18. apríl 2018

827. tbl - 18. árg.

Lokahátíð upplestrarkeppni

Stóra upplestrarkeppnin á Snæ
fellsnesi var haldin í Ólafsvíkur
kirkju 10. apríl síðastliðinn.
Að þessu sinni var það Grunn
skóli Snæfellsbæjar ásamt Félagsog skólaþjónustunni sem héldu
utan um skipulag og framkvæmd
hennar og heppnaðist hún mjög
vel. Þau Hjörtur Sigurðarson og
Anja Huld Jóhannsdóttir flutti
tónlistaratriði og boðið var upp á

veitingar að keppni lokinni. Allir
krakkarnir sem tóku þátt stóðu
sig mjög vel, voru skýrmæltir og
áheyrilegir. Í fyrsta sæti í ár var
Sylvía Dís Scheving frá Grunn
skóla Snæfellsbæjar, í öðru sæti
var Ingiberður Sól Hjartardóttir
frá Grunnskóla Stykkishólms
og í þriðja sæti var Kolbrún
Líf Jónsdóttir frá Grunnskóla
þa
Grundarfjarðar.		

Dagskrá

Aðalfundur

Hátíðarfélags Grundarfjarðar
• Almennar bílaviðgerðir

• Rúðuskipti

• Dekkjaskipti og viðgerðir

• Tölvulestur

• Smurþjónusta

• Stjörnu viðgerðir á framrúðu

Samkomuhúsinu
Fimmtudag 26. apríl kl 20:00
Hlökkum til að sjá sem flesta

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

Stjórn Hátíðarfélagsins

Ný stjórn
Lífsbjargar

Slysavarnadeildin Sumargjöf

70 ára

sumardaginn fyrsta 19. apríl 2018

Framhaldsaðalfundur Björg
unarsveitarinnar Lífsbjargar var
haldinn í Björgunarstöðinni Von
á Rifi þriðjudaginn 10. apríl.
Halda þurfti framhaldsaðalfund
þar sem ekki náðist að stilla upp
stjórn 10 dögum fyrir aðalfund
eins og reglur félagsins gera
ráð fyrir þegar halda átti hann
þann 25. mars síðastliðinn. Auk
venjulegra aðalfundastarfa var
kosin ný stjórn og urðu töluverðar
breytingar á henni. Halldór
Sigurjónsson lét af formennsku,
Hafþór Svanur Svansson lét af
störfum sem varaformaður en

tók sæti ritara. Ægir Þór Þórsson
lét af störfum sem gjaldkeri og
tók sæti meðstjórnanda. Tveir
voru í framboði til formanns
þeir Hlynur Hafsteinsson og
Helgi Már Bjarnason og var kosið
um þá.
Ný stjórn Lífsbjargar er því
þannig skipuð: Helgi Már Bjarna
son formaður, Höskuldur Árna
son varaformaður, Viðar Páll
Hafsteinsson gjaldkeri, Hafþór
Svanur Svansson ritari og Ægir
Þór Þórsson meðstjórnandi.
þa

Matvagninn Viking hot dog óskar eftir
starfsfólki í sumar.
Umsóknir berist á netfangið erlagulla@hotmail.com.

Umsóknarfrestur er til 3.

maí

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

Í tilefni afmælisins verður vígður minnisvarði
við Mettubúðina í Ólafsvík
kl. 14.00 á sumardaginn fyrsta.
Íbúum Snæfellsbæjar
er boðið að þiggja veitingar.
Stjórnin

Stendur sig vel í
landsliðinu
Aníta Ólafsdóttir
er ungur og mjög svo
efnilegur markvörður í
Snæfellsbæ. Aníta sem
er 15 ára var á dögunum
valin í U16 landslið
kvenna sem tók þátt
í UEFA Development
Tournament sem fram
fór í Litháen á dögunum.
Landsliðið mætti þar
liðum frá Búlgaríu,
Litháen og Eistlandi
og stóð sig mjög vel.
Aníta ásamt Cecilíu Rán
Rúnarsdóttur héldu
marki Íslands hreinu í
öllum leikjunum þremur
og endaði liðið því með
markatöluna 16 - 0.
Ljóst er að framtíðin í
kvennaboltanum er björt
bæði hjá landsliðinu og
Anítu sem á framtíðina
fyrir sér.
þa

verður haldinn fimmtudaginn 26. apríl kl 17.00
á skrifstofu félagsins
að Grundarbraut 30, Grundarfirði.
Venjuleg aðalfundarstörf.
Stjórnin.

Stanslaust stuð
með Orkusölunni
á sumardaginn fyrsta

Brandenburg / SÍA

Orkusalan býður Snæfellingum á fjölskylduskemmtun í Rjúkandavirkjun á sumardaginn fyrsta, þann 19. apríl. Kl. 13 og 15 verður farið í sérstakar fræðsluferðir
fyrir börnin um undraheima rafmagnins, sem ættu að koma öllum í gott stuð.
Boðið verður upp á snúða og Svala, auk þess sem öll börn sem koma
í heimsókn fá gasblöðru. Við hlökkum til að sjá sem flesta.

422 1000

orkusalan@orkusalan.is

orkusalan.is

Finndu okkur á Facebook

Listi Samstöðu í
Grundarfirði
Aðalfundur UMF Víkings/Reynis
verður haldinn í Íþróttahúsi Snæfellsbæjar
þriðjudag 24. apríl kl. 20:00
Við kynnum með stolti L lista
Samstöðu fyrir sveitarstjórnar
kosningar 2018. Málefnafundir
hefjast í næstu viku og verða
þeir haldnir á kosningaskrifstofu
okkar í Kommakoti, nánari
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

dagskrá kemur síðar.
Við hlökkum til komandi
kosninga!
Þú finnur okkur á Facebook
undir nafninu Samstaða – L listi
fólksins Grundarfjarðarbæ

Hinrik Konráðsson, lögreglumaður og bæjarfulltrúi
Sævör Þorvarðardóttir, fulltrúi á Kvíabryggju
Garðar Svansson, fangavörður
Berghildur Pálmadóttir, fangavörður og bæjarfulltrúi
Vignir Smári Maríasson, bílstjóri og vélamaður
Signý Gunnarsdóttir, athafnakona
Sigurrós Sandra Bergvinsdóttir, grunnskólakennari
Loftur Árni Björgvinsson, framhaldsskólakennari
Ragnheiður Dröfn Benidiktsdóttir, forstöðumaður
og stuðningsfulltrúi
Sigurborg Knarran Ólafsdóttir, deildarstjóri
Elsa Fanney Grétarsdóttir, rekstraraðili Kaffi Emil
og eigandi Gueasthouse María
Helena María Jónsdóttir Stolzenwald, starfsmaður
Lyfju og á Þjónustustofunni
Inga Gyða Bragadóttir, húsmóðir
Sólrún Guðjónsdóttir, aðstoðarskólameistari og
kennari

kirkjanokkar.is

Aðalsafnaðarfundur
Ólafsvíkursóknar
verður miðvikudaginn 18. apríl kl. 20
í safnaðarheimili Ólafsvíkurkirkju.
Dagskrá er meðal annars skýrsla stjórnar,
kosningar og önnur mál.

Foreldramorgnar
eru í safnaðarheimili Ólafsvíkurkirkju
á miðvikudögum kl. 10:30.

Aflabrögð

Tímabilið 9. til 16. apríl var
landað 651 tonni í 67 löndunum
í Ólafsvíkur og Rifshöfn en ekkert
var landað á Arnarstapa.
Einn dragnótabátur, Steinunn
SH, landaði 34 tonnum í 3
löndunum.
Einn grásleppubátur landaði
11 tonnum í 5 löndunum.
Sex handfærabátar lönduðu 7
tonnum í 6 löndunum.
Hjá litlu línubátunum landaði
Kristinn SH 54 tonnum í 5,
Gullhólmi SH 43 tonnum í 3,
Tryggvi Eðvarðs SH 32 tonnum
í 4, Guðbjartur SH 28 tonnum í
4, Stakkhamar SH 25 tonnum í 3,
Bíldsey SH 21 tonni í 3, Brynja

SH 20 tonnum í 4, Sverrir SH 19
tonnum í 4, Særif SH 14 tonnum
í 3, Kári SH 12 tonnum í 2, Álfur
SH 8 tonnum í 2, Signý HU 3
tonnum í 1 og Vísir SH 1 tonni
í 1 löndun.
Hjá stóru línubátunum landaði
Örvar SH 67 tonnum í 1, Tjaldur
SH 39 tonnum í 1, Hamar SH 23
tonnum í 1 og Steinunn HF 3
tonnum í 1 löndun.
Hjá netabátunum landaði
Saxhamar SH 149 tonnum í
5, Bárður SH 22 tonnum í 2
og Magnús SH 15 tonnum í 1
löndun.
þa

Sumardagurinn fyrsti

er Safna- og sýningadagur á Snæfellsnesi
Fyrsti hluti af Barnamenningarhátið á Snæfellsnesi 2018
Sumardagurinn fyrsti, 19. apríl 2018, er árlegur safna- og
sýningadagur á Snæfellsnesi. Söfn og sýningar opna dyrnar
upp á gátt fyrir íbúa Snæfellsness og aðra gesti. Opið er a.m.k.
á milli kl. 14 og 17 víða á Snæfellsnesi. Þetta er hluti af
Barnamenningarhátíð á Snæfellsnesi.
Um er að ræða samvinnuverkefni Svæðisgarðsins Snæfellsnes,
Byggðasafns Snæfellinga og Hnappdæla og safna og
sýningafólks á Snæfellsnesi.
Eldfjallasafn

Aðalgata 6, Stykkishólmi
(opið kl. 11-17)

Vatnasafn

Bókhlöðustígur 19, Stykkishólmi
(Látið vita í Eldfjallasafni)

Leir 7 og Smávinir

Bjarnarhöfn, hákarlasafn

Norska húsið - Byggðasafn
Snæfellinga og Hnappdæla

Pakkhúsið Ólafsvík

Aðalgata 20, Stykkishólmi

Hafnargata 5, Stykkishólmi
(opið kl. 13-17)

Helgafellssveit
(opið kl. 9-18)

Ólafsbraut 12, Snæfellsbæ

Snæfellingar eru hvattir til að nýta sér þetta tækifæri. Hvern vilt
þú gleðja og fræða? Allir sem vinna með börnum geta fengið
góðar hugmyndir til að nýta í átthagafræði. Við ættum öll að
þekkja söfn og sýningar á Snæfellsnesi .

Allir velkomnir og aðgangur
er ókeypis.
Rafstöðin Ólafsvík

Sýning á búnaði sem notaður hefur
verið í áranna rás.
Skoðunarferð með leiðsögn
kl. 13 og 15.
Dalbraut, Snæfellsbæ
(opið 11-16)

Sjóminjasafnið í Sjómannagarði,
Hellisandi

Gestastofa Þjóðgarðsins
Snæfellsjökuls, Malarrifi

Sumaropnun kl.10-17 alla daga.
Salthúsið við ströndina er alltaf opið
og þar er áhugaverð sýning unnin af
nemendum Lýsuhólsskóla.

Samkomuhúsið á Arnarstapa
Snæfellskar bækur og áhugaverðir
gripir sem tengjast sögu svæðisins.

Sandahrauni 7, Snæfellsbæ

Tökur hefjast á
heimildamynd
Þann 15. apríl hófu félagasam
tökin Orca Guardians, sem eiga rætur
að rekja til Grundarfjarðar, tökur á
Snæfellsnesi vegna heimildamyndar
sem ber vinnuheitið „Háhyrningar
við Vesturland og verndun þeirra:
Breytt skynjun heimamanna á topp
rándýri hafsins”.
Í heimildamyndinni, sem verður
bæði á íslensku og ensku, verður

áhersla lögð á að sýna hvernig
skoða og rannsaka má háhyrninga
með velferð þeirra í huga. Einnig
verður litið á þróun verndarstarfs
háhyrninga í íslensku samfélagi
og hvaða breytingar hafi átt sér
stað í nærsamfélaginu frá komu
háhyrninganna árið 2010.
Markmið heimildamyndarinnar
er að hvetja fólk til að bregðast við

mengun og truflun við villt dýralíf,
jafnt í heimahögum og á alþjóða
vettvangi, og sýna fram á mikilvægi
verndarstarfs. Fólki úr öllum kimum
samfélagsins, sem telur sig hafa
tengsl við háhyrninga, er boðið
til viðtals, annars vegar í formi
skipulagðra einstaklingsviðtala og
hins vegar með þátttöku í opnum
viðtölum.
Heimildamyndin verður fram

leidd af Orca Guardians í samstarfi
við Xu Media Production og Wild
Sky Productions og sameinar því
fjölþjóðlegt kvikmyndateymi frá
Íslandi, Kína/Kanada, Bretlandi,
Frakklandi og Þýskalandi. Tökur
standa til 6. maí 2018 og eru
styrktar með fjármagni frá National
Geographic Society og aðstöðu
og vinnuframlagi frá hvala
skoðunarfyrirtækinu Láki Tours.

Íþróttadagar á Snæfellsnesi 2018
Mikið íþróttastarf er stundað á Snæfellsnesi og ætla íþróttafélögin í samstarfi við HSH og
Svæðisgarðinn Snæfellsnes að kynna nokkrar íþróttagreinar á næstu mánuðum. Hvert félag
ætlar að halda opinn dag þar sem það kynnir eina íþróttagrein og öll börn og unglingar eru
velkomin. Hver viðburður verður svo auglýstur sérstaklega þegar nær dregur.
UMF Snæfell – körfuboltadagur í íþróttahúsinu í Stykkishólmi – 12. apríl kl. 17:00 – 20:00
UMFG – blakdagur í Grundarfirði – opnar æfingar 25. og 26. apríl
Hestamannafélagið Snæfellingur – 1. maí hestaíþróttamót í Grundarfirði og 16. júní
gæðingakeppni í Stykkishólmi
UMG Víkingur/Reynir – knattspyrnudagur í Snæfellsbæ – 10. maí
UMF Staðarsveitar – frjálsar íþróttir - 30. júní. Þetta verða íþróttaleikar á Lýsuhóli með
léttum brag, þar sem m.a. verða keppnisgreinar sem keppt verður í á Unglingalandsmótinu
Skotfélag Snæfellsnses – 22. Júní kl. 17:00 – 22:00 í Grundarfirði. Opið hús fyrir 15 ára og
eldri þar sem kynning verður á starfsemi félagsins
Golfklúbbarnir verða með uppákomur á golfvöllunum í sumar – dagsetningar auglýstar síðar

Allir velkomnir 😊😊

Góð afkoma af rekstri Snæfellsbæjar

Miðvikudaginn 11. apríl 2018
var ársreikningur Snæfellsbæjar
2017 afgreiddur í bæjarráð til
fyrri umræðu í bæjarstjórn. Eins
og sveitarstjórnarlög kveða á um,
skal fjalla um ársreikninginn á
tveimur fundum í sveitarstjórn.
Fyrri umræða um ársreikninginn
var miðvikudaginn 11. apríl
2018 og síðari umræða verður
fimmtudaginn 3. maí n.k.
Ársreikningurinn er settur
fram samkvæmt reikningsskilum
sveitarfélaga. Starfseminni er
skipt upp í tvo hluta, A-hluta
annars vegar og B-hluta hins
vegar. Til A-hluta telst starfsemi
sem að hluta eða öllu leyti er
fjármögnuð með skatttekjum en
í B-hluta eru fyrirtæki sem eru í
eigu sveitarfélagsins og eru rekin
sem fjárhagslega sjálfstæðar
einingar, sem eru: Félagsheimilið
Klifi, Félagsheimilið Röst,
Veitustofnanir Snæfellsbæjar,
Hafnarsjóður Snæfellsbæjar,
Húsnæðisnefnd Snæfellsbæjar,
Leiguíbúðir með hlutareign og
Dvalarheimilið Jaðar.
Við yfirferð á ársreikningi kom
fram að rekstur Snæfellsbæjar
hafi gengið vel á árinu og var
rekstrarniðurstaðan töluvert
betri en áætlun gerði ráð fyrir,

eða um 262,9 millj. króna í
samanteknum rekstrarreikningi
A- og B-hluta.
Athygli vekur að útsvar er
nánast það sama milli áranna
2016 og 2017. Árið 2016 var
útsvarið 909,1 millj. króna en
árið 2017 var útsvarið 909,4
millj. króna. Ástæðu þessarar
jákvæðu rekstrarniðurstöðu er
að rekja til mun hærri framlaga til
Snæfellsbæjar frá Jöfnunarsjóði
sveitarfélaga. Fjárhagsáætlun
gerði ráð fyrir 392,6 millj.
króna sem var í takt við áætlun
Jöfnunarsjóðs í byrjun árs 2017,
en niðurstaðan varð hins vegar
framlög upp á 522,1 millj. króna.
Segja má að rekstur Snæfells
bæjar hafi verið nánast á pari við
fjárhagsáætlun og athygli vekur
að allar stofnanir Snæfellsbæjar
skila rekstri á eða undir áætlun,
sem er mjög ánægjulegt og
forstöðumönnum til sóma.
Rekstrartekjur sveitarfélagsins
á árinu námu um 2.314,2 millj.
króna samkvæmt samanteknum
rekstrarreikningi fyrir A- og
B-hluta en fjárhagsáætlun gerði
ráð fyrir rekstrartekjum um
2.108,4 millj. króna. Rekstrar
tekjur A- hluta námu um 1.876
millj. króna en fjárhagsáætlun
gerði ráð fyrir rekstrartekjum
um 1.670 millj. króna.
Rekstrarniðurstaða sveitar
félagsins samkvæmt saman
teknum rekstrarreikningi A- og
B-hluta var jákvæð um 262,9
millj. króna en samkvæmt
fjárhagsáætlun var gert ráð fyrir
neikvæðri afkomu upp á 31,4
millj. króna. Rekstrarafkoman
varð því töluvert betri en
áætlun gerði ráð fyrir, eða

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

sem nemur 294,3 millj. króna.
Rekstrarniðurstaða A-hluta var
jákvæð að fjárhæð 137,1 millj.
króna en fjárhagsáætlun gerði ráð
fyrir neikvæðri afkomu upp á 47,4
millj. króna. Afkoma A-hluta varð
því betri sem nemur 184,5 millj.
króna. Eigið fé sveitarfélagsins
í árslok nam 3.311 millj. króna
skv. efnahagsreikningi en þar af
nam eigið fé A-hluta 2.550 millj.
króna.
Laun og launatengd gjöld
sveitarfélagsins námu um
1.153,4 milljónum króna en
starfsmannafjöldi sveitarfélagsins
nam 136 stöðugildum í árslok.
Veltufé frá rekstri var 237
millj. króna og veltufjárhlutfall
er 0,93. Handbært frá rekstri var
245 millj. króna.
Heildareignir bæjarsjóðs
námu um 3.870 millj. króna og
heildareignir sveitarfélagsins
í samanteknum ársreikningi
um 5.072 millj. króna í árslok
2017. Heildarskuldir bæjarsjóðs
námu um 1.320 millj. króna og
í samanteknum ársreikningi um
1.761 millj. króna, og hækkuðu
þar með milli ára um 112
milljónir.

Eigið fé bæjarsjóðs nam um
2.549,8 millj. króna og eigið fé
í samanteknum reikningsskilum
nam um 3.311 millj. króna í
árslok 2017. Eiginfjárhlutfall er
65,89 % á á árinu 2017 en var
65,92% árið áður.
Snæfellsbær fjárfesti á árinu
fyrir 535 milljónir í varanlegum
rekstrarfjármunum og tók ný lán
á árinu 2017 upp á 220 milljónir.
Greidd voru niður lán að fjárhæð
143,9 milljónir.
Hlutfall reglulegra tekna af
heildarskuldum og skuldbind
ingum er 62,95% hjá sjóðum
A-hluta, en var 61,64% árið
2016, og 69,49% í samanteknum
ársreikningi en var 64,48% árið
2017. Skv. 64. gr. 2. málsgr.
sveitarstjórnarlaga á þetta hlutfall
ekki að vera hærra en 150%.
Fjárhagsstaða Snæfellsbæjar
verður því að teljast afar góð.
Álagningarhlutfall útsvars
var 14,52%. Álagningahlutfall
fasteignaskatts nam 0,44% á
íbúðarhúsnæði og álagningar
hlutfall á aðrar fasteignir nam
1,55%.

Auglýsingaverð
í Jökli

Svarthvítar auglýsingar
Opna í svarthv
Heilsíða í svarthv.
Hálfsíða í svarthv.
1/4 í svarthv.
1/8 í svarthv.
1/16 í svarthv.

40.800
27.300
17.900
11.800
8.600
5.300

Lit auglýsingar
Opna í lit
Heilsíða í lit
Hálfsíða í lit
1/4 í lit
1/8 í lit
1/16 í lit

Verðin eru með 24% vsk

69.800
47.500
33.400
24.400
15.800
10.700

Endurvinnslutunnan
The Recycle Bin

Kosz sortowniczvy

Endurvinnslutunnuna má setja eftirfarandi flokka:
The Recycle Bin accepts the following materials:
Segregacji odpadów należy dokonywać według następujących kategorii:
Dagblöð og tímarit.
Newspapers & magazines.
Gazety i czasopisma.
Pappír, bæklingar, umslög og ruslpóstur.
Office paper/envelopes & junk mail.
Papier biurowy, koperty i papiery pocztowe,
czasopisma reklamowe.
Sléttur pappi/bylgjupappi s.s. hreinir
pizzukassar og morgunkornspakkar.
Cardboard & non corrugated cardboard.
Clean pizza boxes.
Kartony: czyste opakowania po pizzy oraz
płatkach śniadaniowych.
Málmar s.s. niðursuðudósir og lok af
glerkrukkum.
Metals for example cans & jar lids.
0dpady blaszane: puste puszki, zakrętki od
słoików.
Fernur, skolaðar og samanbrotnar.
Beverage ctns, clean & folded.
Kartony po mleku (muszą być czyste i złożone
razem).

Endurvinnslutunnan er losuð á 14 daga fresti.
Losunardaga má finna á
gvest.is og á endurvinnslutunnan.is

Ekki gler vegna slysahættu við flokkun!
No glass due to accident risk when sorting!
Uprzejmie prosimy nie wrzucać szkła do kosza
sortowniczego z powodu niebezpieczeństwa
podczas sortowania.
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Plastumbúðir s.s. sjampóbrúsar,
plastdósir og plastpokar.
Plastic emballage, bags etc.
0dpady plastikowe: butelki po szamponach,
pudełka po kremach, reklamówki i folie
plastikowe.

