
Vignir Snær Stefánsson knatt
spyrnumaður frá Víking Ólafsvík, 
var kjörin íþróttamaður HSH 2018  
í Stykkishólmi, 25. janúar auk þess 
að vera valinn knattspyrnumaður 
HSH. 

Aðrir íþróttamenn voru einnig 
heiðraðir fyrir góðan árangur í 
sinni íþróttagrein auk þess sem 
veitt var viðurkenning fyrir vinnu
þjark ársins.

Eftirtaldir hlutu viður kenn
ingar:

Blakmaður HSH 2018 – 
Lydía Rós Unnsteinsdóttir , 
Umf. Grundarfjarðar

Hestaíþróttamaður 
HSH 2018  Siguroddur 
Pétursson, Snæfelling

Knattspyrnumaður HSH 
2018 – Vignir Snær 
Stefánsson, Umf. Víking

Kylfingur HSH 2018  
Rögnvaldur Ólafsson, 
Golfklúbbnum Jökul

Körfuknattleiksmaður 
HSH 2018 – Berglind 
Gunnarsdóttir, Umf. Snæfell

Skotíþróttamaður HSH 
2018 – Jón Pétur Pétursson, 
Skotfélag Snæfellsness

Vinnuþjarkur HSH 2018 
– Skotgrund Skotfélag 
Snæfellsness

Við þetta sama tækifæri var 
tekinn í notkun nýr hátíðarfáni 
Héraðssambands Snæfellsness 
og Hnappadalssýslu. Kemur nýi 
fáninn í stað eldri fána sem fylgt 
hefur sambandinu í áraraðir. Það 
var Silkiprent sem gerði nýja 
fánan en eftirfarandi fyrirtæki 
styrktu HSH um kaup á fánanum 
Guðmundur Runólfsson hf., 
Sæferðir ehf., Valafell ehf., Ragnar 
og Ásgeir ehf., Soffanías Cecilsson 
hf og Fiskmarkaður Íslands hf. Vill 
HSH koma á framfæri þakklæti til 
þessara fyrirtækja. 

Myndina tók Sumarliði 
Ásgeirsson.

þa

862. tbl - 19. árg. 31. janúar 2019

Íþróttamaður HSH 2018

- Bílaviðgerðir

- Skipaþjónusta

- Almenn suðuvinna 

- Smurþjónusta

- Smábátaþjónusta 

- Dekkjaverkstæði

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



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

TIL SÖLU
Til sölu er hlutafélagið  Hjallasandur hf.  
Eignir félagsins er báturinn Bára SH-27 

skipaskrárnúmer 2274 ásamt veiðiheimildum.  

Allar a�ahlutdeildir og allt a�amark sem nú er á bátnum 
fylgir með í kaupunum, sjá nánar á �skistofa.is
Seljandi áskilur sér rétt til að taka hvaða tilboði sem er 
eða hafna öllum.

Nánari upplýsingar er hægt að fá með því að senda beiðni 
á netfangið sirry270@simnet.is

Tilboðum skal skilað á netfangið sirry270@simnet.is 
fyrir kl. 16.00 þann 8. febrúar 2019

Eins og flestum er kunnugt 
eiga prentmiðlar í vök að verjast 
gagnvart netmiðlum og um 
síðustu áramót fækkaði bæjar
blöðum á Vesturlandi um eitt 
þegar Stykkishólmspósturinn 
hætti að koma út. Blöð sem koma 
út vikulega á Vesturlandi eru 
því aðeins Jökull, Skessuhorn 
og Íbúinn, sem gefinn er út í 
Borgar nesi auk þess sem Dag
skránni er dreift um Vesturland 
og Mos fellsbæ.

Síhækkandi dreifingar og fram
leiðslukostnaður með samdrætti 
í auglýsingatekjum gerir það að 
verkum að prentmiðlum eins og 
bæjar og héraðsblöðum fækkar. 
Það skal tekið fram að engin 
áform eru uppi um að hætta 
út gáfu Jökuls.

Fríblöð eins og Jökull eiga allt 
sitt undir að fólk, félög og fyrirtæki 
auglýsi í þeim eða styrki á annan 
hátt. Traustur hópur einstaklinga 
og fyrirtækja hefur styrkt útgáfu 
blaðsins með reglulegum 
greiðslum, sem hefur gert það 
að verk um að hægt er að halda 
út gáf unni úti þó að auglýsingum 
fækki. Það gerist óhjákvæmilega 
hluta ársins þegar minna er um 
að vera. Þessum styrktaraðilum 
þökkum við kærlega mikilvægan 
stuðning og vonumst til að njóta 
hans áfram.

Jökli hefur verið dreift í 
Grundar firði auk Snæfellsbæ frá 
2010 þegar Vikublaðið Þeyr hætti 
útgáfu. Illa hefur gengið að fá 
einhvern til að sjá um fréttaöflun 
fyrir blaðið í Grundarfirði. Í blað

inu í dag er auglýst eftir áhuga
sömum einstaklingi í verkið, sem 
vonandi skilar árangri.

Félög og klúbbar á dreifingar
svæði Jökuls eru eindregið hvattir 
til að senda fréttir af starfinu til 
okkar og láta þannig samfélagið 
vita hvað er um að vera, það 
getur líka aukið áhuga fólks á 
að ganga í viðkomandi félag eða 
klúbb. Íbúar eru einnig beðnir 
um að senda okkur ábendingar 
um fréttir eða jafnvel senda 
okkur pistla.

Eins og lesendur hafa vonandi 
tekið eftir þá hefur Jökull verið 
prentaður í lit sl. ár, útgefandi 
hefur tekið ákvörðun um að ekki 
verður lengur boðið sérstaklega 
upp á verð á svarthvítum aug
lýsingum, á móti kemur að verð á 
lita uglýsingum lækkar verulega. 
Áfram verður boðið upp á 
sérstök kjör til þeirra sem auglýsa 
reglulega eða ef sama auglýsingin 
byrtist oftar en þrisvar.

Til að koma til móts við félög og 
klúbba á dreifingarsvæði Jökuls 
þá mun verða veittur sérstakur 
afsláttur  af auglýsingum til 
þeirra.

Ný auglýsingaverð taka gildi 
1. febrúar.

Verð á auglýsingum í Jökul 
verða þessi:

Heilsíða 32.800+vsk
Hálfsíða 23.400+vsk
1/4    13.900+vsk
1/8   10.800+vsk
1/16 8.100+vsk

Hugleiðing 
ritstjóra

Þær tóku daginn snemma 
konurnar í Kvenfélagi Ólafsvíkur 
á síðasta þriðjudag. Þá bökuðu 
þær 2.070 sólarpönnukökur 
ýmist með sykri eða rjóma. 
Hófust þær handa við að baka um 
hálf fimmleitið um morguninn 
en deigið höfðu þær útbúið 
daginn áður að hluta til. Fyrirtæki 
og stofnanir sem höfðu pantað 
pönnukökur ýmist sóttu eða 
fengu þær keyrðar til sín og var 
byrjað að keyra út fyrir klukkan 

átta um morguninn. Bakstrinum 
og frágangi var svo lokið um 
klukkan ellefu. Í Kvenfélagi 
Ólafsvíkur eru 37 félagskonur 
og mættu allar sem vettlingi 
gátu valdið í þetta verkefni en 
bakstur á sólarpönnukökum er 
ein af aðal fjáröflunum félagsins. 
Vildu kvenfélagskonurnar fá að 
koma á framfæri kæru þakklæti 
við þeim góðu viðtökum sem þær 
fá alltaf við þessu verkefni sínu.

þa

Sólinni fagnað



Við gleðjumst yfir því að viðskiptavinir okkar séu ánægðari.

Sjóvá er efst tryggingafélaga
í Íslensku ánægjuvoginni.

Útibú Borgarnesi 440 2390
Umboðsmaður Ólafsvík 436 1617



arionbanki.is

Fyrsta og þriðja miðvikudag hvers mánaðar
 
Arion banki mun bjóða viðskiptavinum að hitta þjónusturáðgjafa á skrifstofu 
Grundarfjarðarbæjar fyrsta og þriðja miðvikudag hvers mánaðar.

Á milli kl. 13 og 15 mun þjónusturáðgjafi aðstoða viðskiptavini bankans með almenna 
bankaþjónustu, fyrir utan afgreiðslu á seðlum eða mynt. Ráðgjafinn kynnir og aðstoðar 
með notkun á stafrænum þjónustulausnum bankans; netbanka, greiðslumat, 
útgjaldadreifingu, Arion appið, virkjun rafrænna skilríkja o.fl.

Á milli kl. 15 og 16 verður ráðgjafi við hraðbanka Arion banka og aðstoðar við innlögn 
á reiðufé, úttekt á reiðufé, millifærslu og greiðslu reikninga, einnig reikninga þriðja aðila.

Við bjóðum viðskiptavini Arion banka í Grundarfirði hjartanlega velkomna með von 
um góðar viðtökur!

Bestu kveðjur,
Starfsfólk Arion banka á Vesturlandi 

   Viðvera þjónusturáðgjafa
            Arion banka í Grundarfirði

Arion dagar
 – vor 2019

6. febrúar

20. febrúar

6.  mars

20. mars 

3. apríl

17. apríl

8. maí

22. maí

kirkjanokkar.is

Bænadagur að vetri
Messa verður í Ingjaldshólskirkju á sunnudag kl. 14. 

Altarisganga.
Að fornu fari verður sérstaklega 

beðið fyrir sjómönnum og farsælli vertíð. 

Grunnskóli Snæfellsbæjar auglýsir eftir skólaliða í 90% starf á 
starfstöðina í Ólafsvík. Vinnutíminn er frá kl 7:45 – 15:00.

Starfsvið skólaliða
•   Annast frímínútnagæslu, aðstoðar, undirbýr og gengur frá 

eftir matar- og neyslutíma
•   Annast ræstingar, frágang og þrif
•   Ýmis önnur verkefni sem til falla hverju sinni

Menntun, reynsla og hæfni: 
•   Menntun og reynsla sem nýtist í starfi
•   Ríkir samstarfs- og samskiptahæfileikar
•   Frumkvæði og sjálfstæð vinnubrögð
•   Góð kunnátta í íslensku er skilyrði

Borgað er samkvæmt kjarasamningum Sambands íslenskra sveitarfélaga 
og Samflots bæjarstarfsmannafélags. Karlar jafnt sem konur eru hvattir til 
að sækja um starfið.

Umsóknarfrestur er til 8. febrúar, umsóknareyðublað er á heimasíðu 
Snæfellsbæjar: 
https://snb.is/wp-content/uploads/2013/12/Atvinnuums%C3%B3kn.pdf

Upplýsingar veitir Hilmar Már Arason, skólastjóri, í síma 894 9903 og 
umsóknir skal senda til skólastjóra hilmara@gsnb.is.

Laus staða við 
Grunnskóla Snæfellsbæjar

Íþróttafólk úr Snæfellsbæ 
lætur að sér kveða á mörgum 
stöðum í ýmsum íþróttum 
þessa dagana. Um síðustu 
helgi tók Marteinn Gíslason 
sem fæddur er í Ólafsvík þátt í 
Reykjavík International Games 
í rafíþróttum. Þar keppti hann 
ásamt liði sínu í tölvuleiknum 
League of Legends. Gerðu þeir 
sér lítið fyrir og unnu mótið 
en sigur á mótinu færði þeim 

þátttökurétt á Evrópumótinu 
Dreamhack sem fram fer í 
febrúar þar sem spilað verður 
á sviði. Óskum við Marteini og 
liðsfélögum hans innilega til 
hamingju með þennan flotta 
árangur en með Marteini á 
myndinni eru liðsfélagar hans. 
Frá vinstri: Mikael Dagur, 
Marteinn, Aron Gabríel, Nikola 
Remic, Thomas Samúel og Arnar 
Snæland.   þa

Enginn bátur landaði á 
Arnarstapa dagana 22. til 28. 
janúar en alls komu 1.078 tonn á 
land í Snæfellsbæ í 130 löndunum. 
Í Rifshöfn var landað 581 tonnum 
í 49 löndunum og 497 tonnum í 
81 löndun í Ólafsvíkurhöfn. 

Hjá dragnótabátum landaði 
Rifsari SH 34 tonnum í 5, Egill SH 33 
tonnum í 4, Guðmundur Jensson 
SH 28 tonnum í 4, Matthías SH 24 
tonnum í 4, Sveinbjörn Jakobsson 
SH 16 tonnum í 4, Esjar SH 12 
tonnum í 4, Gunnar Bjarnason 
SH 12 tonnum í 4 og Leynir SH 9 
tonnum í 3 löndunum. 

Vel hefur einnig veiðst hjá 
línubátunum og landaði Kristinn 
SH 59 tonnum í 7, Stakkhamar SH 
53 tonnum í 6, Gullhólmi SH 49 
tonnum í 3, Tryggvi Eðvarðs SH 42 
tonnum í 5, Lilja SH 38 tonnum í 5, 
Kvika SH 37 tonnum í 6, Særif SH 
31 tonni í 4, Álfur SH 28 tonnum 
í 4, Bíldsey SH 28 tonnum í 5, 
Brynja SH 26 tonnum í 6, Signý 
HU 24 tonnum í 4, Sverrir SH 20 
tonnum í 4, Kári SH 19 tonnum í 
5, Rán SH 11 tonnum í 3 og Þerna 
SH 6 tonnum í 3 löndunum. 

Stóru línubátarnir lönduðu 
ýmist 1 eða 2 sinnum og landaði 
Tjaldur SH 105 tonnum í 2, Örvar 
SH 62 tonnum í 1, Hamar SH 56 
tonnum í 2 og Rifsnes SH 41 tonni 
í 1 löndun. 

Fimm netabátar lönduðu þetta 
tímabil og landaði Bárður SH 63 
tonnum í 7, Arnar II SH 41 tonni í 
7, Ólafur Bjarnason SH 29 tonnum 
í 4, Saxhamar SH 23 tonnum í 3 og 
Magnús SH 19 tonnum í 1 löndun.

þa

Unnu mót í 
League of Legends 

Aflabrögð

Skíðasvæði Snæfellsness er nú 
opið og áhugafólk um skíðaíþróttir 
því hvatt til að notafæra sér 
aðstöðuna, opið er virka daga 
kl. 15  18 en þó er settur sá 
fyrirvari að opnunartími fer eftir 
sjálfboðaliðum og veðri. 

Allt starf á skíðasvæðinu er unnið 
í sjálfboðavinnu og vilja þeir sem 
standa fyrir skíðasvæðinu koma 
því á framfæri að þau eru alltaf 
til í að bæta við sjálfboðaliðum í 

lyftuvörslu, þeir sem hafa áhuga 
geta haft samband í tölvupósti ski.
snae@gmail.com.

Verð í lyftuna er 500 kr fyrir 
krakka, 1000 kr fyrir fullorðna, 
frítt fyrir ellilífeyrisþega.

Frítt á gönguskíðabrautina.
Til að fá fréttir af opnunartímum 

og skíðafæri er best að fylgjast 
samfélagsmiðlum: 
facebook.com/skidadeildumfg/ 
instagram.com/ski.snae 

Skíðasvæði Snæfellsness 
er opið
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Miðvikudaginn 6. febrúar 
býður Grunnskóli Snæfellsbæjar 
til Skólaþings. Skólinn varðar 
okkur öll, sérstaklega nemendur, 
foreldra og starfsfólk. Það er 
dýrmætt að þessir hópar komi 
saman af og til og ræði um 
skólastarfið og hvernig hægt er 
að gera enn betur. 

Á þinginu munum við heyra 
sjónarmið nemenda og ræða í 
hópum, hvaða eiginleikum og 
hæfni við viljum að nemendur 
sem útskrifast úr GSnb búi yfir. 
Við fáum okkur pizzur, hlustum 
á barnakórinn og höfum gagn 
og gaman af. 

Nú eru liðin 7 ár frá síðasta 
Skólaþingi. Út úr því kom 
meðal annars sú áhersla á 
átthagafræði, sem hefur skapað 
skólanum sérstöðu. Viljum við 
breyta áherslum? Ættum við að 
endurskoða einkunnarorðin, 
sem í dag eru „vellíðan, gleði og 
einstaklingsþroski“?

Og hvað verður svo 
gert með afrakstur 

þingsins?
Það sem fram kemur á 

skólaþinginu, bæði það sem fólk 
hefur metnað fyrir og áhyggjur 
af, verður notað sem efniviður 
við breytingar á Skólanámskrá 
og Starfsáætlun GSnb. Allt verður 
tekið til skoðunar og vegið, 
metið og mátað. 

ILDI, sem hefur umsjón 
með skólaþinginu, mun vinna 
samantekt um þingið sjálft, en 
úrvinnsla inn í Skólanámskrá 
og Starfsáætlun GSnb verður í 
höndum Skólaráðs. Jafnframt 
verður óskað eftir að einn 
fulltrúi frá bæjarstjórn taki þátt 
í vinnunni. Þessi hópur tekur 
endanlega ákvörðun um hvað 
ratar inn í Skólanámskrá og 
Starfsáætlun GSnb. 

Samantektin frá þinginu, og 
nýjar útgáfur af Skólanámskrá 
og Starfsáætlun, verður birt á vef 
skólans og send í tölvupósti til 
þeirra sem það vilja. Einnig verða 
birtar fréttatilkynningar í Jökli.

Vonast er til að sem flestir 
geti gefið sér þessa kvöldstund í 
samtal um skólann, sérstaklega 
nemendur og foreldar hvaðanæva 
að úr Snæfellsbæ. Ræðum saman 
um það mikilvæga verkefni að 
undirbúa börnin okkar og 
unglingana fyrir framtíðina.

Skráning þátttöku er á 
slóðinni: https://goo.gl/forms/
liC0hDhSAKCIErp73

Hilmar Már Arason, skólastjóri 
Grunnskóla Snæfellsbæjar

Skólaþing í 
Snæfellsbæ

Blaðamaður/Fréttaritari 
óskast

Bæjarblaðið Jökull óskar eftir 
áhugasömum aðila til að sjá um 

fréttaöflun úr Grundarfirði 
fyrir blaðið.

Nánari upplýsingar veitir Jóhannes 
í síma 893 5443 og netfang steinprent@simnet.is

Hljómsveitin Valdimar er 
mörgum kunnug enda hefur 
sveitin verið ein sú allra 
vinsælasta hér á landi síðustu 
árin. Með silkibarkann Valdimar 
Guðmundsson í fararbroddi 
leikur sveitin lög af nýjustu 

plötu sinni í bland við eldra 
efni í Frystiklefanum á Rifi, 
föstudagskvöldið 1. febrúar. 
Frábær upphitun fyrir þorrablótin 
á laugardaginn! Miðaverð: 3.900 
á tix.is og 4.500 við hurð. 

Valdimar í 
Frystiklefanum

Kirkjukór Ingjaldshólskirkju 
býður fólki að koma á opna 
æfingu miðvikudaginn 6. 
febrúar. Eru ekki einhverjir 
sem vilja leggja kirkjunni 
okkar lið með því að syngja, 
við höfum frábæran söngstjóra 
sem er Elena Makeeva og við 
æfum hvern miðvikudag kl. 
20.00 í safnaðarheimilinu. 
Framundan eru fermingar, 
páskar og sjómannadagsmessa. 
Ávallt eru skemmtileg tækifæri 

ef fólk vill taka þátt, en okkur 
bráðvantar söngfólk í allar raddir. 
Spurningin er, viljum við 
hafa kór í kirkjunni okkar? 
Áhugasamir eru hvattir til að 
mæta, og taka lagið í góðra vina 
hópi.

Upplýsingar hjá Elenu í síma 
8650144 og Þorbjörgu í síma 
8936652.

Kát nú við 
syngjum saman 



Alicante - Alicante
Eigum laus tímabil í 
íbúðinni okkar 
í Los Arenales á 
Alicantesvæðinu 
á Spáni. 

Allar nánari upplýsingar 
má �nna á heimasíðu 
félagsins verks.is 
eða í síma 456-5190. 

Félag eldri borgara í Grundar
firði og Grundar fjarðar bær standa 
að verkefni um heilsueflingu fyrir 
íbúa sem eru 60 ára og eldri eða 
búa við örorku. Verkefnið fer 
af stað með góðum stuðningi 
Grundarfjarðardeildar RKÍ og 
aðkomu HVE og fleiri aðila.  

Kynningarfundur var haldinn 
laugardaginn 26. janúar sl. þar 
sem verkefnið og vetrardagskráin 
var kynnt, auk þess sem Ásthildur 
E. Erlingsdóttir, sálfræðinemi var 
með erindi um tengsl hreyfingar 
og heilsu.

Markmið heilsueflingarinnar 
eru að stuðla að auknum lífs
gæðum og betri heilsu íbúa, 
með því að gera hreyfingu að 
reglu legum þætti í daglegu lífi. 
Sædís Helga Guðmundsdóttir 
einka þjálfari verður leiðbeinandi 
hópsins, en í boði eru tímar 2var 
í viku í íþróttahúsi og 2var í viku 
í Líkamsræktarstöð bæjarins. 
Ætlunin er svo að flétta ýmsum 

æfingum inní dag skrána, t.d. 
crossfit, jóga, o.fl. auk þess að fá 
inn fræðsluerindi. Þátt tak endum 
stendur til boða að fá ástands
mælingar, til að mæla styrk, þol 
og jafnvægi, fyrir og eftir hverja 
önn, auk þess sem samstarf 
verður við hjúkrunarfræðing 
heilsu gæslu stöðvarinnar þar sem 
fólki býðst að koma í heilsuviðtal.

Tímar í hreyfingu hófust 
þriðjudag 29. jan. og í næstu 
viku bætast tímar í ræktinni við.

Heilsuefling í Grundarfirði



Eflum samtalið um Grunnskólann okkar!

Við


