
Það blæs ekki byrlega fyrir 
meistarflokksliðum Víkings 
Ólafs víkur í karla og kvennaflokki 
þessa dagana en þau fengu engin 
stig í þessari umferð. 

Kvennaliðið tók á móti Selfossi 
í 1. deild kvenna á síðasta föstu
dag á heima velli. Leiknum lauk 
án þess að Víkings stúlkur næðu 
að skora mark. en Barbára Sól 
Gísla dóttir skoraði tvö mörk 
fyrir Sel foss og þær Karitas 
Tómas dóttir og Kristrún Rut 
Antons dóttir gerðu sitt markið 
hvor. Eftir tvær umferðir eru 
Víkingsstúlkur með 1 stig í 7. 
sæti deildarinnar næsti leikur 
þeirra verður á Eimskipsvellinum 
á móti Þrótti sunnudaginn 28. 
maí klukkan 15:00.

Karlaliðið tók svo á móti ÍBV í 
blíðskaparveðri á sunnudeginum 
í Pepsídeildinni. Fyrir leikinn 
höfðu bæði lið unnið einn leik 
í deildinni en ÍBV var með stigi 
meira. Leikurinn fór vel af stað 
en á 21. mínútu skoraði Alvara 
Monteju fyrir ÍBV eftir góðan 
undirbúning frá Felix Erni 
Friðrikssyni. Fóru Eyjamenn 
því inn í hálfleik  marki yfir eftir 
frekar bragðdaufan hálfleik. Strax 
í byrju seinni hálfleiks dró þó til 
tíðinda þegar fyrirliði Víkings 
Guðmundur Steinn Hafsteinsson 

fékk rautt spjald. Náði ÍBV að nýta 
sér liðsmuninn með tveimur 
mörkum frá varamanninum 
Arnóri Gauta Ragnarssyni og 
urðu lokatölur því 0  3 fyrir 
gestunum. 

Víkingur er því í 11 sæti eftir 
fjórar umferðir með  3 stig. 
Næsti andstæðingur strákanna er 
Breiðablik á útivelli sunnudaginn 
28. maí klukkan 18:00.

þa

789. tbl - 17. árg. 24. maí 2017

Stigalaus umferð hjá Víkingsliðum

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

• Almennar bílaviðgerðir
• Smurþjónusta
• Dekkjaskipti og viðgerðir

• Rúðuskipti
• Stjörnu viðgerðir á framrúðu
• Tölvulestur



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

Upplag: 1.100

Áb.maður: Jóhannes Ólafsson

Prentun: Steinprent ehf. 

               Sandholt 22a, Ólafsvík

               355 Snæfellsbæ

Netfang: steinprent@simnet.is

Sími:      436 1617

Um klukkan 7:30 á sunnu
dagsmorgun barst útkall á 
Björgunar bátinn Björg frá Land
helgisgæslunni og var hún beðin 
um að fara og sækja togbátinn 
Dag SK17 sem gerður er út á 
rækju í Breiðarfirði af Dögun ehf 
á Sauðárkróki. Um var að ræða 
363 brúttó tonna skip sem var 
statt 9 sjómílur Norð Vestur af 
Rifi. Lagt var af stað rúmlega átta 
í mjög góðu veðri frá Rifshöfn 
með fjóra í áhöfn. Þegar Björgin 
nálgaðist togbátinn var vestan 
kaldi og smá alda. Um klukkun 
níu kom kom Björgin að Degi 
og hann kominn í tog nokkrum 
mínútum síðar. Mjög greiðlega 

gekk að koma taug í bátinn og 
var að því loknu haldið til hafnar 
í Grundarfirði. Gekk ferðin vel 
og slétti sjóinn eftir sem austar 
dró, þegar komið var inn á 
Grundarfjörðin um klukkan 
13:30 var togbáturinn tekin á 
síðuna á Björginni en það gekk 
ekki vegna þess að hann leitaði 
alltaf í stjórnborðið. Var þá 
ákveðið að draga hann inn með 
stuttri dráttartók og var Dagur SK 
kominn a bryggju um klukkan 
14:30. Þá hélt Björgin aftur til 
Rifshafnar og var komin þangað 
um fjögurleiði tók þessi aðstoð 
því átta klukkutíma.

þa

Björgin aðstoðar

Við skoðuðum og prófuðum þessa �ugvél, Kitfox Skystar III, 
s.l. sunnudag. Mjög ljúf og auðveld í allri meðhöndlun. 
Vel tækjum búin. Hagstætt og viðráðanlegt verð.

Vagn fylgir, vængir leggjast aftur við �utning og geymslu, 
passar þannig í venjulegan bílskúr.

Frábært tækifæri til að veita sér það ferðafrelsi og ánægju 
sem �uginu fylgir.

Kostnaður við að læra á hana og taka próf er minni en það 
kostar að taka minnsta bílpróf.

Áhugasamir ha� samband við Ólaf Vigni í síma 896-2845 
eða Tómas í síma 893-6970.

Halló Snæfellsbær!
Meðeigendur óskast.

Pláss fyrir a.m.k. 4 í viðbót.

Auglýsingaverð 
í Jökli

Svarthvítar auglýsingar
Opna í svarthv 40.800
Heilsíða í svarthv.  27.300
Hálfsíða í svarthv. 17.900
1/4 í svarthv.    11.800
1/8 í svarthv.   8.600
1/16 í svarthv.     5.300

Verðin eru með 24% vsk

Lit auglýsingar
Opna í lit  69.800
Heilsíða í lit  47.500
Hálfsíða í lit 33.400
1/4 í lit  24.400
1/8 í lit  15.800
1/16 í lit  10.700

- Bílaviðgerðir

- Skipaþjónusta

- Almenn suðuvinna 

- Smurþjónusta

- Smábátaþjónusta 

- Dekkjaverkstæði

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



Hvítahúsið í Krossavík hefur 
fengið nýja eigendur, það eru 
þau hjónin Elva Hreiðarsdóttir 
og Halldór Eyjólfsson sem 
keyptu húsið.  Ætla þau að 
opna starfsemi sína í Hvítahúsi 
formlega sjómannadagshelgina 
næstkomandi og eru þau með 
margt spennandi á prjónunum 
varðandi húsið. Elva er fædd og 
uppalin í Ólafsvík hún er dóttir 
hjónanna Svölu S. Thomsen 
og Hreiðars Skarphéðinssonar. 
Þau Elva og Halldór eru búsett 
í Reykjavík þar starfar hún sem 
myndlistarmaður og kennari. 
Halldór eiginmaður hennar 
starfar sem grafískur hönnuður 
og rekur auglýsingastofu. 
Hvítahús sem áður var íshús 
og nánast útveggirnir einir 
var endurbyggt af hjónunum 
Steingerði Jóhannsdóttur og 
Árna Emanúelssyni en þau 
keyptu það árið 2010 og hófu 
uppbyggingu á því. Byggðu þau 
þar upp listamannasetur þar sem 
listamenn gátu dvalið og unnið í 
lengri eða skemmri tíma. Þar hafa 
einnig verið haldnar sýningar 
og alls kyns uppákomur. Hafa 
listamenn alls staðar að úr 
heiminum dvalið þar og stundað 
ýmsa liststarfssemi. Að sögn Elvu 
kynntist hún Hvítahúsi og þeim 
hjónum þegar hún koma og dvaldi 
þar í stuttan tíma ásamt Soffíu 
Sæmundsdóttur myndlistarkonu 
en þær unnu þá að sameiginlegu 
verkefni. Átti Elva eftir að koma 
aftur og aftur bæði til þess að 
vinna sjálf að sinni myndlist en 
einnig til að halda námskeið. 
Fannst henni engu líkt að vinna 
þarna að list sinni. Fjarri öllum 
skarkala hversdagsins í þessarri 

ómótstæðilegu náttúruparadís 
og “komin heim” á vissan hátt 
eins og hún orðar það. Munu 
þau hjón Elva og Halldór reka 
húsið áfram líkt því sem verið 
hefur en auka starfsemina 
lítillega. Í júní og júlí ætla þau 
að gera tilraun með að reka lítið 
listagallerí samhliða því að Elva 
ætlar að vinna að sinni myndlist á 
staðnum. Er ætlunin að hafa opið 
almenningi frá klukkan 13:00 til 
17:00 daglega. Einnig er stefnt 
að því að öflugt námskeiðahald 
fyrir listamenn fari af stað. Mun 
Elva sjálf kenna flest námskeiðin 
til að byrja með, ásamt Soffíu 
Sæmundsdóttur en í framtíðinni 
er ætlunin að fá fleiri listamenn 
til samstarfs með listasmiðjur og 
námskeið af ýmsu tagi. Aðspurð 
hlakkar þeim hjónum gríðarlega 
til að takast á við þetta verkefni 
en það hefur lengi verið draumur 
Elvu að setja svona rekstur á 
laggirnar það er vinnustofu 
og námskeiðahald. Þar segist 
hún geta unnið sameiginlega 
að því sem hún hefur lært og 
hefur mesta reynslu í. Elva er 
menntaður myndlistarkennari og 
hefur starfað við það í þrjátíu ár. 
Er hún full tilhlökkunar að geta 
kennt börnum og ungmennum 
myndlist í Hvítahúsi. Er það ekki 
síst vegna þess að þegar hún var að 
alast upp voru fá tækifæri til þess 
að læra myndlist hér á svæðinu. 
Langar hana að gefa börnum 
og unglingum með brennandi 
áhuga á listsköpun tækifæri til 
þess að efla sig á því sviði í sinni 
gömlu heimabyggð. Þó svo hún 
viti að möguleikarnir séu fleiri í 
dag. Hlakkar hana mikið til að 
koma til baka reynslunni ríkari 

og miðla til samfélagsins. Elva 
vildi einnig koma á framfæri að 
í júlí verða námskeið í teikningu 
fyrir fullorðna sem hafa alltaf 
langað til að læra að teikna 
en hafa ekki grunninn. Verður 
þetta notalegt námskeið og 
hefur fólk náð miklum árangri 
á þeim. Nánari upplýsingar má 
nálgast hjá elvahre@vortex.

is og á Hvitahus og ElvaArt á 
fésbókinni. Það verður gaman 
að fylgjast með áframhaldandi 
uppbyggingu Hvítahús og þeirri 
starfsemi sem þar verður. Ekki 
skemmir fyrir að nýjir eigendur 
eiga góð tengsl við samfélagið og 
alltaf gaman þegar þeir sem flutt 
hafa burt snúa aftur.

þa

Nýir eigendur að Hvítahúsinu

Steypustöð Skaga�arðar ehf. auglýsir eftir matráð 
á Snæfellsnesi, helst í Ólafsvík eða Grundar�rði.  

Fyrirtækið er að he�a lagningu rafmagnsstrengs á 
norðanverðu Snæfellsnesi og mun verkefnið 
standa til haustsins. 

Um er að ræða 100% starf sem felur í sér að sjá 
um morgunmat, hádegisverð, ka� og kvöldmat 
fyrir 15-20 manna vinnu�okk.

 
Upplýsingar um star�ð eru veittar 

í síma 4535581, 8943684 eða 
á netfangið steypustod@simnet.is

Matráður óskast

Steypustöð Skagafjarðar

SKAGAFIRÐI



Eins og sjá má á myndinni 
sem fylgir aflabrögðum að 
þessu sinni var nóg að gera við 
löndun á síðasta sunnudag og 
var landað 595 tonnum í 126 
löndunum í Ólafsvíkurhöfn. 
535 tonnum í 102 löndunum 
í Rifshöfn og 72 tonnum í 50 
löndunum á Arnarstapa. Fyrsta 
strandveiðitímabili ársins lauk á 
þriðjudaginn en 120 tonnum var 
landað af 72 handfærabátum sem 
flestir voru á strandveiðum. 

Hjá dragnótabátunum Var 
Guðmundur Jensson með 81 
tonn í 4, Magnús SH 78 tonn í 
3, Ólafur Bjarnason 72 tonn í 4, 
Esjar SH 60 tonn í 4, Egill SH 43 
tonn í 3, Sveinbjörn Jakobsson 
SH 40 tonn í 2, Gunnar Bjarnason 
SH 21 tonn í 1 og Bára SH 13 
tonn í 2. 

Hjá stóru línubátunum landaði 
Örvar SH 67 tonnum í 2, Tjaldur 
SH 65 tonn um í 1, Páll Jónsson 
GK 61 tonn um í 1, Guðbjörg GK 
55 tonn um í 5, Rifsnes SH 42 
tonnum í 1 og Hafdís SU 7 tonn
um í 1. 

Nokkrir aðkomubátar lönd
uðu hér í vikunni og hjá litlu línu
bátunum landaði Stakkhamar SH 
38 tonnum í 4, Bíldsey SH 36 
tonn um í 5, Tryggvi Eðvarðs SH 
35 tonn um í 5, Kristinn SH 30 
tonn um í 4, Brynja SH 25 tonnum 

í 5, Sverrir SH 15 tonnum í 4, Gísli 
Súrs son GK 14 tonnum í 1, Auður 
Vé steins SU 6 tonnum í 1, Fríða 
Dag mar ÍS 6 tonnum í 1, Jónína 
Brynja ÍS 6 tonnum í 1, Óli Gísla 
GK 5 tonnum í 2, Indriði Kristins 
BA 4 tonnum í 1 og Bergur Vigfús 
GK 3 tonn í 1.

Einn bátur var á netum Bárður 
SH og landaði hann 40 tonnum 
í 4. Matthías SH er eini báturinn 
á rækjuveiðum og landaði hann 
3 tonnum í 1. Sex bátar voru á 
grásleppunetum og lönduðu 
þeir 15 tonnum í 10 löndunum.

þa

Aflabrögð

kirkjanokkar.is

Kirkjudagur aldraðra 
í Ingjaldshólskirkju

 
Sameiginleg guðsþjónustu safnaðanna í Snæfellsbæ 

verður kl. 14 á uppstigningardag, 25. maí.

Ræðumaður verður Pétur Bogason.
Eldri borgarar eru sérstaklega boðnir velkomnir.

Rúta fer frá Jaðri kl. 13:35.

Vinafélag eldri borgarar bjóða upp á ka�veitingar
í safnaðarheimilinu eftir guðsþjónustu. MUGISON

F R Y S T I K L E F I N N  R I F I  
L A U G A R D A G I N N  1 0 .  J Ú N Í  

2 1 : 0 0

Miðaverð: 2900kr 

Ársmiðar gilda! 

www.thefreezerhostel.com 



Um miðjan febrúar var kosin 
ný stjórn hjá Skógræktarfélagi 
Ólafsvíkur. Nýju stjórnina skipa 
Vagn Ingólfsson formaður, 
Valgerður Hlín Kristmannsdóttir 
ritari og Ólafur Helgi Ólafsson 
gjaldkeri. Varastjórn félagsins 
skipa Sigurður Ómar Scheving, 
Hilmar Már Arason og Hjörtur 
Ragnarsson. Ákveðið var að fara 
í stórátak í skógræktarmálum 
á svæði félagsins en þar hafa 
félagsmenn gróðursett frá 
stofnun þess, 1970. 

Stjórnin pantaði rúmlega 
20 þúsund trjáplöntur hjá 
Skógræktarfélagi Íslands og var 
að koma staðfesting á því að 
félagið fengi úthlutað 23.648 
plöntum af 12 tegundum og 
skiptast þær þannig: Stafafura 
3551 stk, Sitkagreni 3000 
stk, Ilmbirki Embla 3000 stk., 
Blágreni 3000 stk, Ilmreynir 
2520 stk, Ilmbirki 2010 stk, 
Alaskaösp 1995 stk, Gulvíðir 
1480 stk, Evrópulerki 1005 stk, 
Jörfavíðir 1000 stk, Hrymur 737 
stk, Bergfura 335 stk.

Til þess að auðvelda okkur 
verkið við gróðursetninguna 
voru pantaðar níu geispur 
og sex burðarbox. Kvenfélag 
Ólafsvíkur og Lionsklúbbur 
Ólafsvíkur styrktu félagið við 
þessi kaup og er þeim þakkaður 
stuðningurinn.

Það stendur til að hefja 
gróðursetningu á næstu dögum 
og er öll aðstoð vel þegin, í lengri 
eða skemmri tíma. Áhugasamir 
geta snúið sér til formanns 
félagsins, Vagns Ingólfsson.

Með von um sjá ykkur sem flest 
við gróðursetninguna.

Stjórn Skógræktarfélags Ólafsvíkur

Átak í skógræktarmálum í Ólafsvík

Efni og auglýsingum í Jökul þarf að 
skila fyrir kl. 16, mánudag fyrir útgáfu.

Það er í lagi að skila fyrr.

Upplýsingar um auglýsingaverð 
á www.steinprent.is

Efni og auglýsingum í Jökul þarf að 
skila fyrir kl. 16, mánudag fyrir útgáfu.

Það er í lagi að skila fyrr.

Upplýsingar um auglýsingaverð 
á www.steinprent.is



SÝSLUMAÐURINN Á VESTURLANDI

Breyttur afgreiðslutími 
í sumar

Vegna sumarleyfa starfsmanna verður afgreiðslu- 
tími á skrifstofum Sýslumannsins á Vesturlandi, 
á Akranesi, í Borgarnesi og í Stykkishólmi styttur 
þannig að þær verða opnar milli kl. 11:00 og 15:00 
frá 12. júní til 18. ágúst 2017.
Skrifstofan í Búðardal verður af sömu ástæðu lokuð 
þrjá daga í sumar þ.e. 29. og 30. júní og 14. júlí.

Sýslumaðurinn á Vesturlandi
19. maí 2017

Ólafur K. Ólafsson

Aðalsafnaðarfundur 
Ingjaldshólssóknar 

Aðalsafnaðarfundur Ingjaldshólssóknar verður 
haldinn þriðjudaginn 30. maí klukkan 20 

í safnaðarheimili Ingjaldshólskirkju.

Dagskrá er meðal annars skýrsla stjórnar, 
kosningar og önnur mál.

Allir velkomnir.

Sóknarnefnd Ingjaldshólskirkju

Uppstigningardagur 25. maí
opið frá kl. 10:00-17:00

 
Þriðjudaginn 30. maí 

verður sundlaugin lokuð 
vegna námskeiðs starfsfólks.

 

Sundlaugin 
í Ólafsvík

  

            DagskráDagskrá                                                                          

  
  

  

   

Aðalfundur
Hátíðarfélags Grundarfjarðar

verður haldinn í Bæringsstofu 
þann 1. júní 2017 kl. 20.30 

Með kveðju,
stjórnin

Aðalfundur
Hátíðarfélags Grundarfjarðar

verður haldinn í Bæringsstofu 
þann 1. júní 2017 kl. 20.30 

Með kveðju,
stjórnin


