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27. ágúst 2020

938 tbl - 20. árg.

Séð fyrir endann á framkvæmdum

Undanfarið hafa hlutirnir gerst
hratt á Fróðárheiði, stórvirkar
vinnuvélar frá Borgarverki hafa
unnið við að byggja upp nýjan
veg á norðanverðri heiðinni og
um síðustu helgi var lagt bundið
slitlag á hluta þess kafla sem
unnið er við.
Ef veður verður ekki til trafala
þá ætti vinnu við vegagerð að ljúka
fyrripart septembermánaðar og

verður þá hægt að aka á bundnu
slitlagi yfir Fróðárheiði í fyrsta
skipti.
Á þessari loftmynd sem Þröstur
Albertsson tók á mánudag má sjá
hvernig vegurinn hlykkjast mjúk
lega niður heiðina í stað brekku
sem hefur gert eigendum fram
drifsbíla lífið leitt í hálku.

Lönduðu öðru sæti

Jó

Dagana 21. - 23. ágúst var
keppt í 5. deild karla á Íslands
móti golfklúbba á Þorlákshöfn.
Þetta er í fyrsta sinn sem keppt
er í 5. deild karla á Íslandsmóti
gólfklúbba síðan 2014. Þrír
gólfklúbbar tóku þátt í deildinni
og þar á meðal var karlasveit
Golfklúbbsins Jökuls. Baráttan í

deildinni var mikil og endaði
hún með bráðabana á milli
Golfklúbbs Bolungarvíkur og
Golfklúbbsins Jökuls. Bolungar
vík vann bráðabanann og Golf
klúbburinn Jökull landaði því
2. sætinu.
sj

Listasýning á Litla-Kambi
Í hlöðunni á Litla Kambi stend
ur nú listasýning feðginanna Balt
asars og Mireyu Samper. Þetta er
fyrsta sameiginlega sýning þeirra
feðgina og er hún opin alla daga
frá kl. 12 til 17.
Verk feðginanna eru ólík en
vinna vel saman þar sem verk Balt
asars eru dökk og drungaleg en
Mireya vinnur meira með ljósið
og hvít verk. Baltasar málar sín
verk á stiga með innbrenndu vaxi,
encaustic tækni og viðfangsefni
hans eru vættir og verur sem
tengjast Snæf ellsn esi nu. Verk
Mireyu eru innsetningar, sam
bland af pappírsverkum og skart
skúlptúr, ljóðrænar birtingar um
hring
r ás lífsins, myndlíkingar
vatns og ljóss fyrir óendanleika
og endurtekningu sem fléttast
saman. Skartið í sýningunni vann
hún í samstarfi við Sigurð Inga
Bjarnason í Sign og pappírsverk
hennar eru gerð úr japönskum
Washi og Lana Lumiére pappír.
Þegar ljósmyndara bar að garði
tók Mireya á móti honum ásamt
hund
i num Puntillu. Aðspurð
sagði Mireya aðsókn í hlöðuna

hafa verið góða, betri en þau
höfðu vonað og þá sérstaklega
þegar sýningin var opnuð um
verslunarmannahelgina.
Enn gefst tími til að kíkja á þessa
fallegu sýningu í Breiðuvík en
síðasta helgin er að renna í garð og
mun sýningin enda sunnudaginn
30. ágúst næstkomandi.
sj

Upplag: 1.100

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

Nýlega var Snæfellsbæ færð
gjöf frá fjölskyldu Helga Jóns
sonar. Helgi Jónsson var búsettur
í Ólafsvík í áratug, frá 1963 til
1973 og starfaði sem vélgæslu
maður við rafstöðina í Ólafsvík.
Hann lét sig samfélagið varða,
var meðal annars einn af stofn
endum Skógræktarfélags Ólafs
víkur og teiknaði merki Ung
mennafélags Víkings, sem er enn
notað í dag. Fjölskylda Helga
færði Snæfellsbæ tugi teikninga
af fólki, húsum og náttúru
perlum í sveitafélaginu sem
Helgi hafði teiknað á árunum
1967-1973. Einhverjar myndir
hefur hann merkt með nafni
en þó ekki allar og hefur Snæ
fellsbær leitað til bæjarbúa eftir
hjálp við að nafngreina fólkið á
myndunum. Markmið Snæfells
bæjar er að setja upp sýningu

með myndunum í haust.
Á Facebooksíðu Snæfellsbæjar
er hægt að sjá myndirnar og
hvetjum við alla sem telja sig
geta þekkt einhver andlit að
leggja þeim lið. Meðfylgjandi
mynd er úr safni Helga og er
af Trausta Magnússyni, teiknuð
árið 1972.

Jökull Bæjarblað

Áb.maður: Jóhannes Ólafsson

steinprent@simnet.is

Prentun: Steinprent ehf.
Sandholt 22a, Ólafsvík
355 Snæfellsbæ

436 1617

Netfang: steinprent@simnet.is
Sími:

Blaðið kemur út vikulega.

Myndir frá
Helga Jónssyni

436 1617

sj

Húsnæði Vélsmiðjunnar stækkar
Framkvæmdir standa yfir hjá
Vélsmiðju Grundarfjarðar, er
verið að stækka húsnæðið um 100
fermetra og er ætlunin að bæta
við þá þjónustu sem fyrir er. Nú
þegar er þar ásamt vélsmiðjunni
rekið bifreiðaverkstæði.
Það er Dagbjartur Harðarson
sem sér um verkið ásamt starfs
mönnum vélsmiðjunnar. Hjá vél
smiðjunni vinna nú þegar þrír
starfsmenn og mun þurfa að bæta
við að minnsta kosti einum starfs
manni. Í eldri hluta hússins þar
sem nú eru bílaviðgerðir verður
sett upp „bíla-aukahluta-verslun”
í tengslum við AB varahluti.
Að sögn Þórðar Magnússonar er
draumurinn að taka nýja hlutann
í notkun þann 15. október næst
komandi og verða klárir í slaginn
fyrir vetrarvertíðina með dekkja
verkstæðið.
þa

Hross á veginum

Viðbót vegna fréttar
um golfvöll
Í síðasta tölublaði Jökuls var
m.a. fjallað um uppbyggingu
golfvallar við Rif.
Margir hafa komið að vinnu
við völlinn eins og kom fram í

greininni en hinsvegar gleymdist
að geta þess að TS vélaleiga
hefur séð um framkvæmdir á
flötum fyrir klúbbinn.
Jó

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

Það getur verið varasamt fyrir
búfénað að vera á þjóðvegum
landsins þegar umferðin er sem
mest, þessi hross höfðu slopp
ið úr girðingu í Staðarsveit um
síðustu helgi og höfðu ekki
miklar áhyggjur af því þó að
nokkrir bílar væru á ferðinni.
Sem betur fer fyrir hrossin hefur
umferð ferðamanna dregist mikið
saman síðustu daga svo að ekki
varð slys af.

Rétt er að benda lesendum á
að fara varlega þegar ekið er um
vegi landsins því að víða er sauð
fé í vegköntum, mun það aukast
þegar haustar og féð kemur af
fjalli. Mikið tjón getur orðið ef
ekið er á skepnur, bæði fyrir
eigendur ökutækisins og einnig
fyrir eiganda skepnunnar sem
ekið er á.
Jó

Félagsstarf á Klifi
Íbúð til leigu

Félagsstarfið byrjar hjá okkur

Leiguíbúð að Ölkelduvegi 3 er laus til umsóknar.
Íbúðin er fjögurra herbergja og 110 fermetrar, auk 29
fermetra bílskúrs. Leigusamningur er gerður til 12-24
mánaða í senn. Íbúðin er í eigu Leigufélagsins Bríet, en
framleigist af Grundarfjarðarbæ.

Vegna Covid verðum við að fara varlega
og virða 2 metra fjarlægðina.

þann 2. september.

Verðum með nóg af spritti, grímur og
hönskum fyrir þá sem vilja.

Íbúðin leigist frá 10. september 2020, eða fyrr.
Nánari upplýsingar eru veittar á bæjarskrifstofu
í síma 430 8500.

Kveðja
Sótt er um íbúðina á vefsíðu Grundarfjarðarbæjar,
www.grundarfjordur.is

Brynja Guðmundsd. 847 0309
Guðrún Þórðard. 847 7850

Umsóknarfrestur er til kl. 12:00 á hádegi
föstudaginn 4. september 2020.

Framkvæmdir hafnar við þjónustumiðstöð
Framkvæmdir við uppbygg
ingu nýrrar þjónustumiðstöðvar
í Þjóðgarðinum Snæfellsjökli
hófust nú síðsumars. Þjónustu
miðstöðin verður staðsett á Hellis
sandi og mun hún hýsa fjölbreytta
starfsemi þjóðgarðsins.
Þegar verkið var boðið út fyrr
á árinu bárust 6 tilboð og átti
Húsh eild ehf lægsta tilboðið.

Samanstendur nýbyggingin af
tveimur megin byggingum sem
tengjast með miðrými og er húsið
á einni hæð staðsteypt og stál
virki að hluta og verður klætt með
lerki. Verður þetta án efa glæsileg
bygging og góð viðbót við gott
og öflugt starf í Þjóðgarðinum
Snæfellsjökli.
þa

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

