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Varðskipið Týr lá úti við innsigl
inguna á Rifi í síðustu viku. Voru
varðskipsmenn við hefðbundið

eftirlit og viðhald á innsiglinga
baujum á svæðinu. Notuðu skip
verjar Týs léttabát til að fara út í inn

Witam,

Velsmiðja Grundarfjardar zaprasza na
wymiana kol z letinich na zimowe.
U nas nie czeba czekac 2 tygodnia na wymiana kol !!!!!!!
Najlepsze gatunki opon i ceny od ﬁrmy ,,SOLNING‘‘
plus jak zamowicie u nas darmowa dostawa.

4. október 2018

siglingabaujuna á Rifi til að sinna
þeim verkefnum sem fyrir lágu. Týr
var ekki eina varðskipið á Breiða

firði þessa daga en varðskipið Þór
var í Stykkishólmi að sinna viðhalds
verkefnum á sama tíma.
þa

Heimsókn ráðherra

Zapraszamy.

Kæri Snæfellingur.

Vélsmiðja Grundarfjarðar býður
ykkur dekkjaskipti í Grundarﬁrði,
hjá okkur er engin bið.
Erum með mjög góð dekk frá
Sólningu, og sendingarkostnaður
er enginn.
Verið velkomin.

Á mánudag komu forsætis
ráð
h erra, Katrín Jakobsdóttir,
umhverfisráðherra, Guðmundur
Ingi Guðbrandsson og Lilja Rafney
Magnús
d óttir alþingismaður í
heimsókn á bæjarskrifstofur Snæ
fellsbæjar. Farið var yfir fjölmörg
mál tengd Snæfellsbæ.
Heimsóknin var í tengslum

við opinn fund sem var haldinn
í Stykkishólmi á mánudagskvöld,
þar var farið yfir málefni Snæfells
ness sem og landsins alls.
Á myndinni eru auk gestanna,
Lilja Ólafar
d óttir bæjarritari,
Björn Haraldur Hilmarsson forseti
bæjarstjórnar og Kristinn Jónasson
bæjarstjóri.

Sjómannadagsblöðin í Gsnb
Grunnskóla Snæfellsbæjar
barst góð gjöf í síðustu viku. Þá
kom Pétur Steinar Jóhannsson,
ritstjóri með meiru og færði
skólanum 22 árganga af Sjó
mannad agsb laðinu, en hann
hefur ritstýrt því til fjölda ára.
Sér skólinn fyrir sér að blöðin
muni nýtast mjög vel við heimilda
vinnu í verkefnum tengdum átt
hagaf ræðiv innu nemenda og
einnig við heimildaöflun í þema

verkefnum sem unnin verða í
tengslum við fullveldisafmæli
þjóðarinnar 1. desember.
Vildi skólinn fá að koma á
framfæri þakklæti fyrir þann
hlýhug sem Pétur sýnir skólanum
með þessari gjöf. Það voru þau
Hilmar Már Arason skólastjóri
og Svanborg Tryggvadóttir frá
Átthagafræðiteyminu sem tóku
við gjöfinni fyrir hönd skólans.

Fjárhagsáætlun 2019
umsóknir um styrki
Hafin er vinna við gerð fjárhagsáætlunar
Grundarfjarðarbæjar fyrir árið 2019.
Auglýst er eftir styrkumsóknum frá einstaklingum
og/eða félagasamtökum.
Hefur þú eða félagasamtök á þínum vegum
hug á að senda inn styrkumsókn fyrir árið 2019?
Sendu þá umsókn á netfangið:
grundarfjordur@grundarfjordur.is
Taktu fram fjárhæð þess styrks sem óskað er eftir
og láttu fylgja stutta greinargerð.
Umsóknarfrestur er til og með
þriðjud. 16. október 2018.
F.h. bæjarráðs Grundarfjarðarbæjar,
Björg Ágústsdóttir bæjarstjóri

kirkjanokkar.is

„Nýtt hjarta, nýr andi“
Guðsþjónusta í Ólafsvíkurkirkju
kl. 14 sunnudaginn 7. október.

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

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

þa

Fréttir úr starfsemi Grundarfjarðarbæjar

Það er sannarlega fjölbreytt
flóra viðfangsefna sem sveitar
félögin hafa á sínu borði og
þurfa að sinna. Einmitt það gerir
sveitarstjórnarmálin skemmtileg
og áhugaverð. Þær átta vikur sem
liðnar eru frá því undirrituð
hóf störf hjá Grundarfjarðarbæ
hafa ekki boðið uppá neina
lognmollu. Hér koma nokkrir
punktar um verkefni bæjarins
og starf bæjarstjórnar.

Af verklegum framkvæmdum má helst nefna viðbyggingu

og endurbætur á húsnæði
leikskóla. Anddyri, fatageymsla
og tilheyrandi rými var stækkað
um 25-30 m2, skipt var um
glugga, klæðningu, þakkant og
þakplötur á eldri hluta skólans,
auk tilheyrandi endurbóta á
hluta lóðar.
Vegna byggingar G.Run á
hátæknilegu fiskvinnsluhúsi er
ráðist í gatnagerð nýrrar götu
sem liggur milli Sólvalla og
Nesvegar. Verkís sá um hönnun
götunnar og samið var við
ÍSTAK um að annast verkið í
svokallaðri stýriverktöku. Þótti
hagkvæmt að fela fyrirtækinu
að hafa umsjón með því fyrir
bæinn, enda samlegð í því með
framkvæmdum við bygginguna
fyrir G.Run sem ÍSTAK annast.
Af sömu ástæðu standa nú yfir
framkvæmdir á vegum Veitna við
endurnýjun kaldavatnslagnar
að fiskvinnslu G.Run, en sú
framkvæmd nýtist fleirum og
leysir t.d. langvarandi þörf
hafnarinnar fyrir endurbætur

á vatnslögn. Samhliða þessu
raski hefur bærinn leitað leiða
til að ljósleiðari verði lagður
í þær götur sem nú eru undir
framkvæmdum, þannig að nýtist
stofnunum og fyrirtækjum.
Ljósleiðaralögn í dreifbýli er
nú á lokametrunum. Tengingu
verður komið á í Framsveit á næstu
dögum, og mjög fljótlega í Útsveit.
Ljósleiðarinn mun gjörbreyta
aðstöðu fólks í dreifbýli, ekki síst
fyrirtækja, og gera okkar svæði
samkeppnishæfari við þéttbýlli
svæði landsins.
Dvalarheimilið Fellaskjól
stendur í stórræðum, en nýlega
var viðbygging við húsnæði
heimilisins fokheld. Með henni
fást endurbætur á herbergjum og
aðstöðu starfsfólks.
Frá því í ágústbyrjun höfum við
ekki haft starfsmann í embætti
skipulags- og byggingarfulltrúa.
Það hefur skapað gríðarlegt
álag á mörgum stöðum hjá
okkur. Það er veruleiki mjög
margra sveitarfélaga landsins,
að ekki fæst lengur fólk í þessi
störf. Starfsumhverfi sérhæfðra
einmenningsembætta eins og
þessara er einfaldlega ekki lengur
aðlaðandi í augum vel menntaðs
fólks. Það kýs fremur að vinna í
teymum, en að bera eitt mikla
ábyrgð á sérhæfðu sviði, þar sem
kröfur snaraukast, ár frá ári. Við
þessu þurfa sveitarfélög víða um
land að bregðast. Við vonumst
til að geta leyst úr okkar stöðu
fljótlega, til bráðabirgða a.m.k.,
en biðjum viðskiptavini okkar og
íbúa afsökunar á óþægindum sem
þetta kann að valda. Skipulagsog umhverfisnefnd vil ég þakka
sérstaklega fyrir sína vinnu undir
þessum kringumstæðum, en
nefndin hefur haft mörg mál til
afgreiðslu, sem er ánægjulegt.

verði þjóðlenda, auk Eyrarbotns
sem hingað til hefur verið talin
til
h eyra ríkisjörðinni Hall
bjarnareyri. Um það má lesa á
vef bæjarins.
Stofnanir bæjarins mæta nú
nýjum kröfum í persónuverndar
löggjöf sem tók gildi um miðjan
júlí. Með henni er verið að tryggja
ákveðin grundvallarréttindi um
vernd persónuupplýsinga ein
staklinga og leiða lögin t.d. af sér
margvíslegar breytingar á verk
lagi skóla og fleiri stofnana við
skráningu og meðferð persónu
upplýsinga. Þetta nær til birtingar
ljósmynda á Facebook-síðum og
nýrra skjalaskápa sem kaupa þarf
o.m.fl.
Í gangi er endurskoðun aðal
skipulags bæjarins og í haust
samþykkti bæjarstjórn að ráðast
í endurskoðun á fjölskyldustefnu
Grundfirðinga og hefur sett af
stað vinnu við það. Auk þess
vill bæjarstjórn skerpa fókusinn
og ákveða markviss skref við
uppbyggingu í menningarmálum,
m.a. hlutverk menningarhúsa og
starfsemi þeirra. Allar nefndir
bæjarins fara vel af stað og það
er dýrmætt fyrir bæjarstjórn og
bæjarbúa, að eiga þar áhugasamt
fólk sem vill eiga frumkvæði að
góðum hlutum.

Atvinnumál og
auðlindir

Síðast en ekki síst ber að
nefna atvinnumál í samfélaginu

Önnur verkefni

Sveitarfélög á Snæfellsnesi
sinna málsvörn vegna kröfugerðar
ríkisins í þjóðlendumálum, en í
okkar sveitarfélagi gerir fjármálaog efnahagsráðherra kröfu um að
hluti jarðarinnar Hrafnkelsstaða

okkar. Mjög margt jákvætt og
ánægjulegt hefur átt sér stað í
byggðarlaginu og á svæðinu
okkar, Snæfellsnesi, og ýmislegt
er í pípunum. Við Grundfirðingar
höfum þó einnig mætt áföllum
í atvinnulífi og þjónustu, sem
eru okkur þungbær. Breytingar
í sjávarú tvegi ber hæst. Fyrir
skemmstu tilkynnti Arion
banki um lokun útibús síns og
fjöl
m örgum spurningum er
ósvarað um hvernig bankinn
hyggst leysa þarfir viðskiptavina
sinna. Bæjarstjórn hefur leitað
eftir samstarfi og upplýsingum
frá fyrirtækjum í bænum í
tengslum við þetta, auk þess að
eiga í samtali við bankann. Þetta
er hluti af miklum breytingum
sem eiga sér stað á heimsvísu
og talað er um sem “stafræna
umbreytingu” eða “fjórðu iðn
byltinguna”. Þær breytingar
munu hafa víðtæk áhrif á störf,
þjónustu og samfélagið allt. Þar
verða okkar samfélög að gæta
þess að verða ekki útundan,
heldur nýta tækifærið sem felst
í hraðri tækniþróun, sem ætti
ekki síst að geta komið lands
byggðunum til góða. Auk þess
megum við aldrei missa sjónar
á dýrmætum auðlindum sem
svæðið okkar Snæfellsnes býr yfir
og tækifærunum til að skapa úr
þeim enn frekari verðmæti. Það
er efni í annan pistil, fljótlega.
Björg Ágústsdóttir, bæjarstjóri

• 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

Smíðavinna
Tökum að okkur þakskipti, klæðningar og aðra smíðavinnu,
eigum lausa tíma í haust.
Kynnið ykkur málið í síma 840-6100

ÍBÚAFUNDUR
Opinn íbúafundur verður haldinn í Félagsheimilinu á Klifi
í aðdraganda fjárhagsáætlunargerðar ársins 2019.
Fundurinn verður
fimmtudaginn 4. október 2018
og hefst hann kl. 20:00.

ÍBÚAR SNÆFELLSBÆJAR ERU HVATTIR
TIL AÐ FJÖLMENNA Á FUNDINN
Bæjarstjórinn í Snæfellsbæ

Aflabrögð
Enginn bátur landaði á
Arnarstapa dagana 24. til 30.
september en í Ólafsvíkurhöfn
var landað 197.622 tonnum í 37
löndunum. Í Rifshöfn var landað
157.960 tonn í 24 löndunum og
komu því alls 355.582 tonn í 61
löndun á land í Snæfellsbæ þetta
tímabil.
Hjá dragnótabátunum landaði
Ólafur Bjarnason SH 57 tonnum
í 4, Saxhamar SH 42 tonnum í 1,
Matthías SH 23 tonnum í 3, Egill

SH 14 tonnum í 2, Guðmundur
Jensson SH 12 tonnum í 2,
Magnús SH 12 tonnum í 3, Esjar
SH 9 tonnum í 1, Sveinbjörn
Jakobsson SH 7 tonnum í 3 og
Bára SH 4 tonnum í 3 löndunum.
Einungis einn stór línubátur
landaði þetta tímabil Hamar SH
og landaði hann 14 tonnum í 1
löndun.
Hjá litlu línubátunum landaði
Stakkhamar SH 28 tonnum í 4,
Þorsteinn SH 27 tonnum í 4,

Háseti óskast
Háseta vantar á Sigurborgu SH 12
sem er að hefja togveiðar.
Upplýsingar veitir Ómar í síma 847-826.

Særif SH 22 tonnum í 3, Kvika
SH 17 tonnum í 4, Álfur SH 16
tonnum í 4, Brynja SH 12 tonnum
í 4, Sverrir SH 8 tonnum í 4, Kári
SH 7 tonnum í 3, Hafnartindur
SH 2 tonnum í 1 og Þerna SH 2
tonnum í 2 löndunum.

Bárður SH og Siggi afi HU eru
á skötuselsnetum og landaði
Bárður SH 1 tonni í 1 og Siggi
afi HU rúmum 100 kílóum í 1
löndun.

þa

