
Jólastemning og gleði réð ríkjum 
í Ólafsvíkurkirkju miðvikudaginn 
3. desember  þegar systkinin Ellen 
Kristjánsdóttir og Kristján Krist
jánsson eða KK stóðu fyrir jóla
tónleikum í samstarfi við Lista og 
menningarnefnd Snæ fells bæjar. 
Barna og skólakór  Snæ fells
bæjar hitaði upp fyrir þau systkin 
með því að syngja nokkur lög, 
stóðu stúlkurnar í kór num sig 
með einstakri prýði og frábært 
að sjá hversu miklum fram
förum þær hafa tekið, eiga þær 
Veronica Osterhammer kór stjóri 
og Aðalheiður Nanna Þórðar
dóttir undirleikari miklar þakkir 
fyrir vinnu sína með stúlkunum. 
Þegar þau systkin komu svo 
fram byrjuðu þau á því að þakka 
börnunum fyrir frábæran söng, 
hafði KK á orði að hljómurinn 
í kirkjunni væri að sínu mati sá 
besti sem hann hefði kynnst í 
kirkju en hann hefði nú komið 
í þær nokkrar um landið, sagði 
hann að hljómurinn væri svo 
hlýr. Einnig hafði hann á orði 
að þau þyrftu að taka stúlkurnar 
í kórnum með sér suður til að 
syngja með þeim svo flottar væru 
þær. Á efnisskránni voru jólalögin 

í aðalhlutverki þó auðvitað 
slæddust önnur með. Sungu þau 
meðal annars  og gerðu góð skil 
óskalagi sem þeim barst rétt fyrir 
tónleikana en það var lag John 
Lennons, Imagine. Slógu þau á 
létta strengi á milli laga og hvöttu 
bæði börnin og aðra tónleikagesti 
til að taka þátt í tónleikunum með 
því að taka undir söngin. Eitt af 
því skemmtilega við tónleikana 
var hversu frjálslegir þeir voru og 
léttir og margt sem fléttaðist inn í 
dagskránna sem ekki var fyrirfram 
ákveðið. Undir lok tónleikanna 
gáfu þau sér tíma til að fá kórana 
til sín til að mynda þá með sér til að 
þakka þeim fyrir söng og þátttöku. 
Erla Gunnlaugsdóttir formaður 
Lista og menningarnefndar 
Snæfellsbæjar leysti þau svo út 
með gjöfum um leið og hún 
þakkaði þeim fyrir frábæra 
tónleika. Voru þau mjög þakklát 
fyrir þær góðu móttökur sem þau 
fengu en mjög góð mæting var 
á tónleikana og Ólafsvíkurkirkja 
næstum full af fólki sem klappaði 
þeim systkinum og kórnum lof 
í lófa að loknum frábærum 
tónleikum. 

þa

Ólafsbraut 21, Snæfellsbæ
Sími: 410 4190 

Netfang: 0190@landsbankinn.is

Snæfellsnesi
www.landsbankinn.is

Jólatónleikar í kirkjunni
676. tbl - 14. árg. 11. desember 2014 

Jólakveðjur

Við erum að taka á móti  
jólakveðjum í jólablað Jökuls 
sem kemur út 22. desember.

Vinsamlegast hafið samband

fyrir þriðjudaginn 
16. desember 

steinprent@simnet.is og 436 1617



Olís Rekstrarland hefur nú 
flutt í nýtt húsnæði og opnaði 
á nýja staðnum á föstudag. 
Björn Haraldur Hilmarsson 
tók við umboðinu af Gunnari 
Gunnarssyni  fyrir einu og hálfu 
ári síðan. Segir Björn að veltan 
hafi aukist gríðarlega og fólk 
tekið honum mjög vel og að vel 
hafi tekist að ná til veitingastaða 
og ferðamannaþjónustunnar á 
svæðinu. Alltaf stóð til að flytja 
starfsemina í stærra húsnæði, 
auka vöruúrval og með því 
byggja ofan á það góða starf 
sem fyrirrennari hans Gunnar 
Gunnarsson vann á undan 
honum. Nýja húsnæðið er 200 
fermetrar og nú þegar orðið 
fullt. Ásamt því að bjóða upp á 
þær vörur sem hingað til hefur 
verið boðið upp á bætast meðal 
annars við vörur frá Nýherja 
og vöruúrval frá Rekstrarlandi 
aukið verulega. Með þessu 
er ætlunin að geta þjónustað 
betur bæði einstaklinga og fyrir
tæki á svæðinu. Einnig munu 
viðskiptavinir geta nýtt sér 
heimasíðu Ellingssen og mun 

Björn sjá um að panta það sem 
hann ekki á til á lager. Segir 
Björn að umboðsmenn Olís úti 
á landi fái góðann stuðn ing  frá 
ráðgjafateymi og að stuðnings
netið sé mjög gott. Gunnar 
Gunnars son hefur undanfarið 
unnið með honum í hlutastarfi 
en um áramótin flytur Guðni, 
sonur Björns og eiginkonu 
hans Guð ríðar Þórðardóttur, 
til þeirra og mun hann verða í 

40% stöðu í versluninni.
Á myndinni eru þeir Gunnar 

og Björn þegar versl un in opn
aði.   þa

Blaðið er gefið út af Steinprent ehf. og 
dreift á hvert heimili í Snæfellsbæ og 
Grundarfirði. Blaðið kemur út vikulega.

Upplag: 1.100

Áb.maður: Jóhannes Ólafsson

Prentun: Steinprent ehf. 

               Sandholt 22a, Ólafsvík

               355 Snæfellsbæ

Netfang: steinprent@simnet.is

Sími:      436 1617

Olís Rekstrarland á nýjan stað

16” pizza 
með tveim áleggstegundum
kr. 1.890.-

16” pizza 
með tveim áleggstegundum 
og ostabrauð
kr. 2.890.-

Auglýsir Pizzatilboð 
12. og 13. desember

S: 436 1362

 

Bæjartún 13, Ólafsvík
Íbúðin á Bæjartúni 13 rishæð er til sölu. Íbúðin, sem er öll undir súð, er mæld 54 fm. 
og skiptist í forstofu, hol, þrjú herbergi þar af eitt svefnherbergi. Einnig er bað- 
herbergi og eldhús auk þess eru geymslur.  Þá er sameiginlegt þvottahús í kjallara. 
Baðið er �ísalagt sem og eldhúsið. Þakjárnið er nýlegt. Húsið er á góðum stað þe 
stutt í alla þjónustu. 

Óskað er eftir tilboðum í eignina.

Nýtt á sölu

ÍBÚÐ TIL LEIGU

Til leigu á Hellissandi er 100 fm. íbúð á annarri hæð.
Íbúðin er nýuppgerð og með nýrri eldhúsinnréttingu.

Upplýsingar í síma 892 4143
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Ólafsbraut 55      |     355 Ólafsvík     |     www.olis.is    |    436 1212

CANON EOS 1200D

SONY 48” W6 SJÓNVARP LENOVO G50 FARTÖLVA

CANON PIXMA MG5650

89.900 kr.

175.990 kr. 59.900 kr.

19.900 kr.
M/ 18-55 IS linsu 
Kennslubók, námskeið og Camlink þrífótur fylgir með. 
Valin besta DSLR byrjendavélin af EISA 2014-2015.

Örþunnt og glæsilegt. Full HD LED háskerpa.  
Netteng janlegt og innbyggt WiFi.

Stílhrein fartölva á frábæru verði. 
4GB minni, 1TB diskur, Win 8.1 Home.

Háþróaður ¡ölnota prentari með WiFi. 
Prentun, ljósritun og skönnun. 
Sparaðu pappír með prentun báðum megin.

GRÆJAÐU JÓLIN
ÞÚ FÆRÐ ÞESSAR GÆÐAVÖRUR Í NÝRRI VERSLUN  
OLÍS REKSTRARLANDS ÓLAFSVÍK



Snæfellsnes er einn af 100 
græn ustu áfangastöðum heims 
sam kvæmt nýbirtum lista sem 
opin beraður var í gær, 10. des
ember.

Um er að ræða verkefni sem 
kallað er „Global Top 100“. 
Þar er tekið saman yfir lit yfir 
þá hundrað staði í heim in um 
sem þykja skara fram úr á sviði 
umhverfismála.  Verk efnið er 
samstarfsverkefni nokk urra 
aðila sem hafa sér hæft sig í 
rannsóknum og markaðs
setn ingu grænna áfangastaða 
og nefnast samtökin „Green 
Destin ations“. Tilgangurinn er 
að veita áfangastöðum, sem 
hafa sjálfbærni að leiðarljósi, 
viðurkenningu og auðvelda 
um leið kröfuhörðum ferða

mönnum val um 
áfanga staði. 

L is t inn var 
fenginn þannig 
að kallað var 
eftir til nefn
ingum í gegnum 
sam félags miðla. 
Svo tók við þrjátíu 
manna dómnefnd 
skipuð sér fræð ingum 
í ferðamálum og sjálf bærni, 
sem gaf einkunnir fyrir fjöl
marga þætti, þar á meðal nátt
úru, umhverfi, náttúru vernd, 
menningar arf og um hverfis
vottun.  

Áfangastöðunum 100 er ekki 
raðað í neina sérstaka röð en 
á heimasíðu verkefnisins má 
raða áfangastöðunum niður á 

mismunandi vegu eftir 
e in   kunn um fyr i r 

hvern þátt. 
Þetta er mikil 

viður kenning fyrir 
Snæ fells nes og 
stað festing á því 

að sú vinna sem hér 
er unnin er metin að 

verðleikum, sem mun 
vonandi skila sér sam félags

ins. Umhverfismál skipta sífellt 
stærra máli í ferðaþjónustu og 
ferðamenn gera sífellt strangari 
kröfur til áfangastaða. 

Talsmenn „Global Top 

100“ hvetja ferðamenn til að 
velja áfanga staði sem vinna 
að raun veru legum úrbótum í 
um hverfis og samfélagsmálum. 
En viðurkennd vottun óháðs 
aðila, eins og umhverfisvottun 
Snæ fells ness er, veitir einmitt 
aukinn trúverðugleika hvað það 
varðar.  

Frekari upplýsingar er að 
finna á www.greendestinations.
info.

Theódóra Matthíasdóttir, 
umhverfis fulltrúi Snæfellsness 

(theo@nsv.is) 

Snæfellsnes meðal þeirra 100 grænustu!  

Þegar þessi orð eru skrifuð 
þá er haugavitlaust veður úti 
þannig hefur þetta verið núna 
í desember, vitlaus veður og 
lítið um sjóveður fyrir bátanna. 
Hringur SH hefur landað 63 
tonn í einni löndun, Farsæll 
SH 25 tonn í 1.

Netabátarnir hafa getað 
skotist út milli lægða og hefur 
Magnús SH landað 15 tonn í 4 
róðrum og mest 7,4 tonn í einni 
löndun. Ólafur Bjarnason SH 
10,4 tonn í 4. Hafnartindur SH 
3,2 tn í 3, Arnar SH 2,8 tonn í 
1 á skötusel. 

Egill SH er hæstur drag nóta
bátanna með 14,4 tn í 5 og mest 
6,5 tonn í róðri. Guð mundur 
Jensson SH 11,6 tn í 5 og 
Gunnar Bjarnason SH 11,4 tn í 
5. Esjar SH 9,3 tn í 3, Sveinbjörn 
Jakobsson SH 8,8 tn í 5. Matthías 

SH 1,8 tn í 1.
Rán SH hefur einungis landað 

1,6 tonni í einni löndun. Kristinn 
SH 3 tonn í 2. Guðbjartur SH 
14,7 tn í 2 og Sæbliki SH 14,4 
tn líka í tveimur róðrum. Tryggvi 
Eðvarðs SH 12,6 tn í 2, Sæhamar 
SH 10,5 tní 2, Brynja SH 9,9 tn 
í 2, Stakkhamar SH 6,7 tn í 2, 
Glaður SH 7,3 tn í 2, Lilja SH 
7 tn í 2. . Eins og sést á þessu 
þá hefur þessi hundleiðinlega 
veðrátta mikil áhrif á bátann að 
ofan því allir hafa mest komist í 
2 róðra sem er ansi lélegt miðað 
við að um 9 dagar eru liðnir af 
desember. Afli bátanna hefur 
þó verið ágætur í þessum fáum 
róðrum eins og sést að ofan. 

Gísli Reynisson
www.aflafrettir.is

Aflafréttir

Ágætu viðskiptavinir!

Auk venjulegs opnunartíma verður 
Apótek Ólafsvíkur opið:

Laugardaginn 13. des.  13.00 - 17.00
Laugardaginn 20. des. 13.00 - 17.00
Þorláksmessu 23. des. 13.00 - 22.00
Aðfangadag 24. des. 10.00 - 12.00

Mikið úrval af gjafavöru í öllum verð�okkum.

Nýtt kortatímabil hefst 11. desember.

Verið velkomin.
Apótek Ólafsvíkur
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Hálsmen, Eldur og ís: 14.900 KR

Armband, Eldur og ís: 18.900 KR

Hringur, Eldur og ís: 15.900 KR

Eyrnalokkar, Eldur og ís: 11.700 KR  

Hringur: 16.900 KR

Rósagylling

Rósagylling

Eyrnalokkar: 14.900 KRHálsmen: 14.900 KR

Hringur: 25.900 KRHálsmen, Eldur og ís: 17.900 KR

Hringur: 17.900 KR

Hringur: 27.900 KR

Eyrnalokkar, Mystic: 12.900 KR Hringur, Mystic: 14.900 KR

Armband, Mystic: 25.900 KR

WWW.SIGN.IS . FORNUBÚÐIR 12 
HAFNARFJÖRÐUR . S. 555 0800

Hringur, Rock: 17.900 KR

V E R S L U N I N  B L Ó M S T U R V E L L I R  •  H E L L I S S A N D I  •  S .  4 3 6  6 6 5 5

OPNUNARTÍMI:  MÁNUD. -  FÖSTUD. 11 -12,  13.30 -18 OG 20 -22 • L AUGARD. 13 -18 • SUNNUD. 13 -16
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Síðbúin tendrun á ljósum jólatrjáa
Miðvikudaginn 3. desember 

var jólaskemmtun við jólatré á 
Hellissandi og Ólafsvík þar sem 
ekki var hægt að kveikja á þeim 
á fyrsta sunnudegi í aðventu 
eins og til stóð vegna slæms 
veðurs. Á Hellissandi mættu 
leikskólabörnin á Kríubóli og 
nemendur í 1. til 4. Grunnskóla 
Snæfellsbæjar til að dansa í 
kringum jólatréð og syngja 
jólalög. Jólasveinarnir heyrðu 
auðvitað í börnunum og stálust í 
bæinn með góðgæti í poka fyrir 
börnin. Í Ólafsvík mættu börnin 
af leikskólanum Krílakoti og 
Bangsakoti ásamt nemendum 
úr 5. til 7. Bekk í Grunnskóla 
Snæfellsbæjar, sungu þau 
jólalögin og gengu í kringum 
jólatréið. Jólasveinarnir létu 
sig ekki vanta þar heldur og 
færðu börnunum gógæti við 
mikla gleði þeirra. Það er þó 
ekki víst að Grýla mamma þeirra 
hafi verið eins glöð þegar þeir 
komu aftur upp í fjall enda eiga 
þeir ekki að vera komnir á stjá 

og örugglega nóg að gera hjá 
þeim heima.

þa

Árlegt þorrablót verður haldið á Kli� 
laugardaginn 31. janúar 2015.

Takið daginn frá!

Þeir sem hafa áhuga á að vinna á einhvern hátt 
við  þorrablótið er bent á að hafa samband við 
Brynju Mjöll í síma 861 1918.

Snæfellsbær óskar eftir tilboðum 
frá hljómsveitum í dansleik um áramótin 

í Félagsheimilinu Klifi. 

Tilboðum verði skilað á skrifstofu Snæfellsbæjar
fyrir 18. desember.

Áskilinn er réttur til að taka hvaða tilboði sem er eða hafna öllum.

18. des - skil á augl. og efni er 15. des
22. des - skil á augl og efni er 18. des
30. des - skil á augl og efni er 29. des.

Útgáfudagar Jökuls 
í desember



Þó að margir fullorðnir 
séu ekki hressir þegar byrjar 
að snjóa þá eiga börnin það 
sameiginlegt að kunna meta 
þetta hvíta byggingarefni. Fyrir 
utan Lindarholt 10 voru þessir 
hressu krakkar búnir að byggja 
sér voldugt virki, það tók þau 
tvo daga að hanna og byggja 
en það telst ekki langur tími 

þegar byggt er úr varanlegra 
byggingarefni.

Þórey Úlfarsdóttir tók mynd
ina af bygginga meistur unum 
en þau eru Pétur Ingi, Anna, 
Úlfar Ingi og Sæbjörg. Á myndi
na vantar Kristján Pál og Hall
dór Huga sem einnig komu að 
byggingunni.

jó

Byggðu sér virki 
úr snjó

Opnunartími um helgina:  Mánudag - �mmtudag 9 - 18
    Föstudag 9 - 19, laugardag 13 - 17
    Sunnudag er lokað 
              Sími: 436 6844

Tilboðið gildir �mmtud, föstud og laugardag á meðan birgðir endast 

Merrild ka� 500gr.

819 kr.

189 kr.

199 kr.

199 kr.

Doritos

Pepsi og 
Pepsi Max 2L

Coke 2L

Malt og appelsín 1/2L

189 kr. 299 kr.

Jólaöl 1/2L Senseo ka�

499 kr.

Weetos

289 kr.

2L Appelsín

Ali 
svínahamborgar-
hryggur
með beini

189 kr. 289 kr.

Ora
Grænar baunir
1/2 ds

Ora
maískorn
1/2 ds

1.199 kr/kg.
1.529 kr/kg. 1.759 kr/kg.

Ali Bayonneskinka

4.239 kr/kg.

SS birkireykt 
úrb. hangilæri

Ali 
svínahamborgar-
hryggur
 án beins

439 kr.

                                         

                              Útnes – Undir Jökli 
 

Árni G Aðalsteinsson opnar ljósmyndasýningu 

Í Átthagstofu Snæfellsbæjar  

föstudaginn 12 desember kl 18.00  

 

Á sýningunni eru 10 landslagsljósmyndir sem 
sýna árstíðirnar haust,vetur og vor á utanverðu 

Snæfellsnesi. 

Sýningin er styrkt af Menningarráði Vesturlands 
og útibúi Landsbanka Íslands í Snæfellsbæ. 

 

Sýningin stendur út jólamánuðinn. 

 

 



Jólabasar Félags eldri borgara

Það var að venju mikið af 
fallegum munum á árlegum 
jólabasar Félags eldriborgara í 
Snæfellsbæ sem haldinn var á 
sunnudag. Basarinn er orðinn 
einn af föstu punktunum í 
jólaundirbúningi bæjarbúa á 
aðventunni. Á basarnum var 
að finna alls kyns vandaða 
handgerða muni unna af eldri 

borgurum ásamt bakkelsi og 
sultum. Þegar gestir höfðu 
skoðað basarinn og gert góð 
kaup var svo tilvalið að gæða 
sér á heitu súkkulaði og 
nýbökuðum vöfflum með sultu 
og rjóma undir notalegum 
harmonikkutónum. 

þa

Hafðu samband við sölumenn okkar í síma 480 0400

Sími 480 0400 jotunn@jotunn.is

Austurvegur 69 - 800 Selfoss         Lónsbakki  - 601 Akureyri          www.jotunn.is
Jötunn Vélar ehf. - Kt. 600404 2610

Vinnu- og útifatnaður

VATNSHELDIR SKURÐÞOLNIR HANSKAR

VATNSHELDIR SOKKAR

VATNSHELDAR HÚFUR
& VATNSHELDIR HANSKAR

Hanskarnir anda vel, eru vatns- og vind heldir auk 
þess uppfylla þeir EN 388 stuðul 5 hvað varðar 
skurðþol. Þeir eru framleiddir með sérstakri 
þriggja laga tækni, þar sem er meðal annars 
notað ofið stál í ytra byrðið, hanskarnir 
hafa því mikið slitþol og tryggja góða vörn, 
hreyfigetu og grip við öll veðurskilyrði. 
Vatnsheld himnan heldur höndum þurrum 
og tryggir þannig þægindi.

Fánlegir í þrem þykktum. Einstök þriggja laga hönnunin 
samanstendAur af slitsterku ytra lagi, vatnsheldri himnu sem 
andar og innra lagi úr Merino ull. Hannaðir til að halda fótum 
ferskum og þurrum við allar aðstæður.

JÓLAGJÖFIN Í ÁR!

 Hafðu samband við verslun okkar í síma 436 6500
Smiðjugötu 6 360 Rif-Snæfellsbær www.arnijon.is

 Vélsmiðja Árna Jóns  -  sími 436 6500  -  samuel@arnijon.is



Mánudag 15. desember kl. 20 verður haldinn fundur í Átthagastofu Snæfellsbæjar.

Fundarefnið er framtíð Sjávarsafnsins.

Á fundinum kynnir Ingi Hans Jónsson nýja útfærslu og hugmynd að rekstri safnsins.
 Hugmyndirnar ganga m.a. út á að tengja safnið við fyrirtæki í bæjarfélaginu 

og með því samstarfi verði hægt að koma sögu sjávarútvegs og fiskvinnslu á framfæri 
auk þess sem lífríki sjávar fær að njóta sín í búrum. 

ATH. með þessum fundi er gerð lokatilraun til að halda safninu gangandi.

Áhugasamir eru hvattir til að mæta á fundinn.

MAR er nýtt íslenskt leikverk 
úr smiðju Frystiklefans í 
Rifi. Verkið er byggt á tveim 
sjóslysum sem urðu við 
strendur Snæfellsness á síðustu 
öld. Fyrra slysið átti sér stað í 
febrúar 1962 þegar togarinn 
Elliði sökk út af  Öndverðarnesi. 
Í áhöfninni voru 28 manns. 26 
björguðust. Síðara slysið gerðist 
í júlí 1997 þegar trillan Margrét 
hvarf ásamt tveim mönnum. 
Báðir voru þeir héðan úr 
bæjarfélaginu okkar. Slysin eru 

nátengd okkar samfélagi og 
margir heimamenn tóku þátt í 
björgunaraðgerðum. 

Texti verksins er byggður á 
viðtölum við aðila sem tengjast 
slysunum og  raun veru legum 
upptökum frá tal stöðva sam
skiptum á neyðarbylgju útvarps
ins. Hér er um að ræða algjörlega 
einstaka gerð heimildar, sem 
aldrei hefur verið nýtt í íslensku 
leikhúsi áður.

Leikarar sýningarinnar eru 
þau Kári Viðarsson og Freydís 

Bjarnadóttir, sem segir sína 
eigin sögu í verkinu. Leikstjóri 
er Árni Grétar Jóhannson. Auk 
þeirra koma að verkinu ljósa 
og hljóðhönnuðir, grafískur 
hönnuður, smiður, sýningastjóri 
og keyrslumaður sem sér um 
ljós og hljóð á hverri sýningu.

Þetta nýja leikverk verður 
mikilvæg viðbót við sagnaarf 
Snæfellinga. Markmið verksins 
er að dýpka skilning áhorfenda 
á þeim afleiðingum sem slík 
stórslys hafa í för með sér á sjó 

og í landi.
Sýningin verður frumsýnd 19. 

desember næstkomandi og líkt 
og nú þekkist í Frystiklefanum 
verða það frjáls framlög frá 
áhorfendum sem gilda sem 
aðgangseyrir. Þetta færir 
verðlagningu á viðburðinum 
yfir í hendurnar á gestum 
sýningarinnar og gerir um leið 
öllum kleift að koma á hana, 
óháð því hvernig fjárhagsstaða 
hvers og eins kann að vera. 

fréttatilk.

Frystiklefinn sýnir MAR

í  G r u n d a r f j a r ð a r k i r k j u
14. desember kl. 20.00

Aðventukvöld

Allir velkomnir

Ungt tónlistarfólk og kirkjukór 
flytur tónlist kvöldsins

Alda Hlín Karlsdóttir flytur hugleiðingu



Ekki gefa bara eitthvað, 
gefðu frekar hvað sem er.

Með gjafakorti Landsbankans er ekkert mál að velja 

réttu jólagjöfina. Þú ákveður upphæðina og sá sem 

þiggur velur gjöfina. Þú færð gjafakortið í næsta útibúi.
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 Á fundi bæjarstjórnar Snæfellsbæjar 
fimmtudaginn 4. desember 2014 
fór fram síðari umræða um fjár hags
áætlun Snæfellsbæjar A og Bhluta 
stofnana fyrir árið 2015. Áætlun gerir 
ráð fyrir 1.860 þús. í hagnað af rekstri 
Ahluta sem er heldur meira en á 
síðasta ári og gert er ráð fyrir 47 millj. 
afgangi af rekstri samstæðunnar sem 
er tæpl. 2 millj.minna en á síðasta ári.

Ekki urðu nein átök um áætlun ina 
á fundinum og helgast það líklega 
af því að bæði minni og meirihluti 
koma að vinnu við áætlunina, eins 
og venjulega lögðu bæði minni 
og meirihluti fram bókun áður en 
fjárhagsáætlun var samþykkt sam
hljóða. 

Lesendum Jökuls til fróðleiks og 
skemmtunar eru bókanir J og D lista 
birtar hér.

Bókun J-listans
 „Fjárhagsáætlun Snæfellsbæjar fyrir 
árið 2015 liggur nú fyrir og verður 
tekin til annarar umræðu og 
afgreiðslu á þessum fundi. Það er nú 
oft þannig að minnihluti í bæjar og 
sveitarstjórnum notar þetta tækifæri 
til að gagnrýna fjármálastjórn og 
forgangsröðun meirihlutans og 
koma með aðra sýn á hvernig fara 
skuli með þá fjármuni sem úr er að 
spila hverju sinni.

Í bæjarstjórn Snæfellsbæjar hefur 
á síðustu árum komist á legg ákveðið 
vinnulag við fjárhags áætlunar
gerðina þar sem bæði minni og 
meiri hluti komast að samkomulagi 
um annarsvegar forsendur fjárhags
áætlunnar s.s álagningu gjalda og 
þjónustugjöld og hins vegar hvernig 
fjármunum skuli varið eða skorið 
niður ef því er að skipta. Þetta hefur 
reynst vel og vonandi verður svo 
áfram.

Við undirritaðir fulltrúar j listans 
erum alveg þokkalega ánægð með 
þessa áætlun og finnst að í henni komi 
fram þær áherslur sem við lögðum 
upp með í aðdraganda kosninganna 
í vor sem voru þær helstar að fara 
mjög varlega í fjárfestingar á næsta 
ári en huga frekar að grunnstoðum 
sveitarfélagsins. Stór þáttur í því er 
að stofnanir bæjarins ekki síst grunn 
og leikskóli geri framkvæmdar og 
viðhaldsáætlanir til 5 ára sem 
bæjarstjórn getur haft til hliðsjónar 
við fjárhagsáætlunargerð.

Fárhagsáætlunin fyrir árið 2015 
gerir ráð fyrir tæplega 2 milljóna 
hagnaði af rekstri bæjarsjóð og 
samstæðan skilar um 47 milljóna 
króna hagnaði sem skýrist að mestu 
af góðri afkomu hafnarsjóðs upp á 
tæpar 38 milljónir. Þetta er mjög 
svipuð niðurstaða og á síðasta ári. 
Gert er ráð fyrir 107 milljónum í 
fjárfestingar hjá bæjarsjóði og alveg 
ljóst að halda verður vel á spilunum 
til að viðhalda fjármálalegri stöðu 
sveitarfélagsins. Teljum við að 
nauðsynlegt sé að fara í gagngera 

athugun á öllum kostnaðarliðum frá 
toppi til táar þar sem ýmsar blikur eru 
á lofti varðandi aukinn kostnað t.d. 
varðandi málefni fatlaðra.

Snæfellsbær stendur vel fjár
hags lega miðað við mörg önnur 
sveitarfélög á landinu en það er 
gömul saga að fjármagna verður 
nýframkvæmdir með lántöku þar 
sem reksturinn er i járnum. Gert er 
ráð fyrir nýjum lántökum upp á 60 
milljónir, en ljósi punkturinn er sá að 
ráðgert er að greiða niður eldri lán 
um 90 milljónir og að heildar skuldir 
sveitarfélagsins minnki. Vonandi 
gengur það eftir.

Að lokum viljum við undirritaðir 
bæjarfulltrúar Jlistans þakka fyrir 
gott samstarf í bæjarstjórn, öllum 
starfsmönnum bæjarins þökkum 
við vel unnin störf og óskum íbúum 
Snæfellsbæjar gleðilegra jóla og 
farsældar á nýju ári“

Baldvin Leifur Ívarsson
Fríða Sveinsdóttir

Kristján Þórðarson

Bókun D-listans
“Bæjarstjórn Snæfellsbæjar 

hefur nú í haust unnið að gerð 
fjárhagsáætlunar fyrir Snæfellsbæ. 
Farið er varlega í hækkanir á 
gjaldskrám. Sumar hækka ekki 
neitt, en aðrar að jafnaði um 3,4%. 
Útsvarsprósenta í Snæfellsbæ verður 
óbreytt og sama er að segja um 
álagningarprósentu fasteignagjalda.

Bæjarstjórn leggur á það áherslu 
að haldið verið áfram þeirri góðu 
þjónustu sem veitt er í sveitarfélaginu 
og að henni hlúð eins og kostur er. 
Styrkir til íþróttamála eru auknir 
töluvert. Beinir peningalegir styrkir 
fara úr 12,5 milljónum í 14 milljónir, 
og hækka mest styrkir til barna og 
unglingastarfs. Fæði í leikskóla 
hækkar ekki annað árið í röð auk 
þess sem systkinaafsláttur hækkar 
verulega þar sem afsláttur fyrir 2.barn 
fer úr 25% í 50% af almennu gjaldi 
og afsláttur fyrir 3. barn fer úr 50% 
í 100%

Nýframkvæmdir verða nokkrar 
á árinu, en gert er ráð fyrir að 
fjárfestingar ársins verði 194 milljónir 
króna. Stærsta fjárfesting ársins er 
gerð nýs aðalskipulags. Auk þessa 
verða settir fjármunir í lagfæringar 
á hafnarhúsinu í Ólafsvík, slitlag á 
Gilbakka í Ólafsvík, endurnýjun 
á löndunarkrönum og dýpkun á 
Arnarstapa. Fjármunir verða settir 
í umhverfismál á Hellissandi, 
framlög til  búnaðarkaupa í 
Grunnskóla Snæfellsbæjar og í 
leikskólum Snæfellsbæjar aukast 
verulega, auk hinna ýmsu minni 
framkvæmda í sveitarfélaginu. Gerð 
var búnaðaráætlun fyrir grunnskóla 
og verið er að vinna að sambærilegri 
áætlun fyrir leikskóla Snæfellsbæjar, 
og við gerð fjárhagsáætlunar 2015 
var sú áætlun notuð við vinnuna. 
Endurnýjuð verður heitavatnslögnin 

á Lýsuhóli ásamt öðrum smærri 
framkvæmdum. Einnig var ákveðið 
að styðja myndarlega við starfsemi 
Frystiklefans í Rifi, en þar fer fram 
öflugt starf við menningu og listir.

Ljóst er að tekjur á næsta ári munu 
ekki hækka mikið milli ára en útgjöld 
aukast nokkuð og hafa þar nýir 
kjarasamningar mikið um að segja. 
En á móti kemur að það má gera 
ráð fyrir að fjármagnskostnaður muni 
lækka með minnkandi verðbólgu og 
skiptir það miklu fyrir Snæfellsbæ þar 
sem stærsti hluti lána sveitarfélagsins 
er í íslenskum krónum. Auk þess 
lækka afborganir af langtímalánum, 
þar sem tekist hefur að lækka 
höfuðstól lána.

Fjárhagsstaða Snæfellsbæjar 
er nokkuð góð, þó best væri að 
skuldir væru mun lægri en þær eru. 
Á árinu 2014 hefur tekist að lækka 
langtímaskuldir að raunvirði, og 
er bæjarstjórn afar sátt við að það 
skildi takast. Fjárhagsáætlun gerir 
ráð fyrir að rekstur ársins 2015 
verði í jafnvægi. Lántaka á árinu 2015 
verður um 60. m.kr. en greiðslur af 
langtímalánum verða um 190 m.kr. 
með verðbótum og vöxtum. Gert 
er ráð fyrir að langtímalán lækki að 
raunvirði um rúmar 100 milljónir 
króna.

Miðað við þessar lántökur 
og niðurgreiðslur lána er gert 
ráð fyrir því að skuldahlutfall 
Snæfellsbæjar fari aftur niður í um 
90%, en skv. sveitarstjórnarlögum 
má skuldahlutfallið ekki fara yfir 
150% og er þá Snæfellsbær vel innan 
marka.

Rétt er að geta þess að þrátt 
fyrir áætlaða 60 milljóna lántöku á 
árinu 2015, þá fara áætlaðar skuldir 
Snæfellsbæjar úr tæpum 1300 
milljónum í 1250 milljónir.

Ljóst er að rekstur Snæfellsbæjar 
á árinu 2014 verður mun betri en 

áætlanir gerðu ráð fyrir og veitir 
það svigrúm til fjárfestinga á næsta 
ári og lækkun langtímaskulda gefur 
aukið svigrúm til fjárfestinga og ef 
tekst að halda áfram að greiða niður 
langtímaskuldir þá skapast meira 
svigrúm til framkvæmda.

Hafnarsjóður Snæfellsbæjar er vel 
rekinn og þau ánægjulegu tíðindi 
gerðust um síðustu áramót að það 
tókst að greiða upp öll langtímalán 
hjá sjóðnum en jafnframt er ljóst 
að töluverð fjárfestingaþörf er 
framundan á næstu árum og eru 
þar stærstu þættirnir endurnýjun 
á stálþiljum sem eru komin til ára 
sinna.

Gott samstarf við forstöðumenn 
Snæfellsbæjar og starfsfólk á 
undanförnum árum hefur skilað 
þessum góða árangri og án þessa 
samstarfs og mikillar vinnu af 
þeirra hálfu þá gengi rekstur 
sveitarfélagsins ekki eins vel og raun 
ber vitni. Bæjarstjórn Snæfellsbæjar 
treystir á að samstarfið verði áfram 
með sama góða hætti á næsta ári, því 
einungis þannig verður hægt að ná 
fram góðum rekstri.

Samstarf í bæjarstjórn Snæfells
bæjar er gott og vann öll bæjarstjórn 
saman að gerð fjárhagsáætlunar 
á sérstökum vinnufundum sem 
haldnir voru og er full samstaða um 
alla liði fjárhagsáætlunar og er það 
afar mikilvægt að samstaða sé góð í 
bæjarstjórn.

Við vekjum athygli á þeirri nýjung 
að að unnin var ítarleg greinargerð 
með fjárhagsáætlun 2015. Hún 
er aðgengileg inni á heimasíðu 
Snæfellsbæjar og hvetjum við fólk 
til að kynna sér hana.“

Kristín Björg Árnadóttir
Kristjana Hermannsdóttir

Björn Hilmarsson
Júníana Óttarsdóttir

Kirkjan okkar

Aðventuguðsþjónusta

verður sunnudaginn 9. desember kl. 14 
í Ólafsvíkurkirkju.
Barnakórinn og kirkjukórinn syngja, 
leikþáttur fermingarbarna og 
aðventukvöldsbragur.

Sunnudagaskólinn er kominn í frí og 
hefst að nýju í febrúar.

Ekki gefa bara eitthvað, 
gefðu frekar hvað sem er.

Með gjafakorti Landsbankans er ekkert mál að velja 

réttu jólagjöfina. Þú ákveður upphæðina og sá sem 

þiggur velur gjöfina. Þú færð gjafakortið í næsta útibúi.
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Fjárhagsáætlun samþykkt



www.rekstrarland.isRekstrarland er byggt á fyrrum rekstrarvörudeild Olís 
og er dótturfyrirtæki Olíuverzlunar Íslands hf.
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Opið 8–18 virka daga og 10–16 
á laugardögum fram að jólumÞú finnur okkur á Ólafsbraut 55, Ólafsvík

Klæddu þig vel!
Ekki láta þér verða kalt í vetur. Þú færð hlý föt sem henta fyrir íslenskt veður í nýrri 
verslun Olís-Rekstrarlands, meðal annars mikið úrval vörumerkja frá Ellingsen. 
Þú færð einnig gæðavörur fyrir reksturinn, landbúnaðinn og sjávarútveginn hjá okkur.

VANDAÐIR GEGNINGA-  
OG REIÐSKÓR FYRIR  
HESTAMENN


