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Ágóðinn til ungmennafélaganna
Áhugamenn um handbolta í
Snæfellsbæ þeir Pétur Steinar
Jóhannsson, Björn Hilmarsson
og Ólafur Hlynur Steingrímsson
afhentu í vikunni formönnum
ungmennafélaganna Víking
Ólafsvík og Reyni Hellissandi
ávísum að upphæð kr 744.451.
Þessi peningaupphæð er ágóði
af landsleik á milli Íslands og
Austurríkismanna sem fór fram
í Íþróttahúsi Snæfellsbæjar í
Ólafsvík 5. apríl sl. Á sjöunda
hundrað manns var í húsinu á
leiknum og stemmingin gríðar
leg. Hugmyndin af þessum leik
kom upp í vetur er ákveðið var
að leika tvo heimaleiki í hand
bolta á milli landanna. Haft
var samband við Einar Þor
varðarson formann HSÍ um að
fá annan leikinn til Ólafsvíkur
og samningar náðust við hann
um leikinn. Fjölmörg fyrirtæki
og stofnanir í Snæfellbæ kom að
þessum viðburði í bæjarlífinu
og eiga þau miklar þakkir
skildar. Ákveðið var í upphafi
að ágóði sem hugsanlega yrði
af þessum leik færi til hins góða
starfs ungmennafélaganna í
bæjarfélaginu. Því var það fyrr
nefndum áhugamönnum um
handboltann mikið gleðiefni

að svo mikið safnaðist sem
raun varð á og upphæðin
nýtist félögunum sem best. Á
myndinni eru þeir Pétur Steinar,
Björn og Ólafur að afhenda
þeim Hallveigu Hörn formanni
Ungmennafélagsins Víkings,
Sigursteini Þór Einarssyni
formanni Ungmennafélagsins
Reynis peningagjöfina ásamt
Fríðu Sveinsdóttur gjaldkera
Víkings og Rakel Gunnarsdóttur
meðstjórnanda í Víking.

VORTÓNLEIKAR
KIRKJUKÓRS ÓLAFSVÍKUR
ALL YOU NEED IS

L0VE

....

þa

VERÐA HALDNIR

FIMMTUDAGINN 8. MAÍ
Í ÓLAFSVÍKURKIRKJU KL. 20:00
Aðgangseyrir: 1.500,- kr.
Kaffi og kærleikshressing á eftir.
Flutt verða fjölbreytt og yndisleg lög um ÁSTINA

 Mætum öll með ást og frið í hjarta 

Heimildarmynd
um Þórð

Hollvinasamtök Þórðar Hall
dórssonar frá Dagverðará stóðu
fyrir for
s ýningu heimildar
myndarinnar Brot úr sögu Þórðar
Halldórssonar alþýðumanns og
lífskúnstners frá Dagverðará
laugardagskvöldið 3. maí í
Félagsheimilinu Klifi. Að sýningu
lokinni var boðið upp á léttar
veitingar í boði Snæfellsbæjar.
Leikstjóri myndarinnar er
Kári G. Schram, segir hann
hugmyndina hafa kviknað á
stofnfundi Hollvinasamtakanna
og ákveðið að láta reyna á gerð
myndarinnar. Kári hefur séð
alveg um gerð myndarinnar með
blessun hollvinasamtakanna.
Var tilgangur forsýningarinnar
að koma með myndina heim
í hérað þar sem hörðustu
gagnrýnendurnir væru. Vildu
hann fá innsæi heimamanna

Hraunið opnar

og athuga í leiðinni hvort
myndin gæfi rétta mynd að
Þórði. Voru heimamenn mjög
ánægðir með myndina og fannst
hafa tekist vel til og myndin
bæði skemmtileg og fróðleg.
Kári var að vonum sáttur og
fannst forsýningin hafa tekist
vel. Næstu skref hjá Kára eru
að klára að ganga frá myndinni
sjálfri og einnig að fjármögnun
myndarinnar, er stefnt á að
hún verði opnunarmynd á
Skjaldborgarhátíðinni í byrjun
júní og í kjölfarið ákveðið hvort
hún fari beint í bíó eða verði
sýnd seinna í sumar í Bióparadís.
Fyrirhugað er að halda aðalfund
Hollvinasamtakanna í lok maí á
Lýsuhóli og þá verður myndin
sýnd og allir velkomnir. Verður
það auglýst nánar síðar.
þa

Hjónin Katrín Hjartardóttir
og Jón Kristinn Ásmundsson
opnuðu Hraun veitinga
h ús
þann 1. maí í Ólafsvík. Ýmsir
girnilegir réttir eru á mat
seðlinum og eru Nautakjöts
pizzan og Humarlokan orðin
mjög vinsæl nú þegar að sögn
Jóns. Mikið hefur verið að
gera þessa fyrstu daga og á

opnunardeginum komu hvorki
fleiri né færri en 105 í mat og
að mikið hefði verið að gera
þessa fyrstu daga. Sagði Jón að
viðtökurnar væru mjög góðar
og raunar farið fram úr þeirra
vonum, ættu þau von á tveimur
stórum hópum næstu daga.

VORTÓNLEIKAR
Tónlistarskóla Snæfellsbæjar

12. maí 2014 kl. 17:00 í Klifi
14. maí kl. 14:00 í Lýsuhóslskóla
Vortónleikar fullorðinna nemenda Tónlistarskóla
Snæfellsbæjar verða 20. maí í starfsstöð skólans í
Ólafsvík kl. 20:00.

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

Foreldra-og styrktarfélag Tónlistarskóla Snæfellsbæjar
sér um sölu á kaffiveitingum eftir tónleikana 12. maí.
Tónlistarskólakennarar og skólastjóri þakka samstarfið
í vetur og óska íbúum gleðilegs sumars.

þa

Sundlaug
Snæfellsbæjar
í Ólafsvík
verður opnuð fyrir almenning
laugardaginn 11. maí kl. 13
Framkvæmdum á útisvæði er ekki lokið
svo að aðeins er um að ræða aðstöðu innandyra.

Opnunartími fyrir almenning í maí er sem hér segir:
Mánudag
08:00-08:30
17:10-20:00

Þriðjudag
08:00-08:30
09:50-10:50
11:30-13:25
15:20-20:00

Miðvikudag
08:00-09:10
10:50-12:40
16:05-20:00

Fimmtudag
08:00-09:10
18:10-20:00

Föstudag
08:00-10:10
11:30-13:30
15:20-20:00

Laugardag
13:00-17:00

Íþrótta- og æskulýðsfulltrúi Snæfellsbæjar

Frá Tónlistarskóla Grundarfjarðar
Skólaslit og vortónleikar Tónlistarskóla Grundarfjarðar
verða í sal Fjölbrautaskóla Snæfellinga
miðvikudaginn 14. maí kl.18.
Vonumst til að sjá sem flesta.

Hefur þú komið í Átthagastofu?
Átthagastofa Snæfellsbæjar var
stofnuð árið 2009 og í stýrihóp
fyrir hana hafa starfað frá upphafi
Margrét Björk Björnsdóttir, Mar
grét Jónasdóttir, Baldvin Leifur
Ívarsson, Sigfús Almarsson og
Magnús Þór Jónsson.
Sú hugmyndafræði sem liggur
að baki Átthagastofu er að vinna
með styrkleika svæðisins til að efla
samfélagið sem eina heild þannig
að hvert styðji annað. Starfsemi og
uppbygging Átthagastofu lagar sig
því að samfélaginu sem starfað er í
hverju sinni – þar sem markmiðið
er að svara kalli samfélagsins
eftir aðstöðu og áherslum um
verkefnaval á hverjum tíma.
Þannig er hægt að styðja við
vilja íbúanna til að byggja upp
starfsemi sem eykur lífsgleði og
búsetugæði í Snæfellsbæ, - stuðlar
að sterkri sjálfsmynd samfélagsins
og jákvæðri ímynd Snæfellsbæjar.
Meginmarkmið og tilgangur
Átthagastofu er að:
• að skapa aðstöðu og aðstæður
fyrir íbúa svæðisins til að vinna
að uppbyggingu og eflingu
mannlífs á svæðinu.
• að efla samvinnu allra aðila í
samfélaginu með virku tengsla
neti, gagnvirku upplýsinga
streymi og hvatningu.
• að standa fyrir og stuðla að
söfnun, skráningu og miðlun
upplýsinga um svæðið, bæði í
nútíð og fortíð.
• að skapa aðstöðu fyrir fólk til að
koma saman til að auka þekkingu
sína og vinna að uppbyggjandi
verkefnum.
• að veita þeim stuðning og
hvatningu sem vilja vinna að
uppbyggingu, hvort sem er á
atvinnustarfsemi eða öðrum
sviðum.
• að stuðla að verkefnum á
svæðinu, sem byggja á arfleifð
fortíðar og tækifærum nútíðar,
- en horft er til framtíðar - og
hvetja til framfara og fólk til
dáða.
Átthagastofan og sú starfsemi
sem þar er hefur vakið athyggli
margra, og m.a. hafa önnur
sveitarfélög sent fyrirspurnir og
fengið kynningu á starfsseminni.
Nokkur dæmi eru um að svipuð
starfsemi hefur síðan verið byggð
upp, eða starfsemi sem fyrir er
hefur verið aðlöguð að fyrirmynd
Átthagastofu. Sem dæmi um það
má nefna Kjósastofu í Kjós og

• Samskipti við útgefendur
ferðabæklinga, ferðahandbóka
ofl. (yfirlestur á texta um svæðið,
uppl. um þjónustu, svörun
auglýsingabeiðna ofl.)
• Gerð kynningarefnis og umsjón
með auglýsingum í takt við
markaðs- og kynniningaráætlun
• Móttaka á hópum og kynning á
sveitarfélaginu
• Árangur af þessu starfi er mikill
og fjölþættur þó oft sé hann
illmælanlegur.

Menningarmiðstöðina Kviku í
Vestmannaeyjum.

Hvað fer fram í
Átthagstofu?

Fjölbreytt verkefni eru unnin
innan veggja Átthagastofu, sumt að
frumkvæði og í forsjá starfsmanna,
en annað á vegum þeirra sem
nýta sér aðstöðuna til að vinna
að uppbyggjandi verkefnum í
samfélaginu.
Til að benda á hversu fjölbreytt
starfsemin í Átthagastofu er frá degi
til dags, má nefna nokkra hópa sem
hafa nýtt aðstöðuna; t.d. Fólk sem
starfar fyrir Rauða Krossinn og
hefur komið saman til að útbúa
hjálparpakka ofl. Bútasaumshópur
sem hefur komið reglulega
saman til að sauma. Nunnur úr
Stykkishólmi sem koma vikulega
og bjóða upp á fræðslu fyrir börn
af Kaþólskri trú. Nokkrum sinnum
hafa verið haldnar listasmiðjur
fyrir börn. Einnig ýmsir fundir
og vinnusmiðjur um málefni
sem varða svæðið s.s. jöfnun
húshitunarkostnaðar á köldum
svæðum, söfnun og skráning
örnefna o.m.fl. Einnig hefur mikill
fjöldi námskeiða og fræðslufunda
verið í ÁS frá stofnun – bæði á vegum
stofunnar, einstaklinga, félaga og
svo í gegn um Símenntunarmiðstöð
Vesturlands.
Starfsfólk Átthagastofu hefur
einnig frá upphafi aðstoðað
áhugafólk við gerð styrkumsókna,
með ágætum árangri og þannig
stuðlað að auknu styrkfjármagni til
uppbyggjandi verkjefna á svæðinu.
Að auki má telja upp langan lista
af verkefnum - stórum og smáum,
sem unnin hafa verið að frumkvæði
Átthagastofu í samstarfi við ýmsa
aðila í samfélaginu eða lengra að

komna. Það eru t.d. ýmsar sýningar
og viðburðir, námskeið, fundir og
kynningar sem hafa verið auglýstar
í bæjarblaðinu Jökli og víðar, og
íbúar í Snæfellsbæ ættu því að vita
um og verður ekki talið nánar upp
hér.
Öllum er velkomið að koma í
Átthagstofu sem sínar hugmyndir
og vinna að þeim þar.

Verkefni sem sinnt er
af Átthagastofu fyrir
Snæfellsbæ

Átthagastofa hefur tekið að
sér að sjá um ýmis verkefni fyrir
Snæfellsbæ, gegn því að bærinn
sér um launagreiðslur í ÁS. Árið
2013 greiddi Snæfellsbær sem
nemur 3 stöðugildi til Átthagstofu,
sem skiptist í þrjár stöður (37,5%
Theódóra Einarsdóttir og tvær
50% stöður, undirrituð og Barbara
Fleckinger sem lauk störfum í maí),
gegn því að Átthagastofa sér um
eftirfarandi verkefni fyrir SNB:
Umsjón með markaðs- og
kynningarmálum Snæfellsbæjar
• Tengiliður og samstarfsaðili við
Markaðsstofu Vesturlands fyrir
Snæfellsbæ
• Stefnumörkun í markaðsmála
fyrir SNB og á Snæfellsnesi
í samstarfi við Markaðsstofu
Vesturlands og markaðsfulltrúa
annarra sveitafélaga á Snæ
fellsnesi
• Samskipti við fjölmiðla (yfir
lestur á greinum, svörun vegna
auglýsingabeiðna ofl.)

Upplýsingamiðstöð Snæf ells
bæjar í Átthagastofu
• Ráða upplýsingafulltrúa og
reka upplýsingamiðstöð fyrir
innlenda og erlenda ferðamenn
alla daga yfir sumartímann, frá
mánaðarmótum maí/júní til
september.
• Skráning á fjölda þeirra sem leita
í upplýsingamiðstöðina, - erindi
þeirra og úrlausnir. Standa
skil á þessum skráningum til
Hagstofu, auk þess að vinna
þjónustugreiningu og annast
upplýsingagjöf um þessa þætti
til bæjarins og annarra aðila sem
áhuga hafa.
• Taka þátt í samstarfi og
samráði við þjónustuaðila í
bæjarfélaginu og styðja við
vinnu vegna sameiginlegrar
markaðssetningar Snæfells
bæjar/Snæfellsness og þjónustu
aðila.
• Sinna gestum og veita upp
lýsingar eins og kostur er á, til
þeirra sem koma í Átthagastofu
þegar upplýsingamiðstöð er ekki
formlega opnin (sept. – maí).
Tjaldsvæði Snæfellsbæjar
(Hellissandi og Ólafsvík)
• Halda utan um umsjón og
rekstur beggja tjaldsvæða
• Halda utan um öll markaðsog kynningarmál varðandi
tjaldsvæðin
• Koma að samningsgerð vegna
aðila s.s. Útilegukortsins
• Skila skýrslum til Hagstofu
um fjölda gistinátta við
tjaldsvæði Snæfellsbæjar (gerð
mánaðarlega)

Skotvopnanámskeið
og veiðikortanámskeið
Fyrirhugað er að halda námskeið fyrir umsækjendur
um skotvopnaleyfi og undirbúningsnámskeið fyrir
hæfnispróf veiðimanna.

Grundarfjörður
Staðsetning: Sögumiðstöðin
Skotvopn bóklegt: 18. og 19. júní kl 18.00-22.00
Skotvopn verklegt: 21. júní kl 10.00 Skotsvæði.
Veiðikortanámskeið: 20. júní kl 17.00-23.00
Veiðikortanámskeiðið kostar kr. 13.500,- og
skotvopnanámskeiðið kr. 20.000.Skráning fer fram á www.veidikort.is
Þátttakendur á skotvopnanámskeiðum þurfa að skila inn sakavottorði, læknisvottorði og passamynd
til skrifstofu sýslumanns fyrir námskeiðin. Læknisvottorðið þarf að vera sérstaklega útgefið vegna
skotvopnaleyfis. Skráning fer fram á vefnum veidikort.is. Nánari upplýsingar á veidikort.is.
Pakkhúsið – byggðasafn og
handverkssala
• Umsjón með Pakkhúsi –
byggðasafn
• Þróun á starfssemi Pakkhúsins
• Umsjón með opnun húsins á
sumartíma, um jól og öðrum
dögum eftir samkomulagi
• Umsjón og utanumhald um
handverkshóp sem starfar í
Pakkhúsi yfir sumartímann.
Átthagastofa fór í samstarf við
Háskóla Íslands, safnadeild árið
2012. Markmið þess verkefnis var
að skoða stjórnun og starfssemi
Pakkhúsins. Eftir þá vinnu
liggur skýrsla með tillögum um
framtíðarstarfsemi Pakkhúsins og
mun Átthagstofa í samstarfi við
Snæfellsbæ og Pakkhúsnefndina
vinna nánar úr þeim gögnum.
Frá því að Átthagstofu tók við
umsjón Pakkhúsins árið 2011
hefur starfsemin aukist til muna
og opnunartími verið lengdur
talsvert yfir sumartímann. Auk
þess sem opnað er á aðventu og
öðrum tímum. Einnig hefur áhersla
verið lögð á að opna húsið fyrir
íbúum með því að standa fyrir
ýmsum uppákomum í húsinu, t.d.

að endurvekja gamlar hefðir með
öskupokagerð á páskaföstunni
og bjóða gömlu jólasveinunum
í heimsókn á aðventunni. Þá var
hóað saman í formlegan handshóp
heimafólks fyrsta sumarið sem
umsjón Pakkhúsins var í höndum
Átthagstofu. Þessi hópur hefur
síðan verið með handverkssölu í
Pakkhúsinu á sumrin, sem allir geta
verið stoltir af. Allt utanumhald
varðandi handsverkshópinn er í
höndum Átthagstofu og er það gert
með bros á vör enda afskaplega vel
heppnað og skemmtilegur hópur
sem hefur fært Pakkhúsinu mikið líf
og gert ferðamönnum kleift að hitta
íbúa í Snæfellsbæ og kaupa af þeim
vörur milliliða laust – sem mörgum
ferðamanninum finnst mjög
eftirsóknarvert - og láta jafnvel taka
mynd af sér í fínni lopapeysu með
þeim sem á heiðurinn af að hafa
prjónað hana.
Umsjón og utanumhald vegna
fjarfundabúnaðar
Í Átthagstofu er staðsettur
fjarfundabúnaður sem áður
var vistaður innan veggja
grunnskólans. Búnaðurinn var
fluttur í Átthagstofu til þess að

auka aðgengi að honum m.a.
fyrir fjarnema við háskóla ofl., en
starfsmenn grunnskólans og FSSF
nota einnig búnaðinn.
Starfsstöð SSV þróun og ráðgjöf
SSV þróun og ráðgjöf hefur
einnig aðstöðu í Átthagastofu fyrir
sinn starfsmann á Snæfellsnesi.
En það sveitarfélag á Snæfellsnesi
sem viðkomandi starfsmaður er
búsettur í – er skuldbundið til
að útvega viðkomandi starfsmani
vinnuaðstöðu. Atvinnuráðgjafi SSV
þ & r hefur því reglulega viðveru í
Átthagstofu og er einnig til viðtals
þar þegar þörf er á og kallað er eftir.

Starfsstöð
Símenntunarmið
stöðvarinnar fyrir
Snæfellsnes

Símenntunarmiðstöðin á
Vesturlandi hefur haft starfsstöð
í Átthagastofu undanfarin ár, eða
síðan undirrituð var ráðin sem
starfsmaður í 50% stöðugildi
hjá SMV og hefur sinnt því starfi
samhliða verkefnisstjórn í ÁS þar
til 1.maí 2014. Staðan var svo
auglýst í vetur og Helga Lind

Hjartardóttir var ráðin í stöðuna, og mun hún einnig hafa starfsstöð
í Átthagastofu.
Starfssemi SMV hefur stóreflst
á Snæfellsnesi frá því opnuð
var starfsstöð í Átthagstofu og
þjónustan aukist til muna við íbúa
svæðisins (s.s. fjarnema).
Símenntunarmiðstöðin borgar
leigu fyrir starfsaðstöðina og auk
þess er borguð leiga fyrir húsnæðið
þegar námskeið eða annað á þeirra
vegum fer fram innan veggja
Átthagastofu.

Lokaorð

Það skal tekið fram að þessi
upptalning er svo sannarlega ekki
tæmandi og má segja að starfsmenn
Átthagastofu hafa haft í nógu að
snúast og gert það með brosi á vör,
enda markmið starfsins að efla og
bæta samfélagið.
En umfram allt þá er ég ávallt
reiðbúin til að veita allar þær
upplýsingar sem ég mögulega get
og það er alltaf heitt á könnunni
hjá okkur í Átthagastofu – vertu
velkomin(n) til okkar!

			
Kristín Björg Árnadóttir

Fréttir úr
Setbergsókn

Í tilefni aðalsafnaðarfundar
sem haldin verður 13.maí
næstkomandi langar okkur að
segja frá því helsta sem varðar
starfsemi sóknarinnar.
Helgihald hefur verið með
hefðbundnum hætti. Kantor
Zolt sem var organisti hjá okkur
hætti störfum sl. sumar. Ekki
hefur tekist að ráða organista
í hans stað en Lazló, organisti
í Stykkishólmi hefur séð um
að æfa kórinn okkar og spilað
í flestum messum. Um jólin
kom Þorkell Máni Þorkelsson
og um páskana kom Elísabet
Þórðardóttir til að sjá um
undirleik og kórstjórn og stóðu
þau sig bæði með prýði.
Skátastarfið hefur verið
öflugt að vanda og hópur
grundfirskra skáta er á leiða á
landsmót í sumar. Tvær hæðir í
turni Grundarfjarðarkirkju hafa
verið málaðar og stutt í að þær
verði klárar til notkunar sem
aðstaða fyrir unglingastarfið.
Sjálfboðaliðar og leiðtogar
starfsins eiga heiður skilinn
fyrir flott starf.
Kirkjuskólinn hefur verið

vel sóttur og þar hefur sr.
Aðalsteinn mætt með gítarinn
og spilað undir.
Í tilefni 50 ára afmælis
Grundarfjarðarkirkju sem
verður 2016 hefur verið
skipuð afmælisnefnd. Henni er
ætlað að skipuleggja viðburði
á afmælisári kirkjunnar. Er
þar vaskur hópur á ferð
með flottar hugmyndir sem
vonandi fá góðan hljómgrunn
hjá söfnuðinum. Hugmyndir,
litlar og stórar, eru vel þegnar
og vonandi ber okkur gæfa
til að fagna og gleðjast þegar
afmælisárið kemur.
Sóknarnefndin ætlar sér að
koma Grundarfjarðarkirkju í
gott horf fyrir sumarið 2016.
Að ýmsu þarf að huga varðandi
viðhald á kirkjunni enda hefur
það setið á hakanum sökum
lækkunar á sóknargjöldum til
kirkjunnar en í sumar verða
tveir gluggar endurnýjaðir. Eftir
standa margskonar viðgerðir og
nauðsynlegt er að mála kirkjuna
að utan. Þiggjum við með
þökkum alla aðstoð við þetta
krefjandi verkefni.
Að lokum viljum við þakka
allan þann velvilja sem sóknin
hefur notið í gegn um árin í
formi framlaga ýmiskonar og
styrkja.
Hvetjum fólk til að mæta á
aðalsafnaðarfund, þann 13.
maí kl. 20:00 og leggja sitt af
mörkum við mótun kirkjunnar.
Sóknarnefnd Setbergssóknar.

Áfram Rögnvaldur!
Rögnvaldur Ólafsson 4.
maður á D-lista, skrifaði grein
í síðasta tölublað Jökuls. Svo
hrifnæmur sem ég nú er lét

ég algjörlega heillast af boð
skapnum og ætla því að leifa mér
að endurbirta grein Rögnvaldar
í lítið eitt styttri útgáfu:

Við Sjálfstæðismennirnir sjáum það best,
að sjálfir skyldum við öllu ráða,
því Kristinn og pabbi kunna jú flest,
kjósið því okkur, og þá báða.
Eins þyrstir mig að vita hvort
bæjarstjórafrú Helgu hafi ekki
verið boðið sæti á lista eða hvort
hún hafi einfaldlega ekki þegið

sætið.
Virðingarfyllst

Guðjón Syðri-Knarrartungu.

Samkomur
þann 1. maí

Verkalýðsfélag Snæfellinga
og Starfsmannafélag Dalaog Snæ
f ellsnessýslu héldu
baráttu
d ag verkalýðsins 1.
maí hátíðlegan með samkomu
í Stykkishólmi, Grundarfirði og
Snæfellsbæ. Var dagskráin með
svipuðu sniði á öllum stöðum.
Í Ólafsvík hófst dagskráin á
því að Vigdís Jónsdóttir fram
kvæmdastjóri Virks flutti
ávarp að því loknu fluttu
neme ndur Tónlistars kóla

Snæf ellsb æjar tónlist. Aron
Hannes söngvari tróð einnig
upp og Jóhannes Kristjánsson
eftirherma fór með gamanmál
og sló á létta strengi. Að dag
skrá lokinni var boðið upp á
kaffiveitingar, einnig stóðu
eldri borgarar í Snæfellsbæ fyrir
handverkssýningu. Seinna um
daginn fjölmenntu svo börn og
unglingar í bíó sem í boði var.
þa

EIGN TIL SÖLU
Hrannarstígur 8, Grundarfirði.
198,6 fm. steinsteypt einbýlishús á tveimur hæðum
byggt árið 1971. Á efri hæð er 141,9 fm. íbúð og á
neðri hæð sem er samtals 56,7 fm. er bílskúr og
íbúðarherbergi. Íbúð á efri hæð skiptist í forstofu,
hol, stofu, eldhús, þvottahús, fjögur svefnherbergi
og baðherbergi Nýlegar innréttingar eru í eldhúsi
og í þvottahúsi. Sólpallur er í garði. Góð lóð er við
húsið og er bílastæði steypt. Skipt var um þak á húsinu 2011 og nýr gluggi er í stofu.
Áhvílandi eru hagstæð fasteignalán frá Arion banka.
Verð 27.000.000,-.
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

Auglýsing
frá yfirkjörstjórn Snæfellsbæjar
Framboðsfrestur vegna sveitarstjórnarkosninga, sem fram fara laugardaginn 31. maí 2014, rennur út
laugardaginn 10. maí 2014 kl. 12:00 á hádegi.
Yfirkjörstjórn tekur á móti framboðslistum þann dag milli kl. 11:00 og 12:00 í Grunnskólanum í Ólafsvík.
Nánari upplýsingar um hvernig beri að ganga frá framboðslista til kjörstjórnar er að finna 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
að Bankastræti 1a í Ólafsvík á mánudögum frá kl. 10:00-15:00 og fimmtudögum frá kl. 10.00 -14.00
F.h. yfirkjörstjórnar Snæfellsbæjar
Hjálmar Kristjánsson

Sumarstörf
Snæfellsbær óskar
eftir starfskrafti
Starfskraft vantar við ræstingar á Ráðhúsi Snæfellsbæjar.
Viðkomandi þarf að geta hafið störf sem fyrst.
Starfið felst í ræstingum á Ráðhúsinu ásamt umsjón með
fundarsal, þ.e. undirbúningi og frágangi fyrir og eftir bæjarráðsog bæjarstjórnarfundi. Einnig annað það sem fallið gæti til.
Starfið er metið 55% og er vinnutími frá kl. 11:30 – 16:00
Laun eru skv. kjarasamningi samflots bæjarstarfsmannafélaga
og Launanefndar sveitarfélaga.
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Nánari upplýsingar gefur bæjarritari í
síma 433-6900, netfang lilja@snb.is
Umsóknarfrestur er til 15. maí
Við áskiljum við okkur rétt til að taka
hvaða umsókn sem er eða hafna öllum.

www.postur.is

Bílalestin brunar um
Snæfellsnes 10. maí

Macan - nýr sportjeppi
Porsche hefur tekist að sameina sína bestu
eiginleika í nýjum bíl; Þetta er sportjeppinn Macan,
sem við sýnum nú í fyrsta skipti á Snæfellsnesi.
Einnig verður Porsche Cayenne með í ferðinni.

Porsche Macan S Diesel
258 hestöfl • 580Nm tog • CO2 159 g/km
Hröðun 6.3 sek. 0-100 km/klst.
Eyðsla 6.3 l/100 km í blönduðum akstri.
Verð: 11.950.000 kr.

Á ferð um Snæfellsnes
laugardaginn 10. maí:
Ólafsvík, Grundarfjörður
og Stykkishólmur

Bílasýning og reynsluakstur
Bílabúð Benna brunar með bílalestina sína um Snæfellsnes, laugardaginn 10. maí. Fyrst
tökum við hús á Ólafsvíkingum, heilsum því næst uppá Grundfirðinga og endum svo daginn í
Stykkishólmi. Til sýnis verða nýjustu gæðagripirnir frá Chevrolet sem notið hafa mikilla vinsælda
vegna framúrskarandi hönnunar, sparneytni og hagstæðs verðs. Auk þess munum við skarta
glænýju eintaki af nýja sportjeppanum Porsche Macan sem og hinum glæsilega Cayenne.
Áfangastaðir - sýningartímar:
Ólafsvík | Planið hjá Söluskálanum.......................................................................... kl. 11:00 - 13:00
Grundarfjörður | Planið hjá Fjölbrautarskólanum............................................... kl. 14:00 - 15:00
Stykkishólmur | Planið hjá Olís.................................................................................. kl. 16:00 - 18:00
Allir hjartanlega velkomnir.

Nánari upplýsingar á benni.is
Reykjavík
Tangarhöfða 8
Sími: 590 2000

Opið alla virka frá 9:00 til 18:00
og laugardaga frá 12:00 til 16:00
Velkomin í reynsluakstur.

„Stjórnmál – vettvangur hins mannlega.“

Laugardaginn 31.maí göngum
við Snæfellsbæingar til kosninga
og veljum okkur fulltrúa til að
stýra okkar frábæra bæjarfélagi
næstu fjögur árin. Þeir fulltrúar
munu fá það hlutverk að finna
leiðir til að uppfylla þarfir þeirra
mannlegu þátta sem snerta okkur
íbúa. Þættir eins og þjónusta
við ólíka einstaklinga og hópa,
stuðningur við atvinnulífið og
styrkingu menningarstarfs. Eitt
af hlutverkum bæjarstjórnar er
að standa vörð um mannréttindi
borgara sinna.
Mannréttindi eru m.a. það að
hafa rétt á því að hafa áhrif á líf
sitt og öryggi í því umhverfi sem
við búum í. Þetta er eitt af því
sem mér finnst stjórnmál eiga

að standa fyrir. Vera vettvangur
hins mannlega.
Enginn á að þurfa að líða skort
vegna ákvarðana í stjórnmálum
eða þola óréttlæti. Engum á að
stafa ógn af stjórnmálum eða því
að taka þátt í stjórnmálum. Björt
Framtíð talar fyrir nýjum tíma í
stjórnmálum þar sem ofangreint
er haft að leiðarljósi, enda
textinn hér að ofan úr stjórn
mála-yfirlýsingunni okkar. Þess
vegna langar mig að vera með
því fyrir mér eru mannréttindi
það að geta verið maður sjálfur,
verið sáttur við sjálfan sig og
sínar skoðanir, hafa fundið
styrkleika sína og veikleika.
Við þurfum síðan að finna
þessum styrkleikum okkar
farveg og leiðirnar eru ótal
margar. Ein leiðin er þátttaka
í stjórnmálum á heimavelli
en þar held ég að ég geti haft
hvað mest áhrif, í nærsamfélagi
mínu þar sem ég lifi og starfa,
þar sem börnin mín eru að
alast upp og læra á lífið. Fyrir
mér eru stjórnmál verkfæri
til að að vinna gagn. Það er
sameiginlegt verkefni allra
þeirra sem ákveða að taka þátt í
sveitarstjórnarmálum og ástæða
þess að við bjóðum okkur fram
til þjónustu fyrir samfélagið.

Við þurfum að forgangsraða
í grunnþjónustunni og styrkja
samfélagsvitund þar sem býr
fólk af ólíku bergi brotnu. Fólk
sem hefur ólík gildi, ólíkan
bakgrunn og ólíka ævisögu. Til
þess að samfélagið okkar fái að
blómstra og verða enn betra en
það er í dag. Svo það megi verða
skiptir miklu máli að öllum sé
gert kleift að koma að málum
sem þá snertir.
Sumir vilja nýta rétt sinn á því
að segja sína skoðun óhindrað á
þann hátt að starfa í stjórnmálum.
Venjulegt fólk með ólíka sögu
og reynslu í lífinu hefur eitthvað
að segja í sínu samfélagi. Eitt
af því sem ég er stoltust af
því að tilheyra Bjartri Framtíð
í Snæfellsbæ er að þar gefum
við öllum möguleika til að koma
sínu á framfæri, það er eitt af
leiðarljósum framboðsins og
eitthvað sem við ætlum okkur
að vinna kröftulega eftir að
kosningum loknum.
Mig langar að bjóða fram
krafta mína til bæjarstjórnarmála
í samfélaginu okkar. Samfélagi

sem mér hefur liðið vel í sl. 7
ár. Mig langar að geta komið
með mig og mína reynslu að
borðinu og hjálpað til því ég tel
mig hafa fullt fram að færa sem
samfélagið okkar gæti grætt á.
Reynslan mín úr atvinnulífinu,
úr ferðaþjónustu-, skóla- og
símenntunargeiranum. Ég sem
mamma, stjúpmamma, frænka,
systir, eiginkona, vinkona,
dóttir og svo ótalmargt fleira
sem hefur gert mig að þeirri
manneskju sem ég er.
Ég vona að komandi kosn
ingar leiði til þess að við íbúar
Snæfellsbæjar fáum meiri fjöl
breytni í það flotta samfélag sem
við byggjum hér fyrir – samfélag
þar sem mannréttindi, ólíkar
skoðanir fólks, góð samskipti
og umhyggja fær notið sín.
Samfélag sem hugsar vel um
allt fólkið sitt er samfélag sem
ég er stolt af að tilheyra.
Helga Lind Hjartardóttir,
4.sæti á lista Bjartrar Framtíða í
Snæfellsbæ.

Chevrolet og Porsche
á ferðinni 10. maí
Bílabúð Benna brunar með
bílalestina sína um Snæfellsnes
og slær upp bílasýningum,
laugardaginn 10. maí. Fyrst verður
tekið hús á Ólafsvíkingum, því
næst heilsað uppá Grundfirðinga
og loks staldrað við í góða
stund í Stykkishólmi. Til sýnis
verða nýjustu gæðagripirnir frá
Chevrolet sem notið hafa mikilla
vinsælda vegna framúrskarandi
hönnunar, sparneytni og hagstæðs
verðs. Auk þess mun Bílabúð
Benna skarta eintaki af nýja rómaða
sportjeppanum Porsche Macan,

sem og hinum margverðlaunaða
Porsche Cayenne.
Staður og stund bílasýninganna
er sem hér segir:
Ólafsvík - Planið hjá Söluskálanum
- kl. 11:00 - 13:00
Grundarfjörður - Planið hjá
Fjölbrautarskólanum - kl. 14:00
- 15:00
Stykkishólmur - Planið hjá Olís kl. 16:00 - 18:00
Dagurinn er 10. maí og er fólk
hvatt til að nýta tækifærið og
kynna sér þessi gæðamerki frá
fyrstu hendi.
fréttatilk.

Árlega útnefnir Lista- og menningarnefnd Snæfellsbæjar
bæjarlistamann.
Í ár óskum við eftir tilnefningum frá bæjarbúum.
Hægt er að senda tilnefningar á netfangið jenny@gsnb.is
eða í póstkassa á Átthagastofu í merktu umslagi
„Bæjarlistamaður 2014“
Lista- og menningarnefnd mun fara yfir allar
tilnefningar og verður útnefnt á 17. júní.
Lista- og menningarnefnd Snæfellsbæjar

Höldum í það sem gott er

Kæru íbúar Snæfellsbæjar.
Mín fyrsta upplifun af Ólafsvík
og nágrenni fyrir rétt um 20
árum var mjög sterk. Ég fann
strax að þetta var staður sem
mér líkaði við, fólkið vinalegt,
bæjarfélagið fallegt og náttúran
engu lík. Það var þó ekki fyrr en
um mitt síðasta ár að tækifærið
kom og við fjölskyldan fluttum
hingað. Við erum öll sammála
um að þetta hafi verið góð
ákvörðun því hér líður okkur
vel og hér viljum við vera.

Einar Clausen

Fyrir örfáum vikum síðan
var mér boðið að taka sæti á
D-listanum, sem kom mér
skemmtilega á óvart. En eftir
góðar rökræður og umhugsun
þáði ég boðið. Þarna sá ég
tækifæri að þakka fyrir mig
að vinna heilshugar að því að
gera góðan Snæfellsbæ enn
betri. Snæfellsbær hefur verið
þeirra gæfu aðnjótandi mörg
undan farin ár að geta staðið
í framkvæmdum og stuðlað
þannig að betra mannlífi
með styrkri stjórn núverandi
meirihluta og bæjarstjóra.
Ég hvet alla til að skoða
kosningaloforðin frá 2010 því
þau hafa nær öll verið uppfyllt
eða eru í vinnslu. Snæfellsbær er
fyrirmyndar bæjarfélag sem litið
er upp til og við eigum ekki að
breyta stjórnun þess „afþvíbara“
, það þurfa að koma góð rök
fyrir því og þau rök hef ég ekki
heyrt.
Ég er 53 ára gagnfræðingur,
giftur Guðríði Þórðardóttur
Ólsara (dóttur Aðalsteinu
Sumarliðadóttur og Þórðar

Arnhildur Valgarðsdóttir

Einar Clausen, söngvari, og Arnhildur Valgarðsdóttir, píanisti, munu flytja þekkt lög,
bæði íslensk og erlend. Lögin á efnisskránni fjalla um blóm, nefna má t.d. Liljuna,
Fífilinn, Fjóluna og Rósina.

Eftir langan vetur á Íslandi er fátt sem sálin þráir heitar en sól og hlýju og fallegan
jarðargróður, því ákváðu þau Einar og Arnhildur að tileinka efnisskrá sína blómum. Fyrir
utan hið líffræðilega hlutverk blómanna í vistkerfi jarðar, eru þau einskonar táknmál
tilfinninganna. Á hátíðarstundum eða þegar sorgin knýr dyra eða þegar ástarloginn
brennur, þá látum við blómin tala.
Einar og Arnhildur eru bæði þekkt fyrir hlýlega og skemmtilega sviðsframkomu og þau
hlakka til að fá að leiða áheyrendur í gegnum blómagarð söngvanna.

Tónleikarnir eru haldnir í samvinnu við Félag íslenskra tónlistarmanna - klassíska deild FÍH
& FÍH með styrk frá Mennta- og menningarmálaráðuneytinu.
Lista- og menningarnefnd Snæfellsbæjar

Þórðarsonar), eigum við þrjá
stráka, og býr 88 ára gamall
faðir minn hjá okkur. Ég er
með víðtæka reynslu í verslun
og þjónustu og hef unnið mikið
í félagsstörfum sérstaklega
tengdum íþróttum. Ég bíð mig
fram til að vinna bæjarfélaginu

okkar sem best og er ég fullur
auðmýktar að fá að gera það
með þessu góða fólki sem skipar
D-listann.
Hafið það öll sem allra best
Björn H. Hilmarsson
skipar 3. sæti D-listans

Meistararnir
orðnir meistarar
Þá er hópleiknum okkar
lokið í getraununum þetta
keppnistímabilið með sigri
Meistaranna sem höfðu forystuna
svo til allan seinni hluta tímabilsins.
Nú Brettagaurarnir og El Classico
deila með sér neðsta sætinu en
Brettagaurarnir eru ofar vegna
stafrófsins, en ef vel er athugað
þá ætti El Classico að vera ofar því
þeir náðu tvisvar að komast upp
fyrir miðja töflu en Brettagaurarnir
náðu best að komast í 15. sætið.
Timon og Pumba náðu að komast
í 21. sætið með mjög góðu skori
í síðustu umferðinni, enda sá
Hadda alfarið um seðilinn að
þessu sinni (Gunni kom ekki
nálægt honum). Þetta tímabil er
búið að vera mjög skemmtilegt og
hafa margir hópar komið á óvart
eins og S.G. Hópurinn sem hélt
20. sætinu og Grobbelear sem
náði því sautjánda. En sá hópur
sem tók mestum framförum
á tímabilinu var Up the iron
sem brunaði hratt upp töfluna
eftir að yngri hluti hópsins tók
við stjórninni og hafnaði í því
sjöunda. Margir hópar ullu
samt vonbrigðum eins og Anton
Ö sem náði því að hafa 3 rétta

eina helgina (sem er meiriháttar
afrek). Þá náðu Púkarnir, Tópas
og RúBen sér aldrei á strik. Rauðu
djöflarnir byrjuðu tímabilið mjög
vel og voru 6 sinnum í efsta sætinu
en höfnuðu að lokum í því tólfta.
G-42 tók mikið stökk upp töfluna í
síðustu umferðinni og náði tíunda
sætinu, en hópurinn vann það
afrek að hafa alla leikina rétt eina
helgina (en eins og máltækið segir
„Þú kaupir ekki eftir á“). Anfield
var í efsta sætinu eina vikuna en
svo slakaði hópurinn á og fór
að versla í IKEA og datt niður í
þriðja sætið. Tópas komst einu
sinni í fjórða sætið en eftir það
fékk Tópas sjálfur ekki að tippa
og hópurinn hafnaði í nítjánda
sætinu. Sigurdísin byrjaði vel og
var í efri hluta töflunar en svo
klikkaði eitthvað hjá Sverri og
dísin var lengs af um miðja deild
(verður sennilega að skýra hópinn
Heilladís næst). Dimmalimmin
hennar Sillu tók við sér á
lokasprettinum og lenti í fimmta
sæti. Nú ég vil að lokum þakka
öllum fyrir skemmtilegan vetur og
sjáumst hress í haust.
Gummi Gísla

Að leggja fram starfskrafta sína
í þágu samfélagsins

Á fjögurra ára fresti gefst íbúum
þessa lands kostur á velja fólk til
þess að leggja fram starfskrafta sína
í þágu samfélagsins. Í undirbúningi
kosninga í Grundarfirði hefur Llistinn, Samstaða – listi fólksins
gengið örlítið lengra til móts við
óskir íbúanna en gengur og gerist,
þótt ekki sé það einsdæmi, með því
að leita eftir tilnefningum íbúanna
um fólk sem það gæti hugsað sér
að fá til starfa fyrir sveitarfélagið
sitt. Úr þessum tilnefningum er
kominn fram 14 manna hópur karla
og kvenna sem öll eru ákveðin í að

vinna í sameiningu að framgangi
málefna í þágu íbúanna næstu
fjögur árin a.m.k. Þessi hópur
er góð blanda fólks af báðum
kynjum og á ólíkum aldri með
ýmsa menntun og reynslu sem á
eftir að koma að góðum notum
jafnt í aðdraganda kosninganna,
við stefnumótunarvinnuna, sem
og á vettvangi sveitarstjórnar á
næsta kjörtímabili. Framundan eru
spennandi tímar í því að kryfja málin
sem okkur varðar og leita leiða til
að beina sjónum að lausnum sem
nýtast munu Grundfirðingum í
náinni framtíð. Vinna hópsins sem
boðið hefur fram krafta sína mun
snúast um þessa þætti og í því starfi
munum við ekki hika við að leita
til íbúanna og gefa þeim kost á því
að leggja lóð á vogarskálarnar við
stefnumótunarvinnuna. „ Það er
svo margt ef að er gáð, sem um er
þörf að ræða“ sagði skáldið Jónas
Hallgrímsson og þannig viljum
við sem skipum L- listann vinna í
viðleitni okkar til þess að gera gott
samfélag enn betra.
Menntun er ofarlega í huga
gamla skólastjórans sem hér setur

Kirkjanokkar.is

Hestamannaguðsþjónusta
í Brimilsvallakirkju
sunnudaginn 11. maí klukkan 14.

Hópreið verður til kirkju frá hesthúsunum í Fossárdal kl. 13.
Eftir guðsþjónustu er kaffi og meðlæti á Brimilisvöllum
gegn frjálsu framlagi.

línur á blað, og þarf þá kannski
engan að undra. Grundfirðingar
geta verið stoltir af því að
bæjarstjórn samþykkti þann 29.
apríl sl. samhljóða skólastefnu fyrir
Grundarfjarðarbæ undirritaður
stýrði þeirri vinnu og ákaflega
sáttur með útkomuna og vill
nota tækifærið hér til og þakka
öllum þeim sem komu að því
verki fyrir mikilvæga þátt í mótun
stefnunnar. Það verður spennandi
að sjá hvernig til tekst með að
halda skólastefnunni virkri og
lifandi og mun í því sambandi
reyna á skólanefnd og bæjarstjórn
á næsta kjörtímabili. Innan tíðar
verður skólastefnan kynnt fyrir
öllum íbúum Grundarfjarðar og
í framhaldi af þeirri kynningu
reynir á samfélagið allt að taka
skólastefnunni fagnandi og af
ábyrgð.
Það er vor í lofti og allt útlit fyrir,

þegar þessar línur eru skrifaðar,
að við megum vænta þess að
vorið verði gott og sumarið enn
betra. Þetta er bjartsýni kann
einhver að segja og það var einmitt
tilgangurinn hjá mér með því að
setja þetta fram, að fá fram þau
viðbrögð. Hófleg bjartsýni er
nefnilega það sem við þurfum að
hafa að leiðarljósi í vinnunni fyrir
sveitarfélagið okkar, sem kemur þó
ekki í veg fyrir að mál séu skoðuð af
raunsæi. Við sem skipum L- listann
höfum rætt það í okkar hóp að
vinna vel saman, vera upplýsandi
og móttækileg fyrir athugasemdum
og ábendingum, leitast við að vinna
fyrir opnum tjöldum og hafa ekkert
að fela. Opin skilvirk og gagnsæ
stjórnsýsla er það sem við viljum
vinna að.
Gunnar Kristjánsson
skipar 5 sæti á L – lista ,
Samstöðu- lista fólksins.

Aflafréttir

Áður fyrr var apríl mánuður
oft jafnvel stærri aflamánuður
en mars, en í dag einkennir
hr yngingarstoppið hann.
Þrátt fyrir það stopp þá var
afli SH bátanna þokkalegur,
netabátarnir öfluðu vel fyrir
stoppinn en einunigs Magnús
SH réri eitthvað eftir stoppinn.
Hann er reyndar hættur á netum
og kominn á dragnót og hefur
landað núna í maí 27 tonnum
í 2 róðrum. Dragnótabátarnir
á Nesinu réru ansi lítið í apríl
og var Steinunn SH hæst með
161 tn í 7 róðrum, næstur var
Ólafur Bjarnason SH með 95
tn í 7.
Hjá smábátunum var Kristinn
SH hæstur með 145 tn í 18,
Tryggvi Eðvarðs SH var með 120
tn í 14, Brynja SH 94 tn í 20 og
Særif SH 92 tn í 16. Í byrjun maí
byrjar Tryggvi Eðvarðs SH vel
og hefur landað 23 tonnum í 3
róðrum á Arnarstapa, Ingibjörg
SH er með 9 tn í 2.
Veiðar báta á handfærum
voru góðar og þá sérstaklega
undir lokin á apríl. Sömuleiðis
byrjar handfæraveiði bátanna í
maí ansi vel. Kári II SH er komin
með 11 tonn í 3 róðrum og

þar af 4 tonn í einni löndun.
Vinur SH kom með fullfermi
eða 5,4 tonn til Grundarfjarðar
í einni löndun. Hanna SH var
með 3,5 tonn, Hilmir SH 3,4
tn, Þórdís SH 3,3 tn og Leifur
RE 3 tonn allir í einni löndun
núna í byrjun maí.
Kvika SH átti fínan apríl
mánuð og endaði með
fullfermisróðri því landað var
úr bátnum 8,5 tonnum og
endaði báturinn með tæp 70
tonn í apríl. Sverrir SH átti líka
góðan mánuð og var með 59
tn í 14 og Álfur SH 57 tn í 12.
Hamar SH er kominn á
rækjuna og hefur landað í maí
13,5 tonnum í einni löndun,
og Matthías SH er með 4 tonn
í einni löndun, báðir á Rifi.
Annars eru nokkrir SH bátar
komnir á rækjuna og lönduðu
t.d Sóley SH 18 tonnum í einni
löndun, Farsæll SH 25 tn í 2,
Matthías SH 31 tn í 3 í apríl á
rækjunni. Hringur SH heldur
sig við trollið og fiskaði vel, var
með 346 tonn í 5 löndunum.
Gísli Reynisson
www.aflafrettir.is

Búseta á landsbyggðinni

Að koma í Grundarfjörð hefur
alltaf verið, að koma heim í
mínum huga. Pabbi minn Björn J.
Guðmundsson fæddist á bænum Lá
í útsveitinni og gekk í grunnskóla
Eyrarsveitar, eins og grunnskólinn
hét þá. Ég er fædd á þriðju hæðinni
á Grundargötu 16 og var fyrsta barn
móður minnar Hanne Alm, sem
fæddist heima undir góðu eftirliti
Bergþóru ljósmóður á Sólvöllum.
Á meðan amma mín Gunna Björns
var á lífi komum við á sumrin að
heimsækja hana og héðan á ég
margar góðar minningar frá þeim

tíma. Ég hef lengst af verið í söluog þjónustustörfum og vann hjá
fyrirtækinu Snæþvotti fyrst eftir
að við komum til Grundarfjarðar.
Síðastliðin sumur hef ég unnið í
upplýsingamiðstöð fyrir ferða
menn og sem leiðsögumaður um
Snæfellsnes.
Það vill svo til að enn er til fólk sem
kýs frekar að búa á landsbyggðinni
en á þéttsetnu suðvesturhorni
landsins, þar á meðal er ég og
fjölskylda mín. Við fluttum heim
í Grundarfjörðinn fyrir tæpum
níu árum og viljum hvergi annars
staðar búa eða starfa. Kostirnir við
lítil bæjarsamfélög eru svo margir,
ekki þarf að fara langar vegalengdir
til þess að njóta náttúrunnar.
Möguleikar á að ganga eða hjóla
í vinnuna, í stað þess að keyra og
þurfa ekki að eyða dýrmætum tíma
í umferð á milli áfangastaða. Fyrir
vikið verður meiri tími aflögu fyrir
samveru við fjölskyldu og vini og
til tómstundaiðkunar.
Til þess að búseta geti þrifist
í litlum bæjarfélögum þarf að
vera næg atvinna fyrir hendi.
Frá því að sjávarpláss eins og

Tónleikar Kára
á Snæfellsnesi !
Karlakórinn Kári skipaður félögum úr Stykkishólmi,
Grundarfirði og Snæfellsbæ heldur tónleika
í
Stykkishólmskirkju miðvikudaginn 14.maí kl 20.00
í
Grundarfjarðarkirkju fimmtudaginn15. maí k.
20.00
og
Ingjaldshólskirkju föstudaginn 16.maí kl. 20.00
Aðgangur kr. 1.500 Enginn posi á staðnum.

Kórstjóri : Hólmfríður Friðjónsdóttir
Undirleikari: Lazlo Pétó
Einsöngvarar: Lárus Ástmar Hannesson og
Kristján Magni Oddsson

Grundarfjörður byggðust upp,
byggði fólk afkomu sína á
sjávarútvegi. Sjávarútvegurinn var
aðalatvinnugrein nærsamfélagins,
ásamt landbúnaði. Á síðustu
áratugum hefur framboð á
fjölbreyttari atvinnu aukist á
landsvísu og eru sjávarplássin
þar engin undantekning. Þegar
við fjölskyldan fluttum til
Grundarfjarðar árið 2005 var
blómlegt mannlíf í bænum og
stefndi allt í að við myndum ná
því markmiði að íbúafjöldinn
færi í 1.000 manns. Svo kom
bankahrunið! Í kjölfar þess
hefur verið sorglegt að horfa
upp á fyrirtæki loka, tækifæri til
fjölbreyttrar atvinnu minnka og
fólk flytja burt úr bænum.
Í miðju efnahagshruninu tók ég
þá ákvörðun að fara í háskólanám og
varð ferðamálafræði við Háskólann
á Hólum fyrir valinu. Ég útskrifast
þaðan sem ferðamálafræðingur í
vor og hlakka til að takast á við
komandi verkefni. Þau verkefni sem
mig langar nú að takast á við snúast
um uppbyggingu í bæjarfélaginu
mínu. Af þeim sökum hef ég
ákveði að bjóða fram starfskrafta
mína með því að gefa kost á mér í
fjórða sæti á L- lista Samstöðu lista
fólksins í Grundarfirði, í komandi
bæjarstjórnarkosningum.
Þau málefni sem eru mér
sérstaklega hugleikin er um þróun
atvinnumála í smærri byggðarlögum
eins og í Grundarfirði. Sem flestir
eigi þess kost að fá fjölbreytta vinnu
við sitt hæfi, vegna mögulegrar
nýsköpunar í atvinnumálum og

stuðnings við lítil og meðalstór
fyrirtæki. Einnig að standa vörð
um hagsmuni og rétt minni
bæjarfélaga til þess að njóta sömu
tækifæra á þjónustu og aðrir
landsmenn. Í mínum huga snúast
lágmarkskröfur fyrir búsetu á
landsbyggðinni um heilbrigðismál,
skólamál og atvinnu. Einnig um
góðar samgöngur og aðgengi
að samkeppnishæfri verslun og
þjónustu.
Nú á síðustu árum hefur
ferðaþjónustan verið að byggjast
hratt upp sem ný öflug atvinnugrein.
Með tilkomu hennar og þeirri
fjölgun sem orðið hefur á komum
ferðamanna til landsins býður
það upp á áhugaverðri nýbreytni
í atvinnumálum landsmanna.
Sérstaklega í smærri samfélögum
eins og sjávarplássum um allt land.
Hér í Grundarfirði hefur störfum
fjölgað vegna þessa og möguleikar
eru á áframhaldandi grósku í þeim
málum.
Öll þau verkefni sem ég hef
nefnt hér og eru mér hugleikin,
gefa mér ástæðu til þess að hlakka
til að takast á við þau og önnur
krefjandi verkefni næstu fjögur
árin. Von mín er sú að bæjarbúar
séu sammála mér og kjósi að styðja
okkur L lista fólkið í komandi
kosningum. En það getið þið gert
með því að gefa okkur umboð
ykkar til þess að vinna að heilum
hug fyrir bæjarfélagið okkar.
Elsa Bergþóra Björnsdóttir. Ferðamálafræðingur. Skipar 4 sæti á
L - lista Samstöðu lista fólksins í
Grundarfirði.

Svar við fyrirspurnum sem spurt var um í síðasta tölublaði Jökuls
að áframhaldandi fjármagn fáist
til framkvæmdarinnar til að þetta
frábæra verkefni klárist sem fyrst.

Vatnsverksmiðja

Í síðasta tölublaði Jökuls
beindi Árni Guðjón Aðalsteinsson
fyrirspurnum til bæjarstjórnar
manna í Snæfellsbæ eða 15 spurn
ingum sem undirritaður tók að sér
að svara og hér að neðan eru svörin
við þessum ágætu spurningum.

Bókhald
Snæfellsbæjar

Hvað varðar að opna bókhald
bæjarins betur fyrir íbúum þurfum
við að skoða þar sem við játum að
við þekkjum ekki slíkt fyrirkomulag.
Þetta er mál sem ég þarf að kynna
mér betur til að geta svarað hvort
og þá hvernig þetta sé hægt.

Göngustígur

Framkvæmdin við göngustígana
er á vegum Snæfellsbæjar og
göngustígurinn á milli Hellissands
og Rifs var alfarið kostaður af
Snæfellsbæ. Göngustígurinn á
milli Rifs og Ólafsvíkur er einnig
framkvæmd á vegum Snæfellsbæjar
en Snæfellsbær fékk styrk frá
Framkvæmdasjóði ferðamanna árið
2013 til að byrja framkvæmdina
að upphæð kr. 25.000.000
og auk þess hefur Vegagerðin
komið að verkinu með ráðgjöf.
Heildarkostnaður við verkið árið
2013 var kr. 31.989.764,- og að
teknu tilliti til styrksins þá voru
bein fjárframlög Snæfellsbæjar til
verksins 6.989.764,-. Áætlaður
heildarkostnaður við verkið er
áætlaður 118.350.000,- og inni
í því er malbik, brúargerð og
vegrið, sem eru langdýrustu þættir
framkvæmdarinnar. Snæfellsbær
mun áfram sækja um styrki til að
klára verkið og einnig leita eftir
frekara samstarfi við Vegagerðina
um framkvæmdina. Hvenær
frekari fjármunir fást er ekki gott
að segja en við erum vongóð um

Varðandi vatnsverksmiðjuna þá
er erfitt að svara þessari spurningu,
því þegar þetta er skrifað þá
liggur ekkert áreiðanlegt fyrir
með næstu skref sem er miður.
Engin kostnaður hefur fallið á
Snæfellsbæ vegna framkvæmda og
bygginga enda hefur Snæfellsbær
ekki verið beinn framkvæmdaaðili
við framkvæmdir. En að sjálfsögðu
má segja að sá tími sem hefur farið
hjá bæjarstjóra og bæjarstjórn og
öðrum starfsmönnum hafi kostað
eitthvað þó ekki sé um beinan
kostnað að ræða. Hins vegar
hefur Snæfellsbær haft af þessu
framkvæmdum tekjur sem skipta
hundruðum milljóna króna.

Snjómokstur

Eflaust má alltaf gera
betur varðandi snjómokstur í
bæjarfélaginu en vísvitandi var
ekki verið að spara hann meira en
undanfarin ár. Við leggjum okkur
fram um að hafa götur bæjarins eins
vel mokaðar og kostur er á hverjum
tíma þannig að íbúar eigi auðvelt
með að komast um en í þessum
efnum eins og svo mörgum öðrum
er alltaf hægt að gera betur. Það
viðurkennist þó að útgjöld vegna
snjómoksturs eru ekki í miklu
uppáhaldi hjá bæjarstjórnum á
Íslandi.

Ferðaþjónusta

Varðandi þá fullyrðingu að við
séum langt á eftir nágrönnum okkar
í samkeppni um ferðamanninn
þá er ég ekki sammála þessu
og held að þeir öfundi okkur af
fjölda ferðamanna sem heimsækir
Snæfellsbæ ár hvert. Rök mín
fyrir þessu eru m.a. annars
þau að enginn annar staður á
Snæfellsnesi er eins vel sóttur og
t.d. Djúpalónssandur og er hann að
mig minnir í 10 sæti yfir þá staði
á Íslandi sem flestir ferðamenn
koma á. Fjöldi ferðamanna sem
koma í Þjóðgarðinn er gífurlega
mikill svo annað dæmi sé tekið,
þannig að þessi fullyrðing stenst
ekki. Það sem Snæfellsbær er
að gera fyrir utan það að skapa
fyrirtækjum eðlilega umgjörð, þá
eru við með opnar sundlaugar
og nú erum við að gerbylta
sundlauginni í Ólafsvík sem án efa

mun styrkja stöðu okkar í þjónustu
við ferðamenn svo eitthvað dæmi
sé tekið. Í fyrra hjálpuðum við
tveimur ferðaþjónustufyrirtækjum
sem voru með skoðunarferðir
frá Ólafsvíkurhöfn um aðstöðu
fyrir starfsemina svo eitthvað
sé nefnt. Við erum aðilar að
Markaðsstofu Vesturlands sem sér
um kynningarmál fyrir Vesturland
allt. Við erum í samstarfi við
sveitarfélögin á Nesinu um
auglýsingar og kynningamál.
Við rekum upplýsingamiðstöð
í samstarfi við Átthagastofuna
allt árið. Við rekum tjaldstæði á
Hellissandi og í Ólafsvík. Við erum
að fara í lagfæringar á sundlauginni
á Lýsuhóli til að bæta þar aðstöðu
fyrir gesti. Við erum að reyna að
koma á ljósleiðara á sunnanverðu
Snæfellsnesi m.a. til að gera
ferðaþjónustunni þar auðveldara
fyrir. Við tökum þátt í verkefni sem
heitir Svæðisgarður sem m.a. á að
styrkja ferðaþjónustuna. Við erum
þátttakendur í umhverfisverkefni
Earth Check sem styrkir svæðið
mjög í samkeppni um fólk. Við
höfum þrýst á Umhverfisstofnun
um opnun Þjóðgarðsmiðstöðvar
á Hellnum og nú er hún opin allt
árið og geta má þess að áætlanir
Þjóðgarðsins gera ráð fyrir
framkvæmdum innan Þjóðgarðsins
fyrir 62. m.kr. á þessu ári sem er afar
ánægjulegt. Það er svo margt sem
við eru að gera að listinn gæti verið
miklu lengri í minni upptalningu
en ég læt þetta duga, en í þessu sem
öðru er alltaf hægt að gera betur og
að því eigum við að vinna ár eftir ár.

Gatnaframkvæmdir

Á árinu 2013 var kostnaður
Snæfellsbæjar við göngustíg
milli Rifs og Ólafsvíkur kr.
31.989.764.Á móti kom
styrkur frá Framkvæmdasjóði
ferðamannastaða að upphæð
25 millj. króna. Einnig var
farið í gatnagerð við Gilbakka í
Ólafsvík og kostaði sú framkvæmd
kr. 21.963.755.- með slitlagi,
gangstéttum, lögnum og frágangi
umhverfist götuna. Samtals var því
fjárfest í þessum framkvæmdum
fyrir 53.953.519,-.

Kostnaður við sund
laugina í Ólafsvík

Áætlanir gera ráð fyrir að
byggingakostnaður við breytingar
á sundlauginni í Ólafsvík verði kr.
160.825.541 og þegar þetta er

skrifað þá er bókfærðu kostnaður
við framkvæmdina kr. 126.379.704,eða sem nemur 78,58% af heildar
áætlun en rétt að taka það fram að
verkið er alls ekki búið og meiri
kostnaður á eftir að koma á verkið.
Vinna áhaldahússtarfsmanna frá
því að verkið hófst til 31 mars er
kr. 3.905.425,- og er sá kostnaður
innifalinn í tölunni hér að ofan.
Auk þessa ákvað bæjarstjórn að
kaupa þrjár varmadælur (vatn í
vatn) til að spara kostnað við hitun
laugarinnar og voru í það verk
settar kr. 14.000.000,- og bindum
við vonir að það spari okkar mikla
fjármuni til framtíðar við upphitun
sundlaugarinnar og potta.

Hlutverk
Átthagastofu

Átthagastofan er eitt af þeim
verkefnum sem við erum mjög
stolt af og hafa önnur sveitafélög
komið til okkar til að kynnast
Átthagastofunni með það að
markmiði að setja upp slíka hjá sér
og má t.d. nefna Vestmannaeyjar.
Hlutverk Átthagastofu er m.a. að
skapa aðstöðu fyrir íbúa, að efla
samvinnu, að safna upplýsingum
um svæðið, að veita aðilum
stuðning og hvatningu, að stuðla
að uppbyggingu á svæðinu sem
m.a. byggir á arfleiðinni, hvetja
fólk til dáða og svo framvegis.
Átthagastofan sinnir margvíslegum
verkefnum fyrir Snæfellsbæ
og má þar nefna samskipti
við Markaðastofu Vesturlands,
stefnumótun í markaðsmálum,
samskipti við fjölmiðla (greinarskrif,
auglýsingar og fl.), gerð umsókna
um hin ýmsu verkefni, móttaka
hópa og kynningar. Auk þessa
sér Átthagastofan um rekstur
Upplýsingarmiðstöðvarinnar,
Pakkhúsið og tjaldstæðin fyrir
Snæfellsbæ. Á móti greiðir
Snæfellsbær launakostnað við
Átthagastofuna sem í voru 3
starfsmenn í annars vega 37,5%
stöðu og tveir í 50% stöðu
árið 2013 og voru laun og
launatengd gjöld vegna þess kr.
6.321.451,-. Auk þessa greiðir
Snæfellsbær rekstrarkostnað
eins og rafmagn, hita, síma og
viðhald og var sá kostnaður kr.
890.965,-.
Í Áttagastofunni
er fjarfundarbúnaður sem
m.a. nýtist fólki í háskólanámi,
Símenntunarmiðstöðin hefur
þar aðstöðu, atvinnuráðgjafi á
vegum Samtaka sveitarfélaga á

Vesturlandi svo eitthvað sé týnt
til. Til viðbótar þessu öllu þá hafa
hinir ýmsu hópar fengið að halda
fundi í Átthagastofunni sér að
kostnaðarlausu.

Aksturskostnaður

Á árinu 2013 greiddi Snæfellsbær
kr. 91.645.282.- í aksturstengdan
kostnað eins og hann er færður í
bókhaldi bæjarins en eins og glöggt
má sjá þá tengist ekki allt beint
akstri en kostnaðurinn dreifðist
svona:
Í hópferðabifreiðar fór kr.
10.657.966.-, þar af var kr.
8.505.631.- akstur í íþróttahús
Snæfellsbæjar og 1.200.924.- akstur
eldri borgara í tómstundastarf í
Klifi.
Í skólaakstur greiddi Snæfellsbær
kr. 28.382.909.Greiddur akstur til starfsmanna
Snæfellsbæjar var kr. 18.020.328.og inni í þeirri tölu er fast
kílómetragjald ásamt tilfallandi
akstri á fundi og námskeið. Stærsti
hlutinn er vegna skólamála, eða kr.
4.132.950.Í sjúkraflutninga á Jaðri fór kr.
335.450.Í vörubílaakstur fór kr.
32.360.308.- og er stærstur
hlutinn vegna framkvæmda við
sundlaugina í Ólafsvík, eða kr.
11.987.895.- Íþróttavellirnir
tóku til sín kr. 2.175.969.- og

framkvæmdir við snjóflóðavarnir
í Ólafsvík kr. 5.079.036.Snjómokstur og hálkueyðing tók
til sín kr. 5.515.376.- og hreinsun
og fegrun bæjarins kr. 4.689.341.. Vörubílaakstur vatns- og fráveitu
var kr. 1.720.258.Snæfellsbær borgaði akstur
vegna flutninga að upphæð kr.
1.888.321.- sem skiptist nokkuð
jafnt á allar deildir, ef frá er talin
sundlaugin í Ólafsvík sem tók til
sín stærri hluta vegna framkvæmda
þar.

Vatnsleysi

Varðandi vatnsskort í Ólafsvík
þá verðu það að viðurkennast
og jafnframt að biðja afsökunar
á því að við hefðum geta veitt
meiri upplýsingar í þau skipti er
vatnsskortur hefur orðið. Hins
vegar höfum við ekki í langan
tíma lent í þessum vandamálum
þ.e. að hafa ekki haft nægt vatn.
Þetta verkefni hefur komið okkur í
opna skjöldu og það verðu að játast
að búnaður okkar til að sjá hversu
mikið við fáum af vatni og hversu
mikið við notum var ekki til staðar
og höfum við eftir áramótin verið
að koma okkur upp mælibúnaði
til að fylgjast með þessu m.a. til
að koma í veg fyrir að sú staða
komi upp að vatnslaust verði. Auk
þessa höfum verið að vinna upp í
vatnsbólum fyrir Ólafsvík og bætt

Vortónleikar
Barna – og Skólakórs Snæfellsbæjar

verða haldnir

Þriðjudaginn 13.maí kl. 17:00 í
Safnaðarheimili Ólafsvíkurkirkju

Flutt verða létt og skemmtileg lög meðal
annars úr Disney myndum.

Mætum öll

-

Enginn aðgangseyrir

við okkur vatnslindum því grunur
okkar beindist m.a. að því að vegna
lítilla rigninga frá því í haust þá hafi
vatnsmagnið minnkað á svæðinu.
Ásamt því að búið er að kaupa efni
í endurnýjun á vatnspípunni en
um er að ræða 1600 metra kafla
sem þarf að skipta út fyrir eldri
og okkar grunur beinist einnig að
pípunni þó við höfum ekki geta
staðfest neinn stóran leka á henni.
Á mánudaginn fundum við loksins
hvað var að og má segja að nýi
búnaðurinn sem búið er að kaupa
hafi komið okkur á sporið, mikill
leki fannst rétt hjá hafnarhúsinu
og telja menn að þar hafi lekinn
verið ca. 40-50 sekúndulítrar en
áætluð þörf Ólafsvíkur er 30.
Vonandi náum við með öllum þeim
aðgerðum sem við erum búnir að
vera að gera og erum að fara í
að koma þessu málum í gott horf
fyrir haustið, það er okkar markmið
hvað þetta varðar.

Leikskólagjöld

Fullyrt er að í Snæfellsbæ séu
hæstu leikskólagjöld á landinu.
Þessi fullyrðing stenst ekki skoðun
og rétt að það komi fram að
leikskólagjöld í Snæfellsbæ voru
lækkuð um 6% milli áranna 2013
og 2014. Kostnaður Snæfellsbæjar,
þ.e. íbúa Snæfellsbæjar við rekstur
leikskóla er um 82% af heildar
kostnaði og kostnaður foreldra
um 18% sem er sambærilegt og
annarsstaðar hér á landi. Við
höfum haft það ánægjulega
verkefni að fjöldi barna er hér yfir
landsmeðaltali sem hefur kallað á
fjölgun leikskólaplássa og eins og
íbúar þekkja var opnuð ný aðstaða
í Engihlíð 18 (Bangsakot) á síðasta
ári sem getur tekið við 12 börnum.
Varðandi leikskólagjöldin almennt
þá eru þau mál alltaf til skoðunar
og eitt af þeim mörgu málum sem
bæjarstjórn þarf sífellt að skoða og
meta hverju sinni.

Endurnýjun leiktækja
á leikskólum

Engin leiktæki á útisvæðum
leikskólanna í Snæfellsbæ voru
endurnýjuð á síðasta fjárhagsári.
Ríflega 600 þús. krónum var varið
í framkvæmdir á lóð leikskólans í
Ólafsvík og samsvarandi upphæð
var varið á lóð leikskólans á
Hellissandi á árinu 2012, en þá var
bætt við rólum á svæði sem bætt
var við þegar ný girðing var reist
umhverfis leikskólann. Þess má
geta að leikskólastjóri fær úthlutað
ákveðinni upphæð í fjárhagsáætlun
hvers árs og hefur frjálsar hendur

með það hvernig þeim fjármunum
er varið.

Leit að heitu vatni

Staðan í þessu máli er sú að engin
áform eru uppi hjá Snæfellsbæ í
frekari leit að heitu vatni eins og er
og byggist það á þeirri staðreynd
að ekki eru í boði styrkir til leitar
að heitu vatni eins og var um tíma.
En ef slíkir styrkir fengjust yrði
örugglega sóst eftir þeim, en þess
ber að geta að þó nokkur kostnaður
er við leit að heitu vatni.

Fegrun umhverfisins

Varðandi fegrun bæjarins þá
er því til að svara að við leggjum
metnað okkar í að hafa bæjarfélagið
snyrtilegt og gera betur ár eftir
ár. Okkur hefur tekist ágætlega
til, a.m.k. fáum við mikið hrós
fyrir hversu allt er snyrtilegt í
bæjarfélaginu og eiga íbúar þar
hrós skilið. Þetta er verkefni sem
aldrei endar og alltaf er hægt að gera
betur og stefnum við á hverju ári
að því að bæta um betur. Varðandi
götusópunina þá ætluðum við fyrir
löngu að vera byrjaðir á að sópa
götur bæjarins en sú vinna hefur
því miður dregist vegna vélabilunar
í götusópnum en vonandi kemst
hann í lag sem fyrst til að geta hafist
handa.

Framkvæmdir í sunnan
verðum Snæfellsbæ

Varðandi framkvæmdir í sunnan
verðum Snæfellsbæ þá erum við í
verkefni sem heitir Sveitavegurinn
(www:sveitasiminn.is) sem er
átaksverkefni til þriggja ára sem
hefur það að markmiði að styrkja
og efla byggð á sunnanverðu Snæ
fellsnesi. Í sumar verður síðan farið
í það að bæta búningsaðstöðu við
Lýsuhólslaug, þ.e. stækkun hennar.
Fyrir stuttu var útboð á að koma
ljósleiðara frá Hítará að Hellnum en
tilboð í það verk var hærra en menn
áætluðu og núna þessa dagana er
verið að endurmeta verkefnið og
fljótlega á ég von á því að teknar
verði ákvarðanir um næstu skref
hvað það varðar. Á Arnarstapa
verður sett upp salernisaðstaða
í hafnarhúsinu á Arnarstapa sem
verður opin allan sólarhringinn og
ætti að nýtast þeim sem eru að róa
frá Arnarstapa og ferðamönnum.
Með von um að þetta svari þeim
spurningum sem settar voru fram
Kristinn Jónasson, bæjarstjóri.

Opnun kosningaskrifstofu
Kosningaskrifstofa D-listans að Ennisbraut 1, Ólafsvík
verður opnuð sunnudaginn 11. maí kl. 14.

Vonumst til að sjá sem flesta,
allir velkomnir!
Málefnafundur sem átti
að vera 10. maí verður
12. maí kl. 20:

Opnunartími:
Virka daga kl. 20 - 22
Um helgar kl. 14 - 17

· Hafna- og sjóvarnamál
· Skipulags- og byggingamál
· Stjórnsýslumál
· Bruna- og almannavarnamál

Við erum á Facebook

XD Snæfellsbær

