
Lokahátíð Stóru upp lestrar
hátíðarinnar á Snæfellsnesi fór 
fram í Ólafsvíkurkirkju þriðju
daginn 14. apríl síðastliðinn. 
Keppnin hefst ár hvert á degi 
íslenskrar tungu 16. nóvember, 
og lýkur með því að valdir eru 
þrír bestu upplesarar í hverju 
byggðarlagi sem etja kappi við 
nemendur úr öðrum skólum, 
fresta þurfti lokahátíðinni vegna 
veðurs og því var komið nokkuð 
fram í apríl þegar lokahátíðin 
var haldin í stað þess að ljúka 
keppninni í mars.

Birgitta Sól Vilbergsdóttir í 7. 
bekk Grunnskóla Snæfellsbæjar 
vann í Stóru Upplestrarkeppnina 
á Snæfellsnesi, í öðru sæti varð 
Tanja Lilja Jónsdóttir, Grunnskóla 
Grundarfjarðar og Thelma Lind 
Hinriksdóttir, Grunnskólanum í 

Stykkishólmi varð í þriðja sæti.
keppendum er óskað til 

hamingju með árangurinn.

Ólafsbraut 21, Snæfellsbæ
Sími: 410 4190 

Netfang: 0190@landsbankinn.is

Snæfellsnesi
www.landsbankinn.is

Verðlaunahafar Stóru upplestrarkeppninnar
693. tbl - 15. árg. 22. apríl 2015 

BÁTUR TIL SÝNATÖKU 
ÓSKAST

Vör - sjávarrannsóknarsetur við Breiða�örð leitar 
eftir samstarfsaðilum til sýnatöku í Breiða�rði.

Nánari upplýsingar gefur Helga Guðjónsdóttir 
forstöðumaður Varar í síma 895 6707.

 

Ólafsvík
Skipholt 1 er á tveimur hæðum 
alls 190,2fm. Efri hæðin skiptist í 
forstofu, rúmgott hol og stofu, 
eldhús, baðherbergi, þrjú her- 
bergi, sjónvarpshol og þvottahús. 
Forstofan og eldhúsið er með 
�ísum og baðherbergið er með 
�ísum á gól� og veggjum. Á stofu, 
holi og herbergjum er parket á 
gól� sem og sjónvarpsholi. Á 
baðherbergi er bæði bað og 

sturta. Úr þvottahúsi er gengið niður á neðri hæðina sem er alls 66,5fm. 
Neðrihæðin skiptist í geymslu, saunaklefa og bílskúr og gott aðgengi er að 
bílskúrnum. �Húsið er hitað með rafmagnsofnum. Þetta er góð eign á góðum 
stað í Ólafsvík og úr húsinu er mjög gott útsýni. 

Ásett verð kr. 24,5 millj.

Mjög hvasst var þegar íbúar 
á Snæfellsnesi vöknuðu á 
laugardaginn. Um hádegið voru 
23 metrar á Gufuskálum og 30 
metrar í hviðum á Gufuskálum. 
Mun hvassara var þó í Ólafsvík 
um morguninn en þar mældust 
23 metrar og 32 í hviðum 

klukkan 6 um morguninn og 
fór vindurinn mest í 27 metrar 
klukkan 12 á hádegi og 36 metrar 
í hviðum. Ekki var teljandi tjón 
í þessu veðri en eins og sjá má 
á meðfylgjandi mynd leggjast 
bátarnir undan vindinum.

þa

Hvasst á 
Snæfellsnesi



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

Lionshreyfingin á landinu stóð 
fyrir söfnun um síðustu helgi, 
söfnunin var landssöfnun þar 
sem að þeir sem létu fé af hendi 
rakna fengu rauða fjöður sem 
þeir gátu nælt í sig. Markmiðið 
með söfnuninni var að safna í 
sjóð til að fjármagna kaup á 
leiðsöguhundum fyrir blinda í 
samvinnu við Blindrafélagið og 
Þjónustu og þekkingarmiðstöð 
fyrir blinda, sjónskerta og 
daufblinda einstaklinga. Hver 
hundur getur kostað allt að 10 

milljónir króna. Víða um land 
var ýmist gengið í hús eða að 
lionsfélagar stilltu sér upp við 
verslanir með söfnunarbauka og 
posa. Lionsklúbbarnir í Ólafsvík 
komu sér fyrir í Kassanum og 
buðu fólki að láta fé af hendi 
rakna. Þegar þetta er skrifað 
var ekki komið í ljós hve mikið 
safnaðist í söfnuninni en lions
félagar voru ánægðir með 
móttökurnar.

jó

Safnað 
fyrir hundum

Rækjubátunum hefur fjölgað 
aðeins núna þótt að enginn sé 
ennþá komin vestur á nes til 
veiða. Sigurborg SH heldur áfram 
að róa á rækjunni og hefur landað 
59 tonnum í apríl í 2 róðrum, þar 
af 33 tonnum af rækju. Annar SH 
bátur er kominn á rækjuna og er 
það Farsæll SH sem heur landað 
11,6 tonnum í einni löndun, 
þar af rækja 9.8 tonn. Landað á 
Sauðárkróki. 

Netaveiðarnar hjá bátunum 
í rallinu ganga vel og hefur 
Magnús SH landað núna í 
apríl 264 tonnum í 10 róðrum. 
Þórsnes SH 215 tonn í 8, en 
hann er í Faxaflóanum að veiða 
og hefur landað í Sandgerði. 
Af öðrum netabátum má nefna 
Ólaf Bjarnason SH sem er með 
31 tonn í 3, Bárður SH 21 tonn 
í 2. Enginn dragnótabátur hefur 
landað afla á snæfellsnesi og 
vekur það nokkra athygli. 

Núna er grásleppuvertíðin á 
fullu við norðanvert landið en 
lítið fer fyrir bátum af Nesinu á 
þeim veiðum. Gamli Stakkhamar 
SH sem var seldur til Hólmavíkur 
og fékk þar nafnið Straumur ST 

hefur landað þar 4,3 tonnum í 
2 róðrum. 

Tryggvi Eðvarðs SH er með 
36 tonn í 4 á línu, Guðbjartur 
SH 31 tonn í 3, Brynja SH 26 
tonn í 4, Sæhamar SH 23 tonn í 
4, Álfur SH 20,6 tonn í 4. Bíldsey 
SH var í Sandgerði en er kominn 
núna austur til Breiðdalsvíkur og 
hefur í heildina landað 51 tonni 
í 7 róðrum. 

Kristinn SH 73 tonn í 6 og 
mest 30 tonn í einni löndun, Fór 
báturinn vestur til að taka þátt í 
steinbítsmokinu og hafði landað 
á Patreksfirði rúmum 7 tonnum 
í einni löndun. Brimnes BA sem 
rær þaðan kom með risaróður 
til Patreksfjarðar eða 40 tonn. 
Kristinn SH með sín 30 tonn 
og var steinbítur uppistaðan í 
aflanum eða rúm 27 tonn.

Stóru línubátarnir hafa hægt 
um sig. Tjaldur SH með 104 tonn 
í 2, Örvar SH 83 tonn í 2, Rifsnes 
SH 74 tonn í 2, Grundfirðingur 
SH 54 tonn í 1 og Hamar SH 19 
tonn í 1.

Gísli Reynisson
www.aflafrettir.is

Aflafréttir

Auglýsing um breytingu á 
deiliskipulagi vestan Kvernár 
– Iðnaðar og athafnarsvæði.

Bæjarstjórn Grundar�arðarbæjar hefur samþykkt á fundi  14. 
apríl 2015 að auglýsa breytingu á deiliskipulagi  samkvæmt  1. 
mgr. 43. gr. skipulagslaga nr. 123/2010.
Deiliskipulagsbreytingin á við lóðina Ártún 1, þar sem byggin-
garreitur er settur inn með nýtingarhlutafall 0,3. Lóðin 
stækkar um 5m til austurs. Gerð nýrrar jarðvegsmanar. 
Hámarkshæð mænis er 8m frá götukóta en hámarkshæð 
tanka má vera hærri. Sjá nánari upplýsingar á tillögu að 
breytingu.
Deiliskipulagstillagan verður aðgengileg á vef Grundar�arðar, 
www.grundar�ordur.is og á skrifstofu skipulags- og byggin-
garfulltrúa, Borgarbraut 16 á skrifstofutíma frá 10-14 frá 22. 
apríl 2015 til 4. júní 2015 og eru þeir sem telja sig eiga 
hagsmuna að gæta eru hvattir til að kynna sér breytinguna og 
koma ábendingum eða athugasemdum á framfæri skri�ega 
til skipulags- og byggingarfulltrúa Grundar�arðar, Borgar-
braut 16, 350 Grundar�örður, í síðasta lagi 4. Júní 2015.

Sigurbjartur Loftsson
Skipulags- og byggingarfulltrúinn í Grundar�rði.

 

     TIL SÝNIS OG SÖLU  
 
 

OPIÐ HÚS �mmtudaginn 23. apríl á Grundarbraut 5 
Grundarbraut 5 er alls 155,3 fm á tveimur hæðum. Efri hæðin er   110,3 fm og 
skiptist í forstofu, hol, eldhús, rúmgóða stofu, þrjú herbergi,og baðherbergi. 
Forstofan er með �ísum og baðherbergisveggir eru einnig �ísalagðir. Eldhúsið, 
holið, stofan og herbergin eru með parketi. Á neðri hæð er þvottahús, tvö 
herbergi, baðherbergi og geymsla. Húsið er klætt með stálklæðningu að utan og 
lítur vel út. Við húsið er bílskúr byggður úr timbri og er hann 24,2 fm. Húsið er á 
góðum stað í bænum. 

Ásett verð 16,9 milljónir. 
Eignin verður sýnd �mmtudaginn 23. apríl á milli kl 16 og 17.00

OPIÐ
 H

ÚS



                                  

 

Vinnuskóli Snæfellsbæjar verður starfræktur sumarið 2015 frá 2. júní til 30. júní fyrir 8. bekk, alls 4 
vikur og 2. júní til 10. júlí fyrir 9. og 10. bekk, alls 6 vikur. 

Engum er synjað um vinnu en umsóknarfrestur rennur út 22. maí.  Eftir það er ekki tekið við 
umsóknum.  Umsóknareyðublöð er hægt að nálgast í Grunnskóla Snæfellsbæjar, Ráðhúsi 
Snæfellsbæjar og á heimasíðu Tæknideildar Snæfellsbæjar. 

   Daglegur vinnutími allra er frá kl. 8 – 12 og fyrir 9. og 10. bekk einnig frá kl. 13 – 17 

   8. bekkur fær vinnu í 4 vikur 

   9. og 10. bekkur fær vinnu í 6 vikur 

   10. bekkur þarf að skila skattkorti og greiða í lífeyrissjóð.  Lífeyrisiðgjöld reiknast frá næstu  
mánaðarmótum eftir 16 ára afmælisdag                                             

Nemendur vinnuskólans mæta á eftirfarandi stöðum til vinnu eftir búsetu: 

 Ólafsvík – áhaldahús Snæfellsbæjar 
 Hellissandur – gamla slökkvistöðin við Naustabúð 
 Rif – við strætóskýlið efst í Háarifi 

Reglur vinnuskólans eru einfaldar og skýrar: 

 Mæta skal á réttum tíma á réttum stað 
 Sýna skal flokkstjórum kurteisi 
 Einelti er ekki liðið 
 Reykingar/munntóbak eru stranglega bannaðar 
 Notkun gsm-síma er bönnuð, enda tekur bærinn enga ábyrgð á slíkum tækjum. 
 Öll forföll þarf að tilkynna til verkstjóra 
 Leggja þarf til allan vinnufatnað og galla en Vinnuskólinn leggur til öryggisvesti. 
 Ætlast er til að krakkarnir mæti með nesti (ekki er leyft að fara af vinnustað í pásum) 
 Klæðnaður skal hæfa veðri og eðli vinnunnar 

 
Umsóknarfrestur er til og með 22. maí 2015 – umsóknum skal skila í Ráðhús 
Snæfellsbæjar, Klettsbúð 4, 360 Hellissandi eða á asdis@snb.is. 
 

 Umsóknareyðublöð má nálgast á heimasíðu Tæknideildar Snæfellsbæjar, 
www.taeknideild-snb.is  

Tæknideild Snæfellsbæjar 



Fólk í almannaþjónustu vinnur mikilvæg 
störf um land allt og er undirstaða þess sam-
félags sem við búum í. Opinberir starfsmenn 
veita okkur umönnun og hjúkrun, gæta 
öryggis, mennta og gæta barnanna okkar 
og sinna allri grunnþjónustu samfélagsins. 

Það er hagur okkar allra að grunnstoðirnar 
séu sterkbyggðar. Hvetjum stjórnvöld til 
að e�a almannaþjónustuna í stað þess að 
veikja hana. Styðjum við og verum stolt af 
því fólki sem þjónar okkur í �ölbreyttum 
störfum hjá hinu opinbera.

VIÐ ERUM
UNDIRSTAÐAN

Jóhanna
stuðningsfulltrúi

Ásgeir
slökkviliðs- og 
sjúkra�utningamaður

Elín
fangavörður

Svavar
�ugvallarstarfsmaður

Vinkill
fíkniefnahundur

Baldvin
tollsérfræðingur

Jóna
sjúkraliði
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Þriðjudaginn 14. apríl 2015 
var ársreikningur Snæfellsbæjar 
2014 afgreiddur í bæjarráð til fyrri 
umræðu í bæjarstjórn.  Eins og 
sveitarstjórnarlög kveða á um, 
skal fjalla um ársreikninginn á 
tveimur fundum í sveitarstjórn. 
Fyrri umræða um ársreikninginn 
var þriðjudaginn 14. apríl 
2015 og síðari umræða verður 
miðvikudaginn 6. maí n.k.

Ársreikningurinn er settur 
fram samkvæmt reikningsskilum 

sveitarfélaga. Starfseminni er 
skipt upp í tvo hluta, Ahluta 
annars vegar og Bhluta hins 
vegar. Til Ahluta telst starfsemi 
sem að hluta eða öllu leyti er 
fjármögnuð með skatttekjum en 
í Bhluta eru fyrirtæki sem eru 
í eigu sveitarfélagsins og eru 
rekin sem fjárhagslega sjálfstæðar 
einingar, sem eru: Félagsheimilið 
Klifi,  Félagsheimilið Röst, 
Veitustofnanir Snæfellsbæjar, 
Hafnarsjóður Snæfellsbæjar, 
Húsnæðisnefnd Snæfellsbæjar, 

Leiguíbúðir með hlutareign og 
Dvalarheimilið Jaðar. 

Rekstur Snæfellsbæjar gekk vel 
á árinu og var rekstrarniðurstaðan 
nokkuð betri en áætlun gerði ráð 
fyrir.

Rekstrartekjur sveitarfélagsins 
á árinu námu um 1.907  millj. 
króna samkvæmt samanteknum 
rekstrarreikningi fyrir A og 
Bhluta en fjárhagsáætlun gerði 
ráð fyrir rekstrartekjum um 1.800 
millj. króna. Rekstrartekjur A 
hluta námu um 1.497 millj. króna 
en fjárhagsáætlun gerði ráð fyrir 
rekstrartekjum um 1.418 millj. 
króna.

Rekstrarniðurstaða sveitar 
félagsins samkvæmt saman
teknum rekstrarreikningi A og 
Bhluta var jákvæð að fjárhæð um 
214 millj. króna en samkvæmt 
fjárhagsáætlun var gert ráð fyrir 
jákvæðri afkomu upp á 77 millj. 
króna. Rekstrarafkoman varð því 
töluvert betri en áætlun gerði ráð 
fyrir, eða sem nemur 137 millj. 
króna.  Rekstrarniðurstaða Ahluta 
var jákvæð að fjárhæð 127,8 millj. 
króna en fjárhagsáætlun gerði ráð 
fyrir jákvæðiri afkomu upp á 34  
millj. króna. Afkoma Ahluta varð 
því betri sem nemur 82 millj. 
króna.  Eigið fé sveitarfélagsins í 
árslok nam 2.605 millj. króna skv. 
efnahagsreikningi en þar af nam 
eigið fé Ahluta 2.043 millj. króna.

Laun og launatengd gjöld 
sveitarfélagsins námu um 
907 milljónum króna en 
starfsmannafjöldi sveitarfélagsins 
nam 139 stöðugildum í árslok.

Heildarskuldir bæjarsjóðs 
námu um 1.394 millj. króna og 
í samanteknum ársreikningi um 
1.774 millj. króna, og lækkuðu 
þar með milli ára um 39 milljónir.  
Eigið fé bæjarsjóðs nam um 
2.043 millj. króna og eigið fé í 
samanteknum reikningsskilum 
nam um 2.605 millj. króna í árslok 
2014.  Eiginfjárhlutfall er 59,44% 
á á árinu 2014 en var 57,44 árið 
áður.

Snæfellsbær fjárfesti á árinu 
fyrir 318,9 milljónir í varanlegum 
rekstrarfjármunum og ný lán voru 
tekin að upphæð 59 milljónir.  
Greidd voru niður lán að fjárhæð 
155,7 milljónir.

Hlutfall reglulegra tekna 
a f  h e i l d a r s k u l d u m  o g 
skuldbindingum er 84,62% 
hjá sjóðum Ahluta, en var 
87,62% árið 2013, og 86,35% í 
samanteknum ársreikningi en 
var 90,62 árið 2013.  Skv. 64. gr. 
2. málsgr. sveitarstjórnarlaga á 
þetta hlutfall ekki að vera hærra 
en 150%.

Góð afkoma af rekstri Snæfellsbæjar
Hlutfall reglulegra tekna af heildarskuldum komið í 86,35%

verður haldinn í Átthagastofu Snæfellsbæjar
Kirkjutúni 2, Ólafsvík

 
Þriðjudaginn, 28. apríl 2015, kl. 20

Dagskrá:
1. Venjuleg aðalfundarstörf
    - Stjórnin gefur kost á sér áfram utan einn meðstjórnandi
2. Önnur mál  
3. Afmæliskaffi og fræðsluerindi:

Hvernig gagnast núvitund/árvekni/gjörhygli?

Sveinbjörg Eyvindsdóttir, geðhjúkrunarfræðingur

Allir velkomnir
                                      

Ólafsvíkurvaka 3.-5. júlí 
Taka helgina frá !!



 

Sumarstörf 
Eftirtalin sumarstörf eru laus hjá Snæfellsbæ sumarið 2015 

5-6 leiðbeinendur/flokkstjóra í vinnuskólanum 

Um er að ræða 100% störf í 3 mánuði frá 27. maí nk. Umsækjendur þurfa að 
vera 18 ára eða eldri, vera færir um að stýra vinnuskólahópi, hafa reynslu og 
áhuga á að vinna með og fræða unglinga.  Eru tóbakslausir, sjálfstæðir og góðar 
fyrirmyndir.  Þekking á staðarháttum í sveitarfélaginu er einnig nauðsynleg. 

5-6 starfsmenn í sumarvinnu 

Um er að ræða 100% starf í 3 mánuði.  Umsækjendur þurfa að vera 17 ára eða 
eldri, vera áhugasamir, duglegir, hafa áhuga á útivinnu, tóbakslausir og 
sjálfstæðir.   

 

− Umsóknareyðublöð má nálgast á bæjarskrifstofu Snæfellsbæjar.  Einnig 
er hægt að nálgast þau á heimasíðu Tæknideildar Snæfellsbæjar, 

www.taeknideild-snb.is 
 

Umsóknarfrestur er til 16. maí 2015 

Umsóknir berist á skrifstofu Snæfellsbæjar, Klettsbúð 4, 360 Snæfellsbæ, eða 
með tölvupósti á asdis@snb.is   

Nánari upplýsingar gefur verkstjóri í síma: 898-8559 

 



Kynnir: Einar Strand 
Ræðumaður: Sigurður A Guðmundsson formaður  Vlf. Snæfellinga 
Daníel Örn Sigurðsson Töframaður 
Helgi Björnsson ásamt gítarleikara 
Lúðrasveit Stykkishólms 

  
Kynnir: Helga Hafsteinsdóttir formaður SDS
Ræðumaður: Guðbjörg Jónsdóttir varaformaður Vlf. Snæfellinga 
Daníel Örn Sigurðsson Töframaður 
Helgi Björnsson ásamt gítarleikara 
Anna H Kjartansdóttir og Hrönn Þorsteinsdóttir taka nokkur lög

Kynnir: Guðmunda Wíum Stjórn SDS
Ræðumaður : Sigurður A Guðmundsson formaður Vlf. Snæfellinga
Daníel Örn Sigurðsson Töframaður
Alda Dís Arnardóttir sigurvegari Ísland got talent
og  Bragi Þór Ólafsson á gítar
Helgi Björnsson ásamt gítarleikara 
Sýning eldriborgara

Veitingar í boði félaganna.

Félagsmenn og aðrir íbúar eru hvattir til að mæta og eiga saman góðan dag.

Börn verða að vera í fylgd með fullorðnum.

1. maí samkomur Verkalýðsfélags Snæfellinga 
og Starfsmannafélags Dala- og Snæfellsnessýslu 

verða haldnar sem hér segir

1.  maí  2015

Í Snæfellsbæ hefst dagskrá í Klifi kl. 15.30

Í Grundarfirði hefst dagskrá kl. 14.30 í Samkomuhúsinu

Boðið verður í bíó 
í Kli� kl. 18.00 

     
Fyrir alla á Snæfellsnesi


