
Október er genginn í garð en 
síðan árið 2000 hefur árveknisátak 
Krabbameinsfélags Íslands gegn 
krabbameini staðið yfir í þessum 
mánuði undir formerkjunum 
Bleikur október. Upphaflega var 
átakið gegn brjóstakrabbameini 
og er Bleika slaufan alþjóðlegt 
tákn brjóstakrabbameins en frá 
árinu 2010 hefur athyglin beinst 
að öllum krabbameinum hjá kon-
um hér á landi. Fyrirtæki, stofn-
anir og einstaklingar hafa tekið 
virkan þátt í að sýna konum með 
krabbamein stuðning og sam-
stöðu með því að lýsa skamm-
degið upp í bleikum ljóma og 
bera slaufuna. Þann 14. október 
er svo sjálfur Bleiki dagurinn þar 
sem allir eru hvattir til að sýna 
lit, bjóða upp á bleikar veitingar, 
klæðast bleiku, bera slaufuna svo 
að allar konur sem greinst hafa 
með krabbamein finni samhug. 
Með Bleika deginum eru lands-
menn hvattir til að njóta þess að 
brjóta upp daginn en um leið 

vekja athygli á árvekniátaki Bleiku 
slaufunnar og baráttunni gegn 
krabbameini hjá konum. 

Frá því í október 2001 hafa 
mannvirki verið lýst upp í bleik-
um lit, meðfylgjandi mynd tók 

blaðamaður af Tindi SH í Ólafsvík 
böðuðum í bleikum ljóma.
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Næsta sunnudag, þann 16. 
október, verða Bleikar messu í 
Ingjaldshólskirkju kl. 14.00 og 
Grundarfjarðarkirkju kl. 20.00. 
Tilgangur þess að halda bleika 
messa eru að taka þátt í árvekni-
átaki bleiks mánaðar á vegum 
Krabbameinsfélagsins.

Í Ingjaldshólskirkju syngur 
Ólöf Gígja Hallgrímsdóttir og 
barnakór einnig. Veronica Oster-
hammer mun tala til gesta mes-
sunnar.

Í Grundarfjarðarkirkju verður 
kórinn með tónlistina og Ragn-
heiður Sigurðardóttir er ræðu-
maður kvöldsins.

Presturinn kemur til með að 
tala á milli laga, og leggur þar 
til stuttar hugleiðingar og bænir. 

Góð stund framundan í kirkj-
um Grundarfjarðar og Snæfells-
bæjar. 

Verið velkominn öll og alltaf.

1037. tbl - 22. árg. 13. október 2022

Tindur SH baðaður bleikum ljóma í október

Bleikar messur 

Við bjóðum upp á 
alhliða bílaviðgerðir, 

dekkjaskipti og smurþjónustu.

Tímapantanir í síma 436-1111 



Fyrstu einingar húss félags-
starfs eldri borgara í Snæfellsbæ 
bárust þann 7. Október síðast-
liðinn. Hófst vinna þegar í stað 
við að reisa húsið en það er stað-
sett á Ólafsbraut 23 í Ólafsvík. 
Húsið var flutt frá Öskjuhlíð í 
Reykjavík en var notað þar sem 
leikskóli. Húsið var upprunalega 
byggt af SG húseiningum á Sel-
fossi. Í heildina festi Snæfellsbær 

kaup á fjórum einingum af sex úr 
því húsi. Gert er ráð fyrir að húsið 
verði tæpir 500 fm þegar allar ein-
ingarnar eru komnar á sinn stað. 
Einingahús þykja mjög hentug í 
verkefni sem þessi en þægilegt er 
að flytja einingarnar á milli lands-
hluta. Í síðustu viku viðraði loks-
ins vel fyrir flutninga og er því 
búið að koma hluta hússins fyrir 
samkvæmt skipulagi. 
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Framkvæmdir eru hafnar við 
viðbyggingu í Lýsudeild. Tæki-
færi gefst m.a. til að koma upp 
verkgreinastofum og geymslum 
fyrir búnað skólans og félags-
heimilisins. Aðaláhersla er þó 

á að leikskólaselið Lýsukot fái 
betri aðstöðu. Það var einmitt 
ungviðið á Lýsukoti sem tók 
fyrstu skóflustungurnar í þeirri 
vegferð og tilhlökkun er mikil að 
fá góða leikskólastofu.

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

Hús undir félagsstarf rís

Skóflustunga að 
viðbyggingu í Lýsudeild 

Við verðum að sjálfsögðu á 
okkar stað á laugardaginn, það 
er í Átthagastofunni og byrj-
um klukkan 11.00 og verðum 

til klukkan 12.00. Að sjálfsögðu 
verður kaffi á könnunni. 

Áfram Víkingur.

Mánudaginn 10. október tóku 
átta félagsmenn í Lionsklúbbi 
Ólafsvíkur sig saman og söfn-
uðu birkifræjum í Skógrækt-
inni í Ólafsvík, samtals söfnuðu 
þeir félagar um 5 lítrum af fræi. 
Verkefnið er unnið í samstarfi 
við Skógræktarfélag Ólafsvík-
ur en eftir að hafa safnað fræj-
um tekur Skógræktarfélagið við 
þeim, þurrkar þau og hreinsar 
og þegar fræin eru tilbúin er 
þeim dreift aftur hér á svæðinu. 
Skógræktin og Landgræðslan 
hafa síðan haustið 2020 ósk-
að eftir stuðningi sveitarfélaga 
og annarra hagsmunaaðila við 

að breiða út birkiskóga lands-
ins. Átakið var formlega sett af 
stað af Guðna Th. Jóhannessyni, 
verndara verkefnisins, en með 
verkefninu vilja íslensk stjórn-
völd taka svokallaðri Bonn-
-áskorun og þar með auka land-
gæði, efla jarðvegsauðlindina og 
styrkja byggð í landinu. Mark-
miðið er að þekja birkiskóglend-
is fari úr 1,5% landsins í 5% fram 
til ársins 2030 með öflugu átaki í 
söfnun og dreifingu á birkifræj-
um. Hægt er að safna fræjum frá 
miðjum september fram í miðj-
an október.
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1x2 Getraunir

Efla skóga 
með söfnun birkifræs

- Bílaviðgerðir

- Skipaþjónusta

- Almenn suðuvinna 

- Smurþjónusta

- Smábátaþjónusta 

- Dekkjaverkstæði

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



Grunnskóli Snæfellsbæjar er 
tilnefndur til Íslensku mennta-
verðlaunanna 2022. Árlega eru 
viðurkenningar veittar fyrir fram-
úrskarandi skólastarf eða aðrar 
umbætur í menntamálum. Mark-
mið verðlaunanna eru að auka 
veg menntaumbótastarfs og vekja 
athygli á metnaðarfullu og vönd-
uðu skóla- og frístundastarfi. Verð-
laun eru veitt í fimm flokkum en 

Grunnskóli Snæfellsbæjar fékk til-
nefningu í flokki framúrskarandi 
þróunarverkefna. Tilnefning þessi 
beinist að átthagafræði sem hef-
ur verið viðfangsefni í skólastarfi 
skólans frá 2009. Hefur verkefnið 
verið í þróun síðan þá og beinist 
verkefnið að því að efla jákvæð og 
virk tengsl skóla og samfélagsins, 
þekkingu nemenda á heimabyggð 
sinni og auka fjölbreytni í námi. 
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Tilnefning til Íslensku 
menntaverðlaunanna 

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

24. nóvember á síðasta ári datt 
ég fyrir utan Jaðar sem er heimilið 
mitt. Klaki eða Ísing var á stéttinni 
og varð til þess að ég rann og datt. 
Síðan þá hef ég verið í hjólasól. Mig 
langar hér til að fara yfir þær hindr-
anir sem fólk hér í bæ á við að glíma. 
Á Jaðri eru tvær útihurðir sem þarf 
að fara út um og þröskuldar sem 
þarf að fara yfir og er það ekki hægt 
nema með aðstoð. Þá rekst stóll-
inn niður í götu vegna lítils halla á 
stéttinni. Þegar ég kom inn á Jaðar 
lá frammi teikning af nýju anddyri, 
ég renndi aðeins yfir teikninguna 
og sá ekkert athugavert enda ekki 
kominn í þá aðstöðu sem ég er í 
dag. Við bíðum eftir nýju anddyri 
og vonandi er gert ráð fyrir fólki í 
hjólastól sem þarf að fara út og inn 
um anddyrið án mikillar fyrirhafnar. 
En nú skulum við skoða fleiri staði. 
Átthagastofa hefur verið með starf-
semi sem gaman hefði verið að taka 
þátt í, en þar eru þrep sem eru ca. 
10 - 15 cm há og útilokað að koma 
hjólastól án aðstoðar. Félagsheimil-
ið Klif, þar eru þrep einnig ca 10 - 15 
cm, Veitingastaðurinn Sker þar sem 

sömu vandræðin eru ca 10 - 15 cm 
stétt. Af skiljanlegum ástæðum hef 
ég ekki getað mælt þetta nákvæm-
lega. Röst Hellisandi, þar er enginn 
rampur, aðeins 2 eða 3 tröppur. 
Ráðhúsið er með stæði og ramp, 
er þetta þó eins langt frá aðalinn-
ganginum og hægt er. Nú er verið 
að vinna að lyftu í kirkjuna, því mið-
ur láðist að taka með i hugmyndina 
að láta lyftuna fara niður í Safnað-
arheimilið. 

Ég hafði orð á þessu vandræð-
um mínum við einn frambjóðanda 
fyrir síðustu bæjarstjórakosningar, 
hann sýndi þessu skilning. Ég bíð 
spenntur eftir úrlausnum. 

Og rétt í lokinn, ég vona að 
eigendur fyrirtækja og stofnanna 
sjái sér fært að merkja og laga 
aðgengi hjólastóla fólks hjá sér. 
Því enginn veit hvað og hvenær 
eitthvað kemur fyrir þig og þína,, 
Þetta voru hugleiðingar mínar á 
Rúntinum.

Kristján Helgason á Jaðri

Hugleiðingar á 
Rúntinum 



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

Vegna árshátíðarferðar starfsmanna Voot 

verður lokað hjá okkur frá kl. 15 �mmtudaginn 20. október 

til kl. 12 mánudaginn 24. október.

Kveðja, 
starfsfólk Voot

olafsvik@voot.is


