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Jólin kvödd í fallegu veðri
Það er alltaf mikið um dýrðir
þegar jólin eru kvödd í Ólafsvík
á þrettándanum og var engin
undantekning á því í ár. Þrettánda
brenna var tendruð við Hvalsá
að lokinni skrúðgöngu sem
farin var frá Pakkshúsinu. Fjöl
mennt var í skrúðgöngunni
sem leidd var af álfadrottningu,
álfakóng og ýmsum púkum og
verum. Brennunni lauk svo með
flugelda
s ýningu, fljótlega að
henni lokinni fóru að sjást alls
konar verur á götum bæjarins en
að brennu lokinni ganga börn í
hús og sníkja „gott í gogginn“
húseigendur spöruðu ekki
nammið sem börnin fengu og
eiga þau góðar birgðir af „laugar
dagsnammi“ fram á nýja árið. Það
eru Lionsklúbbarnir í Ólafsvík
ásamt Slökkviliði Snæfellsbæjar
sem standa að þrettándagleðinni
sem heppnaðist mjög vel í fallegu
veðri á síðasta laugardag.
þa

Skelltu sér á skauta

Nemendur í 2. til 4. bekk
Grunns kóla Snæfellsbæjar
skelltu sér á skauta í þremur
hópum í fallegu en köldu veðri
í síðustu viku. Margir voru að
stíga sín fyrstu skref á skautum
og stóðu sig mjög vel. Mikið fjör
var á ísnum og skemmtu allir
sér mjög vel bæði nemendur og
starfsfólk. Farið var með rútu á
tjarnir við flugvöllinn á Rifi en

þær eru grunnar og voru sléttar
og vel frosnar. Flestir prófuðu
að renna sér skautum en margir
létu sér nægja að renna sér
án skauta. Gæddu allir sér á
heitu kakói áður en haldið var
aftur í skólann. Þess má geta
að ef einhverjir eiga skauta í
geymslunni sem ekki er verið
að nota þiggur skólinn þá með
þa
þökkum. 		

Stór verk unnin í heimabyggð
Það var mikið um að vera um
borð í Rifsnesi SH í jólastoppinu.
Fór þá Hraðfrystihús Hellissands
ásamt Smiðjunni Fönix í það
verkefni að rífa aðalvélina í
Rifsnesinu. Vélin er af gerðinni
Yanmar M220-SN 1100 hestöfl.
Skipt var um höfuðlegur, stangar
legur og pakkningar. Stimplar,
slífar og hedd voru sett í nýja
hátíðniþvottavél sem Smiðjan
Fönix keypti á dögunum. Böðvar
Haukdal Jónsson yfirvélstjóri á
Rifsnesinu hafði yfirumsjón með
verkinu. Fjöldi manns kom líka
að verkinu með honum, til að
mynda áhafnarmeðlimir skipsins
ásamt Rögnvaldi Ólafssyni og
starfsmönnum Smiðjunnar
Fönix ehf.
Gekk verkið mjög vel enda
samhentur hópur og góður andi

í mannskapnum en Rifsnesið er
nú í sínum fyrsta túr eftir vélar
upptektina.
Smiðjan Fönix sá einnig á
dögunum um að setja nýja aðalvél
í Særif SH. Vélin sem tekin var
úr var 16 lítra Isuzu vél en nýja
vélin er 16,3 lítra Scania. Var það
gert meðan báturinn var á floti en
sökum stærðar bátsins var ekki
hægt að taka bátinn upp á land
nema með miklum tilkostnaði.
Gerði það verkefnið erfiðara
þar sem hann var á floti en allt
virðist hafa gengið að óskum í því
verkefni og er Særifið í sínum 12
róðri eftir vélarskiptin.
Það eru góðar fréttir fyrir
samfélagið að svona stór verk
séu unnin í heimabyggð.
þa

Áningastaður við Kirkjufellsfoss
Kirkjufellsfoss hefur orðið til sem sjálfsprottinn ferðamannastaður og hefur
fjöldi gesta aukist gífurlega hratt. Staðurinn er orðinn einn vinsælasti
áfangastaður og mest myndaðasti ferðamannastaður á Snæfellsnesi. Á
síðustu árum hefur aðstaða við fossinn verið bætt, s.s. bílastæði og
göngustígar, en sú aðstaða annar ekki þeim fjölda gesta sem kemur á
svæðið. Vegna aukinnar umferðar ferðamanna að fossinum er mikilvægt að
byggja betri umgjörð um þennan ferðamannastað til framtíðar; umgjörð
sem tryggir öryggi vegfarenda, stýrir umferð gesta um svæðið, dregur úr
álagi og lágmarkar sjónræn áhrif umhverfis fossinn. Grundarfjarðarbær
áformar því að vinna deiliskipulag fyrir áfangastaðinn við Kirkjufellsfoss og
nánasta umhverfi, í samvinnu við landeigendur.

Jólamót í blaki
og fótbolta

Í verkefnislýsingu sem nú er kynnt óskar bæjarstjórn eftir viðbrögðum
vegna mótunar og þróunar áningarstaðarins. Bæjarstjórn hvetur því íbúa
og aðra áhugasama til að kynna sér þá vinnu sem er að hefjast og koma á
framfæri hugmyndum og ábendingum sem nýst gætu við skipulagsvinnuna og síðar frekari þróun og kynningu staðarins. Verkefnislýsinguna má
nálgast á skrifstofu Grundarfjarðarbæjar og á vef bæjarins:
www.grundarfjordur.is
Í samræmi við 40. gr. skipulagslaga nr. 123/2010, samþykkti bæjarstjórn á
fundi þann 14. desember. 2017, að auglýsa lýsingu vegna deiliskipulags við
Kirkjufellsfoss.
Athugasemdir og ábendingar berist skriflega á netfangið grundarfjordur@grundarfjordur.is eða með pósti merkt: Grundarfjarðarbær,
Deiliskipulag, Borgarbraut 16, 350 Grundarfjörður fyrir 1. febrúar 2018
Bæjarstjórn Grundarfjarðarbæjar

Upplag: 1.100
Áb.maður: Jóhannes Ólafsson
Prentun: Steinprent ehf.
Sandholt 22a, Ólafsvík

Blaðið er gefið út af Steinprent ehf. og
dreift á hvert heimili í Snæfellsbæ og
Grundarfirði. Blaðið kemur út vikulega.

355 Snæfellsbæ
Netfang: steinprent@simnet.is
Sími:

436 1617

Á milli jóla og nýárs fóru
fram í Íþróttahúsi Snæfellsbæjar
svokölluð „jólamót“ bæði í blaki
og fótbolta. Vel var mætt á bæði
mótin en rúmlega 20 tóku þátt
í blakmótinu bæði karlar og
konur. Fyrirkomulagið þar var
að hver og einn taldi stigin sem
hann fékk í hverjum leik og í
lokin voru svo öll stigin reiknuð
saman og sá stigahæsti vann. Í
fótboltanum tók svipaður fjöldi
þátt skipt var í fjögur lið og
spilað. Hörkufjör var í öllum

leikjunum og úrslitaleikurinn
spennandi. Það sem var gaman
að sjá við þessi „jólamót“ var að
tilgangurinn var fyrst og fremst
að hafa gaman þó keppnisskapið
sé aldrei langt undan. Einnig að
þarna voru samankomið fólk á
mismunandi aldri bæði þeir
sem eru að æfa íþróttina og þeir
sem æfðu á yngri árum en ekki
lengur. Höfðu allir gaman af og
vonandi er þetta eitt af því sem
verður árlegt á milli hátíðana.
þa

Átthagastofan afhent Snæfellsbæ
Á síðasta degi jóla þann 6.
janúar síðastliðinn urðu viss
þáttaskil í starfsemi Átthagastofu
Snæfellsbæjar þegar félagið
Átthagastofa Snæfellsbæjar var lagt
niður.
Athöfnin fór fram í húsnæði
Átthagastofunnar og í ræðu sinni
af þessu tilefni fór Margrét Björk
Björnsdóttir yfir hvernig
Átthagastofa kom til og hvernig
hefur gengið. Undirbúningur að
stofnun Átthagastofu Snæfellsbæjar
hófst haustið 2007 en þá var
hugur í fólki og farið var að vinna
hugmyndavinnu ásamt því að kynna
og afla hugmyndinni fylgis. Sótt
var um stóran styrk í svokallaðan
„Mótvægisaðgerðasjóð“ til að koma
hugmyndinni í framkvæmd og var
sótt um í nafni Snæfellsbæjar sem
hafði lofað að styðja verkefnið
vel ef styrkur fengist sem og
fékkst. Hlaut þetta sjálfstæða félag
nafnið Átthagastofa Snæfellsbæjar
með eigin kennitölu og stýrihóp til
að vinna að undirbúningnum.
Einnig var unnið áfram að
kynningu á hugmyndinni, fleiri
styrkumsóknum, fjármögnun og
öflun verkefna til að efla starf
semina. Þó fjárhagslegar forsendur
hafi breyst á Íslandi árið 2008 var
ekki hætt við verkefnið heldur
haldið áfram. Endurskoða þurfti
þó fjármögnun þar sem allir
styrkjasjóðir voru skornir niður
í hruninu. Leitað var eftir frekari
stuðningi og úr var að gerður var
þjónustusamningur við Snæfellsbæ.
Það var svo á sumardaginn fyrsta
árið 2009 sem haldin var formleg
opnunarhátíð og verkefninu
formlega hleypt af stokkunum þegar
menningar-, samfélags og frum
kvöðlasetur var tekið í notkun og
nefnt Átthagastofa Snæfellsbæjar.
Á þessum tíma frá því að Átthaga
stofan var stofnuð hefur starfsfólk
hennar komið að fjölmörgum
verkefnum og húsnæðið verið notað
af fjölda fólks til að m.a. skipuleggja
viðburði og verkefni, ferðaþjónusta
á svæðinu hefur einnig vaxið
mjög mikið frá því Átthagastofa
Snæfellsbæjar var stofnuð. Það
hefur gert það að verkum að þau
verkefni sem félagið tók að sér á
sínum tíma að sinna fyrir Snæfellsbæ
og lúta að þjónustu við ferðamenn,
taka nú orðið yfir bróðurpartinn
af þeirri starfsemi sem starfsfólk
Átthagastofu sinnir. Auk þess sem
daglegur rekstur húsnæðisins
og þjónusta við heimamenn sem
nýta sér aðstöðuna í Átthagastofu
hefur einnig aukist eftir því sem
heimamenn verða meðvitaðri um

að nota húsnæðið meira fyrir ýmsa
starfsemi, sér og samfélaginu til
hagsbóta.
Því eru nú breyttar aðstæður
hvað varðar verkefni og rekstur Átt
hagastofu Snæfellsbæjar, þar sem
þau verkefni sem þar eru nú unnin
heyra nú undir samstarfsamninginn
við sveitarfélagið Snæfellsbæ.
Stýrihópur félagsins Átthagastofa
Snæfellsbæjar sagði sig því frá
aðkomu að rekstri Átthagastofu
Snæfellsbæjar um síðastliðin áramót
2016/2017 þegar þáverandi verk
efnisstjóri Átthagastofu sagði upp
og hætti störfum við Átthagastofu.
Þá hafði átthagatengd verk efna
vinna sem unnin var samkvæmt
markmiðum félagins í Átthagastofu
Snæfellsbæjar dregist mjög
mikið saman, en öll starfsemi í
Átthagastofu var komin í nokkuð
fastan farveg innan þess ramma
sem samstarfssamningurinn við
Snæfellsbæ kvað á um og þjónaði
samfélaginu, bæði íbúum og gestum
Snæfellsbæjar.
Stýrihópur félagsins Átthagastofa
Snæfellsbæjar sá því ekki lengur
ástæðu til að gera sér skiptur af
þeirri starfsemi sem fram fór í
Átthagastofu Snæfellsbæjar, enda
heyrði starfsemin orðið beint
undir samstarfsamninginn við
Snæfellsbæ. Það er því mat stýrihóps
félagsins Átthagastofa Snæfellsbæjar
að félagið skuli lagt niður í þeirri
mynd sem það var stofnað og afhent
sveitarfélaginu Snæfellsbæ til góðra
verka en samkvæmt samþykktum
félagsins 11.gr. ber að láta eignir
félagsins renna til uppbyggjandi
félagsstarfs á svæðinu.
Stýrihópur félagsins Átthagastofa
Snæfellsbæjar ánafnaði eftirfarandi
aðilum eigur félagsins, enda er hér
um að ræða uppbyggjandi starfsemi
með sömu formerkjum og félagið
Átthagastofa Snæfellsbæjar hafði að
leiðarljósi:
Sjóminjasafni Hellissands voru
afhentar 4.000.0000- kr. gegn því að

Grunnskóli Snæfellsbæjar fái með
þeirri peningagjöf ávísun á 100
heimsóknir með móttöku og leiðsögn
um Sjóminjasafnið á Hellissandi til
að efla átthagafræðikennsluna í
Snæfellsbæ.
Svæðisgarðinum Snæfellsnes
voru afhentar 2.000.000- kr. gegn
því að þeir fjármunir verði nýttir
til að útbúa rafræna miðlun um
sérstöðu Snæfellsness sem nýtist
bæði heimafólki og gestum.
Átthagastofa Snæfellsbæjar
afhenti sveitarfélaginu Snæfellsbæ
öll tæki, innanstokksmuni og

áhöld sem eru í eigu félagsins og
staðsett eru í Átthagastofu Snæ
fellsbæjar Kirkjutúni 2 í Ólafsvík
auk nafns og kennitölu félagsins
Átthagastofa Snæfellsbæjar sem og
bankareikninga og útistandandi
reikninga, kröfur, verkefni- og
styrkloforð félagsins eins og þau
stóðu 1. janúar 2018
Með þessum gjöfum fylgdi sú
ósk stýrihóps Átthagastofunnar að
umræddar eignir nýtist samfélaginu
áfram til góðra verka.

TIL SÖLU
Til sölu er einkahlutafélagið Rafn ehf.
Eignir félagsins er báturinn Katrín SH-475 skipaskrárnúmer
2457 ásamt veiðiheimildum. Katrín SH-475 er 29 rúmlesta
plastbátur smíðaður í Bátagerðinni Samtak árið 2000.
Katrín SH-475 hefur verið gerð út á net hingað til en einnig
í ferðaþjónustu um tíma.
Allar aflahlutdeildir og allt aflamark sem nú er á bátnum
fylgir með í kaupunum, sjá nánar á fiskistofa.is
Seljandi áskilur sér rétt til að taka hvaða tilboði sem er eða
hafna öllum.
Nánari upplýsingar er hægt að fá með því að senda beiðni
á netfangið rabbiehf@gmail.com
Tilboðum skal skilað á netfangið rabbiehf@gmail.com
fyrir kl. 16.00 þann 18. janúar 2018.

þa

Nýárspistill 2018 frá Grundarfirði

Enn eitt árið er liðið og það kemur
ekki aftur. Framundan er nýtt ár og
enginn veit hvað það ber í skauti
sér. Vafalítið munu skiptast á skin
og skúrir á árinu sem er að hefjast og
vandamálin verða mörg til að leysa.
Ný ríkisstjórn hefur tekið við að
nýafstöðnum kosningum, vonandi
tekst henni vel til. Vonir eru bundnar
við það að hún taki á ýmsum málum,
sem nauðsynlegt er að bæta svo sem
heilbrigðismálum, samgöngumálum
og málefnum almennra launþega og
ekki síst þeirra sem minna meiga sín.
Allavega er ljóst að það skiptir miklu
máli að öll grunnþjónusta sé í lagi
og að kaupmáttur launafólks haldist
sem bestur. Jafnframt þarf að hlú að
rekstrarumhverfi fyrirtækja almennt
í landinu.
Miklar vonir eru bundnar við
það að ný ríkisstjórn nái að breyta
vinnubrögðum á Alþingi þ.a. hin
mismunandi öfl samfélagsins
sjái sig tilknúin til þess að vinna
saman og sigla þjóðaskútunni sem
öruggasta leið gegnum brimskafla
þjóðlífsins. Auðvitað er það besta
lausnin takist að taka upp ný og
bætt vinnubrögð á Alþingi, þar sem
þingmenn taka saman höndum
um að leysa úrlausnarmálin á sem
farsælastan hátt fyrir þjóðina. Eftir
slíkum vinnubrögðum er kallað í
dag. Spennandi verður að sjá hvernig
tiltekst í þeim efnum.
Í desember luku felst sveitarfélög
í landinu við fjárhagsáætlanir sínar
fyrir komandi ár. Þar eru sett fram
markmið fyrir nýtt ár. Ennfremur
og samhliða þessari vinnu er skoðað
hvernig til hefur tekist á árinu sem
er að kveðja.
Enda þótt atvinnulífið hafi verið

með ágætum hér í Grundarfirði þá
setti sjómannaverkfallið óneitanlega
mikið strik í reikninginn. Verkfall af
þessum toga er sérstaklega erfitt í
sjávarbyggð eins og Grundarfjörður
er. Langstærstur hluti atvinnulífsins
byggir á fiskveiðum og fiskvinnslu
og þjónustu við þessar greinar.
Mikilvægt er því að fulltrúar launþega
og atvinnurekenda nái að semja um
kaup og kjör með öðrum hætti en
nýtingu verkfallsvopnsins. Tekjur
margra heimila og fyrirtækja eru
talsvert lægri á árinu 2017 en ella
hefði verið ef ekki hefði komið til
sjómannaverkfall, sem stóð allt of
lengi. Í bæjarsjóði sést þetta best á
því að útsvarstekjur sveitarfélagsins
hafa ekki hækkað milli áranna 2016
og 2017 eins og áætlanir gerðu ráð
fyrir. Slíkt er að sjálfsögðu bagalegt.
Að öðru leyti hefur rekstur sveitar
félagsins gengið með ágætum. Flest
hefur verið gert af því sem áætlað
var fyrir í fjárhagsáætlun ársins 2017.
Almennt náðist að sinna allri grunn
þjónustu í sveitarfélaginu eins og
til stóð. Auk þessa var unnið að
margvíslegum framkvæmdum í
sveitarfélaginu. Helst er þar að nefna
framkvæmdir við lagfæringu gatna og
malbikun þeirra, lagfæringu útrásar
undir Sæbóli, viðgerðir á húsnæði
grunnskólans, aðgengi og umhverfi
sundlaugarinnar, nýtt gervigras sett á
sparkvöllinn, ný tæki voru keypt fyrir
áhaldahúsið og sérstakar klippur fyrir
slökkviliðið, sem geta skipt sköpum
þegar vá ber að dyrum. Þá var áfram
unnið að endurskoðun aðalskipulags
fyrir bæinn og er við það miðað að því
ljúki á komandi vori. Hafist var handa
við gróðursetningu í Paimpol garði,
unnið að fjárgirðingum umhverfis
bæinn, gerðar lagfæringar á þaki
íbúða að Hrannarstíg 18, jafnframt
var bætt aðkoma utan við sundlaug
og gerðar lagfæringar á tjaldsvæði
bæjarins. Auk þessa var ráðist í marg
vísleg verkefni í viðhaldi tækja og
húsakosts bæjarins sem nauðsynlegt
var að sinna.
Ennfremur verður ekki komist hjá
því að minnast á það að unnið hefur
verið á árinu að ljósleiðaravæðingu
í dreifbýli sveitarfélagsins og er
vonast til að því verki verði lokið á
komandi vori. Jafnframt hefur verið
unnið að undirbúningi að stækkun

Norðurgarðs hafnarinnar og hefur
þá helst verið skoðuð hönnun á
mannvirkinu og námumál bæði til
lands og sjávar. Þá hefur og verið
unnið að skipulagi og hönnun á
bættu aðgengi við Kirkjufellsfoss.
Á árinu skoðuðu sveitarfélögin
Grundarfjarðarbær, Helgafellssveit
og Stykkishólmsbær hagkvæmni
þess að sveitarfélögin yrðu
sameinuð í eitt sveitarfélag.
Endurskoðunarfyrirtækið KPMG
var fengið til þess að aðstoða
sveitarfélögin við þessa athugun.
Niðurstaða þeirra mála var sú að ekki
var talinn nægjanlegur ávinningur í
slíkri sameiningu fyrir sveitarfélögin
til þess að ráðist yrði í kosningar
um sameiningu. Að svo stöddu
verður því ekkert af sameiningu
sveitarfélaganna, hvað svo sem
framtíðin ber í skauti sér.
Þrátt fyrir að margt hafi verið
gert hefur tekist að greiða niður
skuldir og skiptir það miklu fyrir
rekstur sveitarfélagsins til framtíðar.
Skuldsetning sveitarfélagsins hefur
til skamms tíma verið of mikil.
Árangur hagræðingar og aðhalds er
að skila sér í lækkun heildarskulda
sveitarfélagsins.
Þessi árangur
mun auðvelda okkur róðurinn inn
í framtíðina.
Í fjárhagsáætlun Grundarfjarðar
bæjar fyrir árið 2018 var ákveðið að
stilla álögum á íbúa í hóf. Margar
gjald
s krár eru óbreyttar milli
ára. Má þar nefna fasteignagjöld,
leikskólagjöld, sem verða óbreytt
milli ára, fæðisgjald í leikskóla
og skóla hækkar um áætlaða
verðlagsbreytingu. Gjaldskrár sund
laugar, bókasafns og tjaldsvæðis eru
einnig að mestu óbreyttar. Ákvörðun
um litlar hækkanir á gjaldskrám
sveitarfélagsins skila sér til íbúanna.
Jafnframt er ákvörðunin tekin í þeirri
von að hin alkunna verðbólga sem
Íslendingar þekkja vel fari ekki á
skrið. Mikill hagur er í því fólgin

að verðbólgustig haldist lágt. Með
því móti verður mun betra að reka
fyrirtæki og heimili landsins en ella
væri.
Nýta verður vel tækifæri, sem
við höfum til þess að byggja
upp atvinnu og þjónustu á
svæðinu. Við þurfum að hlú vel að
grunnatvinnugreinunum og auka veg
þeirra sem mest. Mikilvægt er að
nýta þá miklu möguleika sem felast
í ört vaxandi ferðamannastraumi til
svæðisins. Áhugi fólks er mikill fyrir
Snæfellsnesi, enda státar svæðið
af gríðarlegri náttúrufegurð og
hreinleika, sem óhætt er að halda
á lofti.
Jafnframt er mikilvægt að fjarskipti
séu góð og ekki lakari en best gerist á
landinu. Nýjungar í frekari vinnslu
sjávarafurða og líftækniiðnaður
tengdur sjávarútvegi er einnig mjög
áhugaverður. Skapa þarf aukin
fjölbreytileika í atvinnuflórunni þ.a.
ungt menntafólk sjái sér hag í því að
snúa heim til starfa að afloknu námi.
Þrátt fyrir að ávallt sé nokkuð
öldurót í efnahagsmálum þjóðarinnar
geta Grundfirðingar litið björtum
augum til framtíðarinnar. Með
samstilltu átaki allra getum við gert
gott samfélag enn betra.
Landsbyggðafólk á óhikað að
halda á lofti kostum þess að búa úti
á landi, því þeir eru margir.
Með bjartsýni og krafti bæjarbúa
er ég fullviss um það að nýbyrjað
ár verður gott fyrir okkur hér í
Grundarfirði.
Ég vil að lokum þakka fyrir
samstarfið á árinu sem var að líða
og óska öllum Grundfirðingum
og nærsveitamönnum farsældar á
komandi ári.
Þorsteinn Steinsson,
bæjarstjóri Grundarfirði

• Almennar bílaviðgerðir

• Rúðuskipti

• Dekkjaskipti og viðgerðir

• Tölvulestur

• Smurþjónusta

• Stjörnu viðgerðir á framrúðu

S: 438-6933 - kbbilav@simnet.is - Sólvellir 5 - Grundarfjörður
Opnunartími 8-12 og 13-17 - Verið velkomin
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Áramót

Gleðilegt nýtt ár ágætu lesendur
Jökuls. Eins og hefð er orðin, mun
ég í nokkrum orðum fara yfir nýliðið
ár hér í Snæfellsbæ.
Árið 2017 var mikið framkvæmdaár
í Snæfellsbæ. Margar götur bæjarins
fengu andlitslyftingu þegar þær voru
malbikaðar. Göngustígurinn á milli
Rifs og Ólafsvíkur var malbikaður í
samstarfi við Vegagerðina og lagt
var malbik á göngustíginn milli
Hellissands og Rifs hvoru tveggja
til mikilla bóta fyrir gangandi og
hjólandi vegfarendur. Auk þess ákvað
bæjarstjórn að malbika bílastæðin
við kirkjuna í Ólafsvík í tilefni af 50
ára afmæli kirkjunnar, einnig var
bílastæðið við Sjómannagarðinn á
Hellissandi malbikað sem er til mikilla
bóta.
Stærsta framkvæmd ársins var/
er lagning ljósleiðara í dreifbýli
Snæfellsbæjar og gert er ráð fyrir
að sú framkvæmd muni kosta um
140 m.kr., geri ég ráð fyrir að þeim
framkvæmdum verði að fullu lokið í
byrjun árs 2018 ef veður leyfir. Búið
er að klára lagningu ljósleiðarans í
Staðarsveit og Breiðuvík og nú þegar
eru nokkrir aðilar búnir að fá tengingu
sem er mjög ánægjulegt. Malarif,
Hellnar og Arnarstapi eru næstir í því
að fá tengingu og vona ég að ef veður
leyfir að það klárist í janúar 2018 og
þá verður farið beint í framkvæmdir
í Fróðárhreppnum en búið er að
leggja stofnstrenginn þar. Þetta
verkefni fékk styrk úr Fjarskiptasjóði
og nú í desember fór sveitarfélagið í
útboð um sölu á kerfinu og varð Míla
hlutskörpust þar. Verkefnið er mikið
framfaramál fyrir okkur sem samfélag
og með því munu opnast fjölmörg

tækifæri og án efa mun það styrkja
byggðina í heild sinni.
Keyptar voru fimm íbúðir til að
mæta aukinni þörf á leiguhúsnæði
í sveitarfélaginu en sú ánægjulega
þróun var á árinu að mikil sala var á
húsnæði og hefur í langan tíma ekki
verið meiri sem aftur á móti minkaði
framboð á leiguhúsnæði.
Hafist var handa við að setja
gervigras á Ólafsvíkurvöll nú í haust
og verður þeim framkvæmdum lokið
í lok maí 2018. Ég geri mér grein
fyrir að ekki eru allir á eitt sáttir með
þessa framkvæmd en ég held að ég
geti fullyrt það að með henni mun
aðstaða til knattspyrnuiðkunar í
Snæfellsbæ stórbatna og allir flokkar
munu geta nýtt sér þessa framkvæmd
að mestu yfir sumarmánuðina. Svo
sjáum við til hvernig þetta mun kom
út yfir vetrartímann en að sjálfsögðu
mun veðurfarið stjórna því. Klárt er
að æfingar og keppnisaðstaða frá apríl
fram í nóvember mun gjörbreytast og
veðurfar mun ekki hindra keppni eða
æfingar eins og verið hefur.
Miklar framkvæmdir voru á vegum
hafnarinnar og þær stærstu í Rifi er
elsti stálþils viðlegukanturinn var
endurnýjaður með því að setja nýtt
stálþil og hafnar voru framkvæmdir
við þekjuna núna í haust og verður
því verki lokið á árinu 2018.
Ólafsvíkurvaka var haldin á árinu,
tókst hún mjög vel og þeim sem að
henni stóðu til mikils sóma. Þá helgi
komu til okkar gestir frá vinabæ
Snæfellsbæjar, Vestmanna og var afar
ánægjulegt að vera með þeim og eiga
með þeim góðar stundir.
Menningarlífið í Snæfellsbæ var
með ágætum og var Frystiklefinn í Rifi
þar fremstur í flokki eins og undafarin
ár með fjölda viðburða. Haldinn var
fjölmenningarhátíð nú í haust og tókst
hún afar vel og m.a. heiðruðu forseti
Íslands hr. Guðni Th. Jóhannesson
og frú Eliza Reid okkur með nærveru
sinni.
Eins og undanfarin ár var töluverð
aukning á komu ferðamanna til Snæ
fellsbæjar. Gestum fjölgaði í þjóð
garðinum sem og á tjaldstæðum
sveitarfélagsins. Aukning varð á fjölda
gistirýma og nýir veitingastaðir voru
opnaðir. Ferðamannaiðnaðurinn er
atvinnugrein sem er í stöðugum vexti
hér í Snæfellsbæ og skapar orðið fjölda

starfa bæði beint og óbeint. Þjónusta
við ferðamenn er líka þjónusta við
heimamenn og við njótum þeirrar
fjölbreytni sem boðið er uppá.
Verkfall sjómanna í upphafi árs
hafði mikil áhrif á afkomu sjómanna,
útgerðarmanna og sveitarfélagsins á
árinu auk þess sem lækkandi fiskverð
bætti ekki ástandið. Mun minna var
landað af afla í höfnum Snæfellsbæjar
á árinu 2017 vegna þessa og hafði
það áhrif á afkomu sveitarfélagsins
og hafnarinnar. Sjávarútvegurinn er
okkur mjög mikilvægur og það skiptir
samfélagið allt miklu máli að hann
gangi sem allra best.
Í lok ársins fengum við þær
ánægjulegu fréttir að Alþingi
hefði ákveðið að setja fjármuni til
framkvæmda á Fróðárheiðinni árið
2018 eða 250 m.kr. og gert er ráð
fyrir að þeim ljúki á árinu 2019.
Eins voru tryggðir fjármunir til að
hægt væri að hefja framkvæmdir við
Þjóðgarðsmiðstöðina á Hellissandi
150 m.kr. sem eru afar ánægjuleg
tíðindi fyrir okkur. Þessi tvö mál
hafa verið mikil baráttumál hér í
samfélaginu í langan tíma og því
ánægjan enn meiri að sjá að þau séu
að verða að veruleika.
Miklar framkvæmdir hafa verið
við Sjómannagarðinn á Hellissandi
á árinu og gaman að sjá hversu mikil
kraftur er hjá þeim sem því stjórna
og enn skemmtilegra að finna hversu
mikinn stuðning samfélagið er að
veita í verkefnið.
Vinnu við aðalskipulag Snæ
fellsbæjar lauk að mestu leyti á
árinu og er skipulagið komið í
formlegt auglýsingaferli sem er mjög
ánægjulegt því mikil vinna hefur verið
lögð í skipulagið og margir komið
þar að.
Fjárhagsstaða Snæfellsbæjar er
nokkuð góð en á árinu 2017 voru
tekin lán fyrir framkvæmdum þar sem
þær voru það miklar að framlegðin
ein og sér stóð ekki undir þeim

kostnaði. Á árinu voru ekki greidd
niður langtímalán heldur aukið örlítið
við þau sem hefur ekki verið gert í
langan tíma. Þrátt fyrir þetta er staðan
mjög góð m.v. sveitarfélög almennt
á landinu.
Íþróttastarfið í sveitarfélaginu var
ágætt á árinu og gaman að sjá hvað
unga fólkinu okkar gekk vel, þó
árangur hjá meistaraflokki kvenna og
karla hefði mátt vera betri. Árangur
undanfarinna ára hefur verið ótrúlega
góður og vakið verðskuldaða athygli
og ég hvet okkur öll til að standa stolt
að baki okkar fólki og styðja þau sem
aldrei fyrr.
Gaman var að sjá hversu góðum
árangri íslenskt íþróttafólk náði á
árinu bæði í einstaklingsíþróttum og
hópíþróttum og megum við vera afar
stolt af þessu sem þjóð enda held ég
að þetta sé í raun einstakt að svona
fámenn þjóð geti gefið af sér slíkan
fjölda afreksfólks.
Árið var mér sjálfum gott, í raun
ekki tíðindamikið og naut ég þess
að vera með fjölskyldunni og vinum
þegar tími gafst til þess.
Samstarf innan bæjarstjórnar var
afar gott eins og undanfarin ár og mikil
samstaða um þau verkefni sem fyrir
lágu á árinu. Eins stóðu starfsmenn
Snæfellsbæjar sig með miklum
ágætum og erum við heppin að hafa
á að skipa góðum starfsmönnum.
Í vor verða sveitastjórnarkosningar
og er það von mín að sem flestir gefi
kost á sér til að starfa í bæjarstjórn.
Það er ekki sjálfgefið að fólk gefi kost
á sér til slíkra starfa en það er hverju
samfélagi mikilvægt að til forystu
veljist gott fólk með metnað fyrir
sínu samfélagi.
Að lokum óska ég ykkur öllum
gleðilegs árs og þakka samstarfið á
liðnum árum, megi árið 2018 verða
ykkur öllum farsælt.
Kristinn Jónasson, bæjarstjóri.

Lionsklúbbur Ólafsvíkur og Lionsklúbburinn Rán
stóðu fyrir þrettándabrennu og flugeldasýningu á Þrettándanum.
Þessi fyrirtæki styrktu flugeldasýninguna og kunnum við þeim bestu þakkir fyrir.
Sveinbjörn Jakobsson
SH - 10

JÓNAS KRISTÓFERSSON HÚSASMÍÐAMEISTARI

HAFNIR
SNÆFELLSBÆJAR

Egill SH-195

Bjartsýnn ehf.
Brynja SH - 237

Gleðilegt ár!

Styrkt úr
Menningarsjóði

GETRAUNIR

Getraunastarfið fer aftur í
gang á laugardaginn frá 11 til 13 í
Íþróttahúsinu Ólafsvík.Vonumst
til að fólk verði duglegt að mæta
og gera einn getraunaseðil.

Þann 29. desember síðastliðinn
veitti Menningarsjóðurinn Feg
urri Byggðir, Sjóminjasafninu
í sjómannagarðinum á Hellis
sandi viðurkenningu og styrk
að upphæð 200.000 krónur.
Stjórn sjómannasafnsins með
Þóru Olsen í fararbroddi hefur
unnið mikið starf í uppbyggingu
á húsnæði safnsins ásamt
því að settar hafa verið upp
metnaðarfullar sýningar í safn
inu. Markmið menningar

sjóðs
i ns er að veita viður
kenningar og styrki til framfaraog menningarmála á því svæði
sem áður var Neshreppur utan
Ennis. Í stjórn sjóðsins eru
Þórhalla Baldursdóttir, Sirrý
Gunnarsdótgtir, Lydía Rafnsdóttir
og Kári Viðarsson. Var styrkurinn
og viðurkenningin afhent með
athöfn í Sjóminjasafninu, var
boðið upp á veitingar í tilefni
dagsins.
þa

Röðinn er aðeins á 13 kr.
Kaffi á könnunni. Áfram
Vikingur.
Stjáni Tótu.

- Bílaviðgerðir
- Skipaþjónusta
- Almenn suðuvinna
- Smurþjónusta
- Smábátaþjónusta
- Dekkjaverkstæði
vegr@vegr.is vegr.is
S: 849-7276 Remek og 898-5463 Þórður

ÚTSALAN
ER BYRJUÐ
Opið alla virka daga kl. 08 - 18
Opið á laugardögum kl. 10 - 14

www.olis.is

www.rekstrarland.is

Ólafsbraut 55, Ólafsvík
Sími: 436 1212

Aðalskipulag Snæfellsbæjar 2015-2031
Nú er aðalskipulag Snæfellsbæjar 2015-2031 í kynningarferli. Aðalskipulag er
skipulagsáætlun sem nær til alls lands innan sveitarfélagsins. Þar er sett fram
stefna og ákvarðanir varðandi framtíðarnotkun lands og fyrirkomulags byggðar.
Aðalskipulagstillagan er til sýnis á skrifstofu Snæfellsbæjar að Klettsbúð 4 og
hjá Skipulagsstofnun. Tillagan er einnig aðgengileg á heimasíðu Snæfellsbæjar,
http://taeknideild-snb.is/
Öllum íbúum sveitarfélagsins og þeir sem telja sig eiga hagmuna að gæta er gefinn
kostur á að gera athugasemdir við tillöguna en frestur til að skila inn athugasemdum
er til 8. febrúar nk. Skila skal inn skriflegum athugasemdum á skrifstofu Snæfellsbæjar
að Klettsbúð 4, 360 Snæfellsbæ eða á netfangið byggingarfulltrui@snb.is
Skipulags- og byggingarfulltrúi Snæfellsbæjar

