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Ipad fyrir Afdrep
Félagsmiðstöðin Afdrep er
starfrækt í vetur eins og fyrri
ár, allir unglingar í 8.-10. bekk
Grunnskóla Snæfellsbæjar geta
sótt miðstöðina tvö kvöld í viku
og einu sinni í viku er hún opin
fyrir 5.-7. bekk. Afdrep er staður
þar sem unglingar fá tækifæri til
að hittast og verja frítíma sínum
í uppbyggilegu umhverfi.
Nú eru flestir unglingar hættir
að hlusta á geisladiska og helst er
hlustað á tónlist með streymi frá
tónlistarveitum eins og Spotify.
Til að koma til móts við þessar
breytingar ákváðu konurnar
í Lionsklúbbnum Rán að gefa
félagsm iðs töðinni Ipad mini
að gjöf og var hann afhentur á
fimmtudag í síðustu viku. Dóra
Unnars og Rebekka Unnarsdóttir
tóku við gjöfinni en það var Svan
fríður H. Pálsdóttir sem afhenti
Ipadinn fyrir hönd Ránar. Ung
lingarnir stilltu sér upp með
þeim á myndinni og voru mjög
jó
ánægðir með gjöfina.

Starfsmaður óskast í
Upplýsingamiðstöð
Snæfellsbæjar
Í starfinu felst meðal annars upplýsingagjöf til
ferðamanna, þjónusta, vinna í Pakkhúsinu, þrif og
önnur tilfallandi verkefni í Átthagstofu Snæfellsbæjar.

Do you
speak
english?

Hæfniskröfur:
-Enska, önnur tungumál kostur
-Góða þekkingu á svæðinu
Æskilegt er að umsækjandi sýni
frumkvæði, stundvísi, sveigjanleika,
metnað og sé jákvæður!

Í starfinu felst meðal annars í upplýsingagjöf til
ferðamanna, þjónusta, þrif og önuur tilfallandi
verkefni.
Nauðsynlegt er að umsækjandi hafi gott
vald á erlendum tungumálum og góða
þekkingu á svæðinu.
Einnig er æskilegt að starfsmaðurinn sýni
frumkvæði í starfi, stundvísi, sveigjanleika,
metnað, sé jákvæður og léttur í lund!

Um er að ræða vakta- og helgarvinnu.
Viðkomandi þarf að geta hafið störf í maí.

Umsóknum/ferilskrá skal skilað í Átthagastofu
Snæfellsbæjar fyrir

Umsóknum/ferilskrá skal skilað í Átthagastofu
Snæfellsbæjar fyrir
16.apríl n.k. eða á netfangið atthagastofa@snb.is

19.mars n.k. eða á netfangið
atthagastofa@snb.is

Umsóknareyðublöð má finna á snb.is

Nánari upplýsingar veittar í Átthagastofu
eða í síma 433 6929

Nánari upplýsingar veittar í
Átthagastofu
eða í síma 433 6929

Aflafréttir
Í síðsta pistli mínum þá var
skrifað um mokaflann hjá Agli
SH sem kom með 54 tonn að
landi í einni löndun. Talaði ég
þá um að þetta væri með stærri
dragnótaróðrum sem sést hafa
á Snæfellsnesinu. Haft var sam
band við mig og mér bent á að
Steinunn SH eigi líklegast stærsta
róðurinn nesinu, því að í maí árið
2012 þá kom Steinunn SH með 64
tonn sem fengust í þrem köstum.
Það verður þó ekki framhjáþví
litið að bæði aflinn hjá Agli SH
og Gunnar Bjarnasyni SH sem
kom með 55 tonn að landi í einni
löndun er ekki síður merkilegur
og hafa ber í huga að báðir þessir
bátar eru mun minni en Steinunn
SH. Egill SH er 28 metrar á lengd
og 183 BT, Gunnar Bjarnason SH
er 24 metrar á lengd og 123 BT
og Steinunn SH er mun stærri
eða 33 metrar á lengd og 236 BT.
Mars mánuður byrjaði vel
aflalega séð en síðan kom
brælutíð og þegar þessi pistill
er skrifaður þá gefur á sjóinn og
er ansi mikill floti á sjónum núna
(9/3). Steinunn SH byrjaði ansi
vel, var með 126 tonn í aðeins 4
róðrum og mest 40 tonn í einni
löndun. Egill SH 59 tonn í aðeins
tveimur róðrum. Matthías SH 45
tonn líka í tveimur. Sveinbjörn
Jakobsson SH með metafla 41,5

tonn sem sé mesti aflinn sem
báturinn hefur komið með í einni
löndun. Rifsari SH 28 tonn í einni
löndun, Esjar SH 25 tonn í 2.
Línubátarnir hafa byrjað vel og
mokveitt. Kristinn SH var með 76
tonn í aðeins 4 róðrum og mest
26 tonn í einni löndun. Tryggvi
Eðvarðs SH 47 tonn í 4 og mest
18 tonn í einni löndun. Særif SH
26 tonn í 3, Guðbjartur SH 25,9
tonn í 3, Brynja SH 22,5 tonn í 2
og mest 14 tonn í einni löndun.
Glaður SH 16,4 tonn í 2 og þar
af 8,8 tonn í einni löndun sem er
fullfermi og vel það hjá bátnum
sem er ekki nema 8,4 tonn að
stærð.
Saxhamar SH átti ansi góðan
febrúar mánuð og endaði
aflahæstur netabátanna og sá
eini sem yfir 400 tonnin komst.
Núna er Þórsnes SH hæstur af SH
bátunum og er kominn með 96
tonn í 2 róðrum. Magnús SH 69
tonn í 3, Geir ÞH 68 tonn í 2 og þar
af 44 tonn í einni löndun landað
í Grundarfirði. Haukaberg SH 62
tonn í 3, Bárður SH 61 tonn í
5. Saxhamar SH 40 tonn í einni
löndun. Katrín SH 39 tonn í 4,
Arnar SH 30 tonn í 4 og Ólafur
Bjarnason SH 29 tonn í 2.
Gísli Reynisson
www.aflafrettir.is

Kirkjan okkar

Léttmessa
í Ólafsvíkurkirkju
sunnudaginn 15. mars kl. 20.

Kirkjukór Ólafsvíkur syngur falleg lög.

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

Óvæntir næturgestir

Veðrið hefur boðið upp á
skrautleg tilþrif í vetur, mörgum
þótti þó að veðurguðirnir
hafi toppað sig á þriðjudag
þegar veðrið var bókstaflega
kolvitlaust, vindhraði sló upp
undir 60 metra á sekúndu í
kviðum á Fróðárheiði.
Flestir vegir á Snæfellsnesi
voru ill- eða ófærir og því ekki
góðar aðstæður fyrir ferðamenn
eða aðra að vera á ferðinni.
Vinahópur frá Thailandi kom
keyrandi frá Grundarfirði á
þriðjudag og komst langleiðina
að Hellnum áður en þau snéru
við aftur. Þau voru að keyra í
fyrsta sinn í hálku, í fyrsta sinn
hægra megin á veginum og þetta
var í fyrsta sinn sem þau sáu snjó,
það er óhætt að segja að þau
héldu að þetta yrði þeirra síðasta.
Rakel Ósk Gunnarsdóttir íbúi
í Ólafsvík sá þessa ferðamenn
berjast um í rokinu á götum
Ólafsvíkur og hafði áhyggjur af

því að þau færu sér að voða,
Ólafur Ingólfsson eiginmaður
Rakelar gaf sig á tal við fólkið og
bauð þeim að lokum húsaskjól
á heimilinu en þau áttu bókaða
gistingu í Grundarfirði. Ófært var í
Grundarfjörð og ferðamennirnir
héldu því að Ólafur væri sendur
af æðri máttavöldum.
Hópurinn samanstóð af
flugfreyju, túlk, kennara og
stjórnmálafræðinema, þau voru
ánægð með gestrisni Íslendinga,
enskukunnáttu íslenskra barna
og almennt með lífið og
tilveruna þar sem setið var með
heimilisfólki við kertaljós og
spjallað um heima og geyma.
Að morgni miðvikudags var ferð
þeirra heitið á Laugarvatn og
þau munu aldrei gleyma þessu
vetrarævintýri á Snæfellsnesi.
Á myndinni eru ferðamennirnir
ásamt Anítu og Silju Ólafsdætrum.
jó

Bókasafn Snæfellsbæjar auglýsir:
Bókasafn Snæfellsbæjar verður lokað
frá og með 27. mars til 9. apríl 2015 (um páskana).
En dagana 30. mars (mánudag) og 1. apríl
(miðvikudag) verður opið frá kl. 16 til 18.
Gleðilega páska

Íbúafundur

vegna endurskoðunar
aðalskipulags Snæfellsbæjar

Í KVÖLD
Vegna fyrirhugaðrar endurskoðunar aðalskipulags Snæfellsbæjar verður haldin kynningarfundur þar sem lýsing og
matslýsing verða kynntar í samræmi við ákvæði 30. greinar
skipulagslaga. Tilgangur með kynningunni er að gefa
almenningi, hagsmunaaðilum, Skipulagsstofnun og öðrum
umsagnaraðilum tækifæri til að koma athugasemdum á
framfæri strax á frumstigi vinnunnar.
Kynningarfundurinn verður haldinn í Klifi Ólafsvík,
fimmtudaginn 12. mars kl. 20:00. Dreifibréf hefur verið
sent til íbúa, landeigenda og eigenda annarra eigna í
Snæfellsbæ þar sem fólki er gefinn kostur á að koma
athugasemdum á framfæri.
Hægt er að kynna sér lýsinguna og matslýsinguna
á heimasíðu tæknideildar Snæfellsbæjar
www.taeknideild-snb.is

Frystiklefinn á
Eyrarrósarlistanum
2015
Í ár barst mikill fjöldi um
sókna um Eyrarrósina hvaðan
æva af landinu. Eyrarrósin er
viðurkenning sem veitt er fram
úrs karandi menni ngarv erk
efni á starfssvæði Byggðastofn
unnar. Hún beinir sjónum að
og hvetur til menningarlegrar
fjölbreytni, nýsköpunar og upp
byggingar á sviði menningar og
lista. Að verðlaununum standa
Byggðastofnun, Flugfélag
Íslands og Listahátíð í Reykjavík.
Eyrarrósarlistinn 2015 birtir
nöfn þeirra tíu verkefna sem
eiga möguleika á að hljóta
Eyrarrósina í ár. Verkefnin eru
jafn fjölbreytt og þau eru mörg
og koma alls staðar að af landinu.
Þann 18. mars næstkomandi
verður tilkynnt hvaða þrjú
verkefni hljóta tilnefningu
til verðlaunanna. Eitt þeirra
hlýtur að lokum Eyrarrósina,
1.650.000 krónur og flugferðir

innanlands frá Flugfélagi Íslands
en hin tvö verkefnin hljóta
peningaverðlaun og flugferðir
frá Flugfélagi Íslands.
Verkefnin á Eyrarrósarlistanum
2015 eru:
Braggast á Sólstöðum
Nes Listamiðstöð
Ferskir vindar
Orgelsmiðjan á Stokkseyri
Frystiklefinn
Sköpunarmiðstöð á Stöðvarfirði
Listasafn Árnesinga
Verksmiðjan á Hjalteyri
Listasafnið á Akureyri
Þjóðlagasetrið á Siglufirði
Eyrarrósin verður afhent með
viðhöfn laugardaginn 4. apríl
næstkomandi á Ísafirði. Að venju
mun Dorrit Moussaieff forsetafrú,
verndari Eyrarrósarinnar,
afhenda verðlaunin.

Dagskrá tileinkuð Gunnari Þórðasyni
Þann 3. mars, var kvöldstund
í Tónllistarskóla Snæfellsbæjar
tileinkuð tónskáldinu Gunnari
Þórðarsyni. Gunnar Þórðarson
fæddist þann 4. janúar 1945 á
Hólmavík og varð því 70 ára í
janúar, flestir tengja Gunnar við
Keflavík en þangað fluttist hann
með fjölskyldu sinni árið 1953.
Guðrún Elvan nemandi í
Tónlistarskóla Snæfellsbæjar
söng lög eftir Gunnar Þórðarson
við undirleik Jenna og Nönnu,
en þau eru bæði kennarar við
skólann.
Mæting á kvöldstundina
var ekki góð og vill Valentina
Kay skólastjóri Tónlistarskóla
Snæfellsbæjar vill hvetja íbúa til
að fylgjast vel með auglýsingum
um dagskrá skólans í vor því að

margt skemmtilegt verður í boði
og bjóða kennarar og nemendur
alla velkomna.

Aðalfundur Björgunarsveitarinnar Lífsbjargar
Snæfellsbæ
Verður haldin 15. mars 2015 kl. 20:00
í Björgunarstöðinni Von á Rifi
Dagskrá:
1) Kosning fundarstjóra og fundarritara
2) Fundargerð síðasta aðalfundar lesin upp og borin undir atkvæði
3) Skýrsla stjórnar
4) Fjárhagsskýrsla gjaldkera
5) Umfjöllun um skýrslu stjórnar og ársreikninga
6) Ársreikningar bornir undir atkvæði
7) Kaffihlé
8) Skýrsla umsjónarmanna unglingadeildar
9) Kosning stjórnar
10) Kosning tveggja manna í svæðisstjórn
11) Önnur mál
Fundurinn er æðsta vald björgunarsveitarinnar
og því eru allir fullgildir félagar hvattir til að mæta.
Aðeins fullgildir félagar hafa atkvæðisrétt á fundinum
Þeir sem hafa áhuga á starfi björgunarsveita, langar til að fylgjast með
og/eða ganga í sveitina eru hvattir til að mæta.
Fundurinn er öllum opinn
Heitt verður á könnunni

jó

Vesturlandsriðill
Skólahreysti
Keppendur af Snæfellsnesi
ásamt öðrum liðum af Vestur
landi kepptu um síðustu helgi
í Skólahreysti, skólar af Vestur
landi voru saman í riðli og sá skóli
sem sigrar í sínum riðli öðlast
þátttökurétt í úrslitakeppni
Skólahreysti sem fram fer 22.
apríl í Laugardalshöll. Skólarnir
sem enda í öðru sæti eiga mögu
leika að komast í úrslit sem
annað af tveimur stigahæstu
liðum í öðru sæti.
Skólarnir sem sendu lið í
keppnina voru Brekkubæjar
skóli og Grundaskóli á Akranesi,
Heiðarskóli, Grunnskóli Borgar
fjarðar, Grunnskólinn í Grundar

firði, Grunnskóli Borgarness,
Auðarskóli í Dölum, Grunnskóli
Snæfellsbæjar og Grunnskólinn í
Stykkishólmi auk Grunnskólans
í Húnaþingi vestra. Það var lið
Brekkubæjarskóla á Akranesi sem
sigraði riðilinn með 52 stigum.
Í öðru sæti varð Grunnskóli
Grundarfjarðar með 40,5 stig,
í þriðja sæti Grunnskólinn í
Borgarnesi með 35 stig. Í fjórða
til fimmta sæti varð Grunnskóli
Snæfellsbæjar auk Grundaskóla,
af skólum á Snæfellsnesi rak
Grunnskóli Stykkishólms lestina
með 27 stig í áttunda sæti af tíu.
jó

Nýtt aðalskipulag Snæfellsbæjar
kynningarfundur fimmtudaginn 12. mars.
Vinna við nýtt aðalskipulag
Snæfellsbæjar er hafin. Fyrsti
áfangi vinnunnar er að kynna
lýsingu á skipulagsvinnu og mats
lýsingu sem fjallar um umhverfis
mat skipulagstillögunnar. Bæjar
yfirvöld leggja áherslu á að kynna
vinnuna fyrir íbúum Snæfells
bæjar sem allra fyrst í vinnslu
ferlinu. Þar af leiðandi verður
haldinn opinn fundur í Klifi
fimmtudaginn 12. mars kl. 20:00,
þar sem lýsing og matslýsing
verða kynntar, að sögn Kristins
Jónassonar bæjarstjóra.
Mikilvægt er fyrir íbúa, ef
framkvæmdir og/eða breytingar
sem hafa áhrif á landnotkun
eru fyrirhugaðar, að koma sem
gleggstum upplýsingum á fram
færi til bæjaryfirvalda. Í dreif
býlinu er mikilvægt að skrásetja
hugsanleg áform um breytingar á
notkun jarða. Má þar nefna breytta
notkun landbúnaðarmannvirkja,
uppbyggingu vegna ferða
þjónustu bænda, fyrirhugaða
frístundabyggð, skógrækt, aðra
sérh æfða ræktun og virkjana
áform. Í þéttbýli er æskilegt
að fá ábendingar um æskilegar
breytingar sem snerta land
notkun. Einnig eru allar ábend
ingar um það sem mætti betur
fara en nú er vel þegnar.
Eins og áður hefur komið fram,
hafa bæjaryfirvöld Snæfellsbæjar
ákveðið að fara í heildarendur
skoðun aðalskipulags Snæfells
bæjar. Í gildi er aðalskipulag Snæ
fellsbæjar 1995-2015. Síðan það
tók gildi hafa í tvígang komið
fram ný lög um skipulagsmál og

miklar breytingar hafa átt sér stað
í lagaumhverfinu. Skipulags- og
byggingarlög nr. 73 tóku gildi
árið 1997 og ný skipulagslög
nr. 123/2010 tóku gildi eftir
uppskiptingu skipulags- og
byggingarlaga í mannvirkjalög og
skipulagslög. Nýtt aðalskipulag
Snæfellsbæjar er unnið í samræmi
við skipulagslög nr. 123/2010 og
skipulagsreglugerð nr. 90/2013.
Aðspurður segir Kristinn að
gert sé ráð fyrir að nýtt aðal
skipulag hafi gildistíma frá 2015
til 2031. Aðalskipulag tekur til
alls lands bæjarfélagsins og við
gerð þess verður tekið mið af
tillögu að landsskipulagsstefnu
og svæðisskipulagi Snæfellsness.
Auk þess verður lýst hvernig
staðið verði að umhverfismati
áætlunarinnar.
Gildandi aðalskipulag Snæ
fellsbæjar var staðfest árið 1997 og
væntingar til aðalskipulags voru á
þeim tíma alls ekki sambærilegar
við núverandi kröfur, segir
Kristinn. Það var unnið skömmu
eftir sameiningu sveitarfélaga og
í því eru dæmi um málaflokka
sem ekki var tekin afstaða til, en
krafa er um samkvæmt núverandi
skipulagslögum og skipulags
reglugerð.
Á tímabilinu hefur orðið
mikil þróun í átt að sjálfbærni
og umhverfisvitund hefur aukist.
Snæfellsbær hefur átt frumkvæði í
slíkri þróun, framfylgir markvissri
stefnu um umhverfisvernd og
tekur þátt í Earth Check vottun
Þjóðgarðsins Snæfellsjökuls og
sveitarfélaga á Snæfellsnesi.

Flotvinnufatnaður
í úrvali
Vesturröst ehf hefur um
árabil flutt inn flotvinnufatnað
frá Sænska fyrirtækinu Fladen,
til notkunar við leik og störf.
Vinsældir Fladen flot
v innu
fatnaðarins hefur vaxið ár frá
ári og sannað sig við íslenskar
aðstæður enda segja sjómenn að
Fladen gallarnir séu þeir léttustu
og þægilegustu sem í boði eru í
dag. Verðin eru líka einstaklega
þægileg.

Vesturröst ehf. er gamallt
rótgróið fyrirtæki sem í hart 60
ár, eða síðan 1957 hefur flutt inn
og sellt sportveiðibúnað til stangog skotveiða.
Hægt er að sjá allt vöruúrval
Vesturrastar ehf. inná heima
síðunni vessturrost.is.
Gunnlaugur Jónsson
Sölustjóri

Að sögn Kristins er tilgangur
bæjarstjórnar Snæfellsbæjar með
endurskoðun aðalskipulags að
stuðla að sjálfbærri þróun
og góðu samfélagi með sam
þættingu náttúru, efnahags og
mannlífs. Leitast verður við að
stýra landnotkun þannig að ekki
verði gengið á landsins gæði.
Dreifbýlisuppdráttur verði

gerður fyrir allt land bæjarfélags
ins utan þéttbýlis. Einnig verða
gerðir þrír þéttbýlisuppdrættir,
einn fyrir Ólafsvík, annar fyrir
Hellissand og Rif og sá þriðji fyrir
Arnarstapa og Hellnar.
Kristinn vill að lokum hvetja
alla íbúa Snæfellsbæjar að mæta
á fundi og taka þátt í að móta nýtt
skipulag fyrir Snæfellsbæ.

Atvinna- hlutastarf
Heilbrigðisstofnun Vesturlands Grundarfirði óskar
eftir starfsmanni, sem fyrst í ræstingar alla virka daga,
vinnuhlutfall er 20% og unnið eftir samkomulagi.
Laun eru samkvæmt launatöflu SDS.
Æskilegt er að viðkomandi hafi reynslu af þrifum, sé
vandvirkur, geti unnið sjálfstætt og sé íslenskumælandi.
Umsóknareyðublöð er að finna inn á HVE.is, undir
flipanum laus störf, starfsumsókn.
Áhugasamir geta skilað inn umsóknum í afgreiðslu
heilsugæslunnar eða rafrænt á netfangið
asthildur.erlingsdottir@hve.is fyrir þriðjudaginn 17. mars.
Nánari upplýsingar í síma 432-1350 eða
asthildur.erlingsdottir@hve.is
Ásthildur Erlingsdóttir, læknaritari/tengiliður
Dagný Ósk Guðlaugsdóttir, yfirhjúkrunarfræðingur

Mok í öll
veiðarfæri

Mjög góð veiði hefur verið
í öll veiðarfæri núna síðustu
daga hjá bátum á Breiðarfirði.
Eru bátarnir búnir að vera að
slá aflamet t.d. fékk Egill SH 42
tonna hal af stórþorski sem er
talið vera íslandsmet en hann
landaði 57 tonnum þennan dag,
eftir tvö köst. Er þetta langstærsta
einstaka löndun bátsins til þessa
á dragnótaveiðum. Mjög algengt
að dragnótabátarnir hafi verið
að landa 20-45 tonnum síðustu
daga og þá í fáum köstum. Einnig
er búið að vera mjög góð veiði
í netin, hafa þeir minnstu þurft
að landa tvisvar eða þrisvar yfir
daginn. Hjá línubátunum hefur

verið sama mokið 200-500 kiló
á bala og hafa þeir því komið
drekkhlaðnir í land. Sumir hafa
þurft að skilja eftir línu í sjó. Þess
má geta að áhöfnin á línubátnum
Kristni SH toppuði sig tvisvar í
síðustu viku þegar þeir fengu
23.176 kg og svo í þarnæsta
róðri 25.900 kg, Í hvorum róðri
fyrir sig voru þeir með 48 bala
sem gerir 482 kg og 540 kg á
bala, gerði þessi vika yfir 100
tonn, er þetta mesti afli sem
Þorsteinn Bárðarson skipstjóri
og hans áhöfn hafa komið með að
landi í einni ferð. Þess má geta að
Kristinn SH-812 er 30 brúttótonn
þa
að stærð.			

TónVest í
Stykkishólmi

TónVest var haldið í Stykkis
hólmi 28. febrúar en það voru
nemendur frá öllum tónlistar
skólum á Vesturlandi sem tóku
þátt. Æfingar hófust starx um
morguninn og eftir hádegi lauk
dagskránni með tónleikum þar
sem þemað var samspil stórra og
smárra hópa.
Þrír nemendur úr Tónlistar

skóla Snæfellsbæjar ásamt Jenna
kennara og Valentinu skólastjóra
tónlistarskólans tóku þátt í Tón
Vest, nemendurnir eru Unnur
Eir Guðbjörnsdóttir, Brynjar
Vilhjálmsson og Denys Titov,
nemendur stóðu sig mjög vel og
fengu viðurkenningarskjöl fyrir
þáttökuna.

Upplestrarkeppni
Kynningarfundur
Samkvæmt 2.mgr. 30 gr. og 3.mgr. 40.gr. skipulagslaga
nr.123/2010 er hér auglýstur kynningarfundur á eftirfarandi aðalskipulagsbreytingu og deiliskipulags tillögu.

Aðveitustöð – aðalskipulagsbreyting
Aðveitustöð – deiliskipulags tillaga

Upplestarkeppni 7. bekkjar
GSNB fór fram í Ólafsvík 5. mars
við hátíðlega athöfn.
Nemendur fóru hreint á
kostum við lestur á ljóði að eigin
vali og síðan köflum úr bókinni
„Ertu Guð afi?“ eftir Þorgrím
Þráinsson.
Upplestrarhátíðin er hluti af
„Stóru upplestrarkeppninni“
og í lok hennar voru valdir þrír
einstaklingar til að taka þátt sem

fulltrúar Gsnb í lokahátíð hennar
á Snæfellsnesi sem verður að
þessu sinni haldin á okkar heima
velli, í dag 12. mars.
Fulltrúarnir þrír eru þau
Birgitta Sól Vilbergsdóttir, Kristín
Kristinsdóttir og Vigfús Kristinn
Vigfússon.
Varamenn þeirra ef til skyldi
koma eru þau Kristinn Jökull
Kristinsson og Lovísa Lín Trausta
dóttir.

Meginmarkmið aðalskipulagsbreytingarinnar og deiliskipulags tillögunninnar 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.
Kynningarfundurinn verður í Ráðhúsi Grundarfjarðar,
Borgarbraut 16, föstudaginn 13. mars 2015 milli klukkan
16:00 og 16:30.
Skipulags- og byggingarfulltrúinn í Grundarfirði.

jó

SamVest í Bikarkeppni FRÍ
HSH átti 2 keppendur í 10
manna liði SamVest-hópsins sem
keppti í frjálsum íþróttum innan
húss í Bikarkeppni FRÍ - fyrir
15 ára og yngri. Bikarkeppnin
er liðakeppni þar sem íþrótta
sambönd eða -félög senda lið
með keppendum í alls 7 greinum
+ boðhlaupi.
SamVest er samstarf 7 héraðs
sambanda á Vesturlandi og
Vestfjörðum í frjálsum íþróttum
og hófst í nóv. 2012.
Keppendurnir að þessu sinni
komu frá HSH, UDN, UMSB og
HHF - t.d. frá Borgarnesi, Borgar
firði, úr Dölum, Stykkishólmi,
Grundarfirði, Patreksfirði og
Tálknafirði, keppendur HSH
voru þær Birta Sigþórsdóttir úr
Snæfelli sem keppti í kúluvarpi
og Björg Hermannsdóttir úr
UMFG sem keppti í langstökki
og boðhlaupi.
Ekkert þeirra 7 sambanda sem
innan SamVest starfa hefði getað
sent eigið lið á Bikarkeppnina,
en saman náum við að mynda lið
og gefa okkar krökkum tækifæri
á að keppa með stóru liðunum.
Fimm af þessum tíu kepp
endum okkar koma frá stöðum
þar sem þau hafa ekki fastan
þjálfara - og á mótinu um síðustu
helgi höfðu þau ekki þjálfara
(nema í boðhlaupinu í restina).
Samt vildi hópurinn fara! Á
starfssvæði SamVest leggja líka

margir foreldrar á sig að keyra
langar leiðir reglulega með
börnin sín til æfinga og jafnvel
enn lengra á keppnir.
Ekki gekk þrautalaust fyrir
keppendur að komast aftur heim
því að þær þrjár sem lengst þurfa
að fara (Patró og Tálknafj.) sátu
föst í skafli á Kleifaheiði, þau
þurftu að skilja bílinn eftir og
ganga yfir skaflinn að jeppa
sem sótti þau hinum megin frá.
Vestfirðingarnir þurftu jafnframt
að hefja sína keppnisferð á
föstudegi - komu til borgarinnar
þá, þar sem á laugardögum er
engin ferð með Baldri, ekki
mokað suður og ekki flug heldur.
Já, það er mikið á sig lagt - og
ólíkar aðstæður iðkenda!
Við megum vera gríðarlega
stolt af þessum hópi og öllum

sem leggja mikið á sig (börnum,
foreldrum, þjálfurum o.fl.) til
að stunda íþróttir við allskonar

aðstæður - eða gera öðrum það
kleift!
bá

Frá Lifsbjörgu
Það var í nógu að snúast
hjá okkur á þriðjudag vegna
óveðurs. Meðal þeirra verkefna
var að draga upp bíla og aðstoða
við almenna ófærð og óveður.
Þá sá björgunarsveitin Klakkur
um að greiða úr flækju af föstum
bílum við Kolgrafarfjörð svo
við gætum fylgt sjúkrabíl yfir
Vatnaleið sem var á leið suður
í ófærðinni.
Nánast allir vegir á nesinu voru
síðan lokaðir fram eftir degi og
allur akstur bannaður um suma
þeirra, er það enn í gildi að hluta
til á utanverðu nesinu. Við sáum
svo um að manna lokunarpósta
á þeim stöðum þar sem allur
akstur er bannaður í samstarfi
við lögreglu og Vegagerðina.
Nú þegar leið á kvöldið jókst
vindur aftur, en vindmælirinn á
Fróðárheiði fór mest í 56 m/s.
Á þeim tíma kom beiðni um að
athuga þak sem var að fjúka af bæ
rétt austur af Ólafsvík en meðal
annars var möguleiki á að sá hluti
þaksins sem var þegar fokinn
gæti farið í rafmagnslínur þar
nálægt. Töluvert var fokið á þeim
tíma sem við komum á staðinn

og sáum við okkur ekki fært að
gera mikið úr því sem komið var.
Svona dagar reyna töluvert á
okkar mannskap og því má teljast
ágætt að lægðirnar, þó þær séu
djúpar eru frekar krappar og
ganga snöggt yfir.
Svo minnum við í leiðinni
á lokaátak vegna síðustu
afborgunar á nýja húsinu okkar
á Rifi. Það vantar herslumuninn
á þetta hjá okkur en við erum
bjartsýn á að eiga skuldlaust hús
eftir u.þ.b. mánuð með ykkar
stuðning kæru íbúar og fyrirtæki
í Snæfellsbæ. Lítill miði ætti að
hafa borist í póstinum í kjölfar
greinar sem birtist í Jökli nú
síðast sem útskýrir þetta aðeins
nánar. Hægt er að leggja inn á
reikning 0190-15-380021 kt.
660107-0450
Enn og aftur, kærar þakkir fyrir
veittan stuðning, það kemur sér
mjög vel að eiga ykkur að kæru
bæjarbúar!
Svo vonum við að vorið fari að
láta sjá sig sem fyrst, þessi vetur
er alveg búinn að sanna sig!
Pistill af Facebooksíðu Lífsbjargar

