
Nýr bátur kom til heimahafnar 
á Rifi aðfaranótt gamlársdags. 
Báturinn sem ber nafnið Faxaborg 
SH 207 er í eigu KG fiskverkunar, 
bar hann áður nafnið Sólborg RE 
og var í eigu Brims sem gerði 
bátin út á snurvoð. Faxaborg 
var smíðaður árið 2001 og 
er svokallaður Kínabátur, var 
hann lengdur um 4,5 metra í 
miðjunni og yfirbyggður hjá 
skipasmíðastöð Njarðvíkur og er 
því orðin 25.95 metrar að lengd 
og 194,04 brúttótonn. Ætlar KG 
fiskverkun að gera bátinn út með 
línubeiningarvél og fimm manna 
áhöfn en er ætlunin að þeir byrji 
fjórir. Sjóferðin heim gekk vel þó 
veðrið hafi verið slæmt á leiðinni 
en suðvestan rok var mest alla 
leiðina og lét báturinn bara 

vel í sjó eftir þessar breytingar. 
Skipstjóri á Faxaborginni er 
Friðþjófur Jóhannson. þa

Menningarsjóðurinn Fegurri 
byggðir veitti þann 29. desember 
síðast liðinn viðurkenningarskjal 
fyrir eftirtektarverð og vel unnin 
störf á svæðinu sem áður var 
Nes hreppur utan Ennis. Að 
þessu sinni var það hin unga 
og hæfleikaríka Alda Dís Arnar
dóttir sem hlaut viður  kenningu 
sjóðsins. Viður kenninguna 

hlaut hún fyrir góðan árangur á 
tónlistarsviðinu og að vera með 
dugnaði sínum og staðfestu fyrir
mynd þeirra sem vilja láta drauma 
sína rætast. Það var Þórhalla H. 
Baldursdóttir formaður stjórnar 
menningar sjóðsins sem afhenti 
Öldu Dís viðurkenninguna í 
húsnæði Landsbankans í Snæ
fells bæ.   þa

Ólafsbraut 21, Snæfellsbæ
Sími: 410 4190 

Netfang: 0190@landsbankinn.is

Snæfellsnesi
www.landsbankinn.is
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Bætist í flotann á Rifi

Menningarsjóður 
veitir viðurkenningu



Formleg opnun Fiskmarkaðs 
Snæfellsbæjar fór fram á gamlárs
dag í húsnæði markaðarins.  
Margir mættu á opnunina til 
að gleðjast með eigendum 
og  f jö l  sky ldum þe i r ra . 
Fiskmarkaðurinn er staðsettur á 
Snoppuvegi 1 á hafnarsvæðinu í 
Ólafsvík en eigendur festu kaup á 
húsnæðinu í haust og hefur síðan 
verið unnið að því að standsetja 
það. Öll leyfi til rekstarins voru 
svo komin mánudaginn 28. 
desember og strax þann dag 
var byrjað að bjóða upp fisk. 
Gott verð fékkst þennan fyrsta 
uppboðsdag og líklegt að hæstu 
verðin á landinu hafi verið á 
Fiskmarkaði Snæfellsbæjar 
þennan dag. Bátarnir sem 
lönduðu á markaðnum þennan 
dag voru Egill SH ásamt Brynju 
SH og Álfi SH sem allt eru bátar 
úr Snæfellsbæ. Er ætlunin að 
tekið verði við afla frá öllum 

höfnum Snæfellsbæjar og aflinn 
verði keyrður til Ólafsvíkur 
frá Arnarstapa og Rifi. Þeir 
voru bjartsýnir eigendurnir á 
opnuninni enda markaðnum 
verið mjög vel tekið. Allir geta 
eignast hlut í markaðnum og 
hefur bæst í hluthafahópinn 
síðan markaðurinn var stofnaður. 
Hjá Fiskmarkaði Snæfellsbæjar 
starfa þrír starfsmenn og verið 
er að bæta þeim fjórða við. 
Framkvæmdastjóri hins nýja 
markaðs er Friðbjörn Ásbjörns
son. Stjórnarformaður er Þor
steinn Bárðarson og með stjórn
endur þeir Heiðar Magnús son 
og Sigurður Jóns son en vara
menn eru þau Brynja Mjöll 
Ólafsdóttir, Bárður Guð munds
son og Ásbjörn Óttarsson. Þarna 
fer saman blanda ungra og þeirra 
sem eldri eru og mikil reynsla 
samankomin og verður gaman 
að fylgjast með hvernig gengur.

þa

Íbúar Snæfellsbæjar kvöddu 
gamla árið og heilsuðu því nýja 
með hefðbundnu sniði. Kveikt 
var í brennu á Breiðinni þar sem 
margir voru saman komnir til að 
sýna sig og sjá aðra ásamt því að 
kveðja gamla árið. Áramótalög 
voru sungin af krafti og sá brennan 

um að hlýja gestum en kalt var 
í veðri. Brennunni lauk svo 
með glæsilegri flugeldasýningu 
á vegum Björgunarsveitarinnar 
Lífsbjargar enda vant fólk þar 
á verð og sýningin glæsileg hjá 
þeim á hverju ári.

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

Nýr fiskmarkaður

Árið kvatt í 
Snæfellsbæ

 

     TIL SÝNIS OG SÖLU  
 
 

Opið hús �mmtudaginn 7. janúar 
að Vallholti 20 á milli kl. 17.00 - 18.00.

Húsið er 108,9fm, bílskúrinn 48fm og því alls 156,9fm. Húsið er á einni hæð og 
skiptist í forstofu, hol, rúmgóða stofu, eldhús, þvottahús, geymslu, baðherbergi 
og þrjú herbergi. Á forstofu og baðherbergi eru �ísar á gól� en holi, stofu og 
tveimur herbergjum er nýlegt parket og á einu herbergi er dúkur á gól�. Gluggar 
á suðurhlið eru nýlegir sem og neysluvatnslagnir. Þá eru nýlegir ofnar í húsinu að 
hluta og einnig er hitatúpan nýleg. Húsið er á góðum stað í bænum. 

Óskað er eftir tilboðum í eignina sem er laus við kaupsamning. 
Upplýsingar gefur Pétur Steinar í síma 8934718 

og Erlendur Davíðsson löggiltur fasteignasali

OPIÐ
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Átthaganám á Snæfellsnesi

„Snæfellsnes
- Ísland í hnotskurn“

SÍMENNTUNARMIÐSTÖÐIN Á VESTURLANDI
www.simenntun.is

Nánari
upplýsingar 

veitir Helga Björk Bjarnadóttir 
verkefnastjóri í síma 437-2394 
og á netfangið: 
helga@simenntun.is

Innritun á námskeiðið lýkur 
22. janúar 2016.

SÍMENNTUNARMIÐSTÖÐIN
Á VESTURLANDI

Sími 437 2390
simenntun@simenntun.is
www.simenntun.is

1

Meginmarkmið námskeiðsins er að efla 
heimafólk á Snæfellsnesi í átthagafræði, 
staðháttum, útivist, ferðamennsku, 
gestamótttöku, upplýsingaöflun og miðlun.

Ávinningur þátttakenda er aukin færni og þekking sem 
getur skapað fólki atvinnutækifæri til framtíðar, þar 
sem mikil og vaxandi eftirspurn er eftir svæðisþekkingu 
og sögufylgd á Snæfellsnesi. Aukin þekking á eigin 
umhverfi og ánægjan við að taka þátt í uppbyggjandi og 
skemmtilegu námskeiði.

Námið er kennt að hluta í fjarnámi og verða þrjár 
námslotur á mismunandi stöðum á Snæfellsnesi, ásamt 
netfundum einu sinni í viku frá 30. janúar til 2 apríl 2016. 

Námið byggist upp á fræðslu um sögu og sögustaði, 
náttúrufræði og byggðina á Snæfellsnesi.

Lengd námskeiðsins er 60 kennslustundir

Verð: 28.000.-



Árið 2015 hefur kvatt okkur 
og nýtt ár er gengið í garð.  Um 
áramót er margs að minnast og 
mun ég koma inn á nokkur atriði 
tengd árinu 2015 í Snæfellsbæ.

Eins og mörg undanfarin ár 
þá gekk vel í íþróttalífinu í Snæ
fells bæ bæði hjá unga fólkinu og 
þeim eldri.  En að öllum öðrum 
ólöstuðum þá stendur árangur 
meistarafokks Víkings í knatt
spyrnu karla upp úr á árinu 2015.  
Það að 1700 manna samfélag nái 
þessum árangri í annað sinn á 
stuttum tíma er mikið afrek og 
ber að þakka öllum þeim sem 
lögðu hönd á plóg. Það er ekki 
sjálfgefið að menn leggi á sig alla 
þá vinnu sem þarf til að þessi 
árangur náist. 

Ólafsvíkurvaka var haldin á 
árinu, tókst hún með miklum 
ágætum og fór vel fram í alla 
staði og til mikils sóma fyrir þá 
aðila sem að henni stóðu.  Það 
er gaman að sjá hversu fólk var 
samtaka til að gera þessa hátíð 
sem besta úr garði og var bærinn 
m.a. skreyttur hátt og lágt.  
Veðurguðirnir voru okkur svo 
sannarlega hliðhollir eins og oft 
áður og blíðan í brekkusöngnum 
gleymist seint.

Menningarlífið var með 
miklum blóma á árinu og var 
margt í boði í þeim efnum.  Frysti
klefinn með Kára Viðarsson í 

farar broddi stóð sig afburðavel 
og stóð fyrir fjölda viðburða.  Það 
var mikið ánægjuefni fyrir okkur 
í Snæ fellsbæ þegar Frystiklefinn 
fékk menningarverðlaunin Eyrar
rósina. Kári er vel að þessum 
verð launum kominn og hans 
mikli kraftur og dugnaður er 
okkur öðrum til eftirbreytni.

Ætli megi ekki segja að árið 
2015 hafi verið ár ferða þjón
ustunnar í Snæfellsbæ.  Aldrei 
hafa fleiri ferðamenn komið á 
svæðið og ég helda að óhætt 
sé að fullyrða að fjölgunin hafi 
verið um 40% á milli ára.  Ný 
fyrirtæki bættust við á árinu sem 
eru að bjóða ferðamönnum 
þjónustu sína og þau eldri sum 
hver víkkuðu út starfsemi sína.  
Ég er þess fullviss að tækifærin 
í ferðaþjónustu á Snæfellsnesi 
séu enn fleiri og mörg ónýtt er 
varðar afþreyingu á svæðinu.  
Eins held ég að sú breyting verði 
innan skamms tíma að enn fleiri 
ferðaþjónustuaðilar muni bjóða 
upp á heilsársþjónustu og við 
það skapist enn fleiri störf á 
svæðinu sem er afar jákvætt.

Það var gott ár hjá sjávar út
veginum í Snæfellsbæ, nýir bátar 
bættust í glæsilegan flotann og 
nýr fiskmarkaður hóf starfsemi 
sína.

Snæfellsbær hefur á undan
förnum árum eins og Þjóð
garður inn Snæfellsjökull lagt 
mikla áherslu á að bæta að gengi 
á ferðamannastöðum jafn
framt því að opna aðgengi að 
nýjum stöðum. Vil ég meina að 
á síðustu þremur árum höfum 
við í Snæfellsbæ lyft grettis
taki er varðar aðgengi að ferða
mannastöðum en því verki er 
hvergi lokið og mörg spennandi 
verkefni framundan.

Árið 2015 var erfitt ár er varðar 
stjórnun Snæfellsbæjar, því 
miður var allt of mikið um átök 
varðandi starfsmannamál og kjör 

starfsmanna.  Það er alltaf erfitt 
að standa í deilum við starfsmenn 
sína en því miður gerist það. 

Töluverðar framkvæmdir voru 
hjá Snæfellsbæ á árinu og í júní 
var ný útiaðstaða við sundlaugina 
í Ólafsvík tekin formlega í notkun.  
Skemmst er frá að segja að þessari 
aðstöðu var afskaplega vel tekið 
og sló aðsóknin að sundlauginni 
öll met á árinu.

Nýtt þjónustuhúsnæði var 
tekið í notkun á tjaldstæðinu í 
Ólafs vík í sumar og þykir það í 
alla staði hið glæsilegasta.  Sömu 
sögu er að segja með tjald stæðin 
og sundlaugina, aldrei hefur 
verið meiri aðsókn að tjald
stæðunum Snæfellsbæjar í Ólafs
vík og Hellissandi en nú í sumar.

Framkvæmdum lauk við endur
nýjun á vatnsveitu Snæfellsbæjar 
í Ólafsvík og er mikilvægt að hafa 
klárað að endurnýja lagnir vatns
veitunnar en þær voru yfir 50 ára 
gamlar. 

Töluverðir fjármunir voru 

settir í búnað og tæki fyrir grunn
skólann og leikskólana og er það 
von mín að áður en langt um 
líður verði þau mál hjá okkur eins 
og best verður á kosið.

Á Hellissandi var lögð gang
stétt frá tjaldstæðinu, ásamt því 
að farið var í hin ýmsu umhverfis
verkefni eins og t.d. að lýsa upp 
tvö minnismerki og hanna nýja 
aðkomu að leikskólanum Kríu
bóli.

Unnið var að nýju aðalskipulagi 
og gert er ráð fyrir því að vinnu 
við það ljúki haustið 2016.

Farið var í hönnun á lagningu 
ljósleiðara frá Stekkjarvöllum 
að Malarrifi og bind ég vonir við 
það að fjármunir fáist til að hefja 
framkvæmdir við það verk á árinu 
2016.  Eins lagði Snæfellsbær 
fjármuni í lagningu ljósleiðara frá 
Hellisandi í Rif nú í haust og mun 
það breyta miklu fyrir íbúa Rifs.

Unnið var að umhverfismálum 
í sveitarfélaginu og farið í hinar 
ýmsu framkvæmdir til að snyrta 

Áramót

Tilboð helgarinnar
8. - 10. janúar

 

Pizzatilboð
30% afsl. af öllum pizzum af matseðli 

bæði í sal og take away.
2 fyrir 1 af öllum �öskubjór.

Enski boltinn
Erum byrjuð að sýna enska boltan á 

risaskjá á efri hæðinni okkar.
Tilboð á borgurum og öl 

á meðan á leikjum stendur.



og fegra og alltaf er svæðið okkar 
að verða fallegra og snyrtilegra 
með ári hverju og eigum við að 
vera stolt af því, ég er það að 
minnsta kosti.

Farið var í að bora nýja 
jarðhitaholu á Lýsuhóli fyrir 
hitaveituna þar en við urðum 
fyrir áfalli þar í maí er stórhluti 
af því vatni sem hefur verið notast 
við hvarf.  Sem betur fer tókst að 
finna vatn sem er svipað að magni 
og var fyrir og þannig getum við 
rekið sundlaugina og skólann á 
Lýsuhóli með þessu góða heita 
vatni.  Eins var lögð ný lögn frá 
borholum að skólanum.

Hinar ýmsu hafnar fram
kvæmdir voru á árinu og má þar 
nefna að lokið var við dýpkun 
í innsiglinguna í Rifi ásamt 
því að haldið var áfram við að 
fegra og snyrta hafnarsvæðið 
þar.  Í Ólafsvík var  gatan við 
Stakkholt kláruð með því að 
steypa hana og leggja gangstétt 
við hana.  Á Arnarstapa var unnið 
að hinum ýmsu endurbótum á 
hafnarhúsinu. 

Í Rifi var kláruð vinna við 
að koma upp útsýnistað fyrir 
fuglaskoðun og var allt planið 
steypt og fuglahúsinu komið fyrir 
á hinum nýja stað.  Aðstaðan er 
öll til fyrirmyndar og bind ég 
vonir við það að fuglaskoðurum 
sem koma í Rif fjölgi mikið á 
næstu árum en fyrir þá sem ekki 
vita þá er Rifsósinn vinsæll staður 
til að skoða og mynda fugla.

Fjárhagsstaða Snæfellsbæjar er 
góð og tókst á árinu að borga 
niður skuldir enn eitt árið þrátt 
fyrir töluverðar framkvæmdir.  
Það verður að viðurkennast að 
vera komin með skuldastöðuna 

í þær stærðir sem eru í dag veitir 
sveitarfélaginu miklu meira 
svigrúm til framkvæmda, því alltaf 
fara minni og minni fjármunir  í 
afborganir og vaxtagreiðslur.

Sólmyrkvinn var eftir minni
legur og verð ég að viðurkenna 
það að ég áttaði mig ekki á 
áhrifum hans fyrirfram.  Ég gerði 
mér grein fyrir því að að það 
myndi skyggja en að það skyldi 
kólna svona mikið  skyndilega 
gerði ég mér ekki grein fyrir og 
er þetta einn af þeim viðburðum 
sem ég mun muna eftir allt mitt 
líf, þ.e.a.s. ef ég held minninu 
eins lengi og lífinu.

Ég varð 50 ára á árinu, það 
var mjög ánægjulegt enda er 
ekki sjálfgefið að fá að eldast og 
því ber að fagna hverju ári sem 
á mann skellur.  Margar ánægju
stundir átti ég með fjölskyldu og 
vinum á árinu og einhvern veginn 
er það að verða mikilvægara 
í mínu lífi að gefa mér tíma til 
að eiga gæðastundir með góðu 
fólki.  Eins og svo mörg önnur 
ár þá gaf ég mér tíma til að 
fylgjast með börnum mínum í 
þeirra tómstundum og veitir það 
mér mikla ánægju að sjá þau 
blómstra og dafna í því sem þau 
hafa gaman af.  Einnig fór ég á 
marga fótboltaleiki á árinu og var 
það afar skemmtilegur tími þetta 
árið því eins og ég kom að hér á 
undan gekk mjög vel og er það 
alltaf gaman þegar gengur vel.  
Það er gaman að segja frá því að 
ég fékk gimbur í afmælisgjöf sem 
er af góðu kyni. Það eru áratugir 
síðan ég var síðast fjáreigandi, 
ég er spenntur fyrir þessu nýja 
hlutverki og það verður gaman 
að sjá hvernig til tekst.

Við erum svo heppin í Snæ

fells bæ að samstarf innan bæjar
stjórnar Snæfellsbæjar er ein stak
lega gott og vil ég meina að það sé 
lykillinn að góðum árangri ásamt 
því að búa yfir frábæru starfsfólki 
sem alltaf er tilbúið að veita sem 
besta þjónustu hvert á sínu sviði.

Snæfellsbær og Snæfellsnes er 
mikil náttúruparadís sem fleiri 
og fleiri vilja heimsækja ár hvert 
og er það mjög ánægjulegt fyrir 
okkur.  Ég fæ margar kveðjur frá 
fólki sem dásamar svæðið og 

segir mér að það sé eftirtektarvert 
hversu allt er snyrtilegt og fallegt 
hjá okkur.  Við eigum að vera 
stolt af þessu og setja okkur þau 
markmið að gera enn betur á nýju 
ári er umhverfismálin varðar.

Ég vil að lokum óska ykkur 
öllum gleðilegs árs og þakka 
samstarfið á liðnum árum, megi 
árið 2016 verða ykkur öllum 
hagsælt.

Kristinn Jónasson, bæjarstjóri.

ATVINNA
 Veitingahúsið Hraun leitar af starfsmanni í fullt starf.

Matreiðslumaður eða einhver vanur eldamennsku 
í framtíðarstarf.

Upplýsingar í síma 618-0083 eða 
hraunrestaurant@simnet.is

Lionsklúbburinn Þerna í sam
vinnu við Félagsheimilið Röst 
stóðu fyrir spurningakeppni 
daginn fyrir gamlársdag.  Var 
þetta fyrsta keppnin af mörgum, 
liðin sem kepptu að þessu sinni 
voru Grunnskóli Snæfellsbæjar á 
Hellissandi og saumaklúbburinn 
Bródering. Var keppnin ótrú lega 
skemmtileg en hún saman stóð 
af margskonar fjöri. Voru bæði 
bjölluspurningar, vís bendinga
spurningar um hlut í kassa, hver 
er undir teppinu og margt fleira. 
Einnig áttu liðin að giska á lag 
sem verið var að túlka, var það 

gert af mikilli snilld af Kristgeiri 
Kristinssyni. Stelpurnar í Grunn
skóla Snæfellsbæjar á Hellissandi 
komust áfram og fengu þenna 
líka fína farandbikar sem þær 
skila til næsta sigurliðs. Vel 
var mætt á þessa fyrstu keppni 
og heppnaðist hún mjög vel. 
Búast má þó við að enn fleiri 
mæti á næstu keppni sem 
verður haldin í Röstinni þann 
15. janúar næstkomandi og hefst 
stundvíslega klukkan 21:00 
en þá munu etja kappi lið frá 
Átthagastofu Snæfellsbæjar og 
Hraðbúðinni á Hellissandi.

þa

Spurningakeppni 
farin af stað



Gamla árið er liðið og það 
kemur ekki til baka. Nýtt ár er 
framundan sem lítið er vitað um.

Á tímamótum sem þessum 
er algengt að farið sé yfir liðinn 
völl. Höfum við gengið til 
góðs götuna fram eftir veg? Er 
gjarnan spurt. Gott er að líta í 
eiginn barm og dæma sjálfan sig 
hlutdrægnislaust. Líklegt er að 
slík rannsókn leiði í ljós að margt 
hefur farið öðruvísi en ætlað var, 
enda þótt margir góðir áfangar 
hafi náðst. Þetta á að sjálfsögðu 
við hvort heldur litið er á hvern 
einstakling, ríkisstjórn landsins 
eða heiminn allann. Ásetningur 
og markmið flestra er góður í 
upphafi hvers árs, en á tímamótum 
sem þessum er algengt að fólk 
setji sér áramóraheit, svo sem að 
hætta að reykja, auka líkamsrækt, 
vera góður við náungan og muna 
eftir öllum hinum góðu gildum 
lífsins.

Nú leggjum við út í nýtt ár án 
þess að vita hvað það ber í skauti 
sér . Við vitum ekkert hvað bíður 
okkar eða annarra á komandi ári. 
Ráð má þó gera fyrir því að margar 

öldur muni rísa og stormar 
blása á hafi mannlífsins víða um 
heim. Að þjóðin fái fullreynda 
krafta sína, vit og siðferðisþrek 
við ýmis viðfangsefni sín. Víst 
er um það að ég og þú, hver 
einstaklingur , munum í einkalífi 
okkar fá vandamál að glíma við, 
spurningar að svara og gátur að 
ráða.

Margir fagna góðum árangri á 
árinu sem er að líða aðrir eiga um 
sárt að binda sökum ástvinamissis 
á árinu sem nú er liðið í aldanna 
skaut. Eftirlifandi ættingi spyr 
gjarnan. Hvers vegna þurfti þetta 
að gerast? Svörin liggja ekki á 
reiðum höndum frekar en fyrri 
daginn. Hugsanlega lærum við 
af þeirri bitru reynslu sem af 
slíku fæst og notum tímann vel 
með okkar nánustu ættingjum og 
vinum. Við ástvinamissi eða áfall 
af einhverjum toga kemur oft vel 
í ljós hversu mikilvægt það er að 
eiga sanna vini og hafa kærleikan 
að leiðarljósi. Við höfum öll þörf 
fyrir það að þörfum okkar sé 
mætt.

Hér í Grundarfirði hefur árið 
2015 verið frekar gott bæði í 
fjárhagslegu tilliti og atvinnulegu. 
Tekjur sveitarfélagsins voru 
nokkuð betri en ráð hafði 
verið gert fyrir og áætlað er að 
nokkur rekstrarafgangur verði á 
rekstrarreikningi sveitarfélagsins 
þegar árið 2015 verður gert 
upp. Í fjárhagsáætlun ársins 
2016 og þriggja ára áætlun 
sveitarfélagsins fyrir árin 2017
2019 kemu fram að áfram verður 
haldið á þeirri braut að grynnka 

á skuldum sveitarfélagsins. 
Jafnframt verður reynt að sinna 
þeim helstu framkvæmdum, 
sem nauðsynlegt er að ráðast í á 
árinu 2016. Helst má þar nefna 
lagfæaringu á leikskóla, mal
bikun, lagfæringar og viðhald 
á skóla, framkvæmdir við sund
laug, vinnu við endurskoðun 
aðalskipulags o.fl. Ýmislegt 
verður því að sýsla umfram það 
að halda venjubundnum rekstri 
sveitarfélagsins í góðu horfi.

Ákveðið var við gerð fjár
hagsáætlunar ársins 2016 að 
stilla álögum á íbúana í hóf og 
eru gjaldskrár og álögur því 
margar óbreyttar milli áranna 
2015 og 2016 og aðrar hækka 
lítillega. Nefna má að álgning 
allra fasteignagjalda verður 
óbreytt milli ára, leikskólagjöld 
verða óbreytt milli ára, nema 
fæðisgjald sem hækkar um 
verðlag. Gjaldskrár í sundlaug og 
tjaldstæði eru einnig að mestu 
óbreyttar. Vonast er til þess að 
íbúar sveitarfélagsins finni fyrir 
þessu í rekstrarreikningum 
heimilanna.

Mikilvægt er að standa vörð um 
atvinnutækifæri og þjónustustig á 
landsbyggðinni. Það þarf stöðugt 
að vera á tánum og búa í haginn 
fyrir og skapa fjölbreytileg störf 
í sveitarfélaginu. Fjölbreytni 
í atvinnuflórunni og góð 
þjónusta er grundvöllur þess 
að við fáum unga fólkið til þess 
að setjast að í samfélaginu að 
loknu framhaldsskólanámi. Að 
þessum málum þarf stöðugt að 
vinna í samvinnu við stjórnvöld 
á hverjum tíma. Mikilvægast er þó 
að treysta á sjálfan sig hvað þessi 
mál varðar eins og svo marga aðra 
hluti í hinu daglega lífi.

Almennt verðum við að nýta 
vel þau tækifæri sem við höfum 
til þess að byggja upp atvinnu og 
þjónustu á svæðinu. Styðja þarf 
við grunnatvinnugreinarnar og 
byggja utan á þær. Gríðarlegur 

vöxtur og tækifæri  eru 
einnig í ferðaþjónustunni og 
verðum við að reyna að nýta 
þá möguleika sem felast í 
auknum ferðamannastraumi til 
svæðisins. Áhugi fólks er mikill 
fyrir Snæfellsnesi í heild enda 
státar svæðið að gríðarlegri 
náttúrufegurð og hreinleika sem 
óhætt er að halda á lofti.

Fólk á landsbygginni á óhikað 
að halda á lofti kostum þess 
að búa úti á landi, því þeir eru 
margir og góðir.

Talsverðar væntingar eru 
til þess að á árinu megi ná 
áföngum í leit að heitu vatni, sem 
nýtast megi Grundfirðingum til 
hitaveituvæðingar í framtíðinni, 
en sem kunnugt er hafa Grund
firðingar þurft að reiða sig á 
rafmagn til húshitunar fram að 
þessu. Í þessu sambandi er horft 
til vísbendinga, sem gefa tilefni 
til bjartsýni um að unnt verði að 
finna nægjanlegt heitt vatn við 
Ytri og Innri Kóngsbakka.

Enda þótt ávallt sé nokkrar 
blikur á lofti í efnahagsmálum 
þjóðarinnar tel ég að Grund firð
ingar geti litið björtum augum til 
framtiðarinnar. Mikilvægt er að 
verðbólgan fari ekki á skrið og 
vonandi að ríkisstjórninni takist 
vel til í þeim efnum.

Í flestu tilliti ætti árið 2016 að 
vera mjög gott ár bæði til lands 
og sjávar, takist okkur að nýta þau 
tækifæri sem í boði eru.

Stöndum saman og gerum 
gott samfélag enn betra. Með 
samtakamætti er mögulegt að 
gera góða hluti.

Að lokum vil ég þakka fyrir 
samstarfið á árinu sem var að líða 
og óska öllum Grundfirðingum 
og nærsveitamönnum farsældar 
á árinu sem er að hefjast.

Þorsteinn Steinsson
Bæjarstjóri Grundarfirði

Nýárspistill frá Grundarfirði

Grundarbraut 20 - Ólafsvík er 
einbýlishús á einni hæð. Það er 
byggt úr steypu og er 109fm. Húsið 
skiptist í rúmgott hol, eldhús, búr og 
þvottahús,  stofu, baðherbergi og 
þrjú herbergi. Y�r hæðinni er 
geymsluloft. Holið, eldhúsið og 
baðið er með �ísum á gól� en stofan 
og herbergin eru með parketi á gól�. 
Húsið er klætt að utan með báruáli 

og umhver�s lóðina er góð timburgirðing.  Þetta er hús á góðum stað í Ólafsvík.
Verð: 14,5 millj. 

Nánari upplýsingar veitir Erlendur Davíðsson löggiltur Fasteignasali á
 Valhöll fasteignasölu. S:588-4477 erlendur@valholl.is. Sýningu eignar annast 

Pétur Jóhannsson aðstoðarmaður fasteignasala í Ólafsvík. S: 893-4718 og psj@simnet.is

Valhöll fasteignasala kynnir:
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Hreystivika verður haldin 
í Grundarfirði vikuna 11.
17. janúar, þriðja árið í röð. 
Tilgangur hreystivikunnar er að 
vekja athygli á og efla almennt 
heilbrigði og hreysti bæjarbúa, 
jafnt líkamlegt sem andlegt. 
Á baksíðu Jökuls er dagskrá 
vikunnar sem er samsett með 
það í huga að sem flestir finni 
eitthvað við sitt hæfi. 

Sigurborg Kr. Hannesdóttir 
verður með opna tíma í byrjun 
vikunnar á Læk í jóga og 5rytma 
dansi en einnig verður hún með 
hreyfistund á dvalarheimilinu 
Fellaskjóli. 

Landsliðsþjálfari U17 í knatt
spyrnu, Halldór Björnsson, 
kemur til Grundarfjarðar mánu
daginn 11. janúar. Hann byrjar 
á að heimsækja og spjalla við 
nemendur grunnskólans um 
íþróttir, metnað og hvað þarf til 
að ná árangri í íþróttum almennt. 
Seinni part dagsins mun Halldór 

stýra æfingum fyrir 3.10. bekk í 
íþróttahúsinu í Grundarfirði og 
þangað eru fótboltakrakkar af 
öllu Snæfellsnesi velkomnir. 

Líkamsræktin lætur ekki sitt 
eftir liggja og býður upp á fría 
prufutíma í ræktina og í hóptíma 
sem fara fram í húsnæði Ragnars 
og Ásgeirs. Útsala á íþróttafatnaði 
hefst um leið og hreyfivikan svo 
nú er heldur betur tilefni til að 
kíkja í ræktina. 

Hugarleikfimin verður ekki 
útundan í hreystivikunni því 
það verður skraflað á Kaffi Láka 
miðvikudagskvöldið 13. janúar. 
Sama kvöld verður Skraflfélag 
Grundarfjarðar formlega stofnað. 
Þangað eru allir velkomnir sem 
hafa áhuga á að spila skrafl og 
ef þú kannt það ekki, þá færðu 
leiðsögn á staðnum. Þeir sem 
eiga spil mega gjarnan kippa 
þeim með sér.

Fimmtudagskvöldið 14. janúar 
verður Valdimar Þór Svavarsson, 

framkvæmdastjóri og ráðgjafi hjá 
Lausninni, með fyrirlestur um 
meðvirkni undir yfirskriftinni 
„Verum við sjálf “. Kvenfélagið 
Gleym mér ei býður upp á 
þennan fyrirlestur og búast má 
við góðri þátttöku enda er þetta 
efni sem snertir okkur öll. 

Heilsutilboð verða í Sam kaup 

og á RúBen í tilefni af hreysti
vikunni og á bókasafninu mun 
liggja frammi heilsutengt efni. 

Hlúum vel að líkama og sál í 
hreystivikunni sem og aðra daga!

Sigríður Hjálmarsdóttir
Menningar- og markaðsfulltrúi 

Grundarfjarðarbæjar

Heilbrigð sál í hraustum líkama

Árleg jólaskemmtun félaga sam
taka í Snæfellsbæ fór fram þann 
28. desember í Félags heimilinu 
Klifi að þessu sinni. Vel var mætt 
á skemmtunina og dönsuðu bæði 
börn og full orðnir í kringum 
jólatréið og sungu jólalög. Boðið 
var upp á hressingu sem allir nutu 
áður en aftur var tekið til við að 
ganga í kringum jólatréð. Vel 
hefur heyrst í söng gestanna því 
þrír jólasveinar runnu  á hljóðið 
og komu í heimsókn. Vöktu þeir 
mikla lukku, gengu í kringum tréð 
og gáfu börnunum glaðning áður 
en þeir héldu ferð sinni áfram.

þa

Fjörugt jólaball í Klifi

Auglýsingaverð 
í Jökli

Svarthvítar auglýsingar
Opna í svarthv 37.941
Heilsíða í svarthv.  25.294
Hálfsíða í svarthv. 16.690
1/4 í svarthv.    10.889
1/8 í svarthv.   7.938
1/16 í svarthv.     4.885

Verðin eru með 24% vsk

Smáauglýsingar kosta 800,- 
og er þá miðað við 150 innslætti pr. auglýsingu.

Hver innsláttur umfram 150 kostar 5,-

Lit auglýsingar
Opna í lit  68.175
Heilsíða í lit  45.450
Hálfsíða í lit 31.548
1/4 í lit  23.102
1/8 í lit  14.960
1/16 í lit  10.075

Árlegt þorrablót verður haldið á Kli� 
laugardaginn 30. janúar 2016.

Takið daginn frá!



Gjaldskrá 
Tónlistarskóla Snæfellsbæjar 

 
 

Skólagjöld Tónlistarskóla Snæfellsbæjar fyrir hvora önn á árinu 2016 eru eftirfarandi: 
 
            2016         2015 
 
Forskóli     kr. 12.500.-   kr. 12.500.- 
 
Undir 21 árs: 
Heilt tónlistarnám    kr. 25.500.-   kr. 24.800.- 
Hálft tónlistarnám (60%)   kr. 15.300.-   kr. 14.880.- 
 
Söngnám     kr. 28.900.-   kr. 27.900.- 
Hálft söngnám (60%)    kr. 17.340.-   kr. 16.740.- 
 
21 árs og eldri: 
Heilt tónlistarnám    kr. 32.000.-   kr. 31.000.- 
Hálft tónlistarnám (60%)   kr. 19.200.-   kr. 18.600.- 
 
Söngnám     kr. 36.200.-   kr. 35.000.- 
Hálft söngnám (60%)    kr. 21.720.-   kr. 21.000.- 
 
Hljóðfæraleiga    kr.   5.700.-   kr.   5.500.- 
 
Samningur skal gerður við nemendur og forráðamenn um hljóðfæraleigu, þar sem m.a. eru 
skilmálar um meðferð hljóðfæra. 
 
Hálft nám reiknast sem 60% af fullu gjaldi. 
 
Í þeim tilvikum sem systkini yngri en 18 ára stunda nám við skólann skal veittur 
systkinaafsláttur.  Systkinaafsláttur skal nema 25% fyrir annað systkini og 50% fyrir þriðja 
systkini.  Afslátturinn reiknast ávallt af ódýrasta náminu. 
 
Systkinaafsláttur á eingöngu við um systkini, ekki frændsystkini, þó svo lögheimili og 
greiðandi sé sá sami. 
 
 



Samkaup Úrval Grundarfirði

ÚTSALA!

ÚTSALAN ER HAFIN

AFSLÁTTUR

30% – 70 %



Gjaldskrá í Grunnskóla Snæfellsbæjar 2016 
 

1. Skólabær: 
 Boðið er upp á vistun fyrir börn í 1. – 4. bekk á Hellissandi eftir að skóla lýkur kl. 

13:40.  Börn eru skráð inn í Skólabæ og eru þar í umsjón starfsfólks uns þau eru skráð 
út við brottför. 

 
 Skólabær er opinn alla daga sem grunnskólinn starfar skv. skóladagatali.  Hann er ekki 

opinn í vetrarfríum.  Starfsemin hefst á skólasetningardegi og lýkur á skólaslitadegi. 
 
 Grunngjald fyrir hverja klukkustund er kr. 290.- 

 
 Greitt er fyrir hverjar byrjaðar 30 mínútur og greitt er fyrir alla tíma skv. gjaldskrá.  

Greitt er fyrirfram fyrir hvern mánuð og er innheimt með greiðsluseðli.  Ekki er 
endurgreitt vegna fjarvista eða veikinda nema þau vari lengur en eina viku samfellt.  
Ekki er veittur afsláttur þó nemendur fari t.d. í íþróttatíma eða tónlistartíma á 
dvalartíma Skólabæjar. 

 
 Afsláttur af dvalargjaldi: 
 Einstæðir foreldrar     40% 
 Systkinaafsláttur, 2. barn    50% 
 Systkinaafsláttur, 3. barn  100 % 

 
 Öllum börnum í Skólabæ er boðið upp á síðdegishressingu gegn greiðslu. 
 
 Einingargjald fyrir síðdegishressingu í Skólabæ er kr. 145.- 
 
2. Matur í mötuneyti 

Heitur matur er í boði, gegn greiðslu, frá mötuneyti Grunnskóla Snæfellsbæjar alla 
skóladaga skv. skóladagatali. Ekki er í boði að kaupa stakar máltíðir, heldur skrá 
foreldrar börn sín í áskrift í byrjun skólaárs. 
 
Mánaðaráskrift fyrir hádegisverð er kr. 8.175.-    
 
Í 1. – 4. bekk er jafnframt boðið upp á morgunverð gegn greiðslu.  Það sama á við um 
morgunverð og hádegisverð að ekki er í boði að kaupa stakar máltíðir, heldur eru börn 
skráð í áskrift í byrjun skólaárs. 
 
Mánaðaráskrift fyrir morgunverð/hafragraut er kr. 640.- 

 
 Ekki er veittur afsláttur af fæðisgjöldum. 
 
 Ef foreldrar óska eftir að segja upp mataráskrift barna sinna, þá skal gera það 

skriflega fyrir 20. hvers mánaðar.  Ef uppsögn hefur ekki borist fyrir þann 20. þá 

er litið svo á að barnið sé í áskrift mánuðinn á eftir. 



HREYSTIVIKA Í GRUNDARFIRÐI
11. - 17. janúar 2016

Grundarfjörður

1933

Mánudagur 11. janúar
11:00 Hrey�stund á Fellaskjóli með Sigurborgu – öndun, hrey�ng og söngur
14:30 Heilsubótarganga með Gönguhópi Grundar�arðar frá Grundar�arðarkirkju
15:00 Fótboltaæ�ng fyrir 3.-6. bekk með Halldóri Björnssyni landsliðsþjálfara U-17 kk
16:30 Fótboltaæ�ng fyrir 7.-10. Bekk með Halldóri Björnssyni landsliðsþjálfara U-17 kk
16:45 Frír prufutími í hóptíma hjá Líkamsræktinni í sal Ragnars og Ásgeirs
20:00 Prufutími í jóga á Læk, með Sigurborgu – öndun, jógateygjur og slökun.    

Gott að mæta með jóga- eða tjalddýnu og teppi.
20:00 Hvað þarf til að ná árangri í íþróttum? Halldór Björnsson landsliðsþjálfari U-17  

heldur opinn fyrirlestur í Bæringsstofu. Allir velkomnir.

Þriðjudagur 12. janúar
14:30 Heilsubótarganga með Gönguhópi Grundar�arðar frá Grundar�arðarkirkju
16:45 Frír prufutími í hóptíma hjá Líkamsræktinni í sal Ragnars og Ásgeirs
17:15  Prufutími í 5Rytma dansi á Læk, með Sigurborgu

Miðvikudagur 13. janúar
20:00 Skra�kvöld – stofnfundur Skra�félags Grundar�arðar á Ka� Láka

Fimmtudagur 14. janúar
16:45 Frír prufutími í hóptíma hjá Líkamsræktinni í sal Ragnars og Ásgeirs
20:00 Verum við sjálf – fræðsla um meðvirkni. Valdimar Þór Svavarsson framkvæmdastjóri og 

ráðgja� hjá Lausninni �ytur fyrirlestur í Bæringsstofu í boði kvenfélagsins Gleym mér ei.

Föstudagur 15. janúar
16:45 EM í handbolta Ísland – Noregur í beinni í Bæringsstofu

Laugardagur 16. janúar
14-16 Opið hús hjá hestamönnum í Fákaseli. Hesteigendafélagið býður gestum að rölta um 

svæðið og kíkja á hesta og kindur. 

Sunnudagur 17. janúar
17:00 Foreldrafótbolti – opinn tími í fótbolta fyrir börn í 1.-5. Bekk grunnskólans og foreldra
18:00 Foreldrafótbolti – opinn tími í fótbolta fyrir börn í 6.-10. Bekk grunnskólans og foreldra 

Annað:
Bækur og annað efni um heilsu og heilbrigði liggja frammi á bókasafninu
Tilboð á RúBen í Hreystiviku grænmetissúpa og brauð kr. 1.600 til kl 14 alla vikuna
Tilboð verður á heilsuvörum í Samkaup Úrval
Frír prufutími í Líkamsrækt Grundar�arðar
Útsala á íþróttafatnaði í Líkamsræktinni - 20-50% afsláttur

ALLAR ÆFINGAR UMFG Í ÍÞRÓTTAHÚSI OPNAR. 
Sjá tímatö�u á www.umfg.123.is


