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Matarlist í Ólafsvík

Laugardaginn 15. apríl síðast
liðinn opnaði nýr veitingastaður
í Snæfellsbæ. Veitingastaðurinn
heitir Matarlist og er staðsettur
að Ólafsbraut 19 í Ólafsvík.
Það eru þau hjónin Justyna og
Mikolaj sem eiga hann og reka
en þau leigja húsnæðið til að
byrja með, á Matarlist vinna tveir
kokkar ásamt Justynu og dóttir
hennar Weroniku sem verður í
hlutastarfi. Að opna veitingastað
er eitthvað sem Justyna er búin
að vinna að í tvö ár og nú loks er
draumurinn að rætast með opnun
lítils heimilislegs veitingastaðar.
Á veitingastaðnum ætla þau að
bjóða upp á heimilislega rétti

sem búnir eru til úr hráefni frá
svæðinu. Sagðist Justyna vonast
til að geta haft opið allt árið en
það myndi byggjast á því hvernig
aðsóknin yrði. Þau hjónin fluttu
til Kýpur frá Póllandi þar sem
þau ráku lítinn veitingastað þeim
leið ekki vel á Kýpur og ákváðu
því að flytja til Íslands og prófa
að vinna þar. Fengu þau vinnu
á Hótel Ólafsvík þar sem þau
ætluðu að vinna í þrjá mánuði.
Þau heilluðust af landinu og eftir
að hafa verið hér í ár ákváðu
þau að flytja alla fjölskylduna
til landsins og sóttu börnin sín
til Póllands til að hefja nýtt líf í
Ólafsvík. Í Ólafsvík finnst þeim

gott að vera og líta á það sem
heimili sitt, hafa þau fyrir nokkru
fest kaup á húsinu sem þau búa
í. Mikolaj hefur undanfarin
ár unnið á Hótel Búðum sem
yfirkokkur og Justyna sem yfir
þjónn. Með hjálp eiginmanns
síns hefur hún eins og áður segir
látið draum sinn rætast um að

opna sinn eiginn veitingastað.
Mikolaj á hugmyndirnar að
öllum réttunum á matseðlinum
og eru þeir eldaðir eftir hans
uppskriftum. Vona þau að allir
sem komi til þeirra njóti matarins
og heimilislegs andrúmslofts.
þa

Nýr
Frystiklefinn og
framkvæmdastjóri Fiskmarkaður Íslands
bjóða á tónleika
Víkings/Reynis

Fyrir skömmu var ákveðið að
auglýsa starf framkvæmdastjóra
umf. Víkings/Reynis, í auglýsing
unni kom fram að framkvæmda
stjóri verði yfir mfl. karla og
kvenna hjá Víkingi og einnig
barna- og unglingastarfi Víkings/
Reynis. Í byrjun mánaðar kom
svo í ljós að búið er að ráða fram
kvæmdastjóra, ritstjóri Jökuls
hafði samband við þann sem
ráðinn var og bað hann um að
segja stuttlega frá sér og sínum
störfum.
„Þorsteinn Haukur Harðar
son heiti ég og er tveggja barna
fjölskyldumaður úr Garða
bænum.
Ég hef starfað í fjölmiðlum
nánast óslitið frá árinu 2008 og
hefur það lengst af verið á sviði
íþrótta þó ég hafi líka verið á
Séð og Heyrt í hálft annað ár.
Nú síðast áður en ég tók við
störfum sem framkvæmdastjóri
Víkings Ólafsvík starfaði ég hjá
fjarskiptafyrirtækinu Vodafone.

Mín fyrstu kynni af Víkingi
Ólafsvík voru þegar ég skrifaði
kynningarblað um knattspyrnu
lið félagsins skömmu áður en
liðið hóf keppni á sínu fyrsta
tímabili í deild þeirra bestu árið
2013. Síðan þá hef ég styrkt bönd
mín við sveitafélagið og íþrótta
félagið. Til marks um það má
nefna að í dag er ég í sambúð
með Snæfellsbæjarmær.
Ég hef mikla ástríðu fyrir
íþróttastarfi og er afar þakklátur
fyrir tækifærið að fá að halda við
og byggja ofan á það góða starf
sem nú þegar hefur verið unnið
hjá Víkingi Ólafsvík.
Það eru spennandi tímar fram
undan hjá þessu flotta félagi.
Meistara
f lokkur karla verður
í eldlínunni í Pepsídeildinni
í sumar auk þess kvennaliðið
mun halda uppi heiðri félagsins
í fyrstu deildinni. Unga kynslóðin
verður líka í brennidepli og ætla
ég að leggja mitt af mörkum til að
gera gott yngri flokka starf enn
öflugra. Þá verða merk tímamót
á næsta ári þegar félagið fagnar
90 ára afmæli sínu.
Ég hlakka til að vinna náið
með ykkur öllum, og sjá ykkur
á vellinum í sumar.

Það gleður okkur mikið að
tilkynna að í stað Úlfs Úlfs
höfum við fengið Kött Grá
Pje ásamt Heimi Rappara
til að koma og rúlla upp
Sumartónleikunum laugar
daginn 22. apríl. klukkan 21:00.
Kött Grá Pje sló eftirminnilega
í gegn með laginu Aheybaró
og hefur síðan þá kyrjað
rappvísur sem eru engu líkar
undir þéttum hljóðgervlum
og djúpum takti. Hann hefur
verið nefndur “Megas íslensku
rappsenunnar” vegna frum
legra vísana og duldar líkinga
í textasmíðum sínum. Hann
hefur verið að vinna nýtt efni
sem mun koma út á næstu
misserum.
Heimir Rappari gaf nýlega

út plötuna George Orwell í
fyrra sem hefur hlotið mikið
lof. Hann hefur áður verið í
hljómsveitunum Skyttunum,
Fræ og fleirum.
Það gleður okkur ennfremur
að tilkynna að ungir og upp
rennandi rapparar úr Snæ
fellsbæ, Davidoz, Juiceboy og
Gylfi Örvars munu einnig stíga
á stokk.
Það gleður okkur líka stjarn
fræðilega mikið að öllum í
heiminum er boðið frítt á þessa
tónleika og er það gjöf frá okkur
í Frystiklefanum ásamt Fisk
markaði Íslands. Kunnum við
þeim góðar þakkir fyrir sam
starfið.
Þú vilt ekki missa af þessu!!!

Áfram Víkingur Ólafsvík/Reynir!“

Við bjóðum Þorstein velkom
inn til starfa, óskum honum
velfarnaðar í starfi og tökum
undir hvatningu hans til félagsins.
jó

Upplag: 1.100

Aðalfundur
Sameiginlegur aðalfundur ungmennafélaganna
Víkings og Reynis verður haldinn
í íþróttahúsi Snæfellsbæjar
fimmtudaginn 4. maí 2017 kl. 20:00.
Dagskrá:
- Fundur settur
- Ársreikningur kynntur
- Kosning fulltrúa í stjórn
- Önnur mál

Áb.maður: Jóhannes Ólafsson
Prentun: Steinprent ehf.
Sandholt 22a, Ólafsvík

Blaðið er gefið út af Steinprent ehf. og
dreift á hvert heimili í Snæfellsbæ og
Grundarfirði. Blaðið kemur út vikulega.

355 Snæfellsbæ
Netfang: steinprent@simnet.is
Sími:

436 1617

Stjórn UMF Víkings/Reynis

1. maí 2017
1. maí samkomur Verkalýðsfélags Snæfellinga
og Starfsmannafélags Dala- og Snæfellsnessýslu
verða haldnar sem hér segir

Kynnir:
Dallilja Inga Steinarsdóttir
Ræðumaður: Dröfn Harðardóttir
Sérfræðingur í félagsmáladeild ASÍ

- Sigga Eyrún og Kalli Olgeirs
- Stórsveit Snæfellinga
- Kaffiveitingar

Í Grundarfirði hefst dagskrá kl. 14.30 í Samkomuhúsinu
Kynnir:
Helga Hafsteinsdottir
Ræðumaður: Dröfn Harðardóttir
Sérfræðingur í félagsmáladeild ASÍ

- Sigga Eyrún og Kalli Olgeirs
- Stórsveit Snæfellinga
- Kaffiveitingar

Í Snæfellsbæ hefst dagskrá í Klifi kl. 15.30
Kynnir:
Guðmunda Wíum ritari SDS
Ræðumaður: Dröfn Harðardóttir
Sérfræðingur í félagsmáladeild ASÍ

- Sigga Eyrún og Kalli Olgeirs
- Stórsveit Snæfellinga
- Kaffiveitingar
- Sýning eldriborgara
- Bíósýning

Boðið verður í bíó
í Klifi kl. 18.00
Fyrir alla á Snæfellsnesi

Félagsmenn og aðrir íbúar eru hvattir til að mæta og eiga saman góðan dag.
Börn verða að vera í fylgd með fullorðnum.

Rekstur Snæfellsbæjar mjög góður
Miðvikudaginn 5. apríl var
ársreikningur Snæfellsbæjar
2016 afgreiddur í bæjarráði til
fyrri umræðu í bæjarstjórn.
Starfseminni Snæfellsbæjar
er skipt upp í tvo hluta, A-hluta
annars vegar og B-hluta hins
vegar. Til A-hluta telst starfsemi
sem að hluta eða öllu leyti er
fjármögnuð með skatttekjum en
í B-hluta eru fyrirtæki sem eru í
eigu sveitarfélagsins og eru rekin
sem fjárhagslega sjálfstæðar
einingar.
Rekstur Snæfellsbæjar gekk
vel á árinu og var rekstrarniður
staðan töluvert betri en áætlun
gerði ráð fyrir, eða um 217,9 millj.
króna fyrir samantekinn rekstrar
reikning A- og B-hluta, samkvæmt
fjárhagsáætlun var gert ráð fyrir
jákvæðri afkomu upp á 44,2 millj.
króna. Rekstrarafkoman varð því
töluvert betri en áætlun gerði ráð
fyrir, eða sem nemur 173,7 millj.
króna.
Rekstrarniðurstaða A-hluta var
jákvæð að fjárhæð 149,6 millj.
króna en fjárhagsáætlun gerði
ráð fyrir jákvæðri afkomu upp á 1
millj. króna. Afkoma A-hluta varð
því betri sem nemur 148,6 millj.
króna. Eigið fé sveitarfélagsins í
árslok nam 2.970 millj. króna skv.
efnahagsreikningi en þar af nam

Snæfellsbær fjárfesti á árinu
fyrir 198,5 milljónir í varanlegum
rekstrarfjármunum og tók engin
ný lán á árinu 2016. Greidd
voru niður lán að fjárhæð 157,8
milljónir.

eigið fé A-hluta 2.334,8 millj.
króna.
Laun og launatengd gjöld
sveitarfélagsins námu um 1.093
milljónum króna en starfsmanna
fjöldi sveitarfélagsins nam 136
stöðugildum í árslok.

Hlutfall reglulegra tekna af
heildarskuldum og skuldbind
ingum er 61,64% hjá sjóðum
A-hluta, en var 74,37% árið 2015,

Síðari umræða um ársreikning
verður fimmtudaginn 4. maí n.k.

- Bílaviðgerðir
- Skipaþjónusta
- Almenn suðuvinna
- Smurþjónusta
- Smábátaþjónusta
- Dekkjaverkstæði

Heildareignir bæjarsjóðs
námu um 3.542 millj. króna og
heildareignir sveitarfélagsins í
samanteknum ársreikningi um
4.620 millj. króna í árslok 2016.
Heildarskuldir bæjarsjóðs
námu um 1.207 millj. króna og
í samanteknum ársreikningi um
1.649 millj. króna, og lækkuðu
þar með milli ára um 84 milljónir.
Eigið fé bæjarsjóðs nam um
2.334,8 millj. króna og eigið fé
í samanteknum reikningsskilum
nam um 2.970 millj. króna í
árslok 2015. Eiginfjárhlutfall er
65,92% á á árinu 2015 en var
63,03% árið áður.

og 64,48% í samanteknum árs
reikningi en var 76,80% árið 2015.
Skv. 64. gr. 2. málsgr. sveitar
stjórnarlaga á þetta hlutfall ekki
að vera hærra en 150%. Fjárhags
staða Snæfellsbæjar verður því að
teljast afar góð.

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

Auglýsingaverð
í Jökli

Svarthvítar auglýsingar
Opna í svarthv
Heilsíða í svarthv.
Hálfsíða í svarthv.
1/4 í svarthv.
1/8 í svarthv.
1/16 í svarthv.

40.800
27.300
17.900
11.800
8.600
5.300

Lit auglýsingar
Opna í lit
Heilsíða í lit
Hálfsíða í lit
1/4 í lit
1/8 í lit
1/16 í lit

Verðin eru með 24% vsk

69.800
47.500
33.400
24.400
15.800
10.700

Lestur
Passíusálma
AÐALSAFNAÐARFUNDUR

ÓLAFSVÍKURKIRKJU
Aðalsafnaðarfundur Ólafsvíkurkirkju verður haldinn
fimmtudaginn 27. apríl 2017 kl: 20.00.
Passíusálmar Hallgríms Péturs
sonar voru lesnir í Ólafsvíkur
kirkju á föstudaginn langa. Um
lesturinn sáu Kirkjukór Ólafs
víkur, Kvenfélag Ólafsvíkur,
félagar úr Rotaryklúbb Ólafs
víkur, Félag eldri borgara í Snæ
fellsb æ, Lionsklúbbur Ólafs
víkur, Lionsklúbburinn Rán,
Ungmennafélagið Víkingur og
Soroptim istar. Kaffiveitingar
voru í safnaðarheimilinu og

þegin frjáls framlög fyrir þau.
Lestur Passíusálmanna tók
rúma 4 tíma það voru 26 sem
lásu og Lena spilaði á milli lestra.
Passíusálmalesturinn var hluti af
afmælishaldi kirkjunnar í tilefni
50 ára afmælis hennar á þessu
ári. Var þetta í fyrsta sinn í 13
ár sem þeir voru lesnir í heild
sinni. Tókst þetta vel og margir
sem komu og hlustuðu tímunum
saman og aðrir styttra.

Dagskrá:
1. Gerð grein fyrir starfsemi og rekstri sóknarinnar
á liðnu starfsári.
2. Afgreiðsla endurskoðaðra reikninga sóknar og
kirkjugarðs fyrir s.l. ár.
3. Kosningar
5. Önnur mál.

Formaður sóknarnefndar

þa

Rak á land
• Almennar bílaviðgerðir

• Rúðuskipti

• Dekkjaskipti og viðgerðir

• Tölvulestur

• Smurþjónusta

• Stjörnu viðgerðir á framrúðu

S: 438-6933 - kbbilav@simnet.is - Sólvellir 5 - Grundarfjörður
Opnunartími 8-12 og 13-17 - Verið velkomin

Hnísu rak á land í fjörunni
neðan við Bug fyrir innan
Ólafsvík á miðvikudag í síðustu
viku. Ekki voru neinir sjáanlegir
áverkar á dýrinu og því ólíklegt
að hún hafi farið í veiðarfæri
og dáið þess vegna. En það
gerist oft að þær festis í netum
bátanna. Ekki er því vitað hvers

vegna hún dó en mjög líklega er
um fullorðið kvendýr að ræða
og var ekki langt síðan það dó
þegar ljósmyndari sá það. Mikið
líf er í Breiðafirði þessa dagana
bæði af hval, háhyrningi, hnísu
og fuglum.
þa

Sjóvá

440 2000

Ef þú skrifar skilaboð
undir stýri lítur þú af
veginum í allt að 5
sekúndur.
Á 70 kílómetra hraða
keyrir þú því blindandi
næstum 100 metra
meðan þú skrifar.

sjova.is

Uppbyggingarsjóður Vesturlands úthlutar

Uppbyggingarsjóður Vesturlands varð til árið 2015 þegar Vaxtarsamningur og Menningarsamningur runnu saman í einn sjóð. Frá stofnun
sjóðsins hefur hann veitt styrki að upphæð 105 m.kr. á Vesturlandi. Úthlutanir sjóðsins fara í styrki til menningarverkefna, stofn- og rekstrarstyrki
til menningarmála og styrki til nýsköpunar- og atvinnuþróunar.
Föstudaginn 4. apríl voru veittir styrkir að upphæð 38 m.kr. úr sjóðnum á sérstakri úthlutunarhátíð sjóðsins í Búðardal.
Eftirfarandi styrkjum var úthlutað í verkefni á Snæfellsnesi:

Nýsköpun

Söguslóð – Sögustofan, 500.000 kr.
Lavaland Hagleikssmiðja – Þorgrímur Kolbeinsson, 400.000 kr.
Ferðaþjónusta um Þjóðgarð Snæfellsness – Way out west ehf., 300.000 kr.
Sögufylgd – Söguþjónusta á Snæfellsnesi – Ragnhildur Sigurðardóttir, 300.000 kr.
Grænn sölumaður – sjálfsali í sveit – Lavaland, 200.000 kr.
Kvasi – Júlíus Már Freysson, 200.000 kr.

Stofn- og rekstrarstyrkir

Menningardagskrá 2017 – The Freezer ehf., 1.000.000 kr.
Sjómannagarðurinn á Hellissandi – Sjóminjasafnið á Hellissandi, 600.000 kr.
Áfram veginn – Byggðasafn Snæfellinga og Hnappdæla, 500.000 kr.
Átthagastofa Snæfellsbæjar, 500.000 kr.
Listsalur sýningar 2017 – Listvinafélag Stykkishólmskirkju, 500.000 kr.

Næsta tölublað
Jökuls

Menning

Fjölmenningarhátíð 2017 – Sigurbjörg Jóhannesdóttir, 500.000 kr.
Sjósókn undir jökli og náttúran við haf og strönd – Sjóminjasafnið á Hellissandi, 500.000 kr.
Hönnun sýningarrýmis fyrir Ólafsvíkur-Svaninn – Snæfellsbær, 400.000 kr.
Leikskólastarf í Stykkishólmi í 60 ár – Leikskólinn í Stykkishólmi, 400.000 kr.
Unnsteinsson Quartet – Tónleikaferðalag – Örn Ingi Unnsteinsson, 400.000 kr.
Tónleikar 2017 – Listvinafélag Stykkishólmskirkju, 300.000 kr.
Rafmagnslaust í Rifi – The Freezer ehf., 300.000 kr.
Skotthúfan 2017 – Byggðasafn Snæfellinga og Hnappdæla, 300.000 kr.
Sumarsýningar Norska hússins – Byggðasafn Snæfellinga og Hnappdæla, 300.000 kr.
Námskeið – Svæðisgarðurinn Snæfellsjökull, 300.000 kr.
Tónleikaröð í Grundarfjarðarkirkju – Listvinafélag Grundarfjarðarkirkju, 300.000 kr.
Júlíana – Hátíð sögu og bóka – 250.000 kr.
Pergon ehf. – 250.000 kr.
Uppruni eldfjalla Íslands – Eldfjallasafn, 200.000 kr.
Tónleikar – Karlakórinn Heiðbjört, 150.000 kr.
Klassískir tónleikar í Stykkishólmi – Sigrún Björk Sævarsdóttir, 150.000 kr.
Sumargleðin 2017 – Svæðisgarðurinn Snæfellsjökull, 100.000 kr.
snaefellingar.is

Bæjarblaðið Jökull kemur næst út
fimmtudaginn 27. apríl.
Hlé verður á útgáfu blaðsins í tvær vikur

þar á eftir og kemur það svo aftur út
fimmtudaginn 18. maí.

www.n1.is

facebook.com/enneinn

Rúllaðu inn í sumarið
á nýjum dekkjum
Cooper Zeon 4XS Sport
Henta undir fjórhjóladrifna jeppann þinn.
Mjúk og hljóðlát í akstri.
Veita góða aksturseiginleika og gott grip
á þurrum og blautum vegi.

Cooper Zeon CS8
Afburða veggrip og stutt
hemlunarvegarlengd.
Einstaklega orkusparandi.
Hljóðlát með góða vatnslosun.

Cooper AT3 Sport
Frábær alhliða heilsársdekk sem
virka vel á vegum og vegleysum.
Hljóðlát og mjúk í akstri.

Verslun N1
Ólafsbraut 57, Ólafsvík, 436-1581
Opið
mánudaga til föstudaga kl. 08-18

Hluti af vorinu

