
Eftir því sem blaðamaður Jökuls 
best veit þá fæddist fyrsta lamb 
ársins á Snæfellsnesi í síðustu 
viku. Það fæddist hjá Marteini 
Gísla syni, frístundabónda í Ólafs
vík. Fyrsta lamb ársins hverju 
sinni þykir oft gefa til kynna að 
vorið sé á næsta leyti.

Kindin sem bar lambinu er 
fimm vetra gömul en óljóst er 
hver hrúturinn er. Ljóst er að 
lambið hefur komið undir utan 
hefð bundis fengitíma. Venjulega 
er hrút unum sleppt í ærnar seinni 
hlutann í desember en þá er hefð
bundinn fengitími.

Marteinn bóndi segist ekki hafi 
skilið hvers vegna þessi kind vildi 
ekki hrút þegar það var reynt og 
þegar allar kindurnar voru sendar 
í sónar fyrir stuttu síðan hafi 
hann spurt hvort þessi kind væri 
mögulega geld. Þá kom hinsvegar 
á daginn að hún ætti að bera 

fljótlega. Meðal meðgöngutími 
kinda er 143 dagar. Yfirleitt er 
sauðburðurinn að hefjast í lok 
apríl og byrjun maí.

Sónarinn gaf einnig til kynna 
að samtals á Marteinn að fá 14 
lömb í vor. Þar af eru tvær kindur 
hjá honum þrílembdar. Mjög 
algengt er að kindur beri tveimur 
lömbum en þrílembdar kindur 
eru töluvert sjaldgæfari. Alls er 
Marteinn með níu kindur í ár en 
hann var með 18 í fyrra. Þá segist 
hann vera að íhuga það að hætta 
með kindur í vor.

Þó nokkur fjöldi einstaklinga 
stundar frístundabúskap á Snæ
fellsnesi. Þegar sauðburður hefst 
á vorin eru menn jafnan á vakt 
allan sólarhringinn til að aðstoða 
kindurnar við að bera. Á myndinni 
með fréttinni má sjá Martein með 
fyrsta lamb sumarsins.
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Fyrsta lamb ársins komið

Lítið snjóflóð fell í Bú lands
höfða aðfararnótt síðasta mánu
dags. 

Ekki var stórt flóð að ræða þó 
það hafi vissulega náð yfir veginn. 
Ekki var fært um Búlandshöfða 
á fólksbílum eftir flóðið og ein
ungis fjórhjóladrifnir bílar kom
ust yfir.

Þetta er annað snjóflóðið sem 
fellur má þessum stað í vetur en 
fyrra flóðið var töluvert minna. 
Snjóflóð eru ekki algeng á 
þessum slóðum en þau koma 
helst í austan og suðaustan 
áttum. Það var einmitt suðaustan 
átt með töluverði snjókomu 
þessa umræddu nótt.

Snjóflóð í Höfðanum



Síðasta sumar barst stjórn Skot
félags Snæfellsness erindi þar 
sem óskað var eftir því að fá skot
æfinga svæði félagsins til af nota 
fyrir alþjóðlegt stórmót í riffil
skot fimi á löngum færum.  Um 
er að ræða 3ja daga stórmót þar 
sem kepp endur munu koma frá 
Suður Afríku, Ástralíu, Evrópu og 
stórum skotdeildum í Ameríku. 
Skipu leggjendur mótsins komu 
hingað síðasta sumar til þess að 
kanna aðstæður, en æfingasvæði 
okkar Snæfellinga er eitt það 
besta hér á landi frá náttúrunnar 
hendi og þótt víðar væri leitað.

Skipuleggjendur mótsins 
höfðu svo aftur samband um ára
mótin og sögðu skipulagningu 

móts ins vera í fullum gangi og 
stefnt er að því að halda mótið í 
lok sumars.

Þetta er mjög spennandi verk
efni og mikil viðurkenning á því 
góða starfi sem félagið okkar 
hefur verið að vinna og ekki síður 
gott tækifæri fyrir Snæfellsnes í 
heild til að markaðssetja svæðið. 
Hingað munu koma hópar frá 
öllum heimshornum og kaupa 
gistingu, afþreyingu og mat, en 
mikið verður lagt upp úr upp lifun 
fyrir keppendur og sam eigin lega 
kvöldverði. Þá hafa skipu leggj
endur mótsins lýst því yfir að ef 
vel heppnast til þá er vilji fyrir því 
að halda mótið oftar hér í nánustu 
framtíð.

Það hefur væntanlega ekki farið 
framhjá neinum að ríkisstjórn Íslands 
setti á samkomubann til að stemma 
stigu við COVID 19 veirunni sem 
hefur gert heimsbyggðinni lífið leitt 
að undanförnu. Samkomubannið 
gildir á öllu landinu og kemur til 
með að hafa þónokkur áhrif á Snæ
fells nesi.

Öllum keppnum í íþróttum 
hefur verið slegið á frest á meðan 
samkomubannið er í gildi og því 
munu félögin á Snæfellsnesi ekki 
taka þátt í leikjum eða keppnum 
næsta mánuðinn hið minnsta. Það 
á bæði við um keppni í full orðins
flokki og í barnastarfi. Íslands
mótinu í körfuknattleik hefur verið 
frestað um óákveðinn tíma og sömu 
sögu er að segja um Lengjubikarinn 
í knattspyrnu.

Fresta þurfti uppistandi Sóla 
Hólm í Frystiklefanum um helgina 
en sýningar Sóla hafði verið 
meðið með mikilli eftirvæntingu. 
Þá var heimsókn frú Agnesar M. 
Sigurðardóttur, biskups Íslands, 
í Stykkishólm sömuleiðis frestað 
vegna veirunnar. Fermingum 
hefur verið frestað fram á haust og 
skólahald mun riðlast til. 

Fjölbrautaskólanum hefur verið 
lokað næstu fjórar vikur og nem
endur munu þurfa að skila af sér 
verkefnum í gegnum netið. Einnig 
má fastlega gera ráð fyrir því að 
flestir viðburðir sem bókaðir eru 
næsta mánuðinn gætu riðlast til eða 
frestast. Áfram verður opið í leik 
og grunnskólum en kennsla verður 
ekki með hefðbundnu sniði. Kennt 
verður í mun smærri hópum.

Blaðið er gefið út af Steinprent ehf. og dreift 
á hvert heimili í Snæfellsbæ, Grundarfirði, 
Stykkis hólmi, Helgafellssveit og Eyja og 
Mikla holts hreppi. Blaðið kemur út vikulega.

Upplag: 1.500

Áb.maður: Jóhannes Ólafsson

Prentun: Steinprent ehf. 
               Sandholt 22a, Ólafsvík
               355 Snæfellsbæ

Netföng: jokull@steinprent.is
               steinprent@simnet.is

Sími:      436 1617

Alþjóðlegt stórmót á Snæfellsnesi

Kristján Helgason kom á 
dögunum færandi hendi niður 
í Átthagastofu í Snæfellsbæ og 
gaf möppu um það sem helst var 
að frétta í bænum á árinu 2019.

Framtakið er ekki nýtt af 
nálinni hjá Kristjáni því þetta 
hefur verið árlegur viðburður 
hjá honum allt frá árinu 1994. 
Á hverju ári safnar Kristján 
úr klipp um úr fjölmiðlum þar 
sem fjallað er um Snæfellsbæ 
og færir í möppu. Úrklippurnar 
koma víða að en hann tekur 
fréttir héðan úr Jökli sem og 
Skessu horni og öðrum fjöl
miðlum landsins.

“Ég held það hafi verið út frá 
því að hérna á árum áður voru 
aldrei birtar fréttir úr Ólafsvík 
í blöðunum nema það væri 
eitthvað neikvætt. Fyrst safnaði 
ég bara fréttum úr Ólafsvík en 
þegar sveitafélagið stækkaði 
og varð að Snæfellsbæ þá fór 
ég að safna fleiri fréttum,” segir 

Kristján aðspurður um hvernig 
hugmyndin hafi kviknað og 
bætir við.

“Ég man eftir því þegar ég var 
einu sinni í sjómannadagsráði og 
var að senda fréttir af sjó manna
deginum suður til Reykjavíkur 
þá höfðu þeir engan áhuga á 
því nema það væri eitthvað um 
slagsmál milli Hellissands og 
Ólafsvíkur á ballinu. Þá fékk ég 
áhuga á að finna bara jákvæðar 
fréttir.”

 Um er að ræða áhugaverðar og 
sögulegar heimildir sem gaman 
verður að skoða um ókomna tíð. 
Þrátt fyrir að verða 86 ára síðar 
á árinu lætur Kristján engan 
billbug á sér finna og vonum við 
að hann sinni þessu merkilega 
verkefni sem lengst.

Á myndinni með fréttinni má 
sjá Kristján ásamt Ragnheiði 
Víg lunds dóttur og Rebekku 
Unnars dóttur, starfsmanni Átt
haga stofu.

Varð þreyttur á 
neikvæðum fréttum

Samkomubann truflar 
leik og starf



Ungmennafélagið Víkingur/
Reynir boðar til aðalfundar þar 
sem farið verður yfir ársreikning 
félags ins og árið í heild sinni. 
Aðal fundur verður staðsettur 
í íþrótta húsi Snæfellsbæjar 
fimmtu daginn 02. apríl kl.20:00. 
Á fundinum verður tilkynnt 
hverjir halda áfram í stjórn og 
hverjir munu hætta. Við hvetjum 
því alla þá sem hafa áhuga á að 
stíga inn í stjórn ung menna

félagsins og hafa áhrif á íþrótta
starf Snæ fells bæjar að bjóða sig 
fram með því að senda inn bréf 
á framkvæmdastjóra ungmenna
félagsins á umf@snb.is. Frekar 
upplýsingar um hvað ber að gera 
í stjórn þá er hægt að hringja í 
844 8102. 

Með  bestu kveðju
Stjórn og framkvæmdastjóri 

U.M.F. Víkings/Reynis 

Aðalfundur 
U.M.F. Víkings/Reynis 

Pantanir í síma 895 5525 
Einnig hafkaup@hafkaup.is og hafkaup.is

eða á facebooksíðu Hafkaups.
.

Frí heimsending og gott hráefni
Geymið auglýsinguna

A.T.H. lágmarkspöntun 5 kg.

Fiskur heim til þín
Hafkaup selur það besta úr Breiðafirði

Þorskur
Ýsa
Koli
Lúða
Langa
Karfi

Steinbítur
Hlýri
Saltfiskhnakkar
Rækjur og risarækjur
Humar
Og margt fleira



Veðrið truflar hafnarframkvæmdir
Framkvæmdum við lengingu 

Norður garðs við höfnina í 
Grundar firði miðar áfram. Veður
far hefur hinsvegar sett strik í 
reikn inginn.

Um er að ræða þónokkra stækk
un á hafnarsvæðinu sem stækkar 
um 4.800 fermetra þegar fram
kvæmd unum er lokið. Fyrst var 

99 þúsund rúmmetrum af efni 
dælt í púða og svo komu 48 þús
und rúmmetrar af föstu efni yfir.

„Þessu miðar áfram en tíðarfarið 
hefur verið skelfilegt fyrir þá sem 
starfa við framkvæmdirnar. Það 
þarf að hífa plötur sem eru 21 
metri á lengd og 5 tonn að þyngd 
en það má ekki hífa þær í meira 

en svona 89 metrum á sekúndu,” 
segir Hafsteinn Garðarsson, 
hafnar stjóri í Grundarfirði.

Hann segist hinsvegar vona 
að framkvæmdirnar tefjist ekki 
of mikið. “Ég vona að þessu geti 
öllu verið lokið í nóvember eða 
desember. Það er í sjálfu sér ekkert 
seinna en upphaflega stóð til. 
Framkvæmdirnar sem standa yfir 
núna eiga að vera búnar 1. júní 
og ef þeir fá almennilegt veður 

til að klára þetta eru þeir fljótir.”
„Næsti áfangi er tilbúinn til 

út boðs en það eru rafmagns og 
vatns lagnir. Við viljum ekki bjóða 
það út fyrr en við sjáum hvernig 
þetta þróast.”

Annars er það að frétta úr höfn
inni á Grundarfirði að veiðin 
hefur gengið vel. Átti hann von á 
því að samtals yrði um 500 tonn
um landað þann dag sem við talið 
var tekið.

Ólafsvík: 624,2 tonn í 34 löndunum
Dragnót:
Egill SH 30,5 tonn í 1 löndun
Guðmundur Jensson SH 54 tonn í 2 
Leynir SH 12,7 tonn í 2 löndunum
Steinunn SH 201,6 tonn í 5 löndunum 

Handfæri:
Hilmir SH 0,4 tonn í 1 löndun

Lína:
Brynja SH 23,5 tonn í 3 löndunum 
Kristinn HU 32,5 tonn í 3 löndunum
Signý HU 6,4 tonn í 1 löndun
Sverrir SH 10,8 tonn í 2 löndunum
Tryggvi Eðvarðs SH 14,5 tonn 2 löndunum
Kvika SH 5,7 tonn í 1 löndun
Óli G GK 24,6 tonn í 2 löndunum
Landey SH 19,6 tonn í 3 löndunum

Þorskfiskanet:
Bárður SH 167,9 tonn í 7 löndunum
Ólafur Bjarnason SH 19,5 tonn í 2 

Rif: 661,7 tonn í 29 löndunum
Dragnót:
Esjar SH 30 tonn í 2 löndunum
Magnús SH 100,6 í 4 löndunum
Matthías SH 41,6 tonn í 2 löndunum
Rifsari SH 57,9 tonn í 3 löndunum

Lína:
Bíldsey SH 12,9 tonn í 1 löndun
Lilja SH 28,1 tonn í 3 löndunum
Rifsnes SH 54,2 tonn í 1 löndunum
Stakkhamar 18,4 tonn í 2 löndunum

Lína:  framh.:
Særif SH 29,3 tonn í 2 löndunum
Tjaldur SH 89 tonn í 1 löndun
Örvar SH 79,4 tonn í 1 löndun

Þorskfiskanet:
Saxhamar SH 120,4 tonn í 6 löndunum

Arnarstapi: 76,3 tonn í 6 löndunum
Lína:
Kristinn HU 31,4 tonn í 2 löndunum
Tryggvi Eðvarðs SH 28,2 í 2 löndunum
Kvika SH 16,7 tonn í 2 löndunum

Grundarfjörður: 577,3 tonn í 11 lönd.
Botnvarpa:
Drangey SK 185,5 tonn í 1 löndun
Farsæll SH 76,9 tonn í 1 löndun
Hringur SH 68,8 tonn í 1 löndun
Runólfur SH 145,7 tonn í 2 löndunum 

Þorskfiskanet:
Geir ÞH 60 tonn í 4 löndunum
Hafborg EA 40,5 tonn í 2 löndunum

Stykkishólmur: 158,6 tonn í 10 lönd.
Þorskfiskanet: 
Þórsnes SH 152,3 tonn í 2 löndunum

Lína:
Kristborg SH 1,1 tonn í 1 löndun

Plógur:
Fjóla GK 1,1 tonn í 2 löndunum
Fjóla SH 2,3 tonn í 3 löndunum
Sjöfn SH 1,8 tonn í 2 löndun

Aflatölur 9. - 15. mars

Sólborg Guðbrandsdóttir, 
stofn andi Instagram síðunnar 
„Fávitar“ var á ferð um Snæ fells
nes á dögunum þar sem hún hélt 
fyrir lestra fyrir ungmenni. 

Fyrirlestrar Sólborgar hafa 
vakið athygli að undanförnu en er 
þeim ætlað að veita ungmennum 
fræðslu um kynlíf, kynferðislega 
áreitni, jafnrétti, samskipti, að 
virða mörk fólks og berjast gegn 
kyn ferðis ofbeldi. Hélt Sólborg 
fyrir lestur í framhaldsskólanum 
í Grundar firði sem og í Grunn
skóla Snæfellsbæjar og voru 

fyrir lestrarnir vel sóttir.
Instagram síðan Fávitar hefur 

verið mjög vaxandi undanfarin 
misseri og er nú með tæplega 27 
þúsund fylgjendur. Á síðunni má 
nálgast allskonar fræðslu fyrir 
ungmenni um ýmislegt sem 
krakkar þurfa að vita, en þora 
kannski ekki alltaf að spyrja um.

Það var ungmennaráðið í Snæ
fellsbæ sem bauð nemendum í 
8.10. bekk í Snæfellsbæ upp á 
fyrir lesturinn en hann var fjár
magnaður með ágóðanum af 
seinasta jólabingói sem ráðið 
stóð fyrir.

Kennir ungmennum 
að virða mörk



TILKYNNING SÝSLUMANNSINS Á VESTURLANDI VEGNA COVID-19 VEIRUNNAR

Ríkisstjórn Íslands lýsti y�r samkomubanni 13. mars sl. Það felur m.a. í sér að við öll mannamót, þar sem færri en 100 manns 
koma saman, þarf að tryggja að nánd milli manna verði y�r tveimur metrum. Y�rlýsing ríkisstjórnarinnar kemur í kjölfar þess að 
lýst var y�r neyðarstigi í landinu vegna COVID-19 veirunnar.

Embætti Sýslumannsins á Vesturlandi er með skrifstofur á �órum stöðum á Vesturlandi og veitir auk þess þjónustu á einni 
bæjarskrifstofu. Á skrifstofum embættisins eru frá 1 starfsmanni til 6 á skrifstofu. Opið aðgengi er að starfsmönnum skrif- 
stofanna.

Í ljósi þessa verður almenn afgreiðsla lokuð á skrifstofum Sýslumannsins á Vesturlandi. Lokunin gildir frá 17. mars á meðan 
neyðarstig og samkomubann er í gildi. Með þessu er ætlunin að tryggja svo sem kostur er heilsu starfsmanna og starfsemi 
embættisins og að fyrirbyggja að skrifstofurnar verði smitleiðir fyrir starfsfólk og almenning.

Neðantaldar leiðir eru í boði til að hafa samband við starfsfólk embættisins vegna nauðsynlegra erinda:

1. Á vefnum syslumenn.is má, með því að velja embættið Sýslumaðurinn á Vesturlandi, �nna öll netföng embættisins annars 
vegar eftir mála�okkum og hins vegar hvers starfsmanns.

2. Allar greiðslur til embættisins fari inn tékkareikning þess 0309-26-11, kt. 660914-1100. Ekki er tekið við reiðufé og posar eru 
ekki notaðir.

3. Hægt er að ná sambandi við embættið og einstakar skrifstofur þess í eftirfarandi símanúmerum:
• Símanúmer embættisins: 458 2300.
• Skrifstofan á Akranesi: 458 2359.
• Skrifstofan í Borgarnesi: 458 2330.
• Skrifstofan í Stykkishólmi: 458 2317.
• Skrifstofan í Búðardal: 458 2371.

4. Skjöl til þinglýsingar skal senda með pósti á skrifstofu embættisins í Borgarnesi að Bjarnarbraut 2. Greiðslur vegna þinglýs-
inga skal millifæra á reikning embættisins 0326-26-338, kt. 660914-1100 og senda tölvupóst með skýringu á greiðslu á 
netfangið gudrunkr@syslumenn.is. Ef þörf er á upplýsingum um gjald vegna þinglýsingar eða önnur atriði vegna hennar er 
hægt að hafa samband í síma 458 2330.

5. Vegabréf og dánartilkynningar: Fólk ha� samband við einhverja af skrifstofum embættisins í númerin sem ge�n eru upp í 
3. tl. og panti tíma. Þá verða gerðar viðeigandi ráðstafanir til að taka á móti fólki og fyllstu varúðar og hreinlætis gætt.

6. Ökuskírteini: Ef skírteini er að renna út er ge�n út bráðbirgðaheimild og send viðkomandi í pósti. Ekki er tekið við nýjum 
umsóknum meðan lokun skrifstofanna varir nema í sérstökum undantekningartilvikum.

7. Erindum vegna �ölskyldumála/si�amála er hægt að beina á netfangið vesturland.si�amal @syslumenn.is. Vakin er athygli 
að nokkrar tegundir �ölskyldumála, t.d. meðlagsmál, má senda til sýslumanns í gegnum vefsíðuna island.is með rafrænni 
undirritun. Meðan neyðarstig og samgöngubann varir verða ekki fyrirtökur í si�amálum né heldur borgaralegar hjónavígslur.

8. Varðandi erindi til Tryggingastofnunar er bent á “Mínar síður” á TR.is sem eru alltaf aðgengilegar. Þar er m.a. hægt að sækja 
um allar bætur og breyta tekjuáætlun. Hægt er að setja fylgigögn með umsóknum beint inná Mínar síður, einnig er hægt að 
senda fyrirspurnir til TR með tölvupósti. Til að komast á Mínar síður þarf íslykil eða rafræn skilríki.

Netföng og símanúmer fulltrúa Tryggingastofnunar hjá Sýslumanninum á Vesturlandi eru:
• Akranes: mariahe@syslumenn.is, s. 458 2360.
• Borgarnes: gudrunkr@syslumenn.is, 458 2334.
• Stykkishólmur: hulda@syslumenn.is, 458 2320.

9. Aukið framboð rafrænna eyðublaða er að �nna á www.syslumenn.is auk þess sem þar má nálgast allar almennar upp- 
lýsingar um mála�okka embættanna.

Tilkynning þessi kemur í stað tilkynningar Sýslumannsins á Vesturlandi frá 11. mars 2020 vegna COVID-19 veirunnar.

16. mars 2020
Ólafur K. Ólafsson

sýslumaður

Sýslumaður á Vesturlandi

Borgarbraut 2 · 340 Stykkishólmur · Sími: 458 2300 · www.syslumenn.is



Snæfell sendir alla útlendinga heim
Stjórn körfuknattleiksdeildar 

Snæ fells hefur tekið ákvörðun um 
að senda alla útlendinga sem voru 
með samning hjá karla og kvenna
liði félagsins heim. Ástæðan er sú 
að keppnisbann er næsta mánuðinn 
vegna kóróna veirunnar.

Þetta staðfesti Davíð Sveinsson, 
stjórnarmaður hjá Snæfelli, í sam
tali við Jökul.

„Tímabilið er búið fyrir okkur svo 
við erum bara að senda alla út lend
inga heim, bæði hjá karla og kvenna
liðinu. Tímabilið verður lík legast 
blásið af en þó það verði ekki gert 
hafa hvorug liðin að einhverju að 
keppa í topp baráttu eða fallbaráttu.”

„Ef tímabilið verður látið klárast 

þá tjöldum við bara því sem til er 
hjá okkur og yngri leikmenn fá tæki
færi. Það væri svakalegur kostn aður 
að láta  erlendu leik menn ina bíða í 
mánuð til að klára tíma bilið. Þó svo 
það sé gaman að geta boðið upp 
á góðan körfu bolta getum við ekki 
gert það á hvaða verði sem er og við 
slepp um best fjárhagslega á því að 
senda leikmennina heim.”

Kvennaliðið keppir í Dom inos
deildinni en karlalið félagsins 
keppir í 1. deildinni sem er næst 
efsta deildin. Eins og Davíð benti 
á er hvorugt liðið í neinni hættu á 
að falla en getur að sama skapi ekki 
komist í úrslitakeppnni.

Knattspyrnumaðurinn, sál
fræði neminn og lífskúnstnerinn 
Berg sveinn Ólafsson var staddur 
á Snæ fells nesi í síðustu viku þar 
sem hann hélt tvo fyrirlestra. 

Fyrirlestrarnir hans voru í FSN 
og í Grunnskóla Snæfells bæjar 
og mældust vel fyrir. Þemað í 
fyrirlestrunum er já kvætt hugarfar 
og hvað við getum gert til að 
verða betri mann eskjur. Í samtali 
við Jökul segist Bergsveinn afar 
ánægður með heimsókn sína 
vestur á Snæ fells nes.

„Það var afar gaman að 
koma á Snæfellsnes og halda 

tvo fyrir lestra. Þetta var einn 
besti dagur í langan tíma ef þú 
spyrð mig. Hvort sem það var 
fólkið, náttúran, fyrirlestrarnir 
eða gæðastundirnar sem ég 
átti þennan dag var ég afar 
ánægður með allt saman. Þar 
sem fyrirlesturinn minn leggur 
áherslu á að verða betri í dag en 
í gær vona ég að Snæfellsnes sé 
aðeins betra samfélag eftir mína 
dvöl því ég var svo sannarlega 
betri einstaklingur eftir dvölina. 
Ég get ekki beðið eftir því að fá 
að koma aftur en fram að því, 
gangi ykkur vel!”

Betri í dag en í gær

- Bílaviðgerðir

- Skipaþjónusta

- Almenn suðuvinna 

- Smurþjónusta

- Smábátaþjónusta 

- Dekkjaverkstæði

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

Það er óhætt að segja að seinni 
hluti síðustu viku hafi verið í 
meira lagi viðburðarríkir hjá 
knattspyrnufélaginu Víkingi Ó.  

Liðið átti samkvæmt plani að 
spila gegn Val á föstudagskvöldið 
síðasta og fljúga svo morguninn 
eftir í æfingaferð til Spánar. 

Það varð hinsvegar ljóst á fimm
tu dag að ekkert yrði af ferðinni til 
Spánar. Forsvarsmenn félagsins 
höfðu sömuleiðis áhyggjur af 
því að ekki yrði hægt að tryggja 
öryggi leikmanna í leiknum gegn 
Val gagnvart Kórónaveirunni og 
var því send tilkynning að morgni 
leikdags til forráðamanna KSÍ um 
að Víkingur Ó. myndi ekki mæta 

til leiks. 
Fyrstu klukkutímana á eftir varð 

það þónokkur fjölmiðlamatur 
að félagið hafi sniðgengið leik 
en upp úr hádegi ákvað KSÍ 
að aflýsa öllum leikjum næsta 
mánuðinn. Kom það í kjölfarið á 
samgöngubanninu sem sett var 
á landið.

Til þess að halda sér við í kepp
nis banninu hefur liðið haldið 
áfram að æfa. Völlurinn er hins
vegar á kafi í snjó og erfiðara að 
æfa innanhús vegna smit hættu. 
Var því brugðið á það ráð að æfa 
niður í fjöru. Þar hefur liðið æft 
í snjókomu og kulda en láta það 
ekki stoppa sig.

Viðburðarríkir 
dagar hjá Víkingi
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Frá sveitarfélögum á Snæfellsnesi
vegna COVID-19

Sveitarfélög á Snæfellsnesi hvetja íbúa til að fylgjast vel með fréttum og 
upplýsingum vegna COVID-19 veirunnar. Starfsemi skóla á Snæfellsnesi hafa 
nú þegar tekið breytingum í þeim tilgangi að hefta útbreiðslu veirunnar. 
Gera má ráð fyrir því að starfsemi annarra stofnana og fyrirtækja geti tekið 
breytingum með stuttum fyrirvara.

Í ljósi þessa minnum við íbúa á að fylgjast með upplýsingum sveitarfélaga á 
upplýsingasíðum þeirra, heimasíðum og samfélagsmiðlum.

Ekki hefur enn komið til takmarkana á opnunartíma ráðhúsa en íbúar eru 
hvattir til að takmarka heimsóknir við brýn erindi. Þá viljum við einnig hvetja 
íbúa til að nýta rafrænar leiðir, síma eða tölvupóst til að sinna þeim erindum 
sem mögulegt er með þeim hætti. 

Foreldrar/forráðamenn barna eru ennfremur hvattir til að fylgjast vel með 
upplýsingum frá skólum sinna barna.

Hvernig virkar sóttkví á Snæfellsnesi?

Mikilvægt er að fylgja leiðbeiningum Landlæknis.
Hafi fólk fengið tilmæli um að vera í sóttkví ber að virða það.

Á sameiginlegum upplýsingavef Landlæknis og Almannavarna, covid.is, er 
að finna nákvæmar upplýsingar um sóttkví og hvernig einstaklingum ber að 
aðlaga sig í sóttkví.

Sértu að koma frá útlöndum, hvort sem er frá tilgreindu áhættusvæði
eða ekki, er æskilegt að þú hafir samband í síma 1700 eða hringir í þína 
heilsugæslu fyrir nánari upplýsingar.

Horfum jákvæðum augum til framtíðar og munum hvað Raggi Bjarna söng:
„Það hvessir, það rignir, en það styttir alltaf upp og lygnir.“


