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Fljótlega hægt að fara í berjamó
Útlit er fyrir góða berjasprettu
víðast hvar á landinu í sumar. Þó
að enn sé ein til tvær vikur í að
berjavertíðin hefjist að fullu er
berjaáhugafólk hvatt til að líta í
kringum sig og hafa ílátin klár.
Þrátt fyrir að júlí hafi verið
fremur kaldur miðað við síðustu
ár er útlit fyrir góða berjasprettu
og jafnvel mun meiri sprettu en í
fyrra, þá urðu þurrkar og sólskin
til þess að berjaspretta varð minni
en vonast var til. Í sumar hefur
hinsvegar ekki verið mikið um
þurrka og rakinn orðið til þess
að ef sólin lætur sjá sig á næstu
vikum, þá skapast aðstæður fyrir
mjög gott berjasumar.
Þegar ljósmyndari kíkti á kræki
berjalyng fyrr í vikunni voru berin
orðin svört og meðalstór, bláberin
eru hinsvegar lítið farin að blána
en ljóst að það mun fljótt breytast
ef sólin lætur sjá sig.
Ber eru náttúrulegur hollustu
gjafi og því full ástæða til að hvetja

fólk til að tína ber og nýta sér
þau, bæði til að borða beint og í

matargerð. Ekki skaðar að með því
að fjölskyldan fer saman í berja
tínsluferð þá skapast skemmti
legar samverustundir og það er

um að gera að leyfa börnunum
að tína berin upp í sig eins og
þau lystir.

Trampólín tókust á flug

ÚTFARARÞJÓNUSTA
VESTURLANDS

Fagmennska – virðing –umhyggja
Önnumst alla þætti útfarar af fagmennsku,
með virðingu og umhyggju að leiðarljósi.
Í persónulegum samtölum förum við yfir óskir
og þarfir ástvina.Við þjónum og styðjum.

Gréta Björgvinsdóttir
s: 770 0188

Borg útfararþjónusta

Guðný Bjarnadóttir
s: 869 7522

www.borgutfor.is

borg@borgutfor.is

Íslenska veðráttan er oft
óútreiknanleg og á það til að
minna á sig þegar henni hentar.
Hvasst hefur verið víða um land
undanfarið og mikil rigning,
hefur Snæfellsnesið ekki farið
varhluta af þessu. Ekki er vitað
til að tjón hafi orðið en þó fóru
að minsta kosti tvö trampólín af
stað síðasta laugardag í Ólafsvík,
annað trampólónið endaði ferð
sína utan í girðingu eins og sjá
má á myndinni.
Veðrið næstu daga er frekar
blautt þó ekki verði mjög hvasst
það fer þó að lagast eftir helgina
og lofa langtímaspár góðu á
Vesturlandi. En það er þó bara
spá og ekki alltaf hægt að treysta
á að hún gangi eftir.
þa
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Fjölbreytileika fagnað á Snæfellsnesi

Dagana 4. til 9. ágúst hefðu
Hinsegin dagar átt að fara fram
í Reykjavík líkt og undanfarin
ár en í ljósi aðstæðna þurfti að
slaufa öllum hátíðarhöldum sem
búið var að plana, eins og svo

mörgu öðru í ár. Þrátt fyrir að
árlega hátíðin hafi fallið niður
heldur réttindabarátta hinsegin
fólks auðvitað áfram. Regnboga
fáninn var dreginn að hún hjá
bæjarskrifstofum Snæfellsbæjar

og Grundarfjarðar og því óhætt
að segja að hér sé fjölbreytileika
num fagnað. Myndin af Ráð
húsi Snæfellsbæjar er fengin af
facebooksíðu Snæfellsbæjar og
myndin af ráðhúsi Grundar

fjarðarbæjar sem Sigurður Gísli
Guðjónsson tók er fengin af face
booksíðu Grundarfjarðarbæjar.
sj

Boðið upp á fjarnám
í FSN
Vegna Covid19 er enn óljóst
hvernig skólahaldi verður háttað
í framhaldsskólum landsins
vegna samkomutakmarkana sem
eru í gangi.
Von er á nýjum upplýsingum frá
sóttvarnarlækni fimmtudaginn
13. ágúst og verður gefið út í kjöl
farið hvernig skólahaldi verður
háttað við upphaf haustannar.
Stefnt er að því að taka á móti
nýnemum í FSN þann 18. ágúst
en til viðbótar við hefðbundið
nám verður einnig boðið upp
á fjarnám.
Á heimasíðu Fjölbrautaskóla
Snæfellinga kemur fram að
nemendum býðst að skrá sig í
fjarnám við skólann. Fjarnáms
nemendur eru í almenn
um
námshópum, þeir fá stunda
töflu án mætingaskyldu og
fylgja skóladagatali eins og
aðrir nemendur. Nemendur
eru ekki teknir inn í fjarnám við
skólann nema pláss sé í náms
áföngum. Innritunartími er sá
sami og fyrir staðnemendur en
fjarnemar komast í laus náms

pláss þar til fyrstu námsviku
annar er lokið.
Mikilvægt er fyrir fjarnem
endur að vera vel meðvitaðir
um að öll skilaboð, upplýsingar,
skóladagatal og annað er til
fjar
n emenda eins og stað
nem
e nda. Skólinn lítur á
báða hópa á svipaðan hátt.
Í fjarnámi er nauðsynlegt að
skipu
l eggja nám sitt vel og
hvaða tíma ætlað er í námið.
Hver námseining er skipulögð
af kennara þannig að hann gerir
ráð fyrir að nemandinn þurfi þrjá
daga miðað við 6-8 klukkustunda
vinnu til að ljúka henni. Fimm
eininga áfangi er því miðaður við
að nemandinn skili 15 daga vinnu.
Henni er síðan dreift yfir önnina.
Aðstoðarskólameistari sér um
skráningar í áfanga og úr þeim
og hefur umsjón með fjar
námi.  Hafi nemandi spurningar
eða vill ræða námið skal hann
hafa samband við Sólrúnu
Guðjónsdóttur aðstoðarskóla
meistara eða námsráðgjafa.

Upplag: 1.100
Áb.maður: Jóhannes Ólafsson

Blaðið er gefið út af Steinprent ehf. og dreift
á hvert heimili í Snæfellsbæ og Grundarfirði,

Prentun: Steinprent ehf.
Sandholt 22a, Ólafsvík
355 Snæfellsbæ
Netfang: steinprent@simnet.is
Sími:

Blaðið kemur út vikulega.

436 1617

Nýtt stuðningslag
rúllar út

Nýtt stuðningsmannalag hefur
verið samið um knattspyrnuliðið
Víking frá Ólafsvík og verður lagið
frumflutt á næstunni.
Það eru rappvinirnir Davíð
Svanur Hafþórsson og Hjörtur
Sigurðsson sem eru mennirnir
á bakvið lagið en þeir hafa vakið
mikla athygli fyrir tónlist sína
hér í Snæfellsbæ síðan þeir unnu
Rímnaflæði í vetur.

Nýja stuðningsmannalagið
heitir „Rúllandi boltinn” og mun
lagið vafalaust hljóma ítrekað á
Ólafsvíkurvelli í kringum leiki
félagsins þegar boltinn fær að
rúlla á ný. Fyrir á félagið eitt
stuðningsmannalag, „Við erum
Víkingar Ólafsvíkur” með texta
Magnúsar Stefánssonar við erlent
lag.
þhh

Nýtur lífsins
á lúxus snekkju

Glöggir íbúar Snæfellsbæjar
tóku í vikunni eftir glæsilegri
snekkju sem staðsett var rétt
fyrir utan höfnina í Ólafsvík.
Fregnir herma að þarna hafi rit
höfundurinn J.K. Rowling verið
á ferðinni.
Rithöfundinn þarf vart að kynna
en hún er þekktust fyrir bækurnar
um töfradrenginn Harry Potter.
Hún hefur verið á ferð í kringum
Ísland á snekkjunni undanfarna
daga og kom til að mynda á land
við Hólmavík.
Snekkjan sem Rowling á er ekki
af verri endanum enda útbúinn

Háarif 27, Snæfellsbæ

miklum lúxus. Samkvæmt upp
lýsingum á veraldarvefnum var
hún áður í eigu stórleikarans
Johnny Depp en Rowling er
sögð hafa keypt snekkjuna á
27 milljónir dollara árið 2016.
Bækurnar um Harry Potter hafa
malað gull og eignir hennar
metnar á rúmlega 650 milljónir
dollara.
Nokkuð neikvæð umræða
skapaðist á samfélagsmiðlum
um komu Rowling til landsins
en margir eru ósáttir við ummæli
sem hún lét frá sér um transfólk.
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Heimili fasteignasala kynnir hlýlegt 142,7 m2. 5 herb. einbýlishús auk 47,8 m2
bílskúrs á Rifi. Góður sólpallur með heitum potti, snyrtilegur garður,
gróðurhús og einstakt útsýni sem gefur eigninni mikið gildi. Laus fljótlega.
Leitað er eftir tilboðum í eignina.
Nánari upplýsingar
veitir Ragnar
Þorgeirsson löggiltur
fasteignasali í síma
774 7373 eða
ragnar@heimili.is

– á traustum grunni
Grensáveg 3
Opið mán. – fös. frá kl. 9–17 | www.heimili.is

Eli Keke snúinn aftur

þhh

Efni og auglýsingum í Jökul þarf að
skila fyrir kl. 16, þriðjudag fyrir útgáfu.
Það er í lagi að skila fyrr.
Upplýsingar um auglýsingaverð
á www.steinprent.is

Þær góðu fréttir bárust úr
herbúðum Víkings Ó. nýverið að
varnarmaðurinn Emmanuel Eli
Keke er kominn aftur til landsins
og mun leika með liðinu út
yfirstandandi tímabil.
Emmanuel, sem kemur frá
Ghana hefur verið leikmaður
Víkings Ó. síðan vorið 2018 og
reynst liðinu mikill liðsstyrkur.
Til marks um það má nefna að
hann var valinn besti leikmaður
liðsins árið 2018. Í lok ágúst í
fyrra varð hann fyrir því óláni að
slíta krossband í hné og hefur
því ekki leikið knattspyrnu síðan.
Leikmaðurinn fór í aðgerð og

endurhæfingu hér á landi í vetur
en fór svo heim í frí í kringum
áramótin. Hann átti upphaflega
að snúa aftur til Ólafsvíkur í mars
en sökum Covid faraldursins varð
fríið töluvert lengra en vonir
stóðu til.
Hann er hinsvegar kominn
til landsins núna og að lokinni
sóttkví mun hann hefja æfingar
með Víkingum á ný. Eflaust mun
taka hann einhvern tíma að
komast í almennilegt leikform en
vonir standa til að hann komi til
með að geta hjálpað liðinu seinni
hluta mótsins.
þhh

Rabba-bara 2020
Á góðri stund í Grundarfirði
varð að lúta í lægra haldi í ár líkt
og aðrar skemmtanir. Grundfirð
ingarnir dóu þó ekki ráðalausir og
skipulögðu samansafn uppákoma
fyrir heimamenn dagana 20. - 26.
júlí. Vikuna nefndu þau Rabbabara 2020, og saman stóð hún
af ýmsum ör-viðburðum. Þema
þessar smá-hátíðar Grundfirðinga
var rabbabari og markmiðið að
hvetja bæjarbúa til að kíkja út úr
húsi og rabba við aðra.
Bjargarsteinn Mathús hélt
Rabbabara-sælkera-keppni þar
sem keppt var um bestu bökuna,
hlaupið og drykkinn. Þátttakan
var betri en staðarhaldarar áttu
von á og alls 13 metnaðarfullum
sælkeravörum skilað inn.
Dómnefndina skipuðu fimm
starfsmenn Bjargarsteins og einn
starfsmaður Mæstro og dæmt
var eftir bragði, áferð, útliti og
Rabba-bara áhrifum. Jónheiður
hlaut verðlaunin fyrir bestu
sultuna, Valdís og Jón gerðu
bestu bökuna og Alexandra vann
fyrir besta rabbabara drykkinn.
Auk sælkerakeppninnar var keppt

um lengsta rabbabarastilkinn og
stilkurinn sem bar sigur úr bítum
var 77 cm langur. Þar með var
rabbara þema helgarinnar þó
ekki lokið því Brugghús Steðja
framleiddi rabbabara bjór
sérstaklega fyrir helgina. Aðrir
ör-viðburðir Rabba-bara 2020
voru til að mynda söguganga
á Grundakambi, krakkastund í
Bókamarkaðnum, Yin yoga, lista
sýningar, tónleikar og margt fleira.
Rabba-bara 2020 heppnaðist vel
og góð stemming alla vikuna.
sj

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

CF Snb fjölgar
þjálfurum

Crossfit stöðin CF Snb hefur nú
bætt við sig góðum hópi af fólki
sem mun þjálfa í stöðinni í vetur.
Auk Gestheiðar og Kristfríðar,
stofnenda stöðvarinnar, hafa
nú 6 þjálfarar gengið til liðs við
teymið. Það eru Þorbjörg Erla
Halldórsdóttir, Gylfi Freyr Karls
son, Elín Friðriksdóttir, Birgir

Vilhjálmsson, Brynja Bjarna
dóttir og Anna Þóra Böðvars
dóttir. Það er greinilegt að vetur
inn verður áhugaverður og fjöl
breyttur með þessu úrvalsliði
þjálfara, til að mynda byrjar
stöðin með 9 vikna Yoga nám
skeið núna í lok ágúst.
sj

ATVINNA - FULLT STARF

Guðmundur Runólfsson hf. leitar að metnaðarfullum starfsmanni í fullt starf
á netaverkstæði G.RUN með möguleika á starfsnámi í netagerð.
Viðkomandi þarf að hafa góða tölvukunnáttu.
Æskilegt er að umsókn fylgi ferliskrá og meðmæli.
Nánari upplýsingar veitir Ingi Þór Guðmundsson netagerð G.RUN
Ingi Þór s: 860-7365 email: ingi@grun.is
Smári s: 894-1359 email: smari@grun.is
Umsóknarfestur er til 1. september 2020

Víkingar í sóttkví eftir langþráðan sigur
Það er óhætt að segja að síðast
liðnar vikur hafi verið í meira lagi
óvenjulegar hjá knatt
s pyrnu
félaginu Víkingi frá Ólafsvík.
Eftir tvo tapleiki í röð í kjölfarið
á þjálfarabreytingum hjá liðinu
um miðjan júlímánuð kom lang
þráður sigurleikur þegar liðið hafði
betur gegn Leikni frá Fáskrúðs
firði í lok júlí en lokatölur leiksins
urðu 3-0, Víkingi í vil. Um var að
ræða fyrsta sigurleik liðsins undir
stjórn Guðjóns Þórðarsonar.
Spilamennska liðsins í leiknum
gaf tilefni til bjartsýni og liðið
átti að mæta Grindavík í næsta
leik nokkrum dögum síðar. Í
millitíðinni greindist hinsvegar
Covid19 smit hjá einum leik
manna liðsins og nánast allt liðið
fór í sóttkví. Á sama tíma fór far
aldurinn að láta á sér kræla á nýjan
leik og allur fótbolti á landinu
settur á ís.
Leikmaðurinn sem greindist
með smitið hefur sloppið nokkuð
vel, verið nokkuð einkennalaus og
er að eigin sögn allur að koma til.
Þá hafa flestir af leikmönnum og

starfsteymi félagsins sömuleiðis
farið í Covid skimun og til allrar
hamingju hafa fleiri smit ekki
fundist.
Þegar þetta er skrifað er enn
nokkuð óljóst hvernig framvinnda

Íslandsmótsins í knattspyrnu
verður vegna faraldursins en
vonir standa engu að síður til að
mótið geti hafist á nýjan leik nú
um næstu helgi.
Samkvæmt plani ætti Víkingur

að mæta Þrótti föstudaginn 14.
ágúst en þar sem liðið er í sóttkví
til og með 12. ágúst má fastlega
gera ráð fyrir því að leiknum verði
frestað um einhverja daga.
þhh

Gaf Jaðri milljón
Í tilefni 90 ára afmælis Steins
Hanssonar þann 21. júlí færði
hann og fjölskylda hans dvalarog hjúkrunarheimilinu Jaðri
eina milljón að gjöf. Á gjafabréfi
sem fylgdi gjöfinni kom fram að
Steinn og fjölskylda hans gefa
gjöfina sem þakklætisvott fyrir
góða ummönnun og hlýju.
Myndin af Steini og fjölskyldu
hans er fengin af facebooksíðu
Snæfellsbæjar en á heimasíðu
Jaðars kemur fram að mikilvægt
sé hafa í huga að baráttan gegn
COVID-19 er ekki unnin og
smitum getur fjölgað mjög hratt,
eins og reynslan hefur kennt
okkur.
Á síðunni eru heimsóknar
reglur ítrekaðar og sérstaklega
vakin athygli á að ættingjar og
gestir komi EKKI í heimsókn
til íbúa í 14 daga frá komu til
landsins.
Hámarksfjöldi gesta í einu
er 2 einstaklingar og skulu allir
sem koma inn á heimilið vera
með maska sem hylur bæði nef
og munn, gestir halda sig inni
á herbergjum íbúa og ekki í
sameiginlegum rýmum.

Gestir skulu virða 2 metra
regluna gagnvart öðrum íbúum
og starfsfólki.
Rétt er að benda ættingjum
og velunnurum íbúa Jaðars á að
fylgjast vel með facebook og heima
síðum Snæfellsbæjar og Jaðars,
þar sem að heimsóknarreglur
geta breyst.

Glaumur fékk í skrúfuna
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Auglýsingaverð
í Jökli
Heilsíða

34.440 +vsk

Hálfsíða.

24.570 +vsk

1/4 úr síðu

14.595 +vsk

1/8 úr síðu

11.340 +vsk

1/16 úr síðu

8.505 +vsk

Björgunarbáturinn Björg var
kallaður út um klukkan níu á
þriðjudagsmorgun 4. ágúst
vegna bilunar í Glaumi SH.
Var Björgin komin að bátnum
um ellefu leitið en Glaumur var

staddur 28 mílur undan landi,
hafði hann fengið í skrúfuna
og leiddi það til þess að drifið
bilaði. Vel gekk að draga bátinn
til hafnar og kom Björgin til
hafnar á Rifi um tvöleitið.
þa

Mæk sungu
á Fellaskjóli

Haustið komið?

Þó að ekki sé nema önnur vika
ágúst er erfitt að sannfæra sig um
að haustið sé ekki gengið í garð
miðað við veðráttuna sem við
höfum fengið núna seinnipart
sumars. Í sumar hafa tveir
matvagnar staðið miðsvæðis í
Grundarfirði þar sem hægt er
að gæða sér á góðum mat en
nú hefur Mæstro - street food,
annar matvagnanna lokað eftir
sumarið. Vagninn skellti í lás
föstudaginn síðastliðinn þar sem
veðurguðirnir hafa ekki verið

með þeim í liði. Götubitavagn
Bjargarsteins hefur einnig flúið
veðrið en þau færðu sig niður
að veitingastaðnum, það er þó
ekki alveg útséð með opnun og
möguleiki á opnun ef við fáum
góða daga það sem eftir er
sumarsins. Það er þá lítið að gera
fyrir aðdáendur matvagnanna
en að láta sér hlakka til næsta
sumars og vona að haustið komi
ekki jafn snemma að ári.
sj

Stúlkurnar í Mæk heimsóttu
dvalar- og hjúkrunarheimili Fella
skjól seinnipartinn í júlí og tóku
lagið fyrir heimilisfólkið, með
fylgjandi mynd er tekin við það
tækifæri og er fengin af facebook
síðu Fellaskjóls.
Á síðunni er ættingjum og vel
unnurum heimilisfólks bent á að
búið er að herða heimsóknar
reglur, hver heimilismaður getur
einungis fengið 1 gest á dag í

heimsókn. Einnig var ákveðið að
loka fyrir það að heimilisfólk gæti
farið af bæ. Auk þess er tveggja
metra reglan í gildi á Fellaskjóli
eins og annars staðar.
Starfsfólk biður aðstandendur
heimilisfólks um að hjálpa þeim
með því að fara eftir settum
reglum og hlusta á tilmæli
starfmanna.

Jökull Bæjarblað
steinprent@simnet.is
436 1617

Tímar í íþróttahúsi Snæfellsbæjar
Þeir einstaklingar, fyrirtæki eða félög sem hafa áhuga á að leigja tíma í íþróttahúsi
Snæfellsbæjar í vetur vinsamlegast sendið inn umsóknir þess efnis til íþrótta- og
æskulýðsfulltrúa Snæfellsbæjar eigi síðar en 15. ágúst n.k. í netfangið: laufey@snb.is.
Athugið að íþróttahúsið á Hellissandi verður lokað fyrir æfingar í vetur.
Við hvetjum íbúa Snæfellsbæjar til að nýta sér
íþróttahúsið fyrir allar æfingar 😊😊
Nánari upplýsingar um útleigu á tímum til almenningshópa
veitir Laufey Helga Árnadóttir, íþrótta- og æskulýðsfulltrúi í
gegnum netfangið laufey@snb.is og í síma 433-9912.

jó

Tilboðsdagar í ágúst
GLÆSILEG TILBOÐ OG AFSLÆTTIR
Í GANGI TIL 1. SEPTEMBER
Sundfatnaður
Útivistarfatnaður
og gönguskór

25%

SixMix skór

70%

20%
20%
20%
35%
25%
50%
50 - 80%
Vörur frá Varma

Hjólavörur

XTM vörur

Nilfisk háþrýstidælur,
ryksugur og fylgihlutir

Sumarskór

Ýmsar vörur á afsláttarborði

Opið 8 - 18 virka daga og 10 -12 á laugardögum.
ÓLAFSVÍK
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