
Síðastliðinn laugardag fór 
Snæfellsjökulshlaupið fram. 249 
keppendur hlupu frá ráslínunni á 
Arnarstapa, yfir jökulhálsinn og í 
mark í Ólafsvík. Metskráning var 
í hlaupið í ár eða 300 manns, 
hins vegar varð eitthvað um 
afföll og voru 249 hlauparar 
sem mættu til leiks. Aðstæður á 
jöklinum voru krefjandi, mikill 
snjór, hvasst, skafrenningur og 
haglél á tímabili. Björgunarsveitin 
stóð vaktina á hlaupaleiðinni 
með drykkjastöðvar með 4 km 
millibili auk þess sem þau voru 
keppendum innan handar ef 
eitthvað kom uppá. Þrátt fyrir 

erfiðar aðstæður skiluðu hlauparar 
sér þó í mark og fyrir vikið voru 22 
kílómetrarnir meira afrek en ella. 
Þegar keppendur komu í mark 
biðu þeirra þátttökuverðlaun og 
hressing í Sjómannagarðinum 
auk þess sem Sker var á svæðinu 
með súpur og salöt til sölu. 
Verðlaunaafhendingin fór einnig 
fram í Sjómannagarðinum en það 
var Þorsteinn Roy Jóhannsson sem 
sigraði hlaupið á 1 klukkustund 
og 43 mínútum. Andrea 
Kolbeinsdóttir var fyrst kvenna og 
kláraði hún á 2 klukkustundum 
og 2 mínútum. Þorsteinn og 
Andrea hlutu bæði bikar en 

einnig voru veitt verðlaun fyrir 
efstu þrjú sætin fyrir bæði karla og 
kvennaflokk hjá 39 ára og yngri, 
40 til 49 ára, 50 til 59 ára og svo 
60 ára og eldri. Mikil ánægja var 

með vel heppnaðan dag bæði hjá 
skipuleggjendum og keppendum 
sem eins og sannir íslendingar 
létu veðrið ekki á sig fá. 
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981 tbl - 21. árg. 1. júlí 2021

Ólafsbraut 55, Ólafsvík
Sími: 436 1212

 

 

Vindur og snjór í erfiðu hlaupi

Vegna sumarleyfa kemur 
Bæjarblaðið Jökull ekki út næstu 5 vikur.

Næsta tölublað Jökuls 
kemur út 12. ágúst.

Jökull kominn í frí

Það voru ekki allir keppendur með stuðningsmenn sem fylgdu þeim en þessi 
áhorfandi kvatti ömmu sína áfram með skilti sem hann málaði sjálfur.  



Líkt og fram kom í síðasta 
tölublaði  Jökuls  fagnaði 
Þjóðgarðurinn Snæfellsjökull 
20 ára afmæli um helgina 
sem var að líða og hélt upp 
á það með stórglæsilegri 
dagskrá alla síðastliðna viku. 
A f m æ l i s f ö g n u ð i n u m  v a r 
slitið á sunnudaginn með 
hátíðardagskrá á Malarrifi. 
Margrét Björk var veislustýra og 
karlakórinn Heiðbjört opnaði 
hátíðina með fallegum söng. 
Guðmundur Ingi Guðbrandsson 
umhverfis- og auðlindaráðherra 
og Sigríður Auður Arnardóttir, 
ráðuneytisstjóri mættu á svæðið 
og undirrituðu reglugerð 
um stækkun þjóðgarðsins. 
Þjóðgarðurinn mun þá stækka 
um 9% og bætist við hann svæði 
sem liggur norðan við jökulhettu 

Snæfellsjökuls og austan við 
núverandi þjóðgarðsmörk, frá 

jöklinum að Búrfelli og norður 
fyrir Dýjadalsvatn. 

Að því loknu var boðið 
upp á fjölbreytta dagskrá 
um allt Malarrif, teymt var 
undir krökkum, Ragnhildur 
Sigurðardóttir sagði sögur við 
Salthúsið, Kristinn Jónasson, 
bæjarstjóri Snæfellsbæjar leiddi 

göngu frá Svalþúfu að Malarrifi, 
opið hús í Malarrifsvita, leikir 
fyrir börn og veitingar voru á 
boðstólnum í boði Þjóðgarðsins. 
Nóg var því um að vera, vel var 
mætt á viðburðinn og afmæli 
Þjóðgarðsins fagnað með pompi 
og prakt.
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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

20 ára afmæli Þjóðgarðsins Snæfellsjökuls

HAPPY HOUR 
frá kl 16:00-18:00

 
Bjóðum uppá Rib eye steikur og grillaðan lax  

á frábæru verði.

Okkar margrómuðu pizzur alltaf á boðstólnum.
Borðapantanir í síma 663 3373

 

Trúbadora stemming í Arnarbæ um helgina 
föstudags og laugardagskvöld  frá kl 21:00.

Ingvar Valgeirsson tónlistarmaður hefur leikið um land allt 
til �ölda ára. Hann hefur ge�ð út tónlist bæði undir eigin 
nafni og með hljómsveitinni Swizz.

Landsliðsþjálfari U16 kvenna 
hefur valið hópinn sem mun 
taka þátt í Norðurlandamóti 
U16 kvenna fyrir hönd Íslands. 
Mótið mun fara fram í Kolding 
í Danmörku 4. til 13. júlí 
næstkomandi. Í hópnum sem 
varð fyrir valinu eru 20 leikmenn 

frá 11 félögum en á meðal þeirra 
er Eyrún Embla Hjartardóttir. 
Eyrún Embla er ung og efnileg 
knattspyrnukona sem ólst upp 
með Víking en spilar nú með 
Stjörnunni. 

sj

Eyrún Embla á 
Norðurlandamót U16

Ráðherra og ráðuneytisstjóri ásamt fulltrúum þjóðgarðsins, Umhverfisstof-
nunnar og sveitarfélagsins Snæfellsbæjar og markaðsstofu Vesturlands.



 

9:30  Kassinn open golfmót á Fróðárvelli. Ræsing á 
öllum teigum kl. 9:30. Minnum á skráningu á  
netinu (golfbox).

10:00 Einar Mikael með töfraskóla fyrir börn á 
aldrinum 6 – 12 ára í íþróttahúsi Snæfellsbæjar. 
Þetta er í boði Lista og menningarnefndar 
Snæfellsbæjar.

 

11:00 Cross�t á sparkvellinum í Ólafsvík. Krakkar eru 
hvattir til að mæta með foreldra sína í cross�t.

11:00 Þjálfun í vatni í sundlaug Ólafsvíkur í umsjón Helgu Guðrúnar 
(Helgu Eyju). Námskeiðið stendur íbúum til boða endurgjalds-
laust en greiða þarf aðgangsgjald í sundlaugina. 

12:00 Ólafsvíkurdraumurinn – Skemmtilegur leikur fyrir �ölskyldur 
eða vinahópa, mæting er uppi í íþróttahúsi Snæfellsbæjar. 
Skráning á staðnum, 3-5 í hverju liði. Lið verða ræst út kl 12:00. 

13 - 16 Markaður í Sjómannagarðinum opnar. 

 Þar selja heimamenn ýmsan varning og veitingar. 

13- 16:30 Hoppukastalar fyrir börnin í boði N1.  

14:00 Dagskrá í Sjómannagarði:

  -Einar Mikael sýnir töfrabrögð.     
  -Pæjumótsstelpur dansa.   

 -Davíð Svanur og Hjörtur taka nokkur lög.
  -Verðlaun afhend fyrir Ólafsvíkurdrauminn.                                                             
  -Magnús Kjartan söngvari Stuðlabandsins   

   hitar upp fyrir brekkusöng.
  Kynnir: Jón Haukur Hilmarsson.

16–18 Stofutónleikar hjá Sigga Hösk. Ólafsbraut 54.

20:30  Skrúðgöngur úr hverfum leggja af stað og sameinast í 
Sjómannagarðinum.

21:00 Brekkusöngur með Magnúsi Kjartani, söngvara Stuðlabandsins, 
í boði Fiskmarkaðs Snæfellsbæjar og Olís.

23–3 Ólafsvíkurvökuball með Stuðlabandinu í Félagsheimilinu Kli�. 

-Sjá nánar viðburð á fésbókarsíðu Ólafsvíkurvöku-

ÓLAFSVÍKURVAKA
Bæjarhátíð laugardaginn 3. júlí 2021

Hvetjum bæjarbúa til að hópa sig saman í hverfum, skreyta eftir 
litum, grilla saman á laugardeginum og efna til skrúðgöngu í 
brekkusönginn sem verður í Sjómannagarðinum á laugardagskvöldið. 
Það er engin keppni milli hverfa þetta árið.

Endilega nýtið ykkur tilboð í ýmsum fyrirtækjum hér í bæ.

Þökkum styrktaraðilum veittan stuðning

FISKMARKAÐUR
SNÆFELLSBÆJAR

EurostileT Bold
EurostileSCT Regular

Ragnar & Ásgeir ehf.

Tannlæknastofa 
ARA BJARNASONAR

 

ÚTGERÐARFÉLAGIÐ DVERGUR HF.
Sveinbjörn Jakobsson SH-10 

GUÐMUNDUR 
JENSSON SH-717



Laugardaginn 3. júlí n.k. fer fram 
þjóðbúningahátíðin Skotthúfan í 
Stykkishólmi. Hátíðin hefur fest 
sig í sessi og setur hún bæði fagran 
brag á annars fallegan bæ þegar 
áhugafólk af öllu land inu heim-
sækir Stykkishólm í sínu fín asta 
pússi. Byggðasafn Snæ fell inga- og 
Hnappdæla hefur veg og vanda að 
hátíðinni og hefur fóstrað hana frá 
fyrstu tíð í Norska húsinu, elsta 
tvílyfta timburhúsi á Íslandi. Fyrsti 
þjóðbúningadagurinn í Norska 
húsinu var haldinn 2005 og nafnið 
Skotthúfan tekið upp árið 2015. 
Síðan hefur verið bryddað upp á 
fyrirlestrum, tónleikum, smiðjum 
og balli í dagskránni og hefur 
við það myndast skemmtileg 
stemning meðal gesta. 

Mikill áhugi er á þjóð bún-
ingum og eru námskeið í þjóð-
bún ingasaumi haldin um allt land 
með jöfnu millibili. Hátíð eins 
og Skotthúfan er því kærkomið 
tækifæri til að viðra búningana 
og fyrir áhugasama að kynna sér 
enn frekar þennan menningararf 
sem íslenskir þjóðbúningar eru.

Þjóðbúningar barna, 
tískusveiflur og mátun

Aðaláhersla á hátíðinni í ár eru 
þjóðbúningar barna. Sýning um 
þá verður opnuð föstu daginn 2. 
júlí á fyrstu hæð Norska hússins 
og lýkur 11. Júlí. Á sýn ingunni 
verða dregnir fram munir úr 
safn kosti Byggðasafns Snæ fell-
inga og Hnappdæla sem tengjast 
þjóð búningum, Heimilis iðnaðar-
félag Íslands lánar búninga til 
sýningarinnar auk þess sem fjöl-
margir búningar af ýmsu tagi 
koma úr einkasöfnum. Bún-
ingar barna eru á ýmsan hátt 
frábrugðnir búningum full orð-
inna þó að í mörgum tilfellum sé 
um smækkaða mynd af full orðins-
búningum að ræða. Hin síðari ár 
bera barnabúningar þess nokkuð 
merki að vera aðlagaðir að 
fjörugri æskunni en þó er einnig 
mikið í þá lagt og er breiddin 
mikil. Búningar frá mismunandi 
tímum verða til sýnins og má sjá 

áhrif tískunnar á marga þeirra. 
Laugardaginn 3. júlí frá kl. 13-15 
verður börnum boðið upp á 
mátun á þjóðbúningum barna, 
jafnt drengjum sem stúlkum og þá 
er tilvalið að smella af myndum í 
eða við Norska húsið.  

Kaffihús í Mjólkurstof
unni, morgunganga um 
Plássið og heimsókn í 

Frúarhús.
Dagskrá hátíðarinnar hefst á 

laugardagsmorgun á dagskrár-
liðnum „Í fótspor fjallkonu“ þar 
sem Anna Melsteð þjóðfræðingur 
röltir um Plássið með gestum 
og miðlar menningarsögu 
Stykkishólms sem blasir við á 
hverju horni. Eru gestir hvattir 
til að klæðast þjóðbúningum í 
göngunni. Norska húsið opnar kl. 
13 og um leið Þjóðlegt „popup“ 
kaffihús í Mjólkurstofunni fyrir 
gesti og gangandi, sýning í 
Mjólkurstofu og Eldhúsi um 
börn og þjóðbúninga þar sem 
safnmunir úr safneign Byggðasafns 
Snæfellinga og Hnappdæla sem 
tengjast þjóðbúningum verða til 
sýnis auk gripa úr einkasöfnum 
og mátun og prófun búninga fyrir 

börn verður í boði. Húsfreyjan 
í Frúarhúsi, Rakel Olsen, býður 
gestum að líta inn og fræðast 
um sögu hússins frá kl. 13-15. 
Myndataka fer fram kl. 15 við 
Norska húsið af uppáklæddum 
gestum og að henni lokinni er 
þeim boðið til kaffiboðs í betri 
stofu Norska hússins á annarri 
hæð. Þar munu kvenfélagskonur 
Kvenfélagsins Hringsins, ásamt 
starfsfólki byggðasafnsins bjóða 
upp á rjómapönnukökur.

Um kvöldið stígur á stokk 
Þjóðlagahljómsveitin Kólga í 
Gömlu Stykkishólmskirkju og 
flytur þjóðlagaskotna tónlist 
úr ýmsum áttum. Kólgu skipa: 

Kristín Sigurjónsdóttur fiðla, 
Magni Friðrik Gunnarsson gítar & 
mandolín, Jón Kjartan Ingólfsson 
kontrabassi og Helgi Þór Ingason 
harmoniku - öll syngja þau með af 
miklum móð. Tónleikarnir hefjast 
kl. 21:00

Ókeypis aðgangur og þátttaka 
er í alla dagskrárliði hátíðarinnar.

Snæfellingar allir hjartanlega 
velkomnir - veðurspá er nokkuð 
góð og tilvalið að viðra búningana 
á laugardaginn í Stykkishólmi.

Skotthúfan er með Facebook 
síðuna skotthufan þar sem 
ítarlegri upplýsingar um dagskrá 
hátíðarinnar er að finna.

STARFSMAÐUR ÓSKAST
 
Fiskmarkaður Íslands á Ri� auglýsir eftir starfsmanni í sölu, móttöku og 
afgreiðslu á �ski. Um ræðir 100% starf þar sem unnið er talsvert á lyftara sem 
og í samskiptum við viðskiptavini og aðra þjónustuaðila. 

·  Æskilegt er að umsækjandi ha� Lyftararéttindi
·  Æskilegt er að umsækjandi haf grunnþekking í tölvum
·  Umsækjandi þarf að hafa afbragðs færni í samskiptum, 
      jákvætt viðmót og ríka þjónustulund
·  Umsækjandi þarf að vera 18 ára eða eldri
·  Ferilskrá kostur 

Umsóknarfrestur til 23. júlí n.k. 
Vinsamlegast ha�ð sambandið við Smára Björgvinsson - 840 3715 

eða Aron Baldursson - 840 3702

Þjóðbúningahátíðin Skotthúfan 2021 í Stykkishólmi



Í TILEFNI AF  
ÓLAFSVÍKURVÖKU 

10 KR.
AFSLÁTTUR 
DAGANA 2.-4. JÚLÍ



Kæru Snæfellsbæingar og 
knattspyrnuáhugafólk.

Eins og undanfarin ár er 
mikið líf á knattspyrnuvellinum í 
Snæfellsbæ í sumar þar sem yngri 
flokkar í Snæfellsnessamstarfinu 
spila meirihluta heimaleikjanna 
hérna og við erum einnig með 
tvo meistaraflokka á Íslandsmóti. 
Það er því mikið um æfingar og 

leiki og við erum með allt frá 
ungum krökkum sem eru að 
stíga sín fyrstu fótboltaskref og 
upp í fullorðna karlmenn sem 
tóku fram af hillunni skóna til 
að spila aftur. Við erum með nýtt 
fólk í mörgum störfum og félögin 
eru að reyna að fóta sig og finna 
sinn takt aftur eftir að hafa verið í 
frekar fastmótuðu starfi í mörg ár 

eða byrja aftur eftir langan tíma. 
Barna- og unglingastarfið er með 
svipuðu sniði og undanfarin ár þar 
sem iðkendur fara á Íslandsmót 
frá 5. flokk og sækja öll helstu 
fótboltamótin og gengi þeirra 
hefur verið mjög gott það sem af 
er sumri. Það hefur verið gaman að 
fylgjast með áhuganum á leikjum 
Reynis og sjá stemninguna og 
áhugann sem leikmennirnir 
nota í baráttunni á vellinum. Það 
er frábært að sjá hversu margir 
öflugir knattspyrnumenn eru í 
bæjarfélaginu og hversu vel þeir 
standa sig á vellinum. Víkingur 
er einnig með öfluga heimamenn 
sem standa sig mjög vel ásamt 
aðkomumönnum eins og verið 
hefur undanfarin ár. Það voru 
væntingar um betra gengi hjá 
liðinu í sumar en ekki hefur 
gengið nógu vel undanfarið en 
þá þýðir ekki að gefast upp heldur 
þurfum við að vinna saman og 
vera jákvæð og styðja okkar lið 
áfram. 

Það er svo sannarlega ekki 
sjálfgefið fyrir sveitarfélög eins og 
okkar að geta haldið út jafn öflugu 
starfi eins og búið er að byggja 
upp í Snæfellsbæ. Það er mikil 
vinna sem sjálfboðaliðar vinna í 
svona félagsstarfi og það væri ekki 
hægt að halda uppi svona góðu 
og kraftmiklu starfi ef þeirra nyti 
ekki við. Eins og málshátturinn 
segir þá vinna margar hendur 
létt verk og ég er þess fullviss 
um að ef einhverjir hafa áhuga 
á að vinna fyrir íþróttafélögin er 
það vel þegið.

Áfram Víkingur, Reynir og 
Snæfellsnessamstarfið ! 

Það ættu allir að geta fundið sér 
leik til að kíkja á í sumar.

Hafið það gott og njótið 
sumarins.

Laufey Helga Árnadóttir, 
íþrótta- og æskulýðsfulltrúi 

í Snæfellsbæ

Vinnum saman og verum jákvæð

- Bílaviðgerðir

- Skipaþjónusta

- Almenn suðuvinna 

- Smurþjónusta

- Smábátaþjónusta 

- Dekkjaverkstæði

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

Á heimasíðu hafrann sóknar-
stofnunar er sagt frá því að Kelly 
Umlah hefur tekið til starfa sem 
nýr stöðvarstjóri og sérfræðingur 
Hafrannsóknastofnunar í Ólafs-
vík. Kelly er með mastersgráðu 

frá Háskólasetri Vestfjarða / 
Háskólanum á Akureyri í haf- 
og strandsvæðastjórnun og BES 
gráðu frá St. Mary‘s University 
í Kanada í umhverfisfræðum. 
Kelly hefur unnið við kennslu í 
um hverfis fræðum og við skipu-
lagningu á íþrótta- og ung menna-
starfi undanfarin ár.

Meðal helstu verkefna í starfs-
töðinni í Ólafsvík eru sýnataka 
úr afla, greining magasýna og 
þörunga. Fyrir starfar í Ólafsvík 
Gina Sape Sapanta. Kelly mun 
leiða frekari uppbyggingu í stöð-
inni í Ólafsvík á næstu árum. Við 
bjóðum Kelly velkomna til starfa 
hjá Hafrannsóknastofnun og 
hlökkum til að sjá starfstöðina í 
Ólafsvík byggjast upp og blómstra 
frekar með hennar hjálp og Ginu.

Nýr stöðvarstjóri 
Hafró í Ólafsvík



Ánægðari
viðskiptavinir
Umboðsmaður Ólafsvík 436-1617 | kristjanah@sjova.is

Útibú Borgarnesi 440-2390 | borgarnes@sjova.is



Skútan Global Surveyor 
hefur legið í höfn í Ólafsvík um 
nokkurra daga skeið, skútan sem 
er með heimahöfn í Skotlandi er 

gerð út af fyrirtækinu Go West 
Sailing, fyrirtækið býður upp á 
7 til 14 daga ferðir þar sem fólki 
gefst kostur á að kynnast lífinu 

um borð í skútu, 8 eru um borð 
í einu auk tveggja manna áhafnar.

Global Surveyor er sérstaklega 
styrkt til að sigla í ís og ekki er 
vanþörf á þar sem að næsta ferð 
verður sigling frá Ólafsvík til Jan 
Mayen þar sem búast má við að 
eitthvað verði um ís á leiðinni.

Í samtali við áhafnarmeðlimi 
kom fram að skútan hefur verið 
í nægum verkefnum, árið byrjaði 
á siglingum milli Kanaríeyja og 
Grænhöfðaeyja, þegar fór að vora 

var stefna tekin norðar og í byrjun 
júní var skútan komin til Íslands, 
skútan mun sigla frá Ólafsvík til 
Kulusuk á Grænlandi, fyrst 15. júlí 
og svo aftur 7. ágúst, uppselt er í 
báðar þessar ferðir en verðmiðinn 
er um 680 þúsund isk fyrir 14 
daga ferð.

Í september mun skútan svo 
sigla suður á bóginn og stefnan 
þá sett á Asoreyjar og Græn höfða-
eyjar.

Búa sig undir siglingu til Jan Mayen

Við bjóðum upp á 
alhliða bílaviðgerðir, 

dekkjaskipti og smurþjónustu.

Tímapantanir í síma 436-1111 

SÓKNARÁÆTLUN 
VESTURLANDS

Lista- og menningarsjóður 
Stykkishólmsbæjar



Norska línu- og netaskipið 
Veidar M-1-G kom til hafnar í 
Grundarfirði á mánudag til að taka 
olíu og kost, Veidar er tiltölulega 
nýtt skip, smíðað 2018. Skipið er 
rúmir 55 metrar að lengd og 13 
á breidd.

Athyglisvert er að línan er 
dregin í gegnum svokallaðann 
brunn í botni skipsins og því geta 
skipsverjar verið inni á meðan 
línan er dregin, vinnuaðstaðan 
er því betri auk þess sem afföll 
af fiski eru minni, þ.e.a.s. minna 
tapast af fiski á rúllunni.

Veidar M-1-G leysti Veidar 1 
af hólmi en það skip heitir í dag 
Þórsnes SH 109 og er gert út 
frá Stykkishólmi af samnefndu 
fyrirtæki. Myndina tók Sverrir 
Karlsson.

Veidar heimsótti Grundarfjörð

Við þökkum styrktar- og samstarfsaðilum Snæfellsjökuls-
hlaupsins kærlega fyrir stuðninginn og samstar�ð. 
Einnig öllum þeim heimamönnum sem hjálpuðu okkur 
við að gera hlaupið framkvæmanlegt. 

ÞAKKIR FRÁ AÐSTANDENDUM 
SNÆFELLSJÖKULSHLAUPSINS



Tökur á kvikmyndinni Woman 
at sea sem nú fer senn að ljúka 
í Snæfellsbæ hafa lífgað upp á 
bæinn nú í júní og varla farið 
framhjá neinum. Myndin sem 
gerð er eftir margverðlaunaðri 
franskri bók sem fjallar um 
franska ævintýrakonu sem tekur 
þá ákvörðun að hefja nýtt líf sem 
sjómaður í karllægum heimi á 
norðurhjara veraldar. Stór hluti 
myndarinnar er því tekinn á sjó 
og í höfninni í Ólafsvík. Báturinn 
sem konan ræður sig á heitir Rebel 
og gætu glöggir heimamenn hafa 
tekið eftir því að einn af bátunum 
í höfninni breytti um nafn í vor en 
það er Egill SH sem breytti um 
nafn vegna myndarinnar. Hefur 
áhöfn Egils SH því staðið í ströngu 
við veiðar og kvikmyndaleik og 
verður gaman að sjá hvernig það 
birtist í myndinni.

þa

Egill SH verður kvikmyndastjarna

Ragnar Már Ragnarsson hefur 
verið ráðinn í starf byggingar-
fulltrúa Snæfellsbæjar en hann 
tekur við stöðunni af Davíð 
Viðarssyni. Ragnar hefur þegar 
hafið störf og nýtti hann fyrstu 
dagana til þess að kynnast 
aðstæðum í Snæfellsbæ og 
kynna sér hvað muni taka við 
eftir að hann kemur úr sumarfríi. 
Hann mun hefja störf að fullu 
í lok júlí. Ragnar var áður að 
vinna hjá Þjóðskrá Íslands 
við fasteigna mat auk þannig 
sem hann starfaði sjálfstætt 
við ýmis verkefni á sviði fast-
eigna, til dæmis hönnun, hlut-
verk byggingarfulltrúa fyrir 
sveitarfélög, við eftirlit og sem 
byggingaverktaki. Ragnar Már 

hefur lokið BSc í byggingafræði 
frá Vitrus Bering í Horsens og 
mastersprófi í MPM í verk efna-
stjórnun frá Háskóla Íslands. 
Hann sótti auk þess löggildingu 
til að leggja fram aðaluppdrætti 
árið 2009 og hann lærði skipu-
lags fræði tímabundið árið 2012. 
Ragnar er uppalinn á Akra-
nesi en hefur síðan þá búið 
á höfuðborgarsvæðinu og í 
Horsens í Danmörku. Síðustu 
ár hefur hann verið bú sett ur í 
Stykkishólmi með eigin konu 
sinni, Þórnýju Öldu Baldurs-
dóttur og börnum. Hann er 
því alls ekki ókunnur Snæ fells-
nesinu.

sj

Nýr byggingarfulltrúi 
Snæfellsbæjar

Mánudagskvöldið 21. júní 
síðast liðið afhenti HSH stjórn 
Golf klúbbsins Jökuls viður kenn-
inguna Vinnuþjarkur HSH 2020. 
Vinnuþjarkurinn 2020 er viður-
kenn ing á óeigingjörnu starfi 
sjálf boðaliða innan raða aðildar-
félaga HSH þar sem framtakssemi, 
nýsköpun, ást og umhyggja er höfð 
að leiðarljósi. Viðurkenningin var 
afhent Golfklúbbnum í kvöld-
verðarspjalli sem UMFÍ bauð 
stjórn og framkvæmdastjóra HSH 

uppá á Sker. Þá var notað tæki-
færið og afhenti stjórn HSH stjórn 
Golfklúbbsins Jökuls stór glæsi-
legan bikar sem UMFÍ gaf sam-
bandinu. Á meðfylgjandi mynd 
er Hjörleifur K. Hjörleifsson, for-
maður HSH að afhenda stjórn 
Golf klúbbsins Jökuls bikarinn. 
Það voru Jón Bjarki, Ríkharður, 
Hjörtur Guð munds son og 
Hjörtur Ragnars son sem tóku 
við honum.

sj

Vinnuþjarkur HSH 
2020

Jökull Bæjarblað

steinprent@simnet.is

436 1617



Uppbygging gömlu réttarinnar í Ólafsvík.
Nú líður að lokaátaki verkefnisins.

Áhugahópur um uppbyggingu gömlu réttarinnar þakkar fyrirtækjum, félagasamtökum og einstaklingum stuðninginn, enn á ný 
leitum við til ykkar.  Margt smátt gerir eitt stórt. Byggðalagið allt mun njóta uppbyggingarinnar. Tenging við skógræktina mun 
gera svæðið skemmtilegra til gönguferða og útivistar auk þess sem ferðaþjónustan mun eignast áhugaverðan áningastað. Í 
sumar höldum við áfram verkefninu.

Frjáls framlög má leggja inn á reikning í Landsbanka Íslands í Ólafsvík 190-15-380065 á kennitölu Átthagastofu Snæfellsbæjar 
671108-1670. Marinó Mortensen hjá Deloitte er vörslumaður reikningsins.

Vonumst til að sjá sem �esta í hleðsluvinnu, verkið hefst 9. ágúst og er reiknað með að því ljúki 13. ágúst.

Allar frekari upplýsingar má fá hjá Guðrúnu Tryggvadóttur sími 894-5160, Sölva Konráðssyni i sími 894-2832 eða Lydíu 
Rafnsdóttur sími 892-5302.   

Geymið auglýsinguna 

Á dögunum fóru starfsfólk 
og leikskólabörn á Krílakoti 
í árlega ísferð til Þórðar og 
Ólínu í ÓK,  þau hafa boðið 
leikskólabörnunum upp á 
ís á hverjum sumri í fjölda 
mörg ár.

Undanfarna daga hefur 
hita stigið hækkað örlítið 
svo að óhætt þykir að fá 
sér ís án þess að verða fyrir 
ofkólnun, ferðamenn jafnt 
sem heimamenn hafa því 
gripið tækifærið og gætt sér 
á ýmsum tilbrigðum af ís.

Starfsfólk og börn á Kríla-
koti vilja koma á framfæri 
kæru þakklæti til eigenda 
Sölu skála ÓK  og einnig óska 
les endum gleðilegs sumars.

Ísferð í 
Söluskála 

ÓK



Íslandsmót
Íslandsmót í mótorkrossi verður haldið laugardaginn 24. júlí 2021, 

á braut Motorcrossklúbbs Snæfellsbæjar sem staðsett er
 fyrir utan Enni. Keppni hefst um kl. 10:30 og stendur til kl. 16:00.

Við hjá MXS vonumst til að sjá sem �esta á keppnisdag 
til að horfa á og gera þetta að skemmtilegum degi.

Mótið er í boði eftirfarandi styrktaraðila.

FISKMARKAÐUR
SNÆFELLSBÆJAR

EurostileT Bold
EurostileSCT Regular

GLAUMUR SH 260

SAXHAMAR SH 50

BRYNJA SH 236

Stafnafell ehf.


