
Kirkjukór Ólafsvíkur ásamt 
hljómsveit stóð fyrir vortónleik-
um eins og svo oft áður. Tónleik-
arnir í ár voru með dálítið öðru 
sniði en venjulega en yfirskrift 
þeirra var „Country og sveitaróm-
antík“ og fóru fram í Reiðhöllinni 
í Ólafsvík. 

Efnisskráin var fjölbreytt og 
samanstóð af einsöng og kór-
söng á vinsælum íslenskum og 
erlendum lögum. Veronica Oster-
hammer kórstjóri kórsins, Ólaf-
ur Vignir Sigurðsson og Sigurð-
ur Höskuldsson sungu einsöng. 
Hljómsveitin var skipuð góðu 
fólki, Valentina Kay spilaði á org-
el, Evgeny Makeev á bassa, Sigurð-
ur Höskuldsson á gítar og Sveinn 
Þór Elínbergsson á trommur. Til 
að gera stemninguna sem besta 
höfðu kórfélagar klætt sig í stíl við 
kántrýþemað og búið var að setja 
upp svið, hljóðgræjur og koma 
fyrir stólum fyrir tónleikagesti.

Mjög vel var mætt á tónleik-
ana en um 100 manns mættu 
og margir þeirra einnig þema 
klæddir myndaðist við þetta 
einstök stemning og nutu all-
ir kvöldsins bæði gestir og flytj-
endur. Voru allir sammála um að 
umhverfið hefði ekki átt minni 
þátt í kvöldinu en tónlistin sem 

þó var í aðalhlutverki. 
Að tónleikum loknum var boð-

ið uppá kaffi og spjall eins og 
svo oft áður. Vildu kórfélagar og 
kórstjóri fá að nýta tækifærið og 
þakka öllum sem gerður kvöldið 
gerlegt sem og tónleikagestum 
kærlega fyrir og hlakkar þau til að 
sjá alla aftur á næstu tónleikum. 
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1020. tbl - 22. árg. 12. maí 2022

Countrytónleikar kirkjukórsins

Margir telja að lóan boði 
komu vorsins en þar sem að 
oftast vorar seinna á Snæfells-
nesi en á suðurlandi má segja að 
meiri líkur séu á að krían boði 
komu vorsins. Nú er komið að 
því, krían er komin í Snæfells-
bæ eftir langt ferðalag frá Suður-
skautslandinu. Samkvæmt heim-
ildum blaðamanns lét krían sjá 
sig þann 8. maí, bæði á Rifi og 
við Álftavatn í Staðarsveit, en þá 
voru liðnar 3 vikur síðan fyrstu 
kríurnar sáust austur á Höfn í 
Hornafirði. 

Krían ferðast lengst allra fugla 
á leið sinni milli varp- og vetrar-
stöðva en þetta ferðalag tekur 
hana um 60 daga. Komu þessa 
fallega vorboða er oft fagnað 
þó aðrir séu mis ánægðir þegar 
hann lætur sjá sig þar sem krían 

getur verið töluvert árásargjörn 
þegar hún er búin að verpa, og 
bætist í skapið þegar ungarnir 
eru búnir að klekjast út. Krían 
mun dvelja hér á landi fram í 
september en þá munu hún 
hefja ferðalagið að nýju suður 
á bóginn. 
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Krían er komin í 
Snæfellsbæ

- Bílaviðgerðir

- Skipaþjónusta

- Almenn suðuvinna 

- Smurþjónusta

- Smábátaþjónusta 

- Dekkjaverkstæði

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



Framkvæmdir við stækkun á 
Hótel Búðum eru hafnar en áætl-
að er að bæta 1583 fermetrum 
við bygginguna. Hótel Búðir hef-
ur verið starfrækt síðan árið 1947 
og í gegnum árin hefur rekstur-
inn gengið í gegnum hæðir og 
lægðir með fjölbreyttum áhersl-
um og rekstraraðilum en núver-
andi rekstraraðilar reka nú hót-
elið með góðu orðspori. Hótel 
Búðir í þeirri mynd sem það er í 
núna hefur staðið síðan árið 2003 
eftir að hótelið sem þar áður stóð 
brann til grunna í febrúar 2001. 

Undanfarin ár hefur hótel-
reksturinn gengið mjög vel og 
breytingarnar sem nú er ráð-
ist í á Hótel Búðum hafa verið 
á teikniborðinu um nokkurra 
ára skeið. Það segir sig sjálft að 
Covid hefur haft einhver áhrif 
á að breytingarnar dragist á 
langinn en sömuleiðis getur ferl-
ið við að fá leyfi og þess háttar 
verið tímafrekt þar sem hótelið 
stendur í friðlandi. Hótel Búðir 
stendur ekki innan þjóðgarðsins 
en hraunið er friðað og því er 
öll mannvirkjagerð, jarðrask og 
hvers konar breytingar á landinu 
háðar leyfir Umhverfisstofnunn-
ar. Þann 8. apríl gaf Umhverfis-
stofnun grænt ljós á stækkun hót-

elsins sem verður þá tæpir þrjú 
þúsund fermetrar að stærð og nú 
er vinnan hafin við að grafa fyrir 
kjallaranum. 

Í sumar verður gerð pása á fram-
kvæmdunum á meðan háanna-
tíminn er og í haust er svo áætl-
að að reisa nýju álmuna úr for-
steyptum einingum. Verið er að 
byggja nýja álmu sunnanmegin 
við hótelið þar sem hluti bílastæð-
isins hefur verið og verður hún 
samtengd þeirri gömlu, því þarf 
að loka hótelinu í einhvern tíma 
næsta vetur á meðan rifið er nið-
ur og tengt saman allar hæðir og 

komið fyrir lyftu. 
Í nýrri álmu verða 24 herbergi 

svo að fjöldi herbergja á hótel-
inu fjölgar úr 28 herbergjum 
í 52. Auk nýrra herbergja verð-
ur einnig aðstaða fyrir eldhús, 
geymslu og þvottahús svo eitt-
hvað sé nefnt. Hótel Búðir hefur 
verið gífurlega vinsæll áningar-

staður meðal ferðamanna, bæði 
erlendra og innlendra og mun 
tvöföldun á stærð hótelsins gera 
þeim auðveldara fyrir að taka á 
móti öllum þeim gestum sem vilja 
eyða nótt í þessari náttúruparadís 
á Snæfellsnesi. 
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Síðasta laugardag voru tve-
ir úr hópnum, sem kemur í Átt-
hagastofuna á laugardögum, með 
11 rétt úrslit, sem gaf vinning. Það 
voru annars vegar „spekingarnir“ 
og hinsvegar einn aðili, sem kom 
og tippaði með sjálfvali, það er lét 
tölvuna um að velja táknin. Næst-
komandi laugardag er næst síð-
asti dagurinn í getraunakaffi hjá 
okkur á þessu vori, en væntanlega 
fer þetta aftur í gang í haust, þegar 
enski boltinn byrjar aftur að rúlla. 
Á laugardaginn er kosninga-
dagurinn, sem væntanlega hefur 
ekki farið fram hjá neinum. Við 
verðum í Átthagastofunni, með 
kaffi á könnunni á milli klukkan 
11.00 og 12.00 og þau, sem finna 
sig ekki hjá öðru hvoru framboð-
inu eru velkomin í getraunakaffi 
til okkar og tippað nokkrar raðir 
í leiðinni. Reyndar eru allir vel-
komnir, sem styrkja vilja starfið 
hjá Víkingi, sama hvern annan 
þau styðja. 

Áfram Víkingur

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

Blaðið kemur út vikulega.

Upplag: 500

Áb.maður: Jóhannes Ólafsson

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

Netfang: steinprent@simnet.is

Sími:      436 1617

Hótel Búðir stækka í 52 herbergi

699 3444
molby@fastlind.is

Löggiltur fasteignasali

ÁRALÖNG ÞEKKING 
OG REYNSLA AF

FASTEIGNAMARKAÐI
Á VESTURLANDI

BOGI MOLBY

Allir kaupendur og seljendur fá

Vildarkort Lindar
hjá fjölmörgum fyrirtækjum
sem veitir 30% afslátt

Getraunir 1x2



Framboðslistar við 
sveitarstjórnarkosningar

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

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

J
listi Bæjarmálasamtaka 

Snæfellsbæjar

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

D 
listi Sjálfstæðis�okksins

Snæfellsbær, 11.  apríl 2022

Y�rkjörstjórn Snæfellsbæjar



Fyrsta umferð í 2. deild karla 
í knattspyrnu hófst um síðustu 
helgi og tók Víkingur Ó á móti 
Völsungi frá Húsavík á Ólafsvíkur-
velli. Ekki byrjaði tímabilið vel 
hjá heimamönnum en Santiago 
Abalo skoraði fyrir Völsung á 
fyrstu mínútu leiksins. Völsung-
ur bætti við forskot sitt þegar Ólaf-
ur Jóhann Steingrímsson skoraði 
fyrir gestina og staðan því orðin 
0 - 2 fyrir Völsung eftir tæplega 
tuttugu mínútna leik.

 Mikael Hrafn Helgason mink-
aði svo muninn fyrir heimamenn 
á 33. mínútu og staðan í hálfleik 
því 1 - 2. Heimamenn komu mun 
einbeittari til leiks í seinni hálfleik 
en inn vildi boltinn ekki þrátt fyrir 
nokkrar góðar marktilraunir. Það 
var svo Ólafur Jóhann Steingríms-
son sem tryggði Völsungi sigur 
með sínu öðru marki á 75. mín-
útu. Leikurinn var oft fjörugur 
en 6 gul spjöld fóru á loft í hon-
um, einhverjir vildu þó örugg-

lega að þau væru fleiri en Guðjón 
Þórðarson þjálfari Víkings fékk 
rautt spjald á síðustu mínútu 
leiksins. Lokastaðan varð því 1 - 
3 fyrir Völsung en Víkingur heim-
sækir Ægi í Þorlákshöfn í næsta 
leik fram fer föstudaginn 13. maí 
n.k. klukkan 19:15.
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Tap í fyrsta leik í deildinni

J-listinn í Snæfellsbæ ætlar að: 
✓ Gera Snæfellsbæ að samkeppnishæfu bæjarfélagi. 
✓ Bæta aðgengi að stofnunum Snæfellsbæjar. 
✓ Bæta almenningssamgöngur innan Snæfellsbæjar. 
✓ Gera langtíma áætlun um viðhald fasteigna. 
✓ Endurskoða leikskólagjöld. 
✓ Hafa frítt í sund fyrir 0 – 18 ára. 
✓ Auka íbúalýðræði og senda út bæjarstjórnarfundi. 
✓ Koma á fót menningarmiðstöð. 

 

Auglýsa stöðu bæjarstjóra 

 

Kjósum framfarir !  

Kynnið ykkur málin fyrir kosningar 
-Kosningaskrifstofa J-listans í Mettubúð - J-listinn Snæfellsbæ á facebook – Jlistinn á Instagram-  

 

  

 

Þessar ungu stúlkur, Mar-
ía Dís Eymarsdóttir og Telma 
Dís Ásgeirsdóttir komu fær-
andi hendi til Krabbameins-
deildarinnar Von í Grundar-
firði, Þær héldu tombólu við 

búðina og söfnuðu 12.100 kr. 
Peningarnir koma að góðum 
notum og vill krabbameins-
deildin senda þeim kveðjur og 
kærar þakkir fyrir.

Styrktu 
Krabbameinsdeildina 

Von

Þeir eru nokkrir félagarn-
ir sem hittast reglulega í Átt-
hagastofunni að morgni dags 
og taka stöðuna yfir kaffibolla. 
Þessi hittingur hefur fest sig í 
sessi og byrjuðu þeir að hittast 
á kaffistofu Olís fyrir fjölmörg-
um árum. Þegar samkomutak-
markanir voru settar á árið 2019 
þurfti að loka fyrir gestagang á 
kaffistofunni en þeir félagarnir 
dóu ekki ráðalausir. Þeir fengu 
þá aðgang að Átthagastofu Snæ-
fellsbæjar og hafa síðan þá hist 
nánast á hverjum degi síðan. Nú 
á dögunum stakk Ólafur Hlyn-
ur Steingrímsson upp á því við 
félaga sína að leggja saman í sjóð 
og gefa Íbúðakjarnanum á Ólafs-
braut 62-64 peningagjöf til bíla-

kaupa. Vel var tekið í hugmyndina 
og tóku 13 manns þátt í gjöfinni. 
Söfnuðu félagarnir í Átthagastof-
unni saman 65 þúsund krónum 
sem Jón Haukur Hilmarsson tók 
við fyrir hönd Íbúðakjarnans. 
Margt smátt gerir eitt stórt og 
segir Ólafur að þetta sýni okkur 
að menn séu tilbúnir til að styrkja 
og leggja sitt af mörkum. Gjöfin 
frá félögunum í Átthagastofunni 
er ætluð að vera hvetjandi fyr-
ir aðra til að styrkja og ef fleiri 
leggja hendur á plóg verður bíll-
inn fljótur að koma.

Á myndinni eru Guðbjörn 
Ásgeirsson og Ólafur að afhenda 
Jóni Hauki Hilmarssyni gjöfina.
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Peningagjöf 
til bílakaupa
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Starfsmaður áhaldahúss
Starfsmaðurinn sinnir �ölbreyttum verkefnum sem falla undir 
fasteignaumsjón og áhaldahús. Um er að ræða almenn viðhalds- og 
þjónustuverkefni tengd fasteignum bæjarins, verklegar framkvæm-
dir og önnur þau verkefni sem y�rmaður felur honum. Í tengslum við 
verkefnin þarf viðkomandi að vera í samskiptum við stofnanir 
bæjarins, verktaka og þjónustuaðila.

Hæfniskröfur:
•    Viðkomandi þarf að vera ábyrgur, lipur í samskiptum, stundvís, 

hafa góða þjónustulund, vera sjálfstæður í vinnubrögðum og 
sýna frumkvæði í star�

•    Hafa bílpróf og iðnmenntun eða góða verklega þekkingu og 
reynslu

•    Hafa góða íslenskukunnáttu og almenna tölvukunnáttu þ.m.t. 
notkun póstforrita, ritvinnsla, tö�ureiknar, o.�.

Starfsmaður starfar undir verkstjórn skipulagsfulltrúa/byggingarfull-
trúa.

Upplýsingar um star�ð veita Fannar Þór Þor�nnsson, byggingar-
fulltrúi, í síma 430 8500 eða bygg@grundar�ordur.is og Björg 
Ágústsdóttir bæjarstjóri í síma 898 6605 eða bjorg@grundar�ordur.is

Starfsmaður á höfn
Starfsmaðurinn sinnir hafnarvörslu, vigtun sjávara�a, 
hafnarvernd, ásamt almennum viðhalds- og þjónustuver-
kefnum hafnarinnar og öðrum þeim verkefnum sem y�rmaður 
felur honum. Gert er ráð fyrir að starfsmaðurinn fari á námskeið 
til löggildingar vigtarmanns, ef hann hefur þau réttindi ekki 
fyrir.

Hæfniskröfur:
•    Viðkomandi þarf að vera ábyrgur, lipur í samskiptum, 

stundvís, hafa góða þjónustulund, vera sjálfstæður í 
vinnubrögðum og sýna frumkvæði í star�

•    Þarf að hafa bílpróf og góð íslenskukunnátta er skilyrði 
•    Enskukunnátta er æskileg
•    Almenn færni í tölvum er skilyrði, einkum notkun 

póstforrita, ritvinnsla, tö�ureiknar, o.�.

Starfsmaður starfar undir verkstjórn hafnarstjóra.

Upplýsingar um star�ð veitir Hafsteinn Garðarsson, hafnarstjóri, 
í síma 438 6705 eða hofn@grundar�ordur.is

Launakjör starfanna eru samkvæmt kjarasamningi Sambands íslenskra sveitarfélaga og viðkomandi stéttarfélags.

Sótt er um stör�n gegnum vef Grundar�arðarbæjar, www.grundar�ordur.is    Umsóknarfrestur er til og með miðvikudags 25. maí nk.

Laus störf hjá 
Grundar�arðarbæ

Grundar�arðarbær óskar eftir að ráða starfsmenn í a�eysingar hið fyrsta til að sinna umsjón 
fasteigna og áhaldahúsi annars vegar og hafnarvörslu hins vegar. Ráðið er í 100% störf 
tímabundið til sex mánaða eða skv. samkomulagi. Leitað er að áhugasömum starfsmön-
num með ríka þjónustulund og metnað til að skila góðu star�. 

Fimmtudaginn 5. maí var árs-
reikningur Snæfellsbæjar tek-
inn til seinni umræðu,  í bók-
un bæjarstjórnar kemur fram að 
rekstur Snæfellsbæjar kom mun 
betur út en fjárhagsáætlun hafði 
gert ráð fyrir og var jákvæður um 
160 m.kr..  Útgjöld voru  nán-
ast á pari við fjárhagsáætlun og 
það er eftirtektarvert að forstöðu-
menn stofnana Snæfellsbæjar eru 
að skila rekstri sinna stofnana enn 
eitt árið undir áætlun.  Þetta er 
mjög ánægjulegt og eiga forstöðu-
menn hrós skilið fyrir hversu vel 
þeir reka sínar stofnanir og hversu 
vel þeir eru að fylgjast með fjár-
hag sinna eininga.

Annað árið í röð setti heims-
faraldur covid-19 nokkurn svip 
á starfsemi og fjármál Snæfells-
bæjar, þó í minna mæli en árið 
2021.  Sveitarfélög voru hvött til 
að taka þátt í atvinnuátaki með 
Vinnumálastofnun sumarið 2021, 
eins og gert var árið 2020, sem 
Snæfellsbær gerði, og var launa-
kostnaður sumarsins töluvert yfir 
fjárhagsáætlun vegna þess.

Reikningsleg stærð lífeyris-
skuldbindinga setti stórt strik í 

afkomu Snæfellsbæjar árið 2021, 
en á árinu var áætlaðri hlutdeild 
launagreiðenda breytt úr 55% í 
62,1% sem gerði það að verkum 
að í bókhald Snæfellsbær færð-
ust tæpar 99 milljónir sem ekki 
var gert ráð fyrir í fjárhagsáætlun.

Rekstrartekjur sveitarfélags-
ins á árinu námu um 2.940 millj. 
króna samkvæmt samantekn-
um rekstrarreikningi fyrir A- og 
B-hluta en fjárhagsáætlun gerði 
ráð fyrir rekstrartekjum um 2.625 
millj. króna. Rekstrartekjur A- 
hluta námu um 2.266 millj. króna 
en fjárhagsáætlun gerði ráð fyr-
ir rekstrartekjum um 2.094 millj. 
króna.

Rekstrarniðurstaða sveitarfé-
lagsins samkvæmt samanteknum 
rekstrarreikningi A- og B-hluta var 
jákvæð um 160 millj. króna en 
samkvæmt fjárhagsáætlun var gert 
ráð fyrir neikvæðri afkomu upp á 
21,6 millj. króna. Rekstrarniður-
staða A-hluta var jákvæð að fjár-
hæð 11 millj. króna en fjárhags-
áætlun gerði ráð fyrir neikvæðri 
afkomu upp á 33,8 millj. króna. 
Afkoma A-hluta varð því betri sem 
nemur 44,8 millj. króna.  Eigið 

fé sveitarfélagsins í árslok nam 
4.312 millj. króna skv. efnahags-
reikningi en þar af nam eigið fé 
A-hluta 3.131 millj. króna.

Laun og launatengd gjöld 
sveitarfélagsins námu um 1.541,4 
milljónum króna en starfsmanna-
fjöldi sveitarfélagsins nam 143 
stöðugildum í árslok.

Heildareignir bæjarsjóðs 
námu um 5.042,3 millj. króna 
og heildareignir sveitarfélagsins 
í samanteknum ársreikningi um 
6.373,2 millj. króna í árslok 2021. 
Heildarskuldir bæjarsjóðs námu 
um 1.911 millj. króna og í sam-
anteknum ársreikningi um 2.061 
millj. króna, og hækkuðu þar með 
milli ára um 52 milljónir. 

 Skuldahlutfall Snæfellsbæjar 
er lágt, eða 84% hjá A-hluta og 
70,1% hjá samanteknum reikn-
ingi A- og B-hluta.  Ef notað er 
skuldaviðmið skv. reglum um fjár-
hagsleg viðmið sveitarfélaga, þá 
fer prósentan niður í 61,17% fyrir 
A-hluta og 49,18% fyrir samstæð-
una.  Snæfellsbær hefur því tölu-
vert svigrúm til lántöku ef kem-
ur til einhverra stærri tekjufalla 
í framtíðinni.

Eigið fé bæjarsjóðs nam um 
3.131,3 millj. króna og eigið fé 
í samanteknum reikningsskil-
um nam um 4.311,9 millj. króna 
í árslok 2021.  Eiginfjárhlutfall 
er 62,1% á á árinu 2021 en var 
64,29% árið áður.

 
Miklar fjárfestingar voru á árinu 

og fjárfesti Snæfellsbær fyrir 636,6 
milljónir í varanlegum rekstrar-
fjármunum.

Hlutfall reglulegra tekna 
af heildarskuldum og skuld-
bindingum er 61,17% hjá sjóð-
um A-hluta, en var 56,63% árið 
2020, og 49,18% í samanteknum 
ársreikningi en var 50,32% árið 
2020.  Skv. 64. gr. 2. málsgr. sveit-
arstjórnarlaga á þetta hlutfall ekki 
að vera hærra en 150%.

 
Fjárhagsstaða Snæfellsbæjar 

verður því að teljast afar góð.
 
Bæjarstjórn samþykkti sam-

hljóða ársreikning Snæfellsbæjar 
og stofnana hans fyrir árið 2021 
og voru reikningarnir undirrit-
aðir.

Rekstur Snæfellsbæjar jákvæður um 160 milljónir



Ársreikningur Grundarfjarðar-
bæjar 2021 var samþykktur við 
síðari umræðu í bæjarstjórn þann 
3. maí sl. 

Rekstrarniðurstaða samstæð-
unnar (A- og B-hluta) var jákvæð 
um 29,5 milljónir króna árið 2021 
- betri en fjárhagsáætlun hafði 
gert ráð fyrir. Upphafleg fjárhagsá-
ætlun (fyrir viðauka) gerði ráð fyr-
ir neikvæðri afkomu uppá rúmar 
40 millj. kr. og varð afkoman því 
töluvert jákvæðari, eða sem nem-
ur um 70 milljónum króna.

Rekstrartekjur á árinu námu 
1.316 milljónum króna skv. sam-
anteknum rekstrarreikningi A- og 
B-hluta, en fjárhagsáætlun með 
viðaukum gerði ráð fyrir rekstr-
artekjum um 1.225 milljónum 
króna (upphafleg áætlun gerði 
ráð fyrir um 1172 millj. kr.)

Rekstrargjöld samstæðunnar 
(A og B) námu 1.102 millj. kr. 

án fjármagnsliða, en áætlun hafði 
gert ráð fyrir 1.075 millj.kr.

Tekjur voru því 5,7% yfir áætlun 
ársins með viðaukum og útgjöld 
2,5% yfir áætlun.

Rekstrargjöld án fjármagnsliða 
voru 89% af skatttekjum.

Annað árið í röð hafði heimsfar-
aldur Covid-19 talsverð áhrif, bæði 
á starfsemi og fjármál Grundar-
fjarðarbæjar. Þó er rekstrarniður-
staðan nokkuð jákvæðari 2021 en 
árið 2020.

Rekstrartekjur samstæðunnar 
hækkuðu úr tæpum 1.220 millj. 
kr. árið 2020 í 1.316 millj. kr. árið 
2021, eða um tæp 8%, en rekstr-
argjöld hækkuðu um tæp 5%, úr 
1.053 millj. kr. árið 2020 í 1.102 
millj. kr. árið 2021, fyrir samstæð-
una.

Rekstrarafkoma fyrir fjár-
magnsliði fór úr 100 millj. kr. árið 
2020 í 142 millj. kr. árið 2021.

Fjármagnskostnaður fór hins 
vegar úr 93 millj. kr. árið 2020 í 
113 millj. kr. árið 2021 fyrir sam-
stæðuna. Bærinn greiddi því 20 
milljónum meira í vexti og verð-
bætur af lánum á árinu 2021, 
þrátt fyrir að skuldir héldust nær 
óbreyttar og þrátt fyrir að greidd 
hefðu verið niður óhagstæðari 
lán – og veldur aukin verðbólga 
þessu.

Rekstrarafkoma ársins 2021 
varð 29,5 millj. kr., samanborið 
við 6,8 millj. kr. árið 2020. 

Árið 2019, síðasta heila árið 
fyrir Covid, var rekstrarafkoman 
83,3 millj. kr. og árið 2018 var 
hún 52,1 millj. kr.

Eigið fé sveitarfélagsins í árs-
lok nam 963,9 milljónum króna 
samkvæmt efnahagsreikningi, en 
þar af nam eigið fé A-hluta 745,6 
milljónum króna.

Heildareignir bæjarsjóðs námu 

2,3 milljörðum króna og heildar-
eignir sveitarfélagsins í saman-
teknum ársreikningi rúmum 2,8 
milljörðum króna í árslok 2021.

Heildarskuldir bæjarsjóðs 
(A-hluti) námu um 1.567 millj. 
króna. Skuldir í samanteknum 
ársreikningi (A- og B-hluti) voru 
1.884 millj. króna í árslok 2021, 
en voru 1.883 árið 2020, og hækk-
uðu einungis um 700 þúsund 
milli ára. 

Skuldahlutfall skv. reglum um 
fjárhagsleg viðmið sveitarfélaga er 
111,66% í samanteknum ársreikn-
ingi, en var 119,37% árið 2020. 
Hjá sjóðum A-hluta var þetta 
hlutfall 100,28% á árinu, en var 
100,64% á árinu 2020. Samkvæmt 
sveitarstjórnarlögum á þetta hlut-
fall ekki að vera hærra en 150% 
(þ.e. að heildarskuldir og skuld-
bindingar A- og B- hluta séu ekki 
hærri en 150% af reglulegum tekj-
um).

Rekstrarniðurstaða Grundarfjarðarbæjar 
jákvæð um 29,5 milljónir 
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Dýpkun og landfylling í 
Ólafsvíkurhöfn 2020-2021
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Ég heiti Michael Gluszuk en er 
alltaf kallaður Mikki og ég gef kost 
á mér í 1. sæti fyrir J-listann í sveit-
arstjórnarkosningum þetta árið. Ég 
hef setið í minnihluta í bæjarstjórn 
síðustu fjögur ár og hef öðlast góða 
sýn á rekstur sveitarfélagsins og feng-
ið reynslu sem ég get nýtt mér og 
vonandi fáum við tækifæri til þess að 
vera í meirihluta næsta tímabil. List-
inn okkar er skipaður af fólki með 
reynslu og einnig er nýtt fólk sem er 
með nýjar og ferskar hugmyndir að 
koma inn á listann. 

Síðustu ár hefur það verið fyrir 
kosningar að D-listinn birtir afreka-
skrá sína og merkir við það sem þeir 
hafa gert og hverju þeir hafa áork-
að. Þá kemur umræðan um af hverju 
hefur J-listinn ekki gert neitt eða sagt 
neitt, af hverju eru ekki bókuð mót-
mæli þeirra á bæjarstjórnarfundum 
og þá er spurningin sú, af hverju hef-
ur samstarfið gengið vel? Við höfum 
lagt okkur fram í að vera í góðu sam-
starfi fyrir bæjarfélagið okkar og við 
höfum fengið að koma okkar sjónar-
miðum á framfæri og ræða málin við 
meirihlutann en þá er ekki þar með 
sagt að við höfum ekki skoðanir eða 
berjumst aldrei fyrir neinu en það 
verður líka að taka tillit til þess að 
þegar sami meirihlutinn hefur verið 

í 28 ár þá útheimtir það mikla orku 
og vinnu að vera endalaust að berj-
ast við meirihlutann þegar þú veist 
að þú ert alltaf í minnihluta. 

Við höfum séð auglýsingar þar sem 
fram kemur að við búum í vel reknu 
sveitarfélagi og erum við vel fjárhags-
lega stæð og þar erum við öll sammála 
að þar er gott að vera en þú sem íbúi 
Snæfellsbæjar, hvað finnst þér vera 
vel rekið sveitarfélag? 
• Þegar þú ert í göngu, t.d. á 

Grundarbrautinni og þarft að klofa 
yfir sama gatið í gangstéttinni og 
hefur verið amk. síðustu 4 ár, mátt 
þakka fyrir að eldri borgarar og 
börn á hjólum viti orðið af þessu 
svo þau slasi sig ekki og mörg-
um öðrum sprungum og götum í 
gangstéttum í bæjarfélaginu.

• Þegar það rignir inn um glugg-
ana á leikskólanum hjá börnun-
um okkar?

• Að margar stofnanir bæjarins eru 
komnar á svo mikið viðhald að þær 
liggja við skemmdum.

• Að öll störf eru ekki auglýst, eins 
og t.d. starf launafulltrúa sveitar-
félagsins?

• Þegar það sitja ekki allir iðnaðar-
menn við sama borð þegar það á 
að bjóða út verkefni og sumum er 
hreinlega sleppt.

• Þegar hér er fólksfækkun og barna-
fólki fer fækkandi.

• Þegar þéttbýlið er mörgum árum 
á eftir og enn er ekki kominn ljós-
leiðari.

• Þegar það er verið að biðja um 
meiri frístundaakstur fyrir börn og 
unglinga.
Þetta eru bara nokkur dæmi um 

það sem okkur þykir þurfa að laga 
strax til þess að reka bæjarfélagið 
betur.

Ert þú sáttur við alla þá þjónustu 
sem þú færð í bæjarfélaginu þínu? Nú 
finnst mér sorglegt hvað við höfum 
misst mikla þjónustu og nú nýjasta 
dæmið er að ef við missum hérna 
líkamsræktarstöðina okkar sem hefur 
verið starfandi í 24 ár. Dæmi um að 
okkar vanti fólk í störf eins og sjúkra-
þjálfara, lækni og hjúkrunarfræðinga 
(hérna hefur ekki verið fastur heim-
ilislæknir svo árum skiptir), félags-
fræðing og sálfræðing væri gott að 
hafa, íþróttaþjálfara og iðnmenntað 
fólk. Snæfellsbær er í sömu stöðu og 
mörg önnur sveitarfélög um landið 
og hefur verið að berjast við að þjón-
usta og verslun smá hverfi, eins og 
dæmi má nefna að hérna höfum við 
misst Landsbanka útibú á Hellissandi, 
Sparisjóðinn, Pósthúsið á Hell-
issandi, bakarí, fataverslanir, blóma-
búð, matvöru- og byggingavöruversl-
un, útibú sýslumanns var lagt niður 
og sameinað starfi afgreiðslumanns 
á bæjarskrifstofu og svo ég tala nú 
ekki um sífækkandi útgerðum og fisk-
vinnslufyrirtækjum hérna. Vissulega 
eru þetta líka einstaklingsfyrirtæki 
sem við getum ekki haft neitt að segja 
um en við getum reynt að gera betur 
í að reyna að halda í þjónstuna þar 
sem vonandi aðrir sjá tækifæri í að 
taka við og leggja allt kapp á að rík-
isfyrirtæki komið hingað með starf-
semi eins og hefur verið gert víða 
um land. Hvað þurfum við að gera 
til þess að hingað viljið flytja mennt-
að fólk og taka að sér stöður hérna? 

Þetta þurfum við að fara að skoða og 
standa okkur betur í. 

 Nú þurfum við að horfa til fram-
tíðar, skapa okkur framtíðarstefnu til 
lengri en 4 ára og vinna eftir henni. 
Við viljum hugsa um Snæfellsbæ sem 
stað þar sem börn okkar eiga eftir að 
búa á og vonandi barnabörn. Eins og 
við vonandi flest vitum þá er gott að 
búa í Snæfellsbæ. En við verðum að 
horfa aðeins meira út á við, hvað get-
um við gert til að laða að okkur ungt 
fólk? Á sama tíma verðum við líka að 
huga að okkar nærumhverfi þannig 
að það sé meira aðlaðandi fyrir fólk 
að flytja hingað. 

Mín skoðun er sú að til þess að gera 
það verðum við að halda áfram upp-
byggingu helstu innviða. Sem dæmi 
má nefna íþróttaaðstöðu sem við get-
um notað 365 daga á ári, huga bet-
ur að eignum okkar, laga gangstétt-
ir, götur, leggja ljósleiðara í þéttbýli, 
halda áfram samtali um hærri niður-
greiðslu til húshitunnar. Ef við erum 
með okkar innviði í besta mögulega 
ástandi þá held ég að það séu ekki 
margir staðir á landinu sem geta skák-
að okkur. 

Undanfarnar vikur hafa verið mikl-
ar umræður um framtíð sveitarfélags-
ins og margir komið til okkar með 
hugmyndir og málefni og erum við 
í J-listanum þakklát fyrir áhugann 
sem við höfum fengið og vonumst 
við til þess að fá tækifæri til þess að 
sýna ykkur hvað í okkur býr og vera 
í meirihluta næsta kjörtímabil. Nú 
skulum við þora að kjósa breytingar 
og sjáum hvað gerist, það koma alltaf 
aftur kosningar og þá er hægt að fara 
í vanann aftur ef þið viljið en við gæt-
um komið ykkur á óvart.

Ég vill því hvetja þig ágæti kjósandi 
til að slást í hópinn með okkur við að 
gera samfélagið okkar betra. Nýttu 
kosningaréttinn og settu X við J.

Með kærri kveðju
Michael Gluszuk (Mikki)   

Tækifæri til framtíðar 

Við bjóðum upp á 
alhliða bílaviðgerðir, 

dekkjaskipti og smurþjónustu.

Tímapantanir í síma 436-1111 

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



Við látum verkin tala

Snæfellsbær, okkar allra

Gangstétt og lýsing á hafnarsvæði Rifshafnar 
2020 - 2021

Endurbætur í Gilinu Ólafsvík 2020 -2021 Byggður 5 íbúða þjónustukjarni í Ólafsvík 
2020 -2022

Nýtt stálþil og þekja á Norðurtanga í 
Ólafsvíkurhöfn 2020 -2022

Göngustígur lagður og malbikaður á Hellissandi 
2021

Sjóvörn vestan við Gufuskála 2021

Sjóvörn endurbyggð við Ólafsbraut 2021 12 skrifstofurými opnuð í Röstinni 2021 Skólalóð við Lýsuhólsskóla lagfærð og 
leiktækjum �ölgað 2021

Framkvæmdir við áningarstað á Arnarstapa 
2021 -2022.

Framkvæmdir við 
áningarstaðinn við Svöðufoss 

2021 -2022

Orkuskipti/rafmagn endurnýjað 
á Norðurgarði í Ólafsvíkurhöfn 

2021 - 2022



Kæru íbúar Snæfellsbæjar.

Næstkomandi laugardag göng-
um við til kosninga.  Þar ákveðið 
þið hverjum  þið treystið best, til 
að stýra okkar öfluga sveitarfélagi til 
næstu fjögurra ára.

Við fjölskyldan höfum búið hér 
í tæp níu ár og hafa þau verið ein 
bestu ár okkar til þessa. Hér er gott 
mannlíf, fjölbreytt þjónusta og sterk-
ir innviðir.

Síðustu átta ár, hef ég verið þeirr-
ar gæfu aðnjótandi að tilheyra 
meirihluta bæjarstjórnar Snæfells-
bæjar.   Hópi fólks sem brennur fyr-
ir málefnum sveitarfélagsins og legg-
ur sig  fram við stjórnun þess af metn-
aði og heiðarleika.

Síðasta kjörtímabil var sérstakt og 
óvenjulegt í ljósi heimsfaraldursins. 
Starfsfólk sveitarfélagsins vann 
gríðarlega gott starf við krefjandi og 

síbreytilegar aðstæður og er ég afar 
stoltur af þeim ,sem og öllum öðrum 
er þjónustuðu samfélagið.

Við í meirihluta D-listans höfum 
lagt mikla áherslu á kjörtímabilinu, 
að styrkja innviði sveitarfélagsins og 
hefur það tekist vel.

Vel hefur gengið með rekstur bæj-
arfélagsins þar sem við höfum lagt 
áherslu á ábyrga fjármálastjórn og 
skynsamlega fjárfestingu. Það var 
ánægjulegt að staðfesta ársreikn-
ing sveitarfélagsins þann 5. maí síð-
astliðinn, sem sýndi jákvæða niður-
stöðu um 160 milljónir.  Að auki  eru 
skuldir bæjarins ekki miklar, sem er 
afar jákvætt.

Góður rekstur er ekki sjálfgefinn 
og ber að þakka Kristni bæjarstjóra 
og starfsfólki sveitarfélagsins  fyrir  
ábyrga stjórnun á sveitarfélaginu.  

 Fyrir nokkrum vikum, fékk ég 
þau ánægjulegu tíðindi að Kristinn 
væri reiðubúinn að vera áfram bæjar-
stjóraefni D-listans og er  vandfund-
inn jafnoki hans á þessum vettvangi.

Það eru forréttindi að hafa umboð 
ykkar til að stýra sveitarfélaginu og 
bið ég ykkur um áframhaldandi 
traust til þess.

Kæru íbúar, ég hvet ykkur 
til að mæta á kjörstað og setja 

X við D. 

Bestu kveðjur
Björn Haraldur Hilmarsson, 

forseti bæjarstjórnar.
Skipar 1. sæti D-listans 

Í byrjun janúar 2022 bauðst okk-
ur fjölskyldunni spennandi tækifæri. 
Flytja úr borginni í Grundarfjörð. Við 
höfðum rætt þetta í nokkurn tíma, 
breyta til, flytja í rólegra umhverfi, á 
stað þar sem börnin okkar gætu alist 
upp við meira frelsi en gengur og ger-
ist í borginni. Tækifærið kom og við 
ákváðum að stökkva á það. Tveimur 
vikum eftir að við tókum ákvörðun-
ina stóðum við fyrir utan nýja heimil-
ið okkar og bárum innbúið okkar inn. 
Ég viðurkenni það að ég var stress-
aður, mjög stressaður. Konan mín á 
ættir að rekja til Grundarfjarðar og 
þekkir nokkuð til en ég þekkti ekki 
nema fjóra. Í ofanálag var ég á leið í 
fjarvinnu þannig að ég bjóst allt eins 
við að eyða dögunum einn á skrifstof-
unni og eiga í erfiðleikum með það 
að kynnast fólki. En annað kom á 
daginn. Ég hef aldrei vitað um samfé-
lag sem býður nýja íbúa eins velkoma 
og Grundfirðingar. Á fyrsta degi var 
bankað upp á og börnin boðin vel-
komin og þeim boðið út að leika. 
Nokkrum dögum seinna fékk ég boð 
um að koma að vera með í vikulegum 
fótbolta og svona hefur þetta verið 
allar götur síðan. Ég er ítrekað spurð-
ur hvernig flutningarnir hafi gengið, 
hvernig það hafi gengið að aðlagast 
og fólk hlustar af miklum áhuga. 

Grundfirðingar vilja að nýjum íbú-
um líði vel í bænum sínum. Þegar 
samband var haft við mig og ég spurð-
ur að því hvort ég hefði áhuga á að 
vera á framboðslista Samstöðu í næst-
komandi sveitarstjórnarkosningum 
þá hugsaði ég mig ekki tvisvar um. 
Þarna var mitt tækifæri til þess að gefa 
til baka, leggja til málanna og halda 
áfram að byggja upp þetta frábæra 
samfélag sem tók svona ótrúlega vel 
á móti mér og fjölskyldu minni. 

En hvað hefur strákur sem ólst 
upp í Reykjavík og flutti til Grundar-
fjarðar fyrir nokkrum mánuðum til 
málanna að leggja er eðlilegt að fólk 
spyrji sig. Ég tel það einn af mín-
um kostum að vera nýr í bænum 
og geta séð hlutina frá öðru sjón-
arhorni. Sett mig í spor tilvonandi 

íbúa, talað þeirra máli þegar kemur 
að þeim tækifærum og hindrunum 
sem felast í flutningum í Grundar-
fjörð. Tækifæri bæjarins eru mörg, 
við búum svo vel að vera með mynd-
aðasta fjall landsins. Kirkjufellið eitt 
og sér laðar að sér fjöldan allan af 
ferðamönnum á hverjum degi. Ferða-
mönnum sem í langflestum tilfellum 
keyra í gegnum bæinn okkar, stoppa 
hjá Kirkjufellinu, taka myndir, njóta 
útsýnisins og halda svo áfram. Fyrir 
mér eru gríðarleg tækifæri fólgin í 
því að gera Grundarfjörð að áfanga-
stað en ekki áningarstað. En hvern-
ig gerum við Grundarfjörð að áfanga-
stað? Við þurfum að hvetja og styðja 
við bakið á heimamönnum jafnt sem 
aðkomumönnum sem sýna því áhuga 
að hefja starfsemi í Grundarfirði. Við 
verðum að vera til staðar sem leið-
beinandi afl sem stendur ekki í vegi 
fyrir uppbyggingu heldur hjálpar til 
við að taka hana á næsta stig. Bærinn 
þarf líka að vera aðlaðandi staður fyr-
ir fjárfesta að horfa til í uppbyggingu 
á alls kyns starfsemi. Við þurfum að 
vera tilbúin þegar kallið kemur, taka 
við með opnum hug og sjá hvernig 
hægt er að byggja upp til framtíðar. 

En það sem vantar til þess að 
hægt sé að gera þessar hugmyndir að 
veruleika er húsnæði, bæði íbúðar-
húsnæði og atvinnuhúsnæði. Varð-
andi íbúðarhúsnæði þá er mjög mikil-
vægt að hér rísi minni íbúðir til leigu. 
Það sem hræðir ungt fólk oft í að taka 
skrefið og flytja út á land er vöntun á 
leiguíbúðum. Það er nauðsynlegt að 
bjóða nýju fólki tíma til að koma og 
prófa að búa hér án þess að þurfa að 
kaupa sér húsnæði. Þegar það kemst 
svo inn í samfélagið er ég handviss 
um að þessar fjölskyldur vilja hvergi 
annars staðar búa!

Varðandi atvinnuhúsnæði, þá er 
húsnæði hér í bænum sem hægt væri 
að nýta en það þarf einnig að horfa 
til framtíðar. Bærinn þarf að mynda 
sér stefnu í uppbyggingu og nýtingu 
húseigna bæjarins út frá þeirri fram-
tíðarsýn.

Með því að setja X við L í kom-
andi sveitarstjórnarkosningum þá 
ert þú að setja X við áframhaldandi 
uppbyggingu þeirra frábæru verk-
efna sem hafa verið í gangi en þú ert 
einnig að setja X við spennandi fram-
tíð. Framtíð sem býður upp á fleiri og 
fjölbreyttari atvinnutækifæri. Framtíð 
sem vill dreifa eggjunum í fleiri körf-
ur en þær flottu körfur sem við erum 
með í dag!

Pálmi Jóhannsson
Höfundur skipar 4.sæti L-lista 
Bæjarmálafélagsins Samstöðu 

í Grundarfirði

 Snæfellsbær okkar allraÁfangastaðurinn 
Grundarfjörður

Jökull Bæjarblað

steinprent@simnet.is

436 1617



Ég heiti Patryk Zolobow og ég býð 
mig fram í 4. sæti J-listans. Mér langar 
aðeins að kynna mig og mín áherslu-
mál fyrir ykkur í smá grein hérna í 
aðdraganda kosninga. Ég og konan 
mín erum frá Póllandi og fluttum til 
Íslands árið 2004 í von um betra líf. 
Ég lærði bifvélavirkjun í Póllandi en 
starfaði þó ekki sem slíkur þar held-
ur vann ég hjá herlögreglunni. Það 
starf veitti mér mikla ánægju en þar 
sem ég er þannig gerður að ég hef 
gaman af áskorunum og ævintýrum 
ákvað ég að fara til Íslands, lifa öðru 
lífi í framandi og óþekktu landi. Ég 
flutti til Hellissands og bjó þar í tvö 
ár en þá flutti ég til Ólafsvíkur og er 
búinn að vera þar síðan. Líkt og flestir 
erlendir borgarar sem flytja í sjávar-
þorp á Íslandi þá byrjaði ég að vinna 
við fiskvinnslu. Fyrstu árin vann ég 
við fiskvinnslu á Rifi og í Ólafsvík 
og svo starfaði ég í Áhaldahúsi Snæ-
fellsbæjar í tvö ár. Árið  2014 hóf 
ég störf við sjúkraflutninga í Ólafs-
vík. Ég lauk þeim námskeiðum sem 
í boði eru á Íslandi og taldi það ekki 
nægja til að starfa í sjúkraflutningum 
og ákvað ég þá að fara í nám í Pól-
landi við  Háskóla í Kłodzko á sviði 
bráðalækninga.  Þetta var þriggja ára 
nám sem gaf mér mikla þekkingu og 
reynslu til að starfa í þessu fagi og ég 
er í dag fyrsti sjúkraflutningamaður-
inn á Vesturlandi með menntun sem 
bráðatæknir.

Frá árinu 2010 hef ég verið með-
limur í Björgunarsveitinni Lífsbjörg, 
Snæfellsbæ þar sem ég hef kynnst 
fullt af frábæru fólki sem hjálpaði 
mér að læra íslensku og sá ég þá 
strax hvað það auðveldaði mér mikið 
í samfélaginu að kunna málið. 

Í vor tók ég ákvörðun um að bjóða 
mig fram á J-listann í sveitastjórnar-
kosningum því ég hef mikinn áhuga 
á að gera bæinn okkar allra betri og 
tel ég að J-listinn samanstandi af 
almennum íbúum sveitarfélagsins 

sem getur lagt sitt af mörkum til að 
efla sveitarfélagið og bæta mannlífið í 
okkar samfélagi. Það eru nokkur mál-
efni sem ég brenn fyrir og ég mun 
gera mitt allra besta til þess að vinna 
að þeim ef ég kemst í bæjarstjórn. 
Það eru skóla- og leikskólamál sem 
standa þar fremst í flokki og einnig 
finnst mér þurfa að huga betur að 
viðhaldi á stofnunum Snæfellsbæj-
ar. Þar má fyrst nefna húsnæðið fyr-
ir verðmætasta fólkið okkar þar sem 
það leikur, starfar og nemur, hús-
næði leik- og grunnskólanna á okk-
ar svæði þarfnast viðhalds og endur-
nýjunar þar sem viðmið og staðlar 
samræmast ekki til að mynda öðrum 
Evrópulöndum. Það þarf að muna að 
það tekur ekki eitt eða tvö ár, þessi 
þróun hefur verið í gangi í yfir tugi 
ára. Einnig finnst mér þurfa að vera 
meira framboð fyrir börn og unglinga 
sem hægt er að stunda utan skóla-
tíma og gaman væri t.d. að styðja 
við félög að koma á fót rafíþrótta-
deild innan sveitarfélagsins. Við þurf-
um líka að hlusta á unga fólkið og 
hvað þeim finnst og hvað þau vilja. 
Það er erfitt fyrir fullorðna fólkið að 
taka ákvarðanir fyrir þau og viljum 
við því innleiða Barnasáttmálann 
og stefna að því að verða Barnvænt 
sveitarfélag en það er verkefni sem 
styður sveitarfélög við að innleiða 
Barnasáttmála Sameinuðu þjóðanna 
í alla sína stjórnsýslu og starfsemi.

Einnig finnst mér þurfa að fara 
yfir allar stofnanir sveitarfélagsins og 
stórbæta aðgengi einstaklinga með 
fötlun að þeim en þar sem við erum 
með margar byggingar sem eru orðn-
ar gamlar þá er aðgengið ekki nógu 
gott og úr því þarf að bæta.

Nú geta allir boðið sig fram í kosn-
ingum og gefið tóm loforð en það er 
ekki mitt markmið. Meginmarkmiðin 
eru endurbætur í samfélaginu okk-
ar sem hefur verið frestað um nokk-
ur ár. Einnig ættum við að reyna að 
auglýsa bæjarfélagið okkar sem góð-
an og aðlaðandi stað til að fjárfesta 
og búa á.

Ég mun gera mitt allra besta til 
þess að gera þetta að sveitarfélagi 
sem allir vilja búa í. Nú hvet ég ykkur 
um að setja X við J og kjósa breytingar 
sem eru orðnar löngu tímabærar.

Patryk Zolobow

Ágætu íbúar Snæfellsbæjar.

Undanfarin 24 ár hef ég haft það 
hlutverk að stýra sveitarfélaginu Snæ-
fellsbæ, í samstarfi við bæjarfulltrúa 
á hverjum tíma, frábært starfsfólk 
sveitarfélagsins, öfluga íbúa og traust 
fyrirtæki.

Þetta hefur verið viðburðarríkur 
tími, tími mikilla breytinga þar sem 
samfélagið hefur eflst á margan hátt 
og stór skref verið stigin í að efla vel-
ferð og vellíðan íbúa.

Það er þó þannig að verkefnum 
sveitarfélags lýkur aldrei, það er alltaf 
hægt að gera betur og við eigum að 
gera betur í dag en í gær.  Við eigum 
að hafa það að markmiði að okkar 
samfélag verði sem ákjósanlegast að 
búa í fyrir alla. 

Í dag er fjárhagsstaða Snæfellsbæj-
ar mjög góð í samburði við önnur 
sveitarfélög á Íslandi og hefur hún 
eflst ár frá ári. Staðan er góð þrátt fyrir 

að sveitarfélagið hafi verið í miklum 
framkvæmdum á sama tíma

Bæjarfulltrúum í Snæfellsbæ hefur 
borið gæfa til að styrkja fjárhagslega 
stöðu sveitarfélagsins til að hafa fjár-
magn til framkvæmda og um leið hafa 
verið borgaðar niður skuldir og það 
þrátt fyrir verulega erfiðleika síðustu 
tvö ár vegna heimsfaraldurs.

Það er alls ekki sjálfgefið að vera 
í mínum sporum og hafa fengið að 
stýra Snæfellsbæ í þetta langan tíma 
og ég met traustið mikils. Ég hef not-
ið starfsins sem hefur oft tekið á en er 
oftar gefandi og skemmtilegt. 

Nú er komið að sveitarstjórnar-
kosningum, en kosið verður næsta 
laugardag 14. maí og er ég áfram bæj-
arstjóraefni D-listans. Ég er þakklátur 
fyrir áframhaldandi traust og er tilbú-
inn að vinna áfram með góðu fólki að 
því að efla og styrkja okkar samfélag.

Ég geri mér fulla grein fyrir því 
að sumum finnst kominn tími á 
breytingar og virði ég það, hins vegar 
vantar ekki áhugann hjá mér að berj-
ast áfram fyrir hagsmunum íbúa Snæ-
fellsbæjar.

Ég hef brennandi áhuga á sam-
félaginu okkar og er virkur þátttak-
andi í því á mörgum sviðum. Ég sé 
framundan mörg og spennandi tæki-
færi sem bíða þess að við grípum þau 
og höldum áfram góðu verki.

Hver niðurstaðan verður er í 
höndum íbúa Snæfellsæjar þann 
14. maí. 

Kristinn Jónasson, bæjarstjóri.

Snæfellsbær okkar allraÁfram veginn



Við sem skipum D-listann í 
Grundarfirði óskum eftir endur-
nýjuðu umboði kjósenda til áfram-
haldandi góðra verka. Á yfirstandandi 
kjörtímabili höfum við leitt samstarf-
ið í bæjarstjórn, sem var með ágæt-
um. Við lögðum góðan grunn með 
ákvörðunum og uppbyggingu, sem 
nýtast mun til frekari sóknar.

Skipulag og 
framkvæmdir

Á liðnu kjörtímabili áttum við 
frumkvæði að því að stofna og byggja 
upp nýtt sameiginlegt svið umhverfis- 
og skipulagsmála í samstarfi á Snæ-
fellsnesi. Ráðin voru skipulagsfulltrúi 
og byggingarfulltrúi, auk aðstoðar-
manna. Auk skipulags- og byggingar-
mála og annarra umhverfismála sér 
sviðið um verklegar framkvæmdir og 
hefur yfirumsjón með rekstri áhalda-
húsa og eignaumsjónar sveitarfélag-
anna. Það stýrir áætlunargerð og 
eftirliti með fasteignum og öðrum 
innviðum. Breytingin er stórt skref 
til að styrkja stjórnsýslu skipulags- og 
byggingarmála og þjónustu við íbúa 
og er þegar farin að skila sér. 

Á liðnu kjörtímabili lauk vinnu 
við endurskoðun Aðalskipulags 
Grundarfjarðarbæjar. Skipulagið er 
framsækið, með skýra sýn til framtíð-
ar á þróun og uppbyggingu byggðar. 
Í því er búið að leggja grunn að fjöl-
mörgum framtíðarverkefnum sem 
munu skapa beinar tekjur og eru 
mörg þeirra þegar farin af stað. Ver-
kefnið “gönguvænn Grundarfjörð-
ur” í aðalskipulagi er samheiti yfir 
mörg verkefni við uppbyggingu og 
endurbætur á götum, gangstéttum, 
göngustígum og opnum svæðum. 
Þessar framkvæmdir eru þegar hafn-
ar, þær eru umfangsmiklar og munu 
taka nokkur ár. Markmiðið er auk-
ið öryggi og þægindi íbúa og bætt 
lýðheilsa þar sem auðveldara verður 
að komast leiðar sinnar gangandi og 
hjólandi. Verkefnið er í takt við áhersl-
ur okkar á D-listanum á að bæta ásýnd 

bæjarins og það höfum við gert svo 
eftir er tekið. Á grunni aðalskipulags-
ins má líka nefna vinnu við endur-
skoðun deiliskipulags Ölkeldudals, 
þar sem gert er ráð fyrir fjölgun lóða. 
Einnig var sett stefna um námur í eigu 
bæjarins og efnistöku úr þeim, feng-
ið efnistökuleyfi í Hrafnsá þar sem 
byrjað er að vinna efni sem í framtíð-
inni mun nýtast í ýmsar framkvæmd-
ir. Í skipulaginu er líka sýn til fram-
tíðar sem þegar er unnið eftir um 
að hafnarsvæðið haldi áfram að þró-
ast sem aðlaðandi og öruggt svæði 
fyrir ferðamenn, í bland við að vera 
vaxandi fiskihöfn. Á hafnarsvæðinu 
er hafin endurskoðun deiliskipulags 
og undirbúningur að deiliskipulagi á 
Framnesi, en svæðið hefur allt til að 
verða stórkostlegt aðdráttarafl fyrir 
íbúa og gesti Grundarfjarðar. 

Aðalskipulagið tekur á framtíðar-
uppbyggingu og auðveldar að það sé 
til staðar úrval af lóðum fyrir íbúðar- 
og atvinnuhúsnæði. Bæjarstjórn hef-
ur þegar samþykkt að endurskoða 
deiliskipulag sem er í gildi fyrir iðnað-
arsvæðið við Ártún til að búa enn 
betur í haginn fyrir uppbyggingu 
atvinnuhúsnæðis. 

Íþróttir, menntun 
og velferð 

Með því að setja á stofn nýtt starf 
íþrótta- og tómstundafulltrúa var stig-
ið mikilvægt skref í þá átt að sinna 
með markvissari hætti íþrótta- og 
tómstundamálum, forvörnum og lýð-
heilsu. Markmiðið var einnig að auka 
samstarf og stuðning við íþróttafélög 
og félagsstarf í Grundarfirði. 

Góð aðstaða íþrótta- og tóm-
stundastarfs fyrir alla aldurshópa er 
mikilvæg. Hönnun á nýju móttöku-
rými framan við íþróttahús Grundar-
fjarðar er nú á lokametrunum og 
mun hún bæta verulega aðstöðu og 
möguleika í húsinu. 

Við á D-listanum ætlum að bæta 
enn frekar aðstöðu í sundlauginni, 
með því að setja upp rennibraut með 
lendingarlaug í sundlaugargarðin-
um. Hönnun á sundlaugarsvæði á 
að gera ráð fyrir gufubaðsaðstöðu.

Unnið hefur verið að viðhaldi 
og endurbótum á skólahúsnæði og 
umhverfi þess, byggt á viðhaldsá-
ætlunum um stærstu framkvæmdir. 
Unnið var ástandsmat og viðhalds-
áætlun fyrir íþróttahúsið og bæjar-
stjórn ákvað að láta klæða íþrótta-
húsið að utan, endurnýja glugga og 
hurðir ásamt fleiru. Verkinu verður 
áfangaskipt og verður fyrsti áfangi 
unninn í ár. Starfshópur var skipað-
ur um leikskólalóð og unnið er eft-
ir áfangaskiptum tillögum hópsins. 

Hafin er vinna við að endurbæta og 
hanna skólalóð grunnskólans. 

Við viljum að aðbúnaður í skólun-
um innan og utandyra taki mið af 
þörfum nemenda á ólíkum aldri.

Við studdum við verkefnið um 
heilsueflingu eldri íbúa og munum 
styðja við að enn fleiri skref verði stig-
in til að auka lífsgæði þeirra. 

Uppbygging sem farið hefur fram í 
Sögumiðstöð er þegar farin að sanna 
sig. Sögumiðstöðin er mikilvæg sam-
félags- og menningarmiðstöð og fjöl-
breytt félags- og menningarstarf bæj-
arbúa á þar sitt athvarf. Vinna við 
myndasafn Bærings var tímabært og 
gott framtak, sem við munum halda 
áfram. 

Ný Menntastefna fyrir Ísland til 
2030 kallar á að við yfirförum okkar 
skólastefnu á næsta kjörtímabili. Við 
viljum efla gæðastarf skólanna, innra 
mat og hlutverk skólanefndar við eft-
irfylgni. Þannig leggjum við grunn að 
öflugri skólaþróun. 

Við munum halda áfram þeirri 
góðu vinnu sem hefur verið í gangi 
við að auka gæði leikskólastarfsins og 
efla skilning á mikilvægi þess. 

Við tryggðum fjarnemum aðstöðu 
á Grundargötu 30 og munum halda 
því áfram. 

Við fórum í átaksverkefni í tónlist-
arskólanum til að fjölga nemendum 
á blásturshljóðfærum  og bæjarstjórn 
hefur ákveðið að halda því áfram.

Síðast en ekki síst tókum við 
ákvörðun um að gerast barnvænt 
sveitarfélag og erum að hefja inn-
leiðingu þess, undir handleiðslu 
UNICEF. Verkefnið mun þýða aukna 
aðkomu barna að þeirra málum. 

Atvinnumál
Höfnin er þekkt fyrir góða þjón-

ustu, snyrtimennsku og áherslu á 
öryggismál. Þessi atriði og hafnarað-
staðan sjálf eru öll til fyrirmyndar. 
Ákvörðun um lengingu Norðurgarðs 
í upphafi kjörtímabilsins hefur skilað 
vel lukkaðri framkvæmd og eru áhrif 
hennar þegar orðin jákvæð og sýnileg 
með auknum umsvifum og tekjum 
hafnar og þjónustuaðila. D-listinn 
mun áfram styðja við uppbyggingu 
hafnarinnar sem er stórt atvinnumál. 

D-listinn vill taka vel á móti 
störfum án staðsetningar og hefur 
hönnun samvinnurýmis á Grundar-
götu 30 farið fram. D-listinn vill ljúka 
uppbyggingu rýmisins í samræmi við 
tillögu sem bæjarstjórn hefur sam-
þykkt. 

Sókn á traustum grunni

Sumarstarf hjá Vegagerðini Ólafsvík
Opið er fyrir umsóknir um sumarstörf á þjónustustöðini í Ólafsvík. 
Vinnuhópar eru starfræktir hjá Vegagerðinni y�r sumartímann. Þar er unnið 
að almennu viðhaldi og fyrirbyggjndi viðhaldi vegsvæða með minniháttar 
verkum. 

Helstu verkefni og ábyrgð
Unnið við fyrirbyggjandi viðhald og almennt minniháttar viðhald 
vegsvæða. Vinna við umferðarmerki, vegvísa, stikur, málningarvinna. 
Holuviðgerðir, ristahlið, hreinsun vegsvæðis. Tiltekt í áhaldahúsi og lóð. 
Önnur tilfallandi störf er upp kunnu að koma hverju sinni.

Hæfniskröfur
Almenn menntun. Þarf að verða 18 ára eða eldri. Almennt ökupróf. Góð 
öryggisvitund Reynsla af sambærilegum störfum æskileg. Hæfni í 
mannlegum samskiptum. Frumkvæði og hæfni að vinna í hóp. Góð 
kunnátta í íslensku

Frekari upplýsingar um starfið
Laun samkvæmt gildandi kjarasamningi sem �ármála- og efnahagsráðher-
ra og viðkomandi stéttarfélag hafa gert.
Vegagerðin er eftirsóknarverður vinnustaður. Áhugasamir einstaklingar, án 
tillits til kyns, eru hvattir til að sækja um. Umsókn skal fylgja ferilskrá þar 
sem gerð er grein fyrir ástæðu umsóknar og upplýsingar um fyrri störf. 
Öllum umsóknum um star�ð verður svarað þegar ákvörðun um ráðningu 
hefur verið tekin. Æskilegt er að viðkomandi geti ha�ð störf í byrjun júní
Starfshlutfall er 100%

Umsóknarfrestur er til og með 20.05.2022

Nánari upplýsingar veitir Guðjón Hrannar Björnsson í síma 894-3611 
eða netfang gudjon.h.bjornsson@vegagerdin.is



Við göngum til sveitarstjórnar-
kosninga 14. maí næstkomandi  og 
kjósum um með hvaða hætti við vilj-
um hafa stjórnun Grundarfjarðar-
bæjar næstu fjögur árin.  Við ætlum 
að kjósa um hvort við ætlum að skoða 
hlutina í fjögur ár í viðbót eða hvort 
við ætlum að taka ákvarðanir og fram-
kvæma.  Það liggur ljóst fyrir að það 
er aukin krafa á að sveitarfélög sam-
einist. Umræðan í samfélaginu er 
einnig orðin hlynntari sameiningu 
svo framarlega sem hún sé á forsend-
um íbúa. Það er hlutverk næstu bæj-
arstjórnar Grundarfjarðarbæjar að 
undirbúa innviði og samfélagið fyr-
ir sameiningu við önnur sveitarfélög 
á Snæfellsnesi.  Hve stór sú samein-
ing verður er óvíst en hún verður án 
efa innan ekki margra ára og vonandi 
verður hún með þeim hætta að Snæ-
fellsnes verði eitt sveitarfélag. 

Í Grundarfirði er gott að búa, hér 
er samheldið samfélag og duglegt 
fólk. Mikilvægt er að við hlúum að 
og styðjum við okkar félagasamtök 
sem eru tilbúin að bæta samfélagið 
okkar með öllu því góða starfi sem 
þau vinna. Verkefnin framundan 
er ærin. Við þurfum að auka fram-
boð  lóða fyrir íbúðabyggingar til að 
laða að nýtt fólk. Þar horfum við á 
skipulag nýs hverfis og uppbyggingu 
þess, ásamt því að hefja skipulagn-
ingu á Grafarlandinu. Með hvað 
hætti ætlum við að nýta það í fram-
tíðinni. Við þurfum að tryggja fram-
boð lóða fyrir iðnaðarhúsnæði. Að 
skapa aðstæður fyrir fyrirtæki til að 
koma til Grundarfjarðar. Einnig fyr-
ir fyrirtæki sem þegar eru starfandi 

í  Grundarfirði til að stækka og efl-
ast. Við ætlum að efla nýsköpun og 
halda áfram að krefja fjarskiptafélög-
in um háhraða nettengingu. Það þarf 
að hlúa að öllum skólastigum, bæði 
innra starfi skólanna og að húsnæði 
uppfylli þarfir þeirrar starfsemi sem 
fram fer innan skólanna. Styðja við 
þróun og nýjungar þannig að ávallt 
sé allt eins og best verði á kosið í 
starfi þeirra. 

Framundan er að klæða íþróttahús 
og sundlaugarbyggingu. Löngu tíma-
bært verkefni er að byggja anddyri 
við íþróttahúsið og skapa þar tæki-
færi til aukinnar notkunar íþrótta-
mannvirkja ásamt því að geta þjónað 
gestum mannvirkjanna með góðum 
hætti hvort sem það er íþróttafólk, 
áhorfendur eða ferðafólk. Við þurf-
um að búa starfsfólki íþróttamann-
virkja mannsæmandi vinnuaðstöðu 
ásamt því að íþróttafélög geti bet-
ur nýtt húsnæðið bæði til æfinga og 
keppni ásamt því að vera félagsað-
staða þeirra. 

Að tillögu Samstöðu var samþykkt 
að setja á stofn Framkvæmda- og 
uppbyggingarsjóð Grundarfjarðar-
bæjar til uppbyggingar á félags-, 
menningar- og íþróttaaðstöðu fyrir 
íþrótta- og félagasamtök í Grundarf-
irði. Mjög þarft verkefni er að mynda 
framtíðarstefnu í uppbyggingu slíkra 
mannvirkja í samstarfi við viðkom-
andi félög ásamt framkvæmdaráætl-
un slíkrar uppbyggingar. 

Eins og sjá má eru verkefnin næg 
og af meiru að taka. 

Áríðandi er að hefjast strax handa 
við að fylgja þessum verkefnum eft-
ir og því mikilvægt að velja fólk sem 
er tilbúið að vinna fyrir bæjarfélagið 
af heilum hug og fyrir alla.

Kjósum X-L á kjördag

Garðar Svansson 
Höfundur skipar 1.sæti L-lista 
Bæjarmálafélagsins Samstöðu 

í Grundarfirði

Við fögnum því enn fremur að 
Míla hefur tekið af skarið með ljós-
leiðaravæðingu fyrir heimilin eftir 
stöðuga hvatningu bæjarstjórnar allt 
kjörtímabilið. Um mitt næsta kjör-
tímabil (2024) mun Míla hafa lokið 
við lagningu ljósleiðara í Grundar-
firði. Önnur fjarskiptafyrirtæki hafa 
sömuleiðis lagt fram sínar áætlanir 
um endurbætur á farsíma- og net-
þjónustu við íbúa, eftir samtöl og 
hvatningu bæjarins til þeirra. 

Á vettvangi Svæðisgarðsins Snæ-
fellsness fer fram fjölbreytt sam-
starf um atvinnumál og byggðaþró-
un, m.a. um kynningar- og markaðs-
mál. Starfið hefur sparað hverju og 
einu sveitarfélagi vinnu heima fyrir 
og síðan hefur það skilað nokkrum 
tugum milljóna sem hafa nýst í sam-
eiginleg verkefni á Snæfellsnesi og 
annars hefðu verið fjármögnuð af 
sveitarfélögunum sjálfum eða ekki 
verið unnin. 

Hagsmunagæsla
Mikil vinna fór í það á kjörtímabil-

inu að gæta hagsmuna bæjarbúa út á 
við. Þeirri vinnu lýkur heldur aldrei 
að standa vörð um nauðsynlega þjón-
ustu og innviði. Við áttum samtöl við 
yfirvöld heilbrigðisþjónustu, aðal-
lega um viðunandi þjónustu heim-
ilislækna við íbúa í Grundarfirði. 
Við höfum fylgt eftir óskum um ljós-
leiðara og bætt fjarskipti sem er nú 
loksins að skila sér. Bæjarstjórn hef-
ur ályktað og vakið athygli á óviðun-
andi ástand þjóðvega á Snæfellsnesi 
sem er komin virkileg þörf að bæta. 

Við lofum að halda áfram öflugri 
hagsmunagæslu fyrir annarri sjálf-
sagðri þjónustu. 

Fjármál og stjórnsýsla
Við á D-listanum höfum sýnt 

ábyrgð og aðhald í fjármálastjórn-

un sveitarfélagsins. Það er margt 
sem hefur þurft að endurskoða. 
Greidd voru upp óhagstæðari eldri 
lán, stjórnsýsla og fjárhagur var til 
skoðunar og ekki síst var fylgst vel 
með tekjum og tekjuþróun. Forvarn-
ir og öryggismál fengu meiri vigt, t.d. 
var brunavarnaáætlun endurskoðuð, 
verkefnið Eigið eldvarnaeftirlit  fór 
af stað með VÍS, samstarf við Félag 
eldri borgara um eldvarnir, einnig 
þróunarverkefni um vinnuvernd fyr-
ir vinnuskóla sem við tókum þátt í 
með VÍS o.fl. 

Kjörtímabilið bauð upp á óvænt 
og krefjandi verkefni sem enginn sá 
fyrir í upphafi þess og enginn hefur 
tekist á við áður. Við fórum í gegn-
um heimsfaraldur en stöndum samt 
á sterkum grunni og hefur rekstur-
inn verið hallalaus í gegnum þetta 
tímabil. 

Til þess að fara í þá uppbyggingu 
sem nauðsynleg er á næstu árum 
munum við áfram stunda ábyrga 
fjármálastjórn, án óskynsamlegrar 
skuldsetningar. 

Að lokum 
Við á D-listanum óskum eft-

ir áframhaldandi umboði kjós-
enda til að leiða sveitarfélagið.  
Við höfum lagt góðan grunn með 
ákvörðunum og uppbyggingu, 
sem nýtast mun til frekari sókn-
ar. Við sjáum áskoranir en líka tæki-
færin fram undan fyrir Grundarfjörð. 
Við sjáum t.d. tækifærið í sameinuðu 
Snæfellsnesi. Við erum tilbúin til að 
halda áfram að vinna að þessum ver-
kefnum fyrir bæjarbúa. 

Jósef Kjartansson 
skipar 1. sæti D – listans 
og óháðra í Grundarfirði.

Góðir Grundfirðingar

kirkjanokkar.is

Hestamannaguðsþjónusta 
á Brimilsvöllum

verður á sunnudag klukkan 14.

Hópreið verður til kirkju 
frá hesthúsunum í Fossárdal kl. 13.



Auglýsing
um kjörfundi
Auglýsing um kjörfundi í Snæfellsbæ
vegna sveitarstjórnarkosninga
laugardaginn 14. maí 2022

Ólafsvíkurkjördeild

Kjörfundur verður haldinn í grunnskólanum í Ólafsvík.
Kosning hefst kl. 10:00 og stendur til kl. 22:00.

Hellissands- og Rifskjördeild

Kjörfundur verður haldinn í grunnskólanum á Hellissandi. 
Kosning hefst kl. 10:00 og stendur til kl. 22:00.

Staðarsveitar- og Breiðuvíkurkjördeild

Kjörfundur verður haldinn í grunnskólanum á Lýsuhóli. 
Kosning hefst kl. 11:00 og stendur til kl. 20:00.

Kosningarétt hafa allir sem eru 18 ára og eru á kjörskrá.
Kjörstjórn minnir kjósendur á að hafa skilríki meðferðis á kjörstað.

Talning atkvæða fer fram í húsnæði grunnskólans í Ólafsvík 
að loknum kjörfundi.

Nánari upplýsingar um sveitarstjórnarkosningarnar 
má finna á upplýsingavef Stjórnarráðsins, kosning.is.

Yfirkjörstjórn Snæfellsbæjar


