
Sýningin Falinn fjársjóður á 
Vesturlandi opnaði í Átthaga
stofu á síðasta laugardag og 
stendur til 10. maí. Falinn fjár
sjóður á Vesturlandi eru lista
verkasýning eftir innflytjendur 
á vesturlandi og kom hingað frá 
Akranesi,  verkefnið er unnið í 
samstarfi við Félag nýrra Ís 

lendinga á Vesturlandi og Átt
haga stofu Snæfellsbæjar og 
styrkt af Menningarráði Vestur
lands, frá Ólafsvík fer sýningin í 
Borgarnes. Á opnunarhátíðinni 
voru einnig tónleikar, þar komu 
fram Gina Sapanta frá Filips
eyjum og Katalin Toth frá Ung
verja  landi sem fluttu söng og 

tón  list og Johanna van Schal k
wyk frá Suður Afríku var með 
uppistand. Fjöldi manns kom 
til að vera með og skapaðist 
flott andrúmsloft. Samtals eru 
fulltrúar frá Snæfellsnesi sjö 
sem taka þátt í þessari sýningu 
og ein þeirra er Viktoria Kay frá 
Snæfellsbæ. Á opnuninni var 
einnig matur frá ýmsum lönd
um sem gestir gátu smakkað og 
því hægt að segja að þarna hafi 

verið eitthvað fyrir eyru, augu 
og munn. Hugmyndin að þess
ari sýningu kom frá Pauline 
McCarthy frá Skotlandi en hún 
býr á Akranesi. Átthagastofa sá 
um það sem við kom Snæfells
nesi og skipulagði hátíðina hér 
á nesinu ásamt því að stilla upp 
sýningunni í samstarfi við Elsu 
Bergmundsdóttur.

þa

Falinn fjársjóður
550. tbl - 12. árg. 3. maí 2012

Pizzutilboð alla daga



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

Leikfélag Ólafsvíkur sýndi nú 
um helgina leikritið Blessað 
barna lán eftir Kjartan Ragnars
son í leikstjórn Gunnsteins 
Sigurðssonar. Æfingar á verkinu 
hófust í febrúar en alls taka um 
20 manns þátt í sýningunni þar 
af tólf leikarar. Blessað barnalán 
fjallar um mæðgur í þorpi á 
Austfjörðum. Dóttirin tekur á 
það ráð að segja systkinum 
sínum að móðir þeirra sé látinn 
til að fá þau í heimsókn. Syst

kinin mæta öll á staðinn og 
erfitt reynist að útskýra fyrir 
þeim að móðir þeirra sé á lífi. 
Fóru leikarar á kostum og 
skemmtu leikhúsgestir sér hið 
besta. Almenn ánægja er með 
sýninguna og stendur til að 
hafa þriðju og síðustu sýningu, 
verður hún auglýst nánar en nú 
þegar hafa 250 manns séð 
sýninguna.

þa

Allt tekur enda eins og sagt 
er og á það vel við þessa dagana 
þegar að þau skip í Snæfellsbæ 
sem stunda veiðar með dragnót  
klára kvótann sinn eitt af öðru. 
Eftir mánaðar stop frá miðjum 
mars og fram að 21. apríl fóru 
strákarnir á Rifsara SH 
til veiða og í 5 róðrum 
fengu þeir 70 tonn. 
Síðasta daginn fengu 
þeir risakast, hvað 
kastið var í tonnum 
verður aldrei vitað 
með vissu þar sem 
belgurinn sem náði 
alveg upp fyrir stert 
sprakk í tvígang upp 
við síðuna á meðan 
var verið að háfa þeim 
gula upp í móttöku, 
mátti þakka snörum 
hand  tökum að hægt 
var að ná 15 tonnum 
af bolta þorski úr 
kastinu, ýmsar get
gátur fóru af stað 
hvað kastið hafi verið 
stórt og þótti mönn
um líkleg tala vera 
eitthvað nálægt 30 

tonnunum. Það kom á óvart 
hvað fiskurinn var sprækur því 
lítið af dauðum fisk sást á floti, 
það bíður því þeirra sem enn 
eru á veiðum að veiða þann 
sem slapp.

Stefán

Vel sótt leiksýning

Risahal

VORTÓNLEIKAR
Tónlistarskóla Snæfellsbæjar 

verða 10. maí og 11. maí kl:17.00 í Kli� 
og 16. maí kl.13.00 í Lýsuhólsskóla.  

Foreldra- og styrktarfélag Tónlistarskóla Snæfellsbæjar 
sér um sölu á ka�veitingum eftir tónleikana.

Ath: nemendur fá frítt það kvöld sem þeir spila.
 



 

landsbankinn.is 410 4000Landsbankinn

Punktakeppni 1. 2. 3. verðlaun 
auk nándarverðlauna á 3. og 8. braut.

Ræst út frá kl. 10. 

Skráning á netinu eða 
í síma 893 8328 og 435 6821.

Mótanefndin.

Mjög góð verðlaun 
í boði Landsbankans.

Keli vert tekur vel á móti öllum 
sem þurfa næringu.

Kríumót Landsbankans
Golfklúbbur Staðarsveitar og Landsbankinn 

halda Kríumót Landsbankans 
á Garðavelli undir jökli, Snæfellsnesi

12. maí 2012

Það er allt að 
bresta á í fót bolt
anum, liðið okkar 
hefur verið að undir
búa sig með þátttöku í 
Lengjubikarnum og æf 
inga  leikjum. Næsta laugar
dag, 5. maí er á dagskrá hjá 
stjórn meistaraflokks Víkings 
að fara í að undirbúa völlinn 
fyrir fyrsta heimaleik liðsins í 1. 
deildinni á þessari leiktíð, fyrsti 
leikurinn verður við Fjölni þann 
12. maí. Það vantar nauðsynlega 
vinnufúsar hendur til að setja 
upp skiltin á girðinguna, 
fánastangir og sitthvað fleira 
sem þarf að vera í lagi fyrir 

leikinn. Margar 
hendur vinna létt 
verk og því væri gott 

að sem flestir, sem 
áhuga hafa á góðu gengi 

liðsins, sjái sér fært að 
mæta kl. 10.00 á laugar

daginn og aðstoða við stand
setninguna og svo er hægt að 
tippa hjá Stjána í leiðinni. Gott 
væri ef þeir sem eiga, mættu 
með hleðsluborvél (með full
hlöðnum batteríum!). Boðið 
verður upp á hressingu að 
verki loknu fyrir þá sem taka 
þátt.

óhs

Aðstoð óskast 
í undirbúning

Kaupaukinn þinn þegar þú kaupir
Lancôme vörur fyrir 9.000 kr. eða meira:
- Lancôme taska 
- Absolue Precious Cells lúxuskrem 15 ml
- Genifique dropar 5 ml 
- Effacernes baugahyljari 5 ml
- Hypnôse maskari 2 ml 
- Absolue varagloss 
- Trésor in Love ilmur

Snyrtifræðingar frá LANCÔME aðstoða við val á snyrtivörum og kynna spennandi nýjungar,
m.a. nýju vorlitina og nýtt krem.
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LANCÔME KYNNING Í APÓTEKI ÓLAFSVÍKUR
FÖSTUDAG FRÁ KL. 13–18

Verðmæti kaupaukans 17.800 kr.

Kaupaukinn
Lancôme vö
- Lancôme tas
- Absolue Prec
- Genifique d
- Efffafacernes b
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LANCÔME KYNNING Í APÓTEKI ÓL

Verðmæti ka

GJAFADAGARNIR ÞÍNIR

m.a. nýju v

10% AFSLÁTTUR AF LANCÔME Á KYNNINGU



9.-29. maí9.-29. maí

Aukin orka - Meiri kraftur - Minni eyðsla
Samstarfsaðilar

Vertu með!
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Vinnustaðakeppni

Skráning og nánari upplýsingar á hjoladivinnuna.is 

Keppt er um:
• Flesta þátttökudaga - vinnustaðakeppni
• Flesta kílómetra - liðakeppni

Aðalstyrktaraðili

Leikfélag Ólafsvíkur frum
sýndi gamanleikritið Blessað 
barnalán eftir hinn kunna leik
ritahöfund Kjartan Ragnars  son 
sl fimmtudagskvöld á Klifi.  
Leikritið fjallar um nokkur 
fullorðin börn gamallar konu 
sem hittast við ákveðið tilefni á 
heimili hennar og hvernig 
vinnst úr því. Efni leikritsins er 
bráðskemmtilegt og leik hóp
urinn tók á því með mikilli 
fagmennsku. Erla Höskulds
dóttir var alveg frábær sem 
Inga ein af  dætrum gömlu 
konunnar og hafði hún ráð 
undir rifi hverju ásamt móður 
sinni Þorgerði sem Steiney 
Kristín Ólafsdóttir lék með 
mikilli prýði. Þá var Axel 
Sigurður Axelsson í hlutverki 
sr Benedikts, sem allt skildi,  
og var einnig mjög góður og 
það voru þessi þrjú sem léku 
helstu hlutverkin í leikritinu. 
Leikarar allir stóðu sig reyndar 
mjög vel og þetta var frábær 
kvöldstund sem fjölmargir 

áhorfendur áttu á Klifi á 
frumsýningarkvöldinu. Leik
myndin var mjög góð og 
skiptingar leikarana í inn og 
útgöngu vel útfærðar og 
öruggar. Maður hló sig mátt
lausan á fjölmörgum atriðum í 
leikritinu. Það er sannarlega 
ástæða að þakka öllum 
leikurum fyrir góðan leik og 
að leggja á sig mikla vinnu til 
að koma þessu stykki á svið. 
Þess má geta að að af þeim tólf 
leikurum sem komu fram voru 
þrír úr einni fjölskyldunni. Þá 
voru nokkrir nýir leikarar sem 
stóðu sig öll vel. Ekki má 
gleyma þeim sem unnu að 
leik  ritinu á annan hátt. 
Leikstjóri er Gunnsteinn Sig
urðs son og er þetta níunda 
verkið sem hann setur upp 
með leikfélagi Ólafsvíkur og 
hafi hann mikla þökk fyrir sitt 
framlag til menningar í 
bæjarfélaginu. 

Til hamingju með þetta. 
psj

Góð skemmtun 
á Klifi

Fimmtudaginn 26. apríl komu 
þrjá stúlkur frá Kynfræðslu
félaginu Verjan og voru með 
fræðslu fyrir unglingana í Snæ
fellsbæ í félagsmiðstöðinni Af 
drep. Þær skiptu hópnum í 
stráka og stelpur og fékk hvor 
hópur einn og hálfan tíma með 

þeim, fyrst voru þær með 
erindi síðan gátu unglingarnir 
komið með spurningar til 
þeirra. Þetta er í fyrsta sinn sem 
þær koma út á land með þetta 
erindi en þær hafa verið að 
heimsækja félagsmiðstöðvarnar 
í Reykjavík og nágrenni. 

só

Verjan í heimsókn



Aðalfundur Fiskmarkaðs Ís 
lands hf. var haldinn föstu
daginn 27. apríl s.l. 

Fiskmarkaður Íslands hf. er 
20 ára um þessar mundir og af 
því tilefni var Sjóminjasafninu á 
Hellissandi færð1 milljón króna 
að gjöf.

Guðmundur Smári Guð
munds  son stjórnarformaður 
afhenti styrkinn fyrir hönd 
Fiskmarkaðs Íslands en Skúli 
Alexandersson tók á móti 
styrknum til Sjóminjasafnsins.

jó

Sjóminjasafnið 
fær styrk

Ólafsvík
Ólafsbraut 48 er 52,2 fm og byggt árið 1944. Það 
skiptist í �ísalagða forstofu, parketlagt hol sem er 
samliggjandi við eldhúsið. Í húsinu eru tvö 
herbergi með parketi á gól� og baðherbergi 
�ísalögðu í hólf og gólf. Á húsinu er nýlegt þak og 
gluggarnir eru góðir. Húsið er klætt með canexelk-
læðningu og það er nýlega tekið í gegn utan sem 
innan og lítur allt vel út. Sólpallur er við húsið og 

það stendur á góðri lóð með góðri timburgirðingu við aðalgötu bæjarins. Bílskúr 20,6 
fm er við húsið og hann er með nýlegri klæðningu. 

Möguleg er y�rtaka á láni fyrir öllu kaupverðinu kr. 11,4 millj.

Grundarfjörður

1933

Nú þegar sumarið er alveg 
að ganga í garð langar mig 
aðeins að ræða útlit bæjarins 
okkar. Bærinn okkar er ekki að 
koma vel undan vetri ef svo 
má að orði komast.  Það eru 
ekki til margir aurar í bæjarsjóð 
þannig að afl til framkvæmda 
er minna en æskilegt gæti 
talist.  Hvað getum við þá gert 
sjálf?  Það er mjög margt og 
flest af því kostar lítið eða 
ekkert fé. Gangstéttarnar okkar 
eru mjög þröngar, því þurfum 
við að passa vel að tré slútti 
ekki yfir á gangstéttarnar og 
þrengja þær því enn meir.  Við 
getum sópað þar sem 
innkeyrslur eru ekki með föstu 

undirlagi því sem berst frá 
okkar innkeyrslum út á gang
stéttar, við getum týnt upp 
ruslið sem er í og við garðana 
okkar.  Smá málning hér og 
þar getur gert kraftaverk.  Þeir 
sem eiga og reka fyrirtæki eiga 
að láta umhverfi fyrirtækja 
sinna sýna hver metnaður 
fyrirtækisins er.

Á tímum eftir hrun þurfum 
við að endurvekja gamla ung
menna   félagsandann, skoða 
hvað við getum gert sjálf fyrir 
umhverfi okkar og samfélag.

 Með þessum orðum óska 
ég okkur öllum fallegu og 
góðu sumri. 

 
Þórður Á. Magnússon

Kæru 
Grundfirðingar



Þriðjudaginn 24. mars var 
mikið að gera við löndun í 
Ólafsvíkurhöfn fjórir bátar við 
löndun á löndunnar kæjanum, 
einn að bíða og annar átti  stutt 
eftir í land. Einnig var mikið að 
gera við löndun úr sambátum. 
Voru aflabrögð góð í öll 
veiðarfæri, þeir sem eru að 
landa á myndinni er fremstur 
Kristinn SH 112 sem landaði 
rúmlega sjö tonnum en hann er 
á línu svo kemur Gunnar 
Bjarnason SH 122 hann er á 
snurvoð, hann landaði  rúmlega 
23 tonnum næstur er Guð
mundur Jensson SH 717 hann 
er einnig á snurvoð og landaði 
tæplega tólf tonnum svo kemur 
Sandvík SH 4 sem landaði 
einnig tæplega tólf tonnum sá 

sem bíður er Sveinbjörn 
Jakopsson en hann er líka á 
snurvoð, landaði hann einnig 
tæplega tólf tonnum. Gaman er 
frá því að segja að síðustu þrír 

bátarnir lönduðu allir tæplega 
tólf tonnum eða 11800 kg til 
11843 kg. Sá sem er rétt 
ó  kominn í land er Egill SH 195 
en hann landaði tæpum 25 

tonnum og var uppistaðan af 
aflanum á þessum bátum 
þorskur.

þa

Löndunarbið

Leikfélag Ólafsvíkur sýnir í Kli�:

Blessað barnalán 
eftir Kjartan Ragnarsson

Leikstjóri Gunnsteinn Sigurðsson

       Þriðja sýning
         Föstudaginn 4. maí kl 21

Miðaverð kr 2.500,- 

Miðapantanir 
í síma 436 1359



Endurvinnslutunnan
Í Endurvinnslutunnuna með bláa lokinu má setja eftirfarandi flokka: 

Endurvinnslutunnan verður 
losuð á 4 vikna fresti

Eftirfarandi fylgir 
Endurvinnslutunnunni:

Með Endurvinnslutunnunni fylgir 
kassi til söfnunar á pappír innanhúss, 
kassi og bláir pokar fyrir rafhlöður.

 Þann 25. apríl barst orð
sending frá Kanada til Staðar
sveitar þegar frú Sigríður 
Gísladóttir fann flöskuskeyti í 
fjörunni við Ósakot.

Hún fór með skeytið í skól
ann þar sem það var opnað. 
Svo skemmtilega vildi til að 
25. var dagur umhverfisins, 
Lýsuhóll er Grænfánaskóli og 
flaskan var hluti af umhverfis
verkefni.

Verkefnið sem flaskan er 
hluti af heitir: The drift bottle 
project, eða Flaska á reki og er 
merkt Hafrannsóknarstofnun 
Kanada. Skeytið er á nokkrum 
tungumálum og þar segir 
meðal annars:

„ Jarðarbúar deila með sér 
hafinu. Þrátt fyrir fjarlægðir 
milli landa tengja hafstraumar 
strönd við strönd. Flösku sem 
fleygt er í hafið getur rekið 
hvert sem er um heiminn með 
þessum straumum, rétt eins 
og úrgangsolía og rusl. Til að 
vernda hafið okkar er mikil
vægt að þekkja þessa strauma.

Við þörfnumst hjálpar 

þinnar! Með því að finna þessa 
flösku ert þú orðinn þátt tak
andi í rannsókn okkar á hnatt
rænum hafstraumum. Vin sam
legast tilkynnið fund flösk
unnar og við segjum þér 
hversu langt flaskan hefur 
ferðast”.

Upplýsingar um fund 
flöskunar hafa nú verið sendar 
vestur um haf þaðan sem 
vonandi meiri upplýsingar um 
verkefnið munu berast.

þs 

Skilaboð frá 
Kanada

Íþrótta og Ólympíusamband 
Íslands stendur fyrir vinnu
staðakeppninni Hjólað í vinn
una dagana 9.  29. maí næst 
komandi í tíunda sinn. Megin
markið Hjólað í vinnuna er að 
vekja athygli á virkum ferðamáta 
sem heilsusamlegum, hag
kvæm  um og umhverfisvænum 
samgöngumáta.  

Búið er að skipta átakinu 
upp í tvær aðskildar keppnir:

1. Vinnustaðakeppni þar sem 
keppt er um flesta þátttökudaga 
hlutfallslega miða við fjölda 
starfsmanna á vinnustaðnum. 

2. Kílómetrakeppni þar sem 
keppt er á milli liða um annars 
vegar heildarfjölda kílómetra 
og hins vegar hlutfall kílómetra 
miða við fjölda liðsmanna í liði. 

Allir vinnustaðir og lið undir 
þeim skrást sjálfkrafa í vinnu
staðakeppnina en valfrjálst er 
fyrir lið, óháð vinnustöðum, að 
taka þátt í kílómetrakeppninni. 

Vefurinn opnaði fyrir skrán
ingu föstudaginn 20. apríl og er 
því hægt að skrá sig til leiks 
núna inn á www.hjoladivinnuna.is.

Ekki þurfa allir að taka þátt í 
keppinni en gaman væri ef við 
sýndum samstöðu hér í 
Snæfellsbæ og hvíldum bílana 
aðeins og hjóluðum í vinnuna 
og skólann, þeir sem eiga ekki 
hjól geta þá gengið eða 
skokkað. 

Sigrún Ólafsdóttir
Íþrótta- og æskulýðsfulltrúi 

Hjólað í 
Snæfellsbæ

 

Bjarni Þór og  
Axel Cortes  
á Kaffi Sif 
laugardagskvöld 

 

 
Trúbadorarnir Bjarni Þór og Axel Cortes spila á 
Kaffi Sif á laugardagskvöldið 5. maí frá kl. 22-01. 
Þeir félagar eru eiturhressir og spila fjölbreytta 

tónlist úr ýmsum áttum. Aðgangseyrir er 1.000 kr.  
 

Dagana 11. og 12. maí munu Monika Abendroth og 
Björg G. Gísladóttir bjóða upp á hörpuslátt og 

ljóðalestur kl. 20 báða dagana. Aðgangseyrir 500 kr. 
 

Opnunartími á Kaffi Sif: föstudaga 16-01, 
laugardaga 15-01 og sunnudaga 15-20 

 
Verið velkomin! 

 

Kaffi Sif, Klettsbúð 3, 360 Hellissandur 
Sími 577 3430/ 820 3430  

kaffisif@kaffisif.is www.kaffisif.is 




