
Framkvæmdir er nú hafnar við 
endurbætur á grjótgarði í bæjar
gilinu í Ólafsvík, hluti af verkinu 
var unninn síðastliðið haust þegar 
lagfæringar voru gerðar ofan 
brúar í Engihlíð.

Að undangenginni verðkönnun 

samdi Ríkiskaup við Stafnafell ehf.  
um að fyrirtækið sjái um viðgerð 
á krapa og flóðavörnum í gilinu. 

Í ávarpi sem þáverandi 
um hverfis ráðherra Svandís 
Svavars dóttir flutti við vígslu ofan
flóða varna þann 21. október 2010  

sagði hún m.a. „Ennfremur hafa 
krapa  flóð sem komið hafa í bæjar
gilið m.a. 1948 skapað hættu hér 
í bæjar félaginu. Það var því full 
ástæða til að Ólafsvík tæki þátt í 
átakinu um gerð ofan flóða varna. 
Þá er flóðið sem kom í bæjar gilið 
í sept em ber 2008 og olli skemm
dum í bæjar gilinu ekki gleymt.“

Í ljósi þessara orða ráðherra er 
betra að þessar varnir séu í lagi, 
fljótlega eftir að framkvæmdir 
voru kláraðar 2010 kom í ljós 
að hönnun og/eða framkvæmd 
verksins var ekki eins og best 

var á kosið, hrynja fór úr hleðslu 
neðarlega Kirkjutúnsmegin í 
gilinu. Göngustígur sem lagður 
var á brúninni varð fljótlega 
ótryggur til notkunar vegna hruns 
úr kantinum.

Nú er verið að endurhlaða kanta 
gilsins og þar sem mest hefur 
hrunið úr köntum verður komið 
fyrir svokölluðum grjótkistum, 
þær auðvelda lóðréttar hleðslur 
og gera það að verkum að hægt 
verður að hafa göngustíg í fullri 
breidd meðfram Kirkjutúninu.
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Ofanflóðavarnir bættar í bæjargilinu

Við bjóðum upp á 
alhliða bílaviðgerðir, 

dekkjaskipti og smurþjónustu.

Tímapantanir í síma 436-1111 



Í núgildandi byggðaáætlun 
fyrir árin 20182024 er að finna 
aðgerð sem ber heitið „Störf án 
staðsetningar“. Verk efnis mark
miðið er að 10% allra auglýstra 
starfa í ráðuneytum og stofnunum 
þeirra verði án staðsetningar árið 
2024 þannig að búseta hafi ekki 
áhrif við val á starfsfólki. Þar er 
lagt til að slík störf verði unnin á 
starfsstöð, þ.e. í húsnæði þar sem 
fyrir er önnur starfsemi. 

Snæfellsbær hefur nú opnað 
sam vinnu rými í félagsheimilinu 
Röst á Hellissandi þar sem ein
staklingar, fyrirtæki og stofnanir 
geta leigt aðstöðu. Í heildina 
verður um að ræða 13 borð sem 
hægt verður að leigja til skemmri 
eða lengri tíma, í húsnæðinu 
verða þrjár skrifstofur sem rúma 
12 borð og henta e.t.v. betur 
starfsemi sem krefst meira næðis. 

Nú þegar er komin starfsemi við 
fimm borð auk þess sem búið 
er að leigja eina skrifstofu með 
tveimur borðum, það er því búið 
að leigja út sjö borð í heildina.

Í samtali við Heimir Berg Vil

hjálmsson markaðs og upp
lýsinga fulltrúa Snæfellsbæjar kom 
fram að þreifingar séu frá opin
berum fyrirtækjum og stofnunum 
um að leigja borð í Röstinni fyrir 
starfsmenn sem ráðnir eru í störf 
án staðsetningar.

Eitt af því sem heimsfaraldur 
Covid hefur kennt okkur er að 

hægt er að vinna mjög mörg störf 
hvar sem er á landinu, eða jafnvel 
heim inum. Uppsetning sam
vinnu rýma eins og Snæfellsbær 
hefur sett upp í Röst er góð leið til 
að gera ungu fólki kleift að flytja 
út á land og taka jafnvel skrif stofu
störf með sér.

jó

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

Samvinnurými vel tekið í Röstinni

Víkingar áttu að keppa við ÍBV 
úti í eyjum, síðasta laugardag, 
en fresta varð leiknum til kl. 
14 á sunnudag vegna veðurs. 
Leikurinn fór loksins fram 
seinni partinn á sunnudaginn 
eftir aðra frestun. Okkar strákar 
mættu nokkuð ákveðnir til leiks, 
en fengu á sig mark eftir tíu 
mínútur, sem er alltaf fúlt, það er 
að fá á sig mark svona snemma. 
Það breytir uppleggi leiksins, en 
strákarnir bitu í skjaldarendur, 
en náðu ekki að verjast öðru 
marki, sem kom eftir um sextíu 
mínútna leik, leiknum lauk með 
20 sigri ÍBV. 

Það er greinlega góður stíg

andi í leik strákanna og nú 
vantar bara að heppnin komi 
í lið með okkur og strákarnir 
nái já kvæðum úrslitum í næsta 
leik, sem er hér heima við Þór 
frá Akur eyri á laugardaginn kl. 
16.00. Gott væri að fá sama hóp 
og mætti á Reynis leikinn fyrir 
viku og helst fleiri, skapa hávaða 
og stemmningu og styðja þannig 
við bakið á strákunum. 

Meðfylgjandi mynd tók 
Krist inn Steinn Traustason 
þegar Vík ingar tóku á móti 
Kór drengjunum á heima velli 
Víkings, sá leikur fór 13 fyrir 
Kór drengjum.

óhs

Naumt tap gegn ÍBV



LANCÔME KYNNING
Í APÓTEKI VESTURLANDS ÓLAFSVÍK

FÖSTUDAGINN 4. JÚNÍ KL. 13-18.

Glæsilegur kaupauki fylgir þegar keyptar eru Lancôme vörur fyrir  
9.500 kr eða meira á meðan birgðir endast.

Lancôme snyrtifræðingar taka vel á móti þér og ráðleggja 
um val á kremum, ilmum og förðunarvörum. 20% 

AFSLÁTTUR AF 

LANCÔME

HIT YOUR LASH GOALS.
VOLUMIZE EVERY. SINGLE. LASH.

L Y F T I R  –  Ý K I R  –  S V E I G I R  –  Þ É T T I R  -  A L L T  A Ð  2 4  T I M A  E N D I N G

NÝR LASH IDÔLE MASKARI



Þriðjudaginn 25. maí braut
skráðust 11 nemendur frá Fjöl
brautaskóla Snæfellinga. Fjöl
brauta skóli Snæfellinga hefur 
starfað frá haustönn 2004 og er 
því að ljúka 17. starfsári sínu og 
þessi út skrift var 32. útskriftin frá 
upp hafi skólans.

Tæplega 200 nemendur stund
uðu nám við Fjölbrautaskóla Snæ
fell inga í vetur, af þeim voru 80 
fjar nem endur. Í vetur stunduðu 
9 nemendur nám á starfsbraut, 
58 nemendur stunduðu nám á 
félags og hugvísindabraut, á nátt
úru og raunvísindabraut var 21 
nemandi við nám, 76 á opinni 
braut og 13 á íþróttabraut, á 
fram halds skólabraut eitt og tvö 

stunduðu níu nemendur nám 
og einn var í viðbótarnámi til 
stúdentsprófs.

Eins og áður segir útskrifuðust 
11 nemendur að þessu sinni. 
Af félags og hugvísindabraut 
brautskráðist einn nemandi, hún 
Natalia Wasiewicz. Af náttúru og 
raunvísindabraut brautskráðust 
fjórir nemendur, þeir eru: Aron 
Bjartur Hilmarsson, Lóa Kristín 
Kristjánsdóttir, Samúel Alan 
Hafþórsson og Silja Ólafsdóttir

Af opinni braut til stúdentsprófs 
brautskráðust þrír nemendur, 
þeir eru: Elías Björn Björnsson, 
Júlía Rós Kapszukiewicz og Karen 
Lind Ketilbjarnardóttir.

Af starfsbraut brautskráðust 
þrír nemendur, þeir eru: Arnór 
Orri S Hjaltalín, Jakob Þor steins
son og Jóel Bjarki Sigurðarson. 

Með hæstu meðaleinkunn var 
Lóa Kristín Kristjánsdóttir.

Að loknu ávarpi Hrafnhildar 
Hallvarðsdóttur skólameistara 
veitti Sólrún Guðjónsdóttir 

aðstoðar skólameistari viður
kenningar fyrir góðan náms
árangur sem eru gefnar af 
sveitar félögum á norðanverðu 
Snæ fells nesi og sunnanverðum 
Vest fjörðum, Arion banka, Lands
bankanum og Soffanías Cecils son 
ehf. 

Erna Guðmundsdóttir ís lensku
kennari var kynnir út skriftar, 
Sólrún Guðjónsdóttir aðstoðar
skóla meistari flutti kveðju ræðu 

fyrir hönd starfsfólks og Arna 
Dögg Hjaltalín 5 ára stúdent flutti 
ræðu. 

Karen Lind Ketilbjarnardóttir 
nýstúdent flutti ræðu fyrir hönd 
stúdenta og Jakob Þorsteinsson 
útskrifaður nemandi af Starfs
braut söng lagið Lífið er yndislegt 
með hljómsveitinni Land og synir.

Meðfylgjandi myndir tók 
Sumarliði Ásgeirsson.

Útskrifað í Fjölbrautaskóla Snæfellinga

SUMARVINNA
ÓSKUM EFTIR FÓLKI TIL STARFA

VIÐ LEIÐSÖGN Í VATNSHELLI

GÓÐ ÞJÓNUSTULUND ÁSAMT GÓÐRI
ÍSLENSKU- OG ENSKUKUNNÁTTU SKILYRÐI.
NÁM SEM NÝTIST Í STARFI ER KOSTUR.

LLAUN GREIDD SKV. KJARASAMNING 
FÉLAGS LEIÐSÖGUMANNA

NÁNARI UPPLÝSINGAR
ÆGIR ÞÓR - AEGIR@SUMMITGUIDES.IS

Menningarnefnd Snæ fells
bæjar veitir í fyrsta sinn ör styrki 
til menningarverkefna í sveitar
félaginu. Tilgangur styrkjanna 
er að hvetja og styðja við lista 
og menningarstarf í Snæfellsbæ 
sumarið 2021. Veittir verða 
fjórir styrkir kr. 40.000, hver 
til tónleikahalds, listasýninga, 
útgáfu eða öðrum verkefnum 
sem styðja við lista og menn
ingarstarf í Snæfellsbæ.

Menningarnefnd hefur undan
farin ár tilnefnt Snæfellsbæing 
ársins. Í ár verður breyting á því 
fyrirkomulagi og mun nefndin 
auglýsa með haustinu veg legan 
styrk til menningar og lista
verkefna í Snæfellsbæ.

Örstyrkir verða auglýstir á 
næstu dögum og stærri styrkur 
með haustinu.

Örstyrkir 
sumarið 2021



SJÓMANNADAGURINN 
SNÆFELLSBÆ 

 Áhafnirnar á Rifsara SH, Brynju SH, Lilju SH og Bárði SH.

Þökkum eftirfarandi styrktaraðilum
Fiskmarkaður Íslands, Fiskmarkaður Snæfellsbæjar, Hafnir Snæfellsbæjar, N1, Olís Rekstrarland, Akraborg, 

Sjávariðjan, Sjóminjasafnið á Hellissandi, Verkalýðsfélag Snæfellinga,  Menningarnefnd Snæfellsbæjar, Valafell,  
Landsbankinn, Hraðfrystihús Hellissands og KG Fiskverkun.

4. - 6. JÚNI 2021

Föstudagur 4. júní
17:30  Dorgveiðikeppni á Norðurgarði í Ólafsvík 
 í umsjá Sjósnæ, grillaðar verða pylsur.

20:00  Ólafsvíkurvöllur 
 Knattspyrnuleikur Reynir H. - Ýmir

20:00  Sjómannagarðurinn Ólafsvík
 Grillveisla og hoppukastalar í boði 
 Fmís og Fmsnb.      
 Trúbador og almenn gleði fram eftir kvöldi.

Laugardagur 5. júní
12.00  Við höfnina í Ólafsvík 
  Stórskemmtileg BMX sýning frá BMX Brós í boði 
 Menningarnefndar Snæfellsbæjar.
 Kappróður, flekahlaup, reiptog, þrautir og leikir.
 Fiskisúpa í boði Sjávariðjunnar Rifi,
 Hoppukastalar á svæðinu í boði Fmís og Fmsnb.

 Skráning í keppnisgreinar hjá: 
  Gústi sími 859 3709

15:30  eða eftir bryggjuna - Sker restaurant
  Útitónleikar með Bödda Reynis

16:00  Ólafsvíkurvöllur 
 Knattspyrnuleikur Víkingur Ó. - Þór A.

 Í ljósu aðstæðna sjáum við okkur ekki fært 
 að hafa dagskrá í Klifi í ár.
 Við hvetjum útgerðir og áhafnir til þess að gera sér  
 glaðan dag saman, skella sér á veitingastað 
 í nágrenninu eða borða saman heimavið. 

Sunnudagur 6. júní - Ólafsvík
Kl 8:00 Fánar dregnir að húni

Kl. 11:00  Sjómannamessa að Ingjaldshóli

Kl 13:00 Í Sjómannagarðinum í Ólafsvík 
 (fært inn í kirkju ef veður er vont)
  Ræðumaður Egill Þórðarsson
  Sjómenn heiðraðir
  Tónlistaratriði frá Tónlistarskóla 
  Snæfellsbæjar.
  Sjómannamessa í Ólafsvíkurkirkju.

Kl 13-17.00 Sjómannasafnið á Hellissandi
 Ókeypis aðgangur að Sjóminjasafninu á 
 Hellissandi í boði safnsins, 
 kaffisala og bakkelsi. 

Kl 16:00 Leikhópurinn Lotta í Tröð, Hellissandi
 í boði HH og KG

Slysavarnadeildir Snæfellsbæjar, 
Svd Helgu Bárðar og Svd Sumargjöf hafa 
ákveðið að halda ekki sjómannadagskaffi í ár. 
Það er þó ósk þeirra að bæjarbúar sýni 
stuðning við félögin og styrki þau með 
frjálsum framlögum inn á reikning:
 

0190-26-520, kt.: 520413-1110



Á Facebooksíðu sundlaugar 
Snæfellsbæjar segir frá því að 
það er ýmislegt sem leynist í 
kjallaranum í sundlauginni í 
Ólafsvík. 

Matthías húsvörður fann 
gamla vísu eftir Elínborgu 
Batseba og mynd eftir Jón Arn
grímsson. Þetta var á tjöru
pappa sem notaður var til að 

einangra hitakút fyrir sturtuvatn 
sundlaugarinnar.

Það er greinilega vissara að 
kíkja á bakhliðar klæðninga og 
einangrunar þegar verið er að 
endurnýja hús eða tæki, það 
gætu verið listaverk og ljóð falin 
á milli veggja.

Myndskreytt ljóð 
kom í ljós

ATVINNA
Hafnir Snæfellsbæjar auglýsa hér með  hafnarstarfsmanni til 
sumara�eysinga  við Ólafsvíkurhöfn og Rifshöfn. 

Viðkomandi getur einnig  þurft að vinna við Arnarstapahöfn. 

Umsækjandi þarf að geta ha�ð störf  sem fyrst og vera orðinn 
20 ára gamall.

Laun eru greidd samkvæmt kjarasamningi Starfsmannafélags 
Dala og Snæfellsnessýslu og Sambands Íslenskra sveitarfélaga.

Umsóknarfrestur er til og með  8. júní  2021 og skulu umsóknir 
sendar til hafnarstjóra.

Nánari upplýsingar gefur hafnarstjóri 
í síma 433-6922 og 863-1153, netfang bjorn@snb.is  

                                                                                                               
Hafnarstjóri.

Jöklabreytingar á Íslandi hafa 
verið fremur samstíga og fylgt að 
mestu leyti loftslagsbreytingum 
frá lokum 19. aldar þó að 
framhlaup, eldgos undir jökli 
og jökulhlaup hafi áhrif á 
stöðu einstakra jökulsporða. 
Íslenskir jöklar náðu ekki 
hámarksútbreiðslu samtímis 
en flestir þeirra tóku að hörfa 
frá ystu jökulgörðum um 1890. 
Heildarflatarmál jökla árið 2019 
var um 10.400 km2 og hafa þeir 
minnkað um meira en 2.200 
km2 frá lokum 19. aldar, sem 
samsvarar 18% flatarmálsins um 
1890. 

Jöklarnir hafa tapað um 750 
km2 frá aldamótunum 2000. 
Stærri jöklarnir hafa tapað 
10−30% af flatarmáli sínu en 
miðlungsstóru jöklarnir (3−40 
km2 árið 2000) hafa misst allt 
að 80% flatarmálsins. Á fyrstu 
tveimur áratugum 21. aldar hafa 
jöklarnir minnkað um u.þ.b. 40 
km2 á ári að jafnaði. Á þessu 
tímabili hafa nokkrir tugir lítilla 

jökla horfið með öllu. Þetta 
kemur fram í nýjasta tölublaði 
tímaritsins Jökuls í grein um 
breytingar á útbreiðslu íslenskra 
jökla frá lokum litlu ísaldar, seint 
á 19. öld.

Snæfellsjökull hefur minnkað 
um 16 km2 og hefur nú aðeins 
35% af hámarksumfangi eins 
og það var í lok litlu ísaldar um 
1890. Helsta rýrnun jökulsins 
varð á norðurhliðinni, þar sem 
útjöklar hafa hörfað um 1,5–2 
km.  Meðalþykkt Snæfellsjökuls 
árið 2003 var aðeins 30 m. 
samkvæmt bergmálsmælingum. 
Milli áranna 1999 og 2008 
lækkaði yfirborð jökulsins um 
það bil 15 m. og búist er við að 
Snæfellsjökull tapi hlutfallslega 
meiri massa á næstunni en flestir 
aðrir þekktir íslenskir jöklar, þó 
er talið að jökullinn muni ekki 
hverfa alveg vegna þess að botn 
meginjökulsins er í yfir 1.400 
metra hæð.

Snæfellsjökull aðeins 
35% af hámarksumfangi

Útlínur Snæfellsjökuls á mismunandi tímum frá því um 1890.



Framleiðslustjóri 
Akraborg ehf. óskar eftir að ráða framleiðslustjóra til starfstöðvar sinnar í Ólafsvík

Framleiðslustjóri ber ábyrgð á að framleiðsla og meðhöndlun vöru sé samkvæmt verkferlum. Hann ber ábyrgð 
á birgðahaldi og birgðastýringu og annast samskipti við birgja varðandi samninga, pantanir og afgreiðslu. 
Einnig sér framleiðslustjóri um að framleiðslutækjum sé rétt við haldið og öryggiskröfum sé fylgt. 

Starfssvið: 
- Rekstur, uppbygging og stjórnun starfsstöðvar í Ólafsvík
- Framleiðslustýring 
- Uppbygging, þróun og nýsköpun
- Mannauðsmál 
- Önnur tilfallandi störf

Hæfniskröfur:
- Reynsla af sjávarútvegi 
- Reynsla af verkstýringu og mannahaldi
- Almenn tölvukunnátta 
- Þekking/reynsla af gæðakerfum er æskileg
- Sjálfstæð vinnubrögð
- Skipulagshæfni

Æskilegt er að viðkomandi geti ha�ð störf 1. september eða eftir nánara samkomulagi
Umsóknarfrestir er til 10/6 2021

Umsóknir sendist á akraborg@akraborg.is







Nú á fimmtudag fyrir sjó manna
dag kemur Sjómannadagsblað 
Snæ fellsbæjar út. Hugvekjuna 
skrifar að þessu sinni sr Friðrik 
J. Hjartar. Kristján Þór Júlíus son 
sjávarútvegs og land búnaðar
ráðherra flytur ávarp. Fyrsta 
greinin í blaðinu er frá fjölskyldu 
Kristinns Jóns Friðþjófssonar í Rifi 
og systir hans Svanheiði. Hún er 
um hörmulegt slys sem varð í 
Rifi fyrir fimmtíu árum. Þá fórust 
tveir drengir úr fjölskyldunni í 
Rifsósnum en það var mikið 
áfall fyrir fjölskylduna  og allt 
bæjarfélagið.

Í desember nk.  eru tuttugu ár 
liðin frá því að Svanborg SH 404 
fórst og með henni þrír menn. 
Einn komst af sem er Eyþór 
Garðarsson frá Grundarfirði. 
Í blaðinu rifjar hann upp með 
Sigurði Boga Sævarssyni blaða
manni Morgunblaðsins hvernig 
hann bjargaðist. Í lok október 
1983 fórst Haförn SH 221 frá 
Stykkishólmi er báturinn var 
á landleið af skelfiskveiðum. 
Á bátnum voru sex í áhöfn og 
þrír þeirra komust af úr slysinu. 
Ragnar Berg Gíslason ryfjar upp 
þetta slys en hann var stýrimaður 
á bátnum.

Þá ritar grein Vagn Ingólfsson 
sjómaður í Ólafsvík. Vagn hefur 
frá mörgu áhugaverðu að segja 
frá sinni æsku. Hann hætti 
sjómennsku nú í vor eftir fjörtíu 
og þrjú ár. Hann var á Sæborgu SH 
sem fórst í mars 1989 en þar fórst 
einn maður, skipstjórinn Magnús 
Guðmundsson. Þá er viðtal við 

duglegan skipstjóra Emanúel 
Þórð Magnússon frá Ólafsvík en 
hann tók við nýjum og öflugum 
bát núna í maí sem heitir Hulda 
GK 17.

Viðtal er við pólskan sjómann 
sem er á línuskipinu Örvari SH 
777, hann er búinn að vera þar 
í sautján ár. Eydís Bergmann 
Eyþórsdóttir sendir lesendum 
grein frá Stykkishólmi og Helga 
Bogey Birgisdóttir Ólafsvíkingur 
sendir frásögn og myndir frá 
Svalbarða.  Viðtal er við Hafstein 
Guðmundsson úr Flatey en hann 
segir okkur frá sjómennsku sinni 
úr bæjunum á Snæfellsnesi. Birgir 
Þórbjarnarson frá Skagaströnd 
segir frá því er togarinn Arnar HU 
1 var sóttur til Japans 1973. Eftir 
sjómennskuna starfaði hann hjá 
Fiskistofu og tók margar myndir 
á ferðum sínum um landið. Þá 
sendir Guðjón bóndi Jóhannesson 
í Syðri Knarrartungu blaðinu 
skemmtilegar vísur.

Fjöldi mynda frá sjónum og 
bryggjunni prýða blaðið auk 
annarra mynda sem gaman er að 
skoða.

Blaðið er brotið um í Steinprent 
í Ólafsfsvík eins og áður og það 
er 88 síður að stærð. Ritstjóri er 
Pétur Steinar Jóhannsson.

Blaðið verður til sölu í 
versluninni Gleraugna Pétri á 
Garðatorgi 4 í Garðabæ og einnig 
á Norðurkaffi Lækjargötu 34d í 
Hafnarfirði

Blaðið verður borið í hús í 
Snæfellsbæ fimmtudaginn 3. júní.

- Bílaviðgerðir

- Skipaþjónusta

- Almenn suðuvinna 

- Smurþjónusta

- Smábátaþjónusta 

- Dekkjaverkstæði

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

kirkjanokkar.is

Sjómannadagsguðsþjónusta 
í Ingjaldshólskirkju 

verður sunnudaginn 3. júní kl. 11.

Sjómannadagsguðsþjónusta 
í Ólafsvíkurkirkju 

verður sama dag eftir dagskrá í garðinum sem hefst kl. 13.

Sjómannadagsblaðið að koma út

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 



Sjómönnum og fjölskyldum þeirra á Snæfellsnesi 

færum við hamingjuóskir á sjómannadaginn.

Sjómönnum og fjölskyldum þeirra á Snæfellsnesi 

færum við hamingjuóskir á sjómannadaginn.

FRYSTIKLEFINN RIFI   
FÖSTUDAGKVÖLDIÐ 11. JÚNÍ KL. 21:00

MIÐASALA Á
WWW.FRYSTIKLEFINN.IS

OG VIÐ INNGANGINN
MIÐAVERÐ KR. 4.990-



Vinna við endurröðun sjó varna
garðs við Ólafsbraut í Ólafsvík var 
boðin út í vetur og var gengið til 
samninga við Grjótverk ehf.

Vel gengur að vinna verkið 
og er vinnu nánast lokið við að 
rífa garðinn. Upphaflega var gert 
ráð fyrir að endurraða garðinum 
aðeins að hluta og að á hluta hans 
yrði bara endurraðað efsta hluta 
hans, nú hefur verið ákveðið að 
allir 237 metrar garðsins verði 
endurbyggðir.

Þegar verkinu er lokið þá 
verður garðurinn nokkuð hærri 

en hann var áður og er gert ráð 
fyrir að hann verði 1,5 metrum 
yfir götuhæð og því litlar líkur 
á að sjór gangi yfir garðinn, 
gangandi umferð mun samt vel 
getað notið útsýnis yfir hann þar 
sem að steypa á gangstétt upp við 
garðinn svo að hæðarmunur frá 
gangstétt og upp á garðinn verður 
innan við 140 cm.

Þar sem að verkið hefur aukist 
nokkuð að umfangi seinkar 
verklokum og er nú gert ráð fyrir 
að verkinu ljúki fyrir lok ágúst á 
þessu ári.

Vinna við garðinn gengur vel

VIÐVÍK RESTAURANT HELGINA 4. - 6. JÚNÍ
Viðvík Restaurant kemur til með að opna aftur eftir góða pásu næstkomandi 
sjómannadagshelgi og í tilefni þess munum við bjóða upp á sérstakan fjögurra 
rétta matseðil og verður hann í boði dagana 4. - 6. júní (föstudag - sunnudags). 
Eftir þá helgi mun Viðvík svo formlega opna með nýjan matseðil fyrir sumarið.
Endilega sendið okkur skilaboð á Facebook til að tryggja ykkur borð eða hringið 
í síma 436-1026.

Eigum laus borð föstudaginn 4. júní og sunnudaginn 6. júní. 

Hlökkum til að taka á móti ykkur í sumar. 

Jökull Bæjarblað

steinprent@simnet.is

436 1617



Það var mikil stemmning á 
Ólafsvíkurvelli á þriðjudaginn 
í síðustu viku, þegar leikmenn 
Mídasar heimsóttu Reynismenn. 
Það voru um 300 manns sem 
mættu á völlinn í ágætis veðri 
og sáu Heimir Þór skora fyrsta 
markið strax á þrettándu mínútu. 
Gestirnir jöfnuðu á þeirri 
tuttugustu og sjöundu og staðan 
í hálfleik 11. Heimamenn voru 
sterkari aðilinn og Kristófer Máni 
bætti við marki þegar fimmtán 
mínútur voru liðnar af seinni 
hálfleik og Heimir Þór smellti 
einu til viðbótar um korteri 
seinna. Ingvar Freyr setti eitt í 
viðbót þegar nokkrar mínútur 
voru eftir af leiknum og staðan 
orðin 41. Greinilegt að menn 
slökuðu á, en vert er að hafa í 
huga að leikurinn er ekki búinn 
fyrr en dómarinn flautar til 
leiksloka og gestirnir náðu að 
bæta einu marki við rétt áður en 
loka flautið kom. Úrslitin því 42, 
sem eru góð úrslit fyrir Reyni. Það 
er gaman að skoða leikskýrsluna 
því í leikmannahópnum eru 
menn fæddir frá 1980 til 2004 og 
í þeim hópi eru feðgar, sem gerist 

ekki oft að feðgar séu leikmenn 
í sama liði. 

Á mánudaginn fóru Reynismenn 
suður og kepptu við Björninn 
á gervigrasinu í Grafarvogi. 
Birnirnir eru erfiðir heim að 
sækja, sem kom greinilega í 
ljós í þessum leik. Heimamenn 
byrjuðu með látum og eftir sex 
mínútur kom fyrsta markið og tíu 
mínútum síðar mark númer tvö. 
Okkar strákar í Reyni réðu lítið 

við mótherjanna, sem birtist í því 
að fjórir fengu á sig gult spjald 
fyrir brot á fyrsta hálftímanum. 
Kannski aðeins of kappsfullir. 
Kristófer Máni skoraði mark fyrir 
gestina þegar um tuttugu og fimm 
mínútur voru liðnar af leiknum 
og 21 var staðan í hálfleik. 
Heimamenn skoruðu svo strax 
á fyrstu mínútu seinni hálfleiks. 
Okkar strákar róuðust eitthvað 
í seinni hálfleik, allavega komu 

engin gul spjöld á þá, það sem 
eftir lifði leiks, sennilega búnir 
að játa sig sigraða. Heimamenn 
smelltu inn einu marki undir 
lok leiksins og leiknum lauk því 
með sigri Bjarnarins 4 1. Næsti 
leikur Reynis verður hér heima 
á morgun (föstudaginn 4.) kl. 
20.00. skorum á alla þá sem 
mættu síðast að koma aftur og 
styðja við strákanna. 

óhs

Björninn of stór biti fyrir Reyni

Starfsfólk hafna Snæfellsbæjar sendir sjómönnum 

og fjölskyldum þeirra bestu kveðjur á sjómannadaginn.



Veiði var með ágætum dagana 
24 til 30. maí en alls komu á land 
í höfnum Snæfellsbæjar 885 tonn 
í 199 löndunum og því líf og fjör 
í höfnunum. Í Rifshöfn var alls 
landað 595 tonn í 86 löndunum, 
Í Ólafsvík 264 tonnum í 91 löndun 
og á Arnarstapa 26 tonnum í 22 
löndunum. Hjá dragnótabátum 
sem landa í Ólafsvík landaði 
Guðmundur Jensson SH 38 
tonnum í 3, Gunnar Bjarnason SH 
31 tonni í 2 og Ólafur Bjarnason 
SH 27 tonnum í 2 löndunum. 
Í Rifshöfn landaði Magnús SH 
110 tonnum í 5, Esjar SH 57 
tonnum í 5 og Saxhamar SH 50 
tonnum í 3 löndunum. hjá litlu 
línubátunum landaði í Ólafsvík 
Hulda GK 44 tonnum í 6, Hafdís 
SK 20 tonnum í 2 og Rán SH 9 
tonnum í 3 löndunum. Í Rifshöfn 
landaði Stakkhamar 18 tonnum 
í 3, Arney HU 14 tonnum í 4 og 
Lilja SH 13 tonnum í 3 löndunum. 
Stóru línubátarnir þrír í Rifshöfn 
lönduðu alls 203 tonnum Örvar 

Sh landaði 85 tonnum í 2, Tjaldur 
SH 83 tonnum í 2 og Rifsnes SH 
35 tonnum í 1 löndun. Einn 
grásleppubátur landaði Hjördís 
HU og landaði hún 4 tonnum 
í 5 löndunum. Einn netabátur 
landaði einnig þessa daga Bárður 
SH og landaði hann 17 tonnum í 4 
löndunum. Flestar landanir voru 
hjá handfærabátunum og voru þær 
130. 30 handfærabátar lönduðu 
46 tonnum í 64 löndunum í 
Ólafsvík, 20 bátar lönduðu 38 
tonnum í 49 lönunum í Rifshöfn 
og á Arnarstapa lönduðu 9 bátar 
9 tonnum í 17 löndunum. Líklegt 
er að nú fari stærri bátunum sem 
landa að fækka þegar líða fer á 
júnímánuð.

Átta botnvörpubátar lönduðu 
í Grundarfjarðarhöfn þessa 
daga og landaði Sigurborg SH 
154 tonnum í 2, Steinunn SF 83 
tonnum í 1, Harðbakur EA 77 
tonnum í 1, Vörður ÞH 72 tonnum 
í 1, Hringur SH 70 tonnum í 1, 
Botnvarpa Áskell ÞH 67 tonnum 

í 1, Farsæll SH 66 tonnum í 1 
og Runólfur SH 64 tonnum 
í 1 löndun. Tveir rækjubátar 
lönduðu Klakkur ÍS 36 tonnum 
í 1 og Vestri BA 15 tonnum í 1 
löndun. Einn grásleppubátur 
landaði Björt SH og landaði 

hún 6 tonnum í 5 löndunum. 
14 handfærabátar löndðu svo 24 
tonnum í 31 löndun og komu því 
alls 731 tonn í 47 löndunum á 
land í Grundarfjarðarhöfn þessa 
daga.

þa

Aflafréttir

Í sumar mun fara fram leik
listarnámskeið á Snæfellsnesi 
fyrir börn sem eru að klára 1. til 
7. bekk. Anna Kolbrún er fyrir 
námskeiðinu en hún hefur haldið 
fimm leik listar námskeið fyrir 
börn á tveimur árum, hún byrjaði 
að halda leik listar námskeið ætluð 
börnum fyrir fjórum árum, þegar 
hún var tvítug. Svo fór boltinn 
að rúlla og nóg að gera ......fram 
að Covid, en eins og allir vita þá 
hefur heimsfaraldurinn sett stórt 
strik í leiklistarlíf eins og marga 
aðra þætti í lífi okkar.

Anna hefur verið viðloðandi 
leiklist frá unga aldri, hún æfði 
leiklist í Borgarleikhúsinu frá 7 
ára aldri þangað til hún var 14 
ára, hún komst inn í Söngskóla 
Reykjavíkur 10 ára gömul og 
stundaði nám þar í sex ár, Anna 
segist líka hafa verið ansi virk 
í leiklistinni þegar hún var við 
nám í Menntaskólanum við 
Hamrahlíð. Anna hefur ekki 
bara haldið námskeið fyrir börn 
því að á svipuðum tíma og hún 
hélt leiklistarnámskeiðin fyrir 
börn þá var hún einnig með 
leiklistarnámskeið á Kleppi.

 Námskeiðið sem Anna verður 
með í Klifi byggist einna helst 
á leikgleði og frumsköpun en 

einnig verður lögð áhersla á 
einbeitingu, hlustun, samvinnu, 
persónusköpun, uppbyggingu 
stuttra leikatriða og að gefa skýr 
skilaboð. Samansafn þessarra 
grunnatriða verða svo færð yfir 
í spunavinnu sem á endanum 
skilar sér í lokasýningu nemenda. 
Með námskeiðinu er markmiðið 
að hver nemandi þroskist og 
vaxi á eigin forsendum, byggi 
upp sjálfstraust og heilbrigða 
sjálfsmynd en leiklistin er mjög 
gott tæki til að ná þeim árangri. 
Námskeiðið mun fara fram í Klifi 
í Ólafsvík frá 28. júní til 9. júlí 
og verður nemendum skipt upp 
eftir aldri. Þá eru 1. og 2. bekkur 
saman, 3. og 4. bekkur saman og 
5. til 7. bekkur saman. Anna segir 
að hver hópur á námskeiðinu 
mun sýna sitt frumsamna atriði. 
Það verður samið af þeim, 
en hún mun sjá um að setja 
hugmyndirnar þeirra saman.

Aðspurð afhverju Snæfells
nesið hafi orðið fyrir valinu segir 
Anna  „ég ákvað að koma með 
námskeið til Ólafsvíkur vegna 
þess að mér þykir vænt um 
Snæfellsnesið þar sem að mamma 
mín er þaðan og amma mín og afi, 
mömmu megin, búa þar ennþá“.

Að lokum vildi Anna koma 
á framfæri að upp hafi komið 
tæknilegir örðuleikar við 
netfangið sem hún gaf upp í 
auglýsingu í Jökli í síðustu viku, 
hún vill því frekar að fyrirspurnir 
og umsóknir verði sendar á 
netfangið akl10@hi.is.

sj

Leiklistarnámskeið 
fyrir börn

Laust starf í 
Smiðjunni, Ólafsvík!

Félags- og skólaþjónusta Snæfellinga auglýsir laust til umsóknar starf í 
Smiðjunni,  hæ�ngar- og vinnustað fólks með skerta starfsgetu.

Starfsmaður dagþjónustu – 1 stöðugildi
Leitað er einstaklings sem hefur lokið og/eða er í starfstengdu námi 
félagsliða eða stuðningsfulltrúa, sambærilegu námi og eða starfsreynslu 
er nýtist í star�.
Stundvísi,  samvinnu- og samskiptahæ�leikar og áhugi fyrir star� með 
fólki með skerta starfsgetu eru mikilvægir eiginleikar í star�nu. 

Laun eru samkvæmt kjarasamningi Sambands íslenskra sveitarfélaga 
og viðkomandi stéttarfélaga.

Upphaf starfs er frá og með 1. september 2021.

Skri�egar umsóknir um star�ð  er tilgreini menntun, starfsferil og 
umsagnaraðila ásamt prófskírteini og sakavottorði berist undirrituðum 
sem jafnframt veitir frekari upplýsingar.

Jón Haukur Hilmarsson, 
ráðgjafarþroskaþjál� og fagstjóri FSS

Klettsbúð 4,   360  Snæfellsbær; 
jonhaukur@fssf.is   s. 430 7800



Kæru vinir.

Ég hef ákveðið að gefa kost á 
mér í 2. 3. sæti í próf kjöri Sjálf
stæðisflokksins í Norð vestur
kjördæmi.

Ákvörðun mín um að sækja 
fram er byggð á ríkum vilja til 
þess að ná fram breytingum sem 
ég tel að muni bæta lífsgæði fólks, 
sérstakleg á landsbyggðinni. Ég 
tel mig hafa margt fram að færa 
sem getur nýst til þess að bæta 
samfélagið. Ég er baráttukona 
með ríka réttlætiskennd og fram
sýni, og hef tekið þátt í og leitt 
smá og stór verkefni til hags bóta 

fyrir samfélagið. Mörg baráttu mál 
eru mér hugleikin, en allra mikil
vægast finnst mér að jafna tæki
færi landsbyggðarinnar og stuðla 
að uppbyggingu og bættum 
lífsgæðum. Ég hef mikinn áhuga 
á málefnum aldraðra og mun 
leggja ríka áherslu á að bæta 
heilbrigðisþjónustu á svæðinu, 
bæði með aukinni fjarþjónustu og 
fjölbreyttni í þjónustuúrræðum. 
Aldraðir eiga svo sannarlega að 
geta valið hvar þeir búa sín síðustu 
ár, eins eiga foreldrar langveikra 
barna að geta búið við öryggi 
og fullnægjandi þjónustu í sínu 
samfélagi. Geðheilbrigðismál eru 
mér einnig ofarlega í huga, en 
mikill misbrestur er á aðgengi 
að geðheilbrigðisþjónustu víða 
um land. Aukin aðgangur að 
heilbrigðis þjónustu er einnig 
mikil vægur þáttur í því að efla sam
keppnishæfni lands byggðar innar. 
Mjög mikil vægt er að styðja við 
uppbyggingu ferða þjónustunnar 
og þar tel ég að betri samgöngur séu 
lykilatriði. Blóm leg ferðaþjónusta 
á lands byggðinni skiptir sköpum 
fyrir aukna fjárfestingu, hún eflir 
nýsköpun og leiðir til fjölgunar 
mikilvægra starfa. Ferðaþjónusta, 

ásamt sjávarútvegi og landbúnaði, 
eru grunnstoðir atvinnulífs í 
Norðvestur kjördæmi og koma 
til með að efla efnahagslega 
sjálfbærni svæðisins til lengri tíma 
litið. Umhverfismál eru mér einnig 
hugleikin og sé ég mörg tækifæri 
fyrir Norðvesturkjördæmi að 
marka sér sérstöðu á því sviði.  

Ég er fædd og uppalin á Bíldudal 
í fjögurra systkina hópi. Foreldrar 
mínir eru báðir frá Bíldudal og 
stórfjölskyldan öll, ég er því svo 
lánsöm að hafa eytt æskunni í 
kringum allt mitt fólk. Ég flutti 
suður til þess að mennta mig sem 
matreiðslumaður og hef unnið 
ýmis störf tengd matvælaiðnaði 
og þjónustu allar götur síðan. 
Þrátt fyrir að hafa verið búsett í 
Reykjavík um árabil eru rætur 
mínar og hugur fyrir vestan. Ég hef 
verið svo lánsöm að geta dvalið 

mikið og hef ávallt fylgst náið með 
uppbyggingu og framþróun fyrir 
vestan. Frábært starf hefur víða 
verið unnið og mörg tækifæri eru 
enn ónýtt. Ég tel að þekking mín 
og rætur, ásamt samfélagslegum 
áhuga muni nýtast vel í að starfa að 
mikilvægum málum í kjördæminu. 
Ég stofnaði átaksverkefnið 
Lífskraft með það fyrir augum 
að beina athyglinni að og bæta 
þjónustu við krabbameinsgreinda 
og aðstandendur þeirra. Það 
verkefni kenndi mér að óbilandi 
trú, samstaða og samkennd getur 
flutt fjöll.

Ég sækist eftir stuðningi í 2. til 3. 
sæti í prófkjöri Sjálfstæðisflokksins 
í Norðvesturkjördæmi sem haldið 
verður 16. og 19. júní næst
komandi. 

Guðrún Sigríður Ágústdóttir (Sirrý)

Sækist eftir 2. til 3. sæti í Norðvesturkjördæmi

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



Heillaóskir, sjómenn !

Snæfellsbær óskar sjómönnum
og fjölskyldum þeirra
til hamingju með sjómannadaginn

Mynd: Ólafur Bjarnason SH-137 landar við Ólafsvíkurhöfn
í kvöldsólinni 2. september 2019  með átta tonna afla.


