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Áramótabrennan í Snæfellsbæ
var stór og logaði vel í henni á
gamlárskvöld. Áramótalögin voru
sungin við brennuna þar sem
bæði heimamenn og brottfluttir
hittust, sungu, spjölluðu og nutu
brennunnar. Veðrið var fallegt og
voru margir mættir til að njóta
brennunnar og flugeldasýningar
Björgunarsveitarinnar Lífsbjargar
sem var stórglæsileg.

Sú skemmtilega hefð hjá
Björgunarsveitinni að koma
friðarkertum fyrir í klettunum
meðfram þjóðveginum undir
Ólafsvíkurenni var endurvakin
nú í ár. En þetta hefur ekki verið
gert í nokkurn tíma. Lýstu þau
leiðina á mjög fallegan hátt og
skapaði skemmtilega lýsingu.
Vonandi verður framhald á
þessu.
þa

Áramót

Nýtt ár er gengið í garð. Að venju
er margs að minnast og ætla ég að
fara hér yfir árið 2016 í Snæfellsbæ
í nokkrum orðum.
Árið 2016 var mikið íþróttaár,
bæði í Snæfellsbæ sem og á Íslandi
öllu. Meistaraflokkar karla og
kvenna í knattspyrnu stóðu sig vel
á árinu og er ég stoltur af frammi
stöðu þeirra. Það er alls ekki
sjálfgefið að ná þessum árangri í
samfélagi með 1650 íbúa. Til að
svo megi verða þarf mikinn metnað
og dugnað.
Unga fólkið okkar stóð sig
vel og skilaði góðum árangri á
Íslandsmótum, Unglingal ands
móti, Landsmóti hestamanna og á
hinum ýmsu mótum og viðburðum.
Þetta var svo sannarlega mikið
íþróttaár og ekki hægt annað en
að dást að frammistöðu fjölmargra
Íslendinga sem náðu frábærum
árangri í sínum íþróttum á alþjóða
mælikvarða. Frammistaða íslenska
karlalandsliðsins í Frakklandi í
sumar er okkur öllum minnisstæð.
Sjálfur naut ég þeirrar ánægju að
fara til Nice í Frakklandi með góðu
fólki til að sjá Ísland-England sem
var ógleymanleg upplifun. Mikið
sem ég var stoltur af leikmönnum
og ekki síður íslenskum stuðnings
mönnum sem voru til mikillar fyrir
myndar.
Sandaragleði var haldin á árinu
og tókst hún með miklum ágætum,
var vel sótt og til mikils sóma fyrir
þá aðila sem að henni stóðu. Það

er gaman að sjá hversu fólk var
samtaka í að gera þessa hátíð sem
besta úr garði og var bærinn m.a.
skreyttur hátt og lágt.
Menningarlífið var með miklum
blóma á árinu og var margt í boði
í þeim efnum. Frystiklefinn með
Kára Viðarsson í fararbroddi stóð
sig afburðavel og stóð fyrir fjölda
viðburða sem fjöldi fólks sótti. Það
er gæfa okkar samfélags að eiga
Kára og Frystiklefann Það gleymist
stundum mikilvægi þess að fá að
njóta og upplifa.
Árið 2015 var öflugt ár í ferða
þjónustunni í Snæfellsbæ en árið
2016 var í raun ævintýralegt.
Aldrei hafa fleiri ferðamenn
komið á svæðið og mikið var
að gera hjá þeim sem voru í
þjónustu við ferðamenn. Aldrei
hafa verið gefin út fleiri leyfi til
heima
g istingar og aldrei hafa
fleiri gist í Snæfellsbæ heldur en
á árinu 2016. Það er í raun sama
hvert litið er, allsstaðar var mikil
aukning. Talsverð uppbygging var í
greininni á árinu og hafin var vinna
við stækkun hjá nokkrum aðilum
í ferðaþjónustunni og annarstaðar
var byrjað á nýbyggingum. Ég
er þess fullviss að tækifærin í
ferðaþjónustu á Snæfellsnesi séu
enn mörg og mörg ónýtt er varðar
afþreyingu á svæðinu
Árið var gott hjá sjávarútvegnum
í Snæfellsbæ og nýir bátar bættust
í glæsilegan flotann. Það skyggði
þó á í lok ársins að verkfall hófst
hjá sjómönnum og er það von
mín að aðilar nái fljótt saman því
atvinnuvegurinn skiptir okkur svo
miklu sem hér búum.
Snæfellsbær hefur á undan
förnum árum eins og Þjóðgarður
inn Snæfellsjökull lagt mikla
áherslu á að bæta aðgengi á ferða
mannastöðum jafnframt því að
opna aðgengi að nýjum stöðum.
Á árinu var m.a. steypt plan við
Bjarnafoss, farið var í framkvæmdir
við Svöðufoss þar sem vegurinn
að fossinum var lagaður ásamt
því að bílastæði var gert og það
steypt ásamt því að gerður var
glæsilegur áningastaður þar sem
fólk getur notið þess að horfa á
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fossinn. Að auki var unnið að gerð
göngustíga á Arnarstapa og fleira.
Vonir standa til þess að ekki verið
langt í að flestir ferðamannastaðir
verði þannig að við getum verið
stolt af.
Á árinu var tekin skóflustunga
að nýrri þjóðgarðsmiðstöð á
Hellissandi og var það umhverfis
ráðherra Sigrún Magnúsdóttir
sem sá um það ásamt ungri stúlku
héðan úr Snæfellsbæ. Þetta var
langþráð stund fyrir okkur hér
í Snæfellsbæ og á Snæfellsnesi
öllu. Í mínum huga er enginn vafi
á mikilvægi þessarar miðstöðvar
og í fjárlögum 2017 eru fjármunir
tryggðir til að byrja verkið.
Fleira ánægjulegt gerðist á
vegum þjóðgarðsins á árinu 2016.
Á Malarrifi var tekin í notkun ný
gestastofa sem að mínu mati
er alveg til fyrirmyndar og hana
heimsótti fjöldi gesta. Á árinu
2017 bind ég vonir við það að
opnunartíminn á gestastofunni
verði aukinn og þá sérstaklega yfir
vetrartímann og um helgar.
Á haustmánuðum var hafist
handa við að reisa reiðskemmu
í Ólafsvík og var ánægjulegt að
sjá þann mikla kraft sem var í
þeim góða hópi sem stendur að
framkvæmdinni. Snæfellsbær kom
að málinu með fjárframlagi og er
sveitarfélagið stolt af því að geta lagt
slíkri framkvæmd lið, framkvæmd
sem án vafa mun breyta miklu fyrir
hestamenn á svæðinu.
Alþingi samþykkti á haust
mánuðum að ljúka framkvæmdum
við Fróðárheiði. Gert er ráð fyrir að

hefja framkvæmdir á árinu 2018 og
ljúka þeim á árinu 2019. Þrátt fyrir
allt og allt þá vona ég að loksins
sjáum við fyrir endann á þessu
verki. Íbúar samfélagsins hafa
beðið svo lengi eftir að sjá þessu
verki lokið og það væru í raun
óafsakanleg svik við samfélagið ef
þetta gengur ekki eftir.
Stjórn Sjómannagarðsins á
Hellissandi var öflug á árinu og
réðst m.a. í stækkun á húsakosti
safnsins. Jafnframt eru þau með
stór og mikil áform um algera
endurskoðun á rekstri safnsins og
hafa í því sambandi fengið til liðs
við sig sérfræðinga sem munu setja
upp nýja sýningu á safninu. Ég á
von á því að við þessar breytingar
muni fjöldi gesta aukast og safnið
verði einn af seglum svæðisins.
Töluverðar framkvæmdir voru
hjá Snæfellsbæ á árinu. Svo eitt
hvað sé nefnt sem ekki hefur verið
nefnt hér að framan þá hófust
framkvæmdir við að endurnýja
stálþil í Rifi sem er yfir 50 ára
gamalt, aðkoman að leikskólanum
Kríubóli var endurnýjuð og farið
var í malbiksframkvæmdir og gang
stéttarframkvæmdir.
Mikil aðsókn var í sundlaugar
Snæfellsbæjar á árinu, sú mesta
sem verið hefur. Sömu sögu er að
segja með tjaldstæðin, aldrei hefur
verið meiri aðsókn að tjaldstæðum
Snæfellsbæjar í Ólafsvík og Hellis
sandi en nú í sumar.
Á árinu voru töluverðir
fjármunir settir í búnað og tæki
fyrir grunnskólann og leikskólana
og er það von mín að áður en langt
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eldhús, rúmgóða stofu, fjögur
svefnherbergi, baðherbergi, fataherbergi og þvottahús. Húsið var allt
tekið í gegn árið 2008, svo sem
eldúsið og baðherbergið. Flísar eru á
öllum gólfum og hiti er líka í gólfum. Þá var skipt um glugga og útihurðir. Stór
sólpallur er í garðinum við suðurhlið hússins og skipt var um þak 2014. Við húsið er
nýlegur 12fm geymsluskúr sem getur fylgt. Gott bílastæði er við húsið með góðu
aðgengi. Þetta er flott hús á góðum stað.
Um er að ræða skipti á stærri eign í Ólafsvík.
Upplýsingar gefur Ingólfur Gissurarson löggiltur fasteignasali á Valhöll
sími 588 4477, einnig rafpóstur: erlendur@valholl.is.
Sýningu annast Pétur Steinar Jóhannsson gsm 893 4718 og rafpóstur psj@simnet.is.

40 ára leikskólastarfi
fagnað í Grundarfirði

Þrettándabrenna og
ﬂugeldasýning
Grundarfjarðarbær
býður til árlegrar
þrettándabrennu
föstudaginn 6. janúar
kl 18:00 í
Hrafnkelsstaðabotni
í Kolgrafafirði.

Laugardaginn 7. janúar nk. verður 40 ára leikskólastarfi
í Grundarfjarðarbæ fagnað með hátíðardagskrá í
Samkomuhúsinu kl 13:30.
Í beinu framhaldi verður opið hús í leikskólanum Sólvöllum
þar sem almenningi gefst kostur á að kynna sér starfsemi
og sögu leikskólastarfsins í bænum.
Allir velkomnir

Flugeldasýning verður í boði björgunarsveitarinnar Klakks
Álfar munu sveima um svæðið
Foreldrafélag Grunnskóla Grundarfjarðar
býður upp á heitt súkkulaði
Kveðjum jólin saman í Kolgrafafirði

um líður verði þau mál hjá okkur
eins og best verður á kosið.
Áfram var unnið að nýju aðal
skipulagi og mun vinnu við það
ljúka á árinu 2017.
Unnið var að umhverfismálum
í sveitarfélaginu og farið í hinar
ýmsu framkvæmdir við að snyrta og
fegra og alltaf er svæðið okkar að
verða fallegra og snyrtilegra með
ári hverju og eigum við að vera stolt
af því, ég er það að minnsta kosti.
Fjárhagsstaða Snæfellsbæjar
er góð og tókst á árinu að borga
niður skuldir enn eitt árið þrátt
fyrir töluverðar framkvæmdir og
engin ný lán tekin á árinu. Þessi
staða gefur okkur aukið svigrúm
til framkvæmda en þó verðum
við að gera okkur fulla grein fyrir
því að það eru takmörk á getu
samfélagsins til framkvæmda. Ég
veit að væntingar fólks til hinna
ýmsu mála eru miklar en þá vil
ég minna fólk á að því miður
hefur það komið fyrir að óábyrgir
sveitarstjórnarmenn hafa farið
í framkvæmdir sem sligað hafa
þeirra samfélög og jafnvel svo að
þau hafa verið sameinuð öðrum til
að koma í veg fyrir greiðsluþrot.
Hér gildir, að sígandi lukka er best.
Á persónulegu nótunum þá var
þetta ár ár mikillar gleði en einnig

sorgar. Ég missti föður minni í apríl
og þó að hann hafi verið orðinn
aldraður tekur það á að missa
einhvern svo nákominn. Ég ylja
mér við minningu um góðan föður
sem studdi mig í öllu því sem ég
gerði. Sonur minn Kristinn Jökull
fermdist á Hvítasunnudag og
áttum við fjölskyldan yndislegan
dag í rjómablíðu með ættingjum og
vinum þar sem þeim stóra áfanga
var fagnað. Nokkrum dögum síðar
útskrifaðist dóttir mín Thelma úr
menntaskóla með miklum ágætum
og því var einnig fagnað með
vinum og ættingjum. Aftur var
tilefni til að fagna fáum vikum síðar
þegar Thelma náði þeim árangri
að loknum inntökuprófum að fá
inngöngu í læknisfræði í Háskóla
Íslands sem hafði lengi verið
draumur hennar.
Margar ánægjustundir átti ég
með fjölskyldu og vinum á árinu.
Ég fór í nokkrar fjallgöngur sem
ég hafði mikla ánægju af. Ein
þeirra stendur þó upp úr en þá
fór ég með góðum hópi fólks frá
Fróðárheiði og gengum við inn
fjallgarðinn. Fórum m.a. upp á
Stafnafell og þaðan inneftir upp
á Böðvarskúlu þar sem útsýnið
er afar tilkomumikið. Gengum
þaðan niður í Djúpudali fyrir

ofan Bláfeld og enduðum síðan
gönguna við Böðvarsholt. Golfið
fékk sinn tíma hjá mér bæði
innanlands og erlendis. Ég fór á
marga fótboltaleiki á árinu og var
það afar skemmtilegur tími en tók
á á köflum sérstaklega í lok sumars.
Í lok ársins gekk ég síðan til rjúpna
til að veiða í jólamatinn og þetta
árið gengu veiðarnar óvenju vel
og naut ég þess að fá að vera úti í
náttúrunni í allri sinni dýrð.
Innan bæjarstjórnar var sam
starfið afar gott og til fyrirmyndar
og vil ég meina að það sé lykillinn
að góðum árangri ásamt því að búa
yfir frábæru starfsfólki sem alltaf er
tilbúið að veita sem besta þjónustu
hvert á sínu sviði.
Snæfellsnes er mikil náttúru
paradís sem fleiri og fleiri vilja
heimsækja ár hvert. Við eigum að
vera stolt af þessu og setja okkur
þau markmið að gera enn betur
á nýju ári, þannig að upplifun

hvers og eins sem hér kemur sé
eftirminnileg og einstök.
Í lokin langar mig að hvetja
okkur öll til að muna hvað við
höfum það gott Íslendingar. Mig
langar að hvetja okkur öll til að
velja okkur viðhorf, vera jákvæð
og glöð á nýju ári, hafa augun opin
fyrir tækifærum og taka virkan þátt
í samfélaginu. Förum inn í nýtt ár
með jákvæðu hugarfari, bjartsýni
og gleði, gerum daginn betri fyrir
samferðamenn okkar, þannig
getum við látið öðrum líða betur
og okkur sjálfum líka.
Ég vil að lokum óska ykkur öllum
gleðilegs árs og þakka samstarfið á
liðnum árum, megi árið 2017 verða
ykkur öllum farsælt.
Kristinn Jónasson, bæjarstjóri.

Nýárspistill 2017 frá Grundarfirði

Enn eitt árið er liðið í aldanna
skaut. Upplifun hvers og eins
af hverju ári getur að sjálfsögðu
verið margvísleg, sigrar, töp, gleði,
óhamingja eða hvað við viljum
kalla hlutina. Eins dauði getur
verið annars brauð.
Um áramót er gjarnan farið yfir
hvernig til hefur tekist á árinu.
Margt hefur vafalítið gengið vel
og annað miður eins og gengur
í lífsins ólgusjó. Framundan er
nýtt ár og enginn veit hvað það
ber í skauti sér. Vafalítið munu
skiptast á skin og skúrir á árinu
sem er að hefjast og vandamálin
verða mörg til að leysa. Ýmsar
blikur eru á lofti, mynda þarf nýja
ríkisstjórn, sem enn hefur ekki
tekist, enda þótt góður tími sé
liðinn frá kosningum. Þarf að
kjósa á nýjan leik eða munu hin
mismunandi öfl samfélagsins
sjá sig tilknúin til þess að vinna
saman og sigla þjóðaskútunni sem
öruggasta leið gegnum brimskafla
þjóðlífsins? Auðvitað er það besta
lausnin takist að taka upp ný og
bætt vinnubrögð á Alþingi, þar sem
þingmenn taka saman höndum

um að leysa úrlausnarmálin á sem
farsælastan hátt fyrir þjóðina. Eftir
slíkum vinnubrögðum er kallað
í dag. Spennandi verður að sjá
hvernig ríkisstjórn við fáum.
Ásetningur og markmið flestra
er góður í upphafi hvers árs, en á
slíkum tímamótum er algengt að
fólk setji sér markmið, svo sem að
hætta að reykja, auka líkamsrækt,
vera góður við náungann eða ná
einhverjum sérstökum áföngum á
lífsleiðinni. Ekki síður er mikilvægt
að muna eftir öllum hinum góðu
gildum lífsins.
Margir geta fagna góðum árangri
á árinu, aðrir eiga um sárt að binda
sökum ástvinamissis eða annarra
óhappa. Við ástvinamissi eða áfall
af einhverjum toga kemur vel í
ljós hversu mikilvægt það er að
eiga sanna vini og hafa kærleikan
að leiðarljósi. Við höfum öll þörf
fyrir það að þörfum okkar sé mætt.
Á aðventunni luku flest sveitar
félög í landinu við fjárhagsáætlanir
sínar, þar sem sett eru fram
markmið um það sem gera skal á
nýju ári. Jafnhliða þessari vinnu
var skoðað hvernig til hefur tekist
á yfirstandandi ári og hvað hefði
mátt fara betur.
Hér í Grundarfirði hefur atvinnu
lífið blómstrað með ágætum bæði
til lands og sjávar á árinu sem er
að kveðja. Átök hafa verið nokkur
á vinnumarkaði og tekist hefur að
semja við suma hópa en ósamið
er við aðra. Verkfall sjómanna
er í gangi sem auðvitað er erfitt í
sveitarfélagi eins og Grundarfirði
sem byggir langstærstan hluta
atvinnulífs íbúa á fiskveiðum og
fiskvinnslu. Vonandi tekst að leysa
þessa deilu hið snarasta það er
best fyrir alla.
Rekstur sveitarfélagsins á
árinu 2016 gekk með ágætum.

Markmið sem sett voru fram í
fjárhagsáætlun nýliðins árs hafa
að mestu gengið eftir. Náðst hefur
að sinna allri grunnþjónustu í
rekstri sveitarfélagsins vel. Auk
þess sem unnið hefur verið að
margvíslegum framkvæmdum
og má þar nefna lagfæringu
sundlaugar, viðhald skóla,
malbikun gatna, endurskoðun
aðalskipulags, lagfæringum
við helstu ferðamannastaði í
sveitarfélaginu Kirkjufellsfoss og
Kolgrafarfjörð og margt fleira.
Jafnframt hefur tekist að greiða
nokkuð niður skuldir og er það
mjög mikilvægt til þess að róðurinn
inn í framtíðina verði léttari.
Skuldsetning sveitarfélagsins
hefur til skamms tíma verið allt of
mikil. Árangur hagræðingar og og
aðhalds er að skila sér í lækkun
heildarskulda sveitarfélagsins.
Þessi árangur mun auðvelda okkur
að sinna skyldum sveitarfélagsins
til framtíðar.
Í fjárhagsáætlun Grundarfjarðar
fyrir árið 2017 var ákveðið að
stilla álögum á íbúa í hóf. Margar
gjaldskrár eru óbreyttar milli
ára. Má þar nefna fasteignagjöld,
leikskólagjöld, sem verða óbreytt
milli ára, fæðisgjald í leikskóla og
skóla hækkar um áætlaða verð
lagsbreytingu. Gjaldskrár sund
laugar, bókasafns og tjaldsvæðis
eru einnig að mestu óbreyttar.
Ákvörðun um litlar hækkanir á
gjaldskrám sveitarfélagsins skila
sér til íbúanna. Jafnframt er
ákvörðunin tekin í þeirri von að
hin alkunna verðbólga sem Íslend
ingar þekkja vel fari ekki á skrið.
Mikill hagur er í því fólgin að
verðbólgustig haldist lágt. Með
því móti verður mun betra að reka
fyrirtæki og heimili landsins en
ella væri.

Nýta verður vel tækifæri, sem
við höfum til þess að byggja
upp atvinnu og þjónustu á
svæðinu. Við þurfum að hlú
vel að grunnatvinnugreinunum
og auka veg þeirra sem mest.
Mikilvægt er að nýta þá miklu
möguleika sem felast í ört vaxandi
ferðamannastraumi til svæðisins.
Áhugi fólks er mikill fyrir Snæfells
nesi, enda státar svæðið af gríðar
legri náttúrufegurð og hreinleika,
sem óhætt er að halda á lofti.
Jafnframt er mikilvægt að
fjarskipti séu góð og ekki lakari
en best gerist á landinu. Nýjungar
í frekari vinnslu sjávarafurða
og líftækniiðnaður tengdur
sjávarútvegi er einnig mjög áhuga
verður. Skapa þarf aukin fjöl
breytileika í atvinnuflórunni þ.a.
ungt menntafólk sjái sér hag í því
að snúa heim til starfa að afloknu
námi.
Þrátt fyrir að ávallt sé nokkuð
öldurót í efnahagsmálum þjóðar
innar geta Grundfirðingar litið
björtum augum til framtíðarinnar.
Með samstilltu átaki allra getum
við gert gott samfélag enn betra.
Landsbyggðafólk á óhikað að
halda á lofti kostum þess að búa
úti á landi, því þeir eru margir.
Með bjartsýni og krafti bæjarbúa
er ég fullviss um það að nýbyrjað
ár verður gott fyrir okkur hér í
Grundarfirði.
Ég vil að lokum þakka fyrir
samstarfið á árinu sem var að líða
og óska öllum Grundfirðingum
og nærsveitamönnum farsældar á
komandi ári.
Þorsteinn Steinsson
Bæjarstjóri
Grundarfirði

Jóga með Önnu Þóru
Jóga hefst að nýju þriðjudaginn 10. janúar.

Kennt verður í húsnæði Fiskmarkaðs Íslands á Rifi
Þriðjudaga og fimmtudaga kl. 17:00
Liðkandi og styrkjandi
fyrir líkama og sál
Nánari upplýsingar
og skráning í síma 8646771
Sjáumst með sól í hjarta.

Flugeldasala
JÓNAS KRISTÓFERSSON HÚSASMÍÐAMEISTARI

Í Fiskasafninu

HAFNIR
SNÆFELLSBÆJAR

á þrettándanum 6. janúar
kl. 16 - 20

Góð
á gó vara
ðu v
erði
Ýmis
tilb
oð

Sveinbjörn Jakobsson
SH - 10

Egill SH-195

Bjartsýnn ehf.
Brynja SH - 237

Bárður
SH - 81

Gleðilegt ár!

Einstakt ferðalag í Frystiklefanum

Föstudaginn 30. des lagði ég
leið mína í Frystiklefan að sjá
leiksýninguna Journey to the
center of the earth. Hér er mín
upplifun á sýningunni.
Un er að ræða stærsta verk
efnið sem Frystiklefinn hefur
ráðist í. Verkið er byggt á
hinni heimsfrægu og klassísku
vísindaskáldsögu Jules Verne og
innb lásið af bíóm yndum sem
gerðar hafa verið eftir bókinni
sem og tónlist. Sagan segir
síðan frá ótrúlegum ævintýrum

félaganna Ottós og Axels á leið
sinni í gegnum Snæfellsjökul og
að miðju jarðar. Tekið skal fram
að sýningin er öll á ensku enda
sameina hér krafta sína fjölþjóð
legur hópur leiklistarfólks.
Burðarhlutverk er í höndum
þeirra Kára Viðarssonar, Smára
Gunnarssonar , Stepahanie Lewis
og Halldóru Unnarsdóttur og skila
þau sínum hlutverkum einkar
vel. Samleikur þerra og túlkun er
hreint út sagt stórkostlegur og ná
þau einstaklega góðu sambandi
við áhorfendur og eru mjög
trúverðug í sínum hlutverkum.
Allt er einskaklega vel unnið
í þessari sýningu. Leikstjórnin
hefur krafist mikillar útsjónar
semi í lögn sinni og tekst Árna
Kristjánssyni leikstjóra vel upp.
Persónusköpun er skýr og nær
hann að teikna upp heildræna
og skýra mynd milli leikaranna
og um leið fá þeir að njota sín í
sínum hlutverkum. Eftirektarvert
er hvað hlustun á milli leikara er
áberandi góð og hvað ímyndunar
aflið fékk að blómstra.
Leikmyndin er stílhrein, vel

úthugsuð og lausnamiðuð og á
Francesca Lombardi heiðurinn
af því ásamt búningum og leik
munum. Mikil vinna er lögð í
þessa þættii sem tekst vel upp og
gefur leiksýningunni ævintýran
legan blæ og dulúð. Leikrými er
vel nýtt og leikið um allt hús.
Töluvert er um tónlist og
myndbrotsýningar í verkinu sem
brýtur frábærlega upp stemmn
inguna og fær öll tæknivinna
mkið hrós fyrir einkar faglega
vinnu.
Dansatriðin eru vel útfærð
og stílhrein í höndum Jordine
Cornish.
Lýsing er öll fagmannlega unnin
og hreinlega mögnuð í 2. þætti
og fangar þá stemmningu sem
þarf til að virkja ímyndunaraflið.
Ég ætla ekki að ljóstra það upp
hér, áhorfendur verða að upplifa
það sjálfir.
Sýnigin er mannmörg sem
er nýlunda í leiksýningu í
Frystiklefanum og í henni er stór
hópur á börnum og unglingum
sem mörg hver eru að stíga sín
fyrstu skref á leiksviðið. Óhætt

að segja að frammistaða þeirra
er frábær og leikgleði þeirra
nær að smitast út til áhorfenda
hvort sem það er í dans, söng
eða leiktúlkun. Og lokaatriðið,
vá ég segi ekki meir. Til hamingju
krakkar.
Leiksýningin Journey to the
center of earth er stórvirki í
íslensku leikhúslifi og ætti engin
að missa af henni. Hún hefur allt
það sem einkennir metnaðarfulla
leiksýningu.
Heimsækið Frystiklefan og
upplifið flotta, kraftmikla og
síðast en ekki síst magnaða
leiksýningu.
Þessi sýning á ekkert skilið
nema 5 stjörnur. Enn og aftur
til hamingju aðstandendur
Frystiklefans. Þið svo sannarlega
auðgið menningarlífið hér á
Snæfellsnesi og megið vera stolt
að því. Öll bæjarfélög ættu að
eiga einn Frystiklefa.
Takk fyrir mig
Gunnsteinn Sigurðsson

Þétting Ljósnets á næstunni
Mikill munur er á gæðum
nettenginga eftir því hvar fólk býr
í Ólafsvík, sumstaðar er það meira
að segja þannig að öðru megin
við götuna gefst íbúum kostur á
Ljósnetinu en hinum megin ekki og
er ástæðan línulengd frá símstöð,
símstöðin er á pósthúsinu og er
fjarlægðin mæld eftir því hvernig
kapallinn hlykkjast eftir götunum
en ekki loftlína. Mikill munur er á
gæðum netsins því að með Ljósneti
Mílu hafa heimilin möguleika á
50 - 100 Mb/s internethraða og
allt að 5 myndlyklum eða 2 HD
myndlyklum.
Á öllum þéttbýlisstöðum á
landinu hafa þau heimili sem
eru í 1000 metra línulengd frá
símstöð verið tengd ljósneti Mílu
og stendur til að þétta tengingar á
þessum stöðum með uppsetningu
götuskápa. Einnig er hafin vinna
við að tengja heimili sem eru í allt
að 1.300 metra fjarlægð frá símstöð

og fjölga þar með heimilum sem
geta tengst Ljósneti umtalsvert.
Á meðfylgjandi mynd sést
hvernig staðan var í árslok 2013,
hús merkt með bláum punkti
voru þá komin með ljósnetið,
seinna bættust nokkur hús við.
Eftir fyrispurn til Mílu kom í
ljós að samkvæmt framkvæmda
áætlun stendur til að klára
tengingu Ljósnetsins í Ólafsvík
næsta haust, þ.e. haustið 2017.

jó

Árlegt þorrablót verður haldið á Klifi
laugardaginn 28. janúar 2016.
Takið daginn frá!

Getraunir

Gleðilegt Pepsideildar ár.
Verðum á laugardögum frá 11.00
til 13.00.
Af hverjum þúsundkalli sem
tippað er fyrir fær Víkingur
tvöhundruð og sextíu krónur í
sölulaun. Hvetjum sem flesta til

að mæta og taka þátt, einnig er
hægt á sama tíma að fylgjast með
flottum krökkum spila fótbolta.
Kaffi á könnunni..Munið
félagsnúmerið 355.
Áfram Víkingur.
Stjáni Tótu

• Almennar bílaviðgerðir

• Rúðuskipti

• Dekkjaskipti og viðgerðir

• Tölvulestur

• Smurþjónusta

• Stjörnu viðgerðir á framrúðu

S: 438-6933 - kbbilav@simnet.is - Sólvellir 5 - Grundarfjörður
Opnunartími 8-12 og 13-17 - Verið velkomin
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Þrettándabrenna
Lionsklúbbanna í Ólafsvík

Á þrettándanum 6. janúar kl. 18
verður gengið frá Pakkhúsinu
að brennu rétt innan við
félagsheimilið á Klifi.
Gengið verður í fylgd
álfadrottningar, álfakóngs,
álfameyja og púka auk
mennskra manna.

Við brennuna verður
flugeldasýning.

Íbúar Snæfellsbæjar og
nærsveita eru hvattir til
að mæta í gönguna og
taka þátt í að hveðja jólin.

Lionsklúbbarnir
í Ólafsvík

Óskum öllum Snæfellingum og vinum gömlu
réttarinnar nær og fjær, friðar og farsældar á nýju

ári, þökkum öllum sem hafa styrkt okkur og lagt
okkur lið við að varðveita þessar merku minjar.
Guð gefi ykkur gjöfult ár.
Lydia Rafnsdóttir

Þorgrímur Leifsson
Sölvi Konráðsson

Guðrún Tryggvadóttir

