
Mikið er um að vera í Ólafs
víkur höfn þessa dagana en ásamt 
því að verið er að endurbyggja 
Norður tanga er dýpkunarskipið 
Dísa búið að vera að dýpka í höfn
inni. Svo bættust þeir við Reynir 
og Pétur Mikli á sunnu daginn er 
dráttar báturinn Grettir Sterki dró 
Reynir og Pétur Mikla frá Súðavík 
til Ólafs víkur. Ferðin tók um 20 
klukku tíma en nota á prammann 
til að fara þar sem dýpkunnar 
bátur inn kemst ekki vegna 
þrengsla til að mynda upp með 
tré bryggj unni að innanverðu 
og frá enda tré bryggjunnar og í 
áttina að tunn unni, magnið sem 
á að taka er um 4000 rúmetrar. 
Dísa er á loka metrunum með að 
klára það sem henni var ætlað.

þa
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Ólafsbraut 55, Ólafsvík
Sími: 436 1212

 

 

Dýpkunartækjum fjölgar í höfninni

OPIÐ HÚS FIMMTUDAGINN 19/8 Á MILLI KL 18,00 OG 18,30 

Glæsilegt 169,1fm einbýlishús að Stekkjarholti 1 í Ólafsvík á tveimur hæðum. 
Húsið hefur mikið verðið endurnýjað á sl ári og er á mjög góðum stað í bænum. 

Sjá nánari lýsingu á valholl.is

Nánari upplýsingar veitir Ingólfur Gissurarsson 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:

OPIÐ HÚS

Um helgina fer fram fjórða 
og næstsíðasta umferð Íslands
mótsins í rallakstri, ekið verður 
um Snæfellsnes á föstudag 20. 
ágúst  og um Kaldadal í Borgar
firði og Djúpavatn á Suður
nesjum á laugardag.

Vegna keppninnar verður veg
inum um Jökulháls lokað kl. 9.20 
á föstudagsmorgun og opnar 
ekki aftur fyrr en kl. 16 sama 
dag, þeir sem vilja fylgjast með 
keppninni þurfa því að koma sér 
fyrir á góðum útsýnisstað með 
gott nesti fyrir lokun.

Fyrir keppnina munu bílarnir 
safnast saman við Söluskála ÓK 
kl. 09.15 og leggja af stað þaðan 
kl. 10. Ræst verður inn á fyrstu 
sérleið kl. 10.20 á föstu dags
morgun og er fyrsti bíll ræstur 
inn á hverja leið sem hér segir:
Kl. 10.20 Ólafsvík yfir Jökulháls 
að Arnarstapa. 
Kl. 11.40 Eysteinsdalur yfir til 
Ólafsvíkur.

Kl. 12.40 Ólafsvík yfir Jökulháls 
að Arnarstapa.
Kl. 13.30 Arnarstapi yfir Jökul
háls að Ólafsvík
Kl. 14.50 Eysteinsdalur yfir til 
Ólafs víkur.

Þegar bílarnir koma til 
Ólafsvíkur eftir síðustu ferðina 
þá munu þeir safnast saman í 
viðgerðarhlé hjá Söluskála ÓK 
og verða síðan ræstir þaðan kl. 
16.20.

Eftir viðgerðarhlé verður ekið 
um Berserkjahraun og lokar 
þeirri leið kl. 16.30 og opnar 
aftur kl. 19.30, fyrsti bíll verður 
ræstur inn á Berserkjahraun 
kl. 17.05 og verður leiðin ekin 
fjórum sinnum.

Ellefu áhafnir eru skráðar til 
keppni og þar af eru flestir af efstu 
ökumönnum Íslandsmótsins, 
allt eins getur farið svo að úrslit 
mótsins ráðist í þessari keppni 
og því líklegt að ekkert verði 
gefið eftir í akstrinum.

Rallað á Snæfellsnesi 
á föstudag



Í byrjun mánaðarins stóðu 
félags menn Hest eigenda félags
ins Hrings fyrir árlegri samreið 
undir Snæfellsjökli. Farið var 
teyminga ferð með hrossin sem 
hófst á Gufuskálum, þau voru 
svo geymd við Saxhól yfir að fara
nótt sunnudags og á sunnu
deginum endaði ferðin svo á 

Sveins stöðum. Á laugar dags
kvöldið hittist mannskapurinn 
í reið höllinni í Ólafsvík þar sem 
var grillað og gleðin var alls
ráð andi. Mikill fjöldi tók þátt 
í reið inni en fátt getur klikkað 
í góðum félags skap, í frábæru 
veðri með útsýnið sem nesið 
hefur uppá að bjóða.  sj

Útnesreið

Víkingar  heimsóttu Þór til 
Akureyrar á laugardag, vonir 
um að krækja í stig í þessum 
leik voru nokkrar þar sem að 
annað af tveimur stigum Víkings 
á tímabilinu fékkst einmitt í leik 
liðanna í Ólafsvík fyrr í sumar.

Víkingar byrjuðu leikinn vel 
og  á 29. mínútu skoraði Bjartur 
Bjarmi Barkarson fyrsta mark 
leiksins eftir fyrirgjöf frá Harley 
Willard. Þess má geta að Harley 
er líklega á leið til Þórs eftir þetta 
tímabil.

Kareem Isiaka bætti við öðru 
marki fyrir Víking á 64. mínútu og 
varð lokastaðan í leiknum 02 fyrir 
Víking og fyrsti sigur tímabilsins 
orðinn að veruleika. Sigur Víkings 

var verðskuldaður og í viðtali eftir 
leikinn sagði Guðjón Þórðarson 
þjálfari liðsins „Það er alltaf 
skemmtilegt að vinna, alveg sama 
hvar þú vinnur og við stefndum 
af því að sækja okkur sigur hér, 
það gerist ekki af sjálfum sér en 
við sýndum það að við getum sótt 
sigra. Þetta á bara að vera hvatn
ing til leikmanna að gera enn þá 
betur.”

Næsti leikur Víkings er heima
leikur gegn Fjölni sem situr í 
fjórða sæti deildarinnar, leikur
inn fer fram föstudaginn 20. ágúst 
kl. 19.15.

Meðfylgjandi mynd af Bjarti 
Bjarma í baráttu við Þórsara tók 
Sævar Geir Sigurjónsson.

Nú á sumarmánuðum lét Anna 
Bára Gunnarsdóttir af störfum 
hjá leikskóla Snæfellsbæjar eftir 
um 40 ára starf. Af því tilefni 
kom starfsfólk Kríubóls saman 
og þakkaði henni fyrir gott sam
starf, henni voru færð blóm og 
gjafir fyrir sitt góða starf sem ein
kennst hefur af metnaði, sam

visku semi og fagmennsku öll 
þessi ár. Færum við henni aftur 
okkar bestu þakkir fyrir góð kynni 
og gott samstarf. Á myndinni er 
Anna Bára ásamt Hermínu Kr. 
Lárus dóttur leikskólastjóra og 
Lindu Rut Svansdóttur aðstoðar
leik skóla stjóra.

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

Víkingur sótti sigur

Anna Bára lætur af störfum

Við bjóðum upp á 
alhliða bílaviðgerðir, 

dekkjaskipti og smurþjónustu.

Tímapantanir í síma 436-1111 



Síðasti dagur strandveiða var 
auglýstur miðvikudagurinn 18. 
ágúst og þeim því formlega lokið 
þetta árið. Veiði hefur verið góð 
undanfarið og strandveiðibátarnir 
fyrirferðamestir í aflatölum fyrir 
dagana 9. til 15. ágúst en þessa 
daga komu alls 186 tonn á land í 
höfnum Snæfellsbæjar. Þar af var 
landað 101 tonni í Rifshöfn í 63 
löndunum, 65 tonnum í Ólafsvík 
í 78 löndunum og 20 tonnum á 
Arnarstapa í 28 löndunum. Eins og 
áður segir voru handfærabátarnir 
fyrirferðamestir og lönduðu 25 
bátar 56 tonnum í 75 löndunum 
í Ólafsvík, í Rifshöfn lönduðu 19 
bátar 40 tonnum í 53 löndunum 
og á Arnarstapa lönduðu 11 bátar 
20 tonnum í 28 löndunum. Tveir 
dragnótabátar eru komnir af stað 

og landaði Esjar SH 27 tonnum 
í 3 og Bárður SH 8 tonnum í 2 
löndunum. Þrír línubátar lönduðu 
Arney HU 18 tonnum í 4, Brynja 
SH 9 tonnum í 3 og Stakkhamar 
SH 8 tonnum í 1 löndun.

Þessa sömu daga var landað 
upp úr 19 bátum í Grundarfirði 
alls 541 tonni í 51 löndun. Þar 
lönduðu 12 handfærabátar 31 
tonni í 43 löndunum.  Kap II VE 
er á grálúðu og landaði 29 tonnum 
í 1 löndun.  Hjá þeim bátum sem 
eru á botnvörpu landaði Sigurborg 
SH 201 tonni í 2, Farsæll SH 81 
tonni í 1, Runólfur SH 65 tonnum 
í 1, Hringur SH 54 tonnum í 1, 
Skinney SF 40 tonnum í 1 og Þórir 
SF 39 tonnum í 1 löndun.

þa

Reynir Hellissandi tók á móti 
KM í Criðli 4. deildar karla í 
knattspyrnu á Ólafsvíkurvelli á 
sunnudaginn. Fór leikurinn vel 
af stað og greinilegt að bæði lið 
ætluðu sér ekki að gefa tommu 
eftir og kom fyrsta markið á 21 
mínútu, það var Irving Alexander 
sem kom KM í  0 1. Reynismenn 
jöfnuðu í uppbótartíma fyrri 
hálfleiks er þeir fengu víti og  
það var Heimir Þór Ásgeirsson 
sem fór á punktinn og skoraði 
örugglega þegar hann sendi 
markmann KM í rangt horn og 
staðan 11 þegar menn gengu til 
hálfleiks. Á 57. mínútu skoraði 
Guðjón Gunnar Valtýsson fyrir 
KM og staðan orðin 12, til tíðinda 
dró svo þegar Reynismenn fengu 
aukaspyrni rétt fyrir utan vítateig 
KM manna. Heimir Þór Ásgeirsson 
tók aukaspyrnuna og spyrnti 
boltanum í fjær vinkilinn sem 

var óverjandi fyrir markmann KM. 
Sigurmark Reynismanna kom svo 
í uppbótartíma úr hornspyrnu og 
var það Ingvar Freyr Þorsteinsson 
sem þrumaði knettinum í netið. 
Markmaður KM náði að setja 
puttana í boltann en það dugði 
ekki til og fór boltinn í slánna og 
inn.  Var þetta eins og áður sagði 
sigurmarkið í hörku leik eins og 
sjá má á gulu spjöldunum sem 
fóru á loft en þau voru tíu talsins 
og eitt rautt. Fengu leikmenn 
Reynis Hellissandi fjögur og KM 
sex en einn leikmaður þeirra fékk 
seinna gula spjaldið í uppbótartím 
og því rautt spjald. Reynir er í 
6. sæti riðilsins með 12. stig en 
næsti leikur Reynis og jafnframt 
sá síðasti á tímabilinu verður á 
Ólafsvíkurvelli sunnudaginn 22. 
ágúst kl 15:00 þegar þeir mæta 
Álftanesi.

þa

Góður sigur hjá Reyni

Vikan 8. til 15. ágúst var 
annasöm hjá björgunarsveitinni 
Lífs björgu. Fyrsta útkallið var 
sunnu daginn 8. ágúst og fóru 
þá sex manns á vegum Lífs
bjargar að sækja slasaða konu 
við Rauð feldsgjá. Koma þurfti 
konunni í sjúkrabíl og notuðu 
björgunaraðilar sexhjól sveitar
innar til þess. Að morgni 13. 
ágúst barst annað útkall en 
þá fóru átta manns að sækja 
slasaðan einstakling við Bólhóla 

á milli Arnarstapa og Hellna. 
Sexhjól sveitarinnar var nýtt í 
að koma sjúklingnum í sjúkrabíl 
líkt og fimm dögum áður en 
notagildi hjólsins er greinilegt 
og mikilvægt að björgunarsveitin 
hafi tæki sem þessi til að sinna 
björgunaraðgerðum á krefjandi 
svæðum líkt og finnast hér á 
nesinu. Verkefnin bæði gengu 
vel við góðar aðstæður og 
veðurblíðu.

sj

Annasöm vika hjá 
Lífsbjörgu

Aflafréttir

- Bílaviðgerðir

- Skipaþjónusta

- Almenn suðuvinna 

- Smurþjónusta

- Smábátaþjónusta 

- Dekkjaverkstæði

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



Grunnskóli Snæfellsbæjar verður settur mánudaginn 23. ágúst. 
Skólasetning fer fram í sölum starfstöðvanna og síðan hitta nemendur umsjónarkennara sína. 

Vegna Covid-19 ráðstafana er ekki æskilegt foreldrar fylgi börnum sínum á skólasetninguna.

Nemendur mæta:
Kl. 10:00 í 5.-7. bekk í Ólafsvík 
(skólabíll fer frá Hellissandi kl 9:40).

Kl 11:00 í 8.-10. bekk í Ólafsvík 
(skólabíll fer frá Hellissandi kl 10:40).

Kl. 12:00 í 2.-4. bekk á Hellissandi 
(skólabíll fer frá Ólafsvík i kl 11:40).
Skólabíll leggur af stað frá skóla að loknum skólasetningum.

Kl 14:00 í 1.-10. bekk í  Lýsudeild 
(þeir sem vilja nýta skólabíla ha� samband við skólabílstjóra).

Nemendur og forráðamenn 1. bekkjar, verða boðaðir í viðtöl til umsjónarkennara, bréf þess efnis hafa verið send út.

Kennsla hefst samkvæmt stundaskrá þriðjudaginn 24. ágúst. 
Nemendur og forráðamenn geta nálgast stundatö�ur inn á Mentor.

Skólastjórnendur

Skólasetning 
Grunnskóla Snæfellsbæjar

Opið hús föstudaginn 20. ágúst á milli kl 17,30 og 18,00 
Vallholt 22 í Ólafsvík er einbýlishús á einni hæð. Íbúðin er 134,3fm, garðskálinn er 
28fm og bílskúrinn 36,2fm alls 198,5fm. Samkv FMR skiptist íbúðin í alls �mm 
herbergi, gang og rúmgóða stofu. Þá er forstofa, eldhús og innaf eldhúsi er 
geymsla, búr og þvottahús og úr því er útgengi. Á forstofugól� eru �ísar og á 
eldhúsi er dúkur. Á gangi, stofunni og þremur herbergjum er parket en á tveimur 
herbergjum er dúkur sem og baðherbergi. Í tveimur herbergjum eru góðir skápar. 
Úr einu herberginu er gengið út í velgerðan, rúmgóðan og bjartan garðskála mót 
suðri gerðan úr plasti sem er með góðum rennihurðum og gluggum. Eldhús og 
baðherbergisinnréttingin uppha�eg sem og allir gluggar hússins utan eins. Járn á 
þaki íbúðarhúss er í lagi. Ofnalagnir í húsinu eru nýlegar.   
Bílskúrinn er óeinangraður þ.e. bæði loft og veggir og gluggar þarfnast endurbóta 
og þakjárnið er nýlegt.  Húsið er á góðum stað og úr stofunni og þremur 
herbergjum er gott útsýni y�r bæinn og út á sjóinn. Garðurinn er á móti suðri og 
við hann er trésólpallur. 

Óskað er eftir tilboði í eignina.

Nánari upplýsingar veitir Ingólfur Gissurarsson 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:

OPIÐ HÚS
Leikskóli Snæfellsbæjar óskar 
eftir að ráða leikskólakennara 
til starfa á Kríubóli.

Snæfellsbær   |   Klettsbúð 4   |   433 6900   |   snb.is 

Um er að ræða tvær 50% stöður sem deila með sér sitthvorri vaktinni. 
Fyrirkomulagið yrði þannig að aðra hverja viku yrði vinnutími 8:00-12:00 
og hina vikuna12:00-16:00.

Menntunar- og hæfniskröfur:

Leyfisbréf kennara, lög nr. 95/2019 og eða
Leikskólakennararéttindi

Fáist ekki menntaðir leikskólakennarar eða fólk með aðra uppeldismenntun og/eða 
reynslu kemur til greina að ráða leiðbeinendur tímabundið í lausar stöður.

Viðkomandi þarf að búa yfir:

Góðri íslenskukunnáttu
Áhuga, reynslu og hæfni í starfi með börnum
Góðum samskiptahæfileikum
Jákvæðni, frumkvæði og góðum samstarfsvilja
Góðri færni í mannlegum samskiptum
Sjálfstæðum og skipulögðum vinnubrögðum
Hreinu sakarvottorði

Umsóknarfrestur er til og með 24. ágúst 2021.
Leikskólastjóri áskilur sér rétt að ráða hvern sem er eða hafna öllum umsóknum.

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

Nánari upplýsingar veita Hermína K. Lárusdóttir leikskólastjóri og 
Linda Rut Svansdóttir aðstoðarleikskólastjóri í síma 433 6926 
á milli kl. 9-14 alla virka daga eða á netfanginu leikskolar@snb.is.


