
Á síðasta föstudag féll skriða 
í Enninu að vestan, um var að 
ræða tugi rúmmetra af efni sem 
hafði losnað úr Enninu sennilega 
eftir leysingarnar undanfarið. 
Myndaðist stór hola í Enninu 
og þyrlaðist þó nokkuð af grjóti 

á veginn. Tóku vegfarendur 
sem komu að þessu til við að 
hreinsa veginn svo ekki yrðu slys. 
Á myndinni er verið að hreinsa 
upp úr rennuni sem á að taka 
við þegar efni hrynur úr Enninu.

þa

777. tbl - 17. árg. 16. febrúar 2017

Hrun úr Enninu

Snæfellsjökulshlaupið fékk 
góða viðurkenningu á dögunum 
þegar það var valið utan vega
hlaup ársins af hlaup.is og 
lesendum þess. Var það valið 
besta utanveghlaupið út frá 
einkunna gjöf hlaupara á hlaup.
is. Verð launin voru svo afhent 
þann 12. febrúar síðastliðinn 
en þetta er í áttunda skipti sem 
verð laun þessi eru afhent. 

Fjögurra skóga hlaupið lenti 
í öðru sæti og Gullspretturinn í 
þriðja. Í flokki götuhlaupa var 
Vestmannaeyjahlaupið valið 

götu hlaup ársins í öðru sæti 
Foss  vogs hlaupið og Stjörnu
hlaup VHE í því þriðja. Þann 
1. júlí í sumar fer svo fram sjö
unda Snæ fells jökuls hlaupið 
og verður það án efa jafn flott 
og fyrri hlaup. Eru þau Rán og 
Fannar vel að þessari viður
kenningu komin, hefur hlaupið 
vaxið og dafnað síðan þau stóðu 
fyrir því fyrst enda eru þau vakin 
og sofin yfir því og allt skipulag 
og fyrirkomulag til fyrirmyndar 
og leiðin falleg.

þa

Utanvegahlaup 
ársins 2016

S: 438-6933 - kbbilav@simnet.is - Sólvellir 5 - Grundar�örður
Opnunartími 8-12 og 13-17 - Verið velkomin

• Almennar bílaviðgerðir
• Smurþjónusta
• Dekkjaskipti og viðgerðir

• Rúðuskipti
• Stjörnu viðgerðir á framrúðu
• Tölvulestur



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

Þorrablót Neshrepps utan 
Ennis var haldið í Röst Hellis
sandi á síðasta laugardag. Að 
Þorrablótinu stóðu Kvenfélag 
Hellissands, Lionsklúbburinn 
Þernan og Lionsklúbbur Nes
þinga. Þorrablótið heppnaðist 
mjög vel og seldust um 150 
miðar. Um veislustjórn sáu þau 
Guðrún Gunnarsdóttir, Sigga 
Beinteins, Jógvan Hansen ásamt 
Grétari Örvarssyni. Var ekki að 
heyra annað en blóts gestum líkaði 
skemmtunin vel en veislustjórarnir 
stjórnuðu fjöldasöng af sinni 
alkunnu snilld. Á milli þess sem 
Guðrún Gunnarsdóttir brá sér 

í hlutverk útvarpsþulu og las 
skemmtilegar tilkynningar og 
auglýsingar um heimafólk sem fólk 
úr nefndinni hafði samið. Ásamt 
þessu sungu þau tvo frumsamda 
texta um bæjarbúa við þekkt 
dægurlög. Textana samdi Sólveig 
Bláfeld Agnarsdóttir og vöktu 
þeir mikla lukku þorrablótsgesta. 
Það var þorrakóngurinn sjálfur 
Jóhannes í Múlakaffi sem sá um 
matinn og að loknu borðahaldi og 
skemmtiatriðum var dansað fram 
eftir nóttu við undirleik hljóm
sveitarinnar sem þau Guð rún, 
Sigga, Jógvan og Grétar skipuðu.

þa

Þorra blótað í Röst

AÐALFUNDUR 

Félags eldri borgara í Snæfellsbæ verður á Kli�
miðvikudaginn 1. mars 2017 kl. 14:00.

Venjuleg aðalfundarstörf.

60+  hjartanlega velkomnir.

Stjórnin.

kirkjanokkar.is

Afmælisviðburður: 

Konudagur í Ólafsvíkurkirkju
Konudagsmessa verður í Ólafsvíkurkirkju 

sunnudaginn 19. febrúar kl. 14. 
Fyrsti viðburður afmælisnefndar vegna 50 ára afmælis kirkjunnar.

Ka� og gja�r til kvenna eftir messu.
Konur í Kvenfélagi Ólafsvíkur sjá um lestra og bænir. 

Altarisganga.

Af aflabrögðum dagana 6. til 
13. febrúar er það að frétta að 
vel hefur fiskast á línu og net 
þegar litlu bátarnir hafa getað 
róið vegna veðurs. Enn er 
sjómannaverkfall og því enginn 
stór bátur á sjó fyrir utan þann 
Færeyska Jákup B en hann var 
í sinni annari löndun í þessari 
viku. Landaði hann þá rúmlega 
37 tonnum og er hann þá búinn 
að landa 81.997 kílóum. Hjá 
netabátunum var Bárður SH 
hæstur með 68 tonn í fimm 
löndunum þar af 33 tonn einn 

daginn, Arnar SH 27 tonnum í 
2 róðrum, Katrín 12 tonnum í 
3 róðrum. Hjá minni trillunum 
var Kristinn SH með 42 tonnn í 
4 róðrum. Særif SH 39 tonn í 4 
róðrum. Bildsey SH 27 tonn í 3 
róðrum. Tryggvi Eðvarðs SH 26 
tonnn í 4 róðrum. Guðbjartur 
SH 25 tonn í 4 róðrum.Brynja 
SH 23 tonn í 4 róðrum. Aðrir 
bátar voru með þetta tvö og 
uppí átta tonn, Er því aflinn 
þessa dagana í Ólafsvík og 
Rifi 425 tonn en enginn bátur 
landaði á Arnarstapa.           þa

Aflabrögð



Ágætu íbúar.

Ég hef á undanförnum dögum 
fengið nokkrar fyrirspurnir um 
fjármál Snæfellsbæjar og fleiri þætti 
í rekstri bæjarfélagsins og tengist það 
m.a umræðu um sjómannaverkfallið 
og frétta um að Snæfellsbær eigi ekki 
fyrir launum um næstu mánaðarmót.

Í þessari grein ætla ég að fara 
aðeins yfir fjármálin hjá sveitar
félaginu.

Varðandi fjármálin er það að segja 
að Snæfellsbær stendur þar nokkuð 
vel og líklega er Snæ fells bær að 
komast í hóp þeirra sveitar félaga 
sem skulda hvað minnst, eða um 
80% af heildar tekjum.  Þannig hefur 
Snæfellsbær borgað niður skuldir 
jafnt og þétt ásamt því að hafa, á 
sama tíma, verið í frekar miklum 
fjárfestingum á ári hverju.  Á liðnu ári 
voru t.d. engin ný langtímalán tekin 
og hefur það verið þannig nánast 
síðustu árin.

Snæfellsbær hefur í úttekt 
Vísbendingar nú í nokkur ár, verið 
eitt af 10 best reknu sveitarfélögum 
landsins, þó alltaf sé erfitt að meta 
slíka hluti að mínu mati.

Hins vegar er það þannig 
að Snæfellsbær hefur rekið þá 
fjármálastefnu að vera ekki með 
mjög mikið laust fé og í gegnum árin 
sloppið þannig við að borga vexti í 
formi langtímalána og þ.a.l. sparað 
tugi milljóna í vaxta greiðslur.  Vel 
getur verið að ekki sé rétt að vera 
svona knappur á laust fé, en um 
hver mánaðar mót erum við með 
um 100 – 120 milljónir af lausu fé 

á reikningum sveitarfélagsins, sem 
er um það bil sama upphæð og fer 
út úr kassanum í hverjum mánuði 
í formi launa, launatengdra gjalda, 
afborgana af lánum og greiðslum til 
lána drottna. 

Til að gefa nokkra mynd af þeim 
greiðslum sem Snæfellsbær þarf að 
standa straum af, þá eru afborganir og 
vextir af lang tíma lánum er um 160
180 m.kr. á ári, og langtímaskuldir 
um áramótin 2016/2017 voru um 
1.200 m.kr.  Þessar afborganir hafa 
lækkað mjög síðustu árin og vonandi 
verður svo áfram.

Heildartekjur Snæfellsbæjar að 
með töldum stofnunum eru um 2,2 
milljarðar króna á ári og um 83% 
fer í rekstur.

Launagreiðslur á ári eru rúmar 
1.100 milljónir króna að með töldum 
launatengdum gjöldum.

Heildar rekstrarkostnaður grunn 
skól ans er um 550 m.kr. á ári, 
rekstrar kostnaður leikskóla á ári er 
190 á ári, rekstrarkostnaður Jaðar 
er um 160 svo eitthvað sé talið upp.

Snæfellsbær styrkir fjöldann allan 
af félagasamtökum og nema þeir 
styrkir í ár um 35 m.kr.

Mikilvægt er að það komi fram 
að áhrif sjómannaverkfallsins eru 
töluverð á sjóðsstreymið hjá Snæ
fells bæ enda veiðar og vinnsla stór 
þáttur í atvinnutekjum sam félagsins.  
Hins vegar er einnig mikil vægt að það 
komi fram að Snæ fells bær stendur 
vel og á því ekki í vandræðum að 
útvega sér fjármagn í þann tíma 
sem það tekur að vinna sig úr tíma
bundnum skertum tekjum.

Eins og allir skilja þá hefur það 
mikil áhrif ef útsvarstekjurnar minka 
um allt að 40% eins og við gerum ráð 
fyrir núna þegar stór hluti launþega í 
sveitarfélaginu er í verkfalli, en eins 
og áður segir þá er það tímabundið 
ástand sem að mestu mun skila sér til 
baka þegar verkfallið leysist. 

Það er von mín að yfirferðin hér að 
ofan varpi örlitlu ljósi á fjárhagsstöðu 
Snæfellsbæjar.

Kristinn Jónasson, bæjarstjóri 

Ofbeldi gegn konum er vandamál 
um allan heim – tökum afstöðu gegn 
ofbeldinu, mætum og dönsum!

Í ár heiðrum við minningu Birnu 
Brjánsdóttur.

Milljarður rís er dansbylting 
sem haldin er víða um heim. Með 
samtakamætti lætur heimsbyggðin til 
sín taka. Yfir milljarður karla, kvenna 
og barna kemur saman til að dansa 
fyrir réttlæti, fyrir heimi þar sem allir 
fá að njóta sömu tækifæra án ótta 
við ofbeldi. 

Í kjölfar hvarfs Birnu Brjánsdóttur 
hafa konur hér á landi stigið fram 
og lýst þeim veruleika sem þær búa 
við. Þeim ótta og óöryggi sem þær 
finna fyrir á götum úti og hvernig 
þær axla ábyrgð á mögulegu ofbeldi 
með því að forðast augnsamband, 
velja ákveðnar götur fram yfir aðrar, 
halda á lykli milli fingra sinna í 
annarri hendi og símanum í hinni 
með 112 á hraðvali er þær ferðast 
milli staða að kvöld og næturlagi. 
Ofbeldi eða ótti við að verða fyrir því 
er hluti af daglegu lífi kvenna víða 
um heim. Ofbeldið á sér stað hvenær 
sem er dagsins, á heimilum, á úti á 
götum, í almenningssamgöngum, á 
vinnustöðum og í kringum skóla svo 
dæmi séu nefnd.

UN Women vinnur að því að 
gera borgir öruggari fyrir konur og 
stúlkur víða um heim. Einföld leið 
til þess að draga úr ofbeldi er að 
lýsa upp dimmar götur. Í Nýju Delí 

hefur ljósastaurum verið komið í 
borginni, m.a. við strætó biðskýli og 
á almenningssalernum. í Mexíkóborg 
hafa sérstakir kvennastrætóar verið 
settir á laggirnar sem gera konum kleift 
að ferðast til og frá vinnu óáreittar. 
UN Women vinnur í samstarfi við 
borgaryfirvöld víða um heim að 
einföldum og ódýrum aðgerðum 
sem miða að því að uppræta og draga 
úr ofbeldi gegn konum og stúlkum á 
almenningssvæðum. 

UN Women á Íslandi hvetur alla til 
að taka þátt í að gera borgir öruggari 
fyrir konur og stelpur með því að 
senda smsið Konur í 1900 (1000 kr.) 

Í ár verður dansað á Akureyri, 
Reykjavík, í Rifi Snæfellsnesi, 
Ísafirði, Seyðisfirði, Reykjanesbæ, 
Neskaupstað,  Hvammstanga, 
Egilsstöðum og á Höfn í Hornafirði.

Dj Draumur  setur tóninn og sér 
til þess að fólk fari dansandi inn í 
helgina.

UN Women á Íslandi hvetur 
vinnustaði, skóla og vinahópa til að 
mæta og dansa fyrir réttlátum heimi. 
Aðgangur er ókeypis.

Ekki missa af stærstu dansveislu 
heims – mætum og gefum ofbeldi 
fingurinn!

#fokkofbeldi
Athugið! Ný Fokk ofbeldi húfa fæst 

í verslunum Vodafone, á heimasíðu 
Vodafone og á unwomen.is.

Snæfellsbær – fjármál

Milljarður rís 2017
Dansbylting UN Women í Frystiklefanum 

17. feb. kl. 12-13.

- Bílaviðgerðir

- Skipaþjónusta

- Almenn suðuvinna 

- Smurþjónusta

- Smábátaþjónusta 

- Dekkjaverkstæði

vegr@vegr.is   vegr.is
S: 849-7276  Remek og 898-5463 Þórður



ÍBÚAFUNDUR

Íbúafundur í Samkomuhúsi Grundar�arðar
mánudaginn 20. febrúar 2017, kl. 20:00.

Íbúafundur verður haldinn í Samkomuhúsi Grundar�arðar mánudaginn 20. febrúar nk.

Á fundinum verður farið y�r �ármál sveitarfélagins, viðhalds- og �árfestingaráætlun ársins, 
aðrar framkvæmdir í sveitarfélaginu og atvinnumál. Einnig verður farið y�r 

sorp�okkun og endurvinnslu.

Tökum virkan þátt í mótun samfélagsins!

Grundar�arðarbær

Fundurinn verður haldinn  
fimmtudaginn 23. febrúar 2017 kl. 17.00 

í Átthagastofu

Venjuleg aðalfundarstörf

Stjórn Rauða krossins Snæfellsbæ

Konudagstilboð 
dagana 17. og 18. febrúar

Þú velur á milli tveggja rétta og færð eina rauðvíns�ösku 
á borðið fyrir aðeins 15.900 kr fyrir tvo.

Forréttir
Rjómalöguð og koníaksbætt humarsúpa

eða
Nauta Carpaccio, ristaðar furuhnetur og tru�uolía.

Aðalréttir
300 gr. nautalund með bakaðri kartö�u, 

bernes eða piparsósu
eða

Frönsk andabringa í appelsínusósu

Eftirréttur
Súkkulaði alsæla. Sölt karamella, ís og �.

Borðapantanir í síma 431-1030
eða hraunrestaurant@simnet.is


