
Um klukkan sex á sunnu dags 
morgun var slökkvilið Snæ fells
bæjar kallað út vegna elds í íbúðar 
húsið að Ólafs  braut 62 í Ólafsvík. 
Húsið reynd ist mann  laust en var 
al elda þegar slökkviliðið kom á 
vett vang. Miklar skemmdir urðu 
á húsinu en ekki er vitað um 
elds upptök. Greiðlega gekk að 
slökkva eldinn og að sögn Svans 
Tómassonar slökkviliðsstjóra 
munaði þar mikið um neyðarsög 
sem slökkviliðið fékk að gjöf í 
sumar, hún auðveldaði slökkvi 
liðinu m.a. að rjúfa þak til að 
komast að eldi sem logaði á efri 
hæð hússins. Vill slökkviliðið 
ítreka þakklæti fyrir þessa gjöf.

Myndirnar tók Svanur Tómas son.
þa

Ólafsbraut 21, Snæfellsbæ
Sími: 410 4190 

Netfang: 0190@landsbankinn.is

Snæfellsnesi
www.landsbankinn.is

Eldur í mannlausu húsi
625. tbl - 13. árg. 14. nóvember 2013

Við erum komnar í jólaskap.
Full búð af jólavörum!

Glæsilegir lampar og kertastjakar.
Nýjar gerðir af óróum

Georg Jensen vörurnar í úrvali.

Einnig Iittala, Rosenthal 
og Royal Copenhagen Verið velkomin

Kátt er um jólin!

H. C. Andersen

Bækur og föndurvara

Viðvera vegna menningarstyrkja og stofn- 
og rekstrarstyrkja  ársins 2014

Viðvera menningarfulltrúa og heimamanna verður í Snæfellsbæ 
�mmtudaginn 14. nóvember kl. 12- 14  í Átthagastofunni.

Þar mun Elísabet Haraldsdóttir menningarfulltrúi, Kristín Björg 
Árnadóttir frá Símenntun og Margrét Björk Björnsdóttir 
atvinnuráðgja� SSV kynna menningarstyrki og stofn- og 
rekstrarstyrki.

Athygli er vakin á að umsóknarfrestur rennur út 1. des. 2013



Jól í skókassa er alþjóðlegt 
verkefni þar sem leitast er við 
að fá börn jafnt sem fullorðna 
til þess að gleðja önnur börn 
sem lifa við fátækt, sjúkdóma og 
aðra erfiðleika með því að gefa 
þeim jólagjafir. Til að tryggja 
að börnin fái svipaða gjöf eru 
þær settar í skókassa og mælst 
til þess að ákveðnir hlutir séu í 
hverjum kassa. Árið í ár er tíunda 
árið sem KFUM & KFUK standa 
fyrir verkefninu hér á landi. 
Skókassarnir verða sendir til 
Úkraínu og dreift meðal annnars 
á munaðarleysingjaheimili, 
barnaspítala og til annara sem 
búa við sára fátækt. Héðan 
úr Snæfellsbæ fóru yfir 50 
skókassar. Tíu til tólf ára starf 
kirkjunnar safnaði í kassa og 
útbjó. 

Einnig safnaði 1. til 4. bekkur 

í Grunnskóla Snæfellsbæjar í 
kassa og hjálpuðust nemendur 
að við að pakka þeim inn, raða 
í þá og ganga frá þeim. Það er 
ánægjulegt að sjá hvað þátttakan 

var góð enda mikilvægt og 
þroskandi fyrir alla að taka þátt 
í því að gleðja aðra. Í ár var í fyrsta 
skipti hægt að skila kössum 
hér í Snæfellsbæ sem er mjög 
ánægjulegt framtak, tengiliður 

verkefnisins hér er Gunnhildur 
Kristný Hafsteinsdóttir og von
andi verður áframhald á þessu 
fyrir næstu jól.

þa

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

Jólapökkum safnað

 

     TIL SÝNIS OG SÖLU  
 
 

Valhöll verður með opið hús að Sandholti 24 í Ólafsvík 
í dag �mmtudaginn 14. nóvember á milli kl 17,00 og 18,00. 

Öllum velkomið að skoða.

OPIÐ
 H

ÚS

Þessi fólksflutningabifreið 
tók sér far með vörubíl er hún 
tók upp á því að bila í Ólafsvík 
á laugardaginn. Ljósmyndari 

var á ferð þegar verið var að hífa 
strætó upp á bílpall. Greiðlega 
gekk að koma bílnum á pallinn.

þa

Strætó fékk far



Nánari upplýsingar á  

GrundarfjörDur
15-17 nóvember 2013

Verið Velkomin á alþjóðlegu kVikmyndahátíðina 

northern WaVe í grundarfirði um helgina

GrundarfjörDur
15.-17. nóvember 2013

 6. Alþjóðlega Kvikmyndahátíðin

dagskrá 
föstudagur 15.nóVember

samkomuhús grundarfjarðar
15.00-19.35 
Sýning á myndum frá Mið-Aus-
turlöndum og Austur Evrópu
21.40-23.10 
Sýningar á myndum frá Asíu og 
Rússlandi

rúben
23.00-24.00 
Tónlistarmyndbönd
00.00-03.00 
BORG Kvöld með 
Dj Housekell, Dj RIX og Dj No Class

sunnudagur 17.nóVember

bæringsstofa
10.00-11.00 
Barnabíó

samkomuhús grundarfjarðar
111.30-11.40 
Norður og Suður Ameríka
11.40-12.10 
Íslenskar myndir
12.10-12.40
Hádegishlé
12.40-15.45
Íslenskar myndir
16.00-16.30
Verðlaunaafhending

Enn er hægt að skrá sig 
í Fiskiréttakeppnina í síma 7700577, 
á facebook síðu Northern Wave eða 
með því að senda tölvupóst á 
info@northernwavefestival.com. 

laugardagur 16.nóVember

bæringsstofa
10.00-11.00 
Barnabíó

samkomuhús grundarfjarðar
10.30-12.00 
Myndir frá Suður Evrópu
12.30-16.10 
Myndir frá Vestur Evrópu
16.20- 19.15 
Sýning á myndum frá Rússlandi, 
Asíu og Austur Evrópu

fiskvinnsla soffanías Cecilssonar hf
20.00-21.45 
Fiskiréttakeppnin

rúben
22.20-23.00 
Íslensk Tónlistarmyndbönd
23.00 
Dj Harry Knucles
00.00-03.00 
Ball með Babies



verður haldinn sunnudaginn 1. desember n.k. 
kl. 14:00 í Samkomuhúsinu í Grundarfirði.

Þeir sem hafa áhuga á að leigja sölubása 
panti tímanlega hjá Önnu Husgaard í s: 663-0159 
eða Helgu Maríu í síma 891-9523.

Kvenfélagið Gleym mér ei.

Sunnudaginn 10. nóvember 
fór fram áheitasund hjá sund
krökkum Víking/Reynis en þau 
höfðu gengið á milli húsa í 
Snæfellsbæ og safnað áheitum 
vikunni á undan. Þau stóðu 
sig eins og áður æðislega vel 
og langar mig til þess að nýta 
tækifærið og þakka öllum þeim 
sem að styrktu þau fyrir sitt 
framlag, margt smátt gerir eitt 
stórt og verður peningurinn 
sem safnaðist nýttur í sund
liðið okkar. Einnig vill ég 

þakka Sigrúnu Ólafsdóttur 
kær lega fyrir það að lána 
okkur sundlaugina gjaldfrjálst 
á meðan að á áheitasundinu 
stóð.  Það er æðislegt að sjá 
hversu öflugt sundliðið okkar 
er og verður spennandi að 
fylgjast með framhaldinu hjá 
þeim. Ég vill einnig benda á það 
að sundæfingin mánudaginn 2. 
desember fellur niður. 

Fyrir hönd Sundráðsins
Bjarney Vigdís Ingimundardóttir

Áheitasund

Þeir voru glaðir skips fé
lagarnir Guðmundur Rúnar 
Gunnarsson og Bjarni Gunnars 
son þegar ljósmyndari hitti þá 
um borð í Rifsnesinu, þá  voru 
þeir að koma í land úr sínum 
síðasta túr á bátnum. Þeir eru á 
leiðinni til Noregs að sækja hið 
nýja skip sem kemur í staðinn 
fyrir gamla Rifsnesið. Í rúm 
22 ár eða 266 mánuði hefur 
Rúnar verið á Rifsnesinu sem 
kokkur hann hefur þó gengið 
í öll störf um borð nema að 
leysa skipstjórann af. Hann hóf 
störf á Rifsnesinu í september 
1991. Á þessum tíma hefur 
hann verið tvær netavertíðar 
árin 1992 og 1993 síðan á línu 

og bæði á rækju og fiskitrolli. 
Bjarni eða Bembi eins og 
hann er kallaður byrjaði sem 
stýrimaður á Rifsnesinu árið 
1994 en hefur verið skipstjóri 
síðan 1998, hefur báturinn á 
þeim tíma verið gerður út á 
troll og línu en beitningarvélar 
voru settar í Rifsnesið 2004.  Á 
þessu tímabili hafa þeir félagar 
fengið marga skipsfélaga til að 
mynda hafa verið 8 vélstjórar og 
fullt af öðrum góðum mönnum. 
Hlakkar þeim félögum til að 
takast á við verkefnin á nýja 
skipinu þó það sé spurning 
hvort þeir verði á því næstu 
tuttugu árin.

þa

Vonandi fengu sem flestir 
íbúar í þéttbýli Snæfellsbæjar 
hjörtu á hurðina sína síðasta 
fimmtudag. Tilefnið var að 
nemendur í 5. til 10. bekk 
Grunnskóla Snæfellsbæjar voru 
að vinna verkefni í tengslum við 
kærleikann tvo daga í síðustu 
viku. Nemendum var skipt í 
hópa þvert á árganga. Unnu þau 
ólík verkefni sem öll tengdust 
kærleika. Boðið var upp á 
að búa til vinabönd, leiklist, 
dans, klípusögur, slagorðagerð 
og á einni stöðinni bjuggu 
nemendur til hjörtu sem þau 
skrifuðu kærleiksrík skilaboð 

á. Verkefninu lauk svo á því að 
nemendur dreifðu hjörtunum 
til íbúa og vinnustaða í Ólafsvík. 
Nemendur í 1. til 4. bekk létu sitt 
ekki eftir liggja og bjuggu einnig 
til hjörtu með kærleiksorðum á 
sem dreift var til íbúa á Rifi og 
Hellissandi. Með þessu verkefni 
vildu nemendur og starfsfólk 
Grunnskóla Snæfellsbæjar leggja 
áherslu á að rækta kærleikann 
í samfélaginu og vinna gegn 
eineldi en föstudagurinn 8. 
nóvember var baráttudagur 
gegn einelti. Myndina tók Kristín 
Helga Guðjónsdóttir.

þa

Kveðja gamla 
Rifsnesið

Kærleiksdagar 



Í tilefni af alþjóðadegi sykursjúkra  14. nóvember 
munu lionsklúbbarnir í Snæfellsbæ í samstar� 

við Heilsugæslustöðina bjóða íbúum Snæfellsbæjar 
upp á blóðsykursmælingu 

laugardaginn 16. nóvember kl. 10 - 13 á Ka� Belg 

Ka�sopi í boði eftir mælinguna :) 

21. janúar 1973 

Blóðsykursmæling

Það virðist ekkert ganga hjá 
þeim félögum í Brettagaurunum, 
hver sexan á fætur annari. Þeir eru 
aðeins búnir að fá eina þrennu, 
þegar flestir voru með þrennu, 
meira að segja Gunni Ragga er 
búinn að fá þrjár og Sverrir tvær. 
Anton Ö tók heldur betur stökkið 
upp töfluna, fór upp um 14 sæti og 
er í 6. til 10. sæti. Nú Frænkan og 
Sigurdís falla niður um nokkur sæti, 
enda ekki nema von,  rússneska 
mafían er öll eins og hún leggur 
sig á sólarströndum, og örugglega 

eitthvað skemmtilegra að horfa á 
þar en bara hina tipparana. Púkarnir 
eru allir að koma til og færast hægt 
upp töfluna eins og Sæstjarnan. En 
það er ekki sömu sögu að segja af 
G42, þrátt fyrir námsferð til USA 
né heldur Dimmalimm sem féll 
niður um 4 sæti. Þá eru Óþekktir 
að koma sterkir inn og fóru upp 
um 8 sæti. Ég vil svo minna á 
sölu UMFG á getraunaseðlum á 
laugardagsmorgnum á RuBen kl. 
11:00.

Gummi Gísla

Er komin útsala 
á bretti?



Sturla Böðvarsson

Uppbygging heilbrigðisþjónustu 
sem og öldrunarþjónustu á 
Snæfellsnesi hefur verið til fyrir
myndar. Þar eru starfandi vel upp
byggðar heilsugæslustöðvar og 
dvalar og hjúkrunarheimili  í öllum 
þremur bæjunum og sjúkrahús í 
Stykkishólmi. Til skamms tíma 
voru starfandi sex læknar á Snæ
fells nesi og rík hefð fyrir góðri 
heilbrigðisþjónustu, en á því hefur 
orðið mikil breyting sem ógnar 
öryggi íbúanna. 

Sagan segir sitt.
Það mun hafa verið sá merki 

maður Bjarni Thorsteinsson amt
maður á Arnastapa sem í raun 
kom því til leiðar að Stykkishólmur 
varð miðstöð heilbrigðisþjónustu í 
Vesturamtinu og þar með á Snæ
fellsnesi á sínum tíma. Bjarni Thor
steinsson var mikill áhrifa maður 
í stjórn kerfinu í Kaup mannahöfn 
og fyrsti forseti Alþingis eftir 
endurreisn þingsins árið 1845. Til 
þess að efla heil brigðisþjónustu 
í Vesturamtinu lagði hann til við 
Dönsk yfirvöld að sett yrði á stofn 
Apótek í Stykkishólmi og var farið 
að ráðum hans árið 1838. Apótekið 
í Stykkishólmi átti raunar að þjóna 
Vesturlandi og í framhaldinu árið 
1840 varð að hans tillögu fast 
aðsetur héraðslæknis í þorpinu 
sem átti að þjóna suðurhluta 
Vesturamtsins. Áform hans gengu 
því eftir með þjónustu lyfsölu og 
læknis á Snæfellsnesi. Löngu síðar 
varð til embætti héraðslæknis í 
Ólafsvík sem hefur væntanlega bætt 
til mikilla muna heilbrigðisþjónustu 
á Snæfellsnesi miðað við þær 
samgöngur sem voru í lok 19. og 
byrjun 20. aldar. 

Þáttur St. 
Franciskusreglunnar

Það hefur því verið í eðlilegu 

samræmi við þessa þróun að 
St.Franciskusreglan valdi að 
reisa nunnuklausturog spítala 
í Stykkishólmi árið 1933 sem 
svo prýðilega þjónaði íbúum á 
Snæfellsnesi í áratugi. Á meðan 
systrareglan rak spítalann var þar 
starfrækt almenn sjúkrahúsþjónusta 
ásamt heilsugæslu,  skurðstofu 
þjónustu, fæðingardeild, röntgen 
og rannsóknarstofa, hjúkrun 
aldraðra og um tíma geðdeild. 
Þá er vert að minna á starfsemi 
bakog hálsdeildarinnar sem var 
sett síðar á fót og  sinnir í dag  
sjúklingum af öllu landinu með 
einstökum árangri. Í rúm fimmtíu 
ár var því veitt sjúkrahúss og  
öldrunarþjónusta fyrir Snæfellinga 
á St. Francisskusspítalanum í 
Stykkishólmi. Það er ekki fyrr en 
árið 1986 sem Dvalarheimilið 
Jaðar í Ólafsvík var stofnað 
og Dvalarheimilið Fellaskjól í 
Grundarfirði var stofnað árið 
1988 og bættu þessi heimili 
mjög úr þegar aldraðir gátu 
notið dvalarheimilisþjónustu í 
heimabyggð nærri ættingjum og 
vinum þegar heilsan brast. Árið 
1978 hófst rekstur Dvalarheimilis 
aldraðra í Stykkishólmi, og var 
viðbót við öldrunarþjónustuna 
sem var veitt af sjúkrahúsinu. Síðar 
bættust við hjúkrunarþjónusta 
bæði á Jaðri í Ólafsvík, í Fellaskjóli 
Grundarfirði og Dvalarheimilinu 
Stykkishólmi. Því er þetta rifjað 
upp að um þessar mundir er mjög 
þrengt að heilbrigðisþjónustu á 
Snæfellsnesi frá því sem verið hefur. 

Allt undir einn hatt 
HVE

Eftir að St. Franciskusspítalinn 
og heilsugæslustöðvarnar í Snæ
fellsbæ, Grundarfirði og Stykkis
hólmi voru settar undir stjórn 
Sjúkrahússins á Akranesi, sem 
varð Heilbrigðisstofnun Vestur
lands, hafa orðið ótrúlega miklar 
breytingar með fækkun starfs
manna, lokunum og færslu allrar 
stjórnunar úr héraðinu. Árið 
2011 var unnin skýrsla á vegum 
velferðarráðuneytisins sem fól í sér 
stefnumótun fyrir heilbrigðis og 
öldrunarþjónustu sjúkrahússins í 
Stykkishólmi. Gert var ráð fyrir því 
að  öldrunarþjónusta í Stykkishólmi 
yrði færð saman og undir starfsemi 
Heilbrigðisstofnunar Vesturlands. 
Jafnframt var áformað að standa 
fyrir umfangsmiklum endurbótum 

á húsnæði sjúkrahússins til þess að 
taka við þessum breytingum ásamt 
því að efla bakdeildina sem þar er 
rekin með miklum ágætum og tryggja 
eftir atvikum sjúkrahúsþjónustu 
fyrir íbúa Snæfellsness. Þessi 
áform eru í  aðal atriðum jákvæð 
að mati undirritaðs ef unnið verður 
í samræmi við þau og munu bæta 
þjónustuna og geta væntanlega gert 
rekstur sjúkrahússins hagkvæmari 
sem er mikil þörf á miðað við minni 
fjárveitingar.

Starfsemi sjúkra húss
ins okkar er ógnað
 Á þessum áformum er þó stór og 

mikill galli til viðbótar við það að 
ekki eru tryggðir fjármunir og ekki 
hafði verið samið með formlegum 
hætti um þessa miklu aðgerð milli 
ríkis og þess sveitarfélags sem á 
að taka þátt í kostnaðinum. Hinn 
háskalegi galli við áform stjórnenda 
HVE er að leggja á nánast niður 
sjúkrahússtarfssemina. Þarna á 
einungis að verða heilsugæsla, 
hjúkrunardeild og bakdeildin 
eins og segir í bréfi forstjóra HVE 
sem var skrifað 11. mars 2013 til 

Framkvæmdasýslu ríkisins, en þar 
segir; „Formlegri skilgreiningu 
starfseminnar verður breytt í 
hjúkrunarheimili og heilsugæslu“. 
Það verður því ekki um að ræða 
sjúkrahúsþjónustu á Snæfellsnesi ef 
þessi áform verða að veruleika. Allir 
sem veikjast og þarfnast rannsókna 
og  umönnunar á sjúkrahúsi 
skulu fluttir suður á bóginn. Það 
verður að teljast sérkennileg 
afmælisgjöf  í tilefni 80 ára afmælis 
sjúkrahússins, sem svo vel hefur 
þjónað Snæfellingum öll þessi 
ár. Við þetta verður ekki unað og 
því er þessi grein skrifuð til þess 
að hvetja Snæfellinga til þess að 
sameinast gegn þessum áformum. 
Stjórnendum og starfsfólki sjúkra
hússins á Akranesi er enginn greiði 
gerður með því að etja þeim gegn 
Snæfellingum eins og gert er í 
bréfi forstjórans og  með viðtali 
við forstjóra og framkvæmdastjóra 
Heilbrigðisstofnunar Vesturlands 
í héraðsfréttablaðinu Skessuhorn 
sem kom út 6. nóvember.

Höfundur er framkvæmdastjóri Þróunar
félags Snæfellinga og fyrr  verandi rá  ð
herra og forseti Alþingis.

Snæfellingar og heilbrigðisþjónustan

Auglýsing vegna úthlutunar byggðakvóta 
á fiskveiðiárinu 2013/2014 sbr. reglugerð um úthlutun 
byggðakvóta til fiskiskipa nr. 665, 10. júlí 2013

Fiskistofa auglýsir eftir umsóknum um byggðakvóta til fiskiskipa fyrir:
Grundarfjarðarbær (Grundarfjörður)
Kaldrananeshreppur (Drangsnes)
Akureyrarkaupstaður (Grímsey)
Borgarfjarðarhreppur (Borgarfjörður eystri)

Auk reglugerðarinnar er vísað til sérstakra úthlutunarreglna í 
neðanskráðum byggðalögum sbr. auglýsingu nr. 990/2013 í 
Stjórnartíðindum

Snæfellsbær  (Arnarstapi, Hellissandur, Rif og Ólafsvík)
Húnaþing vestra (Hvammstangi)
Sveitarfélagið Skagaströnd
Fjallabyggð (Siglufjörður og Ólafsfjörður)
Grýtubakkahreppur (Grenivík)
Langanesbyggð (Þórshöfn og Bakkafjörður)
Breiðdalshreppur (Breiðdalsvík)
Sveitarfélagið Hornafjörður

Umsóknum skal skilað til Fiskistofu ásamt samningi við vinnslu-
aðila, á eyðublöðum sem er að finna á heimasíðu stofnunarinnar 
(fiskistofa.is), og þar eru ofangreindar reglur einnig aðgengilegar.  
Umsóknarfrestur er til og með 25. nóvember 2013.



Útgerðaraðilar stálbátsins 
Báru SH frá Rifi seldu bát sinn 
til Siglufjarðar þar sem hann 
er kominn á línuveiðar.  Ekki 
voru þeir að hætta útgerð 
því útgerðin keypti 12 tonna 
plastbát sem hét Uggi SI og 
hefur hann fengið nafnið Bára 
SH.  Gamli báturinn stundaði 
einungis dragnótaveiðar enn 
nýja Bára SH er ekki útbúinn til 
dragnótaveiða og var báturinn 
á netaveiðum í október og 
landaði 4,4 tonnum í 8 róðrum.  
Nægur kvóti er á bátnum því 
óveidd eru um 170 tonn miðað 
við þorskígildi.  Þorskurinn er 
162 tonn sem eru óveidd.

Dragnótaafli í október hjá SH 
bátunum var ansi dræmur og 
var þó sýnu skástur hjá Rifsara 
SH og Steinunni SH sem báðir 
voru að landa í Bolungarvík.  Þó 
var Rifsari SH eini SH báturinn 
sem yfir 100 tonn náði í október.  
Steinunni SH hefur gengið 
nokkuð vel núna í nóvember 
og hefur landað 77 tonnum í 
6 róðrum og mest 32 tonn í 
einni löndun.   Vægast sagt mjög 
langt er í næsta SH bát og er 
það Guðmundur Jensson SH 
sem hefur landað 10 tonnum 
í 2 róðrum,

Nýi Kristinn SH gekk vel í 

október og endaði sem fjórði 
hæsti smábáturinn á landinu 
með 136 tonn í 22 róðrum.  
Landaði báturinn bæði í 
Ólafsvík og á Skagaströnd.  
Núna í nóvember þá er báturinn 
að landa á Skagströnd og á í 
harði keppni við annan SH 
bát sem landar á Hofsósi.  Sá 
bátur heitir Bíldsey SH og þegar 
þetta er skrifað þá er Kristinn 
SH komin með 45,3 tonn í 7 
róðrum en Bíldsey SH 46,3 
tonn í 6.   Nokkuð langt er í 
næsta SH bát sem er Tryggvi 
Eðvarðs SH sem er að landa á 
Arnarstapa og er með 17 tonn í 
3 róðrum.  Kvika SH er með 16 
tonn í 4 og Særif SH 12 tonn í 3.

Ekki eru margir bátar á 
netaveiðum og þeir bátar sem 
eru á þeim veiðum eru flest 
allir á skötuselsveiðum.  Glófaxi 
VE sem landar í Ólafsvík hefur 
landað 25 tonnum í 2 róðrum, 
enn báturinn hefur verið að 
veiðum undir Látrabjarginu.  
Bárður SH er með 14 tn í 4.  
Svala Dís KE 12 tonn í 3 og 
landar á Arnarstapa.  Katrín SH 
10 tonn í 3 og Hafnartindur SH 
1,5 tonn í einni löndun.

Gísli Reynisson
www.aflafrettir.is

Aflafréttir

Kristján Þór Júlíusson heil
brigðisráðherra hefur ákveðið að 
endurskoða áform um  fækkun 
sjúkrabíla á landsbyggðinni sem 
taka átti gildi í byrjun næsta árs 
samkvæmt samningi við Rauða 
kross Íslands. Ætlunin var að 
fækka sjúkrabifreiðum í Búðar
dal, í Ólafsvík og Hvammstanga 
úr tveimur í eina á hverjum stað 
en því hefur nú verið frestað.

Mikið hefur verið skrifað 
og talað um þetta mál og sem 
betur fer er íbúum ekki sama 
um fram tíð sjúkra flutn inga á 
svæðinu. Mótmæli og athuga
semdir íbúa og forsvarsmanna 
sveitarfélagsins hafa því greini
lega haft eitthvað að segja. Á 
heima síðu Vel ferðar  ráðu neytis
ins er haft eftir Kristjáni Þór: „Fyrst 
og fremst verðum við að tryggja 
öryggi fólks í öllum byggðum 
lands ins. Það gerum við best 
með því að skoða aðstæður með 
staðkunnugum og skipuleggja 
fyrirkomulag sjúkraflutninga 

með hliðsjón af skipulagi 
heilbrigðisþjónustunnar á 
hverjum stað í náinni samvinnu 
við forsvarsmenn í hverju 
heilbrigðisumdæmi“.

Bæjarstjórn Snæfellsbæjar 
samþykkti eftirfarandi bókun 
á fundi í síðustu viku þegar í 
ljós kom að ekki átti að fækka 
sjúkrabílum:

„Bæjarstjórn fagnar þeirri 
ákvörðun heilbrigðis ráðherra, 
Kristjáns Þórs Júlíus sonar, 
að ákveða að endur skoða 
fyrri ákvörðun Vel ferðar ráðu
neytisins um fækkun sjúkra
bíla á Vesturlandi.  Bæjarstjórn 
ítrekar mikilvægi þess að tryggja 
öryggi íbúa á svæðinu með því 
að það sé tryggt að hér séu tveir 
sjúkrabílar, og a.m.k. annar 
þeirra sé útbúinn sem neyðarbíll 
m.v. veður og aðstæður sem 
skapast geta þegar ferðast 
þarf með sjúklinga í mikilli 
veðurhæð.“

jó

Sjúkrabílar 
um kyrrt

Ljósmyndari/fréttaritari
í Grundarfirði

Óskum eftir aðila til að annast fréttaskrif 
og ljósmyndun í Grundarfirði fyrir Jökul.

Upplýsingar í síma 436 1617 eða 893 5443
einnig er hægt að senda fyrirspurn
 á netfangið: steinprent@simnet.is

Auglýsingaverð 
í Jökli

Svarthvítar auglýsingar
Opna í svarthv 38.400
Heilsíða í svarthv.  23.700
Hálfsíða í svarthv. 15.200
1/4 í svarthv.   9.900
1/8 í svarthv.   7.200
1/16 í svarthv.   4.400

Verðin eru öll með 25,5% vsk

Smááuglýsingar kosta 750,- 
og er þá miðað við 150 innslætti pr. auglýsingu.

Hver innsláttur umfram 150 kostar 5,-

Lit auglýsingar
Opna í lit  69.000
Heilsíða í lit  46.000
Hálfsíða í lit 31.000
1/4 í lit  22.000
1/8 í lit  14.200
1/16 í lit    9.500



Lífæð samskipta
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Míla tengir heimili landsins við Ljósveituna. Við nýtum nútímatækni, fyrirliggjandi 
leiðslur og rými til að koma Ljósveitunni til heimila vítt og breitt um landið. Þannig á mikill 
fjöldi íslenskra heimila kost á háhraðatengingu á fljótlegan hátt í stað þess að þurfa að 
bíða í mörg ár eða áratugi eftir kostnaðarsömum framkvæmdum.

Kynntu þér stöðugar háhraðatengingar Ljósveitunnar á mila.is

Hafðu samband við eftirtalda aðila til að kaupa þjónustu um Ljósveituna:

Colour: Pantone 2623 C
C 70%  M 100%  Y 30%  K 15%

snerpa
rétta leiðin


