
Með hækkandi sólu fer nú að 
styttast allverulega í að sauð
burður inn hefjist af fullri alvöru 
og eru bændur komnir í við
bragðs stöðu. Yfirleitt hefst sauð
burður inn af fullum krafti í kring
um 10. maí en hjá mörgum getur 
hann hafist fyrr.

Við hjá Jökli höfum fengið 
fregnir af því að hjá nokkrum 
frí stunda bændum sé sauð burð
urinn hafinn og nokkur lömb eru 
komin í heiminn.

Tvö lömb eru til að mynda fædd 
hjá Jóni Andréssyni, frí stunda
bónda á Hellissandi. Hann er með 
tvo hrúta og tæplega 20 ær og á 
von á því að fleiri lömb líti dags ins 
ljós á allra næstu dögum. Þá eru 
lömbin einnig farin að láta á sér 
kræla hjá Þorvarði Jóhanni Guð
bjartssyni á Hellissandi.

Um er að ræða annasaman tíma 
hjá sauðfjárbændum enda í nógu 
að snúast. Til dæmis geta margar 
ær borið á sama tíma og því þurfa 
bændur að vera á vakt meira 
og minna allan sólarhringinn. 
Margir eru reyndar farnir að 
nýta sér tæknina og fylgjast með 
stöðu mála í gegnum myndavélar 
í fjárhúsum og geta þá mætt á 
svæðið þegar ærnar fara að bera. 

Í flestum tilfellum eru ærnar svo 
settar með lömbunum í stíu fyrstu 
dagana til að tryggja að lömbin 

komist á spena. Algengast er að 
hver ær beri tveimur lömbum en 
dæmi eru um að ein ær beri allt 
að fimm lömbum.

Meðfylgjandi mynd er tekinn af 
ungum lambaáhugamanni í fjár
húsi Jóns Andréssonar á Hellis
sandi.

923. tbl - 20. árg. 30. apríl 2020

Ólafsbraut 55, Ólafsvík
Sími: 436 1212

 

 

Sauðburður að hefjast

Eins og flestir væntanlega vita 
verður slakað töluvert á tak mörk
unum vegna Covid 19 þann 4. 
maí næst komandi. Eitt af því sem 
verður aftur leyfi legt er að heim
sækja ástvini á dvalar heimili.

Lokað hefur verið fyrir heim
sóknir á dvalarheimili undan
farin misseri og hefur það reynst 
mörgum þungbært. Þó svo að 
heimsóknir verði leyfðar frá 4. 
maí verða enn takmarkanir í gildi.

Meðal þess sem þarf að gera 
er að panta tíma fyrirfram og 
tak marka heimsóknir við fáa ein
staklinga auk þess sem hver ein
staklingur á helst bara að koma 

í heimsókn einu sinni í viku. 
Þá mega þeir sem eru í sóttkví 
eða einangrun augljóslega ekki 
heimsækja dvalarheimili og ef 
fólk er með flensueinkenni á 
það ekki að koma. 

Fleiri takmörkunum verður 
aflétt 4. maí en til að mynda ætti 
skólastarf að komast í eðlilegt 
horf frá og með 4.maí. Þá getur 
íþróttastarf yngri flokka einnig 
hafist á ný með eðlilegum hætti 
en áfram verða í gildi takmarkanir 
hjá eldri íþróttaiðkendum.

Þá mun gildandi sam komu
bann hækka úr 20 einstaklingum 
í 50 einstaklinga.

Loksins má heimsækja 
ömmu og afa



Þórdís Kolbrún Reykfjörð 
Gylfa dóttir ferðamála, iðnaðar 
og ný sköpunarráðherra hefur 
ákveðið að ráðstafa 200 milljón 
króna viðbótarframlagi til Fram
kvæmdasjóðs ferða manna staða 
árið 2020. Er þetta gert til að 
bregðast við stöðunni sem upp 
er komin vegna Covid19 og er 
viðbót við 1,5 milljarða framlagið 
sem útdeilt var í mars.

Að þessu sinni voru 15 verkefni 
sem fengu styrk úr sjóðnum og er 
eitt þeirra hér á Snæfellsnesi. Um 
er að ræða 7.607.000 styrk sem á 
að nýta í uppbyggingu á útisvæði 
við gestastofu Snæfellsness.

Það var Eyja og Miklaholts
hreppur sem sótti um verkefnið og 
verða framkvæmdirnar við félags
heimilið Breiða blik. Við ræddum 
við Ragn hildi Sigurðar dóttur, 
fram kvæmda stjóra Svæðis garðs 
Snæ fells ness og Eggert Kjartans
son, oddvita Eyja og Mikla holts
hrepps, um málið.

„Við vitum að Snæfellsnes á 
eftir að fyllast af ferðamönnum á 
ný. Peningarnir sem koma inn af 
þessum styrk fara meðal annars 
í rútubílastæði auk þess sem við 
ætlum að fegra úti svæðið, setja 
niður blóm, bekki og skilti. Einnig 
gerum við ráð fyrir göngustig og 
sérstöku norður ljósa skoðunar
svæði fyrir aftan félagsheimilið. 
Það er engin ljósmengun þar 
svo það er einstakt að sjá 
norðurljósin á svæðinu. Þarna eru 

líka salerni sem eru opin allan 
sólarhringinn og við getum boðið 
gesti hjartanlega velkomna,” segir 
Ragnhildur og Eggert tekur í sama 
streng

„Ég er auðvitað mjög sáttur við 
styrkinn enda skiptir hann miklu 
máli fyrir okkur. Við erum búin að 
gera mikið inni í félags heimilinu 
en það þarf að klára ýmislegt 
fyrir utan húsið svo það sé meira 
aðlaðandi fyrir fólk og rútur að 
koma að,” segir Eggert Kjartans
son, oddviti Eyja og Mikla holts
hrepps, í samtali við Jökul og 
heldur áfram.

„Við förum í þessar fram
kvæmdir sem fyrst. Undir bún
ingur inn er hafinn og við byrjum 

lík lega í júní. Það er gott að nýta 
tímann vel núna til að gera það 
sem við ætlum að gera svo við 
séum betur í stakk búin að taka 
á móti ferðamönnum þegar þeir 
koma aftur.”

En hvenær getum við átt von 
á ferðamönnum á Snæfellsnesi? 
„Auðvitað veit maður ekki hvernig 
þetta kemur til með að þróast en 

miðað við hvað við höfum náð 
góðum tökum á þessu hefur fólk 
trú á því að við verðum með fyrstu 
löndunum til að fá ferðamenn í 
heimsókn á ný. Þetta verður 
erfiður tími en við tímum hann 
til að betrumbæta og snyrta til 
hjá okkur svo við getum tekið 
almennilega á móti þeim”

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

Gestastofa Snæfellsness fær andlitslyftingu

Í tilkynningu frá Víkingi/
Reyni kemur fram að æfingar 
ungmennafélgasins munu 
hefjast aftur mánudaginn 04. maí 
næst komandi. Það verður reynt 
að hafa allar æfingar utandyra 
ef veður leyfir, þá knattspyrnu, 
frjálsar og körfubolta. Ef verður 
er slæmt þá verður fært körfu
boltann og frjálsar inn fyrir í 
íþróttahúsið. Sundið mun einnig 
hefjast á sama tíma og verður 

sundkennsla í grunnskólum 
og sundæfingar félaga leyfðar, 
en sundlaugin verður lokuð 
áfram í óákveðinn tíma fyrir 
almenning. Allar æfingar fá 
auka tíma til að bæta upp tap 
á þjálfun sem átti sér stað á 
meðan samkomubannið stóð 
yfir. Með fyrirvara um breytingar 
á tímatöflu og þjálfun, en fylgt 
er leiðbeiningum almannavarna 
og UMFÍ.

Æfingar hefjast á ný Raðhús til leigu
 

Laust er til leigu raðhús með bílskúr 
að Ölkelduvegi 3 í Grundar�rði. 

Húsið er í eigu Íbúðalánasjóðs, en 
framleigist af Grundar�arðarbæ. 

Húsið ásamt bílskúr er 138,9 fermetrar.
 

Umsóknum skal skila gegnum 
umsóknarform á vef Grundar�arðarbæjar.

 
Umsóknarfrestur er til og með 

8. maí 2020.

 
Grundar�arðarbær



			Bókasafn	Snæfellsbæjar	
! Opnunartími	frá	4.	maí	til	30.	september	2020		

	
Frá	4.	maí	til	30.	júní	2020	verður	Bókasafnið	opið:	
	

! Mánudag	frá	kl.	16-18	
! Miðvikudag	frá	kl.	16-18	
! Fimmtudag	frá	kl.	11-13	

	

Frá	1.	júlí	til	14.	ágúst	2020	veður	Bókasafnið	opið:	

! Mánudag	frá	kl.	16-18	
! Miðvikudag	frá	kl.	16-18	

	

Frá	15.	ágúst	til	30.	september	2020	verður	Bókasafnið	opið:	

! Mánudag	frá	kl.	16-18	
! Miðvikudag	frá	kl.	16-18	
! Fimmtudag	frá	kl.	11-13	

	

Við	viljum	hvetja	foreldra/forráðamenn	barna	og	
alla	lánþega	í	Bókasafni	Snæfellsbæjar	til	að	vera	
dugleg	að	skila	bókum	sem	hafa	verið	tekin	að	láni	í	
Bókasafni	Snæfellsbæjar	og	í	Grunnskólum	
Snæfellsbæjar,	því	það	stendur	til	að	skipta	yfir	í	
annað	kerfi,	hætta	í	Gegni.	Og	þá	þurfum	við	að	fá	
allar	bækur	sem	eru	í	láni	inná	bókasöfnin.		

Vil	minna	fólk	á	að	það	eru	engar	vanskilasektir,	við	
viljum	bara	fá	bækurnar,	þó	svo	að	það	séu	komnir	
margir	mánuðir	síðan	bækurnar	voru	teknar.	

This	Photo	by	Unknown	Author	is	licensed	
under	CC	BY-SA-NC	



Á þeim óvissutímum sem 
við stöndum frammi fyrir 
vegna Covid19 faraldursins 
hafa sveitafélög víðsvegar flýtt 
framkvæmdum á hinum ýmsu 
verkefnum en er það hluti af bæði 
fjárhagslegum og viðspyrnulegum 
vörnum vegna faraldursins.

Við hjá Jökli settum okkur 
í samband við bæjarstjórana í 
Grundarfirði, Snæfellsbæ og 
Stykkishólmi og spurðum hvernig 
þeirra bæjarfélag væri að bregðast 
við ástandinu. Öll bæjarfélögin 
eru með verkefni í gangi sem ætlað 
er að styrkja innviði bæjarins.

Björg Ágústsdóttir 
bæjarstjóri í Grundarfirði:

Hjá okkur standa yfir um fangs
miklar hafnarframkvæmdir, með 
lengingu Norðurgarðs Grundar
fjarðarhafnar, og svo gerð sjó
varnar og landfyllingar á hafnar
svæðinu á Framnesi.

Við munum hvorki flýta þeim 
framkvæmdum né seinka þeim. 
Þær munu að mestu halda sínu 
striki.

Bæjarstjórn samþykkti á fundi 
sínum þann 7. apríl sl. að fara í 
sérstakar aðgerðir eða verkefni 
til að styðja við fyrirtæki í bænum 

vegna aðstæðna. Samþykkt var að 
funda með fulltrúum fyrirtækja 
í Grundarfirði og við höfum átt 
tvo slíka fundi með fulltrúum úr 
ferðaþjónustunni, til að byrja með. 
Bæjarráði var falið að endurskoða 
þörf fyrir fjárfestingar ársins, 
m.t.t. stöðunnar og þess sem fram 
kemur í samtölum við fulltrúa 
fyrirtækjanna. Bæjarráð fundar 
fimmtudaginn 30. apríl og þar 
verða ræddar ráðstafanir, sumar 
fela í sér aukinn kostnað, en aðrar 
eru tilfæringar, samvinnuverkefni 
og nýjar leiðir, sem ekki endilega 
fela í sér fjárútlát. Bæjarráð og 
bæjarstjórn reyna að sama skapi að 
ná yfirsýn yfir tekjutap bæjarsjóðs 
og aðrar breyttar forsendur, út frá 
þessu ástandi.

Kristinn Jónasson, 
bæjarstjóri í Snæfellsbæ:

Við ætlum að flýta hinum ýmsu 
viðhaldsframkvæmdum hjá okkur 
og þar undir eru helst viðhald 
fasteigna hjá Snæfellsbæ, sem 
m.a. felst í því að mála, skipta 
út gluggum og skipta um járn á 
þökum svo eitthvað sé nefnt og í 
heild eru þetta 19 verkefni. 

Síðan ætlum við að fara í að 
endurnýja öll ljós í íþróttahúsinu 
í Ólafsvík og setja þar upp led

lýsingu, bæta við varmadælum í 
sundlauginni í Ólafsvík og setja 
upp varmadælur fyrir Dvalar
heimilið Jaðar.

Við ætlum að flýta dýpkunar
framkvæmdu í Rifi og Ólafsvík og 
munu þær framkvæmdir kosta um 
130 m.kr.

Það verður flýtt framkvæmdum 
við sjóvarnir en á þessari stundu 
er ekki vitað hvað það verða mörg 
verkefni sem liggja þar undir. Það 
verður farið í endurbætur við 
Gilið í Ólafsvík í sumar.

Auk alls þessa munum við ráða 
inn fleiri sumarstarfsmenn til að 
sinna hinum ýmsu verkefnum hjá 
okkur í sumar.

Þetta eru þau viðbótarverkefni 
sem núna er búið að ákveða en 
eflaust á þeim eftir að fjölga 
enn frekar þegar líður á árið, 
en rétt að það komi fram að 
verkefni sem ákveði var að fara 
í á fjárhagsáætlun Snæfellsbæjar 
fyrir árið 2020 hljóðar upp á 430 
m.kr., þannig að ljóst er að mikið 
verður um að vera í Snæfellsbæ 
í sumar.

Jakob Björgvin Jakobsson, 
bæjarstjóri í Stykkishólmi:

Hluti af fjárhagslegum og sam
félagslegum aðgerðum Stykkis
hólmsbæjar til viðspyrnu og 
varna vegna COVID19 miða að 
því að ráðast í viðbótar við halds
framkvæmdir og fjárfestingar. Í því 
sambandi hefur bæjarráð unnið 
að gerð viðauka sem tekin verður 
til umræðu í bæjarstjórn í vikunni. 
Samkvæmt viðaukanum verður 

aukið verulega við fjárfestingar og 
þær rúmlega tvöfaldaðar frá því 
sem áætlað var í fjárhagsáætlun 
2020. 

Í ljósi fyrirhugaðs stuðning 
ríkisins við fráveituframkvæmdir 
er í viðaukanum horft til þess 
að bæta fráveitu í Maðkavík, 
þannig að hún uppfylli kröfur 
reglugerðar um hreinsun 
skólps, en mótframlag ríkisins er 
forsenda þess að ráðist verði í þær 
framkvæmdir. Einnig er verið að 
horfa til þess að bæta enn frekar 
aðstöðu til útivistar og samveru 
til leikja og/eða afþreyingar, 
svo sem að bæta leiksvæði og 
endurnýja tæki, aðstöðu til göngu 
sem og almenn jarðvegs og 
um hverfis verkefni. Endurbótum 
á tjald stæðum er jafnframt flýtt, 
auknum fjármunum er ráð
stafað til endurnýjunar her
bergja búsetu réttaríbúða (Dvalar
heimilinu) og endurbætur gerðar 
á húsnæði Tónlistarskólans, sem 
og endurnýjun, stækkun og 
breyting gerð á búningsklefum 
í sundlauginni svo eitthvað 
sé nefnt. Þá verður aukið við 
gatnagerð og liggja þar fyrir 
fjölmörg verkefni, svo sem 
gatnagerð við Sæmundarreit, 
endurgerð gangstétta, lagfæring 
vegar hjá Kirkjugarði, stígagerð 
og fleiri innviðaverkefni. 

Í fyrirliggjandi aðgerðum 
Stykkishólmsbæjar er jafn framt 
horft til þess að flýta undir
búningi og framkvæmdum fjár
festinga verkefna í samvinnu við 
ríkið, svo sem færslu hjúkrunar
rýma og uppbyggingu Stykkis
hólms hafnar, sem og að auka 
mögu leika til uppbyggingar 
íbúða húsnæðis, flýta þéttingu 
byggðar og undirbúa skipulag 
fyrir stækkun atvinnusvæðis og 
fjölga möguleikum til atvinnu
uppbygginar. 

Allt eru þetta verkefni sem styrkja 
innviði okkar hér í bænum enn 
frekar, enda eru sterkir innviðir 
undirstaða öflugs samfélags. 
 

Bæjarfélögin bregðast við

- Bílaviðgerðir

- Skipaþjónusta

- Almenn suðuvinna 

- Smurþjónusta

- Smábátaþjónusta 

- Dekkjaverkstæði

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



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.

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

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

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. 

Valgerður Hlín Kristmannsdóttir, valgerdur@snb.is

Snæfellsbær     |     Klettsbúð 4     |     433 6900     |     snb.is 



Nú þegar hrygningarstoppið 
er á enda eru áhafnir bátanna 
farnar að gera klárt, annað 
hvort að taka ís eða skipta yfir á 
annað veiðarfæri eins og áhöfn 
Magnúsar var að er að gera þegar 
ljósmyndari var á ferðinni. Þeir 
eru að fara á snurvoð, Magnús 
SH var á netum í svokölluðu 

netaralli í Breiðarfirði, kom það 
vel út en þeir fengu rúmlega 373 
tonn  í 12 róðrum. Saxhamar tók 
einnig þátt í netarallinu, voru 
þeir með Faxaflóa að Reykjanesi 
og fengu 257 tonn í 10 róðrum. 
Eins og sést á myndinni er stutt 
í gamanið.

Skógræktarfélagið í 
Ólafs vík hyggst í vor ráðast 
í verk efni sem snýst um 
að setja niður sitgagreni 
og keisara ösp á nýju svæði 
inni í dal.

Um er að ræða plöntur 
sem eru stærri en þær 
plöntur sem hafa verið 
gróður settar á undan
förnum árum. Stærðin á 
plönt  unum verður allt frá 
40 og upp í 60 cm. Góðir 
samn ingar  hafa náðst um 
magn af slátt á plöntunum 
og því hægt að gefa fólki 
kost á því að vera með 
í þessu verk  efni á afar 
hagstæðum kjörum. 

Fólk sem hefur áhuga 
á því að taka þátt í þessu 
verkefni með Skóg ræktar
félagi Ólafs víkur er beðið 
um að hafa samband við 
Vagn Ingólfs son í síma 
8677957 en tekið verður 
við pöntunum á plöntum 
til og með 8. maí.

Magnafsláttur 
á trjáplöntum

Skipt um veiðafæri

Ólafsvík: 502,5 tonn í 92 löndunum
Dragnót:
Egill SH 19,4 tonn í 2 löndunum
Guðmundur Jensson SH 15,9 í 2 löndunum
Gunnar Bjarnason 11,9 tonn í 2 löndunum
Leynir SH 28,2 tonn í 3 löndunum
Ólafur Bjarnason SH 57,8 tonn í 4
Steinunn SH 30,5 tonn í 3 löndunum
Sveinbjörn Jakobsson SH 39,6 tonn í 4

Grásleppunet:
Rán SH 10,5 tonn í 4 löndunum
Signý HU 4 tonn í 1 löndun

Handfæri:
Bryndís SH 4,6 tonn í 4 löndunum
Geysir SH 4,7 tonn í 4 löndunum
Glaður SH 5,1 tonn í 4 löndunum
Hafrún SH 3,1 tonn í 3 löndunum
Hilmir SH 5,6 tonn í 5 löndunum
Ingibjörg SH 2,2 tonn í 3 löndunum
Jónas Gunnarsson SH 0,4 tonn í 1 löndun
Jónas SH 1,9 tonn í 3 löndunum
Katrín II SH 3,6 tonn í 4 löndunum
Kristborg SH 1,7 tonn í 1 löndun

Lína:
Brynja SH 12,8 tonn í 4 löndunum
Fríða Dagmar ÍS 18,9 tonn í 3 löndunum
Jónína Brynja ÍS 29 tonn í 5 löndunum
Kristinn HU 23,9 tonn í 3 löndunum 
Signý HU 4,3 tonn í 2 löndunum
Sverrir SH 14,4 tonn í 4 löndunum
Tryggvi Eðvarðs SH 22,3 tonn í 4 löndunum
Óli G GK 3,7 tonn í 1 löndun

Þorskfiskanet:
Bárður SH 81 76,2 tonn í 5 löndunum
Bárður SH 811 46,1 tonn í 4 löndunum
Rif: 356,6 tonn í 51 löndunum

Dragnót:
Esjar SH 50,5 tonn í 5 löndunum
Magnús SH 24,6 tonn í 2 löndunum
Matthías SH 18,2 tonn í 2 löndunum
Rifsari SH 52,2 tonn í 4 löndunum
Saxhamar 17,2 tonn í 2 löndunum

Handfæri:
Bessa SH 1,2 tonn í 2 löndunum
Glaumur SH 3,2 tonn í 4 löndunum
Ingibjörg SH 1,9 tonn í 2 löndunum
Jóa II SH 1,8 í 3 löndunum
Kári III SH 7,8 í 5 löndunum 

Lína: 
Bíldsey SH 24,6 tonn í 5 löndunum
Gullhólmi SH 20,3 tonn í 4 löndunum 
Rifsnes SH 30,3 tonn í 1 löndun 

Stakkhamar 35,1 tonn í 6 löndunum
Tjaldur SH 42,2 tonn í 1 löndun
Örvar SH 22,4 tonn í 1 löndun 
Þerna SH 2,2 tonn í 2 löndunum

Plógur:
Þerna SH 0,8 tonn í 1 löndun

Arnarstapi: 33,3 tonn í 7 löndunum
Handfæri:
Gestur SH 0,4 tonn í 1 löndun

Lína:
Tryggvi Eðvarðs SH 5,3 tonn í 1 löndun
Óli G GK 10,5 tonn í 2 löndunum
Særif SH 7,7 tonn í 1 löndun

Þorskfiskanet:
Bárður SH 811 9,4 tonn í 2 löndunum

Grundarfjörður: 544,3 tonn í 22 lönd.
Botnvarpa: 
Drangey SK 113,7 tonn í 1 löndun
Hringur SH 66,3 tonn í 1 löndun
Málmey SK 176,2 tonn í 1 löndun
Runólfur SH 68,4 tonn í 1 löndun
Sigurborg SH 89,3 tonn í 1 löndun

Grásleppunet:
Birta SH 11,6 tonn í 4 löndunum

Handfæri:
Arney SH 1,7 tonn í 1 löndun
Birtir SH 3,2 tonn í 2 löndunum
Kuggur SH 0,5 tonn í 1 löndun
Margrét SH 3,7 tonn í 4 löndunum
Snúlli SH 0,7 tonn í 1 löndun
8,8 tonn í 4 löndunum

Stykkishólmur: 54,4 tonn í 42 löndunum
Grásleppunet:
Fjóla SH 11,5 tonn í 3 löndunum
Hafsvala BA 2,4 tonn í 1 löndun

Handfæri:
Alli gamli BA 2,7 tonn í 4 löndunum
Fákur SH 4,6 tonn í 3 löndunum
Fíarún SH 2,2 tonn í 4 löndunum
Friðborg SH 8,3 tonn í 5 löndunum
Hjördís SH 0,6 tonn í 1 löndun
Íris SH 2,6 tonn í 4 löndunum
Júlli SH 2,3 tonn í 3 löndunum
Kristborg SH 3 tonn í 2 löndunum
Stína SH 2,7 tonn í 4 löndunum
Sæpjakkur SH 2,8 tonn í 1 löndun
Örn SH 2,8 tonn í 2 löndunum

Plógur:
Fjóla GK 8,7 tonn í 5 löndunum

Aflatölur 20. - 26. apríl



Sumarstörf 2020
Laus störf

Stykkishólmsbær auglýsir sumarstörf í Þjónustumiðstöð

Stykkishólmsbær hefur opnað fyrir 
skráningu í Vinnuskólann 2020

www.stykkisholmur.is

Umsóknarfrestur er til 
og með 10. maí 2020.
Laun eru greidd samkvæmt kjara
samningi Sambands íslenskra sveitar
félaga og Starfsmannafélags Dala og 
Snæfellsnessýslu.

Nánari upplýsingar um störfin veitir 
Ríkharður Hrafnkelsson, mannauðs og 
launafulltrúi, í síma 433 8100, en einnig 
má beina fyrirspurnum á netfangið 
rikki@stykkisholmur.is.

Umsóknareyðublöð má finna á íbúagátt 
Stykkishólmsbæjar, en einnig má skila 
inn umsóknum rafrænt á netfangið 
rikki@stykkisholmur.is.

Stykkishólmsbær auglýsir eftir starfsfólki í þjónustumiðstöð 
sumarið 2020.

Óskað er eftir flokksstjórum til að starfa við vinnuskólann í 
Þjónustumiðstöð og starfsmönnum í slátturgengi.

Æskilegt er að umsækjendur hafi náð 20 ára aldri og hafi;
• ríka þjónustulund,
• góða skipulagshæfileika, geta unnið sjálfstætt og tekið 

frumkvæði,
• góða hæfni í mannlegum samskiptum,
• stundvísi og jákvæðni
• mikla ábyrgðartilfinningu og síðast en ekki en síst að 

flokkstjórar hafi ánægju að því að vinna með og leiðbeina 
unglingum.

Flokkstjórar stjórna daglegu starfi vinnuflokka skólans og 
stuðla að reglusemi, ástundun og góðri umgengni starfsmanna. 
Flokkstjórar vinna með unglingunum og sýna þeim hvernig staðið 
skuli að verki og leiðbeina um notkun á áhöldum og tækjum.

Vinnutími er frá kl. 8:0017:00 alla virka daga.

Stykkishólmsbær bíður nemendum í 7  10. bekk og ungmennum fædd 
á árinu 2003 með lögheimili í Stykkishólmi sumarvinnu í Vinnuskólanum 
2020. Opnað hefur verið fyrir skráningu. Þeim sem hafa áhuga á að starfa 
við leikja og ævintýranámskeið er bent á að taka það fram í umsókninni.

Tekið er við skráningum á íbúagátt Stykkishólmsbæjar, einnig hægt 
að nálgast eyðublöð og skila til skólaritara Grunnskólans og í móttöku 
Ráðhúsins að Hafnargötu 3. Skráningu skal skilað fyrir miðvikudaginn 
20. maí 2020. Mikilvægt er að fylla skráningarformin út samviskusamlega.



Í síðustu viku skoðuðum við hvernig 
grunnskólar á Snæfellsnesinu hafa 
tæklað breyttar aðstæður í kringum 
Covid 19 faraldurinn. Í þessari viku 
tökum við stöðuna á leikskólunum 
á svæðinu.

Við ræddum við þær Sigrúnu Þór
steinsdóttur, leikskólastjóra leik
skólans í Stykkishólmi, Önnu Rafns
dóttir, sem stýrir leikskóla Grundar
fjarðar, og Ingigerði Stefánsdóttur, 
leikskólastjóra í Snæfellsbæ. Allar eru 
þær sammála um að vel hafi gengið 
að breyta skipulaginu og að það sé 
vegna þess hve gott starfsfólk vinni 
á leikskólunum.

Sigrún Þórsteinsdóttir, leikskóla-
stjóri leikskólans í Stykkishólmi

1. Hvernig hefur gengið að 
skipuleggja leikskólastarfið í 
þessum Covid faraldri? 

Það hefur gengið nokkuð vel að 
skipuleggja starfið, við erum í það 
góðu húsnæði og gátum skipt okkur 
vel niður, börnum og kennurum. Við 
þurftum að stytta opnunartímann og 
lokum fyrr en vanalega til þess að geta 
gengið vel frá deildum eftir daginn.

Stykkishólmsbær kom til móts við 
þá foreldra sem vildu taka börnin 
sín úr leikskólanum, vegna þessa 
ástands og fá gjöldin felld niður á 
móti. Við  þurftum því ekki að beita 
fjölda takmörkunum. Samvinna við 
foreldra hefur verið mjög góð og allir 
eru gera sitt besta. Fyrir það erum 
við þakklát.

2. Í hverju felst stærsta breyt-
ingin á starfinu? 

Það breyttist auðvitað mjög margt, 
húsinu var skipt niður í hólf, börn og 
starfsmenn fóru ekki á milli deilda, 
starfsfólk hittist miklu minna, hver 
deild sér í kaffi, engar sameiginlegar 
söngstundir og útskrift elstu barna 
verður með nýju sniði, svo eitthvað 
sé talið. Garðinum skipt niður í 
svæði, hvorki foreldrar né aðrir koma 
inn í hús, útivera aukin til muna, 
leikskólastjórnendur hitta börnin 
eiginlega ekkert og oftast í gegnum 
gler.  Það er alltof hljótt í húsinu!

3. Hefur þetta haft í för með sér 
mikið aukið álag á starfsfólkið? 

Óneitanlega er aukið álag á alla, 
sérstaklega andlegt álag og margir 
hafa áhyggjur af því veikjast sjálf 
eða þeirra nánustu. Við höfum þurft 
að endurskipuleggja skipulag  leik
skólastarfsins og hugsa flesta þætti 
upp á nýtt.  Óvissan um þetta allt 
saman var líka mikil í byrjun en með 
góðum upplýsingum til okkar allra frá 
bæjaryfirvöldum, kennara sam band
inu og almanna vörnum, þá venst 
þetta leiðinda ástand því miður. 
Stykkishólmsbær gaf okkur öllum 
auka 3 daga frí í páskavikunni og það 
var mjög kærkomið til að hvílast og 
endurnærast fyrir næstu lotu. 

4. Eitthvað sem þú vilt koma á 
framfæri að lokum? 

Starfsfólk leikskólans í Stykkishólmi 
eru mestu töffarar sem ég þekki og 
tókust á við þessar áskorandir með 
æðruleysi.

Anna Rafnsdóttir, leikskóli í leik-
skóla Grundarfjarðar 

1. Hvernig hefur gengið að 
skipuleggja leikskólastarfið í 
þessum Covid faraldri? 

Það hefur í rauninni gengið 
mjög vel, við vorum það heppin 
allir gátu mætt og verið sinn tíma í 
leik skólanum. Við breyttum aðeins 
opnunni, við opnuðum aðeins fyrr 
en vanalega og foreldrar fengu upp
gefin tíma til að mæta með barnið á 
leikskólann, í fataberginu tók starfs
maður strax á móti barni og fylgdi 
því svo inn á deild þar sem annar 
starfsmaður beið. Foreldrar komu rétt 
inn í dyrnar á fataherberginu. Þegar 
börn voru sótt þá hringdu foreldrar 
og létu vita að þeir væru að koma.  

2. Í hverju felst stærsta breyt-
ingin á starfinu? 

Stærsta breytingin var að ein deild 
fór yfir í samkomuhúsið og þeir 
starfsmenn sem þangað fóru komu 
ekki inn í leikskólann. Stór breyting 
var líka breyting á samskiptum á meðal 
starfsfólks, en við erum vanar/vön að 
vera saman í kaffi og vön að vera í 
miklum samskiptum á milli deilda. 
Nú var það þannig og maður “hitti” 
fólkið minna, því deildar blönduðust 
ekki í kaffi. Afleysingar fóru ekki á 

milli deilda nema í ítrustu neið. En við 
erum vön að flakka á milli óhindrað 
en svo hefur ekki verið þessar síðustu 
vikur. Einnig að foreldrar komu ekki 
inn í leikskólanum og að endingu 
þrifin. En það þurfti að þrífa herbergi 
eftir barnahópa, leikföng og alla 
snertifleti. Þannig að fólk var með 
tuskur, sápu – og sótthreinsibrúsa 
á lofti yfir allan daginn. Þetta eru 
svona þær breytingar sem ég varð 
mest vör við. 

3. Hefur þetta haft í för með sér 
mikið aukið álag á starfsfólkið? 

Já þetta hefur aukið álagið. Bæði 
upplifði maður hræðslu við að smita 
og smitast. En þessi aukaþrif sem 
þurfti að gera voru stór aukapóstur 
sem bættist ofan á allt annað. 

4. Eitthvað sem þú vilt koma á 
framfæri að lokum? 

Þakklæti til starfsfólksins míns 
sem hefur staðið sig eins og hetjur 
í þessu öllu saman. Ég er svo stolt 
og þakklát þeim fyrir allt sem þær 
hafa gert síðustu vikur. Einnig vil ég 
þakka foreldrum fyrir gott samstarf, 
allir hafa lagt sitt að mörkum. Einnig 
er gott samstarf á milli stjórnenda 
innan bæjarins, alltaf hægt að ráðfæra 
sig við aðra og stuðningur frá þeim. 

Ingigerður Stefánsdóttir, leik-
skóla stjóri í leikskólum Snæfells-
bæjar

1. Hvernig hefur gengið að 
skipuleggja leikskólastarfið í 
þessum Covid faraldri? 

Þetta hefur gengið ótrúlega 
vel. Starfsfólkið til fyrimyndar í að 
skipuleggja starfið út frá þessum 
breyttu aðstæðum. Það gefa sig 
allir í þetta. Börnunum var skipt 
niður í litla hópa og hver hópur er 
með sinn starfsmann. Handþvottur 
er ör og svo eru þríf og sprittun 
mikil. Leikföng og annað efni sem 
er borið fram fyrir börnin er þrifið 
og sótthreinsað. Fataklefinn, borð, 
stólar já allt í umhverfi barnsins er 
sótthreinsað á hverjum degi.  Það 
reyna allir að hafa leikskóladaginn 
sem líkastan því sem hann er alltaf 
sem veitir börnunum öryggi í sínu 
daglega starfi. Útiveru barnanna er 

t.d.skipt niður, hver deild fær sinn 
tíma að vera úti. Einnig hefur verið 
lögð mikil áhersla á vettvangsferðir og 
við erum heppin með nærumhverfi 
hvað það varðar.

Samskipti leik og grunnskóla féllu 
alveg niður. 

2. Í hverju felst stærsta breyt-
ingin á starfinu?  

Stærsta breytingin er öll þessi 
sprittun og þrif, við erum vön að þrífa 
allt hátt og lágt fyrir sumarleyfi en nú 
erum við búin að þrífa margfalt oftar 
en venjulega. Við erum með litla hópa 
inni á deildum og lokað alveg á milli 
deilda. Engin samskipti milli deilda, 
hvorki barna eða starfsmanna. Allir 
eru stúkaðir af, eldhúsið alveg sér sem 
og aðrir utan deilda. Við vildum loka 
á að veiran kæmist inn til okkar en ef 
við yrðum svo óheppin að hún kæmi 
þá þyrfti vonandi bara að loka þeirri 
deild en ekki öllum leikskólanum.

Það eru lítil sem engin samskipti 
við foreldra. Einnig er lokað á alla 
utanaðkomandi inn í leikskólann s.s 
sérfræðinga og vöruflutninga. 

3. Hefur þetta haft í för með sér 
mikið aukið álag á starfsfólkið? 

Andlegt álag hefur verið mikið á 
starsfólkinu og aðalega í því að ekki 
vita meira um veirunaÞað voru allir 
hræddir og kvíðnir í fyrstu  sem er 
mjög eðlilegt. Starfsfólk deildanna 
er í forystu við að vera í námunda 
við veirusmit.  Það er erfitt að vera 
svona stúkuð af og geta ekki átt þau 
samskipti sem við erum vön, bæði á 
milli starfsmanna og barna. Auka þrif 
og sótthreinsun, skipta út leikföngum 
og sótthreinsa útileikföng líka er 
eitthvað sem allir starfsmenn hafa 
þurft að gera og það skapar einnig 
auka álag. Með tímanum og reynslu 
sem og þekkingu hefur viss ró komið 
yfir alla. Nú verða allir að halda út 
til 4. maí. En tveggja metra reglunni 
verður að framfylgja áfram og það á 
við okkur fullorðna. 

4. Eitthvað sem þú vilt koma á 
framfæri að lokum? 

Ég vil bara þakka öllum bæði 
starfsfólki leikskólans og foreldrum 
barnanna að takast á við þessar erfiðu 
aðstæður af æðruleysi. Við vissum 
ekki í byrjun hvað við vorum að takast 
á við og allir voru að vanda sig og 
gera sitt allra besta og það er fyrir 
öllu. Starfsfólkið hér á líka mjög mikið 
hrós skilið, það hefur tekið þessum 
breytingum með miklu æðruleysi, 
allir gera sitt allra besta og það sem 
er enn betra er að allir hafa haldið í 
gleðina þennan tíma og fundið nýjar 
og skemmtilegar leiðir til samskipta.

Gott starfsfólk lykillinn að góðu starfi



BYGGJUM  RÉTTLÁTT  ÞJÓÐFÉLAG. 
Sendum félögum okkar og landsmönnum öllum baráttukveðjur í tilefni dagsins.

1.  maí  2020

Kæru félagar, gleðilega hátíð.
 
Í ár er ekki haldið upp á 1. maí 

með hefðbundnu sniði frekar en 
annað í þjóðfélaginu. Það verða 
engar samkomur með ræðu
höldum, skemmtunum og veit
ingum, en ég vil benda ykkur á að 
það verður dagskrá á RUV að kvöldi 
1. maí kl. 19:40.

Frá 1. maí í fyrra hefur margt 
gerst í samskiptum verkafólks og 
atvinnurekenda, samningar hafa 
verið endurnýjaðir við nánast alla 
viðsemjendur og hefur niðurstaða 
þeirra allra verið að jafna kjör og 
bæta hag þeirra lægst launuðu. 

Löngu áður en að skrifað var undir 
svokallaðan lífskjarasamning  þann 
3. apríl 2019 var byrjað að hamra 
á því af ráðamönnum þjóðarinnar 
að kaupmátturinn hafi vaxið svo 
og svo mikið undanfarin ár, núna 
þegar alheimsfaraldur geisar og 
allt liggur í dvala, ríkisstjórnir um 
allan heim keppast við að dæla 
peningum í atvinnulífð til að halda 
fyrirtækjum á floti er hvergi minnst 
á kaupamátt launa, hvergi talað um 
að verkafólk þurfi að lifa af. Ætli 
það verði eins núna og alltaf áður 
þegar samdráttur verður, að það 
verði eignaupptaka hjá þeim sem 
minnst meiga sín í þjóðfélaginu til 
að bjarga þeim sem eiga mest? 

Yfirskrift 1. maí á þessu ári er 
„byggjum réttlátt þjóðfélag“, á 
undan förnum vikum hefur það 
komið enn betur í ljós að nýfrjáls
hyggjan er ekki að virka, hvort sem er 
í heimsfaraldri eða efnahagskreppu 
sem hún býr til sjálf, eins og var 
2008. Nú er tækifærið til að gera 
þær breytingar sem þarf til að 
byggja réttlátt þjóðfélag, þjóð
félag þar sem réttlætið er sett 
ofar augnablikshagsmunum og 

stundar gróða örfárra eigin hags
muna seggja, þjóðfélag sem metur 
alla sína samborgara að verð
leikum.

Á næstu vikum og mánuðum 
munum við vonandi ná því marki 
að geta hafið aftur eðlilegt líf og 
að þjóðfélagið fari af stað, en þó 
með þeim breytingum að það 
verði fyrir fólk en ekki fjármagn. 
Á þessum tíma getum við vonandi 
fundið þá leið sem gagnast þjóðum 

heims til að geta lifað í sátt á þeim 
auðlindum sem þessi jörð hefur 
að bjóða, sú eina jörð sem stendur 
okkur til boða. Við höfum í raun 
ekki val um annað.

Lifið heil.
    

Vignir S. Maríasson
Formaður 

verkalýðsfélags Snæfellinga.

Byggjum réttlátt þjóðfélag

AÐALFUNDUR 
Aðalfundur UMFG verður haldin í íþróttarhúsi 
Grundar�arðar �mmtudaginn 14. maí  kl: 20:00
Dagskrá aðalfundar skal vera sem hér segir:

1. Kosning fundarstjóra og fundarritara
2. Skýrsla stjórnar lögð fram
3. Lagabreytingar
4. Reikningar lagðir fram til samþykktar
5. Ákvörðun félagsgjalds
6. Kosning stjórnar
7. Önnur mál

Allir velkomnir.
Með bestu kveðju, stjórn UMFG.

Grundarfjörður

1933



Líkt og áður hefur verið greint 
frá var Stykkishólmsbær valin til 
þátttöku í íbúasamráðsverkefni 
á vegum Sambands íslenskra 
sveitarfélaga og Akureyrar. Ráðist 
var í samráð um framtíðarskipulag 
leikvalla í bænum.

Mikið hefur verið lagt upp úr 
kynningu a verkefninu og rík 
áhersla lögð á að halda íbúm vel 
upplýstum um gang mála. 

Samráðið
Samráðið var viðamikið og hófst 

með nemendum grunnskólans. 
Þar að auki var verkefnið kynnt 
sérstaklega fyrir starfsfólki grunn 
og leikskóla og stýrihóp þar 
sem sitja tengiliðir mikilvægra 
hagsmunahópa. Gengið var m.a.  í 
hús og verkefnið kynnt sérstaklega 
fyrir íbúum af erlendum uppruna 
til að kalla fram þeirra hugmyndir. 
Auk þess hefur mikið samráð áður 
átt sér stað hvað leikvelli varðar, í 
umhverfisgöngu bæjarstjóra sem fór 
fram í ágúst 2019 voru leikvellir títt 
nefndir, árið 2012 var unnin skýrsla 
um framtíðarskipulag gönguleiða og 
leikvalla í Stykkishólmi sem reyndist 
einnig góður grunnur að þessu 
verkefni og var einnig unnið með 
ábendingar frá Rólóvinafélaginu.

Helstu niðurstöður
Netkönnun var sett í loftið 

dagana 9.  23. mars. Þar kom í 
ljós að mikill meirihluti svarenda 
eru sáttir við staðsetningu leikvalla 
bæði við Skúlagötu og Lágholt sem 
er í samræmi við framtíðaráform 
bæjarstjórnar um skipulagningu 
leikvalla.

Svarendur voru beðnir um að 
forgangsraða þeirri hreyfingu sem 
þeim þótti mikilvægast að börn 
gætu stundað á leikvöllum. Flestir 
settu klifur og boltafærni í fyrsta 
sæti. Á eftir því kom jafnvægi og 
hopp. Niðurstöður gefa því til kynna 
að við uppbyggingu leikvalla þarf 
að leggja meiri áherslu á klifur, 
jafnvægi, hopp og boltafærni án 
þess þó að útiloka annað.

Hvað staðsetningu varðar fyrir 
minni leikvelli var mestur áhugi á 
flötunum, einnig var töluverður 
áhugi á Hólmgarðinum, Áskinn, 
Silfurgötu, Tjaldsvæði og bankatúni. 
Í kjölfarið var haft samband við 
íbúa á flötunum til að kanna nánar 
þeirra álit á staðsetningum. Þar var 
áberandi meirihluti sem vildi fá 
leikvöll á opnu svæði á Garðaflöt.

Næstu skref
Í ljósi þess að Flatirnar voru 

oftast nefndar sem ákjósanleg 
staðseting fyrir smærri leikvöll 
leggur vinnuhópur verkefnisins 
til að nú í sumar verði sett upp 
leiktæki á Garðaflöt í anda við helstu 

niðurstöður samráðsins.
Önnur tillaga að framkvæmd 

fyrir sumarið er að í Hólmgarðinum 
yrði komið upp leiktækjum úr 
náttúrulegu efni sem fellur vel í 
umhverfið. Það er m.a. Í anda við 
tillögur sem komið hafa fram í 
samráðsferlinu, umhverfisgöngunni 
og tillögum Rólóvinafélagsins frá 
2015.

Einnig er lagt til að sett verði upp 
skilti á leiksvæðin með yfirlitskorti 
sem vísi á aðra leikvelli bæjarins. 
Á skiltum koma einnig fram 
leiðbeiningar, öryggisreglur og 
framtíðaráform um uppbyggingu 
leiksvæðanna ásamt upplýsingum 
um hvert má að hafa samband með 

tillögur og ábendingar t.d. varðandi 
viðhald og hugmyndir um þróun 
útisvæða.

Að lokum mun vinnnuhópur 
verkefnisins koma frekari tillögum 
að uppbyggingu leiksvæða ásamt 
tillögu að viðhaldsáætlun til 
bæjarstjórnar og gera aðgengilegar 
íbúum á vefsíðu bæjarins.

Vakin er athygli á því að nánari 
kynningu á verkefninu og niður
stöðum má finna á vef og face book
síðu Stykkishólmsbæjar.

Jón Sindri Emilsson
Magnús Ingi Bæringsson
Gunnlaugur Smárason

Það hefur lengi verið talað um 
útlendingaveltu í Ólafsvík hjá 
íslenskum áhugamönnum um 
knatt spyrnu. Á árum áður var 
mikil velta erlendra leikmanna 
hjá félaginu en það virðist vera 
að breytast aðeins.

Undanfarin ár komu alltaf 
þó nokkrir nýir leikmenn til félags
ins fyrir tímabilin í deildinni og 
þurftu áhorfendur þá jafnan að 
læra nöfn á nýjum leikmönnum. 
Alls eru 5 útlendingar á mála hjá 
Víkingi Ólafsvík núna en  einungis 
einn þeirra á ekki leik í deild eða 
bikarkeppni að baki fyrir félagið. 
Hinir fjórir hafa allir leikið með 
liðinu áður. Má því segja að 
meiri stöðugleiki sé að komast á 
leikmannahóp félagsins.

Leikmennirnir fjórir sem eiga 
samanlagt 125 leiki í deild og 
bikar fyrir Víking Ólafsvík eru 
Emmanuel Eli Keke, Gonzalo 

Zamorano Leon, James Dale og 
Michael Newberry. 

Michael er leikjahæstur af 
erlendu leikmönnunum með 44 
leiki í deild og bikar árin 2018 
og 2019. Næstur á eftir honum er 
Emmanuel Eli Keke með 40 leiki 
2018 og 2019. Gonzalo Zamorano 
kemur þar á eftir með 25 leiki. 
Hann lék með liðinu árið 2018 
en var svo hjá ÍA í fyrra. Hann er 
þó kominn aftur til Ólafsvíkur 
og mun spila með Víkingi þegar 
tímabilið hefst í sumar. James Dale 
á svo 16 leiki fyrir Víking en hann 
kom til liðsins í fyrra. Alls eiga 
þessir leikmenn 125 leiki í deild 
og bikar.

Sá útlendingur sem ekki hefur 
leikið keppnisleik í deild eða bikar 
fyrir Víking er Billy Jay Stedman 
en hann samdi við Víking fyrr á 
þessu ári.

Útlendingarnir hjá Víkingi 
með yfir 100 leiki

Niðurstöður samráðs vegna leikvalla í Stykkishólmi



Um þessar mundir er verið 
að taka niður gömlu rafmagns
línurnar á milli Ólafsvíkur og 
Grundar fjarðar. Um er að ræða 
línurnar sem eru ofanjarðar því 
neðan jarðar kaplarnir eru komnir 
í notkun.

Verkefnið, sem er sam starfs
verkefni hjá Rarik og TS Vélaleigu 

í Ólafsvík, hófst í seinustu viku og 
mun líklega taka 23 vikur.

Til verksins notast TS Vélaleiga 
við nýja beltagröfu af gerðinni 
Kobelco en um er að ræða 
eina best útbúnu beltagröfu 
landsins. Svanur Tómasson hjá 
TS Vélaleigu, ræddi við okkur um 
nýju gröfuna.

„Þetta er ný beltagrafa með 
öllum hugsanlegum aukabúnaði. 
Hún virkar líka sem jarðýta,” 
segir Svanur. Beltagrafan kom 
til landsins fyrir mánuði síðan 
og er önnur af einungis tveimur 
slíkum vélum á landinu. Eitt af 
því sem þessi grafa hefur fram 
yfir svipaðar gröfur er að það er 
hægt að stjórna henni algjörlega 
með stýripinnum í höndunum. 

Þá kemur hún einnig útbúin GPS 
tæki.

Eins og áður segir tekur verkið 
um 23 vikur en þar getur veðurfar 
spilað inn í.

„Við gerðum ekkert í dag því 
það var rigning og jarðvegurinn 
viðkvæmur. Við viljum vera 
um hverfis vænir og skemma sem 
minnst,” segir Svanur.

Sendum félagsmönnum okkar og öllu launafólki 
baráttukveðjur í tilefni dagsins.

Byggjum réttlátt þjóðfélag! 

1.  maí  2020

Ungmennafélagið Víkingur/
Reynir boðar til aðalfundar þar 
sem farið verður yfir ársreikning 
félagsins og árið í heild sinni. 
Aðalfundur verður staðsettur 
í íþróttahúsi Snæfellsbæjar 
þriðjudaginn 05. maí 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 

ungmennafélagsins og hafa áhrif 
á íþróttastarf Snæfellsbæjar að 
bjóða sig fram með því að senda 
inn bréf á framkvæmdastjóra 
ungmennafélagsins 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 

Rafmagnslínur fjarlægðar



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.     

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

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. 

Valgerður Hlín Kristmannsdóttir, valgerdur@snb.is

Snæfellsbær     |     Klettsbúð 4     |     433 6900     |     snb.is 


