5. maí 2022

1019. tbl - 22. árg.

Upplestrarkeppni Snæfellinga
Lokahátíð upplestrarkeppni
7. bekkjar hjá grunnskólum á
Snæfellsnesi fór fram í Stykkis
hólmskirkju 28. apríl síðastliðinn.
Þrír fulltrúar frá hverjum skóla
tóku þátt í keppninni og stóðu
þau sig öll með mikilli prýði.
Verðlaun voru veitt fyrir
efstu þrjú sætin og voru þau frá
Landsbankanum í Snæfellsbæ.
Haukur Smári Ragnarsson úr
Grunnskóla Grundarfjarðar hlaut
verðlaun fyrir fyrsta sætið, Sara
Ýr Birgisdóttir var í öðru sæti og
Margrét Arnbjörg Vilhjálmsdóttir
í því þriðja en þær eru báðar úr
Grunnskóla Snæfellsbæjar.
Dómnefndina skipuðu þau
Björk Einarsdóttir, fulltrúi Radda,
áhugahóps um framsögn og upp
lestur, Eyþór Benediktsson, fyrr
verandi íslenskukennari og Anna
Margrét Ólafsdóttir, kennari.
Berglind Axelsdóttir, skólastjóri
Grunns kólans í Stykkish ólmi
sá um stjórn á lokahátíðinni og
neme ndur Tónl istars kólans í
Stykkishólmi skemmta gestum
með tón
l istar
a triðum á milli

umferða. Á meðan dómnefndin
réði ráðum sínum voru veitingar
í boði Nesbrauðs og Mjólkursam
sölunnar.
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- Bílaviðgerðir
- Skipaþjónusta
- Almenn suðuvinna
- Smurþjónusta
- Smábátaþjónusta
- Dekkjaverkstæði
vegr@vegr.is vegr.is
S: 849-7276 Remek og 898-5463 Þórður

Jökull Bæjarblað
steinprent@simnet.is
436 1617

Opnun kosningaskrifstofu
í Átthagastofu
Miðvikudaginn 4.maí
Vöfflukaffi D-listans við opnun
kosningaskrifstofu frá kl. 20-22
Allir íbúar velkomnir!

Snæfellsbær okkar allra
@xdsnaefellsbaer

XD-Snæfellsbær

1. maí haldinn hátíðlegur
Á öllum stöðum sá Arna Jako
bína Björns
d óttir, formaður
Kjalar um ræðuh öld og söngog leikkonan Katrín Halldóra
Sigurðardóttir sá um að skemmta
gestum og gerði hún það listavel.
Nemendur tónlistarskólanna á
Snæfellsnesi fluttu einnig tón
listaratriði og að venju voru kaffi
veitingar í boði.
Í Grundarfirði sá kvenfélagið
Gleym-mér-ei um veitingarnar og
í Snæfellsbæ voru þær í höndum
Félags eldri borgara í Snæfellsbæ.
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Alþjóðlegur baráttudagur
verkalýðsins var haldinn hátíð
legur 1. maí síðastliðinn. Launa
fólk af öllu Snæfellsnesi kom
saman á Hótel Stykkishólmi, í

Samkomuhúsinu í Grundarfirði
og í Klifi í Snæfellsbæ þar sem
Verkal ýðsf élag Snæfellinga,
Kjölur og Sameyki boðuðu til
hátíðarhalda.

Getraunir 1x2
Einn viðskiptavinur okkar var
með 12 rétt tákn í síðustu viku
og fékk vinning. Spámaður á
sameiginlega seðlinum hitti ekki
á réttu úrslitin að þessu sinni, en
það bara gengur betur næst. Allt
er þetta gert til að styðja við Víking
og ef eitthvað kemur til baka er
það bónus. Á laugardaginn kemur
leikur Víkingur fyrsta leikinn
hér heima í 2. deildinni á móti
Völsung frá Húsavík. Leikurinn
hefst kl. 14.00 og við hvetjum að
sjálfsögðu sem flest til að mæta
á völlinn. Upplagt er að hita upp
fyrir leikinn með því að mæta í
Átthagastofuna á milli kl. 11.00
og 12.00 og tippa á nokkrar raðir
og spjalla um leikinn og mótið í
sumar. Við ætlum að reyna að fá
einhvern frá stjórninni til að koma
og segja okkur frá undirbúningi
fyrir mótið og hvernig staðan er
á liðinu. Kaffi verður á könnunni
og eitthvað snakk með.

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

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.

Veglegur styrkur
til bílakaupa

436 1617

Soroptimistaklúbbur Snæ
fellsness stóð fyrir happdrætti
til styrktar Íbúðakjarnanum á
Ólafsbraut 62-64 á Landsam
bandsfundi Soroptimista sem
haldinn var í Snæfellsbæ 22.24. apríl s.l. Um 180 konur
alls staðar af landinu tóku þátt í
fundinum og seldust allir happ
drættismiðarnir 500 sem til sölu
voru. Fjöldi fyrirtækja í heima

byggð lagði til glæsilega vinninga
og rann ágóði happdrættisins
óskiptur til Íbúðakjarnans. Ágóði
happdrættisins kr. 500.000,- var
afhentur Jóni Hauki Hilmarssyni
forstöðumanni Íbúðakjarnans
á þriðjudag og verða þeir fjár
munir lagðir í söfnun sem nú
er í gangi til kaupa á bifreið fyrir
íbúa á Ólafsbraut 62-64.

Ný verslun opnar í Snæfellsbæ
Ný og glæsileg verslun Voot
var opnuð þriðjudaginn 3. maí
í Snæfellsbæ, eins og fram kom í
viðtali við Björn Harald Hilmars
son í síðasta tölublaði Jökuls þá er
verslunin staðsett að Ólafsbraut
19 þar sem Brauðgerð Ólafsvíkur
var áður til húsa.
Í versluninni er boðið upp á
ýmsar vörur sem Voot og móður
félag þess Hampiðjan bjóða til
sölu. Einnig eru til sölu raftæki
og aðrar vörur frá Origo, olíur og

smurefni frá Olís, hreinlætis og
pappírsvörur, útivistarfatnaður
auk ýmislegs sem var áður til sölu
í verslun Olís.
Mikill áhugi hefur verið fyrir
opnun verslunarinnar og margir
kíkt við á framkvæmdatímanum,
eins og gefur að skilja þá þurfti
að gera miklar breytingar á hús
næðinu þar sem því var breytt úr
bakaríi í verslun, með öflugum
iðnaðarmönnum úr sveitarfélag
inu tókst að ljúka framkvæmdum

á áætluðum tíma.
Mánudaginn 2. maí var boðið
í opnunarteiti þar sem Björn
og starfsmenn Voot frá höfuð
stöðvunum í Reykjavík tóku á móti
gestum og tilvonandi viðskipta

vinum, gestir fengu kynningu á
helstu vörum og skoðuðu það
sem verður í boði.
Þröstur Albertsson tók með
fylgjandi myndir í opnunarteitinu.

Prinsinn frumsýndur
fyrir fullu húsi
Kirkjukór Ólafsvíkur
heldur
Vortónleika 5. maí 2022 kl 20:00
í Reiðhöllinni í Ólafsvík.

Þjóðleikhúsið frumsýndi í
liðinni viku verkið Prinsinn
fyrir fullu húsi í Frystiklefanum.
Í 1015. tölublaði Jökuls greindi
frá því að leikritið hafi verið
frumsýnt þann 6. apríl eftir
upplýsingum sem birtar voru
á vefsíðu Þjóðleikhússins á
þeim tíma. Breytingar urðu á
dagskránni og var þess í stað
forsýning á verkinu 6. apríl og
Prinsinn svo frumsýndur 27.
apríl. Þann 28. og 29. apríl voru
einnig sýningar í Frystiklefanum
og nú er hópurinn farinn í
leikferð um landið, verkið var
sýnt á Ísafirði þann 3. maí en
mun svo verða sýnt á Akureyri
og Egilsstöðum seinna í maí.
Þeir sem misstu af sýningunum
á Rifi og sjá sér ekki fært að mæta

á sýningarnar fyrir norðan og
austan þurfa þó ekki að örvænta
þar sem verkið verður sett
upp í Þjóðleikhúsinu í haust.
Prinsinn er hjartnæmt og fyndið
leikrit byggt á raunverulegri
reynslu Kára á yngri árum. Á
meðfylgjandi mynd er ánægður
hópur eftir vel heppnaða
frumsýningu, Magnús Geir
Þórðarson, þjóðleikhússtjóri,
Birna Pétursdóttir, leikkona, Kári
Viðarsson, höfundur verksins og
leikari, María Reyndal, leikstjóri
og meðhöfundur verks, Sólveig
Guðmundsdóttir, leikkona,
Sverrir Þór Sverrisson, leikari og
sérstakur gestur, Forseti Ísland,
hr. Guðni Th. Jóhannesson.
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„Country og sveitarómantík“

Komið og hlustið á kórinn og hljómsveit í
kántrýsveiflu.
Aðgangseyrir 2500 kr (enginn posi á staðnum)
frítt fyrir 16 ára og yngri.
Kaffi á könnunni að tónleikum loknum.

sj

Tryggjum sveigjanlega
og góða þjónustu til
framtíðar

Ágætu íbúar Snæfellsbæjar
Ég heiti Margrét Sif Sævarsdóttir,
er kennari og þriggja barna móðir. Ég
er í 2. sæti J-listans og tók ákvörðun
um að bjóða mig fram því ég vil hafa
áhrif á það hvernig sveitarfélagið
okkar byggist upp og þróast.
Stefna J-listans er í aðalatriðum
að tryggja öllum íbúum okkar
fjölbreytta sveitarfélags sveigjanlega
og góða þjónustu til framtíðar. Við
viljum vinna að því að sveitarfélagið
verði eftirsóknarvert til búsetu
með framúrskarandi þjónustu,
fjölbreyttum atvinnumöguleikum
og auknu framboði íbúðarhúsnæðis.
Snæfellsbær er í samkeppni við önnur
sveitarfélög um fólk og tækifæri og
til þess að hér verði áframhaldandi
uppbygging þarf sveitarfélagið að
standa sig.
Málefni barnafólks standa mér
nærri sem kennara og móðir ungra
barna. Ég er því mjög meðvituð um
hve mikilvæg þjónusta við börn er,
góðir skólar og möguleikar þeirra
til þátttöku í íþróttum og annarri
æskulýðsstarfsemi. Það þarf að
mæta ólíkum þörfum barna og
ungmenna og það þarf að bæta
aðstæður þeirra. Viðhald hefur til
dæmis verið ábótavant í skólunum,
einhversskonar plástrar kallaðir
viðhald sem verður til þess að
framkvæmdirnar og skemmdirnar
verða miklu meiri og dýrari. Þetta
viljum við hafa í lagi og að tekið
verði skipulega á viðhaldsmálum
í sveitarfélaginu. Við viljum líka
horfa til málefna eldra fólks sem er
stækkandi hópur hér eins og annars
staðar. Þessi hópur þarf fjölbreytta og
ólíka þjónustu og eldra fólkið á sjálft
að vera með í að móta þá þjónustu
sem hentar og þau vilja.
Við sem skipum J listann höfum
óbilandi trú á möguleikum hér á

svæðinu. Hér býr kraftmikið fólk með
fjölbreyttan bakgrunn og reynslu.
Þetta þarf að nýta, m.a. með auknu
íbúalýðræði þar sem fólki verði gert
kleift að afla sér frekari upplýsinga
um stöðu mála í sveitarfélaginu og
til að koma skoðunum sínum og
þekkingu á framfæri. Við höfum öll
eitthvað fram að færa.
Snæfellsbær býr yfir ýmsum
möguleikum til vaxtar. Við höfum hér
einstaka náttúru og atvinnumöguleika
á sviði ferðaþjónustu, landbúnaðar
og sjávarútvegs. En við þurfum að
tryggja meiri fjölbreytni í atvinnu,
að hér verði gott atvinnuframboð
og atvinnuöryggi. Jafnframt þarf
að tryggja stöðugleika í fjárhag og
rekstri sveitarfélagsins. Þá ættu okkur
að vera allir vegir færir.
Ég vonast til að við í J-listanum
fáum stuðning ykkar til þess að gera
Snæfellsbæ að betri bæ.
Með fyrirfram þökk
Margrét Sif Sævarsdóttir

Bættu aðgengi að
handverksaðstöðu

Sæmundur Kristjánsson og
Jón Eggertsson voru í óða önn
að leggja lokahönd á handriðið
fyrir utan handverksaðsöðu
eldri borgara síðasta laugardag.
Þeir leyfðu þó myndatöku
þegar ljósmyndari truflaði þá

en mikil og fjölbreytt starfsemi
er í húsinu, þar er stundaður
útskurður, rennismíði, tré-,
gler-, leirvinna og fleira og því
bráðnauðsynlegt að aðgengi sé
sem best.
þa

Sterk fjárhagsstaða forsenda framfara

Kæru íbúar Snæfellsbæjar
Ég gef kost á mér til áframhaldandi
setu fyrir bæjarfélagið þar sem mig
langar til að hafa áhrif og er tilbúin
að leggja áfram mitt af mörkum í þágu
samfélagsins.
Ég er stolt af að vera hluti af öfl
ugum hópi sem stýrði bæjarfélaginu
síðastliðin 4 ár og þeim verkefnum
sem við tókumst á við og fram
kvæmdum.
Góður bæjarfulltrúi þarf að hlusta
á ábendingar íbúanna um það sem
betur má fara, og móta þannig í sam
einingu samfélagið sem við viljum
búa í með það að markmiði að sam
félagið okkar blómstri og dafni og sé
eftirsóknarvert til búsetu.
Mér finnst forréttindi að búa hér
í nálægð við einstaka náttúru og í
barnvænu umhverfi.
Framtíðarsýnin er að tryggja
að umhverfið í sveitarfélaginu sé
fjölskylduvænt og aðlaðandi til
búsetu, þar sem einstaklingurinn
getur notið sín í leik og starfi og
skapað sín eigin tækifæri.
Blómlegt atvinnulíf er hverju
samfélagi mikilvægt og tel ég að við
höfum staðið okkur vel í að hlúa að
atvinnulífinu en alltaf má gera betur
og viljum við marka okkur stefnu í
að laða að okkur fleiri fyrirtæki til
þess að auka við fjölbreytni starfa í
sveitarfélaginu.
Við höfum skapað umhverfi
þannig að störf geti orðið til, saman
ber fjarvinnusetrið í Röstinni sem við
opnuðum á síðasta ári.
Þar er boðið upp á góða skrif
stofuaðstöðu með 12 starfsrýmum,
en í dag starfar fjöldi fólks án stað
setningar og má reikna með að fjar
vinna muni aukast í framtíðinni.
Starfsaðstaða sem þessi hefur skapað

ný störf í samfélaginu og fólk hefur
tækifæri til að flytja ýmis störf með
sér í bæjarfélagið.
Til þess að fjölga störfum án stað
setningar þurfa fjarskiptin að vera
góð, ljósleiðaravæðing í dreifbýlinu
hefur sannað það og næsta áskorun
er að ljósleiðaravæða þéttbýlið.
Jafnframt þarf að skapa starfsað
stöðu í dreifbýlinu.
En ekki skapast öll ný störf í bæjar
félaginu með aðstöðu til fjarvinnu.
Má segja að það verkefni sem við
erum stoltust af á kjörtímabilinu er
opnun búsetukjarnans við Ólafsbraut
sem var vígður fyrr á árinu. Að geta
boðið þeim sem þurfa á að halda
þessa frábæru aðstöðu til búsetu,
skiptir miklumáli í okkar samfélagi.
Jafnframt verða til rúmlega 9 stöðu
gildi í bæjarfélaginu og ungt og
öflugt fólk sá tækifæri í að flytja
aftur heim og starfa við þá menntun
sem þau höfðu sótt sér. Eins hefur
bygging Þjóðgarðsmiðstöðvarinnar
á Hellissandi leitt af sér ýmis afleidd
störf og með tilkomu hennar mun
bætast við 3.5 stöðugildi til viðbótar.
Með mikilli þrautsegju náðum við
á liðnu ári að fjölga hjúkrunarrýmum
á Jaðri um 3 sem eykur þjónustuna
og jafnframt skapar fleiri störf í
sveitarfélaginu og styrkir rekstur
heimilisins til muna. Fyrir aðeins
örfáum mánuðum stóðum við
frammi fyrir því að þurfa jafnvel að
skila rekstri Jaðars til ríkisins þar
sem við sáum fyrir okkur að þungur
rekstur myndi sliga bæjarfélagið að
lokum. Þetta var erfið tilhugsun sem
við gátum við ekki hugsað okkur,
og myndi nálægðin og þjónustan
við íbúa heimilisins fara úr okkar
höndum. Ráðinn var sérfræðingur
í að fara yfir rekstur Jaðars og með
leiðbeiningum hans og þrotlausri
vinnu og samtali við stjórnvöld
tókst að fjölga hjúkrunarrýmum og
hefur orðið algjör viðsnúningur á
rekstrinum og sjáum við fram á að
vera áfram við stjórnvölinn á Jaðri
Málefni sem tengjast velferð
íbúanna eru mér ákaflega hugleikin,
þó sérstaklega barna, jöfnum tæki
færum þeirra, sem og allra íbúa. Ég hef
setið í félagsmálanefnd Snæfellinga
og barnavernd síðastliðin 24 ár , með
stuttum hléum og starfa í dag sem
ráðgjafi í barnavernd hjá Félags- og

skólaþjónustu Snæfellinga.
Barnvænt sveitarfélag er verkefni
sem styður við sveitarfélög við að
innleiða Barnasáttmála Sameinuðu
þjóðanna og er verkefni sem flest
sveitarfélög munu tileinka sér innan
fárra ára og sé ég Snæfellsbæ verða
þar á meðal. Sáttmálinn er í raun
gæðastjórnunarverkfæri í stefnu
mótun og þjónustu með tilliti til
barna þar sem þekking á réttindum
barna og barnvæn nálgun á málefnum
þeirra er efst á baugi.
Ég tel einnig að með aukinni sam
vinnu við nágrannasveitarfélögin í
velferðarmálum verðum við ákjósan
legri kostur fyrir fagfólk til þess að búa
og starfa hér á svæðinu en mikil þörf
er sérstaklega í málaflokkum er varða
endurhæfingu, málaflokkum fatlaðra
og hvers kyns sérfræðiþjónustu.
Sameinuð erum við sterkara afl
til þess að krefjast bættrar læknis
þjónustu, geðheilbrigðisþjónustu
og fleiri málefnum á sviði velferðar.
Hópur eldri borgara fer ört
stækkandi og því er mikilvægt að
styðja og styrkja þeirra öfluga starf
í okkar góða samfélagi. Mikilvægt
er að finna varanlega aðstöðu fyrir
tómstundastarf eldri borgara og er
sú vinna hafin í samvinnu við Félag
eldri borgara í Snæfellsbæ.
Við höfum farið í mikla skipulags
vinnu til þess að koma til móts við
fyrirhugaðar framkvæmdir í sveitar
félaginu og er ánægjulegt að segja
frá því að fyrsta skóflustunga við
byggingar Hótel Búða var tekin fyrr
í mánuðinum og mun hótelið stækka
umtalsvert eða um tæplega helming.
Allt eru þetta aðgerðir til þess að stuðla
að fjölgun starfa í bæjarfélaginu bæði
meðan á byggingu stendur og á eftir.
Fjölgun áningarstaða og upp
bygging þeirra fjölgar fólki sem kemur
á svæðið til okkar. Fjölgun ferða
manna kallar á aukna þjónustu og
skapar störf á meðan á uppbyggingu
stendur.

Í eðlilegu árferði sækja um
900.000 manns svæðið okkar og er
því ákaflega mikilvægt að fá ferða
menn til þess að staldra við og njóta
þjónustunnar á svæðinu.
Má segja frá því að við erum í
tveimur verkefnum núna, annað við
Svöðufoss sem kostar um 50 m.kr. og
hitt við Bárð Snæfellsás á Arnarstapa
sem kostar um 24 m.kr en við fáum
80% styrk frá Uppbyggingarsjóði
ferðamannastaða í þessi verkefni.
Því er afskaplega mikilvægt að
senda inn góðar umsóknir til þess að
fá úthlutað úr sjóðum sem þessum og
hefur markaðs- og kynningarfulltrúi
Snæfellsbæjar séð um þá vinnu.
Eins sér hann um að markaðssetja
Snæfellsbæ ásamt Markaðsstofu
Vesturlands og Íslandsstofu.
Uppbygging á tjaldsvæðunum
á Hellissandi og í Ólafsvík, skapar
einnig störf þar sem ferðamenn
þurfa þjónustu í mismunandi mynd
en þegar best lét komu um 21.000
manns á tjaldsvæðin hjá okkur.
Forsenda þess að við getum haldið
áfram að koma til móts við auknar
kröfur íbúa, framkvæma og styrkja
félagasamtök og íþróttalíf er ábyrg
fjármálastjórn og þannig viljum við
halda áfram.
Kosningarnar 14. maí snúast
fyrst og fremst um hverjum er
best treystandi til þess að leiða
áframhaldandi góðan rekstur og
uppbyggingu hér í Snæfellsbæ.
D listinn ásamt reynslumiklum
bæjarstjóra hefur sýnt ábyrgð í
rekstri og unnið af metnaði og
heiðarleika fyrir bæjarfélagið og
sækist eftir þínum stuðningi til þess
að vera áfram leiðandi í bæjarstjórn
Snæfellsbæjar okkar allra
Júníana Björg Óttarsdóttir
Skipar 2.sæti D listans

ÞETTA VAR STEFNUSKRÁ D-LISTA

Við látum
Í VELFERÐARMÁLUM voru markmið okkar að…

... ljúka byggingarframkvæmdum við sjálfstæða búsetu fyrir fatlaða í Snæfellsbæ
...Stofna öldungaráð sem verður bæjarstjórn til ráðgjafar um málefni og hagsmuni bæjarbúa 67 ára og eldri
...huga að framtíðarskipulagi á reitnum við Kirkjutún 2 (Átthagastofa)
...efla tómstundastarf fatlaðra og styðja áfram við Smiðjuna, dagþjónustu fyrir fatlaða einstaklinga
...stuðla að því að gera eldri borgurum kleift að búa lengur í eigin húsnæði með tekjutengdri lækkun fasteignagjalda
og eflingu heimaþjónustu
...standa vörð um heilbrigðisþjónustu í Snæfellsbæ og þrýsta á fastráðningar heilsugæslulækna
...efla starfsemi dvalar- og hjúkrunarheimilisins Jaðars m.a. með fjölgun hjúkrunarrýma
...tryggja áframhaldandi gott samstarf við félag eldri borgara um málefni þeirra og öflugt félagsstarf
...vinna áfram með VIRK starfsendurhæfingu

Í ÍÞRÓTTA- OG ÆSKULÝÐSMÁLUM voru markmið okkar að….

...að Snæfellsbær verði heilsueflandi bæjarfélag, hvetja til hreyfingar og heilsusamlegs lífstíls
...koma á frístundastyrk að upphæð 20.000 kr. á ári fyrir börn og ungmenni á aldrinum 5 til 18 ára án skerðingar á framlögum
sveitarfélagsins til íþróttafélaganna
...endurnýja og bæta útileiksvæði í Snæfellsbæ
...setja upp skólahreystibraut, ærslabelg og hjóla- og brettabraut
...ljúka framkvæmdum við Lýsuhólslaug
...lagfæra húsnæði sundlaugarinnar í Ólafsvík
...halda áfram að efla og styrkja grunnstoðir íþróttalífsins meðal annars með öflugum stuðningi við íþróttafélögin
...halda áfram stuðningi við öflugt Ungmennaráð Snæfellsbæjar

Í FRÆÐSLUMÁLUM voru markmið okkar að….

...halda áfram að bæta og nútímavæða, kennslutæki og búnað í leik- og grunnskólum Snæfellsbæjar og styðja þannig við
áframhaldandi gott skólastarf
...halda áfram að leggja til gjaldfrjáls námsgögn til grunnsskólabarna
...vinna nýja viðhaldsáætlun til fjögurra ára fyrir leik- og grunnskóla Snæfellsbæjar sem unnið verður eftir á kjörtímabilinu
...fara í endurbætur á skólalóð Grunnskóla Snæfellsbæjar á Hellissandi og á Lýsuhóli
...koma betur til móts við börn af erlendum uppruna í leik- og grunnskólum Snæfellsbæjar með aukinni íslenskukennslu
í samráði við forráðamenn og skólayfirvöld
...styðja áfram við skólastefnu Snæfellsbæjar með áherslu á Átthagafræði
...skoða möguleika á framtíðarhúsnæðum bókasafns og tónlistarskóla
...styrkja stoðir Fjölbrautaskóla Snæfellinga og stuðla að aukinni tengingu skólans við atvinnulífið
...styðja við starf Símenntunarmiðstöðvarinnar á Vesturlandi og standa vörð um góða aðstöðu til fjarnáms,
meðal annars með því að koma upp lesstofu

Í ATVINNU OG NÝSKÖPUN voru markmið okkar að….

...skapa fyrirtækjum og atvinnulífi í Snæfellsbæ umhverfi sem er samkeppnishæft við það sem best gerist á landinu
...að þekkingarsamfélaginu á Snæfellsnesi verði gert kleift að vaxa og veita atvinnulífi í Snæfellsbæ stuðning til frekari sóknar
...styðja við framtakssama uppbyggingu og nýsköpun
...beita okkur fyrir því að veiðigjöld séu ákvörðuð þannig að þau verði ekki meira íþyngjandi fyrir suma flokka veiða en aðra.
Hófleg gjaldtaka mun til lengri tíma litið tryggja fjölbreyttan og öflugan sjávarútveg og eðlilega byggðaþróun
...halda áfram uppbyggingu fyrir ferðamenn við vinsæla áningastaði
...byggja nýtt þjónustuhús á tjaldsvæðinu á Hellissandi og stækka þjónustuhúsið á tjaldsvæðinu í Ólafsvík
...stuðla að fjölgun á afþreyingarmöguleikum fyrir ferðamenn í Snæfellsbæ
...efla samstarf sveitafélaga á Snæfellsnesi um Svæðisgarðinn, meðal annars með því að tryggja heilsársopnun á Breiðabliki
...setja aukinn kraft í kynningar- og markaðsmál í samstarfi við ferðaþjónustuaðila innan Snæfellsbæjar
...halda áfram að styðja við og efla starfssemi Þjóðgarðsins Snæfellsjökuls

Í STJÓRNSÝSLUMÁLUM voru markmið okkar að….

...vinna að enn frekari lækkun skulda sveitarfélagsins með áframhaldandi öruggri fjármálastjórn
...halda áfram að þróa heimasíðu sveitarfélagsins og kynningarefni þess, ásamt því að taka þátt í þróun og nýjungum
samfélagsmiðla og auðvelda þannig upplýsingaflæði til yngri kynslóðarinnar
...stuðla að áframhaldandi góðu samstarfi við nágrannasveitarfélög okkar í þeim tilgangi að efla og styrkja búsetuskilyrði
á Snæfellsnesi

Í SAMFÉLAGS- og MENNINGARMÁLUM voru markmið okkar að….

...fara í lagfæringar á félagsheimilinu Röst á Hellissandi
...fara í endurnýjun á búnaði í félagsheimilinu Klifi í Ólafsvík
...halda áfram stuðningi við öfluga starfsemi Frystiklefans í Rifi
...halda áfram að styðja við Fjölmenningarhátíðina
...halda áfram að styðja við öflugt lista- og menningarstarf í Snæfellsbæ ásamt stuðningi við starfsemi safna og sjómannagarða
...styðja áfram við félaga- og klúbbastarfsemi í bæjarfélaginu

ANS Í SNÆFELLSBÆ 2018 - 2022

verkin tala
Í UMHVERFIS- OG SKIPULAGSMÁLUM voru markmið okkar að….

...halda áfram framkvæmdum við reiðvegi, hjólreiðastíga, gönguleiðir, gangstéttir og gatnakerfi bæjarfélagsins
...setja upp vatnsfonta og bekki við göngu- og hjólreiðastíga
...útbúa yfirlitskort af gönguleiðum, hjólreiðastígum, reiðvegum og frístundasvæðum í Snæfellsbæ
...fara í umhverfisframkvæmdir við Höskuldsá
...efla flokkun sorps, meðal annars með flokkun lífræns úrgangs frá almennu sorpi
...halda áfram að hvetja til umhverfisvitundar hjá íbúum og fyrirtækjum með fræðslu og góðu fordæmi
...vinna af festu gegn hvers kyns plastnotkun í öllum rekstri á vegum sveitarfélagsins og með fræðslu og samvinnu við bæjarbúa og fyrirtæki
...styðja við áframhaldandi rafbílavæðingu, til dæmis með fjölgun hleðslustöðva innan sveitarfélagsins
...skoða möguleika á lækkun húshitunar meðal annars með því að kynna kosti varmadælna
...þrýsta á að raforkuverð til húshitunar lækki og lækkunin skili sér til íbúa, til dæmis með auknum niðurgreiðslum
...auka neysluvatn á Arnarstapa svo nægt vatn sé til staðar allt árið
...fara í hugmyndasamkeppni um hönnun á Sáinu og svæðinu fyrir framan Tröð með afþreyingarmöguleika í huga fyrir fjölskyldur og
ferðamenn í samráði við íbúa
...styðja áfram við öflugt starf skógræktarfélaganna
...setja á fót sjálfboðaliðaverkefni þar sem íbúar geta komið með hugmyndir að umhverfistengdum verkefnum með styrkjum frá bæjarfélaginu
...halda áfram árlegu hreinsunarátaki að vori í Snæfellsbæ þar sem íbúar og bæjarfélagið taka sig saman og fegra nærumhverfið

Í HAFNA- OG SJÓVARNARMÁLUM voru markmið okkar að….
... að áfram verði unnið að uppbyggingu hafnarmannvirkja og þjónustu hafna Snæfellsbæjar

Ólafsvíkurhöfn:

...Lengja og endurbyggja grjótgarð, Norðurgarð
...Endurbyggja stálþil við Norðurtanga
...Ljúka við að setja rafmagn á flotbryggjur
...Dýpkun

Rifshöfn:

...Steypa þekju og ljósamasturshús við Norðurkant
...Steypa plan við uppsátur og björgunarsveitarhús
...Endurnýja löndunarkrana
...Setja upp götulýsingu og steypa gangstéttir
...Dýpkun

Arnarstapahöfn:
...Dýpkun

...vinna nýtt deiliskipulag fyrir hafnarsvæðin
...halda áfram að fegra og snyrta hafnarsvæðin
...halda áfram endurbótum í öryggismálum hafna Snæfellsbæjar

Sjóvarnir

...áfram verði unnið að byggingu sjóvarnagarða
...við Ennisbakka í Ólafsvík
...vestan Gufuskála
...í Staðarsveit

Í SAMGÖNGU, ÖRYGGIS- OG ALMANNAVARNAMÁLUM voru markmið okkar að….
...vinna eftir framkvæmdaáætlun umferðaröryggisnefndar Snæfellsbæjar
...að farið verði yfir öryggismál vegna fjölgunar ferðamanna allt árið,
...þrýsta á um aukið fjármagn frá ríkinu til snjómoksturs og hálkuvarna
...halda áfram uppbyggingu í brunavarnamálum
...halda áfram stuðningi við öflugt starf björgunarsveitanna í Snæfellsbæ
...standa vörð um löggæslu í Snæfellsbæ
...lækka umferðarhraða í þéttbýliskjörnum í Snæfellsbæ

Lokið
Í vinnslu
Ekki hafið

Snæfellsbær, okkar allra

Gerum betur fyrir
samfélagið okkar!

Tinna Ýr Gunnarsdóttir heiti ég,
er 33 ára gömul og ég skipa 5. sæti
J-listans í Snæfellsbæ. Ég er fædd og
uppalin í Reykjavík en flutti fyrst
hingað í Snæfellsbæ árið 2015. Ég
er gift Ægi Ægissyni vélstjóra og
saman eigum við fjögur börn á
leik- og grunnskólaaldri. Ég stunda
nám í þroskaþjálfafræði við Háskóla
Íslands og meðfram náminu sinni
ég vinnu, heimili og börnum. Það er
hvergi betra að vera en í Snæfellsbæ,
og sýnir það sig kannski best að
þegar við fjölskyldan fluttum suður
til Reykjavíkur í desember árið 2019,
stoppuðum við ekki lengi þar og
fluttum aftur vestur í sæluna í apríl
árið 2021. Að okkar mati eru börnin
frjálsari hér og stressið minna heldur
en í Reykjavík. Ég býð mig fram því ég
hef mikinn áhuga á bæjarmálunum
og öllu sem við kemur börnunum
okkar. Mig langar að taka þátt og hafa

áhrif á að bæta samfélagið okkar því
alltaf er hægt að gera betur. Hér eru
tækifærin endalaus og við eigum
að reyna að fá hingað opinber störf
í miklu meira mæli. Við eigum að
geta verið spennandi kostur fyrir
barna fjölskyldur og samkeppnishæf
þegar kemur að leikskólagjöldum,
fasteignagjöldum og svo framvegis.
Mér finnst að hér eigi að ríkja
sanngirni þegar kemur að verkefnum
og vinnu á vegum bæjarins og að
allir eigi að sitja við sama borð. Hér
er frábær náttúra og umhverfi allt í
kringum okkur sem er ómetanlegt að
fá að búa við og ala upp börnin sín.
Saman getum við gert Snæfellsbæ
að eftirsóknaverðum stað til að búa
á svo fleiri fái að njóta alls þess góða
sem við höfum. Setjum X við J og
kjósum breytingar.
Tinna Ýr 5. sæti
J-listans Snæfellsbæ.

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

Stefna til framtíðar

Nú styttist í kosningar sem þýðir
að tími er kominn til að skrifa
kosningagrein. Koma á framfæri
öllu því sem maður stendur fyrir
í stuttri, hnitmiðaðri og helst ekki
leiðinlegri grein. Ég byrjaði á
að grafa upp fjögurra ára gömlu
kosningagreinina mína, Sækjum
fram – byggjum upp, og ég verð
að segja að hún á eiginlega bara
ennþá við. Við þurfum ennþá að
byggja upp og sækja fram, nema
bara af miklu meiri krafti. Í þessu
fallega litla sjávarþorpi, umlukið
stórbrotnum fjöllum og fagurri
náttúru, er gott að búa. Hér býr
duglegt fólk, hér er rólegt en samt
alltaf fullt að gera. Félagsstarf er í
blóma og ýmis konar tómstundir
standa börnum og fullorðnu fólki
til boða. Grundarfjörður er gott
samfélag að búa í. En góð samfélög
verða ekki til úr engu. Þau eru
afsprengi íbúa, bæjaryfirvalda og
fyrirtækja staðarins. Þetta er þrenna
sem verður að virka saman og hver
hluti er mikilvægur og styður við
hina. Fyrirtækin verða að hafa
skilyrði til að dafna, íbúarnir verða
að vera virkir í samfélaginu og
bæjaryfirvöld verða að stýra bátnum,
ja eða bænum, í örugga höfn. Fyrir
samfélag eins og okkar er mikilvægt
að bærinn hafi stefnu, og þá meina
ég til lengri tíma ekki bara næstu
1-2 árin. Stefnu í framkvæmdum
bæjarins og stefnu í uppbyggingu
samfélagsins. Við eigum að setja
okkur markmið og vinna svo
markvisst að því að ná settum
markmiðum. Margt hefur unnist á
seinustu fjórum árum, fyrirtæki á
staðnum hafa farið í framkvæmdir
og fjárfest, einstaklingar hafa farið
út í fjárfestingar og nokkrir hafið
byggingu á íbúðarhúsum. Síðustu
tvö ár hafa reynst krefjandi vegna
heimsfaraldurs en Grundarfjörður
virðist hafa komist ágætlega út
úr því ástandi. En nú blásum við
í lúðra á ný. Sumarið er á næsta
leiti, allir flokkar lofa góðu veðri
í sumar og heyrst hefur að Góð
stund verði haldin á ný. Sel ekkert

af þessu dýrar en ég “fékk það
lánað”. En áður en við æðum út í
sumarið þá langar mig til að impra
á verkefnum næsta kjörtímabils. Það
styttist í sameiningu sveitafélaga á
Snæfellsnesi og þegar það gerist
þá verða Grundfirðingar að vera
tilbúnir. Við verðum að fjölga
atvinnutækifærum hérna í bænum
og laða að fyrirtæki sem vilja koma
og byggja upp í Grundarfirði.
En við verðum líka að styðja við
þau fyrirtæki sem eru hér nú
þegar. Nú í vor hefur verið mikill
skortur á starfsfólki og húsnæði en
húsnæðisskorturinn fer að verða
viðvarandi og hann hefur heftandi
áhrif á að fólk nái að flytja hingað.
Við viljum fá fleira fólk í bæinn en
til þess þurfum við störf og við
þurfum húsnæði. Því þurfum við að
skipuleggja ný hverfi og vera tilbúin
með lóðir fyrir fólk og verktaka
sem vilja byggja íbúðarhúsnæði.
Atvinnulóðir ásamt innviðum, út á
iðnaðarsvæði og í kringum höfnina,
þurfa líka að vera tilbúnar fyrir þau
sem vilja flytja starfsemi sína hingað
eða stofna ný fyrirtæki. Þetta tvennt
helst í hendur. Öll uppbygging sem
verður á næstu árum verður að
miðast við að okkur fjölgi, ekki að
okkur fækki eða íbúatalan standi í
stað. Aðalskipulag Grundarfjarðar
2019-2039 er tilbúið og mikilvægt
er að fara að vinna úr því og nýta
þá möguleika sem það býður uppá.
Þar þarf Grundarfjarðarbær að vera
leiðandi og hefja framkvæmdir. Má
þar meðal annars nefna nýtt anddyri
að íþróttahúsinu, klára viðhald á
eignum bæjarins og leggja göngu-og
hjólastíg út úr bænum. Til þess að við
getum unnið vel úr þeim fjölbreyttu
möguleikum sem Grundarfjörður
býr yfir þurfum við að ráða atvinnuog markaðsfulltrúa. Þetta er staða
sem við þurfum og hefur vantað
í mörg ár. Þessi staða veitir okkur
þá yfirsýn sem við þurfum til að ýta
stórum verkefnum úr vör á næstu
árum og byggja markvisst upp
ímynd Grundarfjarðar í samvinnu
við bæinn, fyrirtækin og íbúana.
Ef við ætlum að hafa rödd á næstu
áratugum þá þurfum við að vera
sýnilegri, sterkari og áræðnari. Ég
vona að L-listinn fái brautargengi
ykkar í kosningunum eftir tvær
vikur, vona líka að við vinnum
Eurovision, en mest af öllu þá vil
ég gott sumar.
Signý Gunnarsdóttir
Höfundur skipar 2.sæti L-lista
Bæjarmálafélagsins Samstöðu í
Grundarfirði

Karlkyns sundlaugarvörður
Laust er til umsóknar tímabundið sumarstarf karlkyns sundlaugarvarðar
við Sundlaug Snæfellsbæjar. Um 100% starf í vaktavinnu er að ræða.
Starfssvið:

Hæfniskröfur:

Öryggisvarsla við sundlaug
og sundlaugarsvæði.
Klefavarsla / baðvarsla.
Afgreiðsla, önnur þjónusta og þrif.

Góð samskiptahæfni.
Rík þjónustulund.
Tölvukunnátta.
Hreint sakavottorð.

Umsóknarfrestur er til og með 11. maí 2022.
Starfstímabil er frá 14. júní - 25. ágúst 2022.

Laust starf í upplýsingamiðstöð
Snæfellsbæjar í sumar
Snæfellsbær óskar eftir að ráða starfsmann til starfa
í upplýsingamiðstöð Snæfellsbæjar í Átthagastofu.
Hæfniskröfur:
Umsækjandi þarf að hafa náð 18 ára aldri.
Góð þekking á svæðinu og nærumhverfi.
Færni í mannlegum samskiptum.
Góð tök á ensku og íslensku. Önnur tungumál eru kostur.
Stundvísi og jákvæðni.

Umsækjendur þurfa að ljúka námskeiði í skyndihjálp og standast
sundpróf laugarvarða skv. reglugerð um hollustuhætti á sund- og
baðstöðum.

Umsóknarfrestur er til og með 12. maí 2021.
Æskilegt að viðkomandi geti hafið störf sem fyrst.

Laun eru greidd skv. kjarasamningi Sambands íslenskra sveitarfélaga
við viðkomandi stéttarfélag.

Laun eru greidd skv. kjarasamningi Sambands íslenskra sveitarfélaga
við viðkomandi stéttarfélag.

Frekari upplýsingar veitir Laufey Helga Árnadóttir, íþrótta- og
æskulýðsfulltrúi, í síma 433 9912 eða á laufey@snb.is.

Frekari upplýsingar veitir Heimir Berg Vilhjálmsson, markaðsog upplýsingafulltrúi, í síma 433 6900 eða á heimir@snb.is.

Vinsamlega sendið umsóknir á netfangið laufey@snb.is.

Vinsamlega sendið umsóknir á ofangreint netfang.
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Aflafréttir
Vel veiddist síðustu vikuna í
apríl og komu alls á land í höfnum
Snæfellsbæjar 1347 tonn í 156
löndunum dagana 25. apríl til
1. maí. Í Rifshöfn var landað 716
tonnum í 61 löndun, í Ólafsvíkur
höfn 523 tonn í 55 löndunum
og á Arnarstapa 108 tonnum í
40 löndunum. Handfæra bátum
sem landa á svæðinu fjölgar nú
óðum en strandveiðar hófust 2.
maí og eru þeir bátar þó ekki í
þessum tölum enda bræla fyrstu 2
dagana. Alls lönduðu þó 33 bátar í
höfnum Snæfellsbæjar þessa daga
og lönduðu þeir 118 tonnum í 85
löndunum.
14 bátar lönduðu á Arnarstapa
50 tonnum í 36 lönd
u num.
11 bátar lönduðu 38 tonnu m
í 27 löndunum í Rifshöfn og 8
bátar lönduðu 30 tonnum í 22
löndunum í Ólafsvíkurhöfn. Tveir
grásleppubátar lönduðu, Rán SH
landaði 21 tonni í 5 og Hjördís
SH 7 tonnum í 3 löndunum. Vel
veiddist hjá dragnóta bátunum
og landaði Bárður SH 81, 113
tonnum í 4, Egill SH 69 tonnum
í 3, Steinunn SH 57 tonnum í 2,
Gunnar Bjarnason SH 47 tonnum

í 2, Patrekur BA 43 tonnum í 3,
Saxhamar SH 39 tonnum í 1,
Ólafur Bjarnason SH 37 tonnum
í 3, Guðmundur Jensson 25
tonnum í 1, Sveinbjörn Jakobsson
SH 20 tonnum í 2, Matthías SH 17
tonnum í 1, Rifsari SH 15 tonnum
í 1 og Esjar SH 15 tonnum í 1
löndun. Hjá litlu línubátunum
landaði Tryggvi Eðvarðs SH 74
tonnum í 4, Kristinn HU 70
tonnum í 4, Gullhólmi SH 51
tonni í 5, Særif SH 48 tonnum í
4, Lilja SH 44 tonnum í 4, Brynja

SH 37 tonnum í 4, Bíldsey SH 20
tonnum í 2, Sverrir SH 15 tonnum
í 4 og Stakkhamar SH 11 tonnum
í 1 löndun. Þrír stórir línubátar
lönduðu Rifsnes SH 115 tonnum
í 2, Örvar SH 84 tonnum í 1 og
Tjaldur SH 67 tonnum í 1 löndun.
Bárður SH 811 er á netum og
landaði hann 54 tonnum í 4
löndunum þessa daga.
Vel veiddist einnig hjá botn
vörpu bátunum þessa sömu
daga og landaði Drangey SK 326
tonnum í 2, Málmey SK 194 tonn

um í 1, Sigurborg SH 77 tonnum
í 1, Farsæll SH 69 tonnum í 1,
Hringur SH 64 tonnum í 1 og Run
ólfur SH 62 tonnum í 1 löndun.
Einn bátur á grásleppu landaði
Vinur SH og landaði hann 6
tonnum í 4 löndunum. Fjórir
handfæra bátar lönduðu svo 10
tonnum í 7 löndunum. Alls komu
því á land 808 tonn í 18 löndunum
í Grundarfjarðarhöfn.
þa

Fjölbreyttur
Snæfellsbær

Kæru íbúar Snæfellsbæjar.
Ég heiti Eiríkur Böðvar Rúnars
son og bý í Böðvarsholti í Staðarsveit
ásamt konunni minni og tveimur
börnum. Eftir að nokkrir höfðu
komið að máli við mig og hvatt mig til
að gefa kost á mér í bæjarmálin ákvað
ég að láta slag standa og sækjast eftir
að fá sæti á D-listanum. Nú sit ég þar
í 5. sæti og þakka fyrir það traust sem
mér er sýnt.
Í janúar 2012 útskrifaðist ég sem
vél- og orkutæknifræðingur frá HR og
fór þá að vinna á tæknideild Héðins
Vélsmiðju. Ljósleiðaravæðing hefur
opnað á mörg tækifæri um landið
en Snæ
f ellsbær var með fyrstu
sveitarfélögunum til að taka þátt
í verk
e fninu „Ísland ljóstengt“.
Þegar ljósleiðarinn var kominn hér
opnaðist tækifæri fyrir mig til að geta
flutt heim í sveitina og taka vinnuna
mína með mér og vinna fjarvinnu.
Haustið 2018 fluttum við fjölskyldan
því í Staðarsveit, þá með einn tveggja
ára strák og litla stelpu á leiðinni.
Það má með sanni segja að lagning
ljósleiðarans hafi breytt miklu fyrir
dreifbýlið og gerði mér og fjölskyldu
minni og fleira fólki kleift að flytja
aftur heim í sveitina!
Það er mikilvægt að góð grunn
þjónusta sé til staðar í öllum byggðar
lögum til að ungt fólk með börn
geti sest þar að. Ef ekki hefði verið
grunn- og leikskóli hér í sveitinni
hefðum við ekki valið að setjast að í
Staðarsveit, þó að hér viljum við helst
búa. En við erum svo lánsöm að hafa
Lýsuhólsskóla (sem er hluti af GSNB)
þar sem einnig er rekið leikskólasel.
Lýsuhólsskóli hefur verið framsækinn
skóli á mörgum sviðum og frá honum
hafa útskrifast fjölbreyttir og hæfir
einstaklingar. En skólinn skiptir ekki
bara máli fyrir börnin og starfsfólk
hans, heldur er hann líka hjartað
í samfélaginu. Í gegnum tíðina
hefur allt samfélagið í skólahverfi
Lýsuhólsskóla sinnt skólanum og
staðið við bakið á honum. Íbúar,

margir fyrrverandi nemendur og
allir aðstandendur nemenda sem
geta mæta á árshátíðir, tónleika og
föndurdaga í skólanum, og allir
eru velkomnir. Það verður að halda
áfram að viðhalda, byggja upp og efla
Lýsuhólsskóla til að skólahverfi hans
sé áfram eftirsóknarverður kostur til
búsetu fyrir fólk með börn.
Nýlega voru gerðar miklar
endurbætur á Lýsulaugum sem eru
sérstakar fyrir það að í þeim er heitt
ölkelduvatn án allra viðbættra efna,
sem er einstakt á Íslandi. Laugarnar
eru vel sóttar af heimafólki og
ferðamönnum og mikill vilji er
meðal heimamanna að auka við
opnunartíma lauganna. Í því fælust
líka tækifæri til að skoða hvernig
hægt væri að útvíkka stafsemina við
Lýsulaugar. Auk þess sem aukinn
opnunar
t ími myndi styðja við
heilsárs ferðaþjónustu og lengri dvöl
ferðamanna í Snæfellsbæ.
Ég er rótgróinn Staðsveitungur
og þó ég hafi búið víða og þekki
kosti og galla þess að búa í dreifbýli
og þéttbýli þá var það okkar val að
setjast að í sveitinni og ala börnin
okkar upp þar. Því veit ég að það
skiptir miklu máli að það sé þekking
og skilningur á aðstæðum og
þörfum allra svæða sveitarfélagsins
til að hægt sé að koma til móts við
þarfir allra íbúa þess. Mig langar til
að leggja mitt af mörkum til þess
að koma sjónarmiðum okkar sem
búum í sunnanverðum Snæfellsbæ á
framfæri í sveitarstjórn, en ég lít svo
á að Snæfellsbær sé eitt sveitarfélag
þar sem öll sjónarmið þurfa að koma
fram og ég er tilbúinn til að kynna
mér og vinna að verkefnum allsstaðar
í sveitarfélaginu. Því að byggða
kjarnarnir og dreifbýlið styrkja
og styðja við hvort annað og gera
Snæfellsbæ að öflugu sveitarfélagi!
Mörg góð verkefni hafa komist
til framkvæmda í Snæfellsbæ á
undanförnum árum og fleiri góð
eru í farvatninu. Áskoranirnar og
tækifærin eru okkar allra og það má
ekki slá slöku við! Það þarf að halda
áfram að styrkja grunnþjónustu,
viðhalda eignum, stuðla að
uppbyggingu og finna ný tækifæri
til að efla Snæfellsbæ fyrir núverandi
og framtíðar íbúa.
Ég hvet alla til að nýta kosninga
réttinn þann 14. maí.

Snæfellsbær, okkar allra!
Eiríkur Böðvar Rúnarsson
skipar 5. sæti D-listans

Vangaveltur
Grundfirðings

Ég bý í Grundarfirði og uni þar
vel. Ég og maki minn fluttum hingað
ásamt dóttur okkar árið 2013. Við
ætluðum að vera hér í eitt skólaár
þar sem ég hafði fengið tímabundna
ráðningu sem enskukennari við
Fjölbrautaskóla Snæfellinga og 9
árum síðar þá erum við hér enn.
Þar sem við héldum að við
yrðum einungis tímabundið hér í
Grundarfirði þá vorum við ekkert
sérlega að velta fyrir okkur kostum
og göllum þess að búa hér fremur
en annarstaðar. Okkur bauðst að
vera hér áfram og nú sjáum við
fram á að dóttir okkar ljúki ekki
bara grunnskólanum hér heldur
líklegast framhaldsskólanum líka.
Mér finnst magnað að hér geti
börn stundað samfellt nám frá
leikskóla og þangað til háskóli tekur
við. Við erum með framsækinn fjöl
brautaskóla hér í bænum. Námið er
verkefnamiðað leiðsagnarnám þar
sem nemendur geta unnið sam
kvæmt sveigjanlegu skipulagi og
námsumhverfið gerir nemendur
ábyrgari í eigin námi. Í FSN er upp
lýsingatækni nýtt á fjölbreyttan hátt
og stafrænt nám er í fyrirrúmi.
Nemendur grunnskólans eru
almennt vel undirbúnir þegar þeir
hefja nám hjá mér í framhalds

skólanum og hvað okkur varðar þá
líður dóttur okkar vel hér í grunn
skólanum. Hennar þörfum er mætt
og allt bara ansi flott og gott – og
mér skilst að heilt yfir eigi það
sama við um flesta aðra. Stelpan
nemur allskyns við skólann og snilli
smiðja, þar sem nemendur skapa
og smíða úr allskyns hrávið, þykir
henni hvað skemmtilegust ásamt
upplýsingatækni – en bæði sköpun
og upplýsingatæknimennt er mjög
mikilvægur undirbúningur fyrir
þátttöku í stafrænni framtíð.
Í grunnskólanum höfum við
kraftmikla og góða kennara sem
sinna starfi sínu faglega og af
heilindum þrátt fyrir að oft þurfi
sökum fjármagns að sníða stakk eftir
vexti. Mig langar að sjá meira fjár
magni veitt til grunnskólans okkar.
Því meira fjármagn sem sett er í
menntun barna því ríkara verður
samfélagið sökum auðgi þeirra sem
byggja samfélag framtíðarinnar –
og eru flestir ekki að vona að
börnin í dag verði þau sem byggja
Grundarfjörð framtíðarinnar.
Mig langar að sjá stöðugildum
fjölgað til þess að minnka álag á
starfsfólk. Mig langar að skólinn hafi
fjármagn og færi á að uppfæra tölvuog tækjabúnað. Mig langar að sjá
meira fjármagni veitt í snillismiðjur, í
tónlistarskólann, í upplýsingatækni,
í forritunarkennslu og nýsköpunar
mennt. Mig langar að skólinn hafi
fjármagnið og starfskraftinn til þess
að koma Grunnskóla Grundarfjarðar
í fremstu röð þeirra skóla sem eru
að undirbúa nemendur fyrir virka
þátttöku í stafrænum heimi.
Loftur Árni Björgvinsson
Höfundur skipar 3.sæti fyrir L-lista
Bæjarmálafélagsins Samstöðu í
Grundarfirði

kirkjanokkar.is

Aðalsafnaðarfundur
Ólafsvíkursóknar
verður á mánudag klukkan 20 í safnaðarheimilinu.
Dagskrá er hefðbundin aðalfundarstörf,
fyrirhugaðar framkvæmdir og önnur mál.
Höfum áhrif á kirkjuna okkar.

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

Afþreying og félagslíf eru mikilvæg í samfélagi okkar

Kæru íbúar Snæfellsbæjar
Jón Bjarki Jónatansson heiti
ég og skipa 4. sæti á D-listanum í
Snæfellsbæ fyrir komandi sveitar
stjórnarkosningar.
Ég hef alltaf haft mikinn áhuga
á því að starfa fyrir samfélagið og
er þakklátur fyrir að fá tækifæri til
að gera það á þessum vettvangi. Í
ljósi þess að það eru ekki allir sem
þekkja mig þá langaði mig að nýta
tækifærið og kynna mig stuttlega.
Ég er giftur Gunnhildi K Hafsteins
dóttur, hárgreiðslumeistara og
eigum við 3 börn. Tengdaforeldrar

mínir eru Hafsteinn Björnsson og
Steinunn Júlíusdóttir í Rifi. Ég er
fæddur og uppalinn Hólmari og hef
búið á Hellissandi frá árinu 2011.
Ég útskrifaðist með Fiskimanna
próf frá Stýrimannaskólanum í
Reykjavík árið 1995.
Minn starfsferill hefur að
stærstum hluta verið í sjávarútvegi.
Ég hef verið formaður Hafnar
stjórnar Snæfellsbæjar síðast
liðin 4 ár. Mikið hefur verið fram
kvæmt í höfnum Snæfellsbæjar á
síðastliðnum árum sem skiptir
miklu máli fyrir samfélag eins og
okkar.
Styrk og traust fjármálastjórn
skiptir miklu máli sem og tenging
við ríkisvaldið, því landsbyggðin
þarf að berjast fyrir sínu og því
er mikilvægt að hafa öflugan
bæjarstjóra með góða tengingu
og reynslu í þeim málum.
Það eru forréttindi að búa
og ala upp börn á þessu fallega
svæði sem Snæfellsbær er. Málefni
fatlaðra eru mér ofarlega í huga.
Opnun íbúðakjarnans var enn eitt
skrefið í að auka lífsgæði fatlaðra
einstaklinga í Snæfellsbæ.

Ég er formaður Golfklúbbsins
Jökuls og við félagsmenn í Golf
klúbbnum Jökli stöndum í stórum
framk væmdum við byggi ngu
golfvallar í Rifi, sem ber vinnu
heitið Rifsvöllur og er mikill til
hlökkun í samfélaginu yfir þessum
framkvæmdum. Með til
k omu
vallarins í Rifi, lengjum við tíma
bilið fyrir okkar félagsmenn og
fáum fleiri til að heimsækja okkur.
Afþreying og félagslíf eru mikil
væg í samfélagi okkar, hvort sem er
fyrir okkur sem búum hérna, fyrir þá
sem vilja flytja hingað eða fyrir fólk
sem vill heimsækja okkur. Mikið
og gott starf hefur verið unnið hér
í æskulýðs- og íþróttamálum og hér
er öflugt félagslíf sem skiptir okkur
öll svo miklu máli. Má þar t.d. nefna

gervigras á Ólafsvíkurvelli, sem
gerir iðkendum kleift að æfa við
flottar aðstæður stóran hluta ársins.
Það eru ekki mörg sveitarfélög af
sömu stærð og Snæfellsbær sem
bjóða upp á jafn góða aðstöðu til
íþróttaiðkunar.
Ég sækist eftir að fá að vinna fyrir
ykkur næstu 4 árin, endilega komið
á kosningaskrifstofu okkar, ræðið
málin og komið með hugmyndir.
Setjið X við D þann 14. maí.
Og eins og maðurinn sagði ekki
tapa Gleðinni:)
Snæfellsbær okkar allra
Jón Bjarki Jónatansson
Skipar 4. sæti D listans í Snæfellsbæ

HTH heimsækir
Vesturland

Hvaða herbergi langar þig að taka í gegn?
Við hjá HTH brennum fyrir að aðstoða fólk við að skapa
draumaheimilið með hágæða innréttingum og tækjum frá
Ormsson. HTH innréttingar eru hannaðar og smíðaðar í Danmörku og hafa verið hluti af íslenskum heimilum frá árinu 1979.
Dagana 9.-13. maí verðum við á ferðinni um Vesturland til að
veita faglega ráðgjöf um HTH innréttingar og skápa fyrir eldhús, baðherbergi og þvottahús.
Kíktu í spjall, fáðu hugmyndir og svör við öllum spurningum.
Við hlökkum til að taka á móti ykkur.

Grundarfjörður
Kaffi 59
Mánudaginn 9. maí
kl. 13-17
Þriðjudaginn 10. maí
kl. 9-12

