Ólafsbraut 55, Ólafsvík
Sími: 436 1212

1015. tbl - 22. árg.

Áhöfnin á Bárði SH 81 var við
veiðar upp í harða landi þegar
Þröstur Albertsson tók þessa

mynd af bátnum í lok síðustu viku,
þegar í land var komið lönduðu
þeir rúmlega 55 tonnum.

7. apríl 2022

Bárður SH er með aflahærri
skipum á þessu fiskveiðiári þegar
kemur að þorski en nánar er sagt

frá aflabrögðum áhafnar Bárðar
ásamt myndum inni í blaðinu.

Hrun úr Ólafsvíkurenni

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

Grjóthrun varð á tólfta tíma
num fimmtud agsm orguni nn
31. mars úr Ólafsvíkurenni.
Náði það inn á aðra akreinina
á veginum. Búið var að hreinsa
veginn þegar myndin var tekin,
en áfram féll einn og einn steinn
úr sárinu. Þarna er göngustígur

og eru þeir sem leið eiga um
svæðið hvattir til aðgæslu því
þarna slútir bergið frammundir
sig á kafla og spurning hvort það
komi ekki niður líka en ekki eru
mörg ár síðan það féll skriða
þarna á sama stað en þá var ekki
hægt að aka framhjá henni.
þa

Útgerðin fagnar 3 ára afmæli
stækkaði markhópurinn til
muna og viðskiptavinir af öllu
landinu versluðu af vefverslun
Útgerðarinnar. En þó búið sé
að aflétta öllum takmörkunum
er vefverslunin ennþá í fullum
gangi og segir Rut stundum að
vefverslunin hafi bætt nokkrum
mánuðum við árið rekstrarlega.
Útgerðin slapp nokkuð vel
í faraldrinum þar sem ekki
hafi verið búið að ráða neinn
starfsmann svo ekki þurfti að
segja neinum upp, sem Rut segir
að hafi verið mikill léttir. Nú þegar
allt er komið á ról aftur er hins
vegar búið að ráða inn frábæran
starfsmann í tímabundið starf og
horfa þau björtum augum fram
á veginn.
Aðspurð hvort Rut hafi séð
fyrir sér að rekstur Útgerðarinnar

myndi stækka svona mikið á
stuttum tíma svara hún játandi.
Hún segist hafa séð mikil tækifæri
í þessari hugmynd í Ólafsvík, allt
sé fullt af tækifærum hér. Nú þegar
búið er að slípa reksturinn eftir
Covid og ferðamenn byrjaðir að
streyma til landsins aftur þá getur
hún ekki annað en haldið áfram
að vera bjartsýn á framtíðina.
Það er ekki hægt að alhæfa að
reksturinn muni stækka jafn hratt
næstu þrjú árin líkt og síðustu
þrjú en Rut segist allavega vera
klár í bátana.
Þessum stóru tímamótum þarf
að sjálfsögðu að fagna og verða
allskonar skemmtilegheit og
tilboð í gangi í Útgerðinni þessa
vikuna og hvetja þau alla til að líta
við og kíkja á úrvalið.
sj

Styrktartónleikar
Þann 5. apríl 2019 voru miklar
breytingar í Pakkhúsinu í Ólafsvík
en þá opnuðust dyr Útgerðarinnar
í fyrsta sinn. Síðan þá hefur mikið
vatn runnið til sjávar og verslunin
í sögufræga húsinu orðin fastur
liður í daglegu lífi margra á
Snæfellsnesi og þó víðar væri

ÁRALÖNG ÞEKKING
OG REYNSLA AF
FASTEIGNAMARKAÐI
Á VESTURLANDI
Allir kaupendur og seljendur fá

Vildarkort Lindar
sem veitir 30% afslátt

hjá fjölmörgum fyrirtækjum

BOGI MOLBY
Löggiltur fasteignasali

699 3444

molby@fastlind.is

leitað.
Þegar Rut Ragnarsdóttir, eig
andi Útgerðarinnar, fór í þetta
verkefni fyrir þremur árum
ásamt eiginmanni sínum, Heimi
Berg, var það vegna þess að hana
langaði til að standa á eigin fótum
og grípa tækifærin. Hún flutti
aftur heim 2018 og hafði búið
hér í næstum ár þegar hún stökk
á tækifærið að opna Útgerðina. Þá
með fimm hálf tómar hillur en í
dag eru um fimmtíu vörumerki til
sölu í versluninni, að miklu leyti
íslensk hönnun.
Aðspurð segir Rut að tak
mark
a nir í faraldrinum hafi
að sjálfsögðu haft mikil áhrif á
svona lítinn rekstur. Upphaflega
hafi markhópurinn upp til
hópa verið ferðamenn en með
Covid breyttist það skyndilega
og hófu þau að einblína meira
á nærsamfélagið. Strax í fyrstu
bylgju faraldursins voru þau
snögg til og opnuðu vefverslun og
hélt hún Útgerðinni í raun á floti í
Covid. Með henni gátu þau bæði
haldið áfram að sinna fólkinu
hér í heimabyggð en sömuleiðis
Upplag: 500
Áb.maður: Jóhannes Ólafsson

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

Prentun: Steinprent ehf.
Sandholt 22a, Ólafsvík
355 Snæfellsbæ
Netfang: steinprent@simnet.is
Sími:

Blaðið kemur út vikulega.

436 1617

Miðvikudaginn 30. mars
héldu nemendur og kennarar
Tónlistarskóla Snæfellsbæjar
í samstarfi við foreldrafélag
skólans tónleika til styrktar barna
á flótta frá Úkraínu. Tónleikarnir
fóru fram í Ólafsvíkurkirkju og
heppnuðust mjög vel, flestir
nemendur tónlistarskólans
komu fram ásamt kennurum
sínum og óhætt að segja að
framtíðin sé björt í tónlist í
bæjarfélaginu. Mjög vel var
mætt á tónleikana og setið
í flestum sætum kirkjunnar.
Ekki var rukkað sérstaklega
inn á tónleikana heldur voru
frjáls framlög vel þegin. Þegar
haft var samband við foreldri
í foreldrafélaginu daginn eftir
tónleika fengust þær upplýsingar
að alls hefðu safnast 139.000
krónur og voru allir yfir sig
ánægðir enda áttu þau ekki von
á svona góðum viðtökum þegar

farið var af stað með tónleikana.
Vildu allir aðstandendur fá að
koma á framfæri kæru þakklæti
fyrir góðar móttökur. Þess má
geta í lokin að enn er tekið við
framlögum með því að leggja
inn á reikning foreldrafélagsins,
kennitala félagsins er 6710885739 banki 0194-05-400664.
þa

Framboðsfrestur vegna
sveitarstjórnarkosninga

Auglýsing frá
yfirkjörstjórn Snæfellsbæjar
Framboðsfrestur vegna sveitarstjórnarkosninga, sem fram fara
laugardaginn 14. maí 2022, rennur út föstudaginn 8. apríl 2022
kl. 12 á hádegi.
Yfirkjörstjórn tekur á móti framboðslistum þann dag
milli kl. 11:00 og 12:00 í Átthagastofunni í Ólafsvík.
Nánari upplýsingar um hvernig beri að ganga frá framboðslista
til kjörstjórnar er að finna á vefslóðinni: http//www.kosning.is.

F.h. yfirkjörstjórnar Snæfellsbæjar
Hjálmar Kristjánsson

Hugmyndasamkeppni um lóð við Ólafsbraut (Pakkhúsreit)
Áhugaverð og kærkomin aug
lýsing birtist í Jökli síðastliðið
haust þar sem íbúum var boðið að
taka þátt í hugmyndasamkeppni
um lóðina neðan við Ólafsbraut
Pakkhúsreitinn, elsta atvinnu
svæði okkar Ólafsvíkinga. Þessi
auglýsing gladdi okkur sem
höfum lengi talað um nauðsyn
þess að byggja upp svæðið.
Því miður höfum við ekki séð
eða heyrt meira um þetta mál.
Hvað margar tillögur hafi borist,
hvort tillögur sem sendar voru
inn hafi verið teknar til skoðunna,
hvort tillögurnar hafi verið
áhugaverðar, hvort áhugi hafi
verið á að skoða þær nánar.

Okkur íbúunum er það mikið
kappsmál að gera bæinn okkar
fallegan og teljum að uppbygging
á þessu gamla atvinnusvæði falli
vel að þeim hugmyndum. Síðustu
ár hafa mörg bæjarfélög verið
að skipuleggja og bjóða út stór
landsvæði til uppbyggingar á
bæði íbúða og atvinnuhúsnæði.
Stjórnendur flestra sveitafélaga
telja að það sé leiðin til frekari
uppbyggingar og fjölgunnar
atvinnutækifæra og það geri fólk
áhugasamara um frekari upp
byggingu innviða samfélagsins.
Við sem höfum farið um þessi
kraftmiklu og djörfu sveita
félög nýlega dásömum alla upp

byggingu gömlu húsanna og
umhverfins þeirra. Getum við
gert eitthvað svipað eða í liking
við það?
Hvað finnst núverandi bæjar
fulltrúum um þessar hugmyndir

hafa þeir skoðað þær?
Eru bæjarfulltrúar framtíðar
innar stórhuga og tilbúnir vinna
að uppbyggingu þessa svæðis?
Jenný Guðmundsdóttir.

Pakkhúsið í Ólafsvík.

Kristfríður Rós er nýr
íþrótta- og æskulýðsfulltrúi
Kaupfélagið Dagsbrún í Ólafsvík.

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

Nýr íþrótta- og æskulýðsfull
trúi hefur verið ráðinn í Snæ
fellsbæ. Það er Kristfríður Rós
Stefánsdóttir sem tekur við af
Laufeyju Helgu Árnadóttir sem
hefur sinnt starfinu síðastliðin
tvö ár.
Kristfríður lauk stúdentsprófi
frá Fjölbrautaskóla Snæfellinga
og hefur lokið einkaþjálfara- og
styrktarþjálfararéttindum frá
ÍAK. Sumarið 2020 útskrifast
hún með B.Sc við Íþrótta- og
heilsufræði frá Háskóla Íslands
og núna 2022 mun hún klára M.
Sc í Íþrótta- og heilsufræði frá
sama skóla. Kristfríður er annar
eigenda og þjálfari í CF Snb en
2019 tók hún einnig tímabundið

við starfi framk væmdas tjóra
Víkings/Reynis og framkvæmda
stjóra Snæfellsnessamstarfsins.
Kristfríður mun hefja störf þann
15. maí.
sj

Gefið gjöf sem endist
Glæsileg úr frá Boss og Daniel Wellington.
Skartgripir frá Sign.
Hálsmen, eyrnalokkar og hringar.
Mikið af fallegri gjafavöru;
lömpum, blómum og páskavöru.
Nýjar vörulínur.

Prinsinn frumsýndur á Rifi
Leikritið Prinsinn eftir Kára
Viðarsson og Maríu Reyndal var
frumsýnt 6. apríl í Frystiklefanum,
undir leikstjórn Maríu Reyndal.
Eftir frumsýninguna á Rifi verða
tvær sýningar að auki í Frysti
klefanum, þann 7. og 8. apríl en
uppselt er á allar þrjár sýningarnar.
Næst heldur leikhópurinn í
leikferð um landið og að lokum
hefjast sýningar í Þjóðleikhúsinu
en leikferðin er liður í auknu
samstarfi Þjóðleikhússins við
leikhús á landsbyggðinni.

Prinsinn byggir á reynslu Kára
sjálfs og er skemmtilegt verk um
föðurhlutverkið. Það fjallar um 18
ára dreng sem óvænt fær fréttir
um að hann sé að verða pabbi,
20 árum síðar er ungi maðurinn
orðinn leikari og sest niður með
leikstjóra. Þau fara yfir málið saman
og ýmislegt óvænt kemur í ljós.
Kári Viðarsson, Sólveig Guð
mundsdóttir, Sverrir Þór Sverris
son og Birna Pétursdóttir fara með
hlutverk í sýningunni.
sj

Getraunir 1X2
Ekki voru „spekingarnir“ né
aðrir, sem heimsóttu okkur, á
skotskónum síðasta laugardag.
Þeir, sem voru getspakastir náðu
aðeins í 7 rétt úrslit, sem er mjög
slakt. Greinilegt er að leita þarf
að nýjum aðila til að fylla út
sameiginlega seðilinn, þetta var
engin frammistaða. Eins og kom
í ljós síðasta laugardag getur
verið ábatasamt að vera með í
getraununum, ekki amalegt að
krækja í 104 milljónir, en það

gerist ekki nema taka þátt. Þrátt
fyrir þessar hrakfarir ætlum við
að halda áfram ótrauð og mætum
á laugardaginn í Átthagastofuna
kl. 11.00 og verðum til kl.
12.00. Kaffi á könnunni og allir
velkomnir. Laugardaginn um
páskahelgina verðum við ekki í
Átthagastofunni, en mætum svo
hress í „sumar“, þ.e. 23. apríl.

Áfram Víkingur

Vel fiskast á Bárði SH
Það má segja að mars hafi
endað vel hjá áhöfninni á Bárði
SH - 81 en þeir lönduðu tæplega
1.018 tonnum í 36 löndunum
þann mánuð, Sem er aðeins meira
en í mars 2021 en þá var landað
upp úr Bárði um 1.012 tonn í
34 löndunum. Gera þetta rúm
28 tonn í hverri ferð, tvílandað
var tíu sinnum og var stærsti
róðurinn 20. mars en þá lönduðu
þeir tæpum 84 tonnum í tveimur
löndunum. Ekki var róið alla daga
mánaðarins, var ekki róið fimm
daga vegna brælu.
Allur aflinn fór í salt og hluti
af aflanum fór í Vinnslustöðina
í Vestmannaeyjum og einnig til
Þórsnes Stykkishólmi. Þó veður
hafi verið leiðinlegt í mars og

það hafi verið bræla mest allan
mánuðinn þó sérstaklega í byrjun
þá endaði hann með blíðskapar
veðri og rennisléttum sjó. Nýtti
ljósmyndari sér góða veðrið og
tók þessar myndir þar sem þeir
voru að draga netinn nánast uppí
fjöru á síðasta degi marsmánaðar
þá var aflinn rúmlega 55 tonn en
þess má geta að þeir á Bárði réru
með sex trossur 10 til 15 neta.
Á lista sem birtur var í Morgun
blaðinu um nýliðna helgi var
Bárður SH í níunda sæti yfir 50
aflamestu skip og báta það sem
af er fiskveiðiárinu, þ.e. frá 1.
september til 31. mars, var þá
búið að landa 2.808 tonn af
óslægðum þorski á Bárði.
þa

Eyrún með U17 í Írlandi

Útgáfa Jökuls
á næstunni
Næsta blað Jökuls kemur út miðvikudaginn 13. apríl.
Efni og auglýsingum þarf því að skila
fyrir kl. 16 mánudaginn 11. apríl.

Eyrún Embla Hjartardóttir
hefur leikið með U17 landsliði
kvenna í fótbolta undanfarið í
milliriðli undankeppni EM 2022
á Írlandi. Ísland lék í riðli með
Finnlandi, Írlandi og Slóvakíu
23. til 29. mars síðastliðin.
Liðið gerði jafntefli við Finn
land í fyrsta leik sínum í riðlinum
og sigraði bæði Írland og Slóvakíu

en í leik Íslands við Írland sem
fór 4-1 átti Eyrún Embla eitt mark
í leiknum. Þrátt fyrir gott gengi
endaði íslenska liðið í öðru
sæti í riðlinum, jafnt að stigum
og Finnland en Finnland fer
áfram í lokakeppnina með betri
markatölu.
sj

Aflafréttir
Þegar þetta er skrifað er einhver
hluti flotans komin í páskafrí, aðrir
rétt ófarnir og líklega einhverjir
sem fara jafnvel ekki en vel hefur
veiðst undanfarið. Dagana 28. mars
til 5. apríl komu á land í höfnum
Snæfellsbæjar alls: 1320 tonn í
91 löndun. Í Rifshöfn var landað
999 tonnum í 39 löndunum. Í
Ólafsvíkurhöfn 221 tonni í 38
löndunum og á Arnarstapa 100
tonnum í 14 löndunum. Níu
handfærabátar lönduðu 28 tonnum
í 20 löndunum. Ólafur Bjarnason
sem undanfarið hefur verið á netum
hefur nú skipt yfir á dragnót en hjá
dragnóta bátunum landaði Egill
SH 36 tonnum í 3, Patrekur BA

35 tonnum í 2, Steinunn SH 32
tonnum í 1, Esjar SH 32 tonnum í 3,
Guðmundur Jensson SH 29 tonnum
í 3, Ólafur Bjarnason SH 23 tonnum í
3, Rifsari SH 20 tonnum í 1, Matthías
SH 17 tonnum í 2 og Sveinbjörn
Jakobsson SH 8 tonnum í 1 löndun.
Hjá litlu línu bátunum landaði Lilja
SH 55 tonnum í 7, Kristinn HU 45
tonnum í 6, Særif SH 22 tonnum í 2,
Brynja SH 14 tonnum í 4, Sverrir SH
14 tonnum í 4, Signý HU 9 tonnum
í 3 og Kári SH 1 tonni í 1 löndun.
Stóru línu bátarnir lönduðu allir
tvisvar sinnum nema Rifsnesið.
Tjaldur SH landaði 164 tonnum í
2, Örvar SH 142 tonnum í 2, Rifsnes
SH 87 tonnum í 1 og Hamar SH

PÁSKAFRÍ

35 tonnum í 2 löndunum. Þrír
netabátar lönduðu Bárður SH
landaði 229 tonnum í 9, Magnús
SH 176 tonnum í 7 og Saxhamar
SH 71 tonni í 2 löndunum.
Þessa sömu daga komu á land
í Grundarfirði alls 825 tonn í 17
löndunum. Bára SH sem er á
sæbjúgnaveiðum og landaði hann
5 tonnum í 1 löndun. Birta SH er
á grásleppu og landaði 7 tonnum í
2 löndunum. Tveir handfærabátar

lönduðu 8 tonnum í 7 löndunum
og Jökull ÞH sem er á netum
landaði 105 tonnum í 1 löndun.
Hjá botnvörpu bátunum landaði
Málmey SK 207 tonnum, Drangey
SK 203 tonnum, Sigurborg SH 113
tonnum, Farsæll SH 67 tonnum,
Runólfur SH 61 tonni og Hringur SH
49 tonnum, en hver þeirra landaði
einu sinni þessa daga.

Prentsmiðjan Steinprent verður lokuð
frá 14. apríl til og með 5. maí.
Þeir sem þurfa aðstoð eða upplýsingar
vegna trygginga er bent á síma
440 2390 og 440 2000
Bæjarblaðið Jökull heldur áfram að koma út.

Starfsmaður óskast
Fiskmarkaður Íslands óskar eftir
starfsmanni við almenn störf í Rifi.
Lyftararéttindi æskileg.
Upplýsingar veitir Ragnar Smári Guðmundsson, 840 3702 eða ragnar@fmis.is.

Fiskmarkaður Íslands - Sími 430 3700 - fmis.is

þa

D-listinn í Snæfellsbæ auglýsir kynningarfund
á REKS, Ólafsvík
miðvikudaginn 6. apríl kl. 20:30

Á fundinum verður kynnt framboð D-listans í Snæfellsbæ
fyrir sveitarstjórnarkosningarnar þann 14. maí n.k.
Fundurinn er öllum opinn, fólk er hvatt til
að mæta, spjalla við frambjóðendur og
koma sínum skoðunum á framfæri.

SNÆFELLSBÆR

Opnunartími sundlaugar um páskana
Skírdagur

10:00 - 17:00

Föstudagurinn langi

LOKAÐ

Laugardagur

10:00 - 17:00

Páskasunnudagur

LOKAÐ

Annar í páskum

10:00 - 17:00

Sumardagurinn fyrsti

10:00 - 17:00

Ath: Hætt er að hleypa ofan í laugina
30 mín fyrir lokun.
Börnum yngri en tíu ára er óheimilt að fara í sund nema í
fylgd með syndum einstaklingi sem er fimmtán ára eða eldri.
Ábyrgðamaður tekur fulla ábyrgð á barni og fylgir því alltaf
hvort sem er í lauginni eða pottunum.

Sundlaug Snæfellsbæjar er við Ennisbraut 11 í Ólafsvík. Sími: 433 - 9910

