
Það má með sanni segja það 
sé búið að vera nóg að gera 
hjá björgunarbátnum Björg og 
áhöfn hennar en þeir fengu 
fimmta útkallið frá áramótum 
núna á dögunum. Útkallið var 
þegar Gullhólmi SH varð fyrir 
vélarbilun og þurfti aðstoð í land, 
útkallið kom klukkan 15:30 og var 

Björgin kominn af stað nokkrum 
mínútum síðar. Veður var gott eða 
sex til átta metrar að norðaustan 
og gekk ferðin vel báðar leiðir, 
komið var með Gullhólma SH að 
landi í Rifi fimm tímum síðar eða 
klukkan 20:30.

þa
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Fimmta útkallið frá áramótum

Vissir þú að fyrir 2026 er sveitarfélögum með færri
en 1.000 íbúa skylt að sameinast, eða rökstyðja fyrir 
ríkinu og íbúum hvernig sveitarfélagið geti sinnt 
lögbundnum verkefnum til framtíðar?

Nánar á snaefellingar.is



Kristrún Guðnadóttir ólst upp 
í Ólafsvík til tólf ára aldurs þegar 
hún flutti til Noregs, hún er dóttir 
Friðgerðar Ólafar Jóhannsdóttir 
og Guðna Gunnars  sonar. Krist
rún keppir nú á Vetrar ólympíu
leikunum í Peking. Kristrún 
er fædd árið 1997 og er hún 
meðal fimm fulltrúa Íslands í 
Kína um þessar mundir. Þetta 
eru fyrstu Ólympíuleikarnir sem 
Kristrún tekur þátt í en hún 
keppir í sprettgöngu kvenna. Á 
setningarathöfn leikanna sem 
fór fram föstudaginn 4. janúar 
voru Kristrún og Sturla Snær 
Snorrason fánaberar Íslands. 
Undanrásir í sprettgöngu kvenna 
fóru svo fram 8. janúar og var 
Kristrún með rásnúmer 71 af 
91 keppanda í greininni. Þegar 
hún kom í mark var hún í 69. 
sæti með tímann 3:49,59 mín
útur en endaði að lokum í 74. 
sæti. Ef hún hefði gengið 25 
sekúndum hraðar hefði hún 

komist áfram í undanúrslitin en 
efstu 30 keppendurnir tryggðu 
sér sæti þar. Í viðtali við RÚV eftir 
keppnina sagðist Kristrún svekkt 
með hversu langt á eftir hún var, 
hún hafi ekki náð markmiði sínu 
þennan daginn, sem var að vera 
á meðal efstu 30 keppendanna. 
En Kristrún er hins vegar jákvæð 
og segist vera rétt að byrja, aðeins 
24 ára, fjögur ár eru í næstu leika 
og nægur tími til að undirbúa sig. 

Fyrir áhugasama er hægt að lesa 
viðtal við Kristrúnu í Íþrótta og 
tómstundablaði Jökuls sem kom 
út 2018, með því að skanna QR 
kóðann er hægt að lesa blaðið.

Myndin af Kristrúnu er fengin 
af vef Skíðasambands Íslands.

sj

Þann 1. febrúar var dagur 
kven félagskonunnar. Þennan 
dag árið 1930 var stofndagur 
Kvenfélagasambands Íslands 
og árið 2010 var þessi dagur 
formlega gerður að degi 
kvenfélagskonunnar til að vekja 
athygli á miklu og óeigingjörnu 
starfi kvenfélagskvenna síðast
liðin 140 ár. 

Í Snæfells og Hnappadalssýslu 
starfa um 205 konur í 6 félögum 
og var Kvenfélagasamband 
Snæfellsness og Hnappadalssýslu 
stofnað utan um þau árið 
1965.  Kvenfélag Hellissands 
var stofnað 6. janúar 1921 en 
þær fögnuðu 100 ára afmæli í 
fyrra og í félaginu er 31 kona. 

Kvenfélagið Liljan í Eyja og 
Miklaholtshreppi var stofnað 24. 
júní 1928, en upphaflega voru 
tvö félög, annað í Eyjahreppi og 
hitt í Miklaholtshreppi og eru 
þær 7 í félaginu. Kvenfélagið 
Gleymmérei í Grundarfirði var 
stofnað af 17 konum þann 10. 
júlí 1932 og verða því 90 ára í 
sumar, í dag eru um 70 konur 
í félaginu. Kvenfélag Ólafsvíkur 
var svo stofnað 19. júní 1950 og 
eru meðlimir félagsins 32. 

Meðfylgjandi mynd var tekin í 
júní 2018 þegar kvenfélagskonur 
af Snæfellsnesi hittust á Hellis
sandi.

sj

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

Kristrún fyrir hönd 
Íslands í Peking

Dagur 
kvenfélagskonunnar

Við bjóðum upp á 
alhliða bílaviðgerðir, 

dekkjaskipti og smurþjónustu.

Tímapantanir í síma 436-1111 

kirkjanokkar.is

Messa í Ingjaldshólskirkju 
verður á sunnudag klukkan 14. Altarisganga.

Eigum saman stund í húsi Guðs.



Laugardaginn 5. febrúar var 
haldið fyrsta mótið í Snæfellings
mótaröðinni, mótið fór fram í 
reiðhöll Hest eigendafélagsins 
Hrings í Ólafsvík.

Keppt er í þrígangi og eru 
flokkarnir fimm talsins, knapar 
safna svo stigum í gegnum móta
röðina og sá sem er stigahæstur í 

lokin stendur uppi sem sigurvegari 
Snæfellings mótaraðarinnar.

Mótaröðin samanstendur af 
fjórum mótum og er næsta mót 
í Söðulsholti á sunnudaginn 13. 
febrúar.

Meðfylgjandi eru myndir frá 
mótinu og einnig úrslit.

Fyrsta mótið í Snæfellingsmótaröðinni

Menntunar- og hæfniskröfur:
• Leyfisbréf kennara, lög nr. 95/2019 og eða
• Leikskólakennararéttindi

Fáist ekki menntaður leikskólakennari eða einstaklingur með aðra 
uppeldismenntun og/eða reynslu kemur til greina að ráða leiðbeinenda 
tímabundið.
Viðkomandi þarf að búa yfir:

• Góðri íslenskukunnáttu
• Áhuga, reynslu og hæfni í starfi með börnum
• Góðum samskiptahæfileikum
• Jákvæðni, frumkvæði og góðum samstarfsvilja
• Góðri færni í mannlegum samskiptum
• Sjálfstæðum og skipulögðum vinnubrögðum
• Viðkomandi þarf að hafa náð 18. ára aldri
• Hreinu sakarvottorði

Umsóknarfrestur er til og með 23. febrúar 2022.
Leikskólastjóri áskilur sér rétt að ráða hvern sem er eða hafna 
öllum umsóknum.

Laun eru greidd samkvæmt kjarasamningi Félags leikskólakennara og 
Sambands íslenskra sveitarfélaga.

Nánari upplýsingar veita Hermína K. Lárusdóttir leikskólastjóri og Linda Rut 
Svansdóttir aðstoðarleikskólastjóri í síma 433 6926 
á milli kl. 9-14 alla virka daga eða á netfanginu leikskolar@snb.is.

Leikskóli Snæfellsbæjar 
auglýsir lausa stöðu. 
Um er að ræða tímabundna stöðu 
á Kríubóli. Vinnutími 8:00-16:00. 



- Bílaviðgerðir

- Skipaþjónusta

- Almenn suðuvinna 

- Smurþjónusta

- Smábátaþjónusta 

- Dekkjaverkstæði

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

Vel veiddist í síðustu viku 
og komu á land í höfnum 
Snæfellsbæjar alls 1563 tonn í 100 
löndunum dagana 31. janúar til 
6. febrúar. Í Rifshöfn var landað 
1004 tonnum í 47 löndunum 
og í Ólafsvíkurhöfn var landað 
559 tonnum í 53 löndunum. 
Hjá dragnóta bátunum landaði 
Saxhamar SH 74 tonnum í 2, 
Magnús SH 60 tonnum í 3, Rifsari 
SH 58 tonnum í 3, Steinunn SH 51 
tonni í 4, Egill SH 48 tonnum í 3, 
Esjar SH 36 tonnum í 4, Matthías 
SH 32 tonnum í 3, Sveinbjörn 
Jakobssons SH 22 tonnum í 2, 
Guðmundur Jensson SH 19 
tonnum í 3 og Gunnar Bjarnason 
SH 9 tonnum í 1 löndun. Hjá 
litlu línu bátunum landaði Gísli 
Súrsson GK 67 tonnum í 6, 
Kristinn HU 65 tonnum í 5, Særif 
SH 63 tonnum í 5, Tryggvi Eðvarðs 
SH 54 tonnum í 3, Stakkhamar SH 
45 tonnum í 4, Lilja SH 41 tonni í 
3, Brynja SH 35 tonnum í 4, Kvika 
SH 34 tonnum í 4, Gullhólmi SH 
29 tonnum í 3, Bíldsey SH 22 
tonnum í 2, Rán SH 17 tonnum í 2, 
Sverrir SH 15 tonnum í 3, Hjördís 
HU 13 tonnum í 2 og Þerna SH 1 

tonni í 1 löndun.  Hjá stóru línu 
bátunum landaði Tjaldur SH 188 
tonnum í 2, Rifsnes SH 92 tonnum 
í 2, Örvar SH 65 tonnum í 1 og 
Hamar SH 32 tonnum í 1 löndun. 
Tveir handfæra bátar lönduðu 2 
tonnum í 4 löndunum þessa daga. 
Einnig lönduðu tveir netabátar 
þessa daga Bárður SH 164 

tonnum í 8 og Ólafur Bjarnason 
SH 107 tonnum í 7 löndunum. 

Þessa sömu daga komu á land 
í Grundarfjarðarhöfn 791 tonn 
í 16 löndunum. Tveir netabátar 
lönduðu Kap II VE landaði 
181 tonni í 5 og Brynjólfur VE 
landaði 25 tonnum í 1 löndun. 
Einn lítill línu bátur landaði Birta 

SH og landaði hún 9 tonnum í 
1 löndun. Sex botnvörpu bátar 
lönduðu Sigurborg SH landaði 
172 tonnum í 2, Farsæll SH 
125 tonnum í 2, Harðbakur EA 
97 tonnum í 2, Hringur SH 63 
tonnum í 1, Runólfur SH 61 tonni 
í 1 og Jóhanna Gísladóttir GK 57 
tonnum í 1 löndun.   þa

Aflafréttir

Umferðaróhapp varð á 
þvottaplaninu við Söluskála 
ÓK á síðasta föstudag. Óhappið 
atvikaðist þannig að bílstjóri 
mjólkurbílsins áttaði sig ekki á 
að hann var ekki kominn nógu 
langt frá stein veggnum sem 
afmarkar þvottaplanið þegar 
hann beygði inná planið. Rak 
hann olíutankinn á bílnum í 

veggin með þeim afleiðingum 
að gat kom á tankinn og olía 
lak út. Var farið með bílinn á 
næsta bílaverkstæði þar sem 
gert var við gatið. Starfsmaður frá 
Snæfellsbæ sá svo um að hreinsa 
díselolíuna upp þannig að ekki 
varð nein mengun af óhappinu. 

þa

Rak tankinn í veggJökull á Issuu

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

með myndavélinni í símanum.



Úrslit leikja síðasta laugardag 
í getraununum komu okkur í 
opna skjöldu og voru svo 
sannanlega ekki eins og vænta 
mátti. Enda voru þetta leikir í 
bikarkeppninni og í henni vinna 
ekki alltaf betri (dýrari) liðin. 
Því var hámarks niðurstaða 
aðeins 9 réttir hjá þeim, sem 
var getspakastur í hópnum og 
aðrir með minna. En við gefumst 
ekki upp, það er ekki í boði 
eins og sagt er. Á laugardaginn 
kemur verða væntanlega leikir 

í efstu deild enska boltans og 
menn telja sig hafa meira vit á 
úrslitum á þeim slóðum! Látum 
reyna á það. 

Við verðum allavega í Átt
haga stofunni á milli klukkan 
11.00 og 12.00 á laugardaginn 
og bjóðum fólki að fylla út 
seðil.  Allir velkomnir, sem vilja 
styrkja Víking, en það er jú aðal 
markmiðið, vinningur er bara 
bónus. Kaffi verður á könnunni. 

Áfram Víkingur.

Getraunir 1X2

Búið var að skipuleggja hina 
árlegu tveggja daga skíðaferð 
10. bekkjar í Bláfjöll og átti að 
fara mánudaginn 31. janúar 
síðastliðinn. Beðið var með 
eftirvæntingu en veðurguðirnir 
brugðust okkur og voru 
nemendur mjög leiðir. Við vorum 
ekki af baki dottin og farið var 
á fullt í að hafa samband við 
Breiðablik, forsvarsmenn Bláfjalla 
og Hafþór bílstjóra til að athuga 
hvort við gætum seinkað ferðinni 
um einn dag því spáin var góð 
fyrir þriðjudag og miðvikudag. 
Allt gekk upp og fórum við af 
stað með 13 spennta unglinga 
á þriðjudagsmorgni kl. 8:30 í 
Bláfjöll. Strax við komuna í Bláfjöll 
var byrjað á því að koma sér fyrir 
í skálanum og þustum við svo 
niður í skíðaleigu til að ná okkur 
í búnað því við vildum nýta hverja 
mínútu í brekkunum. Allir voru 
orðnir klárir klukkan rúmlega 
tvö og skíðuðu nemendur allan 
daginn fram að lokun sem var 

klukkan níu um kvöldið. Tíminn 
í fjöllunum var nýttur vel og 
á morgni miðvikudags voru 
nemendur komnir út í brekkurnar 
klukkan rúmlega tíu og tóku vel á 
því, skíðuðu til að verða þrjú því 
áætluð brottför heim var kl. 15:30. 

Allmargir nemendur höfðu ekki 
farið á skíði áður en voru fljótir að 
ná tökum á íþróttinni og er óhætt 
að segja að flestir hafi komið 
þreyttir heim og reynslunni ríkari 
eftir vel heppnaða skíðaferð. 
Nemendaráð skólans og 10. 
bekkur leggja mikla vinnu á sig 
til að fjármagna svona ferð sem 
er nemendum að kostnaðarlausu. 

Er það gert með því að safna 
auglýsingum og kveðjum, útsetja 
þær og flytja svo í Jólaútvarpi 
Grunnskóla Snæfellsbæjar.  

Nemendaráð og nemendur 
10. bekkjar þakka fyrirtækjum 
á Snæfellsnesi og víðar fyrir að 
auglýsa og senda jólakveðjur 
í Jólaútvarpinu og gera þeim 
þannig kleift að fara í svona ferð. 

Árleg skíðaferð 10. bekkjar varð að veruleika þetta árið



Bæjarstjórn Snæfellsbæjar 
barst í liðinni viku opin fyrir
spurn frá Jennýju Guð munds
dóttur, þar sem hún veltir fyrir 
sér nokkrum atriðum varð andi 
sameiningarviðræður Snæ fells
bæjar og Eyja og Mikla holts
hrepps. Fyrir spurnirnar voru 
teknar fyrir á fundi bæjarstjórnar 
fimmtudaginn 3. febrúar s.l.

Við teljum að sú hugmynd 
að Snæfellsbær sameinist öðru 
sveitarfélagi sé alls ekki óraunhæf. 
Ríkið hefur á undanförnum 
árum hvatt sveitarfélög til sam
einingar, meðal annars til að 
efla þau og gera þeim betur 
kleift að vera sjálfbær vettvangur 
lýðræðislegrar starfsemi. Eyja 
og Miklaholtshreppur er, eins 
og Snæfellsbær, fjárhagslega 
sterkt sveitarfélag og vel rekið. 
Snæfellsbær er líka vel í stakk 
búinn til að sameinast dreif býlis
sveitarfélagi þar sem við höfum 
góða reynslu af að reka blandað 
sveitarfélag sem samanstendur af 
bæði dreifbýli og þéttbýli.

Hugmyndin um sameiningu 
þessara tveggja sveitarfélaga 
kom fram sumarið 2021, og var 
samhljóða ákvörðun allra bæjar
full trúa að fara í þessa vegferð. 
Það er hins vegar ekki bæjar
stjórn Snæfellsbæjar sem ákveður 
hvort af sameiningunni verður, 
laugardaginn 19. febrúar n.k. 
verður kosið um sam einingar
tillöguna og þar verða það íbúar 
sveitarfélaganna tveggja sem hafa 
lokaorðið.

Eins og áður segir, þá saman
stendur Snæfellsbær af hvoru 
tveggja dreifbýli og þéttbýli. 
Með því að sameinast Eyja og 
Miklaholtshreppi teljum við 
það einsýnt að dreifbýlið okkar 
styrkist til muna. Ef eingöngu er 
horft til fjárhagslegra atriða, þá er 
hagkvæmara að reka fjölmennari 
skólaeiningu, sem myndi gerast 
við sameiningu skólanna tveggja 
á sunnanverðu Snæfellsnesi; 
Lýsuhóls og Laugagerðis. Ef við 
tökum fjárhagslegan ávinning út 
fyrir sviga, þá er ávinningurinn 
við sameiningu alveg augljóslega 
sterkara dreifbýli.

Varðandi spurningu 4, þá getum 
við ekki svarað fyrir íbúa Eyja og 
Miklaholtshrepps. Börn eru, að 
því við vitum best, ekki keyrð í 
skóla í Borgarnesi, og þó einhver 
börn, búsett í hreppnum séu í 
skóla í Stykkishólmi, þá er ekkert 
þeirra barna með lögheimili í 

Eyja og Miklaholtshrepp.
Í Snæfellsbæ er rekinn einn 

grunnskóli með þrjár starfs
stöðvar. Við sameiningu myndi 
það ekki breytast. Það sama 
má segja um leikskóla. Við 
rekum einn leikskóla með tvær 
starfsstöðvar, en að auki er 
starfrækt leikskólasel við Lýsu
hólsskóla. Það stendur ekki til 
að breyta þessu. Grunnskóli 
Snæfellsbæjar verður áfram einn 
skóli með þrjár starfsstöðvar, þar af 
eina í dreifbýlinu, og leikskólasel 
verður áfram starfrækt við starfs
stöðina í dreifbýlinu. 

Í Snæfellsbæ eru mörg félags
heimili, en ekki eru þau öll rekin 
sem slík. Snæfellsbær á og rekur 
Félagsheimilið Röst á Hellis
sandi og Félagsheimilið Klif í 
Ólafsvík. Félagsheimilið Snæfell 
á Arnarstapa er í einkaeigu og 
Félagsheimilið á Lýsuhóli er 
sam rekið með grunnskólanum, 
þó það sinni af og til hlutverki 
félagsheimilis líka. Viðhald og 
rekstur allra þessara eininga er 
mjög viðunandi, en þess má geta 
að töluvert háum fjárhæðum er 
einmitt varið í viðhald þessara 
eigna, þ.e. grunnskóla og leik
skóla, á árinu 2022.

Eins og fram kemur hér að 
ofan, þá hefur Snæfellsbær sinnt 
viðhaldsverkefnum á sínum 
eignum ágætlega í gegnum 
tíðina, þó alltaf megi geri betur 
og forgangsröð verkefna kannski 
ekki alltaf þannig að allir séu 
sáttir. Á árinu 2022 er áætlað að 
verja háum fjárhæðum í viðhald 
eigna.

Það er kannski ekki beinn 
ávinn ingur af sameiningu fyrir 
íbúa í norðanverðum Snæfellsbæ, 
hins vegar þarf ávinningurinn 
ekki alltaf að vera beinn og ekki 
alltaf að koma fram strax. Í dreif
býli Snæfellsbær er sterk ferða
þjónusta, bæði er hún til staðar og 
í uppbyggingu, og það sama má 
segja um Eyja og Miklaholtshrepp. 
Sterk ferðaþjónusta í dreifbýli 
hefur áhrif yfir heiðina í formi 
aukinna umsvifa og styrkingu 
allrar atvinnustarfsemi í öllu 
sveitar félaginu. Við þurfum öll 
að horfa til framtíðar, ekki bara 
í núið, og styrkja bæði dreifbýli 
og þéttbýli.

Hverjum og einum íbúa 
Snæfellsbæjar er frjálst að sækja 
verslun og þjónustu þangað 
sem hentar best. Hins vegar 
myndu íbúar núverandi Eyja 

og Miklaholtshrepps fá skóla
þjónustu, opinbera þjónustu, 
sorphirðu þjónustu Félags og 
skólaþjónustunnar, og ýmislegt 
fleira innan sveitar félaga mark
anna ef sameiningin yrði sam
þykkt.

Jöfnunarsjóður sveitarfélaga 
mun leggja til sameiningarframlag 
upp á tæpar 600 millj.króna ef 
sameining verður samþykkt. 
Hvernig það framlag verður 
nýtt, er nýrrar bæjarstjórnar 
að ákveða. Þessu til viðbótar 
mun jafnframt koma til óbreytt 
grunnskólaframlag Jöfnunarsjóðs 
til sameinaðs sveitarfélags næstu 
fimm árin og skiptir það einnig 
miklu máli.

Við vonum að þetta svari að 
einhverju leyti þeim spurningum 
sem fram komu. Við viljum 
leggja á það áherslu að í þessari 
vegferð allri hefur sterkari framtíð 
Snæfellsbæjar alltaf verið okkar 
leiðarljós. Við höfum þá trú að 

sterkt dreifbýli styrki þéttbýlið 
jafnmikið og sterkt þéttbýli styrkir 
dreifbýlið.

Að lokum viljum við hvetja 
íbúa Snæfellsbæjar til að kynna 
sér það sem fram hefur komið 
í umræðunni um sameiningu 
þessara tveggja sveitarfélaga. 
Það er hægt að nálgast mikið 
af upplýsingum á síðunni 
snaefellingar.is, og jafnframt hægt 
að senda fyrirspurnir. Við viljum 
hvetja fólk til að nýta kosningarétt 
sinn, nú sem áður, og ganga vel 
upplýst til kosninganna þann 19. 
febrúar.

Björn H Hilmarsson
Júníana Björg Óttarsdóttir
Auður Kjartansdóttir
Rögnvaldur Ólafsson
Svandís Jóna Sigurðardóttir
Michael Gluszuk
Fríða Sveinsdóttir

Svar til Jennýjar

Þegar ljósmyndari var á ferð 
einn morguninn í liðinni viku 
sá hann hvar Ægir Ægisson var 
að fylgja börnunum sínum í 
skólann og leikskólann. Það er 
svo sem er ekki frásögu færandi 
nema að þau voru gangandi á 
götunni. Ástæðan var að ekki 
er hægt að vera á gangstéttinni 

þar sem ekki var búið að moka 
hana, undanfarna daga hefur 
snjóað mikið í Snæfellsbæ. Gott 
væri fyrir ráðamenn bæjarins að 
skoða það hvort ekki væri ráðlegt 
að moka gangstéttarnar líka svo 
börnin þurfi ekki að ganga á 
götunni í skólann.

þa

Gangstéttir á kafi 
í snjó



Vegna greinagerðar frá full
trúum Snæfellsbæjar í sam
einingar nefnd Snæfellsbæjar og 
Eyja og Mikla holtshrepps í Jökli 
3. feb. s.l.

Það lítur út fyrir að þessi skrif 
eigi að vera svar við nokkrum 
spurn ingum, sem ég sendi kjörn
um fulltrúum Snæfellsbæjar í 
tölvupósti og Jökli 3.feb. s.l. um 
málefni er varða sameiningu 
Snæ fellsbæjar og Eyja og Mikla
holtshrepps .

Mikið var ég undrandi á þeim 
við brögðum sem ég fékk við 
spurn ing unum mínum, engin 
svör, aðeins útúr snúningar og 
hár toganir. Ég óskaði eftir svörum 
við spurningunum frá kjörnum 
bæjar fulltrúum, en svarið kom 
frá fulltrúum Snæfellsbæjar í sam
einingarnefndinni. Hvers vegna? 
Og hvenær fæ ég svör?

Í framhaldi af fyrri spurningum 
ætla ég að bæta við og spyrja um 
eftirfarandi :

1. Er vilji sameiningar nefndar
manna til þess að hlutur Eyja 
og Miklaholtshrepps í hitaveitu 
Eyja og Miklaholtshrepps fari 
til sameiginlegs sveitafélags? 
(ég sá þessa spurningu í inn
sendum spurningum til sam
einingarnefndarinnar) en hef 
ekki séð svar við spurningunni.

2. Verður Félagsheimilið Breiða
blik hluti af sameiginlegum 
eignum bæjarfélagsins ef af 
sameiningunni verður. Verður 
það áfram í leigu eða hvaða 
öðru hlutverk mundi það 
gegna?

3. Hver er áætlaður kostnaður? 
Í krónum talið? Hvað hefur 
þegar verið greitt? Greiða 
bæjar sveitafélögin hlutfallslega 
eftir mannfjölda ? 

Með von um greinagóð svör .

7. febrúar 2022.
Jenný Guðmundsdóttir.

Vegna 
sameiningaviðræðna

Til  kjörinna bæjarstjórnarmanna í Snæfellsbæ.

Endurnýjun þakklæðningar á 
Samkomuhúsi Grundar�arðar

Grundar�arðarbær óskar eftir tilboðum í verkið „Endurnýjun 
þakklæðningar, Samkomuhús Grundar�arðar“. Um er að ræða 
endurnýjun á efra þaki hússins.

Verkinu skal að fullu lokið fyrir 14. júlí 2022.

Nánari upplýsingar gefur Fannar Þór Þor�nnsson í síma 430-8500 
eða í gegnum netfangið fannar@grundar�ordur.is.

Útboðsgögn eru aðgengileg á heimasíðu Grundar�arðar 
www.grundar�ordur.is

Tilboðum skal skila inn á bæjarskrifstofu Grundar�arðar, 
Borgarbraut 16, 350 Grundar�rði eða í tölvupósti á 
netfangið fannar@grundar�ordur.is merkt „Endurnýjun 
þakklæðningar, Samkomuhús Grundar�arðar“ fyrir kl. 11:00 
mánudaginn 28. febrúar 2022. 

Tilboð verða opnuð kl. 11 að viðstöddum bjóðendum eða 
fulltrúum þeirra  og verða niðurstöður opnunar sendar 
bjóðendum samdægurs.

Byggingarfulltrúi Grundar�arðarbæjar
Fannar Þór Þor�nnsson

Í bæjarblaðinu okkar Jökli 
þann 13. janúar s.l. sendi Ólafur 
H. Steingrímsson grein þar sem 
hann lýsir undrun sinni yfir því 
að samþykkt hafi verið samróma 
af bæjarstjórn Snæfellsbæjar að 
neita knattspyrnudeild Víkings 
Ólafsvík um neyðaraðstoð og að 
snupra, eins og hann segir líka, 
deildina fyrir eyðslusemi.

Svo sendi hann jafnframt 
fyrir spurn til bæjarstjórnar 
Snæ fellsbæjar, um hvort að 
það væri þá ekki góð hugmynd 
að bærinn myndi greiða fyrir 
þjálfara deildarinnar.

Sjálf þekki ég ekki þetta mál, 
en eins og allir vita þá er vissulega 
mótbyr núna fyrir rekstur deilda 
á við knattspyrnudeild Víkings.

Þetta eru STRÁKARNIR 
OKKAR, eigum við þá ekki að 
standa með þeim í þessum mót
byr? Þeir og allt okkar unga fólk 
er FRAMTÍÐIN😊

Í framhaldinu dettur mér í hug, 

hvort ekki sé gráupplagt að nota 
500. krónu sundpeningana 
sem teknir voru af okkur 
eldri borgurum á dögunum, 
í að styrkja knattspyrnudeild 
Víkings?

Jafnframt langar mig að lýsa 
yfir ánægju minni yfir þeirri 
góðu og tímabæru grein Péturs 
Vigfússonar sem byrtist í Jökli 27. 
janúar s.l. þar sem hann kallar 
eftir framtíðarsýn Snæfellsbæjar

Já mér er líka spurn: Hver er 
framtíðarsýn Snæfellsbæjar?

Að lokum sendi ég innilegar 
kveðjur t i l  aðstandenda 
Brauðgerðar Ólafsvíkur, sem 
hættir nú eftir 70 ár, með kærum 
þökkum fyrir góða þjónustu öll 
þessi ár.

Ester Gunnarsdóttir

Já, hver er 
framtíðarsýnin okkar?

Frá því um miðjan nóvember 
og fram í lok janúar er sólin svo 
lágt á lofti að hún nær ekki yfir 
fjallgarðana sem umlykja Ólafsvík 
og Grundarfjörð. Það er því 
fagnaðarefni fyrir bæjarbúa þegar 
sólin lætur loksins sjá sig aftur 
eftir fjarveruna. Í síðustu viku 

mátti sjá sólina gæjast yfir fjöllin 
og geislar hennar glömpuðu á 
snæviþöktum götunum. Það er 
venjan að heimili eða félög taki 
sig til og baki sólarpönnukökur 
á þessum árstíma til að fagna því 
að sólin sé farin að skína aftur í 
byggð eftir skammdegið. 

sj

Sólin skín á ný



Snæfellsbær veitir styrk til barna og ungmenna í Snæfellsbæ til 
niðurgreiðslu þátttökugjalda í skipulögðu íþrótta- og tómstundastarfi.

Frístundastyrkur Snæfellsbæjar árið 2022 er 20.000 krónur
og gildir fyrir börn og unglinga á aldrinum 5 – 18 ára.

Foreldrar og forráðamenn barna og unglinga sem stunda íþróttir 
hjá Ungmennafélaginu Víking/Reyni ganga frá skráningu og nýta 
frístundastyrk í Sportabler-kerfinu sem ungmennafélagið notar. 

Þeir sem vilja nýta styrkinn hjá öðrum félögum eða vegna náms í 
tónlistarskóla er bent á að óska eftir endurgreiðslu sem nemur 
upphæð frístundastyrknum eftir að gjöld hafa verið greidd. Sótt um 
endurgreiðslu til bæjarritara á netfanginu lilja@snb.is.

Frístundastyrkur
í Snæfellsbæ


