
Gerfigrasið á Ólafsvíkurvelli 
hefur heldur betur komið að 
góðum notum eftir að það var lagt 
á völlinn á síðasta ári. Í vetur var 
hægt að stunda æfingar á vellinum 
fram yfir miðjan janúar, þá bætti 
það mikið í snjó að hætta þurfti 
æfingum.

Eftir rigningar undanfarna daga 

hefur völlurinn hreinsast af snjó 
svo að æfingar voru færðar á hann 
aftur, myndin var tekin á æfingu 
að kvöldi 26. febrúar en þá æfði 
mfl. á vellinum.

Bjartsýnustu menn hafa væn
tan lega ekki getað vonast til að 
hægt væri að nota völlin svona 
mikið yfir veturinn, þetta er því 

veru leg bæting á aðstöðu fyrir 
knatt spyrnu iðkun í Snæfellsbæ.

Stóra fréttin er samt líklega sú 
að n.k. laugardag er á dagskrá 
fótboltaleikur hjá mfl. karla, þá 
mun Víkingur taka á móti Þrótti 
R. í Lengubikarnum og er sá leikur 
skráður á Ólafsvíkurvelli kl. 14, 
ef veðurspá gengur eftir þá ætti 

ekki að vera neitt því til fyrirstöðu. 
Víkingur er í 6. sæti riðilsins 

eftir að hafa leikið einn leik, það 
var gegn Njarðvík og tapaðist sá 
leikur 10, um síðustu helgi átti 
Víkingur að heimsækja ÍBV en 
þeim leik var frestað.

866. tbl - 19. árg. 28. febrúar 2019

Góð nýting á gerfigrasinu

Heilsuvika

Skemmtileg dagskrá að vanda
og eitthvað fyrir alla!

8. - 15. mars 2019
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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

Miðvikudaginn síðastliðinn, 
20. febrúar, var heljarinnar veisla 
í félagsheimilinu Klifi. Félags
miðstöðvar á Vesturlandi komu 
saman og héldu undankeppni 
fyrir söngkeppni Samfés sem mun 
fara fram í Laugardalshöllinni 23. 
mars. 9 félagsmiðstöðvar mættu 
með unglinga á skemmtunina, frá 
Ólafsvík, Grundarfirði, Stykkis
hólmi, Búðardal, Reykhólum, 
Hólma vík, Akranesi, Borgarnesi 
og Hval fjarðarsveit. Alls voru þetta 
um 250 unglingar og voru 11 atriði 
sem tóku þátt í söngkeppninni, 
hvert atriðið öðru flottara. Því 
átti dómnefndin ekki auðvelt 
starf fyrir höndum sér en hana 
skipuðu Gunnsteinn Sigurðsson, 
G. Sirrý Gunnarsdóttir og Nanna 
Þórðar dóttir.

Á meðan dómnefndin kom sér 
saman um bestu tvö atriðin sem 
myndu fara fyrir hönd vesturlands 
á söngkeppni Samfés steig Elva 
Björk Jónsdóttir á svið og tók tvö 
lög. Elva sigraði Samvest í fyrra 
og hafnaði í 3 sæti í söngkeppni 
Samfés í fyrra. The Coffin, rokk
hljómsveit frá Akranesi var einnig 

með skemmtiatriði fyrir áhorf
endur.

Af þeim 11 atriðum sem tóku 
þátt voru það Signý María úr 
félagsmiðstöðinni Óðal í Borgar
nesi og Davíð Svanur Hafþórsson 
og Hjörtur Sigurðsson úr félags
mið stöðinni Afdrep sem báru 
sigur úr bítum. Signý María tók 
lagið Make you feel my love 
með Adele og Davíð og Hjörtur 

fluttu frumsamið lag sem heitir 
Takk fyrir. Eins og áður kom fram 
stóðu allir sig frábærlega vel og 
ekki öfundsvert hlutverk hjá dóm
nefndinni.

Eftir söngkeppnina hófst svo 
ball fyrir alla unglingana þar sem 
Ragga Hólm tryllti lýðinn ásamt 
Naglasúpunni sem mætti og tók 
nokkur lög. Allt gekk nokkuð vel 
fyrir sig og ekki annað að heyra en 

að flestir hafi verið mjög sáttir með 
gott kvöld. Nú er Samfestingurinn 
og söngkeppni Samfés bara næst 
á dagskrá og mun Vesturlandið 
gera sitt allra besta til að gera alla 
stolta.

Við óskum Davíð og Hirti inni
lega til hamingju með árangurinn 
og hlökkum til að fylgjast með 
þeim á Samfés.

Starfsfólk Afdreps

Undankeppni Samfés í Klifi

Atvinnuhúsnæði að Ólafsbraut 1a 
Um er að ræða 101fm rúmgott og bjart húsnæði og er NA hluti stærra húsnæðis. 
Húsið er timburhús með einhalla þaki, klætt með bárujárni og stendur á steyptum 
sökkli. Það skiptist í góðan sal, geymslu, ka�stofu og klósett. Það var nýlega klætt að 
innan með hvítri stálklæðningu sem lítur vel út. Í húsnæðinu er þriggja fasa rafmagn 
og einnig er vöruhurð sem og inngangshurð. Í húsinu/salnum eru núna �mm uppsett 
beitningsborð. Geymslurými er y�r meirihluta loftsins. Fjörutíu feta geymslugámur er 
við húsið og fylgir við sölu eignarinnar. Þetta er mjög snyrtilegt og rúmgott húsnæði. 

Óskað er eftir tilboði í eignina.

Upplýsingar gefur Ingólfur Gissurarsson löggilltur fasteignasali á Valhöll sími 588 4477. 
EinnigPétur Steinar Jóhannsson gsm 893 4718 og rafpóstur psj@simnet.is

Valhöll fasteignasala kynnir:

Ocean Adventures í Stykkishólmi leitar eftir 
metnaðarfullum skipstjóra til starfa í sumar.

Skilyrði er að viðkomandi sé með 
skipstjórnarréttindi á 12 metra báta 

og 750kw smáskipavélavarðaréttindi.

Nánari upplýsingar og umsóknir má senda 
á oa@oceanadventures.is eða 

hjá Hreiðari s. 8571190 eða Huldu 8683157

SKIPSTJÓRI ÓSKAST



Snarvitlaust veður var á Snæ
fellsnesi síðastliðið föstu dags
kvöld, en mikill lægðagangur 
hefur gengið yfir landið síðustu 
daga. Fóru vindkviður í Ólafsvík 
allt upp í 43 metra sekúndu 
þegar verst var. Loka þurfti 
hafnarsvæðinu tímabundið þar 
sem fiskikör fuku til og því ekki 
óhætt fyrir neinn að vera þar 
á ferð. Ekki er vitað til þess að 
tjón hafi orðið í veðrinu en þegar 
líða tók á daginn og um kvöldið 
lentu bátar sem voru að koma í 
land í basli með að komast inní 
Ólafsvíkurhönf og þurfti Kristinn 

SH sem dæmi að sæta lagi að 
komast inn í höfnina þegar 
draga tók úr vindkviðunum. 
Daginn áður var stórstreymt og 
sem dæmi mældist sjávarstaða 
í Rifshöfn 5 mínútur yfir 8 um 
morguninn samkvæmt flóðatöflu 
Esay tide 4,5 metrar. Fór gamla 
trébryggjan í Rifshöfn í kaf og 
þeir sem hefðu ætlað um borð í 
bátana sem lágu við hana hefðu 
þurft vöðlur til að vaða að þeim. 
Bjarni Hauksson tók myndina af 
bryggjunni í Rifi.

þa

Há sjávarstaða 
á Snæfellsnesi

Þórey S. Þórðardóttir, framkvæmda-
stjóri Landssamtaka lífeyrissjóða, 
og Rakel Fleckenstein Björnsdóttir, 

 
 

þriðjudaginn 12. mars kl. 16.30.
Allir velkomnir!

Eru lífeyrismálin

leiðinleg eða nauðsynleg?

Starfsmannafélag
Dala- og Snæfellsnessýslu



Á síðasta sunnudag hélt Lions
klúbbur Ólafsvíkur fund sinn í 
Slökkvi stöð Snæfellsbæjar. 

Tilefnið var að afhenda 
slökkviliðinu gjafir svo sem hita
myndavél, brunndælu, vasaljós 
og fleira. Vasaljósin sem þeir 
gáfu slökkviliðinu eru ætluð til 
þess að lýsa í augun á fólki til 
að skoða sjáöldrin. Vatnsdælan 
er mjög öflug en hún dælir 
600 lítrum á mínútu í 4 metra 
hæð. Keyptu Lionsmenn allar 
gjafirnar hjá fyrirtækinu ÍSMAR 
og munu þær koma að góðum 
notum hjá slökkviliðinu. Þess má 
geta að slökkviliðið á fyrir aðra 
hitamyndavél og sú nýja því góð 
viðbót. 

Svanur Tómasson slökkvi
liðs stjóri talaði um í ræðu 
sinni hversu gott væri að hafa 
líknar félög í bæjarfélaginu. Þau 
styddu hin ýmsu málefni og 
hefði slökkviliðið notið góðs af 
því undanfarin ár með veglegum 
gjöfum, vildi hann koma á framfæri 
kæru þakklæti fyrir það. Að því 
loknu bauð hann Lionsmönnum 
að skoða slökkvistöðina undir 
leiðsögn slökkviliðsmanna sem 
lionsmenn gerðu. 

Á myndinni eru frá hægri: Sævar 
Gíslason, Svanur Tómasson og 
Fannar Baldursson.

þa

Kristinn SH landaði föstu
daginn 22. febrúar síðastliðinn 
14 tonnum og fór því yfir 1000 
tonnin á þessu fiskveiðiári þann 
dag. Gaman er einnig að segja frá 
því að þeir eru að fara yfir 1000 
tonnin þremur vikum fyrr nú en 
á síðasta fiskveiðiári. 

Dagana 18. til 24. febrúar var 
landað alls í Snæfellsbæ 1272 
tonnum í 93 löndunum. Engin 
löndun var á Arnarstapa en í 
Rifshöfn var landað 705 tonnum 
í 42 og í Ólafsvíkurhöfn 567 
tonn um í 51 löndun. 

Hjá litlu línubátunum landaði 
Kristinn SH 54 tonnum í 5, 
Gull hólmi SH 42 tonnum í 3, 
Stakk hamar SH 34 tonnum í 
3, Kristján HF 32 tonnum í 4, 
Særif SH 30 tonnum í 3, Tryggvi 
Eðvarðs SH 23 tonnum í 4, Lilja 
SH 17 tonnum í 3, Bíldsey SH 
16 tonnum í 2, Gísli Súrsson 
GK 13 tonnum í 1, Vésteinn GK 
10 tonnum í 1, Brynja SH 10 
tonnum í 2, Auður Vésteins SU 9 
tonnum í 1, Álfur SH 9 tonnum í 
2, Kári SH 5 tonnum í 1, Sverrir 
SH 5 tonnum í 2 og Rán SH 4 

tonnum í 1 löndun. 
Tjaldur SH landaði fullfermi 

þann 25. febrúar en tímabilið 
18. til 24. febrúar lönduðu 
hjá  stóru línubátunum Tjaldur 
SH 80 tonnum í 1, Rifsnes SH 
61 tonni í 1, Hamar SH 61 tonni 
í 2 og Örvar SH 39 tonnum í 1 
löndun. 

Hjá dragnótabátunum landaði 
Steinunn SH 141 tonni í 5, Egill 
SH 77 tonnum í 3, Rifsari SH 
68 tonnum í 3, Matthías SH 51 
tonni í 2, Esjar SH 37 tonnum í 4, 
Gunnar Bjanason SH 35 tonnum 
í 2, Leynir SH 25 tonnum í 2, 
Guðmundur Jensson SH 25 
tonnum í 3 og Sveinbjörn 
Jakobsson SH 18 tonnum í 2 
löndunum. 

Gott fiskerí var einnig hjá 
netabátunum Magnús SH 
landaði 78 tonnum í 6, Bárður 
SH 70 tonnum í 8 og var hann 
að landa tvisvar suma dagana, 
Saxhamar SH 59 tonnum í 4, 
Ólafur Bjarnason SH 26 tonnum 
í 4 og Arnar II SH 8 tonnum í 2 
löndunum.

þa

AflabrögðGáfu hitamyndavél 
og brunndælu



Ari og Karítas frá Tann lækna
stofu Ara Bjarnasonar komu í 
árlega heimsókn á Krílakot í 
tilefni af tannverndarviku sem 
var fyrr í mánuðinum, með 
þeim í för var Dabbi (þessi blái 
á myndinni). 

Ari fræddi börnin um tannvernd 
og hollustu og síðan spunnust 
fjörugar umræður og þurfti Ari 
að svara mörgum skemmtilegum 
spurningum.

Gula og Rauða deildin á Kríla
koti þakka kærlega fyrir heim
sóknina.

- Bílaviðgerðir

- Skipaþjónusta

- Almenn suðuvinna 

- Smurþjónusta

- Smábátaþjónusta 

- Dekkjaverkstæði

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

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

Það er í lagi að skila fyrr.

Upplýsingar um auglýsingaverð 
á www.steinprent.is

Fræddust um tannvernd



Þann 16. febrúar síðastliðinn 
var tilkynnt val á hlaupurum og 
hlaupum ársins 2018 hjá hlaup.
is. Snæfellsjökulshlaupið hafnaði 
í 2. sæti í flokki utanvegahlaupa 
og er frábær viðurkenning fyrir 
þau hjón Rán Kristinsdóttur og 
Fannar Baldursson sem hafa 
staðið fyrir þessu flotta hlaupi 
nú í nokkur ár þar sem hlaupið 
er yfir Snæfellsjökulshálsinn frá 
Arnarstapa og endað í Ólafsvík. 
Árið 2012 og 2016 var hlaupið 
kosið besta utanvegahlaupið 
og var í 3. sæti árin 2013 og 
2014. Greinilegt er að hlaupið 
nýtur mikilla vinsælda enda 
mjög vel að því staðið. Það eru 
lesendur hlaup.is sem kjósa um 
hlaupara og hlaup ársins og 
þetta því mikil viðurkenning 
fyrir hlaupið. Fyrsta sæti að þessu 
sinni í flokki utanvegahlaupa var 
Gullspretturinn og í því þriðja 
Laugavegshlaupið. 

þa

Bestu hlaupin 2018

Á þriðjudag voru opnuð 
tilboð í jarðvinnu vegna Þjóð
garðs miðstöðvar á Hellis sandi. 
Þrjú tilboð bárust í verkið, öll 
frá fyrirtækjum úr Snæfellsbæ. 
Kostnaðaráætlun hljóðar upp á 
kr. 27.254.000. 

Eftirtaldir aðilar sendu inn 
tilboð:

Stafnafell ehf. Tilboð hljóðar 
upp á kr. 14.954.250.

TS Vélaleiga ehf. Tilboð hljóðar 
upp á kr. 23.544.151. 

B. Vig fússon ehf. Tilboð hljóðar 
upp á kr. 25.549.700.

Tilboðin liggja nú á borði 
Ríkiskaupa sem tekur þau fyrir. 
Stefnt var að því að vinna hæfist 
í byrjun mars 2019 og yrði lokið 
um miðjan maí.

Opnun tilboða 
í jarðvinnu

Auglýsingaverð 
í Jökli

Heilsíða  32.800 +vsk

Hálfsíða. 23.400 +vsk

1/4 úr síðu   13.900 +vsk

1/8 úr síðu 10.800 +vsk

1/16 úr síðu   8.100 +vsk



Dagana 18. og 19. febrúar 
síðastliðinn fór 10. bekkur í 
Grunn skóla Snæfellsbæjar í skíða
ferð í Bláfjöll í boði nemenda
félagsins. Sú hefð hefur skapast 
að 10. bekkur fari í tveggja daga 
skíðaferð ár hvert, sér að kostnaðar
lausu.  Hópur 22 nemenda, ásamt 
tveimur kennurum, lagði af stað 
frá Snæfellsbæ á mánu dags
morguninn 18. febrúar og lá leið 
þeirra til Reykjavíkur til þess fyrst 
að metta svanga nemendur og 
byggja upp orku fyrir átökin sem 
framundan voru. Óhætt er að segja 
að mikil spenna hafi verið meðal 
nemenda og margir hverjir voru 
að stíga sín fyrstu skref á skíðum 
og sumir höfðu ekki farið á skíði 
í 17 ár. Við komuna í Bláfjöll tók 
skálavörður á móti hópnum og 
fór yfir helstu reglur í sambandi 
við skálann sem hópurinn gisti 
í. Síðan var arkað í skíðaleiguna 
til að fá allan þann nauðsynlega 
búnað sem skíðamenn þurfa 
á að halda til að geta notið sín 
í þessari frábæru íþrótt sem 
skíðamennskan er. Nemendur 
voru mjög duglegir að skíða, 
flestir skíðuðu frá klukkan 13:30 
til rúmlega 18:00 í logni og sól. 
Spennan og ánægjan var svo mikil 
að nemendur gáfu sér lítinn  tíma 
til að matast, hver mínúta var nýtt 

til hins ítrasta. Klukkan rúmlega 
sex fóru veðurguðirnir að svíkja 
okkur, það fór að blása stíft en 
þrátt fyrir það skíðuðu nemendur 
á fullu. Á mánudagskvöldinu 
bauð foreldrafélag skíðadeildar 
Breiðabliks okkur upp á súpu og 
brauð sem smakkaðist vel. Eftir 
kvöldmat voru margir orðnir 
ansi þreyttir og héldu kyrru 
fyrir í skálanum en þeir allra 
hörðustu skelltu sér út aftur í 
rokið og skafrenninginn til að 
skíða fram að lokun. Samkvæmt 
ferðaplani var ætlunin að skíða 
á þriðjudeginum líka en veðrið 
var mun verra en spáð var og 
urðum við að fara fyrr heim. 
Allt Bláfjallasvæðið var lokað á 
þriðjudeginum vegna veðurs 
og þar sem nokkrir nemendur 
höfðu skilið skóbúnað sinn eftir 
í skíðaleigunni þá þurftu þeir 
að fara heim á sokkaleistunum 
og sumir brugðu á það ráð að 
nota innkaupapoka sem skó. 
Svona ferð skilur eftir sig margar 
minningar sem nemendur taka 

með sér í farteskinu út í lífið og 
eiga eftir að rifja upp í framtíðinni. 

Vilja nemendur þakka nem

enda félaginu, Hafþóri bíl stjóra 
og þeim sem skipulögðu ferð ina 
kærlega fyrir. 

Skíðaferð í Bláfjöll

Nafn og aldur 
Óliver Nói Einarsson   3. Bekk 

Hvernig bækur finnst þér skem-
mtilegast að lesa? 
Fyndnar bækur eins og Úkk og 
Glúkk

Hvaða bók varstu að lesa 
síðast? 
Nanna Norn

Hver er uppáhaldsbókin þín ? 
Dagbækur Kidda Klaufa til 
dæmis

Hver er uppáhalds rithöfun-
durinn þinn ?
Dav Pilkey sem skrifar Úkk og 
Glúkk

Nafn og aldur 
Stefanía Klara Jóhannsdóttir 11 ára 

Hvernig bækur finnst þér skem-
mtilegast að lesa? 
Bækur sem verið er að segja frá 
því sem gerist í lífi fólks eins og 
dagbækur

Hvaða bók varstu að lesa 
síðast? 
Hún heitir Stelpur í stressi 

Hver er uppáhaldsbókin þín ? 
Amma best eftir Gunnar 
Helgason 

Hver er uppáhalds rithöfun-
durinn þinn ?
Jacqueline Wilson 

Lestrarhestar vikunnar



Fyrirtæki og bátar, 

vinsamlegast pantið tímanlega.

Pantanir óskast sóttar.


