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Hjólabrettagarður á Hellissandi

Íþróttahúsið á Hellissandi
hefur fengið nýtt hlutverk en
þar opnaði hjólabrettagarður í
síðustu viku að því er greint er
frá á Facebook síðu Snæfellsbæjar. Það er Sk8roots Project sem
hannaði og setti hjólabrettagarðinn upp en það er verkefni sem miðar að því að kynna
brettaíþróttina og kosti hennar
fyrir börnum og fullorðnum. Verkefnið sem stuðlar að aukningu

á fjölbreytileika þeirra íþróttagreina sem hægt er að stunda í
sveitarfélaginu er samstarf Snæfellsbæjar og Umf. Víkings/Reynis.
Unnið hefur verið við það undanfarnar vikur að setja aðstöðuna
upp og er það þeir Pétur, Hugo
og Stefán sem hafa gert það en
þeir standa að verkefninu. Hafa
þeir fengið góða hjálp úr samfélaginu og fengið efni, málningu og góða hjálp ásamt fleiru

frá bæði einstaklingum og fyrirtækjum í Snæfellsbæ. Gert er ráð
fyrir að fyrst um sinn verði opið
hús í íþróttahúsinu og eru allir
velkomnir á ákveðnum tímum.
Ætlunin er svo í framhaldinu að
bjóða uppá skipulagðar æfingar
fyrir börn og einstaklinga sem búa
við fötlun. Íþróttahúsið á Hellissandi hefur ekki verið í notkun
síðustu tvö ár og því ánægjulegt
að það hafi fengið nýtt hlutverk

með tilkomu þessa verkefnis sem
slegið hefur í gegn hjá þeim sem
nú þegar hafa prófað. Það er því
greinilegt að mikið líf og fjör verður í framhaldinu í húsinu enda
hjólabretti skemmtilegt íþrótt
og verður gaman og spennandi
að fylgjast með hvernig þróunin
verður enda spennandi tækifæri
hér á ferð.

Vissir þú að í sveitarfélögunum
eru 221 grunnskólanemendur
og börn í leikskólum 90 talsins?
Nánar á snaefellingar.is

þa

Snjóhúsið opnar í Grundarfirði
Ný verslun hefur opnað í
Grundarfirði sem ber nafnið Snjóhúsið. Verslunin er staðsett að
Sólvöllum 8, inni í klifurhúsinu,
sem áður hét Klifurfell en er nú
ásamt versluninni undir nafninu
Snjóhúsið. Systurnar Guðbjörg
Soffía og Marta Magnúsdætur
reka verslunina saman en það
var Marta sem fékk hugmyndina
að opna slíka verslun á gamlársdag. Þær systur láta greinilega
verkin tala því þær gengu í þetta
verkefni og rétt rúmum tveimur
vikum seinna var opnun Snjóhússins, útivistarbúðar og klifurhúss, eða þann 16. janúar. Grunnhugmyndin með versluninni er að
hvetja fólk til að fara meira út að
leika sér en útivera er bæði holl
og skemmtileg og hér á svæðinu
erum við svo heppin að hafa náttúruna allt í kring. Sömuleiðis er
hugmyndin að útbúa áfangastað
fyrir ferðafólk. Marta segir frá því
að ein eftirminnilegasta búð sem
hún hefur komið í er útivistarbúð
í smábæ í Noregi en þar var svo
mikil stemming enda náttúran allt
í kring. Þar keypti hún sér eina flík
sem hún notar mikið en á sama
tíma er flíkin eins og minjagripur
um ferðina.
Í Snjóhúsinu er til sölu allt
frá Fjallakofanum, útivistarföt á
alla aldurshópa frá Patagonia og
Marmot, sokkar, húfur og aukahlutir frá Smartwool og þar að

auki er úrval af aukabúnaði eins
og skíðagleraugum, mannbroddum, kíkjum, göngustöfum og höfuðljósum. Ýmislegt er til nú þegar
og ef viðskiptavinir óska eftir einhverju sérstöku frá Fjallakofanum
sem þær eiga ekki til bjóða þær
fólki upp á að panta án skuldbindingar. Að auki er auglýstur
skiptimarkaður í Snjóhúsinu, ef
fólk á notuð skíði, skauta eða
snjóbretti og vill selja er hægt að
koma með það til þeirra.

Upplag: 1.000
Áb.maður: Jóhannes Ólafsson

Blaðið er gefið út af Steinprent ehf. og dreift
í Snæfellsbæ og Grundarfirði,

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

Blaðið kemur út vikulega.

436 1617

Opnunartími Snjóhúsins er
breytilegur en til að byrja með er
opið alla virka daga frá 17 til 19
og svo kemur í ljós hvernig framhaldið verður. Helgaropnun er

lengri en hægt er að fylgjast með
opnunartímum á Instagramsíðu
Snjóhúsins.

Við bjóðum upp á
alhliða bílaviðgerðir,
dekkjaskipti og smurþjónustu.
Tímapantanir í síma 436-1111

sj

Skólaþing á sunnanverðu Snæfellsnesi
Samstarfsnefnd um sameiningu Eyja- og Miklaholtshrepps og Snæfellsbæjar
boðar til Skólaþings laugardaginn 22. janúar milli kl. 13 og 15.
Markmiðið með sameiningu sveitarfélaganna tveggja er að styrkja byggð og
samfélag á sunnanverðu Snæfellsnesi. Í því felst m.a. að marka skýra
skólastefnu til framtíðar og að á sunnanverðu Nesinu verði öﬂugur
dreifbýlisskóli. Á Skólaþingi fer fram samráð við íbúa og skólasamfélagið,
sem er fyrsta skref í þeirri stefnumörkun.
Skólaþingið er öllum opið. Í ljósi samkomutakmarkana fer fundurinn fram
rafrænt á Zoom. Tengil inn á fundinn og nánari upplýsingar má ﬁnna á
vefsíðunni snaefellingar.is. Föstudaginn 21. janúar kl. 17 er væntanlegum
þátttakendum boðið að prófa að skrá sig inn á ZOOM og læra á umhverﬁð.
Við hvetjum fólk til að skrá sig fyrirfram á vefsíðunni snaefellingar.is.

Heimasíða sameiningarviðræðnanna er uppfærð reglulega og eru áhugasamir
hvattir til að fylgjast með framvindu verkefnisins á slóðinni www.snaefellingar.is

Styrkveitingar úr Uppbyggingasjóði SSV
Þann 14. janúar síðastliðinnn
veitt Samtök Sveitarfélaga á
Vesturlandi 95 styrki úr Uppbyggingarsjóði Vesturlands til verkefna sem efla munu atvinnuþróun og menningu í landshlutanum. Úthlutunarhátíðin var rafræn
í ár og send út á Youtube rás SSV.
Alls var úthlutað styrkjum fyrir
47.580.000 króna en þetta er áttunda árið sem sjóðurinn úthlutar
styrkjum. Alls bárust 127 umsóknir og sóttu verkefnin samanlagt
um rúmar 224 milljónir króna.
Bæði er veitt styrki til menningarverkefna og atvinnu- og nýsköpunarverkefna í samræmi við Sóknaráætlun Vesturlands en þetta
var fyrri úthlutun ársins, síðsumar verður aftur úthlutað styrkjum til atvinnu- og nýsköpunarverkefna. Í þessari fyrri úthlutun
ársins hlutu 72 verkefni á sviði
menningar styrki sem námu
29.200.000 krónum, 17 verkefni hlutu styrki til atvinnuþróunar fyrir alls 13.470.000 krónur
og 4.910.000 krónur fóru til 6
stofn- og rekstrarverkefna á sviði
menningar. Styrkir sem rötuðu til

Grundarfjarðar, Snæfellsbæjar og
Eyja- og Miklaholtshrepps námu
11 milljónum króna. Þar af voru
atvinnu- og nýsköpunarstyrkir
fyrir 1.400.000, menningarstyrkir fyrir 8.600.000 og einn stofnog rekstarstyrkur fyrir 1.000.000.
Inni í þessum lista yfir verkefni
sem hlutu styrki er einnig Hinseginhátíð Vesturlands en hún verður haldin í Snæfellsbæ sumarið
2022.
Atvinnu- og nýsköpunarstyrkir
Ný ásýnd Snæfellsjökulshlaupsins - Ingunn Ýr Angantýsdóttir 300.000

Draugabanar - Þorkell Máni Þorkelsson - 500.000
Vöruþróun og markaðssetning
á fylgihlutum fyrir sorptunnur Kambshaus ehf - 600.000

Menningarstyrkir
Uppskeruhátíð Karlakórsins
Heiðbjartar á síðasta vetrardag Karlakórinn Heiðbjört - 150.000
Tónleikaröð í Grundarfjarðar-

kirkju - Listavinafélag Grundarfjarðarkirkju - 200.000
Hljóðupptökur á tónlist karlakórsins Heiðbjartar - Karlakórinn Heiðbjört - 200.000
Stofnun ljósmyndahóps Átthagastofu - Ingunn Ýr Angantýsdóttir - 250.000
Átthagarjóður með áherslu á
verslunarsögu Ólafsvíkur - Vagn
Ingólfsson - 250.000
Rekstrastyrkur Vinnustofu Listamannsins Liston - Lúðvík Karlsson - 250.000
Einleikurinn Girls and Boys í uppsetningu Fullorðins fólks - Káti 300.000
Norrænar stelpur skjóta Northern Wave - 300.000
Endurhleðsla fjárréttar í Ólafsvík
- Guðrún Tryggvadóttir - 300.000
Sýningar í Saltporti 2022 - Steingerður Jóhannsdóttir - 400.000
Út um mela og móa - Hjá Góðu

fólki ehf - 400.000
Let’s come together / Komum
saman - Alicja Chajewska - 500.000
Skuld - Bíóbúgí ehf - 500.000
Endursköpun sögusafns - Sögustofan, félag um sögu og sagnalist - 500.000
Fjölmenningahátíð 2022 - Snæfellsbær - 500.000
Hinseginhátíð Vesturlands Hinsegin Vesturland, félagasamtök - 600.000
Útgerðin Ólafsvík, menning og
list fyrir alla í Pakkhúsinu - Sandgerðin ehf - 600.000
Alþjóðlega Kvikmyndahátíðin
Northern Wave - Northern Wave
- 1.000.000
Prinsinn – Leiksýning og leikferð The Freezer ehf - 1.400.000

Stofn og rekstrarstyrkir
Sjóminjasafnið á Hellissandi - Sjóminjasafnið í Sjómannagarðinum
sj
- 1.000.000		

Kennsl borin á tæplega þúsund háhyrninga
við Snæfellsnes
Borin hafa verið kennsl á tæplega eitt þúsund mismunandi
háhyrninga sem ljósmyndaðir
voru við Snæfellsnes. Þetta sýnir
ný skýrsla Orca Guardians og Náttúrustofu Vesturlands.
Greint er á milli háhyrninga út
frá stærð og lögun bakhyrnunnar
og grás bletts (söðulblettur) fyrir
aftan og til hliðar við bakhyrnuna.
Hver háhyrningur er einstakur
að þessu leyti. Byggð hefur verið
upp ítarleg einstaklingaskrá um
háhyrninga við Snæfellsnes með
því að taka hágæðaljósmyndir af

hverjum háhyrningi og vista þær
í gagnagrunn, sem notaður er til
að skrásetja hvar og hvenær þeir
sjást og í hvaða félagsskap.
Stofnandi Orca Guardians og
starfsmaður Náttúrustofu Vesturlands og Láki Tours, Marie-Thérèse Mrusczok, greindi um
330.000 ljósmyndir sem teknar
höfðu verið í hvalaskoðunarferðum Láki Tours við Snæfellsnes á
árunum 2011-2021 og bar kennsl
á 961 mismunandi einstaklinga.
Af sumum þeirra náðust margsinnis góðar ljósmyndir á þessu
tímabili.

Marie bætti í gagnagrunninn
ljósmyndum sem hún fékk frá
nokkrum öðrum svæðum við
Ísland, þar á meðal Steingrímsfirði, Ísafirði, Látrabjargi, Skjálfanda, Borgarfirði eystri, Hvalfirði,
Grindavík, Faxaflóa og Vík. Við
það hækkaði heildarfjöldi mismunandi einstaklinga í þessari
skrá upp í 987. Þetta er mikil
aukning frá fyrri útgáfu sem birt
var árið 2017 og innihélt 322
einstaklinga. Tölurnar endurspegla ekki fjölgun háhyrninga,
heldur nákvæmari skráningu.
Þessi skrá yfir einstaka háhyrn-

inga er afrakstur átta ára vinnu
og er notuð sem verkfæri til að
stuðla að verndun og langtímarannsóknum á íslenska háhyrningastofninum. Hún er undirstaða þeirra rannsókna sem nú
standa yfir og halda munu áfram
næstu ár.
Skjal með nánari umfjöllun og
myndum af háhyrningunum 987
má skoða og hala niður á heimasíðu Orca Guardians: https://
orcaguardians.org/orca-id-catalogues/.
Myndirnar tók Marie-Thérèse
Mrusczok.

Aflafréttir
Góð veiði var dagana 10. til 16.
janúar í höfnum Snæfellsbæjar og
komu alls 1051 tonn á land í 75
löndunum. Í Rifshöfn var landað
688 tonnum í 34 löndunum og í
Ólafsvík 363 tonnum í 41 löndun.
Ekkert var landað á Arnarstapa
þessa daga. Línu bátarnir voru
fyrirferðamiklir en hjá stóru línu
bátunum sem allir lönduðu einu
sinni landaði Örvar SH 109 tonnum, Tjaldur SH 84 tonnum, Rifsnes SH 37 tonnum og Hamar SH
20 tonnum. Hjá litlu línu bátunum landaði Kristinn HU 65 tonnum í 4, Stakkhamar SH 57 tonnum
í 4, Gullhólmi SH 52 tonnum í 3,
Hulda GK 52 tonnum í 4, Bíldsey
SH 37 tonnum í 3, Kvika SH 37
tonnum í 4, Brynja SH 33 tonnum í 4, Lilja SH 26 tonnum í 3,
Rán SH 19 tonnum í 4, Sverrir SH
18 tonnum í 4 og Signý HU 14
tonnum í 2 löndunum. Dragnóta
bátarnir voru einnig að gera það
gott og landaði Saxhamar SH 75
tonnum í 4, Magnús SH 58 tonnum í 5, Steinunn SH 26 tonnum í
3, Egill SH 22 tonnum í 2, Rifsari

SH 20 tonnum í 3, Guðmundur
Jensson SH 19 tonnum í 2, Gunnar Bjarnason SH 18 tonnum í 3
og Sveinbjörn Jakobsson SH 12
tonnum í 2 löndunum. Tveir netabátar lönduðu Bárður SH landaði 114 tonnum í 5 löndunum og
Ólafur Bjarnason SH 28 tonnum
í 2 löndunum.
Þessa sömu daga komu á land

í Grundarfjarðarhöfn 605 tonn í
6 löndunum. Línubáturinn Páll
Jónsson GK landaði 67 tonnum
í 1 löndun. Botnvörpu bátarnir
lönduðu einu sinni hver þessa
daga og landaði Björgúlfur EA
152 tonnum, Viðey RE 148 tonnum, Akurey AK 116 tonnum, Jón
á Hofi ÁR 67 tonnum og Farsæll
SH 55 tonnum.
þa

Jökull á Issuu

Til að nálgast Jökul á netinu er hægt
að skanna QR merkið hér að ofan
með myndavélinni í símanum.

ATKVÆÐAGREIÐSLA
UTAN KJÖRFUNDAR

Sýslumaðurinn á Vesturlandi

Laugardaginn 19. febrúar 2022 verður kosið um sameiningu sveitarfélaga í þrennum kosningum sem hér segir;
Blönduósbær og Húnavatnshreppur
Eyja- og Miklaholtshreppur og Snæfellsbær
Akrahreppur og Sveitarfélagið Skagafjörður
Atkvæðagreiðsla utan kjörfundar er hafin. Í umdæmi Sýslumannsins á Vesturlandi fer hún fram á eftirtöldum stöðum:
Akranesi - skrifstofu sýslumanns, Stillholti 16-18
Mánudaga til fimmtudaga kl. 10:00 til 15:00 en kl. 09:00 til 14:00 á föstudögum.
Borgarnesi - skrifstofu sýslumanns, Bjarnarbraut 2
Mánudaga til fimmtudaga kl. 10:00 til 15:00 en kl. 09:00 til 14:00 á föstudögum.
Búðardal - skrifstofu sýslumanns, Miðbraut 11. Þriðjudaga og fimmtudaga kl. 09:30 til 13:00.
Eyja- og Miklaholtshreppi - skrifstofu hreppsstjóra, Þverá. Alla virka daga kl. 12:00 til 13:00.
Stykkishólmi - skrifstofu sýslumanns, Borgarbraut 2
Mánudaga til fimmtudaga kl. 10.00 til 15.00 en kl. 09:00 til 14:00 á föstudögum.
Snæfellsbæ - skrifstofu Snæfellsbæjar, Klettsbúð 4
Alla virka daga kl. 09:00 til 12:00 og 13:00 til 15:30.
Hægt er að kjósa á öðrum tíma samkvæmt nánara samkomulagi við viðkomandi kjörstjóra.
Kjósendum er bent á að hafa persónuskilríki meðferðis á kjörstað.
Stykkishólmi, 14. janúar 2022
Sýslumaðurinn á Vesturlandi

Meira um sameiningarmál
mikilvægt, dæmin hafa sýnt það.

Ég er og hef alltaf verið mikill
Snæfellingur og hef aðeins lagt
við hlustir í sambandi við sameiningu sveitarfélaga hér á Nesinu. Það brennur á mér að allt
sem snýr að sameiningu verði vel
ígrundað og vandað til verka. Til
að það heppnist tel ég alltaf að
samtal og samráð við íbúa sé mjög

Það sem er framundan hjá
okkur 19. febrúar er kosning um
hvort okkur hugnist sameining
við nágranna okkar í Snæfellsbæ.
Skoðun mín hefur lengi verið að
Snæfellsnesið eigi að verða eitt
sameinað sveitarfélag. Ég held að
við eigum ekki að bíða með það
lengur. Nú er tími smásameininga liðinn og kominn tími til að
við þorum að stíga stóra skrefið.
Ef við hins vegar þurfum að taka
sameininguna í minni skrefum
held ég að farsælast sé að sameinast þangað sem þjónustan er sótt.
Aðeins um skólamálin sem hafa
eðlilega verið mikið rædd. Hvað
er það sem segir að ef Snæfellsnesið sameinast í eitt stórt flott

sveitarfélag að það verði ekki
hægt að halda úti einum skóla á
sunnanverðu nesinu? Ég þekki
ágætlega til í Borgarbyggð og veit
að þar hafa ungmenni val. Ungmenni fara í Borgarnes í skóla
ofan úr héraði eða vestan af
Mýrum á meðan börnum sem búa
í Borgarnesi hentar betur smærra
skólasamfélag og hafa því val á
að fara í minni skóla. Þetta þarf
allt að ræða ef til kemur en mér
finnst ekki hægt að stilla hlutum
þannig upp núna að það sé annað
hvort eða.
Í dag eru ansi mörg börn keyrð
á einkabílum í Stykkishólm í skóla
og tómstundir. Fólk hefur þurft
að flytja lögheimili sín þangað
til að standa straum af kostnaði
við skólagjöldin. Ég get ekki séð
að sameining í Snæfellsbæ leysi
vanda þessa hóps. Metnaðarfullur framhaldsskóli er í Grundarfirði og það er gott sjúkrahús
í Stykkishólmi þar sem íbúar
sækja læknisþjónustu auk þess
sem bændur geta fengið þjónustu
tengda landbúnaði. Póstþjónustan kemur frá Stykkishólmi. Hvaða

þjónustu sækja Eyja- og Miklhreppingar í Snæfellsbæ?
Ég sé fyrir mér eitt sameinað
sveitarfélag – Snæfellsnes, ef vandað er til verka náum við heilmikilli
hagræðingu í rekstri – eitt stórt
myndarlegt sveitarfélag með sameinaðri – ansi víðri sveit, nokkrir
þéttbýliskjarnar, hver með sína
sérstöðu, eitt atvinnusvæði og
sameinað íþrótta- og æskulýðsstarf svo eitthvað sé nefnt. Ég
sé til að mynda fyrir mér aukna
samvinnu okkar sem búum hér á
sunnanverðu Nesinu, hún verður
ekki minni þó farið verði í stærri
sameiningu.
Í sveitarfélagi eins og Eyjaog Miklaholtshreppi tel ég að
sameining og stækkun sé mjög
nauðsynleg, aðhald í stjórnsýslu
og miklir möguleikar á að gera
góða sveit enn betri.
Góðar stundir og í öllum guðsbænum fylgið hjartanu og kjósið.
Veronika G. Sigurvinsdóttir – íbúi.

Fasteignamarkaðurinn Ljósmyndasamkeppni
á Snæfellsnesi
Grundarfjarðar

Í Glefsunni, þar sem farið er
yfir brot úr hagsvísum, skýrslum og öðru efni frá SSV kemur
fram að sala íbúða hefur færst í
aukana á Vesturlandi. Í 2. tölublaði Glefsunnar sem Vífill Karlsson tók saman kemur fram að
sala íbúða í stærstu byggðakjörnum á norðanverðu Vesturlandi
undanfarin ár hafi aukist. Þar til
fyrir þrem til fjórum árum var
markaðurinn hvað líflegastur í
Stykkishólmi en síðan hefur salan
dregist saman. Síðustu þrjú til
fjögur árin hefur sala á íbúðum
í Grundarfirði og Ólafsvík hins
vegar staðið í stað eða aukist
örlítið. Þá hefur verð á fasteignum á svæðinu hækkað undanfarin fjögur til fimm árin.
Hlutfall fjölbýlis er lítið af
heildarfjöldanum á Snæfellsnesi svo verð á sérbýli er tekið
til skoðunar. Fasteignaverð árið
2021 hækkaði frá árinu 2020
bæði í Grundarfirði og Ólafsvík.

Hækkunin á milli ára var ekki gífurleg en þegar litið er á lengra
tímabil má sjá að fermetraverð
á sérbýli hefur hækkað töluvert
og gæti hækkunin haldið svona
áfram næstu árin.
Verðin sem gefin eru upp eru
á því verðlagi sem var í október
2021 og er tekið einfalt meðaltal
á fermetra en ekki er tekið tillit til
ástands eignanna á nokkurn hátt.
Nýbyggingar eru ekki inni í
tölunum um verð á eignum en
þær voru hins vegar teknar með
í tölunum yfir seldar eignir. Ekki
eru allir staðir og dreifbýli á Vesturlandi með í þessari umfjöllun
vegna þess að ekki voru til sambærilegar tölur yfir þá ef til vill
vegna þess að viðskipti eru miklu
minni þar en á þeim stöðum sem
hér er fjallað um.
sj

Grundarfjarðarbær efndi til
ljósmyndasamkeppni á meðal
bæjarbúa nú fyrir jól og er þessi
ljósmyndasamkeppni orðin
árleg í bæjarfélaginu. Þátttakan í ár var góð og bárust rúmlega 50 myndir í keppnina. Þema
keppninnar var litagleði og áttu
keppendur ekki erfitt með að
koma auga á litaskrúðan sem
Grundarfjarðarbær býr yfir.
Þann 22. desember síðastliðinn
fengu sigurvegarar keppninnar
afhent viðurkenningarskjöl fyrir
þátttöku sína. Fulltrúar Menningarnefndar Grundarfjarðar, þau Linda María Nielsen og
Guðmundur Pálsson, afhentu
verðlaun fyrir efstu þrjú sætin

en dómnefndina skipuðu þau
ásamt Bent Marinóssyni, tónlistarkennara í Tónlistarskóla
Grundarfjarðar og sérlegum
áhugamanni um ljósmyndun.
Til að byrja með voru átta bestu
myndirnar af upprunalegu 50
valdar og síðar var valið þrengt
niður í þrjár bestu. Í fyrsta sæti
var Þorsteinn Hjaltason með
mynd sem hann tók af kirkjunni baðaðri í bleikri lýsingu,
annað sætið fékk Olga Sædís
Aðalsteinsdóttir með mynd
sína af Kirkjufelli í haustbúning
og Helga María Jóhannesdóttir
hlaut þriðja sætið með mynd af
sólsetrinu við fjöruna.
sj

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

Efni og auglýsingum í Jökul þarf að
skila fyrir kl. 16, þriðjudag fyrir útgáfu.
Það er í lagi að skila fyrr.

Mikilvægi íþrótta
og stuðningur

Í síðasta blaði Jökuls skrifaði
Ólafur H. Steingrímsson ágæta
grein þar sem hann hvatti okkur
öll til að styðja vel við bakið á
meistaraflokki Víkings og tek ég
heilshugar undir það.
Starfsemi íþróttahreyfingarinnar byggist að stórum hluta á
vinnu sjálfboðaliða og framlag
þeirra er gríðarlega mikilvægt.
Við búum svo vel hér í okkar
samfélagi að eiga fólk eins og
Ólaf sem leggja sitt af mörkum
til stuðnings íþróttinni.
Ástæður þess að ég ákvað að
bregðast við grein Ólafs, er að
mig langaði að gera grein fyrir
þeim miklu framlögum sem Snæfellsbær þ.e. íbúar samfélagsins
eru að setja í beina og óbeina
styrki til íþróttastarfsemi í Snæfellsbæ.
Á árinu 2022 mun Snæfellsbær
veita styrki til ýmissa félaga í samfélaginu að upphæð um 62 milljóna króna og er þar hluti íþrótta-

félaga rúmar 42 milljónir króna
(um 68%) sem ég vil leyfa mér að
fullyrða að sé vel að verki staðið
og sýni viðhorf bæjarfulltrúa til
málaflokksins.
Bæjarstjórn gerir sér fyllilega
grein fyrir mikilvægu hlutverki
íþróttafélaga og félagasamtaka
í bæjarfélaginu og þess vegna
eru styrkir til þeirra myndarlegir þannig að auðvelda megi
rekstur þeirra.
Rétt er einnig að taka fram,
til að minna á viðhorf bæjarfulltrúa til íþróttastarfsemi í bæjarfélaginu, að árið 2018 var tekinn í
notkun glæsilegur gervigrasvöllur, sem kostaði tæpar 200 milljónir og hefur gjörbreytt allri
aðstöðu til iðkunar knattspyrnu í
bæjarfélaginu. Það eru ekki mörg
1700 manna samfélög sem státa
af slíkum mannvirkjum. Bæjarfélagið veitti myndarlegan styrk til
byggingar reiðskemmu sem reist
var í Ólafsvík árið 2016 og bæjarfélagið er að styrkja veglega, uppbyggingu nýs golfvallar sem taka
á í notkun á næstu misserum.
Að lokum þetta. Það er mikilvægt að við sem samfélag stöndum vel að baki þeim félagasamtökum sem eru starfandi í bæjarfélaginu. Það er þó staðreynd
að fjármunir eru ekki óþrjótandi
og verkefni bæjarstjórnar er að
deila þeim út eins vel og hægt
er á hverjum tíma, samfélaginu
til heilla.
Kristinn Jónasson, bæjarstjóri.

Ósótt númer
í leikfangahappdrætti
Lionsklúbbur Ólafsvíkur var
með leikfangahappdrætti fyrir
jólin, dregið var á aðfangadag
og var aðeins dregið úr seldum
miðum, allir vinningar ættu því
að ganga út.
Flestir vinningar voru sóttir á
aðfangadag að loknum útdrætti,
nokkrir vinningar eru þó enn

ósóttir og er hægt að vitja þeirra
í Steinprent á opnunartíma til
mánaðarmóta.
Ósóttir vinningar eru á númerin:
10, 261, 416, 433, 862, 943,
951, 1047, 1640, 1676, 1682 og
1901.

Jökull Bæjarblað
steinprent@simnet.is
436 1617

Auglýsing
um breytingu aðalskipulags og nýtt
deiliskipulag á Hellnum, Snæfellsbæ
Breyting aðalskipulags Snæfellsbæjar 2015-2031, land
Melabúðar I og hluti lands Gíslabæjar á Hellnum ásamt
umhverfismatsskýrslu:
Bæjarstjórn Snæfellsbæjar samþykkti á fundi sínum þann 11.
janúar 2022 að auglýsa tillögu að breytingu á aðalskipulagi
Snæfellsbæjar 2015 - 2031 dags. 23. nóvember 2021 ásamt
umhverfismatsskýrslu, samkvæmt 1. mgr. 36. gr. skipulagslaga
nr. 123/2010.
Aðdragandi breytingar er áhugi á heils árs búsetu að Melabúð
1, þar sem svæði fyrir frístundabyggð er breytt í íbúðarbyggð og
að auka ferðaþjónustu á jörðinni Gíslabæ, þar sem svæði fyrir
verslun og þjónustu VÞ-6 verði stækkað og svæði fyrir íbúðarbyggð minnkað. Svæði fyrir verslun og þjónustu var áður aðeins
neðan vegar en verður eftir breytingu ofan og neðan Akravegar.
Breyting verður á aðalskipulagsuppdrætti rammahluta
aðalskipulags á Hellnum og greinargerð.

Nýtt deiliskipulag vegna ferðaþjónustu á hluta lands
Gíslabæjar:
Bæjarstjórn Snæfellsbæjar samþykkti á fundi sínum þann 11.
janúar 2022 að auglýsa tillögu að deiliskipulagi ferðaþjónustu á
Gíslabæ, Hellnum dags. 3. desember 2021, skv. 1. mgr. 41. gr.
skipulagslaga nr. 123/2010.
Skipulagssvæðið liggur neðan og ofan Akravegar og er á
Náttúruminjaskrá, svæði nr. 223, utanvert Snæfellsnes. Svæðið
liggur auk þess að friðlýstri strönd, ströndin við Stapa og Hellna,
sem var friðlýst árið 1988. Því verða allar framkvæmdir háðar
samráði við Umhverfisstofnun. Sýna skal umhverfi fyllstu
tillitsemi við framkvæmdir. Í deiliskipulaginu er gert ráð fyrir allt
að 1.000 m2 íbúðahóteli með lágmarks veitingaþjónustu neðan
vegar og 8 allt að 40 m2 smáhýsum ofan vegar.
Tillögurnar liggja frammi í Ráðhúsi Snæfellsbæjar að Klettsbúð
4, 360 Hellissandi frá 20. janúar 2022 til 10 mars 2022 og á
heimasíðu Snæfellsbæjar, www.snb.is. Tillaga að breytingu
aðalskipulags ásamt umhverfismatsskýrslu verður jafnframt til
kynningar hjá Skipulagsstofnun, Borgartúni 7, Reykjavík.
Þeim sem eiga hagsmuna að gæta er hér með gefinn kostur á
að gera athugasemdir við tillögurnar. Athugasemdir skulu vera
skriflegar og berast til skipulags- og byggingarfulltrúa Snæfellsbæjar í síðasta lagi fimmtudaginn 10. mars 2022 í Ráðhús
Snæfellsbæjar að Klettsbúð 4, 360 Snæfellsbæ eða á
byggingarfulltrui@snb.is.
Bæjarstjóri Snæfellsbæjar

Snæfellsbær | Klettsbúð 4 | 433 6900 | snb.is

RÝMINGARSALA

50% Afsláttur
XTM
Didriksons

Viking
SixMix

Imac
Golfvörur

Ferðavörur
Folfvörur

Afsláttur á ekki við um sérpantanir.
Opið alla virka daga kl. 08 - 18
Opið á laugardögum kl. 10 - 14
Við erum á Facebook og Instagram

Ólafsbraut 55, Ólafsvík
Sími: 436 1212

Börn ársins 2021 í Grundarfirði
Árlega er nýjum börnum í
Grundarfirði fagnað á gamlársdag
með „sængurgjöf samfélagsins”. Í
þetta sinn fór afhending gjafanna
fram með öðrum hætti en undanfarin ár, ekki var haldið samsæti í
Sögumiðstöðinni með börnunum
og fjölskyldum þeirra heldur fóru
Þuríður Gía, verkefnastjóri, Helga
Sjöfn þjónustufulltrúi og Björg
bæjarstjóri Grundarfjarðarbæjar heim til barnanna og afhentu
gjafir og heillaóskir. Börn fædd í
Grundarfirði árið 2021 eru ellefu talsins, sjö drengir og fjórar
stúlkur. “Sængurgjöf samfélagsins” er hluti af fjölskyldustefnu
bæjarfélagsins sem sett var árið
2006. Bærinn tekur sér Finnland
til fyrirmyndar en þar tíðkaðist að
gefa nýfæddum börnum hagnýtar
gjafir í kassa en kassann mátti svo
nýta sem vöggu. Það eru Grundarfjarðarbær, Leikskólinn Sólvellir,
Heilbrigðisstofnun Vesturlands í
Grundarfirði, Blossi, Kjörbúðin
í Grundarfirði, Björgunarsveitin
Klakkur og Slysavarnarfélagið
Snæbjörg sem taka þátt í að gefa
nýfæddum börnunum þessa gjöf
og inniheldur hún hlýjan fatn-

að, tannbursta, bækur og bækling frá leikskólanum, auk þess
sem með fylgja leiðbeiningar til
foreldra, t.d. gátlisti um öryggi
barna á heimili og ýmislegt annað
sem kemur að góðum notum fyrir

barn og foreldra. “Í okkar litla
samfélagi skiptir hver einstaklingur miklu máli. Þetta er sú leið sem
okkar samfélag fer til að bjóða
nýjustu íbúana sérstaklega velkomna. Það þarf nefnilega heilt

þorp til að ala upp barn. Þannig
er þetta líka hugsað til að minna
okkur öll á gildi þess að hlúa hvert
að öðru, ekki síst börnunum, til
að rækta gott samfélag”, segir
sj
Björg bæjarstjóri.		

