramótaskaupið 2010 og 2011 svo eitthvað sé
nefnt.
Íris er fimm barna móðir en hún upplýsir að
hún bjó hér einnig fyrir 20 árum í eitt ár. Móðir
hennar býr hér einnig.
„Mér líst vel á samfélagið Grindavík. Ég er
bara að koma mér fyrir þessa dagana og hlakka
til að kynnast krökkunum hér. Mér er sagt að
þeir séu skapandi og hressir,“ segir Íris.

Þann 21. júlí var nýr Suðurstrandarvegur
formlega opnaður með hefðbundinni
borðaklippingu sem innanríkisráðherra
Ögmundur Jónasson sinnti ásamt Hreini
Haraldssyni vegamálastjóra. Athöfnin fór
fram rétt austan vegamótanna við Krýsu-
víkurveg.
Vegurinn er 57 km langur frá Grindavík í vestri
að Þorlákshöfn í austri. Liggur hann um þrjú
sveitarfélög en þau eru Grindavík, Hafnar-
fjarðarbær og sveitarfélagið Ölfus.
Af samtölum við ferðaþjónustu aðila að dæma
í sumar hefur nýr Suðurstrandarvegar haft mikil
og jákvæð áhrif. Ferðamannastraumur í bænum
hefur stóraukist, bæði af innlendu og útlendu
ferðafólki. Aukin aðsókn er á tjaldsvæðið og
fyrirtæki í ferðaþjónustu, verslun og þjónustu
hafa aldrei upplifað annað eins sumar.
Þegar langt var liðið á sumarið eru líkur til þess
að meðalumferð (ÁDU) um nýjan Suður-
strandaveg verði á bilinu 375 - 435 bílar á
sólarhring á vegkafla 427-04 en 320 - 350 á veg-
kafla 427-11 eða um 350 bílar á sólarhring fyrir
alla leiðina Þorlákshöfn í Grindarvík,
samkvæmt upp-lýsingum Vegagerðarinanr.
Mesta umferð á einum sólarhring á vegkafla
427-04, mældist sunnudaginn 8. júlí 1126 bílar.
Mesta umferð á einum sólarhring um vegkafla
427-11, mældist sömuleiðis 8. júlí eða 1074
bílar.
Undirbúningur að lagningu Suðurstrandarveg-
ar hófst hjá Vegagerðinni á árinu 1996, þegar
vegamálastjóri skipaði hönnunarhóp sem skildi
hafa umsjón með hönnun vegarins.
Áætlaður heildarkostnaður vegna verksins er
rétt tæpir 3 milljarðar kr. uppreiknað til verðlags
í dag.
Markmið framkvæmdarinnar er að byggja upp
varanlega og örugga vegatengingu milli Suður-
lands og Suðurnesja til hagsbóta og öryggis fyrir
atvinnulíf og íbúa á svæðunum. Auk þess að
auka umferðaröryggi með vegi sem uppfyllir
nútíma veghönnunarreglur og leggja bundið
slitlag á veginn. Aðgengi ferðafólks mun verða
stórbætt að svæði með stórbrotna náttúrufeg-
urð og mikið útivistargildi. Auk þess gefur nýr
Suðurstrandarvegur fyrirtækjum í ferða-

þjónustu möguleika á að bjóða upp á áhuga-
verða tengingu og hringferðir frá Keflavíkur-

flugvelli að mikið sóttum ferðamannastöðum á
Reykjanesi og Suðurlandi.

Nýr Suðurstrandarvegur er bylting

Róbert Ragnarsson bæjarstjóri í Grindavík og Ólafur Örn Ólafsson bæjarstjóri í Ölfusi.

Ólöf Rún Óladóttir var í hlutverki skæravarðar við borðaklippinguna.
Hér er hún með Ögmundi Jónassyni innanríkisráðherra, Hreini Haraldssyni

Vegamálastjóra og tveimur starfsmönnum Vegagerðarinnar.

Íris í Buttercup leiðbeinir í Þrumunni



Miðbær Grindavíkur, afmökun hans,
umgjörð og uppbygging hefur verið til
umræðu hjá bæjaryfirvöldum og íbúum
um nokkurt skeið. Mikilvægt er talið að
móta framtíðarstefnu um miðkjarna bæj-
arins þannig að uppbygging og mótun
geti orðið farsæl og styrkt bæjarmyndina
og samfélagið.
Sem fyrsta skref á þeirri leið ákvað Bæjar-
stjórn Grindavíkur að leita í smiðju íbúa eftir
hugmyndum og áherslum og fór hugmynda-
smiðja fram í Hópsskóla þann 30. október
2010. Tæplega 60 manns tóku þátt í umræðum
um spurninguna „Hvar er hjarta Grindavíkur og
hvernig miðbæ viljum við?”
Skilaboð og hugmyndir sem komu fram á
fundinum voru birtar í samantekt ráðgjafa-
fyrirtækisins Alta sem stjórnaði fundinum. Í
fréttabréfi bæjarins, Járngerði, 4. tbl. 2010, var
gerð ítarleg grein fyrir fundinum í máli og
myndum.
Í kjölfarið samþykkti Bæjarstjórn Grindavíkur
að móta stefnu um framtíðarþróun og einkenni
miðbæjar. Stefnan byggð m.a. á meginskila-
boðum hugmyndasmiðjunnar og greiningu
Alta á einkennum miðkjarna Grindavíkur.

Leitast var við að draga fram áherslur sem
miða að bættri tengingu verslunar- og þjón-
ustukjarnans við Víkurbraut og hafnarsvæðis,
vel afmörkuðum miðbæ og aðlaðandi og
öruggu umhverfi.
Stefna um miðkjarna Grindavíkur var

samþykkt á fundi skipulagsnefndar 2. maí 2011
og kynnt á opnum íbúafundi í Hópsskóla þann
24. maí sama ár. Í stefnunni voru dregnar fram
tvær sviðmyndir um uppbyggingu í mið-
bænum. Einnig voru settar fram tillögur að
tveimur deiliskipulagssvæðum, annars vegar
miðbærinn og hins vegar Hafnargata og nán-
asta umhverfi.
Haustið 2011 var farið af stað með deiliskipu-
lagsverkefni fyrir miðbæinn sem byggði á þeim
áherslum sem lagðar voru með stefnu um
miðkjarna Grindavíkur og er afrakstur þeirrar
vinnu kynntur hér á bls. 12-14.
Skipulagssvæðið er um 4,6 ha að stærð, nær
frá Gerðavöllum í norðri og niður fyrir lóð
Víkurbrautar 56 (Landsbankans) í suðri. Í
austri nær svæði yfir lóð kirkjunnar og fylgir
svo Stamphólsvegi að Gerðavöllum. Í vestri
markar Víkurbrautin svæðið, lóð Víkurbrautar
31 (Aðal – Brautar) er hluti af deiliskipu-

lagssvæðinu.
Gert er ráð fyrir að heildarbyggingarmagn
innan reits geti mest orðið 12.396 m2, þar af
eru nýbyggingar 6.645 m2. Alls er gert ráð fyrir
að íbúðir geti orðið 25 talsins þar af 2 ein-
býlishús. Innan deiliskipulagsmarka er gert ráð
fyrir allt að 332 bílastæðum sem er í samræmi
við þær bílastæðakröfur sem settar eru fram í
drögum að skipulagsreglugerð dags. 27. októ-
ber 2011.

Miðbær gegnir lykilhlutverki í hverjum bæ sem samkomustaður
og hjarta samfélags - þangað sem flestir eiga erindi reglulega.
Þar eru tækifæri til að rekast á aðra, eiga óformleg samskipti og
skiptast á skoðunum. Miðbærinn skiptir einnig máli fyrir ferða-
þjónustu - ferðamaðurinn þarf að finna hvar kjarninn er og þar
með hvar þjónustu og afþreyingu er að finna.
Til að þess að miðbær gegni sem best hlutverki sínu bæði gagnvart
heimamönnum og ferðaþjónustu þurfa þeir að hafa sterkt aðdráttarafl.
Það byggir bæði á áhugaverðri starfsemi og aðlaðandi umhverfi sem
endurspeglar menningu hvers samfélags. Til að styrkja aðdráttarafl
miðbæjar þarf bæjarmyndin að skera sig frá því almenna; götur, torg,
garðar og kennileiti verða að bera þess merki að um lykilstað sé að
ræða.
Miðbærinn er andlit hvers bæjar og stór þáttur í ímynd hans. Til að ná
markmiðum um lifandi miðbæ er mikilvægt að þar sé bæði margvísleg
miðbæjarstarfsemi og þétt íbúðarbyggð sem myndar hefðbundin bæj-
arrými. Fólk sækir í lifandi miðbæ bæði til þess að sinna nauðsynlegum
erindum og dvelja til þess að sýna sig og sjá aðra. Gatan og torgið gegna
ákveðnu félagslegu hlutverki fyrir óformleg samskipti þeirra sem fara
um miðbæinn, búa þar og starfa. Skjólgóðir og sólríkir staðir og tæki-
færi til þess að setjast niður utan dyra auka útivistargildi miðbæjarins
sem á að vera eitt mikilvægasta útivistarsvæði hvers bæjar.
Miðbær Grindavíkur er vel staðsettur nánast í miðju bæjarins og með

greiðar leiðir að öðrum lykilsvæðum bæjarins s.s. hafnarinnar. Ef vel á
að takast við að byggja upp lifandi miðbæ í Grindavík er mikilvægt að
beina uppbyggingu á afmarkað svæði svo að hægt sé að skapa þá
umgjörð sem lýst er hér að framan.

Skapa umgjörð u

Drög að nýju miðbæjarskipulagi í Grindavík. Leitas
tengingu verslunar- og þjónustukjarn
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Kynning á nýjum deiliskipulagstil-
lögum um miðbæ Grindavíkur

Hvað er miðbær?

Frá íbúafundi um
skipulag

miðbæjarins,
haldinn í Hópsskóla

í október 2010.
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Markmið og áherslur
Deiliskipulagstillögurnar byggja á tillögu íbúa-
fundarins. Megininntak deiliskipulagstillögun-
nar er að skapa umgjörð um lifandi miðbæ í
Grindavík með blandaðri starfsemi; verslun,
þjónusta og íbúðir. Lögð er áhersla að upp-
bygging falli vel að því byggðamynstri sem fyrir
er. Gert ráð fyrir að ný byggð verði að mestu
tveggja hæða hús en í stöku tilfellum verði
heimilaðar þrjár hæðir sem og einnar hæðar
byggingar. Einnig er lögð áhersla á að auka um-
ferðaröryggi í miðbænum, draga úr umferð-
arhraða og gera gangandi og hjólandi
vegfarendum hærra undir höfði. Gerðar eru
breytingar á gatnamótum Víkurbrautar og Rán-
argötu þannig að umferðinni sé beint niður á
höfn. Víkurbraut og Ránargata fá hlutverk
aðalgötu og verður hámarkshraði á Ránargötu
frá Víkurbraut að Túngötu 30 km/klst. Gert er
ráð fyrir yfirbragði þess hluta Ránargötu fái
annað yfirbragð með breyttu yfirborði, lýsingu
bílastæðum í götu o.fl.
Gatnakerfi er breytt þannig að Víkurbraut
tekur sveig og tengist Ránargötu, neðri hluti
Víkurbrautar er svo tengd Ránargötu með T
gatnamótum. Hámarkshraði dreginn niður í 30
km/klst á öllu kjarnasvæðinu. Tengingarnar
verða bættar með breyttri útfærslu gatna,
þrengt er að götum þannig að gott samræmi er
á milli hámarkshraða og umhverfis, þveranir
eru styttri og aukið pláss notað fyrir óvarða
umferð.

Markmið Grindavíkurbæjar er að uppbygg-
ingin stuðli að því að:
• Gera Grindavík að aðlaðandi viðkomustað
ferðamanna.
• Bæta umferðarflæði í gegnum miðbæinn og
niður á höfn.

• Skapa heildstæðan og aðlaðandi miðbæ sem
styður við áform um uppbyggingu við Festi.
Almenningsrými endurspegla sérstöðu Grinda-
víkur.
• Að fjárfestingar við uppbyggingu hvetji til
aukinnar uppbyggingu ýmissa aðila í miðkjarna
Grindavíkur.
Sem leiðir að meginmarkmiðum deiliskipu-
lagsins eru eftirfarandi skipulagsáherslur settar
um samgöngur og almenningsrými: Samgöng-
ur snúast um fyrirkomulag umferðarmála,
götur, bílastæði, fyrirkomulag almenningssam-
ganga og gönguleiðir. Til almenningsrýma telj-
ast torg og önnur rými ætluð til almennra nota.

Samgöngur
Lifandi miðbæjar byggir á góðu aðgengi allra
umferðarmáta, gangandi, hjólandi eða akandi
vegfarendur sem og notendur almenningssam-
gangna. Nú er vel séð fyrir þörfum þeirra sem
nota bíl á kostnað annarra, einkum fótgangandi
og hjólreiðafólks. Skipulagstillagan miðar að
því að jafna stöðu ólíkra samgöngumáta með
því að mæta þörfum þeirra allra.
Dregið verður úr hámarkshraða í miðbænum,
götur þrengdar og gönguþveranir styttar til að
skapa öruggt og aðlaðandi umhverfi fyrir gang-
andi og hjólandi vegfarendur.

(Áframhald á bls 14).

um lifandi miðbæ

st var við að draga fram áherslur sem miða að bættri
nans við Víkurbraut og hafnarsvæðis.



Gerðar verða breytingar á núverandi gatnakerfi
til að bæta flæði milli miðbæjar og hafnar. Lega
Víkurbrautar breytist sem og gatnamót Víkur-
brautar og Ránargötu og Austurvegar.

Ránargata
Umferðaröryggi Ránargötu verður bætt og
henni breytt í aðlaðandi bæjargötu frá Víkur-
braut að Túngötu. Á þessum 120m kafla
verður Ránargötu breytt úr þremur akreinum í
tvær og tenging við Víkurbraut breytt þannig
að efri hluti Víkurbrautar og Ránargata mynda
samfellda leið niður að höfn. Gatnamót við
Austurveg verða einnig einfölduð frá því sem
nú er. Umferðarhraðinn á þessum kafla Rán-
argötu verður færður niður í 30 km/klst gerðar
eru yfirborðsbreytingar á götunni við gatnamót
Víkurbrautar og fyrir ofan gatnamót við
Túngötu. Með þessum breytingum ásamt
nýjum byggingum beggja vegna götunnar,
þegar til lengri tíma er litið, verður þessi hluti
Ránargötu mikilvæg miðbæjargata.

Gangandi og hjólandi
Leitast er við að minnka þörfina fyrir bílaum-
ferð með góðri aðstöðu fyrir gangandi og hjól-
andi. Einnig er lögð áhersla á að skapa örugga
göngutengingu innan miðbæjarsvæðisins.
Gangstéttar eiga að vera 2,5 m að breidd að
lágmarki. Einnig er lögð áhersla á að mynda
skýra gönguleið frá miðbæjartorgi að stjórn-
sýsluhúsi. Einnig er gert ráð fyrir að miðstöð
almenningssamganga verði í miðbænum.

Almenningssamgöngur
Vonast er til að notkun strætisvagna aukist um-
talsvert eftir því sem þjónusta þeirra verður
bætt. Til að styðja við þá þróun verður komið
fyrir nýrri aðstöðu fyrir strætisvagna við Víkur-
braut 31.

Bílastæði
Einkabíllinn er ráðandi afl í miðbænum og
hefur áhrif á allt yfirbragð hans. Framboð
bílastæða hafa verið langt umfram lámarkskröf-
ur. Deiliskipulagið tryggir áfram gott aðgengi
að bílastæðum.

Almenningsrými
Lykilþáttur í skipulagstillögunni er gerð nýrra
aðlaðandi almenningsrýma í miðbænum.
Orðið almenningsrými er hér notað sem
samheiti yfir svæðin á milli bygginga sem ætluð
eru almenningi.

Gróður
Gróður er notaður markvisst til að gefa hlýlegt
og vistlegt yfirbragð og til skjólmyndunar.
Lögð er áhersla á að gróður falli vel að nátt-
úrulegum gróðri í og við Grindavík. Gróður er
lægstur meðfram jöðrum miðbæjarsvæðis en
hæstur við nýtt miðbæjartorg til að skapa þar
gott skjól.

Lýsing
Götulýsing skal vera látlaus og taka mið að yfir-
bragði og breidd gatna. Í kjarna miðbæjarins
við Festi og kirkju skal samræma gerðir ljósa-
staura og miða við að heildarmynd verði góð.
Lýsing bygginga skal vera hógvær og taka tillit
til að byggingar standa þétt.

Götugögn
Götugögn skulu vera einföld, fáguð, sterk og

falla vel að ólíku umhverfi. Nota skal tak-
markað úrval góðra efna til að tryggja samræmt
útlit og langan líftíma. Til einföldunar skal
stefnt að því að götugögn geti haft margvísleg
hlutverk t.d. sem ljósa- og skiltastólpar. Við
hönnun götugagna þarf einnig að huga að því
að möguleikum á skemmdarverkum sé haldið
í lágmarki og að viðgerðir og viðhald sé einfalt.

Skilti
Halda skal fjölda nýrra skilta í lágmarki og
koma reglu á núverandi skilti. Koma skal upp
samræmdu skiltakerfi sem er einfalt, fágað og
sígilt, með samræmdum stíl hvað varðar efni,
letur, grafík og hæð. Þar sem kostur er skal
leitast við að samtvinna skilti við götugögn, s.s.
polla og ljósastólpa í þeim tilgangi að hafa
rýmin sem einföldust og hreinlegust.
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Ný- torg í lykilhlutverki
Nýtt torg sunnan við Festi mun gegna lykilhlutverki í miðbænum sem skjólsælt og
sólríkt almenningsrými. Mikilvægt er að torgið sé í góðum tengslum við starfsemi
aðliggjandi húsa. Vanda skal frágang torgsins með götugögnum, yfirborðsmeðhöndlun
og gróðri.
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Nýr meirihluti hefur verið myndaður í
Grindavík en 20. ágúst sl. skrifuðu for-
menn og bæjarfulltrúar Framsóknarfélags
Grindavíkur, Lista Grindvíkinga og Sam-
fylkingarfélagsins í Grindavík undir sam-
starfssamning í bæjarstjórn.
Helstu atriði samstarfssamningsins eru þau að
hafnað er hefðbundnum vinnubrögðum í
stjórnmálum þar sem meirihluti keyrir í gegn
mál í krafti fjöldans án aðkomu minnihluta.
Aðilar eru sammála því að þótt þessi samstarfs-
samningur sé undirritaður þá eigi mál að vera
leyst í bæjarstjórn með aðkomu allra bæjarfull-
trúa. Lögð verður áhersla á að halda áfram þeim
vinnubrögðum er verið hafa í bæjarstjórn
síðustu tvö árin þar sem áhersla hefur verið á að
ræða mál af opnum hug og skoða allar mögu-
legar leiðir áður en bæjarfulltrúar gera upp hug
sinn um hvaða leið skuli farin. Leitast verður við
að hafa gott samstarf milli allra bæjarfulltrúa
óháð flokki og tryggja að sjónarmið allra komi
að borðinu áður en ákvörðun er tekin. Ávallt
verður reynt að miðla málum og komast að
sameiginlegri niðurstöðu. Náist það ekki mun
mál fara fyrir bæjarstjórn þar sem bæjarfulltrúar
kjósa í samræmi við sína sannfæringu.
Stefnt er að því að jafnvægi í rekstri náist sem
fyrst og að rekstur Grindavíkurbæjar verði í
samræmi við ný lög um fjármál sveitarfélaga. Í
ljósi atvinnuástandsins eru fulltrúar B-, G- og S-
lista einnig sammála því að Grindavíkurbær beri
þá skyldu að ýta undir atvinnuuppbyggingu,
meðal annars með því að fara í nauðsynlegar
framkvæmdir í bæjarfélaginu. Framkvæmdir
mega þó aldrei vera það miklar að rekstur sé
ekki í jafnvægi og stefnt skal að því að handbært
fé bæjarins fari ekki undir einn milljarð króna.
Samkomulag er um að halda áfram uppbygg-
ingu á tónlistarskóla og bókasafni við Grunn-
skóla Grindavíkur. Einnig skal haldið áfram
uppbyggingu á íþróttasvæðinu í samræmi við
fyrirliggjandi tillögu. Uppbygging skal ráðast af
fjárhagsstöðu Grindavíkurbæjar sem og aðstæð-
um í atvinnulífinu. Að auki skal byggja upp
aðstöðu fyrir salerni og veitingasölu við Hópið
sem nýtist bæði stúkunni og Hópinu. Allar þess-
ar framkvæmdir eru nú þegar á fjárhagsáætlun
ársins 2012 eða á þriggja ára fjárhagsáætlun.
Fulltrúar B-, G- og S-lista eru sammála um að

strax í haust verði þrjú mál sett í vinnslu í nefnd-
um bæjarins. Í fyrsta lagi að bæjarráði verði falið
að vinna jafnréttisáætlun fyrir Grindavíkurbæ. Í
öðru lagi að fræðslunefnd skoði möguleika á því
að setja upp útikennslusvæði í samvinnu við alla
skóla í Grindavík, sjávarútvegsfyrirtækin og
fyrirtæki er nýta orkuauðlindir innan sveitar-
félagsins. Í þriðja lagi að skipulags- og um-
hverfisnefnd verði falið annars vegar að koma
með tillögur að því hvernig Grindavíkurbær
getur á einfaldan og fljótlegan hátt aukið
umhverfisvitund og endurvinnslu innan stof-
nana bæjarins og hins vegar að skoða kosti og
galla þess að Grindavíkurbær starfi í samræmi
við Staðardagskrá 21.
Fulltrúar B-, G- og S-lista telja mikilvægt að
bæjarstjórn haldi áfram að styðja við atvinnu-
uppbyggingu í bæjarfélaginu sem og að styðja
við þau fyrirtæki sem nú þegar eru staðsett í
Grindavík, svo sem í sjávarútvegi og ferða-
mannaiðnaði. Stefnt skal að því að gera Grinda-

víkurbæ að eftirsóknarverðum stað bæði fyrir
íbúa bæjarfélagsins sem og gesti, meðal annars
með því að halda áfram uppbyggingu á göngu-
stígum og fegrun bæjarins. Mikilvægt er einnig
að styðja við þær skólastofnanir sem eru í
Grindavík svo börn og ungmenni bæjarins fái
góða menntun. Fulltrúar B-, G- og S-lista eru
sammála því að aðstoða Fisktækniskóla Suður-
nesja í Grindavík í baráttu þeirra við að fá út-
hlutað nemendaígildum á framhaldsskólastigi.
Aðilar hafa komist að samkomulagi um að
forseti bæjarstjórnar verði Bryndís Gunnlaugs-
dóttir, oddviti Framsóknar, að Kristín María
Birgisdóttir, oddviti Lista Grindvíkinga, verði
formaður bæjarráðs og þær tvær ásamt Páli Vali
Björnssyni, oddvita Samfylkingarinnar, muni
skipa bæjarráð. Fulltrúa Sjálfstæðisflokksins
verður boðið sæti áheyrnarfulltrúa í bæjarráði
og einnig verður Sjálfstæðisflokknum boðið eitt
sæti í öllum fimm aðalnefndum bæjarins.
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Nýr meirihluti og samstarfssamningur

Frá undirritum samstarfsamnings flokkanna þriggja á kaffihúsinu Bryggjunni. Efri röð
frá vinstri: Bryndís Gunnlaugsdóttir bæjarfulltrúi (B), Kristín María Birgisdóttir bæjar-
fulltrúi (G) og Páll Jóhann Pálsson (B). Neðri röð f.v. Björgvin Björgvinsson formaður
Framsóknarfélags Grindavíkur, Lovísa Hilmarsdóttir formaður Lista Grindvíkinga og
Páll Valur Björnsson bæjarfulltrúi (S).

Bæjarstjórn
Forseti bæjarstjórnar:
Bryndís Gunnlaugsdóttir
1. varaforseti: Kristín María Birgisdóttir
2. varaforseti: Páll Valur Björnsson

Bæjarfulltrúar
Byndís Gunnlaugsdóttir (B)
Páll Jóhann Pálsson (B)
Þórunn Erlingsdóttir (B)
Guðmundur L. Pálsson (D)
Kristín María Birgisdóttir (G)
Dagbjartur Willardsson (G)
Páll Valur Björnsson (S)

Bæjarráð
• Kristín María Birgisdóttir formaður G
• Bryndís Gunnlaugsdóttir varaformaður B
• Páll Valur Björnsson S
• Guðmundur Pálsson D áheyrnarfulltrúi

Félagsmálanefnd
• Ásrún Helga Kristinsdóttir, formaður B
• Ágústa Inga Sigurgeirsdóttir, varaform B
• Jóhanna Sævarsdóttir D
• Anna Sigríður Jónsdóttir G
• Hulda Jóhannsdóttir S

Fræðslunefnd
• Dagbjartur Willardsson formaður G
• Ragnheiður Þóra Ólafsdóttir G
• Páll Valur Björnsson S
• Eva Björg Sigurðardóttir B
• Klara Halldórsdóttir D

Frístunda- og menningarnefnd
• Helena Bjarndís Bjarnadóttir, formaður G
• Lovísa Hilmarsdóttir G
• Unnar Magnússon B
• Jóna Rut Jónsdóttir D
• Helga Kristjánsdóttir S

Skipulags- og umhverfisnefnd
• Marta Sigurðardóttir formaður S
• Guðmundur Einarsson S
• Bryndís Gunnlaugsdóttir B
• Helgi Þór Guðmundsson G
• Jón Emil Halldórsson D

Hafnarnefnd
• Páll Jóhann Pálsson, formaður B
• Hilmar E. Helgason, varaform B
• Eiríkur Dagbjartsson D
• Pétur Benediktsson G
• Bergþóra Gísladóttir S

Heilbrigðiseftirlit Suðurnesja
• Lovísa Hilmarsdóttir G

Kjörstjórn
• Helgi Bogason B
• Jónína Ívarsdóttir G
• Þórunn Sigurlaug Jóhannsdóttir S

Stjórn SSS
• Bryndís Gunnlaugsdóttir B

Fjallskilanefnd
• Ásta Jóhannesdóttir
• Hermann Th. Ólafsson
• Hörður Sigurðsson

Búfjáreftirlitsmaður
Hörður Guðbrandsson

Fulltrúaráð Eignarhaldsfélags BÍ
• Róbert Ragnarsson

Fulltrúar á landsþing sambands
íslenskra sveitarfélaga
• Bryndís Gunnlaugsdóttir B
• Kristín María Birgisdóttir G

Stjórn Sorpeyðingarstöðvar Suðurnesja
• Páll Valur Björnsson S

Fulltrúa í stjórn Suðurlinda ohf.
• Páll Jóhann Pálsson B

Menningarráð Suðurnesja
• Bryndís Gunnlaugsdóttir B

Nefndir og ráð Grindavíkurbæjar
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Árið 2012 hefur einkennst af göngustíga-
gerð hjá Grindavíkurbæ. Jafnframt eru
ýmis önnur spennandi verkefni í undir-
búningi eins og bygging sameiginlegs
bókasafns, tónlistarskóla og frekari upp-
bygging íþróttamannvirkja. Þá stendur til
nú í haust að malbika bæði Nesveg og
svo veg og bílastæði þar sem smábáta-
bryggjan er. Þá var unnið í umferðar-
öryggismálum fyrir gangandi vegfar-
endur, sérstaklega yngstu skólabörnin.
Að sögn Sigmars Árnasonar byggingafulltrúa
hefur göngustígagerðin tekist vel og vakið
athygli. Alls voru 7 km af gangstígum mal-
bikaðir og lagðir í sumar. Búið er að malbika
göngustíg frá bænum og að vatnstanki við Þor-
björn. Þá er verið að vinna í gangstíg sem fer í
gegnum Selskóg og í Bláa lónið en í hann
verður lagt mulið reiðvegsefni sem er umhverf-
isvænt og hentar vel við þessar aðstæður og er
þétt og gott, nánast eins og malbik, en þessi
hluti var unnin í samstarfi við HS Orku, Bláa
lónið og Skógræktarfélag Grindavíkur. Þá var
gerður göngustígur austur í Þórkötlu-
staðahverfi sem mælst hefur einstaklega vel
fyrir, í Bakkalág niður við höfn og við
tjaldsvæðið til þess að tengja göngustígakerfið
betur saman í bænum og við höfnina.
Gamli leikfimisalurinn við grunnskólann við
Ásabraut var rifinn í byrjun ágúst en þar mun
rísa ný bygging sumarið 2013 en þar verður
aðstaða fyrir nýtt sameiginlegt bókasafn og
tónlistarskóli. Fram að áramótum verður
unnið að hönnun og fer verkið í útboð í
kringum næstu áramót. Næsta vor, eða um leið
og grunnskólanum lýkur, verður farið í að
steypa upp útveggi og verður því lokið áður en
skólinn hefst aftur seinni part ágústmánaðar og
þá taka við framkvæmdir innandyra.

Uppbygging íþróttamannvirkja

En stærsta framkvæmd bæjarins er metn-
aðarfull uppbygging íþróttamannvirkja. Undir-
búningur að viðbyggingu íþróttahússins, sem
er fyrsti áfangi, er nú í fullum gangi að sögn
Sigmars. Bæjarráð fól svo bygginganefnd

íþróttamannvirkja að gera tillögu að samningi
við Batteríið og leggja fyrir bæjarráð um annan
áfanga og var það samþykkt. Ráðgert er að
framkvæmdir fari á fullt fljótlega á næsta ári.

Umferðaröryggi bætt

Varðandi frekari umferðaröryggismál hafa
göngustígar hafa verið lagðir í efra hverfi vest-
an við Grindavíkurveginn, m.a. fyrir ofan
Sólvelli, Blómsturvelli og Iðavelli, að umferð-
arþrengingum og gangbraut við Víkurbraut.
Göngustígur hefur verið malbikaður meðfram
Grindavíkurvegi, frá Árnastíg og Skipastíg, að
gangbraut og umferðarþrengingum við
Grindavíkurveginn. Gatnamótunum við Hóps-
braut og Grindavíkurveg hefur verið breytt til
þess að bæta umferðaröryggi og búið að leggja
gangbraut alla leið í Hópsskólann.
Settar verða umferðaþrengingar til að draga úr
hraða og hámarkshraði við skólann í
Suðurhópi (Hópsskóla) verður 30 km. Hliðrun
verður á göngustíg og þá verður sett gangbraut
og áberandi umferðarmerki í þeim tilgangi að
auka öryggi barnanna sem fara í skólann. Jafn-
framt voru settar nýjar þveranir og gangbrautir
með miðeyju á Austurvegi á tveimur stöðum.
Við grunnskólinn við Ásabraut er 30 km há-
markshraði og er unnið að því að bæta
verulega úr umferðarmerkingum í þeim til-
gangi að auka öryggi barnanna sem fara í
skólann.
Þá var sett bundið slitlag á Ránargötu í sumar
að stórum hluta en sú framkvæmd var í hönd-
um Vegagerðarinnar.

Í sumar skrifaði Grindavíkurbær undir
samning við Malbikunarstöðina Hlaðbæ-
Colas hf. um malbikun á göngustígum víða í
Grindavík. Samningurinn markar tímamót í
malbikun á Íslandi því í fyrsta skipti verður
lagt „grænt" umhverfisvænna malbik á stíg-
ana en um endurvinnslu eldra malbiks er að
ræða en það dregur verulega úr hráefnis-
notkun og sparar flutningskostnað. Auk
þess er það talsvert ódýrara.
Malbikunarstöðin Hlaðbær-Colas hf. hefur
verið að þróa sig áfram í endurvinnslu mal-
biks en þetta hefur verið gert víða, m.a. á
hinum Norðurlöndunum undanfarin ár og
er reynsla af endurvinnslunni góð.
Rétt er að taka fram til að forðast misskil-
ning að þrátt fyrir að malbikið sé umhverf-
isvænna er það ekki grænt á litinn!
„Ég fagna því að Grindavík skuli vera
fyrsta bæjarfélagið sem er svo framsýnt og
umhverfisvænt að leggja „grænt“ malbik á
nýju göngustígana," segir Sigþór Sigurðsson,
framkvæmdastjóri Hlaðbæ-Colas hf.
„Grindavík er matvælavinnslu- og ferða-
mannabær með sjálfbærni og umhverfis-
vernd að leiðarljósi. Þegar okkur var
kynntur þessi möguleiki á endurunnu mal-
biki var það algjörlega í takt við okkar
framtíðarsýn," segir Róbert Ragnarsson,
bæjarstjóri
Efnið er kallað kaldblandað malbik með
100% endurunnu efni og er blandað með
bikþeytu sem er umhverfisvæn blanda af
stungubiki og vatni. Við blöndun og vinnslu
brotnar vatnið frá bikinu og gufar upp og
eftir verður malbiksmassi sem er áþekkur
venjulegu malbiki. Sambærileg vara var fyrst
þróuð hjá Colas í Sviss en MHC hefur
aðlagað vöruna að íslenskum aðstæðum.
Sannarlega er hægt að kalla þetta „grænt"
malbik.

Ár göngustíga og undirbúnings
stórframkvæmda hjá bænum

Grænir umhverfis-
vænir malbikaðir
göngustígar

Göngustígurinn malbikaður
við Bakkalág

Stígurinn malbikaður við
Þorbjarnarfell.

Efri hluti Ránargötu var malbikaður með
hefðbundu malbiki í sumar. Upplýsingaskilti fyrir ferðamenn hafa

verið sett víða í bænum í sumar.
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Þorbjörn hf. fékk menningarverðlaun
Grindavíkurbæjar 2012 við upphaf
menningarviku í Grindavíkurkirkju fyrr á
árinu. Gunnar Tómasson, framkvæmda-
stjóri og einn eigenda fyrirtækisins, veitti
viðurkenningunni móttöku en hann stóð
fyrir því að árið 2010 setti fyrirtækið upp
sýningu á gömlum munum og myndum
sem safnast hafa upp hjá fyrirtækinu í
gegnum árin, bæði tengdum fiskveiðum
og fiskvinnslu.
Óskað var eftir tilnefningum frá bæjarbúum til
menningarverðlaunanna. Í umsögn frístunda-
og menningarnefndar Grindavíkur kemur fram
að mikil metnaður hefur verið lagður í þessa
sýningu og þetta framtak fyrirtækisins afar
lofsvert til að varðveita þá menningu sem
tengist sjávarútveginum í Grindavík. Á fletti-
skjám eru sýndar gamlar myndir frá starfsemi

fyrirtækisins. Sýningin er í níu gluggum, sem
innréttaðir eru sem sýningargluggar. Í gömlu
fiskmótttökulúgunum við gamla salthúsið, sem
nú hýsir Veiðafæraþjónustuna ehf. Við Ægis-

götu (Garðvegs megin) eru átta gluggar og einn
gluggi er svo að Hafnargötu 12, þar sem skrif-
stofa fyrirtækisins er.
Jafnframt hefur fyrirtækið sett töluverða upp-
hæð og vinnu í að skanna inn myndasafn Ólafs
Rúnars Þorvarðarsonar fyrrum kennara í
Grindavík. Það framtak er sömuleiðis lofsvert
og mun halda á lofti sögu samfélagsins í
Grindavík, sérstaklega tengt sjávarútveginum,
en Ólafur var duglegur að festa samfélagið í
Grindavík á filmu og safn hans ómetanleg
heimild um uppbyggingu Grindavíkur á und-
anförnum áratugum.
Þessi stefna fyrirtækisins að leggja metnað í
að varðveita muni og myndir og hafa það sýni-
legt gestum og gangandi er til fyrirmyndar og
vonandi til eftirbreytni fyrir önnur fyrirtæki í
Grindavík.

Þorbjörn hf. fékk menningarverðlaunin 2012

Framþróun í íslenskum sjávarútvegi er
mikil þessi misserin og þar leggja grind-
vísk sjávarútvegsfyrirtæki sitt af mörkum.
Íslenski sjávarklasinn hófst sem verkefni
innan Háskóla Íslands árið 2010 en er nú
orðið að full starfandi fyrirtæki sem
stuðlar að tækifærum og styrkir
tengslanet milli fyrirtækja í haftengdri
starfsemi á Íslandi og um allan heim.
Samstarfsaðilar klasans eru stjórnendur í
fyrirtækjum sem eru í fremstu röð á sínu
sviði í haftengdri starfsemi og öðrum
greinum.
Eitt af verkefnum klasans er stofnun Codland
sem er fullvinnslufyrirtæki með það að
leiðarljósi að efla ímynd og hámarka fullnýtingu
á fisktengdum afurðum. Erla Pétursdóttir
verkefnisstjóri hjá Vísi hf. í Grindavík á sæti í
stjórn Codlands.
„Codland er fullvinnslufyrirtæki með það að
leiðarljósi að efla ímynd og hámarka fullnýtingu
á þorski í Norður- Atlantshafi. Á Reykjanesi
er verið að reisa heilsuvöruverksmiðju sem
nýtir slóg. Verksmiðjan er við hliðina á þurr-
verksmiðunni Haustaki sem sérhæfir sig í
þurrkun á fiskhausum og beingörðum. Haus-
tak er jafnframt aðilinn á bak við Codland. Í
verksmiðjunni verður unnið mjöl og lýsi en
einnig vinnur Codland að þróun frekari full-
vinnslu,“ segir Erla.
Codland skapar sér sérstöðu með því að

bjóða upp á lausnir sem byggja m.a. á sérhann-
aðri verksmiðju sem breytir afgangs hráefni í
heilsutengdar vörur ásamt auðlindarsetri sem
sérhæfir sig í þróun, rannsóknum og nýsköpun
á sjávartengdum vörum.
„Íslenski sjávarklasinn hefur leitt þessa þró-

unarvinnu en það eru gríðarleg tækifæri í full-
vinnslu um allt Norður-Atlantshaf. Stefna
Codland er einnig að reisa auðlindahús í
Grindavík þar sem væri góð aðstaða fyrir
fyrirtæki og sérfræðinga í fullvinnslu. Við

höfum fundið fyrir miklum áhuga fyrir þessu
verkefni og samstarfsvilja hjá fyrirtækjum á

svæðinu um að nýta betur hráefnið og skapa
verðmæti og störf,“ sagði Erla.

Codland reisir heilsu-
vöruverksmiðju

Erla lætur víðar til sín taka í atvinnu-
lífinu á Suðurnesjum því hún situr jafn-
framt í stjórn Þekkingarseturs Suður-
nesja sem fulltrúi Samtaka sveitarfélaga
á Suðurnesjum.
„Þekkingarsetrið er sjálfeigna-
stofnun sem starfar á þekkingar-
grunni Fræðaseturs Sandgerðis-
bæjar, Botndýrastöðvarinnar,
Rannsóknaseturs Háskóla Íslands
á Suðurnesjum og Náttúrustofu
Reykjaness. Meginhlutverk
Þekkingar-setursins er að stuðla
að rann- sóknum og vera miðstöð
rann-sóknarstarfs og rannsakenda
í náttúrufræðum og tengdum greinum á
Suðurnesjum. Setrinu er jafnframt ætlað að

stuðla að margvíslegri háskólakennslu og
fræðslustarfsemi og efla tengsl atvinnulífs,
rannsókna- og fræðastarfs á svæðinu.
Þannig skal stefnt að auknu frumkvöðla-

starfi og nýsköpun, ásamt eflingu
náttúrutengdrar ferðaþjónustu,“
segir Erla.
Fyrsti fundur stjórnar var
haldinn 13. júní sl. og var fyrsta
verk stjórnar formleg stofnun og
skráning Þekkingarsetursins. Í
ágúst var svo starf forstöðu-
manns Þekkingarsetursins
auglýst til umsóknar og er
ráðningaferlið í gangi. Stefnt er

að undirritun samnings við Menntamála-
ráðuneytið um Þekkingarsetrið í haust.

Þekkingarsetrið stuðlar að rannsóknum

Róbert Ragnarsson bæjarstjóri, Gunnar
Tómasson framkvæmdastjóri hjá Þorbirni
hf. og Kristinn J. Reimarsson, sviðsstjóri
frístunda- og menningarsviðs.
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Nemendur í Vinnuskóla Grindavíkur
voru að vanda áberandi í sumar enda
sinna þeir mikilvægum störfum við að
snyrta og fegra bæinn með ýmsum hætti.
Jafnframt fengu þau að líta upp úr önnum
dagsins því m.a. var boðið upp á svokallaða
Jafningjafræðslu líkt og undanfarin ár. Fræðsla
Jafningjafræðslunnar er gagnvirk og unnin á
jafnréttisgrundvelli þar sem allir íslenskir

fræðarar eru sjálfir á aldrinum 17-21 árs.
Þá voru haldnar grillveislur í lok sumars, m.a.
í Selskógi þar sem efri myndin var tekin.
Í Vinnuskólanum voru nemendur í 8.-10.
bekk, yngsta ár framhaldskóla en verk-
stjórarnir voru síðan aðeins eldri. Yfirverk-
stjóri Vinnuskólans í sumar var Pétur
Guðmundsson.

Gönguveisla
Gönguhátíð sem stóð frá föstudegi til
mánudags um verslunarmannahelgina tókst
mjög vel í alla staði. Gönguhátíðin hófst
með innanbæjargöngu á föstudagskvöldi og
var þá gengið um Járngerðarstaðahverfið
og endað í Flagghúsinu með kaffi og
fróðleik. Í tilefni af því að 100 ár eru frá því
að hafist var handa við gerð akvegar til
Grindavíkur var áhersla lögð á að kynna
gömlu þjóðleiðirnar til og frá Grindavík.
Laugardagurinn hófst með göngu um
Skógfellaveg, gömlu þjóðleiðina milli Voga
og Grindavíkur.
Á sunnudegi var genginn Prestastígur sem
er milli Hafna og Grindavíkur og Árnastígur
var genginn til baka. Á mánudegi var
genginn Skipsstígur gamla þjóðleiðin milli
Njarðvíkur og Grindavíkur.
Gönguhátíðin var liður í Viðburða- og
menningardagskrá Grindavíkurbæjar og var
haldin í fimmta sinn. Leiðsögumaður í
ferðum var Sigrún Jónsd. Franklín hjá SJF
menningramiðlun

160 manns í Jóns-
messugöngu
Jónsmessuganga Bláa Lónsins og Grinda-
víkurbæjar var á sínum stað í sumar og fór
fram í flottu veðri. Þátttaka var ágæt en um
160 manns mættu í gönguna í ár. Gangan
tókst mjög vel og fín stemning í hópnum.
Tónlistarmaðurinn Svavar Knútur lék
nokkur lög á Þorbirni og hélt svo skemmt-
uninni áfram í Bláa Lóninu þar sem ánægðir
göngugarpar nutu miðnætursólarinnar.

Stefanía var
fjallkonan
Hátíðarhöld 17. júní í
Grindavík fóru fram í
ágætis veðri við Kvikuna,
auðlinda- og menningar-
húsi Grindvíkinga. Mikið
var lagt upp úr dagskrár-
atriðum fyrir börnin en
fjallkonan að þessu sinni
var Stefanía Margeirsdóttir.
Góð mæting var á
hátíðarhöldin og fór allt
vel fram.
Á vinstri myndinni er
Stefanía ásamt Bryndísi
Gunnlaugsdóttur forseta
bæjarstjórnar.

VinnuskólinnVinnuskólinn
gekk velgekk vel
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Sveitarfélögin á Suðurnesjum hafa
samþykkt að vinna að stofnun og þróun
jarðvangs (e. geopark) á svæðinu. Stefnt
er að því að sækja um alþjóðlega vottun á
jarðvangnum og er hafinn undirbúningur
umsóknar um aðild að European Geop-
arks Network og UNESCO Global Geop-
arks Network. Verkefnisstjóri um stofnun
og þróun jarðvangs er Eggert Sólberg
Jónsson en hann er búsettur í Grindavík.
Bundnar eru vonir við að árangur verkefnisins
skili sér í fjölgun ferðafólks á svæðinu, eflingu
vísindarannsókna, meiri samvinnu og upp-
byggingu í ferðaþjónustu og dýpri og aukinni
þekkingu á viðfangsefninu jarðvangur. Eggert
tók saman helstu atriði varðandi jarðvanginn.

Hvað er jarðvangur?

Jarðvangur er gæðastimpill á svæði sem inni-
heldur merkilegar eða einstakar jarðminjar og
kemur þeim á framfæri. Fyrstu jarðvangarnir í
heiminum voru stofnaðir undir lok tíunda
áratugarins í Evrópu og Asíu. Fljótlega voru
stofnuð samstarfsnet þessara jarðvanga með
stuðningi UNESCO. Í dag eru 84 jarðvangar
starfandi í heiminum með viðurkenningu frá
samstarfsnetinu, þar af 50 í Evrópu.
Jarðvangar eru áhugaverð svæði vegna ýmissa
hluta, s.s. rannsókna, fræðslugildis, fjölbreyti-
legrar náttúru, sjaldgæfra jarðminja o.s.frv.
Markmið jarðvanga er að bæta viðhorf og
þekkingu á jarðminjum og náttúru, byggja upp
jarðfræðiferðamennsku t.d. með uppsetningu
fræðsluskilta, bæta merkingar á gönguleiðum,
gefa út þjónustu- og/eða gönguleiðakort o.frv.
Ekki er þó eingöngu horft á jarðminjar því
lögð er áhersla á að koma staðbundinni menn-
ingu og hefðum á framfæri, auka úrval matvæla
úr héraði í verslunum og á veitingastöðum og
koma handverki úr héraði á framfæri svo eitt-
hvað sé nefnt. Jarðvangur byggir á þátttöku
heimamanna og hefur skýra stefnu um sjálf-
bæra þróun.

Horft er á svæðið sem eina heild og leitast við
að ferðamaðurinn nái að upplifa söguna, samtí-
mann og hefðbundna menningu, landslag,
jarðfræði, matarmenningu, listir og handverk
sem og staðbundið gróðurfar og dýralíf. Leitast
er við að gera ferðamanninum kleift að upplifa
fyrrnefnda þætti í sátt við íbúa svæðisins og
áhersla lögð á vellíðan ferðamannanna sem og
vellíðan íbúanna.

Hver er ávinningurinn af jarðvangi?

Ávinningurinn af stofnun jarðvangs er hvort
tveggja samfélags- og efnahagslegur. Stefnt er
að því að jarðvangurinn verði lyftistöng fyrir
svæði á sviðum ferðamála, framleiðslu og
fræðslu. Má þar nefna að áhersla er lögð á
nýsköpun og sjálfbæra þróun heima í héraði.
Þá styrkist samkeppnishæfni svæðisins með
auknu markaðsstarfi, betra aðgengi og öryggi
að náttúruperlum, þróun fræðsluefnis, lengingu
ferðamannatímans, betra aðgengi að erlendum
styrktarsjóðum og aðild að alþjóðlegu neti jarð-
vanga.

Hver er stærð jarðvangsins?

Jarðvangurinn myndi ná yfir allt land sveitar-
félaganna á Suðurnesjum, þ.e. Garðs, Grin-
davíkurbæjar, Reykjanesbæjar, Sandgerðisbæjar
og Sveitarfélagsins Voga. Samtals yrði hann 829
km2 og næði yfir 0,8% af flatarmáli Íslands.

Af hverju Reykjanes?

Reykjanes er tilvalið svæði fyrir jarðvang
vegna legu sinnar og áhugaverðra jarðsögu- og
menningarminja. Víðtæk áhrif jarðhræringa
eru áþreifanleg um nánast allt Reykjanesið með
einum eða öðrum hætti. Jarðvangur myndi
sýna á fjölbreyttan hátt samspil náttúru og
menningar að fornu og nýju og jarðmyndanir
með sérstöðu á heimsvísu. Áhersla er lögð á að
nýta þá sérstöðu til áframhaldandi þróunar og
uppbyggingar á Suðurnesjum.
Eggert er með aðsetur í Heklunni, atvinnu-
þróunarfélagi Suðurnesja. Netfang Eggerts er
eggert@heklan.is

Jarðvangur verður lyftistöng fyrir
ferðamál, framleiðslu og fræðslu

Leikjanámskeiðin vel só=

Hin forna verstöð Selatangar verður
ein af perlum Jarðvangsins. Eggert verkefnisstjóri.

Að vanda voru haldin fjögur leikjanámskeið
í sumar sem voru vel sótt.
Viðfangsefnin voru skemmtileg og uppbyggj-
andi en mikið var lagt upp úr útiveru.
Leiðbeinendur voru Berglind Anna Magnúsdótt-
ir og Guðrún Bentína Frímannsdóttir ásamt
unglingum úr Vinnuskólanum.
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Tónlistarskóli Grindavíkur var stofnaður
árið 1972 og var Eyjólfur Ólafsson ráðinn
skólastjóri. Friðbjörn Gunnlaugsson
skólastjóri grunnskólans réði Eyjólf að
skólanum sem tón- og myndlistarkennara
og var Friðbjörn svo aðalhvatamaður að
stofnun tónlistarskólans. Svavar Árnason
og Eiríkur Alexandersson samþykktu
ráðningu Eyjólfs fyrir hönd bæjarins.
Þegar tónlistarskólinn var stofnaður var
ekkert húsnæði tilbúið fyrir skólann. Eyjólfur
skoðaði hús sem Kvenfélag Grindavíkur átti
,,Kvennó“ en það hús var í niðurníðslu.
Eyjólfur lagði þar hönd á plóg ásamt góðum
mönnum og standsettu þeir húsið sem er enn
í notkun. Eyjólfur var mjög fjölhæfur, kenndi
á píanó, blokkflautu, melodiku og mörg
önnur hljóðfæri, sá um tónfræðikennslu, setti
upp söngleiki og stofnaði barnakór.
Barnakórinn kom fram við hin ýmsu tækifæri,
tók þátt í kóramótum og fór í söngferðalög til
Færeyja, Svíþjóðar og Finnlands.
Eyjólfur starfaði við skólann af mikilli
hugsjón til ársins 1982.

Jón E Hjaltason
Var var skólastjóri tónlistarskólans 1982-
1989. Hann kenndi á trompet og stofnaði
Lúðrasveit Grindavíkur.
Jón var kraftmikill stjórnandi og var
lúðrasveitin mjög virk undir hans stjórn og
kom fram við alla helstu viðburði í bænum
ásamt því að taka þátt í lúðrasveitamótum.
Veturinn 1989-1990 lá starfsemi skólans
niðri að hluta og voru einungis tveir kennarar
starfandi þann vetur. Inga Björk Runólfs-
dóttir sá um forskólakennslu og Eiríkur Árni
Sigtryggsson um píanókennslu.

Siguróli Geirsson
Var skólastjóri tónlist-
arskólans 1990-1998.
Hann var einnig tónlist-
arstjóri við Grinda-
víkurkirkju, organisti,
kórstjóri, útsetjari og
tónskáld. Siguróli var
óvenju fjölhæfur tónlist-
armaður. Hann kenndi
á ein 4-5 mismunandi
hljóðfæri, en tréblástursdeildin var hans
sérsvið.
Siguróli endurreisti lúðrasveit tónlistar-
skólans og stofnaði barnakór við kirkjuna
sem kom fram við ýmis tækifæri á vegum
bæjarins, og fór með kórinn í söngferðalag til
Hirtshals í Danmörku.

Inga Björk Runólfs-
dóttir
Var settur skólastjóri
tónlistarskólans á
vorönn 1999.
Inga Björk kenndi á
trompet, althorn, píanó
og sá um
forskólakennslu.

Guðmundur Emilsson
Var skólastjóri tónlist-
arskólans 1999-2001.
Hann var einnig
menningarfulltrúi og
tónlistarstjóri Grinda-
víkurkirkju. Guðmundur
kenndi söng og tónlist-
arsögu. Hann gerði
nemendum með
þroskafrávik kleift að stunda nám við
skólann.

Gunnar Kristmanns-
son
Var skólastjóri tónlist-
arskólans 2001-2008.
Gunnar kenndi á
klarínett, saxófón og
trommur, tók þátt í
opinni söngdeild,
stjórnaði lúðrasveit og
útsetti fyrir sam-

spilshópa. Inga Björk leysti af sem
skólastjóri tónlistarskólans á vorönn 2007
meðan Gunnar var í feðraorlofi.

Inga Þórðardóttir
Núverandi skólastjóri
er Inga Þórðardóttir og
hefur hún gegnt því starfi
frá árinu 2008. Samhliða
kenndi hún við
Grunnskóla
Grindavíkur,
Hljómsveitarval og
Tónlist og tölvur í vali í
8. -10. bekk og
hljóðfærakennslu í 5. bekk. Inga kennir á gítar
og einnig sér hún um forskólakennslu.
Inga kom á samstarfi við leikskólana,
hljóðfærakennslu í 5. bekk, forskóla-
kennslu í 3. bekk og tónmennt í 4. bekk.

Tónlistarskólinn 40 ára

Eyjólfur Ólafsson, fyrsti skólastjóri tónlistarskólans, með nemendum skólans.

Jón E. Hjaltason fyrrverandi skólastjóri með nemendum sínum.
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Afmælistónleikar 16. október
Tónlistarskólinn í Grindavík fagnar 40 ár afmæli sínu í ár. Haldið verður upp
afmælið með veglegum afmælistónleikum þriðjudaginn 16. október kl. 20:00 í
Grindavíkurkirkju.

Lengra komnir nemendur og kennarar skólans spila vel valin lög í tilefni dagsins
og eru allir bæjarbúar hjartanlega velkomnir.

Aðgangur er ókeypis en tónleikarnir verða nánar auglýstir síðar á heimasíðu
bæjarins. Að tónleikum loknum verður boðið upp á lé=ar veitingar, kaffi og kökur.
Bæjarbúar eru hva=ir til að <ölmenna og gleðjast með tónlistarskólanum á þessum
tímamótum.

Stefanía Ósk Margeirsdóttir hélt glæsilega burtfarartónleika frá
Tónlistarskólanum í Grindavík, í Grindavíkurkirkju í vor. Það
var fullt út að dyrum á tónleikunum og komu margir gestir langt
að til að hlýða á Stefaníu leika.
Það má með sanni segja að Stefanía hafi brotið blað í sögu Grindavíkur
þar sem hún er fyrsti nemandinn sem útskrifast frá tónlistarskólanum

með framhaldspróf. Hún lék af innlifun og metnaði verk eftir Mozart,
Liszt, Bartók og Scarlatti við hreint frábærar undirtektir. Í uppklappi
kom Stefanía skemmtilega á óvart er hún birtist með ukulele og lék og
söng lag Neil Young „Harvest Moon" við mikinn fögnuð áheyrenda.
Að tónleikunum loknum var boðið til veglegrar veislu í safnaðarheim-
ilinu sem Stefanía og aðstandendur hennar áttu heiðurinn af.

Stefanía braut blað í sögu tónlistarskólans
Stefanía með kennara sínum frá upphafi ÖnnuMálfríði Sigurðardóttur og
Ingu Þórðardóttur skólastjóra tónlistarskólans.

Lúðrasveit tónlistarskólans fyrir tæpum tveimur áratugum. Lúðrasveitin var endurvakin fyrir nokkrum árum.

Bryndís Gunnlaugsdóttir forseti bæjarstjórnar færði Stefaníu
blóm frá Grindavíkurbæ.
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etrarstarf eldri borgara hefur tekið
stakkaskiptum eftir að félagsmið-

stöðin Miðgarður var opnuð á neðstu hæð
Víðihlíðar í fyrra. Að sögn Erlu Delberts,
formanns Félags eldri borgara í Grinda-
vík, hefur Miðgarður eflt félagsstarfið til
mikilla muna. Eldri borgarar eru virkilega
jákvæðir og ánægðir með aðstöðuna og
ekki síst starfið og þá er starfsfólkið í
Miðgarði alveg frábært og stjanar við
fólkið í hvívetna að sögn Erlu.
Grindavíkurbær skipuleggur félagsstarf eldri
borgara sem að þessu sinni hefur aldrei verið
fjölbreyttara. Þá stendur Félag eldri borgara
fyrir ýmsum uppákomum eins og dansleikjum
og skemmtikvöldum.
„Það er frábært að hafa svona vistlega og
bjarta félagsmiðstöð þar sem eldri borgarar
geta komið saman og hist, spjallað og drukkið
kaffi. Fólk sækir þangað mikið í afþreytingu,“
segir Erla.
Dagskrá eldri borgara má sjá hér á blaðsíðu-
nni við hliðina en hún er fjölbreytt og ættu allir
að finna þar eitthvað við sitt hæfi. Erla segir að
sér lítist ljómandi vel á hana og hvetur hún alla
eldri borgara að vera duglega og taka þátt eins
og heilsa leyfir. Þátttaka í félagsstarfi léttir
andan!
Í Miðgarði er t.d. handavinna sem alltaf er að
aukast að sögn Erlu. Þar er einnig keramik,
bingó og línudans sem nýtur mikilla vinsælda.
Jafnframt er gripið þar í spil líkt og í safn-
aðarheimilinu einu sinni í viku á báðum
stöðum. Þá verður leikfimi í íþróttahúsinu í
vetur einu sinni í viku og boccia verður þar
einnig áfram líkt og undanfarin ár. Útskurður
verður í gömlu slökkvistöðinni. Þar hafa karl-
arnir verið í meirihluta en kvenfólkið sækir í sig
veðrið. Vatnsleikfimi í sundlauginni verður
endurvakin en hún er einkar heilnæm.
„Svo er Hópið, fjölnota íþróttahús okkar

Grindvíkinga, opnað klukkan sex á morgnana
og er opið til hádegis. Síðasta vetur fjölgaði
stöðugt í hópnum. Þeir sem eru árrisulir mættu

eldsnemma til að ganga en þeim sem finnst
gott að sofa aðeins lengur mættu þá undir
hádegi. Við töldum mest um 40 manns á
einum degi sem er aldeilis frábært. Vonandi
verður svona góð þátttaka í vetur,“ segir Erla.

Skemmtanalífið blómstrar!

Félagsstarfið er unnið í góðri samvinnu við
Félag eldri borgara í Grindavík þar sem Erla
gegnir formennsku.
„Við sjáum meira um skemmtanahaldið. Við
höldum tvo dansleiki yfir vetrartímann, einn að
hausti og hinn síðar um veturinn. Þá er boðið
upp á eitt skemmtikvöld eftir áramót. Litlu
jólin voru haldin í Miðgarði í fyrra og var alveg
fullt hjá okkur eða um 90 manns og tókst ljóm-
andi vel. Sama má segja um þorrablótið en í
fyrra mættu 95 manns á Sjómannastofuna Vör,
fengu góðan þorramat og svo var dansleikur á
eftir. Í sumar stóð félagið fyrir dagsferð um
Suðurlandið og var m.a. komið við á Sólheim-
um og víðar og fóru 30 manns í þá ferð. Eins
og sést á þessari upptalningu er nóg um að vera
hjá okkur og allir eru velkomnir,“ segir Erla.
Svo skemmtilega vill til að dóttir Erlu er Stef-

anía S. Jónsdóttir sem heldur utan um
félagsstarf eldri borgaranna í Miðgarði fyrir
hönd Grindavíkurbæjar. Aðspurð hvort það sé
ekki þægilegt að hafa umsjónarmanninn og
formanninn í sömu fjölskyldunni hlær Erla og
segir að það sé alveg ágætt.
„Það kom hingað hópur í heimsókn frá

Hveragerði sem forvitnaðist hjá Sirry um
hvernig samstarfið við félag eldri borgara
gengi. Hún sagði að það gengi ágætlega enda
væri mamma sín formaður!. Þetta er svo þægi-
legt í litlu samfélagi. En fyrst ég lét hafa mig út
í þetta á sínum tíma verður Sirrý að þola að
hafa mig hangandi yfir öxlinni á sér í einhvern
tíma,“ segir Erla og hlær.
Erla hvetur eldri borgara til þess að skrá sig í
félagið. Best er að hafa samband við hana eða
Loft gjaldkera.

Stjórn Félags eldri borgara skipa:
Erla Delberts formaður, sími 897 6318.
Loftur Jónsson gjaldkeri, sími 426 8087.
Margrét Brynjólfsdóttir ritari.
Pétur Vilbergsson meðstjórn.
Ólöf Þórarinsdóttir meðstjórn.
Þóra Sigurðardóttir meðstjórn.

Fjölbrey4 vetrarstarf og skemmt-
anahald hjá eldri borgurum

V

Það er vinsælt að spila bingó í Miðgarði.

Erla Delberts, formaður Félags eldri borgara í Grindavík, Eyjólfur Eysteinsson
formaður Félags eldri borgara á Suðurnesjum og Stefanía S. Jónsdóttir deildarstjóri
öldrunarþjónustu, við opnun Miðgarðs.

Leikskólakrakkar frá Króki heimsóttu Miðgarð.
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Dagskrá eldri borgara
Haust 2012

Mánudagur Þriðjudagur Miðvikudagur Fimmtudagur Föstudagur

06:00-12:00
Ganga
Hópið

09:00-12:00
Keramik
Miðgarður

9.30-10.15
Leikfimi
Íþró=ahús

13:00-15:00
Almenn
handavinna
Miðgarður

Gol3ennsla byrjar 13. sept. Golftímarnir verða á fimmtudögum í sept. og í okt. nema þann 8.
okt. verður hann á mánudegi, síðasti tíminn verður svo 1. nóv.
Vatnsleikfimi byrjar 11. sept.
Leikfimi byrjar 12. sept.
Föndrið í Miðgarði byrjar 17. sept.
Tálgunarnámskeið byrjar 24. sept.
Útskurður byrjar 26. sept.
Ýmislegt verður í boði í haust. s.s., glernámskeið, dansnámskeið og fl. mun það verða auglýst
nánar.

Vinsamlegast skráið ykkur í síma 426-8014 í þau námskeið sem þið ætlið í.
Vonumst eftir góðri þá4töku!

Kær kveðja, starfsfólk Miðgarðs

06:00-12.00
Ganga
Hópið

09:00 -12:00
Postulín
(byrjar 18.09.12)
Miðgarður

13:00-15:30
Aðstoð við
handavinnu t.d.
• Pennasaum
• Krókódílahekl
• Kortagerð

15.00-16.00
Vatnsleikfimi
Sundlaug

06:00-12:00
Ganga
Hópið

09:00-11:30
Útskurður
Gamla
slökkvistöðin

9.30-10.15
Leikfimi
Íþró=ahús

14:00-15.00
Bingó
Annan miðv.d.
í mán.
Miðgarður

15:00-16.00
Línudans 1. og
3. miðv.dag í
mánuði
Miðgarður

06:00-12:00
Ganga
Hópið

10.00-11.00
Gol-ennsla
Hópið

14.00-17.00
Spil
Safnaðarheimili

15.00-16.00
Vatnsleikfimi
Sundlaug

06:00-12:00
Ganga
Hópið

10.20-11.20
Boccia
(byrjar 14.09.12)
Íþró=ahús

14.00-16-00
Spil
Miðgarður



Umhverfisverðlaun Grindavíkurbæjar 2012 voru afhent 5. septem-
ber sl. í fundarsal bæjarstjórnar. Róbert Ragnarsson bæjarstjóri
tilkynnti verðlaunin en Marta Sigurðardóttir formaður skipulags-
og umhverfisnefndar sá um að afhenda þau.
Líkt og undanfarin ár var óskað eftir tilnefningum frá bæjarbúum og
bárust fjölmargar ábendingar. Farið var í vettvangsferðir um ýmsa garða
í síðasta mánuði. Ákveðið var að veita eftirfarandi verðlaun:
• Verðlaun fyrir fallegan og gróinn garð: Staðarvör 8, Halla Kristín Sveins-
dóttir og Þórarinn Kr. Ólafsson.
Nefndin var sammála um að garðurinn væri einstaklega glæsilegur, vel
hirtur og skipulagður og eigendum sínum til mikils sóma.
• Verðlaun fyrir fallegan og gróinn garð: Marargata 7, Vilhelm Þór Þórarins-
son og Vigdís Viggósdóttir.
Nefndinni fannst garðurinn afar óvenjulegur og skemmtilegur, þar er
mikið af fjölærum plöntum, skemmtileg tjörn og frumleg útfærsla á

mörgu.
• Verðlaun fyrir vel heppnaða viðgerð á gömlu húsi: Steinar, Oddgeir Arnar
Jónsson.
Húsið hefur tekið algjörum stakkaskiptum eftir að það var tekið í gegn
af Oddgeiri Arnari og hans mönnum í Sparra og er orðið að bæjarprýði
í gamla bænum okkar.
• Verðlaun fyrir snyrtilegasta fyrirtækið: Ice-West ehf.
Húsnæðið hefur verið tekið í gegn bæði að innan og utan undanfarin
misseri svo eftir er tekið. Húsið er sem nýtt og ásýnd þess glæsileg í
hvívetna. Það er alveg til fyrirmyndar hvernig staðið hefur verið að end-
urnýjun hússins.
Grindavíkurbær þakkar margar góðar ábendingar frá bæjarbúum. Jafn-
framt vill bærinn þakka sérstaklega Guðbjörgu Eyjólfsdóttur fyrir að
halda utan um umhverfisverðlaunin undanfarin ár með miklum mynd-
arbrag.
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Verðlaunahafar ásamt Róbert bæjarstjóra og Mörtu formanni skipulags- og umhverfisnefndar við a,endinguna á bæjarskrifstofunum.

Verðlaun fyrir fallegan og gróinn garð: Staðarvör 8, Halla
Kristín Sveinsdóttir og Þórarinn Kr. Ólafsson.

Verðlaun fyrir fallegan og gróinn garð: Marargata 7,
Vilhelm Þór Þórarinsson og Vigdís Viggósdóttir.

Verðlaun fyrir snyrtilegasta fyrirtækið: Ice-West ehf.Verðlaun fyrir vel heppnað viðhald á gömlu húsi:
Húsið Steinar, Oddgeir Arnar Jónsson.

Umhverfisverðlaunin 2012


