
Vortónleikar Kirkjukórs Ólafs
víkur fóru fram þann 8. maí 
síðast liðinn. Þema tónleikanna 
í ár var ALL YOU NEED IS LOVE á 
efnisskránni voru eingöngu lög 
sem tengjast ástinni og hjóna
bandinu. Meðlimir kórsins hófu 
dagskránna á því að ganga inn 
í kirkjuna veifandi hjörtum og 
sápukúlum á meðan þau tóku 
undir bítlalagið All you need 
is love. Kórfélagar skiptust 
á að kynna lögin og lásu í 

leiðinni skemmtilegar til vitn
anir sem tengdust þem anu. 
Að söng loknum var gest um 
boðið upp á kærleiks hress
ingu í safnaðarheimilinu sem 
samanstóð af rauðum kærleiks
drykk ávöxtum og nammi. Mjög 
vel var mætt á tónleikana eru 
félagar í Kirkjukór Ólafsvíkur 
afar ánægðir með svona góða 
mætingu og vona að tón
leikagestir hafi farið heim með 
ást og frið í hjarta.

þa

Ólafsbraut 21, Snæfellsbæ
Sími: 410 4190 

Netfang: 0190@landsbankinn.is

Snæfellsnesi
www.landsbankinn.is

Ástarþema á tónleikum
649. tbl - 14. árg. 15. maí 2014 
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Blóðbankabíllinn 
 verður í Ólafsvík 

við Söluskálann ÓK (SHELL)  
miðvikudaginn 21. maí 

kl. 14:30-18:00. 
Allir velkomnir.	  	  

         
                                                        
 

                                                                          
 
                                                                                                                                                                                                

   
    
 
 



Vatnsþrýstingur í Ólafsvík 
hefur verið frekar lágur í allan 
vetur og var ástæðan fyrir því 
leki í vatnslögn. Í byrjun síðustu 
viku fannst loksins ástæðan fyrir 
lekanum.

Samkvæmt upplýsingum frá 
tæknideild Snæfellsbæjar hafa 
4050 lítarar á sekúndu tapast 
úr vatnstankinum, sem er rétt 
um helmingur þess vatns sem 
tankurinn fær. Erfiðlega hefur 
gengið að finna þennan leka 
og að lokum voru fulltrúar 
frá Vatnsveitu Hafnarfjarðar 
fengnir á svæðið með tæki til 
að hlusta og staðsetja lekann. 

Fannst að lokum leki upp á 50 
lítra á sekúndu og hefur þegar 
verið gert við hann, á myndinni 
er búið að finna lekann og verið 
að gera við.

Framkvæmdir hafa svo hafist 
við að skipta út 1600 metrum af 
vatnslögninni til Ólafsvíkur og 
er það TS vélaleiga sem sér um 
framkvæmdina. Nú er einnig 
búið að endurnýja vatnslögn 
til Hellissands þannig að 
neysluvatnsmál í bæjarfélaginu 
ætti að vera komið í gott horf 
fyrir haustið.

snb

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

Ástæða vatnsleysis 
fundin

Framkvæmdir hafa staðið yfir 
í Sjómannagarðinum í Ólafsvík 
eins og flestir vita og verður 
hann allur hinn glæsilegasti 
þegar því er lokið. Á dögunum 
var steyptur gangstígur í 
garðinum. í gangstíginn fóru 

100 tonn af steypu en hann 
var einnig stimplaður. Þeir 
Gunni Múr og Jóhann Már 
Þóris son voru á fullu að glatta 
þegar ljósmyndari hitti þá á 
dögunum. 

þa

Garðurinn 
fegraður

 

SÍÐASTA   
KRÁARVISKA   
Á KAFFI SIF ! 

 
  

Þá er komið  að  síðustu  kráarviskunni 
fram á haust   !  

Laugardagskveld 17 mai . kl. 22:00 
Þema kvöldsins er “ISLAND ER LAND ÞITT„ 

Trúbbi kveldsins er     ÁsgeirKr. 
Hann mun halda stuðinu uppi fram á nótt ! 

 
KAFFI SIF auglýsir eftir duglegum og 

hressum starfsmanni í sumar í eldhúsið  
en verður að  geta gengið  í  öll störf :-) 

 
Kaffi Sif er til  sölu eða leigu   

 
Ef veislu gjöra skal, þá bara hafa samband og 

við kenjótti kokkurinn  Erum í stuði   
 

Kaffi  Sif, Klettsbúð  3, 360 Hellissandur 
Sími: 577 3430, 8203430 

kaffisif@kaffisif.is  www.kaffisif.is  
 



 

 
- HÚSIÐ OPNAR 19:30 & BORÐHALD 20:00 - 

KONUKVÖLD MEISTARAFLOKKS VÍKINGS 
HÓTEL ÓLAFSVÍK 16. MAÍ 2014 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Veislustjóri kvöldsins Sigrún Ólafsdóttir & ræðumaður 
Hildur Sigurðardóttir Íslandsmeistari í körfuknattleik 

 
Miðapantanir þurfa að berast fyrir miðnætti á fimmtudagskvöldið 15. maí 

Miðapantanir í síma: 898-1309 (Ella), 690-3995 (Steinunn) & 897-7036 Ellen 

  Matseðill   
--- 

Forréttur  
Fiskisúpa & brauð 

 Aðalréttir 
 Lambapottréttur 

Saltfiskréttir 
Djúpsteiktar rækjur 

Salat, hrísgrjón ofl meðlæti. 
Eftirréttur 

Kaffi og konfekt. 

  Dagskrá   
--- 

Særós Ósk Sævaldsdóttir 
tekur lagið 

--- 
Tískusýning frá 
Líkamsræktinni 

Grundarfirði á Under 
Armour íþróttafatnaði 

--- 
Dregið í 

leikmannahappadrætti 

 Miðaverð 4000 krónur 

	  

Auglýsir 

 
Bókasafnið verður opið á mánudögum og miðvikudögum frá kl. 16 til 
18, frá 19. maí til 12. sept. 2014. 
Í millitíðinni verður Bókasafnið lokað frá 1. júlí til 8. ágúst   
vegna sumarleyfis starfsmanns. 
 

Mánudag frá kl. 16 til 18 

Miðvikudag frá kl. 16 til 18 



Sjúkraflutningamenn hjá 
Sjúkraflutningum HVE í 
Ólafs vík og Guðjón Hólm 
Gunnarsson aðstoðarvarðstjóri 
hjá Neyðarlínunni 112 hafa í 
samstarfi við Lionsklúbb Ólafs
víkur  hafið fjársöfnun fyrir 
sjálfvirku hjartahnoðtæki til 
að hafa í sjúkrabílum  HVE í 
Ólafsvík. Tækið heitir  Lucas og 
kemur alveg í stað eins manns 
við endurlífgun og veitir þar 
að auki mun árangursríkara 
hnoð en nokkur maður getur 
og þreytist að sjálfsögðu ekki. 
Það er ekki fyrir öðrum við 
endurlífgun en með notkun 
þess skapast mun betra rými 
fyrir bráðaliða , t.d. til að veita 
öndunaraðstoð og lyfjagjöf 
samhliða því að tækið hnoðar.

Þess má geta að Lúkas er 
nú þegar kominn í sjúkrabíla 
á fjórum stöðum á landinu, 
Höfuðborgarsvæðinu, Selfossi, 
Suðurnesjum og á Akranesi. 
Á öllum þessum stöðum hafa 
fyrirtæki, félög og einstaklingar 
lagt fram fé til kaupanna.

Eins og áður segir mun 
Lions klúbbur Ólafs víkur halda 
utanum söfnunina og hefur 
opnað reikning þar sem hægt 
er að leggja inn ef fólk vill 
styrkja þessi kaup með fjár
framlagi. Klúbburinn mun 
einnig leita  til fyrirtækja, stofn
ana og  félagasamtaka  með 
styrk veitingar til kaupa á slíku 
tæki og vonast eftir góðum 
undirtektum. Takmarkið er að 
safna 2,5 milljónum en það er 
verð tækisins.

Númer söfnunarreikningsins 
er: Kt: 5305861709 Bnr: 0190  
Hb: 15  Rnr: 630039

Vélarvanabátur var dregin til 
hafnar í Ólafsvík á þriðjudag. 
Leiðin í land gekk furðuvel 
miðað við veður og það að 
báturinn sem sá um dráttin 
var töluvert minni en sá sem 
dreginn var.

Strandveiðar hófust þann 
5. maí síðastliðinn, er þetta 6. 
árið sem þær eru stundaðar. 
Bátarnir tóku að streyma 
út upp úr klukkan þrjú um 
nóttina og um klukkan sex 
voru yfir 300 strandveiðibátar 

farnir til veiða. Mikið álag var 
hjá Landhelgisgæslunni við að 
taka á móti tilkynningum frá 
strandveiðibátunum en fyrir 
utan þá eru um það bil 300 
önnur fiskiskip á sjó. 

Adam var ekki lengi í 
Paradís því að á þriðjudag 
var gefin út tilkynning þess 
efnis að strandveiðar verði 
stöðvaðar á svæði A frá og með 
fimmtudaginum 15. maí og 
fram að mánaðarmótum þegar 
nýtt strandveiðitímabil hefst.

þa

Söfnun til kaupa 
á hjartahnoðtæki

Strandveiðar 
stöðvaðar

Kári Viðarsson 
festi nú nýlega 
kaup á Hafnargötu 
16 í Rifi og hyggst 
s tar f  rækja  þar 
menningar miðstöð 
og at vinnu leikhús 
fyrir bæjar búa, nær
sveit unga og ferða
menn. Samhliða 
þ e i m  r e k s t r i 
verður í húsinu 
gisti aðstaða fyrir ferðamenn 
og hópa, auk þess sem húsið 
verður leigt út fyrir samkomur 
og veislur. 

Nú standa yfir framkvæmdir 
á húsnæðinu sem og æfingar 
fyrir leiksýninguna “HETJA”.  
Sýningin er ærslafullur gaman
leikur byggður á Bárðarsögu 

og var frumsýnd 
í Frystiklefanum 
sumarið 2010. 
Sýningin hlaut frá
bæra dóma og var í 
kjölfarið tekin upp 
í Landnámssetrinu 
í Borgarnesi og 
í Tjarnarbíói í 
Reykjavík. Á næstu 
misserum verður 
sýningin leikin 

bæði á íslensku og ensku, en 
heimamenn eru hvattir til að 
tryggja sér miða sem fyrst þar 
sem sýningin verður aðeins 
flutt á íslensku nú í maí.

Allar frekari upplýsingar um 
dagskrá Frystiklefans í sumar 
má finna á www.frystiklefinn.is

fréttatilk.

Menningarmiðstöð 
og atvinnuleikhús í 

Snæfellsbæ

Tónleikar Kára  
á Snæfellsnesi ! 

 
 

Karlakórinn Kári  skipaður fé lögum úr Stykkishólmi,  
Grundarf irð i  og Snæfel l sbæ heldur tónleika 

 í   
Stykkishólmskirkju miðvikudaginn 14.maí kl  20.00 

í  
Grundarf jarðarkirkju f immtudaginn15. maí k.  

20.00 
og  

Ingjaldshólskirkju föstudaginn 16.maí kl .  20.00 
  

 
Aðgangur kr .  1.500 -  

Enginn posi  á staðnum. 

 
 

Kórst jór i  :  Hólmfríður  Frið jónsdótt i r  
Undir le ikari :  Lazlo Pétó 

Einsöngvarar:   Lárus Ástmar Hannesson og  
Krist ján Magni Oddsson



Vinnuskóli sumarið 2014

Sumarið 2014 verður Vinnuskóli Grundar�arðar starfræktur frá 2. júní  til 4. júlí, alls í �mm vikur. 

Vinnuskólinn er fyrir unglinga sem lokið hafa 8., 9. og 10. bekk.

Vinnutíminn er: Mánudaga til föstudaga, kl. 8:00-12:00 og 13:00-16:00.

Vinnuskólinn er sambland af námi og star�. Þeir sem taka þátt í allri dagskránni fá greidd laun 
fyrir fræðsludaga. Í lokin verður síðan vegleg grillveisla.

Allir nemendur Vinnuskóla Grundar�arðar fá umsögn um frammistöðu sína að sumarstar� 
loknu. Atriði sem skipta máli í matinu eru: Stundvísi, framkoma, hæfni til að taka fyrirmælum, 
vandvirkni, sjálfstæði í vinnubrögðum, samvinna, afköst og meðferð verkfæra.

Klæðnaður skal hæfa veðri og eðli vinnunnar. Helstu verkefni verða fegrun umhver�sins og 
vinna tengd gróðri.

Laun 2014
                   Tímakaup           Hækkun frá 2013 
   8. bekkur 676 kr.  15,34% 
   9. bekkur 811 kr.  13,12% 
   10. bekkur 946 kr.  11,72% 

Umsóknarfrestur er til 23. maí. 

Umsóknareyðublöð liggja hjá skólaritara grunnskólans og á bæjarskrifstofunni.

Nánari upplýsingar veitir Ragnheiður umsjónarmaður vinnuskólans í síma 869 6006.

Vinnuskóli Grundar�arðar



Um síðustu mánaðarmót 
var síðasta kallakaffið á þessu 
tímabili, en það var í fjórtánda 
skiptið. Að meðaltali hafa mætt 
tæplega 14 kallar í kaffið í hvert 
sinn og má segja að það sé mjög 
góð mæting. Í vetur hafa menn 
rætt hin ýmsu mál en ekkert 
hefur verið rætt um pólitík bara 
drauga og bíla ásamt veðrinu. 
Er vonandi að framhald verði 

á þessu kaffi þegar hausta 
tekur. Það er Rauði krossinn 
sem stendur fyrir þessu kaffi í 
umsjón Móses Geirmundssonar 
og er þeim færðar þakkir fyrir 
þetta framtak sem greinilega 
hefur sannað sig, þá er Gunna 
í Samkaup einnig færðar þakkir 
fyrir ýmsa aðstoð.

Gummi Gísla

Hjólreiðafélagið Hjólamenn 
tilkynna. 

Jökulmílan verður hjóluð 14. 
júní 2014.  Hringurinn með
fram strand lengju Snæ fells ness, 
vestur fyrir Jökul og til baka um 
Vatnaleið er 160,9 km langur, 
eða nákvæmlega 100 mílur. 
Jökulmílan er því „Aldarskeið“ 
eða á ensku „Century Ride“ 
sem er vinsæl tegund hjól reiða
viðburða víða um heim.  Eins 
og tíðkast með slíka við
burði vilja skipuleggjendur 
Jökulmílunna höfða til breiðs 
hóps hjólreiðamanna.  Skorað 
er á hjólreiðamenn taka þátt á 
eigin forsendum og gefast 12 
tímar til að hjóla hringinn.

Jökulmílan hefst og endar 
í Grundarfirði. Fyrir þá sem 
vilja í fyrstu prófa styttri vega
lengd verður jafn framt boðið 
uppá HálfaJökulmílu, sem er um 
74 km og hefst á Búðum og endar 

í Grundarfirði.  Á Grundarfirði 
býður þátttakendum heit súpa 
og baðaðstaða í sundlauginni. 
Grundarfjarðarbær býður 
þátttakendum á tjaldstæðið og 
þar verður slegið upp kvöldvöku 
þegar allir hafa skilað sér í mark.

Skipulagðar drykkjarstöðvar 
eru við Kothraun (eftir 52 
km), Búðir (eftir 87 km) 
og á Vegamótum (eftir 124 
km). Þar verður boðið uppá 
mat og drykki sem auðvelda 
mun þátttakendum að klára 
hringinn.  

Í fyrra hjóluðu 87 einstaklingar 
Jökulmílu í blíðskaparveðri og 
var sannkölluð hátíðarstemming 
á Grundarfirði þennan dag.  

Allar nánari upplýsingar um 
Jökulmíluna er að finna á www.
jokulmilan.is einnig er hægt að 
senda skipuleggjendum póst á 
jokulmilan@gmail.com

Kallakaffinu 
lokið

Jökulmílan

Þegar ljósmyndari var á ferð 
á Vegamótum á laugardaginn 
hitti hann á þessa hressu 
félaga. Var ferð þeirra heitið 
um sveitavegi á Snæfellsnesi 
og kölluðu þeir ferðina 
Hrísdalsdakar. Aðalreglurnar 
voru að hjólin máttu ekki 

vera yngri en árgerð 1989 og 
keppendur með dressin í lagi 
eins og sést á myndunum. 
Þessir hressu strákar gera sér 
margt til skemmtunar en þeir 
eru flestir fæddir og uppaldir 
í Ólafsvík.

þa

Hrísdalsdakar

Auglýsingaverð 
í Jökli

Svarthvítar auglýsingar
Opna í svarthv 38.400
Heilsíða í svarthv.  25.600
Hálfsíða í svarthv. 16.400
1/4 í svarthv.    10.700
1/8 í svarthv.   7.800
1/16 í svarthv.     4.800

Verðin eru öll með 25,5% vsk

Smáauglýsingar kosta 750,- 
og er þá miðað við 150 innslætti pr. auglýsingu.

Hver innsláttur umfram 150 kostar 5,-

Lit auglýsingar
Opna í lit  69.000
Heilsíða í lit  46.000
Hálfsíða í lit 31.000
1/4 í lit  22.700
1/8 í lit  14.700
1/16 í lit    9.900
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Auglýsing frá kjörstjórn Grundar�arðar um framboðslista 
sem verða í kjöri við sveitarstjórnarkosningar 31. maí 2014

Grundar�rði, 12. maí 2014.

Kjörstjórn Grundar�arðar
Mjöll Guðjónsdóttir

Árni Halldórsson
Þórunn Kristinsdóttir



Miklar framkvæmdir hafa 
undanfarið staðið yfir á 
Vegamótum á Snæfellsnesi. 

Árið 1998 keyptu þau Eyjólfur 
Gísli Garðarsson og Hrefna 
Birkisdóttir Vegamót og ráku 
þar þjónustumiðstöðina. Hefur 
húsið og umhverfið í kring tekið 
miklum breytingum undanfarið 
og þar er ekki lengur rekinn 
veitingastaður undir nafninu 
Vegamót. Í byrjun mars á þessu 
ári opnaði þar kaffihúsið Kaffi 
Rjúkandi og í apríl opnaði 
svo Hótel Rjúkandi ásamt 
veitingahúsi. 

Það eru systurnar Sigrún Erla 
og Ólöf Eyjólfsdætur ásamt 
mökum þeirra Gabríel Franch 
og Bjarne Ómar Nielsen sem 
taka á móti gestum á Hótel 
Rjúkanda. Ákvörðunin um að 
byggja hótel á staðnum var 
tekinn snemma á síðasta ári og 
lauk því nú fyrir stuttu. Að sögn 
Sigrúnar Erlu átti upphaflega 
að endurbyggja gamalt hús á 
Vegamótum en þegar til átti að 
taka reyndist það ónothæft og 
því ákveðið að byggja alveg frá 
grunni. Nýja hótelið er með 13 
mjög vel útbúnum herbergjum 
og þarf af er ein svíta. Einnig er 
til staðar veitinga og fundasalur 
fyrir 60 manns en hann verður 
nýttur til morgunverðar fyrir 
hótelgesti. Ætlunin er svo að 
endurbæta húsnæðið þar sem 
veitingaþjónustan er og færa 
það í sama stíl og hótelið og 
veitingasalurinn. Boðið verður 
upp á hádegis og kvöldverð og 

kaffihúsið þess á milli. 
Nafnið Rjúkandi er eftir 

fossinum í Straumfjarðará og svo 
eru þau auðvitað á jarðhitasvæði 
og nýjasta borholan steinsnar 
frá hótelinu. Nú þegar bæði 
hótelið, veitingastaðurinn og 
kaffihúsið eru komin í gagnið 
segir Sigrún Erla að hún sé 
bjartsýn enda gæti hún annars 
bara verið heima, segir hún og 
hlær. 

Þessi glöðu ungu pör eru 
jákvæð og bjartsýn. Þeirra sýn 
á reksturinn er að byggja upp 
ferðaþjónustu á Snæfellsnesi 
til framtíðar. Nýta hráefni á 
svæðinu á nýstárlegan hátt, 
í sumar vinnur hjá þeim 
spænskur kokkur sem setur 
sinn svip á matseðilinn og er 
til dæmis boðið upp á þorsk í 
miðjarðarhafsstíl. Þeim finnst 
mjög mikilvægt að bjóða upp 
á stað þar sem er opið allt árið 
fyrir alla bæði erlenda og ekki 
síst innlenda ferðamenn. Þau 
leggja mikla áherslu á að hafa 
góða tengingu við þá sem eru 
í ferðaþjónustu á Snæfellsnesi 
því allir séu auðvitað að vinna 
að sama takmarki að þjónusta 
ferðamenn á sem bestann hátt. 
Leggja þau mikið upp úr góðum 
veitingum og þjónustu og að 
taka vel á móti gestum sínum. 

Hlakkar þau mikið til sumars
ins og vonast til að fá að taka á 
móti sem flestum ferða mönnum 
innlendum sem erlendum í 
stórum sem smáum hópum. 

þa

Hótel Rjúkandi á 
Vegamótum

Kæru Grundfirðingar

Hátíðin okkar Grundfirðinga,  
Á Góðri stund  verður haldin í 
15 sinn í ár.

Við, Hadda og Baldur, 
höfum tekið að okkur fram
kvæmdastjórn hátíðarinnar í ár 
á þessum merku tímamótum 
í samstarfi við stjórn Hátíðar
félags Grundarfjarðar. Á aðal
fundi Hátíðarfélagsins var 
stjórnin tilbúin til að sitja áfram 
í embætti og stjórnina skipa 
þau Jón Björgvin formaður, 
Jóna Björk gjaldkeri, Einar 
Guðmundsson ritari og Jón 
Frímann meðstjórnandi. Við 
framkvæmdastjórarnir höfum 
starfað með þessari stjórn frá 
stofnun félagsins og þau eru að 
vinna mjög gott starf og þetta 
er ómetanleg aðstoð sem við 
fáum frá þeim.

Að sjálfsögðu hlökkum við 
til að vera enn flottari í ár þar 
sem við fögnum 15 ára afmæli. 
Við munum auðvitað halda 
okkar sérkennum og hefðum 
en gera það bara enn flottara 
að Grundfirskum hætti.

Þetta er hátíðin okkar allra 
og okkar einkenni er þessi 
einstaka jákvæða samstaða 

íbúa í skreytingum og skemmti
legheitum. Við ætlum að veita 
aftur svakalega flott verðlaun 
fyrir best skreytta húsnæðið 
þannig að nú er um að gera 
að skipuleggja skreytingarnar.

Við munum fljótlega vera í 
sambandi við hverfastjóranna 
til að fara yfir helstu atriði 
hátíðarinnar, t.d. útvarp og 
hverfa keppnir en í tilefni af 
afmæli hátíðarinnar langar 
okkur til að brydda upp á 
nýjungum í tengslum við 
hverfin.

Hátíðin er auðvitað síð
ustu helgi fyrir verslunar
mannahelgina eða 25  27 
júlí. Ef þið hafið einhverjar 
hugmyndir, ábendingar eða 
viljið gera eitthvað sniðugt sem 
má fara í dagskránna, endilega 
hafið samband við okkur.

 
Með góðri kveðju   

Halldóra Dögg (hadda) 
email: hadda@roga.is 

sími: 860-0736
 

Baldur Orri 
email: baldur@gfb.is 

sími: 774-5534
 

Á góðri stund 
2014

Snæfellsjökulshlaupið
28. júní 2014



1. Friðþjófur Orri Jóhannsson
2. Víðir Haraldsson 
3. Hreinn Snævarr Jónsson
4. Adam Geir Gústafsson 
5. Krystyna Stefanczyk 
6. Arnór Ísfjörð Guðmundsson
7. Hildur Ósk Þórsdóttir 
8. Arngrímur Stefánsson

Framboðslistar fyrir sveitarstjórnarkosningar í Snæfellsbæ
31. maí 2014 hafa verið lagðir fram.

N
listi Nýja listans

1. Hallveig Hörn 
2. Sigursteinn Þór Einarsson
3. Gunnsteinn Sigurðsson
4. Helga Lind Hjartardóttir
5. Kolbrún Ósk Pálsdóttir 
6. Birgir Tryggvason 
7. Halldóra Kr Unnarsdóttir
8. Eggert A Bjarnason 
9. Katarzyna Wasyl 
10. Kristgeir Kristinsson 
11. Thelma Rut Magnúsdóttir
12. Sigrún Sigurðardóttir 
13. Sigurjón Hilmarsson 
14. Sigríður Margrét Vigfúsdóttir 

Æ 
listi Bjartrar framtíðar

1. Baldvin Leifur Ívarsson
2. Fríða Sveinsdóttir
3. Kristján Þórðarson
4. Svandís Jóna Sigurðardóttir
5. Ari Bent Ómarsson
6. Gísli Bjarnason
7. Marta Sigríður Pétursdóttir
8. Guðmundur Ólafsson
9. Guðný H Jakobsdóttir
10. Drífa Skúladóttir 
11. Ása Gunnarsdóttir
12. Atli Már Hafsteinsson
13. Matthildur Kristmundsdóttir
14. Þorbjörg Alexandersdóttir

J
listi Bæjarmálasamtaka 

Snæfellsbæjar

1. Kristín Björg Árnadóttir
2. Kristjana Hermannsdóttir
3. Björn Haraldur Hilmarsson
4. Rögnvaldur Ólafsson
5. Júníana Björg Óttarsdóttir
6. Örvar Már Marteinsson
7. Brynja Mjöll Ólafsdóttir
8. Þórunn Hilma Svavarsdóttir
9. Anton Ragnarsson
10. June Beverly Scholtz
11. Illugi Jens Jónasson
12. Þóra Olsen
13. Jón Kristinn Ásmundsson
14. Jón Þór Lúðvíksson

D 
listi Sjálfstæðis�okks

F. h. y�rkjörstjórn Snæfellsbæjar
Hjálmar Kristjánsson, formaður

Félag eldri borgara 
í Snæfellsbæ

auglýsir

Haustferð til Kanarí 
28. október til 18. nóvember 2014.

Þáttaka tilkynnist fyrir tuttugasta maí 2014
Upplýsingar og skráning: 
Erla Laxdal sími 436 6720

Trausti Magnússon sími 436 1324
Sæmundur Kristjánsson sími 436 6767 

AFMÆLISTÓNLEIKAR
Ragga Bjarna í Hörpunni

20. september 2014 kl. 16
Félag eldri borgara í Snæfellsbæ hefur nokkra miða 

á tónleikana fyrir félagsmenn sína, 
nánari upplýsingar hjá Erlu Laxdal fyrir 20. maí 

í síma 866 1036.



Ágætu íbúar Snæfellsbæjar!
Eflaust koma eftirfarandi 

spurningar núna upp í huga 
einhverra.

Ja, nú er hann búinn að tapa 
sér alveg?  Hvað er hann að hugsa?  
Hefur hann tíma í þetta?  Fyrir hvað 
stendur J – listinn spurði mamma 
mig.  Já, fyrir hvað stendur hann 
og fyrir hvað stend ég?  

Jlistinn er ópólitísk samtök 
íbúa sem áhuga hafa á málefnum 
sveitarfélagsins.  Fulltrúar hans 
hafa setið í bæjarstjórn síðastliðin 

þrjú kjörtímabil og hafa komið 
ýmsum málum að ásamt því að 
styðja öll góð mál.

Þegar leitað var til mín 
til að taka sæti á lista vegna 
sveitarstjórnakosninga nú í vor, 
voru mín fyrstu viðbrögð – NEI, 
það verða aðrir að gera þetta, ég 
hef nóg að gera, við það sem ég 
starfa í dag.  En svo kom í ljós að 
alltof mörg okkar eru upptekin og 
sjá sér ekki fært að koma að þessu 
starfi.  Þegar svo var komið, kom 
upp í mér baráttuandinn að ekki 
mætti við svo búið sitja og ákvað 
að henda mér út í þessa baráttu. 

Ég er framkvæmdastjóri fyrir 
Fiskiðjunni Bylgju h.f. og eiginkona 
mín er Steiney K. Ólafsdóttir 
sjúkraliði, hún starfar á Dvalar – 
og hjúkrunarheimilinu Jaðri.  Við 
eigum fjögur börn og höfum búið 
í Ólafsvík síðan árið 1988.  Sjálfur 
hef ég reyndar átt heima á nokkrum 
stöðum á landinu og erlendis,   sem 
barn og unglingur.  Menntun mín 
er stúdent og rennismíði auk skóli 
lífsins. 

 Eins og margir vita hef ég 
komið að ýmsum málum hér 

í sveitarfélaginu en þar má 
nefna aðkomu mína að stofnun 
Átthagastofu Snæfellsbæjar sem 
ég tel mjög vel heppnað verkefni.  
Einnig hef ég verið viðriðinn 
starfsemi Ungmennafélagsins 
Víkings/Reynis, þó ekki í stjórn 
þess, ásamt fleiri félagsstörfum.

Helstu málefni sem ég vil leggja 
áherslu á, eru m.a. eftirfarandi:
1. Tryggja barnafólki aðstöðu 

– leikskólar, skólar, íþróttir, 
afþreying

2. Vinna að málefnum fatlaðra, 
tryggja bestu mögulegu aðstöðu 
þeirra

3. Vinna að málefnum aldraðra, 
tryggja áhyggjulaust ævikvöld

4. Opna stjórnsýslu – aðkomu íbúa 

að stærri og minni ákvörðunum 
5. Efla samvinnu og samstöðu 

meðal íbúa
Jlistann skipar hópur fólks í 

Snæfellsbæ sem hefur ákveðið að 
taka þátt í eflingu sveitarfélagsins 
okkar og er tilbúið að leggja fram 
krafta sína af heilum hug. 

Ég fer í þetta framboð með þá 
von í brjósti að þeir sem kosnir 
verða til starfa í kosningunum 31. 
maí næstkomandi, muni eiga gott 
samstarf og að vinna bæjarstjórnar 
verði sveitarfélaginu og íbúunum til 
framdráttar.  Að lokum kjósendur 
góðir, hvet ég ykkur til að setja X 
við J. 

Baldvin Leifur Ívarsson
í 1. sæti J – listans í Snæfellsbæ

Fyrir hvað stendur J-listinn, spurði Mamma!

AÐALSAFNAÐARFUNDUR
INGJALDSHÓLSSÓKNAR

Aðalsafnaðarfundur Ingjaldshólssóknar 
verður haldinn 

í safnaðarheimili Ingjaldshólskirkju 
miðvikudaginn 21.maí kl 20:00.

Venjuleg aðalfundarstörf

Allir velkomnir

Sóknarnefnd Ingjaldshólssóknar

Vetrarvertíðarlok urðu núna 
á sunnudaginn 11. maí. Þótt 
þessi dagur í dag sé ekki eins 
hátíðlegur og var á árum áður, 
þá var oft barist fram á síðasta 
dag um hver yrði aflahæstur 
í bænum eða þá yfir landið. 
Núna er það allt breytt en þó 
má segja að menn fylgist með 
hvor öðrum til að sjá hvor fiski 
meira. Pistlahöfundur hefur 
fylgst með öllum vetrarvertíðum 
undanfarin ár og hefur safnað 
saman upplýsingum um 
vetrarvertíðir alveg aftur til ársins 
1944, Til þess að fá samanburð 
milli vertíða setti ég á ákveðið 
lágmark sem bátar þufa að ná 
og er það 400 tonn hjá bátunum 
og 200 tonn hjá smábátunum. 
Undanfarin ár hafa þetta verið 
frá 70 til 80 bátar sem hafa náð 
yfir 400 tonnin en ef farið er 
aftur í tímann þá gat þessi fjöldi 
báta farið yfir 300 sem yfir 400 
tonnin náðu. 

Strandveiðitímabilið er hafið 
og þónokkur fjöldi báta undir 8 
BT hefur verið að landa í höfnum 
á snæfellsnesinu. Á Arnarstapa 
hafa 24 bátar landað 79 tonnum 
og þar var Huld SH hæst með 
7,4 tn í 6 , Lea RE 6,4 tn í 5 og 
Brimsvala SH 4,9 tn í 5. Á Rifi 
hafa 28 bátar landað 98 tonnum 
og þar er Kári II SH hæstur með 
19 tonn í 7, Leifur RE 8,1 tn í 
4 og Glaumur SH 5,5 tn í 4. Í 
Ólafsvík hafa 32 bátar landað 115 
tonnum og er Hilmir SH hæstur 
með 10,4 tn í 5, Þrasi SH 8,5 

tn í 7 og Hólmar SH 6,7 tn í 3 
og í Grundarfirði hafa 37 bátar 
landað 82 tonnum og er Vinur 
SH hæstur með 10,2 tní 3, Björt 
SH 5,1 tn í 5 en báturinn er á 
grásleppuveiðum og svo Sif SH 
með 3,1 tn í 4 á strandveiðum. 

Ansi góð veiði hefur verið 
núna á lokasprettinum hjá 
Steinunni SH en báturinn hefur 
landað 152 tonnum í 5 róðrum 
og mest komist í 41 tonn í einni 
löndun. Guðmundur Jensson 
SH hefur líka fiskað vel og landað 
53 tonnum í 3 og mest 24 tonn í 
löndun. Ólafur Bjarnason SH 46 
tn í 3, Magnús SH 77 tn í 5. Egill 
SH 43 tn í 3 en allir þessir bátar 
eru á dragnót.

Enginn netabátur hefur verið 
að landa afla nema nokkrir 
grásleppubátar. 

Fínasta veiði hefur verið hjá 
línubátunum. Tryggvi Eðvarðs 
SH er með 65 tn í 8, Kristinn SH 
69 tn í 6 og mest 13 tonn í einni 
löndun. Bíldsey SH er austur á 
Breiðdalsvík og hefur landað 
61 tonni í 6. Særif SH 34 tní 7. 
Ingibjörg SH 33 tn í 7, Sæhamar 
SH 31 tn í 6 og Stakkhamar SH 28 
tn í 6. Af minni bátunum má t.d 
nefna að Sverrir SH er kominn 
með 29 tn í 7 og mest 6,7 tonn í 
róðri. Álfur SH 25 tn í 8, Mangi 
á Búðum SH 18 tn í 5 og Þerna 
SH 12 tn í 5.

Gísli Reynisson
www.aflafrettir.is

Aflafréttir



Þegar við höfum gaman að 
þeim verkefnum sem við sinnum 
líður tíminn  hratt,  fjögurra ára 
kjörtímabili að ljúka og aftur 
komið að kosningum.  Það er 
nefnilega gaman þegar vel  gengur 
og samstarfið er gott og þannig 
hefur það verið   á kjörtímabilinu, 
samstarfið innan meirihlutans 
hefur verið mjög gott og samstarfið 
við minnihlutann einnig.  Það hefur 
vissulega verið tekist á um málefni  
en við höfum alltaf komist að 
farsælli lausn sem allir hafa getað 
sætt sig við, það er gott samstarf.

Nú er komið að kosningum og 
Dlistinn bíður fram eins og áður.   Á 
listanum er bæði að finna fólk með 
reynslu af sveitarstjórnarstörfum og 
nýtt  fólk með  ferskar hugmyndir.   
Við sem skipum Dlistann höfum 
ólíkan bakgrunn og ólíka menntun 
en öll viljum við láta gott af okkur 
leiða fyrir Snæfellsbæ,  okkar 
frábæra samfélag .

Á sunnudaginn opnaði  Dlistinn 
kosningaskrifstofu á Ennisbraut, 
við opnunina mætti fjöldi fólks 
og sköpuðust skemmtilegar 
umræður.   Kosningaskrifstofan 
verður opin daglega fram að 
kosningum.   Við frambjóðendur 
Dlistans hvetjum íbúa  til að kíkja 
við og heilsa upp á frambjóðendur, 
við hlökkum til að hitta ykkur og 
ræða málefni sveitafélagsins.  Við 
viljum í góðri samvinnu við íbúa 
Snæfellsbæjar halda áfram því góða 
starfi sem unnið hefur verið hér á 
undanförnum árum, við teljum að 
margt hafi  verið vel gert en alltaf 
er hægt að gera betur.

Snæfellsbær hefur nokkra sér
stöðu meðal  sveitarfélaga á 
Vesturlandi vegna góðrar fjár

hags stöðu. Við viljum viðhalda 
þessari góðu stöðu, það gerum 
við með áframhaldandi ábyrgum 
rekstri.  Með því að stunda ábyrga 
fjármálastjórn verður til svigrúm til 
frekari framkvæmda í Snæfellsbæ.  
Góður bær verður  enn betri. 

Ég er stolt af þeim árangri sem 
náðst hefur síðustu fjögur ár og er 

full tilhlökkunar fyrir áframhaldinu.  
Við frambjóðendur Dlistans erum 
áfram tilbúin til forystu.  Veljum 
XD, laugardaginn 31. maí n.k.

Kristjana Hermannsdóttir
skipar 2. sæti D-listans

Gerum góðan bæ enn betri

Kæru íbúar Snæfellsbæjar!

Lionsklúbbi Ólafsvíkur barst á dögunum bréf frá Sjúkra-
flutningamönnum í Snæfellsbæ þar sem þeir  báðu okkur 
um  að hafa yfirumsjón með söfnun til kaupa á hjarta-
hnoðtækinu „LUCAS“.  
Tæki þetta sér algerlega um hjartahnoð án þess að þreytast 
eða vera fyrir öðrum sem koma að endurlífgun og kemur 
þannig alveg í stað eins manns og vinnur þar að auki betur 
og öruggar en mannshöndin. 

Með þessari auglýsingu viljum við biðla til ykkar að leggja 
þessu þarfa málefni lið. Það er hægt með því að leggja inn á 
eftirfarandi reikning: 

Kt: 530586-1709 Bnr: 0190  Hb: 15  Rnr: 630039

Lionsklúbbur Ólafsvíkur

LUCAS hjartahnoðtæki!

Námskeið í skyndihjálp
Getur þú hjálpað þegar á reynir?

Eitt af meginverkefnum Rauða krossins er að útbreiða 
þekkingu almennings á skyndihjálp. Snæfellsbæjardeild 
RKÍ hefur undanfarin ár haldið slík námskeið. 

Fyrirhugað er að halda námskeið fyrir þá sem 
áhuga hafa dagana 3-5. júní. Um er að ræða 12 klst 
námskeið og kennt er kl: 17:00 - 21:00 hvern dag. 
Námskeiðið kostar 10.500 kr.  Kennskubók 3.450 
fyrir þá sem hafa áhuga á að kaupa hana. 

Í tilefni af lögbundnu vinnuverndarstar� á vinnustöðum 
ætti að vera hluti af fyrirbyggjandi aðgerðum fyrirtækja 
að hafa starfsmenn sem lokið hafa skyndihjálparnám-
skeiði Rauða krossins.  

Eru öll fyrirtæki sem áhuga hafa hvött til að skrá  
starfsmenn sína á þetta námskeið.

Upplýsingar og skráning á námskeiðið er hjá Þórarni 
Steingrímssyni sem kennir á námskeiðinu, í síma 894 5808.

Stjórn Snæfellsbæjardeildar RKÍ

Til leigu
75 fm íbúð til leigu í parhúsi að Ólafsbraut 8, íbúðin er nýuppgerð.

Upplýsingar í síma 842 2243  Sigurður.

Smáauglýsing



Framboðslisti Jlistans í Snæ
fells bæ fyrir sveitar stjórnar
kosn ingar nar var kynntur síð
asta sunnu dagskvöld. Undan
farin 12 ár hefur Jlistinn átt 
þrjá fulltrúa í bæjar stjórn Snæ
fellsbæjar. Kristján Þórðarson 
bóndi og fráfarandi oddviti 
Jlistans skipar nú þriðja 

sæti. Við Oddvitasæti listans 
tekur Baldvin Leifur Ívarsson 
fram kvæmda stjóri og Fríða 
Sveinsdóttir bókasafnasvörður 
skipar annað sæti listans. 
Svandís Jóna Sigurðar dóttir 
kennari skipar svo fjórða sæti 
listans. Listinn í heild sinni er 
svona:

Þegar ég flutti á Snæfellsnesið 
fyrir 10 árum þá óraði 
mig aldrei fyrir því að dag 
einn yrði ég í framboði til 
s ve i t a s t jórnarkosn inga  í 
Grundarfirði  en svo er víst 
raunin.  Ég hef ætíð haft sterk 
tengsl við Snæfellsnes þar sem 
faðir minn, Konráð Hinriksson, 
er fæddur og uppalinn í Ólafsvík 
en hafði ungur að árum flutt 
suður með móður minni, Ingu 
G. Bragadóttir, og í Reykjavík 
fæddist ég en ólst upp í Keflavík. 
Þegar tækifæri gafst til að flytjast 
til Ólafsvíkur vegna vinnu þá 
hafði ég nú orð á því að örlögin 
eigi hér í hönd í bagga og reyndist 
svo vera. Nú tíu árum seinna og 
konu og tveim börnum meira er 
maður á leið í framboð. 

Fyrir ókunnugan mann eins og 
mig að flytja til Grundarfjarðar 
og kynnast fólkinu í bænum 
reyndist mér ótrúlega auðvelt 
og sjaldan eða aldrei hefur mér 
fundist ég eins velkominn og 
í Grundarfirði. Þessi eiginleiki 
að taka á móti nýju fólki með 
opinn faðm er ekki sjálfsagður á 
þessum tímum og sá eiginleiki 
er það sem gerir Grundfirðinga 

að því fólki sem það er í dag, 
opið, hjálpsamt og tilbúið að 
takast á við þau verkefni sem 
eru framundan í sameiningu.  
Bæjarhátíðin Á góðri stund 
hefur í mínum huga verið besta 
dæmið um þá samheldni sem 
ríkir í bænum og getum við verið 
stolt af því hvernig samfélagið í 
heild vinnur saman hvort sem 
við erum gul, rauð, græn eða blá. 

Fjölskyldan skiptir miklu 
máli og vil ég stuðla að því að 
Grundarfjörður verði hagkvæmur 
kostur fyrir  fjölskyldufólk til að 
búa í.  Nú þegar er margt gert 
til að auðvelda hagi fjölskyldna, 
eins og með 1 árs inntöku í 
leikskólann, en margt annað 
er hægt að gera og erum við á 
Llistanum opin fyrir öllum þeim 
leiðum og ráðum sem íbúar 
bæjarins vilja koma á framfæri, 
og á kosningarskrifstofu okkar 
á Hrannarstígnum ( þar sem 
Hrannarbúðin var) er uppi spjald 
þar sem þið getið komið ykkar 
skoðunum á framfæri og fengið 
góðan kaffibolla og fínt spjall í 
leiðinni.

Grundfirðingar verða að 
vinna saman til að skapa 
bestu umgjörðina í kringum 
bæjarbúa og þar sem ég veit 
að frambjóðendur Samstöðu
lista fólksins munu vinna að 
því hvernig sem kosningarnar 
fara hef ég ekki miklar áhyggjur 
af framtíðinni. Spennandi og 
bjartir tímar eru framundan 
í Grundarfirði og hvet ég 
alla Grundfirðinga til að nýta 
kosningarétt sinn þann 31.maí.

Hinrik Konráðsson skipar 3 sæti á 
L – lista ,  Samstöðu- lista fólksins í 

Grundarfirði.

Opið samfélag J-listinn í Snæfellsbæ

1. Baldvin Leifur Ívarsson, framkvæmdastjóri
2. Fríða Sveinsdóttir, bókasafnsvörður
3. Kristján Þórðason, bóndi
4. Svandís Jóna Sigurðardóttir, kennari
5. Ari Bent Ómarsson, skrifstofumaður
6. Gísli Bjarnason, skipstjórnarmaður
7. Marta S. Pétursdóttir, umönnun
8. Guðmundur Ólafsson, verkstjóri
9. Guðný H. Jakobsdóttir, bóndi
10. Drífa Skúladóttir, verslunarmaður
11. Ása Gunnarsdóttir, húsmóðir og nemi 
12. Atli Már Hafsteinsson, verslunarmaður
13. Matthildur Kristmundsdóttir, umönnun
14. Þorbjörg Alexandersdóttir, skrifstofumaður

  Nú þarf að 
  mála kirkjuna!

Opnaður hefur verið söfnunarreikningur í Landsbankanum í 
Ólafsvík vegna málningarframkvæmda.

Reikningsnúmerið er 0194-05-401286
Kennitalan er 500269-4999
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Nýtt framboð er komið fram 
í Snæfellsbæ, þar er á ferðinni 
ungt fólk og eru allir sem 
skipa listann undir 35 ára þó 
öllum sé auðvitað velkomið að 
vera með. Að sögn Friðþjófs 
Orra Jóhannssonar oddvita 
framboðsins kom hugmyndin 
um framboðið fyrst upp 
sem grín út á sjó en hann er 
skipstjóri á Særifi SH frá Rifi. 
Þegar svo var farið að skoða 
málið betur kom alvaran. Helstu 

stefnumál framboðsins eru 
stuðningur við fjölskyldufólk, 
bjóða upp á fjölbreyttari 
afþreyingu fyrir ungt fólk. 
Skapa ný og fjölbreytileg störf 
til að ungt fólk vilji setjast 
hér að að loknu námi. Byggja 
upp og bæta hafnaraðstöðu á 
Arnastapa ásamt því að styrkja 
ferðaþjónustu á svæðinu og 
halda útsvari í bæjarfélaginu. 
Efstu sæti framboðslistans 
skipa:

Í júní verða 20 ár frá því að 
sveitarfélagið Snæfellsbær varð 
til, en formlegur stofndagur var 
11. júní 1994.   Ég held að þegar 
litið er yfir farinn veg þá sé óhætt 
að segja að okkur hafi farnast 
nokkuð vel á þessum 20 árum 
og mörg góð skref  verið tekin 
til framfara í samfélaginu.

Í  grein þessari  langar mig  að 
fara yfir nokkur atriði sem oft 
er spurt um, er varðar rekstur 
bæjarfélagsins. 

Framkvæmdir:  Á árunum 2010 
til 2013 hefur verið framkvæmt 
fyrir kr. 920 milljónir.

Greiðsla langtímalána: Í 
af borgun og vexti af lang
tímalánum var greitt á árunum 
20102013 kr.  640 milljónir.

Lántaka:  Tekin voru ný lang
tímalán á árunum 2010 til 2013 
að upphæð kr. 265 milljónir.

Draumasveitarfélagið:  
Tímaritið Vísbending velur ár 
hvert „Draumasveitafélagið“ og 
forsendur þær sem þeir gefa fyrir 
valinu eru m.a.  að skattheimtan 
sé sem minnst, breytingar á 
íbúafjölda sé hófleg, afkoma sem 
hlutfall af tekjum á að vera sem 

næst 10%, hlutfall skulda sé sem 
næst 1,0 og að veltufjárhlutfall sé 
nálægt  1.  Frá árinu 2009 hefur 
Snæfellsbær lent í:
Árið 2009 í 1 sæti með einkunnina 7,4.
Árið 2010 í 6. sæti með einkunnina 5,5.
Árið 2011 í 2. sæti með einkunnina 7,4.
Árið 2012 í 3 sæti með einkunnina 6,8.
Árið 2013 í 3. sæti með einkunnina 7,0.

Það er mat mitt að við getum 
nokkuð vel við unað í Snæfellsbæ.    
Rétt er að það komi fram að 
sveitarfélög á Íslandi í dag eru 
74 að tölu.

Eins og öllum er ljóst þá hafa 
síðustu ár á Íslandi verði erfið 
og landið gengið í gegnum mjög 
djúpa efnahagslægð.  Því er afar 
ánægjulegt  að segja frá því að í 
bæjarstjórn Snæfellsbæjar hafa 
allir bæjarfulltrúar unnið sem 
einn maður og þannig náð að 
stýra bæjarfélaginu afar vel á 
þessum umbrotatímum.  Það er 
ekki sjálfsagt að svo sé og verð 
ég að hrósa bæjarfulltrúum fyrir 
að hafa staðið saman í smáu 
sem stóru og þannig náð þeim 
góða árangri sem náðst hefur á 
kjörtímabilinu.

Árangur í rekstri bæjarfélags 
næst ekki nema þar starfi mjög 
gott starfsfólk og erum við svo 
heppin í Snæfellsbæ að hjá 
bæjarfélaginu starfar mjög hæft 
starfsfólk sem leggur metnað 
sinn í að gera gott bæjarfélag enn 
betra.  Lykillinn að öllu saman er 
svo sú staðreynd að í Snæfellsbæ 
býr harðduglegt fólk sem leggur 
mikið á sig sem aftur gerir það að 
verkum að í Snæfellsbæ eru einar 
hæstu útsvarstekjur landsins.

Forsenda þess að geta  leyft 
sér að láta hugann reika um hin 
og þessi góðu verkefni er að 
afgangur sé af hinum daglega 
rekstri Snæfellsbæjar og við erum 
svo lánsöm í Snæfellsbæ að okkur 
hefur tekist að reka sveitarfélagið 
með afgangi og þannig getað leyft 
okkur að fjárfesta í mörgum 
góðum verkefnum.

Horfum fram á veg, með 
jákvætt hugarfar  að leiðarljósi og 
nýtum þau tækifæri sem bjóðast 
okkur, öllum til heilla.

Kristinn Jónasson, 
bæjarstjóri.

Snæfellsbær – 
Samfélagið okkar

N-listinn í Snæfellsbæ

1. Friðþjófur Orri Jóhannsson, skipstjóri og útvarpsmaður
2. Víðir Haraldsson, vélstjóri og hestamaður
3. Hreinn S. Jónsson, sjómaður
4. Adam Geir Gústafsson, verkamaður
5. Krystyna Stefanczyk, háskólanemi
6. Arnór Ísfjörð Guðmundsson, laxveiðimaður
7. Hildur Ósk Þórsdóttir, búðarkona og dama
8. Arngrímur Stefánsson, verkamaður



„Látum hæfileika blómstra í allra þágu“

Þann 31. maí göngum við 
sveitastjórnakosningar og nýtum 
okkar þann lýðræðislega rétt að 
kjósa til sveitarstjórnar. 

Björt framtíð býður nú fram í fyrsta 
sinn á landsvísu og er Snæfellsbær 
eitt af níu sveitarfélugum þar sem 
við leggjum fram framboðslista. 

Fyrir hvað stendur Björt framtíð 
og hvaða erindi á hún til ykkar 
kæru bæjarbúar? Af ýmsu er að 
taka, t.d. eitt áhersluatriði okkar 
virkt lýðræði. Að íbúar fái að koma 
meira að því hvernig Snæfellsbæ 

þeir vilja. Annað áhersluatriði 
er fjölbreytileikinn sem býr í 
manneskjunni  sjálfri, því öll erum 
við ólík  Við leggjum einnig mikla 
áherslu á frelsi til að taka ákvarðanir 
og njóta sín sem einstaklingur í 
samfélaginu. Mig langar að fjalla 
aðeins um tvo af þessum þáttum 
sem við í Bjartri framtíð ætlum að 
vinna að, menningu og málefni 
fatlaðra.

Menning
Menning er  hornsteinn 

hvers samfélags. Við í Bjartri 
framtíð viljum stuðla að öflugu 
menningarstarfi í Snæfellsbæ. Hér 
í sveitafélaginu hefur margvísleg 
menningarstarfsemi fengið að 
blómstra og mikið af hæfileikaríku 
fólki býr hér.  Því hef ég  kynnst 
síðustu 10 ár.  Við höfum hug 
á að setja á laggirnar sérstaka 
„Menningar stofu“ þar sem íbúar 
getið  unnið að sínum áhugamálum 
og sótt menningarviðburði. 

Við teljum að miðdepill slíkrar 
menningarstofu ætti að vera okkar 
ágæta bókasafn.  Í menningarstofu 
gætu íbúar og gestir sem heimsækja 
okkur komið, lesið og fengið 

lánaðar bækur og blöð, stofnað og 
tekið þátt í leshringjum, fengið sér 
kaffi, farið á internetið svo einhver 
dæmi séu tekin. Menningarstofa 
gæti nýst grunn og leikskólunum 
þar sem unnið væri með skólatengd 
verkefni. Slík stofa ætti líka 
möguleika á að koma að smærri 
menningarviðburðum og hefði 
þá mikla þýðingu fyrir stigvaxandi 
ferðaþjónustu í Snæfellsbæ.  

Vinna að þessu verkefni yrði 
unnin á opnum íbúafundi þar 
sem sameiginleg sýn bæjarbúa yrði 
fönguð, þannig vinnulag viljum við 
í Bjartri framtíð viðhafa.

Málefni fatlaðra
Öll erum við ólík og öll höfum 

við okkar þarfir.
Í okkar ágæta samfélagi búa ólíkir 

og fjölbreyttir hópar  Samfélag án 
aðgreiningar þar sem allir fá að 
njóta sín á sínum eigin forsendum 
er samfélag sem Bjartri framtíð 
hugnast vel. Því leggjum við 
áherslu á að fólk með fötlun hafi 
almenn tækifæri til að taka þátt 
í samfélaginu (með stuðningi ef 
þarf ).  Við viljum forðast sérúrræði 
sem flokka fólk eftir tilfallandi 
eiginleikum, svo sem fötlun.  
Fólk er dásamlega allskonar – 

fjölbreytileikinn er auðlind sem 
við viljum nýta til að byggja betra 
samfélag fyrir alla.

Við munum leggja mikla 
áherslu á að efldur verði til 
muna ráðgjafahópur sem ætti að 
standa saman af fólki með fötlun, 
aðstandendum og/eða talsmönnum 
þeirra sem vinna með bæjarstjórn 
að hagsmunamálum þessa hóps. 
Ráðgjafahópurinn hafi m.a. það 
hlutverk að vera ráðgefandi í 
málefnum sem tengjast fötluðu 
fólki sérstaklega, þar með talin 
menningar, búsetu, tómstunda, 
skipulags og ferlismál.  Slík 
vinnubrögð auðvelda fötluðu 
fólki þátttöku í samfélaginu á 
víðari grunni, við skipulagningu 
og þátttöku í menningar atvinnu 
 og félagslífi. Með þessu eflum við 
virkt lýðræði, fjölbreytileikann og 
frelsið.

Við í Bjartri framtíð teljum að 
rétturinn til sjálfræðis, það að ráða 
sér sjálfur og taka ákvarðanir um 
sitt eigið líf  sé grundvallarforsenda 
í lífi hverrar manneskju og huga 
þurfi sérstaklega að því að tryggja 
að fólk með fötlun njóti þess réttar.

XÆ í maí.                                                                                                                                           
                                                                                                         

Gunnsteinn Sigurðsson
skipar 3. sæti hjá Bjartri framtíð

Sjö félagar úr vélhjóla
klúbbnum Griðungum á 
Snæ fells nesi fóru í hjóla ferð 
þann 10. maí síðast liðinn. 
Var ferðinni heitið á stór
sýningu Rafta og fornbílafélags 
Borgarfjarðar. Létu þeir veðrið 
ekki á sig fá en frekar hvasst var 
á leiðinni. Stoppað var á Baulu 
og borðaður hádegismatur að 
honum loknum var keyrður 
Borgarfjarðarhringurinn og 
endað í sýningunni. Mikill fjöldi 

hjólamanna og kvenna mætti á 
sýninguna frá ýmsum félögum. 
Sýningin var stórglæsileg í alla 
staði og gaman að sjá hvað 
starfið hjá þessum tveimur 
félögum er öflugt. Til sýnis 
voru mótorfákar og fornbílar 
af öllum stærðum og gerðum 
og nutu þeir sín vel. Það voru 
vindbarðir en glaðir Griðungar 
sem komu heim eftir vel 
heppnaða ferð.

þa

Griðungar á ferð

Bæjarskrifstofan flytur

Bæjarskrifstofa Grundar�arðar hefur �utt 
í nýtt húsnæði að Borgarbraut 16. 

Opnunartími er óbreyttur, 
kl. 10:00-14:00 alla virka daga.

 
Grundar�arðarbær



Aðalfundur og forsýning 
á Lýsuhóli 24. maí 2014

 

Aðalfundur Hollvinasamtaka Þórðar Halldórssonar 
frá Dagverðará verður haldinn að Lýsuhóli, 

laugardaginn 24. maí n.k. kl 16.00. 

Dagskrá samkvæmt félagslögum.
 

Eftir fundinn kl 16.30 verður forsýning á heimildarmynd 
um Þórð sem Kári G. Schram kvikmyndagerðarmaður 

hefur gert.

Allir eru velkomnir.  
Stjórnin



Jákvætt hugarfar

Í  VELFERÐARMÁLUM  voru markmið okkar að…
…staðið verði  að y�rtöku á málefnum fatlaðra áramótin 2010-2011 með fullum 

sóma
…hugað verði að húsnæði til sjálfstæðrar búsetu fyrir fatlaða ásamt 

áframhaldandi þjónustu, ekki síst fyrir 18 ára og eldri
…úttekt verði gerð á þörf þess að byggja �eiri íbúðir fyrir 60 ára og eldri
…styðja áfram við ö�ugt starf eldri borgara í Snæfellsbæ
…standa vörð um heilbrigðisþjónustu í Snæfellsbæ

Í  ÍÞRÓTTA-  OG  ÆSKULÝÐSMÁLUM  
voru markmið okkar að….

…farið verði í endurbætur á sundlaug Snæfellsbæjar í Ólafsvík, ma. verði gerð 
útiaðstaða með heitum pottum

…haldið verði áfram uppbyggingu leiksvæða
…unnið verði eftir Íþrótta- og tómstundaáætlun Snæfellsbæjar
…styðja við þróun og uppbyggingu á félagsmiðstöðinni Afdrepi
…unglingastarf verði e�t í samvinnu við frjáls félagasamtök
…haldið verði áfram samstar� bæjarfélagsins við hin ýmsu félög sem vinna að 

æskulýðs- og íþróttamálum
…styðja við bakið á hesteigendafélögum í Snæfellsbæ til að byggja skemmu, 

sem nýst gæti sem �ölnota íþróttaskemma

Í  FRÆÐSLUMÁLUM  voru markmið okkar að….
…settir verði �ármunir í að bæta aðstöðu og aðbúnað Grunnskóla Snæfells-

bæjar og styðja þannig við áframhaldandi gott skólastarf
…halda áfram með endurbætur á leiksvæði við leik- og grunnskóla Snæfells-

bæjar
…styðja við framkvæmd á nýmótaðri skólastefnu Snæfellsbæjar
…ráðist verði í endurbætur/stækkun á leikskólanum Krílakoti og stuðlað verði 

að aukinni �ölbreyttni í dagvistunarúrræðum
…styrkja stoðir Fjölbrautaskóla Snæfellinga
…styðja við starf Símenntunarmiðstöðvarinnar á Vesturlandi og e�a aðstöðu til 

�arnáms
…nýta þá þekkingu og aðstöðu sem er til staðar, til að e�a og þróa Björgunar-

skólann á Gufuskálum

Í  UMHVERFISMÁLUM  voru markmið okkar að…. 
…Snæfellsbær verði áfram forystusveitarfélag í að fá umhver�svottun og stuðli 

að sjálfbæru ferðamannasvæði
…öll heimili í Snæfellsbæ fái græna tunnu til að �okka sorp, án aukakostnaðar 
…leggja metnað í snyrtimennsku í umgengi og umhirðu stofnana bæjarins og 

almenningssvæði Snæfellsbæjar

Í  SAMFÉLAGS- og MENNINGARMÁLUM voru 
markmið okkar að….

…stuðla að þróun og ö�ugri starfsemi Átthagastofu Snæfellsbæjar
…styðja við ö�uga félaga og klúbbastarfsemi í bæjarfélaginu
…styðja við starf og  þróun  safna og setra
…halda áfram stuðningi við starfsemi sjómannagarðanna
…styðja við starfsemi frjálsra félagasamtaka vegna hátíða- og menningar-

viðburða
…stuðla áfram að ö�ugu lista- og menningarstar� í Snæfellsbæ

Í  FERÐAÞJÓNUSTU  OG ATVINNUMÁLUM
voru markmið okkar að….

…standa vörð um atvinnulíf  til sjávar og sveita
…gerð verði fagleg markaðs- og kynningaráætlun fyrir Snæfellsbæ 
…styðja við framtakssama uppbyggingu og nýsköpun í ferðaþjónustu
…lokið verði við uppbyggingu á nýju tjaldsvæði á Hellissandi
…haldið verði áfram með lagfæringu á tjaldsvæðinu í Ólafsvík
…komið verði upp áningar- og útsýnisstað beggja vegna á Fróðarheiði
…auka aðgengi að nátturuupplifun og merkum stöðum með bættum 

merkingum, söguskiltum og lófaleiðsögn
…styðja við uppbyggingu þjóðgarðsins Snæfellsjökuls
…styðja við uppbyggingu á bættri aðstöðu við Lýsuhólslaug
…styðja við  nýsköpun, vöruþróun og marksmál í atvinnulí� Snæfellsbæjar
…stuðla að ö�ugri starfsemi Varar rannsóknaseturs um lífríki Breiða�arðar

Í  SAMGÖNGUMÁLUM  voru markmið okkar að….
…�ármagn verði tryggt til að ljúka vegi um Fróðárheiði
…vinna að umferðaröryggismálum og koma þeim í viðunandi horf

Í  SKIPULAGS-  OG  BYGGINGAMÁLUM  
voru markmið okkar að…. 

…gert verði nýtt aðalskipulag fyrir Snæfellsbæ
…haldið verði áfram að lagfæra gatnaker� bæjarfélagsins 
…unnið verði að skipulagningu reiðvega, hjólreiðastíga og gönguleiða í 

Snæfellsbæ
…gerð verði gönguleið milli Hellissands og Rifs
…haldið verði áfram lagfæringum á vatnsbólum vatnsveitu Snæfellsbæjar
…lokið verði við að endurnýja vatnslögnina í vatnsveitu Snæfellsbæjar í Ólafsvík
…haldið verði áfram leit að heitu vatni og kannaðir verða frekari möguleikar á 

nýtingu varmadæla
…ávallt verði nægt framboð byggingalóða fyrir einstaklinga og fyrirtæki
…unnið verði eftir ákveðu verklagi þegar kemur að merkingum og uppsetningu 

á minnisvörðum
… unnin verði stefnumótun um bætt aðgengi almennings að útivist og 

nátturuperlum

Í  STJÓRNSÝSLUMÁLUM  voru markmið okkar að….
…haldið verði áfram að bæta aðgengi íbúa að stjórnsýslunni með auknum 

rafrænum samskiptum, m.a. verður heimasíða Snæfellsbæjar endurnýjuð
…unnið verði að lækkun skulda sveitarfélagsins með áframhaldandi öruggri 

�ármálastjórn 

Í  HAFNA- OG SJÓVARNARMÁLUM  
voru markmið okkar að….

…unnið verði eftir hafnaáætlun um uppbyggingu hafnamannvirkja

Ólafsvíkurhöfn: 
Breikka þekju við Suðurþil
Byggja nýtt ljósamasturhús á Suðurþili
Hlaða grjótvörn á milli Trébryggju og Suðurþils, gangstétt og lýsing
Endurhlaða grjótgarð, Norðurgarð
Dýpkun

Rifshöfn:
Koma fyrir nýrri bauju og leiðarmerkjum í innsiglingu
Fegra og snyrta svæði á milli Trébryggju og hafnarvogar, gangstígar, gras o.�.
Dýpkun

Arnarstapahöfn:
Dýpkun

…unnið verði eftir áætlun um byggingu sjóvarnagarða
Frá Ólafsbraut að Suðurþili
Við Ke�avíkurgötu á Hellissandi
Við Gróuhól á Hellnum

 

Í  BRUNA-  OG  ALMANNAVARNAMÁLUM  
voru markmið okkar að….

…halda áfram uppbyggingu í brunavarnamálum
…standa að baki ö�ugu star� björgunarsveitanna í Snæfellsbæ

STEFNUSKRÁ  D-LISTANS  Í  SNÆFELLSBÆ  2010 - 2014

Við látum verkin tala

Lokið
Í vinnslu
Ekki hafið


