
Mjög kalt og leiðinlegt veður var 
á landinu í síðustu viku og gerðu 
veðurspár ráð fyrir allt að 18 stiga 
frosti á landinu um síðustu helgi, 
þó þær spár rættust sem betur 
fer ekki. Aðfaranótt laugardagsins 
snöggkólnaði á landinu og þó 
veðrið væri mjög fallegt beit 
frostið og á hádegi mældust -6,2 
gráður í Ólafsvík og -15,9 gráður 

á Hvanneyri. Mældust svo -9,2 
gráður á Gufuskálum um klukkan 
9 á laugardagskvöld. Þó frostið 
væri mikið létu bæjarbúar það 
ekki á sig fá og nýttu daginn til 
útivistar. Ljósmyndari tók þessa 
mynd af Ólafsvíkurhöfn á göngu 
sinni en þunn klakahimna lá yfir 
sjónum.

þa
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Ólafsbraut 55, Ólafsvík
Sími: 436 1212

 

 

Dýpkunarskipið Dísa hefur 
undanfarið verið við dýpkunar-
framkvæmdir í Ólafsvíkurhöfn. 
Var í heildina dælt upp á milli 40 og 
50 þúsund rúmmetrum. 12 þús-
und af þessum rúmmetrum voru 
nýttir til landfyllingar á plani. Um 
síðustu mánaðarmót var klárað 
að keyra efni ofan á planið og var 
það B. Vigfússon sem sá um það, 
keyrðu þeir á milli 6 og 7 hundruð 
rúm metrum af efni í planið. Mun 
plan þetta verða byggingarlóð 

fyrir atvinnuhúsnæði næst þegar 
farið verður í skipulagsvinnu. 
Þangað til nýtist planið til ýmissa 
hluta enda um stórt plan að ræða 
og er það 2000 fermetrar að stærð. 
Verður hægt að geyma þar vagna 
og báta ásamt ýmsu öðru og fer 
það nánast strax í notkun en 
Hafnarsjóður á von á nýju stál þili 
sem koma mun um eða eftir ára-
mótin. Verður það geymt á plan-
inu þangað til það verður rekið 
niður næsta sumar.               þa

Aukið rými við höfnina

Frostið beit í kinnar um helgina



Nú í vetur hefur Kjörbúðin 
verið að styrkja stofnanir og 
félagasamtök á Vesturlandi. Þrír 
styrkir voru veittir í Grundar-
firði og Snæfellsbæ í formi inn-
eignarkorta. Það eru Ung menna-
félag Grundarfjarðar, Ung menna-
félag Víkings/Reynis og heilsu-
efling 60+ í Grundar firði sem 
voru svo vel að þessum styrkjum 
komin. Sigmar Arndal Eyþórs son, 
verslunarstjóri Kjör búðar innar í 
Grundarfirði veitti þessar veglegu 
gjafir til félaganna og munu 
styrkirnir nýtast þeim mjög vel. 

sj

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

Menningarnefnd Snæfellsbæjar 
óskar eftir tillögum frá íbúum 
um jólahús Snæfellsbæjar 2020. 
Auk þess verða viðurkenningar 
nú veittar í fyrsta skipti fyrir 
fallegasta jólagluggann og best 
skreytta garðinn til viðbótar við 
jólahús Snæfellsbæjar.

Hægt er að senda inn tillögur í 
gegnum hlekk á heimasíðu Snæ-
fells bæjar, snb.is, til og með 16. 
des ember 2020. Að þeim tíma 
loknum fer menningarnefnd yfir 
niður stöður og verða sigurvegarar 
kynntir á vefsíðu Snæfellsbæjar 
þann 20. desember.

Farið verður með aðsendar upp-

lýsingar sem trúnaðarmál og ekki 
verður hægt að persónugreina 
inn sendar tillögur. Athugið að 
það er ekki hægt að kjósa oftar 
en einu sinni í hverju tæki.

Menningarnefnd Snæ fells-
bæjar efnir einnig til pipar köku-
húsakeppni í ár líkt og undan-
farin ár. Þátttakendur geta skilað 
pipar köku húsum í Kassann í 
Ólafs vík til og með 16. desember.

Ungir sem aldnir eru hvattir til 
að taka þátt og er tilvalið að njóta 
aðventu í faðmi fjölskyldunnar og 
slá upp eins og einu pipar köku-
húsi í rólegheitunum.

Kjörbúðin styrkir

Leit að jólahúsi hafin

Soroptimistaklúbbur Snæ-
fells  ness tók þátt í alþjóðlegu 
átaki sem bar heitið „Roðagyllum 
heiminn“. Átakið er hugsað til að 
varpa ljósi á kynbundið ofbeldi 
gegn konum um allan heim og 
stóð frá 25. nóvember og lauk 
10. desember.

Í þessa 16 daga var roðagylltum 
lit varpað með ljósum á ýmsar 
byggir, þar með talið kirkjur. 
Kirkjan á Ingjaldshóli var 
ein þessara bygginga og eins 

og sést á myndinni þá var 
sterkur appelsínugulur bjarmi 
á kirkjunni, eins og kom fram 
í grein tveggja Sor opimista-
kvenna í Jökli fyrir nokkru þá 
er liturinn einnig litur vonar.  
Með þessu móti vildu konur í 
Soroptimistaklúbbi Snæfellsness 
taka þátt í að roðagylla heiminn 
og vekja athygli á baráttunni 
gegn kynbundnu ofbeldi sem 
hvergi á að viðgangast, sama 
hvar í heiminum er.

jó

Roðagyllt kirkja

Jólakveðjur

Við erum að taka á móti  
jólakveðjum í jólablað Jökuls.
Vinsamlegast hafið samband

fyrir föstudag 
11. desember 

steinprent@simnet.is og 436 1617



KLIFUR &
GOLFHERMIR

Í GRUNDARFIRÐI ER EITT FLOTTASTA
KLIFURHÚS LANDSINS

Á SAMA STAÐ ER EINNIG GLÆSILEGUR
TRACKMAN GOLFHERMIR

JÓLAGJAFABRÉF Á AFAR GÓÐUM KJÖRUM
NÚNA Í DESEMBER
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Sólvellir 8, 430-8040, klifurfell@klifurfell.is
Fylgstu með okkur á Facebook og Instagram/Klifurfell



- Bílaviðgerðir

- Skipaþjónusta

- Almenn suðuvinna 

- Smurþjónusta

- Smábátaþjónusta 

- Dekkjaverkstæði

vegr@vegr.is   vegr.is
S: 849-7276  Remek og 898-5463 Þórður

Þessa dagana eru nemendur 
í Grunnskóla Snæfellsbæjar á 
fullu að undirbúa Jólaútvarp 
GSNB sem er orðinn fastur við-
burður í starfi skólans. Eitt af því 
sem nemendur gera er að selja 
auglýsingar til fyrirtækja. Búa þau 
sjálf til auglýsingarnar sem eru 
metnaðarfullar og skemmtilegar 
bæði lesnar og sungnar. Það er 
nem enda ráð skólans sem sér 
um þetta með dyggum stuðningi 
Hullu eins af kennurum skólans. 
Eru þær sumar svo flottar að 
heyrst hefur að fyrirtæki vilji 
jafnvel nota þær í öðrum fjöl-
miðlum. Það er spurning hvort 
þarna eru á ferðinni útvarpsfólk 
eða starfs menn auglýsingastofa 
fram tíðar innar. 

Á myndinni er nemendaráð 
skólans þau: Íris Lilja Kapszu-
kiewicz, Anja Huld Jóhannsdóttir, 
Unnur Birna Gunnsteinsdóttir, 
Emil Jan Jacunski og Davíð Svanur 
Hafþórsson. Á myndina vantar 
Stefaníu Klöru Jóhannsdóttur. 
Voru þau á fullu að vinna í Kára-
studíói að semja og taka upp aug-
lýs ingar. 

Jólaútvarpi verður í loftinu dag-
ana 14. til 17. desember og verður 
dagskráin mjög metnaðarfull eins 
og alltaf. Hægt verður að hlusta 
í spilaranum á netinu, fm 103,5 
í Ólafsvík og 106,5 á Rifi og 
Hellissandi.

þa

Jólaútvarp Grunnskóla Snæfellsbæjar

Alla laugardaga í vet-
ur mun meistara flokk-
ur Víkings Ó. ásamt 
öflugum stuð nings-
mönn um standa fyrir 
get rauna kaffi í Átt haga-
stofu Snæ fells bæjar.

Þar getur áhugafólk 
um knattspyrnu komið 
saman og “tippað” á 
leikina í enska bolta-
num. Til mikils er að 
vinna því ákveð inn 
fjöldi réttra leikja á 
getrauna seðl inum skilar sér í 
vasa við komandi. Að sama skapi 
fær Vík ingur Ó. hluta af hverjum 
seldum miða. Getraunakaffið er 
alla laugardaga frá 11-12:30.

Næsta laugardag verður 
einnig afhending á hinni 
geysivinsælu þristamús sem 
hefur verið að gera allt viðtlaust 

í Reykjavík undanfarið en það 
er Minigarðurinn sem selur 
hana. Nú hafa Víkingur Ó. og 
Minigarðurinn snúið bökum 
saman og munu í vikunni 
selja músina hingað vestur. 
Áhugasamir geta nálgast nánari 
upplýsingar á Facebook síðu 
Víkings Ó.             þhh

Getraunir og gúmmelaðiLeikfangahappdrætti 
Lionsklúbbs Nesþinga.

 

Árlegt jólahappadrætti Lkl. Nesþinga verður haldið 
23. desember kl. 17:00. Vegna Covid verður ekki hægt 

að koma saman í Röstinni en þess í stað verður 
happadrátturinn sendur út á netinu. Nánar auglýst síðar.

Miðar verða til sölu í Hraðbúð Hellissands frá 10. desember 
en einnig verður hægt að panta miða 
og fá þá senda heim að dyrum í síma:

Hjörtur: 865-0270 og hjollig@gmail.com 
Guðjón: 894-3611
Marinó: 868-7914

Fjöldi veglegra vinninga

Aðeins dregið 
úr seldum miðum.

Miðaverð 300kr.



Uppbygging í samfélaginu 
okkar er stanslaus og aukið úrval 
af afþreyingu fyrir almenning er 
gríðarlega mikil og enn bætist við. 
Frystiklefann þarf vart að kynna en 
þar hefur verið staðið fyrir hinum 
ýmsu viðburðum síðastliðinn 
áratug. Nú bætir í starfsemi 
Frystiklefans og þar mun opna 

Jógaklefinn, jógasetur með rými 
til jógaiðkunnar. Hugmyndin og 
markmiðið á bakvið þetta frábæra 
verkefni er að virkja sem flesta 
til heilbrigðari lífstíls og styðja 
þannig við lýðheilsu samfélagsins. 

Jógaklefinn mun opna og 
bjóða uppá ýmis námskeið 
fyrir börn og fullorðna um leið 

og aðstæður leyfa, sem eins og 
staðan er núna verður ekki fyrr 
en eftir 12. janúar 2021. Nú þegar 
hefur verið auglýst jóganámskeið, 
hugleiðslunámkeið og krakka-
námskeið sem hægt er að skrá 
sig á. Auk auglýstra námskeiða 
verður aðstaðan í Frystiklefanum í 
boði fyrir kennara sem vilja koma 
með hópa og eiga endurnærandi 
daga á Snæfellsnesinu. Þá munu 

námskeiðshaldarar og þeirra 
gestir hafa aðgang að svefnrými, 
aðstöðu til eldamennsku, setu-
stofu og rúmgóðum sal til iðkunar. 
Það eru þau Brynja Bjarna dóttir, 
hjúkrunarfræðingur og jóga-
kennari og Kári Viðarsson, eig-
andi og stofnandi Frystiklefans 
sem standa á bakvið þetta flotta 
verkefni.

sj

Jógaklefinn opnar á Rifi

Útgáfa Jökuls 
á næstunni

Jökull kemur næst út �mmtudaginn 17. desember.

Jólablað Jökuls kemur út þriðjudaginn 22. desember 
og eru skil á efni og auglýsingum fyrir kl. 12 

miðvikudaginn 16. desember.

Jökull kemur ekki út á milli jóla og nýárs.

Fyrsta blað á nýju ári kemur út 
�mmtudaginn 7. janúar 



Föstudaginn 20.nóvember 
opnaði ný vefsíða fyrir eldri 
aldurs hópa sem heitir Aldur er 
bara tala www.aldurerbaratala.is 
(www.aldur.is). Síðan er einnig á 
fésbókinni https://facebook.com/
aldurerbaratala

Markmið síðunnar er að gefa 
eldri aldurshópum tækifæri til 
að hafa aðgang að fræðslu og 
ráðgjöf um mál er þá varða hvar 
sem þeir eru búsettir á landinu 
en mikil fjölgun er í hópi þeirra 
eldri borgara sem hafa náð að 
tileinka sér tölvutæknina. En eins 
og nafnið gefur til kynna að þá er 
Aldur bara tala og markmiðið líka 
að yngri aldurshópar og starfsfólk 
í öldrunarþjónustunni hafi gagn 
og gaman að því að skoða síðuna.

Aldur er bara tala er ætlað að 
veita leiðbeiningar, stutta ráð gjöf 
og fræðslu til eldri aldurs hópa 
þar sem hægt er að senda fyrir-
spurnir í gegnum fyrir spurnar-
form á forsíðunni. Úrdráttur úr 
fyrirspurn og svari er síðan birt 
á síðunni til að það nýtist öllum 

og að sjálfsögðu undir nafnleynd. 
Að þessari ráðgjöf og fræðandi 
greinum koma Sólrún Erla 
Gunnars dóttir félags ráðgjafi, 
Soffía Eiríksdóttir hjúkrunar-
fræðingur og Guðný Stella 
Guðna dóttir öldrunarlæknir. 
Fleira fagfólk mun bætast í 
hópinn síðar.

Aldur er bara tala á einnig að 
hafa afþreyingargildi og jákvæð 
áhrif á heilsu og líðan með 
uppbyggilegum og skemmti-
legum greinum og við tölum. 
Við tökum einnig vel á móti 
innsendum greinum og vanga-
veltum er snúa að því göfuga 
hlutverki að fá að eldast. Aldur er 
bara tala er verkefni sem kemur 
til með að þróast með þeim 
sem nýta síðuna og eru því allar 
ábendingar og efni vel þegið á 
aldur@aldur.is . Aldur er bara tala 
hlaut styrk úr Uppbyggingarsjóði 
Suðurlands og er í samstarfi við 
félagsmálaráðuneytið.

fréttatilk.

kirkjanokkar.is

Aðventustundum streymt

á sunnudag klukkan 11 frá Ólafsvíkurkirkju og 
klukkan 14 frá Ingjaldshólskirkju.

Sjá heimasíðu prestakallsins kirkjanokkar.is

Penninn hefur verið á lofti hjá 
stjórn meistaraflokks Víkings 
undan farna daga en nú er verið 
að endur semja við heimamenn. 

Fyrir nokkrum dögum fram-
lengdi markvörðurinn Konráð 
Ragnars son samning sinn við 
félagið og núna í vikunni voru 
það Bjartur Bjarmi Barkarson og 
Leó Örn Þrastarson sem gerðu 
nýja samninga við félagið. 

Allir samningarnir eru til tvegg-
ja ára og munu leikmennirnir 
æfa undir handleiðslu Gunnars 
Einars sonar sem nýverið tók við 
þjálf un liðsins. 

Framundan eru svo fleiri fréttir 
af leikmannamálum félagsins. Á 
með fylgjandi mynd má sjá Bjart 
Bjarma við undirritun samn ings-
ins ásamt Jóhanni Péturs syni, for-
manni félagsins. 

Penninn á lofti 
hjá Víkingi Ó. 

Aldur er bara tala

Fulltrúi Björgunarsveitarinnar 
Lífsbjargar, Viktoría Líf Viðars-
dóttir kíkti við í Grunnskóla 
Snæ  fells bæjar nýlega og færði 
bæði nem endum og starfsfólki 
skólans endur skinsmerki í 
tengslum við átakið Sjáðu mig. 
Sjáðu mig er sam starfs verk-
efni Slysavarnafélagsins Lands-
bjargar, Sjóvá og Samgöngustofu. 
Ungir sem aldnir eru duglegir að 
hreyfa sig úti, þá sérstaklega nú í 
samkomubanni og nú á þessum 
dimmustu dögum geta gangandi 
og hjólandi vegfar endur sést illa 
þrátt fyrir götu lýsingu og öku-

ljós bifreiða. Notkun endur skins-
merkja er nauð synleg, því fyrr sem 
öku menn greina veg far endur þeim 
minni líkur eru á að slys verði. Öku-
menn sjá óvarða vegfarendur með 
endur skin fimm sinnum fyrr en 
ella. Endurskinsmerki eiga að vera 
vel sýnileg og virka best þegar þau 
eru staðsett fremst á erm unum, 
hangandi meðfram hliðum og á 
skóm eða neðst á buxna skálm-
inni. Allir eru hvattir til að huga að 
endurskini á útifatnaði barna sinni 
og þeirra sjálfra. Verum bjartsýn og 
sýnileg í skamm deginu!

sj

Lífsbjörg gefur endurskinsmerki



Breiðafjarðarnefnd hefur 
unnið að verkefni sem gengið 
hefur undir nafninu „Framtíð 
Breiða fjarðar“ síðan 2019. Nú 
liggur fyrir samantekt nefndar-
innar á framvindu og niður-
stöðum verkefnisins.

Breiðafjarðarnefnd hefur sent 
samantektina til umsagnar sveitar-
stjórna við fjörðinn. Samantektin 
er auk þess birt á heimasíðu 
nefndar innar og óskað eftir 
athuga semdum íbúa. Eru íbúar 
hvattir til að kynna sér málið og 
koma með athugasemdir.

Athugasemdum skal skil á 
net fangið breidafjordur@nsv.

is. Móttaka athugasemda verður 
stað fest með tölvupósti. Frestur 
til þess að gera athugasemdir er 
til 19. desember 2020.

Að umsagnarfresti liðnum 
verður lokahönd lögð á saman-
tektina og umsagnir sveitar stjórna 
og athugasemdir íbúa birtar í 
sérstökum kafla aftast í saman-
tektinni. Athugið að athuga-
semdir verða birtar undir nafni. 
Lokaútgáfu samantektarinnar, 
ásamt niðurstöðum nefndar-
innar, verður loks skilað til 
um hverfis ráðherra sem svo tekur 
ákvörð un um næstu skref.

Óskað eftir 
athugasemdum

Við bjóðum upp á 
alhliða bílaviðgerðir, 

dekkjaskipti og smurþjónustu.

Tímapantanir í síma 436-1111 

Atvinnu- og nýsköpunarnefnd 
Stykkishólmsbæjar samþykkti 
eftirfarandi ályktun á fundi 
sínum 30. nóvember sl.

„Atvinnu- og ný sköpunar-
nefnd lýsir megnri andstöðu 
við tillögur og hugmyndir 
Breiðafjarðarnefndar um að 
Breiðafjörður verði tilnefndur 
á lista Ramsarsvæða, að Breiða-
fjörður verði skilgreindur, að 
hluta til eða öllu leyti, sem 
þjóðgarður í sjó og að hafinn verði 
undirbúningur að tilnefningu 
Breiðafjarðar á Heimsminjaskrá 
UNESCO. Varhugavert er að færa 
íhlutunarvald til alþjóð legra 
stofnana. Nefndin tekur undir 
röksemdir Ásgeirs Gunnars 
Jónssonar sem koma fram í 
athuga semdum hans til Breiða-
fjarðar nefndar, dags. 28. janúar 
2020, en bréf hans birtist á bls. 56 
í skýrslu Breiðafjarðarnefndar.

Atvinnu- og nýsköpunarnefnd 
telur að heimamenn séu best til 
þess fallnir að taka ákvarðanir í 
tengslum við vernd og umgengni 
á svæðinu sem og íslenskum 
stofnunum sem hafa það 
hlutverk að veita stjórnvöldum 
og hagsmunaaðilum ráðgjöf 
varðandi sjálfbæra nýtingu á 
lifandi auðlindum Breiðafjarðar 
á grundvelli nýtingarstefnu 
stjórnvalda á hverjum tíma. 

Atvinnu- og nýsköpunarnefnd 
leggur því áherslu á að Hafrann-
sóknarstofnun verði gert kleift 
í samráði við hagsmunaaðila í 
heimabyggð, að efla rannsóknir 
á fjölbreyttu lífríki Breiðafjarðar 
og þeim möguleikum sem kunna 
að vera til staðar til að auka 
sjálfbæra nýtingu sjávarfangs til 
atvinnu- og verðmætasköpunar.“

Breiðafjarðarnefnd skal 
lögum samkvæmt og í samráði 
við Náttúrufræðistofnunar 
Ís lands, Náttúrustofu Vestfjarða, 
Náttúru stofu Vesturlands og 
sveitar stjórnir á svæðinu, láta gera 
áætlun um æskilegar rannsóknir 
á nátt úru Breiðafjarðarsvæðisins 
til að tryggja sem best verndun 
þess. 

Sé talin nauðsyn á að endur-
skoða lög um vernd Breiða-
fjarðar er mikilvægt að sú endur-
skoðun verði gerð í víðtæku sam-
ráði og sátt við íbúa og sveitar-
félög við Breiðafjörð í anda 
þess grunnstefs sem byggt var 
á við setningu laganna. Þetta er 
ágætlega rakið í niðurlagi bréfs 
Ásgeirs Gunnars sem vitnað til í 
ályktun atvinnu- og ný sköpunar-
nefndar.

Halldór Árnason, formaður 
atvinnu- og nýsköpunarnefndar 

Stykkishólmsbæjar 

Framtíð Breiðafjarðar

NOTUM GRÍMUR - SPRITTUM HENDUR - MUNUM TVO METRANA

ÞETTA FER AÐ VERA BÚIÐ!!
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