
Áramótabrennan á Breiðinni 
í Snæfellsbæ var ein af fáum 
brennum sem kveikt var í um 
síðustu áramót á Vesturlandi. 
Hjálmar Kristjánsson var brennu
stjóri eins og svo oft áður, sjálf
boðaliðar hlóðu brennunna svo 
undir hans stjórn. 

Brennan á Breiðinni var „bíla
brenna” eins og áramótin þar 

á undan enda ekki ætlast til 
hópamyndanna. 

Brennan var mjög vel sótt enda 
glæsileg eins og alltaf og ekki 
var flugeldasýning björgunar
sveitarinnar Lífsbjargar síðri enda 
alltaf tilhlökkun að fylgjast með 
henni.
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Áramótabrenna og sýning á Breiðinni

Við bjóðum upp á 
alhliða bílaviðgerðir, 

dekkjaskipti og smurþjónustu.

Tímapantanir í síma 436-1111 

Covid faraldurinn hefur heldur 
betur undið upp á sig síðustu tvær 
vikurnar og hefur metfjöldi smita 
verið að greinast dag eftir dag. 
Ástandið hefur farið versnandi í 
Snæfellsbæ núna eftir hátíðarnar 
en mánudaginn 3. janúar voru 17 
í einangrun og 19 í sóttkví.

Daginn eftir, 4. janúar, hafði bæst 
heldur betur í en þá voru aðilar 
í einangrun í Snæfellsbæ orðnir 
33 talsins og þeir í sóttkví 21. Í 
Grundarfirði voru 6 í einangrun 
og 3 í sóttkví þennan sama dag. Í 
tilkynningu sem Snæfellsbær gaf 
út kemur fram að vegna smits sem 
greindist á milli jóla og nýárs var 
leikskólinn Kríuból á Hellissandi 
lokaður á mánudag og þriðjudag 
en gert var ráð fyrir að opna 
aftur miðvikudaginn 5. janúar. 
Þessi smit höfðu þó ekki áhrif á 
starfssemi grunnskólanna eða 
leikskólans í Ólafsvík. 

Mikilvægt er að allir haldi 
áfram að sinna persónulegum 
sótt vörnum og virða tak mark
anir. Í byrjun vikunnar gaf Heilsu
gæslustöðin í Ólafsvík út til kynn
ingu um að PCR og hrað próf séu 
tekin alla virka daga kl. 09.30 á 
stöðinni. Sækja þarf strika merki 
inni á Mínum síðum á Heilsu
veru til að komast í próf en ef 
viðkomandi er að losna úr sóttkví 
ætti að berast SMS með strikamerki 
á þeim degi sem sóttkví lýkur. Með 
strikamerkið skal svo mæta fyrir 
utan heilsugæslustöðina kl 09.30 
og bíða þar eftir uppáklæddum 
starfsmanni. 

Að lokum er vert að minna á 
að enginn er að leika sér að því 
að smitast, hver sem er getur 
orðið út settur fyrir smiti og því 
er um hyggja og náungakærleikur 
það sem fólk ætti að temja sér, 
frekar en smitskömm.
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Covid 



Þau létu ekki kuldann á sig fá 
þessir hressu sjósundskappar 
þegar þau fóru í sjóinn í fjörunni 
við Látravík á Gamlársdag. 

Lofthitinn þennan dag var 
mínus fjórar gráður og sjórinn 
í kringum 0 gráður og auðvitað 

var pósað fyrir ljósmyndarann 
að loknu sundi. Einnig kom 
Björg Ágústdóttir bæjarstjóri í 
Grundarfirði en hún kom aðeins 
seinna og er því ekki með á mynd.

þa

Skýrsla starfshóps um öryggi 
lendingarstaða hefur verið birt á 
vef Stjórnarráðsins. Verkefnið var 
skilgreint í flugstefnu í núgildandi 
samgönguáætlun 20202034 
sem Alþingi samþykkti sumarið 
2020. Niðurstöður og tillögur 
skýrslunnar munu nýtast vel við 
endurskoðun samgönguáætlunar 
og tillögugerð á næstu árum.

Sigurður Ingi Jóhannsson, inn
viðaráðherra, skipaði starfshópinn 
(þá sem samgöngu og sveitar
stjórnar ráðherra) í júní sl. til að 
leggja mat á lendingarstaði út frá 
öryggi þeirra. Verkefnið var að 
leggja heildstætt mat á mikilvægi 
lend ingar staða á Íslandi út frá 
öryggis hlutverki þeirra í víðum 
skiln ingi. 

Verkefnið var afmarkað við skráða 
lendingarstaði án áætlunarflugs og 
loftför sem nýtt eru til almanna
varna, svo sem þyrlur og flugvél 
Land helgis gæsl unnar. Einnig var 
það m.a. af markað við að sinna 
þurfi hefð bundnu sjúkra flugi, 
bregðast þurfi við fjöl mennu slysi á 
landi eða sjó, flytja þurfi hóp fólks 
í sætum með fljót virkum hætti eða 
rof verði á mikil vægri sam göngu
leið vegna ham fara.

Niðurstöður vinnuhópsins voru 
að sjúkra og öryggis flug völlur 
sem nýtast á flugvél Land helgis
gæslunnar og sjúkraflugvélum 
við erfiðar aðstæður þurfi að 
upp fylla eftirfarandi kröfur: Flug
braut hans þarf að lágmarki að 
vera klædd, 1.000 m löng og 30 

m breið, flugbrautarljós þurfa að 
vera (þröskulds, enda og hliðar
ljós), aðflugshallaljós, RNPað flug 
(gervihnattaleiðsaga) og upp
lýsinga þjónusta (veður og ástand 
flug vallar). Þá þarf að halda flug
braut hreinni og hálkuverja eftir 
þörfum.

Gerð er tillaga um hvaða lend
ingarstaðir ættu að vera til reiðu 
fyrir sjúkra flug og flug tengt 
þjóðar öryggi og náttúruvá.

Starfshópurinn telur m.a. að gera 
þurfi tilteknar ráðstafanir vegna 
nú verandi sjúkraflugvalla á Blöndu
ósi, Sauðárkróki, í Reykjahlíð 
og Norð firði til að uppfylla kröf
urnar. Starfshópurinn telur að 
byggja þurfi upp sjúkraflugvöll í 
Skaftafelli eða Fagurhólsmýri. Þá 

þurfi að skilgreina Rif og Bakka 
sem sjúkraflugvelli og byggja 
upp og viðhalda sem slíkum. 
Starfshópurinn kemst að þeirri 
niðurstöðu að þétta þurfi net 
sjúkraflugvalla. Skoða þurfi 
sérstaklega möguleika á að byggja 
upp nærri fjölförnustu ferða
manna stöð unum þar sem langt er 
í bjargir, s.s. á Kirkju bæjar klaustri, 
Vík og Hólma vík.

Skýrslan var unnin í sam
starfi við Flugmálafélag Íslands, 
heil brigðis ráðuneytið, Isavia 
innanlands flugvelli, Land helgis
gæslu Íslands, Mýflug, Ríkis lög
reglu stjóra, Samgöngustofu og 
Slysa varnafélagið Landsbjörg.

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

Áramótasund 
í 0 gráðu heitum sjó

Rifsflugvöllur verði skilgreindur sem sjúkraflugvöllur

Frá Vinstri Helga Ingibjörg Reynisdóttir, Alicja Chajewska, Georgia Lam-
prou, Eyrún Guðnadóttir, Ari Bjarnason, Hilmar Már Arason, Hrefna Rut 
Kristjándóttir.

Bólusetning gegn Covid 
Bólusetningar gegn Covid verða dagana 

7. janúar og 14. janúar í Ólafsvík.

Vinsamlegast hafið samband við heilsugæsluna 
í síma 432-1360 til að bóka tíma. 

Kveðja, starfsfólk heilsugæslunnar

Szczepienia przeciwko Covid

Szczepienia przeciwko covid-19 odbędą się 
7 oraz 14 stycznia w ośrodku zdrowia w Ólafsvík. 

Wszystkich chętnych zapraszamy do kontaktu 
pod numerem 4321360 aby umówić godzinę szczepienia. 

Z pozdrowieniami pracownicy ośrodka zdrowia.
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Afsláttur á ekki við um sérpantanir.
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Hefð hefur skapast fyrir því 
að velja jólahús Snæfellsbæjar 
og hefur menningarnefnd Snæ
fells bæjar óskað eftir til lögum frá 
bæjar búum. Árið í ár var engin 
undantekning og að þessu sinni 
voru það hjónin Inga Jóhannes
dóttir og Sigurður Ágústs son sem 
fengu viður kenn ingu fyrir fallegar 

skreyt ingar á húsi sínu að Brautar
holti 17. Fengu þau afhent gjafa
bréf á Þor láks messu fyrir Jóla
húsið 2021. Á myndinni eru þau 
Jón Kristinn Ásmunds son ásamt 
dóttur sinni Hrefnu Jóns dóttur 
sem afhenti Ingu Jóhannes dóttur 
gjafabréfið.

þa
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Ágætu lesendur Jökuls, eins og 
löng hefð er orðin fyrir, mun ég í 
nokkrum orðum fara yfir nýliðið ár 
í Snæfellsbæ.

Það er óhætt að segja að COVID 
hafi sett sterkan svip sinn á árið 2021 
líkt og árið 2020.   Munurinn er sá 
að menn fylltust bjartsýni þegar  
farið var í það að bólusetja fólk til 
að verja það fyrir þessari skæðu 
veiru á vormánuðum og svo aftur  
í lok ársins þegar boðið var upp á 
örvunarbólusetningu til enn frekari 
varna.   Vonbrigðin hafa því verið 
mikil þegar veiran hefur tekið upp á 
því að stökkbreytast og flækja málin 
ítrekað. Að takast á við faraldur eins 
og COVID er ekki auðvelt en það er 
gott að vita að kerfið okkar virkar 
og allir eru að gera sitt allra besta  
þegar við þurfum að fara í verkefni 
sem þetta.

Það er ljóst að baráttunni við 
veiruna er hvergi lokið og sjá má 
for dæma lausar smittölur á landinu 
þessa dagana.  Það er því mikilvægt 
að við leggjum okkur öll fram um 
að verja okkur með því að huga 
að persónulegum sóttvörnum, 
þvoum og sprittum, notum grímur 
og höldum fjarlægð.  Þessi glíma 
er orðin löng og þreytandi en við 
höfum því miður ekkert val hvað 
það varðar.

Það að geta ekki átt „eðlileg“ 
samskipti við fólk getur og hefur 
reynt á marga. Sérstaklega hef ég 
samúð með unga fólkinu sem ekki 
getur notið þess að skemmta sér 
frjálst og óheft, maður man sjálfur 
hvað unglingsárin voru magnaður 
tími.

Við í Snæfellsbæ höfum þurft að 
aðlaga okkur að þessum veruleika 

og verð ég að segja að það er alveg 
ótrúlegt hvað allir hafa lagt sig fram 
í þeim efnum.  Mikið álag hefur 
verið allt árið hjá öllum stofnunum/
starfsmönnum sveitarfélagsins 
og vil ég nota þetta tækifæri og 
þakka starfsfólki Snæfellsbæjar 
fyrir þeirra góðu vinnu við þessar 
erfiðu aðstæður.  Einnig vil ég þakka 
þjónustuaðilum í sveitarfélaginu 
fyrir þeirra góðu vinnu því það vill 
oft gleymast að þau eru einnig undir 
miklu álagi í sínum störfum.

Þrátt fyrir erfiða stöðu þá fengum 
við smá pásu frá óværunni í sumar 
og gátum komið saman utanhúss 
á hátíðisdögum. Við vorum líka 
heppin að geta fagnað saman 
Ólafsvíkurvöku í dásamlegri blíðu 
í byrjun júlí sem var kærkomin til
breyt ing fyrir unga sem aldna.

Áramótabrennan var með öðru 
sniði en venjulega  vegna fjölda
takmarkana annað árið í röð.  Var 
brugðið á það það ráð að vera með 
svokallaða „bílabrennu“, þ.e. að fólk 
myndi vera í bílum sínum og horfa 
á brennuna þar.   Brennan og flug
eldasýningin tókust frábærlega og  
allir virtu sóttvarnareglur.

Eins og undanfarin ár var tölu vert 
um framkvæmdir á vegum Snæ fells
bæjar og annarra aðila og ætla ég að 
fara yfir þær hér að neðan.

Í júní var tekið í notkun nýtt 
tjaldstæðishús á tjaldstæðinu á 
Hellissandi.  Mikil ánægja er með 
þetta nýja hús og aðstöðuna alla 
og fékk tjaldstæðið afar góða dóma 
hjá þeim er það sóttu í sumar.  Þess 
má geta að mjög góð aðsókn var á 
tjaldstæðin í sumar og komu ríflega 
10.000 gestir til okkar sem verður 
að teljast afar gott í því ástandi sem 
nú er.

Tekið var í notkun  „fjar vinnslu
setur“ í Röstinni á Hellissandi 
sem strax fékk góðar viðtökur.  
Bindum við miklar vonir við að 
með aðstöðu  þessari muni opnast   
möguleikar fyrir fólk sem sinnir 
störfum án staðsetningar til að eiga 
sér vinnustað og samstarfsfólk. Auk 
þess opnast þar möguleikar fyrir 
frumkvöðla til að sinna nýsköpun 
og fyrir stafræna flakkara sem vilja 
dvelja hjá okkur í mislangan tíma og 
hafa aðstöðu til að vinna sína vinnu. 

Miklar malbiksframkvæmdir voru 
í sumar í öllum þéttbýliskjörnum 
Snæfellsbæjar.  Þar voru götur endur
nýjaðar með því að setja malbik á 
þær sem er mikil breyting frá því sem 
áður var.  Þetta er þriðji áfanginn í því 
verkefni að setja malbik á allar götur 
sveitarfélagsins og áður en langt um 
líður ætti okkur að takast að klára 
það verkefni.  Við þurfum að fara í 
efnisskipti í nokkrum götum áður en 
það tekst en vonandi verður hægt að 
fara í það mjög fljótlega.

Við héldum áfram að lengja úti
vistar stíginn okkar sem liggur frá 
Ólafs vík að Hellissandi og nú í sumar 
var tekinn áfangi fyrir neðan Kefla
víkurgötu sem tókst afar vel með og 
nýtur mikilla vinsælda hjá þeim sem 
hann nota.

Á árinu fengust tveir styrkir frá 
Framkvæmdasjóði ferða manna
staða, annar til að bæta aðgengi 
að Svöðufossi og hinn til að bæta 
að gengi við styttuna af BárðiSnæ
fells ás.  Verkefnið á Arnarstapa er 
liður í mun stærri framkvæmd sem 
vonandi verður hægt að fara í á 
næstu árum ef til þess fæst frekara 
fjármagn. Vonumst við til að þessum 
framkvæmdum ljúki á vormánuðum 
2022.

Lokið var í desember vinnu við 
nýja vatnsveitu fyrir Arnar stapa. 
Nauðsynlegt var að auka vatns
þrýsting fyrir svæðið á Arnarstapa 
en þar  hefur verið mikil uppbygging 
á síðustu árum og mikil aukning 
ferðamanna. Við hönnun á 
vatnsveitunni á Arnarstapa er gert 
ráð fyrir að hægt verði að halda 
áfram til Hellna ef sú staða kemur 
upp að óskað verði eftir því að 
fá nýja vatnsveitu þangað.  Þetta 
verkefni hefur tekið nokkur ár að 
framkvæma, fyrst þurfti að finna 
stað til að sækja vatnið, fara síðan í 
mælingar á vatnsmagninu, láta skoða 
gæði vatnsins, búa til vatnsbólið og 

að lokum að leggja nýja vatnslögn 
frá vatnsbólinu að dreifikerfinu á 
Arnarstapa.

Á árinu var bætt við varmadælu 
fyrir sundlaugina í Ólafsvík með það 
að markmiði að minnka þá raforku 
sem þarf til að kynda upp sundlaug 
og potta.

Sett voru upp ný leiktæki á leik
svæðum og leikvöllum í Snæfellsbæ 
og óhætt er að segja að þeim hafi 
verið afar vel tekið af ungu kyn
slóðinni.

Í lok ársins var lokið við endur
bætur á Gilinu í Ólafsvík, en þær 
fram kvæmdir fólust m.a. í því að 
breikka Gilið neðst og setja upp 
grjót vörn beggja vegna Gilsins. 

Hafist var handa við að endur
nýja ljósabúnað í götuljósum sveitar
félagsins en það mun taka nokkur 
ár.  Verkið felst í því að skipta út 
eldri ljósum og setja upp mun spar
neytnari led lýsingu.  Þetta er enn 
einn liðurinn hjá sveitarfélaginu í 
orkusparnaði.

Árið var gott hjá Hafnarsjóði 
Snæfellsbæjar og var landað þar 
tæpum 36.000 tonnum sem er með 
því mesta sem landað hefur verið.

Á vegum Hafnarsjóðs voru klár
aðar dýpkunarframkvæmdir í Ólafs
vík og í Rifi á árinu og tókust þær 
framkvæmdir vel. 

Á vordögum var lokið við lengingu 
Norðurgarðs í Ólafsvík en garðurinn 
var lengdur um 80 metra sem auka 
á kyrrð innan hafnarinnar í Ólafsvík.  
Þessi framkvæmd tókst afar vel og 
hefur kyrrð innan hafnarinnar aukist 
mikið eftir að garðurinn var lengdur.  

Á vegum Hafnarsjóðs var haldið 
áfram  að snyrta og laga hafnarsvæðin.  
Í Rifi voru steyptar gangstéttar á 
hafnarsvæðinu ásamt því að settir 
voru upp nokkrir ljósastaurar.

Í Ólafsvík hófust framkvæmdir 
við nýtt stálþil á Norðurtanga en 
framkvæmdin felst í því að reka niður 

Við áramót 



nýtt stálþil og steypa nýja þekju.  
Gert er ráð fyrir að framkvæmdum 
við verkið muni ljúka haustið 2022.

Á Norðurgarðinum í Ólafsvík var 
farið í að endurnýja vatn og rafmagn 
á bryggjunni ásamt því að byggja 
nýtt masturshús sem tekið verður 
í notkun á vormánuðum 2022.  
Rafmagnshluti verkefnisins er hluti 
af verkefni sem heitir Orkuskipti í 
íslenskum höfnum.

Lokið var við sjóvörn á Marbakka 
í Staðarsveit.  Einnig var farið í sjó
vörn við Gufuskála sem lauk á haust
mánuðum en sú framkvæmd fólst 
m.a. í því að verja fornminjar á 
svæðinu.

Á vegum Vegagerðarinnar var 
farið í stórt verkefni við Ólafsbraut 
í Ólafsvík sem fólst í endurgerð á 
sjóvörn við götuna, verkið fólst í 
því að varanagarðurinn var bæði 
hækkaður og breikkaður og bindum 
við vonir við að aldan sem kom yfir 
áður geri það ekki lengur við þessa 
breytingu. 

Þjóðgarðurinn Snæfellsjökull 
átti 20 ára afmæli í sumar og var 
því fagnað á Malarrifi í lok júní. 
Töluverðar framkvæmdir voru 
á árinu á vegum þjóðgarðsins, 
ásamt því sem þjóðgarðurinn var 
stækkaður til austurs í átt að Hellis
sandi og að Búrfelli.  Mikilvægi 
þjóðgarðsins fyrir okkar svæði  er 
mikið og heldur hann áfram  að 
sanna gildi sitt fyrir okkar samfélag 
og svæðið allt hér á Snæfellsnesi.

Framkvæmdir við þjóð garðs
miðstöðina á Hellissandi gengu vel á 
árinu og er húsið að verða fullbúið að 
utan nú um áramótin.  Byggingin er 
afar fögur og verð ég að viðurkenna 
að hún sem slík hefur komið mér 
verulega á óvart og grunar mig að 
þegar fram í sækir muni fjöldi gesta 
koma m.a. til að líta augum þessa 
fallegu byggingu.  Gert er ráð fyrir 
að smíði þjóðgarðsmiðstöðvarinnar 
verði lokið á vordögum og hlakka 
ég mjög til að fá þessa byggingu í 
notkun.

Framkvæmdum á vegum Félags 
og skólaþjónustu Snæfellinga við  
byggingu búsetukjarna fyrir íbúa 
með fötlun við Ólafsbraut í Ólafsvík 
lauk nú í lok ársins og var húsið 
formlega vígt þann 14. desember. 
Í húsinu eru  5 glæsilegar  íbúðir  
sem teknar verða í notkun í upphafi 
ársins 2022. Þetta vel heppnaða 
verkefni er mjög mikilvægt fyrir 
okkar samfélag á Snæfellsnesi og 
með opnun hússins var löngu 
tímabærum áfanga náð í þjónustu 
við fólk með fötlun. 

Fjárhagsstaða Snæfellsbæjar er 
góð en verulega tók á vegna COVID
19, bæði varð kostnaður meiri en gert 
var ráð fyrir og jafnframt minnkuðu 
tekjur.  Sú staðreynd  að bæjarsjóður 
stóð vel  mun hjálpa okkur í gegnum 
þessa erfiðleika.  Í upphafi árs var 
get ráð fyrir lántöku að upphæð 
200 milljónir en staðreyndin var 
sú að teknar voru 220 milljónir 
að láni á árinu.  Rétt er þó að geta 
þess að hluti af aukinni lántöku var 
notaður til að greiða upp óhagstæð 
eldri lán.  Þrátt fyrir þetta hækkuðu 
langtímalán ekki að raungildi.  

Íþróttastarfið í sveitarfélaginu 
einkenndist nokkuð af þeirri stöðu 
sem COVID19 setti á samfélagið. 
Oft hefur okkur gengið betur á sviði 
íþróttanna.  Þó er unga fólkið okkar 
að standa sig afar vel og við eigum 
nokkrar konur í landsliðum Íslands 
sem ég er afar stoltur af.  Jákvæð 
þótti mér fersk innkoma Reynis á 
Hellissandi í meistaraflokki karla og 
hlakka ég til að sjá hvernig árið í ár 
muni þróast hjá þeim.

Nú í haust tóku sveitarstjórnir 
Eyja og Miklaholtshrepps og Snæ
fellsbæjar þá ákvörðun að fara í 
viðræður um sameiningu sveitar
félaganna sem leitt hefur til þess 
að ákveðið hefur verið að ganga til 
kosninga um sameiningu sveitar
félaganna 19. febrúar 2022.   Ef af sam
ein ingu verður  mun það efla sam
félagið og þá sérstaklega á sunnan
verðu Nesinu sem er afar jákvætt til 

framtíðar litið.  Þar að auki standa 
sveitarfélögin bæði fjárhagslega vel 
og með sameiningunni munu koma 
framlög frá Jöfnunarsjóði líklega 
tæpar 600 miljónir króna sem nýtast 
munu vel til að styrkja svæðið enn 
frekar. 

Árið var mér sjálfum gott þó 
að sjálfsögðu hafi  COVID spilað 
stórt hlutverk þar eins og hjá 
öðrum.  Kristinn Jökull sonur 
minn útskrifaðist sem stúdent frá 
Verslunarskóla Íslands með góðum 
árangri og hóf nám við Háskóla Íslands 
í haust. Ég sjálfur tók þá ákvörðun að 
sækja landvarðanámskeið í nokkrar 
vikur á vegum Umhverfisstofnunar.  
Hafði ég mikla ánægju af því og nú 
er ég komin með réttindi til að verða 
landvörður sem ég get vonandi nýtt 
mér síðar.  Ég naut þess að hreyfa 
mig, fór m.a. að eldstöðunum 
við Geldinga dal sem var einstök 
upplifun. Naut þess með góðum 
vinum að sinna kindunum mínum, 
fór nokkrar smalaferðir sem ég hef 
óskaplega gaman af og í raun er 
hver og ein ferð einstakt ævintýri og 
upplifun.  Ég naut líka samvista með 
fjölskyldunni á árinu og „dró“ Helga 
mín mig reglulega á golfvöllinn sem 
mér þótti nú ekki leiðinlegt. 

Kosið verður til sveitarstjórna í 
vor og miklu skiptir að við fáum gott 
fólk til að bjóða sig fram til þeirra 

starfa.  Það að fólk gefi kost á sér 
er ekki sjálfsagt og tek ég ofan fyrir 
öllum þeim sem það gera.  Það er 
ekki auðvelt að inna þessi verk af 
hendi og stundum verða þeir sem 
í sveitarstjórn sitja á hverjum tíma 
fyrir afar ósanngjarnri gagnrýni þó 
að gagnrýni geti að sjálfsögðu líka 
verið uppbyggileg og til gagns.  Það 
að við höfum ekki sömu sýn á hlutina 
er eðlilegt og aumt væri það ef ekki 
væru skiptar skoðanir um einstök 
mál.  Við eigum hins vegar að virða 
skoðanir hvers annars og ekki gera 
fólki upp annarleg sjónarmið ef 
okkar skoðanir falla ekki að skoð
unum annarra. Það er enda þannig 
að markmið okkar allra er að 
gera sam félagið okkar enn betra á 
morgun en það er í dag.

Samstarf innan bæjarstjórnar var 
afar gott eins og undanfarin ár og 
mikil samstaða um þau stóru verkefni 
sem fyrir lágu á árinu.  Starfsmenn 
Snæfellsbæjar sig hafa staðið sig eins 
og áður sagði með miklum ágætum í 
erfiðum aðstæðum á árinu og erum 
við heppin að hafa á að skipa afar 
hæfum starfsmönnum. 

Að lokum óska ég ykkur öllum 
gleðilegs árs og þakka samstarfið á 
liðnum árum. Megi árið 2022 verða 
okkur öllum farsælt.

Kristinn Jónasson, bæjarstjóri.

Vegna sóttvarnaráðstafanna 
verður ekki þrettándaganga á vegum 
lionsklúbbanna í Ólafsvík þetta árið, 

ekki verður heldur brenna af sömu ástæðu.

Hinsvegar verður 

FLUGELDASÝNING
og verður skotið upp frá Bekknum í Enninu 

klukkan 17 laugardaginn 8. janúar.

Lionsklúbburinn Rán 
og 

Lionsklúbbur Ólafsvíkur

ÞRETTÁNDINN 
MEÐ BREYTTU SNIÐI

- Bílaviðgerðir

- Skipaþjónusta

- Almenn suðuvinna 

- Smurþjónusta

- Smábátaþjónusta 

- Dekkjaverkstæði

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



Fyrstu fjárlög kjörtímabilsins eru 
orðin að merkisbera ríkis stjórnar
innar. Efni þeirra er að mestu 
leyti óbreytt frá síðustu fjárlögum. 
Ríkisstjórnin ætlar með fjárlögunum 
að sitja hjá á mikilvægum tímum. 
Aðrir eiga að leiða. Hagkerfið á að 
vaxa út úr vandanum án stefnu mörk
unar frá stjórnvöldum. Ríkisstjórnin 
ætlar að treysta á lukkuna. Ísland 
var heppið eftir Hrun er erlendir 
ferðamenn fóru að koma til landsins 
eftir gengishrun íslensku krónunnar.

Halli í ríkisrekstri verður minni í 
ár en gert var ráð fyrir og atvinnuleysi 
hefur minnkað. Tekjur ríkissjóðs 
eru 63 milljörðum krónum hærri 
en fjárlög ársins gerðu ráð fyrir. 
Svigrúm er til úrbóta handa sam
félags hópum sem ekki hafa fengið 
við eigandi stuðning í gegnum 
heims faraldurinn. 

Kjaragliðnun og fátækt
Undanfarna áratugi hefur bilið 

á milli launa og lífeyris aukist. 
Kjaragliðnunin mælist nú í tugum 
prósenta og nauðsynlegt er að grípa 
þegar í stað til aðgerða. 

Lífeyrir almannatrygginga hækkar 
ekki til samræmis við launaþróun líkt 
og lög um almannatryggingar kveða 
á um. Röngum mælikvörðum er 
beitt í fjárlögum til að ákveða árlega 
hækkun lífeyris og uppfærsla fjárlaga 
heldur hvorki í við launavísitölu né 
kjarasamningsbundnar hækkanir 
lágmarkslauna. Framfærsluviðmið 
almannatrygginga er hvorki lögum 
samkvæmt né  dugar til sómasamlegs 
lífsviðurværis og er orsök fátæktar.

Í fjárlögum er ekki farið í 
raunverulegar aðgerðir fyrir öryrkja 
og eldra fólk – fyrir fátækasta fólkið 
í landinu og þá sem standa höllum 
fæti i samfélaginu. Öryrkjar búa 
enn við skerðingar bóta vegna 
tekna, hvort sem eru atvinnutekjur 
eða aðrar tekjur. Hvatningin frá 
ríkisstjórninni er að vera heima 
í einangrun  ekki að vera virkir 
þátttakendur í samfélaginu. 

Eingreiðsla til öryrkja – 
en ekki til 

ellilífeyrisþega
Fagna ber því að samstaða 

náðist um eingreiðslu til öryrkja 
í desember, 53.100 krónur, skatta 
og skerðingarlaust, líkt og í fyrra. 
Forsendurnar eru þær sömu og þá. 
Marga munar svo sannarlega um 
þessa viðbót. 

Fjöldi ellilífeyrisþega lifir undir 
fátæktarmörkum og á erfitt með að 
ná endum saman, sérstaklega um 
jólin. Rétt hefði því verið að sama 
uppbót, 53.100 kr. yrði greidd 
til þess hóps ellilífeyrisþega sem 
minnstar tekjur hafa. Öryrkjar eru 
í þessum hópi og verða verr standir 
við að fara af örorkubótum yfir á 
ellilífeyri. 

Ríkisstjórnarflokkarnir urðu ekki 
við tillögu Flokks fólks um að þrjár 
neðstu tekjutíundir ellilífeyrisþega 
fengju eingreiðslu fyrir sömu 
upphæð. Það var miður.

Frítekjumark atvinnu
tekna ellilífeyrisþega 

hækkað – ekki öryrkja
Hækka á frítekjumark ellilífeyris 

vegna atvinnutekna um 100.000 
krónur. Það er breyting til batnaðar, 
enda hefur frítekjumarkið staðið í 
stað árum saman. Hagur allra er að 
fólk fái að vinna óháð aldri og margir 
vilja vera lengur á vinnumarkaði 
fram yfir lífeyristökualdur. 

Hækkun frítekjumarksins eykur 
útgjöld Tryggingastofnunar um 540 
milljónir króna skv. fjárlaga frum
varpi. Þessi fjárhæð er fengin með 
útreikningi á töpuðum skerðingum. 
Aukin atvinnuþáttaka eldra fólks 
eykur skatttekjur og stuðlar að 
hagvexti. Fyrir utan hin sam félags
lega ávinning sem ekki verður 
metinn til fjár.

Öryrkjar, sem eru á öllum aldri, 
áttu með réttu að fá sömu leiðréttingu 
á frítekjumarki og ellilífeyrisþegar. 
Frítekjumark atvinnutekna öryrkja 
hefur staðið óbreytt í rúman áratug. 
Það eru vonbrigði að ekki sé hér 
gætt jafnræðis. Sömu rök eiga við 

um báða hópa.  Óbreytt frítekjumark 
öryrkja gerir þeim erfitt að komast 
inn á vinnumarkað og þeir verða 
fyrir grimmilegum skerðingum í 
kjölfarið. Ávinningurinn er lítill 
og áhættan er sú að örorka verði 
endurmetin áður en fólk hefur 
aðlagast vinnu að fullu. 

Einstaklingar sem búa við örorku 
eru því ekki hvattir til sjálfsbjargar, 
þeim sem það reyna er refsað  
þeim sem vilja og geta bjargað sér 
að einhverju leyti sjálfir. Ekkert er 
gert til að heimila öryrkjum sem 
treysta sér til, að reyna fyrir sér á 
vinnumarkaði án skerðinga og án 
þess að örorka þeirra sé endurmetin. 

Þetta er í boði ríkisstjórnarflokks 
sem stærir sig af að vera flokkur 
ein staklings framtaks og er óþreytt
andi við að segja við þjóðina að 
hann sé flokkur sem berst fyrir 
frjálsu framtaki einstaklingins – 
einstakling urinn eigi að fá að njóta 
sín. Sami flokkur gerir síðan ekkert 
til að stuðla að sjálfsbjörg þeirra sem 
höllum fæti standa í samfélaginu 
vegna örorku sinnar. 

Annar ríkisstjórnarflokkurinn 
stærir sig af að vera flokkur rótækrar 
félagshyggju og er óþreyttandi 

við að segja við þjóðina að hann 
sé sá flokkur sem berjist fyrir 
félagshyggju yst frá vinstri kant 
stjórnmálanna. Einu sinni tóku allir 
félagshyggjuflokkar á Íslandi þátt í 
baráttunni gegn fátækt og voru í liði 
með þeim sem höllum fæti standa í 
samfélaginu. 

Svarið sem hin nýja ríkisstjórn 
gefur á Alþingi er að allar úrbætur 
verði að bíða „heildarendurskoðun 
almannatryggingakerfisins“, ekki sé 
hægt að gera neitt fyrr. Þetta er ekki 
rétt og frasinn orðinn að innantómu 
hjali á mettíma. 

Flokkur fólksins hefur ítrekað 
kallað eftir viðhorfsbreytingum á 
þessu sviði. Við viljum að öryrkjar 
fái að vinna í allt að 2 ár án þess að 
verða fyrir skerðingum og án þess 
að örorkumat verði endurskoðað. 
Svipað fyrirkomulag var tekið upp 
í Svíþjóð og hefur skilað miklum 
árangri. Hér er um mikilvægt baráttu 
og réttlætismál að ræða sem stuðlar 
að sjálfsbjörg þeirra sem höllum fæti 
standa í samfélaginu.

Höfundur er þingmaður 
Flokks fólksins og er 

í fjárlaganefnd Alþingis. 

Ný ríkisstjórn stefnulaus á mikilvægum tímum

föstudag 7. janúar

Jökull á Issuu

Til að nálgast Jökul á netinu er hægt 
að skanna QR merkið hér að ofan 

með myndavélinni í símanum.



Þann 22. desember síðastliðinn 
fékk Ingjaldshólskirkja mynd 
að gjöf frá Guðmundi Kristjáni 
Kristjónssyni. Gjöfin er til minn
ingar um Kristfríði Kristjáns
dóttur sem lést árið 2012. Krist
fríður heklaði sjálf myndina sem 
verður staðsett í safnaðarheimili 
kirkjunnar. 

Við afhendingu gjafarinnar 
voru afkomendur og eftirlifandi 
eigin maður Kristfríðar ásamt for
manni sóknarnefndar.

Í desember veittu Ingunn Ýr 
Angantýsdóttir og Sigrún Ólafs
dóttir, skipuleggjendur Snæ
fells jökuls hlaups ins, björgunar
sveitinni Lífs björgu styrk. Snæ
fells jökuls hlaupið var haldið 
í júní 2021 í ellefta sinn og sá 
björgunar sveitin um gæslu á 
hlaupa leið inni auk þess að standa 
vaktina á drykkjar stöðvum. Til að 
sýna þakk læti sitt fyrir hjálpina og 

vel unnin störf veittu Ingunn og 
Sigrún Lífsbjörgu veglegan verk
færa skáp að gjöf. Í  skápnum 
eru 5 skúffur sem inni halda 321 
verkfæri samtals, allt frá lykla
settum að járn sög og hamri. 

Til stendur að halda Snæ fells
jökulhlaupið næsta sumar og 
mun Lífsbjörg aftur aðstoða með 
gæslu í hlaupinu. 

sj

Fyrsta hæðin af tveimur er 
kominn upp á húsinu við Grundar
götu 1214 í Grundar firði, en þar 
er að rísa níu íbúða fjölbýlishús. 
Í húsinu verða þrjár stúdíó 
íbúðir, fjórar tveggja herbergja 
íbúðir og tvær þriggja herbergja 

íbúðir. Gaman verður að fylgjast 
með framgangi framkvæmdanna 
næstu misseri en eitt er víst að 
útsýnið úr íbúðunum verður 
fallegt þegar hægt verður að 
horfa út á fjörðinn.

þa

Ingjaldshólskirkja fær mynd að gjöf

Snæfellsjökulshlaupið 
þakkar fyrir sig

Byggja níu íbúða hús 
í Grundarfirði

Gleðilegt ár tipparar og aðrir 
bæjarbúar. Við verðum ekki í 
Átthagastofunni á laugardaginn 
kemur, 8. janúar. Mætum aftur 
laugardaginn 15. með seðil í 
deildarkeppninni og höldum 
áfram þar sem frá var horfið í 

desember. Það fer að styttast í 
fyrsta mót hjá Víking á nýju ári 
og spennandi að fylgjast með 
ungu strákunum okkar spreyta 
sig. Það verður kaffi á könnunni 
hjá okkur og allir velkomnir. 

1X2 
á nýju ári

Frá vinstri: Ólafur Örvar Jónsson, Kristfríður Rós Stefánsdóttir, Kristjón Víglundur Guðmundsson, Hafþór Svansson 
form. sóknarnefndar og Guðmundur Kristján Kristjónsson. 

Jökull Bæjarblað

steinprent@simnet.is

436 1617



Tímabundin lokun afgreiðslu

Í ljósi aðstæðna og smita í samfélaginu höfum við ákveðið að loka 
afgreiðslu Sjóvá og Steinprents tímabundið.

Steinprent ehf. er umboðsaðili Sjóvá á Snæfellsnesi og þú getur náð sambandi 
við Kristjönu í síma 436 1617 og netfang kristjanah@sjova.is

Við hvetjum viðskiptavini okkar til að tilkynna tjón rafrænt á sjova.is, 
heyra í okkur í síma 440 2000 eða á netspjallinu á sjova.is.    

Due to current circumstances regarding Covid we have decided 
to close the office of Sjóvá and Steinprent temporarily.

You can reach Kristjana by calling 436 1617 or 893 5445 
We also recommend that you use sjova.is to make claims, 
call us on tel. 440 2000 or reach us through our livechat.


