10. janúar 2019

859. tbl - 19. árg.

Hópflug á Rif í fallegu veðri

Það var mikið um að vera á
flugvellinum á Rifi rétt fyrir jólin
nánar tiltekið laugardaginn 22.
desember. Þarna voru á ferðinni
hópur góðra félaga úr félagi
flugmanna og flugvélaeigenda –
AOPA á Íslandi sem er 70 ára gamalt
félag sem heldur utan um grasrót
flugsins, einkaflugið eins og það
kallast. AOPA stendur fyrir Aircraft
Owners and Pilot‘s Association
og eru það alþjóðasamtök með
deildir í 73 löndum.
Að sögn Haraldar Diego eins af
flugmönnunum í ferðinni fara þeir
reglulega í svona ferðir. “Landið

okkar er einstakt í heiminum
og hvergi fallegra að fljúga um
og það finnst fleirum en okkur,
heimamönnunum. Undanfarið
hafa augu manna heldur betur
beinst að Íslandi og mikilli grósku
í einkafluginu hér, enda hefur
félagið og einstaka félagar staðið
fyrir ágætis kynningarstarfi á landi
og þjóð, bæði á samfélagsmiðlum
sem og í tímaritum.
Flugmenn eru hópdýr og finnst
gaman að hafa gaman saman. Að
viðra vængina saman er nokkuð
sem við gerum tiltölulega oft og
að þessu sinni varð Snæfellsnesið

fagra fyrir valinu. Veðrið var
prýðilegt alla leið og stafalogn á
Rifi. Flugið frá Reykjavík og til
baka tók allt í allt um tvo tíma.
Alls voru sjö flugvélar sem fóru
með þetta sinnið og með þeim
um 20 manns, ásamt Skugga,
flughundinum mikla.” Þeir höfðu
haft samband við Hópferðabíla
Svans Kristóferssonar og fór
Svanur með þá í stutta skoðunar
ferð um næsta nágrenni. Þar
skoðuðu þeir gömlu flugbrautina
við Gufuskála ásamt því að kíkja
á Gufuskálamastrið. Einnig kíkti
hópurinn í kaffi til Júlíus Steinars

Heiðarssonar í húsnæði hans á
Hellissandi sem hann er að gera
upp og fengu þeir góðar móttökur
þar eins og Júlíusi er einum lagið.
Aðspurður að því hver væri
tilgangurinn með ferðum sem
þessum sagði Haraldur að lokum.
“Það er alltaf gaman að því að fara
svona hópflug og kynnast stöðum
úti á landi betur og um leið vekja
athygli á fluginu sem að okkar
mati er það skemmtilegasta sem
við gerum.”

Smíðavinna
Tökum að okkur þakskipti, klæðningar og aðra smíðavinnu,
eigum lausa tíma í vetur.
Kynnið ykkur málið í síma 840-6100

þa

Jólin kvödd
Það viðraði ekkert sérlega
vel vil hátíðarhalda þegar jólin
voru kvödd í Snæfellsbæ á Þrett
ándanum. Í Snæfellsbæ hefur í
tugi ára verið sú skemmtilega
hefð að börn klæða sig í ýmis
konar búninga, sem þó hafa
breyst í útliti með árunum, og
ganga í hús og biðja um gott í
gogginn. Börn og fullorðnir létu
þó rigninguna á Þrettándanum
ekki á sig fá og klæddu sig
uppá og skelltu sér í glæsilega
göngu á Þrettándabrennu í fylgd
álfakonungs og álfadrottningu.

Liðsmenn Slökkviliðs Snæfells
bæjar fylgdu göngunni og sáu um
að kveikja í brennunni. En það
voru Lionsklúbbur Ólafsvíkur
og Lionsklúbburinn Rán sem
stóðu fyrir skemmtuninni eins
og undanfarin ár. Lionsklúbbur
Ólafsvíkur stóð svo fyrir flug
eldasýningu allir nutu áður en
tekið var til við ýmist að “sníkja
gott í gogginn” eða gefa þeim
sem bönkuðu eitthvað gott í
gogginn.
þa

ÍBÚÐ TIL LEIGU:
Íbúðin að Ólafsbraut 34 Ólafsvík, 1. hæð t/h er til leigu.
Íbúðin er 73,5 fm skiptist í rúmgóða forstofu,
baðherbergi, eldhús, þvottahús, herbergi og
rúmgóða stofu.
Á gólfum eru flísar og gegnheilt parket.
Sjá einnig inn á fasteignir.is.
Upplýsingar gefur Pétur Steinar
í síma 893 4718 og psj@simnet.is

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

EIGNIR TIL SÖLU EÐA LEIGU Í GRUNDARFIRÐI
Til sölu eða leigu

Raðhús til sölu eða leigu

Ölkelduvegur 9

Ölkelduvegur 1

íb. 203

Stærð: 140 m2 með bílskúr

Stærð: 105 m2 með bílskúr
Söluverð kr. 22.900.000
Leiguverð kr. 145.000 per mán. (án bílskúr)

Söluverð kr. 35.900.000
Leiguverð kr. 190.000 per mán.

Til sölu eða leigu

Ölkelduvegur 9

Upplýsingar í síma 698 8000
eða 822 1155 // jon@brtours.is

íb. 206

Stærð: 70 m2

Allar eignir lausar þann 1. febrúar 2019

Söluverð kr. 20.900.000
Leiguverð kr. 150.000 per mán.

Lionsklúbbur Ólafsvíkur og Lionsklúbburinn Rán
stóðu fyrir þrettándabrennu og flugeldasýningu á Þrettándanum.
Þessi fyrirtæki styrktu flugeldasýninguna og kunnum við þeim bestu þakkir fyrir.

Sveinbjörn Jakobsson
SH - 10

JÓNAS KRISTÓFERSSON HÚSASMÍÐAMEISTARI

Egill SH-195

Bjartsýnn ehf.
Brynja SH - 237

Um áramót

Ágætu lesendur Jökuls,
gleðilegt nýtt ár og takk fyrir þau
sem liðin eru. Eins og löng hefð
er orðin fyrir, mun ég í nokkrum
orðum fara yfir nýliðið ár hér í
Snæfellsbæ.
Árið 2018 var kosningarár í
öllum sveitarfélögum landsins og
voru nýjar sveitarstjórnir kosnar.
Í Snæfellsbæ voru tveir listar í
framboði og fékk D-listinn 4 menn
kjörna en J-listinn 3. Undirritaður
var síðan ráðinn áfram sem
bæjarstjóri og vil ég nota þetta
tækifæri og þakka það traust sem
mér er sýnt með áframhaldandi
ráðningu.
Á árinu var töluvert um fram
kvæmdir á vegum Snæfellsbæjar
og sú stærsta var gerð nýs gervi
grasvallar í Ólafsvík. Sú fram
kvæmd heppnaðist afar vel og var
innan þess kostnaðar sem gert var
ráð fyrir. Gaman er að sjá hversu
vel tókst til og að völlurinn hefur
verið í mikilli notkun. Við höfum
verið svo heppin að veðráttan
hefur verið okkur hagstæð og
völlurinn því enn í fullri notkun
nú í janúar sem er vel, en búast má
við að yfir háveturinn verði hann
lokaður af og til.
Lokið var stórri framkvæmd við

Rifshöfn á árinu er nýtt stálþil var
gert og þekja steypt. Settur var
upp nýr ljósabúnaður, allar lagnir
voru endurnýjaðar og margt fleira
framkvæmt. Framkvæmdin var
viðamikil og þurfti góða samvinnu
við notendur hafnarinnar á meðan
á verkinu stóð sökum óþæginda
sem svona framkvæmd veldur
notendum. Ég held þó að að
verki loknu séu flestir ánægðir
með framkvæmdina. Svæðið sem
hún nær yfir er til mikillar prýði
og jafnframt mun framkvæmdin
nýtast þeim vel sem koma í
Rifshöfn.
Töluverð aukning varð á
lönduðum afla í höfnum Snæ
fellsbæjar á árinu 2018, landað var
32.289 tonnum en á árinu 2017 var
landað 26.142 tonnum. Aukning
var því um 6100 tonn.
Í sumar var lokið við lagning
ljósleiðara í allt dreifbýli Snæfells
bæjar og er sú framkvæmd mikil
bylting fyrir íbúa dreifbýlis Snæ
fellsbæjar. Verkefnið er mikið fram
faramál fyrir okkur sem samfélag
og með því munu opnast fjölmörg
tækifæri sem án efa munu styrkja
byggðina í heild sinni.
Keyptar voru fasteignir við
Ólafsbraut 62 og 64 í Ólafsvík. Með
kaupunum vinnst tvennt, þ.e. að
burt fara hús sem lítil bæjarprýði er
af og í staðinn getum við uppfyllt
löngu tímabært verkefni, sem er
að koma á búsetuúrræðum fyrir
fatlaða en gert er ráð fyrir að byggja
íbúðir fyrir þann hóp á umræddum
lóðum.
Framkvæmdir eru hafnar við
endurnýjun á sundlauginni á Lýsu
hóli og ef veður lofar er vonast til
að framkvæmdum ljúki í byrjun
þessa árs. Framkvæmdin felst í
að fjarlægja núverandi laug og
steypa nýja ásamt nýjum pottum.

Einnig verður steypt stétt meðfram
lauginni.
Á árinu var byrjað að lagfæra
leikvelli sveitarfélagsins og ganga
þær framkvæmdir út á það að
gúmmíhellur eru settar undir
leiktækin, plastgrindur síðan
settar við hellurnar og loks gras
þar fyrir utan. Stefnt er að því
að taka alla leikvelli í Snæfellsbæ í
gegn með svipuðum hætti og ljúka
því á þessu ári.
Farið var í verulegar endurbætur
á skólalóð grunnskólans á Hellis
sandi, leiktæki voru færð, settar
gúmmíhellur undir öll leiktæki,
plastgrindur í göngustíga milli leik
tækja og svæði tyrft. Þessar fram
kvæmdir tókust vonum framar.
Farið var í uppgjör á lífeyris
skuldbindingum hjá Brú í byrjun
þessa árs og kostaði það sveitar
félagið um 180. m.kr. Þetta eru
töluverð fjárútlát hjá sveitar
félaginu og var tekið lán hjá Lána
sjóði sveitarfélaga til að greiða upp
þessa skuld.
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.
Þjóðlendumálin tóku nokkurn
tíma á árinu og það sem snéri beint
að bæjarfélaginu eru tvö svæði/

jarðir í eigu bæjarins. Annars
vegar Fossárdalur og hins vegar
Arnarstapaland. Sátt náðist í
málinu í lok árs og gengið var
að fullu að kröfum Snæfellsbæjar
er varðar eignarhaldið. Þess ber
að geta að margir jarðeigendur í
Snæfellsbæ eru einnig að verjast
kröfum ríkisins og líklega koma
niðurstöður í þeim málum á þessu
ári.
Mikil vinna fór í persónu
verndarm ál á árinu eftir nýja
lagasetningu nú í vor og mun sú
vinna verða áfram töluvert fyrir
ferðamikil hjá sveitarf élaginu.
Ráðinn var persónuverndarfulltrúi
og jafnframt hefur sveitarfélagið
sett sér persónuverndarstefnu.
Sandaragleðin var haldin á
árinu, tókst hún mjög vel og þeim
sem að henni stóðu til mikils sóma.
Nokkur fjöldi fólks sótti hátíðina
og skemmtu allir sér vel.
Menningarlífið í Snæfellsbæ var
með ágætum og var Frystiklefinn
í Rifi þar fremstur í flokki eins og
undafarin ár með fjölda viðburða.
Haldin var fjölmenningarhátíð nú í
haust og tókst hún afar vel.
Mikil fjöldi ferðamanna kom
í Snæfellsbæ á árinu eins og
undanfarin ár. Gestum fjölgaði
í þjóðgarðinum sem og á tjald
stæðum sveitarfélagsins. Það
vakti sérstaka eftirtekt mína
hversu mikill fjöldinn var nú

Leikfangahappdrætti
Lionsklúbbs Ólafsvíkur
Ósótt númer:
45 - 1048 - 1206 - 1451
Vinninga má vitja í Steinprent
virka daga kl. 10 - 12 og 13-16

Störf í boði
• 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

Fiskmarkaður Íslands leitar að fólki til vertíðarstarfa
í flokkunar- og slægingarstöð Rifi.
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 hafið samband við:
Reynir Guðjónsson, reynirg@fmis.is, 840-3725 eða
Smára Björgvinsson, smari@fmis.is, 840-3715

um hátíðarnar og greinilegt að
ef heldur fram sem horfir að við
þurfum að skoða vel hvernig við
getum þjónustað þennan hóp
sem best á þessum árstíma, með
það að markmiði að fá enn fleiri
á næstu árum og skapað þannig
betri rekstrargrundvöll fyrir þá
sem starfa í ferðaþjónustunni.
Í haust var boðinn út á vegum
Vegagerðarinnar vegkaflinn að
norðanverðu í Fróðárheiði sem
er mikið ánægjuefni fyrir okkur
íbúa Snæfellsbæjar. Þetta er síðasti
kaflinn á leiðinni um Fróðárheiði
sem ekki er kominn með bundið
slitlag. Gert er ráð fyrir að
verktakinn hefji framkvæmdir
nú strax í janúar ef veður leyfir
og framkvæmdum verði lokið
sumarið 2020.
Miklar framkvæmdir voru á
árinu á vegum þjóðgarðsins og er
hann enn og aftur að sanna gildi sitt
fyrir okkar samfélag. Það er löngu
ljóst að þjóðgarðurinn er mikið
aðdráttarafl fyrir ferðamenn og enn
ljósara að öll sú uppbygging sem
innan hans er skilar samfélaginu
miklum tekjum bæði þegar á
framkvæmdum stendur og á eftir
í formi fjölda gesta sem hingað
kemur. Margfeldisáhrif hverrar
krónu sem lögð er í uppbyggingu
innan þjóðgarðsins skilar sér vel
til baka og því ber að fagna og
jafnframt er mikilvægt að ýta á
enn frekari uppbyggingu á næstu
árum.
Á árinu var klárað að fjármagna
byggingu þjóðgarðsmiðstöðvar
sem mun rísa á Hellissandi.

Vel viðraði til hátíðaðarhalda
á gamlárskvöld í Snæfellsbæ.
Að venju var kveikt í brennu á
Breiðinni undir styrkri stjórn
Hjálmars Kristjánssonar þar var
einnig fjöldasöngur og mikið líf

Gert er ráð fyrir að verkið
verði boðið út nú í byrjun árs
og er mikið tilhlökkunarefni
að sjá framkvæmdir hefjast
við þjóðgarðsmiðstöðina og
enn ánægjulegra verður að
sjá þegar starfsemi hefst í
þjóðgarðsmiðstöðinni.
Það er gaman að rifja það upp
að í lok ársins fékk Snæfellsbær
Umhverfisviðurkenningu Ferða
málastofu fyrir hönnun og fram
kvæmdir við Bjarnafoss og erum
við ákaflega stolt af því. Auk þess
fékk arkitektastofan Landslag virt
alþjóðleg hönnunarverðlaun fyrir
hönnun á stígnum upp á Saxhól.
Það er greinilegt að við erum á
réttri leið í þessum efnum og
alltaf gaman að fá viðurkenningar
sem þessar. Þær sýna að það
sem við erum að gera á svæðinu
er eftirtektarvert og öðrum til
eftirbreytni og því fögnum við.
Vinnu við aðalskipulag Snæ
fellsbæjar lauk á árinu og hefur
það tekið gildi og er það afar
ánægjulegt en mikil vinna var lögð
í skipulagið og komu margir aðilar
þar að verki.
Fjárhagsstaða Snæfellsbæjar er
góð og var þróun útsvarstekna
ágæt á árinu. Okkur fjölgaði
aðeins á árinu sem er ánægjulegt
og vonandi heldur sú þróun áfram.
Snæfellsbær var valið eitt af
sjö sveitarfélögum til að taka
þátt í þróunarverkefni á vegum
Íbúðalánasjóðs til að fjölga
húsnæðiskostum í sveitarfélaginu.
Spennandi verður að sjá hvernig
það verkefni þróast en ljóst er að

við þurfum að finna góðar lausnir
í þeim málaflokki.
Íþróttastarfið í sveitarfélaginu
var ágætt á árinu og gaman að sjá
hvað unga fólkinu okkar gekk vel.
Árangur undanfarinna ára hefur
verið ótrúlega góður og vakið
verðskuldaða athygli og ég hvet
okkur öll til að standa stolt að baki
okkar fólki og styðja þau sem aldrei
fyrr.
Undirritaður fór á marga
knattspyrnuleiki í sumar bæði hjá
þeim yngri og þeim eldri af báðum
kynjum. Einn leikur stendur þó
algerlega upp úr í þeim efnum, en
það var bikarleikur meistaraflokks
karla við Breiðablik í sumar. Sá
leikur var ein sú mesta spenna
sem ég hef upplifað frá upphafi
til enda í mörg ár. Við stóðum
okkur frábærlega í þeim leik og
vorum svo nálægt því að komast
í úrslitin og þar eru við að tala
um sekúndur en heppnin var með
Breiðablik og náðu þeir að jafna
leikinn á síðustu sekúndu leiksins
og vinna síðan í vítaspyrnukeppni.
Þessi leikur sýndi öllum þeim sem
fylgjast með fótbolta á Íslandi að
Víkingur Ólafsvík er lið sem aldrei
má vanmeta og getur á góðum degi
unnið hvað lið sem er.
Gaman var að sjá hversu góðum
árangri íslenskt íþróttafólk náði á
árinu bæði í einstaklingsíþróttum
og hópíþróttum og megum við vera
afar stolt af þessu sem þjóð enda
held ég að þetta sé í raun einstakt
að svona fámenn þjóð geti gefið af
sér slíkan fjölda afreksfólks.
Af erlendum viðburðum á

og fjör. Fjölmennt var á brennunni
og margir sem nýttu tækifærið
til að sýna sig og sjá aðra enda
veður fallegt eins og áður segir
þó kalt hafi verið, mjög kalt var
á gamlársdag og fram á nýársdag

en undanfarið hefur verið frekar
hlýtt.
Björgunarsveitin Lífsbjörg
stóð svo fyrir glæsilegri flugelda
sýningu eins og áður sem brennu
gestir nutu áður en haldið var

liðnu ári er einn sem er mér mjög
minnisstæður en það er björgun
Taílensku knattspyrnudrengjanna
sem sátu fastir inni í risastórum
helli. Það er í raun tvennt sem
er stórkostlegt í því, annars
vegar þessi mikla yfirvegun sem
drengirnir sýndu meðan þeir
biðu milli vonar og ótta eftir því
hvort þeim yrði bjargað og hins
vegar sú mikla hetjudáð þeirra
björgunarmanna sem lögðu líf sitt
í hættu til að bjarga drengjunum.
Árið var mér sjálfum gott, í raun
ekki tíðindamikið og naut ég þess
að vera með fjölskyldunni og
vinum þegar tími gafst til þess.
Stærsta breytingin var þó sú að
sonurinn fór í framhaldsskóla í
Reykjavík í haust og urðum við
hjónin því ein á heimilinu í fyrsta
skiptið í 22 ár sem er þó nokkuð
mikil breyting.
Samstarf innan bæjarstjórnar
var afar gott eins og undanfarin ár
og mikil samstaða um þau verkefni
sem fyrir lágu á árinu. Eins og
ég kom að fyrr í þessum pistli var
kosin ný bæjarstjórn í maí skipuð
bæði reynsluboltum og nýju fólki
og hlakka ég til samstarfsins við
þau öll. Eins stóðu starfsmenn
Snæfellsbæjar sig með miklum
ágætum og erum við heppin að hafa
á að skipa góðum starfsmönnum.
Að lokum óska ég ykkur öllum
gleðilegs árs og þakka samstarfið
á liðnum árum, megi árið 2019
verða ykkur öllum farsælt.
Kristinn Jónasson, bæjarstjóri.

heim þar sem flestir hafa líklega
horft á áramótaskaupið áður en
farið var að skjóta upp flugeldum
um miðnættið og jafnvel haldið á
dansleik.
þa

Hlaupið í búningum

Hlaupahópur Snæfellsbæjar
með þau Rán Kristinsdóttur og
Fannar Baldursson í fararbroddi
stóð fyrir Gamlársdagshlaupi.
Veður og færð voru ekki alveg
upp á það besta frekar hált
og mjög kalt. Hlauparar létu
það ekki á sig fá og mættu um
20 hlauparar við Íþróttahús
Snæfellsbæjar um hádegið á
Gamlársdag. Boðið var upp á
tvær vegalengdir og hlaupið til

gamans og þátttakendur hvattir
til að mæta í búningum sem
flestir gerðu og gaman að hvað
búningarnir voru skemmtilegir.
Að hlaupi loknu buðu þau hjón
Rán og Fannar ásamt börnum
sínum upp á heitt súkkulaði
til að halda upp á hlaupið
ásamt því að tekið var forskot á
flugeldasýningar kvöldsins þegar
kveikt var í einni tertu í tilefni
dagsins. Voru hlauparar mjög

ánægðir með þennan viðburð
sem þau hjón hafa staðið fyrir
nokkrum sinnum áður og munu

vonandi gera áfram.

Hótel í landi Skerðingsstaða,
Grundarfjarðarbæ

Verkefnislýsing fyrir gerð deiliskipulags

Breyting deiliskipulags
frístundahúsa á Hellnum
Bæjarstjórn Snæfellsbæjar samþykkti 3. maí 2018 að auglýsa
tillögu að breyttu deililiskipulagi frístundahúsa á Hellnum,
Snæfellsbæ skv. 1. mgr. 41. gr. skipulagslaga nr. 123/2010.
Gerð var breyting árið 2015 vegna vegslóða sem lagður var að
Nesi sem öðlaðist ekki gildi. Því er unnið að frágangi hennar nú.
Breytingin er fólgin í að breyta lóðarmörkum Þórdísarflatar,
Bálhóls og Búðarbrunns að vegslóðanum og þar verður kvöð um
aðkomu að Nesi. Auk þess er afmörkun byggingarreita breytt á
Búðarbrunni og Bálhóli.
Tillagan mun liggja frammi í Ráðhúsi Snæfellsbæjar, Klettsbúð 4 á
opnunartíma frá og með 10. janúar 2019 til og með 21. febrúar
2019.
Þeir sem telja sig eiga hagsmuna að gæta er hér með gefinn
kostur á að gera athugasemdir við tillöguna. Frestur til þess að
skila inn athugasemdum er til 21. febrúar 2019. Skila skal
athugasemdum skriflega til Tæknideildar Snæfellsbæjar, Klettsbúð
4, 360 Hellissandi eða á netfangið: byggingarfulltrui@snb.is
Skipulags- og byggingarfulltrúi Snæfellsbæjar.

Bæjarstjórn Grundarfjarðarbæjar samþykkti á fundi sínum
þann 18. október 2018 að kynna verkefnislýsingu fyrir gerð
deiliskipulags á reit í landi Skerðingsstaða. Bæjarstjórn hafði
áður veitt landeigendum heimild til að vinna að gerð
deiliskipulags, skv. 2. mgr. 38. gr. skipulagslaga. Áform
deiliskipulagsins felast í að fyrirhugað er að reisa hótel, með
allt að 100 herbergjum auk fimm stakstæðra gistihúsa.
Skipulagssvæðið er undir Skerðingsstaðafjalli, á tanga sem
gengur út í Lárvaðal.
Athygli er vakin á því að deiliskipulagstillaga samkvæmt
þessari lýsingu mun byggja á samsvarandi stefnu í tillögu að
endurskoðuðu aðalskipulagi sem kynnt hefur verið á vinnslustigi. Gert er ráð fyrir að báðar tillögur verði auglýstar samtímis
fyrri hluta árs 2019.
Verkefnislýsinguna má nálgast á vef sveitarfélagsins,
www.grundarfjordur.is. Óskað er eftir því að athugasemdum
verði komið á framfæri á netfangið bygg@grundarfjordur.is í
síðasta lagi miðvikudag 30. janúar 2019. Ábendingum má
einnig skila skriflega til skipulags- og umhverfisnefndar, b.t.
skipulagsfulltrúa, Borgarbraut 16, 350 Grundarfirði.
Kynning verkefnislýsingarinnar er í samræmi við 40. gr.
skipulagslaga nr. 123/2010 og 7. gr. laga um umhverfismat
áætlana nr. 105/2006.
Grundarfjarðarbær
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Piparköku- og jólahús Snæfellsbæjar

Menningarnefnd Snæf ells
bæjar hefur undanfarin ár staðið
fyrir vali á Jólahúsi Snæfellsbæjar
og samkeppni um piparkökuhús.

Var engin undantekning á því í ár
og voru vinningshafar tilkynntir í
Pakkhúsinu þann 22. desember
síðastliðinn. Þrjú piparkökuhús

bárust að þessu sinni hvert öðru
fallegra og erfitt fyrir nefndina
að velja. Það voru þau Ásbjörn
og Særún Friðbjörnsbörn sem
fengu viðurkenningu fyrir pipar
kökuhúsið sitt öðru sinni en þau
fengu einnig viðurkenningu
ásamt móður sinni Soffíu Elínu
Egilsdóttur jólin á undan.
Viðurkenningu fyrir Jólahús
Snæfellsbæjar 2018 fengu þau
Þráinn Egilsson og Svandís Jóna

Sigurðardóttir fyrir skreytingar
á húsi sínu að Engihlíð 10 í
Ólafsvík. Jólasveinarnir voru í
heimsókn í Pakkhúsinu á sama
tíma, vildu þeir alls ekki missa af
afhendingu viðurkenninganna,
fengu þeir að sjálfsögðu að vera
með vinningshöfum og þeim
Erlu Gunnlaugsdóttur og Rut
Ragnarsd óttir frá Menningar
nefnd á myndunum.

Breyting deiliskipulags
Hellisvalla á Hellnum
Bæjarstjórn Snæfellsbæjar samþykkti 8. nóvember 2018 að
auglýsa tillögu að breyttu deililiskipulagi Hellisvalla á Hellnum,
Snæfellsbæ skv. 1. mgr. 41. gr. skipulagslaga nr. 123/2010.
Árið 2011 var sótt um breytingu á deiliskipulaginu og gert ráð fyrir
að fjölga um 8 lóðir í þyrpingunni. Í fyrsta áfanga voru 17 lóðir á
svæðinu, en aðeins ein þeirra er óbyggð og áhugi er á frekari
uppbyggingu. Tillagan frá 2011 var samþykkt með fyrirvara um
vatnsöflun, svo auglýsingu tillögunnar var frestað. Bæjaryfirvöld
Snæfellsbæjar hyggjast koma að vatnsveitumálum á Hellnum og
því er tillagan tekin til afgreiðslu nú.

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

Tillagan mun liggja frammi í Ráðhúsi Snæfellsbæjar, Klettsbúð 4 á
opnunartíma frá og með 10. janúar 2019 til og með 21. febrúar
2019.
Þeir sem telja sig eiga hagsmuna að gæta er hér með gefinn
kostur á að gera athugasemdir við tillöguna. Frestur til þess að
skila inn athugasemdum er til 21. febrúar 2019. Skila skal
athugasemdum skriflega til Tæknideildar Snæfellsbæjar, Klettsbúð
4, 360 Hellissandi eða á netfangið: byggingarfulltrui@snb.is
Skipulags- og byggingarfulltrúi Snæfellsbæjar.

vegr@vegr.is vegr.is
S: 849-7276 Remek og 898-5463 Þórður
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ÚTSALA
25 - 70% afsláttur
af útivistarfötum
Ýmis tilboð á öðrum vörum
Opið alla virka daga kl. 08 - 18
Opið á laugardögum kl. 10 - 14

Við erum á Facebook

Ólafsbraut 55, Ólafsvík
Sími: 436 1212

UPPBYGGINGARSJÓÐUR VESTURLANDS
Opnað hefur verið fyrir umsóknir í Uppbyggingarsjóð Vesturlands, en
umsóknarfrestur rennur út 20 janúar n.k.
Að þessu sinni verða veittir styrkir til atvinnuþróunar, nýsköpunar í
atvinnulífi, menningarmála og stofn- og rekstrarstyrkja menningarmála.

2019
Hið árlega Kúttmagakvöld eldri borgara ( 60+)
verður haldið laugardaginn 12. janúar
í félagsheimilinu Röst.
Forsala aðgöngumiða verður fimmtudaginn
10. janúar kl. 20 - 21 í Röstinni.
Miðaverð kr. 4.000,-

Lionsklúbbur Nesþinga
Slysavarnadeildin Helga Bárðardóttir
Leikfélag Ólafsvíkur

Ráðgjafar á vegum Samtaka sveitarfélaga á Vesturlandi verða með
kynningu á sjóðnum á næstu dögum þar sem hægt er að nálgast ýmsar
upplýsingar um gerð umsókna, styrkhæfni verkefna o.fl. Viðvera verður
á eftirtöldum stöðum:
- Stykkishólmur mánudaginn 14 janúar kl.10.00-12.00
í ráðhúsinu í Stykkishólmi.
- Grundarfjörður mánudaginn 14 janúar kl.13.00-15.00
í ráðhúsinu í Grundarfirði.
- Ólafsvík
mánudaginn 14 janúar kl.16.00-18.00
í Átthagastofu í Ólafsvík
- Búðardalur
þriðjudaginn 15 janúar kl.13.00-15.00
í ráðhúsinu í Búðardal
- Akranesi
þriðjudaginn 15 janúar kl.10.00-13.00
í Landsbankahúsinu við Akratorg 2 hæð
- Hvalfjarðarsveit þriðjudaginn 15 janúar kl.13.15-15.00
í ráðhúsinu á Hagamel
- Borgarnesi
miðvikudaginn 16 janúar kl.10.00-12.00
á skrifstofu SSV að Bjarnabraut 8
Á heimasíðu Samtaka sveitarfélaga á Vesturlandi http://ssv.is/ má
nálgast ýmsar upplýsingar og þar er einnig að finna umsóknarformið
http://ssv.is/uppbyggingarsjodur-vesturlands/. Notaður er íslykill til
innskráningar.
SAMTÖK SVEITARFÉLAGA
Á VESTURLANDI

