
Í síðustu viku kom út nýr 
Hag vísir Vesturlands en það var 
Vífill Karlsson, hagfræðingur og 
atvinnu ráðgjafi hjá Samtökum 
Sveitar félaga á vesturlandi (SSV ) 
sem gaf út Hagvísinn.

Hagvísirinn bar titilinn „Ríkis
störf á vesturlandi” og var aðal við
fangs efnið að skoða ríkisstörf og 
staðsetningu þeirra ásamt þróun 
til 6 ára. 

Eitt og annað ansi áhugavert 
kom fram en má þar meðal annars 
nefna að hvergi eru færri ríkisstörf 
en hér á vesturlandi. Engin ríkis
störf eru í Helgafellssveit eða í Eyja 
og Miklaholtshreppi. Annars voru 
þau fæst í Hvalfjarðarsveit, síðan 

Snæfellsbæ og svo Akranesi.
Þegar breyting á ríkisstörfum er 

skoðuð frá árunum 2013 til 2018 
sést líka að störfum fækkaði hvergi 
eins mikið og á Vestur landinu, 
eða um 5%. Á þeim tíma fjölgaði 
ríkisstörfum á höfuð borgar
svæðinu um 1.347 stöðugildi. 
Fjölgunin var heil 28% þar sem hún 
var mest. Á þessum tíma fækkaði 
störfum mest í Stykkishólmi, eða 
um 24.3%. Þá fækkaði störfunum 
um 17,9% í Borgarbyggð. Af tíu 
sveitar félögum á Vesturlandi 
fjölgaði störfum í fimm þeirra 
en það var hlutfallslega töluvert 
minna en þar sem það fækkaði. 

Næst verst setti landshlutinn 

þegar kemur að ríkisstörfum er 
Suður landið. Engum þarf að koma 
á óvart að langflest ríkisstörf eru á 
höfuðborgarsvæðinu.

Í skýrslunni má einnig sjá að 
for sendur vaxtar á landsbyggðinni 
hafa breyst mikið á síðustu árum 
og áratugum og það hefur áhrif á 
landsbyggðina. Þar var lengi vel 
byggt á landbúnaði og sjávarútvegi 
en það hefur orðið breyting á. 
Störf í landbúnaði voru um 80% 
af heildarstarfsfjölda landsins árið 
1870 en árið 2015 var sú tala komin 
í 2%. Þá voru störf í sjávarútvegi 
um 22% af öllum störfum árið 
1910 en einungis 2% árið 2015. 
Nú er ferðaþjónusta orðin stærri 

en land búnaður og sjávarútvegir 
til samans, með um 10% af öllum 
störfum.

Alls voru opinberir starfsmenn 
um 30% af heildarvinnuafla lands
ins árið 2018. Samkvæmt tölum 
Hag stofu eru 72% opinberra 
starfs manna konur.

Miðað við skýrslu Atvinnuvega 
og nýsköpunarráðuneytisins frá 
því í nóvember í fyrra er ekki 
útlit fyrir mikla fjölgun ríkisstarfa 
á vesturlandi þegar kemur að 
sjávarútvegi og landbúnaði. Það 
á hinsvegar að fjölga störfum 
í þessum geira á Austurlandi, 
Norðurlandi og á Vestfjörðum.
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Ólafsbraut 55, Ólafsvík
Sími: 436 1212

 

 

Hvergi færri ríkisstörf en á Vesturlandi

Smíðavinna
Tökum að okkur þakskipti, klæðningar og aðra smíðavinnu,  

eigum lausa tíma í vetur. 

Kynnið ykkur málið í síma 840-6100



Það er óhætt að segja að 
veðurfarið hafi sett ýmislegt úr 
skorðum í daglegu lífi fólks á 
Snæfellsnesinu undanfarna daga.

Eins og flestir vita hefur veðrið 
verið slæmt í upphafi ársins og 
haft töluverð áhrif. Til marks um 
það má nefna að samgöngur og 
almennt skólastarf hafa orðið 
fyrir þónokkrum truflunum. Þá 
hafði veðurofsinn einnig áhrif 
á sorphirðu svo annað dæmi sé 
tekið.

Fjölmargir hafa verið veður
tepptir og ekki komist leiða 
sinna. Þá hefur þurft að fresta 
ýmsum viðburðum eins og til 
dæmist útnefningu á íþróttafólki 
ársins hjá HSH en verðlauna 
af hendingin átti að fara fram í 
Stykkis hólmi um síðustu helgi.

Veðurstofa Íslands hefur gefið 
út þónokkrar viðvaranir á svæðinu 
og miðað við veðurspár má áætla 

að veðrið verði meira og minna 
með svipuðu móti út janúar.

Meðfylgjandi mynd var tekin 
í Álftafirði sl. mánudag, þar var 
ekki mikið svigrúm fyrir bíla að 
mætast.

Blaðið er gefið út af Steinprent ehf. og dreift 
á hvert heimili í Snæfellsbæ, Grundarfirði, 
Stykkis hólmi, Helgafellssveit og Eyja og 
Mikla holts hreppi. Blaðið kemur út vikulega.

Upplag: 1.500

Áb.maður: Jóhannes Ólafsson

Prentun: Steinprent ehf. 
               Sandholt 22a, Ólafsvík
               355 Snæfellsbæ

Netföng: jokull@steinprent.is
               steinprent@simnet.is

Sími:      436 1617

Tveir af lionsklúbbum Snæ
fellsbæjar standa árlega fyrir 
leikfangahappdrætti fyrir jólin, 
í happdrætti Lionsklúbbs Nes
þinga er dregið á þorláksmessu 
í félagsheimilinu Röst á Hellis
sandi en í happdrætti Lions
klúbbs Ólafsvíkur er dregið á 
að fanga dag í félagsheimilinu 
Klifi, mikill áhugi er ætið fyrir 
báðum þessum happdrættum 
enda vinningsmöguleikar góðir.

Árlegt leikfangahappadrætti 
Lionsklúbbs Ólafsvíkur fór eins 
og áður segir fram á aðfanga
dagsmorgun. Að venju var 
þéttsetið í Félagsheimilinu Klifi 
þegar dregið var í happadrættinu 
og mikil gleði og spenna. Margir 
veglegir vinningar voru dregnir 

út og auðvitað gert hlé til að 
gæða sér á kaffi, súkkulaði og 
kökum. 

Aðalvinningurinn að þessu 
sinni voru tvö rafmagns hlaupa
hjól, var annað dregið út fyrir 
kaffihlé og það seinni í lok 
happa drættisins. 

Ósótt númer hjá Lionsklúbbi 
Nesþinga eru 739 og 698, vinn
inga er hægt að nálgast með því 
að hringja í 8531004 Andri eða 
8922999 Örvar

Ósóttu númerin hjá Lions
klúbbi Ólafsvíkur eru heldur 
fleiri en þau eru: 19, 100, 216, 
244, 261, 946, 1055, 1056, 1173, 
1490, 1702, 1777, 1897, 2011, 
2104, 2158, vinninga er hægt 
að nálgast í Olís á opnunartíma.

Dregið í 
leikfangahappdrætti

Veðurguðirnir trufla leik og starf

Grundarbraut 41 Ólafsvík 
105,3fm einbýlishús á einni hæð. 
Húsið skiptist í forstofu, þvotta- 
hús/geymslu, hol, eldhús, stofu, 
baðherbergi og þrjú rúmgóð 
svefnherbergi og eru öll með 
góðum skápum. Á forstofu, eld- 
húsi og baðherbergi eru �ísar en 
á stofu, gangi og herbergjum er 
parket. Í baðherbergi er bæði 

sturta og baðkar. Í eldhúsi er góð innrétting með eikarhurðum. Húsið er hitað með 
rafmagnsofnum. Úr stofu og herbergjum er mjög gott útsýni út á sjóinn. Allar 
innréttingar eru hannaðar af viðurkenndum innanhúsarkitekt. Þetta er gott hús á 
einni hæð og á góðum stað í Ólafsvík. 

Verð kr 28,3millj.

Upplýsingar gefur Ingólfur Gissurarsson löggilltur fasteignasali á Valhöll sími 588 4477. 
Einnig Pétur Steinar Jóhannsson gsm 893 4718 og rafpóstur psj@simnet.is

Valhöll fasteignasala kynnir:



verður haldið í Félagsheimilinu Kli� Ólafsvík
laugardaginn 1. febrúar 2020.

Hinn eini sanni þorramatur, skemmtiatriði og ball.

Hljómsveitin VIGGÓ leikur fyrir dansi.

Miðaverð kr. 8.500,-

Miðasala verður í Félagsheimilinu Kli� sem hér segir:

Sunnudaginn 26. janúar kl. 12:00 - 14:00
húsið opnað kl. 11:30, dregið verður um röð kaupenda.

Mánudaginn 27. janúar kl. 19:30 - 20:30
Þriðjudaginn 28. janúar kl. 19:30 - 20:30

ATH! Hámark miða�ölda á hvern einstakling er 12 stk.
Ekki verður selt sér inn á ballið.

ATH. Miðar verða ekki endurgreiddir eftir miðvikudag 29. janúar.

Stykkishólmur er eitt af fjórum 
bæjarfélögum sem valið hefur 
verið til að taka þátt í íbúa
samráðsverkefni sem Sam band 
íslenskra sveitafélaga og Akur
eyrar bær standa fyrir.

Verkefnið snýr að því að fá 
aðkomu íbúa bæjarins að skipu

lagi og útfærslu leikvalla í bæjar
félaginu. Með samráði við íbúa 
um útfærslu á leikvöllum bæjarins 
gefst íbúunum tækifæri til að 
viðra skoðanir sínar á því hvernig 
hægt er að gera hlutina betur. Er 
hugmyndin á bakvið verkefnið 
einnig sú að með samráði við 

íbúa sé hægt að skapa aukna sátt 
innan bæja við einstaka verkefni. 

Að lokum mun þetta ekki 
einungis skila sér í bættum leik
völlum fyrir börn í Stykkishólmi 
því einnig er hægt að nýta að ferða
fræðina og fá aðkomu bæjarbúa 
að fleiri ákvörðunum þegar fram 
líða stundir.

Gunnlaugur Smárason, Jón 
Sindri Emilsson og Magnús Ingi 
Bæringsson mynda vinnu hópinn 
sem leiðir verkefnið. Vinnu

hópurinn hefur nú þegar kynnt 
verkefnið fyrir bæjarstjórninni og 
myndað stýrihóp sem á að veita 
verkefninu aðstoð og aðhald. 

Næstu skref eru að funda 
með kennurum grunnskólans 
í Stykkis hólmi til að fá þeirra 
sjónar mið og einnig að virkja 
nem endur skólans til að segja sína 
skoðun. Þá verður einnig fundað 
með fleiri hagsmunahópum áður 
en boðað verður til opins íbúa
fundar.

Íbúasamráð um leikvelli í Stykkishólmi

Eftir Íslandsmeistaratitilinn í 
Futsal í byrjun árs hófst formlegur 
undirbúningur Víkings Ó. Fyrir 
knattspyrnusumarið 2020 þegar 
liðið hóf keppni í æfingamóti 
Fótbolta.net um síðustu helgi.

Þar mætti Víkingur Ó. Liði 
Aftureldingar, sem líkt og 
Víkingar, munu spila í 1.deildinni 
í sumar. Víkingar tefldu fram 
ungu liði í leiknum í bland við 
reynslumeiri menn og leikmenn 
sem voru til skoðunar í leiknum. 
Eftir nokkuð jafnan leik vann 
Afturelding að lokum 21 sigur. 

Mark Víkings skoraði Ingólfur 
Sigurðsson úr vítaspyrnu. 
Ingólfur lék með Víkingi Ó. 
sumarið 2015.

Um var að ræða fyrsta leik 
liðsins undir stjórn Jóns Páls 
Pálmasonar sem tók við liðinu 
í vetur. Jón Páll mætti formlega 
til starfa í byrjun seinustu viku 
og er nú fluttur til Ólafsvíkur

Næsti leikur Víkings verður 
gegn Njarðvík í Akraneshöllinni 
næstkomandi sunnudag klukkan 
12:00

Naumt tap í fyrsta 
leik nýja þjálfarans



Jón Páll yfirþjálfari 
hjá Víkingi/Reyni
Stjórn UMF Víkings/Reynis 

kom saman á formlegum fundi 
þann 9. janúar síðastliðinn 
með Jóni Páli Pálmasyni nýjum 
yfirþjálfara yfir barnastarfi 
í fótbolta. Eins og gert var 
kunnugt í haust var Jón Páll 
ráðinn þjálfari mfl. karla hjá 
Víkingi Ólafsvík í 1. deild. 
Jón Páll mun leggja áherslu 
á þjálfun í 3fl. kk og kvk. Að 
auki mun hann sinna starfi 
yfirþjálfara og vera 1x í viku 
með 7, 6, 5 og 4 fl. kk og kvk. 
Jón Páll er með mikla reynslu af 
þjálfun yngri flokka og er mikil 
tilhlökkun meðal stjórnar UMF 
með ráðningu hans. Viljum 
við því bjóða hann formlega 
velkominn í bæjarfélagið. 

Að lokum vill stjórn UMF 
koma á framfæri þakklæti til 
Knattspyrnudeildar Víkings 
Ólasvíkur fyrir góða samvinnu 
er kom að ráðningu hans.

Ósóttir vinningar 
og JAKO bolur fyrir 

iðkendur
Nokkrir vinningar enn 

ósóttir frá jólahappdrætti: 
Sundkort 49, Konfektkassi 307, 
Gjafabréf í söluskála ÓK 106, 3 
kg. þroskhnakkar HH 401, 3kg 
þroskhnakkar Sjávariðjan 141 
og Gjafabréf hótel búðir 427.

Til þess að nálgast þá skal hafa 
samband við framkvæmdastjóra 
í gegnum netfangið umf@snb.
is, facebook eða síma 8448102. 

Stjórn UMF Víkings/Reynis 
í samstarfi með nokkrum 
fyrirtækjum vilja gefa öllum 
iðkendum JAKO æfingabol 
merktum UMF Víkingi/Reyni. 
Það er gleðilegt þegar fyrirtæki 
sjá hag sinn í því að styðja við 
íþrótta og æskulýðstarf. Á 
facebook síðum flokkana og 
íþróttadeildana hefur verið 
gerð auglýsing með pöntun/
skráningu á bolum og stærð 
fyrir hvernig skráðan iðkenda. 
Hvetjum alla til þess að drífa 
sig í því að setja inn pöntun. 
Ef þið lendið í vandamálum 
með að nálgast facebook 
síður flokkana/deildanna hafið 
samband við Kristfríði á umf@
snb, facebook eða í síma 844
8102.

Með kveðju,
Stjórn og framkvæmdastjóri 

UMF Víkings/Reynis.

Það fór fram körfuboltatvíhöfði 
í íþróttahúsinu á Stykkishólmi 
síðastliðinn sunnudag þegar 
bæði karla og kvennalið Snæfells 
áttu leik.

Strákarnir riðu á vaðið þegar 
þeir tóku á móti Hetti í 1. 
deildinni. Gestirnir byrjuðu betur 
og voru komnir með þægilega 
forystu í hálfleik. Heimamenn 
bitu frá sér í seinni hálfleik en sigri 
Hattar var aldrei ógnað. Lokatölur 
í leiknum urðu 9368, Hamri í vil. 
Brandon Cataldo var stigahæstur 
í liði Snæfells með 22 stig.

Það var öllu meiri spenna 

í seinni leik dagsins þegar 
kvennaliðið tók á móti Keflavík. 
Eftir hnífjafnan leik var staðan 
7272 að loknum venjulegum 
leiktíma og því þurfti að grípa til 
framlengingar. Þá hr0kk hinsvegar 
allt í baklás hjá liði Snæfells 

sem skoraði einungis þrjú stig í 
framlengingunni og Keflavík vann 
því að lokum, 8475.

Amarah Coleman var stigahæst 
Snæfellsstúlkna með með 20 stig 
en þetta var aðeins annar leikur 
hennar fyrir félagið.  

Tvihöfði í Hólminum



Jólin voru kvödd með pompi 
og prakt á Snæfells nesi á Þrett ánd
anum. Björgunar sveitin Lífsbjörg 
bauð upp á flug elda sýningu á 
malarvellinum á Hellis sandi og 
í Ólafsvík stóðu Lions klúbbarnir 
í Ólafsvík fyrir göngu, brennu og 
flugeldasýningu. Gengið var frá 

Pakkhúsinu í Ólafs vík að brennu 
rétt innan við félags heimilið Klif. 
Gengið var í fylgd álfadrottningu, 
álfakóngs, álfa meyja og púka. 
Grýla og Leppa lúði létu sig ekki 
vanta frekar en fyrri daginn 
og mættu í gönguna ásamt 
bæjarbúum sem fjöl menntu. 

Að hátíðarhöldunum loknum 
mátti fljótlega sjá alls konar púka 
og verur á sveimi í bæjarfélaginu 
sem sníktu sér gott í gogginn áður 
en þeir héldu til sinna heimkynna. 

Í Stykkishólmi var þrettánda
brenna við Vatnsás en áður var 
gengið ásamt álfum og tröllum 
frá Hólm garði, Berserkir sáu svo 
um flug eldasýningu.

Í Grundarfirði var þrettánda
brenna við íþróttavöllinn á vegum 
Foreldrafélags Grunn skólans í 
Grundarfirði og Grundar fjarðar
bæjar, sönghópurinn MÆK sá 
um söngatriði og þátttakendur 
gátu gætt sér á heitu kakói, 
Björgunarsveitin Klakkur sá svo 
um flugeldasýningu.

Jólin kvödd á Snæfellsnesi

Ný umhver�svæn þvotta og hreinsiefni
til áfyllingar í Hraðbúðinni Hellissandi

Hraðbúðin Hellissandi hefur nú bætt í vöruúrvalið, vörulínu 
með umhver�svænum og  sápum.  Öll innihaldsefni eru 
umhver�svæn og lífbrjótanleg.

Sápurnar koma í kassa með krana og viðskipatavinurinn 
mætir annaðhvort með sinn gamla brúsa eða getur keypt 
gler�öskur undir sápurnar.   

Í vöruúrvali er núna: Handsápa, uppþvottalögur, gólfsápa, 
Klósetthreinsir og �jótandi þvottaefni.  Væntanlegt er svo 
uppþvottavélaefni og alhliða-sápa.  

Verið velkomin í Hraðbúðina Hellissandi

Ágætu Hólmarar 
Nú styttist óðfluga í að 70. 

þorrablótið í Stykkishólmi verður 
haldið þann 1.febrúar nk. Nefndin 
hittist í fyrsta skipti í byrjun 
september, fyrsta verkefnið var 
að taka ákvörðun um það hvort 
við gætum haft blót eða ekki. 
Þar sem það lá fyrir að miklar 
framkvæmdir yrðu upp á hóteli og 
ólíklegt að salurinn væri tilbúinn 
fyrr en undir vor. Höfum við tekið 
marga snúninga um hvað sé til 
ráða og hvaða möguleikar væru í 
stöðunni.  Ákveðið var að kanna 
með íþróttahúsið, fengum við 
góðar undirtektir  og vorum við 
mjög spennt fyrir þeirri hugmynd 
í upphafi en fengum svo bakþanka 
þegar við áttuðum okkur á að það 
yrði töluvert dýrara auk þess sem 
margfalt meiri vinna liggur að 
baki. Til dæmis uppsetningu á 
salnum, borðum, stólum, sviði, 
bar, lýsingu fyrir svið og borð, 
hljóðkerfi fyrir svona stóran sal, 
skemmtanaleyfi og fleira sem við 
höfum ekki þurft að hafa áhyggjur 
af áður og Fosshótel alfarið séð 
um. María hótelstjóri bauð okkur 
að bíða með blótið fram á vor 
og vera fyrsta skemmtunin í 
nýuppgerðum salnum og halda  
góugleði eða hörpugleði. En að 
lokum var ákveðið að láta slag 
standa, vera í íþróttahúsinu og 
henda í eitt blót með dyggri 
aðstoð frá Maríu hótelstjóra og 

starfsfólkinu upp á Fosshóteli. 
Mun þetta vera samstarfsverkefni 
eins og hingað til, Fosshótel 
kemur til með að sjá um matinn 
og allt í sambandið við hann. 
Óhætt er að segja að María og 
hennar fólk hafi verið einstök í 
okkar garð og viljað hjálpa okkur 
eins og þau mögulega geta og 
rúmlega það. Framundan er mikil 
vinna, æfingar á hverju kvöldi og 
stutt í blót, við fáum að fara inn í 
íþróttahúsið þann 29. Janúar nk.  
og því er ljóst að vinna þarf mikið 
verk á fáum dögum. Bæði að gera 
salinn klárann fyrir allt sem og æfa 
verkið á sviði. 

Til að þorrablótið geti orðið 
að veruleika þurfum við að leita 
til fyrirtækja og bæjarbúa eftir 
stuðningi.  Við auglýsum því 
hér með eftir sjálfboðaliðum 
til að hjálpa okkur við að setja 
upp salinn miðvikudag og 
fimmtudag sem og taka saman á 
sunnudeginum. Margar hendur 
vinna létt verk. Þeir sem sjá sér 
fært að aðstoða okkur eru beðnir 
að láta vita af sér á netfangið: 
nefndin2020@gmail.com. 

Að lokum lofum við miklu 
stuði, nógu plássi og hvetjum 
við ykkur sem flest til að mæta. 
Nánari auglýsing kemur síðar.  

Hlökkum til að sjá ykkur 
Kveðja Þorrafagnaðarnefnd 2020

Orðsending frá 
Þorrablótsnefndinni 2020

Jökull Bæjarblað

jokull@steinprent.is

steinprent@simnet.is

436 1617



Kæru íbúar Grundarfjarðarbæjar 
og aðrir Snæfellingar!

Nýtt ár heilsar okkur, með sitt fallega 
ártal, óskrifað blað í lífsbókum okkar 
allra. Megi það verða okkur gæfuríkt. 

Árið 2019 var umfangsmikið fram
kvæmdaár hjá Grundarfjarðarbæ. 
Mörg og mikilvæg stefnumótandi 
verkefni voru í gangi hjá bæjarstjórn 
og nefndum, sem eiga að búa okkur 
enn betur undir komandi ár. Mörg 
samstarfsverkefni sveitarfélaga voru 
unnin á árinu og upptaktur frekari 
samvinnu sleginn. Uppúr standa stór 
og jákvæð skref í atvinnulífi staðarins, 
frábært „skíðatímabil“ í byrjun árs 
og einmuna veðurblíða sumarsins, 
mikill fjöldi ferðamanna og ánægjuleg 
fjölgun yngstu íbúanna okkar á árinu. 

Framkvæmdir og starfsemi
 Grundarfjarðarhafnar

Af framkvæmdum bar hæst að hafist 
var handa við lengingu Norðurgarðs 
Grundarfjarðarhafnar um 130 metra. 
Samið var við Björgun um fyrsta 
áfanga; dælingu malarefnis úr sjó í 
undirlag fyrirhugaðrar lengingar, 
og við Borgarverk um byggingu 
brimvarnargarðs og rekstur stálþils. 
Báðir áfangar voru boðnir út, auk 
þess sem kaup stálþilsins fóru fram 

eftir útboð. Efnistaka í varnargarðinn 
er úr námu í Lambakróarholti í 
bæjarlandinu rétt austan við þéttbýlið, 
en gríðarlegur ávinningur er af því 
að þurfa ekki að sækja efnið lengra. 
Áætluð verklok eru í júní 2020. 
Hafnaraðstæður í Grundarfirði eru 
einstaklega ákjósanlegar og með 
framkvæmdinni skapast aðstaða til 
að taka inn stærri og djúpristari skip, 
allt að 1011 metra. 

Árið var mjög gott í rekstri hafnar
innar. Aflaaukning var tæplega 18% 
milli ára en landað var samtals 16.224 
tonnum í 963 löndunum, á móts við 
13.797 tonn í 918 löndunum árið 
2018. Komur skemmtiferðaskipa voru 
alls 52 á árinu 2019 samanborið við 
27 komur árið 2018. Áætlað er að 
farþegafjöldi hafi verið allt að 20.000 
manns. 

Umhverfisframkvæmdir, 
viðhald fasteigna og 

fegrun umhverfis
Umtalsverðar gatna og umhverfis

framkvæmdir fóru fram á árinu. Mal
bikaðar voru götur, gangstígar og plön, 
samtals rúmlega 10.000 m2, og lokið 
var við að steypa yfirlag og gangstétt 
við nýja götu sem hlotið hefur nafnið 
Bergþórugata. Göngustígar voru 
malbikaðir við leikskóla, víða steyptir 
gangstéttarbútar þar sem þá vantaði 
og gerðar umbætur á gönguleiðum 
að grunnskóla, m.a. með göngustíg 
gegnum Paimpolgarð. Markmiðið er 
að gera bæinn okkar gönguvænni og 
meira aðlaðandi.

Umfangsmestu viðhalds fram
kvæmdirnar voru á húsnæði grunn
skólans, bæði innan og utanhúss. Í 
Tónlistarskóla var málað og skipt um 
lýsingu, umhverfi íþróttavallar var 
fegrað og atrennubraut fyrir spjótkast 
malbikuð. Í leikskóla var lokið við 
frágang í viðbyggingu frá 2018, lóð 
var lagfærð og drenuð, byggður 
nýr pallur við húsið og steyptar 
undirstöður fyrir nýjan geymsluskúr 

sem bíður uppsetningar. Bílastæði 
voru malbikuð, sem og bílastæði við 
Samkomuhúsið. Skipt var um þak á 
yngri hluta samkomuhúss, hljóðkerfi 
hússins var endurbætt og ýmsar 
lagfæringar gerðar innanhúss, sem 
halda áfram nú í upphafi nýs árs. 

Skipulags og umhverfisnefnd bauð 
íbúum til samtals um það sem betur má 
fara í umhverfismálum í umhverfisrölti 
sl. vor. Mikil vinna var lögð í úrvinnslu. 
Fegrun umhverfis, tiltekt og umbætur, 
voru án efa eitt helsta þema ársins 
og mikil áhersla lögð á það í verkum 
bæjarins, sem og með hvatningu 
til bæjarbúa. Svæðin á Framnesi og 
iðnaðarhverfið við Ártún/Hjallatún 
tóku t.d. stakkaskiptum sl. sumar. Ég 
vil þakka lóðar og húseigendum fyrir 
afar góð viðbrögð í því sameiginlega 
verkefni að gera bæinn okkar að 
snyrtilegasta sveitarfélagi á Íslandi, 
sem er klárlega markmiðið! 

Ferðafólk, framkvæmdir 
og aukin þjónusta 

Ekkert lát var á vinsældum Kirkju
fellsins á árinu. Umferðartölur sýna 
að Snæfellsnes vex í vinsældum; 
áætlað er að um 600900 þúsund 
gestir fari um Snæfellsnes á ári. Í 
sam komu húsinu voru gerðar ráð
stafanir til að nýta salerni hússins 
sem almenningssalerni og gekk það 
fyrirkomulag vonum framar. Rekstur 
tjaldsvæðis gekk glimrandi vel, enda 
einmuna sumarblíða og á árinu fór 
bærinn í samstarf við Útilegukortið, 
sem hafði í för með sér nokkrar 
breytingar. Síðastliðið haust voru 
vatnslagnir endurbættar til að unnt 
væri að halda opnu þjónustuhúsi 
við tjaldsvæðið. Er þetta í fyrsta sinn 
sem bærinn sinnir vetrarþjónustu á 
tjaldsvæði og er eitt af fáum svæðum 
sem veitir slíka þjónustu. Fyrir komu
lagið er til reynslu. 

Grundarfjarðarbær hélt utan um 
framkvæmdir við gerð nýrra bílastæða 

við Kirkjufellsfoss, í samvinnu við 
landeigendur Kirkjufells. Malbikað 
var tæplega 3000 m2 bílastæði og 
lagður nýr aðkomuvegur. Verkið er 
unnið fyrir styrk úr Framkvæmdasjóði 
ferðamannastaða og á árinu 2020 
verða endurbættir stígar og önnur 
aðstaða fyrir gangandi á svæðinu. 
Vegagerðin ákvað að taka niður 
þjóð veg 54 í Kirkjufellsbrekku, við 
nýja aðkomuveginn, til að bæta 
umferðaröryggi á svæðinu til fram
búðar. Gamla bílastæðið hefur nú verið 
aflagt og verða þessar endurbætur á 
aðstöðu til mikilla bóta fyrir ferðafólk 
og aðra vegfarendur. 

Stefnumótun og fleiri 
verkefni

Lokið var við gerð tillögu að nýju 
aðalskipulagi fyrir Grundarfjörð á 
árinu. Tillagan var sett í opið aug lýsinga
ferli í byrjun desember og er frestur 
til að gera athugasemdir við tillöguna 
til 22. janúar nk. Umfangsmikil vinna 
liggur í að móta þessa tillögu um 
meginstefnu sveitarfélagsins til næstu 
ára. Ég vil þakka sérstaklega fulltrúum 
í skipulagsnefnd fyrir sína góðu vinnu 
sem og öðrum sem að verkinu hafa 
komið. 

Bæjarstjórn fékk Capacent til 
að stoðar við að móta stefnu um mikil
væga þætti í starfsemi sveitar félagsins. 
Endurskoðun fjölskyldu stefnu, 
íþrótta og æskulýðsmál, menningar
mál og fleira eru fyrir ferðar miklir 
málaflokkar í vinnunni, sem lýkur 
fyrrihluta þessa árs. Í menningar
málum er samfélagið okkar mjög háð 
framtaki einstaklinga; að blómlegt 
grasrótarstarf sé fyrir hendi. Samtal 
þar að lútandi og nýsköpun liggja 
vonandi í spilunum á nýju ári, ekki 
síst í gegnum breytingar á starfsemi 
í Sögumiðstöð sem nú eru í mótun. 

Bæjarstjórn hóf einnig samtal 
við íþróttafélögin í tengslum við 
stefnumótunarvinnuna. Markmiðið er 

Nýtt ár heilsar okkur

- Bílaviðgerðir

- Skipaþjónusta

- Almenn suðuvinna 

- Smurþjónusta

- Smábátaþjónusta 

- Dekkjaverkstæði

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

Þakkir
Færi ykkur öllum okkar bestu þakkir 
fyrir auðsýnda samúð, hlýjar kveðjur 
og vinarhug vegna andláts 
elskulegrar eiginkonu minnar, 
Guðmundu Wíum!
 

Sigurður Höskuldsson 
og �ölskylda



að setja fram sameiginlega sýn á helstu 
uppbyggingarverkefni, sem raunhæft 
er að ráðast í á næstu árum, og að 
efla samstarf íþróttafélaga og bæjarins. 

Unnin var greining á möguleikum 
til orkuskipta í húsnæði grunnskóla, 
í sundlaug og íþróttahúsi. Þessi 
mannvirki eru enn kynt með olíu og 
er það fyrirkomulag eins og nátttröll 
sem dagað hefur uppi og losna þarf 
við. Sótt var um styrki í Orkusjóð, 
til að breyta yfir í húshitun með 
varmadælum. Bærinn fær tvo styrki 
til þeirra verkefna á þessu ári og er 
það mjög ánægjulegt. 

Í upphafi árs var lokið við lagn
ingu ljósleiðara í dreifbýlinu. Fram
kvæmdin hefur haft í för með sér 
jákvæðar breytingar, en samhliða 
verður kristalstært hversu mikilvægt 
er að ljósleiðaravæða þéttbýlisstaðina 
eða finna sambærilegar leiðir til að við 
sitjum ekki eftir þegar kemur að tækni 
og tækifærum nútímans. Bæjarstjórn 
mun beita sér í þeim efnum, en skv. 
lögum er þó ekki heimilt að verja 
opinberu fé, ríkis eða sveitarfélaga, 
í lagningu ljósleiðara í þéttbýli, eins 
og gert var með ljósleiðaraverkefnin 
í dreifbýli.  

Starf nefnda, viðburðir og 
heimsóknir

Haldnir voru rúmlega 30 fundir á 
árinu í fimm fastanefndum bæjarins, 
fyrir utan sérstaka vinnufundi um 
skipu lagsgerðina o.fl. Nefndarfólki er 
þakkað fyrir gott starf á árinu. Íþrótta 
og æskulýðsnefnd undirbjó tillögu að 
uppbyggingu fjölskyldu og útivistar
svæðis í Þríhyrningi. Menningarnefnd 
bryddaði uppá ýmsum nýjungum og 
styrkir fengust til að vinna í ljósmynda 
og kvikmyndasafni Bærings Cecils
sonar. 

Fyrirferðarmikil var stóra list
sýningin „Nr. 3  Umhverfing“ sem 
fjórar listakonur, kraftaverkakonur, 
gengust fyrir á öllu Snæfellsnesi frá 
júní til september, með listaverkum 
snæ fellskra og annarra góðra lista
manna. 

Stöð 2 heimsótti Grundarfjörð í 
þættinum „Um land allt“ í mars og í lok 
október nutum við heimsóknar forseta 
Íslands, hr. Guðna Th. Jóhannesson, 
og konu hans, frú Elizu Reid. Ég var 
stolt af fulltrúum okkar sem tóku á 
móti forsetahjónunum og sögðu þeim 
sínar sögur; af fyrirtækjarekstri og 
annarri starfsemi, lífinu og tilverunni 
í bænum okkar. 

Ýmis verkefni og 
samstarf

Talsverð vinna var lögð í undirbúning 
og umgjörð fyrir vinnuskóla og 
sumarnámskeið fyrir börn á árinu. 
Við fengum ungt og kraftmikið fólk 
í lið með okkur til að stýra þessu 
mikilvæga starfi. Vinnuskólinn starfaði 
lengur en áður og 7. bekkingum var 

boðin vinna hluta sumars. Í byrjun 
desember útbjó bærinn skautasvell og 
var það vel nýtt þann tíma sem frostið 
vann með okkur. Gott skíðafæri og 25 
daga skíðatímabil í upphafi ársins var 
himnasending. 

Útbúin var námsaðstaða á Grundar
götu 30, efri hæð, fyrir fjar nema á 
háskóla stigi. Ánægjulegt er einnig 
sam starf við Félag eldri borgara í 
Grundar firði um heilsueflingu 60+, 
sem fór af stað í lok janúar, en þátttaka 
hefur verið mjög góð. 

Dvalarheimilið Fellaskjól vígði 
í byrjun desember viðbyggingu við 
húsnæði sitt, þar sem endurbætt 
er aðstaða íbúa og í framhaldinu 
vinnu  aðstaða starfsmanna. Sjálfs
eignar stofnun sér um reksturinn, en 
Grundar fjarðarbær hefur frá upphafi 
lagt heimilinu til styrki sem nema 
afborgunum byggingarlána o.fl. Það 
er þyngra en tárum taki að hugsa um 
þá fyrir höfn sem leggja þarf í samskipti 
við ríkið og um stöðu þessara mála, 
bæði í tengslum við rekstur svona 
heimilis og byggingarframkvæmdir. 
Biðlisti á heimilið lengdist á árinu og 
í árslok voru jafnmargir á biðlista og 
íbúarnir eru margir, eða tólf manns. 

Hagsmunagæsla og sam
starfsverkefni sveitarfélaga 

Þjóðlendumálin tóku tíma á árinu. Í 
ágúst kvað óbyggðanefnd upp úrskurð 
um að Gunnungsfell (Gunnólfsfell) 
sé að hluta í eigu bæjarins en að 
hluta til þjóðlenda. Bærinn hélt því 
fram að fellið allt tilheyrði jörðinni 
Hrafnkelsstöðum, sem er eign 
bæjarins. Aðliggjandi svæði á Eyrar
botni, innst í Kolgrafafirði, var gert að 
þjóð lendu, en var áður talið tilheyra 
jörðinni Hallbjarnareyri, sem er í eigu 
ríkisins sjálfs. 

Samstarfsverkefni eru fjölmörg, sem 
bærinn tekur þátt í með öðrum sveitar
félögum og samstarfsaðilum. Stjórn 
Jeratúns ákvað að ráðast í tímabærar 
umbætur á lóð fjölbrautaskólans, sem 
aldrei hefur að fullu verið lokið við. 
Ekki náðist að hefja framkvæmdir sl. 
sumar, en á komandi vori og sumri 
verður vonandi gengið frá grænum 
svæðum, tyrft og fleira lagfært á lóð
inni.  

Í júní var opnuð Gestastofa Snæ
fells ness að Breiðabliki, í samstarfi 
Svæðis garðsins Snæfellsness og 
Eyja og Miklaholtshrepps, eiganda 
hússins. Starfsemin á að nýtast öllum 
sveitar félögunum og þjónustuaðilum 
á Snæ fellsnesi. Á haustdögum var 
sett af stað metnaðarfullt og spenn
andi matarverkefni, sem ég er sann
færð um að eigi eftir að þjóna hags
munum framleiðenda og þjónustu
aðila á Snæfellsnesi. Hjá stjórn Svæðis
garðsins fór fram mikil vinna við að rýna 
starf og afrakstur fimm ára samstarfs. 
Á aðalfundi í desemberbyrjun voru 
samþykkt ýmis þungavigtarmál fyrir 
Snæfellsnes, sem ætlunin er að vinna 

að á komandi árum. Meira um þessi 
verkefni síðar.  

Sveitarfélögin fengu umhverfis
vottun í tíunda sinn, svokallaða 
platínu vottun frá Earth Check. 

Sveitarfélögin áttu samstarfsfundi 
með stjórnendum HVE um heil
brigðis þjónustu á svæðinu, um 
aukið samstarf um þjónustu við eldri 
borgara og um sálfræðiþjónustu við 
ungt fólk. Frumkvæði að fundunum 
áttu sveitarstjórnarmenn á svæðinu, 
haustið 2018.   

Sveitarfélögin á Snæfellsnesi hafa 
verið dugleg að sækja ýmis fleiri sam
eiginleg hagsmunamál, sem ekki 
verða talin hér upp. 

Á Vesturlandsvettvangi var m.a. 
unnið að nýrri sóknaráætlun lands
hlutans, m.a. með greiningum sviðs
mynda fyrir atvinnulíf og búsetu á 
svæðinu.   

Atvinnulíf og þróun í 
Grundarfirði

Mjög margt jákvætt gerðist í 
atvinnulífi í Grundarfirði á árinu. Áður 
er minnst á fjölda ferðamanna; kajak 
og hestaferðir voru áberandi sl. sumar. 
Nefna má nýja hátæknifiskvinnslu 
G.Run sem tekin var í notkun og 
þrjú ný skip, í eigu FISK Seafood, 
SC og G.Run., sem komu til heima
hafnar í Grundarfirði.  Opnuð var 

hestamiðstöð Snæfellsness og Klifur
fell, menningarhús tók til starfa sl. 
haust. Bjargarsteinn Mathús fékk 
viðurkenningu frá Icelandic Lamb fyrir 
að skara fram úr, gullverðlaun í flokki 
nýsköpunar á Íslandsmeistaramóti í 
matarhandverki í nóvember og fleiri 
viðurkenningar. Bókamarkaðurinn 
á Snæfellsnesi var glæsilegt framtak 
leshóps í Grundarfirði, starfræktur sl. 
sumar. Fleira mætti nefna.

Því er ekki að neita að bæjarstjórn 
reiknaði með ögn jákvæðari þróun 
útsvars tekna, m.v. forsendur. Íbúa
fjöldi stóð í stað, sem vonandi veit á 
gott um að neikvæð íbúaþróun síðustu 
ára hafi nú snúist við. Jákvætt er einnig 
að nýburar ársins hafa ekki verið fleiri 
í langan tíma; 16 börn fæddust á árinu 
og börn í árgangi 2018 eru orðin 14 
talsins. Það eru hærri tölur en sést hafa 
lengi. Við finnum líka fyrir auknum 
áhuga á húsbyggingum.

Við búum yfir dýrmætum auð
lindum á svæðinu okkar og tækifærum 
til að skapa úr þeim enn frekari 
verðmæti. Ég tel að við eigum mikið 
inni. Megi okkur farnast vel á árinu 
2020 við að smíða okkar eigin gæfu, 
með samvinnu, gleði og bjartsýni að 
leiðarljósi!

Björg Ágústsdóttir, bæjarstjóri 

Það er óhætt að segja að 
penninn hafi verið á lofti hjá 
knattspyrnufélaginu Víkingi Ó. 
á lokadögum ársins 2019 en þá 
endursamdi félagið við fjölmarga 
unga og efnilega leikmenn. Þá 
snéri spænskur leikmaður aftur 
til félagsins.

Spánverjinn sem um ræðir er 
Gonzalo Zamorano Leon en hann 
lék með Víkingi Ó. við góðan 
orðstír árið 2018 en samdi svo 
við ÍA. Eftir eitt ár á Skaganum 
er hann nú aftur kominn heim 
til Ólafsvíkur.

Ungu leikmennirnir sem nú 
þegar hafa framlengt samninga 
sína við félagið fyrir næsta tímabil 
eru Anel Crnac, Bjartur Bjarmi 
Barkarson, Brynjar Vilhjálmsson, 
Hilmar Björnsson Ívar Reynir 
Antonsson, Sanjin Horoz, Pétur 
Steinar Jóhannsson, Sigurjón 
Kristins son og Sumarliði Krist
munds son. Allt eru þetta spenn
andi leikmenn sem gaman verður 
að fylgjast með í framtíðinni.

Þá er einnig búist við frekar 
tíðindum af leikmannamálum 
félagsins á næstu misserum. 

Penninn á lofti 
hjá Víkingi



Fræðslu kv ö ld um

FRAMTÍÐ
BREIÐAFJARÐAR

Dagskrá

Kaffiveitingar
Allir velkomnir!

 


