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22. nóvember 2017

50 ára vígsluafmæli Ólafsvíkurkirkju
Ólafsvíkurkirkja fagnaði 50 ára
vígsluafmæli sínu á síðasta sunnu
dag þann 19. nóvember. Margt
hefur verið gert á afmælisárinu til
að fagna en á síðasta sunnudag
var hátíðarmessa í kirkjunni.
Í messunni predikaði frú
Agnes M. Sigurðardóttir, biskup
Íslands. Þrír af fyrrum sóknar
prestum Ólafsvíkurkirkju þeir
séra Friðrik Hjartar, séra Óskar
Hafsteinn Óskarsson og séra
Magnús Magnússon þjónuðu
fyrir altari ásamt núverandi
sóknarpresti séra Óskari Inga
Ingasyni, Guðríður Þórðardóttir
var meðhjálpari. Jazztríó skipað
þeim Jóni Rafnssyni, Kjartani
Valdimarssyni og Þór Breiðfjörð
sá um tónlist og söng ásamt Elenu
Makeeva, organista, Veronicu
Osterhammer, kórstjóra og ein
söngvara, kirkjukór Ólafsvíkur og
kór Ingjaldshólskirkju. Að messu
lokinni var boðið í afmæliskaffi
í félagsheimilinu Klifi, þar var
hátíðardagskrá og veitingar
bornar fram. Þar kom Barnaog skólakór Snæfellsbæjar fram
og söng nokkur lög luku þau
sínum söng með því að Kirkjukór
Ólafsvíkur söng með þeim eitt
lag. Sturla Böðvarsson sagði
frá uppbyggingu kirkjunnar.
Valentina Kay og Evgeny Makeev
spiluðu á píanó og klarinett ljúfa
tónlist undir borðum.
Kirkjunni bárust margar góðar
gjafir sem afhentar voru í kaffinu.
Bæjarstjórn Snæfellsbæjar gaf
kirkjunni í sumar framkvæmdir
við bílaplan kirkjunnar og
malbikun á því. Fjölskylda Krist
jönu Þ. Tómasdóttur og Víglunds

Jónssonar gáfu til minningar um
hjónin 15 áletraðar Biblíur, sem
meðal annar eru notaðar við
ritningarlestur og fermingar
fræðslu. Anna Margrét Þorsteins
dóttir gaf kirkjunni minningar
skjöld um séra Guðmund Einars
son, prófast, en hann þjónaði
Ólafsvík frá 1908 til 1923 og
minningarbók en hún er barna
barn hans. Félagar úr Rótarý
klúbb Ólafsvíkur gáfu kirkjunni
skjávarpa, sem notaður er í
kirkjunni við guðsþjónustur
og barnastarf. Söluskáli Ó.K.
gaf kirkjunni peningagjöf að
upphæð 50.000 krónur. Hinrik
Pálsson gaf kirkjunni peningagjöf
að upphæð 50.000 krónur til
minningar um fósturforeldra
sína, Ágústu Sigurðardóttur og

Kristján Þórðarson, stöðvarstjóra,
sem nota á til að skipta um ljós í
forkirkjunni. Guðmunda Wiium
og Ólína Björk Kristinsdóttir
gáfu kirkjunni 10 kransastanda
og hafa þeir þegar verið teknir
í notkun. Lionsklúbburinn Rán
gaf kirkjunni nýtt veisluborð í
safnaðarheimilið. Kvenfélag
Ólafsvíkur færði kirkjunni pen
ingagjöf að upphæð 500.000,
þar af gjafabréf fyrir 100 sálma

bókum. Ingjaldsh ólss öfnuður
færði kirkjunni peninga
g jöf
að upphæð 80.000 og Sæunn
R. Sveins
d óttir og Ásgeir G.
Jóhannes
s on, fyrrum sóknar
nefndarformaður færðu kirkjunni
300.000 krónur til við
h alds
krikjunnar, er gjöfin til minn
ingar um foreldra Sæunnar þau
Þórheiði Einarsdóttur og Svein
Kristján Stefán Einarsson.
þa

• Almennar bílaviðgerðir

• Rúðuskipti

• Dekkjaskipti og viðgerðir

• Tölvulestur

• Smurþjónusta

• Stjörnu viðgerðir á framrúðu

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

Fjörugt
kótilettukvöld
Störf í boði í Grundarfjarðarbæ
og Snæfellsbæ
Félags- og skólaþjónusta Snæfellinga auglýsir eftir starfsfólki í
í eftirtalin störf í þjónustuþáttum fatlaðra í sveitarfélögunum:

• Félagsleg liðveisla
• Frekari liðveisla
• Stuðningsfjölskylda
Laun skv. kjarasamningi sveitarfélaganna og SDS
Starfsmaður þarf að geta hafið störf sem fyrst.
Íslenskukunnátta skilyrði.
Umsóknir er tilgreini menntun og fyrri störf ásamt sakavottorði
og nöfnum 2ja umsagnaraðila berist skrifstofu FSS,
Klettsbúð 4, 360 Snæfellsbæ eða á netfangið sveinn@fssf.is

Lionsklúbbur Nesþinga stóð
fyrir Kótilettukvöldi í Félags
heimilinu Röst á síðasta laugar
dagskvöld. Var þetta hið
skemmtilegasta kvöld hjá þeim
lionsfélögum. Að sjálfsögðu var
boðið upp á kótilettur í raspi
með grænum baunum, rauðkáli,
kartöflum og rabbabarasultu,
bræddu smjöri ásamt kaffi og
konfekti. Herlegheitin voru elduð
og framreidd af lionsmönnum.
Veislustjóri var hinn eini sanni
Gísli S. Einarsson sem fór með
skemmtisögur af sinni alkunnu
snilld einnig skellti hann fram

Upplýsingar veitir Sveinn Þór á skrifstofutíma í síma 430-7800
ellegar í tölvupósti; sveinn@fssf.is.
Karlar jafnt sem konur eru sérstaklega hvattir til að sækja um!
Umsóknarfrestur er til 10. desember n.k.
Forstöðumaður

Aflabrögð
Dagana 13. til 19. nóvember
var landað alls 278 tonnum
í höfnum Snæfellsbæjar í 61
löndun. Í Ólafsvíkurhöfn
var landað 123 tonnum í 34,
Rifshöfn 119 tonnum í 21 og
Arnarstapahöfn 36 tonnum í 6.
Hjá dragnótabátunum landaði
Saxhamar SH 20 tonnum í 3,
Egill SH 12 tonnum í 3, Gunnar
Bjarnason 12 tonnum í 5,
Ólafur Bjarnason 11 tonnum í
5, Steinunn SH 9 tonnum í 1,
Magnús SH 9 tonnum í 4, Esjar
SH 6 tonnum í 2, Guðmundur
Jensson 6 tonnum í 3, Bára
SH 3 tonnum í 1, Sveinbjörn

Jakobsson 3 tonnum í 2 og
Matthías SH 1 tonni í 1.
Einn bátur er á netum
Hafnartindur SH og landaði
hann 3 tonnum í 3.
Hjá stóru línubátunum
landaði Hamar SH 42 tonnum í 1
og Stakkhamar SH 8 tonnum í 1.
Hjá litlu línubátunum landaði
Tryggvi Eðvarðs 39 tonnum í 5,
Kvika SH 22 tonnum í 3, Brynja
SH 17 tonnum í 5, Guðbjartur
SH 16 tonnum í 2, Sverrir SH
13 tonnum í 4, Sæbliki SH 8
tonnum í 2, Rán SH 8 tonnum í
4 og Þerna SH 1 tonni í 1.
þa

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

nokkrum fyrripörtum sem gestir
áttu að botna og kom margt
skemmtilegt út úr því. Fleira var
gert til skemmtunar á kvöldinu.
Lionsfélagar sungu fyrir gesti
kvöldsins og stofnfélagar
Lionsklúbbs Nesþinga stýrðu
fjöldasöng. Aðgöngumiðinn var
happdrættismiði og voru dregnir
út veglegir vinningar. Um það
bil 100 gestir mættu á kvöldið
og skemmtu sér konunglega,
varð mörgum að orði að svona
viðburður væri vonandi kominn
til að vera.
þa
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Launafólk athugið

DESEMBERUPPBÓT 2017
Félagsmenn Verkalýðsfélags Snæfellinga eiga rétt á desemberuppbót samkvæmt kjarasamningum.
Desemberuppbót á almennum vinnumarkaði miðað við fullt starf er:
Starfsmenn á almennum markaði fá 86.000 krónur
Starfsmenn ríkisins fá 86.000 krónur
Starfsmenn sveitarfélaga fá 110.750 krónur

Rútuslys í Staðarsveit
Umferðarslys varð á sunnan
verðu Snæfellsnesi síðasta
sunnudag þegar rúta fór út af
veginum við afleggjarann að
bænum Kálfárvöllum.
Ekki leit út fyrir í fyrstu að
fólk væri alvarlega slasað en
samt sem áður voru fjórir fluttir
með þyrlunni á spítala, þar af
þrír slasaðir og var það gert af
öryggisástæðum. Sex voru fluttir
með sjúkrabíl á Heil
b rigðis
stofnun Vesturlands á Akranesi.
Alls voru 15 í rútunni allt
erlendir ferðamenn utan bílstjór
inn. Gengu aðgerðir á slysstað
vel miðað við aðstæður en mikil
hálka var og veður vont. Hóp
slysaáætlun var virkjuð og við
bragðsaðilar af öllu nesinu tóku
þátt í þessum aðgerðum. Ekki er
vitað um tildrög slyssins að öðru
leyti en því að veður var slæmt
og mikil hálka. Bílinn var þó vel
búinn og á negldum dekkjum.
Meðfylgjandi mynd tók Daði
Jörgensson.
þa

Lagning ljósleiðara langt komin
Undanfarið hefur verið
unnið að lagningu ljósleiðara
frá Stekkjarvöllum að Malarrifi
annars vegar og hinsvegar
frá Ólafsvík að Mávahlíð á
vegum Snæfellsbæjar. Hefur
vinnan gengið ágætlega en
búið er að plægja stofnlögnina
sunnanmegin en eftir er
að plægja á Arnarstapa og
tengilagnir á Hellnum. Frá
Ólafsvík að Mávahlíð er
stofnlögnin komin en tengilagnir
eftir. Lengst er verkið komið á
sunnanverðu nesinu en búið er
að blása ljósleiðarastrenginn að
Arnarstapa frá Stekkjarvöllum
og eru inn í því allir þeir staðir
sem tengdir verða á þeirri leið.
Vonast er til að hægt verði að
hleypa umferð um kerfið að
Arnarstapa um mánaðarmótin
nóvember, desember og restin af
leiðinni að sunnanverðu seinna
í mánuðinum. Norðanmegin er
vonast til að þetta verið tilbúið
í febrúar ef veður leyfir. Svona
framkvæmdir kosta sitt og er
áætlaður kostnaður við verkið
um 120 milljónir króna og
fékkst styrkur úr Fjarskiptasjóði

til verksins, eins borgar hver og
einn fyrir að fá tengingu og vonast
Snæfellsbær til að geta selt kerfið
en það var á dögunum auglýst til
sölu. Þar af leiðir að ekki er alveg
vitað hver endanlegur kostnaður

Snæfellsbæjar verður. Það er
Gunnar Hauksson sem stýrir
verkinu fyrr hönd Snæfellsbæjar
og tæknilegur ráðgjafi er
Guðmundur Gunnarsson hjá
Lýsir ehf sem sá einnig um

hönnun kerfisins. Stafnafell ehf
plægir niður ljósleiðararörið og
það er svo Leiðarinn sem blæs
ljósleiðarastrenginn í rörin.

Auglýsing um deiliskipulag.
Sólvallarreitur - iðnaðarsvæði,
tillaga að deiliskipulagi

verða haldnir sem hér segir:
Mánudaginn 4. des. í Klifi kl.17:00
Miðvikudaginn 20. des. á Lýsuhóli kl.13.00
Jólatónleikar fullorðinna nemenda
Tónlistarskóla Snæfellsbæjar verða þriðjudaginn 5. des.
í safnaðarheimilinu að Ingjaldshóli kl. 20:00.

Bæjarstjórn Grundarfjarðar samþykkti þann 1. nóvember 2017 að
auglýsa tillögu að deiliskipulagi fyrir iðnaðarsvæði á lóð Grundarfjarðabæjar skv. 1. mgr. 41. gr. skipulagslaga nr. 123/2010
Skipulagssvæðið er á Framnesi og er það skilgreint sem iðnaðarsvæði skv. gildandi aðalskipulagi Grundarfjarðarbæjar 2003-2015.
Svæðið er 1,1 ha að stærð miðað við mælingu út í miðlínu
aðliggjandi gatna. Þrjár lóðir eru á svæðinu. Við Sólvelli 2, lóð A, er
iðnaðarhús en samkvæmt nýju deiliskipulagi er gert ráð fyrir frekari
uppbyggingu á lóð A. Á lóð B við Nesveg 13 er íbúðarhús með
tveimur íbúðum og á lóð C við Nesveg 9 stendur einbýlishús.

Foreldra- og styrktafélag Tónlistarskóla Snæfellsbæjar sér
um sölu á kaffiveitingum eftir tónleikana 4. desember.

Tillagan mun liggja frammi á skrifstofu Grundarfjarðarbæjar frá 7.
nóvember til og með 14. desember 2017. Tillagan verður einnig
aðgengileg á heimasíðu Grundarfjarðarbæjar.

Miði kostar 500 kr. fyrir 12 ára og eldri.

Hverjum þeim sem telur sig eiga hagsmuna að gæta er þannig
gefinn kostur á að kynna sér tillöguna og gera athugasemd við
hana. Athugasemdir skulu vera skriflegar og berast á skrifstofu
Grundarfjarðarbæjar í ráðhúsinu Borgarbraut 16, 350 Grundarfjörður, eða á netfangið bygg@grundarfjordur.is í síðasta lagi þann
14. desember 2017.

Kennarar og skólastjóri óska
öllum íbúum Snæfellsbæjar gleðilegra jóla
og farsældar á komandi ári.

Skipulags- og byggingarfulltrúi Grundarfjarðar.

þa

Snjall undir stýri
Fyrirtækin Hópferðabílar
Svans Kristófers og Íslenska
Gámafélagið skrifuðu á dögunum
undir samning vegna verkefnisins
„Vertu snjall undir stýri“ við
Slysavarnafélagið Landsbjörg.
Hafþór Svansson skrifaði undir
fyrir hönd Hópferðabíla Svans
Kristófers í fjarveru föður síns
Svans Kristóferssonar. Einnig
undirrituðu bílstjórar þeirra
ásamt bílstjórum Íslenska
Gámafélagsins í Stykkishólmi
um þátttöku í verkefninu.
Verkefni þetta fór af stað þann
19. september síðastliðinn
og nú þegar taka 16 fyrirtæki
þátt. Markmið verkefnisins
er að breyta viðhorfi fólks til
snjalltækjanotkunar og snúa
þannig við þeirri óheillaþróun
sem átt hefur sér stað við notkun

snjalltækja í umferðinni. Þegar
fyrirtæki ákveður að taka þátt
í verkefninu skrifar það undir
samfélagslega yfirlýsingu við
Slysavarnafélagið Landsbjörg,
í kjölfarið merkja fyrirtækin
bíla sína með skilaboðum til
samfélagsins um snjalltækja
notkun í umferðinni. Einn af
mikilvægustu þáttum verkefnisins
er að Landsbjörg ásamt fulltrúa
Samgöngustofu sem lagt hefur
verkefninu liðsstyrk heimsækir
fyrirtækin og fræðir bílstjóra og
starfsfólk um þær afleiðingar
sem þessi áhættuhegðun getur
haft í för með sér. Einar Magnús
Magnússon hjá Samgöngustofu
flutti erindið „Af hverju má ég, ef
aðrir mega það ekki“ Verkefnið
hefur fengið mjög góðar
viðtökur og eru Landsbjörg og

Samgöngustofa rétt að byrja.
Stendur til að fara um allt land
og heimsækja þau fyrirtæki sem
vilja taka þátt í að snúa við þeirri
skelfilegu þróun að ökutækið sé
orðið griðastaður hins snjalltækja
elskanda ökumanns. Miklu máli
skiptir að byrja á því að horfa í
eigin barm og spyrja sjálfan sig
þeirra mikilvægu spurninga. Er
ég fyrirmynd míns fyrirtækis? Er
ég fyrirmynd barnanna minn?
Er ég að stofna sjálfum mér og
öðrum í hættu með því að stunda
þessa áhættuhegðun við akstur?

Vonandi tekst með þessu verkefni
að breyta viðhorfi fólks um
notkun snjalltækja í umferðinni
því áberandi er orðið hversu
mörgum þykir sjálfsagt að lesa og
skrifa smáskilaboð, tölvupósta og
jafnvel horfa á myndefni í snjalltæki
sínu við akstur. Þetta hefur aukið
slysahættu verulega í umferðinni
og samkvæmt upplýsingum
frá Ameríku og Evrópu má
rekja 25% allra umferðaslysa
til snjalltækjanotkunar og má
klárlega heimfæra það til Íslands.
þa

Breyttur opnunartími fram að jólum
Desember
Mán 9:00 – 15:30
Þrið 9:00 - 18:30
Mið 9:00 – 15:30
Fimt 9:00 – 18:30
Föst 9:00 – 15:30
Laug 10:00 – 15:00

Tímapantanir í síma 436-1610
Lovísa & María
Við erum á facebook - https://www.facebook.com/pastelharstofa

RAFHLÖÐUR Í
REYKSKYNJARA
Um leið og lionsmenn bjóða dagatöl til sölu n.k.
sunnudagskvöld munu þeir í samstarfi við TM bjóða
íbúum Ólafsvíkur fríar rafhlöður í reykskynjara.

HAPPADRÆTTISMIÐAR
Eins og áður
fylgir tannkremstúpa
hverju dagatali
Gengið verður í hús í Ólafsvík
sunnudagskvöld 26. nóvember
og lionsdagatölin boðin til sölu.
Visa-Euro

Debit-Kredit

Verð kr. 500,-

Eins og undanfarin ár verður Lionsklúbbur Ólafsvíkur með
leikfangahappadrætti fyrir börnin á aðfangadagsmorgun.
Miðar verða seldir um leið og dagatölin
og er verðið kr. 300
LIONSKLÚBBUR
ÓLAFSVÍKUR

Boccia er góð hreyfing
og skemmtileg íþrótt
PIZZUTILBOÐ
12” Pizza
með 2 áleggstegundum

1.600 kr.
Tryggvi Gunnarsson búinn að kasta Sigurrós Árnadóttir og Guðmundur Reynis
son fylgjast spennt með kúlunni. Jensína Guðmundsdóttir á gönguhringnum.

Á vegum Félags eldri borgara
í Grundarfirði er haldið úti
æfingum og það er alltaf einhver
hópur sem hittist í íþróttahúsinu
í Grundarfirði tvo morgna í
hverri viku til að spila Boccia.
Það er á þriðjudögum og
fimmtudögum kl.9.30 sem þau
hittast en það er nokkur fastur
kjarni sem stundar íþróttina og
að sögn þeirra sem iðka er þetta
afskaplega skemmtileg íþrótt
sem er þá hvatning til þeirra
sem hefðu hug á að mæta. Það
er líka hægt að mæta þarna á
sama tíma til þess að liðka sig
og ganga þá hring eftir hring

á mjúku gólfi íþróttahússins
því það er ekki alltaf hægt að
ganga úti þegar vetur konungur
hefur tekið völd. Á fimmtudag
í síðustu viku voru þau fjögur
sem mætt voru til Boccia
iðkunar og voru að æfa fyrir
þátttöku í einmenningskeppni
þann 19. nóvember á Akranesi.
Vesturlandsmót í Boccia verður
síðan haldið í Grundarfirði þann
2. Júní á næsta ári og því kjörið að
fara hefja æfingar fyrir það mót.
Það eru allir velkomnir sögðu
þau að lokum.
Gunnar Kristjánsson

Alla virka daga frá klukkan 12:00 -15:00

Réttur dagsins og kaffi á 2.000 kr.

Ungmennaráð á
fund bæjarstjórnar

Ungmennaráð Snæfellsbæjar
mætti á fund bæjarstjórnar
fimmtu
d aginn 16. nóvember
s.l. Ungmennaráð er mjög virkt
og áhugasamt um samfélagið og
er ánægjulegt að sjá ungt fólk
með áhuga á að gera bæjarfélagið
betra og koma með góðar tillögur
um það hvað má gera til að auðga
líf ungs fólks í Snæfellsbæ.
Meðfylgjandi mynd af bæjar
stjórn og ungmennaráði var
tekin við þetta tilefni.  

Í aftari röð frá vinstri eru: Rögn
valdur Ólafsson, Fríða Sveins
dóttir, Brynjar Vilhjálmsson,
Guðbjörg Helga Halldórsdóttir,
Pétur Steinar Jóhannsson og
Kristján Þórðarson.
Í fremri röð frá vinstri eru Björn
H Hilmarsson, Júníana B Óttars
dóttir, Kristjana Hermannsdóttir,
Svan
d ís Jóna Sigurðardóttir,
Karítas Bríet Ólafsdóttir, Hilmar
Björns
s on og Ísabella Una
Halldórsdóttir.
facebook-snb

Til sölu eða leigu

Húsnæði Fiskasafnsins að Norðurtanga 3 er til sölu eða leigu.
húsið er byggt árið 1973.
Húsnæðið er á frábærum stað á hafnarsvæði Ólafsvíkur og
býður upp á ýmsa möguleika.
Nánari upplýsingar í síma 893 5443

Hjörtu borin í hvert hús
8. nóvember hvert ár er
helgaður baráttu gegn einelti.
Var þessi baráttudagur fyrst
árið 2011. Tilgangur með
þessum degi er að vekja athygli
á einelti og auka umræðu um
það. Grunnskóli Snæfellsbæjar
vinnur eftir Olweusaráætlun

gegn einelti. Haldið hefur verið
upp á daginn á hverju ári með
því að vekja athygli á málefninu
í bæjarfélaginu. Að þessu sinni
útbjuggu nemendur hjörtu
sem þeir skrifuðu fallegar
orðsendingar á og skreyttu. Þessi
hjörtu báru þeir svo út og hengdu

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

á hurðarhúna á öllum heimilum
í Ólafsvík, Hellissandi og Rifi.
Mæltist þetta vel fyrir og vakti
ánægju bæjarbúa. Nemendum
þótti verkefnið skemmtilegt
og nutu þess að vanda sig við
hjörtun og vönduðu sig við að
finna eitthvað fallegt til að skrifa

á þau. Ekki voru hjörtun þó
borin út þann 8. nóvember en
veðrið þann dag var frekar blautt
og hætta á að hjörtun myndu
skemmast. Var farið með þau í
hús daginn eftir í góðu veðri.
þa

Góð byrjun í futsal
Segja má að undirbúningur
Víkings fyrir næsta knattspyrnu
tímabil hafi hafist á síðustu helgi.
En þessa dagana fer riðlakeppnin
í futsal fram og er Víkingur Ó í
C-riðli. Spilað var í Íþróttahúsi
Snæfellsbæjar og vann Víkingur Ó
báða sína leiki, fyrst við Ísbjörnin
6 - 1 og svo við Augnablik 8 - 2 en
lið ÍH dró sig úr keppni.
Ejub Purisevic sem nýlega
skrifaði undir nýjan 2 ára samn
ing stýrði liðinu og var Suad
Begic honum til aðstoðar. Þeir
stilltu upp 13 manna ungu liði
heimamanna af Snæfellsnesinu.
Eins og áður kom fram stóðu
strákarnir sig vel og unnu alla
sína leiki. Má því segja að ungu
leikmennirnir úr uppeldisstarfi
félagsins séu farnir að nálgast
meistaraflokkinn og fullt af enn
yngri leikmönnum á leiðinni.
Framtíðin er því björt hjá Víking

Ó eins og hún hefur verið hingað
til. Seinni umferð C-riðils í futsal
verður spiluð laugardaginn 9.
desember á Álftanesi.

þa

TAKK
FYRIR
OKKUR
Lionsklúbbur Nesþinga þakkar
öllum þeim sem lögðu leið sína
á kótilettukvöld. Hittumst að ári liðnu.
Eftirtöld fyrirtæki styrktu kvöldið
og fá miklar þakkir:

HRAÐBÚÐIN
HELLISSANDI

- Bílaviðgerðir
- Skipaþjónusta
- Almenn suðuvinna
- Smurþjónusta
- Smábátaþjónusta
- Dekkjaverkstæði

Olís - Ólafsvík

Hjónin á
Hraunsmúla

Snæfellsjökull
Glacier Tours

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

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.

40.800
27.300
17.900
11.800
8.600
5.300

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

Verðin eru með 24% vsk

69.800
47.500
33.400
24.400
15.800
10.700

Dagur
Íslenskrar tungu

Sjóvá

16. nóvember er Dagur
Íslenskrar tungu. Nemendur í
1. til 4. bekk Grunnskóla Snæ
fellsbæjar héldu hann hátíðlegan
á sal að venju. Tveir nemendur
4. bekkjar þau Arnar Valur
Matthíasson og Thelma Dís
Heimisdóttir sáu um kynningar.
Sungin voru lögin Ísland er
land þitt og Á íslensku má alltaf
finna svar við undirleik Nönnu
Aðalheiðar Þórðardóttur einnig
var sungið lagið Það er gott að
lesa sem Menningar og mennta
málaráðuneytið gaf út í tengslum
við þjóðarsáttmála um læsi.
Veittar voru bókaviðurkenningar
í sögusamkeppni sem haldin
er í skólanum ár hvert í tilefni
að þessum degi. Veitt er
viðurkenning fyrir eina sögu í
hverjum bekk og að þessu sinni
fengu viðurkenningar þau Aníta
Sif Vigfúsdóttir í 1. bekk fyrir
söguna Bleika hettan. Kristján
Mar Yilong Traustason í 2. bekk
fyrir söguna Mörgæsin Maggi.
Samúel Jón Samúelsson í 3.
bekk fyrir söguna Aron prins og
dreginn. Kári Steinn Kristinsson í
4. bekk fyrir söguna Slæmur dagur
í lífi Palla. Það var Hilmar Már
Arason skólastjóri sem afhenti
þeim bókaviðurkenningarnar.
Hátíðin á sal endaði svo á því
að allir þeir nemendur sem tóku
þátt í sögusamkeppninni fengu
viðurkenningarskjal. Þátttakan
að þessu sinni var mjög góð en
sögurnar voru unnar í skólanum.
þa

440 2000

Það skiptir miklu
máli hvar þú kaskótryggir bílinn þinn.
Hjá Sjóvá er bíllinn
þinn tryggður fyrir
alls kyns tjónum
sem eru ekki bætt
annars staðar.
Nánar á: sjova.is/kasko

sjova.is

Gjafir til
Lífsbjargar

Jólamarkaður í Pakkhúsi Snæfellsbæjar
29. nóvember og 6. desember
Allir velkomnir að vera með söluborð
og kostar ekkert að taka þátt.
Skráning í síma 433-6929, pakkhus@snb.is,
eða á facebook síðu Pakkhússins

Piparkökuhúsakeppni Pakkhússins
Húsunum skilað inn þann 20. desember
inní Pakkhús, má skila fyrr.
Verðlaunaafhending 21. desember.
Veitt verðlaun fyrir fyrsta sætið.

Viltu selja þínar vörur í Pakkhúsinu fyrir jól?
Pakkhúsið óskar eftir vörum til að selja í desember.
Við seljum allskyns handverk, einnig matvörur sem má
geyma í kæli og frysti. Nánari upplýsingar hjá Rebekku
Björgunarsveitin Lífsbjörg í
Snæfellsbæ átti 10 ára afmæli
fyrr á þessu ári. Voru henni
færðar margar og góðar gjafir
við það tækifæri. Ein þeirra var
2 snjóflóðabakpokar með til
heyrandi búnaði. Eru bakpokar
þessir mjög mikilvægir fyrir
björgunarsveitina og munu þeir
verða notaði af vélsleðamönnum
sveitarinnar. Snjóflóðabakpoki
heldur þeim sem hann er með
á floti ef hann lendir í snjóflóði
þar sem hann er búinn belg
sem heldur manneskjunni á

floti og eykur þannig líkurnar
til muna að lifa af snjóflóð. Í
þessum pokum er einnig ýlir,
snjóflóðaleitarstöng og skófla
sem nauðsynegt er að hafa.
Einnig færðu Hafnir Snæfells
bæjar sveitinni sjónvarp fyrr
á þessu ári. Voru þessar tvær
gjafir formlega afhentar í síðustu
viku þó þær séu báðar komnar
í notkun. Björgunarsveitin Lífs
björg er vel búin sveit enda á hún
marga og góða velunnara sem
leggja henni lið.
þa

í síma 433-6929 eða pakkhus@snb.is

Pakkhús Snæfellsbæjar, Ólafsbraut 12, 355 Ólafsvík
Pakkhús—Handcraft

S: 433-6929/433-9030, pakkhus@snb.is

Hinn árlegi
Jólabasar
félags eldri borgara í Snæfellsbæ verður
sunnudaginn 26. nóvember
í félagsheimilinu Klifi og hefst kl. 15.00
Margir góðir munir, kökur ofl.
Einnig í boði heitt kaffi, súkkulaði,
vöfflur og rjómi.
Barnakór Snæfellsbæjar syngur nokkur lög
undir stjórn Veronicu Osterhammer.
Enginn posi á staðnum.
Nefndin

Áfangastaðaáætlun DMP
samstarfsverkefni um ábyrga þróun ferðamála
snúa að ferðamálum á hverju
svæði, s.s. skipulagsáætlunum
sveitarfélaganna, landsáætlun,
auðlindakorti Ferðamálastofu
ofl.
Auk þess sem mikið er lagt upp
úr að fá heimamenn að borðinu,
bæði hagaðila og almenning
til að leggja sitt af mörkum í
þessari vinnu, því stefnumótun
ferðamála kemur öllum við.

Markaðsstofa Vesturlands
hefur ásamt öðrum markaðs
stofum landshlutanna skrifað
undir samstarfssamning við
Ferðam álas tofu og Stjórnstöð
ferðamála um að vinna heild
stæða stefnum arkandi stjórn
unaráætlun ferðamála fyrir sitt
svæði eða svokallaða DMP áætlun
(Destination Managment Plan).
DMP áætlanagerð er heildstætt
stefnumótunarferli þar sem
litið er til stöðu, skipulags og
samræmingar í þróun og stýringu
þeirra þátta sem geta haft áhrif
á uppbyggingu og upplifun
varðandi ferðamál. Þessi vinna
lýtur að greiningum á stöðu
ferðamála á hverju svæði, þ.e.
þörfum og þolmörkum jafnt
umhverfis, samfélags, fyrirtækja
og gesta auk framtíðarvæntingum
varðandi greinina. Vinnan
byggir á gögnum og styðst við
aðrar áætlanir og verkefni sem

Afurð þessa verkefnisins á
að vera heildstæð áfangastaða
áætlun DMP sem hefur það að
markmiði að stýra á ábyrgan hátt
uppbyggingu og þróun ferðamála
á Vesturlandi. Þetta er áætlun
sem byggir á sameiginlegri sýn,
stefnumótun og aðgerðaáætlun
samfélagsins, skipulagsyfirvalda
og hagaðila ferðaþjónustunnar,
þannig að allir hafa sammælst um
að stefna í sömu átt og vinna að
málum saman.
Áfangastaðáætlun DMP á
Vesturlandi er unnin á fjórum
svæðum með samstarfi við DMP
verkefnahópa sem starfa á hverju
svæði þ.e.;
#1. svæði: Akranes og
Hvalfjarðarsveit.
#2. svæði: Borgarbyggð og
Skorradalshreppur.
#3. svæði: Snæfellsnesi –
sveitarfélögin fimm.
#4. svæði: Dalabyggð.

Þorrablót
í Röst
laugardagurinn 10. feb. 2018

Takið daginn frá

Heildar áfangastaðaáætlun
DMP fyrir Vesturland verður svo
unnin upp úr gögnum og vinnu
frá þessum fjórum svæðum.
Unnið hefur verið að
undirbúningi, söfnun gagna
og gagnavinnslu auk þess sem
fundað hefur verið með DMP
vinnuhópum á öllum svæðum til
að leita svara við spurningunum;
Hvað hefur verið vel gert í
ferðamálum? – og hvað má betur
fara í ferðamálum?
Næst á dagskrá er að kalla alla
sem áhuga hafa að borðinu til
að ræða hlutverk ferðaþjónustu
í samfélaginu og framtíðarsýn
ferðamála á Vesturlandi.
Það verður gert á opnum
súpufundum á öllum svæðum
núna í nóvember og vonast er
eftir virkri þátttöku heimamanna,
þar sem ferðamál snerta allt
samfélagið. Síðan varða aftur
boðaðir opnir fundir á öllum
svæðum í janúar þar sem unnið
verður að markmiðasetningu og
aðgerðaráætlun. Viðfangsefni
janúarfundanna mun þá byggja
á þeirri vinnu sem hefur verið
unnin í verkefninu og á opnu
fundunum núna í nóvember.
Þessi vinna markar stefnuna
fyrir framtíðarþróun ferðamála
á Vesturlandi.
Fundirnir sem hér um ræðir
eru opnir öllum sem áhuga hafa
á ferðamálum, en mikilvægt er
að skrá sig til þátttöku á www.

west.is svo hægt sé að elda súpu
sem dugir fyrir alla fundargesti
án þess að hafa áhyggjur af
matarsóun.
Fundirnir í nóvember verða á
eftirtöldum dögum og stöðum.
Allir fundirnir hefjast kl. 17:00 og
munu standa til kl. 20:00.
20. nóv. Opinn fundur fyrir
Dalabyggð verður haldinn í
Dalabúð í Búðardal.
23. nóv. Opinn fundur
fyrir Snæfellsnes verður
haldinn á Breiðabliki í Eyja-og
Miklaholtshrepp.
28. nóv. Opinn fundur
fyrir Borgarbyggð og Skorradalshrepp verður haldinn í
Landbúnaðarháskólanum á
Hvanneyri.
29. nóv. Opinn fundur fyrir
Akranes og Hvalfjarðarsveit
verður haldinn í Garðakaffi
safnasvæðinu á Akranesi.
Það er mjög mikilvægt að gott
samtal og samstarf allra aðila verði
um framgang þessarar vinnu
við áfangastaðaáætlun DMP á
Vesturlandi, svo hún geti skilað
raunhæfri og góðri stefnumótun
og aðgerðaráætlun sem byggir á
vilja heimamanna og stuðlar að
ábyrgri þróun ferðamála öllum
til hagsbóta á Vesturlandi.
Kveðja, Maggý
verkefnisstjóri DMP á Vesturlandi

INGJALDSHÓLS
KIRKJUGARÐUR

Þeir sem ætli að nota rafmagn úr kirkjugarðinum til að
lýsa upp leiði fyrir jólin, greiði 2.000,inn á reikning kirkjunnar fyrir 15. desember.
Kveikt er á ljósum aðventuna og að þrettánda.
Ólafsvík og Brimilsvellir:
Banki: 0194 - 26 - 966
Kt.: 420289-1979
Ingjaldshóll:
Banki: 0190 - 05 - 948

Kt.: 660169-5209

Bent er á að nauðsynlegt er að nota vatnsheldar seríur.
Umsjónarmenn kirkjugarða Ólafsvíkur- og Ingjaldshólsprestakalls.

Altomar

Altomar

Orlofsíbúð á Spáni
Nú er rétti tíminn til að panta íbúðina okkar á Spáni fyrir næsta ár,
einnig eru lausar vikur á þessu ári.
Íbúðin er staðsett á Alicante aðeins 15 mínútna akstur frá flugvellinum.

Allar nánari upplýsingar má finna á heimasíðu félagsins www.verks.is og í síma 456-5190.

