
Hraðfrystihús Hellissands 
hefur fest kaup á 775 brúttó
tonna skipi frá Noregi, nýja 
skipið heitir M/S Polarbris og 
er smíðað í Noregi árið 1999. 
Skipið á að leysa Rifsnes SH 44 
af hólmi og fær því nýtt nafn við 
komuna til Íslands. 

Nýja Rifsnesið sem er útbúið 
til línuveiða er 43 metra langt og 
9 metra  breitt.  Eldra Rifsnesið 
er 29 árum eldra en nýja skipið 
og er smíðað árið 1968. 

Stjórnendur Hrað frystihúss 
Hellis  sands gera ráð fyrir að nýja 
skipið komi til hafnar í Rifi um 
miðjan nó vember. 

jó 

Í óveðrinu á laugardaginn 
kom hópur grindhvala inn í 
höfnina á Rifi. Ekki er algengt 
að grindhvalir komi inn í hafnir 
á Íslandi en þetta er ekki í fyrsta 
skipti sem grindhvalir koma í 
land á Rifi. Síðsumars árið 1982 
rak stóra grindhvalavöðu líklega 
um 300 dýr upp að landi við Rif, 
af þeim drápust 40 dýr. Vaðan 
sem kom að landi á laugardaginn 
er líklega ekki eins stór en 
hluti hennar fór inn í höfnina. 
Reynt var að koma hvölunum 
út á sjó aftur en það gekk mjög 
illa enda veður snarvitlaust á 
svæðinu. Ekki er óalgengt að 
sjá grindhvali í stórum vöðum 
uppi við land því þetta er sú 
tegund úthafshvala sem oftast 
syndir á land í stórum hópum. 

Þeir hvalir sem ekki komast úr 
á sjó fljót aftur drepast. Hvali 
rak á land á fleiri stöðum bæði í 
fjöruna á milli Rifs og Ólafsvíkur 
svo og í fjöruna við Bug. Margar 
kenningar eru uppi um hvers 
vegna þetta gerist ein þeirra er 

að þeir ruglist vegna breytinga 
á segulsviði jarðar en þeir eru 

háðir því til að átta sig en engar 
vísindalegar skýringar eru til.

þa

Ólafsbraut 21, Snæfellsbæ
Sími: 410 4190 

Netfang: 0190@landsbankinn.is

Snæfellsnesi
www.landsbankinn.is

HH kaupir nýtt Rifsnes 

Grindhvalir syntu á land

616. tbl - 13. árg. 12. september 2013



Valafell ehf. tók á dögunum 
í notkun nýja flatningsvél af 
gerðinni Baader 541. Nýja vélin 
tekur fiska allt að eins meters 
langa og tekur því mun stærri 
fisk en sú gamla, er því talið 
að handflatning muni nánast 
heyra sögunni til hjá fyrirtækinu. 
Getur hún flakað allt að 36 fiska 
á mínútu og eftir tvo daga var 
Sindri Magnússon farinn að 
setja í hana 23 fiska á mínútu. 
Mikil vinnuhagræðing er af nýju 
vélinni en hún er tölvustýrð og 
því auðvelt að stilla hana eftir 
stærð fisksins en með þeirri 
gömlu þurfti að stilla hnífana eftir 
stærð fisksins. Þegar fiskurinn 
kemur út úr vélinni snýr hann 
rétt en á gömlu vélinni þurfti 
að snúa hverjum einasta fisk við. 
Nokkur reynsla er komin á nýju 
vélina og eru menn ánægðir með 
hana, enn hefur enginn fiskur 
komið gallaður út eða verið það 

stór að hann hafi ekki komist í 
vélina að sögn Sindra.

þa

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

Ný flatningsvél

HELGRINDUR
Auglýst eftir tilnefningum

Menningar- og tómstundanefnd Grundar�arðarbæjar 
hefur ákveðið að veita viðurkenninguna Helgrindur í ár. 
Viðurkenningin hefur verið veitt til þeirra sem þótt hafa 
skara fram úr í ástundun og/eða störfum að menningar-
málum í Grundar�rði.  
Viðurkenningin verður veitt á Rökkurdögum sem haldnir 
verða dagana 7. - 14. nóvember.
 
Nú auglýsir nefndin eftir tilnefningum á einstaklingum 
og/eða félagasamtökum til að taka við Helgrindum 
ársins 2013.
 
Tilnefningum skal skila til bæjarskrifstofu Grundar�arðar, 
Grundargötu 30, 350 Grundar�örður,  eða með  tölvupósti 
á grundar�ordur@grundar�ordur.is 

Skilafrestur er til 1. nóvember næstkomandi.

SNÆFELL
 Félag smábátaeigenda á Snæfellsnesi

Aðalfundur Snæfells verður haldinn á Kaffi Belg, 
Ólafsvík, sunnudaginn 15. september   

Fundurinn hefst klukkan 15.00.

Venjuleg aðalfundarstörf.
 

Hvetjum alla smábátasjómenn til að mæta.

Stjórnin



Í október verður ein íbúð laus til umsóknar í parhúsunum fyrir 60 ára og eldri 

við Engihlíð í Ólafsvík.  Íbúðirnar eru með búseturétti.

Áhugasamir, vinsamlegast ha�ð samband við bæjarstjóra/bæjarritara í síma 433-6900.

Íbúar Snæfellsbæjar

60 ára og eldri

Bókasafn Snæfellsbæjar 
Opnunartími Bókasafns Snæfellsbæjar verður frá 16. sept 2013 til 15. maí 2014: 

    Mánudagur frá kl. 16 til 18                                                              

                                Þriðjudagur frá kl. 10 til 13 og á kvöldin frá kl. 20 til 22 

                  Miðvikudagur frá kl. 16 til 18 

    Fimmtudagur frá kl. 10 til 13 

    Föstudagur frá kl. 13 til 15 

Allir velkomnir á Bókasafn Snæfellsbæjar, ársgjaldið er frítt.  Flestir ættu að 
geta fundið sér stund til að koma á Bókasafnið, enda opið á ýmsum tímum yfir 
vikuna.  Nýjustu skáldsögurnar, barna- og unglingabækurnar eru keyptar inn 
fyrir Bókasafnið.   

  Sjáumst á Bókasafni Snæfellsbæjar 
	  

Klippið út og geymið



Það er orðið æði langt síðan 
að aflafretta pistill hefur birst í 
Jökli, og var lyklaborðið orðið 
rykfallið hjá mér. Kominn 
tími til þess að dusta rykið 
af lyklaborðinu og henda í 
nokkra pistla. Núna er komið 
nýtt kvótaár og þá er eins og 
við mannin mælt að línubátarnir 
sem og dragnótabátarnir fara 
af stað. 

Dragnótabáturinn Rifsari 
SH hóf reyndar veiðar í ágúst 
og núna í september þá hefur 
báturinn landað um 44 tonnum 
í 5 róðrum, sem landað var á Rifi 
og í Bolungarvík. Steinunn SH 
fór strax vestur til Bolungarvíkur 
og hefur landað þar um 50 
tonnum í 4 róðrum. Gunnar 
Bjarnason SH er í heimahöfn 
og hefur landað 27 tonnum í 5. 
Matthías SH hefur landað um 
20 tonnum í 2 róðrum. Esjar 
SH hefur landað 28 tonnum í 
4 róðrum.

Reyndar hefur fækkað í 
bátaflotanum á nesinu því 
Bára SH var seld til Ólafsfjarðar 
og hefur fengið þar því 
skemmtilega nafni Oddverji ÓF 
76. Hefur báturinn hafið veiðar 
frá Siglufirði á handfærum enn 
aflinn var ekki mikill í fyrsta 
róðri, rétt um 70 kíló

Það kemur reyndar annar 
nýr bátur, því útgerðarfélagið 

Breiðavík sem gerir út Kristinn II 
SH hefur keypt 30 tonna plastbát 
sem er núna í breytingum hjá 
trefjum í Hafnarfirði. Sá bátur 
var smíðaður fyrr útgerð í Belgíu 
og fóru nýju eigendurnir þangað 
og silgdu bátnum til íslands. Sá 
bátur var hannaður til netaveiða 
og er verið að breyta honum til 
línuveiða. Er þessi bátur einn 
af nokkrum sem eru notaðir til 
veiða eftir að ákveðið var að leyfa 
krókabátum að vera allt að 30 
BT að stærð. 

Makrílinn hefur verið að 
fiskast vel við nesið og tveir 
bátanna þaðan komust yfir 100 
tonnin í ágúst, Særif SH sem 
var með 104 tonn og Brynja sH 
sem var með 114 tonn og var 
aflahæstur yfir landið miðað 
við makrílbátanna. Gríðarlegur 
fjöldi báta hefur verið á veiðum 
og er þeim leyfilegt að vera á 
veiðum til 20 september.

Annars að lokum á fyrsta 
pistlinum er rétt að geta þess 
að núna er hafin vinna við smíði 
nýrrar aflafrettasíðu á netinu og 
mun hún birtast almenningu 
fyrir sjónir vonandi á þessu ári. 
Mun hún heita sama nafni enn 
mun verða www.aflafrettir.is í 
staðin fyrir www.aflafrettir.com

Gísli Reynisson
www.aflafrettir.com

Kæru íbúar Snæfellsness og 
aðrir viðskiptavinir!

Þann 15. september n.k. hætti 
ég, sem umboðsmaður Olís  í 
Ólafs vík, eftir 22 við burða rík og 
ánægjuleg ár. 

Við hjónin þökkum ykkur 
innilega fyrir samskiptin öll 
þessi ár og óskum ykkur alls  
hins besta.

Við umboðinu  tekur Björn 
Hilmarsson. Hann hefur unnið 
við sölumennsku hjá Nýherja 
ofl. undanfarin ár, v ið óskum 
honum velfarnaðar í starfi.

N.k. föstudag  13. september  
bjóðum við upp á kaffi og  
meðlæti af þessu tilefni.

Allir velkomnir, kær kveðja,
Gunnar og Ester

Aflafréttir

Orðsending frá 
Olís Ólafsvík

Þessa dagana standa yfir 
fram kvæmdir á Vega mótum en 
þar hefur verið rekin þjónustu
miðstöð fyrir ferðamenn frá 
árinu 1933. Frá árinu 1998 
hafa þau Valgerður Hrefna 
Birkisdóttir og Eyjólfur Gísli 
Garðarsson rekið Vegamót. Hafa 
þau nú ráðist í að byggja hótel 
með uppábúnum rúmum og 
veitingastað, 12 tveggja manna 
herbergjum og einu stærra 
fjöl skyldu herbergi. Vonast 
þau til að með þessari við bót 

við reksturinn geti þau lengt 
opnunar tímann og haft opið 
allt árið. Búið er að reisa húsið 
og ganga framkvæmdirnar vel. 
Húsið sjálft kemur frá Smellinn 
hf á Akranesi og JGG – verktaki 
sér um uppsetningu. Einnig 
hafa þau hjón ásamt fjölskyldu, 
vinum og vandamönnum unnið 
að þessu. Vonast þau til að 
framkvæmdir haldi áfram að 
ganga vel og þau geti opnað í 
október eða nóvember á þessu 
ári.

þa

Hótel rís á 
Vegamótum

Danskennslan hefst 
á morgun, föstudag.

5 daga námskeið, 13. - 17. september!



	  

	  

Verður	  haldinn	  fimmtudaginn	  12.	  september	  í	  Íþróttahúsi	  Snæfellsbæjar	  kl.	  16:00	  

Það	  sem	  við	  ætlum	  að	  gera	  er	  að	  kynna	  fyrir	  ykkur	  hvaða	  íþróttir	  verða	  í	  boði	  í	  vetur,	  
aðstoða	  við	  skráningu	  barna	  í	  íþróttir	  og	  hafa	  gaman	  öll	  saman.	  	  

Einnig	  viljum	  við	  minna	  fólk	  á	  að	  það	  eru	  nokkrir	  lausir	  tímar	  í	  töflunni	  	  
ef	  einhverjir	  vilja	  leigja	  salinn.	  

Jói	  í	  Jako	  verður	  á	  staðnum,	  og	  svo	  viljum	  við	  minna	  á	  leikinn	  VÍKINGUR	  Ó	  á	  móti	  KR,	  
komum	  og	  styðjum	  strákana	  okkar	  til	  sigur.	  

	  

Wolna posada - pomoc  
domowa 

 
Biuro us!ug do spraw socjalnych i szkolnictwa poszukuje osób ch"tnych  

do udzielania us!ug w pracach domowych w miejscowo#ci 
 

Grundarfjör!ur 
 

Konieczne jest natychmiastowe rozpocz"cie pracy. 
 

Godziny pracy do uzgodnienia. 
 

Wymagana minimalna znajomo#$ j"zyka islandzkiego. 
 

Wynagrodzenie zgodne z umowami  SDS. 
 

Bli%szych informacji udziela Helga Gu&jónsdóttir-doradca, pod 
 numerem tel. 430-7800 lub poczt' internetow' helga@fssf.is  

  
Prosimy o sk!adanie poda( w biurze us!ug do spraw socjalnych i 

szkolnictwa  
(Félags- og skóla)jónustu Snæfellinga) 

Klettsbú& 4,  Hellissandi, nr.tel:430 7800 
lub wysy!a$ poczt' na e-mail: helga@fssf.is   

 
 

Przewodnicz!cy 
!

 
 

 
 

Laus störf í heima!jónustu 
 

Félags- og skóla!jónusta Snæfellinga leitar eftir  
starfskrafti til a" annast heimilishjálp í  

 
Grundarfjar"arbæ 

 
Æskilegt a" vi"komandi geti 

 hafi" störf sem fyrst 
 

Vinnutími eftir samkomulagi. 
 

Ger" er krafa um lágmarkskunnáttu í íslensku talmáli. 
 

Laun greidd skv. samningum SDS 
 

Frekari uppl#singar veitir Helga Gu"jónsdóttir, rá"gjafi í síma 430-7800  
e"a í tölvupósti, helga@fssf.is  

 
Umsóknir berist 

Félags- og skóla!jónustu Snæfellinga 
Klettsbú" 4,  Hellissandi, sími 430 7800 

e"a á netfangi" helga@fssf.is   
 
 

Forstö!uma!ur  
 
 



Kirkjan okkar

Ólafsvíkurkirkja.
Sunnudagurinn 15. september kl. 11.
Fjölskylduguðsþjónusta.
Í senn hefðbundin guðsþjónusta og sunnudagaskóli.  
Ka� á eftir.

Vinir í bata.
Mannrækt – viltu bæta lífsgæðin?
Tólf spor – andlegt ferðalag í Ingjaldshólskirkju í vetur.
Kynningarfundur verður miðvikudaginn 5. september kl. 20.

Sjá nánar á nýrri heimasíðu kirkjunnar www.kirkjanokkar.is .

Þegar haustar gefst oft meira 
tóm til að íhuga hlutina og líta 
yfir farinn veg. Sumarið hefur 
ekki verið upp á marga fiska 
hvað varðar veður og flestir 
eru sammála um að fjöldi 
ferðamanna hefur verið minni 
hér á sunnanverðu nesinu. 
Sjálfsagt spilar veðrið þar inn 
í, e.t.v. líka neikvæð umfjöllun 
innan ferðaþjónustunnar um 
slæma þjónustu okkar ferða
þjónustuaðila hér á sunnanverðu 
Snæ fells nesi og kannski líka 
markviss uppbygging Snæ
fells bæjar í ferðaþjónustu í 
norðanverðu sveitarfélaginu. 

Það sem stendur þó upp úr hvað 
varðar aðkomu bæjarfélagsins 
að tilveru okkar íbúa hér, er 
umfjöllun í fjölmiðlum þar sem 
á lítilsvirðandi og hrokafullan 
hátt var vegið að fólki hér í sveit 
og í raun að okkur öllum sem 
hér í sveitunum búum, þar sem 
starfsmaður Snæfellsbæjar varð 
með ummælum sínum, okkur 
og sér  til vansa. Bæjarstjórn 
Snæfellsbæjar virðist ekki sjá 
sóma sinn í því að ætla að bæta á 
neinn hátt fyrir þau særindi sem 
slík umfjöllun veldur. Mig langar 
því fyrir hönd Snæfellsbæjar og 
okkar íbúanna sem kusum jú 

þessa einstaklinga til forræðis 
í sveitarfélaginu, að biðja það 
góða fólk sem þarna á hlut að 
máli, afsökurnar, jafnframt sem 
ég skammast mín fyrir að vera 
borgari í þessu stjórnkerfi. Því 
stoltari er ég af því að tilheyra 
samfélagi þar sem mannleg gildi 
eru ekki mæld í ruslagámum, 

þar sem hjálpsemi og vinátta eru 
meira virði en nokkrir, gamlir 
bílar og þar sem fólk skiptir máli.

Bið lesendur vel að lifa.

Ólína Gunnlaugsdóttir, sóðabóndi 
á Ökrum.

Hrokafull og tillitslaus stjórnsýsla

Í grein minni í Jökli í síðustu 
viku kemur fram að verð á 
skólamálsverði í Snæfellsbæ 
sé 430 kr. Því miður voru 
upplýsingar frá Snæfellsbæ 
misvísandi. Í gjaldskrá á 
heimasíðu bæjarins er/var verðið 
sagt 430 kr. og var það einnig 
staðfest af bæjarskrifstofunni 
sem rétt verð. Samkvæmt 

upplýsingum skólastjóra er 
verðið hins vegar 380 kr. m.v. 
fasta áskrift.  Skólamálsverður 
í Grunnskóla Grundarfjarðar 
kostar 324 kr. m.v. fasta áskrift 
eins og fram kemur í greininni.

 
Björn Steinar Pálmason, bæ-

jarstjóri í Grundarfirði

Misvísandi 
gjaldskrá

Ljóðalestur 
á degi íslenskrar 

náttúru
Á degi íslenskrar náttúru, 

mánudaginn 16. september, 
býður þjóðgarðurinn Snæ
fellsjökull upp á ljóðalestur í 
þjóðgarðinum. Farið verður 
með rútu um þjóðgarðinn, lesin 
ljóð og áð á nokkrum stöðum 
þar sem skilti með ljóðum hafa 
verið sett upp.

Mæting er við gestastofu 

þjóðgarðsins á Hellnum kl. 
14:30 og endar ferðin þar, 
rúmum tveimur tímum síðar. 
Allir eru velkomnir.

Ferðin er lokapunktur á 
verkefninu Ljóð í náttúru sem er 
samstarfsverkefni þjóðgarðsins 
og sjávarrannsóknarsetursins 
Varar. Verkefnið var styrkt af 
Menningarráði Vesturlands.



Ágætu íbúar Snæfellsbæjar.
Í nokkrum orðum langar mig 

að fara yfir ganginn í breytingum 
á Sund laug Snæfellsbæjar í 
Ólafs vík.

Ekki gekk Snæfellsbæ vel að 
fá tilboð í fyrstu í breytingar 
á sundlauginni, því ekkert til
boð barst og var þá gripið til 
þess ráðs að hafa samband 
við nokkra verktaka og bjóða 
þeim að gera tilboð.  Nokkrir 
verktakar urðu við því og er 
Snæfellsbær þakklátur fyrir það 
en því miður voru þau tilboð 
alltof há að mati Snæfellsbæjar.  
Bæjarstjórn ákvað því að fara 
þá leið að Snæfellsbær myndi 

sjálfur halda utan um verkið og 
fá til sín verktaka til að vinna 
einstaka verkþætti.  Það kæmi 
mér ekki á óvart að þegar upp 
verði staðið þá muni það verða 
um 1015 verktakar sem koma 
að þessari framkvæmd.

Framkvæmdin sjálf hófst í 
júlílok og er ánægjulegt að 
segja frá því að fram til þessa 
hefur okkur tekist að semja 
um vinnu flestra verkþátta við 
heimamenn í Snæfellsbæ, svo 
sem jarð vinnu, sögun, pípu
lagnir, raf magn, gáma þjónustu 
og steypu svo eitthvað sé nefnt, 
auk þessa hafa starfs menn 
áhalda húss Snæfellsbæjar 
unnið við einstaka verkþætti 
eins og niðurrif klæðn ingar 
og uppsetningu bráða birgða
veggjar svo eitthvað sé nefnt.  
Verktakinn sem sér um uppslátt 
veggja og gluggaísetningu 
kemur úr Borgarnesi og er 
það verktakafyrirtækið SÓhús
byggingar sf..

Kostnaðaráætlun við þennan 
verkáfanga er áætlaður um 160 
m.kr. og vonumst við til að 
þær tölur standist hjá okkur.  

Smári Björnsson yfirmaður 
tæknideildar mun stýra verkinu 
f.h. Snæfellsbæjar.

Það sem gert verður í þessum 
verkáfanga er m.a. að skipta út 
öllum vélbúnaði sund laugar
innar, skipta um alla glugga í 
húsinu, setja upp tvo heita potta 
úti,vaðlaug og lendingarlaug 
fyrir rennibraut og vonandi 
verður sett upp lítil rennibraut 
en það mál er í skoðun.  Austur 
og suðurhlið hússins verða 
einangraðar og klæddar.  Auk 
þessa verður búin til útiaðstaða 
þannig að á sólríkum dögum 
geti fólk verið í sólbaði úti við.

Eins og íbúar urðu varir við þá 
þurftum við að loka sundlauginni 
í nokkra daga á meðan verið var 
að saga fyrir stóra glugganum 
en sú lokun stóð styttra en við 
áætluðum vegna þess að verkið 
vannst betur en við þorðum að 
vona.  Frekari lokanir verða ekki 

til 1. nóvember a.m.k. nema þá 
ef til vill einn og einn dag en 
það á eftir að koma í ljós.  Erfitt 
er fyrir okkur að segja á þessari 
stundu hvenær þarf að loka 
sundlauginni um lengri tíma en 
þegar það verður þá verður það 
vel auglýst og reiknum við með 
að sú lokun verði ekki meiri en 
68 vikur.

Áætlanir okkar um verklok eru 
apríl – maí 2013 en það fer eftir 
veðri hvernig okkur mun ganga 
að klára endanlegan frágang 
útisvæðis , en sú vinna er háð 
því að fá nokkra góða þurra og 
hlýja daga.

Með von um að íbúar Snæ
fells bæjar séu einhverju nær um 
gang mála við breytingar á Sund
laug Snæfellsbæjar í Ólafsvík.

Kristinn Jónasson, bæjarstjóri.

Sundlaug Snæfellsbæjar

Til sölu
Þriggja sæta leðursófi til sölu. Verð kr 15.000. Uppl. í síma 893 4718

Smáauglýsing

Dvalar- og hjúkrunarheimilið Jaðar, Ólafsvík

Atvinna
Laus störf við Dvalar-og hjúkrunarheimilið Jaðar Ólafsvík frá 
og með 1. október n.k.

Um er að ræða 2 x 40% stöðugildi og að auki önnur hvor 
helgi sem greiðist í y�rvinnu. Vinnutími er frá kl. 09.00 - 15.30.

Laun sankvæmt kjarasamningi starfsmanna SDS.

Umsóknir skulu berast til forstöðumanns fyrir 24. sept. n.k.

Allar nánari upplýsingar veitir forstöðumaður  

í síma 857-6605.

Nú eru síðustu forvöð til framkvæmda 
fyrir veturinn.

 
Hjá okkur starfa smiðir, múrarar (flísar), 

píparar og aðrir iðnaðarmenn.
Við erum með tæki og tól til allra verka.

 

Vegna aukinna verkefna 
vantar okkur fólk í vinnu.

Uppl. í síma 840-6100

HÚSEIGENDUR!

Starfsfólk óskast

100% 

endurgreiðsla 

á vsk af vinnu 



Stórtónleikar í Grundar�rði

Sunnudaginn 15. september kl 18.00 
í Fjölbrautaskóla Snæfellinga

býður Grundarfjarðarbær til sérstakra fortónleika 
fransk-íslensku sinfóníuhljómsveitarinnar eða FIFO.

Frítt er inn á tónleikana.

Fransk-íslenska sinfóníuhljómsveitin er skipuð hljóðfæraleikurum úr Kammersveit 
Reykjavíkur og úr Alþjóðlegri fílharmóníusveit UNESCO í París, undir leiðsögn 
hljómsveitarstjórans Amine Kouider sem er friðarlistamaður UNESCO. 

Á efnisskránni eru verk eftir tónskáldin Albert Roussel, Þorkel Sigurbjörnsson 
og Piotr Ilitch Tchaikovsky. Einleikari er Martial Nardeau, flautuleikari.

Verndari viðburðarins er forseti Íslands Hr. Ólafur Ragnar Grímsson. 

Tilgangur FIFO er að kynna franska og íslenska tónlist ásamt því beina athygli að fransk 

íslenskum tengslum sem lýsa sér meðal annars í vinasambandi Grundarfjarðar og Paimpol.

Eftirfarandi fyrirtæki styrkja viðburðinn:


