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Nýtt merkingakerfi tekið í notkun
Síðasta föstudag, 14. maí var
frumsýning á nýju merkingakerfi
á Djúpalónssandi. Merkinga
kerfið nefnist Vegrún og er ætlað
til merkinga í náttúru Íslands,
fyrir ferðamannastaði og friðlýst
svæði. Kerfið er liður í stefnu
hins opinbera um uppbyggingu
innviða og er samstarfsverkefni
umhverfis- og auðlindaráðuneytis,
atvinnuvega- og nýsköpunarráðu
neytis og Miðstöðvar hönnunar
og arkitektúrs. Var það hannað
til að samræma merkingar, til
einföldunar fyrir uppbyggingar
aðila, til að auka gæði og öryggi
á ferðamannastöðum og öðrum
náttúruperlum á Íslandi og til að
bæta upplifun ferðamanna.
Um mitt árið 2020 var farið í
útboð á verkefninu og voru alls 23
teymi sem skiluðu inn umsókn.
Að lokum var það Kolofon&co
sem fékk verkefnið og hannaði
stofan nýtt letur, Stika Sans, ásamt
því að nota innlendann efnivið
og íslenska framleiðslu í skiltin.
Aðaláhersla Kolofon í verkefninu
var að skapa heildstætt kerfi með
gæði og virðingu fyrir náttúru og
umhverfi að leiðarljósi.
Vegrún er aðgengilegt öllum,
jafnt hinu opinbera sem og einka
aðilum og er hægt að nálgast
merkingarkerfið á vefslóðinni

www.godarleidir.is. Þar er hægt
að finna upplýsingar um hvernig
skuli nota kerfið auk letursins,
myndmerkinga og fleiri atriða
sem geta komið að gagni við
uppsetningu skilta.
Á meðfylgjandi mynd eru
Stefán Pétur Sólveigarson, vöru
hönnuður, Guðmundur Ingi Guð
brandsson, umhverfis- og auð
lindaráðherra, Gerður Jónsdóttir,
verkefnastjóri hjá Miðstöð hönn
unar og arkitektúrs og Hörður
Lárus
s on, fulltrúi hönnunar
teymis Kolofon ásamt starfs

mönnum Kolofon. Það gleður
okkur íbúa á Snæfellsnesi að
vita af heimamanni í hönnunar
teyminu en Anton Jónas Illuga

son, starfsmaður hjá Kolofon er
fæddur og uppalinn Ólsari.
sj

Vortónleikar

Árlegir vortónleikar Tónlistar
skóla Snæfellsbæjar voru haldnir
á dögunum. Í síðustu viku voru
þrennir tónleikar haldnir í Klifi.
Þá voru vortónleikar yngri nem
enda haldnir mánudaginn 10. og
þriðjudaginn 11. maí og miðviku
daginn 12. maí héldu fullorðnir
nemendur sína tónleika. Viku
seinna eða miðvikudaginn 19.
maí voru vortónleikar í Lýsu
hólss kóla fyrir nemendur
sunnan heiðar. Mikil ánægja

ríkir innan tónlistarskólans að
geta loksins haldið tónleika þó
svo að takmarkanir séu ennþá
í gildi en þetta eru fyrstu tón
leikarnir á vegum skólans síðan
Covid faraldurinn hófst. Allir
nemendur skólans stigu á svið
og gleðin var við völd jafnt
hjá nemendum, kennurum og
öðrum gestum. Að sjálfsögðu
var farið eftir öllum sóttvarnar
reglum við framkvæmd tón
sj
leikanna.			

Tóku á móti þremur nýjum bílum

Föstudagurinn 14. maí var stór
dagur hjá Ragnari og Ásgeir ehf en
þá tók fyrirtækið á móti þremur
nýjum dráttarbílum. Bílarnir

eru ný kynslóð Volvo FH16, 750
hestöfl og eru þetta öflugustu
bílar sem Volvo framleiðir með
öllum þeim þægindum sem að

ökumaður óskar sér. Voru bílarnir
afhentir með viðhöfn hjá Velti og
á meðfylgjandi mynd eru starfs
menn og eigendur Ragnars og

Ásgeirs ehf. mætt á staðinn að taka
formlega á móti bílunum þremur.

sj

Getraunir
Lokadagur, í bili
Gáfu hjálma
og gleraugu
Síðasta umferðin í enska
boltanum verður leikinn um
næstu helgi, nánar tiltekið á
sunnudaginn. Þó svo að úrslitin
séu ráðin á toppi og botni er
samt gaman að sjá hvernig
gengur að hitta á rétt úrslit. Eins
og áður hefur komið fram er
næsti laugardagur sá síðasti að
þessu sinni í getraunasölunni og
því væri gaman ef vel væri mætt
hjá okkur og þessari „vertíð“
myndi ljúka með því að toppa

fyrri söludaga. Það hefur verið
nefnt áður og er rétt að ítreka,
að Víkingur fær 26% af allri sölu
getraunaseðla, sem seldir eru
í Átthagastofunni. Við verðum
með kaffi, sem fyrr, en kannski
verður betra með kaffinu en
flesta fyrri laugardaga. Skorum
á fólk að mæta og tippa nokkrar,
eða margar raðir. Tökum svo
þráðinn upp aftur þegar enski
boltinn verður byrjaður að rúlla
aftur í haust.
óhs
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Lionsklúbbur Nesþinga færði
björgunarsveitinni Lífsbjörgu
góðar gjafir á dögunum þegar
þeir færðu sveitinni fjóra hjálma
og gleraugu. Munu hjálmar þessi
nýtast sveitinni vel á sexhjól,
sleða og buggybíl sveitarinnar en

hjálmar eru eitt af mikilvægustu
öryggistækjum þeirra sem starfa
í sveitinni og þurfa að nota
þessi tæki við björgunarstörf og
æfingar.
þa

VORHREINSUN
Í SNÆFELLSBÆ
21. maí - 4. júní

Tökum höndum saman og fegrum bæinn okkar.
Nú er góður tími til að hreinsa nærumhverfið og eigin lóðir.

Gámar fyrir garðaúrgang (eingöngu) ásamt gámum með mold verða settir upp
á eftirtöldum stöðum:
Ólafsvík

Rifi

Hellissandi

við Grundarbraut 38 og 42

á túni við Háarif 37

við félagsheimilið Röst

Molta verður því miður ekki í boði hjá Terra umhverfisþjónustu þá daga sem
vorhreinsun stendur yfir. Hún verður í boði hjá Terra síðar í sumar og verður auglýst
sérstaklega þegar þar að kemur. Úrgangi skal skilað í gámastöðina sem er opin
þriðjudaga og fimmtudaga milli 15.00 - 18.00 og laugardaga kl. 11.00 - 15.00.
Rusl úr görðum og nærumhverfi sem sett hefur verið í ruslapoka við lóðarmörk
verður hirt af starfsmönnum áhaldahúss föstudaginn 4. júní.

Reks Bistro opnar í júní
Eigendur veitingastaðarins
Skers munu í júní opna Reks Bistro
að Grundarbraut 2 í Ólafsvík.
Arnar Laxdal Jóhannsson, annar
eigendi staðanna, segir í samtali
við blaðamann að fljótlega eftir
að fyrri rekstraraðili hafi hætt
veitingarekstri hafi þau farið
og skoðað eignina. Í framhaldi
hafi viðræður um kaup hafist og
í lok janúar hafði samkomulag
náðst við eigendur um kaup á
fasteigninni. Endurskipulagning
og endurbætur á húsnæðinu
standa nú yfir og er von þeirra
að gera opnað dyrnar á nýjum
stað um miðjan júní. Ætlunin
með opnun á nýjum stað í bæjar
félaginu er að efla starfsemi í
veitingarekstri á svæðinu. Hvor
staður um sig mun hafa sína
sérstöðu í matarmenningu og
munu þau eftir fremsta megni
reyna að bjóða upp á úrvals hrá
efni af svæðinu, sem þar af leið
andi skapar gæði í bæði mat og
drykk. Arnar telur þennan nýja
stað verða fullkomna viðbót við
þá flóru veitingastaða sem sam
félagið er nú þegar svo ríkt af hér
á Snæfellsnesi. Eigendur Skers,
og nú Reks Bistro, líta til fram
tíðar full af bjartsýni, hlakka til
að takast á við þetta nýja verk

efni og sömuleiðis að fá að
þjónusta íbúa og gesti á nýjum
stað. Frekari kynning á starfsemi
staðarins verður svo þegar nær
dregur opnun.
Þegar ljósmyndari kíkti inn í
húsnæðið sem mun hýsa Reks
Bistro var Jóhann Rúnar Kristins
son að sinna ýmiskonar viðvikum
til að flýta fyrir opnun staðarins.
sj

Hljóðfæri gefin
tónlistarskólanum

kirkjanokkar.is

Hátíðarguðsþjónustur
á Hvítasunnudag
kl. 11 í Ingjaldshólskirkju.
kl. 13 í Ólafsvíkurkirkju.
Fermt verður í athöfnunum.
Upplýsingar um skráningu í athöfn er á
www.kirkjanokkar.is

Tónlistarskóli Snæfellsbæjar
hlaut veglega gjöf á dögunum frá
hjónunum Þorbjörgu Höskulds
dóttur og Guðmundi Rúnari
Gunnars
s yni, eða Obbu og
Rúnari eins og flestir þekkja þau.
Þau gerðust svo örlát að gefa tón
listarskólanum tvö ásláttarhljóð
færi frá Namibíu, Didgeridoo sem
er flauta frá Ástralíu, kassagítar,

magnara fyrir rafmagnsgítar og
statíf undir gítar. Er tónlistar
skólinn þeim afar þakklátur fyrir
þessi hljóðfæri sem munu koma
að góðum notum. Að lokum vilja
kennarar og skólastjóri tónlistar
skólans óska öllum gleðilegs
sumars og þakka fyrir veturinn
sem er að líða.
sj

Björgin í útkall

Laust starf við akstursþjónustu !
Grundarfjörður – Ólafsvík - Grundarfjörður
Félags- og skólaþjónusta Snæfellinga auglýsir laust hlutastarf við
akstursþjónustu fatlaðra milli Grundarfjarðar og Ólafsvíkur;
Tímabilið maí – júní 2021 - 2 ferðir á dag virka daga;
kl. 8.00 og til baka kl. 16.00.

• Laun skv. kjarasamningi sveitarfélaganna og SDS um félagslega
liðveislu
• Þóknun vegna aksturskostnaðar, skv. reglum RSK, hverju sinni

Klukkan 13:07 laugardaginn
15. maí kom útkall á Björgunar
skipið Björg, nokkrum mínútum
síðar var Björgin kominn af stað
til aðstoðar. Það var handfæra
báturinn Halla Daníelsdóttir RE
sem þurfti aðstoð er báturinn var
staddur um eina sjómílu frá Rifi.
Halla Daníelsdóttur RE var að

koma úr róðri frá svokölluðum
Fláka þegar drapst á vél og
þurfti hún því aðstoð, eins og
áður sagði voru strákarnir á
Björginni fljótir til og voru þeir
komnir með bátinn til hafnar
um 40 mínútum síðar, ekki er
þó vitað hver vélarbilunin var.

Frekari upplýsingar um starfið veitir forstöðumaður í síma 430 7800
Umsóknir er tilgreini menntun og fyrri störf; sakavottorð, ljósrit
ökuskírteinis skoðunarskírteinis bifreiðar berist Fagstjóra í málefnum
fatlaðra hjá FSS, Jóni Hauki Hilmarssyni, Klettsbúð 4, 360 Snæfellsbæ eða
á netfangið jonhaukur@fssf.is
Umsóknareyðublöð má fá á slóðinni www.fssf.is
Forstöðumaður

þa

Krían er komin

Krían er mætt í Snæfellsbæ svo
nú hlýtur að vera orðið stutt í
sumarið. Krían er eins og allir vita
einn af vorboðunum og bíða margir
spenntir komu hennar á vorin. Hún
mætti á Rifsós um miðja síðustu
viku að loknu löngu ferðalagi sínu
frá Suðurskautslandinu þar sem

hún hefur vetursetu. Enginn fugl
ferðast jafn langa leið á milli varp
og vetrarstöðva en talið er að krían
sé á ferðalagi í um það bil fimm
mánuði á ári hverju. Þó margir bíði
komu kríunnar á vorin eru einnig
einhverjir sem eru ekki spenntir
fyrir henni enda getur hún orðið

mjög árasargjörn sérstaklega þegar
ungarnir hennar eru komnir úr
eggjunum. Krían hefur verið friðuð
á Íslandi síðan 1882 en ástand
sandsílastofnsins við landið og
veður hefur oft haft mikil áhrif á
hvernig henni hefur tekist að koma
ungunum sínum upp. Kríurnar

sem ljósmyndari myndaði í síðustu
viku virtust vera ánægðar með að
vera komnar á áfangastað og mjög
sprækar voru þær mjög samtaka
þegar þær hófu sig á loft og settust
þegar ljósmyndari var að mynda
þær.
þa

Aflafréttir
Mjög vel hefur veiðst í höfnum
Snæfellsbæjar undanfarið og
mikið líf og fjör í þeim öllum. Alls
komu á land 1466 tonn dagana
10. til 16. maí í 335 löndunum.
Í Rifshöfn var landað alls 797
tonnum í 121 löndun í Ólafsvík
555 tonnum í 135 löndunum
og á Arnarstapa 114 tonn í 79
löndunum. Strandveiðin er nú
komin á fullt eins þeir sem kíkja
rúnt á hafnirnar sjá enda mikið
af bátum í öllum höfnum sem
gaman er að sjá og lönduðu alls
96 bátar í höfnunum þremur
þessa daga. Í Ólafsvík lönduðu 36
bátar 83 tonnum í 94 löndunum,
á Arnarstapa 31 bátur 38 tonnum
í 71 löndun og í Rifshöfn 29 bátar
68 tonnum í 55 löndunum. Þrír
grásleppubátar lönduðu líka
þessa daga og var vertíðin góð
hjá þeim landaði Hjördís HU 6
tonnum í 5,
Rán SH 5 tonnum í 1 og Signý
HU 3 tonnum í 1 löndun. Hjá
dragnótabátunum voru þessir
þríf hæstir í Ólafsvík: Steinunn
SH 136 tonnum í 4, Egill SH 69
tonnum í 3 og Ólafur Bjarnason
SH 48 tonnum í 3 löndunum.
Í Rifshöfn voru það Bárður SH
81 81 tonni í 5, Saxhamar SH
77 tonnum í 3 og Magnús SH

71 tonni í 3 löndunum. Hjá litlu
línubátunum voru þrír hæstir í
Ólafsvík Indriði BA 37 tonnum
í 4, Kristinn HU 35 tonnum í
5 og Hafdís SK 29 tonnum í 3
löndunum. Í Rifshöfn voru það
Lilja SH 40 tonnum í 7,Arney HU
35 tonnum í 6 og Bíldsey SH 31
tonni í 3 löndunum. Hjá stóru
línubátunum lönduðu Tjaldur
SH 107 tonnum í 2, Rifsnes SH
70 tonnum í 1 og Örvar SH 53
tonnum í 2 löndunum. Inga P SH
sem er á Humarveiðum landaði
100 kílóum í 1 löndun þessa daga.
384 tonn komu á land í
Grundarfjarðarhöfn í 54 lönd
unum. Botnvörpubátarnir lönd
uðu einu sinni hver og landaði
Hringur SH 78 tonnum, Farsæll
SH 75 tonnum, Sigurborg SH
72 tonnum og Runólfur SH 63
tonnum. Handfærabátarnir sem
lönduðu þessa daga í Grundar
firði voru 19 og lönduðu þeir
39 tonnum í 48 löndunum.
Tveir rækjubátar lönduðu einu
sinni hvor. Klakkur ÍS landaði 27
tonnum og Vestri BA 29 tonnum.
Alls komu því á land í Grundarfirði
384 tonn í 54 löndunum.
þa

Jákvæð niðurstaða við
krefjandi aðstæður
Helstu niðurstöður úr
ársreikningi 2021

Ársreikningur Grundarfjarðar
bæjar var samþykktur við síðari
umræðu í bæjarstjórn 11. maí sl.
Reikningsskilum er skipt upp í
A-hluta annars vegar og B-hluta
hins vegar. Til A-hluta telst starf
semi sem að hluta eða öllu leyti
er fjármögnuð með skatttekjum,
en til B-hluta eru fyrirtæki sem
eru í eigu sveitarfélagsins og eru
rekin sem fjárhagslega sjálfstæðar
einingar. B-hluta stofnanir eru:
Grundarfjarðarhöfn, Fráveita,
Íbúðir eldri borgara, Leiguíbúðir,
Sorphirða og sorpeyðing og
Sögumiðstöð.
Rekstur samstæðu Grundar
fjarðarbæjar var nánast á pari við
endurskoðaða fjárhagsáætlun,
sem var sérstaklega endurskoðuð
í október sl. vegna mikilla breytinga
í kjölfar heimsfaraldurs Covid-19.
Ljóst var að heimsfaraldurinn
hafði veruleg áhrif á reksturinn.
Breytingar fólust í auknum
rekstrar- og launakostnaði, m.a.
vegna nýgerðra kjarasamninga,
auk þess sem mikil óvissa var um
tekjur lengst af árinu. Skatttekjur,
aðallega útsvar, reyndust talsvert
lægri en upphafleg áætlun
gerði ráð fyrir, en tekjur úr
Jöfnunarsjóði urðu nokkuð hærri
en áætlað var, eftir miklar og tíðar
breytingar í áætlunum sjóðsins
yfir árið.

Rekstrartekjur samstæðunnar
námu 1.220 millj. kr., en
endurskoðuð áætlun gerði ráð
fyrir 1.183 millj. kr. Rekstrartekjur
vegna A-hluta námu 1.059 millj.
kr. en áætlun gerði ráð fyrir 1.026
millj. kr.
Rekstrarniðurstaða samkvæmt
samanteknum ársreikningi A og B
hluta var jákvæð um 6,8 millj. kr.,
en endurskoðuð fjárhagsáætlun
hafði gert ráð fyrir 7,2 millj. kr.
jákvæðri niðurstöðu. Til saman
burðar má geta þess að rekstrar
niðurstaða bæjarsjóðs (A- og
B-hluta) árið 2019 var jákvæður
um 83,3 millj. kr. sem var betri
niðurstaða en í langan tíma.
Heildarskuldir og skuldbind
ingar sveitarfélagsins námu
1.883 millj. kr. og skuldaviðmið
119,37% en var 113,21% árið
áður.
Eigið fé sveitarfélagsins sam
kvæmt samanteknum ársreikningi
var 937,5 millj. kr. í árslok 2020
og eiginfjárhlutfall var 33,48% en
var 34,81% árið áður.
Veltufé frá rekstri í samantekn
um ársreikningi var 204,6 millj. kr.
Veltufjárhlutfall A-hluta var 1,19
og samantekins ársreiknings, Aog B-hluta, var 0,97. Handbært
fé í árslok var 135,3 millj. kr., en
var 19,4 millj. kr. árið áður.
Í lok fordæmalauss árs, mikilla
sveiflna og erfiðs rekstrarárs má
segja að það hafi verið ákveðinn
varnarsigur að ná jákvæðri
rekstrarniðurstöðu og þá nánast
á pari við endurskoðaða áætlun.

Við bjóðum upp á
alhliða bílaviðgerðir,
dekkjaskipti og smurþjónustu.
Tímapantanir í síma 436-1111

Betri afkoma en gert var ráð fyrir

Á fundi bæjarstjórnar Snæfells
bæjar þann 11. maí var lagður
fram ársreikningur Snæfellsbæjar
og stofnana hans fyrir árið 2020,
endurs koðe ndur Snæfellsbæjar
mættur á fundinn undir þessum
lið og fylgdu ársreikningi úr hlaði
ásamt því að fara yfir samanburð
á ársreikningum sveitarfélaganna
á Snæfellsnesi.
Ársreikningurinn er settur
fram samkvæmt reikningsskilum
sveitar
f élaga. Starfseminni er
skipt upp í tvo hluta, A-hluta
annars vegar og B-hluta hins
vegar. Til A-hluta telst starfsemi
sem að hluta eða öllu leyti er
fjármögnuð með skatttekjum en í
B-hluta eru fyrirtæki sem eru í eigu
sveitarfélagsins og eru rekin sem
fjárhagslega sjálfstæðar einingar,
sem eru: Félagsheimilið Klifi,
Félagsheimilið Röst, Veitustofnanir
Snæfellsbæjar, Hafnarsjóður Snæ
fellsbæjar, Húsnæðisnefnd Snæ
fellsbæjar, Leiguíbúðir með hlutar
eign og Dvalarheimilið Jaðar.
Fóru endurskoðendur yfir
helstu tölur í ársreikningi 2020.
Segja má að rekstur Snæfells
bæjar hafi verið nánast á pari við
fjárhagsáætlun og athygli vekur
að allar stofnanir Snæfellsbæjar

skila rekstri á eða undir áætlun,
sem er mjög ánægjulegt og eiga
forstöðumenn hrós skilið fyrir
árangurinn.
Heimsfaraldur covid-19 setti
töluverðan svip á starfsemi og
fjármál Snæfellsbæjar og ber
ársreikningur 2020 það með sér.
Framlög frá Jöfnunarsjóði sveitar
félaga lækkuðu umtalsvert en
jafnframt jókst rekstrarkostnaður
stofnana, og þá sér í lagi launa
kostnaður sveitarf élagsins.
Sveitarfélög voru hvött til að taka
þátt í atvinnuátaki með Vinnu
málastofnun sumarið 2020, sem
Snæfellsbær gerði, og var launa
kostnaður sumarsins töluvert yfir
fjárhagsáætlun vegna þess.
Helstu lykiltölur ársreiknings
eru taldar hér:
Rekstrartekjur sveitarfélagsins á
árinu námu um 2.709 millj. króna
samkvæmt samanteknum rekstrar
reikningi fyrir A- og B-hluta en fjár
hagsáætlun gerði ráð fyrir rekstrar
tekjum um 2.582 millj. króna.
Rekstrartekjur A- hluta námu um
2.127 millj. króna en fjárhags
áætlun gerði ráð fyrir rekstrar
tekjum um 2.045 millj. króna.
Rekstrarniðurstaða sveitar
félagsins samkvæmt samanteknum
rekstrarreikningi A- og B-hluta var
jákvæð um 158 millj. króna en
samkvæmt fjárhagsáætlun var gert
ráð fyrir jákvæðri afkomu upp á 64
millj. króna. Rekstrarafkoman varð
því töluvert betri en áætlun gerði
ráð fyrir, eða sem nemur 94 millj.
króna. Rekstrarniðurstaða A-hluta
var jákvæð að fjárhæð 68 millj.
króna en fjárhagsáætlun gerði
ráð fyrir jákvæðri afkomu upp á

16 millj. króna. Afkoma A-hluta
varð því betri sem nemur 52 millj.
króna. Eigið fé sveitarfélagsins í
árslok nam 4.059 millj. króna skv.
efnahagsreikningi en þar af nam
eigið fé A-hluta 3.027 millj. króna.
Laun og launatengd gjöld
sveitarfélagsins námu um 1.477,9
milljónum króna en starfsmanna
fjöldi sveitarfélagsins nam 145
stöðugildum í árslok.
Veltufé frá rekstri var 204,8
millj. króna og veltufjárhlutfall
er 0,76. Handbært frá rekstri var
209,5 millj. króna.
Heildareignir bæjarsjóðs
námu um 4.708,4 millj. króna
og heildareignir sveitarfélagsins
í saman
t eknum ársreikningi
um 6.067,5 millj. króna í árslok
2020. Heildarskuldir bæjarsjóðs
námu um 1.681,2 millj. króna og
í samanteknum ársreikningi um
2.008,7 millj. króna, og hækkuðu
þar með milli ára um 327,5
milljónir. Snæfellsbær hefur verið
að greiða niður lán og minnka
skuldir undanfarin ár, en vegna
töluverðrar tekjulækkunar vegna
covid-19 heimsfaraldurs, var nauð
synlegt að auka smávægilega við

skuldir Snæfellsbæjar á árinu 2020.
Skuldahlutfall Snæfellsbæjar er
lágt og því er töluvert svigrúm til
lántöku til að mæta tekjuáföllum
sem þessum.
Eigið fé bæjarsjóðs nam um
3.027,2 millj. króna og eigið fé
í samanteknum reikningsskilum
nam um 4.058,8 millj. króna í
árslok 2020. Eiginfjárhlutfall er
64,29 % á á árinu 2020 en var
66,76% árið áður.
Snæfellsbær fjárfesti á árinu
fyrir 603,3 milljónir í varanlegum
rekstrarfjármunum.
Hlutfall reglulegra tekna af
heildars kuldum og skuldb ind
ingum er 56,63% hjá sjóðum
A-hluta, en var 49,76% árið 2019,
og 50,32% í samanteknum árs
reikningi en var 46,33% árið 2019.
Skv. 64. gr. 2. málsgr. sveitar
stjórnarlaga á þetta hlutfall ekki að
vera hærra en 150%. Fjárhagsstaða
Snæfellsbæjar verður því að teljast
afar góð.
Bæjarstjórn samþykkti sam
hljóða ársreikninginn.

Leikskólar Snæfellsbæjar
óska eftir starfsfólki
á Kríubóli.

Við auglýsum eftir starfmanni sem hefur áhuga á að
vinna með allra yngstu börnum okkar. Viðkomandi
starfsmaður þarf að vera námsfús og sveigjanlegur
með fullt af þolinmæði. Hann/hún þarf að geta stýrt
samverustundum sem og hópastarfi. Geta lesið og
sungið á íslensku, því er mikilvægt að íslenskukunnáttan sé góð.
Þetta er 100% í eitt ár. Vinnutími frá 8.00-16.00.
Viðkomandi þarf að geta byrjað í ágúst.

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

Í lögum um leikskóla nr. 90/2008 segir í 3. mgr. 6. gr:
„Óheimilt er að ráða til starfa við leikskóla einstakling sem
hlotið hefur refsidóm fyrir brot á ákvæðum XXII. kafla
almennra hegningarlaga. Við ráðningu skal liggja fyrir
sakavottorð eða heimild leikskólastjóra til að afla upplýsinga
úr sakaskrá.“
Nánari upplýsingar um starfið veita Hermína K.
Lárusdóttir og Linda Rut Svansdóttir í síma 433 6926
milli kl. 9:00 og 14:00 eða netfangið: leikskolar@snb.is

Rýr uppskera úr fyrstu leikjum
Víkingur – Afturelding

Fyrsti heimaleikur Víkings var
síðasta föstudag, þegar Afturelding
kom í heimsókn. Eftir mjög góða
frammistöðu í tveimur leikjum í
bikarkeppni KSÍ, lentu strákarnir í
hrömmunum á Fram í Safamýrinni
í fyrsta leik Lengjudeildarinnar.
Eftir erfiða byrjun í þeim leik
þjöppuðu strákarnir sér saman
og áttu alveg í fullu tré við heima
mennina. Þess má geta að Fram
er spáð einu af efstu sætum
Lengjudeildar þetta árið. Aftur að
leiknum á föstudaginn, það sama
kom upp og í síðasta leik, fengum
á okkur ódýr mörk strax í byrjun.
Það er alltaf erfitt að komast inn í
leikinn eftir að hafa gefið svoleiðis
forgjöf, sem það reyndist líka.
Fyrri hálfleikur var alls ekki nógu
góður og fannst undirrituðum
að það vantaði meiri grimmd og
ákefð í leik okkar manna. Láta
andstæðinginn hafa fyrir lífinu.
Staðan í hálfleik var 1-4 en fyrir
okkur skoraði Hlynur Sævar.
Sennilega er það ekki birtingar
hæft, sem Gunnar þjálfari lét út úr
sér í hálfleiksræðunni, en allavega
komu strákarnir mikið grimmari
og sköpuðu sér góð færi, þó svo
að ekki tækist að skora fleiri mörk.
Við misstum Eli Keke af velli með
rautt spjald, sem undirrituðum
fannst ósanngjarn dómur, frá
áhorfendapöllum séð, en vill taka
fram að ég hef ekki heyrt skýringar
dómarans. Gestirnir bættu svo við
fimmta markinu skömmu eftir að
Eli Keke fór úr vörninni og þannig
lauk leiknum. Það sáust margir
fínir taktar hjá okkar strákum,
sérstaklega í seinni hálfleik og

Ljósm. Þröstur Albertsson

þegar þeir verða búnir að slípa sig
saman og kynnast betur á ég vona
á að við fáum að sjá skemmtilegt
lið og hagstæð úrslit. Núna á
föstudaginn koma Kórdrengirnir,
sá leikur verður kl. 19.15. Hvernig
væri nú að mæta vel og hvetja
strákanna hraustlega áfram, þeir
eiga það inni og þurfa á því að
halda.

KÁ – Reynir

Reynis strákarnir fóru suður
í Hafnarfjörð á sunnudaginn og
mættu KÁ, (Knattspyrnufélagið
Ásvellir) liði, sem komst í
úrslitakeppni fjórðu deildar í
fyrra. Reynismenn héldu í við
þetta topplið alveg fyrstu áttatíu
mínúturnar, eða líklega þar til að
úthaldið fór að gefa sig. Staðan
var 0-0 eins og fyrr segir eftir 79

Ljósm. Helgi Kristjánsson

mínútur, en þá brast stíflan og
inn láku fjögur mörk áður en
leik lauk. Það má kannski segja
að þarna hafi Davíð mætt Golíat,
en okkar strákar stóðu sig mjög
vel á móti þessu sterka liði og
verður gaman að fylgjast með

þeim á þriðjudaginn í næstu viku,
(25. maí) þegar þeir mæta liðinu
Mídas hér á Ólafsvíkurvelli kl.
20.00. Hvetjum fólk til að koma
og styðja vel við strákanna.
óhs

Bátum fjölgar vegna
strandveiða

Hafnir í Snæfellsbæ hafa oft
verið vinsælar og er Rifshöfn ekki
undanskilin, þegar blaðamaður
var á ferðinni á dögunum tók
hann eftir því að margir bátar
voru við trébryggjuna þar sem
fimm bátar voru utan á hvor
öðrum sem gerist ekki oft.
Um 30 handfærabátar lágu í
höfninni sem er ekki há tala og
flotbryggjan ætti að rúma alla
en það sem blaðamaður tók
sérstaklega eftir var hvað það
voru margir stórir bátar sem
ekki geta legið á flotbryggjunni.
Minnti þetta á gamla daga þegar
bátar lágu utan á hver öðrum og
langar raðir mynduðust. Það er

greinilegt að strandveiðar eru
hafnar og hafa farið vel af stað.
Til að mynda á A svæði sem nær
frá Eyja og Miklaholtshreppi til
Súðavíkurhrepps voru útgefin
leyfi á sama tíma 231 í ár á móti
205 árið 2020 og landanir hafa
aukist um nær helming eða úr
564 árið 2020 í 1071 í ár og hefur
afli að sama skapi aukist líka eða
úr 406 tonnum í 764 tonn. Var
meðaltals afli per bát árið 2020
2.335 kg en í ár 3.693 kg má því
segja að strandveiðar hafi farið
vel af stað þetta árið en þetta eru
tölur fyrir fyrstu sjö dagana í maí.
þa

Nýtt þak á Kaldalæk

GARÐSLÁTTUR
SUMARIÐ 2021
Líkt og undanfarin ár býður Grundarfjarðarbær fólki
67 ára og eldri og þeim sem búa við örorku niðurgreidda þjónustu við garðslátt í sumar.

Kaldilækur hefur nýlega fengið
upplyftingu. Þakið á þessu litla
húsi í miðjum sjómannag arð
inum í Ólafsvík var komið á
tíma enda húsið byggt 1905. Það
voru starfsmenn á vegum Jónasar
Kristóferssonar húsasmíðameist
ara sem sáu um að leggja nýtt

járn á Kaldalækinn. Þrátt fyrir að
hafa staðið lengi lítur húsið vel út
og mesta furða að ekki sé meira
sem þurfi að gera fyrir það, því
má kannski þakka góðu viðhaldi.
Myndina tók Pétur Steinar.
sj

Sækja þarf um garðslátt með því að senda tölvupóst
á grundarfjordur@grundarfjordur.is
eða í síma 430-8500 á opnunartíma skrifstofu
kl. 10:00-14:00 virka daga.
Umsóknarfrestur er til og með 14. júní 2021
Ekki verður tekið við umsóknum eftir þann tíma.
Gjaldskrá fyrir garðslátt má nálgast
á vef Grundarfjarðarbæjar www.grundarfjordur.is

Jökull Bæjarblað
Grundarfjarðarbær

steinprent@simnet.is
436 1617

Metafli af grásleppu
Feðgarnir Magnús Emanúelson
og Jón Þór Magnússon ásamt
Jóhannesi Stefánssyni en hann
var með þeim í tvær vikur á Rán
SH-307, luku met grásleppuvertið
núna á dögunum. Lönduðu þeir
100 tonnum og 40 kg betur sem
telst vera met afli á grásleppu í
Breiðafirði. Þennan afla fengu
þeir í 26 róðrum sem spannaði
yfir 35 daga og mest 6,887 í
einum róðri, hafði Magnús orð á
því að hann hafði aldrei upplifað
annað eins mok á einni vertíð
hjá sér en hann hefur stundað
grásleppu á bátum sem Oliver ehf

hefur átt undanfarin ár. Á síðasta
ári var veiðin ekkert sérstök
og var aflinn um 40 tonn í 27
löndunum á móti 26 löndunum
í ár Þegar Magnús er spurður eftir
því hvaða skýringu hann hafi af
þessum mikla afla segir hann að
kannski sé ein af þeim sú að þeir
byrjuðu seinna núna en í fyrra
eða 16. mars á móti 6. apríl í ár,
tíðin var líka einstaklega góð í
vor, einnig var lítil þorskgengd
á Grásleppuslóðum þessa vertíð
sagði Magnús að endingu.
þa

Enginn getur gert allt – en allir þurfa að gera eitthvað!
Sveitarfélögin á Snæfellsnesi fagna
því að hafa hlotið umhverfisvottun
EarthCheck 13. árið í röð – til
hamingju Snæfellingar!
Þegar við veltum umhverfismálum
fyrir okkur, getur verið gott að líta
aftur í tímann og spyrja; hverju
höfum við áorkað? Erum við að
taka skref í rétta átt? Duga þau? Er
kominn tími til að stökkva?
Loftslagsváin og umhverfismál
hafa verið í brennidepli í
umræðunni á heimsvísu síðastliðin
ár. Það er alveg ljóst að þessir
málaflokkar eru ekkert að fara
neitt, við horfumst í augu við
afleiðingar neyslumenningar og
brennslu jarðefnaeldsneytis og
munu umhverfismálin hafa áhrif
á ákvarðanatöku okkar í flestum
sviðum samfélagsins héðan í frá. En
af hverju erum við að taka á þessum
málum svona seint? Höfum við ekki
búið yfir upplýsingum fyrr en nú?

Bylting plastsins

„Hvernig loftslag verður í
heiminum innan tíðar?“ var
spurt í Þjóðviljanum árið 1975.
Yfirborðshækkun heimshafanna
vegna bráðnandi jökla og röskun
hitajafnvægis á yfirborði jarðar
á nokkrum áratugum voru á
meðal tilgáta sem fleygt var fram.
„Ef áframhaldandi rannsóknir
staðfesta tilgáturnar um miklar
loftslagsbreytingar á næstu öld,
verður að gera ráðstafanir sem
takmarka áhrif iðnaðarþróunar“,
segir í greininni. Ári síðar birtist
viðtal við hagfræðiprófessor í
Danmörku í Heimilistímanum, um
safn hans af hinum byltingarkennda
plastpoka, sem hafði unnið hug og
hjörtu mannkyns og var álitinn
árangur „plastaldarinnar“. Vegna
áróðurs umhverfisverndarfólks
var tekið fram að tilefni væri til að
óttast plastpokaleysi. En þessar

áhyggjur voru óþarfar, plastið
fékk svo sannarlega að njóta sín í
allri sinni „dýrð“ og hafði töluverð
áhrif á neyslumenninguna – og
náttúruna. Ekki leið á löngu þar til
fór að bera á háværum umræðum
um plastrusl í hafi og á víðavangi
á 9. áratugnum. Árið 1989 birtist
umfjöllun í DV um mikilvægi þess
að við mannfólkið stæðum okkur
betur í umhverfismálum, einum
mikilvægasta málaflokki þess tíma.
Málaflokkur sem þyrfti að takast
á við með ströngum lagaramma,
verkferlum og aðgerðum.

Göngumst við
afleiðingum neyslunnar

Þetta eru aðeins dæmi um
umfjallanir sem sýna greinilega að
mannkynið hefur um áratugaskeið
haft upplýsingarnar um það hvert
stefndi. Á sumum sviðum hefur náðst
árangur en í alltof mörgum tilfellum
höfum við stungið höfðinu í sandinn
og flotið sofandi að feigðarósi. En

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

ekki allir. Snæfellingar hafa til að
mynda verið ötulir við að hreinsa
rusl úr náttúrunni síðastliðin ár.
Hreinsunarátökum hefur fjölgað og
árlega fara einstaklingar og hópar
á vegum frjálsra félagssamtaka,
skóla og annarra meðfram vegum
og strandlengju og tína rusl – bæði
syndir fortíðar og samtímans. Eins
aðdáunarvert og það er að sjá allt
þetta fólk taka til hendinni, þá
þarf að taka á rót vandans sem
liggur dýpra. Fyrir örfáum árum
fóru landsmenn að hafa áhrif á
neysluhegðun með því að mótmæla
plastpokanotkun. Jafnvel var talað
um að gera samfélög plastpokalaus.
Boltinn fór að rúlla og fyrr en varði
voru hvatningarátökin víða - heilu
bæirnir farnir að sýna að það er
vel hægt að lifa án plastpokans.
Meðal þeirra sem fyrst tóku skrefið
var Umhverfishópur Stykkishólms
sem árið 2014 hóf verkefnið
„plastpokalaus Stykkishólmur“.
Árið 2017 fór átakið „margnota
Snæfellsnes“ af stað og vakti
athygli á kostum þess að kjósa
margnota umbúðir í stað einnota,
og að forðast plastið. Plastpokinn
er fjarri því að vera eina vandamálið
en segja má að hann sé tákn fyrir
ósjálfbæran lífstíl okkar. Að fjarlægja
þennan einfalda en áhrifamikla hlut
úr lífi okkar fær okkur vonandi til
að huga að heildarmyndinni og

horfast í augu við þann ósjálfbæra
lífstíl sem við höfum vanið okkur á.
Hvernig tileinkum við okkur slíka
hugarfarsbreytingu? Einnota plast
er vandamál, rusl í náttúrunni líka,
en við þurfum að grafa enn dýpra
og kynna okkur lausnir sem eru til
staðar. Matarsóun, sorpmyndun,
losun gróðurhúsaloftegunda,
jarðvegsrof, ágangur á náttúrulegar
auðlindir og svo miklu fleira sem
við getum tekist á við sem samfélag.
Gleymum því ekki að allt sem við
kaupum erlendis hefur einhver
umhverfisáhrif í framleiðslu
og flutningi og veldur álagi á
náttúrulegar auðlindir annars staðar
í heiminum. Þetta getur t.d. verið
mengun vatns, jarðvegs og lofts
með brennslu jarðefnaeldsneyti og
notkun eiturefna – og við verðum
að gangast við því að valda þessum
áhrifum.

Tími til að stökkva

Það var samtakamáttur á Snæ
fellsnesi sem varð til þess að sveitar
félögin á Snæfellsnesi hófu það ferli
að fá umhverfisvottun, eitt af þeim
skrefum sem hafa verið tekin til að
standa vörð um náttúru og samfélag
á svæðinu. Ferlið tók nokkur ár,
skipulagsbreytingar og aðlaganir í
takt við breyttan heim, og á endanum
fengum við umhverfisvottun
EarthCheck árið 2008. Vottunin er

ekki árangurinn í sjálfu sér, heldur
staðfesting á árangri og framförum.
Í þrettán ár höfum við verið með
umhverfisvottunina og berum
hana stolt. Við höfum í samvinnu
við samfélagið reynt að minnka
einnota og barist fyrir margnota,
við höfum hreinsað strendur, sveitir
og bæi í áraraðir, safnað tugi tonna
af rusli úr náttúrunni og komið á
fót skráningarkerfi sem gefur miklu
betra yfirlit um auðlindanotkun á
vegum sveitarfélaganna. Börnin
okkar hafa mun greiðari aðgang að
upplýsingum um loftslagsbreytingar
og umhverfismál í skólum og
félagsstarfi en áður. Aðgengi að
nokkrum viðkvæmum og vinsælum
stöðum á Snæfellsnesi hefur verið
bætt með hag fólks og verndun
náttúrunnar að leiðarljósi, og sú
vinna heldur áfram. En við stoppum
ekki hér því verkefninu lýkur aldrei.
Sveitarfélögin munu koma sér upp
loftslagsstefnu þar sem losun
gróðurhúsalofttegunda er metin út
frá auðlindanotkun, sorpmyndun
og innkaupum. Jafnframt verður
farið í markvissar aðgerðir til að
uppfylla sett markmið. Áfram verður
leitast við að auka þekkingu íbúa á
því hvernig við getum gert betur.
Vi ð m a n n f ó l k i ð h ö f u m
of lengi litið fram hjá þeim
umhverfisvandamálum sem blasa

við. Afleiðingarnar eru mismiklar
eftir svæðum en við getum ekki
hunsað þær lengur. Þær aðgerðir
sem við grípum til virðast kannski
smávægilegar í stóra samhenginu
– við drögum ekki úr því að
Snæfellsjökull hopi með því einu að
hjóla í vinnuna. En við höfum áhrif
út á við, til nágranna okkar, til næsta
bæjar, til vinabæja okkar erlendis og
víðar, og sýnum fordæmi með því að
takast á við þetta verkefni sem er í
höndum okkar allra í dag. Enginn
getur gert allt en allir þurfa að gera
eitthvað. Margt smátt gerir eitt stórt.
Umræður síðastliðna áratugi eiga
sér hliðstæður í samtímanum, en við
verðum að hafa það hugfast að við
höfum ekki fimm áratugi í viðbót til
þess að láta sannfæra okkur um að
við þurfum að breyta okkar hegðun.
Við þurfum að draga úr neyslu, flokka
ruslið betur, keyra minna, styrkja
kolefnisbindingu með landgræðslu
og endurheimt votlendis og hætta
að ganga á auðlindir heimsins eins
og þær séu endalausar. Förum
með þetta hugarfar í vinnuna, í
félagsstarfið, í rannsóknarverkefnið
og í stjórnsýsluna. Tökum stökkið
og tileinkum okkur öll þær
lífstílsbreytingar sem til þarf.

TÖKUM AÐ OKKUR
ALLA MALBIKSVINNU
- stóra sem smáa Verðum á Snæfellsnesi 20.07 – 15.08
Allar upplýsingar veita
Baldvin s: 896 5332 og Jón s: 854 2211

Guðrún Magnea Magnúsdóttir
Umhverfisvottun Snæfellsness

Gagnvirk leiksýning fyrir börn
Á næstunni kemur í heimsókn í
Frystiklefann á Rifi stórskemmtileg
og gagnvirk leiksýning fyrir börn. Í
þessari sýningu fá börnin tækifæri
til þess að hreyfa sig og vera partur
af heiminum á meðan á verkinu
stendur. Verkið heitir SPOR og er
45 mínútur að lengd.
Leiksýning er einskonar könn
unarleiðangur þar sem leitað er
að galdrinum sem felst i orkunni
- kraftinum sem býr i öllu. Áhorf
endum er boðið í heim þar
sem orkan er allstaðar sjáanleg,
heyranleg og snertanleg. Orkan í
hafinu, á jörðinni, í geimnum og
orkan í okkur sjálfum.
Börnin munu fylgja dansandi
óbeisluðum orkugjöfum auk þess
að kanna undarlegt umhverfið á
eigin vegum. Hvaða orka er það
sem kviknar í myrkrinu? Erum
við orkusugur eða gefum við jafn
mikið og við þiggjum?
SPOR er unnið í samstarfi við
listamenn frá Noregi, Finnlandi,
Grænlandi og Færeyjum og mun
ferðast og þróast áfram í Græn
landi og Færeyjum.

Verkið er unnið í samstarfi
við NAPA og styrkt af Menntaog menningarmálarráðuneytinu
- Leiklistarráði, Lista
m anna
launum, Barnamenningarsjóði,

Nordic Culture Fund og Reykja
víkurborg.
SPOR verður sýnt í Frystiklefa
num 22. og 23. maí og hægt er
að nálgast miða á frystiklefinn.is

Ath. að mjög takmarkað magn
miða er í boði á þessar sýningar.

Ánægðari
viðskiptavinir
Umboðsmaður Ólafsvík 436-1617 | kristjanah@sjova.is
Útibú Borgarnesi 440-2390 | borgarnes@sjova.is

