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Dagskrá G-listans fram að kjördegi:

Kosningaskrifstofan verður opin fram að 
kjördegi. ef G-lista fáninn blaktir við hún 
er opið og frambjóðendur á svæðinu.

22. maí  fimmtudagur kl. 21.00 
Quiz-Up í anda Pub Quiz. 
Silfurdrengurinn Sigfús 
Sigurðsson verður spyrill. léttar 
veitingar og vegleg verðlaun.

23. maí  föstudagur kl. 20.00 
Gleði og gaman í 
kosningamiðstöðinni.

25. maí  sunnudagur kl. 16.00 
Vöfflukaffi – kosningaskrifstofan 
opin fram á kvöld.

27. maí  þriðjudagur kl. 20.00 
Íbúafundur í grunnskólanum þar 
sem fyrstu tveir frambjóðendur 
allra framboða halda framsögu 
og sitja fyrir svörum.

28. maí  miðvikudagur kl. 21.00 
ingó veðurguð mætir og heldur 
uppi fjörinu.

29. maí  fimmtudagur kl.14.00 - 16.00
sameiginlegur fjölskyldudagur 
allra framboða niðri við Kvikuna.

31. maí  laugardagur kl. 10.00 - 22.00
Kosningakaffi í Kvennó, 
kosningavaka haldin 
á mamma mía. 

 

Vinnubrögð og samvinna skila árangri

Framboð lista Grindvíkinga býður fram í annað sinn 

í komandi kosningum. Sá hópur sem kom að stofnun 

framboðsins átti sameiginlega framtíðarsýn um hvernig 

hann vildi sjá bæjarmálin þróast. Við vildum gefa fólki kost á því 

að taka þátt í að gera góðan bæ betri, koma að bæjarmálunum 

án þess að þurfa að gera það í gegnum stjórnmálaflokk og fyrst 

og fremst, innleiða ný og betri vinnubrögð.  Það þarf að vera 

eftirsóknarvert að vinna fyrir sveitarfélagið sitt. 

Við vorum ákveðin í því að starfa að heilindum fyrir bæjarbúa 

og styðja góð málefni hvaðan sem þau kæmu ef þau væru til 

þess fallin að þjóna hagsmunum bæjarbúa. Þessari þverpólitísku 

samstöðu höfum við reynt að vinna að eins og kostur er á 

kjörtímabilinu. G-listinn hefur bæði starfað í minnihluta og 

meirihluta. Við lofuðum heiðarlegum vinnubrögðum og höfum 

staðið við það. 

Við höfðum það að markmiði að vera uppbyggileg og jákvæð 

og tækla málin af skynsemi. leysa deilumál á vettvangi 

stjórnsýslunnar og láta það vera að blása upp deilur og ágreining 

úti í bæ. Við það hefur G-listinn staðið. 

Árangur kjörtímabilsins er góður. Honum má m.a. þakka samstöðu 

þeirra sem starfa í bæjarstjórn. Tíminn hefur verið notaður í 

að byggja upp, taka á fjármálum bæjarins og passa upp á að 

hagsmuna heildarinnar sé gætt. 

Það er hægt að lista upp fjölmörg verkefni undanfarin fjögur ár; 

lækkun útsvars, bygging tónlistarskóla, bókasafns og íþrótta- 

mannvirkja, aukin þátttaka íbúa í hugmyndavinnu þegar kemur 

að skipulagsmálum, íbúafundir o.s.frv. líklega hefði ekkert af 

þessu gengið jafnvel og raun ber vitni ef samstarfsviljinn hefði 

ekki verið jafn ríkur og hann var. Því má þakka öflugum hópi 

bæjarfulltrúa sem deila þessari sameiginlegu sýn á það hvernig 

reka skuli bæjarfélag. 

Það er einlæg von mín að þú kæri kjósandi veitir G-listanum 

áframhaldandi umboð til góðra verka. 

Setjum x við G og höfum gaman í Grindavík!

Kristín María - 1. sæti á Lista Grindvíkinga

Hraðaspurningar - 
Floppaði á fimleikasýningu

Nafn: Kristín María
Fiskur eða kjöt? Fiskur
Fyrsti kossinn? Allt of snemma
KR eða Keflavík? Keflavík 
Síðustu alþingiskosningar? 

Björt  framtíð
„Guilty pleasure“?  80's lög
bítlarnir eða Stones? Bítlarnir
bók eða kindle? Bók
Kók eða Pepsí? Pepsí klárlega
iPhone eða Samsung? iPhone
Vandræðilegasta stundin? Gleymdi  
rútínu á fimleikasýningu
Uppáhalds bíómynd: Shawshank 
Redemption
besta hljómsveit: Queen
myndarlegasta manneskja (fyrir utan 

maka eða börn)? Christian Bale
besti staður á Íslandi fyrir utan 

Grindavík? Íslensk náttúra 
í góðu veðri
Uppáhalds stjórnmálamaður?  

Katrín Jakobsdóttir
besta við Grindavík?  
Metnaður og keppnisskap
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5. sæti
Aníta Björk Sveinsdóttir 

Sjúkraliði og nemi í iðjuþjálfun

4. sæti
Dagbjartur Willardsson 

Skrifstofustjóri og bæjarfulltrúi

7. sæti
Anna Sigríður Jónsdóttir

Sjúkraliði

8. sæti
Gunnar Baldursson

Járnsmiður og 
umsjónarmaður 
sjúkraflutninga

6. sæti
Nökkvi Harðarson

Nemi og varaformaður 
ungmennaráðs



Hraðaspurningar - 
Tapaði í Herra Ísland

Nafn: Ómar 
Fiskur eða kjöt? Kjöt
Fyrsti kossinn? 8. bekkur, date ball
KR eða Keflavík? Neita að svara
Síðustu alþingiskosningar? 

Sjálfstæðisflokkurinn
„Guilty pleasure“? 

Allt fyrir Ástina með Páli Óskari
bítlarnir eða Stones? Stones
bók eða kindle? Bók
Kók eða Pepsí? Kók
iPhone eða Samsung? Samsung
Vandræðilegasta stundin? 

Tapa í Herra Ísland
Uppáhalds bíómynd: Terminator 2
besta hljómsveit: Skítamórall
myndarlegasta manneskja (fyrir utan 

maka eða börn)?  Jennifer Aniston
besti staður á Íslandi,fyrir utan 

Grindavík?  Ásbyrgi
Uppáhalds stjórnmálamaður? 

Össur Skarphéðinsson
besta við Grindavík? Barnvæn Sveitastjórnarkosningar snúast um fólk

Hversu oft höfum við lesið um innhaldslaus loforð í 

kosningum eða pistla frá frambjóðendum sem sýna engan 

veginn úr hverju fólk er gert? Undirrituð hefur gert bæði, 

lofaði fögrum fyrirheitum, til dæmis um Festi sem ekki var hægt 

að standa við. Skrifast það á vanþekkingu og viðkenni ég það 

fúslega ásamt félögum mínum í G-listanum. Ég skrifaði pistla sem 

voru algjörlega úr karakter með von um atkvæði, af því að ég hélt 

að þannig ætti þetta að vera. 

Ég hef ákveðið að taka nýja stefnu í þetta skipti, frá mér munu 

ekki koma fögur fyrirheit um hluti sem ég get ekki staðið undir. 

Í þetta skipti er ég, lovísa larsen, að bjóða mig fram með mínum 

kostum og göllum og bið um ykkar atkvæði á kjördag. Það eina 

sem ég get lofað sem einstaklingur er að gera mitt allra besta.

með vinsemd og virðingu

Lovísa H. Larsen - 3. sæti á Lista Grindvíkinga 

Uppbygging íþróttastarfs mikilvægur hlekkur 
í öllu forvarnarstarfi

Það er auðvelt að sitja heima og kvarta yfir því hvernig 

hlutirnir ganga fyrir sig. Þegar ég fékk tækifæri á að láta rödd 

mína heyrast og ganga til liðs við óháðan og frjálsan lista 

Grindvíkinga ákvað ég að slá til. 

Ég hef fundið mig knúinn til að hjálpa til við þau störf sem unnin 

eru í kringum mig, hvort sem það eru íþróttir, skólamál eða annað. 

Núna langar mig sérstaklega að taka þátt í að gera gott samfélag 

enn betra, samfélag sem ég sé sjálfan mig og fjölskyldu mína vera 

hluta af í framtíðinni. 

Til að sterkt samfélag eins og Grindavík geti dafnað áfram, 

þarf að huga vel að atvinnulífinu sem skiptir okkur miklu máli. 

bæjarfélagið sker sig úr hversu vel er gert fyrir börn og unglinga 

í íþróttum og við verðum að halda því áfram. Uppbygging 

íþróttastarfs er mikilvægur hlekkur í öllu forvarnarstarfi og því 

umhverfi sem við sköpum börnunum okkar. Það er gott að búa í 

Grindavík og hér vil ég vera. 

Ómar Örn - 2. sæti á Lista Grindvíkinga
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Hraðaspurningar - Fúsi sætastur

Nafn: Lovísa
Fiskur eða kjöt? Fiskur
Fyrsti kossinn? Vandræðalegur
KR eða Keflavík? Keflavík 
Síðustu  alþingiskosningar? 
Björt framtíð
„Guilty pleasure“? 

Kvikmyndin Legally blonde
bítlarnir eða Stones? Stones
bók eða kindle? Tölvan
Kók eða Pepsí? Kók
iPhone eða Samsung? iPhone
Vandræðilegasta stundin? 

Datt niður stigann í Þjóðleikhúsinu
Uppáhalds bíómynd: Braveheart
besta hljómsveit: U2
myndarlegasta manneskja (fyrir utan 

maka eða börn)? Sigfús Sigurðsson
besti staður á Íslandi fyrir utan 

Grindavík? Bifröst
Uppáhalds stjórnmálamaður? 
Davíð Oddsson
besta við Grindavík? Fólkið
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13. sæti
Tracy Vita Horne

Dagforeldri

10. sæti
Þórir Sigfússon

Nemi

11. sæti
Steinunn Gestsdóttir

Starfsmaður í dagdvöl 
aldraðra í miðgarði

9. sæti
Þorgerður Elíasdóttir

Húsmóðir

14. sæti
Pétur Már Benediktsson

framkvæmdastjóri Vélsmiðju 
Grindavíkur og varðstjóri hjá 

Slökkvuliði Grindavíkur

12. sæti
Helgi Þór Guðmundsson 
byggingaverkfræðingur
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Hraðaspurningar verða við alla
frambjóendur G-listans daglega fram 

að kosningum inni á vefsíðu okkar 
www.glistinn.is



listi Grindvíkinga í ár er skipaður öflugum og metnaðarfullum 

hópi.  Sýn okkar á samfélagið er sú að heildarhagsmunir og góðar 

hugmyndir eiga alltaf að hafa forgang. Við erum mannleg og 

viljum starfa náið með íbúum bæjarins. Á kjörtímabilinu jukum 

við svo um munar aðkomu íbúa að fjölmörgum málum. má þar 

nefna fjárhagsáætlun, skipulag miðbæjarins, gamla bæjarins og 

hafnarsvæðisins.  Þessu ætlum við að halda áfram á komandi 

kjörtímabili.  Vinna saman, bæði í bæjarstjórn og með íbúum, af 

skynsemi og ábyrgð. Stefnuskrá okkar er stillt í hóf og unnin með 

það að markmiði að lofa minna og gera meira. Fáum við ykkar 

umboð til áframhaldandi góðra verka munum við leggja áherslu á 

eftirfarandi atriði:  

 

Stefnumál Lista Grindvíkinga
vinnum Saman

XG-listinn Gaman í Grindavík

www.glistinn.is

Atvinnumál – atvinna fyrir alla
Fá fyrirtæki í Grindavík í samvinu 

við bæinn og efla atvinnu með 

stuðningi og skapa þannig 

atvinnumöguleika fyrir alla.  

auka fjölbreytni atvinnulífs og gera 

Grindavík að eftirsóttum stað fyrir 

uppbyggingu nýrra fyrirtækja.

endurvekja atvinnumálanefnd og 

færa umhverfismál þar inn.

Fjármál
Ábyrg stjórnun fjármuna og 

tryggja áframhaldandi góðan 

rekstur bæjarins.

Málefni fatlaðra
efla atvinnu með stuðningi.

auka afþreyingu fyrir fatlaða.

Heilbrigðismál 
Þrýsta á stjórnvöld um að auka 

heilsugæsluþjónustuna með 

auknum fjárframlögum.

Málefni eldri borgara
Taka mið af niðurstöðum nefndar-

innar um húsnæðismál eldri 

borgara og bregðast þannig við 

húsnæðisþörfinni á komandi árum. 

efla heimahjúkrun fyrir veika 

og aldraða. 

Halda áfram því góða starfi sem 

unnið hefur verið í þágu eldri 

borgara og efla heimaþjónustuna 

enn frekar.

Íþrótta- og æskulýðsmál
leita leiða til að ívilna einnig þeim 

börnum sem ekki kjósa íþróttir 

sem tómstundir.  

Halda áfram með íþróttastyrki í 

barna- og unglingastarf.

byggja upp á íþróttasvæðinu með 

það að leiðarljósi að það gagnist 

sem flestum.
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