
Í byrjun vikunnar  gerði norðan 
hvassviðri um landið norðan og 
vestan vert, veðrinu fylgdi víða 
úr koma í formi slyddu og snjó
komu.

Á Snæfellsnesi varð nokkuð 
hvasst og var veginum um Fróðár
heiði auk vegar frá Gufuskálum 
um Breiðuvík og Staðarsveit að 
Vegamótum lokað á meðan versta 
veðrið gekk yfir.

Þegar mest gekk á náðu vind
hviður 48,5 metrum á sekúndu á 
Fróð ár heiði, hægara var þó niður 
í Staðar sveit og sýndi vind hraða
mælir við Hraunsmúla „aðeins“ 

um 3040 metra á sekúndu í 
kvið um. Dagana áður en veðrið 
gekk yfir sló vindhraðamælirinn 
a.m.k. tvis var í 50 metra í kviðum 
á Hrauns múla, þá var áttin N og 
NNA í stað NV. 

989 tbl - 21. árg. 30. september 2021

Ólafsbraut 55, Ólafsvík
Sími: 436 1212

 

 

Vetur gerir vart við sig

Nóg er af hæfileikaríku 
íþróttafólki frá Snæfellsbæ og nú 
hefur enn önnur stjarnan verið 
valin í landsliðshóp Íslands. 
Eyrún Embla Hjartadóttir er 
þessa dagana með U17 landsliði 
kvenna í knattspyrnu að keppa í 
undankeppni EM 2022. Keppnin 
fer fram í Stara Pazova í Serbíu. 
Þegar fréttin er skrifuð hefur 
liðið leikið tvo leiki í sínum riðli, 
annan við Serbíu og hinn við 
Spán. Stelpurnar áttu góðan 41 

sigur á móti Serbíu en töpuðu 
svo 04 gegn spænska liðinu. 
Síðasti leikur liðsins í riðlinum 
fer svo fram 30. september en 
þá mæta þær Norður Írlandi í 
æsispennandi leik. Eins og er 
eru Ísland og Serbía jöfn í öðru 
sæti og munu síðustu leikirnir 
skera úr um hvort að Ísland 
komist áfram upp úr riðlinum. 

Myndin er fengin af heimasíðu 
KSÍ.

sj

Eyrún Embla í Serbíu



Bjarki Steinn Jóhannsson 
er ungur athafnamaður. Bjarki 
verður 9 ára í desember en 
hann hefur nú þegar opnað 
sína fyrstu búð. Bjarkabúð eða 
Litla dótabúðin stendur við 
Brautarholt 22 í Ólafsvík og er hún 
opin þegar veður leyfir. Búðin er 
staðsett í kofa sem Bjarki smíðaði 
sjálfur. Hann hafði gengið með 
hugmyndina í maganum lengi og 
byrjaði hann verkefnið á að smíða 
kofann en var þó ekki viss um hvað 

hann vildi selja í búðinni. Loks 
fékk hann þá hugmynd að selja 
Fidget dót og síðan hefur bæst 
við úrvalið og eru núna einnig til 
sölu egg sem Bjarki fær frá annarri 
ömmu sinni og lopavettlingar 
frá hinni ömmunni. Bráðlega 
mun svo bætast við dótið líka. 
Ágóðann af sölunni ætlar Bjarki 
að gefa til Rauða krossins en eins 
og sést á meðfylgjandi mynd fara 
viðskiptin vel af stað. 

sj

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

Litla dótabúðin fer vel af stað

Næstkomandi laugardag, 
2. október ætlum við að 
hefja getraunastarfið aftur, í 
Átthagastofunni. Endilega taka 
frá tíma einhvern tíma á milli 
11.00 og 12.30 á laugardögum 
í vetur, heimsækja okkur og fylla 
út seðil með „réttu“ táknunum. 
Víkingur fær 26 krónur af hverjum 
100, sem keypt er fyrir, svo með 
því að kaupa seðlana í gegnum 
sölukerfi Víkings styðjum við 
starfsemi deildarinnar. Við 
ætlum svo síðar í október að 
fara aftur af stað með pott, 
þar sem þátttakendur leggja til 
ákveðna upphæð, að lágmarki 
1500 krónur á viku. Í vor til 

dæmis tippuðum við pottverjar 
á um 2600 raðir á einum seðli, 
sem eykur möguleika á vinningi. 
Fleiri raðir = meiri möguleiki! 
Við virkjuðum pottinn í 15 
skipti og vorum með vinning í 
10. Skilyrði fyrir þátttöku núna, 
er að vera með í 11 vikur, eða 
fram að áramótum. Þau, sem 
vilja vera með í pottinum 
komi skilaboðum þess efnis til 
okkar í Átthagastofuna næstu 
laugardaga. Eins og fyrr verður 
kaffi á staðnum og eitthvað til 
að narta í. Endilega látið sjá 
ykkur og styrkið starfið.  Áfram 
Víkingur

óhs

1X2Helluhóll 4 á Hellissandi.
OPIÐ HÚS FIMMTUDAGINN 30/9 Á MILLI KL 17,30 OG 18,00 

Íbúðarhúsið er byggt 1986 og er 128,7 fm og við það er bílskúr byggður 1995 sem 
er 46,7 fm og því eignin alls 175,4 fm samkv fasteignay�rliti. 

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



BIOTHERM KYNNING
Í APÓTEKI VESTURLANDS ÓLAFSVÍK 

FÖSTUDAGINN 1. OKTÓBER KL. 12 - 17.

20%BIOTHERM AFSLÁTTUR

KAUPAUKINN ÞINN

AQUASOURCE
EÐA

BLUE THERAPY
ÞEGAR KEYPTAR ERU BIOTHERM 

VÖRUR FYRIR 8.900 KR EÐA MEIRA
Á MEÐAN BIRGÐIR ENDAST

STERKARA VARNARKERFI ,  UNGLEGRI HÚÐ.
VIÐGERÐ OG ENDURNÝJUN HÚÐAR HEFST VIÐ FYRSTU NOTKUN. 

HÚÐIN VERÐUR SLÉTTARI,  MÝKRI OG RAKAFYLLTARI.
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+50% STERKARA VARNARKERFI1,  +13% MEIRI  TEYGJANLEIKI2

Þróaðasta kremið fyrir varnarkerfi húðarinnar. Hrein og náttúruleg BLUE BIOTECH 
formúla, með BIO-CERAMIDES3 sem byggja upp varnarkerfi húðarinnar og 
LIFE PLANKTONTM góðgerlum sem styrkja, örva, endurnýja og róa húðina.

Húðin nær jafnvægi, verður sterkari, sléttari og heilbrigðari. Raunveruleg BLÁ LOFORÐ: 
94% náttúruleg og 90% niðurbrjótanleg formúla4, tekur tillit til sjáfarlífs.

HEFUR UNNIÐ AÐ BETRI 
FRAMTÍÐ FYRIR HAFIÐ 

SÍÐAN 2012

Meira af 
endurnýjanlegum 

Biotec innihaldsefnum

Fleiri formúlur sem taka 
fullt tillit til sjávar

Fleiri sjálfbærar 
lausnir

Eru í margþættu 
samstarfi um 

verndun sjávar

AQUASOURCE GEL 20 ML, AQUASOURCE NIGHT SPA 20 ML, 
LIFE PLANKTON ELIXIR 7 ML, LAIT CORPOREL BODY LOTION 40 ML,
OG BIOTHERM SNYRTIBUDDA.

RED ALGAE UPLIFT KREM 15 ML,  BLUE THERAPY NÆTURKREM 15 ML, 
LIFE PLANKTON ELIXIR 7 ML, LAIT CORPOREL BODY LOTION 40 ML,
OG BIOTHERM SNYRTIBUDDA



Á dögunum lauk Grjótverk ehf 
við endurbyggingu grjótgarðs við 
Ólafsbraut í Ólafsvík. Um er að 
ræða 237 metra langan grjótgarð 
sem bæði var of lágur og kominn 
til ára sinna. Endurbygging 
garðsins er hin glæsilegasta en 
upphaflega var gert ráð fyrir því 
að endurraða garðinum aðeins 
að hluta og að á hluta hans yrði 
einungis enduraðað efsta hluta 
hans en á meðan á verkinu stóð 
var ákveðið að allur garðurinn 
yrði endurbyggður. Er garðurinn 
nokkuð hærri en hann var áður 
eða 1,5 metrum yfir götuhæð og 
því ættu að vera minni 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 sentimetrar. Ekki skemmir 
heldur að í garðinn gerðu 
Grjótsverksmenn þrjá bekki úr 
grjóti sem bæði er hægt að setjast 
við eða standa á til að fá betra 

útsýni yfir garðinn. Grjótverk ehf 
mun svo hefja byggingu nýjan 
sjóvarnagarð vestan Gufuskála á 
næstu dögum.

þa

Hleðslu garðs við Ólafsbraut lokið

Snæfellsnessamstarfið auglýsir eftir 
framkvæmdastjóra í hlutastarf.

Leitað er að metnaðarfullum, jákvæðum og áhugasömum 
einstaklingi sem er tilbúin til að taka virkan þátt í starfsemi og 
þróun félagsins.

Hæfniskröfur: 
Að viðkomandi sé áhugasamur um íþrótta- og æskulýðsstarf, 
stjórnunarreynsla- og tölvufærni er æskileg. Gerð er krafa um 
góða samskiptafærni, ríkulegan þjónustuvilja og lipurð í 
mannlegum samskiptum. Gott er að viðkomandi sé skipulagður 
í star�, búi y�r frumkvæði, sjálfstæði í vinnubrögðum og ha� 
faglegan metnað. Gerð er krafa um hreint sakavottorð.

Upplýsingar um star�ð og umsóknir má senda á netfangið: 
sirryarnard@simnet.is

Umsóknarfrestur er til 8. október 2021

Jökull Bæjarblað

steinprent@simnet.is

436 1617

Vegagerðin hefur sett upp 
nýjan upplýsingavef fyrir 
sjófarendur við Ísland sem kallast 
Sjólag og var hann hannaður 
og forritaður af Kolofon. Á 
vefsíðunni www.sjolag.is er hægt 
að nálgast mælingar og spár frá 
Vegagerðinni, Veðurstofu Íslands 
og Evrópsku veðurstofunni. 
Gagnvirk kortasjáin sýnir spár 
um ölduhæð, stefnu þeirra og 

sveiflutíma auk veðurspár og 
spár um sjávarföll. Þegar skoðað 
er upplýsingar frá ákveðnum 
ölduduflum er hægt að sjá bæði 
mæligögn og spár fram í tímann. 
Vegagerðin vekur þó athygli á 
því á vefsíðu sinni að vefurinn sé 
enn í þróun og að enn sé hægt 
að nálgast eldri framsetningu 
gagnanna á vef Vegagerðarinnar. 

sj

Nýr vefur - Sjólag.is



Ráðist var í miklar breytingar 
á kælkerfi Tjalds SH270 í sumar 
og hefur við það magn freons 
um borð minkað um 98,5%. Það 
var Kapp ehf sem sá um þessar 
breytingar og lögðu starfsmenn 
Kapp lokahönd á breytingarnar 
nú í sumar. Kerfinu hefur nú 
verið breytt þannig að freon er 
aðeins í lokuðu kerfi sem sér um 
kælingu, síðan er stuðst við glýkol 
í dreifikerfinu sem kælir lestina. 
Komast þessi tvö efni aldrei í 
snertingu við hvort annað, fyrir 
breytingarnar voru um tvö tonn 
af freoni um borð en nú er það 
aðeins 30 kíló sem er um borð. 
Haft er eftir Daða Hjálmarssyni 
framkvæmdastjóra útgerðarinnar 
í Morgunblaðinu að um sé að ræða 
mikið framfaraskref í öryggis og 
mengunarvörnum. Sagði hann 
þar ennfremur að hann hefði átt 
erfitt með að trúa því hversu mikil 
mengun væri af þessum gösum 
aðspurður um breytingarnar á 
kælikerfi skipsins. Í lestinni eru 
spíralar sem nú eru keyrðir með 
kælimiðli og er því nú eingöngu 
keyrt á frostlegi sem kældur 

er uppi með varmaskiptum og 
pínulítilli pressu sem er með 
einhverju freontengdu efni.  
Þannig að það er mjög lítið af 
gasi í kælikerfinu. Að sögn Daða 
var ákveðið að nýta tækifærið og 

yfirfara kerfið í heild og var meðal 
annars skipt út koparlögnum 
flutningskerfisins og komið fyrir 
nýtti og öruggari lögnum á samt 
því að kælipressa fyrir kælikerfið 
var endurnýjuð. Eru þetta miklar 
framfarir í öryggismálum eins og 
áður segir þegar hægt er að losna 
við að dæla freongasi í leiðslum 

um allt skip. Það voru þó ekki 
einungist öryggissjónarmið 
sem réðu för þegar farið var í 
breytingarnar enda mun minni 
mengun af því nýja og þó 
breytingarnar hafi kostað sitt 
þá mun þetta vera sparnaður til 
lengri tíma.

þa

Umhverfisvænni kæling í Tjaldi SH

kirkjanokkar.is

Guðsþjónusta og sunnudagaskóli
 

Guðsþjónusta verður í Ólafsvikurkirkju 
sunnudaginn 3. október kl. 14. 

Sama dag klukkan 11 verður sunnudagaskóli 
í Ingjaldshólskirkju. 

Hann verður á sunnudögum næstu 7 vikur.

FBsport 
Í Grundarfirði er fataverslun sem býður 

uppá ýmsar vörur fyrir æfingar bæði úti og 

inni í vetur.  

Fyrir útivistina: hlaupavettlingar með 

endurskins-lúffu, flísbuff, undirbolir úr 

polyester. 

 

Í dag fimmtudag 30.sept verðum við með 

sýnishorn í íþróttahúsinu í Ólafsvík  kl 17-20 

QR kóðinn vísar þér á 
óvæntar slóðir 
 -mögulega. 
Prófaðu að beina 
myndavélinni á símanum 
þínum yfir  hann  



Kl. 11:00

Kl. 18:00

Kl. 20:00

Kl. 09:00

Kl. 09:00

Kl. 09:00

Kl. 10:00

Kl. 11:00

Kl. 17:00

Kl. 20:00

Fimmtudagur 30. september

Kl. 16:30

Kl. 17:00

Kl. 19:30

Kl. 20:00

Skokkað með Kristfríði

Íþróttahús Snæfellsbæjar

Umsjón: Kristfríður Rós Stefánsdóttir

Þjálfun í vatni

Sundlaug Snæfellsbæjar (Forskráning í sundlaug)

Umsjón: Helga Guðrún Gunnarsdóttir

Mjúkt jógaflæði

Íþróttahús Snæfellsbæjar

Mjúkt jógaflæði vinnur heildrænt með huga og líkama

þar sem áhersla er lögð á aukinn liðleika og andleg úthald.

Umsjón: Arna Dögg Tómasdóttir

Amerískur fótbolti - kynning fyrir 20 ára og yngri

Ólafsvíkurvöllur - gervigras.

Farið yfir grunnatriði íþróttarinnar og spilað

með þjálfurum frá Einherja.

Frítt verður í Sólarsport alla dagana, opnar æfingar

hjá UMF Víking/Reyni og fjölmörg heilsutengd tilboð

hjá fyrirtækjum í bænum.

Föstudagur 1. október

Laugardagur 2. október

Miðvikudagur 29. september

Heilsudagar Snæfellsbæjar

Færni til framtíðar

29.
sept

Snæfellsbær gerir heilsu hátt undir höfði dagana 29. september til 3. október
og heldur heilsudaga Snæfellsbæjar í fimmta skipti, nú sem hluta af ÍSÍ íþróttaviku Evrópu.

Á heilsudögum er lögð áhersla á að bjóða íbúum upp á heilsutengda viðburði og kynningar sem 
henta öllum aldri. Það er fjölmargt í boði og ættu flestir að geta fundið viðburð sem vekur áhuga.

Það hefur aldrei verið mikilvægara að huga að líkamlegri og andlegri heilsu nú þegar mikið hefur 
verið um félagslega einangrun og eru íbúar því hvattir til að mæta á viðburði, skella sér í laugina, 
stunda útivist og aðra hreyfingu og anda að sér fersku lofti hér í okkar fallega sveitarfélagi.

Frítt er á alla viðburði.

Kl. 11:00

Kl. 11:00

Kl. 11:00

Kl. 12:00

Kl. 13:00

Kl. 14:00

Spinning með Sigga Scheving

Íþróttahús Snæfellsbæjar

Þjálfun í vatni

Sundlaug Snæfellsbæjar (Forskráning í sundlaug)

Umsjón: Helga Guðrún Gunnarsdóttir

Foreldrabolti 1. - 5. bekkur

Íþróttahús Snæfellsbæjar

Foreldrabolti 6. - 10. bekkur

Íþróttahús Snæfellsbæjar

Fjölskylduhjólaferð með Fríðu og Jóhönnu

Íþróttahús Snæfellsbæjar

Umsjón: Fríða Sveinsdóttir og Jóhanna K. Bárðardóttir

Kynning á starfi UMF Víkings/Reynis

Íþróttahús Snæfellsbæjar

Þjálfarar kynna íþróttagreinar fyrir foreldrum

og iðkendum. Allir velkomnir.

Sunnudagur 3. október

Kl. 10:00

Kl. 10:00

Kl. 11:00

Kl. 12:00

Kl. 13:00

Kl. 14:00

Hafjóga (jóga í vatni)

Sundlaug Snæfellsbæjar

Umsjón: Arna Dögg Tómasdóttir

Rauðhóll - Gengið með landverði Þjóðgarðsins

Frá Rauðhóli rann Prestahraun í sjó fram

allt frá Hellissandi til Skarðsvíkur.

Fjallað um Prestahraun og nærliggjandi hraun.

Leiðin er 2,3 km og gangan tekur eina klukkustund.

Hist við bílastæðið við Rauðhól kl. 10:00.

Krílastund í sundlauginni

Fjölskyldusund fyrir yngstu krílin

í heitri sundlaug.

Íþróttaskóli fyrir leikskólabörnin

Íþróttahús Snæfellsbæjar

Opinn tími í Foam flex í CF SNB

CF SNB 

Frisbígolf - námskeið

Frisbígolfvöllur í Tröð á Hellissandi

Frisbígolf er ein örast vaxandi íþrótt í heiminum.

Á námskeiðinu verður farið yfir það hvernig frisbígolfdisk

er kastað og hvernig íþróttinni er háttað.

Umsjón: Árni Sigurjónsson

29. 
sept.

Andleg heilsa og næring

Sabína Steinunn Med Íþróttafræðingur hefur unnið með hugmyndafræði 
sína í 10 ár með góðum árangri og ætlar að miðla þekkingu sinni með íbúum 
Snæfellsbæjar á fyrirlestri í Klifi 29. september.

Fyrirlesturinn fjallar um útikennslu og mikilvægi hreyfifærni og skynþroska á 
líf og heilsu barna - útivera er allra meina bót.

Systurnar Margrét Lára og Elísa Viðarsdætur sameina krafta sína í 
fyrirlestri 30. september í Klifi sem tekur á geðheilbrigði og næringu 
og hvernig tengja megi þessa þætti saman til að hámarka árangur 
í leik og starfi.

Margrét Lára er íþróttafræðingur og klínískur sálfræðingur.
Elísa er næringar- og matvælafræðingur.
Báðar eru þær afrekskonur sem hafa leikið fjölmarga landsleiki
fyrir Íslands hönd í knattspyrnu.

Vignir Þór Bollasson kírópraktor 

Íþróttahús Snæfellsbæjar frá 9 - 12

Tímapantanir á noona.is/lifkiro

og í síma 578 - 7744 

Opinn íþróttatími fyrir fólk með fötlun

Íþróttahús Snæfellsbæjar

Umsjón: Kristfríður Rós Stefánsdóttir

Vatnsleikfimi fyrir eldri borgara

Sundlaug Snæfellsbæjar

Umsjón: Gestheiður Guðrún Sveinsdóttir

Fætur toga - göngugreining

Íþróttahús Snæfellsbæjar frá 10 - 17

Tímapantanir í s. 557 - 7100

Opinn tími í boccia fyrir eldri borgara

Íþróttahús Snæfellsbæjar

Sportabler og UMF Víkingur/Reynir

Íþróttahús Snæfellsbæjar

UMF Víkingur/Reynir aðstoðar foreldra/forráðamenn

við að skrá iðkendur í Sportabler.

Andleg heilsa og næring - fyrirlestur

Félagsheimilið Klif

Fyrirlestur um andlegan styrk

og mikilvægi góðrar næringar.

Fyrirlesarar: Margrét Lára Viðarsdóttir

og Elísa Viðarsdóttir

Verslunin FBsport verður með sölu

á íþróttafatnaði í íþróttahúsi Snæfellsbæjar

frá kl. 17:00 - 20:00.

1. 
okt.

30. 
sept.

Frítt í sund
 alla dagana

Leikfimi fyrir 50 ára og eldri

Íþróttahús Snæfellsbæjar

Umsjón: Kristfríður Rós Stefánsdóttir

Færni til framtíðar - fyrirlestur

Félagsheimilið Klif

Fyrirlestur um mikilvægi hreyfifærni 

og skynþroska á líf og heilsu barna.

Fyrirlesari: Sabína Steinunn Halldórsdóttir

Opinn jógatími fyrir alla

Íþróttahús Snæfellsbæjar

Umsjón: Eva Hannesdóttir

CF SNB býður öllum frítt í Crossfit-tíma

kl. 06:00, 12:00 og 17:15 á miðvikudegi og fimmtudegi 

auk laugardagstíma kl. 10:00 og Foam flex á sunnudegi. 

Barnagæsla í boði kl. 17:15 á miðvikudag.

3. 
okt.



Kl. 11:00

Kl. 18:00

Kl. 20:00

Kl. 09:00

Kl. 09:00

Kl. 09:00

Kl. 10:00

Kl. 11:00

Kl. 17:00

Kl. 20:00

Fimmtudagur 30. september

Kl. 16:30

Kl. 17:00

Kl. 19:30

Kl. 20:00

Skokkað með Kristfríði

Íþróttahús Snæfellsbæjar

Umsjón: Kristfríður Rós Stefánsdóttir

Þjálfun í vatni

Sundlaug Snæfellsbæjar (Forskráning í sundlaug)

Umsjón: Helga Guðrún Gunnarsdóttir

Mjúkt jógaflæði

Íþróttahús Snæfellsbæjar

Mjúkt jógaflæði vinnur heildrænt með huga og líkama

þar sem áhersla er lögð á aukinn liðleika og andleg úthald.

Umsjón: Arna Dögg Tómasdóttir

Amerískur fótbolti - kynning fyrir 20 ára og yngri

Ólafsvíkurvöllur - gervigras.

Farið yfir grunnatriði íþróttarinnar og spilað

með þjálfurum frá Einherja.

Frítt verður í Sólarsport alla dagana, opnar æfingar

hjá UMF Víking/Reyni og fjölmörg heilsutengd tilboð

hjá fyrirtækjum í bænum.

Föstudagur 1. október

Laugardagur 2. október

Miðvikudagur 29. september

Heilsudagar Snæfellsbæjar

Færni til framtíðar

29.
sept

Snæfellsbær gerir heilsu hátt undir höfði dagana 29. september til 3. október
og heldur heilsudaga Snæfellsbæjar í fimmta skipti, nú sem hluta af ÍSÍ íþróttaviku Evrópu.

Á heilsudögum er lögð áhersla á að bjóða íbúum upp á heilsutengda viðburði og kynningar sem 
henta öllum aldri. Það er fjölmargt í boði og ættu flestir að geta fundið viðburð sem vekur áhuga.

Það hefur aldrei verið mikilvægara að huga að líkamlegri og andlegri heilsu nú þegar mikið hefur 
verið um félagslega einangrun og eru íbúar því hvattir til að mæta á viðburði, skella sér í laugina, 
stunda útivist og aðra hreyfingu og anda að sér fersku lofti hér í okkar fallega sveitarfélagi.

Frítt er á alla viðburði.

Kl. 11:00

Kl. 11:00

Kl. 11:00

Kl. 12:00

Kl. 13:00

Kl. 14:00

Spinning með Sigga Scheving

Íþróttahús Snæfellsbæjar

Þjálfun í vatni

Sundlaug Snæfellsbæjar (Forskráning í sundlaug)

Umsjón: Helga Guðrún Gunnarsdóttir

Foreldrabolti 1. - 5. bekkur

Íþróttahús Snæfellsbæjar

Foreldrabolti 6. - 10. bekkur

Íþróttahús Snæfellsbæjar

Fjölskylduhjólaferð með Fríðu og Jóhönnu

Íþróttahús Snæfellsbæjar

Umsjón: Fríða Sveinsdóttir og Jóhanna K. Bárðardóttir

Kynning á starfi UMF Víkings/Reynis

Íþróttahús Snæfellsbæjar

Þjálfarar kynna íþróttagreinar fyrir foreldrum

og iðkendum. Allir velkomnir.

Sunnudagur 3. október

Kl. 10:00

Kl. 10:00

Kl. 11:00

Kl. 12:00

Kl. 13:00

Kl. 14:00

Hafjóga (jóga í vatni)

Sundlaug Snæfellsbæjar

Umsjón: Arna Dögg Tómasdóttir

Rauðhóll - Gengið með landverði Þjóðgarðsins

Frá Rauðhóli rann Prestahraun í sjó fram

allt frá Hellissandi til Skarðsvíkur.

Fjallað um Prestahraun og nærliggjandi hraun.

Leiðin er 2,3 km og gangan tekur eina klukkustund.

Hist við bílastæðið við Rauðhól kl. 10:00.

Krílastund í sundlauginni

Fjölskyldusund fyrir yngstu krílin

í heitri sundlaug.

Íþróttaskóli fyrir leikskólabörnin

Íþróttahús Snæfellsbæjar

Opinn tími í Foam flex í CF SNB

CF SNB 

Frisbígolf - námskeið

Frisbígolfvöllur í Tröð á Hellissandi

Frisbígolf er ein örast vaxandi íþrótt í heiminum.

Á námskeiðinu verður farið yfir það hvernig frisbígolfdisk

er kastað og hvernig íþróttinni er háttað.

Umsjón: Árni Sigurjónsson

29. 
sept.

Andleg heilsa og næring

Sabína Steinunn Med Íþróttafræðingur hefur unnið með hugmyndafræði 
sína í 10 ár með góðum árangri og ætlar að miðla þekkingu sinni með íbúum 
Snæfellsbæjar á fyrirlestri í Klifi 29. september.

Fyrirlesturinn fjallar um útikennslu og mikilvægi hreyfifærni og skynþroska á 
líf og heilsu barna - útivera er allra meina bót.

Systurnar Margrét Lára og Elísa Viðarsdætur sameina krafta sína í 
fyrirlestri 30. september í Klifi sem tekur á geðheilbrigði og næringu 
og hvernig tengja megi þessa þætti saman til að hámarka árangur 
í leik og starfi.

Margrét Lára er íþróttafræðingur og klínískur sálfræðingur.
Elísa er næringar- og matvælafræðingur.
Báðar eru þær afrekskonur sem hafa leikið fjölmarga landsleiki
fyrir Íslands hönd í knattspyrnu.

Vignir Þór Bollasson kírópraktor 

Íþróttahús Snæfellsbæjar frá 9 - 12

Tímapantanir á noona.is/lifkiro

og í síma 578 - 7744 

Opinn íþróttatími fyrir fólk með fötlun

Íþróttahús Snæfellsbæjar

Umsjón: Kristfríður Rós Stefánsdóttir

Vatnsleikfimi fyrir eldri borgara

Sundlaug Snæfellsbæjar

Umsjón: Gestheiður Guðrún Sveinsdóttir

Fætur toga - göngugreining

Íþróttahús Snæfellsbæjar frá 10 - 17

Tímapantanir í s. 557 - 7100

Opinn tími í boccia fyrir eldri borgara

Íþróttahús Snæfellsbæjar

Sportabler og UMF Víkingur/Reynir

Íþróttahús Snæfellsbæjar

UMF Víkingur/Reynir aðstoðar foreldra/forráðamenn

við að skrá iðkendur í Sportabler.

Andleg heilsa og næring - fyrirlestur

Félagsheimilið Klif

Fyrirlestur um andlegan styrk

og mikilvægi góðrar næringar.

Fyrirlesarar: Margrét Lára Viðarsdóttir

og Elísa Viðarsdóttir

Verslunin FBsport verður með sölu

á íþróttafatnaði í íþróttahúsi Snæfellsbæjar

frá kl. 17:00 - 20:00.

1. 
okt.

30. 
sept.

Frítt í sund
 alla dagana

Leikfimi fyrir 50 ára og eldri

Íþróttahús Snæfellsbæjar

Umsjón: Kristfríður Rós Stefánsdóttir

Færni til framtíðar - fyrirlestur

Félagsheimilið Klif

Fyrirlestur um mikilvægi hreyfifærni 

og skynþroska á líf og heilsu barna.

Fyrirlesari: Sabína Steinunn Halldórsdóttir

Opinn jógatími fyrir alla

Íþróttahús Snæfellsbæjar

Umsjón: Eva Hannesdóttir

CF SNB býður öllum frítt í Crossfit-tíma

kl. 06:00, 12:00 og 17:15 á miðvikudegi og fimmtudegi 

auk laugardagstíma kl. 10:00 og Foam flex á sunnudegi. 

Barnagæsla í boði kl. 17:15 á miðvikudag.

3. 
okt.



Skólastarf í Grunnskóla Snæ
fells bæjar fer vel af stað þetta 
skólaár, ýmislegt í skólastarfinu 
hefur ekki verið hægt að 
framkvæma. Sem dæmi má nefna 
að ekki var hægt að halda nein 
skólaböll síðasta skólaár og fóru 
árshátíðir yngsta og miðstigs 
ekki fram. Nú þegar takmakanir 
eru með öðrum hætti verður 
vonandi hægt að halda úti 
öflugu félagsstarfi. Í síðustu viku 
stóð nemendaráð skólans fyrir 
búningaballi á yngsta og miðstigi 
í skólahúsnæðinu í Ólafsvík. Vel 
var mætt á bæði böllin þar sem 
nemendur dönsuðu og skemmtu 
sér í fallega skreyttum salnum. Á 
síðast föstudag voru svo afhentar 
viðurkenningar í sumarlestri 
skólans en í sumar stóð skólinn 
fyrir sumarlestri í fimmta sinn. 
Markmið sumarlesturs er að hvetja 
nemendur til að lesa meira yfir 

sumarið til að viðhalda færninni 
sem þeir ná í lestri yfir skólaárið. 
Yfirskrift sumarlestursins að 
þessu sinni var  „Æfingin skapar 
meistarann”, var þátttaka mjög 
góð og greinilegt að margir lögðu 
sig fram við lestur í sumarfríinu. 
Að þessu sinni voru verðlaunin 
landsliðstreyjur áritaðar af 
íslenska kvennalandsliðinu í 
knattspyrnu og fótboltar sem 
leikmenn meistaraflokks Víkings 
Ólafsvíkur árituðu. Dregin voru 
út nöfn nemenda í tveimur 
aldurshópum annars vegar í 2. 
til 5. bekk og hins vegar 6. til 9. 
bekk. Að þessu sinni voru það þau 
Eyrún Lilja Einarsdóttir 9. bekk, 
Adrian Ingvi Jacunski 7.bekk, 
Amelia Pielechowska 4. bekk 
og Hilmar Bjarni Gunnarsson 
í 3. bekk. Á myndunum eru 
verðlaunahafar sumarlestursins.

þa

Viðurkenningar vegna sumarlesturs

- Bílaviðgerðir

- Skipaþjónusta

- Almenn suðuvinna 

- Smurþjónusta

- Smábátaþjónusta 

- Dekkjaverkstæði

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

Á Facebooksíðu Snæfellsbæjar 
segir frá því að þó svo ekki sé 
búið að opna frisbívöllinn í 
Ólafsvík opinberlega var haldið 
mót á honum einn föstudag fyrir 
skömmu. Þar atti kappi starfsfólk 
áhaldahúss og bæjarskrifstofu 
Snæfellsbæjar. Var gerður góður 

rómur að vellinum þó svo enn 
sé mikið verk óunnið í teiga og 
stígagerð, en það verður bætt úr 
því sumarið 2022.

Engum sögum fer af gengi í 
mótinu fyrir utan að Valgerður 
Hlín Kristmannsdóttir var verð
launuð fyrir skemmtana gildi.

Föstudagsfolfmót



Dagana 20. til 26. september 
komu á land í höfnum 
Snæfellsbæjar alls 263 tonn í 
29 löndunum. Ekkert er landað 
á Arnastapa þessa dagan en í 
Rifshöfn komu á land 163 tonn 
í 9 löndunum og í Ólafsvík 
100 tonn í 20 löndunum. 
Eru dragnótabátarnir þar 
fyrirferðamestir misjafnt var 
hversu oft þeir lönduðu þessa 
daga og voru landanir á bilinu 
1 til 3 á hvern bát. Saxhamar SH 
landaði 58 tonnum í 1, Magnús 
SH 33 tonnum í 2, Matthías SH 
30 tonnum í 2, Steinunn SH 28 
tonnum í 2, Esjar SH 20 tonnum 
í 1, Ólafur Bjarnason SH 14 
tonnum í 3, Egill SH 13 tonnum 
í 2, Sveinbjörn Jakobsson SH 11 
tonnum í 3, Gunnar Bjarnason 
SH 5 tonnum í 1 og Guðmundur 
Jensson SH 3 tonnum í 1 löndun. 
Hjá litlu línubátunum lönduðu 
fimm bátar Gullhólmi SH 
landaði 13 tonnum í 2, Brynja 
SH 10 tonnum í í 3, Stakkhamar 
SH 9 tonnum í 1, Signý HU 

9 tonnum í 2 og Sverrir SH 6 
tonnum í 2 löndunum. Einungis 
einn handfærabátur landaði 
1 tonni í 1 löndun þessa daga 
enda hafa haustlægðirnar verið 
fyrirferðamiklar og lítið sjóveður 
fyrir litla báta.

Í Grundarfjarðarhöfn komu á 
land þessa sömu daga 367 tonn 
í 7 löndunum. Einungis einn 
handfærabátur landaði þar og 
landaði hann 1 tonni í 1 löndun. 
Hjá botnvörpubátunum landaði 
Viðey RE 90 tonnum í 1, Runólfur 

SH 74 tonnum í 1, Farsæll SH 58 
tonnum í 1, Sturla GK 58 tonnum 
í 1, Hringur SH 57 tonnum í 1, 
Pálína Þórunn GK 29 tonnum í 
1 löndun.

þa

Haustið er gengið í garð og 
dagana tekið að stytta. Ekki eru 
allir sáttir með þessi hlutskipti 
en aðrir fagna því að loks sé 
kertatíminn genginn í garð. 
Starfsfólkið í Smiðjunni í Ólafsvík, 
sem er vinnustaður fyrir fólk með 
skerta starfsgetu, hefur komið á 
legg verslun með allskyns vorum 
til sölu sem þau hafa búið til og 
föndrað sjálf. Í versluninni er 
margt fallegt að finna, þar á meðal 
kerti. Starfsfólk Smiðjunnar hefur 
búið til sín eigin kerti síðan í ágúst 
2015, eða frá því að Smiðjan var 
opnuð og því orðin þaulreynd á 
þessu sviði. Í gegnum árin hefur 
heimafólk verið duglegt við að 
hugsa til þeirra í Smiðjunni þegar 
kemur að afgangs kertavaxi og 
komið til þeirra kertum sem 
lokið hafa hlutverki sínu. Þar 
af leiðandi búa þau að frekar 
góðum lager af kertavaxi. Þetta 
vax sem þeim hlotnast byrja þau 
á að flokka eftir lit og eru þá 
sambærilegir litir bræddir saman 
við vægan hita og hellt í form. 
Eftir 4 til 6 klukkustundir eða 
næsta vinnudag er vaxið losað úr 
forminu og sett í geymslu þar til 
það verður notað til kertagerðar. 

Öll kertin sem eru búin til í 
Smiðjunni eru úr afgangs kertum 
og endurnýtingin því í hámarki. 
Sömuleiðis eru kertaþræðir úr 
gömlum kertum nýttir en þegar 
þau gömlu eru brædd losnar 
um þræðina sem eru svo nýttir 
í ný kerti. Útikerti eða friðarkerti 
eru þau kerti sem starfsmenn 
Smiðjunnar hafa gert hvað mest 
af. Til er stór lager af þeim í dag  
og því ekki verið að búa þau til 
þessa stundina en útikertin eru 
útbúin í áldósum sem heimafólk 
hefur safnað saman og eru þau 
til í þó nokkrum stærðum. Einnig 
hafa þau verið að framleiða 

kerti í krukkum, þá taka þau 
við gömlum kertakrukkum sem 
þau gefa nýtt líf, þrífa, koma 
kertaþræði fyrir og hella bræddu 
vaxi í. Nýjasta kertaverkefnið í 
Smiðjunni er svo að gera kerti 
úr sílíkonformum.  Aðspurð segir 
Þórheiður Elin, leiðbeinandi í 

Smiðjunni að kertasalan hafi 
aukist mikið eftir sumarfrí en 
þau hafa lagt mikið upp úr því 
að sýna meira frá framleiðsluni 
á samfélagsmiðlum til að vekja 
athygli á sér og hvetja heimafólk 
til að kíkja við og skoða. Úrvalið í 
versluninni hjá Smiðjunni er alltaf 
að aukast og setja þau sér það 
markmið að eitthvað sé til fyrir 
alla. Mikil þróunarvinna er í gangi 
með allar vörurnar og til dæmis 
eru þau að bjóða viðskiptavinum 
upp á að panta kerti eftir eigin 
ósk. Viðkomandi getur þá valið 
lit, hvort hann vilji kertið í 
formi eða krukku, magn, ilm og 
svo framvegis. Meðfylgjandi er 
mynd af sérpöntuðum kertum 
frá Smiðjunni sem ætlað er að 
lýsa upp skammdegið í kringum 
jólahátíðirnar. 

sj

Aflafréttir

Kerti úr Smiðjunni



Heilsuefling er allra meina 
bót og það er aldrei of seint 
að byrja að huga að líkamlegri 
og andlegri heilsu. Gestheiður 
Guðrún Sveinsdóttir, íþrótta 
og heilsufræðingur, sér um 
heilsueflingu á Jaðri þrisvar í 
viku. Hópleikfimi er í boði fyrir 
heimilsfólkið á Jaðri tvisvar í 
viku og er þá farið í stólaleikfimi 
og svo tekið góða slökun í 
lokin. Af og til er brotið upp á 
leikfimina og farið í leiki á borð 
við keilu. Þá er líka nýlega kominn 
glæsilegur nuddstóll á heimilið 
sem er voðalega notalegt að fara 
í bæði fyrir og eftir æfingarnar. Á 
móti leikfiminni fer Gestheiður 
svo með heilsueflingu fyrir 
einstaklinga inn á herbergin og 
gerir styrktaræfingar, öndun og 
teygjur með þeim. Með þessari 

heilsueflingu fyrir bæði hópa og 
einstaklinga er markmiðið að 
hjálpa til við að viðhalda þeim 
styrk og hreyfigetu sem er til staðar 
sem lengst en fyrst og fremst segir 
Gestheiður að greinilegt sé hvað 
hreyfing og aukinn félagsskapur 
bætir andlega líðan einstaklinga. 
Á dvalar og hjúkrunarheimilinu 
eru einnig hjól sem heimilisfólkið 
er margt hvert duglegt að nota og 
eru þau vel útbúin og hægt að 
stilla þau svo þau henti hverjum 
og einum. Það nýjasta er svo 
píluspjald sem heimilið var að 
eignast og eru margir orðnir 
spenntir að fara að kasta pílum 
saman. Það er nóg fyrir stafni 
hjá heimilisfólkinu á Jaðri. Á 
meðfylgjandi mynd má sjá hópinn 
að spila keilu með Gestheiði.

sj

Heilsuefling á Jaðri

Við bjóðum upp á 
alhliða bílaviðgerðir, 

dekkjaskipti og smurþjónustu.

Tímapantanir í síma 436-1111 

Nemendur á yngsta stigi í 
Grunnskóla Snæfellsbæjar á 
Hellissandi skelltu sér í árlega 
berjaferð sína föstudaginn 10. 
september í góðu haustveðri. 
Farið var með rútu út fyrir 
Snæfellsjökul, stoppað var á sama 
stað eins og svo oft áður á móts 
við Saxhól. Þar er gott berjaland 
og aðstæður góðar fyrir ungt 
berjatínslufólk. Berjaspretta á 
landinu hefur verið misjöfn en 
full var af berjum eins og börnin 
orðuðu það. 3. bekkur mun svo 
sulta úr sínum berjum og fara með 
sultu heim en bæði berjaferðin og 
sultugerðin er hluti af námskrá 
skólans í Átthagafræði.

þa

Berjaferð yngsta stigs

Efni og auglýsingum í Jökul þarf að 
skila fyrir kl. 16, þriðjudag fyrir útgáfu.

Það er í lagi að skila fyrr.

Upplýsingar um auglýsingaverð 
á www.steinprent.is



Ég vil þakka kjósendum 
Norðvesturkjördæmis það mikla 
traust sem mér og Flokki fólksins 
var sýnt í alþingiskosningunum 
síðastliðinn laugardag. Ég þakka 
árangurinn því að kjósendur 
í kjördæminu hafa trú okkur 
og þeim stefnumálum sem 
flokkurinn berst fyrir. Einnig því 
hugarfari og nálgun sem Flokkur 
fólksins stendur fyrir þegar kemur 
að viðfangsefnum samfélagsins. 

Það að allir á Íslandi fái 
lifað mannsæmandi lífi og að 

virk þátttaka í samfélaginu 
og lífsgæði sé fyrir alla er 
lífsviðhorf sem mikilvægt er að 
halda á lofti í samfélaginu. Í 
kosningabaráttunni fann Flokkur 
fólksins fyrir mikilli samstöðu 
og fékk öflugan lýðræðislegan 
stuðning sem hann kallaði eftir 
til að gera okkur mögulegt að 
útrýma óréttlæti, mismunun 
og fátækt. Framhaldið ræðst af 
samstarfi annarra flokka. 

Við fundum fyrir mikilli 
samstöðu í kjördæminu fyrir 
því að krafan um jöfnun búsetu
skilyrða í landinu verði sett á 
oddinn í stjórnmálum. Nauð
synlegir innviðir á borð við  
nútíma samgöngur og öflugt 
fjarskipta samband, ásamt góðri 
heilbrigðis þjónustu og menntun, 
sem stenst samanburð við höfuð
borgarsvæðið, er réttmæt krafa 
íbúa landsbyggðarinnar. 

Fjölbreytt atvinnulíf er styrk
asta stoð allrar byggðar. Öflugar 
strand veiðar með frjálsum hand
færa  veiðum eru ein slík stoð og 

eiga sér langa sögu líkt og hefð
bundinn landbúnaður. Krafan um 
að íbúar sjávarbyggða njóti aukins 
réttar til að nýta sjávarauðlindina 
með jákvæðum áhrifum á sjávar
plássin víðs vegar um land er rétt
mæt krafa sem auðvelt er að ná 
sátt um sé vilji fyrir hendi. 

Byggð í blóma er grundvöllur 
öflugrar ferðaþjónustu. Mikilvægt 
er að auka aðgengi ferðmanna 
að Vesturlandi og áfram til 
Vestfjarða og Norðurlands vestra 
með bættum vegsamgöngum. 
Þar er Sundabraut mikilvægust, 
auk betri vegtenginga innan 
kjördæmisins og til Þingvalla og 
Suðurlands um Uxahryggi, sem 
og Breiðafjarðarferja sem stenst 
nútímakröfu.

Sundabraut er án vafa þjóð
hagslega hagkvæmasta vega fram
kvæmdin sem völ er á í dag og 
skiptir miklu fyrir Norð austur
kjördæmi og allt Norðurland. 
Ekki síst fyrir Akranes og myndi 
styrkja stöðu bæjarins sem hluta af 
atvinnusvæði höfuðborgarinnar 

og er eðlilegt framhald Hval
fjarðar ganga. Sundabraut er 
fram kvæmd sem allir þingmenn 
Norð  vestur  kjör dæmis ættu að 
sam einast um, ásamt þing mönn
um Norð austur kjör dæmis, enda 
mikilvægt hags munamál fyrir 
lands byggðina og landið allt. 

Við í Flokki fólksins lítum með 
bjartsýni til næsta kjörtímabils og 
þeirra verkefna sem bíða okkar 
í að bæta íslenskt samfélag. Eitt 
af þeim verkefnum er að gæta 
hagsmuna Norðvesturkjördæmis 
og stuðla að því að byggð og 
atvinnulíf kjördæminu eflist. 
Tækifærin þar eru ótrúlega mörg. 

Ég er þakklátur kjósendum 
kjördæmisins fyrir þá góðu 
kosningu sem Flokkur fólksins 
fékk á kjördag og mun vinna að 
málefnum kjördæmisins eftir 
fremsta megni. Ég þakka traustið. 

Höfundur var kjördæmakjörinn 
í 6. sæti í alþingiskosningunum 

25. september sl. 

Eyjólfur Ármannsson

Þakka traustið

Stofnanir Snæfellsbæjar taka virkan þátt
í heilsudögum

-  Halda áfram að hafa fjölbreyttan og  

   hollan salatbar.

-  Fara í gönguferðir sem tengjast     

   átthagafræðinni.

-  Miðla til nemenda fræðslu um svefn  

   og svefnvenjur frá fyrirlestri 15. sept.

-  Ræða mikilvægi hollrar hreyfingar.

-  Danskennsla.

-  „Walk the mile“ verkefni.

-  Jóga fyrir kennarana.

-  Hugarfrelsisjóga uppí Tröð.

-  Leikur að læra þrautabraut úti.

-  Göngutúrar um bæinn og ávaxta-

   hressing í Sjómannagarðinum.

-  Hugarfrelsi stund útí náttúrunni,

   finna kærleiksstein útí náttúrunni og    

   mála þegar komið er í leikskólann.

-  Danskennsla Jón Pétur.

-  Kynnast nýjum tegundum af ávöxtum, 

   þeim sem hafa ekki verið í boði

   í leikskólanum.

-  Fara í gönguferðir ef veður leyfir

-  Leikfimi í umsjón Gestheiðar

-  Einkaþjálfun fyrir íbúa Jaðars

-  Bæta við grænmeti á matseðilinn

Frítt í sund alla dagana

Setjum heilsuna

í fryrsta 
sæti

Snæfellsbær gerir heilsu hátt undir höfði dagana 29. september til 3. október
og heldur heilsudaga Snæfellsbæjar í fimmta skipti.

Á heilsudögum er lögð áhersla á að bjóða upp á heilsutengda viðburði fyrir íbúa og ætla þessar stofnanir
ekki að láta sitt eftir liggja og bjóða upp á skipulagða dagskrá fyrir sitt fólk.

Grunnskóli Leikskóli Dvalarheimilið Jaðar



Ólafsbraut 55, Ólafsvík
Sími: 436 1212Við erum á Facebook og Instagram

Opið alla virka daga kl. 08 - 18

Opið á laugardögum kl. 10 - 14

 

25% afsláttur
AF SKÓM OG VETRARFATNAÐI

Í tilefni af Heilsudögum Snæfellsbæjar
29. september - 3. október

Bókasafn Snæfellsbæjar

Frá og með 1 október 2021 til 31 desember 2021 verður opnunartími Bókasafns SNB:

Mánudag frá kl. 16 – 18

Þriðjudag frá kl. 11 – 13

Miðvikudag frá kl. 16 – 18

Fimmtudag frá kl. 11 – 13

Munum Þjóðarsáttmála um læsi, sem hefur það markmið að öll börn geti

lesið sér til gagns við lok grunnskóla. Munum mikilvægi þess að lesa fyrir

börnin og hvetja þau til að lesa sér til skemmtunar. 


