Ólafsbraut 55, Ólafsvík
Sími: 436 1212

995 tbl - 21. árg.

Ljósmyndari Jökuls átti leið um
Hellissand þegar hann tók þessa
skemmtilegu mynd. Á henni virðist
sem farið sé að gjósa úti fyrir
Hellissandi og í stað elds og eimyrju

stígur regnbogi til himins.
Skýringin er þó heldur jarðbundnari
en um er að ræða samspil vatnsúða
og sólarljóss.

11. nóvember 2021

Nýtt netaverkstæði G. Run rís í Grundarfirði
Um mánaðarmótin apríl/maí
á þessu ári var undirritaður
samningur á milli Guðmundar
Runólfssonar hf og Vélsmiðju
Grundarfjarðar ehf um byggingu
860 fermetra stálgrindarhúss
sem mun hýsa netaverkstæði
Guðmundar Runólfssonar hf.
Er húsið að rísa á lóðinni sem
gamla fiskimjölverksmiðjan stóð
til margra ára á hafnarsvæði
Grundarfjarðar og núna rúmlega
sex mánuðum síðar er grindin
af húsinu kominn upp. Góður
gangur er því í verkinu hjá
starfsmönnum vélsmiðjunnar í
að reisa húsið og áætlað er að
taka húsið í notkun fljótlega
eftir áramótin. Verður það
mikill munur fyrir starfsmenn
netaverkstæðisins að komast í
nýtt húsnæði, það er vélsmiðja
Grundarfjarðar ehf sem flutti inn
allt efnið í húsið frá Póllandi.
þa

Þjóðgarðsmiðstöð að
taka á sig mynd

Framkvæmdir við þjóðgarðs
miðstöðina á Hellissandi ganga
vel og er gert ráð fyrir að húsið
verði tekið í notkun í maí á næsta
ári.
Snæfellsbær birti þessa mynd

og fleiri á facebooksíðu sinni í
byrjun vikunnar og eru lesendur
hvattir til að skoða þær eða gera
sér ferð að framkvæmdasvæðinu
til að sjá með eigin augum
hvernig gengur.
Upplag: 1.100
Áb.maður: Jóhannes Ólafsson

Blaðið er gefið út af Steinprent ehf. og dreift
á hvert heimili í Snæfellsbæ og Grundarfirði,

Prentun: Steinprent ehf.
Sandholt 22a, Ólafsvík
355 Snæfellsbæ

Næsta laugardag verða
landsleikir á seðlinum hjá
Getraunum og oft hefur
reynst auðveldara þá að spá
í rétt úrslit leikja. Hvort það
dugar fyrir okkar hóp til að ná
vinningi, verður að koma í ljós.
Undanfarnar helgar hafa menn
ekki hitt á rétt úrslit, enda verður
að segjast eins er, að úrslit sumra
leikja hafa ekki verið samkvæmt
því sem stigataflan segir til um.
Næstu tvær helgar er tækifærið
til að sína snilli og ná í betri
niðurstöður. Upplagt er því
að mæta í Átthagastofuna á
laugardaginn, fylla út nokkrar
raðir á getraunaseðli, styrkja

Víking og freista gæfunnar. Við
opnum kl. 11.00 og verðum
til 12.15. Kaffi á könnunni. Ef
einhverjir, sem ætla að skreppa
frá um helgina, en vilja tippa
á leikina, geta komið til okkar
útfylltum seðli áður en farið
er og við klárum málið á
laugardeginum. Víkingur er eftir
síðustu helgi í 24. sæti á lista
söluhæstu félaga með 0.94% af
heildarsölu, rétt á eftir sumum af
félögum í efstu deild. Ekki slakt,
en betur má ef duga skal. 1% er
næsta markmið!

436 1617

Áfram Víkingur.

Skógræktarfélag Ólafsvíkur

AÐALFUNDUR
Aðalfundur Skógræktarfélags Ólafsvíkur
verður haldinn í Átthagastofunni
föstudaginn 19. nóvember 2021 kl. 17.00
Venjuleg aðalfundarstörf

Netfang: steinprent@simnet.is
Sími:

Blaðið kemur út vikulega.

Getraunir 13. nóv.

Allir velkomnir

BREYTTUR OPNUNARTÍMI
FRÁ OG MEÐ FÖSTUDEGINUM 5.NÓVEMBER VERÐUR OPNUNARTÍMI
VERSLUNAR SMIÐJUNNAR FÖNIX EFTIRFARANDI:

Mánudaga til fimmudaga 8:00 - 17:00
Föstudögum frá 8:00 - 16:00
Laugardögum frá 10:00 - 14:00
ATH: OPIÐ Í HÁDEGINU!

STARF Í VÉLSMIÐJU
SMIÐJAN FÖNIX ÓSKAR EFTIR AÐ RÁÐA METNAÐARFULLAN OG
DUGLEGAN EINSTAKLING MEÐ MENNTUN EÐA STARFSREYNSLU
Á SVIÐI MÁLM- OG VÉLTÆKNIGREINA. UM ER AÐ RÆÐA
FRAMTÍÐARSTARF MEÐ MÖGULEIKA Á AÐ VAXA Í STARFI.
VIÐKOMANDI GETUR HAFIÐ STÖRF STRAX. UM ER AÐ RÆÐA
FJÖLBREYTT OG ÁHUGAVERT STARF Í GÓÐUM OG ÞÉTTUM
STARFSMANNAHÓPI.

LESIÐ QR KÓÐA FYRIR NÁNARI UPPLÝSINGAR
PLEASE SCAN QR CODE FOR MORE INFORMATION
ABY UZYSKAĆ WIĘCEJ INFORMACJI, ZESKANUJ KOD QR

Vígsludagur búsetukjarna FSS er 1. desember
Þessa dagana er Húsheild,
aðalverktaki og undirverktakar
þeirra, að ljúka fullnaðargerð
og afhendingu byggingar Þjón
ustuíbúðakjarna Félags- og skóla
þjónustu Snæfellinga að Ólafs
braut 62 - 64 í Ólafsvík. Í hús
inu, sem eru 441 fm að stærð,
eru 5 einstaklingsíbúðir þar sem
fatlaðir einstaklingar búa sjálf
stæðri búsetu með stuðningi
FSS; starfsmannarými og sólskáli
ásamt bílastæði og fullgerðri lóð.
Verönd er fyrir framan hverja
íbúð. Bygging hússins er fjár
mögnuð af eigið fé FSS, stofn
framlögum sveitarfélaganna hér á
Snæfellsnesi, Húsnæðis- og mann
virkjastofnunar, Jöfnunarsjóði
sveitarfélaga ásamt lántöku FSS
hjá Lánasjóði sveitarfélaga.
Tilkoma byggingarinnar og
stuðningur við sjálfstæða búsetu
fatlaðs fólks til aukinna lífsgæða
og þátttöku í samfélaginu er mikið
framfaraspor og stærsti áfangi
uppbyggingar þjónustunnar hér
á Snæfellsnesi en á sl. árum hefur
FSS byggt upp dagþjónustu- og
hæfingarstöðvarnar Ásbyrgi í
Stykkishólmi og Smiðjuna í
Ólafsvík . Við yfirtöku sveitarfélaga
á málaflokki fatlaðs fólks frá ríkinu
í ársbyrjun 2012 var enga slíka
þjónustuþætti utan ráðgjafar að
finna hér á Snæfellsnesi.
Við þau tímamót settu sveitar
félögin 5 hér á Snæfellsnesi
metnaðarfulla stefnu um upp
byggingu þjónustuþátta mála
flokksins og byggðasamlagi
sveitarfélaganna, Félags- og skóla
þjónustu sveitarfélaganna , falin
upp
b yggingin og framkvæmd
þjónustu málaflokksins. Auk

grunnþjónustu sveitarfélaganna
hefur öðrum stærri þjónustu
þáttum verið komið til fram
kvæmda þennan áratug sem liðinn
er frá yfirtökunni. Samstarf við
félagsþ jónustusvæði Akraness
og Borgarbyggðar á vettvangi
Þjónusturáðs Vesturlands skiptir
verulegu máli í þessu samhengi og
ber að þakka en í þessum sveitar
félögum var til staðar fagleg
þekking og reynsla af starfrækslu
þjónustuþátta Svæðisskrifstofu
Vesturlands í málefnum fatlaðs
fólks þar um áratugaskeið.
Þessi þjónustuaukning og
markmiðin sem að baki hennar
stendur er því merkur áfangi í
búsetuskilyrðum hér á Snæfells
nesi. Stefnt er að því að ljúka
megi öllum nauðsynlegum undir
búningi starfseminnar, reksturs
þátta- og fjármögnun þeirra fyrir
áramót svo hefja megi þjónustuna
fljótlega á nýju ári. Þegar hefur
verið auglýst eftir starfsfólki en um
er að ræða sólarhringsþjónustu
vaktavinnustaðar.
Jón Haukur Hilmarsson,
þroskaþjálfi FSS hefur verið ráð
inn í starf forstöðumanns ásamt
því að gegna áfram starfi fagstjóra
þjónustuþátta málaflokksins hér
á Snæfellsnesi.

- Bílaviðgerðir
- Skipaþjónusta
- Almenn suðuvinna
- Smurþjónusta
- Smábátaþjónusta
- Dekkjaverkstæði
vegr@vegr.is vegr.is
S: 849-7276 Remek og 898-5463 Þórður

Kæru íbúar Sæfellsness!
Verið hjartanlega velkomin
á vígsluhátíð búsetukjarnans
miðvikudaginn 1. desember n.k.
kl. 14.00. Húsið verður til sýnis
að athöfn lokinni eða til kl. 16.00
þennan merka dag!
Að gefnu tilefni, sem eru fyrir
spurnir frá fyrirtækjum og félaga
samtökum hvernig megi styðja
starfið í þjónustuíbúðakjarnanum,
þá vil ég f.h. FSS þakka hér þá auð
sýndu velvild og vinarhug! Svar
okkar er það að fjárframlög kæmu
að mestu gagni þar eð margt þarf
að kaupa til að fullgera og styrkja

starfsemina í þessari glæsilegu
byggingu okkar. Jafnframt er
gefundum sem öðrum boðið að
taka til máls við upphaf vígslu
hátíðarinnar.
“Gjafa- og styrktarstjóður þjón
ustukjarnans”
nr. 0133 – 15 – 001199
í Landsbankanum í Ólafsvík,
kt. 620600 – 3850
Verið velkomin! Hlökkum til
að sjá ykkur!
F.h. Félags- og skólaþjónustu
Snæfellinga bs.,
Sveinn Þór Elinbergsson,
forstöðumaður

Hjólaáskorun
á Jaðri

Síðustu tvær vikur hefur staðið
yfir hjólaáskorun á Dvalar- og
hjúkrunarheimilinu Jaðri. Var
heimlisfólkið þá hvatt til að
hjóla á þrekhjóli heimilisins
og samanlagt voru hjólaðir
38,850 kílómetrar. Það var Helgi

Kristjánsson sem fór með sigur
úr býtum í þessari áskorun og
hjólaði hann 17,920 kílómetra
en það jafngildir hjólaferð frá
Jaðri og yfir Fróðárheiðina.
sj

Íbúafundur um sameiningarviðræður
Samstarfsnefnd um sameiningu Eyja- og Miklaholtshrepps og Snæfellsbæjar,
boðar til íbúafundar þriðjudaginn 16. nóvember kl. 20:30.

Fundurinn er opinn öllum íbúum fer fram í félagsheimilinu
Breiðabliki í Eyja- og Miklaholtshreppi. Fundinum verður einnig streymt
á Facebook síðu Snæfellsbæjar. Slóð inn á streymið verður aðgengileg á
vefsíðum sveitarfélaganna beggja.
Á fundinum verður kynning á stöðu verkefnisins,

umfjöllun um stöðu málaflokka í starfsemi sveitarfélaganna og
mögulegar breytingar ef til sameiningar kemur. Samstarfsnefndin
hvetur íbúa til þess að taka þátt annaðhvort með því að mæta á svæðið
eða vera þátttakandi í gegnum fjarfundarbúnað, kynna sér málin og
koma sínum sjónarmiðum á framfæri.

Á fundinum verður notað rafræna samráðskerfið
menti.com svo allir sitji við sama borð, þ.e. þeir sem mæta á

fundarstað og þeir sem fylgjast með í streymi. Auk þess verður boðið
upp á spurningar og ábendingar úr sal.

Til að taka þátt á menti.com þarf að hafa síma, snjalltæki eða
tölvu og fara inn á síðuna menti.com. Slá þar inn töluröð sem gefinn
verður upp á fundinum og þá opnast samráðskerfið.

Upptaka frá fundinum verður aðgengileg á heimasíðu verkefnisins snaefellingar.is að fundi loknum.

Við vonumst til þess að sjá sem flesta!

Mikil fjölgun gesta á tjaldsvæðum
Það má segja að tjaldsvæði Snæ
fellsbæjar í Ólafsvík og Hellis
sandi njóti mikilla vinsælda, yfir
sumartímann í sumar sem leið
dvöldu 10.140 gestir á tjald
svæðunum tveimur. Fjölgaði
gestum um 87.3% frá sumrinu
2020 en þá voru óvenjufáir
ferðamenn á landinu vegna
kórónuveirufaraldursins.
Í ágúst í sumar var áberandi mest
að gera en þann mánuð dvöldu
3617 gestir á tjaldsvæðunum. Þó
vekur gestafjöldinn í september
athygli en þá dvöldu 2225 á tjald
svæðunum og er það svipaður
fjöldi og 2019. Árin 2017 og 2018
voru 2546-2801 gestir en þau ár
voru umtalsvert fleiri ferðamenn
á landinu en á liðnu sumri. Vekur
þetta vonir um að gestir verði
fleiri á næsta ári og ef til vill nær
heildarfjöldanum á árunum fyrir
kórónuveirufaraldurinn.
Tjaldstæðin sem um ræðir eru
staðsett í fallegu umhverfi og
hefur Snæfellsbær bætt aðstöðu
og þjónustu á þeim undanfarin ár
og þau því orðin bæjarprýði ef svo
má segja. Tjaldstæðið á Hellissandi
er staðsett í Sandahrauni og er

með útsýni yfir Snæfellsjökul og
Krossavík ásamt því að mjög stutt
er í Þjóðgarðinn Snæfellsjökul.
Í Ólafsvík er tjaldstæðið staðsett
í útjaðri bæjarins með útsýni yfir
dalinn og nálægt skógræktinni
í Ólafsvík sem skemmir ekki
útsýnið.
Bæði tjaldstæðin státa af stórum
og góðum þjónustuhúsum þar
sem öll þjónusta er, t.d. salerni
og sturtur með aðgengi fyrir alla,

heitt og kalt vatn, eldunaraðstaða,
vaskarými, úrgangslosun, raf

magn, internet, leikvellir, frisbí
golfvellir og gönguleiðir.
þa

Börn fædd 2021 hittast
Mæður barna sem fæðst hafa
á þessu ári og eru búsettar í
Snæfellsbæ tóku sig saman
á dögunum og hittust með
krílin, það elsta þá 9 mánaða
en það yngsta 4 vikna. Það er
mikilvægt fyrir mæður í orlofi
að komast út úr húsi, breyta um
umhverfi og hitta aðra. Þetta var
því kærkominn hittingur fyrir
mæðurnar með góðum mat og
spjalli en ekki síður fyrir krílin
sem hafa gott og gaman af að hitta
önnur börn og hnoðast smá. Þær
mæður sem hittust í þetta sinn
eru auðvitað ekki tæmandi listi
þeirra sem hafa eða munu eignast
barn í ár. Planið er að hafa þessa
hittinga mánaðarlega og hægt er
að hafa samband við Sigurbjörgu
Jóhannesdóttir ef viðkomandi á
eftir að fá boð í hópinn.
sj

Við bjóðum upp á
alhliða bílaviðgerðir,
dekkjaskipti og smurþjónustu.
Tímapantanir í síma 436-1111

Að ná tökum á máli og læsi
Að ná tökum á máli og læsi er
samvinnuverkefni margra aðila,
með þetta í huga stóð Grunnskóli
Snæfellsbæjar að fundi fyrir
foreldra nemenda með íslensku
sem annað tungumál ásamt því að
starfsmenn skólans og leikskólans
fengu fræðslu frá Miðju Máls og
læsis um þessi mál. Tilgangurinn
með þessari fræðslu var að gefa
bæði foreldrum og starfsfólki
skólans og leikskólans enn
fleiri verkfæri í vinnu sinni með
börnunum. Einnig að byrja vinnu
við mótun tungumálastefnu
en í drögum að nýjum kafla
aðalnámsskrár segir meðal annars
að skólar og frístundaheimili
skuli móta sér tungumálastefnu
sem leiðarljós fyrir starfsfólk og

nemendur í daglegu starfi og
samskiptum og að við þá vinnu
sé mikilvægt að starfsfólk ígrundi
í sameiningu hvernig unnið er á
fjölbreyttan hátt með tungumál
og að allir hlutaðeigandi komi sér
saman um þær áherslur sem eiga
að vera ríkjandi. Var þessi fræðsla
með starfsfólki og fundur með
foreldrum einnig hluti af því og
þeirri vinnu í raun ýtt af stað með
þessari fræðslu. Margt áhugavert
kom fram og sem dæmi má
nefna að samkvæmt gögnum frá
bandarísku utanríkisþjónustunni
er jafn erfitt að læra íslensku og
Grísku, Hebresku og Tyrknesku
svo eitthvað sé nefnt. Mjög vel
var mætt á fundinn en boðið
var upp á gæslu fyrir þá foreldra

sem þess óskuðu. Ákveðið
var að semja tungumálastefnu
fyrir sveitarfélagið og verður
skipaður stýrihópur starfsfólks
leik- og grunskólanna. Þar munu
foreldrar beggja skólanna einnig
eiga fulltrúa og kom sú hugmynd
fram að nemendur myndu eiga

fulltrúa í þessari vinnu. Mun
stýrihópurinn hafa það verkefni
að hefja samningu stefnunnar og
verður í framhaldinu því blásið til
funda aftur eftir áramót og þar
verður haldið áfram með samtalið
um tungumálastefnunna.
þa

Aflafréttir
Nóvembermánuður byrjar
vel í höfnum Snæfellsbæjar en
alls komu á land 533 tonn í
83 löndunum dagana 1. til 7.
nóvember. Þar af var landað 311
tonnum í 31 löndun í Rifshöfn,
167 tonnum í 47 löndunum í
Ólafsvíkuhöfn og 55 tonnum
í 5 löndunum á Arnarstapa.
Dragnóta og línubátar eru
fyrirferðamestir eins og oft áður
og hjá litlu línubátunum landaði
Kristinn HU 44 tonnum í 4, Særif
SH 35 tonnum í 4, Gullhólmi
SH 34 tonnum í 3, Stakkahamar
SH 31 tonni í 3, Brynja SH 30
tonnum í 4, Kvika SH 21 tonni í
3, Indriði Kristins BA 20 tonnum
í 1, Geirfugl GK 13 tonnum í 3,
Sverrir SH 11 tonnum í 3, Lilja
SH 6 tonnum í 1 og Signý HU
6 tonnum í 1 löndun. Hjá stóru
línubátunum lönduðu 2 bátar
1 löndun hvor Örvar SH 123
tonnum og Hamar SH 15 tonnum.
Bárður SH er á netum og landaði
hann 13 tonnum í 6 löndunum.
6 handfærabátar lönduðu þessa
daga 4 í Ólafsvík og lönduðu þeir

4 tonnum í 6 og á Rifi lönduðu
2 bátar 2 tonnum í 3 löndunum.
Hjá dragnótabátunum landaði
Saxhamar SH 17 tonnum í 1,
Rifsari SH 14 tonnum í 1, Magnús
SH 14 tonnum í 4, Matthías SH
13 tonnum í 3, Steinunn SH 13
tonnum í 4, Gunnar Bjarnason SH
11 tonnum í 4, Ólafur Bjarnason
SH 11 tonnum í 5, Sveinbjörn
Jakobsson SH 10 tonnum í 4, Egill

Einar ráðinn
í þjálfarastarf
Einar Magnús Gunnlaugsson
hefur verið ráðinn sem þjálfari
hjá Ungmennafélagi Víkings/
Reynis. Einar mun sjá um alla
markmannsþjálfun hjá barna og
unglingastarfi Víkings/Reynis
auk þess að vera aðalþjálfari
ásamt Minelu Crnac hjá 3. og 4.
flokki kvenna. Einnig hefur verið
gengið frá samning um að Einar
muni sjá um markmannsþjálfun
hjá meistaraflokki Víkings. Einar
er með UEFA B þjálfararéttindi
auk þess sem hann er að klára
markmannsréttindi KSÍ og hefur
hann nokkurra ára reynslu í
þjálfun barna og unglinga. Hann
var í þjálfarateymi Meistaraflokks
kvenna hjá Víking þegar það
var starfandi en með ráðningu
Einars er stefnan sett á að rífa
kvennaboltann upp að nýju
eftir að flokkurinn var lagður
niður árið 2018. Hugmyndin
er svo að eftir 2 til 3 ár verði
meistaraflokkur kvenna aftur
starfræktur í Snæfellsbæ.
Fótboltastarfið á nesinu er öflugt
hjá öllum kynjum og því erfið

SH 9 tonnum í 3, Guðmundur
Jensson SH 8 tonnum í 3 og Esjar
SH 6 tonnum í 3 löndunum.
Fjölmargir botnvörpubátar
lönduðu í Grundarfjarðarhöfn
þessa daga eða 12 talsins lönduðu
þeir allir einu sinni hver. Helga
María RE landaði 142 tonnum
í 1, Akurey AK 93 tonnum í 1,
Sóley Sigurjóns GK 81 tonni í
1, Harðbakur EA 72 tonnum í
1, Hringur SH 62 tonnum í 1,
Runólfur SH 61 tonni í 1, Berglín

GK 60 tonnum í 1, Sigurborg SH
54 tonnum í 1, Pálína Þórunn
GK 48 tonnum í 1, Bylgja VE 43
tonnum í 1, Farsæll SH 43 tonnum
í 1 og Sturla GK 30 tonnum í 1
löndun. Sighvatur GK sem er á
línuveiðum landaði 75 tonnum
í 1 löndun og einnig landaði
1 handfærabátur 4 tonnum í 3
löndunum. Alls komu því á land
í Grundarfjarðarhöfn 866 tonn
í 16 löndunum dagana 1. til 7.
nóvember.

Akstursstyrkir
til íbúa í dreifbýli
Íbúar í dreifbýli Snæfellsbæjar geta sótt árlega um
sérstakan akstursstyrk til að koma til móts við kostnað
vegna aksturs barna til Ólafsvíkur í íþrótta- og
tómstundaiðkun.

staða fyrir fótboltastelpur að
geta ekki stundað sína íþrótt af
krafti án þess að flytja burt. Það
hefur sýnt sig að undanförnu
að ungar stúlkur af nesinu
eigi fullt erindi í fótboltann
þar sem þær hafa verið að
gera gríðarlega góða hluti,
bæði á landsliðsæfingum og í
landsliðshóp. Ráðning Einars er
því skref í rétta átt og vonandi
að með tímanum komist aftur á
fót meistaraflokkur kvenna svo
stelpurnar geti fengið að sinna
sinni ástríðu á heimavelli.
sj

Árlegur akstursstyrkur er kr. 30.000.Umsóknir skulu berast bæjarritara í tölvupósti.
Í umsókn þarf að koma fram nafn foreldris/forráðamanns, nafn barns/barna, kennitala og reikningsnúmer þar sem leggja á styrkinn inn.
Einnig þarf að fylgja vottorð/staðfesting frá þjálfara
um að barnið sé skráð í íþróttir norðan heiðar.

Nánari upplýsingar gefur bæjarritari
í síma 433-6900 eða netfangið lilja@snb.is
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