
Það verður æ algengari sjón 
að sjá brimbrettakappa í sjón-
um í kringum Snæfellsnesið. Á 
myndinni eru menn sem nýttu 
sér öldurnar í suðvestanáttinni í 
síðustu viku, þeir völdu sér fjör-
una fyrir neðan Bug innan við 
Ólafsvík. 

Fréttaritara er ekki kunnugt 
hvaðan brimbrettakapparnir voru 

eða hvort þeir væru vanir en eitt-
hvað gekk þeim illa að standa 
lengi á brettunum í einu, hvort 
sem það var vegna vinds eða af 
annari ástæðu skal ósagt látið. En 
aðstæður til brimbrettaiðkunn-
ar hafa verið mjög góðar undan-
farna daga.

þa

1011. tbl - 22. árg. 10. mars 2022

Ólafsbraut 55, Ólafsvík
Sími: 436 1212

 

 

Brimbrettareið í Bugsfjöru

Við bjóðum upp á 
alhliða bílaviðgerðir, 

dekkjaskipti og smurþjónustu.

Tímapantanir í síma 436-1111 



Nemendur og starfsfólk í 
Grunnskóla Snæfellsbæjar létu 
Öskudaginn ekki fara framhjá sér. 
Á Hellissandi mættu bæði nem-
endur og starfsfólk í búningum í 
tilefni dagsins og slógu köttinn úr 
tunnunni. Hjá 1. og 2. bekk var 
Breki Dan Ægisson tunnukóngur-
inn og hjá 3. og 4. bekk var það 
Víglundur Orri Heimisson sem 
hlaut þann titil að þessu sinni. 

Nemendur á mið- og unglinga-
stigi komu saman á sal skólans 
í Ólafsvík þar sem þau fóru í 
leiki og dönsuðu meðal annars 
limbó. Bæði nemendur og starfs-
fólk skemmtu sér konunglega 
og fer ekki sögum af því hverjir 
skemmtu sér best en mikil metn-
aður var í öllum búningum og 
ánægjulegt að sjá hversu tilbúin 
bæði börn og fullorðnir voru að 
leyfa hugmyndafluginu að ráða 
við búningaval.

þa

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

Blaðið kemur út vikulega.

Upplag: 1.000

Áb.maður: Jóhannes Ólafsson

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

Netfang: steinprent@simnet.is

Sími:      436 1617

Öskudagur í Grunnskóla Snæfellsbæjar

AÐALFUNDUR 

Félags eldri borgara í Snæfellsbæ verður haldinn 
miðvikudaginn 16. mars 2022 kl. 14:00.

í Kli�, Ólafsvík

Fundarefni:
     Venjuleg aðalfundarstörf
     Stjórnarskipti, kosið í nefndir.

Nýir félagar velkomnir
Ka�veitingar í boði félagsins að fundi loknum.

Stjórn Félags eldri borgara Snæfellsbæ

Ómar Lúðvíksson
 Lísa Anne Ómarsdóttir Ted Chessor
 Ari Bent Ómarsson Ása Gunnur Sigurðardóttir

Gunnar Bent Arason, Sigmar Bent Arason 
og Harpa Guðný Aradóttir

Við þökkum innilega alla samúð, hlýhug og 
hjálpsemi við andlát eiginkonu minnar, móður, 
tengdamóður og ömmu.

Kay Wiggs
Keflavíkurgötu 7, 360 Hellissandi

Nótan, uppskeruhátíð tónlist-
arskóla á Íslandi verður haldin 
í Stykkishólmi 19. mars næst-
komandi. Nótan var fyrst haldin 
vorið 2010 og hefur hún verið 
árlegur viðburður síðan. Tón-
listarskólar landsins eru um 90 
talsins og nemendur sem stunda 
nám innan tónlistarskólakerfis-
ins eru um 15.000. Með hátíð-
inni er kastljósnu beint á sam-

félag tónlistarskóla og tónlist-
arnemendum en henni er ætlað 
að vera bæði faglega hvetjandi og 
skemmtilegt innlegg í skólastarf-
ið fyrir aðstandenur skólanna. 
Innan Nótunnar eru haldnir 5 
svæðistónleikar og eru tónleik-
ar Nótunnar fyrir Vesturland og 
Vestfirði haldnir í Stykkishólms-
kirkju laugardaginn 19. mars. 

sj

Uppskeruhátíð 
tónlistarskóla haldin 

19. mars



Miðvikudaginn 23. febrúar 
voru liðin 30 ár frá því að togar-
inn Krossnes SH 308 frá Grundar-
firði sökk á Halamiðum. Með 
skipinu fórust þrír grundfirsk-
ir sjómenn en níu úr áhöfninni 
var bjargað. Þessa hræðilega at-
burðar var minnst við látlausa 
athöfn í Setbergskirkjugarði þar 
sem fyrrum skipverjar togar-
ans og ættingjar þeirra komu 
saman. Minnst var þeirra Gísla 
Árnasonar, Hans Guðna Frið-
jónssonar og Sigmundar Magn-
úsar Elíassonar og blómakrans 

lagður að minnismerki þeirra. 
Sömuleiðis var minnst þeirra 
skipsfélaga sem látist hafa síðan, 
þeirra Torfa Freys Alexandersson-
ar og Garðars Gunnarssonar. Haf-
steinn Garðarsson, sem var skip-
stjóri í þessari afdrifaríku ferð, 
flutti minningarorð og Sigurð-
ur Ólafur Þorvarðarson flutti sjó-
ferðabæn en hann var þá stýri-
maður. Séra Aðalsteinn Þorvalds-
son, sóknarprestur, leiddi að 
lokum í bæn. Eftir athöfnina var 
haldið á Kaffi 59 í kaffiveitingar, 
í boði FISK Seafood. 
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30 ár liðin síðan 
Krossnes fórst

699 3444
molby@fastlind.is

Löggiltur fasteignasali

ÁRALÖNG ÞEKKING 
OG REYNSLA AF

FASTEIGNAMARKAÐI
Á VESTURLANDI

BOGI MOLBY

Allir kaupendur og seljendur fá

Vildarkort Lindar
hjá fjölmörgum fyrirtækjum
sem veitir 30% afslátt

Í samstarfi við Samtök sveitar-
félaga á Vesturlandi mun Snæ-
fellsbær halda Barnamenn-
ingarhátið Vesturlands á þessu 
ári. Nákvæm tímasetning á há-
tíðinni hefur ekki verið ákveðin 
en hátíðin er áhersluverkefni 
Sóknaráætlunar Vesturlands og 
er hún haldin til skiptis í Reyk-
holti í Borgarfirði, á Akranesi 
og í Snæfellsbæ. Markmið há-
tíðarinnar er að efla menningar-
starf fyrir börn og ungmenni en 
þátttaka þeirra er uppistaða há-
tíðarinnar. Þegar kemur að upp-
eldi og kennslu barna en menn-

ingarstarf stór þáttur og skipt-
ir því máli að jafnræði ríki og 
að börn geti verið þátttakendur 
í hinni ýmsu menningarstarfs-
semi. Með hátíðinni er verið að 
hvetja bæði börn og ungmenni 
til virkrar þátttöku í menningar-
starfi og veita þeim tækifæri til að 
njóta listar og menningar. Undir-
búningur á hátíðinni er hafinn 
og áhugasamir sem vilja taka þátt 
eða standa fyrir viðburði geta 
haft samband við Heimi Berg Vil-
hjálmsson, heimir@snb.is.

sj

Barnamenningarhátíð 
í Snæfellsbæ



kirkjanokkar.is

Æskulýðsguðsþjónusta 
í Ingjaldshólskirkju 

verður sunnudaginn 14 mars klukkan 20.

Fermingarbörn verða með lestur og bænir.

Áfram heldur að veiðast vel og 
komu á land í höfnum Snæfells-
bæjar dagana 28. febrúar til 6. 
mars alls 737 tonn í 60 löndunum. 
Mjög vel hefur veiðst hjá Bárði 
SH í febrúar þó að veðrið hafi 
ekki verið þeim hliðholt en alls 
landaði Bárður 699 tonnum í 26 
róðrum. Er það 160 tonnum meiri 
afli en í sama mánuði 2021. Þessa 

daga landaði Bárður 183 tonnum 
í 7 löndunum, Saxhamar SH 41 
tonni í 4 og Ólafur Bjarnason SH 
35 tonnum í 4 löndunum. Tveir 
handfærabátar lönduðu Ingibjörg 
SH 5 tonnum í 3 og Glaður SH 4 
tonnum í 4 löndunum. Hjá litlu 
línu bátunum landaði Tryggvi Eð-
varðs SH 29 tonnum í 2, Særif SH 
24 tonnum í 2, Háey I ÞH 22 tonn-

um í 3, Kristinn HU 20 tonnum 
í 2, Stakkhamar SH 11 tonnum í 
2, Gísli Súrsson GK 7 tonnum í 
1, Lilja SH 5 tonnum í 1, Sverr-
ir SH 5 tonnum í 2 og Brynja SH 
2 tonnum í 1 löndunum. Þrír af 
stóru línu bátunum lönduðu og 
landaði Rifsnes SH 96 tonnum í 
2, Tjaldur SH 63 tonnum í 1 og 
Hamar SH 32 tonnum í 2 löndun-
um. Hjá dragnóta bátunum land-
aði Steinunn SH 51 tonni í 4, Eg-
ill SH 23 tonnum í 1, Esjar SH 21 
tonni í 3, Magnús SH 14 tonn-
um í 2, Matthías SH 15 tonnum 
í 2, Sveinbjörn Jakobsson SH 15 
tonnum í 2, Gunnar Bjarnason 
SH 14 tonnum í 2 og Rifsari SH 2 
tonnum í 1 löndun.

Að venju voru botnvörpu bát-

ar fyrirferðamestir í Grundar-
fjarðarhöfn en alls var landað 
þar 947 tonnum í 23 löndunum 
dagana 28. febrúar til 6. mars. 
Hjá botnvörpu bátunum landaði 
Harðbakur EA 194 tonnum í 3, 
Drangey SK 118 tonnum í 1, Sig-
urborg SH 67 tonnum í 1, Pálína 
Þórunn GK 65 tonnum í 1, Farsæll 
SH 57 tonnum í 1, Runólfur SH 57 
tonnum í 1, Hringur SH 39 tonn-
um í 1 og Frosti ÞH 32 tonnum í 
1 löndun. Bára SH sem stundar 
sæbjúgna veiðar landaði 1 tonni í 
1 löndun. Hjá netabátum landaði 
Kap II VE 182 tonnum í 2, Jökull 
ÞH 84 tonnum í 1 og Geir ÞH 50 
tonnum í 5 lönduðum.

þa

Aflafréttir

Jökull á Issuu

Til að nálgast Jökul á netinu er hægt 
að skanna QR merkið hér að ofan 

með myndavélinni í símanum.



 

Aðalfundur  

Björgunarsveitarinnar Lífsbjargar  

verður haldin 10.apríl 2022 kl: 20:00                            
í Björgunarstöðinni Von á Rifi  

 

Dagskrá: 

1. Kosning fundarstjóra og fundarritara 
2. Fundargerð síðasta aðalfundar lesin upp og borin undir atkvæði 
3. Skýrsla stjórnar 
4. Fjárhagsskýrsla gjaldkera 
5. Umfjöllun um skýrslu stjórnar og ársreikninga 
6. Ársreikningar bornir undir atkvæði 
7. Kaffihlé 
8. Skýrsla umsjónarmanna unglingadeildar 
9. Lagabreytingar 
10. Kosning stjórnar 
11. Kosning tveggja manna í svæðisstjórn 
12. Önnur mál 

 
Fundurinn er æðsta vald björgunarsveitarinnar og því eru allir fullgildir félagar hvattir til að mæta 

 
Þeir sem hafa áhuga á starfi björgunarsveita, langar til að fylgjast með og/eða ganga í sveitina eru hvattir til 

að mæta - Fundurinn er öllum opinn.  
 

Heitt verður á könnunni. 

Það er margt sem þarf að huga 
að hjá Vegagerðinni eftir lægða-
ganginn sem er búinn að vera frá 
áramótum. Eitt af því sem þarf að 
huga að er hvernig slitlag á vegum 
kemur undan snjónum og ágangi 
umferðar. Töluvert er af holum 
sem þarf að fylla í ásamt því að 
laga þær stikur sem hafa farið úr 
skorðum vegna veðurs eða þegar 
snjóruðningstæki taka þær niður 
með kast tönninni. 

Það voru þeir Guðjón Hrannar 
Björnsson og Sigurjón Hilmars-
son sem voru að nýta góða veðr-
ið fyrir síðustu helgi til að sinna 
þessum verkefnum. Þeir höfðu 
byrjað á Hellissandi og voru 
komnir austur fyrir Búlandshöfða 
þegar ljósmyndari tók mynd af 
þeim félögum en stefnan var hjá 
þeim að klára að holufylla og laga 

þær stikur að Grundarfirði áð-
ur en þeir hættu, áætluðu þeir 
félagar að þeir myndu fara með 
þrjú tonn í þennan kafla. Varað er 
við slitlagsskemmdum og holum 
á  Vatnaleið og eru vegfarendur 
beðnir um að aka með gát.

þa

Malbiksviðgerðir í þýðunni

Einn getspakur Ólsari hitti 
á 13 rétta leiki, eða öll úr-
slit dagsins rétt, í getraunun-
um síðasta laugardag. Hann 
keypti seðil fyrir 896 krónur 
og situr uppi með tæpa millj-
ón í vinning. Til hamingju fé-
lagi. Það var fjölmennt í Átt-
hagastofunni á laugardaginn 
og málin rædd, bæði fótbolti 
og önnur þýðingar minni 
mál. Nokkrir aðilar í okkar 
hópi voru með vinninga fyrir 
10 rétt úrslit og einn með 11, 
sem er vanalega mörkin varð-
andi vinninga, það er vinn-
ingar geta komið á 10 rétt úr-
slit eða fleiri (af 13). Ekki hef-
ur gengið sem skyldi hjá okkar 
strákum í boltanum og hafa 
veikindi og fleira sett strik í 
reikninginn. Næsti leikur er 
19. mars á útivelli, en síðan 
eigum við heimaleik 26. mars 
og vonandi verður snjórinn 
farinn af vellinum og búið 
að gera allt klárt til að fá leik 
hér heima. Þangað til er gott 
að hittast í Átthagastofunni á 
laugardögum. Fá sér kaffibolla 
og halda áfram að tippa og 
freysta gæfunnar um leið og 
við styrkjum Víking. 

Áfram Víkingur

Getraunir 
1x2



Í Glefsunni, þar sem Vífill 
Karlsson fer yfir brot úr hagsvís-
um og skýrslum frá SSV er fjall-
að um flutningsjöfnuð á Vestur-
landi. Þar kemur fram að fleiri 
fluttu til Vesturlands en þeir sem 
fluttu í burtu á árunum fyrir há-
mörk tveggja síðustu hagvaxtar-
skeiða, það er fyrir Bankahrun 
og Covid-kreppuna. Á samdrátt-
arskeiðum gerðist hins vegar hið 
gagnstæða og Vesturland tapaði 
fleiri íbúum frá sér en það fékk til 
sín. Flutningsjöfnuður, eða fjöldi 
íbúa sem flyst til svæðisins að frá-
dregnum þeim fjölda sem flyst 
í burtu, náði hámarki árið 2017 
á Vesturlandi. Tölur Vesturlands 
voru bornar saman við Suður-
lands og Suðurnes þar sem þess-
ir þrír landshlutar eru næstir höf-
uðborgarsvæðinu og áhugavert er 
að skoða þessi svæði saman þar 
sem þau hafa verið í “samkeppni” 
um íbúa frá höfuðborgarsvæðinu 
sem stunda enn nám eða vinnu 
þar. Í þeim skilningi er þá átt við 
Akraneskaupstað, Hvalfjarðar-
sveit og mögulega Borgarbyggð 
á Vesturlandi. Þá fékk Suðurnes 
miklu fleiri til sín fyrir Bankahrun 

en hinir tveir landshlutarnir en 
tap þeirra allra var sambærilegt í 
kreppunni sem fylgdi á eftir. Fyr-
ir Covid-kreppuna var þróunin á 
Suðurlandi og Suðurnesi mun já-
kvæðari en á Vesturlandi en sam-

drátturinn var einnig töluvert 
meiri þar eftir árið 2017. 

Þegar farið er nánar í að skoða 
sveitarfélögin er ekki hægt að 
sjá fylgni  á milli flutningsjöfn-
uðar og hagsveiflna í Grundar-
fjarðarbæ, Snæfellsbæ og Stykk-
ishólmsbæ líkt og má sjá á Vest-
urlandi í heild sinni en í Eyja- og 
Miklaholtshreppi toppar flutn-
ingsjöfnuðurinn tvisvar og er 
athyglisvert að þeir toppar eiga 
sér stað fjórum til fimm árum fyr-
ir hagsveiflurnar sem talað var um 
áðan. Þó að ekki sé hægt að sjá 
fylgni í þremur stærstu sveitar-
félögunum á Snæfellsnesi sýna 
tölurnar að flutningsjöfnuður var 
hagfelldari síðastliðin 10 ár í sam-

anburði við árin 10 þar á undan 
en þróunin í Eyja og Miklaholts-
hreppi var þá einungis neikvæð. 
Í hinum þremur sveitarfélögun-
um var meðaltal flutningsjöfn-
uðs neikvætt á árunum 2001 til 
2010 og á árunum 2011 til 2020 
var meðaltalið ennþá neikvætt í 
Grundarfjarðarbæ og Snæfellsbæ 
en þó minna neikvætt en orðið 
jákvætt í Stykkishólmsbæ. Þá var 
meðaltalið hagfelldara í Eyja og 
Miklaholtshreppi, Snæfellsbæ og 
Stykkishólmsbæ 2001 til 2010 
heldur en árin 1986  til 2000 
en því var öfugt farið í Grundar-
fjarðarbæ.
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Flutningsjöfnuður á Vesturlandi

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



Menningarstefna Vesturlands 
fyrir árin 2021-2024 hefur form-
lega verið gefin út. Er hún í raun 
endurskoðuð menningarstefna 
frá árinu 2016, vinna við nýja út-
gáfu hófst í mars 2021 eftir taf-
ir vegna heimsfaraldurs og var 
endanleg menningarstefna Vest-
urlands samþykkt í lok 2021. Sér-
stakt fagráð var skipað með full-
trúum úr nær öllum sveitarfélög-
um á Vesturlandi auk fjögurra 
fagaðila sem starfa í menningar-
tengdum atvinnugreinum í lands-
hlutanum. Í fagráðinu sátu þau 
Dagbjört Dúna Rúnarsdóttir, 
miðlunarfræðingur, sögufylgja 
og sagnaþulur og Kári Viðars-
son, leikari og eigandi Frystiklef-
ans á Rifi, fyrir hönd Snæfellsbæj-
ar og fyrir hönd Grundarfjarðar 
sat Eygló Bára Jónsdóttir, kennari 
og formaður menningarnefndar 
Grundarfjarðarbæjar. Tekin var 
ákvörðun um að fjalla um einn 
hluta stefnunnar í einu, þvert á 
svæðin, ólíkt því sem gert hafði 
verið við mótun hinnar upp-
haflegu menningarstefnu 2016. 
Henni er því skipt upp í menn-

ingaruppeldi, listir, nýsköpun og 
skapandi greinar, menningararf 
og samvinnu.

Í nýrri menningarstefnu er 
lögð áhersla á hvernig hún myndi 

þjóna minnihlutahópum á Vest-
urlandi auk þess sem áherslu 
er lögð á menningartengdar at-
vinnugreinar en gengið út frá því 
að Vesturland sé eitt menningar-

svæði. Menningarstefnan er raf-
ræn og aðgengileg á vefsíðu SSV, 
ssv.is.
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- Bílaviðgerðir

- Skipaþjónusta

- Almenn suðuvinna 

- Smurþjónusta

- Smábátaþjónusta 

- Dekkjaverkstæði

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

Drangey SK 2 landaði á 
Grundarfirði á mánudag og er 
það í annað skipti á þessu fisk-
veiðiári, fyrri löndunin var 3. 
desember 2021 en þá var land-
að úr bátnum 241 tonni og 
þar af rúmlega 238 tonnum af 
þorski en á sunnudaginn síðasta 
var landað úr bátnum 118 tonn-

um þar af 47 tonn af þorski, 27 
tonn af karfa, 15 tonn af stein-
bít, 13 tonn af ufsa og svo minna 
af öðrum tegundum. Drangey er 
skuttogari sem er 62.55 metrar á 
lengd 2080,78 brúttótonn og er 
gerður út frá Sauðárkróki.

þa

Landaði 118 tonnum 
af blönduðu

Menningarstefna Vesturlands 2021-2024

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




