
Þrátt fyrir að Covid umræða sé 
allsráðandi í fjölmiðlum og fátt 
sem léttir fólki lund, þá er hægt að 
gleðjast yfir því að birtustundum 
fjölgar með hverjum deginum 
sem líður. 

Meðfylgjandi mynd var tekin í 
Bug fyrir innan Ólafsvík kl. 20.23 
þann 2. apríl og sýnir sólina 
setjast út af Snæfelllsnesi. 

Í dag miðvikudaginn 8. apríl er 
sólarlag kl. 20.42, svipuð þróun 
er í gangi við sólarupprás og því 
má segja að við græðum tæpar 50 
mínútur af dagsbirtu á viku.

Þetta er eitthvað til að gleðjast 
yfir og minna okkur á að það 
kemur vor á endanum og einnig 
er gott að muna að Covid-19 er 
tíma bundið ástand.

920. tbl - 20. árg. 8. apríl 2020

Ólafsbraut 55, Ólafsvík
Sími: 436 1212

 

 

Dagur lengist - vorið nálgast

Aukið fé verður sett í verkefni 
um eflingu ferðaþjónustu á 
Vestur landi en stjórn SSV sam-
þykkti það á fundi sínum ný verið. 
Um er að ræða við brögð við 
þeirri stöðu sem ferða þjónustu-
fyrirtæki á svæðinu eru í vegna 
Covid 19 faraldursins.

Samtök sveitafélaga á Vestur-
landi (SSV ) eru með sóknar-

áætlun um eflingu á ferða-
þjón ustu og ákvað stjórn SSV 
að hækka fjárveitingu til verk-
efnisins um 6 milljónir króna til 
að aðstoða fyrirtækin sem standa 
höllum fæti vegna faraldursins. 

Að sama skapi var ákveðið 
að lækka þjónustugjald sam-
starfs aðila Vesturlandsstofu, úr 
50.000 kr. í 15.000 kr. árið 2020.

Aukið fé sett í eflingu 
ferðaþjónustu

- Bílaviðgerðir

- Skipaþjónusta

- Almenn suðuvinna 

- Smurþjónusta

- Smábátaþjónusta 

- Dekkjaverkstæði

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



Það varð uppi fótur og fit í 
verslun Olís í Ólafsvík á föstu-
daginn í síðustu viku þegar óboð-
inn gestur mætti í búðina.

Ekki var um að ræða óspritt-
aðann við skipta vin í verslunar-
hug leiðingum heldur var það full-
orðinn minkur sem náði að lauma 
sér inn í búðina og hljóp þar um. 
Þá kom það sér vel að einn allra 
besti minka bani landsins, Snorri 
Vargur, var einmitt staddur í Olís 
og náði hann að veiða minkinn 
ásamt Ragnari Kristmundssyni 
og hundinum sínum. Vildi Snorri 
meina að minkurinn hafi hrein-
lega elt sig inn í verslunina.

Ekki er hægt að segja til um 
hversu stór minkastofninn er 
á Íslandi en talið er að hér séu 
veiddir um 6.000 minkar á ári.

Með því að skanna QR kóðann 
hér til hliðar má sjá stutt mynd-
band af minknum í búðinni.

Um þessar mundir eru 6 mán-
uðir frá því að þrjú skip, Far-
sæll SH, Sigurborg SH og Run-
ólfur SH, sigldu til heimahafnar 
í Grundar firði.

Á þessum sex mánuðum hafa 
skipin samtals landað um 4.600 
tonnum og skiptast þau nokkuð 
jafnt á skipin. 

Þegar skipin komu til hafnar í 
Grundarfirði mætti Björg Ágúst-
dóttir, bæjarstjóri Grundar-
fjarðar bæjar, og færðu öllum 
skip  unum svokölluð peninga-
blóm að gjöf. Skipverjar á öllum 
þremur skipunum hafa síðan þá 
hugsað vel um blómin og dafna 
þau vel um borð.

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

Óboðinn gestur í Olís

Snemma í vikunni var fyrsta 
Covid 19 smitið staðfest í Snæ-
fells bæ. Smit hefur þar með 
verið greint í Grundarfirði, Snæ-
fells bæ og Stykkishólmi.

Frá þessu var greint á Face-
book síðu Snæfellsbæjar á 
mánu daginn. Smit höfðu greinst 
nokkru áður í Grundarfirði 
og Stykkis hólmi og var í raun 
ekki spurning um hvort heldur 
hvenær far aldurinn myndi 
greinast í Snæ fellsbæ. Þá verður 
að teljast sennilegt að fleiri 
smit muni greinast hjá þessum 
þremur bæjar félögum á næstu 
dögum og vikum. 

Þegar blaðið fór í prentun 
voru alls 6 staðfest smit á Snæ-
fells nesi. Fjögur þeirra eru í 
Stykkis hólmi, eitt í Grundarfirði 
og eitt í Snæfellsbæ. Allir þeir 
sem greindir hafa verið jákvæðir 

fyrir Covid 19 eru í einangrun og 
þá eru 35 manns í sóttkví.

Í kjölfar fréttana er ágæt 
að minnast enn einu sinni á 
mikil  vægi þess að fylgja fyrir-
mælum og leið bein ingum sótt-
varnarlæknis. Þá eru bæjar búar á 
Snæfellsnesi hvattir til að fylgjast 
vel með fréttaflutningi af þróun 
mála á Facebook síðum síns 
bæjarfélags. Að lokum er gott 
að minna á að nú þurfa allir að 
hlýða Víði. 

Fyrsta staðfesta 
smitið í Snæfellsbæ

Passa vel upp á 
peningablómin

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



Gunnhildur Gunnarsdóttir, leik-
maður Snæfells, hefur ákveðið að 
leggja skóna á hilluna og hætta í 
körfu knattleik.

Gunnhildur, sem verður þrítug 
síðar á árinu, hefur verið ein besta 
körfuknattleikskona landsins á 
undanförnum árum. Hún varð 
tví vegis Íslandsmeistari með 
Snæ felli, árin 2015 og 2016 og 
árið 2016 varð hún sömuleiðis 
valin körfuknattleikskona ársins 
af KKÍ. Árin 2015 og 2016 var hún 
jafnframt valin besti varnarmaður 
Dominosdeildar kvenna. Þá á hún 
einnig tvo bikarmeistaratitla auk 
þess sem hún lék 36 A-landsleiki 
fyrir Íslands hönd.

Gunnhildur greinir frá ákvörð-

un inni um að hætta á Face-
book síðu sinni:  “Ég hef tekið 
ákvörðun um að tileinka tíma 
mínum fjölskyldunni, hvíla mig 
á boltanum og leggja skóna 
á hilluna. Þetta hafa verið 15 
ógleym an leg ár, sneisafull af 
æfing um, videofundum, rútu-
ferð um, leikjum, lands liðs ferð-
um, fjáröflunum og öðru teng du 
körfunni. Stundum strem bið en 
alltaf ótrúlega gaman. Eftir standa 
ótal góðar minn ingar og vin skap-
urinn sem toppar þetta allt saman. 
Takk körfu bolta fjölskylda, sjáumst 
í stúkunni!” skrifar Gunnhildur.

Meðfylgjandi mynd er tekin af 
Sumarliða Ásgeirssyni.

Í ár verður sett um sýning 
um sjókonur á Snæfellsnesi og 
í Breiðafirði og verður hún sýnd 
hér á Snæfellsnesi í ár og á næsta 
ári. 

Um er að ræða sýningu sem 
hlaut styrk úr upp bygginga sjóði 
Vesturlands og er sam starfs verk-
efni milli Byggðarsafns Snæ fell-
inga og Hnappdæla, Sögu mið-
stöðvarinnar í Grundarfirði, Átt-
haga stofu í Snæfellsbæ og Svæðis-
garðs Snæfellsness sem munu í 

sam ein ingu undirbúa og setja 
upp sýninguna. 

Sýningin er byggð á „Sea wo-
men of Iceland” sem Marga ret 
Wilson skrifaði. Aukin tími gefst 
til undirbúnings vegna sam komu-
bannsins og verður sá tími nýttur 
til að safna viðbótarupplýsingum 
sem ekki komu fram í bókinni. 

Nánar er hægt að fylgjast með 
þessu skemmtilega verkefni á 
Facebook síðunni „Sjókonur á 
Snæ fellsnesi”

Bretarnir þrír sem leika knatt-
spyrnu með Víkingi frá Ólafsvík 
eru farnir heim í frí. Þeir koma 
afur þegar ástandið í samfélaginu 
vegna kórónafaraldursins fer að 
lagast.

Leikmennirnir sem um ræðir 
eru Billy Stedman, James Dale 
og Michael Newberry. Billy er 
á sínu fyrsta ári með félaginu, 
James kom í fyrra og Michael 
hefur verið leikmaður Víkings 
Ó. síðan í maí árið 2018.

Ákvörðun var tekin um að 

leyfa þeim að fara heim og eyða 
smá tíma með ástvinum þar 
sem hvorki fara fram æfingar 
né kappleikir næstu misserin. 
Æfingabannið stendur yfir þar 
til samkomubanninu lýkur.

Þrátt fyrir að vera heima í fríi 
og í útgöngubanni í Bretlandi 
munu þeir engu að síður fylgja 
stífu æfingaprógrammi til að 
tryggja það að þeir verði í góðu 
formi þegar knattspyrnan fer 
aftur af stað í vor.

Bretarnir farnir heim

Gunnhildur leggur 
skóna á hilluna

Konur sem sóttu sjóinn

Áform um stækkun þjóðgarðs
 
Umhver�sstofnun, ásamt sveitarfélaginu Snæfellsbær, 
kynnir hér með áform um stækkun þjóðgarðsins 
Snæfellsjökuls.
  
Áformin eru kynnt í samræmi við málsmeðferð 2. og 
3. mgr. 36. gr. náttúruverndarlaga nr. 60/2013, sbr. 2. 
mgr. 38. gr. laganna en gert er ráð fyrir að svæði sem 
ekki er á framkvæmdaáætlun náttúruminjaskrár séu 
kynnt sérstaklega.  
 
Frestur til að skila athugasemdum við áformin er til og 
með 10. júní 2020. Athugasemdum má skila á 
heimasíðu Umhver�sstofnunar, með tölvupósti á 
netfangið ust@ust.is eða með pósti til Umhver�sstof-
nunar, Suðurlandsbraut 24, 108 Reykjavík. 
 
Frekari upplýsingar má �nna á heimasíðu Umhver�s-
stofnunar, www.ust.is.



Ríkisstjórn Íslands tilkynnti 
ný verið um 15 milljarða inn-
spýtingu í efnahagslífið í kjöl farið 
af Kórónafaraldrinum. Nokkrum 
verk efnum, sem voru á teikni-
borð inu á næstu árum verður í 
kjöl farið flýtt.

Eitt af þeim verkefnum sem í 
kjölfarið verður ráðist í fyrr en 
áætlað var eru dýpkunar fram-
kvæmdir við hafnir í Snæ fells -
bæ. Björn Arnaldsson, hafnar-
stjóri í Snæfellsbæ, ræddi málið 
við Jökul.

“Þetta verða 130 milljónir sem 
við fáum til að dýpka inn sigl ingar-
nar í Ólafsvík og á Rifi. Upp haf-
lega stóð til að fara í þessar fram-
kvæmdir árið 2022 en þar sem 
pen ingar nir komu núna förum 
við í þessar framkvæmdir á þessu 
ári,” segir Björn. 

Þetta eru ekki einu fram-
kvæmdir nar í höfninni í Ólafsvík 
þetta árið því núna stendur yfir 

undirbúningsvinna fyrir lengingu 
norðurgarðs.

“Við ætlum að lengja Norður-

garðinn um 80 metra. Við erum 
ekki byrjaðir á sjálfri lengingunni 
en undir búnings vinnan er hafin. 

Þetta á að vera tilbúið 1. sept-
ember” sagði Björn.

Dýpkunarframkvæmdir á næsta leyti

Framtakssamar konur í les-
hópi einum í Grundarfirði fundu 
skemmtilega leið til að stytta 
heimilisfólki á dvalar heim ilinu 
Fellaskjóli í Grundar firði stund-
irnar á meðan sam komu bannið 
stendur yfir.

Ákváðu konurnar að nýta tækn-
ina og lesa upp úr bókmenntum 
fyrir heimilisfólk. Fyrsta bókin 
sem varð fyrir valin var bókin 
“Ofurefli” eftir Einar Kvaran. 
Lestrinum er streymt á Youtube 
og þá að þetta sé fyrst og fremst 
gert fyrir dvalarheimilið geta allir 

nálgast útsendinguna. 
Það var Hjördís Hlíðkvist 

Bjarna dóttir sem reið á vaðið og 
las tvo fyrstu kaflana úr bókinni. 

Lestri streymt á 
Youtube

Það hefur væntanlega ekki 
farið framhjá neinum að staða 
íþrótta félaga á Íslandi hefur 
versnað svo um munar í  Covid 
19 faraldrinum sem ógnar 
Ís lend ingum og allri heims-
byggð inni um þessar mundir.

Stöndugir aðilar sem hafa 
verið duglegir við að styðja 
við íþróttastarf halda nú að sér 
hönd um í kjölfar óvissunnar 
sem ástand ið í heiminum 
skapar. Á sama tíma kemur 
samkomubannið í veg fyrir að 
félögin geti nýtt sér aðra mögu-
leika til að afla tekna. 

Knattspyrnudeild Víkings 
Ó. er þar engin undantekning 
og ljóst er að nú er hart í ári. 
Á sama tíma og öllum æfingum 
og kappleikjum er aflýst um 
óákveðinn tíma og engar tekjur 
að koma inn til félagsins þarf 
liðið engu að síður að standa við 
skuldbindingar sínar gagnvart 
leikmönnum, þjálfurum og öðru 
starfsfólki. Félagið hefur þegar 
farið í aðgerðir til að lækka laun 
og kostnað.

Það er óhætt að segja að á 
undan förnum árum hafi það far-
sæla starf sem rekið hefur verið 
hjá knatt spyrnufélaginu Víkingi 

Ó. verið ákveðin lyftistöng fyrir 
bæjar félagið í heild. Við státum 
af því skemmtilega meti að vera 
minnsta bæjarfélag sem átt hefur 
lið í efstu deild undanfarna 
áratugi og höfum við í leiðinni 
búið til fyrirmyndir fyrir yngri 
iðkendur, unnið marga frækna 
sigra inni á vellinum, og yljað 
mörgum bæjarbúum um hjarta-
rætur í leiðinni.

Það fjárhagslega umhverfi sem 
skapast hefur í kringum Covid19 
faraldurinn gerir félaginu hins-
vegar erfitt fyrir að halda áfram 
jafn öflugu starfi og undanfarin 
ár og því leitum við til okkar fólks 
í von um stuðning. 

Um næstu mánaðarmót geta 
íbúar Snæfellsbæjar og aðrir 
vel unnarar Víkings Ó. átt von á 
því að fá valgreiðsluseðil inn á 
heima bankann sinn þar sem fólki 
er boðið að styðja við félagið á 
þessum erfiðu tímum. Er það 
ein læg von okkar að fólk sjái sér 
fært að rétta okkur hjálparhönd 
svo við getum haldið áfram okkar 
öfluga starfi, íþróttalífi bæjarins 
og bæjar búum öllum til heilla.

 
Stjórn knattspyrnudeildar 

Víkings Ó.

Oft er þörf 
en nú er nauðsyn



Breyting á aðalskipulagi
Snæfellsbæjar 2015 - 2031

Golfvöllur sunnan Rifs

Bæjarstjórn Snæfellsbæjar samþykkti þann 2. apríl 
2020 sl. aðalskipulagsbreytingu vegna golfvallar 
sunnan Rifs.

Tillaga var auglýst skv. 1. mgr. 41. skipulagslaga 
nr. 123/2010. Breyting felst í að óbyggðu svæði 
sunnan Rifs er breytt í íþróttasvæði (ÍÞ-3) þar sem 
fyrirhugaður golfvöllur mun verða. Breyting verður á 
þéttbýlisuppdrætti Hellissands / Rifs og grein-
argerð.

Tillagan var auglýst frá 6. febrúar til 19. mars 2020. 
Engar athugasemdir bárust og umsagnir
umsagnaraðila gefa ekki tilefni til breytinga á 
tillögunni og hefur hún verið send Skipulagsstofnun 
til staðfestingar.

Þeir sem óska nánari upplýsinga geta snúið sér til 
skipulagsfulltrúa Snæfellsbæjar.

Skipulagsfulltrúi Snæfellsbæjar

Snæfellsbær   |   Klettsbúð 4   |   433 6900   |   snb.is 

Nú standa yfir framkvæmdir 
í sundlauginni í Ólafsvík. Fram-
kvæmdirnar hafa í för með sér 
að líkamsræktarstöðin Sólarsport 
stækkar

Gömlu áhorfendabekkirnir 
fyrir ofan sundlaugina verða 
teknir í burtu og þar verður sett 
nýtt gólf. Síðan verður veggur 
tekinn niður og Sólarsport stækk-
að. Davíð Viðarsson, byggingar-
fulltrúi Snæfellsbæjar stað festi 
þetta við Jökul. 

“Við erum byrjaðir á því að 
taka þessa áhorfendapalla út og 
svo verður byggt gólf og opnað 
inn í Sólarsport. Þarna á að koma 
fyrir fleiri upphitunartækjum 

fyrir líkamsræktarstöðina,” segir 
Davíð og bætir við.

“Hugsunin var að þetta yrði 
ekki tilbúið fyrr en í haust þegar 
allir byrja að kaupa aftur kort. Það 
er stefnan áfram en ástandið er 
þannig að laugin er lokuð og þá 
er kannski hægt að klára þetta 
fyrr. Við munum byrja á því að 
gera allt klárt áður en við pöntum 
gluggastykkinn og það tekur 
einhverjar vikur að fá það hingað. 
Þetta verður klárt í lok sumars.”

Á efri myndinni má sjá hvernig  
gengur að rífa bekkina en á þeirri 
neðri sést hvernig umhorfs var 
áður en framkvæmdir hófust.

Í byrjun apríl setti mennta og 
menningarráðuneytið lestrar-
átakið „Tími til að lesa” af stað. 
Markmið átaksins er auðvitað 
fyrst og fremst að fá fólk til að 
lesa en einnig er stefnt á að 
setja heimsmet í lestri fyrir einn 
mánuð.

Átakið virkar þannig að fjöl-
skyldur reyna að vera eins dug-
legar að lesa og hægt er og 
skrá upplýsinga yfir fjölda mín-
útna í lestri inn á vefsíðuna 
timitiladlesa.is. Þann 4. apríl 
voru í kringum milljón mínútur 
skráð ar inn á síðuna.

Átakið stendur yfir út apríl 
og þegar mánuðurinn er búinn 
er stefnt að því að reyna að fá 

heimsmetið skráð í heims meta-
bók Guinness. Þó að átakið sé 
fyrir alla landsmenn er áherslan 
sérstaklega lögð á að auka lestur 
hjá börnum og unglingum. 

Gunnar Helgason, rit höf-
undur og leikari, sagði í samtali 
við RÚV í síðustu viku að hann 
vonaðist til þess að Íslendingar 
myndu lesa í 8 milljón mínútur 
í apríl.

Þegar þetta er skrifað hafa 
Hafnfirðingar lesið í flestar 
mínútur en nú er um að gera 
fyrir fólk á Snæfellsnesi að rífa 
fram bókina og blanda sér í 
báráttuna um flestar lesnar 
mínútur á landinu.

Hjálpumst að við 
heimsmet í lestri

Sólarsport stækkar



Óhætt er að segja að vel hafi 
veiðst í marsmánuði hjá þeim 
bátum sem stunda netaveiði. Einn 
þeirra, Bárður SH, setti glæsilegt 
met.

Áhöfnin á Bárði SH 81 átti 
vægast sagt góðan mánuð en alls 
land aði báturinn rétt tæplega 
1.010 tonnum í 31 löndun. Eftir 
því sem næst verður komist er 
um Íslands met netabáts að ræða, 
a.m.k. sam kvæmt fréttasíðunni 
afla fréttir.is

Gamla Íslandsmetið hafði 
staðið í rúm 30 ár eða síðan Þór-
unn Sveinsdóttir VE veiddi 900 
tonn í apríl árið 1989.

Bárður SH 81 er nýr bátur og 
er óhætt að segja að hann byrji 
vel. Báturinn kom til Ólafsvíkur 
skömmu fyrir síðustu áramót.

Metmánuður hjá Bárði

Ólafsvík: 199,7 tonn í 21 löndun
Dragnót:
Guðmundur Jensson SH 22,9 tonn í 2
Leynir SH 11,7 tonn í 1 löndun
Steinunn SH 18,5 í 1 löndun 

Grásleppunet:
Rán SH 2 tonn í 1 löndun

Handfæri:
Katrín II SH 0,2 tonn í 1 löndun

Lína:
Brynja SH 3,6 tonn í 1 löndun 
Signý HU 2,2 tonn í 1 löndun
Sverrir SH 2,5 tonn í 1 löndun
Tryggvi Eðvarðs SH 5,7 tonn í 1 löndun
Kvika SH 7,9 tonn í 1 löndun
Óli G GK 4 tonn í 1 löndun
Landey SH 8 tonn í 1 löndun

Þorskfiskanet:
Bárður SH 81 50,2 tonn í 3 löndunum
Bárður SH 811 10 í 1 löndun
Ólafur Bjarnason SH 50,4 tonn í 4

Rif: 436,5 tonn í 21 löndun
Dragnót:
Esjar SH 16,3 tonn í 2 löndunum 
Matthías SH 19,9 tonn í 1 löndun
Rifsari SH 25,1 tonn í 2 löndunum

Handfæri:
Kári III SH 0,1 tonn í 1 löndun

Lína: 
Gullhólmi SH 8 tonn í 1 löndun
Hamar SH 24,1 tonn í 1 löndun
Lilja SH 4 tonn í 1 löndun
Rifsnes SH 25,1 tonn í 1 löndun
Stakkhamar 5,5 tonn í 1 löndun
Tjaldur SH 52,8 tonn í 1 löndun
Örvar SH 69,8 tonn í 2 löndunum

Þorskfiskanet:
Magnús SH 163,7 tonn í 6 löndunum
Saxhamar SH 22 tonn í 1 löndun

Grundarfjörður: 456,4 tonn í 5 löndunum
Botnvarpa: 
Farsæll SH 83,6 tonn í 1 löndun
Hringur SH 58,4 tonn í 1 löndun
Kaldbakur EA 162,4 tonn í 1 löndun
Runólfur SH 61,1 í 1 löndun 
Sigurborg SH 90,9 tonn í 1 löndun

Stykkishólmur: 8,8 tonn í 7 löndunum
Grásleppunet:
Rán SH 1,1 tonn í 1 löndun

Plógur:
Fjóla GK 2,8 tonn í 2 löndunum
Fjóla SH 2,3 tonn í 2 löndun
Sjöfn SH 2,5 tonn í 2 löndun

Aflatölur 30. mars - 5. apríl

Áhugafólk um stangveiði 
getur farið að leyfa sér að hlakka 
til veiðisumarsins en stang veiði-
tímabilið hófst formlega 1. apríl.

Veðrið hefur hinsvegar ekki 
verið gott síðan veiðitímabilið 
hófst og því hefur lítið farið fyrir 
hetjusögum úr veiðinni þessa 
fyrstu daga tímabilsins. 

Nokkrir skemmtilegir veiði-

staðir eru á Snæfellsnesinu og 
má þar nefna Baulárvallarvatn, 
Hraunsfjörð, Hraunsfjarðarvatn 
og Hlíðarvatn í Hnappadal en 
öll þessi vötn eru hluti af Veiði-
kortinu. 

Meðfylgjandi mynd er af veiði-
manni að renna fyrir silung í 
Votalæk síðastliðið sumar.

Stangveiðitímabilið 
hafið



Starfsfólki á gámastöðinni 
Snoppu í Stykkishólmi er nú 
óheimilt að handfjatla sorp. Er 
þetta liður í því að sporna enn 
frekar við útbreiðslu kóróna-
veirunnar. Á meðan ástandið 
er svona verður innihald grænu 

tunnunar því geymt í tvær vikur 
áður en vinnsluferlið hefst.

Að sama skapi er ekki hægt að fá 
aðstoð starfsmanna við að henda 
sorpi á sjálfri gámastöðinni. Þá 
hefur nytjagámnum einnig verið 
lokað á meðan ástandið varir yfir.

Starfsfólki óheimilt að 
handfjatla sorp

Í síðasta tölublaði Jökuls hefur 
farið af stað þakklætahylling fyrir 
eina starfsstétt hér á Snæfellsnesi. 
Hver það er veit ég ekki, því við-
kom anda láðist að setja nafn sitt 
við greinina. 

Mig langar til að bæta við þakk-
lætið og  þakka öllum þeim sem 
hafa staðið vaktina s.l. vikur. 

Ég er þakklát öllu afgreiðslu-
fólk inu í búðunum sem sjá til þess 
að við fáum að borða. Þakkir fá 
Heilsugæslustöðvarnar,  Sjúkra-
húsið í Stykkishólmi, sjúkra-
flutninga menn og konur lög-
reglan  og starfs fólk allra leik skól-
anna - í að  vera í fram varða sveit 
Almannavarna. 

Þessir hópar eru  að taka á 
móti sínum skjólstæðingum og 
nemendum, þrátt fyrir að vera 
með undirliggjandi sjúkdóma eða 
eiga fjölskyldumeðlimi í áhættu-
hóp. 

Ég er þakklát starfsfólki á hjúkr-

unar -og dvalarheimilum í öllum 
bæjar félögunum sem og íbúum 
sem mega ekki heim sækja sínu 
nánustu nema í gegnum glugga 
eða í spjald tölvum. Í sumum til-
vikum hafa fjölskyldur ekki sést 
svo vikum skiptir, takk fyrir þolin-
mæðina ykkar. 

Ég er þakklát öllum bæjarbúum 
sem halda sig heima með hag  
bæjarfélagsins í huga.

Ég er þakklát öllu skrif stofu-
fólki í fyrirtækjum og bönkum 
sem og á Póstinum. Ég er þakk lát 
bæjarskrifstofunum, öllu bæjar-
starfsmönnunum í öllum sveita-
félögunum sem sjá til þessa að 
sveita félögin okkar haldast gang-
andi. 

Ég er þakklát öllum fyrirtækjum  
á svæðinu og einyrkjum, sem ég 
vona virkilega að fari ekki á haus-
inn.  Ég vil líka þakka öllum þeim 
sem ég hef ekki talið hér upp.

Ég er líka þakklát öllum þeim 
sem mæta í sína vinnu á hverjum 
einasta degi og fara heim með 
kvíða hnút í maganum um hvort 
hendurnar voru nógu vel sápaðar 
og sprittaðar og hvort það voru 
ekki örugglega tveir metrar á 
milli. 

Við skiptum öll máli. Við erum 
öll Almannarvarnir. Bara svo það 
sé á hreinu.

Góðar stundir
Ingigerður Stefánsdóttir.

Veðurguðirnir halda áfram að 
gera okkur lífið leitt en veturinn 
sem nú fer vonandi að klárast 
var með harðari móti. Eftir 
nokkra góða daga héldu kannski 
einhverjir að það versta væri 
afstaðið og vorið á næsta leyti 
en svo reyndis ekki vera.

Mikið frost var í seinustu 
viku og um síðustu helgi gerði 
ákaflega vont veður. Frost í bland 
við brjálað rok og snjókomu 
settu sam göngur úr skorðum 
og á sunnu dags kvöld var ófært 
frá Snæ fells nesi og alla leið til 
Reykja víkur.

Samkvæmt langtímaspá er gert 

ráð fyrir að hiti verði yfir frost-
marki um helgina og fram í næstu 
viku en eftir helgi gæti þó farið 
að rigna duglega. 

Sömuleiðis var tilkynnt um 
tvær bilanir á rafmagnslínum 
vegna veðurs aðfararnótt mánu-
dags. Önnur bilunin varð á 
Ólafsvíkurlínu við Kötluholt. 
Viðgerð gekk vel þar og komst 
rafmagn fljótt á aftur. Hin bilunin 
varð á Framsveitarlínu og gekk 
sömuleiðis vel að gera við þar.

Meðfylgjandi mynd sýnir hvern-
ig veðrið var síðastliðið sunnu-
dags kvöld

Þakklæti

Ætlar aldrei að 
koma vor?

kirkjanokkar.is

Opin kirkja í dymbilviku 
og um páska

Föstudagurinn langi í Ingjaldshólskirkju verður helgistund 
með lestri píslarsögu og passíusálma kl. 13. 

Aðfangdagskvöld páska í Ólafsvíkurkirkju verður páskavaka kl. 21. 
Páskafrásagan lesin.

Sameiginlegar stundir fyrir báðar sóknir. 
Fylgt verður fyrirmælum sóttvarnarlæknis. 

Stefnt er á að athafnirnar verði streymdar á kirkjanokkar.is 
og fésbókarsíðu prestakallsins.



Breyttur opnunartími 
Í ljósi aðstæðna höfum við stytt opnunartíma tímabundið.
Það er opið hjá okkur frá kl. 13:00 - 16:00  alla virka daga.

Steinprent ehf. er umboðsaðili Sjóvá á Snæfellsnesi og þú getur náð 
sambandi við Kristjönu í síma 436 1617 og netfang kristjanah@sjova.is

Við hvetjum viðskiptavini okkar til að tilkynna tjón rafrænt á sjova.is, 
heyra í okkur í síma 440 2000 eða á netspjallinu á sjova.is.    


