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Opnu sjóstangaveiðimóti Sjó
stangaveiðifélagi Snæfellsnes 
lauk á laugardag, mótið er 
tveggja daga mót og var haldið 
til veiða frá Ólafsvík kl. 6 á 
föstu dagsmorgun og veiðarfæri 
dregin upp kl. 14, sami háttur 
var hafður á á laugardeginum 
nema þá voru veiðarfæri dregin 
upp kl. 13. Þegar í land var 
komið báða dagana var tekið á 
móti keppendum með hress
ingu í Mettubúð á meðan beðið 
var eftir vigtartölum, þar gátu 

keppendur einnig skipst á 
veiði sögum.  Lokahóf var svo að 
kvöldi laugardags í Klifi en þar 
voru veitt verðlaun fyrir afla
hæsta karlinn og konuna, flesta 
fiska, flestar tegundir, stærsta 
fisk inn og stærsta fiskinn af 
hverri tegund. Aflahæsti karlinn 
var Einar Ingi Einarsson úr 
Sjóak en hann fékk einnig 
verðlaun fyrir flesta fiska. Einar 
dró samtals 711 kg. úr sjó en til 
samanburðar má geta þess að 
aflahæsti karlinn á mótinu í 

fyrra veiddi tæplega 449 kg. 
Aflahæsta konan í ár var Svala 
Júlía Ólafsdóttir úr Sjósigl en 
hún landaði 460kg.

Keppendur á mótinu í ár 
voru 33 og réru þeir á 10 
bátum, aflahæsti báturinn var 
Sólrún SH 360 en keppendur á 
þeim bát veiddu samtals 1.646 
kg. báða dagana og var meðalafli 
á stöng tæplega 549 kg en það 
er um 160kg. meira en meðalafli 
stanga á þeim bát sem næst 
þeim kom. Áberandi var hve afli 
var minni seinni dag mótsins en 
það má gera ráð fyrir að því 

valdi verra veður þann daginn, 
oft hefur verið betra veður 
þegar Sjósnæ heldur mót en 
kepp  endur létu það ekki á sig 
fá.

Stærstu þorskana og jafn
framt stærstu fiskana á mótinu 
veiddu Jón B. Andrésson úr 
Sjósnæ og Guðrún Jóhannes
dóttir úr Sjóak, þorskurinn sem 
Jón veiddi var 20,57 kg. og 
Guðrún veiddi 18,12 kg. þorsk. 
Á meðfylgjandi myndum má sjá 
þau Jón og Guðrúnu með 
fiskana.

jó

Sjóstangaveiðimót Sjósnæ
560. tbl - 12. árg. 26. júlí 2012

Á pönnuna, í ofninn, 
eða beint á grillið

Við erum á 
Facebook



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

Á Gufuskálum nánar tiltekið 
við Gufuskálavör eru nú á bil
inu 11 til 13 fornleifafræðingar 
við uppgröft á verstöð sem talið 
er að sé að öllum líkindum frá 
því á 15. öld. Verkefnið er á 
vegum fornleifastofnunar Ís 
lands í samstarfi við Þjóðgarðinn 
Snæfellsjökul og fornleifavernd 
ríkisins. Einnig eru tveir er 
lendir háskólar í samsstarfinu, 
Cuny háskóli í Bandaríkjunum 
og Stirling í Bretlandi, eru þeir 
að taka sýni til að athuga 
gjósku og mannvistarlög á 
svæðinu. Að sögn Lilju Bjarkar 
Pálsdóttur sem er ábyrgðaraðili 
verkefnisins eru þau með 
fjármagn til fjögurra vikna á 
þessu ári og tveimur þeirra 
lokið nú þegar þetta er skrifað. 
Vonast hún til að sá tími dugi til 
að klára tóftina  sem unnið er 
með núna en haldið verður 
áfram á næsta ári. Verkefnið 
hófst árið 2008 og er í raun 
björgunaraðgerðir en mark

miðið er að rannsaka mann
gerða hóla sem liggja undir 
skemmdum frá sjó og vindi er 
vonast til að verkefnið leiði í 
ljós hve mikið er eftir af mann
vistarleifunum, hvernig þær 
tengjast. Margir merkilegir 
hlut  ir hafa fundið ýmiskonar 
handverk, heimagerðir tálgaðir 
taflmenn úr ýsubeini, það 
áhugaverðasta í sumar er ten
ingur úr rostungstönn en 
fundur hans bendir til að hlutir 
hafi verið fullunir á staðnum. 
Verkefni sem þetta er verkefni 
til margra ára og sér Lilja Björg 
fyrir sér að þegar búið er að 
gera verstöðina gæti framhaldið 
verið að skoða umhverfið í 
kring og svæðið á milli húsana 
og til hvers það var nýtt. Sagði 
Lilja Björg að lokum að mjög 
vel hefði verið tekið á móti 
þeim og allir áhugasamir um 
það sem verið var að gera.

þa

Uppgröftur á 
Gufuskálum

Víkingur gerði góða ferð 
suður í Grafarvog á laugar
daginn og unnu Fjölni í hörku
leik í roki og rigningu, 12 með 
mörkum frá Guðmundi Magg. 
og Eldar Masic. Fyrri hálfleikur 
var frekar daufur og var staðan 
00 í hálfleik. Á 54 mín. skoraði 
svo Guðmundur eftir horn
spyrnu, ekki flottasta markið í 
sumar, en telur jafnt og önnur. 
Fjölnismenn jöfnuðu um 10 
mín. síðar líka eftir hornspyrnu, 
með skoti sem Einar átti ekki 
möguleika á að verja. Fjölnis
menn sóttu síðan án afláts, en 
það var Eldar, eins og fyrr 

sagði, sem skoraði sigurmarkið 
eftir snarpa skyndisókn þegar 
um 15 mín. voru eftir af leik
tímanum. Vörnin hélt það sem 
eftir lifði leiks, með góðri hjálp 
Einars í markinu. Þetta var 
fyrsti leikur í seinni hluta 
mótsins og eru Víkingar efstir í 
deildinni ásamt Haukum með 
22 stig, en betra markahlutfall 
en Haukar. Næsti leikur er við 
Tindastól hér heima á 
laugardaginn og núna gildir að 
styðja við bakið á strákunum til 
að ná góðum úrslitum og 
halda efsta sætinu, mætum því 
vel á leikinn og hvetjum 
strákana. Eins og margir muna 
fengu Víkingar 34 stig í öllu 
mótinu í fyrra og lentu í 4. 
sæti, svo að það lítur vel út 
núna með að stigametið verði 
bætt þetta árið, segi ekki meir!

óhs

Góður sigur 
á Fjölni

Þökkum innilega ættingjum og vinum aðsýnda 
samúð og hlýhug við andlát og útför okkar ástkæru
móður, tengdamóður, ömmu og langömmu

            Huldu Önnu Kristjánsdóttur

Sérstakar þakkir til starfsfólks Dvalar- og hjúkrunarheimilisins Jaðars.
Vinátta ykkar er okkur mikill styrkur.

Kristjana Huldudóttir Pétur Bogason
Sigurður Höskuldsson Guðmunda Wium
Magnús Höskuldsson Sæunn Jeremíasdóttir
Valur Höskuldsson Sigfrid Valdimarsdóttir
Grétar Höskuldsson Olga Aðalsteinsdóttir
Bára Höskuldsdóttir Pétur Sigurðsson
Erla Höskuldsdóttir Sveinbjörn Benediktsson
           og �ölskyldur



Ævintýranámskeið 30. júlí-3. ágúst 

8.30-11.30 : árg. 2004-2006. 

12.30-15.30 : árg. 2001-2003. 

 

Haustsmiðja 7. -17. ágúst 

8.30-11.30 : árg. 2003-2006. 

 

Ævintýranámskeið 7. -17. ágúst 

12.30-15.30 : árg. 2001-2006. 

 

Skráning : 

Ólöf Rut  sími:  847-8750 

Einnig má senda tölvupóst á: 

sumarnamskeid.grf@gmail.com 

Ný námskeið að hefjast! 

Sumarnámskeið 
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Sandara og Rifsaragleðin var 
haldin helgina 13.  15. júlí í 
góðu veðri. Dagskrá gleðinnar 
var fjölbreytt s.s. tónleikar, 
málsverka og myndlistar
sýningar, leiksýningar og fleira. 
Forskot var tekið á helgina á 
fimmtudagskvöldinu með 
trúbbakvöldi í Frystklefanum á 
Rifi en á föstudeginum var svo 
sýnd sýningin Assasinating the 
foreigner og voru aðeins sex 
sæti í boði á þessa sýningu sem 
fjallar um innflytjendur. Dorg
veiði var á vegum Sjósnæ og 
Landsbankans og Slysósúpan 
að venju í Íþróttahúsinu. Seinna 
um kvöldið var svo kveiktur 
varðeldur við gamla frystihúsið 
þar sem gestir sungu og 
skemmtu sér. Útgáfutónleikarnir 
Drimbur voru einnig haldnir á 
föstudagskvöldið, voru þeir til 
styrktar félagsheimilinu Röst, á 
Hótel Hellissandi tróðu þeir 
félagar Megas, Gylfi Ægis og 

Rúnar upp og skemmtu gestum. 
Á laugardeginum hófst dag
skráin með barnastund á vegum 
þjóðgarðsins í Tröð. Svo tók við 
Innanbæjarhlaup Ungmenna
félagsins Reynis og var góð 
þátttaka í því að hlaupi loknu 
var boðið upp á pylsur. Eftir 
hádegi var markaður í Félags
heimilinu Röst þar sem hægt 
var að gera góð kaup. Þeir 
Gunni Helga og Jói skemmtu 
börnum á Hótel Hellissandi og 
hljómsveitin Blár Ópal spilaði 
einnig nokkur lög. Um kvöldið 
var svo grillað í öllum götum og 
allir velkomnir að vera með og 
búið að skreyta bæinn skemmti
lega. Hljómsveitin Ungmenna
félagið spilaði fyrir dansi í 
Röstinni um kvöldið og fram á 
nótt. Talsverður fjöldi gesta var 
á svæðinu um helgina og var 
það mál manna að vel hefði 
tekist til. 

þa

Fjölmenni á Sandaragleði

þa

Lilja Ó Lilja Ó Lilja Ó

Lilja Ó

Lilja Ó



Í júní voru settar endur
vinnslutunnur á öll heimili í 
Snæfellsbæ og núna er búið að 
fara í fyrstu losun á þeim og 
vægast sagt þá er árangurinn 
frábær og íbúar Snæfellsbæjar 
hafa sýnt það í verki að þeir 
voru reiðubúnir til að taka þátt 
í þessu frábæra verkefni.

Ef við skoðum þetta í tölum 
þá var heildar sorpmagn í 
síðustu losun 10.015 kg og 
skiptist þannig að heimilissorp 
var 5.168 kg og endurvinnanlegt 
4.847 kg eða 48% af sorp magn
inu sem er langt fram úr okkar 
björtustu vonum um það sem 
fólk myndi flokka. Ef við 
skoðum hvernig þetta skiptist 
eftir bæjarhlutum þá var þetta 
þannig að í Ólafsvík komu 
2.360 kg., Hellissandi 1.340 kg., 
Rifi 820 kg. og í sveitum sunnan 
Fróðárheiðar 327 kg..

Þessar góðu viðtökur gera 
það að verkum að mun minna 
magn verður urðað í framtíðinni 
í Fíflholtum sem aftur þýðir að 
við spörum töluverða fjármuni 
í urðunarkostnað svo ekki sé 
talað um hin umhverfislegu 
áhrif sem flokkunin hefur, því 
allt sem flokkað er verður 

endurnýtt á einhvern hátt.
Heilt yfir má segja að allir hafi 

flokkað rétt en þó bar örlítið á 
því að fólk var að setja gler
krukkur og bleyjur  í endur
vinnsluna en hvoru tveggja á að 
fara í hina tunnuna.  Af um 600 
endurvinnslutunnum þá var 
einungis í tveimur tilfellum sem 
fólk hirti ekki um að flokka og 
lét óflokkað sorp í báðar 

tunnur,  á þeim stöðum var 
sorpið ekki tekið.  Þessi árangur 
er frábær og við megum öll vera 
stolt af honum.

 Það er gaman að segja frá því 
að Gámaþjónusta Vesturlands 
sem þjónustar Snæfellsbæ í 
sorpmálum keypti sérstaklega 
nýjan bíl til að sinna þessu 
verkefni og er hann þannig 
útbúinn að í honum eru tvö 

hólf annað sem tekur heimilis
sorp og hitt sem tekur endur
vinnanlegt og þess gá geta að 
fyrirtækið lét setja mjög fallegar 
myndir úr Snæfellsbæ á bílinn.

Til hamingju íbúar Snæfells
bæjar með frábæran árangur í 
flokkun á sorpi í Snæfellsbæ þið 
eruð til fyrirmyndar.

Kristinn Jónasson, bæjarstjóri

Auglýsingaverð í Jökli 
hækka 1. ágúst 

og verða sem hér segir:

Heilsíða í svarthv.  23.700
Hálfsíða í svarthv. 15.200
1/4 í svarthv.    9.900
1/8 í svarthv.    7.200
1/16 í svarthv.   4.400

Heilsíða í lit   46.000
Hálfsíða í lit  31.000
1/4 í lit  22.000
1/8 í lit  14.200
1/16 í lit    9.500

Verðin eru með 25,5% vsk

Strákarnir í liði Grundar
fjarðar hafa verið að sækja í sig 
veðrið að undanförnu eftir að 
hafa tapað tveim fyrstu 
leikjunum í mótinu og eru nú í 
3. sæti. Búnir að vinna 4 leiki, 
gera 3 jafntefli og tapa 3 
leikjum. Stærsti sigur í sumar 
var á móti nágrönnunum úr 
Hólminum, 190, sem lagaði 
heldur betur markahlutfallið. 
Það er núna þannig að skoruð 
mörk eru 37 á móti 13 

fengnum á sig. Það er nú í fínu 
lagi. Næsti leikur er á morgun 
kl. 19.00 en þá kemur Víðir úr 
Garði í heimsókn. Þar sem 
leikurinn kemur inn í bæjar
hátíðina ætti að vera hægt að 
ná fjölmenni á völlinn til að 
hvetja strákana. Ekki er langt í 
þau tvö lið sem eru fyrir ofan 
og því góður möguleiki á að 
komast í eitt af efstu sætunum 
fyrir lok móts.

óhs

Fótbolti í 
Grundarfirði

Vel tekið á móti endurvinnslutunnum

Pizzutilboð alla daga



Góð mæting var í Sandara
hlaupi sem haldið var laugar
daginn 14. júlí á Sandara og 
Rifsaragleði. Að hlaupi loknu 
þáðu hlauparar sem og gestir 
grillaðar pylsur í boði fyrirtækja 
í Snæfellsbæ. Gunnar Örn 

Arnar son sá um taktfasta tónlist 
á meðan Ari Bent Ómarsson sá 
um upphitun. Á næstu Sandara 
og Rifsaragleði er stefnt að því 
að færa út kvíarnar og bjóða 
upp á lengri hlaupaleið.

abó

Þessi duglegu frændsystkini 
tóku sig til og héldu tombólu 
fyrir utan Verslunina Kassann. 
Þetta eru þau Inga Sóley 
Gunnarsdóttir, Kristall Blær 
Barkarson og Laufey Lind Sig

urðardóttir. Þau færðu Rauða 
Krossinum ágóðann sem var kr. 
9.000, og eru þeim færðar 
bestu þakkir fyrir framlag 
þeirra.

eá

Góð þátttaka í 
Sandarahlaupi 

Tombóla 
til styrktar RKÍ

 

Hjarðartún 7, Ólafsvík 
Íbúðin í kjallaranum að Hjarðartúni 7 er til sölu. 
Hún er alls 96,4 fm. og hún skiptist í �ísalagða 
forstofu og baðherbergi. Einnig eldhús, rúmgott 
hol, tvö herbergi og stofu og á öllum gólfum er 
gott parket. Í eldhúsi er góð innrétting og hurðir 
eru nýlegar. Í herbergjum eru skápar. Íbúðinni 
fylgja tvær geymslur og sameiginlegt þvottahús 
er með hinum íbúðunum. Húsið er klætt með 
steni og það stendur á góðum stað í bænum þe 
stutt í alla þjónustu. Íbúðin lítur mjög vel út.

Ásett verð er kr 13,2 millj.  

LEGGJUM 
HAUSINN  Í BLEYTI!

Ert þú með góða hugmynd 
að verkefni sem þú vilt sjá 
verða að veruleika í þjóð-
garðinum Snæfellsjökli? 

Verkefnið má kosta 
um hundrað þúsund 

krónur og er leitað 
eftir tíu slíkum. 

Sendu okkur þína hugmynd á  
snaefellsjokull@umhverfisstofnun.is fyrir 

miðvikudaginn 1. ágúst næstkomandi.



Víkingur Ó - Tindastóll

Laugardagur 28. júlí   
kl. 14.00

Miðaverð kr. 1.000,-
Frítt fyrir yngri en 16 ára



...sjá góðar uppskriftir á
samkaupurval.is

íslenskar akúrkur 90kr/stk

50%

afslá
ttu

r

verð áður 179 kr

Ferskur 
heill  kjúklingur
                         frá Ísfugli

 878kr/kg

verð áður 1.098 kr
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Góð
kaup!

Agúrkusalat 
með fersku dilli
...sjá uppskrift

góðir grannar

                                   Helgartilboð 26. - 29. júlí                          samkaupurval.is

999 kr
kg   

Grill grísabógsneiðar
frá Kjötseli

úr kjötborði eða pakkaðir ferskir
Lambaleggir

1.278 kr
kg   

verð áður 1.298 kr

verð áður 1.598 kr

1.278 kr
kg   

Lambasirloinsneiðar
úr kjötborði eða pakkaðar ferskar

verð áður 1.598 kr

319 kr
pk   

Lays flögur 175g
5 tegundir

verð áður 399 kr

347 kr
pk   

Stór bláber 250g
frosin, frá Coop

verð áður 489 kr

Góð
kaup!

Nýbökuð horn
  “croissants” frá Myllunni

29%

afslá
ttu

r

   170kr/stk

verð áður 339 kr

50%

afslá
ttu

r

Góð
kaup!

Góð
kaup!

...sjá fleiri tilboð og uppskriftir á samkaupurval.is

Góð
kaup!


