
Laugardaginn 11. september 
fór Sjóvá kvennahlaup ÍSÍ fram 
um allt land. Snæfellsbær og 
Grundar fjörður tóku að sjálf
sögðu þátt í gleðinni og voru 
þátt takendur blessaðir með góðu 
veðri á báðum stöðum. 

Í Snæ fellsbæ var hlaupið 
ræst úr sjó manna garðinum en 
Kristfríður og Gestheiður úr 
CfSnb hituðu upp mannskapinn 
áður en lagt var af stað. Um 40 
einstaklingar á öllum aldri tóku 
þátt. 

Í Grundarfirði mættu fjórar 
konur og einn hundur. Farið var 
af stað frá íþróttahúsinu og þaðan 
var hlaupið styrktar lýðheilsu 
kvenna og samstöðu. Á báðum 
stöðum fengu þátttakendur frítt 
í sund að hlaupi loknu. 
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Kvennahlaup á Snæfellsnesi

Kæru Grundfirðingar og nærsveitungar.

Við erum að bæta við þjónustu, 
á næstu dögum munum við opna fyrir bílrúðuskipti hjá okkur.  
Við erum komnir með samning við VÍS, TM og Vörð.  
Þannig að það er hægt að byrja að panta nú þegar.  
Tökum vel á móti ykkur.

Chcielibysmy Panstwa poinformowac ze w najbliższym czasie 
dodamy nowa usluge wymiana szyb w samochodach dla 
ubezpieczenia. Mamy zgode od VIS,TM i Vörður.  
Możesz zacząć zamawiać od razu
Wiec zapraszamy serdecznie.

Bestu kveðjur.  
Vélsmiðja Grundarfjarðar S 849 7276

Á haustin kemur fé af fjalli  og 
er rekið í réttir og nú líður að 
þeim tíma á Snæfellsnesi, því 
verður réttað næstu tvær helgar 
í Snæfellsbæ og Grundarfirði. 

Í Ólafsvík eins og víða annar
staðar hefur skapast sú hefð að 
bjóða upp á kjötsúpu og veit
ingar, réttargestir eru boðnir vel

komnir í fjárhúsið Lambafell þar 
sem boðið er upp á súpuna frá 
kl. 12. Réttirnar hefjast svo kl. 13.

Réttað verður laugardaginn 
18. september í Ólafsvík, á 
Hellis sandi og í Grundarfirði. 
Rétt að verður laugardaginn 
25. sept  ember í Staðarsveit og 
Breiðu vík.

Tökum þátt í réttum



Ferðasumarið hefur verið 
gott og glöggir hafa tekið eftir 
að aðsóknin á tjaldsvæðin á 
Hellissandi og í Ólafsvík hefur 
verið nokkuð góð. Það sem af er 
sumri hafa 8.410 manns keypt sér 
nótt á tjaldsvæðunum, það er frá 
því þau opnuðu í maí og fram 
til 13. september. Gestakomum 
á tjaldsvæðið hefur fjölgað um 
2.995 manns frá sama tímabili 
í fyrra en nú í ár er mun meira 
um erlenda ferðamenn. Íslenskir 
ferðamenn er ekki jafn áberandi á 
tjaldsvæðunum í ár og í fyrrasumar 
og má ætla að þeir hafi flestir 
verið fyrir norðan og austan að 
sleikja sólina. Tjaldsvæðin verða 
opin fram til 30. september en ef 
ásókn verður áfram góð og veður 
leyfir verður opnunin framlengd 
til 15. október. Meðfylgjandi 

mynd tók Þórey Úlfarsdóttir að 
kvöldi 8. september af smekkfullu 
tjaldsvæðinu í Ólafsvík.
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Sunnan hvell gerði um síðustu 
helgi og var ítrekað varað við 
því að ferðabílar og bílar með 
vagna eða kerrur í eftirdragi 
væru á ferðinni á sunnudag. 
Eins og stundum gerist þá bárust 
aðvaranir ekki til allra, bíllinn 
sem meðfylgjandi mynd er af fauk 
út af veginum við Brimilsvelli í 
Fróðárhrepp. Bíllinn er talsvert 

skemmdur enda er yfirbygging 
þessara bíla ekki úr sterkustu 
efnum sem völ er á, heldur er 
meira lagt úpp úr að þeir séu 
léttir.  Sem betur fer urðu ekki 
slys á ferðamönnum sem voru 
í bílnum, fengu þau aðstoð frá 
bílaleigu á svæðinu til að komast 
strax til Reykjavíkur þar sem þau 
áttu flug úr landi daginn eftir.

Blaðið er gefið út af Steinprent ehf. og dreift 
á hvert heimili í Snæfellsbæ og Grundarfirði, 

Blaðið kemur út vikulega.

Upplag: 1.100

Áb.maður: Jóhannes Ólafsson

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

Netfang: steinprent@simnet.is

Sími:      436 1617

Ennþá gestir á tjaldsvæðum

Eitthvað varð 
undan að láta

FJÖLBRAUTASKÓLI SNÆFELLINGA
Skólaakstur 

ÚTBOÐ 

Fjölbrautaskóli Snæfellinga óskar eftir tilboðum 
í skólaakstur fyrir nemendur skólans veturinn 
2021-2022. Gert er ráð fyrir eins árs samningi 
með möguleika á framlengingu um eitt ár.
Til verksins heyrir útvegun hópbifreiða og 
fjármögnun þeirra ásamt viðhaldi og rekstri. 
Útboðið skiptist í tvo innkaupahluta, þ.e. akstur 
frá Stykkishólmi til Grundarfjarðar og akstur frá 
Hellissandi til Grundarfjarðar, og er bjóðendum 
bæði heimilt að bjóða í báða innkaupahluta eða 
annan hvorn þeirra.  
Útboðsgögn eru aðgengileg frá og með þriðju-
deginum 14. september 2021 á vefslóðinni 
vso.ajoursystem.is. 
Tilboðum skal skila rafrænt gegnum útboðskerfið 
vso.ajoursystem.is, eigi síðar en föstudaginn 
24. september 2021, kl. 14:00. 



Fyrir okkur öll

Opnun kosningaskrifstofu

PubQuiz fyrir unga xD

Veitingarstaðurinn REKS, Grundarbraut 2, Ólafsvík 
Laugardaginn 18. september kl. 15:30 - 18:00

Frambjóðendur mæta í spjall

Opið verður:
Sunnud. 19. sept. kl. 14 - 18, virka daga 20 - 22
Kjördag laugardaginn 25. sept. verður opið frá kl. 12 og fram eftir kvöldi.

Verið öll hjartanlega velkomin

Laugardaginn 18. sept. kl. 20:00
Veitingastaðurinn Sker, Ólafsvík

Að loknu PubQuiz verður spjall með frambjóðendum

Léttar veitingar í boði



Skýrsla um stöðu og fram
tíðar horfur verkefnisins Störf án 
staðsetningar hefur verið gefin út 
en það er hluti af byggðaráætlun 
20182024. Í stefnuyfirlýsingu 
ríkisstjórnarinnar er kveðið á 
um að ráðuneytum og stofnunum 
þeirra verði falið að skilgreina störf 
og auglýsa þau án staðsetningar 
eins og kostur er, þannig að 
bú seta hafi ekki áhrif við val 
á starfs fólki. Meginmarkmið 
byggða áætlunar innar er að 
jafna tæki færi allra landsmanna 
til atvinnu og þjónustu, jafna 
lífs kjör og stuðla að sjálfbærri 
þróun byggðarlaga um land 
allt. Áætlunin inniheldur alls 54 
aðgerðir og ein þeirra sem fjallar 
um tækifæri til atvinnu er aðgerð 
B.7  Störf án staðsetningar. Þar er 
sett markmið að fyrir árslok 2019 
hafi hvert ráðuneyti skilgreint 
hvaða störf er hægt að vinna 
utan ráðuneytis. Fyrir árslok 2021 
skulu 5% auglýstra starfa vera án 
staðsetningar og í árslok 2024 
skulu 10% auglýstra starfa vera 
án staðsetningar. 

Fulltrúar fjármála og efna
hags ráðuneytisins, forsætis
ráðu neytis ins og samgöngu 
og sveitar stjórnar ráðu neytis ins 
vinna að greiningu á núverandi 
stöðu hjá stofnunum ríkisins á 
höfuð borgar svæðinu og munu sjá 
til þess að árlega verði hægt að fá 
fram töl fræði um fjölda auglýstra 
starfa án stað setningar.

Nýjustu tölur um störf án stað
setningar eru frá árslokum 2019 en 
þá voru stöðugildi ríkisins 24.979 
talsins og 28.9% þeirra voru á 
lands byggðinni. Á vesturlandi 
voru 3.3% stöðugildanna eða 832 
og hafði þeim þá fjölgað um 11 
frá því árið áður.

Greining á núverandi stöðu hjá 

stofnunum ríkisins var tvíþætt. 
Annars vegar var lagt fyrir vef
könnun til að fá fram viðhorf 
for stöðu manna ríkisstofnana á 
höfuð borgar svæðinu til fjölgunar 
starfa án stað setningar og hins 
vegar var kallað eftir greiningu á 
stöðu gildum stofnananna í sam
vinnu við tengiliði allra ráðu
neyta. Fólst greiningin í því að 
skipta stöðugildum stofnana 
upp í starfsheiti eða starfs hópa 
og meta hvort störfin krefjist 
persónu legrar viðveru eða 
hvort hægt sé að inna þau af 
hendi í fjarvinnu og þá hversu 
mörg stöðugildi séu þannig í 
hverju starfsheiti. 68 stofn anir 
á höfuðborgarsvæðinu með 
5.492 stöðugildi, þar af tæplega 
13% á landsbyggðinni, svöruðu 
vefkönnuninni. For stöðu menn 
ríkisstofnanna á höfuð borgar
svæðinu voru heldur svartsýnir á 

þessa framtíðarsýn en 63% þeirra 
töldu mjög eða frekar ólíklegt 
að ráða í starf án staðsetningar á 
næstu 24 mánuðum, 72% þeirra 
töldu mjög eða frekar ólíklegt 
að 5% auglýstra starfa yrðu án 
staðsetningar fyrir árslok 2021 og 
71% þykir mjög og frekar ólíklegt 
að 10% auglýstra starfa verði án 
staðsetninga fyrir árslok 2024.

Niðurstöður greiningar á 
stöðugildum stofnanna sýndu 
að mögulegt væri að auglýsa 840 
störf án staðsetningar, það er 10% 
stöðugilda þeirra 100 stofnanna 
sem skiluðu grein ingu og eru 
þessar tölur í takt við markmið 
gi ldandi byggðar áætlunar. 
Um hverfis og auð linda ráðu
neytið var þar í fararbroddi með 
mögu leika á að auglýsa 38% starfa 
án staðsetningar en hjá dóms
mála ráðu neytinu kom einungis til 
greina að auglýsa 2% starfa á stað
setningar. Nánari útlistun á ráðu
neytunum og stofnunum innan 
þeirra er að finna í skýrslunni.

Frá því að verkefnið störf án 
stað setningar hófst hefur ýmsum 
áföngum verið náð. Greining var 
gerð á ríkisstörfum, kort með 
upp lýsingum um húsnæði fyrir 
störf án staðsetningar var birt á vef 

byggðarstofnunnar, leiðbeiningar 
voru gefnar út og staðlaður texti 
birtur í atvinnuauglýsingum 
fyrir störf án staðsetningar svo 
eitthvað sé nefnt. Þá leggur fram
kvæmdar stjórn verkefnisins til að 
ráðuneytin fylgi eftir áherslu um 
störf án staðsetninga, að for stöðu
menn fái fræðslu og hvatningu til 
að taka þátt í verkefninu og að 
tölfræði um framvindu markmiða 
áætluninnar sé til staðar og 
aðgengileg. Aukning starfa án 
staðsetninga skipta gríðarlega 
miklu máli fyrir lítil bæjarfélög á 
landsbyggðinni og þróunin er á 
réttri leið. Á Snæfellsnesi má til 
dæmis finna húsnæði fyrir störf án 
staðsetninga í Röst á Hellissandi, 
Átthagastofu í Ólafsvík, við 
Grundargötu í Grundar firði, 
í ráðhúsinu í Stykkis hólmi, í 
Laugargerðisskóla og Félags
heimilinu Breiðabliki í Eyja 
og Miklaholtshreppi. Að staðan 
ætti því ekki að vera vanda mál 
þegar kemur að starfi án stað
setningar hér á svæðinu. Lesa 
má skýrsluna í heild sinni inni 
á vef stjórnarráðsins: Störf án 
staðsetningar  Staða og fram
tíðar horfur.
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Hægt að fjölga störfum án staðsetningar

Við bjóðum upp á 
alhliða bílaviðgerðir, 

dekkjaskipti og smurþjónustu.

Tímapantanir í síma 436-1111 



Ungmennafélagið Víkingur/
Reynir er að byrja að nota forritið 
Sportabler til að halda utan um 
starf félagsins. Forritið er íslenskt 
og hægt að nota á vefnum eða í 
snjallsímum og gerir það skipulag 

og samskipti í íþróttastarfi 
margfalt skilvirkari og einfaldari. 
Þjálfarar, iðkendur, foreldrar 
og starfsmenn íþróttafélaga 
geta notað kerfið. Þjálfarar geta 
stillt upp leikja og æfingaplani, 

skipt í lið og gert breytingar með 
einföldum aðgerðum og foreldrar 
geta tengst börnum sínum og 
fylgst þannig með dagskrá þeirra, 
látið vita með mætingu og verið 
í persónulegum samskiptum við 
þjálfara. Kerfið er hentugt þar 
sem allir sem að starfinu koma 
hafa góða yfirsýn yfir sína dagskrá 
og ef einhverjar breytingar verða, 
til dæmis að æfing fellur niður eða 
nýr viðburður er skráður, sendist 
tilkynning í síma þeirra sem hún á 

við og dagskráin hjá viðkomandi 
uppfærist.  Ungmennafélag 
Víkings/Reynis er að innleiða 
kerfið um þessar mundir og 
biðlar stjórn félagsins til foreldra 
og forráðamanna að ná í appið 
eða búa til aðgang á heimasíðu 
Sportabler. Á næstunni mun öll 
upplýsingagjöf frá félaginu færast 
af Facebook og yfir á Sportabler 
og því mikilvægt að koma sér upp 
virkum aðgangi sem fyrst.
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kynning þann 

16.september 
kl 13:00 -15:00

Apótek Vesturlands

Snæfellsbæ

20%
afsláttur

Kótilettukvöld 
Lionsklúbbs Nesþinga

Við stefnum að því að halda 
kótilettukvöld 
í félagsheimilinu Röst 
laugardaginn 23. október. 

Nánar auglýst síðar. 
Takið kvöldið frá!

Kveðja,
Lionsklúbbur Nesþinga

Upplýsingagjöf færist yfir á Sportabler



Það er að ýmsu að huga hjá 
starfsmönnum Hafna Snæfells
bæjar, þegar ekki þarf að vigta 
eða vinna pappírsvinnu er tíminn 
notaður til viðhalds. Meðal annars 
hefur Snagabakkaviti verið heil
málaður í sumar ásamt gömlu 
inn siglinga vörðunum, einnig 
var skipt um þríhyrning á annari 

vörðunni. Innsiglingamerkin á 
Klifi í Ólafsvík voru einnig tekin 
í gegn og máluð. 

Á meðfylgjandi myndum sem 
við fengum frá Þórði Björnsyni eru 
starfsmenn Hafna Snæfellsbæjar 
að mála Snagabakkavita og vörðu 
í nágrenni hans.

Börn í Snæfellsbæ mega vera 
nokkuð sátt um þessar mundir en 
starfsmenn bæjarins hafa verið í 
óðaönn við að setja upp ný leiktæki 
um allt sveitarfélagið. Skipt hefur 
verið út lúnum leiktækjum og 
ný sett í staðinn á leikvellinum 
við Brautarholt í Ólafsvík og á 
leikvellinum við Háarif á Rifi. 
Þessi nýju leiktæki eru hentug 
fyrir þau yngstu og er greinilegt 
að þau vekja mikla lukku á meðal 
barnanna sem verja mörg öllum 
stundum á leikvöllunum. Þá er 
einnig komið upp leiksvæði við 

ærslabelginn í Ólafsvík og unnið 
er í að setja upp leiksvæði við 
ærslabelginn á Hellissandi. Þessi 
leiktæki eru fyrir eldri krakka 
og hefur B.Vigfússon ehf unnið 
við að koma því fyrir ásamt 
starfsmönnum bæjarins. Eins og 
greint var frá fyrr í sumar hafa 
ný leiktæki einnig verið sett upp 
á Arnarstapa og á Lýsuhóli og 
geta barnafjölskyldur nú fundið 
eitthvað við sitt hæfi allstaðar í 
sveitarfélaginu.
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Máluðu vita og vörður

Leiktækjum fjölgar í 
Snæfellsbæ



Kjörskrá vegna alþingiskosninga

Kjörskrá vegna alþingiskosninga þann 25. september 2021 
verður lögð fram samþykkt af bæjarstjórn 
þann 14. september n.k.

Kjörskráin verður frá þeim degi til sýnis 
í Ráðhúsi Snæfellsbæjar að Snæfellsási 2, 
Hellissandi, á opnunartíma skrifstofunnar.

Við viljum vekja athygli kjósenda á því 
að þeir geta nú kannað á vefnum www.kosning.is 
hvar þeir eru á kjörskrá.

Þeim sem vilja koma að athugasemdum við kjörskrá 
er bent á að senda þær með tölvupósti á kristinn@snb.is 
eða lilja@snb.is, eða koma þeim bréflega 
í Ráðhús Snæfellsbæjar.

Bæjarstjórinn í Snæfellsbæ

Snæfellsbær   |   Klettsbúð 4   |   433 6900   |   snb.is 

Það er kunnara en frá þurfi 
að segja að kvótakerfið leiðir 
til samþjöppunar aflaheimilda 
og þar með atvinnuleysis og 
fátæktar í þeim byggðarlögum 
sem missa aflaheimildir.  Íbúar 
þorpanna, sem ávallt gátu treyst á 
náttúruauðlindina, eiga nú búsetu 
sína og barna sinna undir dyntum 
eins eða tveggja kvótagreifa. 
Þessir valdamiklu menn geta 
ráðstafað öllum veiðiheimildum  
úr þorpinu og skilið íbúa þess 
eftir bjargarlausa, þó nægur fiskur 
sé við mynni fjarðarins, þar sem 
þorpið stendur.

Staðsetning 
sjávarþorpanna

Sjávarþorpin eru þar sem þau 
eru vegna nálægðar sinnar við 
stað bundin fiskimið. Vissulega 
óx togara flotinn hratt upp úr 
miðjum áttunda áratugnum 
þegar Ís lend ingar voru í þann 
veginn að losa sig við mörg hund
ruð erlenda togara af Íslands
mið um. Hugsanlega mátti fækka 
þeim eitthvað en sá blóð ugi 
niður skurður afla heimilda, sem 

nú á sér stað í sjávar þorpunum, 
er kominn fram yfir sárs auka
mörk og á ekkert skylt við hag
ræðingu. Kröpp staða íbúa fyrrum 
sjávarbyggða hefur greitt götu 
norskra lukkuriddara, sem þurft 
hafa að sæta miklum tak mörk
unum í Noregi en sjá hér í hill
ingum Villtavestrið í laxeldi. Fyrir 
til stuðlan stjórnvalda eiga íbúar 
þorpanna fárra kosta völ.

Hvað vill 
Flokkur fólksins gera?
Flokkur fólksins vill tafarlaust 

gera handfæraveiðar frjálsar og 
auka línuveiðar, sérstaklega í 

þeim þorpum sem misst hafa 
afla heimildir. Útilokað er að ógna 
fiski stofnum með  krókaveiðum. 

Króka fiskur er alla jafna besti 
fiskurinn. Þessar aðgerðir eru 
ekki nægar einar og sér en 
myndu þó strax hleypa nýju lífi 
í sjávarþorpin.

Við viljum nýja nýtingarstefnu 
fiski miðanna þar sem sjávar auð
lindin okkar er sameign þjóðar
innar en ekki einka eign fárra 
útvalinna sægreifa eins og nú 
háttar til.

Höfundur er Inga Sæland, 
alþingis maður og for maður Flokks 
fólksins.

 Gefum sjávarbyggðunum næringu í æð!

Aðalfundur Ferðamálasamtaka Snæfellsness 
verður haldinn klukkan 20:00 þann 20. september 2021 

í móttökusal gesta á Stóra-Kambi 

Dagskrá:
1. Venjuleg aðalfundarstörf
2. Kosning nýrrar stjórnar
3. Önnur mál

Hvetjum sem �esta til að mæta sem vilja láta sig 
mál ferðaþjónustunnar varða, stöndum saman.

Fyrir hönd stjórnar Ferðamálasamtaka Snæfellsness,
Eygló Kristjánsdóttir



Hleypum lífi í 
sjávarbyggðirnar!
Leyfum frjálsar handfæraveiðar. 

Þær setja fiskastofna aldrei í hættu.

Stórátak í samgöngum.

Bættar samgöngur efla 

atvinnulíf og auka hagvöxt. 

Útrýmum fátækt. 

Afnemum tekjuskerðingar 

á elli- og örorkulífeyri. 

Krefjumst réttlætis 

fyrir alla í ríku landi.

Eyjólfur Ármannsson
Oddviti í Norðvesturkjördæmi


