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967 tbl - 21. árg.

Taka þátt í verkefninu Skólar á grænni grein

Grunnskóli Snæfellsbæjar tekur
þátt í verkefninu skólar á grænni
grein. Verkefnið er alþjóðlegt
og menntar milljónir nemenda
í 67 löndum í sjálfbærni og
umhverfisvernd. Skólarnir fylgja
ákveðnu ferli til að efla vitund
nemenda, kennara og annarra
starfsmanna um um
h verfis
mál. Nái skólinn markm iðum
sínum fær hann að flagga Græn
fánanum og er sú viðurkenning
endurnýjuð á tveggja ára fresti

að uppfyltum ákveðnum skil
yrðum. Hluti af þessu verkefni
skólans er umhverfissáttmáli
Grunnskóla Snæfellsbæjar og
var í síðustu viku opnuð sýning
á verkum nemenda í 4. og 6. bekk
sem þau unnu í myndmennt
hjá Ingu Harðardóttur mynd
menntakennara. Verkin sem sýnd
eru á sýningunni eru myndræn
útfærsla nemenda á umhverfis
sátt
m álanum. Sýningin er í
Útgerðinni í Ólafsvík og var hún

opnuð með viðhöfn í síðustu
viku. Það var Hilmar Már Arason,
skólastjóri sem opnaði sýninguna
að viðstöddum nemendum 6.
bekkjar, Kristni Jónassyni bæjar
stjóra og bæjarstjórnarfulltrúum.
Sýningin verður opin á opnunar
tíma Útgerðarinnar til 6. apríl næst
komandi og eru allir velkomnir.
Útgerðin er opin þriðjudaga til
föstudaga frá klukkan 13 til 17 og
á laugardögum frá klukkan 11 til
15. Að þessum tíma loknum verð

verkin sett upp á starfsstöðvum
skólans Í Ólafsvík og á Hellissandi.
Aðspurð sagði Inga að það væri
frábært að geta fengið að setja
upp sýningu á verkunum í
Útgerðinni og vildi hún fá að
koma á framfæri þakklæti til
Rutar fyrir það. Einnig sagðist
hún vonast til að sem flestir kíktu
á sýninguna þar sem þetta væri
afrakstur mjög skemmtilegrar
vinnu með nemendum.
þa

Vorið nálgast í Olís
Barnakuldgallar, -úlpur,
-flísföt og -kuldaskór á

25-50% afslætti
Valdar Nilfisk
háþrýstidælur á
Fyrsta sending
af sumarskóm
og vindgöllum
komin í hús.

www.olis.is

30% afslætti

www.rekstrarland.is

SONY X70
65” sjónvarp á

22% afslætti
Hjá okkur er opið virka daga
kl. 8-18 og á laugardögum kl. 10-14

Lokað verður laugardaginn 3. apríl.

Ólafsbraut 55, Ólafsvík
Sími: 436 1212

Norðurtangi verður endurbyggður

Þann 2. mars voru opnuð tilboð
í endurbyggingu Norðurtanga í
Ólafsvík, Hafnarstjórn Snæfells
bæjar óskaði eftir tilboðum í
verkið en helstu verkþættir eru:
• Brjóta og fjarlæga kant, polla
og þekju á núverandi bryggju.
• Jarðvinna, uppúrtekt, fylling og
þjöppun. Þilskurður fyrir stál
þilrekstur um 128m.
• Reka niður 94 tvöfaldar stálþils
plötur og ganga frá stagbitum
og stögum.
• Steypa um 130 m langan kant
bita með pollum, kanttré,
stigum og þybbum.
Þrjú fyrirtæki buðu í verkið

en það fyrirtæki sem bauð lægst
óskaði eftir að fá að draga tilboðið
til baka og var orðið við því, gengið
var til samninga við þann sem
bauð næst-lægst en það er Hagtak
ehf. í Hafnarfirði, tilboð Hagtaks
var rúmar 198, 2 milljónir sem er
24,3% yfir kostnaðaráætlun.
Verktakinn gerir ráð fyrir að
hefja verkið fljótlega eftir páska
en samkvæmt útboðsgögnum á
verkinu að vera lokið 31. október
á þessu ári.
Á minni myndinni er gröfu
prammi sem verður notaður við
að grafa þilskurð.

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

Æfingaleikir

Nú er allt á fullu í undirbúning
fyrir Mjólkurbikarinn sem mun
hefjast eftir páska. Líkt og áður
hefur komið fram í Jökli eiga bæði
Víkingur og Reynir heimaleiki
þann 10. apríl næstkomandi
og því stífar æfingar í gangi.
Meistaraflokkur Reynis spilaði
æfingaleik á Ólafsvíkurvelli 16.
mars við 3. flokk Snæfellsnes en
þeir síðarnefndu fengu einnig
liðsauka frá meistaraflokki
Víkings. Stórskemmtilegur
leikur sem fór 4 - 1 fyrir Reyni.

Víkingur spilaði sömuleiðis
æfingaleik í vikunni sem er að
líða gegn Fjölni. Liðið lenti
í því óhappi fyrir leik að vera
án markmanns og eftir að hafa
hringt ófá símtöl til að verða sér
úti um mann leituðu þjálfari og
framkvæmdarstjóri liðsins á
náðir mótherjans. Fjölnismenn
lánuðu Víkingum hinn 17 ára
Halldór Snæ Georgsson fyrir
leikinn sem varði markið vel og
hjálpaði þeim að sigla naumum
en ljúfum 1-0 sigri í höfn.
sj

Opnunartími sundlaugar
um páskana
Skírdagur 1. apríl

10:00 - 17:00

Föstudagurinn langi

LOKAÐ

Laugardagur 3. apríl

10:00 - 17:00

Páskasunnudagur

LOKAÐ

Annar í páskum

10:00 - 17:00

Ath: Hætt er að hleypa ofan í laugina
30 mín fyrir lokun.
Börnum yngri en tíu ára er óheimilt að fara í sund nema í
fylgd með syndum einstaklingi sem er fimmtán ára eða eldri.
Ábyrgðamaður tekur fulla ábyrgð á barni og fylgir því alltaf
hvort sem er í lauginni eða pottunum.

Sundlaug Snæfellsbæjar er við Ennisbraut 11 í Ólafsvík. Sími: 433 - 9910

Útkall í hæsta forgangi
Um sjö mínútum fyrir eitt á
þriðjudag var björgunarskipið
Björg kallað út á hæsta forgangi
til aðstoðar við smábát eftir að
áhöfnin varð vör við leka um borð.
Báturinn var þá staddur rétt utan
við höfnina í Rifi. Átta mínútum
síðar var Björgin komin á staðinn
mönnuð sjö sjálfboðaliðum frá
björgunarsveitum frá Snæfells
nesi. Vel gekk að koma bátnum
aftur upp að bryggju þar sem

böndum var komið á lekann.
Báturinn sem var aðstoðaður er
tæplega níu metra langur línu- og
handfærabátur smíðaður úr plasti
sem sigla átti til Reykjavíkur.
Í tilkynningu frá Landsbjörgu
kemur fram að þetta hafi verið
fimmta útkallið sem björgunar
skipið Björg sinnir í marsmánuði
þar sem sjófarendur hafa verið
aðstoðir á einn eða annan máta.

Páskatúlipanar!!!!!!!!!!!!!!
Verð á ferðinni þriðjudaginn
30. mars með páskatúlipana
í Grundarfirði, Ólafsvík,
Rif/Hellisandi og Staðarsveit.
Hægt er að panta í síma
8595710 eða pm í messenger.
Kveðja Clemens
facebook - klemmi van der Zwet

Hestarnir á myndinni nutu veðurblíðunnar síðastliðinn þriðjudag þegar ljósmyndari rakst á þá. Þeir eru enn í vetrarhárum og því vel búnir fyrir hóflegann
kulda eins og hefur verið oft í vetur, nú styttist í vorið og ekki langt í að þeir felli vetrarhárin og taki upp sumarlegra hárafar.

Grunnskóli Snæfellsbæjar
fær Cricut skera að gjöf

Útgáfa Jökuls
í næstu viku
Jökull kemur næst út miðvikudaginn 31. mars.
Skila þarf efni og auglýsingum
fyrir kl. 16 mánudaginn 29. mars

Kvenfélag Ólafsvíkur færði á
dögunum Grunnskóla Snæfells
bæjar Cricut skera að gjöf. Það
var Elsa Sigurbjörg Bergmunds
dóttir, formaður kvenfélagsins
sem afhenti gjöfina og sagði hún
við það tækifæri að kvenfélagið
vonaðist til þess að skerinn
myndi nýtast skólanum sem
best. Með Cricut skera er hægt
að skera ýmsar myndir, stafi og

fleira út í ýmis efni, svo sem
leður, pappír, vinyl, pappa og
fleira og mun skerinn nýtast við
hin ýmsu verkefni í skólanum
svo sem í textíl og smíði svo
eitthvað sé nefnt. Það var Hilmar
Már Arason, skólastjóri sem tók
við gjöfinni og vildi hann fá að
koma á framfæri kæru þakklæti
til félagsins.
þa

Dagskrá

Íbúð fyrir eldri borgara
í Grundarfirði

Aðalfundur

Íbúð fyrir eldri borgara að Hrannarstíg 30
er laus til umsóknar. Um er að ræða leiguíbúð
með búseturétti og hlutareign.
Íbúðin er þriggja herbergja, 80,3 ferm.,
auk 23,3 ferm. bílskúrs, alls 103,6 ferm.

Hátíðarfélags Grundarfjarðar

Áætluð úthlutun íbúðar er fljótlega.

Verður haldinn
fimmtudaginn 8. apríl kl 20:00

Nánari upplýsingar eru veittar á bæjarskrifstofu
í síma 430 8500 og á vefsíðu bæjarins,
www.grundarfjordur.is

í samkomuhúsi Grundarfjarðar

Umsóknarfrestur er til 8. apríl 2021.

Stjórn Hátíðarfélagsins

Sóley merkir allt sem hægt er að sauma í
Sóley Jónsdóttir er vön prjóna
kona og gerir það listavel en lengi
getur maður á sig blómum bætt og
er hún nú farin að merkja ýmsan
varning til sölu. Hugmyndina fékk
hún þegar Rifsaumur lokaði og
henni datt í hug að athuga með
saumavélina sem Kata hafði notað
til merkinga. Þegar henni bauðst
saumavélin ákvað hún að slá til.
Sóley hefur verið að merkja
handklæði, fatnað, rúmföt, ung
barnahandklæði og smekki með
nöfnum, mynstri og myndum.
Hingað til hafa höfuðhandklæðin
notið mestu vinsældanna. Hún
er hins vegar ekki takmörkuð
við þennan varning og opin
fyrir því að merkja allt sem hún
getur merkt. Aðspurð segir Sóley
merkingarnar fara vel af stað og að
fínt sé búið að vera að gera síðan
hún byrjaði um miðjan febrúar.
Þá segir hún að greinilega sé þörf
fyrir þessa þjónustu. Sóley er á
bæði á Facebook undir nafninu
Sóley Saumar og á Instagram
undir soley.saumar og er það
greinilega að skila sér þar sem hún
er að senda vörur um land allt.

Sóley þakkar viðskiptavinum
fyrir góðar móttökur og segist
hún hlakka til að þjónusta alla
þá sem til hennar leita. Hún heitir
því að gera sitt besta í því og bætir
við að enginn eigi að hika við að
hafa samband, ekkert verkefni sé
of smátt né of stórt.
sj

Menningarstefna Vesturlands 2021-2025 í mótun
Vinna við mótun menningar
stefnu Vesturlands 2021-2025 er
nú í fullum gangi. Verkefnið er
á vegum Samtaka sveitarfélaga
á Vesturlandi (SSV ) en sérstakt
fagráð, samsett af aðilum til
nefndum af sveitarfélögunum á
Vesturlandi, auk fjögurra fagaðila
úr menningartengdum atvinnu
greinum hefur verið skipað til
að stýra stefnum ótuninni. Til
viðb ótar við þann hóp hefur
öflugum aðilum sem starfa á sviði
list- og menningargreina á Vestur
landi verið boðið að taka þátt í
pallb orðsu mr æðum á opnum
fundum sem sendir verða út raf
rænt á Facebooksíðu SSV.
Menningarstefnan skiptist í
fimm kafla/hluta og því verða
haldnir fimm opnir fundir
rafrænt:
Menningaruppeldi
mánudaginn 29. mars,
kl 20:00-21:00
Listir
þriðjudaginn 30. mars,
kl 20:00-21:00
Nýsköpun
þriðjudaginn 6. apríl,
kl 20:00-21:00
Menningararfur
fimmtudaginn 8. apríl,
kl 20:00-21:00
Samvinna
þriðjudaginn 13. apríl,
kl 20:00-21:00

Allir fundir fara fram með
fjarfundarbúnaði og verður
streymt í gegnum Facebooksíðu
SSV.
Á hverjum fundi munu 3-4
sitja í pallborði en Sigursteinn
Sigurðsson verkefnastjóri,
mun stýra fundunum. Allir
þátttakendur munu geta tekið
þátt í umræðum með því að
senda inn spurningar/ábendingar
á skriflegu formi á meðan fundi
stendur. Afrakstur fundanna mun
fagráð nota til grundvallar við
stefnumótunina.
Menningarstefna Vesturlands
var fyrst samþykkt árið 2016
var í gildi til 2019. Stefnan er
að
g erðar
m iðuð áætlun í að
efla menningarlíf landshlutans
á breiðu sviði, t.d. er varðar
menningaruppeldi, nýsköpun í
listum og samvinnu.
Eldri menningarstefna verður
nú tekin til endurskoðunar, breytt
og bætt þannig að hún sé í sam
ræmi við aðrar gildandi stefnur og
áætlanir svo sem byggðaáætlun
ríkis
s tjórnarinnar og Sóknar
áætlunar, en verkefnið er áherslu
verkefni Sóknaráætlunar Vestur
lands.
Fagráðið skipa: Ása Líndal Hin
riksdóttir, Bjarnheiður Jóhannes
dóttir, Dagbjört Dúna Rúnars
dóttir, Eygló Bára Jónsd óttir,
Heiðar Mar Björnsson, Jóhannes

- Bílaviðgerðir
- Skipaþjónusta
- Almenn suðuvinna
- Smurþjónusta
- Smábátaþjónusta
- Dekkjaverkstæði

Skúlptúrgarðurinn í Saltportinu á Hellissandi. Mynd: Steingerður Jóhannsdóttir

Eyberg, Kári Viðarsson, María
Neves, Ólafur Páll Gunnarsson,
Ragnh eiður Valdimarsdóttir,
Sigrún Þormar, Sigþóra Óðins
dóttir og Þorgrímur Einar Guð
bjartsson.
Slóð á menningarstefnu Vestur

lands 2016-2019: menningar
stefna-vesturl ands-2016-2019.
pdf (ssv.is)
Við hvetjum alla áhugasama
til að fylgjast með og taka þátt í
umræðunni. Slóð inn á fundina
verður auglýst þegar nær dregur.

kirkjanokkar.is

Aðalsafnaðarfundur
Ingjaldhólssóknar
er fyrirhugaður sunnudaginn 18. apríl kl. 20
í safnaðarheimili Ingjaldhólskirkju.

Aðalsafnaðarfundur
Ólafsvíkursóknar
er fyrirhugaður mánudaginn 10. maí kl. 20
í safnaðarheimili Ólafsvíkurkirkju.

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

Íbúð til leigu í Grundarfirði
Til leigu er 70 fm íbúð á Ölkelduvegi 9 í Grundarfirði.
2 svefnherbergi, íbúðin er laus frá 1. maí nk.
Leiguverð 135.000.- tengt við neysluvísitöluna + rafmagn.
Þriggja mánaða trygging.
Áhugasamir hafið samband í síma 8957373
eða email gunnahelga@yahoo.com

Aflafréttir

Veiði á línu í Breiðafirði
hefur verið dræm undanfarið
enda nóg æti þar og lönduðu
einungist 3 litlir línubátar í
höfnum Snæfellsbæjar dagana
14. til 21. mars. Vel hefur veiðst
hjá netabátunum og veiðin hjá
dragnótabátunum allt í lagi en þó
minna en á sama tíma og í fyrra.
Alls komu á land í höfnum
Snæfellsbæjar þessa daga 872
tonn í 66 löndunum. Enginn
bátur landaði á Arnarstapa þessa
daga en í Rifshöfn var landað 623
tonnum í 31 löndun og í Ólafsvík
249 tonnum í 35 löndunum.
Eins og áður segir var dræm
veiði á línuna og landaði Arney
HU 6 tonnum í 2, Kristinn HU
4 tonnum í 1 og Sverrir SH 1 tonni
í 1 löndun. Allir stóru línubátar
nir lönduðu þessa daga og land
aði Örvar SH 107 tonnum í 2,
Tjaldur SH 57 tonnum í 1, Hamar
SH 45 tonnum í 1 og Rifsnes SH
43 tonnum í 1 löndun. Hæstir
af dragnótabátunum voru í Rifs

Best of Green Awards
2021

höfn Rifsari SH með 68 tonn í
4 og Magnús SH 46 tonnum í 4
löndunum. Í Ólafsvík voru afla
hæstir Steinunn SH með 55 tonn
í 4 og Egill SH 39 tonnum í 3
löndunum. Tveir bátar voru á
netaveiðum og landaði Bárður
SH 224 tonnum í 9 löndunum
og Ólafur Bjarnason 74 tonnum
í 6 löndunum. Einhverjir bátar
eru komnir í páskafrí nú þegar
en þeim fjölgar þegar nær dregur
hrygningarstoppinu sem verður
frá 1. til 21. apríl.
5 bátar lönduðu 664 tonn
um í 11 löndunum þetta tíma
bil í Grundarfjarðarhöfn. Neta
báturinn Kap II VE landaði 185
tonnum í 5 löndunum. Fimm
bátar stunda veiðar í botnvörpu
og landaði Sigurborg SH 187
tonnum í 2, Farsæll SH 160 tonn
um í 2, Hringur SH 69 tonnum í
1 og Runólfur SH 62 tonnum í
1 löndun.

Snæfellsnes hefur verið valið
einn af bestu grænu áfanga
stöðum í heimi 2021. Hópur
sér
f ræðinga á vegum Tree
hugger, miðli sem sérhæfir sig í
umfjöllun um vistvæn málefni,
og Tripsavvy, einum stærsa
ferðaupplýsingavef í heimi, sáu
um valið. Í sameiningu völdu
þessir sérfræðingar, með tilliti
til umhverfissjónarmiða, bestu
áfangas taðina, dvalars taðina,
uppl ifa nirnar, ferðafélögin,
ferða
m átan og bestu ferða
vörurnar. Eins og áður kom
fram var Snæfellsnes einn af 5
áfangastöðum sem urðu fyrir
valinu, ásamt áfangastöðum í
Portúgal, Nýja Sjálandi, Costa
Rica og Palau. Ástæðan fyrir
valinu er sögð vera að sveitar
félögin á Snæfellsnesi hafa í
sameiningu hlotið alþjóðlega
umh verfisv ottun frá Earth
Check undanfarinn áratug og
þykja hafa sýnt fram á að hér
fari umhverfismiðað samfélag
þar sem lögð er áhersla á ferða
þjónustu í anda sjálfbærni. Einn

sérfræðinganna bendir á að enn
einu sinni hafi það sýnt sig að
náttúran sé stór partur af ímynd
Íslands og að ekki sé nóg með
það að Snæfellsnesið hafi hlotið
umhverfisvottun frá EarthCheck
heldur er stöðugt verið að
sýna fram á að ferðam anna
iðnaðurinn og sjálfbærni haldist
í hendur. Viðurkenningin er góð
markaðsetning fyrir Snæfells
nesið og mun eflaust skila sér
þegar ferðamennirnir streyma
inn í landið þegar ástandið um
allan heim batnar.
sj

Wilson Cork færði
Snæfellingum salt

þa

Saltskipið Wilson Cork kom
til hafnar í Ólafsvík föstu
dagskvöldið 20. mars og lóðsaði
björgunarbáturinn Björg það
til hafnar. Það voru starfsmenn
Ragnars og Ásgeirs sem sáu um
uppskipunina en alls var skipað
upp 1200 tonnum í Ólafsvík. Fóru
500 tonn í KG fiskverkun á Rifi 200
tonn í Valafell ehf í Ólafsvík og 500

tonn voru sett á lager. Frá Ólafsvík
fór skipið til Grundarfjarðar þar
sem Djúpiklettur sá um upp
skipun á mánudaginn 22. mars
og var skipað upp 500 tonnum
þar á lager, lagði það af stað til
Stykkishólms klukkan 6 á þriðju
dagsmorgninum þar sem það var
statt þegar þetta er skrifað.
þa

Varmadælur
- Sala, ráðgjöf og þjónusta -
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Góð þjónusta í þinni heimabyggð

Lækkaðu kyndikostnaðinn
með varmadælu frá
Midea.
Loft í loft - Loft í vatn - Monoblock

HITA/TEMA ehf

Gsm: 856-1223 854-1223
hitatema@gmail.com

www.kaelitaekni.is

Orlofshús 2021
Verkalýðsfélag Snæfellinga bíður upp á dvöl í orlofshúsum félagsins 14. maí til 10. september 2021,

Svignaskarð, Húsafell og Akureyri.

Opið er fyrir umsóknir um sumarúthlutun til og með 9. apríl.
Félagsmenn geta einnig sótt um niðurgreiðslur á :

Ferðavögnum, orlofshúsum innanlands ásamt húsi félagsins á Spáni.
Endurgreiðsla getur verið kr. 20.000 á 24 mánaða tímabili, þó aldrei meira en 50% af reikningi.
Umsóknum er skilað rafrænt á heimasíðu félagsins verks.is.

Minnum á Vinaminni - orlofsíbúð á Alicante svæðinu á Spáni,

enn eru lausar dagsetningar, nánari upplýsingar á www.verks.is, tölvupósti verks@verks.is og í síma 588 9191.
Einnig bjóðum við félagsmönnum okkar upp á gistimiða Fosshótela.

