774. tbl - 17. árg.

26. janúar 2017

Vinaliðar úr Gsnb í ferðalagi
Vinaliðarnir í Grunnskóla Snæ
fellsbæjar fóru í vinaliðaferðina
sína í síðustu viku. Vinaliðar eru
valdir tvisvar sinnum á ári í 3.
til 7. bekk en skólinn tekur þátt
í Vinaverkefninu sem gengur
út á það að hvetja nemendur
til meiri þátttöku í afþreyingu
í frímínú tum og skapa betri
skóla
a nda. Markmiðið er að
sem flestir nemendur skólans
finni eitthvað við sitt hæfi í frí
mínútum. Verkefnið er norskt að
uppruna og hefur breiðst hratt út
undanfarin ár. Nemendur velja
sjálfir hverja þeir vilja fá sem
vinaliða og hafa þeir umsjón með
leikjum og afþreyingu koma öllu
fyrir sjá um að allt fari sem best
fram og ganga frá ásamt því að
mæta á fundi og ákveða hvaða
leikir eiga að vera og þessháttar.
Starfar hver vinaliði í eina önn
og að hverri önn lokinni fara
þeir með umsjónarmönnum
verkefnisins í skemmtiferð sem
er umbun fyrir þeirra starf. Að
þessu sinnu fóru krakkarnir á

Eldfjallasafnið í Stykkishólmi og
sund ásamt því að gæða sér á
pizzum saman. Nutu krakkarnir
ferðarinnar og skemmtu sér vel.
Vinaliðaverkefnið hefur gengið
vel en það hefur verið í gangi 2 ár.

Vísnasamkeppni
grunnskólanna

Margrét Helga Guðmunds
dóttir í 7. bekk Grunnskóla
Grundarfjarðar var hlutskörpust
nemenda á miðstigi í vísna
samk eppni grunnskólanna
sem Menntamálastofnun stóð
fyrir. Unnur Birna Þórhallsdóttir
íslenskukennari afhenti henni
viðurkenningarskjal og bóka
verðlaun frá Menntamálastofnun

þann 19. janúar.
Vinningsbotn Margrétar er
hér fyrir neðan.
Til hamingju!
Mér finnst gott að hlæja hátt,
hafa fjör og gaman.
Munninn opinn upp á gátt
og asnaleg í framan.

40 ára afmæli

Handverkshópur Pakkhússins
Handverksfólki Snæfellsbæjar er boðið á
fund í Átthagastofu Snæfellsæjar
fimmtudaginn 26. janúar kl 17.00.
Undanfarin sumur hefur efnilegt og duglegt
handverksfólk í Snæfellsbæ selt handverk í Pakkhúsinu.

Þann 7. janúar s.l. var haldið
upp á 40 ára leikskólastarf í
Grundarfirði. Af því tilefni bauð
bæjarstjórn Grundarfjarðar til
fagnaðar í samkomuhúsi bæjarins
og var öllum bæjarbúum, öllum
fyrrverandi leikskólastjórum og
leikskólastjórum á svæðinu, boðið
að koma og fagna þessum tíma
mótum með okkur.
Að loknum þessum fagnaði
hafði leikskólinn Sólvellir opið
hús, þar sem starfið var kynnt í
máli og myndum.
Leikskólanum Sólvöllum
bárust höfðinglegar gjafir við
þetta tækifæri en ákveðið hafði
verið að festa kaup á svonefndum
„holukubbum“ fyrir gjafafé sem
bærist.
Svo rausnarlegar voru gjafirnar
sem við fengum að við getum
keypt holukubbana, sem kosta
um 500 þúsund, en við getum

líka keypt annað kennsluefni sem
okkur hefur lengi leikið hugur
á að fá.
Við viljum þakka eftirfarandi
félögum og fyrirtækjum fyrir
örlæti þeirra við okkur:
Kvenfélaginu Gleym mér ei,
Rauða kross deild Grundarfjarðar,
Lions í Grundarfirði,
Soffanías Cecilsson ehf,
G. Run,
Ragnari og Ásgeiri,
Arion banka.

Á heimasíðu Sólvalla, solvellir.
grundarfjordur.is, verður hægt
að fylgjast með okkur og þar
munum við birta myndir af því
sem við festum kaup á þegar þar
að kemur.
Innilegar þakkir fyrir okkur.
Starfsmenn og nemendur
leikskólans Sólvalla, Grundarfirði

Þeim sem hafa áhuga á að nýta sér aðstöðuna og selja sitt
handverk í sumar er boðið að mæta til fundar og kynna
sér fyrirkomulagið.

Ef þú vilt taka þátt í að skapa skemmtilegan og
skapandi handverkshóp er um að gera að koma á
fundinn og koma þínum hugmyndum á framfæri!
Nánari upplýsingar í síma 433-6929 eða á pakkhus@snb.is

Átthagastofa Snæfellsbæjar

- Bílaviðgerðir
- Skipaþjónusta
- Almenn suðuvinna
- Smurþjónusta
- Smábátaþjónusta
- Dekkjaverkstæði
vegr@vegr.is vegr.is
S: 849-7276 Remek og 898-5463 Þórður

• 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

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

Opinber fyrirspurn til
Bæjarstjórnar Snæfellsbæjar
Sælt veri fólkið og gleðilegt nýtt ár.
Þann 26. maí 2016 sendi undir
ritaður fyrirspurn á Bæjarstjórn
Snæfellsbæjar varðand aðgang
að eignarskrá yfir Listaverk og
gjafir í eigu Snæfellsbæjar. Nú átta
mánuðum síðar hefur enn ekki
borist svar frá Bæjarstjórn varðandi
umleitan mína og langar mig af því
tilefni að ítreka þessa fyrispurn og
jafnframt minna Bæjarstjórn á að ljóst
er að íbúar eiga rétt á að fá aðgang
að þessum gögnum á grundvelli
upplýsingalaga. nr. 140 28. desember
2012. samkvæmt upplýsingum er mér
bárust eftir athugun hjá lögfræðingi
Innanríkisráðuneytisins.
Fyrirspurn mín varðaði t.d.
málverk er gefin voru af Erro
(Guðmundi Guðmundssyni ) til
Ólafsvíkurbæjar 1998,einnig málverk
er sjómannadagsráð Ólafsvíkur
hefur látið mála og fært bænum að
gjöf ásamt fleiri verkum,stórt verk
er var utaná sundlaug Ólafsvíkur og
gaman væri að fá upplýsingar um
hversvegna ekki hefur aftur verið sett
upp og einnig óskaði ég upplýsinga
varðandi þau listaverk er voru í eigu
sveitarfélaganna Neshrepps Utan
Ennis og Ólafsvíkurkaupstaðar fyrir
sameiningu sveitarfélaganna 1994.
Nú veit ég ekki hver staðan var
með svonalagað í sveitarfélögunum
Breiðuvíkurhrepp og Staðarsveit
en ætla að einnig séu varðveitt
skrá yfir þann hluta arfleifðar sem
til var við sameiningu. Spurt var
um öll listaverk, í hvaða formi sem
er,málverk,styttur,ljósmyndir og
allt sem flokkast sem list og hefur
verið fært bæjarfélaginu og fyrrum
sveitarfélögunum að gjöf og til
varðveislu.
Fyrirspurnin var í þrem liðum
og set ég hana hér aftur fram svo
Bæjarstjórnafólk geti svarað sem
fyrst.
A) Hvar er hægt að skoða skrá yfir
þessar eignir ?
Væntanlega eru þessi verk
einhvern staðar skráð í bókhaldi
bæjarins,þó ekki væri nema vegna
bókhaldsreglna og trygginga.og
væri gagnlegt fyrir áhugasama að
geta kynnt sér upplýsingar um nöfn

verkanna ásamt nöfnum viðkomandi
listamanna,einnig hvenær verkið var
gefið,af hverjum og hvert tilefnið með
gjöfinni var.
B) Hvar eru þessi verk til sýnis fyrir
almenning þannig að sé hægt að
njóta þess að skoða þessi verk ?
Er ég þá ekki að leitast eftir
opnunartíma stofnana einsog bæjar
skrifstofu Snæfellsbæjar.
C) Hefur Snæfellsbær einhverjar
áætlanir uppi um að bjóða upp
á aðgengi að þessum verkum
t.d.með sýningum í sal ?
Húsnæði átthagastofu Snæ
fellsbæjar sem notast hefur verið
við er óviðunandi húsnæði til
að halda sýningar stórra verka
einnig er húsnæðið lekt og umferð
óviðkomandi á opnunartíma
stofnunarinnar truflandi fyrir gesti
er koma til að njóta sýninga.
Nú langar mig sem einn eigenda
þessar verka,sem sjálfsagt eru
milljóna ef ekki tugmilljóna virði,að
minna Bæjarstjórn á að samkvæmt
stjórnsýslulögum er ekki um
einkamál að ræða og ítreka ég því
enn og aftur ósk um að viðkomandi
upplýsingar úr bókhaldi bæjarins
verði gerðar aðgengilegar á
heimasíðu Snæfellsbæjar sem fyrst.
Ég sendi reyndar ábendingu
í sama bréfi um húsnæði í eigu
bæjarins sem gæti þjónað hlutverki
safnahúss eða sýningarsals ágætlega
með tilliti til aðgengi og bílastæða,en
það er svokallaður „blái salur“ í
félagsheimilinu Klifi, lítil notkun
virðist á því húsnæði,þar er
sérinngangur,gott aðgengi fyrir
fatlaða,einnig er salerni á staðnum
og gott sýningarrými.
Menning er eitt af því er gerir okkur
að samfélagi,þannig að vonandi sér
Bæjarstjórn Snæfellsbæjar sér fært að
koma á opinberu aðgengi að þessum
verkum sem við öll eigum,bæði okkur
bæjarbúum ásamt gestum er sækja
okkur heim til yndis og ánægju.
Bestu kveðjur.
Snæfellsbæ. 23.1.2017.
Árni G Aðalsteinsson.

Svar við fyrirspurn
Árna G. Aðalsteinssonar
Þann 2. júní 2016 tók bæjarstjórn
fyrir fyrirspurn frá Árna Guðjóni
Aðalsteinssyni, dags. 26. maí
2016, varðandi listaverk í eigu
Snæfellsbæjar. Bæjarstjórn svaraði
erindinu á þennan hátt:

bæjarfélaginu. Jafnframt að það
sé nauðsynlegt að halda vel utan
um listaverk í eigu bæjarfélagsins.

Listaverk í eigu Snæfellsbæjar eru
staðsett í stofnunum bæjarfélagsins,
en eru ekki til sýnis fyrir almenning
nema þá að þau er hægt að sjá á
opnunartíma hverrar stofnunar.
Tæmandi listi yfir þessi verk er ekki
til, þó var byrjað á slíkum lista í
kringum 1998.
Bæjarstjórn samþykkti samhljóða
að fara í þá vinnu í haust að
yfirfara skráninguna og útbúa lista
yfir þau, með upplýsingum um
höfund, gefanda, tilefni gjafar og
staðsetningu.

1. Fyrir nokkuð mörgum árum fór
þáverandi starfsmaður Snæfellsbæjar,
Albína Gunnarsdóttir, í allar stofnanir
Snæfellsbæjar og skráði niður öll
listaverk í eigu bæjarfélagsins.
Þessi listi hefur því miður misfarist
og hefur ekki fundist þrátt fyrir
mikla leit. Skrá yfir listaverk í eigu
Snæfellsbæjar er því ekki aðgengileg
eins og stendur. Eins og fram kemur í
bókun bæjarstjórnar hér að ofan, hins
vegar, þá stendur til að endurtaka
þessa vinnu og er vonandi að hægt
verði að byrja á henni strax í vor.

Þessi bókun er í fundargerð
bæjarstjórnar og eru allar fundar
gerðir bæjarstjórnar opinberlega
birtar á heimasíðu Snæfellsbæjar.
Það fórst hins vegar fyrir að svara
erindinu formlega til fyrirspyrjanda
og biðjumst við velvirðingar á því.
Bæjarstjórn er alveg sammála
Árna Guðjóni um það að menning
sé hluti af okkar samfélagi og
leggur bæjarstjórn áherslu á það
í árlegum styrkveitingum sínum
að styrkja menningarstarfsemi í

2. Öll listaverk í eigu Snæfellsbæjar eru
staðsett í stofnunum Snæfellsbæjar.

Hér er farið örlítið nánar í hvern
lið fyrirspurnarinnar:

3. Það hefur ekki verið rætt að halda
sýningar á listaverkum í eigu
Snæfellsbæjar. Það er hins vegar alltaf
hægt að skoða þau í stofnununum
okkar á opnunartíma hverrar fyrir sig.

Bæjarstjórn þakkar fyrirspurnina
og þykir alltaf ánægjulegt þegar
bæjarbúar sýna bæjarfélaginu sínu
áhuga.

Opinn kynningarfundur vegna tillögu að nýju aðalskipulagi Snæfellsbæjar verður haldinn í

Klifi Ólafsvík, fimmtudaginn 26. janúar 2017 kl. 20:30
Vegna vinnu við tillögu nýs aðalskipulags Snæfellsbæjar verður haldinn kynningarfundur í samræmi við 2. málsgrein
30. greinar skipulagslaga og skv. grein 4.6.1 í skipulagsreglugerð. Tilgangur með kynningunni er að gefa íbúum og
öðrum hagsmunaaðilum tækifæri til að koma athugasemdum á framfæri áður en tillagan verður afgreidd í auglýsingu.

Einnig er boðið upp á opinn vinnufund fyrir landeigendur og hagsmunaaðila
í dreifbýli Snæfellsbæjar að

Lýsuhóli fimmtudaginn 26. janúar 2017 kl. 15:30
Þar gefst landeigendum og bændum kostur á að fara yfir tillöguna fyrir dreifbýlið af meiri nákvæmni en mögulegt er á
kynningarfundinum. Mikilvægt er að fá fram sjónarmið á þessu stigi, svo íbúar og aðrir hagsmunaaðilar fái tækifæri til
að koma athugasemdum á framfæri áður en tillagan verður afgreidd í auglýsingu.
Eftir fundina verða gögn aðgengileg á vef Tæknideildar Snæfellsbæjar, taeknideild-snb.is og tekið verður við upplýsingum og/eða athugasemdum til 10. febrúar 2017.

Sjúkraþjálfari hjá Heilbrigðisstofnun
Vesturlands í Grundarfirði
Heilbrigðisstofnun Vesturlands (HVE) leitar eftir sjúkraþjálfara við heilsugæslustöðina í Grundarfirði, sem tæki að sér sjálfstæðan rekstur sjúkraþjálfunar í samstarfi við stjórnendur stofnunarinnar. Nýlega innréttuð
vinnuaðstaða er til staðar sem búin verður út í samræmi við fyrirhugaða
þjónustu.
Fjölbreyttir möguleikar eru á Snæfellsnesi t.d. í tengslum við sjúkraþjálfara HVE í Stykkishólmi, Dvalarheimilið Fellaskjól í Grundarfirði og starfsdeild Fjölbrautaskóla Snæfellsness í Grundarfirði.
Lögð er áhersla á metnað, skipulögð vinnubrögð, jákvæðni og sveigjanleika. Lipurð og áreiðanleiki í samskiptum eru skilyrði. Íslenskukunnátta
áskilin.
Nánari upplýsingar veitir Ásthildur E. Erlingsdóttir, áhugasömum er bent
á að hafa samband við hana í síma 432-1350 eða á netfangið
asthildur.erlingsdottir@hve.is.
Umsóknir sem greinir frá menntun, reynslu og fyrri störfum eða
starfsemi, ásamt staðfestingu prófskírteina sendist á netfangið
asthildur.erlingsdottir@hve.is eða á Heilbrigðisstofnun Vesturlands, bt.
Ásthildur Erlingsdóttir, Hrannarstíg 7, 350 Grundarfjörður. Umsóknum
má einnig skila rafrænt með því að fylla út umsóknareyðublað á vefsíðu
stofnunarinnar www.hve.is undir flipanum Laus störf.

Minnum á
aðalfund GJÓ
Aðalfundur golfklúbbsins Jökuls Ólafsvík
verður haldinn fimmtudaginn 26. janúar 2017.
Dagskrá fundarins:
1. formaður setur fund.
2. ársreikningur 2016.
3. önnur mál.
Fundurinn verður haldinn
á kaffistofu HH í Rifi kl. 20:00.
Stjórn GJÓ.

Umsóknarfrestur er til 13. febrúar 2017.
Öllum umsóknum verður svarað.

Áður auglýst á golf.is þann 13.01.2017.

