
Á miðvikudaginn í síðustu viku 
var haldið Páskasundmót á vegum 
Ungmennafélaganna Víkings/
Reynis í sundlauginni í Ólafsvík. 
Þrettán ungir og upprennandi 
sundkappar sem æft hafa sund 
í vetur tóku þátt og stóðu sig 
eins og hetjur. Eva Hannesdóttir 
hefur þjálfað sund í vetur en hún 
hefur sjálf æft og keppt í sundi 
og Stefanía Klara Jóhannsdóttir 
hefur aðstoðað hana. 

Í lok mótsins fengu allir þátt
takendur svo páskaegg og þátttöku 
pening. Heppnaðist mótið mjög 
vel og fóru allir kátir heim. Vildu 
aðstandendur mótsins fá að koma 
á framfæri kæru þakklæti til KG 
fiskverkun fyrir að gefa þeim 
þátttökupeningana og Bárðar 
SH fyrir páskaeggin.

þa

1016. tbl - 22. árg. 13. apríl 2022

Ólafsbraut 55, Ólafsvík
Sími: 436 1212

 

 

 

Fiskmarkaður Íslands - Sími 430 3700 - fmis.is

Fiskmarkaður Íslands óskar eftir 
starfsmanni við almenn störf í Ri�.

Lyftararéttindi æskileg.

Upplýsingar veitir Ragnar Smári Guðmundsson, 840 3702 eða ragnar@fmis.is.

Starfsmaður óskast

Páskasundmót Víkings/Reynis

Kvenfélag Ólafsvíkur lætur sér 
annt um hina ýmsu starf semi í 
bæjarfélaginu sínu eins og svo 
mörg önnur félög. Hefur félagið 
í gegnum árin fært hinum ýmsu 
félögum og stofnunum góðar 
gjafir. Í lok mars færði félagið 
Þjónustuíbúðakjarna Félags 
og skólaþjónustu Snæfellinga 

í Ólafsvík peningagjöf. Það 
var Jón Haukur Hilmarsson 
forstöðumaður íbúðakjarnans 
sem tók við peningagjöfinni frá 
stjórnarkonum í kvenfélaginu 
þeim Elsu Bergmundsdóttur, 
Margréti Sigríði Birgisdóttur og 
Gerði Þórðardóttur.

þa

Kvenfélag styður 
búsetukjarnann



Það er langt síðan messað var 
á pálmasunnudegi síðast vegna 
boða og banna, en nú var það 
hægt. Í Grundarfjarðarkirkju 
var fjölskyldumessa, presturinn 
glamraði á gítarinn, barnakórinn 

tók lagið og píanónemandi 
spi laði  lét t  innspi l .  Að 
sjálfsögðu var haldið í hefðina 
og frumskógarbrúin tekin fram. 
Presti til mikillar ánægju var 
honum boðið að ganga brúna 

líka sem hann þáði og skoppaði 
af gleði þegar hann var búinn. 

Eftir messu buðu G.Run 
og Ragnar og Ásgeir öllum í 
hoppukastala í íþróttahúsinu 
og fylltist húsið af börnum sem 

hoppuðu og skoppuðu í nærri 
tvo tíma. Þakkir til foreldranna 
sem flykktustu á svæðið til gera 
klárt og ganga frá. Frábær dagur 
í alla staði.

Fyrsta umferð í bikarkeppni 
KSÍ  Mjólkurbikar karla, hófst 
um síðustu helgi.

Víkingar mættu Berserkjum/
Mídas á Víkingsvelli í Reykjavík 
laugardaginn 9. apríl, Brynjar 
Vilhjálmsson og Ísak Máni 
Guðjónsson gerður sitt markið 
hvor í fyrri hálfleik en gestgjafarnir 
skoruðu ekkert og því var 02 í 
hálfleik. Í seinni hálfleik bætti 
Ísak við tveimur mörkum og 
Bjartur Bjarmi Barkarson skoraði 
einnig tvö, leiknum lauk með 
sex marka sigri Víkings án þess 
að mótaðilinn kæmi boltanum 
í markið.

Víkingar komust þannig áfram 
í aðra umferð bikarkeppninnar 
og munu leika gegn Kára í 
Akraneshöllinni laugardaginn 
23. apríl kl. 14. 

Reynir átti að leika gegn 
Skallagrím á Ólafsvíkurvelli á 
sunnudag, vegna snjóalaga var 
leiknum frestað og mun hann fara 

fram miðvikudaginn 13. apríl kl. 
20, ef Reynismenn vinna þann 
leik þá eiga þeir að mæta ÍR 22. 
apríl.

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

Blaðið kemur út vikulega.

Upplag: 500

Áb.maður: Jóhannes Ólafsson

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

Netfang: steinprent@simnet.is

Sími:      436 1617

Pálmasunnudags hopp og hí

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

- Bílaviðgerðir

- Skipaþjónusta

- Almenn suðuvinna 

- Smurþjónusta

- Smábátaþjónusta 

- Dekkjaverkstæði

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

Heimalið í bikarkeppni



Framboðslistar við 
sveitarstjórnarkosningar

Framboðslistar við sveitarstjórnarkosningar í Snæfellsbæ 
14. maí 2022 hafa verið lagðir fram.

1. Michael Gluszuk
2. Margrét Sif Sævarsdóttir
3. Fríða Sveinsdóttir
4. Patryk Zolobow
5. Tinna Ýr Gunnarsdóttir
6. Ása Gunnarsdóttir
7. Matthildur Kristmundsdóttir
8. Margrét Vilhjálmsdóttir
9. Heiðar Friðriksson
10. Jóhannes Stefánsson
11. Ægir Ægisson
12. Guðmundur Rúnar Gunnarsson
13. Oddur Orri Brynjarsson
14. Hallveig Hörn Þorbjargardóttir

J
listi Bæjarmálasamtaka 

Snæfellsbæjar

1. Björn Haraldur Hilmarsson
2. Júníana Björg Óttarsdóttir
3. Auður Kjartansdóttir
4. Jón Bjarki Jónatansson
5. Eiríkur Böðvar Rúnarsson
6. Jóhanna Jóhannesdóttir
7. Kristgeir Kristinsson
8. Lilja Hrund Jóhannsdóttir
9. Illugi Jens Jónasson
10. Þorbjörg Erla Halldórsdóttir
11. Gunnar Ólafur Sigmarsson
12. Viktoría Kr. Guðbjartsdóttir
13. Zekira Crnac
14. Bárður Guðmundsson

D 
listi Sjálfstæðis�okksins

Snæfellsbær, 11.  apríl 2022

Y�rkjörstjórn Snæfellsbæjar



Nemendur í Grunnskóla Snæ
fells bæjar fengu góða heimsókn 
í vikunni fyrir páskafrí þegar þær 
Arndís Þórarinsdóttir og Eva 
María Jónsdóttir komu á vegum 
List fyrir alla verkefnisins. Mark
miðið með heimsókn þeirra var 
að kynna nemendum í 4. til 7. 
bekk fyrir fjársjóðnum sem 
hafa fallið í skaut Íslendinga að 
varðveita það er skinnhandritum. 
Sögðu þær mjög skemmtilega frá 
því hvað í handritunum stendur, 
hverjir skrifuðu þau og hvernig 

þau varðveittust. Einnig töluðu 
þær um hvaða þýðingu þær hafa í 
samtímanum. Sýndu þær myndir, 
sögðu sögur og ræddu um það 
hvaða rannsóknir eru stundaðar. 
Nemendur voru mjög áhugasamir 
um efnið enda sögðu þær frá 
á einstaklega skemmtilegan 
hátt og náðu að gera fræðsluna 
mjög skemmtilega og spennandi 
fyrir alla og spurðu þau ýmissa 
spurninga sem þau fengu góð 
svör við.

þa

Nemendur Grunnskóla Snæ
fells bæjar á yngsta stigi héldu árs
hátíð sína þriðjudaginn 5. apríl. 
Brugðið var út af venjunni að 
þessu sinni og engir áhorfendur 
voru á sýningunni. Lögð var 
áhersla á gleði og samveru og 
var hver bekkur steig á svið með 
atriði og voru þau hvert öðru 
skemmtilegra enda búið að leggja 
mikla vinnu í æfingar. Nemendur 

1. bekkjar sögðu brandara, 2. 
bekkur stóð fyrir “minute to win 
it” þrautum sem þau létu sam
nem endur sína þreyta. 3. bekkur 
lék og sagði söguna um Dýrin 
í Hálsaskógi og 4. bekkur flutti 
lagið Rapp og skólarapp. Að 
sýningu lokinni var svo haldið 
ball. Skemmtu bæði nemendur 
og starfsfólk sér konunglega.

þa

SSuummaarrhhaappppddrræættttii    
ÁÁ  ssuummaarrddaaggiinnnn  ffyyrrssttaa  þþaannnn  2211..  AApprrííll  æættlluumm  vviiðð  nneemmeenndduurr  
1100..  BBeekkkkjjaarr  íí  GGrruunnnnsskkóóllaa  SSnnææffeellllssbbææjjaarr  aaðð  hhaallddaa  
hhaappppddrræættttii  íí  FFééllaaggsshheeiimmiilliinnuu  RRöösstt  áá  HHeelllliissssaannddii..  

ÞÞeettttaa  eerr  ffjjáárrööfflluunn  ffyyrriirr  úúttsskkrriiffttaarrffeerrððiinnnnii  ookkkkaarr  sseemm  vviiðð  
fföörruumm  íí  0044..  ––  0077..  MMaaíí..  22002222  

MMiiððaarr  vveerrððaa  sseellddiirr  vviiðð  iinnnnggaannggiinnnn  ffrráá  kkll..  1155::3300  ttiill  1166::0000  

MMiiððaavveerrðð  eerr  550000kkrr  eenn  aaððeeiinnss  eerruu  11..000000  mmiiððaarr  íí  bbooððii..  

BByyrrjjaaðð  vveerrððuurr  aaðð  ddrraaggaa  úútt  vviinnnniinnggaa  kkll..1166::0000  

FFjjööllddiinnnn  aalllluurr  aaff  fflloottttuumm  oogg  ffjjööllbbrreeyyttttuumm  vviinnnniinngguumm..  

VViilljjuumm  þþaakkkkaa  öölllluumm  þþeeiimm  ffyyrriirrttæækkjjuumm  oogg  eeiinnssttaakklliinngguumm  sseemm  
ggááffuu  vviinnnniinnggaa..  

EEiinnnniigg  vviilljjuumm  vviiðð  þþaakkkkaa  öölllluumm  þþeeiimm  sseemm  hhaaffaa  ssttyyrrkktt  oogg  
aaððssttooððaaðð  ookkkkuurr  íí  ffjjááööfflluunnuumm  uunnddaannffaarriiðð  áárr..  

AATTHH::  EEnnggiinnnn  ppoossii  vveerrððuurr  áá  ssttaaððnnuumm,,  eeiinnggöönngguu  hhææggtt  aaðð  
ggrreeiiððaa  ffyyrriirr  mmiiððaa  mmeeðð  rreeiiððuufféé!!!!!!  

HHllöökkkkuumm  ttiill  aaðð  ssjjáá  yykkkkuurr  

 

List fyrir alla

Árshátíð yngsta stigs



Hafnir Snæfellsbæjar auglýsa hér með eftir tveimur 
hafnarstarfsmönnum til sumarafleysinga við Ólafsvíkurhöfn 
og Rifshöfn. Viðkomandi munu einnig þurfa að vinna við 
Arnarstapahöfn. 

Umsækjendur þurfa að vera orðnir 20 ára gamlir.

Laun eru greidd samkvæmt kjarasamningi Sambands 
Íslenskra sveitarfélaga og Kjalar stéttarfélags.

Umsóknarfrestur er til og með 28. apríl 2022 
og skulu umsóknir sendar til hafnarstjóra.

Nánari upplýsingar gefur hafnarstjóri í síma 433-6922 
og 863-1153, netfang bjorn@snb.is 

Hafnarstjóri.

HAFNIR
SNÆFELLSBÆJAR

ATVINNA 

Vélvirki / Vélstjóri

Akraborg leitar að ö�ugum starfsmanni í viðhaldsteymi fyrirtækisins. Leitað er að sjálfstæðum 
og úrræðagóðum einstaklingi með góða framkomu. Reynsla af �skvinnslu er kostur.

Umsóknarfrestur er til og með sunnudeginum 25. apríl 2022

Helstu verkefni
·  Fyrirbyggjandi viðhald og rekstur 

á vinnsluvélum.
·  Almennar viðgerðir og smíði.
·  Önnur tilfallandi störf á fagsviðinu. 

Hæfniskröfur
·  Vélvirki, vélstjóri eða sambærileg reynsla. 
·  Góðir samskiptahæ�leikar.
·  Sjálfstæð og nákvæm vinnubrögð. 



Um mánaðarmótin var mark
aðurinn Endurvinnslan haldinn í 
Samkomuhúsinu í Grundarfirði. 
11 básar voru á staðnum með 
ýmsum varningi til sölu og gefins, 
bæði nýjum og notuðum. Vel 
var mætt og enginn vafi á að 
allir fundu eitthvað við sitt hæfi. 
Fatnaður, skór, skrautmunir, 
húsbúnaður, spil og púsl var 
meðal gersemanna sem var þar 
að finna en markaðurinn er 
haldinn með það að sjónarmiði 
að gefa hlutunum nýtt líf, huga að 
umhverfismálum og endurnýta. 

Þetta er í þriðja skiptið sem 
slíkur markaður er haldinn í 
Grundar firði og er planið að 

halda hann reglulega yfir árið. 
Endur vinnslan var haldinn í sam
starfi við Grundarfjarðarbæ og 
rann allur ágóði af básaleigu 
til góðra málefna. Einhverjir 
söluaðilar létu allan ágóða af 
sölu sinni einnig renna til góðra 
málefna, t.d. Píeta samtakanna. 
Sömuleiðis safnaðist vel af fötum 
og skóm fyrir Rauða Krossinn yfir 
helgina og á staðnum var verið 
að selja páskaegg, Mottuegg, til 
styrktar Krabbameinsfélagsins. 

Endurvinnslan kemur sér 
því vel fyrir geymsluna, veskið, 
umhverfið og hjartað. 

sj

Endurvinnslan 
í Grundarfirði

Landslið U19 kvenna í fótbolta 
spilar í milliriðli undankeppni 
EM 2022. Á meðal þeirra 20 sem 
eru í hópnum eru þær Sædís 
Rún Heiðarsdóttir og Aldís 
Guðlaugsdóttir. Sædís spilar 
með Stjörnunni í Garðabæ og 
2021 lék hún 18 leiki í Pepsi 
Max deild kvenna auk þess 
sem hún á 14 landsleiki að 
baki ýmist með U16, U17 og 
U19. Aldís er markmaður hjá 
Val og árið 2021 átti hún 12 
leiki með Knattspyrnufélaginu 
Hliðarenda, varaliði Vals, 
auk þess að hafa spilað 5 
landsliðsleiki í gegnum tíðina, 

bæði með U16 og U19. Fyrsti 
leikur íslenska liðsins í milliriðli 
fyrir undankeppni EM var gegn 
Belgíu miðvikudaginn 6. apríl 
og fór hann 21 fyrir Belgíu. 
Ísland keppti svo við England 
9. apríl og vann England með tvö 
mörk gegn engu. Síðasti leikur 
liðsins í riðlinum var gegn Wales 
þriðjudaginn 12. apríl en þegar 
greinin er skrifuð eru úrslitin 
ekki ljós. Það lið sem endar í 
efsta sæti riðilsins fer áfram í 
lokakeppnina sem haldin verður 
í Tékklandi 27. júní til 9. júlí 
og útlit er fyrir að England fari 
áfram.

sj

Sædís og Aldís í hópi 
U19 kvenna

kirkjanokkar.is

Athafnir í dymbilviku 
og á páskum

Skírdagur 
kl. 13 í Ingjaldshólskirkju. Fermt í athöfninni.
    
Föstudagurinn langi 
kl. 14 í Ólafsvíkurkirkju. Píslarsagan lesin.

Páskadagur Hátíðarguðsþjónustur:
kl. 8 í Ólafsvíkurkirkju.  
kl. 10 í Ingjaldshólskirkju. 

Í fyrsta sinn í þrjú ár 
ótakmarkað í athafnir og allir velkomnir. 

Nýtum tækifærið. 

Við bjóðum upp á 
alhliða bílaviðgerðir, 

dekkjaskipti og smurþjónustu.

Tímapantanir í síma 436-1111 



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.

PÁSKAFRÍ

ATKVÆÐAGREIÐSLA 
UTAN KJÖRFUNDAR

Sýslumaðurinn á Vesturlandi

     Stykkishólmi,  11. apríl 2022
     Sýslumaðurinn á Vesturlandi



Ólafsbraut 55, Ólafsvík
Sími: 436 1212Við erum á Facebook og Instagram 

Olís/Rekstrarland 
LOKAR

Rekstri verslunar Olís/Rekstrarlands 
í Ólafsvík lýkur 

um mánaðarmótin apríl-maí.

Fram til mánaðarmóta verður 
opnunartími skertur:

Dagana 19, 20. og 22 apríl auk daganna 25. - 28. apríl 
verður opið frá 10 - 16. 

Lokað verður laugardaga og föstudaginn 29. apríl.

Við þökkum viðskiptavinum ánægjuleg samskipti í gegnum árin.

Starfsfólk Olís.


