
Undanfarnar vikur hefur staðið 
yfir vinna við kynningu á kostum 
sameiningar Eyja- og Miklaholts-
hrepps og Snæfellsbæjar, haldnir 
voru kynningar- og samráðsfund-
ir þar sem óskað var eftir viðhorfi 
íbúa og sýn á framtíðina.

Ýmiskonar kynningarefni var 
útbúið og á vefsíðunni snaefell-
ingar.is er hægt að nálgast flest 
það sem þörf er á að vita ef mynda 
á sér skoðun um hvort sameining 
eigi að eiga sér stað.

Kosið var um sameininguna 
laugardaginn 19. febrúar og þegar 
talningu var lokið kom í ljós að 
íbúar Snæfellsbæjar samþykktu 
sameiningu en hún var hinsvegar 
felld í Eyja- og Miklaholtshreppi, 
ekkert verður því af sameiningu 
þessara sveitarfélaga, a.m.k. ekki 
í þessari atrennu.

Í Eyja- og Miklaholtshreppi var 
kjörsókn 74,6 %. Alls greiddu 62 
atkvæði, en 83 voru á kjörskrá. Já 

sögðu 20, nei sögðu 41 og einn 
kjörseðill var ógildur

Í Snæfellsbæ var kjörsókn 35 
%. Alls greiddu 412 atkvæði, en 
1.174 voru á kjörskrá.

Já sögðu 207, nei sögðu 201 
og auðir seðlar voru fjórir. Inn-
an Snæfellsbæjar var kjörsókn 
mest í Staðarsveit og Breiðuvík 

eða 46,8%, í Ólafsvík var kjörsókn 
34,1% og á Hellissandi og Rifi var 
kjörsóknin 29,6%.

Næsta kosning um sameiningu 

á Snæfellsnesi mun fara fram 26. 
mars n.k. þegar íbúar Stykkis-
hólms og Helgafellssveitar kjósa 
um sameiningu.
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Tillaga um sameiningu felld

Þeir láta kuldann og vetr-
arveðrið ekki á sig fá ferða-
mennirnir sem hafa verið að fara 
í ferðir með Láka tours undan-
farna daga. Láki tours hófu 
hvalaskoðunarferðir aftur í síð-
ustu viku og hefur verið nóg af 
hvölum á Breiðafirði samkvæmt 
fésbókarsíðu Láka tours. Það er 

greinilegt að ferðamönnum fer 
jafnt og þétt fjölgandi á landinu 
og verður spennandi að sjá 
hvernig það þróast. Á myndinni 
er hvalaskoðunnar báturinn Ír-
is á leið út í skoðunarferð frá 
Ólafsvík.

þa

Láki tours hefja aftur 
hvalaskoðunarferðir

Jökull á Issuu

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

með myndavélinni í símanum.



Veðrið hefur líklega ekki farið 
framhjá neinum en bæði hefur 
verið hvasst og snjó kyngt niður. 
Starfsmenn Snæfellsbæjar hafa 
ekki farið varhluta af því frekar 
en aðrir enda nóg að gera við að 
moka frá hurðum og reyna að 
hafa aðgengi sem best. Einn af 
stöðunum sem mikið hafið skaf-
ið að var leikskólinn Kríuból en 
þar þurftu starfsmenn B. Vigfús-
sonar að byrja á því að moka með 
traktorsgröfu til að geta blásið 
snjónum í burtu. Ekki hefur ver-
ið minna að gera hjá þeim við 

að moka götur bæjarins og hafa 
þeir haft meira en nóg að gera 
við það. Einnig þurfti að moka 
snjó af þakinu yfir andyrinu á 
skóla byggingunni í Ólafsvík 
og frá niðurföllunum á þakinu 
á Íþróttahúsi Snæfellsbæjar svo 
vatn fari sína leið og voru það 
vaskir menn sem fóru í það verk 
nú fyrr í vikunni. Þó veturinn sé 
ekki á undanhaldi enda Góan rétt 
byrjuð er þó vonandi að veðrið 
fari að verða rólegra.

þa

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

Nóg að gera í snjómokstri

Sundlaugin í Ólafsvík lokar þriðjudaginn 22. febrúar 
og verður lokuð fram í næstu viku vegna viðhalds.

Hlökkum til að sjá ykkur aftur hress og kát.

Starfsfólk sundlaugar

Tilkynning til 
sundlaugargesta

Við bjóðum upp á 
alhliða bílaviðgerðir, 

dekkjaskipti og smurþjónustu.

Tímapantanir í síma 436-1111 





Mikið hefur snjóað á Snæfells-
nesi síðustu daga og nóg að gera 
hjá verktökum Snæfellsbæjar má 
segja að öll tæki bæjarins hafi ver-

ið í notkun í við að moka snjó 
eða blása. Það hefur ekki verið 
neitt minna að gera hjá Sigur-
jóni Hilmarssyni en hann vinn-

ur hjá Vegagerðinni þegar það 
þarf, í hinum ýmsu verkefnum. 
Hér er hann að blása þjóðveginn 
inn í Ólafsvík, dagana þar á und-
an fór hann hringinn um nesið 
að hreinsa meðal annars kanta 
og ristarhlið sem snjóruðnings 
bílarnir ná ekki. Þegar heim er 
komið tekur Sigurjón út heimil-
is blásarann og hreinsar snjóinn 

sem er komin á planið og gang-
stéttina fyrir framan húsið heima 
hjá honum, margir hafa horft 
með öfundaraugum á og spurt 
hvort ekki sé gott að eiga svona 
tæki, hefur Sigurjón þá svarað að 
bragði; það er gott að eiga, vont 
að vanta og hlegið.

þa

Blæs snjó allan daginn

Ánægjulegt var að sjá hversu 
margir mættu í Átthagastofuna 
á laugardaginn og styrktu Vík-
ing með kaupum á getraunaseðl-
um. Einn góður stuðningsmað-
ur ávaxtaði sína peninga vel, en 
hann nærri sex faldaði þá upp-
hæð, sem hann tippaði fyrir. Til 
hamingju með það ágæti stuðn-
ingsmaður. Úrslitin voru ekki 
samkvæmt bókinni (hvaða bók?) 
eins og sagt er, þannig að þeir, 
sem tippuðu samkvæmt stöðu 
liðanna á töflunni gerðu ekki 
eins góða hluti. Þetta er það sem 

gerir þennan leik svo skemmti-
legann, en allir geta unnið, hvort 
sem þeir hafa „þekkingu“ á 
ensku liðunum eða ekki. Heppn-
in er líka með í spilinu. Það er 
því upplagt að mæta og freista 
gæfunnar, fylla út nokkrar rað-
ir og sjá hvort að lukkan verði 
ekki með í spilinu. Við verðum 
í Átthagastofunni á laugardaginn 
á milli klukkan 11.00 og 12.00 
eins og vanalega. 

Allir velkomnir, 
og kaffi á könnunni. 

Getraunir 1X2

- Bílaviðgerðir

- Skipaþjónusta

- Almenn suðuvinna 

- Smurþjónusta

- Smábátaþjónusta 

- Dekkjaverkstæði

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

Hinsegin Vesturland mun 
standa fyrir Hinseginhátíð Vestur-
lands í Snæfellsbæ næsta sumar, 
nánar tiltekið í Ólafsvík. Félagið 
Hinsegin Vesturland var stofnað 
í febrúar 2021 með það að mark-
miði að auka sýnileika, stuðn-
ing og fræðslu auk þess að efla 
tengslanet hinsegin fólks á Vest-
urlandi, aðstandenda þeirra og 
velunnara. Hinseginhátíð Vestur-
lands mun flakka á milli þéttbýl-
isstaða á Vesturlandi næstu ár-
in en hátíðin var haldin í fyrsta 
skipti í Borgarnesi síðastliðið 
sumar. Mikil gleði og litadýrð 
einkenndi bæinn og lífleg dag-

skrá var í boði alla helgina. Í ár 
mun hátíðin fara fram í Ólafsvík 
dagana 22. til 24. júlí. Nánari dag-
skrá mun verða birt síðar en bú-
ast má við lífi og fjöri í sveitarfé-
laginu á meðan fjölbreytt dag-
skrá hátíðarinnar stendur yfir. Þá 
verður fjölbreytileikanum fagn-
að á laugardeginum, 23. júlí, 
með Gleðigöngu til að styðja við 
réttindabaráttu hinsegin fólks á 
Vesturlandi. Meðfylgjandi mynd 
er fengin frá Hinsegin Vesturland 
og sýnir stemminguna sem mynd-
aðist í Gleðigöngunni í Borg-
arnesi í fyrra.

sj

Hinseginhátíð 
í Snæfellsbæ

Kvöldguðsþjónusta
Grundarfjarðarkirkju
miðvikudagskvöld 

2. mars kl. 20.00
Velkomin öll og alltaf 



Þó veðrið hafi ekki leikið við 
landann hefur veiðst vel á miðun-
um og nóg að gera í höfnum Snæ-
fellsbæjar og Grundarfjarðar. 
Löndundarbið var í Ólafsvíkur-
höfn þegar fréttaritari var þar á 
ferð í síðustu viku en alls komu á 
land í höfnum Snæfellsbæjar dag-
ana 13. til 20. febrúar 1.381 tonn í 
79 löndunum. Í Rifshöfn var land-
að 903 tonnum í 40 löndunum 
og í Ólafsvíkurhöfn 478 tonnum 

í 39 löndunum. Hjá dragnóta 
bátunum landaði Steinunn SH 
111 tonnum í 5, Magnús SH 53 
tonnum í 3, Rifsari SH 51 tonni 
í 3, Sveinbjörn Jakobsson SH 34 
tonnum í 2, Matthías SH 32 tonn-
um í 2, Guðmundur Jensson SH 
28 tonnum í 1, Egill SH 24 tonn-
um í 2 og Gunnar Bjarnason SH 
15 tonnum í 1 löndun. Einn hand-
færa bátur landaði Ingibjörg SH 
og landaði hún 2 tonnum í 2 

löndunum þessa daga. Hjá litlu 
línu bátunum landaði Særif SH 73 
tonnum í 4, Bíldsey SH 71 tonni í 
4, Tryggvi Eðvarðs SH 69 tonnum 
í 4, Gullhólmi SH 67 tonnum í 3, 
Kristinn HU 66 tonnum í 5, Gísli 
Súrsson GK 50 tonnum í 4, Lilja 
SH 49 tonnum í 4, Brynja SH 26 
tonnum í 3, Háey I ÞH 23 tonn-
um í 1, Sverrir SH 17 tonnum í 4, 
Hjördís HU 12 tonnum í 2, Rán SH 
10 tonnum í 2, Kvika SH 6 tonn-
um í 1, Signý HU 6 tonnum í 1 og 
Þerna SH 2 tonnum í 1 löndun. 
Hjá stóru línubátunum landaði 
Hamar SH 89 tonnum í 3, Tjald-
ur SH 75 tonnum í 2, Rifsnes SH 
67 tonnum í 1 og Örvar SH 55 
tonnum í 1 löndun. Tveir netabát-
ar lönduðu þessa daga Bárður SH 
landaði 174 tonnum í 6 löndun-

um og Saxhamar SH landaði 22 
tonnum í 2 löndunum

Það var líka nóg um að vera í 
Grundarfjarðarhöfn þessa sömu 
daga en þar var landað 1010 tonn-
um í 19 löndunum. Einn lítill línu-
bátur landaði Birta SH og landaði 
hún 2 tonnum í 1 löndun. Tve-
ir netabátar lönduðu Kap II VE 
landaði 254 tonnum í 7 og Jök-
ull ÞH landaði 192 tonnum í 3 
löndunum. Hjá botnvörpu bát-
unum landaði Harðbakur EA 145 
tonnum í 2, Jóhanna Gísladóttir 
GK 139 tonnum í 2, Sigurborg 
SH 82 tonnum í 1, Farsæll SH 73 
tonnum í 1, Runólfur SH 63 tonn-
um í 1 og Hringur SH 60 tonnum 
í 1 löndun. 

þa

Aflafréttir

Páskar 2022
Nú er komið að úthlutun sumarhúsa í Svignaskarði, Húsafelli 

og íbúð að Halldóruhaga 4 á Akureyri
páskavikuna 13. - 20. apríl 2022

Leigan fyrir vikuna er kr 25.000 
Umsóknir þurfa að hafa borist fyrir 4. mars 2022 

Aðeins verður hægt að sækja um rafrænt í gegnum heimasíðu félagsins  
http://www.verks.is/



Laugardaginn 26. febrúar kl. 14 
munu rithöfundarnir Einar Kára-
son og Óttar Guðmundsson ræða 
meðal annars um Eyrbyggju og 
Sturlungu eins og þeim einum er 
lagið. Báðir hafa þeir, hvor á sinn 
hátt, gert Íslendingasögurnar að 
umfjöllunarefni í bókverkum 
sínum undanfarin misseri. Einar, 
einn ástælasti höfunda landsins, 
hefur skrifað fjórar bækur sem 
byggja á sögulegum viðburðum 
þrettándu aldar. Bækurnar eru 
Óvinafagnaður, Ofsi sem hlaut 
Íslensku bókmenntaverðlaunin, 
Skáld og Skálmöld. Bækur Einars 
hafa hlotið einróma lof og vakið 
áhuga fólks á þessu róstursama 
tímabili Íslandssögunnar. 

Óttar Guðmundsson geðlækn-
ir og rithöfundur hefur undan-

farin ár velt fyrir sér geðrænum 
vandamálum í Íslendingasögun-
um á þrettándu öld. Bækur Óttars 
Frygð og fornar hetjur, Hetjur og 
hugarvíl og Sturlunga geðlæknis-
ins fjalla á einn eða annan hátt um 
geðvandamál sögupersóna í Ís-
lendingasögunum og hvaða áhrif 

þau höfðu á framgang sagnanna 
auk þess sem Óttar gerir ástalíf 
höfuðpersónanna að umfjöllun-
arefni í þeim. Helstu sögupersón-
ur Íslendingasagnanna leggjast á 
bekkinn á geðlækninum.

Blásið er til sagnaskemmtunar 
á Skildi á vegum Eyrbyggjasögu-
félagsins í Helgafellssveit. Félag-
ið hefur undanfarið ár unnið að 
undirbúningi sýningar í félags-
heimilinu Skildi, byggða á Sögu 
Þórsnesinga, Eyrbyggja og Álft-
firðinga þar sem sögusvið henn-
ar er í næsta nágrenni auk þess að 
teygja sig víðar um Snæfellsnes. 

Sagan skipar sér í hóp fimm bestu 
og margslungnustu Íslendinga-
sagnanna að mati fræðimanna. 
Margar sögur innan úr heildar-
verkinu eru vinsælar t.a.m. sagan 
um Berserkina sem hvert skóla-
barn á Snæfellsnesi þekkir. Á síð-
asta ári stóð félagið fyrir þrem-
ur gönguferðum á söguslóðir 
sögunnar og var þátttaka góð. 
Námskeiðið Undur Eyrbyggju 
með Torfa Tuliniusi prófessor í 
miðaldabókmenntum í Háskóla 
Íslands var svo haldið í tenglsum 
við gönguferðinar og var góður 
rómur gerður af námskeiðinu og 
þátttaka fram úr björtustu von-
um. Á árinu er ætlunin að brydda 
upp á enn frekari dagsrká í tengsl-
um við söguna í félagsheimilinu á 
Skildi auk þess sem unnið verð-
ur hörðum höndum að undir-
búningi Eyrbyggjusýningarinn-
ar sjálfrar. 

Allir eru hjartanlega velkomn-
ir, aðgangseyrir 1000 kr. kaffi-
veitingar.

Sagnaskemmtan á Skildi – Helgafellssveit

Víkingur spilar núna í Lengju-
bikarnum, í B deild karla og trón-
ir á toppi riðilsins ásamt KH. Í 
síðasta leik sem liðið spilaði á 
Akranesi við Kára fengu þeir 
góða viðbót við mannskapinn 
en síðastliðna vikuna hefur 
penninn verið á lofti og skrif-
að var undir samning við fjóra 
leikmenn sem hafa skipt yfir til 
félagsins. Allir þessir leikmenn 
hafa spilað með liðinu á æfinga-
mótum í vetur. 

Arnór Siggeirsson er miðju-
maður sem er alinn upp hjá 
Fram. Hann hefur staðið sig vel 
með liði Víkings í vetur og á hann 
góða sögu á Ólafsvíkurvelli en 
hann skoraði þar tvö mörk fyr-
ir Úlfana í 6-2 sigri gegn Víkingi 
sumarið 2019. 

Gunnar Bragi Jónasson er 24 
ára gamall markvörður sem kem-
ur frá Kára. Gunnar á 46 leiki að 
baki í 2. deild. 

Mikael Hrafn Helgason er 
vinstri bakvörður sem lék með 
Víkingi á láni frá ÍA í fyrra og hef-
ur nú skipt alfarið yfir til Víkings. 

Að lokum er það Uros Mlade-
novic en hann er 25 ára miðvörð-
ur frá Serbíu. Hann lék áður með 
Snæfelli við góðan orðstír. Allir 
tóku þeir þátt í leiknum á Akra-
nesi og þar landaði liðið sínum 
fyrsta sigri á mótinu eftir þrjá 
tapleiki í röð.

Um miðjan janúar samdi félag-
ið við enska leikmanninn Reece 
Mitchell, 26 ára kantmann. Hann 
er uppalinn í akademíu Chelsea 
á Englandi og hefur spilað þó 
nokkuð í neðri deildum Eng-
lands, þar á meðal í þriðju efstu 
deild. Áður en hann skrifaði und-
ir samning við Víking lék Reece í 
Belgíu. Von er á honum til lands-
ins bráðlega. 

sj

Nýir leikmenn 
skrifa undir samning 

hjá Víkingi Starfsfólk óskast
Hjúkrunar- og dvalarheimilið Fellaskjól óskar eftir að ráða fólk til starfa við 

ummönnun. Um er að ræða vaktarvinnu og vantar okkur starfsfólk í 
a�eysingar og einnig í sumara�eysingar. 

Um er að ræða störf í ummönnun og eldhúsi. Mikilvægt er að umsækjendur 
ha� góða samskiptahæfni og ha� metnað fyrir star�nu.

Frekari upplýsingar er hægt að nálgast hjá Patricia á fellaskjol@simnet.is

Poszukujemy pracownika
Dom starcow Fellaskjol chce zatrudnic ludzi do pracy. Chodzi o prace 

zmianowa. Brakuje nam personelu tymczasowego i na okres wakacji. Wazne 
jest aby kandydaci posiadali dobre umiejetnosci komunikacyjne i mieli 

ambicje do pracy. Potrzeba rowniez prcownika na kuchnie na okres 
wakacyjny. Wiecej infomacji mozna uzyskac od Patricia na fellaskjol@simnet.is.



Fundur í fulltrúaráði 
sjálfstæðisfélaganna í Snæfellsbæ 

verður haldinn á veitingahúsinu Reks 
�mmtudaginn 3. mars 2022 kl. 20.

Fundarefni:
Undirbúningur bæjarstjórnarkosninga 2022

  Stjórn Fulltrúaráðs 
  Sjálfstæðisfélaganna í Snæfellsbæ

Fundur fulltrúaráðs 
Sjálfstæðisfélaganna 

í Snæfellsbæ

Það er að mörgu að huga hjá 
starfsmönnum Vegagerðarinn-
ar þessa dagana og ekki hefur 
veðrið verið að hjálpa enda hver 
lægðin á fætur annarri gengið yfir 
landið. Það hægir þó alltaf á milli 
og þá er tíminn nýttur vel til að 
laga það sem aflaga fer eins og 
stikur og þessháttar. 

Á fimmtudaginn í síðustu viku 

var blíðskapar veður á Snæfells-
nesi og var tækifærið þá notað 
til að laga ristarhliðið sem er á 
Útnesvegi rétt utan Ólafsvíkur. 
Á myndinni er Guðjón Hrann-
ar Björnsson að skipta um fjóra 
prófíla sem skemmdust eftir 
óhapp frá snjóruðningstæki fyrr 
í mánuðinum. 

þa

Hinn 7. febrúar sl. spurði ég 
Svandísi Svavarsdóttur, matvæla-
ráðherra, á Alþingi hvort hún hygð-
ist að styðja frumvarp Lilju Rafn-
eyjar Magnúsdóttur um að tryggja 
48 veiðidaga strandveiðanna, festa 
í lög og auka heimildir ráðherra til 
að flytja milli flokka innan atvinnu- 
og byggðakvótakerfisins. Svandís 
hafði þá nýlokið við að skerða 
þorskveiðiheimildir í strandveiði-
kerfinu um 1.500 tonn sem var 
fyrsta embættisverk hennar í nýrri 
ríkisstjórn. Ég fór fram á einfalt svar 
frá ráðherra, já eða nei. 

Og svarið var afdráttarlaust NEI. 
Svandís samþykkir ekki  frumvarp 
flokkssystur sinnar! 

Frumvarpið vakti eðlilega miklar 
væntingar meðal strandveiðimanna 
eftir hið furðulega útspil matvæla-
ráðherrans og félög strandveiði-
manna víða um landið höfðu lýst 
yfir stuðningi við það. Jafnframt 
studdi Flokkur fólksins frumvarp-
ið heils hugar.

Leikið tveimur 
skjöldum

Neitun ráðherra VG er í hróp-
andi ósamræmi við hástemmdar 
yfrlýsingar VG í kosningabarátt-
unni í NV kjördæmi sl. haust: „Nýta 
má strandveiðar til að efla jafnrétti 
og stuðla að nýliðun í sjávarútvegi. 
Við viljum efla fjölbreytt útgerðar-
form með öflugum strandveiðum 
og byggðatengdum aflaheimildum 
og koma í veg fyrir mikla samþjöpp-
un svo byggðirnar blómstri.“ 

Ákvörðun sjávarútvegsráðherra 
um skerðingu þorskveiðiheim-
ilda er óskiljanleg sé mark tekið 
á kosningabaráttu VG og stefnu-
skrá flokksins. En hún er hins vegar 
auðskiljanleg þegar skrif sérhag-
munagæslu stórútgerðarinnar og 
kvótaeigenda eru skoðuð. „Sam-
tökin leggja þunga áherslu á að 
aflamagn til strandveiða verði ekki 
aukið með neinum hætti á kostnað 

atvinnuveiðanna.“ 

Brot á búseturétti og 
atvinnufrelsi

Undan ströndum Íslands eru ein 
gjöfulustu fiskimið í heimi. Þessa 
auðlind hafa Íslendingar nýtt frá 
því land byggðist. Íbúar sjávar-
byggðanna eiga tilkall til fiskimið-
anna undan ströndum landsins. 
Takmarkanir stjórnvalda á veiðum 
íbúa undan ströndum sjávarbyggð-
anna eru því skerðing á búsetu-
rétti sjávarbyggðanna. Takmarkan-
ir á atvinnufrelsi þurfa að byggjast 
á sterkum rökum og ekki ganga 
lengra en nauðsyn krefur, það er 
meðalhófið. Aflahámark, sem tak-
markar fiskveiðar, á eingöngu að 
ná til þeirra veiða sem ógna fiski-
stofnum, ekki til veiða sem ógna 
þeim ekki. Handfæraveiðar ógna 
alls ekki fiskistofnum og það mun-
ar ekkert um þessi 1.500 tonn í 
heildarafla Íslendinga en sjávar-
byggðunum blæðir ef þetta er tekið 
af þeim. Höfum hugfast að strand-
veiðar valda minnstu raski í hafrým-
inu, hafa minnsta kolefnissporið 
og hámarka verðmæti aflans. 

Barátta fyrir 
mannréttindum

Sagt er að leiðin til Heljar sé 
vörðuð góðum áformum. Kvóta-
kerfið, sem komið var á til bráða-
birgða 1984, er slík varða fyr-
ir margar sjávarbyggðir. Aflamark 
í þorski var þá lækkað í 220.000 
tonn til að byggja upp þorskstofn-
inn. Það eru sömu veiðiheimildir 
og í dag! Árangurinn er sem sagt 
enginn. 

Örfáir útgerðarmenn náðu með 
tímanum til sín mestum hluta afla-
marksins og skeyttu litlu um sjávar-
byggðirnar. Kvótakerfið er óbreytt 
og sjávarbyggðum heldur áfram að 
hnigna og íbúum fækkar. Þessi þró-
un mun halda áfram verði ekki nýt-
ingarréttur sjávarbyggðanna viður-
kenndur. Það er hin brennandi 
spurning um viðurkenningu á at-
vinnufrelsi og búseturétti fólksins 
í landinu. Bann við frjálsum hand-
færaveiðum er mannréttindabrot 
og svikin loforð VG við íbúa sjáv-
arbyggða frá því fyrir kosningar tala 
sínu máli um pólitískan heiðarleika 
þess flokks sem stýrir þessum mála-
flokki í dag. 

Eyjólfur Ármannsson
Höfundur er alþingismaður fyrir 

Norðvesturkjördæmi.

Sinna viðhaldi 
milli lægða

Svandís staðfestir svikin 
við sjávarbyggðirnar!



Við setjum  
viðskiptavininn 
ávallt í fyrsta  

sæti

Við leitum að áreiðanlegum 
einstaklingi með ríka þjónustulund  

til sumarstarfa í útibúi  
Landsbankans í Snæfellsbæ

Sumarstarf í Snæfellsbæ

Nánari upplýsingar atvinna.landsbankinn.is


