
Nýr Bárður SH-81 kom til 
heimahafnar í Ólafsvík í fyrsta sinn 
á Þorláksmessu. Var honum fagnað 
vel af heimamönnum sem tóku 
á móti honum um hádegis bilið 
þegar hann sigldi inní höfnina. 

Bárður kom til landsins þann 
30. nóvember síðastliðinn og kom 
þá til hafnar í Hafnarfirði og var 
einnig fjölmenni þar til að taka á 
móti honum. Í Hafnarfirði var svo 
settur í hann ýmis búnaður svo 
sem netaspil og fleira. 

Bárður SH-81 sem er í eigu 
Péturs Péturssonar útgerðarmanns 
og skipstjóra á Arnarstapa, er 
stærsti vertíðarbátur landsins sem 
smíðaður er úr plasti. Er hann 26,9 
metra langur, sjö metra breiðut 
og með 2,5 metra djúpristu. 
Um nýsmíði er að ræða og nýi 
Bárður sagður vera merki um 
nýjan kafla í smíði vertíðarbáta úr 
trefjaplasti, var báturinn smíðaður 
af skipasmíðastöðinni Bredgaard 
Boats í Rødbyhavn í Danmörku. 
Aðalvél bátsins er 900 hestafla 
MAN vél smíðuð í Þýskalandi, 
er eldsneytisnotkunin 195g/

kWh og uppfyllir hún allar þær 
ströngu kröfur sem gerðar eru 
um mengun. Snurvoðaspil, neta-
tromla og stjórnbúnaður fyrir 
snurvoðina er með því full-
komnasta sem þekkist og er öll 

stjórnun á voðinni tölvustýrð með 
snertiskjá. 

Bárður hóf veiðar í prófunar-
skyni milli jóla og nýárs og var 
stefnt á að veiðar hæfust að fullu 
nú eftir áramótin. Sagði Pétur 

að heimsiglingin frá Danmörku 
hefði gengið vel og að reynslan 
af bátnum væri góð hingað til 
en báturinn verður gerður út frá 
Ólafsvík. 
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Áb.maður: Jóhannes Ólafsson

Prentun: Steinprent ehf. 
               Sandholt 22a, Ólafsvík
               355 Snæfellsbæ

Netföng: jokull@steinprent.is
               steinprent@simnet.is
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Á gamlársdag var börnum 
ársins 2019 fagnað í Grundarfirði. 

Allt frá árinu 2006 hafa ný fædd 
börn í Grundarfirði verið boðin 
velkomin í heiminn með gjöfum 
frá sveitungum sínum. Það er 
Grundarfjarðarbær í sam starfi við 
Leikskólann Sól velli, Heil brigðis-
stofnun Vestur lands Grundarfirði 
og Slysa varna deildina Snæbjörgu 
sem að þessu standa. 

Hverju barni eru færð að gjöf 
hag nýtur fatnaður, tannbursti, 
bækur og bæklingur frá leik skóla-
num, auk þess sem með fylgja 
endur skins merki og leiðbeiningar 
til foreldra, t.d. gátlisti um öryggi 
barna á heimili. 

Gjöfin hefur verið kölluð 
„sængur gjöf samfélagsins” og er 
hluti af fjölskyldustefnu Grund-
firðinga, sem sett var 2006. Hug-

myndin átti þá rætur sínar að rekja 
til Finnlands, þar sem tíðkast 
hafði að gefa börnum hagnýtar 
gjafir í kassa sem mátti síðan 
breyta í vöggu.

„Í okkar litla samfélagi skiptir 
hver einstaklingur miklu máli. 

Þetta er sú leið sem okkar sam-
félag fer til að bjóða nýjustu 
íbúana sérstaklega velkomna. 
Það þarf nefnilega heilt þorp til 
að ala upp barn. Þannig er þetta 
líka hugsað til að minna okkur öll 
á gildi þess að hlúa hvert að öðru, 

ekki síst börnunum, til að rækta 
gott samfélag”, segir bæjarstjóri. 

Haldið var samsæti í Sögu mið-
stöð inni fyrir börn ársins og fjöl-
skyldur þeirra, en í árslok búa 
í Grundarfirði 16 börn fædd á 
árinu, 7 drengir og 9 stúlkur.

Börn ársins 2019 í Grundarfirði

                   

                                                                                      

 

 Dvalar- og hjúkrunarheimilið Fellaskjól 
óskar eftir starfsmanni í 50% starf við  

umönnun alla virka daga frá 8:30 til 12:30  
einnig óskum við eftir fólki í afleysingar 

sem getur unnið eina og eina helgi og aðrar vaktir.                                    
 

Upplýsingar gefur Patricia Laugesen   
forstöðukona sími 4386677 

 	
 Úrslitakeppni Íslandsmótsins í 

Futsal fór fram um síðustu helgi 
en Snæfellsnesið átti tvö lið sem 
komust í úrslitakeppnina, Snæfell 
og Víking Ó.

Lið Snæfells datt út í átta liða 
úrslitum eftir 15-7 tap gegn 
Aftureldingu/Hvíta Riddaranum 
í ansi fjörugum lei. Víkingur Ó. 
mætti KFR í átta liða úrslitunum 
og vann 6-3 sigur.

Í undanúrslitum mótsins 
mætt i  V ík ings l ið ið  svo 
Aftureldingu/Hvíta Riddaranum 
og vann að lokum 5-3 sigur 
eftir framlengdan leik og mikla 
dramatík. Var Víkingur Ó. því 
komið í úrslitaleikinn í fyrsta 
sinn síðan 2017 en liðið datt út 
í undanúrslitum bæði 2018 og 
2019.

Víkingur mætti Ísbirninum 
í úrslitaleiknum á sunnudag 
og var sá leikur í járnum allan 
tíman. Staðan var 3-3 að loknum 
venjulegum leiktíma og því 
þurfti að framlengja. Víkings liðið 
reyndist svo sterkara í fram leng-
ingunni og vann að lokum góðan 
sigur, 6-4.

Aldursforsetinn Hermann Geir 
Þórsson skoraði tvö mörk fyrir 
Víking Ó. í úrslitaleiknum en 
hann verður 41 árs á árinu. Anel 
Crnac, Bjartur Bjarmi Barkarson, 
Brynjar Vilhjálmsson og Emir 
Dokara skoruðu svo sitt markið 
hver.

Víkingur Ó. er því Íslands-
meistari í Futsal árið 2020 en 
þetta er í fjórða sinn sem Víkingur 
Ó. vinnur þennan titil.

Víkingur 
Íslandsmeistari
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Opið alla virka daga kl. 08 - 18

Opið á laugardögum kl. 10 - 14

 

ÚTSALA
20 - 80% afsláttur 
Nil�sk  20-30%
Didriksons 25%
Sixmix  25%
Viking  25%

XTM   25%
Elka   25%
Sony og Bose 
heyrnartól og hátalarar   20%

Allt að 80% afsláttur á afsláttarborði

Sveinbjörn Jakobsson
SH - 10

Bjartsýnn ehf.
Brynja SH - 237

Egill SH-195

JÓNAS KRISTÓFERSSON HÚSASMÍÐAMEISTARI

Lionsklúbbur Ólafsvíkur og Lionsklúbburinn Rán 
stóðu fyrir þrettándabrennu og flugeldasýningu á Þrettándanum.

Þessi fyrirtæki styrktu flugeldasýninguna og kunnum við þeim bestu þakkir fyrir.



Hlaupahópur Snæ fells bæjar 
stóð fyrir hlaupi á síðasta degi 
ársins eins og undan farin ár. 
Hittust hlaup arar nir við Íþrótta-

hús Snæfellsbæjar og hlupu 
allir saman, börn, unglingar og 
fullorðnir ýmist 3 eða 5 kílómetra. 

Voru þátttakendur hvattir til að 

mæta í búningum og létu þeir ekki 
á sér standa en um 30 manns tóku 
þátt í hlaupinu að þessu sinni. 

Að hlaupi loknu buðu þau 

Rán Kristinsdóttir og Fannar 
Baldursson öllum þátttakendum 
í heitt súkkulaði í bílskúrnum 
heima hjá sér.

Áramóta hlaup

Áramótabrennan í Stykkis-
hólmi var vel sótt þetta árið 
eins og venju lega og fjölmargir 
Hólmarar lögðu leið sína á 
brennuna.

Brennan fór vel fram enda í 
öruggum höndum bræðranna 
Boga Th. og Tómasar Magna 
Braga  sona. Bræðurnir hafa 

staðið vaktina á brennum 
Stykkishólms í hart nær 20 ár og 
eru því orðnir ansi vanir þegar 
kemur að brennum. 

Einnig sjá þeir bræður um 
þrettándabrennuna í Stykkis-
hólmi sem haldin er við Vatnsás 
í landi Stykkishólms 

Brennubræður standa 
vaktina í Hólminum

Aðalskipulag 
Grundarfjarðarbæjar 2019-2039 

Opið hús

Þann 4. desember sl. var auglýst aðalskipulagstillaga Grundar-
�arðar 2019 -2039 ásamt fylgigögnum. Frestur til að gera 
athugasemdir við tillöguna er til 22. janúar 2020.

Mánudaginn 13. janúar nk. verður opið hús frá kl. 19-21 í 
Sögumiðstöðinni að Grundargötu 35 þar sem tillagan mun 
liggja frammi til kynningar.  Fulltrúar úr skipulags- og umhver�s-
nefnd ásamt skipulags- og byggingarfulltrúa verða á staðnum. 
Hægt verður að fá svör við spurningum sem tengjast þessari 
tillögu.

Íbúar og hagsmunaaðilar eru hvattir til þess að mæta og kynna 
sér þær breytingar sem fram eru settar í tillögunni.

Skipulags- og byggingarfulltrúi Grundar�arðarbæjar
Sigurður Valur Ásbjarnarson



ÓSKUM ÚTGERÐ BÁRÐAR SH 81
TIL HAMINGJU MEÐ NÝTT SKIP



Ágætu lesendur Jökuls, eins og 
löng hefð er orðin fyrir, mun ég í 
nokkrum orðum fara yfir nýliðið 
ár í Snæfellsbæ.

Á árinu var töluvert um fram-
kvæmdir á vegum Snæfells bæjar 
og þær  stærstu voru mal bikunar-
framkvæmdir á gatnakerfi í þétt-
býli  Snæfellsbæjar.  Einnig var 
farið í töluverðar framkvæmdir við 
endurnýjun á gangstéttum. 

Hluti Sandholtsins var endur-
nýjaður, þar var skipt um allar 
lagnir og lagt malbik á götuna og 
gangstéttar steyptar.  Í Ólafsvík 
voru allir malargöngustígar lag-
færðir og á þá sett malbik sem mikil 
þörf var á. Á Hellisandi var farið í að 
lagfæra leikvöllinn við Munaðar-
hól og er það liður í endur nýjun á 
leiksvæðum í sveitar félaginu.

Fengnir voru lands lags arki-
tektar til að hann gönguleiðir 
og útvistarsvæði á Hellissandi og 
verða í byrjun þessa árs kynntar 
þær hugmyndir sem þeir hafa lagt 
til í þeim efnum.  Haldinn verður 
fundur með íbúum til kynningar 
og til að fá athugasemdir um 
það sem betur má fara í þessum 
tillögum.

Í sumar  voru settir upp tveir 
ærsla belgir sem vöktu mikla kátínu 
hjá ungu kynslóðinni og voru vel 
nýttir fram á haust.

Byrjað var á nýrri vatnsveitu fyrir 

Arnarstapa sem gert er ráð fyrir 
að lokið verði við á árinu 2020.  
Nauðsynlegt er að auka vatns-
þrýsting fyrir svæðið á Arnar-
stapa en þar  hefur verið mikil 
uppbygging á síðustu árum og 
mikil aukning ferðamanna. Farið 
var í endurnýjun á rotþró og 
það sama á við að mikil aukning 
ferðamanna á svæðinu kallar á 
frekari úrbætur á því sviði.

Á vegum Hafnarsjóðs var farið 
í dýpkunarframkvæmdir á Arnar-
stapa og nú er dýpið innan hafnar-
innar komið í 3 metra en það var 
áður 2  metrar.  Með þessari fram-
kvæmd eykst innra rými hafnar-
innar og jafnframt þá ættu bátar 
ekki að taka niðri á fjöru eins og 
kom fyrir þegar stærri bátar komu 
inn í höfnina.

Einnig var hafin framkvæmd við 
lengingu Norðurgarðs í Ólafsvík 
en garðinn á að lengja um 80 
metra sem auka á kyrrð innan 
hafnarinnar í Ólafsvík.  Gert er ráð 
fyrir að framkvæmdum verði lokið 
haustið 2020. Á vegum Hafnarsjóðs 
var haldið áfram  að snyrta og 
laga hafnarsvæðin og m.a. var 
malbikað á vegum hafnarinnar og 
malarsvæðum lokað með steyptum 
flötum.  Hafnarsvæðin eru að 
verða mjög snyrtileg. Þó er það 
nú þannig að framkvæmdum við 
fegrun svæða  líkur aldrei, það er 
alltaf hægt að gera betur.

Á árinu var lokið við endur-
nýjun á sundlauginni á Lýsuhóli.  
Fólst framkvæmdin í því að 
steypt var nýtt sundlaugarker, 
steyptur var nýr pottur, klæðn-
ing á skólahúsnæðinu sem 
snýr að sundlaugarsvæðinu var 
endurnýjuð og allt sund laugar-
svæðið var síðan steypt.  Fram-
kvæmdin tókst vel og hafa viðtökur 
verið afar góðar.  Einnig var sett 
upp lýsing á bílastæðinu en sú 
framkvæmd var löngu tímabær.

Á Hellissandi var í samvinnu við 

Frystiklefann í Rifi haldið áfram að 
fjölga myndlistaverkum á húsum 
á svæðinu.  Vægast sagt þá hafa 
þessi listaverk vakið mikla athygli 
og fjöldi ferðamanna stoppar til 
að skoða þau.  Á engan skal hallað 
þó ég minnist hér á verkið sem 
staðsett er á gafli íþróttahússins 
á Hellissandi sem  hefur vakið 
mikla athygli en vegginn prýðir 
afar fallegur hrútur sem í fjarlægð 
er eins og um ljósmynd sé að ræða.  
Þetta framtak Frystiklefans er gott 
dæmi hvað hægt er að gera ef vilji 
og kraftur er til staðar. 

Forseti Íslands Guðni Th. 
Jóhannesson og frú Eliza Reid 
komu í opinbera heimsókn til 
okkar í Snæfellsbæ nú í haust, 
gaman var að taka á móti þeim 
hjónum og fara um bæjarfélagið 
með þeim, heimsóknin tókst vel 
í alla staði.  

Ólafsvíkurvaka var haldin 
á árinu, tókst hún mjög vel í 
frábæru sumarveðri og var 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 
mörg undanfarin ár með fjölda 
viðburða.  Þá var haldin var 
fjölmenningarhátíð nú í haust í 
Klifi sem mikill fjöldi fólks sótti  og 
tókst  hún afar vel. Nú í desember 
var síðan fjöldi við burða sem 
mæltust vel fyrir hjá íbúum.

Mikil fjöldi ferðamanna kom í 
Snæfellsbæ á árinu eins og undan-
farin ár. Mælingar sýna að gestum 
þjóðgarðsins fjölgaði á árinu. 
Færri gestir dvöldu á tjaldsvæðum 
sveitarfélagsins þetta árið heldur 
en í fyrra en athygli vakti að 
íslenskir gestir voru talsvert fleiri 
en verið hefur síðustu ár.

Framkvæmdir á Fróðárheiði 
voru á árinu á vegum Vega gerðar-
innar, en um er að ræða vegkaflann 

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 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 meðan á 
fram kvæm dum 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 mikil-
vægt er að ýta á enn frekari upp-
bygg ingu á næstu árum.

Helstu framkvæmdir á vegum 
þjóðgarðsins voru að bílaplanið við 
gestastofuna á Malarrifi var klárað.  
Gerður var nýr útsýnispallur við 
Gatklett á Arnarstapa auk smærri 
framkvæmda innan þjóð garðsins. 
Hafnar voru fram kvæmdir við þjóð-
garðs mið stöðina á Hellissandi, þ.e. 
jarð vegs  fram kvæmdum var lokið 
en ekki tókst að fá ásættanlegt 
tilboð í uppsteypu hússins sjálfs.  
Vonandi verður það verk boðið 
út aftur í upphafi ársins 2020 
og þá má gera ráð fyrir að þeim 
framkvæmdum verði lokið vorið 
2022. 

Landsnet og Rarik voru í tölu-
verðum framkvæmdum við Lamba-
fell í Ólafsvík, en þar var unnið 
við tengivirki og þeim komið inn 
í hús sem skiptir miklu máli fyrir 
afhendingaröryggi á raforku.

Fjárhagsstaða Snæfellsbæjar er 
góð og var þróun útsvarstekna 
ágæt á árinu.  Það voru engin ný 
lán tekin á árinu og það tókst að 

Um áramót



greiða upp hluta af eldri lánum, 
þrátt fyrir að farið hafi verið  í tölu-
verðar framkvæmdir

Íþróttastarfið í sveitarfélaginu 
var ágætt á árinu og gaman að 
sjá hvað unga fólkinu okkar 
gekk vel og frábært að sjá að við 
eigum íþróttafólk í fremstu röð. 
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.  Stærstu tíðindin voru þau að 
Ejub Purisevic knatt spyrnu þjálfari 
til margra ára hætti störfum eftir 
farsælan ferli og vil ég nota þetta 
tækifæri til að þakka honum fyrir 
afar gott starf.

Loftslagsmálin voru þau mál sem 
stóðu upp úr á árinu 2019 að mínu 
mati.  Sú mikla og þarfa um ræða 
sem þar fór fram minnir okkur  á 
að við getum öll gert betur þegar 
kemur að þeim málum.  Ég held 
að allir átti sig á því, að við hvert 
og eitt getum bætt umgengni okkar 
við náttúruna og breytt hegðun 
okkar þannig að hún valdi minni 
mengun.  Burtséð frá því hvað fólk 
trúir/heldur í þessum efnum getur 
það aldrei skaðað að taka sig á, 
þannig að vistspor hvers og eins 
verði minna.  Alla vegana ætla ég 

að reyna að bæta mig og hafa það 
sem markmið á nýju ári að gera 
betur á nýja árinu en á því liðna. 

Þessu tengt þá er það ljóst að 
sveitar félögin á Vesturlandi þurfa á 
næstu þremur árum að vinna hratt 
til að mæta nýjum áskor unum hvað 
varar með höndlun sorps.  Að mínu 
mati þá geta þau með samstillu 
átaki komið sér í fremstu röð hvað 
varðar afsetningu sorpsins, en þá 
þarf að horfa á málin út frá nýrri 
nálgun, sem er að allt sorp sé 
verðmæti sem beri að nýta á sem 
allra bestan hátt.  Hins vegar er 
ljóst að alltaf þarf að urða einhvern 
hluta þess sem til fellur og því er 
gott að til sé landsvæði undir slíkt 
og við á Vesturlandi erum svo 
heppin að hafa Fíflholt til að afsetja 
það sem ekki kemst í annan farveg.

Snæfellsbær ætlar á þessu ári 
að umbylta söfnunarkerfinu á 
heimilis sorpinu og flokka enn 
meira, munu þær aðgerðir verða 
kynntar íbúum ítarlega á vor-
mánuðum og gerum við ráð fyrir 
að hið nýja kerfi verði komið í fulla 
notkun í haust.

Í lok ársins kom nýr „stór“ bátur 
Bárður SH-81 í Snæfellsbæ en langt 
er síðan nýr bátur af þeirri stærð 
kom í Snæfellsbæ.  Það er alltaf 
gaman þegar nýtt skip kemur 

í sjávarútvegssamfélag eins og 
Snæfellsbæ og fögnuðu bæjarbúar 
nýja skipinu við heim komu.

Ekki er hægt að fara yfir árið 
2019 án þess að minnast þess 
góða sumars sem var, en einstök 
veðurblíða var og hafði það m.a. 
í för með sér að fjöldi Íslendinga 
heimsótti okkur til að njóta 
veðursins og okkar fögru náttúru.

Árið var mér sjálfum gott, ég 
naut þess að ganga um okkar fögru 
náttúru sem aldrei  fyrr og stefni 
að gera enn meira af því á nýju ári.  
Það eru í raun forréttindi að hafa 
alla þessa möguleika til hreyfingar 

og ekki verra að fjölbreytileikinn er 
mikill þegar kemur að vali á hvert 
skal haldið.

Samstarf innan bæjarstjórnar 
var afar gott eins og undanfarin ár 
og mikil samstaða um þau verkefni 
sem fyrir lágu á árinu.  Eins stóðu 
starfsmenn Snæfellsbæjar sig 
með miklum ágætum og erum 
við heppin að hafa á að skipa afar 
góðum starfsmönnum. 

Að lokum óska ég ykkur öllum 
gleðilegs árs og þakka samstarfið 
á liðnum árum, megi árið 2020 
verða ykkur öllum farsælt.

Kristinn Jónasson, bæjarstjóri.

ÓSKUM ÚTGERÐ BÁRÐAR SH 81
TIL HAMINGJU MEÐ NÝTT SKIP
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Það er ánægjulegt að skrifa 
þennan pistil í Jökul, héraðs blað 
Snæfellinga. Stykkis hólms póst-
ur  inn, sem hafði verið gefinn út 
í Stykkis hólmi um árabil, hætti 
útgáfu fyrir ári síðan, en síðan þá 
hefur að mínu mati vantað frétta-
blað af þessu tagi í Stykkishólmi. 
Jökli, sem er nú dreift í öll hús í 
Stykkishólmi, til viðbótar við það 
sem áður var, er fagnaðarefni og 
það felur í sér fjölmörg tækifæri 
að íbúar um allt Snæfellsnes fái 
nú sama blaðið inn um lúguna 
og það verður vonandi til að auka 
samstarf og samheldni enn frekar 
á svæðinu.

Árið 2019 var viðburðaríkt í 
Hólminum. Hér verður stiklað á 
stóru og farið yfir það helsta.

Hólmurinn heillar enn 
kvikmyndagerðarfólk

Stykkishólmur heldur áfram 
að heilla kvikmyndagerðafólk 
en tökum á sjónvarpsþáttunum 
20/20 lauk snemma á árinu 
og gekk samstarf Saga film 
og Hólmara vel. Þó íbúar séu 
þessum heimsóknum vanir, þá 
lífga þær engu að síður upp 
á bæjarlífið meðan á tökum 
stendur.  Undir lok árs komu 
nemendur frá Kvikmyndaskóla 
Íslands og tóku upp stuttmynd 
í bænum. Reglulega sjáum 
við svo ferðamenn endurgera 
þyrluatriðið úr Secret life of Walter 
Mitty á höfninni og oft á tíðum 
virðast ferðamenn tjalda til engu 

minna hvað varðar tækjabúnað og 
búninga en kvikmyndagerðarfólk 
frá Hollywood. 

Efling íbúasamráðs og 
þátttaka íbúa 

Stykk i shó lmsbær  he fur 
einsett sér að byggja upp 
þekkingu og reynslu á samráði 
við íbúa í ákvörðunartöku, en 
aðferðirnar til að ná til íbúa eru 
margþættar. Á síðasta ári var 
Stykkishólmsbær m.a. valið eitt  
þriggja  sveitarfélaga  til  þátttöku  
í  íbúasamráðsverkefni Sambands 
íslenskra sveitafélaga. Verkefnið er 
liður í því að byggja upp þekkingu 
á aðferðum til að ná til íbúa og 
það í raunverulegum aðstæðum 
og afla þannig reynslu sem 
getur nýst fleiri sveitar félögum 
í framhaldinu. Verkefni Stykkis-
hólmsbæjar snýr í megindráttum 
að því að fá íbúa til samráðs um 
skipulag og útfærslu leikvalla í 
bænum. Vinna við verkefnið er 
nú hafin og fá íbúar allir tækifæri 
til að koma sínum skoðunum og 
hugmyndum á framfæri snemma 
á nýju ári.

Af öðrum verkefnum í tengslum 
við eflingu þátttökulýðræðis og 
íbúasamráðs í Stykkishólmi má 
nefna umhverfisgöngu sem fram 
fór síðastliðið sumar í Stykkis hólmi 
þar sem ég gekk ásamt bæjafull-
trúum, for mönnum umhverfis- 
og náttúru verndar nefndar og 
skipu lags- og byggingar nefndar, 
með íbúum um hverfi Stykkis-
hólms bæjar. Tilgangur um hverfis-
göngunnar var m.a. að vera 
samráðsvettvangur við íbúa og 
þannig efna til samtals um nánasta 
umhverfi, hvað mætti betur fara í 
frágangi og umhirðu bæjarins auk 
þess að miðla upplýsingum frá 
Stykkishólmsbæ um framkvæmdir. 
Á annað hundrað íbúa mættu í 
umhverfisgönguna sem skiptist 
niður á fjögur kvöld, tvær göngur 
á hverju kvöldi. Þátttaka jókst 
með hverju kvöldinu og margar 
gagnlegar athugasemdir komu 
frá íbúum auk líflegra umræðna. 

Umhverfisgöngunni var vel tekið 
og dæmi um að fólk sem hafi 
ekki komist í göngu hafi skilað 
sínum athugasemdum inn með 
tölvupósti. Einnig heyrðust 
víðsvegar ánægjuraddir og 
þakkir fyrir viðleitni til að heyra 
í bæjarbúum á þessum vettvangi.

Markvisst unnið að skil
virkari og opnari stjórn

sýslu – Beinar útsending
ar bæjarstjórnar funda og 

opið bókhald
Stykkishólmsbær var með 

fyrstu sveitarfélögum á landinu 
til að innleiða OneLandRobot 
hugbúnaðinn, sem er rafrænt kerfi 
fyrir umsóknir og samskipti um 
byggingaráform og byggingarleyfi, 
en hugbúnaðurinn var tekin 
fyrst í notkun á árinu 2018. 
Umsóknir um byggingaráform og 
byggingarleyfi eru því nú komnar 
á rafrænt form í gegnum íbúagátt 
Stykkishólmsbæjar og er þannig 
komið á rafrænum samskiptum 
milli Stykkishólmsbæjar og 
um sækjanda, sem og á milli bæjar-
ins og hönnuða, byggingar stjóra 
og iðn meistara. Er inn leiðingin 
einn liður í að auka á rafræna 
stjórn sýslu þannig að íbúar hafi 
tök á að sinna erindum sínum 
með rafrænum hætti. Á liðnu ári 
komst góð reynsla á þetta kerfi og 
óhætt er því segja að mark miðið, 
sem var að einfalda umsóknar-
ferlið og bæta þjónustu við íbúa, 
byggingaraðila og aðra sem nýta 
sér þjónustu bæjarins hvað þetta 
varðar, hafi hafi náðst.

Stykkishólmsbær hefur á 
undan förnum misserum jafn-
framt lagt ríka áherslu á að 
fundar gerðir bæjastjórnar og 
fasta nefnda bæjarins séu greina-
góðar og auðlesnar, m.a. til 
þess að auka á gagnsæi og upp-
lýsinga gjöf til íbúa. Þá hefur 
ávallt verið hægt að óska eftir 
að fá fylgiskjöl bæjarstjórnar og 
fastanefnda bæjarins afhent eftir 
að fundi lýkur, en á síðasta ári 
hóf Stykkishólmsbær að birta 
með sjálfvirkum hætti fylgiskjöl 
fundagerða á heimasíðu bæjarins 
með fundargerðum. Með þessu 
móti gefst íbúum tækifæri á að 
kynna sér hvað liggur að baki 
ákvörðun bæjarins. Er um að ræða 
enn eitt skrefið í átt til opnari 
stjórnsýslu og bættrar þjónustu 
við bæjarbúa. 

Á þessu ári er svo stefnt að 
því að opna bókhald Stykkis-
hólmsbæjar og hefja upptökur 
á bæjarstjórnarfundum sem 
verða svo gerðar aðgengilegar á 
netinu. Allt framangreint eru liðir 
í þeim áherslum sem unnið er 
að og miða að því að stjórnsýsla 
bæjarins verði opnari, skilvirkari 
og gegnsærri.

Framkvæmdir 2019 – 
Skólalóð, dvalarheimili, 

hjúkrunarheimili og göngu
stígar

Töluvert var um framkvæmdir á 
vegum Stykkishólmsbæjar á síðasta 
ári. Framkvæmdir við skólalóðina 
hófust í byrjun júní og gengu vel. 
Fyrsta áfanga verksins er lokið 
og þ.m.t frágangi á bílaplaninu 
sem heppnaðist vel og m.a. 
mikil ánægja meðal foreldra með 
nýju sleppistæðin við skólann. 
Veigamiklar framkvæmdir voru 
fyrir framan Dvalarheimilið í 
Stykkishólmi þar sem bílaplan 
var lækkað og malbikað ásamt 
götunni fyrir framan húsið. 
Aðkoma að dvalarheimilinu er 
því stórbætt frá því sem áður var. 
Gert er ráð fyrir að frágangur 
fyrir framan dvalarheimilið verði 
kláraður á þessu ári. Þá voru 
m.a. tveir stærstu göngustígarnir 
í Stykkishólmi malbikaðir í sumar 
auk eins lítils, en þetta var eitt 
skrefið að bættum samgöngum á 
milli hverfa í Stykkishólmi, ásamt 
því að göngustígar í bæjarlandinu 
voru lagfærðir og/eða endurbættir. 
Með þessum framkvæmdum 
var stórum áföngum náð í átt 
að bættum samgöngum fyrir 
gangandi og hjólandi vegfarendur 
í Stykkishólmi og á komandi árum 
er gert ráð fyrir að enn betur verði 
gert hvað varðar göngustíga og 
gönguleiðir í Stykkishólmi.

Þá er vert að geta þess að undir-
búningur vegna uppbyggingar og 
um leið breytingu á hluta húsnæðis 
sjúkrahússins í Stykkishólmi 
fyrir hjúkrunarheimili miðar vel 
áfram, en að verkefninu koma 
Fram kvæmdasýsla ríkisins, Ríkis-
eignir, Heil brigðis ráðu neytið, 
Heilbrigðisstofnunar Vestur lands 
ásamt Stykkis hólms bæ.  Gert er 
ráð fyrir að framkvæmdir hefjist á 
þessu ári en þar munu líta dagsins 
ljós 18 ný hjúkrunarrými í stað 
þeirra sem eru á dvalarheimilinu. 
Auk þess verður aðstaða bak- og 

Gleðilegt nýtt ár
Nýárspistill bæjarstjórans í Stykkishólmi



endurhæfingardeildar bætt til 
muna. Þessar endurbætur munu 
bæta þjónustu og styrkja stöðu 
sjúkrahússins.

Byggingariðnaður og 
mann virkjagerð blómstrar 

í Stykkishólmi
Mikil gróska hefur verið í 

byggingariðnaði og mann virkja-
gerð í Stykkishólmi undanfarin ár. 
Mörg ný íbúðarhús hafa risið og 
fleiri munu rísa á þessu ári. Við það 
bætist að viðhald og endurbætur 
á eldri húsum hafa einnig verið 
áberandi. Húsnæðisverð er hátt 
og fasteignir ganga kaupum og 
sölum. Það er því deginum ljósara 
að í Stykkishólmi vill fólk búa 
enda hefur íbúafjöldi farið ört 
vaxandi undanfarin ár.

Fjöldi framkvæmda í bænum var 
á vegum framtaksamra Hólmara 
og fyrirtækja. Af þeim má nefna 
að húsnæði Marz- sjávarafurða, 
sem áður var pósthús, fékk t.a.m. 
andlitslyftingu, unnið er að því 
að breyta Langaskúr í jógahof, 

miklar framkvæmdir standa nú 
yfir á Hótel Stykkishólmi, aðstaða 
í stúkunni í íþróttamiðstöðinni 
var bætt svo um munar þegar ný 
sæti voru sett upp, ásamt viðhaldi 
og endurbótum íbúðarhúsa 
um allan bæ að ótöldum þeim 
íbúðarhúsum sem risu og/eða 
hafist var handa við að reisa og 
munu rísa á árinu 2020. 

Danskir dagar ganga í 
endurnýjun lífdaga

Danskir dagar fóru friðsamlega 
fram dagana 15.- 18. ágúst sl. og 
þrátt fyrir slæmt veður gekk hátíðin 
afar vel. Bæjarhátíðin gengur nú í 
endurnýjun lífdaga en bæjarstjórn 
samþykkt á síðasta fundi ársins 
2019 að Stykkishólmsbær komi 
að Dönskum dögum með beinum 
fjárstyrkjum annað hvert ár, fyrst á 
árinu 2021, og tímasetning þeirra 
gæti verið í kringum 21. júní 
2021, á sama tíma og Sankt Hans 
Aften er haldin í Danmörku. Árið 
sem Norðurljósahátíðin er haldin 
getur verið haldinn svokallaður 

Dönsku daga-bútur þar sem ekki 
kemur til beinna fjárstyrkja frá 
Stykkishólmsbæ heldur, ef hátíðin 
verður haldin þau ár, verður 
það á forsendum íbúa og/eða 
fyrirtækja án beinna fjárstyrkja 
frá Stykkishólmsbæ. Með nýju 
og breyttu fyrirkomulagi verður 
nýju lífi blásið í þessa rótgrónu 
bæjarhátíð og leiðir vonandi til 
þess að Danskir dagar verði að 
tveim hátíðum, Dönskum dögum 
og Dönsku daga-bút, hvor með 
sína kosti og sérkenni.

Samstarfsverkefni á sviði 
ferðþjónustu  Markaðs
setning Stykkishólms og 

Snæfellsness 
Á síðasta ári héldu Stykkis-

hólms bær og félagið Efling Stykkis-
hólms (félag atvinnu rekenda 
í Stykkishólmi) opna fundi um 
samstarfsverkefni á sviði ferða-
þjónustu í Hólminum. Markmið 
fundanna var að fá þá aðila sem 
sinna ferðaþjónustu í Stykkis-
hólmi saman að samstarfsborði, 

varpa ljósi á það sem verið er að 
gera og horfa til framtíðar, sem og 
að ræða um framtíðarhorfur og 
hvað bærinn og atvinnurekendur 
geta gert til að efla ferðaþjónustu í 
Stykkishólmi enn frekar og þannig 
lagt enn meiri vigt á vogaskálar 
ferðaþjónustu á Snæfellsnesi. 

Í lok síðasta árs hrinti Efling 
Stykkishólms svo af stað markaðs- 
og kynningarherferðinni „I‘m 
a Hólmari“, m.a. til að kynna 
Stykkis hólm sem áfangastað fyrir 
ferða menn, ásamt því að setja á 
fót vefsíðuna visitstykkisholmur.
is  Með verkefninu er m.a. verið 
að gefa ferðamönnum innsýn í 
líf og starf Hólmara og hvernig 
sé að vera „Hólmari“ um stund 
og upplifa orkuna, fegurðina og 
allt það sem er í boði á svæðinu. 
Með auknum upplýsingum um 
svæðið og afþreyingu þess gerum 
við enn betur í að taka á móti 
og stýra umferð ferðamanna í 
Stykkishólmi og nágrenni. 

Að lokum
Árið 2019 var gott, sjálfur eign-

aðist ég mitt þriðja barn en þess 
háttar tímamót eru oft áminning 
þess sem raunverulegu máli 
skiptir, fólkið í kringum okkur, 
fjölskylda og vinir. Á sama hátt eru 
áramót tímamót í lífi okkar allra og 
marka upphafið að einhverju nýju 
á sama tíma og við lítum yfir farinn 
veg og lærum af mistökum okkar, 
með nýja reynslu í farteskinu og 
aukin styrk til að skapa okkar 
eigin örlög. 

Ég vil að lokum nota tækifærið 
og þakka Hólmurum og öðrum 
íbúum á Snæfellsnesi fyrir sam-
starfið og samfylgdina á liðnu ári 
og sendi mínar bestu óskir um 
farsæld á nýju ári.

Jakob Björgvin Jakobsson, 
bæjarstjóri Stykkishólmsbæjar

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



Þriðjudaginn 17. desember 
braut skráðust átta nemendur frá 
Fjöl brauta skóla Snæfellinga. 

Af félags- og hugvísindabraut 
brautskráðust Aleksandra Wasie-
wicz, Alma Jenný Arnarsdóttir og 
Dawid Einar Karlsson. Af náttúru- 
og raunvísindabraut brautskráðist 
Finnbogi Steinarsson.

Af opinni braut til stúdents-
brautar brautskráðust Eva María 
Sævarsdóttir, Ísak Þórir Ísólfs-
son Líndal og Kolbrún Ösp Guð-
rúnardóttir. Með viðbótarnám til 
stúdentsprófs brautskrifast Björn 
Viðar Jóhannsson og af fram halds-
skólabraut 1 brautskráðist Patryk 
Kuczynski. 

Þess má geta að síðastliðinn júlí-
mánuð útskrifaði skólameistari 
Hraundísi Pálsdóttur af félags og 
hug vísindabraut.

Athöfnin hófst á því að Hrafn-
hildur Hallvarðsdóttir skóla-
meistari Fjölbrautaskóla Snæ-
fell inga brautskráði nem endur í 
29. sinn og flutti ávarp. Sólrún 
Guðjónsdóttir að stoðar skóla-
meistari afhenti síðan nemendum 
viðurkenningar fyrir góðan náms-
árangur.

Sveitarfélögin sem standa að 
skólanum gáfu viðurkenningar 
í formi bókagjafa, auk þess gaf 
Lands bankinn peningagjöf.

Elva Björk Jónsdóttir nemandi 
flutti lögin Ef ég nenni og Óska-
listinn minn.

Solveig Guðmundasdóttir flutti 
kveðjuræðu kennara og starfsfólks, 
Gunnhildur Gunnarsdóttir flutti 
ræðu fyrir hönd 10 ára stúdenta 
og Alma Jenný Arnarsdóttir hélt 
kveðjuræðu nýstúdenta.

Að athöf lokinni bauð skóla-
meistari nemendum og gestum 
að þiggja veitingar.

Það er gaman að segja frá því 
að þeir útskriftarnemendur sem 
ekki sáu sér fært um að vera með 
okkur mættu þó í fjærveru okkar 
sem mikið hefur verið notuð 
síðastliðið ár. Í fyrsta sinn var 
athöfninni einnig streymt beint 
af fésbókarsíðu skólans.

Útskrift Fjölbrautaskóla Snæfellinga

Jökull Bæjarblað

jokull@steinprent.is

steinprent@simnet.is

436 1617



Það var glatt á hjalla í Safnaðar-
heimilinu í Ólafsvík einn góðan 
dag í desember þegar Vigfús Vig-
fús son hélt upp á afmæli sitt.

Vigfús fæddist þann 14. des-
ember árið 1924 og fagnaði hann 
því 95 ára afmæli sínu í ár. Vigfús 
er jafnframt elsti núlifandi íbúi 
Snæfellsbæjar. Fjöldi fólks mætti 
í safnaðarheimilið og hélt upp 
á þennan merka áfanga með 
Vigfúsi.

Þrátt fyrir að vera orðinn 95 ára 
gamall er Vigfús enn í fullu fjöri 
og til marks um það má nefna 

að framleiðslubretti, sem Vigfús 
handsmíðar sjálfur, voru seld í 
Gallerí Jökul síðastliðið sumar og 
nutu gríðarlegra vinsælda.

Vigfús vill koma á framfæri 
eftirfarandi kveðju til vina og 
vanda manna:

 
Gleðileg jól, gott og farsælt nýtt ár.
Innilegar þakkir fyrir heim sóknir 
og hlýjar óskir á 95 ára afmælinu 
mínu 14. desember s.l.

Vigfús Kr. Vigfússon

Elsti íbúi 
Snæfellsbæjar 

fagnaði stórafmæli

Bæjarstjórn Snæfellsbæjar
FUNDARBOÐ - 328. FUNDUR

Fundur er boðaður í bæjarstjórn Snæfellsbæjar, 
fimmtudaginn 9. janúar 2020 

og hefst hann í Ráðhúsi Snæfellsbæjar kl. 10.30

Dagskrá bæjarstjórnarfundarins:
1) Fundargerðir 188., 189. og 190. fundar menningarnefndar, dags. 15. 

nóvember, 11. desember og 20. desember 2019.

2) Fundargerð 132. fundar hafnarstjórnar, dags. 27. desember 2019.

3) Fundargerð rekstrarnefndar Rastar, dags. 25. nóvember 2019.

4) Fundargerð 104. fundar stjórnar FSS, dags. 18. desember 2019, ásamt 
endanlegri fjárhagsáætlun Félags- og skólaþjónunstu Snæfellinga fyrir 
árið 2020.

5) Fundargerð 418. fundar stjórnar Hafnasambands Íslands, dags. 6. 
desember 2019.

6) Fundargerð 877. fundar stjórnar Sambands íslenskra sveitarfélaga, 
dags. 13. desember 2019.

7) Bréf frá Heilbrigðiseftirliti Vesturlands, dags. 2. janúar 2020, varðandi 
framlög sveitarfélaga til HeV á árinu 2020.

8) Bréf frá Atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytinu, dags. 30. desember 
2019, varðandi úthlutun byggðakvóta til byggðarlaga á fiskveiðiárinu 
2019/2020.

9) Bréf frá Vegagerðinni, dags. 9. desember 2019, varðandi niðurfellingu 
Traðarvegar nr. 5707-01 af vegaskrá.

10) Bréf frá Félagi heyrnarlausra, dags. 17. desember 2019, varðandi 
fjárstuðning vegna Táknmálsapps.

11) Minnispunktar bæjarstjóra.

Snæfellsbæ, 7. janúar 2020
Kristinn Jónasson, bæjarstjóri

SNÆFELLSBÆR
þar sem jökulinn ber við loft...

Menningarnefnd Snæ fells-
bæjar óskaði eftir tillögum frá 
íbúum um fallega skreytt jólahús 
í Snæ fellsbæ ásamt tillögum 
um fallegasta piparkökuhúsið. 
Voru pipar kökuhúsin til sýnis 
í Þín Verslun Kassinn og gáta 
bæjarbúar skoðað þau þar. 

Menningarnefnd tilkynnti svo 
sigurvegarana á sunnudeginum 
fyrir jól. Að þessu sinni var 
jólahús Snæfellsbæjar valið 
Skipholt 1 en þar búa hjónin 

Gylfi Scheving og Jóhanna Hjelm 
ásamt dóttur sinni Kristínu 
Scheving. 

Verðlaun fyrir fallegasta pipar-
köku húsið fékk Soffía Elín Egils-
dóttir en mikil fjölgun var á 
þátttöku í keppninni um pipar-
kökuhúsið að þessu sinni og 
tóku 9 hús þátt. Það voru þær 
Svandís Jóna Sigurðardóttir og 
Rut Ragnarsdóttir sem afhentu 
viðurkenningarnar.

Jóla og 
piparkökuhús



Skeljungur óskar útgerð og áhöfn 

til hamingju með nýjan Bárð SH-81


