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Sauðburður víða hafinn
Sumarið er komið og sauð
burður víða hafinn. Á Álftavatni
í Staðarsveit hélt heimilisfólkið
upp á Sumardaginn fyrsta með
sauðburði en þann morguninn
höfðu þau tekið á móti 7 lömbum
á sólarhringnum sem leið.
Þau Ragnhildur og Gísli, hjón
og ábúendur á Álftavatni hljóta
mikla hjálp frá börnum sínum
þegar kemur að vorverkunum en
á bænum eru þau með 500 vetrar
fóðraðar kindur og því í nógu að
snúast. Covid hefur sett strik í
reikninginn um allan heim en
þegar kemur að sauðburðinum
á Álftavatni hefur þetta verið
draumur í dós að sögn Ragnhildar
því fjarkennsla í Háskóla Íslands
og Menntaskóla Borgarfjarðar í

Borgarnesi gerði börnum þeirra
hjóna kleift að vera til staðar í
sauðburðinum í fyrra. Staðan í
Covid er ekki jafn alvarleg í ár
og skólarnir opnir en það er þó
aldrei langt í hjálparhönd.
Nú er sauðburðurinn byrjaður
á fullu á Álftavatni og um 70 lömb
nú þegar mætt í heiminn þegar
þetta var skrifað á mánudag.
Veðrið í sveitinni er gott, græni
liturinn breiðist yfir túnin og
Ragnhildur segir að þó sauðburð
urinn sé heilmikil vinna sé hún
afskaplega gefandi og að spenna
ríki í sveitinni.
Meðfylgjandi myndir tók Jökull
Gíslason á Álftavatni, sonur Ragn
hildar og Gísla.
sj

Fyllt í holur

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

Vorverkin eru hafin hjá starfs
mönnum Vegagerðarinnar á
Snæfellsn esi eins og annars
staðar. Nýttu þeir góðviðrisdag
í síðustu viku til að fylla í holur
í malbikinu, þetta eru kannski
ekki bara vorverk enda hafa þeir
farið reglulega til að fylla í holur
í vetur þar sem veturinn hefur
verið óvenju mildur þetta árið.

Það má segja að vegir á Snæ
fellsnesi koma þokkalega undan
vetri þó segja megi að komið sé
að töluverðu viðhaldi á suma
kafla.
Á myndinni er Haukur Berg
Guðmundsson að holufylla í
Staðarsveitinni.
þa

FBsport opnar í Grundarfirði
Á sumardaginn fyrsta opnaði
Freydís Bjarnadóttir íþrótta
verslunina FBsport í Grundarfirði
að Fagurhólstúni 2. Opnunin og
helgin sem fylgdi gekk mjög vel.
Freydís er með gráðu í við
skiptafræði frá Háskóla Íslands
og hefur gengið með hugmyndina
um að opna slíka verslun í um
ár, eða síðan Covid hófst. Nú
þegar synir hennar eru orðnir
eldri og tveir elstu að mestu
fluttir að heiman fannst henni
eins og rétti tíminn væri kominn
og lét til skarar skríða. Freydís
er mikil íþróttakona eins og þeir
sem kannast við hana vita og því
lá beinast við að opna íþrótta
vöruverslun. Engin önnur svona
verslun er á Snæfellsnesi svo hún
vildi auka við þjónustu á svæðinu
án þess að fara í beina samkeppni
við neinn. Núna þegar verslunin
er komin á laggirnar þykir henni
undarlegt að vera ekki löngu búin
að þessu, íþróttakonan sem hún
er.
Upphaflega byrjaði verslunin
sem vefverslun í mars, www.

fbsport.is, og aðspurð segir
Freydís hana ganga ljómandi vel.
Hún fari vaxandi og pælingin
bakvið vefverslunina samhliða
versluninni sjálfri sé að geta verið
með aukið vöruúrval fyrir fólkið
á svæðinu. Hún er nú þegar með
áform um að auka vöruúrvalið
enn meir og í hverri sendingu að
utan bætir hún við nýjungum svo
það ætti alltaf að vera spennandi

að koma í verslunina eða á
heimasíðuna og sjá eitthvað nýtt.
Freydís hefur líka verið mjög
dugleg að ferðast um landið
að kynna vörurnar sem hún er
með til sölu. Hún er að flytja inn
íþróttafatnað frá vörumerkinu
Born Primitive sjálf og því mikil
vægt að vera dugleg að kynna
vörurnar til þeirra sem ekki hafa
heyrt af þeim, hver seld vara
heldur svo áfram kynningarstarf
inu fyrir hana.
Móttökurnar hafa verið mjög

góðar og hyggst hún halda áfram
að heimsækja staði og kynna
vörurnar sínar. Sjálf segist hún vera
mikil landsbyggðarmanneskja og
skiptir hana máli að þjónusta litlu
staðina vel.
Freydís er spennt fyrir fram
haldinu og þakkar fyrir frábærar
móttökur. Hægt er að finna
FBsport bæði á Instagram, @
fbsport_netverslun og á Facebook
@fbsport.

Bílaaðstoð og flutningar ehf

Hjólbarðaverkstæði
&
Dekkjageymsla
Við finnum réttu dekkin fyrir þig

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

Þú finnur okkur á Norðurtanga 3 Ólafsvík
Og nærð á okkur í síma 895-4558 eða sms

sj

Snæfellsbær opnar skrifstofuog samvinnurými í Röst á Hellissandi
Á næstu vikum opnar nýtt skrifstofu- og samvinnurými
á efri hæð í félagsheimilinu Röst á Hellissandi.
Aðstaðan býður upp á aðlaðandi og lifandi vinnuumhverfi þar
sem fyrirtæki og einstaklingar geta leigt aðstöðu í skapandi
umhverfi.

Leigufyrirkomulag:
• Heil skrifstofa með tveimur borðum (mánaðarleiga í senn)
• Föst borð (mánaðarleiga í senn)
• Laus borð verður hægt að leigja í viku, hálfan mánuð eða

mánuð í senn

Fyrirspurnir:
Áhugasömum er bent á að hafa samband við Ráðhús
Snæfellsbæjar í síma 433 6900, eða með því að senda
tölvupóst á snb@snb.is.
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Sögulegur sigur hjá Víkingi Ó.
Víkingur lék sinn fyrsta keppnis
leik á tímabilinu 2021 þegar liðið
fékk Gullfálkann í heimsókn í 1.
umferð bikarkeppninnar.
Fyrirfram mátti búast við
öruggum sigri heimamanna enda
talsverður getumunur á liðinu.
Víkingsliðið olli ekki vonbrigðum
og vann að lokum ákaflega sann
færandi 18-0 sigur. Bretar
n ir
Harley Willard og Kareem Isiaka
skoruðu sitthvor sex mörkin í
leiknum en Kareem var að spila
sinn fyrsta leik fyrir félagið. Heima

maðurinn Bjartur Bjarmi Barkar
son skoraði tvívegis líkt og láns
maðurinn Þorleifur Úlfarsson.
Skagam aðurinn Hlynur Sævar
Jónsson skoraði eitt mark og eitt
markið var sjálfsmark.
Leikurinn var að mörgu leyti
merkilegur. Um var að ræða fyrsta
keppnisleik Gunnars Einarssonar
með liðið en hann tók við liðinu í
vetur. Þá voru sjö leikmenn sem
spiluðu sinn fyrsta keppnisleik
fyrir félagið.
Einnig var leikurinn sögulegur

Það er ekki oft sem þessar tölur sjást á stigatöflu í fótbolta.

enda var um stærsta sigur í rúm
lega 90 ára sögu félagsins að ræða.
Gamla metið kom í 15-1 sigri gegn
SR á tíunda áratug síðustu aldar.

Víkingur mætir Þrótti R. í næstu
umferð bikarsins um næstu helgi
en sá leikur fer fram í bænum.

Víkingar fögnuðu vel í klefanum eftir leikinn.

þhh

Getraunir í
Átthagastofu

AÐALFUNDUR
Aðalfundur UMFG verður haldin í samkomuhúsi
Grundarfjarðar mánudaginn 10. maí kl: 20:00
Dagskrá aðalfundar skal vera sem hér segir:

Grundarfjörður

1933

Á laugardaginn, sem er 1.
maí verðum við eins og fyrr í
Átthagastofunni á milli klukkan
11.00 og 12.30, þó svo að það
sé frídagur. Núna eru aðeins
fjórir laugardagar eftir af þessari
vertíð í getraununum hjá okkur
og því um að gera fyrir fólk að
koma og fylla út seðil. Hægt er
að tippa frá 15 krónum, sem
er ein röð og allt upp í stórar
upphæðir, eða eins og hver og
einn vill. Okkur langar til að sjá
fleiri koma og styðja við starf
knattspyrnudeildarinnar og í

leiðinni að freista gæfunnar.
Síðasta laugardag komu
vinningar á seðla, sem keyptir
voru í Átthagastofunni og má
segja að nánast í hverri viku hafi
komið að minnsta kosti einn
vinningur, síðan við byrjuðum.
Við höfum trú á að liðið okkar
eigi eftir að skemmta okkur í
sumar og því nauðsynlegt að
sýna stuðning á móti. Kaffi
á könnunni í boði OLIS og
eitthvað til að nasla.

stjórn UMFG.

Jökull Bæjarblað
steinprent@simnet.is
436 1617

óhs

Hermína ráðin
leikskólastjóri

Hermína Kristín Lárusdóttir
hefur verið ráðin í starf leikskóla
stjóra við leikskóla Snæfellsbæjar.
Hermína tekur við starfinu þann
1. júní næstkomandi af Ingigerði
Stefánsdóttur en hún hefur verið
starfandi leikskólastjóri síðan
2003.
Hermína er fædd og uppalin
í Snæfellsbæ og útskrifaðist sem
leikskólakennari frá Kennarahá
skóla Íslands árið 2004 og sem
sérkennari frá Háskóla Íslands

1. Kosning fundarstjóra og fundarritara
2. Skýrsla stjórnar lögð fram
3. Lagabreytingar
4. Reikningar lagðir fram til samþykktar
5. Ákvörðun félagsgjalds
6. Kosning stjórnar
7. Önnur mál

Samstarfssamningur
Snæfellsbæjar og
Samtakanna ‘78

árið 2018. Hermína er einnig
með leyfisbréf sem grunnskóla
kennari. Hún hefur starfað á leik
skólanum í Ólafsvík síðustu 18
ár. Árið 2003 hóf hún störf þar
sem leikskólakennari til þriggja
ára en árið 2006 tók hún við
sem aðstoðarleikskólastjóri.
Hermína hefur einnig starfað sem
aðstoðar- og sérkennslustjóri frá
árinu 2008.
sj

Snæfellsbær hefur gert þriggja
ára samstarfssamning við Sam
tökin ‘78 um aukna fræðslu um
málefni hinsegin fólks á grunni
jafnréttis og sjálfsagðra mann
réttinda. Snæfellsbær er fjórða
sveitarfélagið sem gerir slíkan
samning við félagið og er þetta
mikilvægt skref í átt að aukinni
fræðslu og þekkingu um fjöl
breytileika hinseginleikans.
Samtökin ‘78 munu veita
þjónustu í formi fræðslu fyrir
starfsfólk grunn- og leikskóla
auk þess sem nemendur í 3.,
6. og 9. bekk munu fá fræðslu á
skólatíma, stjórnendur bæjarins
munu fá gagnlega fræðslu og
fræðsla verður í boði fyrir félags

miðstöðina. Þá munu íbúar Snæ
fellsbæjar hafa kost á að sækja
fræðslu endurgjaldslaust til
Samtakanna ‘78 og er sú fræðsla
og ráðgjöf aðallega hugsuð fyrir
hinsegin fólk, aðstandendur
þeirra og einnig þeirra sem
ekki eru viss um hinseiginleika.
Markmiðið með þessari fræðslu
er að styðja einstaklinginn,
veita aðstoð og vera til staðar.
Þessi samningur Snæfellsbæjar
og Samtakanna ‘78 eru góðar
fréttir fyrir íbúa Snæfellsbæjar.
Með aukinni fræðslu minnka
fordómar og Snæfellsbær verður
áfram samfélag sem fagnar fjöl
breytileikanum.
sj

Íbúafundur
Breytingar á aðalskipulagi Snæfellsbæjar 2015-2031
á Hellnum
Mánudaginn 3. maí kl. 17:00 - 18:00 verður haldinn opinn kynningarfundur í
gegnum fjarfundarbúnað þar sem drög/tillaga að breytingu aðalskipulags
Snæfellsbæjar verður kynnt.
Breytingin felst í breyttri landnotkun á lóð Melabúðar 1 og á hluta jarðarinnar
Gíslabæjar. Landnotkun Melabúðar verður breytt úr frístundabyggð í
íbúðarbyggð. Svæði fyrir verslun og þjónustu (VÞ-6) á jörðinni Gíslabær er
stækkað og nær nú einnig upp fyrir veg. Reitur fyrir verslun og þjónustu neðan
vegar er 4.800 fm og heimilt byggingarmagn neðan vegar verði allt að 1.000 fm
með nýtingarhlutfall allt að 0.21. Á reitnum má reka hótel, veitingaþjónustu eða
aðra þjónustu sem samrýmist byggð á svæðinu. Ofan vegar stækkar svæði VÞ-6
og verður svæðið alls 35.000 fm eða 3.5 ha. Þar verður heimilt að reisa átta
smáhýsi vegna ferðaþjónustu, hvert allt að 40 fm að stærð.
Íbúar og hagsmunaaðilar eru hvattir til að taka þátt í fundinum og kynna sér
skipulagshugmyndir strax á frumstigi. Hlekkur á fundinn verður aðgengilegur á facebooksíðu Snæfellsbæjar samdægurs. Skipulagstillöguna er
hægt að finna á vef Snæfellsbæjar, www.snb.is. Tekið verður við
ábendingum eftir fundinn til og með 9. maí 2021 á byggingarfulltrui@snb.is
eða í Ráðhúsi Snæfellsbæjar, Klettsbúð 4, 360 Hellissandi.
Eftir kynninguna verða skipulagsgögn lögð fyrir bæjarstjórn til frekari afgreiðslu.
Ákveði bæjarstjórn að auglýsa ofangreindar skipulagsbreytingar mun frestur til
að gera athugasemdir vera að minnsta kosti 6 vikur.
Skipulags- og byggingarfulltrúi
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Sungu um sólina á Sumardaginn fyrsta

Það var við hæfi að fara á
tónleika undir nafninu „Sjáðu
sólina” á Sumard aginn fyrsta.
það var Kirkju
k ór Ólafsvíkur
sem stóð fyrir tón
l eikunum.
Þema tónleikanna eins og nafnið
gefur til kynna var sólin og
gleðin yfir vori og sumri. Lögin á

efnisskránni voru mjög fjölbreytt
allt frá sálmum til Bítlanna.
Undirleikarar á þessum tón
leikum voru fjórir þau Valentina
Kay, Nanna Aðalheiður Þórðar
dóttir, Þorsteinn Jakobsson og
Sigurður Höskuldsson en kórinn
söng einnig eitt af lögum Sigurðar

sem heitir Sjáðu sólina.
Veronica Osterhammer kór
stjóri og Jón Bjarki Jónatansson,
tenór sungu fallegan dúett sem
hreif tónleikagesti sem og öll
efnisskráin.
Voru tónleikagestir sammála
um að tónleikarnir hefðu verið

einstakir á margan hátt enda
ekki verið mikið um menningar
viðburði á svæðinu undanfarið
ár. Mátti í raun vart á milli sjá
hverjir nutu tónleikanna meira
tónleikagestir eða flytjendurnir.
þa

Aflafréttir
Góð veiði var dagana 19. til
25. apríl en hrygningarstoppinu
lauk þann 21. apríl síðastliðinn og
máttu bátar þá fara á sjó klukkan
10:00 þann dag. Handfærabátum
á veiðum fer líka fjölgandi þessa
dagana þar sem vorið er á næsta
leiti og einnig styttist óðfluga í
að strandveiðar hefjist en þær
hefjast 1. maí næst komandi og
mega bátar byrja mánudaginn 3.
apríl. Alls komu á land í höfnum
Snæfellsbæjar 1.120 tonn í 124
löndunum. 579 tonnum var landa
í Rifshöfn í 47 löndunum, 535
tonnum í Ólafsvík í 71 löndun
og 6 tonnum á Arnarstapa í 1
löndun. Þeir bátar sem voru á
netum eru nú allir nema Bárður
SH búnir að skipta yfir á dragnót,
í Ólafsvík landaði Steinunn SH
103 tonnum í 3, Ólafur Bjarnason
SH 55 tonnum og Sveinbjörn
Jakobsson SH 44 tonnum í 1
löndun. Í Rifshöfn landaði Esjar
SH 86 tonnum í 6, Rifsari SH
47 tonnum í 3 og Matthías SH
31 tonni í 2 löndunum. Bárður
er eini báturinn sem enn er á
netaveiðum eins og áður segir.

Hann landaði 95 tonnum í 4
löndunum þessa daga. Tveir
bátar eru á grásleppuveiðum
Rán SH sem landaði 35 tonnum
í 6 og Signý HU sem landaði 17
tonnum í 6 löndunum. Hjá litlu
línubátunum í Ólafsvík landaði
Kristinn HU 71 tonni í 4, Hafdís
SK 44 tonnum í 3 og Brynja
SH 22 tonnum í 5 löndunum.
Í Rifshöfn voru það Gullhólmi
SH 33 tonnum í 3, Arney HU 26
tonnum í 5 og Stakkhamar SH 22
tonnum í 4 löndunum. Hjá stóru
línubátunum landaði Tjaldur SH
80 tonnum í 2, Örvar SH 71 tonni
í 2 og Rifsnes SH 26 tonnum í 1
löndun. Eins og áður kemur fram
er handfærabátunum sem eru að
veiðum að fjölga og lönduðu 12
bátar 52 tonnum í 33 löndunum
í Ólafsvík og 3 bátar 20 tonnum í
10 löndunum í Rifshöfn.
Botnvörpubátarnir fjórir í
Grundarfirði lönduðu allir einu
sinni þessa daga og landaði
Sigurborg SH 80 tonnum, Hringur
SH 70 tonnum, Farsæll SH 68
tonnum og Runólfur SH 61 tonni.
Birta SH er á grásleppuveiðum

og landaði hún 8 tonnum í 6
löndunum. 5 handfærabátar
lönduðu 9 tonnum í 10 löndunum
þessa sömu daga. Alls komu því

á land 296 tonn í 20 löndunum í
Grindarfjarðarhöfn.
þa

Aflamark í ýsu aukið
Snæfellsbær óskar eftir
flokkstjórum unglingavinnu
Snæfellsbær auglýsir tvö lifandi og skemmtileg störf fyrir
einstaklinga sem hafa náð 25 ára aldri við umsjón og skipulag
unglingavinnu í sumar.
• Umsækjendur þurfa að vera 25 ára eða eldri.
• Umsækjendur þurfa að vera færir um að stýra hópum, hafa
reynslu og áhuga á að vinna með og fræða unglinga.
• Umsækjendur eru duglegir, áhugasamir um útivinnu,
tóbakslausir, sjálfstæðir og dugmiklir.
• Um er að ræða 100% störf frá 1. júní í tvo mánuði. Miðað er
við starfslok 31. júlí, en vinnutími gæti verið lengri.
Laun eru greidd skv. kjarasamningi Sambands íslenskra
sveitarfélaga við Starfsmannafélag Dala- og Snæfellsnessýslu.
Umsóknareyðublað má finna á vefsíðu Snæfellsbæjar
og í Ráðhúsi Snæfellsbæjar.
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Á vef Sjávarútvegs
r áðu
neytisins kemur fram að ákveðið
hefur verið að auka aflamark í ýsu
úr 44.419 tonnum í 52.419 tonn,
eða um 8.000 tonn. Sú fækkun
verður dregin frá því aflamarki
sem annars yrði úthlutað á
fiskveiðiárin 2021/2022.
Ráðuneytið segir að tilefni
þessarar ákvörðunar séu erfið
leikar sem rekja má til mikillar
ýsugengdar á veiðisvæðum við
Ísland en þann 21. apríl var
búið að veiða rúmlega 90% afla
heimilda í ýsu fyrir yfirstandandi
fiskveiðiár.
Bæði Hafrannsóknarstofnun
og Fiskistofa hafi tekið undir
að nauðsynlegt sé að bregðast
við vandanum. Í áliti Hafrann
sóknarstofnunar segir:
„Eins og fram hefur komið
telur ráðuneytið ekki aðrar

færar til að taka á vandanum,
að óbreyttum lögum, en sú að
aflamark verði aukið. Hafrann
sóknastofnun leggst ekki gegn
því að aflamark verði aukið á
yfirstandandi fiskveiðiári enda
verða heimildirnar dregnar
frá því aflamarki sem annars
yrði úthlutað á fiskveiðiárinu
2021/2022, samkvæmt sam
þykktri aflareglu.“
Stofnunin bendir á að
aukningin nú gæti valdið því að
svipaður vandi komi upp á næsta
fiskveiðiári og því mikilvægt að
öllum verði ljóst að aukningin
nú verði til frádráttar á komandi
fiskveiðiári. Slík skilaboð
samhliða úthlutun gætu stuðlað
að því að ekki verði farið í aukna
beina sókn í ýsustofninn sem
aukið getur á mögulegan vanda
á komandi fiskveiðiári.

Launafólk athugið

ORLOFSUPPBÓT 2021
Félagsmenn Verkalýðsfélags Snæfellinga eiga rétt á orlofsuppbót samkvæmt kjarasamningum.
Orlofsuppbót miðað við fullt starf er:
Almennur vinnumarkaður
Orlofsuppbót er 52.000 kr. miðað við fullt starf og greiðist 1. júní.
Ríki
Orlofsuppbót er 52.000 kr. miðað við fullt starf og greiðist 1. júní.
Sveitarfélög
Persónuuppbót er 51.700 kr. miðað við fullt starf og greiðist 1. maí.

Víkingar bæta við
markverði

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

kirkjanokkar.is

Knattspyrnudeild Víkings
hefur samið við markvörðinn
Marvin Darra Steinarsson. Marvin
Darri mun leika með liðinu í
sumar en hann kemur til liðsins
frá Kára í 2. deild. Í fyrra lék hann
einn leik með liðinu undir stjórn

Gunnars Einarssonar sem þjálfar
núna Víking. Marvin á einnig að
baki meistaraflokksleiki með
Skallagrím en hann er uppalinn
hjá ÍA.
sj

Almennur bænadagur
Guðsþjónusta verður í Ingjaldshólskirkju
á sunnudag kl. 14.

Bókasafn Snæfellsbæjar
-

Opnunartími frá 1 maí til 30 september 2021 –
Frá 1 maí til 30 júní 2021 verður Bókasafnið opið:
•

Mánudag frá kl. 16-18

• Miðvikudag frá kl. 16-18
• Fimmtudag frá kl. 11-13
Frá 1 júlí til 13 ágúst 2021 veður Bókasafnið opið:
•

Mánudag frá kl. 16-18

• Miðvikudag frá kl. 16-18
Frá 16 ágúst til 30 september 2021 verður Bókasafnið opið:

This Photo by

• Mánudag frá kl. 16-18
• Miðvikudag frá kl. 16-18
• Fimmtudag frá kl. 11-13

Plokkdagurinn
Sumarið er gengið í garð og ekki seinna vænna en að hefjast handa við vorverkin.
Plokkdagurinn kom á frábærum tíma í ár, þegar veðrið fór að skána og sólin að skína
var kominn tími á að hreinsa nærumhverfið.
Ekki stóð á landsmönnum og fólk á öllum aldri lagði sitt af mörkum. Til að
mynda tóku börnin á leikskólanum Krílakoti til hendinni í Sjómannagarðinum og
við Gilið, krakkarnir í Grunn
skólanum í Grundarfirði tóku
til í nærumhverfi sínu og Lions
klúbbur Ólafsvíkur kemdi hluta
Staðarsveitar og Breiðuvíkur
og munu svo halda áfram með
það svæði síðar. Auk þess var
fjöldinn allur af einstaklingum
og atvinnurekendum sem tóku
þátt í átakinu og mikið líf um allt.
Ánægjulegt var að sjá hve tilbúið
fólk er leggja sitt af mörkum til að
halda hreinu í umhverfinu okkar.
sj

1. maí 2021
Sendum félagsmönnum okkar og öllu launafólki
baráttukveðjur í tilefni dagsins.
Það er nóg til!

Taka báta á land með gámalyftara
Smiðjan Fönix keypti á
dögunum gámalyftara af Ragnari
og Ásgeiri ehf. Gámalyftarinn
sem er af tegundinni Contmaster
árgerð 2004 og er ætlaður til
að taka upp báta, sagði Davíð
Magnússon, framkvæmdastjóri
smiðjunnar að þeir gerðu ráð fyrir
að hann lyfti allt að 40 tonnum en
þeir ættu þó eftir að finna betur
út úr því en gerðu ráð fyrir 40.
Fór fyrirtækið út í að gera þessar
ráðstafanir þar sem kranabíll
Árna Jóns er farinn af svæðinu.
Í tengslum við þessi kaup er
áætlað að fara í framkvæmdir
á lóð fyrirtækisins til að koma
bátum betur fyrir. Er ætlunin að
steypa plan við gaflinn á húsinu
og verður þá hægt að hífa báta
upp á höfninni, setja í vagninn og

keyra þá upp að húsinu þar sem
þeir verða svo teknir úr vagninum
ef þess þarf. Geta þeir með þessu
útvíkkað starfsemi sín þar sem
þeir munu geta tekið stærri báta
til sín og um leið bætt þjónustuna
við viðskiptavinina.
þa

Það er nóg til!

Kæru félagar.
Gleðilega hátíð.
Annað árið í röð er ekki haldið
upp á fyrsta maí með hefðbundnu
sniði. Við skulum vona að þetta
verði í síðasta sinn vegna þessarar
veiru. En eins og í fyrra verður
dagskrá á RUV að kvöldi 1. maí
kl 21:00.
Yfirskrift 1. maí á þessu ári er:

„ Það er nóg til“ og það er nóg
til handa öllum ef skiptingin væri
réttlát. Í samfélagi okkar eru nægar
auðlindir fyrir okkur öll þetta
er bara spurning um að skipta
afrakstri auðlindanna á sann
gjarnan og réttlátan hátt.
Nú liggur fyrir Alþingi fjármála
áætlun til næstu 5 ára. Sú áætlun er
ekki sniðin að þörfum verkafólks.
Hún er samin eftir kröfum þeirra
sem eiga, þeirra sem heimta sinn
arð og engar refjar. Nú skal láta
okkur greiða niður covid skuldir á
5 árum með hagræðingu og niður
skurði og við vitum öll að það þýðir
undirmönnun í heilbrigðiskerfinu,
sparnað á öllum sviðum nema
inn í stjórnsýslunni og einkavina
væðingu sem mun kosta meira en
ríkisrekstur þegar upp er staðið.
En hverjir eru eigendur skulda
bréfsins? Það erum við sjálf þess
vegna liggur ekkert á að greiða
þessar skuldir. Sama áætlun gerir

Heiðlóan er Fugl ársins
Það er heiðlóan sem er
sigurvegari kosninga um titilinn
Fugl ársins 2021. Hún flaug beint
á toppinn í atkvæðagreiðslunni og
sigraði með glæsibrag þar sem hún
fékk bæði flest atkvæði sem 1. val
kjósenda og var einnig með flest
atkvæði samanlagt sem 1.-5. val.
Himbriminn veitti henni harða
keppni. Alls bárust 2054 atkvæði
og stóð valið um 20 fugla. Velja
mátti 5 fugla og raða þeim í sæti
1-5.
Það er Fuglavernd sem stendur
að baki kosningu á Fugli ársins
en stefnt er að því að hún verði
árlegur viðburður héðan í frá
enda voru viðtökurnar frábærar.
Keppnin er haldin í þeim tilgangi
að vekja athygli á fuglum og þeim
ógnum sem að þeim steðja, þar
á meðal röskun búsvæða og
loftslagsbreytingar. Í hópi fugla
sem voru keppendur um titilinn
Fugl ársins og eru í miklum
vanda á Íslandi eru lundi, kría og
sendlingur.
Staða heiðlóunnar á Íslandi er
þó góð og telst stofninn vera hátt
í 400 þúsund pör. Hún er algengur
og útbreiddur varpfugl og Ísland
er mjög mikilvægt búsvæði fyrir
heiðlóuna því að um þriðjungur
allra heiðlóa í heiminum verpur
hér á landi. Heiðlóan er farfugl
og flýgur á haustin til VesturEvrópu, aðallega Írlands, en einnig

í Frakklands, Spánar, Portúgal og
Marokkó, þar sem hún dvelur við
strendur og árósa.
Heiðlóan er gjarnan kölluð
vorboðinn ljúfi og skipar sérstakan
sess í hugum landsmanna sem tákn
vorkomunnar og er fréttum af
fyrstu komu heiðlóunnar á hverju
vori ákaft fagnað.
Heiðlóan stóð ekki ein í sinni
kosningabaráttu en sérstök tals
kona hennar í keppninni var
Guðrún Jónsdóttir. Hún lagði dag
við nótt við að lyfta heiðlóunni á
flug í keppninni, fór í útvarpsviðtöl,
opnaði kosningaskrifstofu, var
með kosningakaffi á pallinum og
lét útbúa sérstakan hringitón í síma
með lóusöng. Hún stofnaði einnig
fésbókarsíðu fyrir heiðlóuna sem
þegar er komin með um 600
fylgjendur.
Allir 20 fuglarnir í framboði
höfðu kosningastjóra á sínum
snærum, fólk úr ýmsum áttum,
á öllum aldri, sem stóð sig með
stakri prýði. Margir stofnuðu
samfélagsmiðlasíður fyrir sína
fugla, gerðu myndbönd, fóru í
viðtöl og fengu jafnvel sína eigin
vefsíðu eins og himbriminn. Fugla
vernd þakkar öllum kosninga
stjórunum kærlega fyrir að leggja
fuglum og félaginu lið sitt með
þessum hætti og vonar að þau hafi
öll haft ánægju af.

ráð fyrir að hér verði 5% atvinnu
leysi eftir 5 ár. Það hlýtur að vera til
betri leið. Á meðan atvinnuleysið
er svo hátt verður tryggingargjald
ekki lækkað. Hinn þögli meirihluti
atvinnurekanda mun styðja þessa
stefnu til þess að styggja ekki
oligarkana. Það gæti fallið brauð
moli af borðum þeirra.
Sumt af því sem gert hefur
verið undanfarið er farið að
minna of mikið á aðdraganda
fjármálahrunsins. Það er verið að
minnka allt eftirlit og draga úr getu
þeirra stofnanna sem eiga að taka
sjálfstæðar ákvarðanir um hvort
rannsókna sé þörf. Það er ekkert
gert til að vernda þá sem benda á
að keisarinn sé nakinn. Það er gefið
skotleyfi á boðbera válegra tíðinda
og þeir teknir af lífi eins og sagan
segir að faróarnir í Egyptalandi hafi
gert til forna. Höfum við ekkert
lært á 3500 árum?
Þegar við förum að geta lifað
aftur eðlilegu lífi og þjóðfélagið
fer af stað, vona ég að það verði
með þeim breytingum að það verði
fyrir fólk en ekki fjármagn. Í haust
eru kosningar til Alþingis. Spyrjið
ykkur hvaða flokkur og hvaða

frambjóðendur þessa kjördæmis
munu setja kjör verkafólks fram
yfir hagsmuni eina prósentsins í
kosningaloforðum sínum áður en
þið krossið við.
Fyrir ári síðan skrifaði ég að
vonandi myndum við ná því
marki að geta lifað „eðlilegu“ lífi
eftir nokkrar vikur eða mánuði og
enn er vonin sú að eftir nokkra
mánuði verði búið að aflétta tak
mörkunum svo við getum farið að
hópast saman án takmarkana og
að gríman verði valkvæð en ekki
skylda.
Lokaorðin eru endurunnin frá
því í fyrra:
„Á þessum tíma getum við
vonandi fundið þá leið sem gagnast
þjóðum heims til að geta lifað í sátt
á þeim auðlindum sem þessi jörð
hefur að bjóða, sú eina jörð sem
stendur okkur til boða. Við höfum
í raun ekki val um annað“.
Lifið heil.
Vignir S. Maríasson
Formaður Verkalýðsfélags Snæfellinga

Sumarstörf fyrir námsmenn
með lögheimili í Snæfellsbæ
Snæfellsbær býður upp á skemmtilega og hressandi útivinnu í
sumar sem fyrir námsmenn með lögheimili í Snæfellsbæ.
Falla störfin undir atvinnuátak sveitarfélagsins í samvinnu við
Vinnumálastofnun.
• Leitað er að áhugasömu fólki með ríka þjónustulund
og metnað til að skila góðu starfi.
• Umsækjendur þurfa að vera 18 ára á árinu eða eldri,
hafa verið í námi á vorönn 2021 og vera skráð í nám á
haustönn 2021.
• Umsækjendur eru duglegir, áhugasamir um útivinnu,
tóbakslausir, sjálfstæðir og dugmiklir.
• Um er að ræða 100% störf í tvo og hálfan mánuð.
Laun eru greidd skv. kjarasamningi Sambands íslenskra
sveitarfélaga við Starfsmannafélag Dala- og Snæfellsnessýslu.
Umsóknareyðublað má finna á vefsíðu Snæfellsbæjar
og í Ráðhúsi Snæfellsbæjar.
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ÞAÐ ER NÓG TIL!
Sendum félögum okkar og landsmönnum öllum baráttukveðjur í tilefni dagsins.

Fjörugur leikur á Hellissandsvelli
Meistaraflokkur Reynis Hellis
sandi spilaði sinn fyrsta keppnis
leik í langan tíma og fór leikurinn
fram á Reynisvelli á Hellissandi
á síðasta mánudag. Vel var mætt
á völlin enda leikurinn hluti af
heimildarmynd sem unnið er að
þessa dagana á Hellissandi. Var
þetta fyrsti leikur Reynis í langann
tíma og einnig á þessum velli, fyrir
leikinn söng Karlakórinn Kári lagið
Ég er kominn heim.
Reynismenn tóku á móti Lengju
deildarliði Aftureldingar í fyrstu
umferð Mjólkurbikarsins og var
þetta síðasti leikurinn í þessari
fyrstu umferð. Leikurinn var hörku
spennandi en í liði Reynis voru
ungir og efnilegir leikmenn ásamt
eldri og reyndari leikmönnum og
var staðan 0 - 0 í hálfleik. Snemma í
seinni hálfleik fékk Afturelding víti
og skoraði Valgeir Árni Svansson
fyrsta mark leiksins og staðan orðin
0 - 1. Afturelding sótti í sig veðrið
eftir markið en Reynismenn vörðust
vel, þeir fengu þó á sig annað víti
en Gunnar Örn Arnarson, mark
vörður gerði sér lítið fyrir og varði
og staðan því enn 0 - 1. Það var svo

á 85 mínútu að Valgeir Árni Svans
son skoraði sitt annað mark og inn
siglaði sigur Aftureldingar. Reynir
hefur því lokið keppni í bikarnum
en þeir mæta vaskir í 1. leik sinn
í c riðli 4. deildarinnar þegar þeir
sækja KÁ heim á Ásvelli þann 16.
maí.
þa

