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Íbúaþingið „Grundarfjörður í sókn!“ var haldið í Fjölbrautaskóla 

Snæfellinga, þann 23. nóvember 2013.   

Veitingar voru í boði Grundarfjarðarbæjar. 

Ljósmyndir í þessari samantekt tóku Tómas Freyr Kristjánsson (TFK), 

Shelagh Smith (SS) og Sigurborg Kr. Hannesdóttir (SKH).   

Ljósmyndir á forsíðu:  Efst til vinstri TFK, aðrar myndir, SKH. 

Umsjón með hreyfingu á þinginu:  Halldóra Dögg Hjörleifsdóttir. 

Umsjón með þinginu og úrvinnsla var í höndum þriggja manna stýrihóps 

íbúaþings, sem skipaður var af bæjarstjórn, auk menningar- og 

markaðsfulltrúa Grundarfjarðarbæjar:   

 

Alda Hlín Karlsdóttir 

Ragnar Smári Guðmundsson  

Sigurborg Kr. Hannesdóttir 

Þorbjörg Guðmundsdóttir 

 

 
 

   

Öllum sem þátt tóku í íbúaþinginu, eru færðar bestu 

þakkir fyrir gott samstarf og ánægjulegt þing. 

 

Ljósmyndir SKH 
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SAMANTEKT 

Grundarfjarðarbærstóð fyrir íbúaþingi, laugardaginn 23. nóvember 2013, undir 

yfirskriftinni Grundarfjörður í sókn.  Dagskrá þingsins var tvískipt, annars vegar 

erindi og hins vegar umræður.  Það sem einkenndi þingið var að þar var verið 

að horfa til möguleika og tækifæra en ekki á hindranir.  í umræðu um 

sjávarútveg kom m.a. þetta fram: „Sjávarútvegur er byggðunum okkar 

mikilvægur áfram, við þurfum að þekkja út á hvað hann gengur og tækifærin í 

honum til framtíðar, opna umræður og huga fólks fyrir því“.  

 Skilaboðin um ferðaþjónustu voru þau að nýta sérstöðuna og gera meira úr 

henni og halda áfram að byggja á stefnu Grundarfjarðarbæjar í ferðaþjónustu.  

Einnig kom fram áhugi á að auka tengsl við Þjóðgarðinn Snæfellsjökul og nýta 

tækifæri sem hann skapar fyrir allt Snæfellsnes.  Þá var rætt um hvernig mætti 

taka upp þráðinn í því að bjóða afþreyingu fyrir gesti skemmtiferðaskipa, með 

þátttöku ungs fólks og eldri borgara.   

Auk þess sem sjónarmiðum eldri borgara voru gerð skil, var ungt fólk í öndvegi 

á þinginu.  Fjallað var um félagið, Snæfríði, sem vill vinna að því að gera 

Snæfellsnesið enn meira aðlaðandi fyrir ungt fólk að snúa heim og setjast hér 

að, eftir nám.  Einnig tóku fulltrúar frá Félagsmiðstöðinni Eden þátt í þinginu.  Í 

umræðu um Bókasafn í Sögumiðstöð var ein af fjölmörgum hugmyndum sú að 

bjóða upp á aðstöðu fyrir hópa til að vinna verkefni tengd sögu byggðarlagsins 

og tengja það gömlum ljósmyndum.   

Vinna við skólastefnu sem nú fer fram var kynnt og í umræðum var kallað eftir 

meiri fréttum af skólastarfi, út í samfélagið. 

 

 

Steinatjörn kom til umræðu bæði hjá ungum og öldnum, draumur um að 

endurheimta tjörnina, (sem reyndar er að gerast af náttúrulegum ástæðum) og 

draumur um gosbrunn, skautasvell og fleira.  Þessi umræða tengdist 

hugmyndum um Paimpol garðinn, sem kominn er vísir að.   

Loks voru viðraðar hugmyndir um að nýta vindorku til rafmagnsframleiðslu, 

sem tilraunastarfsemi, jafnvel með hlutafélagi heimamanna.   

Á þinginu ríkti sóknarandi og má orða niðurstöðu þess svo:  „Getum sótt fram í 

sjávarútvegi, ferðaþjónustu og fleiri greinum“. 

Stýrihópur mun nú gera tillögu til bæjarstjórnar um hvernig fylgja megi þinginu 

eftir.    

 

 

 

 

  

Ljósmynd SS 

Samantektin er skreytt með beinum tilvitnunum í 
punkta sem þinggestir skrifuðu á blöð á borðunum. 

. 

 



 

 

4 

     

 

1. INNGANGUR  

Þegar bæjarstjórn Grundarfjarðarbæjar samþykkti á fundi sínum þann 31. 

október 2013 að halda íbúaþing þann 23. nóvember, var bókað 

svohljóðandi: 

„Markmið þingsins er að koma saman og ræða sameiginleg mál, finna 

spennandi sóknarfæri og byggja upp enn meiri kraft í samfélaginu með 

samræðu og samstarfi.“ 

Bæjarstjórn skipaði þriggja manna stýrihóp sem í sátu Sigurborg Kr. 

Hannesdóttir, Þorbjörg Guðmundsdóttir og Ragnar Smári Guðmundsson.  

Menningar- og markaðsfulltrúi starfaði með stýrihópi.  Ragnar Smári stýrði 

þinginu og Sigurborg umræðum og hún hafði jafnframt umsjón með 

þessari samantekt. 

Þingið var haldið í Fjölbrautaskóla Snæfellinga á björtum laugardegi og 

mættu um 40 manns.  Fyrri hluta þingsins voru flutt erindi, þar sem horft 

var til stefnumörkunar, samfélagsmála, atvinnulífs og sóknarfæra almennt.  

Fyrirlesarar voru úr hópi heimamanna og gestir sem komnir voru lengra 

að.  Fulltrúar bæði yngri og eldri Grundfirðinga töluðu á þinginu.  

Síðari hluta þingsins gafst öllum viðstöddum tækifæri til að stinga upp á 

umræðuefnum og skipaði fólk sér í hópa eftir áhugasviðum.  Hóparnir 

skráðu helstu punkta úr umræðum niður á blað.  Í lok umræðunnar var 

síðan kallað eftir niðurstöðum allra hópa.   

Í þessari samantekt eru erindin frá fyrirlesurum uppistaðan í köflum um 

þau málefni sem þau fjölluðu um.  Kaflarnir „Umræður um...“ byggja á því 

sem hóparnir skráðu niður í umræðum.  Í grænum reitum er svo það sem 

hver hópur skilaði sem sinni niðurstöðu.  Stakar tilvitnanir eru fengnar af 

blöðum frá hópum, eða voru skráðar á blað af einstökum þátttakendum.   

Við setningu þingsins sagði Sigurborg, forseti bæjarstjórnar meðal annars:   

„Sá Grundarfjörður sem við þekkjum í dag er öðruvísi en hann var fyrir tíu 

árum og hann verður öðruvísi árið 2023.  Allt er breytingum háð, sífellt, 

jafnvel þó við séum kannski mis meðvituð um það.  

Grundarfjörður er sjávarpláss.  Grundarfjörður er líka vaxandi 

ferðaþjónustustaður.  Og Grundarfjörður getur verið svo margt, margt 

fleira“.   

Í hugleiðingum um hvers konar framtíð við séum að búa okkur undir, 

nefndi hún m.a. frétt um að innan 10 – 15 ára, muni hliðargreinar í 

sjávarútvegi velta meiru en hinn hefðbundni sjávarútvegur. Einnig viðtal 

við arkitekt og hönnuð sem sneri heim á æskustöðvarnar á Húsavík og 

kom sér fyrir með starfsemi í gamalli verbúð.  Úr varð suðupottur, 

skapandi vinna og gerjun, þar sem fleiri nýta aðstöðuna.  Og á 

Snæfellsnesi varð frystiklefi að atvinnuleikhúsi, erlend kvikmyndatökulið 

koma á svæðið og haldin er alþjóðleg kvikmyndahátíð í Grundarfirði.   

Loks sagði hún:  „Þetta eru aðeins örfá dæmi um tækifæri og kannski 

þurfum við að leyfa okkur að hugsa út fyrir rammann og leita nýrra leiða 

um leið og við erum trú því hver við erum“. 

 

  
„Stutt erindi og flott fyrirkomulag“. 

. 
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2. DAGSKRÁ ÞINGSINS 

Dagskrá þingsins var svohljóðandi, erindi og umræður í bland. 

 

Kl. 10.30 Morgunverður og spjall, kaffiilmur og kertaljós 

Kl. 11.00 Íbúaþingið sett 

  Sigurborg Kr. Hannesdóttir, forseti bæjarstjórnar 

 

HVERT VILJUM VIÐ STEFNA? 

Kl. 11.10 Svæðisgarður Snæfellinga – sókn byggð á sérstöðu 

  Björg Ágústsdóttir, Alta, verkefnisstjóri 

 

Kl. 11.20 Snæfríður – unga fólkið og Snæfellsnes 

  Silja Rán Arnardóttir, í stjórn Snæfríðar 

 

Kl. 11.30 Skólastefna Grundarfjarðar 

  Gunnar Kristjánsson, verkefnisstjóri 

 

SAMFÉLAG Í SÓKN 

Kl. 11.45 Er hægt að mennta frumkvöðla? 

  Jón Eggert Bragason, skólameistari Fjölbrautaskóla Snæfellinga 

 

 

Kl. 12.00 Mín sýn á Grundarfjörð 

  Elsa Árnadóttir, formaður Félags eldri borgara  

 

Kl. 12.15 Okkar sýn á Grundarfjörð 

  Fulltrúar frá Félagsmiðstöðinni Eden 

 

Kl. 12.30 Hádegisnæring og umræður 

 

ATVINNUMÁL OG SÓKNARFÆRI 

Kl. 13.00 Sóknarfæri í sjávarútvegi 

  Arnljótur Bjarki Bergsson, sviðsstjóri hjá Matís 

 

Kl. 13.15 Samfélagsleg áhrif ferðaþjónustu, dæmisögur og tækifæri 

  Ásbjörn Björgvinsson, formaður Ferðamálasamtaka Íslands 

 

Kl. 13.30  Umræður og niðurstöður 

 

Kl. 15.00   Þingslit 
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3. SVÆÐISGARÐURINN SNÆFELLSNES 

Björg Ágústsdóttir, hjá Alta, verkefnisstjóri í svæðisgarðsverkefninu, sagði 

frá Svæðisgarðinum.  Að verkefninu standa sveitarfélögin fimm á 

Snæfellsnesi, Ferðamálasamtök Snæfellsness, Snæfell - félag 

smábátaeigenda og þrjú búnaðarfélög á svæðinu, auk Starfsmannafélags 

Dala- og Snæfellsnesssýslu.  Verkefnið hófst í mars 2012 og á árinu 2014 er 

áætlað að svæðisgarður verði kominn með öll helstu verkfærin og taki til 

starfa.  

Svæðisgarðar eru til víða um heim og fer fjölgandi.  Þeir eru í raun nýtt 

form á samvinnu svæða.   

Það sem Snæfellingar gera með svæðisgarði er þrennt: 

1. Í fyrsta lagi - skapa þeir framtíðina sína sjálfir  

2. Í öðru lagi, gera þeir sér meiri mat úr þeim einstöku gæðum 

sem Snæfellsnesið býr yfir  

3. Í þriðja lagi - ætla þeir að gera Snæfellsnesið (enn meira) 

„sexý“ í augum ungs fólks sem velur sér framtíðarstað til 

búsetu.  

Svæðisskipulag fyrir Snæfellsnes er þungamiðjan í undirbúningi vegna 

stofnunar svæðisgarðs.  Í því er sett fram framtíðarsýn og áætlun um 

hvernig við Snæfellingar ætlum að nota gæðin á svæðinu: Náttúruarf, 

menningu og fleira, svæðinu til hagsbóta. 

Að þessari stefnumörkun, sem hægt er að kalla sóknaráætlun fyrir 

Snæfellsnes, hafa komið fulltrúar íbúa, fyrirtækja og félagasamtaka.  

Stefnt er að því að kynna svæðisskipulagið og stofna Svæðisgarðinn 

Snæfellsnes vorið 2014.   

 

 

 

 

 

 

  

BJÖRG: 

En annars ætla ég að tala um þetta þrennt: 

● Í fyrsta lagi - að breytingar verða, hvort sem 
okkur líkar betur eða verr:  Snæfellsnesið 
hefur breyst - við erum að “eldast”. 

● Í öðru lagi, að svæði geta snúið vörn í sókn - 
með samstarfi.  
Um það eru fjölmörg dæmi.  

● Í þriðja lagi - ætla ég að tala um 
svæðisgarð.  
Svæðisgarður er samstarf um að gera sem 
mest úr auðlindum svæðis - þ.e. að skapa 
meiri verðmæti.  

VILTU VITA MEIRA? 

www.svaedisgardur.is 
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4. UNGA KYNSLÓÐIN 

Flutt voru tvö erindi af fulltrúum ungs fólks í Grundarfirði.  Annar þeirra 

var Silja Rán Arnarsdóttir, sem situr í stjórn Snæfríðar, félags ungs fólks á 

Snæfellsnesi, sem stofnað var í tengslum við Svæðisgarðinn Snæfellsnes.  

Hún kallaði erindið sitt „Unga fólkið og Snæfellsnes“.  Hins vegar komu 

fulltrúar frá Félagsmiðstöðinni Eden, þau Eyþór, Svana, Álfheiður og 

Nadezda og einnig starfaði Kristbjörg með þeim í hópnum.  Þau eru öll í 

félagsmálafræði þar sem Ragnheiður Dröfn Benidiktsdóttir leiðbeinir 

þeim.    

4.1 SNÆFRÍÐUR – UNGT FÓLK Á SNÆFELLSNESI 

Í máli Silju Ránar kom fram að hugmyndin að Snæfríði kom upp þegar 

haldnir voru fundir með ungu fólki á vegum svæðisgarðsverkefnisins, í 

desember 2012 og febrúar 2013. Þar var framtíð ungs fólks á Snæfellsnesi 

rædd. Fram kom að þátttakendum fannst gott að alast upp á Snæfellsnesi 

og voru stoltir af heimabyggðinni. Einnig kom fram að unga fólkið hefur 

ýmsar hugmyndir - en veit ekki alltaf hvernig á að hrinda þeim í 

framkvæmd.  

Í framhaldi af þessu var auglýst eftir ungu fólki í ungmennaráð 

svæðisgarðs. Sá hópur varð að veruleika sumarið 2013 og fékk nafnið 

Snæfríður - ungt fólk á Snæfellsnesi. Snæfríður er opin öllu ungu fólki á 

Snæfellsnesi sem hefur áhuga á Nesinu og tækifærunum sem hér eru.  

Tilgangur Snæfríðar er að gera Snæfellsnes enn skemmtilegra fyrir ungt 

fólk! Hópurinn vill ýta undir að ungt fólk sjái Snæfellsnesið sem 

ákjósanlegan stað til að starfa og búa á í framtíðinni og stuðla að því að 

ungt fólk kynnist hvert öðru, svæðinu og atvinnulífinu enn betur.  

  
 

Verkefni Snæfríðar hingað til eru margvísleg.  Helst má nefna BBQ kvöld 

sem var haldið á Hellissandi í júlí á síðasta ári þar sem tilgangurinn var 

helst að vekja athygli á félaginu og spjalla óformlega saman um kosti og 

framtíð Snæfellsness.   

Í október 2013 komu nemendur frá University of Washington sem unnu 

að verkefnum um svæðisgarð og Snæfellsnesið, ásamt nemendum úr FSN. 

Silja sagði:  „Það var mjög gaman að spjalla við þau um Snæfellsnesið og 

gerðu þau virkilega flott verkefni sem sýndu hvað Snæfellsnes hefur uppá 

að bjóða“. 

Í umræðu um framtíð Snæfríðar kom fram hjá Silju, að þrátt fyrir að 

Snæfríður sé ungt félag, er hópurinn stórhuga og hefur ýmsar hugmyndir 

að næstu verkefnum.  Meðal annars má nefna fyrirtækjaheimsóknir þar 

sem fyrirtæki bjóða ungu fólki að skoða starfsemina og kynnast því sem 

fyrirtækið stendur fyrir. Einnig hefur komið upp umræða um að reyna að 

styðja við ýmislegt sem ungt fólk tekur sér fyrir hendur, t.d. viðburði í 

menningarlífi. Þrátt fyrir að Snæfríður hafi ekki úr neinu fjármagni að spila, 

telur hópurinn sig geta hjálpað til með ýmsu öðru móti og hvatti Silja alla 

sem hafa hugmyndir eða vilja taka þátt í starfi Snæfríðar, til að hafa 

samband.  

  

  „Ungt fólk á Snæfellsnesi getur styrkt hvert 

annað í starfi, námi og hugmyndum og í að 

koma þeim í framkvæmd.“ 
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Að alast upp á Snæfellsnesi  

Í seinni hluta erindis síns fjallaði Silja um það að alast upp í Grundarfirði og 

sagði:  „Ég kalla það forréttindi að hafa fengið að alast upp í Grundarfirði, 

vaxandi samfélagi með spennandi tækifærum. Ég er þakklát fyrir að geta 

farið í fjölbrautaskóla í heimabyggð. Ég átti yndisleg ár í FSN og var svo 

heppin að vera í stjórn nemendafélagsins þar sem ég kynntist 

skólastjórnendum og kennurum enn betur. Ég leyfi mér að fullyrða að 

Fjölbrautaskólinn eigi stóran þátt í að styrkja tengsl ungs fólks við 

heimabyggðina og laða það aftur heim, síðar. Því tel ég mjög mikilvægt að 

hafa gott og fjölbreytt félagslíf á framhaldsskólaárunum.“   

Hún bætti því við að góður árangur íþróttaliða eigi einnig þátt í því að gera 

Snæfellsnesið að góðum kosti. 

Ungt fólk og framtíðin  

Silja sagðist telja framtíðina bjarta og hún sjái mörg atvinnutækifæri hér í 

framtíðinni. Hún kvaðst vona að félagið Snæfríður, eigi eftir að hafa áhrif 

og vera áberandi í framtíðinni.  

„Snæfríðarfólk vill leggja sitt af mörkum til þess að gera Snæfellsnes enn 

meira aðlaðandi fyrir ungt fólk“.  Hún sagðist sammála því sem einn 

þátttakandi á fyrsta fundi Snæfríðar sagði:  “Ungt fólk laðar að sér ungt 

fólk”. 

Loks hvatti Silja fólk til þess að hafa samband við þau í Snæfríði.  Félagið er 

opið öllum, bæði ungu fólki sem og reynsluboltum sem vilja miðla áfram 

reynslu.  

Sjá má lokaorð Silju á myndbandi hér:   

http://svaedisgardur.is/frettir/90-snaefridhur-a-ibuathingi-i-grundarfirdhi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SILJA: 

● Ég leyfi mér að fullyrða að Fjölbrautaskólinn 
eigi stóran þátt í að styrkja tengsl ungs fólks 
við heimabyggðina og laða það aftur heim 
síðar. 

● “Ungt fólk laðar að sér ungt fólk”.  Það merkir 
líflegt og spennandi samfélag ungs fólks sem 
dregur að sér fleiri.  

●  

VILTU VITA MEIRA? 

ungsnaefridur@gmail.com  

http://svaedisgardur.is/frettir/90-snaefridhur-a-ibuathingi-i-grundarfirdhi
mailto:ungsnaefridur@gmail.com
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4.2 FULLTRÚAR FRÁ FÉLAGSMIÐSTÖÐINNI EDEN 

Okkur langar til þess að koma því á framfæri að við erum þakklát fyrir að 

hafa fengið húsið á Borgarbraut 18, en það hefði verði betra ef húsið hefði 

verið tilbúið á settum tíma, nánar tiltekið 1. október.  En við erum ánægð 

með það að fá að taka þátt í því að hanna okkar hús og gera það að okkar 

(öðru heimili).   

Við erum að stefna að því að fara í skíðaferðalag eftir áramót, þar sem 

þessi unglingadeild hefur aldrei farið saman í skíðaferðalag.  Okkur 

dreymir um að fara til Ísafjarðar eða annarra skíðasvæða og erum að safna 

fyrir ferðinni með ýmsum leiðum.    

Við sjáum fyrir okkur að félagsmiðstöðin byrji fyrr á árinu eða á sama tíma 

og skólinn byrjar, jafnvel sjáum við fyrir okkur að hafa heilsárs opnun á 

félagsmiðstöðinni. 

Við viljum sjá rampinn á svæðinu hjá íþróttahúsinu, framhaldsskólanum 

eða niðri á höfn hjá gettóinu.  Við værum til í að sjá skautasvæði hjá 

Paimpol garðinum, sjá skíðalyftuna aftur í gangi og væri gaman að hafa 

strandblaksvöll t.d. í Paimpol garðinum. 

Við sjáum fyrir okkur að hafa flott kaffihús, þar sem nemendur geta hist 

saman og lært og bara að njóta að hafa stað til þess að tjilla, það væri 

gaman að sjá sjoppu sem er opin lengur en til kl. 8 á kvöldin, það væri líka 

mjög gott að hafa fatabúð sem hentar fyrir alla og þá skapast fleiri störf 

sem til dæmis unglingar geta starfað við.   

 

 

 

 

 

 

 

  

HÓPURINN: 

Við viljum sjá rampinn á svæðinu hjá íþróttahúsinu, 
framhaldsskólanum eða niðri á höfn hjá gettóinu.   

Við værum til í að sjá skautasvæði hjá Paimpol. 
garðinum, sjá skíðalyftuna aftur í gangi og væri 
gaman að hafa strandblaksvöll t.d. í Paimpol 
garðinum. 

Við erum ánægð með að fá að taka þátt í því að 
hanna okkar hús og gera það að okkar (öðru heimili).   

 

 

 

VILTU VITA MEIRA? 

www.facebook.com/Félagsmiðstöðin Eden 
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4.3 UMRÆÐA UM MÁLEFNI UNGS FÓLKS  

Hópurinn sem kynnti málefni Félagsmiðstöðvarinnar Eden, sat áfram á 
þinginu og ræddi málin.  Þau luku umræðunni áður en hópar skiluðu 
niðurstöðum og því komu ekki formlegar niðurstöður frá hópnum.  En 
þessir punktar rötuðu niður á blað: 

 Skautasvæði 

 Tjörn   

 Sjoppa opin lengur en til kl. 20.00 á kvöldin  

 Fatabúð 

 Snyrtistofa 

 Gamla Kósý 

 Alvöru bíó  

 Hrannarbúðin 

 Bakarí 

 Skíðalyftan í gang 

 Rampurinn 

 Hundagarð 

 Dýrabúð 

 Kaffihús sem er opið á veturna  

 Listasafn 

 Meiri vinna fyrir unglinga  

 Laga þríhyrninginn 

 

 

  

„Það er sameiginlegur áhugi á milli eldri 
borgara og félagsmiðstöðvarinnar Eden 
og það er tjörn til að skauta á, eða horfa 
á og labba hring á fallegum göngustíg“. 

. 

 

Ljósmyndir SKH 
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5. ELDRI KYNSLÓÐIN 

Elsa Árnadóttir, formaður félags eldri borgara flutti erindi þar sem hún 

sagði frá sinni sýn á Grundarfjörð.   

Í erindi sínu fjallaði Elsa m.a. um Félag eldri borgara og þjónustu við 

þennan aldurshóp, frumbyggja Grundarfjarðar.  Félag eldri borgara var 

stofnað fyrir 20 árum og var gefið út veglegt afmælisrit á árinu 2013.  

Tilgangur félagsins er að vinna að hagsmunum eldri borgara og halda uppi 

tómstunda- og skemmtanalífi og ferðalögum svo og að efla þjónustu við 

aldraða í byggðarlaginu.  Þetta fjölbreytta starf, skiptir miklu fyrir 

félagslega þáttinn í tilveru eldri borgara. 

Elsa sagði m.a.: „Grundarfjarðarbær hefur allt frá upphafi stutt vel við 

bakið á starfsemi Félags eldri borgara.  Við höfum alla tíð fengið frí afnot 

af húsnæði bæjarins og er ástæða til að þakka það.“ 

Þá ræddi hún málefni Dvalar- og hjúkrunarheimilisins Fellaskjóls og talaði 

um hversu vel þessi sjálfseignarstofnun, sem starfað hefur í 25 ár, er rekin.  

Nú komast færri að en vilja en verið er að kanna möguleika á stækkun og 

verið er að auka þjónustu við eldri borgara sem búa heima, til dæmis 

heimkeyrslu á mat, félagslega þjónustu, þrif, matarinnkaup og fleira.   

Elsa varpaði fram þeirri hugmynd að Grundarfjarðarbær stæði fyrir heilsu- 

og hreystidögum í samstarfi við líkamsræktina, skólana, dvalarheimilið og 

jafnvel fleiri.  Markmiðið væri að vekja fleiri íbúa til betri vitundar um 

heilsuna.   

Hún sagðist telja fallegasta blettinn í Grundarfirði vera tangann fyrir neðan 

Netaverkstæði Guðmundar Runólfssonar, þaðan sem er stórkostlegt 

útsýni.  Þarna þurfi hins vegar að taka til hendinni og hreinsa vel til, þó svo 

að þarna séu ýmis fyrirtæki sem séu til fyrirmyndar hvað snyrtimennsku 

varðar.   

Loks sagði Elsa: „Fyrir um 20 árum þurfti ég að vinna verkefni um 

framtíðarsýn Grundarfjarðar.  Ég man ekki mikið af þessu verkefni annað 

en að Hraðfrystihúsinu var breytt í hótel.  Það var fallegur lystigarður í 

kringum Fellaskjól með upplýstum göngustígum sem lágu að Steinatjörn 

þar sem fólk sat og horfði á endur á lítilli tjörn.  Ég sé ennþá fyrir mér 

þessa litlu tjörn og núna með gosbrunni.  Þeir sem eiga leið þarna um efri 

byggðir sjá að gatan og bletturinn sígur allur að þar sem Steinatjörn var en 

þarna er alltaf sullandi bleyta og öllum sem í þetta spá er ljóst að þarna er 

uppspretta sem aldrei þornar og fallegt væri að hlaða upp litla tjörn og 

þarna er líka kjörið að gera fallegt útivistarsvæði“.   

 

  

ELSA: 

Ég hef mikla trú á framtíð Grundarfjarðar og því unga 
fólki sem hér býr.  Þó að ég sé fædd og uppalin í 
Reykjavík og hafi fallist á að búa í Grundarfirði í eitt ár 
sem eru reyndar orðin 47, sé ég ekki eftir þeim árum.     
Í staðinn fyrir að verða kennitala í Reykjavík hefur 
Grundarfjörður og íbúarnir þar gefið mér mikið sem ég 
verð ævinlega þakklát fyrir.    
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6. MENNTUN  

Tvö erindi á íbúaþinginu tengdust menntun, annars vegar sagði Gunnar 

Kristjánsson, verkefnisstjóri frá mótun skólastefnu Grundarfjarðar, sem nú 

er unnið að.  Hins vegar flutti Jón Eggert Bragason, skólameistari 

Fjölbrautaskóla Snæfellinga, erindi sem hann kallaði „Er hægt að mennta 

frumkvöðla?“.   

6.1 SKÓLASTEFNA GRUNDARFJARÐAR 

Mótun skólastefnu byggir á lögum frá 2008.  Tilgangurinn er sá að móta 

heildarsýn og markmið í skólamálum.  Skipaður hefur verið stýrihópur og 

starfar Gunnar sem verkefnisstjóri. 

Það sem af er hefur verið safnað í sarpinn, með hópavinnu og samræðu 

við þá sem tengjast skólastarfi, foreldra innlenda sem erlenda, starfsfólk, 

nemendur, atvinnulíf og forsvarsmenn sveitarfélagsins. 

Unnið verður úr svörum og byggt verður á niðurstöðu þeirra þegar sett 

verða saman drög að stefnu.  Drögin verða síðan sett á heimasíðu 

Grundafjarðar og óskað eftir athugasemdum.  Stýrihópur tekur við þeim 

og vinnur úr og setur svo fram fullmótaða skólastefnu.  Henni verður svo 

fylgt eftir af hálfu skólastofnana og Grundarfjarðarbæjar.  Stefnt er að því 

að ljúka vinnunni fyrir vorið.   

 

 

 

  

GUNNAR: 

Nokkur gullkorn úr vinnunni                                                                         
við skólastefnu hingað til 

 Að skólar hafi tiltrú samfélagsins.  
 Að samfélagið allt hjálpist að og styrki og efli 

skólastarfið.  
 Að hafa gott samstarf á milli heimilis og skóla.  

Nemandinn er  settur í öndvegi og því er hver 
og einn alltaf sérstakur. 

 Til að læra og mennta sig nýta sér það í 
framtíðinni. Svo maður verði ekki heimskur. 

 

 

 

 

 

VILTU VITA MEIRA? 

www.grundarfjordur.is 
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6.2 UMRÆÐUR UM SKÓLASTEFNU OG HREYFINGU 

Nokkrir punktar rötuðu á blað frá þátttakendum á íbúaþinginu, þó ekki 
hafi verið rætt um skólastefnu sérstaklega í umræðuhópi.  Einnig komu 
nokkrar ábendingar um hreyfingu, þ.m.t. Skólahreysti og fleira.  

Í umræðu um Skólastefnu kom þetta m.a. fram:   

 

Að samfélagið allt hjálpist að og styrki og efli skólastarfið  

 Til þess að það geti gerst þurfa skólarnir að verða sýnilegri fyrir 
samfélagið allt. Það er, fyrir þá sem ekki starfa við þá. Eins og t.d. í dag 
eru ekki margar  fréttir af skólastarfinu sem birtast í blöðum eða á 
heimasíðu skólanna sjálfra. Almenningur sem hefur ekki tengingu við 
skólana veit kannski ekki svo mikið um það starf sem þar fer fram. 

 Vantar meiri tengingu við samfélagið sjálft.  Ekki bara við fyrirtækin 
heldur við fólkið sjálft í bænum.  Mannauðinn sem þar er að finna í 
fólkinu sjálfu.   

 Aukið samstarf leikskóla, grunnskóla og framhaldsskóla og bara á öllu 
nesinu.  

 Umhverfisnefnd til sjávar og sveita. Skipta út olíukyndingunni í 
grunnskóla og íþróttahúsi.  

 Meira samspil á milli menntastofnana og atvinnuvega = efla 
samfélagið. 

 
 

Um hreyfingu 

 Skólahreysti sem komin er til að vera og við þurfum að nýta 
íþróttahúsið betur í hana og gera húsið varanlegt fyrir þessa iðkun því 
auðvelt er að nýta sömu tæki og tól fyrir alla aldurshópa 0 – 100 ára.  

 Þjálfunartækjastöðvar rammaðar inn af gróðri, upplýsingaskiltum, 
bekkjum, þráðlausu neti (GSM), með sögum af svæðinu. 

 Mér þykir miður að ekkert hefur heyrst um þessa frábæru hugmynd 
um heilsustíg frá henni Steinunni frá síðasta íbúafundi.  

  

„Tölvukennsla fyrir eldri borgara.“ 

 

Ljósmynd SS 
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6.3 ER HÆGT AÐ MENNTA FRUMKVÖÐLA? 

Jón Eggert vitnaði í frétt frá árinu 2007 þar sem yfirskriftin var:  „Þurfum 

að mennta frumkvöðla og stjórnendur“.  Hann velti síðan fyrir sér hvort 

menntun geri gæfumuninn fyrir frumkvöðla, nefndi nokkra frumkvöðla 

fyrri tíma og sagði að öll fyrirtæki byggi á dugnaði og framsýni frumkvöðla.  

Síðan sagði Jón:  Af hverju er ég að velta menntun frumkvöðla fyrir mér? 

 Til þess að auka námsframboðið við FSN? 

 Til þess að auka líkur á að ný störf verði til? 

 Til verði ný atvinnugrein á svæðinu?  

Í vangaveltum um frumkvöðla framtíðarinnar varpaði Jón Eggert því fyrir 

sér hverjar væntingarnar séu til nýrra atvinnutækifæra og þar með til fleiri 

starfa og hvort til verði annars konar störf. 

Frumkvöðlar þurfa hagstæðar aðstæður til að ná árangri, m.a. stuðning 

samfélagsins.  Spurt var um vilja samfélagsins til að styðja við nýsköpun og 

hvort samfélagið sé sátt með stöðuna eins og hún er í dag.  Þarf kannski að 

koma til samfélagsleg sýn?  

Í framhaldi af þessu horfði Jón Eggert á hvernig Fjölbrautaskóla 

Snæfellinga tekst í dag að bjóða menntun sem örvar frumkvöðla.  Skólinn 

byggir fyrst og fremst á bóknámsbrautum til stúdentsprófs, sem helgast af 

lögmálunum um framboð og eftirspurn.  Skólinn er lítill og því erfiðara að 

bjóða meiri breidd í námi, auk þess sem mest eftirspurn er eftir því að 

ljúka stúdentsprófi af bóknámsbrautum.   

 

 

 
 

Um þessar mundir er verið að endurskipuleggja námsbrautir við skólann 

og spurði skólameistari hvort nærsamfélagið hafi áhuga á að koma að því 

og þá með hvaða hætti? 

Niðurstaðan um hvort hægt sé að mennta frumkvöðla var þessi: 

„Já, það er að hægt með markvissu námi.  Við eigum dæmi úr íslenskum 

framhaldsskólum þar sem nemendur af ólíkum brautum hönnuðu vöru, 

markaðssettu og seldu á almennum markaði.“ 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

JÓN EGGERT: 

Er samfélagslegur vilji til þess að styðja við nýsköpun? 

 Er samfélagið sátt með stöðuna eins og hún er í 
dag? 

 Þarf að koma til samfélagsleg sýn?  

 

 

 

 

 „Fjölbrautaskólinn – hugsum til framtíðar“ 
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6.4 UMRÆÐUR UM ÞJÓÐGARÐINN SNÆFELLSJÖKUL 

Einn hópur ræddi um Þjóðgarðinn Snæfellsjökul aðallega út frá tækifærum 
til samstarfs við FSN, út frá þessum punktum: 

Þjóðgarðurinn Snæfellsjökull, samstarf við FSN og símenntun. 
Landvarðanám (réttindanámskeið).  Samstarfsverkefni t.d. skiltagerð þar 
sem upplýsingum er safnað á skólatíma og sett upp á vettvangi. 

Punktar úr umræðum: 

 Starfskynning á þjóðgarðinum.  

 Tryggja að gestastofa í þjóðgarði sé opin allt árið, störf allt árið, styður 
við aðra ferðaþjónustu. 

 Landvarðanám, fá réttindanám heima í héraði.  

 Skipuleggja nám fyrir fólk í ferðaþjónustu, sögutengd ferðaþjónusta, 
átthagatengd ferðaþjónusta, menningartengd ferðaþjónusta. Ungt 
fólk sem er gott í tungumálum getur byggt sér upp þjónustu til að 
selja ferðafólki ef þau hafa þekkingu á svæðinu sínu og geta sagt fólki 
sögur. 

 Byggja upp námskeið í samstarfi við starfandi ferðaþjónustu. 

 Tryggja að öll störf í þjóðgarði séu auglýst í heimahéraði – 
bæjarblöðum. Hægt að bæta við annað nám sem er til staðar s.s. 
gæðum á þjónustu, gestamóttöku, framsögn. 

 Fjallaleiðsögn fyrir ferðamenn (erlenda), Ferðafélag Snæfellsness – 
auglýsa. 

 Skíðalyfta á Snæfellsjökul. 

 Aðgangur að WC í þjóðgarði allt árið. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NIÐURSTÖÐUR ÚR UMRÆÐUM: 

 Bjóða upp á landvarðanám í héraði. 

 Hafa starfskynningar í þjóðgarði. 

 Tryggja að öll störf í þjóðgarði séu auglýst í 
héraði, í bæjarblöðum. 

Ljósmynd SKH 
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7. BÓKASAFN  

Einn hópur ræddi um bókasafnið, út frá eftirfarandi punktum: 

Hvað getur bókasafn gert fyrir íbúana, atvinnulífið, skólana, ferðamenn 
og fjölmiðla? 

Áhersla lögð á að fólk sem vill safna saman enn meiri sögum, gömlum og 
nýjum geti nýtt sér aðstöðu í Sögumiðstöðinni, bókasafni.  

 Efla hlutverk Sögumiðstöðvarinnar, fólk með ýmis áhugamál hafi þar 
góða aðstöðu, stuttir fundir, vinna og úrvinnsla.  

 Klúbbar: Þekkja myndir og safna sögum. Hugguleg aðstaða fyrir 
námskeið. Karlakaffi, vinahús, konukvöld. Vantar lokaða aðstöðu fyrir 
hópa. 

 Eitthvað sem gagnast fjölskyldum byggðarlagsins. Setja myndir í 
albúm, prenta tilbúna bók, video myndir af spólum á CD eða tölvutæk 
form.  

 Hvað áttu í vandræðum með að gera heima sem má leysa með 
tölvutækni? Má setja saman hópa sem hjálpast að á bókasafni í 
Sögumiðstöð? 

 Bókasafn í Sögumiðstöð verður alltaf að vera upplýsingamiðstöð. 
Býður upp á – ekki skylda að gera eitthvað óbókasafnslegt. 

 Líkan Inga Hans af Grundarkampi – Kaupstaðnum. 

 WC fyrir alla, Njóta þess að nota WC í Grundarfirði. 

 Tengsl í rauntíma milli þjónustuaðila í Grundarfirði með t.d. 
spjallþræði. 

 Tölvunot og þráðlaust net standa til boða. 

 Hvernig má gera það sýnilegt? 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  

NIÐURSTÖÐUR ÚR UMRÆÐUM: 

 Bókasafn í Sögumiðstöð.  

 Bjóða upp á aðstöðu fyrir hópa til að vinna 
verkefni tengd sögu byggðarlagsins t.d. safna 
sögum, þekkja myndir, setja 
fjölskyldumyndirnar á tölvutæk form, yfirfæra 
video myndir á tölvutæk form, læra á tölvur, 
ákveðin forrit. 

Ljósmynd SKH 



 

 

17 

     

 

8. ORKUMÁL 

Rætt var um orkumál í einum hópi, út frá þessum punkti: 

Húsupphitun, köld svæði. 

Málin voru rædd út frá ýmsum sjónarhornum og velti hópurinn 
sérstaklega fyrir sér möguleikum varðandi nýtingu vindorku.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

NIÐURSTÖÐUR ÚR UMRÆÐUM:  

 Vindorka til rafmagnsframleiðslu fyrir 
Grundarfjörð, til húshitunar. 

 Tilraunaverkefni? 

 Hlutafélag heimamanna? 

Ljósmyndir SKH 
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9. SJÁVARÚTVEGUR 

Arnljótur Bjarki Bergsson, sviðsstjóri vinnslu, virðisaukningar og eldis hjá 

Matís fjallaði um sóknarfæri í sjávarútvegi. 

Hann sagði frá starfsemi Matís og lagði áherslu á mikilvægi þekkingar, 

rannsókna og þróunar í sjávarútvegi.  Breiðafjörðurinn hefur alltaf verið 

mikilvæg matarkista og uppspretta verðmæta og svo er enn.  Fram kom að 

nýjar tegundir kalla á nýjar leiðir og t.d. er makríll mun viðkvæmari þegar 

hann er veiddur hér við land en við Noreg.  Með samstilltu átaki hefur 

tekist að búa til gæðahráefni þar sem snöggkæling afla spilar stórt 

hlutverk.   

Arnljótur Bjarki sagði m.a. „við erum komin að endimörkum þess sem við 

getum veitt úr sjónum. Aukin framleiðsla felst í eldi og þróun felst í því að 

nýta það betur það sem framleitt er.” 

Virðisaukningu í sjávarútveginum má lýsa þannig að því meira sem 

hráefnið er unnið, því meiri verðmæti fyrir minna magn.  Þannig skilar 

mikið magn af óunnu hráefni minni verðmætum en t.d. snyrtivörur eða 

lífefni, þar sem lítið magn skilar miklum verðmætum.  Í erindi sínu lagði 

Arnljótur Bjarki áherslu á sérstöðu og markaðssetningu.  Honum varð 

tíðrætt um að á markaði skiptir máli að segja sögur.  Það sé leiðin til að ná 

í gegn, skera sig úr og ná meiri árangri.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ARNLJÓTUR BJARKI: 

 Góðar upplýsingar eru grundvöllur stefnu. 
 Hagnýting rannsókna og þróunar skilar 

verðmætum. 
 Við aukum verðmæti með samstarfi. 
 Aðgreining á markaði er forsenda þess að vara 

seljist á hærra verði. 
 Framleiða það sem kaupendur óska eftir á 

mörkuðum. 
 Segjum sögur! 

 

 

 

 

 VILTU VITA MEIRA? 

www.matis.is 
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9.1 UMRÆÐUR UM SJÁVARÚTVEG 

Rætt var um sjávarútveg í einum hópi út frá þessum punktum: 

 Beint frá bát.  

 Vannýttir fiskistofnar í Breiðafirði, veldur skaða á lífríki? Ofauðgun. 

 Sjávarútvegur og vinnsla. Verðmætasköpun – viðhorf.  

 Hvernig er umræðan í samfélaginu okkar um störf í sjávarútvegi? 
Hvetjum við börnin okkar til að mennta sig til starfa í fiskvinnslu? 

 

Fleiri punktar úr umræðunni: 

 Höfum allt á einum stað – Sjávarútveg og vinnslu. Tækifæri í 
verðmætaaukningu og tækni, markaðsefling.  

 Vakning í sjávarútvegi, kynning á lífinu. 

 Vantar kynningu fyrir nemendur – jafnvel fyrir foreldra. 

 Fá sjávarútvegsfyrirtæki til að kynna sig sem starfsvettvang. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

NIÐURSTÖÐUR ÚR UMRÆÐUM: 

 Kynna sjávarútveg og vinnslu fyrir almenningi. 

 Fá markaðsfulltrúa með í kynningu. 

 Skapa jákvætt viðhorf. 

 Segja söguna. Sjávarútvegur er byggðunum 
okkar mikilvægur áfram, við þurfum að þekkja 
út á hvað hann gengur og tækifærin í honum til 
framtíðar, opna umræður og huga fólks fyrir því. 

Ljósmynd TFK Ljósmynd SKH 
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10. FERÐAÞJÓNUSTA 

Ásbjörn Björgvinsson, formaður Ferðamálasamtaka Íslands flutti erindi 

sem hann kallaði „Samfélagsleg áhrif ferðaþjónustu, dæmisögur og 

tækifæri“.  Hann opnaði erindi sitt á því að segja að hann telji að í 

umræðunni um framtíð íslenskrar ferðaþjónustu hafi verið einblínt um of 

á efnahagsleg áhrif af ferðamönnum og fjölgun ferðamanna. 

Samfélagslegu áhrifin af ferðamönnum og ferðaþjónustunni hafi lítt verið 

skoðuð og rædd eða talin til tekna þó þau áhrif geti verið allt eins mikilvæg 

fyrir Ísland. Hann kvaðst vera sammála þeim megin markmiðum að fjölga 

ferðamönnum yfir vetrartímann og sérstaklega úti á landi því þar geti 

ferðamenn haft hvað mest áhrif fyrir samfélögin.   

Ferðamenn styrkja og styðja margvíslegan rekstur á viðkomandi svæðum 

ásamt því að stuðla að hærra þjónustustigi fyrir heimamenn, til dæmis 

með bættum samgöngum, fjölgun veitingahúsa, hótela og gististaða, nýrri 

afþreyingu, minjagripa- og matvælaframleiðslu, auknu framboði alls konar 

afþreyingar og lengingu opnunartíma almannaþjónustu svo sem 

sundlauga, safna og verslana, svo dæmi sé tekið.  Þessir aufúsugestir nýta 

hinsvegar lítt þá grunnþjónustu sem hvert sveitarfélag þarf að hafa, s.s. 

skóla, heilsugæslu og dvalarheimili, svo eitthvað sé nefnt. Þetta eru því 

kjör “íbúar” sem skilja eftir sig mikil félagsleg verðmæti ekki síður en 

efnahagsleg, sem nýtast öllu samfélaginu. Að auki njóta sveitarfélögin 

margvíslegra tekna af ferðaþjónustunni.   

Lenging dvalar ætti að vera höfuðmarkmið greinarinnar frekar en 

endalaus fjölgun. Ein besta leiðin til að lengja dvöl ferðamanna er að bjóða 

upp á nýja afþreyingu, nýja segla, nýja þjónustu, aukin gæði og 

vingjarnlegra viðmót. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

ÁSBJÖRN: 

 Ferðamaðurinn er “ kjöríbúi“ hvers 
sveitarfélags. 

 Ferðamenn bæta búsetuskilyrði og lífsgæði 
þeirra íbúa sem fyrir eru.  

 Það þarf að vera eitthvað sérstakt að sækja. 
 Fjaran, ströndin og sjórinn allt í kring um 

Snæfellsnesið er gríðarstór en að mestu falinn 
fjársjóður. 

 Það er erfiðara að sækja á erlenda markaði, 
einn og sér, en í samstarfi við aðra er hægt að 
gera kraftaverk. 

 

 

VILTU VITA MEIRA? 

www.ferdamalastofa.is 
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Sterkir seglar geta fengið ferðamenn til að fara um langan veg og ferðast 

til fáfarnari staða ef aðdráttaraflið er nægjanlega sterkt og markaðssett á 

réttu markhópana. Þróunin í vetrarferðum til Grundarfjarðar, í 

norðurljósa- og hvalaskoðunarferðum, gerir það að verkum að hér er 

orðinn sterkur segull utan háannar í ferðaþjónustunni.  

Á þetta lagði Ásbjörn mikla áherslu: „Verið SÖNN, ekki búa til leikrit eða 

óekta leikmyndir sem sýna hlutina ekki í réttu ljósi. Það sem 

ferðamaðurinn upplyfir einna sterkast er hvað við sjálf erum hjálpsöm, 

brosmild og gestrisin“.  Hann benti á að sjálfstæð svæðisbundin 

ferðaskrifstofa væri sterkasti leikurinn í markaðssetningu.  Hann sagði það 

mikilvægt að fylgja þeim þremur markmiðum sem sjálfbær nýting byggir 

grundvöll sinn á.  Og að lokum sagði Ásbjörn, „Gæði en ekki græðgi þarf að 

vera okkar leiðarljós inn í nýja framtíð íslenskrar ferðaþjónustu“. 

 

10.1 UMRÆÐUR UM FERÐAÞJÓNUSTU  

Stungið var upp á þessum umræðuefnum sem tengjast ferðaþjónustu: 

Ferðamálastefna. Hvað höfum við? Hvernig er augljóst að nýta það og 

láta það vaxa? Hvert er auðkennið og hvernig styrkjum við ímyndina? 

Stefna í ferðaþjónustu í Grundarfirði var samþykkt af bæjarstjórn árið 

2009.  Stefnunni er ætlað að nýtast bæjarstjórn við ákvarðanatöku um 

uppbyggingu ferðaþjónustu og á annan hátt í starfsemi sinni og ennfremur 

eru væntingar um að hún muni nýtast öðrum sem tengjast 

atvinnugreininni.  Stefnuna má finna á vef Grundarfjarðarbæjar. 

Eftirfarandi punktar rötuðu á blað í umræðum: 

 Saga, Öndverðareyri, Krossnes, Grundarkampur.  

 Einstakt fuglalíf – Fuglaskoðun, skýli.  

 Markaðssetja veðrið, rok og rigning, logn.  

 Hafernir, Háhyrningafjölskylda, Norðurljós, Kirkjufell. Samvinna.  

 Náttúru, útivist verður ekki nýtt nema með stefnumörkun í 
aðalskipulagi og deiliskipulagi.  

 Rækjuverksmiðja og saltfiskur.   

 Ferskur fiskur þarf að vera í boði.  Veitingahús með ferskt sjávarfang.  

 Sér veitingastaður, matur úr héraði, rækjur, saltfiskur, sjávarréttir. 

 Auka þjónustustig:  Aðgangur að hreinlætisaðstöðu.   

 Prjónanámskeið dró til sín þátttakanda frá USA. Þyrluferðaþjónusta –
Kirkjufell. Fleyta kerlingar við Grundarkamp.  

 Forsenda – fjármögnun. 

 

 

 NIÐURSTÖÐUR ÚR UMRÆÐUM: 

 Vinna áfram eftir Stefnu í ferðaþjónustu í 
Grundarfirði. 

 Auka þjónustustig. 

 Skipulagsmál tengd útivist. 

 Nýta það sem við eigum. 
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10.2 UMRÆÐUR UM SKEMMTIFERÐASKIP 

Stungið var upp á því að ræða um möguleika til að þróa afþreyingu fyrir 

skemmtiferðaskipafarþega.  Spurt var hvort virkja mætti eldri borgara og 

unga fólkið til að taka á móti og gleðja gesti sem koma með 

skemmtiferðaskipunum. Til dæmis með leiðsögumanni um bæinn og vera 

með uppákomur?  Fram kom að margt af þessu hefði verið reynt áður og 

mikilvægt að einhver haldi utan um verkefnið. 

Punktar úr umræðum: 

 Sundlaug allt árið.  

 Líf kveikir líf.  

 Unglingar – Boccia leik, íslenska, kaffi og pútt, spurning um gjaldtöku. 

 Tjörn með gosbrunni, Paimpol garðurinn? Skautasvell, völundarhús. 

 Fjörur, fjársjóður og fuglalíf.  

 Been there, done that, vantar viðhald og vantar forsvarsmann. 

 Skjálausan fimmtudag.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

NIÐURSTÖÐUR ÚR UMRÆÐUM: 

 Skemmtiferðaskip, virkja ungt fólk og eldra fólk. 

 „Been there, done that.“ 

 Umsögn skemmtiferðaskipafarþegans um 
þjóðgarð fer eftir því hversu góð klósettin eru. 

Ljósmyndir SKH 
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11. AÐ LOKUM 

Á íbúaþinginu ríkti sóknarandi og það var ánægjuleg tilbreyting að koma 

saman til að horfa fram á veginn í þeim anda, í ljósi niðurskurðar og 

samdráttar síðustu ára.   

Erindi um sjávarútveg og ferðaþjónustu vörpuðu áhugaverðu ljósi á þau 

tækifæri sem Grundarfjörður hefur á þeim sviðum.  Raddir ungra 

þátttakenda vöktu bjartsýni og raddir hinna eldri minntu á allt það sem 

Grundfirðingar geta verið þakklátir fyrir.   

Í umræðum komu fram ýmsar ábendingar og hugmyndir, sumar einfaldar 

og ódýrar í framkvæmd og aðrar stærri þar sem horft er til lengri tíma.  

Þátttakendur horfðu bæði á Grundarfjörð og til alls Snæfellsness.   

Ýmsar af hugmyndunum sem fram komu, eru sjálfsagðar og auðvelt að 

framkvæma, sumar eru óraunhæfar eða óframkvæmanlegar og einhverjar 

hugmyndir eru og verða í höndum frumkvöðla, frekar en bæjarins.   

Stefnumörkun sem þegar er unnið að, annars vegar um skólastefnu og 

hins vegar Svæðisgarð Snæfellinga, fékk góðan hljómgrunn.      

Athyglisvert var að Paimpol garður og Steinatjörn kom til umræðu bæði 

hjá fulltrúum yngri og eldri kynslóða og má orða það svo að 

Grundfirðingar sakni Steinatjarnar, þ.e. þeir sem eftir henni muna.    

Stýrihópur mun nú gera tillögu til bæjarstjórnar um hvernig bærinn geti 

fylgt íbúaþinginu eftir og forgangsraða verkefnum og hugmyndum.    

 

 

 

 

 

 

 

 Ljósmynd SS 

Ljósmynd SKH 


