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10 ára afmæli Grunnskóla Snæfellsbæjar
Föstudaginn 23.maí var hald
ið upp á 10 ára starfsafmæli
Grunnskóla Snæfellsbæjar en
til hans var stofnað árið 2004.
Á afmælisdaginn voru í raun
haldnar þrjár afmælisveislur, ein
í hverju skólahúsi skólans. Þema
hátíðarinnar var að sýna hæfi
leika og vinnusemi nemenda.
Verkefni þeirra voru til sýnis og
flutt voru tónlistaratriði þar sem
nemendur tónlistarskólans léku
og sungu auk þess sem barnaog skólakórarnir fluttu lög.
Skólastjóri flutti stutt ávörp
þar sem hann fór yfir starf
skólans frá upphafi og fram
tíðarsýn og tók á móti góðum
gjöfum sem skólanum bárust.
Ungmennafélag Staðarsveitar,
Víkingur og Reynir gáfu fjár
hæðir til að kaupa búnað í
íþróttakennslu, Búnaðarfélag
Staðarsveitar gaf 150 þúsund
krónur til kaupa á tækni
búnaði í Lýsuhólsskóla, Kven
félag Ólafsvíkur gaf „Overlock“
saumavél í textílmenntarstofu

í Ólafsvík og Lionsklúbburinn
Þernan gaf skólanum 10 Sam
sung spjaldtölvur sem þær söfn
uðu fyrir með karaókíkeppni í
vetur.
Skólastjórinn þakkaði hlý
huginn sem birtust í þessum
gjöfum og talaði um að slíkar
gjafir væru skólanum hvatning
til dáða.
Hátíðunum lauk svo með
opnum vinnustöfum þar sem
gestir fengu að vinna að alls
konar skemmtilegum verkefn
um í anda þeirrar hugmynda
fræði skólans að skemmtilegasta
námið fari fram í formi sköpunar
og upplifunar.
Mikil þátttaka var á meðal
bæjarbúa í hátíðarhöldunum og
má öllum vera ljóst að skólinn
hefur vaxið og er ríkur þáttur í
bæjarlífinu í Snæfellsbæ.
Gaman verður að fylgjast
með þróun hans áfram á næstu
árum og strax er hægt að fara
að hlakka til 20 ára afmælisins.

Fjórburakerra á
Bangsakot

Sjómannadagurinn nálgast
Troðfull búð af flottri vöru
Kjólar, mussur, bolir í sumarlegum litum!
Dömu gallabuxur frá kr 6,990
Herraskyrtur svartar og hvítar small-xxl
Ný gjafavara,
m.a lampar
á frábæru
verði.

Munið facebooksíðuna okkar ;)

Lionsklúbburinn Rán gaf leik
skólanum Krílakoti fjórbura
kerru fyrir skömmu, kerran
verður staðsett á Bangsakoti og
mun eflaust auðvelda starfsfólki
leikskólans ferðir með unga
fólkið.

Á myndinni er Irma Dögg
Toftum sem tók á móti gjöfinni
fyrir hönd leikskólans og lions
konurnar Kristín A. Sigurðar
dóttir, Theodóra S. Einarsdóttir,
Þórey Úlfarsdóttir og Svanfríður
H. Pálsdóttir.

Myndlistasýning í
Átthagastofunni

jó

Hellissandur - Munaðarhóll 8
Íbúðin er 137,6fm en með bílskúr, sem
32,7fm, er húsið alls 170,3fm. Forstofan
er með dúk á gólfi og úr henni gengið
inn á rúmgott hol og líka er innangegnt
í geymslu úr forstofunni.
Í herbergisálmu eru 4 svefnherbergi,
stór skápur í einu þeirra og parket er á
herbergjum. Stofan er rúmgóð og
parket er á gólfi. Úr holi er einnig
gengið í eldhúsið sem er með flísum á gólfi og þaðan í þvottahús og búr. Útgengi
er úr þvottahúsi í stóran garð. Bílskúr er með góðri hurð og rafmagnsopnara.
Húsið lítur vel út og er á góðum stað í bænum og það er klætt að utan með
steniklæðningu. Neysluvatnslagnir í húsinu eru nýlegar. Flísar á bað og forstofu
fylgja við sölu.
Verð kr 18,8 millj.

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

Myndlistarsýning var opnuð í
Átthagastofu föstudagskvöldið
23. maí. Þar sýnir Hreinn
Jónsson olíumálverk. Þetta er
fyrsta sýning Hreins en hann
á rætur sínar í Ólafsvík. Mynd
efnið sækir hann á Snæfells
nesið og eru flestar mynd
irnar landslagsmyndir af Snæ
fellsjökli og fjöllunum í kring,
einnig eru götumyndir úr
Ólafsvík. Sjómannadagsráð í
samstarfi við Lista- og menn
ingarn efnd Snæf ellsb æjar

ásamt Átthagastofu standa að
sýningunni. Er þetta í fjórða
skiptið sem Sjómannadagsráð
Ólafsvíkur stendur fyrir sýningu
í tengslum við Sjómannadaginn
og hafa listamennirnar alltaf
haft tengingu við Ólafsvík.
Fjölmenni var við opnunina og
var boðið upp á léttar veitingar.
Létu gestir vel af sýningunni
sem er sölusýning og stendur
fram á Hvítasunnu.
þa

F RY S T I K L E F I N N K Y N N I R

HETJA
sýndur í

gamanleikur byggður á BÁRÐARSÖGU SNÆFELLSÁS
FRYSTIKLEFANUM rifi snæfellsbæ. leikur KÁRI VIÐARSSON
leikstjórn VÍKINGUR KRISTJÁNSSON

****

„Öll einkenndist sýningin af leikgleði og hugmyndaauðgi … manni leiðist ekki í eina sekúndu“
J.V.J. – DV NEWSPAPER

****

„Börnin skemmtu sér jafnvel og fullorðna fólkið“
E.B. - FRÉTTABLAÐIÐ

Má bjóða þér í leikhús?
miðasala

FRYSTIKLEFINN.IS
Landsbankinn býður viðskiptavinum miða á sérstaka aukasýningu föstudaginn
+354 865 9432

VI

30. maí kl. 20:00 á verkinu Hetja sem sýnt er við góðar undirtektir í Frystiklefanum.
ERUM HÉR
Ð
MAÍ
00 / fös 16. 2000 / lau 17.
Landsbankans
geta pantað miða á aukasýninguna í síma 410 4190
2000 /
mið 14. 21Viðskiptavinir
00 lau með
24. 2000því að senda tölvupóst á netfangið 0190@landsbankinn.is.
fös 23. 20eða

lau 31. 2000
Miðaverð 2.900. Sýningar eru um klukkustund. Nánari upplýsingar á frystiklefinn.is.
Frystiklefinn er staðsettur að Hafnargötu 16 í Rifi, Snæfellsbæ.
For shows in english see website for info.
Landsbankinn

landsbankinn.is

410 4000

Sólveig rekur nú Virkið
Nýr rekstraraðili, Sólveig Blá
feld, hefur nú tekið við Virkinu
í Rifi af þeim hjónum Kristínu
Þórðardóttur og Sturla Fjeldsted
en þau ráku verslunina í 26 ár.
Ekki stendur til að gera neinar
stórvægilegar breytingar á
rekstrinum ekki alla vega til að
byrja með. Sú breyting verður
þó að byggingarvöruversluninni
hefur verið lokað en komið hefur
verið fyrir byggingarvöruhorni
í búðinni. Sólveig opnaði versl
unina miðvikudaginn 21. maí
og fyrsti viðskiptavinurinn var
ekki lengi að láta sjá sig. Það
Daði Hjálmarsson sem var
mættur í búðina. Sólveig er
mjög ánægð með móttökurnar
sem hún hefur fengið, er hún
ásamt starfsfólkinu spent fyrir
þa
framhaldinu. 		

Starfsfólkið ásamt Sólveigu. frá vinstri Matthías, Hrefna, Sólveig og Helga Guðrún.

Snæfellsjökulshlaupið
28. júní 2014

Skrifað undir
samning

Héldu tombólu

Jónas Vilberg og Kristrún
Inga Óskarsbörn og systurnar
Unnur Birna og Dagný Rós
Gunnsteinsdætur tóku sig til
og héldu tombólu fyrir utan
verslunina Kassann í Ólafsvík á

sunnudaginn. Þau söfnuðu kr.
3.475- sem þau afhentu Rauða
krossinum. Þeim eru færðar
bestu þakkir fyrir framlag þeirra.
rkí

Skrifað hefur verið undir samn
ing milli Grundarf jarðarb æjar,
Snæfellsbæjar, Stykkishólmsbæjar
og Matís um verkefnið „Vistvæn
hráefni úr lífríki Breiðafjarðar“.
Verkefnið gengur út á að styrkja
þekkingargrundvöll vistvænnar
þróunar og stuðla þar með að
bættri nýtingu hráefna úr lífríki
Breiðafjarðar með aukna sjálfbæra

verðmætasköpun einkum m.t.t.
næringarefnaþarfar til fóðrunar
fiska.
Sveitarfélögin styrkja verkefnið
um 3 millj. kr. alls á þremur árum
en styrkurinn er stuðningur við
doktorsnema á sviði vistvænnar
nýtingar auðlinda lífhagkerfisins
undir stjórn Matís.
bsp

NÝTT

BB

Skin Perfecting Cream

sólvarnarstuðull (SPF) 25
Endurnærir. Verndar. Fullkomnar.

Einstaklega falleg húð.
Andlitsfarði sem býr yfir
ákjósanlegustu kostum
húðumhirðuvöru, samsetning þess
allra besta og virkasta sem Clarins
hefur upp á að bjóða.
Rétt eins og húðin sé sveipuð
undurfínni silkislæðu laðar þessi létti
og þægilegi farði fram náttúrulega
fegurð um leið og hann kemur í
veg fyrir að misfellur og þreytulegt
yfirbragð sjáist.
Á einu augnabliki verður
litarháttur húðarinnar fullkominn
en á sama tíma fær húðin bæði
nauðsynlega næringu og vernd,
þökk sé orkugefandi þykkni
úr kívíávextinum* og öflugri
sólarvörninni.
Háþróuð förðunarvara og árangurinn
verður einstaklega falleg húð.
Clarins er í 1. sæti þegar kemur
að lúxushúðsnyrtivörum á
Evrópumarkaði**.
*In vitro prófað.
**Heimild: European Forecasts

* Á meðan birgðir endast

Clarins dagar í Apóteki Ólafsvíkur föstudaginn 30. maí frá 13:00 til 18:00

20% afsláttur
af Clarins vörum.
Glæsilegur kaupauki
fylgir þegar verslaðar eru
tvær vörur í Clarins*

Sími: 436 1261

Veldu jákvætt hugarfar

Ágætu íbúar Snæfellsbæjar.
Síðustu fjögur ár hef ég setið
í bæjarstjórn Snæfellsbæjar og
jafnframt sinnt ýmsum störfum
sem tengjast starfi bæjarfulltrúa.
Er sú reynsla mér ómetanlegt
veganesti sem jafnframt hefur vakið
hjá mér enn meiri áhuga en áður á
sveitarstjórnarmálum. Það var mér
því mikil ánægja er mér var boðið
að taka fyrsta sætið á D-listanum.
Kjörtímabilið sem nú er að
líða hefur einkennst af sátt og
einingu meðal bæjarfulltrúa sem

vakið hefur jákvæða athygli. Sátt
sem þessi er dýrmæt og sýnir að
bæjarfulltrúar setja hagsmuni
bæjarbúa í fyrsta sæti. Umfjöllun
um Snæfellsbæ hefur verið jákvæð
og Snæfellsbæingar eru almennt
stoltir af bænum sínum. Ennfremur
er ég sem bæjarfulltrú stolt af
bæjarfélaginu mínu og íbúum
þess – við höfum sýnt að hér býr
kröftugt fólk sem hefur áhuga á
sínu samfélagi og lætur málin sig
varða.

að geta leyft okkur að halda áfram
að framkvæma og styrkja samfélagið
vegna góðrar fjárhagslegrar stöðu
sveitarfélagsins, en rétt er að minna
á það, að það er ekki sjálfsagt að
svo sé eins og dæmin sanna – þess
vegna vil ég að Kristinn Jónasson
verði áfram okkar bæjarstjóri.
Hann hefur rekið sveitarfélagið
mjög vel ásamt starfsmönnum
Snæfellsbæjar undir traustri stjórn
bæjarstjórnar og það er mikilvægt
að svo verði áfram.

Ég vil áfram sjá Snæfellsbæ
blómstra, fá ungt fjölskyldufólk
til að setjast hér að til framtíðar.
Hér vil ég sjá hamingjusama íbúa
sem búa í sátt og samlyndi við
nærumhverfi sitt, samfélag sem
hugsar um alla jafnt unga sem
aldna.

Vilja íbúar Snæfellsbæjar áfram
haldandi trausta stjórn samhents
hóps D-listans með eina skýra
stefnu? Hóps sem stendur við gefin
loforð og leggur fram raunhæfar
tillögur sem gera Snæfellsbæ að
enn betri bæ, sem er áhugaverður

Við frambjóðendur D-listans
höfum lagt fram vel útfærða
stefnuskrá sem lýsir okkar stefnu
í málefnum sveitarfélagins næstu
fjögur árin. Ég hvet þig til að kynna
þér vel stefnuskrá okkar og þau
málefni sem við leggjum áherslu á.
Við í Snæfellsbæ erum svo lánsöm

fyrir fólk á öllum aldri að búa í.
Kæru kjósendur, saman höfum
byggt upp samfélagið með jákvæðu
hugarfari og djörfung. Við höfum
hafnað neikvæðni og úrtölum. Við
höfum áfram þörf fyrir jákvæðni,
góðar hugmyndir og markvissar
aðgerðir. Það eru og verða okkar
verk.
Ég bið um þinn stuðning þann
31. maí – settu við X við D
Að lokum vil ég óska sjómönnum
og fjölskyldum þeirra innilega til
hamingju með sjómannadaginn.
Með góðum kveðjum
Kristín Björg Árnadóttir
skipar 1. sæti D-listans í Snæfellsbæ

Leikjanámskeið"
2-13 júní 2014"

Boðið verður upp á leikjanámskeið fyrir börn á aldrinum 5-12 ára. Námskeiðið stendur yÞr
í tvær vikur en ekki er kennt um helgar."
Milli klukkan 8-9 geta foreldrar komið með börnin í gæslu í íþróttahús Snæfellsbæjar og
stundvíslega klukkan 9 hefst námskeiðið og stendur það til klukkan 12."
Markmið leikjanámskeiðsins er að veita krökkunum holla og góða hreyÞngu auk þess sem
brotið er út af vananum og farið í allskyns ferðir - Dagskrá má sjá hér:"
Mánudagur

Þriðjudagur

Miðvikudagur

Fimmtudagur

Föstudagur

Skráning og leikir

Fossaferð

Fjöruferð/sveitaferð

Veiðiferð

Sundferð

Seinni vika auglýst síðar#

Minnum foreldrar á að krakkar þurfa að klæða sig eftir bæði veðri og ferðum. Ennfremur
eiga krakkarnir að hafa með sér hollt og gott nesti á hverjum degi fyrir utan lokahóÞð."

"

Verðskrá"

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
bæjarráðs- og bæjarstjórnarfundi.
Starfið er metið 55% og er vinnutími frá kl. 11:30 – 16:00
Laun eru skv. kjarasamningi samflots bæjarstarfsmannafélaga og Launanefndar sveitarfélaga.
Nánari upplýsingar gefur bæjarritari í
síma 433-6900, netfang lilja@snb.is
Umsóknarfrestur er til 15. júní

Við áskiljum við okkur rétt til að
taka hvaða umsókn sem er eða hafna öllum.

1. barn#............................................................................................................................8000#
2. börn#.........................................................................................................................14.000#
3. börn#.........................................................................................................................16.000#

"

Greiðsla fer fram í upphaÞ námskeiðs hjá stjórnanda."
Fyrirspurnir á vikingurol@gmail.com"

Lionsmenn í Grundarfirði styrkja
Lionsstarf í Grundarfirði er með
miklum blóma um þessar mundir,
og stöðugt fjölgar í klúbbnum
á Lionsfundi þann 30. apríl
gengu þrír nýir félagar til liðs við
klúbbinn sem telur nú 40 félaga,
góða blöndu kvenna og karla.
Lionsstarfið er gefandi starf þar
sem fólki gefst kostur á að leggja
málefnum í heimabyggð lið en
jafnframt að sinna hinu alþjóðlega
hjálparstarfi Lions ásamt því
að rækta félagsskapinn. Hið
margrómaða kútmaga kvöld Lions
klúbbsins var haldið með glæsibrag
í Fjölbrautaskóla Snæfellinga í
febrúar og allur ágóði þessa kvölds
var ánafnaður Leikskólanum
Sólvöllum og var söfnunarféð kr.
300.000 afhent leikskólastjóra
Matthildi S. Guðmundsdóttur á
síðasta fundi vetrarins í Fákaseli
þann 30. apríl sl.
Á þeim sama fundi var Tón
listarskólanum afhentar kr. 300.000
til kaupa á færanlegu hljóðkerfi og
veitti Baldur Orri Rafnsson tónlistar
kennari styrktarfénu viðtöku í
fjarveru Þórðar Guðmundssonar
skólastjóra Tónlistarskólans og las
við það tilefni upp þakkarbréf frá
skólastjóra.
Fyrr í vetur var Fjölbrautaskóla

Matthildur Guðmundsdóttir tekur við styrknum úr hendi
varformanns Móses Geirmundssonar.

Snæfellinga færður styrkur til
kaupa á ipad tölvu fyrir starfsdeild
skólans.
Lionsstarf þessa starfsárs endar

Baldur Rafnsson t.v. fyrir hönd Tónlistarskólans veitti
styrknum viðtöku

síðan með árlegri vorferð sem
að þessu sinni verður heimsókn
í Borgarfjörðinn. Næsta starfsár
hefst síðan í september í haust með

spennandi verkefnum.
Gunnar Kristjánsson
Blaðafulltrúi L.kl. Grundarfjarðar.

Málefni aldraðra Áfram til sóknar
í Snæfellsbæ

Í síðasta Jökli skrifaði Bæjarstjóri
Snæfellsbæjar grein um málefni
aldraðra í Snæfellsbæ og fór þar
mikinn.
Eftir þá lesningu gat ég ekki
orða bundist og verð því að koma
með nokkra punkta hér hvað þessi
mál varðar. Það er í lagi að draga
saman það sem vel er gert, já og
mikilvægt. Málefni aldraðra eru
í miklu betri farvegi í Snæfellsbæ
nú en t.d. fyrir 10 árum, en ég vil
nú meina að bæjarstjórinn fari yfir
strikið þegar hann segir að hér séu
málefni aldraðra best á landinu og
að kannski séu einhverjir staðir
á landinu jafngóðir hvað þetta
varðar.
Það er rétt að á Dvalarheimilinu
Jaðri er unnið gott og mikið starf
með frábæru starfsfólki. Það er þó
ekki fyrr en nú í maí á þessu ári sem
Jaðar er með hjúkrunarfræðing í

fullu starfi í fyrsta skipti. Vona
ég að það haldist því að mínu
mati er það lágmark fyrir dvalar
og hjúkrunarheimili með 11
hjúkrunarrými.
Ég þarf ekki að fara lengra
en í Borgarnes til að finna meiri
þjónustu við aldraða. Í Borgarnesi
eru 4-6 dagvistunarpláss, eitt
hér, akstur alla virka daga úr og í
dagvistun. Boðið er upp á innlit
fyrir aldraða á kvöldin og um helgar
á vegum bæjarins. Borgarnes á
hjólastólabíl sem hann nýtir fyrir
aldraða og fatlaða, hægt að panta
hann til að fara t.d. til læknis og í
sjúkraþjálfun og kostar það 300
kr. Í Borgarnesi er félagsstarf
eldri borgara alla virka daga, þar
er starfsmaður á vegum bæjarins
og einnig hægt að fá mat.
Ég er samt mjög ánægð með það
hvernig hefur þokast í rétta átt hér
í Snæfellsbæ í málefnum aldraðra
því eins og Kristinn veit að þá hef ég
reynt að hafa áhrif á þau mál síðan
ég flutti hingað. Samanburður er
af hinu góða, það fær okkur til að
vilja bæta okkur, því alltaf má gera
betur. Vinnum því áfram saman að
því að bæta þjónustu við aldraða
í Snæfellsbæ.
Hógværð er dyggð!
Berit Sveinbjörnsdóttir
Hjúkrunarfræðingur/ljósmóðir

Kirkjan okkar

Ólafsvíkurkirkja

Uppstigningardagur 29. maí kl. 14.
Sameiginleg messa Staðarstaða-, Ólafsvíkur- og
Ingjaldshólsprestakalla.
Sóknarprestarnir þjóna fyrir altari og ræðumaður verður
séra Páll Ágúst Ólafsson.
Eldri borgarar eru sérstaklega boðnir velkomnir rúta fer frá
N1 á Hellissandi kl. 13.
Rauða kross deild Snæfellsbæjar, Kvenfélag Ólafsvíkur og
Slysavarnarfélagið Sumargjöf bjóða upp á kaffiveitingar eftir
guðsþjónustu.
Komum í hús drottins til bænar og þakkargjörðar.
Sóknarprestar.

Bæjarmálafélagið samstaða
er búið að skipa meirihluta í
Bæjarstjórn síðastliðinn 4 ár. Fyrir
komandi kjörtímabil eru miklar
breytingar á báðum listum. Við hjá
L - listanum fórum þá leið að óska
eftir tilnefningum frá bæjarbúum
um skipan á lista fyrir komandi
sveitarstjórnakosningar. Þessi
aðferð gafst vel og margir tóku þátt í
kjósa um röðun á listann. Með nýju
fólki erum við tilbúin til að halda
áfram því verki sem við hófum fyrir
fjórum árum því það er enn eftir
að klára að ná skuldum bæjarins
niður fyrir skuldaviðmið sem eru
150% ,en skuldir voru í 258% af
tekjum fyrir 4 árum. Um síðustu
áramót voru þau komin niður í
173% og er áætlað að ná skuldum
niður fyrir leyfilegt hámark árið
2019. Með samstilltu átaki allrar
bæjarstjórnar, forstöðumanna
stofnana og starfsfólks og með
samvinnu við íbúa Grundarfjarðar,
hefur náðst góður árangur í
fjármálum. Að sitja í bæjarsjórn er
ekki létt verk það þarf t.d. að hafa í
huga þarfir allra bæjarbúa og horfa
á að við höfum ólík sjónarmið og
á þau þarf að hlusta. Þess vegna
er nauðsynlegt að hafa reglulega
íbúafundi til að sjónarmið sem
flestra heyrist. Þrátt fyrir góðan
árangur á kjörtímabilinu þurfum
við enn á komandi kjörtímabili að
hafa aðhald í rekstri en sem betur
fer er að birta til og við getum
verið stolt af þeim árangri sem
náðst hefur. Við þurfum að líta
til framtíðar og gera raunhæfar
áætlanir því við þurfum að eiga
fyrir í því sem við framkvæmum,

í viðhaldi, nýframkvæmdum eða
fjárfestingum, ekki er hægt að taka
lán til þess, það er því mikilvægt
að fjárhagsáætlanir séu vandaðar.
Málefni beggja lista er ekki svo ólík
t.d. vilja bæði framboð halda því
góða starfi sem hefur verið unnið
í grunnskóla áfram sem er orðinn
leiðandi í upplýsingartækni og er
starfsfólk í skólanum að vinna mjög
gott og metnaðarfullt starf, báðir
listar sjá að þörf er á endurbótum
á leikskóla ,að viðhaldi eigna
bæjarins þarf að vinna markvist
og að lagfæringu gatna. Öll viljum
við standa vörð um dvalarheimilið,
heilsugæslu, löggæslu og önnur
opinber störf. Hvað skilur þá
listana að, jú við viljum faglegar
ráðningar og vönduð vinnubrögð
í þeim, ekki ráða bæjarstjóra sem
við vitum ekki hvort verður hér eða
á alþingi, við þurfum bæjarstjóra
sem er hugmyndaríkur getur
komið með nýja nálgun á aukna
atvinnumöguleika því að þó að
skuldir bæjarins séu enn of háar
eru þær komnar í þann farveg
að bæjarsjóri getur líka farið að
snúa sér að uppbyggingu og að
laða að ný tækifæri í samstarfi við
bæjarstjórn. Er ekki komin tími til
að íbúar Grundarfjarðar sjái fram
á stöðuleika og við getum horft
jákvæð fram á veginn. Við höfum
fulla trú á að Grundfirðingar standi
saman og gott samfélag sé lykill að
velgengni.
Þess vegna vona ég að
við í Samstöðu munum fá
áframhaldandi umboð til góðra
verka. Ég er ánægður með það
hvernig staðið var að vali á lista
Samstöðu og er ég viss um að allir
sem eru á listanum muni leggja sig
fram í þágu Grundarfjarðar og gera
gott bæjarfélag enn betra. Ég vil
nota tækifærið og hvetja bæjarbúa
til þess að nýta kosningarrétt sinn
þann 31. maí nk og setja X við L.
Fyrir hönd Samstöðu-L lista
fólksins
Eyþór Garðarsson
skipar 1. sæti á L - lista

SAMEIGINLEGUR
FRAMBOÐSFUNDUR

Sameiginlegur framboðsfundur fulltrúa framboða
í Snæfellsbæ fyrir sveitarstjórnarkosningarnar
þann 31. maí n.k.
verður haldinn í Félagsheimilinu á Klifi

fimmtudaginn 29. maí
og hefst hann kl. 20:30
Nú er tækifærið til að sjá frambjóðendur,
heyra hvað þeir hafa að segja og spyrja um það
sem okkur liggur á hjarta.
Fundarstjórar verða:
Jónas Gestur Jónasson og Haukur Þorsteinsson

Fjölmennum á fundinn.

Allir velkomnir

D-listinn á samleið Sjómannadagsblað
með bæjarbúum
Snæfellsbæjar

Kæru Grundfirðingar
Nú er ég að bjóða mig fram
til bæjarstjórnar Grundarfjarðar
í þriðja sinn. Ég hef alltaf haft
mikinn metnað og áhuga fyrir
bæjarfélaginu okkar og hefur það
ekkert breyst.
Við sem skipum D-listann
viljum horfa björtum augum og
jákvæð til framtíðar. Fjölbreyttar
atvinnugreinar og samspil þeirra
er eftirsóknarvert og kemur fyrir
tækjum og samfélaginu í heild til
góða. Við teljum að sem samfélag
verðum við að vera opin og jákvæð
gagnvart nýjum fyrirtækjum og
atvinnutækifærum. Við verðum
að hafa opin hug fyrir nýjum
hugmyndum og vinna vel að
skipulagi samfélagsins í samráði
við íbúa og fyrirtækin á svæðinu.
Stærsta hagsmunamál okkar
Grundfirðinga er hitaveitumál
bæjarins. Grundarfjarðarbær og
OR skrifuðu undir samning árið
2005 þar sem OR skuldbindur sig
til að hitaveituvæða Grundarfjörð.
Við lítum svo á að sé skylda okkar
sem setjumst í næstu bæjarstjórnar
að láta OR standa við þann samning.
Ég vil að við sem bjóðum okkur
fram í bæjarstjórn eigum að taka af
skarið í samvinnu bæði hér heima
og í samstarfi við sveitarfélögin í
kringum okkur. Við erum jú öll
að stefna að því sama þ.e að gera
samfélagið okkar að sem bestum
stað til að búa á. Samvinna og
samstarf í bæjarmálum er grunn
forsenda þess að bæjarfélög geta
starfað af fullum krafti.
Við á D-listanum viljum vinna
að ábyrgum fjárhagsáætlunum
og ná skuldahlutfalli bæjarsjóðs
niður fyrir 150%. Við verðum að

standa vörð um alla þá þjónustu
sem hér er hvort sem hún er rekin
af bæjarfélaginu eða af ríkissjóði
s.s leik-, grunn-, tónlistar- og
fjölbrautarskóla, íþróttamannvirki,
heilsugæslu, dvalarheimilið
Fellaskjól, löggæslu og svo mætti
lengi telja.
Við viljum vinna fyrir alla
bæjarbúa. Hvort sem það eru
börn á leikskólanum eða eldri
borgara. Við viljum virkja betur
þjónustuhóp aldrað í samfélaginu.
Einnig viljum við að eldri borgara
fái fasta aðstöðu fyrir félagsstarfs
sitt.
Ég og við á D-listanum teljum
tímabært að tengja hafnarsvæði
Grundarfjaðarbæjar saman með
svokallaðri „Hafnarbraut” neðan
við innanverða Grundargötu
og þannig létta þunga
u mferð
af öðrum götum bæjarins. Það
yrði samvinnuverkefni Grundar
fjarðarbæjar og Vegagerðarinnar.
Við á D-listanum viljum stuðla að
þróun og uppbyggingu hafnarinnar
og hvetja til þess að þau tækifæri
sem höfnin skapar verði nýtt til
fulls. Lenging Norðurgarðs eykur
möguleika hafnarinnar til að taka
á móti stærri skipum.
Uppbygging í ferðaþjónustu
er langtímaverkefni sem við á
D-listanum viljum styðja við.
Atvinnugreinin veitir tekjur
og tækifæri fyrir einstaklinga,
fyrirtæki sem og bæjarfélagið og
styður um leið við aðra þjónustu á
svæðinu. Ferðaþjónusta stuðlar að
fjölbreytni í samfélaginu og eykur
aðdráttarafl bæjarins.
Við sem skipum D-listann
höfum sýnt og sannað að við
erum tilbúin að vinna með öllum
sem vill bænum og bæjarfélaginu
vel. Skiptir það engum um hvaða
skoðanir fólk hefur í stjórnmálum.
Ég hvet alla til að lesa framtíðarsýn
okkar á D-listanum og kynna sér
þau mál sem við höfum fram að
færa. Ég tel að D-listin eigi samleið
með bæjarbúum Grundarfjarðar.
Rósa Guðmundsdóttir
Skipar 1. Sæti
á D-listanum í Grundarfirði

2014

2014

Sjómannadagsblað Snæfells
bæjar 2014 kemur út nú í viku
nni fyrir sjómannadag. Blað
ið byrjar á hugvekju sr Ólafs
Ágústs Gunnarssonar á Staðar
stað og einnig er ávarp frá
atvinnuvegaráðherra Sigurði
Inga Jóhannssyni. Viðtal er við
Jónas Gunnarsson útgerðarmann
í Ólafsvík en hann er fæddur í
Stykkishólmi og flutti ungur til
Ólafsvíkur og er einn af tólf börnum
foreldra sinna sem komust á legg.
Hann byrjaði í útgerð árið 1965
og er útgerð hans er dæmigerð
fyrir minni staði á landinu sem
svo mörg bæjarfélög byggja sína
afkomu á. Hann er síður en svo
að leggja árar í bát því hann er
að skipta á stærri bát í þessum
mánuði. Jenetta Bárðardóttir
segir frá starfi sínu en hún rak
Sjóbúðir hf sem var verbúð fyrir
sjómenn og verkafólk í Ólafsvík
með miklum dugnaði. Rætt er
við Þórð Ársælsson matsvein á
nótaskipinu Ingunni AK en hann
hefur verið þar um borð í langan
tíma. Þórður hefur upplifað

ýmislegt sem hann segir frá. Þá
er Ægir Ingvarsson bifvélavirki í
Rifi tekin tali en hann var smyrjari
á togaranum Narfa ER sem fór
1964 í frægan karfatúr við vestur
Grænland. Túrinn tók 78 daga en
mikill ís og kuldi var á svæðinu er
þeir voru á veiðum. Grein er eftir
Jóhann Rúnar Ívarsson vélstjóra og
hann skrifar um fimm báta sömu
gerðar sem allir voru smíðaðir í
Svíþjóð árið 1946. Þessir bátar
sukku á nokkrum árum er þeir
voru á veiðum en ekki er vitað
nákvæmlega um ástæður. Efni og
myndir frá hátíðarhöldunum á
sjómannadeginum á Snæfellsnesi
2013 eru í blaðinu. Fjölmargt
fleira efni er í blaðinu. Blaðið er
84 síður og allt í lit og það er í
prentsmiðjan Steinprent í Ólafsvík
sem sér um alla vinnslu á blaðinu
eins og áður. Blaðið verður til
sölu á Grandakaffi í Reykjavík
og eins í bæjarfélögunum á
Snæfellsnesi. Ritstjóri er Pétur
Steinar Jóhannsson.

Það sem aldrei hefur komið fyrir áður
getur auðveldlega komið fyrir aftur!
undirritaður tók að sér að vera í
3.sæti listans þar sem mér líður
afskaplega vel.

Skiptir reynslan
máli?

Fyrir nokkrum vikum siðan tók
ég ákvörðun um að gefa ekki kost á
mér í fyrsta sæti j-listans í komandi
kosningum og draga mig hægt
og hljótt út úr bæjarpólutíkinni,
skrifaði grein í Bæjarblaðið og
hvaddi alla með tárum. En stundum
fara hlutirnir öðruvísi en ætlað er
og öll plön renna í sandinn. Um
tíma leit út fyrir að j-listinn myndi
ekki ná að bjóða fram lista og
ákveðin deyfð var yfir hlutunum .
En úr rættist um síðir enda
kom í ljós að mörgum íbúum
Snæfellsbæjar hugnaðist ekki
brotthvarf J-listans og að hafa ekki
lengur val um framboð ótengt
stjórnmálaöflum. Við fengum til
liðs við okkur ungt og kraftmikið
fólk, nýjan öflugan oddvita og

12 ár í bæjarstjórn er langur
tími og eðlilegt að líta um öxl
áður en maður ákveður að hætta
við að hætta í pólutík. Heilt yfir
er ég ánægður með mín störf og
fulltrúa j-listans í bæjarstjórn sl.
12 ár. Ég er stoltur að hafa átt
þátt í mörgum framfaramálum
í sveitarfélaginu t.d sameiningu
grunnskólanna, byggingu Jaðars,
uppbyggingu tjaldsvæða, stofnun
þjóðgarðs og svæðisgarðs. Ekki
má gleyma glæsilegum breytingum
við sundlaug Ólafsvíkur, bættri
búningsaðstæðu við Lýsuhólslaug
og stofnum leikskóladeildar við
Lýsuhólsskóla.
Ég er meira að segja hættur að
pirra mig yfir stefnuskrá d-listans
og tékklistum nú fyrir kosningar
þar sem látið er líta út fyrir að þetta
sé eingöngu verk meirihlutans og
að án forystu hans komist ekkert
í verk. það stingur í stúf við
mjög gott samstarf í bæjarstjórn
þar sem flestar ákvarðanir eru
teknar í sameiningu og bróðerni

Bókasafnið í
Sögumiðstöðinni
Grundarfirði

eins og vera ber. Reynslan hefur
kennt mér að engu skiptir hvaðan
hugmyndirnar koma , bara ef þær
verða samfélaginu til framdráttar
og teknar í sátt við íbúanna.

Er þá ekki allt í
blóma?

Jú það er blómlegt í Snæfellsbæ
nú þegar vorar svona vel og engin
ástæða til bölsýni, fjárhagur
bæjarsjóðs alveg ásættanlegur og
mun betri en í mörgum öðrum
sveitarfélögum sem gefur okkur
svigrúm til að bæta enn frekar
búsetuskilyrði bæjarbúa.
En einhver órói er í gangi,
tvö ný framboð segja okkur það.
Fyrir mína parta er það jákvætt og
gleðilegt að íbúar taki sig saman
og fari að velta fyrir sér hvað betur
megi fara í bæjarmálum og hvert
skuli stefna.

Hvar liggur
hundurinn grafinn?

Ég tel mig vita hvar greyið er
grafið, mörgum finnst bæjarstjórnin
undir forystu d-listans til margra
ára vera að missa taktinn við hinn
almenna bæjarbúa og krafan

um meira íbúalýðræði, þáttöku
almennings við ákvörðunartökur
og forgangsröðun verkefna orðin
fyrirferðamikil. J- listinn hefur alltaf
lagt mikla áherslu á þessi mál en vill
nú gera betur og rauði þráðurinn
í málflutningi okkar er samstarf
og samvinna allra framboða með
íbúunum. Það slær mig illilega að
sjá ekki eitt orð um samstarf og
íbúalýðræði í stefnuskrá félaga
minna á d-listanum, sýnir það
jákvætt hugarfa ?

Að lokum

Kæri kjósandi
Ég býð mig nú fram til starfa fyrir
mitt bæjarfélag í 4.sinn og mun eins
og ávalt leitast við að gera gagn og
vera ekki til leiðinda. Ég viðurkenni
fúslega að ég hef ekki lausnir á öllu
en mun halda áfram að gera það
sem ég tel mig gera best, að hlusta
á fólk, starfa með fólki, kynna mér
málin og halda friðinn.
X við J er fyrir jákvæðni
Og jöfnuð þér til handa
X við J er fyrir frumkvæði,
frjálsan hug og anda.
Kristján Þórðarson

Gamla Rif opnar!

Lánþegar bókasafnsins eru afgreiddir eftir þörfum
í sumar en upplýsingamiðstöðin er með þjónustu
alla daga vikunnar kl. 9-17.
Barnadeild, setustofa og minjasafn.
Ljósmyndasýning gengur sífellt í Bæringsstofu.
Sjá vefslóð: http://grundarfjordur.is/bokasafn

Bókasafn Grundarfjarðar, í Sögumiðstöðinni að Grundargötu 35.
Póstfang: b.t. Grundargötu 30.
Sími 438 1881. Netfang: bokasafn hjá grundarfjordur.is

https://www.facebook.com/Bokasafngrundarfjardar

Nú erum við stöllurnar í Gamla
Rifi- kaffistofu að hefja 8. stafsárið
og enn jafn spenntar. Við opnum
laugardaginn 31. maí með okkar
árlega vöffluhlaðborði í tilefni
sjómannadagsins og að venju er
lokað á sjálfan sjómannadaginn.
Eins og áður verða sýningar á
veggjum kaffstofunnarí sumnar
og er það Loji Höskuldsson sem

ríður á vaðið með flosmyndir í
júní. Spennandi að sjá myndir
eftir þennan unga mann sem
vinnur myndir sínar með þessari
skemmtilegu tækni.
Að venju bjóðum við uppá gott
kaffi, gómsætar tertur, fiskisúpuna
víðfrægu og allskonar góðgæti.
Hlökkum til að sjá ykkur
Sigga Magga og Anna Þóra

Bæjarbúar þekkja verk D-lista

búa yfir reynslu og þekkingu, au

HÖLDUM ÁFRAM AÐ BYGGJA UPP SAMFÉ

D-listinn í Snæfellsbæ

ans og vita að frambjóðendur

uk viljans til að gera sífellt betur.

ÉLAGIÐ MEÐ JÁKVÆÐNI AÐ LEIÐARLJÓSI

Kristinn Jónasson

bæjarstjóraefni D-listans í Snæfellsbæ

Jákvætt hugarfar

Kjörtímabilið vegið og metið
Við upphaf kjörtímabilsins, vorið
2010, blasti krefjandi verkefni við
nýrri bæjarstjórn. Lækkun skulda
var forgangsverkefni og ljóst að lítið
svigrúm yrði til framkvæmda. Með
samstilltu átaki allrar bæjarstjórnar,
forstöðumanna stofnana og
starfsfólks og með samvinnu við
íbúa Grundarfjarðar, hefur náðst
góður árangur í fjármálum. Það
hefur vissulega ekki verið án
fórna en það er ástæða til að við
öll, Grundfirðingar, stöldrum við
nú og gefum okkur klapp á bakið
fyrir áfangasigra.
Þar sem lítið var til af peningum
ákváðum við að setja fólkið í
öndvegi. Í stefnuskrá L-listans fyrir
kosningarnar var lögð áhersla á
að vinna með íbúum og eftir því
hefur verið farið, með reglulegum
íbúafundum, íbúaþingi, aukinni
upplýsingagjöf og fleiru. Þetta
hefur skipt miklu máli í þeim
árangri sem náðst hefur. Þá hafa
verið stigin mikilvæg skref í að
bæta starfsumhverfi starfsmanna
bæjarins.

Stjórnsýsla

Lögð var áhersla á vönduð
vinnubrögð, opna stjórnsýslu og
virka þátttöku íbúa. Auk íbúafunda
og íbúaþings, var stofnuð Facebook
síða og vefsíða sveitarfélagsins
lagfærð með það að markmiði að
fjölga enn upplýsingum sem þar
birtast. Upplýsingar um þóknun
til bæjarfulltrúa og heildargreiðslu
til fulltrúa í nefndum auk viðskipta
bæjarins við fyrirtæki tengd
bæjarfulltrúum, hafa verið birtar
á vef bæjarins frá árinu 2012.
Einnig var ráðningarsamningur við
bæjarstjóra birtur á vefnum.
Í stjórnsýslu hafa orðið miklar
breytingar til að skýra verkferla
og boðleiðir. Nefna má nýja
samþykkt um stjórn bæjarins með
breytingum á verkefnum nefnda,
nýtt skipurit, nýjar innkaupareglur,
nýjar reglur um faglegar ráðningar
starfsmanna og ný samþykkt um
hundahald tók gildi svo dæmi séu
tekin. Í starfsmannamálum var
farið yfir ráðningarsamninga og
þeir endurskoðaðir, starfsánægju
könnun var gerð og haldinn var
starfsm annad agur. Unnin var
fræðslustefna fyrir ófaglærða starfs
menn sveitarfélagsins og starfs
menn hvattir til að sækja sér meiri
menntun á sínu sviði.

Fjárhagur

Mesta vinnan hefur farið í
fjármál bæjarins, vegna slæmrar
skuldastöðu, en sveitarfélagið var
um tíma eitt af tíu skuldsettustu

sveitarfélögum landsins með
skuldir um 258% af tekjum þegar
mest var. Nú er hlutfallið 173%
sem náðst hefur bæði vegna
endurútreiknings ólöglegra lána
en einnig með miklu aðhaldi í
fjármálum. Bág lausafjárstaða var
alvarlegt vandamál á fyrri hluta
kjörtímabilsins en hún hefur styrkst
verulega. Þetta hefur reynt á en góð
samstaða hefur ríkt í bæjarstjórn
og einnig eiga forstöðumenn og
starfsmenn mikinn þátt í góðum
árangri. Óháð úttekt á rekstri var
unnin og staðfesti hún að við
vorum á réttri leið og einnig komu
þar fram tillögur um úrbætur sem
var ráðist í.
Árangur Grundarfjarðarbæjar
í fjármálum hefur vakið athygli á
vettvangi sveitarfélaga á landsvísu.

Atvinna

Grundarfjarðarbær tók þátt í
samstarfsverkefni Matís á Snæ
fellsnesi, og opinber störf og
þjónusta varin eftir fremsta megni,
t.d. við heilsugæslu, löggæslu og
FSN á þeim mikla niðurskurðartíma
sem verið hefur hjá ríkinu.
Svæðisgarður Snæfellinga var
stofnaður en hann er verkfærakista
sem eykur möguleika svæðisins,
sameiginlegt svæðisskipulag er
innan garðsins og hér er verið að
nýta sóknarfæri byggð á sérstöðu.
Ráðinn var menningar- og
markaðsfulltrúi sem hefur m.a.
sinnt auknu samstarfi um markaðs
mál á Snæfellsnesi.
Með flutningi bæjarskrifstofu
hafa möguleikar fyrir frumkvöðla
opnast á Grundargötu 30, en
sárlega hefur vantað hentugt
húsnæði fyrir slíkt, ásamt því að
aðgengi bæjarskrifstofu er nú
löglegt og aðgengilegt fyrir alla.
Stefna í ferðaþjónustu var tekin
til skoðunar í tengslum við gerð
fjárhagsáætlunar og nú hefur
menningarnefnd og menningarog markaðsfulltrúa verið falið að
fylgja stefnunni eftir.

Samfélag

Heimsending á mat til eldri
borgara var komið á í samstarfi
við Fellaskjól, forvarnadagur
var haldinn haustið 2013.
Velferðarvaktin hittist reglulega,
til ársins 2013 og er kölluð saman
eftir þörfum.
Við forgangsröðun fjármuna
voru börn sett í forgang sem og
stuðningur við starf félagasamtaka,
sem skila miklum samfélagslegum
arði. Einnig var lögð rækt við
vinabæjarsamband við Paimpol en
tengsl við Frakkana geta skapað

margvísleg tækifæri.

Menntun

Á kjörtímabilinu var menntun í
forgangi. Tekin var ákvörðun um
að fara í gerð skólastefnu sem nú
er lokið. Með því er sett samræmd
skólastefna með áherslum meðal
annars á nám fyrir alla, val og
sköpun ásamt samvinnu eins og
tekið var fram í stefnumörkun
L lista. Tækniþróun í formi
spjaldtölvuvæðingar var haldið
áfram í Grunnskólanum sem hefur
lengi verið framarlega í að tileinka
sér tækni til náms. Skólinn er nú í
fararbroddi grunnskóla á landinu
í nýtingu spjaldtölva.
Samstarf var aukið milli leik- og
grunnskóla og ýmsar hugmyndir
voru upp um samstarf leik,- grunn
og tónlistaskóla, sem spennandi
verður að sjá hvort ganga upp.
Sumarlokun leikskóla var breytt
til að koma til móts við foreldra
og börn, nú geta foreldrar valið
um 2 vikur fyrir eða eftir fastan
lokunartíma leikskóla þannig að
meiri sveigjanleiki skapaðist.
Grundfirðingar geta verið stoltir
af skólunum í Grundarfirði og því
skapandi starfi sem þar fer fram.
Áhersla var lögð á að sinna þeim
mannauð sem skólarnir okkar
geyma og er fjársjóður til framtíðar
enda mikilvægt að öllum líði vel.
Menntun er máttur og áfram veginn
gildir hér. Óháð úttekt var gerð
á leikskólanum Sólvöllum og er
byrjað að vinna með þau atriði sem
þar komu fram, samskonar úttekt
verður gerð á grunnskólanum í
haust. Að lokum má nefna að staðið
var þétt við bakið á Fjölbrautaskóla
Snæfellinga, enda er skólinn
mikilvægur fyrir alla Snæfellinga.

Tómstundir

Fjölbreytt og metnaðarfull
leikjanámskeið voru haldin á
sumrin þar sem áhersla var á
sköpun og gleði fyrir yngstu
aldurshópana.
Ný félagsmiðstöð var tekin í
gagnið fyrir grunnskólanemendur,
unglingastigið tók fullan þátt
í endurbótum á húsinu ásamt
hjálpsömum foreldrum. Húsið er
nú þeirra, þótt lítið sé, og er vel
nýtt.
Bærinn stóð vörð um íþrótta- og
æskulýðsstarfsemi eins og kostur
var við erfiðar aðstæður enda
meðvituð ákvörðun að standa vörð
um unga fólkið okkar. Mikilvægt
er að móta stefnu um íþróttamál
og hefur þegar verið fundað með
Ungmennafélaginu um það. Öll
íþróttafélögin munu koma að því.

Húsnæði bæjarins hefur alltaf
staðið félagasamtökum til boða og
reynt hefur verið að gera enn betur.
Hafin er vinna við að setja
buslulaug við sundlaugina og
endurbæta heita potta ásamt því
að finna góðan stað fyrir rennibraut
handa þeim allra yngstu.

Umhverfi

Þriggja tunnu sorpflokkun var
tekin upp sem hefur leitt til lægri
kostnaðar við sorpurðun og betra
umhverfis. Hafin var endurnýjun
gangstétta og liggur fyrir áætlun til
næstu ára um framkvæmdir.
Tekið var upp samstarf við
nágrannasveitarfélög um skipulagsog byggingarfulltrúa, fyrst var
keypt þjónusta af Snæfellsbæ
en síðar tóku Stykkishólmsbær
og Grundarfjarðarbær höndum
saman um að ráða starfsmann.
Samningur við Orkuveitu
Reykjavíkur um hitaveituvæðingu
í Grundarfirði hefur verið til gagn
gerrar skoðunar með lögfræðingum
og er vonast eftir niðurstöðu í því
máli sem fyrst.
Umhverfisvottun Snæfellsness,
þar hefur áherslan verið lögð á að
halda vottun en halda kostnaði
sveitarfélaganna innan skynsam
legra marka. Nýverið voru sveitar
félögin á Snæfellsnesi tiln efnd
til umhverfisverðlauna Norður
landaráðs.

Hvatning

Guðmundur Runólfsson var
gerður að heiðursborgara fyrir
lífsstarf hans og framlag til byggðar
og mannlífs í Grundarfirði.
Fundað hefur verið einu sinni á ári
með nemendum í framhaldsnámi
utan Grundarfjarðar. Á kjörtíma
bilinu hefur verið tekin upp sú
hefð á bæjarstjórnarfundum að
fagna nýfæddum Grundfirðingum
og minnast genginna. Þá er
nýfæddum Grundfirðingum ávallt
fagnað sérstaklega í samræmi við
fjölskyldustefnu Grundarfjarðar.
Bæjarfulltrúar L-listans vilja að
lokum þakka fyrir samfylgdina
á kjörtímabilinu sem nú er að
ljúka. Bæjarfulltrúum D-lista,
bæjarstjóra, sem unnið hefur mikið
og gott starf, ekki síst í fjármálum,
starfsmönnum stofnana bæjarins
og Grundfirðingum öllum þökkum
við fyrir. Lifið heil!
Ásthildur E. Erlingsdóttir
Eyþór Garðarsson
Gísli Ólafsson
Sigurborg Kr. Hannesdóttir

SJÓMANNADAGURINN 2014
Á HELLISSANDI OG RIFI
Föstudagurinn 30. maí
Kl. 19:30

Unglingadeildin Drekinn gengur í hús og selur barmmerki
og sjómannablaðið 2014

Laugardagurinn 31. maí
Kl 11:30

Dorgveiðikeppni í Rifshöfn

Kl 13:00

Skemmtidagskrá við Rifshöfn
róðrakeppni karla- og kvenna, þrautakeppni milli áhafna og
fyrir yngri kynslóðina, flekahlaup, reipitog og trukkadráttur.
Skráning hjá: Vagn s. 867 7957 og Þráinn s. 867 6648.
Hoppukastali verður í Rifi frá 12:00-18:00
Fiskisúpa verður á boðstólnum í Von
Unglingadeildin Drekinn verður með blöðrur og nammi til sölu
og bíður upp á fría andlitsmálningu fyrir börnin.

Kl 16:00

Skemmtisigling ef veður leyfir.

Kl 17:30

Bryggjuball fyrir alla fjölskylduna í Björgunarsveitarhúsinu Von
með hljómsveitinni Ungmennafélaginu.

Kl 20:00

Sýningin Hetja í Frystiklefanum.

Sunnudagurinn 1. júní
Kl 11:00

Sjómannamessa

Kl 13:00

Hátíðardagskrá í sjómannagarði Hellissands
hátíðarræða, heiðraður aldraður sjómaður og verðlaunaafhending.

Kl 14:00

Leikhópurinn Lotta verður með leiksýninguna Hrói Höttur
fyrir alla fjölskylduna í sjómannagarðinum.

Kl 15:00

Sameiginleg kaffisala slysavarnadeildarinnar Helgu Bárðar
og Sumargjafar í björgunarsveitahúsinu Von.

Kl 19:30

Sjómannaball í Röstinni
Húsið opnar 19:30 og borðhald hefst stundvíslega kl 20:00. Hótel Hellissandur sér um matinn,
Kári Viðarsson verður veislustjóri og Hljómsveitin Allt í einu sér um að halda uppi fjörinu
fram á rauða nótt. Selt verður inn á dansleik kl. 23:30 - Snyrtilegur klæðnaður.

Miðasala í síma 894 1241 (Anton) og 899 7816 (Friðrik)
Styrktaraðilar eru: Hjallasandur, Fiskmarkaður Íslands, Esjar ehf, Nónvarða ehf,
Sandbrún, Hraðfrystihús Hellissands, KG Fiskverkun og Landsbankinn.

N-listinn
sveitfélagið heldur þvert á móti.
Tómstundakort finnst mér brýn
þörf til að öll börn séu jöfn þegar
komið er að tómstundum sama
hvort barnið stundi námskeið hjá
bænum eða einkaaðilum.

Afþreifing fyrir
ungt fólk og
æskulýðsstarf?

Komiði sæl, Friðþjófur Orri
Jóhannsson heiti ég og er oddviti
Nýja listans. Ég er fæddur í
stykkishólmi 20. júní árið 1987.
Starfa sem Skipstjóri á Særif SH
25 Áhugamál mín eru að búa til
tónlist og skjótast út á land í útilegu
og veiði.

Reynsla mín
af pólitík?

Ég hef verið viðloðandi pólitík
frá því ég fór að muna eftir
mér, hef starfað sem formaður í
pólitískum ungliðasamtökum. Í
dag er ég óflokksbundin og vill
vinna með og fyrir fólkið, ég trúi
á að fordómalausar samræður skili
besta árangri.

Stjórnsýsla?

Ég hef áhyggjur af hafnamálum
í sveitafélaginu og langar að bæta
aðstæður fyrir minni báta t.d.
á Arnarstapa. Mér finnst margt
gott vera gert í sveitafélaginu en
lítið af nýjungum og ungu fólki
í bæjarmálum hér í snæfellsbæ.
Bora eftir heitu vatni, brýn þörf er
á að finna heitt vatn í snæfellsbæ
til að lækka húshitunar kostnað
bæjabúa.

Leikskóla og
skólamál?

Leikskólagjöld eru allt of há og
finnst mér það ekki laða að fólk í

Mér finnst afþreying fyrir
ungt fólk í sveitafélaginu vera að
skornum skammti og lítið gert
fyrir það. Ólafbrautin er ein af
betri rúntbrautum landsins en það
finnst mér ekki nóg. Það vantar
sérsniðinn stað fyrir ungt fólk til
dæmis keila og pool sem gæti svo
nýst fyrir íþróttafélögin til að bæta
við fjölbreytni í íþróttum það hafa
ekki allir áhuga á fótbolta, sumum
finnst gaman í skák og öðrum í
keilu og hægt væri að byggja upp
öfluga iðkun í þessum greinum,
það eru forvarnir.

Ferðaþjónusta?

Ferðaþjónusta er sú grein sem
mest á eftir að vaxa á næstu árum
og við meigum ekki sofna í þeim
málum það þarf að auglýsa svæðið
og beina fólki að okkur og hafa
svo einhvað fyrir það að gera og/
eða skoða.

Netsamband
í Staðarsveit

Besti kosturinn í þeim málum
finnst mér er að fá símafyrirtækin
til að setja internetið alfarið í
loftið í sveitinni með 4G sendum
og niður greiða svo mismuninn
hjá íbúum í dreifbýli snæfellsbæjar,
þannig getum við boðið
ferðamönnum í Staðarsveit upp
á hágæða nettengingu sama hvar
þeir eru staddir á sunnanverðu
Snæfellsnesi, ég tel þetta góða
lausn sem hentar bæði innan og
utandyra í sveitinni.

Aflafréttir
Þar sem ég bý nú suður með
sjó þá fylgist maður ansi vel
með slippnum í Njarðvik, fínt
að taka göngutúr þangað eða
hjóla. Vorboðinn ljúfi Steinunn
SH er kominn þangað eftir ansi
góðan maí mánuð sem báturinn
landaði um 250 tonnum áður
en báturinn var settur á land.
Ansi góð veiði hefur verið í
dragnótina frá nesinu og er
Magnús SH kominn með 192
tn í 13 og mest 20 tonn í róðri.
Ólafur Bjarnason SH er með
137 tn í 11 og mest 20 tonn.
Sveinbjörn Jakobsson SH 106
tn í 8 og mest 21 tonn í einni
löndun, Egill SH 102 tn í 7 og
Esjar SH 90 tn í 8.
Árið 1973 var keyptur til
landsins stálbátur sem fékk
nafnið Reynir GK 177 og var sá
bátur gerður út frá Sandgerði í
yfir 20 ár. Síðan hann fór þaðan
hefur hann gengið í gegnum
nokkrar nafnabreytingar sem
og útlitsbreytingar, og jú lita
breytingar. Núna hefur þessi
bátur sem síðast hét Stormur
SH og í smá stund Markús SH
verður keyptur til Útgerðar
félagsins Guðmundar í Ólafsvík
og mun fá nafnið Guðmundur
Jensson SH. Gamli Guðmundur

Jensson SH heitir í dag Markús
SH. Nýi báturinn mun meðal
annars fara á makríl en með
bátnum fylgdi troll og hlerar
og er báturinn alls ekki óvanur
trollveiðum því flest öll árin
sem báturinn var gerður út
frá Sandgerði þá var hann á
trolli. Óskar pistlahöfundur
eigendum Guðmundar Jens
sonar SH innilega til hamingju
með nýja bátinn.
Línubáturinn Sverrir SH
hefur átt feiknarlega góðan maí
mánuð og hefur mokfiskað. Er
langhæstur í sínum flokki sem
er flokkur báta að 13 BT og
er komin með tæp 70 tonn í
14 róðrum og mest 7,4 tonn í
einni löndun sem er fullfermi
hjá bátnum. Það má reyndar
segja að allir línubátarnir frá
Snæfellsnesinu hafi fiskað vel
í maí og er t.d Tryggvi Eðvarðs
SH með 128 tn í 19, og Kristinn
SH 180 tonn í 18. Aðrir bátar
eru t.d Brynja SH með 93 tn
í 15, Sæhamar SH 90 tn í 18,
Særif SH 88 tn í 16, Stakkhamar
SH 82 tn í 17 og Ingibjörg SH
75 tn í 18.
Gísli Reynisson
www.aflafrettir.is

Kirkjan okkar

Ingjaldshólskirkja

Sjómannadagurinn 1. júní
Hátíðarguðsþjónusta kl. 11.
Sjómenn lesa ritningarlestra og lagður
verður blómsveigur að minnisvarða
um sjómenn sem hvíla fjarri.

Ólafsvíkurkirkja

Sjómannadagurinn 1. júní
Hátíðarguðsþjónusta kl. 14:30.
(eftir athöfn í sjómannagarðinum).
Sjómenn lesa ritningarlestra.

Auglýsing um kjörfundi
vegna sveitarstjórnarkosninga
laugardaginn 31. maí 2014

ÓLAFSVÍKURKJÖRDEILD:
Kjörfundur verður haldinn í Grunnskólanum í Ólafsvík.
Sími á kjörstað er 433-9900.
Kosning hefst kl. 10:00 og stendur til kl. 22:00
HELLISSANDSDEILD:
Kjörfundur verður haldinn í Grunnskólanum á Hellissandi.
Sími á kjörstað er 433-9922.
Kosning hefst kl. 10:00 og stendur til kl. 22:00
STAÐARSVEITAR- OG BREIÐUVÍKURKJÖRDEILD:
Kjörfundur verður haldinn í Grunnskólanum á Lýsuhóli.
Sími á kjörstað er 433-9917.
Kosning hefst kl. 11:00 og stendur til kl. 20:00
Munið eftir persónuskilríkjum.
Yfirkjörstjórn Snæfellsbæjar

Við erum rík!

Nú er orðið ansi stutt til kosn
inga. Við hér í Snæfellsbæ erum
rík af góðu og frambærilegu fólki
sem er tilbúið að vinna fyrir okkur
næstu fjögur árin í bæjarstjórn.
Margir bæjarbúar eru bara
ánægðir með stússið og tilbreyt
inguna í bæjarlífinu í aðdraganda
kosninga og viss stemming er í því
að hittast á skrifstofum listanna yfir
kaffibolla og ræða málefni líðandi
stundar og framtíðarinnar.
Sumum er sama og skipta sér
lítið af.
Hjá örfáum er farið að bera á
vægum titringi, sem er bara eðli
legt.

En þá þyrfti að passa uppá að
detta ekki í neikvæðan söguburð.
Sumar sögurnar sem hafa komist
á flug, eru svo miklar getgátur og
fullyrðingar að fyrir þeim er ekki
nokkur fótur.
Þá kemur upp í hugann sagan
um fjöðrina sem varð að heilli
hænu ;)
Sem betur fer virðast þó ekki
margir vera fjötraðir þessu nei
kvæða hugarfari.
Ég vil að lokum minna á að hvorki
ég né þú, lesandi góður …eða
þá bæjarfulltrúar,  tæknifræðingur
eða bæjarstjórinn, erum fullkomin,
en við erum öll góð á okkar hátt og
reynum að gera okkar besta.
ER ÞAÐ EKKI?
Eftirfarandi vísu lærði ég sem
barn ...einstaka sinnum rifjast hún
upp.
Taktu ekki níðróginn nærri þér.
Það næsta gömul er saga,
að lakasti gróðurinn ekki það er,
sem ormarnir helst vilja naga.
Með von um að Snæfellsbær fái
að blómstra og dafna áfram.
Sigrún H. Guðmundsdóttir.

Sumarstörf
Umsóknarfrestur vegna flokkstjóra og starfsmanna í
sumarvinnu hefur verið framlengdur til 30. maí n.k.
5-6 leiðbeinendur/flokkstjóra í vinnuskólanum
Um er að ræða 100% störf í 3 mánuði. Umsækjendur þurfa að vera
18 ára eða eldri, vera færir um að styra 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.
Eyðublöð má nálgast á bæjarskrifstofu Snæfellsbæjar. Einnig er
hægt að nálgast þau á heimasíðu Snæfellsbæjar, www.snb.is, undir
„sumarvinna“ og „atvinnuumsókn“.
Umsóknarfrestur er til 30. maí 2014
Umsóknir berist á skrifstofu Snæfellsbæjar, Klettsbúð 4,
360 Snæfellsbæ, eða með tölvupósti á asdis@snb.is

Frambjóðandinn
ég

Árið 2001 kynntist ég konunni
minni og þá hófust kynni mín af
Grundarfirði, þar sem nær öll
hennar nánasta fjölskylda býr.
Fyrstu árin voru þetta reglulegar
heimsóknir vegna ýmissa tilefna
en svo var það um vorið 2007
að við ákváðum að flytja til
Grundarfjarðar. Nú sjö árum síðar
erum við hér enn og viljum hvergi
annars staðar búa. Það er ekki síst
vegna fólksins hér í Grundarfirði
sem hafa reynst okkur ákaflega
vel, bæði með hjálpsemi sinni og
vingjarnlegu viðmóti. Þegar mér
bauðst svo að taka þátt í framboði
fyrir bæjarstjórnarkosningar, þurfti
ég ekki að hugsa mig lengi um
eftir að hafa rætt við fjölskylduna.
Þarna sá ég kjörið tækifæri til
þess að leggja mitt af mörkum
við að aðstoða bæjarbúa við að
móta framtíð Grundarfjarðar og
ekki síst frábær leið til að kynnast
Grundfirðingum betur.
Ég er giftur Bryndísi Guðmunds
dóttur sem er fædd og uppalin í
Árneshreppi á Ströndum og eigum
við þrjú börn á grunnskólaaldri.
Sjálfur er ég uppalinn í Kópavogi

og hef starfað síðastliðin 14
ár í álverinu í Straumsvík sem
flokkstjóri á vöktum í steypuskála.
Á uppvaxtarárum mínum hafði
ég brennandi áhuga á íþróttum
og spilaði handbolta með HK í
Kópavogi upp alla yngri flokkana
fram í meistaraflokk. Það lá því
beinast við eftir grunnskólann að
mennta mig á því sviði og er ég
með stúdentspróf af íþróttabraut
við Fjölbrautaskólann í Ármúla.
Þess vegna myndi ég vilja beita
mér á sviði íþrótta og tómstunda,
bæði vegna áhuga á málinu og
sem foreldri þriggja barna. Börn
og fullorðnir eru jafn misjöfn og
þau eru mörg og þess vegna þarf
að gæta að fjölbreytni eins og
kostur er.
Við sem skipum D-listann teljum
tímabært að marka stefnu bæjar
ins í íþróttastarfi og varanlega
aðstöðu fyrir tómstundir fyrir
alla aldurshópa. Því munum við
hefja vinnu við stefnumótun
íþrótta- og tómstundarmála fyrir
Grundarfjarðarbæ og þannig
auðvelda ákvörðunartöku fyrir
uppbyggingu íþróttamannvirkja
og tómstundaaðstöðu í bænum.
Við á D-listanum viljum koma fyrir
vaðlaug í sundlaugargarðinum og
nýta betur sundlaugarmannvirki
bæjarins, svo sem með lengri
opnunartíma.
Að lokum vil ég hvetja kjósendur
til þess að gefa sér tíma til þess að
kynna sér frambjóðendur listanna
vel og láta svo hug og hjarta ráða
för þegar þið greiðið atkvæði ykkar
þann 31. Maí.
Bjarni Georg Einarsson
Skipar 3. Sæti á D-lista
Sjálfstæðisflokksins í Grundarfirði

Eldri borgarar
Grundarfirði
Vatnsleikfiminn hefst þriðjudaginn 3. júní
klukkan 10:00 í Sundlaug Grundarfjarðar.
Öryrkjar velkomnir.
Sjáumst,
Elsa Árnadóttir

Dagskrá
Nýja Listans
29-31. maí.
Fimmtudagurinn 29. maí: Opið frá kl.13-18.
Gítarinn verður á svæðinu og grillaðar pylsur
fyrir krakkana.
Föstudagurinn 30. maí: Opið frá kl. 15-18 og 20-01.
Um kvöldið verður haldið Ný lista partý.
Laugardagurinn 31. maí: Opið frá kl. 11-20.
Verðum með aksturs þjónustu á kjördag
endilega hafið samband í síma 847-6644.

Program Nowej Listy 29-31maja
Czwartek 29. Maja: Siedziba otwarta od 13-18
Na miejscu będzie muzyka i grilowane pylsury.
Piątek 30. Maja: Siedziba otwarta od 15-18 i 20-01
Wieczorem zabawa Nowej Listy.
Sobota 31. Maja: Siedziba otawrta od 11-20.
Zapewniamy dojazd do lokali wyborzych na tel. 847-6644

Kosningarskrifstofa okkar er staðsett í Sjávarsafninu í Ólafsvík.

Auglýsing um kjörfund
vegna sveitarstjórnarkosninga
Kjörfundur vegna sveitarstjórnarkosninga í Grundarfirði
verður í samkomuhúsinu laugardaginn 31. maí 2014.
Kjörfundur stendur yfir frá kl. 10:00 til kl. 22:00.
Kjósendur þurfa að framvísa persónuskilríkjum.
Talning atkvæða fer fram fyrir opnum dyrum í samkomuhúsinu að kjörfundi loknum
og gefst kjósendum kostur á að fylgjast með eftir því sem húsrúm leyfir.
Kjörstjórn Grundarfjarðarbæjar

ÁGÆTU SJÓMENN
OG AÐRIR ÍBÚAR Í SNÆFELLSBÆ
UM LEIÐ OG FRAMBJÓÐENDUR J-LISTANS ÓSKA YKKUR
ALLRA HEILLA Á SJÓMANNADAGINN, MINNUM VIÐ Á
KJÖRDAG 31. MAÍ OG HVETJUM YKKUR TIL AÐ NÝTA
KOSNINGARÉTTINN.
HVERT ATKVÆÐI SKIPTIR MÁLI.

xj

BÆJARMÁLASAMTÖK
SNÆFELLSBÆJAR

N fyrir
Nýi listinn

Ég heiti Víðir Haraldsson og er í
öðru sæti á nýja listanum í komandi
sveitarstjórnarkosningum. Ég hef
átt heima í Snæfellsbæ mest alla
mína ævi og kann ég mjög vel að
búa hérna. Ég er giftur Kolbrúnu
Þ. Ólafsdóttur og eigum við fjögur
börn. Ég er sjómaður og vélstjóri,
kafari og verktaki og áhugamálin
eru hestar og gamlir bílar. Hingað
til hef ég alltaf haldið mig frá pólitík
en af hverju ekki ég eins og aðrir?
Ég er íbúi bæjarins og mig langar
til þess að leggja mitt af mörkum
til þess að fá fram breytingar í
bæjarfélaginu og er ég tilbúinn til
þess að læra. Nýi listinn er nýr listi
sem var stofnaður núna í vor af
ungu fólki sem vill fá breytingar
í bæjarfélaginu. Við erum ánægð
með margt sem hefur verið gert
en jafnframt teljum við að alltaf
er hægt að gera betur. Við erum
ánægð hjá nýja listanum með þá

ábyrga fjármálastjórn sem hefur
verið stunduð hingað til og ætlum
við að halda því áfram ef við fáum
tækifæri til.
Við hjá nýja listanum erum til í
að skoða hvort hægt sé að hagræða
í yfirbyggingu Snæfellsbæjar. Er
ekki hægt að þjappa einhverri
starfsemi saman, fara með
einhverja starfsemi í hagkvæmari
húsnæði og jafnvel selja einhver?
Myndi vera hagræðing í því að
hafa sameiginlega vörumiðstöð
fyrir stofnanir bæjarins? Þetta eru
hlutir sem við höfum verið að velta
fyrir okkur og viljum skoða nánar.
Við sem búum hérna allt árið
nýtum þá þjónustu sem er í boði
og finnst okkur hjá nýja listanum
þörf á því að auka þjónustuna.
Ein hugmynd af því er að hafa
sundlaugina opna lengur á kvöldin
og alla daga vikunnar. Þetta er
eitthvað sem ekki myndi kosta
mikið en myndi auka þjónustu við
bæjarbúa. Einnig væri hugmynd
að hafa íþróttahúsið okkar
opið alla daga vikunnar, myndi
það ekki bjóða upp á aukna
æfingamöguleika?
Fólk spyr sig afhverju að kjósa
nýa listann, ég myndi svara
afhverju ekki? Við erum ungt fólk
að bjóða okkur fram við höfum
nýjar, ungar, ferskar já og æðislegar
hugmyndir. Endilega setjið X við N
þann 31. maí n.k.

KÖKUBASAR-KÖKUBASAR
Kirkjukór Ólafsvíkur verður með kökubasar
í Mettubúð laugardaginn 31. maí n.k.
(kosningadaginn)
kl 13:00 og fram eftir degi.
ATH! Enginn posi er á staðnum.
Hvern langar ekki í eitthvað gott með kaffinu
á kosningadaginn?
X – Kirkjukór Ólafsvíkur

Kæru
kjósendur!!!

Nú styttist í kjördag og
spenningur eykst, í það minnsta
minn. Ég hef ekki áður verið í
þessari stöðu þ.e. að sækjast eftir
atkvæðum bæði vina og frá þér
sem ekki þekkir mig. Ég verð að
segja að hingað til hefur verið bæði
gaman og lærdómsríkt að taka þátt
í framboði J- listans.

Eins og allir vita eru nú fjögur
framboð í Snæfellsbæ og úr nægu
að velja. Stefnuskrár framboðanna
sýna að allir sem í framboði eru
stefna að sama marki – að gera
Snæfellsbæ að enn betra samfélagi
– þó með einhverjum mun á
áherslum.
Þessi litlu skrif mín til ykkar
eru gerð með það að leiðarljósi
að hvetja ykkur öll til að nýta
kosningarétt ykkar og líka að
sjálfsögðu að að setja x- ið við Jið því að þannig tryggið þið að
málefni fólks og fjölskyldu komist
í forgang.
Með stórri J kveðju!!
Baldvin Leifur Ívarsson
í 1. sæti J- lista.

LUCAS hjartahnoðtæki!

Kæru íbúar Snæfellsbæjar!
Lionsklúbbi Ólafsvíkur barst á dögunum bréf frá Sjúkraflutningamönnum í Snæfellsbæ þar sem þeir báðu okkur
um að hafa yfirumsjón með söfnun til kaupa á hjartahnoðtækinu „LUCAS“.
Tæki þetta sér algerlega um hjartahnoð án þess að þreytast
eða vera fyrir öðrum sem koma að endurlífgun og kemur
þannig alveg í stað eins manns og vinnur þar að auki betur
og öruggar en mannshöndin.
Með þessari auglýsingu viljum við biðla til ykkar að leggja
þessu þarfa málefni lið. Það er hægt með því að leggja inn á
eftirfarandi reikning:
Kt: 530586-1709 Bnr: 0190 Hb: 15 Rnr: 630039
Lionsklúbbur Ólafsvíkur

30. maí - 1. júní 2014
Dagskrá
Föstudagur 30. maí:
Kl: 20:00

1. deild kvenna Víkingur Ó tekur á móti Hömrunum
Málverkasýning í Átthagastofunni á verkum Hreins Jónassonar.
Sýningin er í boði Sjómannadagsráðs Ólafsvíkur, Lista og menningarnefndar
Snæfellsbæjar og Átthagastofu.
Hreinn sem er fæddur í Ólafsvík 1951 og hefur lagt stund á myndlist lengi vel.
Þetta er fyrsta sýning hans í Ólafsvík

Laugardagur 31. maí:
Kl:11:30

Kl: 13:00

Dorgveiðikeppni í Rifshöfn

Við höfnina
Kappróður, trukkadráttur og reiptog. Boðhlaup fyrir krakkana,
6 til 9 ára keppa saman og 10 og eldri saman.
Hoppukastalar í boði Landsbankans fyrir alla krakka í Snæfellsbæ.
Unglingadeildin Dreki verður með andlitsmálun og sölu, deildin sér einnig
um gæslu í hoppukastölunum.
Fiskiðjan Bylgja býður upp á súpu.
Ægir sjávarfang verður með opið hús og býður upp á léttar veitingar

Kl: 19.30

Félagsheimilið Klif
Sjómannahóf og dansleikur,
húsið opnar kl. 19:30 og borðhald hefst stundvíslega kl. 20:00.
Maturinn kemur frá Galító.
Veislustjóri og skemmtikraftur, Daníel Geir Moritz
Minni sjómanna.
Sjómannskonur heiðraðar.
Kári Viðarsson tekur nokkur lög í fjöldasöng
Áskorandakeppni sjómanna.
Hljómsveitin Allt í einu leikur fyrir dansleik framá nótt, einnig verður selt inná ballið,
18 ára aldurstakmark og snyrtilegur klæðnaður

Sunnudagur 1. júní:
Kl: 08.00

Fánar dregnir að húni.

Kl: 13.00

Í sjómannagarðinum (fært inn í kirkju ef veður er vont)
Blómsveigur lagður að styttu sjómanna.
Ræðumaður verður Bárður Guðmundsson.
Sjómaður heiðraður
Verðlaunaafhending
Skrúðganga til messu.
Sjómannamessa í Ólafsvíkurkirkju, sjómenn sjá um ritningarlestur.
Kaffisala í nýja Björgunarsveitarhúsinu í Rifi á vegum slysavarnardeildanna.

Kl: 17.00

Skemmtisigling frá löndunarbryggjunni.
Sveinbjörn Jakobsson SH, Gunnar Bjarnason og Ólafur Bjarnason SH

Kl: 18.00

Grillveisla í Sjómannagarðinum
Hoppukastalar fyrir börnin
Áhafnirnar á Guðmundi Jenssyni, Birni Kristjánssyni,
Magnúsi Ingmarssyni og Aðalheiði.

Þökkum eftirfarandi styrktara›ilum,

Fiskmarkaður Íslands, Landsbankinn hf, Hafnarsjóður Snæfellsbæjar og Verkalýðsfélag Snæfellinga.

X við Æ, 31. maí
líkt og “Betri Reykjavík” teljum
við að vel geti virkað hjá okkur
líka. Kerfi þar sem ákveðnum
fjármunum er veitt inn í pott, í
kjölfarið opnaðir hugmyndabankar
um hvaða verkefni gætu orðið að
veruleika með þeim fjármunum og
ef að fjölmargar hugmyndir koma
upp er mjög einfalt mál að finna
út hver forgangsröðin á að vera.
Íbúakosningar. Við eigum öll að
fá að vera þátttakendur í þróun
samfélags okkar allan ársins hring.
Nú þegar að líður að kosningum
er margt sem við þurfum að hafa í
huga sem kjósendur. Ekki einungis
hvað það er sem flokkarnir hafa að
bjóða er varðar bætt lífsgæði okkar
heldur einnig hvaða aðferðum
skal beitt þegar nálgast á þessi
markmið.

Hvernig og af hverju?

Mér er því mikilvægast að segja
frá því að aukið íbúalýðræði er það
sem við í Bjartri framtíð óskum
okkur öllum helst. Margir velta því
fyrir sér hvað það nákvæmlega er,
enda felur það í sér nýjan skilning
á bæjarpólitík.
Það að auka íbúalýðræðið
krefst um leið að kjósendur séu
meðvitaðir um að þeir sem valdir
eru sem fulltrúar gæti hagsmuna
þeirra í hvívetna. Í þeim skilningi
er því mun mikilvægara að velja sér
fulltrúa sem eru líklegir til að hafa
sömu lífsýn og þú sem kjósandi.
Lengi vel hefur verið ríkjandi
hugsun hjá kjósendum að velta
því fyrir sér hver sé líklegastur
til að standa við þau loforð sem
gefin eru fyrir hverjar kosningar
með það að leiðarljósi að hagur
þinn eða samfélagsinns muni ekki
breytast á þessum fjórum árum
sem kjörtímabilið stendur yfir.
Hvaða máli skiptir það ef sá sem
fer með valdið fyrir þína hönd
hefur aðra lífssýn en þú? Munu
þínir hagsmunir þá ekki alltaf
lenda aftast? Eru aðrir hagsmunir
mikilvægari en þínir? Ert þú sem
kjósandi að viðurkenna að aðrir
einstaklingar og aðrir hagsmunir
séu mikilvægari en þínir? Má vera
að við séum of föst í viðjum vanans
að við látum lífsýn annara verða
mikilvægari en okkar eigin, eða
verðum við svo blind að við gerum
lífsýn annarra að okkar eigin?
Það er einfalt að búa til kerfi sem
nálgast slíkan samfélagsvilja, kerfi

Ábyrgar ákvarðana
tökur með aukin lífsgæði að leiðarljósi.

Í allri þeirri umræðu sem
myndast í kringum kosningar
hefur hagnaður Snæfellsbæjar
verið í hávegum hafður. Gleðst
ég yfir því að svo er, þar sem
með góðri afkomu er svigrúm til
annarra verka. Það svigrúm viljum
við nota til að auka þjónustu við
bæjarbúa. Við teljum að nú eigi
að horfa til þess að nýta svigrúmið
fjölskyldunum til heilla. Við
höfum bent á að við viljum lækka
leikskólagjöld, virkja mannauð
og menningu samfélagsins. Við
viljum skoða það að taka upp
tómstundastyrki eða sambærilegar
lausnir sem víða er að finna um
landið okkar og við viljum fara að
finna ásættanlega lausn á málefnum
fatlaðra í Snæfellsbæ. Í ljósi þess
að þá mun forgangsröðunin okkar
vera að öðrum toga en hingað til.
Framkvæmdir og steinsteypa mun
ekki vera sett til jafns við lífsgæði
fólks heldur munum við keppa að
jafnvægi milli þessarra hluta. Við
óttumst ekki erfiðar ákvarðanir
í þágu almannahags og bjartrar
framtíðar. Ef við fáum traust til að
taka þátt í stjórn bæjarins munum
við mæta því af ábyrgð.

Ekki tortíming heldur
best!

Ég líkt og aðrir frambjóðendur
Bjartrar framtíðar í Snæfellsbæ,
treysti fólki og vil auka aðkomu
almennings að ákvarðanatöku
sem snertir þeirra eigin lífsgæði.
Ég vil upplýstara samfélag og
gagnsæi í stjórnsýslunni. Til þess
verður að vera greiður aðgangur
að upplýsingum um bæjarmálin
og ákvarðanatökur í bæjarstjórn.
Til að undirstrika mikilvægi þess
að vanmeta ekki þær aðferðir sem

notaðar eru langar mig til að vitna
í Heiðu Kristínu stjórnarformann
Bjartrar framtíðar.
“Valdið er þarna og við þurfum
ekki að biðja neinn um leyfi til að
taka það. En það er mikilvægara
en allt mikilvægt að fara vel
með það og vanda sig. Það er
vinna sem krefst meðvitundar og
reynir á kjarnann innst í manni.
Stjórnmál eru gróðrarstía fyrir
stór egó, eigingirni og sjálfmiðaða
hugsun. Að geta sett sig í spor
annarra, fundið meðlíðan og
átt heilbrigð samskipti við aðra
er besta leiðin til að halda
þessum brestum í lágmarki. Tími
yfirgangs, frekju og leiðinda er
liðinn. Það er engin ástæða til
þess að sætta sig við samfélag sem
er sniðið að þörfum, væntingum
og vonum lítilla kalla, af báðum
kynjum, sem kunna allt, vita allt
og frekjast áfram þanngað til þeir
fá sínu fram. Það leiðir okkur til
tortímingar og er ekki best!”
Ég er svo sannarlega sannfærð
um að grundvallar markmið
Bjartrar framtíðar eigi erindi við
Snæfellsbæ.

Ég vil best!

Til að hægt sé að nálgast það
sem er best fyrir okkar samfélag
er mikilvægt að hlusta á skoðanir
annarra. Í skoðun sem fæðist
á kaffistofunni getur leynst sá
punktur sem vantaði til að gera
best. Engu máli skiptir hvaðan sá
punktur kom svo framarlega sem
hann gerir samfélagið okkar betra.
Það krefst hugrekkis að treysta fólki
og hlusta á rök.
Í raun verður sú skoðun sem
hægt er að rökræða meira virði en
sú sem mætir þeim einstaklingum
sem hliðra sér frá því að hugsa
gagnrýnið. Ég veit að með því að
deila þekkingu og vanþekkingu
með öðrum ásamt því að fá lánaða
dómgrein myndast skilyrði þar
sem vandamál verða að lausnum
sem skila sér í bættara samfélagi.
Það eru þau vinnubrögð sem við
viljum hafa í heiðri. Öll erum við
vitsmunaverur sem erum færar

um að mynda okkur skoðun. Það
skal því hafa í huga að við erum
líka fær um að breyta skoðunum
okkar. Þetta er ekki stefnuleysi,
heldur stefna í sjálfum sér þ.e. að
taka bestu mögulegu ákvörðunina
byggða á ígrunduðum upplýsingum
samfélaginu til heilla. Þannig
vinnubrögð munu seint valda
óábyrgri fjármálastjórnun og
glundroða í samfélaginu. Heldur
stöðugleika, trausts, bættra
lífsgæða og bjartari framtíð. Því
get ég lofað ykkur.

Nýtum kosninga
réttinn...fyrir okkur.

Ég skora á þig ágæti kjósandi að
nýta kosningaréttinn þinn og gefa
þér tíma til að rýna í hug þinn,
hvert þú vilt setja krossinn þinn
þegar í kjörklefann er komið. Þar
ertu einn og enginn annar en þú
skiptir máli. Þú, lífssýn þín og hvar
sé líklegast að hún fái framgang.
Um það snúast kosningar.
Einn valkosturinn erum við í
Bjartri framtíð í Snæfellsbæ x-Æ
Við erum víðsýn, málsvarar
umhverfis og náttúru. Við fögnum
nútímanum og göngum óhrædd
fram veginn til samvinnu við
annað fólk. Við erum bjartsýn
og kunnum að meta það sem
vel er gert. Berum virðingu fyrir
mannréttindum. Gerum okkur
grein fyrir því að fólk er alls konar
og teljum fjölbreytni vera verðmæti
í sjálfri sér. Ég vil um leið nota
tækifærið og þakka jákvæðnina
sem við í Bjartri framtíð höfum
fundið fyrir undanfarnar vikur.
Kosningabaráttan hefur bæði verið
lífleg og skemmtileg og finnum
við að hljómgrunnur er fyrir þeim
vinnubrögðum sem við bjóðum
upp á.
Engu og síður þá hvet ég
ykkur til að taka virkan þátt í
skoðanaskiptum hvar í flokki sem
þið standið og síðast en ekki síst
að mæta ákveðin á kjörstað.
Hallveig Hörn, 1. sæti
Bjartrar framtíðar í Snæfellsbæ.

KOSNINGAKAFFI
Opið hús á kjördag 31. maí
Kosningaskrifstofa D-listans opnar kl. 10 að morgni kjördags,
opið verður fram eftir kvöldi.
Allan daginn verður boðið upp á kaffi og meðlæti.
Allir hjartanlega velkomnir!

Opnunartími kosningaskrifstofu
D-listans í Snæfellsbæ
Miðvikudagur 28. maí

kl. 14 - 22
kl. 18 - 20
kl. 21

Fjölskyldugrill við kosningaskrifstofuna.
Grill fyrir unga kjósendur á Hrauninu.

Fimmtudagur 29. maí

kl. 14 og fram eftir kvöldi. Opið eftir framboðsfundinn

Föstudagur 30. maí

kl. 14 - 22

Laugardagur 31. maí

kl. 10 og fram eftir kvöldi.
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Við erum á Facebook

XD Snæfellsbær
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Jákvætt hugarfar

