
Úrslitakvöld Karokíkeppni 
fyrirtækjanna fór fram síðasta 
laugardagskvöld í Röst á Hellis
sandi. Kvöldið var í alla staði mjög 
skemmti legt og húsfyllir eins og 
hefur verið á undankvöldunum. 
Kepp endurnir sex sem kepptu á 
úrslitakvöldinu voru Friðþjófur 
Orri Jóhannsson fyrir Melnes, 
Dagbjört Guðmundsdóttir fyrir 
Hraðfrystihús Hellissands, Alda 
Dís Arnardóttir fyrir Hraðbúð 
Hellissands, Guðrún Lára Pálma
dóttir fyrir Frysti klefann, Bir
gitta Rún Baldursdóttir fyrir Rifs
ara og Hafrún Björnsdóttir fyrir 
Sjávariðjuna. Sérstakur gesta
dómari var Magni Ásgeirsson og 
kynnar voru hin frábæru Erla 
Gunnlaugsdóttir og Atli Már 
Gunnars son. Erla og Magni 
opn uðu kvöldið með frábærum 
söng og svo tóku keppendur 
við einn af öðrum hver öðrum 
betri. Í hléi braust svo Erótíska 
tölvupopphljómsveitin Söndri á 
svið og tók tvö lög. Dómararnir 
Erla Höskuldsdóttir og Sigur
steinn Þór Einarsson skelltu sér 
svo á svið og sungu fyrir gesti en 
þau hafa verið dómarar á öllum 
karokíkvöldunum. Eftir að allir 
keppendur höfðu svo sungið 
seinna lagið sitt kom að salnum 
að kjósa og dómnefndinni að 
ráða ráðum sínum. Sigurvegar 

keppninnar var hin mjög svo 
efnilega Alda Dís Arnardóttir 
fyrir Hraðbúðina og fylgdu þær 
fast á eftir henni Birgitta Rún 
Baldursdóttir fyrir Rifsara í öðru 
sæti og Hafrún Björnsdóttir 
fyrir Sjávariðjuna í þriðja sæti. 
Hafði Magni það á orði að hann 
hefði aldrei verið dómari á eins 
skemmtilegri keppni. Eftir að 
Alda Dís hafði flutt sigurlagið 
bað hún um orðið þar sem hún 
talaði fallega um samfélagið 
sitt og Grunnskólann þar sem 
hún steig sín fyrstu skref sem 
söng kona. Bað hún ein hvern 
tengdann skólanum um að 
koma á svið, Sigrún Baldurs
dóttir kom á sviðið fyrir hönd 
skólans og þar afhenti Alda 
Dís Grunnskóla Snæfellsbæjar 
verðlaunaféið sitt eitthundrað 
þúsund krónur. Óskaði hún 
eftir því að því yrði varið til 
þess að setja upp söngleik eða 
eitthvað álíka í skólanum svo 
að fleiri fengju sömu tækifæri 
og hún. Glæsileg ung kona 
þarna á ferð. Lionskonur í 
Þernunni mega vera stoltar af 
þessu frábæra framtaki sínu því 
keppnin hefur í alla staði verið 
frábær og greinilegt að þetta var 
eitthvað sem vantaði í bæjarlífið 
ef marka má aðsóknina.

þa

Ólafsbraut 21, Snæfellsbæ
Sími: 410 4190 

Netfang: 0190@landsbankinn.is

Snæfellsnesi
www.landsbankinn.is

Alda Dís vann Karokíkeppnina
647. tbl - 14. árg. 30. apríl 2014 

Þann 13. apríl síðastliðinn 
tók Theódóra Einarsdóttir 
við rekstri Hobbitans af þeim 
Svan fríði Hörpu Pálsdóttur 
og Einari M. Gunnlaugssyni 
en þau höfðu rekið staðinn 
í tæp sjö og hálft ár. þremur 
dögum seinna opnaði Dóra 
svo formlega undir nýju nafni. 
Eftir miklar vangaveltur um 
nafn varð Grillið ofan á en 
samnefndur staður var rekin 
í húsnæðinu til margra ára. 
Að sögn Dóru verður hún 

með svipaðan matseðil áfram. 
Áherslur munu þó aðeins breyt
ast og réttir bætast við svo sem 
súpur, brauð, salat og smáréttir 
en einnig ætlar hún að fá sér 
kökukælir og bjóða upp á 
gott kaffi, snittur og kökur. 
„Ég ætla líka að bjóða upp á 
veitingaþjónustu fyrir fyrirtæki 
og fundi“ sagði Dóra en hún 
hefur bæði reynslu, hæfileika og 
kunnáttu enda verið í þessum 
bransa í gegnum tíðina.

þa

Hobbitinn 
verður Grillið



Hjónin Kristín Þórðardóttir 
og Sturla Fjelsted hafa rekið 
verslunina Virkið síðustu 
tuttugu og sex árin. Verslunina 
opnuðu þau 12. febrúar 1988. 
Nú hafa þau ákveðið að tími sé 
komin til að hætta. Segja þau 
að þetta hafi ekki verið auðveld 
ákvörðun en þau tóku hana 
í  október á síðasta ári og ákváðu 
að hætta 1. maí næstkomandi. 
Sturla og kristín hafa í dálítinn 
tíma reynt að selja reksturinn en 
það hefur ekki gengið. Aðspurð 
um ástæðuna fyrir því að þau 
væru að hætta svara þau að 
nú sé kominn tími á að hugsa 
um sjálfan sig og vilja hætta á 
meðan þau geti, enda séu þau 
engin unglömb lengur. Vildu 
þau koma því á framfæri að 
þau væru ekki að hætta vegna 
þess að ekki gangi nógu vel 
heldur einmitt vegna þess að 

vel gangi, gætu þau því hætt og 
lokað versluninni. Segjast þau 
hætta sátt enda hafi þetta verið 
gríðarlega gefandi og góður 
tími þar sem þau hafi eignast 
heilmikið af ættingjum eins og 
Kristín komst að orði. 

Ekki er þó alveg víst að 
verslunin loki þann 1. maí þar 
sem að margir aðilar hafi sýnt 
rekstrinum áhuga þó ekkert sé 
komið á hreint að sögn þeirra 
hjóna. Vonandi verður ekki af 
lokuninni og nýir eigendur, 
hverjir svo sem þeir verða, taki 
við. 

Efst í huga þeirra Kristínar og 
Sturlu er þakklæti til allra þeirra 
einstaklinga og fyrirtækja sem 
hafa stutt við bakið á þeim öll 
þessi ár og það er ósk þeirra að 
nýr aðili ef til kemur muni njóta 
þess einnig.

þa

RUV hefur opnað kosningavef 
þar sem er að finna ítarlegar 
upplýsingar um öll 74 sveitar
félög landsins. Hægt er að 
velja sveitarfélag af korti og fá 
nánari upplýsingar um það. 
Upplýsingar, sem sóttar eru í 
ýmis opinber gagnasöfn, eru sett 
fram með myndrænum hætti og 
bornar saman við landsmeðaltal, 
þetta á til að mynda við um 
kynjaskiptingu í sveitarfélögum, 
meðaltekjuskatt (sem segir til um 

meðaltekjur í sveitarfélaginu) 
og aldursdreifingu. Auk þess 
má sjá þróun íbúafjölda síðasta 
áratuginn. 

Þetta verður lifandi vefur 
og upplýsingum verður bætt 
þangað inn fram að kosningum, 
meðal annars fréttaskýringum 
um öll sveitarfélög landsins, þar 
sem búa fleiri en 500 íbúar. Þá 
verða settar inn upplýsingar 
um alla framboðslista en fram
boðsfrestur rennur út 10.maí.

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

Hætta rekstri eftir 26 ár
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Fyrir skömmu kom frétt í 
Jökli um talsvert klakahrun 
úr Búlandshöfða og var ekki 
laust við að sumir lesendur 
hafi fengið hroll þegar þeir 
hugsuðu um það ef að bíll hefði 
verið á ferðinni þegar hrundi 
úr Höfðanum.

Á skírdag bætti Höfðinn um 
betur og losaði úr sér stórt 

grjót sem skoppaði niður 
hlíðina og yfir veginn, sem 
betur fer var enginn á ferðinni 
þegar grjótið fór yfir veginn og 
lagði niður vegriðið. Eins og 
sést á myndinni sem Sigurjón 
Hilmarsson tók þá hefur grjótið 
komið af talsverðum þunga á 
vegriðið.

jó

Grjóthrun í 
Höfðanum

RUV opnar 
kosningavef



Ólafsvík
Ólafsbraut 55
Sími: 436 1212

Sumarvörurnar 
voru að koma

Grill frá 39.900,-

Mikið úrval af grilláhöldum

Reiðhjól, hjálmar og aukahlutir frá Merida

Stangveiðivörur

ofl. ofl.

DUNDURFRETTIR 
Í RÖSTINNI Á HELLISSANDI

Verð 2.900 kr. á mann.                                       18 ára aldurstakmark.

Hótel Hellissandur  -  Klettsbúð 9  -  360 Hellissandur  
Sími 430 8600  -  Fax 430 8601  -  hotelhellissandur@hotelhellissandur.is

TÓNLEIKAR VERÐA HALDNIR Í RÖSTINNI ÞANN 3. MAÍ
Tónleikarnir hefjast klukkan 21:00 - Húsið opnar klukkan 20:00.



                                  

 

Vinnuskóli Snæfellsbæjar verður starfræktur sumarið 2014 frá 2. júní til 27. júní fyrir 8. bekk, alls 4 
vikur og 2. júní til 11. júlí fyrir 9. og 10. bekk, alls 6 vikur. 

Engum er synjað um vinnu en umsóknarfrestur rennur út 23. maí.  Eftir það er ekki tekið við 
umsóknum.  Umsóknareyðublöð er hægt að nálgast í Grunnskóla Snæfellsbæjar, Ráðhúsi 
Snæfellsbæjar og á heimasíðu Tæknideildar Snæfellsbæjar. 

   Daglegur vinnutími allra er frá kl. 8 – 12 og fyrir 9. og 10. bekk einnig frá kl. 13 – 17 

   8. bekkur fær vinnu í 4 vikur 

   9. og 10. bekkur fær vinnu í 6 vikur 

   10. bekkur þarf að skila skattkorti og greiða í lífeyrissjóð.  Lífeyrisiðgjöld reiknast frá næstu  
mánaðarmótum eftir 16 ára afmælisdag                                             

Nemendur vinnuskólans mæta á eftirfarandi stöðum til vinnu eftir búsetu: 

 Ólafsvík – áhaldahús Snæfellsbæjar 
 Hellissandur – gamla slökkvistöðin við Naustabúð 
 Rif – við strætóskýlið efst í Háarifi 

Reglur vinnuskólans eru einfaldar og skýrar: 

 Mæta skal á réttum tíma á réttum stað 
 Sýna skal flokkstjórum kurteisi 
 Einelti er ekki liðið 
 Reykingar eru stranglega bannaðar 
 Notkun gsm-síma er bönnuð, enda tekur bærinn enga ábyrgð á slíkum tækjum. 
 Öll forföll þarf að tilkynna til verkstjóra 
 Leggja þarf til allan vinnufatnað og galla en Vinnuskólinn leggur til öryggisvesti. 
 Ætlast er til að krakkarnir mæti með nesti (ekki er leyft að fara af vinnustað í pásum) 
 Klæðnaður skal hæfa veðri og eðli vinnunnar 

 
Umsóknarfrestur er til og með 23. maí 2014 – umsóknum skal skila í Ráðhús 
Snæfellsbæjar, Klettsbúð 4, 360 Hellissandi eða á asdis@snb.is. 
 

 Umsóknareyðublöð má nálgast á heimasíðu Tæknideildar Snæfellsbæjar, 
www.taeknideild-snb.is – neðst á forsíðunni, undir ,,ýmislegt – sumarstörf“ 

 
Tæknideild Snæfellsbæjar 



Karlakórinn Heiðbjört  og 
kvæða mannafélag Heið synn 
inga héldu sína árlegu vor 
tónleika á Langa holti í Staðar
sveit á síðasta vetrardag. 
Tónleikarnir hófust kl 21,00 
en fyrir tónleikana bauð Keli 
vert uppá kjöt og fiskisúpu 
og voru þær báðar mjög góðar 
eins og þeim er einum lagið 
sem stjórna pottunum þar á bæ. 
Tónleikarnir voru í einu orði 
sagt alveg frábærir, bæði góður 
söngur og líflegur flutningur hjá 
þeim tíu félögum sem syngja í 
kórnum en stjórnandinn er Árni 
Kristjánsson. Félögum í kórnum 
er margt til lista lagt því ma. 
útsetja þeir lög og semja flotta 
texta. Þá tóku þeir líka frábært 
lag sem heitir Kerlinginn eftir 
Ólínu Gunnlaugsdóttur og 

einnig er texti eftir hana sem 
góður rómur var gerður af. Þá var 
sungið lag í útsetningu Valentinu 
Kay. Kristján Þórðarsson bóndi 
á Ölkeldu kinnti lög og texta 
og sagði hann einnig margar 
gamansögur af þeim félögum. 
Kórinn var stofnaður árið 
2010 og eru kórfélagarnir 
bæði úr Staðarsveit, Eyja og 
Miklaholtshrepp og Breiðuvík 
og það er ástæða til að hvetja 
þá til að halda þessu góða 
kórstarfi áfram. Fjöldi fólks 
mætti á tónleikanna og klappað 
var vel fyrir kórfélögunum og 
í lokin sungu þeir aukalög. 
Þessi kvöldstund var mjög 
góð skemmtun og vil ég þakka 
kærlega fyrir mig. 

Pétur Steinar Jóhannsson       

Skemmtilegir 
tónleikar

Frystiklefinn í Rifi bauð 
upp á tónleika á sumardaginn 
fyrsta, hljómsveitin Kaleo fyllti 
staðinn og hélt uppi frábærri 
stemmingu, hljómsveitin er ein 
vinsælasta hljómsveit landsins 
um þessar mundir og því 
eftirsóknarvert að fá þá til að 
spila í Frystiklefanum.

Tónleikagestir voru sammála 
um að húsið hafi hentað vel í 
svona viðburð og tónleikar séu 
góð viðbót eða framhald af vel 
heppnuðum viðburðum sem 
Frystiklefinn hefur boðið upp 
á frá stofnun.

jó

Kaleo í 
Frystiklefanum

Á myndinni er karlakórinn Heiðbjört. Mynd PSJ

Auglýsingaverð 
í Jökli

Svarthvítar auglýsingar
Opna í svarthv 38.400
Heilsíða í svarthv.  25.600
Hálfsíða í svarthv. 16.400
1/4 í svarthv.    10.700
1/8 í svarthv.   7.800
1/16 í svarthv.     4.800

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,-

Lit auglýsingar
Opna í lit  69.000
Heilsíða í lit  46.000
Hálfsíða í lit 31.000
1/4 í lit  22.700
1/8 í lit  14.700
1/16 í lit    9.900



Það eru margir sjómenn í 
Ólafsvík sem bera hlýjan hug til 
Sjómannagarðsins eins og sést 
hefur undanfarið. Einn af þeim 
er Matthías Gunnarsson annar 
vélstjóri á Gunnari Bjarnasyni 
en hann lét ekki sitt eftir liggja 
því sl. laugardag smíðaði 
hann skjólvegg á nýja trépallinn 
við Kaldalæk en hann fékk líka 
góða aðstoð frá sonum sínum 
tveimur. Hann gerði meira en það 
því hann teiknaði skjólveggnn 
og tók saman allt efnið í 
hann sem kaupa þurfti og það 
passaði nánast upp á flís svo 

nákvæmt var það. Á næstu 
dögum verður steyptur stígur í 
gegnum garðinn en það átti að 
gera sl. haust en vegna óhagstæðs 
veðurs þá gekk það ekki eftir. Það 
er kapp við tíman að klára verkið 
tímanlega fyrir sjómannadaginn 
og vonandi tekst það en 
ýmiskonar frágangur fylgir 
líka verkinu. Unnið er eftir 
teikningu sem Valgerður Hlín 
Kristmannsdóttir gerði fyrir 
garðinn og gaf sjómönnum í 
Ólafsvík 2011. 

PSJ 

Sjómaður smíðar í 
Sjómannagarðinum

Skógræktar  og land
verndar fél ag undir Jökli 
stóð fyrir lautarferð í Tröð á 
sumar daginn fyrsta eins og 
undanfarin ár. Fánar opinna 
skóga og styrktaraðila þeirra 
voru dregnir að húni eftir 
veturinn og sumarið sungið 
velkomið. Söfnuðust gestir 
svo saman í Tröð og fengu sér 
nesti og fóru í leiki í tilefni 

af komu sumarsins. Þennan 
sama dag var safnadagurinn 
á Vesturlandi haldinn og 
af því tilefni voru söfn og 
sýningar opin og aðgangur 
ókeypis .  S jóminjasafnið 
í  S jóminjagarðinum á 
Hellissandi var opið, þar var 
gestum og gangandi boðið í 
kaffi og meðlæti í góðu veðri.

þa

Sumardagurinn 
fyrsti
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ÞESS VEGNA ERTU HJÁ SJÓVÁ

AF ÞVÍ AÐ LÍFIÐ ER ÓTRÚLEGT
Tjón gera sjaldnast boð á undan sér. Þess vegna erum við á vakt allan 
sólarhringinn og tryggjum að þú fáir bestu hugsanlegu tjónaþjónustu 
hvenær sem þú þarft á henni að halda.

24 tíma tjónaþjónusta – sími  800 7112

24
TÍMA
TJÓNA

ÞJÓNUSTA



5. maí kl. 20
· Umhver�smál
· Samgöngumál
· Ferðaþjónusta og atvinnumál

Málefnavinna 
D-listans

D-listinn býður íbúum Snæfellsbæjar til samráðsfunda.
Fundirnir verða haldnir að Ennisbraut 2.

7. maí kl. 20 
· Fræðslumál   (skólamál)
· Íþrótta- og æskulýðsmál
· Velferðarmál
· Samfélags- og menningarmál

10. maí  kl. 14
· Hafna- og sjóvarnamál
· Skipulags- og byggingamál
· Stjórnsýslumál
· Bruna- og almannavarnamál

Allir sem láta sig varða málefni sveitarfélagsins og hafa áhuga á því að 
taka þátt í mótun málefnaskrár D-listans eru velkomnir.

Takið þátt í að móta málefnaskrá D-listans fyrir komandi sveitarstjórnarkosningar og 
ha�ð með því áhrif á það hvernig þjónusta sveitarfélagsins þróast á næsta kjörtímabili.

Frambjóðendur D-listans.

Bæjarstjórnarkosningar 2014
Bæjarstjórnarkosningar í Grundar�rði fara fram laugardaginn 31. maí 2014.
Frestur til að skila framboðslistum til kjörstjórnar er til kl. 12 á hádegi laugardaginn 10. maí 2014.

Kjörstjórn tekur á móti framboðslistum í nýju húsnæði bæjarskrifstofunnar á Borgarbraut 16, 
kl. 10-12 þann dag.

Nánari upplýsingar um hvernig beri að ganga frá framboðslista til kjörstjórnar er að �nna á 
vefslóðinni: http//www.kosning.is.

Minnt er á að utankjörfundaratkvæðagreiðsla fer fram hjá sýslumanni Snæfellinga í 
Stykkishólmi kl. 10-15 alla virka daga og frá og með 7. maí verður einnig hægt að greiða 
atkvæði í útibú sýslumanns á Hrannarstíg 2 á miðvikudögum og �mmtudögum kl. 17-19.

Kjörstjórn Grundar�arðarbæjar



Þar sem litlar upplýsingar koma 
frá bæjarstjórninni til íbúa um 
framkvæmdir á vegum bæjarins, 
og Ársreikningur er óskýr og illa 
sundurliðaður fyrir leikmann eru 
hér nokkur atriði sem undirrituðum 
langar að forvitnast um varðandi 
rekstur og framkvæmdir á vegum 
bæjarfélagsins.
1. Væri ekki möguleiki að hafa 

bókhald bæjarins aðgengilegra 
til lestrar fyrir útsvargreiðendur, 
og er ég þar að meina að 
hafa opið bókhald svipað 
og hjá nágrönnum okkar í 
Grundarfirði sem eru með 
auðskiljanlegt bókhald sem allir 
geta áttað sig á.

2. Á hvers vegum er göngu stíga
gerðin milli þéttbýlis kjarn anna 
Hellisands, Rifs og Ólafsvíkur, 
hver greiðir framkvæmdina og 

hver er kostnaðurinn.
3. Hvernig er staðan með þessi 

vatnsversksmiðjuframkvæmdir, 
og fellur einhver kostnaður á 
íbúa Snæfellsbæjar vegna þessar 
framkvæmda og bygginga.

4. Hvers vegna var svona mikill 
samdráttur í snjómokstri 
síðastliðinn vetur og hvað 
sparaði bæjarfélagið sér mikið 
fjármagn með svona skertri 
þjónustu.

5. Hver er áætlun bæjar fél
ags  ins varðandi upp bygg
ingu ferðaþjónustu í Snæ
fellsbæ, miðað við nágranna
sveitarfélögin Grundar fjörð 
og Stykkishólm erum við langt 
á eftir í samkeppninni um 
ferðamanninn.

6. Hversu miklu var varið í 
gatnaframkvæmdir(malbikun 

og viðhald) og hversu miklu var 
varið í gangstéttagerð á síðasta 
fjárhagsári.

7. Hver er tilfalinn kostnaður 
vegna framkvæmda við sund
laug bæjarins og stenst sá 
kostnaður áætlanir.

8. Hvert er hlutverk Átthagastofu 
Snæfellsbæjar, fyrir utan að 
þjónusta Símenntun og SSV og 
hver kostnaðurinn við rekstur 
hennar og á ég þar við kostnað 
bæjarfélagsins vegna launa og 
rekstrarkostnað.

9. Hvað er Snæfellsbær að 
greiða í bifreiðakostnað 
(t.d.aksturspeningar árið 
2013) og hvernig skiptist sá 
kostnaður.

10. Hversvegna hefur vatnsleysi og/
eða lítið vatn í vetur og vor ekki 
verið auglýst þannig að fólk geti 
átt von á þeim óþægindum sem 
þessu fylgir.

11. Hér eru  hæstu leikskólagjöld á 
landinu og getur það ekki talist 
hvetjandi fyrir fólk að setjast 
hér að, og þannig að vegna 
góðrar afkomu Snæfellsbæjar, 
hefur eitthvað verið íhugað að 
lækka leikskólagjöld sem hér 

eru til að koma til móts við 
barnafjölskyldur.

12. Hversu miklum fjár munum 
var varið á síðasta ári til 
endurnýjunar leiktækja í 
leikskólum Snæfellsbæjar.

13. Er eitthvað fyrihugað með 
frekari leit að heitu vatni í 
norðanverðum Snæfellsbæ.

14. Eru einhverjar áætlanir uppi um 
að gera bæjarfélagið snyrtilegra, 
t.d. sópa götur, gróðursetning 
trjáa, uppsetning útilistaverka, 
merkingu umhverfisins, fegrun 
opinberra svæða í eigu bæjarins.

15. Hvaða fréttir eru af fram kvæmd
um í sunnanverðum Snæ
fellsbæ(sveitunum).

Velkomið er hvaða bæjar
stjórnarmanni Snæfellsbæjar sem 
er að svar þessum fyrirspurnum 
mínum, og vonandi verður það 
sem fyrst þar sem allar þessar 
upplýsingar ættu að vera fyrir hendi 
hjá bæjaryfirvöldum.

Ólafsvík 28. apríl 2014. 

Kveðja Árni G Aðalsteinsson.
Útsvarsgreiðandi í Snæfellsbæ

Opið bréf til bæjarstjórnar Snæfellsbæjar

Minnt er á tillögu um svæðisskipulag fyrir Snæfellsnes sem verið 
hefur til kynningar að undanförnu, m.a. með grein hér í blaðinu 
þann 10. apríl sl. Meginhlutverk svæðisskipulags er að stuðla að 
því að öll sveitarfélögin, í samvinnu við íbúa og atvinnulíf, sigli í 
sömu átt í umhver�s-, atvinnu- og menntamálum. 
Tillöguna má nálgast hér: http://ssk-snaef.alta.is auk þess sem 
hún liggur frammi á bæjarskrifstofum og skrifstofum oddvita á 
svæðinu. 

Kynningin sem nú stendur y�r, skv. 2. mgr. 23. gr. skipulagslaga, 
er hugsuð til að fá fram sjónarmið og ábendingar íbúa og 
annarra hagsmunaaðila áður en gengið verður frá tillögunni og 
formlegt kynningarferli hefst í sumar. Þá mun aftur gefast 6 
vikna frestur til að koma að ábendingum og athugasemdum. 

Íbúar Snæfellsness og aðrir hagsmunaaðilar eru hvattir til að 
kynna sér tillöguna og senda ábendingar eða fyrirspurnir til 
svaedisgardur@svaedisgardur.is í síðasta lagi 5. maí nk. 
Einnig gefst færi á að kynna sér tillöguna og gera fyrirspurnir á 
opnu húsi 2. maí nk. í Ráðhúsinu Stykkishólmi milli kl. 12 og 13, 
að Vegamótum milli kl. 14 og 15 og í Átthagastofu Snæfells-
bæjar, Ólafsvík kl. 15.30 til 16.30. 

Svæðisskipulagsnefnd sveitarfélaganna á Snæfellsnesi

Svæðisskipulag 
fyrir Snæfellsnes



 

Sumarstörf 
Eftirtalin sumarstörf eru laus hjá Snæfellsbæ sumarið 2014 

5-6 leiðbeinendur/flokkstjóra í vinnuskólanum 

Um er að ræða 100% störf í 3 mánuði frá 27. maí nk. Ekki er hægt að byrja 
seinna.  Umsækjendur þurfa að vera 18 ára eða eldri, vera færir um að stýra 
vinnuskólahópi, hafa reynslu og áhuga á að vinna með og fræða unglinga.  Eru 
reyklausir, sjálfstæðir og góðar fyrirmyndir.  Þekking á staðarháttum í 
sveitarfélaginu er einnig nauðsynleg. 

5-6 starfsmenn í sumarvinnu 

Um er að ræða 100% starf í 3 mánuði.  Umsækjendur þurfa að vera 17 ára eða 
eldri, vera áhugasamir, duglegir, hafa áhuga á útivinnu, reyklausir og 
sjálfstæðir.   

 

− Umsóknareyðublöð má nálgast á bæjarskrifstofu Snæfellsbæjar.  Einnig 
er hægt að nálgast þau á heimasíðu Tæknideildar Snæfellsbæjar, 
www.taeknideild-snb.is, neðst á forsíðunni undir ,,ýmislegt“, 
,,sumarstörf“. 

Umsóknarfrestur er til 16. maí 2014 

Umsóknir berist á skrifstofu Snæfellsbæjar, Klettsbúð 4, 360 Snæfellsbæ, eða 
með tölvupósti á asdis@snb.is   

Nánari upplýsingar gefur verkstjóri í síma: 898-8559 

 



Ágætu íbúar Snæfellsbæjar.

Eins og fram hefur komið hef 
ég ákveðið að gefa  kost á mér 
í 4. sæti D listans í Snæfellsbæ 
í sveitarstjórnarkosningum sem 
fara fram 31. maí næstkomandi. 

 
Ég kom inn í bæjarstjórn 

fyrir fjórum árum og hefur 
tíminn liðið hratt og verið 

mjög lærdómsríkur .   Rekstur 
bæjarfélags er  mjög fjölbreyttur 
og verkefnin óþrjótandi þannig 
að það er alltaf af nógu að taka 
og því margt að læra.  Það er því 
mjög þroskandi að fá að taka 
þátt í sveitarstjórnarstörfum 
og þar fær maður ómetanlega 
reynslu sem svo nýtist einnig við 
önnur störf.   Ég hef þó ekki síst 
notið samskiptanna við íbúana 
því þar fær maður góð ráð og 
góðar hugmyndir sem koma sér 
vel í starfinu.  

Rekstur Snæfellsbæjar hefur 
gengið mjög vel síðustu 4 ár 
og skilað hagnaði öll árin eins 
og reyndar allan síðasta áratug.  
Þetta góða gengi er ekki síst að 
þakka því frábæra starfsfólki 
sem starfar hjá Snæfellsbæ og 
auðvitað íbúunum sjálfum sem 
hafa lagt til tekjurnar í bæjarsjóð.   
Við erum stolt af góðum árangri 
síðustu ára sem er alls ekki 
sjálfgefinn á þeim erfiðu tímum 

sem okkar þjóðfélag hefur 
gengið í gegnum.  

Atvinnulífið í Snæfellsbæ er 
mjög öflugt og kraftmikið og 
hefur ferðaþjónustan  aukist 
gríðarlega á síðustu árum og er 
það einn stærsti vaxtarbroddur 
okkar hér.  Við þurfum  hér í 
Snæfellsbæ að fá ferðamennina 
til að stoppa lengur til að njóta 
þess sem við höfum upp á að 
bjóða.  Vatnshellir er þar gott 
dæmi sem allir Snæfellsbæingar  
eru stoltir af og þeim er stóðu 
að þeirri framkvæmd til mikils 
sóma.

Við þurfum að hlúa áfram að 
grunnstoðum Snæfellsbæjar og 
gera gott betra.  Ég er tilbúinn 
til þess ásamt því góða fólki sem 
skipar Dlistann.

Kristinn Jónasson er bæjar
stjóra efni D listans fyrir 
sveita  stjórnarkosningarnar 
í vor. Af hverju vill D listinn 
halda Kristni Jónassyni sem 
bæjarstjóra?  Kristinn hefur 
stjórnað bæjarfélaginu okkar 
mjög vel síðustu 16 ár og trúum 

við því hjá D listanum að hann 
muni halda sínu góða starfi 
áfram í þágu bæjarfélagsins.  Á 
bara að skipta um bæjarstjóra 
til að skipta? Nei segi ég.  Í 
öllum rekstri þarf góðan og 
ábyrgan stjórnanda sem tekur 
oft erfiðar ákvarðanir. Tökum  
dæmi sem er mér mjög nærri, á 
að skipta út Ólafi Rögnvaldssyni  
sem framkvæmdastjóra Hrað
frystihús Hellissands hf.  sem 
hefur rekið félagið vel, af því 
að hann er búinn að vera svo 
lengi.  Nei,við verðum að hafa 
ábyrgt, traust og framsækið fólk 
í okkar byggðarlagi.

Öllu launafólki í Snæfellsbæ 
sendi ég hér með heilla og 
hamingjuóskir í tilefni dagsins, 
1. maí.

Að lokum vil ég vitna í orð 
móður minnar, verum glöð 
í hjarta þá líður okkur vel og 
horfum blátt áfram, XD

Rögnvaldur Ólafsson, bæjarfulltrúi

 Kjósum ábyrga og trausta 
stjórnun Snæfellsbæjar

 Núna eru öll stoppinn 
búinn og bátarnir komnir í 
gang aftur. Reyndar frekar 
rólega og dragnótabátar frá 
Snæfellsnesinu hafa ansi lítið 
róið. Margrét SH er hæst með 
50 tn í 6. Steinunn SH er með 
41 tn í 3, Esjar SH 33 tn í 3, Egill 
SH 28 tn í 3 og Ólafur Bjarnason 
SH er með 24 tn í 2 og er þar 
með hættur á netunum.

Netabátarnir réru nokkuð 
duglega fyrir stoppið og 
Saxhamar SH fiskaði ansi vel, var 
með 305 tonn í 11 löndunum og 
mest 60 tonn í löndun. Þórsnes 
SH 264 tn í 14. Magnús SH hóf 
veiðar eftir stoppið og hefur 
landað 195 tonnum í 11. Af 
þeim afla hafa 78 tonn komið 
eftir stoppið í þrem löndunum 
og voru tveir róðranna 29 tonn 
hvor um sig. 

Smábátarnir hafa allir margir 
farið að stað og er Tryggvi 
Eðvarðs SH kominn með 103 
tn í 12, Kristinn SH 91 tn í 12. 
Særif SH 69 tn í 13. Brynja SH 
53 tní 14. Álfur SH 37 tn í 9. 
Sæhamar SH 32 tn í 11. Kvika 
SH 41 tn í 10, Sverrir SH 39 tn í 

11, Glaður SH 32 tn í 9. 
Nokkrir bátar eru á grásleppu, 

t.d Björt SH með 14 tn í 7 í 
Grundarfirði. Kiddi RE 13,6 tn 
í 7 á Arnarstapa. Kári II SH hefur 
landað 12,5 tn í 4 á handfærum 
og mest 3,7 tn í löndun. Friðrik 
Bergmann SH 7,3 tn í 4 í Ólafsvík. 
Birta SH 8 tn í 4. Þórdís SH 6,5 
tn í 5 báðir á færum,

Tveir bátar eru komnir á 
rækjuveiðar. Farsæll SH með 9,9 
tn í einni löndun í Grundarfirði. 
Matthías SH 11,5 tn í í einni 
löndun á Rifi. Sigurborg SH 
hefur landað 83 tonnum í 3 
og af því er rækjan 61 tonn. 
Hefur Sigurborg SH landað í 
Grundarfirði og Siglufirði. 

Hannes Andrésson SH hefur 
hafið veiðar á hörpudiski og 
landað 7,5 tonnum í 2 róðrum 
í Stykkishólmi. Þar er líka Fjóla 
SH sem hefur landað 11 tonnum 
í 9 róðrum af ígulkerjum,

Fr a m u n d a n  e r  s v o 
ma ímánuður  þá  he f s t 
strandveiðin sem mun hefjast 
5. maí næstkomandi. 

Gísli Reynisson
www.aflafrettir.is

Aflafréttir



Rétt fyrir páska var hafist 
handa við að grafa fyrir undir
stöðum undir nýtt þjónustuhús 
á tjald stæðinu í Ólafsvík, T.S. 
vélaleiga sá um verkið.

Húsið sem byggja á mun 
saman standa af tveimur tæplega 
30 fermetra einingum og á 
milli þeirra verður rúmlega 30 
fermetra verönd sem verður 
yfirbyggð að hluta.

Þjónustuhúsið verður byggt 

á staðnum og til að halda 
kostnaði niðri þá verður m.a. 
notast við bráðabirgðaveggi 
sem lokið hafa hlutverki sínu 
í sundlauginni.

Ekki er gert ráð fyrir að 
framkvæmdum við húsið 
verði að fullu lokið áður en 
ferðamenn fara að streyma á 
svæðið.

jó 

Langar þig lesandi góður til 
þessa að vera formaður HSH, ef 
svo er þá er embættið á lausu.

Hvað felst í því að vera formaður 
og hverjar eru helstu skildur, það 
eru ca 8 fundir á ári.

Formaður stýrir fundum, getur 
einnig falið einhverjum úr stjórn 
eða starfsmanni til að stýra fundi. 
Starfsmaður skrifar fundargerð og 
setur upp dagskrá fundar í samráði 
við formann.

Gott væri ef formaður gæti mætt 
á ULM, ekki skilda en gott að láta 
sjá sig.

1 til 2 fundir hjá UMFÍ á ári, sem 
ætlast er til að formaður mæti á. 
UMFÍ þing annað hvert ár þar sem 
HSH á 5 fulltrúa. Starfsmaður hefur 
yfirleitt einnig sótt þessa fundi. 1 
til 2 fundir hjá ÍSÍ, ÍSÍ þing annað 
og hvert ár, formannafundur í 
nóvember hvert ár. Starfsmaður 
hefur sótt þessa fundi ef formaður 
kemst ekki. Ef þú lesandi góður 
hefur áhuga þá vinsamlega hafðu 
samband við Garðar Svansson 
framkvæmdastjóra HSH í síma 
6621709 eða hsh@hsh.is 
 

Nýtt þjónustuhús

Formaður HSH
  EIGNIR  TIL SÖLU
 

Hjarðartún 10, efsta hæð
119 fm. íbúð á efstu hæð í þriggja hæða steinhúsi 
byggðu árið 1963. Íbúðin skiptist í forstofu, hol, 
stofu, eldhús, fjögur svefnherbergi, baðherbergi og 
þvottahús. Sameiginlegur stigagangur er með 
öðrum hæðum. Íbúðin hefur mikið verið 
endurnýjuð og lítur vel út. 

Verð 17.500.000,-. 

Hjarðartún 12
239,6 fm. steinsteypt hús á tveimur hæðum byggt 
árið 1958. Efri hæð sem er 119,8 fm. skiptist í 
forstofu, hol, fjögur svefnherbergi, baðherbergi, 
stofu og eldhús. Á neðri hæð er 96,8 fm. íbúð sem 
skiptist í stofu, eldhús, baðherbergi, tvö svefnher-
bergi og geymslur. Þá er á neðri hæð 21,2 fm. 
bílskúr. Húsið þarfnast viðhalds. 

    Verð 19.900.000,-. 

Sjá má myndir og nánari upplýsingar um eignina og aðrar eignir 
á skrá á heimasíðu fasteignasölunnar: fasteignsnae.is

Á Fasteignasölu Snæfellsness eru öll störf unnin af 
löggiltum fasteignasala sem tryggir öryggi í viðskiptum.

Fasteigna- og skipasala Snæfellsness
Pétur Kristinsson, hdl. löggiltur fasteigna- og skipasali.
Sími 438-1199, netfang pk@simnet.is
Heimasíða: fasteignsnae.is

Á facebook síðu Jlistans 
í Snæfellsbæ kemur fram að 
allt stefni í að listinn muni 
ekki bjóða fram í komandi 
sveitarstjórnarkosningum, á 
síðunni segir:

„Í síðasta Jökli auglýsti 
Jlist inn eftir tilnefningum frá 
bæjarbúum um einstaklinga til 
þess að taka sæti á Jlist anum 
fyrir komandi sveitar stjórnar
kosningar.

Tilnefndir voru 48 ein stakl
ingar. Uppstillingarnefnd hafði 

samband við alla einstaklingana 
og er niðurstaðan sú að ekki er 
næg þátttaka.

Að óbreyttu mun því Jlistinn 
ekki bjóða fram í komandi 
sveitarstjórnarkosningum.

Þökkum fyrir frábæran 
stuðn ing og gott samstarf í 
gegnum árin.“

Allt  stefnir því í  að 
að eins verði tvö framboð á 
kjörseðlinum í Snæ fellsbæ.

J-listinn ekki 
fram





Listi Bjartrar Framtíðar 
í Snæfellsbæ

D-listinn í Snæfellsbæ

Björt Framtíð (B.F.) í Snæ
fellsbæ hefur ákveðið að bjóða 
fram lista til sveitarstjórnar
kosninga í bæjarfélaginu þann 
31. maí næstkomandi.

Ákvörðun um framboð 
kemur fram í kjölfar öflugra 
undirbúningsfunda þar sem 
farið hefur verið yfir málefni 
sveitarfélagsins, rýnt í þá 
góðu vinnu sem unnin hefur 
verið af fyrri bæjarstjórnum 
en jafnframt lagðar inn þær 
áherslur sem félagsmenn B.F. 
telja nýtast bæjarfélaginu best 
til að verða enn betra samfélag 
en nú er.

Ætlun B.F. er að slík vinnu
brögð séu sá grunnur sem að 
byggt verði á í málefnavinnu 
næstkomandi bæjarstjórnar.  

Vinnubrögð sem byggja á 
virku íbúalýðræði þar sem 
hugmyndabanki, opnir íbúa
fundir og atkvæðagreiðslur 
í kjölfar þeirra marka stefnu 
bæjarfélagsins okkar.  

Virk þátttaka sem flestra 
bæjarbúa í hugmyndavinnu og 
ákvarðanatöku er að mati okkar 
í B.F. ávísun á samfélag þar sem 
sátt ríkir.

Liðsmenn B.F. hlakka mikið 
til komandi vikna þar sem 
upp byggileg umræða mun fara 
fram á meðal allra þeirra sem 
bjóða munu fram krafta sína 
Snæfellsbæ til heilla.

Áfram SnÆfellsbÆr!

Framkvæmdastjórn Bjartrar 
Framtíðar í Snæfellsbæ.

Framboðslisti D list ans í 
Snæ fellsbæ fyrir bæjar stjórnar
kosn ingar nar þann 31. maí 
n.k. var sam þykktur sam
hljóða á fundi í Fulltrúa ráði 

Sjálfstæðisfélaganna í Snæ
fellsbæ á sumardaginn fyrsta, 
24. apríl. Eftirtaldir skipa fram
boðslistann.

Í síðustu bæjarstjórnar kosn
ingum hlaut Dlistinn fjóra 
bæjar fulltrúa af sjö og gefa þrír af 
þeim kost á sér áfram til forystu, 
þau Kristín Björg Árnadóttir, 
Kristjana Hermannsdóttir 
og Rögn valdur Ólafsson en 
forseti bæjarstjórnar síðustu 

fjögur ár Jón Þór Lúðvíksson 
tekur heiðurssæti listans. 
Bæjarstjóraefni Dlistans er 
Kristinn Jónasson núverandi 
bæjarstjóri í Snæfellsbæ, en 
Kristinn hefur verið bæjarstjóri 
þar síðan árið 1998 eða í 16 ár. 

1. Hallveig Hörn, Leikskólaliði og hagfræðinemi
2. Sigursteinn Þór Einarsson, Húsasmiður og söngvari
3. Gunnsteinn Sigurðsson, Kennari, þroskaþjálfi og leikstjóri
4. Helga Lind Hjartardóttir, Námsráðgjafi og verkefnastjóri
5. Kolbrún Ósk Pálsdóttir, Verkakona og frumkvöðull
6. Birgir Tryggvason, Verkamaður og slöngutemjari
7. Halldóra Unnarsdóttir, Frístundaleiðbeinandi og skipstjóri
8. Eggert Bjarnason, Skipstjóri og Unitedaðdáandi
9. Katrín Wasyl, Skólaliði og verkakona 
10. Kristgeir Kristinsson, Sjómaður og áfengis og vímuvarnarráðgjafi
11. Thelma Rut Magnúsdóttir Haukdal, Háskólanemi og hótelstarfsmaður
12. Sigrún Sigurðardóttir, Félagsliði og stuðningsfulltrúi
13. Sigurjón Hilmarsson, Sjómaður og verktaki
14. Sigríður Margrét Vigfúsdóttir, Þroskaþjálfi og háskólanemi

1. Kristín Björg Árnadóttir verkefnastjóri.
2. Kristjana Hermannsdóttir skrifstofumaður.
3. Björn Hilmarsson útibússtjóri.
4. Rögnvaldur Ólafsson skrifstofumaður.
5. Júníana Björg Óttarsdóttir verslunarstjóri.
6. Örvar Már Marteinsson sjómaður.
7. Brynja Mjöll Ólafsdóttir íþróttakennari.
8. Þórunn Hilma Svavarsdóttir Poulsen bóndi.
9. Anton Ragnarsson skipstjóri.
10. June Beverley Scholtz fiskvinnslukona.
11. Illugi Jens Jónasson skipstjóri.
12. Þóra Olsen fiskmatsmaður.
13. Jón Kristinn Ásmundsson hótelstjóri.
14. Jón Þór Lúðvíksson bakarameistari.

Frá vinstri: Sigrún Sigurðardóttir, Helga Lind Hjartardóttir, Eggert Bjarna-
son, Birgir Tryggvason, Sigursteinn Þór Einarsson, Halldóra Unnarsdóttir, 
Hallveig Hörn og Gunnsteinn Sigurðsson

Ásett verð 7,8 millj.



Viltu vinna 
40.000 
Aukakrónur?
Í maí ætla Aukakrónur að bregða á leik með samstarfsaðilum 
sínum á Snæfellsnesi og bjóða öllum sem nota Aukakrónu- eða 
A-kortið sitt hjá samstarfsaðilum að vera með.

Þegar þú greiðir með Aukakrónu- 
eða A-kortinu þínu hjá samstarfs-
aðila Aukakróna færðu afhentan 
miða sem þú fyllir út og skilar í 
Landsbankann í Snæfellsbæ. 

Allir sem eiga Aukakrónukort 
geta tekið þátt í leiknum eins oft 
og þeir vilja. Þeir sem ekki eru í 
Aukakrónum geta sótt um kort á 
www.aukakronur.is eða í útibúi 
Landsbankans.

40.000 Aukakrónur verða dregnar 
út 9., 16. og 23. maí auk fjölda 
aukavinninga frá samstarfsaðilum.

» Sigling fyrir tvo hjá Láki 
Tours.

» 15.000 kr. gjafabréf frá 
versluninni Kassanum.

» 3ja rétta máltíð fyrir tvo 
að hætti kokksins á Hótel 
Hellissandi.

» 15.000 kr. gjafabréf frá 
versluninni Hrund.

» 15.000 kr. gjafabréf frá 
Langaholti Snæfellsnesi.

» 16“ pizza með tveimur 
áleggstegundum og 2 ltr kók 
frá RúBen. (x2).

» Mánaðakort frá Sólarsport.

» Dömu- eða herrailmur 
að verðmæti 6000 kr. frá 
Blómsturvöllum.

landsbankinn.is 410 4000Landsbankinn

Aukavinningar frá samstarfsaðilumAðalvinningur

40.000 Aukakrónur

Aðrir samstarfsaðilar:  
Brauðgerð Ólafsvíkur, Hárgreiðslustofa Gunnhildar, Líkamsræktin, Hótel Framnes, Olís/Ellingsen og Sæferðir.


