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Úthlutað úr Framkvæmdasjóði ferðamannastaða
Á dögunum var um 1,5 milljarði
úthlutað úr Framkvæmdasjóði
ferðam annastaða. Fjárhæðin á
að nýtast í uppbyggingu innviða,
náttúruverndar og annara verk
efna á ferðamannastöðum árið
2020.
Alls voru þrjár umsóknir frá
Snæfellsnesi sem hlutu styrk úr
sjóðnum að þessu sinni upp á sam
tals tæplega 17 milljónir króna.
Snæfellsbær fékk styrk upp á
tæplega 3,3 milljónir til fram
kvæmda við Svöðufoss. Styrkurinn
á að fara í hönnun á gönguleið,
göngubrú og útsýnispalli auk þess
að halda áfram uppbyggingu á
svæðinu og bæta aðgengi að
fossinum sjálfum.
Stykkishólmsbær fékk tvo
styrki. Annarsvegar 9,8 milljónir
fyrir Kirkjustíg. Verkefnið snýr
að því að leggja göngustíg um
troðinn slóða upp að brattri klöpp
í Maðkavík í samræmi við deili
skipulag. Þar sem brattasti slóðinn
er verða lögð steinþrep. Notast
verður við grjót úr nágreninnu og
þess verður gætt að framkvæmdin
falli vel inn í umhverfið. Verkefnið
á að auka aðgengi og bæta öryggi
ferðamanna.
Hinn styrkurinn sem Stykkis
hólmur fékk hljóðaði upp á rúm
lega 3,8 milljónir fyrir útsýnispall
á Súgandisey. Hugmyndin er að

setja af stað hugmyndasamkeppni
um skipulag og hönnun á pall
inum.
Þá hefur Umhverfis og auð
lindar áðun eyti Íslands einnig
lokið við úthlutun á styrkjum
sem eiga að nýtast í uppbyggingu
innviða og verndun á náttúru og
menningarsögulegum minjum.
Alls var rúmlega 3 milljörðum
úthlutað í ýmis verkefni sem á
að ráðast í á árunum 2020-2022.
Alls voru 219 milljónum
úthlutað á Vesturlandið og athygli
vekur að tæplega 138 milljónir
fóru í Þjóðgarðinn Snæfellsjökul.
Alls fóru rúmlega 175 milljónir á
Snæfellsnes.
34 milljónir fóru á Arnarstapa
en peningunum verður varið í
byggingu tveggja útsýnispalla auk
endurbóta og viðhalds innviða.
Þá fékk friðlandið á Búðum 3,5
milljónir fyrir gönguleið um
hraunið og endurnýjun merkinga.
Í Þjóðgarðinum Snæfellsjökli
verður 20 milljónum varið í
Djúpalónssand. Þar á að endur
nýja salerni og setja hlaðna
útsýnispalla auk þess sem lagfæra
á göngustíga. Þá fara 12 milljónir
í lagfæringu og viðhald á göngu
stígnum milli Dritvíkur og Djúpa
lónssands.
Þjóðgarðurinn fær einnig 9,6
milljónir til að gera umbætur á

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

Talsverðum fjármunum verður varið í framkvæmdir á Malarrifi.
Ljósmyndari Jack Anstey (Unsplash)

gönguleiðakerfi þjóðgarðsins.
Leiðum verður fjölgað og merk
ingar verða bættar. Við Saxhól fara
25,8 milljónir í útsýnispall og bætt
bílastæði og í Skarðsvík fara 15
milljónir í stækkun og malbikun
bílastæðisins. Við Svalþúfu á að
verja 9,5 milljónum í útsýnispall,
öryggisgirðingar og merkingar
og við Öndverðarnes fara tvær
milljónir í bættan göngustíg.
Stærsti styrkurinn í þjóðgarðinn
var upp á 43,8 milljónir en sú
upphæð fer í framkvæmdir við
umhverfi gestastofu og malbikun

bíla
s tæðis auk uppbyggingar
áningarstaðar við Malarrifsvita.
Í samtali við Jökul segist Jón
Björnsson, þjóðgarðsvörður, afar
ánægður með úthlutunina.
“Ég er að sjálfsögðu ánægður
með þetta. Ég er ekki búinn að
fara yfir þetta allt endanlega en
það er ljóst að þetta er mjög gott.
Við getum farið í áframhaldandi
uppbyggingu svo nú bara brettum
við upp ermar og djöflumst. Þessi
sjóður hefur haft mjög góð áhrif
á þjóðgarðinn og er tvímælalaust
af hinu góða.”

Framkvæmdir við þjónustuíbúðarkjarna hafnar

Framkvæmdir eru nú hafnar
við undir
b úning á byggingu
nýs þjónustuíbúðarkjarna fyrir
fatlaða einstaklinga sem á að rísa
við Ólafsbraut 62 og 64 í Ólafsvík.
Fjögur fyrirtæki gerðu verð
tilboð í fyrsta hluta framkvæmda
sem snýr að því að rífa húsin sem
standa fyrir á lóðunum, grafa fyrir
grunni og taka efni úr hlíðinni að
ofan til að rýmka lóðirnar.
Að lokum var tilboði tekið frá
Stafnafelli ehf. í Snæfellsbæ en

þeir buðu lægst í verkið. Stafnafell
mun einnig sjá um að reisa
burðarvegg til að verja lóðina
fyrir skriðum úr hlíðinni.
Í samtali við Jökul segir Sveinn
Þór Elínbergsson, forstöðumaður
Félags- og skólaþjónustu Snæ
fellinga, að stefnt verði á að
ljúka fyrsta hluta í kringum næstu
mánaðarmót.
“Samningar við Stafnafell voru
undirritaðir í gær (9. mars) og
framkvæmdir hófust í dag (10.

Valhöll fasteignasala kynnir:
Brautarholt 12, Ólafsvík

Hæðin sem er björt og glæsileg
er samkv. fasteignamati alls 126
fm. Á forstofu eru flísar á gólfi og
úr henni er gengið inn á
gang/hol. Til vinstri af ganginum
eru tvö herbergi og til hægri er
annað herbergi og úr því er
gengið út á sólpall mót suðri. Í
svefnherberginu er góður skápur. Til hægri á ganginum er þvottahús með góðri
innréttingu. Baðherbergið er flísalagt í hólf og gólf og í því er sturtuklefi. Eldhúsið er
með góðri innréttingu. Fyrir enda gangsins er stór stofa. Á öllum herbergjum, gangi,
stofu og eldhúsi er heillagt með eins parketi. Húsið lítur vel út að utan sem innan og
íbúðin er mjög góð og vel frá öllu gengið. Á húsinu er gott þak og gluggar eru úr
harðvið (mahony) og þá er húsið klætt að utan með stený. Á lóðinni er steinsteyptur
tvöfaldur bílskúr smíðaður 1979 og er 61,6 fm. Fyrir framan hann er gott steinsteypt
plan með góðu aðgengi. Á bílskúrnum eru góðar hurðir og báðar með rafmagnsopnara. Húsið er á góðum stað með mjög góðu útsýni.
Verð kr 31,3 millj
Nánari upplýsingar veitir Ingólfur Gissurarson löggiltur Fasteignasali á
Valhöll fasteignasölu. Sýningu eignar annast Pétur Jóhannsson aðstoðarmaður
fasteignasala í Ólafsvík. S: 893-4718. Rafpóstur: psj@simnet.is

mars) og við stefnum á að búð
verði að rífa húsin um mánaðar
mótin. Við stefnum svo á að aug

lýsa útboð í bygginguna opinber
lega í lok mars eða byrjun apríl,”
segir Sveinn.

COVID19 truflar
félags- og íþróttastarf
COVID 19 kórónaveiran er
heldur betur farin að setja mark
sitt á daglegt líf Íslendinga en
fjölmörgum viðburðum hefur
verið frestað. Íbúar Vesturlands
mun eflaust finna fyrir því í
auknum mæli næstu misserin.
Ekkert verður til dæmis af því
að karlalið Snæfells í knattspyrnu
taki þátt í Lengjubikarnum í ár.
Ástæðan mun vera sú að sjö af
leikmönnum liðsins starfa í sömu
fiskvinnslunni og er þetta gert til
að minnka líkurnar á útbreiðslu
COVID 19 kórónaveirunni. Þótti
of mikið í húfi ef einhver myndi
smitast.
Snæfell átti að vera í riðli með
Álafoss, Kormáki/Hvöt, KH og
Samherjum í C-deild en ekkert
verður af þeim leikjum.
Þá hefur árshátíð Snæfells
bæjar sömuleiðis verið frestað

um óákveðinn tíma. Hún átti
að fara fram 28. mars en skipu
leggjendur ákváðu í vikunni að
slá henni á frest.
Þónokkrir viðburður, svo
sem fyrirlestrar og annað slíkt,
eru enn á dagskránni en staðan
verður endurmetin daglega.

Upplag: 1.500
Áb.maður: Jóhannes Ólafsson

Blaðið er gefið út af Steinprent ehf. og dreift
á hvert heimili í Snæfellsbæ, Grundarfirði,
Stykkishólmi, Helgafellssveit og Eyja- og
Miklaholtshreppi. Blaðið kemur út vikulega.

Prentun: Steinprent ehf.
Sandholt 22a, Ólafsvík
355 Snæfellsbæ
Netföng: jokull@steinprent.is
steinprent@simnet.is
Sími:

436 1617

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

BB og synir í björgunaraðgerðum
Það var nóg að gera hjá BB og
sonum á síðasta fimmtudag við
bíla björgun en við Köldukvísl á
Vatnaleið varð umferðaróhapp
um morguninn þar sem bill festist
í skafli og keyrir utan í vegrið.
Seinna um daginn skullu saman
tveir bílar sem voru að koma úr
gagnstæðri átt. Var áreksturinn
svo harður að báðir bílarnir voru
óökuhæfir og þurfti tvo kranabíla
til þess að fjarlægja þá.
Þegar búið var að fjarlægja
þá og snjómoksturs bíll var
að fara að hreinsa snjóinn
vildi ekki betur til að einn
ökumaður tók frammúr og
beint inn í skaflinn og festir
sig þar. Þegar búið var að
losa hann og farið var heim

á leið kom útkall frá rútu sem
hafði fokið útaf í Staðarsveit.
Var þá sú ákvörðun tekin að fara
með báða kranabílana þangað

til að koma rútunni uppá veg,
gekk það nokkuð greiðlega fyrir
utan óhapp sem varð til þess
að rútan varð óökuhæf að skilja
þurfti hana eftir. Kom þá önnur

rúta að sækja farþeganna. Eins
og sést á myndinni sem Sigurjón
Hilmarsson tók var veðrið ekki
uppá sitt besta, rok og hálka.

Verkfalli aflýst
á síðustu stundu
Fyrirhuguðu verkfalli félags
manna í Starfsmannafélagi
Dala og Snæfellssýslu var aflýst
laust eftir miðnætti síðastliðinn
sunnudag. Samningar náðust á
síðustu stundu en tímabundið
tveggja daga verkfall átti að
hefjast á mánudagsmorgun.
Um er að ræða góðar fréttir en
verkfall, tímabundið eða ótíma
bundið, hefði haft mikil áhrif á
Snæfellsnesinu. Skert þjónusta

hefði orðið í leik og grunn
skólum auk þess sem ákafleg
takmörkun hefði orðið á starf
semi hafna.
Heilt yfir er ánægja með nýja
samninginn en eðal þeirra hluta
sem samið var um er stytting
vinnuvikunnar og 30 daga orlof
auk þess sem laun félagsmanna
hækka í samræmi við hinn
svokallaða lífskjarasamning.

Starfsfólk við afleysingar í umönnun
og ræstingar óskast á Jaðar
Dvalar- og hjúkrunarheimilið Jaðar óskar eftir starfsfólki
í eftirfarandi stöður:
Afleysingar við umönnun í vaktarvinnu
Afleysingar við ræstingar í dagvinnu

Valhöll fasteignasala kynnir:
Garðaflöt 2a, Stykkishólmi

Garðaflöt 2a mjög gott steinsteypt raðhús í Stykkishólmi
byggt árið 1980. Húsið er alls 146
fm (íbúð 113 fm og bílskúr 33
fm). Mjög góð staðsetning á
rólegum stað, örskammt frá
skóla, íþróttasvæðinu og sundlauginni.
Skipulag: Íbúðin skiptist í rúmgóða forstofu, þvottahús, geymslu, eldhús, rúmgott hol,
stofu, þrjú herbergi og baðherbergi með sturtu og hita í gólfi. Á forstofunni eru flísar
og á holi, eldhúsi og einu herbergjum er korkparket. Á stofunni er parket og á tveimur
herbergjum er dúkur og skápar eru í tveimur herbergjum. Við suðurhlið hússins er
góður sólpallur með háu og góðu grindverki. Gengið er út á hann bæði úr stofu og
herbergi. Yfir lofti er geymslurými.
Bílskúrinn er 33fm og í honum er bæði heitt og kalt vatn og fyrir framan er steypt plan.
Gluggar líta vel út sem og þakið og nýlega var þakkanturinn endurbættur. Húsið er í
góðum stað eins og áður sagði og stutt er í verslanir, kirkju, skóla, sund og aðra
þjónustu.
Verð kr 37,5 millj.
Nánari upplýsingar veitir Ingólfur Gissurarsson löggiltur fasteignasali og leigumiðlari,
s:896-5222 og Pétur Jóhannsson aðstm. fasteignasala á Snæfellsnesi S:893-4718

Leitast er eftir jákvæðu starfsfólki til góðra samskipta
og umönnun vistmanna á Jaðri.
Umsóknarfrestur er til og með 25. mars 2020.
Laun eru greidd skv. kjarasamningi Sambands íslenskra sveitarfélaga
við Starfsmannafélag Dala- og Snæfellsnessýslu.
Skriflegar umsóknir er tilgreini menntun, fyrri störf, kennitölu
og símanúmer berist undirritaðri sem veitir allar frekari upplýsingar.
Frekari upplýsingar veitir Inga Jóhanna Kristinsdóttir,
forstöðumaður Jaðars, í síma 433 6933 eða á inga@snb.is.
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Aflafréttir
Það er sunnudagur 8. mars
þegar Bárður SH er að landa og
ljósmyndari Jökuls fer á bryggjuna
til að heyra í strákunum þar sem
þeir eru að hefja löndun. Voru
þeir kampa kátir með aflann
sem var eftir endur vigtun rúm
32 tonn en eins og flestir vita
kom Bárður SH nýr í desember
frá Danmörku og fór sinn fyrsta
róður 27. desember.
Bárður SH er gerður út á net
og þegar ljósmyndari fór að
forvitnast hjá Pétri um hvernig
báturinn hafi reynst gaf Pétur
Péturson yngri honum góða
einkunn, sagði hann fari vel
með áhöfnina og sé góður undir
veiðarfærum. Það hefur komið
góð reynsla á hann í þessari ótíð
sem hefur verið þessa vertíðina
nema kanski þessa síðustu daga
sem hafa verið góðir.
Þegar þetta er skrifað er búið að
landa um 929 tonnum af slægðu í
56 löndunum þar af 511 tonnum
af slægðu í febrúar og ekki ætlar
mars að vera neitt lakari. Byrjuðu
þeir hann með látum, fóru út með
átta tólfneta trossur og fengu
hvorki meira né minna en 61
tonn sem gerir 7.6 tonn í trossu
voru öll kör full, þvotta körinn
og smávegis laust, sagði Pétur að

báturinn hefði borið þetta vel. Í
áhöfn á Bárði eru átta.
Strákarnir á Steinunni SH hafa
líka veitt vel undanfarið sem og
aðrir bátar enda góð veiði verið
undanfarið. Steinunn SH er á
dragnót og kom með rúm 84 tonn
að landi nú á mánudaginn eftir
aðeins fjögur köst en báturinn
var að veiðum rétt fyrir utan Rif
og Hellissand. Fengu strákarnir
um 14 tonn í fyrstu tveimur

Þorsteinn í sóttkví
þegar Víkingur tapaði
Það er óhætt að segja að gengi
Víkings Ó. hafi verið brösugt í
upph afi undirb úningst íma
bilsins fyrir Íslandsmótið í
sumar.
Víkingar töpuðu stórt gegn
Stjörnunni í Lengjubikarnum
um síðustu helgi en lokatölur
í leiknum urðu 7-1, Stjörnunni
í vil. Það var Bjartur Bjarmi
Barkarson sem gerði mark
Víkings. Tveir uppaldir leik
menn Víkingsliðsins, þeir
Brynjar Gauti Guðjónsson og
Þorsteinn Már Ragnarsson, eru

í dag leikmenn Stjörnliðsins en
hvorugur þeirra kom við sögu
í leiknum. Brynjar Gauti er að
jafna sig eftir aðgerð á liðþófa
og Þorsteinn Már var sendur í
sóttkví vegna kórónaveirunnar.
Hann er þó ekki með nein ein
kenni veirunnar.
Víkingur hefur nú leikið fjóra
leiki til þessa í Lengjubikarnum
og tapað þeim öllum. Liðið
mætir Val á föstudag og heldur
svo til Spánar í viku langa
æfingaferð.

köstunum og 30 í því þriðja.
Fjórða og síðasta kastið þann dag
var svo það stærsta en þá voru 40
tonn í voðina. Kom báturinn því
vel hlaðinn að landi og minnti
óneitanlega um margt á gamla
tíma þegar til dæmis síldarbátar
sem voru að svipaðri stærð og
Steinunn komu að landi. Steinunn
SH hefur ekki komið með jafn
mikinn afla í land eftir eina ferð
en fyrra metið er tæp 63 tonn.

Þó kvótastaða Steinunnar sé góð
gengur hratt á hann í svona veiði.
Þess má geta að ekki slógu þeir
bara sit gamla met heldur slógu
þeir eldgamalt met sem bátur í
Ólafsvík hefur fengið í dagróðri
en það var Stapafell SH-15 sem
landaði 70 tonnum á vetrarvertíð
1964 og svo Lárus Sveinsson 72
tonnum 1968.

Aflatölur 2. - 8. mars
Ólafsvík: 967,7 tonn í 65 löndunum
Dragnót:
Egill SH 39,3 tonn í 2 löndunum
Guðmundur Jensson SH 45 tonn í 3 lönd
Gunnar Bjarnason SH 44,3 tonn í 3 lönd
Leynir SH 39,6 tonn í 4 löndunum
Steinunn SH 145,6 tonn í 5 löndunum
Sveinbjörn Jakobsson 50,5 tonn í 3 lönd
Handfæri:
Glaður SH 0,2 tonn í 1 löndun
Lína:
Brynja SH 28,2 tonn í 5 löndunum
Egill SH 33,7 tonn í 1 löndun
Kristinn HU 69,2 tonn í 5 löndunum
Rán SH 14 tonn í 3 löndunum
Signý HU 8,3 tonn í 1 löndun
Sverrir SH 15,4 tonn í 3 löndunum
Tryggvi Eðvarðs SH 53,2 tonn 5 löndunum
Indriði Kristins BA 18 tonn í 1 löndun
Kvika SH 34,8 tonn í 3 löndunum
Óli G GK 37,4 tonn í 4 löndunum
Landey SH 18,8 tonn í 3 löndunum
Þorskfiskanet:
Bárður SH 200 tonn í 6 löndunum
Ólafur Bjarnason SH 72,1 tonn í 4 lönd
Rif: 1.132,2 tonn í 44 löndunum
Dragnót:
Esjar SH 68 tonn í 4 löndunum
Matthías SH 71,2 tonn í 4 löndunum
Rifsari SH 72,5 tonn í 4 löndunum
Lína:
Bíldsey SH 33,1 tonn í 3 löndunum
Gullhólmi SH 13,6 tonn í 2 löndunum
Hamar SH 35,6 tonn í 1 löndun

Lína: framh.:		
Lilja SH 32,7 tonn í 4 löndunum
Rifsnes SH 131,6 tonn í 2 löndunum
Stakkhamar 52 tonn í 5 löndunum
Særif SH 25,7 tonn í 2 löndunum
Tjaldur SH 224,6 tonn í 2 löndunum
Örvar SH 147,6 tonn í 2 löndunum
Þorskfiskanet:
Magnús SH 88,6 tonn í 4 löndunum
Saxhamar SH 135,4 tonn í 5 löndunum
Arnarstapi: 10,9 tonn í 2 löndunum
Lína:
Landey SH 10,9 tonn í 2 löndunum
Grundarfjörður: 793,8 tonn í 20
Botnvarpa:
Farsæll SH 144,1 tonn í 2 löndunum
Hringur SH 68,6 tonn í 1 löndun
Runólfur SH 65 tonn í 1 löndun
Sigurborg SH 195,1 tonn í 2 löndunum
Lína:
Birta SH 1,2 tonn í 1 löndun
Þorskfiskanet:
Geir ÞH 161,8 tonn í 6 löndunum
Hafborg EA 158,1 tonn í 7 löndunum
Stykkishólmur: 158,6 tonn í 13
Þorskfiskanet:
Þórsnes SH 149,9 tonn í 2 löndunum
Plógur:
Fjóla GK 2,6 tonn í 4 löndunum
Fjóla SH 4 tonn í 4 löndunum
Sjöfn SH 2,1 tonn í 3 löndun

Loksins komast Snæfellingar á skíði
Skíðaáhugafólk á Snæ
f ells
nesi hefur notið góðs að vetrar
veðrinu undanfarna daga þar sem
skíðasvæði Skíðafélags Snæfells
nes í Grundarfirði hefur verið
opið.
Fyrstu opnu dagar vetrarins
voru í lok febrúar og síðan þá
hefur verið hægt að fjölga skíða
dögum svo um munar. Skíða
garpar hafa heldur betur nýtt
sér það til fulls að komast á
skíði og fjölmennt hefur verið í
brekkurnar.
Það eru sjálfboðaliðar sem
standa vaktina á skíðasvæðinu og
Skipta með sér verkum.

Kominn tími á viðhald
Engar skólaíþróttir verða
í íþróttahúsinu á Hellissandi
næsta vetur. Þetta staðfesti
Björn Hilmarsson, forseti bæjar
stjórnar Snæfellsbæjar, í samtali
við Jökul.
Ástandið á íþróttahúsinu
hefur lengi verið í umræðunni
og margir telja húsið komið til

ára sinna. Málið var tekið fyrir á
seinasta bæjarstjórnarfundi þar
sem rætt var um framhaldið.
Björn segir ennfremur að fag
aðilar verði fengnir til að taka
húsið út en ljóst sé að það bygg
ingin þurfi á miklu almennu við
haldi að halda.

kirkjanokkar.is

Tónlistar- og
kvöldguðsþjónusta
á sunnudag kl. 20 í Ólafsvíkurkirkju.
Siggi Hösk, Olga og kirkjukórinn sjá um tónlistina.
Upplifum friðinn og tóna hjartans í kirkjunni okkar.

Stjórnarskipti
hjá FEBS
Sumarstarf í upplýsingamiðstöð
Snæfellsbæjar í Átthagastofu
Snæfellsbær óskar eftir að ráða tvo starfsmenn til starfa
í upplýsingamiðstöð Snæfellsbæjar í sumar.
Hæfniskröfur:
Umsækjandi þarf að hafa náð 18 ára aldri.
Góð þekking á svæðinu og nærumhverfi.
Færni í mannlegum samskiptum.
Góð tök á ensku og íslensku. Önnur tungumál eru kostur.
Stundvísi og jákvæðni.
Umsóknarfrestur er til og með 22. mars 2020.
Æskilegt að viðkomandi geti hafið störf í apríl eða byrjun maí
og unnið út ágúst, jafnvel lengur.
Laun eru greidd skv. kjarasamningi Sambands íslenskra sveitarfélaga
við Starfsmannafélag Dala- og Snæfellsnessýslu.
Frekari upplýsingar veitir Rebekka Unnarsdóttir í síma 433 6929
eða á rebekka@snb.is.
Vinsamlega sendið umsóknir á netfangið rebekka@snb.is.
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Nýverið var skipt um stjórn hjá
Félagi eldri borgara í Snæfellbæ.
Margrét Vigfúsdóttir er nýr
formaður félagsins, Sigurbjörg
Magnea Kristjónsdóttir tók
við sem ritari og Pétur Steinar
Jóhannsson tók við stöðu gjald

kera.
Á meðfylgjandi mynd má sjá
Jón Guðmundsson, fráfarandi
formann félagsins, afhenda Mar
gréti fundarhamarinn. Bakvið
þau má sjá Sigurbjörgu, nýjan
ritara félagsins.

Hvað finnst þér?
Nú gefst íbúum tækifæri til að
láta skoðun sína í ljós hvað varðar
skipulag leikvalla í Stykkishólmsbæ.
Sett hefur verið upp netkönnun til
að kanna vilja fólks í þeim efnum
og verður opinn samráðsfundur
haldinn í kjölfarið.
Eins og fram hefur komið á vefsíðu
Stykkishólmsbæjar var bærinn valinn
einn af fjórum sveitarfélögum til að
taka þátt í íbúasamráðsverkefni sem
sett var á legg af Sambandi íslenskra
sveitafélaga og Akureyrarbæ. Verk
efnið snýst um að aðstoða þátttöku
sveitarfélögin við að beita þeim
samráðsaðferðum sem kynntar eru
í handbók sambandsins frá 2017:
„Íbúasamráð í sveitarfélögum og þátt
taka íbúa“. Auk Akureyrar voru Kópa
vogur, Stykkishólmur og Norðurþing
valin til þátttöku í verkefninu.

Íbúasamráð
um leikvelli

Verkefni Stykkishólmsbæjar snýr
í megindráttum að því að fá íbúa til
samráðs um skipulag og útfærslu
leikvalla í bænum. Með því er leitast
eftir að gefa íbúum tækifæri á að
koma sínum sjónarmiðum á framfæri
og nýta krafta þeirra og þekkingu til
þess að gera breytingar sem henta
íbúum bæjarins. Lokaafurð þessa
verkefnis er ekki eingöngu góðir
leikvellir og breið sátt um þá, heldur
einnig aðferðafræði sem nýta má við
fleiri ákvarðanir Stykkishólmsbæjar
þegar fram líða stundir.

myndir sem kynntar voru í henni
voru teknar til umfjöllunar m.a. í
umhverfis- og náttúruverndarnefnd
og íþrótta- og æskulýðsnefnd og
var niðurstaða nefndanna í megin
atriðum sú að fækka stórum leik
svæðum frá því sem fram kemur í
skýrslu frá árinu 2012 og leggja í
því sambandi áherslu á að stærri
leikvellir yrðu staðsettir við Lágholt
og Skúlagötu, ásamt því að skoða
möguleika á minni leikvöllum fyrir
yngsta aldurhópinn inn í öðrum
hverfum bæjarins. Voru tillögurnar
teknar fyrir í bæjarráði og bæjarstjórn
og fengu jákvæðar undirtektir og
var bæjarstjóra falið að vinna málið
áfram með hliðsjón af fram komnum
tillögum og leita samráðs við íbúa.
Í ágústmánuði síðasta árs gekk
bæjarstjóri ásamt bæjarfulltrúum
og öðrum fulltrúum bæjarins með
íbúum um öll hverfi Stykkishólms
og átti samtal um nánasta umhverfi,
frágang og framkvæmdir í bænum,

Frá íbúagöngu bæjarstjóra og tómstunda- og æskulýðsfulltrúa þar sem íbúar
af erlendu bergi brotnu voru heimsóttir og farið yfir verkefnið.

Á dögunum gekk svo Magnús
Ingi ásamt bæjarstjóra í hús þar sem
íbúar af erlendu bergi brotnu voru
heimsóttir í von um að fá þeirra

Frá Umhverfisgöngu í ágúst 2019.

viðbrögð og hvetja til þátttöku í
samræmi við ríka áherslu um að
nálgast sem flesta, sér í lagi þá sem
síður eru líklegir til þátttöku, svo
niðurstaðan verði á besta veg og
endurspegli sem flest sjónarmið.
Leikvöllur í Stykkishólmi.

Þeir Magnús Ingi Bæringsson, tóm
stunda- og æskulýðsfulltrúi, Gunn
laugur Smárason, bæjarfulltrúi, og
Jón Sindri Emilsson, aðstoðarmaður
bæjarstjóra, mynda vinnuhópinn
sem leiðir verkefnið undir stjórn
bæjarstjóra.

þ.m.t. leikvelli bæjarins. Þar var
framtíðarskipulag leikvalla gert að
umræðuefni og ekki annað að heyra
en bæjarbúar væru sáttir við þær
áherslur sem fram höfðu komið frá
fastanefndum bæjarins.

Mikil vinna
nú þegar unnin

Vinnuhópurinn fundaði fyrr í vetur
með nemendum leik- og grunnskóla
þar sem leitast er eftir að fá viðbrögð
frá helstu hagsmunaaðilum, þ.e.
börnum. Búið er að mynda stýri
hóp til að halda utan um verkefnið í
dag sem samanstendur af fulltrúum
foreldrafélaga skólanna í Stykkis
hólmi ásamt fulltrúum frá öllum
listum.

Skipulag leikvalla í Stykkishólmi
hefur lengi verið í umræðunni og
mikil vinna hefur nú þegar átt sér
stað. Árið 2012 var unnin vönduð
skýrsla um framtíðarskipulag göngu
leiða, stíga og leikvalla í landi Stykkis
hólmsbæjar. Skýrslan og þær hug

Vinnuhópurinn hefur sett í loftið
netkönnun sem má nálgastá vefsíðu
Stykkishólmsbæjar og eru íbúar
bæjarins hvattir til að taka þátt og
láta skoðanir sínar í ljós.

Næstu skref

Fyrirhugað er að halda íbúafund á
næstunni þar sem verkefnið verður
kynnt nánar og íbúum gefinn kostur
á að koma sínum hugmyndum á
framfæri. Íbúafundurinn verður
auglýstur síðar. Rétt er að það komi
fram að tekið verður mið af þróun
mála varðandi Covid-19 veirunnar,
en einnig eru til skoðunar aðrir
möguleikar til að koma upplýsingum
á framfæri til íbúa, t.d. með upp
lýsingafundi sem streymt yrði á
netinu.
Föstudaginn 27. mars sækja full
trúar hinna þátttökusveitarfélagana
í íbúasamráðsverkefninu Hólminn
heim, kynna sér verkefni hvors
annars og fá leiðsögn frá ráðgefandi
aðilum sem koma að verkefninu.
Að lokum er ítrekað mikilvægi þess
að Hólmarar taki þátt í netkönnun
á vefsíðu bæjarins, www.stykkis
holmur.is, svo niðurstaða verkefnis
ins spegli vilja sem flestra bæjarbúa.
Magnús Ingi Bæringsson
Gunnlaugur Smárason
Jón Sindri Emilsson

Skemmtikvöld
kvenna í Klifi

Kæru Hólmarar!
Að gefnu tilefni viljum við minna þá á, sem ekki
eru nú þegar komnir með vöktun á sínu húsi, að
íhuga vel hvort ekki sé rétti tíminn
einmitt núna?
•

Vöktun á íbúðarhúsi kostar aðeins
17.000 kr á ári.

Einnig hvetjum við þau fyrirtæki sem ekki eru
með vöktun, að skoða hvort þau vilji ekki
tilboð í vaktþjónustu?
Um síðustu helgi var haldið
skemmtikvöld í félagsheimilinu
Klifi í Ólafsvík. Skemmtikvöldið
var haldið af Kvenfélagi Ólafsvíkur
en þar komu um 70 konur úr
Snæ
f ellsbæ og Grundarfirði
saman og skemmtu sér.
Um var að ræða fjóröflun til að
festa kaup á brjóstapumpu sem á
að aðstoða konur við brjóstagjöf
en pumpan verður gefin heilsu
gæslustöð Snæfellsbæjar. Pum
pan sem er til þar fyrir er komin
vel til ára sinni og þörf á nýrri
pumpu.
Boðið var uppá góðan mat og
skemmtiatriði sem kvenfélags
konur sáu sjálfar um og voru
þau ekki af verri endanum. Söng
hópurinn Kisulórurnar sungu
fyrir gesti við undirleik Valen
tinu Kay og “Sibba Bling sjá
andi” heimsótti konur og svar
aði spurningum þeirra ásamt
því að konur skemmtu sér yfir
frábæru skemmtimyndbandi

frá heilsugæslunni. Einnig var
dregið í happadrætti og voru
margir og fjölbreyttir vinningar
í boði sem kvenfélagskonur sáu
um að afla.
Aðalvinningur kvöldsins var
veglegt gjafabréf frá Hótel Búð
um en fleiri fyrirtæki gáfu vinn
inga og eru þeim færðar þakkir
frá Kvenfélagskonum; Olís Snæ
fellsbæ, Apótek Ólafsvíkur,
Út
g erðin og Pastel hárstofa
ásamt þakklæti til allra annarra
sem komu að kvöldinu á einn eða
annan hátt. Heppnaðist kvöldið
mjög vel og vonandi verða fleiri
svona kvöld í framtíðinni. Kven
félagskonur vilja fá að koma á
framfæri kæru þakklæti til allra
þeirra kvenna sem sáu sér fært
að styrkja þetta verkefni, hvort
sem var með vinningum eða
með því að koma og taka þátt í
skemmtunnini , eru þær hræðar
yfir viðtökunum á kvöldinu
náðist að safna fyrir pumpunni.
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Vaktþjónustan Vökustaur
Takmarkið er að vakta allan Stykkishólm!

Stykkishólmsprestakall
Stykkishólmskirkja
Guðsþjónusta verður sunnudaginn 15. mars kl. 14.00.
Frú Agnes M. Sigurðardóttir biskup Íslands prédikar.
Kaffiveitingar verða í safnaðarheimilinu
eftir guðsþjónustuna.

Vísitasía biskups
Biskup Íslands, frú Agnes M.
Sigurðardóttir mun heimsækja
Stykkishólmsprestakall dagana
15. og 16. mars næstkomandi.
Dagskrá biskups verður nokkuð
þétt báða dagana. Sunnudaginn
15. mars mun hún hefja daginn
á heimsókn í Bjarnarhafnarsókn
og síðan verður guðsþjónusta
í Stykkishólmskirkju og kaffi í
safnaðarheimilinu. Þá mun Agnes
einnig funda með sóknarnefnd og
heimsækja kapellu sjúkrahússins í
Stykkishólmi auk þess sem gamla
kirkjan verður skoðuð.
Á mánudeginum mun biskup
svo heimsækja bæði leik og

grunnskóla Stykkishólms auk
þess sem hún mun taka kaffispjall
með félagi eldri borgara. Þá mun
hún heimsækja Ásbyrgi sem er
vinnustaður fyrir fólk með skerta
starfsgetu. Einnig er heimsókn
á dvalarheimilið í Stykkishólmi
á dagskrá biskups en spurning
er hvort að búið verði að aflýsa
heimsóknarbanni þar. Helga
fellsssókn, Narfeyrarsókn og
Breiðabólsstaðarsókn verða
einnig heimsóttar.
Ekki gefst tími til að heimsækja
Flatey í þessari heimsókn en það
verður skoðað með vorinu að fara
í heimsókn þangað.

Ánægðari
viðskiptavinir

