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Fáir ferðamenn á ferli

Nú á tímum Covid 19 og ýmis
konar sóttvarnaraðgerða eru fáir
ferðamenn á ferli. Greinilegt er
samt að einhverjir ferðamenn
eru í landinu þó ekki fari mikið
fyrir þeim og sést einn og einn
bílaleigubíll á ferðinni og einstaka
camperbílar.
Ljósmyndari rakst á þrjá ferða
menn sem voru að skoða Kirkju

fellsfoss við Grundarfjörð á páska
dag. Þeir stoppuðu þó ekki lengi
enda mjög kalt í veðri en stutt
ganga er frá bílaplaninu og að
fossinum. Einhver bið er ennþá
í að bílaplanið fyllist af bílum
ferðamanna sem langar að skoða
fossana fallegu.

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

Bólusett í Klifi

þa

Um 100 manns voru bólu
settir við Covid 19 í Snæfellsbæ
miðvikudaginn 31. mars síðast
liðinn. Bólusett var í félags
heimilinu Klifi og gekk það
mjög vel, létu þeir sem verið
var að bólusetja vel af sér þegar
ljósmyndara bar að garði. Ekki
fer frekari sögum af því hvort
mikil eftirköst voru af bólusetn
ingunum þó líklegt sé að efnið

hafi farið misvel í fólk. Starfs
menn HVE í Snæfellsbæ sáu
um bólusetninguna og fylgdu
að sjálfsögðu öllum sóttvarnar
reglum. Að þessu sinni voru það
einstaklingar 68 ára og eldri
sem fengu fyrri bólusetningu
og munu þeir fara í seinni
sprautuna í júní.
þa

Anna Soffía er íþróttamaður HSH 2020
Íþróttafólk HSH ársins 2020
hefur verið valið. Íþróttastarfsemi
var settar skorður á síðasta ári og
því bárust ekki tilnefningar fyrir
alla flokka íþrótta sem starfsemi er
í innan HSH í þetta skiptið. Veittar
voru viðurkenningar í fjórum
flokkum, það er Íþróttamaður
HSH 2020, Hestaíþróttamaður
HSH 2020, Körfuknattleiksmaður
HSH 2020 og Kylfingur HSH 2020.
Ásamt viðurkenningum fékk
íþróttafólkið sem varð fyrir valinu
eignagripi frá Leir 7 í Stykkishólmi
og blómvönd frá Klemma.

Körfuknattleiksmaður
og Íþróttamaður HSH

Anna Soffía Lárusdóttir hefur
verið valin körfuknattleiksmaður
og Íþróttamaður HSH ársins
2020 en hún var einnig valin
Íþróttamaður Snæfells 2020.
Á síðustu leiktíð tók Anna
Soffía stórt stökk á sínum ferli.
Hún spilaði stórt hlutverk í
úrvalsdeildar liði Snæfells.
Anna Soffía fór úr því að verða
efnileg í það að vera fullmótaður
leikmaður með mikinn metnað
fyrir sínum leik. Hún var
máttarstólpi liðsins í vörninni og
fékk ávallt það hlutverk að stoppa
helstu skorara andstæðingsins.
Styrkur góðra leikmanna er
hins vegar að vera góður á báðum
endum vallarins en Anna Soffía
átti frábæra leiki sóknarlega og
var óhrædd að keyra á körfuna
í bland við hennar frábæra skot.
Anna Soffía er mikill liðsmaður
bæði innan sem utan vallar og
er hún frábær fyrirmynd yngri
iðkenda. Anna Soffía hefur með
miklum metnaði og aukaæfingum
lyft sínum leik á hærra plan. Anna
á að baki 7 landsleiki með undir

Anna Soffía Körfuknattleiksmaður og Íþróttamaður HSH hlaðin viðurkenningum.

20 ára og 9 landsleiki með undir
16 ára.

Kylfingur HSH

Kylfingur ársins 2020 er
Hermann Geir Þórsson. Hann
iðkaði íþrótt sína vel á síðasta ári
og vann meistaramót klúbbsins
Vestarr með nokkrum yfirburðum.
Auk þess var hann lykilmaður í sveit
Vestarr á Íslandsmóti golfklúbba
GSÍ. Hermann tók einnig þátt í
meistaramóti á Bárarvelli þar sem
hann setti nýtt vallarmet. Þá bætti
hann met sem staðið hafði síðan
2006 um 2 högg. Hann spilaði þá
á 67 höggum eða 5 höggum undir
pari vallarins.

Hermann Geir Þórsson er kylfingur ársins 2020.

Hestamaður ársins

Hestamaður HSH árið 2020
er Siguroddur Pétursson og er
hann jafnframt íþróttamaður
Snæfellings 2020. Siguroddur
er meðal fremstu knapa í
hestamennskunni á Íslandi. Sama
hvar hann keppir er hann yfirleitt
að raða sér í toppsætin. Siguroddur
er góð fyrirmynd fyrir aðra
Siguroddur Pétursson er hestamaður ársins 2020.

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

hestamenn, ávallt vel undirbúinn,
snyrtilegur, sýnir fagmennsku og
góða reiðmennsku á vellinum.
Á íþróttamóti Snæfellings stóð
hann efstur í fjórgang með Eyju
frá Hrísdal og í tölti var hann efstur
með Eldborgu frá HaukatunguSyðri. Á Gæðingamóti Vesturlands
var hann með tvö hross, þær
Eldborgu og Eyju. Fór svo að hann
varð í 2. sæti í B – flokki með Eyju
en 6. sæti með Eldborgu í tölti.
Á Reykjavíkurmeistaramótinu var
hann með þau Eyju frá Hrísdal og
Stegg frá Hrísdal. Eyju frá Hrísdal
ríður hann í úrslit bæði í fjórgang

og tölti T3 og endar þar í 1. sæti í
fjórgang og öðru sæti í tölti. Hann
fer líka með Stegg í úrslit í tölti
T1 og endar þar í 3. sæti. Hann
tók þátt í meistaradeildinni sem
er innanhússmót á meðal bestu
knapa Íslands og besti árangur
hans þar er með Stegg frá Hrísdal
í tölti þar sem þeir enda í 2.
sæti. Siguroddur tók líka þátt í
Meistaradeild KS sem gestaknapi
á honum Stegg frá Hrísdal og þeir
félagarnir gera sér lítið fyrir og
vinna töltkeppnina hjá þeim fyrir
norðan annað árið í röð.
sj

TÖKUM AÐ OKKUR ALLA MALBIKSVINNU
- stóra sem smáa Verðum á Snæfellsnesi 20.07 – 15.08
Allar upplýsingar veita Baldvin s: 896 5332 og Jón s: 854 2211

Skipulags- og byggingamál
frá 1940-1974

Getraunir í
Átthagastofu

Það var skemmtilegur hópur,
sem kom í Átthagastofuna
síðasta laugardag og styrkti
Víking ásamt því að láta reyna
á lukkuna. Mikið spjallað og
skemmtileg stemmning. Samtals
heimsóttu okkur um 20 manns
og allir eru velkomnir aftur á
laugardaginn og helst að taka
með sér nýja gesti. (margfeldis
áhrifin). Það voru sex einstakl
ingar í okkar hópi, sem náðu 10
leikjum réttum, en því miður
fyrir þá voru 530 þúsund aðrir,
þar af um 4600 á Íslandi sem
giskuðu líka á 10 rétta og

vinningsupphæðin það lág að
ekki var borgaður vinningur fyrir
10 rétta. Tipp hópurinn náði 11
réttum leikjum og vinningur
fyrir 11 rétta var 400 krónur,
sem deilist á hópinn! Eins og
fyrr segir eru það sölulaunin til
Víkings sem er aðalmálið, en von
um vinning er bónus. Skorum
því á bæjarbúa og aðra að kíkja
við hjá okkur á laugardaginn á
milli kl. 11.00 og 12.30 og freista
gæfunnar. Kaffi á könnunni og
eitthvað með því.
óhs

Nýlega fékk Snæfellsbær afhent
gögn frá fjölskyldu Böð
v ars
Bjarnasonar, fyrrverandi bygg
ingarmeistara og byggingarfull
trúa í Ólafsvík. Gögnin voru frá
starfsárum Böðvars, 1940 - 1974
og í þeim var að finna miklar heim
ildir um skipulags- og byggingar
mál í Ólafsvík. Það mætti segja að
þarna væri að finna byggingar
sögu kaupstaðarins að einhverju
leyti. Þar leyndust ítarlegar hand
skrifaðar glósur og punktar um
hin ýmsu málefni ásamt bygg

ingarnefndarteikningum, lóðar
leigusamningum og tengdum
gögnum. Nú þegar Snæfellsbær
hefur tekið við gögnunum mun
Tæknideild Snæfellsbæjar athuga
hvort eitthvað af þessum upplýs
ingum vanti í gagnagrunn sveitar
félagsins og svo verða þau varð
veitt um ókomna tíð. Böðvar
Bjarnason fæddist á Böðvarsholti
í Staðarsveit þann 30. mars 1911
en hann hefði einmitt orðið 110
ára gamall daginn sem fjölskylda
hans afhenti Snæfellsbæ skjölin.
sj

Ný stjórn UMF
Víkings/Reynis

Laust starf í upplýsingamiðstöð
Snæfellsbæjar í sumar
Snæfellsbær óskar eftir að ráða starfsmann til starfa
í upplýsingamiðstöð Snæfellsbæjar í Átthagastofu.
Hæfniskröfur:

Þann 25. mars síðastliðinn
var aðalfundur UMF Víkings/
Reynis haldinn í íþróttarhúsi
Snæfellsbæjar. Skýrsla stjórnar og
ársreikningur starfsársins 2020
voru til umræðu og samþykktar.
Helstu niðurstöður voru þær að
gott jafnvægi var á milli tekna og
gjalda og var ágætur hagnaður.
Fjöldi iðkenda/skráninga breytt
ist lítillega og var það álit fundar
manna að faraldurinn hafi ekki
haft mikil áhrif á þátttöku iðk
enda. Eins og annarstaðar eru
rafíþróttir að riðja sér til rúms

og er stefnt að því að opna raf
íþróttadeild næsta haust. Nú í vor
mun stjórn leggja fyrir skoðana
könnun meðal iðkenda/forráða
manna til að kanna eftirspurn.
Tveir nýir einstaklingar komu
inn í stjórn félagsins og er ný stjórn
skipuð þeim Michael Gluszuk
(formaður), Davíð Erni Jónssyni
(ritara), Heimi Berg Vilhjálmssyni
(gjaldkera), Selmu Péturssdóttur
(stjórn Snæfellssness) og Helgu
Guðrúnu Sigurðardóttur (stjórn
Snæfellsness).

Kuldalegt

Þær voru heldur kuldalegar
álftirnar sem hímdu í íshrönglinu
sem lá yfir Kirkjufellsvaðlinum
vestan við Grundarfjörð á dög
unum.
Mjög kalt var og frekar hvasst
daginn sem myndin er tekin
en líklegt er að álftirnar sem
þarna voru séu ekki farfuglar
heldur vetursetufuglar þó þeir

Umsækjandi þarf að hafa náð 18 ára aldri.
Góð þekking á svæðinu og nærumhverfi.
Færni í mannlegum samskiptum.
Góð tök á ensku og íslensku. Önnur tungumál eru kostur.
Stundvísi og jákvæðni.
Umsóknarfrestur er til og með 23. apríl 2021.
Æskilegt að viðkomandi geti hafið störf í maí og unnið út ágúst.
Laun eru greidd skv. kjarasamningi Sambands íslenskra sveitarfélaga
við Starfsmannafélag Dala- og Snæfellsnessýslu.
Frekari upplýsingar veitir Heimir Berg Vilhjálmsson, markaðsog upplýsingafulltrúi, í síma 433 6900 eða á heimir@snb.is.
Vinsamlega sendið umsóknir á ofangreint netfang.
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Lumar þú á gömlu myndefni
tengdu starfi UMF. Reynis?

sjáist aðallega á Suður- og
Suðvesturlandi og við Mývatn.
Enda er líklegt að kuldahretin
undanfarið hafi orðið frekar
til að seinka komu farfugla
en flýta en dvalartími þeirra á
Íslandi er frá miðjum mars fram
í byrjun nóvember samkvæmt
fuglavefnum.
þa

Í tengslum við gerð kvik
myndarinnar „Heimaleikurinn”
um sögu og upprisu meistara
flokks Reynis frá Hellissandi
leitum við nú logandi ljósi af
öllu gömlu myndefni tengdu
ungmennafélaginu.
Ef þú lumar á myndskeiðum
eða ljósmyndum frá íþróttavið
burðum eða hverju sem er tengdu
UMF. Reyni þætti aðstandendum
myndarinnar frábært að nálgast
efnið og e.t.v. nota það í myndina.
Við erum sérstaklega að leita

að efni sem tengist grasvellinum á
Hellissandi, gerð hans og hátíða
höldum tengdum opnun hans
en við skoðum allt gamalt efni.
Hjálpsamir eigendur vinsam
legast hafið samband við Kára
Viðarsson í síma 8659432 eða
með tölvupósti á karividars@
gmail.com
Meðfylgjandi mynd er af
leikjanámskeiði á vegum Reynis
fyrr á árum.

Áfram Reynir!

Vinnuskóli Snæfellsbæjar sumarið 2021
Snæfellsbær óskar eftir umsóknum um störf í skemmtilegri og lærdómsríkri
sumarvinnu við vinnuskóla Snæfellsbæjar sumarið 2021.
Vinnuskólinn verður starfræktur frá 9. júní til 23. júlí.
• Nemendur í 8. bekk starfa í fjórar vikur, frá 9. júní - 9. júlí.
Daglegur vinnutími frá kl. 8:00 - 12:00.
• Nemendur í 9. og 10. bekk og unglingar í árgangi 2004 starfa í sex vikur,
frá 9. júní - 23. júlí. Daglegur vinnutími frá 8:00 - 16:35 með hádegismat
nema á föstudögum en þá er unnið til kl. 12:00.
Athugið: Nemendur í 10. bekk og unglingar í árgangi 2004 þurfa að skila
rafrænum persónuafslætti og greiða í lífeyrissjóð. Iðgjöld reiknast frá
næstu mánaðarmótum eftir 16 ára afmælisdag.
Nemendur vinnuskóla mæta á eftirfarandi staði, fer eftir búsetu:
• Ólafsvík - Áhaldahús Snæfellsbæjar
• Hellissandur - rúta fer frá Grunnskólanum á Hellissandi
• Rif - rúta fer frá strætóskýlinu efst í Háarifi
Reglur vinnuskólans eru einfaldar og skýrar:
•
•
•
•
•
•
•

Mæta skal á réttum tíma á réttum stað.
Sýna skal flokkstjórum kurteisi.
Einelti er ekki liðið.
Notkun tóbaks er bönnuð. Reykingar, munntóbak, vape og önnur vímuefni.
Notkun farsíma er bönnuð enda er ekki tekin ábyrgð á þeim á vinnutíma.
Öll forföll þarf að tilkynna til verkstjóra.
Leggja þarf til allan vinnufatnað og galla en vinnuskóli leggur til
öryggisvesti.
• Ætlast er til að krakkar mæti með nesti. Ekki er leyft að yfirgefa vinnustað
í pásum.
• Klæðnaður skal hæfa veðri og eðli vinnunnar.
Umsóknarfrestur er til og með 16. maí nk.
Ekki er tekið við umsóknum eftir að umsóknarfrestur hefur liðið.

Snæfellsbær

Vinnuskólinn er eingöngu ætlaður fyrir börn sem eiga
lögheimili í sveitarfélaginu eða eiga foreldri með
lögheimili í sveitarfélaginu.
Umsóknareyðublað má finna á vefsíðu Snæfellsbæjar
og í Ráðhúsi Snæfellsbæjar.
Umsóknum skal skila í Ráðhús Snæfellsbæjar eða á
netfangið valgerdur@snb.is.

|

Klettsbúð 4

|

433 6900

|

snb.is

Aflafréttir
Strákarnir á Bárði SH halda
áfram að mokveiða í netin og
lönduðu þeir til að mynda tvisvar
sinnum síðasta dag marsmánaðar
og var heildaraflinn þann daginn
60 tonn þeir þurftu heldur ekki
að fara langt þann daginn og
fékkst aflinn rétt fyrir utan Rif.
Var heildarafli þeirra því í mars
1150 tonn og það sem af er þessu
almanaksári er hann orðinn 2250
tonn. Til samanburðar var aflinn
frá áramótum til 11. maí á síðasta
ári 2311 tonn þannig að það met
er líklega í hættu. Dagana 29.
mars til 4. apríl var landað alls 435
tonnum í 40 löndunum í höfnum
Snæfellsbæjar. Þar af komu 305
tonn í 20 tonnum á land í Rifshöfn
og 130 tonn í 20 löndunum í
Ólafsvík en engar landanir voru
á Arnarstapa þessa daga. Eins og
áður segir landaði Bárður SH
60 tonnum í 2 löndunum einn
og saman daginn en þessa daga
landaði hann 124 tonnum í 6
löndunum. Hjá dragnótabátunum
landaði Steinunn SH 35 tonnum
í 2, Gunnar Bjarnason SH 24
tonnum í 2, Guðmundur Jensson
SH 22 tonnum í 2 og Sveinbjörn
Jakobsson SH 14 tonnum í 2
löndunum í Ólafsvík og á Rifi

landaði Rifsari SH 38 tonnum
í 3, Matthías SH 32 tonnum
í 2 og Esjar SH 24 tonnum í
2 löndunum. Margir af litlu
línubátunum voru í páskafríi
þessa daga enda páskahelginn
hluti af þessu tímabili. Í Ólafsvík
landaði Kristinn HU 17 tonnum
í 1, Sverrir SH 8 tonnum í 1 og
Signý HU 3 tonnum í 1 löndun.
Á Rifi voru þeir einungis tveir og
landaði Lilja SH 4 tonnum í 1 og

Nýr framkvæmdastjóri
Víkings/Reynis

Arney HU 2 tonnum í 1 löndun.
Tveir af stóru línubátunum
lönduðu Tjaldur SH 59 tonnum
og Örvar SH 20 tonnum báðir í
1 löndun.

og landaði hann 65 tonnum
í 1 löndun og Vinur SH var á
handfærum og landaði 4 tonnum
í 3 löndunum og komu því alls
69 tonn á land í Grundarfirði í 4
löndunum.
þa

Þessa sömu daga lönduðu
einungis tveir bátar í Grundarfirði,
Runólfur SH er á botnvörpu

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

Margrét Sif Sævarsdóttir
hefur verið ráðin nýr
framkvæmdarstjóri UMF Víkings/
Reynis og tekur við af Kristfríði
Rós. Hún tók við starfinu 1. apríl
síðastliðinn. Margrét Sif er vel að
sér í starfi ungmennafélagsins
þar sem hún hefur setið í stjórn

félagsins síðustu fjögur ár og
tekið öflugan þátt í því. Hún
býr því að mikilli reynslu og
þekkingu á starfinu og mun það
eflaust efla gott starf félagsins
auk þess sem það mun það njóta
góðs af í daglegum rekstri.
sj

Lifandi og skemmtileg sumarstörf
hjá Snæfellsbæ
Snæfellsbær býður upp á skemmtilega og hressandi útivinnu í sumar sem
hefur það að leiðarljósi að fegra umhverfi Snæfellsbæjar.
Leitað er að 14 - 18 einstaklingum til starfa við uppbyggileg og fjölbreytt
verkefni. Umsækjendur þurfa að vera 18 ára eða eldri og reiðubúnir að starfa
við neðangreind störf í þrjá mánuði.
Leiðbeinendur / flokkstjórar í vinnuskóla
• Leitað að sex - átta einstaklingum í vinnu.
• Um er að ræða 100% störf í þrjá mánuði frá 17. maí nk.
• Umsækjendur þurfa að vera 18 ára eða eldri, vera færir um að stýra
vinnuskólahópi, hafa reynslu og áhuga á að vinna með og fræða unglinga.
• Umsækjendur eru tóbakslausir, sjálfstæðir og góðar fyrirmyndir.
• Þekking á staðarháttum í sveitarfélaginu er nauðsynleg.
Sumarvinna
•
•
•
•

Leitað að átta - tíu einstaklingum í vinnu.
Um er að ræða 100% störf í þrjá mánuði.
Umsækjendur þurfa að vera 18 ára eða eldri.
Umsækjendur eru duglegir, áhugasamir um útivinnu, tóbakslausir,
sjálfstæðir og dugmiklir.

Umsóknareyðublað má finna á vefsíðu Snæfellsbæjar
og í Ráðhúsi Snæfellsbæjar.
Umsækjendur eru beðnir að senda umsókn
á neðangreint netfang eða skila henni í Ráðhús
Snæfellsbæjar.

Umsóknarfrestur er til og með 25. apríl 2021.
Ekki er tekið við umsóknum eftir að umsóknarfrestur hefur liðið.

Snæfellsbær

Valgerður Hlín Kristmannsdóttir, valgerdur@snb.is
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Skoðaðu
fleiri tilboð
í vefverslun
okkar

Tilboð í apríl

Handþvottakrem

Regnjakki
og regnbuxur

Sótthreinsistandur

Tork pappírsrúlla

Tork gólfstatíf

Sópsett

Hvít pappírsrúlla með kjarna,
510 m 2f.

Gólfstatíf á hjólum, fyrir
stórar rúllur. Hægt að fá
ruslastand sem aukahlut
á stand.

Hvítt sópsett með löngu
skafti, hentar vel við
hvers konar þrif.

Manista 3 lítra handþvottakrem.
Mest selda handþvottakrem
á Íslandi í mörg ár.

Verslun N1
Ólafsbraut 57, Ólafsvík, 436-1581

Gólfstandur fyrir handsótthreinsi.
Hentar vel á vinnustaði og í önnur
Regnjakki og regnbuxur, EN471
opin rými.
vottuð samkvæmt sýnileikastaðli.
320 gr. Litur: Gulur og appelsínugulur.
Stærðir: S-3XL.

ALLA LEIÐ

