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Alþjóðaforseti Lions í heimsókn
Alþjóðaforseti Lions Wayne
Madden og Linda kona hans
hafa um páskana verið í heim
sókn á Íslandi, á páskadag
heim
sóttiu Wayne og Linda
ásamt 12 manna föruneyti Snæ
fellsnes. Wayne hafði sérstakann
áhuga á að koma á Snæfellsnes
og skoða Snæfellsjökul þar sem
að ein af hans uppáhalds bók
um var „Leyndardómar Snæ
fells
jökuls“ eftir Jules Verne,
einnig þótti honum mikið til
um fjölda lionsfélaga á Snæ
fellsnesi og hafði hann á orði að
Snæfellsbær væri það sveitar
félag í heiminum sem státaði af
hæsta hlutfalli lionsfélaga, tæp
lega 7% íbúa Snæfellsbæjar er í
Lions.
Wayne og Linda byrjuðu á að
heimsækja Gestastofuna á Hell
num, þar sem lionsklúbbarnir í
Snæfellsbæ tóku á móti þeim
með léttum morgunverði áður
ern Gestastofan var skoðuð, því
næst var ekið að Vatnshelli og
hann skoðaður. Ekið var um
sveitarfélagið og skoðuðu gest
irnir verkefni sem lions
klúbb
arnir hafa komið að, auk þess
sem dáðst var að náttúrunni.
Heimsókninni í Snæfellsbæ
lauk svo í Klifi þar sem boðið
var uppá fiskisúpu, Wayne

Madden hafði óskað eftir að
sem flestir lionsfélagar kæmu
að hitta hann, þrátt fyrir að
mjög margir hafi verið á far
aldsfæti um páskana þá sáu
lionsfélagar sér fært að mæta í
Klif og hitta alþjóðaforsetann
áður en gestirnir héldu áfram
för sinni um norðanvert Snæ
fellsnes.
Á myndinni er Wayne Madden
alþjóðaforseti Lions í miðjunni
ásamt fulltrúum lionsklúbba í

Snæfellsbæ, frá vinstri er Svan
hvít Ásmundsdóttir formaður
Lkl. Þernunni, Einar Magnús
Gunnlaugsson formaður Lkl.
Ólafsvíkur, Björg Bára Halldórs

dóttir formaður Lkl. Ránar og
Friðþjófur Sævarsson gjaldkeri
Lkl. Nesþinga.

SUMARSTÖRF
Óskum eftir áhugasömu fólki til starfa við leiðsögn í Vatnshelli í sumar.
Góð íslensku- og enskukunnátta og jákvæðni í samskiptum skilyrði.
Nánari upplýsingar gefur Þór í síma 862 7000,
umsóknir með ferilsskrá sendist á vatnshellir@gmail.com
Þór og Ægir.
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Slökkvibíllinn fer
á eftirlaun
AÐALSAFNAÐARFUNDUR

ÓLAFSVÍKURKIRKJU
Aðalsafnaðarfundur Ólafsvíkurkirkju verður haldinn
mánudaginn 15. apríl kl: 20.00.
Dagskrá:
1. Gerð grein fyrir starfsemi og rekstri sóknarinnar
á liðnu starfsári.

Elsti slökkvibíllinn í tækja
flota Slökkviliðs Snæfellsbæjar
er Reo Studebaker M 45, árgerð
1953, sem var keyptur til Ólafs
víkur fyrir um 40 árum frá
Keflavík og er hann aðeins not
aður við hátíðleg tækifæri, gár
ungarnir segja reyndar að hann
sé einnig notaður í platútköllin.
Þessi öldungur fékk síðast að
njóta sín þegar félagar í Slökkvi
liði Snæfellsbæjar mættu á árs
hátíð sveitarfélagsins á bílnum,
ekið var um göturnar með
fullum ljósum og sírenuvæli og
stóðu slökkviliðsmennirnir
utaná bílnum íklæddir jakka
fötum.
Nú standa fyrir dyrum breyt
ingar á slökkvistöðinni og því
verður minna pláss, þess vegna
hefur verið ákveðið að senda
Studebakerinn í verðskuldað
orlof og hefur hann verið
lánaður til Keflavíkur í 1 - 2 ár. Í
Keflavík er verið að setja á stofn

safn með gamla hluti í eigu
slökkviliða á landinu, safnið
verður opnað 13. apríl og verð
ur slökkvibíllinn úr Snæfellsbæ
sjálfsagt áberandi.
Fjarvera hins aldna slökkvi
bíls er að sjálfsögðu bara tíma
bundin því að stefnt er að því
að honum verði gert hátt undir
höfði á safni í heimabyggð.
Bræðurnir Steingrímur og Þor
grímur Leifssynir, sem oft eru
kendir við Frostfisk, eru með
hugmyndir um að setja upp
bíla- og búvélasafn í húsnæði
sem þeir eiga við Ennisbraut í
Ólafsvík, á safninu er ætlunin
að sýna ýmis tæki og bifreiðar
sem þeir bræður eiga auk þess
sem slökkvibíllinn fær að njóta
sín. Safnið verður án efa góð
viðbót við afþreyingu sem
ferðamönnum og heimamönn
um stendur til boða á Snæfells
nesi.

5. Kosning sóknarnefndarmanna og jafnmargra
varamanna til 4ra ára.
6. Kosning tveggja skoðunarmanna eða endurskoðanda sóknar og kirkjugarðs og varamanna
þeirra til árs í senn.
7. Kosning í aðrar nefndir og ráð.
8. Önnur mál.
Formaður sóknarnefndar

Engin tilboð í
sundlaugarstækkun

jó

Reiðhjól til sölu
Til sölu 20" Trek hjól,
Litur: appelsínugult
Verð: 7.500,Uppl. í síma 893 5443
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.

2. Afgreiðsla endurskoðaðra reikninga sóknar og
kirkjugarðs fyrir s.l. ár.

355 Snæfellsbæ
Netfang: steinprent@simnet.is
Sími: 436 1617

Það verður að teljast undar
legt í meira lagi að á sama tíma
og kvartað er vegna verkefna
leysi hjá verktakafyrirtækjum á
landinu þá fást ekki tilboð í
stækkun sundlaugarinnar í
Ólafsvík.
Verkið var auglýst í helstu
fjölmiðlum í lok febrúar (ekki
bara Jökli) og þegar tilboðs
fresti lauk, kom í ljós að enginn
hafði skilað inn tilboði. Ekki er
hægt að kenna því um að
verkið sé of lítið, áætlanir gera
ráð fyrir að þessar breytingar
kosti á annað hundrað mill

jónir.
Eins og fram kemur á öðrum
stað í blaðinu þá er svipaða
sögu að segja um útboð á
stækkun Rjúkandavirkjunar,
þar skilaði aðeins eitt fyrirtæki
inn tilboði.
Í samtali við Smára Björns
son forstöðumann Tæknideild
ar Snæfellsbæjar kom fram, að
ekki sé búið að taka ákvörðun
um hvert næsta skref verður
varðandi sundlaugarstækkun
ina, það mun þó líklega skýrast
á næstu dögum.
jó

ÚTSVAR & TRÚBADORAR
Laugardaginn 6. apríl
er komið að úrslitakvöldinu okkar í
Trúbadorakeppninni og hefst hún
klukkan 20:00.

Föstudaginn 5. apríl
munum við sýna frá keppni
Snæfellsbæjar í Útsvari í beinni
á risaskjá sem hefst klukkan 20:00.
Mætum öll og sýnum samstöðu.
Tilboð á hamborgara og öl.

Gestadómari verður Halli Reynis sem
gjarnan er kallaður trúbador Íslands
og mun hann taka nokkur lög eftir að
keppni líkur.
Keppendur kvöldsins eru:
Aron Hannes.
Ólöf Gígja.
Friðþjófur Orri.
Hlöðver Smári.

Hvernig verðum við stolt...?
Þann 10. apríl n.k. kl. 16:00
er boðað til hugmyndasmiðju í
Átthagastofu Snæfellsbæjar um
hvernig Jónsmessuganga ársins
og komandi ára, um þjóð
garðinn og næsta nágrenni,
getur orðið að viðburði sem
dragi til sín marga innlenda og
erlenda gesti. Í Jónsmessugöngu
síðasta árs vaknaði hugmynd
um að boða til 24 tíma göngu.
- Hvernig gerum við það svo að
við getum verið stolt af? Það
verður viðfangsefni smiðjunnar.
Frumkvæðið að smiðjunni
kemur frá ferðaþjónum Út og
vestur (www.gowest.is) sem
sáu um Jónsmessugöngu þjóð
garðsins 2012 undir yfir
skrift
inni „Lífsást undir Jökli“. „Einn
þátttakandi í þeirri göngu, sem

kom frá Suður-Þýskalandi, var
mjög hugfanginn og setti fram
þessa hugmynd um að við

myndum standa fyrir sólar
hrings
göngu“, segir Jón Jóel
sem fer fyrir Út og vestur.
„Slíkar göngur njóta vaxandi
vinsælda í Mið-Evrópu og víðar.
Göngur af þessu tagi eru miklu
frekar stílaðar á náttúruupplifun
fyrir venulegt fólk en ekki á
keppni fyrir ofurhetjur. Við
boðum til þessarar smiðju í
samvinnu við Átthagastofu,
þjóðgarðinn Snæfellsjökul og

Björgunarsveitina Lífsbjörg og
vonum að sem flestir mæti og
taki þátt, ekki síst hagsmuna
aðilar í ferðaþjónustu á svæð
inu. Við vitum að Jökullinn er
öflugasta og dýrmætasta vöru
merki Vesturlands og við viljum
vanda okkur“, segir Jón Jóel.
Hann vísar jafnframt til ítarefnis
fyrir smiðjuna á vefnum http://
gowest.is/jonsmessuganga/

Aflafréttir
Það vantar ekki að nægur
fiskur er í sjónum, en þrátt fyrir
það þá er frekar lítið róið.
Ræður þar mestu um að verð á
mörkuðum hefur hríðfallið
vegna mikils fisks. Þeir drag
nóta
bátar sem hafa róið hafa
fiskað vel og í það minnsta þrír
SH bátar hafa komið drekk
hlaðnir til hafnar. Sandvík SH
kom með 19,3 tonn að landí í
einum róðri. Margrét ÍS kom
með 22,4 tonn og Esjar SH sem
er stysturbátra Margrétar ÍS
kom með 27,3 tonn. Þessi ris
afli Esjars SH er mesti afli sem
báturinn hefur komið með að
landi í einum. Aflaskipið Stein
unn SH byrjaði að róa um
miðjan mars en hefur einungis
landað 163 tonnum í 6 róðrum.
Hjá smábátunum þá verður
þessi marsmánuður seint talin
til metmánaða varðandi afla því
línubátarnir hafa fiskað ansi
dræmt, og ræður þar mestu að
loðna er búinn að vera útum
allt. t.d hefur Vilborg ÍS landað
69 tonnum í 14 róðrum, en
báturinn hefur verið við veiðar
útaf Suðurnesjunum. Kristinn
II SH hefur verið á heimamiðum
og landað 74 tonnum í 11 róðr
um.
Við skulum ekkert vera að
dóla mikið við þenna mars
mánuð heldur velja af handa
hófi eitthvað ár og kíkja á mars
mánuð. Árið sem verður fyrir
valinu er árið 1990. árið þar á
undan þá var mokvertíð við
sunnanvert landið sem og í
Breiðafirðinum. Þessi mars
mán
uður árið 1990 var þá
heldur verri. Mikill fjöldi báta
var að veiðum en afli þeirra var
frekar tregur, og t.d voru
skoðaðir 14 bátar sem voru á
netum frá Rifi. 22 bátar frá
Ólafsvík þar sem mest allir voru

á netum nema tveir og fimm
bátar í Grundarfirði. Allir bátar
nir að neðan voru á netum.
Á Rifi þá var Rifsnes SH
hæstur með 217 tn í 19 róðrum,
mest 67 tonn á viku. Hamar SH
var með 179 tn í 19 róðrum
mest 84 tn á viku í 6 rórðum.,
Saxhamar SH var með 177 tn í
18, mest 84 tn á viku í 6
róðrum. Tjaldur SH var með
144 tní 17, Hamrasvanur SH
135 tn í 16. Kópanes SH 127 tn
í 19. Esjar SH 56 tn í 20. Bára
SH 83 tn í 23. Jói á Nesi SH 77
tn í 21 og Þorsteinn SH 97 tn í
17.
Í Ólafsvík þá var Steinunn SH
hæst með 168 tn í 23. Svein
björn Jakobsson SH 150 tn í 20.
Jökull SH 139 tn í 23, Lómur
SH 128 tn í 15. Ólafur Bjarnason
SH 121 tn í 9, Tindfell SH 114
tn í 20, Garðar II SH 103 tn í
18, Matthildur SH 98 tn í 20,
Friðrik Bergmann SH 98 tn í 24,
Gunnar Bjarnason SH 88 tn í
16 og Hringur SH 77 tn í 14.
Eins og sést að ofan þá réru
bátarnir ansi oft enn aflinn
frekar lítill. Nokkrir smábátar
voru skoðaðir. Elís Bjarnarsson
SH var með 33 tn í 18, Pétur
Jakop II SH 37 t ní 20, Sverrir
SH 34 tn í 15 og Ármann SH 41
tn í 17.
Í Grundarfirði þá var Grund
firðingur SH hæstur með 128
tn í 22. Farsæll SH var með 116
t ní 22, Haukaberg SH 98 tn í
21, Sólberg SH 94 tn í 21 og
Fanney SH 74 tn í 17.
Svo í lokin má nefna að drag
nótabáturinn Auðbjörg II SH
var með 69 tn í 13 róðrum og
Hugborg SH var með 57 tn í 10
en báðir þessir bátar lönduðu í
Ólafsvík.
Gísli Reynisson
www.aflafrettir.com

Smáauglýsing
Íbúð til leigu

Til leigu 70 m2 íbúð að Sæbóli 33 í Grundarfirði,
tvö svefnherbergi, leiga 79.000 hiti innifalinn.
Laus strax.
Upplýsingar gefur Kristján í síma 8963867.

Íbúð óskast

Óska eftir íbúð til leigu frá 1. maí til 1. sept. 2013,
ekki verra ef hún væri með einhverjum húsgögnum.
Öruggum greiðslum heitið og góðri umgengni.
Upplýsingar í síma 698-4645 eða hpeyjar@gmail.com - Hulda Pétursdóttir

Stækkun
Rjúkandavirkjunnar

Í byrjun marsmánaðar ósk
aði Orkusalan eftir tilboðum í
breytingar á stíflu og í stöðvar
húsi Rjúkandavirkjunnar, að

eins barst eitt tilboð í verkið og
þessa dagana er verið að fara
yfir tilboðið og af því loknu
verður framhaldið ákveðið. Í
síðustu viku var svo auglýst
eftir tilboðum í rif á gömlu
þrýstipípunni sem flytur vatn
að stöðvarhúsinu og lagningu
nýrrar pípu, tilboð í það verk
verða opnuð 19. apríl.
Rjúkandavirkjun er 970 kW
að stærð og var byggð á
árunum 1951 – 1954 eftir að
Alþingi veitti leyfi til virkjunar
Fossár árið 1947. Orkusalan
áformar nú að stækka virkjun
ina með því að endurnýja
vélbúnað og þrýstipípu og
endurbæta inntaksstíflu. Virk

jað rennsli verður aukið, nýtni
bætt og falltap minnkað.
Búið er að semja við austur
ríska fyritækið Gugler um
smíði nýrrar vélasamstæðu
sem verður 1.700 kW. Stefnt er
að því að uppsetning vélasam
stæðu hefjist í júlí og er reiknað
með gangsetningu endur
nýjaðrar virkjunar í haust.
Áætlað er að þessi fram
kvæmd kosti um 400 milljónir
kr og raforkuvinnsla virkjunar
innar aukist um 70%
Orkuvinnsla Rjúkandavirk
junar er öll nýtt á Snæfellsnesi
og þannig styrkir stærri virkjun
eigin orkuvinnslu á svæðinu
þó nauðsynlegt sé áfram að
keyra dísilvélar líka ef stofn
línur bila.
jó

Til foreldra barna í
Tónlistarskóla Snæfellsbæjar
1) Tónlistarskólinn er fyrir alla. Hins vegar hafa ekki allir sömu væntingar til skólans. Fyrir
suma er nóg að læra nóturnar og geta spilað sér til ánægju. Fyrir aðra eru væntingarnar þær að
taka stigpróf og verða jafnvel menntaðir tónlistarmenn. Foreldrar verða að gera sér grein fyrir
því að metnaður foreldris og metnaður barns til tónlistarnáms er ekki alltaf sá sami. Í mörgum
tilvikum eru börn, sem ekki er kennt skv. námsskrá, ágætis tónlistarmenn og geta orðið mjög
góð, þrátt fyrir það hafa ekki tekið nein stigpróf.
2) Tónlistarskólinn starfar skv. aðalnámskrá, hins vegar er ekki víst að það nám henti öllum
börnum. Þar af leiðandi þurfa foreldrar að taka ákvörðun um það hvort þeir vilja að börnum
þeirra sé kennt skv. aðalnámsskrá tónlistarskóla, þ.e. að barnið taki grunnstig, miðstig,
framhaldsstig, o.s.frv., eða hvort þeir vilja að börnum þeirra sé kennt skv. sérstöku námsplani
sem tónlistarkennarar útbúa fyrir börnin.
3) Ef foreldrar óska eftir því að barninu sé kennt skv. aðalnámskrá tónlistarskóla, þá þurfa þeir
jafnframt að taka á sig ákveðna ábyrgð á tónlistarnáminu. Foreldrar þurfa að sjá um að barnið
æfi sig heima og vinni þau verkefni, t.d. tónfræði, sem sett eru fyrir í „bláu bókinni“. Þegar
stigpróf eru tekin, þá eru þau ekki eingöngu verkleg, heldur eru líka tekin stigpróf í tónfræði.
Ekki er hægt að taka t.d. miðstig nema búið sé að taka bæði verklegt grunnstig og grunnstig í
tónfræði.
4) Ef þú vilt ekki að barninu verði kennt skv. aðalnámskrá, þá getur kennari útbúið sérstakt
námsplan fyrir þitt barn. Foreldri þarf að gera sér grein fyrir því að ef ekki er óskað eftir að
barninu verði kennt skv. aðalnámskrá, þá eru eingöngu tekin vorpróf og barnið tekur þátt í
tónleikum og tónfundum á vegum tónlistarskólans, en það eru EKKI tekin stigpróf.
5) Foreldrum er velkomið, og þeir hvattir til, að koma til viðtals við tónlistarskólastjóra og
tónlistarkennara til að ræða þær væntingar sem þeir hafa til tónlistarnáms barns síns. Oft er
gott að hafa barnið með, svo það sé alltaf á hreinu á milli allra aðila hvers sé vænst.
Skólastjóri

Reglur Tónlistarskóla Snæfellsbæjar
1) Eingöngu er hægt að sækja um skólavist á auglýstum tíma.
2) Eingöngu er hægt að gera breytingar á skólavist ef mjög mikilvægar ástæður liggja
fyrir, eins og t.d. flutningur eða veikindi.
3) Greiða þarf fyrir hverja önn í tónlistarskólanum á réttum tíma. Þó nemandi hætti í
skólanum eftir að önnin er byrjuð þá þarf engu að síður að greiða fyrir alla önnina.
4) Ef barn fær inngöngu í tónlistarskólann skuldbindur það sig til að fara í einu og öllu
eftir því sem tónlistarkennarinn ætlast til af því. Barnið skuldbindur sig einnig til að
mæta á alla tónfundi, tónleika og í vorpróf. Af og til getur einnig verið nauðsynlegt að
vera með auka æfingar og verður barnið að skuldbinda sig til að mæta á þær ef kennari
fer fram á það.
5) Barnið skal mæta í alla tónlistartíma vetrarins nema eitthvað mikilvægt komi í veg
fyrir það, eins og t.d. veikindi. Skal þá undantekningarlaust láta tónlistarkennara vita
og fá leyfi frá honum ef ástæðan er önnur en veikindi.
6) Tónfræði er kennd öllum að kostnaðarlausu fyrir nemendur 3. – 10. bekkjar. Þetta er
mikilvægt fag og nauðsynlegt að börn mæti í þá tíma sem þeim stendur til boða.
7) Börn þurfa alltaf að mæta í tíma með bláu æfingabókina sem þau fá í byrjun skólaárs.
Í hverjum tíma skrifar tónlistarkennari í bókina og gott væri að foreldrar læsu bókina
til að fylgjast með framgangi barna sinna.
8) Mikilvægt er fyrir tónlistarþroska barnsins að það æfi sig heima.
9) Tónlistarmenntun kostar peninga og mikilvægt er að foreldrar fylgist með því hvernig
börnum þeirra gengur í sínu tónlistarnámi. Foreldrar verða að sýna áhuga og bera
ábyrgð á námi barna sinna.
10) Tónlistarnám er ekki skyldunám. Einmitt þess vegna er það mikilvægt að í
tónlistarskólann komi aðeins þeir sem hafi áhuga á að læra tónlist og þeir sem eru
tilbúnir til að fara eftir reglum tónlistarskólans.

Tónlistarskólastjóri

Björt framtíð í sveitum og þorpum

Oft er sagt að landbúnaður sé
ein af meginatvinnugreinum
Íslendinga. Það er hárrétt en
segir þó alls ekki alla söguna.
Sveitirnar og atvinnustarfsemin
þar er grundvöllur byggðar í
landinu því að þorp og bæir án
blómlegra sveita eru oftast í
vörn og alls kyns vandræðum.
Hagsmunir og lífskjör fólksins í
sveitunum og þorpunum og
bæjunum eru nefnilega afar
mikið og margvíslega samtvinn
uð og tengd.
Sem betur fer vill margt ungt

og kraftmikið fólk búa í sveit
unum og þorpunum og ala þar
upp börnin sín og sér réttilega í
því alls kyns ávinning og
lífsgæði. En einhæft atvinnulíf
og fá atvinnutækifæri í sveit
unum og þorpunum standa
þeim fyrir þrifum. Þessu þarf
að breyta. Það er afar mikilvægt
að stjórnvöld styðji við fjöl
breytni en ýti ekki undir fá

breytni og einhæfni. Skjóta þarf
mörgum og styrkum stoðum
undir atvinnustarfsemi í sveit
um og þar teljum við í Bjartri

framtíð að séu mjög mikil tæki
færi.
Samfélagið hefur ákveðið að
styðja við landbúnað með bein
greiðslum sem lækka verð til
neytenda og tryggja tekjugrunn
bænda. Styrkir í landbúnaði
hafa að langmestu leyti runnið
til framleiðslu á mjólk og sauð
fjárafurðum. Beingreiðslurnar
eru framleiðslutengdar. Til þess
að fá þær þarf því að framleiða.
Mikilvægt er að draga úr þessari
tengingu og breyta beingreiðs
lum í búsetustyrki þar sem

áhugi og tækifæri eru hjá
bændum til að beina kröftum
sínum að öðru og byggja um
leið upp önnur atvinnutækifæri
fyrir sjálfa sig og aðra. Styrkirnir
mega ekki verða til þess að
tækifærin fjölmörgu í sveit
unum verði síður nýtt. Bóndi
sem býr með golfvöll er sveit
inni mikils virði ekkert síður en
sá sem býr með sauðfé og báðir
hagnast á breyttu fyrirkomulagi.
Sá sem rekur golfvöllinn hefur
af því tekjur og sauðfjárbóndinn
getur því framleitt meira.
Við í Bjartri framtíð viljum
skoða hlutina í nýju ljósi.
Stjórnvöld eiga að styðja við
nýjar hugmyndir, framtak og
kjark. Lítil breyting með fjöl
breytni að leiðarljósi getur
skapað ný tækifæri án þess að
ógna því sem fyrir er.
Árni Múli Jónasson og
G. Valdimar Valdemarsson.
Höfundar eru í 1. og 2. sæti á lista
Bjartrar framtíðar í NV-kjördæmi.

Byggð og atvinna um landið allt

Dögun – stjórnmálasamtök
um réttlæti, sanngirni og lýð
ræði bjóða fram í öllum
kjördæmum í alþingis
kosn
ingum í vor. Aðaláhersla okkar
er á lýðræðisleg vinnubrögð og
fyrir komandi kosningar setjum
við þrjú mál á oddinn: Afnám
verðtryggingar, nýja stjórnar
skrá og uppstokkun á stjórn
fiskveiða. Einnig viljum við
lögfesta lágmarks framfærslu
viðmið, afnema verðtryggingu
og almenna leiðréttingu hús

næðislána.
Dögun hefur mótað sér
Íslands
byggðarstefnu þar sem
áhersla er lögð á að „á Íslandi
búi þjóð sem um ókomin ár
verður samábyrg gagnvart um
hverfi á landi, í lofti og legi með
áherslu á jöfn tækifæri og lífs
gæði allra.“
Í stefnunni er lögð áhersla á
að landið haldist í blómlegri
byggð og spornað verði við
þeirri þróun að fólk og fyrirtæki
safnist á eitt horn landsins.

Aðalfundur
Lífsbjargar

Björgunarsveitin Lífsbjörg
hélt aðalfund sinn 24. mars
síðastliðinn. Fundurinn var vel
sóttur og málefnanlegur, mörg
mál afgreidd samkvæmt boð
aðri dagskrá og einhugur er hjá
félögunum um að gera góða
sveit betri. Aðalmál fundarins
voru lagabreytingar og fækkun
stjórnarmanna úr sjö í fimm.
Það er fyrst og fremst gert
vegna minni álags á stjórnar

menn eftir að hafa lokið við
byggingu Björgunarstöðvar
innar Von á Rifi. Í stjórn voru
kosnir Davíð Óli Axelsson for
maður, Guðjón H. Björnsson
varaformaður, Þórarinn Stein
grímsson ritari, Guðbjartur
Þorvarðarson gjaldkeri og Páll
Stefánsson meðstjórnandi. Úr
stjórn fóru: Orri F. Magússon
og Halldór Sigurjónsson.
Þökkum við þeim kærlega
fyrir góð stjórnarstörf á liðnum
árum en við eigum vonandi
eftir að njóta krafta þeirra áfram
í þágu Bjsv. Lífsbjargar um
ókomin ár.
Björgunarsveitin Lífsbjörg
Snæfellsbæ

Þessari þróun hefur fylgt aukin
miðstýring frá höfuðborgar
svæðinu sem við viljum sporna
við.
Hugmyndafræði um sjálf
bærni byggir m.a. á því að fólk
lifi af landinu sem næst sér en
ekki sé verið að flytja matvörur
og annan varning fram og til
baka með meðfylgjandi kost
naði og umhverfisáhrifum. Með
fullvinnslu afurða þar sem þær
verða til og auknu frelsi til að
nýtingu afurða heima á bæjum
er hægt að skapa atvinnu út um
sveitir. Þessi þróun er þegar
farin af stað en það þarf að
styðja við hana til að slík starf
semi nái fótfestu.
Við í Dögun viljum skapa
aukna möguleika á heima
slátrun, vinnslu og sölu á af
urðum beint frá býli. Einnig
viljum við vinna gegn þeirri
þróun að afurðastöðvum sé

lokað víða um landið. Slátur
húsum og mjólkurbúum fækkar
enn, t.d. var mjólkurbúinu á
Ísafirði lokað fyrir tveimur
árum til að keyra alla mjólk
suður á bóginn. Á stórum
svæðum á landsbyggðinni eru
engin sláturhús og varla er það
í samræmi við hugmyndir um
velferð dýra að flytja sláturdýr
mörg hundruð kílómetra um
slæma vegi, og oft yfir sauðfjár
veikivarnargirðingar.
Við hvetjum kjósendur til að
skoða stefnumál okkar á
heimasíðunni XT.is fyrir kom
andi kosningar en Dögun hefur
mótað stefnu í öllum helstu
málaflokkum.
Guðrún Dadda Ásmundardóttir, 1.
sæti Dögunar í Norðvesturkjördæmi
Ásthildur Cesil Þórðardóttir, 4. sæti
Dögunar í Norðvesturkjördæmi

Er dísin fundin?
Eins og menn vita þá ber
einn hópurinn dísarnafn, en
ekki hefur fengist uppgefið
hver þessi dís er. Nú hefur frést
að kona með sama nafni býr í
nærliggjandi sveitarfélagi og
spurningin er hvort Sverrir sé
nokkuð í Reykjavík þegar hann
segist vera þar, heldur í þessu
sveitarfélagi? (það er mun
ódýrara að keyra þangað)
Annars var skorið nokkuð gott
aldrei þessu vant hjá sumum
hópunum. S.G. Hópurinn er
eitthvað farinn að derra sig því
hann sækir fast að 1. sætinu
ásamt Litla ljóninu og er það
allt sem áður var. Nú N1
færðist upp um 3 sæti, enda
Silla svo glöð yfir því að vera að
fá Gunna aftur heim að hún
náði 13 stigum. VÁ Air hrapaði
heldur betur eftir að flug
stjórinn vék sér frá. Gaurarnir í
brettunum eru heldur betur að
ná sér á strik og skilja sína
helstu keppinauta eftir. Up the
irons sem fram eftir tímabilinu
vermdi botnsætið er nú komið
í 15. sætið eftir mannaskipti í
hópnum. Hrikd mætti á svæðið
og náði 12 stigum sem er gott
miðað við að mæta. Jæja um
næstu helgi mun hópurinn
Leyndo mæta á svæðið, en

hópurinn er núna í 21 sæti.
Sæstjarnan sækir fast að dísinni
og munar ekki nema 2 stigum.
Frænkan dalar aðeins enda
ekki nema von þar sem annar
hlutinn er annars hugar.
Annars er ekkert fleira að segja
nema það að Kaffi 59 heldur
enn 1. sætinu og Púkarnir eru
sáttir við sitt sæti og Grobbelar
færðist upp. Síðasta umferðin í
Hópleiknum á þessu keppnis
tímabili verður þann 27. apríl
þ.e. á kosningardaginn, spurn
ing hvort ekki eigi að nota
kosningaseðilinn í stað enska
seðilsins. En svona í framhjá
hlaupi þá var hið nýstofnaða
Pílufélag Grundarfjarðar með
mót s.l. laugardag og voru
keppendur 20 þ.e. 4 frá Pílu
kast
félagi Reykjavíkur. Okkar
fólk náði góðum árangri í
þessu móti og varð Tryggvi
Hafsteinsson í öðru sæti eftir
að hafa tapað keppni við mjög
reyndan landsliðsmann. Þann
ig að þetta lofar góðu.
Annars minni ég á get
raunasöluna hjá UMFG á
laugardagsmorgnum kl. 11:00
á Kaffi 59. Sjá má stöðutöfluna
á heimasíðu Grundar
fjarðar
bæjar.
Gummi Gísla
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