Sæl veri þið kæru sveitungar.
Ég heiti Guðfinna Steingrímsdóttir og bý í Litla-Hvammi 2 á
Svalbarðsströnd og hef búið hér með eiginmanni mínum Stefáni
Gunnarssyni síðan við byggðum okkur hér ból, við eigum þrjú
uppkomin börn og eitt barnabarn. Ég er fædd og uppalin í Heiðarholti
hér í sveit og hef því búið nánast allt mitt líf á Svalbarðsströnd, með
stuttri viðkomu þó í Reykjavík, Bolungarvík og Akureyri.
Árið 2002 útskrifaðist ég frá HA sem kennari. Fyrstu 9 árin kenndi ég
við Grenivíkurskóla og kenni nú við skólann okkar. Þar hef ég
aðallega kennt yngstu nemendunum í grunnskólanum og þeim elstu
í leikskólanum í samkennslu og er af markmiðunum að brúa bilið
milli skólastiganna. Áður starfaði ég við ýmis störf svo sem í
leikskólanum, matráðskona í vegavinnu, ýmis verslunarstörf, við búrekstur og við heimaþjónustu hér í sveit.
Ég hef starfað í sveitarstjórn síðasta kjörtímabil, þessi starfsvettvangur hefur komið mér á óvart, erfiður á
köflum en í aðalatriðum skemmtilegur og gefandi. Við búum í góðu samfélagi og ég vil svo sannarlega stuðla að
því að það verði enn betra. Lífsgæði allra aldurs hópa, skólamál, umhverfismál og atvinnumál eru mér ofarlega í
huga og hvernig við gerum gott sveitarfélag enn betra. Ég hef leitast við að hlusta á sveitunga mín um málefni
sveitarfélagsins okkar, hverju megi breyta og hvað megi bæta og fylgt þeim eftir í sveitarstjórn. Ég er alveg til í
að gera það næsta kjörtímabil líka ef þið viljið og treystið mér til þeirra verka.
Ykkur er velkomið að hafa samband ef ykkur liggur eitthvað á hjarta.
Kær kveðja Guðfinna 8679384 gudfinna@svalbardsstrond.is

Witajcie moi drodzy
Nazywam się Guðfinna Steingrímsdóttir i mieszkam w Litli Hvammur 2 w Svalbarðsströnd. Mieszkam tu z
mężem Stefanem Gunnarsson od czasu kiedy wybudowaliśmy tutaj nasz dom, mamy troje dorosłych dzieci i
jedną wnuczkę. Urodziłam się i wychowałam w Heiðarholt, mieszkam niemal całe życie w Svalbarðsströnd, z
krótkim pobytem w Reykjaviku, Bolungarviku i Akureyri.
W 2002 roku ukończyłam Uniwersytet HA jako nauczycielka. Przez pierwszych 9 lat uczyłam w Grenivíkurskóli,
a teraz uczę w naszej szkole. Tu głównie uczę młodszych uczniów w szkole podstawowej i najstarszych w
przedszkolu, jest to wspólne nauczanie którego celem jest wypełnienie luki pomiędzy poziomami szkolnymi.
Wcześniej pracował na różnych stanowiskach w przedszkolu, jako kucharka, w budownictwie drogowym, w
usługach detalicznych i rolniczych oraz w pomocy społecznej w naszej gminie
W czasie ostatniej kadencji pracowałam w samorządzie lokalnym, ta praca zaskoczyła mnie, jest często dość
trudna, ale przede wszystkim przyjemna i satysfakcjonująca. Stanowimy wspaniałą społeczność i chcę dołożyć
wszelkich starań aby nasza społeczność była jeszcze lepsza. Jakość życia wszystkich grup wiekowych, edukacja,
środowisko naturalne i kwestie zatrudnienia są moim głównym celem oraz to w jaki sposób dąrzyć do tego aby
samorząd lokalny działał jeszcze lepiej. Staram się słuchać mieszkańców naszej gminy, Waszych pomysłów na
to co można poprawić, zmienić i przedstawiać je w naszym lokalnym samorządzie. Jestem gotowa w dalszym
ciągu kontynuować moją pracę przez kolejną kadencję jeśli w dalszym ciągu ufacie mi i uważacie że powinnam
pracować dla Was.
Jeśli macie jakieś pytania lub coś leży Wam na sercu zapraszam do skontaktowania się ze mną.
Pozdrawiam Guðfinna

