
Framkvæmdum við byggingu 
sjóvarnagarða vestan Gufuskála 
er nú lokið. Um er að ræða tvo 
garða sem eru samtals um 114 
metra langir og var notað í þá 
um það bil 2.600 m3  af grjóti og 
kjarna sem tekið var í grjótnámu 
fyrir ofan Rif.  Ástæðan fyrir 
byggingu garðanna var að verja 
þurfti fornminjar sem þarna eru 
og þykja mjög merkilegar. Búið var 
að reyna að verja fornminjarnar 
með því að settir voru  sandpokar 
til að verjast ágangi sjávar, máttu 
þeir sín lítils og drógust fram í 

mesta öldurótinu.  Vegagerðin 
sem verkkaupi hafði samstarf um 
framkvæmdina við Minjastofnun, 
Þjóðgarðinn Snæfellsjökul og 
Snæfellsbæ. Verktaki í verkinu var 
Grjótverk ehf. en það fyrirtæki 
hefur verið að vinna hér í 
Snæfellsbæ samfellt síðastliðin tvö 
ár. Þeir endurbyggðu sjóvörnina 
við Ólafsbrautina og lengdu 
Norðurgarðinn í Ólafsvík og 
byggðu síðan garðana tvo vestan 
Gufuskála. Eru þessi mannvirki 
öll vel og vandlega unnin.
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Sjóvarnagarður ver fornminjar

Enn versnar ástandið í sam
félaginu sökum Covid en sam
kvæmt tilkynningu frá  Grundar
fjarðarbæ voru 34 smit staðfest 
í bæjarfélaginu að kvöldi 
mánudags, 22. nóvember. Þar 
af voru 20 smit hjá börnum yngri 
en 12 ára. Alls voru 173 ein
staklingar komnir með úr skurð 
um sóttkví en þeim tölum 
átti eftir að fjölga auk þeirra 
foreldra og forráðamanna sem 
komin voru í smitgát. Á mánu
daginn voru tekin á sjötta tug 
PCRprófa og um 20 til 30 hrað
próf á heilsugæslustöðinni í 
Grundarfirði og á þriðju dags
morguninn var tekinn svipaður 
fjöldi sýna. Þegar fréttin er 
skrifuð er ekki ljóst hverjar 
niður stöðurnar úr þeim voru. 
Staðan er gríðarlega viðkvæm 

og hefur verið tekin ákvörðun 
að loka leikskóla, grunnskóla, 
tón  listarskóla, íþróttahúsi, 
sund  laug og félagsmiðstöð í 
Grundar firði út þessa viku. 
Dvalar og hjúkrunarheimilið 
Fella skjól hefur lokað fyrir gesta
komur og íbúar eru beðnir um 
að takmarka ferðir sínar við 
allra nauðsynlegustu erindi á 
meðan verið er að ná utan um 
útbreiðslu veir unnar. Nú er 
mikilvægara en nokkru sinni 
að huga að persónu legum sótt
vörnum, sína aðgát og mest af 
öllu sína náunga kær leik.

Miðvikudaginn 1.desember 
verður boðið upp á örvunar
skammt bæði í íþróttahúsinu í 
Grundarfirði og í Klifi í Ólafsvík. 
Bólusett verður með Pfizer og 
ekki þarf að panta tíma.
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Covid tilfellum fjölgar 
á Snæfellsnesi



16. nóvember er Dagur 
Íslenskrar tungu en þann dag 
fæddist Jónas Hallgrímsson og 
var fæðingardagur hans valinn 
til að minnast framlags hans til 
íslenskunnar. Dagurinn var fyrst 
haldinn hátíðlegur árið 1996. 
Grunnskóli Snæfellsbæjar eins 
og svo margir aðrir skólar halda 
daginn hátíðlegan. Á yngsta stiginu 
var hátíðardagskrá í tilefni dagsins 
þar sem nemendur komu saman 
á sal. Nemendur fjórða bekkjar 
sáu um að kynna dagskrána og 
voru sungin lögin, Ísland er 
land þitt, Á íslensku má alltaf 
finna svar og Það er gott að lesa. 
Einnig voru kynntar niðurstöður 
úr sögusamkeppni yngsta stigsins 
en veitt voru verðlaun fyrir bestu 
söguna í hverjum árgangi að 
mati dómnefndar. Bókaverðlaun 
voru veitt fyrir bestu söguna í 
hverjum árgangi og voru allar 
bækurnar eftir íslenska höfunda. 
Allir nemendur tóku þátt í sögu
samkeppninni og fengu viður
kenningarskjal. Þessi stund á sal 
er alltaf hátíðleg og mikil spenn
ingur yfir því hverjir hreppa verð
launin. Í ár voru það þau Amaliya 
Makeeva í 4.bekk, Bjarki Már 
Mortensen í 3. bekk, Júlía Rós 
Guð bjartsdóttir í 2. bekk og Ólöf 
Ýr Gísladóttir í 1. bekk.Nemendur 
miðstigsins komu einnig saman 
á sal með dagskrá. Þær Sara Ýr 
Birgisdóttir og Margrét Arnbjörg 

Vilhjálmsdóttir sögðu frá Jónasi 
Hallgrímssyni. 5. bekkur söng 
Á íslensku má alltaf finna svar, 
eftir Þórarin Eldjárn. Bjarki Freyr 
Örvarsson, Matthías Garðarsson, 
Alexía Ósk Óskarsdóttir og Ragna 
Egilsdóttir í 6. bekk lásu söguna 
Stúlka í turninum eftir Jónas 
Hallgrímsson og Olivier Zolobow 
í 7. bekk Las ljóðið Ólafsvíkurenni 
eftir Jónas Hallgrímsson. Ljóðið 
fjallar um þá félaga Jónas og 
Eggert Ólafsson þegar þeir eru að 
reyna komast fyrir Ólafsvíkurenni 
og eru að bíða eftir að það komi 
fjara. Á þessum tíma var enginn 
vegur undir Enninu bara sjór og 

fólk varð að bíða eftir fjöru til að 
komast. Voru hátíðarhöldin því 
bæði fræðandi og skemmtileg. 
Á myndinni eru verðlaunahafar 

í sögu samkeppninni. Frá vinstri 
Amaliya Makeeva, Bjarki Már 
Mortensen, Júlía Rós Guð bjarts
dóttir og Ólöf Ýr Gísladóttir. 
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Ekki var getspekin samkvæmt 
væntingum síðasta laugardag. 
Líkja má ástandinu við rithöfund 
með ritstíflu. Ekki náðist í meira 
en átta rétt úrslit á sameiginlega 
seðlinum. Það er reyndar sama 
niðurstaða og oftast. Mest höfum 
við komist í níu rétt úrslit, en 
það gefur heldur ekki vinning, 
svo að verulega þarf að bæta í 
spáspekina hjá okkar snillingum 
til að ná vinningi. Á síðasta seðli 
virtust úrslitin vera augljós, svona 
fyrir fram, en það reyndist ekki 
vera svo. Svona óvænt úrslit 
eiga ekki að sjást fyrr en í janúar 
þegar slæmt veður setur strik í 
reikninginn svo okkar mönnum 

er fyrirgefið í þetta sinn! Það er 
þó bót í máli að Víkingur fær alltaf 
sinn skerf, sama hvernig okkur 
gengur að hitta á réttu úrslitin. 
Það er þó ekki í okkar huga að 
gefast upp, við erum jú víkingar, 
og höldum áfram, fram að jólum 
að minnsta kosti. Við verðum því 
í Átthagastofunni á laugardaginn 
frá kl. 11.00 til 12.15. Upplagt er 
að koma við í göngutúrnum og 
fá sér heitt kaffi, því það er alltaf 
á könnunni hjá okkur. Kaffið er 
í boði góðs styrktaraðila Víkings. 

Áfram Víkingur.
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

Dagur Íslenskrar tungu

Það styttist í jólin og jólablað 
Jökuls mun koma út 23. 
desember. Líkt og undanfarin 
ár verða birtar jólasögur og 
minningar frá liðnum jólum 
í blaðinu. Eftirminnilegar 
jólastundir, frásögn af því 
sem kemur þér í jólaskapið 
eða annað sem gæti hjálpað 
lesendum Jökuls að finna jóla 

andann er meðal þess sem við 
leitum af. 

Ef þú lumar á góðri sögu 
eða minningu eða gætir vísað 
á einhvern sem hefði gaman af 
því að ræða við blaðamann um 
jól eða jólaundirbúning er hægt 
að hafa samband við Jóhannes í 
síma 8935443 eða á netfangið 
steinprent@simnet.is.

Jólasögur og 
jólaminningar

Getraunir 27. nóv.





Í Grundarfirði er öflugt blakstarf 
en þar æfir meistaraflokkur kvenna 
tvisvar í viku auk þess sem æfingar 
eru í boði fyrir yngri flokka. 1. 
til 3. bekkur æfir saman og 4. til 
10. bekkur en eldri bekkjunum 
stendur einnig til boða að æfa með 
meistaraflokki. Æfingar eru því í 
boði fyrir allan aldur og er yngri 
flokka starfið stöðugt að eflast og 
áhuginn að aukast. Nú þegar hafa 
yngri flokkarnir farið á sitt fyrsta 
blakmót og meistaraflokkurinn 
sömuleiðis. Næsta mót hjá 
meistaraflokki kvenna er  í janúar, 
ef Covid leyfir, og síðasta mótið 
á þessu tímabili verður haldið í 
mars. Það er því nóg að gera hjá 
stelpunum í undirbúningi en að 
fara á mót snýst ekki einungis 
um að keppa heldur eflir það 
liðsandann og þjappar hópinn. 
Það er þó ekki skylda að keppa á 
mótum ef maður mætir á æfingar. 
Leikmönnum stendur til boða að 
keppa ef þær vilja og þær sem hafa 
náð 30 ára aldri stendur líka til 
boða að mæta á Öldungamótið, 
ótrúlega skemmtilegt mót sem 
haldið er á hverju ári og yfir 1000 
iðkendur sækja. 

Á æfingar hjá meistaraflokki 
kvenna í blaki eru að mæta á 
bilinu 8 til 12 konur hverju sinni 
en í vetur bættust við nokkur ný 
andlit. Þar af eru þrjár stelpur að 
keyra frá Snæfellsbæ á æfingarnar. 
Æfingarnar eru á þriðjudögum 
og fimmtudögum frá kl. 18.30 
til 20.20 undir þjálfun Mladen 

Svitlica. Mladen kemur frá 
Bosníu og er hann mjög góður og 
tæknilegur þjálfari sem á auðvelt 
með að kenna nýjum iðkendum 
helstu undirstöðurnar í blaki. 
Æfingarnar eru 100 mínútur 
og meðalbrennslan á bilinu 
6001000 kaloríur. Fyrir utan 
hreyfinguna, sem allir hafa gott 
og gaman af, lofa stelpurnar í 
meistaraflokknum fullt af hlátri, 
flippi og fjöri á æfingum og taka 
þær fagnandi á móti nýliðum. Þær 
hvetja allar þær sem hafa áhuga 
að koma og prófa.
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Blakið í Grundarfirði

Félög og klúbbar sem starfa 
að góðgerðarmálum innan 
Snæfellsbæjar norðan heiðar, 
kvenfélög, Lionsklúbbar og 
Rauði krossinn, hafa með sér 
líknarsjóð ásamt sóknum á sama 
svæði. Hægt er að sækja um styrk 
í hann vegna ýmissa erfiðleika 
fjárhagslega, ekki síst fyrir jólin.

Sóknarprestur, Óskar Ingi, 
tekur á móti umsóknum þar til 
7. desember, ekki eru tíma setn
ingar fyrir úthlutanir í öðrum 
mánuðum. Hann er í síma 844
5858 og netfang: 

prestur@kirkjanokkar.is. 
Einnig eru viðtalstímar í Ólafs
víkur kirkju frá klukkan 1112 á 
virkum dögum fram að fresti.

Po polsku:
Organizacje charytatywne w 

Snæfellsbær, stowarzyszenia 
kobiet, kluby Lions oraz 
Czerwony Krzyż  na tym samym 
obszarze dysponują środkami 
finansowymi, które mogą 
przeznaczyć na pomoc finansową 
w trudnych sytuacjach, nie tylko 
w związku z wydatkami na Święta 
Bożego Narodzenia.

Zgłoszenia przyjmować 
będzie proboszcz Óskar Ingi do 
7 grudnia. Jego numer telefonu 
to 844-5858 i e-mail: prestur@
kirkjanokkar.is.

Można również spotkać 
się z Nim osobiście w biurze 
parafialnym w Ólafsvíkurkirkja 
w godzinach  11-12 w dni 
powszednie.

Líknarsjóður 
góðgerðafélaganna 2021

Við bjóðum upp á 
alhliða bílaviðgerðir, 

dekkjaskipti og smurþjónustu.

Tímapantanir í síma 436-1111 



Þriðjudaginn 16. nóvember 
síðastliðinn fór fram sam ráðs
fundur með íbúum Eyja og 
Miklaholtshrepps og Snæ fells
bæjar um sam ein ingar viðræður 
sveitarfélaganna.  Markmið 
fundarins var að kynna stöðu 
verkefnisins og næstu skref, fjalla 
um stöðu málaflokka í starfsemi 
sveitarfélaganna og mögulegar 
breytingar ef til sameiningar 
kemur. Einnig var markmiðið 
að heyra sjónarmið íbúa áður 
en sameiningartillagan verður 
fullmótuð. Fundurinn var haldinn 
í Breiðabliki og sá RR ráðgjöf 
um utanumhald en þau sjá um 
að stýra verkefninu og leiða 
vinnu við greiningar. Rúmlega 
40 fundargestir á svæðinu auk 
tæplega 70 manns sem fylgdust 
með fundinum í streymi. Góðar 
og líflegar umræður mynduðust 
á fundinum og um 60 ábendingar 
og spurningar bárust í gegnum 
samráðskerfið sem var í notkun. 
Meðal þeirra ábendinga og 
spurninga sem bárust voru skóla
mál í dreifbýli áberandi en 23 
athugasemdir sem bárust  sneru 

að því hvernig skólamálum yrði 
háttað. Samstarfsnefnd verk
efnisins fór yfir ábendingarnar og 
hefur lagt mat á þær við mótun 
lokatillögunnar. Álit sam starfs
nefndar er áætlað að verði tilbúið 
í næstu viku og fá sveitastjórnir þá 
sameiningartillögu til skoðunar. 
Kynningarferli mun svo hefjast 
fyrir jól en ná hámarki í lok janúar. 
Áætlað er að halda íbúafundi í lok 
janúar og kosning um sameiningu 
sveitarfélaganna tveggja mun 
svo fara fram í febrúar. Inni á 
vefsíðunni www.snaefellingar.is 
má nálgast kynningu á verkefninu, 
upptöku frá umræddum fundi og 
svör við spurningum sem komu 
upp á fundinum.
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Samráðsfundur um sameiningu

Jólaljós tendruð
með óhefbundnu sniði

Jólaljósin verða tendruð á jólatrjám í Ólafsvík og Hellissandi
með óhefðbundnu sniði föstudaginn 26. nóvember.

Líkt og síðustu jól verður ekki hátíðlegur viðburður
fyrsta sunnudag í aðventu þar sem íbúar koma saman
og fagna aðventunni. Þess í stað munu börn í leik- og grunnskóla
Snæfellsbæjar tendra ljósin með sínum hóp á skólatíma.

Jólasveinar mæta á svæðið og gleðja börnin.

Njótum aðventunnar og eigum gleðileg jól ! 

Vígslu  búsetukjarna FSS frestað til 
þriðjudagins 14. desember kl. 14.00!

Með vísan til gildandi  sóttvarnareglna  er vígsluhátíð  
þjónustukjarna FSS sem vera átti 1. desember frestað til 

þriðjudagsins 14. desember kl. 14.00

„Gjafa- og styrktarstjóður þjónustukjarnans”   
nr. 0133 – 15 – 001199 í Landsbankanum í Ólafsvík, 

kt. 620600 – 3850

Verið velkomin!
Forstöðumaður
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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

Kviss er stórskemmtilegur 
þátt á Stöð 2 sem hefur notið 
gífurlegra vinsælda. Í byrjun 
nóvember hóf Stöð 2 leit að 
þátttakendum í 5. til 7. bekk til 
að keppa í Krakkakviss, nýjum og 
skemmtilegum spurningaþætti 
ætlaðum krökkum á aldrinum 
tíu til tólf ára. Af 400 liðum 
sem sóttu um komust 16 í 
framhaldsprufur og úr þeim var 
valið í 8 liða úrslit sem sýnt verður 
frá í sjónvarpinu. Grundarfjörður 
á fulltrúa í 8 liða úrslitunum en 
þau Krista Rún Þrastardóttir, 
Heikir Darri Hermannsson og 
Haukur Smári Ragnarsson munu 
taka þátt í Krakkakviss fyrir hönd 
Ungmennafélags Grundarfjarðar. 
Líkt og í Kviss eru þrír keppendur 
saman í liði sem keppa fyrir 
hönd íþróttafélaga og Berglind 
Alda Ástþórsdóttir og Mikael 
Emil Kaaber munu sjá um stjórn 
þáttarins. Tökur á þáttunum fara 
fram núna í lok nóvember og 
verða þeir sýndir á Stöð 2 í byrjun 

næsta árs. Á myndinni eru þessir 
flottu krakkar ásamt stjórnanda 
Kviss, Birni Braga.
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UMFG með lið í Krakkakviss

Starfsmenn Snæfellsbæjar 
hafa sett upp skjólgirðingu 
um hverfis ærslabelginn á Hellis
sandi. 

Eitthvað var um óánægju 
meðal íbúa með stað setningu 
ærsla belgsins vegna hávaða
mengunar og ætti þessi skjól
veggur að draga nokkuð úr þeim 
hávaða sem berst að húsum í 

ná grenn inu. Auk þess að dempa 
á há vað ann frá leikglöðum 
börnum veitir girðingin aukið 
öryggi frá umferð á Höskuldar
braut.

 Á meðfylgjandi mynd er 
Rafnar Birgisson, starfsmaður 
Snæ fellsbæjar við skjólvegginn. 

sj

Öryggi aukið 
við ærslabelg



Gengið verður í hús í Ólafsvík sunnudagskvöld 28. nóvember  
og lionsdagatölin boðin til sölu.

Verð kr. 500,-

RAFHLÖÐUR Í REYKSKYNJARA
Um leið og lionsmenn bjóða dagatöl til sölu n.k. 

sunnudagskvöld munu þeir í samstarfi við Sjóvá bjóða 
íbúum Ólafsvíkur fríar rafhlöður í reykskynjara.

HAPPADRÆTTISMIÐAR
Eins og undanfarin ár verður Lionsklúbbur Ólafsvíkur með 
leikfangahappadrætti fyrir börnin á aðfangadagsmorgun.

Miðar verða seldir um leið og dagatölin 
og er verðið kr. 500Eins og áður 

fylgir tannkremstúpa 
hverju dagatali

LIONSKLÚBBUR
ÓLAFSVÍKUR

LIONS 
JÓLADAGATÖLIN

Miklar framkvæmdir hafa verið 
við Ingjaldshólskirkju á þessu ári, 
í sumar var planið ásamt veginum 
í kringum kirkjuna tekið í rétta 
hæð og malbikað sem og svæðið 
í kringum kirkjuna alls 1200 
fermetrar.  Ljóskastarar á lóð 
kirkjunnar voru endurnýjaðir, 
fráveitukerfið lagað og endurnýjað 
ásamt því að brunni var bætt við. 
Kirkjan fékk einnig varmadælu 
og uppsetningu á henni að gjöf 
og í síðustu viku var verið að 
klára að helluleggja frá planinu 
að hliðinu inn í  kirkjugarðinn. 
Megnið af þessum framkvæmdum 
eru gerðar fyrir gjafir og styrki og 
má þakka velunnurum kirkjunnar 
fyrir hvað þeir hugsa vel um 
kirkjuna.

þa

Ekki er hægt að ganga að því 
vísu að hægt sé að njóta þess að 
fara á tónleika þessa aðventu eins 
og allir vita þó svo allir reyni sitt 
besta. Kirkjukór Ólafsvíkur ásamt 
Skólakór Snæfellsbæjar, ætlar að 
standa fyrir jólatónleikum eins og 
svo oft áður ef hægt verður. Þau 
voru á fullu að undirbúa þá á síðasta 
laugardag þegar ljósmyndari var á 
ferðinni. Þann dag voru þau með 
æfingardag í kirkjunni þar sem 
tónleikaprógrammið var slípað til 
en til stendur að halda tónleika 
þann 15. desember næst komandi. 
Öllum sóttvarnarreglum var að 
sjálfsögðu fylgt en svo verður 
að koma í ljós hvernig tilhögun 
tónleikanna verður.

þa

Framkvæmt við Ingjaldshólskirkju

Æft fyrir 
jólatónleika



Markmið 16 daga átaksins er 
að beina athygli að alvarleika 
kynbundins ofbeldis, fræða 
almenning og hvetja til að 
ofbeldið verði stöðvað. Til þess 
þarf vitundarvakningu. 

Ein af hverjum þremur konum 
hafa verið beittar ofbeldi á lífs
leiðinni og er það eitt útbreiddasta 
mannréttindabrot í heimi. Nærri 
140 konur eru myrtar á hverjum 
degi af nánum fjölskyldumeðlimi. 
Um 15 milljónir núlifandi ung
lings stúlkna, 1519 ára, hafa verið 
beittar kynferðislegu ofbeldi. 
Konur eru 72% allra þeirra í heim
inum sem hnepptar eru í mansal 
og kynlífsþrælkun. 200 milljónir 
núlifandi stúlkna og kvenna hafa 
verið limlestar á kynfærum. Á 
hverri mínútu eru 23 barnungar 
stúlkur þvingaðar í hjónaband. 

 Soroptimistar um allan heim 
munu í ár eins og undanfarin 
ár, slást í för með um 6000 sam
tökum í 187 löndum sem leidd 
eru af Sameinuðu þjóðunum til 
að vekja athygli á kynbundnu 
of beldi gegn stúlkum og kon
um með þátttöku í 16 daga 
átak inu #roðagyllumheiminn, 
#orangetheworld. Roðagyllti 
litur inn sem er litur átaksins 
táknar bjartari framtíð án ofbeldis 
gegn konum og stúlkum. 

Átakið sem nú fer fram í þrítug
asta sinn hefst þann 25. nóvember 
á alþjóðlegum baráttudegi gegn 
ofbeldi gagnvart konum og 
stúlkum og því lýkur þann 10. 
desember á hinum alþjóðlega 
mannréttindadegi Sameinuðu 
þjóðanna sem jafnframt er dagur 
Soroptimista.

Sú hefð hefur skapast að 
ákveðið málefni verður i í brenni
depli ár hvert. Áhersla íslenskra 
Soroptimista mun að þessu sinni 
beinast að stafrænu ofbeldi.  

Stafrænt ofbeldi fer fram gegn
um tæki og tækni, svo sem síma, 
tölvu og samfélagsmiðla. Notkun 
á samfélagsmiðlum hefur aukist 

mikið undanfarin ár og sífellt 
fleiri konur og stúlkur eru áreitt
ar, beittar ofbeldi, ofsóttar, niður
lægðar eða þeim ógnað gegnum 
þessa miðla. 

 
Við í Soroptimistaklúbbi Snæ

fells ness ásamt Soroptimista
klúbbum á Íslandi og á alþjóð
þjóð legum vettvangi leggjum 
þessu málefni lið með því að 
vekja samfélag okkar til vitundar 
um þetta þarfa málefni sem kyn
bundið ofbeldi er. 

25. nóvember til 10. des ember 
munu kirkjurnar á Staðar stað, 
Búðum, Ólafsvík og að Ingjalds
hóli verða roðagylltar ásamt 

Félagsheimilinu Klifi og lista
verkinu „Skipið” eftir mynd listar
manninn Jón Gunnar Árnason 
sem er staðsett fyrir framan Ráð
hús Snæfellsbæjar. 

Áhersla okkar að þessu sinni 
er að stuðla að forvörnum í 
heimabyggð. Stígamót hefur 
gefið út kennsluefnið ,,Sjúk ást” 
þar sem tekið er á heilbrigðum 
samskiptum og kynlífi ungs fólks. 
Við erum svo lánsamar að hafa 
fengið til liðs við okkur hana 
Sigurbjörgu Jóhannesdóttur sem 
hefur öðlast reynslu og rétt til að 
fjalla um þetta efni á faglegan hátt. 

Vikuna 29. nóv.  3. des. verður 
farið með fræðsluna í efstu 
bekki grunnskólans. Efnið er í 
fyrirlestraformi með umræðum.  

Með þessu móti viljum við í 
Soroptimistaklúbbi Snæfellsness 
taka þátt í að roðagylla heiminn 
og vekja athygli á baráttunni gegn 
kynbundnu ofbeldi sem hvergi 
á  að viðgangast, sama hvar í 
heiminum er. 

 
Segjum nei við ofbeldi! 
 

F.h. Soroptimistaklúbbs Snæfellsness 
Guðríður Þórðardóttir 

Guðrún Jenný Sigurðardóttir

Roðagyllum heiminn 
16 daga átak gegn kynbundnu ofbeldi 2021 

Þó að oft blási hressilega á Snæfellsnesi þá koma líka dagar þar sem ekki bærist hár á höfði, einn þessara daga var á fimmtudag í síðustu viku 
þegar ljósmyndari tók þessa mynd við Lárós.



Launafólk athugið

DESEMBERUPPBÓT  2021
            

Félagsmenn Verkalýðsfélags Snæfellinga eiga rétt á desemberuppbót samkvæmt kjarasamningum. 
Desemberuppbót miðað við fullt starf er:

Starfsmenn á almennum markaði  - 96.000 krónur. Greiðist eigi síðar en 15. desember
Starfsmenn ríkisins - 96.000 krónur. Greiðist 1. desember ár hvert.
Starfsmenn sveitarfélaga - 121.700 krónur. Greiðist eigi síðar en 1. desember.

Members of the union Verkalýðsfélag Snæfellinga are entitled to a December bonus 
according to collective agreements. The December bonus according to a full time job is:

Employees of the general labour market  – 96.000 kr.
Employees of the government – 96.000 kr.
Employees of the municipality -  121.700 kr.

Framkvæmdir við Bárð Snæ
fellsás á Arnarstapa ganga vel 
en þessi mynd var tekin af svæð
inu föstudaginn 19. nóv em
ber. Snæfellsbær hlaut styrk frá 
Framkvæmdasjóði ferða manna
staða upp á 19 milljónir til að bæta 
aðkomu og skipulag við styttuna. 

Verið er að helluleggja göngustíg 
frá bílastæðinu að styttunni og sér 
B. Vigfússon ehf um vinnu við að 
leggja nýja stíginn. Hálfnað verk 
þá hafið er og miðað við það sem 
komið er má ætla að útkoman 
verði glæsileg.

sj

Hellulagt við Bárð Snæfellsás



Dagana 15. til 19. nóvember 
veiddist ágætlega en þessa daga 
var landað alls 847 tonnum 
í 86 löndunum í höfnum 
Snæfellsbæjar.  Í  Rifshöfn 
var landað 543 tonnum í 39 
löndunum, í Ólafsvíkurhöfn var 
landað 260 tonnum í 43 löndum 
og á Arnarstapa var landað 44 
tonnum í 4 löndunum. Enn 
eru nokkrir handfærabátar að 
og í Ólafsvík lönduðu 4 bátar 4 
tonnum í 5 löndunum. Í Rifshöfn 
lönduðu 3 handfærabátar 2 
tonnum í 4 löndunum.  Stóru 
línubátarnir eru aftur farnir að 
landa heima og lönduðu þeir allir 
einu sinni þessa daga. Örvar SH 
landaði 97 tonnum,  Rifsnes SH 
92 tonnum, Tjaldur SH 71 tonni 
og Hamar SH 27 tonnum. Hjá litlu 
línubátunum landaði Kristinn 
HU 44 tonnum í 4,  Stakkhamar 
SH 29 tonnum í 4, Kvika SH 20 
tonnum í 3, Lilja SH 20 tonnum 
í 3, Gullhólmi SH 15 tonnum í 2, 
Signý HU 15 tonnum í 3, Sverrir 
SH 15 tonnum í 4, Geirfugl GK 
14 tonnum í 2, Hjördís HU 14 
tonnum í 3, Brynja SH 13 tonnum 
í 2 og Þerna SH 5 tonnum í 2 

löndunum. Dragnótabátarnir 
voru að gera það gott þessa daga 
Ólafur Bjarnason SH landaði 48 
tonnum í 5, Magnús SH 46 tonnum 
í 5, Matthías SH 44 tonnum í 3, 
Sveinbjörn Jakobsson SH 37 
tonnum í 2, Gunnar Bjarnason 
SH 35 tonnum í 3, Steinunn SH 31 
tonni í 4, Saxhamar SH 27 tonnum 
í 3, Esjar SH 26 tonnum í 3, Rifsari 
SH 24 tonnum í 3, Guðmundur 
Jensson SH 22 tonnum í 3, Bárður 

SH 5 tonnum í 1 og Egill SH 5 
tonnum í 1 löndun.

Þessa sömu daga lönduðu 
11 bátar sem stunda veiðar 
í botnvörpu og landaði hver 
þeirra einu sinni. Helga María 
RE landaði 106 tonnum, Viðey 
RE 100 tonnum, Harðbakur 
EA 75 tonnum, Steinunn SF 66 
tonnum, Runólfur SH 64 tonnum, 
Berglín GK 48 tonnum, Sigurborg 
SH 46 tonnum, Hringur SH 

47 tonnum, Farsæll SH 34 
tonnum,  Áskell ÞH 29 tonnum 
og Vörður ÞH 23 tonnum. Þrír 
handfærabátar lönduðu alls 15 
tonnum í 10 löndunum. Einn 
línubátur Sighvatur GK landaði 
í Grundarfirði þessa daga og 
landaði hann 109 tonnum í einni 
löndun í Grundarfjarðarhöfn 
komu því alls á land 761 tonn í 
22 löndunum dagana 15. til 21. 
nóvember. 

þa

Undan ströndum Íslands eru 
ein gjöfulustu fiskimið í heimi. 
Þessa auðlind hafa Íslendingar 
nýtt frá því land byggðist.

Íbúar sjávarbyggðanna eiga 
tilkall til fiskimiðanna undan 
ströndum landsins. Þar hefur 
byggð frá landnámi byggst á fisk
veiðum og landbúnaði. Nýjar 
atvinnu greinar, fiskeldi og ferða
þjónusta, eru árstíðabundin auka
búgrein. Takmarkanir stjórnvalda 

á veiðum íbúa undan ströndum 
sjávarbyggðanna eru skerðing á 
búseturétti þeirra. 

Takmarkanir á atvinnufrelsi 
þurfa að byggja á sterkum rökum 
og ekki ganga lengra en nauð
syn krefur. Aflahámark sem tak
markar fiskveiðar á eingöngu 
að ná til þeirra veiða sem ógna 
fiskistofnum, ekki til veiða sem 
ógna þeim ekki. Handfæraveiðar 
ógna ekki fiskistofnum.

Atvinnulíf er grundvöllur allrar 
byggðar. Það, ásamt innviðum á 
borð við  nútímasamgöngur og 
netsamband, góða heil brigðis
þjónustu og menntun sem 
standast samanburð við höfuð
borgarsvæðið, er réttmæt krafa 
íbúa landsbyggðarinnar. Jöfn 
búsetu skilyrði í landinu er grund
vallarréttur allra landsmanna. Val 
á búsetu á landsbyggðinni á ekki 
að vera val um skerta þjónustu, 
skert búsetuskilyrði og lífsgæði.

Sagt er að leiðin til Heljar sé 
vörðuð góðum áformum. Kvóta
kerfið sem komið var á til bráða

birgða 1984 er slík varða fyrir 
margar sjávarbyggðir. Aflamark í 
þorski var þá lækkað í 220.000 tonn 
til að byggja upp þorskstofninn, 
sem eru sömu veiðiheimildir 
og í dag. Árangurinn er enginn. 
Örfáir útgerðarmenn náðu með 
tímanum til sín mestum hluta 
aflamarksins og skeyttu litlu um 
sjávarbyggðirnar. Kvótakerfið er 
óbreytt og sjávarbyggðir halda 
áfram að hnigna og íbúum 
fækkar. Þessi þróun mun halda 
áfram verði ekki nýtingarréttur 
sjávarbyggðanna viðurkenndur. 
Það er viðurkenning á atvinnufrelsi 
og búseturétti. 

Mikilvægt er að endurreisa rétt 
íbúa sjávarbyggðanna til að nýta 
sjávarauðlindina á þann hátt að 
fjölskyldur geti lifað af fiskveiðum. 
Öflug smábátaútgerð mun hleypa 
nýju lífi í sjávarbyggðirnar og 
verða forsenda enn fjölbreyttara 
atvinnulífs og mannlífs. Það 
heldur landinu öllu í byggð og 
er þjóðhagslega hagkvæmt.

Flokkur fólksins mun á kjör

tíma bilinu berjast fyrir því að 
íbúar sjávarbyggðanna og þjóðin 
fái að njóti auðlinda sinna. Við 
viljum nýtingarstefnu fiskimiða 
þar sem auðlindin er sameign 
þjóðar innar en ekki einkaeign 
fárra út valinna. Við munum því 
beita okkur fyrir því að íbúar 
sjávar byggða njóti aukins réttar 
til að nýta sjávarauðlindina með 
jákvæðum áhrifum á sjávarplássin 
víðs vegar um land. Það er skref til 
sátta í deilum um sjávarútvegsmál, 
sem hafa áratugum saman skaðað 
tiltrú almennings á stjórnkerfið 
og stjórnmálin.

Kvótakerfið var sett á til verndar 
fiskistofna og á einungis að ná 
til þeirra veiða sem ógna fiski
stofnum. Handfæraveiðar ógna 
ekki fiskistofnum við Ísland og á 
því að gefa frjálsar.

Eyjólfur Ármannsson
Höfundur er alþingismaður
fyrir Norðvesturkjördæmi. 

Aflafréttir

Frjálsar handfæraveiðar 
réttur sjávarbyggða og skref til sátta 



Þriðjudaginn 16. nóvember 
sl. var haldinn íbúafundur eða 
sam ráðs fundur um stöðu sam
einingar viðræðna Eyja og Mikla
holts hrepps og Snæfellsbæjar. 
Væntingar fundar fólks voru 
að sjálfsögðu að þar færi fram 
SAMRÁÐ við íbúa, málefnaleg 
umræða og samræða þar sem fólk 
gæti komið með hugmyndir og 
skoðanir sínar inn í umræðuna. 
Fólk beið líka spennt eftir að sjá 
og heyra hvaða sýn væri lögð á 
framtíðina, hvernig sameinað 
sveitarfélag myndi verða uppbyggt 
og taka á hlutunum. Vonbrigðin 
voru mikil, fundurinn var ekki 
góður. Sem samráðsfundur var 
lítið samráð í boði. Fólki var 

ekki gefið færi á að stíga í pontu 
til að reyfa málin þannig að 
allir gætu heyrt raddir íbúanna. 
Fjórir málaflokkar voru kynntir; 
stjórnsýsla, skólamál, skipu lags 
og umhverfismál og fjár mál. Eftir 
kynningu á hverjum mála flokki 
var boðið upp á að koma með 
spurningar úr sæti eða ábend
ingar sem voru svo túlkaðar af 
full trúa ráðgjafafyrirtækisins fyrir 
streymið, jafnframt var hægt að 
senda inn rafrænar fyrirspurnir 
sem einungis innihéldu 250 slög. 
Fyrirspurnir/athugasemdir úr 
sal komu frá 3 fundarmönnum, 
skv. fréttatilkynningu frá sam
ráðs nefndinni (skessuhorn.is) 
voru umræður líflegar, ekki hafa 

væntingar nefndarinnar verið 
miklar ef túlkunin af fundinum 
er slík. Kynning málaflokkana 
var afskaplega þunn þar sem 
einungis var lýst hver staðan er 
í dag í hverjum og einum þeirra. 
Ekki komu fram hugmyndir um 
hvernig þeir muni líta út eftir 
sam einingu. Þess má geta að 
upptaka af fundinum átti að 
fara á netið og opið yrði fyrir 
að senda inn fyrirspurnir fram 
að hádegi daginn eftir. Þetta var 
í raun kynning á ferli sem á að 
enda með sameiningarkosningu. 
Skoðanir og álit íbúa virðast ekki 
skipta máli. Þessi kynning fólst 
í yfirtöku Snæfellsbæjar á Eyja
og Miklaholtshreppi með manni 
og mús. Niðurstaðan er að með 
þessari sameiningu/yfirtöku 
fást um 600 milljónir króna frá 
jöfnunar sjóði sem greiddar yrðu 
út á 7 árum. Lítið annað kom fram 
um framtíðarsýnina. Augljóst er 
að þarna hafa menn sest niður og 
spurt hvernig ferlið þurfi að vera 
til að ná því að kjósa í sameinuðu 
sveitarfélagi í maí nk. Búið að 
halda íbúafund, tékk! 

Það er forvitnilegt að heyra svo 
af því hvernig önnur sveitarfélög 
nálgast vinnu við sameingarferli. 
Eitt sveitarfélag leggur mikið upp 

úr náinni samvinnu við íbúa strax 
frá fyrstu metrum þegar hugmynd 
kviknar um að sameinast öðru/
öðrum sveitarfélögum. Heldur 
marga íbúafundi, þar sem mikil 
vinna fer fram meðal íbúa, 
hópavinna og fólk fær að koma 
sínum skoðunum á framfæri; t.d. 
hvert eigi að huga að sameiningu 
og hvaða mál séu mikilvæg. Fundir 
teknir upp og eru aðgengilegir 
í marga daga, kerfi til að senda 
inn spurningar, ábendingar og 
athugasemdir er opið í marga 
daga. En ekki bara til hádegis 
daginn eftir fund. 

Það er flestum Snæfellingum 
ljóst að framtíðin liggur í því 
að sameina allt Snæfellsnes í 
eitt sveitarfélag. Grundfirðingar 
hafa nú þegar boðað fulltrúa 
allra sveitarfélaga á Snæfellsnesi 
í samtal um það mál. Fulltrúar 
allra sveitarfélaganna hafa tekið 
vel í það boð. Við hvetjum fulltrúa 
sveitarfélaganna á Snæfellsnesi að 
fylkjast að því sameiningarborði 
því þar liggur framtíðin. Til 
framtíðar horfum við.

Laufey Bjarnadóttir 
Þröstur Aðalbjanarson 

Stakkhamri, 
Eyja- og Miklaholtshreppi 

342 Stykkishólmi

Eina fjölskyldu þekki ég sem 
sjaldan er nefnd nema einu 
nafni og samnefnarinn nær yfir 
allan heila hópinn.  Þau eru 5 
systkinin, sem eru eftir og eins og 
vant er um systkini hafa þau vaxið 
og dafnað hvert á sinn háttinn 
og samnefnarinn hefur orðið 
sterkari eftir því sem árunum 
fjölgar.  Styrkurinn felst í því að 
þau þekkja styrkleika og veikleika 

hvers og eins ótrúlega vel og 
með árunum hafa þau aukið 
samganginn sín á milli og auðgað 
hvert annað með nándinni.  Út 
á við þekkja orðið fáir muninn 
þegar einn fer og annar kemur.  
Hvert og eitt þessara systkina býr 
við sín sérkenni, ekkert þeirra 
er eins  en saman mynda þau 
órjúfanlega heild.

Ég á þá ósk til þessarar fjöl
skyldu að hún standi áfram sterk 
og fái notið þess sem áorkað hefur 
verið.  Mér er kunnugt um hug 
einstaka manna til að reyna að 
skilja þessi systkini í sundur en 
ég hef líka orðið þess áskynja að 
hugmyndir eru uppi, meðal syst
kinanna, að þau flytji öll í sama 
hús næðið. 

Hvatning mín og von mín 
er; að þau flytji saman og verði 
þekkt undir sínu rétta nafni.  
Syst kinin heita, Snæ fells bær, 
Grundar fjarðarbær, Helga fells

sveit, Stykkis hólmsbær og Eyja 
og Mikla holt shreppur og hafa um 
langan tíma átt samheitið SNÆ
FELLS NES.  

Íbúar á Snæfellsnesi !  Tökum 
höndum saman og þrýstum á 

sveitarstjórnarmennina hjá okkur 
um að taka upp samtal sín á milli.  
Innsiglum fjölskylduböndin og 
flytjum saman !

Valgarð S. Halldórsson

Samráð eða ekki samráð, það er efinn! 

Fjölskyldubönd

- Bílaviðgerðir

- Skipaþjónusta

- Almenn suðuvinna 

- Smurþjónusta

- Smábátaþjónusta 

- Dekkjaverkstæði

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



1. 2. 3.

4. 5.

 

1.Scanlight 100 ljósa LED warm white sería, startpakki með straumbreyti, 10m 6.995 kr. |
2.Scanlight 100 ljósa LED warm white framlenging á startpakka, 10m 5.795 kr. | 3. Star
trading brasslitaður ljósahringur, 30cm/45cm 6.495/8.995 kr. | 4. Jólatrésstandur úr
járni, fyrir allt að 3m tré 5.995 kr. | 5. Fjöltengi 4falt á spjóti IP44 5.550 kr.

Seríur, ljósahringir og
fylgihlutir

Jólaljós

Scanlight Útiseríurnar úr
Byko

Koma í warm white, cool
white, marglituðu og rauðu!


