
Nemendur 1. til 4. bekk í 
Grunn skóla Snæfellsbæjar á 
Hellis sandi, ásamt starfsfólki, 
tóku þátt í verkefninu „ Jól í skó
kassa“. Nemendum var skipt í 
hópa og átti hver hópur að sjá um 
einn skókassa. Vel gekk að safna í 
kass ana og voru nemendur mjög 
dug legir að koma með það sem 
þurfti. Börnin hjálpuðust svo að 
við að útbúa kassana í skólanum. 
Þau fengu góða aðstoð við kass
ana en OlísRekstrarland gaf þeim 
sápur til að setja í kassana, Ari 
Bjarnason tannlæknir út vegaði 
bæði tannbursta og tann krem. 
Ragnar og Ásgeir ehf. sáu um 
að koma kössunum til Reykja
víkur og Balatá ehf styrkti um 
peningaupphæðina sem til þurfti 
en mælst er til að settar séu 500 til 
1000 krónur í hvern kassa til að 
standa straum að þeim kostnaði 
sem fylgir verkefninu. Það var svo 
á síðasta miðvikudag sem séra 

Óskar Ingi Ingason sóknarprestur 
kom í heimsókn í skólann og 
tók við kössunum sem voru 28 
talsins. Sá hann um að koma þeim 
á afgreiðslu Rangars og Ásgeirs í 
Ólafsvík.    þa

806. tbl - 17. árg. 1. nóvember 2017

Jól í skókassa

Ljósmyndari rakst á þennann 
haförn þar sem hann hélt kyrru 
fyrir undir Ólafsvíkurenni. 
Stoppaði Haförninn stutt við 
og náði ljósmyndari að mynda 
á meðan. Eftir nokkrar myndir 
færði ljósmyndari sig nær til að 
ná betri myndum og náði hann 
nokkrum áður en fuglinn flaug 
í burtu og stefndi til Ólafsvíkur, 
flaug hann lágt yfir og reyndi 
ljósmyndari að fylgja honum 

eftir en án árangurs og missti 
hann sjónar af honum fyrir 
ofan Engihlíðina í Ólafsvík. 
Ekki er mjög algengt að sjá 
Haferni svo nálægt íbúabyggð 
en aðalheimkynni arnarins eru 
við Breiðafjörð og halda þar 
til rúmlega tveirþriðju hlutar 
stofnsins. Sýndist ljósmyndara 
að þessi örn væri dasaður og er 
það líklega ástæða þess að hann 
var þarna á ferð.  þa

Dasaður haförn



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

Það var frekar rólegt og 
af slappað andrúmsloft sem mætti 
blaða manni þegar hann rak inn 
nefið á starfsstöð Haf rann sókna
stofnunar í Ólafs vík á dögunum. 

Þar hitti hann fyrir 4 starfsmenn 
sem þar vinna að hinum ýmsu 
störfum. Það var síðastliðinn 
vetur sem Hafrannsóknarstofnun 
og Sjávarrannsóknasetrið Vör 
skrifuðu undir samstarfssamning 
um að hafa framvegis samstarf um 
að reka rannsóknasetur í Ólafsvík. 
Í framhaldi af því var svo starfsstöð 
Hafrannsóknarstofnunar flutt í 
húsnæði Varar. Í kjölfar þessara 
breytinga voru auglýstar tvær 
nýjar stöður og í byrjun sumars 
voru þau Jónína Herdís Ólafs
dóttir, stöðvarstjóri og sjávar
vist fræð ingur á botn sjávar
lífríkissviði og Jóhann Garðar 
Þorbjörnsson, sjávar vist fræð
ingur á umhverfissviði ráðin. 
Gina S. Sapanta sér eftir sem áður 
um greiningar svifþörunga auk 
þess sem hún kemur að öðrum 
verkefnum starfsstöðvarinnar. 

Jóhannes Ragnarsson sér um 
gagnasöfnun úr afla fyrir stofnmat 
Hafrannsóknastofnunar. Eru þau 
því starfsmenn sýnatöku og 
gagna vinnslusviðs. 

Áfram er stefnt að því að 
halda áfram vöktun og sýnatöku 
um samspil umhverfisþátta 

og svifþörunga í Breiðafirði 
en Sjávar rann sókna setrið Vör 
hefur sinnt því undanfarinn 
áratug. Aðspurð um hvað sé 
framundan sagði Jónína að 
langur undirbúningstími væri 
á verkefnum sem þessum en 
hún mun taka þátt í stofnmati 
ígulkera á næsta ári og einnig er 
hafin undirbúningsvinna til að 
auka rannsóknir á fiskungviði, 
vistfræði strandsvæða og líffræði 
hryggleysingja í Breiðafirði. 

Þann 9. nóvember næst
kom andi ætlar starfsfólk starfs
stöðvarinnar í Ólafsvík að hafa 
opið hús til að kynna starfsemina. 
Hefst opna húsið klukkan 
15:30 og eru allir velkomnir. 
Vona þau að samstarfið milli 
Hafrannsóknarstofnunnar og 
Varar verði farsælt og til þess að efla 
sjávar og ferskvatnsrannsóknir í 
Breiðafirði.

þa

Samstarf Hafrannsóknastofnunar og Varar

Jarðhæð við Ennisbraut 4.
Forstofa íbúðarinnar er m/�ísum, á 
baðherbergi eru �ísar á gól� og góð 
innrétting. Gangur er parketlagður. 
Svefnherbergið er með góðum 
skápum og parket á gól�. Stofa 
m/parketi. Góð innrétting í eldhúsi, 
parket er á gól�. Eignin er kynnt með 
vatnsofnum. Þvottahús í íbúð. Húsið 

er klætt að utan með stáli og allir gluggar eru góðir. Gott járn er á þaki. Húsið er á 
góðum stað og stutt í alla þjónustu.

Verð 8 milljónir 
Til greina koma skipti á stærri eign í Snæfellsbæ.  

Nánari upplýsingar veitir Ingólfur Gissurarson löggiltur Fasteignasali á Valhöll 
fasteignasölu.  En sýningu eignar annast Pétur Jóhannsson aðstoðarmaður 

fasteignasala í Ólafsvík. S: 893-4718  psj@simnet.is

Valhöll fasteignasala kynnir:



Framkvæmdir standa yfir við 
vigtina á Rifshöfn þessa dagana. 
Verið er að skipta út gömlu 
hafnarvoginni fyrir nýja og er verið 
að vinna undirbúningsvinnu við 
það verk. Nýja vigtin er 21 meter á 
lengd og 3,35 metrar á breidd og 
vigtar 100 tonn. Mun hún leysa 
af mjög gamla og í raun úr sér 

gengna vigt sem hefur sinnt sínu 
hlutverki. Nú þegar er um það bil 
að ljúka tveimur  þriðju hlutum 
af undirbúningsvinnunni en 
nýja voginn verður með steyptu 
gólfi með niðurföllum og vatns
hreinsi búnaði. 

Gert er ráð fyrir að fram kvæm
dum ljúki í desember.

þa

Hafnarvogin endurnýjuð

Hljóðfæraleikarar:
Börkur Hrafn Birgisson gítar
Daði Birgisson píanó

Falleg aðventustemning verður í fyrirrúmi 
á einstaklega hugljúfum tónleikum

Verð 1.000 kr fyrir fullorðna
frítt fyrir 12 ára og yngri          
  
           Menningarnefnd Snæfellsbæjar 

Jólatónleikar  með Margréti Eir 
  Ólafsvíkurkirkju 7. desember kl 20

                 Margrét Eir er óumdeild jólarós okkar Íslendinga.
               Þetta verða kvöld til að hverfa frá amstri hversdagsins og ströngum
               undirbúningi jólanna og njóta fallegrar tónlistar og afslöppunar.

Sérstakur gestur: 
Guðrún Gunnarsdóttir 

Veturinn minnti á sig strax á 
fyrsta vetrardag þegar umferðar
óhapp varð við Fróðárrif við 
afleggjarann upp á Fróðárheiði. 
Töluverð ísing myndaðist um 

morguninn og líklega hefur 
bílstjórinn ekki varað sig á því 
með fyrrgreindum afleiðingum. 
Ekki er vitað til þess að slys hafi 
orðið á fólki.  þa

Óhapp fyrsta 
vetrardag



Staða kirkjuvarðar í Ingjaldshólskirkju 
er laus til umsóknar.

Í star�nu fellst þrif á kirkju og safnaðarheimili, bókanir á sal 
og eftirlit.  Um er að ræða lítið hlutastarf.

Allar frekari upplýsingar eru hjá Margréti Þorláksdóttur, 
sóknarnefndarformanni (s: 436-6898), og Óskari Inga Ingasyni, 

sóknarpresti (s: 844-5858 eða prestur@kirkjanokkar.is)

Sóknarnefnd Ingjaldshólssóknar.

Messað var í Ólafsvíkurkirkju 
síðasta sunnudag, um var að ræða 
kvöldmessu og í henni var haldið 
upp á 500 ára afmæli siðbótar 
og hinnar lútersku kirkju. Voru 
af því tilefni nánast eingöngu 
sungnir sálmar frá þessum tíma. 

Að messu lokinni var kaffi 
í safnaðarheimilinu, þar var 
kynning á möguleikum þeim 
sem sóknarnefnd ásamt presti 
eru að skoða til að bæta aðgengi 
fyrir alla í Ólafsvíkurkirkju. 
Kynntar voru tvær tillögur; að 
setja upp ramp en bratt er upp 
að kirkjunni og þyrfti hann að 
vera mjög langur til að uppfylla 
þau skilyrði sem sett eru fyrir 
þessháttar framkvæmdum. Hin 
tillagan sem kynnt var er að 
setja lyftu sem kæmi inn í barðið 
upp við vegg kirkjunnar. Báðar 
tillögur eru kostnaðarsamar 
og breyta útliti kirkjunnar þó 
mismikið sé. Ekki er búið að 
taka neina ákvörðun um hvað 
verður gert og verður á næstu 
dögum sett upp skoðanakönnun 
meðal sóknarbarna um hvorn 
möguleikann eigi að velja 
og verður hún á heimasíðu 
kirkjunnar. Að því loknu verður 
farið í að athuga með leyfi fyrir 
framkvæmdunum því leyfi 
arkitekts eða afkomanda hans 
þarf fyrir svona breytingum.

þa

Haldið upp á 500 ára afmæli

Kvennafélögin í Snæfellsbæ 
hittust á fundi í síðustu 
viku. Þar sem skipulagt var 
Konukvöld sem halda á þann 
12. janúar 2018. Allur ágóði 
af kvöldinu mun renna til 
kaupa á gynskoðunarbekk sem 
gefa á heilsugæslustoðinni í 
Snæfellsbæ. Bekkurinn sem 
nú er í notkun er kominn 
vel til ára sinna og mikil þörf 
á nýjum. Svona bekkir eru 
eru mjög dýrir og ekki á færi 
eins félags að kaupa þá. Þessi 
hugmynd kom frá Kvenfélagi 
Hellissands og tóku Kvenfélag 
Ólafsvíkur, Lionsklúbburinn 

Rán, Lionsklúbburinn Þernan og 
Soroptimistaklúbbur Snæ fells
ness strax vel í þessa hugmynd 
og allt komið á fullt. Til að þetta 
geti orðið að veruleika þurfum 
við góða mætingu á konukvöldið 
og gott  væri ef fyrirtæki í Snæ
fellsbæ sæu sér fært að styrkja 
verkefnið og tækju vel á móti 
okkur þegar við kíkjum í heim
sókn.

Endilega takið kvöldið frá, 
styrkjum gott málefni því við 
þurfum allar að nota þennann 
bekk á einhverjum tímapunkti.

Undirbúningsnefndin

Konur safna fyrir 
gynskoðunarbekk



Mánudaginn 6. nóvember n.k verð ég sjötugur. Af því tilefni 
ætla ég að halda uppá afmælið í félagsheimilinu Kli�, 
þann 4. nóvember. 

Mig langar að bjóða ykkur, vinir  kunningjar og samferðafólk 
á liðnum árum að koma og gleðjast og njóta góðra veitinga 
með mér og �ölskyldu minni. 

Opið hús verður frá kl. 17:00 og fram á kvöld.
Vonast til að sjá sem �esta.

Kær kveðja 
Pétur Steinar Jóhannsson

AFMÆLI

Dagana 23. til 29. október 
var landað samtals 210 tonnum 
í 46 löndunum í höfnum Snæ
fells bæjar. Þar af var landað 110 
tonnum í 20 löndunum á Rifs
höfn,  77 tonnum í 21 löndun í 
Ólafs víkur höfn og 23 tonnum í 5 
lönd unum á Arnarstapa. 

Hjá dragnótabátunum land
aði Magnús SH 20 tonnum í 2 
löndunum, Matthías SH 15 tonn
um í 3 löndunum, Ólafur Bjarna
son SH 11 tonnum í 3 löndunum, 
Saxhamar SH 9 tonnum í 1 
löndun, Guðmundur Jensson 
SH 9 tonnum í 4 löndunum, 
Sveinbjörn Jakobsson SH 8 
tonnum í 3 löndunum og Bára 
SH 7 tonnum í 3 löndunum. 

Hjá línubátunum landaði 
Stakkhamar SH 36 tonnum í 
3 löndunum, Tryggvi Eðvarðs 
SH 34 tonnum í 5 löndunum, 
Guðbjartur SH 20 tonnum í 
4 löndunum, Brynja SH 15 
tonnum í 4 löndunum, Sverrir 5 
tonnum í 2 löndunum og Rán SH 
4 tonnum í 2 löndunum. 

Hjá netabátunum landaði 
Grímsnes GK 13 tonnum í 1 
löndun, Hafnartindur 3 tonnum 
í 4 löndunum og Bárður SH 1 
tonni í 1 löndun. 

Að þessu sinni er mynd af 
strákunum á Fiskmarkaði Íslands 
sem tekin var þegar þeir voru að 
ganga frá kola.

þa

Aflabrögð

Lionsklúbburinn Þernan ætlar 
að fara af stað með karíóki keppni 
fyrirtækja og félagasamtaka í 
Snæfellsbæ. 

Keppnin verður með sama 
sniði og seinast. Sú keppni 
heppnaði einstaklega vel og fór 
Alda Dís Arnadóttir með sigur í 
þeirri keppni.

Lkl Þernan gaf þá 10 
spjaldtölfur í Grunnskóla 

Snæfellsbæjar fyrir ágóðann af 
þeirri keppni.

Fyrsta keppnin er fyrirhuguð 
í nóvember.Skráningagjald er 
7500 á keppanda

Við hvetjum fólk endilega 
til að skrá sig hjá Kollu Páls 
kollapals1312@gmail.com og 
Ingu Jónu ingajg@simnet.is

fréttatilk.

Karioki keppni 
af stað aftur

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

kirkjanokkar.is

Allra heilagra messa, Svala Thomsen
og sunnudagaskóli

Í messu í Ólafsvíkurkirkju kl. 14 sunnudaginn 5. nóvember 
verður  minnst látinna ástvina og kveikt á kertum.
Nefnd verða nöfn þeirra sem látist hafa á undanförnum 3 árum 
og skráðir í kirkjubækur prestakallsins.
Hægt er að nefna �eiri við sóknarprest svo nöfn þeirra 
verði einnig lesin.

Svala Thomsen, djákni, mun prédika, en hún er frá Ólafsvík.  

Altarisganga.

Sunnudagaskóli verður í Ólafsvíkurkirkju sama dag klukkan 11.



Það skiptir miklu 
máli hvar þú kaskó-
tryggir bílinn þinn.

Hjá Sjóvá er bíllinn 
þinn tryggður fyrir 
alls kyns tjónum  
sem eru ekki bætt 
annars staðar.

Nánar á: sjova.is/kasko

Sjóvá 440 2000

sjova.is



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

Þriðji bekkur Grunnskóla 
Snæfellsbæjar hefur verið að 
fá að heimsækja vinnustaði hjá 
foreldrum nemenda bekkjarins, 
þetta er hluti af átthagafræði. 
Meðal þeirra vinnustaða sem 

krakkarnir hafa skoðað undan
farið er annar sjúkrabíllinn í Snæ
fells bæ og einnig fóru þau í heim
sókn í Sjávariðjuna.

facebook-gsnb

Þriðji bekkur í 
heimsóknum

Fyrir nokkru tók nýr for maður 
við í Héraðssambandi Snæ
fellsnes og Hnappadalssýslu en 
félagið hafði þá verið for manns
laust síðustu þrjú ár. 

Við formennsku tók Hjörleifur 
K. Hjörleifsson, formaður aðal
stjórnar Ungmennafélagsins 
Snæ fells í Stykkishólmi. Ekki er 
þó gert ráð fyrir að hann sitji 
lengi. Jafnvel ekki nema fram að 
sam bandsþingi sem boðað hefur 
verið þann 11. desember en 
stjórnin taldi mikilvægt að hafa 
formann yfir félaginu. Hann hefur 
unnið mikið að félagsmálum á 
svæði HSH og verið formaður 
Snæfells frá 1999 og um tíma 
í stjórn HSH. Um svipað leyti 
tók Laufey Helga Árnadóttir við 
stöðu framkvæmdastjóra HSH. 
Tók hún við stöðunni af Garðari 

Svanssyni. Ætla þau Hjörleifur 
og Laufey Helga að gera átak 
í því að fá fleiri til starfa, mun 
það vonandi ganga vel en oft er 
erfitt að fá fólk til að vinna að 
félagsmálum í sjálfboðavinnu. 
Óskum við þeim góðs gengis en 
eins og allir vita er unnið mikið 
og gott starf á vegum HSH sem 
þau munu örugglega bæta.

þa

Nýr formaður 
HSH



PIZZUTILBOÐ

12”  Pizza 
með 2 áleggstegundum 

1.600 kr. 
Alla virka daga frá klukkan 12:00 -15:00

Réttur dagsins og ka� á 2.000 kr.

Í tilefni af alþjóðadegi sykursjúkra  14. nóvember 
munu lionsklúbbarnir í Snæfellsbæ í samstar� 

við Heilsugæslustöðina bjóða íbúum Snæfellsbæjar 
upp á blóðsykursmælingu 

laugardaginn 4. nóvember kl. 11 - 13 
í Átthagastofu Snæfellsbæjar

Allir eru hvattir til að mæta! 

21. janúar 1973 

Blóðsykursmæling

- Bílaviðgerðir

- Skipaþjónusta

- Almenn suðuvinna 

- Smurþjónusta

- Smábátaþjónusta 

- Dekkjaverkstæði

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

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

Sandholt 19, Ólafsvík.
Húsið er 204,5 fm íbúðarhús á tveimur 
hæðum auk 47,6 fm bílskúrs sem er við 
húsið og því alls 252,1 fm. Efri hæðin sem 
er 103,3 fm skiptist í forstofu með skápum, 
rúmgott hol og stóra stofu, eldhús og búr, 
baðherbergi, og tvö herbergi. Á stofu, 
holi, og herbergi er parket og á stærra 
herberginu sem er rúmgott er dúkur og 
góðir skápar. Baðherbergið er �ísalagt í 
hólf og gólf. Í húsinu er steypt plata og þar 

er gott geymsluloft. Auðvelt er að minnka stofuna og gera þriðja herbergið eins og 
var áður. 
Úr holi er gengið niður góðan stiga á neðri hæðina sem er alls 101,2 fm. Þar er 
hugguleg íbúð sem skiptist í forstofu, herbergi, stofu, gott hol, eldhús, klósett og 
rúmgott þvottahús og þar er sturta. Á forstofu og klósetti eru �ísar en annars er 
parket á herbergi, stofu og holi. Á neðri hæðinni er líka bílskúr ca 32fm.  
Mikið er búið að endurnýja í húsinu sl ár svo sem rafmagnstö�u, ofnalagnir, 
neysluvatnslagnir í eldhúsi á báðum hæðum. Þá eru báðar útihurðir nýlegar, og 
þakjárn endurnýjað fyrir nokkrum árum sem og gluggar sem eru �estir í góðu lagi. .   

Úr húsinu er mjög gott útsýni og aðgengi að því er bæði frá Sandholti og Holtabrún. 
Umhver�s það er garður með miklum gróðri. Húsið hefur ávallt fengið góða umhirðu 
og það er á góðum stað í Ólafsvík.  

Óskað er eftir tilboði í húseignina

Upplýsingar gefur Ingólfur Gissurarson löggilltur fasteignasali á Valhöll sími  588 4477. 
Einnig Pétur Steinar í gsm 893 4718 og póstur psj@simnet.is

ATH. ATH. 
OPIÐ HÚS VERÐUR ÞRIÐJUDAGINN 7. NÓVEMBER NK 

Á MILLI KL 17,30 OG 18,30.

Valhöll fasteignasala kynnir:


