
Ungmennafélagið Víkingur 
er 90 ára í október á þessu ári, 
að sjálfsögðu var haldið upp á 
daginn og bauð félagið til veislu 
í Íþróttahúsi Snæfellsbæjar á 
síðasta sunnudag af þessu tilefni. 

Margrét Sif Sævarsdóttir for
maður Ungmennafélagsins 
Víkings/Reynis bauð gesti vel
komna og sagði stuttlega frá sögu 
félags ins. Þar kom meðal annars 
fram að þegar Ungmennafélagið 
Víkingur var stofnað var það eins 
og flest ungmennafélög á þeim 
tíma meira eins og málfundafélag 
en íþrótta félag og tók virkan 
þátt í þjóð félags umræðunni, um 
starf semina fyrstu árin má finna 
áhuga verð rit á bókasafni Snæ
fells bæjar. 

Starfsemi félagsins fór þó að 
breytast í kringum 1940 og starf
semin að færast meira yfir í íþróttir. 
Það var svo í kringum 1969 sem 
félagið eignaðist merkið sitt sem 
notað hefur verið síðan en það 
var Helgi Jónsson, starfsmaður 
rafveitunnar í Ólafsvík á þeim 
tíma, sem teiknaði merkið. Voru 
frjálsar íþróttir fyrirferðamiklar 
til að byrja með. Margar deildir 
hafa starfað innan félagsins og 
verið mjög öflugar til dæmis stóð 
krakkablakdeild félagsins fyrir 
2 íslandsmótum. Einnig hafa 
starfað júdódeild, sunddeild, 

skíða deild, fimleikar og körfu
bolti svo eitthvað sé nefnt. Knatt
spyrnudeild félagsins hefur á 
undaförnum árum vakið verð
skuldaða athygli fyrir árangur 
sinn. En það var í kringum 1960 
sem knattspyrnan byrjaði fyrir 
alvöru í Ólafsvík og voru það þeir 
Gylfi Scheving og Sigurður Rúnar 
Elíasson sem lögðu þung lóð á 
vogarskálarnir í þeirri þróun. 
Félagið hefur frá árinu 1967 tekið 
þátt í Íslandsmóti í knattspyrnu 
annaðhvort undir merkjum 

Víkings eða HSH. Framan af 
flakkaði liðið milli deilda en í 
fyrsta sinn sumarið 2012 vann 
liðið sér þátttökurétt í deild hinna 
bestu og lék í efstu deild í fyrsta 
sinn árið 2013. Hefur liðið síðan 
einnig spilað í efstu deild árin 
2016 og 2017 og tvívegis komist 
í undanúrslit bikarsins. 

Barna og unglingastarf félagsins 
hefur undanfarin ár verið í 
samstarfi við Ungmennafélagið 
Reyni sem og önnur félag á nesinu 
og það gengið vel. Að loknum 

ræðuhöldum var að sjálfsögðu 
boðið upp á veitingar, kaffi, svala 
og afmælisköku. Börnin gátu svo 
notið sín í íþróttahúsinu við að 
leika sér í hoppukastala og fleiri 
þrautum sem í boði voru. 

þa

848. tbl - 18. árg. 11. október 2018

Smíðavinna
Tökum að okkur þakskipti, klæðningar og aðra smíðavinnu,  

eigum lausa tíma í haust. 

Kynnið ykkur málið í síma 840-6100

Víkingur 90 ára



Á Hofgörðum í Staðarsveit 
er rekið fallegt gistiheimili sem 
tekur á móti stórum og smáum 
hópum í gistingu. Herbergin sem 
boðið er upp á eru bæði með baði 
og án og er þá baðherbergi deilt 
með öðru herbergi. Undanfarið 
hafa staðið yfir framkvæmdir á 
Hofgörðum en verið er að stækka 
gistiheimilið. 

Undirbúningur á því hófst 
í janúar 2016 og var byrjað á 
sökkli byggingarinnar í október 
2017. Ekki er komin dagsetning á 
hvenær framkvæmdum mun ljúka 
en eigandinn sjálfur hefur séð um 
vinnuna með aðstoð heimilisfólks. 
Nýja viðbyggingin er 800 fer
mmetrar og þegar hún verður 
til búin verða þar 12 herbergi 
með baði. Einnig verður um 200 
fermetra salur með tilheyrandi 
útbúnaði fyrir veitingar og verður 
hægt að taka á móti allt að 100 

manns. Móttaka gistiheimilisins 
verður í nýja húsnæðinu ásamt 
morgunverðarsal og mun aðstaða 
fyrir starfsfólk og til þvotta batna 
til muna.    þa

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

Gistiheimilið Hof stækkar

Störf í boði
Fiskmarkaður Íslands leitar að fólki til vertíðarstarfa 

í �okkunar- og slægingarstöð Ri�.
 Um ræðir vertíðarvinnu frá 15. janúar til 31. maí. Mikil vinna í boði.

Einnig leitum við af vönum lyftaramanni í heils árs starf á sömu starfsstöð.
 

Fyrir áhugasama ha�ð samband við:
Reynir Guðjónsson, reynirg@fmis.is, 840-3725 eða 

Smára Björgvinsson, smari@fmis.is, 840-3715

R  E  S  T  A  U  R  A  N  T

Hátíðarmatseðill

Dagssetningar í boði

GÆS
Grafin gæsabringa, bláberja  

vinaigrette, sykraðar heslihnetur

HUMARSÚPA
Hörpuskel, sólselja, 
hvítsúkkulaðirjómi

NAUT
Grilluð nautalund, kartöflukaka,  

gulrótarflauel, rauðvínssósa

SÚKKULAÐI
Súkkulaðimús, kanilmulningur,  

kirsuberja og kardimommu sorbet

Verð: 9.490 kr

Föstudagurinn  23. nóvember
Laugardagurinn  24. nóvember
Föstudagurinn  30. nóvember
Laugardagurinn  1. desember

Pantanir í síma: 436-1026 & restaurantvidvik@gmail.com

Þann 4. okóber gáfur Lions
klúbbur Nesþinga og Lions klúbb
urinn Þernan leikskólanum 
Kríu bóli læsishvetjandi efni 
frá Mennta málastofnun. Lions
hreyfingin er þáttakandi í verk
efninu „Þjóðarsáttmáli um læsi“ 

og er tilgangurinn að efla læsi. 
Það var Ingigerður Stefáns dóttir 
leikskólastjóri sem tók á móti 
gjöfinni frá formönnum félag
anna, þeim Ara B. Ómarssyni og 
Fjólu Sigþórsdóttur.

Lionsklúbbar gáfu 
læsishvetjandi efni



LAUGARDAGUR 13.OKTÓBER

SUNNUDAGUR 14.OKTÓBER

MÁNUDAGUR 15.OKTÓBER

MIÐVIKUDAGUR 17.OKTÓBER

FIMMTUDAGUR 18.OKTÓBER

LAUGARDAGUR 20. OKTÓBER

SUNNUDAGUR 21. OKTÓBER

Í GANGI ALLA DAGANA

GÓÐA SKEMMTUN!

Kl 13:00

Kl 17:00

Kl 16:00

Kl 20:00

Kl 20:00

Kl 17:00 

Kl 20:00

Kl 20:30

Kl 17:00 - 20:00 

Kl 17:00 - 20:00

Kl 20:00

Kl 20:30

Kl 12:00 - 17:00

Kl 20:00

Kl 12:00 - 17:00 

Kl 15:00

DAGSKRÁ RÖKKURDAGA  
13.-21.OKTÓBER  
2018

ÞRIÐJUDAGUR 16.OKTÓBER
Kl 20:00

Kl 20:30

Sýningar á Kaffi Emil: Ljósmyndasýning eftir Anno Weihs. Séra Jón Þorsteinsson sýnir leirlistaverk  
og Arna Dögg Tómasdóttir frá Ólafsvík sýnir nokkur olíumálverk.  

Sýning á útilistaverkum Listons, Lúðvíks Karlssonar, fyrir utan Sögumiðstöðina.   
Leikskólabörnin sýna verk sín á Kaffi 59.

Örnefnagönguferð. Gengið með Ferðafélagi Snæfellsness frá Kirkjufellsfossi að 
Grundarfossi. Hittumst við Sögumiðstöðina kl 12:45.  

Leyniþráður - sögur og lestur.  Ásta Kristrún Ragnarsdóttir höfundur bókarinnar 
“Það sem dvelur í þögninni” les úr bók sinni og segir sögur. 
Í góðu veðri á Grundarfirði - tónleikar Valgeirs Guðjónssonar ásamt  
Kirkjukór Grundarfjarðar. 

Ofnotkun netsins - Skjáfíkn.  Eyjólfur Örn Jónsson sálfræðingur verður með 
fyrirlestur í matsal FSN.  

Spilakvöld Ungmennaráðs í Samkomuhúsinu - Kínaskák og fleiri spil. 

Bíósýning fyrir fullorðna í Sögumiðstöð.

Spilakvöld Hjónaklúbbsins á Kaffi Emil. 700 kr. fyrir félagsmenn, 1200 fyrir aðra. 

Tækifæri í sjálfboðastarfi - hagnýt vinnusmiðja fyrir áhugafólk um sjálfboðastörf.  
Marta Magnúsdóttir Skátahöfðingi Íslands. Haldið í safnaðarheimili kirkjunnar. 

Allir út að leika með Skátunum í Þríhyrningnum.

Haustmarkaður Kvenfélagsins í Samkomuhúsinu.  Súpa og brauð, handverk og góðgæti.

Lífsgæði og hamingja. Elísabet Reynisdóttir næringarfræðingur og Albert Eiríksson 
matgæðingur fjalla um mat í víðu samhengi í Samkomuhúsinu. 

Innsýn - myndlistarsýning Ísaks Snorra Marvinssonar opnar í Samkomuhúsinu.

Með kaskeiti við stýrið - Upphaf bílaaldar í Eyrarsveit. Fyrirlestur Inga Hans í Bæringsstofu.

Myndlistarsýning Ísaks Snorra Marvinssonar í Samkomuhúsinu.

Bjórspeki Sveins í Samkomuhúsinu, 2500 kr. skráningargjald.  
Skráning: eyglobara@gmail.com.

Myndlistarsýning Ísaks Snorra Marvinssonar í Samkomuhúsinu.

Konungur ljónanna - bíósýning fyrir börnin í Sögumiðstöð.

Nánari dagskrá verður dreift inn á öll heimili í Grundarfirði 
og má einnig finna á grundarfjordur.is. 
Dagskráin getur tekið breytingum.  
Fylgist með á Facebook viðburði Rökkurdaga.

Tónleikar Kórs Glerárkirkju í Grundarfjarðarkirkju.



Aníta Ólafsdóttir er ungur 
og efnilegur markvörður sem 
er fædd og uppalin í Ólafsvík. 
Aníta sem byrjaði að æfa fótbolta 
fyrir 7 árum, hefur æft mark í 
5 ár. Hún er samt búin að ná 
þeim árangri að vera valin 
tvisvar sinnum í landsliðið. Í 
fyrsta skiptið fór hún með U16 
til Litháen á UEFA Development 
Tournament mótið. Þar unnu 
stelpurnar alla sína leiki. Kepptu 
þær á móti Eistlandi, Litháen og 
Búlgaríu stóðu sig frábærlega og 
enduðu með markatöluna 16:0. 
Á dögunum var Aníta svo aftur 
valin í landsliðið og nú í U17, 
fór hún með liðinu til Moldovu 
þar sem undankeppni fyrir EM 
2019 í þessum aldursflokki fór 
fram. Spilaðir voru þrír leikir og 
stóðu stelpurnar sig vel. Unnu 
Azerbaídsjan 10, Moldovu 6  
0 en töpuðu á móti sterku liði 
Englands 0  2. Með þessari 
frammistöðu komust þær áfram 
í milliriðil og ef þær vinna hann 
þá komast þær á EM 2019. Yngri 
landsliðin eru nefnilega líka að 
standa sig hörkuvel og frábær 
árangur hjá Anítu að komast í 
landsliðið, sérstaklega þar sem 
hún er markvörður. 

Aníta hefur alltaf æft með 
Víking Ólafsvík en nú í sumar 
flutti hún sig yfir í ÍA og segir 
að það hafi líka verið frábært. 

Keppnisferðir eins og þessar 
eru þó ekki bara fjörið því að 
baki þeim liggur hörkuvinna og 
einnig á meðan á þeim stendur. 
Fyrir utan æfingar er alltaf einhver 
smápartur af deginum þar sem 
stelpurnar eiga að stunda nám 
enda þurfa þær að taka sér frí úr 
skóla og missa þar af leiðandi af 
á meðan. Nota þær yfirleitt um 
3 klukkustundir á dag til að læra 
“en við dettum alltaf smá aftur úr 
en síðan nær maður að vinna það 
upp þegar maður kemur heim. 
Kennararnir eru duglegir að 
hjálpa manni með það” En hvað 
þýðir það fyrir Anítu að vera valin 
í landsliðið. “Fyrir mig að vera 
valin í landsliðið er viðurkenning 
og frábært tækifæri og maður á 
bara að brosa og vera stolt og 
þakklát fyrir það hversu langt 
maður hefur náð. Þetta safnast 
síðan allt í reynslubankann.” 
Hún á sér líka flott einkunnarorð 
sem fleiri mættu taka sér til 
fyrirmyndar; “Þrátt fyrir að tíminn 
þinn sé ekki núna ekki gefast upp 
tíminn þinn kemur.” Hún á sko 
sannarlega framtíðina fyrir sér 
þessi unga knattspyrnukona og 
verður áhugavert að fylgjast með 
henni í framtíðinni, myndin af 
Anítu er tekin af henni í nýliðinni 
keppnisferð í Moldavíu.

þa

Stendur í marki 
landsliðsins

Árleg bólusetning gegn inflúensu er hafin á Heilbrigðis-
stofnun Vesturlands í Ólafsvík. 
Sóttvarnarlæknir mælir með inflúensubólusetningu fyrir:

- Alla einstaklinga 60 ára og eldri. 
- Öll börn og fullorðna sem þjást af langvinnum hjarta-, lungna-, 

nýrna- og lifrarsjúkdómum, sykursýki, illkynja sjúkdómum og 
öðrum ónæmisbælandi sjúkdómum.

 - Þungaðar konur.

 Ofangreindum forgangshópum stendur bóluefnið til boða sér að 
kostnaðarlausu en greiða þarf komugjald á heilsugæslustöð.

 Vinsamlegast bókið tíma í s. 432-1360. 

Einnig vil ég vekja athygli á bólusetningu gegn lungnabólgu-
bakteríum fyrir 60 ára og eldri og fólki með ónæmisbælandi 
sjúkdóma.  Einstaklingar þurfa að jafnaði ekki nema einu sinni 
eða tvisvar á ævinni í bólusetningu við lungnabólgu.

Eins og undanfarin ár er ekki nákvæmlega vitað á þessari stundu 
hvaða tegund inflúensu muni herja á landsmenn veturinn 2018 til 
2019. Inflúensan er enn ekki farin að láta á sér kræla hér á landi 
en ávallt má búast við henni í kringum áramótin.

Bólusetning gegn inflúensu veitir allt að 60–70% vörn gegn 
sjúkdómnum. Jafnvel þótt bólusettur einstaklingur fái inflúensu 
eru allar líkur á því að sjúkdómurinn verði vægari en ef hann 
væri óbólusettur.

Fanný Berit Sveinbjörnsdóttir,
Hjúkrunarfræðingur og Ljósmóðir
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11

11

Veiðigjald og staða
sjávarútvegsins

Opnir fundir með Kristjáni Þór Júlíussyni
sjávarútvegsráðherra

Ísafjarðarbær

Hótel Ísafjörður
miðvikud. 10. okt. kl. 19:30

Vesturbyggð

Félagsheimilið
fimmtud. 11. okt. kl. 12:00

Hellissandur

Röstin fimmtud. 11. okt. kl. 19:30

Smíðavinna
Tökum að okkur þakskipti, klæðningar og aðra smíðavinnu,  

eigum lausa tíma í haust. 

Kynnið ykkur málið í síma 840-6100



Mikið norðanhvassviðri 
gekk yfir á síðasta fimmtudag 
og slitnaði innsiglingarbaujan 
fyrir utan Ólafsvíkurhöfn upp í 
veðrinu. Rak hana upp í fjöru og 
hafði Þórður Björnsson samband 
við Lífsbjörgu og bað um aðstoð 
við að ná baujunni úr fjörunni. 
Ekki stóð á þeim í Lífsbjörgu 
og fóru fjórir félagar á Atlandic 
slöngubát sveitarinnar að ná í 
baujuna þar sem hún maraði hálf í 
kafi. Þar sem hún hékk í keðjunni 
á flóðinu gekk hálf brösulega 
að koma taug í baujuna vegna 
þess að það var þungur sjór og 

töluverð hreyfing á henni. Þurfti 
einn björgunarsveitamaður að 
fara í sjóinn og koma tauginni í 
baujuna en þegar var togað í hana 
vildi ekki betur til en  spottinn 
slitnaði og var þá tekinn sú 
ákvörðun að hnýta utanum 
baujuna og gekk þá að ná henni.

Var hún svo dreginn inn í 
höfnina þar sem kranabíll frá 
Þorgeir ehf hýfði hana á land. 
Ekki er vitað hvenær baujan 
kemur í gagnið aftur á meðan 
þannig er, eru skipstjórnarmenn 
beðnir að gæta að sér.

þa

Innsiglingarbauja á flakki

Auglýsingaverð 
í Jökli

Svarthvítar auglýsingar
Opna í svarthv 42.500
Heilsíða í svarthv.  28.400
Hálfsíða í svarthv. 18.600
1/4 í svarthv.    12.300
1/8 í svarthv.   8.900
1/16 í svarthv.     5.600

Verðin eru með 24% vsk

Lit auglýsingar
Opna í lit  71.200
Heilsíða í lit  48.500
Hálfsíða í lit 34.100
1/4 í lit  24.900
1/8 í lit  16.200
1/16 í lit  11.000

Kristinn Kristófersson hefur 
verið ráðinn til FISKSeafood. 
Auk almennra verkefna fyrir 

félagið mun Kristinn sinna 
sérstaklega starfsemi fyrir
tækisins á Snæfellsnesi. Kristinn 
býr í Ólafsvík og starfaði áður 
hjá Deloitte. Sérsvið Kristins eru 
uppgjör og endurskoðun sjávar
útvegsfyrirtækja. Kristinn er 
menntaður viðskiptafræðingur 
frá Háskólanum á Bifröst en einnig 
er hann iðnrekstrarfræðingur frá 
Tækniskóla Íslands af útvegs
sviði. Kristinn er kvæntur Auði 
Sigurjónsdóttur leik skóla kenn
ara og eiga þau saman þrjú börn.

 fréttatilk.

Kristinn til FISK



Leó Örn Þrastarson skrifaði 
á síðustu helgi undir nýjan 
samning við Víking Ólafsvík 
sem er til næstu tveggja ára. 
Leó Örn var í sumar lánaður 
til Skallagríms  og spilaði með 

þeim í 18 leikjum í 4. deildinni 
og skoraði 2 mörk. Skallagrímur 
endaði sem kunnugt er í 2. sæti 
deildarinnar og fór upp um deild.

þa

Endurnýjuðu 
samning

Það var mjög leiðinleg aðkoma 
að leikskólanum Kríubóli þegar 
börn og starfsfólk mætti þangað 
að morgni miðvikudags 3. 
október. Það var búið að mála 
„X“ á útidyrahurðina og einnig 
hefur verið farið í garðinn okkar 
því búið var að hvolfa úr tveimur 
fallegum blómakerjum sem 
leikskólinn fékk að gjöf í vor. 
Lögreglu hefur verið gert viðvart 
og málið er í skoðun.

Starfsfólk Kríubóls

Skemmdarverk á Kríubóli



Verkefnið Íþróttadagar á 
Snæfellsnesni var í gangi nú 
á vor og sumardögum 2018.  
Hugmyndin af þessu verkefni 
var komin til þess að reyna að 
kynna fyrir öllum börnum og 
ungmennum á Snæfellsnesi hvað 
er fjölbreytt og líflegt starf í gangi 
á nesinu. Hvert félag innan HSH 
fékk ákveðna íþróttagrein til þess 
að hafa einn opinn íþróttadag 
þar sem allir voru velkomnir og 
aðgangur ókeypis. Þessu var svo 
raðað upp þannig að hvert félag 
fékk tvær vikur til þess að halda 
sinn dag og svo koll af kolli, 
þetta var sett þannig upp svo 
að félögin væru ekki að skarast 
á með sína daga. Þetta verkefni 
gekk ágætlega en eins og gefur 
að skilja með svona verkefni 
sem eru í fyrsta skipti koma fram 
ákveðnir byrjunarörðugleikar en 
ætlunin er að halda þessu áfram 
2019 og gera þetta enn betur. 
Hestamannafélagið var með opinn 
dag fyrir alla sem vilja kynnast 
hestaíþróttinni betur, UMF 
Snæfell var með körfuboltadag 
og UMF Víkingur/Reynir var 
með knattspyrnudag. Það voru 
haldnir léttleikar í Staðarsveitinni 
þar sem frjálsar íþróttir voru í 
aðalhlutverki og fyrir alla sem 
vildu kynna sér blakið var það 
í boði hjá ungmennafélaginu í 
Grundarfirði. Það náðu þó ekki 

allir að klára sína daga þar sem 
golfklúbbarnir ætluðu að halda 
sameiginlegan dag en náðu því 
ekki og Skofélag Snæfellsnes 
þurfti einnig að fella niður sinn 
dag. 

Hér á Snæfellsnesi erum 
við með öflugt og blómlegt 
íþróttastarf þar sem hver og einn 
ætti að finna eitthvað við hæfi og 
akstursfjarlægðirnar erum ekki 
mjög langar. Við erum í góðu 
samstarfi í knattspyrnunni undir 
Snæfellsnessamstarfinu, og 
óhætt er að segja að við náum að 
fara í mun fleiri og stærri verkefni 
en ef ekki væri samstarf. Einnig 
erum við hluti af góðu samstarfi 
í frjálsum íþróttum í SamVest og 
það kemur sér mjög vel fyrir þá 
sem hafa mikinn áhuga á því. Það 
er mikilvægt að við sem búum 
hérna reynum að vinna saman 
í því að efla og auka það starf 
sem er hérna og auka hendur 
eru alltaf vel þegnar. 

Við vonumst til þess að 
íþróttadagarnir verði ennþá 
betri 2019! 

Ef þið hafið eitthvað sem þið 
viljið koma á framfæri endilega 
sendið mér línu á hsh@hsh.is

Laufey Helga Árnadótir, 
framkvæmdastjóri HSH

Íþróttadagar HSH 
á Snæfellsnesi



AKSTURSSTYRKIR

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/forráðamanns, nafn barns/barna, 
kennitala og reikningsnúmer 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

Föstudaginn 6. október s.l. 
hélt HSH í samstarfi við Frjáls
íþróttasamband Íslands dómara
námskeið í frjálsum íþróttum í 
húsnæði Fjölbrauta skóla Snæ
fellinga í Grundarfirði. Sigurður 
Haraldsson sá um kennslu 
þar sem hann fór yfir almenn 
atriði varðandi dómgæslu, 

hlaupa greinar og vallargreinar 
þ.e. stökk og köst. Það voru 
fimm þátttakendur sem sátu 
námskeiðið, þrír frá HSH og tveir 
frá UDN. Í lok námskeiðs var lagt 
fyrir próf til þess að fá réttindi 
héraðsdómara. Námskeiðið tókst 
vel og HSH á loksins löglega 
héraðsdómara.

Dómaranámskeið í frjálsum íþróttum

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



Á íbúafundi sem haldinn var í Klifi þann 4. 
október var farið yfir það helsta sem hefur verið 
framkvæmt á þessu ári auk þess sem sagt var frá 
því sem er framundan á þessu ári og því næsta. 
Kristinn Jónasson bæjarstjóri fór yfir punktana 
sem hér fylgja en auk þess fór hann almennt 
yfir stöðuna hjá bæjarfélaginu, að því loknu var 
opnað fyrir spurningar

1. Þróun útsvarstekna hefur verið jákvæð á 
árinu.  Á síðasta ári voru tekjur sveitar
félagsins nær þær sömu að krónutölu og 
á árinu 2016, á meðan meðaltalshækkun 
útsvars tekna sveitarfélaga á landinu var 
10,5%.  Á þessu ári munar mestu um að 
ekki var sjómannaverkfall eins og á liðnu ári.

2. Farið var í uppgjör á lífeyrisskuldbindingum 
hjá Brú í byrjun þessa árs og kostaði það 
sveitarfélagið um 180. m.kr., en heildin 
hjá sveitarfélögum á Íslandi var nær 34 
milljörðum.

3. Nú í september var lokið við að 
ljósleiðaravæða dreifbýli Snæfellsbæjar og 
var heildarkostnaðurinn um 170 m.kr.  Á 
móti kom svo styrkur frá Fjarskiptasjóði, 
ásamt tengigjöldum notenda og sölu á 
kerfinu þannig að þegar upp verður staðið 
verður kostnaður sveitarfélagsins við verkið 
um 3040 milljónir.

4. Bæjarstjóri fór á fund með heilbrigðisráðherra 
í júní sl. og óskaði eftir að hjúkrunarrýmum 
yrði fjölgað um 5 á Jaðri.  Ráðherrann 
tók vel á móti bæjarstjóra og í kjölfarið 
var skrifað bréf til ráðuneytisins þar sem 

formlegar var farið fram á að fá þessi rými 
þar sem biðlistinn eftir plássi á Jaðri er alltaf 
að lengjast.  Ekkert svar hefur borist frá 
ráðuneytinu en næsta skref verður að fá 
annan fund með ráðherra í nóvember þar 
sem farið verður aftur yfir málið.

5. Í sumar voru keyptar fasteignir á Ólafsbraut 
62 og 64 sem til stendur að rífa, en í staðinn 
á að koma þar hús sem mun hýsa íbúðir 
fyrir fatlaða einstaklinga.  Með þessu 
vinnst tvennt, þ.e. að burt fara hús sem 
lítil bæjarprýði er af og í staðinn getum við 
upp fyllt löngu tímabært verkefni, sem er að 
koma á búsetuúrræðum fyrir fatlaða.

6. Málefni Heilsugæslunnar hafa verið nokkuð 
inni á borði bæjarstjóra þó það sé í raun ekki 
eitt af þeim verkefnum sem sveitafélagið á 
að sinna.  Það nýjasta í því er að fljótlega 
verður haldinn fundur með forstjóra HVE 
og verður í sameiningu reynt að finna út 
hvernig best er fyrir HVE að þjónusta okkur 
hér í Snæfellsbæ/Snæfellsnesi.

7. Útboðið vegna framkvæmda á Fróðárheiði 
var áætlað þann 6. október en frestast um 
viku og er gert ráð fyrir að það verði 12. 
október.  Gert er ráð fyrir að vegstæði 
verði að mestu það sama, en þó verður 
gerð breyting fyrir neðan Laxárgilið.  Þar 
mun vegurinn færast í austur að hluta.  Gert 
er ráð fyrir að framkvæmdum verði lokið 
haustið 2019.

8. Útboð á Þjóðgarðsmiðstöðinni á Hellissandi 
er að fara af stað.  Búið er að sækja um 
byggingarleyfi og er vonast til að auglýsing 

um útboðið verði öðru hvoru megin við 
næstu mánaðarmót.

9. Í byrjun vikunnar komu forsætisráðherra, 
umhverfisráðherra og alþingismaðurinn 
Lilja Rafney Magnúsdóttir í heimsókn.  Farið 
var yfir stöðu mála í Snæfellsbæ og var þetta 
hinn besti fundur.

10. Fundur með alþingismönnum NVkjördæmis 
var einnig  í vikunni, þar sem farið var 
yfir málefni Vesturlands og  einstakra 
sveitarfélaga t.d. Snæfellsbæjar.

11. Nýlokið er verðkönnun á snjómokstri í 
Ólafsvík.  Einn aðili lagði inn verðtilboð, 
en það var verktakafyrirtækið B. Vigfússon.  
Samþykkti bæjarstjórn Snæfellsbæjar að 
taka því.

12. Framkvæmdum við gervigrasvöllinn í 
Ólafsvík er að mestu lokið en smá frágangur 
er þó eftir.  Er það aðallega í kringum 
ljósamöstur og vallarhús.  Gert var ráð fyrir 
að heildar kostnaður við verkið yrði um 165 
m.kr. auk 20 m.kr. kostnaður við vallarhús.  
Búið er að bóka kostnað að upphæð 145 
m.kr. og gerum við ráð fyrir að til viðbótar 
eigi eftir að koma reikningar fyrir 1520 
m.kr., þannig að kostnaðurinn verður vel 
innan áætlunar.  Þessu til viðbótar þá hefur 
framkvæmdin öll tekist afar vel og mikil 
ánægja er með völlinn.

13. Byrjað var á að lagfæra leikvelli sveitarfélagsins 
í sumar og ganga þær framkvæmdir út á það 
að gúmmíhellur eru settar undir leiktækin, 
plastgrindur síðan settar við hellurnar og 
loks gras þar fyrir utan.  Stefnum við á að 

Punktar frá íbúafundi í Klifi

UMSÓKNIR UM STYRKI

Fjárhagsáætlun Snæfellsbæjar 
og stofnana 2019

Ha�n er vinna við gerð �árhagsáætlunar Snæfellsbæjar fyrir árið 2019. 

Hér með er auglýst eftir umsóknum um styrki.

Þeir aðilar sem vilja koma með styrkumsóknir er varðar næsta �árhagsár Snæfellsbæjar eru 
hvattir til að skila þeim á bæjarskrifstofuna til bæjarritara fyrir 31. október 2018.

Þau félagasamtök sem fengu styrki á árinu 2018 
þurfa að senda inn ársreikning með áframhaldandi styrkbeiðni.

Athugið, að engir styrkir fást greiddir nema um þá sé sótt og bæjarstjórn samþykki þá.

bæjarritari



taka alla leikvelli í Snæfellsbæ í gegn með 
svipuðum hætti og ljúka því næsta haust.

14. Farið var á Arnarstapa í sumar og opin svæði 
þar slegin og svæðið snyrt, ásamt því að 
leiksvæði á svæðinu voru slegin.

15. Snæfellsbær heimilaði að vatnsverk smiðju
húsið í Rifi yrði tekið niður og í framhaldinu 
keypti Snæfellsbær lóðina og það sem eftir 
stendur.

16. Hönnuðir á tröppunum á Saxhól fengu 
alþjóðleg verðlaun fyrir hönnun sína á 
þeirri framkvæmd, sem er afskaplega 
ánægjulegt og án efa verður þetta enn ein 
rós í hnappagatið hjá ferðaþjónustunni á 
Snæfellsnesi.

17. Bundið slitlag var lagt á þrjár götur nú 
í haust en þær voru; vegurinn upp að 
tjaldstæðinu í Ólafsvík, vegurinn sem liggur 
að dekkjaverkstæðinu í Ólafsvík og vegurinn 
sem liggur að tjaldstæðinu á Hellissandi.

18. Smávægilegar endurbætur voru gerðar 
á tjaldstæðunum á Hellissandi og í 
Ólafsvík og á báðum svæðum var bætt við 
salernishúsum.  Stefnt er að því að fullklára 
stækkun á tjaldstæðinu á Hellissandi næsta 
sumar.

19. Miklar hafnarframkvæmdir hafa verið í Rifi 
í ár og í fyrra.  Stefnt er á að þeim ljúki um 
næstu mánaðarmót, en þá verður búið að 
reka niður nýtt stálþil, steypa nýja þekju, 
setja upp ljósamöstur,masturshús og allar 
lagnir hafa verið endurnýjaðar og margt 
fleira.  Kostnaðurinn við þessa framkvæmd 
er yfir 500 m.kr.

20. Tvö útboð fóru fram sem ekki fengust 
viðunandi tilboð í.  Annars vegar voru það 
sjóvarnir við Gróuhól á Hellnum og hins 
vegar dýpkun á Arnarstapa.  Stefnt er að 
því að bjóða þessi verk út aftur.

21. Framkvæmdir eru hafnar við endurnýjun á 
sundlauginni á Lýsuhóli og ef veður lofar er 
vonast til að framkvæmdum ljúki í desember 
á þessu ári.  Framkvæmdin felst í að fjarlægja 
núverandi laug og steypa nýja ásamt nýjum 
pottum.  Svo verður steypt stétt meðfram 
lauginni.

22. Þjóðlendumálin hafa tekið nokkurn tíma í 
sumar og það sem snýr beint að bæjarfélaginu 
er tvö svæði í eigu bæjarins.  Annars vegar 
Fossárdalur og hins vegar Arnarstapaland.  
Eru bundnar vonir við að ásættanlega lausn 
náist í þeim málum.  Þess ber að geta að 
jarðeigendur margir í Snæfellsbæ eru einnig 
að verjast kröfum ríkisins.

23. Mikil vinna hefur farið í persónuverndarmál 
eftir nýja lagasetningu nú í vor og mun sú 

vinna verða áfram töluvert fyrirferðamikil 
hjá sveitarfélaginu.  Búið er að ráða 
persónuverndarfulltrúa og sveitarfélagið 
hefur sett sér persónuverndarstefnu.

24. Vinna við aðalskipulagið kláraðist í vor og er 
nú komið nýtt aðalskipulag fyrir Snæfellsbæ, 
en mikil vinna liggur  að baki nýju skipulagi.

25. Ný heimasíða var tekin í notkun á árinu sem 
hefur fengið góðar viðtökur.

26. Snæfellsbær hefur sagt upp tryggingum 
við VÍS, en sveitarfélagið hefur verið með 
tryggingar sínar hjá félaginu frá upphafi.  
Það er leiðinlegt að þurfa að gera það í ljósi 
mjög góðs samstarfs við tryggingarfélagið 
og starfsmenn þess, en félagið hefur mótað 
þá stefnu að hafa þjónustu fyrir svæðið í 
Reykjavík og óskum við þeim góðs gengis 
með það.  Það er hins vegar ekki nóg að vera 
tryggður, það skiptir máli að þegar á reynir 
sé fljótt brugðist við aðstæðum á hverjum 
tíma og þá er nauðsynlegt að ákvarðanir séu 
teknar strax til að forðast frekari tjón eins 
og mörg dæmis sanna.

27. Enn eitt árið fjölgaði tjaldgestum hjá okkur, 
þrátt fyrir miður gott tjaldsumar, og fór fjöldi 
þeirra úr 20.035 í 21.006.  Það er fjölgun 
um 971 milli ára.

28. Sett var upp varmadæla í ráðhúsinu og 
lofar hún mjög góðu hvað varðar sparnað 
í orkunotkun.  Jafnframt fékkst styrkur 
frá Orkusjóði, sem er, eins og við, mjög 
spenntur fyrir hver reynslan verður af 
notkun varmadælunnar og ef allt gengur vel 
getur það jafnvel orðið til þess að gerð verði 
áætlun um að varmadæluvæða Hellissand 
og Rif með sama hætti.  Það þarf hins vegar 

að finna aðrar aðferðir í Ólafsvík þar sem 
landfræðilegar aðstæður þar eru aðrar.

29. Farið var í verulegar endurbætur á skólalóð 
grunnskólans á Hellissandi,  leiktæki voru 
færð, settar gúmmíhellur undir öll leiktæki, 
plastgrindur í göngustíga milli leiktækja og 
svæði tyrft.  Það verður að segjast að þessi 
framkvæmd tókst vonum framar.

Farið var í mörg smærri viðhaldsverkefni á árinu 
og eru þau helstu þessi:
•	Húsið við Keflavíkurgötu 1012 var málað.
•	Húsið Vallholt 19 var málað.
•	Lokið var við að mála Ráðhúsið.
•	Skipt var um 7 glugga í slökkvistöðinni.
•	Helmingi af þaki sundlaugarinnar í Ólafsvík 

var skipt út og sett nýtt.
•	Skipt var um 5 glugga í Vallholti 19.
•	Farið var í að mála flest allar götur bæjarins 

og verður því verki lokið nú í haust eða 
næsta vor.

•	Öll leiktæki á leikskólalóðum voru máluð 
og yfirfarin.

•	Skipt var um tvo glugga í Klifi.
•	Í leikskólanum í Ólafsvík var skipt um 

gólfefni á anddyri, ásamt því að í gólfið 
var sett hitalögn og jafnframt var skipt um 
fatahengi.

•	Skipt var um 5 glugga í gamla skólanum 
á Hellissandi.

•	Skipt var um útihurð á húsnæði 
tónlistarskólans á Hellissandi.

•	Farið var í viðgerðir á þaki Rastarinnar eftir 
tjón sem varð þar í vetur.

•	Farið var í lagfæringar á þaki íþróttahússins 
í Ólafsvík.

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

Witam,
Velsmiðja Grundarfjardar zaprasza na 
wymiana kol z letinich na zimowe.
U nas nie czeba czekac 2 tygodnia na wymiana kol !!!!!!!
Najlepsze gatunki opon i ceny od firmy ,,SOLNING‘‘ 
plus jak zamowicie u nas darmowa dostawa.

Zapraszamy.
 Kæri Snæfellingur.

Vélsmiðja Grundarfjarðar býður 
ykkur dekkjaskipti í Grundarfirði, 
hjá okkur er engin bið.
Erum með mjög góð dekk frá 
Sólningu, og sendingarkostnaður 
er enginn.

Verið velkomin.



www.n1.is facebook.com/enneinn

Alltaf til staðar

 Notaðu  
N1 kortið 

Keyrðu á örygginu 
í vetur

Cooper Weather-Master WSC
Öflugt og gott grip við erfiðar aðstæður

Mikið skorið og stefnuvirkt mynstur fyrir jeppa  
og jepplinga

Flott dekk fyrir íslenskt veðurfar

Cooper Discoverer M+S
Frábær neglanleg vetrardekk fyrir jeppa

Einstaklega endingargóð með mikið skorið snjómynstur

Nákvæm röðun nagla eykur grip á ísilögðum vegum

Cooper WM SA2+
Míkróskorin óneglanleg vetrardekk

Afburða veggrip og stutt hemlunarvegalengd

Mjúk í akstri með góða vatnslosun

Verslun N1
Ólafsbraut 57, Ólafsvík, 436-1581


