
Ferðamenn eru nú farnir að 
streyma til landsins að nýju, ekki 
er þó um sama magn að ræða 
og var fyrir Covid. Mikið munar 
um fjölda véla sum flogið er frá 
Bandaríkjunum með bólusetta og 
ferðaþyrsta ferðamenn.

Ferðaþjónustuaðilar finna 
fljótt fyrir aukningunni og hag
kerfið allt nýtur góðs af. Á þriðju
dag tók ljósmyndari þessa mynd 
sem sýnir ferðamenn fara frá 
borði hvalaskoðunarbáts Láka 
Tours sem var að koma úr hvala

skoðunar ferð um Breiðafjörð.
Það var annars fjölbreytt sam

setning báta við Norðurtanga í 
Ólafs vík, fyrir miðri bryggju er 
gröfuprammi Hagtaks ehf. sem er 
að grafa frá stálþilinu svo að hægt 
verði að reka nýtt stál þil niður. 
Aftast er svo Egill SH sem  var 
nýkominn úr róðri og var verið að 
hefja löndun, á Norður garðinum 
er svo Bárður SH en verið var að 
ljúka löndun úr honum.
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Ólafsbraut 55, Ólafsvík
Sími: 436 1212

 

 

Segja má að götusóparinn sé 
einn af vorboðunum og hefur 
hann sést á götum Snæfellsbæjar 
undanfarið. Hægt er að segja að 
þegar hann fer að sjást á götunum 
sé vorhreingerning hafin í bæjar
félaginu. Ljósmyndari smellti 
mynd af honum nú á dögunum 

þegar hann var í óða önn að sópa 
Vallholtið í Ólafsvík.  

Unga fólkið í vinnuskólanum 
mun svo halda ýmsum hrein
gerningum og viðhaldi áfram 
þegar vinnuskólinn byrjar í júní.

þa

Vorhreingerning

- Bílaviðgerðir

- Skipaþjónusta

- Almenn suðuvinna 

- Smurþjónusta

- Smábátaþjónusta 

- Dekkjaverkstæði

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



Sjávarsafnið á Norðurtanga í 
Ólafsvík hefur nú formlega verið 
lagt niður en lítil sem engin 
starfsemi hefur verið undanfarin 
ár og ljóst fyrir nokkru að ekki 
yrði rekið safn í húsnæði safnsins. 
Þótti stjórn safnsins því eðlilegt 
að þeir fjármunir sem eftir 
stæðu, þegar búið væri að greiða 
skuldir safnsins og kostnað við að 
leggja félagið niður, yrðu látnir 
renna aftur til sam félags ins. 
Meginástæða þess er að upp bygg
ing og rekstur safnsins hefur frá 
upp hafi hefur verið fjármagnaður 
með styrkjum frá opinberum sjóð
um og Snæfellsbæ auk ómetan
legs stuðnings fyrirtækja, félaga
sam taka og einstaklinga. 

Styrkirnir voru af hent ir  
fimmtudaginn 29. apríl síðast lið 
inn á veitingahúsinu Skeri. Í ræðu 
við þetta tækifæri sagði Jóhannes 
Ólafs son frá því að sjávar safnið 
var stofn aði í október árið 2000 
og hófust fram kvæmdir árið eftir, 
boruð var bor hola til að fá sjó inn 
í hús næði safns ins og smíðuð þrjú 

4.500 lítra búr og tvö 1.500 lítra 
búr. Var fljót lega bætt við nokkrum 
minni búrum fyrir smærri líf verur 

úr sjó og fjöru, smíð aðar inn rétt
ingar og farið í fram kvæmdir til 
að verja hús næðið fyrir veðri og 
vindum.

Til að byrja með gekk erfiðlega 
að fá fiskana til að lifa en með 
góðum vilja, frjóu ímyndunarafli 
og samstarfi við líffræðinga voru 
fundnar lausnir sem skiluðu 
árangri. Hafði stjórn safnsins 
uppi stórar hugmyndir um safn 
að erlendri fyrirmynd en til að 
þær hefðu getað gengið eftir 
hefði safnið þurft að hafa mjög 
mikið fjármagn, sem það hafði 
ekki aðgang að. 

Eftir að ljóst var að ekki var 
grundvöllur fyrir fiskasafni gerði 
stjórn safnsins ítrekaðar til raunir 
til að fá menningar eða ferða
þjónustu tengda starfsemi í húsið. 
Gekk það ekki eftir og húsið því 
sett á sölu og fékkst kaupandi að 
því haustið 2018, fyrir jólin 2018 
var úthlutað 5 milljónum til verk
efna í nærsamfélaginu og núna var 
úthlutað 5,8 milljónum, samtals 
hefur stjórn Sjávarsafnsins því 
styrkt verkefni um 10,8 milljónir.

Þau málefni sem fengu styrk að 
þessu sinni voru: 

Sjómannagarðurinn í 
Ólafsvík, 3.600.000 vegna 
breytinga í garðinum.

Ólafsvíkurkirkja, 900.000 
í sjóð til að bæta aðgengi 
fatlaðra.

Uppbygging Ólafsvíkurréttar 
300.000 til áframhaldandi 
uppbyggingar.

Skógræktarfélag Ólafsvíkur 
500.000

Björgunarsveitin Lífsbjörg 
500.000.

Á myndinni eru frá vinstri 
Viktoría Sif Viðarsdóttir fulltrúi 
Lífsbjargar, Pétur Bogason fulltrúi 
sóknarnefndar Ólafsvíkursóknar, 
Vagn Ingólfsson fulltrúi Skóg
ræktar félags Ólafsvíkur, Guðrún 
Tryggvadóttir fulltrúi Ólafsvíkur
réttar og Pétur Steinar Jóhannsson 
fulltrúi Sjómannagarðsins.

Í stjórn Sjárvarsafnsins hafa 
verið frá upphafi Jenný Guð
munds dóttir, Svanhildur Egils
dóttir, Jóhannes Ólafsson, Sig
tryggur Þráinsson og Gunnar 
Berg mann Traustason.

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

Styrktu verkefni um 5,8 milljónir

Brautarholt 10, Ólafsvík
er steypt einbýlishús byggt 1957 
á tveimur hæðum alls 183,2fm 
auk bílskúrs byggður úr timbri 
1964 og er hann 49fm. Efri hæðin 
sem er 107,9fm skiptist í �ísa- 
lagða forstofu, hol, eldhús, búr, 
tvö herbergi og tvær stofur sem 
opið er á milli. Baðherbergið er 

�ísalagt í hólf og gólf með upphengdu klósetti og hiti er í gól�. Á holi, stofu og 
herbergjum er parket sem þarfnast endurbóta. Úr stofu er gengið út á ca 20fm sólpall. 
Eldhúsið er með dúk á gól� og innréttingin er upprunaleg.
Gengið er niður góðan og aðgengilegan timburstiga á neðri hæðin sem er 75,3fm. Þar 
er komið niður rúmgott hol og þar eru líka tvö herbergi. Á holi og herbergjum er nýlagt 
parket. Baðherbergið á neðri hæðinni er �ísalagt í hólf og gólf og þar er líka upphengt 
klósett og handklæðaofn og hiti er í gól�. Rúmgott þvottahús er með hurð út í garð og 
einnig er geymsla og nýlegar hurðir eru á neðri hæðinni. Gluggar þarfnast endurbóta. 
Húsið er hitað með rafmagnsofnum og lagnir á neðri hæðinni eru nýlegar. Þakið og 
þakkassi er í góðu lagi húsið er klætt á suður og austur hlið. Verið er að endurnýja 
forstofuna. Bílkúrinn þarfnast endurbóta. Lýsing eignar er frá seljanda. Sunnan við 
húsið stór og gróin garður. 

Verð kr 34,9 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:



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.

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.

Snæfellsbær     |     Klettsbúð 4     |     433 6900     |     snb.is 



Mikið álag er á heil brigðis
kerfinu okkar vegna bólusetninga 
við Covid19. Við förum ekki var
hluta af því hér á Heilsu gæslu
stöðinni í Ólafsvík.

Margar fyrirspurnir berast 
okkur daglega sem eykur 
gríðarlega álagið á símkerfið og 
starfsfólkið okkar.

Fólk vill vita hvenær kemur að 
því að fá bólusetningu, eða ein
hver nákominn því og jafnvel af 
hverju þessi eða hinn er á undan.  
Við getum ekki verið að gefa skýr
ingar út í samfélagið á því hvers 
vegna við gefum þessum á undan 
hinum.  Það er trúnaðar mál.

Við biðlum til ykkar að hringja 
ekki til okkar vegna þessa.  Við 
munum hafa samband við þig 
þegar að þér kemur.  Við vinnum 

eftir lista landlæknis og það mun 
koma að okkur öllum.  Enginn 
mun verða útundan.

Það er spjallvefur inná covid.
is.  Endilega að nýta sér hann.

Önnur starfsemi heilsu gæsl
unnar þarf einnig að halda áfram 
og er ekki síður mikilvæg.

Við biðjum ykkur um skilning 
og þolinmæði og verum umfram 
allt kurteis í framkomu okkar.

Við erum gríðarlega heppin að 
vera að fá bólusetningar þó þetta 
hratt  og bjartari tímar eru rétt 
handan við hornið.

Með kærri kveðju, 

Fanný Berit
Yfirhjúkrunarfræðingur

Kæru íbúar 
Snæfellsbæjar

Enn á ný kom vinningur á 
keyptar raðir í Víkingsumboðinu 
í Átthagastofunni. Ef það hefur 
farið fram hjá einhverjum þá 
erum við í Átthagastofunni á 
laugardags morgnum frá kl. 
11.00 til 12.30, til að gefa fólki 
kost á að tippa á úrslitin í enska 
boltanum. Hjá okkur er kaffi á 
könnunni og fólk mætir til að 
spjalla um gengi liðsins okkar 
og fleira markvert. Það er mikil 
viska um fótbolta saman kominn 
á þessum stundum og kannski 
ekkert skrítið þó að slæðist inn 
vinningar. Núna eru aðeins þrjár 
helgar eftir fram að fríi, sem við 
tökum þar til enski boltinn 

byrjar aftur í ágúst og gaman 
væri ef við næðum að fara yfir 
fimm þúsund raðir í sölu fyrir frí, 
sem er ekki óraunhæft markmið, 
þar sem að vikulega hefur verið 
tippað á þrjú þúsund og fimm 
hundruð til fjögur þúsund raðir 
að undanförnu. Við skorum því 
á fólk að koma, freista gæfunnar 
og styrkja Víking í leiðinni og 
tippa á nokkrar raðir. Góðir 
leiðbeinendur á staðnum fyrir 
þá sem aldrei hafa prófað að fylla 
út seðil. 

Ársmiðar Víkings á völlinn í 
sumar verða seldir í getrauna
kaffinu á laugardaginn.

óhs

Getraunir í 
Átthagastofu

Við bjóðum upp á 
alhliða bílaviðgerðir, 

dekkjaskipti og smurþjónustu.

Tímapantanir í síma 436-1111 

Tek að mér meindýraeyðingu t.d. 
· Geitungabú
· Flugur
· Mýs
· Starrahreiður 
· Rottur
· Kóngulær 
   og margt �eira.

                                                       
   Heimir Þór Ívarsson 6492167  
hemmihunter1972@gmail.com

Alhliða meindýraeyðing á Snæfellsnesi 

Útgáfa Jökuls 
í næstu viku
Jökull kemur næst út miðvikudaginn 12. maí 

Skila þarf efni og auglýsingum 
fyrir kl. 16 mánudaginn 10. maí.



Það ekkert frí hjá Víkingum 
þann 1. maí, en þá kepptu þeir 
við Þrótt í Reykjavík í bikarkeppni 
KSÍ, Mjólkurbikarnum. Eftir 
stærsta sigur liðsins í opinberum 
leik, 180 á móti Gullfálkunum 
í fyrstu umferð bikarsins hér 
heima, reyndi á getu liðsins því 
Þróttur er með okkur í Lengju
deild inni. Víkingarnir léku með 
sorgar bönd í minningu Bjargar 
Láru Jónsdóttur, sem var óþreyt
andi við að mæta á völlinn til 
að styðja við liðið sitt. Sama 
hvernig viðraði, sól eða rigning, 
alltaf sáum við Björgu og Didda í 
stúkunni, hvetjandi liðið. Sannir 
stuðnings menn. Undirritaður 
hefur grun um að stuðnings 
Bjargar hafi notið við í þessum 
leik. 

Fyrsti hálftíminn fór í stöðu
baráttu á vellinum, en Víkingarnir 
náðu yfirhöndinni þegar þeir voru 
búnir að hrista úr sér stressið. Á 
31. mínútu skoraði svo Harley 
Bryn Willard, eftir frábæran 
undir búning Kareem Isiaka. 
Kareem geystist upp völlinn með 
boltann, inn í teig og átti skot á 

markið, sem lenti í þverslánni, 
þaðan í stöngina og út, þar sem að 
Harley kom og stangaði boltann 
yfir línuna. 10. Harley fékk gula 
spjaldið í kjölfarið, líklega fyrir 
eitthvað óuppgert, sem hann átti 
við markmann Þróttar, Franko 
Lalic, sem lék með Víking og 
Harley 2018! Strákarnir okkar 
efldust við markið og rétt fyrir 
hálfleik (42. mínútu) skoraði 
Harley svo aftur úr víti, sem hann 
fékk dæmt. Staðan 20 í hálfleik. 
Mesti vindurinn var úr Þrótturum í 
byrjun seinni hálfleiks og Víkingar 
gengu á lagið og Kareem bætti við 
marki eftir að 20 mínútur voru 
liðnar af seinni hálfleiknum. 
30. Þarna var leikurinn búinn, 
eða það héldu okkar menn og 
slökuðu aðeins á.  Þróttarar voru 
ekki á sama máli og skoruðu 
mark á 78. mínútu, sem að því 
virtist átti ekki að standa, enda 
gaf aðstoðardómari merki um 
að leikmaður Þróttar hafi verið 
rangstæður. Dómari leiksins var á 
öðru máli og dæmdi markið gott 
og gilt. Þegar um 20 mínútur 
voru eftir af leiknum kom Bjartur 

Bjarmi inn á og fór illa með sér 
eldri menn í liði Þróttar, svo illa, 
að það var eins og helsta markmið 
þeirra væri að taka hann alveg út 
úr leiknum. Mjög illa var brotið 
á honum þegar 5 mínútur voru 
eftir af leiknum og fékk þróttarinn 
beint rautt spjald. Það dugði samt 
ekki því áfram héldu þeir áfram 
að brjóta á Bjarti og var hann illa 
lemstraður eftir leikinn. Strákarnir 
unnu þarna góðan sigur og eru 
komnir í næstu umferð bikarsins. 
Í kvöld, fimmtudag, byrjar svo 

Íslandsmótið með erfiðu verkefni, 
eða leik á móti Fram, sem er búnir 
að styrkja sig vel og ætla beint 
upp í Pepsídeildina. Líklega eins 
og flest félögin í Lengjudeildinni! 
Fyrsti heimaleikur er síðan 
föstudaginn 14. maí á móti Aftur
eldingu. Þá er um að gera að mæta 
og hvetja strákana.

Meðfylgjandi mynd tók Þor
steinn Ólafsson.

óhs

Víkingur áfram í bikarnum

Sumarstörf fyrir námsmenn
með lögheimili í Snæfellsbæ
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Snæfellsbær býður upp á hressandi útivinnu í sumar fyrir 
námsmenn með lögheimili í Snæfellsbæ. Falla störfin undir 
atvinnuátak sveitarfélagsins í samvinnu við Vinnumálastofnun.

Leitað er að fjórum einstaklingum í 100% störf
í tvo og hálfan mánuð.

•  Umsækjendur eru metnaðarfullir og með ríka þjónustulund.
•  Umsækjendur þurfa að vera 18 ára á árinu eða eldri.
•  Umsækjendur þurfa að hafa verið í námi á vorönn 2021
    og vera skráðir í nám á haustönn 2021. Staðfesting á        
    skólavist þarf að fylgja umsókn.
•  Umsækjendur eru duglegir, áhugasamir um útivinnu,   
    tóbakslausir og sjálfstæðir.

Laun eru greidd skv. kjarasamningi Sambands íslenskra
sveitarfélaga við viðkomandi sveitarfélag.

Umsóknarfrestur er til og með 9. maí 2021. Eyðublað má finna
á vefsíðu Snæfellsbæjar. Umsóknir sendist á valgerdur@snb.is.

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



Strandveiðar eru nú komnar á 
fullt og hafa gengið vel og veiði 
verið góð. Sama má segja um 
veiðar dagana 26. apríl til 2. maí 
en þá komu alls 1381 tonn á land 
í höfnum Snæfellsbæjar í 147 
löndunum en strandveiðar hófust 
3. maí og eru því ekki í þessum 
tölum. Þar af komu 779 tonn á 
land í Rifshöfn í 48 löndunum, 
514 tonn í Ólafsvík í 53 löndunum 
og 88 tonn í 46 löndunum á 
Arnarstapa. Handfærabátum hefur 
fjölgað og lönduðu 14 bátar 47 
tonnum á Arnarstapa í 41 löndun 
þessa daga. 11 bátar lönduðu 36 
tonnum í 25 löndunum í Ólafsvík 
og 5 bátar lönduðu 14 tonnum í 
11 löndunum í Rifshöfn.  Af stóru 
línubátunum lönduðu þrír einu 
sinni hver og langaði Tjaldur 
SH 72 tonnum, Rifsnes 51 tonni 
og Örvar 47 tonnum.  Hjá litlu 
línubátunum landaði Arney HU 47 
tonnum í 6, Hafdís SK 32 tonn
um í 2, Gullhólmi SH 31 tonni í 
2,  Stakkhamar SH 18 tonnum í 3, 
Brynja SH 17 tonnum í 3 og Sverrir 
SH 6 tonnum í 2 löndunum.  Þessa 
daga var mjög góð veiði hjá drag

nóta bátunum og komu alls  852 
tonn af heildaraflanum af drag
nóta bátunum í Snæfellsbæ. Í 
Ólafs vík landaði Steinunn SH 158 
tonn um í 4, Egill SH 84 tonnum í 
3 og Guðmundur Jensson SH 51 
tonni í 2 löndunum og í Rifshöfn 
landaði Magnús SH 132 tonnum í 
4, Saxhamar SH 120 tonnum í 4 og 
Esjar SH 89 tonnum í 5 löndunum. 
Þrír grásleppubátar lönduðu þessa 
daga Signý HU 12 tonnum í 3, Rán 
SH 6 tonnum í 1 og Hjördís HU 
2 tonnum í 2 löndunum. Einn 
neta bátur landaði Bárður SH 
og landaði hann 80 tonnum í 9 
löndunum. 

Í Grundarfjarðarhöfn komu 
þessa daga á land alls 306 tonn í 20 
löndunum. Einn grásleppubátur 
landaði Birta SH og landaði hún 
7 tonnum í 6 löndunum. 5 hand
færabátar lönduðu 11 tonnum í 10 
löndunum og botnvörpubátarnir 
lönduðu hver um sig einu sinni. 
Sigurborg SH landaði 93 tonnum, 
Hringur SH landaði 67 tonnum, 
Farsæll SH landaði 66 tonnum og 
Runólfur SH landaði 62 tonnum. 

þa

Aflafréttir

Snæfellsbær óskar eftir 
flokkstjórum unglingavinnu

Snæfellsbær   |   Klettsbúð 4   |   433 6900   |   snb.is 

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 og sjálfstæðir til vinnu.
•  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 viðkomandi sveitarfélag.

Umsóknarfrestur er til og með 9. maí 2021. Eyðublað má finna 
á vefsíðu Snæfellsbæjar. Umsóknir sendist á valgerdur@snb.is.

Sunnudaginn 2. maí síðast
liðinn fór opið íþróttamót Snæ
fellings fram í Grundarfirði. 
Mótið gekk vel þó aðeins hafi 
blásið og napurt hafi verið í 
veðri. Keppt var í fjórgangi V2 og 
tölti T7 í barnaflokki, fjórgangi 
V2 og tölti T3 í unglingaflokki, 
ungmennaflokki og 2. flokki og 
fjórgangi V2, fimmgangi F2, tölti 
T3 og gæðingaskeiði í opnum 
flokki. Auk þess var keppt í 
pollaflokki en þar fengu allir 

kepp endur viðurkenningu. 
Með fylgjandi mynd er fengin af 
heimasíðu Snæfellings og er af 
knöpum í barnaflokki. Það var 
Ari Osterhammer Gunnarsson 
á Báru frá Brimilsvöllum sem 
landaði 1. sætinu í þeim flokki 
og Haukur Orri Bergmann 
Heiðarsson á Öbbu frá Minni
Reykjum sem lenti í 2. sæti. 

Nánari útlistun á úrslitum 
mótsins má finna á áður  nefndri 
heimasíðu, snaefellingur.123.is.

sj

Opið íþróttamót 
Snæfellings



Í sumar verður ráðist í 
endurbætur á hluta að utanverðri 
Grundarfjarðarkirkju. Til stendur 
að einangra og múra austurgafl 
kirkjunnar, safnaðarheimilið og 
suður hlið hennar. Þ.G. Þorkelsson 
ehf tekur að sér verkið og er vonin 
að ná að klára kirkjuna í heild 
sinni á næstu tveimur til þremur 
sumrum.  Framkvæmdirnar eru 
nú þegar hafnar og síðastliðna 
helgi óskaði sóknarnefndin eftir 
sjálfboðaliðum til að aðstoða við 
að rífa gamla klæðningu af hluta 
kirkjunnar. Kallinu var svarað og 
galvaskur hópur mætti á staðinn og 
gekk hreint til verks. Með öflugu 
vinnufólki lauk verkinu á einum 
degi, sannkallað kraftaverk sem 
fór fram úr björtustu vonum. Von 
var á frekara mannafli daginn eftir 
til að klára verkið sem reyndist 
svo ekki þörf á. Sóknarnefndin 
skilar þakklæti til allra þeirra sem 

komu að verkinu og sömuleiðis 
þeirra sem hugsuðu til þeirra 
og hugðust aðstoða þó ekki hafi 
komið til þess. 

sj

Endurbætur á Grundarfjarðarkirkju

kirkjanokkar.is

Aðalsafnaðarfundur 
Ólafsvíkursóknar 
verður mánudaginn 10. maí kl. 20 

í safnaðarheimili kirkjunnar.

Dagskrá er hefðbundin aðalfundarstörf, 
mögulegar framkvæmdir og önnur mál.

Nú er tími vorverka og láta nem
endur og starfsfólk Grunn skóla 
Snæ fells bæjar sitt ekki eftir liggja 
og eru byrjuð á vorverkunum. 
Stóri plokk dagurinn var 24. apríl 
og hafa nemendur og starfs fólk 
farið út og plokkað í nær um
hverfi sínu.  4. bekkur fór göngu
stíg inn á milli Rifs og Hellissands 
og plokkaði, 7. bekkur gekk reið
veginn í Ólafs vík og 5. bekkur fór 
upp með Kot læknum og svæðið í 
kringum ærsla belginn svo eitthvað 
sé nefnt. Nem endur í 2. bekk eru 
með Höskuldará í fóstri og fara 
reglulega í göngu ferðir þangað 
bæði til að fræðast um staðinn og 
tína rusl. Er þetta hluti af Átt haga

fræðinámi bekkjarins. Þau fóru í 
góða veðrinu á mánudaginn og 
týndu rusl við ánna, nutu þau 
veðurs ins en gott vorveður var á 
síðasta mánudag. Voru þau mjög 
dugleg eins og sést á mynd unum 
eins og auðvitað allir hinir. Á 
vorin þarf líka að grisja og fóru 
þeir Hilmar Már Arason skóla stjóri 
og Stefán Jónsson garð yrkju fræð
ingur á dögunum og grisjuðu í 
útikennslustofu skólans í Ólafsvík 
og svæðið þar í kring brotin, dauð 
og liggjandi tré. Var af nógu að 
taka og urðu trén sem þeir tóku 
eitthvað á fimmta tug en síðar í maí 
er svo fyrirhugað að gróðursetja 
áfram á svæðinu.  þa

Nemendur duglegir 
að plokka



Verslun N1
Ólafsbraut 57, Ólafsvík, 436-1581

ALLA LEIÐ

Tilboð í maí

Skoðaðu
fleiri tilboð
í vefverslun

okkar

Dimex Smíðavesti
Dimex Smíðavesti EN ISO 20471.
Hægt að víkka með aukaflipa til 
að nota yfir úlpu. Hægt að nota 
með fallbúnaði. 

Tork Salubrin 
handsótthreinsir
Gel til handsótthreinsunar. 
Flaskan gefur um 250 skammta. 
Inniheldur 70% alkahól. 

Mobil Delvac MX ESP 
15W-40 20L
Minerölsk olía fyrir vélar í flutningabílum 
og vinnuvélum með sótkornasíu (DPF) og 
hreinsunarbúnað í útblásturskerfi. 

Tork Prem WC pappír
Extra mjúkur WC pappír þrefaldur fyrir 
veggskammtara.

Dimex mittisbuxur 
Dimex mittisbuxur. Teygjanlegt efni, 
teygist á 4 vegu. Sýnileikavottaðar. EN 
ISO 20471 CL.1.

Dunlop stígvél
Dunlop Purofort professional 
stígvél eru hentug við margskonar 
aðstæður. Þau eru létt og með 
höggdeyfi í sóla. Endast vel og gott 
að þrífa þau.


