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Grundfirðingar skelltu sér á skíði

Fjölmargir Grundfirðingar
nýttu snjóinn vel á dögunum og
skelltu sér á skíði á svæði þar sem
hugmyndir eru uppi um að gera
nýtt skíðasvæði fyrir Snæfellsnes.
Þeir Hjalti Allan Sverrisson og
Sigurbjörn Hansson buði þá fólki
upp á far með snjótroðara upp
fyrir Eldhamra og þaðan gat fólk
skíðað niður um 500 metra.
Skíðasvæðið í Grundarfirði lá
í dvala um nokkura ára skeið en

var opnað á nýjan leik árið 2017.
Ekki hefur verið hægt að hafa eins
oft opið í vetur og vonir stóðu
til vegna snjóleysis. Snjótroðarar
hafa safnað saman snjó á svæðinu
undanfarið og því var hægt að fara
á skíði þarna á dögunum. Í fyrra
var hægt að hafa skíðasvæðið opið
í fjórar vikur, frá 26. janúar til 20.
febrúar en það er með því besta
sem verið hefur undanfarin ár.
Eins og fyrr segir hafa verið

uppi hugmyndir og draumar um
að gera fjölbreytt skíðasvæði á
hluta svæðisins. Er hugmyndin
sú að stækka skíðasvæðið upp
fyrir Eldhamra og eru stærstu
draumarnir á þá leið að hægt
verði að útbúa nýja skíðaparadís
í Grundarfirði sem yrði heillandi
valkostur fyrir skíðafólk allstaðar

af á landinu. Skíðaáhugafólk
hefði þá fleiri valkosti en bláfjöll
á höfuðborgarsvæðinu og Hlíðar
fjall á Akureyri.
Eftir því sem næst verður
komist eru stórframkvæmdir við
svæðið þó ekki á dagskrá enn sem
komið er.

Dansað gegn stafrænu
kynferðisofbeldi
Föstudaginn 14. febrúar fer
fram dansveislan “Milljarður
Rís” í Frystiklefanum á Rifi þar
sem fólk mun koma saman til að
dansa gegn stafrænu kynferðis
ofbeldi. Um er að ræða alþjóð
legan viðburð þar sem fólk frá
200 löndum dansar víðsvegar
um heiminn á sama tíma.
Milljarður rís er átak sem
hefur verið árlegur viðburður
síðan árið 2012 þar sem fólk
stigur dans til að berjast gegn
kynbundnu ofbeldi. Viðburður

inn er einn stærstu viðburðum
sinnar tegundar í heiminum. Í
ár er áherslan lögð á stafrænt
kynferðisofbeldi sem er vaxandi
vandamál í heiminum.
Dansað verður á nokkrum
stöðum á Íslandi en búast má
við því að stærsti viðburðurinn
hérlendis verði í Hörpunni.
Viðburðurinn hefst klukkan
12:15 og stendur til 13:00.
Við hvetjum íbúa á Snæfells
nesi til að mæta í Frystiklefann og
leggja þessu verðuga málefni lið.

Breytingar á varmadælu Klifs
Undanfarið hafa staðið yfir viðgerðir á
búnaði tengdum varmadælunni sem kyndir
Félagsheimilið Klif í Ólafsvík.
Varmadæla er búnaður sem býr til hita
með því að taka til sín varma við lágt hitastig
og skila honum frá sér við hærri hitastig,
dælan í Klifi er svokölluð vatn í vatn dæla
og voru því lögð rör frá henni sem fyllt
eru vökva, rörin voru svo grafin í fjöruna
fyrir neðan Klif til að sem jöfnust kæling
væri á rörunum. Nú tæplega þremur árum
síðar gerðist það í óveðrinu í vetur að rörin
skemmdust í miklu brimi.
Því var ákveðið að bregða á það ráð að færa
rörin úr fjörunni og yfir í tjörnina hinum
megin við götuna. Lagnirnar voru lagðar
undir götuna og út í tjörn.
Ævar Þór Sveinsson hjá áhalda
h úsi
bæjarins segir þetta í sjálfu sér ekki mikið
verk en nú er verið að klára frágang á
verkefninu.

Til sölu - Stekkjarholt 13, Ólafsvík

Einbýlishúsið að Stekkjarholti 13 í Ólafsvík er til sölu. Húsið 158 fm á einni
hæð sem skiptist í góða forstofu og gott hol, stórt eldhús með eyju og
rúmgóðri stofu, 10 fm glæsilegu baðherbergi ásamt þremur herbergjum,
góðu þvottahúsi, bílskúr og 90 fm. sólpalli, húsið er klætt með ranilla
klæðningu, allir gluggar úr Oragon-Pine , þakjárn svart Ranilla. Hiti er í
gólfi í forstofu og baði.

Stykkishólmur fær
græna ljósið

Ásett verð 43 - 44 milljónir. Upplýsingar 869 - 3016

Stýrimaður óskast
Stýrimaður óskast til afleysinga
á Sigurborg SH-12,
um framtíðarstarf er að ræða.
Upplýsingar gefur Ómar í síma 847 8026.

Upplag: 1.500
Áb.maður: Jóhannes Ólafsson

Blaðið er gefið út af Steinprent ehf. og dreift
á hvert heimili í Snæfellsbæ, Grundarfirði,
Stykkishólmi, Helgafellssveit og Eyja- og
Miklaholtshreppi. Blaðið kemur út vikulega.

Prentun: Steinprent ehf.
Sandholt 22a, Ólafsvík
355 Snæfellsbæ
Netföng: jokull@steinprent.is
steinprent@simnet.is
Sími:

436 1617

Stykkishólmsbær fékk á dög
unum afhentan verðlaunagrip
“Græna ljósið” frá Orkusölunni.
Græna ljósið er viðurkenning
og vottun þess að bæjarfélagið noti
einungis 100% endurnýjanlega
raforku með upprunaábyrgðum
í sínum rekstri. Stykkishólmur
hefur verið í fararbroddi í um
hverfismálum um árabil og er

þessi vottun eitt af skrefum bæjar
ins í átt að enn grænni framtíð.
Á myndinni má sjá Magnús Inga
Bæringsson taka við Græna ljós
inu fyrir hönd bæjarins. Gripur
inn er hannaður og framleiddur
hér á landi og færður fyrirtækjum
sem nota eingöngu grænt vottað
rafmagn.

Aflafréttir

Bæjarstjórn Stykkishólmsbæjar

Fundarboð
384. fundur bæjarstjórnar

Veiði gekk nokkuð vel fyrir sig
á Snæfellsnesi vikuna 3.-9. febr
úar. Útlit er fyrir að netaveiði sé
að taka góðan kipp enda neta
vertíðin að hefjast fyrir alvöru.
Við ræddum við Hafstein Garðars
son, hafnarstjóra í Grundarfirði,
um veiði vikunnar og telur hann að
netaveiði sé að glæðast um þessar
mundir þó veturinn hafi á köflum
reynst mönnum erfiður.
“Þetta er búin að vera mikil bar
átta í vetur en netaveiðin er að
glæðast núna. Trollararnir skila
samt alltaf sínu. Þeir eru úti 4-5
daga og koma með skammtinn.
Þeir eru helvíti seigir þrátt fyrir
veður,” segir Hafsteinn og heldur
áfram

“Það hefur verið ótíð. Það
eru alltaf brælur þó við finnum
kannski ekki alltaf fyrir því hérna
uppi á landi. Ég vona samt að
það horfi til betri vegar núna með
netaveiðina. Sú vertíð er aðeins
að byrja núna í febrúar og mars.”
Þá segir hann einnig að þó verð
á fiski hafi verið gott undanfarið
muni það lækka núna með aukn
um afla.
“Verð á fiski hefur verið mjög
gott á mörkuðunum. Það getur
enginn kvartað yfir því síðustu
mán
u ði. Núna er veðrið að
vísu aðeins að detta niður enda
meira framboð af fiski. Það helst
í hendur.“ sagði Hafsteinn að
lokum.

Veiðitölur 3. febrúar til 9. febrúar
Ólafsvík: 515 tonn í 53 löndunum
Dragnót:
Egill SH 27 tonn í 4 löndunum
Guðmundur Jensson SH 49 tonn í 3
Gunnar Bjarnason SH 41 tonn í 3 löndunum
Steinunn SH 45 tonn í 5 löndunum
Sveinbjörn Jakobsson 15 tonn í 3
Landbeitt lína:
Brynja SH 16 tonn í 3 löndunum
Kristinn HU 26 tonn í 4 löndunum
Rán SH 12 tonn í 3 löndunum
Signý HU 4 tonn í 1 löndun
Sverrir SH 8 tonn í 2 löndunum
Tryggvi Eðvarðs SH 23 tonn 3 löndunum
Lína:
Kvika SH 12 tonn í 2 löndunum
Landey SH 21 tonn í 3 löndunum
Þorskfiskanet:
Bárður SH 146 tonn í 7 löndunum
Ólafur Bjarnason SH 69 tonn í 7
Rif: 762 tonn í 45 löndunum
Dragnót:
Esjar SH 30 tonn í 5 löndunum
Matthías SH 33 tonn í 3 löndunum
Rifsari SH 67 tonn í 4 löndunum
Lína:
Bíldsey SH 15 tonn í 2 löndunum
Gullhólmi SH 44 tonn í 4 löndunum
Hamar SH 27 tonn í 1 löndun
Lilja SH 13 tonn í 2 löndunum
Rifsnes SH 145 tonn í 2 löndunum

Lína framh.:
Stakkhamar 31 tonn í 4 löndunum
Særif SH 49 tonn í 4 löndunum
Tjaldur SH 77 tonn í 1 löndun
Örvar SH 102 tonn í 2 löndunum
Þorskfiskanet:
Magnús SH 44 tonn í 6 löndunum
Saxhamar SH 83 tonn í 5 löndunum
Grundarfjörður: 380 tonn í 12 lönd.
Botnvarpa:
Hringur SH 67 tonn í 1 löndun
Jón á Hofi ÁR 61 tonn í 1 löndun
Runólfur SH 62 tonn í 1 löndun
Sigurborg SH 71 tonn í 1 löndun
Þorskfiskanet:
Geir ÞH 38 tonn í 6 löndunum
Kap II VE 80 tonn í 2 löndunum
Stykkishólmur: 160 tonn í 14 lönd.
Þorskfiskanet:
Þórsnes SH 148 tonn í 2 löndunum
Landbeitt lína:
Kristborg SH 3 tonn í 2 löndunum
Plógur:
Fjóla GK 4 tonn í 5 löndunum
Fjóla SK 4 tonn í 4 löndunum
Sjöfn SH 1 tonn í 1 löndun

Fundur er boðaður í bæjarstjórn
Stykkishólmsbæjar, fimmtudaginn
13. febrúar 2020, í fundarsal bæjar
stjórnar, Hafnargötu 3, kl. 17:00.
Dagskrá fundarins er eftirfarandi:
Fundargerðir fastanefnda
1.
2.
3.
4.
5.

Skóla- og fræðslunefnd – 171
Skipulags- og bygginganefnd - 238
Skipulags- og bygginganefnd - 237
Ungmennaráð - 14
Bæjarráð – 609

Erindi til kynningar
6. Fundagerð Framkvæmdastjórnar Byggðasamlag
Snæfellinga
7. Fundargerð 105. fundar stjórnar FSS og
notendaráðs fatlaðra á Snæfellsnesi
8. Fundargerð 186. fundar félagsmálanefndar
Snæfellinga
9. Fundargerðir 877. og 878. funda stjórnar
Sambands íslenskra sveitarfélaga
10. Boðun á XXXV. landsþing Sambands íslenskra
sveitarfélaga

Erindi til afgreiðslu/umsagnir
11. Drög að nýrri sameinaðri lögreglusamþykkt í
umdæmi lögreglunnar á Vesturlandi.
12. Umsögn um tækifærisleyfi til áfengisveitinga
13. Skúlagata 26a - Deiliskipulagsbreyting
14. Athugasemdir við kynningarfund
Breiðafjarðarnefndar
15. Tillaga um upptöku og útsendingu á
bæjarstjórnarfundum
16. Kaup á tækjum fyrir slökkvilið
17. Pannavellir á skólalóð
18. Samrekstur á embættum skipulags- og
byggingarfulltrúa á Snæfellsnesi
19. Hamraendi 10 - Umsókn um byggingaráform og
byggingarleyfi
20. Verklagsreglur Stykkishólmsbæjar um samþykkt
viðauka og tilfærslu á milli deilda sem og
verkefna
21. Frumvarp til laga um breytingu á lögum um
málefni innflytjenda, nr. 1162012, með síðari
breytingum
22. Ljósmyndasafn Stykkishólms - Erindisbréf
23. Kjör í nefndir og ráð á vegum Stykkishólmsbæjar
24. Verðkönnun vegna breytinga á innra skipulagi 3.
hæðar í Ráðhúsi Stykkishólmsbæjar
25. Fundaráætlun bæjarstjórnar og bæjarráðs
26. Hagvísir um störf á vegum ríkisins á Vesturlandi
27. Efling starfsemi stofnana á landsbyggðinni
28. Breyting á deiliskipulagi við Sæmundarreit
29. Bókhlöðustígur 7 – Umsókn um byggingaráform
og byggingarleyfi
30. Minnispunktar bæjarstjóra

Níu holu golfvöllur
sunnan Rifs

Bæjarstjórn Snæfellsbæjar sam
þykkti á fundi sínum þann 30.
janúar að auglýsa tillögu að deili
skipulagi fyrir golfvöll sem á að
rísa sunnan Rifs.
Svæðið þar sem fyrirhugaður
golfvöllur er á að vera á, liggur
austan og norðan þjóðgarðs Snæ
fellsjökuls og er á náttúruminja
skrá.
Gert er ráð fyrir því að golf
völlurinn verði níu holur. Golf

skálinn verður allt að 120 fm og
geymluhús verður um 160 fm.
Húsin verða byggð þannig að
þau falli vel inn í umhverfið og
verða lágreist vegna nálægðar við
lendingarstað.
Tillögurnar muni liggja frammi
í ráðhúsi Snæfellsbæjar til 19.
mars. Á meðfylgjandi mynd má
sjá hugmynd að því hvernig
golfvöllurinn kemur til með að
líta út.

100 daga hátíð
GSNB

Ástin í loftinu
á þorrablóti

Þorrablót Hjónaklúbbs Eyrar
sveitar fór fram í Grundarfirði
um helgina en þetta var í 55. sinn
sem þorralótið er haldið. Þema
kvöldsins var ást og er óhætt að
segja að ástin hafi legið í loftinu
umrætt kvöld.
Maturinn kom frá Kræsingum
ehf. í Borgarnesi og rann ljúflega
ofan í veislugesti. Þegar borðhaldi
og frábærum skemmtiatriðum
var svo lokið tók við ball með
hljómsveitinni Stuðbandinu, með
Jónsa úr Í svörtum fötum í broddi
fylkingar, og stóð ballið langt fram
á nótt.
Blaðamaður Jökuls ræddi við
Jónsa sem segist afar ánægður
með þorrablótið
“Það er ógeðslega gaman að
komast í almennilegt þorrablót úti
á landi sem heldur í gömlu hefð
irnar. Það er staðreynd að maður

fær ekki sömu stemmingu á 1.500
manna stóru þorrablóti eins og
á svona alvöru þorrablóti,” segir
Jónsi og heldur áfram.
“Við spiluðum óvenju lengi og
fundum ekkert fyrir því svo ég
held að það sé til marks um gott
þorrablót. Það var mikið stuð í
Grundfirðingunum og þegar
við héldum að stuðið gæti ekki
orðið meira mætti ung stúlka
með sápukúluvél. Það var alveg
frábært.”

Biskup heimsækir
Snæfellsnes

Nemendur 1. til 4. bekkjar
Grunns kóla Snæfellsbæjar
héldu hátíð miðvikudaginn 29.
janúar síðastliðinn í tilefni þess
að þá voru liðnir 100 dagar af
skólastarfi vetrarins.
Nemendum var skipt upp
í fimm hópa úr öllum fjórum
árgöngunum. Hóparnir skiptust
svo niður á starfsstöðvar og
unnu skemmtileg verkefni.

Öll verkefnin tengdust tölunni
hundrað í tilefni hátíðarinnar.
Þegar verkefnunum var lokið
var boðið upp á snarl og horft
á myndefni.
Krakkarnir höfðu gaman af
þessu uppbroti frá hefðbundnu
kennslustarfi en 100 daga hátíðin
er orðin að árlegum viðburði
hjá nemendum í Grunnskóla
Snæfellsbæjar.

Frú Agnes M. Sigurðardóttir,
biskup Íslands, mun á næstu dög
um heimsækja Grundarfjörð og
Snæfellsbæ
Dagskráin hefst í dag (13. febr
úar) þar sem Agnes mun heimsækja
Grundarfjörð. Guðsþjónusta verð
ur í Grundarfjarðarkirkju klukkan
20:00 þar sem Agnes mun predika.
Eftir athöfnina verður svo boðið
upp á veitingar og spjall í Safnaðar
heimilinu. Agnes mun einnig funda
með sóknarnefnd Grundarfjarðar
og föstudaginn 14. febrúar mun
hún fara í heimsóknir og eiga
fundi með fólki. Heimsókn hennar
til Grundarfjarðar lýkur svo með
kaffiboði í Fellaskjóli.
Á sunnudag og mánudag
verður biskup svo í Snæfellsbæ.
Sú heimsókn hefst á messu í Ólafs

víkurkirkju klukkan 14:00. Hún
mun svo fá skoðunarferð um
kirkjuna áður en hún verður með
helgi
s tund í Brimilsvallakirkju
klukkan 17:15. Hún mun svo
funda með sóknarnefndum áður en
boðið verður í helgistund í Ingjalds
hólskirkju klukkan 21:00
Á mánudeginum mun hún svo
heimsækja grunnskóla Snæfells
bæjar og dvalarheimilið Jaðar í
Ólafsvík. Heimsókninni lýkur svo
á fundi með fulltrúum í bæjarstjórn
Snæfellsbæjar.
Frú Agnes mun ekki heimsækja
Stykkishólm í þessari ferð en hjá
sóknarnefnd Stykkishólmskirkju
fengust þær upplýsingar að Agnes
muni heimsækja Stykkishólm í
marsmánuði.

Af gefnu tilefni

Félagafrelsi

Nú er nýsamþykktur kjarasamn
ingur milli Starfsgreinasambands
Íslands og Sambands Íslenskra
Sveitarfélaga. þar er gerð sú
breyting, að fellt er út ákvæði um
forgangsrétt til vinnu, til að jafna
réttarstöðu aðildarfélaga Starfs
greinasambandsins gagnvart
opinberu stéttarfélögunum.
Með þessum samningi fylgir
yfirlýsing, undirrituð af samnings
aðilum, sem ítrekar það sem alltaf
hefur verið í lögum og samningum,
að bannað er að mismuna fólki
eftir stéttarfélagsaðild, ef fleiri
en eitt stéttarfélag á sama félags
svæði hafa kjarasamning við við
komandi sveitarfélag þá hefur
starfsmaðurinn það félagafrelsi
að velja í hvaða félagi hann er.
Forsvarsmenn og starfsmenn
sveitarfélaga geta EKKI skipað
umsækjendum um störf hjá
sveitarfélaginu að ganga í ákveðið
stéttarfélag.

Skil á félagsgjöldum

Það virðist vera útbreiddur mis
skilningur, bæði meðal atvinnu
rekanda og verkafólks, að ef
starfsmaður kýs að standa utan
stéttafélags þá þurfi ekki að greiða
af honum til stéttarfélags. Það er
alrangt, því 6. grein laga númer
55 frá 1980 tekur af allan vafa um
að launagreiðendum ber að halda
eftir iðgjaldi starfsmanns í við
komandi stéttarfélagi og að standa
skil á því ásamt mótframlagi í sjóði
félagsins. Inni á vinnuréttarvef
ASÍ er að finna nánari útskýringar
á þessu.

Glataðir miljarðar?

Nú eru samningar sjómanna
lausir og hafa verið lagðar fram
kröfur samningsaðila. Í beinu
sambandi við þetta hefur verið sett
fram sú krafa frá samninganefnd

sjómanna að stjórnvöld láti fara
fram óháða rannsókn á söluvirði
afurða í Íslenskum sjávarútvegi
til að finna hvert endanlegt verð
er á afurðunum og hvað af því er
að skila sér til Íslands. Þetta eru
gífurlegir fjárhagslegir hagsmunir
bæði fyrir sjómenn og þjóðfélagið
í heild sinni.
Í lokin vil ég minna forsvars
menn fyrirtækja á að skráning
raunverulegra eigenda verður
að vera komin til skattsins fyrir
1. mars 2020.

G. Hansen verður lokað
dagana 2.-18. mars 2020

Vignir S. Maríasson
Formaður
Verkalýðsfélags Snæfellinga.

Blái hnötturinn

Fimmtudaginn 20. febrúar ætla nemendur í 5.-7. bekk í
Grunnskóla Snæfellsbæjar að skemmta íbúum og fleiri
áhugasömum með leik og söng. Að þessu sinni sýna
nemendur leikritið Blái hnötturinn eftir
Andra Snæ Magnason.

klukkan

17:30

Sýningin verður í Félagsheimilinu Klifi og
hefst kl. 17:30.
Enginn aðgangseyrir.

Allir velkomnir

Metfjöldi fuglategunda
í vetrartalningu

Alls fundust 44 tegundir fugla
í vetrartalningu sem er nýlokið á
Snæfellsnesinu. Um er að ræða
met því mest höfðu 39 tegundir
fundist áður, árin 2011 og 2018.
Heildarfjöldi fugla samkvæmt
talningunni var rúmlega 16 þús
und en all ser talið á 15 svæð
um á Snæfellsnesinu. Þegar upp
lýsingar um talningar síðustu tíu
ár eru skoðaðar sést að mesti

heildarfjöldinn var á árunum
2011-2014 þegar síldargöngur
voru sem mestar á svæðinu en
hefur minnkað töluvert eftir það.
Mest sást af æðarfugli en alls
töldust 5.464 slíkir fuglar. Minnst
var af Gráhegra, Æðarkóngi og
Fjallafinka, einungis eitt stykki
af hverri tegund.
Á meðfylgjandi mynd sjást
svæðin sem talið var á.

Gáfu spjaldtölvu

Lionsklúbburinn Þernan á
Hellissandi kom færandi hendi
á dögunum og færði sjúkra
flutningafólki sem starfar í Snæ
fellsbæ spjaldtölvu.
Spjaldtölvan sem um ræðir á
að hjálpa sjúkraflutningafólki við
vinnu sína og kemur vafalaust til
með að koma að góðum notum.

Eru vonir bundnar við að þessi
gjöf komi til með að auðvelda
starfsfólkinu það mikilvæga starf
sem það vinnur.
Meðfylgjandi má sjá mynd af því
þegar konur úr Lionsklúbbnum
færðu sjúkraflutningafólkinu
spjaldtölvuna

Dagur leikskólans
haldinn hátíðlegur

Leikskólar á Snæfellsnesinu
héldu upp á dag leikskólans þann
6. febrúar. Þann dag stofnuðu
frumkvöðlar leikskólakennara
sín fyrstu samtök árið 1950, eða
fyrir 70 árum síðan.
Hátíðarhöldin voru með
ýmsum hætti en höfðu það öll að
markmiði að stuðla að jákvæðri

umræðu um leikskólastarfið í
heild. Á leikskólanum Kríubóli
á Hellissandi var foreldrum
boðið til morgunverðar sem og
til þátttöku með börnun sínum í
ýmsum verkefnum. Þá útbjuggu
elstu börnin lítil blóm sem þau
dreifðu í hús í nærumhverfi
leikskólans.

Margrét Helga
íþróttamaður ársins
í Grundarfirði

Blakkonan Margrét Helga Guð
mundsdóttir hefur verið valin
íþróttam aður Grundarfjarðar
árið 2019.
Margrét Helga leikur blak með
UMFG og hefur þótt standa sig
gríðarlega vel inni á vellinum.
Hún varð einnig valin blakkona

HSH árið 2019. Á meðfylgjandi
mynd má sjá hana fyrir miðju ásamt
Aðalheiði Láru Guðmundsdóttur,
skotíþróttamanni ársins hjá HSH
og Sigurþóri Jónssyni, kylfingi
ársins hjá HSH.
Myndina tók Sumarliði Ásgeirs
son.

Víkingur semur
við Breta
Íbúð fyrir eldri borgara
í Grundarfirði
Íbúð fyrir eldri borgara að Hrannarstíg 18 er laus til
umsóknar. Um er að ræða leiguíbúð með búseturétti og 20% hlutareign. Íbúðin er þriggja herbergja,
69,2 ferm. Áætluð úthlutun íbúðar er í mars 2020.
Víkingur Ó. hefur samið við
enska leikmanninn Billy Stedman
um að leika með liðinu í sumar.
Stedman er 20 ára gamall og
kemur til Víkings frá enska liðinu
Coventry. Hann getur spilað
framarlega á miðjunni og á kant
inum.
Billy var til reynslu hjá Víking
um um mánaðarmótin og lék
með liðinu í leik gegn Vestra.

Þar þótti hann standa sig vel og
var í kjölfarið ákveðið að semja
við hann.
Billy Stedman er þriðji enski
leikmaðurinn sem Víkingar semja
við fyrir komandi átök í sumar
en áður höfðu þeir James Dale
og Michael Newberry framlengt
við liðið. Michael hefur verið hjá
liðinu síðan vorið 2018 en James
Dale kom til liðsins í fyrra.

- Bílaviðgerðir
- Skipaþjónusta
- Almenn suðuvinna
- Smurþjónusta
- Smábátaþjónusta
- Dekkjaverkstæði
vegr@vegr.is vegr.is
S: 849-7276 Remek og 898-5463 Þórður

kirkjanokkar.is

Sameiginleg messa safnaðanna,
vísitasía biskups Íslands.
Sunnudag kl. 14 í Ólafsvíkurkirkju.
Biskup Íslands prédikar.
Í kaffinu verður fyrrum starfsmönnum þökkuð störf.

Nánari upplýsingar eru veittar á bæjarskrifstofu í
síma 430 8500 og á heimasíðu bæjarins,
www.grundarfjordur.is

Umsóknarfrestur er til hádegis
þann 24. febrúar 2020.

Leitin að Hildi
Það hefur væntanlega ekki
farið framhjá neinum að Hildur
Guðnadóttir varð um helgina
fyrsti Íslendingurinn til að vinna
til Óskarsverðlauna en það gerði
hún fyrir tónlistina sem hún
samdi fyrir stórmyndina Joker.
Hildur hefur farið sannkallaða
sigurför um heiminn undanfarið
og sópað að sér verðlaunum á
hinum ýmsu verðlaunahátíðum.
Eins og oft vill verða þegar
nýjar “ofurstjörnur” verða til á
Íslandi fara fjölmiðlar og forvitið
fólk almennt að skoða uppruna
viðkomandi á Íslandi. Oft reyna
hin ýmsu bæjarfélög að “eigna”
sér viðkomandi og segja stolt
frá því að einstaklingurinn hafi
gengið í skóla bæjarins og jafnvel
tekið sín fyrstu skref í tónlistinni
á viðburðum á vegum bæjarins.
Með þetta í huga fór undir
ritaður að kynna sér uppruna
Hildar með þá von í brjósti að
hún tengist Snæfellsinu á ein
hvern hátt og við hjá Jökli gætum
sagt stolt frá að uppruna þessarar
rosalegu velgengni megi rekja
beint til Snæfellsnesins.

Ég reyndi að skoða ýmislegt til
að finna einhverja tengingu milli
Hildar og Snæfellsnesins. Upp á
von og óvon skoðaði ég hvort
að mögulega ætti hún ömmu,
afa, eða fjarskylt skyldmenni á
nesinu sem hún hafði jafnvel
fengið jólakort frá eða hitt í
fermingarveislu fyrir 20 árum.
Allt kom fyrir ekki.
Á internetinu finnast því
miður engar upplýsingar um
það hvort Hildur hafi einhvern
tímann stoppað í pylsu eða ham
borgaratilboð á Ó.K. í Ólafsvík,
tekið bensín í Grundarfirði,
skellt sér í sund í Stykkishólmi
eða fengið sér kaffisopa og dáðst
að útsýninu á Arnarstapa.
Þrátt fyrir að við getum því
miður ekki eignað okkur þennan
frábæra árangur Hildar er engu
að síður hægt að dást að henni
og hrífast með. Þetta afrek hennar
er risastórt og hún hefur skrifað
sig í sögubækurnar.
Þorsteinn Haukur Harðarson

Viðbragðsaðilar í Snæfellsbæ verða
með fjör og læti sunnudaginn 16. feb.
í tilefni 1.1.2 dagsins.

Farið verður í bílalest frá Björgunarstöðinni Von í Rifi kl. 15.30,
ekið verður um efra Rif og þaðan út á Hellissand, ekið verður um Keflavíkurgötu,
Snæfellsás, Hellisbraut og Munaðarhól. Frá Hellissandi verður ekið til Ólafsvíkur,
þar verður ekið um Ólafsbraut, Klifbraut, Hábrekku, Túnbrekku, Grundarbraut, Kirkjutún og Engihlíð.
Endað verður við Slökkvistöðinni í Ólafsvík um kl. 16:00, þar sem viðbragðsaðilar taka á móti gestum.

