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Soroptimistar funduðu í Snæfellsbæ
Landsambandsfundur Soropti
mista var haldinn í umsjá Soropti
mistaklúbbs Snæfellsness helgina
22-24. apríl. Fundurinn er árlegur
viðburður Soroptimista og áttu
upphaflega að vera haldinn í
Snæ
f ellsbæ árið 2020. Vegna
Covid féll fundurinn hins vegar
niður það árið og sömuleiðis
2021 og í þriðju tilraun náðist
að halda fundinn núna í apríl.
Mjög góð þátttaka var á fundinum
en fundinn sóttu um 180 konur
alls staðar að af landinu. Helgin
hófst með móttöku í Björgunar
stöðinni Von á Rifi með léttum
veitingum og karlakórinn Heið
björt úr Staðarsveit sá um söng
inn. Fundurinn sjálfur var svo
haldinn í Félagsheimilinu Klifi á
laugardeginum þar sem fram fóru
venjuleg landssambandsfundar
störf auk þess sem Ragnhildur
Sigurðardóttir sagði frá Svæðis
garði Snæfellsness og sögu Guð
ríðar Þorbjarnardóttur. Að fundi
loknum buðu Gallerí Jökull,
Útgerðin og Verslunin Hrund
upp á sérstaka síðdegisopnun
og létta stemmingu fyrir Soropti
mistakonur.
Um kvöldið var svo hátíðar
kvöldverður í Klifi þar sem
konur nutu góðra veitinga
og skemmtunar. Veislustjórar

kvöldsins voru Júníana Björg
Óttars
d óttir og Vilborg Lilja
Stefánsdóttir og skemmtiatriðin
voru ekki af verri endanum enda
í höndum heimamanna. Margrét
Gísladóttir frá Álftavatni spilaði
á píanó og Hanna Imgront frá
Ólafsvík og Sylvía Rún Guðnýjar
dóttir frá Grundarfirði sungu
nokkur lög. Helginni lauk svo

Við bjóðum upp á
alhliða bílaviðgerðir,
dekkjaskipti og smurþjónustu.
Tímapantanir í síma 436-1111

með útsýnisferðum á sunnaverðu
Snæf ellsn esi á sunnudaginn,
boðið var upp á gönguferðir að
Bjarnarfossi og um Búðahraun

þar sem Ragnh ildur Sigurðar
dóttir var með leiðsögn og las
sögur úr landslaginu.

sj

Fullorðnir nemendur í tónleikaferð
Fullorðnir nemendur Tón
listarskóla Snæfellsbæjar ásamt
mökum og kennurum lögðu land
undir fót um síðustu helgi. Lagt
var af stað á föstudagsmorgninum
og haldið á Selfoss. Þar tók
Helga Sighvatsdóttir skólastjóri
tónlistarskóla Árnesinga á móti
hópnum og kynnti skólann.
Margrét Stefánsdóttir söng
kennari við skólann var svo með
stutt og mjög gott námskeið fyrir
hópinn ásamt því að þrír nem
endur hennar sungu hluta af próf
verkefnum sínum.
Frá Selfossi lá leið hópsins
að Freysnesi í Öræfum þar sem
gist var á Hótel Skaftafelli. Einn
nemenda tónlistarskólans Þor
steinn Jakobsson er einmitt frá
bæ í Öræfum og var hann leið
sögumaður ferðarinnar enda á
heimaslóðum. Á laugardeginum
var svo farið í skoðunarferð og
Þórbergssetur skoðað ásamt fleiri
fallegum og merkum stöðum.
Tónleikar voru haldnir á Hótel
Skaftafelli bæði föstudags og
laugardagskvöld. Á föstudeginum
söng Þorsteinn, eða “Steini í
Skaftafelli” eins og sveitungar
hans segja, margar perlur íslensk
rar tónlistar í bland sænsk og írsk
þjóðlög. Á laugardeginum voru
svo seinni tónleikarnir þar sem

allir nemendur tónlistarskólans
sem í ferðinni voru sungu ýmis
konar lög við góðar undirtektir
tónleikagesta.
Á sunnudegi var svo lagt af
stað heimleiðis, komið var við á
Skógum þar sem safnið var skoðað
áður en lagt var af stað heim
leiðis. Voru allir sem í hópnum
voru sammála um að helgin hefði

heppnast mjög vel og vildu fá að
koma á framfæri kæru þakklæti til
allra sem lögðu hönd á plógin til
að ferðin yrði að veruleika.
Á meðfylgjandi mynd má sjá
allan hópinn með Jökulsárlón í
baksýn en það var einn af við
komustöðum í ferðinni. Þess má
svo einnig geta að til stendur að
fullorðnir nemendur skólans

haldi vortónleika seinni partinn
í maí og hvetur fréttaritari alla
sem hafa áhuga á söng að fylgjast
með hvenær og hvar þeir verða
haldnir og síðast en ekki síst að
mæta og hlusta.
þa

Getraunir 1x2
Efni og auglýsingum í Jökul þarf að
skila fyrir kl. 16, þriðjudag fyrir útgáfu.
Það er í lagi að skila fyrr.
Upplýsingar um auglýsingaverð
á www.steinprent.is

Upplag: 500
Áb.maður: Jóhannes Ólafsson

Blaðið er gefið út af Steinprent ehf. og liggur
frammi í Snæfellsbæ og Grundarfirði,

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

Blaðið kemur út vikulega.

436 1617

Þrátt fyrir ófarir beggja lið
anna úr bæjarfélaginu um síð
ustu helgi, í bikarkeppni KSÍ, er
ekki hægt að segja það sama um
getrauna snillinganna. Smá vinn
ingur kom í hlut þeirra, sem eru
með í sameiginlega seðlinum,
náðum að giska á 12 rétt úrslit,
en þó ekkert upp í að endurnýja
bílinn hjá hverjum og einum
eða slíkt. Það eru greinlega
margir að spila í getraununum
og styðja Víking í leiðinni, þó
svo að viðkomandi komi ekki til
okkar í Átthagastofuna. Þá merkir
fólk við félagsnúmerið, sem er
355 á seðlunum áður en þeim er
framvísað á sölustöðum, eða ef
fólk fyllir út seðil í tölvunni. Þetta
sýna tölur frá Getspá og fyrir það
ber að þakka. Við ætlum að halda
áfram og reyna að ná 13 réttum
áður en keppnistímabilinu lýkur
og verðum í Átthagastofunni frá
kl. 11.00 til 12.00 á laugardaginn
og með rjúkandi kaffi á könnunni.

Maður vinnur ekki í getraununum
öðruvísi en að vera með og fylla
út seðil!

Áfram Víkingur

ÁRALÖNG ÞEKKING
OG REYNSLA AF
FASTEIGNAMARKAÐI
Á VESTURLANDI
Allir kaupendur og seljendur fá

Vildarkort Lindar
sem veitir 30% afslátt

hjá fjölmörgum fyrirtækjum

BOGI MOLBY
Löggiltur fasteignasali

699 3444

molby@fastlind.is

Snæfellsbær, okkar allra

Tölulegar staðreyndir
úr rekstri Snæfellsbæjar 2016 -2021

Við erum á Facebook og Instagram

XD Snæfellsbær

Voot opnar verslun í Ólafsvík
Olís hefur rekið útibú sitt í
Ólafsvík í tugi ára en á komandi
dögum er komið að tímamótum.
Versluninni verður lokað núna í
lok apríl vegna skipulagsbreytinga
í rekstri Olís að sögn Björns
Haralds Hilmarssonar en hann
hefur verið útibússtjóri í Ólafsvík
síðustu 9 ár.
Í samtali við Björn segir hann
að fljótlega eftir að komið hafi
í ljós að versluninni yrði lokað
hafi hann fundið fyrir áhuga
Voot á að koma með sína starfsemi
á svæðið. Eftir töluverðar við
ræður hafi komið lending á málið
og allt farið á fullt að opna nýtt
útibú Voot. Ný verslun mun opna
3. maí í húsnæðinu sem Brauð
gerð Ólafsvíkur var áður í en mikil
uppbygging hefur farið fram í
húsnæðinu undanfarið.
Vöruúrval í nýrri verslun verður
nokkuð sambærilegt við það sem
var í Olís, sjávarútvegstengdar
vörur, rekstrarvara og sérvara auk
þess sem Olís og Voot hafa gert
með sér samning um endursölu
á olíu- og efnavörum Olis.
Björn segist vera ánægður með
að öflugir aðilar séu tilbúnir til að
fjárfesta á svæðinu, aðallega út frá
því sjónarmiði að nú geti hann
þjónustað fyrirtæki og almenning
með sama hætti og áður. Horft
var fram á þjónustuskerðingu
með lokun Olís en til allra lukku

Björn var önnum kafinn við að taka upp úr kössum þegar ljósmyndari leit við í húsnæði Voot.

fer ekki svo. Eigendur Voot fara í
þetta verkefni heilshugar og líta
á þetta sem langtíma fjárfestingu.
Mikill spenningur er fyrir opnun
nýrrar verslunar en Björn segist
finna það í bæjarfélaginu, íbúar
séu mikið að spyrjast fyrir og telur
hann opnun Voot hafa jákvæð
áhrif á svæðið.
sj

Starfsmaður óskast
Fiskmarkaður Íslands óskar eftir
starfsmanni við almenn störf.
Lyftararéttindi æskileg.
Upplýsingar veitir Ragnar Smári Guðmundsson, 840 3702 eða ragnar@fmis.is.

Fiskmarkaður Íslands - Sími 430 3700 - fmis.is

Dansleikur í boði Snæfellsbæjar
Eins og fram kemur í auglýsingu
annarsstaðar í blaðinu þá blæs
bæjarstjórn Snæfellsbæjar til
stórdansleiks í félagsheimilinu
Klifi í Ólafsvík föstudaginn 29.
apríl. Fyrir dansi leika strákarnir
í Albatross og þeim til halds og
trausts verður engin önnur en
poppdrottningin Ragnhildur
Gísladóttir.
Þar sem ekki hefur verið haldið
áramótaball vegna heimsfaraldurs
síðastliðin tvö ár verður ókeypis
inn á ballið og vonandi geta
bæjarbúar og aðrir gestir skemmt
sér vel saman nú þegar sólin

hækkar á lofti og takmarkanir eru
á bak og burt.
Húsið opnar kl. 23:00 og
stendur skemmtun yfir til kl.
02:00. Athugið að það er 18 ára
aldurstakmark á viðburðinn og

framvísa þarf skilríkjum.
Eins og áður segir er frítt á
ballið, en þó er takmarkaður
fjöldi miða í boði og þurfa allir
gestir að sýna aðgöngumiða til
að komast í húsið. Aðgöngumiða

verður hægt að nálgast í Ráðhúsi
Snæfellsbæjar og íþróttahúsi
Snæfellsbæjar á opnunartíma frá
miðvikudegi til föstudags.

1. maí 2022
1. maí samkomur Verkalýðsfélags Snæfellinga,
Kjalar og Sameyki verða haldnar sem hér segir:

Kynnir:
Helga Hafsteinsdóttir, Kjölur
Ræðumaður: Arna Jakobína Björnsdóttir Formaður Kjalar

- Tónlistaratriði úr Tónlistarskóla Stykkishólms
- Katrín Halldóra Sigurðardóttir
- Kaffiveitingar

Í Grundarfirði hefst dagskrá kl. 14.30
í Samkomuhúsinu
Kynnir:
Garðar Svansson, Sameyki
Ræðumaður: Arna Jakobína Björnsdóttir Formaður Kjalar

- Tónlistaratriði úr Tónlistarskóla Grundarfjarðar
- Katrín Halldóra Sigurðardóttir
- Kaffiveitingar að hætti Gleym-mér-ei

Í Snæfellsbæ hefst dagskrá í Klifi kl. 15.30
Kynnir:
Vignir Smári Maríasson, Verkal. fél. Snæfellinga
Ræðumaður: Arna Jakobína Björnsdóttir Formaður Kjalar

- Tónlistaratriði úr Tónlistarskóla Snæfellsbæjar
- Katrín Halldóra Sigurðardóttir
- Kaffiveitingar að hætti eldri borgara

Félagsmenn og aðrir íbúar eru hvattir til að mæta og eiga saman góðan dag.
Börn verða að vera í fylgd með fullorðnum.

Leik í Mjólkurbikar lokið

Önnur umferð í Mjólkurbikar
num í knattspyrnu fór fram í
síðustu viku, Reynir Hellissandi
tók á móti 2. deildar liði ÍR á
Ólafsvíkurvelli á Sumardaginn
fyrsta. Fyrir leikinn var vitað að
hann yrði Reynismönnum erfiður
en þeir spila í A- riðli 4. deildar
innar í sumar. ÍR-ingar komust
yfir snemma í leiknum og eftir
20 mínútur var staðan orðin 0 - 4.
ÍR-ingar gengu á lagið og röðuðu
inn mörkum og því fljótlega ljóst
að bikardraumur Reynismanna
var að engu orðinn þetta tímabilið.
Reynismenn eru þó ekki af baki
dottnir og líklega komnir á fullt

að undirbúa sig fyrir fyrsta leik
íslandsmótsins en þeir heimsækja
Ísbjörninn á gervigrasið í Kórnum
þriðjudaginn 17. maí næst
komandi.
Víkingur Ó. stóð einnig í
ströngu í bikarnum en þeir
heimsóttu Káramenn á Akranesi
á síðasta laugardag. Greinilegt
var frá fyrstu mínútu að bæði lið
ætluðu sér sigur enda sæti í 32 liða
úrslitum undir. Á 20. mínútu var
Nikulás Ísar Bjarkason felldur af
Árnóri Siggeirssyni varnarmanni
Víkings. Var það mat Þorvaldar
Árnasonar dómara að Arnór hefði
rænt marktækifæri af Nikulási og

fékk Arnór því beint rautt spjald.
Einum fleiri sótti Káramenn
af miklum móð, þeir náðu þó
ekki að koma boltanum í mark
Víkingsmanna í fyrri hálfleik og
staðan því 0 - 0 þegar flautað var
til hálfleiks. Fyrsta mark leiksins
kom á 55 mínútu þegar Arnar
Már Kárason setti boltann í net
Víkings, aftur voru Káramenn á
ferðinni 6 mínútum seinna þegar
Hafþór Pétursson skoraði 2. mark
heimamanna. Mikil barátta var
seinni hluta seinni hálfleiks og á
85. mínútu minkaði Emmanuel
Eli Keke muninn og staðan því 2
- 1 liðinn börðust mikið það sem

eftir lifði leiks. Mörkin urðu ekki
fleiri og niðurstaðan því 2 - 1 fyrir
Kára og Víkingur Ó einnig dottinn
út úr bikarnum en þeir hefja leik
í Íslandsmótinu laugardaginn
7. maí þegar þeir fá Völsung í
heimsókn.
Þó ekki hafi gengið að óskum
hjá liðunum tveimur í þessum
leikjum er íslandsmótið fram
undan og verður því nóg að gera
hjá knattspyrnu áhugamönnum
í sumar að fylgjast með báðum
liðum.

Karlakórinn Heiðbjört kvaddi veturinn
Karlakórinn Heiðbjört hélt
lokatónleika á Langaholti
að kvöldi síðasta vetrardags.
Tónleikana halda þeir árlega,
þegar aðstæður leyfa, til að ljúka
starfsárinu. Þá syngja þeir gesti
inn í sumar og sól með bæði
gömlum lögum og nýjum. Keli
á Langaholti bauð upp á vorlegt
hlaðborð fyrir tónleikana. Margir
gerðu sér ferð á Langaholt þetta
kvöld og nutu fallegra tóna
og góðra veitinga. Það kom
svo skemmtilega á óvart þegar
Söngsveitin Skaði steig á svið og
tók eitt lag fyrir tónleikagesti en
söngsveitin byrjaði að æfa saman
síðastliðinn vetur.
sj
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& RAGGA GÍSLA
Félagsheimilið Klif 29. apríl 2022
frítt inn í boði snæfellsbæjar
miðar fást í ráðhúsi og íþróttahúsi
út föstudag eða á meðan miðar endast.
góða skemmtun !

mikilvægt að horft sé
jákvætt fram á veginn

Kæru Snæfellsbæingar
Þegar litið er yfir farin veg
síðustu átta ár og setu mína í
Bæjarstjórn Snæfellsbæjar fyrir
J-listann, Bæjarmálasamtök Snæ
fellsbæjar þá er mér ljóst að ég
hef lært mikið á þessum árum.
Við erum allt lífið að læra og
þroskast, ég er þakklát fyrir að
mér hafi verið sýnt það traust að
leiða listann á þessu kjörtímabili
sem er að ljúka. Þessi ár hef ég
hef unnið með öflugu fólki sem
brennur fyrir bæjarfélagið og vill
láta gott af sér leiða. Í aðdraganda
síðustu sveitarstjórnarkosninga
lagði af stað flottur hópur fólks
undir minni stjórn í vegferð með
ákveðna sýn á það hvernig við
vildum sjá sveitarfélagið okkar
eflast og verða öflugra. Við vildum
skapa aðstæður þar sem íbúum
væri kleift að lifa góðu lífi og
þannig vera virkir þátttakendur
í samfélaginu. Snæfellsbær hefur
frá því ég kom hingað fyrir tæpum
25 árum síðan breyst mikið. Íbúar
hafa lagt í ríkara mæli áherslu á
að bæta umhverfi sitt, haft aukinn
metnað til að að skapa börnum og
ungmennum aðlaðandi umhverfi
til þess að þau nái að þroskast
og dafna sem einstaklingar. Upp

bygging á íþróttamannvirkjum
og afþreyingu hefur aukist til
muna. Breytingar hafa átt sér
stað í atvinnulífinu þá einkum
sjávarútvegi, útgerð og fiskvinnsla
hefur dreigist eilítið saman en að
sama skapi hefur ferðamennska
aukist og mikil uppbygging átt
sér stað á undanförnum árum og
er Snæfellsbær vinsæll viðkomu
staður ferðamanna. Einnig hefur
verið unnið markvisst að því að
bæta hag eldri kynslóðanna
sem sáu um að byggja upp
sterkt bæjarfélag fyrir komandi
kynslóðir svo við sem yngri
erum getum tekið við og haldið
áfram þeirri uppbyggingu. Það
er óhætt að segja að í Snæfells
bæ búi metnaðarfullt fólk með
jákvæða framtíðarsýn og erum
við því heppin að hafa allan þenn
an mannauð, öll skiptum við máli
sama hvaða stöðu við gengum.
Ég tel mikilvægt að horft sé
jákvætt fram á veginn, að farið sé
eftir regluverkinu, að gætt verði
jafnræðis og vandað sé til verka
þegar kemur að ákvarðanatökum
sem snerta samfélagið okkar.
Berum virðingu fyrir ólíkum
skoðunum fólks, tökum samtalið
og gerum Snæfellsbæ að ákjósan
legum stað fyrir ólíka hópa.
Vil ég að lokum þakka ykkur
sem staðið hafa við bakið á
J-listanum, Bæjarmálasamtökum
Snæfellsbæjar, kærlega fyrir
stuðningin, traustið og samtalið
á undanförnum árum, án ykkar
væri ekki þetta þetta ekki hægt.
Fráfarandi oddviti J- listans
Svandís Jóna Sigurðardóttir

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

Páskabingó
Ungmennaráðs
Snæfellsbæjar

Ungmennaráð Snæfellsbæjar
gat loksins haldið aftur bingo þar
sem allir gátu mætt og tekið þátt
í gleðinni. Bingóið var haldið í
Félagsheimilinu Klifi þann 6.
apríl s.l. Það var mjög vel mætt
og veglegir vinningar voru í boði.
Það er gaman að segja frá því að
inn í Ungmennaráðið er komið

mjög áhugasamt ungt fólk sem
hefur mikinn metnað fyrir því að
sinna sínu hlutverki í ráðinu vel
og það verður gaman að fylgjast
með þeirra störfum í framtíðinni.
Þau vilja koma sérstökum
þökkum til eftirfarandi aðila fyrir
stuðninginn í páskabingóinu.

Apótek Ólafsvíkur

Paulina Kapanke

Beata Borkowska

Ragnar og Ásgeir ehf

Dadu ehf

Sjávariðjan

Hótel Búðir

Sker Restaurant

JE Bílverk

Smiðjan

Verslunin Kassinn

Sundlaug Snæfellsbæjar

Landsbankinn

Tannlæknastofa AB, Ólafsvík

Monika Dubaj

Tölvuverk

N1

Útgerðin

Olís

Verslunin Hrund

Pastel hárstofa

Fjölbreytt og skemmtileg sumarstörf
fyrir ungmenni hjá Snæfellsbæ
Snæfellsbær býður ungmennum 18 ára og eldri upp á fjölbreytta
og skemmtilega útivinnu í sumar sem hefur það að leiðarljósi að fegra
umhverfi Snæfellsbæjar.
Leitað er að sextán einstaklingum til starfa við fjölbreytt og uppbyggileg störf
sem samanstanda bæði af almennum verkefnum Áhaldahúss Snæfellsbæjar
og flokkstjórn vinnuskólahópa. Umsækjendur þurfa að vera 18 ára eða eldri
og vera reiðubúnir að starfa við áðurtalin störf á þriggja mánaða tímabili, eða
frá 16. maí 2022.
Sumarvinna
•
•
•
•

Leitað að 16 einstaklingum í vinnu.
Um er að ræða 100% störf í þrjá mánuði frá 16. maí nk.
Umsækjendur þurfa að vera 18 ára eða eldri.
Umsækjendur þurfa að vera færir um að stýra vinnuskólahópi
og hafa áhuga á að vinna með og fræða unglinga.
• Umsækjendur þurfa að vera duglegir, áhugasamir um útivinnu,
tóbakslausir, sjálfstæðir og góðar fyrirmyndir.
• Þekking á staðháttum í sveitarfélaginu er æskileg.

Frekari upplýsingar má finna í síma 433 - 6900
eða á neðangreindu netfangi.
Umsóknareyðublað má finna á vefsíðu Snæfellsbæjar
og í Ráðhúsi Snæfellsbæjar.
Umsækjendur eru beðnir að senda umsókn á neðangreint netfang eða skila í Ráðhús Snæfellsbæjar.

Umsóknarfrestur framlengdur til 12. maí 2022.
Ekki er tekið við umsóknum eftir að umsóknarfrestur hefur liðið.

Snæfellsbær

byggingarfulltrui@snb.is

|

Klettsbúð 4

|

433 6900

|

snb.is

Snæfellsbær, fjölskylduvænt samfélag

Kæru íbúar Snæfellsbæjar,
Ég hef ákveðið að gefa áfram
kost á mér og bjóða fram krafta
mína til samfélagsins. Mig langar
að leita eftir ykkar stuðningi til
að halda áfram næsta kjörtímabil
til að vinna að þeim verkefnum
sem ég brenn fyrir. Ég sat í sama

sæti á listanum fyrir síðustu
sveitarstjórnarkosningar og
hef því setið þetta kjörtímabil
sem bæjarfulltrúi í meirihluta
bæjarstjórnar Snæfellsbæjar.
Ég hef alltaf haft mikinn áhuga
og ánægju á því að starfa fyrir
samfélagið og leggja mitt af
mörkum í að gera okkar góða
samfélag enn betra.  
Á líðandi kjörtímabili höfum
við í D-listanum meðal annars
haft það að leiðarljósi í okkar
vinnu að gera Snæfellsbæ að
fjölskylduvænu samfélagi og
aðlaðandi kosti til búsetu. Við
höfum ráðist í beinar aðgerðir
til að ná því markmiði, það sem
helst ber að nefna er að við settum
á frístundastyrk fyrir börn og
ungmenni á aldrinum 5 til 18
ára. Við fórum í framkvæmdir á
leikvöllum í sveitarfélaginu, létum

snyrta þar til og endurnýjuðum
leiktæki, bæði á leikvöllum í
þéttbýlunum norðanmegin í
sveitarfélaginu, á Arnarstapa og
við grunnskólann á Lýsuhóli.
Þá voru settir upp ærslabelgir í
Ólafsvík, Rifi og Hellissandi og
önnur leiktæki sem hafa notið
vinsælda hjá yngri kynslóðinni.
Við höfum haldið áfram að bjóða
uppá heimgreiðslur til foreldra til
að brúa bilið milli fæðingarorlofs
og leikskóladvalar þar sem
ekki eru starfandi dagforeldrar
í sveitarfélaginu. Við höfum
lagt áherslu á að öll börn fái
leikskólapláss frá 12 mánaða
aldri og við höfum einnig haldið
áfram að styðja við gott og öflugt
íþrótta- og menningarstarf í
sveitarfélaginu.  
Allt eru þetta mikilvægir hlutir
sem gera sveitarfélagið okkar að

aðlaðandi kosti til búsetu og alls
ekki tæmandi listi yfir allar þær
framkvæmdir sem sveitarfélagið
stendur fyrir í þeim málaflokki.
Ég hvet ykkur kæru íbúar til að
kynna ykkur stefnumál listans,
sem verið er að leggja lokahönd
á þessa dagana. Þar verður meðal
annars lögð rík áhersla á þennan
málaflokk og hlökkum við til að
kynna þær tillögur sem eru í okkar
stefnuskrá.  
Að lokum langar mig til að hvetja
alla til að nýta kosningaréttinn
sinn 14. maí nk. og bendi á að
kosning utan kjörfundar er hafin.   

Snæfellsbær, okkar allra
Auður Kjartansdóttir
skipar 3. sæti D-listans

Aflafréttir
Vorboðarnir eru af ýmsu tagi
og einn þeirra er fjölgun smábáta
sem stunda veiðar og er það ekkert
öðruvísi í höfnum Snæfellsbæjar
frekar en annars staðar enda farið
að styttast í að strandveiðar hefjist.
Hafa smábátasjómenn verið í óða
önn undanfarið að gera báta sína
klára og eru nokkrir þeirra þegar
farnir að róa. Dagana 18. til 24. apríl
lönduðu 20 handfæra bátar í höfnum
Snæfellsbæjar, í Ólafsvíkurhöfn
lönduðu 8 bátar 40 tonnum í 23
löndunum, á Arnarstapa lönduðu
8 bátar 33 tonnum í 19 löndunum
og í Rifshöfn lönduðu 4 handfæra
báar 15 tonnum í 8 löndunum.
Grásleppuvertíðin er einnig í gangi
og lönduðu tveir bátar þessa daga.
Rán SH 23 tonnum og Hjördís SH
12 tonnum en báðir bátar lönduðu
6 sinnum þessa daga. Bárður SH er
á netaveiðum og landaði hann 55
tonnum í 5 löndunum. Vel veiddist
hjá dragnóta bátunum og landaði
Esjar SH 43 tonnum í 3, Ólafur
Bjarnason SH 38 tonnum í 2, Rifsari
SH 33 tonnum í 2, Guðmundur
Jensson SH 23 tonnum í 1, Matthías
SH 23 tonnum í 2 og Sveinbjörn
Jakobsson SH sem landaði 13
tonnum í 1 löndun. Hjá litlu línu
bátunum landaði Kristinn HU
66 tonnum í 4, Gullhólmi SH 39
tonnum í 2, Tryggvi Eðvarðs SH 35
tonnum í 3, Brynja SH 34 tonnum
í 5, Lilja SH 34 tonnum í 5, Bíldsey
SH 33 tonnum í 2, Sverrir SH 24

tonnum í 5, Stakkhamar SH 20
tonnum í 2, Særif SH 20 tonnum í
1 og Þerna SH 1 tonni í 1 löndun.
Tveir af stóru línu bátunum
lönduðu Örvar SH landaði 62
tonnum og Tjaldur SH 59 tonnum
báðir í 1 löndun. Alls komu því á
land í höfnum Snæfellsbæjar 779
tonn þessa daga í 110 löndunum.
Þar af var landað 417 tonnum í 34

löndunum í Rifshöfn, 308 tonnum
í 56 löndunum í Ólafsvíkurhöfn
og 54 tonnum í 20 löndunum á
Arnarstapa.
Í Grundarfjarðarhöfn komu á
land þessa sömu daga 425 tonn
í 11 löndunum. Hjá botnvörpu
bátunum sem lönduðu hver um sig
einu sinni landaði Drangey SK 162
tonnum, Sigurborg SH 91 tonni,

Runólfur SH 76 tonnum, Farsæll
SH 62 tonnum og Hringur SH 25
tonnum. Tveir grásleppubátar og
einn handfæra bátur lönduðu hjá
grásleppubátunum landaði Birta
SH 4 tonnum í 3 og Vinur SH 3
tonnum í 1 löndun. Handfæra
báturinn landaði svo 3 tonnu í 1
löndun þessa daga.
þa

verður haldinn miðvikudaginn 4. maí kl 19.00
að Grundargötu 30 í Grundarfirði.
Venjuleg aðalfundarstörf.
Þeir sem þurfa far á fundinn hafi samband í síma 588-9191.

Stjórnin.

PÁSKAFRÍ
Prentsmiðjan Steinprent verður lokuð
frá 14. apríl til og með 5. maí.
Þeir sem þurfa aðstoð eða upplýsingar
vegna trygginga er bent á síma
440 2390 og 440 2000
Bæjarblaðið Jökull heldur áfram að koma út.

Vonir og væntingar frambjóðanda
Kæru Snæfellsbæingar, ég heiti
Matthildur Kristmundsdóttir og er
borin og barnfæddur Ólsari einsog
sagt er. Eins og margir sem þekkja
mig vita að ég er ekki mjög pólitísk
og hef ekki verið áberandi á þeim
vettvangi hérna í sveitarfélaginu en
ástæðan fyrir því að ég ákvað að gefa
kost á mér til framboðs í sveitar
stjórnarkosningum í ár er að mér
þykir vænt um bæinn minn og vil
veg hans sem mestan og einnig hef
ég áhuga á að færa samfélagið okkar
hér fram á veginn og byggja hér upp
blómlegt og betra bæjarfélag öllum
til góðs, fullreynt virðist að nokkrar
breytingar verði hér í bæjarfélaginu
meðan kjósendur halda að hægt
sé að kjósa sama meirihlutann
aftur og aftur og búast við annarri
niðurstöðu til framfara.
Eitt af því sem þarf að vera for
gangsmál hjá nýrri bæjarstjórn eru
atvinnumál af því að til þess að fá
hingað ungt fólk þarf fjölbreytni
í atvinnulífi. Ef við skoðum
fólksfjöldaþróun hérna síðan
1998 þá hefur verið hér nánst
stöðnun,eða reyndar fækkun um
tæplega 100 manns þar sem árið
1998 bjuggu hérna 1773 en árið
2022 eru íbúafjöldinn 1666. Ef
skoðað er nánar samsetningu íbúa
þá er þróunin sú að samfélagið
hérna er að eldast og öldruðum utan
vinnumarkaðsþáttöku að fjölga og
börn og fólk á barnseignaraldri fer
fækkandi.
Íbúafjöldi frá 1998 til 2022
0 - 14 ára hefur fækkað um 151
15 - 64 ára hefur fækkað um 47
65 ára og eldri fjölgað um 121
Á sama tíma hefur landsmönnum
fjölgað úr 272.381 í 376.248

þúsund og er því fjölgun á landsvísu
um rúmlega 103 þúsund manns en
við búum við það að hérna fækkar
íbúum.
(Tölur fengnar af heimasíðu Hag
stofu Íslands).
Ég myndi vilja sjá bæjarstjórn
sinna hér atvinnumálum af stórhug
og metnaði, horfa til framtíðar og
sinna sínu hlutverki og vinni að
því að fá hingað fleiri ríkisstörf
og fyrirtæki. Hingað í bæjarfélagið
þarf að reyna að laða að fyrirtæki
í hátækni og fyrirtæki sem gætu
hjálpað okkur að snúa þeirri þróun
við að yngra fólkið sæki annað eftir
að hafa menntað sig. Það eru hérna
ófá tækifæri í ferðaþjónustunni og
vissulega hefur verið nokkuð um
einstaklingsframtak þar sem ungt
og duglegt fólk hefur séð tækifæri

og nýtt sér þau en ekki búa allir svo
vel að geta farið út í eigin rekstur
án nokkurs baklands. Núverandi
Atvinnuveganefnd fundaði síðast á
árinu 2014 samkvæmt upplýsingum
á heimasíðu Snæfellsbæjar og virðist
samkvæmt því ekki sinna neinu
hlutverki nema hlutverki ásýndar
líkt og fleiri nefndir á vegum sveitar
félagsins.
Ég tel að við búum einstaklega vel
með náttúrufegurð allt í kringum

og stutt frá Reykjavík ef þangað þarf
að leita og því ætti okkar bæjarfélag
að vera ákjósanlegur kostur til
búsetu fyrir alla.
Við búum í fallegasta sveitarfélagi
landsins og hér eru næg tækifæri
til bjartrar framtíðar og hér ætti
íbúum að fjölga eins og víðast hvar
annarstaðar og mannlíf að blómstra,
í stað þess að kellingar eins og ég
séu með sífelldar áhyggjur að missa
unga fólkið okkar burt þarsem
það sækir sér menntun en hefur
síðan lítinn áhuga á að snúa aftur
heim vegna þess hversu fábreytt
atvinnutækifæri fyrir menntað folk
er hér.
Á síðustu árum hefur margt gott
verið gert en alltaf má gera betur
og nú sé ég þörf á að kalla fram
breytingar því það segir sig sjálf að
þegar sami meirihluti hefur verið við
stjórn í 28 ár þá geta hlutir staðnað
og orðið einsleitir og metnað og
framsýni skort þegar folk lítur orðið
á starfið sem þægilega aukavinnu.
Hvað er það versta sem gæti gerst
ef við þorum að kjósa breytingar ?
Byggjum okkur framtíð saman
og kjósum XJ.
Matthildur Kristmundsdóttir

Jökull Bæjarblað
steinprent@simnet.is
436 1617

Lionsmenn tína rusl í vegköntum
Stóri plokkdagurinn var á
síðasta sunnudag og margir
fóru út að plokka og létu félagar
í Lionsklubbi Ólafsvíkur sitt
ekki eftir liggja. En þeir eru í
fjáröflunar verkefni í samstarfi við
Vegagerðina og plokka rusl á 60
kílómetra kafla á völdum svæðum
á Snæfellsnesi. Var fyrsti dagurinn
í því verkefni á sunnudaginn, eftir
annað kvöldið sem lionsfélagar
voru að plokka var komið svolítið
mynstur af hvaða rusli var mest
en á ákveðnu svæði var mikið af
hálfslíters gosflöskum fullum af
sígarettu stubbum og mikið af
sígarettustubbum, böggum eða

munntóbaki og var einnig töluvert
af einnota rafrettum og má því

segja að baggarnir og rafretturnar
séu stubbar framtíðarinnar.

þa

Bókasafn Snæfellsbæjar
-

Opnunartími frá 1. maí til 30. september 2022
Frá 1. maí til 30. júní 2022 verður Bókasafnið opið:
• Mánudag frá kl. 16-18
• Miðvikudag frá kl. 16-18
• Fimmtudag frá kl. 11-13
Frá 1. júlí til 12. ágúst 2022 veður Bókasafnið opið:
• Mánudag frá kl. 16-18
• Miðvikudag frá kl. 16-18

This Photo by

Frá 15. ágúst til 30. september 2022 verður Bókasafnið opið:
• Mánudag frá kl. 16-18
• Miðvikudag frá kl. 16-18
• Fimmtudag frá kl. 11-13

Börn í fyrsta bekk
fengu hjálma að gjöf

Jökull á Issuu

Til að nálgast Jökul á netinu er hægt
að skanna QR merkið hér að ofan
með myndavélinni í símanum.

kirkjanokkar.is

Á miðvikudag í síðustu viku
fengu nemendur fyrsta bekkjar
nýja hjólahjálma að gjöf, en
á hverju vori frá árinu 2004 hafa
Eimskip og Kiwanisklúbbarnir
fært öllum börnum í fyrsta
bekk hlífðarhjálm að gjöf. Með
hjálminum fylgir buff til þess

að nota undir hjálminn og
endurskinsakkeri til þess að vera
sýnilegur í umferðinni.
Munum að nota hjálm þegar
við förum út að hjóla og einnig
að stilla hann rétt.

Guðsþjónusta
í Ingjaldshólskirkju
verður sunnudaginn 1. maí klukkan 11.
Fögnum og verum glöð á gleðidögum.

Að eiga samastað þar sem manni líður vel

Jóhanna Jóhannesdóttir heiti
ég og er í 6. sæti D-listans í
Snæfellsbæ. Ég er 28 ára, á tvö
börn og er nýflutt aftur heim
með sambýlismanni mínum Finni
Gauta. Ég ólst upp í Snæfellsbæ og
gekk í Fjölbrautaskóla Snæfellinga.
Þegar ég kláraði stúdentinn flutti
ég til Reykjavíkur til þess að fara í
háskóla og útskrifaðist með B.S. í
ferðamálafræði. Eftir það vann ég
á hóteli í miðbæ Reykjavíkur en
missti vinnuna í faraldrinum. Þá
var ég byrjuð í sjúkraliðanámi og
fór að vinna á hjúkrunarheimili.
Helstu ástæður þess að við
kusum að flytja til Snæfellsbæjar

voru barnvænna umhverfi, fast
eignaverð og frelsið.
Eldri stelpan mín var rúmlega
tveggja ára þegar hún átti að byrja
á leikskóla í Reykjavík. Þá var hún
búin að vera hjá dagmömmu í ár
sem var mjög kostnaðarsamt.
Auk þess tók okkur um 30 min
að keyra frá daggæslunni og í
vinnu hvora leið. Þegar við áttum
von á öðru barni sáum við ekki
hvernig við gætum bæði verið
á vinnumarkaði, kostnaðarlegaog tímalega séð. Í Snæfellsbæ
kemur bærinn til móts við okkur
frá því að fæðingarorlofið klárast
og þangað til hún fær pláss á
leikskóla. Það munar um það.
Auk þess fá börnin yfirleitt fyrr
pláss á leikskóla.
Að eiga samastað þar sem
manni líður vel er fyrir mér grund
vallarskilyrði í lífinu. Í Snæfells
bæ er góð hreyfing á fasteigna
markaðnum og eignirnar eru á
viðráðanlegu verði. Ég og fjöl
skyldan mín keyptum okkur
frábæra eign og líður okkur vel
þar. Við erum þakklát fyrir að vera
í þeirri stöðu að geta keypt okkur
hús með garði þar sem stelpurnar

Auglýsingaverð
í Jökli
Heilsíða

34.440 +vsk

Hálfsíða.

24.570 +vsk

1/4 úr síðu

14.595 +vsk

1/8 úr síðu

11.340 +vsk

1/16 úr síðu

8.505 +vsk

munu koma til með að leika sér
og við verið áhyggjulaus.
Í Snæfellsbæ er stutt í alla
þjónustu. Það fer ekki mikill tími
í akstur á milli staða og getum við
því eytt meiri tíma sem fjölskylda
sem hefur forvarnargildi fyrir
börnin og stuðlar að bættri
geðheilsu. Mér fannst stressið
sem fylgdi lífinu í Reykjavík
kvíðavaldandi og það var auðvelt
að gleyma sér í verkefnum dagsins
sem þurftu að vera vel útpæld og
skilvirk. Hér í Snæfellsbæ njótum
við góðs af rólegu umhverfi og
stutt er í ósnerta náttúru. Slíkt er
alls ekki sjálfsagt og er ómetanlegt
fyrir börn.
Í Snæfellsbæ var gott að alast
upp, frelsið var algjört og mér leið
vel. Nú er ég flutt aftur heim eftir

tæp 9 ár og hafa áherslur mínar
breyst eftir að ég varð móðir. Að
búa með börn í Snæfellsbæ er
gott. Ég er þakklát fyrir að búa
í barnvænu umhverfi þar sem
félagslegum þörfum fullorðinna
er einnig mætt. Það eru óteljandi
tækifæri í Snæfellsbæ og fólkið
frábært. Við höfum fengið að
kynnast því eftir að við fluttum
heim.
En lengi má gott bæta og
samfélagið er sífellt í þróun.
Ég hlakka til komandi tíma og
vonast til þess að sem flestir taki
þátt í kosningabaráttunni með
okkur. Skiptumst á skoðunum og
byggjum gott samfélag fyrir alla.
Jóhanna Jóhannesdóttir
skipar 6. sæti D-listans

Gsnb símalaus skóli

Föstudaginn 1. apríl síðast
liðinn varð Grunnskóli Snæfells
bæjar símalaus skóli. Hugmyndin
um símalausan skóla var kynnt
strax í haust en vegna Covid þótti
ekki ráðlegt að fara fyrr í bannið.
Ástæðan fyrir tilkomu bannsins
er að símarnir valda truflun,
bæði í kennslustundum og í
frjálsum tíma eða frímínútum.
Einbeiting nemenda minnkar og
síminn á hug þeirra allan.
Til þess að koma til móts við
nemendur hefur skólinn fengið
þá í lið með sér í hugmyndavinnu
um hvernig bæta megi aðstöðu
í frímínútum. Nú hefur skólinn
keypt nýja sófa, töflum hefur
verið komið fyrir á göngum
skólans, spilum hefur verið
fjölgað og nemendur geta farið
í vel valda leiki í íþróttahúsinu.
Þá kemur fram í tilkynningu um
þessi mál úr fréttabréfi skólans

að áfram verði hlustað eftir
óskum nemenda og reynt að
verða við þeim.
Fyrir utan einbeitingarskort
nemenda þegar kemur að
sím
u num getur mikil síma
notkun haft neikvæð áhrif á
bæði andlega og líkamlega
heilsu barna. Samfélagsmiðlar
geta haft slæmar afleiðingar og
lágt sjálfsálit, slæm sjálfsmynd,
stöðugur samanburður við aðra
og ofbeldi á netinu er hluti af
þeim. Aðgangur allra, barna
og fullorðinna, að símanum er
ótakmarkaður og geta afleið
ingarnar valdið skaða sem við
gerum okkur ekki alltaf grein
fyrir. Það er von skólans að
eiga gott samstarf við foreldra,
forráðamenn og nemendur um
þetta símabann með velferð
nemenda að leiðarljósi.
sj

Framboðslistar við sveitarstjórnarkosningar í Snæfellsbæ
14. maí 2022 hafa verið lagðir fram.

D

listi Sjálfstæðisflokksins
1. Björn Haraldur Hilmarsson
2. Júníana Björg Óttarsdóttir
3. Auður Kjartansdóttir
4. Jón Bjarki Jónatansson
5. Eiríkur Böðvar Rúnarsson
6. Jóhanna Jóhannesdóttir
7. Kristgeir Kristinsson
8. Lilja Hrund Jóhannsdóttir
9. Illugi Jens Jónasson
10. Þorbjörg Erla Halldórsdóttir
11. Gunnar Ólafur Sigmarsson
12. Viktoría Kr. Guðbjartsdóttir
13. Zekira Crnac
14. Bárður Guðmundsson

J

listi Bæjarmálasamtaka
Snæfellsbæjar
1. Michael Gluszuk
2. Margrét Sif Sævarsdóttir
3. Fríða Sveinsdóttir
4. Patryk Zolobow
5. Tinna Ýr Gunnarsdóttir
6. Ása Gunnarsdóttir
7. Matthildur Kristmundsdóttir
8. Margrét Vilhjálmsdóttir
9. Heiðar Friðriksson
10. Jóhannes Stefánsson
11. Ægir Ægisson
12. Guðmundur Rúnar Gunnarsson
13. Oddur Orri Brynjarsson
14. Hallveig Hörn Þorbjargardóttir

Snæfellsbær, 11. apríl 2022
Yfirkjörstjórn Snæfellsbæjar

Hugmyndasamkeppni um Sáið
Í ágúst 2021 efndi Snæfellsbær
til hugmyndasamkeppni um
framtíðarútlit á Sáinu í Ólafsvík.
Áhugasamir gátu þá sent inn
tillögur að útliti og notkun á Sáinu
og var markmiðið að óska eftir
hugmyndum sem sveitarfélagið
gæti haft til hliðsjónar við fjár
hagsá ætlunarg erð næstu ára.
Fjöldi hugmynda bárust um
hvernig nota mætti Sáið en lengi
hefur það staðið autt á besta stað
í bænum.
Tæknideild Snæfellsbæjar
hefur hugmyndirnar sem bárust
nú til skoðunar með framtíðar
útlit og skipulag á Sáinu í huga.
• Lítið þorp í stíl við Pakkhúsið
í anda þess sem gert hefur
verið á Selfossi með blandaðri
nýtingu íbúða, skrifstofu og
verslunar- og þjónustu.
• Endurbyggja Dagsbrún og
búa til fallega götumynd,
skemmtilegt umhverfi og gott
samkomusvæði fyrir íbúa.
• Glæsilegt hellulagt torg með
gosbrunn, bæjarklukku,
bekkjum og gróðri.

• Skjólsæll garður með sögu
bæjarins/sveitarfélagsins frá
landnámi í forgrunni.
• Miðbær með stóru hellulögðu
torgi með bekkjum,
blómakerjum og leiktækjum.
• Veita hátæknifyrirtæki lóðina
frítt til uppbyggingar.

• Byggja safnhús á einni hæð
með aðgengi fyrir alla.

• Fjölnota skautasvell sem gæti
nýst í annað yfir sumartímann.

• Gosbrunnur, rútubílastæði
og salernisaðstaða fyrir
ferðamenn.

• Skapa fallegt miðbæjarsvæði
með lágreistum húsum í anda
þeirra sem voru áður á svæðinu
að viðbættum bekkjum,
leiktækjum og gróðri.

• Skipulögð stæði fyrir rútur.
• Skemmtigarður fyrir börn.

sj

