
Nokkuð hefur verið um fram
kvæmdir á Arnarstapa á þessu ári, 
mátti á tímabili í haust sjá fjölda 
vinnuvéla víðsvegar á svæðinu. 
Með þessum framkvæmdum er 
markmiðið að auka þjónustu á 
svæðinu og bæta aðgengi að nátt
úru perlum á Arnarstapa. Á lóð tjald
stæðisins við Arnarfell er nú búið að 
reisa sex smáhýsi og en þau verða 
11 samkvæmt skipulagi og ættu þau 
öll að verða komin um áramót ef 
áætlanir standast. 

Húsin koma tilbúin á staðinn og 
eru byggð í Kópavogi. Hvert þeirra 
er 25 fermetrar að stærð og saman 
standa af salerni og svefnrými með 
verönd í suður. Húsin eru timbur
hús, klædd að utan með lerki sem 
mun veðrast og falla þannig inn 
í umhverfið. Við aflegjjarann að 
styttu Bárðar Snæfellsás er búið 
að reisa útveggi af þjónustuhúsi 
fyrir smá hótelbyggingar. Um er 
að ræða 12 hús með 2 til 4 her
bergjum í húsi og verða það samtals 

40 herbergi. Í haust verður gengið 
frá undirstöðum húsanna og þau 
reist næsta vor. Fyrr á þessu ári 
var samþykkt deiliskipulag fyrir 
6 þjónustulóðum á milli félags
heimilisins á Arnarstapa og Arnarfells 
við Arnarstapaveg. Þar er gert ráð 
fyrir 3 smáum byggingarlóðum 
fyrir verslun og þjónustu ásamt 3 
stöðuleyfislóðum fyrir söluvagna 
yfir sumarmánuðina. Var unnið að 
þessu skipulagi á vegum bæjarins 
vegna mikillar eftirspurnar eftir 
þjónustulóðum á svæðinu. Í sumar 
hefur verið unnið að göngustígagerð 
á stígum við styttu Bárðar og niður 
að höfn. Settir hafa verið niður 
2000 fermetrar af jarðvegsgrindum 
en þær stuðla að betri umgengni á 
landinu. Ásamt því að unnið er að 
gerð nýs útsýnispalls og göngubrúa 
á svæðinu. Það eru Stapafélagið og 
Umhverfisstofnun sem hafa staðið 
að þessum framkvæmdum og hafa 
verk tak arnir TSvélaleiga og Stafna
fell unnið verkið.  þa
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Framkvæmdir á Arnarstapa



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

Það er búið að vera nóg að gera 
hjá félögum í Hesteigendafélaginu 
Hring undanfarið en þeir standa 
í stórræðum og eru að byggja 
reiðhöll. Gengur bygging reið
hallarnnar hægt en örugglega og 
er stefnt að því að hægt verið að 
taka húsið í notkun nú í vetur 
og að húsið verði klárað næsta 
vor. Mest af vinnunni framkvæma 
félagar í hesteigendafélaginu 

sjálfir og liggja ekki á liði sínu 
við hana. Þeir fengu smiði til að 
slá upp fyrir húsinu og munu fá 
mann sem hefur reynslu af því 
að reisa límtréshús til að aðstoða 
sig við að reisa. Verður reiðhöll 
þessi mikil breyting á aðstöðu 
hestamanna yfir vetrartímann og 
mikil tilhlökkun í félagsmönnum 
að koma húsinu í gagnið.

þa

Reiðhöll að rísa í Ólafsvík

kirkjanokkar.is

Allra heilagra/sálna messa 

Sunnudaginn 6. nóvember kl. 14 verður messa 
með altarisgöngu í Ólafsvíkurkirkju. 

Sama dag kl. 20 er messa 
með altarisgöngu í Ingjaldshólskirkju.

Í báðum athöfnum verður minnst látinna ástvina og kveikt á kertum.  
Lesin verða nöfn þeirra sem látist hafa á undanförnum 3 árum 

og skráðir í kirkjubækur prestakallsins.
Hægt er að nefna �eiri við sóknarprest svo nöfn þeirra verði einnig lesin 

eða setja nafn í box í forkirkjuna fyrir athöfn.

Ka� eftir athafnir.

Auglýsingaverð 
í Jökli

Svarthvítar auglýsingar
Opna í svarthv 38.890
Heilsíða í svarthv.  25.926
Hálfsíða í svarthv. 17.107
1/4 í svarthv.    11.162
1/8 í svarthv.   8.136
1/16 í svarthv.     5.007

Verðin eru með 24% vsk

Smáauglýsingar kosta 800,- 
og er þá miðað við 150 innslætti pr. auglýsingu.

Hver innsláttur umfram 150 kostar 5,-

Lit auglýsingar
Opna í lit  69.880
Heilsíða í lit  46.586
Hálfsíða í lit 32.337
1/4 í lit  23.679
1/8 í lit  15.334
1/16 í lit  10.327



Mikil aukning hefur orðið á 
bílaumferð á Snæfellsnesi og 
þegar skoðaðar eru tölur frá 
Vegagerðinni kemur í ljós að 
sumardagsumferð hefur aukist 
um 85% frá árinu 2013. Það 
ár fóru að meðaltali 585 bílar 
fram hjá umferðarteljara sem 
staðsettur er við Hraunsmúla í 
Staðarsveit en nú í sumar voru 
það 1.081 bíll á dag sem fóru 
þar um að meðaltali. Er þetta 
fjölgun um 496 bíla á dag sem 
er all nokkuð. Enda hefur þessi 
aukning varla farið fram hjá 
neinum og ólíklegt að annar eins 

fjöldi ferðamanna hafi hafi farið 
um hér á Snæfellsnesi eins og í 
sumar. Undanfarin ár hefur orðið 
mikil aukning á ferðamönnum 
yfir vetrartímann og gaman 
verður að sjá hvernig þær tölur 
líta út í lok vetrar. Sést það einnig 
vel á bílastæðum á Snæfellsnesi 
en bílastæðið við Dritvík og 
Djúpalónssand hefur verið fullt 
í allt sumar og svipaða sögu er að 
segja af bílastæðinu við Saxhól 
sem hefur verið mikið notað í 
sumar sem og bílastæði við aðra 
ferðamannastaði á svæðinu.

þa

Aukin bílaumferð á Snæfellsnesi

Kæru Snæfellingar!

Nú er veturinn að 
nálgast, við erum með 
umboð fyrir öll dekk frá 
Dekkverk. Útvegum ný 
dekk með sólarhrings-
fyrirvara. Sjá verð á 
dekkjum á dekkverk.is 

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



Eins og sagt var frá fyrr í 
sumar stóð yfir tilraunaverkefni 
á vegkaflanum í kríuvarpinu 
á milli Rifs og Hellissands. 
Tilraunaverkefnið fólst í því að 
nokkrir stuttir vegkaflar voru 
málaðir í nokkrum litum til að 
athuga hvort það myndi koma 
í veg fyrir að ungarner settust á 
veginn en kríuungadauði er mjög 
algengur á þessum slóðum. Það 
var Hanna Kristrún Jónsdóttir 
sem sá um verkefnið fyrir 
Sjávarrannsóknarsetrið Vör en 
niðurstöður tilraunaverkefnisins 
gefa til kynna að kríuungar 
forðist rauðmalaðan veg. 
Vegurinn var málaður í grænum, 
bláum og rauðum lit og reynt 
að kanna hvort litirnir drægju 
úr því að ungarnir færu eins 
mikið út á veginn þar sem hann 
væri ekki lengur í felulitum 
og safnaði heldur ekki eins 
miklum hita. Úrtakið reyndist 

þó minna en aðstandendur 
verkefnisins vonuðust eftir og 
því erfitt að segja til um hvort 
litirnir hafi virkað eins og til 
var ætlast. Sýndu tölfræðipróf 
að ungadauði á græna litnum 
hafi farið minnkandi með 
sumrinu og að ungadauði var 
mjög lítill á rauða litnum allt 
sumarið. Útilokað er að blái 
liturinn verði notaður áfram 
ef áframhald verður á þessari 
rannsókn en mikil aukning varð 
á ungadauða á þeim lit þegar 
leið á sumarið. Einnig gæti sá 
vegspotti sem valinn var hafa haft 
áhrif á niðurstöðurnar þar sem 
kríuvarpið virðist vera að færast 
frá þeim stað og nær Rifi. Ekki 
er því ljóst hvort þessu verkefni 
verði haldið áfram á næsta ári 
en að um sjötíu fuglar drápust 
á tilraunasvæði verkefnisins en 
150 fuglar á vegspotta stutt frá.

þa

Nemendur 1. bekkjar grunn 
skóla Snæfellsbæjar tóku þátt í 
krakkakosningum fyrir Alþingis
kosningarnar. Þeir hlustuðu 
á pistla frá framboðunum á 
Krakka rúv og í framhaldi af því 
fengu þeir að fara, einn í einu, 
í kjör klefa og kjósa. Þetta var 

virki lega skemmtilegt og niður
stöður krakkakosninga birtust í 
kosningasjónvarpinu að kvöldi 
kjördags. Hér má sjá nemanda 
1. bekkjar skila sínu atkvæði í 
kjörkassann.

gsnb

Niðurstöður í 
kríurannsókn

Krakkakosningar

FINNST ÞÉR 
GAMAN AÐ 

SYNGJA?
Kirkjukór Ingjaldshólskirkju óskar eftir 

nýju fólki í kórinn.  

Framundan er annasamur og skemmtilegur tími hjá 
söngvurum, getum bætt við fólki í allar raddir. 

Ef þú hefur áhuga, þá ertu velkominn á æ�ngu í safnaðar-
heimili Ingjaldshólskirkju á miðvikudögum kl 20:00.

Kirkjukór Ingjaldshólskirkju.



Ertu með lögheimili á réttum stað?

Með vísan til laga nr. 73/1952 um aðsetursskipti, ber íbúum að tilkynna um �utning til íbúaskrár innan 
viku frá �utningi, bæði �utning innanbæjar og milli sveitarfélaga. Tilkynna ber �utninga á bæjarskrifstofu 
Snæfellsbæjar, Klettsbúð 4, Hellissandi, þar er opið frá kl. 09:00-12:00 og 13:00-15:30 alla virka daga. 

Sérstök athygli er vakin á því að einstaklingar geta tilkynnt �utning á vef Þjóðskrár Íslands, skra.is. 
Ef lögheimilis�utningur er tilkynntur rafrænt þá fer tilkynningin sjálfkrafa í beiðnaker� Þjóðskrár Íslands 
og er skráður eigi síðar en næsta virka dag. - https://innskraning.island.is/?id=afgreidsla.skra.is

Vakin er athygli á því að fyrir �mmtudaginn 1. desember þurfa allir að vera með lögheimili sitt skráð á þeim 
stað sem þeir hafa fasta búsetu.

Skorað er á þá sem eiga eftir að tilkynna um �utning og nýtt lögheimili að ljúka því sem allra fyrst og í 
síðasta lagi fyrir 1. desember

Bæjarritari 

Akstursstyrkir til íbúa 
í dreifbýli

Íbúar í dreifbýli Snæfellsbæjar geta sótt árlega 
um sérstakan akstursstyrk til að koma til móts við 
kostnað vegna aksturs barna til Ólafsvíkur í íþrótta- 
og tómstundaiðkun.

Árlegur akstursstyrkur er kr. 30.000.-

Umsóknir skulu berast bæjarritara í tölvupósti.
Í umsókn þarf að koma fram nafn foreldris/forráða-
manns, nafn barns/barna, kennitala og reiknings-
númer þar sem leggja á styrkinn inn.
Einnig þarf að fylgja vottorð/staðfesting frá þjálfara 
um að barnið sé skráð í íþróttir norðan heiðar.

Nánari upplýsingar gefur bæjarritari í síma 433-6900 
eða netfangið lilja@snb.is

Magyar menü – 
Ungverskur  matseðill
laugardagskvöldið 5.11.

Hortobágyi pönnukökur fylltar
Hortobágyi húsos palacsinta
ISK 1.950

Ungversk gúllassúpa
Gulyás leves
ISK 2.650,-

Kotasæla með papriku og jurtum
Körözött
ISK 800,-

Gerbeaud kaka
Zserbó
ISK 1.550,-

Fjögurra rétta tilboð ISK 5.900,-

Borðapöntun á mathus@bjargarsteinn.is 
eða í síma 438 6770



Það skiptir miklu 
máli hvar þú kaskó-
tryggir bílinn þinn.

Hjá Sjóvá er bíllinn 
þinn tryggður fyrir 
alls kyns tjónum  
sem eru ekki bætt 
annars staðar.

Nánar á: sjova.is/kasko

Sjóvá 440 2000

sjova.is



Góðir gestir sóttu Grunnskóla 
Snæfellsbæjar heim í síðustu 
viku. Þar voru á ferðinni 
listamenn sem einnig sýndu 
í Frystiklefanum í síðustu 
viku.  Nemendur á Hellissandi 
fengu dansara frá New York og 
Budapest í heimsókn. Það voru 
þau Engela Gefers, Rashidi Lewis 
og Monica Sharon. Sem komu 
og dönsuðu bæði fyrir og með 
nemendum í íþróttatímum. 
Nemendur í 8.10. bekk fengu 
sirkusfólk í heimsókn. Það vor 3 
listamenn frá Noregi og Svíþjóð 
sem höfðu verið við æfingar 
í Frystiklefanum frá því um 
miðjan september. Þau kenndu 
nemendum grunnatriði í kollhnís 
og tæknina við að komast upp 
og niður kaðal.  Nemendur 

æfðu hefðbundinn kollhnís og 
enduðu á að gera tveggja manna 
kollnís. Það er næsta víst að 
keppendur GSNB í skólahreysti 
eiga eftir að sýna snilldartakta 
í að klifra upp kaðalinn, enda 
búnir að læra tækni fagmanna 
til verksins.   Mæltist þetta mjög 
vel fyrir og nutu nemendur 
þessa uppbrots og lærðu einnig 
af. Nemendurnir tóku vel á móti 
gestunum ásamt því að taka 
virkan þátt, enda forréttindi að 
fá leiðsögn frá lstamönnum á 
þessu sviði hér á Íslandi. Njóta 
nemendur heldur betur góðs af 
því frábæra stafi sem fer fram 
í Frystiklefanum með því að 
fá listamenn sem dvelja þar í 
heimsókn í skólann sinn.

þa

Góðir gestir 
í Gsnb

Það skiptir miklu 
máli hvar þú kaskó-
tryggir bílinn þinn.

Hjá Sjóvá er bíllinn 
þinn tryggður fyrir 
alls kyns tjónum  
sem eru ekki bætt 
annars staðar.

Nánar á: sjova.is/kasko

Sjóvá 440 2000

sjova.is

Bæjarstjórn Snæfellsbæjar
FUNDARBOÐ - 291. FUNDUR

Fundur er boðaður í bæjarstjórn Snæfellsbæjar, 
fimmtudaginn 3. nóvember 2016 

og hefst hann í Ráðhúsi Snæfellsbæjar kl. 16:00

Dagskrá bæjarstjórnarfundarins:
1. Fundargerð 279. og 280. fundar bæjarráðs, dags. 19. og 26. október 

2016.

2.  Fundargerð 120. fundar hafnarstjórnar Snæfellsbæjar, dags. 15. 
september 2016.

3. Fundargerðir 144. og 145. fundar menningarnefndar, dags. 26. 
september og 3. október 2016.

4.  Fundargerð 85. fundar stjórnar Félags og skólaþjónustu Snæfellinga, 
dags. 12. september 2016.

5.  Fundargerð 161. fundar félagsmálanefndar Snæfellinga, dags. 11. 
október 2016.

6.  Fundargerð haustfundar skólaþjónustu FSS og skólastjórnenda 
leikskóla Snæfellsness, dags. 11. október 2016.

7.  Fundargerð fundar forstöðumanns FSS með grunnskólastjórnendum 
á Snæfellsnesi, dags. 8. ágúst 2016.

8.  Fundargerð 126. fundar stjórnar SSV, dags. 4. október 2016.

9. Fundargerð 138. fundar Heilbrigðisnefndar Vesturlands, dags. 3. 
október 2016.

10. Fundargerð aðalfundar Samtaka sjávarútvegssveitarfélaga, dags. 23. 
september 2016.

11. Fundargerð 387. fundar stjórnar Hafnasambands Íslands, dags. 19. 
september 2016.

12. Fundargerð 388. fundar stjórnar Hafnasambands Íslands, dags. 12. 
október 2016.

13. Fundargerð aðalfundar Samtaka sveitarfélaga á köldum svæðum, dags. 
23. september 2016.

14. Fundarboð aðalfundar Hérðasnefndar Snæfellinga, dags. 8. nóvember 
2016.

15. Bréf frá Rebekku Unnarsdóttur og Patrick Roloff, dags. 25. október 
2016, varðandi tjaldsvæðin í Snæfellsbæ.

16. Bréf SÍS til Velferðarráðuneytisins, dags. 28. október 2016, varðandi 
undanþágur frá íbúafjölda þjónustusvæða í málaflokki fatlaðs fólks.

17. Tölvubréf frá SÍS, dags. 1. nóvember 2016, varðandi dagsetningar 
landsþings sambandsins og fjármálaráðstefnu sveitarfélaga árið 2017.

18. Bréf frá Sýslumanninum á Vesturlandi, dags. 1. nóvember 2016, 
varðandi ósk um umsögn bæjarstjórnar varðandi umsókn Júlíusar Ó 
Einarssonar um leyfi til að reka gististað í flokki II, íbúðir, að Bárðarási 
20 á Hellissandi, Snæfellsbæ.

19. Reglur Snæfellsbæjar um foreldragreiðslur/heimgreiðslur vegna gæslu 
barns hjá öðrum en dagforeldrum.

20. Minnispunktar bæjarstjóra.

Snæfellsbæ, 1. nóvember 2016

Kristinn Jónasson, bæjarstjóri

SNÆFELLSBÆR
þar sem jökulinn ber við loft...

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



ÁNINGARSTAÐUR 
Í KOLGRAFAFIRÐI

Færst hefur í vöxt að ferðamenn stöðvi bíla sína við brúna y�r  Kolgrafa�örð (og jafnvel á henni), til að njóta fegurðar og náttúru �arðarins. 
Bæjarstjórn Grundar�arðar ákvað því, í samvinnu við landeigendur, að skipuleggja og hanna fallegan áningarstað við brúna þar sem 
heimamenn og gestir geta notið lífríkis og landslags. Markmiðið er að auka umferðaröryggi og bæta aðstöðu til áningar.  

Í verkefnislýsingu sem nú er kynnt eru settar fram spurningar sem bæjarstjórn þætti fengur að fá viðbrögð við vegna mótunar og 
þróunar áningarstaðarins. Bæjarstjórn hvetur því íbúa og aðra áhugasama til að kynna sér þá vinnu sem er að he�ast og koma á framfæri 
hugmyndum og ábendingum sem nýst gætu við skipulagsvinnuna og síðar frekari þróun og kynningu staðarins. Verkefnislýsinguna má 
nálgast á skrifstofu Grundar�arðarbæjar og á vef bæjarins www.grundar�ordur.is 

Í samræmi við 40. gr. skipulagslaga nr. 123/2010  samþykkti bæjarstjórn á fundi þann 27. okt. 2016, 
að auglýsa lýsingu vegna deiliskipulags áningarstaðar við brúna y�r Kolgrafa�örð.

Athugasemdir og ábendingar berist skri�ega á netfangið grundar�ordur@grundar�ordur.is 
eða með pósti merkt: Grundar�arðarbær, Deiliskipulag, Borgarbraut 16, 350 Grundar�örður 

fyrir 26. nóvember 2016 

Bæjarstjórn Grundar�arðar


