
Leikfélagið Lauga frumsýndi á 
dögunum leikrit sem ber nafnið 
Sex í sama rúmi í Röst á Hell-
issandi. Leikstjóri verksins er 
Kári Viðarsson en handritið er eft-
ir bresku grínhöfundana Ray Coo-
ney og John Chapman. Það eru 
einungis 63 sæti í boði á hverja 
sýningu og fólk því hvatt til þess 
að bóka tímalega. Upprunalega 
stóð til að sýna leikritið fjórum 
sinnum en miðarnir seldust vel 
og því uppselt á allar þær sýn-
ingar. Leikhópurinn fagnaði þess-
um móttökum með því að bæta 
við tveimur auka sýningum þann 
17. og 20. nóvember. Þær sýn-
ingar seldust fljótlega upp líka og 
því var bætt við fleiri aukasýning-
um 25. og 26. nóvember. 

Bæjarbúar fagna greinilega 
þessari viðbót við menningarlíf 
Snæfellsbæjar. Láta gestir vel ef 
sýningunni og segja hana bráð-
skemmtilega og sprenghlægilega. 
Er þetta viðburður sem enginn 
listunnandi má missa af.
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1042. tbl - 22. árg. 17. nóvember 2022

Leiksýningum fjölgað eftir góðar viðtökur

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 

Dagana 19.-27. nóvember 
verður Evrópska nýtnivikan. 
Umhverfisstofnun og Samband 
íslenskra sveitarfélaga stendur 
fyrir átakinu á Íslandi. Markmið 
átaksins er að hvetja alla til þess 
að draga úr óþarfa neyslu, nýta 
hluti betur og draga í leiðinni 
úr myndun úrgangs. Þemað í ár 
er sjálfbærni og hringrás textíls 
og er slagorð átaksins Sóun er 
dottin úr tísku. Ástæðan fyrir 
því að textíliðnaðurinn er tek-
inn fyrir í ár er sú að hann er 
einn umfangsmesti í heimi og 
þessum iðnaði fylgir mikil efna-
notkun, ferskvatnsmengun og 
losun gróðurhúsalofttegunda. 
Því skiptir miklu máli að draga 
úr sóun textíls, að kynna sér 
hvernig föt eru framleidd og 
kjósa umhverfisvænni efni. Í til-

efni nýtnivikunnar eru sveitar-
félög, fyrirtæki, stofnanir, skólar 
og almenningur hvött til þess að 
kynna sér umhverfisáhrif textíls 
og leggja sitt af mörkum til að 
skapa hringrásarhagkerfi textíls 
í samfélaginu. Á Facebook síð-
unni Nýtnivikan má finna 
skemmtilega viðburði í tilefni 
átaksins og nánari upplýsingar 
um tilgang þess. 
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Nýtnivika



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

Northern Wave international 
film festival var haldin í 14. sinn 
síðastliðna helgi. Hátíðin fór vel 
af stað föstudaginn 11. nóvem-
ber en að venju fór stærsti hluti 
hátíðarinnar fram í Frystiklefan-
um á Rifi auk nokkurra viðburða í 
sundlauginni í Ólafsvík. Íslenskar, 
asískar, slavneskar og alþjóðlegar 
stuttmyndir, tilraunakenndar 
myndir og íslensk tónlistarmynd-
bönd voru meðal þess sem var 
á dagskrá um helgina. Fjölbreytt 
dagskrá var í boði fyrir börn og 
á laugardagskvöldið tryllti Emm-
sjé Gauti lýðinn í Frystiklefanum. 

Á hverju ári er fenginn heiðurs-
gestur á hátíðina og að þessu 
sinni var það Einar Snorri, ann-
ar meðlimur tvíeykisins Snorri 
bros. Einar Snorri deildi sér-
þekkingu sinni í „Masterclass” 
sem haldinn var á hátíðinni en 
Snorri bros starfa við kvikmynda-
gerð, myndatökur og leikstjórn. 
Auk þess að deila sérþekkingu 
sinni með gestum hátíðarinn-
ar sat Einar Snorri í dómnefnd 
ásamt Nanna Frank Rasmussen og 
Ottó Geir Borg. Veitt voru verð-
laun fyrir bestu íslensku stutt-
myndina, bestu alþjóðlegu stutt-
myndina, besta íslenska tónlist-
armyndbandið. Það var Ívar Erik 
Yeoman sem hlaut verðlaun fyr-

ir bestu íslensku stuttmyndina 
„Days without”, Mohama Kamal 
Alavi frá Íran hlaut verðlaun fyr-
ir bestu alþjóðlegu stuttmyndina 
„Single horn” og besta íslenska 
tónlistarmyndbandinu leikstýrði 
Magnús Leifsson við lagið Spurn-
ingar með Birni og Páli Óskari. 
Verðlaunagripirnir sem veittir 
voru í áru eru handverk úr Lava-
land í Grundarfirði.
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Northen Wave haldin í 14. sinn

Á heimasíðu Þjóðkirkjunnar 
kemur fram að Biskup Íslands hef-
ur auglýst starf sóknarprests við 
Ólafsvíkur- og Ingjaldshólspresta-
kall, í auglýsingunni segir að mið-
að sé við að ráðið verði í starfið 
frá 1. janúar 2023. Boðið er upp 
á húsnæði til leigu, sé þess óskað.

Ráðningarferlið er þannig að 
þegar umsóknarfrestur er liðinn 
þá munu allar gildar umsóknir 
fara til valnefndar sem fer yfir allar 
umsóknir og boðar umsækjendur 
til viðtals innan þriggja vikna frá 
lokum umsóknarfrests, sbr. 8 gr. 
starfsreglna um ráðningu í prests-
störf. Valnefnd skal ná samstöðu 
um einn umsækjanda en valið 
skal byggt á fyrirliggjandi þarfa-
greiningu og rökstutt á grund-
velli hennar. Í framhaldinu ræð-
ur biskup viðkomandi í starfið, að 
því gefnu að hann telji niðurstöð-
ur valnefndar reistar á lögmætum 
sjónarmiðum.

 Heimilt er að óska eftir því að 
almennar prestskosningar fari 
fram samkvæmt 13. gr. starfs-
reglna um ráðningu í prestsstörf.

Þarfagreining sem nefnd er hér 
að ofan er svohljóðandi:

Ólafsvíkur- og Ingjaldshóls-
presta kall er í Vesturlandsprófast-
dæmi.

Mörk prestakallsins er Snæfells-
bær norðan heiða og að Einars-
lóni. Í prestakallinu eru þrír þétt-
býlisstaðir, Ólafsvík, Rif og Hellis-
sandur. Prestakallið er myndað af 
tveimur sóknum og þremur kirkj-

um, Ólafsvíkursókn með Brim-
ilsvallakirkju og Ólafsvíkurkirkju 
og Ingjaldshólssókn með Ingj-
aldshólskirkju. Sóknirnar hafa 
samstarf í gegnum sóknarsamlag.

Að jafnaði eru 22 guðsþjón-
ustur á ári í Ólafsvíkurkirkju, 
3 í Brim ilsvallakirkju og 12 í 
Ingjalds hólskirkju auk annarra 
at hafna.

Íbúar í prestakallinu eru 1518. 
Í þjóðkirkjunni eru 964 og þar af 
eru 194 yngri en 16 ára.

Í prestakallinu er dvalarheimil-
ið Jaðar í Ólafsvík þar sem minnst 
tólf athafnir eru á ári. Í prestakall-
inu er Þjóðgarðurinn Snæfellsjök-
ull og tveir grunnskólar og tveir 
leikskólar.

Í prestakallinu eru tveir org-
anistar, kórstjóri, kirkjukórar og 
einn kirkjuvörður. Presturinn 
hefur starfs aðstöðu í prestsetri, í 
Ólafs víkurkirkju og Ingjaldshóls-
kirkju.

Þegar litið er til þjónustu-
þarfar prestakallsins þá leggja 
sóknarnefndirnar áherslu á: 

1) Barna og æskulýðsmál. 
2) Góð tengsl við söfnuðinn í 

gleði og sorg. 
3) Reglulegt helgihald. 
4) Fjölmenning. 
5) Að viðkomandi prestur hafi 

mikla samstarfshæfni og 
sveigjanleika.

Umsóknarfrestur er til mið-
nættis 23. nóvember 2022.

Biskup Íslands auglýsir 
starf sóknarprests



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. Alltaf kaffi á 
könnunni. 

Áfram Víkingur.

1x2 Getraunir

Skógræktarfélag Ólafsvíkur

AÐALFUNDUR
Aðalfundur Skógræktarfélags Ólafsvíkur 

verður haldinn 

í Átthagastofu Snæfellsbæjar 

þriðjudaginn 29. nóvember 2022 kl. 20.00

Dagskrá fundarins:

1. Venjuleg aðalfundarstörf

2. Skýrsla stjórnar

3. Ársreikningar félagsins lagðir fram

4. Kosning stjórnar

5. Önnur mál. 

allir velkomnir.

Kirkjufell er sjálfsprottinn 
áningarstaður ferðafólks, um er 
að ræða einn vinsælasta viðkomu-
staðinn á Snæfellsnesi og einn 
mest myndaða ferðamannastað-
inn. Í upphafi þegar fjöldi fólks 
hóf að heimsækja staðinn bauð 
aðstaðan ekki upp á það og sá þá 
verulega á svæðinu. Uppbygging 
áningarstaðarins hefur verið gíf-
urleg undanfarin ár, síðan 2014 
hefur aðstaðan verið byggð upp í 
áföngum og er vinnunni ekki enn 
lokið. Árið 2018 var lokið við gerð 
deiliskipulags fyrir áningarstað-
inn við Kirkjufellsfoss og í fram-
haldi af því var farið í hönnun 
nýs bílastæðis, aðkomusvæðis 
og göngustíga. Nýlega var steypt-
ur hluti af nýju aðkomutorgi á 

svæðinu og jafnframt farið í að 
steypa hluta af gangstéttum með-
fram bílaplaninu við Kirkjufells-
foss. Göngustígurinn mun svo 
liggja áfram samhliða núverandi 
reiðvegi. Á hönnun svæðisins, 
sem var unnin af arkitektastof-
unni Landslagi, er gert ráð fyr-
ir mögulegri stækkun bílastæða, 
göngusvæði, sleppistæði fyrir rút-
ur, aðkomutorgi með bekkjum og 
borðum, grjóthleðslu, grassvæði 
og mögulegri staðsetningu sal-
ernishúsa. Í næsta áfanga upp-
byggingar áningarstaðarins verð-
ur farið í endurbyggingu á göngu-
stígum og pöllum austan megin 
við fossinn.

sj

Framkvæmdir við 
Kirkjufell



CFSnb hélt um liðna helgi inn-
anhúsmót í stöð sinni á Rifi. 12 
lið kepptu í þremur flokkum, RX 
kvenna, Sc kvenna og Sc karla. 
Fyrir þá  sem ekki þekkja til í 
CrossFit er hægt að taka æfingar 
í Rx flokki og Sc flokki. Rx stend-
ur fyrir “as prescribed” eða eins 
og mælt er fyrir og Sc stendur 
fyrir skölun en þá er tekið auð-
veldari útgáfur af æfingunum. 
Um var að ræða parakeppni og 
kepptu 3 lið í RX kvenna, 6 lið 
í Sc kvenna og 3 lið í Sc karla. 
Mjótt var á munum í efstu sætun-
um en veitt voru verðlaun fyrir 1. 
sætið í hverjum flokki. Það voru 
þær Rebekka Heimisdóttir og Þor-
björg Erla Halldórsdóttir sem áttu 
sigurinn í Rx kvenna, Ása Gunn-
ur Sigurðardóttir og Kristín Arn-
fjörð unnu í Sc kvenna og Jóhann 
Eiríksson og Garðar Kristjánsson 
stóðu sig best í karlaflokki. Um 
kvöldið var svo haldið í Röstina 
þar sem CFSnb hélt sína aðra árs-
hátíð, hátt í 60 manns tóku þátt 
í gleðinni og skáluðu fyrir góð-
um árangri. Veittar voru ýms-

ar viðurkenningar og skemmti-
atriði á vegum iðkenda stöðvar-
innar, söngatriði, DJ Dóra Júlía og 
Emmsjé Gauti sáu til þess að allir 
hlógu, skemmtu sér og dönsuðu 
saman. Meðfylgjandi mynd er af 
keppendum laugardagsins ásamt 
þjálfurum CFSnb.
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Dagana 7. til 13. nóvember 
komu á land í höfnum Snæfells-
bæjar alls 643 tonn í 47 löndun-
um. Í Rifshöfn komu á land  424 
tonn í 21, í Ólafsvíkurhöfn 163 
tonn í 19 og á Arnarstapa 56 tonn-
um í 7 löndunum. Hjá dragnóta 
bátunum landaði Rifsari SH 19 
tonnum í 3, Steinunn SH 18 
tonnum í 3, Esjar SH 16 tonn-
um í 2, Saxhamar SH 14 tonnum 
í 3, Sveinbjörn Jakobsson SH 11 
tonnum í 3, Gunnar Bjarnason 
SH 10 tonnum í 3 og Matthías 
SH 4 tonnum í 1 löndun. Hjá litlu 
línu bátunum landaði Tryggvi 

Eðvarðs SH 76 tonnum í 4,
Særif SH 52 tonnum í 3, Stakk-

hamar SH 43 tonnum í 6, Ind-
riði Kristins BA 26 tonnum í 2, 
Bíldsey SH 23 tonnum í 1, Kvika 
SH 18 tonnum í 4, Gullhólmi 
SH 14 tonnum í 1, Kristinn HU 
8 tonnum í 1, Brynja SH 5 tonn-
um í 1, Lilja SH 5 tonnum í 1 og 
Sverrir SH 4 tonnum í 1 löndun. 
Hjá stóru línu bátunum landaði 
Tjaldur SH 101 tonni, Örvar SH 
100 tonnum og Rifsnes SH 76 
tonnum allir í einni löndun.

þa

Innahúsmót CFSnb

Aflafréttir

Jökull Bæjarblað

steinprent@simnet.is

436 1617



Það var líf og fjör á æfingu 
hjá kórunum á Snæfellsnesi 
þegar ljósmyndari kíkti við hjá 
þeim í síðustu viku en æfingin 
fór að þessu sinni fram í Stykk-
ishólmi. Hafa kórarnir æft jóla-
prógram undanfarið og ætla þeir  
að halda sameiginlega jólatón-
leika. Það eru Karlakórinn Kári, 
Kirkjukór Grundarfjarðarkirkju, 
Kór Ingjaldshólskirkju, Kirkjukór 
Ólafsvíkur og Kór Stykkishólms-

kirkju sem ætla að syngja jóla-
gleðina í hjörtu íbúa á Snæfells-
nesi. Verða fyrstu tónleikarnir í 
Grundarfjarðarkirkju 28. nóvem-
ber, Stykkishólmskirkju 30. nóv-
ember og Ólafsvíkurkirkju 2. des-
ember. Efnisskrá tónleikanna er 
fjölbreytt og verður enginn svik-
inn af því að hlusta á þennan stóra 
hóp söngfólks.

þa

Sameiginlegt kórastarf á Snæfellsnesi

- Bílaviðgerðir

- Skipaþjónusta

- Almenn suðuvinna 

- Smurþjónusta

- Smábátaþjónusta 

- Dekkjaverkstæði

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

Á Barnamenningarhátíð Vest-
urlands efndu Snæfellsbær og 
The Northern Wave Film Festival 
til stuttmyndasamkeppni með-
al barna og ungmenna á Vest-
urlandi. Keppnin var auglýst á 
öllu Vesturlandi og þ.á m. var haft 
samband við alla grunn- og fram-
haldsskóla í landshlutanum og 
samkeppnin kynnt áhugasömum 
ungmennum. Þátttaka var hins 
vegar með dræmara móti og bár-

ust tvær myndir í keppnina, frá 
systrunum Hönnu Imgront og 
Lenu Imgront.

Systurnar lögðu mikinn metn-
að í hugmyndavinnu og útfærslu 
sinna stuttmynda og eiga hrós 
skilið fyrir. Þær fengu báðar bók-
ina Gullna hringinn eftir Brim-
rúnu Birtu Friðþjófsdóttur og 
gjafabréf á Sker Restaurant að 
launum fyrir að hafa tekið þátt 
í keppninni.

Styttmyndasamkeppni



Dvalar- og hjúkrunar-
heim il ið Jaðar fékk 
skemmti lega heimsókn í 
vikunni þegar hjónin Elfar 
Logi Hannesson og Marsi-
bil Kristjáns dóttir sýndu 
leikritið Tindátar sem 
Kómedíuleikhúsið setti 
upp. Leikritið er byggt 
á samnefndri ljóðabók 
Steins Steinarr. Umfjöllun-
arefni þess er stríð og þeim 
hörmulegu afleiðingum 
sem því fylgir. Leikverkið 
er sett upp sem skugga-
brúðuleikhús en slíkt leik-
húsform er lítið þekkt hér 
á landi. Höfðu íbúar heim-
ilisins gaman af verkinu 
og þökkuðu kærlega fyr-
ir heimsóknina.
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Tindátar á Jaðri

Breiðablik fagnaði fleiri en 
einum íslandsmeistaratitli í 
knattspyrnu í ár, stór titill sem 
þó  hefur ekki farið mikið fyrir 
er íslandsmeistarar í eldri flokki 
karla, 60+. Ástæðan fyrir að 
þetta þykir fréttnæmt í Jökli er 
að í þessu meistaraliði Breiðabliks 
er tveir leikmenn sem eru íbúar 
Snæfellsbæjar, það eru þeir Björn 
Haraldur Hilmarsson og Baldvin 
Leifur Ívarsson.

Mótið var spilað á tveimur dög-
um, fyrri umferðin fór fram 24. 
ágúst og seinni umferðin var 24. 
september, að aflokinni seinni 
umferðinni var Breiðablik í fyrsta 
sæti með 15 stig en í öðru sæti 
var KR með 14 stig og Breiðablik 
því íslandsmeistari í eldri flokki 
karla, 60+.

jó

Íslandsmeistarar 60+

Við bjóðum upp á 
alhliða bílaviðgerðir, 

dekkjaskipti og smurþjónustu.

Tímapantanir í síma 436-1111 



Íbúar Eyja- og Miklaholts-
hrepps tóku þátt í skoðunar-
könnun samhliða sveitarstjórn-
arkosningum 14. maí sem 
varðaði sameiningarmál. Niður-
stöður skoðunarkönnunarinn-
ar voru að meirihluti þeirra 
sem greiddu atkvæði vildu að 
allt Snæfellsnes sameinist í eitt 
sveitarfélag. Hreppsnefnd Eyja- 
og Miklaholtshrepps sendi í 
kjölfarið þann 12. október síð-
astliðinn bréf til allra sveitarfé-
laga á Snæfellsnesi sem varðaði 
sameiningarviðræður. Í bréf-
inu óskar sveitarstjórn Eyja- 
og Miklaholtshrepps eftir því 
að eiga samtal við bæjarstjórn 
sveitarfélaganna um samein-
ingarkosti. 

Bæjarráð Grundarfjarðar 
tók bréfið fyrir á fundi sínum 
þann 20. október og tók vel í 
erindið. Þau samþykktu að eiga 
samtal við forsvarsmenn Eyja- 
og Miklaholtshrepps um sam-
einingarkosti og var það sam-
þykkt samhljóða. 

Erindið var tekið fyrir á bæj-
arráðsfundi Stykkishólmsbæjar 
og Helgafellssveitar þann 20. 
október og var vel tekið í sam-
töl um sameiningu. 

Bæjarráð Snæfellsbæjar tók 
bréfið einnig fyrir á fundi sín-
um þann 20. október. Svar þeirra 
var á öðrum nótum en fundar-
menn töldu ekki rétt að fara í 
heildarsameiningu allra sveitar-
félaganna á Snæfellsnesi eins og 
staðan er í dag. Fannst þeim eðli-
legt að gefa nýafstaðinni sam-
einingu Stykkishólmsbæjar og 
Helgafellssveitar svigrúm til þess 
að ganga eftir. Í fundargerðinni 
kemur þó einnig fram að afstaða 
Snæfellsbæjar hafi ekki breyst 
hvað varðar sameiningu Snæ-
fellsbæjar og Eyja- og Miklaholts-
hrepps, enda hafi íbúar Snæfells-
bæjar samþykkt sameininguna 
þegar gengið var til kosninga í 
febrúar síðastliðnum. 
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Þreifingar um 
sameiningu

Snæfellsbær   |   Klettsbúð 4   |   433 6900   |   snb.is 

Breytingar aðalskipulags 
Snæfellsbæjar 2015-2031

Bæjarstjórn Snæfellsbæjar samþykkti á fundi sínum þann 10. 
nóvember 2022 að beina breytingu aðalskipulags á tveimur 
svæðum í lögboðið ferli í samræmi við 30. gr. skipulagslaga. Ferlið 
hefst með opnum kynningarufndi í kaffisal í Röst að Snæfellsási 2, 
Hellissandi, miðvikudaginn 23. nóvember kl. 17:00.  Ný deiliksip-
ulög verða einnig kynnt á fundinum og auglýst samhiliða aðalskip-
ulagsbreytingum.

Breyting aðalskipulags, nýtt deiliskipulag og umhverfismatss-
kýrsla í Þjóðgarðinum Snæfellsjökli
Aðdragandi breytingar er vaxandi ferðamannastraumur. Bæta 
þarf aðstæður við Djúpalónssand, en ekki er svigrúm á núverandi 
svæði. Gert er ráð fyrir að bæta Dritvíkurveg og gera útskot 
norðanvestan vegar, gera nýtt bílastæði og þjónustuhús neðan 
Útnesvegar og biðstæði fyrir rútur ofan Útnesvegar. 
Í aðalskipulagi er afþreyingar- og ferðamannasvæði AF-U-7 
stækkað, var um 70.000 m2 (7 ha) og verður um 90.000 m2 (9 ha). 
Gert er nýtt deiliskipulag af svæðinu og er markmið þess að útbúa 
þjónustustað í þjóðgarðinum fyrir ferðamenn þar sem m.a. er gert 
ráð fyrir þjónustubyggingu með salernum, áningarstað, 
gönguleiðum og bíla- og rútustæðum. Núverandi þjónustuhús 
verði fjarlægt.
Breytingin hefur í för með sér að framkvæmdir munu raska hrauni 
og er fjallað um móvægisaðgerðir í umhverfismatsskýrslu.
Þjóðgarðurinn Snæfellsjökull hefur þegar verið stækkaður og er 
gerð grein fyrir stækkun hans í breytingu aðalskipulags.

Breyting aðalskipulags, nýtt deiliskipulag og umhverfismatss-
kýrsla fyrir Krossavíkurböð, Hellissandi
Í aðalskipulagi Snæfellsbæjar er gert ráð fyrir vaxandi ferðaman-
nastraumi. Fyrirhugað er að reisa baðstað ofan við ströndina við 
Krossavík vestast á Hellissandi með mis heitum og köldum 
pottum. Einnig verði gerð bílastæði um 250 m austar.  
Í aðalskipulagi er mótað nýtt um 2.500 m2 afþreyingar- og 
ferðamannasvæði AF-2 fyrir baðstaðinn og gert ráð fyrir um 1.800 
m2 svæði fyrir bílastæði. 
Gert er nýtt deiliskipulag af svæðinu  með eflingu ferðaþjónustu og 
afþreyingu íbúa í sveitarfélaginu að markmiði. Krossavíkurböðin 
verði sunnan við gróðurkant ofan við fjöruna og fjöru verði ekki 
raskað. Sjávar megin (norðan) mannvirkja verði opið svæði fyrir 
gangandi umferð meðfram ströndinni og gengið verði frá stíg 
sunnan bygginga.  Hluti framkvæmda er innan 50 m frá strandlínu 
og sækja þarf um undanþágu frá grein  5.3.2.14 í skipulagsreglu-
gerð.
Í umhverfismatsskýrslu er gerð grein fyrir vetrartalningu fugla og 
upplýsingum heimamanna og gróðurfari er lýst í samræmi við 
nánari gróðurgreiningu á framkvæmdasvæðum. 
Eftir að bæjarstjórn hefur afgreitt aðalskipulagsbreytingar og 
Skipulagsstofnun yfirfarið þær, verða tillögur auglýstar í samræmi 
við 31. gr. skipulagslaga með 6 vikna athugasemdafresti. 

Bæjarstjóri Snæfellsbæjar.

Hópur U19 landsliðs kvenna 
var valinn í lok október fyrir fyrstu 
umferð undankeppni EM 2023. Í 
þeim hópi voru tvær ungar kon-
ur úr Snæfellsbæ, þær Eyrún 
Embla Hjartardóttir og Snædís 
Rún Heiðarsdóttir. Undankeppn-
in var haldin í Litháen dagana 
8.-14. nóvember og var Ísland 
í riðli með Litháen, Færeyjum 
og Liechtenstein. Fyrsti leikur 
liðsins var á móti Liechtenstein 
og unnu okkar konur stórsig-
ur, 8-0. Annar leikur þeirra var á 

móti Færeyjum en þar unnu þær 
einnig öruggan 4-0 sigur. Sædís 
Rún skoraði eitt mark í þeim 
leik. Þriðji leikurinn var á móti 
Litháen en hann fór 3-0 Íslandi í 
vil og skoraði Sædís Rún einnig 
mark í þeim leik. Ísland tryggði 
sér því sigur í riðli 3 í B-deild í 
fyrri undankeppni fyrir EM 2023 
með markatöluna 15-0. Liðið fer 
upp í A-deild undankeppninn-
ar fyrir seinni umferðina sem fer 
fram í vor.
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Okkar konur í U19




