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Verkefni á Snæfellsnesi styrkt um 14,2 milljónir
Föstudaginn 7. febrúar síðast
liðinn úthlutaði Uppbyggingar
sjóður Vesturlands styrkjum til
góðra verka á Vesturlandi en alls
voru veittir styrkir að upphæð
43.585.000 kr.
Alls bárust sjóðnum 142 um
sóknir og fengu 98 þeirra styrk.
31.350.000 kr var úthlutað til
menningarmála og 12.235.000
kr til nýsköpunar í atvinnulífinu.
Sé rýnt betur í tölurnar hvað
Snæfellsnes varðar voru alls 40
umsóknir sem komu frá Nesinu
en 32 þeirra fengu að lokum styrk
úr sjóðnum. Þessar 32 umsóknir
fengu alls 14.250.000 kr eða 33%
af heildarúthlutun sjóðsins.
Frystiklefinn á Rifi fékk hæsta

styrkinn sem úthlutað var að
þessu sinni en Frystiklefinn fékk
2.500.000 kr. Eins og flestir í
Snæfellsbæ vita er Frystiklefinn
10 ára í ár og verður því frítt á alla
viðburði þar árið 2020. Var það
meðal annars hægt vegna styrksins
sem kom frá uppbyggingarsjóði
Vesturlands.
Fjölmargir viðburðir og hug
myndir frá Snæfellsnesi fengu
einnig styrk úr sjóðnum en upp
lýsingar um allar styrkveitingar að
þessu sinni má finna á heimasíðu
Samtaka Sveitafélaga á Vestur
landi, ssv.is
Uppbyggingarsjóður Vestur
lands mun auglýsa síðar á árinu
eftir umsóknum um styrki til

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

nýsköpunar í atvinnulífi og er
stefnt að því að úthluta styrkjum
fyrir tæpar 17 milljónir þá.

Á meðfylgjandi myndum eru
nokkrir af fjölmörgum fulltrúum
Snæfellsness að taka við styrkjum.

UMSJÓNARMAÐUR ÓSKAST
Umsjónarmaður með björgunarskipinu Björg óskast.
Vélareynsla er nauðsynleg. Starfið er 50% staða.
Umsóknarfrestur er til 15. mars

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

Nánari upplýsingar veitir Halldór í Síma 893 3392.
Björgunarbátasjóður Snæfellsness.

Tinna Björk verðlaunuð fyrir doktorsverkefni
Tinna Björk Aradóttir úr Snæ
fellsbæ hlaut á dögunum verðlaun
fyrir doktorsverkefni sitt sem hún
vann úti í Danmörku. Verkefnið
sem Tinna vann snýr að insúlín
notkun sykursjúkra og hvernig
megi reikna út réttar skammta
stærðir fyrir þá sem þurfa.
Við ræddum við Tinnu um
verkefnið.
“Ég er búinn að vera að gera
þetta doktorsverkefni í þrjú ár.
Þetta verkefni var iðnaðartengt og
ég átti að sýna fram á að maður
geti tengt saman vísindi og iðnað
og í leiðinni skapað verðmæti fyrir
atvinnulífið í Danmörku,” segir
Tinna og bætir við
“Ég er að vinna hjá Novo Nor
disk sem er eitt stærsta fyrirtæki
Danmerkur og einn af stærstu
insúlínf raml eiðe ndum í heim
inum. Verkefnið mitt snéri að því
hvernig hægt sé að hjálpa fólki
með sykursýki og hvernig eigi að
skammta þeim insúlín.”
Verkefnið er flókið en ljóst að
lausnir Tinnu geta auðveldað
sykursjúkum að takast á við sjúk
dóminn.
“Það fá ekki allir sama skammt
inn af insúlínu. Það er flókið tíma
bil í lífi fólks þegar það byrjar
að taka inn insúlín og mikið að
gerast. Það þarf að reikna út réttan
skammt fyrir hvern og einn.
Ég var að skoða hvernig væri
hægt að nota tól og tæki til að
reikna út réttar skammtastærðir.
Ég nota til þess dýrari tæki en
almennt eru notuð, en á móti
kemur að það þarf að nota þau

í styttri tíma. Fólk kemst í betri
meðhöndlun og það getur líka
sparað kostnað síðar.”
Næst ræddum við um verð
launin sem Tinna fékk.
“Nýsköpunarsjóður í Dan
mörku styrkir verkefnið en ég
kláraði mitt verkefni í haust. Það
voru þrír einstaklingar sem fengu
verðlaun fyrir sín verkefni og ég
var ein af þeim. Ég fékk verð
launagrip sem er stytta búin til úr
gömlum fiskinetum. Svo voru líka
peningaverðlaun, 50.000 danskar
krónur.”
Að lokum var Tinna spurð að
því hvað tæki nú við hjá henni.
“Nú held ég áfram að starfa hjá
Novo Nordisk og næst er að skoða
verkefnið í breiðara samhengi.
Hvernig við fáum þessar lausnir
inn í heilbrigðiskerfið.”
Að lokum má til gamans geta að
Tinna er komin með 15 einkaleyfi
tengd verkefninu sínu og það
verður gaman að fylgjast með
framvinndu mála í framtíðinni.

Til leigu - Ólafsbraut 8
Snyrtileg 72 fm íbúð í parhúsi á einni hæð á flottum stað.
Laus strax. Langtíma leiga í boði. Leiguverð 90 þús. + rafm.
Áhugasamir hafi samband, as@hofdi.is Gsm 895 3.000.-

Upplag: 1.500
Áb.maður: Jóhannes Ólafsson

Blaðið er gefið út af Steinprent ehf. og dreift
á hvert heimili í Snæfellsbæ, Grundarfirði,
Stykkishólmi, Helgafellssveit og Eyja- og
Miklaholtshreppi. Blaðið kemur út vikulega.

Prentun: Steinprent ehf.
Sandholt 22a, Ólafsvík
355 Snæfellsbæ
Netföng: jokull@steinprent.is
steinprent@simnet.is
Sími:

436 1617

Ársþing KSÍ um helgina
Ársþing KSÍ fer fram í Ólafsvík
um helgina. Undirbúningur fyrir
þingið hefur staðið yfir í eitt ár.
Búast má við því að um 250300 gestir heimsæki Ólafsvík um
helgina í tengslum við þingið
en þingið sækja fulltrúar allra
knattspyrnuliða á Íslandi.
Margar hendur koma að
því að skipuleggja viðburð
af þessari stærðargráðu. Auk
Ólafs Hlyns Steingrímssonar
hefur fulltrúi Víkings tekið þátt
í skipulagningunni. Lionsklúbb
urinn Rán í Snæfellsbæ sér um
kaffiveitingar og hádegismat á
þinginu. Það verður svo veitinga

staðurinn Sker sem sér um
kvöldverðinn.
Á föstudag verður boðið til
málþings í safnaðarheili Ólafs
víkurkirkju en þingið sjálft fer
svo fram í félagsheimilinu Klifi á
laugardeginum. Að þingi loknu
verður lokahóf þar sem þing
fulltrúar borða saman en svo
tekur við ball með hljómsveitinni
Allt í einu. Athygli er vakin á því
að hver sem er getur mætt á
ballið en miðaverð er 2.000 kr.
Það er meistaraflokkur karla hjá
Víkingi sem sér um miðasöluna
í fjáröflun fyrir æfingaferð til
Spánar.

G. Run fékk forvarnarverðlaun VÍS
Fyrirtækið G. Run úr Grundar
firði hlaut forvarnarverðlaun VÍS
á forvarnarráðstefnu sem haldin
var á Hilton hóteli í Reykjavík í
síðustu viku.
Forvarnarverðlaun VÍS eru veitt
fyrirtækjum sem þykja skara fram
úr hvað öryggismál varðar og að
þessu sinni var það G. Run sem
hlaut verðlaunin.
Í umsögn VÍS um fyrirtækið
segir meðal annars að G. Run
hafi sett öryggismál í fyrsta sætið
í nýrri fiskvinnslu sem opnuð var
árið 2019. Einnig er minnst á
brunavarnarkerfið í fiskvinnslunni
sem er eitt það öflugasta sem
hægt er að fá í dag. Aðbúnaður
og öryggi starfsmanna sé til
mikillar fyrirmyndar og öðrum
fyrirtækjum góð fyrirmynd.
“Við erum afar stolt af þessum
verðlaunum. Við höfum verið
slyslaus lengi til sjós og lands og
það er mikill árangur. Við leggjum
mikið upp úr því að lágmarka
hættur og slys með starfsfólkinu
okkar og reynum að hafa það
sem öruggast,” sagði Runólfur
Guðmundsson, stjórnarformaður

G. Run, í samtali við Jökul.
Á myndinni sem tekin var
við afhendingu verðlaunanna
eru Helgi Bjarnason, forstjóri
VÍS, Unnsteinn Guðmundsson,
einn eiganda G.RUN, Runólfur
Guðmundsson,a stjórnarform.
G.RUN og Hafdís Hansdóttir,
framkvæmdastjóri þjónustu VÍS.

Góð heimsókn biskups á Snæfellsnes
Frú Agnes M. Sigurðardóttir,
biskup Íslands, var á faraldsfæti
á Snæfellsnesi í vikunni sem leið
og heimsótti bæði Grundarfjörð
og Snæfellsbæ.
Veðrið setti að vissu leyti strik
í reikninginn í heimsókninni
en sökum óveðursins á föstu
daginn seinasta þurfti að gera
breytingar á dagskrá biskups í
Grundarfirði. Hún varði fimmtu
deginum í Grundarfirði en var svo
á sunnudag og mánudag í Snæ
fellsbæ. Í heimsóknunum hélt
hún guðsþjónustur og skoðaði
kirkjurnar á svæðinu auk þess
sem hún fundaði með sóknar
nefndum.
Sr. Aðalsteinn Þorvaldsson,
prestur í Grundarfirði, segist í
samtali við Jökul vera ánægður
með heimsóknina.
“Þetta gekk bara vel. Hún
var með mjög stífa dagskrá hér
í Grundarfirði. Við þurftum að
breyta dagskránni vegna veðurs.
Upphaflega átti hún að vera
fimmtudag og föstudag en vegna
veðurs á föstudag þurfti að hafa
alla viðburðina á fimmtudag.”
“Henni var alls staðar tekið vel
og það er von mín að eftir að hafa
hitt fólkið hér á svæðinu hafi hún
fengið sýn af lífinu hér. Hver við
erum og hvernig sé að búa hér,”
sagði Aðalsteinn
Biskup mun einnig heimsækja
Stykkishólm í mars.

Stykkishólmsprestakall
Stykkishólmskirkja
Guðsþjónusta verður sunnudaginn 23. febrúar kl. 14.00.

Fréttatilkynning

Fundur um kvótamál
Laugardaginn 22. febrúar
klukkan 14 til 16 verður
fundur á veitingastaðnum Sker
inu í Ólafsvík undir yfirskrift
inni, Gerum Ísland heilt á ný
- kvótann heim.
Ögmundur Jónasson, fyrrum
alþingismaður stýrir fundinum
en inngangserindi flytur Gunnar

Smári Egilsson, blaðamaður.
Þetta er fjórði fundurinn í
fundaröð um þetta málefni og
hafa fyrri fundir allir verið vel
sóttir, í Reykjavík, á Akranesi og
í Þorlákshöfn.
Fundurinn er öllum opinn
og eru allir velkomnir.

Stjórn SSV vill fund
með ráðherra
Eins og Jökull fjallaði um
fyrr á árinu kom það fram í
hagvísi SSV nýverið að hvergi
séu færri opinber ríkisstörf en á
Vesturlandinu.
Stjórn Samtaka sveitafélaga á
Vesturlandinu (SSV ) fundaði um
málið á dögunum og ræddi hvað
hægt væri að gera í stöðunni. Þar var
eftirfarandi meðal annars bókað:
„Í nýjum Hagvísi SSV um opinber
störf kemur fram að þau eru
hlutfallslega hvergi færri en á
Vesturlandi. Það skiptir mikil
máli að opinber þjónusta ríkisins
sé með þeim hætti að hægt sé
að veita íbúum allra landshluta
góða þjónustu og opinberar
stofnanir og fyrirtæki í opinberri
eigu hafi þann mannauð sem til
þarf. Jafnframt er afar mikilvægt

að ríkið dreifi starfsemi sinni
um landið og treysti með þeim
hætti atvinnulíf um allt land.
Með því móti er stuðlað að
fjölbreyttara atvinnulífi sem og
atvinnumöguleikum kvenna og
ungs og menntaðs fólks. Stjórn
SSV leggur á það þunga áherslu
að nú þegar móti stjórnvöld
skýra stefnu um staðsetningu
opinberra starfa á landsbyggðinni
og þar verði sérstaklega horft
til svæða þar sem opinberum
störfum hefur fækkað undanfarin
ár og þau eru hlutfallslega færri
en í öðrum landshlutum.“
Einnig samþykkti stjórnin á
fundinum að óska formlega eftir
fundi við Katrínu Jakobsdóttur,
forsætisráðherra, til að ræða þessi
mál.

Garðyrkjufræðingur
Tæknideild Snæfellsbæjar óskar eftir að ráða starfsmann í tímabundið starf við garðyrkju frá apríl
nk. út september eða eftir samkomulagi. Starfshlutfall er 100% á starfstímanum. Viðkomandi sér
m.a. um að sinna öllum gróðri á opnum svæðum og lóðum stofnana sveitarfélagsins.
Helstu verkefni og ábyrgð:
• Að skipuleggja verkefni í garðumhirðu og hreinsun opinna svæða
• Verkstjórn smærri garðyrkjuhópa vinnuskólans
•
•
•
•

Aðstoð við þjálfun og fræðslu flokkstjóra er snýr að garðyrkju
Klippingar, grisjun og útplöntun á tjrám, runnum og sumarblómum
Öll umhirða á beðum, bekkjum og blómakerum sveitarfélagsins
Ásamt öðrum tilfallandi verkefnum er snýr að hreinsun og fegrun umhverfis sveitarfélagsins

Menntunar- og hæfniskröfur:
• Menntun á sviði skrúðgarðyrkju, garðyrkju, skógfræði eða tengdum greinum er æskileg
• Reynsla af garðyrkjustörfum er skilyrði
• Reynsla af verkstjórn er kostur
•
•
•
•

Frumkvæði, áræðni og röggsemi til verka
Góð hæfni í mannlegum samskiptum
Reglusemi og stundvísi
Almenn ökuréttindi

Umsóknarfrestur er til og með 15. mars nk.
Laun eru greidd skv. kjarasamningi Sambands íslenskra sveitarfélaga
við Starfsmannafélag Dala- og Snæfellsnessýslu.
Frekari upplýsingar veitir Davíð Viðarsson í síma 433-6900 eða á david@snb.is.
Vinsamlega sendið umsóknir á netfangið david@snb.is. Umsóknum skal fylgja starfsferilsskrá
og kynningabréf þar sem gerð er grein fyrir ástæðu umsóknar og rökstuðningur fyrir hæfni
viðkomandi í starfið.
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Öflugt ungt listafólk á Snæfellsnesi
Hönnunarkeppnin Stíll fór
fram í íþrótthúsinu Digranesi
laugardaginn 1. febrúar. Í ár var
hópur úr Stykkishólmi sem skráði
sig til leiks en hópinn skipuðu
þau Helga María Elvarsdóttir,
Birgitta Mjöll Magnúsdóttir,
Sara Jónsdóttir, Jóhanna María
Ægisdóttir og Metúsalem Páll
Sigurbjargarson með stuðningi
frá starfsmanni félagsmiðstöðvar
Guðbjörgu Halldórsdóttur og
starfsmanni grunnskólans Krist
björgu Hermannsdóttur. Mikil
vinna fór í undirbúning og var
afraksturinn glæsilegur.
Í ár fagnaði keppnin 20 ára afmæli
en þessi frábæri viðburður var fyrst
haldinn árið 2000 í Kópavogi. Á
Stíl koma saman unglingar af öllu
landinu og keppa í fatahönnun,
hárgreiðslu, förðun, framkomu
og hönnunarmöppu. Þemað sem
valið var af Ungmennaráði Samfés
var í ár „DISNEY“.
Ungt fólk af öllu landinu tekur
þátt og er gaman að segja frá því
að Stíll er valáfangi í mörgum
grunnskólum landsins í samstarfi
við félagsmiðstöðvarnar. Markmið
Stíls eru m.a. að hvetja ungt fólk

til listsköpunar og um leið gefa
þeim aukin tækifæri til frumlegrar
hugsunar og sköpunarhæfileika.
Fyrir keppnina voru tónlistar
atriði en þá stigu á svið þeir Davíð
Svanur Halldórsson og Hjörtur
Sigurðsson úr félagsmiðstöðinni
Afdrep Snæfellsbæ en þeir voru
sigurvegarar Rímnaflæði Samfés
2019, rappkeppni unga fólksins
með laginu „Leiðinlegir dagar.
Í vikunni á undan, eða 29.
janúar, var haldin söngkeppni
félagsmiðstöðva á Vesturlandi og
var hún haldin á Akranesi. Fjögur
atriði komu frá félagsmiðstöðvum
á Snæfellsnesi, frá Eden í Grundar
firði sungu Kristín Ilmur og Hanna
María Can’t help falling in love,
Helga María Elvarsdóttir söng
lagið Face to Face med Ruel
fyrir stykkishólm og frá Afdrepi
í Snæfellsbæ söng Sylvia Dis
Sigurðardóttir Imagine eftir John
Lennon og Sigurður Bergmann
söng Everything i wanted med
Billie Eilish.
Hjartanlega til hamingju Snæ
fellingar með frambærilegt lista
fólk, framtíðin björt í listum fyrir
Snæfellinga.

1-1-2 dagurinn
haldinn í Snæfellsbæ

Tæknideild - afleysingarstarf
Tæknideild Snæfellsbæjar óskar eftir að ráða starfsmann í 100% starf
til eins árs. Um er að ræða afleysingarstarf fyrir aðstoðarmann
skipulags- og byggingarfulltrúa.
Starfsvið:
•
•
•
•

Almenn skrifstofuvinna
Skráning og meðhöndlun skjala
Undirbúningur funda og frágangur, ritun fundargerða
Svara fyrirspurnum sem berast

Hæfniskröfur:
•
•
•
•

Gerð er krafa um stúdentspróf
Háskólagráða sem nýtist í starfi er kostur
Þekking á skipulags og byggingarmálum er kostur
Sjálfstæð vinnubrögð, þjónustulund og skipulagshæfni er skilyrði

Umsóknarfrestur er til og með 8. mars nk.
Æskilegt að viðkomandi geti hafið störf eigi síðar en 1. apríl nk.
Laun eru greidd skv. kjarasamningi Sambands íslenskra sveitarfélaga
við Starfsmannafélag Dala- og Snæfellsnessýslu.
Frekari upplýsingar veitir Davíð Viðarsson í síma 433-6900
eða á david@snb.is.
Vinsamlega sendið umsóknir á netfangið david@snb.is. Umsóknum skal
fylgja starfsferilskrá og kynningarbréf þar sem gerð er grein fyrir ástæðu
umsóknar og rökstuðningur fyrir hæfni í viðkomandi starf.

Það var mikið um að vera á
1-1-2 daginn sem haldinn var í
Snæfellsbæ síðastliðinn sunnu
dag. Alla jafna er dagurinn
haldinn 11. febrúar um land allt
en í fyrra ákváðu viðbragðsaðilar
í Snæfellsbæ að ef 11. febrúar ber
ekki upp á helgi þá verði dagskrá
færð til næsta sunnudags.
Lögreglu-, sjúkra-, slökkviliðsog björgunarsveitarbílar lögðu
af stað frá Von í Rifi og óku um
Rif, Hellissand og Ólafsvík með
sírenurnar og ljósin í gangi,
akstrinum lauk við slökkvistöðina
í Ólafsvík. Gestum og gangandi
gafst kostur á að skoða inn í
sjúkra- og slökkviliðsbíla auk þess
sem hægt var að skoða græjur
björgunarsveitarinnar. Slysa
varnad eildirnar Helga Bárðar
dóttir og Sumargjöf ásamt Snæ
fellsbæjardeild Rauðak rossins
voru með kynningu á starfinu og

gestum var boðið upp á veitingar.
Eldvarnaátak Landssambands
slökkviliðs- og sjúkraflutninga
manna fer fram um allt land í
lok nóvember ár hvert. Slökkvi
liðsmenn heimsækja þá börnin í
3. bekk grunnskólanna og fræða
þau um eldvarnir. Börnin fá með
sér heim handbók Eldvarna
banda
l agsins um eldvarnir
heimilisins og söguna af BrennuVargi og Loga og Glóð. Þeim
gefst jafnframt kostur á að taka
þátt í Eldvarnagetrauninni en
heppnir þátttakendur í henni fá
jafnan afhent vegleg verðlaun á
112-deginum, 11. febrúar.
Ein af þeim heppnu sem dregin
voru út í eldvarnagetrauninni var
Freydís Kristmundsdóttir, Svanur
Tómasson slökkviliðsstjóri og
Matthías Páll Gunnarsson vara
slökkviliðsstjóri afhentu henni
verðlaunin.
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Bæjarstjórnarfundir
í beinni
Bæjarstjórn Stykkishólms
samþykkti á fundi sínum í síðustu
viku að hefja beinar útsendingar
frá bæjarstjórnafundum.
Útsendingarnar munu hefjast
þegar lokið hefur verið við
framkvæmdir og breytingar á
rými bæjarstjórnar í ráðhúsinu.
Breytingar á rýminu eiga

samkvæmt plani að hefjast síðar
í febrúarmánuði og standa vonir
til að hægt verði að sýna beint
frá fundum bæjarstjórnar í mars
eða apríl.
Íbúar munu því geta fylgst
með því sem fram fer á fundum
bæjarstjórnar í beinni útsend
ingu á netinu.

Páskar 2020
Nú er komið að úthlutun á sumarhúsum í Svignaskarði og Húsafelli
páskavikuna 8. - 15. apríl 2020
Um er að ræða 2 bústaði og er leigan fyrir vikuna kr 25.000
Umsóknir þurfa að hafa borist fyrir 6. mars 2020
og þarf að skila á skrifstofur félagssins.
Umsóknareyðublöð eru aðgengileg á skrifstofum félagsins
og einnig á heimasíðu félagssins http://www.verks.is/

Dvalarheimilið Jaðar
fékk veglega gjöf
Dvalar og hjúkrunarheimilið
Jaðar í Ólafsvík stóð fyrir árlegu
þorrablóti sínu um síðustu helgi.
Þar komu íbúar ásamt ætting
jum og vinum, borðuðu saman
þorramat og skemmtu sér vel.
Kári Viðarsson stjórnaði gleðinni
og Þorsteinn Jakobsson þandi
har
m on
i kkuna auk þess sem
Bjarni bóndi í Geirakoti fór með
nokkrar góðar vísur.
Einn af hápunktum kvöldsins

var svo þegar einn af íbúum
Jaðars, Hinrik Pálsson, kom fær
andi hendi og færði dvalar- og
hjúkrunarheimilinu peningagjöf
upp á eina milljón króna.Peninginn
á að nota til kaupa á búnaði til
afþreyingar fyrir heimilisfólk.
Um er að ræða afar rausnarlega
gjöf og vill dvalarheimilið koma á
framfæri þakklæti til Hinriks fyrir
gjöfina.

Aflafréttir
Það vekur athygli þegar
veiðitölur vikunnar eru bornar
saman við vikuna á undan að
töluvert minna veiddist 10. - 16.
febrúar.
332 tonn komu á land í
Ólafsvík samanborið við 515
tonn vikuna á undan og á Rifi
fór aflinn úr 762 tonnum í 550
tonn. Í Stykkishólmi fór veiðin
úr 160 tonnum í rúm 66 tonn.
Minnsti munurinn var á veiði í
Grundarfirði þar sem veiðin fór
úr 380 tonnum niður í 370 tonn.
Björn Arnaldsson, hafnarstjóri
Snæfellsbæjar, segir ástæðuna
fyrir minni veiði fyrst og fremst
veðurfarslega.
“Það er fyrst og fremst bara
veðrið. Það stjórnar miklu hérna
og það skiptir auðvitað öllu máli
að menn komist út.”

Þegar viðtalið er tekið er ágætt
sjóveður en útlit fyrir að veður
geti strítt sjómönnum þegar
líða tekur á vikuna. “Það er fínt
veður núna en það gæti orðið
leiðinlegt veður að minnsta kosti
á fimmtudag og föstudag. Menn
komast ekki á sjó í vitlausu veðri.”
Þrátt fyrir að veðrið spili stórt
hlutverk í aflatölum eru fleiri
þættir sem hafa áhrif. “Veðrið er
stórt atriði en hafstraumur getur
auðvitað spilað inn í líka. Svo er
bara oft misjafnt fiskerí.”
Að lokum segist Björn bjartsýnn
á að veiðitölur geti tekið kipp upp
á við á næstunni.
“Jú, við getum búist við því.
Auðvitað er þetta samt misjafnt
eftir árum bara. Eitt árið getur
verið góð veiði og svo minni veiði
næsta árið.”

Veiðitölur 10. febrúar til 16. febrúar
Ólafsvík: 332 tonn í 45 löndunum
Dragnót:
Egill SH 16,5 tonn í 3 löndunum
Guðmundur Jensson SH 17,4 tonn í 2
Gunnar Bjarnason SH 24,4 tonn í 3
Leynir SH 12,1 tonn í 4 löndunum
Steinunn SH 47,7 tonn í 3 löndunum
Sveinbjörn Jakobsson 12,5 tonn í 4

Lína framh.:
Örvar SH 105,2 tonn í 2 löndunum
Landey SH 3,8 tonn í 1 löndun
Þerna SH 1,3 tonn í 1 löndun

Landbeitt lína:
Brynja SH 10,4 tonn í 2 löndunum
Kristinn HU 32,2 tonn í 4 löndunum
Rán SH 4,2 tonn í 1 löndun
Signý HU 5,5 tonn í 1 löndun
Sverrir SH 8,2 tonn í 2 löndunum
Tryggvi Eðvarðs SH 12,3 tonn 2 löndunum

Arnarstapi: 7,3 tonn í 1 löndun
Landbeitt lína:
Tryggvi Eðvarðs SH 7,3 tonn í 1 löndun

Lína:
Kvika SH 8,2 tonn í 1 löndun
Óli G GK 20,8 tonn í 3 löndunum
Landey SH 4,2 tonn í 1 löndun
Þorskfiskanet:
Bárður SH 70,3 tonn í 5 löndunum
Ólafur Bjarnason SH 24,8 tonn í 4
Rif: 550,6 tonn í 36 löndunum
Dragnót:
Esjar SH 6,6 tonn í 2 löndunum
Matthías SH 20,2 tonn í 2 löndunum
Rifsari SH 24 tonn í 3 löndunum
Lína:
Bíldsey SH 11,4 tonn í 2 löndunum
Gullhólmi SH 21,3 tonn í 3 löndunum
Hamar SH 13,2 tonn í 1 löndun
Lilja SH 10,8 tonn í 2 löndunum
Rifsnes SH 49 tonn í 1 löndun
Stakkhamar 26,3 tonn í 2 löndunum
Særif SH 25 tonn í 2 löndunum
Tjaldur SH 141,5 tonn í 2 löndunum

Þorskfiskanet:
Magnús SH 32,6 tonn í 5 löndunum
Saxhamar SH 58,4 tonn í 5 löndunum

Grundarfjörður: 370,6 tonn í 15
Botnvarpa:
Farsæll SH 55,3 tonn í 1 löndun
Hringur SH 68 tonn í 1 löndun
Jón á Hofi ÁR 51,9 tonn í 1 löndun
Runólfur SH 82,2 tonn í 2 löndunum
Sigurborg SH 56,4 tonn í 1 löndun

Búnaður keyptur í
minningu Guðmundar

Þann 11. febrúar síðastliðinn,
á degi Neyðarlínunnar, var
afhjúpaður minningarskjöldur
um Guðmund Kristinsson,
fyrrum slökkviliðsstjóra í
Stykkishólmi. Við sama tilefni
tilkynnt hvað hafði verið keypt
í söfnun í minningu Guðmunds
en það sem safnaðist fór í að
kaupa tæki fyrir slökkviliðið.
Ákveðið var að kaupa tæki sem
nýtast til lífsbjargar. Meðal þess

sem slökkviliðið keypti voru tvö
loftpúðasett en púðana má nota
til að lyfta þungum hlutum á
borð við stóra bíla og rútur.
Að athöfn lokinni var slökkvi
stöðin opin öllum og gestir sáu
hvernig búnaðurinn er notaður
við björgun.
Guðmundur Kristinsson var
slökkviliðsstjóri í Stykkishólmi
um árabil en hann féll frá á sein
asta ári.

Lækkun gatnagerðargjalda

Lína:
Birta SH 1,7 tonn í 1 löndum

Bæjarstjórn Grundarfjarðarbæjar hefur ákveðið að veita tímabundinn 50%
afslátt af gatnagerðargjöldum af tilteknum lóðum fyrir íbúðar- og
atvinnuhúsnæði. Afslátturinn gildir tímabilið 1. mars til 31. ágúst 2020.

Þorskfiskanet:
Geir ÞH 15,5 tonn í 4 löndunum
Hafborg EA 13,1 tonn í 3 löndunum
Kap II VE 26,5 tonn í 1 löndu

Þær lóðir sem afslátturinn gildir um eru eftirfarandi:

Stykkishólmur: 66,3 tonn í 10 löndunum
Þorskfiskanet:
Þórsnes SH 57 tonn í 2 löndunum
Landbeitt lína:
Kristborg SH 2,6 tonn í 1 löndun
Plógur:
Fjóla GK 2,3 tonn í 2 löndunum
Fjóla SK 3,9 tonn í 4 löndunum
Sjöfn SH 0,6 tonn í 1 löndun

Íbúðarlóðir: Fellabrekka 1, 5, 7 og 9, Fellasneið 3,
Grundargata 63, 82 og 90, Hellnafell 1, Hlíðarvegur 7
og Ölkelduvegur 17, 19, 23 og 29.
Iðnaðar- og athafnalóðir: Ártún 18 og Hjallatún: metralóðir,
sbr. nánari upplýsingar á vef bæjarins.
Lágmarksgjald skv. gjaldskrá gatnagerðargjalda er aftengt á tímabilinu,
en hámarksgjald helst óbreytt.
Lóðaúthlutun og framkvæmdir fara eftir nánari skilmálum sem bæjarstjórn hefur samþykkt.
Bæjarstjórn Grundarfjarðarbæjar hefur jafnframt samþykkt að lækka
helstu flokka gatnagerðargjalda í gjaldskrá. Gatnagerðargjald vegna
einbýlishúss fer úr 9% í 8%, par- og raðhúss úr 8,5% í 7% og fjölbýlishúss úr
7% í 6%. Fyrrgreindur tímabundinn afsláttur er reiknaður af hinu lækkaða
gjaldi, skv. gjaldskrá.
Sjá nánari upplýsingar á vef Grundarfjarðarbæjar, www.grundarfjordur.is
Bæjarstjóri Grundarfjarðarbæjar

Hundahreinsun í Ólafsvík
26. febrúar 2020

Hundaeigendur í Snæfellsbæ athugið:
Hundahreinsun verður miðvikudaginn 26. febrúar 2020
frá kl. 14:00 - 17:00 í Áhaldshúsinu í Ólafsvík.
Við bendum þeim sem láta hreinsa og bólusetja hunda
annars staðar að koma tilkynningum eða skírteinum
um slíkt til bæjarskrifstofu.
Eigendum óskráðra hunda er bent á að skrá þá
þegar í stað. Eyðublöð má finna á vefsíðu
Snæfellsbæjar.

Snæfellsbær

|

Klettsbúð 4

|

433 6900

|

snb.is

Áhersla á umhverfið í Ásbyrgi
Verslun Ásbyrgis ( Vinnustofu
Félags og Skólaþjónustu Snæfell
inga) hefur tekið ýmsar spennandi
vörur í sölu undanfarin misseri.
Allt sem selt er í versluninni er
búið til og framleitt af starfsfólkinu
á staðnum.
Meðal nýjunga í sölu er
hið svokallaða Beevax sem er
umhverfisvænt efni sem kemur
í staðinn fyrir plastfilmur. Fram
leiðslan á Beevax er þannig að þétt
og ofið bómullarefni er straujað
og sniðið niður í búta. Vaxinu er
síðan straujað á hvert stykki fyrir
sig. Um er ræða endurnotanlega
vöru sem er sniðug til að setja yfir
matvörur í ísskáp. Eftir notkun
þarf einfaldlega að skola og leyfa
að þorna, síðan má nota vöruna
aftur. Beevax er ákaflega sniðugt
lausn fyrir þá sem vilja minnka
plastnotkun sína.

Þá er mikið af öðru sniðugu
til sölu í Ásbyrgi. Páskakertin
eru alltaf vinsæl. Matar- og slef
smekkir fyrir börn hafa notið
mikilla vinsælda sem og útimottur
sem hannaðar eru af starfsfólki
á staðnum. Í útimotturnar eru
meðal annars notaðir tappar af
gömlum gosflöskum.
Síðast en ekki síst má nefna
grillsvunturnar sem seldar eru í
Ásbyrgi en þær eru tilvalin gjöf
þegar fer að styttast í annan
endann á vetrartíðinni.
Starfsfólk Ásbyrgis leggur
áherslu á að vera umhverfisvæn í
starfsemi sinni og endurnýta sem
mest af hlutum.
Það er greinilegt að starfsfólkið
í Ásbyrgi vinnur öflugt starf.
Áhugasamir eru hvattir til að kíkja
í verslunina í Stykkishólmmi en
þar er opið frá 9-16 alla virka daga.

Efni og auglýsingum í Jökul þarf að
skila fyrir kl. 16, þriðjudag fyrir útgáfu.
Það er í lagi að skila fyrr.

Hvers vegna Ólafsvík?
var gerð á kerfinu árið 1990 að
heimilt varð að versla með kvóta,
leigja hann og veðsetja. Hins vegar
stendur upp úr vilji manna til að
knýja á um grundvallarbreytingu
á kerfinu. Fólk er búið að fá sig
fullsatt af því að láta segja sér
í lagatexta að sjávarauðlindin
tilheyri þjóðinni allri en að í reynd
sé hún komin ofan í vasa nokkurra
stórfyrirtækja og eigenda þeirra.
Næstkomandi laugardag verð
ur fundur í Ólafsvík á veitinga
staðnum Skeri, undir yfirskrift
inni, Gerum Ísland heilt á ný
– kvótann heim. Þetta er fjórði
fundurinn um þetta málefni og er
stefnt að fundum víðar á landinu.
Fundir í Reykjavík, Akranesi og
Þorlákshöfn hafa verið fjölsóttir
og hefur spunnist umræða sem
í senn hefur verið upplýsandi og
uppbyggileg og gefandi.

Auðlindin í vasa fárra

Af viðbrögðum við þessari
umræðu sem nú er efnt til um
kvótakerfið má tvennt vera ljóst:
Annars vegar að almennt hefur
fólk áhyggjur af afleiðingum
kvótakerfisins eftir að sú breyting

Ekki deilt um
afleiðingarnar

Varðandi fyrra atriðið þá verður
ekki um það deilt að kvótakerfið
í núverandi mynd hefur valdið
gríðarlegri byggðaröskun og
misskiptingu og færa má rök fyrir
því að ein höfuðorsök fyrir hruninu
eigi rót sína í þessu kerfi. Undir
aldamótin tóku smærri fyrirtæki
að hrökklast út úr greininni, kvóti,
óveiddur framtíðarafli var seldur
og veðsettur og allt var þetta
skuldsett inn í framtíðina. Þannig
voru færðir gríðarlegir fjármunir
út úr sjávarútveginum og inn í
heim fjárfestinga, ekki aðeins
hér á landi heldur einnig - og
ekki síður - út fyrir landsteinana.

Rekstur hleðslustöðvar fyrir rafbíla
umsóknir um uppsetningu
Bæjarráð Grundarfjarðarbæjar auglýsir til úthlutunar, hleðslustöð
bæjarins fyrir rafbíla. Hleðslustöðin var gjöf frá Orkusölunni og er 20 kW,
með aðgangs-/aflstýringu.
Með ákvörðun sinni vill bæjarráð kanna hvort áhugi sé hjá þjónustuaðilum í bænum fyrir að setja stöðina upp í tengslum við sína starfsemi.
Við úthlutun verður litið til þess að stöðin sé staðsett innan þéttbýlisins,
á hentugum stað, þar sem gott aðgengi er að stöðinni og að hún sé opin
fyrir almenning til hleðslu rafbíla.
Staðsetning og lengd opnunartíma hleðslustöðvarinnar skiptir því máli
við úthlutun, komi til að fleiri en einn aðili sæki um.
Nánari upplýsingar á vef bæjarins, www.grundarfjordur.is
Umsóknum skal skila í Ráðhús Grundarfjarðar, Borgarbraut 16, Grundarfirði, með bréfi þar sem fram kemur, nafn og kennitala umsækjanda,
fyrirhuguð staðsetning stöðvar og opnunartími, auk annarra upplýsinga
sem skipt geta máli við úthlutun. Einnig er hægt að senda umsókn
gegnum tölvupóst á netfangið grundarfjordur@grundarfjordur.is
Umsóknarfrestur er til og með 14. mars 2020.

Þessi þróun varð hraðari eftir því
sem aldamótin síðustu nálguðust
og færðist enn í aukana á fyrstu
árum nýrrar aldar. Samkvæmt
athugunum skýrslu Rannsóknarog þróunarmiðstöðvar Háskólans
á Akureyri jukust skuldir sjávar
útvegsins þannig um 400 mill
jarða króna á árunum 1997
til 2008. Nettóskuldir íslensks
sjávarú tvegs voru um 90% af
útflutningstekjum árið 1997, en
voru komnar upp í 272% árið
2008. Þessi skuldsetning var til
marks um það að fé var tekið að
streyma út úr greininni, inn á
önnur og óskyld mið.

Viljinn til breytinga

Varðandi hitt atriðið, viljann til
breytinga, þá er hann að sjálfsögðu
háður aðstæðum á hverjum stað
og auk þess ekki hægt að alhæfa
um hugsjónir og hagsmuni
manna. Einhver varpaði til mín
þeirri spurningu hvort ég teldi
að í Ólafsvík og á Snæfellsnesinu
yfirleitt, væri almenn óánægja
með kvótakerfið, þar væru ýmsir
sem fjárfest hefðu í þessu kerfi
og ættu jafnvel mikið undir því
að við kerfinu yrði ekki hróflað.
Ég svaraði því til að fundarstaðirnir
væru ekki valdir á þessum for
sendum, ekki leituð uppi óánægja
manna, heldur réði hitt förinni
að alls staðar þyrfi að taka
þessa umræðu auk þess sem

meiningin væri náttúrlega að
búa á Snæfellsnesi næstu fimm
hundruð árin að minnsta kosti
og þá þýddi ekkert að horfa á
stundarhagsmuni manna á þessu
augnabliki eða hinu, heldur
hvað gagnaðist okkur best inn í
framtíðina. Og svo skyldi enginn
horfa framhjá því að kvótakerfið
með heimildum sínum til sölu
og veðsetningar væri fallvalt
kerfi sem reynst hefði mörgum
byggðarlögum illa svo ekki
væri nú fastar að orði kveðið!
Eða hver hefði ímyndað sér að
á Akranesi, sjálfum Skipaskaga,
þar sem fyrir aðeins örfáum árum
var full höfn fiskibáta og skipa,
fiskvinnsla í landi og blómleg
atvinnuskapandi starfsemi henni
tengd, væru nú eftir tveir smá
bátar í höfninni en allt annað
þurrkað út!

Þess vegna í Ólafsvík

Vilja menn þetta fyrir allt
Ísland? Að sjálfsögðu ekki! Og
ef ekki, þá þarf að knýja á um
breytingar á kerfinu. Annars
heldur Ísland áfram að brotna og
sjávarbyggðirnar að veslast upp.
Það eigum við ekki að láta gerast.
Þess vegna segjum við kvótann
heim! Þessi kraffa þarf að hljóma
um allt land, að sjálfsögðu líka í
Ólafsvík.
Ögmundur Jónasson

Kæru sveitafélaga
vísað frá
Úrskurðarnefnd umhverfis og
auðlindamála vísað á dögunum
frá kæru sem níu bæjarfélög á
Vesturlandi lögðu fram vegna
ákvörðunar Skipulagsstofnunar
um að breikkun Vesturlandsvegar
við Kjalarnes verði háð mati á
umhverfisáhrifum.
Akranes var fyrsta sveitafélagið
á Vesturlandinu til að kæra málið
en átta önnur sveitafélög á svæðinu
lögðu í kjölfarið fram kæru. Það
eru Borgarbyggð, Dalabyggð,
Eyja- og Miklaholtshreppur,
Grundarfjarðarbær, Helgafells
sveit, Hvalfjarðarsveit, Skorra
dalshreppur og Snæfellsbær.
Telja sveitafélögin að fram
kvæmdirnar muni ekki hafa

veruleg umhverfisáhrif og að mat
Skipulagsstofnunar komi til með
að tefja framkvæmdirnar. Þá sé
það mikið öryggismál að breikka
veginn.
Ennfremur benda bæjarfélögin
á að um sé að ræða veg sem sé
mikilvæg tenging íbúa á Vestur
landi við höfuðborgarsvæðið.
Í svari úrskurðarnefndarinnar
segir að þó svo að mikilvægt sé að
tryggja öryggi fólks í umferðinni
sé um almenningsöryggi að
ræða en ekki hafsmuni þeirra
bæjarfélaga sem lögðu fram
kæru. Teljast bæjarfélögin því
ekki eiga beina aðild að málinu
og kærunni vísað frá.

Fjölmenni á þorrablóti í Röstinni

Kattaeigendur í Snæfellsbæ
vinsamlega athugið
Vakin er athygli á því að katthald í Snæfellsbæ
er háð leyfi bæjarstjórnar og bundið þeim
skilyrðum sem tilgreind eru í samþykkt
um kattahald nr. 757/2007.
Eigendum katta í Snæfellsbæ er bent á að sækja
um leyfi til kattahalds í Ráðhús Snæfellsbæjar.
Eyðublöð og samþykkt um hunda- og kattahald
Snæfellsbæjar má finna á vefsíðu sveitarfélagins.
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Það var mikið stuð í félags
heimilinu Röst á Hellissandi
um síðustu helgi þegar árlegt
þorrablót Neshrepps utan Ennis
fór þar fram.
Alls voru um 180 manns
sem sóttu þorrablótið og nutu
matarins í góðra vina hópi en
það var veitingastaðurinn Sker

í Ólafsvík sem sá um matinn.
Heimamenn sáu sjálfir um veislu
stjórn og skemmtiatriði sem að
sögn gesta voru í hæsta gæða
flokki.
Að skemmtiatriðum loknum
tók hljómsveitin Meginstreymi við
taumunum og hélt uppi stuðinu
fram á nótt.

Naumt tap í
Vesturlandsslag
Mat á umhverfisáhrifum
Ákvörðun um matsskyldu
Grundarfjarðarbær hefur tekið ákvörðun um að skógrækt í landi Spjarar í Eyrarsveit skuli ekki háð mati á
umhverfisáhrifum samkvæmt lögum nr. 106/2000.
Framkvæmdin er í samræmi við aðalskipulag Grundarfjarðar, með síðari skipulagsbreytingum.
Ákvörðunin liggur frammi á skrifstofu Grundarfjarðarbæjar og er aðgengileg á vefsíðu sveitarfélagsins
www.grundarfjordur.is og á www.skipulagsstofnun.is.

Það var boðið upp á Vesturlands
slag í íþróttahúsi Stykkishólms
í vikunni þegar Snæfell fékk
Skallagrím í heimsókn.
Leikurinn var nokkuð jafn
framanaf en gestirnir úr Borgarnesi
voru fimm stigum yfir í hálfleik,
41-36. Þrátt fyrir góðan lokakafla
tóks Snæfelli ekki að ná gestunum

að stigum og Skallagrímur vann
því að lokum með þriggja stiga
mun, 74-71.
Anders Gabriel Adersteg var
stigahæstur í liði heimamanna í
leiknum með 23 stig. Liðin eru
jöfn að stigum a botni deildarinnar
með 4 stig hvor.

Ákvörðunina má kæra til úrskurðarnefndar umhverfisog auðlindamála og er kærufrestur til og með mánudags
23. mars 2020.
Skipulags- og byggingarfulltrúinn í Grundarfirði

Íþrótta- og æskulýðsfulltrúi Snæfellsbæjar
Snæfellsbær óskar eftir að ráða metnaðarfullan einstakling í starf íþrótta- og
æskulýðsfulltrúa Snæfellsbæjar. Viðkomandi þarf að hafa þekkingu, reynslu
og áhuga á íþrótta- og æskulýðsmálum, forvörnum og ungmennastarfi.
Við leitum að aðila með ríka skipulagshæfni og getu til að stjórna ásamt
hæfileikum til að miðla upplýsingum á einfaldan hátt.
Við hvetjum alla, óháð kyni, til að sækja um starfið.
Hlutverk og ábyrgðarsvið:
• Íþrótta- og æskulýðsfulltrúi Snæfellsbæjar hefur yfirumsjón með og ber
ábyrgð á íþrótta-, æskulýðs- og tómstundamálum í Snæfellsbæ
• Hefur umsjón með íþróttamannvirkjum í Snæfellsbæ, sér um starfsmannahald í íþróttahúsi, sundlaug og félagsmiðstöð
• Fjárhagsáætlanagerð og fjárhagsleg umsýsla
• Skipuleggur og heldur utan um hátíðarhöld á vegum Snæfellsbæjar í
samvinnu við markaðs- og kynningarfulltrúa
• Íþrótta- og æskulýðsfulltrúi er starfsmaður íþrótta- og æskulýðsnefndar
og ungmennaráðs og situr fundi beggja nefnda
• Stendur einstaka vaktir í íþróttahúsi og sundlaug ef þörf er á
Menntunar- og hæfniskröfur:
• Æskilegt er að íþrótta- og æskulýðsfulltrúi hafi háskólamenntun
sem nýtist í starfi
• Reynsla af sambærilegum verkefnum
• Reynsla af stjórnun verkefna og starfsmannahalds
• Framúrskarandi þjónustulund og samskiptahæfni
• Reynsla og þekking á stjórnsýslu og málefnum sveitarfélaga er kostur
• Góð almenn tölvukunnátta og tölvufærni
• Frumkvæði og metnaður er kostur

Um er að ræða fullt starf og eru laun greidd skv.
kjarasamningi Sambands íslenskra sveitarfélaga
við Starfsmannafélag Dala- og Snæfellsnessýslu.
Umsækjendur eru beðnir að senda umsókn
á neðangreind netföng. Umsóknum skal fylgja
starfsferilsskrá og kynningarbréf þar sem gerð er
grein fyrir ástæðu umsóknar og rökstuðningur fyrir
hæfni viðkomandi í starfið. Umsækjendur eru beðnir
að tilgreina a.m.k. tvo umsagnaraðila í umsókn sinni.

Umsóknarfrestur er til og með 28. febrúar nk.
Viðkomandi þarf helst að geta hafið störf sem allra fyrst, eigi síðar en 1. apríl.

Snæfellsbær

|

Öllum umsóknum verður svarað. Snæfellsbær áskilur
sér rétt til að taka eða hafna öllum umsóknum.
Kristinn Jónasson, bæjarstjóri, kristinn@snb.is
Lilja Ólafardóttir, bæjarritari, lilja@snb.is
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