
Þó að hiti á Snæfellsnesi hafi 
ekki náð hitastigi eins og það 
hefur verið hæst fyrir norðan og 
austan, þá hefur verið bærilegasta 
veður undanfarna daga. Þegar hiti 
slefar yfir 20 gráður, sólin lætur 
sjá sig og vindhraði nálgast logn, 
þá er eru flestir sáttir og njóta 
blíð unnar. 

Misjafnt er hvað fólk hefur fyrir 
stafni þegar veður er gott, margir 
sleikja sólina á pallinum eða fara í 
sund en aðrir leita leiða til að kæla 

sig, t.d  hefur verið nokkuð um að 
fólk stundi sjó böð, ljósmyndari 
rakst á hressa krakka sem voru að 
hoppa í sjóinn í Ólafs víkur höfn. 
Þó að sum þeirra væru í bún ing
um til að verja þau fyrir kulda þá 
fannst þeim sjórinn frekar kaldur. 

Á sama tíma var ungur áhuga
maður um stíflugerð að leik í 
fjörunni fyrir neðan Ólafsbraut.

Ef spár ganga eftir þá er von á 
fínu veðri a.m.k. fram að helgi.

982 tbl - 21. árg. 12. ágúst 2021

Ólafsbraut 55, Ólafsvík
Sími: 436 1212

 

 

Kældu sig með því að stökkva í sjóinn 

Prentsmiðjan Steinprent verður lokuð 
vegna sumarleyfa til og með 20. ágúst

Bæjarblaðið Jökull heldur áfram að koma út 

Þeir sem þurfa aðstoð eða upplýsingar 
vegna trygginga er bent á síma 

 440 2000

SUMARFRÍ

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. 

·  Umsækjandi þarf að hafa afbragðs færni í samskiptum, 
      jákvætt viðmót og ríka þjónustulund
·  Umsækjandi þarf að vera 18 ára eða eldri
·  Ferilskrá kostur
·  Gistiaðstaða möguleiki

 
Vinsamlegast ha�ð sambandið við Smára Björgvinsson - 840 3715 



Einkaþota festist í slitlagi á 
flugvellinum á Rifi þann 1. ágúst. 
Óhappið varð þegar flugmaður 
þýskrar einkaþotu af gerðinni 
Embraer Phenom 300 ók henni 
að stæði við flugstöðina á 
Rifi skömmu eftir lendingu á 
sunnudag. Gróf vélin sig niður í 
slitlagið og sat þar föst. Haft var 
eftir Gretti Gautasyni staðgengli 
upplýsingafulltrúa Isavia að ekki 
sé hægt að segja til um það hvort 
vélin hafi verið of þung en segir 
að almennt sé það ákvörðun 
flugstjóranna sjálfra hvar þeir 

lendi og á þeirra ábyrgð að fljúga 
yfir lendingarstað og tryggja að 
aðstæður séu í lagi. 

Engan sakaði og flugvélin hafði 
ekki áhrif á aðra umferð um 
flugvöllinn. 

Rannsóknarnefnd sam göngu

slysa og lögreglan hefur óhappið 
til rannsóknar.

Þotan var losuð nokkrum 
dögum síðar og komið út á braut 
þaðan sem henni var flogið á brott.

Myndirnar tók Sigurður Ingi 
Guðmarsson.

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

Einkaþota festist í slitlagi

Á sveitarstjórnarfundi Eyja og 
Miklaholtshrepps sem haldinn 
var í Breiðabliki 4. ágúst var tekið 
fyrir bréf dagsett 20. júlí 2021 
frá Snæfellsbæ þar sem óskað er 
afstöðu sveitarstjórnar til að hefja 
formlegar sameiningarviðræður 
milli sveitarfélaganna.

Á fundinum var samþykkt að 
hafnar verði formlegar viðræður 
við Snæfellsbæ um sameiningu 
sveitarfélaganna. Lagt er til að 
skipuð verði sameininganefnd 
sem getur skipað undirnefndir 
ef þurfa þykir, oddvita og 
varaoddvita falið að vera í 
nefndinni fyrir hönd Eyja og 

Miklaholtshrepps. Jafnframt 
var lagt til að sveitarfélögin 
ráði ráðgjafafyrirtæki sem haldi 
utan um verkefnið sem þá sér 
m.a. um að stýra samtalinu við 
íbúa. Oddvita var veitt heimild 
til að vinna að ráðningu 
ráðgjafa í vinnuna í samráði við 
Snæfellsbæ. 

Í fundargerð segir að 
niðurstaðan hafi verið samþykkt 
af Eggert, Atla, Halldóri og 
Katrínu. Gísli greiðir atkvæði 
á móti niðurstöðunni og telur 
sameiningaviðræður ekki 
tímabærar að svo stöddu.

Sameiningarviðræður 
framundan INNRITUN FYRIR 

HAUSTÖNN 2021
Innritun í skólavistun Tónlistarskóla Snæfellsbæjar fyrir haustönn 2020 
hefst 16. ágúst. Umsóknum skal skilað í tölvupósti: tonlistarskoli@snb.is 
eða að hringja í síma 433 9928 eða 831 9540. 
Nemendur sem eru að ljúka árið 2021 þurfa að staðfesta áframhaldandi 
skólavistun fyrir haust 2021, og ef breytingar eru á hljóðfæranámi.   

Samningur skal gerður við nemendur og forráðamenn um hljóðfæraleigu, 
þar sem m.a. eru skilmálar um meðferð hljóðfæra.

Hálft nám reiknast sem 60% af fullu gjaldi.

Í þeim tilvikum sem systkini yngri en 18 ára stunda nám við skólann skal 
veittur systkinaafsláttur.  Systkinaafsláttur skal nema 25% fyrir annað 
systkini og 50% fyrir þriðja systkini.  Afslátturinn reiknast ávallt af ódýrasta 
náminu.
Systkinaafsláttur á eingöngu við um systkini, ekki frændsystkini, þó svo 
lögheimili og greiðandi sé sá sami.

A.T.H.
Við innritun hefur forráðamaður skuldbundið sig, að greiða skólagjöld út 
önnina.   

Gjaldskrá Tónlistarskóla Snæfellsbæjar má �nna á vefsíðu Snæfellsbæjar.    

  Bestu kveðjur
                  Skólastjóri Tónlistarskóla Snæfellsbæjar



Laust starf í Ráðhúsi Snæfellsbæjar

Snæfellsbær óskar eftir að ráða til starfa móttökuritara/gjaldkera í 100% starf 
á skrifstofur bæjarins.

Helstu verkefni:

   Starfið felst í símsvörun, móttöku gesta í Ráðhúsið, reikningagerð, greiðslu reikninga,     
   undirbúningi funda ef þörf er á ásamt öðru sem til fellur. Viðkomandi sér jafnframt um  
   afgreiðslu Sýslumanns í Snæfellsbæ, sem felst m.a. í móttöku og afhendingu gagna og  
   umsjón með utankjörfundaratkvæðagreiðslu í kosningum, ásamt ýmsu öðru.

Hæfniskröfur:

   Við leitum að einstaklingi sem hefur góða tölvuþekkingu og kann vel að nota word og  
   excel. Reynsla af bókhaldi er kostur, en unnið er með Navision bókhaldskerfið og væri    
   reynsla af því æskileg, þó ekki skilyrði.

   Við leitum að starfsmanni með góða þjónustulund og hæfni í mannlegum samskiptum.     
   Viðkomandi þarf að geta starfað sjálfstætt, verið opinn fyrir nýjungum og sýna frumkvæði  
   og metnað í starfi.

Umsóknarfrestur er til og með 15. ágúst 2021. 
Viðkomandi þarf að geta hafið störf sem fyrst, en eigi síðar en 1. september 2021.

Laun eru greidd skv. gildandi kjarasamningum við Samband íslenskra sveitarfélaga.
Snæfellsbær áskilur sér rétt að ráða hvern sem er eða hafna öllum umsóknum.

Upplýsingar veitir Lilja Ólafardóttir, bæjarritari, í síma 433 6900 eða á lilja@snb.is.

Vinsamlega sendið umsóknir á netfangið laufey@snb.is.
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Frístundaleiðbeinandi við félags-
miðstöðina Afdrep

Snæfellsbær óskar eftir að ráða frístundaleiðbeinanda í hlutastarf
í félagsmiðstöðina Afdrep veturinn 2021 - 2022.

Frístundaleiðbeinandi vinnur faglegt starf með börnum og unglingum.

Helstu verkefni:

   Skipuleggur starf félagsmiðstöðvar í samvinnu við íþrótta- og æskulýðsfulltrúa.       
   Starfar með börnum og unglingum í félagsmiðstöðinni.
   Vinnur að forvörnum á breiðum grunni.
   Sækir viðburði með börnum/unglingum á vegum félagsmiðstöðvarinnar.

Hæfniskröfur:

   Reynsla af starfi með börnum og ungmennum er kostur.
   Góð íslensku og enskukunnátta í ræðu og riti.
   Umsækjandi þarf að hafa náð 20 ára aldri og hafa hreint sakavottorð skv. 10. gr.    
   æskulýðslaga (lög nr. 70/2007).
   Snyrtimennska, góð samskiptahæfni og rík þjónustulund.
   Heiðarleiki, stundvísi og umburðarlyndi.

Umsóknarfrestur er til og með 15. ágúst 2021. 
Viðkomandi þarf að geta hafið störf 1. september 2021.

Laun eru greidd skv. kjarasamningi Sambands íslenskra sveitarfélaga
við Samflot bæjarstarfsmannafélaga.

Frekari upplýsingar veitir Laufey Helga Árnadóttir, íþrótta- og æskulýðsfulltrúi, 
í síma 433 9912, 847 0830 eða á laufey@snb.is.

Vinsamlega sendið umsóknir á netfangið laufey@snb.is.

Snæfellsbær   |   Klettsbúð 4   |   433 6900   |   snb.is 



Kríuvarpið í Rifi stækkar með 
ári hverju en um tíma virtist 
sem stofninn væri að minnka. 
Undanfarin ár hefur smám 
saman bætt í aftur og er það 
mikið gleðiefni þar sem varpið 
er það stærsta í Evrópu og mikil 
synd væri að missa það niður. 
Bílaumferð í gegnum varpið hefur 
verið því til ama í tugi ára og hafa 
Snæfellsbær og Vegagerðin verið 
að grípa til aðgerða en þó með 
mis góðum árangri. Sumarið 
2020 var hámarkshraði á svæðinu 
lækkaður varanlega niður í 70 km 
og svæðið merkt sem varpland. 
Það dugði ekki til því ennþá 
leynast óvarkárir ökumenn 
sem keyra á bæði kríuunga og 
fullvaxnar kríur. Suma daga eru 
tugir unga hreinsaðir upp af 
götunum og nú hefur svæðið 
með 70 km hámarkshraða verið 
stækkað, 50 km hámarkshraði 
er á afmörkuðu svæði og 
hraðatakmarkandi keilum hefur 
verið komið fyrir á Háarifi. Þá er 
vonandi að ökumenn fylgi þessum 

takmörkunum sem komnar eru 
og taki tillit til fuglanna þennan 
stutta tíma sem þeir stoppa á Rifi.

sj

Hraðatakmarkanir vegna kríuvarps

- Bílaviðgerðir

- Skipaþjónusta

- Almenn suðuvinna 

- Smurþjónusta

- Smábátaþjónusta 

- Dekkjaverkstæði

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

Það hefur eflaust ekki farið 
framhjá íbúum Snæfellsbæjar að 
Malbikun Akureyrar hefur staðið í 
ströngu á götum sveitarfélagsins í 
sumar og eru margar þeirra farnar 
að taka á sig nýja mynd. Þessi áfangi 
í malbikunarframkvæmdum 
í Snæfellsbæ er sá þriðji en 
fyrri tveir voru teknir sumrin 
2017 og 2019. Þær götur sem 
ekki eru malbikaðar í þetta 
sinn verða svo teknar í næstu 
áföngum. Framkvæmdirnar 
í ár byrjuðu á Hellissandi og 
var malbikað Keflavíkurgötu, 
Skólabraut, Bárðarás, Snæfellsás 
frá Höskuldsbraut að Hellisbraut 
auk þess sem lagt var malbik 
á bílastæðið við Röst, á vegi 
kirkjunnar á Ingjaldshóli og við 
tjaldsvæðið. Á Rifi var lokið við 
að malbika Háarif í báða enda. 
Í Ólafsvík er búið að malbika 
Hábrekku, Túnbrekku og efsta 

hluta Klifbrekku. Þegar greinin 
er skrifuð er unnið að því að 
malbika austari hluta Sandholts, 
Brautarholts og Vallholts. Fram
kvæmdirnar hafa haldist innan 

tímaáætlunar að mestu leyti, 
örlítil töf varð á þegar bilun varð 
í malbikunarstöðinni og voru 
starfsmennirnir því einni götu á 
eftir áætlun þegar farið var í frí. 

Framkvæmdirnar byrjuðu aftur 9. 
ágúst og er stefnan sett á að klára 
verkið fyrir 20. ágúst en þá verður 
búið að malbika um 20 þúsund 
fermetra í Snæfellsbæ.   sj

Malbikað í Snæfellsbæ



Grunnskóli Snæfellsbæjar
auglýsir lausa stöðu við Lýsudeild

Laus er staða starfsmanns í leikskólaseli skólans, Lýsudeild, í 72% stöðugildi.

Starfssvið:

   Vinnur að uppeldi og menntun barnanna
   Fylgist vel með velferð þeirra og hlúir að þeim andlega og líkamlega
   Ýmis önnur verkefni sem falla til hverju sinni

Hæfniskröfur:

   Menntun og reynsla sem nýtist í starfi
   Ríkir samstarfs- og samskiptahæfileikar
   Frumkvæði og sjálfstæð vinnubrögð
   Góð kunnátta í íslensku er skilyrði

Umsóknarfrestur er til og með 18. ágúst 2021. 

Laun eru greidd skv. kjarasamningi Sambands íslenskra sveitarfélaga
við Samflots bæjarstarfsmannafélaga.

Upplýsingar veitir Hilmar Már Arason, skólastjóri, í síma 894 9903
og Rósa Erlendsdóttir í síma 863 8328. 

Umsóknir skal senda til skólastjóra á netfangið hilmara@gsnb.is.

Grunnskóli Snæfellsbæjar   |   Ennisbraut 11   |   433 6900   |   gsnb.is 



Heimsfaraldurinn hefur sett 
svip sinn á líf landsmanna og 
heimsbyggðarinnar allrar síðasta 
eina og hálfa árið og töldu flestir 
sig vera lausa við vágestinn þegar 
fjórða bylgjan skall á núna í sumar. 
Það virðist þó ekki hafa mikil áhrif 
á ferðamannastraum, hvort sem 
um er að ræða íslenska ferðamenn 
eða erlenda, um landið. Í upphafi 
sumars átti Vesturland ekki upp 
á pallborðið hjá veðurguðunum 
og því lítið um íslenska 
ferðamenn á sveimi en nú þegar 
líða fer á seinni hluta sumars 
eru tjaldsvæði, gistiaðstöður, 
veitingastaðir og áningastaðir 
þétt setnir af ferðamönnum. 
Íslenskir ferðamenn elta jú flestir 

sólina og greinilega má sjá mikið 
mannlíf á Snæfellsnesinu öllu. 
Ekki er hlaupið að því að fá borð 
á veitingastöðum með stuttum 
fyrirvara og síðastliðna helgi var 
varla þverfóta á tjaldstæðum fyrir 
tjöldum og hjólhýsum. Aðspurður 
segir Patryk, tjaldstæðavörður í 
Snæfellsbæ að hann finni mun 
a sumrinu í ár miðað við í fyrra 
og segir hann að meiri fjöldi sé 
á tjaldstæðunum í ár. Sömuleiðis 
segir Patryk að hann finni fyrir 
meira af íslenskum ferðamönnum 
í ár fremur en erlendum. Það sama 
má segja í Grundarfirði en í júní 
voru flestir gestir á tjaldsvæðinu 
þar frá Íslandi.

sj

Íslenskt ferðasumar

Við bjóðum upp á 
alhliða bílaviðgerðir, 

dekkjaskipti og smurþjónustu.

Tímapantanir í síma 436-1111 

Frá því að Jökull kom síðast út í 
byrjun júlí hafa meistaraflokkslið 
Víkings og Reynis leikið nokkra 
leiki, uppskeran hefur ekki verið 
mikil.

Víkingar hafa ekki riðið feitum 
hesti frá leikjum sumarsins 
og eftir 07 tap gegn Þrótti  á 
heimavelli Víkings þann 1. júlí 
sagði Gunnar Einarsson þjálfari 
starfi sínu lausu, stjórn Víkings 
samdi við Guðjón Þórðarson um 
að hann tæki við liðinu.

Víkingar töpuðu gegn 
Gróttu 32 en gerðu svo 22 
jafntefli gegn Grindavík. 61 
tap varð niðurstaðan í leik gegn 
Aftureldingu sem fram fór 15. 
júlí.

Vegna covidsýkinga og sótthvía 
í liði Víkings og andstæðinga 
þeirra þurfti að fresta leikjum og 
því var næsti leikur gegn ÍBV ekki 
fyrr en 7. ágúst, Víkingar töpuðu 
þeim leik 02. Á þriðjudag var svo 
leikur gegn Fram í Ólafsvík og 
lauk honum með sigri Fram 03

Víkingur er í neðsta sæti 
Lengjudeildar með 2 stig, átta 

leikir eru eftir og því er ennþá 
von til að þeir verjist falli, næsti 
leikur er gegn Þór á Akureyri 
næstkomandi laugardag.

Reynir gerði 11 jafntefli gegn 
KM 27. júní, og unnu Mídas 12 á 
útivelli 6. júlí, næstu tveir leikir 
gegn KÁ og Ými enduðu með 
tapi en svo gerðu strákarnir í 
Reyni jafntefli við Björninn 22. 
júlí, leik gegn Herði Í á útivelli 
lauk með tapi þann 29. júlí. Á 
mánudag  lék Reynir sinn síðasta 
útileik á tímabilinu og var sá 
leikur gegn Álafoss sem eru í 
sjötta sæti Criðils fjórðu deildar, 
leikurinn var mikill baráttuleikur 
og samkvæmt heimildarmanni 
Jökuls voru Reynismenn mikið 
með boltann og áttu skilið sigur 
í leiknum eða a.m.k. jafntefli.

Reynir er nú í sjöunda sæti 
riðilsins þegar tveir heimaleikir 
eru eftir, næsti leikur er gegn KM 
á sunnudag.

Meðfylgjandi mynd tók Þórey 
Úlfarsdóttir á leik Reynis gegn 
Álafoss.

Þriðja umferð í Íslands
meistara keppnni í moto crossi 
fór fram á braut Moto cross
klúbbs Snæ fells bæjar 24. júlí 
síðastliðinn. Janus Jónsson, 
formaður Motocrossklúbbs 
Snæfellsbæjar hefur varið 
sumrinu sínu á brautinni við að 
sjá til þess að hún sé tilbúin fyrir 
mótið auk þess sem hann hefur 
verið að undirbúa keppnina 
sjálfa. Um 70 keppendur voru 
skráðir til leiks en það var 
hátt í 150 manns sem mættu 
á keppnina, keppendur, fylgi
fiskar og áhorfendur. Aðspurður 
segir Janus keppnina hafa 

farið vel fram og að allt hafi 
gengið tiltölulega slysalaust 
fyrir sig, einn keppandi þurfti 
að fara með sjúkrabíl vegna 
viðbeinsbrots en alvarlegri 
urðu slysin ekki. Af þeim 70 
sem tóku þátt í keppninni var 
einn heimamaður að keppa en 
aðrir félagar klúbbsins tóku ekki 
þátt þar sem þeir voru að sinna 
gæslu og skipulagi í kringum 
viðburðinn. Janus vill koma 
á framfæri þökkum til þeirra 
sem aðstoðuðu við keppnina, 
fyrirtækjanna sem styrktu hann 
og einnig Snæfellsbæ.

sj

Fótboltinn

Keppt í motocrossi



Kvenkyns sundlaugarvörður
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Laus er staða kvenkyns sundlaugarvarðar við Sundlaug Snæfellsbæjar. 
Um 80% starf í vaktavinnu er að ræða.

Umsóknarfrestur er til og með 18. ágúst 2021. 
Æskilegt að viðkomandi geti hafið störf sem fyrst.

Umsækjendur þurfa að ljúka námskeiði í skyndihjálp og standast 
sundpróf laugarvarða skv. reglugerð um hollustuhætti á sund- og 
baðstöðum.

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

Frekari upplýsingar veitir Laufey Helga Árnadóttir, íþrótta- og 
æskulýðsfulltrúi, í síma 847-0830 / 433 9912 eða á laufey@snb.is.

Vinsamlega sendið umsóknir á netfangið laufey@snb.is.

Í starfi felst meðal annars:

Öryggisvarsla við sundlaug
og sundlaugarsvæði.
Klefavarsla / baðvarsla.
Afgreiðsla, önnur þjónusta og þrif.

Hæfniskröfur:

Góð samskiptahæfni.
Rík þjónustulund.
Tölvukunnátta.
Hreint sakavottorð.

Allir sem fylgst hafa með 
nýsköpun í dreifðum byggðum 
hafa líklega einhverntíma velt því 
fyrir sér hvernig mætti skapa betri 
skilyrði til að stórhuga nýsköpun 
gæti blómstrað enn frekar, líka í 
fámennum byggðum. 

„Tunglskotin heim í hérað“ 
er yfirskrift vinnustofu, þar sem 
þetta verður rætt og skoðað ofan í 
kjölinn. Hún er samtal milli þeirra 
aðila sem koma að ný sköpun í 
dreifðum byggðum; frum kvöðla, 
stuðningsumhverfis, opin berra 
jafnt sem einkaaðila, rann sak
enda og uppfræðara. 

Von er á fólki hvaðanæva að af 
landinu og má búast við frjórri 
umræðu, sem mun von andi skila 
nýrri sýn og nýjum leiðum til að 
styðja nýsköpun á lands byggð
unum. 

Er ekki hugsanlegt að í síbreyti
legum heimi, felist ný tækifæri 
fyrir dreifðar byggðir? Tækifæri 
sem gætu haft jákvæð áhrif á 
framtíð íslenskra landsbyggða og 
jafnvel breytt framtíð heimsins? 

Vinnustofan er hluti af verk
efninu „Að rækta vistkerfi ný sköp
unar í dreifðum byggð um“, sem er 
stutt af „Markáætlun um sam félags
legar áskoranir“. Verkefnisstjóri 
er Arnar Sigurðsson, hjá fyrir
tæk inu Austan mána. Arnar var 
fyrsti forstöðumaður Blá bank
ans á Þingeyri. Auk hans starfa 
við verk efnið, Matthias Kokorsh, 
umsjónar maður náms í sjávar
byggða fræðum við Háskóla setur 
Vest fjarða, Magda lena Falter hjá 
Hacking Hekla og Sigurborg Kr. 
Hannes dóttir hjá ILDI. 

“Tunglskotin heim í hérað”, 
verður í Frystiklefanum í Rifi, 
dagana 20. – 21. ágúst nk. Tak
markað pláss er á vinnustofuna og 
því eru væntanlegir þátttakendur 
hvattir til að skrá sig sem fyrst. 
Sjá nánar í viðburði á Facebook.   

Tunglskotin heim í hérað!
Vinnustofa í Frystiklefanum í Rifi ágúst



Þú færð tryggingaráðgjöf og þjónustu 
á persónulegum nótum í útibúum okkar.

Borgarnes | Borgarbraut 61 | 440 2390 | borgarnes@sjova.is
Akranes | Þjóðbraut 1 | 440 2360 | akranes@sjova.is

Ólafsvík | Sandholt 22 | 436 1617 | kristjana.hermannsdottir@sjova.is

Til staðar á Vesturlandi

Hjalti Rósinkrans BenediktssonKristín Jónsdóttir

Harpa Hrönn FinnbogadóttirHaraldur Ingólfsson


