
Þeir voru frekar afslappaðir 
selirnir sem ljósmyndari Jökuls 
náði myndum af á dögunum.

Selirnir lágu í fjörunni á 
Hellissandi, nánar tiltekið fyrir 
aftan gamla kaupfélagið, og kipptu 

sér lítið upp við myndatökur 
ljósmyndarans.

Það er alls ekki sjaldgæft að sjá 
seli á þessum slóðum en oft hafa 
sést hátt í tíu selir þarna í einu.

911. tbl - 20. árg. 6. febrúar 2020

Ólafsbraut 55, Ólafsvík
Sími: 436 1212

 

 

Selir slappa af í fjöru við Hellissand

Lindarholt 5, Ólafsvík 
Einbýlishúsið að Lindarholt 5 í 
Ólafsvík er til sölu. Húsið er á 
tveimur hæðum og efri hæðin 
sem er 112,7 fm skiptist í for- 
stofu, rúmgott hol, eldhús, stofu, 
baðherbergi og þrjú góð her- 
bergi. 
Á forstofu og eldhúsi eru �ísar. 
Einnig eru �ísar á gól� í baðher- 

bergi sem var uppgert 2017 og þar er sturta. Á öllum herbergjum og holi er gegnheilt 
parket. Úr stofu er gengið út á svalir. Á neðri hæðinni sem er 48,2 fm eru tvö herbergi, 
rúmgott þvottahús og wc. Í húsinu eru vatnsofnar með Danfosskrönum. Nýlegt járn 
er á þakinu. Árið 2017 var allt húsið klætt með álkæðningu. Allir gluggar á efri 
hæðinni eru frá 2017 en eldri gluggar eru á neðri hæðinni. Inni hurðir eru upprunale-
gar. Y�r steyptri loftplötu hússins er gott geymsluloft. Húsið er á góðum stað og stutt 
í alla þjónustu. Hita og ljósakostnaður er um kr 30.000 pr mánuð. 

Ásett verð kr 31,5millj. 
 

Nánari upplýsingar veitir Ingólfur Gissurarson löggiltur fasteignasali 
á Valhöll fasteignasölu.  Sýningu eignar annast Pétur Jóhannsson 

aðstoðarmaður fasteignasala í Ólafsvík. S: 893-4718  psj@simnet.is

Valhöll fasteignasala kynnir:

Heilbrigðisstofnun Vestur
lands mun á næstunni ráða yfir
lækni til starfa á heilsu gæslu sviði 
HVE á Snæfellsnesi. Um er að 
ræða nýtt starf.

Undir heilsugæslusviði HVE 
á Snæfellsnesi eru þrjár starfs
stöðvar en þær eru í Grundar
firði, Ólafsvík og Stykkishólmi 
og sá læknir sem verður ráðinn 
kemur til með að starfa á öllum 

þremur stöðunum. Um er að 
ræða nýja stöðu en ekki hefur 
áður verið yfirlæknir yfir öllum 
þremur heilsugæslunum á Snæ
fells nesi. 

Viðkomandi kemur til með 
að vera leiðandi í þróun á þver
faglegri samvinnu á Snæfells
nesi. Fyrir áhugasama má benda 
á að umsóknarfrestur er til 24. 
febrúar.

Ný staða yfirlæknis á 
Snæfellsnesi auglýst



Á opnum íbúafundi í húsnæði 
Grunnskóla Snæfellsbæjar á 
Hellissandi þann 30. janúar 
voru kynntar tillögur að hönnun 
útivistar og göngusvæða á Hellis
sandi og nærumhverfi.

Elízabet Guðný, lands lags
arkitekt hjá Landslag, kynnti 
til lögur að heildarskipulagi 
svæðis ins sem felur m.a. í sér að 
nú verandi útivistarstígur milli 
Ólafs víkur, Rifs og Hellissands 
verði fram lengdur, tvær hug
myndir að hring leið sem tengir 
úti vistar stíg frá strandlínu inn 
í Hraun skarð og grænum teng
ingum frá Viðvík í vestri að Tröð og 
norður með Höskuldsá í gegnum 
miðju bæjarins til sjávar. Vegir, 

stígar og trjágróður verði þannig 
skipulagðir sem eitt svæði með 
skjólmyndun í huga og fjölgun 
áningastaða íbúum til bóta.

Fjölmennt var á fundinum og 
sköpuðust góðar umræður að 
lokinni kynningu á fyrirliggjandi 
hönnun. Margar góðar hugmyndir 
og tillögur bárust frá íbúum sem 
nýtast Landslagi í áframhaldandi 
vinnu.

Á heimasíðu Snæfellsbæjar má 
sjá þær hugmyndir sem kynntar 
voru á fundinum. Á síðunni 
kemur fram að þetta er tillaga að 
heildarskipulagi hönnunar, ekki 
lokahönnun, en gefur þó góða 
mynd af þeirri uppbyggingu sem 
fram undan er á Hellissandi.

Blaðið er gefið út af Steinprent ehf. og dreift 
á hvert heimili í Snæfellsbæ, Grundarfirði, 
Stykkis hólmi, Helgafellssveit og Eyja og 
Mikla holts hreppi. Blaðið kemur út vikulega.

Upplag: 1.500

Áb.maður: Jóhannes Ólafsson

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

Netföng: jokull@steinprent.is
               steinprent@simnet.is

Sími:      436 1617

Leikskólinn í Stykkishólmi 
hélt upp á þorrann á dögunum. 
Há punktur veislunnar var svo 
þegar karlmönnum í lífi barn
anna var boðið upp á þorra blóts
veislu.

Þar var hlaðborð með öllu 
því helsta sem finna má á 
hefð bundum þorrablótum. Þá 

var einnig búið að koma upp 
skemmti legri þrautabraut sem 
hægt var að spreyta sig á. 

Það voru feður, afar, frændur, 
bræður og vinir sem heimsóttu 
börnin og krakkarnir gátu sýnt 
þeim ýmis verkefni sem þau voru 
búin að gera í leikskólanum.

Leikskólabörn buðu 
upp á þorrablót

Fjölmennur íbúafundur um útivistarsvæði

Í síðustu viku fór fram stofn
fundur Ungmennaráðs Vestur
lands. Fulltrúar fimm ung menna
ráða bæjarfélaga á Vesturlandi 
komu þá saman og stofnuðu 
ráðið.

Samkvæmt æskulýðslögum 
ber sveitafélögum á landinu að 
hafa starfræk ungmennaráð og 
í vel ferðar stefnu Vesturlands er 
kveðið á um að stofnað verði ung
menna ráð Vesturland sem skipað 
sé einum fulltrúa frá hverju ung
menna ráði auk æskulýðs og tóm
stundarfulltrúa. Jafnframt situr 
verkefnastjóri SSV í ráðinu en 
ráðið er undir hatti SSV.

Guðbjörg Halldórsdóttir úr 
Stykkishólmi var kjörin formaður 
nýja ráðsins en varaformaður er 
Guðjón Snær Magnússon frá 

Akra nesi. Ritari er svo Stefanía 
Bláfeld Viðarsdóttir úr Snæfellsæ.

Á meðfylgjandi mynd er 
ný skipað Ungmennaráð Vestur
lands. Frá vinstri eru Guð jón Snær 
Magnússon f.h. Akranes kaup
staðar, Guð björg Halldórsdóttir 
f.h. Stykkishólmsbæjar, Stefanía 
Bláfeld Viðarsdóttir f.h. Snæ
fellsbæjar, Tanja Lilja Jónsdóttir 
f.h. Grundarfjarðarbæjar og 
Bjartur Daði Einarsson f.h. 
Borgar byggðar. Auk þeirra sitja 
Ívar Orri Kristjánsson æsku lýðs 
og tóm stundar fulltrúi á Akra nesi, 
Magnús Bæringsson æsku lýðs og 
tómstundarfulltrúi Stykkis hólms
bæjar og Sigursteinn Sigurðs
son verkefnastjóri hjá SSV sem 
starfsmenn ráðsins.

Ungmennaráð 
Vesturlands stofnað



Það veiddist vel á Snæfellsnesi 
vikuna 27. janúar til 2. febrúar. 

Alls komu rúmlega 578,6 tonn 
á land í 83 löndunum í Ólafsvík.

Dragnótabátar voru með 118,5 
tonn. Egill SH landaði tæplega 20 
tonnum í 4 löndunum, Guðmundur 
Jensson SH var með tæplega 4 tonn í 
einni löndun og Gunnar Bjarnason 
SH var með rúmlega 21 tonn í fimm 
löndunum. Leynir SH tók 8,5 tonn 
í tveimur löndunum, Steinunn SH 
landaði 40 tonnum í 5 löndunum 
og Sveinbjörn Jakobsson SH var 
með 24,6 tonn í 5 löndunum.

Hjá bátum með landbeitta línu 
komu 280 tonn á land. Brynja SH 
var með tæp 50 tonn í löndunum, 
Rán SH var með 21 tonn í 4 
löndunum, Signý SH var með 16 
tonn í 4 löndunum, Sverrir SH var 
með tæplega 31 tonn í 7 löndunum 
og Tryggvi Eðvarðs SH var með rúm 
83 tonn í 7 löndunum.

Línubáturinn Kvika SH var 
með 34 tonn í fimm löndunum. 
Línutrektarbáturinn Landey SH var 
með tæplega 51 tonn í 7 löndunum. 
Á þorsfiskneti var Bárður SH svo 
með 63 tonn í 7 löndunum og 
Ólafur Bjarnason SH var með 32 
tonn í 6 löndunum.

Á Rifi komu um 752 tonn á 
land í 59 löndunum. Alls komu 
um 81 tonn hjá dragnótabátum. 
Þar var Esjar SH með 20 tonn í 4 
löndunum, Matthías SH var með 
23,6 tonn í 4 löndunum og Rifsari 
SH var með 37 tonn í 5 löndunum. 
Hjá Línubátum var Bíldsey SH með 
50 tonn í 5 löndunum, Gullhólmi 
SH var með 48 tonn í fimm 
löndunum, Hamar SH var með 
73,4 tonn í 3 löndunum, Lilja SH 
var með 58 tonn í 7 löndunum, 
Rifsnes SH var með 69 tonn í 2 
löndunum, Stakkhamar SH var með 
59,4 tonn í 7 löndunum, Særif SH 
var með 61,6 tonn í 5 löndunum, 

Tjaldur SH var með 136 tonn í 2 
löndunum og Örvar SH var með 
64 tonn í einni löndun. Alls komu 
því rúmlega 620 tonn á línubáta. 
Línutrektarbáturinn Þerna var 
með 3,4 tonn í þremur löndunum 
og Saxhamar fékk 47,5 tonn í 6 
löndunum í þorskfiskanet.

Í Grundarfirði komu 297 
tonn á land í níu löndunum. 
Botnvörpubáturinn Farsæll SH 
var með 70 tonn í einni löndun, 
Hringur SH var með 67 tonn í einni 
löndun. Runólfur var með 63 tonn 
í einni löndun og Sigurborg SH 
var með 42, ton í einni löndun. 
Alls komu 242,7 tonn  á land hjá 
botnvörpubátum. 

Línutrektarbáturinn Birta SH var 
með 8,5 tonn í 3 löndunum og á 
þorskfiskaneti var Kap II VE með 46 
tonn í tveimur löndunum.

Það komu svo 110,5 tonn á land 
í 13 löndunum í Stykkishólmi. 
Þórsnes SH var með 97,4 tonn í 
tveimur löndunum á þorskfiskanet, 
Kristborg SH var með 2,7 tonn í 
tveimur löndunum á landbeitta 
línu, og á plóg var Fjóla GK með 
rúm 10 tonn í tveimur löndunum. 
Fjóla SH var svo með 4,5 tonn í 4 
löndunum.

Ekkert var landað á Arnarstapa 
þessa vikuna. 

Aflafréttir
Álagning 

fasteignagjalda 
hjá Stykkishólmsbæ 2020

Álagningarseðlar fasteignagjalda fyrir árið 2020 
verða ekki sendir út á pappír, heldur munu þeir verða 
aðgengilegir rafrænt í gegnum www.island.is Ef óskað 
er eftir því að fá álagningaseðil sendan, vinsamlega 
hafið samband við Þór Örn bæjarritara í 433 8100 eða 
netfangið thor@stykkisholmur.is 

Greiðsluseðlar verða heldur ekki sendir út á pappír, 
nema þess sé sérstaklega óskað. Það má benda 
íbúum Stykkishólmsbæjar á íbúagattina á heima
síðunni www.stykkisholmur.is, þar geta íbúar nálgast 
alla sína reikninga frá bænum, ef óskað er eftir því að 
fá senda greiðsluseðla vinsamlega hafið samband í 
síma 433 8100 eða netfangið thor@stykkisholmur.is.

Gjalddagar fasteignagjalda verða níu á árinu 2020 
eftirtaldir: 1. febrúar, 1. mars, 1.apríl, 1. maí, 1. júní, 1. 
júlí, 1. ágúst, 1. september og 1. október.

Lækkun fasteignaskatts á íbúðum elli og örorku
lífeyrisþega er reiknuð við álagningu fasteignagjalda. 
Afslátturinn er hlutfallslegur að teknu tilliti til allra 
skattskyldra tekna skv. skattframtali. Reglur um 
afslátt er með eftirfarandi hætti:

Einstaklingar með tekjubil 
03.780.458 kr. fá 100% afslátt 
3.780.4594.153.931 kr. fá 75% afslátt 
4.153.9324.559.645 kr. fá 50% afslátt 
4.559.6464.944.699 kr. fá 25% afslátt 
4.944.700 kr.og hærra fá 0% afslátt

Hjón/sambúðarfólk með tekjubil 
06.387.145 kr. fá 100% afslátt 
6.387.1466.766.334 kr. fá 75% afslátt 
6.766.3357.168.386 kr. fá 50% afslátt 
7.168.3377.536.144 kr. fá 25% afslátt 
7.536.145 kr. og hærra fá 0% afslátt

Hámarksafsláttur af fasteignaskatti verður 
ekki hærri en 95.865 kr.

Ekki er þörf á að sækja sérstaklega 
um þennan afslátt.

Hægt er að senda fyrirspurnir á netfangið 
thor@stykkisholmur.is eða hringja í síma 433 8100.



Alls voru um 220 manns mættir 
á árlegt þorrablót í Ólafsvík sem 
haldið var í félagsheimilinu Klifi 
um síðustu helgi.

Þar gæddi mannskapurinn sér 
á dýrindis hefðbundum þorramat 
og horfði svo á skemmtiatriði sem 
þorrablótsnefndin hafði undir

búið. Þegar borðhald og skemmti
atriði voru búin tók við dansleikur 
þar sem hljómsveitin Viggó lék fyrir 
dansi.

Ballið heppnaðist vel og var 
dans gólfið fullt langt fram eftir 
nóttu. 

Ungmennafélagið Víkingur/
Reynir birti nýverið á Facebook 
síðu félagsins og í íþróttahúsi 
Snæ fells bæjar siðareglur félags
ins. Siðareglur félagsins voru 
samþykktar á stjórnarfundi 26. 
janúar sl. og er mikil sátt meðal 
stjórnar ungmennafélagsins um 
þær. Reglur sem þessar hafa það 
markmið að hlúa að iðkandanum 
og veita honum líka þá ábyrgð að 
koma vel fram við aðra iðkendur, 
þjálfara sem og alla. Foreldrar 

og forráðamenn eru fyrirmyndir 
og gegna vegamiklu hlutverki í 
samskiptum og þátttöku barna í 
íþróttum ekki bara gagnvart eigin 
barni heldur einnig annara. 

Er það von stjórnar ung menna
félagsins að með birtingu þessara 
siðareglna gangi samstarf okkar 
allra enn betur. 

Með kveðju, 
Stjórn og framkvæmdastjóri 

U.M.F. Víkings/Reynis. 

Gleðin við völd

Siðareglur U.M.F. 
Víkings/Reynis birtar

Það var mikið stuð í íþrótta
húsinu í Stykkishólmi þegar 
þorra blót bæjarins fór þar fram 
um síðustu helgi.

Blótið hefur yfirleitt verið 
haldið á hótelinu en sökum 
framkvæmda þar þurfti að færa 
blótið í íþróttahúsið. Öllu var 
til tjaldað í undirbúningnum og 

er það mál manna að vel hafi 
heppnast til.

Alls voru um 300 manns sem 
sóttu þorrablótið. Þegar allir 
voru búnir að borða sig sadda 
steig hljómsveitin Draugabanar 
á svið og hélt uppi stuðinu fram 
eftir nóttu.

Vel heppnað 
þorrablót

- Bílaviðgerðir

- Skipaþjónusta

- Almenn suðuvinna 

- Smurþjónusta

- Smábátaþjónusta 

- Dekkjaverkstæði

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



Við, sem við Breiðafjörð búum, 
getum öll verið sammála um það 
að Breiðafjörður er einstakur. Við 
hljótum líka öll að vera sammála 
um það að við viljum passa upp á 
fjörðinn okkar svo áfram sé hægt 
að nýta það sem hann hefur upp á 
að bjóða um ókomna tíð. Við erum 
þó kannski ekki öll á einu máli um 
hvaða leiðir væri best að fara í þeirri 
vegferð. 

Það er líka alveg eðlilegt, enda er 
samtalið rétt að hefjast. 

Í verndaráætlun fyrir Breiðafjörð, 
sem var samþykkt af ráðherra árið 
2015 eftir að hafa farið í umsögn 
sveitarfélaganna við fjörðinn, eru 
nefndar nokkrar leiðir til þess 
að styrkja vernd Breiðafjarðar. 
Þar á meðal að skrá svæðið á 
lista Ramsarsvæða yfir alþjóðlega 
mikilvæg votlendissvæði, tilnefna 

Breiðafjörð á heimsminjaskrá 
UNESCO eða að gera Breiðafjörð 
að þjóðgarði.   

Hvernig er staðan í dag? 
Breiðafjörður er verndaður 

með sérstökum lögum nr. 64/1995 
um vernd Breiðafjarðar. Þó talað 
sé um vernd „Breiðafjarðar“ er 
í raun aðeins um að ræða eyjar, 
hólma, sker og strandlengju við 
innanverðan fjörðinn. Hafbolurinn 
og hafsbotninn liggja utan þessarar 
sérstöku verndar. 

Lög um vernd Breiðafjarðar gera 
ráð fyrir að Breiðafjarðarnefnd 
sé ráðherra til ráðgjafar um 
verndarsvæði Breiðafjarðar. Í 
henni sitja sjö fulltrúar, fjórir 
tilnefndir af sveitarfélögum, einn af 
Minjastofnun og einn sameiginlega 
af Náttúrufræðistofnun Íslands og 
Náttúrustofum Vesturlands og 

Vestfjarða. Formaður er skipaður 
án tilnefningar. Allt frá upphafi 
hefur sátt ríkt um skipan fulltrúa 
í Breiðafjarðarnefnd og hefur 
nefndin lagt áherslu á mikilvægi 
þess að sveitarfélög á svæðinu eigi 
meirihluta fulltrúa í nefndinni. 

Breiðaf jarðarnefnd hefur 
einsett sér að nýta árið 2020 í 
ítarlega samráðsvinnu varðandi 
framtíð Breiðafjarðar. Nefndin 
stóð fyrir málþingi í Tjarnarlundi 
í Dalabyggð í október þar sem 
mögulegar leiðir fyrir framtíð 
Breiðafjarðar voru kynntar og 
hverjir væru mögulegir kostir þeirra 
og gallar. Í kjölfarið bauð nefndin 
til fræðslukvölda í sveitarfélögum 
á Snæfellsnesi og á næstunni 
munu sambærilegir fundir verða 
haldnir í Dalabyggð, Reykhólasveit 
og Vesturbyggð. Nefndin sér fyrir 
sér að nýta þessa viðburði til þess 
að kalla eftir viðbrögðum íbúa, 
sveitarfélaga, atvinnulífs og annarra 
hagmunaaðila. 

Breiðafjarðarnefnd hefur enga 
ákvörðun tekið um hvaða valkostir 
henni þykja heppilegir fyrir 
fjörðinn. Hún er þó einhuga um að 
í það minnsta þurfi að endurskoða 
lög um vernd Breiðafjarðar. Rétt 

er að árétta að nefndin sjálf tekur 
engar ákvarðanir um framhaldið en 
hún getur lagt fram sínar tillögur um 
málið til ráðherra. 

Nefndin leggur engar tillögur 
fram nema að vandlega ígrunduðu 
máli. Það því von hennar að íbúar og 
aðrir hagmunaaðilar nýti sér viðleitni 
nefndarinnar til að vinna þessa 
vinnu faglega og á málefnalegan 
hátt. Nefndin hvetur alla sem áhuga 
hafa á að fræðast meira eða koma 
skoðunum sínum á framfæri að vera 
í sambandi við Breiðafjarðarnefnd. 
Með góðu og málefnalegu samtali 
eru mestar líkur á því að við getum 
fundið samhljóm sem tekur tillit til 
mismunandi sjónarmiða varðandi 
framtíð Breiðafjarðar. 

Á næstunni mun nefndin halda 
áfram að fjalla um hugmyndir 
varðandi framtíð Breiðafjarðar, en 
nefndin telur ekki seinna vænna 
en að velta fyrir sér möguleikum 
sem miða að varðveislu náttúru 
og menningu svæðisins og því 
að styrkja enn frekar samfélögin 
umhverfis fjörðinn. 

Með von um gott samstarf, 
Breiðafjarðarnefnd 

(www.breidafjordur.is)  

Framtíð Breiðafjarðar

Snæfellsbær 
styrkir 

heilsueflingu 
eldri borgara

Á fundi bæjarstjórnar Snæ
fells bæjar þann 30. Janúar 
sam þykkti bæjarstjórnin að 
gera samning við Félag eldri 
borgara um aukna heilsu
eflingu íbúa bæjarins sem náð 
hafa 60 ára aldri.

Félag eldri borgara mun 
þá gera samninga við líkams
ræktarstöðvar bæjarins og 
bærinn mun borga ákveðna 
upp hæð fyrir hvern einstakling 
sem nýtir sér þjónustuna.

Til að byrja með er þetta 
til raunaverkefni til eins árs 
og verður endurskoðað í árs
byrjun 2021. Telur bærinn 
mikilvægt að auka lýðheilsu 
og lífsgæði eldri borgara og 
er þetta verkefni liður í því.



Lítið snjóflóð í Breiðuvík
Aðfararnótt föstudags féll 

lítið snjóflóð fyrir ofan Knörr og 
Knarrar tungu í Breiðuvík á Snæ
fells nesi.

Guðjón Jóhannesson, bóndi á 
Syðri Knarrartungu, segir í sam
tali við Jökul að hann hafi fyrst 
tekið eftir snjóflóðinu þegar birti á 
föstudagsmorgun. Hann hafi ekki 
orðið var við það þegar skriðan 
féll.

Engar skemmdir urðu í flóðinu 
en Guðjón segir ekki óalgengt að 
lítil snjóflóð falli á svæðinu þegar 
mikið hefur snjóað.

Um er að ræða minniháttar 
skriðu og Guðjón segist lítið kippa 
sér upp við það, enda sé þetta 
algengt.  

Báturinn Konráð var á dög
unum fluttur heim í Stykkis hólm 
þar sem stefnt er á að gera hann 
upp.

Báturinn hefur undanfarin 
ár verið staðsettur í Kópavogi 
en til stóð að farga honum um 
síðustu mánaðarmót. Meðlimir 
í Bátasafni Breiðarfjarðar og 
Sigurjón Jónsson í Skipavík 
komu bátnum hinsvegar til 
bjargar og fluttu hann vestur. 

Þar verður báturinn geymdur 
þar til tækifæri gefst á að gera 
hann upp.

Konráð er 14 metra langur 
bátur og á sér frekar merkilega 
sögu. Hann var smíðaður árið 
1961 og er fyrsti plankabyggði 
eikarbáturinn sem smíðaður 
er í Stykkishólmi. Um tíma var 
hann gerður út í Flatey en hefur 
undanfarin ár staðið óhreyfður 
í Kópavogi.

Konráð kominn 
heim í Hólminn

Snæfellsbær    |    Klettsbúð 4    |    433 6900    |    snb.is

Breyting aðalskipulags 
og nýtt deiliskipulag

Golfvöllur sunnan Rifs

Breyting á aðalskipulagi Snæfellsbæjar 2015-2031
Bæjarstjórn Snæfellsbæjar samþykkti á fundi sínum þann 9. janúar 
2020 að auglýsa tillögu að breytingu á aðalskipulagi Snæfellsbæjar 
2015 – 2031 dags. 15.11.2019,  samkvæmt 1. mgr. 36. gr. skipulags-
laga nr. 123/2010. 

Breyting felst í að óbyggðu svæði sunnan Rifs er breytt í íþrótta-
svæði (ÍÞ-3) þar sem fyrirhugaður golfvöllur mun verða. Breyting 
verður á þéttbýlisuppdrætti Hellissands/Rifs og greinargerð.

Nýtt deiliskipulag vegna golfvallar sunnan Rifs, Snæfellsbæ
Bæjarstjórn Snæfellsbæjar samþykkti þann 30. janúar 2020 að aug- 
lýsa tillögu að deiliskipulagi golfvallar sunnan Rifs dags. 07.01.2020, 
skv. 1. mgr. 41. gr. skipulagslaga nr. 123/2010. Skipulagssvæðið 
liggur austan og norðan þjóðgarðsins Snæfellsjökuls og er á 
Náttúruminjaskrá: svæði nr. 223, utanvert Snæfellsnes. 

Deiliskipulag þetta er af fyrirhuguðum golfvelli sunnan Rifs. Gert er 
ráð fyrir 9 holu golfvelli, tveimur byggingum innan byggingarreits 
og bílastæðum. Golfskáli verði allt að 120 fermetrar og geymsluhús 
verði allt að 160 fermetrar. Húsin verði felld vel að landi og verði 
lágreist vegna nálægðar við lendingarstað. 

Tillögurnar liggja frammi í Ráðhúsi Snæfellsbæjar að Klettsbúð 4, 
360 Hellissandi frá 6. febrúar 2020 til 19. mars 2020 og á heimasíðu 
Snæfellsbæjar, www.snb.is. 

Þeim sem eiga hagsmuna að gæta er hér með ge�nn kostur á að 
gera athugasemdir við tillögurnar. Athugasemdir eða ábendingar 
skulu vera skri�egar og berast til skipulags- og byggingarfulltrúa í 
síðasta lagi �mmtudaginn 19. mars 2020, annað hvort í Ráðhús 
Snæfellsbæjar að Klettsbúð 4, 360 Snæfellsbæ eða á byggingar-
fulltrui@snb.is.

Skipulags- og byggingarfulltrúi Snæfellsbæjar

Stykkishólmskirkja
Guðsþjónusta verður sunnudaginn 9. febrúar kl. 14.00.

Stykkishólmsprestakall



Það má búast við miklu 
fjöri í félagsheimilinu Klifi 
í Ólafsvík þann 29. febrúar 
þegar árlegt herra kvöld 
Víkings fer fram.

Þar verður boðið upp 
á veglegt sjávar rétta hlað
borð auk skemmtiatriða, 
treyju uppboðs og happa
drættis. Veislustjórn 
verður í höndum Rikka 
G en hann er einn vin
sæl asti sjónvarps og 
útvarps maður landsins 
um þessar mundir.

Nánari upplýsingar má 
finna á Facebook síðu 
Víkings Ó.

Víkingur Ólafsvík vann um 
helgina langþráðan sigur þegar 
liðið hafði betur gegn Vestra 
en leikið var í Skessunni, nýju 
knatthúsi FHinga.

Um var að ræða leik um 
7.sætið á Fótbolta.net mótinu 
en fyrir leikinn höfðu Víkingar 
tapað öllum sínum leikjum. Að 
loknum venjulegum leiktíma var 
staðan 11 en það var Indriði 
Áki Þorláksson sem skoraði 
mark Víkings. Þar sem enn var 
æsispennandi vítaspyrnukeppni 
sem Víkingur vann að lokum 54.

Þeir Viktor Segatta, Emir 
Dokara, Indriði Áki Þorláksson, 
Billy Stedman og Sumarliði 
Krist munds son skoruðu fyrir 
Víkinga í vítakeppninni. Baldur 
Olsen, ungur markvörður 

Víkings liðsins, gerði sér lítið 
fyrir og varði þrjár spyrnur í 
víta keppninni.

Í þessum síðasta leik mótsins 
voru þónokkrir leikmenn til 
reynslu hjá liðinu og er frétta 
að vænta af leikmannamálum 
liðsins á næstunni.

Starfsfólk Heilbrigðis stofn
unnar Vesturlands, þar með 
talið starfs fólk á Snæfellsnesi, er 
í við bragðs stöðu vegna Kóróna
veirunnar sem hefur verið mikið 
í fréttum undanfarið.

Starfsfólkið hefur fengið 
fræðslu um veiruna og leið
beiningar hafa verið settar upp 
fyrir almenning innan stofn
anna. Þá hafa sjúkrahúsið á 

Akra nesi og heilsugæslustöðvar 
á Vestur landi fundið úrræði fyrir 
skoðunar aðstöðu og einangrun 
ef þurfa þykir.

Kórónaveiran er þekkt orsök 
kvefs og getur valdið slæmri 
lungna bólgu og jafnvel dauða. 
Ekki er til bóluefni gegn veir
unni. Enn hefur enginn smitast 
af veirunni hér á Íslandi.

Rikki G skemmtir á 
herrakvöldi Víkings

Baldur varði þrjú víti

Ráðstafanir vegna 
Kórónaveirunnar

Mat á umhverfisáhrifum

Ákvörðun um matsskyldu

Grundar�arðarbær hefur tekið ákvörðun um að sjóvörn 
og landfylling austan við Nesveg og fram á Framnes skuli 
ekki háð mati á umhver�sáhrifum samkvæmt lögum nr. 
106/2000. Framkvæmdin er í samræmi við aðalskipulag 
Grundar�arðar, með síðari skipulagsbreytingum, og í 
samræmi við deiliskipulag á Framnesi, austan Nesvegar. 

Ákvörðunin liggur frammi á skrifstofu Grundar�arðar-
bæjar og er aðgengileg á vefsíðu sveitarfélagsins 
www.grundar�ordur.is og á www.skipulagsstofnun.is. 

Ákvörðunina má kæra til úrskurðarnefndar umhver�s- 
og auðlindamála og er kærufrestur til og með föstud. 6. 
mars 2020.  

Skipulags- og byggingarfulltrúinn í Grundar�rði

Ef svo er komdu þá 
og syngdu með okkur í 
kór Ingjaldshólskirkju.

Við æfum nú á 
�mmtudögum kl. 19.

Ath. 
Breyttur æ�ngadagur

Elena kórstjóri.

Hefur þú gaman af að syngja?

kirkjanokkar.is

Guðsþjónustur á bænadegi, 
helgaður sjómönnum

Sunnudag kl. 11 
�ölskylduguðsþjónusta í Ólafsvíkurkirkju. 

Í senn kirkjuskóli og almenn guðsþjónusta

Sama dag kl. 14 
guðsþjónusta í Ingjaldshólskirkju. 



Ánægðari
viðskiptavinir


