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Útskrift Fjölbrautaskóla Snæfellinga
Föstudaginn 20. desember
brautskráðust 14 nemendur frá
Fjölbrautaskóla Snæfellinga. Af
félagsfræðabraut brautskráðust
9 og af náttúrufræðibraut braut
skráðust 9.
Athöfnin hófst á því að skóla
meistari Fjölbrautaskóla Snæ
fellinga, Jón Eggert Bragason
brautskráði nemendur og flutti
ávarp, Helga Lind Hjartardóttir
námsráðgjafi afhenti síðan
neme ndum viðurkenningar
fyrir góðan námsárangur.
Hæstu einkunn á stúdents
prófi hlaut Særós Ósk Sævalds
dóttir. Særós Ósk hlaut einnig
verðlaun fyrir góðan árangur
í íslensku, spænsku, líffræði
og jarðfræði. Særós Ósk hefur
stundað tónlistarnám af kappi
og spilað með Stórsveit Snæ
fellsnes frá stofnun hennar
ásamt því að syngja fyrir skólans
hönd í tvígang í söngkeppni
framhaldsskólanna. Sæv ör
Þorv arðard óttir hlaut viður
kenningu fyrir góðan árangur
í sögu. Unnur Sigurþórsdóttir
hlaut viðurkenningu fyrir góðan
árangur í félagsfræði og Lilja
Kolbrún Þorvarðardóttir hlaut
viðurkenningu fyrir góðan
árangur í sálfræði. Einnig hlaut
Elín Sóley Reynisdóttir viður
kenningu fyrir góðan árangur í
þýsku og Viktoría Sif Viðarsdóttir
fyrir góða ástundun í íþróttum.
Kvenfélagið Gleym mér ei
gefur einnig nýstúdentum leið
beiningar út í lífið. En þar má
m.a. finna þvottaleiðbeiningar
ásamt góðum ráðum við geym
slu matvæla.
Tónlistaratriði frá Stórsveit
Snæfellsnes er fastur liður í út
skriftarathöfn skólans og að
þessu sinni fluttu þau tvö lög
við frábærar undirtektir. Sveitin
er skipuð nemendum skólans
og er samstarfsverkefni milli
skólans og tónlistarskólanna
á Snæfellsnesi. Meðal hljóm
sveitarmeðlima eru 4 útskriftar

Efri röð; Jón Þór Magnússon, Sævör Þorvarðardóttir, Kristfríður Rós Stefánsdóttir, Sigþór Freyr Þórsson, Sædís Ragna
Ingólfsdóttir, Hrefna Rós Lárusdóttir, Unnur Sigurþórsdóttir og Elín Sóley Reynisdóttir.
Fremri röð; Viktoría Sif Viðarsdóttir, Lilja Kolbrún Þorvarðardóttir, Særós Ósk Sævaldsdóttir, Eydís Ösp Þorsteinsdóttir, Erna Katrín Gunnarsdóttir og Rúnar Geirmundsson.

nemar sem héldu nú sína loka
tónleika með hljómsveitinni,
þau eru Elín Sóley Reynisdóttir,
Hrefna Rós Lárusdóttir, Jón
Þór Magnússon og Særós Ósk
Sævaldsdóttir. Þau fengu öll
viðkenningu fyrri störf sín í
þágu hljómsveitarinnar ásamt
Sævöru Þorvarðardóttur sem
hefur leikið stórt hlutverk
sem gjaldkeri sveitarinnar frá
stofnun hennar.
Við athöfnina sem einkennd
ist af mikilli tónlist, söng Sæ
rós Ósk lagið Þorláksmessa við
undirleik, Jóns Þórs, Baldurs
hljómsveitarstjóra og Emils
sem er einnig nemandi við
skól
a nn. Einnig fluttu Elín
Sóley og Hrefna Rós lagið, Meðal
Hirðarnir fátæku(The first noel)
við undirleik Lazlo Petö.
Kveðjuorð til nýstúdenta fyrir
hönd kennara og starfsfólks flutti
að þessu sinni Freydís Bjarna
dóttir kennari við skólann. Þá
hélt Jóhannes Fannar Einarsson
ræðu fyrir hönd útskrifaðar

stúdenta en það eru 5 og hálft
ár síðan hann lauk námi frá FSN.
Kristfríður Rós Stefánsdóttir hélt
síðan kveðjuræðu fyrir hönd
nýstúdenta þar sem hún talaði
fallega um skólann og kvaddi
kennara og starfsfólk fyrir hönd
nýstúdenta.

Athöfninni sem var sérlega
lífleg og skemmtileg og ekki
síst fyrir skemmtilega kynn
ingu í höndum Lofts Árna
enskukennar, lauk með því að
Jón Eggert skólameistari bauð
gestum í kaffi og köku.

Árlegt þorrablót verður haldið á Klifi
laugardaginn 1. febrúar 2014.
Takið daginn frá!
Þeir sem hafa áhuga á að vinna á einhvern hátt
við þorrablótið er bent á að hafa samband við
Vigfús Örn Gíslason í síma 862 6022.

Við tímamót

Nú í lok árs 2013 eru sérstök
tímamót hjá Grundarfjarðarbæ.
Árið hefur verið viðburðaríkt og
góðum árangri hefur verið náð
á mörgum sviðum.
Undanfarin ár hefur mikil
orka farið í að endurreisa fjár
hag sveitarfélagsins svo það
hafi burði til að takast á við
ný verkefni. Með samstilltu
átaki bæjarstjórnar, starfsfólks
og íbúa Grundarfjarðar hefur
okkur tekist að snúa fjárhag
þess þannig að jafnvægi hefur
verið náð í rekstrinum. Það
er undirstaða uppbyggingar
næstu ára. Rekstrarafgangur
verður á þessu ári og áætlanir
ganga út á að svo verð næstu
árin. Skuldir sveitarfélagsins
munu fara niður fyrir lögbundið
hámark mun fyrr en upphaflegar
áætlanir gerðu ráð fyrir. Á fyrstu
vikum nýs árs lýkur formlegu
samstarfi Grundarfjarðarbæjar
og Eftirlitsnefndar með fjár
málum sveitarfélaga vegna fjár
hagslegrar úttektar á sveitar
félaginu árið 2012.
Á árinu var unnið að fjöl
breyttu m verkefnum sem
endranær. Eins og undanfarin
ár skiptir mestu máli að fá

niðurstöðu í viðræðum við
Orkuveitu Reykjavíkur um hita
veituvæðingu en samningur
þar að lútandi var undirritaður
árið 2005. Það ferli hefur verið
hægara en við hefðum kosið en
um er að ræða mikla hagsmuni
fyrir Grundfirðinga og skiptir
máli að vanda vel til verka.
Enn fer mikill tími í varnar
baráttu við ríkisvaldið og má
þar nefna niðurskurð í heil
brigðisþjónustu og löggæslu.
Mikilvægt er að halda vöku sinni
og gæta þess að þegar ríkið dregur
úr þjónustu sinni, þá dreifist
niðurskurður sem jafnast yfir allt
landið. Jafnframt er mikilvægt
að fylgjast náið með málefnum
framhaldsskólanna. Þetta eru
stærstu mál samfélagsins gagn
vart ríkinu og hefur hvergi verið
gefið eftir til að standa vörð um
þessa málaflokka.
Á árinu urðu þær breytingar
í yfirstjórn sveitarfélagsins að
samstarfi við Snæfellsbæ um
kaup á þjónustu skipulagsog byggingarfulltrúa var hætt
enda var það hugsað sem tíma
bundin lausn, og samið var við
Stykkishólmsbæ um að ráða
sameiginlega starfsmann í þetta
embætti. Það fyrirkomulag hefur
reynst vel og mun embætti
skipulags- og byggingarfulltrúa
verða mun öflugra fyrir vikið.
Einnig var ráðinn menningarog markaðsfulltrúi eftir nokkurt
hlé en verkefni á þessu sviði eru
mjög vaxandi.
Í skólamálum ber hæst að
hafin er vinna við gerð skóla
stefnu sem lokið verður við
næsta vor. Lögð hefur verið
áhersla á að efla skólastarf m.a.
með spjaldtölvuvæðingu grunn

skólans. Grunnskóli Grundar
fjarðar er í fremstu röð grunn
skóla í nýtingu upplýsingatækni.
Breytingar voru gerðar á
húsnæði Sögumiðstöðvarinnar
og flutti bókasafnið þangað á
haustdögum. Starfsemi í húsinu
hefur tekið breytingum þar sem
það er ekki bara safn heldur
lifandi miðstöð fyrir félagsstarf
og menningarlíf. Safninu verður
tryggð góð aðstaða með við
byggingu og er gert ráð fyrir að
hefja þá vinnu á komandi ári.
Á næstu mánuðum mun bæjar
skrifstofan verða flutt í eldra
húsnæði bóksafnsins á Borgar
braut 16 og verður núverandi
húsnæði bæjarskrifstofunnar
sett á sölu. Með þessu fæst
mun betri nýting á húsnæði
sveitarfélagsins auk þess sem
húsnæði á Borgarbrautinni
uppfyllir kröfur um aðgengi
fyrir alla.
Í málefnum ungs fólks var
sú breyting gerð að félags
miðstöðin var færð úr skólanum
yfir á Borgarbraut 18 og hafa
unglingarnir nú fengið „sitt“
hús.
Íþróttafélög með Ungmenna
félagið í fararbroddi hafa ávallt
staðið fyrir fjölbreyttari íþrótta
starfsemi en búast má við í
svo litlu samfélagi. Beinn fjár
hagsstyrkur sveitarfélagsins til
íþrótta á árinu 2014 mun liðlega
tvöfaldast frá árinu 2013. Að
auki hefur UMFG frjáls afnot
af íþróttahúsi og íþróttavelli.
Styrkur sveitarfélagsins til
íþrótta
s tarfsemi UMFG og
annarra íþróttafélaga nemur
tugum milljóna króna á hverju
ári þegar allt er talið saman.

Í málefnum eldri borgara bar
hæst að í samstarfi við Fellaskjól
stendur eldri borgurum til boða
að fá heimsendan mat alla virka
daga. Breytingar voru gerðar á
heimaþjónustu sem hafa það
markmið að bæta þjónustu við
eldri borgara og tryggja stöðug
leika í þjónustunni.
Eins og áður var menningarlíf
með miklum blóma. Hátíðirnar
Rökkurdagar, Á góðri stund og
Northern Wave stóðu þar upp
úr eins og áður.
Síðustu ár hefur verið lögð
áhersla á samræðu við íbúa og
hafa verið haldnir tveir íbúa
fundir á hverju ári. Fyrir stuttu
var haldið íbúaþing sem tókst
með ágætum og munu niður
stöður þess verða kynntar í
upphafi nýs árs.
Samstarf sveitarfélaga á Snæ
fellsnesi er talsvert. Unnið er
að stofnun svæðisgarðs í sam
starfi allra sveitarfélagnna,
atvinnulífs og félagasamtaka á
svæðinu. Samstarfið byggist á
sameiginlegri sýn um sérstöðu
svæðisins og samtakamætti
við að hagnýta sérstöðuna og
vernda hana. Nánari upplýsingar
um svæðisgarð eru á heimasíðu
Grundarfjarðarbæjar.
Verkefnin eru fjölbreytt og
góðum árangri hefur verið náð
á liðnum árum. Full ástæða er til
að horfa bjartsýn til komandi árs.
Ég óska Grundfirðingum og
Snæfellingum öllum gleðilegs
árs og þakka fyrir samstarfið á
árinu 2013.
Björn Steinar Pálmason,
bæjarstjóri

Brettaskór til sölu

Til sölu nánast ónotaðir brettaskór
Rossignol, bláir, stærð 35,5
Verð 5.000,-

Uppl. í síma 893 5443
Upplag: 1.100
Áb.maður: Jóhannes Ólafsson
Prentun: Steinprent ehf.
Sandholt 22a, Ólafsvík

Blaðið er gefið út af Steinprent ehf. og
dreift á hvert heimili í Snæfellsbæ og
Grundarfirði. Blaðið kemur út vikulega.

355 Snæfellsbæ
Netfang: steinprent@simnet.is
Sími: 436 1617

Íbúð á Hrannarstíg 30
Íbúð fyrir eldri borgara á Hrannarstíg 30 er laus til umsóknar.
Um er að ræða leiguíbúð með búseturétti og 10% hlutareign.
Íbúðin er þriggja herbergja, 80m2 auk 23m2 bílskúrs, alls 103m2.
Nánari upplýsingar fást á bæjarskrifstofunni í síma 430 8500
og einnig á heimasíðu Grundarfjarðarbæjar.
Umsóknarfrestur er til 20. janúar 2014.

Ungmennafélagið leikur fyrir dansi

Kominn yfir 500 tonn
Kristinn SH 812 kom í land
í Ólafsvík mánudaginn 16.
desember eftir tæplega tveggja
mánaða úthald á Skagaströnd.
Þar hafði báturinn fiskað vel
þó tíðin hafi verið erfið. Eru
þeir á Kristni búnir að fiska
526 tonn á þessu fiskveiðiári
þar af voru um 400 tonnum
landað á Skagaströnd og var
aflinn um og yfir 200 kíló á bala.
Aflinn samanstendur af um 234
tonnum af þorski, 211 tonnum
af ýsu og sitt lítið af hverju í
öðrum tegundum. Komu skips
verjar því ánægðir heim og fór í
jólafrí stuttu seinna. Gaman er
að segja frá því að á leiðinni heim
lögðu þeir 36 bala fyrir norðan
Hornbjarg og fengu þeir yfir 10
tonn. Myndin er tekin er þeir
voru að landa í Bolungarvík.
þa

Auglýsingaverð
í Jökli
Svarthvítar auglýsingar

Heimsending matar
Í samstarfi við Fellaskjól stendur eldri
borgurum til boða að fá heimsendan
mat í hádeginu alla virka daga.
Hver skammtur kostar 750 kr.
Aðeins er í boði mánaðaráskrift.
Skráning og nánari upplýsingar
fást á Fellaskjóli í síma 438 6677.
Grundarfjarðarbær

Opna í svarthv
Heilsíða í svarthv.
Hálfsíða í svarthv.
1/4 í svarthv.
1/8 í svarthv.
1/16 í svarthv.

38.400
25.600
16.400
10.700
7.800
4.800

Lit auglýsingar
Opna í lit
Heilsíða í lit
Hálfsíða í lit
1/4 í lit
1/8 í lit
1/16 í lit

69.000
46.000
31.000
22.700
14.700
9.900

Verðin eru öll með 25,5% vsk
Smáauglýsingar kosta 750,og er þá miðað við 150 innslætti pr. auglýsingu.
Hver innsláttur umfram 150 kostar 5,-
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Tónleikar á Jaðri og í Pakkhúsinu

Lista- og menningarnefnd
Snæfellsbæjar stóð fyrir tón
leikum rétt fyrir jólin. Tónleik
arnir voru haldnir í Pakkhúsinu
og á Dvalarheimilinu Jaðri,

vor u allir vel
k omnir og
enginn aðgangseyrir. Þar söng
Veronica Osterhammer jólalög
við undirleik Valentinu Kay
vel var mætt á tónleikanna og

myndaðist notaleg stemming,
fluttu þær Veronica og Valentina
meðal annars jólalögin „Meiri
Snjó“ og „Yfir fannhvíta jörð“
eins og þeim einum er lagið.

Það er ánægjulegt hversu Listaog menningarnefnd hefur verið
iðin við að standa fyrir alls kyns
viðburðum fyrir íbúa bæjarins.

þa

Ósótt númer í
happdrætti

Á aðfangadag var dregið í
leikfangahappdrætti Lions
klúbbs Ólafsvíkur, mikill fjöldi
af börnum og fullorðnum
mætti í Klif til að fylgjast með
útdrættinum enda orðið hluti af
jólahefðinni hjá fjölmörgum. Þó
að vel hafi verið mætt í Klif var
samt talsvert af vinningum sem
ekki var vitjað og koma númerin

hér á eftir. Rétt er að geta þess
að aðeins er dregið úr seldum
miðum.
187, 222, 445, 456, 462, 500,
504, 530, 545, 561, 617, 648,
660, 685, 703, 720, 782, 798,
930, 983, 985, 1037, 1060, 1088,
1335, 1474, 1714, 2020, 2090,
2217, 2308.

Kirkjan okkar

Ólafsvíkurkirkja.

Hátíðarguðsþjónusta á gamlársdag, 31. desember kl 16.
Guð gefi ykkur gott og blessunarríkt nýtt ár.
Þakkir fyrir gott samfélag á liðnu ári.

Sóknarprestur.

Brennan verður hlaðin
27. - 31. desember

Eru allir hvattir til að mæta
og hjálpa til við hleðslu.

