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Jólin kvödd í Snæfellsbæ
Það voru margs konar álfar,
púkar og verur sem sáust á kreiki
í Ólafsvík á þrettándanum en sá
siður hefur ríkt í um það bil hálfa
öld í að börn klæði sig í búninga
og banki upp á í heimahúsum til
að biðja um gott í gogginn.
Þrettándinn í ár var engin
undant ekning, hátíðarh öld
dags
i ns hófust með skrúð
göngu í fylgd álfadrottningar,
álfak óngs, álfam eyja og ann
arra púka og huldufólks, auk
mennskra manna. Gengið var
að þrettánda
b rennunni þar
sem sungnir voru áramóta- og
álfasöngvar og kveikt í brennu.
Lionsklúbbarnir í Ólafsvík standa
að þrettándagleðinni og lauk
henna með frábærri flugelda
sýningu. Að þrettándagleðinni
lokinni sáust svo alls kyns verur
bæði stórar og smáar laumast á
milli húsa og létu hálkuna ekki
þa
á sig fá. 			

Áramót

Áramótabrennur eru orðnar
fastur liður í því að kveðja árið
sem er að líða og hefur sennilega
tíðkast síðan á 18. öld eftir því
sem fram kemur á Vísindavefnum.
Brennan á Breiðinni í Snæfellsbæ
er engin undanteknin og var keikt
í henni í ágætis veðri á gamlárs
kvöld af Hjálmari Kristjánssyni
brennustjóra. Margir lögðu leið
sína á brennuna enda ágætis
veður og gaman að hitta vini
og ættingja á brennunni rétt

áður en nýja árið gengur í garð.
Björgunarsveitin Lífsbjörg sá svo
að venju um flugeldasýningu sem
var stórkostleg bæði fyrir augu og
eyru þegar spreningarnar drundu í
fjöllunum í kring. Fyrsta dæmið um
brennur er frá 1791 en þá söfnuðu
skólapiltar úr Hólavallaskóla í
Reykjavík saman tunnum og öðru
timburrusli og kveikt í. Það er ekki
fyrr en um það bil 50 árum seinna
sem brennur eru orðnar nokkuð
þa
algengar. 			

Árið er liðið....

Enn eitt árið er liðið og hraðar
en nokkru sinni. Það verður að
viðurkennast að eftir því sem maður
eldist, því hraðar virðast árin líða.
En árið 2013 var viðburðaríkt þó
það liði hratt.
Margs er að minnast frá árinu og
engan veginn hægt að gera því öllu
skil hér en í mínum huga þá var
margt skemmtilegt sem gerðist og
byrja ég á því að nefna það að í fyrsta
sinn tók meistaraflokkur karla hjá
Víkingi í Ólafsvík þátt í efstu deild
karla í fótbolta. Það að upplifa flest
alla leiki sumarsins og þann góða
stuðning sem liði fékk allstaðar frá
er ógleymanlegt og þrátt fyrir að
maður hefði viljað að árangurinn
hefði verið betri þá náðist að mínu
mati það markmið sumarsins hjá
stuðningsmönnum liðsins, að hafa
gaman af og styðja sitt lið í blíðu
og stríðu. Það eru engar ýkjur að
allstaðar sem Víkingur fór í sumar
þá var eftir því tekið hversu öflugan
stuðning liðið hafði og í lok sumars
voru stuðningsmenn Víkings valdir
bestu stuðningsmenn Pepsídeildar
karla 2013 sem kom mér ekkert á
óvart, svo frábærir voru þeir.
Á árinu tók meistaraflokkur
kvenna hjá Víkingi Ólafsvík í fyrsta
skipti þátt í Íslandsmóti og var afar
gaman að fylgja með þessum góða
hópi sem var að stíga sín fyrstu
skref í meistaraflokki. Uppistaða
hópsins eru ungar stúlkur, ásamt
reynsluboltum, sem eiga framtíðina
fyrir sér í fótboltanum og verður

gaman að fylgjast með þeim á
næstu árum. Það var gaman var
að sjá hversu góð mæting var á
heimaleikina hjá stelpunum og verð
ég að hrósa íbúum á Snæfellsnesi
fyrir góðan stuðning við liðið. Það
er svo mikils virði því kvennaboltinn
hefur átt undir högg að sækja víða.
Það er afar mikilvægt í íþróttum
og í lífinu öllu að gera ekki upp
á milli kynja. Það skiptir miklu
máli að stúlkur og drengir upplifi
að bæði kyn hafi sömu möguleika
að ná árangri í lífinu. Til þess að
svo megi verða þá verðum við sem
eldri erum að hafa það ofarlega
í huga og gera ekki upp á milli.
Skilaboðin mega ekki vera þannig
að stelpur séu komnar til að vera
með en drengirnir til að ná árangri.
Það á ekki að flokka vegna kyns
heldur skulum við styðja alla okkar
einstaklinga til að ná eins langt og
hæfileikar og geta leyfa.
En að öðru. Ólafsvíkurvaka var
haldin á árinu og var gaman að taka
þátt í henni nú sem fyrr. Það er
alls ekki sjálfgefið að einstaklingar
í bæjarfélaginu séu tilbúnir til að
leggja á sig mikla vinnu til þess
að svona hátíð megi verða okkur
öllum til skemmtunar. En í ár eins
og frá upphafi Ólafsvíkurvöku og
þar á undan Færeysku daganna þá
komu fram einstaklingar sem voru
tilbúnir í verkið og langar mig að
þakka þeim fyrir frábæra skemmtun.
Gestir frá vinabæ okkar Vestmanna
í Færeyjum heiðruðu okkur með
nærveru sinni í ár. Gaman var að
fá þau til okkar og er sambandið
við Vestmanna að styrkjast með ári
hverju. Í haust komu svo fulltrúar
frá Færeyska Kommunufélaginu
(sveitarstjórnarsambandsins) til
að kynna sér hvernig við rekum
málefni aldraða hér í Snæfellsbæ
en bæjarstjórinn í Vestmanna situr
þar í stjórn.
Hjá Snæfellsbæ var ýmislegt um
að vera á árinu og þar ber hæst
framkvæmdir vegna breytinga á
sundlauginni í Ólafsvík en þær
framkvæmdir fela í sér að allur
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búnaður varðandi sundlaugina er
endurnýjaður og byggð aðstaða
utandyra með heitum pottum og
vaðlaug svo eitthvað sé nefnt.
Hafist var handa við að gera
göngustíg milli Rifs og Ólafsvíkur
og naut Snæfellsbær stuðnings við
það verkefni frá Framkvæmdasjóði
ferðamanna og Vegagerðinni. Þessi
framkvæmd á eftir að verða mikil
lyftistöng fyrir svæðið og ekki
síst þá sem stunda útivist. Þarna
opnast möguleiki fyrir gangandi,
hlaupandi og hjólandi vegfarendur
sem og hestamenn til að stunda sína
hreyfingu við mun meira öryggi en
verið hefur. Bind ég miklar vonir
við þetta verkefni og á von á því að
þessari framkvæmd verði vel tekið
þegar hún verður tilbúin
Nýtt hafnarhús var tekið í notkun
á árinu í Rifi og gerbreytir það allri
vinnuaðstöðu hjá hafnarvörðum en
eldra húsið var barn síns tíma og orðið
ansi lúið. Fleiri hafnarframkvæmdir
voru á árinu og þá ber að nefna
að í Ólafsvík var steypt gatan við
Gilbakka (Suðurþilið) og ýmislegt
fleira var gert í umhverfismálum á
hafnarsvæðunum.
Haldið var áfram með viðhald á
skólahúsnæði Snæfellsbæjar og í
ár var suðuhlið skólans í Ólafsvík
einangruð og klædd en mikil þörf
var á að fara í þessa framkvæmd
til að koma í veg fyrir það að vatn
kæmist inn í skólastofur.
Snæfellsbær ásamt öðrum
sveitarfélögum á Snæfellsnesi var
þátttakandi í svokölluðum Svæðis
garði en vinnu við það verkefni á
að ljúka á á árinu 2014 og þá þurfa
sveitarfélögin að ákveða hvað verði
gert með verkefnið, þ.e. hvernig
framhaldið verði.
Á árinu var sett upp aðstaða í
Engihlíð 18 fyrir leikskólann í
Ólafsvík en sú staða kom upp að
núverandi húsnæði dugði ekki til
að koma öllum börnum sem voru
orðin 2 ára fyrir í leikskóla en með

þessari nýju aðstöðu tókst að koma
öllum börnum á þessum aldri og
eldri fyrir. Sú staðreynd að hér sé
svona mikill fjöldi barna er afar
ánægjuleg og segir í raun mikið um
mannlífið á svæðinu.
Snæfellsbær tók þátt í því að
stækka áhorfendastúkuna við
Ólafsv íkurv öll með fjárframl agi
auk annarra minni framkvæmda
sem þar þurfti að vinna á svæðinu.
Fleiri verkefni er hægt að tína til eins
og verkefni sem hefur vinnuheitið
„Efling á atvinnu-Sveitavegurinn“
en það verkefni gengur út á það að
efla svæðið sunna megin við Jökul
og er þetta samstarfsverkefni með
sveitarfélögunum á svæðinu.
Ef ég fer nokkrum orðum um fjár
hagsstöðu Snæfellsbæjar þá er hún
nokkuð góð og var skuldahlutfallið
92% sem þykir nokkuð gott hjá
sveitarfélögum á Íslandi og á
árinu 2013 lenti Snæfellsbær í 3
sæti blaðsins Vísbendingar yfir
svokölluð „Draumasveitarfélög“
með einkunnina 7,2 og hafði
hækkað úr 6,8 frá árinu áður.
Vonbrigði ársins snéru að
Gufuskálum. Starf björgunarsveita
um allt land er mikið og oftar en
ekki erum við minnt á hversu
mikilvægt starf sveitanna er og það
er afar ánægjulegt að til sé fólk
sem er tilbúið allan sólarhringinn
að bregðast við þegar kallið
kemur. Því var það afar sérstakt
að að fylgjast með niðurrifi
Slysavarnarfélagsins Landsbjargar
á rústabjörgunarsvæðinu á Gufu
skálum á árinu. Þessi ákvörðun
forystumanna Landsbjargar er
alveg óskiljanleg, að eyðileggja
eina rústabjörgunarsvæðið sem til
er á landinu og sem af mörgum
var talið eitt af þeim bestu í
heiminum. Á Gufuskálum var
búið að fjárfesta fyrir tugi milljóna
í rústabjörgunarsvæðinu og
komu þangað aðilar til æfinga í
rústabjörgun bæði innlendir og
erlendir. Þessi björgunarpólitík
hjá forystumönnum Landsbjargar

er óskiljanleg og hefði ég haldið
á meðan þröngt er í búi hjá þeim
eins og öðrum þá hefðu menn ekki
efni á að eyðileggja þessa miklu
uppbyggingu á Gufuskálum, hafi
þeir skömm fyrir þessa skammsýni
sína. Það kæmi mér ekki á óvart
að fljótlega förum við að heyra frá
viðkomandi aðilum að nú þurfi að
setja fé í nýjan björgunarskóla og
nýtt rústabjörgunarsvæði og þá á
suð-vesturhorninu.
En aftur að jákvæðninni. Nú í
haust þá varð ég þeirrar ánægju
aðnjótandi ásamt góðum hópi
héðan úr Snæfellsbæ að fara til
Þýskalands til að vera viðstaddur
opnun málverkasýningar lista
mannsins Peters Lang í borginni
Regensburg en hann hafði verið
hér hjá okkur í ár við að mála
myndir og afraksturinn varð yfir
100 myndir og hluti þeirra var á
þessari sýningu. Gaman er frá því
að segja að þetta var mikil upplifun
að vera viðstaddur opnun þessarar
sýningar, sem haldin var í gamalli
kornhlöðu sem byggð var árið 1605
en gegnir nú hlutverki listasafns
á vegum borgarinnar. Við opnun
sýningarinnar sem borgarstjórinn í
Regensburg opnaði var boðið upp á
íslenskan mat og drykk. Heiðurinn

af matargerðinni átti Sigfús Almars
son matráður í Grunnskóla Snæ
fellsbæjar og vinur Peters en
hann kom með matinn með sér
frá Íslandi. En ekki nóg með það
heldur var einnig boðið upp á
íslenska tónlist og flutti Sigurður
Höskuldsson tónlistamaður úr
Ólafsvík frumsamin lög ásamt
systur sinni Erlu Höskuldsdóttur og
Sigurði Gíslasyni. Góður rómur var
gerður af tónlistarflutningnum og
matnum. Við opnun sýningarinnar
mættu hátt í 400 gestir og voru
þeir afar hrifnir af öllu saman. Í
mínum huga var þessi sýning afar
góð landkynning fyrir Ísland og
ekki síst Snæfellsnes og var mikið
að gera í því að ræða við fólkið á
sýningunni sem vildi fræðast um
ferð Peters hingað og nú þegar veit
ég um töluverðan fjölda sem ætlar
að koma til Hellissands 2014 til að
sjá hvar listamaðurinn dvaldi og
upplifa náttúru svæðisins.
Ég vil að lokum óska ykkur öllum
gleðilegs árs og þakka samstarfið á
liðnum árum, megi árið 2014 verða
ykkur öllum hagsælt.

ÚTSALA
Útsalan hefst í dag!
Rýmingarsala á íþróttafatnaði
og íþróttaskóm -40%
Dömu- og herrafatnaður 30-50 % afsláttur
Allir barnaskór -40%
Ungbarnafatnaður -30%
Úlpur og kuldagallar 25-40% afsláttur
CULT -30%

Kristinn Jónasson, bæjarstjóri.

SKYGGNILÝSINGAFUNDUR
MEÐ ÞÓRHALLI

Soroptimistaklúbbur Snæfellsness stendur fyrir skyggnilýsingafundi
með Þórhalli Guðmundssyni miðli
þriðjudaginn 14. janúar kl. 20.00 í félagsheimilinu Klifi,
aðgangseyrir kr. 2.000,Þetta verður á skemmtilegu nótunum
eins og Þórhalli einum er lagið.
Allur ágóði rennur til málefnis fatlaðra í Snæfellsbæ

Karókí í Röst

HÚSEIGENDUR!
Nú er rétti tíminn til framkvæmda
þar sem að átakið ALLIR VINNA
hefur verið framlengt.
Hjá okkur starfa smiðir, múrarar (flísar),
píparar og aðrir iðnaðarmenn.
Við erum með tæki og tól til allra verka.

Karokíkeppni fyrirtækjanna
fór af stað þann 28. desember
síðastliðinn með fyrsta kvöldinu.
Haldin verða alls þrjú kvöld og
komast þrír keppendur áfram
á hverju kvöldi. Dómarar munu
svo velja einn keppanda sem ekki
komst áfram til að keppa með
þeim á úrslitakvöldinu. Það er
Lionsklúbburinn Þernan í samstarfi
við Hótel Hellissand sem standa
að keppninni og ætla Lionskonur
að láta hluta ágóðans renna til
kaupa á spjaldtölvum í Grunnskóla
Snæfellsbæjar. Þarna fer því saman
góð skemmtun og styrkur við
gott málefni. Á þessu fyrsta kvöldi
kepptu sex fyrirtæki: Breiðavík ehf,
Egill SH, Hraðbúðin Hellissandi,
Lionsklúbburinn Þernan, Verslunin
Blómsturvellir og Þrif og þjónusta.
Stóðu allir keppendur sig með

miklum sóma og hljómuðu lög eins
og “Sandy” úr Grease myndinni
frægu, Abba lagið “Honey honey”
og “Fight the Moonlight” með
LeAnn Rimes. Fjöldi gesta fór fram
úr björtustu vonum Lionskvenna
og var frábær stemming á
kvöldinu. Af þessu fyrsta kvöldi
komust áfram í þriðja sæti Kristjón
Grétarsson sem söng fyrir Þrif og
þjónustu, í öðru sæti Olga Guðrún
Gunnarsdóttir sem söng fyrir Egil
SH og vinningshafi kvöldsins var
Alda Dís Arnardóttir sem söng fyrir
Hraðbúðina Hellissandi. Næsta
kvöld verður laugardaginn 18.
janúar, vonandi verður jafn góð
mæting og stemming það kvöld og
spennandi að fylgjast með hverjir
keppa þá.
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Hamborgarar, pizzur
og margt fleira

Háhyrning rak á
Sandafjöru

Ósóttir vinningar
Enn er talsvert af ósóttum
vinningum í leikfangahapp
drætti Lionsklúbbs Ólafsvíkur,
meðal ósóttra vinninga er
bátur fyrir Baby Born, og stór
slökkviliðsbíll. Vinninganna er

hægt að vitja í Steinprent og
númerin á ósóttum vinningum
eru:
222, 445, 456, 500, 561, 720,
983, 1037, 1060, 1088, 1335,
1474, 1714, 2308.

Í Sandafjöruna vestan Hellis
sands rak um áramótin háhyrn
ing. Auðvelt er að komast að
honum frá Útnesveginum og svo
um veginum í Krossavík. Meðan
brimið er mikið við ströndina má
gera ráð fyrir því að hvalurinn

verði á hreyfingu um fjöruna og
staðsetning breytleg eftir sjávar
fjöllum. Óvíst er um dánarorsök
en nokkuð algengt er orðið að
dauða háhyrninga reki á fjörur
á Snæfellsnesi

Fundir um nýgerðan kjarasamning
Kynningarfundir um nýgerðan kjarasamning milli SGS
og samtaka atvinnulífsins verða sem hér segir.
Ólafsvík: Ólafsbraut 19. mánudaginn 13. jan. kl 17,00
Grundafirði: Borgarbraut 2 mánudaginn 13. jan kl 20,00
Stykkishólmi: Þvervegi 2 þriðjudaginn 14. jan kl 17,00
Stjórnin.

SMÁSKIPANÁM
Smáskipanám kemur í stað þess sem áður var nefnt 30rl réttindanám (pungapróf ) og miðast atvinnuskírteinin nú
við lengd skipa í stað brúttórúmlestatölu áður. Réttindin miðast skv. því við skip 12 metrar og styttri að skráningarlengd, m.v. að hafa lokið 12 mánaða siglingatíma skv. reglugerð nr. 393/2008.
Námið er samstarfsverkefni Símenntunarmiðstöðvarinnar á Vesturlandi og Fræðslumiðstöðvar Vestfjarða og
kennt með faglegri ábyrgð Skipstjórnarskóla Tækniskólans. Hverjum námsþætti lýkur með skriflegu prófi.
Námsmat: Nemendur þurfa að lágmarki 5 í einkunn í stöðugleika og siglingafræði
og að lágmarki 6 í siglingareglum til þess að ljúka náminu.
Grunnskólinn í Stykkishólmi
Leiðbeinandi: Magnús Jónsson
Lengd: 115 kennslustundir (40 mínútur)
Kennslutími: Námskeiðið hefst mánudaginn 27. janúar.
Kennt verður í 4 lotum, ein vika í senn.
Á virkum dögum er reiknað með að kenna kl.17:30 – 21:30
og kl. 9:00 – 13:00 á laugardögum og sunnudögum.
Kennslutími verður þó endanlega ákveðinn í samráði við þátttakendur.
Nánari upplýsingar veitir Magnús Jónsson á netfangið magnusjon@simnet.is eða í síma 892 7139
Verð: 150.000 kr. Innifalið í verði er sjókort, allar námsbækur og próf.

Seiðkonur sækja sköpunarkraftinn í töfra
Krambúðin er krúttleg töfrabúð í
litlu timburhúsi, sem stendur rétt við
Hótel Búðir á Snæfellsnesi. Innan
dyra ráða ríkjum seiðkonurnar,
vinkonurnar og viðskiptafélagarnir
Sigríður Gísladóttir og Agnes Lind
Heiðarsdóttir, sem eru sannfærðar
um að að tilviljunin ein hafi ekki leitt
þær saman enda hafi hugðarefni
þeirra og áhugamál smollið saman
um leið og þær hittust fyrir um
fjórum árum síðan undir hinum
seiðmagnaða Snæfellsjökli.
Þó sköpun hafi alltaf fylgt þeim
sitt í hvoru horninu, fór sköpunar
krafturinn fyrst á flug eftir að þær
náðu saman og nú er svo komið að
þær vinna nú að viðskiptahugmynd,
sem hefur á sér dulúðlegan blæ
undir formerkjum Töfratalsins.
„Við erum miklar seiðkonur, skal
ég segja þér. Við þykjum einfald
lega stórskrýtnar og skemmtilegar
kerlingar og höfum tröllatrú á
töfrum enda má segja að töfrar séu
okkar helsta auðlind í sköpuninni,“
segir Sigríður og hlær.

Nýskapandi notkun á
menningararfinum

Með viðskiptahugmynd sína
settust seiðkonurnar tvær á
skólabekk hjá Nýsköpunarmiðstöð
Íslands á haustdögum 2013, nánar
tiltekið á Brautargengisnámskeið,
sem er fyrir konur með við
skipta
h ugmyndir, enda vildu
þær fanga og forma hina dulúð
legu viðskiptahugmynd sína
niður á ásættanlegt og „jarð
bundið“ plan fyrir sjálfa sig og
hugsanlega sams tarfsa ðila og
fjárfesta. Þær útskrifuðust föstu
daginn 13. desember síðastliðinn
og fengu viðurkenningu fyrir
frábæra og nýskapandi notkun á
menningararfinum. Ragnheiður
Elín Árnadóttir, iðnaðar- og

Telja töfra vera
ástríðuna og lífið

viðskiptaráðherra, afhenti þeim
viðurkenninguna.
„Töfratalið er margslungið
verkefni, sem ætlað er að varðveita
og miðla menningararfi. Töfratalið
er viðskiptahugmynd, sem inni
heldur fróðleik, skemmtun og
listaverk. Við ætlum að gefa út
bók, veggspjald og dagatal þar sem
þræðir sögu, goðsagna, grasafræði
og alþýðufróðleiks mætast. Í
Töfratalinu má finna upplýsingar
um notkun jurta, fornar og nýjar
hátíðir, tengsl við náttúru og
sögu, uppskriftir og aðferðir í
mat og töfrum, rúnir og handverk
og margvíslega hversdags- og
hátíðartöfra, allt sem tilheyrir efni
notandans hverju sinni.
Töfratalinu má líka lýsa sem
viðburðadagatali fyrir daga, siði
og hátíðir, sem frá örófi alda
hafa verið helgaðar gjöfum og
fórnum. Hér er á ferðinni eins
konar vegvísir með leiðsögn og
fróðleik, hagnýtum upplýsingum
og möguleikum á að heiðra og
halda í gamlar hefðir. Töfratalið
getur verið tilefni veisluhalda eða
viðburða og þar má finna gjafir og
töfra til að gleðja vini, ættingja og
vinnufélaga,“ segir Sigríður, sem
segir að mikið grúsk við texta- og
myndmál sé fyrir höndum hjá þeim
stöllum. Síðan þurfi náttúrulega

Jóga með Önnu Þóru
Jóga hefst að nýju fimmtudaginn 9. janúar.

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

að „galdra“ að verkefninu rétta
fagaðila og hugsanlega fjárfesta
sem kostunaraðila. „Stefnan er að
við tökum okkur nauðsynlegan
tíma í verkefnið til að úr verði
flott afurð. Við ætlum ekkert að
flýta útgáfunni út af einhverjum
markaðsskrímslum þarna úti.“

Lækningamáttur, heil
un og hamingjuvaki

Í fyrstu verður einblínt á íslenska
útgáfu Töfratalsins, en þær Sigríður
og Agnes eiga fastlega von á því
að ensk útgáfa fylgi í kjölfarið
svo unnt sé að mæta þörfum
erlends markaðar. Segja má að
viðskiptahugmynd Töfratalsins
sé afsprengi Krambúðarinnar,
sem þær stöllur hafa rekið í
tilraunaskyni undanfarin tvö ár.
„Ástríða okkar beggja á náttúrunni
og náttúrutengdum afurðum
tengdi okkur saman, en hingað til
höfum við verið að búa til alls konar
stórskrýtnar náttúrumiðaðar vörur.
Við notum gríðarlega mikið af jurtum
úr náttúrunni í sápur, krem og seiði,
búum til ilm og bragð og gerum duft
og púður. Við búum til galdraprik
og rúnasteina, freyjuvendi og litlar
freyjudúkkur, sækjum töfrasteina
og draumasteina út í náttúruna
sem allir hafa sína eiginleika. Þeir
gefa kraft, einbeitingu og hamingju
og með þeim er gott að hugleiða
til að laða það besta fram í sínu
mannlegu eðli. Og það má jafnvel
„galdra“ til sín gæjann sem maður
er skotinn í,“ segir Sigríður og
bætir við að drifkraftur og leiðarljós
vinkvennanna sé: lækningamáttur,
heilun og hamingjuvaki.

Sigríður og Agnes eru báðar
bornar og barnfæddir Reykvíkingar,
en hvernig skyldu leiðir þessara
tveggja töfrakvenna hafa legið
saman? „Ég fór í tjaldútileigu á Búðir
á Snæfellsnes fyrir þrjátíu árum
síðan og er ekki enn farin heim. Ég
náði mér í karl og keypti stærra tjald.
Ég bý nú í Bjarnarfossi í Staðarsveit á
sunnanverðu Snæfellsnesi og kenni
við Lýsuhólsskóla, sem er deild
innan Grunnskóla Snæfellsbæjar.
Agnes er hinsvegar svakalega
flinkur blómaskreytir og rak m.a.
blómaverslun í Reykjavík lengi
vel auk þess að taka að sér ýmis
verkefni í blómaskreytingum. Eftir
að kreppan alræmda skall á, lagði
Agnes verslunina sína niður og flutti
á Nesið eftir að hafa verið ráðin
í vinnu á Hótel Búðir. Þar lágu
leiðir okkar saman og augljóst var
frá upphafi að það var sko engin
tilviljun. Við vorum einfaldlega
leiddar saman. Við höfðum verið
að vinna að sömu hugðarefnum
sitt í hvoru horninu mjög lengi, en
ákváðum mjög fljótlega eftir kynnin
að snúa bökum saman en sundur.
Það hlyti að auka töframáttinn,“
segir Sigríður, sem er menntaður
myndlistarmaður frá Mynd- og
handíðaskóla Íslands, sem nú
tilheyrir Listaháskóla Íslands. Hún
bætti við sig kennsluréttindum í
Listaháskólanum og er því með
sérkennslu í myndlist.
Þær Sigríður og Agnes segjast
vera mjög ánægðar með nýafstaðið
Brautargengisnámskeið og telja að
námsefnið komi þeim að góðum
notum við uppbyggingu við
skiptahugmyndarinnar um Töfra
talið. „Nú vitum við betur hvernig
við getum komið hugmyndinni í
framkvæmd og stuðlar að því að við
getum unnið að okkar hugðarefni og
áhugamáli enda eru töfrar ástríðan
og lífið, hamingjan í heiminum,“
segir Sigríður töfrakona að lokum.
Höfundur greinar er Jóhanna Árný
Ingvarsdóttir, verkefnisstjóri hjá
Nýsköpunarmiðstöð Íslands.

Gjaldskrár Snæfellsbæjar
Gilda frá 1. janúar 2014
Fasteignagjöld
Fasteignaskattur:
A-flokkur, íbúðarhúsnæði ................................
0,44%
B-flokkur, stofnanir ................................................
1,32%
C-flokkur, atvinnuhúsnæði ................................
1,55%
Afsláttur er veittur tekjulágum ellilífeyrisþegum og
öryrkjum. Sjá nánar á heimasíðu Snæfellsbæjar. Veittur er
3% staðgreiðsluafsláttur til 15. mars. Greitt inn á reikning
0190-26-4240.

Tónlistarskóli
Gjald fyrir hverja önn:
Hljóðfæranám, fullt nám
................................
Hljóðfæranám, hálft nám ................................
Söngnám, fullt nám
........................................
Söngnám, hálft nám
........................................
Hljóðfæraleiga ........................................................
Systkinaafsláttur, 2. barn
................................
Systkinaafsláttur, 3. barn
................................

24.000 kr.
14.400 kr.
27.000 kr.
16.200 kr.
5.000 kr.
25%
50%

Lóðarleiga:
A-flokkur, íbúðarhúsnæði ................................
B-flokkur, stofnanir ................................................
C-flokkur, atvinnuhúsnæði ................................

1,80%
2,50%
2,50%

Fráveitugjald:
A-flokkur, íbúðarhúsnæði ................................
B-flokkur, stofnanir ................................................
C-flokkur, atvinnuhúsnæði ................................

0,16%
0,20%
0,20%

Nám fyrir 21 árs og eldri, gjald á önn:
Hljóðfæranám, fullt nám
................................
Hljóðfæranám, hálft nám ................................
Söngnám, fullt nám
........................................
Söngnám, hálft nám
........................................
Hljóðfæraleiga ........................................................

30.000 kr.
18.000 kr.
27.000 kr.
16.200 kr.
5.000 kr.

Vatnsskattur:
A-flokkur, íbúðarhúsnæði ................................
B-flokkur, stofnanir ................................................
C-flokkur, atvinnuhúsnæði ................................

0,33%
0,45%
0,45%

Íþróttahús
Tími í íþróttasal.........................................................
Tími á þriðjungi íþróttasalar.................................
Barnaafmæli...............................................................
Einstaklingstímar......................................................

7.000 kr.
2.500 kr.
8.000 kr.
350 kr.

Félagsmiðstöðin Afdrep
Barnaafmæli...............................................................

8.000 kr.

Sorpgjald:
Íbúðir ........................................................................ 31.100 kr.
Sumarhús ................................................................ 12.100 kr.
Heilsdagsskóli
Grunngjald ................................................................
Síðdegishressing ................................................

260 kr.
130 kr.

Skólamáltíðir
Mánaðaráskrift..........................................................
Mánaðaráskrift á Lýsuhóli.....................................
Hafragrautur á mánuði...........................................

7.500 kr.
8.100 kr.
600 kr.

Dýrahald
Leyfisgjald hunda ................................................
Handsömunargjald hunda 1. skipti ................
Handsömunargjald hunda 2. skipti ................
Handsömunargjald hunda 3. skipti ................
Handsömunargjald óskráðra hunda ................

17.800 kr.
8.800 kr.
12.000 kr.
15.000 kr.
20.000 kr

Leyfisgjald katta

................................................

6.200 kr

Leikskóli
Grunngjald á dvalarstund ................................
Morgunmatur á dag
........................................
Hádegismatur á dag
........................................
Síðdegishressing á dag ........................................
Fullt fæði ................................................................
Afsl. einstæðra foreldra ........................................
Systkinaafsláttur vegna 2. barns
................
Systkinaafsláttur vegna 3. barns
................

3.500 kr.
125 kr.
232 kr.
125 kr.
482 kr.
40%
25%
50%

Félagsheimili
Félagsheimilið Klif
Allt húsið, t.d. dansleikur ........................
Veislur, allt húsið ........................................
Veislur, stóri salur og eldhús........................
Veislur, kaffisalurinn og eldhúsinu ........
Veislur, blái salurinn........................................
Fundir, báðir salir ........................................
Fundir, stóri salur ........................................
Fundir, litli salurinn ........................................
Þrif á hliðarsölum ........................................
Þrif á stóra salnum ........................................
Ljósamaður........................................................
Hljóðmaður........................................................

kr. 145.935
kr. 65.000
kr. 55.000
kr. 25.000
kr. 15.000
kr. 25.000
kr. 20.000
kr. 15.000
kr. 18.000
kr. 32.000
kr.
5.000
kr.
5.000

Nánari upplýsingar um þessar og aðrar gjaldskrár
Snæfellsbæjar má finna á heimasíðu Snæfellsbæjar,
www.snb.is.
Bæjarstjóri Snæfellsbæjar

Nýtt ár, nýir tímar?

Árið 2014 er gengið í garð og
í vor lýkur þessu kjörtímabili.
Með þessum línum vil ég líta
yfir farinn veg og gera grein fyrir
þeirri niðurstöðu minni að gefa
ekki kost á mér til áframhaldandi
setu í bæjarstjórn Grundar
fjarðar.
Ástæðan fyrir því að ég ákvað,
vorið 2010 að gefa kost á mér til
starfa í bæjarstjórn, var að mér
fannst spennandi að taka þátt í
að byggja upp hið „Nýja Ísland“,
eftir bankahrun. Ég hafði þá í
tíu ár sérhæft mig í aðferðum við
samræðu og aðkomu almennings

að ákvarðanatöku. Það var og er
enn, bjargföst trú mín að við
verðum að efla samfélögin okkar
innan frá, með því að gefa fólki
kost á að taka raunverulegan
þátt í ákvörðunum um málefni
sem varðar það og samfélag
þess, virkja hugmyndaauðgi
og frumkvöðlakraft. Og hvergi
ætti að liggja eins vel við að
bjóða íbúum að borðinu og í
sveitarfélögum. Ég tel líka að
við eigum við að skiptast á við
að sinna störfum fyrir samfélagið
okkar.
Á þessu kjörtímabili hefur
bæjarstjórn Grundarfjarðar
stigið ýmis skref í þá átt að koma á
virkri samræðu við íbúa. Haldnir
hafa verið upplýsingafundir vor
og haust og sýnir mæting á þá
fundi að fólk kann að meta það
að fá að fylgjast með. Umræðan á
þessum fundum hefur haft áhrif
á ákvarðanatöku. Í nóvember
síðastliðnum var svo haldið
íbúaþing og stýrihópur mun
nú í byrjun árs vinna frekar úr
niðurstöðum þess.

Þrátt fyrir þessa viðleitni
og árangur, hefði ég viljað
sjá okkur komast lengra. Ég
hefði viljað sjá meiri árangur
í breyttu hugarfari, þannig að
við litum æ oftar á okkur sem
samstarfsaðila, bæjarstjórn og
íbúa. Eitt af því sem ég hef lært er
að mikilvægustu ákvarðanirnar
um málefni sveitarfélaga eru
ekki teknar af sveitarstjórnum,
heldur bundnar í lög og
reglugerðir. Ákvarðanir sem
hafa áhrif á aðstæður okkar
eru kannski teknar í Reykjavík,
Brussel eða á Wall Street.
Einmitt þess vegna skiptir máli
að við tökum virkan þátt í því
sem við þó getum haft áhrif á.
Við erum í samkeppni við
önnur svæði á landinu um íbúa
og atvinnutækifæri. Þar getum
við náð svo miklu meiri árangri
ef við sækjum fram saman,
Snæfellingar. Það er mikilvægt
að við stöndum heilshugar á
bak við sameiginleg verkefni
sveitarfélaganna, núverandi og
það nýja verkefni sem stefnt er
að með stofnun Svæðisgarðs
Snæfellinga. Við eigum að
setja stefna að sameiningu
sveitarfélaganna á dagskrá á
þessu ári og við eigum að vinna
meira með ungu fólki, því þeirra
er framtíðin. Við eigum að þora
að vera stórhuga og þora að fara
nýjar leiðir.

Eins og kunnugt er hafa kraftar
og tími bæjarstjórnar Grundar
fjarðar á þessu kjörtímabili
farið að mestu í að vinna úr
erfiðri fjárhagsstöðu bæjarins.
Þar hefur náðst góður árangur
vegna samstillts átaks allra,
bæjarstjórnar, starfsmanna og
íbúa. Fyrir samstarf í þeim málum
og öðrum, þakka ég heilshugar.
Seta í bæjarstjórn er þjónusta
við íbúa og hag bæjarfélagsins
í heild. Ég hef verið tilbúin að
leggja krafta mína af mörkum
fyrir mitt samfélag. En mig
þyrsti í breytingar og nú met ég
það svo, að kröftum mínum sé
betur varið á öðrum vettvangi.
Ég er þakklát fyrir þá þekkingu
og reynslu sem bæjarmálin
hafa gefið mér. Það hafa svo
sannarlega verið forréttindi að
fá að deila kjörum með íbúum,
bæði á gleði- og sorgarstundum.
Á þessu kjörtímabili höfum við
hafið hvern bæjarstjórnarfund á
því að fagna nýfæddum Grund
firðingum og minnast genginna.
Það er vegna þess að hér í okkar
litla og góða samfélagi skiptir
hver einasti einstaklingur máli.
Megi nýtt ár færa Grundfirð
ingum og Snæfellingum öllum
heill, hamingju, stórhug og
samstöðu!
Lifið heil!

Sigurborg Kr. Hannesdóttir,
forseti bæjarstjórnar

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.

Ólafsvík
Lindarholt 2 er til sölu. Húsið er á tveimur
hæðum og alls 109,8fm. Efri hæðin er 86,8fm og
skiptist hún í forstofu, baðherbergi, hol, eldhús,
stóra stofu og tvö herbergi. Á forstofu, holi og
eldhúsi eru flísar á gólfi og á baðherbergi eru
flísar með hita í gólfi. Parket er á stofu og í
herbergjum. Úr stofu er gengið út á góðan
sólpall með góðu grindverki. Í kjallara sem er 23
fm er þvottahús. Húsið er nýlega tekið í gegn
innan sem utan, m.a. lagnir, rafmagn, gólfefni og fl. Á húsinu er nýlegt þak og
þakkantur. Bílskúr sem er 60 fm er byggður úr steypu 2008. Hann er með góðri
lofthæð og hurð sem er 3,5 á breidd og 2,4 á hæð með rafmagnsopnun. Húsið allt
lítur mjög vel út utan sem innan og það er mjög góð eign á góðum stað í Ólafsvík
með góðu útsýni. Til greina kemur skipti á stærri eign í Ólafsvík.
Óskað er eftir tilboði í eignina.

Skotið milli
jóla og nýárs

SNÆFELLSBÆR
þar sem jökulinn ber við loft...

Bæjarstjórn Snæfellsbæjar
FUNDARBOÐ - 258. FUNDUR
Fundur er boðaður í bæjarstjórn Snæfellsbæjar,
fimmtudaginn 9. janúar 2014 og hefst hann
í Ráðhúsi Snæfellsbæjar kl. 16:00

Dagskrá bæjarstjórnarfundarins:
1) Fundargerð 136. fundar félagsmálanefndar Snæfellinga, dags. 10. des
ember 2013.

Gamlársmót Skotgrundar
fór fram þann 30. desember
á skotæfingasvæði félagsins í
Kolgrafafirði. Aðstæður voru
ekki alveg eins menn eiga að
venjast, en pallarnir voru á
kafi undir 30 cm djúpum snjó.
Menn létu það þó ekki stoppa
sig og var mætingin góð og góð
stemmning í hópnum.
Skipt var í þrjá riðla sem skutu
til skiptis, en skotnir voru tveir
hringir. Veðrið var betra en spár
höfðu gert ráð fyrir, en það var
lygnt með snjókomu inn á milli.
Mátti sjá mörg góð tilþrif og var
hart barist um efstu sætin.
Leikar fóru að lokum á þann
veg að Gísli Valur vann með
nokkrum yfirburðum, Gunnar
Ásgeirsson náði næst bestum
árangri og Guðni Már tók þriðja
sætið. Mjótt var á munum og
skildu örfá stig á milli manna
þar á eftir.
Má þess geta að þrjú efstu

sætin skiptust á milli þriggja
sveitarfélaga, Grundarfjarðar,
Stykkishólms og Snæfellsbæjar,
en félagsmenn Skotgrundar
eru einmitt frá hinum ýmsu
sveitarfélögum.
Nokkrir nýliðar tóku þátt
í mótinu og var sérstaklega
gaman að fylgjast með þeim.
Gáfu þeir þeim sem vanari eru
ekkert eftir og eiga án efa eftir
að veita þeim harða samkeppni
í framtíðinni.
Að lokum var áramótunum
fagnað eins og hefð er fyrir, eða
með því að „skjóta“ upp „RISAbombum“.
Menn voru sammála um það
að vel hefði tekist til og stefnt er
að því halda annað Gamlársmót
á þessu ári og gera þetta að
árlegum viðburði um áramótin.
Því geta þeir sem ekki komust
á þetta mót tekið þriðjudaginn
30. desember n.k. frá.

2)

Fundargerð 66. fundar stjórnar Félags- og skólaþjónustu Snæfellinga,
dags. 4. desember 2013, ásamt fjárhagsáætlun 2014 fyrir FSS.

3)

Fundargerð stjórnar SSV, dags. 22. nóvember 2013.

4)

Fundargerð stjórnar SSV, dags. 18. desember 2013.

5)

Fundargerð 361. fundar stjórnar Hafnarsambands Íslands, dags. 13.
desember 2013.

6)

Fundargerð 811. fundar stjórnar Sambands íslenskra sveitarfélaga, dags.
13. desember 2013.

7)

Bréf frá þremur félagasamtökum, dags. 2. janúar 2014, varðandi ósk um
niðurfellingu á leigu í Röst þann 25. janúar n.k. vegna kúttmagakvölds
eldri borgara.

8)

Bréf frá félagi eldri borgara í Snæfellsbæ, dags. 17. desember 2013,
varðandi ósk um niðurfellingu á leigu í Klifi vegna jólabasars sem
haldinn var í lok nóvember.

9)

Bréf frá félagasamtökum í Snæfellsbæ, dags. 8. desember 2013, varðandi
ósk um niðurfellingu á leigu í Klifi vegna jólatrésskemmtunar þann
28. desember.

10) Bréf frá formanni knd. Víkings Ó., dags. 9. desember 2013, varðandi
bætta aðstöðu til knattspyrnuiðkunar.
11) Bréf frá Sýslumanni Snæfellinga, dags., 4. desember 2013, varðandi
ósk um umsögn vegna endurnýjunar á rekstraleyfi fyrir Hótel Hellna.
12) Bréf frá oddvita Eyja- og Miklaholtshrepp, dags. 12. desember 2013,
þar sem óskað er eftir viðræðum við sveitarstjórnir Helgafellssveitar,
Stykkishólmsbæjar, Grundarfjarðarbæjar og Snæfellsbæjar um
sameiningu sveitarfélaganna fimm. Einnig afrit af svarbréfi Grundar
fjarðarbæjar, dags. 18. desember 2013.
13) Bréf frá SSV, dags. 30. desember 2013, varðandi tilnefningu í faghóp á
bak við menningarsamning og menningarfulltrúa.
14) Bréf frá Björgu Ágústsdóttur, f.h. svæðisskipulagsnefndar Snæfellinga,
ódags., varðandi breytingartillögu að starfsreglum svæðisskipulags
nefndar.
15) Bréf frá Eftirlitsnefnd með fjármálum sveitarfélags, dags. 23. október
2013, varðandi fjármál sveitarfélaga. Meðfylgjandi er samanburður á
ársreikningum A-hluta 2012.
16) Bréf frá Breiðafjarðarnefnd, dags. 16. desember 2013, varðandi
umsagnarfrest og kynningu á verndaráætlun fyrir Breiðafjörð.
Meðfylgjandi er bréf bæjarstjóra Stykkishólmsbæjar, f.h. sveitarfélaganna
á norðanverðu Snæfellsnesi, þar sem farið er fram á frest og kynningu
á verndaráætluninni.
17) Bréf frá Þróunarfélagi Snæfellinga, dags. 6. janúar 2014, varðandi nýtingu
jarðhita til heilsutengdrar ferðaþjónustu.
18) Bréf frá Mannvirkjastofnun, dags. 17. desember 2013, varðandi úttekt
á slökkviliði Snæfellsbæjar 2013.
19) Viðauki við fjárhagsáætlun aðalsjóðs Snæfellsbæjar fyrir árið
2013. Sundurliðun, ásamt endurskoðuðu rekstrar-, efnahags- og
sjóðsstreymisyfirliti.
20) Minnisblað frá tæknifræðingi, dags. 6. janúar 2014, varðandi ósk um
aukafjárveitingu vegna varmadælu í sundlaug Snæfellsbæjar í Ólafsvík.
21) Minnispunktar bæjarstjóra.
Snæfellsbæ, 7. janúar 2014
Kristinn Jónasson, bæjarstjóri
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