
Hafnar eru framkvæmdir við 
byggingu tveggja raðhúsa á Hell-
issandi. Það er nýstofnað fyrirtæki 
í eigu Hraðfrystihúss Hellissands 
og KG fiskverkunar ásamt litl-
um eignarhluta Snæfellsbæjar, 
Snælda ehf. sem stendur að fram-
kvæmdunum. Eins og áður kem-
ur fram eru þetta tvö raðhús með 
þremur íbúðum í hvoru húsi, fjór-
ar íbúðanna verða 116 fermetrar 
að stærð ásamt bílskúr og hinar 
tvær 80 fermetrar. 

Um byggingu húsanna sér 
Nesbyggð en B. Vigfússon sá um 
að  moka upp úr grunninum og 
Stafnafell sá um að keyra efni í 

grunninn og er þeirri vinnu lok-
ið og hefur Nesbyggð hafið vinnu 
við að slá upp sökklinum að hús-
unum. 

Áætlað er að húsin verði tilbú-
in í lok þessa árs og er ætlunin 
að þau verði sett í almenna sölu. 
Haft er eftir Kristni Jónassyni bæj-
arstjóra Snæfellsbæjar að vöntun 
sé á íbúðum í bæjarfélaginu og 
talsverður skortur á vinnuafli í 
sveitarfélaginu einnig. Vonast 
hann til að þessar nýbyggingar 
muni laða að fólk til að búa og 
starfa á staðnum. 
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Byggja sex íbúðir í tveimur raðhúsum

Vissir þú að ef sameining verður samþykkt af íbúum 
verður ný sveitarstjórn kosin í sveitarstjórnarkosningum 
14. maí og ný sveitarstjórn sameinaðs sveitarfélags tekur 
við um mánaðamótin maí - júní?

Nánar á snaefellingar.is



Þó að það hafi ekki snjóað 
mikið það sem liðið er af vetri 
fagna börnin því alltaf þegar 
snjórinn lætur sjá sig og þykir 
fátt skemmtilegra en að renna sér 
úti í kuldanum. Það á svo sannar-
lega við um leikglöð börnin á 
Krílakoti en þótti þó vanta að-
eins upp á búnaðinn. Foreldra-
félag Krílakots tók sig því til og 

gaf leikskólanum tíu rassaþotur 
sem börnin geta spreytt sig á 
þegar snjórinn lætur sjá sig. Á 
meðfylgjandi mynd er Jón Hauk-
ur Hilmarsson að afhenda Leó 
Erni Þrastarsyni, starfsmanni leik-
skólans, snjóþoturnar fyrir hönd 
foreldrafélagsins. 

sj

Skólaþing var haldið rafrænt 
laugardaginn 22. janúar síð-
astliðinn til að hefja samræður 
við íbúa og skólasamfélagið um 
framtíð skólastarfs á sunnan-
verðu Snæfellsnesi. Verkefnið 
er liður í sameiningarviðræðum 
Eyja- og Miklaholtshrepps og 
Snæfellsbæjar og voru tæplega 
50 einstaklingar sem tóku þátt í 
þinginu. Áhersla var lögð á meðal 
þátttakenda að framtíðarsýn um 
skólamál yrði kynnt áður en farið 
yrði í kosningar um sameiningu 
sveitarfélaganna þar sem sam-
einingarkosningarnar snúast að 
miklu leyti um skólamál. 

Eggert Kjartansson, formað-
ur samstarfsnefndar setti þingið 
og næst tóku fulltrúar skólasam-
félagsins til máls með stutt er-
indi til að hefja umræðuna. Þau 
sem tóku til máls voru Hilmar 
Már Arason, skólastjóri Grunn-
skóla Snæfellsbæjar, Sigurður 
Jónsson, skólastjóri Laugargerð-
isskóla, Magnús Þór Jónsson, for-
maður Kennarasambands Íslands 
og fyrrum skólastjóri Grunnskóla 
Snæfellsbæjar og Sóldís Fann-
berg frá Lýsudal, fyrrum nem-
andi á Lýsuhóli sem lýstu sýn 
nemenda. 

Erindin voru öll tekin upp og 
eru þau aðgengileg á vefsíðu ver-
kefnisins, www.snaefellingar.is. 
Því næst var þátttakendum skipt 
í fjóra umræðuhópa þar sem hin 
ýmsu sjónarmið komu fram. Þá 
var greinilegt að samstaða er um 
að báðir skólarnir eru góðir og 
byggja þeir á sínum styrkleik-

um líkt og ytri og innri úttekt-
ir undanfarinna ára hafa sýnt. 
Þá kom fram að þátttakendur 
telja mikilvægt að einn skóli sé 
á sunnanverðu Snæfellsnesi og 
samfélag sem tengist þeirri ein-
ingu. Skóli er samfélag með fjöl-
breyttar þarfir sem þarf miðlægan 
kjarna. 

Meirihluti þátttakenda voru 
sammála um að sameina skól-
ana, útmá hreppamörk og skapa 
eitt dreifbýlissamfélag sem stend-
ur saman að rekstri fjölbreytts 
skólastarfs. Helsta áskorun í 
framhaldinu er að komast að 
niðurstöðu um hvað verði um 
núverandi fasteignir skólanna og 
hvar nýr skóli yrði staðsettur, það 
ferli þarf að hugsa í þrepum yf-
ir hæfilegan tíma, frá núverandi 
stöðu til þeirrar framtíðarsýnar 
sem óskað er eftir. Vaxandi eftir-
spurn er eftir því að búa í dreif-
býli með ljósleiðaratengingu 
sveitanna og breyttum atvinnu-
háttum. Svo hægt sé að grípa þau 
tækifæri á sunnaverðu Snæfells-
nesi þarf að vera til staðar öflugur 
leik- og grunnskóli og blómlegt 
samfélag. 

Næsta skref í sameiningarvið-
ræðum sveitarfélaganna er íbúa-
fundur fimmtudaginn 27. janúar 
kl 20.30 sem haldinn verður á 
Zoom. Þar verða tillögur sam-
starfsnefndar um sameiningu 
Eyja- og Miklaholtshrepps og 
Snæfellsbæjar kynntar en svo 
verður kosið um sameininguna 
þann 19. febrúar.
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Blaðið er gefið út af Steinprent ehf. og dreift 
í Snæfellsbæ og Grundarfirði, 

Blaðið kemur út vikulega.

Upplag: 1.000

Áb.maður: Jóhannes Ólafsson

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

Netfang: steinprent@simnet.is

Sími:      436 1617

Foreldrafélagið gaf 
snjóþotur

Rafrænt skólaþing

Sandara, Rifsara og Gufsaragleðinni.
Þá er kominn tími til að huga að undirbúningi Sandara, 
Rifsara og Gufsaragleðinni okkar 2022.

Eins og frá uppha� er gleðin haldin aðra helgina í júlí 
sem er í ár  7-10. júlí 2022

Fyrsti  undirbúningsfundur verður haldinn þriðjudaginn 
2. feb kl. 17 í Frystiklefanum í Ri�.

Allir sem vilja taka þátt í undirbúningi eru velkomnir. 

Jökull Bæjarblað

steinprent@simnet.is

436 1617



Í vor verða 28 ár síðan Snæ-
fellsbær varð til við sameiningu 
fjögurra sveitarfélaga, Staðarsveit-
ar, Breiðavíkurhrepps, Nes hrepps 
utan Ennis og Ólafsvíkur kaup-
staðar. 

Segja má að sú sameining hafi 
heppnast vel og íbúar sveitarfé-
lagsins séu ánægðir hvernig til 
tókst bæði í dreifbýli og þéttbýli.  
Okkur hefur tekist að byggja upp 
öflugt samfélag með sterka innviði 
og góða þjónustu. 

Hins vegar er mikilvægt að 
skoða stöðuna á hverjum tíma 
og hugsa til framtíðar hvað 
varðar uppbyggingu samfélags-
ins, íbúum til heilla. Þess vegna 
tók bæjarstjórn Snæfellsbæjar 
þá ákvörðun að óska eftir sam-
einingarviðræðum við Eyja- og 
Miklaholtshrepp.  

Ástæða þess að bæjarstjórn 
Snæfellsbæjar telur skynsamlegt 
að sameina þessi sveitarfélög er sú 
að með því munum við efla bæði 
sveitarfélögin á svo margan hátt 
og þá sérstaklega dreifbýlið að 
sunnanverðu Snæfellsnesi.  Með 

sameiningu yrði ein landfræðileg 
heild frá Haffjarðará að Búlands-
höfða sem skapar mikil tækifæri til 
framtíðar fyrir íbúa svæðisins alls.

Það er ekkert launungarmál að 
stærsta málið hvað varðar sam-
ein inguna er framtíð skólastarfs á 
sunnanverðu Snæfellsnesi.  Það er 
mín skoðun að með sameiningu 
sveitarfélaganna getum við rekið 
einn öflugan dreifbýlisskóla, sem 
er lykilatriði fyrir öflugri byggð á 
svæðinu. Sú staðreynd að börnum 
á svæðinu hefur fækkað mikið er 
verkefni sem þarf að bregðast við 
með öflugri viðspyrnu og það ger-
um við með því að efla skólastarf-
ið. Þannig fáum við unga fólkið til 
að vera áfram og nýja íbúa til að 
koma og búa á svæðinu.  

Við í Snæfellsbæ erum ákaf-
lega stolt af okkar skólastarfi og 
er skólinn á Lýsuhóli þar engin 
undantekning.  Þar hefur í gegn-
um árin verið ákaflega kröftugt 
skólastarf með ýmsum skemmti-
legum áherslum sem hafa vakið 
athygli á landsvísu. Nemendur 
sem hafa lokið námi frá Lýsuhóls-
skóla hafa skarað fram úr á mörg-
um sviðum sem segir margt um 
skólastarfið.

Atvinnutækifæri í dag eru það 
fjölbreytt að fólk getur í æ meira 
mæli unnið vinnu sína að stórum 
hluta heima frá sér sem er afar 
jákvætt. Bæði sveitarfélögin hafa 
byggt upp ljósleiðarakerfi sem er 
bylting í fjarskiptum fyrir fólkið 
í dreifbýlinu og jafnframt eykur 
möguleika á atvinnuþátttöku frá 
heimili.

Fjárhagsstaða beggja sveitarfé-

laga er góð og hefur því umræða 
um fjármál sveitarfélagana ekki 
verið eins áberandi eins og í mörg-
um öðrum sameiningum sem er 
jákvætt. 

Sú staðreynd að við sameiningu 
sveitarfélaganna komi tæpar 600 
milljónir inn í samfélagið frá Jöfn-
unarsjóði sveitarfélaga gefur okk-
ur síðan tækifæri á að efla svæðið 
og samfélagið í heild, enn frekar 
en nú er.

Sú spurning hefur komið fram 
hvort það muni breytast hvar fólk 
sæki þjónustu eins og t.d. verslun, 
læknisþjónustu og almenn aðföng 
svo eitthvað sé nefnt.  Þá er því 
til að svara að sjálfsögðu breyt-
ist það ekkert og fólk sækir þjón-
ustu á hverjum tíma sem hentar 
hverju sinni enda binda hreppa-
mörk ekki hvert fólk vill fara í þeim 
efnum. Hins vegar bind ég vonir 
við að samstarf og samvinna fólks-
ins í dreifbýlinu verði enn meiri 

en nú er m.a. vegna þeirrar stað-
reyndar að einn öflugur skóli get-
ur orðið „límið“ sem drífur það 
áfram eins og við þekkjum frá 
starfsemi Lýsuhólsskóla.

Starfsemin í Breiðabliki hefur 
verið að eflast á undanförnum ár-
um og sé ég fyrir mér að hún muni 
eflast enn frekar og segja má að 
Breiðablik sé hliðið inn á Snæfells-
nes fyrir ferðaþjónustuna. Halda 
má áfram að efla það sem boðið 
verður upp á þar með fjölbreyttari 
þjónustu fyrir svæðið og þá sem 
okkur heimsækja.

 Ágætu íbúar þann 19. febrúar 
næstkomandi munu íbúar Eyja- og 
Miklaholtshrepps og Snæfellsbæj-
ar kjósa um sameiningu sveitarfé-
laganna og skora ég á alla að mæta 
og nýta sér kosningarrétt sinn, 
það ætla ég að gera og segja JÁ.

Kristinn Jónasson, bæjarstjóri 
Snæfellsbæjar.

Horfum saman til framtíðar

Þó að flestum Þorrablótum hafi 
verið aflýst þá eru margir sem 
gera sér dagamun með þorra-
mat, ýmist á heimilum eða á 
vinnustöðum. Börn og starfsfólk 
á leikskólanum Krílakoti í Ólafs-
vík héldu lítið þorrablót þann 21. 
janúar, boðið var upp á hangi-
kjöt, sviðasultu, harðfisk, hákarl, 
flatkökur og meðlæti.

Börnin voru dugleg að borða 
það sem í boði var, flest smökk-
uðu hákarl en sumum fannst hann 
í besta falli skrítinn á bragðið.

Á meðfylgjandi mynd eru 
börnin á Rauðu deildinni en 
eins og sést þá bjuggu þau til 
sérstakan höfuðbúnað merktum 
þorrablótinu.

Þorrablót á Rauðu deildinni

Við bjóðum upp á 
alhliða bílaviðgerðir, 

dekkjaskipti og smurþjónustu.

Tímapantanir í síma 436-1111 



Þá er 70 ára sögu Brauðgerðar 
Ólafsvíkur lokið. Það er fáheyrt í 
dag að fyrirtæki nái slíkum aldri. 
Frá árinu 1951, þegar dyrnar voru 
opnaðar í fyrsta sinn, og allt til 
lokadags höfum við fjölskyldan, 
þrjár kynslóðir, staðið vaktina. 

 Fjöldi bakaðra brauða í gegn-
um árin hleypur á mörgum þús-
undum og annað eins af kökum. 
Þá höfum við heyrt að ófáir hugsi 
með söknuði til hafrakexsins og 
aðrir gráta snúðana, hvort sem 
er með bleiku eða súkkulaði. Það 
yljar að vita hversu margir nutu 
þess sem framreitt var í bakaríinu.

 Það eru blendnar tilfinningar 
að skilja við reksturinn, enda bak-

aríið verið okkar annað heimili 
alla tíð og átt hug okkar allan. Við 
hugsum til liðinna ára með stolti 
og skiljum sátt við og jafnframt 
viss um að mamma og pabbi, þau 
Sissa og Lúlli, eru það líka.

 Það er vitað mál að rekstur á 
landsbyggðinni gengur ekki nema 
fyrir samstöðu bæjarbúa og vilja 
þeirra til að versla í heima byggð. 
Við viljum því þakka íbúum Snæ-
fellsbæjar kærlega fyrir viðskiptin 
og tryggðina í öll þessi ár. 

 
F.h. stórfjölskyldunnar

Jón Þór og Bjarney

Sögulok

- Bílaviðgerðir

- Skipaþjónusta

- Almenn suðuvinna 

- Smurþjónusta

- Smábátaþjónusta 

- Dekkjaverkstæði

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

Það var vel mætt á laugar-
daginn var og nokkrir giskuðu 
á 10 rétt úrslit af 13, sem er 
ágætt, sérstaklega þegar það gef-
ur vinning eins og síðast. Núna 
er boltinn byrjaður að rúlla og 
Víkingar búnir að spila tvo leiki í 
fótbolti.net mótinu. Víkingur er 
í A riðli B deildar í Lengjubikarn-
um, sem hefst um miðjan febrú-
ar og er fyrsti leikur Víkings 18. 
febrúar á móti Kára frá Akranesi. 

Fyrsti heimaleikur er svo í byrj-
un mars. Allur stuðningur við 
liðið er örugglega vel þeginn og 
því mikilvægt að taka þátt í get-
raununum, freista gæfunnar og 
styðja Víking. Við verðum í Átt-
hagastofunni á laugardaginn á 
milli kl. 11.00 og 12.15 með get-
raunastarfið. Kaffi á könnunni 
og eitthvað nasl með. 

Áfram Víkingur

Getraunir í 
Átthagastofunni

Veiði dagana 17. til 23. janúar 
var góð þó veðrið hafi verið leiðin-
legt og hver lægðin á fætur annarri 
gengið yfir landið og miðin. 

Alls komu á landi í Grundar-
fjarðarhöfn þessa daga 647 tonn í 
10 löndunum. Kap II VE er á net-
um og lönduðu þeir 111 tonnum 
í 3 löndunum. Botnvörpubátarnir 
lönduðu einu sinni hver utan Ak-
ureyar AK sem landaði 134 tonnum 
í 2 löndunum. Sóley Sigurjóns GK 
landaði 109 tonnum, Harðbakur 
EA 72 tonnum í 1, Runólfur SH 59 
tonnum, Sigurborg SH 59 tonnum, 
Farsæll SH 54 tonnum og Hringur 
SH 48 tonnum í einni löndun hver 
eins og áður segir. 

Þessa sömu daga komu á land 
í Snæfellsbæ alls 1044 tonn í 66 
löndunum. Í Rifshöfn komu á land 
738 tonn í 34 löndunum og í Ólafs-
vík 306 tonn í 32 löndunum en ekk-
ert var landað á Arnarstapa þessa 
daga. Tveir netabátar lönduðu 
þessa daga Bárður SH landaði 94 
tonnum í 4 og Ólafur Bjarnason 
SH 60 tonnum í 3 löndunum. Hjá 
dragnóta bátunum landaði Magnús 

SH 37 tonnum í 3, Saxhamar SH 35 
tonnum í 3, Matthías SH 34 tonn-
um í 3, Gunnar Bjarnason SH 28 
tonnum í 3, Sveinbjörn Jakobsson 
SH 26 tonnum í 3, Steinunn SH 26 
tonnum í 4, Rifsari SH 25 tonnum í 
3, Egill SH 21 tonni í 2, Guðmundur 
Jensson SH 20 tonnum í 3 og Esjar 
SH 15 tonnum í 2 löndunum. Hjá 
litlu línu bátunum landaði Særif 
SH 29 tonnum í 2, Kristinn HU 28 
tonnum í 2, Lilja SH 26 tonnum í 
2, Stakkhamar SH 26 tonnum í 2, 
Gullhólmi SH 21 tonni í 2, Kvika SH 
19 tonnum í 2, Tryggvi Eðvarðs SH 
19 tonnum í 2, Hulda GK 18 tonn-
um í 2, Brynja SH 17 tonnum í 2, 
Bíldsey SH 15 tonnum í 1, Rán SH 8 
tonnum í 1, Sverrir SH 8 tonnum í 1, 
Hjördís HU 5 tonnum í 1, og Signý 
HU 4 tonnum í 1 löndun. Stóru línu 
bátarnir lönduðu tvisvar þessa daga 
að undanskildum Hamri SH sem 
landaði einu sinni. Örvar SH 143 
tonnum, Tjaldur SH 132 tonnum, 
Rifsnes SH 90 tonnum og Hamar 
SH 16 tonnum i einni löndun eins 
og áður sagði. 

þa

Aflafréttir



Markmiðið með sameiningu sveitarfélaganna er að styrkja byggð og samfélag
á sunnanverðu Snæfellsnesi. Í því felst m.a. að marka skýra skólastefnu til 
framtíðar og að á sunnanverðu Nesinu verði öflugur dreifbýlisskóli.

Það er álit samstarfsnefndarinnar að sameining 
Eyja- og Miklaholtshrepps og Snæfellsbæjar 
muni skapa forsendur til að byggja upp öflugt 
skólastarf og styrkja samfélagið á sunnanverðu 
Snæfellsnesi. Að mati nefndarinnar skapar 
sameining sveitarfélaganna forsendur til að 
samfélagið í dreifbýlinu verði sterkara í frekari 
sameiningarviðræðum framtíðarinnar. 

Kosið verður um sameiningu Eyja- og Miklaholtshrepps og Snæfellsbæjar þann 19. febrúar.
Markmið eru að styrkja byggðina og samfélagið á sunnanverðu Snæfellsnesi.
Mörkuð verður skýr skólastefna um góðan dreifbýlisskóla á sunnanverðu Snæfellsnesi.
Tækifæri eru til að styrkja stjórnsýslu um skipulags- og umhverfismál og auka fagmennsku.

Markmið sameiningar

Kjördagur 19. febrúar 2022

Nánari upplýsingar á snaefellingar.is

Kosning um sameiningu
Eyja- og Miklaholtshrepps
og Snæfellsbæjar

Kynningarfundur verður haldinn 27. janúar milli 20:30 og 22:00.

Verði af sameiningu mun Jöfnunarsjóður sveitarfélaga 
veita um 593 m. kr. framlag til að bæta þjónustu og 
mæta kostnaði við breytingarnar. 

Það skapar aukið svigrúm til fjárfestinga.

FRAMTÍÐ

KR

Vissir þú að...



Ef til sameiningar kemur þarf að gera nýtt aðalskipu-
lag og samræma áherslur sem þar birtast. Ekki er 
von á miklum breytingum í málaflokknum þar sem 
bæði sveitarfélög hafa reynslu af skipulagi í dreifbýli 
og áherslur eru svipaðar.

Tækifæri eru til að styrkja stjórnsýslu um skipulags- 
og umhverfismál og auka fagmennsku. 

Tækifæri eru í stefnumörkun í umhverfismálum og 
ferðaþjónustu. Sameiginlegar áherslur sveitarfélag-
anna varðandi atvinnulíf og samfélagið í heild sinni 
eru markaðar í Svæðisgarðinum Snæfellsnesi og 
Svæðisskipulagi Snæfellsness. Unnið er að því að fá 
svokallaða „biosphere“ vottun frá UNESCO sem 
skapar mikil tækifæri. 

Skipulags- og umhverfismál

Fjárhagsleg viðmið
Skuldahlutfall sameinaðs sveitarfélags árið 2020 var 70,9% og 
uppsafnaður rekstrarafgangur til þriggja ára 617 m. kr. 
Sameinað sveitarfélag stenst því bæði jafnvægis- og 
skuldareglu og hefur gert það síðustu þrjú árin.

Fjárfestingargeta í sameinuðu sveitarfélagi yrði góð, sérstak-
lega með tilkomu sameiningarframlaga. Við sameiningu 

sveitarfélaganna myndu eignir reiknaðar á íbúa í Eyja- og 
Miklaholtshreppi aukast um 1.350 þús. kr. en skuldir og 
skuldbindingar á íbúa aukast um 900 þús. kr. 

Sameiningarframlög
Verði af sameiningu sveitarfélaganna mun Jöfnunarsjóður 
sveitarfélaga veita um 593 m. kr. framlag til nýs sveitarfélags 
til að bæta þjónustu og mæta kostnaði við breytingarnar. 

Fjármál

Skólasamfélagið á sunnanverðu Snæfellsnesi er sammála 
um að útmá hreppamörk og byggja sameiginlega upp 
öflugan dreifbýlisskóla á góðum grunni Laugargerðisskóla 
og Lýsudeildar GSNB. Nýr skóli verði með skýra stefnu, 
nýti fjölbreytta kennsluhætti sem taki mið af staðháttum 
og sinni af metnaði þörfum nemenda á leik- og 
grunnskólastigi í skólahverfinu.

Hafin er vinna við að móta skólastefnu til framtíðar og 
velja nýjum skóla stað til skemmri og lengri tíma. Áætlað 
er að sú þróunarvinna haldi áfram skólaárið 2022-2023, en 
stefnt er að sameiningu skólanna frá og með næsta 
skólaári haustið 2022.

Mikilvægt er að nálgast breytingar af auðmýkt og vinna 
hana í nánu samráði við bæði notendur og starfsfólk 
skólanna enda mikill mannauður í því góða starfsfólki sem 
starfar í skólunum. Ekki stendur til að fækka starfsfólki og 
verði sameiningin samþykkt yrði öllum starfsmönnum 
boðið að starfa hjá sameinuðu sveitarfélagi.

Skólastarf

Sameining sveitarfélaganna skapar tækifæri til að byggja 
upp góðan dreifbýlisskóla með skýra stefnu og framtíðarsýn. 

Tækifæri eru til að styrkja stjórnsýslu um skipulags- 
og umhverfismál og auka fagmennsku

Sameinað sveitarfélag myndi standast meginreglu um ábyrga 
fjármálastjórnun og hafa gott svigrúm til fjárfestinga. 
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fjær íbúum en ákvarðanataka getur orðið faglegri en í 
nándinni. Að mati nefndarinnar felast tækifæri í að auka 
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sveitarfélags. 

Fimm fulltrúar eru í hreppsnefnd Eyja- og Miklaholtshrepps og 
jafn margir til vara og fastanefndir eru sex. Í bæjarstjórn 
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Í umdæmi Sýslumannsins á Vesturlandi fer hún m.a. fram á 
eftirtöldum stöðum:

–   Eyja- og Miklaholtshreppi - skrifstofu hreppsstjóra,     
     Þverá, alla virka daga kl. 12:00 til 13:00.
–   Snæfellsbæ - Ráðhús Snæfellsbæjar, Klettsbúð 4, 
     virka daga kl. 09:00 til 12:00 og 13:00 til 15:30,
     föstudaga til 15:00.

Kjósendum er bent á að hafa persónuskilríki meðferðis.

Einstaklingar í sóttkví eða einangrun er bent á að hafa 
samband við Sýslumanninn á Vesturlandi en nánari upplýs-
ingar um opnunartíma skrifstofa má finna á syslumenn.is.

Kjósanda sem ekki getur sótt kjörfund á kjördegi vegna 
sjúkdóms, fötlunar eða barnsburðar er heimilt að greiða 
atkvæði í heimahúsi nema hann eigi kost á að greiða atkvæði 
á stofnun. Umsókn um að fá að greiða atkvæði í heimahúsi, 
afhendist Sýslumanninum á Vesturlandi eigi síðar en kl. 16 
fjórum dögum fyrir kjördag. Frekari upplýsingar má finna á
syslumenn.is

Upplýsingar um atkvæðagreiðslu utan kjörfundar

Tengil inn á fundinn og nánari upplýsingar má finna á 
vefsíðunni snaefellingar.is. Fundurinn hefst kl. 20.30 og 
áætlað að honum ljúki kl. 22.00 

Hægt er að fylgjast með og taka þátt í hvaða snjalltæki 
sem er. Besta upplifunin fæst ef fylgst er með í tölvu. 
Gott er að setja Zoom-hugbúnaðinn upp á þá tölvu eða 
snjalltæki sem á að nota tímanlega áður en fundurinn 
hefst. Einnig er hægt að nota vefviðmót fyrir Zoom en 
virkni þess er takmarkaðri.

Íbúar eru hvattir til þess að mæta á fundinn og kynna 
sér álit samstarfsnefndar og kynningarefni á vefsíðunni 
snaefellingar.is

Kynningarfundur 27. janúar

Í ljósi samkomutakmarkana fer kynningarfundur fram 
rafrænt á Zoom. 

Atkvæðagreiðsla utan kjörfundar er hafin, en hægt er að kjósa utan kjörfundar 
til og með 18. febrúar.

Kosið verður um sameininguna 19. febrúar. 

Fylgist með auglýsingum og fréttum á miðlum 
sveitarfélaganna og vefsíðunni snaefellingur.is.

Kjósum
öll

Já eða nei ?



Ólafsvík, Hellissandur og Rif 
eru fallegir staðir. En lífið í þess-
um brothættu bæjarkjörnum er 
oft einsleitt. Flest allt gengur út 
á að afla sem mestan fisk og er 
það gert vel hjá þeim mönnum/
konum sem það stunda.

 Við sem höfum sterkar taugar 
til þessa svæðis gerum okkur 
grein fyrir að afkoma og lífsgæði 
fólksins sem býr og vinnur á þess-
um stöðum er flest allt háð út-
gerð og afla.

Margt jákvætt hefur gerst í gegn-
um árin varðandi uppbyggingu 
svæðisins. Byggðin er fallegri og 
fólk er opnari fyrir að eitthvað 
nýtt komi sem gerir atvinnulífið 
örlítið meira spennandi.

Verslun og þjónusta er afar mik-
ilvæg fyrir allt svæðið, ferðamenn 
hafa líka gert sitt. Eftir stendur að 
vel menntað og framsækið fólk á 
ekki mikla von í svona bæjarfélagi. 
Ungt fólk flytur burtu þegar engin 
eða fá tækifæri bjóðast þegar kem-
ur að atvinnu við hæfi.

Núverandi stjórn þessa bæjar-
félags sýnist mér lifa og hrærast í 
fortíð sem löngu er horfin.

Snæfellsbær er nánast aldrei 
auglýstur í blöðum sem vænleg-
ur kostur til búsetu. 

Lítið er um húsnæði fyrir ungt 
fólk og framfarir sem byggjast á 
tækni og þekkingu sem ekki tengj-
ast útgerð eru engin eða fá.

Ég heimsæki oft Ólafsvík og 
er ágætlega upplýstur um gang 

mála í Snæfellsbæ. Bæjarfélagið 
er ágætlega rekið en fyrir utan-
aðkomandi er þetta nánast deyj-
andi svæði fyrir ef ekki verður 
neitt gert. 

Margt ungt fólk þráir að starfa 
á svona stöðum en á erfitt með 
að sjá tækifærin.

 Bæjarstjórnir margra sveitafé-
laga vinna markvisst í að ná til sín 
hæfileikaríku fólki. Annað hvort 
með samtali eða góðum auglýs-
ingum og eða kynningum. Reyna 
að laða til sín fyrirtæki með ódýr-
um lóðum og djarfa framtíðarsýn. 
Ekkert af þessu hafa núverandi 
valdhafar reynt að gera. Hvað get-
ur Snæfellsbær boðið uppá núna 
á þessum tíma töluðum þegar 
talað er um störf? Þau störf sem 
hafa skapast í Snæfellsbæ eru gerð 
að dugnaðarfólki, eða ríkinu, ekki 
sveitarfélaginu. 

Hlutverk sveitarfélaga er að búa 
til jarðveg sem laðar til sín fólk, 
búa til tækifæri. Vera opin fyrir 

tækniframförum. Störf framtíðar-
innar þróast hratt og geta orðið 
spennandi kostur fyrir Snæfells-
nesið. Valdhafar verða að hafa op-
in hug og opnari fyrir tækifærum 
framtíðar, ekki láta pólitískan rétt-
trúnar ráða ferðinni.

Hver er framtíðarstefna bæjar-
ins þegar kemur að ungu og vel 
menntuðu fólki ? 

 Ég hef ekki fundið neina fram-
tíðarstefnu hjá Snæfellsbæ sem 
gæti orðið hvati fyrir fólk að flytj-
ast búferlum og byggja upp þessa 
fallegu staði.

Hugarfarsbreyting þarf að eiga 
sér stað, hafa djarfa framtíðarsýn 
sem fær fólk til að staldra við. 

Ekkert bæjarfélag mun lifa af 
nema að til komi nýtt fólk sem 
fær tækifæri til að lifa og dafna.

Það þarf að undirbúna þenn-
an jarðveg.

Pétur Vigfússon

„Nýta má strandveiðar til að efla 
jafnrétti og stuðla að nýliðun í 
sjávarútvegi. Við viljum efla fjöl-
breytt útgerðarform með öflugum 
strandveiðum og byggðatengdum 
aflaheimildum og koma í veg fyrir 
mikla samþjöppun svo byggðirn-
ar blómstri.“ Þetta var boðskapur 
VG í kosningabaráttunni í Norð-
vesturkjördæmi síðast liðið haust. 
Hverjar eru efndirnar? 

Fyrsta verk sjávarútvegsráð-
herra VG í nýrri ríkisstjórn er 

reglugerðarbreyting um að skerða 
þorskveiðiheimildir til strand-
veiða næsta sumar. Breytingin er 
á reglugerð sem tók gildi í ágúst 
- rétt fyrir kosningar - en með 
henni eru þorskveiðiheimildir 
skertar um 1.500 tonn. Heimild-
ir lækka því úr 10.000 tonnum í 
8.500. Byggðakvótinn er einnig 
lækkaður um 874 tonn, úr 4.500 
tonnum í 3.626 tonn. Hér er um 
umtalsverða skerðingu að ræða, 
sem fer þvert gegn kosningalof-
orðum VG. Sé einhver í vafa, þá 
er það svona sem svik og blekk-
ingar líta út. 

Strandveiðar hafa reynst vel 
fyrir hinar dreifðu sjávarbyggð-
ir, þó litlar séu. Strandveiðar 
valda minnstu raski í hafrýminu, 
hafa minnsta kolefnissporið og 
hámarka verðmæti aflans. Smá-
bátaútgerð hefur spornað gegn 
samþjöppun og komið í veg fyr-
ir að fjölbreyttur sjávarútvegur 
legðist af á landsbyggðinni. En 

með áframhaldandi stefnu stjórn-
valda? Munu strandveiðar hverfa? 
Ungt fólk sem vill fara í útgerð, 
mun væntanlega flytjast til Nor-
egs enda fer tækifærunum mjög 
fækkandi á Íslandi. 

Sérhagsmunagæsla 
fyrir stórútgerðirnar
Ákvörðun sjávarútvegsráð-

herra um skerðingu þorskveiði-
heimilda er óskiljanleg sé mark 
tekið á kosningabaráttu VG og 
stefnuskrá flokksins. En hún er 
hins vegar auðskiljanleg þegar 
skrif sérhagmunagæslu stórút-
gerðarinnar og kvótaeigenda eru 
skoðuð. Vilji þeirra kemur skýrt 
fram í athugasemdum fulltrúa 
þeirra við frumvarp til laga um 
breytingu á lögum um stjórn fisk-
veiða (atvinnu- og byggðakvóti). 
Þar segir:  „Samtökin [SFS] hafa 
ítrekað lýst þeirri afstöðu að hætta 
eigi strandveiðum og fella afla-
mark, sem tekið hefur verið af öðr-
um og ráðstafað til þessara veiða, 
undir aflahlutdeildarkerfið.“ Þar á 
bæ er ekki litið á strandveiðar sem 
atvinnuveiðar og virðingin fyrir 
þeim engin. „Samtökin leggja 
þunga áherslu á að aflamagn til 
strandveiða verði ekki aukið með 
neinum hætti á kostnað atvinnu-
veiðanna.“ Hræðslan við strand-

veiðarnar er með ólíkindum, og 
er það ekki af umhyggju SFS fyrir 
vernd fiskistofna. 

Barátta fyrir mann-
réttindum

Baráttan fyrir frjálsum strand-
veiðum er réttindabarátta. Barátta 
fyrir atvinnufrelsi og búseturétti. 
Takmarkanir á atvinnufrelsi mega 
ekki ganga lengra en nauðsyn 
krefur. Aflahámark sem takmark-
ar fiskveiðar á aðeins að ná til 
þeirra veiða sem ógna fiskistofn-
um. Handfæraveiðar ógna ekki 
fiskistofnum. Þetta er einnig 
barátta fyrir jöfnum búseturétti 
og rétti íbúa sjávarbyggðanna á 
landsbyggðinni, þar sem byggð 
hefur alla tíð byggst á fiskveiðum. 
Íbúar sjávarbyggðanna eiga skil-
ið að fá að nýta sjávarauðlindina 
þannig að fjölskyldur geti lifað 
af fiskveiðum. Sá réttur verður 
einungis tryggður með eflingu 
strandveiða en ekki lýðskrumi 
rétt fyrir kosningar. 

Eyjólfur Ármannsson 
Höfundur er þingmaður Flokks 
fólksins í Norðvesturkjördæmi.

Hvað með framtíðina ?

Svik VG við sjávarbyggðirnar
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–   Snæfellsbæ - Ráðhús Snæfellsbæjar, Klettsbúð 4, 
     virka daga kl. 09:00 til 12:00 og 13:00 til 15:30,
     föstudaga til 15:00.

Kjósendum er bent á að hafa persónuskilríki meðferðis.

Einstaklingar í sóttkví eða einangrun er bent á að hafa 
samband við Sýslumanninn á Vesturlandi en nánari upplýs-
ingar um opnunartíma skrifstofa má finna á syslumenn.is.

Kjósanda sem ekki getur sótt kjörfund á kjördegi vegna 
sjúkdóms, fötlunar eða barnsburðar er heimilt að greiða 
atkvæði í heimahúsi nema hann eigi kost á að greiða atkvæði 
á stofnun. Umsókn um að fá að greiða atkvæði í heimahúsi, 
afhendist Sýslumanninum á Vesturlandi eigi síðar en kl. 16 
fjórum dögum fyrir kjördag. Frekari upplýsingar má finna á
syslumenn.is

Upplýsingar um atkvæðagreiðslu utan kjörfundar

Tengil inn á fundinn og nánari upplýsingar má finna á 
vefsíðunni snaefellingar.is. Fundurinn hefst kl. 20.30 og 
áætlað að honum ljúki kl. 22.00 

Hægt er að fylgjast með og taka þátt í hvaða snjalltæki 
sem er. Besta upplifunin fæst ef fylgst er með í tölvu. 
Gott er að setja Zoom-hugbúnaðinn upp á þá tölvu eða 
snjalltæki sem á að nota tímanlega áður en fundurinn 
hefst. Einnig er hægt að nota vefviðmót fyrir Zoom en 
virkni þess er takmarkaðri.

Íbúar eru hvattir til þess að mæta á fundinn og kynna 
sér álit samstarfsnefndar og kynningarefni á vefsíðunni 
snaefellingar.is

Kynningarfundur 27. janúar

Í ljósi samkomutakmarkana fer kynningarfundur fram 
rafrænt á Zoom. 

Atkvæðagreiðsla utan kjörfundar er hafin, en hægt er að kjósa utan kjörfundar 
til og með 18. febrúar.

Kosið verður um sameininguna 19. febrúar. 

Fylgist með auglýsingum og fréttum á miðlum 
sveitarfélaganna og vefsíðunni snaefellingur.is.

Kjósum
öll

Já eða nei ?
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Álagning fasteignagjalda 2022

Álagningu fasteignagjalda 2022 er nú lokið í Snæfellsbæ og er gjaldskrá
aðgengileg á vefsíðu Snæfellsbæjar.

Álagningarseðlar verða sem fyrr ekki sendir út á pappírsformi, en má nálgast 
rafrænt á island.is.

Greiðsluseðlar verða heldur ekki sendir út á pappírsformi til þeirra sem fæddir 
eru eftir 1948, nema þess sé sérlega óskað. Greiðsluseðlar eru aðgengilegir 
rafrænt undir „rafræn skjöl“ í heimabönkum einstaklinga og fyrirtækja.

Gjalddagar fasteignagjalda eru átta, 1. febrúar – 1. september 2022. 
Ef fasteignagjöld eru gerð upp að fullu fyrir 15. mars 2022 fæst 3% staðgreiðslu-
afsláttur. 

Hægt er að greiða fasteignagjöld með boðgreiðslum. Sé þess óskað, 
vinsamlegast hafið samband við skrifstofur Snæfellsbæjar sem fyrst.

Lækkun fasteignaskatts á íbúðum elli- og örorkulífeyrisþega er reiknuð við 
álagningu fasteignagjalda. Afslátturinn er hlutfallslegur að teknu tilliti til allra 
skattskyldra tekna skv. skattframtali. Ekki er þörf á að sækja sérstaklega um 
þennan afslátt.

Ef óskað er eftir að fá álagningar- og greiðsluseðla senda, eða vakni fyrirspurnir, 
má hafa samband við Lilju Ólafardóttir, bæjarritara, í netfangið lilja@snb.is eða 
hringja í 433 6900.
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Ólafsbraut 55, Ólafsvík
Sími: 436 1212Við erum á Facebook og Instagram

Opið alla virka daga kl. 08 - 18

Opið á laugardögum kl. 10 - 14

 

ÚTSÖLULOK

Afsláttur á ekki við um sérpantanir.

60% Afsláttur
til laugardags 29. janúar

XTM
Didriksons

Viking
SixMix

Imac
Golfvörur

Ferðavörur
Folfvörur

Um eittleytið á síðasta laugar-
dag kom útkall til Lífsbjargar 
vegna hússins að Mýrarholti 3 í 
Ólafsvík. Mjög hvasst var þenn-
an dag og miklar hviður. Verk-
efni björgunarsveitarinnar var 
að binda niður þak hússins með 
stroffum og er þetta ekki í fyrsta 
skiptið sem Lífsbjörg hefur verið 
kölluð út vegna þessa húsnæðis 
en þakið gæti skapað hættu og 
skemmt hús í nágrenninu ef það 
færi af stað.  Þakið hefur áður 

verið til vandræða en enginn er 
búsettur í húsinu.

Með því að skanna meðfylgj-
andi QR kóða má sjá myndband 
sem tekið var þegar lætin voru 
sem mest.

þa

Bundu þakið niður

Félags- og skólaþjónusta Snæfellinga auglýsir laust til umsóknar 
starf í „Smiðjunni“ í Ólafsvík, dagþjónustu- og hæ�ngarstöð fatlaðs 
fólks
 

·  Um  er að ræða 30% stöðugildi á dagvinnutíma.
·  Félagsliða-  stuðningsfulltrúanám eða annað nám og 

reynsla er nýtist í star�nu æskilegt en þó ekki skilyrði
·  Smiðjan er reyklaus vinnustaður
·  Laun skv. kjarasamningi sveitarfélaganna og 

viðkomandi stéttarfélags.
 
Frekari upplýsingar um star�ð veitir Þórheiður Elín Sigurðardóttir, 
forstöðumaður í síma 433 8866  virka daga milli kl. 8 og 16
 
Skri�egar umsóknir er tilgreini menntun og fyrri störf ásamt 
sakavottorði og nöfnum 2ja  umsagnaraðila berist skrifstofu FSS, 
Klettsbúð 4, 360 Snæfellsbæ eða á netfangið sveinn@fssf.is

Umsóknareyðublöð má fá á heimasíðunni www.fssf.is
 

Umsóknarfrestur er til 10. febrúar 2022
 

Forstöðumaður

Starfsmaður óskast 
í Smiðjuna


