
Sauðburður hófst hjá frí
stunda bændunum Sigurði, 
Brynjari og Óla um miðjann 
má  nuðinn og hefur hann 
gengið vel. Er þetta einn 
skemmtilegasti tími ársins hjá 
mörgum og mikið um að vera. 
Hjá öðrum er þetta merki um 

að nú sé vorið komið enda 
daginn farið að lengja, fugla
söngur í lofti og gróður að taka 
við sér. Á myndinni eru þær 
Klara Hrönn Rúnarsdóttir og 
Erika Rún Heiðarsdóttir að 
halda á lömbunum.

þa

Ólafsbraut 21, Snæfellsbæ
Sími: 410 4190 

Netfang: 0190@landsbankinn.is

Snæfellsnesi
www.landsbankinn.is

Sauðburður hafinn hjá frístundabændum
599. tbl - 13. árg. 24. apríl 2013

„Sól og vor ég syng um...“ 

 
Söngskemmtun verður haldin á 

sumardaginn fyrsta 25. apríl 2013 kl. 15:00 

í Björgunarstöðinni VON á Rifi. 

 
Kór Ingjaldshólskirkju,  Kór Hellna-, Búða- og Staðastaðasóknar  og Kirkjukór 
Ólafsvíkur  syngja saman, undir stjórn Kay Wiggs og Veronicu Osterhammer.  
Flutt verða sígild og fjölbreytt lög sem koma okkur öllum í sannarlegt sumarskap. 
 
 

Við  biðjum ykkur að koma  með teppi eða garðstóla til að sitja á  

þar sem engir stólar eru í salnum. 

Enginn aðgangseyrir - allir velkomnir! 

Slysavarnardeildin Helga Bárðardóttir verður með kaffi og vöfflur til sölu að 
tónleikum loknum, verð 500,- kr.  

Baukur  Björgunarsveitarinnar Lífsbjargar  verður á staðnum. 

Mætum öll og fögnum sumrinu saman!  

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

Opnunartími er þessi: 
Sumardaginn fyrsta, 25. apríl, kl. 14 - 22

Föstudaginn 26. apríl kl. 14 - 22

Á kjördag laugardaginn 27. apríl er opið frá kl. 10

  Sjálfstæðisflokkurinn 
  í Norðvesturkjördæmi



Lionsklúbbur Ólafsvíkur hélt 
veglega afmælishátíð 20 apríl. 
En á þessu ári eru 40 ár síðan 
klúbburinn var stofnaður. Var 
hann stofnaður 21. janúar 1973 
og eru félagar í dag 36 talsins. 
Hefur klúbburinn látið til sín 
taka á mörgum sviðum bæjar
lífsins. Á hátíðinni tóku margir 
til máls og færðu klúbbnum 
kveðjur og gjafir. Veislustjóri 
var Elsa Bergmundsdóttir, lions
 félagar tóku lagið og rifjuðu 
upp árin 40 bæði með söng og 
myndum. Tekinn var inn nýr 
félagi. Hljómsveitin Ladies and 
a gentleman fluttu nokkur lög, 
Hótel Hellissandur sá um veit
ingarnar og Klakabandið spilaði 
undir dansi. Klúbburinn hefur 
einnig gefið fjölda gjafa í tilefni 
afmælisins og á næstunni mun 
koma út veglegt afmælis blað 

klúbbsins sem dreift verður í 
öll hús í Snæfellsbæ.

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

Lionsklúbbur Ólafsvíkur 40 ára

Gleðilegt sumar 
Sumarleikföngin komin !

Sumarlegur fatnaður !

Sumarleg gjafavara!

Erum í sumarskapi 

    

   Munið eftir 
   facebook-síðunni okkar ;)

Frá og með 1 maí n.k. munu 
heilsugæslulæknar í Grundar
firði og Ólafsvík skiptast á að 
gegna bakvöktum um helgar 
fyrir bæði heilsugæslusvæðin.  
Ákvörðun þessi byggir á um 
fjöllun framkvæmdastjórnar 
Heilbrigðisstofnunar Vestur
lands um tillögur starfshóps 
Velferðarráðuneytis, sem falið 
var að að skoða sameiningu 
vaktsvæða og eflingu sjúkra
flutninga á Snæfellsnesi og 
skilaði áliti og greinargerð fyrir 
rúmu ári síðan. Skipulags
breyt  ingin tók raunar gildi 1.  
nóvember sl. en vegna athuga
semda frá sveitastjórna mönn
um og öðrum íbúum svæðisins 
var ákveðið fresta henni um 
miðjan desember sl. fram á 

vor.   Vógu þar þungt áhyggjur 
fólks af vondum veðrum og 
ófærð á svæðinu.  Áætlað er að 
sameiginleg bakvakt heilsu
gæslu  læknanna verði til reyn
slu  í ½ ár eins að var stefnt í 
upphafi.  Að þeim tíma liðnum 
verða svo metnir kostir og  
gallar þessa fyrirkomulags.  
Eins og áður munu samskipti 
við vakthafandi heilsugæslu
lækni utan dagtíma virka daga 
fara í gegnum Neyðar línuna  
112.  

Fyrir hönd framkvæmda
stjórnar Heilbrigðisstofnunar 
Vesturlands

Þórir Bergmundsson 
framkvæmdastjóri lækninga 

og rekstrar.

Sameiginleg 
bakvakt



Helga Hafsteinsdóttir formaður S.D.S �ytur ávarp.
Þórey Ólafsdóttir með myndlistasýningu í anddyri Klifs. 
Pétur Ö. Guðmundsson (Pétur jesú) og Matti Matt. úr Pöpunum
Fjórar ungar stúlkur úr Tónlistarskóla Snæefellsbæjar
Trommusveit Stykkishólms

   Boðið verður í Bíó í Kli� kl. 16.30 
   Fyrir alla á Snæfellsnesi

Áslaug Karen Jóhannsdóttir �ytur ávarp. 
Pétur Ö. Guðmundsson (Pétur jesú) og Matti Matt. úr Pöpunum
Fjórar ungar stúlkur úr Tónlistarskóla Snæefellsbæjar
Trommusveit Tónlistarskóla Grundar�arðar

Kristín Á Guðmundsdóttir �ytur ávarp.
Pétur Ö. Guðmundsson (Pétur jesú) og Matti Matt. úr Pöpunum
Lárus Hannesson
Trommusveit Stykkishólms

Að venju standa Verkalýðsfélag Snæfellinga og 
Starfsmannafélag Dala og  Snæfellsnessýslu - S.D.S 

fyrir hátíðardagskrá þann 1. maí.

Á öllum stöðum bjóða S.D.S. og Verkalýðsfélag Snæfellinga 
gestum upp á  ka�veitingar.

Félagsmenn og aðrir íbúar eru hvattir til að mæta og eiga saman góðan dag.

Börn verða að vera í fylgd með fullorðnum.



Ég er í 7. sæti framboðslista 
Bjartrar framtíðar í norðvestur
kjördæmi. Ég ákvað að taka sæti 
á listanum vegna þess að mig 
langar að taka þátt í að breyta 
vinnubrögðum í stjórnmálum 
og íslensku þjóðfélagi. Ég er 
gift, tveggja barna móðir, grunn
 skólakennari að mennt og er 
búsett í Borgarbyggð. Ég og 
maðurinn minn erum bæði í 
vinnu.  Ég á ekki hús, ég á ekki 
nýjan bíl, ég hef aldrei tekið 
mér lán fyrir nýjum húsgögnum 
og ég fer ekki  utanlandsferðir. 
Ég á tvo gamla bíla, gamalt 
hesthús og nokkra hesta. Ég 
skulda námslánin mín og lítið 
lán fyrir hesthúsi.

Hvernig stendur á því að um 
hver mánaðarmót duga tekjur 
okkar tveggja varla til að reka 
heimilið.   Af hverju þarf það að 
vera svona dýrt að lifa hér á 
landi.  Eiga ekki tvær fullorðnar 
manneskjur í fullri vinnu að 
hafa það bara ágætt.  Nú virðist 
sem framundan sé allt óskap
lega bjart því nú er  er kominn 
tími kosningaloforðanna.  Allir 
tala um hvernig hægt er að 
bjarga íslensku þjóðinni og það 
á mjög auðveldan hátt.  Ábyrgð 
þessara frambjóðenda er mjög 
mikil.   En hvað þurfum við sem 
hér búum?  Hvað er það sem 

kæmi okkur best?   Það sem við 
þurfum er stöðugleiki. Við 
þurfum að klára viðræðurnar 
við Evrópusambandið því  það 
verður aldrei sátt um það að 
hætta ferlinu. Treystum borg
urum þessa lands til að taka 
lýðræðislega ákvörðun. Ef við 
náum góðum samningi mun 
þjóðin samþykkja hann í þjóð
ar atkvæðagreiðslu nú ef ekki þá 
verður hann felldur. Að hafa 
þetta mál hangandi yfir okkur 
skapar aðeins sundrung og 
óstöðugleika. Til að skapa 
stöðug leika þurfum við líka að 
vinna saman, tala saman,  en 
ekki vera alltaf á móti hug
myndum sem eru ekki komnar 
frá okkur sjálfum eða okkar 
flokki. Það þarf samráð milli 
ríkisstjórnar, Alþingis, sveitar
félag, atvinnulífsins, launþega, 
fjármálageirans og svo má lengi 
telja. Fulltrúar þessara aðila 
þurfa að setjast niður og setja 
sér langtímamarkmið og ákveða 
hvar umbóta er helst þörf. Þeir 
þurfa að viða að sér öllu því 
besta sem lagt er fram og fram
fylgja því ekki bara í eitt kjör
tímabil heldur til framtíðar.   
Það minnkar óvissu okkar allra.   
Við þurfum að nýta okkur alla 
þá krafta sem býr i þjóðinni.  Ég 
treysti Bjartri framtíð mjög vel 
til þess að hlusta á Íslendinga 
og vinna að framgangi allra sem 
á Íslandi búa ekki síst lands
byggðar fólksins.  Björt framtíð 
vill meiri stöðugleika, meiri 
sátt, minna vesen og minni 
sóun.  Settu X við A í komandi 
kosningum þá verður framtíð 
okkar allra bjartari.

Eva Símonardóttir
7. sæti lista Bjartrar framtíðar 

í norðvesturkjördæmi

Það er ansi lítið um að vera 
núna á meðan að hrygningar
stoppið hefur verið. Því lauk 
reyndar á sunnudaginn síðast
liðinn. Einu bátarnir sem réru 
í stoppinu voru nokkrir grá
sleppu bátar og smábátar sem 
voru að reyna við steinbítinn. 
Áhöfninni á Kristni II SH hefur 
gengið ansi vel á steinbítnum 
og eru búnir að landa tæpum 
90 tonnum í 11 róðrum. Aðrir 
bátar eru með mun minni afla. 

Af minni bátunum þá er 
Glaður SH með 34 tn í 9 
róðrum á línu, Sverrir SH 22 tn 
í 7 á línu og grásleppu. Birta 
SH í Grundarfirði er með 10 tn 
í 8 á grásleppu og Arnar SH 32 
með 7 tn í 9 á grásleppu í 
Arnar  stapa.

Þar sem það er svona rólegt 
þá er ekki úr vegi að líta aftur 
til ársins 1980 og skoða 
hvernig þá fiskaðist á Nesinu. 
Þá var enginn kvóti kominn né 
hrygningarstopp. Allir þeir 
bátar sem eru skoðaðir voru á 
netum og litið er á Rif, Ólafsvík 
og Grundarfjörð. 

Rif: 8 bátar voru skoðaðir 
þar og tveir þeirra réru ofast 
eða 18 róðra. Hamar SH sem 
var með 234 tn og Tjaldur SH 
213 tonn. Í 17 róðra fóru, 
Bervík SH 104 tn, Brimnes SH 
165 tn, Saxhamar SH 185 tn og 
Rifsnes SH 196 tn. Búi EA var 

með 41 tn í 10 og Skarðsvík SH 
99 tn í 9.

Ólafsvík: Þar var ansi mikið 
um báta og eru hérna 20 bátar 
skoðaðir. Í 18 róðra fóru: 
Sveinbjörn Jakobsson SH 144 
tn, Fróði SH 162 tn, Ólafur 
Bjarnason SH 231 tn og 
Gunnar Bjarnason SH 233 tn 
og var hæstur í Ólafsvík. 

Ansi margir bátar fóru í 17 
róðra, Heiðrún EA 73 tn, 
Garðar II SH 175 tn, Steinunn 
SH 156 tn, Sigurvík SH 119 tn, 
Hringur SH 88 tn, Halldór 
Jónsson SH 124 tn, Jói á Nesi 
SH 137 tn, Matthildur SH 143 
tn og Jón Jónsson SH 113 tn. 

Í 16 róðra fóru Eyborg EA 85 
tn, Hugborg SH 81 tn og 
Hafsúlan RE 108 tn. Í 15 róðra 
fóru Skálavík SH 65 tn, Greipur 
SH 81 tn, Auðbjörg SH 79 tn 
og Ólafur Friðbertsson ÍS frá 
Suðureyri 123 tn. 

Í Grundarfirði voru 9 bátar á 
netum og tveir þeirra fóru í 17 
róðra, Farsæll SH 162 tn og 
Grundfirðingur SH 146 tn. Í 16 
róðra fóru Grundfirðingur II 
SH 122 tn og Haukaberg SH 
122 tn. Í 15 róðra fóru Haffari 
SH 131 tn, Framfari SH 138 tn 
og Fanney SH 91 tn, í 14 róðra 
fóru Lýður Valgeir SH 74 tn og 
Siglunes SH 90 tn. 

Gísli Reynisson
www.aflafrettir.com

Aflafréttir

Meiri stöðugleiki 
Bjartari Framtíð

Mundu að kjósa Samfylkinguna 
27. apríl

ATVINNA
Starfskraftur óskast í a�eysingar, 
þarf að geta ha�ð störf sem fyrst.

Upplýsingar í síma 436 1010 & 436 1120

Ari Bjarnason tannlæknir.



Miðvikudaginn 17. apríl sl. 
héldu frambjóðendur Fram
sóknarflokksins, þau Gunnar 
Bragi,  Ásmundur Daði og Elsa 
Lára sem skipa 1.3. sæti í 

NVkjördæmi fund í Klifi. Fram
bjóðendur byrjuðu á því að 
kynna sig og gera grein fyrir 
helstu stefnumálum. Að lokinni 
stuttri kynningu svöruðu fram

bjóðendur spurningum fundar
gesta. Rætt var m.a um skuld
astöðu heimilanna í kjölfar 
efnahagshrunsins og jöfnun 
húshitunarkostnaðar á köldum 
svæðum. Einnig var rætt um 
heilbrigðisþjónustuna á Snæ
fellsnesi, samgöngur  í kjör
dæm inu sem og fiskveiðigjaldið. 
Fundargestir tóku undir mikil
vægi þess að hafa skýra sjávar
útvegstefnu með stöðugleika í 
fyrirrúmi og forgangsröðun 
verk  efna ríkissjóðs.

Fyrr um daginn kíktu fram

bjóðendur í fyrirtæki og 
stofnanir í Snæfellsbæ eins og 
tími gafst. Guðbjörg þjóðgarðs
vörður fór yfir stöðu þjóð
garðsins og þau tækifæri sem 
felast í því að markaðsetja 
garðinn sem útivistarparadís 
fyrir börn og fullorðna. Að 
lokum sýndi Skúli Alexanders
son frambjóðendum Sjómanna
garðinn á Hellissandi þar sem 
Gunnar og Ásmundur stóðust 
ekki mátið og reyndu við 
Fullsterkan.

abó

Framsókn á leið um Snæfellsnesið

Auglýsing um kjörfund 
vegna alþingiskosninga 2013

Alþingiskosningar fara fram laugardaginn 27. apríl 2013.
Í Grundar�rði er kjörfundur í Samkomuhúsi Grundar�arðar.

Kjörfundur hefst kl. 10:00 og lýkur kl. 22:00.

Athugið að allir þurfa að framvísa persónuskilríkjum.

Kjörstjórn Grundar�arðar



Auglýsing um kjörfundi
vegna alþingiskosninga 

laugardaginn 27. apríl 2013

ÓLAFSVÍKURKJÖRDEILD:
Kjörfundur verður haldinn í Grunnskólanum í Ólafsvík. 

Kosning hefst kl. 10:00 og stendur til kl. 22:00

HELLISSANDS- OG RIFSKJÖRDEILD:
Kjörfundur verður haldinn í Grunnskólanum á Hellissandi. 

Kosning hefst kl. 10:00 og stendur til kl. 22:00

STAÐARSVEITAR- OG BREIÐUVÍKURKJÖRDEILD:
Kjörfundur verður haldinn í Grunnskólanum á Lýsuhóli. 

Kosning hefst kl. 11:00 og stendur til kl. 20:00

Munið eftir persónuskilríkjum.

Yfirkjörstjórn Snæfellsbæjar



Um 60 börn og unglingar 
tóku þátt í hinu glæsilega Skák
móti Árnamessu sem haldið var 
í 4. sinn í grunnskólanum 
Stykkis   hólmi. Keppt var í 
þremur flokkum; eldri flokk, 
yngri flokk og flokki Snæ fell
inga. Það var Kristinn Hrafnsson 
sem sigraði flokk Snæfellinga 
og varði þar með titil sinn frá 
síðasta Árnamessuskákmóti. 
Kristinn er greinilega góður 
skákmaður því auk þess að 
vinna flokk Snæfellinga þá varð 
hann efstur stigalausra á mótinu 
og í 5.  11. sæti allra þátt tak

enda. Helgi Sigtryggsson stóð 
sig einnig mjög vel og tefldi til 
úrslita við Kristinn í lokaumferð 
skákmótsins um sigur í Snæ
fellingaflokki. Á Skákmóti Árna
messu tefla flestir af bestu skák
krökkum landsins og sigur
vegari mótsins varð Oliver Aron 
Jóhannesson 15 ára Rimaskóla
piltur sem í þrígang hefur orðið 
Norðurlandameistari með 
skáksveit Rimaskóla og er talinn 
einn besti skákmaður Norður
landa á grunnskólaaldri. 

Skákmót Árnamessu er 
haldið til minningar um Árna 

Helgason sem Snæfellingar og 
flestir landsmenn þekktu sem 
einlægan bindindisfrömuð og 
gæslumann barnastúkunnar í 
Stykkishólmi. Helgi Árnason 
skólastjóri og sonur Árna var 
mótsstjóri. Heiðursgestur skák

mótsins að þessu sinni var 
Lárus Ástmar Hannesson forseti 
bæjarstjórnar Stykkishólms
bæjar sem ávarpaði þátt
takendur í upphafi og lék síðan 
fyrsta leik mótsins.  

Kristinn vann flokk Snæfellinga öðru sinni

FYRIR FÓLKIÐ Í LANDINU

FJÖLBREYTT ATVINNULÍF; 
FISKUR, FERÐAMENN OG ROKK
FJÖLBREYTT ATVINNULÍF; 
FISKUR, FERÐAMENN OG ROKK

„

– ÞESS VEGNA KÝS ÉG VG“

GUÐMUNDUR M. KRISTJÁNSSON
HAFNARSTJÓRI ÍSAFJARÐARBÆJAR
OG STJÓRNARFORMAÐUR ROKKHÁTÍÐARINNAR 
ALDREI FÓR ÉG SUÐUR



Sjávarútvegur er ein miki
vægasta atvinnugrein Íslands og 
því verður að skapa greininni 
starfsfrið og eins mikla fram
tíðarsýn og frekast er unnt.  
Fram  sóknarmenn sömdu því 
sérstaka sjávarútvegsstefnu fyrir 
flokkinn og var hún ítrekuð á 
síðasta flokksþingi. 

Stefna Framsóknarflokksins 
er að stjórnun fiskveiða verði 
blönduð leið, annars vegar á 
grunni aflahlutdeildar á skip og 
hinsvegar við úthlutun veiði
leyfa, sem taki mið af sértækum 
byggðaaðgerðum, auk hvatn
ingar til nýsköpunar svo dæmi 

sé tekið.  
Sérstaka veiðigjaldinu er 

hafnað og gert ráð fyrir einu 
gjaldi, sem sé hóflegt og taki 
mið af rekstri fyrirtækjanna.  
Það gjald skiptist síðan í þrennt 
og renni til byggðalaga, í rann
sóknir og nýsköpun í greininni 
og loks í ríkissjóð.  

Aukning á aflamarki gefur 
færi á að bæta skerðingar sem 
léku mörg fyrirtæki illa ásamt 
því að auka veiðar í öðrum 
flokkum. Við teljum mikilvægt 
að skoða útfærslu ýmissa þátta 
þar á meðal strandveiða,  og 
byggðakvóta.  Við ítrekum að 
þótt strandveiðar séu komnar 
til að vera þá viljum við ekki 
gefa þær frjálsar eða setja þær í 
kvóta.  

Hátæknigrein 
án ríkisstyrkja 

Íslenskur sjávarútvegur er 
hátæknigrein sem starfar án 
ríkisstyrkja meðan sumar sam
keppnisþjóðir ríkisstyrkja sinn 
sjávarútveg.  Afar mikilvægt er 
að við höldum forskoti okkar í 

hagkvæmum rekstri, aukum 
gæði og nýtingu og höfum for
ystu um nýsköpun. 

Stjórnmálamenn og greinin 
sjálf þurfa að taka saman 
höndum um að draga fram 
rétta mynd af sjávarútvegi, því 
of lengi hafa rangar og villandi 
yfirlýsingar dregið upp dökka 
mynd af greininni. Framtíð 

sjávarútvegs er góð og þar með 
þjóðarinnar allrar ef okkur 
lánast að reka greinina með 
hagkvæmni og sjálfbærni í 
huga, ásamt því að tala greinina 
upp og þar með þær þúsundir 
sem vinna við sjávarútveg. 

Gunnar Bragi Sveinsson, 
alþingismaður Framsóknar.

Sjávarútvegur er framtíðar atvinnugrein

 Fimmtudaginn 25. apríl, 
sumar  daginn fyrsta verða 
haldnir fyrstu stóru tón
leikarnir í Frystiklefanum á 
Rifi. Frystiklefinn hefur hingað 
til verið þekktur fyrst og fremst 
sem leikhús, en nú er komið 
að þeim Ásgeir Trausta og Pétri 
Ben til að leika þar listir sínar. 
Strobe.is, ungt viðburðar
fyrirtæki úr Snæfellsbæ stendur 

að framkvæmd viðburðarins í 
samstarfi við Frystiklefann. 
Miðasala hefur gengið vonum 
framar, en forsala miða er enn 
í gangi á midi.is. Hægt verður 
að kaupa miða við hurð á kr. 
2900, svo lengi sem sætafjöldi 
leyfir. Húsið opnar kl. 19.30.  

f.h. Strobe.is og Frystiklefans 
Ægir Þór Þórsson

Stórtónleikar í 
Frystiklefanum!

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.



Sem áhugamaður um 
stjórnmál og einstaklingur með 
tiltölulega mótaðar skoðanir á 
hvernig ég tel að samfélagið 
eigi að virka finnst mér 
nauðsynlegt að skoða t.d. 
eftirfarandi grunn þætti 
samfélags.  Grófa flokkunin er:  
hvar á að sækja tekjur, í hvað 
eiga tekjurnar að fara, hvernig 
eigum við að hugsa um hvort 
annað og landið okkar, hvernig 
eigum við að nýta landið. Er 
aðgengi að grunnþjónustu á 
jafnræðisgrunni óháð efnahag?

 Undanfarna daga hef ég 
verið á þeytingi um héruð, 
skoðað svæði, fyrirtæki og 
spjallað við fólk.  

Einn ágætur sagði þegar ég 
var að tala við hóp  af körlum á 
Akranesi:  þið hjá Vg eruð svo 
hallærisleg, þið seljið ekki með 
þessu moði sagði hann og svo 
var hann farinn. Á leiðinni heim 
fór ég að velta fyrir mér hvort 
þetta gæti verið rétt hjá karli.  
Niðurstaðan var að líklega væri 
þetta rétt hjá kappanum.  Við 
viljum til dæmis að þeir sem 
mest hafa leggji mest af 
mörkum en ekki öfugt, enda
laust væl um að passa beri nátt
úruna, höfnum „stórkostlegum“ 
stórframkvæmdum til ál  vers
uppbyggingar þar sem hvert 
starf kostar 700 milljónir og 
litlar tekjur koma af bröltinu, 
tókum af forréttindi þingmanna 
til lífeyrisréttinda,breyttum því 
að nú eru hæstaréttardómarar, 
Seðlabankastjóri og útvarps
stjóri faglega ráðnir en ekki 

pólitískt, komum á fót strand
veiðum og viljum efla þær enn 
frekar, opnuðum á veiðar 
smábáta á síld og makríl og 
viljum auka þar við, viljum 
klára endurskoðun á fiskveiði
stjórnunarkerfinu, viljum að 
auð  lindir þjóðarinnar verði 
skilyrðislaust í þjóðareign, 
komum ríkissjóði úr 216 
milljaraða halla í nánast núll á 
aðeins fjórum árum, verð
bólgunni úr um 20% niður fyrir 
5%, atvinnuleysi úr rúmum 9% 
niður fyrir 5% endalaust jafn
réttis tal, við t.d. viðurkenndum 
sjálfstæði Palestínu.  Leggjum 
áherslu á skapandi greinar og 
fjölbreytni við í atvinnu
uppbyggingu, höfum alla tíð 
haft mikla trú á ferðamanna
iðnaðinum og lagt þar vel í.  
Ekki er þessi listi nálægt 
tæmdur en læt hér staðarnumið. 

Við erum ekki með nein 
óábyrg loforð um skulda niður
fellingu, sem nýtist að stærstum 
hluta hátekjufólki á suðvestur 
horninu og lofum heldur ekki 
neinum skattalækkunum og 

viljum nota þá peninga sem 
umfram verða á næstu árum til 
að efla velferð. Hinsvegar ef 
svigrúm verður til skattalækkana 
verður lögð áhersla á tekju
lægstu hópana.

Formaðurinn okkar er fín
byggð kona með greindar
vísitölu uppá 130 og er ekki 
einu sinni hrokafull. 

Líklega erum við sem styðjum 
Vinstrihreyfinguna grænt fram
boð nokkuð hallærisleg en ég 
ætla að halda því áfram þó ekki 
væri nema vegna barnanna 
minna.

Það er nefnilega nokkuð 
bjart frammundan hjá okkur 
Íslendingum og vonandi ber 
okkur gæfa til að halda áfram á 
þeirri skynsamlegu braut sem 
vörðuð hefur verið frá hruninu.  

Takk fyrir lesturinn

Lárus Ástmar Hannesson skipar 
2.sæti Vinstrihreyfingarinnar Græns 

framboðs í Norðvestur kjördæmi. 

20 apríl sl.  rann út frestur 
að skila inn umsóknum  í 
fyrirhugaða ferð í maí nk sem 
auglýst var í staðarblöðunum.  
Því miður var þáttaka ekki næg 
svo ákveðið hefur verið að 
fresta ferð til haustsins.

Það er nokkuð algengur 
misskilningur  að rétt til að 
nýta sér  svona orlof hafi ein
göngu félagsbundnar kven
félagskonur en skrifað stendur 
„Rétt til að sækja um hús
mæðraorlof hefur sérhver 
kona sem veitir, eða hefur veitt 
heimili forstöðu, án launa
greiðslu fyrir það starf. 

Til greina hefur komið að 
fella þessi lög úr gildi, enda 
aðrar forsendur nú en þegar 

lögin voru sett.  Þetta eru þó 
enn gildandi lög og ber 
sveitarfélögum að greiða í 
þetta 95,50 per/íbúa.    það  er 
annað hvert ár sem þetta orlof 
er tekið, og nú er það  Stykkis
hólmsbær, Helgafellsveit,  Eyja
og Miklaholtshreppur og 
Grundar fjarðarbær, og svo 
hins vegar eftir tvö ár er það 
Snæfellsbær og nágrenni.  

Við tökum því þráðinn upp í 
haust,  njótum samvista hver 
við aðra,  skiptumst á góðum  
hugmyndir sem efla okkur sem 
nágranna, og hlúum að 
samvinnu og vináttu  okkar á 
milli.

Orlofsnefndin. 
 

Orlofsnefnd 
Snæfellskra húsmæðra

Vg er hallærislegur stjórnmálaflokkur!

 

Í dag miðvikudaginn 24. apríl kl. 18 
verður opinn fundur á Kaffi Sif, Hellissandi.

Guðbjartur Hannesson velferðarráðherra 
heldur framsögu og situr fyrir svörum.

Opinn fundur 
á Kaffi Sif

Allir velkomnir



verður haldinn föstudaginn 10. maí kl. 17.00

í húsi félagsins að Borgarbraut 2, Grundarfirði.

Venjuleg aðalfundarstörf

Félagsmenn eru hvattir til að mæta.

Veitingar verða á fundinum.

STYRKIR TIL MARKAÐSSETNINGAR 
OG NÝSKÖPUNAR Í FERÐAÞJÓNUSTU 

Á VESTURLANDI

Framkvæmdaráð sóknaráætlunar Vesturlands auglýsir eftir 
umsóknum um styrki til verkefna sem bæta markaðsset-
ningu og auka nýsköpun í ferðaþjónustu á Vesturlandi.  Til 
ráðstöfunar í verkefnið eru 5 mkr. og er fyrirhugað að veita 
2- 3 mkr. styrki til fyrirtækja eða einstaklinga með 
áhugaverð verkefni á þessu sviði.

Gert er ráð fyrir að umsækjandi leggi á móti jafn háa 
fjárhæð til verkefnisins og sá styrkur sem veittur verður. 
Skila þarf inn umsókn með lýsingu á verkefninu, grófri 
áætlun um hversu mörg störf það getur skapað ásamt 
tímasetningu um framvindu.

Umsókn skal skila á rafrænu formi til Atvinnuráðgjafar 
Vesturlands á netfangið ssv@ssv.is, eigi síðar en föstudaginn 
10. maí n.k., en nánari upplýsingar veitir Ólafur Sveinsson 
í síma: 892-3208. Til vara 433-2312

STYRKIR TIL AUKINNAR FRAMLEIÐNI
Í MATVÆLAIÐNAÐI Á VESTURLANDI

Framkvæmdaráð sóknaráætlunar Vesturlands auglýsir eftir 
umsóknum um styrki til verkefna sem auka framleiðni í 
matvælaiðnaði á Vesturlandi.  Til ráðstöfunar í verkefnið eru 
5 mkr. og er fyrirhugað að veita 2- 3 mkr. styrki til fyrirtækja 
eða einstaklinga með áhugaverð verkefni á þessu sviði.

Gert er ráð fyrir að umsækjandi leggi á móti jafn háa 
fjárhæð til verkefnisins og sá styrkur sem veittur verður.  
Skila þarf inn umsókn með lýsingu á verkefninu, grófri 
áætlun um hversu mörg störf það getur skapað ásamt 
tímasetningu um framvindu.

Umsókn skal skila á rafrænu formi til Atvinnuráðgjafar 
Vesturlands á netfangið ssv@ssv.is, eigi síðar en föstudaginn 
10. maí n.k., en nánari upplýsingar veitir Ólafur Sveinsson 
í síma: 892-3208. Til vara: 433-2312

AUGLÝSINGAR 
UM STYRKI



Hinn árlegi kökubasar

Slysavarnadeildarinnar Sumargjafar

verður sumardaginn fyrsta

25. apríl kl. 13.00

í Mettubúð.

Næsta tölublað Jökuls 
kemur út fimmtudaginn 2. maí

Litauglýsingum þarf að skila fyrir kl. 9 
á mánudagsmorgun 29. apríl.

Svarthvítum auglýsingum og öðru efni þarf að skila 
fyrir kl. 18 á mánudag 29. apríl.

Skógrækrar og landverndar
félagið undir Jökli hefur fagnað 
sumri með bæjarbúum á 
sumardaginn fyrsta í Tröð við 
Hellissand og svo verður einnig 
í ár.

Þetta er gamall og góður 
íslenskur siður að fagna sumri. 
Í ár höfum við fengið til liðs við 
okkur Soroptimistaklúbb Snæ
fellsness sem ætlar að kynna 
okkur í samstarfi við Sæmund 
Kristjánsson söguverkefni sem 
þær vinna að og í leiðinni vígja  

bekk sem Anton Ingólfsson 
hefur smíðað.

 Að góðum sið syngjum við 
líka saman nokkur sumarlög, 
lesum sögu fyrir börnin og 
förum í leiki.

Við hefjum dagskrá klukkan 
13:30 með því að draga fána að 
húni og svo skemmtum við 
okkur saman.

Sjáumst sem flest
F.h. skógræktar og landverndar-

félagsins undir Jökli
Lydía, Lúlli og Heiða   

Stjórn HSH hefur útnefnt 
stjórn knattspyrnudeildar Vík
ings Vinnuþjark HSH 2012, í 
umsögn stjórnar HSH kemur 
fram að með miklum dugnaði 
hefur meistaraflokkur karla í 
knattspyrnu hjá Víking Ólafsvík 
unnið sig upp í efstu deild í 
knattspyrnu.  Það er öllum ljóst 
að bakvið þennan íþróttalega 
árangur liggur mikil vinna í 
stjórnun og fjáröflun. Stjórn 
knattspyrnudeildar, þeir Jónas 
Gestur Jónasson, Gunnsteinn 
Sigurðsson, Hilmar Þór Hauks
son og  Kristmundur Sumar
liðason, hafa unnið þrekvirki 

við að stýra félaginu.  Þar hafa 
þeir notið stuðning og krafta 
fjölmargra sem hafa verið 
tilbúnir að leggja hönd á plóg 
og létta undir með í miklu og 
góðu starfi.

Hildur Sigurðardóttir körfu
boltakona úr Snæfelli var kjörin 
íþróttamaður HSH 2012, blak
maður HSH er Bergur Einar 
Dag bjartsson úr UMFG, knatt
spyrnumaður HSH er Viktor 
Örn Jóhannsson úr UMFG, 
kylfingur HSH er Rúnar Örn 
Jónsson úr Mostra og hesta
íþróttamaður HSH er Sigur
oddur Pétursson, Snæfellingi.

Fögnum sumri 
í Tröð

Vinnuþjarkur 
HSH 2012

Mikið var um að vera í 
Ólafsvíkurhöfn síðastliðinn 
laugardag. Smábátaeigendur 
voru í óða önn að setja niður 
báta sína og gera klárt enda 

hryggningarstoppinu að ljúka 
og stutt í strandveiðarnar, 
hefjast þær um mánaðarmótin.

þa

Lífið í gang eftir 
hrygningarstopp



Frambjóðendur Sjálfstæðisflokksins 
í Norðvesturkjördæmi

Sjálfstæðisflokkurinn í Norðvesturkjördæmi   NÁNAR Á 2013.XD.IS

Sendum okkar 
besta fólk

Einar Kristinn 
Guðfinnsson 
1. sæti

Haraldur 
Benediktsson 
2. sæti

Eyrún Ingibjörg  
Sigþórsdóttir 
3. sæti

Á komandi kjörtímabili er mikið verk að vinna.  
Í þeirri baráttu ríður á að fulltrúar okkar á Alþingi 
hafi reynslu og kraft til að standa með fólki og  
fyrirtækjum í kjördæminu. 

Á framboðslista Sjálfstæðisflokksins er kraftmikið 
fólk með víðtæka reynslu og þekkingu á mál-
efnum kjördæmisins. Þau munu standa með þér. 
Á laugardaginn þarft þú að standa með þeim.


