
Félagar í Lionsklúbbi Ólafs
víkur tóku þátt í átaki á vegum 
Skóg ræktarinnar og Land græðsl
unnar að breiða út birki  skóga 
landsins. 

Hittust þeir síðasta sunnudag 
í skógræktinni í Ólafsvík þar sem 
þeir söfnuðu birkifræi sem þeir 
dreifðu svo í kringum planið við 

Svöðufoss eftir samráð við garð
yrkju fræðing Snæfellsbæjar. 

Tíndir voru tæplega tuttugu 
kassar af fræi í blíðskapar veðri. 
Vonandi ná einhver fræ að skjóta 
rótum og verða að birkitrjám 
þegar fram líða stundir.

þa
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Ólafsbraut 55, Ólafsvík
Sími: 436 1212

 

 

Tóku þátt í landsátaki í fræsöfnun

Bifreiðaverkstæðið JE Bílverk, Dalbraut 10 í Ólafsvík 
verður opið alla laugardaga í október 

frá 9-12 og 13-16.

Tímapantanir í síma 436-1111 

Er blaðamaður var á ferð um 
Rifsósa sá hann hvar grafa var 
að störfum í útfallinu á einum 
Rifsós. Þar var að verki Vigfús 
hjá B.Vigfússon að ræsa út 
efsta ósinn. Þetta þarf að gera 
reglulega vegna sands sem berst 
í farveginn. Var komið svo mikið 
af sandi að nánast ekkert rennsli 
var út úr ósnum. Þegar verið var 

að ræsa farveginn kom í ljós hluti 
af bátskrokk sem grafinn var í 
sandinn við ræsið. Er sennilega 
um að ræða brot af skrokk 
Bervíkurinnar sem fórst út af 
Rifi eða Dritvíkinni sem brann 
á Breiðafirði og sökk á þessum 
slóðum en hluti af skrokkum 
þessara báta er í fjörunni milli 
Rifs og Ólafsvíkur.              þa

Hreinsað úr ósnum



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

Blaðið kemur út vikulega.

Upplag: 1.100

Áb.maður: Jóhannes Ólafsson

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

Netfang: steinprent@simnet.is

Sími:      436 1617

Í sl viku barst Bókasafni Snæ
fells bæjar góð gjöf frá Pétri 
Steinari Jóhannssyni rit stjóra Sjó
manna dags blaðs Snæ fells bæjar. 
Þá af henti hann safninu bók með 
inn bundnum sjómanna dags
blöðum sem er nýkomin út. Bókin 
inniheldur sjómannadagsblöðin 
frá 2013 til 2019. Áður var búið 
að gefa út þrjár bækur sem geyma 
öll blöðin frá árinu 1987 en þá 
kom fyrsta blaðið út. 

Í blöðunum er mikill fróðleikur 
um sjómennsku, fiskvinnslu og 
fleira í Snæfellsbæ og einnig frá 
Grundarfirði og Stykkishólmi.  

Pétur sagði að öllum væri heimil 
efnisnotkun úr bindunum fjórum 
en óskað er eftir því að heimilda 
sé getið. Nokkrir nemendur í 
sjávarútvegsfræðum hafa nýtt 
sér bækurnar til efnisöflunar fyrir 
ritgerðir um sjávarútveg sem þeir 
þurfa að skila vegna námsins. 

Með Pétri Steinari á myndinni 
er Fríða Sveinsdóttir bóka safns 
vörður sem veitti gjöf inni við
töku, þakkaði hún góða gjöf fyrir 
hönd Bókasafns Snæ fells bæjar. 

Myndina tók Guðrún Jenný 
Sigurðardóttir.

jó

Jensína Guðmundsdóttir hefur 
látið af störfum hjá Íslandspósti 
eftir 35 ár. Jensína byrjaði að 
vinna hjá Íslandspósti sumarið 
1985, þá 28 ára gömul og starfaði 
í 28% starfi sem bréfberi. Árið 
2009 var Jensína komin í 40% 
starfshlutfalli í útibúi Íslandspóst 
á Hellissandi þegar því var lokað 
og sameinað útibúinu í Ólafsvík. 
Þar hefur hún starfað síðan, fyrst 

sem fulltrúi en undanfarin ár hefur 
hún unnið sem afgreiðslustjóri 
afgreiðslu Íslandspósts í Ólafsvík. 
Á meðfylgjandi mynd er Jensína 
og Linda Björk Guðjónsdóttir, 
samstarfskona hennar. Myndin 
var tekin á miðvikudag í síðustu 
viku en það var einmitt síðasti 
starfsdagur Jensínu.

sj

Bókasafn Snæfellsbæjar 
fær góða gjöf

Jensína lætur 
af störfum

Michelin X-ICE Snow
Nýjasti meðlimurinn í vetrardekkjalínu Michelin

Aukið grip hvort sem í hálku, snjó eða slabbi

Endingargott grip út líftímann

Einstakir akstureiginleikar og þægindi við erfiðustu aðstæður

Allir bestu eiginleikarnir – Michelin Total Performance

Michelin X-ICE North 4 
Besta hemlun í hálku, hvort sem dekkin  
eru ný eða ekin 10.000 km

Betri aksturseiginleikar m.v.  
helstu samkeppnisaðila

Hámarks grip með sérhönnuðu  
mynstri fyrir hverja stærð

Einstök ending

Michelin Alpin 6
Nýr mynsturskurður sem opnast  
eftir því sem dekkið slitnar

Endingargott grip út líftímann

Lagskipt gúmmíblanda sem veitir  
hámarks grip

Alla leið 
á öruggari
dekkjum

Verslun N1
Ólafsbraut 57, Ólafsvík, 436-1581

 Notaðu  
N1 kortið 

ALLA LEIÐ

Nýtt

Starfsfólk óskast.
Hjúkrunar- og dvalarheimilið Fellaskjól óskar eftir að 
ráða fólk til starfa við umönnun. Um er að ræða 
vaktarvinnu og vantar bæði fastráðið starfsfólk og til 
a�eysinga. Mikilvægt er að umsækjendur ha� góða 
samskiptahæfni og ha� metnað fyrir star�nu. 

Góð íslenskukunnátta er einnig nauðsynleg. 

Frekari upplýsingar er hægt að nálgast hjá Patricia á 
fellaskjol@simnet.is

Poszukujemy pracownika.
Dom starców Fellaskjól chce zatrudnić ludzi do pracy. 
Chodzi o prace zmianową. Brakuje nam zarówno 
stałego personelu, jak i tymczasowego. Ważne jest, 
aby kandydaci posiadali dobre umiejętności komuni-
kacyjne i mieli ambicje do pracy. 

Dobre umiejętności Islandzkiego są konieczne. 

Więcej informacji można uzyskać od Patricia  na 
fellaskjol@simnet.is

- Bílaviðgerðir

- Skipaþjónusta

- Almenn suðuvinna 

- Smurþjónusta

- Smábátaþjónusta 

- Dekkjaverkstæði

vegr@vegr.is   vegr.is
S: 849-7276  Remek og 898-5463 Þórður
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Í lok september var brúnni yfir 
Höskuldsá komið fyrir, eins og 
áður hefur komið fram í Jökli þá 
var það Anton Gísli Ingólfsson 
sem byggði brúnna seinnipart 
sumars. Áður en brúnni var 
komið fyrir sá B.Vigfússon um 
að laga til og snyrta árbakkana 
og ána. Einnig þurfti að koma 
fyrir vatnslögn í ánni sem er fyrir 
Saltportið, var svo Árni Jón hjá 
Þorgeir ehf fenginn til að koma 

brúnni fyrir á sinn stað. Mun 
hún  koma til með að tengja 
göngustíginn saman sem liggur 
bak við gamla frystihúsið og þann 
sem eftir á að gera í Keflavíkinni 
sem tengist við göngustíginn 
frá Rifi. Að sögn Davíðs 
Viðarssonar byggingarfulltrúa hjá 
Snæfellsbæ verður haldið áfram 
framkvæmdum í haust. 

þa

Höskuldsá brúuð

Dagskrá:

1.   Ársreikningur 2019 og skýrsla stjórnar.
2.   Kosning tveggja aðila í stjórn foreldrafélagsins.   
      Tillögur liggja fyrir á fundinum.
3.   Kosning eins aðila í skólaráð.
4.   Hlutverk bekkjarráða.
5.   Önnur mál.

Allir foreldrar hvattir til að mæta og taka þátt í starfinu. 
Sérstaklega mikilvægt er að bekkjarráðin mæti.

Stjórnin

AÐALFUNDUR
FORELDRAFÉLAGS GSNB
NORÐAN HEIÐAR
13. OKTÓBER KL. 17:00
Í HÚSNÆÐI GRUNNSKÓLANS Í ÓLAFSVÍK

Þá er haustgöngum Snæ fells
bæjar þetta árið lokið. Þriðja 
gangan var farin fimmtudaginn 
24. september síðastliðinn. 
Gengið var frá Rauðskriðugili 
inn í Fögruhlíð að Rjómafossi 
undir leiðsögn Árna Guðjóns 
Aðal steins sonar. Fjórða og sú 
síðasta var svo farin miðviku
daginn 30. september og var þá 

gengið frá Tröð á Hellissandi 
um Hraunskarð og Krossavík 
í brakandi haustblíðu. Það var 
Anna Þóra Böðvarsdóttir sem 
leiddi hópinn og endaði þessa 
röð heilsueflandi útivistar. Þakka 
má fyrir fallegt og milt veður 
á öllum göngudögum þó að 
þátttakan hefði mátt vera betri.   

sj

Haustgöngunum lokið 



Undanfarið hafa staðið yfir tökur á þáttaröðinni Vitjanir í Grundarfirði og nágrenni á  vegum fyrirtækisins Glassriver. Tökur hafa gengið mjög vel og er 
áætlað að þær standi yfir fram í byrjun nóvember. Myndin er tekin þar sem verið var að taka upp atriði úr þáttunum í Búlandshöfða sl. þriðjudag.

HVAÐA VETRARDEKK
HENTAR ÞÉR BEST?

POWER IS NOTHING WITHOUT CONTROL

Winter Ice Zero 2 Cinturato Winter Scorpion Winter

Fólksbílar og jepplingar Fólksbílar og jepplingar/jeppar Jepplingar/jeppar

G3S - ICE M/TGSI - 6

Fólksbílar og jepplingarFólksbílar og jepplingar/jepparFólksbílar og jepplingar/jeppar

SP02 Presa SpikeNP3/NS3

Fólksbílar og jepplingar SendibílarFólksbílar og jepplingar

MSR Winter Claw MXLW 71

Fólksbílar og jepplingarFólksbílar og jepplingarFólksbílar og jepplingar

ICE1 WintersafeSW-8

Fólksbílar og jepplingar Fólksbílar Fólksbílar

JE Bílverk ehf.Dalbraut 10 | 355 Ólafsvík | 436 1111 | g.hansen@simnet.is



Víkingur Ó tók á móti Leikni 
R. á Ólafsvíkurvelli síðastliðinn 
laugardag.  Leikurinn fór vel af stað 
og bæði lið greinilega staðráðin 
í að sækja sigur, áttu heimamenn 
dauðafæri á 17. mínútu eftir að 
Gonzalo Zamorano átti góðan 
skalla rétt yfir markið eftir góða 
sendingu frá Harley Willard. 
Gonzalo meiddist stuttu seinna og 
áttu heimamenn erfitt uppdráttar 
eftir að hafa misst hann af velli. 
Vuk Oskar Dimitrijevic tók góða 
hornspyrnu fyrir gestina í lok fyrri 
hálfleiks sem endaði í netinu og 

staðan 0  1 þegar flautað var til 
hálfleiks. 

Heimamenn mættu ákveðnir 
til seinni hálfleiks en náðu þó 
ekki að skapa sér nein færi. 
Gestirnir bættu svo öðru marki 
við á 65. mínútu þegar Sævar Atli 
Magnússon skoraði, Vuk skoraði 
svo sitt annað mark í leiknum 6 
mínútum seinna og staðan því 
orðin  0  3. Heimamenn náðu þó 
að klóra í bakkann á 81. mínútu 
með marki frá Emmanuel Eli 
Keke sem átti góðan skalla eftir 
sendingu frá Harley Willard. 

Það voru því Leiknismenn sem 
fengu stigin 3. Úrslit annarra 
leikja í þessari umferð voru 
hagstæð fyrir Víking Ó og geta 
liðin fyrir neðan þá í deildinni 
ekki náð þeim að stigum þó tveir 
leikir séu eftir í mótinu og sæti 
þeirra í deildinni því tryggt að 
ári. Liðið er í 9. sæti með 19. stig 
fyrir síðustu tvo leikina en þeir 
eiga næst leik gegn Þór Ak sem 
á að fara fram á Ólafsvíkurvelli 
laugardaginn 10. október. 

þa

Tveggja marka tap

Snæfellsbær   |   Klettsbúð 4   |   433 6900   |   snb.is 

Lýsing og matslýsing 
vegna fyrirhugaðrar breytingar 
aðalskipulags Snæfellsbæjar 2015–2031 
á Hellnum

Bæjarstjórn Snæfellsbæjar hefur samþykkt lýsingu vegna breytin-
gar á aðalskipulagi Snæfellsbæjar 2015 – 2031 í samræmi 1. mgr. 
30. gr. skipulagslaga nr. 123/2010.

Lýsingin er gerð vegna fyrirhugaðrar breytingar gildandi aðalskipu-
lags Snæfellsbæjar á Hellnum. Á landi Gíslabæjar verði landnotkun 
á svæði ofan vegar breytt þannig að þar verði verslun og þjónusta 
og svæði fyrir íbúðarbyggð minnkað. Í gildandi aðalskipulagi er 
verslun og þjónusta eingöngu neðan vegar. Landnotkun á lóð 
Melabúðar 1 verði breytt úr frístundabyggð í íbúðarbyggð, en sú 
lóð er neðan vegar. 

Lýsingin er aðgengileg á heimasíðu Tæknideildar Snæfellsbæjar, 
www.snb.is

Hægt er að skila ábendingum vegna lýsingarinnar til skipulags- og 
byggingarfulltrúa á netfangið byggingarfulltrui@snb.is til og með 
25. október 2020.

Davíð Viðarsson
Skipulags- og byggingarfulltrúi

Grunnskóli Snæfellsbæjar 
í sam starfi við Bókasafn Snæ
fells bæjar stóð fyrir sumarlestri 
í fjórða sinn nú í sumar. Mark
miðið með sumarlestri er að 
hvetja börn til lesturs og að 
njóta góðra bóta ásamt því að 
við halda færni sína í lestri milli 
skóla ára. Að þessu sinni var 
sumar lesturinn í formi lestrar
póst korts fyrir 1. til 4. bekk og 
5. til 9. bekk þar sem áhersla var 
lögð á lestur.  Alls voru lesnar 
45.621 blaðsíða og hefur þátt

taka í sumarlestrinum aukist 
ár frá ári en 75 póstkortum var 
skilað inn að þessu sinni og var 
dregið úr þeim kortum í lok 
síðasta mánaðar. Að þessu sinni 
voru veitt peningaverðlaun, 
þau sem voru dregin út að 
þessu sinni voru Oliver Mar 
Jóhannsson í 3. bekk, Ísey 
Fannarsdóttir í 5. bekk, Stefanía 
Klara Jóhannsdóttir í 8. bekk og 
Patrycja Stepinska í 10. bekk.

þa

Sumarlestur



Þó nú sé búið að herða sam
komu tak markanir aftur og lítið 
verði um fundarhöld félaga sam
taka á næstunni náðu konur í 
Kven félaginu Gleym mér ei í 
Grundar firði að halda ár legan 
haust fund sinn í byrjun sept
ember. Kyntu þær þar þá haust
dagskrá sem lagt var upp með 
fyrir kvenfélagskonum enda hafði 
félagið ekki fundað síðan Covid 
tímabilið hófst. Hafði stjórn 
félagsins tekið þá ákvörðun að 
reyna eftir fremsta megni að halda 
í hefðbundna dagskrá þrátt fyrir 
ástandið því mikilvægt væri að 
huga að félagslega þættinum 
sem og líðan félagskvenna. Héldu 
þær haustfundinn í Grundar
fjarðarkirkju þar sem auðvelt var 
að halda þau fjarlægðartakmörk 
sem í gildi voru þá. 

Félagskonur í Gleym mér ei eru 
72 með öflugt og fjölbreytt starf. 
Á haustfundinum var ákveðið að 
efla svokölluð konukvöld þar 
sem konur á öllum aldri hittast 
yfir kaffibolla með handavinnu 
í hönd. Handavinna er þó ekki 
skilyrði því sumar koma eingöngu 
á kvöldin til að spjalla. Eru 
konukvöld þessi haldin einu sinni 
í mánuði. Einnig var lagt upp með 
að árlegur haustmarkaður yrði í 
október og aðventudagurinn yrði 
haldinn að venju fyrsta sunnudag 
í aðventu. Venja er einnig að halda 
jólafund í byrjun desember en 
ekki er komið á hreint hvernig 
útfærsla hans verður og mun það 
helgast af þeim takmörkunum 
sem í gildi verða þá. 

Þó rólegt hafi verið yfir félags
starfinu þetta árið hafa kven
félagskonur í Grundarfirði gefið 
fimm hægindastóla á dvalar
heimilið Fellaskjól, sófasett í 
hús næði eldriborgara og plokk
standir til Grunnskóla Grundar
fjarðar. Vonast kvenfélagskonur 
í Grundarfirði til að geta staðið 

fyrir einhverju starfi í vetur og 
minna á að starf með kvenfélagi er 
gefandi og skemmtilegur félags
skapur og þær sem og aðrar kven
félagskonur eru alltaf tilbúnar til 
að taka á móti nýjum félögum.

þa

Kvenfélagskonur funda

Ipike W429 Icept W616

340 STYKKISHÓLMI

JE BÍLVERK

HÁGÆÐA HANKOOK 
VETRARDEKK

Bjóðum upp á úrval
dekkja og umfelgun
á góðu verði 

IZ2RS2

Ástandið á Íslandi og víðast 
hvar í heiminum virðist vera að 
versna sökum Covid19 og verið 
er að taka til hertra aðgerða svo 
hægt sé að koma í veg fyrir frekar 
útbreiðslu veirunnar. 

Staðan á höfuðborgarsvæðinu 
er alls ekki góð en landsbyggðin 
hefur sloppið heldur betur. Í 
þessari þriðju bylgju hafa komið 
upp 15 smit á Snæfellsnesi en 
með smitrakningarteymi og 
persónu legum sóttvörnum 
var hægt að koma í veg fyrir 
frekari dreifingu. Staðan á 
Snæfellsnesi þann 6. október 
lítur því ágætlega út. Ekki hefur 
komið upp smit í Stykkishólmi 
síðan 27. september og í 

Grundarfirði hefur ekkert 
greinst síðan 1. október. Við 
fögnum smitlausum dögum 
og vonumst til að ástandið hjá 
okkur haldist gott sem lengst. 

Lögreglustjórinn á Vestur
landi, sem jafnframt er for maður 
Almannavarnardeildar Vestur
lands hefur gefið þau til mæli að 
fólk ferðist ekki til höfuð borgar
svæðisins nema það eigi brýnt 
erindi. Ennþá eru allir beðnir 
um að gæta að persónulegum 
sóttvörnum, takmarka samskipti 
við aðra og að nota grímur í 
aðstæðum þar sem erfitt er að 
virða fjarlægðar takmarknir.

sj

Covid-19 á Snæfellsnesi



Icelandic Labour Market
A course created for foreign workers in Iceland where the rights and obligations of workers 
will be discussed, along with the structure of the labour market and Icelandic society.

This internet course is refunded in full by the educational fund of the union. 

A registration button is on the web-page www.verks.is. 

More information by e-mail at: verks@verks.is or by phone at: 588-9191


