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Vel sóttur landsleikur
Eins og lesendur Jökuls
hafa væntanlega tekið eftir þá
var leikinn vináttulandsleikur
í handbolta sl. laugardag 5. apríl,
Ísland lék þá gegn Austurríki
í Íþróttahúsi Snæfellsbæjar og
voru á sjöunda hundrað manns
í húsinu, stemmingin var frábær
og greinilegt að í augum margra
eru leikmenn landsliðsins eins
og rokkstjörnur.
Pétur Steinar Jóhannsson
hafði frumkvæði af því að fá
leikinn til Ólafsvíkur og fékk
hann til liðs við sig hóp duglegs
fólks til að þetta gæti orðið að
veruleika, talsverður kostnaður
fylgir því að fá landsleik út á land
svo að Pétur og félagar hófu að
safna styrkjum til að fjármagna
verkefnið og gekk það vonum
framar, vonir standa til að styrkir
standi undir kostnaði við verk
efnið og aðgangseyrir gangi að
mestu leyti til íþróttastarfs í
Snæfellsbæ.
Fyrir leikinn afhenti Guð
mundur B. Ólafsson formaður
HSÍ Pétri innrammaða treyju
sem Guðjón Valur Sigurðsson
keppti í á Evrópumótinu. Treyjan
er árituð af öllum landsliðs
mönnum og verður hún hengd
upp í íþróttahúsinu.
Í landsleik sem Ísland lék í
Íþróttahúsi Snæfellsbæjar fyrir

ellefu árum gerði Ísland jafntefli
gegn Póllandi 28 - 28, leikurinn
núna fór ekki eins og menn
höfðu vonað þar sem að Íslenska
landsliðið steinlá fyrir Austurríki
36 - 27.  Aðalástæða tapsins
mun hafa verið að nokkrir af
sterka ri liðsmönnum Íslands
voru hvíldir eftir átök fyrri leiks
liðana sem fram fór á Ásvöllum
daginn áður. Leikurinn var samt
sem áður hin besta skemmtun
og ánægjuleg tilbreyting að fá
handboltalandsleik í húsið,
áhorfendur skemmtu sér vel og
studdu liðið framm yfir síðasta
mark og voru leikmenn þakklátir
fyrir það, leikmenn, þjálfari og
forsvarsmenn HSÍ voru allir á

kalla hann hér um slóðir, var
með frábær innslög í sjónvarpi
fyrir leik og í hálfleik þar sem
að hann dró ekkert af sér við að
dásama sveitarfélagið.

því að húsið væri mjög gott og
áhorfendur frábærir, það ætti því
að vera möguleiki á að fá svona
viðburð aftur.
Ólsarinn Gunnar Sigurðsson,
eða Gunni samloka eins og flestir
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Frumkvöðlastarf í Gsnb
Skólastjórnendur og meðlimir
átthagafræðiteymis Grunnskóla
Snæfellsbæjar lögðu land undir
fót um liðna helgi. Förinni var
heitið til Akureyrar þar sem
hópurinn hafði verið fenginn
til að stjórna málstofu um
áherslur skólans í átthagafræði
á vorráðstefnu miðstöðvar
skólaþróunar Háskólans á
Akureyri. Ráðstefnan bara að
þessu sinni yfirskriftina „Það
verður hverjum að list sem
hann leikur“. Málstofan hét
einfaldlega „Átthagafræði í
Grunnskóla Snæfellsbæjar“ og
á henni kynntu ferðalangarnir
starf það sem hefur verið unnið
og þróað í því námi frá því var ýtt
úr vör á sínum tíma. Grunnskóli
Snæfellsbæjar fékk styrk úr VONarsjóði til að koma af stað námi í
átthagafræði árið 2008 og síðan
þá hefur sú námskrá verið
leiðarljós skólastarfs og tekið
stöðugri framþróun. Námið fór
af stað í kjölfar skólastefnuvinnu
í Snæfellsbæ þar sem fulltrúar
félagasamtaka og hagsmuna
hópa í bæjarfélaginu tóku

virkan þátt í mótun skólasstarfs
í bæjarfélaginu og þar kom
sterkur vilji til þess að nám
í átthagafræði ætti að leika
lykilhlutverk í námi nemenda
skólans. Á málstofunni kom
fram hjá fulltrúum Háskólans
á Akureyri að slík námskrá væri
líklega einsdæmi á Íslandi. H.A.
hefur verið í forystuhlutverki í
grenndarkennslu á Íslandi og
má því færa rök fyrir því að þetta
starf Grunnskóla Snæfellsbæjar

Útgáfudagar Jökuls

sé sannkallað frumkvöðlastarf.
Þátttakendur í málstofunni lýstu
miklum áhuga á átthagafræðinni
og ánægju með þær áherslur
sem þeim voru kynntar. Þær
áherslur liggja í upplifunarnámi
og rannsóknarvinnu nemenda
auk þess sem mikið hefur verið
sótt í fyrirtæki og stofnanir í
bæjarfélaginu, bæði stór og smá.

Þess utan hafa einstaklingar
og félagasamtök verið ötul að
heimsækja skólann til að veita
upplýsingar um ólíka þætti
bæjarlífsins. Þessi stuðningur
og velvilji bæjarbúa við námið
í átthagafræðinni hefur haldist
frá upphafi og er algert lykilatriði
þegar kemur að því að gera
námið lifandi og síbreytilegt sem
skiptir gríðarlegu máli fyrir þá
framtíðarþegna Snæfellsbæjar
sem stunda nám í G.Snb. Að
málstofu skólans lokinni kom
fram áhugi hjá málstofugestum
að fá að kynnast náminu enn
frekar og að sjálfsögðu gladdi
það hópinn úr Snæfellsbæ.
Sannarlega ánægjuleg ferð í
alla staði, enda voru það stoltir
og endurnærðir kennarar og
stjórnendur sem keyrðu heim
í vorblíðunni að ráðstefnunni
lokinni, ákveðin í að gera enn
betur í starfi sínu með nemendur
í átthagafræði.

Klakahrun í
Höfðanum

Vegna óreglulegra frídaga á næstunni (páskar ofl.) verður
breyting á útgáfudögum Jökuls. Jökull mun koma út
miðvikudagana 16 og 30. apríl.
Næsta tölublað Jökuls kemur út miðvikudaginn 16. apríl
og þá þarf að skila litauglýsingum fyrir kl. 10 mánudaginn
14. apríl en svarthvítum auglýsingum og öðru efni þarf að
skila fyrir kl. 18 sama dag.
Jökull kemur ekki út í viku 17 en kemur svo næst út miðvikudaginn 30. maí, þá þarf að skila litauglýsingum fyrir
kl. 10 mánudaginn 28. apríl en svarthvítum auglýsingum
og öðru efni þarf að skila fyrir kl. 18 sama dag.

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

Á fimmtudag í síðustu viku
hrundi talsvert af klaka úr
Búlandshöfða á veginn, af
þessu getur skapast nokkur
hætta og því vissara að hreinsa
veginn sem fyrst.
Sigurjón Hilmarsson starfs
maður Vegagerðarinnar fékk
símtal frá kollegum sínum sem
sjá um upplýsingasíma Vega
gerðarinnar, þeir höfðu þá séð
á myndum úr vefmyndavél að
klakahrun hafði orðið í Höfða
num, Sigurjón skaust því á stað
inn og hreinsaði veginn, hann
tók einnig meðfylgjandi mynd.

Í lok mars var lokið við
uppsetningu vefmyndav élar
innar í Búlandshöfða og hún
var því fljót að sanna sig, en
ástæða þess að myndavélin var
sett upp þarna var meðal annars
það að nokkuð algengt er að ís
eða grjót falli á veginn á þessum
slóðum, með vefmyndavélinni
er hægt að bregast mun hraðar
við en áður og hreinsa veginn.
Vefmyndavélar Vegagerðar
innar eru nú orðnar fjórar á
Snæfellsn esi, fyrir eru vef
myndavélar á Vatnaleið, Fróðár
heiði og við Haffjarðará.
jó
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en tilhlökkun og gleði fylgja því sem framundan er. Kærar þakkir fyrir okkur kæru viðskiptavinir.
Kveðja,
Kveðja, Einar
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Af þessu
tilefni
verðum
við
pizzatilboð
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12. apríl:

16”pizza

með tveim
áleggstegundum

kr. 1.490.-

16”pizza

með tveim
áleggstegundum
og ostabrauð

kr. 2.280.-

Starfsbraut fær
spjaldtölvur

Starfsbraut Fjölbrautaskóla
Snæfellinga barst á dögunum
peningastyrkur frá þremur
Lionsklúbbum á Snæfellsnesi,
Lionsklúbbi Grundarfjarðar,
Lionsklúbbi Nesþinga og
Lionsklúbbi Ólafsvíkur. Þessi
frábæri styrkur frá klúbbunum
var nýttur til kaupa á tveimur
Ipad mini tækjum, skjáhlífum
og millistykki til tengingar við

skjávarpa. Lionsklúbbunum
þremur færum við kærar þakkir
fyrir að gera okkur kleift að kaupa
tæki sem nýtist nemendum
starfsbrautar við bæði nám og
afþreyingu í skólanum.
Kærar þakkir
Nemendur og starfsfólk
starfsbrautar FSN

Svæðisgarðurinn stofnaður
Heimamenn á Snæfellsnesi
hafa undirritað sáttmála um
stofnun Svæðisgarðsins Snæ
fellsness. Það var gert föstu
daginn 04.04.2014 - í nýjum
sal, Rjúkanda, að Vegamótum
á Snæfellsnesi. Þar voru saman
komnir fulltrúar frá samstarfs
aðilunum ellefu til að fagna
þessum áfanga. Að lokinni
undirskrift og fyrsta fundi
eigendaráðs voru flutt nokkur
ávörp. Meðal þeirra sem til máls
tóku var Björg Ágústsdóttir,
ráðgjafi hjá Alta og þakkaði
hún fyrir gott samstarf. Það
væri einstakt að fá að taka þátt
í uppbyggingarverkefni sem
þessu. Svæðisgarðurinn snérist
um breitt samstarf, þar sem
horft væri til langs tíma og verið
væri að byggja upp varanleg
samskipti á milli atvinnulífs og

sveitarfélaganna. Hún rifjaði
upp þau tækifæri sem sköpuðust
þegar Íslendingar settu fyrst vél
í bát í byrjun 20. aldar. Engan
hefði órað fyrir þeim breytingum
sem urðu í kjölfarið, þegar

Tónlistarveisla
framundan

Áhugafólk um tónlist getur
farið að gleðjast því að nú fer að
vora í tónlistarlífi á Snæfellsnesi
rétt eins og í náttúrunni.
Veislan hefst um næstu helgi
en þá mun Helgi Björns og
Reiðmenn vindanna koma
fram á Búðum föstudaginn
11. apríl, um páskana verður
svo tónlistarhátíðin Durgur í
Langaholti, þar verður eitthvað
fyrir alla því að boðið verður
upp á hljómsveitir, trúbadora,
karlakór og fleira.
Sumardaginn fyrsta, þann 24.

sókn hófst á ný og fjarlægari
mið og mikil þekking byggðist
upp í sjávarútvegi og fleiri
greinum. Við byggjum áfram á

þeirri þróun sem var á síðustu
öld, en það þurfi enn að auka
þekkinguna, til nýrrar sóknar.
Því er ég stolt af Snæfellingum
sem hafa ákveðið að þekking og
samvinna sé undirstaðan fyrir
framfarir á þessari öld. Það þarf
nýjar leiðir til að opna nýjar dyr.
Enn og aftur eru Snæfellingar
frumkvöðlar.
Að ávörpum loknum var
skálað í dýrindis ölkelduvatni
og snæddar dýrindis krásir úr
héraði matreiddar af Kela í Langa
holti og Rúnari Marvinssyni mat
reiðslumeistara, ásamt mæðgu
num á Vegam ótum, Hrefnu
Birkisdóttur og Sigrúnu Erlu
Eyjólfsdóttur, dóttur hennar og
tengdasyni Gabriel Frank.

Bæjarmálafélag Snæfellsbæjar
J-listinn

apríl, verða tónleikar með Kaleo
í Frystiklefanum í Rifi og þann
3. maí verða Dúndurfréttir með
tónleika í Röstinni.
Allir ættu að geta fundið sér
eitthvað við hæfi og vel líklegt
að meirihluti Snæfellinga geti
hugsað sér að heimsækja alla
þessa viðburði. Sjálfsagt eiga
fleiri viðburðir eftir að bætast
við og líklega er eitthvað sem
undirritaður veit ekki en að
minnsta kosti er óhætt að segja
góða skemmtun.
jó

boðar til fundar sunnudagskvöldið
13. apríl kl 20.00
Fundarstaður: Fiskiðjan Bylgja Ólafsvík
Fundarefni: Framboðsmál.
Stjórnin

Handboltaæfing Rekstrarafgangur
hjá Snæfellsbæ

Ánægjulegri hluti heimsóknar
HSÍ manna s.l. laugardag voru
æfingar fyrir börnin og unglingana
um morgunin. Árni Stefánsson
fræðslu- og útbreyðslustjóri
HSÍ stjórnaði æfingunum ásamt
þremur félögum sínum, reyndir
þjálfarar eða unglingaþjálfarar.
Samtals mættu um 70 börn og
skemmtu sér vel. Gaman að sjá
hversu glöð og ánægð krakkarnir
komu út af æfingunum. Skipt
var í tvo aldurshópa, á fyrri
æfingunni voru yngri krakkarnir,
en á þeirri seinni voru tæplega
20 krakkar, sem voru fljót að ná
tökum á íþróttinni. Árni sagði
undirrituðum að hér væru
margir mjög efnilegir krakkar
og nefndi að í eldri hópnum

væru margir krakkar sem hefðu
mjög góða boltatækni og einnig
það sem vantaði helst í öllum
liðum, örfhentir krakkar með tök
á tækninni við að grípa og kasta.
Kannski eigum við í þessum hópi
framtíðarleikmenn í landslið
Íslands.
Framkvæmdastjóri HSÍ ræddi
þann möguleika að koma oftar
með þjálfara og taka fleiri svona
æfingar ef áhugi væri fyrir hendi
og jafnvel koma með mót
yngriflokka (turneringu) í þetta
flotta hús og frábæru aðstöðu
eins og hann sagði. Hann hrósaði
jafnframt öllu starfsfólki hússins
fyrir lipurð og faglega framkomu.

Félagsheimilinu Röst Hellissandi
sunnudaginn 13. apríl kl.14.00

óhs

Fimmtudaginn 3. apríl var
ársreikningur Snæfellsbæjar
2013 lagður fram í bæjarstjórn,
rekstur Snæfellsbæjar gekk vel
á árinu og var rekstrarniður
staðan nokkuð betri en áætlun
gerði ráð fyrir eða 165 m.kr.
af samstæðunni og af A-hluta
107,7 m.kr.
Hlutfall reglulegra tekna af
heildarskuldum og skuldbind
ingum er 87,62% hjá sjóðum
A-hluta, en var 82,8% árið 2012,
og 90,62% í samanteknum
ársreikningi en var 88,84 árið
2012. Samkvæmt 64. Gr. 2.
m.gr. sveitarstjórnarlaga á þetta
hlutfall ekki að vera hærra en
150%.
Rekstrartekjur sveitarfélags
ins á árinu námu um 1.847 millj.
króna samkvæmt samanteknum
rekstrarreikningi fyrir A- og
B-hluta en fjárhagsáætlun
gerði ráð fyrir rekstrartekjum
um 1.735 millj. króna. Rekstrar
tekjur A- hluta námu um 1.460
millj. króna en fjárhagsáætlun
gerði ráð fyrir rekstrartekjum
um 1.387 millj. króna.
Rekstrarniðurstaða sveitar
félagsins samkvæmt saman
teknum rekstrarreikningi A- og
B-hluta var jákvæð að fjárhæð um
165 millj. króna en samkvæmt
fjárhagsáætlun var gert ráð fyrir
afkomu upp á 61,4 millj. króna.
Afkoman varð því töluvert betri
en áætlun gerði ráð fyrir, eða
sem nemur 103,6 millj. króna.
Rekstrarniðurstaða A-hluta var
jákvæð að fjárhæð 107,7 millj.

króna en fjárhagsáætlun gerði
ráð fyrir afkomu upp á 61,9
millj. króna. Afkoma A-hluta
varð því betri sem nemur 45,8
millj. króna.
Laun og launatengd gjöld
sveitarfélagsins námu um 850,6
milljónum króna en starfs
mannafjöldi sveitarfélagsins
nam 147 stöðugildum í árslok.
Veltufé frá rekstri var 184
millj. króna og veltufjárhlutfall
er 1,38. Handbært frá rekstri
var 199 millj. króna.
Heildareignir bæjarsjóðs
námu um 3.333 millj. króna og
heildareignir sveitarfélagsins í
samanteknum ársreikningi um
4.203 millj. króna í árslok 2013.
Heildarskuldir bæjarsjóðs
námu um 1.419 millj. króna og
í samanteknum ársreikningi um
1.813 millj. króna, og hækkuðu
þar með milli ára um 97 millj.
Eigið fé bæjarsjóðs nam um
1.915 millj. króna og eigið fé í
samanteknum reikningsskilum
nam um 2.390 millj. króna í
árslok 2013. Eiginfjárhlutfall
er 57,44% á á árinu 2013 en var
57,50 árið áður.
Fjárfest var fyrir 261,3
milljónir og fjármögnunar
hreyfingar 6 milljónir á árinu
2013. Snæfellsbær fjárfesti á
árinu fyrir 261,3 milljónir í
varanlegum rekstrarfjármunum
og ný lán voru tekin að upphæð
171,3 milljónir. Greidd voru
niður lán að fjárhæð 165,3
milljónir.

ATVINNA

Ræstitæknir/húsvörður óskast í hlutastarf
fyrir sumarhús nálægt Hellnum
Reyndur ræstitæknir/húsvörður óskast í hlutastarf fyrir 4ra herbergja
sumarhús nálægt Hellnum.
Reynsla æskileg, grunnkunnátta í ensku nauðsynleg, góð laun í boði.
Vinnudagar fara eftir bókunum.
Athugið: viðkomandi verður að hafa aðgang að eigin þvottavél til að þvo
rúmföt, og geta sinnt smávægilegum viðgerðum og viðhaldi.
Nánari upplýsingar gefur Hjalti í síma 616-9090 eða á hjalti@sfn.is

Svæðisskipulag Snæfellsness

Um tveggja ára skeið hafa
sveitarfélögin fimm á Snæ
fellsnesi unnið að gerð svæðis
skipu
l ags. Mikill einhugur
hefur verið við verkið og fjöl
margir komið að málum.
Svæðisskipulagið er unnið undir
leiðsögn Bjargar Ágústsdóttur
og Matthildar Kr. Elmarsdóttur
hjá ráðagjafafyrirtækinu Alta.
Samhliða svæðisskipulagi hefur
verið unnið að undirbúningi
og stofnun Svæðisgarðs
Snæfellsness en formleg stofnun
hans fór fram 04.04.2014.
Svæðisskipulagstillagan er
nú til umsagnar hjá umsagnar
aðilum og verður kynnt fyrir
almenningi innan tíðar og síðan
auglýst formlega samkvæmt
skipulagslögum síðar í vor.
Svæðisskipulag Snæfellsness
2014 - 2026 felur í sér sam
eiginlega sýn á þróun svæðisins
frá sjónarhóli sveitarfélaganna,
sem mótuð er í nánu samstarfi
við atvinnulífið, félagasamtök
og íbúa.
Nánar tiltekið er hlutverk
svæðisskipulagsins að:

• veita yfirlit yfir auðlindir
og sérkenni í náttúrufari,
landslagi, menningu og sögu
Snæfellsness.
• greina hvernig hægt er að
nýta auðlindirnar og viðhalda
staðaranda og sérkennum og
með því styðja við þróun á
vörum og þjónustu á svæðinu.
• marka stefnu um viðhald
og nýtingu sérkenna og
verðmæta svæðisins.

Snæfellsness sem fulltrúar í
vinnuhópum tilgreindu eða
voru sótt í ýmsar heimildir.
Umfjölluninni er ekki ætlað
að vera tæmandi, heldur gefa
grófa mynd af því sem svæðið
býr yfir. Ítarlegri umfjöllun um
umhverfisaðstæður, sögu og
menningu svæðisins er að finna í
umhverfislýsingu sem fylgir með
tillögunni.

Svæðisskipulagið er „stefnu
markandi skipulagsáætlun“, sem
setur fram heildstæða almenna
stefnu sem segir í hvaða átt
menn ætla að ganga og í grófum
dráttum hvernig, en útfærir ekki
landnotkun á uppdrætti eða
nákvæma skipulagsskilmála.
Svæðisskipulagið skiptist í þrjá
meginhluta: Framtíðarsýn,
grunn og áætlun. Að auki er því
lýst hvernig staðið verður að
framfylgd áætlunar.

Áætlunin sjálf, sem skilgreinir
markmið og leiðir að þeim, er
sett fram í sex málaflokkum
eða þemum, þ.e. lífsgæði,
landslag, matur, iðnaður og
skapandi greinar, ferðalag og að
lokum grunngerð og stjórnun.
Þessi þemu byggja á hlutverki
svæðisskipulagsins og greiningu
á efni frá vinnuhópum.
Hvert þema skiptist upp í nokkur
viðfangsefni. Viðfangsefnin eru
útfærð með markmiðum og
leiðum að þeim.

Framtíðarsýn

Dregin er upp mynd af því
hvernig við viljum að Snæfellsnes
líti út þegar til framtíðar er litið.
Jafnframt er lagður grunnur að
sameiginlegri ímynd (vöru
merki) fyrir allt Snæfellsnes
sem nýtt verði markvisst í allri
markaðssetningu og kynningu
fyrir snæfellska vöru, þjónustu
og svæðið í heild.

Grunnur

Í grunninum er gerð grein
fyrir helstu verðmætum og
tækifærum sem liggja í umhverfi,
menningu og mannauði
Snæfellsness. Dregin eru saman
helstu verðmæti og tækifæri

Auglýsingaverð
í Jökli
Svarthvítar auglýsingar
Opna í svarthv
Heilsíða í svarthv.
Hálfsíða í svarthv.
1/4 í svarthv.
1/8 í svarthv.
1/16 í svarthv.

38.400
25.600
16.400
10.700
7.800
4.800

Lit auglýsingar
Opna í lit
Heilsíða í lit
Hálfsíða í lit
1/4 í lit
1/8 í lit
1/16 í lit

69.000
46.000
31.000
22.700
14.700
9.900

Verðin eru öll með 25,5% vsk
Smáauglýsingar kosta 750,og er þá miðað við 150 innslætti pr. auglýsingu.
Hver innsláttur umfram 150 kostar 5,-

Áætlun

Markmiðin eru þrennskonar:
• Markmið sem snúa að mótun
umhverfis og byggðar, til
nánari útfærslu í aðal- og
deiliskipulagi og við veitingu
framkvæmda- og byggingar
leyfa.
• Markmið sem snúa að þróun
atvinnustarfsemi, þ.m.t. vöru
þróun og þróun opinberrar
og einkarekinnar þjónustu
við heimamenn og gesti, til
nánari útfærslu í fjárhags-,
framkvæmda- og verke fna
áætlunum sveitarf élaganna
í samvinnu við atvinnulífið,
stofnanir og félagasamtök.
• Markmið sem snúa að þekk
ingu, miðlun og markaðs
setningu, til nánari útfærslu
í fjárhags-, framkvæmda- og
verke fnaá ætlunum sveitar
félaganna í samvinnu við
atv innul ífið, stofna nir og
félagasamtök

Framtíðarmynd af
Snæfellsnesi

Í svæðisskipulagstillögunni er
sett fram sú framtíðarmynd að
á Snæfellsnesi virði íbúar ein
stakan náttúru- og menningar
arf, nýti hann og við
h aldi
honum, með áherslum í
byggðaþróun, atvinnustarfsemi,
skóla- og rannsóknarstarfi og

daglegu lífi. Svæðið verði því
eftirsótt til búsetu og ferðalaga
og „Snæfellsnes“ verði sterkt
vörumerki.
Framtíðarmyndin lýsir því sem
samstarfi sveitarfélaganna og
atvinnulífsins er ætlað að snúast
um. Ætlunin er að samstarfið
ýti undir að samfélagið allt nýti
sér þau verðmæti sem felast í
náttúru- og menningarauði
Snæfellsness og að byggðin og
umhverfismótunin taki mið af
honum; svæðinu og samfélaginu
til framdráttar. Svæðisskipulagið
er verkfæri til að stuðla að þessu.

Styrking staðaranda
og uppbygging
vörumerkis

Svæðisskipulagsáætlunin
miðar að því að styrkja staðar
anda Snæfellsness. Hún ýtir
undir það að unnið sé út frá
sér
k ennum svæðisins við
mótun umhverfis og byggðar,
þróun atvinnustarfsemi og upp
byggingu þekkingar, miðlun og
markaðssetningu. Með því er
stuðlað að því að Snæfellsnes
verði sterkt vörumerki.

Útfærsla stefnu
svæðisskipulags

Stefna svæðisskipulagsins
verður útfærð nánar með land
notkunará kvæðum og skipu
lagsskilmálum í aðalskipulagi
sveitarfélaganna og deiliskipu
lagi einstakra svæða.
Með tímanum verði fram
setning aðal
s kipulags allra
sveitarf élaganna samræmd
þannig að auðvelt verði að draga
upp heildarmynd af stefnu um
landnotkun.
Svæðisskipulagið er sóknar
áætlun Snæfellsness og leiðar
ljós fyrir Snæfellinga. Með því
að fylgja svæðisskipulaginu eftir
aukum við samfélagsvitund
íbúanna og aukum og eflum
byggð á Snæfellsnesi. Við
sköpum framtíðina.
Tillöguna og fylgigögn
hennar er að finna á eftirfarandi
vefslóð:http://ssk-snaef.alta.is/
Gretar D. Pálsson
Formaður svæðiskipulagsnefndar
Snæfellsness

Fermingarskeyti
Lionsklúbbs Ólafsvíkur 2014
Lionsklúbbur Ólafsvíkur ver›ur nú í ár, eins og undanfarin ár me› fermingarskeyti til sölu.
Allur ágó›i af sölu skeytanna rennur til líknar- og menningarmála
Á bakhli› þessa bla›s eru nöfn fermingarbarnanna prentu› til hæg›arauka fyrir þá sem óska
eftir því a› senda skeyti Lionsklúbbsins til fermingarbarna í Ólafsvík og Neshreppi utan Ennis.
ATH
Hægt er a› grei›a skeytin me› heimsendum gíróse›li, Visa e›a Euro.
Setja skal X vi› þann texta sem þú vilt a› sendur ver›i frá þér.

1. Hjartanlegar fermingar og framtíðaróskir.
2. Guð blessi þér fermingardaginn og alla framtíð.
3. Innilegar hamingjuóskir á fermingardaginn.
Undirskrift á skeyti:
Kennitala (Ef senda á grei›sluse›il):

Sendandi setji X fyrir framan nöfn þeirra barna sem hann óskar a› senda skeyti.
Ver› skeytanna er kr. 700,-.
Þetta ári› ætlum vi› a› sleppa því a› ganga í hús og munum þess í sta› setja söfnunarkassa
í Verslunina Kassann, einnig er hægt a› skila skeytum í Steinprent.
Hvítasunnuhelgina ver›ur teki› á móti skeytapöntunum í netfang kristinn.kristofersson@simnet.is

Samtals

skeyti, kr.

GREIÐSLUMÁTI:

með giro
Visa
Euro
Gildistími
Me› ósk um ánægjulega fermingarhátí›.
Lionsklúbbur Ólafsvíkur.

FERMINGARBÖRN Í INGJALDSHÓLSKIRKJU 17. APRÍL 2014
Baldur Olsen, Hraunási 7, Hellissandi
Gabríel Máni Jónsson, Munaðarhóli 12, Hellissandi
Ingibjörg Eygló Þorsteinsdóttir, Háarifi 53 Rifi, Hellissandi
Ívar Reynir Antonsson, Hraunási 13, Hellissandi
Kristín Olsen Óskarsdóttir, Munaðarhóli 6, Hellissandi
Súsanna Sól Vigfúsdóttir, Selhóli 6, Hellissandi
Trausti Leó Gunnarsson, Naustabúð 11, Hellissandi

FERMINGARBÖRN Í ÓLAFSVÍKURKIRKJU 17. APRÍL 2014
Marsibil Lísa Þórðardóttir, Ennisbraut 6a, Ólafsvík
Birgir Vilhjálmsson, Sandholti 20, Ólafsvík
Brynjar Vilhjálmsson, Sandholti 20, Ólafsvík
Þórhalla Ylfa Gísladóttir, Grundarbraut 50, Ólafsvík

FERMINGARBÖRN Í ÓLAFSVÍKURKIRKJU 8. JÚNÍ 2014
Arnleifur Hjörleifsson, Brautarholti 28, Ólafsvík
Diljá Sigurjónsdóttir, Vallholti 12, Ólafsvík
Elma Rún Guðnadóttir, Hábrekku 16, Ólafsvík
Eyrún Ösp Jóhannsdóttir, Brautarholti 22, Ólafsvík
Hilmar Björnsson, Grundarbraut 30, Ólafsvík
Hjörvar Hjörleifsson, Brautarholti 28, Ólafsvík
Ragnheiður Ingólfsdóttir, Stekkjarholti 4, Ólafsvík
Regína Sigurjónsdóttir, Vallholti 12, Ólafsvík
Silja Ólafsdóttir, Grundarbraut 46, Ólafsvík
Sumarliði Kristmundsson, Grundarbraut 39, Ólafsvík
Unnur Eir Guðbjörnsdóttir, Vallholti 9, Ólafsvík

FERMINGARBÖRN Í INGJALDSHÓLSKIRKJU 8. JÚNÍ 2014
Einar Ingi Tveiten, Keflavíkurgötu 10, Hellissandi
Pétur Steinar Jóhannsson, Selhóli 11, Hellissandi













































Samstaða
L-listi fólksins
Rétt skráning lögheimilis
þann 10. maí vegna kjörskrár
Laugardaginn 10. maí 2014 er viðmiðunardagur kjörskrár
vegna sveitarstjórnarkosninganna þann 31. maí nk. Fyrir þann
tíma þarf lögheimili að vera skráð á réttum stað. Sjá nánar á
vefsíðu Grundarfjarðarbæjar, http://grundarfjordur.is

Kosið var um röðun á L -list
ann í Grundarfirði sunnudaginn
30. mars sl. en kosning í tvö
efstu sætin var bindandi. 18
manns gáfu kost á sér til setu á
listanum eftir tilnefningu meðal
bæjarbúa. Uppstillinganefnd
kynnti síðan niðurstöðu kosn
inganna og ákvörðun um röð
un á lista á fundi með þeim
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

sem skipa 14 efstu sætin mið
vikudaginn 2. apríl og var sú
skipan samþykkt. Listinn var
síðan kynntur á opnum fundi í
Sögumiðstöðinn fimmtudaginn
3. apríl.
Þessir skipa L-lista við bæjar
stjórnarkosningarnar þann 31.
maí n.k.

Eyþór Garðarson, bæjarfulltrúi og forseti bæjarráðs.
Berghildur Pálmadóttir, ráðgjafi hjá Félags- 		
og skólaþjónustu Snæfellinga
Hinrik Konráðsson, fangavörður
Elsa Björnsdóttir, ferðamálafræðingur
Gunnar Kristjánsson, fyrrverandi skólastjóri
Sævör Þorvarðardóttir, fangavörður
Þorbjörg Guðmundsdóttir, kennari
Ólafur Tryggvason, umsjónarmaður fasteigna hjá FSN
Guðrún Jóna Jósepsdóttir, fjármálastjóri FSN
Bjarni Jónasson, vélstjóri
Sólrún Guðjónsdóttir, framhaldsskólakennari
Helena María Jónsdóttir, afgreiðslumaður í Lyfju
Vignir Maríasson, vinnuvélastjóri
Una Ýr Jörundsdóttir, framhaldsskólakennari

Á kjörskrá skal taka þá sem uppfylla þau skilyrði sem þar eru
nefnd og skráðir voru með lögheimili í sveitarfélaginu
samkvæmt íbúaskrá þjóðskrár þremur vikum fyrir kjördag og
hafa náð 18 ára aldri.
Samkvæmt þessu mun kjörskrá Grundarfjarðarbæjar vegna
sveitarstjórnarkosninganna 31. maí n.k. miðast við þá sem eiga
lögheimili í sveitarfélaginu þann 10. maí n.k.
Lögheimilisflutning skal tilkynna til bæjarskrifstofunnar í
Grundarfirði en einnig er hægt að tilkynna flutning til Þjóðskrár.
Grundarfjarðarbær

Héldu tombólu

Þau Jakob Logi Jóhannsson,
Sara Dögg Eysteinsdóttir, Mar
ela Arín Víðisdóttir og Minela
Crnac héldu á dögunum tom
bólu og færðu Rauða krossinum

en þau söfnuðu samtals 4.596
kr.
Rauði krossinn vill þakka
þessum duglegu krökkum
kærlega fyrir.

Sjálfstæðismenn og
óháðir með lista

Grundarfjörður

1933

Aðalfundur

Ungmennafélags Grundarfjarðar
Fimmtudaginn 3. apríl boðaði
Sjálfstæðisfélag Grundarfjarðar
og Gjafi félag ungra sjálf
stæðismanna í Grundarfirði til
opins fundar í Samkomuhúsi
Grundarfjarðar, efni fundarins
var tillaga uppstillingarnefndar
að röðun á framboðslista fyrir

sveitarstjórnarkosningar sem
fram fara 31. maí 2014.
Uppstillingarnefnd kom með
tillögu að sameiginlegum lista
Sjálfstæðisfélagsins í Grundar
firði og óháðra, listinn var sam
þykktur samhljóða og er hann
eftirfarandi:

1. Rósa Guðmundsdóttir
2. Jósep Kjartansson
3. Bjarni Georg Einarsson
4. Sigríður Guðbjörg Arnardóttir
5. Þórður Magnússon
6. Hólmfríður Hildimundardóttir
7. Unnur Þóra Sigurðsdóttir
8. Valdís Ásgeirsdóttir
9. Runólfur Guðmundsson
10. Runólfur Jóhann Kristjánsson
11. Unnur Birna Þórhallsdóttir
12. Ágústa Ósk Guðnadóttir
13. Hrólfur Hraundal
14. Þórey Jónsdóttir

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Skýrsla stjórnar
Reikningar lagðir fram
Framtíðarlausn íþróttamannvirkja í Grundarfirði.
Lög og samþykktir félagsins.
Siðareglur UMFG.
Önnur mál.
Stjórn Ungmennafélags Grundarfjarðar

Vorboðinn ljúfi

endurnýjuð umhverfisvottun!

Pétursson sækir fast að
Pétursson sækir nú fast að
Meisturunum á lokasprettinum
og munar aðeins tveimur
stigum á hópunum. Þá tók Up
the iron stökk upp töfluna og
er nú kominn í níunda sætið
og hefur ekki sést á þessum
slóðum áður, en taka skal fram
að það var yngri hluti hópsins
sem tippaði. Nú Dimmalimm
er komin upp fyrir Sigurdísina
(hvað gerir Sverrir næst?).
Frænkan náði ekki góðu skori
núna aðeins 5 stigum (Rósa
hefur örugglega ekki komið
nálægt seðlinum núna). Anton
Ö náði þeim merkilega árangri
að fá aðeins 3 stig en aðeins
tveir hópar hafa náð lægra
skori þ.e. 2 rétta (nefnum
engin nöfn). Anfield heldur

Aðalfundur Ungmennfélags Grundarfjarðar verður
haldinn miðvikudaginn 16. apríl 2014 í
Sögumiðstöðinni kl. 20.30.

áfam að færast niður töfluna
þriðju helgina í röð þrátt fyrir
mjög gott gengi drengjanna á
Anfield. Þá færðust Tópas, G-42
og S.G. Hópurinn aðeins upp
töfluna. Nú eru aðeins þrjár
helgar eftir. Vegna myndar sem
birtist með pistlinum í síðasta
tbl. hafa Púllarar farið fram á
afsökunarbeiðni frá mér vegna
þess að það var einn Man.
Utd. maður á myndinni en sá
maður hefur einnig farið fram á
afsökunarbeiðni vegna þess að
hann kærir sig ekkert um að vera
bendlaður við Púllara. Þessu er
fljótsvarað, ég tek ekkert mark
á þessum kvörtunum, þeir geta
bara snúið sér til lögfræðings
S.G. Hópsins.
Gummi Gísla

Það er mér sönn
ánægja að tilkynna að
sveitarfélögin á Snæfells
nesi hafa hlotið endur
nýjaða umhverfisvottun á
starfsemi sinni frá Earth
Check samtökunum.
Eins og árlegt er orðið
mætti óháður úttektaraðili,
Haukur Haraldsson gæðastjóri
hjá Verkís, á svæðið í febrúar.
Eftir tveggja daga úttekt, þar sem
meðal annars var farið rækilega
yfir öll þau gögn sem verkefninu
tengjast, mælti hann með því að
EarthCheck endurnýjaði vottun
sveitarfélaganna. Það gekk eftir
og nú skarta sveitarfélögin á
Snæfellsnesi gullvottun frá
EarthCheck samtökunum fyrir
árið 2014.
Vinna við umhverfisvottun
sveitarfélaganna á Snæfellsnesi
hófst árið 2003 og hefur verið
unnið sleitulaust að verkefninu
síðan. Í tilefni af tíu ára afmæli
verkefnisins er unnið að gerð
veglegs rits um umhverfisvottun
á starfsemi sveitarfélaga. Ritið
verður tvískipt; annars vegar

verður fjallað almennt
um umhverfisvottanir og
aðrar leiðir sem sveitar
félög geta farið í átt að
sjálfbærara samfélagi.
Hins vegar verður fjallað
um tíu ára reynslu sveitar
félaganna á Snæfellsnesi
af umhverfisvottun EarthCheck
og gerð grein fyrir ávinningi
hennar ásamt þeim hindrunum
sem orðið hafa á veginum í
gegnum tíðina, hvernig þeim
hefur verið mætt og hvað betur
mætti fara til þess að ná enn
betri árangri. Ritið er ætlað
sem upplýsingarit fyrir íbúa
sveitarfélaganna á Snæfellsnesi
sem og til leiðbeiningar fyrir
önnur sveitarfélög sem vilja
bæta sig í umhverfismálum.
Stefnt er að því að ritið
verði tilbúið á næstu vikum og
verður því dreift á öll heimili á
Snæfellsnesi, svo íbúar geta farið
að hlakka til.
Theódóra Matthíasdóttir,
umhverfisfulltrúi Snæfellsness
(theo@nsv.is)

Orlofshús 2014
Verkalýðsfélag Snæfellinga bíður upp á dvöl í orlofshúsum félagsins í sumar,
eins og undanfarin sumur höfum við fengið íbúð á Akureyri.

Ölfusborgir, Illugastaðir og Akureyri
Verð fyrir vikuna er kr. 19.000
Félagsmenn geta einnig sótt um niðurgreiðslur á :

Tjaldvögnum, Felli- og hjólhýsum ásamt orlofshúsum hjá ferðaþjónustuaðilum.
Endurgreiðsla verður 15.000 kr vikan.
Umsóknareyðublöð er hægt að nálgast á skrifstofum félagsins.
Ólafsbraut 19 Ólafsvík
Borgarbraut 2 Grundarfirði
Þvervegur 2
Stykkishólmi

Umsóknir þurfa að berast fyrir 1. maí.
Einnig bjóðum við félagsmönnum okkar upp á útileigukort, veiðikort, hótelmiða og golfkort og fást þau á skrifstofum félagsins.

UTANKJÖRFUNDAR
ATKVÆÐAGREIÐSLA
Atkvæðagreiðsla utan kjörfundar vegna sveitarstjórnarkosninga sem fara fram 31. maí 2014 er hafin.
Hjá sýslumanni Snæfellinga fer atkvæðagreiðslan fram á skrifstofu sýslumanns, Borgarbraut 2 í Stykkishólmi,
milli kl. 10.00 og 15.00 alla virka daga til kjördags.
Frá 7. maí 2014 verður einnig hægt að greiða atkvæði á eftirtöldum stöðum:
· skrifstofu sýslumanns, Hrannarstíg 2 í Grundarfjarðarbæ,
á miðvikudögum og fimmtudögum kl. 17.00 til 19.00.
· skrifstofu sýslumanns, Bankastræti 1a í Snæfellsbæ,
á mánudögum milli kl. 10.00 og 15.00 og
fimmtudögum milli kl. 11.00 og 14.00
· skrifstofu hreppsstjóra, Þverá í Eyja- og Miklaholtshreppi,
á fimmtudögum milli kl. 12.00 og 13.00

Hægt er að kjósa á öðrum tíma samkvæmt nánara samkomulagi við viðkomandi kjörstjóra.
Kjósendum er bent á að hafa persónuskilríki meðferðis á kjörstað.
Stykkishólmi, 7. apríl 2014.
Sýslumaður Snæfellinga.

