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Inledning 
 
Grindavik är en kommun på knappt 3000 invånare och firar 40 år som kommun den 10 april 
2014 och har inviterat Piteå som vänort att delta i firandet. Från Piteå kommun deltar 
kommunalrådet Helena Stenberg och kommunstrateg Anna- Lena Pogulis. 

Samarbetet med Grindavik har intensifierats de senaste åren och idag finns samverkan på 
verksamhetsnivå med skolor, kultur och fritid och Acusticum.  

Programmet för dagarna var 

10 april 

- Besök i skola 
- Lunch med kommunledningen 
- Besök i äldreomsorgen i något som liknar vår Samvaro 
- Högstidsmöte med Kommunfullmäktige 
- Jubileumshögtid i kyrkan för allmänheten 
- Berättarkväll på hamn caféet 

 

11 april 

- Möte med personer som ska besöka Piteå i juni 
- Middag med kommunfullmäktiges ordförande 
- Basketmatch – ett viktigt derby i semifinalen 

  



Studiebesök i skola 

Vi landar på Island i ett strålande 
vårväder.  Direkt efter ankomsten 
så åker vi till ett studiebesök på en 
skola. Här möter vi Bryndis 
(ordförande i Kommunfullmäktige) 
och Marta(ledamot i 
kommunstyrelsen).  

På plats i skolan är även 
presidenten som besöker Grindavik 
med anledning av jubileumet.   

 

 

Skolan är modern och har exempelvis smart- boards i alla klassrum, utställningsytor och en scen för 
gemensamma sammankomster. På scenen uppträdde just denna dag de artister som också ska 
representera Island i Eurovision Song Contest. 

På bilden intill visar Kommunchef Robert 
Ragnarsson oss ritningar för den 
tillbyggnad som pågår vid skolan med 
bibliotek och musikskola.  

Byggnaden ska vara klar att invigas när 
höstterminen startar och både 
bibliotekarie och musiklärare ser fram 
emot de möjligheter som det kommer att 
ge. 

 

 

Efter skolbesöket är det dags för lunch med kommunledningen för att prata igenom pågående 
samarbete. Sedan bär det av till studiebesök på ett äldrecentra som innehåller ett boende med 
knappt 20 platser samt en typ av samvaro/dagverksamhet där de äldre träffas för att umgås och 
hobbyarbeta. Idag när det är presidentbesök och tårtkaals är det alldeles fullsatt. Det är en grupp 
personer som träffats för att skriva ner historier om hur det var förr i tiden i Grinadvik och de läser 
upp några berättelser. 

Kommunen har de senaste åren gjort satsningar på äldreomsorgen och är stolta över sitt center.  



Högtidsmöte i kommunfullmäktige  

 

Med anledning av jubileumet så håller 
kommunfullmäktige ett högstidsmöte, därför bär 
kommunchef Robert Ragnarsson högtidskedja runt 
halsen.  

Kommunfullmäktige består av sju ledamöter.  

Dagen till ära beslutar de om att ge en utmärkelse till sex 
personer i Grindavik som under sitt liv gjort något 
speciellt för Grindavik. Personerna har utsetts av en 
särskild kommitté och alla medborgare har fått lämna in 
sina förslag. 

  

 

Idag har kommunfullmäktige för första gången inbjudit 
ungdomsrådet för att bevista sammanträdet och lägga sina 
förslag.  

Det är stolta och uppklädda ungdomar som deltar i mötet. Två 
av dem går fram i talarstolen och lägger fram sina tre förslag. 
Förslagen handlar bla om längre perioder för feriejobb och en 
mobilapp som ska användas vid speciella dagar då någon typ 
av tävling genomförs.  

Kommunfullmäktige beslutar att bevilja alla tre förslag.  

 

 

 

 

Vi från Piteå liksom många andra på högtidsmötet 
passar på att bli fotograferade tillsammans med 
President Ólafur Ragnar Grímsson .  



Jubileumshögtid i kyrkan 

Jubileumshögtiden hålls i en fullsatt kyrka. På programmet står tal av presidenten, 
kommunstyrelseledamöter, och gäster varvat med lokala kulturella inslag.  

 

Piteås kommunalråd Helena Stenberg 
håller ett gratulationstal till våra vänner i 
Grindavik och överlämnar en gåva från 
Piteå kommun.  

En gåva som ska påminna om likheterna 
mellan våra kommuner. Energi, havet och 
kulturen är områden som förenar. 
Förhoppningen är att gåvan, en 
vattenkaraff med vackra etsningar, ska 
användas och inte ställas i ett 
samlingsgsskåp.  

 

Efter talen delas utmärkelserna ut till de sex personer som kommunfullmäktige beslutat om tidigare 
på dagen. Det är stolta och rörda Grindaviksbor som tar emot minnestallrikar och blommor.  

 

Efter ceremonin bjuds på förfriskningar, olika snittar och 
naturligtvis kaffe och tårta. 

Där träffar vi Eyjoltut Olofsson som kommer fram och 
hälsar och berättar att han deltog när samarbetet med 
Piteå startade. Han nämner Tage Hansson och Axel 
Bogren som namn på dem han då träffade i Piteå.   

Då för drygt 30 år sedan år sedan gick han en svenskkurs 
på Framnäs, och talar fortfarande svenska.  

 

 

 

 

 

 



Vi avslutar dagen med en berättarkväll på det mysiga hamncafet där många Grindaviksbor samlats 
för att minnas, beröras och skratta till lokala historier och lokal musik. 

 

 

Efter en intensiv och innehållsrik dag med våra vänner så somnar vi gott på vandrarhemmet 
Guesthouse Borg, om än inte i köket, vilket en rolig skylt i frukostrummet uppmanar oss till. 

  



Fredag 11 april 

På förmiddagen får vi tillfälle att bevista och bada i den blå lagunen, i ett väder med 17 
sekundmeter och ett vågrätt regn. Och sedan hålls ett lunchmöte med kommunchefen, 
rektor och lärare från musikskolan, samt personer som arbetar med miljö och 
planeringsfrågor. Några av dem kommer vi att träffa i juni när åtta personer från Grindavik 
ska besöka festepelen i Piteå. Det finns ett intresse att fortsätta samverkan kring hållbarhets 
och planeringsfrågor. 

På eftermiddagen gör vi ett försök att hälsa på hos mannen som var med och startade 
samarbetet, tyvärr var han inte hemma. Vi lämnar namn och adress till kommunen och 
hoppas på att få ta del av bilder och berättelser kring hur samarbetet startade. 
 

Vi äter middag med kommunfullmäktiges ordförande och överlämnar en bok om Mångfald 
som innehåller berättelser som gymnasieelever från Strömbacka skrivit. Alla berättelser finns 
både på svenska och engelska så vi hoppas de ska ge glädje och inspiration. 

På kvällen inbjuds vi till en spännande basketmatch där Grindavik möter Njardvik i ett 
rafflande derby. Basket är stort och hallen är fullsatt. Det råder hög stämning och Grindavik 
vinner, ställningen i matcher är nu 2-1 till Grindavik, men det krävs en seger till för att gå till 
final.  

  

 

 

 

 

 

 

Nu är besöket slut för denna gång och vi lämnar våra vänner Grindavik nästa morgon. 


