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Leita skjóls fyrir sunnanáttinni

Tjaldurinn lét lítið fyrir sér
fara í skjóli í fjörunni vestan við
Grundarfjörð í sunnan rokinu
í síðustu viku. Tjaldurinn er að

mestu farfugl og heldur meiri
hlutinn til Bretlandseyja á haustin
en þó er talið að 5 til 10 þúsund
fuglar eyði vetrinum í fjörum

frá Reykjanesskaga og norður í
Breiðafjörð.
Ljósmyndari giskar á eftir
myndum að um 250 - 300 fuglar

hafi verið í fjörunni þennan dag
og hafði hann aldrei séð svo marga
tjalda saman komna þó það hafi
þa
örugglega gerst áður.

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

Mjólkurbikar karla í knatt
spyrnu hefst 8. apríl, tvö lið úr
Snæfellsbæ eru skráð til keppni
en það eru Víkingur og Reynir.
Bæði eiga liðin heimaleik í fyrstu
umferð og verða leikirnir sama
dag, eða laugardaginn 10. apríl,
Víkingur leikur gegn Gullfálk
anum kl. 13 og Reynir á leik gegn
Aftureldingu kl. 16.
Ljóst er að fótboltaáhuga

menn fá þarna góða útrás fyrir
áhugam álið og mikilvægt að
mæta á völlinn til að styðja sína
menn.
Fyrsti leikur Víkings í Lengju
deildinni í sumar verður úti
leikur gegn Fram þann 6. maí.
Fyrsti heimaleikurinn er hins
vegar gegn Aftureldingu og fer
hann fram föstudaginn 14. maí.
jó

Rúmar 480 m.kr í veiðigjöld af Snæfellsnesi
Fiskistofa hefur lokið álagningu
veiðigjalds vegna ársins 2020.
Alls nemur álagningin tæpum
4,8 milljörðum króna. Til saman
burðar má hér sjá heildarálagningu
veiðigjalds þrjú síðastliðin ár:
2020 4,8 milljarðar króna
2019 6,6 milljarðar króna
2018 11,3 milljarðar króna
Gjaldendur veiðigjalds á árinu
2020 voru alls 934. Þeir voru
flestir yfir sumartímann vegna
strandveiðanna, á milli 7 og 8
hundruð talsins. Fámennastur
var gjaldendahópurinn í janúar
2020 eða um 150. Ef litið er til 16
stærstu gjaldendanna þá greiddu
þeir samanlagt tæpa 3,0 milljarða
í veiðigjald á árinu 2020 af þeim
4,8 milljörðum sem veiðigjaldið
skilaði.
Hæstu gjaldendur eru Brim hf
með 367 m.kr., Samherji Ísland
ehf 281 m.kr., Þorbjörn hf 250
m.kr., FISK-Seafood ehf 231 m.kr.
og Skinney-Þinganes hf 197 m.kr.
Þegar skoðuð er álagning eftir
stöðum (póstnúmerum) gjald
enda kemur í ljós að Reykjavík,
Vestmannaeyjar, Grindavík og
Akureyri skera sig úr með mest
álagt veiðigjald.
Reykjavík er með 680 m.kr.,
Vestm annae yjar 550 m.kr.,
Grindavík 530 m.kr. og Akureyri
400 m.kr.

Snæfellsnes

Þegar skoðuð er álagning
eftir stöðum á Snæfellsnesi
kemur í ljós að í Stykkishólmi
var álagt gjald tæpar 74 m.kr, í
Grundarfirði var gjaldið 85,9 m.kr
og í Snæfellsbæ var álagt gjald
320,8 m.kr. Innan Snæfellsbæjar
er skiptingin þannig að í Ólafsvík
var gjaldið 70,1 m.kr, í dreifbýli
Snæfellsbæjar (póstnúmer 356)
var gjaldið 37,2 m.kr og á Rifi var
álagt gjald 213,5 m.kr. Samtals
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er álagt veiðigjald á Snæfellsnesi
480.759.01,Á vef Fiskistofu má finnar
upplýsingar um álagninguna á
veiðigjaldi 2020 og öll fyrri ár.

Þar er meðal annars skrá yfir
álagt gjald hvers gjaldanda og
margvísleg talnagögn.
jo

Samrómur í GSNB
Grunnskóli Snæfellsbæjar
hefur tekið ákvörðun um að
taka þátt í verkefninu Sam
rómur. Verkefnið gengur út á
að tölvur og tæki öðlist skilning
á íslensku en til að það sé
framkvæmanlegt þarf mikinn
fjölda upptaka af íslensku tali
frá fjölbreyttum hópi fólks. Þá
lesa þátttakendur upp nokkrar
setningar á upptöku og leggja
þannig “sína rödd” af mörkum.
Samrómur hófst í október 2019

og þriðjudaginn 9. febrúar
höfðu um 19 þúsund manns
lesið rúmlega 97.609 mínútur
inn á verkefnið og hækkar talan
hratt. Þátttaka Grunnskóla Snæ
fellsbæjar í verkefninu mun
fara fram á skólatíma en þetta
er skemmtilegt tækifæri fyrir
ungu kynslóðina til að taka þátt
í að byggja upp framtíð okkar
í tækni.
sj

Svekkjandi tap og Ólsarar enda neðstir
Víkingur Ó. tapaði gegn Vestra
í leik um 7. sætið í æfingamóti
Fótbolta.net sem haldið er árlega.
Tapið þýðir að Ólsarar enda í
neðsta sæti mótsins.
Lokatölur í leiknum voru 3-1,
Vestra í vil en Víkingar voru þó
alls ekki slakari aðilinn í leiknum.
Drengirnar okkar fengu fleiri færi
og hefði með heppni getað stolið
sigrinum. Harley Willard skoraði
mark Víkings Í leiknum.
Áður hafði liðið tapaði gegn
ÍBV, Njarðvík og Selfossi. Um
óopinbert æfingamót er að ræða
og því leikmenn enn að stilla
saman strengi og undirbúa sig
fyrir alvöruna í sumar.
Eins og alltaf á þessum tíma
voru þónokkrir menn til skoð
unar hjá liðinu á þessu móti. í
þessum síðasta leik léku þrír
ungir skagamenn, Hlynur Sævar
Jónsson, Marteinn Theodórsson
og Mikael Hrafn Helgason auk
Alex Bergmann Arnarsson sem
er leikm aður Víkings R. Sam
kvæmt heimildum Jökuls má telja
líklegt að þeir semji við Víking
Ó. á lánssamningi. Þá er einnig

fleiri frétta að vænta af leikmanna
málum Ólsara fljótlega.
Á meðfylgjandi mynd má sjá
byrjunarliðið í leiknum gegn
Vestra.
þhh

Jökull Bæjarblað
steinprent@simnet.is
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Mest hamingja á Snæfellsnesi

Í janúar voru kynntar
niðurstöður könnunnarinnar
Íbúakönnun 2020: Íbúar og
mikilvægi búsetuskilyrða á
vegum landshlutasamtaka sveitar
félaganna og sneri hún að búsetu
skilyrðum og hamingju lands
manna. Aðalmarkmiðið var að
vita betur hvaða aðgerðir eru
líklegastar til árangurs til að gera
samfélög vænlegri til búsetu.
Að könnuninni og úrvinnslu
niðurstaðna unnu Vífill Karlsson,
hagfræðingur og ráðgjafi hjá
Samtökum sveitarfélaga á Vestur
landi og Helga María Péturs
dóttir, hagfræðingur og ráðgjafi
hjá Samtökum sveitarfélaga á
Norðurlandi eystra. Spurninga
listi var lagður fyrir íbúa af
landinu öllu þar sem kannað var
afstöðu þeirra til búsetuskilyrða
á sínu svæði. Spurt var um 40
atriði, til að mynda friðsæld,
loftgæði, skólamál, launatekjur,
nettengingar, húsn æðism ál,
vegakerfi, vöruúrval, þjónustu,
rafmagn, almenningssamgöngur

og margt fleira. Landinu var
skipt upp í 24 svæði, Snæfellsnes
var tekið sem ein heild svo að
niðurstöður fyrir Grundarfjörð,
Snæfellsbæ, Stykkishólm, Helga
fellsveit og Eyja- og Mikla
holtshrepp voru skoðaðar saman.

15% tóku þátt

Á Snæfellsnesi eru skráðir 3947
íbúar, þar af eru 3063 yfir 18 ára
aldri. Þátttakendur af Snæfellsnesi
í könnuninni voru 484, eða um
15% af heildarfjölda yfir 18 ára.
Könnunin byggir á hliðstæðri
íbúakönnun sem gerð var 2017
en þá voru 297 þátttakendur
á Snæfellsnesi, það hefur því
fjölgað í úrtakinu af Snæfellsnesi.
Í samantekt á niðurstöðum
voru þrjú efstu landsvæðin í
hverju búsetuskilyrði talin upp.
Þá var Snæfellsnes eitt þeirra
þriggja sem komu best út í 6
flokkum af þeim 40 sem skoð
aðir voru. Það var í hamingju,
sorpm álum, umferðaröryggi,
umhverfismálum almennt, ásýnd

bæja og sveita ásamt almennri
umgengni og í loftgæðum, þ.e.
að það sé engin loft- eða svif
ryksmengun, útblástur og þess
háttar. Hins vegar var Snæfellsnes
meðal þeirra þriggja landssvæða
sem kom verst út þegar skoðað
var afstaða íbúa til nettengingar
á svæðinu.

Náttúra og friðsæld
koma best út

Þegar horft var til stöðu
og mikilvægis á Snæfellsnesi
komu náttúra og friðsæld best
út, loftgæði og öryggi fylgdu
þar á eftir en vöruverð kom
verst út. Neðarlega þar á eftir
voru heilsugæsla, atvinnuúrval,
framfærsla og vör uúr val.
Þátturinn leiguíbúðir var talinn
hafa batnað mest frá könnuninni
2017 en almenningssamgöngur
og nettengingar voru talin
hafa versnað mest. Þjónusta
við útlendinga og möguleikar
til framhaldsskólanáms voru
þeir þættir sem jukust mest að
mikilvægi á milli kannana.

Bæting milli kannana

Þrír heildarsamanburðir
voru gerðir á niðurstöðum
með mismunandi skilyrðum og
aðferðum. í þeim fyrsta var lands
hlutunum gefin 40 stig fyrir að
lenda efst í búsetuskilyrði og 1

fyrir að lenda neðst, í þeim saman
burði var Snæfellsnes í 6. sæti með
614 stig. Í þeim næsta var tillit
tekið til munar á milli landsvæða
og hversu góð eða slæm staðan
var. Svæðin fengu því færri stig ef
munur á búsetuskilyrðum var lítill
og fleiri ef munurinn var mikill. Í
þeim heildarsamanburði skoraði
Snæfellsnes 142.15 stig og lenti
í 9. sæti. Í þriðja heildarsaman
burðinum var einkunn gefin á
bilinu 0-10 sem tekur tillit til
munar á landsvæðum og hversu
hversu góð eða slæm staðan var
auk þess að taka tillit til hve mikil
vægir þættirnir eru fyrir áfram
haldandi búsetu og lendir Snæ
fellsnes þar í 5. sæti með 6,2 stig.
Árið 2017 var Snæfellsnes með
5,8 stig og eykst því um 0,4 stig
á milli kannanna.

Íbúar jákvæðastir

Snæfellsnes kom því nokkuð
vel út úr þessari könnun og
voru íbúar hér jákvæðastir af
öllu Vesturlandi í afstöðu til síns
sveitarfélags. Hugmyndin er að
endurtaka könnunina á 2-3 ára
fresti og ná þannig að fylgjast
með þróun mikilvægra þátta
sem skipta íbúa máli. Frekari
niðurstöður úr könnunninni má
nálgast í heild sinni inná vefsíðu
SSV.
sj

Akraborg ehf. óskar eftir starfsmanni
í lifrarniðursuðuverksmiðju í Ólafsvík
Við leitum að vönum og röskum starfsmanni til að vinna í móttöku á lager
og önnur tilfallandi störf innan verksmiðjunnar
Hæfniskröfur:
Starfssvið:
Móttaka á hráefni/vörum og vigtun
Lipurð í mannlegum samskiptum,
stundvísi og
Akstur á vörum og hráefni
sjálfstæði í vinnubrögðum
Skipulag og frágangur á lager
Lyftararéttindi og bílpróf skilyrði
Önnur tilfallandi störf
Æskilegt er að viðkomandi geti hafið störf 1. maí eða eftir nánara samkomulagi.
Umsóknarfrestir er til 15/3 2021 - Umsóknir berist til oli@akraborg.is

Akraborg ehf. szuka pracownika w fabryce
konserw wątroby w Ólafsvíku.
Poszukujemy doświadczonego i bystrego pracownika do pracy przy
przyjeciu surowca, ktory przetwarzamy w magazynie i innych dorywczych
prac w fabryce.
Obszar pracy:
Wymagane kompetencje:
odbiór surowców / produktów i ważenie, sprawność w komunikacji międzyludzkiej,
transport towarów i surowców,
punktualność i niezależność metod pracy,
układ i wykończenie prac w magazynie,
prawo jazdy na wózek widłowy oraz
oraz inne prace dorywcze.
doswiadczenie i umiejetnosc
prowadzenia pojazdu.

Pożądane jest, aby dana osoba mogła rozpocząć pracę 1 maja lub w
drodze porozumienia w innym terminie.
Termin składania wniosków do 15.03.2021.
Zainteresowane osoby prosimy o kontakt: oli@akraborg.is
lub anna@akraborg.is

Verkefnastyrkir SSV afhentir
Í janúar veittu Samtök sveitar
félaga á Vesturlandi 92 verk
efnastyrki úr Uppbyggingarsjóði
Vesturlands til verkefna sem
munu efla atvinnuþróun og
menningu í landshlutanum.
2021 er sjöunda árið sem
sjóðurinn úthlutar styrkjum til
menningarverkefna og atvinnuog nýsköpunarverkefna í samræmi
við Sóknaráætlun Vesturlands. Í
ár var úthlutunarhátíðin rafræn
og heildarupphæð styrkja nam
43.270.000 króna. Sjóðnum
bárust alls 124 umsóknir. Úthlut
unin núna í janúar var fyrri
út
h lutun ársins en síðsumar
verður aftur úthlutað í flokki
atvinnu- og nýsköpunarstyrkja.
Í þessari fyrri úthlutun voru 68
verkefni á sviði menningar sem
hlutu styrki sem hljóðuðu upp á
26.000.000 kr., 17 verkefni hlutu
styrk til atvinnuþróunar uppá alls
11.970.000 kr. og að lokum voru
5.300.000 kr. veittar til stofn- og
rekstrarstyrkja á sviði menningar.
8.500.000 kr voru veittar í styrki
til verkefna í Grundarfirði og
Snæfellsbæ. Þar af var megnið í
menningarstyrki. Á listanum hér
að neðan má sjá þau verkefni á

svæðinu sem fengu úthlutaðan
styrk.
Meðfylgjandi mynd er af gömlu
réttinni í Ólafsvík sem fékk styrk
vegna endurhleðslu.

kirkjanokkar.is

sj

Atvinnu og nýsköpunarstyrkir
Karfaroð snakk - Bolli ehf - 500.000
Sölsnakk - Bolli ehf - 500.000
Þara vín - Bolli ehf - 500.000
Útrásarvíkingur - Lavaland ehf - 600.000

Menningastyrkir
Artak350 Residency/Gestavinnustofa í Grundarfirði - 200.000
Tónleikar sönghópsins MÆK - 250.000
Okkar eigin hversdagsleiki - 250.000
Norrænar Stelpur Skjóta - 300.000
Endurhleðsla fjárréttarinnar í Ólafsvík - 300.000
Tónleikaröð í Grundarfjarðarkirkju - 300.000
Viti við Saltport - 400.000
Skúlptúrgarður í Torfabót, Grundarfirði - 400.000
Grund - Samfélags- og menningarmiðstöð - 1.000.000
Kvikamyndahátíðin Northern Wave - 1.000.000
Heimaleikurinn - The Freezer ehf - 1.000.000

Stofn og rekstrarstyrkir menningarmála
Sjóminjasafnið á Hellissandi - 1.000.000

Guðsþjónusta og kirkjuskóli
Guðsþjónusta verður í Ingjaldshólskirkju
sunnudaginn 14. febrúar kl. 14.
Athöfninni verður streymt.

Kirkjuskólinn er á miðvikudögum
klukkan 16:25 í Ingjaldshólskirkju.

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

100 daga hátíð

Íbúð fyrir eldri borgara
í Grundarfirði

Nemendur í 1. til 4. bekk
Grunn
s kóla Snæfellsbæjar á
Hellissandi héldu 100 daga hátíð
í tilefni af því að þeir voru búnir
að vera 100 daga sí skólanum.
Bekkjunum var blandað og skipt
í hópa þar sem þau unnu fjöl
breytt verkefni sem tengdust töl
unni 100. Þau töldu perlur 10 af
hverjum lit og bjuggu til mynd

úr 100 perlum. Bjuggu til töluna
100 úr kennslupeningum. Gerðu
Crossfit æfingar og bjuggu til 100
skrímslið. Teiknuðu sjálfsmynd af
sér og fyllt var út í 100 talna töflu.
Í lokin fylltu þau út 100 talnatöflu
með ýmsu góðgæti eins og snakki,
rúsínum og mörgu fleiru sem þau
gæddu sér svo á í lokin.

Nánari upplýsingar eru veittar á bæjarskrifstofu
í síma 430 8500 og á heimasíðu bæjarins,
www.grundarfjordur.is
Umsóknarfrestur er til hádegis
þann 24. febrúar 2021.

þa

Varað við klakaog grjóthruni

Bálhvasst var á norðanverðu
Snæfellsnesi í síðustu viku
og mátti sjá óveðursmerki á
vef Vegagerðarinnar fyrir það
svæði. Fóru vindhviður mest
í 34,4 metra í Ólafsvík og í 32
metra í Grundarfirði. Ekki er
vitað til að foktjón hafi orðið
á hvorugum staðnum en mjög
hviðasamt var á þjóðveginum
milli byggðakjarnanna og nánast
ekkert ferðaveður.
Voru vegfarendur beðnir
um að sýna aðgát þar sem von

Íbúð fyrir eldri borgara að Hrannarstíg 18 er laus til
umsóknar. Um er að ræða leiguíbúð með búseturétti
og 20% hlutareign. Íbúðin er tveggja herbergja, 58,4
ferm.
Áætluð úthlutun íbúðar er í mars 2021.

Danskennsla
hluti af íþróttum

gat verið á klaka og grjóthruni
í aðstæðum sem mynduðust
bæði í Búlandshöfða og undir
Ólafsvíkurenni þegar færi að
hlána. Vegagerðin sendi svo gröfu
frá B. Vigfússyni í Búlandshöfða
til að hreinsa klakabunka af
ræsum sem var orðinn all mikill
þar sem hlýnandi veðri var spáð.
Var þetta varúðarráðstöfun ef
færi að rigna þannig að vatnið
kæmist sína réttu leið.
þa

Í Grunnskóla Snæfellsbæjar er
danskennsla á yngsta stigi hluti af
íþróttakennslu og hefur Vilborg
Lilja Stefánsdóttir séð um hana.
Engin breyting er á því þetta
skólaárið og hafa nemendur
undanfarið dansað af lífi og sál
með Lilju. Hver bekkur fær fimm
kennslustundir og er svo gert ráð
fyrir danssýningu sem verður
vonandi hægt að hafa þegar nær
líður vorinu. Eins og sjá má á
myndinni njóta börnin þess að

dansa og standa sig vel. Það er
engin spurning að þarna leynast
dansarar framtíðarinnar en
nemendur læra ýmsa barnadansa,
bæði para- og hópdansa, en ekki
síst félagsfærni, það er að taka
tillit til annarra og vera í takti við
umhverfið.
Á myndinni eru nemendur í 3.
bekk að marsera og enda á „snúð“
sem útheimtir mikla samvinnu
og tillitsemi.
þa

Viðbragðsaðilar í Snæfellsbæ
verða með fjör og læti fimmtudaginn 11. febrúar
í tilefni 1.1.2 dagsins.

Farið verður í bílalest frá Björgunarstöðinni Von í Rifi kl. 18.00, ekið verður um efra Rif
og þaðan út á Hellissand, ekið verður um Keflavíkurgötu, Snæfellsás, Hellisbraut og
Munaðarhól.
Frá Hellissandi verður ekið til Ólafsvíkur, þar verður ekið um Ólafsbraut, Klifbraut,
Hábrekku, Túnbrekku, Grundarbraut, Kirkjutún og Engihlíð.
Vegna sóttvarnarráðstafanna verður ekki boðið upp á opið hús eins og fyrri ár.

