11. apríl 2019

872. tbl - 19. árg.

Vinna hefst við Þjóðgarðsmiðstöð
Framkvæmdir við á lóð verð
andi Þjóðgarðsmiðstöðvar á
Hellissandi hófust með form
legum hætti á síðasta föstudag.
Umhverfisráðherra Guðmundur
Ingi Guðbrandsson var af því til
efni kominn í heimsókn.
Hóf hann framkvæmdir með
táknrænum hætti þegar hann
stökk upp í gröfu og byrjaði
að grafa. Við þetta tækifæri var
einnig viðstödd fyrirrennari hans
í embætii, Sigrún Magnúsdóttir
sem hafði fyrir þremur árum tekið
fyrstu skóflustunguna að mið
stöðinni. Bæjarbúum var einnig
boðið til að fagna þessum tíma
mótum og að athöfn lokinni var
boðið upp á kaffi og kleinur í Sjó

minjasafninu.
Verkið var boðið út fyrr á þessu
ári og bárust þrjú tilboð í verkið.
Stafnafell ehf átti lægsta tilboðið
og mun vinna verkið. Sem felur í
sér að grafa fyrir húsi, bílaplani.
lögnum og fyllingu undir sökkla
og burðarlags undir bílastæði á
lóð. Stærð lóðarinnar er um það
bil 11.500 m2 og stærð fyrirhugaðs
hús á henni u.þ.b. 700 m2. Helstu
magntölur í verkinu eru girðingar
260 m, gröftur 3.000 m3 og þar
af losun klappar 800 m3, fyllingar
2.500 m3 og vinnsla hrauns 250
m3. Eru verklok áætluð í maí á
þessu ári.
þa

Útgáfa næstu vikur
Útgáfudagar Bæjarblaðsins Jökuls næstu vikur:

miðvikudaginn 17. apríl,
skila þarf efni mánudag 15. apríl
föstudaginn 26. apríl,
skila þarf efni þriðjudag 23. apríl
fimmtudaginn 2. maí,
skila þarf efni mánudag 29. apríl

Fjölmenni við opnun Útgerðarinnar
Útgerðin opnaði í Ólafsvík á
síðasta föstudag. Útgerðin sem
staðsett er í Pakkhúsinu í Snæ
fellsbæ mun bjóða upp á minja
gripi, handverk, sælk erav örur,
íslenska hönnun og léttar
veitingar svo sem boozt, skyr,
vefjur og annað léttmeti.
Að sögn Rutar Rangarsdóttur
eiganda Útgerðarinnar heppn
aðist opnunin stórvel og var hún
ánægð með fjöldann sem mætti
en um 150 manns kíktu við. Við
opnunina var boðið upp á smakk
á drykkjum, engiferskotum og
fleiru sem á boðstólum verður.
Einnig var opið um helgina og
voru flestir þeir sem komu við
þá daga heimamenn.
Sagðist Rut vera enn aðeins að
finna taktinn með opnunartíma
og mun á næstunni opna alla
daga klukkan 10:00 og hafa opið
eitthvað frameftir degi. Hún ætlar
einnig að hafa opið alla páskana
og að fastari opnunartími kæmi
síðar.
Óskum við Rut innilega til ham
ingju með þenna fallega stað sem
er góð viðbót við það sem fyrir er
í bæjarfélaginu.

Á myndinni eru þær mægður
Rut Ragnarsdóttir og Aðalheiður
Aðals teinsd óttir sem munu
standa vaktina í Útgerðinni.
þa

Styrkur til Gestastofu
á Breiðabliki
Samgöngu- og sveitar
stjórnarráðherra hefur úthlutað
styrkjum að upphæð 71,5
milljónum króna til verkefna á
vegum sex landshlutasamtaka
sveitarfélaga. Styrkjunum er
úthlutað til sértækra verkefna
á sóknaráætlunarsvæðum fyrir
árið 2019 í takt við stefnumótandi
byggðaáætlun fyrir árin 20182024 (aðgerð C1). Alls bárust 19
umsóknir um styrki að fjárhæð
rúmar 278 m.kr. fyrir árið 2019.
Þriggja manna valnefnd fór
yfir umsóknir og gerði tillögur
til ráðherra.
Eitt af verkefnunum sem hljóta

styrk árið 2019 er Gestastofa
Snæfellsness á Breiðabliki.
Samtök sveitarfélaga á Vestur
landi fær styrk til að efla Gesta
stofu Snæfellsness. Í umsögn
segir að Gestastofan gegnir
lykilhlutverki við eflingu ferða
þjónustu á sunnanverðu nesinu.
Þar verður miðlað upplýsingum
og þekkingu um svæðið til
ferðamanna. Styrkurinn nýtist
til endurbóta á húsnæði
og lagfæringa á umhverfi
þess. Verkefnið er styrkt um
10.000.000 kr. á árinu 2019, en
hlaut 15 m. kr. styrk úr sama
sjóði árið 2018.

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

Vorverkin

Þau eru ófá vorverkin hjá
starfsmönnum Vegagerðarinnar
og hafa þeir því í nógu að
snúast þó snjórinn hörfi. Eitt af
vorverkunum er að laga þær holur
sem hafa komið yfir veturinn og
eru þær ansi margar. Eru tonnin
af olíumöl sem starfsmenn
Vegagerðarinnar eru búnir að
handleika orðin nokkur. Svæðið
sem starfsstöð Vegagerðarinnar í

Ólafsvík sér um er víðfemt en það
nær að Narfeyri að norðanverðu
á nesinu og að Haffjarðará að
sunnanverðu sem eru um 390
kílómetrar og þar af eru um 240
kílómetrar með bundnu slitlagi.
Einnig munu starfsmenn skifta út
þeim stikum sem þarf á svæðinu
en þær losa rétt rúmlega 13
þúsund.
þa

Páskabingó
Páskabingó Lionsklúbbs Þernunnar
verður haldið í félagsheimilinu
Röst Hellissandi

á Pálmasunnudag 14. apríl. kl.14:00
Verð á bingóspjaldi er kr. 300Sjoppa verður á staðnum.

Hlökkum til að sjá ykkur.

Lionsklúbburinn Þernan
Ath.enginn posi

Særún strandaði á skeri

Ferjan Særún strandaði á skeri
í Breiðafirði á síðasta fimmtudag.
Voru kallaðir út bátar frá Langs
björgu á Snæfellsnesi ásamt þyrlu
Landhelgisgæslunnar.
Aðstæður voru góðar á vett

vangi og gekk vel að flytja mann
skapinn af Særúnu um borð, sex
manns sem öllum heilsaðist vel.
Ferjan losnaði svo af sjálfs
dáðun af strandstað um hálf
fjögurleitið þann dag þegar féll

að. Sigldi Særún þó fyrir eigin
vélarafli til hafnar í Stykkishólmi
þar sem hún var tekin í slipp. Leki
hafði komið að henni í strand
inu og seytlaði örlítil olía úr olíu
tanki hennar. Voru starfsmenn

Umhverfisstofnunnar tilb únir
með viðeigandi búnað í Stykkis
hólmi ef á þyrfti að halda.
þa

Grænfáninn í Grunnskóla Snæfellsbæjar

Grunnskóli Snæfellsbæjar,
norðan Heiðar sótti um Græn
fánan í sjöunda sinn nú í mars.
Skólar sem eru þátttakendur í
verkefninu þurfa að sækja um
fána á tveggja ára fresti. Þeir
gangast þá undir ákveðið mat á
stöðu umhverfismála í skólanum
áður en þeir fá fánann afhendan.
Síðustu tvö ár hafa starfsstöðvarnar
á norðanverðu Nesinu unnið með
þemunum átthagar og landslag

Lestrar
hestur
vikunnar

ásamt lýðheilsu. Markmiðin sem
umhverfisteymið setti sér voru
að: Kynnast heimabyggð okkar
betur, efla umhverfisvitund alls
skólasamfélagsins, efla heilsu
samlegan og umhverfisvænan
lífsstíl, bæta umhverfi okkar,
skólans og nánasta umhverfi hans,
flokka og senda í endurvinnslu og
endurnýta. Var það mat úttektar
aðila að:
„Það er greinilegt að í
Grunnskóla Snæfellsbæjar fer fram
metnaðarfullt og skapandi starf,
þið hafið náð öllum markmiðum
ykkar með glæsibrag.“

Jafnframt því að velja sér
þemu og setja sér markmið þá
þurfa skólar Á grænni grein að
sýna fram á að þeir hafi stigið
„skrefin sjö“. Okkar skóli fór
þá nýstárlegu leið að setja upp
heimasíðu þar sem verkefninu

er vel útlistað, þemu, markmið
tilgreind og skrefin sjö útlistuð.
Hægt er að nálgast heimasíðuna
á slóðinni https://sites.google.
com/gsnbskoli.is/graenfanigsnb/
fors%C3%AD%C3%B0a.
Að lokum segir í skýrslu
úttektaraðilana að:
„Skólinn hefur staðið sig mjög
vel í verkefninu í gegnum árin
og er alls ekki verið að slá slöku
við. Þið hafið unnið skrefin sjö
á metnaðarfullan og vandaðan
hátt. Það verður mjög spennandi
að fylgjast með ykkur vinna að
nýju þemunum sem þið hafið valið.
Á heildina litið er starfið
mjög flott og skólinn til stakrar
fyrirmyndar í verkefninu!“

nóvember flögguðu nemendur
og starfsfólk Grunnskóla Snæ
fellsbæjar, Lýsuhólsskóla, sínum
áttunda Grænfána en skólinn
hefur verið virkur þátttakandi í
verkefninu Skólar á grænni grein
frá því að til þess var stofnað á
Íslandi árið 2001. Starfsstöðvar
skólans hafa þá allar fengið
staðfestingu á góðri menntun og
stöðu umhverfismála í skólanum
sem við getum verið stolt af.

Allar starfstöðvar skólans hafa
verið þátttakendur í Grænfána
verkefninu til fjölda ára. Þann 24.

Sumarstarf hjá Olíudreifingu
Hanna imgront 5. Bekk
Hvernig bækur finnst þér
skemmtilegast að lesa?
Spennandi bækur,
unglingabækur og ástarsögur
Hvaða bók varstu að lesa
síðast?
Þín eigin hrollvekja
Hver er uppáhaldsbókin þín ?
Þín eigin þjóðsaga
Hver er uppáhalds
rithöfundurinn þinn ?
David Williams

Við leitum að bílstjóra með meirapróf á Snæfellsnesi.
Um fjölbreytt starf er að ræða við olíudreifingu á tanka, skip og vinnu
í olíubirgðastöð.

Leitað er að einstaklingi sem hefur ríka þjónustulund og getur unnið
sjálfstætt.
Olíudreifing greiðir ADR námskeið og laun á námskeiðstíma fyrir
þá bílstjóra sem ekki hafa ADR réttindi. Við hvetjum jafnt konur og
karla til að sækja um störfin.
Nánari upplýsingar veitir Helgi Marcher Egonsson í síma 550 9937.

Sótt er um
starfið á vef
Olíudreifingar
www.odr.is
Ráðningartíminn
getur verið
sveigjanlegur,

Meginstarfsemi Olíudreifingar er dreifing og birgðahald á fljótandi eldsneyti. Olíudreifing rekur
einnig bifreiða-, járnsmíða-, dælu- og rafmagnsverkstæði. Starfsmenn félagsins eru um 130
talsins á starfsstöðvum víðsvegar um landið. Starfað er samkvæmt gæðavottuðum vinnuferlum.
Nánari upplýsingar um Olíudreifingu ehf. má nálgast á www.oliudreifing.is.
Olíudreifing | Hólmaslóð 8-10 |

101 Reykjavík

| sími 550-9900

| odr@odr.is | www.oliudreifing.is

Verslunarmenn - Verslunarmenn
Verkalýðsfélag Snæfellinga auglýsir:
Kynningarfund um nýgerða kjarasamninga að Grundargötu 30,
Grundarfirði, 2. hæð, fimmtudaginn 11. apríl kl 20.00.
Nánari upplýsingar munu berast í pósti á næstu dögum, einnig er
hægt að kynna sér allar upplýsingar á heimasíðu okkar verks.is
Ath. að kosningin er rafræn og stendur til 23. apríl.

Aukinn opnunartími upplýsingamiðstöðvar
Snæfellsbær hefur ákveðið að
mæta eftirspurn og bæta þjónustu
við gesti með rýmri opnunartíma
upplýsingamiðstöðvar í Ólafsvík.
Nýr opnunartími tekur nú þegar
gildi og verður opið 3. apríl til
15. maí alla virka daga frá 10:00
til 16:00.
Frá 15. maí til 31. ágúst verður
opið alla virka daga frá 8:00 til
19:00 og opið verður um helgar

frá 9:00 til 17:00.
Upplýsingamiðstöðin er stað
sett í Átthagastofu Snæfellsbæjar
í Ólafsvík. Síðastliðið sumar sóttu
þangað um 7.000 ferðamenn í leit
að upplýsingum, leiðbeiningum
og öðrum ráðum og standa vonir
til að með auknum opnunartíma
geti upplýsingamiðstöðin stutt
betur við þau fyrirtæki sem eru í
ferðaþjónustu í Snæfellsbæ.

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

Fullkomin fiskvinnsla í Grundarfirði
Guðmundur Runólfsson hf
er rótgróið fjölskyldufyrirtæki í
Grundarfiði. Eigendur þess eru
börn Guðmundar Runólfssonar
og Ingibjargar S. Kristjánsdóttur,
þau Runólfur, Kristján, Páll, Ingi
Þór, Guðmundur Smári, María
og Unnsteinn ásamt mökum og
Móses Geirm undssyni frænda
þeirra.
Í byrjun febrúar á þessu ári
var tekið í notkun nýtt fisk
vinnsluhús hjá fyrirtækniu. Er
fiskvinnsluhúsið eitt fullkomn
asta ef ekki fullkomnasta fisk
vinnsluhús á landinu og stærsta
iðnaðarverkefni á Íslandi á árinu
og eitt stærsta verkefni sem ráðist
hefur verið í á Snæfellsnesi. Húsið
sjálft er hannað af ASK og Verkís
arkitektarstofu, það var síðan
steypt á staðnum af iðnaðar
mönnum af svæðinu ásamt Ístaki.
Íslenskt hugvit er í hávegum
haft og er allur nýi búnaður
vinnslunnar frá 3X á Ísafirði,
Marel og Baader-Ísland. Einnig
kemur frystibúnaðurinn fyrir utan
vélabúnaðinn frá Kælismiðjunni
Frosti. Allt skipulagið var teiknað
af eigendum og sáu þau sjálf um
val á vélbúnaði sem valinn var út
frá þeirra reynslu og þekkingu
sem er mikil enda hafa þau staðið
í þessum rekstri í mörg ár.
Þegar nýja vinnslan var sett í
gang tók fyrirtækið stórt skref
fram á við en áður en ráðist var
í þetta verkefni var fyrirtækið
með vinnslu sem var við að að
úreldast og er nú komið með
vinnslu á heimsmælikvarða. Í
nýju vinnslunni er hugað að öllu
og sá möguleiki er fyrir hendi að

vinna nær allan fisk í neytenda
pakkningar og gert ráð fyrir
nýjustu tækni.

Bygging vinnslunnar tók
tum það bil eitt ár en tekin var
táknræn skóflustunga þann 2.
júní 2017 á sjómannadaginn. Í
desember það sama ár var svo
byrjað að moka fyrir grunninum
og um það bil ári síðar eða 22.
desember 2017 var skrifað undir
við verktaka um byggingu nýju
fiskvinnslunnar. Þegar hætt var
vinnslu í gamla húsnæðinu í
nóvember síðastliðnum var engu
starfsfólki sagt upp heldur var
öllum haldið á launaskrá og það
sent á íslenskunámskeið og nám
skeið í átthagafræðum sem skilaði
mjög góðum árangri og er líklega
einsdæmi hjá fyrirtækjum og til
mikillar eftirbreytni. Með þessu
héldu þeir starfsfólki sínu og þeirri
þekkingu sem það hefur safnað
sér en starfsmannavelta hefur
ekki verið mikil hjá fyrirtækinu.

Vinna nú í raun sami fjöldi og
fyrir breytingar og er fyrirtækið að
huga að því að auka við starfsfólk.
Upphafið hefur gengið ágætlega
þó það hafi verið ýmsir hnökrar
sem búið er að sníða af með
framleiðendum tækjanna. Er það
ekkert óeðlilegt þegar litið er til
þess að verið var að taka í gagnið
algjörlega nýja verksmiðju. Flestir
taka eitt og eitt nýtt tæki í notkun
og tekur oft tíma að fínpússa
það en það eina sem er kemur
úr gömlu vinnslunni í þá nýju
eru flökunarvélar og auðvitað
starfsfólkið allt annað er nýtt.
Eigendum G. Run óskum við
til hamingju með vel heppnaða
framkvæmd.

þa

verður haldinn mánudaginn 15. apríl kl 17.00
í fundarsal bæjarskrifstofunnar í Grundarfirði
að Borgarbraut 16.
Venjuleg aðalfundarstörf.
Stjórnin.

Vorið kemur – tökum til!
Nú þegar snjóa hefur leyst og vorið er í nánd búum við okkur undir tiltekt og sumarframkvæmdir.
Á vegum bæjarins verður farið í ýmis verkefni við hreinsun og snyrtingu. Við biðjum íbúa og fyrirtæki
sömuleiðis að hefjast handa við hreinsun.
Hluti, búnað og tæki (þar á meðal númerslausa bíla) sem valdið geta skaða, mengun eða lýti á
umhverfinu þarf að fjarlægja. Gáma án stöðuleyfis þarf sömuleiðis að fjarlægja.
Á næstunni mun bærinn njóta liðsinnis heilbrigðiseftirlitsins við að yfirfara bæinn og
minna eigendur á að fjarlægja slíka muni.
Með samstilltu átaki má lyfta grettistaki við að fegra nærumhverfið og eigin lóðir!
Allar ábendingar og hugmyndir um fegrun umhverfisins eru sömuleiðis
vel þegnar í netfangið grundarfjordur@grundarfjordur.is eða í síma 430-8500.

Hreinn bær - okkur kær!
Bæjarstjóri Grundarfjarðarbæjar

Kynning á UMFG

Á næstunni ætlar HSH að kynna
þau félög sem eru innan HSH.
Fyrsta félagið sem er kynnt til
leiks er Ungmennafélag Grundar
fjarðar.

Í stjórn starfsárið 2018-2019 eru,
Sigríður G. Arnardóttir, formaður,
Dagný Ósk Guðlaugsdóttir,
gjaldkeri, Halldóra Dögg Hjör
leifsdóttir, ritari, Ragnar Smári
Guðmundsson, meðstjórnandi og
Tómas Freyr Kristjánsson, með
stjórnandi.
Ungmennafélag Grundarfjarðar
hefur haldið úti sex íþróttagreinum
fyrir börn fædd á árunum
2002 til 2017 starfsárið 20182019. Á vegum félagsins starfa
8 þjálfarar sem sjá um þjálfun
í blaki, fimleikum, frjálsum
íþróttum, körfubolta, fótbolta og
íþróttaskóla fyrir yngstu iðkendur.

Þjálfarar eru
Blak, Gréta Sigurðardóttir
Fimleikar, Halla Karen Gunnars
dóttir
Fótbolti, Brynjar Vilhjálmsson og
Hilmar Björnsson
Fótbolti stubbar, Hilmar Björnsson
og Pétur Steinar Jóhannsson
Frjálsar íþróttir, Kristín Halla
Haraldsdóttir
Íþróttaskóli, Einar Þór Jóhannsson
Körfubolti, Lára Magnúsdóttir
Félagið heldur úti um 25 tímum
í íþróttahúsi Grundarfjarðar yfir
vetrartímann, yfir sumartímann
býður félagið uppá fótbolta, sund
og frjálsar íþróttir.

Við verðum á Stykkishólmi 14.apríl
næstkomandi frá kl. 12:00-16:00 í
Lionshúsinu.
Allt að 50% afsláttur!
Skór, fatnaður, vinsælar vörur frá
Eirberg, Sportvörum og
Bætiefnabúllunni
Hlökkum til að sjá ykkur!
Austurvegi 11, Selfossi

Virka daga 10-18

Laugardaga 10-16

Studiosport.is

Haustið 2018 hélt félagið
fund með foreldraráði hverrar
íþróttagreinar og þjálfurum
þar sem farið var yfir starfsemi
félagsins og hlutverk foreldraráðs.
Á þeim fundi var ákveðið að
bjóða uppá ruglviku þar sem
stundataflan yrði opin og hverjum
sem vildi boðið að koma og mæta á
æfingar. Ruglvikan fór svo þannig
fram að hver þjálfari dró miða
með íþróttagrein sem félagið
býður uppá og átti að þjálfa í eina
viku. Þjálfarar máttu ekki fá sína
eigin grein, því vikan var hugsuð
sem uppbrot og skemmtun fyrir
iðkendur. Ruglvikan tókst mjög
vel og mættu einstaklingar á
æfingar sem ekki hafa stundað
íþróttir hjá félaginu.
Mikið af viðburðum hafa verið
hjá félaginu og má þar til nefna
að Gunnleifur Gunnleifsson
bauð uppá markmannsnámskeið
í íþróttahúsinu sem var vel sótt af
iðkendum alls staðar af nesinu og
mikil ánægja með. Á Rökkurdögum
bauð Ungmennafélagið uppá
fyrirlestur um ofnotkun netsinsskjáfíkn, fyrirlesari var Eyjólfur
Örn Jónsson sálfræðingur.
Fyrirlesturinn var mjög fróðlegur
og mun félagið bjóða nemendum
grunnskólans uppá fyrirlestur hjá
Eyjólfi á vorönn 2019. Gaman
er frá því að segja að félagið tók
þátt í Íþróttaviku Evrópu þar sem
markmiðið var að kynna íþróttir
og hreyfingu fyrir almenningi.
Félagið bauð nemendum
Eldhamra og grunnskólans á
þrautaskemmtun þar sem allar
íþróttagreinar félagsins voru
kynntar. Þrautaskemmtunin
tókst mjög vel og var vel sótt af
iðkendum og foreldrum. Milli jóla
og nýárs var foreldrabolti í fótbolta
sem var ótrúlega skemmtilegt og
sérstaklega þegar foreldrarnir
settu saman lið og kepptu á móti
þeim yngri. Ungmennafélagið
fékk styrk til kaups á pannavelli
sem er væntanlegur í byrjun árs
2019.
Ungmennafélag Grundarfjarðar
hefur átt gott samstarf í frjálsum
íþróttum, fótbolta og körfu
bolta við HSH, SAM-VEST, Snæ
fellsn es-samstarfið og Snæfell
Stykkishólmi. Það er greinilegt
að mikið og flott starf er í gangi í
Grundarfirði og allir ættu að finna
eitthvað við sitt hæfi.
Allar upplýsingar eru úr
ársskýrslu UMFG.

Verkalýðsfélag Snæfellinga

AUGLÝSIR:
Kynningarfund um nýgerða kjarasamninga að Grundargötu 30, Grundarfirði,
2. hæð, fimmtudaginn 11. apríl kl 20.00.
Einnig er hægt að kynna sér allar upplýsingar á heimasíðu okkar verks.is
Kosningin er rafræn og stendur til 23. apríl.
Félagsmenn fá á næstu dögum nánari upplýsingar
í pósti frá SGS hvernig henni verður háttað.

Auglýsing
Breytt deiliskipulag að Arnarfelli á Arnarstapa
Bæjarstjórn Snæfellsbæjar samþykkti 11. apríl 2019 að endurauglýsa
tillögu að breyttu deiliskipulagi ferðaþjónustunnar við Arnarfell á
Arnarstapa skv. 41. gr. skipulagslaga nr. 123/2010.
Tillagan felur í sér breytingu á lóð Arnarfells og aðkomu frá suðri.
Breytingin hefur í för með sér breytingu skipulagsskilmála og
byggingarskilmála og er því eldra deiliskipulag fellt úr gildi með
gildistöku þessa deiliskipulags.
Helstu breytingar:
• Áður var gert ráð fyrir 11 smáhýsum, en nú er gert ráð
fyrir að þau verði allt að 13
• Byggingarreitir og núverandi gistihús Arnarfells eru
sameinuð í eina hótelbyggingu á tveimur hæðum
• Byggingarreit fyrir þjónustuhús er breytt lítillega
• Lögun á byggingarreit fyrir snyrtingu tjaldsvæðis er breytt,
en fyrirhugað að reisa nýtt hús í stað núverandi húss
• Umferðarskipulagi á lóðinni er breytt innan lóðar og
sunnan hennar og bílastæði eru löguð að breyttri aðkomu
að sunnan
Tillagan mun liggja frammi í Ráðhúsi Snæfellsbæjar, Klettsbúð 4 á
opnunartíma frá og með 11. apríl 2019 til og með 23. maí 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 23. maí 2019. Skila skal athugasemdum skriflega til Tæknideildar
Snæfellsbæjar, Klettsbúð 4, 360 Hellissandi eða á netfangið:
byggingarfulltrui@snb.is
Skipulags- og byggingarfulltrúi Snæfellsbæjar

Auglýsingaverð
í Jökli
Heilsíða

32.800 +vsk

Hálfsíða.

23.400 +vsk

1/4 úr síðu

13.900 +vsk

1/8 úr síðu

10.800 +vsk

1/16 úr síðu

8.100 +vsk

Páskasundmót

UMF Víkings/Reynis
Sunddeild Víkings/Reynis stóð
fyrir sundmóti 7. apríl síðast
liðinn.
Þetta var létt og skemmtilegt
innanfélagsmót þar sem 13 börn

tóku þátt í 2-3 greinum, engin
sætaröðun var en allir leystir
út með þáttökupeningum og
páskaeggjum í boði Lions
klúbbsins Ránar að móti loknu.

- Bílaviðgerðir
- Skipaþjónusta
- Almenn suðuvinna
- Smurþjónusta
- Smábátaþjónusta
- Dekkjaverkstæði
vegr@vegr.is vegr.is
S: 849-7276 Remek og 898-5463 Þórður

Aflabrögð

SNÆFELLSBÆR
þar sem jökulinn ber við loft...

Bæjarstjórn Snæfellsbæjar
FUNDARBOÐ - 320. FUNDUR
Fundur er boðaður í bæjarstjórn Snæfellsbæjar, fimmtudaginn 11. apríl 2019
og hefst hann í Ráðhúsi Snæfellsbæjar kl. 14:30
Dagskrá bæjarstjórnarfundarins:
1)
Ársreikningur Snæfellsbæjar 2018 – fyrri umræða.

Tveir bátar úr Snæfellsbæ taka
þátt í netarallinu að þessu sinni
Magnús SH og Saxhamar SH. Hefur
þeim gengið mjög vel Magnús
landaði eingöngu í heimahöfn
tímabilið 1. til 7. apríl en Saxhamar
landaði 2 sinnum í Rifshöfn ásamt
því að landa í Reykjavík.
Þetta sama tímabil komu alls á
land í Snæfellsbæ 1274 tonn í 94
löndunum þar af var landað 783
tonnum í 43 löndunum í Rifshöfn
og 491 tonn í 51 löndun í Ólafsvík
en ekkert var landað á Arnarstapa.
Hjá dragnótabátunum var
Steinunn SH landhæðs og landaði
160 tonnum í 7, Rifsari SH 68
tonnum í 3, Matthías SH 64 tonnum
í 3, Guðmundur Jensson SH 48
tonnum í 2 og Egill SH 30 tonnum
í 1 löndun.
Einn grásleppubátur Rán SH
landaði 9 tonnum í 5 löndunum.
Sex handfærabátar lönduðu, í
Ólafsvík lönduðu 5 bátar 7 tonnum
í 9 löndunum og í Rifshöfn 1 bátur
2 tonnum í 3 löndunum.
Hjá litlu línubátunum landaði
Kristinn SH 55 tonnum í 4,
Gullhólmi SH 36 tonnum í 3,

Tryggvi Eðvarðs SH 31 tonni í 3,
Sverrir SH 30 tonnum í 6, Særif SH
27 tonnum í 4, Lilja SH 23 tonnum
í 5, Stakkhamar SH 21 tonni í 4,
Bíldsey SH 20 tonnum í 4, Kári SH
4 tonnum í 2 og Álfur SH 3 tonnum
í 1 löndun.
Hjá stóru línubátunum landaði
Tjaldur SH 86 tonnum í 2, Rifsnes
SH 76 tonnum í 2, Örvar SH 47
tonnum í 1 og Hamar SH 38
tonnum í 1 löndun.
Eins og fram kom í byrjun eru
tveir bátar í Snæfellsbæ sem taka
þátt í netarallinu þeir Magnús
SH og Saxhamar SH og lönduðu
þeir samtals 274 tonnum af
heildarafla tímabilsins sem landað
var í Snæfellsbæ en góð veiði
var hjá öllum netabátunum og
landaði Magnús SH 185 tonnum
í 6, Saxhamar SH 194 tonnum í
5, Bárður SH 68 tonnum í 5 og
Ólafur Bjarnason SH 47 tonnum í
5 löndunum.
Eins og sést á myndunum sem
Jón Bjarki Jónatansson stýrimaður
á Magnúsi tók er búið að vera mjög
gott fiskerí á netarallinu hjá þeim.
þa

2)

Fundargerð 303. fundar bæjarráðs, dags. 27. mars 2019.

3)

Fundargerðir fræðslunefndar, dags. 25. febrúar, 2. apríl og 8. apríl 2019.

4)

Fundargerð 182. fundar menningarnefndar, dags. 25. mars 2019.

5)

Fundargerðir velferðarnefndar, dags. 11. mars og 2. apríl 2019.

6)

Fundargerð 125. fundar umhverfis- og skipulagsnefndar, dags. 28. mars
2019.

7)

Fundargerðir 180. og 181. fundar félagsmálanefndar Snæfellinga, dags.
12. mars og 2. apríl 2019.

8)

Fundargerð 56. stjórnarfundar Jeratúns ehf., dags. 14. mars 2019, ásamt
ársreikningi 2018.

9)

Fundargerð 411. fundar stjórnar Hafnasambands Íslands, dags. 22. mars
2019.

10)

Fundargerð 869. fundar stjórnar Sambands íslenskra sveitarfélaga, dags.
15. mars 2019.

11)

Fundargerð aðalfundar Búnaðarfélags Staðarsveitar, dags. 28. mars 2019,
ásamt ályktunum félagsins, annars vegar varðandi ósk um að stofnanir
Snfællsbæjar fái sem mest af góðum innlendum landbúnaðarafurðum og
hins vegar varðandi þau umhverfisverkefni sem verið hafa í gangi.

12)

Bréf frá Sýslumanninum á Vesturlandi, dags. 27. mars 2019, varðandi ósk
um umsögn Snæfellsbæjar um umsókn Boðvíkur ehf. um leyfi til reksturs
gististaðar í flokki II, frístundahús, að Jaðri 11 á Arnarstapa, Snæfellsbæ.

13)

Bréf frá Sýslumanninum á Vesturlandi, dags. 2. apríl 2019, varðandi ósk
um umsögn Snæfellsbæjar um umsókn Hellna ehf. um leyfi til reksturs
gististaðar í flokki II, frístundahús, að Kjarvalströð 1 á Hellnum, Snæfellsbæ.

14)

Bréf frá Sýslumanninum á Vesturlandi, dags. 2. apríl 2019, varðandi ósk
um umsögn Snæfellsbæjar um umsókn Hellna ehf., um leyfi til reksturs
gististaðar í flokki II, frístundahús, að Kjarvalströð 14 á Hellnum,
Snæfellsbæ.

15)

Bréf frá Sýslumanninum á Vesturlandi, dags. 3. apríl 2019, varðandi ósk
um umsögn Snæfellsbæjar um umsókn Verslunarinnar Hrundar ehf., um
leyfi til reksturs gististaðar í flokki II, íbúðir, að Mýrarholt 5 í Ólafsvík,
Snæfellsbæ.

16)

Bréf frá N4 Sjónvarp, dags. 8. apríl 2019, varðandi ósk um samstarf við
Snæfellsbæ um gerð þáttaraðarinnar Að vestan árið 2019.

17)

Bréf frá skipulags- og byggingafulltrúa, dags. 8. apríl 2019, varðandi
samþykki bæjarstjórnar á endurauglýsingu deiliskipulags vegna
ferðaþjónustu á Arnarfelli.

18)

Bréf frá fræðslunefnd, dags. 8. apríl 2019, varðandi eldvarnarhurðir á
leikskólanum Kríubóli.

19)

Bréf frá leikskólastjóra, dags. 9. apríl 2019, varðandi tímasetningu skólaslita
Grunnskóla Snæfellsbæjar.

20)

Bréf frá skipulags- og byggingafulltrúa, ódags., varðandi lækkun á
umferðarhraða og fjölgun umferðarmerkja.

21)

Áætlun um tekjur og framlög Jöfnunarsjóðs sveitarfélaga 2019.

22)

Bréf frá Þjóðskjalasafni Íslands, dags. 27. mars 2019, varðandi tilmæli
vegna skjalavörslu og skjalastjórnun í Snæfellsbæ.

23)

Bréf frá Samgöngu- og sveitarstjórnarráðuneytinu, dags. 4. apríl 2019,
varðandi akstursþjónustu fyrir fatlað fólk 2019.

24)

Yfirlýsing Sambands íslenskra sveitarfélaga, dags. 3. apríl 2019, varðandi
lífskjarasamninga 2019-2022.

25)

Bréf frá Brunabót, dags. 25. mars 2019, varðandi styrktarsjóð EBÍ 2019.

26)

Fréttatilkynning afmælisnefndar aldarafmælis sjálfstæðis og fullveldis
Íslands.

27)

Húsnæðisáætlun Snæfellsbæjar 2019-2027

28)

Jafnréttisáætlun Snæfellsbæjar

29)

Minnispunktar bæjarstjóra.

Snæfellsbæ, 9. apríl 2019
Kristinn Jónasson, bæjarstjóri

Til eigenda
óskrá!ra hunda í Snæfellsbæ
Af gefnu tilefni er bent á a! hundahald er banna! í "éttb#li í Snæfellsbæ.
Sveitarstjórn er "ó heimilt a! veita einstaklingum undan"águ frá "essari
reglu og heimila hundahald me! vissum skilyr!um.
Hægt er a! fylla út umsóknarey!ubla! í Rá!húsi Snæfellsbæjar á
Hellissandi, og mun umsóknin ver!a lög! fyrir næsta fund bæjarrá!s
til afgrei!slu.
Nau!synlegt er jafnframt a! fylgja sam"ykktum um hundahald í Snæfellsbæ
sem í gildi eru, og er bent á a! hundar mega aldrei vera lausir í "éttb#li og
ber hundaeiganda skylda til a! gæta "ess vel a! hundur hans valdi ekki hættu
e!a ó"ægindum, né raski ró manna.

Hundaeftirlitsma!ur Snæfellsbæjar

