
Kuldalegt um að litast þegar 
íbúar Snæfellsbæjar vökn uðu á 
sunnudagsmorgun. Eftir blíð
viðrið undanfarna daga hef ur 
mörgum eflaust brugðið við en 
kalt var á föstudag og laugar dag 
og fór að snjóa seinni part inn á 

laugardaginn, snjóaði um nótt
ina og á sunnudeginum. Það 
var því ekki sumarlegt um að lit
ast í Sjómannagarðinum í Ólafs
vík og lítið sem benti til þess að 
sumardagurinn fyrsti væri á 
næsta leiti.  þa

Ólafsbraut 21, Snæfellsbæ
Sími: 410 4190 

Netfang: 0190@landsbankinn.is

Snæfellsnesi
www.landsbankinn.is

Vorinu seinkar
597. tbl - 13. árg. 11. apríl 2013

NÝTT CELLULI ERASER

Glæsilegur kaupauki þegar 
keyptar eru Biotherm vörur 
fyrir 7.500 krónur eða meira.

Snyrtifræðingar frá Biotherm aðstoða við val á snyrtivörum.
10% KYNNINGARAFSLÁTTUR AF ÖLLUM BIOTHERM VÖRUM.

við val á snyrtivörum.
LUM BIOTHERM VÖRUM.

33%
KYNNINGAR-AFSLÁTTUR AF CELLULI ERASER.

Í APÓTEKI ÓLAFSVÍKUR
FÖSTUDAG FRÁ 13 -18 

BIOTHERM KYNNING

Gegn appelsínuhúð.
Gegn nýmyndun appelsínuhúðar.

Slökkviliði Snæfellsbæjar 
barst góð gjöf í vikunni. Lions
klúbbur Ólafsvíkur færði þeim 
neyðarsög, leysir hún gömlu 
sögina af hólmi sem komin var 
á tíma. Þetta er sög sem gengur 
fyrir bensíni, blaðið í henni er 
hægt að nota á nánast allt, til 
dæmis bíla, timbur, steypu og 
einnig til að rjúfa þök. Er þetta 
Slökkviliði Snæfellsbæjar kær
komin gjöf og vildi Svanur 

Tómas  son, slökkviliðsstjóri 
koma á framfæri þakklæti til 
Lionsmanna fyrir hana. Gjöfin 
var afhent í blíðviðri á æfingu 
hjá slökkviliðinu á mánudags
kvöldið.

Gjöfina afhendir Lions
klúbb ur Ólafsvíkur í tilefni af 
40 ára afmæli klúbbsins sem 
haldið verður formlega upp á 
þann 20. apríl n.k.

þa

Fengu nýja sög



Félagsstarf eldri borgara 
hefur um árabil haft aðstöðu í 
Klifi og hefur starfseminni verið 
dreifð um húsið, ýmsir föndur
hópar hafa þannig verið að 
störfum við að brenna leir, 
vinna úr timbri eða hita gler svo 
að hægt sé að laga það að 
ýmsum formum. Um tíma hefur 
verið leitað leiða til að ná 
þessum hluta starfseminnar í 
húsnæði sem hentar betur.

Í vetur hefur verið unnið að 
breytingum á rúmlega 70 fer
metra húsnæði að Snoppuvegi 
4 í Ólafsvík, húsnæðið er hluti 
af gömlu Hróahúsunum, nánar 
tiltekið verkstæðið sem er í því 
horni hússins sem næst er 

beitningaskúrunum.
Í síðustu viku var loks komið 

að því að boðið var til form
legrar opnunar aðstöðunnar og 
þáðu margir boðið, húsnæðið 
rúmar mjög vel tæki og tól sem 
þarf til leir og glerbrennslu auk 
þess sem rými er fyrir aðra 
starf  semi.

Það er mikils virði fyrir 
sveitar  félagið og bæjarbúa að 
hafa svo virkt félag eldri borg
ara, vonandi verður nýja að 
staðan til að efla enn frekar 
starf félagsins en eftir sem áður 
munu eldriborgarar koma 
saman í hefðbundið félagsstarf í 
Klifi.

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

Eldri borgarar 
opna verkstæði

Danskennslan hefst 
á morgun, föstudag.

5 daga námskeið, 12. - 16. apríl!

Langaholt í Staðarsveit óskar 
hér með eftir starfsfólki í sumar.

Helstu skilyrði eru bros á vör, 
dugnaður og áhugasemi.

Upplýsingar veitir Keli 
í síma 898 8823 eða 435 6789.

Einnig er hægt að senda tölvupóst á keli@keli.is

Aðalfundur SDS 2013
Aðalfundur félagsins verður haldinn í Plássinu, Stykkishólmi

laugardaginn 20. apríl  kl.17:00

Venjuleg aðalfundarstörf
Önnur mál

Veglegur kvöldverður verður borinn fram 
að fundi loknum í Narfeyrarstofu.

Eyþór Ingi, fulltrúi okkar í Eurovision, syngur 
og skemmtir fundargestum

Við viljum skora á alla félagsmenn okkar að mæta
og njóta góðra samveru í gleði og starfi.

Rútuferðir verða til og frá :
Búðardal, Snæfellbæ og Grundarfirði

Brottfaratími frá hverjum stað auglýstur síðar.

Mikilvægt er að þið tilkynnið þátttöku hjá  trúnaðarmanni eða
hafið samband við skrifstofu með a.m.k. viku fyrirvara.
Sími:436-1077 Netf.:  dalaogsnae@gmail.com Fax: 436-1078

Með von um að sjá sem flesta!
Stjórn SDS



GRUNDFIRÐINGAR - ÓLAFSVÍKINGAR

Vegna komu AUGNLÆKNIS  verðum við á :

 HEILSUGÆSLUSTÖÐ GRUNDARFJARÐAR FIMMTUD.  11. APRÍL

 HEILSUGÆSLUSTÖÐ ÓLAFSVÍKUR FÖSTUD. 12. APRÍL

Góð tilboð á umgjörðum 
ef gler eru keypt 

hjá okkur.

Akranesi - sími: 431-1619

 

Samfylkingin á Snæfellsnesi boðar til opins fundar 

þriðjudaginn 16. apríl kl. 20 á Kaffi 59, Grundarfirði. 

Frambjóðendur Samfylkingarinnar mæta og eiga samtal 

við íbúa svæðisins um auðlinda- og byggðamál. 

Allir velkomnir

Opinn fundur um 
auðlinda- og byggðamál

XS Jöfnuður er auðlind



Salurinn á Hótel Hellissandi 
var nánast fullur síðastliðið 
laugardagskvöld. Þá fór fram 
úrslitakvöldið í Trúba dora
keppninni sem hefur verið í 
gangi þar í vetur. Keppendur í 
úrslitum voru þau Ólöf Gígja, 
Aron Hannes, Friðþjófur Orri 
og Hlöðver Smári. Fluttu þau 
hvert um sig 5 lög og voru 
nokkur þeirra frumsamin. 
Stóðu þau sig öll mjög vel og 
verður gaman að fylgjast með 
þeim í framtíðinni því hún er 
svo sannarlega þeirra. Kynnir á 
kvöldinu var Reynir Rúnar 
Reynisson. Salurinn kaus að 
sjálfsögðu sinn flytjanda og 
gilti það 30 % á móti dóm
nefndinni. Í dómnefndinni 
voru þær Erla Höskuldsdóttir 

og Gunna Lára Pálmadóttir, 
gestadómari var Trúbadorinn 
Halli Reynis og spilaði hann 
nokkur lög fyrir gesti áður en 
úrslitin voru tilkynnt. Þegar 
úrslitin voru kynnt sagði Halli 
að honum þætti mikið til koma 
hversu flottir keppendur væru 
þrátt fyrir ungan aldur og taldi 
hann víst að ef þau héldu 
áfram í tónlist ættum við eftir 
að heyra meira frá þeim. Sagði 
hann að þegar hann hefði 
verið á þessum aldri hefði 
hann rétt verið að læra gripin. 
Sigurvegari kvöldsins var 
Hlöðver Smári Oddsson og 
hlaut hann 100 þúsund krónur 
í verðlaun. 

þa

Úrslit í 
trúbadorakeppni

Þeir geta verið ansi sáttir 
strákarnir sem eru á Guðmundi 
Jenssyni SH, því báturinn varð 
aflahæstur dragnótabátanna frá 
Snæfellsnesi í mars með 215 
tonn í 13 róðrum eða tæp 17 
tonn í róðri. Af þessum 13 
róðrum þá voru þrír þeirra 30 
tonn hver róður. Steinunn SH 
kom þar á eftir með 165 tn í 10. 
Sveinbjörn Jakobsson SH 132 
tn í 10, Esjar SH 118 tn í 10 og 
27 tonn í stærsta róðri sínum 
sem er metafli og Gunnar 
Bjarnason SH 85 tn í 8.

Annars er ansi rólegt núna í 
byrjun apríl því Steinunn SH er 
eini dragnótabáturinn sem 
hefur landað afla eða 70 
tonnum í 4 róðrum. 

Hringur SH kom drekkhlaðin 
til hafnar í Grundarfirði með 
metafla því landað var úr 
bátnum 84 tonnum og var 
þorskur af því 45 tonn. Eftir 
mjög svo góðan netamánuð í 
mars þá hafa ekki margir SH 
bátar farið af stað núna í apríl, 
en þeir sem hafa farið hafa allir 
fiskað mjög vel. Þórsnes SH er 
komið með 76 tonn í 4 róðrum. 
Saxhamar SH 77 tonn í 2 og þar 
af 47 tonn í einni löndun. 
Magnús SH 56 tonn í 2 og þar 

af 31 tonn í einni löndun.
Það verður nú ekki sagt að 

mars hafi verið góður mánuður 
fyrir smábátana sem réru með 
línu því afli bátanna var mjög 
slakur og var nýliðinn mánuður 
einn sá lakasti í mörg ár. 
Nokkrir bátanna hafa hafið 
veiðar núna í apríl og byrjunin 
lofar góðu. Tveir af bátunum 
róa frá Suðurnesjunum, Særif 
SH sem er með 21 tn í 4 og 
Tryggvi Eðvarðs sem er með 28 
tn í 4 og þar af tæp 11 tonn í 
einni löndun. Já, strákarnir á 
Tryggva eru búnir að fá bátinn 
sinn aftur eftir að hafa róið á 
Vilborgu ÍS allan marsmánuð. 
Af öðrum bátum má nefna að 
Sæhamar SH er með 8 tn í 3, 
Stakkhamar SH 14 tn í 3. Kvika 
SH 5 tn 2 og voru 2,9 tonn af 
því grásleppa. Ingibjörg SH 4,5 
tn í 1. Guðbjartur SH 6,6 tn í 2 
og Brynja SH 16 tn í 4. 

Af minni bátunum er Glaður 
SH með 11 tn í 3 og Sverrir SH 
18 tn í 4 þar af 6,5 tn í einum 
róðri. Hilmir SH sem er á 
færum 1,3 tn í einum róðri. 
Mangi á Búðum SH 1,5 tn í 3 
líka á færum. 

Gísli Reynisson
www.aflafrettir.com

Aflafréttir

	  

	  

	  

	  

Dans	  	  Dans	  	  Dans	  og	  aftur	  Dans	  

Föstudaginn	  12	  og	  laugardaginn	  13.	  apríl	  kl.	  16:00	  	  

Kennir	  Bryndís	  Rósenkrans	  	  Línudans	  	  

	  
í	  Samkomuhúsinu	  Í	  Grundarfirði	  

Ungir	  sem	  eldri	  velkomnir	  
Kostar	  kr.	  500.-‐	  í	  hvert	  sinn	  

	  
Félag	  eldri	  borgara	  í	  Grundarfjarðarbæ	  

	  

Íbúð óskast
Óska eftir 23 herbergja íbúð til leigu í Ólafsvík

Íris Rut s. 8459739 

Íbúð óskast
Höfum áhuga á að leigja íbúð í Reykjavík 

frá og með næsta hausti.
Uppl. í síma 893 5443  Jóhannes

Smáauglýsing



Verkalýðsfélag Snæfellinga  bíður upp á dvöl í orlofshúsum félagsins í sumar, 
eins og undanfarin sumur höfum við fengið íbúð á Akureyri.

Ölfusborgir,  Illugastaðir og Akureyri      
Verð fyrir vikuna er kr.  19.000

Félagsmenn geta einnig sótt um niðurgreiðslur á :
Tjaldvögnum, Felli- og hjólhýsum ásamt orlofshúsum hjá ferðaþjónustuaðilum.

Endurgreiðsla verður 15.000 kr vikan.

Umsóknareyðublöð er hægt að nálgast á skrifstofum félagsins.
     Ólafsbraut  19 Ólafsvík 
     Borgarbraut 2 Grundar�rði
     Þvervegur 2 Stykkishólmi

Umsóknir þurfa að berast fyrir 15. maí.

Einnig bjóðum við félagsmönnum okkar upp á útileigukort, veiðikort, hótelmiða og golfkort og fást þau á skrifstofum félagsins.

Orlofshús  2013

Framlagning kjörskrár 
vegna alþingiskosninga

Kjörskrá vegna alþingiskosninga þann 27. apríl 2013 mun liggja frammi  

í Ráðhúsi Snæfellsbæjar, Klettsbúð 4, Hellissandi 

frá og með 17. apríl til kjördags á opnunartíma skrifstofunnar.

Þeir sem vilja koma að athugasemdum við kjörskrá skulu senda erindi til bæjarstjórnar 

en henni er heimilt að taka mál vegna kjörskrár til meðferðar allt fram á kjördag.

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

Bæjarstjóri Snæfellsbæjar



Grunnþjónusta og 
jafnræði

Við erum sannfærðir um að til að 
setja og framkvæma ábyrga og vitlega 
byggaðstefnu til langs tíma verði að 
byrja á því að skýra vel hvað við 
eigum við með grunnþjónustu. 
Síðan þurfum við að ná sátt um 
hvernig við tryggjum okkur öllum þá 
þjónustu á jafnræðisgrundvelli; 
sömu þjónustu fyrir sama gjald. Þar 
þurfum við að ræða um orku, 
fjarskipti og gagnaflutninga, sam
göngur, grunnmenntun, heilsu
gæslu, félagsþjónustu, löggæslu og 
örugglega eitthvað fleira. Þegar við 
höfum komið okkur saman um hvað 
telst vera grunnþjónusta þurfum við 
að gera tímasettar áætlanir um 
framkvæmdir og úrbætur og for
gangs röðun og standa svo við þetta 
allt þó að stjórnarskipti verði í 
landinu. 

Þegar þetta hefur verið gert og þá 
fyrst kemur í ljós hvernig byggðirnar 

raunverulega standa. Hvaða byggðir 
eru eftirsóknarverðar til búsetu og 
hverjar þeirra eru það síður. En hér 
skiptir líka mjög miklu máli að 
heimafólk greini vel styrkleika og 
möguleika svæðanna þar sem það 
býr og ákveði saman hvert það vill 
stefna. Árangurinn er mjög undir því 
kominn að íbúarnir vinni vel saman 
að þessu, þvert á sveitarfélög, at 
vinnu  greinar og stjórnmálaskoðanir 
og reki á dyr sundurlyndisfjandann 
leiða, fúla og lífseiga. 

Strandsvæði og 
landsvæði

En við erum samt ekki alveg svo 
sjálfumglaðir að halda að það séu 
stórmerkileg ný sannindi sem við 
erum að boða hér. Vel meinandi fólk 
hefur auðvitað áttað sig á þessu fyrir 
löngu síðan. Okkur langar þó að 
hvetja fólk til að kynna sér tvö mjög 
áhugaverð verkefni af þessum toga á 
Norðvesturlandi. Þau byggja bæði á 
þeirri hugmynd að draga saman 

íbúa, hagsmunaaðila, stjórnvöld, 
fræðimenn og ráðgjafa af tilteknum 
svæðum til að greina skipulega 
tækifæri, styrkleika og sérkenni 
svæðanna. Og gera svo sameiginlega 
áætlanir um skynsamlega og ábyrga 
nýtingu þeirra til og skjóta þannig 
styrkum stoðum undir fjölbreytilegt 
atvinnulíf og mannlíf. Þarna er 
hugsað og áætlað til langs tíma og 
þarna eru engar skyndilausnir eða 
hugdettur eða reddingar.

Annars vegar er það verkefni 
sveitarfélaga á Vestfjörðum, Háskóla
seturs Vestfjarða o.fl. um gerð 
nýtingaráætlana fyrir strandsvæði en 
Háskólasetrið býður einmitt upp á 
nám í haf og strandsvæðastjórnun. 
Og hins vegar er það svæðis garðs
verkefnið á Snæfellsnesi með þátt
töku sveitarfélaga þar, íbúa og 
hagsmunaaðila en ráðgjafarfyrirtækið 
Alta, sem hefur útibú í Grundarfirði, 
heldur utan um það verkefni.

Stjórn strandsvæða lýtur að því að 
skipuleggja nýtingu strandsvæða og 
þá margbreytilegu starfsemi sem 
þeim tengist, s.s. veiðar, fiskeldi, 
ferðaþjónustu, efnistöku, útivist, 

hlunnindanýtingu, samgöngur, veit
ur, búsvæði o.fl. þannig að mis
munandi hagsmunir rekist síður á og 
gætt sé langtímahugsunar, hag
kvæmni og ábyrgðar í umhverfis
málum. Allt í þágu íbúa svæðanna að 
sjálfsögu.  Það er morgunljóst að 
hagsmunir, tækifæri og möguleikar 
varðandi nýtingu strandsvæða og til 
að byggja upp sérþekkingu á því 
sviði eru óvíða meiri en á Vest
fjörðum. Tilgangur með stofnun 
svæðisgarðs er að efla sam félag
ið, vinna sameiginlega að því að 
bæta lífsgæði og lífskjör og auka 
upplifun og vellíðan íbúa og gesta.

Svona frumkvæði og framtak og 
verkefni íbúanna þarf ríkisvaldið að 
styðja með ráð og dáð. Þannig fær 
heimafólk ábyrgð og vald til að 
styrkja byggðir sínar, fjölbreytilegra 
atvinnulíf og skemmtilegra mannlíf. 
Það er mjög góð byggðastefna.

Árni Múli Jónasson og 
G. Valdimar Valdemarsson.

Höfundar eru í 1. og 2. sæti á lista 
Bjartrar framtíðar í NV-kjördæmi.

Byggðastefna, strandsvæðastjórn og svæðisgarður

sunnudaginn 14. apríl kl. 11.00

Guðsþjónusta
Grundarfjarðarkirkju

Léttar veitingar í safnaðarheimili eftir 
guðsþjónustu

Allir velkomnir

Framkvæmdastjóri 
óskast

Hátíðarfélag Grundarfjarðar auglýsir eftir 
framkvæmdarstjóra hátíðarinnar fyrir árið 2013.

Starfið felst í að skipuleggja og stjórna hátíðinni 
Á góðri stund í Grundarfirði, öflun styrkja og 
umsjón með hátíðinni. 

Leitað er eftir hugmyndaríkum og duglegum 
einstaklingum.

Umsóknum skal skilað fyrir 20. apríl.

Umsóknir og fyrirspurnir skal senda 
á netfangið Grundargata86@bref.is.

Stjórnin

Föstudaginn 12. og laugar
daginn 13. apríl verður Línu
dans kennsla í Samkomuhúsinu 
í Grundarfirði.

Kennslan er fyrir frumkvæði 
Félags eldri borgara í Grunda

rfirði, en er fyrir alla aldurs
hópa. Kennlan hefst kl. 16:00 
báða dagana og kotar kr. 500. 
í hvert skifti.

Kennari verður Bryndís 
Rósen  kranz.

Línudanskennsla 
í Grundarfirði



Kjörskrá Grundarfjarðarbæjar vegna 
alþingiskosninga

Kjörskrá Grundar�arðarbæjar vegna alþingiskosninga 27. apríl 2013 
verður lögð fram 17. apríl næstkomandi.
Til kjördags mun kjörskráin liggja frammi til skoðunar á bæjarskrifstofunni, 
Grundargötu 30, á opnunartíma skrifstofunnar, mánudaga-föstudaga kl. 10-14.

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

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

Bæjarstjórinn í Grundar�rði

Félags- og skólaþjónusta Snæfellinga óskar eftir umsóknum um sumarstarf með fötluðum 
börnum/ungmennum fyrir sumarið 2013, Í Snæfellsbæ og Stykkishólmi. 

Vinnutími alla virka daga frá kl. 08:00 – 16:00.
Tímabil:  Júní og júlí

Launakjör eru samkvæmt kjarasamningi SDS.

Umsækjendur þurfa að;
- Vera orðnir 18 ára
- Framvísa sakavottorði með umsókn
- Gera grein fyrir menntun og fyrri störfum

Einnig auglýsum við eftir a�eysingarstarfsmanni í Ásbyrgi – vinnustofu/hæ�ngu 
fatlaðs fólks í Stykkishólmi frá 1. júlí til 15. ágúst.

Vinnutími virka daga, frá kl. 8.00 – 16.00.

Sumarstörf með 
fötluðum ungmennum

í Snæfellsbæ og Stykkishólmi

Frekari upplýsingar veitir Svanhvít Sjöfn Skjaldardóttir, ráðgja� hjá Félags- og skólaþjónustu  Snæfellinga  í síma 430-7800.  
Umsóknir skulu berast Félags- og skólaþjónustu Snæfellinga,  Klettsbúð 4,  360 Hellissandi eða í tölvupósti svanhvit@fssf.is

Umsóknarfrestur er til og með 23. apríl

Forstöðumaður



Víkingur og Tobis ehf. skrif
uðu í vikunni undir samstarfs
amning þar sem Tobis kemur til 
með að vera öflugur bakhjarl 
félagsins næstu þrjú árin. Tobis 
sérhæfir sig í að dreifa beitu um 
norðanvert NAtlandshaf þar 
sem helstu markaðslönd fyrir
tækisins eru auk Íslands, Græn
land, Færeyjar og Noregur. Þá 
er fyrirtækið umboðsaðili fyrir 
Mustad beitningarvélar og 
króka á Íslandi ásamt því að 

vera söluaðili fyrir Fiskevegn frá 
Noregi.

Knattspyrnudeild Víkings er 
Tobis afar þakklát fyrir framlag 
þeirra til knattspyrnunnar í 
Ólafsvík og er það von félagsins 
að samstarfið verði báðum 
aðilum gjöfult og farsælt. 

Meðfylgjandi mynd er tekin 
við undirritun samningsins af 
þeim Þorleifi Ólafssyni eiganda 
Tobis og Jónasi Gest Jónassyni í 
höfuðstöðvum Tobis.

Víkingur og Tobis í samstarf

Það var gaman að hafa opið í 
Pakkhúsinu, 10 daga í kringum 
Páskahátíðina og að geta tekið 
vel á móti bæði heimamönnum 
og gestum. Fólk var á ferðinni 
þessa daga og var sérstaklega 
þakklátt fyrir að finna stað þar 
sem var opið og þar sem hægt 
var að ná sér í upplýsingar, 
kaffi og fróðleik. Pakkhúsið var 
í sínu fínasta pússi með flotta 
sérsýningu 9. bekkjar GSnb, í 
samstarfi við Guðrúnu Svein
björnsdóttur og Sigrúnu 
Baldurs  dóttur. Sýningin er um 
„hluti með sögu“ og snerti 
marga sem gáfu sér tíma til að 
lesa sögurnar. Galleríið kynnti 
sig með nokkrum vörum í 
bland við safnmuni sem var 
smekklega stillt upp af Elsu 
Bergmundsdóttur, Pakkhúss
nefndarformanni. Einnig var 
kaffi og eitthvað gott meðlæti 
daglega í boði, meira að segja 
súpa að hætti Dóru Einars og 
það var sérstaklega vel þegið á 
þeim dögum þegar flest í kring 
var lokað vegna Páskanna. 
Páskar eru auðvitað ekki 
sambærilegur árstími við 
sumarið en þetta var yndislegur 

tími í Pakkhúsinu og ómetanleg 
fjárfesting í orðspori – því ég 
er viss um að gestirnir munu 
tala vel um okkur og anda 
hússins. Þeir fengu mikla 
þjónustu og umhyggju af Dóru 
Einarsdóttur, í heimsókn sinni 
og fannst þeir vera mjög 
velkomnir í Pakkhúsið. Einnig 
var gaman að geta hleypt 
gestum Pakkhússins yfir í 
Átthagastofu Snæfellsbæjar til 
að kíkja á sýningu Þórs 
Magnússonar en hún mun 
standa til 19. apríl. „Veðrun og 
tæring“, fyrsta einkasýning 
Þórs, sló svo sannarlega í gegn 
og getum við verið mjög stolt 
af því að geta sýnt gestum 
svona flotta listasýningu. Við í 
Snæfellsbæ áttum eitthvað 
virkilega áhugavert og 
skemmtilegt að bjóða upp á. 
Innilegar þakkir öllum þeim 
sem komu að vinnunni við 
Páskapakkhúsið og kærar 
þakkir öllum gestunum fyrir 
komuna.

Fyrir hönd Pakkhússins
Barbara Fleckinger

Verkefnastjóri Átthagastofu 
Snæfellsbæjar

Páskar í 
Pakkhúsinu

Stórsveitin efnir til tónleika 
í félagsheimilinu Klifi í kvöld,
fimmtudaginn 11. apríl kl 19:30

Efnisskrá er fjölbreytt, alveg frá Hauki Morthens,
Bítlunum til Adele og fleiri tónlistarmönnum 

þar á milli.

Stórsveitin býður öllum eldri borgurum og 
ungmennum yngri en 18 ára ókeypis á tónleikanna.

Miðaverð er aðeins 1000 kr.

Komið og hlustið á frábært ungt tónlistarfólk
frá öllu Snæfellsnesi. 

Tónleikarnir eru í samstarfi við Menningarráð Vesturlands

Kirkjan okkar

Léttguðsþjónusta með vor- og gospelblæ!
Léttguðsþjónusta verður í Ingjaldshólskirkju 
sunnudaginn 14. apríl kl. 20.
Tónlist fyrir alla.  Ka� og djús á eftir.
Sunnudagaskóli verður sama dag kl. 11 í Ólafsvíkurkirkju.

Aðalsafnaðarfundur Ólafsvíkursóknar 
verður mánudaginn 15. apríl í safnaðarheimilinu kl. 20.
Mætum og höfum áhrif á kirkjuna okkar.

Sóknarprestur.



Kosningaskrifstofan 
í Snæfellsbæ

Kosningaskrifstofa Sjálstæðisflokksins er að Ennisbraut 1 í Ólafsvík.
Opnunartími 11. - 18. apríl er þessi: 

Virka daga kl. 20 - 22
Laugardag og sunnudag kl. 14 - 18

  Sjálfstæðisflokkurinn 
  í Norðvesturkjördæmi

Á síðasta ári endurnýjuðum 
við tvo snjósleða, gömlu 
sleðarnir voru orðnir gamlir og 
úr sér gengnir og sveitin þar af 
leiðandi ekki útkallshæf í 
krefjandi útköll ef til kæmi t.d. 
á jökulinn, en eins og fólk veit 
þá er vaxandi straumur fólks 
þar þegar vel viðrar og við 
þurfum að geta brugðist við á 
það svæði sem önnur. Við 
fjárfestum á þessu ári í sexhjóli 
en seldum fjórhjól og annað 
dót sem við áttum upp í kaupin. 
Þetta hjól er útbúið með spili, 
góðum aukaljósum, dráttarkúlu 
og  palli sem hentar mjög vel ef 
við þurfum að flytja fluglínu—
tækin sem dæmi, einnig verður 
það útbúið til flutnings á sjúk—
lingum utan alfararleiðar þar 
sem önnur tæki komast ekki 
að, og sparar okkur burð við 
erfiðar aðstæður. Þessi þrjú 
tæki eru öll með GPS tækjum 

og fjarskiptabúnaði. Það má því 
segja að við séum að verða fær 
í flestan sjó varðandi tækja—
búnað en við þurfum áfram að 
huga að endurnýjun á næstu 
árum t.d. hluta af bílum okkar. 

Við héldum nýliðakynningu  
í febrúar sem skilaði okkur 
fimm nýliðum í sveitina og er 
ráðgert að vera með kynningar 
á hverju ári til að reyna að efla 
starfið enn frekar. Þá erum við 
búin að vera með æfingar bæði 
á sjó og landi, síðast var farið á 
annan í páskum á jökulinn þar 
sem fólk fékk að spreyta sig á 
tækjum og í  snjóflóðaleit með 
stöngum og ýlum. Framundan 
er svo Landsþing Slysavarna—
félagsins Landsbjargar í maí, 
þar sem flestir stjórnarmenn 
mæta auk umsjónarmanna 
UdDreka. UdDreki fer svo á 
landsmót á austfirðina í júní og 
Lífsbjörg fer svo í hálendisgæslu 
í endaðan júní á Sprengisand. 
Þetta er í fyrsta skipti sem farið 
er í hálendisgæsluna frá okkur 
en ef vel tekst til þá verður það 
vonandi endurtekið.                                

Björgunarsveitin Lífsbjörg 
Snæfellsbæ

Starf 
Lífsbjargar

Bæjarstjórn Snæfellsbæjar

FUNDARBOÐ - 251. FUNDUR

Fundur er boðaður í bæjarstjórn Snæfellsbæjar, 
fimmtudaginn 11. apríl 2013 og hefst hann 

í Ráðhúsi Snæfellsbæjar kl. 16:00

Dagskrá bæjarstjórnarfundarins:
1) Ársreikningur Snæfellsbæjar og stofnana hans fyrir árið 2012.  

Endurskoðendur mæta á fundinn.
2) Fundargerð 242. fundar bæjarráðs Snæfellsbæjar, dags. 19. mars 2013.
3) Fundargerð 108. fundar hafnarstjórnar Snæfellsbæjar,  

dags. 25. mars 2013.
4) Fundargerðir 100., 101., 102. og 103. fundar lista og 

menningarnefndar, dags. 7. og 9. desember 2012, 23. janúar og 11. 
febrúar 2013.

5) Fundargerð 167. fundar skólanefndar Snæfellsbæjar,   
dags. 20. mars 2013.

6) Fundargerð 77. fundar umhverfis og skipulagsnefndar 
Snæfellsbæjar, dags. 9. apríl 2013.

7) Fundargerðir 129. og 130. fundar félagsmálanefndar Snæfellinga, 
dags. 5. mars og 2. apríl 2013.

8) Fundargerð stjórnarfundar SSV, dags. 4. mars 2013.
9) Fundargerð 75. fundar Menningarráðs Vesturlands,   

dags. 27. mars 2013.
10) Fundargerð stjórnarfundar Sorpurðunar Vesturlands,   

dags. 5. mars 2013.
11) Fundargerð 804. fundar stjórnar Sambands íslenskra sveitarfélaga, 

dags. 1. mars 2013.
12) Fundargerð 6. fundar Samtaka sjávarútvegssveitarfélaga,  

dags. 3. apríl 2013.
13) Fundargerð 355. fundar stjórnar Hafnarsambands Íslands,  

dags. 14. mars 2013.
14) Fundarboð aðalfundar Hérðasnefndar Snæfellinga, dags. 16. apríl 2013.
15) Fundarboð aðalfundar Sorpurðunar Vesturlands hf.,   

dags. 19. apríl 2013.
16) Fundarboð aðalfundar Menningarráðs Vesturlands, dags. 19. apríl 

2013, ásamt tillögu til aðalfundar um að Menningarráð skuli lagt niður.
17) Minnisblað tæknideildar Snæfellsbæjar, dags. 9. apríl 2013, varðandi 

slátt í Snæfellsbæ.
18) Minnisblað bæjarstjóra ásamt minnisblaði tæknideildar 

Snæfellsbæjar, dags. 9. apríl 2013, varðandi útboð á breytingum á 
sundlaug Ólafsvíkur.

19) Bréf frá Jeratúni ehf., dags. 25. mars 2013, varðandi hlutafjáraukningu 
aðildarsveitarfélaga Jeratúns ehf.

20) Bréf frá Soroptimistaklúbbi Snæfellsbæjar, dags. 3. apríl 2013, 
varðandi útivistarbekki með sögu í Snæfellsbæ.

21) Bréf frá D70 ehf., dags. 14. mars 2013, varðandi auglýsingu í blað 
fyrir knattspyrnufélagið Víking.

22) Bréf frá Ungmennafélagi Íslands, dags. 2. apríl 2013, varðandi 
ályktun ungmenna frá ráðstefnunni Ungt fólk og lýðræði.

23) Bréf frá Landmælingum Íslands, dags. 19. mars 2013, varðandi 
gjaldfrjálsar stafrænar landupplýsingar Landmælinga Íslands.

24) Bréf frá Innanríkisráðuneytinu, dags. 7. mars 2013, varðandi 
tímabundna breytingu á verkaskiptingu ríkis og sveitarfélaga.

25) Bréf frá Innanríkisráðuneytinu, dags. 2. apríl 2013, varðandi 
greiðslur til sveitarfélaga vegna alþingis kosninga 2013.

26) Bréf frá Innanríkisráðuneytinu, dags. 9. apríl 2013, varðandi 
framlagningu og samþykkt kjörskrár.

27) Minnispunktar bæjarstjóra.

Snæfellsbæ, 9. apríl 2013
Kristinn Jónasson, bæjarstjóri

SNÆFELLSBÆR
þar sem jökulinn ber við loft...
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Tilboð gildir frá 11. - 15. apríl  – á meðan birgðir endast!           
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