
Þessa dagana er Vegagerðin að 
lengja ræsi og bæta öryggissvæði 
í kringum þau.  Áætlað er að 
lengja 4 ræsi og laga fláa á Snæ
fells vegi milli Búlandshöfða 
og Grundar fjarðar. Vegagerðin 
er með um sjón og verkstjórn 

á verkinu en sex verk takar af 
svæðinu koma að þessu verk
efni með vegagerðinni. Eru öku
menn beðnir að virða þær hraða
takmarkanir sem eru á meðan 
fram kvæmdir standa yfir.

þa

996 tbl - 21. árg. 18. nóvember 2021

Ólafsbraut 55, Ólafsvík
Sími: 436 1212

 

 

Vegagerðin lengir ræsi og lagar fláa

Það fer ekki fram hjá nokkrum 
að enn fjölgar Covid smituðum 
einstaklingum á landinu. Það 
virðist sem á hverjum degi séu 
sett ný met í smitum og farið er 
að bera á auknum alvarlegum 
veikindum og innlögnum. 
Sóttvarnalæknir mælir með 
þriðja skammti af bóluefni við 
Covid fyrir alla þá sem náð hafa 
16 ára aldri. 

Á heilsugæslustöðvunum í 
Grundarfirði og Ólafsvík er nú 
þegar byrjað að bólusetja ein
staklinga sem mæta uppfylltum 
skilyrðum, það er að minnst 
26 vikur séu liðnar frá grunn
bólusetningu og minnst 2 vikur 
frá bólusetningu við In flúensu. 
Þriðjudaginn 16. nóvember 
voru 30 manns skráðir í 
örvunarbólusetningu á Heilsu
gæslunni í Grundarfirði en 
þennan sama dag voru 2 ein
staklingar í sóttkví í Grundar firði 

og 9 í einangrun. Þá voru 11 í 
sóttkví í Snæfellsbæ og 2 í ein
angrun samkvæmt Lög regl unni 
á Vesturlandi. 

Bólusett er á þriðjudögum 
á báðum stöðum og er opið 
fyrir bókanir. Heilsugæslan í 
Grundar  firði bendir á að gott sé 
að bóka í örvunarbólusetningu 
fyrir hádegi á föstudögum því 
einungis er pantað það magn 
skammta sem áætlað er að 
verði notað. Stefnt er á mið
læga bólusetningu sem fyrst, 
þá er átt við „stóran dag” fyrir 
íbúa í Grundarfirði og Snæ fells
bæ, en bólusetningar á lands
vísu eru í mótun sam kvæmt 
Óskari Reykdalssyni, for stjóra 
Heilsugæslu Höfuð borgar
svæðisins. Frekara fyrirkomulag 
á svæðinu verður því auglýst 
síðar. 
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Örvunarbólusetning hafin 
á Snæfellsnesi



Hvasst var í Grundarfirði 
aðfaranótt mánudagsins og fóru 
hviðurnar upp i 29 metra þegar 
verst var. Stór hluti af þakinu 
hjá Fiskverkun Soffaníasar 
Cecilssonar fauk í einni hviðunni 
og fuku plöturnar niður að 
höfn þar sem þær ollu tjóni 
bæði á bílaleigubílum sem 
þar voru sem og á hafnarvog 
Grundarfjarðarhafnar. Sem betur 
fer var enginn á ferli í hvössustu 
hviðunni þegar plöturnar fuku, 
iðnaðarmenn hófust svo handa 
á mánudeginum við að gera við 
þakið. Á neðri myndinni sem 
Sverrir Karlsson tók er unnið við 
að lágmarka tjón og festa niður 
þær plötur sem ekki fuku.

þa

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

Þakplötur fuku í hvassviðri

Þrátt fyrir óvænt úrslit voru 
nokkrir aðilar hjá okkur, sem 
giskuðu rétt á leiki laugardagsins 
síðasta og náðu sér í vinning. 
Það er alltaf góður hópur, sem 
mætir á laugardögunum og fleiri 
velkomnir. Aðalatriði þessara 
samkoma er að styrkja starf 
Víkings, ásamt smá von um að 
hitta á rétt úrslit í leikjunum og fá 
vinning. Gaman að geta þess, að 
sumir sem koma og tippa búa til 
eins konar mynstur á seðlinum, 
svona eins og prjónamynstur. 
Eru ekkert að horfa á hvaða lið 

eru að spila eða hvort liðið ætti 
að vinna. Þannig að maður þarf 
ekki að þykjast hafa einhverja 
þekkingu á boltanum til að vera 
með og jafnvel stundum er það 
bara að þvælast fyrir! Enska 
deildin fer aftur af stað um 
næstu helgi og því um að gera 
að vera með, tippa nokkrar raðir 
og freista gæfunnar. Við verðum, 
eins og fyrri laugardaga frá kl. 
11.00 til 12.15 og kaffi verður 
fyrir alla, sem vilja. 

Áfram Víkingur

Getraunir 20. nóv.

Þeir sem ætli að nota rafmagn úr kirkjugarðinum til að lýsa 
upp leiði fyrir jólin, greiði 2.000,- 

inn á reikning kirkjunnar fyrir 15. desember.
Kveikt er á ljósum aðventuna og að þrettánda.

Ólafsvík og Brimilsvellir:
Banki: 0194 - 26 - 966 Kt.: 420289-1979

Ingjaldshóll:
Banki: 0190 - 05 - 948 Kt.: 660169-5209

Bent er á að nauðsynlegt er að nota vatnsheldar útiseríur.

Umsjónarmenn kirkjugarða Ólafsvíkur- og Ingjaldshólsprestakalls.

INGJALDSHÓLS
KIRKJUGARÐUR



Til staðar fyrir þig
Þú færð persónulega þjónustu og ráðgjöf í 22 útibúum

og þjónustuskrifstofum Sjóvá um land allt.



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

Það styttist óðfluga í fyrsta 
í aðventu og margir farnir að 
undirbúa jólin nú þegar. Í fyrra 
tók Grundarfjarðarbær upp 
á skemmtilegri nýjung sem 
gladdi íbúa og gesti í desember, 
Aðventugluggum. Þetta uppátæki 
sló rækilega í gegn og því hefur 
verið tekið ákvörðun um að halda 
áfram með jólagluggana í ár sem 
vonandi verður að árlegri hefð í 
Grundarfirði. Á hverjum degi frá 
1. til 24. desember opnast nýr 
jólagluggi sem fyrirtæki, stofnanir 
eða íbúar í bænum hafa skreytt og 
vegfarendur boðnir velkomnir að 
kíkja á gluggann. Fyrirkomulagið 
er því eins og jóladagatal og biðin 

eftir jólunum styttist örlítið með 
uppákomum sem þessum. Á 
hverjum morgni á þessu tímabili 
birtir Grundarfjarðarbær mynd 
af glugga dagsins á vefsíðu sinni 
og Facebook, þar sem fólki gefst 
tækifæri á að giska hvar glugginn 
er staðsettur eða jafnvel drífa 
sig út og leita af glugga dagsins. 
Menningarnefndin auglýsir nú 
eftir áhugasömum aðilum sem 
eru til í að taka þátt í þessu 
skemmtilega verkefni. Til að taka 
þátt þarf að hafa samband við 
Þuríði Gíu á bæjarskrifstofunni, 
thuri@grundarfjordur.is fyrir 
mánudaginn 22. nóvember. 

sj

Eldur kom upp í línubátnum 
Gullhólma SH201 á sjötta 
tímanum á þriðjudagsmorgun og 
fékk áhöfn Bjargarinnar boð kl 
05:52 þess efnis að eldur væri í bát 
út af Rifi. Brugðust skipverjar á 
Gullhólma hárrétt við aðstæðum, 
lokuðu rímum ræstiu slökkvikerfi 
skipsins og kölluðu eftir aðstoð. 
Engan sakaði, nærliggjandi 
bátum var gert viðvart  og var 
Björgin lögð af stað klukkan 
06:11 og kominn að Gullhólma 
kl 06:35. Sex mínútum síðar var 
hún kominn með bátinn í tog 
og á leið til Rifshafnar. Þangað 
var komið kl 07:52 þar sem 
Slökkvilið Snæfellsbæjar beið eftir 
bátnum til að kanna hvort enn 
væru einhverjar glæður eftir sem 
reyndist ekki vera og reykræsta 

skipið. ekki er vitað þegar þetta 
er skrifað hvers vegna kviknaði í. 

þa Aðventugluggar

Eldur í Gullhólma SH

Samráðsfundur um sam ein
ingu Eyja og Mikla holts hrepps 
og Snæfellsbæjar var haldinn á 
þriðjudagskvöld 16. nóvember, 
fundurinn var haldinn á Breiða
bliki og var honum einnig 
streymt á Facebook.

Ágætlega var mætt á fundinn 
en auk þeirra sem sóttu fundinn 
á Breiðablik voru rúmlega 70 
manns af fylgjast með fundinum 
í gegnum Facebook.

Minnisblöð og önnur gögn 

varðandi sameininguna munu 
verða aðgengileg á heima síðu 
sem sett var upp vegna sam  ein
ingar innar sem er snaefellingar.
is, fundurinn á Breiða bliki var 
tekinn upp og verður hægt að 
nálgast upp tök una á síðunni. 

Þar sem að Jökull fór í prentun 
á þriðjudagskvöld er ekki hægt 
að gera fundinum frekari skil 
en það mun verða gert í næsta 
tölublaði.

Íbúafundur um 
sameiningu



Grund�rðingar – Eyrsveitungar! 
Nú rýmum við til fyrir nýju bókunum og bjóðum upp á vetrarlán 
til 30. apríl 2022. Það er hægt að fá slatta af efni eldra en frá 2020 
lánað hvenær sem er í allan vetur og taka fram að um vetrarlán sé 
að ræða. 

Gramsað í geymslunni
Bókageymslan geymir ýmislegt lesefni sem fólki hefur sést y�r í 
áranna rás m.a.skáldsögur,  ævisögur, átthagaefni, fræðibækur, 
tímarit og �eira.
Opið hús/geymsla einu sinni í viku: Miðvikudagar kl. 11:00-12:00

Jólin 2021
Heklum stjörnur og �éttum körfur. 
Velkomin hvenær sem er.  Við eigum kreppappír 
og hægt er að fá lánaða heklunál og garn til að 
læra listina.

Bókasafnið  er opið: Mánudaga til �mmtudaga kl. 13:00-17:00.
Netfang: Netfang: bokasafn@grundar�ordur.is
Sími: 438 1881

Sjá aðrar upplýsingar á: 
https://www.facebook.com/Bokasafngrundar�ardar

Heimsending eftir þörfum.
Allir eru velkomnir – Ekkert árgjald

BÓKASAFN GRUNDARFJARÐAR 
í Sögumiðstöðinni í Grundar�rði

Ingjaldshólskirkja fékk 
á dögunum varmadælu 
að gjöf frá Kælitækni ehf. 
Böðvar Jónsson hjá Hita/
Tema ehf. gaf vinnu og efni 
við uppsetningu. 

Mun slík varmadæla án 
efa lækka rafmagnsreikning 
kirkjunnar. Vill sóknar
nefnd koma á framfæri 
þökkum til Kælitækni 
ehf. og Böðvars hjá Hita/
Tema ehf. fyrir þeirra veg
legu gjöf. Meðfylgjandi er 
mynd af Hafþóri Svans
syni formanni sóknar
nefndar, Böðvari Jóns syni 
og Sigrúnu Fjólu Sig þórs
dóttur þegar formlega var 
kveikt á dælunni. 

Ingjaldshólskirkja fær varmadælu að gjöf

Útgefandi Jökuls hefur um 
nokkura ára bil boðið upp á 
að hægt er að sækja pdf útgáfu 
Jökuls í gegnum Facebook síðu 
Jökuls, blöðin voru vistuð inni 
á síðu sem Facebook taldi ekki 
nægilega örugga og því lentu 
lesendur oft í vandræðum við 
að sækja blaðið.

Í síðasta mánuði var ákveðið 
að byrja að vista Jökul á Issuu.
com og hefur útgefandi fengið 
mjög jákvæð viðbrögð við því, 
fjögur tölublöð eru komin á 
svæði Jökuls og hefur hvert 

tölublað verið sótt allt að 220 
sinnum sem er nokkuð gott 
miðað við að þetta hefur ekki 
fengið mikla kynningu.

Til að finna Jökul er best að 
fara inn á issuu.com og í leit 
er slegið inn nafn blaðsins og 
þá eiga þau tölublöð sem þar 
eru vistuð að koma upp, áfram 
verður látið vita á Facebook 
þegar blaðið er komið á vefinn 
og þar fylgir líka slóð á blaðið.

Bæjarblaðið Jökull 
aðgengilegt á Issuu



Auglýsingaverð 
í Jökli

Heilsíða  34.440 +vsk

Hálfsíða. 24.570 +vsk

1/4 úr síðu   14.595 +vsk

1/8 úr síðu 11.340 +vsk

1/16 úr síðu   8.505 +vsk

- Bílaviðgerðir

- Skipaþjónusta

- Almenn suðuvinna 

- Smurþjónusta

- Smábátaþjónusta 

- Dekkjaverkstæði

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

Í höfnum Snæfellsbæjar komu 
alls á land 496 tonn í 67 löndunum 
dagana 8. til 14. nóvember. Í 
Rifshöfn var landað 302 tonnum 
í 24 löndunum, í Ólafsvíkurhöfn 
167 tonnum í 40 löndunum og 
á Arnarstapa landaði 1 bátur 
27 tonnum í 3 löndunum. Hjá 
dragnótabátunum landaði 
Magnús SH 61 tonni í 3, Saxhamar 
SH 23 tonnum í 1, Egill SH 16 
tonnum í 3, Gunnar Bjarnason 
SH 16 tonnum í 4, Steinunn 
SH 16 tonnum í 4, Sveinbjörn 
Jakobsson SH 15 tonnum í 4, 
Ólafur Bjarnason SH 12 tonnum 
í 4, Guðmundur Jensson SH 
10 tonnum í 2, Matthías SH 
7 tonnum í 2 og Esjar SH 6 
tonnum í 3 löndunum.  Hjá stóru 
línubátunum landaði Rifsness SH 
92 tonnum í 1 og Hamar SH 21 
tonni í 2 löndunum. Hjá litlu 
línubátunum landaði Kristinn 
HU 36 tonnum í 4,Gullhólmi 
SH 26 tonnum i 2, Stakkhamar 
SH 24 tonnum í 2, Brynja SH 23 
tonnum í 4, Lilja SH 19 tonnum í 
3, Indriði Kristins BA 15 tonnum 
í 1, Geirfugl GK 13 tonnum í 2, 
Kvika SH 13 tonnum í 2, Signý 
HU 11 tonnum í 2, Særif SH 8 
tonnum í 1, Sverrir SH 5 tonnum 
í 1 og Þerna SH 2 tonnum í 1 
löndun. Bárður SH var eini 
netabáturinn sem landaði þessa 
daga og landaði hann 4 tonnum í 2 
löndunum. Fjórir handfærabátar 
lönduðu 3 tonnum í 6 löndunum 

í Ólafsvíkurhöfn og í Rifshöfn 
landaði 1 handfærabátur 0,5 
tonnum í 1 löndun þessa sömu 
daga. 

Alls var landað í Grundarfirði 
þessa daga 697 tonnum í 
17 löndunum og voru það 
aðallega botnvörpubátar. Fimm 
handfærabátar lönduðu 6 
tonnum í 6 löndunum þessa daga. 
Hjá botnvörpubátunum landaði 
Sigurborg SH 170 tonnum í 
2, Farsæll SH 119 tonnum í 2, 
Sóley Sigurjóns GK 99 tonnum 
í 1, Harðbakur EA 73 tonnum í 
1, Runólfur SH 63 tonnum í 1, 
Jóhanna Gísladóttir GK 61 tonni 
í 1, Sturla GK 54 tonnum í 2 og 
Hringur SH landaði 53 tonnum í 
1 löndun. 

þa

Aflafréttir

Framkvæmdir hafa staðið 
yfir á Arnarstapa við lagningu 
á nýrri vatnslögn. Um er 
að ræða þriggja kílómetra 
langa lögn sem tengist nýju 
vatnsbóli á Arnarstapa og færir 
svæðinu aukinn vatnsþrýsting. 
Framkvæmdirnar eru langt á 

veg komnar en 5. nóvember 
síðastliðinn var hleypt vatni 
á lögnina í fyrsta skiptið. Nú 
styttist í að hægt verði að tengja 
hana vatnsveitunni á Arnarstapa 
en búið er að leggja lögnina 
nánast alla leið að tengihúsinu. 

sj

Vatnslögnin að verða 
klár á Arnarstapa



Snæfellsbær   |   Klettsbúð 4   |   433 6900   |   snb.is 

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.

Árlegur akstursstyrkur er kr. 30.000.-

Umsóknir skulu berast bæjarritara í tölvupósti.

Í umsókn þarf að koma fram nafn foreldris/forráða-
manns, nafn barns/barna, kennitala og reiknings-
númer 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

Við bjóðum upp á 
alhliða bílaviðgerðir, 

dekkjaskipti og smurþjónustu.

Tímapantanir í síma 436-1111 

Falksea kom til Grundarfjarðar 
á síðasta miðvikudag til að skipa 
upp salti á vegum Saltkaups. 
Skipað var upp 1000 tonnum sem 
allt fór í geymslu en þaðan er 
því dreift eftir þörfum í vinnslur 
á staðnum. Það var Ragnar og 

Ásgeir ehf sem sá um að skipa 
upp saltinu, að því loknu hélt 
skipið til Patreksfjarðar áður en 
það yfirgaf landið.

þa

Það er ýmislegt sem kemur í 
ljós þegar farið er að eiga við eldri 
hús. Finnur Gauti Guðjónsson 
og Jóhanna Jóhannesdóttir eru 
nýlega búin að kaupa hús í Ólafs
vík og þessa dagana er verið að 
vinna að ýmiskonar endurbótum 
og meðal þess sem á að skipta um 
eru nokkrir gluggar, þegar farið 

var að rífa frá einum glugganum 
kom í ljós að dagblöðum hafði 
verið troðið niður í vegginn undir 
glugg anum, blöðin eru frá því í 
júlí 1972. 

Á myndinni er Finnur að 
„glugga“ í íþróttafréttir Morgun
blaðsins sem kom upp úr vegg
num.

Þúsund tonn af 
salti í Grundarfjörð

Gamlar fréttir úr 
veggjunum

Jökull Bæjarblað

steinprent@simnet.is

436 1617



VERSLUM Í HEIMABYGGÐ

HÖRÐU PAKKANA FÆRÐU Í FÖNIX 

Opnunartími:
Mánud. - fimmtud.  08:00 - 17:00
Föstudaga  08:00 - 16:00
Laugardaga  10:00 - 14:00

Hleðsluborvél án höggs 
18v með 2x 2ah rafhlöðum og hleðslutæki 

Smiðjan Fönix   
sími 436 6500
Smiðjugötu 6, Rifi

52.746 kr

Verkfærakassi 
frá Stanley 

6.490 kr

Verkfærataska 
frá Stanley 

9.990 kr

I-View Ennisljós frá Scangrip
10.996 kr

Nova 3K vinnuljós frá Scangrip
19.995 kr

Topplykla og bitasett 
46stk  frá Toptul

9.791 kr

Olympia ullarbuxur 
6.900kr

Olympia ullarbolur með rennilás
7.990 kr

Topplykla- og bitasett 
41 stk frá Toptul

9.848 kr

Jóladagatal 
frá KWB

8.900 kr

Jóladagatal 
Premium frá KWB

13.900 kr

Skrúfbitasett 
33stk frá Milwaukee

8.990 kr


