
Landsmenn kvöddu jólin á 
þrettándanum og þar eru íbúar 
Snæfellsness ekki undanþegnir. 
Þrettándagleði var í Grundar
firði og Þrettándaskemmtun og 
brenna var í Ólafsvík og víða 
var skotið upp flugeldum.

Lionsklúbbarnir í Ólafsvík 
hafa mörg undanfarin ár staðið 

fyrir Þrettándagleði og var nú 
gengið frá Pakkhúsinu að 
brennu rétt innan við Klif, 
fremst í göngunni voru kóngur 
og drottning en inn á milli 
göngufólks mátti sjá púka og 
álfameyjar.

Gríla og Leppalúði hoppuðu 
svo um á meðal manna og það 

er alveg ljóst að mörgum 
börnum var ekki vel við að þau 
hjú væru á svæðinu. Þegar að 
brennunni var komið voru 
slökkviliðsmenn búnir að 
kveikja í en þeir sáu einnig um 
að slökkva allan eld þegar 
skemmtuninni var lokið.

Líonsklúbbarnir buðu við
stöddum svo upp á flugelda
sýningu þegar búið var að 
syngja nokkur lög við brennuna.

Óvenju fjölmennt var í göng
unni að þessu sinni og má vel 
vera að það sé góðu veðri að 
þakka, oft hefur verið á 
mörkunum að hægt sé að 
kveðja jólin á þennan hátt 
vegna veðurs, á síðasta ári 
þurfti að fresta skemmtunum 

vegna óveðurs en til þess kom 
ekki að þessu sinni.

Margra ára hefð er fyrir því að 
börn gangi í hús í Ólafsvík 
íklædd  búningum og sníki sér 
eitthvað gott í gogginn, 
brottfluttir Ólsarar koma margir 
hverjir aftur heim með börnin 
sín svo að þau geti upplifað 
þessa hefð eins og foreldrarnir 
gerðu þegar þeir voru yngri. 
Aðdáunarvert var hve dugleg 
börnin voru að ganga hús úr 
húsi þrátt fyrir mikla ófærð, 
snjó og hálku. Efri myndirnar 
tók Brynja Mjöll Ólafsdóttir en 
mynd af kóngi og drottningu 
tók Þórey Úlfarsdóttir.
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Þrettándinn
534. tbl - 12. árg. 12. janúar 2012



Blaðið er gefið út af Steinprent ehf. og 
dreift á hvert heimili í Snæfellsbæ og 
Grundarfirði. Blaðið kemur út vikulega.

Upplag: 1.100

Áb.maður: Jóhannes Ólafsson

Prentun: Steinprent ehf. 

      Sandholt 22a, Ólafsvík

      355 Snæfellsbæ

Netfang: steinprent@simnet.is

Sími: 436 1617

Vonskuveður gekk yfir landið 
á þriðjudag og gekk svo mikið á 
að rafmagn fór af Ólafsvík, 
Hellissandi og Rifi á þriðjudags
morgun, ástæða rafmagns
leysisins var  vegna bilunar á 66 
kV flutningslínu frá Vegamótum 
til Ólafsvíkur. Veður var afskap
lega slæmt til bilanaleitar og á 
meðan ekki var hægt að gera 
við var notast við díselvélar í 
Ólafsvík til að framleiða raf
magn, langan tíma tók að koma 

rafmagni á og rafmagn var 
skammtað á svæðinu, endan
lega komst rafmagn á í Ólafsvík 
kl. 1 á aðfaranótt miðvikudags 
en ekki fyrr en kl. 2 á Hellissandi 
og Rifi. 

Eins og sést á meðfylgjandi 
mynd sem fengin var af heima
síðu Vegagerðarinnar  á þriðju
dag þá voru nánast allir vegir á 
Snæfellsnesi ófærir eða þung
færir.
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Vont veður og rafmagnsleysi

Allir þriðjudagar eru 

Hamborgaradagar
Stakur hamborgari á 499,-

Fáðu þér �eka á �mmtudögum
Allir �ekar á 699,-

 Gildir í janúar

Í tólf ára samgönguáætlun 
sem innanríkisráðherra lagði 
fyrir alþingi í desember kemur 
fram að veita á 100 milljónum 
til vegagerðar á Fróðárheiði, 
þó er ekki gert ráð fyrir að þeir 
fjármunir komi til úthlutunar 
fyrr en á síðasta tímabili 
samgönguáætlunar eða 2019  
2022.  Í samgönguáætlun er 
áætlað að það kosti 900 
milljónir að ljúka við 
Fróðárheiðina sem er nokkuð 

athyglisvert því að árið 2007 
var áætlað að ekki þyrfti nema 
600 milljónir til að ljúka við 
hana, inni í þeim 600 
milljónum var einnig  vinna 
við þann hluta sem lokið var 
2009  og kostaði tæpar 200 
milljónir svo að segja má að 
það sem eftir er þurfi ekki að 
kosta nema 400 milljónir. 
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Langt í Fróðárheiði

Innimóti KSÍ í mfl. karla 
(futsal) lauk á sunnudaginn 
með úrslitaleik á milli Víkings 
Ó og ÍBV. Leiknum lauk með 
sigri ÍBV 50. Þetta er annað 
árið í röð sem að strákarnir 
komast í úrslitaleikinn, frábær 
frammistaða. Stundum er sagt 
„allt er þá þrennt er“ þannig að 
bikarinn verður okkar 2013! 
Fyrir þá sem ekki vita þá unnu 
strákarnir alla leikina sex í 
riðlinum, með miklum mun og 
unnu svo Leikni í undanúrslitum 
til að komast í úrslitaleikinn. 

Svo byrjar hinn hefðbundni 
fótbolti að rúlla, því nú hefst 
undirbúningur fyrir Lengju
bikarinn, en fyrsti leikur í því 
móti, sem er við KR, verður 
laugardaginn 18. febrúar í 
Egilshöllinni. Önnur lið í 
riðlinum eru: BÍ/Bolungarvík, 
Breiðablik, Fram, Haukar, 

Selfoss og Þróttur Rvk. Ekki 
slæmur félagskapur. Allir 
leikirnir eru spilaðir fyrir 
sunnan, tveir af þeim í 
Akraneshöllinni, en aðrir í 
stóru húsunum á höfuðborgar
svæðinu. Riðlakeppninni lýkur 
svo 14. apríl. Þá tekur við 
úrslitakeppnin sem lýkur um 
mánaðamótin apr. – maí. 

Fyrsti leikur Víkings Ó í 
Íslandsmótinu verður hér 
heima við Fjölni, en ekki er 
komin dagsetning á hann. Mikil 
vinna er hjá öllum sem í þessu 
taka þátt, leikmönnum sem 
öðrum sem eru í kringum 
boltann. Það væri því gaman að 
sjá stuðningsmannaliðið (Sjó
ræningjanna) fara í gang aftur 
og styðja vel við bakið á 
strákunum næsta sumar.
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Fótbolti hjá 
Víkingi





Í ljósi umræðu um 
heilbrigðisþjónustu á landsvísu 
og almennan niðurskurð á þeim 
vettvangi á undanförnum þremur 
árum er eðlilegt að íbúar á 
Snæfellsnesi velti afdrifum 
þessarar mikilvægu samfélags
þjónustu fyrir sér.  Stórfelldur 
niðurskurður hefur átt sér stað 
innan vébanda HVE allt þetta 
tímabil þótt tekist hafi að verjast 
til þessa,  með talsverðum 
afbrigðum þó. Á árinu 2012 
verður hinsvegar ekki hjá því 
komst að grípa til róttækari 
aðgerða en áður hefur tíðkast.  
Róttækastar eru þær um sinn á 
Akranesi þótt víðar verði borið 
niður en þar missa á þriðja tug 
einstaklinga vinnuna á næstu 
mánuðum. 

Leiðarljós í allri umfjöllun og 
ákvörðunum framkvæmda stjórn
ar HVE er að verja grunn þjónustu 
og stofna ekki öryggi íbúa í 
hættu.  Hinsvegar munu fyrir
sjáan  legar breytingar og hag
ræðing verða í einhverjum 

tilvikum á kostnað þæginda og 
aðgengis.  Að mati stjórnvalda er 
það þó innan ásættanlegra 
marka. Öll þau atriði sem til 
skoðunar eru byggjast á tölu
legum notkunarupp lýsing um og 
raunverulegu mati á þörf.  Þeir 
þjónustuþættir sem til um 
fjöllunar eru tengjast reyndar 
jafnframt endurskoðun ráðu
neytis á heilbrigðisþjónustu á 
landsvísu.  

Á þjónustusvæðinu á 
Snæfellsnesi er íbúatalan um 
3900. Þar eru heilsugæslu stöðvar 
á þremur stöðum með 
sólarhringsvakt læknis alla daga 
ársins. Sömuleiðis er við búnað ur 
til sjúkraflutninga á þremur 
stöðum með vaktviðbúnaði allan 
sólarhringinn. Á döfinni er 
endur    skilgreining á þessari 
þjónustu og skipulagi hennar.  
Horft er til þess að skipuleggja 
heilbrigðisþjónustu á Snæfells
nesi sem eina heild með formlegu 
samstarfi allra þeirra sem að 
þjónustunni koma.  Á það hefur 
talsvert skort.  Markmiðið er að 
samnýta í auknum mæli faglega 
þjónustu á ýmsum sviðum íbúum 
á öllu svæðinu til hagsbóta.  Þar 
má nefna hjúkrunarþjónustu, 
ung barna og mæðravernd og 
skóla heilsugæslu.  Hvað varðar 
lækningaþáttinn, þá hefur gengið 
erfiðlega að festa í sessi lækna og 
byggt hefur verið á 
skammtímaráðningum um hríð 
að undanskildri heilsugæslu
stöðinni í Grundarfirði.  Þetta er 
ekki ákjósanlegt fyrirkomulag til 
frambúðar og stefnan er að inn á 
svæðið flytjist læknar til fastrar 

búsetu ef nokkur kostur er. 
Ástæður mönnunarvand kvæða 
eru nokkrar.  Eins og kunngt er, 
þá ríkir á Íslandi læknaskortur og 
það er veigamikill þáttur vandans.  
Sömuleiðis eru starfsskilyrði 
lækna víða á landsbyggðinni lítt 
aðlaðandi og  vaktabyrði  á þann 
veg að til lengdar haldast menn 
ekki í starfi.  Kröfur til eðlilegs 
frítíma og einkalífs eru eðlilegar 
og fara vaxandi.   Af þessum 
ástæðum samhliða alvarlegum 
rekstrar og fjárhags legum 
þrengingum er unnið að því að 
skapa umgjörð sem þykir fýsilegri 
og aðgengilegri fyrir lækna og 
fjölskyldur þeirra.  Einn liður í 
því er að létta vaktabyrði og auka 
samstarf lækna á vöktum á þessu 
svæði.  Þetta mun leiða til þess að 
sólarhringsvakt verður t.d. ekki á 
öllum þremur starfs stöðvunum á 
Snæfellsnesi í einu alla daga 
ársins eins og nú er en önnur 
þjónusta með eðlilegum hætti. Í 
þessu sambandi er eðlilegt að 
hafa til hliðsjónar að stækkun 
vakt svæða á landsvísu blasir við.  
Þegar hafa svæðin á Suður
nesjum, Suðurlandi, og Austur 
og Norðurandi verið stækkuð til 
muna.  Sú þróun mun halda 
áfram og ráðgjafahópur ráðu
neytis hefur einmitt í þessu 
sambandi bent á Snæfellsnes.  
Undirstrikað er að  á þessu stigi 
er ekki fjallað um lokun neinnar 
heilsugæslustöðvar á Snæfells
nesi né að breytingar verði gerðar 

á viðbúnaði sjúkra flutninga, 
fremur að nám þeirra og þjálfun 
verði aukin.   Með þessi atriði 
eins og önnur sem lúta að 
heilbrigðisþjónustu verður þó 
unnið í samræmi við vilja og 
stefnu ráðuneytis. 

Þess má geta í niðurlagsorðum 
að myndgreiningarbúnaður í 
Ólafsvík er í lamasessi um þessar 
mundir.  Tæknimaður HVE á 
þessu sviði vinnur að mati þess 
hvort tækin eru með öllu ónýt 
eða hvort hægt verði að koma 
þeim í starfhæft ástand.  Það 
skýrist á næstu dögum.  
Röntgentækið sjálft er orðið 
nokkuð fullorðið og endurnýjun 
orðin tímabær.  Þegar er hafin leit 
að nýju tæki.  Þetta er dýr 
búnaður og endurnýjun byggist á 
því að fjárveiting fáist til 
kaupanna.  Það ræðst af mati 
ráðuneytis. Á meðan tækið í 
Ólafsvík er óvirkt er samkomulag 
um að einkum Stykkishólmur 
hlaupi undir bagga með sínum 
ágætu ná  grönnum á meðan þetta 
ástand varir en þar er stafrænn 
búnaður til staðar með möguleika 
á að fá aðstoð með úrlestur „on 
line“ frá  LSH.  Þannig er hægt að 
fá úrlestur sérfræðilækna í 
myndgreiningu án þess að fara 
suður fyrir Snæfellsnesfjallgarðinn 
eins og búnaðurinn í  Ólafsvík 
býður reyndar upp á þegar allt er 
með felldu.

Guðjón S. Brjánsson, forstjóri  
Heilbrigðisstofnunar Vesturlands  

Heilbrigðisþjónusta á breyttum tímum

Íþrótta og æsklýðsnefnd 
Snæfellsbæjar hefur ákveðið 
að leyfa nemendum í 5.  7. 
bekk í Grunnskóla Snæfells
bæjar að stunda félagsmið
stöðina Afdrep einu sinni í 
viku í vetur. Opið verður á 
miðvikudögum frá kl 17:00

19:00, búið er að ráða Valgerði 
Valgeirsdóttir sem starfsmann 
og mun hún sjá um 
starfsemina. Margt er í boði í 
félagsmiðstöðinni eins og 
billjard, borðspil, þythokky, 
borðtennis, fótboltaspil, PS3, 
Wii og margt fleira sem þessi 
hópur hefur gaman af, nú er 
það bara undir ykkur komið 
nemendur góðir að nýta ykkur 
aðstöðuna og mæta!!!

Sigrún Ólafsdóttir
Íþrótta- og æskulýðsfulltrúi 

Snæfellsbæjar

Nýtt í Afdrep



Æfingatafla Víkings/Reynis 

Ellefu sóttu um embætti 
forstöðumanns á Kvíabryggju 
sem auglýst var laust til 
umsóknar í byrjun desember á 
síðasta ári, umsóknarfrestur 
rann út þann 28. desember. 
Miðað er við að innanríkis
ráðherra skipi í embættið frá og 
með 31. janúar 2012 til fimm 
ára.
Þeir sem sóttu um eru:
Baldvin H. Sigurðsson, matreiðslu
meistari.
Benedikt Viggó Högnason, fanga
vörður og varðstjóri við fangelsið á 
Kvíabryggju.
Birgir Guðmundsson, aðstoðar
varðstjóri við fangelsið á Kvíabryggju 
og settur forstöðumaður.

Björg Bára Halldórsdóttir, viðskipta
fræðingur.
Friðrik Rúnar Friðriksson, fanga
vörður við fangelsin í Reykjavík.
Guðlaugur Gunnarsson, sjómaður 
og afleysingamaður í lögreglu.
Guðni Heiðar Guðnason, fram
kvæmda stjóri Samhjálpar.
Haraldur Dean Nelson, umboðs
maður.
Kristján Hoffman, fangavörður við 
fangelsið á Bitru.
Sigurjón Andri Guðmundsson, 
aðstoðar varðstjóri hjá lögreglunni á 
Seyðisfirði.
Úlfar Konráð Jónsson, lögreglu
varðstjóri hjá LRH.
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Ellefu sóttu um 
Kvíabryggju



Við óskum íbúum Snæfells
bæjar gleðilegs nýs árs og 
þökkum allt samstarfið á 
árinum sem var að líða. 

Íþróttastarf haustsins gekk 
vel. Mjög góð aðsókn í 
skráningu var í þær íþrótta
greinar sem í boði voru hjá 
okkur í haust. Í fyrsta sinn í 
langan tíma var boðið upp á 
fimleika og var metaðsókn í þá 
grein. Til að styrkja þá íþrótt 
ákvað stjórnin að fjárfesta í nýju 
trampólíni í íþróttahúsið, er 
það í pöntun. Vegna þess að 
fleiri  börn og unglingar hafa 
skráð sig í íþróttir og okkur 
hefur gengið mjög vel með 
fjáraflanir  gefst okkur kostur 
að lækka æfingargjöldin fyrir 
veturinn og vonandi kemur það 

í góðar þarfir hjá þeim 
foreldrum sem eiga börn og 
unglinga  sem æfa hjá okkur. 
Vonandi verður komandi ár 
eins gott hjá félögunum og 
síðasta ár. 

Við viljum þakka eigendum 
og starfsfólki Ragnars og Ásgeirs 
fyrir þann styrk sem þau hafa 
veitt okkur á liðnu ári, bæði í 
formi flutnings og aðstöðu fyrir 
dósasöfnunina. Einnig viljum 
við þakka fyrir þann styrk sem 
Snæfellsbær hefur veitt okkur í 
barna og unglingastarfið. 

Smá breyting verður á 
stundartöflunni í íþróttahúsinu, 
byrjendaboltinn og 7. flokkur 
kk/kvk munu æfa saman 3x í 
viku, það bætist einn tími í 
viðbót hjá þeim sem æfa 

fimleika og mun Sara og 
Thelma láta börnin vita hvernig 

þessi tími mun nýtast þeim.
U.M.F Víkingur /Reynir

Fréttabréf U.M.F Víkings/Reynis Snæfellsbæ

1 barn, ein grein = 14.000
1 barn, tvær greinar eða fleiri = 19.000
2 börn, bæði í einni grein = 22.500
2 börn, 1 barn í einni grein, 1 í tveim eða fleirum = 28.000
2 börn, bæði í tveim eða fleirum = 32.000
3 börn, öll í einni grein = 31.500
3 börn, tvö í einni grein, 1 í tveim eða fleiri = 33.500
3 börn, eitt í einni grein, tvö í tveim eða fleiri = 40.000
3 börn, öll í tveim eða fleiri = 43.500
Ef viðkomandi er með 4 börn, borgar hann bara fyrir fyrstu 3 
og fjórða fær frítt.
Fimleikar og sund einu sinni í viku = 7.000

 Gjaldskrá vetur 2012

Sýningin er byggð á sögunni 
af AxlarBirni og sækist eftir að 
nýta sér leikhúsformið til fulls 
til að segja sögu morðingjans. 
Áhorfendur taka virkann þátt í 
sýningunni sem er allt í senn 
blóðbað, sögustund með 
raðmorðingja og karíókíkvöld. 
Í þessari sýningu er saga 
morðingjans sögð út frá hans 
sjónarhorni og lítur Björn og 
þessa kvöldstund í leikhúsinu 
sem sína eigin syndaaflaus. 
Góðir Hálsar fékk frábærar 
viðtökur í ágúst þegar hún var 
frumsýnd og fékk meðal 
annars 4 stjörnur hjá gagn
rýnanda Fréttablaðins. 

Sýningin var frumsýnd í 

Frystiklefanum í ágúst 2011 en 
er nú tekin upp að nýju. 

Leikstjórar eru Árni Grétar 
Jóhannsson og Kári Viðarsson, 
leikarar eru Alexander 
Roberts, Ingi Hrafn Hilmars
son, Kári Viðarsson og Snædís 
Ingadóttir

Sýningin er 70 mínútur að 
lengd og er ekki við hæfi barna 
undir 12 ára aldri.

Sýnt er í Frystiklefanum Rifi 
12. jan. kl. 20.00, 22. jan. kl. 
17.00 og 29. jan. kl. 17.00

Miðaverð er 2500 kr. og 
miða     sala á frystiklefinn@gmail.com 
og í síma 8659432

Leiksýningin 
„Góðir Hálsar“ Bæjarstjórn Snæfellsbæjar

FUNDARBOÐ - 235. FUNDUR

Fundur er boðaður í bæjarstjórn Snæfellsbæjar, 
fimmtudaginn 12. janúar 2012 og hefst hann 

í Ráðhúsi Snæfellsbæjar kl. 16:00

Dagskrá bæjarstjórnarfundarins:

1) Fundargerð 159. fundar skólanefndar, dags. 21. desember 2011.
2) Fundargerð 103. fundar hafnarstjórnar, dags. 22. desember 2011.
3) Fundargerð 5. fundar ungmennaráðs, 19. desember 2011
4) Fundargerð 6. fundar ungmennaráðs, 21. desember 2011.
5) Fundargerð stjórnar Sorpurðunar Vesturlands hf. , 16. desember 

2011
6) Fundargerð stjórnar Samtaka sveitarfélaga á Vesturlandi, 14. 

desember 2011.
7) Fundargerð 342. fundar stjórnar Hafnarsambands Íslands, 18. 

nóvember 2011.
8) Bréf frá bæjarstjóra, dags. 9. janúar 2012, varðandi skipun fulltrúa í 

svæðisskipulagsnefnd vegna vinnu við svæðisskipulag fyrir 
Snæfellsnes.

9) Bréf frá  Svanfríði Hörpu Pálsdóttur og Valgerði Valgeirsdóttur, 
dags. 10. janúar 2012, varðandi aðstöðu fyrir starfsemi dagmæðra.

10) Bréf frá Snorraverkefninu, dags. 7. Nóvember 2011, varðandi 
stuðning við Snorraverkefnið sumarið 2012.

11) Bréf frá Erni Erlendssyni, dags. 8. desember 2011, varðandi ósk um 
samþykkt Snæfellsbæjar á afsali vegna Marbakka, landnr. 217364.

12) Bréf frá Ungmennafélagi Íslands, dags. 3. janúar 2012, varðandi 
gistingu íþróttahópa.

13) Bréf frá Viðlagatryggingu Íslands, dags. 20. desember 2011, 
varðandi viðlagatryggingu á veitum og veitumannvirkjum.

14) Bréf frá sjávarútvegs og landbúnaðarráðuneytinu, dags. 21. 
desember 2011, varðandi umsókn um byggðakvóta fiskveiðiárið 
2011/2012. Ásamt reglugerð um úthlutun byggðakvóta til 
byggðarlaga á fiskveiðiárinu 2011/2012 og reglugerð um úthlutun 
byggðakvóta til fiskiskipa á fiskveiðiárinu 2011/2012

15) Minnispunktar bæjarstjóra.

Snæfellsbæ, 11. janúar 2012

Kristinn Jónasson, bæjarstjóri

SNÆFELLSBÆR
þar sem jökulinn ber við loft...



Nú er í undirbúningi gerð 
heimildarmyndar um slysið 
þegar Vickers Wellington flugvél 
frá 221. flugsveitinni fórst í 
Kolgrafarfirði. Flugvélin T2988/
DFH var á heimleið úr 
eftirlitsflugi  á hafsvæðinu milli 
Íslands og Grænlands, 
svokölluðu „Bear Patrol“ þann 
28. nóvember 1941. Hvasst var 
af suðaustri og lágskýjað. 
Flugstjóri í þeirri ferð var F/O j. 
E. Speal. Talið er að flugstjórinn 
hafi jafnvel ruglast á 
Reykjanesinu og Snæfellsnesi. 
Til vélarinnar sást frá 
Stykkishólmi þetta kvöld og 
síðast heyrðist frá henni kl. 
22.30. Leyniþjónusta breska 
landhersins í Vestur Yorkshire 
fékk tilkynningu frá 
höfuðstöðvum hersins (Force 
H.Q.) að Wellington 
sprengjuflugvél hefði líklega 
brotlent í námunda við 
Stykkishólm.  Daginn eftir fóru 
hermenn frá Reykjaskóla í 

Hrútafirði og Borgarnesi vestur 
á Snæfellsnes til leitar. Skemmst 
er að segja frá því að þegar 
staðfest hafði verið hvar 
flugvélin hafði farist var bærinn 
Kolgrafir hernuminn og þar sett 
upp stjórnstöð aðgerðanna. 
Þessi atburður varð því fljótt 
stór í litlu sveitasamfélagi og er 
mörgum en í fersku minni. 
Þátttaka heimamanna við þessar 
sérstöku aðstæður í byrjun 
jólaföstu 1941 er mörkuð 
merkilegri lífsreynslu sem fáir 
gleyma. Gerð heimildarmyndar 
nú er því síðustu forvöð til að 
tryggja frásagnir þeirra sem 
lifðu. Með flugvélinni fórust 6 
ungir menn flestir rétt rúmlega 
tvítugir. Vegna undirbúnings 
heimildarmyndarinnar er hér 
með óskað eftir því að allir þeir 
sem kunna að hafa undir 
höndum hluti er tengjast 
þessum atburði hafi samband 
við Inga Hans í síma 893 7714.

Gaman var að fylgjast með 
snurvoðabátunum þegar þeir 
voru að kasta stutt frá landi á 
Skarðsvíkinni í vestanáttinni á 
mánudaginn var. Yfirleitt fiskast 
vel í þessari átt og voru 

aflabrögð þokkaleg. Á með
fylgjandi mynd er Svein björn 
Jakobsson SH 10 að taka voðina 
inn. Eins og sést á myndinni er 
talsverður sjór.

þa

Flugslysið við Svartahnúk

Undanfarið hefur dunið á 
okkur niðurskurður í heil
brigðis  málum. Heilbrigðis
starfs menn undanfarinna ára 
og áratuga þekkja vel til 
sparnaðar þar sem stanslaust 
hefur verið þjarmað að 
heilbrigðiskerfinu. Nú er 
komið nóg. Það er æpt  úr 
öllum áttum að ekki sé til nægt 
fé til að reka þá þjónustu sem 
er í dag. Verið er að stytta 
opnunartíma heilsugæslu á 
mörgum stöðum, læknar og 
annað heilbrigðisstarfsfólk  
flýr landið,  víða eru tæki og 
tól orðin gömul og úr sér 
gengin, deildir eru lagðar 
niður. Þannig mætti áfram 
telja.

Á sama tíma og skorið er 
niður  er verið er að tala um að 
setja  fjármagn í að byggja nýtt 
“hátækni” sjúkrahús í Reykja
vík. Það er gott og gilt að 
byggja nýtt sjúkrahús og 

sjálfsagt löngu tímabært. En 
okkur sem stöndum að 
egmotmaeli.is finnst ekki 
tímabært að byggja nýtt 
sjúkrahús þegar við á sama 
tíma höfum ekki efni á að reka 
heilbrigðiskerfið eins og það 
er í dag.  Að okkar mati er 
fjármagni ekki forgangsraðað 
rétt.  Þegar öllu er á botninn 
hvolft kemur fjármagnið á 
endanum úr sama vasanum. 

Undirskriftasöfnun fer nú  
fram á vefnum egmotmaeli.is 
vegna niðurskurðar í heil
brigðismálum og eru sem 
flestir hvattir til að skrifa undir.

Þetta málefni varðar okkur 
öll, hvar sem við stöndum, í 
Reykjavík, fyrir norðan, austan, 
sunnan og vestan. Hvar sem 
við stöndum þá þurfum við 
fyrr eða síðar að nota þessa 
þjónustu.

FréttatilkynningKastað á 
Skarðsvíkinni



230g frá Goða
appelsínu- eða sólberjasafi
Disney ávaxtasafi

34%

afslá
ttu

r

98 kr
stk   

395 kr
kg   

Úrvals kjötfars
úr kjötborði eða pakkað ferskt

564

úr kjötborði eða pakkað ferskt
Úrvals nautahakk

1.348kr/kg

góðir grannar

1.689kr/kg

33%

afslá
ttu

r

30%

afslá
ttu

r

Úrvals íslenskt
lambasirloin

1.069 kr
kg   

1.595

úr kjötborði eða pakkað ferskt

1.498

úr kjötborði eða pakkaðar ferskar

1.898

Úrvals  íslenskar
lambakótelettur

230g frá Goða frá Ísfugli
Tex Mex kjúklingavængir

30%

afslá
ttu

r

454 kr
kg   

649

230g frá Goða

Góð
kaup!

50%

afslá
ttu

r

tilboð 

frá Coop – gæði og gott verð!
Mexíkóskar vörur

140kr/kg

Ávöxtur vikunnar!
Gul melóna

279

...sjá fleiri helgartilboð og
uppskriftir á samkaupurval.is
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