
Það eru ófáir foreldrar sem fara 
að verða uppiskroppa með hug
myndir til að hafa ofan af fyrir 
yngstu kynslóðinni á meðan 
sam göngu bann stendur yfir. 
Nokkrir framtakssamir ein stak
lingar í Stykkis hólmi bjuggu þó 
til skemmti legan leik fyrir yngstu 
kyn slóðina.

Leikurinn, sem er reyndar að 
erlendri fyrirmynd, snýst ein fald
lega um að íbúar bæjarfélagsins 
stilli böngsum og töskudýrum 
upp í glugga heima hjá sér. For
eldrar geta svo farið með börnin 

sín út í bangsaleit.
Þá getur fjölskyldan komist í 

smá útiveru saman án þess þó að 
vera í of stórum hópi og brjóta 
þar með reglurnar sem gilda um 
sam komu bann.

Hugmyndin kviknaði á Face
book síðunni “Viðburðir í Stykkis
hólmi” og óhætt er að segja að 
við brögðin hafi ekki látið á sér 
standa. Á stuttum tíma hrúguðust 
inn myndir af böngsum sem sátu 
í glugga og biðu þess að börnin 
kæmu auga á þá.

918. tbl - 20. árg. 26. mars 2020

Ólafsbraut 55, Ólafsvík
Sími: 436 1212

 

 

Stytta sér stundir með bangsaleit

Íbúafjöldi á Snæfellsnesi 
hækkar lítillega milli ára sam
kvæmt tölum frá Hagstofu 
Ís lands.

Þegar íbúatölur 1. janúar 
árið 2019 eru bornar saman 
við tölurnar 1. janúar 2020 sést 
að íbúum á Snæfellsnesi hefur 
fjölgað um 27 ein stak linga. 
Mesta fjölgunin milli ára var í 
Grundar firði þar sem íbúum 
fjölgaði um tíu ein stak linga. 
Í Stykkis hólmi fjölg aði um 8 

ein stak l inga og sjö nýir íbúar 
bættust við í Eyja og Mikla holts
hreppi. Í Helgafellssveit fjölgaði 
um tvo íbúa en íbúafjöldi í Snæ
fellsbæ stendur í stað.

Athygli vekur að hvergi fækk
aði íbúum á milli ára. Af 3.947 
íbúum eru 2.028 karlkyns og 
1.919 kvenkyns. Samkvæmt 
upp lýs ingum Hagstofu eru 735 
er lendir ríkisborgarar búsettir á 
Snæ fells nesi eða um 18,6%

Smávægileg fjölgun 
íbúa milli ára

	

Sveitafélag	 1.	jan	2019	 1.	jan	2020	
Eyja	og	Miklaholtshreppur	 117	 124	
Grundarfjarðarbær	 866	 876	
Helgafellssveit	 62	 64	
Snæfellsbær	 1.674	 1.674	
Stykkishólmur	 1.201	 1.209	
Alls:	 3.920	 3.947	
	

- Bílaviðgerðir

- Skipaþjónusta

- Almenn suðuvinna 

- Smurþjónusta

- Smábátaþjónusta 

- Dekkjaverkstæði

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

Loka þurfti veginum 
um Álftafjörð tímabundið 
í síðustu viku vegna aur
skriðu sem féll yfir veginn.

Fulltrúar frá fyrirtækinu 
BB og Synir í Stykkishólmi 
mættu á vettvang og tókst 
á frekar skömmum tíma að 
opna veginn á ný.

Samkvæmt upplýsingum 
frá fyrirtækinu var ekki um 
stóra skriðu að ræða og 
gekk vel að opna veginn á 
nýjan leik.

Lítil aurskriða 
í Álftafirði



Mikill uppgangur hefur verið í 
skíðaíþróttinni hér á Snæfellsnesi 
á undanförnum árum.  Búið 
er gera miklar endurbætur á 
skíða svæði okkar Snæfellinga, 
opnunar dögum hefur fjölgað 
til muna og iðkendum fer sífellt 
fjölgandi.

Skíðabrekkan í Grundarfirði 
hefur reynst skíðaáhugafólki á 
Snæfellsnesi vel í gegnum árin, 
en helsti ókostur brekkunnar 
er að þrátt fyrir að mikið snjói 
þá fýkur mest allur snjórinn úr 
brekkunni. Nú er til skoðunar að 
setja upp snjósöfnunargirðingar 
meðfram skíðabrekkunni til þess 
að freista þess að binda snjóinn 

betur í brekkunni til þess að geta 
fjölgað opnunardögum.  Búið er 
að kaupa tölulegar upplýsingar 

frá Veðurstofu Íslands um 
veðurfar í fjallinu síðastliðin 15 ár 
og verkfræðistofan Verkís notaði 
þessar upplýsingar til þess að 
gera úttekt á svæðinu og hanna 
snjó söfnunar girðingarnar.  Með 
því að setja upp snjó söfnunar
girðingar mun snjórinn safnast 
hlé megin við girðingarnar ca. 

20  30 metra inn í brekkuna og 
þá getur snjótroðari sótt snjó frá 
girðingunum og sléttað út í skíða
brekkuna ef þess þarf.

Markmið aðgerðarinnar er að 
geta lengt skíðatímabilið, fjölgað 
opnunardögum og boðið upp á 
betri aðstæður til skíðaiðkunar 
hverju sinni.

Fyrsta tilfellið af greindu Covid 
19 smiti á Snæfellsnesi var stað
fest um síðustu helgi. Smitaði 
ein stak lingur inn er búsettur í 
Stykkis hólmi.

Á vef Stykkishólmsbæjar kemur 
fram að ekki sé um innanlandssmit 
að ræða en einstaklingurinn var 
nýlega kominn frá útlöndum. 
Einstaklingurinn fylgdi jafnframt 
öllum fyrirmælum um að fara í 

sóttkví við heimkomu og átti því 
ekki í beinum samskiptum við 
íbúa Stykkishólms.

Sá smitaði greindist á meðan 
hann var í sóttkví og er hann nú í 
einangrun. Hann er ekki alvarlega 
veikur. Í kjölfarið smitaðist annar 
einstaklingur og því tvö staðfest 
smit í Stykkishólmi þegar þetta 
er skrifað.

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

Snjósöfnunargirðingar til skoðunar

Laufey Helga Árnadóttir hefur 
verið ráðin nýr íþrótta og æsku
lýðsfulltrúi hjá Snæfellsbæ. Hún 
tekur við starfinu af Sigrúnu 
Ólafs dóttur sem hafði gengt 
stöð unni í rúman áratug,

Laufey, sem verður fertug 
síðar á þessu ári, hefur komið þó  
nokkuð að íþróttastarfi á Snæ
fells nesi. Hún var um árabil í 
stjórn Ungmennafélagsins 
Víkings/ Reynis og þá starfaði hún 
einnig sem framkvæmdastjóri 

HSH í hlutastarfi. Frá árinu 2005 
hefur hún starfað hjá Hafnar
sjóði Snæfellsbæjar í aðalstarfi. 

Hún útskrifaðist úr við skipta
fræði frá Háskóla Reykjavíkur 
árið 2004 og er með M.ed í 
menntunarfræði frá Háskóla 
Akur eyrar frá árinu 2014.

Maður Laufeyjar er Gunnar 
Helgi Baldursson, sjómaður, og 
saman eiga þau tvö börn, þau 
Matthías og Bríeti.

Nýr íþrótta- og æskulýðs-
fulltrúi í Snæfellsbæ

Fyrsta staðfesta 
smitið á Snæfellsnesi

Sandholt 18, Ólafsvík 
Eignin er einbýlishús á einni hæð 
alls 104,3fm með bílskúr. Íbúðin 
sem er rúmgóð er 78,8fm og 
skiptist í forstofu, hol, eldhús, 
baðherbergi, stofu, tvö herbergi 
og þvottahús. Forstofa, hol og 
baðherbergi eru með �ísum á 
gól� en á herbergjum og stofu er 

parket. Í eldhúsi er ágæt innrétting.  Húsið er klætt að utan með plastklæðingu sem lítur 
vel út. Nokkrir gluggar þarfnast lagfæringa en að öðru leiti lítur húsið vel út utan sem 
innan. Lagnir frá húsinu og út í götu eru nýlegar. Bílskúrinn er samkv. FMR 25fm en er 
stærri. Í honum er hurð með rafmagnsopnara og fyrir framan hann er gott bílaplan. 
Húsið er á góðum stað þ.e. á mótum Sandholts og Skálholts. 

Verð kr 18,8 millj

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

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

Valhöll fasteignasala kynnir:



Um miðjan mánuðinn hittust 
nokkrar dugmiklar konur á 
nám skeiði í þjóðbúningasaumi 
úr Snæfellsbæ og Grundarfirði 
saman í Átthagastofu í Snæfellsbæ. 
Var þetta þriðja helgin af fjórum 
og komin góður gangur í 
þjóðbúningana. Á námskeiðinu 
eru 10 konur sem ýmist eru að 
sauma peysuföt eða upphluti 
frá grunni eða breyta eða sauma 
hluta af búningum. 

Það er Guðrún Hildur frá Ann
ríki  Þjóðbúningar og skart sem 
leiðbeinir á námskeiðinu. Annríki 
 Þjóðbúningar og skart ehf er 
fyrirtæki sem sérhæfir sig í öllu 
sem viðkemur Íslenskum þjóð
búningum. Ásmundur Kristjáns
son eiginmaður Guðrúnar Hildar 
er vélvirki og gullsmiður og koma 

þau hjón alltaf tvö. Guðrún 
Hildur Rosenkjær er klæðskera 
og kjóla meistari og sagnfræðingu. 
Hefur Guðrún Hildur starfað við 

búninga gerð og rannsóknir í 20 ár 
og hefur því áralanga reynslu og 
fagþekkingu á þessu viði. 

Námskeiði eins og þessu fylgir 
mikil vinna bæði fyrir þann sem 
leiðbeinir og þá sem taka þátt 
og hafa konurnar nóg að gera 
á milli helga en námskeiðin eru 
aðra hvora helgi. Er það einnig 
ómetanlegt að geta fengið svona 
námskeið heim þar sem margir 
færu annars ekki á námskeið sem 
þessi. 

Það var Margrét Vigfúsdóttir 
sem kom þessu námskeiði af stað í 
Snæfellsbæ að þessu sinni og hefur 
haldið utan um það. Á myndinni 
er hluti af þeim búningum sem 
verið er að sauma eða breyta á 
námskeiðinu. Þegar því lýkur 
verður svo útskrift og sýning á 
búningunum og verður gaman 
að sjá alla þessa fallegu búninga 
þegar þeir verða fullgerðir.

Námskeið í þjóðbúningasaumi

Stykkishólmsbær hefur í samstarfi við Rauða krossinn á Íslandi (RKÍ) aukið þjónustu fyrir aldraða sem 
þurfa á aðstoð að halda í Stykkishólmi og Helgafellssveit. Þetta er gert í ljósi þeirra aðstæðna sem 
skapast hafa af völdum COVID-19 og er þjónustan ætluð þeim sem ekki hafa önnur úrræði.

Þeim er bent á að hafa samband við félagsstarf aldraða í síma 864 8862  til þess að fá aðstoð á 
meðan þetta óvanalega ástand varir. Vesturlandsdeild Rauða krossins á Íslandi mun aðstoða með 
heimsendingar á matvörum, lyfjum og öðrum nauðsynjum.

- Nesbrauð  selur nú eingöngu vörur til að taka með út 
og bjóða heimkeyrslu til kl. 13 á daginn, sími 438 1830.

- Sjávarpakkhúsið  býður upp á heimsendingarþjónustu, 
hægt er að panta og ganga frá greiðslu í gegnum 
vefsíðu þeirra, www.sjavarpakkhusid.is.

- Skúrinn  bendir viðskiptavinum á að heimsending sé 
til boða þegar mannskapur leyfir, sími 544 4004.

Þessi listi er ekki tæmandi og biðjum 
við þau fyrirtæki og þjónustuaðila 

sem bjóða heimsendingu á svæðinu 
að hafa samband við Stykkishólmsbæ, 

netfang: magnus@stykkisholmur.is.

Einnig er bent á eftirfarandi:

Aukin þjónusta fyrir  
aldraða í Stykkishólmsbæ  
og Helgafellssveit



Útikennsla í leikskóla 
Stykkishólms

Undanfarin misseri hefur leik
skólinn á Stykkishólmi verið að 
prófa sig áfram með úti kennslu. 
Þar myndast í raun auka kennslu
stofa sem tveir elstu ár gangar nir 
geta nýtt sér.

Verkefnið hófst í maí í fyrra og 
hefur verið í sífelldri þróun síðan. 

Reynslan við útikennsluna hefur 
svo komið sér vel undanfarna 
daga þar sem takmarkanir eru 
á skóla starfi vegna COVID19. 
Krakk arnir eru í kennslu útivið 
í litlum hópum og hefur þetta 
fram tak mælst vel fyrir hjá 
börnunum.

Ólafsvík: 622,2 tonn í 55 löndunum
Dragnót: 
Egill SH 66,1 tonn í 3 löndunum 
Guðmundur Jensson SH 27,6 tonn í 2 
Gunnar Bjarnason SH 33,2 tonn í 3 
Leynir SH 21,2 tonn í 2 löndunum 
Steinunn SH 60,8 tonn í 3 löndunum 
Sveinbjörn Jakobsson 38,9 tonn í 4

Grásleppunet: 
Rán SH 9 tonn í 5 löndunum

Handfæri: 
Katrín II SH 0,2 tonn í 1 löndun

Lína: 
Brynja SH 8,1 tonn í 2 löndunum  
Kristinn HU 7,6 tonn í 1 löndunum 
Signý HU 10,8 tonn í 3 löndunum 
Sverrir SH 4,2 tonn í 2 löndunum 
Tryggvi Eðvarðs SH 13,9 tonn 2 löndunum 
Kvika SH 7,5 tonn í 1 löndun 
Óli G GK 25,3 tonn í 4 löndunum 
Landey SH 5,5 tonn í 2 löndunum

Þorskfiskanet: 
Bárður SH 184,5 tonn í 6 löndunum 
Leynir SH 12 tonn í 1 löndun 
Ólafur Bjarnason SH 54,3 tonn í 6 
 
Rif: 585,6 tonn í 27 löndunum
Dragnót: 
Esjar SH 15,6 tonn í 2 löndunum 
Magnús SH 84,6 í 3 löndunum 
Matthías SH 23,2 tonn í 1 löndun 
Rifsari SH 38,2 tonn í 3 löndunum

Handfæri: 
Kári III SH 0,4 tonn í 1 löndun

Lína: 
Bíldsey SH 15,8 tonn í 3 löndunum 
Gullhólmi SH 21,5 tonn í 2 löndunum 
Hamar SH 51,8 tonn í 1 löndun 
Lilja SH 22,7 tonn í 2 löndunum 
Stakkhamar 23,9 tonn í 2 löndunum 
Særif SH 9 tonn í 2 löndunum 
Tjaldur SH 167,4 tonn í 5 löndunum 
Örvar SH 74,6 tonn í 1 löndun

Þorskfiskanet: 
Saxhamar SH 36,9 tonn í 2 löndunum

Grundarfjörður: 931,2 tonn í 16
Botnvarpa: 
Drangey SK 209,9 tonn í 1 löndun 
Farsæll SH 101,9 tonn í 1 löndun 
Hringur SH 68,5 tonn í 1 löndun 
Málmey SK 179,8 tonn í 1 löndun 
Sigurborg SH 167,5 tonn í 2 löndunum 

Þorskfiskanet: 
Geir ÞH 37,7 tonn í 3 löndunum 
Hafborg EA 121,8 tonn í 6 löndunum 
Kap II VE 44,3 tonn í 1 löndun

Stykkishólmur: 184,5 tonn í 8 löndunum
Þorskfiskanet:  
Þórsnes SH 178 tonn í 2 löndunum

Plógur: 
Fjóla GK 3,2 tonn í 2 löndunum 
Fjóla SH 1,7 tonn í 3 löndunum 
Sjöfn SH 1,6 tonn í 2 löndun

Aflatölur 
16. - 22. mars

Þann 12. mars var útgáfudagur 
Velferðarstefnu Vesturlands. 
Sam tök sveitarfélaga á Vestur
landi hafa í auknu mæli farið í 
stefnumótunarvinnu fyrir lands
hlutann og eru velferðarmál 
hluti af þeim verkefnum. Við 
vinnslu velferðarstefnunar var 
skipaður starfshópur aðila í vel
ferðarmálum á Vestur landi. Það 
eru fulltrúar frá Heil brigðis
stofnun Vesturlands, dvalar og 
hjúkrunarheimilum, æskulýðs, 
tómstunda og forvarnarfulltrúa, 
stjórnsýslunni, stjórn SSV og 
frá Starfsendurhæfingu Vestur
lands. Auk þessara fulltrúa sátu 
starfsmenn SSV í hópnum sem 
starfsmenn vinnuhópsins. 

Stefnan er byggð upp á grein
ingar vinnu hvernig staða vel
ferðarmála er í lands hluta num 
í dag og var m.a. stuðst við íbúa
könnun Vífils Karls sonar hag
fræðings hjá SSV. Starfs hópur
inn setti svo fram stefnu mótandi 
framtíðarsýn og mark mið í 
velferðarmálum Vestur lands. 

Velferðarstefna Vesturlands 

er hönnuð af Antoni Jónasi 
Illugasyni, grafískum hönnuði 
frá Ólafsvík og er prentverk 
í höndum Steinprents ehf í 
Ólafsvík. Prentað eintak má 
nálgast á skrifstofu SSV en hægt 
er að nálgast stefnuna rafrænt á 
heimasíðu samtakanna, ssv.is. 

Stefnt er að því að halda 
málþing um Velferðarstefnuna 
og málefni henni tengdri og 
verður sá viðburður auglýstur 
síðar.

HSH hefur ákveðið að greiða 
út lottótekjur til íþróttafélaga 
á Snæfellsnesi. Yfirleitt er 
venjan sú að lottótekjur séu 
greiddar úr eftir ársfund en 
sökum samkomubannsins hefur 
ársfundi HSH verið frestað um 
óákveðinn tíma. 

Alls verða 3.728.546 kr. 
Greiddar út til félaga eftir 
skatt. Skilyrði fyrir því að fá 

greitt er að félögin skili inn 
ársreikning og starfsskýrslu. 
Alls voru 13 íþróttadeildir sem 
hljóta innkomu af lottói auk 
landsmótasjóðs sem fær einnig 
greitt. Við ákvörðun upphæða er 
horft til fjölda iðkenda hjá félagi 
auk fjölda íbúa í bæjarfélagi.

Hér má sjá hvernig greiðslur 
skiptast niður: 

Útgáfa Velferðarstefnu 
Vesturlands

Lottótekjur 
greiddar út

Snæfell    700.588 kr. 

Víkingur     592.419 kr. 

UMFG    528.883 kr.  

Landsmótasjóður  476.991 kr. 

Íþrd. Snæfellings  459.530 kr.  

Reynir    282.011 kr. 

Golfklúbburinn Vestarr  268.395 kr. 

Skotgrund   254.033 kr. 

Golfklúbburinn Mostri  192.195 kr. 

Golfklúbburinn Jökull 127.041 kr. 

Ungmennafélag Staðarsveitar   98.610 kr. 

ÍM     87.232 kr. 

Golfklúbbur Staðarsveitar    83.064 kr. 

Eldborg     54.545 kr.



Hafnarsjóður Snæfellsbæjar
auglýsir 50% starf á skrifstofu
laust til umsóknar

Viðkomandi þarf að geta hafið störf sem fyrst. 

Starfssvið:

•   Almenn skrifstofuvinna
•   Færsla bókhalds
•   Gerð reikninga
•   Skýrslugerðir
•   Undirbúningur funda
•   Önnur tilfallandi störf

Menntunar- og hæfniskröfur:

•   Stúdentspróf er kostur
•   Góð færni í Excel og almenn tölvufærni er æskileg
•   Þekking og reynsla af Navision er kostur
•   Sjálfstæð vinnubrögð, þjónustulund og skipulagshæfni er skilyrði

Umsóknarfrestur er til og með 3. apríl nk.

Laun eru greidd skv. kjarasamningi Sambands íslenskra sveitarfélaga
við Starfsmannafélag Dala- og Snæfellsnessýslu.

Frekari upplýsingar veitir Björn Arnaldsson, hafnarstjóri, í síma 433-6922,
863-1153 eða á bjorn@snb.is.

Vinsamlega sendið umsóknir á netfangið bjorn@snb.is.

Í vetur hefur staðið yfir 
út skurðar og tálgunarnámskeið 
í hand verksaðstöðu Félags eldri
borgara í Snæfellsbæ en þar er 
fyrir hendi góð aðstaða sem alltaf 
er verið að endurbæta. Þar hafa 6 
konur og nú nýverið bættist við 
einn maður verið að læra að skera 
út og tálga undir handleiðslu Jóns 
Guðmundssonar en hann hefur 
fengist við að skera út, tálga og 
ýmislegt fleira tengt því í nokkur 
ár og sótt sér námskeið þessu 
tengt. 

Hefur námskeiðið gengið vel 
og láta þátttakendur mjög vel 
af því sem og sá sem leiðbeinir. 
Það stóð ekki til að halda svona 
námskeið sagði Jón aðspurður 
um hvernig námskeiðið kom til. 
Þau höfðu bara samband við mig 
og langaði mjög mikið til að prófa 
þetta og ég lét til leiðast. Þetta 
hefur verið mjög gaman bæði fyrir 
mig og þau sem eru hér að læra 
og eru þau mjög dugleg og margir 
fallegir hlutir sem hafa orðið til á 
námskeiðinu. 

Á myndinni er Jón og hluti 
af þáttakendum og greinilega 
mjög gaman. Ekki stendur þó 
til að bæta fleirum við eða halda 
önnur námskeið alla vega ekki 
fram á vor.

Skorið út í tré



Árshátíð NFSN
Það var glatt á hjalla í húsnæði 

Fjölbrautarskóla Snæfellinga 
þann 12. mars þegar árshátíð 
nem endafélags skólans fór þar 
fram.

Hátíðarhöldin voru þó ekki 
alveg með hefðbundu sniði í 
þetta skiptið. Í upphafi stóð til að 
hápunktur árshátíðarinnar yrði 
dansleikur með Stuðlabandinu en 
vegna ástandsins í samfélaginu og 
yfirvofandi samkomubanns vegna 
kórónaveirunnar var ákveðið að 
ballið yrði að bíða betri tíma. 

Nemendur létu það þó ekki 
skemma fyrir sér gleðina en í 
staðinn mættu nemendur í sínu 
fínasta pússi, borðuðu góðan mat 
og skemmtu sér saman fram eftir 
kvöldi. Veislustjórn var í höndum 
Hadda Padda og Ernirs.

Með fréttinni má sjá mynd frá 
árshátíðinni sem fulltrú1 nem
endafélagsins tók.

Vegna Samkomubanns fyrir 20 
og fleiri út af Coronavírusinum 
eru eftirtaldar breytingar í starfi 
kirknanna í Ólafsvíkur og Ingjalds
hólsprestakalli.

Almennar guðsþjónustur falla 
niður á meðan samkomubann er 
í gildi.

Boðið verður upp á opna kirkju, 
lestra og bænir á föstudaginn langa 
og aðfangadag páska. Að sjálfsögðu 
verður hlýtt öllum tilmælum 
sóttvarnalæknis vegna þeirra og 
annara athafna.

Félagsstarf
Kirkjuskóli og æskulýðsstarf fellur 

niður á meðan samkomubannið er. 
Ekki verða almennar kóræfingar á 
sama tíma.

Athafnir
Skírn og hjónavígsla geta farið 

fram, en samband þarf að hafa 
við sóknarprest. Mælst er til með 
að viðstaddir skírn séu aðeins 
foreldrar, skírnarbarn, heimilsfólk 
og guðforeldrar ef skírnin fer fram 
í kirkju. Skírn getur líka farið fram 
í heimahúsi. Mælst er til með að 
viðstaddir hjónavígslu séu aðeins 
brúðhjón, svaramenn og þeir allra 
nánustu ef hjónavígsla fer fram í 
kirkju. Hún getur líka farið fram í 
heimahúsi.

Jarðarför fer fram í kirkju. 
Kirkjugestir þurfa að verða færri 

en 20. 2 metrar þurfa að vera á milli 
kirkjugesti í öllum athöfnum og því 
þarf að takmarka fjöldann jafnvel 
enn frekar. Í báðum kirkjum geta 
menn einnig setið niðri og fylgst 
með athöfn á mynd. Jarðarfarir geta 
farið fram í kyrrþey. Hægt verður 
að taka upp athafnir í Ólafsvík og fá 
afrit af athöfn. Kistan er ekki snert.

Boðið verður upp á fermingar 
áfram í báðum kirkjum á hvítasunnu, 
en verður endurskoðað þegar nær 
dregur ef líkur er á áframhaldandi 
samkomubanni. Einnig verða 
fermingar í Ingjaldshólskirkju 13. 
september og í Ólafsvíkurkirkju 6. 
september.

Kirkjan lokar ekki.
Hún býður upp á þjónustu. 

Munið að við erum kirkjan, fólkið 
sem tilheyrir henni. Það erum við 
sem höldum henni uppi og hverju 
öðru með fyrirbænum. Við skulum 
styrkja og efla bænagjörðir okkar á 
þessum reynslutímum.

Hægt er að koma fyrirbænarefnum 
til sóknarprests í síma 8445858 og 
í netfang prestur@kirkjanokkar.is.

Einnig er hægt að fá viðtalstíma, 
bæði í síma og í kirkjunni.

Förum varlega og umvefjum 
hvert annað í bænum og kærleika.

Sóknarnefndir Ólafsvíkur- 
og Ingjaldshólssókna og 

Óskar Ingi Ingason, sóknarprestur.

Vegna samkomubanns

Snæfellsbær hefur tekið nýja 
og glæsilega kortasjá í notkun. 

Í nýju kortasjánni er margt 
áhuga vert en þar er til dæmis hægt 
að fletta upp deiliskipulagi og gild
andi skipulagsáætlunum, land
eigna skrá Þjóðskrár, nytjalandi, 
forn leifum og friðuðum svæðum, 

teikn ingum af byggingum og 
ýmsum afmörkunum.

Nýja kortasjáin verður í stöðugri 
uppfærslu og enn er verið að færa 
inn teikningar og nytsamlegar 
upplýsingar inn í kerfið. Hægt er 
að skoða kortasjána á heimasíðu 
Snæfellsbæjar

Ný kortasjá 



Yfirvöld hafa hert enn frekar 
á reglum tengdum sam komu
banni vegna COVID19 veir
unnar. Bannið hefur mikil áhrif 
hér á Snæfellsnesi eins og annar
staðar á landinu.

Öllum sundlaugum, íþrótta
mann virkjum og líkams ræktar
stöðvum hefur verið lokað auk 
þess sem hárgreiðslu og snyrti
stofum hefur gert að loka. Allt 
íþrótta starf hefur verið lagt 
niður og þá eru flest söfn nú 
lokuð.

Eins hafa nokkrir veitinga
staðir lokað fyrir að hægt sé að 
borða á staðnum. Enn er hægt 
að sækja mat á flesta staði og í 
einhverjum tilfellum er boðið 
upp á heimsendingar.

Matvöruverslanir og apótek 
á Snæfellsnesi hafa biðlað til 
fólks sem mætir í verslanir að 
virða reglur um fjarlægð milli 
einstaklinga. Þá eru við skipta
vinir hvattir til að spritta sig vel 
fyrir og eftir verslunarferðir.

Hertar aðgerðir í 
samkomubanni

Í ljósi aðstæðna í heiminum í 
dag og samkomubannsins sem 
nú stendur yfir eru engir tímar í 
íþróttahúsi Grundarfjarðar frekar 
en hjá öðrum bæjarfélögum. Þar 
á bæ deyr fólk þó ekki ráðalaust.

Brugðið var á það ráð að 
ryðja hlaupabrautina í kringum 
íþróttavöllinn og er stefnt á að 
reyna að halda henni opinni eins 

mikið og kostur er á.
Þar getur eldra fólk mætt 

í göngutúr eða skokkþyrstir 
hlauparar geta tekið nokkra 
hringi til að halda sér í formi. 
Þá er einnig búið að ryðja 
gönguleiðina upp að vatnstanki 
og verður sömuleiðis reynt að 
halda þeirri leið opinni.

Hlaupabrautin í 
Grundarfirði rudd

Bæjarstjórn Stykkishólmsbæjar

385. fundur bæjarstjórnar

Fundarboð

Fundur er boðaður í bæjarstjórn 
Stykkishólmsbæjar, fimmtudaginn 
26. mars 2020.
Fundurinn verður haldinn 
í gegnum fjarfundabúnað.
Dagskrá fundarins er eftirfarandi: 
Sértækt erindi
1. Tímabundin heimild til að víkja frá ákvæðum 

sveitarstjórnarlaga v. neyðarstigs almannavarna

Fundagerðir fastanefnda
2. Bæjarráð Stykkishólmsbæjar – fundur nr. 610
3. Ungmennaráð Stykkishólmsbæjar - fundur nr. 15
4. Skóla- og fræðslunefnd Stykkishólmsbæjar - fundur 

nr. 172
5. Skóla- og fræðslunefnd Stykkishólmsbæjar - fundur 

nr. 173

Erindi til kynningar
6. Aðgerðir Stykkishólmsbæjar vegna COVID-19
7. Fundargerð stjórnar Sorpurðunar Vesturlands hf.
8. Fundargerð Lista- og menningarsjóðs
9. Fundagerðir stjórnar Sambands íslenskra 

sveitarfélaga
10. Fundargerð stjórnar Samtaka 

sjávarútvegssveitarfélaga
11. Fundargerð stjórnar Samtaka sveitarfélaga á 

Vesturlandi

Erindi til afgreiðslu/umsagnar
12. Viðspyrna af hálfu sveitarfélaga fyrir íslenskt 

atvinnulíf
13. Styrkir úr framkvæmdasjóði ferðamannastaða
14. Hjallatangi 3 og 3a - Lóðaleigusamningar
15. Borgarbraut 8-8a - Lóðaleigusamningar
16. Reitarvegur 6 - Lóðarblað
17. Breyting á deiliskipulagi við Sæmundarreit
18. Fákaborg - Breyting á deiliskipulagi 
19. Bókhlöðustígur 7 - Breyting á deiliskipulagi
20. Niðurstaða örútboðs nr. 21075 RS raforka sveitafélög
21. Tillaga til þingsályktunar - Hagkvæmnisathugun á 

uppbyggingu Skógarstrandarvegar, 262. mál.
22. Styrkir til félagasamtaka vegna fasteignagjalda
23. Nýtt erindisbréf skipulagsnefndar Stykkishólmsbæjar
24. Nýtt erindisbréf bæjarráðs Stykkishólmsbæjar
25. Lántaka hjá Lánasjóði sveitarfélaga ohf.
26. Verklagsreglur Stykkishólmsbæjar um samþykkt 

viðauka og tilfærslu á milli deilda sem og verkefna
27. Tilnefningar áheyrnarfulltrúa frá ungmennaráði í 

fastanefndir
28. Tilnefning nýs fulltrúa í ungmennaráð 

Stykkishólmsbæjar
29. Kosningar í skipulags- og byggingarnefnd 

Stykkishólmsbæjar
30. Kosningar í atvinnu- og nýsköpunarnefnd 

Stykkishólmsbæjar
31. Kosningar í skóla- og fræðslunefnd 

Stykkishólmsbæjar
32. Tillaga að afskriftum viðskiptakrafna (trúnaðarmál)

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



Breyttur opnunartími 
Í ljósi aðstæðna höfum við stytt opnunartíma tímabundið.
Það er opið hjá okkur frá kl. 13:00 - 16:00  alla virka daga.

Steinprent ehf. er umboðsaðili Sjóvá á Snæfellsnesi og þú getur náð 
sambandi við Kristjönu í síma 436 1617 og netfang kristjanah@sjova.is

Við hvetjum viðskiptavini okkar til að tilkynna tjón rafrænt á sjova.is, 
heyra í okkur í síma 440 2000 eða á netspjallinu á sjova.is.    


