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25. febrúar 2021

963 tbl - 21. árg.

Konur í sjósundi á konudaginn

Sjósundiðkun hefur verið að
vaxa fiskur um hrygg um land allt,
ekki síst á Snæfellsnesi og hefur
blíðskapar veður undanfarið ekki
skemmt fyrir. Fólk sem stundar
þetta sport heldur því margt fram
að sjósund sé ávanabindandi
og er það stundað allan ársins
hring. Á konudaginn síðastliðinn
sunnudag skelltu 11 konur
víðsvegar af Snæfellsnesi sér í

sjósund í fallegu veðri. Komu
þær saman frá Stykkishólmi,
Grundarfirði og Snæfellsbæ.
Þær stöllur eru býsna harðar af
sér þar sem hiti sjávar þennan
daginn var 1,4°C og lofthiti um
2°C. Meðfylgjandi mynd tók Anna
Melsted af hópnum þar sem þær
lögðust til sunds við Lárós.

Við bjóðum upp á
alhliða bílaviðgerðir,
dekkjaskipti og smurþjónustu.
Tímapantanir í síma 436-1111
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Slakað á
samkomutakmörkunum
innanlands
Alm enna r fjöldat akm arka n
ir verða hækkaðar í 50 manns
samkvæmt nýrri reglugerð heil
brigðisráðherra.
Reglu
g erðin tók gildi
miðvikudaginn 24. febrúar og
mun gilda í þrjár vikur.
Einnig er gert ráð fyrir til
slökunum í tiltekinni starfsemi.
Heimilt verður að allt að 200
manns mega koma saman á
ákveðnum stöðum, meðal ann
ars á söfnum, í sviðslistum og
á íþróttaviðburðum. Fólk þarf
þó að geta setið í sætum, upp
lýsingar þurfa að vera til staðar
um hvern og einn, auk þess sem
einn metri þarf að vera á milli

óskyldra aðila. Einnig skal fólk
nota grímur. Ef ekki er hægt að
framfylgja þessu gildir 50 manna
fjöldatakmörkunin.
150 manns geta komið sam
an í hverju rými í háskólum og
framh aldss kólu m. Fullo rðnir
geta einnig verið í leik- og grunn
skólum og þar verður almenna
fjarlægðarreglan einn metri. Sú
reglugerð á að gilda fram á vor.
Hlut
f all þeirra sem koma
saman í líkamsrækt og sundi
má vera 75% af hámarksfjölda.
Veitingastaðir mega jafnframt
hafa opið til klukkan 23.

Síðasti steinninn kominn í garðinn

Síðastliðinn fimmtudag lauk
framkvæmdum við 80 metra leng
ingu Norðurgarðsins í Ólafsvík
með því að Björn Arnaldsson
hafnars tjóri Snæfellsbæjar fór
upp í gröfu verktakans og setti
síðasta steininn í garðinn.
Verktakafyrirtækið Grjótverk
ehf. frá Hnífsdal hefur unnið
að þessum framkvæmdum frá
nóvember 2019. Hafa fram
kvæmdirnar tekist mjög vel og er
garðurinn vel byggður og hefur
nú þegar sannað gildi sitt, eykur
hann öryggi í innsiglingunni til
hafnarinnar og þá er meiri kyrrð
innan hafnar.
Nú á verktakinn aðeins eftir
að leggja rafmagn fram á enda
garðsins og ganga frá í grjótnám
unni fyrir ofan Rif, þar sem allt
efni i garðinn var tekið. Þess má
geta að garðurinn er um 16 metra
hár frá botni og upp á efstu brún
og um 40 metra breiður niður við
botn. Heildarmagn af grjóti sem
fór í garðinn er um 57.000 m3 og
er kostnaður um 185 milljónir.
Framkvæmdum við Ólafs
víkurhöfn er þó ekki lokið en
Hafnarstjórn Snæfellsbæjar hefur

nú þegar óskað eftir tilboðum í
næsta verkefni sem er endur
bygging Norðurtanga. Helstu
verkþættir í því verki eru að brjóta
og fjarlægja kant, polla og þekju
á núverandi bryggju. Jarðvinna,
Upplag: 1.100
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

uppúrtekt, fylling og þjöppun.
Þilskurður fyrir stálþilsrekstur
um 128 metra. Reka niður 94
tvöfaldar stálþilsplötur og ganga
frá stagbitum og stögum. Steypa
um 130 metra langan kantbita

með pollum, kanttré, stigum og
þybbum. Skal verkinu lokið eigi
síðar en 31. október 2021.
þa

Hundahreinsun í Ólafsvík
3. og 4. mars 2021

Hundaeigendur í Snæfellsbæ athugið:
Hundahreinsun verður miðvikudaginn 3. mars og
fimmtudaginn 4. mars 2021 frá kl. 14:00 - 17:00 í
Áhaldshúsinu í Ólafsvík.
Við bendum þeim sem láta hreinsa og bólusetja hunda
annars staðar að koma tilkynningum eða skírteinum um
slíkt til bæjarskrifstofu.
Eigendum óskráðra hunda er bent á að skrá þá
þegar í stað. Eyðublöð má finna á vefsíðu
Snæfellsbæjar.
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Þjóðgarðsmiðstöð rís úr hrauninu

Vinna við þjóðgarðsmiðstöð
Þjóðgarðsins Snæfellsjökuls er í
fullum gangi. Hafa framkvæmdir
gengið vel enda veður verið
mjög milt undanfarið miðað
við árstíma, gert er ráð fyrir
að verkinu ljúki vorið 2022.

Byggingin sem verður um það bil
700 fermetrar er nú farin að rísa af
grunninum en hún er staðsett við
Útnesveg á Hellissandi spölkorn
frá tjaldstæðinu.
Gaman er einnig að geta þess að
norðan við þjóðgarðsmiðstöðina

eru rústir af bænum Hjarðarhóli.
Örlítið af túngarði Hjarðarhóls
fór forgörðum við bygginguna en
annað er óraskað og stefnt er að
því að rústirnar verði varðveittar.
Á bænum Hjarðarhóli bjuggu
síðast hjónin Valentínus Ólason

og Katrín Friðriksdóttir. Bjó
Valentínus á bænum til dánardags
árið 1955 með bústofninn 15 ær
og 9 lömb.
þa

Óhefðbundinn Öskudagur
Hefð er fyrir því á Hellissandi
og í Grundarfirði að börn gangi
í hús á öskudaginn og syngi fyrir
sælgæti. Í ár var þó mælst til þess
að ekki yrði gengið í hús og ösku
dagurinn yrði haldinn hátíðlegur
með öðruvísi hætti. Foreldrar og
forráðamenn voru hvattir til að
gera sér dagamun í nærumhverf
inu ásamt börnum sínum og því
var meira um skemmtanir á skóla
tíma, búningaboð í heimahúsum,
ratleiki og sitthvað annað til að
lágmarka að smit berist á milli
þegar margir litlir hópar eiga
samskipti við mörg heimili eða
fyrirtæki.
Í Grunnskólanum í Snæfellsbæ
mættu nemendur 1. til 4. bekkjar
í grímubúningum. Að venju var
kötturinn sleginn úr tunnunni og
slógu 1. og 2. bekkur úr sömu
tunnunni og 3. og 4. bekkur úr
annarri. Leikar fóru þannig að
tunnukóngur 1.-2. bekkjar var
Kristinn Freyr Daðason og í 3.-4.
bekk var tunnukóngurinn Oliver

Mar Jóhannsson, myndirnar hér
að ofan eru af kóngunum tveimur.
Eftir að hafa slegið köttinn úr
tunnunni var haldið ball og svo

fengu nemendur safa og snakk í
boði foreldrafélags skólans.
Í leikskólunum Snæfellsbæjar
var sömuleiðis haldið ösku
dagsball fyrir börnin og kötturinn
sleginn úr tunnunni. Þrátt fyrir
að halda þurfti daginn með
öðruvísi sniði lék enginn vafi á

að gleðin var allsráðandi þegar
ungir sem aldnir komu saman í
grímubúningum, meðfylgjandi
sjálfu tók Þórey Úlfarsdóttir á
leikskólanum Krílakoti en með
henni á myndinni eru Kristjana
Pétursdóttir og Steinunn Stefáns
sj
dóttir.			

Starf í verslun
Afgreiðslustarf

Smiðjan Fönix óskar eftir að ráða metnaðarfullan, duglegan og skemmtilegan einstakling í starf í verslun sem rekin er samhliða vélsmiðju.
Fjölbreytt og áhugavert starf í góðum og þéttum starfsmannahópi.
Um er að ræða tímabundið starf yfir sumarið og þarf viðkomandi að geta
hafið störf í maí. Möguleiki á framtíðarstarfi eftir sumarið.

Helstu verkefni
•
•
•
•
•

Afgreiðsla í verslun
Framstilling á vörum
Aðstoð við innkaup
Tiltekt pantana
Önnur tilfallandi verkefni

Menntun og hæfniskröfur
•
•
•
•
•

Metnaður til að veita framúrskarandi þjónustu
Hæfni í mannlegum samskiptum
Frumkvæðni og drifkraftur
Sjálfstæð og skipulögð vinnubrögð
Góð íslenskukunnátta er skilyrði

Umsóknir sendist á starf@fönix.is eigi síðar en 5. mars 2021
Öllum umsóknum verður svarað.

Smiðjan Fönix rekur verslun og vélsmiðju
á Rifi í Snæfellsbæ. Fyrirtækið hefur
starfað síðan 2017 og er í örum vexti.
Hjá fyrirtækinu starfa 8 manns.

Lokaáfangi að hefjast

Framkvæmdir við Grundar
fjarðar
h öfn ganga vel og nú
eftir áramótin voru sett fríholt
utan á lengingu Norðurgarðs og
settir stigar og kanttré. Búið er
að reisa rafmagns og vatnshús á
Norðurgarði og uppfylling búin.
Á síðasta þriðjudag var svo fyrsti
dagur í vinnu við síðasta verk
hluta verksins en það er vinna

við lagnir, rafmagn og er vonast til
að hægt verði að steypa þekjuna
í vor.
Aðspurður um hvenær áætlað
væri að verkinu lyki sagði Haf
steinn Garðarsson hafnarstjóri
að hann ætlaði að halda sig við
dagsetninguna 17. júní þó það
væri bjartsýni.
þa

Bríet og GDRN í Frystiklefanum
Menningarlíf hefur þurft að
lúta í lægra haldið fyrir veirunni
undanfarið og tónleikahald
og aðrir viðburðir hafa nánast
eingöngu verið aðgengilegir
á stafrænu formi. Nú sjáum
við þó fram á bjartari tíma
og stjórnvöld hafa rýmkað
takmarkanir sem settar voru á
menningarviðburði jafnt og þétt
á nýju ári. Næsta sunnudag, 28.
mars er því komið að nokkru

sem Snæfellingar hafa beðið
eftir í um hálft ár, tónleikahald
í Frystiklefanum mun hefjast að
nýju. Tónlistarkonan Bríet mun
fá þann heiður að vígja sviðið
eftir þetta langa stopp og hefur
miðasala á tónleikana gengið
vonum framar. Kári Viðarsson
situr aldrei auðum höndum og
er því hægt að búast við þétt
pakkaðri dagskrá í Frystiklefanum
í ár, á meðan sóttvarnarlög leyfa.

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

Þá hafa góðvinir Frystiklefans
eflaust tekið eftir því að nú
þegar er búið að tilkynna komu
tónlistarkonunnar GDRN í apríl

en nánari upplýsingar verða
tilkynntar síðar.
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Framkvæmdaáætlun birt

Framkvæmdaráætlun
Snæfellsness 2021-2025 vegna
umhverfisvottunar sveitarfélag
anna fimm hefur verið birt, þ.e.
Eyja- og Miklaholtshrepps, Helga
fellssveitar, Grundarfjarðarbæjar,

Snæfells
b æjar og Stykkis
hólmsbæjar. Framkvæmdar
áætlunin tekur meðal annars
mið af frammistöðu síðast
liðinna ára og svæðisbund
num áhrifaþáttum. Skjalið
er eitt af því sem leggur
grunninn að umhverfis
vottunarverkefni Snæ
fellsness og er lýsing
á helstu umhverfis- og
samfélagstengdum
verkefnum sveitar
félaganna næstu
fimm ára.
Áætlunin er tví
skipt en í fyrri
kafla hennar er
farið yfir for
sögu og eðli
v e r ke f n i s i n s
og alm ennt fjallað um
helstu eiginleika og sérkenni
Snæfellsness. Kynnt er hvernig
stjórnun og framkvæmd verk
efnisins er háttað og þar má
einnig finna sjálfbærnistefnu
sveitarfélaganna. Þá segir frá
þeim forsendum sem unnið

Færanleg vararafstöð
til björgunarsveita

er eftir í verkefninu og helstu
kröfur EarthCheck- samtakanna
til vottaðra sveitarfélaga.
Í seinni hluta framkvæmdar
áætlunarinnar er hin eiginlega
framkvæmdaráætlun fyrir næstu
fimm ár. Lögð er áhersla á þau
verk
e fni sem ráðist verður í
árið 2021 en þar er listað upp
25 fjölbreytt verkefni sem ætlað
er að bæta frammistöðu sveitar
félaganna á Snæ
f ellsnesi í
umhverfis- og samfélagsmálum.
Sömuleiðis fjallar síðari hluti
áætlunarinnar um hvernig eigi
að innl ima hugm yndaf ræði
sjálfbærrar þróunar enn betur
inn í daglega starfsemi sveitar
félaganna. Umhverfisvottun og
sjálfbærnistefna sveitarfélaganna
tengist öllum málaflokkum á verk
sviði sveitarstjórna og þarf að vera

leiðarljós í allri vinnu að skóla
málum, framkvæmdum á vegum
sveitarfélaganna, uppbyggingu og
heildarskipulagi á Snæfellsnesi,
stefnu í friðun lands og verndun
bús væða, mengunarvörnum,
úrgangsmálum og frárennsli svo
nokkur atriði séu nefnd.
Vinna að sjálfbærri þróun er
verkefni allra. Að ná samstöðu er
stærsta áskorun okkar á komandi
misserum en um leið undirstaða
farsællar framtíðar verkefnisins
og samfélagsins á Snæfellsnesi.
Íbúar og hagsmunaaðilar Snæ
fellsness eru hvattir til að kynna
sér framk væmdaá ætlunina en
hana má nálgast inná vefsíðu
umhverfisvottunar Snæfellsness
www.nesvottun.is.

Þekkir þú sögu
Þríhyrningsins?
Íþrótta- og æskulýðsnefnd Grundarfjarðarbæjar vinnur nú
að uppbyggingu í Þríhyrningi. Eitt af verkefnunum er gerð
skiltis, þar sem saga svæðisins verður rakin; gamli róló,
leikvöllurinn o.fl. Okkur langar að leita til ykkar með
upplýsingar, minningar og myndir sem þið hafið hugsanlega að geyma sem mætti nýta við gerð skiltisins.
Með ykkar hjálp verður skiltið bæði fjölbreyttara og
skemmtilegra.
Þið getið haft samband við:
Bjarna Georg - formann (bjarni@grundarfjordur.is),
Ragnheiði Dröfn - varaformann (ragnheidurd@gfb.is) eða
Ingibjörgu Eyrúnu (ingibjorgeyrun@gfb.is)
ef þið viljið deila með okkur sögu staðarins, minningum
eða myndum.

Íþrótta- og æskulýðsnefnd Grundarfjarðarbæjar
Björgunarsveitin Lífsbjörg
var ein þrettán björgunarsveita
sem fengu afhenta færanlega
vararafstöð á síðasta föstudag.
Afhendingin er liður í átaki
stjórnvalda um úrbætur á
innviðum fjarskipta og er
það neyðarlínan sem heldur
utan um þetta verkefni. Eru
rafstöðvar þessar hugsaðar
til að efla rekstraröryggi í

fjarskiptum þegar óveður geysa
eða hamfarir verða. Er þeim
ætlað að tryggja eins og kostur
er að hægt verði að hringja
eftir aðstoð í neyð og kalla út
viðbragðsaðila. Á myndinni er
Benedikt Björn Sveinbjörnsson
með varaaflstöðinni fyrir utan
Björgunarstöðina Von.
þa

Jökull Bæjarblað
steinprent@simnet.is
436 1617
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Mokveiði við Snæfellsnes
Mjög vel hefur veiðst undafarna
daga og í höfnum Snæfellsbæjar
komu alls 1.760,8 tonn á land í
140 löndunum dagana 15. til 21.
febrúar. Þar af var landað 1.052,9
tonnum í 63 löndunum í Rifshöfn,
674,3 tonnum í 70 löndunum í
Ólafsvíkurhöfn og 33,6 tonnum
í 7 löndunum á Arnarstapa.
Hjá dragnótabátunum landaði
Steinunn SH 75 tonnum í 5, Rifsari
SH 68 tonnum í 5, Sveinbjörn
Jakobsson SH 53 tonnum í 4,
Matthías SH 46 tonnum í 3, Egill
SH 44 tonnum í 4, Esjar SH 42
tonnum í 4, Guðmundur Jensson
SH 38 tonnum í 4 og Gunnar
Bjarnason SH 38 tonnum í 4
löndunum. Veðrið hefur verið
ágætt undanfarna daga og 4
handfærabátar lönduðu alls 8
tonnum í 10 löndunum.

Stóru línubátarnir lönduðu
allir í síðustu viku og landaði
Tjaldur SH 190 tonnum í 2,

Vinningur kominn í hús

Örvar SH 70 tonnum í 1, Hamar
SH 56 tonnum í 2 og Rifsnes SH
32 tonnum í 1 löndun.
Hjá litlu línubátunum var góð
veiði og landaði Hafdís SK 64
tonnum í 4, Arney HU 52 tonnum
í 6, Kristinn HU 47 tonnum í 4,
Gullhólmi SH 45 tonnum í 5, Lilja
SH 40 tonnum í 5, Stakkhamar
SH 38 tonnum í 4, Brynja SH 36
tonnum í 5, Indriði Kristins BA 35
tonnum í 2, Óli G GK 35 tonnum
í 5, Bíldsey SH 34 tonnum í 3,
Kvika SH 31 tonni í 3, Særif SH 30
tonnum í 2, Rán SH 26 tonnum
í 4, Signý HU 24 tonnum í 4,
Sverrir SH 20 tonnum í 4, Hjördís
HU 16 tonnum í 4, Kristján HF
10 tonnum í 1, Straumey EA 7
tonnum í 1 og Þerna SH 2 tonnum
í 2 löndunum.

Inga P stundar humarveiðar í
gildrur og landaði 265 kílóum í
2 löndunum þessa daga.
Besta veiðin var þó hjá
netabátunum en þar landaði
Bárður SH 166 tonnum í 7,
Ólafur Bjarnason SH 100 tonn
í 7 löndunum, Saxhamar SH 85
tonnum í 4 og Magnús SH 54
tonnum í 4 löndunum.
Þess má einnig geta að þessi
vika fór mjög vel af stað og má sem
dæmi nefna að á mánudeginum
lönduðu dragnótabátarnir
Guðmundur Jensson 45 tonnum
og Egill SH 41 tonni, Netabátarnir
Ólafur Bjarnason 44 tonnum og
Bárður SH 34 tonnum.
Á meðfylgjandi mynd er Indriði
Kristins BA að landa í Ólafsvík.
þa

Auglýsingaverð
í Jökli

Það var mikil gleði í íþrótta
húsinu í Ólafsvík í síðustu viku
þegar Grunnskóla Snæ
f ells
bæjar barst glaðningur. í honum
leyndust alls konar vörur til
íþróttaiðkunnar sem hægt að
nýta í íþróttakennslu í skólanum.
Sendingin var vinningur sem
Grunnskóli Snæfellsbæjar vann
í haust. Hann var þá á meðal

þriggja skóla sem dregnir voru
úr potti þeirra sem höfðu skráð
sig í Ólympíuhlaup ÍSÍ og
unnu þessir skólar hver um sig
100.000 króna inneign frá Atlis.
Á meðfylgjandi mynd er
Ingibjörg, íþróttakennari við
skólann, að taka upp vörurnar
sem þeim bárust.
sj

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

Snæfellsbær
býður í sund
Setjum markmiðið hátt og
reynum að synda sem mest.

SYNDUM SAMAN
Í MARS
Í tilefni þess að á síðasta ári voru liðin 50 ár síðan sundlaugin var opnuð
í Ólafsvík býður bæjarstjórn Snæfellsbæjar öllum íbúum frítt
í sundlaugina á opnunartíma frá 1. - 31. mars.
Í mars verður jafnframt heilsueflandi sundátak í Snæfellsbæ sem miðar
að því að fjölga sundgestum og sundferðum íbúa. Eru íbúar hvattir til
að kíkja í laugina og taka þátt í átakinu með því að skrá
sundferðir hjá starfsfólki í afgreiðslu að sundferð lokinni.
Í lok átaksins verður dregið úr potti þátttakenda og hljóta tveir heppnir
þeirra árskort í sundlaugina.
Íþrótta- og æskulýðsnefnd

Komdu í sund !

