831. tbl - 18. árg.

16. maí 2018

Íþróttadagar á Snæfellsnesi
Íþróttafélögin á Snæfellsnesi í
samstarfi við HSH og Svæðisgarð
inn Snæfellsnes hafa undanfarið
staðið fyrir kynningum á hinum
ýmsu íþróttum. UMF Snæfell
reið á vaðið og kynnti körfubolta
13. apríl í Stykkishólmi. UMFG
var með opnar æfingar í blaki
25. og 26. apríl. Hestamanna
félagið Snæfellingur stóð fyrir
hestaíþróttamóti í Grundarfirði
1. maí og stendur fyrir gæðinga
keppni þann 16. júní í Stykkis
hólmi. Umf Víkingur/Reynir stóð
svo fyrir knattspyrnudegi þann
10. maí síðastliðinn í íþróttahúsi
Snæfellsbæjar.
Þennan dag var búið að setja
upp hoppukastalaþrautabraut,
fótboltapílukast og lítinn fótbolta
völl. Gerðu þessar þrautir mikla
lukku og ekki skemmdi fyrir að
leikmenn meistarflokks karla í
knattspyrnu hjá Víkingi Ó sáu
um að aðstoða krakkana. Mjög
vel var mætt á þessa kynningu
sem og hinar sem hafðar hafa
verið en krökkum alls staðar af
Snæfellsnesi var boðið að mæta.
Fleiri kynningar eru fyrirhugaðar
og verða þær þann 30. júní hjá
Ungmennaf élagi Staðarsveitar
þar sem frjálsar íþróttir verða
kynntar en haldnir verða íþrótta
leikar með léttum brag þar sem

meðal annars verða keppnis
greinar sem keppt er í á Unglinga
landsmótum. 22. júní mun Skot
veiði
f élag Snæfellsnes verða
með kynningu fyrir 15 ára og
eldri og síðast en ekki síst verða
golfklúbbarnir á svæðinu með
uppákomur í sumar sem verða
betur auglýstar síðar. Þetta frá
bæra framtak hefur heppnast
vel og skilar sér vonandi í fleiri
skráningum barna í íþróttir en öll
hreyfing er af hinu góða. Vonandi
verður áframhald á þessum
kynningum.		 þa

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

Málstofa Varar

Vör sjávarrannsóknarsetur við
Breiðafjörð er 10 ára og stóð af
því tilefni fyrir málstofu í Félags
heimilinu Klifi í Ólafsvík þann
8. maí síðatliðinn. Yfirskrift mál
stofunnar var „Eru tækifæri í Breiða
firði?“ Ólafur Sveinsson formaður
stjórnar Varar ávarpaði málstofuna
í upphafi og bauð gesti velkomna.
Næst tóku til máls þau Jónína
Herdís Ólafsdóttir og Jóhann
Garðar Þorbjörnsson líffræðingar
hjá útibúi Hafrannsóknarstofnunar
og Varar. Þau opnuðu málsotuna
með erindi um hafrannsóknir í
Breiðafirði þar sem þau fóru yfir
starfsemi útibúsins og þau verkefni
semí gangi eru. Arnljótur Bjarki
Bergsson sviðsstjóri hjá Matís flutti
einnig erindi um rannsóknir og
þróun verðmætasköpunar. Kristín
Ýr Pétursdóttir meðstofnandi og
vörumerkjastjóri hjá Ankra/Feel
Iceland, fjallaði um mikilvægi þess
að vanda sig við uppbyggingu á

vörumerki og markaðssetningu.
Sagði hún frá þróun og stofnun
fyrirtækisins og vörumerkisins Feel
Iceland. Tinna Hrund Birgisdóttir
framkvæmdastjóri Reykjavík foods
flutti erindi sem hún nefndi “Ný
hugsun - meiri verðmætasköpun”
þar fjallaði hún um það hvernig
það kom til að Reykjavík foods fór
að selja lúxusmatvæli í dósum. Það
var svo Tryggvi Stefánsson rann
sóknarstjóri Algalíf Iceland sem
flutti síðasta erindi málstofunnar.
Hann fjallaði um uppbyggingu nýs
iðnaðar í nýju landi. Sagði hann frá
starfsemi Algalíf Iceland og þeim
tækifærum sem felast í ræktun
þörunga á Íslandi. Heppnaðist
málstofan mjög vel, vel var mætt og
sköpuðust áhugaverðar umræður
um erindin sem flutt voru. Var það
álit þátttakenda að spurningunni
hafi verið svarað og að vissulega séu
mörg tækifæri í Breiðafirði.
þa

• 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

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.

Húsið rifið og
fjarlægt

355 Snæfellsbæ
Netfang: steinprent@simnet.is
Sími:

436 1617

Unnið er að því þessa dagana
að rífa vatnsverksmiðjuhúsið í
Rifi og er það komið vel á veg.
Skipulagsnefnd og bæjarstjórn
veittu samþykki fyrir því að
húsið yrði rifið og það fjarlægt af
svæðinu. Ætla eigendur hússins
fyrirtækið Móabyggð í Reykjavík
að láta flytja það í burtu með
skipi. Húsið var upphaflega
byggt af Iceland Glacier Product

en eins og kunnugt er var aldrei
neinu vatni tappað á flöskur í
húsinu eins og áætlað var. Fór
félagið í þrot og húsið boðið upp
á uppboði í framhaldi af því. Vel
hefur gengið að taka húsið niður
þó það sé stórt en húsið er um
7200 fermetrar að flatarmáli,
grindin er úr límtréi og það er
klætt með yleiningum sem festar
þa
eru með skrúfum. 		

STEFNUSKRÁ D-LISTANS Í SNÆFELLSBÆ 2014 - 2018

Við látum verkin tala
Í VELFERÐARMÁLUM voru markmið okkar að…

...styrkja félagsþjónustu, heilbrigðisþjónustu og menntun
...að sjálfstæð búseta fyrir fatlaða ásamt áframhaldandi þjónustu verði tryggð
...styðja áfram við Smiðjuna dagþjónustu fyrir fatlaða að Kirkjutúni 2
...efla tómstundastarf fatlaðra einstaklinga
...áframhaldandi gott samstarf við félag eldri borgara um málefni þeirra og öflugt
félagsstarf
...stuðla að því að gera öldruðum kleift að búa lengur í eigin húsnæði með eflingu
heimaþjónustu
...standa vörð um heilbrigðisþjónustu í Snæfellsbæ
...styðja við VIRK starfsendurhæfingu

Í ÍÞRÓTTA- OG ÆSKULÝÐSMÁLUM
voru markmið okkar að….

...byggja stóran sparkvöll með gervigrasi
...skoða möguleika á samstarfi um framtíðarlausn á heilsársaðstöðu fyrir íþróttaiðkun
...að nýtt og glæsilegt útisvæði við sundlaug Snæfellsbæjar í Ólafsvík verði til þess að að
sundlaugin nýtist börnum og fjölskyldum þeirra enn betur en áður
...endurskoða opnunartíma sundlaugarinnar
...að hugað verði að næsta áfanga sundlaugarframkvæmdarinnar
…endurnýja og bæta útileiksvæði í Snæfellsbæ
...efla Ungmennaráð Snæfellsbæjar
...halda áfram að efla og styrkja grunnstoðir íþróttalífsins
...hvetja Grunnskóla Snæfellsbæjar til þátttöku í Skólahreysti

Í FRÆÐSLUMÁLUM voru markmið okkar að….

...breyta gjaldskrá hjá leikskólum Snæfellsbæjar og hækka systkinaafslátt uppí 50% með
barni nr. 2 og 100% afslátt á barn nr. 3
...hafa Bangsakot opið svo lengi sem þörfin er til staðar
...efla innviði grunn- og leikskóla Snæfellsbæjar með auknu fjármagni og styðja þannig
við áframhaldandi gott skólastarf
...halda áfram að fjárfesta í uppbygginu í tölvumálum hjá Grunnskóla Snæfellsbæjar
...styðja áfram við skólastefnu Snæfellsbæjar og áframhaldandi áherslu á Átthagafræði
...setja á laggirnar dagvistunarúrræði fyrir börn á leikskólaaldri í sunnanverðum
Snæfellsbæ
...koma betur til móts við börn af erlendum uppruna í skólum Snæfellsb æjar í samráði
við foreldra og skólayfirvöld
...styrkja stoðir Fjölbrautaskóla Snæfellinga og stuðla að aukinni tengingu skólans við
atvinnulífið
...styðja við starf Símenntunarmiðstöðvarinnar á Vesturlandi og standa vörð um góða
aðstöðu til fjarnáms

Í ATVINNUMÁLUM voru markmið okkar að….

...standa vörð um atvinnulíf til sjávar og sveita
...skapa fyrirtækjum í Snæfellsbæ umhverfi sem er samkeppnishæft við það sem best
gerist á landinu.
...að þekkingarsamfélaginu á Snæfellsnesi verði gert kleift að vaxa og veita atvinnulífi í
Snæfellsbæ stuðning til frekari sóknar
...styðja við framtakssama uppbyggingu og nýsköpun í ferðaþjónustu
...leggja ríka áherslu á að fyrirtæki á borð við Matís opni útibú í Snæfellsbæ
...útbúa kynningarefni um Snæfellsbæ sem sýnir svæðið sem áhugaverðan kost til
búsetu sem og fyrir fyrirtæki sem eru að leita sér að staðsetningu
...setja aukinn kraft í kynningar- og markaðsmál í samstarfi við ferðaþjónustuaðila
innan Snæfellsbæjar
...að tjaldsvæði Snæfellsbæjar verði til fyrirmyndar og að nýtt þjónustuhús í Ólafsvík
verði klárað
...stuðla að fjölgun á afþreyingarmöguleikum fyrir ferðamenn í Snæfellsbæ. Í því
samhengi ber meðal annars að horfa til eflingar á útivist og náttúruskoðun
...lengja ferðaþjónustutímabilið í Snæfellsbæ með því að skapa umgjörð um
vetrarferðaþjónustu, t.a.m. áframhaldandi heilsársopnun í Upplýsingamiðstöð
Snæfellsbæjar
...bæta merkingu enn frekar með götuskiltum og náttúrumerkingum þar sem merktir
eru inn áhugaverðir staðir
...efla starfssemi Þjóðgarðsins Snæfellsjökuls

Í STJÓRNSÝSLUMÁLUM voru markmið okkar að….

...að unnið verði að enn frekari lækkun skulda sveitarfélagsins með áframhaldandi

öruggri fjármálastjórn
...halda áfram að þróa vefsíðu Snæfellsbæjar með bætta upplýsinga gjöf að leiðarljósi
...stuðla að áframhaldandi góðu samstarfi við nágrannasveitarfélög okkar í þeim
tilgangi að efla og styrkja búsetuskilyrði á Snæfellsnesi
...efla skipulag nefnda á vegum sveitarfélagsins

Í UMHVERFIS- OG SKIPULAGSMÁLUM
voru markmið okkar að….

...ljúka vinnu við nýtt aðalskipulag Snæfellsbæjar

...halda áfram að lagfæra gangstéttir og gatnakerfi bæjarfélagsins
...vinna áfram að skipulagningu reiðvega, hjólreiðastíga og gönguleiða í Snæfellsbæ
...vinna umhverfisskipulag meðfram Höskuldsá á Hellissandi
...ljúka endurnýjun vatnslagnar í vatnsveitu Snæfellsbæjar í Ólafsvík
...kanna frekari möguleika á nýtingu varmadæla
...kanna möguleika á nýtingu endurnýjanlegra orkugjafa, t.d. til húshitunar
...tryggja áfram gott framboð byggingalóða fyrir einstaklinga og fyrirtæki
...kanna hagkvæmni þess að taka upp nýtt tunnukerfi til betri flokkunar sorps
...fjölga losunardögum á endurvinnslutunnu
...árlegt hreinsunarátak að vori í Snæfellsbæ þar sem íbúar og bæjarfélagið taka sig saman
og fegra nærumhverfið
...gera aðkomu að Snæfellsbæ enn meira aðlaðandi og sýnilegri, t.d. með bæjarhliðum
...endurhanna Sáið með afþreyingarmöguleika í huga fyrir íbúa og ferðamenn

Í SAMFÉLAGS- og MENNINGARMÁLUM
voru markmið okkar að….

...styðja áfram við öfluga félaga- og klúbbastarfsemi í bæjarfélaginu

...halda áfram stuðningi við starfsemi safna og sjómannagarðanna
...styðja við starfsemi frjálsra félagasamtaka vegna hátíða- og menningarviðburða
...styðja við öflugt lista- og menningarstarf í Snæfellsbæ
...berjast fyrir enn frekari niðurgreiðslum á raforku til húshitunar

Í HAFNA- OG SJÓVARNARMÁLUM
voru markmið okkar að….

... að áfram verði unnið að uppbyggingu hafnarmannvirkja og þjónustu hafna Snæfellsbæjar
Ólafsvíkurhöfn:
Lengja og endurbyggja grjótgarð, Norðurgarð
Slitlag og gangstétt á Gilbakka frá Suðurþili að Bankastræti
Ljúka við að setja rafmagn á flotbryggjur
Dýpkun
Rifshöfn:
Endurbygging stálþils við Norðurkant
Setja upp götulýsingu
Ljúka við svæðið á milli Trébryggju og hafnarhúss, gras og lýsing
Dýpkun
Arnarstapahöfn:
Dýpkun
... vinna nýtt deiliskipulag fyrir hafnarsvæðin
... halda áfram að fegra og snyrta hafnarsvæðin
... halda áfram endurbótum í öryggismálum hafna Snæfellsbæjar
Sjóvarnir
... áfram verði unnið að byggingu sjóvarnagarða
Við Hellisbraut á Hellissandi
Við Gróuhól á Hellnum,

Í SAMGÖNGU, ÖRYGGIS- OG ALMANNAVARNAMÁLUM voru markmið okkar að….

...þrýsta á að sett verði upp öflugra gsm og internet samband í Snæfellsbæ
...vinna eftir framkvæmdaáætlun umferðaröryggisnefndar Snæfellsbæjar
...að fjármagn verði tryggt til að ljúka vegi um Fróðárheiði
...að farið verði yfir öryggismál vegna fjölgunar ferðamanna allt árið
...þrýsta á um aukið fjármagn til snjómoksturs og hálkuvarna
...halda áfram uppbyggingu í brunavarnamálum
...standa að baki öflugu starfi björgunarsveitanna í Snæfellsbæ
...standa vörð um löggæslu í Snæfellsbæ
...lækka umferðarhraða í þéttbýliskjörnum í Snæfellsbæ

Lokið
Í vinnslu
Ekki hafið

Gerum lífið betra

Fjölskylduvænn og heilsueflandi Snæfellsbær

Í síðustu bæjar
s tjórnar
kosningum bauðst mér að skipa
5. sæti á D-listanum hér í Snæ
fellsbæ og ákvað ég að slá til
þar sem ég hef mikinn áhuga
á að leggja mitt af mörkum til
bæjarfélagsins. Ég hafði setið í
félagsmálanefnd og skólanefnd
til margra ára en fékk tækifæri
fyrir einu og hálfu ári síðan til
þess taka sæti aðalmanns í bæjar
stjórn. Þessi aðlögunartími hefur
verið góður. Í bæjarstjórn er
samheldinn hópur fólks tveggja
flokka sem hefur í góðri sam
vinnu lagt sig fram um að gera
gott bæjarfélag enn betra með
frábærum mannauði þeirra sem
hér búa og starfa.
Kappsmál okkar í bæjarstjórn
er að Snæfellsbær sé aðlaðandi
bæjarfélag til búsetu með sterka
innviði og góða þjónustu og það

hefur tekist.
Mörg undanfarin ár hefur
sveitarfélagið skilað jákvæðri
afkomu sem leitt hefur til
þess að hægt hefur verið að
ráðast í miklar framkvæmdir til
hagsbóta fyrir bæjarbúa. Nýjasta
stórframkvæmdin er bygging
nýs gervigrasvallar í Ólafsvík en
tilkoma hans gjörbreytir aðstöðu
til knattspyrnuiðkunar stóran
hluta árs. Að hrinda af stað svo
stórri og fjárfrekri framkvæmd
er ekki sjálfsagt mál en með
traustum fjárhag og ábyrgri
stjórn er margt hægt. Eitt af
stóru verkefnum næsta kjör
tímabils verður bygging íbúða
fyrir sjálfstæða búsetu fatlaðra
einstaklinga en undirbúningur
hefur staðið yfir undan
f arin
misseri.
Það sem mér er helst hugleikið
er að gera enn meira fyrir
fjölskyldufólk í bæjarfélaginu.
Efla afþreyingu fyrir heimafólk
jafnt sem ferðamenn, koma á
frístundastyrkjum til barna og
ungmenna og stuðla þannig
markvisst að þátttöku þeirra í
íþrótta- og tómstundastarfi. Við
viljum vera heilsueflandi samfélag
og að íbúar Snæfellsbæjar séu
meðvitaðir um umhverfi sitt og
sýni því virðingu og leggjum við
mikla áherslu á það í stefnuskrá
okkar fyrir komandi kosningar.
Bæjarstjóraefni okkar á

D-listanum er Kristinn Jónasson
núverandi bæjarstjóri. Þekking
og reynsla Kristins er viðkemur
stjórnsýslu og rekstri er mikil
og er það gæfa fyrir okkur sem
bæjarfélag að hann sé tilbúinn til
þess að starfa áfram með okkur,
fáum við traust til áframhaldandi
setu í meirihluta.
Ef litið er á stefnuskrá D-listans
fyrir síðustu kosningar sjáum við
að flest markmið sem við settum

okkur hafa náðst. Auðvitað má
alltaf gera betur en við erum stolt
af því sem við höfum afrekað.
Ég hvet þig til þess að kynna
þér stefnuskrá D-listans og með
þínu atkvæði tryggja okkur
áframhaldandi trausta forystu.
Júníana Björg Óttarsdóttir
bæjarfulltrúi
Skipar 2. sæti D-listans
í Snæfellsbæ

Fyrsta sæti í boccia

Lið frá Félagi eldri borgara
í Snæfellsbæ tók þátt í Vestur
landsmóti í boccia þann 12. maí.
Mótið var haldið í Grundarfirði
og er óhætt að segja að kepp
endum úr Snæfellsbæ hafi
gengið vel, liðið hafnaði í fyrsta
sæti á undan liði frá Akranesi

sem var í öðru sæti og liði frá
Borgarbyggð sem hafnaði í því
þriðja.
Lið Félags eldri borgara í
Snæfellsbæ skipa þau Kristófer
Jónasson, Guðrún Tryggvadóttir
og Björg Magnúsdóttir.

Tækifærin aldrei verið fleiri en nú

Í komandi sveitar
s tjórnar
kosningum þann 26. maí skipa ég
2. sæti D-listans í Grundarfirði.
Eftir nokkurra ára dvöl í
Reykjavík fluttumst við mæðgur
aftur heim í Grundarfjörð og

líður okkur hvergi betur. Ég finn
fyrir auknum áhuga ungs fólks
sem er að mennta sig að flytja
aftur heim. Við þurfum að geta
tekið við þessu unga fólki.
Við erum sem betur fer í upp
byggingarfasa hér á Snæfellsnesi
og hefur það skapað vaxtarverki
sem meðal annars greinast í
skorti á íbúðum. Við erum að
horfa á að fólk fái ekki húsnæði
hvorki til leigu eða kaups. Vantað
hefur skýrari stefnu í fjölgun lóða
og uppbyggingu íbúða. Nú hefur
farið fram vinna við endurskoðun
og endurgerð aðalskipulags
Grundarfjarðar þar ætti stefnan
að skýrast, ef rétt er haldið á
spöðunum.
Í Grundarfirði hefur verið
takm örkuð námsaðstaða fyrir

háskólan ema og úr því þarf
að bæta. Við viljum að það sé
hvetjandi fyrir íbúa Grundar
fjarðar að fara í nám og verðum
að skapa umhverfi til að auðvelda
fólki það.
Sjávarútvegurinn er Grundar
firði afar mikilvægur og ber okkur
að standa vörð um hann. Á sama
tíma megum við ekki gleyma
því að samfélagið okkar hefur
breyst. Á örfáum árum hefur

Grundarfjörður breyst í mikinn
ferðamannabæ. Tækifærin hafa
aldrei verið fleiri en nú og við
verðum að nýta þessi tækifæri.
Við þurfum að marka okkur skýra
stefnu í uppbyggingu innviða,
forgangsraða og setja okkur
langtíma markmið.
Gerum góðan bæ enn betri og
kjósum D-listann!
Heiður Björk Fossberg Óladóttir

Kynning á 2. sæti J-listans

Ég heiti Michael Gluszuk oftast
kallaður Mikki og skipa ég 2. sæti á
J-listanum í Snæfellsbæ. Ég fæddur
í Póllandi og flutti til Íslands nánar
tiltekið á Hellissand árið 1994,
þegar ég flutti hingað vissi ég ekkert
um landið og þekkti ekki neinn
nema móður mína og bróður, ég var
fljótur að tileinka mér íslensku og
eignaðist marga góða vini sem voru
mjög hjálpsamir við að kenna mér
tungumálið. Ég tel það hafa hjálpað
mikið til að ná tökum á málinu, það
var eingöngu töluð íslenska á mínu
heimili og barnaefni var á íslensku.
Ég bjó á Hellissandi til ársins 2002

þá flutti ég og Sæunn eiginkona mín
til Reykjavíkur til að leggja stunda á
nám. Ég við rafvirkjun í Iðnskólanum
í Reykjavík og hún viðskiptafræði
við Háskólann í Reykjavík, eftir
námið hóf ég vinnu við rafvirkjun
í Reykjavík og ákvað í kjölfarið að
fara í meistaraskólann. Lauk síðan
meistaraprófi árið 2009 og fljótlega
eftir það var tekin sú ákvörðun að
flytja aftur á heimaslóðir og hóf
ég þá vinnu við rafvirkjun hjá Jóni
og Trausta sf. Árið 2012 keypti ég
reksturinn af Jóni Arngrímssyni og
hóf minn eigin rekstur. Í september
2016 urðu breytingar en þá hóf ég
störf sem verkstjóri vinnuflokks
Rarik í Ólafsvík og starfa við það í
dag.
Eins og fram hefur komi þá er ég
giftur Sæunni Dögg Baldursdóttur
og eigum við saman þrjú börn,
Svanfríði Dögg 10 ára, Victor Rúrik
8 ára og Sunnu Dögg 6 ára.
Ég er nýr á lista Bæjarmálasam
takanna og hef ekki reynslu af
bæjarmálunum en þrátt fyrir það
tel mig hafa gott innsæi inni í þau.
Eftir að ég bauð krafta mína í þetta
verkefni hef ég verið spurður að því
afhverju ég gefið kost á mér. Svarið
við þeirri spurningu er ekki flókið,

ég vil gera gott sveitafélag enn betra
og geta tekið þátt í ákvarðatöku
um verkefni sem ráðist er í hverju
sinni. Einnig vil ég geta tekið beinan
þátt í stefnumörkun og stjórnun
sveitafélagsins.
Eins og áður hefur komið fram
hefur mikið verið gert til að gera
sveitafélagið meira aðlagandi og
á alltaf að hafa það að markmiði
að gera betur. Ástand gatna og
gangstétta er orðið slæmt og þarf
að vinna með markvissum hætti að
uppbyggingu og viðhaldi á þeim til
að tryggja öryggi barna og fullorðna
í umferðinni til, þess að svo sé þurfa
þessir þættir að vera í góðu ástandi.  
Ég vil leggja áherslu á að stutt
verði við uppbyggingu fyrirtækja
og nýsköpun í atvinnumálum hér
í Snæfellsbæ.
Barna og unglingastarfi hefur
verið gott á undanförnum árum en

áhyggjuefni mitt er fækkun í hópi
iðkenda og vil ég að farið verið í
að skoða þau mál og leita leiða til
að sporna við þessari þróun. Huga
þarf betur að þeim hópi sem er
16-18 ára og virkja hann til þátttöku
í samfélaginu og því sem það hefur
uppá að bjóða. Samfélagið þarf að
leggjast á eitt til að skapa tækifæri
fyrir þennan hóp til tómsunda því
við viljum að fyrsta val þeirra sé að
stunda nám í heimabyggð en ef þau
hafa ekki í neitt að sækja fara þau
annað.
Ég vil því hvetja þig kjósandi
góður að nýta kosningarétt þinn
þann 26. maí og setja X við J og
hjálpa okkur að gera gott samfélag
enn betra.
Áfram X- J fyrir fólk sem þorir
Michael Gluszuk

Kjörskrá vegna
sveitarstjórnarkosninga
Kjörskrá vegna sveitarstjórnarkosninga þann 26. maí 2018
verður lögð fram samþykkt af bæjarstjórn þann 16. maí n.k.
Kjörskráin verður frá þeim degi til sýnis á bæjarskrifstofu Snæfellsbæjar
að Snæfellsási 2, Hellissandi, á opnunartíma skrifstofunnar.
Bæjarstjórinn í Snæfellsbæ

Gerum góðan bæ betri

Núna eru fjögur ár liðin
frá síðustu sveitar
s tjórnar
kosningum og þar af leiðandi
fjögur ár frá því ég bauð mig fram
í fyrsta skipti. Tíminn hefur verið
skemmtilegur og áhugaverður,
verkefnin fjölbreytt og nóg
af þeim. Þetta er stutt lýsing á
þeim verkefnum sem í boði eru.
Það að starfa í bæjarstjórn er
nefnilega ekki bara að mæta á

nokkra fundi og drekka smá kaffi.
Þetta er aðeins meira en það. Það
er meðal annars að passa upp
á og vinna að hagsmunum allra
íbúa í heilu bæjarfélagi. Gera sem
mest, fyrir sem minnst og fyrir
sem flesta.
Að ógleymdu því að hafa
alla ánægða. Þetta gerir enginn
einn. Þetta er bara gert með sam
stilltum hópi fólks sem vinnur vel
saman að hag alls samfélagsins.
Það er nefnilega ekki bara nóg
að malbika götur og steypa
gangstéttir. Það þarf að passa
upp á að sjálfsögðustu hlutir séu
ekki teknir af okkur. Að þurfa
ekki að keyra í önnur bæjarfélög
eftir einfaldri en nauðsynlegri
þjónustu er ekki boðlegt. Það er
nefnilega margir þjónustuaðilar
(aðallega opinberir) sem halda
að það sé styttra frá Grundarfirði
en til Grundarfjarðar . Þetta er
barátta sem er ekki að fara að

klárast á næstunni, ekki ef við
viljum að bærinn okkar hafi upp
á allt að bjóða sem við viljum.
Hverjum við treystum svo best
til að sinna þessu er svo undir
hverjum og einum komið. Það að
velja sem breiðastan hóp af fólki
til þessara verkefna er líklegast
til árangurs. Fólk sem er tilbúið
að vinna af áhuga og dugnaði
fyrir bæjarfélagið og bæjarbúa
alla. Fólki sem er tilbúið að

tala máli bæjarfélagsins við alla
þá aðila sem við þarf að tala.
Vinna að þeim málum sem þarf
og klára þau mál. Stuðla að þeirri
uppbyggingu og tækifærum sem
þarf. Þetta er lýsingin á þeim
aðilum sem skipa D - listann.
Fólki sem er tilbúið að vinna af
dugnaði fyrir bæjarfélagið og alla
íbúa
Jósef Kjartansson
Skipar 1.sæti D-listan
í Grundarfirði

Kvennamótið
Skyttan

kirkjanokkar.is

Hátíðarmessur á hvítasunnudag
Messa verður í Ólafsvíkurkirkju kl. 11
og í Ingjaldshólskirkju kl. 13.
Fermt verður í athöfnunum.
Allir velkomnir.

Laugardaginn 5. maí fór fram
Kvennamótið Skyttan í leirdúfu
skotfimi á æfingasvæði Skotfélags
Snæfellsness.
Kvennamótið Skyttan er árlegt
mót sem fyrst var haldið árið 2010
og hefur verið haldið árlega frá
árinu 2012. Stelpurnar ferðast
með mótið umhverfis landið og
er mótið haldið á nýjum stað á
hverju ári. Keppt er í þremur
flokkum þar sem keppendum er
skipt niður eftir reynslu í flokkana
“vanar, nokkuð vanar eða óvanar”.
Allar konur sem vildu gátu tekið
þátt en tilgangur mótsins er að
kynna þessa íþrótt fyrir nýjum
iðkendum og sömuleiðis að halda
skemmtilega keppni fyrir þær sem

vanari eru.
Keppendur í ár komu frá 6
mismunandi skotfélögum eða
Skot
f élagi Reykjavíkur, Skot
íþróttafélagi Suðurlands, Skot
reyn, Skotfélagi Akraness, Skot
félaginu Markviss Blönduósi og
frá Skotfélagi Snæfellsness.
Dagný okkar gerði sér lítið fyrir
og sigraði í flokkinum “óvanar”
en Dagný Rut var að keppa í
leirdúfuskotfimi í fyrsta skipti.
Mótið heppnaðist mjög vel í
alla staði og fjöldi fólks mætti á
svæðið til þess að fylgjast með
stelpunum keppa. Nú bíðum við
bara spennt eftir því að sjá hvar
mótið verður haldið á næsta ári.

Opnunartími kosningaskrifstofu
D-listans í Snæfellsbæ

Föstudaginn 18. maí
Laugardaginn 19. maí
Sunnudaginn 20. maí
Mánudaginn 21. maí
Þriðjudaginn 22. maí
Miðvikudaginn 23. maí
Fimmtudaginn 24. maí
Föstudaginn 25. maí
Laugardaginn 26. maí

kl. 20 – 22
kl. 21
kl. 14 – 17
lokað
kl. 14 – 17
kl. 14 – 22
kl. 14 – 22
kl. 14
kl. 14 – 22
kl. 18 – 20
kl. 10

Pub Quiz á Hrauninu fyrir unga kjósendur í Snæfellsbæ

og fram eftir kvöldi eftir framboðsfundinn
Fjölskyldugrill við kosningaskrifstofuna
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Gerum lífið betra
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