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22. apríl 2020

Regnbogi eftir rigningu

Undanfarna daga hefur rignt
hraustlega á Snæfellsnesi en eins
og segir í laginu þá styttir alltaf
upp, á föstudag þegar þessi mynd
var tekin hafði einmitt stytt upp
örskamma stund og sólin fram

kallað þennan regnboga. Engir
túristar voru þó til að njóta þess
sem náttúran bauð uppá, aðeins
ljósmyndari Jökuls og farfuglarnir
sem spókuðu sig í fjörunni,
nýkomnir frá suðlægari löndum.

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

Gleymum okkur ekki
í gleðinni
Þó svo að nýverið hafi verið
tilkynnt um að létt yrði á
samkomubanni þann 4. maí er
mikilvægt að fylgja fyrirmælum
almannavarna fram að því.
Undanfarið hefur nokkuð
borið á því að hópar ungmenna
safnist saman á leiksvæðum á
kvöldin. Ástæðuna telja yfirvöld
vera jákvæðar breytingar tengdar
Covid faraldrinum í bland við
batnandi veður. Almannavarnir
sendu sveitafélögum erindi
þann 16.apríl síðastliðinn þar
sem fram kom að mikilvægt sé
að sofna ekki á verðinum.

Þetta hefur verið áberandi í
flestum bæjarfélögum og þar er
Snæfellsnes ekki undanskilið.
Í Snæfellsbæ hafa ungmenni
til að mynda mætt í nokku
stórum hópum á knattspyrnvöll
bæjarins.
Almannavarnir minna á að
enn eru tæpar tvær vikur í 4.
maí til þess að koma í veg fyrir
bakslag nú þegar við sjáum fyrir
endan á mestu takmörkunum að
við höldum áfram að hlýða Víði.
Það gefst nægur tími til að hitta
vinina þegar þetta er afstaðið.

Helluleggja
við dvalarheimilið
Undanfarna daga hafa staðið yfir
framkvæmdir við dvalarheimilið
í Stykkishólmi. BB og Synir sjá
um verkið og við tókum á þeim
stöðuna.
„Það er bara verið að snyrta til,
setja heita lögn og helluleggja.
Við gerum allt fyrir gamla fólkið
í Stykkishólmi,” sagði Sævar Ingi
Benediktsson hjá BB og Synir
léttur í bragði þegar Jökull náði
tali af honum.
„Framkvæmdirnar ganga vel.
Við erum búnir að græja undir

hita og svo kemur heit lögn og
hellurnar verða klárar frá Reykja
vík á morgun.”
Þá segist hann ekki finna mikið
fyrir því að það sé lítið að gera
vegna Covid faraldursins. “Það
er búið að vera fínt að gera hjá
okkur. Við erum til dæmis núna
með tvo bíla á Bíldudal að sækja
lax svo við getum ekki kvartað.
Við búum okkur bara til verkefni
og ef þau koma ekki til okkar þá
sækjum við þau.”

Opnað fyrir umsóknir
Opnað hefur verið fyrir
umsóknir um sumarúthlutun í
sumarhúsum félagsins og er hún
opin til og með 13. maí.
Vakin er athygli á því að e.t.v.
verður útleigan ekki bundin við
viku, þ.e. einungis verði leigðir
5 eða 6 dagar. Þetta verður aug
lýst nánar síðar og mun verða
tekið mið af ráðleggingum sótt
varnaryfirvalda, telji þau ástæðu
til að húsin standi meira auð á
milli leigutaka, til að minnka
líkur á smiti milli fólks.
Einnig hefur verið tekin
ákvörðun um að leigja sumar
húsin einungis út í helgarleigu
út maí. Íbúðirnar í Reykjavík eru
ennþá í útleigu en þó með þeim

takmörkunum að 3 nætur líða á
milli gesta.
Starfsfólk félagsins tekur við
öllum fyrirspurnum í síma 5889191 og á verks@verks.is.
Félagsmenn geta einnig
sótt um niðurgreiðslu á ferða
vögnum, orlofshúsum innan
lands ásamt húsi félagsins á
Spáni. Endurgreiðsla getur verið
kr. 20.000 á 24 mánaða tímabili,
þó aldrei meira en 50% af reikn
ingi.
Umsóknum er skilað rafrænt á
heimasíðu félagsins verks.is
Þökkum þolinmæði og skilning
á þessum fordæmalausu tímum.
Starfsfólk
Verkalýðsfélags Snæfellinga

Faraldurinn í rénun
Enginn fjölgun hefur orðið á
staðfestum Covid19 smitum á
Snæfellsnesinu frá því að sein
asta blað kom út fyrir viku. Far
aldurinn virðist vera í rénun á
landinu.
Áfram hafa því komið upp sex
staðfest smit á Snæfellsnesi. Fjögur
þeirra komu í Stykkishólmi, eitt
í Grundarfirði og eitt í Snæfells
bæ. Af þessum sex smitum hafa
fjórir einstaklingar jafnað sig og

eru lausir úr einangrun.
Þá hefur einnig orðið fækkun
á einstaklingum í sóttkví en núna
eru einungis 14 manns á Snæ
fellsnesi í sóttkví.
Það er því óhætt að segja að
enn sem komið er hafi gengið
nokkuð vel að berjast við far
aldurinn hér á Snæfellsnesi. Ein
af ástæðunum fyrir því er sú að
íbúar hafa fylgt fyrirmælum yfir
valda um almannavarnir.
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

Afleysingastarf í
Smiðjunni, Ólafsvík
Félags- og skólaþjónusta Snæfellinga auglýsir laust til umsóknar
afleysingarstarf í Smiðjunni, hæfingar - og vinnustað fólks með
skerta starfsgetu.
• Leitað er einstaklinga sem lokið hafa eða eru í
starfstengdu námi félagsliða eða stuðningfulltrúa
eða sambærilegu námi og eða reynslu er nýtist í
starfi og hafi til að bera samvinnu- og samskiptahæfileika, stundvísi og gott vald á íslensku.
• Tímabil ráðningar 1. maí – 30. júni / og 1. ágúst 15. september 2020
Laun eru samkvæmt kjarasamningi Sambands íslenskra
sveitarfélaga og SDS, starfsmannafélagi Dala- og Snæfellsness.
Skriflegar umsóknir um starfið, er tilgreini menntun, starfsferil og
umsagnaraðila ásamt prófskírteini og sakavottorði, berist
undirrituðum.
Frekari upplýsingar veitir Gunnsteinn Sigurðsson,
forstöðumaður Smiðjunnar, gunnsteinn@fssf.is, s. 433 8866.

Umsóknarfrestur er til 28. apríl 2020
Sveinn Þór Elinbergsson, forstöðumaður
Klettsbúð 4, 360 Snæfellsbær
sveinn@fssf.is, s .430 7800

Orlofshús 2020
Verkalýðsfélag Snæfellinga bíður upp á dvöl í orlofshúsum félagsins í sumar,

Svignaskarð og Húsafell

Opið er fyrir umsóknir um sumarúthlutun til og með 13. maí.
Félagsmenn geta einnig sótt um niðurgreiðslur á :

Ferðavögnum, orlofshúsum innanlands ásamt húsi félagsins á Spáni.
Endurgreiðsla getur verið kr. 20.000 á 24 mánaða tímabili, þó aldrei meira en 50% af reikningi.
Umsóknum er skilað rafrænt á heimasíðu félagsins verks.is.

Minnum á Vinaminni - orlofsíbúð á Alicante svæðinu á Spáni,

enn eru lausar dagsetningar, nánari upplýsingar á www.verks.is, tölvupósti verks@verks.is og í síma 588 9191.
Einnig bjóðum við félagsmönnum okkar upp á gistimiða Fosshótela.

Landsmóti
frestað um ár
ÚTBOÐ - ÓLAFSBRAUT 62-64
Verkís hf., fyrir hönd Félags- og skólaþjónustu Snæfellinga, óskar eftir
tilboðum í framkvæmdir vegna byggingar á 5 íbúða, ásamt starfsmannaaðstöðu, búsetuþjónustukjarna fatlaðs fólks við Ólafsbraut 62-64, Ólafsvík.
Verkið nær til fullnaðarfrágangs alls verksins. Verktaki skal steypa grunn,
reisa hús, innrétta, ganga frá utanhúss sem og innan og fullgera húsið
samkvæmt útboðsgögnum.
Nokkrar magntölur:
- Flatarmál húss:
- Þak og botnplata

441 m²

1370 m3
357 m3

Verktaki tekur við byggingarsvæði í núverandi ástandi. Búið er að fylla undir
undirstöður, fylla í bílastæði og girða athafnarsvæði og setja upp hlið inn á
vinnusvæðið.

Það fer ýmislegt úrskeiðis þessa
dagana vegna covid 19, í frétta
tilkynningu frá stjórn Sambands
íslenskra harmonikuunnenda og
landsmótsnefnd FHUR kemur
fram að nú hefur verið ákveðið
að fresta 14. landsmóti SÍHU sem
fara átti fram í Stykkishólmi 2.- 5.
júlí í sumar.

Ákveðið hefur verið að lands
mótið fari fram í Stykkishólmi
dagana 1. til 4. júlí 2021.
Landsmót Sambands íslenskra
harmonikuunnenda hafa verið
haldin á þriggja ára fresti allt frá
1982 víðs vegar um landið. Þetta
verður í fyrsta sinn sem líða munu
fjögur ár á milli landsmóta.

Verklok á heildarverki eru 30. ágúst 2021, útboðsgögn verða afhent á
stafrænu formi með því að senda tölvupóst á netfangið anmt@verkis.is þar
sem fram kemur heiti verks, nafn bjóðanda, netfang og símanúmer tengiliðs
bjóðanda.
Vettvangsskoðun verður haldin á verkstað 27. apríl kl.11.00.
Tilboðum skal skila rafrænt á netfangið anmt@verkis.is fyrir kl.13.00, 11. maí
2020. Tilboð verða opnuð á fjarfundi kl. 13.30, 11. maí 2020.

Skólastarf á tímum Covid faraldurs
Heilt yfir hefur gengið ágætlega að
aðlaga skólastarf á Snæfellsnesi að
breyttum aðstæðum vegna Covid far
aldursins samkvæmt skólastjórunum
á svæðinu.
Blaðamaður Jökuls setti sig í sam
band við skólastjórana í Grundarfirði,
Snæfellsbæ og Stykkishólmi og fékk
þá til að svara fjórum spurningum
um gang mála.
Það er nokkuð misjafnt eftir
skólum hvernig skipulaginu var
breytt. Í Stykkishólmi hafa elstu nem
endurnir til að mynda aðallega verið
í fjarkennslu á meðan elstu nem
endurnir í Grundarfirði og Snæfells
bæ mæta enn í skólann. Við skulum
sjá hvað skólastjórarnir höfðu um
málið að segja.

Berglind Axelsdóttir, skólastjóri
Grunnskólans í Stykkishólmi
1. Hvernig hefur skólastarfið
gengið hjá ykkur í Covid far
aldrinum?
Skólastarfið hefur gengið mjög
vel. Við skipulögðum skólastarfið
alveg upp á nýtt á tveimur dögum.
Það gekk vonum framar. Nemendur
í 1. - 7. bekk fá 6 kennslustundir alla
daga. Við gátum búið til sjö svæði í
skólanum. Heppilegt að hafa margar
útidyrahurðir. Á hverju svæði er einn
bekkur ásamt teymi sem í eru kennarar,
skólaliðar og stuðningsfulltrúar þar
sem er þörf. Unglingastigið hefur
alfarið verið í fjarkennslu í gegnum
Office Teams en kennararnir þeirra
hitta þau svo í útiveru á hinum ýmsu
stöðum í bænum þar sem þau hafa
verið með alls konar hreyfinu og
skemmtilegheit. Það gera þau ekki síst
til þess að sinna félagslega hlutanum.

2. Takiði eftir því að krakkarnir
séu vel meðvitaðir um ástandið?
Nemendur eru mjög meðvitaðir
um ástandið. Það fer ekkert fram hjá
þeim.

3. Mun mikið breytast þegar
slakað verður á reglunum 4. maí?
Verið er að vinna að nánari útlistun
á því hvernig skólastarfi verður háttað
eftir 4. maí. Samband íslenskra
sveitarfélaga og Kennarasambandið
hafa verið að funda. Samkvæmt þeim
upplýsingum sem ég hef fengið er von
á miðlægum gagnagrunni þar sem
skólar geta leitað eftir upplýsingum.
Við erum með skipulagsdag þann 4.
maí svo við munum nýta þann dag til
þess að skipuleggja skólann fram að
skólaslitum sem verða föstudaginn
4. júní.
4. Eitthvað að lokum?
Fátt er svo með öllu illt að ei
boði gott. Við höfum tekið eftir
nokkrum hlutum sem hafa haft
jákvæðar breytingar í för með sér í
skólastarfinu. Við munum örugglega
taka eitthvað af þeim með okkur inn
í framtíðarskipulagið. Ég skal gera
grein fyrir þeim síðar þegar við lítum
til baka til ársins 2020.

Sigurður Gísli Guðjónsson,
skólastjóri Grunnskóla Grundarfjarðar

1. Hvernig hefur skólastarfið
gengið hjá ykkur í Covid far
aldrinum?
Skólastarfið hefur gengið vel og
höfum við náð að kenna rúmlega 30
tíma á viku
2. Takiði eftir því að krakkarnir
séu vel meðvitaðir um ástandið?
Nemendur eru meðvitaðir um
ástandið og hafa virkt fjarlægðar
takmarkanir. Einnig hafa nemendur
farið 100% eftir hópaskiptingunum
3. Mun mikið breytast þegar
slakað verður á reglunum 4. maí?
Við stefnum á að skólastarfið verði
með nánast hefðbundnum hætti
eftir 4.maí en bíðum eftir nánari
leiðbeiningum

4. Eitthvað að lokum?
Gerum þetta saman.

Hilmar Már Arason, skólastjóri
Grunnskóla Snæfellsbæjar
1. Hvernig hefur skólastarfið
gengið hjá ykkur í Covid far
aldrinum?
Heilt yfir hefur skólastarfið í
Grunnskóla Snæfellsbæjar gengið
mjög vel. Sunnandeildin á Lýsu
hefur ekki þurft að breyta miklu í
sínu skipulagi. Þess er gætt að leik
skóla- og grunnskólabörn matist
ekki á sama tíma og umgengni þar
á milli er takmörkuð eins og hægt
er. Norðan Heiðar slepptum við
öllum frímínútum, sundi, innan
hússíþróttum, list- og verkgreinum.
Við þurftum að fjölga ferðum skóla
bíls að morgni og í lok dags, tryggja
að aldrei væru fleiri en 20 nemendur
í bílnum hverju sinni og ekki mátti
„krossa“ á milli bekkja. Fljótlega
lokuðum við mötuneytinu, nem
endur fengu tvo nestistíma þess í
stað þar sem boðið var upp ávexti
í þeim fyrri en ávexti og samlokur í
þeim síðari. Við þjöppuðum stunda
töflum nemenda saman og skiptum
starfsmannahópnum upp í 16 teymi
sem hvert hefur sína kaffistofu. Tveir
til þrír starfsmenn koma að kennslu
hvers hóps/bekkjar, tryggt er að enginn
starfsmaður fari á milli starfstöðva
og sem minnst á milli bekkja. Við
héldum útivist eða hreyfingu í öllum
bekkjum og nemendur fara einu sinni
á dag í hreyfingu. Lengdri viðveru

nemenda (Skólabæ) var fljótlega
lokað. Skólatími nemenda er um það
bil fjórar klukkustundir á dag. Við
höfum ekki þurft að grípa til fjarnáms
en höfum áhuga á prófa slíkt skipulag
hjá unglingunum næstu daga til að
æfa þá og okkur í slíkum aðstæðum.
Við getum þá gripið til fjarnáms næst
þegar ekki verður hægt að keyra á
milli starfstöðva eða skóli felldur
niður sökum veðurs.
2. Takið þið eftir því að
krakkarnir séu vel meðvitaðir um
ástandið?
Já, þeir eru það og eru mjög duglegir
að virða þær ströngu umgengisreglur
sem gilda í skólanum. Mér fannst
ánægjulegt að heyra það að margir
nemendur voru tilbúnir til að vera í
skólanum í páskafríinu, leið vel við
þessar aðstæður þar sem skólastarfið
var öðruvísi, nutu félagsskapar hver
af öðrum og það var vel haldið utan
um þá.
3. Mun mikið breytast þegar
slakað verður á reglunum 4. maí?
Það er ekki komið á hreint hvað
þessi slökun á reglum þýðir í raun.
Við fáum misvísandi skilaboð en það
skýrist vonandi sem fyrst.
4. Eitthvað að lokum?
Höldum út, förum eftir reglum og
sýnum samfélagslega ábyrgð, virðum
beiðni Samhæfingarmiðstöðvar
almannavarna, en þar kemur fram
að þeir „Skólafélagar sem ekki eru í
sama hópi í skólastarfinu ættu ekki
að vera í návígi utan skóla“.
Við viljum þakka öllum þeim sem
mynda skólasamfélagið okkar fyrir
að standa sig jafnvel og þeir eru að
gera. Starfsfólki fyrir að vera faglegt,
jákvætt og lausnamiðað, nemendum
fyrir að vera virkir, jákvæðir og fara
eftir þeim ströngu reglum sem
þeir þurfa að hlíta, foreldrum fyrir
að vera jákvæðir og styðjandi, að
lokum bæjaryfirvöldum fyrir að vera
styðjandi og hvetjandi.

Strætó skerðir þjónustu
Strætó hefur tilkynnt um tölu
verða skerðingu á landsbyggð
inni næstu misserin vegna Covid
19 faraldursins. Þetta mun hafa
þónokkur áhrif á akstur strætó á
Snæfellsnesi.
Í tilkynningu sem Strætó sendi
frá sér kemur fram að farþegum
almenningsvagna á landsbyggð
inni hafi fækkað um 75% undan
farnar vikur og því verði brugðist
við með þessum hætti. Breyt
ingarnar tóku gildi 14. apríl.

Á Snæfellsnesi hefur þetta
áhrif á leið 58 frá Borgarnesi
í Stykkish ólm og leið 82 frá
Stykkis
h ólmi á Hellissand.
Verður ferðum fækkað á meðan
faraldurinn stendur yfir.
Nánari upplýsingar um breyt
ingarn ar má sjá á heimasíðu
Strætó. Farþegar eru áfram
hvattir til að virða tveggja metra
regluna og fylgja fyrirmælum
vagnstjóra.

Vinnuskóli Snæfellsbæjar sumarið 2020
Snæfellsbær óskar eftir umsóknum um störf í skemmtilegri og lærdómsríkri
sumarvinnu við vinnuskóla Snæfellsbæjar sumarið 2020.
Vinnuskólinn verður starfræktur frá 8. júní til 17. júlí.
• Nemendur í 8. bekk starfa í fjórar vikur, frá 8. júní - 3. júlí.
Daglegur vinnutími frá kl. 8:00 - 12:00.
• Nemendur í 9. og 10. bekk og unglingar í árgangi 2003 starfa í sex vikur,
frá 8. júní - 17. júlí. Daglegur vinnutími frá 8:00 - 16:35 með hádegismat.
Athugið: Nemendur í 10. bekk og unglingar í árgangi 2003 þurfa að skila
rafrænum persónuafslætti og greiða í lífeyrissjóð. Iðgjöld reiknast frá
næstu mánaðarmótum eftir 16 ára afmælisdag.
Nemendur vinnuskóla mæta á eftirfarandi staði, fer eftir búsetu:
• Ólafsvík - Áhaldahús Snæfellsbæjar
• Hellissandur - rúta fer frá Grunnskólanum á Hellissandi
• Rif - rúta fer frá strætóskýlinu efst í Háarifi
Reglur vinnuskólans eru einfaldar og skýrar:
•
•
•
•
•
•
•

Mæta skal á réttum tíma á réttum stað.
Sýna skal flokkstjórum kurteisi.
Einelti er ekki liðið.
Notkun tóbaks er bönnuð. Reykingar, munntóbak, vape og önnur vímuefni.
Notkun farsíma er bönnuð enda er ekki tekin ábyrgð á þeim á vinnutíma.
Öll forföll þarf að tilkynna til verkstjóra.
Leggja þarf til allan vinnufatnað og galla en vinnuskóli leggur til
öryggisvesti.
• Ætlast er til að krakkar mæti með nesti. Ekki er leyft að yfirgefa vinnustað
í pásum.
• Klæðnaður skal hæfa veðri og eðli vinnunnar.

Umsóknareyðublað má finna á vefsíðu Snæfellsbæjar
og í Ráðhúsi Snæfellsbæjar.
Umsækjendur eru beðnir að senda umsókn
á neðangreint netfang eða skila henni í Ráðhús
Snæfellsbæjar.

Umsóknarfrestur er til og með 17. maí nk.
Ekki er tekið við umsóknum eftir að umsóknarfrestur hefur liðið.

Snæfellsbær

Vinnuskólinn er eingöngu ætlaður fyrir börn sem eiga
lögheimili í sveitarfélaginu eða eiga foreldri með
lögheimili í sveitarfélaginu.

Valgerður Hlín Kristmannsdóttir, valgerdur@snb.is
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Ársmiðasala Víkings

Tæp 10.000 tonn
á land í mars
Alls var tæplega 10.000 tonnum
tonnum landað í höfnunum fimm
á Snæf ellsn esi í marsm ánuði
þessa árs. Þetta kemur fram í
tölum frá Hagstofu Íslands.
Um er að ræða rúmlega 2.000
tonna aukningu frá því í febrúar
þegar tæplega 7.900 tonnum
var landað. Aukning var í öllum

Í næstu viku mun knattspyrnu
félagið Víkingur hefja sölu á árs
miðum fyrir tímabilið í 1. deild
inni í sumar.
Líkt og undanfarin ár gefst
stuðningsmönnum kostur á að
kaupa ársmiða en það er ódýrara
en að kaupa staka miða á alla leiki.
Þar sem ekki er ljóst hvenær
mótið byrjar sökum Covid far
aldursins er ekki komin dag
setning á heimaleiki Víkings Ó.
í sumar en árskortið mun þó að

sjálfsögðu gilda á alla heimaleiki
í deildinni.
Einn ársmiði kostar 13.500 kr.
en þá er einnig hægt að kaupa tvo
ársmiða saman, svokallað hjóna
kort, á 23.500 kr.
Ársmiðasalan fer fram á skrif
stofu félagsins í íþróttahúsi
Snæfellsbæjar. Fyrirspurnir um
miðana sendast á framkvæmda
stjóra félagsins á netfangið
vikingurol@gmail.com

Notkun olíu minnkar

Staður:
Arnarstapi
Grundarfjörður
Ólafsvík
Rif
Stykkishólmur
Samtals =

Febrúar 2020
74,6 tonn
1.935,2 tonn
2.367,3 tonn
2.919 tonn
593,2 tonn
7.889,3 tonn

Þorskfiskanet:
Magnús SH 46,2 tonn í 3 löndunum
Saxhamar SH 20,6 í 1 löndun

7% samk væmt bráðab irgða
niðurstöðum Orkustofnunnar.
Mælingar á olíunotkun í sjávar
útvegi hófust árið 1982.
Á undanförnum árum hefur
sjávarútvegur notað um helm
ingi minni olíu til að veiða sama
magn og veitt var seinustu árin
fyrir aldarm ót. Það gefur til
kynna að tekist hafi að draga úr
notkun olíu án þess að það komi
niður á framleiðslunni.
Meðfylgjandi skýringarmynd
er fengin að láni frá vefsíðunni
Radarinn.is

Einn listi í framboði
Fimmtudaginn 26. mars síðast
liðin rann út frestur til að skila
inn framboðum til stjórnarkjörs
í Verkal ýðsf élagi Snæfellinga
fyrir komandi kjörtímabil. Engin
mótframboð bárust og er því sjálf
kjörin uppstilling trúnaðarráðs í

stjórn og nefndir félagsins árið
2020-2021. Aðalfundur félagsins
verður auglýstur síðar vegna
ástandsins sem ríkir eða þegar
Víðir gefur okkur leyfi til að
safnast saman aftur.

Mars 2020
87,9 tonn
2.895,7 tonn
3.309,7 tonn
3.149,5 tonn
544,2 tonn
9.987 tonn

Aflatölur 13. - 19. apríl
Rif: 187,8 tonn í 13 löndunum
Handfæri:
Vinur SH 0,1 tonn í 1 löndun

Olíunotkun í sjávarútvegi
hefur aldrei verið minni frá því
mæl
i ngar hófust samkvæmt
niðurstöðum orkustofnunnar.
Notkunin var 133 þúsund tonn
árið 2019.
Alls var olíunotkun fiskisipa
um 130 þúsund tonn og er það
um 4% minna en árið á undan.
Olínotkun fiskimjölsverksmiðja
dróst hinsvegar mikið meira
saman, eða um 63%. Alls var not
kunin þar tæplega 3 þúsund tonn.
Heildarsamdráttur í sjávar
útveginum var því í kringum

höfnum milli mánaða nema í
Stykkishólmi þar sem tonnum
fækkaði lítillega.
Mest var að gera í höfninni
í Ólafsvík í mars og þar á eftir
kom höfnin í Rifi. Minnst var
landað á höfninni við Arnastapa.
Í Grundarfirði var aukning um
tæplega 1.000 tonn.

Lína:
Bíldsey SH 8,7 tonn í 2 löndunum
Gullhólmi SH 9,1 tonn í 2 löndunum
Lilja SH 6,9 tonn í 1 löndun
Stakkhamar 5,4 tonn í 1 löndun
Tjaldur SH 58,2 tonn í 1 löndun
Örvar SH 32,6 tonn í 1 löndun
Ólafsvík: 90,9 tonn í 19 löndunum
Grásleppunet:
Rán SH 8,4 tonn í 5 löndunum
Lína:
Brynja SH 8,7 tonn í 2 löndunum
Kristinn HU 34,7 tonn í 3 löndunum
Signý HU 2,2 tonn í 1 löndun
Sverrir SH 5,9 tonn í 2 löndunum
Tryggvi Eðvarðs SH 11,4 tonn í 2 löndunum

Óli G GK 15,3 tonn í 2 löndunum
Landey SH 1,8 tonn í 1 löndun
Þorskfiskanet:
Bárður SH 2,5 tonn í 1 löndun
Grundarfjörður: 366,2 tonn í 5 löndunum
Botnvarpa:
Farsæll SH 97 tonn í 1 löndun
Hringur SH 52,4 tonn í 1 löndun
Málmey SK 211,6 tonn í 1 löndun
Grálúðunet:
Birta SH 0,5 tonn í 1 löndun
Grásleppunet:
Birta SH 4,7 tonn í 2 löndunum
Stykkishólmur: 9,8 tonn í 8 löndunum
Grásleppunet:
Fjóla SH 0,3 tonn í 1 löndun
Plógur:
Fjóla GK 5,4 tonn í 5 löndunum
Sjöfn SH 4,1 tonn í 2 löndunum

Lifandi og skemmtileg sumarstörf
hjá Snæfellsbæ
Snæfellsbær býður upp á skemmtilega og hressandi útivinnu í sumar sem
hefur það að leiðarljósi að fegra umhverfi Snæfellsbæjar.
Leitað er að 16 - 18 einstaklingum til starfa við uppbyggileg og fjölbreytt
verkefni. Umsækjendur þurfa að vera 18 ára eða eldri og reiðubúnir að starfa
við neðangreind störf í þrjá mánuði.
Leiðbeinendur / flokkstjórar í vinnuskóla
• Leitað að sex - átta einstaklingum í vinnu.
• Um er að ræða 100% störf í þrjá mánuði frá 18. maí nk.
• Umsækjendur þurfa að vera 18 ára eða eldri, vera færir um að stýra
vinnuskólahópi, hafa reynslu og áhuga á að vinna með og fræða unglinga.
• Umsækjendur eru tóbakslausir, sjálfstæðir og góðar fyrirmyndir.
• Þekking á staðarháttum í sveitarfélaginu er nauðsynleg.
Sumarvinna
•
•
•
•

Leitað að átta - tíu einstaklingum í vinnu.
Um er að ræða 100% störf í þrjá mánuði.
Umsækjendur þurfa að vera 18 ára eða eldri.
Umsækjendur eru duglegir, áhugasamir um útivinnu, tóbakslausir,
sjálfstæðir og dugmiklir.

Umsóknareyðublað má finna á vefsíðu Snæfellsbæjar
og í Ráðhúsi Snæfellsbæjar.
Umsækjendur eru beðnir að senda umsókn
á neðangreint netfang eða skila henni í Ráðhús
Snæfellsbæjar.

Umsóknarfrestur er til og með 4. maí nk.
Ekki er tekið við umsóknum eftir að umsóknarfrestur hefur liðið.

Snæfellsbær

Valgerður Hlín Kristmannsdóttir, valgerdur@snb.is
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GÆÐAGRILL

Hátalarar á pallinn
frá Bose og Sony

Frí samsetning og heimsending

www.charbroil.is

Í útivistina
Rafmagnshlaupahjól,
reiðhjól, pumpur,
hjálmar, lásar oﬂ. frá

Höfum gaman
innanlands
í sumar!

Nilﬁsk vörur og
fylgihlutir á 25% afslætti

Útivistarfatnaður
Innanundirfatnaður
Gönguskór
Húfur
sokkar og ﬂ.
m.a. frá

Í veiðina
Höfum aukið úrvalið
af veiðivörum,
bæði fyrir
vatna og sjóveiði.

Opið alla virka daga kl. 08 - 18
Opið á laugardögum kl. 10 - 14
www.olis.is

www.rekstrarland.is

Ólafsbraut 55, Ólafsvík
Sími: 436 1212

