
Þjóðhátíðardagur Íslendinga 
var haldinn hátíðlegur þann 17. 
júní um land allt, Snæfellingar létu 
sitt ekki eftir liggja og var mikið 
um skemmtanir í tilefni dagsins 
enda landinn orðinn þreyttur á 
takmörkunum vegna Covid19, 
fólk er því farið að þyrsta í að 
komast út á meðal fólks, gleðjast 
og hafa gaman. 

Slökkvilið Snæfellsbæjar hefur  
haldið í þá hefð að bjóða börnum 
upp á froðurennibraut á þjóð

hátíðardaginn, það er að segja 
þegar hefur viðrað til þannig 
skemmtunar. Í ár lék veðrið við 
fólk og því voru græjurnar teknar 
til og froðunni sprautað á brekku 
við Brúarholt, börnin höfðu mjög 
gaman af þessu og ekki laust við 
að vottað hafi fyrir öfund hjá 
sumu fullorðna fólkinu.

Þröstur Albertsson tók myndina 
en fleiri myndir og umfjöllun um 
daginn er að finna inni í blaðinu.

980 tbl - 21. árg. 24. júní 2021

Ólafsbraut 55, Ólafsvík
Sími: 436 1212

 

 

Fjör í froðurennibraut

Lokað verður í afgreiðslu sýslumanns í Ráðhúsi Snæfellsbæjar 
vikuna 28. júní – 2. júlí.

 
Næsti afgreiðslustaður er í Stykkishólmi. 

Jafnframt er bent á að hægt er að nálgast ýmsa þjónustu Sýslumanns rafrænt á island.is.Sýslumaðurinn á Vesturlandi

Við bjóðum upp á 
alhliða bílaviðgerðir, 

dekkjaskipti og smurþjónustu.

Tímapantanir í síma 436-1111 



Snæfellsjökulshlaupið mun 
fara fram næsta laugardag, þann 
26. júní. Skráning hefur farið 
fram úr öllum væntingum en fullt 
er í hlaupið. 300 manns munu 
hlaupa yfir Jökulhálsinn og er 
það metskráning í Snæ fells jökuls
hlaupið. 

Langtímaspáin segir að hlaup
arar megi búast við góðu veðri og 
undirbúningur er í fullum gangi. 
Meðal þess sem felst í undirbúning 
á viðburði sem þessum er að 
útbúa þátttökuverðlaun fyrir 
hlauparana. Undanfarin ár hafa 
þátt tökuverðlaunin verið afhent 
kepp endum í gjafapokum og í ár 
verður engin breyting á. Hins vegar 
hafa skipuleggjendur hlaupsins 
farið í samstarfsverkefni með 
Smiðjunni í Ólafsvík og Ásbyrgi 
í Stykkishólmi. Vinnustaðirnir 
tveir hafa unnið að því að gera 
fjöl nota poka sem notaðir verða 
sem gjafapokar undir þátt töku
verðlaunin. Fjölnota pokarnir 
eru umhverfisvæn lausn sem 
keppendur geta notað áfram í 
fram tíðinni. 

Eins og áður segir verður 
hlaupið næstkomandi laugardag, 
26. júní og eru bæjarbúar og gestir 
hvattir til að mæta við endalínuna 
til að taka á móti hlaupurum, 
upplifa stemminguna og taka 
þátt í herlegheitunum. Búist er 
við fyrstu keppendum í mark um 
kl 14.00 en að hlaupinu loknu 
verður svo verðlaunaafhending 
í Sjómannagarðinum í Ólafsvík, 
kl 15.30.
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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

Snæfellsjökulshlaupið í samstarfi 
við Smiðjuna og Ásbyrgi 

Á laugardaginn, kom lið Vestra 
í heimsókn. Frábært veður var til 
að spila fótbolta hæg gola og hiti 
um 10°. Lið Víkings var töluvert 
laskað, þar sem að þrír menn úr 
byrjunarliðinu voru í leikbanni. 
Það á að gefa öðrum, sem ekki 
eru fastamenn í byrjunarliðinu 
tækifæri á að sýna hvað í þeim 
býr. Athygli vakti að aðeins fjórir 
varamenn voru á bekknum, þar 
sem að mega vera sjö. Þrír í banni 
eins og áður segir og einhverjir 
meiddir, vonandi koma þeir 
allir til baka sem fyrst. Nokkuð 
jafnræði var með liðunum, þar 
til á sjöundu mínútu, en þá 
skoruðu gestirnir mark eftir 
fallega sókn. Það var eins og 
vonleysið kæmi yfir okkar stráka, 
kannski ekki óeðlilegt miðað við 
fyrri leiki í mótinu. Oftar en ekki 
fengið á okkur mark snemma 
leiks. Síðasti leikur, á móti Fjölni 
gaf ákveðin fyrirheit um að allt 
væri að smella saman, en eins og 
áður segir hópurinn laskaður í 

þessum leik. Gestirnir skoruðu 
aftur hálftíma seinna og staðan 
02 í hálfleik. Sanngjarnt miðað 
við gang leiksins. Heimamenn 
komu ákveðnari út í seinni 
hálfleikinn og voru að ná betri 
tökum á spilamennskunni, 
þegar gestirnir skoruðu sitt 
þriðja mark eftir tæpar tíu 
mínútur í seinni hálfleiknum. 
Heimamenn mega eiga það að 
þeir gáfust ekki upp við þetta 
mark og sóttu stíft á gestina, 
sérstaklega lokamínúturnar, 
þar sem var linnulaus sókn af 
okkar hálfu, en inn vildi boltinn 
ekki. Leiknum lauk því með sigri 
gestanna 03. Næsti leikur hjá 
strákunum er á miðvikudaginn, 
(23. júní) bikarleikur við lið KFS 
í Vestmannaeyjum. Þá verður 
liðið fullskipað og vonum við 
að strákarnir komi brosandi frá 
eyjum og það verði upphafið að 
betri tíð í boltanum. 

óhs

Víkingur – Vestri

Bæjarblaðið Jökull kemur næst út 

�mmtudaginn 1. júlí 

eftir það fer útgáfan í frí 

til 12. ágúst.

Útgáfa Jökuls



Ólafsvíkurvaka verður haldin 
helgina 2. til 4. júlí næstkomandi. 

Bláa hverfið og gula sjá um 
skipulagið á hátíðinni í ár. Hverfin 

hafa verið að funda og var ákveðið 
að halda Ólafsvíkurvöku en þó í 
smækkaðri mynd, dagskrá á vegum 
skipulagsnefndarinnar verður því 
einungis laugardaginn 3. júlí. 
Nánari dagskrá verður auglýst 
síðar en nefndin hvetur íbúa til 
að hópa sig saman í hverfunum, 
skreyta eftir litum, grilla saman 
á laugardeginum og efna til 
skrúðgöngu í brekkusönginn 

sem verður í Sjómannagarðinum 
á laugardagskvöldið. Sömuleiðis 
eru íbúar, fyrirtæki og félaga
samtök hvött til að leggja sitt af 
mörkum í að gera helgina sem 
skemmtilegasta með því að taka 
þátt í dagskránni.

Meðfylgjandi mynd er frá Ólafs
víkurvöku árið 2015 og er tekin í 
Sjómannagarðinum.
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Ólafsvíkurvaka haldin í smækkaðri mynd 



Hestaeigendafélagið Hringur 
fékk góða gjöf á dögunum þegar 
félaginu voru færðir barna reið
hjálmar. Munu hjálmarnir nýtast 
félaginu mjög vel en þeir voru 
teknir í notkun þegar félagið var 
með opið hús á 17. júní. 

Það var Lionsklúbbur Ólafsvíkur 
sem færði Hesteigendafélaginu 
Hring þessa góðu gjöf og vildu 
félagsmenn fá að nýta tækifærið 
og koma á framfæri kæru þakklæti.

þa

Lionsklúbbur Ólafsvíkur gaf reiðhjálma

Þann 28. júní næstkomandi 
verður Þjóðgarðurinn Snæ fells
jökull 20 ára. Í tilefni þess hefur 
Þjóðgarðurinn skipulagt heila 
viku af allskonar viðburðum. 
Afmælisvikan hófst laugardaginn 
19. júlí síðastliðinn og mun hún 
standa fram til sunnudagsins 
27. júlí. Á dagskránni er meðal 
annars gönguferðir undir 
leiðsögn á valda toppa Þjóð
garðs ins, fróðleiksgöngur 
með Snæ fellingum, grillveisla, 
sand kastala gerð í Skarðsvík, 
landvarðanámskeið fyrir börn, 
jóga, opið hús í Malarrifsvita 

og Þjóð garðs miðstöðinni á 
Hellis sandi og Bárðar leikarnir. 
Þar að auki hefur verið efnt til 
ljós mynda sam keppni í tilefni 
afmælisins og er þemað Vættir í 
Þjóð garð inum. Afmælisvikunni 
líkur svo næstkomandi sunnu
dag með hátíðardagskrá á Malar
rifi en dagskrá hennar er auglýst 
á blaðsíðu 3 í þessu blaði. Það 
er því nóg um að vera í Þjóð
garðinum þessa vikuna og allir 
Snæ fellingar hvattir til að leggja 
leið sína þangað og taka þátt í 
að halda upp á 20 ára afmælið.
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Þjóðgarðurinn 
Snæfellsjökull 20 ára 

- Bílaviðgerðir

- Skipaþjónusta

- Almenn suðuvinna 

- Smurþjónusta

- Smábátaþjónusta 

- Dekkjaverkstæði

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

Bólusett verður í Félagsheimilinu Klifi 
föstudaginn 25. júní kl. 12-15.

Bólusett verður með Janssen bóluefninu. 
Allir sem eru óbólusettir 

og eru eldri en 20 ára mega koma.
Ekki þarf að panta tíma, bara mæta!!!

Szczepienie w osrodku kultury Klif w piatek 20 lipca od 
godziny 12 do godziny 15.

Szczepienia odbeda sie przy uzyciu szczepionki 
Janssen.

Zapraszamy wszyskie chetne osoby w wieku powysej 
zolat które nie zosíaty jeszcze zaszczepione.

BÓLUSETNING COVID-19



Það þykir ekki tíðindum sæta að 
fundað sé í Ráðhúsi Snæfellsbæjar 
en af og til þykir þó ástæða til 
að taka mynd af fundum, á 
facebooksíðu Snæfellsbæjar var 
deilt mynd frá nýafstöðnum 
fundi bæjarráðs og segja frá því 
að í fyrsta skipti er bæjarráð 
Snæfellsbæjar nú eingöngu 
skipað konum.

Í bæjarráði sitja nú þær Auður 
Kjartansdóttir, Júníana Björg 
Óttarsdóttir og Fríða Sveinsdóttir. 
Á myndinni sem tekin var af þeim 
eru þær ásamt Kristni Jónassyni, 
bæjarstjóra, og Lilju Ólafardóttur, 
bæjarritara, á fundi dagsins.

Leikhópurinn Lotta kom 
ný verið vestur á Snæfellsnes með 
sýningu sem þau kalla Rauðhetta 
og grísinn. 

Krakkarnir í leikskólum Snæ
fells bæjar eru svo heppin að 
bæði á Krilakoti og Kríubóli 
eru rekin öflug foreldrafélög og 
buðu félögin börnunum á leik
sýninguna. Sýnt var í Tröðinni á 
Hellissandi en þar er skjólsælt 
og heppilegt svæði til útisýninga 
eins og leikhópurinn Lotta býður 
upp á.

Myndirnar tók Þórey Úlfars
dóttir.

Eingöngu konur í bæjarráði Snæfellsbæjar

Lotta með leiksýningu fyrir börnin

Fyrsta skemmtiferðaskip 
sumarsins er komið í höfn í 
Grundarfirði. Skipið heitir Le 
Dumont d’Urville og er frá 
Frakklandi. Um er að ræða 127 
metra langt skip með 117 í áhöfn 
og voru um 100 farþegar um 
borð á skipinu þegar það kom 
í höfn 17. júní síðastliðinn. Le 
Dumont d’Urville mun koma 
aftur til Grundarfjarðar fimmtu 

daginn 24. júní og einnig 
næstu sjö fimmtudaga þar á 
eftir. Það verður nóg að gera 
á Grundarfjarðarhöfn í sumar 
því eins og staðan er núna þá 
eru áætlaðar komur á skemmti
ferðaskipum í sumar 24 talsins. 
Myndina af Le Dumont d’Urville 
tók Sverrir Karlsson.

sj

Le Dumont d’Urville í 
Grundarfjarðarhöfn 



Landsbankahlaupið var að 
venju haldið á 17 júní í Snæfellsbæ 
hlaupið var aldurs skipt þannig 
að fimm ára og yngri hlupu 500 
metra, 68 ára fóru 1,3 kílómetra 
911 ára fóru 2,5 kílómetra og 
svo 1216 ára fóru 3,5 kílómetra. 

Mikil þátttaka var og fengu 
allir þátttökupening, svala og 
ís að hlaupi loknu. Vonandi 
voru einhverjir af hlaupurum 
framtíðarinnar að taka sín fyrstu 
skref í íþróttinni.

þa

Prófkjöri Sjálfstæðisflokksins 
í Norðvesturkjördæmi lauk á 
laugardag og voru úrslit ljós þá 
um nóttina. Sitjandi þingmenn 
kjördæmisins, Þórdís Kolbrún 
Reykfjörð Gylfadóttir ferðamála, 
iðnaðar og nýsköpunarráðherra 
og Haraldur Benediktsson, gáfu 

bæði kost á sér til forystu. 
 Þórdís Kolbrún Reykfjörð 

Gylfadóttir ferðamála, iðnaðar 
og nýsköpunarráðherra sigraði 
í prófkjörinu með 1.347 atkvæði 
þegar öll atkvæði höfðu verið 
talin en alls greiddu 2.289 
atkvæði, gild atkvæði voru 2.232 
og skiptast þannig.

Í 1. sæti með 1.347 atkvæði í 1 sæti 
er Þórdís Kolbrún R. Gylfadóttir 
Í 2. sæti með 1.061 atkvæði í 12 
sæti er Haraldur Benediktsson 
Í 3. sæti með 1.190 atkvæði í 13 
sæti er Teitur Björn Einarsson 
Í 4. sæti með 879 atkvæði í 14 sæti 
er Sigríður Elín Sigurðardóttir

Þegar þetta er skrifað að kvöldi 
þriðjudags hefur Haraldur ekki  
gefið út hvort hann þiggur annað 
sætið.

Fjölmennt 
Landsbankahlaup

Þórdís efst í prófkjöri

Snæfellsjökulshlaupið verður haldið
26. júní 2021

Hlaupið verður frá Arnarstapa y�r Jökulháls til Ólafsvíkur.

Ræst verður kl. 12.00 frá veitingastaðnum Arnarbæ á 
Arnarstapa og fyrstu keppendur ættu að vera að koma í 
mark í Ólafsvík um kl. 14.00.

Verðlaunaafhending verður í Sjómannagarðinum í 
Ólafsvík kl. 15.30.

Gaman væri að sjá sem �esta og hvetja þessa �ottu 
hlaupara, þeirra á meðal eru nokkrir heimamenn. 

Bátum sem lönduðu í Snæ
fells bæ fækkaði 14.til 20. júní 
miðað við tímabilið á undan 
enda komið fram á sumarið 
og bátar farnir að stoppa fyrir 
sumar frí. Þess má þó geta að 
veðrið hefur alls ekki leikið 
við smá bátana og þeir því lítið 
komist á sjó. 

Alls var landað 164 tonnum 
í 61 löndun. Í Ólafsvík komu á 
land 98 tonn í 33 löndunum, í 
Rifshöfn 60 tonn í 22 löndunum 
og á Arnarstapa var landað 6 
tonnum í 6 löndunum. 

Þrír dragnótabátar lönduðu 
og landaði Bárður SH 38 
tonnum í 1, Ólafur Bjarnason 
SH 30 tonnum í 3 og Egill SH 
20 tonnum í 1 löndun. 

Tveir af litlu línu bátunum 
lönduðu þessa daga í höfnum 
Snæfellsbæjar Hjördís HU 
landaði 3 tonnum í 2 og Þerna 
SH landaði 3 tonnum í 1 löndun. 

Eins og áður segir lék veðrið 
ekki við handfæra bátana og í 
Ólafsvík lönduðu 20 handfæra 
bátar 44 tonnum í 27 löndunum, 
í Rifshöfn 18 bátar 20 tonnum í 
20 löndunum og á Arnarstapa 6 
bátar 6 tonnum í 6 löndunum.  

Sama var uppi á teningunum 
hjá handfærabátum í Grundar
firði þessa daga og lönduðu 9 
bátar 8 tonnum í 9 löndunum. 

Hins vegar lönduðu 8 botn
vörpu bátar þessa daga. Harð
bakur EA landaði 148 tonnum 
í 2, Runólfur SH 145 tonnum 
í 2, Sturla GK 139 tonnum í 
2, Steinunn SF 82 tonnum í 
1, Farsæll SH 74 tonnum í 1, 
Hringur SH 72 tonnum í 1, 
Sigurborg SH 67 tonnum í 1, 
Bylgja VE 56 tonnum í 1 löndun. 

Í Grundarfjarðarhöfn komu 
því alls á land 795 tonn í 24 
löndunum.
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Aflafréttir

Leiðrétting
Í síðasta tölublaði Jökuls var sagt fá starfslokum Atla 

Alexanderssonar hjá Grunnskóla Snæfellsbæjar, þar var sagt 
að hann hafi unniðí 49 ár en hið rétta er að starfsárin voru 39. 
Er beðist velvirðingar á þessu.

Jökull Bæjarblað

steinprent@simnet.is

436 1617



Þjóðhátíðardegi Íslendinga var 
fagnað að venju með hátíðar
höldum í Snæfellsbæ og Grundar
firði. 

Í Snæfellsbæ hófst dagurinn 
á árlega Landsbankahlaupinu. 
Hátíðar höldin fóru svo fram í 
Sjó manna garðinum í Ólafsvík að 
lokinni skrúð göngu frá íþróttahúsi 
Snæ fells bæjar. í garðinum setti 
Örvar Marteinsson hátíðina en 
svo tók Margrét Sif Sævarsdóttir 
við sem kynnir. Emilía Björg Sigur
jóns dóttir var fjallkona dagsins 
og flutti hún Íslands minni eftir 
Bjarna Thorarensen. Kristinn 
Jökull Kristinsson nýstúdent frá 
Verzlunar skóla Íslands flutti ræðu 
og stelpurnar í 5.flokk fluttu 
dansatriði við mikla hrifningu. 

Verð launa afhending fyrir TikTok 
keppni og Lego keppnin fór 
einnig fram, veitt voru verðlaun 
fyrir besta TikTok myndbandið, 
sem Eyrún Lilja Einarsdóttir og 
Bríet Sunna Gunnarsdóttir hlutu 
og það fyndnasta en Hafsteinn 
Þorri Þráinsson fékk verðlaun 
í þeim flokki. Í Lego keppninni 
fékk Ægir Þór Ægisson verðlaun 
fyrir 3. sætið en hann skilaði inn 
Lego bát. Í 2. sæti var Oliver Mar 
Jóhannsson með Lego útgáfu af 
Björnssteini og 1. sætið hlutu 
Gabríel Gói Jóhannsson og Anja 
Huld Jóhannsdóttir með Lego
verk af kríu. Að lokinni dagskrá í 
Sjómannagarðinum var fjörið fært 
niður í íþróttahús aftur þar sem 
Snæfellsbæjarleikarnir fóru fram. 
Meðal þess sem var í boði þar voru 
knattþrautir með N.G. Ballerz, 
pannavöllur, bubblebolti, leikir, 
grill og fjör. Í lok dags lauk svo 
hátíðarhöldum með froðupartýi 
í boði Slökkviliðs Snæfellsbæjar. 
Í Staðarsveit hélt Ungmennafélag 
Staðarsveitar daginn hátíðlegan 

á Lýsuhólsvelli. Hin árlega 
skrúðganga var á sínum stað og 
Sóldís Fannberg Þórsdóttir frá 
Lýsudal var fjallkonan þetta árið 
og fór hún með kvæðið 17. júní 
eftir Braga Valdimar Skúlason. Því 
næst fóru ungir sem aldnir í leiki 
og fótbolta og hátíðarhöldunum 
var svo lokið með grilli. 

Í Grundarfirði hófst dagurinn 
á Grundar og Kvernárhlaupinu 
og sundmóti UMFG. Því næst 
var uppskeruhátíð UMFG með 
sundlaugarpartýi, ærsla belgnum, 
pannavelli, grilli og andlits
málningu. Hátíðardagskrá þjóð
hátíðar dagsins fór svo fram á 
planinu við íþróttahúsið að 
lokinni skrúðgöngu frá Fella
skjóli. Kynnir dagskrárinnar var 
Sylvía Rún Guðnýjardóttir og 
Áslaug Stella Steinarsdóttir var 
fjall kona Grundarfjarðarbæjar. 
Ágústa Einarsdóttir hélt hátíðar
ræðuna og dagskránni lauk svo 
með söngatriði barnanna. Þjóð
hátíðar deginum var svo slitið 
með húsdýragarðsstemming í reið
höllinni þar sem Hesta eigenda
félag Grundarfjarðar teymdi undir 
börnum auk þess sem hægt var að 
skoða og klappa allskyns dýrum, 
þar á meðal geitum, kálf, lömbum, 
kanínu og kalkún.
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17. júní haldinn hátíðlegur



	Byggðasamlag	um	rekstur	
Félags-	og	skólaþjónustu	Snæfellinga	 	

	 		
 
 
 

Umsóknir	um	búsetu	í	þjónustuíbúðakjarna	
Félags-	og	skólaþjónusta	Snæfellinga	auglýsir	eftir	umsóknum	um	búsetu	í	nýjum	
þjónustuíbúðakjarna	fólks	með	fötlun	að	Ólafsbraut	62	–	64	í	Ólafsvík.	
Um	er	að	ræða	5	einstaklingsíbúðir	með	stuðningsþjónustu	FSS.	
Stuðningsþjónusta	felur	í	sér	aðstoð	/	leiðsögn	til		sjálfstæðrar	búsetu	í	eigin	íbúð.	

	
	

Umsækjendur	uppfylli	neðangreind	skilyrði:	
	

! Eigi	lögheimili	á	Snæfellsnesi	
	

! Séu	18	ára	eða	eldri.	
	

! Hafi	verið	virkur	og	eða	verður	
notandi	dagþjónustu	og	
hæfingarstöðvar	FSS	

! Hafi		metna	þjónustuþörf	í	6.	
flokki	SIS	eða	hærra.	
	

! Staðfest	fötlunargreining	
Greiningar-	og	ráðgjafarstöðvar	
liggi	fyrir.

	
	

Umsóknareyðublað,	úthlutunarreglur	og	kynningarefni	má	finna	á	heimasíðunni	www.fssf.is	
	

Umsóknir	berist	Jóni	Hauki	Hilmarssyni,	ráðgjafarþroskaþjálfa,			
á	skrifstofu	Félags-	og	skólaþjónustu	Snæfellinga	

Klettsbúð	4,	360	Hellissandi,	Snæfellsbæ		eða	á	netfangið	jonhaukur@fssf.is.	
Ekki	liggur	fyrir	hvenær	starfsemin	getur	hafist.	

	
Hægt	er	að	skoða	kynningarefni	um	þjónustuíbúðakjarnann	á	heimasíðu	FSS,	www.fssf.is.	

	

Umsóknarfrestur	er	til		10.	júlí	2021	
	
	

Forstöðumaður	


