
Stórsveit Snæfellsness hélt 
tón  leika í Klifi síðastliðinn 
fimmtu  dag í samstarfi við 
Menningar ráð Vesturlands. Stór
 sveitin var stofnuð árið 2011 og 
er valáfangi í Fjölbrauta skóla 
Snæfellinga hefur hún haldið 
tónleika í lok hverrar annar 
síðan. Efnisskráin var fjölbreytt 
allt frá Hauki Mort hens, Bítlu
num til Adele svo og þungarokk 
og margt fleira. Þarna er á ferð

inni flott tón listarfólk sem á 
framtíðina fyrir sér undir stjórn 
Baldurs Rafnssonar. Fyrr um 
daginn spilaði hljómsveitin fyrir 
nemendur og starfsfólk Grunn
skóla Snæfellsbæjar við góðar 
undirtektir, þótti öllum mikið 
til koma. Líklega voru þar 
einhverjir af framtíðar með
limum Stórsveitarinnar.

þa

Ólafsbraut 21, Snæfellsbæ
Sími: 410 4190 

Netfang: 0190@landsbankinn.is

Snæfellsnesi
www.landsbankinn.is

Glæsilegir tónleikar Stórsveitarinnar
598. tbl - 13. árg. 18. apríl 2013

Vatnslaust verður á Hellissandi og Rifi 
vegna viðhalds fimmtudaginn 18. apríl 

frá kl. 19.30 og 
eitthvað fram eftir kvöldi.

Vatnsveita Snæfellsbæjar

Hinn árlegi kökubasar

Slysavarnadeildarinnar Sumargjafar

verður sumardaginn fyrsta

25. apríl kl. 13.00

í Mettubúð.



Ungmennafélögin Víkingur 
Ólafsvík og Reynir Hellissandi 
fengu afhenta góða gjöf á 
dögunum þegar Lionsklúbbur 
Ólafs víkur færði fimleika deild
inni jafnvægisslá. Er þetta kær
komin viðbót við þau áhöld 
sem fyrir eru og mun auka 
fjölbreytileika í æfingum. Þessi 
jafnvægisslá gerir það kleift að 
æfa afstökk. Batnar því aðstaða 
til fimleikaiðkunar en mikil 
áhugi er á fimleikum og hefur 
fjöldi barna hefur æft undan
farin þrjú ár.

þa

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

Lions gaf jafnvægisslá

Aðalfundur
Aðalfundur Framsóknarfélags Grundar�arðar 

verður haldinn �mmtudaginn 25. apríl kl. 20.00 
á Hótel Framnesi.

Venjuleg aðalfundarstörf.

Nýir félagar velkomnir.

Stjórnin

	  

	  

	  

Má	  bjóða	  þér	  Bjarta	  Framtíð?	  
	  

Hefur	  einhver	  áhuga	  á	  nýrri	  nálgun	  á	  stjórnmálum,	  	  
nálgun	  sem	  býður	  upp	  á	  lausnamiðaða	  hugsun	  til	  langs	  tíma	  	  

en	  vinnubrögð	  sem	  hafast	  þarf	  handa	  við	  að	  byrja	  stunda	  nú	  þegar?	  
	  

Björt	  Framtíð	  heldur	  opinn	  umræðufund	  á	  Kaffi	  Sif	  á	  Hellissandi	  	  

mánudaginn	  22.	  apríl	  kl.	  19:30.	  	  	  
	  

Þar	  munu	  frambjóðendur	  Bjartrar	  Framtíðar	  í	  Norðvesturkjördæmi	  	  
vera	  á	  staðnum,	  kynna	  kosningaáherslur	  flokksins	  	  

en	  ekki	  síður	  hlusta	  á	  viðhorf	  fólks	  til	  stjórnmálanna	  í	  framtíðinni.	  
	  

Kaffi	  og	  kanilsnúðar.	  	  	  
	  

Allir	  hjartanlega	  velkomnir!	  

Eigandi Bátahallarinnar ehf 
Viðar Páll Hafsteinsson afhenti 
á dögunum Björgunarsveitinni 
Lífsbjörg í dósasöfnunarkassa. 
Tilefnið var að nýja björgunar
stöðin var tekin í notkun í 
vetur. Verður dósasöfnunar
kassinn staðsettur á tjald
stæðinu á Hellissandi. Fyrir  á 
björgunarsveitin fjóra kassa 

sem staðsettir eru á hinum 
ýmsu stöðum í sveitarfélaginu. 
Dósasöfnun er ein af stærstu 
fjáröflunum björgunar sveitar
innar. Vill Davíð Óli Axelsson, 
formaður Björgunar sveitar
innar Lífsbjargar koma á 
framfæri þakklæti til Báta
hallarinnar.

þa

Gjöf frá 
Bátahöllinni



STEIKARHLAÐBORÐ OG BALL
í Röstinni þann 10. maí.

Boðið verður uppá glæsilegt 3 rétta hlaðborð.

Gunna Lára mun sjá um ljúfa tóna yfir borhaldi.
Veislustjóri verður auglýstur síðar.

Meðal þess sem verður á matseðlinum er:

Saltfisktartar
Blackeraður lax
Döðlu og hörpuskelspjót
Chilli og kóríander marineraður 
kjúklingur á spjóti

Villi marinarað lambalæri
Kalkúnabringur
Grísapurusteik

Þann 10. maí ætlum við að hafa Steikar-
hlaðborð og ball með snillingunum í GRM. 
Þeir hafa heimsótt okkur áður og ekki svikið.

Verð í forsölu 
aðeins 7.900 kr. 
fyrir mat og ball.

Miðaverð í hurð 
fyrir ballið er 2000 kr.

Borðapantanir berast í síma 430-8600 
eða á jon@hotelhellissandur.is

Síldardauðinn í Kolgrafafirði
Orsakir, staðan og framtíðin

Opinn fundur með umhver�s- og auðlindaráðherra
Samkomuhúsinu í Grundar�rði, �mmtudag 18. apríl, kl. 17 – 18.45 

   Fjallað verður um:
     Rannsóknir
     Vöktun
     Hreinsunaraðgerðir 
     Viðbúnað fyrir framtíðina. 

Á fundinn mæta fulltrúar frá Umhver�sstofnun, Hafrannsóknastofnun, Náttúrustofu Vesturlands, 
Vegagerðinni og Heilbrigðiseftirliti Vesturlands, auk fulltrúa ráðuneytis og heimamanna.



Fimmtudaginn 11. apríl 
2013 var ársreikningur Snæ
fells  bæjar 2012 afgreiddur í 
bæjarráð til fyrri umræðu í 
bæjarstjórn. 

Rekstrarniðurstaða Snæ fells
bæjar fyrir árið 2012 er nokkuð 
betri en áætlun gerði ráð fyrir. 
Rekstrartekjurnar á árinu 
námu um 1.784  millj. króna 
samkvæmt saman teknum 
rekstrar  reikningi fyrir A og 
Bhluta en fjárhagsáætlun 
gerði ráð fyrir rekstrartekjum 
um 1.646 millj. króna. 
Rekstrartekjur A hluta námu 
um 1.410 millj. króna en 
fjárhagsáætlun gerði ráð fyrir 
rekstrartekjum um 1.306 millj. 
króna.

Rekstrarniðurstaða sveitar
félagsins samkvæmt saman
teknum rekstrar reikningi A og 
Bhluta var jákvæð að fjárhæð 
um 106 millj. króna en 
samkvæmt fjárhagsáætlun var 
gert ráð fyrir 37 millj. króna 
afkomu. Afkoman varð því 
töluvert betri en áætlun gerði 
ráð fyrir, eða sem nemur 69 
millj. króna.  Rekstrarniðurstaða 
Ahluta var jákvæð að fjárhæð 
72 millj. króna en fjárhags
áætlun gerði ráð fyrir um 35 
millj. króna afkomu. Afkoma 
Ahluta varð því betri sem 
nemur 37 millj. króna.

Laun og launatengd gjöld 
sveitarfélagsins námu um 842 
milljónum króna en starfs
mannafjöldi sveitarfélagsins 
nam 146 stöðugildum í árslok.

Heildareignir bæjarsjóðs 
námu um 3.058 millj. króna og 
heildareignir sveitarfélagsins í 
samanteknum ársreikningi um 
3.893 millj. króna í árslok 
2012. Heildarskuldir bæjar
sjóðs námu um 1.299 millj. 
króna og í samanteknum 
ársreikningi um 1.716 millj. 
króna, og lækkuðu þar með 
milli ára um 60 milljónir.  Eigið 
fé bæjarsjóðs nam um 1.758 
millj. króna og eigið fé í 
samanteknum reikningsskilum 
nam um 2.177 millj. króna í 
árslok 2012.  Eiginfjárhlutfall 
er 57,5% á á árinu 2012 en var 
52,89 árið áður.

Snæfellsbær fjárfesti á árinu 
fyrir 115 milljónir í varanlegum 
rekstrarfjármunum og engin 
ný lán voru tekin en greiddi 
niður lán að fjárhæð 57,7 
milljónir.

Hlutfall reglulegra tekna af 
heildarskuldum og skuld
bindingum er 82,8% hjá sjóð
um Ahluta, en var 101,78% 
árið 2011, og 88,84% í 
samanteknum ársreikningi en 
var 104,55 árið 2011.

Hagnaður 
af rekstri 

Snæfellsbæjar

Núna er hrygningastoppið 
hafið og þá fer hið svokallaða 
netarall í gang. Tveir bátar frá 
Snæfellsnesinu eru í rallinu. Og 
eru það Saxhamar SH sem er í 
Breiðarfirðinum og Magnús SH 
sem er í Faxaflóa. Veiðar bát
anna hafa gengið ansi vel. 
Saxhamar SH er búinn að landa 
277 tonnum í 12 róðrum og 
mest komið með 47 tonn að 
landi. Öllum þessum afla hefur 
verið landað á Rifi.

Magnús SH hefur líka fiskað 
vel og er búinn að landa 243 
tonnum í 11 róðrum og mest 
komið með 41 tonn að landi. 
Báturinn landaði í byrjun á 
Akranesi enn hefur síðstu róðra 
landað í Sandgerði. Þórsnes SH 
er búinn að landa 121 tonni í 6 
róðrum enn báturinn er núna í 
stoppinu. 

Ansi góð steinbítsveiði hefur 
verið hjá Kristinn II SH og er 
báturinn búinn að landa 68 
tonnum í 8 róðrum. Af þessum 
8 róðrum þá hefur báturinn 
þrisvar komist yfir 10 tonn í 

róðri og þar af kom báturinn 
drekkhlaðin til hafnar með 15,8 
tonn og af því var steinbítur 15 
tonn. Guðbjartur SH hefur líka 
fiskað vel á steinbítnum og var 
búinn að landa 34 tonnum í 5 
róðrum og þar af 11 tonn í 
einum róðri. 

Kvika SH er kominn á 
grásleppunet og er búinn að 
landa 8 tonnu í 3 róðrum. Lilja 
SH er líka á grásleppu og komin 
með 11 tonn í 7 róðrum. Reynir 
Þór SH tæp 6 tonn í 3 róðrum. 

Fyrir stoppið þá var Steinunn 
SH kominn með 105 tn í 6 
róðrum á dragnót. Egill SH 22 
tonn í 4 róðrum. 

Tveir bátar frá Snæfellsnesi 
eru byrjaðir á Rækjuveiðum og 
eru það Farsæll SH og Hamar 
SH. Farsæll SH hefur landað 
tæpum 13 tonnum í einni 
löndun og Hamar SH einungis 
108 kílóum í einni löndun. 

Gísli Reynisson
www.aflafrettir.com

Aflafréttir

Næsta tölublað Jökuls 
kemur út miðvikudaginn 24. apríl

Litauglýsingum þarf að skila fyrir kl. 9 
á mánudagsmorgun 22. apríl.

Svarthvítum auglýsingum og öðru efni þarf að skila 
fyrir kl. 18 á mánudag 22. apríl.

Sumardagurinn 
fyrsti!!!!

Til sölu
VW Polo, árgerð 2011, dökkgrár.

Notkun: 36.000 km, Dísel, Eyðsla 3,6L/100km.

Ásett verð: 
2.100.000
 

  Upplýsingar 
í síma 896-8060



 

Félög ungra sjálfstæðismanna á Snæfellsnesi bjóða þér í partý 
föstudagskvöldið 19. apríl næstkomandi í Samkomuhúsi Grundarfjarðar. 

Kominn er tími til þess að ungir sjálfstæðismenn á nesinu hittist, stilli saman strengi sína fyrir kosningar 
og skemmti sér saman. Auðvitað er allt ungt fólk á nesinu á aldrinum 18-35 velkomið og hvetjum við 
sem �esta til að mæta. 

Sigurður Örn Ágústsson frambjóðandi í 4. sæti �okksins í kjördæminu mætir og ræðir við fólkið, 
lifandi tónlist verður á staðnum og almenn góð stemmning.

Finndu okkur á Facebook: „Partý ungra sjálfstæðismanna á Snæfellsnesi“, þar sem allar helstu 
upplýsingar er að �nna.

Hittumst hress næsta föstudag! Kveðja,
Sif, Stykkishólmi

Gja�, Grundar�rði og

Forseti, Snæfellsbæ

Partý 
ungra sjálfstæðismanna 

á Snæfellsnesi !
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Samráð eða 
hagsmunastríð?

Finnst þér gömlu stjórn
málaflokkarnir vera á réttri leið 
með íslenskt samfélag? Finnst 
þér umræða um landsins gagn 
og nauðsynjar einkennast allt 
of mikið af flokkspólitísku 
þvargi og of lítið af tilraunum til 
að ná sátt um góðar lausnir? 
Finnst þér að gömlu flokkunum 
gangi illa að ræða uppbyggilega 
um framtíðina því þeir eru svo 
uppteknir af því að firra sig 
ábyrgð á því sem aflaga hefur 
farið í fortíðinni? Hefurðu 
fengið meira en nóg af hug
dettum, reddingum, hag fræði
legum tilraunum og skyndi 
lausnum?  Treystir þú illa lof
orðum um skjótar og einfaldar 
lausnir og óttast að þau reynist 
lítils virði eftir kosningar?

Ég hvet þig til að hugleiða 
þessar spurningar. Ég hvet þig 

líka til að velta því fyrir þér 
hvort ekki sé orðið mjög 
nauðsynlegt og tímabært að 
breyta verklagi, samræðum og 
ákvörðunum í íslenskri pólitík. 
Ef þú ert sammála mér um það 
ættirðu að kynna þér vel hvað 
við í Bjartri framtíð höfum fram 
að færa. Björt framtíð snýst 
nefnilega um að leita lausna og 
bestu leiða að framtíð í þessu 
landi sem byggist á stöðugleika, 
minni sóun, ábyrgri nýtingu 
auðlinda, einfaldari stjórnsýslu, 
jöfnum tækifærum og síðast en 
ekki síst samráði og virðingu 
fyrir mismunandi skoðunum og 
hagsmunum. Við erum líka 
sannfærð um að stjórnmál sem 
helst hafa það að markmiði að 
vinna sigra í sífelldri keppni um 
að hafa rétt fyrir sér eru 
gagnslaus fyrir okkur og oft 
beinlínis skaðleg. Og við vitum 
að okkur líður öllum miklu 
betur og okkur vegnar líka 
miklu betur ef við leggjum 
mesta áherslu á það sem 
sameinar okkur en ekki það 
sem sundrar. 
Grunnþjónusta, byggða

stefna og fjölbreytni
Við erum viss um að til að 

hafa hér á landi vitlega og 
sanngjarna byggðastefnu til 
langs tíma þurfum við að byrja 
á því að skýra vel hvað við 
eigum við með grunnþjónustu. 

Svo  verðum við að ná sátt um 
hvernig við tryggjum okkur 
öllum þá þjónustu á jafn
ræðisgrundvelli; sömu þjón
ustu fyrir sama gjald. Þar 
þurfum við að ræða um orku, 
fjarskipti og gagnaflutninga, 
samgöngur, grunnmenntun, 
heilsugæslu, félagsþjónustu, 
löggæslu og sjálfsagt eitthvað 
fleira. Og okkur finnst það vera 
mjög mikið réttlætismál að fólk 
sem býr þar sem auðlindirnar, 
eins og fiskistofnarnir hafa mest 
verið veiddir og verkaðir á 
liðnum áratugum og öldum og 
hefur tileinkað sér þá 
verkkunnáttu fái hér notið 
auðlindagjaldsins. Það gjald 
verði nýtt til að tryggja því 
sömu grunnþjónustu og þeir fá 
sem annars staðar búa og 
tækifæri til að skjóta fleiri 
stoðum undir atvinnu í 
byggðarlögum sínum. Aukin 
fjölbreytni í atvinnulífi er 
bráðnauðsynleg á Íslandi 
almennt og alveg sérstaklega í 
sveitum, þorpum og bæjum þar 

sem eggin eru allt of oft næstum 
öll í sömu körfunni og stundum  
allt of fá í henni líka. Auð
lindagjald, þannig nýtt, er ekki 
neinn „landsbyggðarskattur“, 
heldur afl til að styrkja 
byggðirnar og bæta lífskjör 
fólksins þar. Einhæft atvinnulíf 
gerir fólk berskjaldað fyrir 
sveiflum og áföllum og leiðir til 
samþjöppunar valds. Það er 
vont, óréttlátt og óheilbrigt.

Ef þú ert sammála mörgu því 
sem hér er sagt hvet ég þig 
eindregið til að kynna þér starf 
og stefnu Bjartrar framtíðar 
(bjortframtid.is) og leggja 
okkur lið við að breyta 
íslenskum stjórnmálum og 
samfélagi til hins betra. Það 
getur þú gert með því að setja X 
við A á kjörseðlinum.  

Árni Múli Jónasson 
Höfundur eru í 1. sæti á lista Bjar-

trar framtíðar í NV-kjördæmi.

Framtíðin getur verið björt um land allt

Nú þarf að mála kirkjuna!

Við undirritaðir höfum ákveðið að opna reikning í Lands-
bankanum í Ólafsvík vegna málningarframkvæmda.

Nauðsynlegt er að mála kirkjuna að innan og gera við 
rakaskemmdir. Kirkjan var síðast máluð að innan 1992 og 
finnst okkur kominn tími til að mála kirkjuna og halda henni 
við svo að sómi sé að fyrir bæjarbúa og aðra sem í kirkjuna 
koma.

Reikningsnúmerið er 0194-05-401286
Kennitalan er 500269-4999

Hvetjum við alla bæjarbúa og fyrirtæki að leggja okkur lið.

Pétur Bogason, meðhjálpari
Sævar Þórjónsson, fyrrverandi formaður sóknarnefndar 



FYRIR FÓLKIð Í LANDINU

Í KOMMAKOTI, GRUNDARFIRÐI

OPNUN 
KOSNINGAMIÐSTÖÐVAR

Vinstri græn opna kosningamiðstöð 
í Kommakoti í Grundarfirði 
sunnudaginn 21. apríl kl. 15

Heitt á könnunni 

Frambjóðendur mæta, allir velkomnir!

ALLIR

VELKOMNIR

LANDINU

NDARFIRÐI
ÖÐVAR

r!

MNIR

Skrifstofan verður opin: 

alla virka daga kl. 17-19
á kjördag kl. 13-19 

Sími  –  867 0640

Menningar- og markaðsfulltrúi
 

Grundar�arðarbær auglýsir lausa til umsóknar nýja stöðu menningar- og markaðsfulltrúa. 
Um er að ræða 100% starf.  Star�ð er laust nú þegar.

Leitað er eftir ö�ugum og metnaðarfullum einstaklingi sem er reiðubúinn að þróa nýtt starf á traustum grunni.
 

Helstu verkefni:
 ·  Rekstrarstjórn menningarhúss Grundar�arðar.
 ·  Kynningar- og markaðsmál.
 ·  Umsjón með menningarviðburðum og vinabæjarsamskiptum.
Menntunar- og hæfniskröfur:
 ·  Háskólamenntun eða sambærilegt nám sem nýtist í star�.
 ·  Metnaður, hugmyndaauðgi, skipulagshæfni og leiðtogahæ�leikar.
 ·  Hæfni í mannlegum samskiptum, góðir samstarfs- og samskiptahæ�leikar.
 ·  Hæfni til að setja fram mál í ræðu og riti á íslensku og ensku . 
    Frekari tungumálakunnátta er mikill kostur.

Upplýsingar um star�ð veitir Björn Steinar Pálmason, bæjarstjóri – bjorn@grundar�ordur.is eða í síma 4308500. 
Umsókn á að fylgja greinargóð starfsferilsskrá og kynningarbréf þar sem gerð er grein fyrir ástæðu umsóknar og 

rökstuðningur fyrir hæfni viðkomandi í star�ð. Umsóknir sendist í ofangreint netfang fyrir 25. apríl nk.
 

Grundar�arðarbær
 



Laugardaginn 20. apríl 
verður Skákmót Árnamessu 
haldið í 4. sinn í grunnskólanum 
Stykkishólmi og hefst mótið kl. 
13:00. Allir efnilegustu og 
áhugasömustu skákkrakkar 
landsins munu fjölmenna á 
mótið auk þess sem grunn
skólakrakkar á Snæfellsnesi eru 
sérstaklega hvattir til þátttöku á 
þessu glæsilega skákmóti. 
Meðal keppenda á Skákmóti 
Árnamessu 2013 verða ný 
bakaðir Íslandsmeistarar 
grunnskóla, A sveit Rimaskóla, 
sem er talin vera sterkasta 
íslenska grunnskólaskáksveit 
frá upphafi. Skáksveit Rimaskóla  
sigraði með yfirburðum á 
Norðurlandamóti grunnskóla í 
Tampere í Finnlandi haustið 
2012. Boðið er upp á rútuferð 
frá Reykjavík kl. 9:30 á 
laugardagsmorgni og til baka 
suður að móti loknu. Öllum 
þátttakendum verður boðið 
upp á pylsuveislu fyrir mót og 
einnig ókeypis veitingar í 

skákhléi. Í skákhléi verður 
einnig spurningakeppni skák
félaga sem er nýung á Skákmóti 
Árnamessu. Gáfaðasta skák
félagið vinnur veglegan verð
launagrip. Tefldar verða sex 
umferðir á skákmótinu og í lok 
mótsins hefst mikil verð
launahátíð því að rúmlega 30 
verðlaun og happa drættis
vinningar verða í boði fyrir 
sigurvegara og heppna þátt
takendur. Keppt er í þremur 
flokkum, eldri og yngri flokk og 
flokki Snæfellinga. Sigurvegari 
hvers flokks fær eignarbikar að 
launum. Á síðasta Skákmóti 
Árnamessu sigraði Vignir Vatnar 
Stefánsson þá 8 ára gamall í 
yngri flokk en hann sigraði nú í 
vetur öruggan sigur á Norður
landameistaramótinu í skóla
skák í yngsta flokki. Skákmót 
Árnamessu er kennt við Árna 
Helgason heiðursborgara 
Stykkishólms sem stóð fyrir 
öflugu æskulýðsstarfi í starfi 
barnastúkunnar Bjarkar nr 94 í 

áratugi og lést á tíræðisaldri 
árið 2008. Það er skákdeild 
Umf. Fjölnis í Grafarvogi sem 
skipuleggur og sér um 
framkvæmd þessa skákævintýris 
en þar er formaður Helgi 
Árnason sonur Árna sem verður 
ásamt Jóhannesi B. Jóhannes
syni mótstjóri. Um skákstjórn 
sér Páll Sigurðsson sem sá 
einnig um skákstjórn á alþjóð
lega skákmeistaramótnu 
"Reykjavík Open" í Hörpunni í 
mars sl. Stykkishólmsbær er 
ásamt Norvik og Skáksambandi 
Íslands helsti stuðningsaðili 
mótsins en fyrirtæki á höfuð

borgarsvæðinu og í Hólminum 
gefa vinninga. Nálgast má 
upplýsingar um mótið á www.
skak.is og þar er líka hægt að 
skrá þátttöku. Í tengslum við 
Skákmót Árnamessu mun 
Henrik Danielsen stórmeistari 
og landsliðsmaður Íslands í 
skák heimsækja grunnskólana í 
Stykkishólmi og Snæfellsbæ 
dagana 18. og 19. apríl á vegum 
Skákskóla Íslands. Henrik hefur 
sl. áratug kennt skák í mörgum 
grunnskólum á Íslandi og á 
Grænlandi með góðum árangri. 

 

 Boðið upp á skákævintýri í Stykkishólmi

Í síðustu viku opnaði fyrsta 
kosningaskrifstofan í Snæ
fellsbæ, þá opnaði Sjálfstæðis
flokkurinn skrifstofu við 
Ennisbraut 1 í Ólafsvík. Fjöldi 
manns kom í heimsókn þó að 
veðrið hefði mátt vera betra, 
boðið var upp á kaffi og 
bakkelsi og gátu gestir spjallað 
við frambjóðendur sem voru á 
staðnum.

Þegar blaðið kemur út eru 

aðeins níu dagar til kosninga 
og heldur farið að færast líf í 
kosningabaráttuna, framboðs
fundir eru nánast daglega 
einhverstaðar á Snæfellsnesi 
og frambjóðendur flestra 
framboða þramma hús úr húsi 
í leit að atkvæðum. Nú er ljóst 
að 12 listar verða í framboði í 
NV kjördæmi og því líklegt að 
kjörseðillinn verði í stærra lagi.

jó

Kosningar á 
næsta leyti

Kosningaskrifstofan 
í Snæfellsbæ
Kosningaskrifstofa Sjálfstæðisflokksins er að Ennisbraut 1 í Ólafsvík.

Opnunartími 18. - 24. apríl er þessi: 
Virka daga kl. 20 - 22

Laugardag og sunnudag kl. 14 - 18

  Sjálfstæðisflokkurinn 
  í Norðvesturkjördæmi



Aðalsafnaðarfundur Ólafs
víkursóknar var haldinn mánu
daginn 15. apríl, Baldvin Leifur 
Ívarsson lét þá af störfum í 
sóknarnefnd en hann hefur 
verið í sóknarnefnd frá 1993 
eða í 20 ár, var honum þakkað 
mjög gott starf fyrir kirkjuna.

Á fundinum var kosið í 
sóknarnefnd og í henni eru 
núna: Inga Kristinsdóttir, 
Helga Guðjónsdóttir, Steinunn 
Ingibjörnsdóttir, Ólína Kristins
dóttir og Jóhannes Ólafsson. 
Til vara eru: Elva Ösp Magnús
dóttir, Rut Einarsdóttir, Bjarni 
Ólafsson, Pétur S. Jóhannsson 
og Kristinn Kristófersson.

Lagðir voru fram reikningar 
kirkjunnar og þar kom fram að 
sóknargjöld hafa lækkað 
undan farin ár og er kirkjan 
rekin með tapi, nú er svo 
komið að tekjur kirkjunnar 

duga aðeins fyrir launum 
starfs manna og rafmagni, því 
eru ekki til fjármunir í sjóði til 
að fara í viðhaldsframkvæmdir.

Í lok fundar kváðu þeir Pétur 
Bogason og Sævar Þórjónsson 
sér hljóðs og kváðust hafa 
áhuga á að fara af stað með 
söfnun í nafni kirkjunnar þar 
sem safnað væri framlögum frá 
bæjarbúum, fyrirtækjum og 
öðrum velunnurum kirkju
nnar, afrakstur söfnunarinnar 
verður svo notaður í viðhald á 
kirkjunni. Á fundinum var 
tekið vel í þessar tillögur 
Péturs og Sævars og þeim 
þakkað fyrir velvilja í garð 
kirkjunnar. Á öðrum stað í 
blaðinu er auglýsing frá þeim 
félögum þar sem fram kemur 
reikningsnúmer söfnunar
innar.

jó

Safna fyrir 
málningu

Viltu samfélag sem byggist á 
jöfnum tækifærum fólks og 
fyrirtækja?

Viltu fjölbreytni í atvinnulífi, 
félagsmálum, opinberri þjón
ustu og menningu? 

Viltu að stjórnvöld styðji við 
smáfyrirtæki? 

Viltu draga úr sóun í 
efnahagslífi, stjórnkerfi og 

umhverfismálum?
Viltu áherslu á byggðaþróun 

sem jafnar grunnþjónustuna og 
virkjar fólkið og leyfir því sjálfu 
að velja verkefnin og forgangs
raða þeim?

Viltu klára samningana við 
ESB og láta þjóðina svo ákveða 
hvað hún vill gera? Finnst þér 
það ólýðræðislegt þegar stjórn
málaflokkar vilja stöðva ferlið af 
því að þeir þykjast geta haft vit 
fyrir okkur?

Viltu skoða allar skynsamlegar 
lausnir á húsnæðis lána vanda
num, einkum með unga fólkið í 
huga sem kom út á húsnæðis
markaðinn á bóluárunum? 

Viltu sjá öfgalausa og lausna
miðaða stefnu sem gerir ráð 
fyrir samráði við alla og útilokar 
engar hugmyndir fyrirfram?

Hefurðu fengið meira en nóg 

af átakapólitík og flokkaþvargi 
þar sem sífellt er þvælst fyrir 
málum án þess að skoða hvort 
þau eru góð eða ekki?

Finnst þér að gömlu 
flokkarnir hafi ekki verið á réttri 
leið með íslenskt samfélag og 
að kominn sé tími til að gefa 
þeim tækifæri sem vilja efla 
samvinnu og leita langtíma
lausna?

Nýttu kosningaréttinn. Og ef 
þú svarar þessum spurningum 
játandi áttu örugglega samleið 
með Bjartri framtíð og ef þú 
setur X við A kýstu fólk sem á 
samleið með þér. 

Árni Múli Jónasson.
Höfundur er í 1 sæti á lista 

Bjartrar framtíðar í NV-kjördæmi.

Nýttu rétt þinn til að hafa áhrif

Sundmót Lionsklúbbanna í Ólafsvík
verður haldið þriðjudaginn 23. apríl kl. 16.30

í sundlauginni í Ólafsvík.

Sundmótið er ætlað nemendum í 1. - 10. bekk í Snæfellsbæ.

Tekið er á móti skráningum Grunnskóla Snæfellsbæjar 
á Hellissandi og í sundlauginni í Ólafsvík. 

Öllum velkomið að taka þátt.
Börn jafnt sem fullorðnir eru hvattir til að koma 

og hvetja keppendur til dáða.

Lionsklúbburinn Rán og 
Lionsklúbbur Ólafsvíkur

Kirkjan okkar

Stemning í Ólafsvíkurkirkju!
Léttguðsþjónusta verður í Ólafsvíkurkirkju 

sunnudaginn 21. apríl kl. 20.
Sigurður Höskuldsson spilar og syngur 

ásamt Erlu Höskuldsdóttur og kirkjukór Ólafsvíkur.  

Ka� og djús á eftir.

Sunnudagaskóli verður sama dag 
kl. 11 í Ólafsvíkurkirkju.



Vestræn samfélög hafa breyst 
gríðarlega á síðustu áratugum. 
Við erum í raun í miðju 
breytingarferli frá stigskiptu 
píramídalöguðu valdasamfélagi 
til einstaklingsmiðaðs skipulags 
persónulegra tengsla og 
ákvarðana. Margt bendir til að 
einstaklingar séu í dag miklu 

sjálfstæðari og færari um að vera 
stjórnendur í eigin lífi í þeim 
skilningi að ákveða sjálfir meira 
um líf sitt á flestum sviðum, en 
áður, og taka þátt ef þeir nenna. 
Þetta eiga stjórnvöld að nýta sér 
og grípa á lofti öll þau miklu 
tækifæri sem í þessu felast.

Skapandi stjórnunarhættir 
byggja á skapandi ferlum. Vegna 
hinnar gríðarlega hröðu 
tækniþróunar geta fullvalda ríki 
deilt valdi með almenningi eða 
ópólitískum samfélagshópum 
með fjölbreyttum og skilvirkum 
hætti. Það er mögulegt að 
greiða fyrir þessu mannlega 
þróunarferli með því að nýta 
tæknina og örva og virkja 
þannig almenningsálitið á sem 
flestum sviðum. Þetta er í dag 
framkvæmanlegt en hitt er hvort 

valdhafar eru reiðubúnir til að 
nýta sér það eða deila því valdi 
sem þeir hafa, því völdum fylgja 
jafnan meiri völd m.a. um 
hvernig mikilvægar ákvaraðanir 
eru teknar og valdi fylgir oftast 
auður. 

Hægt er að fá “skyndisvör” 
við hugleiðingum stjórnvalda 
um mikilvægar ákvarðanatektir 
áður en lengra er haldið í 
breytingaferli. Þetta má gera 
með því að kasta fram fyrir
spurnum á netið og sjá hvaða 
almenna skoðun kann að birtast 
(e. public sphere). Almenningur 
eignast þannig hlutdeild í 
mótunarferli mikil vægra 
ákvarðana.

En það er líka hægt að klúðra 
mikilvægu tækifæri í þessu 
mikla breytingaferli í átt til 
hinnar mannhverfu samfélags
þróunar. Stjórnvöld eru oft of 

gamaldags og hrædd við 
skoðanir almennings og 
áhrifamikil fyrirtæki eru ekki að 
spila leikinn með hinu lifandi 
samfélagi. 

Skapandi stjórnunarhættir 
eru tengsl valds, hegðunar, 
tilfinninga og þekkingar. Með 
með því að kynna hugmynda
fræði um skapandi stjórnunar
hætti á öllum sviðum sam
félagsins, nýta hana og opna 
fyrir leiðir til að virkja hana, 
mun ríkja meiri samfélagsleg 
sátt þar sem fleiri tjá sig, sem 
aftur veldur minni sóun og mun 
minna veseni í kjölfar 
óskynsamlegra ákvarðana sem 
teknar hafa verið í trássi við 
samborgarana.

Soffía Vagnsdóttir
Skipar 5. sæti á lista Bjartrar 

framtíðar í NV-kjördæmi

Skapandi stjórnunarhættir 
minna vesen, minni sóun, meiri sátt!

Karlakórinn Heiðbjört og 
Kvæðamannafélag Heiðsynninga, 
kveðja vetur og syngja inn sumarið í Langaholti, Staðarsveit, 

síðasta vetrardag, 24. apríl 2013, kl. 21:00

Kór og kvæðamannafélag eru skipuð myndarpiltum 
úr Breiðuvík, Staðarsveit og Miklaholtshreppi.

Efnisskrá afar �ölbreytt.

Frítt inn 

Kjötsúpa kraumar í pottum Kela Verts fyrir tónleika, verð 2000 kr.

Tónleikarnir eru styrktir af Menningarráði Vesturlands.

www.steinprent.is



Stórsveitin efnir til tónleika í sal 
Fjölbrautaskóla Snæfellinga,
mánudaginn 22. apríl kl 19:30

Efnisskrá er fjölbreytt, alveg frá Hauki Morthens,
Bítlunum til Adele og fleiri tónlistarmönnum 

þar á milli.

Stórsveitin býður öllum eldri borgurum og 
ungmennum yngri en 18 ára ókeypis á tónleikanna.

Miðaverð er aðeins 1000 kr.

Komið og hlustið á frábært ungt tónlistarfólk
frá öllu Snæfellsnesi. 

Tónleikarnir eru í samstarfi við Menningarráð Vesturlands

Aðalfundur Félags stjórnenda við Breiða�örð
verður haldinn á Hótel Stykkishólmi 

þriðjudaginn 30. apríl 2013
kl. 19.30

 Dagskrá:
 Venjuleg aðalfundarstörf

Gestur fundarins verður Kristján Örn Jónsson 
framkvæmdastjóri Verkstjórasambands Íslands.

Boðið verður upp á súpu í uppha� fundar.

Stjórnin

 
Kráarviska og trúbador 
á Kaffi Sif á 
laugardagskvöld  
 

 
Maggi og Fúsi verða með  sína víðfrægu 

Kráarvisku á Kaffi Sif  
laugardagskvöldið  20. apríl kl. 21:30 

Þema kvöldsins er landbúnaður!  
 

Trúbadorinn Ásgeir Kr. spilar á eftir  
 

Frítt inn!  
 

Félagsvist alla fimmtudaga kl 19.30. 
Prjónakaffi alla sunnudaga kl.15. 

 

      Opið: Fimmtudaga 16-21, föstudaga 16-01,  
laugardaga 13-01, sunnudaga 14-20 

 
 

Kaffi Sif, Klettsbúð  3, 360 Hellissandur 
Sími: 577 3430, 8203430 

kaffisif@kaffisif.is  www.kaffisif.is  
 

Björgunarstöðin Von sem 
tekin var formlega í notkun í 
haust er nú þegar búin að 
sanna að það var löngu orðið 
tímabært að koma starfsemi 
sveitarinnar undir eitt þak. 
Bæði fer betur um tæki og 
búnað auk þess sem útköll 
sveitarinnar eru mikið mark
vissari. Félagar í Lífsbjörg eru 
líka komnir með góða aðstöðu 
fyrir sinn persónulega búnað 
sem skiptir höfuðmáli í öllu 
viðbragði sveitarinnar. 

En betur má ef duga skal, nú 
er svo komið að til þess að 
sveitin verði betur í stakk búin 
til að sinna sínu hlutverki þá 
þurfum við að halda áfram að 
borga af láni sem tekið var í 
upphafi framkvæmdatímans. 
Þetta lán var 20.000.000 í 
upphafi, tekið til fimm ára 
vaxta  laust með verðtryggingu 
og búið er að greiða þrjár 
greiðslur af því. Markmið okkar 
er að geta klárað að greiða 
lánið upp á umsömdum tíma.

 Til að ná þessu markmiði 
erum við að fara af stað með 
fjáröflunátak og  leitum við enn 
og aftur til ykkar bæjarbúar 

góðir. Á næstu dögum verða 
sendir út innlagningarseðlar og 
er það von okkar að þið sjáið 
ykkur fært um að styðja við 
bakið á sveitinni.

Þakkir vegna gjafa
Okkur langar síðast en ekki 

síst að þakka fyrir eftirtaldar 
gjafir sem okkur bárust á 
liðnum mánuðum:

Krakkarnir sem voru í 10. 
bekk í fyrra, 96 árgangurinn, 
komu færandi hendi og gáfu 
okkur pening sem útaf stóð af 
ferðasjóði sínum sem þau hafa 
safnað og nýtt til ferða fyrir sinn 
bekk. Hafið kærar þakkir fyrir 
krakkar, Þið eruð frábær 

Melnes ehf kom einnig 
færandi hendi og gaf okkur 
flaggstangir til að hafa utan við 
húsið. Kærar þakkir Melnes
fjölskylda fyrir góða gjöf.

Kvenfélag Ólafsvíkur kom til 
okkar og færði okkur GPS tæki  
að gjöf til notkunar á tæki 
sveitarinnar. Kærar þakkir 
Kvenfélag Ólafsvíkur fyrir góða 
gjöf.

Bátahöllin á Hellissandi kom 
með dósasöfnunarkassa og gaf 
okkur og þökkum við Báta
höllinni kærlega fyrir góða gjöf. 

Kveðja,
   Björgunarsveitin Lífsbjörg 

Snæfellsbæ.

Fjáröflunarátak




