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542. tbl - 12. árg.

Loðnan komin

Loðnuflotinn elti loðnugöngu
fyrir Snæfellsnes um síðustu
helgi, á laugardag mátti sjá
fjölda loðnuskipa úti fyrir
Hellissandi og þegar mest var
þá var hægt að telja ellefu skip
á litlum bletti.
Íbúar við Breiðafjörð hljóta
að vonast til þess að loðnu
flotinn ryksugi ekki alla loðnu
na upp áður en hún kemst inn

í fjörðinn til hrygningar, það
hefur mikið að segja fyrir lífríkið
allt að loðnan skili sér í
Breiðafjörðinn og auðgi þar
með fæðuúrval lífveranna sem
þar búa, hvort sem það eru
fuglar, fiskar eða krabbar.
Myndina af loðnuskipunum
tók Lilja Ólafardóttir.
jó

Maður lést
í eldsvoða

Eldur kom upp í litlu
einbýlis
húsi að Grundarbraut
18 í Ólafs
vík aðfaranótt
föstudags í síðustu viku.
Slökkvilið Snæfellsbæjar fékk
tilkynningu um eld í húsinu um
kl. 2:20, en þá var húsið fullt af
reyk.
Slökkviliðið var fljótt á stað
inn og voru tveir reykkafarar

Febrúar
á sjónum

sendir inn í efri hæð hússins og
fundu þeir íbúa hússins með
vitundar
lausan. Húsið er úr
timbri, en undir því er steyptur
kjallari. Reykkafarar fóru einnig
inn í kjallarann en hann reynd
ist mannlaus. Kallað var á lækni
og einnig var björgunar
þyrla
kölluð út. Lífgunartilraunir
voru reyndar á staðnum en þær
skiluðu ekki árangri.
Maðurinn var fluttur á heilsu
gæslustöðina og var þar úr

skurðaður látinn. Hann hét
Theódór Árni Emanúelsson,
var á 39. aldursári, ókvæntur og
barnlaus.
Lítill eldur var í íbúðinni, en
mikill reykur og gríðarlegur
hiti. Talið er að kviknað hafi í út
frá rafmagnstæki í eldhúsi. Vel
gekk að slökkva eldinn, en
húsið er mikið skemmt af reyk
og sóti.
jó

Getraunir
VK lagnir sigruðu Örvar SH
9-7, Örvar skoraði á Rifnes SH
og um síðustu helgi gerðu
Rifsnes SH og VK lagnir
jafntefli 10-10 og þurfa því að
mætast aftur um næstu helgi.
Fyrsti vinningur er 90 milljónir
á laugardagsseðlinum og 16 til
24 milljónir á sunnudags

seðlinum það gæti borgað sig
að taka þátt í getraununum
fyrir ykkur og einnig fyrir
félagið ykkar. Opið á laugar
dögum frá 11.00 til 13.00.
Heitt kaffi á könnunni. Munið
félagsnúmerið 355. Allir vel
komnir. Áfram Víkingur.
Stjáni Tótu.

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

Það gaf nokkuð vel til róðra
fyrir báta sem róa frá Snæfells
nesi og mokveiði var í öll
veiðarfæri. Steinunn SH var
langhæst dragnótabátanna
með 314 tonn í 21 róðrum,
komst mest í 37 tonn í einum
róðri. Stormur SH var með
225 tonn í 19 róðrum.
Dragnótabátar frá Snæfells
nesi lönduðu um 1400 tonn
um í febrúar. Einstakir róðrar
hjá bátunum voru margir
hverjir mjög stórir,
t.d
Guðmundur Jensson SH sem
komst í 22 tonn, Gunnar
Bjarnason SH 20 tonn, Svein
björn Jakobsson SH 20 tonn
og Vestri BA sem landaði að
mestu í Ólafsvík komst í 39
tonn í einum róðri.
Tryggvi Eðvars SH hafði
sætaskipti við Kristinn II SH og
báðir bátarnir komust yfir 150
tonn. Afli þessara báta var
mjög svipaður og var hjá sömu
bátum í janúar. Afli annara SH
báta var mjög góður, Særif SH
106 tonn í 13 og var 90 kílóum
á eftir Guðmundi Einarssyni
ÍS, Bíldsey SH 97 tonn í 15.
Landey SH átti mjög góðan
mánuð var með 91 tonn í 17
róðrum og komst mest í tæp
15 tonn í einum róðri. Brynja
SH var með 88 tonn í 15, Guð
bjartur SH 77 tonn í 15, Sæ
hamar SH 75 tonn í 12, Lilja
SH 71 tonn í 15, Stakkhamar
SH 69 tonn í 14, Kvika SH 58
tonn í 12, Kóni II SH 56 tn í 9.
Bátar Sverrisútgerðarinnar í
Ólafsvík fiskuðu vel í febrúar
og varð Glaður SH hæstur
smábátanna undir 10 BT með
93 tonn í 18 róðrum, Sverrir
SH var með 57 tonn í 14. Þar
á eftir komu Kári SH sem var

með 49 tonn í 13, Mangi á
Búðum SH 31 tonn í 11, Anna
Karín SH sem var á
síldarveiðum í net var með 27
tonn í 7, Oliver SH 18 tonn í
10, Karl Þór SH 16 tonn í 14
og Siggi Afi HU 11 tonn í 7.
Netaveiði var góð og alger
mokveiði. Geir ÞH frá Þórshöfn
kom í Breiðafjörðinn og
landaði í Grundarfirði og mok
fiskaði, varð aflahæstur allra
netabáta á landinu með 385
tonn í 18 róðrum, það gerir
um 21 tonn í róðri. Mest
komst báturinn í 39 tonn í 7
trossur á einum degi. Annar
bátur frá Norðurlandi Hafborg
EA var líka í Grundarfirði og
mokfiskaði var með 216 tonn í
18 róðrum. Þórsnes II SH var
með 285 tonn í 19 róðrum en
báturinn landaði mestum
hluta af aflanum í Sandgerði
og restinni í Stykkishólmi.
Smábáturinn Bárður SH var
langhæstur smábátanna með
198 tonn í 19 róðrum, Magnús
SH var með 158 tonn í 12
róðrum, Haukaberg SH 111
tn í 10, Ólafur Bjarnarsson SH
105 tonn í 7, Arnar SH var
með 64 tonn í 5, Katrín SH 57
tonn í 17, Hafnartindur SH 51
tonn í 15 og Reynir Þór SH 41
tonn í 5.
Athyglisvert er að Sóley SH
var hæstur trollbátanna frá
Snæfellsnesi með 221 tonn í 5
róðrum, kom mest með 52
tonn að landi. Helgi SH var
með 207 tonn í 4, Farsæll SH
192 tonn í 5 og Hringur SH
182 tonn í 3.
Gísli Reynisson
www.aflafrettir.com

Gerum gott betra
Íbúafundur í Klifi 29. mars 2012
Þann 16. febrúar var haldinn íbúafundur í Klifi þar sem íbúum var gefinn kostur á að koma með tillögur um
það sem betur mætti gera í Snæfellsbæ. Að neðan eru punktar frá því sem kom fram í þeim umræðum.
Bæjarstjórn Snæfellsbæjar hefur ákveðið að boða til annars íbúafundar fimmtudaginn 29. mars í Klifi kl. 20.00
þar sem íbúum verður gefin kostur að ræða þessar tillögur og aðrar þær sem koma fram á fundinum.

Hvernig stöndum við best að málefnum fatlaðra?

Hvernig stöndum við best að menningarmálum?

- betri aðstaða í dagvistun fatlaðra
- efla iðjuþjálfun og tómstundir
- búsetuúrræði fatlaðra
- skipa karlmenn og kvenmenn í starfsnefnd fatlaðra
- sérútbúin bifreið fyrir fatlaða, eru sveitafélög skyldug til
að eiga slíka bifreið?

- sameina lista- og menningarmálanefnd og pakkhúsnefnd. Þannig
nýtist Pakkhúsið betur í þágu lista og menningarmála.
- efla tengslin við vinabæ okkar Vestmanna þ.e. með heimsóknum
grunnskólanemenda og íþróttahópa.
- almenn ánægja með gott menningarlíf þ.e. klúbbastarf í bæjarfélaginu. Væri jákvætt að reyna að fá fleiri nýja félaga.
- koma á fót kynningu á menningarlífi, þ.e. á félögum og klúbbum en
einnig mætti kynna atvinnuvegi (starfsemi) í bæjarfélaginu.
- vera með árlega kynningu á menningu í heimalandi íbúa Snæfellsbæjar sem eru af erlendu bergi brotnir.
- efla menningartengda ferðaþjónustu hér í bænum, þ.e. segja sögu
Snæfellsbæjar og einstakra bæjarhluta.
- setja upp vegg í miðbænum til að setja upp myndir af atvinnulífinu
og fólkinu.
- setja upp klukku og hitamæli á sökkulinn við Landsbankann.

... fyrir þá sem þiggja þjónustuna, fyrir þá sem veita þjónustuna,
fjölskyldur og samfélagið

Hvernig stöndum við best að skólamálum?

... fyrir þá sem þiggja þjónustuna, fyrir þá sem veita þjónustuna,
fjölskyldur og samfélagið
- huga vel að almennu viðhaldi húsnæðis (grunnskóla) þar sem ástand
húsnæðis getur haft áhrif á skólabraginn, gott ástand getur leitt af
sér jákvæðari skólabrag þar sem nemendur og starfsfólk verða stoltir
af húsakynnum sínum.
- auka möguleika nemenda í 9. og 10 bekk til að sækja áfanga í FSN.
- bæta öryggi barna með afmörkun lóða (girðing), setja upp brunavarnakerfi í grunnskólahúsnæði í Ólafsvík, bæta lýsingar við skólana
(fækka dimmum krókum þar sem einelti getur átt sér stað)

Hvernig stöndum við best að málefnum aldraðra?

... fyrir þá sem þiggja þjónustuna, fyrir þá sem veita þjónustuna,
fjölskyldur og samfélagið
- byggja starf aldraðra upp í aðstöðu Jaðars
- hvetja alla heldri borgara til að taka þátt í starfi sem í boði er
- félagi eða ekki félagi, skiptir ekki máli fyrir þátttöku

Hvernig stöndum við best að íþrótta- og æskulýðsmálum?

... fyrir þá sem þiggja þjónustuna, fyrir þá sem veita þjónustuna,
fjölskyldur og samfélagið

Hvernig stöndum við best að skipulags- og umhverfismálum?
... fyrir þá sem þiggja þjónustuna, fyrir þá sem veita þjónustuna,
fjölskyldur og samfélagið

- takmarka stöðuleyfi gáma
- vanda sig við skipulagsvinnu
- endurbyggja eða rífa gömul og ónotuð hús (til sveita)
- skipuleggja svæði við Ólafsbraut – Sáið sem fjölbreytt útivistarsvæði
(mini-golf, fótbolti)
- Dalsvæðið:
- brúa tvífossalækinn
- byggja nýtt þjónustuhús á tjaldsvæðinu
- ofan við Bug – skipuleggja útivistarsvæði

... fyrir þá sem þiggja þjónustuna, fyrir þá sem veita þjónustuna,
fjölskyldur og samfélagið

- efla samstarf íþróttafélaga innan alls sveitarfélagsins
- efla heimamenn í knattspyrnu
- ræða hvort íþróttastarf sé fyrir fólkið (íbúa samfélagsins) eða ímynd
bæjarfélagsins.
- fjölbreyttara íþróttastarf – t.d. efla dans, fimleika hópfimleika þ.e.
reyna að bjóða upp á fjölbreytt starf.

Allir hvattir til
að mæta og taka þátt.

Northern Wave
lokið

Ástkær sonur minn, bróðir okkar og mágur
THEODÓR ÁRNI EMANÚELSSON
Grundarbraut 18, Ólafsvík
Lést af slysförum föstudaginn 2. mars á heimili sínu
Útförin fer fram frá Ólafsvíkurkirkju laugardaginn 10. mars kl 14.00
Jarðsett verður á Búðum.
Emanúel Ragnarsson
Magnús Guðni Emanúelsson Lára Hallveig Lárusdóttir
Unnur Emanúelsdóttir
og systkinabörn

Frá fiskréttakeppninni.

Northern Wave hátíðin var
haldin í fimmta sinn um síðustu
helgi. Hátíðin fór vel fram en
rúmlega 200 manns sóttu
hátíðina. Verðlaunaafhendingin
var haldin á lokadegi hátíðar
innar á sunnudag og voru veitt
verðlaun að upphæð samtals
200.000 krónur, fyrir bestu
alþjóðlegu stuttmyndina voru
veitt 80.000 kr. verðlaun og
hlaut pólska stuttmyndin Last
Train eftir Weronika Tofilska
þau verðlaun.
80.000 kr. verðlaun hlaut
einnig Skaði eftir Börk Sig
þórsson sem besta íslenska
stutt
myndin og fyrir besta
íslenska tónlistarmyndbandið
voru veitt verðlaun að upphæð
40.000kr og þau hlaut Inga
Birgisdóttir en hún leikstýrði
Smashed Birds með Sóley en
Gogoyoko.com gaf einnig 50
evru inneign á Gogoyoko.com
auk 12 mánaða premium áskrift
á síðuna. Hinn grundfirski
Lavaland hannaði verðlauna
gripi úr endurunnu áli og
hrauni úr Berserkjahrauni.
Í dómnefnd voru þær Kristín
Jóhannesdóttir leikstjóri, Elísa
bet Ronaldsdóttir klippari og
franska kvikmyndatökukonan
Isabelle Razavet. Í dómnefnd
tónlistarmyndbanda var hljóm
sveitin Magga Stína og Hringir

en þau spiluðu einnig fyrir
dansi á laugardagskvöldið á
hátíðinni.
Einnig var haldin Fiskirétta
keppni á vegum hátíðar
innar
þar sem keppendur buðu upp
á fiskiréttu í grundfirsku
hráefni. Ellefu lið tóku þátt og
gestir hátíðarinnar kusu svo
um besta réttin. Sóknarprestur
Grundarfjarðar Aðalsteinn Þor
valdsson og konan hans Lína
Hrönn Þorkelsdóttir voru yfir
gnæfandi sigurvegara með
lang
flest atkvæði. Í verðlaun
voru gjafabréf á bæði Fisk
markað og Grillmarkað Hrefnu
Sætran.

Lavaland hannaði verðlaunagripi
úr endurunnu áli og hrauni úr Ber
serkjahrauni.

Á reiðhjóli
í byrjun mars

Íbúar Snæfellsbæjar áttu
ekki von á að sjá ferðamann á
reiðhljóli. Blaðamaður rakst á
hann á sunnudagskvöld þar
sem hann sat á Hobbitanum í
Ólafsvík að snæðingi. Þetta er
Tom Sercu sem er frá Belgíu
og vinnur 5 mánuði á ári á
hótelum og ferðast hina 7.
Ísland varð fyrir valinu þetta
árið og ætlar hann að ferðast
hér um næstu 6 mánuði á
hjólinu sínu og gista í tjaldi
eða hóteli ef svo ber undir.
Fannst honum ekki tiltökumál
þó veðrið væri oft kalt og
hvasst. Ferðin er ekki
skipulögð neitt sérstaklega hjá
Tom heldur lætur hann veður

og aðstæður ráða ferð t.d. gisti
hann aðfaranótt sunnudags á
Kast gesthouse og hjólaði svo
suður fyrir jökul, skoðaði
Arnarstapa, Hellnar og fleiri
staði. Á mánudeginum var
ferðinni heitið í Stykkishólm
þar sem hann ætlaði að ákveða
framhaldið þegar hann væri
búin að skoða áætlun Baldurs.
Þegar blaðamaður talaði við
hann var hann t.d. ekki búin
að ákveða hvar hann ætlaði að
gista um nóttina og klukkan
orðin 20:00 og farið að dimma.
Tom er mjög hrifin af landinu
og finnst gaman að ferðast hér
um.
þa

Biskupinn nær
Það styttist í biskupskjör og til
þessa hlutverks landshirðis
þjóðkirkju Íslands hafa 8
kirkjunnar þjónar gefið kost á sér.
Sem einn þeirra er þann hóp fylla
skrifa ég þessar línur öllum þeim
sem kynnu að hafa hug á
málefnum kirkjunnar í landinu.
Skynsemi er huglæg viðleitni
manna til að höndla tilveru sína
og skilja samhengi þeirra
fyrirbæra sem þeim mæta. Trúin
er ekki skynsemdarlaus. Hún er
þó umfram allt annað lífssamband
manna við Skaparann í nafni Jesú
Krists. Þjóðkirkjan glímir nú í
anda trúar og skynsemi við þá
stöðu sína að fleiri og stærri
spurningarmerki eru sett við þátt
hennar í samfélaginu og
þjóðskipulaginu. Í þeirri stöðu
þarf hún ekki aðeins að leita vel
orðaðra svara heldur umfram
annað að grípa til viðbragða sem
í senn sæma henni og birta svar
hennar landsmönnum.
Þannig er það með sérhvern
þann veg sem mönnum er boðið
að ganga, að ekki er nóg að tala
um hann heldur þarf að benda á
hann og helst að birta þeim hann.
Öll höfum við sem gefið höfum
kost á okkur í embætti Biskups
Íslands talað í einlægni um að hin
breytta staða þjóðkirkjunnar
brenni nokkuð á okkur og ekki

síst tilefni hennar, hið dvínandi
traust landsmanna á henni. Ég
hef lagt á það áherzlu með
þessum vinum mínum öllum að
kirkjan þurfi að hyggja betur að
lífserindi sínu við menn en að
auki bent á það að embætti
Biskups Íslands sé danskur arfur
sem við þurfum að gera upp við.
Ég legg til þess bæði málefnaleg
sjónarmið og svo hagnýt að þau
hljóta að koma til skoðunar á
allra næstu árum. Þau eru að
umsvif biskupsembættisins í

Reykjavík séu orðin allt of mikil,
dýr og þurftarfrek og gagnist í
litlu efni starfi kirkjunnar í
landinu öllu. Þá er það hvorki
einum manni hollt að gegna
þessu né heldur kirkjunni og
starfi hennar. Það hafa dæmin
sýnt okkur síðustu árin.
Því þarf að færa biskupsþjónustu
nær fólkinu í landshlutunum og
búa þannig um hana að söfnuðir
þjóðkirkjunnar hvarvetna njóti
hennar í ríkara mæli. Áður voru
vígslubiskupar þjóðkirkjunnar
sóknarprestar sem höfðu það
hlutverk að til þeirra mætti grípa
er vígja þyrfti nýjan biskup í
landinu, í þeim aðstæðum að
þeim sem úr biskupsstóli viki yrði
ekki við komið. Þessu hefur nú
verið breytt til hálfs, þannig að
vígslubiskuparnir sitja á Hólum
og í Skálholti með óljóst hlutverk
svo ekki sé meira sagt. Okkur ber
því að stíga skrefið til fulls hvað
þetta varðar og vinna að því að
gera embætti vígslubiskupa
fullmyndug
í
sjálfstæðum
biskupsdæmum.
Við þurfum ekki lengur að una
þeirri skipan sem til varð 1801 er
yfirvöld ákváðu að leggja niður
þau tvö biskupsdæmi okkar og
gerðu landið að einu kirkjustifti
af 12 í kirkju Danakonungs. Hið
fagra býr ekki ósjaldan í því sem

smærra er og unnt er að sýna
viðeigandi ræktarsemi. Hugum að
þessu í alvöru. Þetta er ekki
aðeins hægt heldur er það auðvelt
og raunar nauðsynlegt. Þessi er
tillaga mín ásamt þeirri
endurnýjun hugarfarsins sem
okkur er nauðsynlegt að tileinka
okkur í kirkjulegum efnum. Trúin
á Krist er ekki háð kerfi sem á
rætur í danska kanselíinu og
dagaði hér uppi 1944 við
lýðveldisstofnun og hefur orðið
að miklu bákni. Evangelísklúthersk þjóðkirkja okkar er,
hvort heldur er samkvæmt
stjórnarskrá ríkisins eða ekki, ein
og hin sama þó biskupar hennar
og umdæmi þeirra verði tvö eða
þrjú. Eitt og annað verður í þessu
efni að útfæra nánar og það segir
sig
sjálft
að
eigi
þjóðkirkjusamfélagið að rétta úr
kútnum verður það að gerast
mjög út á meðal fólks og birtast í
orði og í verki. Þá er framtíðin
ekki kvíðaefni, heldur tilefni
fögnuðar þegar þjóðkirkjan ekki
aðeins talar heldur starfar sem
henni ber.
Með blessunarósk,
Þórir Jökull Þorsteinsson.

Í öðru sæti

Níu hressir og kátir ein
staklingar úr Félagi eldriborgara
í Snæfellsbæ tóku sig saman og
skráðu sig til leiks í lífshlaupinu.
Markmið Lífshlaupsins er að
hvetja almenning til þess að
hreyfa sig og huga að sinni
hreyfingu í frítíma, heimilis
stöfum, vinnu, skóla og við val
á ferðamáta .    Lífshlaupið var
haldið í fimmta sinn nú í ár.  
Hópurinn frá Félagi eldri
borgara endaði í öðru sæti í
keppninni um flesta daga og

fengu glæsilegan verðlauna
skjöld fyrir, fjölbreytt hreyfing
skilaði hópnum verðlaununum
en þau eru öll dugleg að taka
þátt í ýmiskonar hreyfingu og
íþróttum, má þar m.a. nefna
sundleikfimi, dans, göngu og
boccia. Í hópakeppninni var
mikil samkeppni en þátt tóku
457 vinnustaðir með 1.542
liðum og í þeim liðum voru
samtals 11.706 þátttakendur.
jó

Þjóðalist
Vesturlands
Hugmyndin er að við í Átt
hagastofu Snæfellsbæjar í sam
starfi við Félag Nýrra Íslend
inga setjum upp sýningu á
Vesturlandi (Akranes/Snæfells
bær) með hópi nýrra Íslend
inga, þar sem þeir fá tækifæri
til að kynna list sína og þeim
er gefinn vettvangur til að sýna
það sem leynist inni í
hæfileikaskápnum. Undir list
felst ljósmyndir, málverk,
skúlptúrar, handverk og fleira.
Auk þess yrðu skipulagðir
opnunartónleikar í bæði skipt
in, á Akranesi og í Snæfellsbæ,
þar sem tónlistarmenn af
erlendum uppruna kæmu

fram, með hljóðfæraleik eða
sem söngatriði, dansarar eða
annað.
Óskað er eftir þátttöku og
ábendingum um listamenn og
tónlistarmenn af erlendum
uppruna á Snæfellsnesi - hafið
samband sem fyrst við Barböru
í síma 8622998 eða sendið
línu á barbara@snb.is
Opnunartónleikarnir í Snæ
fellsbæ verða væntanlega þann
28. apríl, laugardag, kl 16.00
og stendur sýningin til 11. maí
2012.
Fyrir hönd Átthagastofu
Snæfellsbæjar
Barbara Fleckinger

Auglýst eftir
presti
Biskup Íslands auglýsti í
byrjun febrúar laust til
umsóknar embætti sóknar
prests í Ólafsvíkur- og Ingjalds
hólsprestakalli til fimm ára og
mun nýr prestur taka við þann
1. maí 2012. Umsóknarfrestur
rennur út 15. mars nk.
Séra Ragnheiður Karitas
Pétursdóttir hefur verið
sóknarprestur í Ólafsvíkur- og
Ingjaldshólsprestakalli frá því
að það varð að einu prestakalli
við sameiningu í árslok 2009,

áður var sr. Ragnheiður prestur
í Ingjaldshólsprestakalli. Sr.
Ragnheiður hefur ráðið sig til
starfa í Noregi og lætur af
störfum um næstu mánaðarmót,
til að brúa bilið þangað til nýr
prestur verður ráðinn hefur
verið samið við sr. Aðalstein
Þorvaldsson í Grundarfirði og
sr. Guðjón Skarphéðinsson á
Staðastað um að sinna
sóknarbörnum í Ólafsvíkur- og
Ingjaldshólsprestakalli.

Smáauglýsing
Til sölu

Rauður vel með farinn svefnsófi úr Húsgagnahöllinni til sölu. Stærð 2m x 90cm,
flauelsáklæði, lausir bakpúðar. Verðhugmynd 50.000.
Upplýsingar í síma 436 6843

jó

Svæðisgarður á
Snæfellsnesi

Samfélagið hér á Snæfellsnesi
stendur frammi fyrir ýmsum
áskorunum. Íbúum fjölgar ekki
og samfélagið er að eldast.
Unga fólkið sækir annað í nám
og starf og kemur ekki aftur
heim. Þetta, ásamt of mikilli
einhæfni atvinnulífs, er alvarleg
staðreynd sem vilji er til að
bregðast við. Ein leið til að
snúa þessari þróun við er að
stofna svokallaðann svæðisgarð,
hér er um að ræða fyrsta svæðis
garðinn sem stofnaður verður á
Íslandi, en svæðisgarðar eru
þekktir víða um Evrópu sem
hornsteinar í atvinnuuppbygg
ingu, þar sem sérstaða og land
kostir svæða hafa verið nýttir á
markvissan hátt til að auka
fjölbreytni í atvinnulífi. Litið
verður til tækifæra sem tengjast
hvers konar matvælaframleiðslu,
ferðaþjónustu, vöruhönnun og
listsköpun, rannsóknum og
fræðslu. Þetta er um margt
óvenjulegt og merkilegt fram
tak, þar sem heimamenn hafa
ákveðið að snúa vörn í sókn
með því að undirbúa stofnun
svæðisgarðs og vinna saman að
atvinnuþróun og eflingu

byggðar á Snæfellsnesi, með
aðferðumm sem hafa gefið
góða raun erlendis. Þetta er
uppbygging innan frá, byggð á
staðbundnum auðlindum, nýt
ingu og vernd þeirra. Sam
starfshópur aðilanna sem að
standa er einnig óvenjulegu
breiður; sveitarfélögin fimm,
búnaðarfélög, Ferðamálasam
tök Snæfellsness, Starfsmanna
félag Dala- og Snæfellsnesssýslu
og Snæfell, félag smábáta
eigenda á Snæfellsnesi.
Í þeirri vinnu sem nú fer af
stað verður samfélagið virkjað á
nýstárlegan hátt til að greina
sérstöðu svæðisins og þau
tækifæri sem felast í nærtækum
gæðum Snæfellsnessins til
sjávar og sveita, í því skyni að
styrkja stoðir undir fjölbreyttari
atvinnusköpun.
Uppbygging svæðisagarðs er
langtíma verkefni, en unnið
verður markvisst að tilgreindum
áföngum á þeirri vegferð næstu
tvö árin - og um þá er samið
núna. Nýtt verður reynsla
erlendis frá þar sem hvað best
hefur til tekist við uppbyggingu
svæðisgarða.

Innbrot
í sundlaugina
Um síðustu helgi var brotist
inn í sundlaugina í Ólafsvík,
innbrotsþjófarnir höfðu ekki
mikil verðmæti upp úr krafsinu
en þó var einhverjum pening
um og varningi stolið.
Innbrotið hefur verið kært
til lögreglu og eru þeir sem
urðu varir við grunsamlegar
mannaferðir á laugardagskvöld

eða sunnudagsmorgun beðnir
um að hafa samband við lög
regluna. Ein af fáum vísbend
ingum mun vera sú að
þjófarnir skildu eftir sig
óhreina sokka og nú er
spurning hvort að þeir verði
sendir í DNA greiningu í anda
erlendra sakamálaþátta.
jó

Krabbar
í heimsókn

Ásbjörn Óttarsson kom fyri
skömmu í Krílakot með 3
lifandi krabba, börnunum
þótti mjög skemmtilegt að

skoða krabbana en fannst þó
öruggast að halda sig í
hæfilegri fjarlægð.

jó

Upplestrarkeppni Fátt um framfarir
í tippinu

Stóra upplestrarkeppnin var
haldin í miðrými Grunnskóla
Grundarfjarðar s.l. fimmtudag
og voru 8 upplesarar að þessu
sinni. Stóðu nemendur sig með
stakri prýði og frábært að sjá
hversu miklum framförum þeir
voru búnir að ná á þeim tíma,
frá því byrjað var að æfa textana.
Í dómnefnd sátu Kolbrún
Reynisdóttir, Ragnheiður Þór
arinsdóttir og Sólrún Guðjóns
dóttir og voru þær ekki öfunds
verðar af því starfi. Nemendur
byrjuðu á að lesa upp dagbókar
færslur úr bókinni Dagbók
Berts eftir Anders Jacobsson og
Sören Olsson, stórskemmtilegir
textar og ánægjulegt eyrna
konfekt. Í seinni umferð lásu

svo nemendur ljóð að eigin vali
sem gekk afar vel hjá þeim.
Boðið var upp á kaffi og með
því í hléi á meðan dómnefndin
réði ráðum sínum. Kynnti
Sólrún síðan úrslitin en þeir
nemendur sem komust áfram á
lokahátíð keppninnar, sem
verður haldin 15. mars í Snæ
fellsbæ, voru Álfheiður Inga
Ólafsdóttir, Krisbjörg Ásta
Viðarsdóttir og Svana Björk
Steinarsdóttir. Fengu þær
gjafabréf frá Hrannarbúðinni í
verðlaun sem og allir fengu
þátttökuviðurkenningu. Þetta
er alltaf jafn skemmtileg stund
og notarleg.

Síðasta helgi var frekar róleg
í tippinu þannig séð, að það
urðu svo til engar breytingar á
töflunni. Þó náðu sumir
góðum spretti eins og Anton
Ö sem skoraði 11 stig og
færðist upp um 2 sæti. Aðrir
hópar voru ekki að gera neina
rósir í skori eða hala sig upp
töfluna. Púkarnir virðast vera á
niðurleið þeir fara niður um 2
sæti. Sjóarar leiða ennþá með
9 stig á næsta hóp sem er
Grobbelear. Það kom enginn
út úr hafnarskúrnum þessa
vikuna með heitstrengingar en
samt náðu Bryggjupollarnir að
færa sig upp um 1 sæti.

Meistararnir féllu niður um 2
sæti og Pétursson náði að
halda sínu 18. sæti.
Nú 1. umferðin í Bikar
keppninni var spiluð um
helgina og þar bar helst til
tíðinda að Sverrir Karls ásamt
vinkonu sinnu unnu félagana í
Bryggjupollum. Nú pípararnir
í S.G. Hópnum og Frænkunni
ásamt félögum mættust og
urðu jafnir og þurfa því að fara
í umspil ásamt N1 og
Meisturunum og Sæstjörnunni
og Pétursson. Vonandi verða
meiri sveiflur um næstu helgi.
Kær kveðja
Gummi Gísla

Saumanámskeið

þg

Auglýsingaverð í Jökli
Heilsíða í svarthv. 21.600
Hálfsíða í svarthv. 13.800
1/4 í svarthv.
9.000
1/8 í svarthv.
6.500
1/16 í svarthv.
4.000
Heilsíða í lit
Hálfsíða í lit
1/4 í lit
1/8 í lit
1/16 í lit

44.100
29.500
20.600
13.100
8.500

Verðin eru með 25,5% vsk

Nú um helgina var haldið
saumanámskeið á Hellissandi,
voru þar samankomnar 11
konur á öllum aldri ásamt
tveimur
leiðbeinendum.
Námskeiðið stóð yfir frá
föstudagskvöldi til sunnudags
og það voru ófáir metrarnir af
efni, tvinna og fleiru sem urðu
að fallegum flíkum s.s.
fimleikabolir, kjólar, buxur og
peysur. Saumavélarnar gengu

eins og í verksmiðju enda var
mikið hlegið og saumað, í lok
námskeiðsins voru flíkurnar
orðnar rúmlega 40 sem búið
var að sníða og sauma.
Leiðbeinendur voru Laufey
Jónsdóttir klæðskerameistari
og Selma Gísladóttir kjóla
meistari er þetta í annað skipti
sem þær koma hingað og mjög
líklegt að þær komi aftur.
þa

Atvinnulífið
árið 2025
Þróunarfélag Snæfellinga ehf.
hefur ákveðið að setja í gang
verkefni sem hefur það að
markmiði að líta til framtíðar
um þróun atvinnumála á
Snæfellsnesi og greina tækifæri
og hindranir. Tilgangur með
þessu starfi er að finna leiðir til
þess að fjölga atvinnu-tæki
færum og efla starfandi fyrirtæki
og stofnanir á Snæfellsnesi.
Verkefnið verður unnið eftir
svokallaðri Sviðsmyndaaðferð
sem byggist á því að búnar
verða til nokkrar mismunandi
“framtíðarsögur”.
Verkefnið hefur fengið
yfirskriftina “Atvinnulíf á
Snæfellsnesi árið 2025”.
Vinnuferlið byggir á því að
þátttakendur hittast tvisvar
sinnum í svonefndum sviðsmyndaverkstæðum. Fyrri fund
urinn verður í Klifi í Snæfellsbæ
16. mars en sá seinni í
Samkomuhúsinu í Grundarfirði
21. mars. Í tengslum við
verkefnið verður sett fram
netkönnun fljótlega sem send
verður á helstu hagsmunaaðila

á Snæfellsnesi. Niðurstöður
könnunarinnar verða meðal
annars notaðar á fyrrnefndum
verkstæðum eða vinnufundum.
Framkvæmd verkefnisins er í
höndum Þróunarfélags Snæfell
inga ehf. í samvinnu við At

vinnu
ráðgjöf Vesturlands og í
samstarfi við Nýsköpunar
miðstöð Íslands sem styrkir
verkefnið.
Það er mikilvægt fyrir
verkefnið og þar með þróun
atvinnumála á svæðinu að
aðilar sem tengjast atvinnulífi á
Snæfellsnesi taki virkan þátt í
fyrr nefndum verkstæðum eða
vinnufundum.
Þróunarfélag Snæfellsnes og
Atvinnuráðgjöf Vesturlands
hefur sett saman lista með
nöfnum einstaklinga sem
æskilegt er að fá að verkefninu.
Tekið skal fram að hugsanlegir
þátttakendur eru ekki valdir til
að vera fulltrúar ákveðinna
samtaka eða stofnana, heldur
fyrst og fremst vegna reynslu
sinnar og þekkingar á
mismunandi sviðum.

www.steinprent.is

góðir grannar
Sparnaðartilboð helgarinnar 8. - 11. mars

samkaupurval.is

2.079

1.892

kr
kg

Lambalærissneiðar í raspi
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Kjúklinga-grillpylsur 220g
frá Ísfugli

Lambahryggur
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Blandað hakk
Bautabúrinu
frá
frá Goða
230g

P&Ó

Birt með fyrirvara um prentvillur.
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Coca Cola 6x330ml
eða
classic
Goða
frásykurlaust
230g
Goða
frá
230g

Lambaframhryggjasneiðar
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pk

Disney-ávaxtasaﬁ
230g frá Goða3x200ml
sólberja- eða appelsínusafi
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