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Nýtum þjónustu í heimabyggð
Þann 20. maí héldu Svæðisgarð
urinn Snæfellsnes og Ferðamála
samtök Snæfellsness vinnusmiðju
um ferðaafurðir og viðburði fyrir
Ferðasumarið 2020 á Snæfellsnesi.
Ferðaþjónustuaðilar af öllu Snæ
fellsnesi tóku þátt og ætla að
bjóða upp á fjölbreytta þjónustu
í sumar.
Starfsmenn Svæðisgarðsins
fóru yfir verkefni sem unnið er
að og geta gagnast ferðaþjónust
unni, bæði til langs tíma en fyrst
og fremst til þess að fá Íslendinga
til að koma aftur og aftur, velja
eða dvelja í sumar. Á Snæfellsnesi
viljum við ábyrga ferðaþjónustu
sem er byggð upp á forsendum
heimamanna.
Efniviðurinn eru m.a. þeir 27
staðir sem byggðir hafa verið
upp fyrir gesti á Snæfellsnesi og
fundarmenn voru sammála um að
hér væri margt í boði, Snæfellsnes
ríkt af náttúru- menningar- og
mannauði og að saman séum við
sterkari.
Fram kom hugmynd um að
skora á Snæfellinga að nýta sér þá
fjölbreyttu þjónustu sem í boði er
hér heima í sumar og bjóða a.m.k
tveimur fjölskyldum annars staðar
af landinu með sér. Heimamenn
eru dýr
m ætir samstarfsaðilar
og mikilvægt að Snæfellingar
þekki vel sitt nærsamfélag og

nánasta umhverfi. Nú er tíminn
til að leggjast saman á árarnar
sem aldrei fyrr og samstarf við
Markaðsstofu Vesturlands og aðra
starfsmenn Samtaka Sveitarfélaga
á Vesturlandi er gott. Svæðis
garðurinn heldur utan um a.m.k.
20 viðburði í sumar sem bætast
við allt sem fyrir er og verið er að
búa til. Lögð er áhersla á svæðis
bundinn mat og sælkeraferðir
um Snæfellsnes. Við viljum því
ekki að taka þátt í neinni öskur
keppni um hvert sé best að fara,
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heldur einfaldlega segja hátt og
skýrt góðar fréttir af Snæfellsnesi,
deila fallegum myndum og varpa

ljósi á allt það sem verður í boði,
fyrir heimamenn og gesti.

Tæknistöðin í
Stykkishólmi
Grunnskólinn í Stykkishólmi
stóð fyrir skemmtilegu verkefni
í vetur þar sem tæknin var í
fyrirrúmi. Verkefnið gekk undir
heitinu Tæknistöðin en þar
voru krakkar á miðstigi skólans
sem gera ýmislegt skemmtilegt
tengt tækni og sköpun en þar er
markmiðið að þjálfa nemendur
í skapandi vinnu.
Um er að ræða nýjung í skóla
starfinu þar sem hugmyndin er
að samþætta tölvuteikningu,
þrívíddarprentun og forritun.
Starfið fór svolítið úr skorðum
vegna Covid 19 en mældist engu
að síður vel fyrir og ákveðið
hefur verið að halda verkefninu
áfram í haust.
Það er Arna Sædal sem hefur

yfirumsjón með verkefninu og
með henni er kerfisfræðingurinn
Óðinn Burkna ásamt Sigurbjarti
Loftssyni en þeir komu með sína
sérfræðiþekkingu í námið. Auk
þess er verkefninu lagt lið með
styrkjum frá Skipavík, Sæfelli,
Þórishólma og W7.
Umfangsefni hópsins sem tók
þátt í verkefninu var gamli mið
bærinn í Stykkishólmi Grunn
urinn er A1 loftmynd af bænum
í 1:200, þrívíddaprentuð hús í
réttum hlutföllum og rafvæð
ing á svæðinu í formi ljósa og
farartækja sem eru forrituð. Þar
blönduðu börnin saman tölvu
teikningu og þrívíddarprentun
en verkefnið kom afar skemmti
lega út.

Bílaþvottastöð
á leikskóla
Lionsklúbbur Ólafsvíkur tekur á móti
skeytapöntunum vegna fermingar um helgina.
Gabríel Berg Rúnarsson verður fermdur á
Hvítasunnudag klukkan 11 í Ólafsvíkurkirkju.
Hægt að nálgast blöð og skila skeytapöntunum
í Kassanum. Einnig er hægt skila skeytapöntunum
á netfangið steinprent@simnet.is

Glatt á hjalla í
Mávahlíð

Það var nóg um að vera hjá
Herdísi Leifsdóttur í fjárhúsinu
í Mávahlíð í seinustu viku enda
nóg að gera.
Herdís tók þá á móti hressum
nemedum úr 4. bekk í Grunnskóla
Snæfellsbæjar þar sem börnin
skoðuðu meðal annars fjárhúsið
á svæðinu og lærðu í leiðinni
ýmsilegt gagnlegt um hin ýmsku
sveitastörf sem þarf að sinna.
Ferðin var ansi fróðleg fyrir
börnin sem höfðu gaman að.

Þá hefur sauðburður verið í
fullum gangi í Mávahlíðinni og
þar nýtur Herdís stuðnings dætra
sinna sem aðstoða hana við að
koma lömbunum í heiminn.
Hér að ofan má sjá mynd af
hressum grunnskólakrökkum í
heimsókn í Mávahlíð, en neðri
myndirnar eru af Emblu Marínu
að aðstoða þrílembu við að bera
og hægri myndin er af Freyja
Naómí þar sem hún er að fara
draga lamb.

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

Það má fastlega búast við því
að bílaþvottastöðin sem opnaði
í leikskóla Grundarfjarðarbæjar á
dögunum sé sú fyrsta sinnar teg
undar þar sem leikskólabörnin
geta mætt og keyrt svo í burtu á
nýþvegnu farartæki.
Það voru þau Ragnheiður og

Svavar sem útbjuggu þvottastöð
ina og mættu með hana í leik
skólann, krökkunum til mikillar
gleði.
Óhætt er að segja að bílaþvotta
stöðin hafi vakið mikla lukku
meðal viðskiptavina enda biðröð
eftir þvotti alla útiveruna.

Kosið um Sandaragleði
Enn liggur ekki fyrir hvort
bæjarhátíðin Sandaragleðin fari
fram á Hellissandi eins og upp
haflega stóð til. Eins og í svo
mörgu öðru hefur Covid far
aldurinn sett strik í reikninginn.
Undirbúningsnefnd er að
störfum og er henni ætlað það
vandasama verk að ákveða hvort
hátíðin eigi að fara fram í ár eða
ekki. Til að fá hugmynd um vilja
bæjarbúa var ákveðið að fara þá
leið að setja inn skoðunarkönnun
á Facebook um það hvað fólk
vildi gera. Þegar þetta er skrifað
er rúmlega helmingur þeirra
sem hafa tekið afstöðu sem vilja
halda hátíðina í ár en rúmlega 160
manns hafa sagt sína skoðun. 60
manns vilja ekki halda hátíðina og
16 hafa ekki fastmótaða skoðun.
Ljóst er að fari svo að bæjar
hátíðin fari fram í sumar verður

það gert með nokkuð óhefðbund
num hætti. Undirbúningsnefndin
hefur fengið minnispunkta til
hliðs jónar frá sóttv arnarr áði
Vesturlands en heimilt er að
halda allt að 2.000 manna hátíðir
í sumar þrátt fyrir að hömlur á
samkomubanni hafi hækkað í 200
einstaklinga í byrjun vikunnar.
Ennfremur er útlit fyrir að
ekki væri hægt að halda dans
leiki eða margmennar skemmt
anir fram eftir kvöldi. Útlit er
fyrir að erfiðlega komi til með að
ganga að skapa sátt um það hvort
hátíðin fari fram í ár eða ekki.
Hátíðin er jafnan haldin annað
hvert ár og fer þá fram aðra
helgina í júlí. Samkvæmt upp
lýsingum sem fengust úr undir
búningsnefnd má búast við því
að ákvörðun liggi fyrir síðar í
vikunni.

Launafólk athugið

ORLOFSUPPBÓT 2020
Félagsmenn Verkalýðsfélags Snæfellinga eiga rétt á orlofsuppbót samkvæmt kjarasamningum.
Orlofsuppbót miðað við fullt starf er:
Almennur vinnumarkaður
Orlofsuppbót er 51.000 kr. miðað við fullt starf og greiðist 1. júní.
Ríki
Orlofsuppbót er 51.000 kr. miðað við fullt starf og greiðist 1. júní.
Sveitarfélög
Persónuuppbót er 50.450 kr. miðað við fullt starf og greiðist 1. maí.

Lionshúsið í Stykkishólmi
Laugardaginn 30 maí 13:00 - 19:00

Afsláttarhorn og allskonar tilboð í gangi - Kaupaukar meðan byrgðir endast - Hlökkum til að sjá ykkur sem flest

VIÐ MÆTUM MEÐ
VÉLARNAR OKKAR
OG NAFNAMERKJUM
HÚFUR OG BUFFALO
Á STAÐNUM !

WWW.BEFITICELAND.IS

Vorskóli og
útskriftaferð

Undanfarið hefur verið nóg
að gera hjá elstu börnunum í
leikskóla Snæfellsbæjar (Krílakot
og Kríuból). Dagana 10. og 11.
maí var vorskóli í grunnskóla
Snæfellsbæjar. Börnin tóku þá
þátt í venjulegum skóladegi en
vorskólinn er hluti af undir
búningi barnanna fyrir komandi
haust þegar þau færast á milli
skólastiga og hefja nám í 1. bekk.
Þann 18. maí héldum við af stað
í útskriftarferð í blíðskapar veðri.
Í ferðinni var ýmislegt brallað en
við byrjuðum daginn í Skarðsvík
og var mikið líf og fjör, umhverfið
skoðað, leikið í fjörunni, skeljar
tíndar, sandkastalar urðu til ásamt
stórum skurðum og holum. Áður
en haldið var á næsta áfangastað
gæddum við okkur á ávöxtum
og nutum okkar í sólinni. Sæl og
glöð börn hoppuðu upp í rútu
og biðu spennt eftir að sjá hvert
óvissan leiddi þau.
Næst var stoppað á Arnarstapa,
þar fórum við í nokkra skemmti
lega leiki og grilluðum samlokur
sem við borðuðum úti í náttúrunni
við mikla kátínu barnanna. Frá

Arnarstapa var ferðinni heitið í
reiðhöllina í Ólafsvík og þar tók
hún Selma Pétursdóttir á móti
okkur ásamt Heiðdísi Ævarsdóttir
okkar konu á rauðu deildinni.
Þær buðu börnunum að prufa að
fara hestbak og klappa hestunum
þeim Orra og Ægi. Flest börnin
þáðu boðið og voru teymd
nokkra hringi og einkenndist
andrúmsloftið af mikilli spennu
og gleði. Takk kærlega fyrir okkur
Selma og Heiðdís.
Að lokum var stefnan tekin á
Hraun veitingahús, þar tók Jón á
Hrauninu á móti okkur og bauð
okkur út að borða. Var okkur
boðið upp á pizzu hlaðborð og
Trópí og gátu allir borðað eins og
þeir gátu í sig látið og voru allir
saddir og sælir eftir góðan dag.
Við færum Jóni og starfsfólki á
Hraun veitingastað okkar bestu
þakkir, einnig viljum við þakka
Hafþóri rútubílstjóra fyrir góða
hjálp í útskriftarferðinni.
Með sumarkveðju
Þórey, Linda, Hanna og Heiðdís

Aflatölur 18.-24. maí
Ólafsvík: 764,7 tonn í 146 löndunum
Dragnót:
Egill SH 49,3 tonn í 2 löndunum
Guðmundur Jensson SH 63,4 tonn í 2
Gunnar Bjarnason SH 27,7 tonn í 2
Leynir SH 12,2 tonn í 2 löndunum
Ólafur Bjarnason SH 87,4 tonn í 4 löndunum
Steinunn SH 133,2 tonn í 4 löndunum
Sveinbjörn Jakobsson SH 37,2 tonn í 2
Handfæri:
Alli gamli BA 1,1 tonn í 1 löndun
Ás SH 2,5 tonn í 3 löndunum
Björn Kristjónsson SH 2,4 tonn í 3 löndunum
Bryndís SH 2,7 tonn í 3 löndunum
Brynja Dís ÍS 1,5 tonn í 3 löndunum
Dóra HU 0,9 tonn í 2 löndunum
Elín SH 1,7 tonn í 2 löndunum
Fákur SH 1,6 tonn í 2 löndun
Geilsi SH 2,3 tonn í 3 löndunum
Geysir SH 1 tonn í 2 löndunum
Glaður SH 3,4 tonn í 4 löndunum
Guðrún Jakobs SH 0,5 tonn í 2 löndun
Gugga RE 1,5 tonn í 2 löndunum
Hafrún SH 0,8 tonn í 2 löndunum
Hanna SH 1 tonn í 1 löndun
Hilmar afi SH 1,5 tonn í 2 löndunum
Hilmir SH 2,6 tonn í 2 löndunum
Hjördís SH 1,6 tonn í 2 löndunum
Hólmar SH 2,9 tonn í 2 löndunum
Hringur ÍS 1,2 tonn í löndunum
Ingibjörg SH 1 tonn í 2 löndunum
Jaroslav ÍS 0,3 tonn í 1 löndun
Jónas Gunnarsson SH 1,1 tonn í 2 löndunum
Jónas SH 3,6 tonn í 4 löndunum
Júlli Páls SH 1,6 tonn í 3 löndunum
Katrín II SH 1,8 tonn í 3 löndunum
Koppalogn SH 0,6 tonn í 2 löndunum
Kristborg SH 2,1 tonn í 2 löndunum
Kría SH 1,3 tonn í 3 löndunum
Naustvík ST 1,7 tonn í 2 löndunum
Ottur III ÍS 1,4 tonn í 2 löndunum
Ottur ÍS 0,9 tonn í 1 löndun
Rún SH 0,9 tonn í 2 löndunum
Sibba BA 1,5 tonn í 2 löndunum
Stefanía SH 2,2 tonn í 3 löndunum
Sverrir SH 6,8 tonn í 1 löndun
Sæfinnur SH 1 tonn í 2 löndunum
Tryggvi Eðvarðs SH 13,4 tonn í 2 löndunum
Visir SH 2,4 tonn í 3 löndun
Von ÍS 1,4 tonn í 2 löndunum
Vonin ÍS 0,4 tonn í 1 löndun
Vorsól ÍS 0,9 tonn í 1 löndun
Þorvaldur SH 2 tonn í 2 löndunum
Lína:
Brynja SH 33,3 tonn í 6 löndunum
Kristinn HU 37,2 tonn í 4 löndunum
Rán SH 10,8 tonn í 2 löndunum
Sverrir SH 16,1 tonn í 3 löndunum
Tryggvi Eðvarðs SH 4,7 tonn í 1 löndun
Fríða Dagmar ÍS 27,5 tonn í 2 löndunum
Jónína Brynja ÍS 29,7 tonn í 3 löndunum
Óli G GK 26,1 tonn í 5 löndunum
Sævík GK 14,6 tonn í 1 löndun
Von ÍS 35,5 tonn í 4 löndunum
Landey SH 33,5 tonn í 5 löndunum
Rif: 783,2 tonn í 86 löndunum
Dragnót:
Esjar SH 31,5 tonn í 2 löndunum
Magnús SH 121 tonn í 4 löndunum
Rifsari 47,6 tonn í 3 löndunum
Saxhamar 63. tonn í 3 löndunum
Handfæri:
Agla ÁR 2,4 tonn í 3 löndunum
Andri SH 0,3 í 1 löndun
Árni Sigurpáls SH 1,4 tonn í 3 löndunum
Bessa SH 1,7 tonn í 2 löndunum
Elli Jóns ÍS 1,9 tonn í3 löndunum
Geiri SH 1,7 tonn í 4 löndun
Glaumur SH 2 tonn í 2 löndunum
Jóa II SH 1,2 tonn í 3 löndunum
Kári III SH 5,8 tonn í 4 löndunum
Laugi afi II SH 2,1 tonn í 2 löndunum
Leifur Jóns SH 0,7 tonn í 1 löndun
Litla Líf SH 0,4 tonn í 1 löndun
Oddur BA 1 tonn í 3 löndunumm
Reynir Axels SH 1,2 tonn í 3 löndunum
Skáley SH 1,8 tonn í 2 löndunum
Smyrill SH 2,3 tonn í 4 löndunum
Svana SH 0,7 tonn í 1 löndun
Vinur SH 1,4 tonn í 1 löndun
Þröstur BA 0,8 tonn í 1 löndun
Lína:
Fríða Dagmar ÍS 11,6 tonn í 1 löndun
Gullhólmi SH 31,3 tonn í 2 löndunum
Lilja SH 40,5 tonn í 6 löndunum
Rifsnes SH 26,6 tonn í 1 löndun
Stakkhamar 52,4 tonn í 6 löndunum

Tjaldur SH 135,6 tonn í 2 löndunum
Örvar SH 115,7 tonn í 2 löndunum
Þerna SH 4,4 tonn í 2 löndunum
Þorskfiskanet:
Bárður SH 81 66,6 tonn í 6 löndunum
Arnarstapi: 118,1 tonn í 84 löndunum
Handfæri:
Binna GK 2,8 tonn í 3 löndunum
Draupnir SH 2,1 tonn í 3 löndunum
Eva BA 2 tonn í 3 löndunum
Gestur SH 2,7 tonn í 3 löndunum
Gísli KÓ 4,6 tonn í 3 löndunum
Grímur AK 4,6 tonn í 3 löndunum
Heppinn AK 2,8 tonn í 3 löndunum
Herdís SH 1,8 tonn í 1 löndun
Hítará SH 2,4 tonn í 3 löndunum
Hrafnborg SH 3 tonn í 3 löndunum
Hrólfur AK 3,9 tonn í 4 löndunum
Hrólfur SH 2,7 tonn í 4 löndunum
Huld SH 2,6 tonn í 3 löndunum
Jónas Gunnarsson SH 0,9 tonn í 1 löndun
Kofri ÍS 0,3 tonn í 1 löndun
Kristján SH 2 tonn í 2 löndunum
Kvika GK 2,6 tonn í 3 löndunum
Lea RE 2,3 tonn í 3 löndunum
Lóa KÓ 2 tonn í 3 löndunum
Muggur SH 3,3 tonn í 3 löndunum
Rafn SH 2,6 tonn í 3 löndunum
Ríkey MB 0,2 tonn í 1 löndun
Sigurborg Ólafs HF 3,2 tonn í 3 löndunum
Stefanía 2,4 tonn í 3 löndunum
Straumur II SH 0,9 tonn í 2 löndunum
Sælaug MB 1,1 tonn í 2 löndunum
Valdís ÍS 2,4 tonn í 3 löndunum
Vonin ÍS 0,9 tonn í 2 löndunUM
Vorsól ÍS 1,6 tonn í 2 löndunum
Þröstur BA 1,8 tonn í 3 löndunum
Þytur MB 2,6 tonn í 3 löndunum
Þorskfiskanet:
Bárður SH 811 49,5 tonn í 5 löndunum
Grundarfjörður: 516,7 tonn í 56 löndunum
Botnvarpa:
Drangey SK 215,1 tonn í 2 löndunum
Farsæll SH 70,4 tonn í 1 löndun
Hringur SH 60,9 tonn í 1 löndun
Runólfur SH 57,5 tonn í 1 löndun
Grásleppa:
Björt SH 2,9 tonn í 2 löndunum
Handfæri:
Arney SH 3,2 tonn í 4 löndunum
Birta SH 2,3 tonn í 4 löndunum
Birtir SH 3,1 tonn í 4 löndunum
Byr SH 1,5 tonn í 2 löndunum
Doddi SH 2,4 tonn í 3 löndunum
Fíarún SH 2,1 tonn í 3 löndunum
Gulli afi SH 1,1 tonn í 2 löndunum
Jón Beck SH 1,3 tonn í 2 löndunum
Júlli SH 1,2 tonn í 2 löndunum
Kuggur SH 1 tonn í 2 löndunum
Lómur SH 0,4 tonn í 1 löndun
Margrét SH 1,2 tonn í 2 löndunum
Sif SH 3,2 tonn í 4 löndunum
Snúlli SH 2,5 tonn í 3 löndunum
Valdimar SH 1,9 tonn í 3 löndunum
Vinur SH 1,1 tonn í 1 löndun
Þröstur SH 3,2 tonn í 4 löndunum
Rækjuvarpa:
Berglín GK 18,7 tonn í 1 löndun
Klakkur ÍS 35 tonn í 1 löndun
Vestri BA 23 tonn í 1 löndun
Stykkishólmur: 47 tonn í 32 löndunum
Grásleppunet:
Abba SH 2,6 tonn í 2 löndunum
Andri SH 2,4 tonn í 2 löndunum
Anna Karín SH 4,8 tonn í 2 löndunum
Ás SH 4,8 tonn í 2 löndunum
Djúpey BA 2,9 tonn í 1 löndun
Friðborg SH 3,8 tonn í 2 löndunum
Gísli Gunnarsson SH 2,1 tonn í 1 löndun
Hanna Ellerts SH 2,9 tonn í 1 löndun
Kári SH 4 tonn í 1 löndun
Kvika SH 2,3 tonn 2 löndunum
Magnús HU 3,1 tonn í 2 löndunum
María SH 1,9 tonn í 1 löndun
Víxill II SH 2,8 tonn í 2 löndunum
Handfæri:
Jón afi SH 1,3 tonn í 2 löndunum
Lolla SH 0,4 tonn í 1 löndun
Selfell SH 0,2 tonn í 1 löndun
Sómi SH 1,3 tonn í 1 löndun
Sumrungur SH 1,2 tonn í 2 löndunum
Örn SH 3 tonn í 2 löndunum

Sýslumaðurinn á Vesturlandi

ATKVÆÐAGREIÐSLA
UTAN KJÖRFUNDAR

Kjör forseta Íslands fer fram laugardaginn 27. júní 2020. Atkvæðagreiðsla utan kjörfundar er hafin.
Í umdæmi Sýslumannsins á Vesturlandi fer hún fram á eftirtöldum stöðum: :
Akranesi - skrifstofu sýslumanns, Stillholti 16-18, virka daga kl. 10.00 til 15.00
Borgarnesi - skrifstofu sýslumanns, Bjarnarbraut 2, virka daga kl. 10.00 til 15.00
Stykkishólmi - skrifstofu sýslumanns, Borgarbraut 2, virka daga kl. 10.00 til 15.00

Frá 9. júní 2020 verður einnig kosið á neðangreindum stöðum;
Búðardal - skrifstofu sýslumanns, Miðbraut 11, á þriðjudögum og fimmtudögum, kl. 09.30 til 13.00
Eyja- og Miklaholtshreppi - skrifstofu hreppsstjóra, Þverá, virka daga kl. 12.00 til 13.00
Grundarfirði – skrifstofu Grundarfjarðarbæjar, Borgarbraut 16, virka daga kl. 10.00 til 14.00
Snæfellsbær - skrifstofu sýslumanns, Klettsbúð 4, virka daga kl. 09.00 til 12.00 og 13.00 til 15.00

Hægt er að kjósa á öðrum tíma samkvæmt nánara samkomulagi við viðkomandi kjörstjóra.
Kjósendum er bent á að hafa persónuskilríki meðferðis á kjörstað.
Stykkishólmi, 25. maí 2020
Sýslumaðurinn á Vesturlandi

Skemmdir á gervigrasi

kirkjanokkar.is

Hátíðarguðsþjónustur
á hvítasunnudag:
• kl. 11 í Ólafsvíkurkirkju. Fermt. Allir velkomnir.
• kl. 13 í Ingjaldshólskirkju. Allir velkomnir.

Kæru foreldrar/forráðamenn
Það eru alltaf góðir tímar þegar
vorar og börnin geta farið að njóta
þess að leika úti í góða veðrinu
og með sumartækin sín. Því miður
hefur þó borið á því að þau hafa
verið að eyðileggja og gera hluti
sem þau eiga ekki að vera að
gera. Það hefur sérstaklega borið
á því að þau séu á raftækjum/
hlaupahjólum á stöðum sem þau
eiga alls ekki að vera á. Það er búið
að eyðileggja hluta af gervigrasinu
á sparkvellinum á Hellissandi þar
sem rafmagnshjóli var spólað á
grasinu og skildi það eftir sár sem
ekki er hægt að laga. Ef ekki verður

breyting þarna á er spurning hvað
á að gera? einnig hafa börnin verið
að hjóla/fara með hlaupahjólum
yfir ærslabelgina, bæði í Ólafsvík
og á Hellissandi. Mig langar
að biðja ykkur kæru foreldrar/
forráðamenn að ræða við börnin
ykkur um þessi mál og brýna fyrir
þeim að við eigum að ganga vel
um. Þetta eru eigur okkar allra og
ekki verður mikil gleði ef þetta
verður eyðilagt.
Njótum sumarsins og göngum
vel um umhverfið okkar
Kveðja Laufey Helga Árnadóttir
Íþrótta- og æskulýðsfulltrúi
Snæfellsbæjar

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

Fá góðar gjafir frá Lions

Félagasamtök og líknarfélög
hafa ekki farið varhluta af ástand
inu í heiminum og hafa ekki
getað fundað undanfarnar vikur.
Lionsklúbbur Ólafsvíkur náði þó
að funda dögunum og voru þar
meðal annars teknar ákvarðanir
um góðar gjafir. Nú í byrjun vik
unnar færðu svo félagar úr Lions

klúbbi Ólafsvíkur Smiðjunni í
Snæfellsbæ og björgunarsveitinni
Lífsbjörgu góðar gjafir. Færðu þeir
Smiðjunni örbylgjuofn, prentara
og pappírstætara og var það Gunn
steinn Sigurðsson ásamt starfsfólki
smiðjunnar sem veitti gjöfinni
viðtöku fyrir hönd Smiðjunnar.
Lífsbjörgu færðu þeir Tetra tal

Snæfellsnessamstarfið
Snæfellsnessamtarfið í knatt
spyrnu er samstarf ungmenna
félaganna á Snæfellsnesi. Aðilda
félögin í knattspyrnusamstarf
inu eru UMF Grundarfjörður,
Snæfell Stykkishólmi og UMF
Víkingur/ Reynir. Nýverið var
skipuð ný stjórn samstarfsins
og sitja tveir aðilar frá hverju
ungm ennaf élagi í stjórn.
Stjórnarmeðlimir eru Alexander
Friðþjófur Kristinsson, Selma
Dokara Pétursdóttir, Sigurður
Gísli Guðj ónss on, Sigríður
G. Arnardóttir (ritari), Unnur
Steinsson (gjaldkeri) og Þröstur
Ingi Auðunsson (formaður).
Kristfríður Rós Stefánsdóttir
tók einnig við sem nýr fram
kvæmdastjóri samstarfsins af
Daða Jörgensen.

Stefna og markmið

Markmið Snæfellsn ess am
starfsins er að allir iðkendur
í knattspyrnu á Snæfellsnesi
keppi undir sama merki Svo
hægt sé að senda frá okkur lið í
hverjum flokki. Stefna okkar sem
sitjum í stjórn samstarfsins er að
upplýsa foreldra iðkenda betur
um leiki og hvað sé framundan
í mótamálum, samæfingum o.fl.
í knattspyrnu. Mikil óánægja og
óvissa hefur oft á tíðum verið
hjá foreldrum iðkenda hvað sé
framundan og hvað samstarfið
standi fyrir. Því höfum við
uppfært heimasíðuna okkar
með það markmið að foreldrar
finni allar þær upplýsingar sem

við kemur samstarfinu. Einnig
stefnum við á að vera virk á
facebook síðu félagsins. Hins
vegar er hver flokkur í sam
starfinu með facebook hóp og
hvetjum við foreldra iðkenda til
að skrá sig í þann hóp flokks
sem barnið þeirra spilar og æfir
í. Alla facebook hópana má finna
bæði inn á heimsíðunni undir
hverjum flokk og inn á facebook
síðu Snæfellsnessamstarfsins.
Einnig munum við auglýsa eftir
tengiliðum fyrir hvern flokk frá
hverju bæjarfélagi sem mun sjá
um upplýsingaflæði til foreldra
og skipulag fyrir mót.
Ýmis mót hafa verið færð
vegna COVID-19 og jafnvel
frestað, einnig er óvissa á meðal
foreldra þegar þetta ástand er
gengið yfir. Höfum við ákveðið
að halda Snæfellsnesmót í lok
júní/ byrjun júlí fyrir alla flokka
innan samstarfsins. Þá gefst
öllum iðkendum tækifæri á að
keppa hér heima fyrir ef for
eldrar treysta sér ekki á þau
mót sem eru í boði. Nánari
aug
l ýsing kemur inn síðar
á facebook síðu samstarfið
varðandi Snæfellsnesmótið
með dagsetningu, staðsetningu
og fyrirkomulagi.
Við erum spennt fyrir sumrinu
og framhaldinu - Áfram Snæ
fellsnes!
Kveðja
Kristfríður Rós Stefánsdóttir
Framkvæmdastjóri

stöð og spjaldtölvu til notkunar
í buggy bíl sveitarinnar sem hún
hefur nýverið fest kaup á. Hösk
uldur Árnason, Sindri Matthías
son, Ísabella Una Halldórsdóttir
og Birgitta Rut Sigurðard óttir

veittu gjöfinni viðtöku fyrir hönd
Lífsbjargar. Voru viðtakendur gjaf
anna þakklátir fyrir þessar rausnar
legu gjafir sem nýtast munu mjög
vel.

Stykkishólmsprestakall
Stykkishólmskirkja
Guðsþjónusta verður á hvítasunnudag, 31. maí, kl.14.00.
Fermt verður í guðsþjónustunni.

Hömlum létt
af íþróttastarfi

Á mánudaginn síðasta var
hömlum aflétt af æfingum í
íþróttastarfi fullorðna og skipu
lagt íþróttastarf því orðið hefð
bundið í öllum aldurshópum á ný.
Leikmenn meistaraflokks Vík
ings Ó. mættu galvaskir á æfingu
og nutu þess í botn að geta spilað
fótbolta á nýjan leik.
Framundan eru tæpar þrjár

vikur af stífum æfingum í bland
við æfingaleiki áður en keppnis
tímabilið 2020 hefst formlega.
Liðið hefur leik í bikarkeppni KSÍ
þann 13. júní þar sem mótherjinn
verður annað hvort Ægir frá Þor
lákshöfn eða Þróttur Vogum.
Íslandsmótið hefst svo þann 20.
júní þegar strákarnir fá Vestra í
heimsókn á Ólafsvíkurvöll.

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.
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

Lítum björtum augum á framhaldið

Það eru þónokkrar breytingar í
gangi hjá körfuknattleiksliði Snæ
fells þessi misserin. Eins og við
greindum frá á dögunum leitar
liðið nú að þjálfara fyrir bæði karla
og kvennalið félagsins.
Einnig hafa verið gerðar breyt
ingar á stjórn körfuknattleiks
deildar félagsins en þar er Jón
Þór Eyþórsson tekinn við sem
for
m aður. Við ræddum stöðu
félagsins við Jón og byrjuðum á því
að spyrja hvernig leitin að nýjum
þjálfara gangi.
„Leitin gengur svona ágætlega.
Það var markmiðið hjá okkur að
ráða íslenskan þjálfara sem myndi
þjálfa bæði karla og kvennaliðið.
Við fórum í mikla leit og það gekk

ekki nægilega vel. Einnig fórum við
í viðræður við erlendan mann sem
gekk ekki upp. Við erum þó ekki af
baki dottin og vonandi náum við
að landa einum íslenskum. Það er
þó ekki í höfn ennþá.”
Jón segir að mikill efniviður sé
til staðar í Hólminum til að gera
góða hluti á næstu árum.
„Við erum bjartsýn á framtíðina.
Það eru góðir krakkar að koma
upp bæði stráka og stelpumegin.
Elstu bekkirnir í hólminum eru að
vísu fámennir en það eru stórir
árgangar með marga iðkendur í
yngri flokkum. Það er mikið af
krökkum héðan af svæðinu sem
hafa fullan hug á því að halda
áfram.”
Karlalið Snæfells varð Íslands
meistari árið 2010 og kvennaliðið
vann þrjú ár í röð, árin 2014-2016.
Hinsvegar hefur gengi félagsins
verið niður á við undanfarin ár.
Karlaliðið er fallið í 1. deild og
kvennaliðið er neðarlega í Domi
nos deildinni. Næst var komið að
því að ræða markmiðin fyrir næsta
tímabil.
„Það er ótímabær spurning eins
og er enda erum við ekki komin
með þjálfara ennþá. Það er auð

vitað morgunljóst að við viljjum
gera betur en á seinasta tímabili.
Við fórum í ákveðna vinnu með
uppbyggingarplan til framtíðar og
við munum halda áfram að vinna
eftir því plani. Við höldum svo
áfram að skoða stöðuna reglulega.”
Bæði Snæfell í körfunni og
Víkingur Ó. í fótboltanum hafa
náð eftirtektarverðum árangri á
undanförnum árum en átt erfið
ara uppdráttar seinustu misseri. Í
kjölfarið hefur áhorfendum fækkað
mikið og Jón segir það leiðinlega
þróun. „Mín reynsla er sú að þetta
fylgir því miður árangrinum og
hvar liðin eru í stigatöflunni. Það
er ekki bara hér á Snæfellsnesi sem
félög þurfa á stuðningi að halda
og stuðningurinn þarf að vera til
staðar í blíðu og stríðu.”
Þá segist Jón eiga von á breyttu
landslagi í íslenskum íþróttum

vegna Covid faraldursins. „ Já ég
held það. Maður er farinn að sjá
ákveðnar breytingar og maður
veit ekki hvað gerist í kjölfarið.
Óvissan er mikil eins og til dæmis
ef faraldurinn blossar upp aftur.
Við erum að upplifa ótrúlega tíma
og það er spurning hvort erlendir
leikmenn muni treysta sér til að
fara á milli landa til að spila.”
Að lokum segir Jón að allir
sem að liðinu koma séu bjartsýn
á komandi tíma hjá félaginu.
„ Já við lítum björtum augum á
framhaldið enda þýðir ekkert
annað. Við erum búin að halda
fund með leikmönnum og það er
spenningur fyrir næsta tímabili.
Það hefur tekið meiri tíma að
finna þjálfara en við stefndum
að en vonandi mun það skýrast á
næstu dögum.”

kóm

rs
Ný sending af suma
komin í hús

Erum einnig að
fá nýja sendingu
af barnahjólum,
hjálmum oﬂ.
frá TRI

skór og stígvél frá Piano, Imac, XTI, SixMix, Viking og Kangaroo.

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

FRÁ MÓTUN TIL MUNA
Farandsýningin „Frá mótun til muna“ opnar í
Norska Húsinu laugardaginn 30. maí, kl. 14:00.
Þar verða sýnd verk átta leirlistamanna sem
sérhæfa sig í brennslu keramiks með lifandi
eldi.
Listaverkin bera mark náttúrunnar því ásamt
eldinum eiga vindurinn, rakinn og hitastigið
þátt í sköpuninni. Listamaðurinn er því ekki
allsráðandi í ferlinu heldur þátttakandi í
samvinnu með alheiminum.
Allir hjartanlega velkomnir.
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