832. tbl - 18. árg.

Eins og áður hefur komið fram
í Jökli þá er fjölþjóðlegur hópur
listamanna að breyta Hellissandi
í eina stóra vegglistasýningu, í
byrjun máluðu þeir veggi gamla
frystihússins á Sandi en smátt
og smátt hafa þessir listamenn
breitt úr sér og nú má finna stór
og smá vegglistaverk út um allt
á Hellissandi og stendur þorpið
því vel undir nafninu The Street
Art capital of Iceland.

Verkefnið, sem Kári Viðarsson
stendur fyrir, hefur dregið að
bæði ferðamenn og heimamenn
sem njóta þess að ganga um
og skoða verkin, hægt er að
gera einskonar ratleik úr svona
skoðunarferð því að alveg eins
líklegt er að fleiri verk hafi bæst
við frá því að þú gekkst um
Hellissand síðast.

• 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

23. maí 2018

Bekkir að gjöf
Snæfellsbæ barst góð gjöf á
dögunum en þann 11. maí síðast
liðinn afhentu þau hjón Jenetta
Bárðardóttir og Benoný Ólafsson
bæjarfélaginu borð með sætum. Var
tilefnið það að þau hjónin voru að
hverfa frá Gámaþjónustunni en
Gámaþjónustan og Snæfellsbær
hafa átt langt og gott samstarf
varðandi sorphirðu og rekstur
móttökustöðvar fyrir úrgang og
endurvinnsluefni ásamt rekstri
gámavallar. Ásgeir Þorvarðarson
stjórnarformaður hjá Samhentum
Kassagerð heyrði af þessari gjöf og
ákvað að gefa Snæfellsbæ einnig
svona borð en Ásgeir hóf búskap
og starfsferil sinn á Hellissandi hjá
Skúla Alexanderssyni eftir nám við

Fiskvinnsluskóla Íslands. Jennetta
og Benoný gáfu einnig tvo bekki í
viðbót en Jennetta er fædd og upp

Íslenskt, já takk

Vortónleikar kirkjukórs Ólafs
víkur voru haldnir í Ólafsvíkur
kirkju þann 17. maí síðastliðinn.
Veðrið var þó allt annað en
vorlegt hífandi rok og rigning,
hvorki kórinn né tónleikagestir
létu það á sig fá og var mæting á
tónleikana góð. Þema tónleikanna
að þessu sinni var „Íslenskt, Já
takk!“ í tilefni af 100 ára afmæli
fullveldis Íslands á árinu. Félagar
úr kirkjukórnum höfðu skreytt
kirkjuna með íslenska fánanum
og klætt sig í fánalitunum sem
átti mjög vel við. Á tónleikunum
voru flutt íslensk lög frá öllum
tímum bæði dægurlög og íslensk
þjóðlög. Karlarnir í kórnum fluttu
Ísland farsældar frón af miklum
krafti. Konurnar fluttu Ekkert

mál sem Grýlurnar gerðu vinsælt,
fór Olga Guðrún Gunnarsdóttir
á kostum þegar hún fetaði í
fótspor Ragnhildar Gísladóttur.
Veronic Osterhammer söng lögin
Krosshólavík eftir Egil Þórðarson
og Vetur kveður eftir Laufeyju
Júlíusdóttur við útsetningar Valen
tinu Kay. Einnig söng Veronica
einsöng með kórnum lagið Ég á líf
eftir þá Pétur Örn Guðmundsson
og Örlyg Smára. Að tónleikum
loknum bauð kirkjukórinn að
venju upp á kaffi og konfekt í
safnaðarheimilinu. Var það mál
tónleikagesta að tónleikarnir
hefðu heppnast mjög vel, eiginlega
svo vel að veðrið lægði á meðan á
tónleikunum stóð.
þa

Upplag: 1.100
Áb.maður: Jóhannes Ólafsson

alin í Ólafsvík dóttir hjónanna Barðar
Jenssonar og Áslaugu Aradóttur.
Tóku báðir foreldrar hennar virkan
þátt í samfélaginu meðal annars í
leikfélaginu, kvenfélaginu, verka
lýðsfélaginu þar sem faðir hennar
var í forystu til margra ára, einnig
var móðir hennar ein af stofn
endum slysavarnarfélagsins. Gáfu
þau annan bekkinn til minningar
um þessi heiðurshjón. Hinn
bekkinn gáfu þau í minningu
dóttur sinnar Áslaugar sem ólst
upp í Ólafsvík og hefði orðið 50

ára á þessu ári. Í ræðu sinni við
afhendinguna sagðist Jennetta
vonast til þess að bekkjunum
og borðunum yrði fundinn góð
staðsetning á göngustígnum góða
eða annars staðar. Sagði hún að
Krókabrekkurnar hefðu ætíð verið
vinsælt leiksvæði barnanna hér í
Ólafsvík og þar oft farið til berja.
Kristinn Jónasson bæjarstjóri tók við
gjöfunum fyrir hönd Snæfellsbæjar
og þakkaði hann kærlega fyrir þann
hlýhug sem bæjarfélaginu er sýndur
með þessum gjöfum.

Leikskólinn Krílakot
varð 40 ára
19. ágúst
En við ætlum að halda upp á afmælið
25. maí kl.15:30
með útskrift nemenda og kaffiveitingum
Verið velkomin að gleðjast með okkur
á þessum merka degi.

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

Starfsfólk Krílakots

þa

Kosningakaffi
Opið hús á kjördag 26. maí
Kosningaskrifstofa D-listans í Snæfellsbæ opnar kl. 10 að morgni kjördags,
opið verður fram eftir kvöldi. Allan daginn verður boðið upp á kaffi og meðlæti.

Allir hjartanlega velkomnir!

Opnunartími kosningaskrifstofu
D-listans í Snæfellsbæ
Miðvikudaginn 23. maí
Fimmtudaginn 24. maí
Föstudaginn 25. maí
Laugardaginn 26. maí

kl. 14 – 22
kl. 14
kl. 14 – 22
kl. 18 – 20
kl. 10

og fram eftir kvöldi eftir framboðsfundinn
Fjölskyldugrill við kosningaskrifstofuna
og fram eftir kvöldi

Föstuda
gur 25.
maí
kl. 18-2
0
við kosn
ingaskr
ifstofun
a.

FJÖLSKYL
D

UGRILL

Við erum á Facebook

XD Snæfellsbær

Gerum lífið betra

Reiðubúinn til áframhaldandi starfa sem bæjarstjóri

Ágætu íbúar Snæfellsbæjar.
Núna á laugardaginn göngum
við til kosninga til sveitarstjórnar.
Aðdragandi kosninga er skemmti
legur og frjór tími. Fólk veltir
fyrir sér stöðu samfélagsins og
því hvernig hægt er að gera gott
betra.
Í sumar eru komin 20 ár frá því
að ég tók við starfi bæjarstjóra
Snæfellsbæjar þá 32 ára. Ég man
að ég varð svolítið hissa þegar
mér var boðið starfið en eftir
stutta umhugsun þá ákvað ég að
taka starfinu og hef aldrei í 20 ár
séð eftir þeirri ákvörðun. Fyrstu
árin voru mikil áskorun, staða
bæjarsjóðs var erfið og mikla
vinnu þurfti til að koma þeim
málum í ásættanlegan farveg. Í
dag 20 árum síðar hefur okkur
tekist að koma Snæfellsbæ í þá
stöðu að vera eitt af best stöddu
sveitarfélögum á Íslandi fjárhags
lega. Við höfum einnig náð að

byggja upp samfélagið og treyst
innviði þess jafnt og þétt og á
síðasta ári framkvæmdum við
fyrir 535 milljónir króna sem er
algert met hjá okkur.
Á þessum árum hef ég verið
afskaplega heppinn að fá að
vinna með frábæru fólki í bæjar
stjórn sem hefur mótað stefnu
sveitarfélagsins og síðan hefur
það verið mitt hlutverk að
framfylgja ákvörðunum bæjar
stjórnar á hverjum tíma. Flest
öll þessi ár hefur samstarf innan
bæjarstjórnar verið gott en þó
sérstaklega síðustu átta árin.
Mikil samstaða og góður vinnu
friður hefur yfirleitt verið um öll
mál og ég tel að það sé einn
lykillinn af góðu gengi Snæfells
bæjar.
Annar lykill að góðu gengi er
sá auður sem við eigum í starfs
mönnum Snæfellsbæjar. Við
njótum þess að hafa frábært
starfsfólk sem leggur metnað í
störf sín og býr margt hvert að
langri og góðri reynslu sem nýtist
vel. Þriðji og kannski mikilvægasti
lykillinn að árangri eru svo
íbúarnir sjálfir því auðvitað eru
það íbúarnir sem eru sterkustu
innviðir hvers samfélags.
Ég held að mér sé óhætt að
segja að ég hafi orðið mikla
reynslu í starfi bæjarstjóra. Þeirri
reynslu fylgir önnur mikilvæg
reynsla en það er stórt og
mikið tengslanet sem myndast á
löngum tíma og teygir anga sína

Kökubasar

Laugardaginn 26. maí 2018
verður Kirkjukór Ólafsvíkur með kökubasar

í Mettubúð kl. 13:00
Það er alveg tilvalið að næla sér í eina góða tertu
með kaffinu á kosningardaginn.

Sjáumst hress, Kirkjukór Ólafsvíkur

X K

vítt og breytt um stjórnkerfið
og á vettvangi sveitarfélaganna í
landinu. Þessi tengsl skipta miklu
máli þegar gæta þarf hagsmuna
sveitarfélagsins.
Reynsla er að mínu mati kostur.
Ég er reiðubúinn til áfram
haldandi starfa sem bæjarstjóri í
Snæfellsbæ og er bæjarstjóraefni
D-listans eins og áður. Ég hef
gríðarlegan metnað fyrir starfinu
og þessu frábæra samfélagi sem
við búum í. Ég er þess fullviss að

reynsla mín nýtist hvergi betur en
einmitt hér.
Ágætu íbúar, ég hvet ykkur
til að nýta kosningaréttinn.
Ef þið treystið mér til að vera
áfram bæjarstjóri í Snæfellsbæ
og því frábæra fólki sem skipar
D-listann til að leiða störf
bæjarstjórnarinnar næstu fjögur
árin þá setjið þið X við D á
laugardaginn.
Kristinn Jónasson,
bæjarstjóri í Snæfellsbæ.

Aflabrögð

Bátum hefur fjölgað í
höfnum Snæfellsbæjar enda er
strandveiðin í fullum gangi og
handfæra bátarnir komnir á fullt.
Alls komu 2793 tonn á land í
höfnum Snæfellsbæjar tímabilið
7. til 20. maí í 463 löndunum.
Steinunn SH sem gerir út á
dragnót fór í sumarfrí þann 11.
maí en þá hafði hún landaði
990 tonnum frá áramótum í 59
róðrum. Hafði hún því landað
17 tonnum að meðaltali í róðri.
Í maí landaði hún 254 tonnum
í 7 róðrum og því 36,3 tonnum
að meðaltali.
Var Steinunn SH aflahæst
dragnótabátanna þetta tímabilið
eins og mörg áður en hún
landaði 140 tonnum í 3, landaði
Saxhamar SH 211 tonnum í 8,
Magnús SH 142 tonnum í 7,
Esjar SH 116 tonnum í 8, Rifsari
SH 114 tonni í 7, Egill SH 105
tonnum í 5, Gunnar Bjarnason
SH 98 tonnum í 6, Matthías SH
97 tonnum í 5, Ólafur Bjarnason
SH 93 tonnum í 7, Guðmundur
Jensson SH 81 tonni í 3,
Sveinbjörn Jakobsson SH 79
tonnum í 5, og Leynir SH 62
tonnum í 5 löndunum.
Hjá litlu línubátunum landaði

Stakkhamar SH 74 tonni í 9,
Kristinn SH 73 tonnum í 9,
Tryggvi Eðvarðs SH 67 tonnum
í 9, Særif SH 54 tonnum í 8,
Bíldsey SH 53 tonnum í 9, Brynja
SH 45 tonnum í 9, Guðbjartur
SH 42 tonnum í 8,Sverrir SH
37 tonnum í 6, Álfur SH 37
tonnum í 7, Kári SH 20 tonnum
í 6, Gullhólmi 13 tonnum í 1,
Ingibjörg SH 9 tonnum í 5 og
Vísir SH 1 tonni í 1 löndun.
Þrír af stóru línubátunum
lönduðu þetta tímabil. Tjaldur
SH landaði 197 tonnum í 3,
Rifsnes SH 176 tonnum í 3, og
Örvar SH 38 tonnum í 1 löndun.
Fjórir netabátar lönduðu
Bárður SH 151 tonnum í 12,
Þorleifur EA 99 tonnum í 10,
Erling KE 26 tonnum í 1 og Sævar
KE 8 tonnum í 6 löndunum.
Einn bátur var á grásleppu
Rán SH og landaði hún rúmlega
1 tonni í 1 löndun. Kláraði Rán
grásleppudagana sína á þessari
vertíð en hún landaði 54 tonnum
yfir tímabilið af grásleppu.
Handfærabátar lönduðu 235
tonnum í 274 löndunum í
höfnunum þremur.
þa

SAMEIGINLEGUR
FRAMBOÐSFUNDUR

Sameiginlegur framboðsfundur fulltrúa D- og J-lista í Snæfellsbæ
fyrir sveitarstjórnarkosningarnar
þann 26. maí n.k.
verður haldinn í Félagsheimilinu Klifi Ólafsvík

fimmtudaginn 24. maí og hefst hann kl. 20.00
Nú er tækifærið til að sjá frambjóðendur, heyra hvað þeir hafa að segja
og spyrja um það sem ykkur liggur á hjarta.
Fundarstjóri verður Jónas Gestur Jónasson.

FJÖLMENNUM Á FUNDINN.
Allir velkomnir.

Frambjóðendur D- listans í Snæfellsbæ og J-lista Bæjarmálasamtaka Snæfellsbæjar.

Íbúalýðræði og gegnsæi

Ég sem skrifa þessi orð heiti
Svandís Jóna Sigurðardóttir,
skipa 1. sæti á lista J-listans í
Snæfellsbæ fyrir komandi sveitar
stjórnarkosningar. Var í baráttusæti
listans í síðustu kosningum
og kom inn sem þriðji maður
snemma árs 2015. Fulltrúar listans
hafa setið í sveitastjórn síðastliðin
fjögur kjörtímabil.
Þegar ég lít nokkur ár aftur í
tímann þá óraði mig aldrei fyrir
því þá að ég færi í framboð, hvað
þá að það yrði í sjávarútvegs
sveitarfélagi eins og Snæfellsbæ.
Mér var sýndur mikill heiður og
traust þegar ég var beðin um að
taka sæti oddvita á lista Bæjarmála
samtakanna.
Ég kem frá Stóra- Lambhaga
IV í Hvalfjarðarsveit en flutti
til Snæfellsbæjar í desember
1997. Haustið 1999 útskrifaðist
ég með sveinsbréf í Konditori
frá Tækniskólanum í Ringsted í
Danmörku og er jafnframt með
kennarapróf frá Háskóla Íslands
með stærðfræði sem aðalgrein,
síðan vorið 2009. Í haust stefni
ég á ökukennaranám við Endur
menntun Háskóla Íslands. Ég
sit í sóknarnefnd Ólafs
v íkur
prestakalls og er varamaður í
menningarnefnd og hafnarstjórn
Snæfellsbæjar.
Framboð J-listans Bæjarmála
samtaka Snæfellsbæjar er skipað
öflugu og jákvæðu fólki sem hefur
það eitt að markmið að láta gott
af sér leiða fyrir bæjarfélagið
og skapa aðstæður sem gera
fólki kleift að lifa ánægjulegu
lífi og vera virkir þátttakendur
í samfélaginu. Öll brennum við
fyrir því að gera góðan bæ enn
betri. Við leggjum áherslu á að
Snæfellsbær sé fjölskylduvænt
samfélag og því setjum við fjöl
skyldu og fræðslumál á oddinn.
Vinnuumhverfi og aðstæður barna

og ungmenna í samfélaginu þurfa
að vera með þeim hætti að það
stuðli að þróun í leik og starfi.
Við viljum tryggja áframhaldandi
uppbyggingu á skólum sveitar
félagsins, auka stuðning við þá
því þeir gegna lykilhlutverki í
samþættingu ólíkra menningar
hópa. Stuðla þarf að markvissari
íslenskukennslu fyrir börn af
erlendum uppruna og tryggja að
fatlaðir einstaklingar njóti bestu
mögulegu þjónustu í heimabyggð.
Kröfur eru gerðar á gagnsæi í
stjórnsýslu og viljum við sjá meiri
skilvirkni og hafa stjórnsýsluna
opnari m.a. með auknu
íbúalýðræði og aðkomu fólks í
ákvarðanatöku stærri verkefna.
Einnig er lögð áhersla á aukið
aðgengi almennings að kjörnum
fulltrúum.
Snæfellsbær er samfélag sem
byggir afkomu sína að stórum
hluta af fiskveiðum og þurfum við
að standa vörð um atvinnulífið og
tryggja fjölbreytni til þess að fá
ungt fólk til að setjast hér að. Við
viljum beita okkur fyrir því að fá
fleiri opinber störf til Snæfellsbæjar
og þar með auka fjölbreytni í
atvinnulífi. Markaðssetja þarf
sveitarfélagið sem ákjósanlegan
stað til að byggja upp fjölbreytta
atvinnustarfsemi.
Umhverfismál er stór þáttur
í nútímasamfélagi og efla þarf
umhverfisvitund almennings og
ætlum við að leggja ríkari áherslu
á að stofnanir sveitarfélagsins séu
í fararbroddi í þeim efnum og séu
leiðandi í flokkun á sorpi.
Sveitarfélagið á mikið af
eignum sem þarfnast verulegs
viðhalds og teljum við mikilvægt
að unnið sé markvisst að gerð
umbótaáætlunar í tengslum við
viðhald fasteigna og að unnið
sé að framtíðarsýn varðandi
húsnæðisúrræði eldri borgara.
Í lista- og menningarmálum
ætlum við að auka stuðning við
listsköpun og halda utan um
menningararf og sögu sveitar
félagsins í máli og myndum.
Einn helsti kostur sveitar
félagsins er margbrotin náttúra
og sá mannauður sem hér er
til staðar. Skólarnir okkar þrír
og félagasamtök eru öflug sem
gegna því hlutverki að tengja
saman ólíka menningarheima. Ef
horft er til atvinnulífsins þá eru
hafnir Snæfellsbæjar lífæð þess því
stór hluti tekna sveitarfélagsins

koma frá sjónum. Síðan er
ferðaþjónustan í örri þróun og
horfum við til þess að hún eigi
eftir að skila inn auknum tekjum
í framtíðinni. Til þess að það
verði, verðum að markaðssetja
Snæfellsbæ og kynna það sem
hann hefur uppá að bjóða í
menningu, náttúru og listum.
Við, sem tókum sæti á listanum
fyrir komandi sveitar
s tjórna

kosningar fórum í framboð með
þá von í brjósti að þeir sem
kosnir verða til starfa þann 26.
maí næstkomandi muni eiga
gott samstarf og hafi hagsmuni
sveitarfélagsins og íbúa þess að
leiðarljósi. Að lokum vil ég fyrir
hönd listans hvetja ykkur til að
nýta kosningarétt ykkar, ganga til
kosninga og setja X við J.

Gerum gott betra
Grundarfjarðabæjar. Opið bók
hald hjálpar íbúum að skilja
betur rekstur og fjármál bæjarins
það eykur gegnsæi og ýtir undir
aðhald bæjarbúa á bæjarstjórn
og rekstur. Kópavogsbær hefur
sýnt frumkvæði í þessum málum
og hægt er að læra mikið af þeim.

Kæru vinir enn eru fjögur ár
liðin og aftur kominn tími að
velja fólk til forystu bæjarstjórnar
Grundarfjarðarbæjar. Fyrir tólf
árum síðan bauð ég mig fyrst
fram til setu í bæjarstjórn. Sá
tími hefur liðið hratt því gaman
og gefandi er að vinna fyrir
samfélagið sitt.
Ég býð á ný krafta mína til setu
í næstu bæjarstjórn Grundar
fjarðarbæjar, helsta ástæða þessa
er að mér hefur helst þótt vanta
upp á að hlutir séu kláraðir.
Samskipti og samráð við íbúa er
að mínu mati of oft ábótavant,
fundagerðir koma seint inn á
vef bæjarins og erindum svarað
stundum seint. Við búum í litlu
samfélagi og getum leyft okkur
að ræða og vinna mál þannig
að ekki alltaf þurfi að verða
til ágreiningur og átök. Oft er
hægt að forðast misskilining sem
skapar ágreining með að ræða og
útskýra málin.
Fundagerðir bæjarstjórnar og
nefnda bæjarsins eru oft ekki
nógu skýrar og eru kannski ekki
nógu ítarlegar. Við þurfum að
hafa samþykktir og fundagerðir
skýrar og þannig verður
ákvarðanataka skiljanlegri og
vonandi meira málefnaleg.
Við stefnum á að opna bókhald

Málefni aldraða hefur verið
mikið í umræðum síðast liðin
ár. Stækkun á Dvalarheimilinu
Fellaskól hefur nú verið hafin
og þarf að passa upp að fjölgun
hjúkrunarýma fylgi með. Við
stefnum öll á að fólk geti búið sem
lengst heima hjá sér, en þá þarf
að auka þjónustu við þá sem á því
þurfa að halda. Fjölga þarf starfs
fólki bæði hjúkrunarfræðingum
og sjúkraliðum til að uppfylla
nauðsynlegt öryggi í daglegu lífi
eldri borgara og ættingja þeirra.
Allir eiga að hafa greiðan aðgang
að nauðsynlegri þjónustu. Undir
slíka þjónustu flokkast dvalar
heimili, dagvist, heimsending
matar, heimilis
h jálp, heima
hjúkrun, akstur til og frá heimili
og önnur þjónusta. Nauðsynlegt
er að samræma starf allra starfa
sem að þessum málum starfa svo
þjónustan verðir skilvirk og rétt.
D-listann er skipaður flottum
og fjölbreyttum hópi fólks sem
tilbúin eru að vinna fyrir og
leiða bæjarfélagið sitt og stefna
á það að gera gott bæjarfélag
enn betra. Því vona að ég að
þið kæru vinir hugsið til okkar,
gerum gott betra, og setjum Xið
við D á kjördag.
Rósa Guðmundsdóttir
skipar 4. sæti D-listans
í Grundarfirði

Gerum góðan Snæfellsbæ enn betri

Kæru íbúar Snæfellsbæjar,
Núna er mínu fyrsta kjörtíma
bili að ljúka sem bæjarfulltrúi í
bæjarstjórn Snæfellsbæjar. Þessi
fjögur ár hafa verið fljót að líða og
verið afar ánægjuleg og gefandi.
Ásamt því að sitja í bæjarstjórn
hef ég setið í nefndum á vegum
sveitarfélagsins og verið full
trúi Snæfellsbæjar í stjórn SSV,
samtaka sveitarfélaga á Vestur

landi. Að vera í bæjarstjórn hefur
verið lærdómsríkt og eru það
forréttindi að fá að taka þátt í
því að gera góðan Snæfellsbæ
enn betri.
Fyrir nokkrum vikum síðan var
ég beðinn um að leiða listann
fyrir komandi kosningar og geri
ég það fullur auðmýktar og
þakklætis. Mörg ykkar þekkja
mig sem Bjössa í Olís, þar sem
mín höfuðáhersla er alltaf að
þjónusta fólk eins vel og ég get.
Þannig vill ég vinna fyrir ykkur,
íbúa Snæfellsbæjar.
Á síðastliðnu kjörtímabili
hefur D-listinn verið með
meirihluta og stýrt sveitafélaginu
með frábærum árangri svo
eftir er tekið. Á þessu tímabili
höfum við haldið úti ábyrgri
fjármálastjórn og er bærinn í
hópi best settu sveitarfélaga
landsins með trausta innviði og
sterka stöðu. Það er styrkur fyrir
listann að Kristinn Jónasson gefi
áfram kost á sér sem bæjarstjóri.

Hann hefur sýnt það að hann
er öflugur rekstrarmaður sem
rekur sveitafélagið af festu og
hefur mikla reynslu og tengsl
við stjórnkerfi landsins.
Við frambjóðendur D-listans
erum búin að gefa út stefnuskrána
okkar sem samin var í samvinnu
við bæjarbúa og nú hvet ég alla til
að kynna sér hana vel. Þar sjáið þið
fyrir hvað við stöndum. Reynslan
sýnir að okkur er treystandi. Því

bið ég þig kjósandi góður að nýta
kosningaréttinn en jafnframt um
stuðning þinn til áframhaldandi
góðra verka.
Að lokum vona ég að allir eigi
ánægjulegt sumar framundan.
Veljum X-D
Kær kveðja
Björn Haraldur Hilmarsson
skipar 1. sæti D-listans í Snæfellsbæ

Efni og auglýsingum í Jökul þarf að
skila fyrir kl. 16, mánudag fyrir útgáfu.
Það er í lagi að skila fyrr.
Upplýsingar um auglýsingaverð
á www.steinprent.is

Evrópmót í sjóstangveiði
Undirbúningur vegna EFSA
(Samtök Evrópskra sjóstang
veiðim anna -Íslandsdeild)
Evrópumótsins í sjóstangveiði
hefur staðið yfir undanfarið.
Mótið sem haldið verður í Snæ
fellsbæ dagana 27. maí til 1. júní
er fimmta Evrópumótið sem
haldið er á Íslandi og er þetta í
annað skipti sem það er haldið í
Snæfellsbæ. Undirbúningur fyrir
mót eins og þetta er gríðarlega
mikill og í mörg horn að líta hjá
undirbúningsnefndinni en for
maður hennar er Helgi Bergs

son. Mótið mun verða það fjöl
mennasta sem haldið hefur
verið á Íslandi og er búist við
að á lokahófinu verði um 220
til 230 keppendur, skipstjórar,
makar og aðrir sem tengjast
mótinu. Nánast er hvert gistipláss
upppantað vegna mótsins og
mun það setja mikinn svip á
bæinn á meðan á því stendur.
Mótið hefst sunnudaginn 27. maí
með skrúðgöngu frá höfninni
að Klifi þar sem setning mótsins
mun fara fram. Veitt verður í
fjóra daga og hefur skráning á

mótið verið mjög góð en alls
eru 140 keppendur skráðir til
keppni þar af níu konur þar af
tvær frá Íslandi. Keppendurnir
140 koma frá 14 löndum, sem
dæmi má nefna að keppendur
koma alla leið frá Suður Afríku
og Gíbraltar til að taka þátt. Farið
verður út frá Rifi og Ólafsvík á
30 til 35 bátum. Einnig verður
boðið upp á afþreyingu fyrir
þá maka sem koma með.
Föstudaginn 1. júní verður svo
haldið lokahóf á Klifi þar sem
verðlaunafhending mun fara

fram ásamt því að boðið verður
upp á kvöldverð og verður Kári
Viðarsson veislustjóri kvöldsins.
Aðspurður sagði Helgi að reynt
hefði verið að versla allt sem
hægt væri í heimabyggð en Hraun
veitingahús muni sjá um veitingar
á lokahófinu. Þó mikið sé að gera
hjá undirbúningsnefndinni slá
þau ekki slöku við og eru meðal
annars byrjuð að undirbúa
Evrópumót í strandveiði á vegum
EFSA sem mun fara fram á Akur
eyri á næsta ári.
þa

D-listinn Snæfellsbæ

Umhverfisframkvæmdir við Rifshöfn
2014

Endurbygging Norðurgarðs við Ólafsvíkurhöfn
2014

Nýtt þjónustuhús á tjaldstæðinu í Ólafsvík
2015

Ný vatnslög í Ólafsvík
2015

Grjótvörn við Gilbakka í Ólafsvík
2015

Boruð ný jarðhitahola fyrir
sundlaugina/skóla á Lýsuhóli 2015

Nýtt útisvæði við sundlaugina í Ólafsvík
tekið í notkun
2015

Nýr áningarstaður við Bjarnarfoss
2015-2016

Göngustígur milli Rifs og Ólafsvíkur
lagður og malbikaður
2015-2017

Land Ingjaldshóls og eignir á Gufuskálum keypt
2016

Nýr áningarstaður við Svöðufoss
2016

Aðkoman að leikskólanum Kríubóli Hellissandi
endurgerð
2016

Við látum verkin tala

Nýtt stálþil og þekja í Rifshöfn
2016-2018

Malbikun plana og gatna í Ólafsvík
2017

Gervigras endurnýjað á sparkvöllum
í Ólafsvík og á Hellissandi
2017

Malbikun gatna í Rifi
2017

Jarðhitahola boruð fyrir varmadælu
við Ráðhúsið
2017

Malbikun gatna á Hellissandi
2017

Varmadæla sett í Félagsheimilið Klif
2017

Göngustígur milli Hellissands og Rifs
malbikaður
2017

Ljósleiðari lagður í dreifbýli Snæfellsbæjar
2017-2018

Stækkun á tjaldstæðinu á Hellissandi
2017-2018

Nýtt aðalskipulag fyrir Snæfellsbæ
2018

Nýr gervigrasvöllur í Ólafsvík
2018

Gerum lífið betra

Aukum fjölbreytnina í okkar ágæta Snæfellsbæ

Í Snæfellsbæ er yndisleg að
búa og forréttindi. Mannlífið,
náttúran og að ala upp börn
kemur strax upp í hugan þegar
ég hugsa um Snæfellsbæ. Hér
höfum við fjölskyldan verið síðan
2003. Verið virkur þátttakandi í
bæjarlifinu og kynnst frábæru
fólki í leik og starfi.
Ég tók þá ákvörðun að bjóða
mig fram í komandi sveita
stjórnarkosningum til að vinna
áfram að góðum málum, bænum
til heilla.
Á J listanum er fólk sem ég á
samleið með í skoðunum, fólk
með ólíkan og breiðan bakgrunn,
á ólíkum aldri en eiga það sam

eginlegt að vinna að sameginlegu
markmiði, gera góðan bæ enn
betri.
Margt gott og uppbyggilegt
hefur verið gert hér og því ber
að halda til haga. Samstarfið í
bæjarstjórn hefur gengið vel
síðustu ár, enda bæjarstjórnar
fulltrúar kosnir til að vinna að
verkefnum bænum til heilla.
En það má alltaf gera betur
og allir sem bjóða sig fram í
sveitastjórnir eru að gera það af
heillindum. Öll viljum við veg
okkar sveitafélags sem mestan
og bestan.
En allt snýst þetta um fjármagn
hvað hægt er að framkvæma og
kosnir bæjarfulltrúar verða að
sýna ábyrgðafulla fjármálastjórn.
En margt er hægt án þess að miklir
fjármunir séu í húfi. Mig langar að
stikla á nokkrum punktum
Unga kynslóðin. Hér er gott
að staldra við og skoða sviðið.
Hér þarf að auka fjölbreytni í
tómstundastarfi þeirra. Ung
dómurinn hefur misjöfn áhuga
mál sem betur fer og leita þarf
leiða til að auka fjölbreytni.

Framlagning kjörskrár
Kjörskrá Grundarfjarðarbæjar vegna sveitastjórnarkosninga 26. maí 2018 hefur verið yfirfarin og
staðfest.
Kjörskráin liggur frammi á bæjarskrifstofunni,
almenningi til sýnis, frá og með miðvikudeginum
16. maí til kjördags á opnunartíma skrifstofunnar.
Athugasemdum við kjörskrá má koma á framfæri í
samræmi við lög um kosningar til sveitarstjórna.
Bæjarstjórinn í Grundarfirði

Skák, leiklist, myndlist, tónlist
sjálfsvarnaríþróttir svo eitthvað
sé nefnt. Við erum rík af
mannauði sem við getum nýtt
okkur til að auka fjölbreytnina.
J listinn mun beita sér fyrir
að að fjölbreytnin verði að
veruleika. Við viljum að öll
börn og unglingar hafi aðgang
að tómstundum enda um bestu
forvörn að ræða. Tökum spjallið
við ungu kynslóðina, engin tapar
á því en við græðum heilmikið.
Höfum það sem ég vil kalla
Stóra fjölskyldudaginn þar sem
fjölskyldur koma saman og vinna
að ákveðnum verkefnum, t.d
íþróttadagur, hreinsunardagur
og hjóladagur.
Eflum aðgengi allra íbúa að

þjónustu og upplýsingum hér
í Snæfellsbæ. Allra hagur og
sjálfsögð mannréttindi að vera
vel upplýst um samfélagið sem
við búum í.
Hlúum vel að Ungmennaráðinu
og hvetjum þau áfram til góðra
verka.
Nútíminn kallar á síbreytileika
og nýjar sýnir. Finnum leiðir
saman gegnum íbúalýðræði að
laða hingað nýjungar í atvinnu
málum.
Kæri bæjarbúi, settu X við J
og vertu samferða okkur að enn
betri Snæfellsbæ.
Gunnsteinn Sigurðsson
skipar 5. sæti J - listans

Heimis Þórs
s: 649 2167

Auglýsing um kjörfundi
vegna sveitarstjórnarkosninga
laugardaginn 26. maí 2018

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

Sækjum fram - Byggjum upp

Fyrir nokkru var afi minn,
Njáll Gunnarsson frá Suður Bár,
að fara yfir gömul skjöl hjá sér
og fann þar kosningaræðu sem
hann flutti á sjötta áratugnum
þegar hann var í framboði til
hreppsnefndar. Í framhaldi af
því rifjaði hann upp hvað var
mikið byggt og framkvæmt á
þessum árum. Grunnskólinn,
Símstöðin, leikskólinn, kirkjan,
mjólkurstöðin og verbúðin voru
byggð. Kaupfélag Grundfirðinga
var stofnað, vegur lagður fyrir

Búlandshöfða, Mjósundabrúin
lögð, höfnin lengd og klárað að
leggja ríkisrafmagn í hreppinn.
Þetta voru mótunarár hjá bæjar
félaginu og þarna voru margar
meginstoðirnar reistar. Í dag
þegar hann lítur yfir farinn veg
og virðir fyrir sér kosninga
baráttur undanfarinna ára þá eru
baráttumálin önnur. Í dag snýst
baráttan um að standa vörð um
það sem búið er að byggja upp,
fínpússa þá þjónustu sem fyrir
er og byggja ofaná þennan góða
grunn svo framtíðin verði örugg
og björt.
Og þetta er hlutverk komandi
bæjarstjórnar. Við erum með
allt sem við þurfum hérna í
bæjarfélaginu og hér er eftir
allt saman afar fínt að búa. En
við þurfum að standa vörð um
það sem við höfum. Við verðum
að passa að þjónusta og störf
hverfi ekki úr byggðarlaginu.
Á sama tíma og við hlúum að
þeim fyrirtækjum sem fyrir
eru þurfum við að sækja fram,
fá ný störf, ný fyrirtæki, nýja

íbúa og ný tækifæri hingað í
Grundarfjörð. Grundarfjörður
hefur mörg sóknarfæri og
eflaust fjölbreyttari en fólk gerir
sér grein fyrir. Bærinn getur
undirbúið jarðveginn í gegnum
skipulagsvinnu, kynningarmál og
fleira og ýtt undir þessa þróun.
En þetta er eitthvað sem er ekki
bara á færi og ábyrgð bæjar
stjórnarinnar heldur íbúanna
sjálfra líka. Það eru íbúarnir
sem stofna ný fyrirtæki, byggja
sér hús og koma með nýja tækni
og þekkingu heim í byggðarlagið.
Það eru íbúarnir sjálfir sem skapa
samfélagið. Ef þér lesandi góður
finnst eitthvað vanta í þínu
bæjarfélagi þá er spurning hvort
boltinn sé hjá þér. Hver ætlar til
dæmis að selja mér ís í sumar í
Grundarfirði?
Ég skipa 6. sæti L-listans í
Grundarfirði. L-listinn hefur
verið í meirihluta bæjarstjórnar
síðastliðin 8 ár. Á þeim árum
hefur listanum tekist að ná
skuldahlutfallinu niður úr 250%
niður í 138%. Framkvæmdir
voru í lágmarki, allur kostnaður
bæjarins var skorinn niður eins og
mögulegt var. Þetta eru búnir að
vera erfiðir tímar en nauðsynlegir.
En núna er kominn tími á að
spýta í lófana. Næstu 4 árin stefnir
L-listinn á að ná skuldahlutfallinu
neðar en að fara á sama tíma í

nauðsynlegt viðhald á innviðum
bæjarins. Strax í sumar verður
meðal annars ráðist í viðgerðir
á grunnskóla og leikskóla,
gangstéttar verða steyptar og
unnið áfram í Paimpol garðinum.
Á næsta kjörtímabili viljum við
leggja áherslu á aukna aðstöðu
fyrir ferðamenn, að hugað verði
að grænu svæðunum í bænum,
leiksvæði verði sett upp fyrir
börnin, námsver sett á laggirnar
fyrir námsmenn, FabLab fyrir
fólk á öllum aldri, sýnileiki
Grundarfjarðar verði aukinn út á
við, félagsstarf eldri borgara verði
styrkt, stutt verði við frumkvöðla
og nýsköpun í atvinnulífi og
skólastarfi, nýtt anddyri reist
við íþróttahúsið, plantað verði í
græna trefilinn fyrir ofan bæinn,
lagðir göngu-og hjólastígar og
margt fleira. Nýtt aðalskipulag
sem búið er að vinna að síðustu
ár kemur út á næstu mánuðum
og þar er stefnan lögð í sambandi
við framtíðarskipulag bæjarins.
Huga þarf að ásýnd bæjarins og
gera Grundarfjarðarbæ að fallegu
og aðlaðandi bæjarstæði heim að
sækja og setjast að í. Styðjið okkur
í þessum mikilvægu verkefnum
sem framundan eru og setjið X
við L-listann.
Signý Gunnarsdóttir
Skipar 6. sæti L-listans
í Grundarfirði

Starfsemi Tónlistarskóla Snæfellsbæjar
Þar sem nú líður að lokum
skólaársins langar mig til að fara
í stórum dráttum yfir starfsemi
Tónlistarskóla Snæfellsbæjar.
Í tónlistarskólanum er boðið
upp á heilt og hálft nám, bæði
í hljóðfæraleik og söng. Í
skólanum eru ekki eingöngu
börn, þar er líka starfrækt deild
fyrir fullorðna nemendur, en
þeir halda tónleika tvisvar á ári.
Öllum er velkomið að sækja um
nám í tónlistarskólanum.
Nemendur og kennarar tón
listarskólans taka virkan þátt í
menningarlífi bæjarfélagsins. Þau
koma fram víðs vegar í bænum,
m.a. er farið einu sinni í mánuði
á Jaðar með tónlistaratriði, það
er spilað við guðsþjónustur í
kirkjunum og það eru tónfundir
einu sinni á hverri önn. Að auki
eru haldnir jólatónleikar og
vortónleikar þar sem allir bæjar
búar eru velkomnir. Nemendur
tónlistarskólans hafa jafnframt
árlega tekið þátt í uppskeru
hátíðinni „Nótan“ sem fram fer
um allt land.
Á vorin eru haldin vorpróf fyrir

alla, og fyrir þá sem hafa áhuga
á að halda lengra í tónlist og ná
að æfa sig mikið heima, stendur
til boða að taka grunnstigspróf,
miðstigspróf og framhaldspróf.
Gjaldskrá tónlistarskólans er að
finna á heimasíðu Snæfellsbæjar,
hér: http://snb.is/stjornsysla/
stjornsyslan/gjaldskrar/ en það er
ýmislegt fleira í boði sem kennarar
skólans sjá um nemendum að
kostnaðarlausu. Fyrir nemendur
tónlistarskólans er boðið upp á
ókeypis tónfræðinám, en þar er
innifalin tónheyrn, tónlistarsaga,

Svarthvítar auglýsingar
40.800
27.300
17.900
11.800
8.600
5.300

tónlistarferðalög og námskeið og
líka hefur gesturm verið boðið
að halda tónleika. Kunnum við
þeim góðar þakkir fyrir frábært
starf.
Að lokum langar okkur til
að benda á að Tónlistarskóli
Snæfellsbæjar er öllum opinn.
Innritun á haustönn fer fram í
lok ágúst og hlökkum við til að
sjá sem flesta. Við bendum fólki á
að kynna sér skólann á heimasíðu
Snæfellsbæjar, en þar er að
finna kynningu á náminu undir
„Skólareglur Tónlistarskólans“
og punkta til umhugsunar fyrir
foreldra barna í skólanum.
Þessar upplýsingar er hægt að
finna hér: http://snb.is/thjonusta/
skolar-og-born/tonlistarskoli/
Kennarar og skólastjóri þakka
fyrir gott samstarf í vetur og óska
bæjarbúum gleðilegs sumars.
Sjáumst eftir sumarfrí!
Valentina Kay,
tónlistarskólastjóri.

Tónleikar
eldri nemenda

Auglýsingaverð
í Jökli

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

hreyfing, hlustun og greining.
Það er líka í boði samspilskennsla,
nemendum að kostnaðarlausu.
Kennarar tónlistarskólans
bjóða upp á ókeypis tónlistarnám
fyrir elsta árganginn í leikskólum
Snæfellsbæjar og kemur kennari
bæði í Krílakot í Ólafsvík og
Kríuból á Hellissandi einu
sinni í viku. Á skólaárinu 20182019 verður farið af stað með
samstarfsverkefni tónlistarskóla
og miðstigs grunnskóla þar sem
kennari frá tónlistarskólanum
kemur í skólann og kennir
tónmennt í 5.-7. bekk ásamt
því að verða með kynningu á
hljóðfærum.
Tónlistarskólinn hefur jafn
framt staðið fyrir barna- og skóla
kór Snæfellsbæjar í samvinnu við
grunnskólann.
Foreldra- og styrktarfélag
tónlistarskólans hefur verið
mjög virkt. Félagið sér um
styrktarsjóð sem notaður er til
að kaupa hljóðfæri fyrir skólann,
en jafnframt til að gera ýmislegt
skemmtilegt fyrir nemendur
hans. Það hafa verið skipulögð

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

Eldri nemendur í tónlistar
skóla Snæfellsbæjar héldu vor
tónleika sína miðvikudaginn 2.
maí síðastliðinn. Tónleikarnir
fóru fram í húsnæði tónlistar
skólans í Ólafsvík og voru hinir
skemmtilegustu.
Lagaval á tónleikunum var
fjölbreytt þar var meðal annars
sungið og spilað á gítar og

harmonikku. 7 eldri nemendur
tónlistarskólans komu fram á
tónleikunum og stóðu sig mjög
vel. Voru tónleikarnir hinir
skemmtilegustu og gaman að
sjá hvað allir voru óhræddir við
að koma fram og flytja afrakstur
vetrarins.
þa

Drodzy wyborcy

Lista
J
Bæjarmálasamtök
Snæfellsbæjar
(Organizacja
Spraw Miejskich) składa się z
silnych i pozytywnych osób,
których jedynym celem jest
dobro naszego okregu Snæfellsbær. Jednym z naszych celów
jest stworzenie warunków, które
umożliwią ludziom szczęśliwe
życie i możliwość uczestnictwa w tworzeniu Snæfellsbæ
jeszcze lepszym. Duży nacisk
kładziemy na to, by kandydaci
przez nas wybrani, uczciwie
pracowali nad całokształtem i
brali na siebie wiążącą się z tym
odpowiedzialność.
Uważamy, że ważne jest wywieranie nacisku na demokratyczne metody pracy i chcemy
dać wszystkim obywatelom
możliwość oddawania głosu
w
podejmowaniu
decyzji
dotyczących
planowanych
zadań. Ważna jest administracja publiczna, pragniemy
uczynić ją bardziej otwatą
i widoczną,
jednocześnie
zwiększając dostęp publiczny
do wybranych przedstawicieli.
Kwestie rodzinne i edukacyjne
są ośrodkiem społeczeństwa,
dlatego występują one na
głównym
planie.
Trzeba
zwiększyć możliwość rekreacji,
promować postęp w kwestiach
szkolnych i stworzyć bezpieczne środowisko zarówno dla
młodych, jak i dla osób starszych. Kwestie środowiskowe
są ważnym elementem nowoczesnego społeczeństwa, jednym
z celów listy J jest aby stały one
na czele wszystkich instytucji
okręgu Snæfellsbæ.

Sprawy miasta są dla nas
wszystkich ważne i dlatego
musimy się angażować, być
aktywnymi uczestnikami i
ujawnić nasze poglądy. Wiele
można osiągnąć, gdy ludzie
zasiadają wspólnie, dzieląc się
opiniami i patrzą na sprawy w
szerokim kontekście
My tworzący listę J, jesteśmy
gotowi do pracy nad projektami, które są dla nas podstawą na
nadchodzący okres wyborczy.
Dla
informacji
chcemy
wapomnieć, że obywatele innych krajów mają czynne
prawo do głosowanie w
wyborach lokalnych, jesli
zamieszkują
Islandię przez
pięć kolejnych lat przed dniem
wyborów, ukończyli 18 lat w
dniu wyborów i zarejestrowali
miejsce zamieszkania w danej
gminie nie mniej niż na trzy tygodnie przed dniem wyborów.
Wybory samorządowe odbędą
się w całym kraju już 26 maja.
Chcesz mieć wpływ na to, co
dzieje się w okręgu, w którym
mieszkasz? Zagłosuj!
Drodzy wyborcy, stawiając X
na J, we współpracy z Wamii
osiągniemy nasze wieloaspektowe cele , aby uczynić nasze
miasto bardziej interesującym
zarówno dla was jak i dla innych, którzy chcą tu przybyć.
Svandís Jóna Sigurðardóttir
1 miejsce na liście J
Monika Cecylia Kapanke
7 miejsce na liście J

Næstu ár
eru mikilvæg

Í komandi sveitar
s tjórnar
kosningum skipa ég 3. sæti
D-listans í Grundarfirði.
Fyrir fjórum árum skipaði ég
7. sæti listans og í framhaldi af
því fékk ég tækifæri til að starfa
í skipulags- og umhverfisnefnd.
Það hefur verið mjög
lærdómsríkt, gefandi og gaman.
Nefndin fjallar um fjölbreytt mál
sem öll snúa að uppbyggingu,
framkvæmdum og þróun. Í
gegnum nefndarstörfin hef
ég lært mikið um bæinn og
samfélagið okkar.
Ég er þetta týpíska malbiks
barn, ólst upp í Reykjavík,
ferðaðist ekki mikið og hvað þá
út fyrir þjóðveg 1. Mér finnst
æðislegt að búa í Grundarfirði,
hér er gott fólk, frábært að ala
upp börn og gott mannlíf. Ég
er stoltur Grundfirðingur. Hef
mikinn metnað fyrir bæinn
okkar, þoli ekki þegar mér
finnst á okkur vera brotið. Ég er
ákveðin, dugleg að fylgja málum
eftir og þakklát fyrir tækifæri til
þess að vinna að bættum hag
þeirra sem hér búa.
Næstu ár eru mikilvæg fyrir
Grundarfjörð – það er kominn
tími á uppbyggingu. Við þurfum
fleira fólk. Grundarfjörður er
aðlaðandi búsetukostur og við
þurfum að vera duglegri að tala
um allt það góða sem hér er.
Nýir íbúar og ný fyrirtæki skapa
meiri tekjur. Því má ekki gleyma.

Hvað uppbyggingu varðar er
af nógu að taka og vil ég þá helst
nefna þrjú atriði.
• Gönguleiðir og gangstéttir til
og frá skólunum okkar verða
að vera til staðar, þær þurfa að
vera í lagi ásamt því að vera
öruggar.
• Skólalóðir þurfa að vera
aðlaðandi og sniðnar að
þörfum þeirra sem þær nota.
Þær þarf að skipuleggja svo
hægt sé að forgangsraða og
framkvæma í viðráðanlegum
áföngum.
• Húsnæðismálin þarf að taka
föstum tökum. Tryggja þarf
nægar lóðir og jafnvel leita eftir
samvinnu um uppbyggingu á
hentugu húsnæði, til kaups
eða leigu.
Það er mikilvægt að hugsa
um hvernig við ger um
hlutina, ekki síður en hvað
við gerum. Við á D-listanum
ætlum að gera heildstæðar
framkvæmdaráætlanir og koma
þannig í veg fyrir tvíverknað.
Í þeim verkefnum sem háð
eru kostnaðarþátttöku ríkis er
mikilvægt að halda vel utan um
hagsmuni Grundarfjarðar. Það
gildir líka um svo margt sem snýr
að þjónustu ríkis við okkur á
landsbyggðinni.
Ég vil bjóða ykkur öll hjartan
lega velkomin á kosningaskrif
stofuna okkar sem er opin öll
kvöld vikunnar frá 20 - 22.
Kosningakaffi er á kjördag frá
10 - 22 og svo kosningavaka á
Bjargarsteini fram eftir kvöldi.
D-listinn er framboð Sjálf
stæðis
m anna og óháðra í
Grundarfirði. Með því að kjósa
okkur næstkomandi laugardag
velur þú fjölbreyttan hóp fólks til
forystu í Grundarfirði, drífandi
einstaklinga sem allir hafa það
sameiginlega markmið að gera
gott betra í Grundarfirði - fyrir
okkur öll!
Unnur Þóra Sigurðardóttir

Val þitt
skiptir máli

Laugardaginn 26. maí fara fram
sveitarstjórnarkosningar um land
allt. Í flestum sveitarfélögum
eru framboðslistar að kynna sín
kosningamál og áherslur fyrir
næstu fjögur ár. Í því samhengi
er nauðsynlegt að huga að því
að meta fyrir hvað þessi framboð
standa, hver eru þeirra gildi og
sýn á samfélagið sitt. Á hverju
byggja stefnuskrár framboðanna
sem liggja til grundvallar þeirra
framtíðarsýn á sitt samfélag.
Ég hvet kjósendur til að kynna
sér framboðin í sínu nágrenni og
velta því fyrir sér hverjum þeir
treysta til að fara með stjórn mála
í sínu nærumhverfi. Þar skiptir ekki
máli hvort um sé að ræða ákveðinn
flokk eða framboð sem byggir á
krafti íbúanna sjálfra og vilja láta

rödd sína heyrast heldur þau gildi
sem þau standa fyrir.
Félagshyggja stendur fyrir
raunverulegum gildum eins og
samkennd og velferð fyrir alla.
Jöfn tækifæri og jafn réttur fólks
innan samfélagsins er einn af
hornsteinum þess þjóðfélags sem
við lifum öll saman í. Öflugt lýðræði
og opin stjórnsýsla þar sem íbúar
hafa aðkomu að málefnum síns
samfélags skiptir okkur öll máli.
Í komandi sveitar
s tjórnar
kosningum fær hvert og eitt okkar
tækifæri til að hafa áhrif á okkar
nærumhverfi næstu fjögur ár. Það
skiptir máli að í sveitarstjórnum sé
fólk sem aðhyllist jafnaðarstefnu
og félagshyggju. Fólk sem þekkir
sín gildi um frelsi og jafnrétti og vill
vinna með samborgurum sínum
til að vinna að þessum gildum í
samfélaginu.
Ég hvet ykkur kjósendur til að
skoða stefnuskrár framboðanna í
ykkar sveitarfélagi og fyrir hvaða
gildi þau standa. Framboð í anda
jafnaðarstefnu og félagshyggju
standa ykkur til boða til að vinna
að málum í ykkar þágu næstu
fjögur ár.
Það skiptir máli hverjir eru í
forsvari fyrir þitt sveitarfélag. Nýttu
atkvæðisrétt þinn á kjördag.
Ólafur Ingi Guðmundsson

Aðalsafnaðarfundur
Setbergssóknar
verður haldinn í
Safnaðarheimili Grundarfjarðarkirkju
28. maí 2018 kl. 18:00
Dagskrá fundarins:
- Skýrsla sóknarnefndar
- Skýrsla safnaðarins
- Ársreikningar lagðir fram
- Kosningar
- Önnur mál
Á fundinum verður boðið upp á súpu og brauð.
Vonumst til að sjá sem flesta.
Sóknarnefnd Setbergssóknar.

Lausar stöður við
Grunnskóla Snæfellsbæjar
Grunnskóli Snæfellsbæjar auglýsir eftir aðstoðarmanni matráðs í
75% starf í Ólafsvík og skólaliða í 50% starf á Hellissandi.
Starfsvið aðstoðarmanns matráðs:
• Aðstoð við matargerð
• Leysa matráð af í veikindum og leyfum
• Frágangur og þrif
• Ýmis önnur verkefni sem til falla hverju sinni

- Bílaviðgerðir
- Skipaþjónusta
- Almenn suðuvinna
- Smurþjónusta
- Smábátaþjónusta
- Dekkjaverkstæði

Starfsvið skólaliða
• Annast frímínútnagæslu, aðstoðar og undirbýr matarog neyslutíma
• Annast ræstingar, frágang og þrif
• Ýmis önnur verkefni sem til falla hverju sinni
Menntun, reynsla og hæfni:
• Menntun og reynsla sem nýtist í starfi
• Ríkir samstarfs- og samskiptahæfileikar
• Frumkvæði og sjálfstæð vinnubrögð
• Góð kunnátta í íslensku er skilyrði
Borgað er samkvæmt kjarasamningum Sambands íslenskra
sveitarfélaga og Samflots bæjarstarfsmannafélaga.
Umsóknarfrestur er til 7. júní, umsóknareyðublað er á heimasíðu
Snæfellsbæjar, http://snb.is/thjonusta/skipulag/eydublod/

vegr@vegr.is vegr.is
S: 849-7276 Remek og 898-5463 Þórður

Upplýsingar veitir Hilmar Már Arason skólastjóri í síma 894 9903
og umsóknir skal senda til skólastjóra hilmara@gsnb.is.
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Gerum lífið betra

Auglýsing um kjörfund
vegna sveitarstjórnarkosninga
Kjörfundur vegna sveitarstjórnarkosninga í Grundarfirði
verður í Samkomuhúsi Grundarfjarðar laugardaginn 26. maí 2018.
Kjörfundur stendur yfir frá kl. 9:00 til kl. 22:00.
Kjósendur þurfa að framvísa persónuskilríkjum.

Kjörstjórn Grundarfjarðar

