
Þó að fyrsti vetrardagur sé ekki 
fyrr en 23. október næstkomandi 
þá minnti síðasti sunnudagur 
all hressilega á veturinn með 
norðaustan 10 til 19 metrum í 
kviðum og töluverðri úrkomu var 
hitastig í kringum 0 gráðurnar 
á láglendi og 1-2 stiga frost á 
hálendi. Um hádegið varð færð 

í Búlandshöfða erfið og þá 
sérstaklega bílum sem voru illa 
búnir. Trailer frá BB og sonum 
komst ekki upp nema hálfa 
brekkuna að vestanverðu og 
sat þar fram eftir degi á öfugum 
vegarhelming með 60 kör af fiski. 
Voru erlendir ferðamenn þvers og 
kruss á veginum enda margir á 

sumardekkjum og var þeim snúið 
til byggða.  20 manna rúta frá Your 
Day Tours fór út af veginum efst 
í Höfðanum og sat hann fastur 
þar í rásinni. Kranabíll frá BB 
sem var að koma til að aðstoða 

trailerinn hafði í nógu að snúast 
á leiðinni frá Stykkishólmi og 
þurfti að aðstoða nokkra bíla á 
leið sinni, þar á meðal rútuna sem 
er á myndinni.
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Illa búnir bílar í vandræðum í Höfðanum



Í sumar var hafist handa við að 
breyta olíutanki í íbúðar hús næði. 
Góður gangur er í fram kvæmd-
unum en búið er að brenna fyrir 
gluggum og hurð og koma bæði 
gluggunum og hurðinni fyrir á 
sínum stað. Byrjað er að gera klárt 
til að hægt verði að klæða tankinn 
að utan. Ekki er hægt að segja að 
smiðirnir séu lofthræddir en þeir 
voru að vinna við að klæða og 
einangra tankinn að ofan þegar 

ljósmyndari var á svæðinu. Voru 
þeir allir í öryggis línu enda veður 
ekki upp á það besta, strekkings 
vindur að norð austan. 

B. Vigfússon voru einnig á 
svæðinu að vinna voru þeir að 
koma fyrir rotþró á lóðinni ásamt 
því að keyra efni í hana. Það 
verður mjög gaman að fylgjast 
með breytingunum sem verða á 
olíutankinum næstu mánuði.

þa

Heimamaðurinn Anel 
Crnac hefur skrifað undir 
nýjan tveggja ára samning 
við Víking Ó. 

Anel, sem er fæddur 
árið 2002, lék 19 leiki fyrir 
félagið í deild og bikar 
síðast liðið sumar og skor-
aði sitt fyrsta meistara-
flokks mark. 

Miklar vonir eru bund-
nar við Anel á allra næstu 
árum og því mikið gleði-
efni að hann hafi ritað 
undir nýjan samning.

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

Olíutankur í Rifi verður að íbúðarhúsnæði

Það voru skemmtilegar 
umræður og góð stemmning 
síðasta laugardag í Átthaga-
stof unni. Mjög góð mæting og 
nokkrir, sem ekki hafa komið 
áður. Erum á staðnum frá 11.00 
til 12.15. Misjafnlega gekk hjá 
spekingunum að giska á úrslitin, 
eða réttar sagt að ekki fóru 
leikirnir eins og spáð var! Það var 
samt einn heppinn spilari, sem 
leit við hjá okkur, henti nokkrum 
röðum á einn seðil og viti menn 
12 rétt úrslit og einhverjir 
þúsund kallar, skattfrjálsir í 
vasann. Það er ennþá laust pláss 
á sameiginlega seðlinum, sem 
kostar um 2000 krónur á viku til 

áramóta. Það þarf ekki að tippa 
margar raðir til að vera með, en 
hver röð kostar 15 krónur. Auk 
möguleika á vinningi er þátttaka í 
getraununum styrkur til Víkings, 
svo að þeir, sem vilja standa við 
bakið á félaginu gera tvennt í 
einu með því að koma og tippa 
á seðil, þ.e. styrkja klúbbinn og 
eiga vinningsvon. Næsta sumar 
verður ferðakostnaður meiri en 
í ár, þannig að góður stuðningur 
í vetur léttir starfið næsta sumar 
fjárhagslega séð. Munið, alltaf 
kaffi á könnunni og eitthvað 
nasl með. 

Áfram Víkingur.

Getraunir 23. okt

Anel skrifar undir

Höldum friðinn 
Gísli Tryggvason lögmaður kynnir á vegum Félags eldri borgara í 
Grundar�rði meginatriði um erfðamál í Sögumiðstöðinni í Grundar�rði nk. 
sunnudag, 24. október, kl. 15:00 – 16:30. Kynningin er ókeypis. Allir 
velkomnir. Velkomið er að senda spurningar áður á gt@advokat.is sem 
reynt verður að svara í kynningunni auk þess sem boðið verður upp á 
spurningar og svör eftir kynninguna.

Farið  verður y�r almennar reglur erfðalaga um lögerfðir, skylduarf og 
hvenær helst er þörf á að gera erfðaskrá – svo sem þegar um er að ræða 
samsettar �ölskyldur. Einnig verður tæpt á 
reglum laga um skipti á dánarbúum o.�. og 
laga um erfða�árskatt. 

Gísli Tryggvason lögmaður (GSM 897 33 14) 
hefur sérhæft sig í erfðamálum og hefur 
um árabil sinnt dánarbúskiptum og  
einkum freistað þess að fyrirbyggja 
ágreining um erfðir og skiptingu arfs með 
gerð erfðaskráa og annarra erfðagerninga.



13thNorthern Wave 
International

Film Festival
The Freezer, Snæfellsbær, 

 Iceland

2021 22.10 — 24.10

WWW. NORTHERN WAVE FESTIVAL .COM

20.00 — 21.00  
Opnunarhóf   
Sýning á íslenskum tónlistarmyndböndum

20.30  
Bíó Pub Quiz í Frystiklefanum  

11.00 — 12.00
Blanda af íslenskum og alþjóðlegum stutt-
myndum

12.00 — 13.00
Pop up kaffihús
Súpa og brauð að hætti Önnu Þóru

13.00 — 14.30
Blanda af íslenskum og alþjóðlegum stutt-
myndum

14.30
Verðlaunaafhending og endursýning á 
verðlaunamyndum.

21.00 
Tónleikar með Reykjavíkurdætrum

11.00 — 12.10  
Sundbíó fyrir krakka   
Sýning á alþjóðlegum teiknimyndum í 
Sundlaug Ólafsvíkur

11.00 — 12.00 
Alþjóðlegar stuttmyndir

12.00 — 13.00 
Pop up kaffihús
Súpa og brauð að hætti Önnu Þóru

13.00 — 14.00 
Kennsla í plakatagerð fyrir krakka 
og Súper 8 bíó

22.10

21.10

24.1023.10

FÖSTUDAGUR

FIMMTUDAGUR

SUNNUDAGUR

LAUGARDAGUR

14.30 — 16.30 
Stuttmyndanámskeið fyrir  krakka frá 
9-11 ára

13.00 — 15.15 
Blanda af íslenskum og  alþjóðlegum 
stuttmyndum

15.30 
Pop up kaffihús að hætti Önnu Þóru

16.00 — 17.15 
Meistaraspjall  
Stórleikarinn Ólafi Darri Ólafsson situr 
fyrir svörum

17.30 — 18.40 
Blanda af Íslenskum og Alþjóðlegum 
stuttmyndum

21.00 
Tónleikar með Vök

Öll dagskráin fer fram í 
Frystiklefanum nema að 
annað sé tekið fram 
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Cooper Weather-Master WSC
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Mikið skorið og stefnuvirkt mynstur  
fyrir jeppa og jepplinga

Flott dekk fyrir íslenskt veðurfar

Cooper WM SA2+
Míkróskorin óneglanleg 
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Afburða veggrip og stutt  
hemlunarvegalengd

Mjúk í akstri með góða  
vatnslosun

Cooper Discoverer Snow Claw
Hannað fyrir krefjandi vetraraðstæður

Mjúk gúmmíblanda fyrir hámarksafköst  
við lágt hitastig

Afburðagott grip, neglanlegt

SWR og 3PMS merkingVefverslun
Skoðaðu úrvalið

og skráðu þitt
fyrirtæki

Fyrr á árinu var tekin ákvörðun 
um að sameina skyldi svið 
umhverfis- og skipulagsmála 
hjá Eyja- og Miklaholtshreppi, 
Grundarfjarðarbæ, Helgafellssveit 
og Stykkishólmsbæ. Nú hefur 
verið ráðið í stöðu sviðsstjóra 
umhverfis- og skipulagsmála 
og byggingarfulltrúa. Kristín 
Þorleifsdóttir hefur hafið störf 
sem sviðsstjóri umhverfis- 
og skipulagsmála auk þess 
að vera skipulagsful l trúi 
sveitarfélaganna. Kristín lauk B.A. 
í myndlist frá Auburn University 
árið 1996, meistaragráðu í 
landslagsarkitektúr frá North 
Carolina State University 1999 og 
doktorsprófi í umhverfishönnun 
frá sama skóla árið 2008. 
Kristín hefur síðan starfað sem 
sérfræðingur, landslagsarkitekt 
og háskólakennari. 2014 flutti 
hún til Bandaríkjanna þar sem hún 
starfaði við kennslu í University 
of Wisconsin í Madison og sem 
sérfræðingur í skipulagi smábæja 
með áherslu á heilsuhvetjandi 
umhverfi.

Fannar Þór Þorfinnsson hefur 
einnig hafið störf fyrir sveitar-
félögin sem bygginga fræð ingur, 
sérfræðingur á sviði byggingar-
mála og yfirmaður verklegra fram-
kvæmda. Fannar lauk sveinsprófi í 
húsasmíði frá Fjölbrautaskólanum 
í Breiðholti árið 2009, háskóla-
prófi í byggingariðnfræði frá 

Háskóla num í Reykjavík 2013 
og B.S. prófi í byggingafræði frá 
sama skóla árið 2017. Fannar 
hefur starfað við húsasmíð, sem 
byggingafræðingur hjá Tækni-
þjónustu Vestfjarða, verk efna-
stjóri hjá tæknideild Ísafjarðar-
bæjar og við kennslu í húsa-
smíði. Síðustu ár hefur hann 
unnið við verkefnastjórnun hjá 
THG Arkitektum í Reykja vík og 
haft þar umsjón með um fangs-
miklum bygg ingar fram  kvæmda -
verk  efnum.

Bæði Kristín og Fannar verða 
bæði með fasta viðveru í Ráð-
húsinu Grundar firði og Ráð-
húsinu Stykkis hólmi auk viðveru 
í Eyja- og Mikla holtshreppi og 
Helga fells sveit eftir þörfum. 
Auk þeirra munu áfram starfa 
aðstoðar menn skipulags- og 

byggingar fulltrúa í Stykkishólmi 
og Grundar firði. Verkefni sem 
unnin eru af áhalda húsum og 
eignaumsjón sveitar félaganna 

munu sömuleiðis heyra undir 
þetta nýja svið.

sj

Samstarf um skipulagsmál

Hafnar eru sameiningar við-
ræður Eyja- og Miklaholtshrepps 
og Snæfellsbæjar, með það fyrir 
augum að íbúar kjósi um tillöguna 
í febrúar. Samstarfsnefnd sveitar-
félaganna er skipuð fjórum full-
trú um, en með nefndinni starfa 
bæjar stjóri Snæfellsbæjar og 
bæjar ritari. Vinnuheiti verk-
efnisins er Snæfellingar og verður 
vef síðan snaefellingar.is opnuð 
innan tíðar.

Fulltrúar í samstarfsnefnd eru 
Júníana Björg Óttarsdóttir, 
Snæfellsbæ
Björn H Hilmarsson, Snæfellsbæ
Eggert Kjartansson, Eyja- og 
Mikla holtshreppi
Atli Svansson, Eyja- og Mikla holts-
hreppi

Samstarfsnefnd hefur haldið 
þrjá fundi og fengið ráð gjafa-
fyrirtækið RR ráðgjöf til aðstoðar 
við verkefnið, en RR ráðgjöf hefur 
sérhæft sig í verkefnisstjórn og 
ráðgjöf við sameiningarverkefni. 
Jöfnunarsjóður sveitarfélaga 
hefur samþykkt að veita verk-
efninu framlag sem stendur 
undir kostnaði við verkefnið og 
verða íbúar sveitarfélaganna því 
ekki fyrir beinum kostnaði. Sam-
starfs nefndin fundar vikulega 
þessi miss erin og er góður gangur 
í verk efninu.

Samþykki íbúar sveitar félag-
anna sameiningu þeirra, er mark-
miðið að sameiningin styrki byggð 
og skapi frekari sóknartækifæri 
fyrir samfélagið á sunnanverðu 
Snæfellsnesi. 

Samráð við skóla
stjórnendur á sunnan

verðu Snæfellsnesi
Mánudaginn 11. október komu 

skólastjórnendur Grunn skóla 
Snæfellsbæjar og Lauga rgerðis-
skóla á fund sam starfs nefndar 
um sameiningu Eyja- og Mikla-
holtshrepps og Snæfellsbæjar. 
Á fundinum var farið yfir stöðu 
leik- og grunnskólastarfs í Laugar-
gerðisskóla og Lýsu hóls skóla, 
ásamt því að rætt var um fyrir 
tónlistarkennslu og sér fræði-
þjónustu við skólana. 

Í Laugargerðisskóla eru 11 
grunn skóla nemendur þetta 
skóla árið, en í Lýsuhólsskóla 
eru 17 nemendur í grunnskóla 

og 6 nemendur í leikskóla. Lýsu-
hóls skóli er deild innan Grunn-
skóla Snæfellsbæjar sem eru með 
kennslustaði í Ólafsvík, á Hellis-
sandi og á Lýsuhóli. 

Á fundinum kom fram að í 
báðum skólum er gott og fag legt 
skólastarf sem leitt er áfram af 
sam heldum og öflugum starfs-
manna hópi. Foreldra sam félagið 
er mjög virkur bakhjarl og þátt-
takandi í skólastarfinu. Ein helsta 
áskorun skólanna er annars vegar 
fjöldi nemenda og hins vegar 
húsnæðismál. Ráðgjöfum var falið 
að draga saman stöðugreiningu 
og verður umræðu um skólamál 
haldið áfram á næstu vikum. 

Kosið um sameiningu Eyja og Miklaholtshrepps 
og Snæfellsbæjar á nýju ári

Við bjóðum upp á 
alhliða bílaviðgerðir, 

dekkjaskipti og smurþjónustu.

Tímapantanir í síma 436-1111 
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Eins og undanfarin ár var bleik 
messa í Grundarfjarðarkirkju 
sl. Sunnudag. Kirkjukórinn og 
Amelía Rún Gunnlaugsdóttir 
sungu í helgistundinni og Hjördís 
Bjarna dóttir var ræðumaður 
kvölds ins. 

Í stundinni var stóla helguð 
þjón  ustunni í kirkjunni í minn-
ingu við Kristínu Jóhannes dóttur. 
Stólan er gjöf til sóknar prestsins 
Aðalsteins Þorvalds sonar frá 
Sigríði Jóhannesdóttur lista-
konu, systur Kristínar. Kristín er 
móðir Línu Hrannar, eiginkonu 
prestsins en Kristín lést langt fyrir 

aldur fram af krabbameini. 
Stólan er bútasaums-listaverk 

sem segir sögu draums sem 
Kristín dreymdi þegar hún var 
veik. Draumurinn hefur lifað í 
minn ingu fjölskyldunnar og 
hefur í stólunni fengið form í 
með förum Sigríðar. Sr. Aðalsteinn 
sagði frá draumnum og merkingu 
í huga fjölskyldu sinnar áður en 
stólan var helguð og hann síðan 
setti stóluna á herðar sér. Falleg 
stund og góð, öllum sem komu 
er þökkuð koman. 

Helgun stólu í bleikri 
messu í Grundarfirði

CF SNB hélt um helgina 
innanhússmót í stöð sinni á 
Rifi. Mikill keppnisandi ríkti 
á mótinu og fór allt vel fram. 
Mótið var sett upp fyrir pör 
þannig að tveir og tveir kepptu 
saman og tveir flokkar voru í 
boði, Rx og Sc. Þeir sem kepptu 
í Rx flokki gera þá æfingarnar 
eins og þær eru settar upp en 
keppendur í Sc flokki skala 
æfingarnar niður í léttari þyngdir 
eða færri endurtekningar. 17 lið 
tóku þátt á mótinu, 2 lið í Rx 

karla, 3 lið í Rx kvenna, 5 lið í 
Sc karla og 7 í Sc kvenna. Fólk 
á öllum aldri tók þátt og það er 
greinilegt að crossfit sé íþrótt 
fyrir alla en á meðal keppenda 
var sú yngsta 20 ára en sú elsta 
61 árs og gaf hún ekkert eftir. 
Um kvöldið komu meðlimir 
stöðvarinnar saman í Röstinni 
og gerðu upp daginn og árið á 
árshátið CF SNB. Rúmlega 85 
manns mættu á skemmtunina 
og fögnuðu saman með mat og 
drykk, skemmtiatriðum og balli. 

sj

Innanhússmót 
í crossfit

- Bílaviðgerðir

- Skipaþjónusta

- Almenn suðuvinna 

- Smurþjónusta

- Smábátaþjónusta 

- Dekkjaverkstæði

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



9. október síðastliðinn fór 
fótboltamaraþon Snæfellsnes 
samstarfsins fram í íþróttahúsinu 
í Ólafsvík. Hófst maraþonið kl 
10.00 á laugardagsmorguninn 
og stóð til kl 22.00 um kvöldið. 
Yngri flokkarnir byrjuðu daginn 
og spiluðu þeir hver í eina og 
hálfa klukkustund og fékk hver 
flokkur svo pizzahlaðborð að 
loknu spili og allir iðkendur 
f engu  þá t t tökuverð laun . 
Klukkan 15.00 mættu svo eldri 
flokkarnir, 5., 4. og 3. flokkur, 
og spiluðu til 22.00. Að loknu 
maraþoni var uppskeruhátíð 
eldri flokkanna og pizzaveisla á 
Sker. Á uppskeruhátíðinni voru 
veitt verðlaun fyrir efnilegasta 
leikmann og mestu framfarir í 
öllum þremur flokkunum, bæði 
fyrir stelpur og stráka. Alls voru 
veitt 12 verðlaun. Mikil ánægja 
var með daginn og fótbolta árinu 
lokið eftir virkilega gott sumar þar 
sem allir flokkar hafa staðið sig 
vel, bæði á leikjum og á æfingum.

sj

Uppskeru
hátíð og 

maraþon í 
boltanum 

RAFRÆN UMSÓKNARGÁTT 
Á vef SSV er rafræn umsóknargátt
Kynnið ykkur vel reglur og viðmið 

varðandi styrkveitingar
Allar nánari upplýsingar á  

www.ssv.is

OPIÐ ER FYRIR UMSÓKNIR Í
UPPBYGGINGARSJÓÐ VESTURLANDS

UMSÓKNARFRESTUR ER TIL OG MEÐ
17. NÓVEMBER 2021

20
22

ÚTHLUTUN JANÚAR  2022

STYRKIR TIL ATVINNUÞRÓUNAR & NÝSKÖPUNAR
VERKEFNASTYRKIR TIL MENNINGARMÁLA
STOFN- OG REKSTRARSTYRKIR TIL MENNINGARMÁLA

ATVINNU- OG NÝSKÖPUNARVERKEFNI:
Ólafur Sveinsson olisv@ssv.is  892-3208 
Ólöf Guðmundsdóttir olof@ssv.is  898-0247
Helga Guðjónsdóttir helga@ssv.is  895-6707

AÐSTOÐ VIÐ UMSÓKNIR
MENNINGARVERKEFNI:
Sigursteinn Sigurðsson sigursteinn@ssv.is  698-8503



Í vikunni sem leið sá 
umferðardeild Vegagerðarinnar 
um að setja niður umferðateljara 
á afleggjarana niður á Arnarstapa 
og að Hellnum voru teljararnir 
settir niður ekki langt frá 
gatnamótunu. Framkvæmdin 
fór fram þannig að sagaður var 

einn ferningur sem nær yfir 
báðar akreinarnar þá er settur 
sérstakur vír í þremur lögum og 
svo sett malbik yfir til að loka 
sárinu. Þessi framkvæmd mun 
gefa betri mynd af umferð á 
þessa staði en áður hefur verið.

þa

Umferðarteljarar á 
Stapa og Hellnum

Árleg bólusetning gegn inflúensu er hafin 
á Heilbrigðisstofnun Vesturlands í Ólafsvík. 

 Opnir tímar:
 Þriðjudaginn 26. Október kl. 11-15
 Föstudaginn 29. Október kl. 10-14

Sóttvarnarlæknir mælir með inflúensubólusetningu fyrir:
- Alla einstaklinga 60 ára og eldri. 
- Öll börn og fullorðna sem þjást af langvinnum hjarta-, lungna-, 

nýrna- og lifrarsjúkdómum, sykursýki, illkynja sjúkdómum og 
öðrum ónæmisbælandi sjúkdómum.

 - Þungaðar konur.

 Ofangreindum forgangshópum stendur bóluefnið til boða sér að 
kostnaðarlausu en greiða þarf komugjald á heilsugæslustöð.

Einnig vekjum við athygli á bólusetningu gegn lungnabólgubakteríu 
fyrir 60 ára og eldri og fólki með ónæmisbælandi sjúkdóma.  
Einstaklingar þurfa að jafnaði ekki nema einu sinni eða tvisvar á 
ævinni í bólusetningu við lungnabólgu.

Eins og undanfarin ár er ekki nákvæmlega vitað á þessari stundu 
hvaða tegund inflúensu muni herja á landsmenn veturinn 2021 til 
2022.  Inflúensan er enn ekki farin að láta á sér kræla hér á landi en 
ávallt má búast við henni í kringum áramótin.

Bólusetning gegn inflúensu veitir allt að 60–70% vörn gegn sjúk- 
dómnum. Jafnvel þótt bólusettur einstaklingur fái inflúensu eru allar 
líkur á því að sjúkdómurinn verði vægari en ef hann væri óbólusettur.

Allir velkomnir!  Ekki þarf að boða komu sína né bóka tíma.
Þau fyrirtæki sem óska eftir að sprautað sé á vinnustað á þriðju-
deginum 26. október hafi samband við heilsugæslu í síma 432-1360.

Síðasta sunnudag fóru 26 börn 
og foreldrar með rútu í Reykholt 
til að taka þátt í Messy Church 
guðsþjónustu í Reykholtskirkju. 
Þar tók sr. Hildur Björk og 
sjálfboðaliðar á móti þeim með 
yndislegri guðsþjónustu sem 
var ólík því sem venjulega er. 
Um alla Reykholtskirkju voru 
vinnustöðvar þar sem kirkjugestir 
voru í virkri sköpun samkvæmt 
stefi hverrar stöðvar. Það var 
málað með soðnu spaghetti, 
hnoðað brauð og grillað á teini, 

litað og skreytt. Í lok stundarinnar 
tók sr. Hildur Björk alla sköpunina 
saman í stuttri hugleiðingu og 
stundin endaði á grilluðum 
pylsum. 

Ótrúlega skemmtileg og 
gefandi stund hjá söfnuðinum 
í Reykholt. Rútuferðin heim var 
síðan annað ævintýri þar sem 
lötrað var áfram í ófærðinni en 
hópurinn skilaði sér heill heim 
með gott fararnesti úr Messy 
Church í Reykholti.

Messy Church ferðalag Grundfirðinga



Danskennsla er hluti af 
skólastarfinu í GSnb. Í þrjár 
vikur í lok september var Jón 
Pétur Úlfljótsson danskennari 
í skólanum tvo daga í viku og 
kenndi nemendum í 1. til 10. bekk 
dans. Kennt var í íþróttahúsinu, 
í íþróttatímum þar sem það 
hentaði en annars á öðrum 
tímum. Danskennslan endaði svo 
á því að allir nemendur skólans 

dönsuðu saman. Í danskennslu 
læra nemendur margt fleira en 
dans. Þar má nefna félagsfærni, 
taka tillit til annarra, samvinnu, 
taka tillit til annarra og vera í takti 
við umhverfið. Nemendur stóðu 
sig vel eins og alltaf í dansinum og 
virkilega gaman að sjá þau eldri 
dansa og leiðbeina þeim yngri. 
Greinilegt að þarna voru dansarar 
framtíðarinnar. Þess má geta að 

Jón Pétur kenndi dans á sama 
tímabili í leikskólum bæjarins og 

var fjörið og gleðin ekki minni 
þar.   þa

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

Nemendur í GSNB fengu danskennslu



Þemadagar í Átthagafræði hjá 
mið- og unglingastigi Grunn skóla 
Snæfellsbæjar voru í síð ustu viku. 
Skólinn státar af náms skrá í Átt-
hagafræði en þar eru nem endur 
fræddir um grendar sam félagið 
og eru lykilþættirnir náttúra, 
landafræði og saga bæjar félags-
ins. Áhersla er einnig lögð á að 
nemendur kynnist samfélagi 
nú tímans og þeim möguleikum 
sem það býður þeim sem vilja búa 
í því til framtíðar. Eitt verk efnanna 
sem unnið var í síðustu viku var 
að nemendur í 8. bekk fóru í 
vettvangsferð með um sjónar-
kennara sínum Ásu Gunni 
Sigurðar dóttur í Réttarskóg þar 
sem Hilmar Már Arason skóla-
stjóri fræddi nemendur um starf-
semi Skógræktarfélags Ólafs-
víkur og var það liður í að kynna 
fyrir þeim félagasamtök í bæjar-
félaginu. Að fræðslunni lokinni 

gæddu nemendur sér á heitu 
kakói og spjölluðu áður en haldið 
var heim.

þa

Vettvangsferð í Réttarskóg

Björgunarsveitin Klakkur 
hefur fengið afhent nýtt sexhjól. 
Um er að ræða CanAm Outlander 
MAX 1000 XU+. Sveitin keypti 
hjólið sjálft og nýtti til þess styrki 
sem hún hefur fengið síðustu 
ár ásamt því sem hefur komið 
úr sölu á Neyðarkallinum og 
flugeldasölu. Sexhjól er góð 
viðbót við tækjaflota sveitarinnar 
þar sem þau henta vel í erfiðar 
aðstæður jafnt að sumri sem 
og vetri. Hér á nesinu geta 

aðstæður verið mjög krefjandi 
fyrir björgunaraðila og slík hjól, 
hvort sem það eru sexhjól eða 
fjórhjól geta bæði auðveldað 
björgunaraðgerðir sem og 
stytt viðbragðstíma til muna. Á 
meðfylgjandi mynd er Snædís 
Ólafía Einarsdóttir, formaður 
Klakks að taka við sexhjólinu 
frá sölustjóra Ellingsen, Arnari 
Bergmann.

sj

Klakkur kaupir 
sexhjól

Hallveig Rúnarsdóttir sópran 
og Hrönn Þráinsdóttir píanó-
leikari héldu tónleika síðast-
liðinn fimmtudag í Grundar-
fjarðarkirkju. Efnisskráin voru 
helstu perlur Sigvalda Kaldalóns 
sem þær stöllur skiluðu frá sér til 
tónleikagesta alveg frábærlega. 
Gestir höfðu á orði að hæst hefðu 

tónleikarnir risið þegar Hallveig 
söng Hamraborgina sem margir 
voru heyra konu syngja í fyrsta 
skipti og fannst Hallveig syngja 
lagið alveg einstaklega fallega. Það 
var Listvinafélag Grundarfjarðar 
sem hafði forgöngu að þessum 
tónleikum. Myndina tók Linda 
María Nielsen

Kaldalóns í 
Grundarfirði  tónleikar

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



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- 

Er frændgarðurinn 
á Sandi búinn að 

skrá sig? 

Snæfellsbær   |   Klettsbúð 4   |   433 6900   |   snb.is 

Tillaga 
að deiliskipulagi íbúðasvæðis 
á Hellissandi, Snæfellsbæ

Bæjarstjórn Snæfellsbæjar samþykkti 1. september 2021 að 
auglýsa tillögu að deiliskipulagi fyrir íbúðarsvæði á 
Hellissandi, Snæfellsbæ skv. 1. mgr. 41. gr skipulagslaga 
nr. 123/2010. 

Deiliskipulagstillagan felur í sér deiliskipulag fyrir hluta 
íbúðarsvæðis ÍB-04 í aðalskipulagi Snæfellsbæjar 
2015-2031 á Hellissandi, en ÍB-04 var stækkað og miðsvæði 
M-1 minnkað með óverulegri breytingu aðalskipulags sem 
hefur þegar tekið gildi. Á deiliskipulagssvæðinu er fyrirhug-
að að reisa fjögur einnar hæðar raðhús, hvert með þremur 
íbúðum. 

Tillagan liggur frammi í Ráðhúsi Snæfellsbæjar, Klettsbúð 4, 
360 Hellissandi frá 21. október – 2. desember 2021 og á 
heimasíðu Snæfellsbæjar, www.snb.is. 

Athugasemdir og ábendingar skulu vera skriflegar og 
berast tæknideild Snæfellsbæjar í síðasta lagi 2. desember 
2021 annað hvort á Klettsbúð 4, 360 Hellissandi eða á 
byggingarfulltrui@snb.is

Strákarnir á Steinunni SH 
voru að byrja löndun þegar 
ljósmyndari var á ferð í vikunni 
sem leið. Þó veiði hafi verið frekar 
dræm dagana 11. til 17. október í 
höfnum Snæfellsbæjar komu þó á 
land 409 tonn í 69 löndunum. Í 
Rifshöfn var landað 270 tonnum í 
20 löndunum og í Ólafsvíkurhöfn 
139 tonnum í 49 löndunum. 
Þinganes SF sem veiðir með 
botnvörpu landaði einu sinni 
þessa daga og landaði það 66 
tonnum. Hjá dragnótabátunum 
landaði Magnús SH 20 tonnum í 4, 
Ólafur Bjarnason SH 15 tonnum 
í 4, Guðmundur Jensson SH 14 
tonnum í 5, Gunnar Bjarnason SH 
11 tonnum í 5, Steinunn SH 10 
tonnum í 4, Sveinbjörn Jakobsson 
SH 10 tonnum í 4, Saxhamar SH 9 
tonnum í 2,  Egill SH 6 tonnum í 1 
og Matthías SH 1 tonni í 1 löndun. 
Tveir af stóru línubátunum 
lönduðu þessa daga, einu sinni 
hvor bátur, Örvar SH 93 tonnum 
og Hamar SH 19 tonnum. 
Bárður SH er farinn að veiða í 
net og landaði hann 6 tonnum í 
5 löndunum þessa daga. Hjá litlu 
línubátunum landaði Gullhólmi 

SH 30 tonnum í 2, Stakkhamar 
SH 30 tonnum í 3, Brynja SH 
29 tonnum í 4, Sverrir SH 16 
tonnum í 4, Signý HU 8 tonnum 
í 2, 6 bátar lönduðu 8 tonnum í 10 
löndunum, Hjördís HU 5 tonnum 
í 1 og Þerna SH 1 tonni í 1 löndun. 
Tveir handfærabátar eru enn að 
og lönduðu þeir 2 tonnum í 4 
löndunum þessa daga.

Þessa sömu daga lönduðu 10 
botnvörpubátar og komu alls 
á land í Grundarfjarðarhöfn 
991 tonn í 25 löndunum. Allir 
bátarnir nema 1 lönduðu einu 
sinni en Jón á Hofi landaði 2 þessa 
daga.  Helga María RE landaði 155 
tonnum, Björg EA 138 tonnum,  
Jón á Hofi ÁR 116 tonnum, Akurey 
AK 109 tonnum, Sigurborg SH 64 

tonnum, Runólfur SH 63 tonnum, 
Farsæll SH 60 tonnum, Sturla 
GK 60 tonnum, Pálína Þórunn 
GK 51 tonni og Hringur SH 50 
tonnum.  Handfærabátarnir eru 
enn að í Grundarfirði eins og 
annarsstaðar og lönduðu fimm 
handfærabátar 16 tonnum þessa 
daga í 14 löndunum.

þa

Aflafréttir



Byggðasamlag um rekstur 
Félags- og skólaþjónustu Snæfellinga 

 

 
Störf í Þjónustuíbúðakjarna FSS í Ólafsvík! 

 
Félags- og skólaþjónusta Snæfellinga auglýsir laus til umsóknar störf í nýjum þjónustuíbúðakjarna  fatlaðra í Ólafsvík. 
Meginverkefni er stuðningur- og hæfing íbúanna til sjálfstæðrar búsetu og aukinnar virkni í daglegu lífi,  menningu og 

félagslífi 
Virða ber sjálfræði íbúa og hafa velferð þeirra að leiðarljósi í allri þjónustu 

Um er að ræða vaktavinnustörf. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Hæfniskröfur 

• Leitað er einstaklinga sem  lokið hafa faglegu námi er nýtist í störfum, s.s.  félagsliða- eða stuðningsfulltrúamenntun, 
eða sambærilegu námi.  

• Stundvísi,  samvinnu- og samskiptahæfileikar og áhugi fyrir starfi með fólki með skerta starfsgetu eru mikilvægir 
eiginleikar í starfinu 

• Reynsla og þekking af starfi með fötluðum er kostur 
• Frumkvæði, áreiðanleiki og sjálfstæði í vinnubrögðum 
• Hæfni í mannlegum samskiptum.  
• Jákvæðni og sveigjanleiki í starfi. 
• Viðkomandi þarf að vera 20 ára eða eldri.  

 
 

 
 

Laun eru samkvæmt kjarasamningi Sambands íslenskra sveitarfélaga og viðkomandi stéttarfélaga 
 

Skriflegar umsóknir um starfið  er tilgreini menntun, starfsferil og umsagnaraðila ásamt prófskírteini og sakavottorði berist 
undirrituðum sem jafnframt veitir frekari upplýsingar. 

 
Þjónustukjarninn er reyklaus vinnustaður! 

 
 

Upplýsingar veitir: 
Jón Haukur Hilmarsson, forstöðumaður og fagstjóri FSS 

Klettsbúð 4, 360  Snæfellsbær; jonhaukur@fssf.is s. 430 7800 
 
 

 
 

Umsóknareyðublöð má nálgast á heimasíðu FSS, www.fssf.is 
 

Umsóknarfrestur er til 25. október 2021 
 
 


