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Snúðahlaup á Krílakoti
Yngstu samfélagsþegnarnir
hafa líka þurft að aðlaga líf sitt að
breyttum aðstæðum í Covid far
aldrinum en leikskólastarf var úr
skorðum þegar faraldurinn stóð
sem hæst.
Þar sem það versta virðist vera
afstaðið og slakað hefur verið
í hömlum var ákveðið að leyfa
börnunum á leikskólanum Kríla
koti í Snæfellsbæ að gera sér
glaðan dag.
Eftir svokallað snúðaskokk
fengu krakkarnir að gæða sér á
gómsætum kanilsnúðum og þar
sem ekki var hægt að bjóða upp
á páskaeggjaleit þetta árið vegna
Covid ákvað foreldrafélagið að
gleðja börnin með sumargjöf.
Meðfylgjandi má sjá mynd af
kátum krökkum með kanilsnúð
og sumargjöfina sína.

Enginn í einangrun eða sóttkví
Það hefur gengið ákaflega vel
að kljást við Covid faraldurinn
hér á Snæfellsnesi. Nú er enginn
á Snæfellsnesi í einangrun og
enginn í sóttkví.
Það er því útlit fyrir að við
getum fljótlega hætt að birta yfirlit
yfir stöðu mála hvað faraldurinn
varðar hér á Snæfellsnesi en eins

og fram kom í blaði síðustu viku
fóru tæplega 800 einstaklingar
í skimun á Snæfellsnesi fyrir
skemmstu og þar reyndist
enginn jákvæður fyrir veirunni.
Baráttan virðist einnig ganga
mjög vel á landsvísu en þegar
þetta er skrifað eru einungis sex
staðfest virk smit á öllu landinu.

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

Dvalarheimilið fékk
garðhúsgögn

Dvalarheimilið í Stykkishólmi
fékk á dögunum garðhúsgögn að
gjöf frá hollvinasamtökum dvalar
heimilisins.
Heimilisfólk fjölmennti út á
sólpallinn til að veita garðhús
gögn
u num móttöku en það
voru einmitt hollvinasamtökin
sem smíðuðu pallinn síðastliðið
sumar. Blíðskaparveður var þegar
tekið var á móti gjöfinni og mikil

ánægja meðal heimilisfólks sem
nýtir alla sólargeisla og situr úti
í góða veðrinu.
Stefnt er að því að vígja pallinn
formlega síðar í sumar með grill
veislu og gleði og boði hollvina
dvalarheimilisins.
Það voru þau Agnar og Dagbjört
hjá hollvinasamtökunum sem af
hentu dvalarheimilinu húsgögnin.

Hvatningarátak um ferðalög innanlands
Starfsfólk á Markaðsstofu Vestur
lands var á ferð um Snæfellsnesið
í síðustu viku og hélt nokkra góða
fundi. Á fundina voru mættir full
trúar og hagsmunaaðilar úr ferða
mannabransanum.
Það var Margrét Björk Björns
dóttir, forstöðumaður Markaðs
stofu Vesturlands sem stýrði
fundunum sem voru alls fjórir
talsins. Þeir voru haldnir á Breiða
bliki, Grundarfirði, Snæfellsbæ og
Stykkishólmi.
Meðal þess sem farið var yfir á
fundinum var hvernig hægt er að
bregðast við breyttum forsendum
í ferðamannaiðnaðinum vegna
Covid 19 faraldursins. Þá var
kynnt að um 50 milljónir hafi
verið settar í eflingu á starfsemi
í ferðamannaiðnaði.
Einnig kynntu starfsmenn
Markaðsstofu Vesturlands hvatn
ingarátak sem ýtt verður af stað
nú í vor og snýst um að hvetja
Íslendinga til að ferðast innan

lands í sumar. Þá verður vefurinn
ferdalag.is stofnaður en þar getur
fólk skipulagt ferð sína um landið.
Einnig verður viðburðardagatal á
síðunni.
Einnig komu fram nýjar upp

Takmörkuð hátíðarhöld
á Sjómannadaginn
Ljóst er að minna verður um
hátíðarhöld á Sjómannadaginn
árið 2020 en venja er fyrir. ER
það óhjákvæmileg afleiðind
Covid faraldursins.
Þetta kemur fram í tilkynningu
sem Pétur Steinar Jóhannsson
sendi á Jökul en þar segir meðal
annars:
„Vegna óviðráðanlegra ástæð
na með tilkomu Covid-19 þá hafa
áhafnir þeirra báta sem eiga að
sjá um sjómannadaginn í Snæ
fellsbæ 2020 ákveðið að fella
niður hátíðarhöld sjóm anna
dagsins þann 6. og 7. júní nk.
Það er að segja sjómannahóf
í Kifi, skemmtisiglinguna og
keppnisgreinar og leiki á bryggj
unni. Þær áhafnir sem áttu að sjá
um daginn 2020 munu því sjá
um dagskrána 2021 en það eru
sjómenn á Bárði SH, Brynju SH,

Lilju SH og Rifsara SH. Þá hafa
slysavarnadeildin Sumargjöf og
slysavarnadeildin Helga Bárðar
dóttir ákveðið að engin kaffisala
verði í húsnæði þeirra í VON í
Rifi vegna Covid-19.“
Pétur segir ennfremur að
hátíðin í sjómannagarði Ólafs
víkur fari fram á sunnudeginum
með eins hefðbundnum hætti
og kostur er á.
„Sjómannadagsráð Ólafsvíkur
hefur ákveðið að halda sína hátíð
í sjómannagarðinum í Ólafsvík á
Sjómannadaginn þann 7. júní.
Þar fara fram hefðbundin atriði
eins og áður þ.e. að lagður
verður blómsveigur að styttunni
til minningar um látna sjómenn,
sjómenn verða heiðraðir, ræða
dagsins verður flutt og einnig
verða létt atriði. Þetta verður
auglýst nánar er nær dregur“
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

lýsingar um ferðaávísunina sem
allir 18 ára og eldri fá í sumar til
að ferðast innanlands. Þar kom
fram að fólk mun geta nálgast sína
ávísun með rafrænum skilríkjum
og einungis verður hægt að nota
ávísunina hjá viðurkenndum

ferðamannafyritækjum. Hvernig
fyrirkomulaginu á ávísuninni skal
háttað mun koma fram síðar.
Með fréttinni er mynd sem tekin
var á fundi Markaðsstofu Vestur
lands sem haldinn var á veitinga
staðnum Sker í Snæfellsbæ.

Sundlaugar opna á ný

Það voru ófáir sem vöknuðu
með spennuhnút í maganum
síðastliðinn mánudag þegar
sundlaugar landsins opnuðu á
ný. Sundlaugum landsins hafði
verið lokað síðan í lok mars og
sundgarpar því ekki náð að stinga
sér til sunds í tæpa tvo mánuði.
Sundlaugin í Ólafsvík opnaði á
mánudag en þó eru enn nokkrar
hömlur á starfseminni. Einungis
má taka á móti helmingi þeirra
gesta sem venjulega eru leyfðir og
því komast ekki allir í sund í einu.
Tveggja metra reglan er ekki í

gildi í vatninu en gestir eru þau
auðvitað beðnir um að virða mörk
hvers annars eins og hægt er.
Ekki er þó hægt að opna strax
í sundlauginni í Stykkishólmi
en þar á bæ var tíminn í Covid
faraldrinum nýttur til fram
kvæmda. Ekki er enn ljóst hvenær
laugin opnar en vonir standa til
að það verði hægt sem fyrst.
Sundlaugin í Grundarfirði er
opin fram á fimmtudag en mun
svo loka vegna framkvæmda.
Hefðbundin sumaropnun hefst
svo þriðjudaginn 2. júní.

verður haldinn mánudaginn 25. maí kl. 17.00
að Austurgötu 7 í Stykkishólmi.
Venjuleg aðalfundarstörf.
Þeir sem óska eftir fari á fundinn hafi samband við skrifstofu félagsins
í síma 588 9191 eða netfang verks@verks.is.

Lionsmenn hreinsa vegkanta
Um þessar mundir leggja
sveitarfélög áherslu á að íbúar
taki til í sínu nærumhverfi svo
að umhverfi okkar verði sem
snyrtilegast fyrir sumarið.
Stóri plokkdagurinn var þann
25. apríl, á degi umhverfisins, og
þá fór fólk um í hæfilega stórum
hópum og tíndi rusl í náttúrunni.
Félagar í Lionsklúbbi Ólafsvíkur
gengu frá Búlandshöfða að
Gufuskálum og tíndu rusl sem
hefur safnast í vegkanta í vetur,
þetta gerðu þeir þann 20. apríl
síðastliðinn. Á laugardag héldu
þeir svo áfram verkinu og tíndu
rusl í vegköntum fyrir sunnar
fjall, í hluta Staðarsveitar og
Breiðuvíkur, vegalengdin sem
félagar í Lionsklúbbi Ólafsvíkur
gengu er rúmlega 44 km. Verkið er
unnið í samvinnu við Vegagerðina
en til viðbótar við Lionsklúbb
Ólafsvíkur þá hefur Vegagerðin
verið í samstarfi við Lionsklúbb
Stykkishólms og Lionsklúbb
Grundarfjarðar um veghreinsun.
Athygli vekur hve miklu er hent
af sígarettustubbum en annars má
segja að drykkjarumbúðir séu

meirhluti þess sem tína þarf úr
vegköntunum, sérstaklega eru
dósir undan orkudrykkjum og
bjór áberandi.
Á myndinni eru lionsfélagar
að aflokinni tínslu, þeir stilltu
sér upp með öruggu millibili við
afleggjarann upp á Jökulháls.

Starfi Afdreps lýkur þennan veturinn
Nú hefur heldur furðulegum
vetri lokið hjá okkur í félagsmið
stöðinni. Yfirleitt er líf og fjör
og með hækkandi sól verður
dag
s kráin þétt setin og nóg
af afþreyingu fyrir unglingana
en eins og gefur að skilja var
starfið með allt öðrum hætti í ár.
Covid-19 setti strik í reikninginn
og félagsm iðstöðin var lokuð
í 7 vikur. Breyttar aðstæður í
skólanum og ekkert íþrótta- eða
tómstundastarf hefur verið erfitt
fyrir bæði börn og unglinga.
Sama hvort það séu börn eða
fullorðnir hafa eflaust allir lært
að taka ekki lífinu og þeim for
réttindum sem við höfum sem
sjálfsögðum hlut. Maður situr þó
ekki auðum höndum og héldum
við úti rafrænni félagsmiðstöð.
Þar vorum við til að mynda með
áskoranir, bingó og þrautaleiki
sem krakkarnir kepptust við að
klára heima hjá sér.
Nóg um Covid! Við byrjuðum
félagsmiðstöðina aftur þann 4.
maí. Þó erfitt sé að bæta upp
fyrir að Samfestingnum hefur
verið aflýst og að árlega óvissu
ferðin falli niður er ekkert annað
í stöðunni en að vinna með það
sem við höfum í höndu num.
Fimmtudaginn 7. maí fórum við
í stöðvaleik inni í félagsmiðstöð
inni þar sem veðrið lék okkur
grátt. Góð þátttaka og jákvæðni
einkenndi kvöldið enda kominn
tími á smá skemmtun. Sigur
vegarinn hlaut gjafabréf af Hraun
inu.
Vorhátíð félagsmiðstöðvarinnar
var svo haldin þann 14. maí. Þá
var hamborgurum hent á grillið
fyrir hópinn og borðað saman í
íþróttahúsinu. Eftir matinn héldu
unglingarnir út í Afdreps draum

inn þar sem þau kepptu um að
safna stigum innan tímaramma,
þrautirnar voru fjölbreyttar, þar
á meðal að ná myndum af sér
á ýmsum stöðum bæjarins, fá
vörubílstjóra til að flauta og fá að
hringja hjá ókunnugum í mömmu
sína. Það er alltaf gaman að sjá líf
í bænum og vonandi olli leikurinn
engum óþægindum. Að leiknum
loknum fengu allir þátttakendur
íspinna og poka með allskyns
nammi. Sigurvegarar leiksins
fengu líka ýmsar vörur frá fyrir
tækjum í bæjarfélaginu. Kvöldið
var virkilega vel heppnað og mikil
ánægja í hópnum, fyrir utan smá
kuldahroll.
Nú hef ég unnið í félagsmið
stöðinni í 4 ár og kominn tími á að
snúa sér að öðrum verkefnum. Ég
vil þakka öllum unglingunum sem
ég hef unnið með fyrir yndislega
tíma. Starfið getur verið krefjandi
en á sama tíma er svo gefandi að
fá að vinna með þessum einstakl
ingum, að skemmta sér með þeim

og tilfinningin að segja skilið við
þau eru súrsæt.
Ég vil hvetja hvern þann sem
hefur tök á, að sækja um að vinna

með þessum snillingum næsta
vetur!
Takk fyrir mig
Sigurbjörg Jóhannesdóttir

Tilboð í búsetukjarna

Á föstudag voru opnuð tilboð
í framkvæmd við búsetukjarna
fyrir íbúa með fötlun við
Ólafsbraut í Ólafsvík. Það var
Verkís hf. sem sá um útboð fyrir
hönd Félags- og skólaþjónustu
Snæfellinga.
Fimm tilboð bárust í verkið
sem felst í fullnaðarfrágangi

á búsetukjarnanum og eru
áætluð verklok á heildarverki
30. ágúst 2021. Tilboð má sjá
hér að neðan. Nú fer í gang
mat á tilboðum áður en tekin
verður ákvörðun um næstu
skref. Kostnaðaráætlun verksins
hljóðar upp á kr. 243.188.341.-

Eftirtaldir buðu í verkið:
Spennt ehf – Frávikstilboð
Húsheild ehf 		
Spennt ehf 		
A Ísax ehf 		
Heinz byggingar 		
Í íbúðakjarnanum verða fimm
einstaklingsíbúðir með sérinn
gangi ásamt starfsm annaa ð
stöðu. Íbúðirnar verða tveggja
herbergja, á bilinu 54 til 56 fer
metrar að stærð og standa saman
af alrými með eldhúskróki og
stofu, svefnherbergi, rúmgóðu
baði, geymslu og þvottarými.
Einn aðalinngangur er inn í
bygginguna en þar undir þaki
er nokkurs konar „innigata“. Frá
henni er gengið inn í hverja íbúð

kr. 207.833.288.kr. 276.026.811.kr. 277.111.763.kr. 277.518.623.kr. 294.640.921.-

fyrir sig. Útgengt er á veröld við
hverja íbúð. Starfsmannarými er
í húsinu og hugmyndin er sú að
íbúar geti leitað til starfsfólks án
þess að fara undir bert loft.
Staðsetning hússins var valin
með það fyrir augun að stutt sé
í alla helstu þjónustu, ekki síst
Smiðjuna, sem er dagþjónusta
og vinnustofa fyrir fólk með
skerta starfsgetu. Það er teikni
stof
a n AVH á Akureyri sem
hannar húsið.

Aflatölur 11.-17. maí
Ólafsvík: 781,2 tonn í 121 löndunum
Dragnót:
Aðalheiður BA 0,7 tonn í 1 löndun
Egill SH 79,7 tonn í 3 löndunum
Guðmundur Jensson SH 37,9 tonn í 2
Gunnar Bjarnason SH 37,3 tonn í 2
Leynir SH 31,9 tonn í 2 löndunum
Ólafur Bjarnason SH 86,1 tonn í 4
Steinunn SH 141,6 tonn í 5 löndunum
Sveinbjörn Jakobsson SH 45,9 tonn í 3
Sverrir SH 5,8 tonn í 1 löndun
Handfæri:
Aðalheiður BA 1 tonn í 2 löndunum
Alli gamli BA 3,4 tonn í 2 löndunum
Ás SH 2,2 tonn í 3 löndunum
Björn Kristjónsson SH 2,4 tonn í 3
Bryndís SH 6,3 tonn í 3 löndunum
Brynja Dís ÍS 2 tonn í 3 löndunum
Dóra HU 1,6 tonn í 2 löndunum
Elín SH 1,2 tonn í 2 löndunum
Fákur SH 0,7 tonn í 1 löndun
Geilsi SH 3,1 tonn í 2 löndunum
Geysir SH 2,1tonn í 2 löndunum
Glaður SH 1,7 tonn í 2 löndunum
Guðrún Jakobs SH 2,3 tonn í 4 löndun
Gugga RE 1 tonn í 2 löndunum
Hafrún SH 0,7 tonn í 2 löndunum
Hanna SH 1,7 tonn í 2 löndunum
Hilmar afi SH 1,9 tonn í 3 löndunum
Hilmir SH 4,3 tonn í 2 löndunum
Hjördís SH 1,7 tonn í 2 löndunum
Ingibjörg SH 0,8 tonn í 2 löndunum
Jónas Gunnarsson SH 15 tonn í 3 löndunum
Jónas SH 3,1 tonn í 3 löndunum
Katrín II SH 1,9 tonn í 2 löndunum
Kristborg SH 1,9 tonn í 2 löndunum
Kría SH 1,7 tonn í 2 löndunum
Naustvík ST 2,2 tonn í 2 löndunum
Otur ÍS 1 tonn í 1 löndun
Rún SH 1,5 tonn í 2 löndunum
Stefanía SH 0,4 tonn í 1 löndun
Visir SH 1,8 tonn í 3 löndun
Von ÍS 1,7 tonn í 2 löndunum
Vorsól ÍS 0,1 tonn í 1 löndun
Þorvaldur SH 1,9 tonn í 2 löndunum
Lína:
Brynja SH 35,9 tonn í 5 löndunum
Kristinn HU 8,8 tonn í 1 löndun
Rán SH 4,6 tonn í 1 löndun
Signý HU 2 tonn í 2 löndunum
Sverrir SH 16,6 tonn í 4 löndunum
Tryggvi Eðvarðs SH 6,8 tonn í 1 löndun
Landey SH 46,1 tonn í 6 löndunum
Þorskfiskanet:
Bárður SH 81 130,9 tonn í 6 löndunum
Rif: 610,9 tonn í 67 löndunum
Dragnót:
Esjar SH 44,9 tonn í 4 löndunum
Magnús SH 127 tonn í 4 löndunum
Rifsari 62,6 tonn í 3 löndunum
Saxhamar 93 tonn í 3 löndunum
Handfæri:
Agla ÁR 3,7 tonn í 4 löndunum
Andri SH 1,7 í 2 löndunum
Árni Sigurpáls SH 0,2 tonn í 1 löndun
Bessa SH 3,4 tonn í 4 löndunum
Elli Jóns ÍS 0,8 tonn í 1 löndun
Geiri SH 0,7 tonn í 1 löndun
Glaumur SH 4,7 tonn í 2 löndunum
Jóa II SH 2,5 tonn í 4 löndunum
Kári III SH 8 tonn í 3 löndunum
Laugi afi II SH 2,1 tonn í 3 löndunum
Muggur SH 0,7 tonn í 1 löndun
Oddur BA 2,4 tonn í 4 löndunum
Reynir Axels SH 0,4 tonn í 1 löndun
Sif SH 0,8 tonn í 1 löndun
Skáley SH 1,2 tonn í 2 löndunum
Smyrill SH 1,2 tonn í 2 löndunum
Svana SH 0,8 tonn í 1 löndun
Vinur SH 1,8 tonn í 1 löndun
Þröstur BA 0,9 tonn í 1 löndun
Lína:
Bíldsey SH 10,5 tonn í 1 löndun
Gullhólmi SH 16,4 tonn í 2 löndunum

Lilja SH 5,4 tonn í 1 löndun
Rifsnes SH 62 tonn í 1 löndun
Stakkhamar 49,5 tonn í 5 löndunum
Særif SH 15,5 tonn í 1 löndun
Tjaldur SH 80,5 tonn í 1 löndun
Þerna SH 5,4 tonn í 2 löndunum
Arnarstapi: 132,2 tonn í 110 löndunum
Handfæri:
Binna GK 2,6 tonn í 3 löndunum
Brimsvala SH 3,6 tonn í 2 löndunum
Draupnir SH 3,2 tonn í 4 löndunum
Elli Jóns ÍS 2,2 tonn í 3 löndunum
Eva BA 3 tonn í 4 löndunum
Gestur SH 2,2 tonn í 1 löndun
Gísli KÓ 3,2 tonn í 4 löndunum
Grímur AK 3,5 tonn í 4 löndunum
Heppinn AK 3,3 tonn í 4 löndunum
Herdís SH 6,8 tonn í 3 löndunum
Hítará SH 3,2 tonn í 4 löndunum
Hrafnborg SH 3,3 tonn í 4 löndunum
Hrólfur AK 3,5 tonn í 4 löndunum
Huld SH 7,3 tonn í 4 löndunum
Jónas Gunnarsson SH 0,8 tonn í 1 löndun
Koppalogn SH 3,3 tonn í 4 löndunum
Kristján SH 2,6 tonn í 2 löndunum
Kvika GK 3,3 tonn í 4 löndunum
Lea RE 4,6 tonn í 2 löndunum
Lóa KÓ 3,1 tonn í 4 löndunum
Muggur SH 1,4 tonn í 2 löndunum
Rafn SH 3,2 tonn í 2 löndunum
Ríkey MB 3,7 tonn í 3 löndunum
Sigurborg Ólafs HF 3,6 tonn í 3 löndunum
Stefanía 2,4 tonn í 3 löndunum
Straumur II SH 0,9 tonn í 3 löndunum
Sælaug MB 1,9 tonn í 2 löndunum
Valdís ÍS 3,3 tonn í 4 löndunum
Vinur SH 3,2 tonn í 1 löndun
Vorsól ÍS 2,5 tonn í 3 löndunum
Þröstur BA 2,5 tonn í 3 löndunum
Þytur MB 3,1 tonn í 2 löndunum
Lína:
Rán SH 8 tonn í 2 löndunum
Tryggvi Eðvarðs SH 19 tonn í 2 löndunum
Þorskfiskanet:
Bárður SH 811 104,1 tonn í 7 löndunum
Muggur SH 0,8 tonn í 1 löndun
Grundarfjörður: 761,5 tonn í 43 lönd.
Botnvarpa:
Drangey SK 185,3 tonn í 1 löndun
Farsæll SH 59,1 tonn í 1 löndun
Hringur SH 66,4 tonn í 1 löndun
Málmey SK 204,3 tonn í 1 löndun
Runólfur SH 62,7 tonn í 1 löndun
Sigurborg SH 100 tonn í 1 löndun
Handfæri:
Arney SH 2,2 tonn í 3 löndunum
Birta SH 2,4 tonn í 3 löndunum
Birtir SH 2,3 tonn í 3 löndunum
Doddi SH 2,4 tonn í 3 löndunum
Fíarún SH 1,4 tonn í 2 löndunum
Gulli afi SH 0,9 tonn í 2löndunum
Jón Beck SH 1,1 tonn í 2 löndunum
Júlli SH 1,3 tonn í 2 löndunum
Kuggur SH 0,8 tonn í 2 löndunum
Margrét SH 1,2 tonn í 1 löndun
Sif SH 1,5 tonn í 2 löndunum
Snúlli SH 2 tonn í 3 löndunum
Valdimar SH 2 tonn í 3 löndunum
Þröstur SH 2,2 tonn í 3 löndunum
Rækjuvarpa:
Berglín GK 16,4 tonn í 1 löndun
Klakkur ÍS 21,4 tonn í 1 löndun
Vestri BA 22,1 tonn í 1 löndun
Stykkishólmur: 7,3 tonn í 13 löndunum
Handfæri:
Fákur SH 0,5 tonn í 1 löndun
Guðrún SH 0,7 tonn í 2 löndunum
Jón afi SH 1,6 tonn í 2 löndunum
Lómur SH 0,2 í 1 löndun
Sómi SH 1,2 tonn í 2 löndunum
Sumrungur SH 1,3 tonn í 2 löndunum
Örn SH 1,9 tonn í 9 löndunum

83,3 milljóna afgangur af
rekstri Grundarfjarðarbæjar
Fyrri umræður um ársreikning
Grundarfjarðarbæjar fyrir
rekstrarárið 2019 fóru fram á
bæjarstjórnarfundi þann 14. maí
síðastliðinn.
Í umræðum um ársreikning
inn var farið yfir helstu tölur.
Þar kom fram að Rekstrarniður
staðan var jákvæð um 83,3 mill
jónir í afgang af rekstrinum en
fjárhagsáætlun gerði ráð fyrir
64,2 milljónum í afgang. Það var
því 19,1 milljón meira í afgang

en gert hafði verið ráð fyrir.
Heildarskuldir og skuldbind
ingar sveitarfélagsins námu
1.705,5 millj. kr. og skulda
viðmið 113,21% en var 113,13%
árið áður.
Rekstrartekjur námu 1.170
milljónum en gert var ráð fyrir
1.200 milljónum í rekstrartekjur.
Eigið fé sveitarfélagsins var
933,1 milljón í árlok 2019 og
handbært fé var 19,4 milljónir.

Afleysingastarf í
Smiðjunni, Ólafsvík
Fullt starf i júní og ágúst
Félags- og skólaþjónusta Snæfellinga auglýsir laust til umsóknar 1
stöðugildi afleysingarstarfs 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.
• Vinnutími alla virka daga frá kl. 8 - 16
• Tímabil ráðningar 1. júní – 30. júni
og 4. ágúst - 4. 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. maí 2020
Sveinn Þór Elinbergsson, forstöðumaður
Klettsbúð 4, 360 Snæfellsbær
sveinn@fssf.is, s .430 7800

Lions gefur fæðingarbekk
Á dögunum færðu Lionsklúbbar
á starfssvæði Heilbrigðisstofnunar
Vesturlands fæðingardeildinni á
Akranesi nýjan fæðingarbekk að
gjöf. Verðmæti gjafarinnar er um
kr. 2.700.000,-.
Lionsklúbburinn Harpa í
Stykkis
h ólmi fékk ábendingu
um það í vetur að komið væri að
endurnýjun á fæðingarbekkjum
deildarinnar en ætla má að vel
flestir nýfæddir íbúar svæðisins
líti þar fyrst dagsins ljós. Hörpu
konur leituðu eftir samstarfi við
aðra Lionsklúbba á svæðinu og
var því vel tekið.
Gefendur eru eftirtaldir Lions
klúbbar:
Lkl. Agla, Borgarnesi,
Lkl. Akraness,
Lkl. Bjarmi, Hvammstanga,
Lkl. Borgarness,
Lkl. Búðardals,
Lkl. Búðardals, Reykhóladeild,
Lkl. Eðna, Akranesi,
Lkl. Harpa, Stykkishólmi,
Lkl. Hólmavíkur,
Lkl. Nesþinga, Hellissandi,
Lkl. Ólafsvíkur,
Lkl. Rán, Ólafsvík,
Lkl. Stykkishólms
Lkl. Þernan, Hellissandi
Lionsklúbbar eru mikilvægir
í sínum samfélögum þegar á

þarf að halda og eru kjörorð
hreyfingarinnar „Við leggjum lið“.
Flestir klúbbanna leggja mesta
áherslu á að styrkja og styðja við
nærsamfélag sitt en Lionshreyf
ingin á Íslandi er einnig hluti af
stærstu hjálparsamtökum í heimi
sem hafa yfir sjóðum að ráða sem
koma til hjálpar þegar t.d. ham
farir verða í heiminum, nú síðast
vegna Covid-19 faraldursins.
Lionsfélagar hafa í fjáröflunar
verkefnum sínum notið vel
vildar og vilja þakka fyrir það
traust sem þeim er sýnt. Þetta
er skemmtilegur félagsskapur
þar sem hjálpsemi og vinátta er
undirstaðan. Í Lions öðlast félagar
félagslega þjálfun og þar fer einnig
fram fræðsla. Ef fólk telur sig geta
átt samleið með Lionsklúbbunum
þá er um að gera að setja sig í
samband við einhvern félaga.
Upplýsingar um Lionsklúbba má
sjá á síðu hreyfingarinnar lions.
is og margir klúbbar hafa einnig
facebook síður.
Það var Þórný Alda Baldurs
dóttir, gjaldkeri Lionsklúbbsins
Hörpu sem afhenti gjöfina fyrir
hönd klúbbanna.
Elísabet Lára Björgvinsdóttir,
formaður Lkl. Hörpu.

Frá vinstri Þura Björk hjúkrunarframkvæmdarstjóri, Katarina Anna Schumacher, Hrafnhildur Guðmundsdóttir deildarstjóri, Þórný Alda gjaldkeri
Lionsklúbbsins Hörpu og Hrund Þórhallsdóttir yfirlæknir.

Aprílveiðin minnkar
milli ára
Minna var landað í höfnum
Snæfellsness í apríl í ár en í sama
mánuði í fyrra samkvæmt tölum
sem gefnar eru út af Hagstofu
Íslands
Þegar tölur eru skoðaðar í
höfnunum fimm á Snæfellsnesi
Arnarstapa, Grundarfirði, Ólafs
vík, Rifi og Stykkishólmi, eru
skoðaðar sést að aflatölur fara
lítillega upp milli ára á Arnar
stapa, Grundarfirði og í Stykkis
Heildarafli hafna í kg
Arnarstapi
Grundarfjörður
Ólafsvík
Rif
Stykkishólmur
Alls:

hólmi en veiðin var að sama
skapi mun minni í Ólafsvík og
Rifi. Bæði árin kom mesti aflinn
á land á Rifi.
Eins og taflan með myndinni
sýnir var heildaraflinn í apríl
2020 tæplega milljón kílóum
minni en í sama mánuði 2019.
Margt getur haft áhrif á muninn
og má þar til dæmis nefna
veðurfar, verðlag og fleira til.

Apríl 2019
82.074
1.696.227
1.731.249
2.090.011
59.242
5.658.803

Höfnin í Grundarfirði vel nýtt
Skipakomur hafa verið tíðar
að undanförnu í Grundarfjarðar
höfn, skipin hafa verið fljót að
fylla sig og t.d hafa skip Fisk Sea
food, þau Drangey SK-2 og Málm
ey SK-1, landað vikulega ásamt
heimabátum og fleiri skipum.
Höfnin í Grundarfirði var vel
nýtt á mánudag þegar Sverrir
Karlsson tók þessa mynd en þá
lágu við bryggju Runólfur SH 135,
Klakkur ÍS-903, Drangey SK-1,
Sigurb org SH-12 og Farsæll
SH-30.

Apríl 2020
96.517
1.873.093
1.222.893
1.373.163
108.974
4.674.640

Loppumarkaður í
Norska húsinu

Fagur er himininn

Þegar dag er farið að lengja
og sumarið á næsta leyti getur
verið ákaflega skemmtilegt að
kíkja út um gluggann og fylgjast
með sólinni setjast á sjóndeildar
hringnum.
Fjölmargar flottar myndir af
sólsetrum víða á Snæfellsnesi
hafa birst á samfélagsmiðlum
undanfarna daga og nokkuð ljóst
að það eru fleiri en bara sá sem
þetta skrifar sem hefur gaman af
Þessa dagana stendur yfir
loppumarkaður í Norska húsinu
í Stykkishólmi. Þar gefst fólki
kostur á að selja muni og fatnað
sem það er hætt að nota en getur
nýst hjá öðrum.
Markaðurinn fór af stað um
síðastliðna helgi og gekk vel.

Ákveðið var að hafa markaðinn
opinn áfram til 26. maí og því
geta gestir og gangandi skellt sér
í Stykkishólminn og gert kjara
kaup.
Meðfylgjandi má sjá hluta af
því sem er til sölu á markaðnum.

Jökull Bæjarblað
jokull@steinprent.is
steinprent@simnet.is
436 1617

því að sjá bjartan himininn þegar
líða tekur að kvöldi.
Myndin með fréttinni er ákaf
lega glæsileg en hún er tekin í
Ólafsvík síðastliðinn sunnudag.
Þar er kirkjan skemmtilega stað
sett í miðju sólsetrinu og sólar
geislarnir umvefja hana. Það er
Theódóra Friðbjörnsdóttir sem
tók myndina og gaf hún góð
fúslegt leyfi fyrir birtingu myndar
innar í Jökli.

Aukin grásleppuveiði
Eins og fram hefur komið er
mikil óánægja með þá ákvörðun
að stöðva grásleppuveiðar fyrr en
áætlað var. Ákvörðunin var sögð
sú að bátar á grásleppuveiðum
voru að verða búnir með kvót
ann samkvæmt ráðgjöf Hafrann
sóknarstofnunar.
Nú hafa verið gefnar út upp
lýsingar um grásleppuveiði
í aprílmánuði en þar sést að
veiðin er töluvert betri en í apríl
í fyrra. Allar fimm hafnirnar á

Snæfellsnesi lönduðu meira af
grásleppu en í fyrra.
Á Arnarstapa var 2.044 kg
landað samnborið við 382 kg
í fyrra. Grundarfjörður fór úr
15.572 kg í 17.125 kg og Ólafsvík
landaði 30.762 kg í apríl í ár en
21.215 í fyrra. Það var frekar lítið
um grásleppuveiði á Rifi en þar
komu 228 kg í ár samanborið við
182 kg í fyrra. Stykkishólmur tók
einnig gott stökk, fór úr 20.892
kg í 26.948 kg.

Ný stjórn UMFG
Aðalfundur Ungmennafélags
Grundarfjarðar var haldið í síð
ustu viku. Þar var farið yfir árið
2019 og ný stjórn var mynduð.
Þær Dagný Ósk Guðlaugsdóttir
og Halldóra Dögg Hjörleifsdóttir
stigu til hliðar og hættu í stjórninni.
Var þeim báðum þakkað fyirr vel
unnin störf í þágu félagsins. Lísa
Ásgeirsdóttir og Guðbrandur
Gunnar Garðarsson tóku sæti
þeirra í stjórninni.
Ný stjórn félagsins er skipuð
þannig að Sigríður G Arnardóttir
er enn formaður, Lísa Ásgeirs
dóttir tekur stöðu ritara, Tómas
Freyr Kristjánsson er gjaldkeri

og meðstjórnendur eru þeir
Ragnar Smári Guðmundsson og
Guðbrandur Gunnar Garðarsson.

Á meðfylgjandi mynd má
sjá nýja stjórn félagsins en hin
alræmda tveggja metra regla var

að sjálfsögðu virt við mynda
tökuna.

Bæjarblaðið Jökull er til sölu
Útgáfa Jökuls er til sölu ef viðunandi tilboð fæst.
Jökull er vikublað sem er dreift endurgjaldslaust inn á hvert heimili
á Snæfellsnesi.
Blaðið hefur komið út síðan 8. mars 2001, í fyrstu var blaðinu aðeins dreift
í Snæfellsbæ en í október 2010 var Grundarfirði bætt í dreifingarsvæði blaðsins.
Í desember 2019 var Stykkishólmi, Helgafellssveit og Eyja- og Miklaholtshreppi
bætt við og hefur blaðinu síðan þá verið dreift á öllu Snæfellsnesi.
Að taka að sér útgáfu blaðsins er gott tækifæri fyrir samhenta aðila
og býður upp á mikla möguleika, bæði í efnistökum og tekjuöflun.

Áhugasamir hafi samband við Jóhannes Ólafsson
í síma 893 5443 eða netfang steinprent@simnet.is

