
Pósturinn hefur nú sett upp 
póstbox á Hellissandi og í Ólafs
vík. Póstbox er einföld og skilvirk 
leið til að gera pakkasendingar 
aðgengilegri. Hægt er að sækja 
pakka allan sólarhringinn, allt 
árið um kring. Þegar pakki er 
kominn í póstbox fær viðtakandi 
tilkynningu með QR kóða og PIN 
númeri sem er svo notað til að 
opna póstboxið. 

Nú eru því komin póstbox í 
fjóra stærstu þéttbýliskjarnana á 
Snæfellsnesi en Pósturinn vinnur 
nú við að setja þau upp um land 
allt. Með þessari nýjung eru við
takendur pakka ekki háðir opn
unartíma Póstsins og sleppa 
sömuleiðis við biðraðir. Í Ólafsvík 
stendur póstboxið við Söluskála 
Ó.K. og á Hellissandi er það við 
Hraðbúðina, á myndinni af póst
boxinu við Hraðbúðina eru starfs
menn Íslandspósts sem voru að 

ljúka við að setja boxið upp þegar 
myndin var tekin..
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1036. tbl - 22. árg. 6. október 2022

Póstboxum fjölgar á Snæfellsnesi

Gistinætur á skráðum gisti
stöðum í ágúst voru um 
1.472.200 á landinu öllu en hafa 
þær aldrei verið fleiri í ágúst. 

Gistinætur erlendra ferða
manna voru um 81% sem er 
um 70% aukning frá því í fyrra. 
Gistinætur íslendinga voru um 
284.000 talsins sem er 16% 
minna en í fyrra. 

Fleiri ferðamenn eru á ferð 
í ár og jókst hótelgisting í öll
um landshlutum samanborið 
við 2021. Á Vesturlandi og Vest
fjörðum var aukning um 34% á 
milli ára eða úr 35.383 gistin
óttum í 47.243 í ár. Þá fjölgaði 
framboði á hótelherbergjum 
einungis um 5,8% á milli ára á 
svæðinu, eða um 53 herbergi. 

Hins vegar var mesta aukningin 
á herbergjanýtingu á Vesturlandi 
og Vestfjörðum af öllu landinu. 
Nýtt var 65,6% herbergja í ágúst 
2021 en í ár er nýtingin kom
in upp í 82%, herbergjanýt
ingin jókst því um 16,7% en 
næst þar á eftir er Suðurlandið 
með 16,3% aukningu á her
bergjanýtingu. Tölurnar fyrir 
hótel koma úr gistináttagrunni 
Hagstofu Íslands en áætlun fyr
ir aðrar tegundir gististaða er 
háð meiri óvissu fyrir tilstilli örra 
breytinga á framboði og nýtingu. 
Nánari upplýsingar um gistinæt
ur í ágúst 2022 má nálgast á vef 
Hagstofunnar. 
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Mesta aukning á 
herbergjanýtingu 

á Vesturlandi

- Bílaviðgerðir

- Skipaþjónusta

- Almenn suðuvinna 

- Smurþjónusta

- Smábátaþjónusta 

- Dekkjaverkstæði

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



Lokaskýrsla um rannsókn á veg
um Veðurvaktarinnar ehf með 
það að markmiði að útbúa hnit
sett kerfi upplýsinga um varasama 
hviðustaði kom út í lok ágúst. Ver
kefnið var styrkt af rannsókna
sjóði Vegagerðarinnar og var 
það Einar Sveinbjörnsson hjá 
Veðurvaktinni sem sá um fram
kvæmdina. Þetta rannsóknarver
kefni var framhald af verkefni sem 
fór fram fyrir um 10 árum en þá 
voru skráðar lýsingar á vindafari 
og veðuraðstæðum á þekktum 
hviðustöðum á landinu ásamt 
því að þeir voru hnitsettir. Verk
inu var þó ekki fyllilega lokið þá 
en hélt áfram í ár og nú var kort
lagningunni haldið áfram, stöð
um bætt við og lýsing á staðhátt
um og veðri endurskoðuð fyrir 
fyrri staði. 

86 hviðustaðir voru kortlagð
ir en sú krafa var gerð við skrán
ingu að þekkt væri að ökutæki 
eða vagnar hefðu fokið út af eða 
lent í öðrum vandræðum vegna 
vinds á viðkomandi stað. Einnig 
var gerð rík krafa um að vand
ræðin væru vegna þess að vindur 
á viðkomandi stað væri byljóttur. 
Markmið með hviðuþekju sem 
þessari er að útbúa hnitsett kerfi 
upplýsinga um varasama hviðu
staði þar sem kortaþekjan getur 
gagnast með öðrum kortum eða 
stafrænum upplýsingakerfum fyr
ir þjóðvegi landsins. Þá er til reiðu 
hnitsett kerfi fyrir þessa 86 skil

greindu varasömu hviðustaði og 
með hverjum þeirra fylgir lýsing 
og einkennandi vindátt. Það vita 
það flestir sem búa á eða ferðast 
mikið um Snæfellsnesið að það 
sé heldur vindasamt svæði og 
því ætti ekki að koma nokkrum 
á óvart að bæði Hraunsmúli og 
Hafursfell á sunnanverðu Snæ
fellsnesi séu meðal efstu 10 á 
lista yfir staði sem hviður eru 
algengastar yfir allt árið. Þá var 
Hraunsmúli efstur á lista yfir staði 
sem vindhviður eru algengastar 
yfir sumartímann, þar var Hafurs

fellið í þriðja sæti. 
Unnið var út frá beinum mæl

ingum frá 2011 til 2020. Svæði 
á Snæfellsnesi sem náðu inn á 
lista þeirra 86 hviðumestu staða 
á Íslandi voru Hafursfell, Hjarðar
fell, Staðarsveit, Fróðárheiði I og 
Fróðárheiði II, Axlarhólar, Klif
hraun, Stapafell, Hellnahraun, á 
milli Purkhóla og Djúpalóns, Sax
hóll, Ólafsvíkurenni, Bugsmúli, 
Búlandshöfði, Lárkot í Eyrar
sveit, Grundarbotn, Hraunsfjörð
ur, Bjarnarhafnarfjall, Stórholt 

og Svelgsá. Snæfellingar mega 
því vera stoltir af því að eiga 20 
svæði af þeim 86 sem talin eru 
upp í skýrslunni. 

Nánari lýsingu á veðuraðstæð
um, staðháttum og fleiru á hverju 
svæði má sjá í lokaskýrslu rann
sóknarinnar á vefsíðu Vegagerðar
innar. 

Meðfylgjandi mynd er fengin 
úr fréttabréfi Vegagerðarinnar og 
sýnir þekkta hviðustaði á landinu.
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Blaðið er gefið út af Steinprent ehf. og liggur 
frammi í Snæfellsbæ og Grundarfirði, 

Blaðið kemur út vikulega.

Upplag: 500

Áb.maður: Jóhannes Ólafsson

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

Netfang: steinprent@simnet.is

Sími:      436 1617

23% hviðumestu staða á Íslandi eru á Snæfellsnesi

Í síðasta tölublaði Jökuls var 
grein á forsíðu um nýja þekju 
á hafnarsvæðinu, í greininni 
var ranglega sagt að þekjan sé 

á Norðurgarði, hið rétta er að 
bryggjan er við Norðurtanga. 
Beðist er velvirðingar á þessum 
mistökum.

Leiðrétting

Valhöll fasteignasala hefur selt fasteignir á 
Snæfellsnesi sl. 25 ár. 

Við höfum mikila þekkingu og reynslu sem tryggir 
viðskiptavinum örugg og ánægjuleg viðskipti. 

Valhöll er í hópi frammúrskarandi fyrirtækja skv, 
Credit-info síðastliðin 8 ár (2% fyrirtækja á Íslandi). 

Við erum reiðubúin til þjónustu fyrir þig.
Pétur Steinar Jóhannsson  

aðstoðarmaður Ingólfs í Snæfellsbæ. 893-4718  psj@simnet.is 

Ingólfur Gissurarson 
Löggiltur fasteignasali 
og ábyrgðaraðili  
896-5222  
ingolfur@valholl.is 



Það var margt um manninn á 
laugardaginn í getraunakaffinu. 
Gaman fyrir okkur, sem eru að 
vinna í þessu þegar svona margir 
koma og sýna stuðning við félag
ið með því að kaupa nokkrar 
raðir. Við verðum að sjálfsögðu 
á okkar stað á laugardaginn, það 
er í Átthagastofunni og byrjum 
klukkan 11.00 og verðum til 
klukkan 12.00. Að sjálfsögðu 
verður kaffi á könnunni. Á næsta 

seðli, á laugardaginn, verða 
níu leikir úr fyrstu deildinni, 
sem gerir seðilinn alltaf meira 
spennandi og fjórir úr Premi
er league. Spekingarnir hittu á 
11 rétt úrslit á síðast seðli og 
fengu vinning, því greitt var út 
fyrir 10 og 11 rétta. Aðrir voru 
með minna. 

Áfram Víkingur.

1x2 Getraunir

UMSÓKNIR UM STYRKI

Fjárhagsáætlun Snæfellsbæjar 
og stofnana 2023

Ha�n er vinna við gerð �árhagsáætlunar Snæfellsbæjar fyrir árið 2023. 

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 1. nóvember 2022.

Þau félagasamtök sem fengu styrki á árinu 2022 þurfa að senda inn ársreikning 
með áframhaldandi styrkbeiðni.

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

bæjarritari

kirkjanokkar.is

Kirkjuskóli
Fimmtudögum kl. 16.20

Safnaðarheimili Ólafsvíkurkirkju
Söngur, gleði, gaman.

Bangsablessun næst - komið með bangsa með ykkur.

Nú er vertíð skemmtiferða
skipa lokið í bili. Frá 7. júní – 
20. september stoppuðu yfir 40 
skemmtiferðaskip í Grundarfirði. 
Komur þessara skipa hafa óneit
anlega áhrif á mannlífið í bænum 
þegar ferðamenn flykkjast að í 
stórum hópum til þess að skoða 
allt það besta sem bærinn hefur 

upp á að bjóða. Gert er ráð fyr
ir að næsta skip komi þann 15. 
nóvember næstkomandi. Er það 
skipið Greg Mortimer frá Aurora 
Expeditions og er það um 104 
metrar á lengd. Eins og er, eru 
engin önnur skip búin að boða 
komu sína á þessu ári.
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Vertíð skemmtiferðaskipa 
lokið í bili



1 Kafli  Sara talar
Hæ ég er Sara ég er 11 ára ég 

og bestu vinir mínir þau heita Lilja 
og Gunnar. Já við erum að leysa 
smá ráðgátu.Kennararnir í skólan
um haga sér eitthvað svo undarlega 
þeir eru svo leyndardómsfullir.  Það 
er svo erfitt í tímum þeir láta okk
ur fá verkefni fyrir framhaldsskóla 
og tala ekkert í tímum. Það er eins 
og þeir séu að fela eitthvað. Já í 
dag ætlum við að fela okkur á fundi 
og vita hvað þeir eru að bralla en 
skólinn er að byrja mamma var að 
kalla á mig bæ

2 kafli Lilja talar
Hæ ég er Lilja. Ég, Sara og Gunn

ar erum í íslensku og allir krakk
arnir áttu að lesa léttlestrarbók og 
það var leiðinlegt. Dring dring ohh 
bjallan var að hringja, stærðfræði og 
aftur fengum við spjöld með ver
kefni. 1+1 = 2 leiðinlegt, en ég 
ætla að svindla smá og teikna en ég 
þarf að fela blaðið æi bjallan var að 
hringka. Efnafræði, jæja við eigum 
að gera eld tilraun fyrir einhverja 
sýningu ó nei Fannar kveikti óvart 
í kennaraborðinu. Krakkar sækiði 
vatn og setjið á borðið. Kristín náði 
að slökkva eldinn en það eru frí
mó, bæ. 

3. kafli  Gunnar talar 
Hæ ég er Gunnar, frímó voru 

að klárast og við erum í síðasta 
tímanum sögutíma. Svo læðumst 
við á fund og heyrum leyndarmál 
kennaranna. Ooooooo ég er svo 
spenntur að mig langar að standa 
upp og öskra en það má ekki svo ég 
þarf að læra. Jess tíminn er búinn 
nú læðumst við á fund. Sara og Lilja 
standa á ganginum og bíða eftir mér 
við þurfum að fela okkur. Við þurf
um að hlaupa til að ná fundinum. 
Við erum komin á kennarastofuna 
við þurfum að fela okkur. Uumm 
Sara þú skalt fela þig þarna inn 
í skápnum og Lilja inn í hinum 
skápnum. Ég fel mig þarna und
ir öllum teppunum. Kennararnir 
labba í stofuna allir á sama tíma. 
Þeir setjast allir í stól og byrja að 
tala um plan. Hvaða plan? Ég hlusta 
betur og þau ætla að kveikja í skól

anum á morgun á meðan við erum 
í tíma. Ónei við erum í tíma ó nei. 
Við verðum að gera eitthvað. 

4. kafli Morguninn - 
Sara talar

Þetta er hræðilegt en við ætlum 
að bjarga öllum. Hlustum á planið, 
allir kennararnir ætla að þykjast fara 
á klósettið en fara út í staðinn og 
kveikja í skólanum. Fundurinn er 
búinn. Við þurfum að fara heim og 
sofa, það er orðið svo dimmt. Bæ 

Lilja talar
Það er kominn morgun og við 

erum við búin fyrir björguninni, 
en við þurfum að vera mjög hug
rökk og sterk. En ég þarf að fara í 
skólann og tala við ykkur þar. Bæ.

5. kafli - Björgum 
krökkunum 

Gunnar talar. 
Við erum í skólanum og erum 

í tíma eitt. Kennararnir ætluðu að 
kveikja í skólanum í tíma tvö og 
dring dring…. Sigmar fór og sagð
ist ætla að fara á klósettið. Við erum 
með áætlun. 

Sara talar. 
Krakkar skiptum okkur í hópa 

farið og látið alla krakkana vita og 
svo flýjum við út flóttaleiðina. 

Lilja talar. 
eru eitthverjir krakkar með síma? 

Já sögðu allir unglingarnir í kór. Við 
þurfum að hringja í lögregluna og 
slökkviliðið og komast út. Fariði 
út um flóttaleiðina og hringiði í 
lögguna og slökkviliðið á leiðinni. 
Flýtið ykkur. 

Gunnar talar. 
Áfram áfram flýta sér jess ég heyri 

í löggubíl og slökkviliðsbíl. Krakk
ar flýtið ykkur út það er eldur fyr
ir aftan mig. Húúúfff allir komust 
út. Löggan er komin og slökkviliðs
bíllinn líka. Enginn meiddist (nema 
skólinn) og allir kennararnir fóru 
í fangelsi og við fórum öll heim. 

 Ellen Alexandra Tómasdóttir 9 ára 
4. bekk Grundarfirði

Einu sinni týndi ég vinkonu. En 
hún var prinsessa.  Hún átti heima 
í kastala. Hún sá reiðan hákarl og 
hún hljóp eftir og hákarl var að 
elta prinsessuna. Hann reyndi að 
hlaupa en hákarl beit prinsessuna. 

Og eitthver bjargaði henni og end
ar saga. 

Gabriela Wojciechowska  9 ára
4. bekk - Grundarfirði

 Laufey er 5 ára að verða 6 ára hún 
er að byrja í skóla . Stefán er líka 5 
að verða 6 ára hann var líka að fara 
í skóla .Laufey vaknaði eldsnemma, 
hún var að fara í fyrsta skóladaginn  
sinn. hún var mjög spennt og líka 
stressuð. Mamma hvað ef ég eign
ast ekki vini sagði Laufey. Þú eign
ast alveg örugglega vini Laufey mín 
sagði mamma. Jæja núna þarftu að 
fara drífa þig, þarna kemur rútan 
farðu núna, bæ mamma, bæ Lauf
ey mín. Bíb bíb hún var komin hún 
leit í kringum sig það voru mjög 
margir krakkar. Drinng drinng hún 
fór með fjöldanum inn hún fór í 
sína stofu og settist niður og seti 
töskuna á stólin velkomin krakk
ar í 1.bekk ég heiti Lovísa og ég er 
umsjónarkennarinn ykkar hvað er 
umsjónarkennari?  spurði Laufey. 

Það er kennari sem þú getur leit
að til að tala við og heldur utan um 
hópinn. Kennir þér oft líka flesta 
tímana í stundatöflunni.  Hérna eru 
nýju stærðfræði bækurnar ykkar. 
Drinng drinng  frímó hún settist á 
bekkinn. Hvað er að sagði Stefán 
ég á enga vini sagði Laufey  ég get 
verið vinur þinn 

er það já eigum við að leika eft
ir skóla já. Hæ Laufey.  Mamma 
þú hafðir rétt fyrir þér ég eignað
ist vin hann heitir Stefán, megum 
við leika? Já auðvitað. Komdu Stef
án. Þau léku sér saman alveg fram 
á kvöld. Þau urðu bestu vinir að 
eilífu. 

Ísabella Ósk 
4. bekk - Grundarfirði

Kamilla á ekki bestu foreldra en 
það er allt í lagi. Hún vildi fara í skól
ann en foreldrar hennar vildu það 
ekki. Þau vildu að hún yrði heima að 
horfa á sjónvarpið og borða nammi. 
En hún fékk að fara 1 dag og  henni 
fannst mjög gaman. þar fékk hún 
að syngja , dansa og allskonar eins 
og henni fannst skemmtilegast að 
læra. Bank bank heyrðist í hurðinni, 
amma Lára var að koma í heimsókn 
hún kom og settist í sófann hún sá 
sjónvarpið keppni um hárgreiðslu 
hún kallaði á Kamillu sjáðu þú mátt 
gera við mig ef þú vilt taka þátt já má 
ég æfa mig núna já. Ég ætla að gera 
fléttusnúð ég byrja að gera tagl og 
svo fléttu í taglið og þaðan látum 
í hringi. Klara hringdi í Kamilla; 
Hæhæ það er æfing á morgun ég 
kemst ekki er að taka þátt í keppni, 
svona hárgreiðslu, ég er að taka þátt 
með Láru ömmu. Sjáðu amma ég er 

búin, flott hvað nú við verðum að 
taka myndir og senda í keppnina. 
Má ég fá símann þinn? já.  Kamilla 
kallaði mamma hennar, lastu eitt
hvað leiðinlegt í skólanum? Já það 
var mjög gaman. Kamilla kallaði 
amma, hvaða app á ég að fara inn í 
til að taka myndina? Taktu myndir 
ég sendi þessar inn og svo á morgun 
þá verður sýningin hver vinnur, ég 
vona að við vinnum, ég líka. 

Daginn eftir, keppnin er að 
byrja. Amma og ég eigum eitt 
herbergi í salnum og þau eru að 
græja sig fyrir keppnina. Þau eiga 
að standa á sviðinu. Þau sem vinna 
eru ……….. ohhoohhh Lára og 
Kamilla. Til hamingju. 

Endir 

Telma Dís Ásgeirsdóttir 
4. bekk Grundarfirði

Smásagnasamkeppni

Klikkaðir kennarar

Smásagnasamkeppni

Týndi vin vinkonu

Smásagnasamkeppni

Stefán og Laufey 
verða vinir

Smásagnasamkeppni

Kamilla

Jökull Bæjarblað

steinprent@simnet.is

436 1617



AKSTURSSTYRKIR

Akstursstyrkir til íbúa í dreifbýli
Íbúar í dreifbýli Snæfellsbæjar geta sótt árlega um sérstakan akstursstyrk til að koma til móts við 

kostnað vegna aksturs barna til Ólafsvíkur í íþrótta- og tómstundaiðkun.

Árlegur akstursstyrkur er kr. 30.000.-

Umsóknir skulu berast bæjarritara í tölvupósti.

Í umsókn þarf að koma fram nafn foreldris/forráðamanns, 
nafn barns/barna, kennitala og reikningsnúmer þar sem leggja á styrkinn inn.

Einnig þarf að fylgja vottorð/staðfesting frá þjálfara um að barnið sé skráð í íþróttir norðan heiðar.

Nánari upplýsingar gefur bæjarritari í síma 433-6900 eða netfangið lilja@snb.is

Einu sinni var fugl. Hann var í 
hreyðri. Mamma hans, hún var fal
leg. Þau bjuggu á bóndabæ. Þau 
voru rjúpur. Lífið var erfitt. Það var 
alveg að koma vetur. Þau lifðu af. 
Það kom refur hann át mömmuna. 

En litli fuglinn kunni að fljúga og 
því lifði hann af. 

Andri Jósefsson
4. bekk Grundarfirði 

Einu sinni var hús sem var í 
skógi og það var ónýtt og enginn 
bjó þar. Dag einn voru tveir strákar 
sem hétu Jónas og Jóhann. Jónas er 
sjö ára og Jóhann tíu ára. Þeir voru 
að leika sér í skóginum svo rákust 
þeir á draugahúsið og fóru inn í 
það svo heyrðu þeir Dunk, síðan 

aftur og urðu skíthræddir. Jónas 
öskraði og það var bitið í höndina 
á Jóhanni. Það var vampíra og hann 
dó. Jónas hljóp út úr húsinu og fór 
heim til sín. 

Bergur Ingi Þorsteinsson
4. bekk Grundarfirði

Smásagnasamkeppni

Litli fuglinn

Smásagnasamkeppni

Draugahúsið

Töluverðar breytingar hafa 
orðið á starfsemi kirkjunnar í 
Snæfellsbæ. Fyrsta guðsþjónusta 
vetrarins var 2. október þar sem 
sr. Aðalsteinn Þorvaldsson var 
með fyrstu messu sína fyrir söfn
uðinn. Á Facebook síðu Ólafs
víkur og Ingjaldshólspresta
kalls hefur hann verið duglegur 
að deila myndböndum til þess 
að kynna starfsemina. Í einu 
þessara myndbanda sýnir hann 
breytta uppröðun sæta kirkjunn
ar en það var gert til þess að búa 
til pláss fyrir yngstu gesti safn
aðarins. Leikföngum og bókum 
hefur verið komið fyrir á öðr
um pallinum og minnir hann 
fólk á að börn séu velkomin í 
guðsþjónustu. Auk þess hefur 
kirkjuskólinn hafið göngu sína 
í Ólafsvíkurkirkju en hann verð
ur framvegis á fimmtudögum kl 
16:20. Þar hittast hressir krakk

ar og foreldrar, syngja og eiga 
saman notalega stund. Fimmtu
daginn 6. október verður bangsa 
blessun og eru krakkarnir því 
hvattir til þess að taka bangs
ana sína með.

jj

Breyttar áherslur í 
Ólafsvíkur- og 

Ingjaldshólsprestakalli



Skemmtileg hefð er komin á á 
þriðjudagskvöldum í Snæfellsbæ 
þegar fjölbreyttur hópur kvenna 
yfir 18 ára koma saman og stunda 
allskonar íþróttir. 

Hópurinn kallar sig Pílurnar en 
upphaflega byrjaði þetta sem lít
ill hópur vinkvenna sem leigði 
íþróttahúsið einu sinni í viku sér 
til dægrastyttingar og skemmtun
ar. Fljótlega vatt þetta upp á sig 
og var útbúinn hópur á Facebook 
til að sjá um utanumhald. Nú eru 
yfir 80 stelpur og konur úr Snæ
fellsbæ á breiðu aldursbili komn
ar í hópinn en um 15 til 25 eru 
að koma saman í hverri viku. Er 
þetta frábær vettvangur til að hafa 
gaman, losa orku og ná hreyfingu 
með í þokkabót en enn sem kom
ið er hefur hópurinn spilað saman 
blak, bandý, fótbolta, badmint
on, brennó, kíló og körfubolta 
ásamt skemmtilegum tilbreyting
um eins og spilaleik og tarzan. 

Þegar öflugur hópur kemur 
saman er auðvelt að skemmta sér 
og það hefur svo sannarlega ver
ið raunin í þessu tilviki, það er 
mikið hlegið þó keppnisskapið sé 

aldrei langt undan. Er þetta opinn 
vettvangur sem konur í Snæfells
bæ ættu að vera óhræddar við að 
nýta sér til að komast út úr húsi 
og njóta sín í góðum félagsskap en 
hópurinn hittist alla þriðjudaga kl 
19.30 í íþróttahúsinu í Ólafsvík. 

sj

Nóg hefur verið að gera í höfn
um Snæfellsbæjar undanfarið en 
alls voru landanir dagana 26. sept
ember til 2. október 57 talsins 
og var landað í þeim 816 tonn
um. Þar af var landað 503 tonn
um í 22 löndunum í Rifshöfn, 291 
tonni í 34 löndunum í Ólafsvíkur
höfn og 22 tonnum í 1 löndun á 
Arnarstapa. Tveir handfæra bátar 
lönduðu í Ólafsvíkurhöfn þessa 
daga og lönduðu þeir alls 3 tonn
um í 3 löndunum. Einn hand
færabátur landaði í Rifshöfn og 
landaði hann 1 tonni í 2, löndun
um. Hjá dragnóta bátunum land
aði Saxhamar SH 72 tonnum í 1, 
Magnús SH 45 tonnum í 3, Guð
mundur Jensson SH 43 tonnum 
í 3, Ólafur Bjarnason SH 42 tonn
um í 3, Esjar SH 29 tonnum í 3, 
Gunnar Bjarnason SH 27 tonn
um í 3, Sveinbjörn Jakobsson SH 

22 tonnum í 1 og Matthías SH 15 
tonnum í 1 löndun. Hjá litlu línu 
bátunum landaði Tryggvi Eðvarðs 
SH 50 tonnum í 3, Særif SH 48 
tonnum í 3, Kristinn HU 39 tonn
um í 5, Gullhólmi SH 36 tonn
um í 2, Stakkhamar SH 30 tonn
um í 3, Brynja SH 23 tonnum í 4, 
Kvika SH 23 tonnum í 4, Rán SH 
10 tonnum í 3, Sverrir SH 9 tonn
um í 2, Lilja SH 6 tonnum í 1 og 
Þerna SH 2 tonnum í 1 löndun. 
Stóru línu bátarnir þrír lönduðu 
þessa daga lönduð allir einu sinni, 
Tjaldur SH landaði 96 tonnum, 
Örvar SH 84 tonnum og Rifsnes 
SH 58 tonnum.

Þrír handfærabátar lönduðu 
þessa daga í Grundarfjarðarhöfn 
og lönduðu þeir 4 tonnum í 3 
löndunum. Einn línubátur land
aði þessa daga Valdimar GK og 
landaði hann 72 tonnum í 1 

löndun. Hjá dragnóta bátunum 
landaði Akurey AK 159 tonnum í 
2, Viðey RE 100 tonnum í 1, Sig
urborg SH 65 tonnum í 1, Runólf
ur SH 55 tonnum í 1, Sturla GK 
61 tonni í 1, Farsæll SH 50 tonn
um í 1, Hringur SH 50 tonnum 

í 1, Jóhanna Gísladóttir GK 48 
tonnum í 1, Þinganes SF 47 tonn
um í 1 og Áskell ÞH 35 tonnum 
í 1 löndun. Alls komu því á land 
í Grundarfjarðarhöfn þessa daga 
747 tonn í 15 löndunum.

þa

Pílurnar hittast á þriðjudögum

Aflafréttir

Við bjóðum upp á 
alhliða bílaviðgerðir, 

dekkjaskipti og smurþjónustu.

Tímapantanir í síma 436-1111 
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Dritvíkurvegur og 
Djúpalónssandur 
í Snæfellsbæ

Lýsing og matslýsing vegna fyrirhugaðrar breytingar 
aðalskipulags Snæfellsbæjar 2015–2031 í Þjóðgarðinum 
Snæfellsjökli og lýsing nýs deiliskipulags

Bæjarstjórn Snæfellsbæjar samþykkti á fundi sínum 4. október 
lýsingu vegna breytingar á aðalskipulagi Snæfellsbæjar 2015 – 
2031 innan Þjóðgarðsins Snæfellsjökuls í samræmi við 1. mgr. 
30 greinar skipulagslaga og lýsingu vegna nýs deiliskipulags á 
sama svæði í samræmi við 1. mgr. 40. gr. skipulagslaga. 

Lýsing vegna breytingar aðalskipulags: 
Skilgreindur verður reitur fyrir bílastæði, sleppistæði og 
þjónustuhús neðan/vestan Útnesvegar til að stuðla að öryggi 
gangandi. Auk þess verði biðsvæði fyrir rútur í aflagðri 
efnisnámu ofan/austan Útnesvegar eins og áður var gert ráð fyrir 
og göngustígur lagður um hraunið niður að Djúpalóni og Dritvík. 
Núverandi bílastæði anna engan veginn þörf og þar myndast 
umferðaröngþveiti á álagstímum. Þessi beyting geri það að 
verkum að landnotkunarflokkurinn fyrir afþreyingar- og 
ferðamannasvæði AF-U-7 á Djúpalónssandi stækkar úr um 
70.000 m2 (7 ha) í um 90.000 m2 (um 9 ha). 

Lýsing vegna deiliskipulags: 
Ekki er svigrúm til að stækka núverandi bílastæði vegna eignar-
halds og landslags. Deiliskipulagið mun ná yfir núverandi 
bílastæði og stíga, Dritvíkurveg og svæði meðfram honum, 
gatnamót Dritvíkurvegar og Útnesvegar, svæði norð vestan 
gatnamótanna fyrir nýjan áningarstað ásamt áningarsvæði, 
ásamt gömlu námunni austan við Útnesveg og aðkomu að 
Djúpalónssandi. Deiliskipulagssvæðið er allt í Þjóðgarði 
Snæfellsjökuls og allar framkvæmdir eru háðar samþykki 
Umhverfisstofnunar.

Umhverfismatsskýrsla: 
Gerð verður umhverfismatskýrsla fyrir aðalskipulagsbreytingu 
og nýtt deiliskipulag í samræmi við lög um umhverfismat 
framkvæmda og áætana og gerð verður grein fyrir áhrifum 
deiliskipulagsins á umhverfið í samræmi við 12. gr. skipulagsla-
ga nr. 123/2010. 

Ljóst er að Hólahrauni verður raskað og fellur það undir lög um 
náttúrvernd. Í deiliskipulagi  verður gerð grein fyrir umfangi 
raskaðs hrauns og mótvægisaðgerðum. Þó er ekki gert ráð fyrir 
að deiliskipulagið feli í sér framkvæmdir sem háðar eru mati á 
umhverfisáhrifum.

Allt svæðið er innan Þjóðgarðsins Snæfellsjökuls og því allar 
framkvæmdir háðar leyfi Umhverfisstofnunar. 

Lýsingar verða til kynningar frá 6. október og tekið er á móti 
ábendingum, athugasemdum og umsögnum vegna lýsinganna 
á tæknideildar Snæfellsbæjar til 20. október 2022 á netfangið 
byggingarfulltrui@snb.is

Ragnar Már Ragnarsson

Forstöðumaður tæknideildar Snæfellsbæjar

Vel heppnaðri Barnamenn
ingarhátíð Vesturlands sem fór 
fram í Snæfellsbæ er nú lok
ið. Þema hátíðarinnar var gleði 
og var fjölbreytt dagskrá fyrir 
börn og fjölskyldur í boði allan 
októbermánuð. Listasýningar, 
danskennsla, fyrirlestrar, ýmis
konar námskeið og skemmtan
ir voru á meðal þess sem var á 
boðstólnum en með hátíðinni er 

verið að hvetja bæði börn og ung
menni til virkrar þátttöku í menn
ingarstarfi og veita þeim tæki
færi til að njóta listar og menn
ingar. Þegar kemur að uppeldi og 
kennslu barna en menningarstarf 
stór þáttur og skiptir því máli að 
jafnræði ríki og að börn geti verið 
þátttakendur í hinni ýmsu menn
ingarstarfssemi.

sj

Barnamenningarhátíð 
Vesturlands lokið



Alla leið 
á öruggari
dekkjum

Verslun N1
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 Notaðu  
N1 kortið 

ALLA LEIÐ

Cooper Weather-Master WSC
Öflugt og gott grip við erfiðar aðstæður

Mikið skorið og stefnuvirkt mynstur  
fyrir jeppa og jepplinga

Flott dekk fyrir íslenskt veðurfar

Cooper Discoverer Winter
Míkróskorin óneglanleg vetrardekk

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


