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Jólaljósin tendruð á trjám

Kveikt var á ljósum jólatrjáanna
á Hellissandi og í Ólafsvík þann 26.
nóvember með óhefðbundnum
hætti vegna sóttvarna, sami háttur
var hafður á eins og í fyrra en
þá voru svipaðar aðstæður vegna
sóttvarna. Búið var að skipta
grunnskólanum og leikskólanum
á sinn tíma til að ekki kæmu of
margir saman í einu. Ekki var
boðið til hátíðlegs viðburðar
fyrsta sunnudag í aðventu eins
og venja er þegar þessi árstími
gengur í garð.
Blíðaskaparveður var þegar

athafnirnar fóru fram. Þrír jóla
sveinar mættu þegar kveikt var
á trjánum og létu sig ekki vanta
í neitt af þeim fjórum skiptum
sem kveikt var, heyrst hefur að
þessir jólasveinar ásamt bræðrum
sínum og foreldrum hafi legið yfir
sóttvarnarreglugerðum til að
tryggja að ekki komi upp smit á
þeim samkomum sem þeir koma
að.
Það var svo Jón Haukur Hil
marsson sem spilaði á gítar og
söng með krökkunum.
þa

Aukin áhersla á
skólamál á sunnanverðu
Snæfellsnesi
Samstarfsnefnd um samein
ingu Eyja- og Miklaholtshrepps
og Snæfellsbæjar hefur farið yfir
og brugðist við þeim 56 ábend
ingum sem bárust í kjölfar
samráðsfundar sem fram fór á
Breiðabliki þann 16. nóvember
sl.
Flestar ábendinganna lýsa
þeim sjónarmiðum að sameining
þessara tveggja sveitarfélaga
væri heillavænlegt skref, ekki síst
í þeim tilgangi að vinna hratt og
örugglega að eflingu skólastarfs.
Tekur nefndin heilshugar undir
þau sjónarmið. Skólamálin eru
íbúum greinilega ofarlega í huga,
en 21 ábending eða spurning
varðaði skólamál. Með vísan til

ábendinganna hefur nefndin
skerpt á áherslum sínum og
leggur til að ef sameining verður
samþykkt í febrúar þá verði
strax hafist handa við mótun
framtíðarsýnar í skólamálum í
samráði við skólasamfélagið.
Íbúar eru hvattir til þess til
að kynna sér málin með því að
fara inn á snaefellingar.is, þar
er hægt að nálgast upptöku frá
samráðsfundi ásamt kynningar
glærum og öllum þeim ábend
ingum sem bárust.
Enn er hægt að senda fyrir
spurnir og ábendingar til
nefndarinnar í gegnum vefinn
og finna svör við öllum þeim
spurningum sem hafa borist.

Nýbygging við Fossabrekku
Ekki hefur verið mikið um
nýbyggingar á íbúðarhúsnæði í
Ólafsvík undanfarið, á því er þó
breyting því verið er að reisa nýtt
íbúðarhús við Fossabrekku 3. Það
eru þau Hanna Metta Bjarnadóttir
og Jón Tryggvason sem eru að
reisa sér hús. Húsið sem er 224
fermetrar er úr forsmíðuðum
einingum sem smíðaðar voru
á verkstæði Jóns J.T. Trésmíði
slf af þeim Jóni Tryggvasyni og
Sigurði Gylfasyni. Einungis tók
um 7 daga að reisa húsið og loka
því. Það hefur vakið töluverða
athygli að ekki sjást nein merki
um hvar gluggar verði á húsinu
og því margir sem velta því fyrir
sér hvort ekki verði örugglega
gluggar á húsinu. Að sjálfsögðu er
gert ráð fyrir gluggum sem sagað
verður út fyrir þegar lengra líður
á verkið enda útsýnið úr húsinu
mikið og fallegt.
þa

Getraunir 4. des.

Jólakveðjur
Við erum að taka á móti
jólakveðjum í jólablað Jökuls.
Vinsamlegast hafið samband

fyrir föstudag
17. desember
steinprent@simnet.is og 436 1617

Núna eru aðeins þrír laugar
dagar eftir af þessu getraunaári
og hefur þátttaka í starfinu
verið mjög góð. Ákveðinn kjarni
mætir alltaf á laugardögum til að
freista gæfunnar, spjalla saman
og skella í nokkrar raðir. Skelfi
lega skrítin úrslit hafa orðið í
ensku leikjunum undanfarna
laugardaga og hafa illa passað
við þau úrslit, sem okkar vitru
spekingar hafa giskað á. Hópur
14 manna hafa verið saman í
haust, með einn seðil með 1944
röðum, sem því miður hefur ekki
verið að draga að vinninga, vantar
greinilega getspakann í hópinn til
að fylla út seðilinn. Að fá vinning

er stóri bónusinn, en fyrst og
fremst erum við að styrkja Víking
með þessu starfi. Við verðum á
laugardaginn á milli kl. 11.00
og 12.15 í Átthagastofunni og
hvetjum sem flesta til að kíkja
við, og láta reyna á getspekina.
Kaffi á könnunni. Við útskýrum
fyrir þeim, sem aldrei hafa prófað
þetta, hvernig á að fylla út seðil,
en ekki hvar táknin eiga að koma.
Það ætti ekki að vera flókið þar
sem aðeins er um þrjár gerðir af
táknum að ræða, 1 X eða 2, sem
fara í reitina.

Áfram Víkingur

Smíðavinna
Nú er rétti tíminn til að huga að
framkvæmdum í vetur og næsta vor.

Upplag: 1.100
Áb.maður: Jóhannes Ólafsson

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

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

Blaðið kemur út vikulega.
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Kynnið ykkur málið í síma 840-6100

Byggðasamlag um rekstur
Félags- og skólaþjónustu Snæfellinga

Störf í Þjónustuíbúðakjarna FSS í Ólafsvík!
Félags- og skólaþjónusta Snæfellinga endur-auglýsir laus til umsóknar störf í nýjum
þjónustuíbúðakjarna fatlaðra í Ólafsvík.
Meginverkefni er stuðningur- og hæfing íbúanna til sjálfstæðrar búsetu og aukinnar virkni í
daglegu lífi, menningu og félagslífi
Virða ber sjálfræði íbúa og hafa velferð þeirra að leiðarljósi í allri þjónustu
Um er að ræða vaktavinnustörf.

Hæfniskröfur
• Leitað er einstaklinga sem lokið hafa faglegu námi er nýtist í störfum, s.s.
félagsliða- eða stuðningsfulltrúamenntun, eða sambærilegu námi
• Reynsla og þekking af starfi með fötluðum er kostur
• Stundvísi, samvinnu- og samskiptahæfileikar og áhugi fyrir starfi með
fólki með skerta starfsgetu eru mikilvægir eiginleikar í starfinu
• Frumkvæði, áreiðanleiki og sjálfstæði í vinnubrögðum
• Hæfni í mannlegum samskiptum
• Jákvæðni og sveigjanleiki í starfi
• Viðkomandi þarf að vera 20 ára eða eldri
_______________________________________________
Laun eru samkvæmt kjarasamningi Sambands íslenskra sveitarfélaga og viðkomandi
stéttarfélags.
Skriflegar umsóknir um starfið er tilgreini menntun, starfsferil og umsagnaraðila ásamt
prófskírteini og sakavottorði berist undirrituðum sem jafnframt veitir frekari upplýsingar.

Þjónustukjarninn er reyklaus vinnustaður!
Upplýsingar veitir:
Jón Haukur Hilmarsson, forstöðumaður og fagstjóri FSS
Klettsbúð 4, 360 Snæfellsbær; jonhaukur@fssf.is s. 430 7800

Umsóknareyðublöð má nálgast á heimasíðu FSS, www.fssf.is

Umsóknarfrestur er til 15. desember 2021

Ný stjórn Krabbameinsfélagsins
Aðalfundur Krabbameinsfélags
Snæfellsness 2021 var haldin 30.
september síðastliðinn í Fákaseli,
aðsetri hestamanna í Grundarfirði.
Líkt og á flestum aðalfundum var
flutt skýrsla stjórnar og samantekt
um störf félagsins síðastliðin ár og
reikningar félagsins voru lagðir
fram og allt var það samþykkt.
Því næst var kosið til stjórnar og
þar var Mjöll Guðjónsdóttir frá
Grundarfirði kosin formaður, Sól
rún Guðjónsdóttir frá Grundar
firði ritari, Svanborg Siggeirsdóttir
frá Stykkishólmi gegnir hlutverki
ritara og meðstjórnendur eru
Pétur Steinar Jóhannsson frá
Ólafsvík, Guðrún Hrönn Hjartar
dóttir og Margrét Hjálmarsdóttir,
báðar frá Grundarfirði. Magnea
Sigurbjörg Kristjánsdóttir hefur
gegnt starfi gjaldkera síðastliðin
ár og var henni þakkað góð störf
fyrir félagið. Á fundinum var
minnst Sveinbjargar Eyvindsdóttir
en hún var formaður félagsins frá
árinu 2007 og lést í maí á þessu
ári.
Undir önnur mál var margt til
umræðu, þar á meðal var rætt
um að fá sérfræðing frá Krabba
meinsfélagi Íslands til að aðstoða
stjórnina við skipulag á framtíðar
starfi félagsins og erindreka frá
Ljósinu til að vera með kynningu
á félaginu. Stefnt er á að fá
fræðslu frá Sjúkratryggingum
Íslands um möguleika á endur

greiðslu kostnaðar fyrir krabba
meinsgreinda og þegar Covid far
aldrinum fer að ljúka er stefnt á
að kynna Krabbameinsfélags Snæ
fellsness á nesinu og stofna til
samveruhópa eða hittinga fyrir
krabbam einsgreinda á nesinu
líkt og er mánaðarlega hjá VON í
Grundarfirði. Nóg er því á dagskrá
hjá félaginu og auðvitað mun

„Gjafa- og styrktarstjóður
þjónustukjarnans”
nr. 0133 – 15 – 001199 í Landsbankanum í Ólafsvík,
kt. 620600 – 3850

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

félagið sem fyrr aðstoða þá sem
þurfa á að halda í baráttu við þann

sjúkdóm sem krabbameinið er.

Covid á Snæfellsnesi
Ástandið á svæðinu er ekki
orðið gott en það er þó skárra
en fyrir viku síðan. Þann 29.
nóvember voru 57 manns í
einangrun í Grundarfirði, þar af
eru börn á bilinu 30 til 40 talsins.
Frá miðvikudegi til sunnudags
greindust 21 smit, þar af voru
20 einstaklingar í sóttkví svo
það virðist sem verið sé að ná
tökum á þessari bylgju sem
gekk yfir Grundarfjörð. Allt er
að verða komið í sitt gamla horf,
búið er að opna leikskólann,
grunnskólann og sundlaugina
en enn er lokað fyrir gestakomur
á dvalarheimilinu Fellaskjóli
og Molakaffi og Handa
vinnuhópurinn í Sögumiðstöð
inni fellur niður í þessari viku.
Í Snæfellsbæ voru skráð 4
smit þriðjudaginn 29. nóvember
á Covid- korti Kveiks. Þann
24. nóvember greindist eitt
smit í Lýsudeild Grunnskóla
Snæfellsbæjar, skólinn var
lokaður á föstudaginn og
starfsmenn og nemendur fóru
í úrvinnslusóttkví en mánu
daginn 29. nóvember opnaði

skólinn aftur. Í Ólafsvíkurdeild
Grunnskóla Snæfellsbæjar
greindist svo eitt smit hjá
nemanda föstudaginn 26.
nóvember og voru fjórir
nemendur og tveir starfsmenn
settir í sóttkví út frá því. Allir
nemendur voru heima mánudag
og þriðjudag á meðan lokið var
við smitrakningu.
Enn og aftur er mikilvægt
að passa upp á persónulegar
sóttvarnir og að halda fjarlægð,
þetta er ekki búið en með því
að hjálpast að er hægt að koma í
veg fyrir frekari útbreiðslu svo að
daglegt líf geti haldið áfram með
hefðbundnum hætti. Einnig
er vert að minna á að enginn
leikur sér að því að smitast
og kærleikur kemur okkur
mun lengra en smitskömm og
ásakanir. Náungakærleikurinn
í Grundarfirði hefur verið
áberandi síðustu vikuna og
margir að leggja sig fram við
að aðstoða aðra að stytta sér
stundirnar, hvort sem það er í
einangrun eða sóttkví.
sj

sj

Roðagylling gegn ofbeldi
Ingjaldshólskirkja skartaði
sínu fegursta í roðagylltuljósi
á dögunum. Vakti þetta athygli
ljósmyndara sem komst að því
við nánari eftirgrennslan að fleiri
byggingar í bæjarfélaginu voru
svona fallega lýstar. Ástæðan er
átak Soroptimistaklúbbsins á
Snæfellsnesi ásamt Soroptimista
klúbbum á Íslandi og alþjóðlegum
vettvangi leggja baráttunni gegn
ofbeldi lið. Er þetta í þrítugasta
sinn sem átakið fer fram hófst það
þann 25. nóvember á alþjóðlegum
baráttudegi gegn ofbeldi gagnvart
konum og stúlkum og lýkur þann
10. desember á alþjóðlegum
mannréttindadegi Sameinuðu
Þjóðanna sem einnig er dagur
Soroptimista. Ýmislegt annað
er gert til að vekja athygli á
verkefninu og eitt af því er fræðsla
sem farið verður með í efstu
bekki grunnskólans. Slagorð
verk
e fnisins er Roðagyllum
heiminn Soroptimistar segja nei
við ofbeldi #roðagyllumheiminn
#orangetheworld.
Ingjaldshólskirkja er ekki eina
kirkjan sem lýst er upp af þessu
tilefni í Snæfellsbæ en einnig eru
Ólafsvíkurkirkja og kirkjurnar á
Búðum og Staðastað lýstar svona
fallega ásamt félagsheimilinu

Klifi og listaverkinu „Skipið”
eftir listamannainn Jón Gunnar
Árnason sem staðsett er fyrir
framan Ráðhús Snæfellsbæjar.
Ítarlega er fjallað um þetta góða
og mikilvæga verkefni í síðasta
tölublaði Jökuls.
þa

Upplestur á Græna
Kompaníinu

SMÁSÖGUKEPPNI
JÖKULS
1. - 10. BEKKUR

J Ó L A S

G A

SKILA SÖGU OG MYND AF VIÐKOMNADI Í
STEINPRENT EÐA Á STEINPRENT@SIMNET.IS

SKILAFRESTUR TIL KL 17.00
ÞRIÐJUDAGINN 14. DESEMBER
BESTU FIMM SMÁSÖGURNAR VERÐA BIRTAR OG
FÁ VERÐLAUN

Græna Kompaníið í Grundar
firði stendur fyrir jólabóka
upplestri núna á aðventunni.
Fyrsti upplesturinn var 18.
nóvemb er og annað kvöldið
átti að vera 25. nóvember en
féll því miður niður vegna fjölda
smita í Grundarfirði og þótti
ekki skynsamlegt að hópa fólki
saman á þeim tíma. Fimmtu
daginn 2. desember á þó að
láta reyna á bókaupplesturinn
að nýju og að sjálfsögðu verður
fylgt öllum sóttvarnarreglum.
Á hverju upplestrarkvöldi er
lesið upp úr fjórum nýútkom
num bókum og eru aðilar
úr Grundarfirði sem sjá um
uppl esturinn. Leshópurinn
Köttur útí mýri sá um að lesa
úr bókunum fyrsta kvöldið
og munu aðilar úr hópnum
sjá um það 2. desember líka.
Fyrsta kvöldið var fremur dræm

mæting en segist Lilja, einn af
eigendum Græna Kompanísins,
vonast til að mætingin verði
betri næstu skipti en erfitt
getur verið að komast af stað
með nýja viðburði. Bæði eru
ekki allir fyrir bækur og misjafn
smekkur manna á bókum en líka
spilar inn í að fólk hefur mikið
verið heima hjá sér vegna Covid
síðustu tvö ár og erfitt að koma
sér af stað aftur.
Tvö kvöld eru eftir af jólabóka
upplestri í Græna Kompaníinu,
2 og 9. desember og eru allir vel
komnir á meðan húsrúm leyfir.
Frítt er inn á upplesturinn og
kaffi og heitt kakó í boði á góðu
verði, jólalegra verður það varla.
Hægt er að sjá á Facebooksíðu
Græna Kompanísins hvaða
bókum verður lesið upp úr
hverju sinni.
sj

Aflafréttir
Mikið hefur verið að gera í
Grundarfjarðarhöfn en mikil
fjöldi skipa hefur komið þangað
til löndunar nú í nóvember
og var landaður afli kominn í
rúmlega 2100 tonn fyrir rúmri
viku, er þetta mikil aukning frá
því í fyrra en í nóvember 2020
var heildar afli sem landað var
1229 tonn og því líklegt að
helmingsaukning verði á milli
ára í lönduðum afla. Þess má geta
að í október í ár var landað um
2100 tonnum og var það einnig
helmingsaukning frá árinu 2020.
Dagana 22. til 28. nóvember
komu land í Grundarfjarðarhöfn
alls 783 tonnum í 10 lönd
unum. Eins og undanfarið voru
botnvörpubátarnir fyrirf erða
mestir og landaði hver þeirra
einu sinni. Akurey AK landaði 192
tonnum, Björgvin EA 169 tonnum,
Viðey RE 65 tonnum, Harðbakur
EA 64 tonnum, Runólfur SH 63
tonnum, Sigurborg SH 61 tonni,
Farsæll SH 41 tonni og Hringur
SH 39 tonnum. Sighvatur GK
sem gerður er út á línuveiðar og
telst til stórra línubáta landaði 87
tonnum í 1 löndun og Birta SH
sem einnig er gerð út á línu en
telst til lítilla línubáta landaði 2

tonnum í 1 löndun.
Heldur rólegra hefur verið
í höfnum Snæfellsbæjar þó
aflabrögð hafi verið með ágætum
en þessa sömu daga komu alls
á land í höfnunum þremur 557
tonn í 51 löndun. Í Rifshöfn
var landað alls 385 tonnum í
20 löndunum, í Ólafsvíkurhöfn
132 tonnum í 27 löndunum
og á Arnarstapa 40 tonnum í 4
löndunum. Hjá dragnótabátunum

landaði Bárður SH 34 tonnum í 1,
Ólafur Bjarnason SH 15 tonnum
í 4, Rifsari SH 14 tonnum í 2,
Steinunn SH 12 tonnum í 4,
Saxhamar SH 9 tonnum í 1,
Magnús SH 7 tonnum í 1, Gunnar
Bjarnason SH 6 tonnum í 2 og
Egill SH 4 tonnum í 2 löndunum.
Hjá stóru línubátunum landaði
Tjaldur SH 142 tonnum í 2, Örvar
SH 78 tonnum í 1, Hamar SH 30
tonnum í 1 og Saxhamar SH 6

tonnum í 1 löndun. Hjá litlu
línubátunum landaði Kristinn
HU 40 tonnum í 4, Gullhólmi
SH 36 tonnum í 4, Brynja SH 36
tonnum í 5, Stakkhamar SH 25
tonnum í 3, Indriði Kristins BA
20 tonnum í 1, Hjördís HU 13
tonnumí 3, Kvika SH 12 tonnum
í 2, Rán SH 8 tonnum í 2, Signý
HU 6 tonnum í 1 og Þerna SH 4
tonnum í 2 löndunum.

Ekki láta þína tunnu fjúka!
Tunnukjamminn
- Ruslatunnufesting fyrir íslenskar aðstæður
- Mjög einfalt í uppsetningu og umgengni
- Til í stærðum fyrir allar almennar tunnur
- Íslensk hönnun og framleiðsla

Nánari upplýsingar og pantanir á
www.tunnukjammar.is

þa

Sameining samfélagsins á sunnanverðu Snæfellsnesi

Í febrúar n.k. stendur til að kjósa
um sameiningu sveitarfélaganna
Eyja- og Miklaholtshrepps og
Snæfellsbæjar. Fulltrúar þessara
sveitarfélaga ásamt reyndum sam
einingarráðgjöfum hafa unnið að
undirbúningi þessa verkefnis og
munu skila tillögum sínum núna
á aðventunni. Þriðjudaginn 16.
nóvember s.l. var haldinn samráðsog upplýsingafundur með íbúum
sveitarfélaganna þar sem hver
sem vildi gat sent inn spurningar,
tillögur eða ábendingar í gegnum
netið. Gögn fundarins og svör
við spurningunum ásamt fleiri
upplýsingum um þetta verkefni
eru á vef þess, www.snaefellingar.
is

En skiptir þessi sameining einhverju máli?

Sennilega er flestum ljóst að í
framtíðinni verða öll sveitarfélögin
á Snæfellsnesi sameinuð í eitt,
enda væri það skynsamlegt því
það þarf öflug sveitarfélög til að
halda uppi þjónustu og styðja
við búsetu á landsbyggðunum.
Ekki er ósennilegt að í sveitar
stjórnarkosningunum árið 2026

verði kosið í sameinuðu sveitar
félagi á öllu Snæfellsnesi. En það
verður að teljast ólíklegt að sam
eining eða ekki sameining Eyjaog Miklaholtshrepps og Snæfells
bæjar á næsta ári eigi eftir að hafa
nokkur áhrif á framvindu stóru
sameiningarinnar, hvorki til
seinkunar, flýtingar eða á nokkurn
annan hátt. Það getur hins vegar
skipt miklu máli fyrir samfélagið
á sunnanverðu Snæfellsnesi til að
eflast og dafna að sameinast núna.
Á heimasíðunni www.snae
fellingar.is kemur fram að mark
mið sameiningarinnar sem á að
kjósa um í febrúar er: “…að sam
einingin styrki byggð og skapi
frekari sóknartækifæri fyrir sam
félagið á sunnanverðu Snæfells
nesi”. Samgöngur á sunnanverðu
Snæfellsnesi eru tiltölulega góðar
og fjarskipti sömuleiðis, ljós
leiðari hefur verið lagður til allra
þeirra sem það vildu. Þannig að
samgöngur og fjarskipti ættu
ekki að aftra neinum verkefnum
á svæðinu. Eitt af því sem myndi
styrkja byggðina er fjölgun
íbúa, og best væri að fá fleiri
fjölskyldur með börn, en góður

leik- og grunnskóli er forsenda
þess að barnafjölskyldur horfi til
svæðisins með búsetu í huga.
Að okkar mati eru skólamál
og þjónusta við barnafjölskyldur
stærsta og mikilvægasta mál
þessarar sameiningar. Á sunnan
verðu Snæfellsnesi eru nú
reknir tveir grunnskólar af
þessum tveimur sveitarfélögum.
Báðir skólarnir eru í gömlum
byggingum og hafa fáa nemendur
sem gerir það að verkum að
rekstur þeirra er að mörgu leiti
töluverð áskorun. Í besta falli er
það ólíklegt að báðir skólarnir
verði reknir mörg ár enn og ef
festa á í sessi skólahald á sunnan
verðu Snæfellsnesi er grund
vallaratriði að sameina Lýsuhólsog Laugargerðisskóla í einn skóla.
Góður skóli sem er rekinn af
metnaði og framsækni er líklegri
til þess að laða að fjölskyldufólk
en nokkuð annað. Þess vegna
verður samstarfsnefndin að setja
fram skýra stefnu í skólamálum
sem verður hægt að vinna hratt
og örugglega að ef af sameiningu
verður! En ef að niðurstaðan
verður sú að sameina ekki þessi
tvö sveitarfélög og gera ekki einn
öflugan skóla á sunnanverðu
nesinu er veruleg hætta á að
endingin verði sú að báðir
skólarnir verði lagðir niður og
börnin í framhaldinu keyrð yfir
Vatnaleið og Fróðárheiði til skóla,
það væri hrikaleg niðurstaða
fyrir samfélagið á sunnanverðu
Snæfellsnesi.
Við undirrituð fluttum í Staðar
sveit haustið 2018, þá með einn
2 ára strák með okkur og litla
stelpu á leiðinni. Við fluttum heim
í sveitina okkar svo gott sem um
leið og ljósleiðarinn var kominn í

gagnið og hægt var að sinna vinnu
yfir netið. Ef ekki væri fyrir þá
staðreynd að á svæðinu er góður
leik- og grunnskóli hefðum við
ekki látið verða af því að setjast
hér að með börnin okkar. Ekki
vegna þess að við höldum að
leik- og grunnskólarnir í Ólafsvík
og á Hellissandi séu ekki góðir,
síður en svo, heldur vegna
þess að við myndum ekki vilja
bjóða börnunum okkar uppá að
þurfa að fara yfir fjallveg til að
fara í skólann, en einnig af því
að skólinn og starfið í honum
rammar inn samfélagið. Til að
útskýra það aðeins betur þá hefur
í gegnum tíðina allt samfélagið í
skólahverfi Lýsuhólsskóla sinnt
skólanum og staðið við bakið á
honum. Margir mæta á árshátíðir,
tónleika og föndurdaga þó að
börn þeirra hafi útskrifast úr
skólanum jafnvel fyrir tugum
ára síðan, allir eru velkomnir. Ef
skólinn væri ekki til staðar fyrir
alla til að sameinast um væri
samfélagið mun fátækara.
Að okkar mati skiptir þessi sam
eining verulegu máli fyrir framtíð
byggðarinnar og samfélagsins á
sunnanverðu Snæfellsnesi! Við
viljum því hvetja alla í Eyja- og
Miklaholtshreppi og Snæfellsbæ
til þess að kjósa með þessari
sameiningu þegar þar að kemur.
Þannig verður hægt að gera einn
góðan skóla hér á sunnanverðu
nesinu sem samfélagið getur fylkt
sér á bakvið og staðið með, vaxið
og dafnað!
Eiríkur Böðvar Rúnarsson og
Franziska Maria Kopf,
Böðvarsholti 1, Staðarsveit,
356 Snæfellsbæ

Við bjóðum upp á
alhliða bílaviðgerðir,
dekkjaskipti og smurþjónustu.
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