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Rally Reykjavík fór fram um 
síðustu helgi, eins og bent var á 
í Jökli þá voru fjórir rallýbílar úr 
Staðarsveit skráðir til keppni í 
rallinu. Í rallinu voru eknir 277 
km. á sérleiðum og margt getur 
farið úrskeiðis í svo löngu ralli. 
Einar Sigurðsson og Símon 
Rúnarsson á Audi gerðu góða 
hluti og enduðu í þriðja sæti í 
rallinu, þeir félaga áttu ekki 
góðan dag á fimmtudeginum 
en það var fyrsti dagur rallsins, 
þeir töpuðu miklum tíma eftir 
að framdemparar gáfu sig á 
annarri sérleið og að auki fengu 
þeir refsingu vegna þess að 
meiri tími fór í að skipta um 
demparana en gert hafði verið 
ráð fyrir. Einar og Símon dvöldu 
ekki við þessi vandræði því að á 
föstudag og laugardag unnu 
þeir allar sérleiðir nema tvær og 
á lengstu sérleiðum voru þeir 
allt að 50 sekúndum á undan 
næsta bíl, þannig unnu þeir sig 
jafnt og þétt upp listann og 
enduðu eins og áður segir í 
þriðja sæti.

Símon Þorkelsson ók á Toy
otu Hilux og honum til aðstoðar 
var Bragi Þórðarson, þeir 
félagar enduðu í ellefta sæti yfir 

heildina en sigruðu hinsvegar 
jeppaflokkinn, þar voru þeir að 
keppa við bíla sem sumir hverjir 
eru sérsmíðaðir til rallaksturs 
og verður þetta að teljast frábær 
árangur. Óskar Ólafsson og 
Jóhannes Jóhannesson óku 
Suzuki Swift GTI sem er í eigu 

Kela vert á Görðum, þeir 
enduðu í tólfta sæti í rallinu og 
í öðru sæti í eindrifsflokki. Keli 
(Þorkell Símonarson) mætti til 
leiks á Jeep Cj5, hann datt út á 
öðrum degi og var opinber 
skýring „Almennt niðurbrot bif
reiðar“.

Þessa skemmtilegu mynd af 
Audi tók Gunnlaugur Einar Briem 
en fleiri myndir frá rall inu og 
öðru motorsporti má sjá á heima
 síðu hans: http://gullibriem.123.is/

jó

Þriðja sæti í Rally Reykjavík
567. tbl - 12. árg. 13. september 2012

 

Ólafsvík
Til sölu er 66,2 fm íbúð í parhúsi við Ólafsbraut 8. 
Íbúðin samanstendur af samliggjandi stofu og 
eldhúsi, baðherbergi, herbergi og geymslu. Hún 
er öll nýlega tekin í gegn. M.a. öll gólfefni, 
innréttingar, ra�agnir, gluggar   og þak. Góð 
staðsetning er á húsinu og stutt í alla þjónustu. 
Einnig kemur til greina leiga á íbúðinni. 

Óskað er eftir tilboðum í eignina 
 

Til sölu

Renault Clio 1,2 árg. 2003, ekinn 94.000 km.
Beinskiptur, sumar og vetrardekk, eyðir mjög litlu.

Verð tilboð. Uppl. í síma 899 5624



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

Á laugardaginn mættu Vík
ingar ÍRingum, í leik sem var 
greini lega erfiður báðum lið
um, leikmenn þrúgaðir af 
stressi eða allavega virkuðu þeir 
þannig. Gera má ráð fyrir að 
völlurinn hafi verið þungur og 
erfiður vegna bleytu, en það 
bitnaði jafnt á liðunum. Leik
urinn var nokkuð harður og 
grófur og unnu ÍRingar þann 
þáttinn ætluðu greinilega að 
láta finna fyrir sér, en með því 
að hugsa meira um að leika 
fótbolta hefðu þeir kannski 
verið í betri stöðu. Með tapi í 
þessum leik féllu þeir í 2. deild. 
Víkingar náðu að skora á 36 
mín. leiksins og var þar að verki 
Guðmundur Magg., þegar hann 
fékk boltann úti á kanti lék inn 
að miðju og sendi boltann í 
fallegum boga að stönginni fjær 
og í netið. Óverjandi fyrir 
markvörð ÍR. Seinni hálfleikur 

var ekki mikil skemmtun, 
Víkingar ánægðir með stöðuna, 
en ÍRingar höfðu ekki burði í að 
ógna, áttu hreinlega ekki 
afgerandi skot á Einar mark
mann. Leiknum lauk með sigri 
Víkings 10. Víkingar eru nú 
einu stigi frá því að færast upp 
um deild og er KA eina liðið 
sem getur komið í veg fyrir það 
en 6 stig skilja liðin að þegar 6 
stig eru eftir í pottinum. 
Víkingar fara norður og leika 
við KA á laugardaginn og með 
sigri eða jafntefli er liðið komið 
í efstu deild, en með tapi er 
einn leikur eftir við VíkingR hér 
heima 22. sept. Þegar þetta er 
skrifað er búið að fylla eina rútu 
og önnur rúta að fyllast, en 
ákveðið var strax eftir leikinn að 
smala í rútur og skreppa 
norður.

óhs

Enn féll 
stigametið

Hefur þú 
smakkað kókosís úr vél?

Vikutilboð á Innimálningu
25% afsláttur af allri innimálningu

Gildir frá 13. sept. - 20. sept.

Ýmis tilboð í Virkinu

Bréfbera vantar á  Hellissandi
Íslandspóstur hf óskar að ráða bréfbera 

í 70% starf á Hellissandi og Rifi.
Í starfinu felst einnig að keyra út böggla á sama svæði.

Þarf að geta hafið störf 24. september 2012. 
Umsóknarfrestur er til  18. september 2012

Upplýsingar veitir afgreiðslustjóri í síma 436-1100

Af óviðráðanlegum ástæðum 
verður ekki opið á laugardaginn 
en þeir sem vilja tippa í 
gegnum sölukerfi Víkings geta 
skilað miðunum að Stekkjar
holti 9 á föstudag. Minni fyrir
tæki og einstaklinga á hluta

bréfa leikinn hægt er að skrá sig 
til þáttöku hjá undirrituðum í 
síma 4361142 og 8934042. 
Munið félagsnúmerið þegar 
þið tippið. Áfram Víkingur.

Stjáni Tótu.

Getraunir



Dagana 5. og  6. september 
voru haldin þrjú námskeið sem 
yfir 20 konur sóttu í Orkeringu 
í Rifssaumi. Orkering er það 
kallað þegar blúndur eru 
hnýttar með þar til gerðri 
skyttu, en það  er líka hægt að 
gera þetta með sérstakri nál. 
Talið er að þetta handverk sé 
upprunið í ítölskum nunnu
klaustrum fyrir u.þ.b. 500 

árum. Orkering var og er notuð 
til að gera blunder á þjóð
búninga og peysuföt og þá 
sérstaklega fyrr á árum. Einnig 
er orkering notuð til að búa til 
skartgripi, dúka og fleira. 
Leiðbeinandi á námskeiðunum 
var Þorgerður Kjartansdóttir 
eða Togga. 

þa

Orkering í Rifi

Sjómenn á smábátum, munið eftir fundinum um nýgerðan kjarasamning 
milli Sjómannasambands Íslands og Landssambands Smábátaeiganda 

fimmtudaginn 13. september kl. 20.00

Fundurinn verður haldinn í húsi félagsins að Ólafsbraut 19, Ólafsvík

Á fundinn koma Sævar Gunnarsson form SSÍ 
og Hólmgeir Jónsson Framkvæmdastjóri SSÍ. 

Ath. Þeir sjómenn á smábátum sem ekki hafa fengið samninginn 
og  atkvæðaseðil sendan heim,  geta nálgast hann á skrifstofum félagsins.

SJÓMENN Á SMÁBÁTUM

LANCÔME KYNNING Í
APÓTEKI ÓLAFSVÍKUR

Á FÖSTUDAG FRÁ KL. 13-18

20% kynningarafsláttur af:
• Rénergie Multi-lift tvöfalt augnkremum

• Trésor in Love og Trésor Midnight
  Rose ilmöskjum

• Rouge Absolue varaglossum

Ofurdroparnir Visionnaire og 
Genifique 20 ml á tilboðsverði 
á kynningunni 5.380 kr.

Snyrtifræðingar frá LANCÔME aðstoða við val á snyrtivörum
og kynna spennandi nýjungar, m.a. nýjan ilm, maskara 
og augnskugga.

remum

ht
GLÆSILEGIR

KAUPAUKAR OG

10% AFSLÁTTUR

AF LANCÔME Á

KYNNINGUNNI

Endalaus ending og himnesk mýkt

TEINT IDOLE
ULTRA 24H



Á vegum Þjóðgarðsins 
Snæfellsjökuls verður boðið 
upp á gönguferð á degi 
íslenskrar náttúru, sunnu
daginn 16. september. Genginn 
verður Hólastígurinn frá 
Móðulæk að Saxhóli. Farið er 
yfir Móðulæk á göngubrú. 
Þægileg ganga um hraunið að 
gígnum Saxhóli, formfögrum 
gíg sem gaus fyrir 34000 árum. 
Gengið verður upp á gíginn og 
útsýnisskífa, sem nýlega var sett 
þar upp, verður afhjúpuð 
fromlega. Menningarráð Vestur
 lands styrkti gerð skífunnar.   

Leiðsögumaður verður Sæ 
mundur Kristjánsson sem mun 
fræða gesti um gömlu þjóð
leiðina sem gengin er og 
hvernig samgöngur undir Jökli  
hafa þróast í áranna rás.  
Mæting er við gíginn Saxhól þar 
sem sameinast verður í bíla og 
ekið þangað sem gangan hefst. 
Lagt verður af stað kl:14.00 og 
tekur gangan um 2. klst.   
Gangan er öllum opin og 
gestum að kostnaðarlausu.

 
Hjartanlega velkomin

Þjóðgarðurinn Snæfellsjökull

Útsýnisskífa 
afhjúpuð 

Nú hafa allir flokkar lokið 
þátttöku á Íslandsmótinu 
2013.  Alls hafa verði spilaður 
um 90 leikir fyrir utan þau 
helgarmót sem við höfum 
tekið þátt í. Árangur okkar í 
sumar hefur verið góður sem 
segir okkur hve efnilega 
knattspyrnuspilara við eigum. 

Við fórum í fyrsta sinn með 
lið í 8. fl á mót og var það á At 
lantis mótið í Mosfellsbæ. 

Sjöundi flokkur fór með 
blandað lið ( stelpur og stráka) 
á Blönduós í júní.  Strákarnir 
fóru svo nú í ágúst á Atlantis
mótið og stelpurnar fóru með 
6. fl stelpunum á Pæjumótið á 
Siglufirði og Subwaymót HK.  
Stelpurnar í 6. fl tóku einnig 
þátt á Hnátumóti KSI. Strák
arnir í 6. fl fóru með tvö lið á 
Blönduós og  Pollamóti KSI og 
Atlantismótið mætum við með 
þrjú lið. Stór og flottur hópur 
búin að vera í 6. fl ka í sumar 
og samstilltur hópur foreldra. 

5.fl ka tók þátt á Íslands
mótinu með A og B lið. A lið 
varð í 3. sæti C riðils og B lið í 
5.sæti.  Strákarnir fóru einig á 
Smábæjarleikana á Blönduósi 
og urður þar í 1. sæti. Stelp
urnar í 5. fl voru einnig með A 
og B lið á Íslandsmótinu og 
endaði A lið í 3ja og B lið í 5. 
sæti síns riðils. Þær fóru einnig 
með tvö lið á Pæjumótið í 
Vestmannaeyjum og urðu bæði 
liðin í 3. sæti. 

Gothia Cup fararnir okkar 
þetta árið voru strákarnir í 4. fl. 
Þeir áttu frábæra viku í Svíþjóð 
og komust alla leið í 8 liða 
úrslit þar sem þeir töpuð fyrir 
sænskum strákum í miklum 
dramaleik. Þeir fóru hinsvega í 
úslit á Íslandsmótinu hér 
heima og tryggðu sér Íslands
meistaratitil.  Í janúar þegar 
skila þurfti inn skráningum til 
KSI fyrir sumarið 2012 töldum 
við okkur hafa nægan fjölda í 
4. fl kv til þess að taka þátt í 

7manna boltanum. Það kom 
svo í ljós í byrjun sumars að 
þær voru allar hættar að mæta 
á æfingar nema tvær og þurfti 
því að afskrá þær af mótinu. 

Hjá 3.fl. ka. var smá basl að 
ná saman í lið í sumar en þeir 
fengu þá digga aðstoð frá 
strákum í 4. og 5.fl. Liðið 
hafnaði í 3. sæti síns riðils á 
Íslandsmótinu. 3.fl. kv. vann 
sinn riðil og komst í úrslitaleik 
um sæti í A úrslitum. Þær 
töpuðu þar á móti Fjölni og 
höfnuðu því að lokum í 3. 4. 
sæti á Íslandsmótinu. 

Næst á dagskrá hjá okkur er 
áheitahlaup og uppskeruhátíð. 
Við viljum biðja alla að taka vel 
á móti krökkunum þegar þau 
ganga í hús og biðja um áheit. 
Foreldra biðjum við um aðstoð 
við framkvæmdina því við 
getum lítið gert án ykkar. 
Áætlað er að hafa áheitahlaup 
og uppskeruhátíð miðviku
daginn 26. september. 

Við minnum ykkur á að til 
þess að tryggja að allir 
iðkendur fá upplýsingar um 
það hvað er að gerast hjá 
fótboltasamstarfinu þá þarf að 
láta vita ef netföng breytast og 
ef nýir iðkendur bætast í 
hópinn. Best er að senda línu á 
eygloj@simnet.is til þess að 
komast á iðkendalista. 

Það hefur  verið nóg að gera 
hjá iðkendum og foreldrum 
þeirra í sumar og vonandi 
heldur það áfram í vetur.  Við 
þökkum ykkur fyrir sumarið og 
höldum ákveðin inn í 
vetrarstarfið.

Til glöggvunar fyrir foreldra 
fylgir hér flokkaskiptingin
7. fl eru krakkar í 1. og 2. bekk, 
6. fl eru krakkar í 3. og 4. bekk, 
5.fl eru krakkar í 5. og 6. bekk, 
4.fl eru krakkar í 7. og 8. bekk
3.fl eru krakkar í 9. og 10. bekk

Fótboltasamstarfið á Snæfellsnesi

Fótboltinn á Snæfellsnesi 

stiklað á stóru!
 

FJÖR  á  Kaffi Sif  
laugardag 15. sept ! 

  
Kráarviska(PubQuiz)með  Magga skóla 
og Fúsa. Laugardaginn 15 sept. Kl.21.30   
þemað  er „??? “ 
Komum og höfum gaman saman. 
 
Breyttur opnunartími: 
       Fimmtud 16-21. föstud.16-01. 
       Laugard.13-01. sunnud.1 

 
Ef hópar þurfa að hittast og borða hringdu. 
Þarftu að halda veislu, saumaklúbb eða partí? 

Hafðu samband og við græjum það. 

 
Kaffi Sif, Klettsbúð  3, 360 Hellissandur  

 Sími 577 3430,8203430 
kaffisif@kaffisif.is  www.kaffisif.is 

Horft til fjalla af Saxhóli



Þróunarfélag 
Snæfellinga ehf.

www.snae.is

Markaðsmál
Samræmdar verði aðgerðir í kynningar og markaðsmálum, þ.m.t. 
ferðaþjónustu, á Snæfellsnesi. Á vettvangi Þróunarfélagsins verði 
efnt til samráðs við Íslandsstofu og Markaðsstofu Vesturlands  um 
hvernig skuli háttað skipulagningu, fjármögnun og uppbyggingu 
markaðsmála á Snæfellsnesi og hvernig Markaðsstofa Vesturlands 
komi að því verkefni. Áhersla yrði lögð á fjölbreytileika og gæði 
þjónustunnar. Metið verði hvort auglýsa eigi undir ákveðnu 
merki, logo, og til að fá að auglýsa undir því merki og þar með 
taka þátt í verkefninu yrði viðkomandi að uppfylla tiltekin skilyrði 
varðandi gæði og áreiðanleika. Æskilegast væri að Markaðsstofa 
réði markaðsstjóra til að stýra verkefninu og kæmi til greina að fá 
erlendan aðila til  samstarfs. 

Orku- og fjarskiptamál 
Gengið verði til samninga við Rarik, Orkusöluna og Orkuveitu 
Reykjavíkur í þeim tilgangi að auka raforkuöryggi og lækka 
orkukostnaðinn á svæðinu. Sameinast verði um rekstur hitaveitna 
með nýtingu jarðvarmans og nýttir kostir varmadælutækninnar 
í þágu hinna köldu svæða innan marka Snæfellsness. Komið 
á viðræðum við stjórnvöld um aðgerðir til þess að jafna 
húshitunarkostnað og lækka raforkuverð innan svæðisins bæði 
þágu atvinnulífs og heimila.   Rannsóknum vegna  virkjunar 
sjávarorkunnar og sjávarfalla  verði hraðað sem mest og leitað 
samstarfs utan lands sem innan í þeim tilgangi að hrinda sem 
fyrst af stað framkvæmdum við nýtingu sjávarorkunnar. Óskað 
verði eftir viðræðum við Nýsköpunarmiðstöð Íslands um þetta 
verkefni með tilvísun til þess sem fram kom í ræðu fulltrúa NÍ á 
fundinum um atvinnumál 30.03.2012. Fjarskipti og netþjónusta 
verði bætt, hagkvæmni netþjónustu aukin í þágu íbúa og sköpuð 
skilyrði fyrir rekstur netþjónabúa á Snæfellsnesi ekki síður 
en í öðrum landshlutum. Vísað er til Fjarskiptaáætlunar og  
greinargerðar um fjarskipti sem unnin var á vegum SSV árið 
2011.

Aukin verðmæti sjávarfangs 
Með samstarfi og aðkomu fyrirtækja og stofnana svo sem 
Matís verði sett af stað átak við að auka nýtingu og verðmæti 
í matvælaframleiðslu. Fiskmarkaður verði efldur og sköpuð 
skilyrði til þess að fá þörunga og önnur verðmæti úr lífríki 
Breiðafjarðar og nærliggjandi hafssvæða á markaðinn og þannig 
skapaðar aðstæður til enn öflugri viðskipta með sjávarfang 
á markaði. Bæta starfsaðstöðu fiskvinnslu og aðkomu með 
sérstökum viðbrögðum í skipulagsmálum hafna og öðrum 
athafnasvæðum.  Útgerð og fiskvinnslustöðvar í samstarfi við 
rannsóknarstofnanir leiti allra leiða til þess að fá heimildir til 
þess að veiða og vinna síld og makríl og aðrar þær tegundir sem 
veiðast í firðinum og á nálægum miðum.  Unnið verði að því 
að nýta þörunga með hefðbundinni vinnslu þangmjöls og eða 
með háþróaðri nýtingu þörunga með frostþurrkun eða öðrum 
aðferðum til vinnslu. Rannsóknir á lífríki Breiðafjarðar verði stór 
auknar áður en hörpudisksveiðar verða hafnar að nýju.

Stuðningur við opinberar stofnanir 
Með starfi sérstakra vinnuhópa á vegum Þróunarfélagsins verði 
leitað leiða til þess að tryggja starfsemi, Heilsugæslustöðvanna 
á Snæfellsnesi, St.Franciskusspítalans innan vébanda HVE, 
Fjölbrautaskóla Snæfellinga, starfsstöðvar Hafró, háskólasetur 
HÍ, NáttúrustofuVesturlands, Björgunarskólans á Gufuskálum, 
Rannsóknarnefndar sjóslysa, sýslumanns og lögreglunnar á 
Snæfellsnesi. 

Aukið formlegt samstarf
Á vettvangi atvinnulífsins og einnig sveitarstjórna verði unnið 
að auknu samstarfi. Bæjarstjórnir á Snæfellsnesi verði hvattar 
til þess að láta gera úttekt á hagkvæmni þess að hafnirnar 
verði reknar sem ein heild og þær byggðar upp á grundvelli 
sérstöðunnar sem hefur þróast innan hvers hafnarsvæðis. Nýta 
þarf glæsilega og vel upp byggða hafnaraðstöðu til þess að laða 
að hafnsækna starfsemi á sviði fiskveiða, flutninga, hverskonar 
viðskipta-, verslunar- og ferðaþjónustu. Áætlanir um þróun og 
uppbyggingu hafnanna þurfa að taka tillit til þess að útgerðin 
mun væntanlega fjárfesta í nýjum fiskiskipum og tæknibúnaði 
til veiða um leið og tryggðar verði langtíma nýtingarheimildir 
fiskveiða. Forsvarsmenn atvinnufyrirtækja verði hvattir til þess 
að leita leiða til samstarfs þar sem því verði við komið. Dæmi 
um slíkt samstarf gæti verið við að auka verðmæti með nýjum 
framleiðslueiningum svo sem próteinvinnslu og virkjun orku í 
þágu samfélagsins.

Framtíðarsýn og stefnumótun Snæfellinga
Atvinnuþróun og tækifæri 
á Snæfellsnesi til ársins 2025

Sérstök forgangsverkefni
Það sem af er starfstíma Þróunarfélags Snæfellinga hefur stjórn þess lagt áherslu á 
nokkur verkefni sem sett eru í forgang. Þau eru valin í ljósi þeirrar vinnu sem unnin 
var við undirbúning að stofnun félagsins og í kjölfar þess að efnt var til vinnufunda þar 
sem sviðsmyndir voru settar upp. Að þessari vinnu við sviðsmyndirnar komu  um 50 
þátttakendur. 
Í þessu skjali eru annarsvegar sett upp 5 forgangsverkefni og jafnframt 40 verkefni úr 
sviðmyndum sem unnið verður að og  eru liður í því að móta framtíðarsýn Snæfellinga. 
Þessi stefnumótun á að tryggja sem best atvinnuþróun og tækifæri á Snæfellsnesi fram til 
ársins 2025, sem er ágæt viðmiðun til að stefna að og til þess fallin að skapa raunhæfar 
væntingar um framfarir og bjartari framtíð.



Framtíðarsýn Snæfellinga
Hér að neðan eru dregin saman mikilvæg verkefni sem m.a. eru hluti sviðsmynda 
sem mótaðar voru á fundum sem Þróunarfélag Snæfellinga stóð fyrir 16. og 21. mars 
2012 í samstarfi við Nýsköpunarmiðstöð Íslands og Atvinnuráðgjöf Vesturlands. Stjórn 
Þróunarfélagsins telur að atvinnulífið og sveitarfélögin þurfi að beina kröftum sínum 
þannig að það besta úr sviðsmyndunum verði að veruleika. Þau áform og stefnumarkandi 
verkefni sem hér eru sett fram geta styrkt svæðið bæði  til lengri og skemmri tíma og 
stuðlað að fjölgun atvinnutækifæra ef vel er að verki staðið. Til þess að því marki verði 
náð að íbúar verði 5000 árið 2025 verður næg og fjölbreytt atvinna að vera til staðar 
og búsetuskilyrðin að vera svo sem best getur orðið á Íslandi. Snæfellsnes verður að 
standast samanburð við aðra landshluta og hafa sterkt aðdráttarafl umfram önnur svæði 
til þess að fólkið setjist þar að. Til þess að árangri megi ná verður að leita leiða til þess 
að nýta sem best fjárfestingu sveitarfélaganna og auka hagkvæmni við rekstur jafnt 
stofnana sveitarfélaganna sem atvinnufyrirtækja.    

1. Snæfellsnes er ein heild. – Með sama hætti og 
atvinnulífinu er ætlað að leita leiða til hagkvæmni 
í rekstri er lögð áhersla á hagkvæma starfsemi 
sveitarfélaganna og stofnana þeirra sem tryggi 
jafnframt þá þjónustu sem er nauðsynleg hverju 
og einu byggðarlagi. 

2. Snæfellsnes er einstakt á sviði umhverfismála. Því 
er eðlilegt að Snæfellsnes verði vottað samfélag 
á forsendum  hugmyndafræði þeirrar vottunar 
sem í gildi er. Hana þarf að tryggja sem hluta 
af verndaráætlun Þjóðgarðsins Snæfellsjökuls 
og aðliggjandi Jarðvangs sem gert er ráð fyrir í 
skipulagi Eyja og Miklaholtshrepps.

3. Uppbyggingu í Þjóðgarðinum verði hraðað og 
aðkoma heimamanna við stjórn hans verði aukin. 
Tekjur vegna starfsemi þjóðgarðsins verði tryggðar 
með samningi við ríkisvaldið um framlög og  
heimild til gjaldtöku af ferðamönnum sem nýta sér 
þjónustu og afþreyingu innan marka Þjóðgarðsins 
Snæfellsjökuls.

4. Hollvinasamtök Þjóðgarðsins Snæfellsjökuls verði 
efld í þeim tilgangi að standa vörð um starfsemi 
þjóðgarðsins til sóknar og varnar þeirrar starfsemi 
sem þar verður að vera.

5. Markaðsaðgerðir í þágu ferðaþjónustu verði hertar 
og leitað samstarfs um allt Vesturland og Vestfirði 
á vettvangi Markaðsstofu Vesturlands

6. Heilsulindirnar við Laugagerði, á Lýsuhóli, 
við Berserkseyri og jarðvarmi í Stykkishólmi 
verði nýttar til uppbyggingar heilsutengdrar 
ferðaþjónustu sem og í þágu íbúanna vegna hitunar.

7. Sjúkrahúsið sem rekið var af  St.Franciskureglunni 
(Nú HVE) verði endurreist í anda reglunnar sem rak 
spítalann í rúma sjö áratugi og veitir Snæfellingum 
og öðrum landsmönnum ómetanlega þjónustu. 
Starfsstöðvar Heilsugæslustöðvanna í Grundar-
firði og Snæfellsbæ verði treystar í sessi og elli 
og hjúkrunarheimilunum Jaðri Snæfellsbæ, 
Fellaskjóli Grundarfirði  og Dvalarheimilinu 
Stykkishólmi verði tryggður starfsgrundvöllur. 
Standa þarf vörð um þjónustu við aldraða og 
sköpuð sem best skilyrði til búsetu og leitast við 
að tryggja sem besta afkomu lífeyrisþega m.a. með 
því að halda sköttum af fasteignum hóflegum.

8. Til þess að tryggja öfluga ferðaþjónustu þarf sterka 
„segla“ innan svæðisins þar sem boðin er þjónusta 
og afþreying allt árið. 

9. Sem flest þriggja og fjögurra stjörnu hótel þurfa 
að rísa á Snæfellsnesi og jarðvarminn nýttur í 
þágu þeirra til öflugrar markaðssetningar. Við 
uppbyggingu verði lögð áhersla á heilsueflingu 
og umhverfisvernd. Slík hótel verði m.a. í jaðri 
Þjóðgarðsins við Hellissand eða á Búðum, í 
Stykkishólmi og í Grundarfirði þar sem verði byggð 
upp miðstöð þjónustu við skemmtiferðaskip.

10. Skipulagðar verði gönguleiðir og þær kortlagðar 
sérstaklega á öllu Snæfellsnesi innan og utan 
marka Þjóðgarðs og Snæfellsness Jarðvangs sem 
verði skipulagður útfrá eldstöðvum svo sem við 
Ljósufjöll.

11. Skipuleggja þarf öfluga ferðaþjónustu á og við 
Snæfellsjökul í þágu útivistar, gönguferða og  
skíðamennsku.

Sviðsmyndir
Sviðsmyndaaðferðin byggist 
á því að finna mikilvægustu 
óvissuþættina í starfs- eða 
rekstrarumhverfi skipulags-
einingar. Það á við um 
atvinnufyrirtæki, stofnanir, 
sveitarfélög, landshluta eða 
heilar  atvinnugreinar. Við 
sviðsmyndagerðina er metið 
hvernig framtíðin gæti litið 
út, ef nokkrir þessara þátta 
þróast samtímis mjög langt í 
mismunandi áttir.



12. Atvinnustarfsemi og búseta verði efld í sveitunum 
á forsendum hugmyndafræð um „Sveitaveginn“ 
sem unnið er að. 

13.  Reiðleiðir um Löngufjörur og um aðliggjandi 
svæði verði kynntar sérstaklega í samstarfi þeirra 
sem sinna hestaferðum, reka hestabúgarða og þá 
sem vinna að kynningu svæðisins. 

14.  Sjávarrannsóknarstöðin Vör og Matís gangi til 
samstarfs í þeim tilgangi að stuðla að og  auka 
framleiðslu í sjávarútvegi og á matvælasviði og 
auka verðmætasköpun.

15. Starfsstöð Hafrannsóknarstofnunar verði efld 
í samstarfi við rannsóknarstofnanir, matvæla-
iðnaðinn og háskólasetur.

16.  Náttúrustofa Vesturlands verði efld, hlutverk 
hennar skilgreint og fest í sessi ásamt því að tryggja 
rekstrartekjur hennar með samningum.  

17.  Háskólasetrið verði eflt og rekstrarforsendur þess 
tryggðar með samningum milli sveitarfélaga og 
Háskóla Íslands.

18.  Byggðasöfnin, Vatnasafnið, Eldfjallasafnið  og 
Sögusetrið verði fest í sessi og sköpuð traust 
starfsskilyrði með samningum.

19.  Viðskipti um fiskmarkað verði efld með því að 
skapa skilyrði til þess að fá þörunga og önnur 
verðmæti úr lífríki Breiðafjarðar og nærliggjandi 
hafssvæða  á markað og þannig skapaðar aðstæður 
til enn öflugri viðskipta með sjávarfang á markaði.

20.  Leita þarf leiða til þess að hafnirnar verði reknar 
sem ein heild og þær byggðar upp á grundvelli 
sérstöðunnar sem hefur þróast innan hvers 
hafnarsvæðis. Nýta þarf glæsilega og vel upp 
byggða hafnaraðstöðu til þess að laða að hafnsækna 
starfsemi á sviði fiskveiða, flutninga, hverskonar 
viðskiptaþjónustu og verslunar og ferðaþjónustu.

21.  Stuðla þarf að nýtingu húsa og aðstöðunnar 
á Gufuskálum eftir því sem kostur er í þágu 
atvinnusköpunar á Snæfellsnesi.

22. Gera verður ráð fyrir því að fiskvinnslan 
fjárfesti í verðmætaskapandi tæknibúnaði sem 
tryggi sem best bætta afkomu greinarinnar. 
Þetta þarf að gera henni kleift með því að 
bæta starfsaðstöðu og aðkomu með sérstökum 
viðbrögðum í skipulagsmálum og aðlögun að 
byggingarreglugerðum.

23.  Útgerðin mun væntanlega fjárfesta í nýjum 
fiskiskipum og tæknibúnaði til veiða um leið 
og tryggðar verði langtíma nýtingarheimildir 
fiskveiða. Áætlanir um þróun og uppbyggingu 
hafnanna þurfa að taka tillit til þessa.

24.  Veita þarf fiskvinnslu sem og fiskþurrkunar-
stöðvum allan þann stuðning sem fært er til 
þess að tryggja þeim  hagstætt orkuverð til 
framleiðslunnar.

25.  Stuðlað verði að því að próteinverksmiðja rísi og 
nýti það hráefni sem  rennur í dag  til sjávar eða er 
urðað og er ekki nýtt. Skapa þarf skilyrði til þeirrar 
uppbyggingar og tryggja flutning jafnt þeirrar 
orku sem er nýtt til vinnslunnar sem flutning 
aðfanga og afurða sem fara á markað.

26.  Leitað verði leiða í samstarfi við rannsóknar-
stofnanir til þess að þróa eldsneytisvinnslu úr þeim 
hráefnum sem ekki verða nýtt til virðisaukandi 
framleiðslu í matvælaiðnaði.

27.  Allt sem til fellur frá byggðinni jafnt frá heimilum 
sem matvælaframleiðslu verði flokkað og  nýtt til 
eldsneytisframleiðslu eða hverskonar hagkvæmrar 
endurvinnslu.

28.  Útgerðarfyrirtæki og fiskvinnslustöðvar í samstarfi 
við rannsóknarstofnanir leiti allra leiða til þess að 
fá heimildir til þess að veiða og vinna síld og makríl 
og aðrar  þær tegundir sem veiðast í firðinum og á  
nálægum miðum. 



Þróunarfélag Snæfellinga                           www.snae.is
Þróunarfélag Snæfellinga ehf. var stofnað 7. nóvember 2011. Tilgangur félagsins er að starfa 
á breiðum grunni að framþróun og eflingu atvinnulífs og samkeppnishæfni byggðarlaga á 
Snæfellsnesi.

Stjórn félagsins skipa Halldór Árnason hagfræðingur Samtaka atvinnulífsins sem formaður, 
meðstjórnendur eru Kristjana Hermannsdóttir umboðsmaður SJÓVÁ, Pétur Ágústsson 
framkvæmdastjóri Sæferða, Páll Ingólfsson framkvæmdastjóri Fiskmarkaðar Íslands og Runólfur 
Guðmundsson skipstjóri. Varamenn eru Friðbjörn Ásbjörnsson aðstoðarframkvæmdastjóri 
Fiskmarkaðar Íslands,  Rósa Guðmundsdóttir framleiðslustjóri hjá Guðmundi Runólfssyni hf. og 
Sverrir Hermannsson framkvæmdastjóri HringHótel.

Framkvæmdastjóri Þróunarfélags Snæfellinga er Sturla Böðvarsson Stykkishólmi. 
Sími 863 8888 og netfang sturla@sturla.is 

29. Unnið verði að því að nýta þörunga með 
hefðbundinni vinnslu þangmjöls og eða með 
háþróaðri nýtingu þörunga með frostþurrkun eða 
öðrum aðferðum til vinnslu.

30.  Rannsóknir á lífríki Breiðafjarðar verði stór 
auknar áður en hörpudisksveiðar verða hafnar að 
nýju.

31.  Lögin um vernd Breiðafjarðar þarf að endurskoða 
með það í huga að tryggja bæði vernd en um 
leið nýtingu auðlinda fjarðarins á forsendum 
sjálfbærrar nýtingar með eðlilegri aðkomu 
heimamanna við stjórn nýtingar.

32.  Í samstarfi við Orkustofnun og aðrar rannsóknar-
stofnanir verði unnið að því að kortleggja þau 
svæði sem koma til greina til fiskeldis í sjó og í 
tjörnum á Snæfellsnesi. Í því samhengi þarf að 
leggja mat bæði á heitar og kaldar vatnslindir og 
aðstoða landeigendur við nýtingu vatnslinda. 

33.  Endurmetnir verði möguleikar til þess að nýta 
vatnslindir til pökkunar og sölu á vatni jafnt fyrir 
innanlandsmarkað sem til útflutnings.

34.  Gengið verði til samninga við Rarik, Orkusöluna 
og Orkuveitu Reykjavíkur í þeim tilgangi að 
auka raforkuöryggi og lækka orkukostnaðinn á 
svæðinu.

35.  Sameinast verði um rekstur hitaveitna með nýtingu 
jarðvarmans og nýttir kostir varmadælutækninnar 
í þágu hinna köldu svæða innan marka 
Snæfellsness. Samið við stjórnvöld um aðgerðir 
til þess að jafna húshitunarkostnað og lækka 
raforkuverð innan svæðisins bæði þágu atvinnulífs 
og heimila. 

36.  Fjarskipti og netþjónustu verður að bæta, 
hagkvæmni netþjónustu aukin í þágu íbúa og 
sköpuð skilyrði fyrir rekstur netþjónabúa á 
Snæfellsnesi ekki síður en í öðrum landshlutum.

37.  Rannsóknir og virkjun sjávarorkunnar og 
sjávarfalla verði hraðað sem mest og leitað 
samstarfs utan lands sem innan í þeim tilgangi.

38.  Samgöngur bættar með uppbyggingu vegarins 
um Skógarströnd og lokið við uppbyggingu vega 
á Snæfellsnesi með sérstöku tilliti til ferðaþjónustu 
og sumarhúsabyggðar.

39.  Almenningssamgöngur bættar með skipulögðum 
áætlanaferðum með hringakstri um Snæfellsnesið 
í þágu íbúanna, skóla og ferðaþjónustu.

40. Leitað verði áfram eftir samstarfi við Nýsköpunar-
miðstöð Íslands og Atvinnuráðgjöf Vesturlands  
um eflingu samfélagsins á forsendum nýsköpunar 
og nýtingu auðlinda til lands og  sjávar að teknu 
tilliti til þess sem hér að framan er dregið saman.



Atvinna

Hafnarsjóður Snæfellsbæjar óskar eftir að ráða skrifstofumann  í 
50% starf tímabundið í 12 mánuði vegna a�eysinga. 

Viðkomandi þarf að geta ha�ð störf sem fyrst.

Leitað er að einstaklingi sem hefur bókhalds og tölvuþekkingu. 
Æskilegt er að umsækjandi ha� stúdentspróf, en það er þó ekki 
skilyrði.

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 20. september n.k. og skulu 
umsóknir sendar til hafnarstjóra.

       
Hafnarstjóri. 

HAFNIR
SNÆFELLSBÆJAR

SNÆFELL
 Félag smábátaeigenda á Snæfellsnesi

Aðalfundur Snæfells verður haldinn á Hótel Framnesi, 
Grundarfirði, sunnudaginn 16. september   

Fundurinn hefst klukkan 14.00.

Dagskrá: 
 1. Skýrsla stjórnar
 2. Venjuleg aðalfundarstörf.
 3. Kynning og kosning um kjarasamninga sjómanna á smá-
  bátum- ath kjarasamninginn er hægt að skoða á heimasíðu 
  LS, slóðin er Http://www.smabatar.is/2012/08/kjarasamningur-undirritaur-1.shtml

 4. Tilnefning aðal og varamenn á 28. aðalfund LS 18. og 
  19. október
 5. Önnur mál

 Boðið verður upp á kaffi og kvöldverð í boði Snæfells 

Pétur Sigurðsson mun koma og kynna kjarasamninga sjómanna.
Gestir verða Örn Pálsson Framkvæmdastjóri LS og Arthur Boga-
son Formaður LS.

Stjórnin

Uppskeruhátíð sumarsins hjá yngri �okkum Víkings/Reynis 
verður haldin sunnudaginn 16. september, frá kl. 15:00 til 17:00 

í Íþróttahúsi Snæfellsbæjar.

Þeim börnum sem stunduðu fótbolta í sumar og vetur er boðið að mæta í íþróttahúsið með 
innanhússkóna sína. Iðkendur eiga að mæta í Snæfellsnes búningunum vegna myndatöku. 
Það verður farið í smá leiki og síðan verður börnunum boðið uppá �sk, pylsur, mu�ns og 
klaka í lokinn, ásamt því að verðlaun verða afhent fyrir uppskeru sumarsins.

Knattspurnuráð Víkings/Reynis

Uppskeruhátíð



Smáauglýsing
Til Leigu

Lítil íbúð til leigu í Miðbrekku, íbúðin er laus frá næstu mánaðarmótum 
Upplýsingar í síma 4361417 eftir kl 19.00 á kvöldin.

Laugardaginn 8. september 
hélt Gólfklúbburinn Jökull 
kveðjumót Gústa Geirs. um var 
að ræða 9 holu Texas. Góð 
þátttaka var í mótinu en 
þátttakendur voru um það bil 
30 og ríkti mikil gleði og kátína 
á vellinum. Að móti loknu 
hittust svo allir í gólfskálanum 
og gæddu sér á súpu og brauð í 
boði Hobbitans og Brauðgerðar 
Ólafsvíkur og farið var yfir 
stöðuna að móti loknu. Bylgjan, 
H.H. Olís, N1 Ólafsvík og 
Hellissandi og Apótek Ólafs
víkur gáfu vinninga og teiggjafir 
voru frá Landsbankanum. Allur 
ágóði af mótinu rann til 
aðstandenda alsheimer sam
takanna á íslandi.

þa

DIDRIKSONS BARNAÚLPUR OG GALLAR
KIWAT LAMBHÚSHETTUR

LÚFFUR-HANSKAR-HÚFUR-VETTLINGAR

  NÝ CASIO ÚR

               MUNIÐ FRÁBÆR ÚLPUTILBOÐ

Kveðju og styrktarmót hjá GJÓ

Heimasíða umhverfisvottunar Snæfellsness verður opnuð 
formlega á ný þann 16. september. Síðan hefur verið í endurvinnslu 
upp á síðkastið en á sunnudaginn verður hægt að heimsækja hana, 
nýuppfærða með spennandi fréttum af verkefninu. 

Verið velkomin á 

www.nesvottun.is

Endurnýjuð 
heimasíða



Fótboltastarfið gekk mjög vel 
í sumar, bæði kvenna og karla
lið tóku þátt í Íslands mótinu. 
Farið var í Smábæja leikanna á 
Blöndu    ósi, Pæjumót í Vestmann
eyjum, Pæjumót á Siglufirði og 
fótbolta mót fyrir 7 og 6 flokk í 
Mosfells bæ. Í vetur munum við 
bjóða uppá fótbolta, fimleika, 
körfu bolta og sund.

Fótbolti: Ejub og Begic 
munu sjá um að þjálfa fót bolt
ann hjá strákunum og Björn 
Sólmar mun sjá um boltann hjá 
stúlkunum.

KörFubolti: Anna Hil
mars  dóttir sér um að þjálfa 
körfuboltann. Iðkendum verð

ur skipt í yngri og eldri.
FimleiKar: Ásdís Lilja 

Péturs dóttir og Íris Ösp Hreins
dóttir munu sjá um æfingarnar 
í fimleikum. Hver hópur fær 2 
æfingar á viku, 1 og 2 bekkur 
æfir saman, 3 og 4 bekkur 
saman og 5, 6 og 7 bekkur æfir 
saman.

Sund: Ekki er búið að ganga 
frá þjálfaramálum í sundinu en 
Helen mun hlaupa í skarðið 
fyrir okkur þar til við erum 
búin að ganga frá þeim. 
Börnunum verður skipt í eldri, 
sem æfa tvisvar í viku og yngri, 
sem æfa einu sinni í viku.

GjaldSKrá:
1 barn, ein grein = 14.000
1 barn, tvær greinar eða fleiri = 19.000
2 börn, bæði í einni grein = 22.500
2 börn, 1 barn í einni grein, 1 í tveim eða fleirum = 28.000
2 börn, bæði í tveim eða fleirum = 32.000
3 börn, öll í einni grein = 31.500
3 börn, tvö í einni grein, 1 í tveim eða fleiri = 33.500
3 börn, eitt í einni grein, tvö í tveim eða fleiri = 40.000
3 börn, öll í tveim eða fleiri = 43.500
Ef viðkomandi er með 4 börn, borgar hann bara fyrir fyrstu 3 og 
fjórða fær frítt.
Sund einu sinni í viku = 7.000

Við hvetjum alla, bæði börn og foreldra 
til þess að taka virkan þátt í starfi ungmennafélaganna.

Æfingar hefjast 17. september 2012 samkvæmt stundarskrá.

Æfingatafla Víkings/Reynis

Fréttabréf UFM Víkings/Reynis Snæfellsbæ

Tími Mánudagur Þriðjudagur Miðvikudagur Fimmtudagur Föstudagur

13:50 - 14:50 Fimleikar 1 og 2 b

Æfingar á Hellissandi

14:10 - 15:10 Fimleikar Knattspyrna 7 flokk Knattspyrna Knattspyrna Knattspyrna 7 flokk

1 - 2 bekkur kk og kvk/ byrjend 6 flokkur KK 6 flokkur KK kk og kvk/byrjend

15:10 - 16:10 Fiml 3-4 bekkur Knattspyrna Fimleikar 5-7 bekk Knattspyrna Knattspyrna

Karfa yngri 1/3 6 flokkur KK Karfa yngri 1/3 5 flokkur KK 5 flokkur KK

16:10 - 17:10 Fiml 5-7 bekkur Knattspyrna/Sund Fimleikar 3-4 bekk Knattspyrna/Sund Knattspyrna

Karfa eldri 1/3 5 flokkur KK Karfa eldri 1/3 4 flokkur KK 4 flokkur KK

17:10 - 18:10 Knattspyrna Knattspyrna Knattspyrna Knattspyrna/Sund Knattspyrna

6 og 5 fl. KVK 4 flokkur KK 6 og 5 fl. KVK 3 flokkur KK 3 flokkur KK

18:10 - 19:10 Knattspyrna Knattspyrna Knattspyrna Körfubolti M

4 og 3 fl. KVK 4 og 3 fl. KVK 6 og 5 fl. KVK Meistarafl. KVK

19:10 - 20:10 Blak kvk/Karfa kvk Knattspyrna Blak kvk/karfa kvk Knattspyrna Knattspyrna

Hnit í 1/3 af sal 3 flokkur KK Hnit í 1/3 af sal 4 og 3 fl. KVK Mfl kk

20:10 - 21:10 blak til 20:45 Knattspyrna KVK 18+ blak til 20:45 Knattspyrna KVK 18+ Knattspyrna

Körfubolti 20:45 kvenna/opinn tími Körfubolti 20:45 kvenna/Opinn tími Mfl kk

21:10 - 22:10 Körfubolti M Knattspyrna 18+ Körfubolti M Knattspyrna 18 + Körfubolti M

karla/opinn tími Opinn tími

SMASSA HOPPA HÁVÖRN Í!
  Næstkomandi mánudagskvöld 
  17. sept he�ast æ�ngar 
   í KVENNABLAKI 
   í íþróttahúsinu kl 19:10.
   
   Allar velkomnar!
   Nýjar, gamlar, ungar, 
   hressar, vanar og óvanar.

   Mætum sem �estar!

   KVENNABLAKIÐ

Til sölu - Örkin SH 359
Smíðaár 1995, Vél: Janmar árg. 2003, ekin rúml. 1.000t.

4x DNG 6000 skakrúllur fylgja
        Verð: Tilboð
        Uppl. í síma 893 3256



06:30
10:00
17:00
17:30
18:10
19:30

06:30
10:00
17:00
17:30
18:10
19:30

Pure-lime buxur og 
fullt af nýjum æfingabolum

Birkisafinn fæst hjá okkur
Við erum 
á facebook

SPIN

SPIN

ÁTAK

KARLAPÚL

3 x 20

ÁTAK
KARLAPÚL

3 x 20

ÁTAK

SPIN
SPIN

SPIN

Opnunartímar

MÁNUD. 8.00 - 13.15  &  15.30 - 20.30

ÞRIÐJUD.  6.15 - 13.15  &  15.30 - 20.30

MIÐVIKUD. 8.00 - 13.15  &  15.30 - 20.30

FIMMTUD.  6.15 - 13.15  &  15.30 - 20.30

FÖSTUD.  8.00 - 13.15  &  15.30 - 19.00

LAUGARD.  9.00 - 13.00  

Tilboð á mánaðarkortum í líkamsrækt
dagana 15. sept. - 22. sept. 2012

10.500 - 20% afsl. = 8.400,-

· Spinningtímarnir eru 45 mín.
· 3 x 20 - ÁTAK - KARLAPÚL eru 50 mín.

3 x 20
Ö�ugur tími með skemmtilegri tónlist þar 
sem markvisst er unnið með t.d. lóðum, 
stöngum og �eiri áhöldum. Hnitmiðuð 
líkamsþjálfun, þú minnkar mjaðmir, gerir læri 
og rassvöðva stinnari og þjálfar sterka og 
�ata kviðvöðva. Þú veist aldrei hverju þú átt 
von á nema toppárangri. Tími sem hentar 
öllum.

SPIN
Tíminn er nýttur til hins ítrasta með skemmti-
legri tónlist og �ottum álagslotum. Þú 
svitnar, skemmtir þér, styrkir hjarta- og  æða-
ker�ð og eykur grunnbrennslu líkamans. 
Þessi tími hentar öllum.

KARLAPÚL
Flottir tímar fyrir hressa karla á öllum aldri. 
Fjölbreyttar og kre�andi æ�ngar, þannig að 
árangurinn er frábær og tímarnir líða af-
skaplega hratt.

ÁTAK
Skemmtilegt lokað námskeið

Við byrjum á laugardaginn 15. sept. n.k. 
með spinning kl.10.00 ! 

Allir velkomnir í sportið,verðum með 
heimbakað brauð og salatið góða.

Átakið byrjar miðvikudaginn 19. sept. kl.18.10 
(ef það verður næg þátttaka)


