20. apríl 2022

1017. tbl - 22. árg.

Reynir vann Skallagrím í Bikarnum

Mjólkurbikarinn er kominn
á fullt og fyrstu umferð lokið.
Reynir Hellissandi tók á móti
Skallagrími í vikunni fyrir páska
á Ólafsvíkurvelli. Fysta mark
leiksins kom á fjórðu mínútu þegar
Björn Óli Snorrason kom heima
mönnum yfir. Reynismenn leiddu
leikinn í hálfleik með 2 mörkum
eftir sjálfsmark Skallagríms.
Snemma í seinni hálfleik skoraði
Pétur Lárusson fyrir Skallagrím
og staðan því orðin 2 - 1.

Skallagrímur komst þó ekki nær
því Matteo Tuta tvöfaldaði forystu
Reynis á 51. mínútu. Það var svo
Ingvar Freyr Þorsteinsson sem
gerði endanlega út um leikinn
með tvennu. Reynismenn eru því
komnir áfram í næstu umferð eftir
5 - 1 sigur. Þeir taka á móti ÍR
á Ólafsvíkurvelli á Sumardaginn
fyrsta klukkan 18:00 og verður
það án efa hörkuleikur.
þa

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

Frítt í sund fyrir
eldriborgara og öryrkja
Lengi vel hefur verið frítt í
Sundlaug Snæfellsbæjar fyrir
eldri borgara og öryrkja en
nú um áramótin varð breyting
á. Ekki var mikil ánægja innan
þessa hóps og tók bæjarstjórn
Snæfellsbæjar tillit til þess og
á 356. fundi bæjarstjórnar 31.
mars síðastliðinn var samþykkt
samhljóða að snúa aftur í fyrra
horf. Eins og staðan er nú fá eldri
borgara og öryrkjar þó ekki bara
frían aðgang í laugarnar heldur

kaupa þau þrjátíu miða kort
eða árskort hjá sundlaugum
Snæfellsbæjar og með því að
skila kvittun fyrir kaupunum til
bæjarritara fá þau fullan styrk á
móti. Sund er heilsubót, hvort
sem það er sótt fyrir líkamsrækt,
slökun eða félagsskap og því
ættu sem flestir að nýta sér þessa
þjónustu sem Snæfellsbær býður
eldri borgurum og öryrkjum
upp á.
sj

Upplestrarkeppni 7. bekkjar
7. apríl síðastliðinn var
upplestrarkeppni 7. bekkjar
haldin í Grunnskóla Snæfellsbæjar.
Keppnin er árlegur viðburður
hjá 7. bekkingum landsins en
síðustu tvö ár hefur keppnin
fallið niður. Nú þegar farið er að
birta til gafst aftur tækifæri til að
halda keppnina. Nemendur lásu
textabrot úr sögunni Kennarinn
sem hvarf eftir Bergrúnu Írisi
Sævarsdóttur og ljóð að eigin
vali. Dómarar keppninnar voru
Elva Ösp Magnúsdóttir, Lovísa
Guðlaugsdóttir og Sigurbjörg
Jóhannesdóttir. Völdu þær þrjá
fulltrúa og einn varamann fyrir
lokahátíð upplestrarkeppni 7.
bekkja á Snæfellsnesi sem haldin
verður í Stykkishólmskirkju
fimmtudaginn 28. apríl. Það voru
Birgitta Ósk Snorradóttir, Margrét
Arnbj0rg Vilhjálmsdóttir og Sara
Ýr Birgisdóttir sem urðu fyrir
valinu sem fulltrúar Grunnskóla
Snæfellsbæjar og Emelía Hall
Stígsdóttir var valin varamaður.
Allir nemendur 7. bekkjar sýndu

mikinn kjark með því einu að stíga
í pontu og lesa upp fyrir salinn
en þar að auki var hlustunin góð
skemmtun og átti dómnefndin
erfitt val fyrir höndum.
sj

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

Getraunir 1x2

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

Núna eru fimm skipti eftir
í getraunakaffinu hjá okkur í
Átthagastofunni þetta tímabilið.
Síðasti leikdagur í enska
boltanum er 22. maí og þá
lýkur okkar keppnistímabili
líka. Illa hefur gengið að ná í
sómasamlegan vinning fyrir
okkar stuðningsfólk. Þetta hefur
verið eins og í veiðiskapnum,
alltaf verið að narta í beituna!
Bara smávinningar í boði. Núna
þegar lokaspretturinn er hafinn
væri gaman ef við fengjum að sjá
góða þátttöku stuðningsmanna
og feitari vinninga til handa okkar
fólki. Við verðum á hverjum
laugardegi til og með 21. maí í
Átthagastofunni, kaffi á könnunni
eins og alltaf. Varðandi innlenda
boltann, þá á Reynir á bikarleik
við ÍR á föstudaginn, 22., kl.
19.15 hér heima og Víkingur á
bikarleik á laugardaginn, 23., kl.
14.00 við Kára á Skaganum. Síðan
hefst Íslandsmótið í byrjun maí.

Styðjum vel við strákanna í sumar
og mætum á völlinn.

Áfram Víkingur

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

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

D

listi Sjálfstæðisflokksins
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

J

listi Bæjarmálasamtaka
Snæfellsbæjar
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

Snæfellsbær, 11. apríl 2022
Yfirkjörstjórn Snæfellsbæjar

Fimm tonna bjarg féll úr Búlandshöfða
Grjóthrun varð úr Búlandshöfða
á öðrum degi páska. Það voru
vegfarendur sem tilkynntu
grjóthrunið til Vegagerðarinnar
sem sendi strax starfsmann á
staðinn. Sá hann strax að stórvirka
vél þyrfti til að fjarlægja grjótið af
veginum svo umfangsmikið var
það. Vigfús Þráinn Bjarnason hjá
B. Vigfússyni brást skjótt við og
kom á gröfu og fjarlægði grjótið
hratt og örugglega svo umferð
kæmist óhindrað á aftur. Guðjón
Hrannar Björnsson starfsmaður
Vegagerðarinnar mældi ummál
grjótsins og var það um sjö metrar
og er áætluð þyngd tæplega
fimm tonn og þykir mikil mildi
að enginn var á ferðinni þegar
það féll.
þa

Jökull Bæjarblað
steinprent@simnet.is
436 1617

Tveir listar í boði í Snæfellsbæ þann 14. maí
tveir listar í sveitarfélaginu fyrir
sveitars tjórnarkosningar sem
fram fara þann 14. maí n.k. Þetta

eru J-listi Bæjarmálasamtaka Snæ
fellsbæjar og D-listi Sjálfstæðis
flokksins. Hér undir eru nöfn

D-listi Sjálfstæðisflokks

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

þeirra sem bjóða sig fram fyrir
listana og myndir af 11 af 14 á
hvorum lista.

J-listi Bæjarmálasamtaka
Snæfellsbæjar

Björn Haraldur Hilmarsson
Júníana Björg Óttarsdóttir
Auður Kjartansdóttir
Jón Bjarki Jónatansson
Eiríkur Böðvar Rúnarsson
Jóhanna Jóhannesdóttir
Kristgeir Kristinsson
Lilja Hrund Jóhannsdóttir
Illugi Jens Jónasson
Þorbjörg Erla Halldórsdóttir
Gunnar Ólafur Sigmarsson
Viktoría Kr. Guðbjartsdóttir
Zekira Crnac
Bárður Guðmundsson

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Michael Gluszuk
Margrét Sif Sævarsdóttir
Fríða Sveinsdóttir
Patryk Zolobow
Tinna Ýr Gunnarsdóttir
Ása Gunnarsdóttir
Matthildur Kristmundsdóttir
Margrét Vilhjálmsdóttir
Heiðar Friðriksson
Jóhannes Stefánsson
Ægir Ægisson
Guðmundur Rúnar Gunnarsson
Oddur Orri Brynjarsson
Hallveig Hörn Þorbjargardóttir

OPIÐ ER FYRIR UMSÓKNIR Í
UPPBYGGINGARSJÓÐ VESTURLANDS

2022

Eins og fram hefur komið í
auglýsingum frá yfirkjörstjórn
Snæfellsbæjar þá hafa komið fram

RAFRÆN UMSÓKNARGÁTT

STYRKIR TIL ATVINNUÞRÓUNAR & NÝSKÖPUNAR
AÐSTOÐ VIÐ UMSÓKNIR

Ólafur Sveinsson olisv@ssv.is 892-3208
Ólöf Guðmundsdóttir olof@ssv.is 898-0247
Helga Guðjónsdóttir helga@ssv.is 895-6707

Á vef SSV er rafræn umsóknargátt
Kynnið ykkur vel reglur og viðmið
varðandi styrkveitingar
Allar nánari upplýsingar á
www.ssv.is

UMSÓKNARFRESTUR ER TIL OG MEÐ
10. MAÍ 2022

EKKI ER VERIÐ AÐ VEITA STYRKI TIL MENNINGARVERKEFNA Í ÞESSARI ÚTHLUTUN

ÚTHLUTUN JÚNÍ 2022

Félagsmót á Úlfljótsvatni
Skátarnir í Grundarfirði
brugðu fyrir sig betri fætinum
helgina 1-3. apríl sl. og skelltu
sér austur á Úlfljótsvatn, 10
drekaskátar (8-9 ára) og 17
fálkaskátar (10-12 ára). Eftir að
hafa komið sér fyrir og nært sig
var farið út í myrkrið í eltingaleik
þar sem Skemmdi banani reyndi
allt sem hann gat til að koma í
veg fyrir að skátarnir björguðu
prinsessunum (2 gúmmíkjúllar
og 1 gúmmígrís) og svo var farið
í leikinn Útilegumenn, feluleik
frá Ströndum með miklum
draugagangi og látum.
Nýr dagur bar í skauti sér
þrautaleiki, og eldsmiðju þar sem

þau kveiktu eld með tinnustáli
og eftir hádegi var bogfimi og
heimsókn í skátasafnið sem tók á
móti okkur með glæsibrag. Seinni
part dags sáu skátarnir sjálfir um
dagskrá með herbergjakarnivali
þar sem þau tóku á móti hvort
öðru með nuddstofum, Nerfskotfimi, förðun, naglalökkun
og hárgreiðslu, slökkun,
rjómaslettuleik, uppistandi
o.fl. Dagurinn endaði í trylltri
kvöldvöku þar sem var sungið
og dansað og hvert leikatriði var
leiksigur. Það hálfleið yfir alla
þegar í rúmið var komið og allt
var fallið í ljúfa löð langt fyrir setta
kyrrð í skálum.

Sumarhappdrætti
Á sumardaginn fyrsta þann 21. Apríl ætlum við nemendur
10. Bekkjar í Grunnskóla Snæfellsbæjar að halda
happdrætti í Félagsheimilinu Röst á Hellissandi.
Þetta er fjáröflun fyrir útskriftarferðinni okkar sem við
förum í 04. – 07. Maí. 2022
Miðar verða seldir við innganginn frá kl. 15:30 til 16:00
Miðaverð er 500kr en aðeins eru 1.000 miðar í boði.
Byrjað verður að draga út vinninga kl.16:00
Fjöldinn allur af flottum og fjölbreyttum vinningum.
Viljum þakka öllum þeim fyrirtækjum og einstaklingum sem
gáfu vinninga.
Einnig viljum við þakka öllum þeim sem hafa styrkt og
aðstoðað okkur í fjáöflunum undanfarið ár.
ATH: Enginn posi verður á staðnum, eingöngu hægt að
greiða fyrir miða með reiðufé!!!
Hlökkum til að sjá ykkur

Síðasti dagur fór í frágang,
helgistund í Úlfljótsvatnskirkju og
Paddan sem hafði gengið manna
á milli alla helgina kom í síðasta
skipti í leitinnar með tilheyrandi
söngatriði þess sem var svo
óheppinn að vera með hana
hverju sinni. Frábærir krakkar í
alla staði og frábærir foreldrar
sem komu með og keyrðu ferðina
áfram með miklum glæsibrag. Það
er gaman og forréttindi að eiga
samfélag við svona flott fólk.
Sr. Aðalsteinn Þorvaldsson,
Grundarfirði.

Íslandsbankasalan
Að bregðast trausti
þjóðarinnar

Flokkur fólksins er eini
flokkurinn á Alþingi sem var móti
sölunni á Íslandsbanka. Óljóst er
hver rök annarra stjórnmálaflokka
er fyrir sölunni í núverandi
umhverfi á bankamarkaði, þar sem
samkeppnisleysið er algjört.
Ofurhagnaður bankanna sýnir
að um sjálftöku á hagnaði er að
ræða. Samanlagður hagnaður
þriggja stóru banka á sl. ári var
82 milljaðar króna, aukning um
52 milljarða á milli ára. Þetta er
á tímum heimsfaraldurs. Ríkið,
eigandi Landsbanka og Íslandsbanka
hefur enga eigendastefnu um að
koma á samkeppni á bankamarkaði.
Stefnuleysi ríkisstjórnarinnar í
bankamálum er algjört.
Sala Íslandsbanka er sama marki
brennd. Þar fer saman stefnuleysi,
vanhæfni og fúsk, að ekki sé talað um
spillingu, þar sem stóra spurningin
er hverjir fengu að kaupa. Birtingin
á nöfnum kaupenda opinberar fyrir
almenningi hverskonar hneyksli
útboðið var. Kröfurnar til kaupenda
voru engar og gæði þeirra eftir því.
Hugtakið „fagfjárfestar” var notað til
að blekkja þjóðina í útboðinu, þar
sem gífurlegir fjármunir voru sviknir
útúr þjóðinni.
Ríkið ætlaði að hámarka
sölutekjur en seldi með afslætti í
umframeftirspurn. Lífeyrissjóðir
fengu ekki að kaupa líkt og þeir
óskuðu eftir, heldur var selt til
hrunverja, kvótakónga, skuldugra
aðila o.fl. sem náðu í stubb. Margir
seldu strax aftur og leystu út hagnað.
Reynt var að halda nöfnum þeirra
leyndum, en það er einmitt þannig
sem spilling þrífst.
Stjórnendur Íslandsbanka sögðu
það brjóta persónuverndarlög að
birta nöfn minnstu fjárfestanna.
Það var gert án fyrirframsamráðs
við Persónuvernd líkt og lögin

kveða á um. Birting á nöfnum
kaupenda ætti að kalla á kæru til
Persónuverndar, sé einhver fótur
fyrir útspilinu. Persónuverndarlög
heimila vinnslu persónupplýsinga
vegna almannahagsmuna og lög
um sölu á eignarhlutum ríkisins í
fjármálafyrirtækjum kveða á um
gagnsæi. Með fyrirslættinum var reynt
að telja þjóðinni trú um að hún gæti
ekki fengið réttmætar upplýsingar.
Upplýsingarnar varða svo sannarlega
almannahag og opinberað ótrúlegt
fúsk, vanhæfni og spillingu í
klíkusamfélagi um það hverjir
fengu, á kostnað skattborgaranna,
aðgang að milljóna hagnaði yfir
nótt. Stjórnendur bankans ættu
að taka pokann sinn fyrir þátttöku
sína þessari yfirhylmingu. Traustið
er ekkert.
Meginreglur
laga
um
sölumeðferð eignarhluta ríkisins í
fjármálafyrirtækjum voru hunsaðar.
Meginreglurnar kveða um á um að
áhersla skuli lögð á opið söluferli,
gagnsæi, hlutlægni og hagkvæmni.
Með hagkvæmni er átt við að leitað
sé hæsta verðs fyrir eignarhluti.
Þess skal gætt að skilyrði sem
tilboðsgjöfum eru sett séu sanngjörn
og að þeir njóti jafnræðis. Þá skal
kappkosta að efla virka og eðlilega
samkeppni á fjármálamarkaði.
Lögum samkvæmt skal
Bankasýslan annast sölumeðferð
eignarhluta fyrir hönd ríkisins í
samræmi við ákvörðun ráðherra.
Ábyrgðin er þeirra. Bankasýslan
undirbýr sölu, leitar tilboða í
eignarhlut, metur tilboð, hefur
umsjón með samningaviðræðum
við utanaðkomandi ráðgjafa og
væntanlega kaupendur og annast
samningagerð. Svo var ekki.
Söluráðgjafar fengu 700 milljónir
kr. fyrir að hringja í kaupendur og
seldu sjálfum sér í leiðinni. Upplýsa
á almenning um hvað liggur á bakvið
þessar greiðslur og hvaða kröfur
voru gerðar til þeirra.
Alþingi ber að skipa rann
sóknarnefnd til að rannsaka söluna
á Íslandsbanka ef skapa á traust í
samfélaginu.

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

Aflafréttir

Það var frekar rólegt í höfnum
Snæfellsbæjar í dymbilvikunni,
margir bátar komnir í páskafrí og
hryggingarstopp skollið á. Á land
í höfnum Snæfellsbæjar komu á
land alls 240 tonn í 11 löndunum.
Í Rifshöfn var landað 177 tonnum
í 6 löndunum dagana 11. til 17.
apríl og í Ólafsvík 63 tonnum í 5
löndunum. Ekkert var landað á
Arnarstapa þessa daga. Hjá litlu
línu bátunum landaði Kristinn
HU 38 tonnum í 2, Brynja SH 14
tonnum í 2, Særif SH 13 tonnum
í 2 og Tryggvi Eðvarðs SH 11
tonnum í 1 löndun. Hjá stóru
línu bátunum landaði Tjaldur

SH 65 tonnum í 1 og Örvar SH
53 tonnum í 1 löndun. Tveir
neta bátar lönduðu Magnús SH
26 tonnum í 1 og Bárður SH 19
tonnum í 1 löndun.
Þessa sömu daga lönduðu
einungis þrír bátar í Grundar
fjarðarhöfn og lönduðu þeir alls
152 tonnum í 5 löndunum. Run
ólfur SH er á botnvörpu og land
aði hann 63 tonnum í 1 löndun.
Birta SH er á grásleppu og
landaði 5 tonnum í 3 löndunum.
Sighvatur GK er á línu og landaði
hann 84 tonnum í 1 löndun.

Jökull á Issuu

Höfundur er alþingsmaður Flokks
fólksins í Norðvesturkjördæmi og
2. varaformaður fjárlaganefndar.
Eyjólfur Ármannsson

Til að nálgast Jökul á netinu er hægt
að skanna QR merkið hér að ofan
með myndavélinni í símanum.

þa

PÁSKAFRÍ
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.

Ný hleðslustöð fyrir rafbíla
Ný hraðhleðslustöð hefur verið
sett upp við veitingastaðinn Reks
í Ólafsvík í samstarfi við Ísorku.
Þessi stöð er með þeim öflugustu

en hún er 150 kw og hönnuð fyrir
rafbíla eða plug-in bíla sem geta
hraðhlaðið. Stöðin hleður tvo
bíla samtímis og hleður hún um

100 kílómetra á 8 mínútum. Allir
þeir sem hafa Ísorku appið eða
eru með Ísorku lykil geta hlaðið
á stæðinu og segir í færslu Reks
að öllum sé velkomið að hlaða á
planinu hjá þeim. Verkefnið er
styrkt af Orkusjóði og er það hluti
af innviðastyrkjum fyrir vistvæn

ökutæki. Eigendur Reks segjast
mjög stolt af því að geta veitt slíka
þjónustu í bæjarfélaginu og er
þetta stórt skref í rafvæðingu bíla
á svæðinu, bæði fyrir heimamenn
og gesti.

kirkjanokkar.is

Aðalsafnaðarfundur
Ólafsvíkursóknar
verður mánudaginn 9. maí kl. 20
í safnaðarheimili kirkjunnar.
Dagskrá er hefðbundin aðalfundarstörf,
mögulegar framkvæmdir og önnur mál.

sj

Tónleikar

Restaurant SKER Ólafsvík
Föstudaginn 29. apríl kl. 21:00
Eyjólfur „Eyfi“ Kristjánsson hefur fyrir löngu stimplað sig inn sem einn af
bestu dægurlaga- og textahöfundum þjóðarinnar og hafa lög hans hljómað á
öldum ljósvakans í hartnær 40 ár. Má þar til dæmis nefna lög eins og „Draumur
um Nínu“, „Álfheiður Björk“, „Dagar“, „Ég lifi í draumi“, „Ástarævintýri (á
Vetrarbraut)“, „Danska lagið“, „Allt búið“, „Breyskur maður“ og mörg fleiri.
Eyfi mun flytja rjómann af sínum þekktustu lögum ásamt lögum frá BÍTLAVINAFÉLAGINU og samstarfi sínu með STEFÁNI HILMARSSYNI.
Með Eyfa í för verður hljómborðsleikarinn knái Einar Örn Jónsson, þekktastur
fyrir að hamra hvítu og svörtu nóturnar með hljómsveitinni „Í SVÖRTUM
FÖTUM“.
Forsala miða er hafin á Restaurant SKER og fylgir tónlistargjöf fyrstu
75 miðunum í forsölu.
Miðaverð er kr. 3.900 og hefjast tónleikarnir kl. 21:00

