Snæfellsnesi
www.landsbankinn.is

584. tbl - 13. árg.

10. janúar 2013

Ólafsbraut 21, Snæfellsbæ
Sími: 410 4190
Netfang: 0190@landsbankinn.is

Jólin kvödd á þrettándanum
Íbúar Snæfellsbæjar kvöddu
jólin í fallegu veðri þann 6.
janúar. Lionsklúbbarnir í Ólafs
vík stóðu fyrir hátíðarhöldum
en gengið var fylktu liði frá
Pakkhúsinu í Ólafsvík inn fyrir
félagsheimilið Klif þar sem
kveikt var í brennu og sungið
saman. Álfadrottning og álfa
kóngur fóru fremst fyrir
göngunni en í henni mátti líka
sjá Grýlu, Leppalúða, alls kyns
púka og mennska menn auð
vitað. Við brennuna var svo
glæsi
leg flugeldasýning í boði
lionsklúbbanna í Ólafsvík. Að
brennu lokinni fóru svo að sjást
víðsvegar um bæinn ýmsir
púkar og verur sem gengu í hús
og báðu um gott í gogginn í
góða veðrinu.
þa

Nýtt ár

Nýtt ár hefur hafið göngu sína
með nýjum áskorunum. Á sviði
sveitarstjórnarmála í Grundarfirði
eru nokkur mikilvæg verkefni
framundan. Þar má helst nefna að
undnafarin misseri hafa staðið yfir
viðræður við Orkuveitu Reykjavíkur
um samning um hitaveituvæðingu
Grundarfjarðar sem gerður var við
OR 2005. Eins og kunnugt er hefur
OR hætt frekari leit að vatni en
mikilvægt er að fá úr því skorið
hvort leita eigi frekar að heitu vatni
eða leita annarra leiða til hús
hitunar.
Á sameiginlegum vettvangi
sveitarfélaga á Snæfellsnesi hefur
samstarfsverkefnum fjölgað jafnt
og þétt og er nú unnið að verkefni
um svæðisgarð á Snæfellsnesi,
umhverfisvottun undir merkjum
Earth Check, rekstur Byggðasafns
Snæfellinga og Félags- og skóla

þjónustu. Undanfarin tvö ár hefur
Grundarfjarðarbær keypt þjónustu
byggingarfulltrúa af Snæfellsbæ,
sem hefur gengið vel,en fyrir liggur
að auka þarf starfshlutfallið og er
nú leitað annarra lausna.
Áríðandi er að sveitarfélögin á
Snæfellsnesi standi vörð um
Fjölbrautaskóla Snæfellinga hér
eftir sem hingað til, því minni
skólar eiga ávallt undir högg að
sækja þegar að niðurskurði kemur.
Á fleiri sviðum þarf að glíma við
ríkisvaldið og má þar nefna
niðurskurð í heilbrigðisþjónustu
sem hætt er við að komi hart niður
á þjónustu heilsugæslunnar hér,
gangi áætlanir eftir. Bæjarstjórn
hefur barist hart gegn skerðingu á
þjónustu heilsugæslunar með
tímabundnum árangri og mun
halda þeirri baráttu áfram og
krefjast þess að þjónustan verði
ekki skert.
Á árinu ber hæst í framkvæmdum
að stefnt er að flutningi bóka
safnsins í húsnæði Sögumiðstöðvar
innar og eru miklar vonir bundnar
við að sá flutningur muni efla starf
semi bókasafnsins og Sögumið
stöðvarinnar sem upplýsingamið
stöðvar og samkomustaðar. Í
kjölfar flutnings á bókasafni er
stefnt að því að færa bæjar
skrifstofuna á Borgarbraut 16, m.a.
í núverandi húsnæði bókasafnsins.
Áður en af því verður er ljóst að
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finna þarf félagsstarfi eldri borgara
nýjan samastað og kemur sam
komuhúsið þar helst til greina.
Gangi þessar áætlanir eftir verður
núverandi húsnæði bæjar
skrif
stofunnar leigt út til sprotafyrir
tækja en húsnæðið er einstaklega
hentugt fyrir slíka starfsemi.
Komið er að viðhaldi á sam
komuhúsinu og verður þakið
endurnýjað á árinu ásamt því að
bæta þarf ýmislegt innandyra.
Áfram verður unnið að endur
bótum gangstétta eftir því sem að
stæður leyfa. Lögð verður áhersla á
að halda framkvæmdum áfram á
Grundargötu frá bæjarskrifstofu í
átt að Hrannarstíg. Þá verða
gangstéttir lagfærðar á öðrum
stöðum eftir því sem unnt er en
gangstéttir eru víða illa farnar og of
mjóar.
Í skipulagsmálum stendur nú
yfir skoðun á skipulagi hafnar
svæðis en áætlanir eru um að reisa
fiskimjölsverksmiðju í húsnæði
gömlu beinamjölsverksmiðjunnar.
Einnig eru uppi áform um
viðbyggingu við Hótel Framnes.
Þegar nánari gögn og upplýsingar
liggja fyrir mun verkefnið verða
kynnt íbúum.
Áfram verður leitað hagræðingar
í rekstri sveitarfélagsins og nú í
upphafi árs er unnið að umtals
verðum breytingum í tölvumálum
á bæjarskrifstofunni sem mun
leiða til lægri rekstrarkostnaðar og
aukins gagnaöryggis. Mikilvægt er
að uppfæra hugbúnað og
tölvubúnað með reglubundnum
hætti svo koma megi í veg fyrir
truflanir í rekstri.
Á íbúafundi í desember kom

fram sterkur vilji fundarmanna að
draga ekki úr vinnu við skólastefnu
sem áætlað hafði verið að fresta.
Bæjarstjórn hefur ákveðið að halda
áfram við þá vinnu en tilgangur
skólastefnu er m.a. að móta okkar
áherslur og sérstöðu í skólastarfi
innan ramma laga og aðal
námsskrár. Um helmingur af skatt
fé sveitarfélagsins fer til fræðslu- og
uppeldismála og skiptir því veru
legu máli að markmið og stefna í
málaflokknum sé skýr.
Það hefur ekki farið framhjá
neinum að stór hluti síldarstofnsins
kaus að setjast að í Kolgrafafirði en
þó fjörðurinn sé fagur þá reyndist
helst til of þröngt fyrir allt þetta
magn og er áætlað að á milli 25 og
30 þúsund tonn af síld hafi drepist
vegna súrefnisskorts. Bæjarstjórn
fylgist mjög náið með þróun mála
og er í góðu sambandi við um
hverfisráðuneytið, Umhverfisstofn
un og Hafrannsóknastofnunina.
Hætt er við að veruleg umhverfis
mengun sé í uppsiglingu og ljóst
að komi til hreinsunar á fjörum
þarf að vinna það í samstarfi við
ríkisstofnanir.
Verkefnin eru því fjölmörg og
fjölbreytt. Grundarfjarðarbær mun
áfram vinna að því að styrkja stoðir
samfélagsins og vinna að brýnum
hagsmunum okkar í samstarfi við
íbúa, því við erum öll virkir
þátttakendur í því að skapa gott
samfélag. Það er spennandi ár
framundan.
Ég óska Grundfirðingum og
Snæfellingum öllum gleðilegs árs.
Björn Steinar Pálmason
bæjarstjóri
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Lesum Laxdælu í vetur og gerum eitthvað skemmtilegt.
Hittumst fyrst á kynningarfundi
fimmtudaginn 13. janúar kl. 19:30-20:30 á bókasafninu.

Upplag: 1.100
Áb.maður: Jóhannes Ólafsson
Prentun: Steinprent ehf.

Áætlað er að hittast vikulega kl. 19:30 eftir það.

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

Bókasafnið er opið kl. 15 - 18,
mánudaga til fimmtudaga.

Fyrsti titill ársins 2013
Víkingur Ólafsvík tryggði sér
Íslandsmeistaratitilinn í Futsal í
fyrsta skipti í sögu félagsins
með 5 - 2 sigri á Val í úrslitaleik
sem fram fór í Laugardalshöllinni
á sunnudag. Víkingar voru yfir
1 - 0 í hálfleik eftir mark frá
Alfreð Má Hjaltalín. Í seinni
hálfleik héldu Víkingar áfram að
spila af krafti og komust í 2 - 0
með marki frá Eyþóri Helga
Birgis
syni. Valsmenn náðu að
minnka muninn í 2 - 1 með
góðu marki frá Kolbeini
Kárasyni. Eyþór Helgi var svo
aftur á ferðinni þegar 9 mínútur
voru eftir af leiknum og kom
Víkingi í 3 - 1. Stuttu síðar
skoraði svo Steinar Már
Ragnarsson fjórða markið eftir
langa sendingu frá Einari í
markinu. Valsarar náðu að

minka munin úr þröngu færi
þegar 8 mínútur voru eftir. Það

var svo Brynjar Kristmundsson
sem gerði út um leikinn þegar
hann skoraði 4 mínútum fyrir
leikslok og kom Víking í 5 - 2.
Víkingar unnu undanúrslita
leikinn með miklum mun en sá
leikur fór fram á laugardag, þá
léku þeir gegn sameiginlegu
liði Þróttar og Skautafélags
Reykjavíkur og unnu þann leik
14 - 1.

Snæfellsnes keppti á laugar
deginum í undanúrslitum við
ÍBV í kvennaflokki. stelpurnar
gáfu allt í leikinn og varði
markmaður þeirra oft á tíðum
með tilþrifum það dugði þó
ekki til og urðu úrslitin 7 - 2
fyrir ÍBV.
Myndina af futsal-liði Víkings
tók Helgi Kristjánsson.
þa

Aflafréttir
Hundahreinsun verður
hjá Áhaldahúsi Grundarfjarðar
Borgarbraut 16.
Miðvikudaginn 16. janúar
frá klukkan 13-16.
Verkstjóri, sími 438-6423

Óskum Víkingum til hamingju
með fyrsta titil ársins.

Núna er vertíðin hafin og
línubátarnir hafa fiskað ansi vel
og þrír smábátar hafa komist
yfir 10 tonn í einum róðri.
Brynja SH byrjaði árið vel því
úr fyrsta túr ársins komu 11
tonn uppúr bátnum.
Er
báturinn búinn að landa 14
tonnum í 2 róðrum. Særif SH
er komnn með 21 tonn í 3
róðrum. Kristinn II SH hefur
fiskað vel, er kominn með 30
tonn í 3 róðrum og Tryggvi
Eðvarðs SH hefur gert enn
betur því báturinn er búinn að
landa 32,5 tn í 3 róðrum. Aðrir
bátar eru með minni afla.
Sæhamar SH 5 tn í 1, Stakk
hamar SH 7 tn í 2, Lilja SH 8,4
tn í 2 og Kvika SH 5,6 tn í 1.
Afli netabátanna fer ágætlega
af stað. Bárður SH er kominn
með 23 tonn í 3 róðrum þar af
13 tonn í einum róðri. Egill
SH er með 16 tn í 2 þar af 11
ton í einum róðri. Katrín SH er
með 6 tn í 2 og Magnús SH 23
tn í 3.
Dragnótaveiðarnar fara mjög
rólega af stað. Guðmundur

Jensson SH er með 15 tn í 2 og
þar af 10 tonn í einum róðri,
Gunnar Bjarnason SH 6 tn í 1.
Sveinbjörn Jakobsson SH 11 tn
í 2, Rifsari SH 9,5 tn í 2,
Matthías SH 1,5 tn í 1 og Stein
unn SH 8,5 tn í 2.
Stóru línubátarnir hafa
engum afla landað þegar þessi
orð eru skrifuð nema að
Hamar SH sem rær með bala
línu er kominn með 26 tonn í
3 róðrum. Þó má nefna að
Grundfirðingur SH réri á milli
jóla og nýárs og gerði ansi
góðan túr. Því báturinn kom
með fullfermi eða 50 tonn sem
Kjartan skipstjóri á bátnum
sagði að væri ansi gott því mest
allan túrinn var norðaustan
bræla á miðunum.
Hjá minni smábátunum þá
kom Sverrir SH með 1,5 tn í
einum róðri og Birta SH frá
Grundarfirði 2 tn í 2 svo dæmi
séu tekin.
Gísli Reynisson
www.aflafrettir.com

Huggulegt í Jólapakkhúsinu
Vonandi hafa allir sem gáfu
sér tíma til að kíkja við í
Jólapakkhúsinu, fundið fyrir
stemmningu og hugguleg
heitum í elsta húsi bæjarins.
Ýmislegt var um að vera í
Pakkhúsinu þetta árið og lögðu
margir hönd á plóg og er þeim
öllum þakkað hjartanlega fyrir
það. Jólasveinarnir tíndust til
byggða einn af öðrum og komu
daglega við í Pakkhúsinu, sem
gaf börnunum tækifæri til að
spjalla svolítið við þá, syngja
með þeim og skemmta sér.
Mikill fjöldi barna kom til að
hitta bræðurna og var
andrúmsloftið í húsinu þá fullt
af tilhlökkun og lífi. Einnig
fengum við listakonuna Örnu
Tómasdóttur til að sýna
heimamönnum list sína sem var
algjört augnakonfekt. Tónlistar
atriðin í Jólapakkhúsinu voru
ljúf og skemmtileg. Fyrst kom
trúbadorinn Ólöf Gýgja fram og
skemmtu mörgum sem fengu
sér jólasúpu hússins. Alda Dís
gladdi fjölda gesta með sínum
fallega söng helgina í kringum
15. desember og Þorsteinn
Jakobsson spilaði í fjölmörg
skipti á harmónikku fyrir Pakk
hússgestina, sem undirstrikaði
sjarma þessa gamla og yndislega

Jólapakkhúss. Kórsöngurinn
hljómaði úr húsinu þann 23. og
komu þá allir saman áður en
húsið lokaði dyrum sínum þá
nótt. Jólapakkhúsinu langar að
þakka öllum sem gáfu sér tíma
til að kíkja við, versla og fá sér
eitthvað, innilega fyrir komuna.
Við þökkum Þórdísi Björgvins
dóttur fyrir ómetanlegt framlag
sitt af hjarta og sál við brosandi
móttökuna og öllum sem komu
fram og hlupu í skarðið svo að
allt gekk svo vel upp. Gleymum
ekki þeim sem eru ósýnilegir á
bak við tjöldin eins og Pakk
hússnefndinni og Átthagastofu
Snæfellsbæjar fyrir undir
bún
inginn, Áhaldahúsinu fyrir
hjálpina, Gunnu Tryggvadóttur
fyrir að lána gamla jólagripi,
Dóru Einarsdóttur fyrir bakk
elsið og að standa vaktina,
Lions
mönnunum og Lions
konunum í Rán fyrir að fylgja
jólasveinunum til byggða, tón
listarfólkinu og kórnum fyrir
ljúfa tónlist, Lúðvík Smárasyni
og Önnu Þóru Böðvarsdóttur
fyrir aðstoðina og Landsbanka
num fyrir styrkinn.
Fyrir hönd Pakkhússins með
þakklæti og hjartanlegum
nýárskveðjum
Barbara Fleckinger

Flokkun sorps
í Grundarfirði
Í Grundarfirði er sorp flokk
að í þrjár tunnur í þeim tilgangi
að minnka sorp sem fer í kost
naðarsama urðun. Almennt
hefur flokkun gengið vel og fer
að jafnaði un 20% af sorpi til
endurvinnslu, 25% er lífrænn
úrgangur til moltugerðar og
um 55% fer til urðunar.
Þessi árangur er ágætur en
mikilvægt er að gera enn betur.
Áríðandi er að sem flestir taki
þátt í flokkun því mikill og
vaxandi kostnaður er af urðun
sorps.
Til upprifjunar er bent á að
gráa tunnan er ætluð fyrir
óendurvinnanlegan úrgang.
Græna tunnan er fyrir endur
vinnanleg efni, s.s. pappír,
plast, minni málmhluti og
fernur. Brúna tunnan er ein

göngu undir lífrænan úrgang
sem settur er í lífræna maís
poka. Lífræni úrgangurinn er
nýttur til jarðgerðar. Afurðin er
molta sem má nota sem áburð
fyrir skógrækt eða garða. Minnt
er á að eingöngu má nota
lífræna maíspoka í brúnu
tunnuna því plastpokar gera
moltuna ónothæfa í garða.
Hér í blaðinu má sjá sorp
hirðudagatal 2013 og á heima
síðu Grundarfjarðarbæjar eru
ýtarlegar uppplýsingar um
flokkun sorps, einnig á ensku
og pólsku. Íbúar eru hvattir til
að kynna sér hvernig á flokka
sorpið.
Björn Steinar Pálmason
bæjarstjóri

Aðalfundur
Aðalfundur Sjálfstæðisfélags Grundarfjarðar
verður haldinn sunnudaginn 20. jan kl. 17.00
í húsnæði Djúpakletts.
Á dagskrá eru:
a. Hefðbundin aðalfundarstörf
b. Val fulltrúa á landsfund Sjálfstæðisflokksins
sem haldinn verður 21.-24. febrúar 2013.
Sjálfstæðisfélag Grundarfjarðar
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Blessað rafmagnið?? Svar við spurningum
Eftir lestur áramóta-pistils
bæjar
stjóra vöknuðu nokkrar
spurningar um rafmagnið og
að
búnað þess. Ég get hreinlega
ekki orða bundist því þetta
brennur svo eldheitt á mér og
vona ég að bæjarstjóri geti upp
frætt mig og aðra um þessi mál.
Fyrst er það; hvenær megum við
búast við því að sitja við sama borð
í orkuverði og höfuðborgarsvæðið?
Mér finnst þetta með ólíkindum,
að í dag séum við landsbyggðin að
borga meira fyrir rafmagnið, en
stærsti hluti landsmanna, sem eru
höfuðborgarbúar. Ég man þá tíð
að við borguðum hærri síma
kostnað en höfuðborgar
búar og
finnst öllum í dag það fáránlegt.
Við sem búum í þessu landi ættum
öll að fá sömu þjónustu fyrir þá
skatta sem við borgum. Við erum
öll að borga það sama til sam
félagsins og ættum þar af leiðandi
að njóta þess sama. Það er okkar
samfélagslegi réttur. Þetta ójafn
rétti í félagspólitíkinni á ekki rétt á
sér lengur og ætti löngu að vera
búið að útrýma því. Það er ósk mín
að lands-pólitíkusar næsta kosn
inga leggi áherslu á að útrýma

ójöfnu í raforkuverði til lands
manna.
Mig langar líka til að vita af
hverju ekki er búið að setja raf
strenginn í jörðu yfir Fróðárheiði,
í Staðarsveit og á þá staði þar sem
mest hætta er á að strengurinn
rofni ef veður verður vont? Ég veit
að það er dýrt en geri ráð fyrir að
stórfeldar lagfæringar á nokkura
ára fresti dekki þann kostnað.
Ég veit að sennilega ætti ég
frekar að spyrja ráðamenn hjá
RARIK þessara spurninga en vona
samt að bæjarstjóri geti uppfrætt
mig og aðra um þessi mál, að því
leiti sem hann þekkir til.
Að lokum vil ég þakka þeim sem
sáu til þess að við þurftum ekki að
hokrast í kulda og myrkri í langan
tíma yfir jólahátíðina. Takk fyrir
mig. Þið eruð hetjur og ekki síst
þeir sem lögðu út í vond veður,
kulda og myrkur til að koma lagi á
rafmagnið.
Vonandi eigum við öll bjart og
ánægjulegt ár framundan.
Kveðja,
Birna Sigurðardóttir

Snyrtistofan verður enn lokuð um óákveðinn tíma.
Auglýsi strax og ég byrja aftur.
Gleðilegt nýtt ár og takk fyrir það gamla.
Kveðja, Rán

Getraunir
Gleðilegt ár og takk fyrir það
gamla. Á laugardaginn verður
fyrsti vinningur 200 millj. Á
síðasta ári var Víkingur í 23.
sæti yfir söluhæstu félögin með
0,8% af heildarsölu Getrauna
sem er nokkuð lakara en
síðustu ár. Árinn á undan hefur
salan verið 1,0% til 1,3% eða
15. til 20. sæti á sölulistanum.
það hefur verið markmið

félagsins að reyna að vera á
meðal 20 efstu þannig að við
Víkingar þurfum að taka okkur
aðeins á í að vera með. Opið á
laugardögum í Íþróttahúsinu
frá 11.00 til 13.00. Heitt kaffi á
könnunni. Munið félags
númerið 355. Allir velkomnir.
Áfram Víkingur.
Stjáni og Tóta

Birnu Sigurðardóttur
Hvað varðar orkuverðið og
samanburð á því þá vona ég að
innan þriggja ára verði orkuverð á
köldum svæðum sambærilegt og
meðalhitaveituverð á landinu, ég
held því miður að langt verði
þangað til að við fáum sama
orkuverð og er á höfuðborgar
svæðinu því það er afar lágt og
ósennilegt að orkuverð til okkar
verði jafnað eins og þar er. Það er
rétt að það komi fram að við erum
ekki að borga hærra verð fyrir
rafmagnið en höfuðborgarbúar en
auðvitað þar sem við notum svo
miklu meira magn þá er okkar
kostnaður svo miklu meiri.
Varðandi verð til okkar sem
erum á köldum svæðum þá get ég
ekki verið meira sammála þér um
að það sé réttlætismál að það búi
allir við sama orkuverð saman
hvaða orkugjafa þeir nota. Ég
ásamt öðru góðu fólki í nefnd
sem lagði það m.a. til að settur
yrði á fót „Jöfnunarsjóður hús
hitunar“ sem hefði það hlutverk
að jafna orkukostnað landsmanna
og jafnframt komum við með
tillögu um hvernig ætti að fjár
magna sjóðinn og í því sambandi
lögðum við til að settur yrði
orkuskattur á alla framleidda orku
í landinu sem næmi 10 aurum en
það myndi duga til að fjármagna
þetta og rétt er að geta þess að
stóriðjan í landinu kaupir um 80%
af framleiddri orku. Rétt er að
geta þess að nú í haust var lagt
fram frumvarp undir forystu
Einars K. Guðfinnssonar alþingis
manns með stuðningi alþings
manna úr öllum flokkum þar sem
lagt er til að fara þessa leið er ég
nefndi hér að ofan, eða þeir tóku
tillögu nefndarinnar og settu hana
í frumvarpsform og ef frumvarpið
fær framgöngu á alþingi þá væru
þessi mál komin í eitt skipti öll í
góð mál eins og t.d. símamálið er
þú nefnir Birna.
Á síðasta ári var unnið í

breytingu á aðalskipulagi Snæfells
bæjar að beiðni Landsnets sem
rekur raforkukerfi landsmanna
sem lýtur að því að leggja
jarðstreng frá Grundarfirði til
Ólafsvíkur. Með þessum nýja
streng yrði komið á hringtengingu
þannig að ef flutningslínan myndi
bila sunnanmegin þá gætum við
fengið rafmagn með strengnum
norðanmegin. Þetta er mikilvægt
mál fyrir okkur að farið verði í
þessa framkvæmd og vonandi
verður farið í hana sem fyrst. Eitt
vil ég þó segja varðandi þetta að
mér finnst mikilvægast í dag að
koma upp meira varaafli í Ólafsvík
strax og held ég að ef vilji væri
fyrir hendi þá væri hægt að ráðast
í þá framkvæmd strax á þessu ári,
því það er rökrétt að hafa nægt
varaafl á endastöð. Rétt er að það
komi fram að á þessu ári verður
farið í að stækka Rjúkandavirkjun
og eftir þá stækkun þá á virkjunin
að geta framleitt helmingi meiri
orku en hún gerir í dag eða 1,8
megavött.
Ég er ánægður að fá tækifæri til
að svara þér Birna þó það sé rétt
hjá þér að málið sem slíkt heyrir
ekki beint undir mitt starfssvið og
þó, eru ekki öll mál sem snerta
hagsmuni íbúa sveitarfélagsins
mál sem bæjarstjóri/bæjarstjórn á
að sinna. Ég vil taka undir þakkir
þínar til allra þeirra sem unnu dag
og nótt til að halda á okkur birtu
og yl og ekki síður bæjarbúum
sem tóku saman höndum um að
spara rafmagn á meðan að ástand
ið varði. Það er von mín að nú
muni fyrirtækin Landsnet og
RARIK fara yfir málið og bregðast
við á viðeigandi hátt til að tryggja
að næg orka verði á svæðinu í
framtíðinni og ekki síður að til sé
nægt vinnuafl á svæðinu til að
sinna þeim verkefnum sem sinna
þarf.
Kristinn Jónasson
bæjarstjóri og formaður samtaka
sveitafélaga á köldum svæðum

Garðurinn skemmdur eftir illviðri

Illviðrið sem gekk yfir á milli
jóla og nýárs olli miklum skaða
eins og fram hefur komið í fjöl
miðlum, í höfninni í Ólafsvík
hafa komið í ljós ýmsar skemm
dir, m.a. eyðilagðist fingur á
smábátabryggju auk þess sem
rafmagnskaplar og festingar
víða á bryggjum skemmdust.
Rafmagnsskápur á Norðurgarð
inum skemmdist mikið í
óveðrinu en stærsta tjónið er
samt líklega á Norðurgarðinum,
brimið braut sér leið inn í
garðinn sjálfann og splundraði
honum svo að aðeins stendur
eftir hluti af innri kápunni. Á
meðfylgjandi mynd sést vel
skarðið í garðinum, haftið sem
er eftir er aðeins um 2 metrar
og því ljóst að ef aftur gerir
vont veður með brimi þá mun
sjórinn streyma í gegnum garð

inn og hann gerir því ekki það
gagn sem hann á að gera.
Í viðtali við Björn Arnaldsson
hafnarstjóra kom fram að von
er á fulltrúum frá Siglinga
stofnun á næstu dögum til að
taka út tjónið og meta hver
næstu skref verða.

V

estan

ehf
Rafeindaþjónusta
Grundarfirði

Útgerðarmenn og skipstjórar.
Auk þjónustu við siglinga- og fiskileitartæki erum
við byrjuð að þjónusta rásaskipt brunaviðvörunarkerfi
þ.e. ársskoðanir, viðgerðir og uppsetningar. Einnig
árskoðanir og uppsetningar á slökkvikerfum.

Þorsteinn B. Sveinsson
Rafeindavirki
S: 853 9007

Þjónusta, sala og ráðgjöf á siglinga-, fjarskipta- og fiskileitartækjum

vestanehf@simnet.is

SNÆFELLSBÆR
þar sem jökulinn ber við loft...

jó

Bæjarstjórn Snæfellsbæjar
FUNDARBOÐ - 248. FUNDUR
Fundur er boðaður í bæjarstjórn Snæfellsbæjar,
fimmtudaginn 10. janúar 2013 og hefst hann
í Ráðhúsi Snæfellsbæjar kl. 16:00

Dagskrá bæjarstjórnarfundarins:
1) Fundargerð 239. fundar bæjarráðs Snæfellsbæjar, 		
dags. 18. desember 2012.
2) Fundargerð 166. fundar skólanefndar Snæfellsbæjar, 		
dags. 11. desember 2012.
3) Fundargerðir 68., 69., 70. og 71. fundar Menningarráðs
Vesturlands, dags. 3. september, 7. september, 16. október og 21.
nóvember 2012, ásamt fylgigögnum.
4) Fundargerð 126. fundar félagsmálanefndar Snæfellinga,
dags. 4. desember 2012.
5) Fundargerð stjórnarfundar Sorpurðunar Vesturlands,
dags. 30. nóvember 2012.
6) Fundargerð 127. fundar Breiðafjarðarnefndar, dags. 17. júlí 2012.
7) Fundargerð 3. fundar samtaka sjávarútvegssveitarfélaga,
dags. 11. desember 2012.
8) Fundargerð 802. fundar stjórnar Sambands íslenskra sveitarfélaga,
dags. 12. desember 2012.
9) Bréf frá íþrótta- og æskulýðsfulltrúa, dags. 7. janúar 2013,
varðandi ósk um niðurfellingu á leigu í Klifi þann 7. febrúar vegna
Söngvakeppni Vesturlands.
10) Bréf frá þorrablótsnefnd félagasamtaka í Ólafsvík, dags. 7. janúar
2013, varðandi ósk um niðurfellingu á leigu í Klifi þann 2. febrúar
vegna þorrablóts.
11) Bréf frá björgunarsveitinni Elliða, dags. 27. desember 2012,
varðandi ósk um styrk á árinu 2013.
12) Bréf frá Stokki Software ehf., dags. 7. janúar 2013, varðandi
farsímaforritið Be Iceland.
13) Samþykkt um hunda- og kattahald í Snæfellsbæ.
14) Minnispunktar bæjarstjóra.
Snæfellsbæ, 8. janúar 2013
Kristinn Jónasson, bæjarstjóri

Sorphirða í Grundarfirði
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