
Viðbragðsaðilar í Snæfellsbæ 
voru með læti og fjör á 1.1.2. 
daginn 11. febrúar. Dagurinn er 
haldinn á hverju ári og mark
miðið með deginum er að 
kynna neyðarnúmerið og þá 
aðstoð sem í boði er. Þetta árið 
er lögð áhersla á að hvetja folk 
til að hringja í 112 ef það telur 
sig þurfa á aðstoð að halda og 
hika ekki. 112 er samræmt 
neiðarnúmer í löndum Evrópu
sambandsins og því haldinn 
víða um Evrópu á sama tíma. 

Bílalest fór um Snæfellsbæ og 
endaði við slökkvistöðina í 

Ólafsvík þar sem fólki gafst 
kostur á að skoða búnað m.a. 
var boðið upp á blóðsykurs og 
blóðþrýstingsmælingar fyrir þá 
sem það vildu. Börnin fengu að 
prófa sigbelti. Slysavarna
deildirnar Helga Bárðardóttir 
og Sumargjöf ásamt Snæfells
bæjardeild RKÍ voru með 
kynningu á sínu starfi. Var 
gestum boðið upp á léttar 
veitingar. Fannst börnunum 
mikið til bílalestarinnar koma 
og gaman að fá að skoða tækin.

þa

1-1-2 dagurinn
539. tbl - 12. árg. 16. febrúar 2012



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

Úrslitin í Íslandsmótinu í 
Futsal hjá 3. flokki kk þ.e. 
strákum sem fæddir eru ´96 og 
´97 fór fram í íþróttahúsi 
Snæfellsbæjar á laugardaginn. 
Liðin sem komust í úrslitin 
ásamt Snæfellsnesi voru Dalvík, 
Fjarðarbyggð, Fjölnir, Grótta, 
Kormákur og Njarðvík. Var 
mikið líf og fjör í húsinu og 

spilað futsal frá 11 um 
morguninn til rúmlega fjögur. 
Úrslitin voru svo þau að Grótta 
var í 1. sæti, Fjölnir í 2. sæti, 
Snæfellsnes í 3. sæti, Njarðvík í 
4. sæti, Dalvík í 5, sæti, Kor
mákur í 6. sæti og Fjarðarbyggð 
í 7. sæti.

þa

Úrslit í Futsal

Í áskorendaleiknum sigraði 
Magnús SH Vélsmiðju Árna 
Jóns 97. Vélsmiðjan skorar á 
VK lagnir.Víkingur er mjög 
nálægt því að vera inná topp 
20 sölulista Getrauna, það 
munar sirka 1000 röðum svo 
að Víkingur hangi inn á 
þessum lista, þess vegna 
skorum við á Svíkingana og 
alla velunnara Víkings  að taka 

nú við sér og tippa einn og 
einn seðil til að markmiðið hjá 
Víking takist sem er að vera á 
þessum lista í textavarpinu á 
síðu 389. Opið á laugardögum 
frá 11.00 til 13.00. Heitt kaffi á 
könnunni. Munið félags
númerið 355. Allir velkomnir. 
Áfram Víkingur.

Stjáni Tótu.

Getraunir



Opinn fundur 
í Snæfellsbæ
Opinn fundur Landsbankans um � árfestingu, nýsköpun 
og uppbyggingu atvinnulífsins verður haldinn í Félags- 
heimilinu á Klifi, þriðjudaginn 21. febrúar kl. 20.

Steinþór Pálsson bankastjóri kynnir stefnu 
og áherslur Landsbankans árið 2012. 
Einnig verður � allað um þjónustu Lands-
bankans við nýsköpunarfyrirtæki. Fulltrúi 
Nýsköpunarsjóðs atvinnulífsins fl ytur 

erindi um nýsköpun á Íslandi og frum- 
kvöðull segir frá sinni reynslu af stofnun 
og rekstri metnaðarfulls fyrirtækis. 

Allir velkomnir.

Nánari upplýsingar á landsbankinn.is og í 410 4000.
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Í síðasta tölublaði 
Jökuls var pistill um 
aflabrögð báta í Snæ
fellsbæ, greinarhöfundi 
láðist að geta heimilda 
en megnið af upp
lýsingunum fékk hann 
af heimasíðunni afla
frettir.com, Bæjarblaðið 
Jökull biðst afsökunar á 
að ekki var getið heim
ilda í greininni.

Allir eiga sér áhugamál sem eru 
mismundandi eftir fólki.  Gísli 
Reynisson er síðuhöfundur af www.
aflafrettir.com, hefur frá því hann 
var 12 ára verið  með það áhugamál 
að safna saman afla tölum. Safnið er 
orðið gríðar  lega stórt og eru elstu 
aflatölur frá því árið 1896.  

Einn liður í þessari söfnun er að 
safna saman öllum aflatölum um öll 
íslensk skip og báta sem hafa verið 
gerðir út hérna við land frá því árið 
1900 og til dagsins í dag.  Í ágúst 
árið 2011 þá kláraði Gísli að safna 
saman aflatölum um árið 1971.  Í 
fyrstu var ætlunin að birta það á 
www.aflafrettir.com en það reyndist 
ógertlegt  mál.  Þá kom upp sú 
hugmynd um að gera það í bók og 
kom hún hún út í desember 2011.  
Fyrsta prentun seldist upp á 8 
dögum og önnur prentun er langt 
komin í sölu.  

Um 1400 bátar eru á 
skrá í bókinni og eru 
þeir flokkaðir eftir 
umdæmisnúmerum t.d 
EA, SH o.s.frv.  Einnig 
er fjallað um síld, 
loðnu, spærling, rækju, 
humar og togarana það 
ár.  Að auki er listi yfir 
þá báta sem fiskuðu 
meira enn 400 tonn á 
vertíðinni 1971. Öll 

sjóslys sem voru árið 1971 er 
minnst á.  Sem dæmi um afla tölur í 
bókinni má taka af handa hófi  
bátinn Jökul SH 77.  Hann var 74 
brl. eikarbátur með skipaskrár
númerið 566.  Ársafli hjá honum 
1971 var 836 tonn í 124 róðrum, 
mesti afli á mánuði var í apríl þegar 
báturinn fékk 200 tonn í 21 róðrum. 
Um alla bátanna kemur fram stærð 
báts í brl, smíðategund og skipa
skrár númer.  Bátar sem náðu meira 
en 20 tonna ársafla þá er getið 
mesta mánaðarafla. Þess má geta að 
yfir 90 bátar eru skráði í SH flokkinn 
og sumir þeirra fundust ekki í 
skipaskrá en voru samt með 
aflatölur t.d smábáturinn Skjöldur 
SH 89.

Bókin er til sölu hjá Gísla á gis@
rafpostur.is eða í síma 840 1543. 

Aflafréttir árið 1971

verður haldinn í Kli�
miðvikudaginn 22. febrúar 2012

kl. 15:00
 Dagskrá:

1. Skýrsla stjórnar
2. Fundargjörð síðasta aðalfundar
3. Reikningar félagsins
4. Kosning stjórnar og varastjórnar
5. Kosning tveggja endurskoðenda
6. Önnur mál
7. Fundi slitið

Ka�veitingar í boði félagsins.

Stjórn F.E.B.S.



Fyrirtæki og bátar, 

vinsamlegast pantið tímanlega.

Pantanir óskast sóttar



Nokkur umræða hefur verið 
um fasteignagjöld fyrir árið 
2012, en nýlega sendi Snæfells
bær frá sér álagningu fasteigna
gjalda.

Til upprifjunar þá skal á það 
minnst að í júní 2011 tilkynnti 
Fasteignamat ríkisins um 
hækkun fasteignamats, í þeirri 
tilkynningu var fólki gefinn 
kostur á að gera athugasemd 
við matið innan mánaðar ef  
það var ekki sátt við matið.   Í 
ljós kom að töluverð hækkun 
varð á mati fasteigna í Snæfells
bæ um og yfir 20% að meðaltali.  
Þetta fasteignamat notar síðan 

Snæfellsbær við álagningu fast
eignagjalda fyrir árið 2012.

Fasteignamat á samkvæmt 
lögum að endurspegla markaðs
verðmæti fasteigna.  Niður
stöður fasteignamats ráðast 
árlega af gangverði á fasteigna
markaði samkvæmt upp
lýsingum úr kaupsamningum. 
Þá er tekið mið af mörgum 
ólíkum þáttum varðandi 
eiginleika og gerð hverrar 
fasteignar, svo sem stærð, 
byggingarár, byggingarflokk, 
byggingarefni og staðsetningu.  
Það jákvæða við umrædda 
hækkun fyrir fasteignaeigendur 
er  því sú staðreynd að fast
eignaverð hefur samkæmt 
þessu hækkað á svæðinu.

Við gerð fjárhagsáætlunar 
2012 lá fyrir hver hækkunin 
yrði og var tekið tillit til þess í 
fjárhagsáætlunni.  Snæfellsbær 
hækkaði ekki sína álagningu og 
hefur ekki gert í mjög mörg ár 
og hefur haft þá stefnu að 
hreyfa ekki við álagningunni 
hvort sem fasteignmatið hefur 
lækkað eða hækkað.

Þegar borin eru saman 

fasteignagjöld sveitarfélaganna 
á Snæfellsnesi þá kemur það í 
ljós að þau eru mjög svipuð og 
munurinn ekki mikill milli 
sambærilegra eigna.  Að sjálf
sögðu finnst þeim sem borga 
fasteignagjöldin að þau mætti 
vera lægri og ekki geri ég 
athugasemd við það en gjöldin 
eru einn af þeim tekjustofnum 
sem sveitarfélagið hefur til að 
mæta þeim útgjöldum sem 
verða til í sveitarfélaginu.   Það 
á að vera keppikefli þeirra sem 
stýra hverju sveitarfélagi að 
álögur séu sem lægstar en það á 
líka að vera keppikefli að í 
sveitarfélaginu sé veitt mjög 
góð þjónusta og því þarf að 
reyna að hafa jafnvægi á milli 
þessara þátta.

Eitt er varðar fasteignaskattinn 
og samspil hans við aðrar tekjur 
sveitarfélagsins þá er nauð
synlegt að rifja það upp að 
Snæfellsbær fær einnig tekjur í 
gegnum Jöfnunarsjóð sveitar
félaga.  Framlög hans miða við 
að sveitarfélagið fullnýti sínar 
tekjuheimildir, ef við gerum 
það ekki  þá lækkar framlagið  
frá sjóðnum  til okkar sem því 
nemur.  

Að lokum minni ég á 5% 
staðgreiðsluafsláttinn af fast
eigna gjöldum ef fólk borgar 
fyrir 15. mars, en í dag eru ekki 
mörg sveitarfélög sem veita 
slíkan afslátt.

Kristinn Jónasson, bæjarstjóri. 

Fasteignagjöld 2012



Íbúafundur í Snæfellsbæ 
fimmtudaginn 16. febrúar kl. 20:00

 

Fimmtudagskvöldið 16. febrúar boðar bæjarstjórn Snæfellsbæjar til íbúafundar 
í Kli� kl. 20:00. Fundurinn er upplýsinga- og umræðufundur.

Dagskrá
· Kynning á �árhagsáætlun 2012 og umræður
· Ka� og umræður um hvernig gera má gott bæjarfélag betra

 
Bæjarstjórn Snæfellsbæjar hvetur íbúa til að mæta á fundinn 

og taka þátt í uppbyggilegrar umræðu um málefni samfélagsins.
 



Mikið var ég ánægður þegar 
ég fékk álagningarseðil fast
eigna gjaldanna, 30% hækkun, 
sem er í takt við hækkun á 
fasteignamatinu. Hélt kannski 
að bæjarstjórnin myndi lækka 
álagningarprósentu gjaldanna 
en þau höfðu kjark til að halda 
henni óbreyttri. Peningar sem 
koma svona „aukalega“ í 
kassann ættu að fara beint í 
fram kvæmdir í bæjarfélaginu, 
ekki í að greiða skuldir. Ég er 
kannski ekki meðalmaður, held 
ég, en á það gjarnan til að 
reikna þannig, þ.e. meðaltöl og 
reiknaði því eftirfarandi. Íbúa
fjöldi í Snæfellsbæ er um 1800 
samkvæmt síðustu opinberu 
tölum og meðaltal fjölskyldu sé 
þrír, þá reiknast mér til að það 
séu um 600 heimili (íbúðir) og 
ef hækkunin er svipuð og hjá 
mér, 30% sem gerir um kr. 
49.000. á ári á mitt húsnæði, 
þá ætti það að gefa bæjarfélaginu 
29.5 millj. (600x49.000) í 
auknar tekjur og er þá eftir að 

reikna verslunar og iðnaðar
húsnæði sem ætti að hafa 
hækkað líka. Svo frístundahúsin, 
sem væntanlega eru í sama 
álagningarflokki og hesthúsin í 
Reykjavík og gefa því minna af 
sér. Samkvæmt þessum einfalda 
reikningi ætti þetta að skila 
6070 millj. í auknar tekjur á ári 
og reikna ég með að ég sé 
frekar í lægri kantinum. Flott, 
hugsaði ég, þarna koma pen
ingar til að efna kosninga
loforðið um endurbætur á 
sund lauginni og umhverfi 
hennar. Þannig ætti hún að 
komist á sundlaugakortið því 
laugarnar í Grundarfirði og í 
Stykkishólmi eru báðar inni á 
Wikipedia en ekki minnst á 
okkar ágætu laug, það á kannski 
ekki að vera til viðmiðunar, 
miklu frekar að íbúar og gestir 
geti notið þess að fara á nútíma 
sundstað með rennibraut fyrir 
börnin og notalegum pottum 
fyrir þá fullorðnu. Laugin okkar 
er fín, vantar bara þessa við
bótar þægindi sem sjálfsögð 
þykja nú til dags og hafa 
aðdráttarafl og getur skapað 
meiri tekjur. Ég skora því á 
bæjarstjórnina að ganga í þetta 
verk og að við fáum flotta 
sundaðstöðu við íþróttasvæðið. 
Þá er komin hér mjög góð 
aðstaða fyrir unga sem aldna til 
að viðhalda líkama sínum, 
minnug þess að heilbrigð sál 
býr í hraustum líkama. 

Ólafur H. Steingrímsson

Sundlaugin



verður föstudaginn 17. febrúar 2012

Þeir sem láta hreinsa hunda sína annarstaðar 
eru beðnir um að koma vottorði um það á 
bæjarskrifstofu Snæfellsbæjar



Ungmennafélagið Reynir hélt 
þorrablót sitt í Félagsheimilinu 
Röst Hellissandi á laugardaginn 
eftir langt hlé en undanfarin ár 
hefur verið haldin Góugleði. 
Þorrablótið var vel sótt og mikil 
ánægja með þessa breytingu 
voru rúmlega 130 miðar seldir. 
Veislustjórar voru hjónin Þor

kell Cýrusson og Sigfríð Andra
dóttir. Leikhópurinn Þorskar á 
þurru landi sáu um skemmti
atriðin, var það mál manna að 
þau hefðu tekist mjög vel. Siggi 
Hlö sá svo um að halda uppi 
fjörinu fram á nótt.

þa

Þorrablót á Sandi

Laugardaginn 3. mars koma þessir snillingar, 
Gylfi Ægisson, Rúnar Þór og Megas í 
heimsókn til okkar og ætlum við að bjóða 
upp á steikarhlaðborð í tilefni þess.

HLAÐBORÐ OG BALL

Verð fyrir hlaðborð og ball er 6.900 kr. á mann.
Miðaverð á ballið er 2.500 kr. sem er frá 23.00 - 02.00

Hægt er að panta borð í síma 430 8600
eða hotelhellissandur@hotelhellissandur.is

Hótel Hellissandur  -  Klettsbúð 9  -  360 Hellissandur  -  Sími 430 8600  -  Fax 430 8601  -  hotelhellissandur@hotelhellissandur.is

Pantanir í síma 
430 8600

3. mars nk.

Á forréttahlaðborðinu verður meðal annars boðið upp á Sushi-andarsalat-skelfisksalat o.fl.

Aðalréttur kvöldsins Verður nauta Rib Eye og Bernes.

Á eftirréttarborðinu verður meðal annars:
Volg Frönsk súkkulaðikaka, hvítsúkkulaði panna cotta, súkkulaðimús o.fl.





P & Ó

230g frá Goða

Góð
kaup!

1.196 kr
kg   

Úrvals lambalæri
úr kjötborði eða pakkað ferskt

1.495

úr kjötborði eða pakkað ferskt
Úrvals lambafilé með fitu

góðir grannar

Gæða
kaup!

Ódýrt

Birt með fyrirvara um prentvillur.

3.236 kr
kg   

3.595

230g frá Goðafrá Ísfugli
Tex Mex kjúklingavængir

25%

afslá
ttu

r

487 kr
kg   

649

230g frá Goða

24%

afslá
ttu

r

296 kr
pk  

599

                                   Sparnaðartilboð helgarinnar 16. - 19. febrúar       samkaupurval.is

389

600g, frá Coop
Ávaxtablöndur/Smoothie
499 kr

pk   

448kr/kg
úr kjötborði eða pakkað ferskt

498

Úrvals lambasaltkjöt

Ódýrt

úr kjötborði eða pakkað ferskt

2.998

Úrvals 
lambainnralæri 2.698kr/kg

fryst fersk, frá Coop
Stór bláber 250g

Gæða
kaup!

50%

afslá
ttu

r

219

...sjá fleiri tilboð á samkaupurval.is

110kr/kgJonagold epli


