
Veturinn er greinilega að sleppa tökunum þessa dagana, þegar þessi mynd var tekin af fossi í Búlandshöfða þá var vatnið farið að brjóta sér leið óhindrað niður 
farveginn. Myndin var tekin á mánudag en eftir „hitabylgjuna“ á þriðjudag þegar hitastig nálgaðist víða tveggja stafa tölu þá var farið að sjá verulega  á þeim 
snjó og klaka sem þó var eftir þegar myndin var tekin. Vonandi er vorið komið og við sjáum fram á bjartari tíma, bæði hvað varðar veður og veiru.
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Vorið nálgast í Olís
VIÐ RÝMUM FYRIR SUMARVÖRUM
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Opnuð voru tilboð í byggingu 
sjóvarna vestan Gufuskála 
og við Ólafsbraut í Ólafsvík. 
Ekki var haldinn sérstakur 
opnunarfundur en að loknum 

tilboðsfresti sem rann út þann 
30. mars var bjóðendum tilkynnt 
um nöfn bjóðenda í útboðinu 
og hei ldart i lboðsupphæð. 
Heildarlengd sjóvarnanna er um 

340 m og eru helstu magntölur 
úttlögn grjóts og sprengds 
kjarna um 2.700 m3, upptekt og 
endurröðun grjóts um 3.500 m3. 
Þrjú tilboð bárust í verkið sem 
hljóðuðu þannig: B.Vigfússon 
ehf. Kálfárvöllum, 44.936.000 eða 
165.8% af kostnaðaverði, Stafnafell 
ehf. Snæfellsbæ 33.926.500 eða 

125.2% af kostnaðarverði og 
Grjótverk Reykjavík var með 
lægsta tilboðið sem hljóðaði 
uppá 23.447.900 sem er 86.5% 
af áætluðu kostnaðar verði en 
verkinu skal lokið eigi síðar en 
31. júlí 2021.

þa

Blaðið er gefið út af Steinprent ehf. og dreift 
á hvert heimili í Snæfellsbæ og Grundarfirði, 

Blaðið kemur út vikulega.

Upplag: 1.100

Áb.maður: Jóhannes Ólafsson

Prentun: Steinprent ehf. 
               Sandholt 22a, Ólafsvík
               355 Snæfellsbæ

Netfang: steinprent@simnet.is

Sími:      436 1617

Tilboð opnuð í sjóvarnir

Við bjóðum upp á 
alhliða bílaviðgerðir, 

dekkjaskipti og smurþjónustu.

Tímapantanir í síma 436-1111 

Túnberg á Hellissandi 
Húsið er 81 fm auk rúmgóðri 
geymslu í kjallara. Bílskúrinn er 
50,3fm og húsið því alls 131,1fm. 
Íbúðin skiptist í forstofu rúmgott 
hol, eldhús, þvottarhús, þrjú 
herbergi, stofu og baðherbergi. Á 
forstofu eru �ísar.  Á stofu og holi 
er parket en á herbergjum er 
plastparket.  Í svefnherbergi eru 
góðir skápar. Baðherbergið var 
tekið allt í gegn árið 2013 eru 

�ísar á gól� og veggjum einnig er handklæðaofn. Eldhúsinnréttingin er frá árinu 2010 
einnig voru allar neysluvatnslagnir og frárennslulagnir ásamt vatnsinntaki endurnýjað 
sama ár. Þá er búið að skipta um innihurðir. Húsið er stenýklætt á þremur hliðum en 
skipt var um alla glugga og útidyr  árið 2012.  Bílskúr er 53fm hann er með góðu 
aðgengi og í enda hans er 13fm gestaherbergi wc og sturta og er sérinngangur að því. 
Í svefnherbergi er stór fataskápur.

Sjálfur bílskúrinn sem er 40fm og nýlega er búið að skipta um einangrun og klæða hann 
að innan. Þá var skipt um glugga og sett led lýsing og stór �arstýrð hurð.  Skúrinn er 
upphitaður og heitt og kalt vatn er í honum. Einnig var skipt um járn á þaki og þakkassa 
á bílskúr. Húsið og bílskúr er hituð upp með loft í vatn varmadælu sem komið var fyrir 
árið 2016 en neysluvatn er hitað upp með 300l rafmagnshitakúti sem er jafngamall.  
Rafmagnsta�a var endurnýjuð 2019. Umhver�s húsið er góð og afgirt lóð og einnig  eru 
stórir sólpallar að sunnan og norðanverðu við húsið. Skipt verður �jótlega um þakjárn 
og þakkassa á íbúðarhúsinu og verður það búið áður en nýjir eigendur taka við því. 
Lýsing eignar er frá seljanda. Heitur pottur er á sólpalli norðan megin getur hann fylgt 
með ef samkomulag næst. Húsið lítur vel út utan sem innan það stendur hátt og er því 
frábært útsýni til Snæfellsjökuls og y�r allan bæinn.  

Verð kr 28,3 millj.

Nánari upplýsingar veitir Ingólfur Gissurarson löggiltur fasteignasali á 
Valhöll fasteignasölu S:588-4477. Sýningu eignar annast  Pétur Steinar Jóhannsson 

aðstoðarmaður fasteignasala í Ólafsvík. S: 893-4718 psj@simnet.is 

Valhöll fasteignasala kynnir:

Síðasta laugardag komu yngri 
spekingar að útfyllingu á seðli 
tipp hópsins, og viti menn 
11 réttir. Gæfan var samt ekki 
hliðholl okkar mönnum því 
úrslitin voru þannig að nánast 
helmingur norðurlandabúa 
voru með úrslitin rétt, það er 13 
rétta á sínum seðlum og því ekki 
greitt fyrir 11 rétta. Við gefumst 
ekki upp og því verður sömu 
aðilum, eða nýjum falið að fylla 
út næsta seðil á laugardaginn. 
Þeim, sem áhuga hafa á að giska 
á úrslitin í enska boltanum um 
helgina, er boðið upp á kaffi 
og kannski eitthvað með því, í 

Átthagastofunni á milli klukkan 
11.00 og 12.30 á laugardaginn 
á meðan þeir fylla út seðil. Það 
getur verið spennandi að fylla 
út seðil, fylgjast með úrslitunum 
detta inn seinna um daginn og 
sjá hvort gæfan er hliðholl, ásamt 
því að styrkja Víking. Sölulaun 
af hverri seldri röð er 26% sem 
rennur til Víkings. Markmið 
okkar er að selja um 4000 raðir 
á viku, sem við erum að nálgast. 
Vonandi fer að styttast í fyrsta leik 
hér heima hjá okkar strákum og 
því gott að sýna stuðning í verki 
með því að kaupa getraunaseðil 
hjá félaginu.

óhs

Getraunir í 
Átthagastofu



Hrygningarstoppið í Breiðafirði 
hófst nú um síðustu mánaðarmót 
og færðist lokaða svæðið út í 11 
sjómílur þann 12. apríl og stendur 
til klukkan tíu 21. apríl. 

Dagana 5 til 11. apríl komu alls 
627 tonn á land í höfnum Snæ
fells bæjar þar af var landað 424 
tonn um í 29 löndunum í Rifs
höfn, 194 tonnum í 34 lönd unum 
í Ólafsvíkurhöfn og 9 tonnum í 2 
löndunum á Arnar stapa en engin 
löndun hefur verið það undan
farnar tvær vikur. 

Grá sleppu vertíðin er byrjuð og 
lofar hún góðu. Rán SH landaði 

19 tonn um af grásleppu í 5 lönd
unum og Signý HU landaði 5 
tonn um í 1 löndun. 

Hjá litlu línu bátunum landaði 
Kristinn HU 61 tonni í 4, Hafdís 
SK 44 tonnum í 3 og Brynja SH 
33 tonnum í 5 löndunum og voru 
þessir þrír aflahæstir í Ólafs víkur
höfn. Í Rifshöfn land aði Arney HU 
16 tonnum í 4, Lilja SH 18 tonnum 
í 4 og Straum ey 3 tonnum í 1 
löndun. 

Stóru línubátarnir lönduðu 
einu sinni hver og landaði Tjaldur 
SH 56 tonnum, Örvar 33 tonnum 
og Rifsnes SH 22 tonnum. 

Það heldur áfram að veiðast 
mjög vel í netin og landaði Bárður 
SH 118 tonnum í 6, Magnús SH 
118 tonnum í 6 og Saxhamar Sh 
33 tonnum í 2 löndunum. 

Enginn af dragnótabátunum í 
Ólafsvík réri þessa daga en á Rifi 
landaði Matthías SH 8 tonnum 
og Rifsari SH 9 tonnum báðir í 

1 löndun. 
Í Grundarfirði komu þessa daga 

alls 77 tonn á land í 8 lönd unum. 
Hringur SH landaði 64 tonn um í 
1 löndun en hann veiðir í botn
vörpu og Birta SH er á grásleppu 
og landaði hún 13 tonnum í 6 
löndunum. 

þa

Atkvæði eru tekin að streyma 
inn eins og farfuglar að vori og 
er strax ljóst að um spennandi 
kosningu verður að ræða.

Þeir 20 fuglar sem keppa um 
titilinn í ár hafa nú flestir orðið 
sér úti um kosningastjóra en 
rjúpa, stari og svartþröstur flögra 
þó enn í lausu lofti án sérstakra 
talsmanna. Það er fjölbreyttur og 
fagur hópur fólks úr öllum áttum 
og af öllum aldri sem hefur tekið 
að sér að stýra oddaflugi hinna 
fuglanna í keppninni. Margir hafa 
komið upp samfélagsmiðlasíðum 
fyrir fuglana sína sem Fuglavernd 

hvetur fólk eindregið til að fyglja.
Á  ve fs íðu keppninnar 

á Fuglavernd.is má finna 
upplýsingar um keppendur, 
kosningakerfið og hlekk á 
kosningaeyðublað. Þar er 
einnig að finna upplýsingar 
um kosningastjóra fuglanna og 
hlekki á samfélagsmiðlasíðurnar 
sem þeir nota.

Kosningin stendur til kl. 
18 þann 18. apríl 2021 og eru 
fuglavinir hvattir til að taka þátt 
og gefa sínum fugli byr undir báða 
vængi.

Aflafréttir

- Bílaviðgerðir

- Skipaþjónusta

- Almenn suðuvinna 

- Smurþjónusta

- Smábátaþjónusta 

- Dekkjaverkstæði

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

Enn einu sinni hefur tak
mörkunum vegna kórónu veiru
faraldursins verið aflétt að ein
hverju leyti. Þó að takmarkanir 
séu ennþá í gildi er orðið örlítið 
rýmra og fjöldatakmarkanir 
komnar úr 10 manns í 20. Þá 
hafa stjórnvöld opnað fyrir 
íþrótta iðkun barna og full
orð inna, opnað sundlaugar 
og líkams ræktar stöðvar fyrir 
helming þess fjölda sem þær 
taka vanalega. Sviðs listir verða 
heimilar með 50 manns á sviði 
og 100 manns í hverju hólfi í sal 
og krár og barir fá grænt ljós á 
að opna með sömu skilyrðum 

og veitingastaðir. Þessar nýju 
aðgerðir taka gildi aðfaranótt 
fimmtudagsins 15. apríl og 
munu að öllu óbreyttu í þrjár 
vikur. Svandís Svavarsdóttir 
hefur þó gefið út að möguleiki 
sé á að reglugerðin breytist áður 
en hún taki gildi ef greiningum 
á smitum utan sóttkvíar fækkar 
ekki á næstu dögum. Þegar 
greinin er skrifuð voru síðustu 
smit sem greindust öll utan 
sóttkvíar sem veit ekki á gott 
fyrir samfélagið. 

sj

Takmörkunum afléttKosning um fugl ársins 
er komin á flug!



Leikskóli Snæfellsbæjar
auglýsir eftir leikskólakennara

Leikskóli Snæfellsbæjar auglýsir eftir leikskólakennara í 100% starf.

Menntunar- og hæfniskröfur:

   Leyfisbréf kennara, lög nr. 95/2019 og eða
   Leikskólakennararéttindi

Viðkomandi þarf að búa yfir:

   Góðri íslenskukunnáttu
   Áhuga, reynslu og hæfni í starfi með börnum
   Góðum samskiptahæfileikum
   Jákvæðni, frumkvæði og góðum samstarfsvilja
   Góðri færni í mannlegum samskiptum
   Sjálfstæðum og skipulögðum vinnubrögðum
   Hreinu sakavottorði

Umsóknarfrestur er til og með 21. apríl 2021. 
Um 100% starf er að ræða frá og með 26. apríl 2021.

Umsókn skal senda á netfang leikskólans, leikskolar@snb.is. 
Staðfesta þarf fyrirliggjandi umsóknir með tölvupósti á sama netfang.

Laun eru greidd skv. kjarasamningi viðkomandi stéttarfélags
og hentar starfið öllum kynjum.

Upplýsingar veitir Inga Stefánsdóttir, leikskólastjóri, í síma 433 6925
eða Hermína Lárusdóttir, aðstoðarleikskólastjóri og sérkennslustjóri.

Snæfellsbær   |   Klettsbúð 4   |   433 6900   |   snb.is 

Samkvæmt nýrri tilkynningu 
frá rafhjólaleigunni Hopp verða 
raf skútur á þeirra vegum á götum 
Ólafsvíkur í sumar. Þegar blaða
maður ræddi við starfs mann 
Hopp greindi hann frá því að 
samninga viðræður væru í gangi 
við aðila á svæðinu varð andi 
um sjón á flotanum en ekkert 
væri frá gengið ennþá. Fyrir
tækið hóf starf semi sína í Reykja
vík fyrir tveimur árum og hefur 
síðan stækkað þjónustu svæði sitt 
jafnt og þétt. Fyrst færðu þau 
út kvíarnar og hófu starf semi í 
Kópa vogi, Garðabæ og Hafnar
firði en núna í apríl hyggst fyrir
tækið dreifa enn betur úr sér 
og bæta Ólafsvík, Reykjanesbæ, 
Egil stöðum, Vestmannaeyjum, 
Akur eyri, Hellu og Siglufirði í 
hópinn. Á þessum tveimur árum 
í rekstri hafa notendur hjólanna 
náð 75 þúsund talsins og þegar 
öll þjónustu svæðin verða orðin 
full búin telja hlaupahjólin 1.200. 
Fjöldi hlaupahjóla á hverjum 
stað á landsbyggðinni verður 
breytilegur, frá 15 og allt að 65 
hjólum í bæjarfélagi svo að það 

verður spennandi að sjá hversu 
margar verða á götum Ólafsvíkur. 
Til þess að leigja hlaupahjólin 
verða viðskiptavinir að sækja sér 
Hopp forritið í símann og í því er 
hægt að finna hvar næsta hlaupa
hjól er staðsett, opna hlaupa
hjólið og borga fyrir leiguna. 
Hopp mælir að sjálfsögðu með 
að not endur noti hjálm á hlaupa
hjól unum til að gera ferðina 
örugg ari, þá er hægt að svífa 
ótta laus um götur bæjarins á raf
skútunni.
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Hopp til Ólafsvíkur

Útgáfa Jökuls 
í næstu viku
Jökull kemur næst út miðvikudaginn 21. apríl 

Skila þarf efni og auglýsingum 
fyrir kl. 16 mánudaginn 19. apríl

kirkjanokkar.is

Aðalfundur og guðsþjónusta

Guðsþjónusta verður í Ólafsvíkurkirkju 
á sunnudag kl. 11.

Aðalsafnaðarfundur Ingjaldhólssóknar verður á 
sunnudag kl. 20 í safnaðarheimilinu.

Dagskrá eru hefðbundin aðalfundarstörf og mögulegar 
framkvæmdir. Boðið verður upp á zoom aðgang einnig.

Sjá nánar á kirkjanokkar.is 


