
Ástandið er víða ekki gott 
í þjóð félaginu og margir hafa 
áhygg jur af komandi mánuðum, 
von andi verður sumarið þó gott 
veður fars lega svo að við getum öll 
notið þess að ferðast innanlands 

eða bara hafa það gott heimavið.
Þessir tveir hestar hafa þó alveg 

náð að slaka á og njóta þess að 
liggja á meltunni. Ljós myndari 
rakst á þá þar sem þeir flat möguðu 
á gras bala í Helgafellssveit.

924. tbl - 20. árg. 7. maí 2020

Ólafsbraut 55, Ólafsvík
Sími: 436 1212

 

 

Í þessari viku verður skimað 
fyrir Covid19 veirunni hér á 
Snæfellsnesi. Skimunin fer fram í 
öllum þremur bæjarfélögunum.

Ljóst er að skimunin fer fram 
milli klukkan 13:00 og 16:00 
miðvikudag og fimmtudag 
(5. og 6. maí) í Snæfellsbæ en 
bæði verður skimað fyrir utan 
röstina á Hellissandi og fyrir 
utan heilsugæslu Ólafsvíkur. 
Sömu leiðis verður skimun milli 
klukkan 13:00 og 16:00 mið
vikudag og fimmtudag í Stykkis
hólmi. Skimunin í Stykkis hólmi 
fer fram á bílaplaninu við 
heilsugæsluna. Þá verður skimað 
fyrir Covid 19 í Grundarfirði 
á föstudag 8. maí frá klukkan 
09:00 15:00 Mögulega verður 

einnig skimun á mánudag í 
Grundar firði ef aðsóknin er 
mikil en það verður þá auglýst 
síðar.

Fólk getur svo fylgst með 
niður stöðunum á heimasíðu 
Heilsu veru en hringt verður í 
alla sem reynast jákvæðir

Skráning í skimunina er með 
rafrænum hætti og til að komast á 
skráningarsíðuna er hægt að taka 
mynd af QR kóðanum sem fylgir 
fréttinni eða slá inn slóðina: 
https://bokun.rannsokn.is/#!/

Skimað fyrir Covid 19 
á Snæfellsnesi

Eftir að slakað var á sam komu
banni og höftum vegna Covid19 
faraldursins er daglegt líf nú að 
færast í ögn eðlilegri skorður.

Eitt af því sem vekur eflaust 
kátínu hjá ungu kynslóðinni er 
að nú er aftur búið að blása lífi í 
hina svokölluðu ærslabelgi sem 
má finna í öllum bæjarfélögum 
á Snæfellsnesi. Um er að ræða 
trampólín sem sett voru upp víða 
fyrir nokkrum misserum og vöktu 
mikla lukku hjá börnum. Börn 

safnast ósjaldan saman og leika 
sér við hoppið.

Ærslabelgirnir eru teknir úr 
notkun yfir harðasta veturinn 
en ekki hafði verið hægt að 
blása þá upp að nýju í vor vegna 
samkomubannsins. Nú er hins
vegar komið líf í þá á ný og krakk
arnir geti því leikið sér hoppandi 
kátir.

Á meðfylgjandi mynd má sjá 
börn leika sér á ærslabelg í Ólafs
vík.

Ærslabelgirnir 
öðlast líf á ný



Stefán Jónsson hefur verið 
ráðinn í nýtt starf sem garð yrkju
fræð ingur Snæ fells bæjar. Stefán 
er fæddur og upp alinn á Vestur
landi, nánar tiltekið í Deildar
tungu í Reykholtsdal.

Stefán er þegar fluttur vestur til 
að taka við starfinu. Blaðamaður 
Jökuls sló á þráðinn til hans og 
ræddi við hann um nýja starfið. 

„Mér líst ljómandi vel á nýja 
starfið og það er dásamlegt hvað 
það er tekið vel á móti mér. Það 
hafa ófáir komið að máli við mig 
og sagst vera ánægðir með að það 
sé búið að ráða í starfið,” sagði 
Stefán.  En hvernig kom það til 
að hann flutti til Snæfellsbæjar til 
að taka þetta starf að sér?

„Ég er búinn að vera að vinna 
heilmikið í garðyrkju og ég vil búa 
úti á landi. Þetta var fyrst auglýst 
sem sumarstarf og ég sótti um 
það þannig. Mér var svo boðið 
fullt starf.”

Eins og gefur að skilja er starf 

garðyrkjufræðings fjölbreytt og 
mest að gera á sumrin. Hann 
verður þó ekki verkefnalaus á 
veturna. „Það er auðvitað mest 
að gera í garðyrkju á sumrin 
en á veturna verð ég fyrst og 
fremst aðstoðar maður Davíðs 
Viðars sonar, bygg ingar full trúa 
bæjarins.”

En hvernig hafa fyrstu dagarnir 
verið?  „Ég er búinn að vera að 
klippa tré og runna á Hellissandi 
og í Ólafsvík. Næst á dagskrá er 
svo að hreinsa úr beðum.”

Óhætt er að segja að Stefán sé 
vel menntaður í garð yrkju fræðum 
enda með B.S. gráðu í lands
lags arki tektúr frá Land búnaðar
háskóla Íslands og meistara
gráðu í sama fagi frá Konung lega 
danska landbúnaðar háskóla num 
í Kaup manna höfn. Þá hefur hann 
undan farin ár lagt stund á skrúð
garð yrkju fræði við Land búnaðar
háskóla Íslands og mun útskrifast 
á næstu vikum.

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

Garðyrkjufræðingur 
ráðinn til starfa í 

Snæfellsbæ

Stykkishólmsbær, Rann sókna 
setur Háskóla Íslands og Nátt
úrustofa Vesturlands vilja vekja 
athygli á því að frestur til að 
sækja um styrki í Ný sköpunar
sjóð námsmanna rennur út 
núna föstudaginn 8. maí.

Um er að ræða styrk sem 
gefur námsmönnum tækifæri á 
að sinna rannsóknarvinnu sinni 
í sumarstarfi. Verkefnin sem 
geta hlotið styrk þurfa að reyna 
á hæfni námsmannsins og hafa 
hagnýt nýsköpunargildi fyrir 
atvinnulíf eða stuðla að fræðilegri 
nýsköpun í viðkomandi fræði
grein. Styrkurinn hljóðar upp 
á 300.000 krónur á mánuði og 
greiðist í þrjá mánuði. 

Námsmönnum gefst kostur á 
að fá aðstöðu í Ráðhúsi Stykkis

hólms bæjar, þar sem Rann
sókna setrið og Náttúrustofan 
eru jafn framt til húsa, til að 
vinna að sínum verkefnum ef 
óskað er eftir því og verkefnin 
tengjast sveitar félaginu eða 
starfsemi rann sókna stofnanna 
á einhvern hátt.  

Áhugasömum nemendum 
er bent á að hafa samband 
við Jón Einar Jónsson, 
forstöðumann Rannsóknaseturs 
Háskóla Íslands á Snæfellsnesi 
( joneinar@hi.is), Róbert A. 
Stefánsson, forstöðumann Nátt
úru stofu Vesturlands (robert@
nsv.is) eða Ráðhús Stykkis
hólmsbæjar (4338100) ef óskað 
er eftir aðstoð eða samstarfi.

 

Nýsköpunarsjóður 
námsmanna veitir styrki

Snæfellsbær   |   Klettsbúð 4   |   433 6900   |   snb.is 

Nýtt deiliskipulag 
golfvallar sunnan Rifs

Bæjarstjórn Snæfellsbæjar samþykkti á fundi 
sínum þann 2. apríl 2020 sl. tillögu að nýju 
deiliskipulagi fyrir golfvöll sunnan Rifs. Tillagan 
var auglýst skv. 1. mgr. 41. gr. skipulagslaga nr. 
123/2010.

Athugasemdir bárust og hefur þeim sem gerðu 
athugasemdir verið send umsögn sveitarstjórnar. 

Hægt er að kæra samþykkt sveitarstjórnar til 
úrskurðarnefndar umhverfis- og auðlindamála. 
Kærufrestur er einn mánuður frá birtingu auglýs-
ingar um gildistöku deiliskipulagsins í B-deild 
Stjórnartíðinda. 

Skipulags- og byggingarfulltrúi Snæfellsbæjar





Í sumar verður sett upp áhuga
verð listasýning í einu af gömlu 
Hraðfrystihúsunum á Hellissandi. 
Það er Steingerður Jóhannsdóttir 
sem átti hugmyndina að sýningunni 
og við fengum hana til að segja 
okkur aðeins frá verkinu.

“Við erum að gera upp hús hérna 
sem er eitt af gömlu hrað frysti
húsunum. Stakt hús sem stendur 
niðri við sjóinn. Það er svakalega 
flott port við hliðina á því og þar 
erum við búin að vera að hreinsa til. 
Við fengum tvo listamenn í samstarf 
við okkur og ætlum að opna 
sýningu 20. júní. Þar verða styttur 
sem búnar eru til ur grjóti og tré,” 
segir Steingerður Jóhannsdóttir 
um sýninguna og bætir við.

“Við sóttum um styrk hjá SSV til 
þess að útbúa svæðið og planið er 
að hafa sýninguna í gangi út júlí. 
Við vorum að hugsa að hafa þetta 
í kringum Sandaragleðina.”

Vegna Covid faraldursins er 
óljóst hvort Sandaragleðin geti 

farið fram í sumar en Steingerður 
hefur ekki of miklar áhyggjur af 
því. “Auðvitað veit maður ekki hvort 
Sandaragleðin verði í ár vegna 
Covid ástandsins en þar sem þetta 
er útisýning og líklega koma ekki 
fleiri en 50 í einu svo við höldum 
okkar striki.”

Listamennirnir tveir sem sjá 
um verkin á sýningunni eru Lárus 
Guðmundsson og Þjóðverjinn 
Gerard Köning. Lárus er einnig 
hörpusmiður og ætlar að vera með 
vindhörpu á sýningunni sem hann 
telur henta vel á Hellissandi þar 
sem oft er mikill vindur á svæðinu.

Gerard König er sannkallaður 
Íslandsvinur en hann flutti til 
Íslands frá Þýskalandi þegar hann 
fór á eftirlaun. Hann hefur mikið 
verið í því að gera upp og bjarga 
listaverkum í Selárdal.

Portið þar sem listasýningin fer 
fram er síðan hugsað sem lista
smiðja fyrir listamenn í framtíðinni.

Útilistasýning á Sandi

Ólafsvík: 474 tonn í 81 löndunum
Dragnót:
Egill SH  60,9 tonn í 3 löndunum
Guðmundur Jensson SH 28,7 tonn í 3
Gunnar Bjarnason 19 tonn í 3 löndunum
Leynir SH 43,8 tonn í 3 löndunum
Ólafur Bjarnason SH 29,6 tonn í 3
Steinunn SH 36,6 tonn í 3 löndunum
Sveinbjörn Jakobsson SH 14,2  tonn í 1

Grásleppunet:
Signý HU 8,7 tonn í 3 löndunum
Sæfinnur SH 7,8 tonn í 4 löndunum

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

Lína:
Brynja SH 9,3 tonn í 3 löndunum
Magnús HU 2,6 tonn í 2 löndunum 
Sverrir SH 10,8 tonn í 5 löndunum
Tryggvi Eðvarðs SH 26,9 tonn í 4 löndunum
Landey SH 25,6 tonn í 4 löndunum

Þorskfiskanet:
Bárður SH 81 117,7 tonn í 6 löndunum

Rif: 346,5 tonn í 40 löndunum
Dragnót:
Esjar SH 20,5 tonn í 2 löndunum
Rifsari SH 24 tonn í 3 löndunum
Saxhamar 27,1 tonn í 3 löndunum

Handfæri: 
Glaumur SH 6,9 tonn í 4 löndunum
Ingibjörg SH 3,2 tonn í 5 löndunum
Jóa II SH 1,3 í 2 löndunum
Kári III SH 8,7 í 5 löndunum 

Lína: 
Bíldsey SH 14,8 tonn í 2 löndunum
Gullhólmi SH 12,7 tonn í 3 löndunum 
Rifsnes SH 68,6 tonn í 1 löndun 
Stakkhamar 17,6 tonn í 2 löndunum
Tjaldur SH 101,2 tonn í 2 löndunum
Örvar SH 34,3 tonn í 1 löndun 
Þerna SH 5,6 tonn í 5 löndunum

Arnarstapi: 87,3 tonn í 7 löndunum
Handfæri:
Gestur SH 5,6 tonn í 4 löndunum
Kristján SH 4,1 tonn í 4 löndunum
Ríkey MB 3 tonn í 5 löndunum
Sælaug MB 2,5 tonn í 4 löndunum

Lína:
Rán SH 11,6 tonn í 3 löndunum 

Þorskfiskanet:
Bárður SH 811 60,4 tonn í 7 löndunum

Grundarfjörður: 697,6 tonn í 22 lönd.
Botnvarpa: 
Drangey SK 222,4 tonn í 1 löndun
Farsæll SH 65,3 tonn í 2 löndunum
Hringur SH 53,9 tonn í 1 löndun
Málmey SK 127,1 tonn í 1 löndun
Runólfur SH 52 tonn í 1 löndun
Sigurborg SH 152,5 tonn í 2 löndunum

Grásleppunet:
Birta SH 8,7 tonn í 2 löndunum

Handfæri:
 Margrét SH 3 tonn í 4 löndunum
Vinur SH 8,9 tonn í 5 löndunum
Þröstur SH 3,9 tonn í 3 löndunum

Stykkishólmur: 54,4 tonn í 40 löndunum
Grásleppunet:
Fjóla SH 7,9 tonn í 2 löndunum
Hafsvala BA 13,6 tonn í 4 löndun

Handfæri:
Alli gamli BA 5,5 tonn í 4 löndunum
Fákur SH 5,4 tonn í 3 löndunum
Fíarún SH 2,1 tonn í 4 löndunum
Hjördís SH 0,7 tonn í 1 löndun
Íris SH 3,2 tonn í 5 löndunum
Júlli SH 0,9 tonn í 2 löndunum
Stína SH 2,1 tonn í 5 löndunum
Örn SH 1,1 tonn í 2 löndunum

Plógur:
Fjóla GK 7,4 tonn í 4 löndunum

Aflatölur 27. apríl - 3. maí

- Bílaviðgerðir

- Skipaþjónusta

- Almenn suðuvinna 

- Smurþjónusta

- Smábátaþjónusta 

- Dekkjaverkstæði

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

Á þriðjudag voru opnuð tilboð 
í byggingu Þjóðgarðsmiðstöðvar 
á Hellissandi. Bygging hússins 
mun hýsa fjölbreytta starfsemi 
þjóð garðsins. Húsgrunnur 
ný bygg ingar samanstendur af 
tveimur megin byggingum er 
tengjast með miðrými. Húsið er 
á einni hæð staðsteypt og stál
virki að hluta, klætt með lerki.

Í fyrra var óskað eftir tilboðum 

í byggingu miðstöðvarinnar en 
reyndust tilboð töluvert hærri 
en kostnaðaráætlun gerði ráð 
fyrir. Í fyrra útboði var m.a. gert 
ráð fyrir að húsið yrði klætt með 
lerki og cortens stáli en nú er 
eingöngu gert ráð fyrir að það 
verði klætt með lerki.

Sex tilboð bárust í útboðið í 
ár en kostnaðaráætlun hljóðar 
upp á kr. 475.337.244. 

Eftirtaldir buðu í verkið:
Húsheild ehf 420.695.939
Þingvangur ehf 487.266.537
Ístak hf 487.752.434
Vidskiptavit ehf 499.999.999
Spennt ehf. 525.734.155
Framkvæmdafélagið Arnarhvoll 527.293.080

Sex buðu í byggingu



arionbanki.is

Við opnum aftur með 
breyttum opnunartíma
Útibúið okkar í Stykkishólmi opnar aftur þriðjudaginn 
12. maí og verður framvegis opið alla virka daga 
kl. 12.30–16.00.

Við hvetjum viðskiptavini til þess að nýta áfram 
stafrænar þjónustuleiðir bankans. 

Nánari upplýsingar og leiðbeiningar um notkun Arion 
appsins má finna á arionbanki.is/app. Þú getur líka 
haft samband við þjónustuverið í síma 444 7000. 
 



Þegar þetta er skrifað að kveldi 
annars maí eru margir grásleppu
bátar að sigla í land með net sín 
vegna reglu gerðar sem sjávar útvegs
ráð herra undir ritaði um stöðvun 
grá sleppu veiða. 

Gríðarlega góð veiði hefur 
verið hjá bátunum, svo mikil að 
elstu menn muna vart annað eins. 
Hins vegar er kvótinn búinn, hin 
heilaga tala Hafró. Sá dagafjöldi sem 
ráðherra gaf út, 44 dagar  á hvern bát 
eru fullnýttir hjá nokkrum (innan 
við 10%), aðrir áttu einhverja daga 
eftir, margir voru nýbyrjaðir og enn 
aðrir ekki komnir til veiða. 

Menn spyrja, af hverju var ekki 
gripið inn í þegar sást í hvað stefndi? 
Hvers vegna eru menn ekki tilbúnir 
til að endurmeta veiðiráðgjöfina? Af 
hverju má ekki fara fram úr ráðgjöf  
og nýta óveiddan kvóta síðustu ára? 
Ef svarið við þessum spurningum er 
ótti við að missa hina svokölluðu 
MSC vottun, þá er sjálfsögð krafa að 
veiðiráðgjöfin verði betur grunduð 
en nú er. Það liggur fyrir að markaður 
er fyrir meira hráefni.

Nú segir ráðherra að ef frumvarp 
hans um að kvótasetja grásleppu á 
báta miðað við aflareynslu einhverja 
ára á undan væri orðið að lögum væri 
þessi staða ekki uppi. Það er í sjálfu 
sér rétt hjá ráðherranum, en það má 
ekki gleyma því að það eru sam
starfs flokkar Sjálfstæðisflokksins; 
Fram sóknar  flokkur og Vinstri
grænir, sem hafa stoppað málið, 
með for mann atvinnu veganefndar 
í broddi fylkingar.

Frumvarp ráðherra var ekki full
komið, en það hefði verið lítið mál 
(að mati undirritaðra) að sníða af 
því helstu vankantana í meðförum 
þingsins og atvinnuveganefndar.  
Atriði sem hefðu komið til skoðunar 
væru meðal annars; stærð báta og 
það að aflahlutdeild á hvern bát/leyfi 
verði ekki hærri en ákveðið hlut fall 
eða tonnafjöldi, netafjöldi og mögu
legar svæðaskiptingar.

Frumvarpið, sem ráðherra kynnti í 
júlí 2019, situr fast hjá ríkisstjórninni, 
ríkisstjórn hinnar breiðu skír skot
unnar. Þingflokkar Vinstri grænna 

og Framsóknar stoppuðu að mælt 
yrði fyrir frumvarpinu.  Það er því 
alveg ljóst að ábyrgðin á núverandi 
stöðu liggur ekki bara hjá ráðherra 
sjávarútvegsmála, þó að framkvæmd 
stöðvunarinnar sé auðvitað kapítuli 
út af fyrir sig, heldur líka hjá sam
starfsaðilunum í ríkisstjórn, full
trúum Framsóknarflokks og Vinstri
grænna.

Viðkoma og vöxtur grásleppu er 
ekki mikið rannsökuð og vitneskja 
um stofnstærð því takmörkuð. 
Árið 2012 var ákveðið að Hafró 
myndi gefa út stofnstærðarmat á 
grásleppu og ráðgjöf til veiða hvers 
árs. Síðan hefur veiði á grásleppu 
í troll á „togara ralli“  verið notuð 
sem mæling og ráðgjöf Hafró 
grundvölluð á þeim upplýsingum. 
Þessa aðferð hafa margir gagnrýnt, 
því hún sýni alls ekki rétta mynd af 
ástandi stofnsins.  

Nú er þessi staða uppi,  potturinn 
er nánast tómur og margar útgerðir 
sjá fram á mikið tekjutap. Á Akranesi 
eru flestir nýbúnir að setja út netin. 
Þær vinnslur sem eru við Breiðafjörð 
bíða eftir hráefni sem þær gerðu ráð 
fyrir að fá frá veiðinni á Breiðafirði, 
sem ekki er komin af stað (sala afurða 
þegar tryggð) og því ljóst að áhrifin 
á grásleppuveiðar á Vesturlandi eru 
gríðarleg.

Eins og tekið var fram hér að ofan 
voru margir bátar ný byrjaðir eða 
ekki komnir til veiða, til dæmis við 
Faxaflóa, á Vestfjörðum og víða á 
norður og austurlandi. Einhverjir 
höfðu nýlega fjárfest í bátum 
og veiðafærum og sjá því fram á 
gjaldþrot vegna þessarar stöðu. 
Þetta er grafalverleg staða fyrir þá 
sem ráðgerðu að færa björg í bú með 
þessum hætti.  Það hlýtur að liggja 
í augum uppi að leita allra leiða 
til að viðhalda atvinnustarfsemi 
og verðmætasköpun  á þessum 
tímum þegar viðbrögð við covid
19 heimsfaraldrinum eru að leggja 
efnahagskerfi heimsins á hliðina.

Bergþór Ólason og 
Sigurður Páll Jónsson

Höfundar eru þingmenn 
Miðflokksins í NV-kjördæmi

Grafalvarleg staða 
grásleppuveiða Aðalfundur 

Golfklúbbsins 
Jökuls Ólafsvík

 Aðalfundur Golklúbbsins Jökuls verður 
haldinn 17. maí (kl 17:00) næstkomandi 

í Átthagastofunni í Ólafsvík.

Dagskrá er sem hér segir:

1.    Formaður setur fund.
2.    Ársreikningur 2019 lagður fram.
3.    Ákvörðun árgjalds.
4.    Kynning á stöðu framkvæmda   

á nýja golfvellinum í Ri�.
5.    Önnur mál.

 

Stjórn 
Golfklúbbsins Jökuls Ólafsvík.

Enginn ný Covid smit voru 
greind á Snæfellsnesi síðastliðna 
viku. Staðfest smit á svæðinu eru 
því enn sjö talsins.

Af þessum sjö smituðu ein
stak lingum hafa sex þeirra þegar 
lokið einangrun. Einn er ennþá í 
ein angrun og er hann staðsettur 
í Stykkis hólmi.

Fáir eru í sóttkví sem stendur 
en það eru einungis sjö ein stak
lingar. Einn er í sóttkví í Stykkis
hólmi, þrír í Grundarfirði og 
þrír í Snæfellsbæ. Allir þeir 
sem eru í sóttkví í Snæfellsbæ 
eru erlendir knattspyrnmenn á 
vegum Víkings sem fóru heim 
til Bret lands í frí en komu aftur 
til lands ins í lok apríl. Vegna 
reglna um sóttkví fá þeir ekki 
að æfa með liðinu og æfa því 
þrír saman. Það eru þeir Billy 
Stedman, James Dale og Michael 
Newberry.

Skimað verður fyrir veirunni 
hér á Snæfellsnesi í þessari 
viku og þá verður fróðlegt að 
sjá hvort mörg smit bætist við. 

Fjórði leikmaður Víkings sem 
er fjarverandi er  varnarmaður
inn öflugi, Emmanuel Eli Keke,  
en nú styttist í að hann geti snúið 
aftur á völlinn.

Emmanuel varð fyrir því 
óláni að slíta krossband í leik 
með Víkingi gegn Fram í ágúst 
í fyrra og hefur hann verið á 
meiðsla listanum síðan. Hann 
gekkst undir aðgerð í október 
og hefur endurhæfingin gengið 
vonum framar. 

Leikmaðurinn er þessa stund
ina í fríi í heimalandi sínu, 
Ghana, en er hann væntan legur 
til lands ins þegar líða fer að 
móti. Búist er við því að Emman
uel gæti verið leikfær mánaðar
mótin júní/júlí.

Þrír knattspyrnumenn 
meðal þeirra 

sem eru í sóttkví



Landgangur á flotbryggju í 
höfninni í Ólafsvík var settur 
aftur á sinn stað á mándag í 
síðustu viku. Hann hafði verið 
tekinn upp nokkrum dögum 
áður vegna viðhalds. Var farið 
með landganginn út á Rif þar 
sem vélsmiðjan Fönix sá um við
gerðina. Landgangurinn var svo 
eins og áður segir settur niður 
á mánudaginn og því tilbúinn 
fyrir sumarið enda ekki vanþörf 
á því nú fer bátum að fjölga í 
höfninni. Það voru þau Hafrún 
Ævarsdóttir og Þórður Björnsson 
starfsmenn hafnarinnar og Vigfús 
Bjarnason hjá B.Vigfússyni sem 
komu landganginum fyrir.

Félagar úr kirkjukór Ólafs
víkur buðu heimilisfólki og 
starfsmönnum á Dvalar og 
hjúkrunar heimilinu Jaðri á tón
leika á sunnudag fyrir viku. Var 
þetta gert að fyrirmynd annarra 
sem hafa skemmt fólki sem sæta 
hefur þurft nokkurs konar sóttkví 
í samkomu og heimsóknarbanni. 

Farið var eftir reglum sótt varna
læknis í einu og öllu og komu kór

félagar sér fyrir á stéttinni fyrir 
utan matsal heimilisins. Sigurður 
Höskuldsson spilaði undir á 
gítar og fluttu kórfélagar þekkt 
íslensk vor og sumarlög. Gladdi 
söngurinn bæði heimilisfólk 
sem lítið hefur getað fengið 
heimsóknir vegna ástandsins sem 
og kórfélaga sem ekki hafa heldur 
getað komið saman til að æfa og 
syngja eins og vaninn er.

Knattspyrnumaðurinn Kristó
fer Reyes er á leiðinni aftur heim 
til Íslands og mun spila með 
Víkingi í 1. deildinni í sumar 
þegar Íslandsmótið getur loksins 
hafist eftir Covid far ald urinn.

Kristófer, sem er uppalinn í 
Víkingi, lék með liðinu á nýjan 
leik í fyrra eftir þriggja ára dvöl 
hjá Fram í Reykjavík. Í vetur samdi 
hann svo við lið á Filipps eyjum 
en faðir hans er þaðan. Mótahald 
þar er hinsvegar í miklu uppnámi 
vegna veirunnar og því hefur 
Kristófer ákveðið að snúa aftur 
til Ólafsvíkur.

Um er að ræða góðar fréttir 
fyrir Víkingsliðið enda mun 

Kristó fer spila stórt hlutverk í 
vörn liðsins í sumar. Stefnt er að 
því að Íslandsmótið í knattspyrnu 
geti hafist 20. júní.

Síðastliðinn mánudag, nánar 
tiltekið 4. maí var slakað á 
höftum sem settar höfðu verið 
á skóla starf barna til að berjast 
gegn Covid faraldrinum.

Faraldurinn hafði eðlilega 
þó nokkur áhrif á almennt 
skóla starf eins og við höfum 
þegar fjallað um hér á Jökli en 
nú er skólastarf í grunnskólum 
komið aftur í eðlilegt horf. 
Allar námsgreinar mæta aftur á 
námsskrá og ekki þarf lengur að 
skipta nemendum upp í smærri 
hópa. Þá fer akstur skólabíls af 
stað með eðlilegum hætti þar 
sem það á við.

Sömu sögu er að segja af leik

skólastarfi á Snæfellsnesi en nú 
geta börnin mætt í leikskóla alla 
virka daga. Áfram verður þó 
farið eftir fyrirmælum sótt varna
læknis um hreinlæti, handþvott 
og tveggja metra regluna.

Í Fjölbrautaskóla Snæfellinga 
mun kennsla hinsvegar áfram 
fara fram með rafrænum hætti 
þessa seinustu viku skóla annar
innar og kennarar kenna því að 
heiman. Samkvæmt upp runa
legu plani áttu skólaslit og 
út skrift að fara fram 23. maí 
en sam kvæmt upplýsingum á 
heima síðu skólans er nú verið 
að skoða þann möguleika að 
fresta út skrift fram í byrjun júní.

Kristófer á heimleið

Skólastarf orðið 
eðlilegt á ný

Landgangur endurheimtur

Sungið fyrir íbúa Jaðars



Við aukum þjónustu  
í útibúum 7. maí
Þann 7. maí byrjum við að auka aftur þjónustu í útibúunum og fyrirtækjamiðstöð.

Þú þarft enn að panta tíma áður en þú kemur, en getur nú fengið alla almenna þjónustu  
í stað þess að sinna aðeins mikilvægustu erindum. Með tímapöntunum er hægt að uppfylla 

tveggja metra reglu um fjarlægð á milli fólks og auka öryggi okkar allra.

Bókaðu heimsókn í útibúinu  
á Snæfellsnesi
Þú getur bókað tíma fyrir hvers kyns bankaþjónustu, 
t.d. aðstoð við notkun á stafrænum lausnum og 
ráðgjöf vegna greiðsluerfiðleika, íbúðalána eða 
lífeyrissparnaðar.

Þú getur pantað tíma í síma 410 4190 eða með því 
að senda tölvupóst á 0190@landsbankinn.is

Notum áfram símann  
og netið þegar við getum
Við hvetjum þig til að nota rafræna þjónustu ef þú  
getur. Þú kemst í nánast alla banka þjónustu í net
bank anum og Lands banka appinu og þar er alltaf opið. 
Við svörum líka gjarnan fyrir spurnum í tölvu pósti, 
netspjallinu eða í þjónustuverinu í síma 410 4000. 

Kynntu þér góð ráð um bankaþjónustu með breyttu 
sniði á landsbankinn.is/god-rad

Upplýsingar um úrræði  
fyrir einstaklinga og fyrirtæki
Á vefnum okkar finnur þú nýjustu upplýsingar um  
úrræði fyrir einstaklinga og fyrirtæki. Þar er líka allt  
sem þú þarft að vita um breytingar á þjónustu og  
svör við algengum spurningum. 

Kynntu þér úrræði og lausnir á landsbankinn.is


