
Greinilegt er að tími strand
veiða og handfærabáta er hafinn 
en aflatölurnar að þessu sinni 
eru fyrir tímabilið 1. til 13. maí. 
Í Rifs höfn komu á tímabilinu 731 
tonn á land í 139 löndunum, í 
Ólafsvíkur höfn 1095 tonn í 176 
löndunum og á Arnarstapa 77 
tonn í 86 löndunum. 

Hjá dragnótabátunum var 
Steinunn SH með 178 tonn í 3 
róðrum og landaði mest 38 tonn 
í róðri. Ólafur Bjarnason SH 109 
tonn í 6, Sveinbjörn Jakobs son 
SH 80 tonn í 4, Egill SH 61 tonn 
í 2, Rifsari SH 61 tonn í 4, Guð
mundur Jensson SH 45 tonn í 2, 
Esjar SH 28 tonn í 3 og Gunnar 
Bjarna son SH 11 tonn í 1. 

Hjá stóru línubátunum lönd
uðu 3 bátar á tímabilinu Tjaldur 
SH 163 tonn í 3, Rifsnes SH 101 

tonn í 3 og Örvar SH 42 í tonn í 1. 
Hjá litlu línubátunum land aði 

Bíldsey SH 61 tonni í 7, Stakk

hamar SH 60 tonnum í 7, Brynja 
SH 58 tonnum í 7, Kristinn SH 57 
tonnum í 7, Tryggvi Eðvarðs SH 

52 tonnum í 7, Særif SH 31 tonn
um í 6 og Sverrir SH 20 tonn í 5. 

Hjá netabátunum landaði 
Bárður SH 165 tonnum í 11 og 
löndaði hann mest 31 tonni í 
róðri, Saxhamar SH 49 tonnum 
í 2 og Magnús SH 46 tonnum í 1. 

Á Grásleppunetum eru þrír 
bátar og landaði Álfur SH 18 
tonnum í 5, Glaður SH 18 tonnum 
í 6 og Rán SH 11 tonnum í 7. 

Hjá handfærabátunum komu 
260 tonn á land af 73 bátum sem 
flestir eru á strandveiðum. 

Einungis einn bátur er á 
rækju, Matthías SH, og landaði 
hann 7 tonnum í einum róðri. 
Hefur fiskeríið verið mjög gott 
undanfarið þó ekki hafi viðrað 
til strandveiða alla daga. Vonandi 
helst fiskeríið áfram og veðrið 
að lagast.

þa
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Strandveiðar hafnar
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Ársmiðar gilda! 

www.thefreezerhostel.com 

Umhverfismál eru Snæ fell
ingum hugleikin og er skemmst 
að minnast strand hreinsunar
verkefni sem Svæðisgarður 
Snæ fellinga skipulagði fyrir 
skömmu. Lionsklúbbar á 
Snæfellsnesi tóku þátt í því 
verkefni ásamt öðrum félögum, 
klúbbum og einstaklingum.

Um síðustu helgi hóf 
Lionsklúbbur Ólafsvíkur svo 
hreinsun vegkanta en það 
er verkefni sem klúbburinn 
hefur tekið að sér í samstarfi 
við Vega gerðina undanfarin ár, 

í þessari atrennu hreinsuðu 
félagar í klúbbnum vegkanta frá 
Búlandshöfða að Hellissandi. 
Um næstu helgi verður verk
efninu svo fram haldið.

Á meðfylgjandi mynd er 
hluti klúbbfélaga eftir að þeir 
höfðu losað ruslið á gáma
stöð Gámaþjónustu Vestur
lands, aðspurðir sögðu þeir að 
áber andi hafi verið hve mikið 
hafi verið af tómum tóbaks
umbúðum og einnig dósum 
og flöskum undan áfengum og 
óáfengum drykkjum.

Hreinsa vegasorp



Blaðið er gefið út af Steinprent ehf. og 
dreift á hvert heimili í Snæfellsbæ og 
Grundarfirði. Blaðið kemur út vikulega.

Upplag: 1.100

Áb.maður: Jóhannes Ólafsson

Prentun: Steinprent ehf. 

               Sandholt 22a, Ólafsvík

               355 Snæfellsbæ

Netfang: steinprent@simnet.is

Sími:      436 1617

Fyrstu stig Víkings þetta 
sumarið komu í hús á síðasta 
sunnudag þegar þeir sóttu 
Grindavík heim í þriðju umferð 
Pepsí deildarinnar. Fyrri hálfleikur 
var tíðindalítill en þónokkur 
vindur var í Grindavík. Það færðist 
þó heldur betur fjör í leikinn 
í byrjun seinni hálfleik þegar 
fyrirliði Víkings Guðmundur 
Steinn Hafsteinsson skoraði á 
46. mínútu eftir hornspyrnu frá 
Alonso Sanches Gonzales. Stuttu 
seinn koma annað mark Víkinga 
einnig eftir hornspyrnu þegar 
Kenan Turudija skoraði á 51. 
mínútu. Leikmenn Grindavíkur 
reyndu að færa sig framar en 
náðu ekki að skapa sér mikið af 
færum. Þorsteinn Már Ragnars

son skoraði svo þriðja mark 
Víkinga eftir skyndisókn á 81. 
mínútu. Grindavík náði að 
skora mark á 90.mínútu og urðu 
lokatölur því 1  3 og fyrstu stig 
Víkings Ólafsvíkur í húsi en 
þeir spiluðu mjög þéttann og 
agaðann varnarleik. Víkingar 
taka á móti ÍBV í næstu umferð 
og fer sá leikur fram á sunnudag 
21. maí kl. 14. 

Kvennalið mfl. Víking lék 
sinn fyrsta leik í 1. deild 2017 
þegar þær heimsóttu Hamrana 
á laugardag, leiknum lauk með 
jafntefli 0  0 og situr Víkingur í 
sjötta sæti deildarinnar með 1 
stig. Næsti leikur er heimaleikur 
gegn Selfossi föstudaginn 19. 
maí kl. 17.  þa

Fyrstu stig í hús

Vortónleikar tónlistarskóla 
Snæfellsbæjar fóru fram í 
síðustu viku. Tónleikarnir 
voru haldnir í Félagsheimilinu 
Klifi og var að venju mjög vel 
mætt af aðstandendum þeirra 
sem stunda náms í skólanum. 
Foreldrafélag tónlistarskólans 
sér um kaffisölu á tónleikum 
skólans, er þetta alltaf vandað 
veisluborð og gaman að setjast 
niður að loknum tónleikum 
og gæða sér á veitingum. 
Foreldrafélagið ákvað svo á 

dögunum að verju hluta af ágóða 
af kaffisölu jóla og vortónleika 
til hljóðfærakaupa. Að þessu 
sinni var ákveðið, í samráði 
við kennara tónlitarskólans, að 
kaupa hljómborð og stand undir 
það. Hljómborðið mun nýtast 
vel þegar nemendur skólans 
koma fram við tónleikahald 
víðsvegar um bæinnn. Á mynd
inni eru kennarar og full trúar 
foreldrafélagsins.

þa

Hljómborð fyrir 
afrakstur kaffisölu

Ke�avíkurgata 8 á Hellissandi.  
Húsið er á einni hæð með 24,1fm 
kjallara. Hæðin er 89,9 fm og hefur 
verið notuð sem hárgreiðslustofa 
síðast liðin ár og hún skiptist í 
forstofu, þrjú herbergi, stofu, 
baðherbergi og eldhús. Á stofu, 
eldhúsi og einu herbergi er parket 
en á öðrum herbergjum er dúkur á 
gól�. Innréttingu vantar í eldhúsið. 

Hiti er í gól� á hluta hússins. Baðherbergið er með sturtuklefa. Gluggar eru í góðu lagi 
og þak hefur verið endurnýjað að hluta. Geymsluloft er y�r loftaplötu hússins. Þá er 
endurbóta þörf í kjallara hússins. 480fm lóð fylgir húsinu samkv FMR og það stendur 
stutt frá sjónum og er á góðum stað.

Ásett verð kr. 12,2 milljónir.

Upplýsingar gefur Ingólfur Gissurarson hjá Valhöll sími  588 4477. 
Einnig Pétur Steinar gsm 893 4718 og rafpóstur psj@simnet.is.

Valhöll fasteignasala kynnir:

Efni og auglýsingum í Jökul þarf að 
skila fyrir kl. 16, mánudag fyrir útgáfu.

Það er í lagi að skila fyrr.

Upplýsingar um auglýsingaverð 
á www.steinprent.is



Kraftfag er verktakafyrirtæki sem 
sérhæfir sig í malbikslögn.

Tökum að okkur verk fyrir einstaklinga, 
fyrirtæki og sveitafélög.

Kraftfag verður með malbikunarstöð 
á Snæfellsnesi um miðjan júlí.

Fáið tilboð
Kraftfag ehf. - Sími 896-5332

kraftfag@simnet.is

MALBIKUNARSTÖÐ Á SNÆFELLSNESI

Laugardaginn 6. maí síðast
liðinn hélt Björgunarsveitin Lífs
björg upp á tíu ára af mæli sitt. 
Mættu fjölmargir í Björgunar
stöðina Von til þess að fagna 
afmælinu með björgunar
sveitinni. 

Eins og venja er í veislum var 
boðið upp á dýrindis kræsingar 
sem reiddar voru fram af 

Slysavarnakonum í Ólafsvík og 
á Hellissandi. Afmælisbarninu 
bárust góðar gjafir sem nýtast 
munu vel í framtíðinni. Ræður 
voru fluttar og einn þeirra sem 
bað um orðið var fyrsti formaður 
Lífsbjargar Davíð Óli Axelsson. 
Sagði hann meðal annars í 
ræðu sinni að í dag væri farinn 
að sjást hinn raunverulegi 

árangur af sameiningu sveitanna 
tveggja sem Lífsbjörg byggir 
á Slysavarnadeildinni Björg á 
Hellissandi sem stofnuð var árið 
1928 og Slysavarnadeildinni 
Sæbjörgu úr Ólafsvík sem stofnuð 
var árið 1930. Lífsbjörg væri í dag 
öflugur félagsskapur vel tækjum 
búinn í glæsilegri björgunarstöð. 
Að sameina tvær björgunarsveitir 
í eina er ekki einfalt mál og sagði 
Davíð Óli meðal annars í ræðu 
sinni að þær hefðu verið ófáar 

vinnustundirnar og fundirnir 
sem þurfti til þess að koma þessu 
heim og saman og mikilvægt að 
minnast þeirra sem á undan 
komu og byggðu þann trausa 
grunn sem Lífsbjörg er byggð á 
í dag.

Meðfylgjandi mynd er af 
afhendingu hjartastuðtækis sem 
Fiskmarkaður Snæfellsbæjar gaf 
sveitinni.

þa

10 ára afmæli Lífsbjargar

S: 438-6933 - kbbilav@simnet.is - Sólvellir 5 - Grundar�örður
Opnunartími 8-12 og 13-17 - Verið velkomin

• Almennar bílaviðgerðir
• Smurþjónusta
• Dekkjaskipti og viðgerðir

• Rúðuskipti
• Stjörnu viðgerðir á framrúðu
• Tölvulestur



Í blaðinu „Íþróttasumarið“ 
sem prentsmiðjan Steinprent gaf 
út fyrir síðustu mánaðarmót urðu 
þau mistök að birt var ársgömul 
grein um Hesteigendafélagið 
Hring, hér á eftir fer greinin 
eins og hún átti að vera í blaði 
þessa árs. Beðist er velvirðingar 
á þessu. 

Hesteigendafélagið Hringur 
var stofnað af hesteigendum 
í Ólafsvík og var upphaflegur 
tilgangur félagsins að stýra 

nýtingu beitarhólfa, byggja upp 
fjölbreyttar reiðleiðir og aðstöðu 
til íþrótta iðkunar.

Markmið félagsins eru að 
efla áhuga fólks á hestum og 
hestaíþróttum, stuðla að því að 
hesteigendum gefist sem bestur 
kostur á því að ríða út og njóta 
hestsins í þjálfun og umhirðu.

Félagið hefur staðið fyrir 
reiðnámskeiðum sem hefur verið 
öllum opið, einnig hafa félagar 
farið í skiplagðar lengri og styttri 

hestaferðir.
17. júní ár hvert hefur félagið 

tekið þátt í hátíðarhöldum 
með því að koma í fánareið að 
hátíðarsvæðinu og þar hefur 
börnum boðist að fara á hestbak, 
einnig koma börnin sem eru á 
leikjanámskeiðum í heimsókn 
upp í hesthúsin í Fossárdal og fá 
að fara á hestbak.

Félagið hefur áhuga á að fá sem 
flesta til að taka þátt í starfinu 
og að reyna að fá börn og 

unglinga til að taka þátt í þessari 
skemmtilegu íþrótt.

Síðastliðið haust hóf félagið 
byggingu á reiðskemmu að 
stærðinni 18m x 38m og var 
hún tekin í notkun í byrjun árs 
með námskeiðshaldi og þjálfun 
hesta. Húsið kemur til með að 
nýtast hestamönnum vel í alla 
staði og er með 40m2 sal sem 
nýta má til samkoma og almenns 
félagsstarfs.

Félagið vill koma fram 
þökkum til allra þeirra sem 
komu að þessari húsbyggingu 
með einhverjum hætti og gerðu 
þennan langþráða draum okkar 
hestamanna að veruleika. 

Stjórn félagsins:
Stefán Smári Kristófersson 
s. 8945064 formaður

Snævar Örn Arnarsson 
s. 6981863 gjaldkeri

Selma Pétursdóttir  
s. 8222287 ritari

Heimir Þór Ívarsson 
s. 6602888 meðstjórnandi

Hesteigendafélagið Hringur Ólafsvík

Samþykkt deiliskipulags fyrir 
Plássið Laugarbrekku, Snæfellsbæ

Bæjarstjórn Snæfellsbæjar samþykkti 11. ágúst 2016 
deiliskipulag fyrir Plássið Laugarbrekku, hótel á Hellnum, 
Snæfellsbæ.

Deiliskipulagið felur í sér byggingu á allt að 70 herbergja 
hóteli með tengingu við núverandi húsnæði.

Tillagan var auglýst skv. 1. mgr. 41. gr. skipulagslaga nr. 
123/2010. Athugasemdir bárust á auglýsingartíma og 
hefur þeim verið svarað. Breytingar sem gerðar voru eftir 
auglýsingu vegna framkominna athugasemda eru til- 
greindar á skipulagsuppdrætti. Deiliskipulagið með 
breytingum eftir auglýsingu var samþykkt í bæjarstjórn 
hinn 5. apríl 2017. 

Hægt er að kæra samþykkt bæjarstjórnar til úrskurðar-
nefndar umhver�s- og auðlindamála. Kærufrestur er einn 
mánuður frá birtingu auglýsingar um samþykkt deiliskipu-
lagsbreytingarinnar í B-deild Stjórnartíðinda. Birting í 
B-deild Stjórnartíðinda er 17. maí 2017.

Skipulags- og byggingarfulltrúi Snæfellsbæjar

Verslunin Kassinn hefur um 
langt skeið átt viðskipti við 
heildsala sem flytur m.a. inn 
REUSCH markamannshanska 
og fleiri vörur tengdar 
íþróttum og útivist. Í vetur 
kom upp sú hugmynd að gefa 

markamanni Víkings tvö pör 
af markmannshönskum og 
fyrir skömmu var látið verða af 
þessu, með þessu vill verslunin 
Kassinn sýna stuðning við 
knattspyrnuna og óska Víkingi 
velfarnaðar í sumar.

Markmannshanskar 
að gjöf frá Kassanum



Sjúkraþjálfari hjá Heilbrigðisstofnun 
Vesturlands í Grundar�rði

Leitað er eftir sjúkraþjálfara til að taka að sér sjálfstæðan rekstur 
sjúkraþjálfunar í húsnæði  heilsugæslustöðvar HVE í Grundar�rði 
í samstar� við stjórnendur stofnunarinnar.  Á staðnum er nýlega 
innréttuð vinnuaðstaða fyrir fyrirhugaða þjónustu sjúkraþjálfara.

Fjölbreyttir möguleikar eru á Snæfellsnesi t.d. í tengslum við 
sjúkraþjálfara HVE í Stykkishólmi, Dvalarheimilið Fellaskjól í 
Grundar�rði og starfsdeild Fjölbrautaskóla Snæfellsness í 
Grundar�rði.

Nánari upplýsingar veitir Ásthildur E. Erlingsdóttir, áhugasömum 
er bent á að hafa samband við hana í síma 432-1350 eða á 
netfangið asthildur.erlingsdottir@hve.is.  

Umsóknir sem greinir frá menntun, reynslu og fyrri störfum eða 
starfsemi, ásamt staðfestingu prófskírteina sendist á netfangið 
asthildur.erlingsdottir@hve.is 

Umsóknarfrestur er til 31. maí 2017.  
Öllum umsóknum verður svarað.

Mánudag 9 - 19
Þriðjudag 9 - 19
Miðvikudag 9 - 19
Fimmtudag 9 - 19

SUMAROPNUN Í KASSANUM
Breyting á afgreiðslutíma:

Föstudag   9 - 20
Laugardag 11 - 18
Sunnudag 13 - 17

Hún var ekki hrædd við mann
fólkið Maríuerlan sem lék sér á 
þilfarinu á Björgunarbátnum 
Björg á dögunum. Þessi skemmti
lega mynd náðist þegar Björgin 
var á heimleið frá Stykkishólmi 
en þar hafði hún verið í slipp. 
Að vera úti á sjó eru ekki eðlileg 
heimkynni Maríuerlunnar en 

hún er farfugl sem verpir á 
sveitabæjum, í þéttbýli, klettum 
við sjó, við vötn og ár og víðar 
á láglendi. Hún er þó ekki eini 
fuglinn sem hefur gert sig heima
kominn á bátum í Snæ fellsbæ 
en frést hefur af að minsta kosti 
tveimur öðrum fuglum.

þa

Fugl á sjó



Um síðustu helgi komu 
saman afkomendur Kristjönu 
Þ. Tómasdóttur og Víglundar 
Jónssonar til að minnast þeirra 
hjóna, tilefnið var að þann 17. 
maí hefði Kristjana orðið 100 
ára.

Að þessu tilefni og einnig 50 
ára afmæli Ólafsvíkurkirkju var 
ákveðið að gefa kirkjunni 15 

Biblíur sem m.a. verða notaðar 
í tengslum við fermingar auk 
fleiri viðburða.

Á myndinni er sr. Óskar að 
taka við gjöfinni frá fulltrúum 
fjöl skyldunnar, f.v. Ragnheiði 
Víglunds dóttur, Guðrúnu Víg
lunds dóttur og Guðrúnu Karls
dóttur.

Gjöf til kirkjunnar

- Bílaviðgerðir

- Skipaþjónusta

- Almenn suðuvinna 

- Smurþjónusta

- Smábátaþjónusta 

- Dekkjaverkstæði

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

Svæðisgarðurinn Snæfellsnes 
og Umhverfisvottun Snæ fells
ness þakkar öllum þeim sem 
tóku þátt í Norræna strand
hreinsunardeginum s.l. laugar
dag. Mörg tonn af rusli, að 
mestu leyti plast, voru hreinsuð 
skipulega af þremur strand
svæðum og að auki voru víða 
minni hreinsanir. Land eigendur 
tóku til hendinni, ferða
þjónustu fyrirtæki, eyjar voru 
hreins aðar, kafað var í höfnina 
í Stykkis hólmi og áfram má 
telja. Lions klúbbur Nesþinga, 
Lions klúbbur Ólafsvíkur, starfs
menn umhverfisstofnunar og 
norrænu sendiráðanna ásamt 
öðrum sjálfboðaliðum fóru 
hamförum á ströndinni við 
Bervík. Umhverfisráðherra 
Björt Ólafsdóttir var í fjörunni 
við Skógarnes ásamt stórum 
hópi heimamanna og annarra 
sjálfboðaliða. Þar var lengsta 
strandsvæðið. Hörkuduglegt lið 
Snæfellinga fór fremst í flokki 
við Hofgarða. Veðrið lék við 
þátttakendur og í lokin var blásið 
til snæfellskrar veislu á Breiðabliki 
þar sem yfir 200 manns komu 
saman. Meiri upplýsingar um 
verkefnið koma síðar en ruslið 

verður greint og því komið til 
endurvinnslu eins og hægt er. Þar 
sem þetta er samvinnuverkefni 
verður fljótlega hægt að lesa 
um það hvað fannst hvar og 
sjá samanburð við strandsvæði 
á hinum Norðurlöndunum 
sem voru hreinsuð eftir sömu 
hugmyndafræði á sama tíma. 
Markmið verkefnisins var að 
vekja athygli á viðfangsefninu 
plast í hafinu og mögulegum 
aðgerðum til úrbóta. Við 
þurfum að endurskoða neyslu, 
flokka og skila rusli og hreinsa 
gamlar syndir. Snæfellsnes 
var í fararbroddi vegna þess 
að hér er unnið gott starf í 
umhverfismálum og menn hafa 
komið sér upp samstarfsfarvegi. 
Nú höldum við ótrauð áfram að 
hreinsa strendur og koma í veg 
fyrir að plast endi í hafinu. 

Margir lögðu hönd á plóg og 
viljum við sérstaklega þakka sam
starfs aðilunum Land vernd, Bláa 
hernum og Lions hreyfingunni 
á Íslandi.  Heima mönnum í 
Skógar nesi, Hof görðum, þjóð
garðinum Snæ fellsjökli og 
sveitar félögunum fimm á Snæ
fellsnesi. 

Strandhreinsiverkefni 
á Snæfellsnesi



Á síðustu misserum hefur 
umræðan um eflingu sveitar
stjórnarstigsins og sameiningu 
sveitarfélaga farið vaxandi, og 
eftir nokkurt hlé eru viðræður 
um sameiningu sveitarfélaga 
hafnar víða um land. 

Um mitt ár 2016 sendi Sturla 
Böðvarsson erindi til oddvita 
Helgafellssveitar og Eyja og 
Miklaholtshrepps auk forseta 
bæjarstjórnar og bæjarstjóra 
Grundarfjarðarbæjar þess efnis 
að efnt yrði til samráðfundar um 
mögulega sameiningu umræddra 
sveitarfélaga. Niðurstaða þeirra 
samskipta varð  sú að forsvarsmenn 
Grundarfjarðarbæjar, Helga fells
sveitar og Stykkis hólmsbæjar 
skipuðu þrjá fulltrúa hvert í 
samráðsnefnd sem ætlað var 

að vinna að undirbúningi 
sameiningar og íbúakosninga um 
hvort sameina eigi sveitarfélögin 
þrjú. Nefndin kom saman til 
fyrsta fundar í byrjun nóvember 
2016 þar sem ákveðið var að óska 
eftir aðstoð atvinnuráðgjafar 
Sambands sveitarfélaga á Vestur
landi og hefur Páll Brynjarsson 
verið tengiliður nefndarinnar 
við SSV. 

Umræða um sameiningar 
sveitarfélaga er með öðrum 
hætti en áður, meira er horft til 
framtíðar og þess með hvaða hætti 
sveitarfélög geta eflst og verið 
stöndugri til að takast á við sífellt 
fleiri verkefni og veita íbúum 
enn betri þjónustu, en minna er 
horft til stöðu sveitarfélaganna í 
dag. Nefndarmenn eru sammála 

um að vanda verði til þessarar 
umræðu í samráði við íbúa 
sveitarfélaganna og því var 
ákveðið að leita til ráðgjafadeildar 
KPMG um næstu skref en hjá 
þeim liggur mikil þekking á 
sviðsmyndagreiningum eða 
framtíðarfræðum, en ráðgjafarnir 
eru um þessar mundir að aðstoða 
sveitarfélög víða um land í 
samskonar viðræðum.

Tilgangurinn með verkefninu 
og vinnu ráðgjafanna er að greina 
helstu drifkrafta í starfsumhverfi 
sveitarfélaganna á Snæfellsnesi 
og móta í kjölfarið sviðsmyndir 
um hugsanlega þróun þeirra 
bæði með og án sameiningar. 
Lögð verður áhersla á eftirfarandi 
atriði: 

•	Að skoða hvernig mikilvægar 
forsendur í samfélaginu og 
áhrifaþættir í tengslum við 
starfsumhverfi sveitar félag
anna geti þróast á komandi 
árum.

•	Öðlast skilning og þekkingu á 
helstu drifkröftum og megin
straumum sem munu móta 

væntingar til sveitarfélaga og 
innviða þeirra í framtíðinni.

•	Skapa sameiginlega sýn á 
mögu legri þróun í sveitar
félögunum.

•	Setja fram á aðgengilegan hátt 
ólíka valkosti sem dragi fram 
þá lykilþætti sem skipta máli 
með/án sameiningar. 

Ráðgjafarnir hafa sett upp 
tímalínu þar sem miðað er við 
að hið eiginlega samtal við 
íbúa fari fram síðsumars eða í 
haustbyrjun og ef niðurstaða 
greiningarvinnunnar verður með 
þeim hætti að samráðsnefndin telji 
að hagsbætur séu af sameiningu 
fyrir íbúa sveitarfélaganna verður 
tillaga um sameiningu borin 
undir íbúa í kosningu í byrjun 
desember 2017.

Samráðsnefndin mun halda 
íbúum upplýstum um framgang 
viðræðna eftir því sem við á.

Fyrir hönd sam ráðs nefndar innar:

Hafdís Bjarnadóttir 
forseti bæjarstjórnar 

Stykkishólmsbæjar og ritari 
samráðsnefndar.

Kostir sameiningar sveitarfélaga til skoðunar



 
 

LÓÐAHREINSUN Í Snæfellsbæ 
Fagurt og betra umhverfi 

 
Íbúar Snæfellsbæjar! 
Tökum höndum saman daganna 19. – 29. maí og fegrum bæinn okkar fyrir sumarið.   
Samkvæmt IV kafla reglugerðar nr. 941/2002 um hollustuhætti og III. kafla 
reglugerðar nr. 737/2003 um úrgang, er umráðamönnum lóða skylt að halda þeim 
hreinum og snyrtilegum. Með hliðsjón af þessu og metnaði okkar að halda 
sveitarfélaginu hreinu, er skorað á íbúa að hreinsa lóðir sínar og fjarlægja þaðan allt 
rusl. Sama gildir um númerslausa bíla sem eru til óprýði á lóðum. Þeir sem eiga 
númerslausa bíla á opnum svæðum og almennum bílastæðum mega eiga von á því 
að þeir verði fjarlægðir á kostnað eiganda án frekari viðvörunnar. Forráðamenn 
fyrirtækja eru einnig minntir á skyldur sínar í þessu efni.  
 
Íbúðareigendur! 
Munið að snyrta trjágróður við gangstéttir þannig að hann 
hindri ekki vegfarendur.  
Gámar fyrir garðaúrgang (eingöngu) verða á eftirtöldum 
stöðum: 

 Ólafsvík - við Grundarbraut milli húsa 38 og 42 
 Rifi – á túni við Háarif 37 
 Hellissandi – við félagsheimilið Röst. 

 
Einnig eru gámar með mold á sömu stöðum.  Moldin er ætluð þeim sem þurfa 
„nokkrar hjólbörur“, en þeir sem þurfa meira er bent á að leita til Snæbjörns 
Kristóferssonar (s. 892-3295) eða Svans Tómassonar (s. 892-5193). 
 
Öðrum úrgangi skal skilað í gámastöðina Enni sem er opin þriðjudaga og 
fimmtudaga milli 15.00-18.00 og laugardaga kl. 11.00-15.00. Hjá gámastöðinni er 
einnig hægt að sækja sér fría moltu.   

   
Rusl úr görðum og nærumhverfi sem sett hefur verið í ruslapoka við 
lóðarmörk, verður hirt af starfsmönnum áhaldahúss mánudaginn 29. maí. 
 
      
 

 

 
 


