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Gleði og glens á þorrablóti í Klifi
Á laugardaginn héldu Átt
hagafélag Fróðhreppinga, Lions
klúbbur Ólafsvíkur, Rótary
klúbbur Ólafsvíkur, Kvenfélag
Ólafsvíkur og Leikfélag Ólafs
víkur hið árlega þorrablót í
Félagsheimilinu Klifi í Ólafsvík.
Var þorrablótið vel sótt og
rúmlega 230 miðar seldir. Að
venju var farið með minni karla
og kvenna, kom það í hlut
Svandísar Jónu Sigurðardóttur
og Gísla Marteinssonar að
þessu sinni. Veislustjóri var Páll
Ingólfsson. Mikil stemming var
á blótinu og gestir í góðu skapi,
skemmtiatriðin fjölbreytt og var
árið rifjað upp í bæjarfélaginu
með bæði leik og söng. Meðal
annars var sýnt myndband frá
viðureign eins íbúa Ólafsvíkur
og snjómokstursmanna, það
myndband hefur nú ratað á
netið og þegar þetta er skrifað
þá hafa tæplega 50 þúsund
manns skoðað það á veraldar
vefnum. Þegar skemmtiatriðum
var lokið þá tók hljómsveitin
SagaKlass við og sá um að
dansað var fram eftir nóttu.
Þorrablótið var vel heppnað og
allir sem að því komu eiga hrós
sklið.
Er undirbúningur að næsta
þorrablóti þegar hafinn.
þa

Skákdagurinn 2012
Skákdagurinn var haldinn
hátíðlegur um allt land fimmtu
daginn 26. janúar, á afmælisdegi
Friðriks Ólafssonar fyrsta stór
meistara Íslands. Fjöldi skák
viðburða voru víða í grunn
skólum landsins, sundlaugum,
vinnustöðum og á netinu og er
tilgangurinn með sérstökum
skákdegi að auka skákáhuga
meðal landsmanna.
Í Grunnskóla Snæfellsbæjar í
Ólafsvík var hefðbundinni
kennslu hætt í tvær kennslu
stundir en þess í stað var
nemendum boðið að taka þátt í
fjöltefli eða fá kennslu í skák
listinni en þeir sem ekki vildu
tefla fengust við hin ýmsu spil.
Tveir meistarar frá Skákfélagi
Snæfellsbæjar, þeir feðgar Gylfi
og Sigurður Scheving, tefldu
við nemendur 5. – 10. bekkjar

en um 60 nemendur höfðu
skráð sig í fjölteflið. Ekki tókst
að ljúka nema um helmingi
skákanna innan þess tíma sem
gefinn var en þá voru þeir
feðgar enn ósigraðir enda
miklir keppnismenn.
Á sama tíma var skákkennsla
fyrir byrjendur og nýttu fjöl
margir nemendur sér það og
höfðu gagn og gaman af.
Í skólanum hefur nemendum
elstu bekkjanna gefist kostur á
að velja skák sem valgrein og
hafa um 10 nemendur nýtt sér
það í vetur.
Við þökkum Gylfa og Sigurði
fyrir komuna og aðstoðina við
að gera þennan dag eftirminni
legan og við hlökkum til að
endurtaka leikinn næsta vetur.
aa

Getraunir
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

Steinprent sigraði Tryggva
Eðvarðs SH 8-6.Tryggvi skorar
á Magnús SH. Bendi fólki á að
ef tippað er í heimatölvu eða á
sjoppum fær víkingur aðeins
10% í sölulaun en ef tippað er
hjá Víking fær félagið 26% í
sölulaun þannig að það borgar

sig að mæta í Íþróttahúsið á
laugardögum til að tippa.
Opið frá 11.00 til 13.00. Kaffi
á
könnunni.
Munið
félagsnúmerið 355. Allir
velkomnir. Áfram Víkingur.
Stjáni Tótu.

Ertu að fara á þorrablót?
Á að draga fram sitt fínasta púss,
stíla hárið og setja á sig andlitið?
Svaninum, Evrópublóminu
eða lífrænni vottun frá
vottunarstofunni Tún. Slíkar
vörur taka bæði tillit til heilsu
og umhverfis og standast
strangar
kröfur
um
efnainnihald.
Góða skemmtun!
Við val á snyrtivörum fyrir
húð og hár er um að gera að
leita
eftir
umhverfis
merkingum,
til
dæmis

Theódóra Matthíasdóttir,
umhverfisfulltrúi Snæfellsness
(theo@nsv.is)

Þróunarfélag Snæfellinga ehf.
Kynning á hlutverki og stefnu félagsins

Þrátt fyrir að á Snæfellsnesi
hafi verið byggt upp öflugt
samfélag með trausta innviði
hefur íbúaþróun ekki verið
jákvæð. Um það er fjallað í
umfangsmikilli skýrslu sem
unnin var á vegum Samtaka
sveitarfélaga á Vesturlandi. Í
þeirri skýrslu er leitast við að
draga upp raunsanna mynd af
stöðu samfélagsins á Snæfells
nesi, sem við teljum að eigi að
geta þróast með jákvæðari
hætti, en verið hefur hin síðari
ár.
Hópur atvinnufyrirtækja og
einstaklinga stofnaði Þróunar
félag Snæfellinga ehf. 7.
nóvember s.l. Tilgangur félagins
er að sporna gegn óæskilegri
byggðaþróun á svæðinu með
því að sameina krafta atvinnu
lífsins og snúa vörn í sókn.
Hluthafar eru nú sautján fyrir
tæki og einstaklingar á Snæfells
nesi auk þriggja sveitarfélaga.
Hlutverk félagsins og til
gangur er að aðstoða við að
efla starfandi fyrirtæki og koma
á fót starfsemi er auki hagnað
og hagsæld á starfssvæðinu.
Fjölgun atvinnutækifæra og
bætt afkoma heimila og fyrir
tækja er alger forsenda fyrir
jákvæðri íbúaþróun á Snæfells
nesi. Tilgangi félagsins er ætlað
að ná með því að kanna eða láta
kanna fýsileika verkefna og
tengja aðila saman um frekari
aðkomu og þróun þeirra.
Markmið með eftirgreindum

áformum er að fjölga atvinnu
tækifærum með enn frekari
nýtingu náttúru auðlinda og
mannauðs svæðisins og fjölga
íbúm. Slíkar aðgerðir munu
auka tekjur sveitarfélaganna og
styrkja þannig rekstur þeirra.
Vekefnin sem skoðuð verða
hjá Þróunarfélagi Snæfellinga
hf. eru fjölmörg og þeim
verður að forgangsraða nánar
og meta í samstarfi við þá sem
málið varðar. Áhersla verður
lögð á samstarf við Atvinnu
ráðgjöf Vesturlands, Byggða
stofnun, Nýsköpunarmiðstöð
Íslands, Íslandsstofu, Ferða
málastofu, Markasðsstofu Vestur
lands, Matís, Náttúrustofu
Vesturlands og Samtök atvinnu
lífsins.
Á sviði orkumála verður
hvatt til þess að leita allra leiða
til þess að lækka raforkuverð og
halda áfram rannsóknum og
nýtingu jarðvarma. Lækkun
orkureikninga heimila og fyrir
tækja er eitt mesta hagsmuna
mála Snæfellinga. Til þess að
ná þeim markmiðum verður
staðið við bakið á sveitar
félögunum og fyrirtækjum í
viðræðum þeirra við ríkisvaldið
og orkufyrirtækin. Gera verður
kröfu til þess annars vegar að
orkufyrirtæki og hins vegar
ríkissjóður leggi sitt að mörkum
til þess að hin „köldu svæði“ fái
stuðning vegna óviðunandi
orkuverðs.
Þá er það vilji stjórnar
Þróunarfélagsins að vinna með
þeim sem leita leiða til þess að
nýta sjávarorkuna í Breiðafirði
til raforkuframleiðslu. Lækkun
orkuverðs til heimila og
atvinnustarfsemi er einn mikil
vægasti þáttur þess að bæta
búsetuskilyrðin á svæðinu.
Það er mat forsvarsmanna
þróunarfélagsins að nýrra
atvinnutækifæra sé að leita með
öflugri rannsóknarstarfsemi í
þágu atvinnuveganna ekki síst í
matvælaframleiðslu,
með

aukinni ferðaþjónustu og má
þar sérstaklega nefna menn
ingar og heilsutengda ferða
þjónustu, með eflingu Þjóð
garðsins Snæfellsjökuls og frið
lands á svæðinu, með stofnun
Hollvinasamtaka Þjóðgarðsins,
með afmörkun Jarðvangs
Snæfellsness (Snæfellsness
Geopark) með sama hætti og
Kötlu Jarðvangur hefur verið
afmarkaður. Þá verði með
viðræðum og samstarfi við
Hafrannsóknarstofnun
og
stofnanir umhverfismála hvatt
til þess að huga að umhverfis
málum hafs og stranda við
Breiða
fjörð og Faxaflóa. Þró
unarfélagið veiti landeigendum
og öllum þeim sem huga að
nýtingu vatnsauðlindarinnar
stuðning og ráðgjöf á þeim
sviðum sem félagið hefur
aðgang að.
Allar atvinnugreinar hljóta að
stefna að
markaðsetningu
framleiðslu sinnar og þjónustu
í ljósi þess að Snæfellsnes er
vottað og vistvænt samfélag
samkvæmt Earth Check vott

unar
kerfinu sem hefur góðu
heilli verið staðfest.
Að lokum er vert að minna á
það sem m.a. segir í stofn
samþykktum félagsins um
markmið og leiðir félagsins.
„Efna til samstarfs við
mennta-, rannsókna- og tækni
stofnanir sem eflt getur og
aukið gildi verkefna á vegum
félagsins. Samstarfið verði
byggt á sérstökum sáttmála til
sóknar og eflingar mennta- og
rannsóknarstofnana á Snæfells
nesi með samningi milli
atvinnulífs og opinberra aðila.“
Það er von okkar sem vinnum
á vettvangi Þróunarfélags
Snæfellinga ehf. að okkur megi
takast það ætlunarverk okkar
að bæta búsetuskilyrði á
Snæfellsnesi í þágu þeirra sem
hér lifa og starfa og vilja búa í
framtíðinni og njóta alls þess
sem Snæfellsness hefur upp á
að bjóða.
Sturla Böðvarsson
framkvæmdastjóri
Þróunarfélags Snæfellinga ehf.

Fiskmerki
Frá apríl 2008 til febrúar
2010 hafa 4000 þorskar verið
merktir í Breiðafirði, 1000 á
Flákanum og 3000 innan við
Grundarfjörð að Stykkishólmi
og norður að Bjarneyjum. Þá
voru 1000 ufsar merktir á Sex
mílunum í ágúst 2010.
Einungis 12 merktir þorskar
skiluðu sér til útibúsins 2011,
þar af eru 9 úr nýlegum
merkingum hér í Breiðafirði.
Einn er úr eldri merkingu í
Breiðafirði. Einn kemur úr
merkingu í Steingrímsfirði og
einn úr merkingu Hafró við
austurströnd Grænlands. Þess
má geta að í janúar 2012 barst
svo merki úr merkingu
Grænlensku
náttúrufræði
stofnunarinnar, sem á græn
lensku heitir Pinngortita
leriffik, ekki hefur enn fengist
staðfesting á merkingarstað.
Ekkert hefur verið merkt af
skarkola í firðinum á undan
förnum árum. Þrátt fyrir það
komu hér á land 7 merktir
skarkolar. 4 þeirra voru merktir
í Eyjafirði og rest í Faxaflóa.
6 ufsamerki hafa skilað sér og
eru það allt fiskar úr nýlegri
merkingu í firðinum.
Merki þessi eru ákaflega
mikilvæg við rannsóknir á

ferðum og atferli fiska við
landið og á milli landgrunna.
Viljum við því biðja sjómenn og
aðra þá sem meðhöndla fisk að
vera vel vakandi gagnvart
merktum fiskum.
Merki er venjulega sett í bak
fisksins við fremri bakugga á
bolfiskum og eyrugga á flat
fiskum. Hafrannsóknastofnunin
notar appelsínugul floytag
slöngumerki með merkingunni
ISL.HAFR. og númeri, aðrar
stofnanir nota sína liti og
merkingar. Grænlenska stofn
unin notar, til dæmis, gul merki
með merkingunni GRL og
númeri.
Hver fiskur fær sitt númer
þannig að hægt er að rekja
nákvæmlega hvar og hvenær
hann var merktur ásamt
líkamlegu ástandi hans en allir
merktir fiskar eru vegnir og
metnir við merkingu og í
flestum
tilfellum
við
endurheimtur.
Hafrannsóknastofnunin
greiðir 1000 kr. í fundarlaun
fyrir hvert endurheimt merki.
Hlynur Pétursson,
útibússtjóri Hafrannsóknastofnunar.

Fjörusandur og snjór
Þriðjudaginn 10. janúar gekk
yfir landið suðvestan stormur
og fannkoma. Í Staðarsveit
skorti ekki á storm og fannburð
en að auki skóf óhemju af
fjörusandi langt upp í land um
miðbik sveitarinnar.
Á bænum Hofi lagðist
sandurinn í skafla með snjó
sköflunum. Snjórinn bráðnar
en sandurinn ekki og því mikið
verk framundan hjá ábúendum
að losa sig við hann frá húsum
og af nytjalandi. Sara, nemandi
í 4. bekk í Grunnskóla Snæfells
bæjar, Lýsuhólsskóla, tók tali
foreldra sína, þau Sigurð og
Lailu, ábúendur á Hofi, og
spurði þau hvort þetta hefði
gerst áður og með hvaða
afleiðingum.

Hefur þetta gerst áður?
Já, síðast var þetta svona
mikið 1974 og 1975 þar sem
vestanátt var ríkjandi á þeim
árum.

Var snjór þá?
Já, þá var líka snjór.
Var erfitt að moka
sandinum burtu?
Já, það var erfitt því það voru

engin tæki til að hreinsa
sandinn sem lagðist upp að
húsunum.
Var sandur alls staðar þá?
Já, sandurinn náði alla leið
upp að Álftavatni.
Var allt í lagi með dýrin?
Já, allur bústofninn var inni í
húsum.
Verður auðveldara að losna
við sandinn sem kom núna?
Það er erfiðara núna því nú
er hann svo blandaður saman
við snjóinn.
Hvað er verst við að fá
sandinn að húsunum?
Hann fer inn um öll hús, er í
öllum
gluggafölsum
og
læsingum.
Viðtal: Sara Dögg Sigurðardóttir
Myndir: Laila Bertilsdóttir

Northern Wave
Alþjóðlega stuttmyndahátíðin
Northern Wave verður haldin í
fimmta sinn 2.-4. mars næst
komandi í Grundarfirði. Yfir
160 stuttmyndir bárust hátíð
inni í ár en 49 myndir voru
valdar til sýningar.
39 af þessum myndum keppa
í verðlaunaflokknum „Alþjóð
legar stuttmyndir“ og 10 í verð
launaflokknum „Íslenskar stutt
myndir“.
Þrenn peningaverðlaun eru í
boði, besta alþjóðlega stutt
myndin (80.000 krónur), besta
íslenska stuttmyndin (80.000
krónur) og besta íslenska tón
listarm yndbandið
(40.000
krónur + premium áskrift í ár
á gogogyoko.com og 50 evra
inneign).
Mikil gróska var í íslenskri
tónlistarmyndbandagerð
á
síðasta ári en Gogoyoko hefur
valið úr 20 myndbönd sem
keppa til verðlauna á hátíðinni í
ár.
Í dómnefnd sitja þær Kristín

Jóhannesdóttir leikstjóri, Elísa
bet Rónaldsdóttir klippari og
franska kvikmyndatökukonan
Isabelle Razavets.
Isabell er sérstakur heiðurs
gestur í ár og verður með
masterklass um kvikmyndatöku
á hátíðinni. Isabell hefur unnið
mikið að gerð heimildarmynda
t.a.m. tók hún heimildar
myndina Murder on a sunday

morning sem vann Óskars
verðlaun 2001 sem besta
heimildarmyndina.
Koma Isabelle á vel við því í
fyrsta skipti í sögu Northern
Wave verður boðið upp á
dagskrá heimildarmynda en
einnig sérstaka dagskrá kvikra
(teiknimynda) mynda ætluð
börnum.
Kinoklúbburinn
verður með námskeið í stutt

Heimildarmyndin Man Machine frá Bangladesh sem verður sýnd á hátíðinni

myndagerð þar sem þátt
takendur gera stuttmynd á
einum degi á Súper 8 vélar. Þau
læra að framkalla filmuna á
staðnum og afraksturinn verður
svo sýndur á lokadegi hátíðar
innar og besta myndin verð
launuð. Hægt er að skrá sig á
heimasíðu Northern Wave eða á
facebook síðu hátíðarinnar.
Boðið verður upp á ball og
tónleika og hina vinsælu fiski
súpukeppni eins og undanfarin
ár. Fiskisúpukeppnin verður þó
með nýju sniði í ár þar sem
keppnin mun ekki aðeins
miðast við fiskisúpur heldur
fiskrétti af öllu tagi. Lands
liðskokkurinn Hrefna Rósa
Sætran dæmir í keppninni og
vegleg verðlaun verða í boði.

Daisy Cutter er spænsk teiknimynd
sem sýnd verður í barnaprógraminu.

Björt framtíð
Landsliðsfólk í knattspyrnu.

Smáauglýsing
Íbúð óskast

3. fl karla morgunæfing kl 07:30 í úrslitakeppni.

Nokkrir efnilegir krakkar af
Snæfellsnesi hafa verið að mæta
á landsliðsæfingar í knattspyrnu
í vetur.
Þetta eru Alfreð Már Hjaltalín
sem hefur æft með U-19 ára
landsliðinu, Kristinn Magnús
Pétursson sem hefur æft með
U-17 ára landsliðinu, Rakel
Sunna Hjartardóttir hefur æft
með U-17 og hefur hún einnig
verið valin í undirbúningshóp
vegna Norðurlandamóts í júlí
n.k.
Viktoría Ellenardóttir hefur
æft með U-16 og nú um næstu
helgi mæta í fyrsta skipti hjá

U-16 landsliðinu þeir Kristófer
J. Reyes og Hilmar Orri
Jóhannsson.
Við í stjórn
knattspyrnudeild
Víkings
óskum þessum efnilegu
krökkum til hamingju með
árangurinn sem og við hvetjum
þau til að leggja áfram hart að
sér sem og öðrum iðkendum í
knattspyrnunni á Snæfellsnesi.
Þess má einnig geta að
Brynjar Gauti Guðjónsson og
Þorsteinn Már Ragnarsson
fyrrum leikmenn Víkings Ó. eru
í æfingahóp U-21 landsliðssins.

Óska eftir að taka á leigu íbúðarhúsnæði í Ólafsvík
Allt kemur til greina. Uppl í síma 696-9930

SNÆFELLSBÆR
þar sem jökulinn ber við loft...

Bæjarstjórn Snæfellsbæjar
FUNDARBOÐ - 236. FUNDUR
Fundur er boðaður í bæjarstjórn Snæfellsbæjar,
fimmtudaginn 2. febrúar 2012 og hefst hann
í Ráðhúsi Snæfellsbæjar kl. 16:00

blí

Dagskrá bæjarstjórnarfundarins:
1) Fundargerð 229. fundar bæjarráðs, dags. 26. janúar 2012.
2) Fundargerð 68. fundar umhverfis- og skipulagsnefndar, dags. 24.
janúar 2012.
3) Fundargerð 35. fundar stjórnar Jaðars, 5. janúar 2012
4) Fundargerð 7. fundar ungmennaráðs, 22. desember 2011.
5) Fundargerð 59. fundar stjórnar Félags- og skólaþjónustu
Snæfellinga, 18. janúar 2012. Ásamt fjárhagsáætlun 2012.
6) Fundargerð 117. fundar Félagsmálanefndar Snæfellinga, 17. janúar
2012.
7) Bréf frá bæjarstjóra, dags. 25. janúar 2012, varðandi skipun
starfshóps um málefni eldriborgara ásamt tillögu að erindisbréfi.
8) Bréf frá bæjarstjóra, dags. 25. janúar 2012, varðandi aðstöðu fyrir
vinnustofu eldri borgara.
9) Bréf frá Fjölbrautaskóla Snæfellinga, ódags., varðandi stuðning við
forvarna- og félagsmála við Fjölbrautaskóla Snæfellinga.
10) Bréf frá bæjartæknifræðingi, dags. 30. janúar 2012, varðandi
framkvæmdir við hitatúpu við sundlaug.
11) Bréf frá bæjartæknifræðingi, dags. 30. janúar 2012, með ósk um
heimild til tækjakaupa fyrir tæknideild Snæfellsbæjar.
12) Bréf frá Þóru Olsen, dags. 12. janúar 2012, með umsókn
Ungmennafélagsins Reynis um niðurfellingu leigu á Félagsheimilinu
Röst vegna þorrablóts.
13) Bréf frá Rarik ohf., dags. 20. janúar 2012, varðandi viðhaldsgjald
fyrir götulýsingu og breytt eignarhald.
14) Minnispunktar bæjarstjóra.
Snæfellsbæ, 31. janúar 2012
Kristinn Jónasson, bæjarstjóri

góðir grannar
Sparnaðartilboð helgarinnar 2. - 5. febrúar

samkaupurval.is
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Nautasnitsel

úr kjötborði eða pakkað ferskt
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Nauta Rib Eye

úr kjötborði eða pakkað ferskt
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Nautainnralæri

2.309
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úr kjötborði eða pakkað ferskt
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Nautaborgarar 90g
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BBQ kartöﬂur 600g
frosnar,
fráGoða
Coop
230g frá
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!
479

frá Kjarnafæði

frosið Sparhakk 625g

378

kr/pk

...sjá uppskrift “Amerískur kjöthleifur” á samkaupurval.is

P&Ó

Birt með fyrirvara um prentvillur.

u
átt
3a0
fsl

%r

399

279

kr
pk

Spergilkálsblanda
230g frá Goða 750g
frosin, frá Coop

Ávöxtur vikunnar!
Mangó

529

265

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