
Þegar ljósmyndari átti leið um 
Staðarsveit um sexleitið á mánu
dag í síðustu viku var sólin við 
það að setjast bak við kirkjuna á 
Staðar stað. Sólarlag var í Reykja

vík klukkan 17.46 í gær miðviku
dag og daginn styttir jafnt og 
þétt fram til 21. desember en þá 
eru vetrar sól stöður, eftir það fer 
daginn að lengja aftur.

946 tbl - 20. árg. 22. október 2020

Ólafsbraut 55, Ólafsvík
Sími: 436 1212

 

 

Sólin sest í Staðarsveit

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

frá 9-12 og 13-16.

Tímapantanir í síma 436-1111 

Í tilkynningu frá Northern 
Wave  kemur fram að vegna 
nýjustu COVID19 fjölda tak
mark ana mun Alþjóðlegu stutt
mynda hátíðinni Northern Wave 
því miður verða frestað. Þar 
segir einnig: „Mikil óvissa ríkir 
í heiminum í dag og þar sem 
okkur er umhugað um öryggi 
og heilsu gesta, starfsfólks og 
nær sam félagsins, munum við að 
sjálf sögðu fylgja þeim reglum 
sem sótt varnar læknir og yfirvöld 
setja á. 

Hátíðin mun ekki eiga sér stað 
helgina 23.25. október eins og 
fyrr var auglýst, en athugið að 

henni hefur ekki verið aflýst. Við 
munum tilkynna nýja dag setn
ingu og frekari upplýsingar um 
leið og við getum. 

Þá verður verkefninu Nor
rænar stelpur skjóta einnig 
frestað. Vinnustofan færist að 
hluta til á netið og mun ný dag
setning fyrir viðburðinn verða 
tilkynnt síðar.“

Þás segir einnig að „okkur 
þykir vænt um þann stuðning 
sem fólk hefur sýnt okkur 
og vonumst til að sjá ykkur á 
Snæfellsnesinu einhvern tímann 
á næstu mánuðum“

Northern Wave International 
Film Festival frestað
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Skrifað hefur verið undir kaup
samning á Apóteki Ólafsvíkur. 
Hjónin Óli Sverrir Sigurjónsson 
og Sigríður Þórarinsdóttir hafa 
rekið apótekið undanfarin 34 
ár en nú hefur Ólafur Adolfsson 
keypt reksturinn af þeim. 

Ólafur Adolfsson er upp alinn 
Ólsari, eigandi Apóteks Vestur
lands til 13 ára og meðeigandi 
í tveimur útibúum Reykjavíkur 
Apóteks. Nú, þegar hefur verið 
skrifað undir kaupsamning á 
Apóteki Ólafsvíkur eru apótek 
í hans eigu því orðin fjögur. Í 
Facebookfærslu á síðu sinni segir 
Ólafur að hann hlakki til að takast 
á við þetta verkefni og leggja sitt 
af mörkum inn í samfélagið í 
Snæfellsbæ. 

Gengið er út frá því að Ólafur 
Adolfsson taki við um áramótin 
en þá eru liðin 35 ár síðan Óli og 
Sigríður hófu rekstur á Apóteki 
Ólafsvíkur. Óli segir að upp runa
lega hafi planið hjá þeim hjónum 
verið að dvelja í Ólafsvík í 10 ár 
en skyndilega urðu þessi 10 
að 35 árum og varpar það ljósi 
á hversu vel þau hafa kunnað 
við sig öll þessi ár. Gott sé að 
vera í Snæfellsbæ og ef til þess 
komi verður ekki auðvelt fyrir 
þau að flytja héðan. Mikilvægt er 
að fólk fái að sjá að staðir úti á 
landi séu byggilegir og verðugt 

sé að taka þátt í samfélaginu því 
án bæjarbúanna er samfélagið 
ekkert. 

Aðspurður segir Óli að fram
tíðin sé óskrifað blað og ekkert 
ákveðið hjá þeim hjónum um 
framhaldið, en allt sé opið.

sj

Apótek Ólafsvíkur verður Apótek Vesturlands

Stjórn KSÍ fundaði þriðju
daginn 20. október, um stöðu 
Íslandsmóta í knattspyrnu og 
bikarkeppni karla og kvenna 
vegna takmarkana og banns við 
æfingum og keppni samkvæmt 
bráðabirgðaákvæði reglugerðar 
heilbrigðisráðuneytis. Á fund
inum var ákveðið að mótum 
meistara flokka verði haldið áfram 
í öllum deildum að því tilskyldu 
að tak mark anir á æfingum og 
keppni verði af numdar eigi síðar 
en 3. nóvember.

Einnig var ákveðið að keppni 
skuli hætt í öllum yngri flokkum 
og í eldri flokkum (40+ og 
50+).

Stjórn KSÍ hefur áður ályktað 
um að leita verði allra leiða til 
að ljúka mótum í meistaraflokki 
samkvæmt mótaskrá auk þess 
sem stjórn ÍTF hefur ályktað 

á sama veg. Þó er ljóst að þau 
áform eru háð óvissu og í þeirri 
von að úr því ástandi rætist sem 
nú blasir við. 

Standi reglur yfirvalda ekki í 
vegi fyrir því að unnt verði að 
hefja keppni að nýju í byrjun 
nóvember munu KSÍ og aðildar
félögin vinna samkvæmt öllum 
reglum sem settar verða af heil
brigðisyfirvöldum og kapp
kosta um að fylgja áfram ítrustu 
sóttvarnarúrræðum.

Í lok yfirlýsingar frá stjórn 
KSÍ segir að það reyni á knatt
spyrnuhreyfingunni eins og sam
félagið allt en vonast er til þess 
að í góðu samráði og samkvæmt 
reglum heilbrigðisyfirvalda 
takist að finna leiðir til þess að 
ljúka deildarkeppninni fyrir 1. 
desember.

jó

Mót meistaraflokks 
halda áfram



Hárgreiðslustofan Silfur, 
hár og förðun í Grundarfirði 
hefur opnað aftur og nú í nýju 
húsnæði. Guðrún Hrönn hefur 
rekið hárgreiðslustofuna síðan 
í ágúst 2015 en þá opnaði hún 
fyrst á Hrannarstíg 3. Þar starfaði 
Guðrún í 4 ár en í ágúst 2019 
lokaði stofan og Guðrún tók sér 

rúmt ársleyfi. Nú hefur hún snúið 
aftur til vinnu og opnað stofuna 
í nýju og stórglæsilegu húsnæði 
að Nesvegi 7. Laugardaginn 17. 
október síðastliðinn var opið hús 
á Silfur, hár og förðun þar sem 
gestum og gangandi gafst færi á 
að koma og skoða nýju stofuna.

sj

Skólanetskákmót Íslands hóf 
göngu sína á ný í október en það 
er mánaðarlegt skákmót á netinu 
fyrir skákkrakka á grunnskólaaldri. 
Mótaröðin gekk með besta móti 
í fyrra vetur og voru á annað 
hundrað grunnskólanemenda 
sem tóku þátt allstaðar af 
landinu. Mótaröðin er opin 
grunnskólanemum á öllum 
aldri og er keppt í gegnum 
heimasíðuna www.chess.com 
fyrsta sunnudag hvers mánaðar 
kl 17.00. Keppendum verður 
skipt upp eftir bekkjum og verða 
veitt stig fyrir besta árangurinn í 
hverjum bekk á landsvísu. Nánari 
upplýsingar um skákmótið er að 
finna inni á www.skak.is

sj

Silfur opnar 
á nýjum stað

Skólanetskákmót

Stór jarðskjálfti sem reið yfir 
landið klukkan 13.43 á þriðjudag 
fannst mjög vel á norðanverðu 
Snæfellsnesi, skjálftinn gerði 
raunar gott betur en það því að 
hann fannst alla leið á Ísafjörð 
og Akureyri. 

Skjálftaupptökin voru 6 km 
fyrir vestan Kleifarvatn og 14 kíló
metra fyrir norðaustan Grinda

vík. Skjálftinn var 5,6 að stærð 
en í kjölfar skjálftans kom fjöldi 
eftirskjálfta og í lok dags voru 
þeir orðnir vel á þriðja hundrað. 
Stærsti eftirskjálftinn var 4,2 að 
stærð en ekki eru fréttir af því 
að eftirskjálftarnir hafi fundist á 
Snæfellsnesi.

jó

Jarðskjálfti fannst á 
Snæfellsnesi

HITAVEITU & 
RAFMAGNS-

OFNAR 
Í ÚRVALI

Handklæðaofnar.is



Nemendur í 2. bekk AT í Grunn
skóla Snæfellsbæjar kunnu vel að 
meta heita kakóið sitt sem hitað 
var yfir eldi í útikennslustofu 
skólans á Hellissandi. Kakóið 
fengu þau þegar þau höfðu lokið 
við að leysa verkefni í útikennslu 
í myndmennt og heimilisfræði. 

Var ferðin samvinnuverkefni 
milli myndmennta og heimilis
fræði kennaranna þeirra Ingu 
Harðar dóttur og Sóleyjar Jóns
dóttur. Bjuggu þau til mandölur 
úr steinum og með því að teikna 
í mölina ásamt því að fræðast um 
form í náttúrunni. Kakóið fengu 
þau svo á meðan þau veltu fyrir 
sér hvað annað væri hægt að elda 
úti og komu nokkrar hugmyndir 
upp þó svo að sykurpúðar væri 
sú vinsælasta meðal barnanna og 
allir vissir um að það væri ekkert 
mál að hita þá. Áður en haldið var 
aftur til baka var farið í feluleik 
enda veðrið dásamlegt. 

þa

Starfsmenn Vegagerðarinnar 
nýta góða veðrið þessa dagana 
í að skipta um þær stikur sem 
eru óhreinar eða glitið farið 
af og rétta við skakkar stikur. 
Um 13.000 stikur eru á svæði 
Vegagerðarinnar á Snæfellsnesi 
sem fylgjast þarf með enda 
mikilvægt að þær sjáist vel þegar 
skammdegið hellist yfir Þetta eru 

þó ekki einu verkin sem unnið er 
að þessa dagana því líka er verið 
að holufylla og huga að ýmsu 
áður en vetur gengur í garð. 
Það var fjör á strákunum þegar 
ljósmyndari hitti þá enda nóg 
að gera. Á myndinni er Haukur 
Berg Guðmundsson starfsmaður 
vegagerðarinnar.

þa

Útikennslu lauk með kakói

Stikurnar yfirfarnar
Ástandið á Snæfellsnesi var 

ennþá stöðugt þriðjudaginn 
20. október. Ekki nema einn 
aðili í sóttkví á öllu nesinu og 
er sá einstaklingur í Snæfellsbæ. 
Tveir eru ennþá í einangrun 
í Grundarfirði og einn í 
Stykkishólmi en ekkert nýtt 
smit hefur greinst síðan í byrjun 
október. Tölur á landsvísu um ný 
smit og fjölda í sóttkví gefa til 
kynna að veiran gæti farið að lúta 
lægra haldi en þó er of snemmt 
að fagna strax. 

Þriðjudaginn 20. október 
tóku gildi breyttar reglugerðir 
um sóttvarnir sem munu gilda 
til 10. nóvember eins og staðan 
er núna. Fjarlægðartakmörk 
breytast úr einum metra í 
tvo metra og þar sem ekki er 
unnt að fylgja tveggja metra 

reglunni er grímuskylda, svo 
sem í verslunum og öðrum 
þjónustustöðum. Við munum 
því fara að sjá mun meira af 
grímum hér á nesinu en við 
höfum áður verið vön. Þó að 
smitum fari fækkandi er ennþá, 
eins og alltaf, mikilvægt að fylgja 
öllum sóttvarnareglum, þvo og 
sótthreinsa hendur, forðast 
fjölmenni, virða fjarlægðarmörk 
og nota grímur þegar ekki er hægt 
að tryggja tvo metra milli fólks. 
Í vikunni verða víða vetrarfrí í 
grunn og framhaldsskólum og 
beinir Almannavarnadeild og 
sóttvarnalæknir þeim tilmælum 
til fólks að halda sig heima, að 
ferðast ekki að nauðsynjalausu 
og forðast hópamyndun í heima 
eða orlofshúsum. 

sj

Covid á Snæfellsnesi

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



UMSÓKNIR UM STYRKI

Fjárhagsáætlun Snæfellsbæjar 
og stofnana 2021

Ha�n er vinna við gerð �árhagsáætlunar Snæfellsbæjar fyrir árið 2021. 

Hér með er auglýst eftir umsóknum um styrki.

Þeir aðilar sem vilja koma með styrkumsóknir er varðar næsta �árhagsár Snæfellsbæjar eru 
hvattir til að skila þeim á bæjarskrifstofuna til bæjarritara fyrir 2. nóvember 2020.

Þau félagasamtök sem fengu styrki á árinu 2020 
þurfa að senda inn ársreikning með áframhaldandi styrkbeiðni.

Athugið, að engir styrkir fást greiddir nema um þá sé sótt og bæjarstjórn samþykki þá.

bæjarritari

Lionshreyfingin á Íslandi 
safnar núna gleraugum sem 
kunna að liggja ónotuð en geta 
komið öðrum að gagni, átakið 
er í til efni sjónverndarmánuðs 
Lions. Gler augunum sem skilað 
er í söfnunar kassana eru send 
til Dan merkur þar sem þau eru 
flokkuð og löguð ef þess þarf. 
Þaðan eru þau send áfram til 
þeirra sem á þurfa að halda. 

Hægt er að koma gleraugum í 
söfnunar kassa sem eru stað settir 
í Apóteki Ólafsvíkur og Hrað búð
inni Hellis sandi eða til næsta 
lions félaga. 

Gler augna söfnunin stendur 
til 31. október. Lionsklúbburinn 
Rán, Lionsklúbburinn Þernan, 
Lionsklúbbur Nesþinga og 
Lionsklúbbur Ólafsvíkur standa 
að söfnuninni í Snæfellsbæ.

sj

Gleraugnamóttaka 
Lionsklúbbanna

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



Dagur bleiku slaufunnar var 
föstudaginn 16. október. Var 
fólk hvatt að venju til að klæðast 
bleiku og bjóða upp á bleikar 
veitingar til að sýna verkefninu 
stuðning og samstöðu eða á 
einhvern annan bleikan hátt. 
Mörg fyrirtæki og stofnanir tóku 
að sjálfsögðu þátt í degi bleiku 
slaufunnar til að sýna stuðning og 
samstöðu með þessu mikilvæga 
verkefni, starfsfólk mætti víða í 
einhverju bleiku í tilefni dagsins 
og eins hafa ýmsar byggingar og 
kennileyti verið lýst upp með 
bleikum ljósum í október.

þa

Bleikur október



Fyrir sameiningu sveita félag
anna Ólafsvíkur, Hellisands, 
Breiðu víkur og Staðasveitar í 
eitt bæjar félag var íbúunum 
lofað að ef sam einingin yrði sam
þykkt yrði vegurinn yfir Fróðár
heiði byggður upp með bundnu 
slitlagi. Sam einingin var sam
þykkt af íbúunum og nýtt bæjar
félag stofnað þann 11. júní 1994 
og hlaut nafnið Snæ fells bær sem 
undir ritaður er höfundur að, 
ásamt fleirum, eftir sam keppni 
íbúanna um nafn á nýja bæjar
félagið.

Í stað gefins loforðs um upp
byggingu vegarins um Fróðárheiði 
var hins vegar farið í að byggja 
nýjan veg frá Sleggjubeinu að 
Arnar stapa og allur útnesvegur 
fyrir jökul lagður bundnu slit lagi. 
Þessi vegur er að mestu ferða
manna vegur yfir sumarið og tvö
falt lengri fyrir þétt býlisstaðina 
Ólafs vík og Hellis sand.

Kolröng forgangsröðun!
Þegar fyrir lá að ekki yrði staðið 

við gefið loforð um uppbyggingu 

vegarins um Fróðárheiði hóf 
undir ritaður söfnun undirskrifta 
þar sem skorað var á þingmenn 
Vestur lands kjördæmis að beita 
sér fyrir því að bundnu slitlagi 
yrði komið á yfir Fróðárheiði fyrir 
haustið 2003. Alls söfnuðust hátt á 
fimmta hundrað undirskriftir sem 
afhentar voru Sturlu Böðvarssyni 
þá verandi samgönguráðherra og 
þing manni okkar á Vegamótum á 
Snæ fellsnesi þann 4. nóvember 
2001.

Það er nokkuð merkilegt að 
þessi kolranga forgangsröðun á 
vega framkvæmdum á Snæfellsnesi 
virðist hafa verið gerð í fullri sátt 
við bæjar stjórnarmenn því aldrei 
heyrðist orð frá þeim um svikin 
loforð. Það tók svo á endanum 
26 ár að byggja upp veginn. Því 
miður er það svona sem margir 
stjórn mála menn haga sér. Þeir 
lofa öllu fögru en svíkja svo kjós
endur sína.

Marteinn G. Karlsson 
frá Ólafsvík

Til hamingju Snæfellsbæingar 

Loksins!

Úrklippur úr blöðum þess tíma sögðu frá baráttu Marteins.

Ólympíuhlaup ÍSÍ, sem sett 
var í Grundarfirði 8. september 
síðastliðinn hefur farið vel af 
stað og nú hafa 76 skólar skilað 
inn upplýsingum til ÍSÍ. 16.521 
nemandi hefur hlaupið 67.178 
kílómetra en með hlaupinu 
er einmitt verið að hvetja 
nemendur skólanna til að hreyfa 
sig reglulega og stuðla þannig 
að betri heilsu og vellíðan. 
Nemendur geta valið á milli 
þriggja vegalengda og að því 
loknu fær hver þátttakandi og 
hver skóli viðurkenningarskjal. 

Þrír skólar sem tekið hafa 
þátt í hlaupinu og skilað inn 
upplýsingum til ÍSÍ eru dregnir 

úr potti og fær hver þessara 
þriggja skóla 100.000 króna 
inneign í Atlis, en þar eru til 
sölu vörur til íþróttaiðkunar sem 
nýtast nemendum á skólalóð 
eða í íþróttahúsinu. Grunnskóli 
Snæfellsbæjar var svo heppinn 
að vera meðal þeirra þriggja 
skóla sem dregnir voru úr 
pottinnum ásamt Foldaskóla í 
Reykjavík og Sunnulækjarskóla 
á Selfossi.

Alls voru 170 nemendur sem 
tóku þátt í Grunnskóla Snæ fells
bæjar. 125 nemendur fóru 2,5 
km og 45 fóru 5 km. Samtals fóru 
nemendur skólans 537,5 km.
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Gsnb meðal þriggja skóla 
sem voru dregnir út



Alla leið 
á öruggari
dekkjum

Verslun N1
Ólafsbraut 57, Ólafsvík, 436-1581

 Notaðu  
N1 kortið 

ALLA LEIÐ

Cooper Weather-Master WSC
Öflugt og gott grip við erfiðar aðstæður

Mikið skorið og stefnuvirkt mynstur  
fyrir jeppa og jepplinga

Flott dekk fyrir íslenskt veðurfar

Cooper WM SA2+
Míkróskorin óneglanleg 
vetrardekk

Afburða veggrip og stutt  
hemlunarvegalengd

Mjúk í akstri með góða  
vatnslosun

Cooper Discoverer Snow Claw
Hannað fyrir krefjandi vetraraðstæður

Mjúk gúmmíblanda fyrir hámarksafköst  
við lágt hitastig

Afburðagott grip, neglanlegt

SWR og 3PMS merkingNýtt


