
Farfuglar hafa hópast til 
landsins síðustu vikur og hafa 
fuglaáhugamenn fylgst spenntir 
með því þegar tegundum 
fjölgar, hér um slóðir er einna 
best fylgst með ferðum kríunnar 
og fyrstu kríurnar sáust á Rifi  
þriðjudaginn 11. maí. Eru þær 
heldur fyrr á ferðinni í ár en 
fyrsti hópurinn sást þann 18. 
maí á síðasta ári. Kríurnar 
koma alltaf á svipuðum tíma 

til landsins það fer þó oftast 
eftir veðri hvaða dag þær koma 
nákvæmlega. Að þær komi fyrr 
en á síðasta ári skýrist því líklega 
af betra veðri en á sama tíma 
í fyrra. Vonandi er það einnig 
jákvætt fyrir varpið en Kríunni 
hefur gengið mjög erfiðlega að 
koma upp ungum undanfarin 
ár.  Tengist það þó frekar stærð 
sandsílastofnsins en veðri, þó 
veðrið hafi eflaust áhrif.

þa

Ólafsbraut 21, Snæfellsbæ
Sími: 410 4190 

Netfang: 0190@landsbankinn.is

Snæfellsnesi
www.landsbankinn.is

Krían komin
650. tbl - 14. árg. 22. maí 2014 

 

MÁLVERKASÝNING 
OPNUN 23.MAÍ 
Föstudaginn 23.maí kl. 18:00 verður opnuð málverkasýning í 
Átthagastofunni á verkum Hreins Jónassonar. Sýningin er í boði 
Sjómannadagsráðs Ólafsvíkur, Lista og menningarnefndar 
Snæfellsbæjar og Átthagastofu. Hreinn sem er fæddur í Ólafsvík 
1951 og hefur lagt stund á myndlist lengi vel. Þetta er fyrsta sýning 
hans í Ólafsvík.  

Boðið verður uppá léttar veitingar og allir eru velkomnir.     
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Innritun eldri nemenda (fæddir 1997 eða fyrr) sem eru ekki í 
framhaldsskóla sem stendur eða ætla að skipta um skóla hefst 
miðvikudaginn 4. apríl og lýkur föstudaginn 31. maí.

Nemendur í 10. bekk hafa frest til sækja um nám í framhaldsskóla eða 
breyta umsóknum úr forinnritun til miðnættis þriðjudaginn 10. júní. 
Innritun fer fram á www.menntagatt.is

Fjar- og dreifnám 
Innritun í �ar- og dreifnám fer fram samkvæmt fyrirkomulagi sem 
einstakir framhaldsskólar auglýsa.

Allar nánari upplýsingar eru veittar í síma 4308400 eða með því að 
senda tölvupóst fsn@fsn.is

Innritun í framhaldsskóla 
á haustönn 2014



Framkvæmdir við sund
laugina í Ólafsvík ganga vel og 
laugardaginn 10. maí var endur
bætt innisvæði opnað fyrir 
almenning, útisvæðið er farið 
að taka á sig mynd og margir 
sem renna hýru auga í átt að 
pottum og setlaugum sem hægt 
verður að liggja í þegar svæðið 
verður tilbúið.

Á mánudag komu fulltrúar 
slysa varna deildanna Helgu 
Bárðar  dóttur og Sumar  gjafar 

fær  andi hendi í sundlaugina, 
slysa varna deild irnar gáfu 
sund lauginni skipti  borð sem 
auð veldar for eldrum að skipta 
á ungum börn um í búnings
herbergjum sundlaugarinnar. 

Á myndinni eru Ragnheiður 
Víglundsdóttir frá Sumargjöf, 
Inga Jóna Guðlaugsdóttir frá  
Helgu Bárðardóttur og Sigrún 
Ólafsdóttir íþrótta og æsku
lýðs fulltrúi Snæfellsbæjar.

jó

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

Skiptiborð í 
sundlaugina

Aðalfundur Ferðafélags Snæfellsness 
verður haldinn þann 27. maí kl: 17:00 

í Sögumiðstöðinni í Grundar�rði. 

Venjuleg aðalfundarstörf 
samkvæmt lögum félagsins. 

Kosið í nýja stjórn og nýir félagar velkomnir.

Stjórnin.

Það er líklega á fáum stöð
um á landinu sem gras vellir 
eru komnir jafn vel af stað og 
völlurinn á Hellis sandi. Þar 
spiluðu strákar nir í 2. flokk 
Snæ fells ness þann 16. maí 
síðast liðinn  við BÍ/Bolungar
vík. Völlurinn var grænn og 
góður og veðrið ágætt þó 
aðeins rigndi. Strákarnir 

voru í hörku stuði, spiluðu 
vel og endaði leikurinn 7 – 1 
fyrir Snæfellsnes. Fyrsti sigur 
sumars ins í höfn hjá þeim. 

Hilmar Orri Jóhannsson 
skor aði 3 mörk, Sumarliði 
Krist munds son 1, Kristófer 
Reyes 1, Kristófer James 1 og 
Kristinn Magnús Pétursson 1.

þa

Völlurinn klár 
á Sandi

Nú er rétti tíminn til framkvæmda 
þar sem að átakið ALLIR VINNA 

hefur verið framlengt.
 

Hjá okkur starfa smiðir, múrarar (flísar), 
píparar og aðrir iðnaðarmenn.

Við erum með tæki og tól til allra verka.
 

HÚSEIGENDUR!

100% 

endurgreiðsla 

á vsk af vinnu 



Þér er boðið í  
AFMÆLISVEISLU!!! 

Grunnskóli Snæfellsbæjar var stofnaður árið 2004 og á því  

10 ára afmæli á þessu skólaári. 
 

Að því tilefni langar okkur að bjóða bæjarbúum til veislu föstudaginn 23.maí í skólahúsunum 
þremur sem hér segir: 

  11:00—13:00 í Grunnskólanum á Hellissandi. 

  13:00—15:00 í Grunnskólanum í Ólafsvík 

  15:00—17:00 í Lýsuhólsskóla. 

 
Í afmælisveislunni ætlum við að sýna verk nemenda á þessu skólaári, hlýða á fagra tóna auk þess að vera með lifandi 
vinnustofur þar sem margt er hægt að bralla, auk þess sem boðið verður upp á kaffi og með því. 

Við hlökkum til að sjá þig / ykkur hress og kát til að fagna með okkur þessum merka áfanga! 

KOSNINGAGRILL

ungra kjósenda

í Snæfellsbæ 

Miðvikudaginn 

28. maí  kl. 21

á Hrauninu.

Jákvætt hugarfar



Já kæru Snæfellsbæingar, 
tíminn flýgur þegar lífið er 
svona skemmtilegt.  Það skólaár 
sem nú er í gangi er hið tíunda í 
sögu skólans okkar, Grunnskóla 
Snæ fells bæjar.

Í tilefni af því höfum við 
ákveðið að halda upp á daginn 
og fagna þessum áfanga í 
skólasögu bæjarfélagasins.  Það 
ætlum við að gera og auglýsingu 
um þá hátíð er að finna í þessu 
tölublaði blaðsins.

Stofnun skólans var metn
aðar fullt verkefni og alltaf 
klárt að það þyrfti sterka sýn 
og kjark til að ná fram þeim 
mark miðum að búa til sterkan 
og góðan skóla eins og stefnt 
var að sumarið 2004.  Það 
hefur ekki verið einfalt verk að 
stofna skóla haustið 2004 þar 
sem mjög fljótlega eftir stofnun 
var farið af stað í sársaukafulla 
vinnu stöðvun sem lá eins og 
dimmt ský yfir öllu skólastarfi 
á landinu þann vetur og erfitt 
að slíta barnskóm við slíkar 
að stæður.

Áfram var haldið í gegnum 
alls konar verkefni, þeir sem 
að skólanum komu gáfu sér 
tíma og næði til að vinna að 
sameiginlegri stefnu sem 
myndi leiða til stöðugt betra 
skólastarfs.  

Ákveðin straumhvörf í sögu 
skólans urðu vorið 2007 þegar 
ákveðið var að hefja vinnu 
við skólastefnu Snæfellsbæjar.  
Til þess verks voru kallaðir 
margir fulltrúar „hins almenna 
bæjarbúa“ í bland við skólanefnd 
og starfsfólks leik, grunn og 
tónlistarskóla bæjarfélagsins.  
Afraksturinn varð stefna sem 
mikil sátt hefur verið um frá 
þessum tíma og er enn.  

Stefna sem byggir á því 
að koma til móts við hvern 
einstakling og nálgast hann 
út frá styrkleikum hans, auka 
hæfileika hans til að vinna í 
hópi og síðast en alls ekki síst 
að auka áherslur á að nemendur 
í Snæfellsbæ læri meira um 
nærsvæðið sitt með sérstakri 
námskrá í átthagafræði.

Í kjölfarið fór í gang mikil 

sjálfsskoðunar og stefnu
mótunar vinna innan G.Snb. 
þar sem leitast var við að 
uppfylla þessa grund vallar
hugsun skóla  stefnunnar.  Slík 
vinna er stöðug og tekur aldrei 
enda, en hún hefur verið unnin 
af mikilli virðingu og metnaði 
fyrir því verkefni að börnin 
okkar geti búið við öruggar og 
árangursríkar vinnuaðstæður.

Skólastarf í grunnskóla er 
uppfullt af ólíkum verkefnum 
og viðfangsefnum.  Stundum 
gefur á bátinn en oftar er siglt á 
sléttum sjó.  Hver dagur er ólíkur 
hinum fyrri enda vinnustaður 
um 320 einstaklinga, barna 

og fullorðinna.  Það væri 
einfaldlega vonlaust að ætla að 
rifja upp þætti úr skólastarfinu 
síðustu tíu ár án þess að gleyma 
mörgu.  Skiptir þá engu hvort 
við værum að ræða um starfið 
í Ólafsvík, á Hellissandi eða í 
Lýsuhólsskóla.

Afmælishátíðin á föstudag á 
þó að geta gefið góða mynd um 
lífið í Grunnskóla Snæfellsbæjar.  
Hátíðirnar verða í raun þrjár, úti 
á Hellissandi milli kl. 11 og 13, 
í Ólafsvík milli 13 og 15 og í 
Lýsuhólsskóla milli 15 og 17.  
Þar mun fólki gefast kostur á 
að skoða verk nemenda, njóta 
tónlistaratriða frá börnunum og 
bardúsa á lifandi vinnustofum ef 
fólk hefur áhuga á.

Við hlökkum til að taka á móti 
bæjarbúum sem vilja skoða 
skólann sinn, hann er sameign 
okkar allra og er vinnustaður 
framtíðarfólksins í bænum.  
Vonandi verða gestir okkar jafn 
stoltir af honum og við erum!

Magnús Þór Jónsson
skólastjóri Grunnskóla 

Snæfellsbæjar

Grunnskóli Snæfellsbæjar 10 ára

Sérstakar þakkir fær starfsfólk á hjúkrunar- og dvalarheimilinu 
Jaðri Ólafsvík fyrir góða og kærleiksríka umönnun.

Þuríður Kristjánsdóttir
 Inga Jóhannesdóttir Ágúst Sigurðsson
 Bergsveinn Jóhannesson Ragnheiður Gunnarsdóttir
 Kristmann Jóhannesson Svanborg Tryggvadóttir

barnabörn og barnabarnabörn.

Innilegar þakkir til allra sem sýndu okkur samúð 
og vinahug við andlát og útför eiginmanns, 
föður, tengdaföður, afa og langafa

Jóhannesar Jóhannessonar
Sandholti 19

Ólafsvík

SÝSLUMAÐUR SNÆFELLINGA

BORGARBRAUT 2 · 340 STYKKISHÓLMUR · SÍMI: 430 4100

Opnunartími 
skrifstofu sýslumanns í Ólafsvík

frá og með 1. júní 2014
 

 mánudaga kl. 09:00 – 13:00
 �mmtudaga kl. 09:00 – 13:00
 

 
Ólafur K. Ólafsson

Sýslumaður Snæfellinga



Föstudagurinn 30. maí
Kl. 19:30  Unglingadeildin Drekinn gengur í hús og selur barmmerki 
  og sjómannablaðið 2014

Laugardagurinn 31. maí
Kl 11:30   Dorgveiðikeppni í Rifshöfn

Kl 13:00   Skemmtidagskrá við Rifshöfn
  róðrakeppni karla- og kvenna, þrautakeppni milli áhafna og 
  fyrir yngri kynslóðina, �ekahlaup, reipitog og trukkadráttur. 
  Skráning hjá: Vagn s. 867 7957 og Þráinn s. 867 6648.

  Hoppukastali verður í Ri� frá 12:00-18:00
  Fiskisúpa verður á boðstólnum í Von
  Unglingadeildin Drekinn verður með blöðrur og nammi til sölu 
  og bíður upp á fría andlitsmálningu fyrir börnin.

Kl 16:00  Skemmtisigling ef veður ley�r.

Kl 17:30  Bryggjuball fyrir alla �ölskylduna í Björgunarsveitarhúsinu Von 
  með hljómsveitinni Ungmennafélaginu.

Kl 20:00  Sýningin Hetja í Frystiklefanum.

Sunnudagurinn 1. júní
Kl 11:00   Sjómannamessa

Kl 13:00   Hátíðardagskrá í sjómannagarði Hellissands
  hátíðarræða, heiðraður aldraður sjómaður og verðlaunaafhending.

Kl 14:00   Leikhópurinn Lotta verður með leiksýninguna Hrói Höttur
  fyrir alla �ölskylduna í sjómannagarðinum.

Kl 15:00   Sameiginleg ka�sala slysavarnadeildarinnar Helgu Bárðar
  og Sumargjafar í björgunarsveitahúsinu Von.

Kl 19:30   Sjómannaball í Röstinni
  Húsið opnar 19:30 og borðhald hefst stundvíslega kl 20:00. Hótel Hellissandur sér um matinn, 
  Kári Viðarsson verður veislustjóri og Hljómsveitin Allt í einu sér um að halda uppi �örinu 
  fram á rauða nótt. Selt verður inn á dansleik kl. 23:30 - Snyrtilegur klæðnaður.

Miðasala í síma 894 1241 (Anton) og 899 7816 (Friðrik)

SJÓMANNADAGURINN 2014
Á HELLISSANDI OG RIFI

Styrktaraðilar eru: Hjallasandur, Fiskmarkaður Íslands, Esjar ehf, Nónvarða ehf, 
Sandbrún, Hraðfrystihús Hellissands, KG Fiskverkun og Landsbankinn.



„Sól slær silfri á voga, sjáðu 
jökulinn loga. Allt er bjart fyrir 
okkur tveim, því ég er kominn 
heim“.  Þetta textabrot segir töluvert 
um hvernig mér líður í mínum 
bæ, SnÆfellsbÆ. Þetta er bærinn 
sem ég ákvað að koma upp minni 
fjölskyldu. Hér eru æskuslóðir 
barnanna minna og vegna þess 
langar mig að hjálpa til við að gera 
gott bæjarfélag enn betra. Ég er 
það sem kallast utanbæjarmaður, 
aðfluttur ands…., og tel ég það 
veita mér góða yfirsýn á hvað er 
vel gert og hvað betur má fara. 
Mínar skoðanir miðast ekki af því 
að hlutirnir eigi að vera svona af 

því að þeir hafa alltaf verið svona, 
heldur að góð hugmynd er alltaf 
góð  alveg sama frá hverjum hún 
kemur. 

Við í Bjartri framtíð trúum á 
róttækt traust, þ.e. frelsi til að láta 
að okkur kveða. Við treystum fólki 
og þess vegna erum við lýðræðisafl. 
Við erum nefnilega svo dásamlega 
allskonar og höfum mismunandi 
sýn á lífið. 

Æskulýðsstefna
Á unglingsárum mínum bjó ég 

bæði á Djúpavogi  og Borgarfirði 
Eystri þar sem ég kynntist 
öflugri tónlistarmenningu og 
því hversu miklu máli skiptir að 
einstaklingurinn fái að blómstra. Í 
Snæfellsbæ eigum við  gríðarlega 
hæfileikaríkt fólk á sviði lista sem 
og óuppgötvaðar stórstjörnur sem 
gætu með bættri aðstöðu skapað 
hæfileikum sínum farveg. 

Mannauður á þessu sviði er 
ómetan legur þar sem sköpunar
vinna eykur ekki aðeins gildi mann
lífsins heldur gefur einstaklingnum 
svigrúm til athafna og tjáningar 
á heilbrigðan og uppbyggjandi 
hátt. Á þessum grundvelli tel 

ég mikilvægt að byggja upp 
sterka æskulýðsstefnu. Að þeim 
málaflokki ætlum við í Bjartri 
framtíð vinna ötullega að.  Áhersla 
á að vera lögð á að ungt fólk hafi 
eitthvað við sitt hæfi.  Geti leitað í 
tómstundarstarf, forvarnarstarf og 
hist og sinnt sínum  áhugamálum.  
Stefna okkar í Bjartri framtíð er 
að allir eigi að búa við aðstöðu og 
svigrúm til að gera það sem hugur 
þeirra stendur til, án þess að skaða 
aðra. Með þvi að virkja fjölbreyttar 
athafnir einstaklinga, hugmyndir 
þeirra og kraft leggjum við grunn 
að farsælu samfélagi.

Ýmislegt æskulýðsstarf er í 
bæjarfélaginu okkar og við viljum 
standa vörð um það og styrkja, en 
við höfum líka hugsjónir um það 
að auka möguleika ungs fólks á 
aldrinum 16 – 22ja ára á félagsstarfi 
í heimabyggð.  Þar þarf að leita 
eftir röddum þeirra sjálfra varðandi 
hugmyndavinnu en okkur finnst 
skipta mjög miklu máli að þau 
eigi möguleika á uppbyggilegu og 
kröftugu félagsstarfi. 

Leikskólamál
Nú kem ég að gríðarlega 

mikilvægu máli og það eru 
leikskólamálin okkar. Mál sem 
skiptir allar fjölskyldur Snæfells
bæjar sköpum, enda skólar nir 
sameign okkar allra. Leikskólamál 
eru okkur fjölskyldufólkinu mikið 
hjartans mál. Þar fá börnin okkar 
áskjósan leg tækifæri til að efla 
tilfinninga, félags og málþroska 
sinn; fyrstu vinasamböndin verða 
til og grunnurinn að áframhaldandi 
skólagöngu er lagður. 

Ég veit af eigin reynslu að 
starfsfólk leikskólanna sinnir sínu 
starfi mjög vel og gerir allt til að 
börnin okkar blómstri og stundi 
sitt nám og má þakka fyrir þann 
mannauð sem við eigum í þessu 
frábæra fólki.

Því er fastlega haldið fram að 
hér þurfum við ekki að borga há 
leikskólagjöld og reglulega sagt að 
samkvæmt tölfræðinni á landsvísu 
borgum við ekki meira heldur en 
gengur og gerist. Ef farið er yfir 
gjaldskrár annarra sveitarfélaga eru 
okkar leikskólagjöld á meðal þeirra 
hæstu á landinu.  Því þarf að breyta. 
Há leikskólagjöld kalla á aukna 
þjónustu; vel útbúinn og tilhafðan 
leikskóla, rýmri opnunartíma sem 
kemur til móts við þarfir íbúa og 
fyrirtæki í nútímasamfélagi. Eftir 
að hafa skoðað báða leikskólana 

er greinilegt að þeim hefur ekki 
verið sinnt eins og þeir eiga skilið. Í 
Ólafsvík er komin bráðabirgðadeild 
í blokkina og aðstaða starfsmanna 
er bágborin innan leikskólans.  
Aðkoma að leikskólanum á 
Hellissandi er beinlínis hættuleg 
yfir vetrartímann og þessi atriði þarf 
að laga strax.  Niðurfelling fjögurra 
stunda gjaldfrjálsar vistunar fyrir 
elstu börnin kom mér virkilega á 
óvart, sér í lagi vegna áætlana um 
aukið samstarf leik og grunnskóla.  

Við í Bjartri framtíð munum 
gera allt sem í okkar valdi stendur 
til að gera þjónustu og umhverfi 
leikskólanna frábært, enn betra en 
það nú er! 

Á kostnað hvers?
Traust og ábyrg fjármálastjórnun 

er frasi sem heyrist mikið þessa 
dagana.  En á kostnað hvers er 
þessi ábyrga fjármálastjórnun? 
Hér hefur verið unnið gott starf 
í fegrun bæjarins og mikið verið 
um framkvæmdir.  Við höfum gert 
mikið fyrir gestina okkar en gleymt 
okkur sjálfum. Við í Bjartri framtíð 
leggjum áherslu á að meira samráð 
verði milli íbúa og stjórnsýslu. 

Að umhverfið fyrir atvinnu
lífið verði hvetjandi, samfélags
þjónustan traust, einstaklingurinn 
og hans hugmyndir fái að njóta sín. 
Nýta okkur þekkingu og reynslu 
fólks og vera ófeimin við að leita 
ráða hjá þeim sem betur vita og 
leyfa öllum að njóta þess að vera til.

Skilningur-Lýðræði-
Hugrekki

Í stjórnmálayfirlýsingu Bjartar 
framtíðar er talað um skilning: 

„Skilningur er leið til góðra 
ákvarðanna og sátta. Gífuryrði 
og hleypidómar sem og alls kyns 
misskilningur hindrar framfarir og 
lausnir“.

Samfélagið okkar er fullt af góðu 
og kraftmiklu fólki. Nú erum við að 
sjá fjögur framboð bjóða krafta sína 
í þágu bæjarmála. Þetta sýnir okkur 
lýðræði í sinni sterkustu mynd.  

Af hverju átt þú að kjósa Bjarta 
framtíð lesandi góður? Fyrir það 
fyrsta erum við BEST og við höfum 
kjarkinn til að breyta úr viðjum 
vanans. Við erum hugrökk og við 
hlustum á þig!

X við Æ í maí!
Sigursteinn Þór Einarsson

2.sæti Björt framtíð.

Allt er bjart……

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



Fylgist með okkur á Facebook 
á XD Grundar�örður

Fjölskyldudagur D-listans
Kæru Grund�rðingar og nærsveitungar

Næstkomandi laugardag 24. maí ætlum við að bjóða til �ölskyldudags D-listans.
Höfum gaman saman og hittumst niður á Torfabót kl. 16.00

Jón Arnór töframaður sýnir listir sínar, hoppukastali verður á staðnum og frambjóðendur grilla.
Hvetjum alla til að mæta á fótbolta leik meistara�okks fyrr um daginn kl. 14:00 upp á fótboltavelli.

Hlökkum til að sjá sem �esta

D-listinn í Grundar�rði.

Sjómannahóf í Ólafsvík
31. maí 2014

Hljómsveitin Allt í einu 

sér um fjörið á dansleik.

Miðasala fer fram í félagsheimilinu Klifi
sunnudaginn 25. maí kl. 16 - 18

Eftir það verða miðapantanir 
í síma 894 2446

Miðaverð 8.900,-

Skráning í keppnisgreinar er hjá Sölvi í s.: 894 2832
og Sævar í s.: 899 1270

   Bikurum á að skila til Péturs Jóhannssonar



Ég heiti June Beverly Scholtz 
eins og mörg ykkar vita og kem 
frá SuðurAfríku.  Ég kom til Snæ
fellsbæjar árið 1987 og hef búið 
hér síðan.  Hér á Hellissandi hef 
ég upplifað frelsi, frelsi til að gera 
hvað sem ég vil og fara hvert sem 
ég vil.  Hér kynntist ég mínum betri 
helmingi og ákvað að vera um kyrrt.   
Mér finnst ég mjög heppin að hafa 
fengið að búa hér.  Snæfellsbær 
er yndislega fallegur, friðsamur 
og öruggur staður til að búa á og 
hér er dásamlegt að ala upp börn.  
Hér hef ég verið hamingjusöm og 
hér hefur verið komið vel fram við 

mig.  Hér hef ég aldrei upplifað 
fordóma eða kynþáttamisrétti.  Ég 
ákvað fljótlega eftir komu mína 
hingað að ég skyldi læra íslensku 
og taka þátt í samfélaginu og ég 
hef lagt mig fram um það.  Ég hef 
tekið þátt í foreldrastarfi skólanna, 
rekstri Ungmennafélagsins Reynis, 
verið Lionessa og systir í Soropti
mista klúbbi Snæfellsness.   

Mig langar að minna á það að 
að kosningaréttur okkar er ekki 
sjálfgefinn, það er fullt af fólki 
í þessum heimi sem ekki hefur 
kosninga rétt eða er meinað að 
kjósa.  Ég kaus t.d. aldrei í mínu 
heima landi, SuðurAfríku, ég fékk 
það ekki.  Þannig að ég segi við 
ykkur íbúar Snæfellsbæjar, kjósið!  
Látið rödd ykkar heyrast.  

Það er svo margt gott sem við 
getum gert ef við vinnum saman.  
Gerum okkar góða bæ enn betri.  
Ég er íbúi Snæfellsbæjar, ég vil taka 
virkan þátt í því að gera bæinn 
okkar enn betri, þess vegna er ég 
á Dlistanum.

Veljum X-D í 
sveitarstjórnarkosningum, 

31. maí n.k.  

My name is June Scholtz and I 
am from South Africa as most of 
you know.

I came to Snæfellsbær in 
1987 and have lived here since 
then. Here I finally experienced 
freedom to do and go wherever I 
wanted. I met my better half and 
decided to stay. I feel lucky and 
honored to be able to live here. 
Snæfellsbær is a beautiful, peaceful 
and safe place to raise a family. I 
have been very happy and I have 
been treated well by all the people 
here. I can honestly say that there 
has been no prejudice against me. 
From the beginning, I decided that 
I should learn the language and 
try to take part in the community 
as best I can. I have been taking 

part in school activities for both 
my girls as well as serving on the 
board for Reynir Hellissandur 
(Ungmannafélag). I have also been 
a member of the Lioness Club of 
Hellissandur and the Soroptimist 
Club of Snæfellsbær.

There are so many people in this 
world who don’t have the right to 
vote or are not allowed to. I could 
never vote in my home country, 
South Africa, so I say VOTE and let 
your voice be heard!

There is so much we can do if we 
all work together to make our town 
the best place to live in. I am one 
of the people of this community 
and would like to take part in what 
happens in our town and that’s 
why I am on the election list for XD. 

Vote XD on May 31st!

Kjörskrá Grundarfjarðarbæjar
vegna sveitarstjórnarkosninga

Kjörskrá Grundar�arðarbæjar vegna sveitarstjórnar-
kosninga 31. maí 2014 liggur frammi til skoðunar í 
ráðhúsinu, Borgarbraut 16, kl. 10-14 alla virka daga 
til kjördags.

Hægt er að gera athugsemdir við kjörskrá fram á 
kjördag og skal senda erindi þess efnis til bæjarráðs.

Nánari upplýsingar um kosningarnar má �nna á 
kosningavef innanríkisráðuneytisins, www.kosning.is
 

Bæjarstjórinn í Grundar�rði

Kjörskrá vegna 
sveitarstjórnarkosninga

Kjörskrá vegna sveitarstjórnarkosninga þann 
31. maí 2014 verður lögð fram samþykkt af 
bæjarstjórn þann 21. maí n.k.

Kjörskráin verður frá þeim degi til sýnis 
á bæjarskrifstofu Snæfellsbæjar að Snæfellsási 2, 
Hellissandi, á opnunartíma skrifstofunnar.

Bæjarstjórinn í Snæfellsbæ

Ágætu íbúar Snæfellsbæjar



Kæru íbúar Snæfellsbæjar
Fríða Sveinsdóttir heiti ég 

og gef kost á mér í annað 
sætið hjá Bæjarmálasamtökum 
Snæfellsbæjar. Ég hef setið 
í bæjarstjórn fyrir Jlistann í 
minnihluta frá 2010 til 2014 og 
hefur það verið mikill reynsla fyrir 
mig. Samstarf í bæjarstjórninni 
var með ágætum á þessu tímabili. 
Snæfellsbær er stór atvinnurekandi 
þar sem að mörgu er að hyggja. 
Margir og ólíkir vinnustaðir, en 
frábært starfsfólk sem vinnur sína 
vinnu vel og hugsar vel um sínar 
stofnanir. 

En það má alltaf gera betur, ég vil 
sjá meira íbúalýðræði og gegnsærri 
stjórnsýslu.  Í íbúalýðræði felst að 
íbúar taka meiri þátt í því hvað 
eigi að gera fyrir samfélagið og 

forgangsraða þeim verkefnum 
sem hægt er að fara í. Í gegnsærri 
stjórnsýslu felst að upplýsingar 
um tillögur og kostnaðaráætlun 
verkefna verði gerðar aðgengilegar 
þannig að það auðveldi íbúum að 
taka meðvitaða ákvörðun. Huga 
þarf vel að fjölskyldufólki með 
ung börn, Snæfellsbær á að vera 
eftirsóknarverður staður fyrir þau 
að setjast að í og stofna heimili. 

 Ég vil að við styðjum við 
bakið á þeim einstaklingum og 
félagasamtökum sem eru að vinna 
frábær verk í þágum samfélagsins. 
Efla þarf íþróttastarfið og 
halda áfram uppbyggingu á 
íþróttaaðstöðu í Snæfellsbæ. 
Ferðamönnum hefur fjölgað hér 
í Snæfellsbæ og í því felast mikil 
tækifæri. Snæfellsbær getur lagt sitt 
af mörkum til að fá ferðamenn til að 
stoppa lengur hjá okkur og njóta 
alls þess sem bærinn hefur upp á 
að bjóða í menningu, náttúru og 
mannlífi. 

Ágæti kjósandi, þann 31. maí 
næstkomandi er valdið þitt. Með 
þínu atkvæði getur þú haft áhrif 
á það hvernig bæjarstjórn þú vilt 
hafa næstu 4 árin. 

Fríða Sveinsdóttir, skipar 2. sæti 
J-listans í Snæfellsbæ 

Að taka sæti á framboðslista 
fyrir bæjarstjórnarkosningar nú 
í vor var ekki auðveld ákvörðun.  
Eftir nokkra umhugsun ákvað ég 
að stíga út fyrir þægindarammann 
og slá til. Áhuginn hefur lengi verið 
til staðar, kviknaði þegar ég tók að 
mér nefndarstörf fyrir bæjarfélagið 
fyrir allmörgum árum síðan og 
hefur sú reynsla verið mér bæði 
gefandi og lærdómsrík.

Mín helstu áhugamál er varða 
bæjarfélagið snúa að skólamálum 
og velferðarmálum barna.

Ég hef setið í nefndum á vegum 
bæjarins sl 16 ár,  í skólanefnd sl 
8 ár og var for maður fyrstu sam
eiginlegrar barna verndar nefndar 
Snæfellsness, og setið í henni nær 
óslitið frá upphafi, eða frá árinu 
1998.

Ég er uppalin á Hellissandi, fór til 
Reykjavíkur og lauk stúdentsprófi 
frá Fjölbrautaskólanum við Ármúla 
ásamt sjúkraliðaprófi.  Snemma 
kom í ljós að borgarlífið átti ekki 
við mig og fluttist ég aftur heim 
strax að loknu námi og hef búið 
hér í Snæfellsbæ síðan ásamt 
eiginmanni mínum Jóhanni 
Péturssyni, fyrstu 3 árin í Ólafsvík 
en á Hellissandi frá árinu 1999.  Ég 
hef rekið ásamt foreldrum mínum 
Verslunina Blómsturvelli sl 20 ár. 

Ég var þeirrar gæfu aðnjótandi 

í minni æsku að alast upp með 
3 sett af ömmum og öfum í 
túngarðinum og var við leik í 
fjörunni og hrauninu alla daga. Í 
dag á ég 3 börn, sem eru einnig 
þeirrar gæfu aðnjótandi að hafa 2 
sett af ömmum og öfum  hér sér 
við hlið og tel ég forréttindi að fá 
að ala þau upp hér í Snæfellsbæ, 
góðu samfélagi þar sem við höfum  
metnaðarfullt skólastarf og öflugt 
íþrótta og tómstundarstarf.  Hér 
líður okkur fjölskyldunni vel í 
nánd við náttúruna og kraftmikið 
samfélag og viljum við hvergi 
annars staðar vera. 

Ég hef samt fundið að frá því að ég 
ákvað að taka sæti á Dlistanum og 
unnið að stefnuskrá fyrir komandi 
kosningar að áhugasviðið er mun 
fjölbreyttara, í raun allt sem snýr 
að málefnum bæjarins og hlakka 
ég til að taka enn frekari þátt í að 
móta bæjarfélagið okkar með því 
öfluga og góða fólki sem býður 
fram krafta sína á framboðslistum 
nú í vor.

Unnið hefur verið ötullega að 
þeim verkum sem stefnt var að 
fyrir fjórum árum eins sjá má 
þegar síðasta stefnuskrá Dlistans 
er skoðuð og er ánægjulegt að geta 
litið til baka og séð að árangri hefur 
verið náð á fjölmörgum sviðum. 
Ég vil hvetja fólk til þess að 
skoða stefnuskrána fyrir komandi 
kosningar og sjá að við komum 
hlutunum í verk.

Bæjarbúar þekkja verk Dlistans 
og vita að í hópi frambjóðenda býr 
ómetanleg reynsla og þekking,  auk 
viljans til að gera sífellt betur.

Höldum umræðunni um 
Snæfellsbæ jákvæðri og verum stolt 
af bænum okkar.

Þannig vil ég hafa það.

Júníana Björg  Óttarsdóttir
5. sæti

Breytingar eru 
af hinu góða

Hér á ég heima....

Næsta tölublað Jökuls 
kemur út miðvikudaginn 28. maí.

Litauglýsingum í það blað 
þarf að skila í síðasta lagi kl. 9 

á mánudagsmorgun 26. maí. 

Svarthvítum auglýsingum og greinum 
þarf að skila fyrir kl. 18 

mánudaginn 26. maí

www.steinprent.is



Málefni eldri borgara hafa verið 
mjög framarlega í forgangsröðinni í 
Snæfellsbæ síðustu tvö kjörtímabil 
og unnið hefur verið af miklum 
metnaði.  Snæfellsbær hefur gert 
sitt í því að búa til  úrvals aðstöðu 
fyrir þá sem þurfa á dvalareða 
hjúkrunarrými að halda m.a. með 
stækkun og endurbótum á eldra 
húsnæði  Dvalarheimilisins Jaðars 
sem var formlega tekið í notkun 
25. júní 2011.

Það er ánægjulegt  að segja 
frá því að í vikunni var einu 

dvalarrými bætt við á Jaðri.  Við 
fögnum því eftir langa baráttu og 
getum með sanni sagt að góðir 
hlutir gerast hægt.  Þá er rétt að 
rifja það upp að fyrir rúmum 
mánuði síðan var fjölgað um eitt 
hjúkrunarrými.  Fjöldi þeirra sem 
nú dvelja á Jaðri eru orðinn 22 og 
skiptist það það þannig að 11 eru í 
hjúkrunarrýmum, 6 í dvalarrýmum 
og 5 í svokölluðum leigurýmum.  
Þessu til viðbótar eru á Jaðri 1 
dagvistunarrými sem einnig er í 
nýtingu.   Staðan á Jaðri er þá sú 
að nú er allt rými fullnýtt sem er 
afar jákvætt. 

Ég veit að ég er ekki hlutlaus 
þegar ég  fullyrði að á fáum stöðum 
á landinu er aðstaðan betri en 
sú sem boðið er upp á á  Jaðri.  
Við erum líka með mjög góðan 
forstöðumann og gott starfsfólk 
sem veitir góða þjónustu, þjónustu 
sem um er talað og ég er afar 
stoltur af.   Það er mjög gaman 
að sýna gestum sveitarfélagsins  
starfsemina á Jaðri og húsakynnin 
og alltaf fáum við mikil og góð 
viðbrögð, það eiga fá sveitarfélög  

á Íslandi betri aðstöðu.

Starf eldri borgara í Snæfellsbæ er 
blómlegt og ætla ég ekki á nokkurn 
hátt að eigna sveitarfélaginu það 
góða starf sem þar er unnið.  Við 
erum svo heppin að okkar eldri 
borgarar (heldri) eru með afar 
öflugan félagsskap, Félag eldri 
borgara í Snæfellsbæ, þar sem 
er mikil starfsemi.  Snæfellsbær 
kemur  til móts við þetta góða 
starf með ýmsu móti og nú síðast 
með húsnæði undir ýmiskonar 
handverk sem kallað er  Búbót 
og tekið var í notkun í vetur.  
Snæfellsbær lagði félaginu einnig 
til húsnæði í Hjarðartúni fyrir 
svokallað Hreiður þar sem unnið er 
að ýmiskonar handavinnu.  Félagið 
nýtir svo í samstarfi við Snæfellsbæ 
aðstöðu bæði í íþróttahúsum 
bæjarins og  sundlaug  fyrir hina 
ýmsu hreyfingu.

Snæfellsbær hefur  í mörg ár 
verið með starfsemi fyrir eldri 
borgara yfir vetrartímann á Klifi 
sem er afar vel sótt sem en þar 
fer fram fjölbreytt starf sem á að 
höfða til sem flestra.  Auk þessa 

á sveitarfélagið  4 íbúðir sem 
leigðar eru út fyrir 60 ára og eldri 
í Engihlíðinni.

Í mínum huga er öldrunarstarf í 
Snæfellsbæ í miklum blóma og þar 
er ekki síst að þakka afar kröftugu 
starfi Félags eldri borgara sem er 
með eitthvað á prjónunum allt árið 
um kring.  

Ef til vill má segja að það sé mont 
af mér að segja að á fáum stöðum á 
landinu séu málefni eldri borgara 
í betri farvegi en hér í Snæfellsbæ 
en sjálfur er ég sannfærður um að 
svo sé og er ég afar stoltur af þeirri 
starfsemi þó ég viti jafnframt að þá 
má alltaf gera betur.  Amma mín 
heitin sagði oft við okkur systkinin 
„það á enginn betri barnabörn en 
ég en vel  getur verið að einhver eigi 
jafn góð“   Það á kannski líka við í 
þessu máli, málefni eldri borgara 
eru að mínu mati hvergi í betri 
farvegi  en hér en það getur vel 
verið að einhverstaðar séu þau í 
jafngóðum farvegi og hér.

Kristinn Jónasson, bæjarstjóri

Málefni aldraðra í Snæfellsbæ

Atvinna - Hafnarvörður

Hafnir Snæfellsbæjar auglýsa hér með eftir hafnarverði 
til sumara�eysinga við Ólafsvíkurhöfn. Viðkomandi 
getur þó þurft að vinna við aðrar hafnir í Snæfellsbæ 
og þarf að geta ha�ð störf sem fyrst.

Nánari upplýsingar gefur hafnarstjóri í síma 433-6922 
og 863-1153, netfang bjorn@snb.is  

Laun eru greidd samkvæmt kjarasamningi SDS og 
Sambands Íslenskra sveitarfélaga.

Umsóknarfrestur er til og með  30. maí n.k. 
og skulu umsóknir sendar til hafnarstjóra.

       
Hafnarstjóri. 

HAFNIR
SNÆFELLSBÆJAR

 
 

 
 
 

Sumarafleysingar	  	  
	  

Félags-‐	  og	  skólaþjónusta	  Snæfellinga	  auglýsir	  	  
eftir	  afleysingarfólki	  í	  heimaþjónustu	  	  

í	  Grundarfirði	  og	  Snæfellsbæ.	  
	  

• Um	  er	  að	  ræða	  afleysingu	  í	  sumarleyfi	  starfsmanna	  í	  júlí.	  
• Vinnutími	  9	  –	  17	  eða	  8-‐16	  
• Góð	  starfsaðstaða-‐	  aðbúnaður	  og	  kjör	  í	  boði	  
• Laun	  skv.	  kjarasamningi	  sveitarfélaganna	  og	  SDS	  

 
 
Umsóknir	  er	  tilgreina	  menntun	  og	  fyrri	  störf	  ásamt	  sakavottorði	  
berist	  skrifstofu	  FSS,	  Klettsbúð	  4,	  360	  Snæfellsbæ	  eða	  á	  netföngin	  
berghildur@fssf.is	  .	  Upplýsingar	  veitir	  Berghildur	  á	  skrifstofutíma,	  
í	  tölvupósti	  ellegar	  í	  síma	  430	  7800	  
	  

Umsóknarfrestur	  er	  til	  30.	  maí	  
 

Forstöðumaður  
 



Program Nowej Listy
Czwartek: Otwarcie siedziby od 20-22

Piatek:  Siedziba otwarta od 20-22
 Spotkanie Nowej Listy w Kaffi Sif od 22 – 03

Sobota:  Siedziba otwarta od 11-22
 Spotkanie rodzinne od 14 – 17 
 Jazda konna dla dzieci i grilowane pylsury

Niedziela: Siedziba otwarta of 20 – 22 

Od poniedzilku do srody siedziba bedzie otwarta od 20 – 22 
Codziennie kawa i poczestunek. 

Siedziba bedzie znajdowala sie w Sjávarsafn w Ólafsvíku
 

Kosningarskrifstofa okkar er staðsett í Sjávarsafninu í Ólafsvík.

Fim:    Opin kosningarskrifstofa frá 20-22

Föst:       Kosningarskrifstofa opin frá 20-22
                Ka� Sif , Ný lista gleði frá 22 til 01-03

Laugard:    Kosningarskrifstofan opin frá 11 til 22.
 Fjölskyldugleði frá 14 til 17.
 boðið verður uppá smá reiðtúr fyrir börnin,
 einnig verða í boði ný grillaðar Oddvitapylsur.

Sunnud:     Kosningarskrifstofan opin frá 13 til 18.

Mán – Mið: Kosningarskrifstofan opin frá  20 til 22. 

Ka� og með því alla daga.

Dagskrá 
Nýja Listans 
22-28. maí.

	  

Vorhreinsun	  lóða	  í	  Grundarfirði	  
Tökum	  höndum	  saman	  og	  fegrum	  bæinn	  okkar	  fyrir	  sumarið.	  	  Starfsmenn	  áhaldahúss	  munu	  verða	  	  
á	  ferðinni	  mánudaginn	  26.	  maí	  og	  fjarlægja	  garðúrgang	  sem	  fólk	  hefur	  sett	  utan	  við	  lóðamörk	  sín.	  	  

Öðrum	  úrgangi	  og	  sorpi	  skal	  skilað	  til	  gámastöðvarinnar	  sem	  er	  opin	  mánudaga	  og	  fimmtudaga	  	  
kl.	  16:30	  –	  18:00	  og	  laugardaga	  kl.	  12:00	  –	  14:00	  

	  
Athugið:	  	  

-‐	  Garðaúrgang	  skal	  setja	  út	  við	  lóðamörk	  í	  pokum,	  	  	  	  
	  	  	  greinaafklippur	  skal	  binda	  í	  knippi.	  
-‐	  Óheimilt	  er	  að	  flytja	  lausan	  jarðveg	  út	  fyrir	  lóðamörk	  og	  	  

	  	  	  verður	  slíkt	  fjarlægt	  á	  kostnað	  lóðarhafa.	  	  
-‐	  Ekki	  verður	  fjarlægt	  rusl	  af	  byggingarlóðum.	  
-‐	  Íbúar	  þurfa	  sjálfir	  að	  koma	  spilliefnum	  í	  gámastöð,	  enn	  	  

	  	  fremur	  timbri,	  málmum	  og	  öðru	  rusli.	  	  



Kæru íbúar í Snæfellsbæ
Hvað er pólitík, hef ég vit á 

henni? Ótal spurningar fóru í 
gegnum hugann  þegar óskað var 
eftir kröftum mínum til að taka 
sæti á Jlistanum í Snæfellsbæ. 
Allir hafa einhverjar skoðanir 
á málum líðandi stundar og 
þar er ég ekki undanskilin. Ef 
einhverjir eru að velta því fyrir sér 
hvort ég hafi einhverja reynslu í 
bæjarstjórnarmálum þá get ég 
svarað því  neitandi en hins vegar 
hef ég reynslu af  ýmsum störfum 
í þjóðfélaginu.

Ég heiti Svandís Jóna Sigurðar
dóttir og er kölluð Didda. Ég er 
fædd á Akra nesi árið 1975 og ólst 
upp á Stóra Lamb haga í Skil
manna hreppi, nú Hvalfjarðarsveit. 
Ég lauk grunnskólanámi frá 
Heiðarskóla í Hvalfjarðarsveit og 
stundaði framhaldsnám við FVA. Í 
framhaldi af því fór ég á samning 
hjá Myllunni og er með sveinspróf 
í konditori  frá Teknsne skole í 
Ringsted. Að því loknu útskrifaðist 
ég með kennarapróf frá Háskóla 
Íslands árið 2009. Í dag starfa 
ég sem kennari við Grunnskóla 
Snæfellsbæjar. Ég er gift Þráni 
Viðari Egilssyni stýrimanni á Esjari 
SH og eigum við þrjú börn.  

Snæfellsbær er heillandi staður 
og líkar mér vel að búa hér. 
Fjölskyldan flutti í burtu tíma
bundið svo ég gæti lokið við 

kennara námið. Að námi loknu 
komum við aftur í Snæfellsbæ og 
ég hóf störf við grunnskólann. 
Fjölskyldan stækkaði og ég fór 
í fæðingarorlof og ekki grunaði 
mig þá að erfitt yrði að komast 
í vinnu á ný en sú varð raunin. 
Dagvistunarúrræði voru engin og 
stóð ég frammi fyrir því að fá hvergi 
pössun fyrir barnið að loknu 
fæðingarorlofi. Margir foreldrar 
voru og eru í þessum sömu 
sporum og við stóðum frammi 
fyrir. Þegar umræða um dagvistun 
ber á góma er ljóst að margir hafa 
áhyggjur af þessum málum. Afar 
mikilvægt  er að foreldrar sem 
lokið hafa fæðingarorlofi geti 
snúið aftur til vinnu áhyggjulaust 
og tryggt þannig fjárhagslegt 
öryggi fjölskyldunnar. 

Ég vil að staðið verði betur að 
dagvistunarmálum í bæjarfélaginu 
og  skrefin stigin til fulls og börnum 
frá eins árs aldri tryggð dagvistun. 
Börnin eru það dýrmætasta sem 
við eigum  og velferð þeirra 
mikilvæg sem og góð þjónusta við 
barnafjölskyldur í bæjarfélaginu. 

Vinnuumhverfi og aðstæður 
barna í skólasamfélaginu okkar 
þurfa að vera með þeim hætti 
að það stuðli að þróun í leik og 
starfi. Að  mínu mati er fjölskyldan 
hornsteinn samfélagsins og ber 
okkur skylda til að hlúa að henni. 
Ég vil sjá í Snæfellsbæ samfélag 
þar sem fjölskyldan er í fyrirrúmi 
og að stuðlað sé að áframhaldandi 
þróun skólasamfélagsins og það 
góða starf sem þar fer fram.  Í 
Snæfellsbæ býr kraftmikið  fólk og 
vilja margir láta gott af sér leiða. 
Við á J listanum viljum taka þátt í 
að efla bæjarfélagið okkar og gera 
það enn betra með ykkar aðstoð. 

Ég hvet ykkur kæru kjósendur 
til að nýta kosningarétt ykkar og 
ganga til kosninga laugardaginn 
31. maí  og setja X við J. 

Svandís Jóna Sigurðardóttir 
Grunnskólakennari

Að bjóða sig fram í bæjarstjórn 
er töluverð áskorun.  Þetta er 
ákvörðun sem ekki er tekin í 
skyndi.  Það þarf að ræða þetta 
við fjölskylduna og fá leyfi 
hjá henni til að vera kannski 
sjaldnar heima næstu fjögur 
árin.  Í mínu tilfelli fékkst 
þetta leyfi og eftir töluverðan 
umhugsunartíma ákvað ég að 
það væri rétt að gefa kost á mér 
í þetta.  Flestir, ef ekki allir hafa 
skoðun á því hvað eigi að gera í 
þeirra bæjarfélagi og hvað eigi 
ekki að gera.  Svo er auðvitað 
alls ekki sama hvernig hlutirnir 
eru gerðir.  Þetta er það sem 
meðal bæjarfulltrúinn þarf að 
taka tillit til. 

Við hjá D  listanum höfum 
á seinustu vikum og dögum, 
verið að kynna okkur hvað það 
er sem meðal Grundfirðingnum 
finnst skipta máli.  Einnig 
hvað  honum finnst að þurfi 
að gera á næstu árum.  Höfum 
við fengið bæjarbúa til að 
aðstoða okkur við að móta 
okkar framtíðarsýn.  Í lok apríl 
héldum við málefnafundi og 

má sjá afrakstur þeirrar vinnu 
í okkar stefnuskrá.  Það sem 
allir sem komu að þessari vinnu 
voru sammála um var að bærinn 
okkar væri mjög góður staður 
til að búa á.  En það vantaði 
samt bara herslumuninn uppá 
að gera hann ennþá betri.  Það 
er einmitt það sem við á D  
listanum teljum að við getum 
gert.  Það gerum við meðal 
annars með því að gera bæinn 
okkar eins aðlaðandi fyrir fólk 
og fyrirtæki og hægt er.  Við 
þurfum að tala máli bæjarins 
út á við og verja alla þá þjónustu 
sem við höfum og fá til baka 
þá þjónustu sem við höfðum, 
eins og læknir um helgar og 
lögreglumann  á staðnum.  Þetta 
er hluti af grunnþjónustu sem 
engin ætti að þurfa að vera án.   

Við erum tilbúin  að vinna að 
þessum verkefnum og öllum 
þeim sem stuðla að framtíðar 
uppbyggingu í bæjarfélaginu 
okkar.  Grundarfjörður er 
staður tækifæranna og við 
þurfum í sameiningu að gera 
allt sem við getum til að aðstoða 
íbúa og fyrirtæki við að nýta 
sér þau.   Það er lykillin að 
áframhaldandi uppbyggingu 
byggðarlagsins.

Þetta er einungis brot af því 
sem við á D  listanum stöndum 
fyrir. 

Að lokum vil ég hvetja alla 
til að kynna sér vel stefnuskrá 
og áherslur framboðanna til að 
geta tekið upplýsta ákvörðun á 
kjördag. Mætum öll og nýtum 
okkar atkvæðisrétt.

Jósef Kjartansson

Fjölskyldan 
í fyrirrúmi

Nýtum 
tækifærin

Næsta tölublað Jökuls 
kemur út miðvikudaginn 28. maí.

Litauglýsingum í það blað 
þarf að skila í síðasta lagi kl. 9 

á mánudagsmorgun 26. maí. 

Svarthvítum auglýsingum og greinum 
þarf að skila fyrir kl. 18 

mánudaginn 26. maí



Dagskrá fram að kosningum 
 

Geymið auglýsinguna, hún hefur tveggja vikna gildi! 

Laugardagurinn 24. maí      
Söngvagleði og kvöldskemmtun á Kaffi Sif 

Sunnudagurinn 25. maí 
Fjölskyldugrill og húllum-hæ Bjartrar framtíðar í Snæfellsbæ 

milli klukkan 11 og 16. 

 * Grillveisla um hádegisbil, kaffi á könnunni allan daginn 

 * Frambjóðendaspjall, spurningar sérlega velkomnar 

 * Gítarar munu hljóma og frumsýning á myndbandi 

    B.F.S. og Skippersins! 

 * Ætli mæti þingmaður...hver veit? 

 Þriðjudagurinn 27. maí      
Kjörklefaspjall í Frystiklefanum milli kl. 19:30 og 21. 

Fimmtudagurinn 29.maí 
Opinn fundur á Klifi. 

Laugardagurinn 31. maí. 
Kjördagur í Frystiklefanum á Rifi. 

Kaffi á könnunni, kruðerí og spjall yfir daginn. 

Húsið opið milli 11 og 14 og milli 16 og 20 á kjördag.  

Minnum á akstursþjónustu til og frá kjörstað, bara að hringja í 
síma 8200318 eða 8989284. 

Öllum áhugasömum um framboðið er bent á að skoða Facebook síðuna okkar eða smella á Snæfellsbær á síðunni 
www.bjortframtid.is/kosningar14 eða með því að smella á okkur tölvupósti á bjortsnb@bjortframtid.is 

AÐALFUNDUR 
Eyrbyggju-sögumiðstöðvar

Aðalfundur sjálfseignarstofnunar um 
Eyrbyggju-sögumiðstöð verður haldinn 
�mmtudaginn 5. júní 2014, kl. 17:00, 

í Sögumiðstöðinni, Grundargötu 35, Grundar�rði.

Dagskrá: 
Venjuleg aðalfundarstörf.

Úr stofnskrá Eyrbyggju-sögumiðstöðvar:
Starfsmenn stofnunarinnar og fulltrúar stofnaðila 
eiga rétt til setu á aðalfundi með málfrelsi og 
tillögurétti. Atkvæðisrétt hafa stofnaðilar og á hver 
stofnaðili eitt atkvæði á aðalfundi.

Stjórn Eyrbyggju-sögumiðstöðvar

Kæru Grundfirðingar
 

Sameignlegur framboðsfundur 
D-listans og L-listans

Verður haldinn 
í Samkomuhúsi Grundarfjarðar

sunnudagskvöldið 25. maí kl. 20:00
 

Nú er tækifæri að kynna sér málefnin.
 

Vonumst til að sjá sem flesta.

Frambjóðendur í Grundarfirði



 
Sumarnámskeið  

Grundarfjarðarbæjar 2014 
Börn fædd 2001-2008 

Smíðar og sköpun 2. - 13. júní 
Á námskeiðinu verður lögð áhersla á sköpun og smíðar 
þar sem hægt er að takast á við fjölbreytt viðfangsefni 
eftir áhuga og getu. Mikið verður lagt upp úr sjálfstæðum 
vinnubrögðum og börnin hvött til þess að vinna með eigin 
hugmyndir. Námskeiðið er fyrir yngri og eldri hóp 
(árg.2002-2008). 
Verð: 7000 kr. 
 
Ævintýranámskeið 16. - 20. júní 
Ævintýranámskeiðið er fyrir yngri hóp (árg.2005-2008). 
Áhersla á útiveru og gleði; leikir, sílaveiðar, farið að vaða, 
fjöruferð, fjársjóðsleit, tilraunadagur, skordýraveiðar og 
margt fleira. 
Verð: 4000 kr. 
 
Skartgripagerð/DIY 16. - 20. júní 
Námskeiðið er fyrir eldri og elsta hóp (árg. 2001-2004). 
Byrjum á hugstormun og hugmyndavinnu og förum í 
gegnum ferlið frá hugmynd að framkvæmd og lokaút-
komu. Kynnumst einnig hugtakinu DIY (Do It Yourself), 
leitum hugmynda og hugstormum um okkar eigin 
útfærslur og leiðir, þar sem áhersla er á endurnýtingu og 
skapandi hugsun. Fjölmargar leiðir í boði í útfærslum á 
hugmyndum, til dæmis; perlugerð, endurnýting, notkun 
textílefna (hand– og vélsaumað), plexígler, prjón og hekl, 
tálgun og margt margt fleira! 
Verð: 4000 kr. 
 
Hreyfismiðja 23. júní - 4. júlí (yngri)  
og 11. - 15. ágúst (eldri) 
Áhersla á hreyfingu og útiveru; gönguferðir, fjallgöngur, 
hjólaferðir, jóga, leikir, þrautir, dansleikir, leiklist, sund-
ferð, ratleikir og margt fleira. Námskeiðið fyrir yngri hóp 
stendur yfir í 2 vikur en námskeið fyrir eldri hóp er ein 
vika. 
Verð: 7000 kr. (yngri) og 4000 kr. (eldri). 
 
 
 

Stop motion stuttmyndagerð 23. júní - 4. júlí 
Stop motion stuttmyndagerð fyrir eldri og elsta hóp (árg. 
2001-2004). Farið í gegnum ferlið frá hugmynd til loka-
afurðar; hvernig búa á til storyboard, undirbúningur, tökur 
og klipping. Í lokin verður sýning á þeim stuttmyndum sem 
gerðar voru á námskeiðinu. 
Verð: 7000 kr. 
 
Listasmiðja 7. - 18. júlí 
Finnum okkar innri listamann og gefum sköpunargleðinni 
lausan tauminn. Kynnumst listamönnum sem tjá sig með 
ýmiss konar aðferðum, bæði hefðbundnum og óhefð-
bundnum og notum það sem innblástur í okkar vinnu. 
Náttúran notuð sem uppspretta sköpunar með áherslu á 
útiveru, endurnýtingu og góða umgengni um landið okkar. 
Námskeiðið er fyrir yngri hóp, eldri hóp og elsta hóp 
(árg.2001-2008). 
Verð: 7000 kr. 
 
Smiðjur 21. - 25. júlí 
Ýmsar smiðjur vikuna fyrir bæjarhátíðina okkar, Á Góðri 
Stund. Leikjasmiðja, vatnsleikjasmiðja og skapandi smiðja 
þar sem við blöndum saman listsköpun og leik. Í Hátíðar-
smiðju undirbúum við okkur fyrir skrúðgöngur bæjar-
hátíðarinnar. Lokahátíð með grillveislu, leikjum og 
skemmtun. Smiðjurnar eru fyrir yngri hóp og eldri hóp 
(árg.2002-2008). 
Verð: 4000 kr. 
 
Haustsmiðja 11. - 15. ágúst 
Gagn og gaman fyrir börn fædd 2005-2008. Lærum í 
gegnum leiki, förum í fjöruferðir og gönguferðir, lærum að 
þekkja blómin, tínum þau og pressum, málum og mótum, 
gerum vinabönd, puttaprjón og fleira skemmtilegt. 
Verð: 4000 kr. 

 

Umsjón: Ólöf Rut Halldórsdóttir, Monika Eiðsdóttir 
og Herdís Lína Halldórsdóttir 
 
Frekari upplýsingar um námskeiðin má nálgast á vef-
síðu námskeiðanna www.sumarnamskeid-
grf.blogspot.com eða hjá Ólöfu Rut í síma 847-8750 

8.30-11.30—Yngri hópur (Árg. 2005-2008) 
12.30-15.30—Eldri hópur (Árg. 2002-2004) 
12.30-15.30—Elsti hópur (Árg.2001) 
 
Skráningareyðublað má nálgast á bæjarskrifstofu 
Grundarfjarðar eða á vefnum www.grundarfjordur.is. 
Eyðublöðum skal skila á bæjarskrifstofuna. Athugið að 
allar skráningar þurfa að fara í gegnum bæjarskrifstofu 
Grundarfjarðar og skráning þarf að fara fram fyrir kl.12 
á föstudegi, eigi barn að byrja á námskeiði á mánu-
degi.  



Kæru Grundfirðingar, enn og 
aftur er komið að kosningum, 
mér finnst svo stutt síðan við 
gengum  að kjörklefunum seinast 
og merktum seðilinn okkar X 
eitthvað. Þegar ég hugsa fjögur 
ár aftur í tímann þá hefði mig 
ekki grunað að ég tæki einhvern 
tímann að mér sæti í baráttu um 
setu í bæjarstjórn, hefði örugglega 
hlegið ef einhver hefði bent mér 
á það. En ótrúlega margt getur 
breyst á stuttum tíma en seinasta 
kjörtímabil sat ég í skólanefnd og 
í stýrihóp við mótun skólastefnu 
á vegum Grundarfjarðarbæjar. 
Við þá vinnu sá ég að þetta er 
vettvangur sem ég hef áhuga á og 
er tilbúin til að vinna að. Ég er 
fædd og uppalinn í Grundarfirði 
og héðan á ég mjög dýrmætar 
minningar, góða vini og fjölskyldu, 
samfélagið skiptir mig máli. 
Bærinn okkar hefur haft það orð 

á sér að hingað sé gott að koma því 
öllum sé vel tekið, þetta orðspor 
er okkur mikilvægt og verðum við 
að hlúa að því og uppbyggingu 
bæjarfélagsins okkar.  Fjölskyldan 
er mér kær og vil ég sem fulltrúi 
D – listans leggja áherslu á að gæta 
velferð barnanna okkar, styðja við 
alla skólanna sem leggja metnað 
og fagmennsku í störf sín og byggja 
upp fjölskylduvæn svæði. Því ég 
óska þess heitt að börnin mín fái 
að upplifa hversu frábært er að 
alast hér upp. Grundarfjörður 
er sjávarpláss og er ég mjög 
stolt af sjávarútveginum, höfnin 
og hafnarsvæðið sem er okkur 
bæjarbúum til sóma. En bærinn 
okkar byggir ekki eingöngu á 
sjávarútvegi því ferðaþjónustan 
hefur verið að ryðja sér til rúms 
og mikill viðsnúningur hefur átt 
sér stað, sjá má hér ferðamenn 
allan ársins hring. Þetta er frábær 
uppbygging og ber að hrósa þeim 
aðilum er hafa lagt metnað sinn í 
að kynna og markaðssetja bæinn 
okkar. En til þess að við getum 
byggt upp samfélagið þá þurfum 
við að hafa í huga fjölbreytni í 
störfum svo þeir sem hér vilja búa 
geti sótt hér störf. Við sem sitjum 
á Dlistanum viljum styðja við þá 
aðila sem sjá sér sóknarfæri í nýjum 
atvinnutækifærum fyrir samfélagið 
okkar. 

Sigríður G Arnardóttir (Sirrý)

Ég er þeirrar skoðunar að hver 
sé sinnar gæfu smiður og því vil 
ég ekki láta mitt eftir liggja þegar 
kemur að því að gera eitthvað 
gott fyrir sveitarfélagið mitt, 
Grundarfjörð. Hver og einn íbúi 
getur haft áhrif og hvert atkvæði 
hefur mikið gildi. Þegar ég flutti 
hingað vestur fyrir rúmum tveimur 
árum þá leitaði hugurinn fljótlega 
að bæjarmálunum, kannski vegna 
þess að í starfi mínu hjá Félags 
og skólaþjónustu Snæfellinga kem 
ég að málefnum allra bæjarbúa. 
Ég aðstoða fjölskyldur, aldraða, 
öryrkja, nýbúa og fleiri við ýmis 
mál. Í Grundarfirði er afskaplega 
gott að búa, bæjarbúar taka vel 
á móti nýju fólki og stefnum við 
hjá Samstöðu að því að gera enn 
betur í þeim málum. Hér komast 
börn 12 mánaða inn á leikskóla, 
sem ég tel vera mjög mikilvægan 
kost, því við viljum jú laða til 
okkar ungt fólk. Það er álit okkar í 

Samstöðu að þörf sé á endurbótum 
á leikskólanum okkar, til þess að 
hann sé betur í stakk búinn til 
þess að uppfylla þarfir og kröfur 
barnanna okkar og starfsfólksins. 
Við erum ánægð með breytingar 
kennsluhátta í grunnskólanum 
og viljum vinna að frekari þróun 
í þeim málum og viljum sjá enn 
meiri samvinnu á milli skólastiga. 
Á núverandi kjörtímabili hefur 
verið stutt vel við félagsstarf eldri 
borgara, þeir hafa góðan aðgang 
að húsnæði bæjarins og munu 
hafa það áfram. En til að gera 
enn betur, stefnum við á að setja 
á fót Öldungaráð. Öldungaráð er 
skipað eldri borgurum sem sitja 
til fjögurra ára í senn, og vinna 
með bæjarstjórnarmönnum að 
málefnum þeirra. Við viljum halda 
áfram með opna stjórnsýslu og sýna 
áframhaldandi ábyrgð í fjármálum, 
við viljum jú ná skuldahlutfallinu 
niður fyrir 150%. Við styðjum 
heilshugar við nýstofnaðan 
Svæðisgarð Snæfellinga og viljum 
ennfremur eiga frekara samstarf 
við nágrannasveitarfélögin til 
dæmis við að móta sameiginlega 
forvarnarstefnu. Með Samstöðu 
getum við gert sveitarfélagið okkar 
enn betra, nýttu því kosningarrétt 
þinn þann 31. maí n.k. og settu X 
við L og við höldum ótrauð áfram!

Berghildur Pálmadóttir  
skipar 2. sæti á L – lista Samstöðu 

– Lista fólksins í Grundarfirði.

Samfélagið 
okkar !!!

Sveitarstjórnar-
kosningar 2014

Á aðalfundi Skotgrundar sem 
haldinn var á dögunum var 
samþykkt samhljóða að nafni 
félagsins yrði breytt öðru sinni 
í sögu félagsins. Upphaflega 
hét félagið “Skotgrund  
Skotveiðifélag Grundarfjarðar” 
en var síðar breytt í “Skotgrund 
 Skotfélag Grundarfjarðar”.   Þá 
hafði eðli félagsins breyst með 
aukinni áherslu á skotfimi og 
félagið var orðið viðurkennt 
íþróttafélag innan vébanda ÍSÍ.

Nú hefur nafninu verið breytt 
öðru sinni og heitir félagið 
nú “Skotgrund  Skotfélag 

Snæfellsness”.  Margt hefur 
breyst á undanförnum árum 
og ekki síst samgöngur.  Með 
bættum samgönum hefur 
orðið meira samstarf milli 
sveitarfélaga og félagsmenn 
Skotgrundar koma nú víða 
að.  Því þótti tímabært að breyta 
nafni félagsins og vonandi 
kemur nafnabreytingin og aukið 
samstarf íbúa á Snæfellsnesi til 
með að efla félagið enn frekar 
í framtíðinni.

Jón Pétur

Skotgrund - Skotfélag Snæfellsness



Jákvætt hugarfar

Tölulegar staðreyndir 
úr rekstri Snæfellsbæjar 2010 -2013
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