
Ellefu félagar úr Lionsklúbbi 
Ólafs víkur mættu í skógrækt 
Ólafs víkur á síðasta sunnudag í 
blíð skapar veðri til að taka þátt 
í átak inu að breiða út birkiskóga 
lands ins. Var þetta þriðji fundur 
starfs ársins 2021-2022 og var 
hann vinnu fundur, fengu félag-
arnir gest á fundin Önnu Fr Blön-
dal um dæmis stjóra 109B en Anna 
er félagi í Lkl Ylfu á Akureyri. 

Tíndir voru rúmlega 15 lítrar af 
fræjum sem eru þurrkuð, verður 
þeim svo dreift á völdum stöðum í 
bæjarfélaginu á næstu dögum. Að 
lokinni tínslu var komið að kaffi 
og kleinum sem Anna bauð upp á 
og kynnti starf sitt, skapaðist mikil 
umræða um Lionshreyfinguna og 
það góða starf sem klúbbarnir eru 
að vinna að. 
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991 tbl - 21. árg. 14. október 2021

Ólafsbraut 55, Ólafsvík
Sími: 436 1212

 

 

Tíndu fimmtán lítra af birkifræjum

Þann 26. september síðast lið-
inn færðu börn og tengdabörn 
Bjargar H. Finnbogadóttur og 
Alex anders Stefánssonar Snæ-
fells bæ bekk að gjöf til minningar 
um foreldra sína en þennan dag 
voru 100 ár liðin frá fæðingu 
Bjargar. Hún var fædd á Búðum 
en flutti með foreldrum sínum til 
Ólafsvíkur árið 1926 þegar faðir 
hennar keypti verslunarhúsin 
þar. Alexander fæddist í Ólafs-
vík 6. október 1922. Þau hjón 
eign uðust sex börn og var 

Björg húsmóðir en var einnig 
organisti Ólafsvíkurkirkju um 
árabil. Alexander starfaði sem 
kaupfélagsstjóri Kaupfélagsins 
Dagsbrúnar, síðar sveitarstjóri 
Ólafs víkur hrepps og síðast 
alþingis maður og ráðherra. 
Bekkurinn er staðsettur við 
Pakkhúsið í Ólafsvík. Á myndinni 
eru frá vinstri Örn, Svanhildur, 
Finnbogi, Lára og Atli. Stefán 
bróðir þeirra lést í júní á þessu 
ári. 
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Minningargjöf



LED ljósastýring er að taka 
yfir hefðbundnu ljósaperurnar á 
flestum sviðum og er nú komið 
að því að LED-væða ljósastaurana. 
Mörg sveitarfélög hafa unnið við 
þessa breytingu undanfarin ár en 
á síðasta ári tóku sveitarfélögin 
yfir ljósastaurana frá Rarik. Þegar 
sú breyting varð á tók Snæfellsbær 
þá ákvörðun að þeim ljósum sem 
skipta þyrfti út yrði skipt í LED. 
60 ný ljós verða sett upp í ár og 
er það fyrsta skrefið í að LED-
væða Snæfellsbæ en í heildina eru 
ljósastaurarnir yfir 400 talsins. 
Þau 60 ljós sem skipt verður 
um í ár eru bæði ljós sem þarf 

að laga auk þess sem ein og ein 
gata verður tekin í heild sinni. 
Til dæmis var Skálholtið tekið í 
heild sinni núna nýlega og næst á 
dagskrá verður að skipta út ljósum 
í Engihlíð og er Rif líka á planinu. 
LED lýsingin er umhverfisvænni 
en auk þess er orkusparnaður við 
hana allt að 70%, viðhaldsþörf er 
minni, vinnusparnaður meiri og 
betri ending er á perunum en 
þær duga í áratugi. Þá er einnig 
auðveldara að stýra staurunum, 
bæði styrk ljóssins, hvert því er 
beint og jafnvel hægt að útbúa 
þá með skynjurum. Kristinn 
Jónasson bæjarstjóri segir að 

ekki sé komin nein endanleg 
tímasetning á hvenær búið verði 
að LED-væða Snæfellsbæ en að 
þetta sé framtíðin. Á meðfylgjandi 
mynd eru Ævar Þór Sveinsson, 
starfsmaður Snæfellsbæjar að 
skipta um ljós á ljósastaur, 

Valgerður Helga Ísleifsdóttir, 
starfsmaður Rarik að tengja og 
Guðmundur Grétar Bjarnason, 
starfsmaður B. Vigfússon ehf að 
sjá til þess að Ævar komist ferða 
sinna.
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Blaðið er gefið út af Steinprent ehf. og dreift 
á hvert heimili í Snæfellsbæ og Grundarfirði, 

Blaðið kemur út vikulega.

Upplag: 1.100

Áb.maður: Jóhannes Ólafsson

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

Netfang: steinprent@simnet.is

Sími:      436 1617

Skipt yfir í LED í ljósastaurum

Vantar þig afmælisgjöf, tækifærisgjöf 
eða ertu farin að huga að jólagjöfum. 

Merki handklæði, rúmföt, húfur og fleira. 
Á einnig ýmislegt til á lager eins og golf- 
punt- höfuð- og ungbarna- handklæði. 

Hægt er að nálgast nánari upplýsingar 
á Sóleysaumar á fésbókinni og Instagram. 

Síðasti pöntunardagur fyrir jól er 1. desember.

Sóley saumar
Handverks- og listabúð

Síðasta laugardag var vel mætt 
í Átthagastofuna í get rauna-
starfið. Menn voru greinilega 
get spakir því fjórir voru með 10 
leiki rétta og tveir með ellefu. Því 
miður fyrir þessa félaga okkar 
þá voru fleiri með sömu réttu 
úrslitin og því varð minna um 
veglega vinninga, en það kemur. 
Næsta laugardag byrjum við 
með sameiginlegan seðil, sem 
er þannig að þeir, sem eru með 
í þeim leik leggja saman í sjóð, 

um 2000 kr. á viku, til áramóta. 
Við tippum svo saman á einn 
seðil í hverri viku. Nú þegar eru 
níu búnir að tilkynna þátttöku 
og pláss er fyrir fleiri. Ef þú 
hefur áhuga á að vera með, þá 
er bara að láta Hilmar Hauksson 
eða undirritaðann vita fyrir kl. 
12 á laugardaginn. Við verðum 
í Átthagastofunni á milli kl. 
11.00 og 12.30 alla laugardaga 
til áramóta. Kaffi á könnunni. 

óhs
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UMSÓKNIR UM STYRKI

Fjárhagsáætlun Snæfellsbæjar 
og stofnana 2022

Ha�n er vinna við gerð �árhagsáætlunar Snæfellsbæjar fyrir árið 2022. 

Hér með er auglýst eftir umsóknum um styrki.

Þeir aðilar sem vilja koma með styrkumsóknir er varðar næsta �árhagsár Snæfellsbæjar eru hvattir til 
að skila þeim á bæjarskrifstofuna til bæjarritara fyrir 2. nóvember 2021.

Þau félagasamtök sem fengu styrki á árinu 2021 þurfa að senda inn ársreikning 
með áframhaldandi styrkbeiðni.

Athugið, að engir styrkir fást greiddir nema um þá sé sótt og bæjarstjórn samþykki þá.

bæjarritari

  

            DagskráDagskrá                                                                          

  
  

  

   

Fundur
Hátíðarfélags Grundarfjarðar

Verður haldinn
fimmtudaginn 21. október 2021 kl. 20:30

í Sögumiðstöðinni

Stjórn Hátíðarfélagsins 

Fundur
Hátíðarfélags Grundarfjarðar

Verður haldinn
fimmtudaginn 21. október 2021 kl. 20:30

í Sögumiðstöðinni

Stjórn Hátíðarfélagsins 
Snæfellsbær   |   Klettsbúð 4   |   433 6900   |   snb.is 

Forkynning 
tillögu að deiliskipulagi fyrir hluta 
jarðarinnar Gíslabæjar á Hellnum

Bæjarstjórn Snæfellsbæjar samþykkti 5. október 2021 að 
forkynna tillögu að deiliskipulagi fyrir hluta jarðarinnar Gíslabæ-
jar á Hellnum skv. 4. mgr. 40. gr. skipulagslaga nr. 123/2010 
með það í huga að samþykkja og auglýsa tillögu í kjölfarið. 
Tillagan er í samræmi við tillögu að breytingu aðalskipulags, en 
þegar hefur lýsing vegna þess verið kynnt. Eftir að deiliskipu-
lagstillagan verður samþykkt, mun hún verða auglýst samhliða 
tillögu að aðalskipulagsbreytingu. 

Deiliskipulagið felur sér að gert verði ráð fyrir allt að 1.000 
fermetra hótelíbúðum með lágmarks veitingaþjónustu neðan 
vegar og ofan vegar verði gert ráð fyrir allt að 8 smáhýsum og 
verði hvert hús allt að 40 fermetrar að stærð. 

Tillagan liggur frammi í Ráðhúsi Snæfellsbæjar, Klettsbúð 4, 360 
Snæfellsbæ frá 14. október 2021 – 28. október 2021 og á heima-
síðu Snæfellsbæjar, www.snb.is. 

Athugasemdir og ábendingar skulu vera skriflegar og berast 
tæknideild Snæfellsbæjar í síðasta lagi 28. október 2021 annað 
hvort á Ráðhús Snæfellsbæjar, Klettsbúð 4, 360 Hellissandi eða 
á byggingarfulltrui@snb.is.



Karlakórinn Kári er kominn 
saman aftur eftir langt hlé eins 
og margir kórar landsins. Eilítið 
ryðgaðir eins og má búast við 
enda bara nýbyrjaðir að syngja 
aftur. Þann 11. október sl. var 
önnur æfing kórsins haldin í 
Grundarfjarðarkirkju undir 
stjórn nýs kórstjóra, Lindu Maríu 
Nielsen, sem var ráðinn eftir að 
Hólmfríður Friðjónsdóttir lét af 
störfum sem kórstjóri. Hólmfríði 
er þakkað gott starf og gjöfult með 
kórnum og hún kemur nú til með 
að taka aðeins í stjórnartaumana 
í vetur og eflaust eitthvað í 
framtíðinni. Hún losnar ekki svo 
glatt við karlanna í Kárunum. 

Sem endranær eru áhugasamir 
eindregið hvattir til að mæta á 
æfingu og þenja raddböndin 
með kórnum. Kári æfir öll 
mánudagskvöld kl. 20.00-22.00 í 
Grundarfjarðarkirkju. Karftmikill 

söngur, volgt kaffi og kex í hléi. 
Getur ekki verið betra!

aþ

Asmer Begic og Brynjar 
Óttar Jóhannsson eru meðal 
68 drengja sem munu æfa í 
Hæfileikamótun N1 og KSÍ. 
Lúðvík Gunnarsson, yfirmaður 
í verkefninu Hæfileikamótun sá 
um valið og munu æfingarnar 
fara fram dagana 20. - 22. október 
næstkomandi í Skessunni í 
Kaplakrika. Í Hæfileikamótun 
N1 og KSÍ koma saman ungir 
og hæfileikaríkir leikmenn frá 
félögum víðsvegar af landinu 
og æfa saman. Helstu markmið 
með þessu verkefni er að fjölga 
þeim leikmönnum sem fylgst er 

með og undirbúa og fræða yngri 
leikmenn fyrir hefðbundnar 
landsliðsæfingar. Auk þess er 
þetta gert til að koma til að 
mæta þörfum og koma til móts 
við minni staði á landsbyggðinni 
sem og koma til móts við 
leikmenn stærri félaga sem að 
öllu jöfnu væru ekki valdir á 
landsliðsæfingar. Frábært afrek 
hjá strákunum og ánægjulegt að 
sjá að unga fólkið heldur áfram 
að sýna framúrskarandi árangur 
í fótboltanum. 

sj

Karlakórinn Kári byrjaður að syngja!

Brynjar og Asmer 
í Hæfileikamótun 

N1 og KSÍ

kirkjanokkar.is

Bleik guðsþjónusta 
í Ólafsvíkurkirkju

Í tilefni bleiks októbers  á sunnudag klukkan 20 .
Kirkjan er böðuð í bleikum lit og kirkjugestir 

hvattir til að mæta í bleiku.

Sama dag klukkan 11 í Ingjaldshólskirkju 
verður sunnudagaskóli. 

Í síðustu viku hóf TS Vélaleiga 
framkvæmdir við undirbúning 
nýrrar lyftu sem verður sett 
upp í Ólafsvíkurkirkju. Steypt 
verður undir lyftuna ásamt 
því að gerð verður ný stétt 
að safnaðarheimilinu með 

hitaþræði. Búið er að safna 
fyrir búnaðinum og kemur 
hann fljótlega vestur, mun 
framkvæmd þessi bæta verulega 
aðgengi allra að kirkjunni.

þa

Bætt aðgengi að 
kirkjunni



Síðastliðinn sunnudag var 
tón listarguðþjónusta í Ingjalds-
hóls kirkju. Tónlistarflutningur 
í mess unni var í höndum Öldu 
Dísar og lék Guðmundur Reynir 
Gunnars son, eða Mummi eins og 
flestir þekkja hann, undir á raf-
magns píanó sem kirkjan fékk að 
gjöf. Í fyrra fékk kirkjan veglega 
peningagjöf frá Tónlistarfélagi 
Neshrepps utan Ennis og 
fyrir hana var keypt þetta 
áðurnefnda píanó. Auk þess 
var útbúinn sjóður til að styrkja 

að fengnir yrðu tónlistarmenn 
til að spila í guðþjónustum og 
var þessi tón listar guðþjónusta 
fyrsti við burðurinn sem var 
styrktur úr þeim sjóði. Þeir 
sem hafa áhuga á að styrkja 
þennan sjóð geta lagt inn á 
reikning Ingjalds hóls sóknar, kt. 
660169-5209 - rkn.nr. 190-05-948.  
Á meðfylgjandi mynd sem Pétur 
Steinar Jóhannsson tók eru Ari 
Bent, meðhjálpari Ingjalds-
hólskirkju, Mummi, Alda Dís og 
Séra Óskar Ingi Ingason. 
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Léttmessa á Ingjaldshóli
Kótilettu- 

kvöld  
 

Laugardaginn 23. október í Röst Hellissandi 
 

 
Sigríður Klingenberg sér um að halda uppi fjörinu 

ásamt happadrætti og óvæntu skemmtiatriði. 
 

Matseðill: 
Kótilettur í raspi með grænum baunum, rauðkáli, 

kartöflum og rabbabarasultu. Kaffi og konfekt. 
 

Húsið opnar kl. 19:00 og dagskrá lýkur kl. 23:00 
 

Miðaverð 5.000 kr. 
 

Miðapantanir - pantið tímanlega 
Guðjón  - S. 894-3611 

gudjon.h.bjornsson@vegagerdin.is 
 

Daði – S. 8683-337 
dh@kg.is 

 
Takmarkaður miðafjöldi 

 
ATH - Enginn posi á staðnum 

 

-fjáröflunar- 

Skráning er hafin á
stuttmyndanámskeið fyrir krakka

Alþjóðlega kvikmyndahátíðin Northern Wave fer fram helgina 22.-24. október
næstkomandi. Boðið verður upp á sérstaka barnadagskrá laugardaginn 23. október.

Kl. 11.00 -12.00 Sundbíósýning í Sundlaug Ólafsvíkur. Sýndar verða alþjóðlegar
teiknimyndir við hæfi barna.

Kl. 13.00 - 14.00 Kennsla í plakatagerð fyrir krakkar og Súper 8 bíó. Sérstakt föndurhorn
verður alla helgina í Frystiklefanum þar sem krakkar geta búið til bíóplaköt og Super 8
vélin verður á sínum stað með teiknimyndir fyrir krakkana. Öllum er velkomið að koma
með sínar eigin 8mm myndir.

Kl. 14.30 - 16.30  Stuttmyndanámskeið fyrir krakka frá 9-11 ára með Þóreyju Mjallhvíti.
Við munum búa til sögur, leika sjálf og hafa gaman. Krakkarnir taka upp á eigin símum.
Gott er ef nemendur mæta með fullhlaðinn síma sem að er með klippiforriti á. Til dæmis
YouCut fyrir Android síma eða  Imovie fyrir iphone. Skráning á thorey@mjallhvit.is

Nánari upplýsingar um dagskrá hátíðarinnar má finna á www.northernwavefestival.com
Við minnum á að miðasölu á tónleika með Reykjavíkurdætrum og Vök á
https://www.thefreezerhostel.com/



Alþjóðlega kvikmyndahátíðin 
Northern Wave fer fram í þrett-
ánda sinn helgina 22.-24. október 
næstkomandi í Frystiklefanum 
á Rifi. Hátíðin er ein elsta 
kvikmyndahátíð landsins og hefur 
nú náð táningsaldri. Hátíðin átti 
að fara fram á sama tíma á síðasta 
ári en var frestað um ár vegna 
heimsfaraldursins. 

Heiðursgestur hátíðarinnar í 
ár er stórleikarinn Ólafur Darri 
Ólafs son sem mun sitja fyrir 
svörum í sérstöku meistaraspjalli 
sem er stýrt af Guðrúnu Elsu 
Bragadóttur kvikmyndafræðingi.

Á hátíðinni eru sýndar rúmlega 
60 erlendar og innlendar stutt-
myndir auk íslenskra tón listar-
mynd banda. Hátíðin hefur alltaf 
haft sterka tenginu við tón list 
og mun nú bjóða uppá tvö falda 
stórtónleika með Vök og Reykja-
víkurdætur í samstarfi við Frysti-
klefann á Rifi. 

Miðasala á tón leikana fer fram 
á heimasíðu Frysti klefans https://

www.thefreezerhostel.com/ 
Norrænar Stelpur Skjóta er 

norræn vinnustofa fyrir ungar 
og upprennandi kvik mynda-
gerðar konur sem fer fram sam-
hliða hátíðinni. Markmið vinnu-
smiðjunar er að efla tengsl meðal 
ungra kvikmyndagerðarkvenna 
með leiðsögn frá fagmanneskju 
frá hverju landi. Að þessu sinni 
taka 15 norrænar kvik mynda-
gerðarkonur frá Íslandi, Græn-
landi, Finlandi, Svíþjóð, Færeyjum 
og Noregi, þátt í vinnusmiðjunni 
á hátíðinni.

Auk þess að vera með fjöl-
breytt úrval vinnusmiðja, bíó-
sýninga og tónleika býður 
hátíðin í ár upp á sérstaka barna-
dag skrá. Þar verða m.a. sýndar 
al þjóðlegar stuttmyndir í sund-
bíó í sundlauginni í Ólafs vík, 
boðið verður upp á stutt mynda-
námskeið, super 8 teiknimyndabíó 
og plakatasmiðju, þar sem 
krakkar geta prófað að útbúa sín 
eigin bíó plaköt.

Northern Wave í 
þrettánda sinn

- Bílaviðgerðir

- Skipaþjónusta

- Almenn suðuvinna 

- Smurþjónusta

- Smábátaþjónusta 

- Dekkjaverkstæði

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

Grunnskóli Snæfellsbæjar 
fékk birkiplöntur að gjöf frá 
Yrkju sjóði en skólinn var einn 
þeirra skóla sem tók þátt í verk-
efni á vegum ríkisins, Ríkis-
stjórn Íslands hefur á undan-
förnum árum aukið áherslu á 
að gerðir til að vega á móti lofts-
lags breyt ingum. Meðal þess er 
aukin skóg rækt og landgræðsla 
þar sem mark miðið er að binda 
kol efni í jarðvegi og gróðri 
ásamt endurheimt og bætingu 
hnign aðra vistkerfa sem er 
mjög algengt hér á landi. Eitt 
af því sem gert er ráð fyrir að 
gera er að gróðursetja eitt 
birki tré fyrir hvern landsmann 
á þremur árum og er gert ráð 
fyrir að gróður setja fyrsta árið 
eitt tré fyrir yngstu 10 árganga 
land manna en á þeim aldri eru 
nú 49.670 einstaklingar. Þess 

vegna var í haust grunnskólum 
lands ins boðið að taka þátt og 
þáði Grunnskóli Snæfellsbæjar 
eins og áður segir þetta boð. 
Nem endur í 4. bekk ásamt 
Ingu mynd mennta kennara 
og Vagni Ingólfs syni húsverði 
skelltu sér út á dögunum til að 
gróður setja plönturnar. Búið 
var að velja plöntunum stað 
og voru þær settar niður með 
girðingunni austan við skólann 
til að búa til skjól þegar fram 
líða stundir en verkefnið er hluti 
af Grænfánaverkefni skólans. 
Krakkarnir létu kuldann ekki á sig 
fá en veðrið var ekki alveg uppá 
það besta til gróðursetningar. 
Gróðursettu krakkarnir í 
kringum 180 plöntur sem þau 
ætla svo að fylgjast með og passa 
að þær verði fyrir sem minnstu 
hnjaski.

þa

Birkiplöntum plantað 
af nemendum

Við bjóðum upp á 
alhliða bílaviðgerðir, 

dekkjaskipti og smurþjónustu.

Tímapantanir í síma 436-1111 



Þó veður hafi ekki verið upp 
á það besta undanfarið eru 
handfærabátar enn að. Dagana 
4, til 10, október lönduðu 9 
handfærabátar í höfnum Snæ-
fells bæjar. Í Rifshöfn lönduðu 2 
bátar 1 tonni í 2 lönd unum og í 
Ólafsvíkurhöfn lönduðu 7 bátar 11 
tonnum í 9 lönd unum. Alls komu 
á land þessa daga í höfnum Snæ-
fells bæjar 227 tonn í 43 löndunum. 
Hjá hjá drag nóta bátunum landaði 
Sax hamar SH 27 tonnum í 2, Ólafur 
Bjarnason SH 23 tonnum í 3, 
Gunnar Bjarna son SH 17 tonnum 
í 4, Egill SH 14 tonnum í 2, Matthías 
SH 12 tonnum í 2, Sveinbjörn SH 
12 tonnum í 2, Magnús SH 11 tonn-
um í 1, Guðmundur Jensson SH 6 
tonn um í 2 og Steinunn SH 1 tonni 
í 1 löndun. Hjá litlu línubátunum 
land aði Stakkhamar SH 26 tonnum 

í 3, Gullhólmi SH 22 tonnum í 2, 
Brynja SH 12 tonnum í 2, Sverrir 
SH 12 tonnum í 2, Signý HU 7 tonn-
um í 1, Hjördís HU 4 tonnum í 1 
og Þerna SH 1 tonni í 1 löndun. 
Einn stór línubátur landaði þessa 
daga Hamar SH og landaði hann 
11 tonnum í 1 löndun.

351 tonn kom á land í Grundar-
fjarðar höfn þessa sömu daga í 14 
lönd unum. Fimm handfærabátar 
lönduðu 11 tonnum í  8 löndunum. 
Hjá botnvörpubátunum landaði 
Hringur SH 69 tonnum í 1, 
Sigurborg SH 65 tonnum í 1, 
Runólfur SH 64 tonnum í 1, 
Farsæll SH 59 tonnum í 1, Sturla 
GK 51 tonni í 1 og Jón Á Hofi ÁR 
32 tonnum í 1 löndun.alls 351 tonn 
í 14 löndunum.

þa

Aflafréttir

Snæfellsbær   |   Klettsbúð 4   |   433 6900   |   snb.is 

Tillaga 
að deiliskipulagi Gamla kaupstaðar, 
Snæfellsbæ 

Bæjarstjórn Snæfellsbæjar samþykkti 5. október 2021 að 
auglýsa tillögu að deiliskipulagi fyrir Gamla Kaupstað, 
Snæfellsbæ skv.1. mgr. 41. gr skipulagslaga nr. 123/2010 en 
forkynning/lýsing hefur þegar verið kynnt. 

Skipulagssvæðið markast af Búðarósi að norðan og vestan og 
af sjó að sunnan. Deiliskipulagstillagan felur í sér að deiliskip-
uleggja 15,5 ha skika sem tekinn hefur verið út úr jörðinn 
Ósakoti á sunnanverðu Snæfellsnesi, Snæfellsbæ. Skikinn heitir 
Gamli kaupstaður. 

Tillagan liggur frammi á Ráðhúsi Snæfellsbæjar, Klettsbúð 4, 
360 Hellissandi frá 14. október – 25. nóvember 2021 og á 
heimasíðu Snæfellsbæjar, www.snb.is. 

Athugasemdir og ábendingar skulu vera skriflegar og berast 
tæknideildar Snæfellsbæjar í síðasta lagi 25. nóvember 2021 
annað hvort á Klettsbúð 4, 360 Hellissandi eða á 
byggingarfulltrui@snb.is

Snæfellsbær   |   Klettsbúð 4   |   433 6900   |   snb.is 

Tillaga 
að deiliskipulagi iðnaðarsvæðis í Rifi, 
Snæfellsbæ

Bæjarstjórn Snæfellsbæjar samþykkti 5. október 2021 að 
auglýsa tillögu að deiliskipulagi fyrir iðnaðarsvæði í Rifi, 
Snæfellsbæ skv.1. mgr. 41. gr skipulagslaga nr. 123/2010. 

Deiliskipulagstillagan felur í sér að deiliskipuleggja 19.400 m2  
svæði Snæfellsbæjar/Hafnarsjóðs Snæfellsbæjar og þrjár 3000 
m2 iðnaðarlóðir á svæði I-2 í aðalskipulagi Snæfellsbæjar 
2015-2031 í Rifi. 

Tillagan liggur frammi á Ráðhúsi Snæfellsbæjar, Klettsbúð 4, 
360 Hellissandi frá 14. október – 25. nóvember 2021 og á 
heimasíðu Snæfellsbæjar, www.snb.is. 

Athugasemdir og ábendingar skulu vera skriflegar og berast 
tæknideildar Snæfellsbæjar í síðasta lagi 25. nóvember 2021 
annað hvort á Klettsbúð 4, 360 Hellissandi eða á 
byggingarfulltrui@snb.is



Sjávarútvegsdagurinn, í samstarfi Deloitte, Samtaka fyrirtækja 

í sjávarútvegi og Samtaka atvinnulífsins, verður haldinn í 

Silfurbergi í Hörpu, þriðjudaginn 19. október kl. 8.30 til 10.00. 

Fundurinn verður einnig í opnu streymi á netinu.

Vel í stakk búinn 
Sjávarútvegsdagurinn 2021

DAGSKR Á :

Morgunverður frá kl. 8.00
Skráning fer fram á deloitte.is

Setning og fundarstjórn
Heiðrún Lind Marteinsdóttir  
framkvæmdastjóri SFS

„Hin heimskulega og skammsýna rányrkjustefna  
verður að víkja.“ Fimmtíu ára sjónarmið í fullu gildi.
Guðni Th. Jóhannesson  
forseti Íslands

Afkoma sjávarútvegsfyrirtækja og fiskeldis árið 2020
Jónas Gestur Jónasson  
löggiltur endurskoðandi hjá Deloitte

Samspil sjávarútvegs og loftslagsmála
Hildur Hauksdóttir  
sérfræðingur í umhverfismálum hjá SFS


