Snæfellsnesi
www.landsbankinn.is

18. desember 2014

677. tbl - 14. árg.

Ólafsbraut 21, Snæfellsbæ
Sími: 410 4190
Netfang: 0190@landsbankinn.is

Jólasveinar tínast til byggða

Fyrstu jólasveinarnir eru
komnir til byggða og farnir að
skemmta börnum og jafnvel
lauma einhverju skemmtilegu
í skóinn hjá þægu börnunum.
Stekkjastaur kom fyrstur en
hann lét sjá sig í Pakkhúsinu
föstu
d aginn 12. desember,
næst
u r kom Giljagaur, svo
Stúfur, Þvörusleikir, Pottasleikir
og í gær miðvikudag kom Aska
sleikir. Áður en yfir líkur munu
þrettán sveinar hafa komið við
í Pakkhúsinu á leið sinni af fjöll
um og allir gefa þeir sér tíma til
að spjalla svolítið við börnin.
Á meðan beðið er eftir jóla
sveinum hafa konur úr Lions

klúbbnum Rán lesið fyrir börnin
og svo er sungið, jólasveinarnir
eru flestir ekki mjög tónvissir
og því eins gott að börnin taki
hraustlega undir.
Meðfylgjandi myndir voru
teknar í Pakkhúsinu á mánudag
þegar Þvörusleikir kíkti við.
Fram að jólum verður dagskrá
á hverjum degi í Pakkhúsinu og
þann 21. verður tilkynnt um val
á jólahúsi Snæfellsbæjar, það
er tilvalið að kíkja við og fá sér
heitt súkkulaði og vöfflu, skoða
varning og jafnvel kaupa eina
eða tvær jólagjafir sem unnar
eru af heimamönnum.
jó

OPIÐ JÓLA-HESTHÚS
Á BRIMILSVÖLLUM
sunnudaginn 21. desember 2014 frá kl. 14:00 til 17:00

Hesthúsið á Brimilsvöllum er kominn í jólabúning, við fögnum því
að folöldin, tamningar- og kynbótahross eru kominn í hús.
Komið og kíkið á hestanna fyrir jólin !
Það verður rjúkandi heitt kaffi og kökur í boði,
börn (og líka fullorðnir) verða teymd á hestbaki. Í hlöðinni verður lítill
jólamarkaður með kræsingum, handverk, lukkuskeifum og fleira til sölu.
(Ath. enginn posi á staðnum)

Hittumst í jólaskap í sveitinni - ALLIR VELKOMNIR!
Fjölskyldan á Brimilsvöllum

Góðir Snæfellingar
Nú nálgast jólin og við óskum ykkur öllum hamingju og friðar á aðventu og um hátíðirnar.
Við viljum minna á að það er okkar allra hagur að njóta og versla í heimabyggð. Á Snæfellsnesi er fjölbreytt úrval
af vörum og þjónustu; t.d. upplifun, handverki og mat. Megi gleði og friður fylgja okkur öllum á nýju ári.
Samstarfskveðja
Alda Hlín Karlsdóttir, menningar- og markaðsfulltrúi Grundarfjarðarbæjar
Bjarney Inga Sigurðardóttir, upplýsinga- og markaðsfulltrúi Stykkishólmsbæjar
Dagbjört Agnarsdóttir, verkefnastjóri Átthagastofu Snæfellsbjæjar
Margrét Björk Björnsdóttir, verkefnisstjóri Sveitaverkefni; Hítará- Hellnar
Ragnhildur Sigurðardóttir, framkvæmdastjóri Svæðisgarðsins Snæfellsnes

Úrval af prenturum,
eyrna- og heyrnatólum,
myndavélum ofl.
Með myndavélunum
fylgir 8GB SD kort.
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Óskum Snæfellingum gleðilegra jóla
og þökkum viðskiptin á árinu
sem er að líða.

Þorláksmessa
Aðfangadagur
Jóladagur
Annar í jólum
Laugardaginn
Sunnudaginn
Mánudaginn
Þriðjudaginn
Gamlársdaginn
Nýársdaginn
Föstudaginn

kr. 4.090

Góðgæti frá Góu fylgir
tilboðinu fram að jólum

23/12
24/12
25/12
26/12
27/12
28/12
29/12
30/12
31/12
01/01
02/01

kl. 09 - 23
kl. 10 - 14
lokað
kl. 13 - 18
kl. 10 - 23
kl. 10 - 23
kl. 09 - 23
kl. 09 - 23
kl. 10 - 16
lokað
kl. 10 - 23

4.290,Góðgæti frá Góu fylgir tilboðinu fram að jólum

Fengu stórýsu á línuna
leit í gömlum Jöklum kom þó
í ljós að árið 2001 veiddi Torfi
Sigurðsson á Ýr SH ýsu sem var
9,1 kg., sú var 97 cm löng hrygna
og talin vera yfir 10 ára gömul.
Ýsan hans Torfa veiddist einnig
í Álnum. Talið er að stærsta ýsa
sem komið hefur að landi á
Íslandi hafi verið 12 kíló. Það var

Farsæll GK 162 sem fékk hana í
dragnót í Reykjanesröstinni árið
2002. Ýsa getur orðið allt að 15
ára gömul og er hámarksþyngd
hennar talin geta verið um
það bil 14 kíló. Á myndinni er
Þröstur kokkur á Kristni SH með
ferlíkið.
þa

OPNUNARTÍMI FRAM AÐ JÓLUM
Skipverjarnir á Kristni SH
fengu ýsu á línuna í síðustu
viku sem mældist 9,6 kíló og
93 cm.Ýsuna fengu þeir í svo

kölluðum Ál á Breiðafirði norðvestur af Snæfellsnesi. Ekki er
algengt að komið sé með svo
stórar ýsur að landi, í lauslegri
Upplag: 1.100
Áb.maður: Jóhannes Ólafsson
Prentun: Steinprent ehf.
Sandholt 22a, Ólafsvík

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

355 Snæfellsbæ
Netfang: steinprent@simnet.is
Sími:

436 1617

Fimmtud. 18. des.
Föstud. 19. des.
Laugard. 20. des.
Sunnud. 21. des.
Mánud. 22. des.
Þorláksmessa
Aðfangadagur

11-12, 13,30-18 og 20-22
11-12, 13:30-18 og 20-22
13-22
13-18
11-12 og 13:30-22
11-23
10-12

GRÆJAÐU JÓLIN
CANON EOS 700D

LENOVO SPJALDTÖLVUPAKKI

149.900 kr.

19.990 kr.

Með 18-55 STM linsu. Kennslubók, námskeið og 32GB
minniskort fylgir með. Frábær myndgæði og Full HD vídeó.

A7-40 7” WIFI. Flottur pakki fyrir þá sem vilja leiki, tónlist
og kvikmyndir í jólag jöf. Heyrnatól og hulstur fylg ja með.

CANON PIXMA MG5650

SONY 48” W6 SJÓNVARP

19.900 kr.

169.900 kr.

Háþróaður fjölnota prentari með WiFi.
Prentun, ljósritun og skönnun.
Sparaðu pappír með prentun báðum megin.

Örþunnt og glæsilegt. Full HD LED háskerpa.
Netteng janlegt og innbyggt WiFi.

Ólafsbraut 55

|

355 Ólafsvík

|

www.olis.is | 436 1212

ENNEMM NM66381

ÞÚ FÆRÐ ÞESSAR GÆÐAVÖRUR Í NÝRRI VERSLUN
OLÍS REKSTRARLANDS ÓLAFSVÍK

Gleðileg Jól

OPIÐ LAUGARDAG 10:00 – 16:00
Gjafavörur-Verkfæri-Málningarvörur og margt fleira!
Sealskinz-66°Norður-Toptul-Knipex-Tandur hreinsivörurHúfur-Vettlingar-Sokkar-Ljós-Rafhlöður-Perur.....
Komið og sjáið úrvalið.

Ljósmyndasýning í Átthagastofu
Föstudaginn 12. desember
opnaði ljósmyndasýningin

„Útnesi Undir Jökli“ í Átthaga
stofu. Á sýningunni sýnir Árni

Guðjón Aðalsteinsson 10 lands
lagsljósmyndir sem sýna þrjár
árstíðir, haustið, veturinn og
vorið. Allar myndirnar eru teknar
á utanverður Snæfellsnesi og
sýningin stendur út desember
mánuð. Þetta er fyrsta sýning
Árna og er hún styrkt af
Menningarráði Vesturlands og
útibúi Landsbankans í Snæfells
bæ. Árni hefur mikla ánægu af
gönguferðum og ljósmyndun.

Þessi áhugamál sín sameinar
hann og á sýningunni má sjá
hversu vel þau sameinast í mjög
svo fallegum og fjölbreyttum
myndum sem sýna áhugaverða
staði á Snæfellsnesi frá sjald
séðum sjónarhornum almenn
ings. Að sögn Árna er tilgangur
inn með sýningunni að leyfa
fólki að njóta með sér og er
ástæða til að hvetja fólk til að
kíkja á sýninguna og njóta.
þa

g ild ir
18. - 21. des.

jóla
bóka
flóð

Útkall

99
3.k8
r/kg
www.Samkaupurval.is
Verð eru birt með fyrirvara um villur og eða myndavíxl.

Jóladagskrá Pakkhússins 2014
Mánudagur

Þriðjudagur

Miðvikudagur

Fimmtudagur

Föstudagur

Laugardaugr

Sunnudagur
30. nóvember

Verið velkomin í Pakkhús Snæfellsbæjar fyrir jólin. Í boði verður heitt
súkkulaði, kaffi, nýbakaðar vöfflur og kleinur.

Opið 16-19

Erum með vörur frá m.a. Handverkshóp Pakkhússins, Sveinbjörg, Gallerý
Braggi, AdelAccessorize, Skeggi og fleira.
6. desember

7.desember

Opið 16-19

Opið 16-19

12. desember

13.desember

14.desember

Opið 16-19

Opið 16-19

Opið 16-19

Stekkjastaur kom
fyrstur

Giljagaur annar með
gráa hausinn sinn

Stúfur hét sá þriðji

Jólasveinarnir mæta kl. 17:00 í Pakkhúsið um leið og þeir koma af fjöllum.

15. desember

16.desember

17.desember

18. desember

19.desember

20. desember

Opið 16-19

Opið 16-19

Opið 16-19

Opið 16-19

Opið 16-19

Opið 16-19

21. desember
Jólahús SNB valið
Opið 16-19

Sá fjórði Þvörusleikir
var fjarskalega mjór

Sá fimmti Pottasleikir

Sá sjötti Askasleikir
var alveg dæmalaus

Sjöundi var
Hurðaskellir

Skyrgámur sá áttundi

Bjúgnakrækir níundi
brögðóttur og snar

Tíundi var
Gluggagægir

22.desember

23. desember

Opið 16-19

Opið 16-21

Ellefti var Gáttaþefur
aldrei fékk sá kvef

Ketkrókur sá tólfti

Gleðileg
jól!

Heimsækið Pakkhúsið okkar allra fyrir jólin...
Fylgist með dagskránni á facebook síðu Pakkhúsins
Síminn í Pakkhúsinu er 433 6930

#jólapakkhús2014

Aflafréttir

Námskeið með
Sigurborgu Kr. Hannesdóttur

Grundarfirði, þriðjudaginn 30. des., kl. 17-22.

Þú kveðjur gamla árið og
býrð þig undir það nýja með
Dansi
Stjörnuspá
Klippimynd

Upplýsingar og skráning,
sigurborg@5rytmar.is, sími 866 5527,
www.dansfyrirlifid.is

Styttist óðfluga í jólin og
loksins gefur á sjóinn eftir
hrikalega mikla brælutíð.
Smábátarnir hafa svo sem fiskað
ágætlega þegar þeir hafa komist
á sjóinn. Sæbliki SH er með 33
tonn í 6 róðrum, Guðbjartur
SH 30 tonn í 4, Sæhamar SH
22 tn í 5, Tryggvi Eðvarðs SH
21 tonn í 4, Brynja SH 19 tonn
í 4, Stakkhamar SH 17 tonn í 5,
Álfur SH 15 tonn í 5, Glaður SH
17,5 tonn í 6 og nýja Kvika SH
12 tonn í 3. Báturinn sem núna
heitir Kvika SH hét áður Kóni II
SH og má segja að endurnýjun á
nýrri Kviku SH hafi alveg verið
orðin tímabær þar sem að gamla
Kvika SH var orðin mjög svo
lúinn.
Dragnótaveiðar eru mög
litlar, Egill SH er hæstur með
18 tonn í 7 róðrum, Gunnar
Bjarnason SH 16 tonn í 7, Guð
mundur Jensson SH 14 tonn í 7,
Matthías SH 13 tn í 3, Esjar SH
13 tn í 5, Sveinbjörn Jakobsson
SH 10 tn í 7.
Netaveiðarnar ganga ágæt
lega. Magnús SH hefur landað
27 tonnum í 6 og mest 7,4 tonn

í róðri. Glófaxi VE með 15 tonn
í 2 og þar af 12,8 tonn í einni
löndun þar sem að skötuselur
var tæp 11 tonn af aflanum
sem er nú ansi gott og er þessi
löndum með þeim stærri á
árinu af skötuselsbátunum.
Hafnartindur SH 6,6 tonn í 6,
Arnar SH 3,3 tonn í 2.
Hringur SH hefur landað
130 tonnum í tveim löndunum
á trolli. Sóley SH 96 tonn í 2,
Farsæll SH 89 tonn í 2 og Helgi
SH 54 tonn í einni löndun
Línubátarnir hafa flestir
landað einu sinni og var Rifs
nes SH með 72 tonn, Örvar SH
70 tonn, Þórsnes SH 55 tonn,
Gullhólmi SH 50 tonn. Grund
firðingur SH 49 tonn. Saxhamar
SH 41 tonn og Hamar SH 40
tonn báðir í tveimur löndunum,
Þar sem þetta er síðasti
pistillinn fyrir jól þá vil ég óska
lesendum Jökuls gleðilegra jóla
og farsæls komandi árs. Eigið öll
ánægulegt ár framundan og það
byrjar á vetrarvertíðinni 2015.
Gísli Reynisson
www.aflafrettir.is

HRAUN
Restaurant - Café

Skötuhlaðborð
á Þorláksmessu klukkan 11:30-14:00.
Reyktur lax
Grafinn Lax
Síld
Gellur
Reyktur fiskur

Saltfiskur
Kæst skata
Hnoðmör
Hamsar
Brauð og fl.

Verð kr. 3.900,- á mann
Borðapantanir í síma 618-0083 eða jon@hotelhellissandur.is

Nærri veðurteppt á æfingu
sömu mínútu. Rauk fólk þá til
og ætlaði að drífa sig heim, en
svo blint var fyrir utan kirkjuna
og hvasst að fólk treysti sér ekki
af stað. Var ákveðið að hringja
í Björgunarsveitina Lífsbjörgu
og biðja um aðstoð. Á meðan
beðið var eftir aðstoðinni
birti aðeins til og í samráði
við Magnús Emanúelsson var
ákveðið að allir færu saman
af stað í halarófu. Gekk

heimferðin vel þrátt fyrir að
blint væri á köflum. Þess má geta
að vindhraði fór úr 6 metrum
í 28 metra og 38 í kviðum á
Gufuskálum á mjög stuttum
tíma. Ævintýri heimferðarinnar
skyggðu þó ekki á skemmtilega
kvöldstund og söng Kirkjukórs
Ingjaldshólskirkju.

LJÓSABEKKIR TIL SÖLU
Kór Ingjaldshólskirkju var
með opna æfingu í safnaðar
heimili Ingjaldsh ólskirkju
þriðju
d aginn 9. desember
síðastliðinn. Ágætasta mæting
var á þessa opnu æfingu þó
veðurspáin hefði ekki verið upp
á það besta. Kórfélagar fluttu
jólalög af ýmsu tagi á þessari
opnu æfingu og slógu á létta
strengi á milli laga ásamt nýjum

kórstjóra Elenu Makev en hún
tók við kórstjórninni af Kay
Wiggs sem lét af störfum í vor.
Var þetta hin skemmtilegasta
kvöldstund sem endaði á því
að bæði kórinn og gestir sungu
saman. Að því loknu var boðið
upp á kaffi, smákökur og spjall.
Sátu bæði kórfélagar og gestir
í mestu makindum að spjalli
þegar veðrið breyttist nánast á

Til sölu eru tveir ljósabekkir,
annar þarfnast viðhalds.
Óskað er eftir tilboðum
í annanhvorn eða báða.
Upplýsingar í síma 436 1217

þa

Brimið bar
grjót á land

Eftir hvassa suðaustanátt
lægði mikið þegar líða tók
á miðvikudaginn og gerði
algjört logn á meðan vindurinn
snéri sér í vestan átt. Gerði þá
mikinn sjó á Breiðafirði og var
stórkostlegt að fylgjast með
öldunum þegar þær brotnuðu
á klettunum. Þegar flóðið var
að ná hámarki um níuleitið var
brimið svo mikið að það gekk vel
á land alveg frá Drimbum vestur
að þar sem gamla frystihúsið
var á Hellissandi. Íbúar í húsinu

Breyting á afgreiðslutíma:

númer 13 við Keflavíkurgötuna
á Hellissandi urðu þó mest
varir við brimið en öldurnar
skullu á húsinu og báru með
sér stóra grjóthnullunga eins
og sjá má á myndinni. Voru
öldurnar svo stórar að þær
gengu fram fyrir húsið og þykir
mikil mildi að rúður brotnuðu
ekki í svalahurðinni. Ekki eru
mörg ár síðan grjótgarður var
gerður í fjörunni vegna þess að
á árum áður gekk sjór oft á land
þa
á þessum slóðum.		

Föstudagur
Laugardagur
Sunnudagur
Mánudagur
Þorláksmessa
Aðfangadagur
Jóladagur
Annar í jólum
Laugardagur
Sunnudagur
Mánudagur
Þriðjudagur
Gamlársdagur
Fimmtudagur
Föstudagur

19. des.
20. des.
21. des.
22. des.
23. des.
24. des.
25. des.
26. des.
27. des.
28. des.
29. des.
30. des.
31. des.
1. jan.
2. jan.

09 - 20
13 - 18
13 - 18
09 - 18
09 - 22
10 - 13
LOKAÐ
LOKAÐ
13 - 17
13 - 17
09 - 18
09 - 19
10 - 13
LOKAÐ
09 - 20

Gleðilega hátíð
Þökkum viðskiptin

Opið um jólahátíðina sem hér segir:
Mánudag 15. des. – fimmtudags 18. des. kl. 14-18
Mánudaginn 22. des. og Þorláksmessu kl. 14-18 og til kl. 21 - til kl. níu.
29. - 30. des. kl. 14-18
Mánudaginn 5. janúar og eftirleiðis kl. 14-18.

Óvissujólabókapakkar
Það er gamall siður á Íslandi að gefa bók á jólunum.
Oft eru jólin eini tíminn sem fólk gefur sér til að lesa
í ró og næði. Bókasafnið vill koma til móts við
heimilin og bjóða upp á bókapakka handa fjölskyldunni. Þeir sem koma á bókasafnið fyrir jól geta
valið sér bækur í poka eða fengið lokaðan poka
með 3-4 bókum um ýmis málefni. Til að hafa
gaman af uppátækinu má skreyta pokann eða
pakka í jólapappír og setja undir jólatréð með
hinum gjöfunum.

Höldum áfram með músastiga og stjörnurnar
fimmtudaginn 18. des. kl. 16-18.
Unglingabækur í úrvali. Lesið bækur og gerist
kvikmyndagerðarfólk í huganum.
Hentugir bókasafnspokar kosta 700 kr.
Gömlu stóru bómullarpokarnir eru enn til.

Við óskum viðskiptavinum bókasafnsins, gestum
Sögumiðstöðvar og Grundfirðingum öllum
gleðilegra jóla og velfarnaðar á nýju ári
og þökkum fyrir góð samskipti.
Sunna og Alda Hlín
Ósóttir vinningar í happdrætti
Kvenfélagsins Gleym mér ei:
15-60-123-174-228
247-445-474.

Sundlaug
22. desember
23. desember
27. desember
29. desember
30. desember

Íþróttahús
kl. 08:00-20:00
kl. 08:00-18:00
kl. 13:00-17:00
kl. 08:00-20:00
kl. 08:00-20:00

22. desember
23. desember
29. desember
30. desember

kl. 12:00-22:00
kl. 12:00-22:00
kl. 12:00-22:00
kl. 12:00-22:00

Að kveðja gamla árið og velja sér drauma
Milli jóla og nýárs heldur
Sigurborg Kr. Hannesdóttir,
námskeið í Grundarfirði, sem
kallast „Veldu þína leið – inn
í 2015“.
Við áramót stöldrum við oft
við, lítum yfir farinn veg og
mörkum okkur stefnu fyrir
nýtt ár. Kannski strengjum við
áramótaheit, en það er reyndar
allur gangur á hversu vel þau
endast.
En til hvers að hafa sérstakt
námskeið til að kveðja nýtt ár
og búa sig undir það gamla?
Gefum Sigurborgu orðið:
„Ég held að það séu orðin 10
ár síðan ég settist fyrst niður
og gerði mér klippimynd
fyrir nýtt ár. Klippti út úr

tímaritum nokkrar myndir, orð
og setningar sem höfðuðu til
mín og pössuðu við það sem
ég vildi leggja áherslu á, á nýja
árinu. Límdi þetta saman á
blað og hengdi upp á vegg.
Fannst þetta svo skemmtilegt
og svo var ótrúlega gagnlegt að
hafa myndina fyrir augunum
allt árið. Meira að segja hélt
ég áfram langt inn í árið að
uppgötva eitthvað nýtt í henni,
sem ég hafði kannski ekki verið
að hugsa meðvitað um, en kom
heim og saman við það sem var
að gerast í lífinu mínu. Þannig
var klippimyndin ekki einhver
ströng áminning, heldur
endalausar uppgötvanir og
stuðningur.

Svo fór ég að lesa stjörnuspá
áður en ég byrjaði að vinna
klippimyndina og fór líka
að bjóða vinkonum mínum
með mér. Okkur fannst þetta
orðið alveg ómissandi um hver
áramót. Þá fór ég að halda
námskeið, í Grundarfirði og
Reykjavík og bætti við dansi,
því dansinn tekur okkur út úr
huganum og þetta verður allt
eitt flæði.
Námskeiðið er orðinn fastur
liður hjá fjölmörgum og ég
hlakka til að bjóða upp á það
enn og aftur í ár, í fallegu,
rúmgóðu dansstofunni minni
á Læk“.
Sigurborg hefur lokið
kennaraþjálfun í 5Rytma dansi

hjá Gabrielle Roth, auk þess að
hafa réttindi sem jógakennari.
Hún hefur yfir 20 ára reynslu af
kennslu og vinnu með hópum.
Námskeiðið verður haldið
þriðjudaginn 30. desember,
kl. 17 – 22. Það hentar
öllum, það þarf ekki að
vera dansari eða listamaður,
það eina sem skiptir máli er
löngun til að virkja innsæið
og sköpunarkraftinn sem býr
í okkur öllum.
Þetta námskeið er líka í boði
fyrir hópa.
Upplýsingar og skráning:
www.dansfyrirlifid.is,
sigurborg@5rytmar.is
og í síma 866 5527.

Skarðsvík hf.
Magnús SH-205
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Ári eftir
íbúaþing
Auglýsing um breytingu á
aðalskipulagi Grundarfjarðar
2003-2015.
Aðveitustöð – Aðalskipulagsbreyting
Bæjarstjórn Grundarfjarðarbæjar hefur samþykkt á fundi 11.desember 2014 að
auglýsa „Lýsingu“ samkvæmt 1. mgr. 30. gr. skipulagslaga nr. 123/2010.
Meginmarkmið aðalskipulagsbreytingarinnar er að bæta afhendingaröryggi
raforku á svæðinu með færslu tengivirkis í aðveitustöð og lagningu jarðstrengja,
auk þess að færa tengivirki fjær íbúðarbyggð. Markmiðið er einnig að breytingin
valdi sem minnstri röskun á umhverfinu til lengri og skemmri tíma. Sjá nánar í
lýsingu.

Nú er ár liðið frá íbúaþingi sem
haldið var á vegum Grundar
fjarðarbæjar í nóvember í fyrra
og því ekki úr vegi að rifja upp
helstu skilaboð íbúa og hvernig
þeim hefur verið fylgt eftir.
Á þinginu voru flutt erindi
um sjávarútveg, ferðaþjónustu,
Svæðisgarðinn Snæfellsnes,
menntun og málefni ungs fólks
og eldri borgara. Þátttakendur
stungu síðan upp á umræðu
efnum sem rædd voru í hópum.
Í samantekt um íbúaþingið
er sagt frá erindunum og niður
stöðum umræðuhópa. Eftir
þingið fór stýrihópur yfir hug
myndir sem fram komu og gerði
tillögur um eftirfylgni, sem
bæjarráð fjallaði um. Sumt var
einfalt að framkvæma og annað
stærra og flóknara og þarf lengri
tíma. Einhverjar hugmyndanna
eiga ekki eftir að verða að veru
leika og aðrar snúa að félaga
samtökum, fyrirtækjum og
stofnunum, t.d. skólunum og
eru í þeirra höndum.
Sem dæmi um atriði sem hafa
verið framkvæmd má nefna að
hjólabrettarampur var settur
upp á skólalóð grunnskólans
og haldinn var tiltektardagur.
Opnunartími sundlaugar var
lengdur, en draumurinn um
heilsársopnun er háð nýjum
og ódýrari lausnum í kyndingu.
Vetrarnýting íþróttahúss hefur
aukist, m.a. með íþróttaskóla

barna. Verið er að efla starfsemi
ungmennaráðs og verður á
næsta ári lagt aukið fjármagn
í starf félagsmiðstöðvarinnar
Eden. Aðstaða við Kirkjufellsfoss
hefur verið bætt til muna.
Sögumiðstöðin stendur
öllum til boða fyrir félagsstarf,
ungum sem öldnum og hug
myndir um þjónustu bóka
safnsins eru í traustum höndum
forstöðumanns.
Uppi eru hugmyndir um
að Svæðisgarðurinn Snæfells
nes muni halda utan um ýmis
þróunarverkefni í ferðaþjón
ustu, þar með afþreyingu fyrir
farþega skemmtiferðaskipa.
Brátt kemur að endurskoðun
aðalskipulags og þar verður m.a.
mörkuð stefna um göngustíga
og útivistarsvæði innan bæjar
og utan.
Steinatjörn var fólki ofarlega í
huga á þinginu og virðast bæði
ungir og aldnir Grundfirðingar
sakna tjarnarinnar. Tjörnin er
hluti af stærra vatnakerfi og
flókið að finna lausn sem hentar
og kostar ekki of mikið, en er
til skoðunar. En það er ánægju
legt að segja frá því að styrkur
fékkst frá Menningarráði Vestur
lands til að hanna Paimpol
garðinn, í samstarfi við Land
búnaðarháskólann á Hvanneyri
og munu tillögur liggja fyrir í
vor.

Lýsingin verður aðgengileg á veg Grundarfjarðar, www.grundarfjordur.is og á
skrifstofu skipulags- og byggingarfulltrúa, Borgarbraut 16 á skrifstofutíma frá
10-14 frá 17. desember 2014 til 8. Janúar 2015 og eru þeir sem telja sig eiga
hagsmuna að gæta eru hvattir til að kynna sér lýsinguna og koma ábendingum
eða athugasemdum á framfæri, skriflega til skipulags- og byggingarfulltrúa
Grundarfjarðar, Borgarbraut 16, 350 Grundarfjörður eða á netfangið
bygg@grundarfjordur.is í síðasta lagi 8. janúar 2014

Auglýsing um nýtt deiliskipulag vestan Kvernár Aðveitustöð.
Bæjarstjórn Grundarfjarðarbæjar hefur samþykkt á fundi 11.desember 2014 að
auglýsa nýja deiliskipulagstillögu samkvæmt 41. gr. skipulagslaga nr. 123/2010.
Skipulagssvæðið er áætlað fyrir eina iðnaðarlóð og aðkomu að henni. Á lóðinni
sem er 4.900m² að stærð, er heimilt að reisa allt að 620m² byggingu. Hámarkshæð húss er 9.25m frá gólfi jarðhæðar. Skipulagssvæðið sem er rúmir 7.6ha er
suðaustan þéttbýlisins og liggur á milli ánna Gilóss og Kvernár. Sjá nánar í
deiliskipulagstillögu og greinagerð.
Deiliskipulagstillagan og greinagerðin verður aðgengileg á veg Grundarfjarðar,
www.grundarfjordur.is og á skrifstofu skipulags- og byggingarfulltrúa,
Borgarbraut 16 á skrifstofutíma frá 10-14 frá 17. desember 2014 til 29. janúar
2015 og eru þeir sem telja sig eiga hagsmuna að gæta eru hvattir til að kynna sér
deiliskipulagið og koma ábendingum eða athugasemdum á framfæri, skriflega til
skipulags- og byggingarfulltrúa Grundarfjarðar, Borgarbraut 16, 350 Grundarfjörður, í síðasta lagi 29. janúar 2014

Auglýsing um Breytingu á deiliskipulagi Framness.
Bæjarstjórn Grundarfjarðarbæjar hefur samþykkt á fundi 11.desember 2014 að
auglýsa breytingu á deiliskipulagi samkvæmt 43. gr. skipulagslaga nr. 123/2010.
Deiliskipulagsbreytingin felst í sameiningu lóða 4b og 6 á Nesvegi í lóð 6.
Lóðarmörk lóðar 4 breytist jafnframt á móti lóð 6. Nýtingarhlutfallið breytist úr
0.90 í 0.95. Mesta leyfilega hæð mannvirkis verður 16m. Sjá nánar upplýsingu á
breytingu á deiliskipulagi.
Deiliskipulagstillagan verður aðgengileg á veg Grundarfjarðar,
www.grundarfjordur.is og á skrifstofu skipulags- og byggingarfulltrúa,
Borgarbraut 16 á skrifstofutíma frá 10-14 frá 17. desember 2014 til 29. janúar
2015 og eru þeir sem telja sig eiga hagsmuna að gæta hvattir til að kynna sér
breytinguna og koma ábendingum eða athugasemdum á framfæri, skriflega til
skipulags- og byggingarfulltrúa Grundarfjarðar, Borgarbraut 16, 350 Grundarfjörður, í síðasta lagi 29. janúar 2014

Sigurbjartur Loftsson
Skipulags- og byggingarfulltrúinn í Grundarfirði.
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www.rekstrarland.is

SÍA

Rekstrarland er byggt á fyrrum rekstrarvörudeild Olís
og er dótturfyrirtæki Olíuverzlunar Íslands hf.
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Mikið úrval af hinum eina sanna norska Devold ullarnærfatnaði, sem heldur á þér hita þó
að þú blotnir. Börn og annað útivistarfólk elskar Devold og við spáum hlýjum vetri, sama
hvernig veðrið verður.
Opið 8–18 virka daga og 10–16
Þú finnur okkur á Ólafsbraut 55, Ólafsvík
á laugardögum fram að jólum
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Gefðu hlýja og
mjúka pakka í ár

