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11. febrúar 2016

Alltaf fjör á Krílakoti, líka þegar snjóar

Góðar gjafir

Dvalar- og hjúkrunarheimilinu
Jaðri barst góð gjöf á dögunum
þegar Anton Gísli Ingólfsson
kom færandi hendi. Færði
hann heimilinu æfingatæki
sem hann hafði sjálfur hannað
og smíðað. Sagði Anton að
hann hefði ákveðið að smíða
svona tæki eftir spjall við Ingu
Jóhönnu forstöðukonu en þau
voru sammála um að svona tæki

myndi nýtast vel á Jaðri. Einnig
færði hann dvalarheimilinu
frístandandi stóran kross, en
honum fanst ómögulegt að
svoleiðis væri ekki til þegar á
þyrfti að halda. Munu þessir
hlutir koma að góðum notum og
ekki amalegt að eiga fólk eins og
Anton að. Á myndinni eru Anton
Gísli ásamt Hinriki Pálssyni og
heldur hann á krossinum. þa

Það leiðist ekki öllum í
snjónum, börnin á Krílakoti nutu
þess í botn að fá að leika sér úti

í síðustu viku, þegar þessi mynd
af þeim var tekin.

Þorrablót
Jaðars

Valhöll fasteignasala kynnir:
Hábrekka 11 í Ólafsvík.
Íbúðin er 138,9fm og skiptist í
forstofu, gang, fjögur rúmgóð
herbergi, baðherbergi, fataherbergi,
stóra stofu, þvottahús, eldhús og
búr. Á forstofu og eldhúsgólfi eru
flísar sem og baðherbergi og þar er
hiti í gólfi. Á gangi, stofu og öllum
herbergjum er parket á gólfi. Úr
stofunni er gengið út á stóran
timbursólpall sem er við suðurhlið hússins. Áfast við vesturenda hússins er 40,7fm
bílskúr og fyrir framan hann er gott steinsteypt bílastæði með góðu aðgengi. Stór og
góð lóð er við húsið og það er á mjög góðum stað.
Óskað er eftir tilboði í eignina.
Skipti koma einnig til greina á minni eign.
Upplýsingar veitir Erlendur Davíðsson löggiltur fasteignasali á Valhöll
sími: 588-4477 og póstur: erlendur@valholl.is.

Þorra var blótað á Dvalarog hjúkrunarheimilinu Jaðri
fimmtu
daginn 4. febrúar þó
veðrið væri vont. Þurfti aðstoð
stórra bíla við að ferja gesti og
skemmtikrafta á þorrablótið,
töldu þeir í björgunarsveitinni
Lífsbjörg það ekki eftir sér að
skutla á og af blótinu. Inga Jóhanna
Kristinsdóttir, forstöðukona
bauð gesti velkomna áður en hún
gaf Kára Viðarssyni veislustjóra
kvöldsins orðið stjórnaði hann
kvöldinu eins og honum einum
er lagið með gríni, glens, söng
og sögum. Meðal skemmtiatriða
voru fullorðnir nemendur tón
listarskóla Snæfellsbæjar sem
búnir voru að mynda hljómsveit,
sungu þau og spiluðu fyrir
heimilis
f ólk og gesti þeirra.
Einnig tóku „Hinir síungu” lagið

og stjórnuðu fjöldasöng. Ester
Gunnarsdóttir sagði frá því þegar
hún kom fyrst til Ólafsvíkur sem
ung stúlka með móður sinni. Var
frásögn hennar mjög skemmtileg
og lifandi. Með Kára voru á ferð
tveir listamenn frá Suður – Afríku
þeir Mark og Daníel og spiluðu
þeir þrjú lög í lok dagskrárinnar
og sungu á þremur SuðurAfrískum tungumálum við góðar
undirtektir. Inga Jóhanna þakkaði
að lokum gestum fyrir komuna
svo og starfsfólki og öllum sem
komu að undirbúningi þorra
blótsins en mikil vinna liggur
að baki svona skemmtun og
að mörgu að hyggja. Var öllum
klappað lof í lófa áður en gestir
fóru að huga að heimferð eftir
enn eitt vel heppnað þorrablót
þa
á Jaðri.			

Guðsþjónusta
Grundarfjarðarkirkju

sunnudaginn 14. feb. kl. 11.00

Tekið á móti góðum gjöfum, sólarmyndir
leikskólabarna, súpa og brauð í boði
Kvenfélagsins Gleym mér ei eftir athöfn.

Hjartans þakkir til allra sem sýndu okkur samúð
og hlýhug vegna andláts og útfarar okkar ástkæru
eiginkonu, móður, tengdamóður og ömmu,

ÓLAFÍU DRAFNAR HJÁLMARSDÓTTUR
Grundarfirði
Bjarni Jónasson
Heiðar Þór Bjarnason
Erna Sigurðardóttir
Helga Hjálmrós Bjarnad. Guðmundur T. Friðrikss.
Jóna Lind Bjarnadóttir
Einar Franz Ragnars
og ömmubörnin

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

Ljósleiðari	
  í	
  sunnanverðum	
  Snæfellsbæ
Fyrirhugað	
   er	
   að	
   leggja	
   ljósleiðara	
   um	
   sunnanverðan	
  
Snæfellsbæ;	
   frá	
   Stekkjarvöllum	
   -‐	
   um	
   Staðarsveit,	
  
Breiðuvík,	
  Arnarstapa	
  og	
  Hellnar	
  -‐	
  allt	
  að	
  Vatnshelli.	
  
Áætlað	
   er	
   að	
   stofnstrengur	
   ljósleiðarans	
   verði	
   lagður	
   í	
  
vegsvæðið	
  með	
  þjóðveginum	
  þessa	
  leið.	
  
 Leitað	
   er	
   eftir	
   samþykki	
   landeigenda	
   sem	
   eiga	
  
land	
  að	
  þjóðvegi	
  á	
  þessu	
  svæði	
   –	
  um	
  að	
  þeir	
  fyrir	
  
sitt	
   leyti	
   heimili	
   lagningu	
   ljósleiðarans	
   um	
   sitt	
  
landsvæði	
  við	
  þjóðveginn.	
  
 Auk	
   þess	
   er	
   leitað	
   eftir	
   áhuga	
   þeirra	
   aðila	
   sem	
  
eiga	
   eignir	
   á	
   þessu	
   svæði	
   -‐	
   og	
   hafa	
   hug	
   á	
   að	
   fá	
  
ljósleiðaratengingu.	
  
Þeir	
   aðilar	
   sem	
   hér	
   um	
   ræðir	
   eru	
   vinsamlega	
   beðnir	
  
um	
  að	
  hafa	
  samband	
  og	
  skrá	
  sig	
  í	
  gegn	
  um	
  tölvupóst:	
  
ljosleidari@snb.is	
  eða	
  í	
  síma	
  433	
  6900.	
  
Í	
  framhaldi	
  af	
  þeirri	
  skráningu	
  verður	
  haft	
  samband	
  við	
  
viðkomandi	
   aðila	
   varðandi	
   nánari	
   upplýsingar	
   og	
  
samstarf.	
  
	
  
	
  

Auglýsingaverð
í Jökli
Svarthvítar auglýsingar
Opna í svarthv
Heilsíða í svarthv.
Hálfsíða í svarthv.
1/4 í svarthv.
1/8 í svarthv.
1/16 í svarthv.

37.941
25.294
16.690
10.889
7.938
4.885

Lit auglýsingar
Opna í lit
Heilsíða í lit
Hálfsíða í lit
1/4 í lit
1/8 í lit
1/16 í lit

Snjófjöll farin
að myndast

68.175
45.450
31.548
23.102
14.960
10.075

Verðin eru með 24% vsk
Smáauglýsingar kosta 800,og er þá miðað við 150 innslætti pr. auglýsingu.
Hver innsláttur umfram 150 kostar 5,Íbúar Snæfellsbæjar fóru ekki
varhluta af veðrinu sem gekk
yfir landið fyrir síðustu helgi.
Mikið snjóaði í bæjarfélaginu
og færð tók fljótlega að spillast.
Höfðu snjómoksturtæki bæði í
Ólafsvík og á Hellissandi ásamt

Afmælisár
Grundarfjarðarkirkju
að hefjast
Næstkomandi sunnudag, þann
14. febrúar, hefst afmælisdagskrá
vegna 50 ára vígsluafmælis
Grundarfjarðarkirkju með guðs
þjónustu kl. 11.00 í Grundar
fjarðarkirkju.
Leikskólabörn sýna sólar
myndir í kirkjunni í tilefni
þess að sólin hækkar á lofti,
tekið verður á móti gjöfum
sem kirkjunni hafa verið færðar

og eftir guðsþjónustu býður
Kvenfélagið Gleym mér ei uppá
súpu og brauð í samkomuhúsinu.
Allir velkomnir.
Framundan á afmælisárinu eru
tónleikar og aðrir viðburðir til
að fagna þessum stórviðburði í
sókninni.
Aðalsteinn Þorvaldsson,
sóknarprestur.

starfsmönnum þeirra því í nógu
að snúast frá því seinnipartinn á
fimmtudegi og fram á föstudag og
eru farin að myndast „snjófjöll“
þar sem búið er að ýta snjónum
frá vegfarendum.

fimmtudaginn 25. febrúar 2016 kl. 20

þa

Aflafréttir
Febrúar mánuður kominn
af stað og vegna þess að í
ár er hlaupár, þá fáum við
einn aukadag í febrúar og
spurning hvort að sá dagur
verði fengsæll. Allavega byrjar
netaveiðin núna í febrúar ansi
vel. Saxhamar SH með 65 tn í
4, Þórsnes SH 62 tn í 3, Bárður
SH 34 tn í 6 og mest 15,5 tonn.
Ólafur Bjarnason SH 32 tn í 2
og mest 20 tonn. Magnús SH
31 tonn í 2, Arnar SH 21 tn í
2 og þar af 13,3 tonn í einni
löndun, Katrín SH 19 tn í 3.
Dragnótaveiðin
er
þokkaleg, Steinunn SH með
53 tn í 5, Rifsari SH 48 tn í 4,
báðir með mest um 18 tonn
í róðri. Guðmundur Jensson
SH 37 tn í 2, Egill SH 35 tn
í 4, Gunnar Bjarnason SH
30 tn í 3, Esjar SH 28 tn í 3,
Sveinbjörn Jakobsson SH 22
tn í 3, Matthías SH 6,3 tonn í 2.
Hjá línubátunum þá
er Tjaldur SH með 84 tn
í 1, Rifsnes SH 53 tn í 1,
Grundfirðingur SH 51 tn í 1,
Hamar SH 31 tonn í 1, Örvar
SH 27 tn í 1, Særif SH 19,4 tn
í 5, Gullhólmi SH 17 tn í 1,
Faxaborg SH 13 tn í 1, Kristinn
SH 12,4 tn í 2, Stakkhamar SH
9,2 tn í 1.
Ekkert rosalega margir
róðrar hjá smábátunum
enda hefur tíðin verið frekar
leiðinlegt núna fyrstu dagana
í febrúar.
Það má kanski enda á að
frystitogarinn Ilivileq sem
er gerður út af grænlensku
fyrirtæki sem að Brim ehf
á eignaraðild sína að kom
til hafnar til Reykjavík með
vægast sagt risatúr, samtals
1960 tonn eftir 30 daga
á veiðum í grænlensku
lögsögunni. Þessi togari
hét áður Skálaberg RE en
var aldrei gerður út undir
því nafni, skipstjórinn á
honum í þessum risatúr
heitir Reynir Georgsson en
margir Ólafsvíkingar ættu
að kannst við mannin því að
hann var í mörg ár skipstjóri á
togaranum Má SH frá Ólafsvík.
Gísli Reynisson
www.aflafrettir.is

Auglýsing um deiliskipulagslýsingu vegna hesthúsasvæðis í
Fossárdal við Ólafsvík
Bæjarstjórn Snæfellsbæjar samþykkti 4. febrúar 2016 að auglýsa lýsingu deiliskipulagstillögu
fyrir hesthúsasvæði í Fossárdal við Ólafsvík skv. 3. mgr 40. gr. skipulagslaga nr. 123/2010.
Tillagan felur í sér að ganga frá deiliskipulagi hesthúsasvæðis sem gert var fyrir löngu en
hefur aldrei öðlast gildi. Auk þeirra lóða sem þar var gert ráð fyrir er nú gert ráð fyrir lóð og
byggingarreit fyrir reiðskemmu.
Tillagan mun liggja frammi í Ráðhúsi Snæfellsbæjar, Klettsbúð 4, á opnunartíma og á
heimasíðu Tæknideildar Snæfellsbæjar www.taeknideild-snb.is frá og með 11. febrúar 2016
til og með 3. mars 2016.
Þeir sem telja sig eiga hagsmuna að gæta er hér með gefinn kostur á að gera athugasemdir
við tillöguna. Frestur til þess að skila inn athugasemdum er til 3. mars 2016. Skila skal
athugasemdum skriflega til Tæknideildar Snæfellsbæjar, Klettsbúð 4, 360 Hellissandi eða á
netfangið: byggingarfulltrui@snb.is

Auglýsing um deiliskipulag fyrir verslunar- og þjónustusvæði á Arnarstapa
Bæjarstjórn Snæfellsbæjar samþykkti 4. febrúar 2016 að auglýsa deiliskipulagstillögu fyrir
verslunar- og þjónustusvæði á Arnarstapa skv. 1. mgr 41. gr. skipulagslaga nr. 123/2010.
Tillagan felur í sér að ganga frá deiliskipulagi 6 verslunar- og þjónustulóða. Austarlega á
deiliskipulagssvæðinu er þrjár litlar lóðir þar sem gert er ráð fyrir veitingasölu og verslun.
Vestast á svæðinu eru þrjár mjög litlar lóðir þar sem koma má fyrir söluvögnum á stöðuleyfi
yfir sumarmánuðina
Tillagan mun liggja frammi í Ráðhúsi Snæfellsbæjar, Klettsbúð 4, á opnunartíma og á
heimasíðu Tæknideildar Snæfellsbæjar www.taeknideild-snb.is frá og með 11. febrúar 2016
til og með 24. mars 2016.
Þeir sem telja sig eiga hagsmuna að gæta er hér með gefinn kostur á að gera athugasemdir
við lýsinguna. Frestur til þess að skila inn athugasemdum er til 24. mars 2016. Skila skal
athugasemdum skriflega til Tæknideildar Snæfellsbæjar, Klettsbúð 4, 360 Hellissandi eða á
netfangið: byggingarfulltrui@snb.is

Auglýsing um deiliskipulagslýsingu fyrir ströndina við
Stapa og Hellnar – Friðland
Bæjarstjórn Snæfellsbæjar samþykkti 4. febrúar 2016 að auglýsa lýsingu á
deiliskipulagstillögu fyrir ströndina við Stapa og Hellnar skv. 3. mgr. 40. gr. skipulagslaga nr.
123/2010.
Lýsingin felur í sér að skilgreina áningarstaði, aðkomusvæði, gönguleiðir og bílastæði eftir því
sem við á.
Lýsingin mun liggja frammi í Ráðhúsi Snæfellsbæjar, Klettsbúð 4 á opnunartíma og á
heimasíðu Tæknideildar Snæfellsbæjar www.taeknideild-snb.is frá og með 11. febrúar 2016
til og með 3. mars 2016.
Þeir sem telja sig eiga hagsmuna að gæta er hér með gefinn kostur á að gera athugasemdir
við lýsinguna. Frestur til þess að skila inn athugasemdum er til 3. mars 2016. Skila skal
athugasemdum skriflega til Tæknideildar Snæfellsbæjar, Klettsbúð 4, 360 Hellissandi eða á
netfangið: byggingarfulltrui@snb.is
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Sumarstarfsmaður - Snæfellsbær
Óskað er eftir áreiðanlegum einstaklingi með ríka þjónustulund
til sumarstarfa í útibúi Landsbankans á Snæfellsnesi.

Helstu verkefni

Hæfniskröfur og eiginleikar

Nánari upplýsingar

»

Upplýsingagjöf um vörur og
þjónustu Landsbankans

»

Umsækjandi þarf að hafa náð
20 ára aldri

»

Almenn þjónusta við
viðskiptavini

»

Skipulögð vinnubrögð og hæfni
í mannlegum samskiptum

»

Vinnutími er 9:00 - 17:00 alla
virka daga

»

Frumkvæði, heiðarleiki og
þjónustulund

Nánari upplýsingar veita Þórhalla
Baldursdóttir, útibússtjóri
Landsbankans á Snæfellsnesi
í síma 410 8896 og Bergþóra
Sigurðardóttir í Mannauði í síma
410 7907.

»

Áætlaður starfstími er frá 20.
maí – 24. ágúst 2016

»

Reynsla af þjónustustörfum
er kostur

Umsókn merkt Sumarstarfsmaður Snæfellsbær fyllist út á vef bankans
landsbankinn.is

Umsóknarfrestur er til og með 21. febrúar nk.

Landsbankinn

landsbankinn.is

410 4000

Viðbragðsaðilar í Snæfellsbæ
verða með fjör og læti
á 1.1.2 daginn.

Farið verður í bílalest frá Slökkvistöðinni
í Ólafsvík kl. 18:00, ekið verður út Ólafsbraut, upp Klifbrautina,
Hábrekku og Túnbrekku, niður Grundarbraut að Ólafsbraut, upp Kirkjutún og
út Engihlíð. Þaðan verður ekið út á Hellissand. Ekið verður um Keflavíkurgötu, Snæfellsás,
Hellisbraut og Munaðarhól. Þaðan verður ekið inn í Rif. Ekið verður um efra Rif og endað
í Björgunarstöðinni Von á Rifi þar sem allir viðbragðsaðilar verða með sýningu og kynningu á störfum sínum og búnaði frá
kl. 19:00. Klifurveggur fyrir börnin að reyna sig á. Í boði verður blóðþrýstingsmæling og blóðsykurmæling fyrir þá sem vilja.
Slysavarnadeildirnar Helga Bárðardóttir og Sumargjöf ásamt Snæfellsbæjardeild RKÍ verða með kynningu á sínu starfi.
Slökkviliðsstjóri afhendir verðlaun fyrir þátttöku í eldvarnargetraun Landsambands slökkviliðs- og sjúkraflutningamanna.

