Ólafsbraut 55, Ólafsvík
Sími: 436 1212

954 tbl - 20. árg.

17. desember 2020

Jólatré sótt í Réttarskóg

Ungmennafélagið Víkingur/
Reynir í samstarfi við Skógræktar
félag Ólafsvíkur stóðu fyrir jóla
tréssölu um síðustu helgi. Tóku
bæjarbúar vel við sér en beðið
hafði verið um að fólk hefði
samband fyrirfram ef það vildi
fá Stafafuru eða Normansþin. Í
fyrsta skipti var svo hægt að velja

sér jólatré úr Réttarskógi, Skóg
ræktarfélags Ólafsvíkur og voru
þar í boði blágreni og rauðgreni.
Notalegt var að koma í Réttar
skóg til að velja sér jólatré og voru
bæjarbúar duglegir að koma og
kaupa tré eins og áður segir og
fór allir glaðir heim með falleg tré
sem prýða munu heimili um jólin,

Við bjóðum upp á
alhliða bílaviðgerðir,
dekkjaskipti og smurþjónustu.
Tímapantanir í síma 436-1111

skreytt ljósum og fallegu skrauti.
Á myndinni eru þeir Vagn
Ingólfsson og Hilmar Már Arason
frá skógræktarfélaginu. Þórður
Björnsson með dóttur sína

Ingibjörgu Yrsu og Svanfríður
Þórðardóttir með barnabörnin sín
þau Þórð Unnsteinn Þórðarson og
Ellen Arnaldsdóttur.
þa

Aftur opið í sund
Fimmtudaginn síðasta, 10.
desember rann dagurinn loksins
upp sem margir landsmenn
höfðu beðið eftir síðan 31.
október. Sundlaugar landsins
fengu grænt ljós á að opna aftur
og aðdáendur baðstaða hæst
ánægðir. Sundlaugagestir eru þó
áfram beðnir um að passa upp á
tveggja metra fjarlægðartilmæli
sóttvarnarlæknis í búningsklef
um, sturtum og pottum ogg
grímuskylda er í andd yri og
búnings
k lefum. Einungis 50
prósent af hámarksfjölda gesta
er leyfilegur og því má Sundlaug
Snæfellsbæjar til dæmis einungis

taka á móti 30 gestum í einu,
með því skilyrði að haldið sé
tveggja metra fjarlægð.
Sundlaugin í Grundarfirði
hefur hins vegar brugðið á það
ráð að bæjarbúar geti pantað
sér tíma í heitu pottana. Bráð
sniðugt ráð þar sem aðeins
getur verið einn einstaklingur,
fjölskylda eða jólakúla í minni
pottinum og tveir einstaklingar
eða ein fjölskylda eða jólakúla í
þeim stærri. Að hugsa í lausnum
er það eina sem dugar núna og
svo bíðum við öll spennt eftir
bóluefni og bjartari tímum.
sj

Jólatónleikum Snæfellsbæjar streymt
Jólatónleikar Snæfellsbæjar
voru með öðru sniði en venju
lega eins og svo margt annað þessa
dagana. Að þessu sinni var það
blanda af börnum og fullorðnum
úr heimabyggð sem komu með
jólgleðina en sökum samkomu
takmarkanna var ákveðið að færa
tónleikana heim í stofu til fólks.
Höfðu tónleikarnir verið teknir
upp fyrirfram í Ólafsvíkurkirkju
þann 28. nóvember síðastliðinn
og voru svo sendir út þriðja
sunnudag í aðventu. Fjölbreytnin
var í fyrirrúmi í lagavali og var bæði
sungið, rappað, spilað á ukulele,
gítar, cornet og píanó.
Það var Menningarnefnd Snæ
fells
b æjar ásamt markaðs- og
upplýsingafulltrúa sem áttu veg
og vanda af skipulagningu tón
leikanna sem heppnuðust mjög
vel. Mátti sjá að hátt í 200 heimili
horfðu á og nutu þess að fá jóla
tóna heim í stofu í flutningi heima
þa
fólks á öllum aldri.		

Ártalið komið upp við
Ólafsvíkurhöfn

Í fjölda ára hafa félagar í
Lionsklúbbi Ólafsvíkur sett upp
ártal á höfninni í Ólafsvík, sýnir
það núverandi ártal til áramóta
en um áramót skiptir yfir í ártal
næsta árs. Áður fyrr þurfti sá félagi
sem var yfir ártalsnefndinni að
vera staddur niður á höfn þegar

klukkan sló tólf, hann þurfti
þá að slá út gamla ártalinu og
slá inn því nýja. Sem betur fer
hefur tækninni fleigt fram svo
að þetta gerist núna sjálfvirkt og
lionsfélagar geta verið með fjöl
skyldum sínum um áramótin.

Upplag: 1.100

HÖRÐU PAKKARNIR FÁST
Í SMIÐJUNNI FÖNIX

Opnunartími fram að jólum:
Virkir dagar
08:00 - 12:00 og 13:00 - 17:00
Laugard. 19.des.
10:00 – 14:00
Þorláksmessa
08:00 - 12:00 og 13:00 - 21:00
Aðfangadagur
08:00 - 12:00

Smiðjan Fönix
sími 436 6500
Smiðjugötu 6, Rifi

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

• NOTUM GRÍMUR
• SPRITTUM HENDUR
• MUNUM TVO METRANA

Jólagleði í Hrund
á laugardag
20% afsláttur af öllum kertum og jólavöru.
Jón Haukur spilar ljúfa tóna á milli 15 og 16.
Opið frá 13 - 17

Gestalistamaður í Grundarfirði
Lítið hefur verið um að erlendir
listamenn komi til landsins
og dvelji á gestavinnustofum
undanfarið. Þar af leiðandi hafa
margar gestavinnustofur staðið
auðar en þó eru einhverjir
listamenn sem hafa lagt á sig
ferðalög í aðstæðunum sem við
búum við í dag. Ein af þeim er Alix
Philippe, belgísk myndlistakona
sem býr og starfar í London. Alix er
að ljúka rúmlega tveggja mánaða
dvöl sinni í gestavinnustofu
Artak350 í Grundarfirði, dvöl
sem átti upphaflega að vera einn
mánuður í október en vegna
lokana í Bretlandi og erfiðleika
með flug lengdist dvölin.
Mánudaginn 14. desember opnaði
Alix dyrnar að gestavinnustofunni
og bauð gestum og gangandi að
líta við og skoða verk sín sem
hún hefur málað í Grundarfirði
síðastliðnar vikur og mánuði.
Hún fær hvað mestan innblástur
frá kunnulegum stöðum og
persónum úr daglegu lífi sínu og
ferðalögum. Á meðan dvöl hennar
hefur staðið í Grundarfirði hefur
hún daglega tekið ljósmyndir sem
eru innblásnar af landslaginu og

fólkinu í bæjarfélaginu. Stórt
málverk og margar skissur,
portettmyndir, landslagsmálverk
og olíu- eða akrýlmálverk á
striga eru meðal þess sem Alix
hefur unnið að á vinnustofunni.
Með verkum sínum setur hún
spurningarmerki við sjálfsmynd
og kannar tengsl okkar við staði.
Með sterka tilfinningu fyrir
fortíðarþrá. Málverk hennar
lýsa oft fólki í leik og starfi,
verkin hennar eru lifandi og
geta verið dularfull, töfrandi og
skapa tilfinningu um nálægð við
áhorfandann. Augnablikið segir
okkur sögur án upphafs eða enda.
Það er mikill fengur í því fyrir lítið
bæjarfélag eins og Grundarfjörð
að hafa gestavinnustofu sem tekur
á móti alþjóðlegum listamönnum.
Einn af listamönnum , hann
Lúðvík Karlsson, segir það
mikilvægt að fá tækifæri til að hitta
aðra listamenn og ná spjalli og
að spegla sig í því sem aðrir eru
að gera. Listamennirnir setja svip
sinn á bæjarlífið og vekja forvitni
fólks á því hvaðan þeir koma og
hvað þeir eru að sýsla.
sj

Uppbygging í Sögumiðstöðinni
Í nóvember sl. var undirritaður
samningur milli Grundarfjarðar
bæjar og Inga Hans Jónssonar hjá
ILDI ehf.
Ingi Hans tekur að sér umsjón
með hönnun og uppbyggingu
samfélagsmiðstöðvar og safna
starfsemi í Sögumiðstöðinni í
Grundarfirði.
Markmið uppbyggingarv erk
efnisins nú er að Sögumiðstöðin
verði líflegt menningar- og sam
félagssetur, þar sem húsrýmið
að Grundargötu 35 verði nýtt á
hagkvæman hátt fyrir fjölbreytta
starfsemi. Til Sögumiðstöðvar
innar var stofnað árið 2003 með
það að markmiði að efla vitund
íbúa um og kynna fyrir þeim
sögu svæðisins og menningararf.
Sagan og menningin munu áfram
eiga heimili í Sögumiðstöðinni.
Hugsunin er hins vegar að ýmis
legt félags- og menningarstarf
íbúanna geti nú einnig farið þar
fram. Fastar og tilfallandi sýningar
eiga að rúmast í húsinu og laða
að íbúa og gesti. Báturinn Brana
mun áfram eiga þar örugga vör,
en líklegt er þó að sýningarrými

muni taka nokkrum breytingum.
Nýta á sem best þau verðmæti
sem felast í húsinu og staðsetningu
þess, í hjarta bæjarins, sem og
þeim munum sem því tilheyra.
Leitast verður við að núverandi
starfsemi bókasafns, upplýsinga
miðs töðvar, Bæringsstofu og
sýninga falli vel að aukinni og
breyttri starfsemi.
Ingi Hans mun vinna tillögur,
í samráði við hagsmunaaðila, að
breytingum í Sögumiðstöð svo hún
nýtist íbúum á sem fjölbreyttastan
hátt. Ingi mun eiga samskipti við
hönnuði vegna breytinga og
frágangs, en sjálfur mun hann
svo vinna að breytingunum. Ingi
er ekki ókunnugur uppbyggingu
í Sögumiðstöðinni, þar sem hann
var hugmyndasmiður og átti
stærstan þátt í að hún varð til á
sínum tíma.
Á síðustu árum hefur Grundar
fjarðarbær lagt til hliðar fjármuni
í sjóð sem ætlaður er menningar
starfsemi í húsinu og verður
hann nú nýttur í komandi upp
byggingu. Ætlunin er að upp
byggingarstarfið framundan fari

Leikfangahappdrætti
Lionsklúbbs Ólafsvíkur
Úrdráttur í leikfangahappdrætti Lionsklúbbs Ólafsvíkur fer fram á
netinu að þessu sinni. Hægt er að fylgjast með úrdrætti á Youtube Leitarorð: leikfangahappdrætti. Hægt verður að nálgast tengil á
facebooksíðum Lionsklúbbs Ólafsvíkur og Snæfellsbæjar.
Við hvetum fólk til að finna linkinn snemma, hann verður virkur kl 9
á aðfangadagsmorgun, þann 24. des.

fram með þeim hætti að íbúar
geti tekið þátt eða lagt lið með
einhverjum hætti. Gert er ráð fyrir
að verkið verði unnið í áföngum

á næstu 10-12 mánuðum.
Myndina tók Rósa Guðmunds
dóttir

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

Happdrættið hefst kl 10 sama dag.
Afhending vinninga fer fram á milli 11 og 13 á aðfangadag
í félagsheimilinu Klifi.
Hægt er að skoða vinninga í gluggum Brauðgerðar Ólafsvíkur.

Útgáfa Jökuls
á næstunni
Jólablað Jökuls kemur út þriðjudaginn 22. desember
Jökull kemur ekki út á milli jóla og nýárs.
Fyrsta blað á nýju ári kemur út
fimmtudaginn 7. janúar

Miðasala gengur vel, en ennþá er hægt að tryggja sér miða, sölustaðir
eru versl. Kassinn, Söluskáli ÓK, Hrund, Olís og símasala í síma 436 1617
Útgefnir miðar 2.500, aðeins dregið úr seldum miðum.
Lionsklúbbur Ólafsvíkur

SNÆFELLSNESSAMSTARFIÐ

FRAMKVÆMDASTJÓRI
Snæfellsnessamstarfið auglýsir eftir framkvæmdastjóra í hlutastarf. Leitað er að metnaðarfullum,
jákvæðum og áhugasömum einstaklingi sem er tilbúinn að taka virkan þátt í starfsemi og þróun félagsins.
Hæfniskröfur:
·
Áhugasamur um íþrótta- og æskulýðsstarf
·
Stjórnunarreynsla æskileg
·
Tölvufærni æskileg
·
Samskiptafærni, ríkulegur þjónustuvilji og lipurð í mannlegum samskiptum
·
Skipulagshæfileikar, frumkvæði, sjálfstæði og faglegur metnaður
·
Hreint sakavottorð
Upplýsingar um starfið veita:
Kristfríður Stefánsdóttir, fráfarandi framkvæmdastjóri Snæfellsnessamstarfsins,
í síma 844-8102 og netfang umf@snb.is
Alexander F. Kristinsson, í síma 897-0076 og netfang alli@sjavaridjan.is
Sigurður Gísli Guðjónsson í síma 8681516 og netfang siggigisli1@gmail.com
Umsóknir skal senda á netfangið: umf@snb.is alli@sjavaridjan.is eða siggigisli1@gmail.com
Umsóknarfrestur er til 10. janúar 2021.

Samið við Brynjar og Kristófer
Penninn er ennþá á lofti hjá
Víking Ólafsvík og skrifuðu
bæði Brynjar Kristmundsson og
Kristófer Daði Kristjánsson undir
samning við Víking á dögunum.
Brynjar Kristmundsson verður
áfram aðstoðarþjálfari liðsins og
mun aðstoða Gunnar Einarsson.
Brynjar var aðstoðarþjálfari
liðsins síðastliðið sumar og er nýr

samningur hans til tveggja ára.
Kristófer Daði Kristjánsson hefur
einnig skrifað undir tveggja ára
samning við Víking. Kristófer er
21 árs gamall og lék einn leik með
liðinu í deildinni í fyrra. Að baki
á hann tæpa 60 leiki með Sindra
frá Höfn í Hornafirði.
sj

Framkvæmt fyrir 495 milljónir á næsta ári
Á fundi bæjarstjórnar Snæ
fellsbæjar fimmtudaginn 10. des
ember fór fram seinni umræða
um fjárhagsáætlun Snæ
f ells
bæjar og stofnana hans árið 2021.
Framkvæmdaáætlun Snæf ells
bæjar og Hafnarsjóðs Snæfells
bæjar 2021 voru lagðar fram og
báðar samþykktar samhljóða af
bæjarstjórn.
Eftirfarandi bókun var lögð fram
frá bæjarstjórn Snæfellsbæjar:
“Bæjarstjórn Snæfellsbæjar
hefur unnið að gerð fjárhags
áætlunar Snæfellsbæjar fyrir árið
2021. Smávægileg hækkun verður
á gjaldskrám bæjarfélagsins.
Út
s varsprósenta í Snæfellsbæ
verður óbreytt.
Bæjarstjórn leggur áherslu á
að viðhalda þeirri góðu þjónustu
sem veitt er í sveitarfélaginu og
að henni hlúð eins og kostur
er. Styrkir til félagasamtaka á
árinu 2021 verða samtals kr.
60.355.000.- Að venju eru hæstu
styrkirnir til íþrótta- og ung
mennastarfs.
Snæfellsbær mun áfram bjóða
upp á frístundastyrk til tóm
stundastarfs ungmenna.
Á haustmánuðum 2019 var ýtt
úr vör verkefninu Betri Snæfells
bær og verður fjármunum varið
í það á árinu 2021. Mikið af
góðum ábendingum og tillögum
komu fram frá íbúum í gegnum
verkefnið og hefur tæknideild
Snæfellsbæjar undanfarið unnið
úr þeim tillögum og forgangs
raðað þeim. Nú þegar er hluti
tillagnanna kominn til fram
kvæmda og sumum lokið. Bæjar
stjórn vill lýsa ánægju sinni með
þetta framtak.
Gert er ráð fyrir töluverðum
framkvæmdum á árinu 2021,
en áætlað er að fjárfestingar

ársins verði um 495 milljónir
króna sem er nokkur hækkun
frá fyrra ári, þar af 170 milljónir
hjá bæjarsjóði Snæfellsbæjar og
325 milljónir hjá hafnarsjóði.
Stærstu framkvæmdir ársins
2021 verða endurnýjun á stálþili
við Norðurtangann í Ólafsvík og
malbikun gatna í þéttbýli Snæ
fellsbæjar.
Fjárhagsstaða Snæfellsbæjar
er ágæt, en Covid 19 hefur þó
haft mikil áhrif árið 2020. Lán
tökur á árinu 2020 voru nauð
synlegar sökum Covid 19 og í
fjárhagsáætlun fyrir árið 2021 er
gert ráð fyrir lántökum að upp
hæð 200 milljónir króna. Í fyrsta
skipti er gert ráð fyrir halla af
rekstri A-hluta hjá Snæfellsbæ.
Halli af rekstri ársins 2021 verður
samkvæmt fjárhagsáætlun tæp
lega 33 milljónir og ljóst er að
við þá stöðu verður ekki hægt
að búa lengi. Gert er ráð fyrir að
skuldahlutfall Snæfellsbæjar fari
ekki yfir 70% í A-hluta, en skv.
sveitarstjórnarlögum má skulda
hlutfallið ekki fara yfir 150% og er
þá Snæfellsbær vel innan þeirra
marka.
Hafnarsjóður Snæfellsbæjar er
vel rekinn og verða miklar fram
kvæmdir á hans vegum árið 2021,
eins og áður kemur fram, eða
um 325 milljónir króna. Hafnar
sjóður er fjárhagslega vel stæður
og skuldar engin langtímalán.
Rekstur Snæfellsbæjar hefur
verið með ágætum undanfarin ár,
ljóst er þó að árið 2020 verður
undantekning þar á og jafnframt
árið 2021. Hversu vel hefur gengið
fram að þessu er að miklu leyti
því að þakka hversu gott samstarf
hefur verið við forstöðumenn
og starfsfólk Snæfellsbæjar og
jákvæð ytri skilyrði. Bæjarstjórn

Snæfellsbæjar treystir á að
samstarfið verði áfram farsælt,
því einungis þannig verður hægt
að ná fram góðum rekstri hjá
sveitarfélaginu.
Ljóst er að það mun þrengja að
í rekstrinum fjárhagslega á árinu
2021. Það ástand sem í heiminum
er vegna Covid 19 hefur þar mest
áhrif. Þar sem um tímabundið
ástand er að ræða, tók bæjarstjórn
þá ákvörðun að fara ekki í mikinn
niðurskurð á framkvæmdum og
jafnframt að halda áfram óbreytt

um rekstri stofnana sveitarfélags
ins. Fjárfestingar munu því hækka
milli ára eins og fyrr segir og verða
tæpar 500 milljónir króna.
Samstarf í bæjarstjórn Snæ
fellsbæjar er gott og er það afar
mikilvægt á tímum sem þessum.
Bæjarstjórn vann saman að gerð
fjárhagsáætlunar á sérstökum
vinnufundum og er full samstaða
um alla liði fjárhagsáætlunar.“
Undir bókunina rituðu allir full
trúar meiri- og minnihluta bæjar
stjórnar.

ENDURVINNSLAN
Endurvinnslan verður lokuð
mánudaginn 28. desember 2020
Dzien dobry skup butelek bedzie zamkniety
w poniedzialek 28. grudnia 2020
Bottles recycling will be closed
Monday 28. December 2020

Músagangur í
Snæfellsbæ

Það má með sanni segja að
nokkurt músaæði hafi gengið
yfir Snæfellsbæ um helgina
þegar Víkingur Ó., í samstarfi
við Minigarðinn, bauð íbúum
bæjarins að smakka á hinni
geysivinsælu þristamús sem
notið hefur mikilla vinsælda
undanfarið.
Alls seldust um 160 mýs í

heildina og voru bæjarbúar ákaf
lega hrifnir af þessum eftirrétti.
Afhendingin fór fram í Átthaga
stofu Snæfellsbæjar samhliða
getraunastarfi Víkings Ó. en þar
er hægt að tippa á leikina í enska
boltanum alla laugardaga milli
11 og 12:30.
þhh

Breyting á afgreiðslutíma:

Föstudagur
Laugardagur
Sunnudagur
Mánudagur
Þriðjudagur
Þorláksmessa
Aðfangadagur
Jóladagur

18. des.
19. des
20. des.
21. des.
22. des.
23. des.
24. des.
25. des.

09 - 20
11 - 17
13 - 17
09 - 18
09 - 18
09 - 22
09 - 13
LOKAÐ

Annar í jólum
Sunnudagur
Mánudagur
Þriðjudagur
Miðvikudagur
Gamlársdagur
Nýársdagur
Laugardagur

26. des.
27. des.
28. des.
29. des.
30. des.
31. des.
1. jan.
2. jan

LOKAÐ
11 - 17
09 - 18
09 - 18
09 - 20
09 - 13
LOKAÐ
11 - 17

Gleðilega hátíð
Þökkum viðskiptin á árinu

Æfingar hafnar í fyrstu deild

Umsókn KSÍ um undanþágu til
heilbrigðisyfirvalda og ÍSÍ var send
inn þann 9.desember en þar var

óskað eftir því að lið í næst efstu
deildum karla og kvenna fengju
heimild til að æfa með sama hætti

og einstaklingar og félög í efstu
deild. Umsókn þessi var samþykkt
þann 10. desember og þýddi þetta
að Víkingur Ó gat hafið æfingar
eftir rúmlega 2 mánaða stopp
en þeir spiluðu sinn síðasta leik
í Lengjudeildinni 3. október
síðastliðinn. Þá var ekki eftir
neinu að bíða enda allir orðnir
hungraðir í æfingu tóku strákarnir
góða æfingahelgi með nýráðnum
þjálfara Víkings Gunnari Einarssyni

og aðstoðarþjálfaranum Brynjari
Kristmundssyni. Veðrið var þeim í
hag og gátu þeir æft á gervigrasinu
sem skemmdi ekki fyrir. Margir
ungir og uppaldir leikmenn hafa
verið að endurnýja samninga sína
undanfarið og verður spennandi
að fylgjast með liðinu þegar
keppni getur hafist aftur.
þa

GÓÐAR
GJAFAHUGMYNDIR
fyrir fólkið þitt og heimilið
Nilfisk háþrýstidælur
og ryksugur

Skór og stígvél
Fyrir börn og fullorðna
Töskur og
aukahlutir
frá 66°N
Vesti og
flíspeysur
frá Elka,
66°N o.fl.

Vettlingar, sokkar og húfur frá:
66°N, Didriksons, Varma og XTM

Kuldagallar fyrir börn
og fullorðna
frá Elka,
66°N,
og Didrikson.

OPNUNARTÍMAR Í DESEMBER
14. - 18. desember
19. desember
20. desember
21. - 22. desember
23. desember
24. desember

Virkir dagar
Laugardagur
Sunnudagur
Virkir dagar
Þorláksmessa
Aðfangadagur

Frá Bose og Sony:
- Ferðahátalarar
- Sjónvörp
- Fartölvur
- Hljóðstangir
- Heyrnatól
- Spjaldtölvur

8 - 18
10 - 17
Lokað
8 - 20
8 - 22
10 - 12

merino ullarundirföt
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