
Snæfellingar héldu upp á 
áramótin eins og aðrir 
landsmenn um síðustu helgi 
án  þess að fréttir bærust af 
alvarlegum slysum. Kveikt var í 
mikilli áramótabrennu að 
kvöldi gamlársdags á Breiðinni 
en daginn áður hafði hópur 
fólks hjálpast að við að hlaða 
bálköstinn og tókst það vel.

Björgunarsveitin Lífsbjörg í 
Snæfellsbæ sá að vanda um 
glæsilega flugeldasýningu við 
brennuna og vakti sýningin 
aðdáun viðstaddra. Eftir 
miðnætti bauð Snæfellsbær 
bæjarbúum og gestum þeirra 
upp á áramótadansleik og 
skemmtu gestir sér fram eftir 
nóttu við dans og gleði.

Seljendur flugelda létu vel af 
sölunni fyrir áramót og 
sölumet slegin bæði hjá 
Lionsklúbbi Ólafsvíkur og 
Lífsbjörg en björgunarsveitin 
var að selja í fyrsta sinn í nýrri 
björgunarstöð í Rifi, flugelda
sala verður einnig í tengslum 

við þrettándann. Þrettánda
gleði verður á vegum lions
klúbbanna í Ólafsvík á morgun 

föstudag og hefst með göngu 
við Pakkhúsið kl. 18, henni 
lýkur svo með flugelda sýningu 
við brennu innan við Klif. 
Björgunarsveitin Lífsbjörg 
verður með flug eldasýningu 

við fótboltavöllinn á Hellis
sandi kl. 20.

Bæjarblaðið Jökull óskar 
lesendum sínum gleðilegs árs.

jó 
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Ágætu íbúar Snæfellsbæjar.

Árið 2011 var viðburðaríkt í 
Snæfellsbæ og ætla ég að nefna 
nokkur atriði sem eru mér 
ofarlega í huga.  

Á árinu var tókum við form
lega í notkun nýbyggingu við 
Dvalarheimilið Jaðar.  Einnig 
voru gerðar miklar endurbætur 
á eldra húsnæði dvalar heimilis
ins sem var einnig tekið form
lega í notkun á sama tíma.  
Dvalarheimilið Jaðar er eftir 
þessar endurbætur með glæsi
legustu dvalarheimilum á 
landinu og hefur hlotið lof 
bæði íbúa og starfsmanna 
heimilisins.  

Á árinu var opnað nýtt tjald

stæði á Hellissandi.  Tjaldstæðið 
nýja var í sumar afar vel sótt af 
ferðamönnum sem létu vel af 
vistinni í fögru umhverfi.

Tekið var í notkun nýtt 
húsnæði undir bæjarskrifstofur 
Snæfellsbæjar á Hellissandi, 
starfsfólkið flutti af efri hæð 
Rastarinnar í „Landsbankahúsið“  
og breytir það allri aðstöðu 
starfsmanna verulega.  

Af öðrum framkvæmdum 
ársins ber helst að nefna að 
miklar hafnarframkvæmdir 
voru á árinu þar sem m.a. var 
steypt ný þekja við Suður
garðinn í Ólafsvík.  

Mikið framfaraskref var stigið 
í sumar þegar gerður var nýr 
göngustígur milli Hellissands 

og Rifs, göngustígnum var afar 
vel tekið og hafa börn og 
fullorðnir notað hann mikið.

Í Snæfellsbæ er metnaðarfullt 
skólastarf sem eftir er tekið og 
ég er ákaflega stoltur af.  Athygli 
hefur vakið kennsla í 
átthagafræðum í Grunnskóla 
Snæfellsbæjar, nám sem þróað 
er hér heima og hefur reynst 
bæði skemmtilegt og umfram 
allt vakið áhuga nemenda á 
umhverfi, náttúru og innviðum 
samfélagsins sem þau búa í.  
Það er ómetanlegt veganesti út 
í lífið að þekkja sitt samfélag 
með þessum hætti.  Í lok árs 
kom svo í ljós að nemendur 
Grunnskóla Snæfellsbæjar 
náðu mjög góðum árangri á 
samræmdum prófum nú í haust 
og er það sérstaklega ánægju
legt.  Það er ekki sjálfgefið að 
hafa góða skóla en það skiptir 
samfélagið miklu máli og vil ég 
hér þakka öllum, skóla stjórn
endum, kennurum, starfs  fólki 
og að sjálfsögðu nemendum 
þeirra metnað og góða starf 
sem skilar okkur þessum góða 
árangri.  

Íþróttalíf í Snæfellsbæ var 
með miklum ágætum árið 2011 
og er gaman að sjá allan þann 
fjölda sem stundar íþróttir og 
sem bæjarstjóri er ég afar 
ánægður með þá þróun sem 
þar er.

Ólafsvíkurvaka var glæsileg 
að venju, íbúar og fjöldi gesta 
skemmtu sér vel í ágætisveðri í 
byrjun júlí. 

Fulltrúar Snæfellsbæjar fóru 
á vinarbæjarmót til Vestmanna í 
júní.  Vinir okkar í Vestmanna 
tóku vel á móti hópnum og 
sýndu okkur bæinn sinn, helstu 
stofnanir, söfn og ekki síst 
Vestmannabjörgin frægu.  Það 
er einstaklega gaman að 
heimsækja Færeyjar og Færey
inga sem alltaf taka okkur 
Íslendingum sem bræðrum og 
systrum.

Á árinu kom mikill fjöldi 
ferðamanna á svæðið og gaman 

að sjá þá miklu uppbyggingu 
sem er í ferðaþjónustu í 
Snæfellsbæ og í raun á öllu 
Snæfellsnesi.  Ég hef þá trú að á 
næstu árum munu við sjá enn 
fleiri atvinnutækifæri skapast 
við ferðaþjónustu en það er 
okkar sem hér búum að nýta 
okkur þau.  Við þurfum að 
skapa enn meiri afþreyingu og 
er Vatnshellir gott dæmi um 
slíkt.  Vatnshellir hafði mikið 
aðdráttarafl í sumar og voru 
ferðir niður í hann alla daga 
fram í ágúst og komust stundum 
færri að en vildu.  Ég spái því að 
vinsældir Vatnshellis eigi eftir 
að aukast enn meira enda er 
um að ræða einstakt náttúru
undur með góðu aðgengi fyrir 
allan almenning. Í sumar voru 
líka lagðir göngustígar sem 
bæta aðgengi að ferðamanna
stöðum í þjóðgarðinum t.d. við 
Djúpalónssand, þessir stígar 
eru til mikilla bóta og vonandi 
verður haldið áfram á þessari 
braut.  Þjóðgarðurinn er okkar 
auðlind og þá auðlind þurfum 
við að nýta. 

Í mars fór ég ásamt góðum 
hópi fólks og forseta Íslands til 
Rómar í þeim tilgangi að færa 
páfanum að gjöf styttuna af 
Guðríði Þorbjarnadóttur frá 
Laugarbrekku við Hellnar.  
Guðríður var merkileg kona og 
ein víðförlasta kona miðalda.  
Það var mikil upplifun og 
ógleymanlegt að koma í 
Páfagarð og hitta páfann.   
Okkur var ákaflega vel tekið og 
gaman var að upplifa þann 
mikla áhuga sem sýndur var 
Guðríði og þá virðingu sem 
borin er fyrir sögu hennar.  Það 
var mjög gaman að heimsækja 
Róm og Páfagarð, þar liggur 
sagan við hvert fótmál og nú 
stendur minnisvarði um 
Guðríði Þorbjarnardóttur okkar 
á þessum merkilega stað hjá 
sjálfum páfanum, það er mikill 
heiður.  

Á persónulegum nótum 
svona í lokin þá var árið 2011 

Um áramót



hjá mér viðburðaríkt.  Við 
hjónin kynntumst heilbrigðis
kerfinu bæði í Bandaríkjunum 
og á Íslandi í nóvember þegar 
kona mín slasaðist í Banda
ríkjunum.  Við megum þakka 
fyrir okkar heilbrigðiskerfi, 
þakka fyrir það að þurfa ekki að 
hafa áhyggjur af því að fá ekki 

læknisaðstoð af fjárhags
ástæðum eins og svo margir 
búa við í Bandaríkjunum.  Það 
er fleira sem ég lærði að þakka 
fyrir við þetta slys.  Nú þakka ég 
fyrir öll þau verk sem kona mín 
hefur leyst af hendi fyrir 
fjölskylduna síðustu 20 ár og 
viðurkenni að ég gerði mér 

engan veginn grein fyrir þeirri 
vinnu sem hún hefur lagt á sig 
fyrir mig og börnin og ég 
kynntist svo vel þær vikur sem 
hún lá í rúminu. Mér varð oft 
hugsað til þess þar sem ég 
hljóp á milli viðtala við kennara, 
skutlaði í afmæli, reyndi að 
muna eftir að koma við í 
búðinni, eldaði af veikum mætti 
(hafði ekki fengist við það 
áður), fór í pósthúsið (oft), 
apótekið, með drenginn í 
klippingu, þessar vikur voru 
lærdómsríkar mjög! Konur eru 

„snillingar“ og mín er sem 
betur fer á batavegi. Við 
fjölskyldan þökkum líka alla þá 
umhyggju, vináttu og 
ómetanlega hjálp sem við 
fengum á sama tíma frá vinum 
og vandamönnum og íbúum 
Snæfellsbæjar.  Guð blessi 
ykkur öll.

Megi árið 2012 verða ykkur 
öllum sem best.

Kristinn Jónasson,
bæjarstjóri Snæfellsbæjar.

Allir þriðjudagar eru 

Hamborgaradagar
Stakur hamborgari á 499,-

Fáðu þér �eka á �mmtudögum
Allir �ekar á 699,-

 Gildir í janúar



Við áramót þökkum við 
samferð á liðnu ári og óskum 
þess að nýtt ár megi færa okkur 
farsæld. Persónulega þakka ég 
Grundfirðingum góð og 
árangursrík samskipti á árinu 
2011.

Á árinu voru haldnir tveir 
íbúafundir, sem báðir voru vel 
sóttir. Þar gafst tækifæri til 
beinnar samræðu við íbúa um 
málefni samfélagsins. Ljóst er 
að framhald verður á þessum 
fundum á nýju ári.

Nokkrar breytingar urðu á 
bæjarskrifstofunni en þar hefur 
stöðugildum verið fækkað. Nýr 
skrifstofustjóri tók til starfa og 
embætti skipulags og bygg
ingar  fulltrúa og markaðs full
trúa voru lögð niður. Nú er 
þjónusta skipulags og bygg
ingar  fulltrúa keypt af Snæfells
bæ sem er eitt dæmi um góða 
samvinnu sveitarfélaga á Snæ
fells  nesi sem er almennt með 
ágætum. Vilji er hjá Grundar
fjarðarbæ til að efla samstarf 
sveitarfélaganna enn frekar og 
mega pólitískir vindar ekki tefja 
þá þróun. Reynslan hefur kennt 

okkur að við náum mun betri 
árangri með öflugri samvinnu. Í 
því sambandi má benda á að 
sveitarfélögin hafa samþykkt að 
stofna svæðisgarð sem er 
fjölþætt samstarf fyrirtækja, 
sveitarfélaga og félagasamtaka á 
svæði sem myndar samstæða 
landslags og menningarlega 
heild.  Samstarfið byggist á 
sameiginlegri sýn um sérstöðu 
svæðisins og samtakamætti við 
að hagnýta sérstöðuna og 
vernda hana.

Í mars var haldin sýningin 
„Heimurinn okkar“ þar sem 
fyrirtæki, stofnanir og 
félagasamtök í Grundarfirði 
kynntu starfsemi sína. Fullvíst 
má telja að mörgum hafi komið 
á óvart hversu fjölbreytt 
starfsemi er í sveitarfélagi sem 
telur liðlega 900 manns.

Í september var aðalfundur 
Skógræktarfélags Íslands 
haldinn í húsnæði Fjölbrauta
skóla Snæfellinga og var það 
fjölmennasti fundur sem 
haldinn hefur verið í Grundar
firði. Fundurinn tókst afskap
lega vel og má fullvíst telja að 
fleiri slíkir fundir verði haldnir 
hér.

Í upphafi sumars var tekin 
upp þriggja tunnu sorpflokkun 
en það er stefna Grundar
fjarðar bæjar að minnka úr 
gangs    myndun í sveitarfélaginu 
og draga úr magni sorps sem 
fer til urðunar. Hægt er að 
draga úr urðun um 6080% 
með því að flokka sorp sem 
fellur til á heimilum.

Rekstur Grundarfjarðarbæjar 
gengur síst verr en fjölmargra 
annarra sveitarfélaga. Vissulega 

þarf að glíma við ýmis snúin 
verkefni en ekkert þeirra er 
óleysanlegt. Eins og kunnugt er 
hefur Grundarfjarðarbær um 
nokkurt skeið verið ofarlega á 
lista yfir skuldsettustu sveitar
félög landsins og vega þar 
þungt gengisbundin lán sem 
ekki fengust leiðrétt fyrr en í 
lok ársins 2011 í samræmi við 
dóma um sambærileg lán. Við 
þá leiðréttingu munu skuldir 
lækka umtalsvert þó enn séu 
þær yfir viðmiðunarmörkum 
nýrra sveitarstjórnarlaga. 
Samkvæmt þeim lögum mega 
skuldir ekki vera yfir 150% af 
reglulegum tekjum. Áætlað er 
að skuldir bæjarins verði liðlega 
190% af tekjum í árslok 2012. 
Skuldahlutfallið fór hæst í 251% 
árið 2009.

Við þann forsendubrest sem 
varð í samfélaginu haustið 
örlagaríka árið 2008, var í 
kjölfarið farið mörgum orðum 
um að það ætti standa vörð um 
„grunnþjónustuna“. Það er 

einmitt sú þjónusta sem 
sveitarfélög eru að sinna. Engin 
opinber skilgreining er hins 
vegar til á því í hverju grunn
þjónusta felst.

Bæjarstjórn Grundarfjarðar 
er einhuga í því að skuld
bindingar gagnvart íbúum eigi 
að vera í forgangi og 
skuldbindingar við lánardrottna 
koma þar á eftir. Að sjálfsögðu 
mun Grundarfjarðarbær standa 
við allar sínar skuldbindingar 
hér eftir sem hingað til, hvers 
eðlis sem þær eru.

Reynt hefur verið eftir 
fremsta megni að draga úr 
rekstrarkostnaði bæjarins og 
stilla gjaldskrám i hóf. Komið er 
til móts við barnafjölskyldur 
með því að hækka afslátt á 
leikskóla og heilsdagsskóla fyrir 
2. barn og áfram er ekkert gjald 
greitt fyrir 3. barn. Gjaldskrá 
leikskóla hækkar um 2% nú um 
áramótin og eru leikskólagjöld 
því að lækka að raungildi. Þá 
var afsláttur fasteignaskatts til 

Við áramót

Óskum öllum gleðilegs árs 
og takk fyrir þau gömlu. Í 
áskorendaleiknum sigraði 
Bylgjan Saxhamar SH 87. 
Saxhamar skoraði á Sverris
útgerðina, þeir kepptu við 
Bylgjuna um síðustu helgi og 
gerðu jafntefli 77 og mætast 
því aftur um næstu helgi. Salan 
hefur verið góð síðustu tvær 
vikur og vonumst við til að 

salan verði ekki lakari um 
næstu helgar svo að nafn 
Víkings verði á meðal 20 
söluhæstu félaga á landinu. 
Opið á laugardögum í 
Íþróttahúsinu frá 11.00 
til13.00. Heitt kaffi á könnunni. 
Munið félagsnúmerið 355. 
Allir velkomnir. Áfram 
Víkingur.

Stjáni og Tóta.Stjáni Tótu.

Getraunir



öryrkja og ellilífeyrisþega 
hækkaður til samræmis við 
verðlagshækkanir. Aðrar 
gjaldskrár hækka almennt sem 
nemur verðlagshækkunum.

Framkvæmdir voru ekki 
miklar á árinu en stærsta 
einstaka framkvæmdin var ný 
flotbryggja fyrir smábáta sem 
mun bæta aðstöðu í höfninni til 
mikilla muna. Sem fyrr er 
höfnin lífæð Grundarfjarðar og 
hefur rekstur hennar gengið vel 
undanfarin ár. Fjöldi skemmti
ferðaskipa sem koma til 
Grundar  fjarðar hefur verið 
stöðugur undanfarin ár en gert 
er ráð fyrir fjölgun á komandi 
sumri og hafa alls 18 skip verið 
bókuð.

Sem fyrr var menningarlíf 
með miklum ágætum í 
Grundarfirði. Lúðrasveitir 
Tónlistarskólans voru efldar, 
nýlega endurvakinn leikklúbbur 
bauð upp á mjög eftirminnilega 
sýningu og bæjarhátíðin „Á 
góðri stund“ tókst vel í höndum 

nýstofnaðs „Hátíðarfélags 
Grundar   fjarðar“ sem tók að sér 
umsjón með hátíðinni. 
Rökkurdagar voru svo haldnir 
að venju á haustdögum.

Íþróttalíf var með miklum 
blóma sem endranær og má þar 
nefna sigur kvennaliðs UMFG í 
3. deild í blaki og frábæran 
árangur Grundfirðinga í golfi 
svo eitthvað sé nefnt. Starf 
UMFG er öflugt og eiga 
forsvarsmenn félagsins þakkir 
skildar fyrir óeigingjarnt starf.

Á árinu 2012 verða sett ný 
markmið til að stefna að, hver 
sem verkefni okkar eru. Það er 
enginn sem sigrar fyrir okkur 
og við sigrum ekki hvert og eitt, 
en ef allir leggjast á eitt, náum 
við árangri.

Ég óska Grundfirðingum og 
Snæfellingum öllum gleðilegs 
nýs árs.

Björn Steinar Pálmason
bæjarstjóri í Grundarfirði

Smáauglýsingar 
Til leigu við Brautarholt

65 fm. 3ja herbergja íbúð  neðri sérhæð  til leigu við Brautarholt. Leiga kr. 50.000 pr. 
mán. Langtímaleiga í boði. Upplýsingar í síma 897 1675.

Rafsegulsvið
Mælingar á rafsegulsviði og jarðsegulsvið, í heimahúsum og atvinnuhúsnæði. Kem til ykkar 

í janúar 2012. Kynnið ykkur vinnu mína á  bryndis.is.
Pantið mælingu í síma 8602206 eða bryndis@bryndis.is

 

Óska eftir lítilli íbúð 
Óska eftir lítilli íbúð á Ólafsvík eða Hellissandi fram til 1. júní.

Kostur ef einhver húsgögn geta fylgt með. Upplýsingar í síma: 6969930

Breytingar urðu á ríkisstjórn 
Íslands um áramótin, meðal 
breytinga var að Jón Bjarnason 

hætti sem sjávarútvegs og 
landbúnaðarráðherra, eitt af 
síðustu verkum Jóns sem 
ráðherra var að skipa nýjan 
formann stjórnar Hafrann
sókna stofnunnar. Nýr for
maður er Erla Kristinsdóttir, 
Erla er framkvæmdastjóri 
Sjávariðjunnar í Rifi en hún 
hefur einnig setið í stjórn 
Samtaka fiskvinnslustöðva. 
Erla hefur mikla þekkingu á 
sjávarútvegi og er vel að 
stöðunni komin.

jó

Snæfellingur formaður 
stjórnar Hafró

Eins og áður var Lionsklúbbur 
Ólafsvíkur með leikfanga
happdrætti fyrir jólin og var 
dregið á aðfangadag í Klifi. 
Miðarnir seldust allir upp í 
verslunum og því var ekki 
miðasala í Klifi. 

Andvirði miðasölu fer allt til 
kaupa á vinningum og 
takmarkið er að alls ekki verði 
hagnaður af happdrættinu 
heldur er tilgangurinn aðeins 
að gleðja börnin. 

Eins og venjulega mætti 
mikill fjöldi fólks í Klif en þetta 
er fyrir löngu orðin nauð
synlegur hluti af jólahaldinu 
hjá mörgum, þó að margir hafi 
mætt þá eru alltaf einhverjir 

sem eru ekki viðstaddir 
útdráttinn og því var eitthvað 
um ósótta vinninga. Vinninga 
er hægt að vitja hjá Ara 
Bjarnasyni og heimasími hjá 
honum eru 436 1120, gsm er 
863 3041 og vinnusími er 436 
1010.  Númer ósóttra vinninga 
eru eftirfarandi.

192  255  256  260  291  358  
362  377  434  676  688  759  
769  851  920  929  

1033  1037  1038  1082  1093  
1109  1147  1393  1613  1658  
1680  1690  1756  1869

Lionsklúbbur Ólafsvíkur 
þakkar þátttakendum fyrir að 
taka þátt í happdrættinu.

jó

Ósóttir vinningar



Í fréttatilkynningu frá 
Skessuhorni kemur fram að 
Haraldur Magnússon bóndi og 
frumkvöðull í Belgsholti í 
Hvalfjarðarsveit er Vest lend
ingur ársins 2011 að mati 
lesenda Skessuhorns. Hlýtur 
hann verðlaunin fyrir framsýni 
og frumkvöðlastarf á jörð sinni 
undanfarna áratugi. Flestar 
tilnefningar hlaut Haraldur 
vegna byggingar fyrstu stóru 
vindmyllunnar hér á landi sem 
reist var á síðasta ári. Framleiddi 
myllan raforku fyrir búið en 
einnig inn á dreifikerfi 
Landsnets, eða allt þar til óhapp 
varð og mannvirkið lét undan 
miklum veðurham síðla árs 
vegna galla í hugbúnaði, að því 
talið er. Ekki verður þó látið 
staðar numið og vindmyllan 

endurbyggð á næstu mánuðum. 
Einnig nefna lesendur 
Skessuhorns ræktun og vinnslu 
korns í Belgsholti meðal annars 
til baksturs og bjórgerðar, 
skógrækt og ýmsar aðrar 
nýjungar sem Haraldur hefur 
verið óhræddur við að brydda 
upp á í gegnum tíðina.

Þetta er í þrettánda sinn sem 
Skessuhorn gengst fyrir vali á 
Vestlendingi ársins. Þeir sem 
lentu í 2. til 5. sætinu að þessu 
sinni voru í stafrófsröð: Bernd 
og Hildur í Brúðuheimum í 
Borgarnesi, Davíð Óli Axelsson 
og félagar í björgunarsveitinni 
Lífsbjörgu í Snæfellsbæ, Ólafur 
Þór Hauksson sýslumaður og 
sérstakur saksóknari og Magnús 
Gunnlaugsson sjómaður á 
Akranesi.

Haraldur er Vestlendingur ársins 2011

Haraldur Magnússon Vestlendingur ársins 2011 með blóm og áletraðan 
kristalsvasa frá Skessuhorni.

Sjávarútvegs og land
búnaðar  ráðuneytið úthlutaði í 
desember byggðakvóta til 
Snæfellsbæjar fyrir fiskveiðiárið 
20112012, í heildina er 
úthlutunin 433 þorskígildis
tonn og er það aukning um 15 
tonn á milli ára, sú aukning 
kemur öll til úthlutunar á 
Arnarstapa. Byggðakvóti 
Snæfellsbæjar skiptist þannig 
að bátar sem gerðir eru út frá 
Arnarstapa fá 30 tonn, bátar og 
skip sem skráð eru á 

Hellissandi fá 74 tonn, á Rif 
fara 122 tonn og Ólafsvík fær 
207 þorskígildistonn.

Snæfellsbær þarf að senda 
ráðuneytinu upplýsingar fyrir 
20. janúar um það hvort að 
óskað sé eftir að setja sérstök 
skilyrði fyrir úthlutun afla
marksins innan einstakra 
byggðarlaga, Fiskistofa auglýsir 
svo eftir umsóknum um 
byggðakvótann í kringum 
næstu mánaðarmót.

jó

Aukinn 
byggðakvóti



Í tilefni fimmtíu ára 
útgerðarafmælis Útness ehf. í 
Rifi, hafa eigendur fyrirtækisins 
fært Ingjaldshólskirkju eina 
milljón króna að gjöf. 

Upphaf útgerðarinnar má 
rekja til þess er Friðþjófur 
Guðmundsson, Sævar 
Friðþjófsson og fjölskyldur 
þeirra festu kaup á Útnesi hf. 
29.september árið 1961 frá 
Sandgerði. Félaginu fylgdi fyrsti 
báturinn sem bar nafnið Hamar 
SH 224 og var hann eikarbátur. 
Núverandi eigendur Útness eru 
hjónin Sævar Friðþjófsson og 
Helga Hermannsdóttir ásamt 
börnum þeirra.

Hamar var gerður út á línu 
og net ásamt því að vera á 
humar og síldveiðum. Árið 
1967 hófst smíði á 128 tonna 
skipi fyrir félagið hjá Stálvík hf. 
í Garðabæ. Nýja skipið sem fékk 
nafnið Saxhamar SH 50 var 
síðan afhent Útnesi hf. í febrúar 

1969. Árið 2006 festi Útnes 
kaup á 256 tonna skipi sem 
fékk sama nafn og kom í stað 
þess fyrra sem selt var nokkru 
síðar.

Stefna Útness hefur alla tíð 
verið að landa afla sínum í 
heimabyggð, koma með allt 
hráefni að landi og tryggja gæði 
þess með réttri meðferð. Vegna 
þessa hefur Saxhamar verið 
gerður út á línu hluta ársins 
auk netaveiða. Á árunum 1972 
til 1981 var hann gerður út á 
síldveiðar með reknet og mun 
vera með þeim fyrstu til að 
endurvekja þann veiðiskap. 

Gamla Rif, æskuheimili 
Sævars og jafnframt elsta húsið 
í Rifi sem byggt var árið 1896 er 
í eigu Útness. Félagið lét 
endurbyggja húsið fyrir 
nokkrum árum og leigir það nú 
út fyrir rekstur kaffihúss á 
sumrin.

Gjöf til Ingjaldshólskirkju

Metsala var í flugeldum hjá 
Björgunarsveitinni Lífsbjörg í 
Snæfellsbæ um þessi áramót.  
Er því óhætt að  segja að ein 
sameinuð stór flugeldasala í 
nýja húsinu okkar á Rifi hafi 
svo sannarlega skilað sínu..

Íbúar tóku vel í nýja 
sölustaðinn, enda mikil ánægja 
með þessa  nýju glæsilegu 
Björgunarstöð sem  brátt mun 
verða tekin í almenna  notkun.

Það er því ljóst að fólk setur 
ekki kreppu þjóðfélagsins fyrir 
sig þegar kemur að 
Björgunarsveitinni.  Fólk vill 
hafa öfluga Björgunarsveit í 
sínum bæjarfélögum og eru 
íbúar Snæfellsbæjar klárlega 

engin undantekning á því.
Mikill fjöldi fólks lagði leið 

sína í húsið til okkar, og 
fyrirtækin létu heldur ekki sitt 
eftir liggja þessi áramótin.  
Viljum við því þakka öllum 
þeim sem versluðu flugeldana 
af okkur og studdu  gott 
málefni, og stuðluðu í leiðinni 
að betra öryggi í formi öflugari 
björgunarsveitar.

Kærar kveðjur

Stjórn Björgunarsveitarinnar 
Lífsbjargar í Snæfellsbæ

Metsala á flugeldum 
hjá Lífsbjörg

Erfiðlega gekk að koma með rétt 
svör í jólamyndakeppninni sem var 
í Pakkhúsinu fyrir jólin. Meðal 
þeirra miða sem skilað var inn var 
aðeins einn með tvö rétt svör en sá 
miði var því miður ómerktur. 
Betur gekk hins vegar að raða 
jólakortum í rétta tímaröð. Nafn 
Stefaníu Bláfeld Viðarsdóttur var 
dregið úr réttum svörum og fékk 
hún að launum fallega gjöf frá 
Pakkhúsinu og henni er hér með 
aftur óskað til hamingju með 
sigurinn í keppninni. Jólabarna
myndirnar, með nöfnum, verða til 

sýnis í Átthagastofunni og öllum er 
velkomið að líta við. Það er alltaf 
heitt á könnunni hjá okkur og 
gaman er að fá heimsókn.

Með nýárskveðjum úr Átthaga
stofunni fyrir hönd Pakkhússins

Barbara Fleckinger

Endilega hafið samband ef ykkur 
vantar að komast inn í Pakkhúsið  
t.d. er hægt að fá leiðsögn fyrir hópa 
í  safnið,   bara nefna það  :)

 barbara@snb.is eða 8622998

Jólaleikir í Pakkhúsinu



Breyttur opnunartími 
í vetur

Mánudaga, þriðjudaga og miðvikudaga 

verður lokað.

Fimmtudaga opið 11:30-14:00 og 18:00-22:00

Föstudaga opið 11:30-14:00 og 18:00-03:00

Laugardaga opið 11:30-03:00 

Sunnudaga opið 11:30-22:00
 


