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Einn - einn - tveir dagurinn í Snæfellsbæ

112 dagurinn er haldinn á
hverju ári þann 11. febrúar
meðal annars til að kynna neyð
ar
númerið. Viðbragðsaðilar í
Snæfellsbæ hafa undanfarin ár
verið mjög sýnilegir á þessum
degi og í ár var ekki breyting á
því, sjúkraflutningamenn, lög
regla, björgunarsveit og slökkvi
lið ók hring í bæjarfélaginu
með sírenum og ljósum, akstur
inn hófst á Hellissandi, ekið var
í gegnum Rif og Ólafsvík og
endað við Slökkvistöð Snæfells
bæjar í Ólafsvík. Þar var svo

sýning á tækjum og búnaði.
Slökkviliðið afhenti svo nem
anda í 3. bekk Grunnskóla Snæ
fellsbæjar verðlaun í eldvarna
getraun Landsambands slökkvi
liðs og sjúkraflutningamanna
og hlaut Benjamin Kjartansson
Ipod í verðlaun sem Svanur
Tómasson slökkviliðsstjóri af

henti honum. Margt var um
manninn og greinilegt að mikill
áhugi er fyrir störfum þessa
heiðursfólks.
þa

Fallegu vorblómin frá SÍA komin,
einnig vasar og pottar.
Fleiri gerðir af
Iittala ljósatýrum og skálum.
Ný úr - Casio - DKNY og Adidas.

Spjaldtölvur í
Krílakot
Starfsmaður óskast
Fiskmarkaður Íslands óskar eftir starfsmanni
við almenn störf í Ólafsvík
Þarf að hafa lyftararéttindi.
Upplýsingar veita Páll / Friðbjörn.
Umsóknum skal skila fyrir 20. febrúar n.k.

Góð veiði á línu
Þann 6. febrúar síðastliðinn
var Dagur leikskólans og af því
tilefni var opið hús á leik
skólanum Krílakoti þar sem
foreldrum var boðið í heimsókn
til að skoða hvað börnin eru að
gera og þiggja kaffiveitingar.
Börnin komu svo saman á sal
og sungu nokkur lög fyrir gest
ina.
Að þessu tilefni afhenti
foreldrafélag Krílakots leik
skólanum að gjöf 2 spjaldtölvur.
Tölvur þessar verða notaðar
annars vegar við sérkennslu og
svo einnig inná deildunum
öllum. Vonum við að gjöf þessi

komi að góðum notum fyrir
börnin okkar.
Við hjá foreldrafélaginu
viljum þakka eftirtöldum fyrir
tækjum fyrir styrk sem þau gáfu
í þetta verkefni en þau eru:
Hárgreiðslustofa Irmu, Litlalón
ehf, Nónvarða ehf og J.T.Tré
smíð slf.
Einnig viljum við þakka
eftirtöldum fyrirtækjum sem
hafa styrkt starf foreldrafélagsins
en þau eru: Fiskmarkaður Ís
lands, Nesver ehf, Snæfellsbær
og Þín verslun/Kassinn.
Stjórn foreldrafélagsins Krílakoti

Kirkjan okkar

Sunnudaginn 17. febrúar:

Sunnudagaskóli verður í Ólafsvíkurkirkju kl. 11.
Guðsþjónusta verður í Ólafsvíkurkirkju kl. 14.
Kaffi og djús á eftir.

Viðtalstímar:

Þriðjudagar kl. 11-12 í Ingjaldshólskirkju (sími 436-6970),
miðvikudagar kl. 13-14 í Ólafsvíkurkirkju (sími 436-1375),
og fimmtudagar kl. 11-12 í síma 436-6920.
Neyðarsíminn er 844-5858, en það má hringja einnig
í hann á viðtalstímum.

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

Brynja SH 237 kom drekk
hlaðin til hafnar í Ólafsvík á
þriðjudag, eins og sjá má á
myndunum var fiskur um allt
dekk og báturinn svo siginn að
það var eins og síldarbátur
væri að koma í höfnina.
Þegar vigtað var upp úr bát
num kom í ljós að aflinn var
rúmlega 13,8 tonn. Heiðar
Magnússon skipstjóri sagði að
þeir rói með 30 bala og því er

aflinn 461 kg. á bala.
Á heimasíðunni aflafrettir.
com kemur fram að Brynja SH
hefur áður verið með álíka afla,
í janúar 2010 landaði Heiðar
13 tonnum en þá réri hann
með heldur fleiri bala, sam
kvæmt fréttinni voru balarnir
þá 40 talsins og afli á bala því
325 kg. Myndirnar tók Orri
Freyr Magnússon.
jó

Súpa og brauð.

Mánudaga til fimmtudaga frá kl 12:00-17:00
Borðað á staðnum eða taka með.



990,-









Söngvakeppni





Söngkeppni Vesturlands
2013 fór fram í Félagsheimilinu
Klifi fimmtudagskvöldið 7.
mars. Mættu keppendur frá
félags
miðstöðinni Arnardal á
Akranesi, Eden í Grundarfirði,
Hosiló í Borgarnesi, Óðal
Borgarnesi, og að sjálfsögðu
frá Afdrepi í Snæfellsbæ. Voru
löginn hvert öðru betra og
mikil stemming í salnum. Í hléi
fluttu Stúlkukindurnar frá
Arnardal á Akranesi lagið Maó
Gling sem Grýlurnar fluttu
eftirminnilega hérna um árið
við mikinn fögnuð áhorfenda.
Eftir að keppendur höfðu flutt
lög sín steig Magni Ásgeirsson
á svið og flutti nokkur lög, að
því loknu fór dómnefnd
kvöldsins afsíðis til að ráða
ráðum sínum en í henni voru
ásamt Magna þau Sigursteinn
Þór Einarsson tónlistarmaður,
Guðrún Lára Pálmadóttir

trúbador og útsvarssnillingur,
Gunnsteinn Sigurðsson leik
stjóri og Alda Dís Arnardóttir
söngkona og fyrrverandi sigur
vegari í þessari keppni. Í fyrstu
þremur sætunum lentu Gréta
Sigurðardóttir og Kristbjörg
Ásta Viðarsdóttir frá Eden í
Grundarfirði með lagið Enginn
er eins og þú. Í öðru sæti
Hlöðver Smári Oddsson með
frumsamið lag sitt Einn með
sjálfum sér og í fyrsta sæti Mar
grét Brandsdóttir og hljómsveit
frá Arnardal á Akranesi með
lagið Lífið er ljúft. Fyrstu tvö
lögin munu svo keppa í
Laugardalshöllinni í aðal
keppn
inni þann 2. mars.
Félagsmiðstöðin Afdrep sá um
keppnina í ár og fer allur ágóði
til að niðurgreiða ferð krakk
anna á Samféshátíðina 2. mars.




iPad í Kríuból


þa

STARFSMENN
ÓSKAST
Dvalar- og hjúkrunarheimilið Fellaskjól, Grundarfirði,
óskar eftir að ráða starfsfólk við:
1. Ummönunn
2. Matseld
3. Ræstingar

Í október s.l. gaf foreldrafélag
leikskólans Kríubóls 2 I-pad
spjaldtölvur fyrir krakkana,
með styrk fyrirtækja í bænum.
Voru þær afhentar formlega á
Degi íslenskrar tungu 16.
nóvember 2012. Styrkina veittu
Sjávariðjan,
Hraðfrystihús

Hellis
sands, KG EHF Rifi,
Breiða
vík, Nónvarða og Fisk
markaður Íslands.
Spjaldtölvurnar hafa verið
mjög vinsælar hjá börnunum
og þökkum við foreldrafélaginu
kærlega fyrir.
Börn og starfsfólk Kríubóls

MÁLNINGARVINNA - SANDSPARTL

Um er að ræða sumarafleysingar sem og tímabundna ráðningu
með möguleika á framhaldi. Hlutaráðning kemur til greina.

Tek að mér alla almenna málningarvinnu og sandspartl.
Er búsettur í Snæfellsbæ.

Upplýsingar gefur Eva Jódís í síma 438 6677

Hákon Þorri - s. 862-1025 - hakonhermannsson@gmail.com



Engihlíð 18 (E-18)
Ágætu íbúar Snæfellsbæjar.
Mig langar í nokkrum orðum
að fara yfir málefni leikskólanna
í Snæfellsbæ.
Eins og áður hefur verið sagt
þá er stefna Snæfellsbæjar í
leikskólamálum að bjóða eigi
börnum pláss á leikskóla Snæ
fellsbæjar við 2ja ára aldur. Á
forsendum þessarar stefnu
ákvað bæjarstjórn Snæfellsbæjar
í júní á þessu ári, að setja af stað
starfshóp til að koma með
tillögur varðandi lausn á fleiri
plássum í leikskólum Snæfells
bæjar.
Í starfshópnum voru leik
skólastjóri, fulltrúi frá foreldra
félaginu, byggingarfulltrúi og
tveir bæjarfulltrúar (undirrituð
og Fríða Sveinsdóttir).
Nefndinni var falið að fjalla
um fjölgun barna á leikskólum
Snæfellsbæjar, þ.e. hvernig væri
best að bregðast við henni.
Tillaga nefndarinnar til bæjar
stjórnar var að opna tímabundið
„útibú“ í íbúð í Engihlíð 18, en
sú íbúð er í eigu bæjarfélagsins.
Nú er þessi tillaga að verða
að veruleika og mun E-18
(gælunafn á Engihlíð 18 - eins
og glöggir gestir á Þorrablótinu
tóku eftir) opna þann 1. mars
2013. Í heildina mun því Snæ
fellsbær geta boðið uppá 117
leikskólapláss. Á Krílakoti eru
60 leikskólapláss og á Kríubóli

eru 45 leikskólapláss. Í Engihlíð
18 geta verið að hámarki 12
leikskólapláss, en starfsemi þar
fellur niður ef fjöldi barna fer
niður fyrir 4.
Ef ekki eru pláss á Krílakoti
eða Kríubóli eru 2 ára börn
tekin inn í Engihlíð 18. Ef sá
möguleiki er fyrir hendi er
reynt að taka sem mest tillit til
búsetu barna til að koma í veg
fyrir það að börn þurfi að fara í
gegnum of margar leikskóla
aðlaganir á stuttum tíma. For
eldrar þurfa hins vegar að gera
sér grein fyrir því að það er ekki
alltaf hægt að koma til móts við
óskir þeirra um „fyrsta leik
skóla“. Að svo stöddu stendur
ekki til að taka yngri börn en 2
ára inn á leikskóla Snæfellsbæjar
(það sama á við um Engihlíð

18).
Ráðnir verða tveir starfsmenn
tímabundið við starfsstöðina í
E-18, og er reiknað með að þar
muni til að byrja með vera ca.
8-9 börn. Einnig er í skoðun að
flytja pláss og starfsfólk af
hinum starfsstöðunum í E-18 í

góðu samráði við starfsfólk.
Tilraunaverkefnið E-18 er
tímabundið og er hugsað sem
skammtímalausn. Fari svo að
íbúar Snæfellsbæjar verði áfram
jafn duglegir að fjölga sér þá
þarf að endurskoða málin og
taka ákvörðun um stækkun
leikskólans.
Mig langar að hvetja íbúa
Snæfellsbæjar til að líta þessa
fjölgun sem jákvætt verkefni,
við erum að vinna í því að reyna
uppfylla óskir allra.
Nefndin hefur nú lokið
störfum en ef það vakna spurn
ingar um þessi mál þá hvet ég
viðkomandi til að hafa samband
við mig, Ingu leikskólastjóra
eða Kristinn bæjarstjóra.
Kær kveðja,
Kristín Björg Árnadóttir
kristin@snb.is

Nú voru sumir
í stuði

Síðustu helgi voru nokkrir
hópar í miklu stuði og fengu
uppí 14 stig (með bónus
stigum) eins og Meistararnir,
Frænkan og Pétursson. En ekki
voru allir í jafnmiklu stuði og
þessir hópar og létu sér nægja
8 stig og héldu sínu sæti.
Meistararnir tóku stærsta
stökkið og fóru upp um 8 sæti
á greinilega nýendurnýjuðu
meistarabréfi. Sumir vilja meina
að Frænkan hafi fengið lánuð
stig frá vinahóp sínum (ekki
veit ég hvort rétt er eða á
hvaða kjörum þau viðskipti
eru á). Nú félagarnir í S.G.

Hópnum tuðuðu sig niður um
4 sæti með eilífu tuði um vit
lausar reglur. Félagarnir í
Bretta
gaurum eru enn á
öruggri uppleið og náðu 13.
sætinu og nálgast það að
komast í efri hluta töflunnar.
Up the irons sló aðeins slöku
við þessa helgi og fór örlítið
niður. Annars gerðist fátt
annað markvert nema að
Púkarnir komust í neðsta
sætið. Þá vil ég eins og áður
minna á sölu UMFG á
getraunaseðlum á Kaffi 59 kl.
11:00 á laugardagsmorgnum.
Gummi Gísla

miðvikudaginn 20. febrúar 2013 kl. 20

Er þetta tækifæri fyrir þig?
Ef þú hefur áhuga á mat úr héraði og vilja
til að skapa skemmtilegan stemmingu í
kringum sjávarfang þá er þetta kannski
tækifærið fyrir þig!
Aðstaða og áhöld Sjávarkistunnar eru til
staðar og bíða eftir réttum aðila.

Áhugasamt starfsfólk óskast

Þetta er því kjörið fyrir þá sem vilja skapa
sér sitt eigið atvinnutækifæri.
Hafir þú áhuga eða óskar eftir nánari
upplýsingum hafðu þá samband við
Átthagastofu Snæfellsbæjar í síma 433
6929 eða á atthagastofa@snb.is

Við á leikskólanum Krílakoti nánar til tekið við Engihlíð 18, auglýsum
eftir tveim starfsmönnum tímabundið.
Um er að ræða 2 x 100% stöðu. Frá 1. mars 2013- 5. júlí 2013. Vinnutími
frá 7.45 -15.45 og 8.00 -16.00

Frestur er til 22.febrúar 2013

Aflafréttir

Mjög góð netaveiði var í
Breiðafirðinum í janúar og end
aði Magnús SH með 242 tn í 20
róðrum og þriðji aflahæsti neta
bátur landsins. Ólafur Bjarnason
SH endaði í fjórða sætinu með
220 tonn í 19. Aflahæstur var
reyndar þriðji SH báturinn Þórs
nes SH sem var með 284 tn í 6
löndunum.
Núna í febrúar þá heldur góð
veiði áfram. Magnús SH er með
93 tn í róðrum mest tæp 25
tonn. Ólafur Bjarnarson SH 65
tn í 5. Bárður SH rær mjög stíft
og er með 74 tn í 9 róðrum.
Egill SH sem var á netum er
hættur á netunum og kominn á
dragnót og er með 31 tn í 5.
Haukaberg SH 34 tn í 3 og þar
af 16 tn í einum róðri. Arnar SH
44 tn í 6. Katrín SH 19 tn í 6,
Hafnartindur SH 28 tn í 5 og
mest 9,3 tn. Reynir Þór SH frá
Arnarstapa er með 16 tn í 4.
Á árum áður þá var oft algengt
að bátar frá Austurlandi og
Norðurlandi kæmu til Snæfells
nes
hafna til þess að stunda
neta
veiðar í Breiðafirðinum. Í
dag eru einungis tveir netabátar
og báðir frá Norðaustur
land
inum. Geir ÞH og Halldór NS.
Báðir bátarnir landa í Grundar
firði og hefur Geir ÞH mokveitt
því hann er búinn að landa 117
tonnum í 6 róðrum og hefur
mest komið með 39 tonn í
einum róðri.

Dragnótaveiði er búinn að
vera ágæt. Steinunn SH er með
67 tn í 6. Vestri BA sem landar á
Ólafsvík er með 56 tn í 3 og
mest rúm 24 tonn. Rifsari SH 51
tn í 5. Matthías SH 49 tn í 4.
Guðmundur Jensson SH 44 tn í
5. Sveinbjörn Jakobsson SH 29
tn í 4. Gunnar Bjarnarson SH 17
tn í 3. Esjar SH 27 tn í 5. Systur
bátur Esjars SH er að landa á Rifi
og heitir hann Margrét ÍS og er
með 28 tn í 7. Margrét ÍS hét
áður Valgerður BA og landaði
ansi oft á Rifi þegar báturin hét
því nafni. Bára SH er með 17 tn í
4 og mest komið með tæp 8 tonn
að landi. Sandvík SH 12 t í 3.
Veiðar smábátanna hafa verið
ágætar þá daga sem gefið hefur
á sjó. Kristinn II SH er hæstur
þeirra með 48 tn í 5 róðrum.
Tryggvi Eðvarðs SH 42 tn í 6.
Brynja SH 35 tn í 5. Særif SH 28
tn í 4. Kvika SH 24 tn í 4. Guð
bjartur SH 24 tní 4. Lilja SH 18
tn í 4. Kóni II SH 16 tn í 4 og
Stakkhamar SH 12 tn í 3.
Það eru ekki bara netabátarnir
og smábátarnir sem hafa fiskað
vel því Saxhamar SH hefur
mokveitt á línu og er búinn að
landa 141 tonnum í einungis 2
löndunum. Mest hefur báturinn
komið með að landi 72 tonn
sem er með stærri róðrum báts
ins ef ekki sá stærsti á línunni.
Gísli Reynisson
www.aflafrettir.com

Við leitum að starfsmönnum sem hafa áhuga á að vinna með börnum,
er skapandi, áhugasamir og ábyrgðarfullur í starfi. Þeir þurfa að geta
stýrt samverustundum sem og hópastarfi, lesið og sungið. Því þarf
íslensku kunnáttan að vera viðunandi.
Umsækendur þurfa að vera sveigjanlegir því í starfinu felst ekki
einungis að sinna börnum heldur einnig ýmiskonar frá gang á
deildinni.
Umsækjandi þarf að geta hafið störf 1. mars 2013
Umsóknarfrestur er til 21. febrúar 2013.
Eldri umsóknir óskast staðfestar.
Í lögum um leikskóla nr. 90/2008 segir í 3. mgr. 6. gr: „Óheimilt er að ráða til starfa
við leikskóla einstakling sem hlotið hefur refsidóm fyrir brot á ákvæðum XXII.
kafla almennra hegningarlaga. Við ráðningu skal liggja fyrir sakavottorð eða
heimild leikskólastjóra til að afla upplýsinga úr sakaskrá.“

Nánari upplýsingar um starfið veita
Inga Stefánsdóttir og Hermína K. Lárusdóttir í síma 433 6925
milli 9:00 og 14:00 eða netfangið: leikskolar@snb.is

Leiklistarnámskeið fyrir börn
fædd 2000 – 2002

LEIKUM SAMAN!

Leiklistarnámskeið verður haldið fyrir þennan aldurshóp í Grunnskóla Snæfellsbæjar ( Ólafsvík ).
Námskeiðið hefst mánudaginn 18. febrúar og kennt
1x í viku á mánudögum kl 17.00 – 18.30 í átta skipti.
Leiðbeinandi er Gunnsteinn Sigurðsson.
Unnið verður með tjáningu, framkomu, spunavinnu
og leiki sem stuðla að samvinnu, framsögn, frumkvæði og leikgleði.
Skráning og upplýsingar um greiðslu fer fram á
netfanginu gunnsteinn@gsnb.is eða í síma 8618582.
Námskeiðsgjald er kr 6.500,-

Aukin umsvif í
knattspyrnunni

Í ljósi aukinna umsvifa hjá
meistaraflokk karla í knatt
spyrnu ákvað stjórn meistara
flokks Víkings að ráða Gunnar
Örn Arnarson sem framkvæmda
stjóra nú á haustmánuðum.
Gunnar er starfinu ekki alls
ókunnugur þar sem hann gegn
di því sem sumarstarfi á árunum
2006-2011. Auk þess að starfa
fyrir meistaraflokk karla Víkings
og meistaraflokk kvenna Vík
ings vinnur hann náið með
stjórnum ungmennafélaganna í
Snæfellsbæ að málum er snúa
yngri flokkum félagsins.
Þá er Gunnar einnig um

sjónarmaður Snæfellsnes sam
starfsins í knattspyrnu þar sem

aðildarfélögin á Snæfellsnesi
leiða saman hesta sína og
keppa undir merkjum sam
starfsins. Nýlega tók samstarfið
nýja heimasíðu í notkun
snaefellsnessamstarf.is. Síðunni
er ætlað veigamikið hlutverk í
samskiptum þjálfara, foreldra
og iðkenda. Á síðunni má finna
upplýsingar um þjálfara, næstu
leiki, viðburðadagatal og margt
fleira. Þar sem síðan er ný á
nálinni er hún í stöðugri þróun
og ábendingar um betrumbætur
því vel þegnar.
Framkvæmdastjóri vill koma
á framfæri eftirtöldum miðlum:
Tölvupóstur:
goarnarson@gmail.com
snaefellsnes.samstarf@gmail.com
vikingurol@gmail.com
Heimasíður:
www.snaefellsnessamstarf.is
www.vikingurol.is
Facebook:
facebook.com/snaefellsnessamstarf
facebook.com/vikingurol

Foreldrar geta skráð sig á
póstlista með því að senda tölvu
póst á goarnarson@gmail.com
þar sem nafn barns, flokkur og
fæðingarár er tekið fram.

AÐALFUNDUR
Ungmennafélags Grundarfjarðar
Haldin í Kaffi 59 þann 20. feb. 2013 kl. 20:30
Dagskrá:
Grundarfjörður

1933

1. Fundur settur
2. Fundarstjóri settur
3. Skýrsla stjórnar
4. Reikningar lagðir fram
5. Kosning stjórnar
6. Önnur mál
Stjórn UMFG

Risapottur
Á laugardaginn verður fyrsti
vinningur 200 millj. þar sem
10 réttir voru ekki greiddir út
um síðustu helgi. Getrauna
röðinn hefur verið hækkuð um
1 kr. og kostar því röðinn nú
19 kr. Þrátt fyrir það viljum við
hvetja Víkinga nær og fjær og
þá sem eru að tippa til að
muna eftir félagsnúmerinu

okkar Víkinga, 355, því annars
skila sölulaunin sér ekki til
félagsins. Höfum í huga að
hver getraunaröð skiptir máli
fyrir félagið. Opið á laugar
dögum í Íþróttahúsinu Ólafsvík
frá 11.00 til 13.00. Heitt kaffi á
könnunni. Allir velkomnir.
Áfram Víkingur.
Nefndin.

Ólafsvík
Íbúðin á efri hæðinni að Ólafsbraut 34, suður
endi, er til sölu. Hún er 65,7fm skiptist í forstofu,
samliggjandi hol, stofu og eldhús, baðherbergi
með tengi fyrir þvottavél og eitt herbergi. Á
forstofu og baði eru flísar en á herbergi, stofu,
holi og eldhúsi er parket á gólfi. Við húsið er
sérgeymsla sem fylgir íbúðinni ca 5fm. Íbúðin er
rúmgóð og björt.
Húsið er á góðum stað í Ólafsvík við aðalgötuna. Gott lán með lágri afborgun frá
Íbúðalánasjóði gæti fengist með.
Óskað er eftir tilboðum í íbúðina.

Endurauglýsing

5 deiliskipulagstillögur

Snæfellsbær auglýsir hér með áður auglýstar og samþykktar tillögur, sem
öðluðust ekki gildi þar sem auglýsingar um gildistöku birtust eftir að 3-ja
mánaða frestur skv. 2.mgr. 42. gr. skipulagslaga nr. 123/2010 var liðinn.
Deiliskipulögin hafa hlotið þá meðferð sem skipulags- og byggingarlög nr.
73/1997 mæla fyrir um. Samkvæmt skipulags- og byggingarlögum
samþykkti bæjarstjórn Snæfellsbæjar þann 7. janúar 2013 eftirfarandi
deiliskipulög.
Deiliskipulag vistvænnar þyrpingar á Hellnum. Breyting deiliskipulags vegna
stækkunar hótels, auglýst skv. 1. mgr. 43. greinar skipulagslaga.
Fækkað er um eina lóð fyrir heilsárs íbúðarhús og lóðarmörkum við
Brekkustíg og við niðurgrafna skemmu er breytt. Gert er ráð fyrir að sameina
lóðir nr. 2 og 4 við Brekkustíg og verður sameinuð lóð 23.360 m². Tvö af
úthúsum verði rifin og þar er gert ráð fyrir baðhúsi og starfsmannahúsi. Auk
þess er gert ráð fyrir viðbyggingu við hótelið. Aðkomu og fyrirkomulagi
bílastæða er breytt og tjaldsvæði er fellt niður. Gert er ráð fyrir að aðkoma að
íbúðarbyggð og hóteli verði aðskilin og lokað á hringakstur um
íbúðarhúsagötu.
Breyting deiliskipulags frístundahúsa á Hellnum, auglýst skv. 1. mgr. 43. greinar
skipulagslaga.
Breytingin felur í sér breytta aðkomu að Þórdísarflöt, þannig að aðkoma
sunnan lóðar Bálhóls verður flutt í nyrsta hluta lóðarinnar Búðarbrunns og
minnkar lóðin sem því nemur. Byggingarreit Bálhóls er hliðrað um 6 m. til
vesturs.
Óveruleg breyting deiliskipulags ferðaþjónustubýlis að Hofgörðum, kynnt skv. 2.
mgr. 43. greinar skipulagslaga.
Í deiliskipulagstillögunni er gert ráð fyrir að smáhýsum verði fjölgað úr 5 í 8
og stærð þeirra sem var áður allt að 60 m2, verði nú allt að 40 m2. Lóðir eru
minnkaðar, þeim hliðrað til suðurs og akfærum stíg er hliðrað.
Deiliskipulag svæðis fyrir tómstundabúskap sunnan Hellissands. Fjárborg, nýjar
lóðir, auglýst skv. 1. mgr. 41. greinar skipulagslaga.
Gert er nýtt deiliskipulag fyrir þrjár nýjar lóðir sunnan gamallar réttar sem
verði vernduð og þrjár lóðir austan vegar. Svæðið er í öllum megin atriðum í
samræmi við aðalskipulag Snæfellsbæjar 1995-2015, Hellissandur/Rif, en þar
er gert ráð fyrir tómstundabúskap á svæðinu.
Deiliskipulag fyrir íbúðarhús á og við Selhól, auglýst skv. 1. mgr. 41. greinar
skipulagslaga.
Í tillögunni er annars vegar gert ráð fyrir þyrpingu lóða fyrir sjö einbýlishús,
þar af er ein lóð fyrir húsið Selhól, auk einnar lóðar fyrir parhús. Hins vegar
er gert ráð fyrir tveimur lóðum við Snæfellsás.
Tillögurnar verða til sýnis hjá Tæknideild Snæfellsbæjar, Klettsbúð 4, virka daga frá kl. 9:00 –
12:00 og 13:00 - 15:30 frá og með 14. febrúar 2013 til 2. apríl 2013. Einnig má sjá tillöguna á
heimasíðu Snæfellsbæjar, www.snb.is . Þeir sem telja sig eiga hagsmuna að gæta, er hér með
gefin kostur á að gera athugasemdir við tillögurnar. Frestur til þess að skila inn athugasemdum
er til 2. apríl 2013. Athugasemdir ef einhverjar eru, skulu vera skriflegar og berast Tæknideild
Snæfellsbæjar, Klettsbúð 4. Hver sá sem ekki gerir athugasemdir innan tilskilins frests, telst
samþykkja tillöguna.

Snæfellsbær 14. febrúar 2013.
Smári Björnsson, skipulagsfulltrúi

Síldartínsla

LIONSKLÚBBUR
GRUNDARFJARÐAR
kynnir:
Skemmtun sem enginn má missa af.

Kúttmagakvöld 1. mars.
Frábær skemmtiatriði.

Fylgstu vel með í næstu viku í Jökli.
Í síðustu viku var margt um
manninn fyrir neðan bæinn
Eiði í Kolgrafarfirði en þangað
lögðu leið sína íþróttafélög,
útskriftarnemar, grunnskóla
nemar og fleiri til að tína síld.
Nemendur 8. til 10. bekkja í
Grunns kóla Snæfellsbæjar
lögðu frá sér hefðbundnar
skólabækur síðastliðinn föstu
dag og fóru ásamt kennurum
sínum í Kolgrafarfjörð til að
aðstoða við hreinsunarstarfið
sem þar fór fram. Ekki var ein
göngu um hreinsunarstarf að
ræða þar sem síldin sem nem
endur týndu var sett í kör og

keyrð til Sandgerðis þar verður
hún nýtt sem loðdýrafóður og
fengu þau greitt fyrir, er ætlun
in að nýta ágóðan í skíðaferð
nú í vor. Tíndu krakkarnir á
milli 30 og 40 tonn af miklum
krafti og létu leiðindaveður
ekki á sig fá.
Flutningafyrirtækið Ragnar
og Ásgeir hefur séð um að
flytja síldina til Sandgerðis, í
samtali við starfsmann fyrir
tækisins kom fram að búið er
að flytja 359 tonn af síld til
Sandgerðis frá því að hafist var
handa við að hreinsa fjöruna
þa

Ekki snerta jörðina!

Á efri hæðinni í Átthaga
stofunni hefur nú verið sett
upp farandsýningin „Ekki
snerta jörðin! Leikir 10 ára
barna“. Verður sýningin m.a.
notuð í safnakennslu Grunn
skóla Snæfellsbæjar nú í

febrúar.
Sýningin er afrakstur rann
sóknar um leiki 10 ára barna á
Íslandi veturinn 2009-2010 og
verður opin til næstu mánaðar
móta.

Til umhugsunar!
Ég las í Skessuhorninu 16.
janúar sl grein sem fjallar um
fækkun skemmtiferðaskipa til
Grundarfjarðar á þessu ári. Í
blaðinu er fróðlegt viðtal við
Shelag Smith markaðsfulltrúa
Grundarfjarðar. Hún segir að
það fækki skipakomum úr
18 árið 2012 í 10 skip á þessu
ári. Eins og flestir vita hafa
Grundfirðingar mjög góða
hafnar
aðstöðu til að taka á
móti skemmtiferðaskipum.
Þessi fækkun hefur að sjálf
sögðu áhrif á öllu Snæfellsnesi
fyrir þá sem starfa að ferða
málum. Shelag hefur leitað
svara við þessu og helstu
á
stæð
ur nefnir hún að Snæ
fellsnesið sé of nálægt Reykja
vík, klósettaðstæðum sé ábóta
vant og að koma þurfi bæði
rútum og leiðsögumönnum
um langan veg sem geri ferðir
nar dýrari en ella. Hún segir
jafnframt að hún sé þó vongóð
um framhaldið sem betur fer.
Hvað er það sem við hér á
Snæfellsnesi getum gert til að

til að bæta úr í þessum málum?
Ég vil spyrja bæði bæjaryfirvöld
hér á Snæfellsnesi, yfirmann í
Þjóðgarðinum og aðra sem um
þessi mál fjalla hver eigi að sjá
um þessi klósettmál sem virðist
vera eilífðarmál víða. Þá nefnir
Shelag í lok viðtalsins að fá
þurfi heimamenn til að taka að
sér leiðsögn um svæðið og ég
tek undir það. Það þarf að
koma saman fólki á námskeið,
sem hefur áhuga á, með kunn
áttu
mönnum héðan af Snæ
fellsnesi til að „læra“ þetta svo
sómi sé að.
Við þurfum að fjölga störfum
hér á svæðinu. Það eru fjölmörg
tækifæri til þess. Ekki spurn
ing. Við þurfum að ræða þessi
hluti. Þau skipta okkur öll máli
sem búum hér á Snæfellsnesi
og við skulum standa saman og
leysa þau. Ég vil taka það fram
að eigum mikið af fólki sem er
að gera góða hluti í þessum
ferðamannageira.
Pétur Steinar Jóhannsson   

Þessar tvær eru alveg að verða 70 ára.

Í tilefni af því að ég verð 70 ára miðvikudaginn 20. febrúar
ætla ég að bjóða til veislu í Fjölbrautarskóla Snæfellinga
laugardaginn 23. febrúar klukkan 18.00. Hlakka til að sjá ykkur öll.
Elsa Reynis (Árna)
P.s. Blóm eru vinsamlegast afþökkuð.

Fundaröð SA um atvinnumál

FLEIRI STÖRF
BETRI STÖRF!

Grundarfjörður - MánudaGinn 18. febrúar, kl. 17.00
Samtök atvinnulífsins efna til umræðufundar á Hótel Framnesi um atvinnumálin.
Fjallað verður um mikilvægi þess að skapa fleiri og betri störf á Íslandi á næstu
árum.
Hvað þarf til?
Vilmundur Jósefsson, formaður SA
Vilhjálmur Egilsson, framkvæmdastjóri SA
Runólfur Guðmundsson, stjórnarformaður Guðmundar Runólfssonar hf

Hvað finnst þér?

Umræður og fyrirspurnir.
Boðið verður upp á létta hressingu.

SKRÁNING Á WWW.SA.IS

