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Mynd 3

Grundarfjörður - götuskipan

Svæðið sem um ræðir



Mynd 4



Bílastæði verður áfram

Fyrirhuguð leikskólalóð

Ölkelduvegur

Pyttur/vatnssöfnun



Ríkjandi vindáttir á árunum 2004-2005

Ríkjandi vindáttir eru NA og S.

Sunnanáttin er jafnframt óveðursáttin



Ýmsar upplýsingar
• Þéttbýli byrjaði að myndast á núverandi bæjarstæði

1940.
• Fólksfjölgun stöðug síðan þá.
• Hluti af Eyrarsveit.
• Íbúar um 1000.
• Helsti atvinnuvegur -> Sjávarútvegur.
• Iðnaður og þjónusta fer vaxandi.
• Grunnskólinn með 180 nemendur.
• Tónlistarskólinn með um 100 nemendur.
• Leikskóli með um 50 nemendur.
• Fjölbrautarskóli Snæfellinga með um 200 nemendur.



Náttúrufar

• Hvassviðrisdagar í Grundarfirði eru taldir vera
um 30 – 40 á ári.

• Annarra vindátta en suðlægra gætir lítt eða
ekki í Grundarfirði sem gerir hann að einum
veðursælasta stað á Vesturlandi.



Sagan

• Ljóst er að verslun var þar veruleg strax á 15. 
öld.

• Fyrsti skipulagsuppdráttur á Íslandi er af
þessum kaupstað sem er líklega sá eini
hérlendis sem byggður er með borgarskipulagi
þ.e í kring um torg.

• Franskir fiskimenn höfðu um skeið aðstöðu í
kaupstaðnum og áttu þar hús og grafreit.



Höfnin og sjávarútvegur

• Höfnin er lífæð byggðarinnar.
• Innsigling í Grundarfjarðahöfn er örugg og

einföld
• „…þá er Grundarfjörður að mínu áliti eitt besta

skipalægi á landinu" skrifaði kapteinn Auguste
Véron á franska herskipinu L´Artémise í bréfi til
Franska flotamálaráðherrans 15. júlí 1858.



Mannlíf og menning

• Grundarfjörður hefur lengi búið við stöðugt
ástand í atvinnulífi sem skapað hefur jákvætt
hugarfar og félagslegan styrkleika.

• Íþróttastarf.
• Hestamenn.
• Öflugur golfklúbbur er starfandi og nýtir góðan

9 holu golfvöll í Suður-Bár.



Ferðaþjónusta

• í skipulagi bæjarins er sérstaklega afmörkuð
álfabyggð. Bærinn er líklega sá eini í heiminum
þar sem byggingaryfirvöld hafa úthlutað lóð til
huldufólks. 

• árlega sumarhátíð sína „Á góðri stund í
Grundarfirði" síðustu helgina í júlí.



Hugmyndir grunnskólakrakkanna

• Skjólmyndun því það er mjög vindasamt í
garðinum.

• Nýta pollinn og búa til litla fallega tjörn.
• Lítið bátaskýli fyrir litla fjarstýrða báta sem hægt

er að sigla á tjörninni.
• Tjörnin gæti þá litið út eins og

Grundarfjarðarhöfn.
• Spurning að flytja hjólabrettarampinn í garðinn.
• (Lítið túristatjaldstæði.)
• Lítill róluvöllur.



Hugmyndir grunnskólakrakkanna



Úr aðalskipulaginu

• Stefnt að því að sjálfbær þróun verði höfð að
leiðarljósi við nýtingu náttúrunnar.

• Umhverfisvæn ferðaþjónusta.



Landið þitt Ísland

• Um aldamótin 1800 fengu Frakkar aðsetur í
Grundarfirði og byggðu sér meðal annars
sjúkraskýli og kirkju.



Viðbót og óskir
• Áfangaskipta verkefninu þannig að hægt sé að vinna garðinn í

áföngum.
– Ekki hafa áfangana of stóra heldur hnitmiðaða.
– T.d. göngustígar, gróður…

• Ekki hafa tjörnina of djúpa. Það druknaði drengur í pollinum fyrir
nokkrum árum.
– Steinatjörn.

• Pallur fyrir uppákomur
– Mætti vera eins og skipsstefni.
– Einnig mætti nota bryggjupolla og búa til bekki og þessháttar.

• Óskað er eftir því að hafa frisbígolf á staðnum.
• Hjólabrettarampur sem þarf að fá nýja staðsetningu.
• Grundarfjörður er óveðursamur.



Frisbígolf

Óskað hefur verið eftir því
við bæjarráð að settur verði
upp frisbígolfvöllur á
svæðinu.

Enginn frisbígolfvöllur virðist
vera á öllu Snæfellsnesinu.



Myndir af staðnum
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Myndir af staðnum



Myndaskrá

• Mynd 1 á forsíðu -
http://uk.whales.org/blog/2013/01/iceland-
2013-saga-2-grundarfjordur

• Mynd 2 á forsíðu -
http://www.atlantik.is/cruise_services/grunda
rfjordur/

• Mynd 3 - http://gotukort.is/?pageid=270
• Mynd 4 – Grundarfjarðarbær

http://uk.whales.org/blog/2013/01/iceland-2013-saga-2-grundarfjordur
http://www.atlantik.is/cruise_services/grundarfjordur/
http://gotukort.is/?pageid=270


Heimildir

• http://www.grundarfjordur.is/default.asp?sid_
id=28399&tId=1

http://www.grundarfjordur.is/default.asp?sid_id=28399&tId=1
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