
Ræktunarsamband Flóa og 
Skeiða í samstarfi við Snæfellsbæ 
boraði í byrjun desember tilrauna
holu við Ráðhús Snæfellsbæjar á 
Hellissandi. Með þessari borun 
sem hófst 2. desember og lauk 
6. desember var verið að kanna 
jarðlögin en þau eru nokkuð 
flókin blanda af klöpp, hrauni og 
annars konar jarðlögum. Að sögn 
Kristins Jónassonar bæjarstjóra 
tókst borunin vel en töluvert vatn 
og sjór er í holunni sem er 150 

metra djúp og hitinn í henni er 
um 6,5 gráður og botnhiti um 15 
gráður. Eins og staðan er nú er 
gert ráð fyrir að holan nýtist til 
að kynda Ráðhúsið með því að 
tengja „vatn í vatn” varmadælu 
við hana. Einnig hlýst við þetta 
góð reynsla sem ætti að nýtast 
til að bora fleiri holur á svæðinu. 
Til að mynda verður auðveldara 
að reikna út kostnað við borun 
og kaup á varmadælu við hús. 
Reynslan af notkun „vatn í vatn” 

varmadælna hefur sýnt fram á 
orkusparnað upp á 50 til 60% og 
ef hús eru vel einangruð og með 

gólfhita ætti sparnaðurinn að geta 
orðið meiri þar sem þess konar 
hús þurfa minni orku. þa

812. tbl - 17. árg. 13. desember 2017

Tilraunahola boruð við ráðhúsið

Svana Björk Steinarsdóttir var 
kjörin íþróttamaður Grundar
fjarðar árið 2017 en hún var til
nefnd af blakdeild UMFG þar 
sem hún er lykilleikmaður. Svana 
Björk er prúður og agaður leik
maður, fyrirmynd innan vallar 
sem utan og átti sæti í U19 
lands liði kvenna sem keppti á 
Norður landamóti í nóvember. 

Alls bárust fimm tilnefndingar 
til kjörs á íþróttamanni Grundar
fjarðar. Aðrar tilnefndingar voru 
þessar: Rúnar Þór Ragnarsson 
körfuboltamaður, Þorsteinn Már 
Ragnarsson knattspyrnumaður, 
Helga Ingibjörg Reynisdóttir 
golfari og Guðmundur Andri 
Kjartansson sem var tilnefndur 
af Skotfélagi Snæfellsness. 

Svana er íþróttamaður 
Grundarfjarðar 2017



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

Soroptimistaklúbbur Snæ fells
ness afhenti öllum foreldrum 
barna fædd 2017 í Snæfellsbæ 
bókina „Fyrstu 1000 dagarnir, 
barn verður til“ að gjöf 6. des
ember í Safnaðarheimili Ólafs
víkur kirkju, á árinu fæddust 14 
börn. 

Höfundur bókarinnar er 
Sæ unn Kjartansdóttir, ljósmóðir. 
Sor opti mistasystur Snæfellsness 
hafa síðan ákveðið að gefa öllum 
verðandi foreldrum í Snæfellsbæ 
bókina og mun hún verða afhent 
fram vegis á meðgöngunni þegar 
konur fara í eftirlit á Heilsu gæslu
stöðinni í Ólafsvík. 

Samkvæmt Berit ljósmóður og 
soroptimistasystur ákváðu þær 

að gefa þessa bók til að efla for
eldra í nýja hlutverkinu. En eins 
og segir í bókinni þá sýna rann
sóknir að fyrstu þúsund dagarnir 
í lífi barns, frá getnaði til tveggja 
ára aldurs, hafa afgerandi áhrif 
á framtíðarheilbrigði þess. Börn 
fæðist með alla burði til að verða 
skynsamar, réttsýnar og góðar 
mann eskjur og það sé undir 
okkur fullorðna fólkinu komið 
að gera þeim það kleift. 

Í bókinni eru gefin góð ráð um 
hvernig foreldrar geta búið sig 
undir fæðingu barns og annast 
það og örvað fyrstu árin með 
það að leiðarljósi að byggja upp 
heilbrigðan og ástríkan ein stak
ling.   þa

Nemendur í 1. til 4. bekk 
Grunnskóla Snæfellsbæjar 
héldu upp á Fullveldisdaginn 
1. desember með hátíð á sal 
skólans. Þar sögðu nemendur 3. 
bekkjar frá forsetum lýðveldisins 
í stuttu máli. 4. bekkur sá 
um kynningar ásamt því að 
fræða samnemendur sína um 
skjaldarmerkið og þjóðsöguna 
í kringum það. 1. bekkur söng 
lagið „Á íslensku má alltaf finna 
svar“ og 2. bekkur söng lagið 

um fánalitina en það var Kristín 
Helga Guðjónsdóttir sem bjó til 
þann texta þar sem sagt er frá því 
hvað litirnir í Íslenska fánanum 
tákna. Nemendur sungu einnig 
þjósönginn saman, það var 
Nanna Þórðardóttir sem sá um að 
spila undir á hátíðinni. Þennan 
dag var einnig fánalitadagur í 
skólanum og var gaman að sjá 
hversu margir mættu í þeim 
litum í skólann þennan dag.

þa

Nýir foreldrar fá bók

Fullveldisdagur 
haldinn hátíðlegurJÓLATÓNLEIKAR 

 

Í ÓLAFSVÍKURKIRKJU 

FIMMTUDAGINN 14. DES. 2017 KL. 20:00 

Kirkjukór Ólafsvíkur og Skólakór Snæfellsbæjar 
syngja saman og í sítthvoru lagi fallegu jólalögin.  

Stjórnandi: Veronica Osterhammer. Meðleikari: Elena Makeeva. 
Yndisleg stund á aðventunni fyrir alla í kirkjunni okkar. 

Aðgangseyrir: frjáls framlög. Kaffi og konfekt á eftir. Allir velkomnir! 

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

• Almennar bílaviðgerðir
• Smurþjónusta
• Dekkjaskipti og viðgerðir

• Rúðuskipti
• Stjörnu viðgerðir á framrúðu
• Tölvulestur



Jólakveðjur

Við erum að taka á móti  
jólakveðjum í jólablað Jökuls.

Vinsamlegast hafið samband

fyrir fimmtudag 
14. desember 

steinprent@simnet.is og 436 1617

Veittir verða atvinnuþróunar og nýsköpunarstyrkir, 
menningarstyrkir ásamt stofn- og rekstrarstyrkjum 

til menningarverkefna.

Á heimasíðu Samtaka sveitarfélaga á Vesturlandi, 
er að �nna reglur og viðmið varðandi styrkveitingar.  

Umsóknarferlið er á Ísland.is og notast er við 
Íslykil til innskráningar.   

  https://innskraning.island.is/?id=soknaraaetlun.is.ssv 
 

Nánari upplýsingar í síma 433-2310 

Frestur til að skila inn umsóknum 
rennur út á miðnætti 17. janúar 2018.

AUGLÝST EFTIR UMSÓKNUM Í 

UPPBYGGINGARSJÓÐ VESTURLANDS

Leikfangahappdrætti 
Lionsklúbbs Nesþinga.

 
Verður haldið í Röst Hellissandi
23. desember  kl. 17:00.

Miðar verða seldir við innganginn 
frá kl. 15:30

Fjöldi veglegra vinninga

Aðeins dregið 
úr seldum miðum.

Ath. erum ekki með posa.

Miðaverð 300kr.

Miðar verða seldir í Blómsturvöllum 
og Hraðbúð N1 Hellissandi.

Jólamarkaður var í Pakkhúsinu 
í Ólafsvík miðvikudaginn 29. 
október síðastliðinn. Vel var 
mætt á markaðinn og myndaðist 
góð stemmning enda er hann 
orðinn árlegur viðburður þar. 
Ýmisilegur varningur var á boð
stólum strákarnir í 4. flokkur 
voru með fjáröflun en þeir fara 
næsta sumar til Barcelona á Spáni 
að keppa, Gunnhildur Kristný 
Hafsteinsdóttir seldi hárskraut til 
styrktar Barnaspítala Hringsins, 
Krums og Félag eldri borgara í 
Snæfellsbæ voru líka með vörur. 
Einnig voru þær Anna Þóra 
Böðvars dóttir, Sigurbjörg Magnea 

Kristjáns dóttir og Guð munda 
Wiium með ýmsan varn ing. 

Seinni markaðurinn var svo 
haldinn miðvikudaginn 6. des
ember og þá bættist meira matar
kyns við úrvalið. Það er mikið 
líf og fjör í pakkhúsinu þessa 
dagana en á sunnudaginn var 
jólakrakkaföndur í pakkhúsinu 
frá 15 til 17 þar sem hægt var að 
koma og föndra saman. 

Jólasveinarnir eru svo farnir 
að koma við í Pakkhúsinu og 
koma þeir við þar að hitta börnin 
klukkan 17:00 á hverjum degi fram 
til 23. desember.

þa

Jólapakkhúsið



Árleg Bókaveisla 10. bekkjar 
Grunnskóla Snæfellsbæjar fór 
fram á Klifi þann 6. desember 
síðastliðinn. Er þetta í 15. sinn sem 
nemendur standa að kynningu 
á rithöfundum Bókaveislunnar, 
hátíðin var haldin í fyrsta stkipti 
árið 2002 og þá að frumkvæði 
Framfarafélags Ólafsvíkur. Hefur 
sú hefð haldist frá upphafi að 
bjóða rithöfundum í súpu með 
nemendum áður en farið er inn 
á Klif. 

Að þessu sinni voru það rit höf
undarnir Einar Már Guð munds
son, Gunnar Theodór Eggerts
son, Kristín Ómarsdóttir, Jón 
Kalman Stefánsson og Vilborg 
Davíðs dóttir sem kynntu og 

lásu upp úr nýútkomnum bókum 
sínum. 

Að venju sömdu 10. bekkingar 
kynningar á rithöfundunum 
sem þeir fluttu. Í hléi seldu 

þeir svo veitingar með aðstoð 
foreldra sinna til fjáröflunar 
fyrir útskriftarferðina sína í vor. 
Birgitta Sveinsdóttir nemandi 
í 10. bekk og Tónlistarskóla 
Snæfellsbæjar söng tvö jólalög í 
hléi við undirleik Valentinu Kay 
og átti það vel við á aðventunni. 

Undanfarin ár hefur Bóka
veislan verðið eitt af átt haga
fræðiverkefnum 10. bekkjar, þar 
sem áhersla er lögð á að tengja 
saman skólann og samfélagið og 
er verkefnið styrkt af Snæfellsbæ. 

Mjög ánægjulegt var að sjá hversu 
vel nemendur í 10. bekk skiluðu 
verkefni sínu frá sér, voru prúðir í 
alla staði og til fyrirmyndar. 

Vel var mætt á Bókaveisluna 
og gaman að því enda kvöldið 
hið skemmtilegasta. Að lokum er 
gaman að láta fylgja með ummæli 
frá Einari Má Guðmundssynir 
sem hann sendi skólanum eftir 
Bókaveisluna. „Þakka fyrir frábært 
kvöld, þetta var stórkostlegt og 
nemendur báru samfélaginu og 
skólanum gott vitni.“ þa

Bókaupplestur í Klifi

Útgáfa Jökuls 
á næstunni

Jólablað Jökuls kemur út miðvikudaginn 20. desember 
og eru skil á efni og auglýsingum fyrir kl. 16 

mánudaginn 18. desember.

Jökull kemur ekki út á milli jóla og nýárs.

Fyrsta blað á nýju ári kemur út �mmtudaginn 4. janúar 
og eru skil á efni og auglýsingum fyrir kl. 16 

þriðjudaginn 2. janúar.

G. Hansen dekkjaverkstæði 
verður lokað dagana 

21. desember til 2. janúar

Það hefur líklega ekki farið 
fram hjá neinum að þessa 
dagana standa yfir framkvæmdir 
á Víkingsvellinum, verið er 
að skifta um jarðveg undir 
væntanlegt gerfigras. Segja má 
að hluti af fótboltavellinum 
í Ólafsvík fái nýjan tilgang en 
ákveðið var að nota efnið til 
að bæta umferðaröryggi. Efnið 
sem kom upp úr vellinum er 
um 3000 rúmmetrum  og er 
því ekið í vegkant fyrir utan 
Enni, þar er frekar bratt út af 
veginum á rúmlega 300 metra 
kafla og er með þessu móti hægt 
að gera vegaxlir aflíðandi. Þarna 
getur verið mjög hvasst og hált, 

sérstaklega í  vestanáttum og því 
hætt við að bílar fjúki útaf, með 
þessum framkvæmdum hefur 
öryggissvæðið stækkað nokkuð, 
einnig þarf að lengja ræsi sem 
þarna eru. Ökumönnum er bent 
á að hægja ferðina á meðan á 
framkvæmdum stendur. 

Eftir er að ganga endanlega 
frá og verður það gert eftir því 
sem veður leyfir.  Það er TS 
vélaleiga sem sér um verkið. Það 
er ánægjulegt að hægt sé að nýta 
efnið sem keyra þarf í burtu í að 
bæta vegaöryggi, vert er að geta 
þess að efnið kom upphaflega 
úr Saxhól.

þa

Öryggissvæði 
stækkað



Auglýsing á aðalskipulagi Snæfellsbæjar 2015-2031

Snæfellsbær auglýsir samkvæmt 31. gr skipulagslaga nr. 123/2010 tillögu að aðalskipulagi 
Snæfellbæjar 2015-2031 ásamt umhver�sskýrslu. 

Tillagan verður til sýnis á skrifstofu Snæfellsbæjar að Klettsbúð 4 og hjá Skipulagsstofnun 
frá og með 14. desember 2017 til 8. febrúar 2018. 
Tillagan er einnig aðgengileg á heimasíðu Snæfellsbæjar, http://taeknideild-snb.is/

Þeir sem telja sig eiga hagsmuna að gæta er hér með ge�nn kostur á að gera athuga-
semdir við tillöguna. Frestur til að skila inn athugasemdum er til 8. febrúar 2018. 
Skila skal inn skri�egum athugasemdum á skrifstofu Snæfellsbæjar að Klettsbúð 4, 
360 Snæfellsbæ eða á netfangið byggingarfulltrui@snb.is

Tillagan er sett fram í greinargerð og á uppdráttum og er auglýst með athugasemdum 
Skipulagsstofnunnar og y�rliti hvernig brugðist var við athugasemdum.

PIZZUTILBOÐ

12”  Pizza 
með 2 áleggstegundum 

1.600 kr. 
Alla virka daga frá klukkan 12:00 -15:00

Réttur dagsins og ka� á 2.000 kr.

Tímabilið 4. til 12 desember 
komu á land 893 tonn í 103 
löndunum í höfnum Snæfellsbæjar. 
Á Rifi komu á land 425 tonn í 46 
löndunum og í Ólafsvík 268 tonn 
í 57 löndunum. 

Hjá dragnótabátunum landaði 
Esjar SH 30 tonnum í 2, Matthías 
SH 15 tonnum í 4, Guðmundur 
Jensson 11 tonnum í 3, Gunnar 
Bjarna son 11 tonn í 4, Ólafur 
Bjarna son 9 tonnum í 4, Sveinbjörn 
Jakobs son 9 tonnum í 4, Bára SH 9 
tonnum í 2, Egill SH 7 tonnum í 3, 
Sax hamar SH 6 tonnum í 1, Magnús 
SH 2 tonnum í 1. 

Hjá litlu línubátunum landaði 
Tryggvi Eðvarðs SH 70 tonnum 
í 6, Kristinn SH 44 tonnum í 

6, Stakkhamar SH 37 tonnum 
í 6, Bíldsey SH 25 tonnum í 5, 
Guðbjartur SH 23 tonnum í 5, 
Sverrir SH 23 tonnum í 6, Brynja 
SH 22 tonnum í 6, Sæbliki SH 21 
tonnum í 4, Gullhólmi 20 tonnum í 
1, Kvika SH 18 tonnum í 3, Kári SH 
14 tonnum í 3, Rán SH 8 tonnum í 
3, Rán GK 6 tonnum í 2, Þerna SH 4 
tonnum í 2 og Vísir SH 2 tonnum í 1. 

Hjá stóru línubátunum landaði 
Rifsnes SH 72 tonnum í 1, Tjaldur 
SH 70 tonnum í 1, Örvar SH 64 
tonnum í 1 og Hamar SH 25 tonnum 
í 1. 

Þrír netabátar lönduðu á þessu 
tímabili, Magnús SH 8 tonnum 
í 3, Bárður SH 7 tonnum í 5 og 
Hafnartindur SH 1 tonni í 2.      þa

Aflabrögð



Verkefnið felur í sér stöðu
greiningu, stefnumótun og 
aðgerðar áætlun fyrir þróun 
ferðamála á Vesturlandi. Ein 
áfanga staðaáætlun verður gerð 
fyrir allt Vesturland, og á hún að 
vera tilbúin í maí 2018. Áfanga
staða áætlunin mun byggja á 
gögnum og vinnu sem unnin er á 
fjórum svæðum á Vesturlandi, þ.e.   
#1. Akranes og Hvalfjarðarsveit
#2. Borgarbyggð og Skorradals-
hreppur
#3. Snæfellsnes; þ.e. Eyja-og 
Mikla holtshreppur, Snæfellsbær, 
Grundarfjörður, Helgafellssveit 
og Stykkishólmur
#4. Dalabyggð

Vinna við verkefnið er að 
mestu unnin af verkefnisstjórum 
með aðstoð vinnuhópa á hverju 
svæði auk þess sem leitað er 
eftir aðkomu almennings og 
umsögnum frá ýmsum aðilum á 
verkefnistímanum.

Ferðamálastofa stendur fyrir 
þessu verkefni í samstarfi við 
allar Markaðsstofur á Íslandi, þar 
sem allar Markaðsstofurnar eru 
að vinna áfangastaðaáætlun fyrir 
sitt svæði. 

Tilgangur verkefnisins er að 
móta heildstætt ferli þar sem 
litið er til skipulags, samhæfingar 
í þróun og stýringu þeirra þátta 
sem geta haft áhrif á upplifum af 
ferðamálum á svæðinu. Markmiðið 
er m.a. að stýra þróun ferðamála 
á svæðinu yfir ákveðin tíma, en 
unnið er með þriggja ára áætlun í 
þessari fyrstu áætlanagerð. 

Nú í nóvember voru haldnir 
opnir fundir á öllum svæðunum 
þar sem kallað var eftir aðkomu 
allra sem áhuga höfðu á að leggja 
verkefninu lið við að stilla upp 
framtíðarsýn til næstu þriggja ára 
fyrir ferðaþjónustu á Vesturlandi. 

Á þessa fundi mættu 2025 manns 
á hverju svæði. Þátttakendum var 
skipt í hópa sem unnu saman 
að helstu áherslum varðandi 
framtíðarsýn ferðaþjónustunnar 
og þróun hennar næstu þrjú 
árin. Þetta voru mjög vinnusamir 
og góðir fundir þar sem margt 
áhugavert og gagnlegt kom fram. 

Fyrsta tilfinning varðandi 
niðurstöður þessara funda er að 
fólk er almennt mjög ánægt með 
þá framþróun sem hefur orðið 
síðastliðin ár í ferðaþjónustu á 
Vesturlandi, bæði varðandi fjölgun 
ferðamanna og aukið framboð á 
gistingu, dægradvöl og veitingum. 
En betur má ef duga skal. Eins og 
við var að búast var mikil áhersla 
á að bæta þyrfti uppbyggingu og 
gæði innviða sem lúta að aðgengi, 
upplýsingum, öryggi og upplifun 
fólks, sem og þolmörkum náttúru 
og samfélags. 

Í því sambandi var talað um 
umferð, vegi og útivistarstíga, 
fjar skipta samband og raforku
öryggi, merkingar og upp lýsinga
gjöf, almennings sam göngur, 
vetrarþjónustu vega og ein breiðar 
brýr, löggæslu og heil brigðis
þjónustu, almennt þjónustu
framboð, verðlagningu, gjald töku 
og gestrisni. Einnig var mikið 
rætt um dreifingu ferða manna 
um landið, áherslur í markaðs
setningu og mismunandi að stæður 
og aðstöðu á milli staða og svæða 
o.m.fl.

Allt eru þetta þekkt áhersluatrið 
varðandi framþróun byggðar jafnt 
og uppbyggingu ferðaþjónustu. 
Því þarf að greina betur og 
staðsetja nánar þörfina fyrir 
úrbætur varðandi þessa þætti á 
Vesturlandi.

En það sem vakti athygli var 

mikill samhljómur á öllum þessum 
fundum þar sem fundamenn 
kölluðu eftir samtali, skilning 
og stýringu sem gæti skapað sátt 
um ferðaþjónustuna í landinu. Í 
þeirri umræðu var áhersla á að 
stjórnvöld þurfi að efla skilning 
sinn á eðli ferðaþjónustunnar og 
þörfum.

Það var ákall eftir samtali á 
milli ferðaþjónustugreinarinnar 
og ráðamanna varðandi laga
umgjörð, eftirlit, stefnumótun 
og stýringu. Einnig eftir meira 
sam ráði á milli markaðsgeirans, 
ferða skipu leggjenda og ferða
þjónustu aðila. Þá var talað um 
aukið samtal og skilning milli 
samfélagsins og þjónustuaðila 
og ferðaskipuleggjenda. Einnig 
þyrfti að auka samtal og miðlun 
upplýsinga til ferðamanna 
varðandi samfélagið og lífið í 
landinu, hvernig Ísland væri 
„raunverulega“ en ekki á glansmynd 
og fræðslu til samfélagsins 
varðandi ferðaþjónustuna. Þá 
var mikið rætt um mikilvægi þess 
að koma á fót virkum vettvang 
þar sem ferðaþjónustuaðilar á 
Vesturlandi gætu starfað markvisst 
saman að vöruþróun, gæðastafi og 
markaðsmálum. 

Rætt var um mikilvægi þess að 
öðlast meiri þekkingu og skilning á 
eðli og umfangi ferðaþjónustunnar 
til að hægt væri að mæta þörfum 
greinarinnar og vinna samhent og 

í sátt að því að byggja upp gæða 
ferðaþjónustu á Íslandi. 

Síðast en ekki síst var svo 
samhljómur um að allir sem að 
þessari atvinnugrein kæmu þyrftu 
að sýna ábyrgð í verki. Það væri 
ekki hægt að byggja upp heilstæða 
atvinnugrein og stuðla að gæðum 
hennar ef utanumhald og umgjörð 
væri ekki í lagi. Stjórnvöld yrðu 
að setja umgjörð og reglur sem 
styddu við gæði og fagmennsku, 
og fylgja því eftir að allir störfuðu 
innan rammans svo ekki skapaðist 
ójafnvægi á markaðnum. 
Atvinnugreinin þyrfti líka að hafa 
metnað til að veita gæðaþjónustu 
og gera það vel. Samfélagið þyrfti 
að gera sér grein fyrir ávinningi 
sínum af ferðaþjónustu og 
styðja við greinina með velvild, 
tillitssemi og framboði á vörum 
og stoðþjónustu sem efldi þessa 
atvinnugrein. Allir þyrftu svo að 
leggjast á eitt um að tala greinina 
upp en ekki niður. 

Það er því mjög áhugavert að 
vinna áfram að þessari gagnaöflun 
og greiningu varðandi áherslur í 
stefnumótun um framþróun 
ferðamála á Vesturlandi. En 
fyrirhugaðir eru opnir fundir á 
öllum svæðum í janúar þar sem 
unnið verður að markmiðasetningu 
til að undirbyggja aðgerðaráætlun 
fyrir framþróun ferðamála á 
Vesturlandi næstu þrjú ár. 

Margrét Björk Björnsdóttir

Vinna við áfangastaðaáætlun gengur vel



Auglýsing um deiliskipulag.                                    
Sólvallarreitur - iðnaðarsvæði, 

tillaga að deiliskipulagi

Bæjarstjórn Grundar�arðar samþykkti þann 1. nóvember 2017 að 
auglýsa tillögu að deiliskipulagi fyrir iðnaðarsvæði á lóð Grundar-
�arðabæjar skv. 1. mgr. 41. gr. skipulagslaga nr. 123/2010

Skipulagssvæðið er á Framnesi og er það skilgreint sem iðnaðar-
svæði skv. gildandi aðalskipulagi Grundar�arðarbæjar 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.

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

Hverjum þeim sem telur sig eiga hagsmuna að gæta er þannig 
ge�nn kostur á að kynna sér tillöguna og gera athugasemd við 
hana. Athugasemdir skulu vera skri�egar og berast á skrifstofu 
Grundar�arðarbæjar í ráðhúsinu Borgarbraut 16, 350 Grundar-
�örður, eða á netfangið bygg@grundar�ordur.is í síðasta lagi þann 
14. desember 2017.

Skipulags- og byggingarfulltrúi Grundar�arðar.

Mesta uppbygging í Snæfellsbæ 
undanfarin ár hefur tvímælalaust 
verið á Arnarstapa, bæði hefur 
verið um að ræða nýbyggingar 
og endurbætur á eldra húsnæði, 
nú stendur til að gera enn betur. 
Á facebooksíðu Snæfellsbæjar er 
kynning á fyrirhuguðum fram
kvæmdum á Arnarstapa en 
ætlunin er að fjarlægja fjögur hús 
við Arnar fell og í staðin byggja 
eitt 40 her bergja hótel. Eins og 
sést á með fylgjandi myndum 

mun þetta breyta ásýnd svæðisins 
nokkuð en nýja húsið fellur vel 
að öðrum nýlegum byggingum 
sem hafa risið á Arnarstapa á 
undanförnum árum. 

Áður en deiliskipulagsvinna og 
framkvæmdir hefjast er íbúum og 
hagsmunaaðilum gefinn kostur á 
að senda ábendingar á netfangið: 
byggingarfulltrui@snb.is en 
tekið er fram að eingöngu verður 
tekið við ábendingum í tölvu
pósti. 

40 herbergja hótel á Arnarstapa

- Bílaviðgerðir

- Skipaþjónusta

- Almenn suðuvinna 

- Smurþjónusta

- Smábátaþjónusta 

- Dekkjaverkstæði

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

Kuldagallar 
frá Elka, 66°N,
og Didrikson.
Verð frá 13.930,-

Ferðahátalarar 
frá Bose og Sony
Verð frá 8.990,-

Flíspeysur með símavasa.
Verð frá kr. 6.495,-

GÓÐAR 
GJAFAHUGMYNDIR
fyrir fólkið þitt og heimilið

30%
afsláttur

af
Elka

25% 
Kynningar 
afsláttur!
Gildir til 1. janúar 2018


