
Héraðsmót HSH í frjálsum 
íþróttum innanhúss var haldið 
í íþróttahúsinu í Snæfellsbæ, 
laugardaginn 16. maí. Þar var 
keppt í langstökki með og án 
atrennu, hástökki, kúluvarpi og 
35 metra hlaupi. Á mótinu voru 
íþróttamenn HSH útnefndir og 
þeim veittar viðurkenningar. 
Körfuknattleiksmaður HSH 

og Íþróttamaður HSH var 
Hildur Sigurðardóttir Snæfelli, 
skotíþróttamaður HSH var 
Unnsteinn Guðmundsson, Skot
grund, frjálsíþróttakona, Katrín 
Eva Hafsteinsdóttir Snæfelli, 
hestaíþróttamður Siguroddur 
Pétursson, Snæfelling, Ásdís 
Ásgeirsdóttir UMF Grundarfjarðar 
var valin Blakkona HSH, Hjörtur 

Ragnarsson Golfklúbbnum Jökli, 
Kylfingur HSH og Ásdís Lilja 
Pétursdóttir, Víking var knatt
spyrnumaður HSH en hún 
hafði því miður ekki tök á að 
vera viðstödd útnefninguna. 

Einnig fékk Björg Ágústsdóttir 
viðurkenninguna Vinnuþjarkur 
HSH. Óskum við öllu þessu 
frábæra íþróttafólki til hamingju 
með viðurkenningarnar.

þa

Ólafsbraut 21, Snæfellsbæ
Sími: 410 4190 

Netfang: 0190@landsbankinn.is

Snæfellsnesi
www.landsbankinn.is

Íþróttamenn HSH
697. tbl - 15. árg. 21. maí 2015 

Sundlaug 
Snæfellsbæjar

Íþrótta- og æskulýðsfulltrúi Snæfellsbæjar

Lokað verður dagana 24. – 27. maí 
vegna þrifa og lagfæringar

 
Breyttur opnunartími verður frá 1. júní 

Virka daga 07:30-21:00
Helgar 10:00-17:00



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

Enginn fuglategund flýgur 
jafn langa leið á milli vetrar 
og sumarstöðva og krían. Til 
hennar fór að sjást á Snæfellsnesi 
miðvikudaginn 13. maí síðast 
liðinn. Er hún heldur seinna á 
ferðinni í ár og má líklega rekja 
það til norðanáttanna undanfarið 
en það tekur hana venjulega um 
það bil 60 daga að ferðast  þessa 
rúmlega 35 þúsund kílómetra 
sem hún ferðast tvisvar á ári. 

þa

Krían komin á Snæfellsnes 

Smábátarnir komnir á fullt núna 
og hafnirnar á Snæfellsnesinu iða 
af lífi. Kíkjum á hafnirnar og báta 
að 8 BT að stærð. Í Arnarstapa 
hefur verið landað af þeim bátum 
107 tonnum af 21 báti. Rún AK er 
með 8,7 tn í 8 og mest 2,9 tonn. 
Lea RE 7,6 tn í 8, Hildur ST 7,1 
tn í 9, Kristján SH 7,1 tn í 5 og 
mest 2,6 tonn. Þytur MB 5,3 tn í 
7. Jóhannes á Ökrum AK 4,9 tn 
í 6 á strandveiðum. Rán SH 3,9 
tn í 5 á grásleppu. Brimsvala SH 
11,3 tn í 8, Huld SH 11,3 tn í 8 
báðir líka að landa á Rifi. 

Á Rifi hafa 14 bátar landað 
123 tonnum. Þar er langhæstur 
Bryndís SH með 21 tonn í 8 
róðrum og mest 3,6 tonn. Hanna 
SH 12,8 tn í 6, Kári II SH 12,2 
tn í 5 og mest 3,6 tn. Oliver SH 
5,3 tn í 7, Björn Kristjánsson SH 
5,1 tn í 7 báðir á strandveiðum. 
Glaumur SH 6,6 tn í 5.

Ólafsvík hafa 23 bátar landað 
82 tonnum. Kristborg SH með 
12,3 tonn í 7 og mest 2,6 tonn. 
Jói á Nesi SH 8,6 tn í 6, Geysir 
SH 8,1 tn í 7, Friðrik Bergmann 
SH 5,8 tn í 5. Stefanía SH 3,8 
tn í 6 á strandveiðum. Magnús 
Ingimarsson SH 3,5 tn í 6 á 

strandveiðum. 
Grundarfjörður hefur tekið á 

móti ansi mörgum bátum. Alls 30 
bátar hafa landað þar 103 tonnum 
og er Birta SH langhæstur þar 
með 18,3 tonn í 9 róðrum 
og mest 3 tonn á grásleppu. 
Svo til allir hinir bátarnr eru 
strandveiðibátar. t.d Sif SH 5,5 
tn í 7, Þröstur SH 5,3 tn í 7, Petra 
ST 5,1 tn í 7, og kíkjum aðeins 
á Stykkishólm. 11 bátar með 24 
tonn allt af strandveiðibátum. 
Friðborg SH með 2,9 tonn í 4.

Steinunn SH kominn í sumarfrí 
og með ansi góðan afla 278 tonn í 
7 róðrum. Sveinbjörn Jakobsson 
SH 92 tn í 4, Magnús SH 86 tn 
í 4, Ólafur Bjarnason SH 74 tní 
5, Esjar SH 63 tn í 5, Gunnar 
Bjarnason SH 60 tn í 3, Egill SH 
52 tn í 2, Guðmundur Jensson 
SH 45 tn í 3.

Nokkuð mikið hefur verið um 
rækjulandanir í Grundarfirði. 
Sigurborg SH 50 tn í 2 og þar af 
41 tonn af rækju. Farsæll SH 45 
tn í 3, allt rækja. Matthías SH 36 
tn í 3 líka landað á Rifi, allt rækja. 

Gísli Reynisson
www.aflafrettir.is

Aflafréttir

 

Sumarhús á Arnarstapa
Lækjarbakki 2 er 75,1 fm að �atarmáli 
auk ca 24 fm lofts. Húsið sem er L-laga 
og skiptist í forstofu, hol, samliggjandi 
eldhús og stofu, þrjú góð herbergi og 
baðherbergi. Í öllu húsinu er timbur- 
gólf. Í baðherberginu er sturtubotn 
og þar inni 75 lítra hitakútur og 
þvottavél. Einnig er 210 lítra hitakútur 
í húsinu. Þá er í   öðrum enda húsins 
rúmgott og snyrtileg rými fyrir 
margskonar föndur. Á lóðinni er 8 fm geymsluhús undir áhöld og �. Við stærstan 
hluta hússins er góður og vandaður sólpallur og á honum er heitur pottur.
Lóðin sem er umhver�s húsið er afar vel gerð og er með miklum gróðri og berjaland 
er í hluta 2000 fm lóðar sem fylgir húsinu. Þá rennur lækur í gegnum landið sem er 
tilvalin til leikja fyrir börnin. Húsið stendur á 24 stöplum sem grafnir eru niður á fast 
og steypir í blikk rör. Þau eru síðan fest saman með �atjárni til að forðast hrey�ngu 
þeirra. Húsið stendur á einum besta stað á Arnarstapa þe efst í landinu í elsta 
hver�nu og mjög vel sést frá því y�r byggðina. Mjög var vandað til allra verka við 
byggingu hússins úti sem inni og gerir það að mjög góðri eign.  Hluti innbús fylgir 
við sölu ef óskað er.    Verð kr 25,5 millj.  

Nýtt á sölu

Sérstakar þakkir sendum við þeim sem aðstoðuðu okkur við útförina 
fyrir ómetanlega hjálpsemi.

Pétur Guðráð Pétursson og �ölskylda.

Við sendum okkar innilegustu þakkir fyrir 
auðsýnda samúð og hlýhug við andlát og útför 
einstakrar eiginkonu minnar, móður okkar, 
tengdamóður og ömmu 

Hjördísar Vilhjálmsdóttur 
sérkennara 
Sæbóli 39 

Grundar�rði



Það er mér mikið gleðiefni að 
tilkynna að sveitarfélögin á Snæ
fellsnesi hafa hlotið endur nýjaða 
umhverfisvottun á starfsemi sinni, 
nú fyrir árið 2015. Úttekt vegna 

endurnýjunar á vottun fór fram 
dagana 25. og 26. mars og tilkynntu 
vottunarsamtökin um ákvörðun 
sína nú á dögunum. Nokkrar 
minniháttar athugasemdir bárust 
frá samtökunum um úrbætur sem 
ljúka þarf við fyrir næstu úttekt sem 
fer fram að ári. Hægt er að nálgast 
skýrslu vottunarsamtakanna á 
heima síðu vottunarverkefnisins, 
www.nesvottun.is.  

Það er mér ekki síður gleðiefni 
að segja frá því að á næstunni munu 
sveitarfélögin á Snæfellsnesi afhenda 
heimilum á svæðinu glaðning. 
Glaðningurinn felur í sér ítarlega 
og fallega myndskreyttan samantekt 

um vottunarverkefnið fyrsta 
áratuginn. Með skýrslunni fylgir 
margnota burðarpoki og markar 
hann upphaf að átaksverkefni 
um „burðarplastpokalaust Snæ
fellsnes“, sem styrkt er af Umhverfis 
og auðlindaráðuneytinu. Vonast er 
eftir góðri samvinnu við verslunar 

og þjónustuaðila og að sjálfsögðu 
íbúa á Snæfellsnesi varðandi það 
verkefni, enda er það forsenda 
þess að tilætlaður árangur náist. 
Verkefnið verður kynnt nánar á 
næstu misserum. 

Theódóra Matthíasdóttir, umhverf-
isfulltrúi Snæfellsness (theo@nsv.is)

Endurnýjuð umhverfisvottun

Fermingarmessa

24. maí kl. 11.00

Hvítasunnudagur

Grundarfjarðarkirkju

Finnst þér fiskar heillandi? Finnst þér gaman að
elda fisk? Ertu skotin í fiskum? Ertu kannski fiskur?

Sjávarsafnið og Sjávarkistan í Snæfellsbæ auglýsir til umsóknar rekstur verslunar og/eða veitingastaðar með
sjávarfang.
Staðsetning: Ólafsvík
Auglýst er eftir ævintýragjarni manneskju/m til að taka að sér rekstur á Sjávarsafni sem er meðal annars með
lifandi fiska í búrum og sýnir sögu sjávarútvegs eftir vélvæðingu og til dagsins í dag.
Í Sjávarkistunni hefur verið rekinn verslun með sjávarfang en til stendur að gera breytingar og opna veitingastað
þar sem fiskur er í aðalhlutverki. Viðkomandi fengi að taka mikinn þátt í uppbyggingunni og hefði nokkuð
frjálsar hendur um rekstarfyrirkomulag. Gerð er krafa um heilsársrekstur og að viðkomandi rekstraraðili selji inn
á safnið í gegnum veitingastaðinn/verslunina.
Leitað er eftir manneskju sem er með ástríðu fyrir fiskum af öllum stærðum og gerðum. Hefur getu til að
matreiða fiskrétti, er þjónustulipur, með reynslu af veitingarekstri og hugmyndarík.
Ekki skemmir fyrir að vera með háskólamenntun á sviði ferðamála og/eða viðskiptafræða og matreiðslu.
Tilvalið fyrir par.
Nánari upplýsingar gefur Dagbjört Agnarsdóttir Verkefnastjóri Átthagastofu Snæfellsbæjar í síma 4336929 og á
netfangið dagbjort@snb.is
Umsóknir berist á dagbjort@snb.is fyrir 1 júní. 2015

Sjávarsafnið í Ólafsvík

Czy fascynują cię ryby? Lubisz przyrządzać rybę? 
Jesteś zakochany w rybach ? A może jesteś rybą?

Sjávarsafnið (Muzeum morskie) i  Sjávarkistan (Morska skrzynia) w Snæfellsbæ ogłasza wolną działalność
prowadzenia sklepu i /lub restauracji serwującej owoce morza.
Lokalizacja: Ólafsvík
Poszukujemy lubiących przygody osób chętnych poprowadzić działalność w Muzeum morskim, w którym
znajdują się akwaria z rybami i które przedstawia historię rybołóstwa poprzez mechanizację aż do dnia
dzisiejszego.                                                                                                                   W Morskiej skrzynii (Sjávarkistunni) 
był wcześniej prowadzony sklep z owocami morza lecz planowane jest wprowadzenie zmian i otwarcie restauracji
, w której przwodzić będzie ryba.        Dana osoba weźmie udział w odbudowie i  będzie w głównej mierze
decydować o prowadzeniu działalności.                                                                                                                            
Wymagane jest całoroczne prowadzenie działalności oraz aby dana osoba prowadząca działalność sprzedawała
bilety wejściowe do Muzeum poprzez restaurację/sklep.
Poszukujemy osoby pasjonującej się rybami każdego rodzaju i rozmiaru, potrafiącej przyrządzać potrawy z ryb, 
zwinnej, z doświadczeniem w prowadzeniu restauracji i  twórczej.
Mile widziane wykształcenie wyższe z zakresu turystyki i/lub biznesu oraz gastronomii.
Idalne dla pary.
Bliższych informacji udziela Dagbjört Agnarsdóttir menadżerka biura Átthagastofa Snæfellsbæjar pod
nr.tel.4336929  i  poprzez pocztę elektroniczną dagbjort@snb.is
Podania przyjmujemy pod mailem dagbjort@snb.is do 1 czerwca 2015

Sjávarsafnið í Ólafsvík



Síðastliðinn laugardag fór 
hópur af krökkum frá félags
mið stöð inni Afdrep í óvissuferð.  
Mikil spenna var hjá krökkunum 
enda vissu þau ekkert hvert 
ferðinni væri haldið.  Eftir margar 
vangaveltur og hugmyndir 
var stoppað í Egilshöll og þar 
fengu krakkanir að spreyta sig 
á skautum.  Margir höfðu aldrei 
stigið fæti á skauta eða ekki farið í 
langan tíma. Þau fengu að spreyta 
sig í tvo tíma á svellinu og mörg 
hver voru orðin mjög flink og 
sumir vildu ekkert koma af 
svellinum.  Þegar allir voru orðnir 
skautameistarar var haldið af stað 
í Skemmtigarðinn í Grafarvogi, 

þar fóru við í lazertag.  Krakkarnir 
fengu galla og tilheyrandi græjur 
til spila leikinn. Þeim var skipt 
upp í þrjú lið og tvö lið spiluðu 
í einu á vellinum í senn.  Mikil 
keppni var í gangi á milli liðanna 
sem myndaði skemmtilega 
stemmingu.  Eftir lazertagið 
voru allir orðnir mjög svangir og 
haldið var í pizzaveislu á Pizza 
Hut í Smáralind. Fyrir og eftir 
matinn fóru krakkarnir í Smára 
tívolí og voru þær ófáar ferðirnar 
sem farið var í sleggjuna.  Takk 
fyrir frábær ferð og frábært 
starfsár í Afdrep.

Halldóra og Rebekka

Sóknarnefnd Ingjaldshólssóknar 
auglýsir:

Af óviðráðanlegum orsökum þurfti að fresta áður 
boðuðum aðalsafnaðarfundi Ingjaldshólssóknar.

Hann verður haldinn miðvikudaginn 27. maí kl 20:00. 

Fundurinn verður haldinn 
í safnaðarheimili Ingjaldshólskirkju. 

Venjuleg aðalfundarstörf.  

Allir velkomnir meðan húsrúm ley�r.

Með kveðju,
Sóknarnefnd

 Óskum eftir starfsfólki 
í sumar.

 Um er að ræða 100% og 50% starf.

 Upplýsingar gefur Erla Lind í síma 8200318.
 

Óvissuferð



Íbúð eða herbergi 
óskast

Ég heiti Anne og kem frá Frakklandi.
Er að leita herbergi eða íbúð á 

Snæfellsnesi 
(Hellissandi, Rifi, Ólafsvík eða 

Stykkishólmi).
Sími: 6666813, Anne.

Smá
auglýsing

 
Sumarnámskeið Grundarfjarðar-
bæjar 2015 
   Börn fædd 2003-2009 

Ævintýranámskeið 1.-5.júní (báðir hópar) 
Áhersla á útiveru og gleði. Leikir, gönguferð, fjöru-
ferð, ratleikur, fjör í Gilinu, vatnsstríð, fjársjóðsleit, 
farið að vaða, spilað, hjólaþrautir, Minute to win it 
þrautir og margt fleira. 
 
 
Listasmiðja (yngri) 8.-12.júní 
Gefum sköpunargleðinni lausan tauminn. Kynnumst 
ýmsum aðferðum í listsköpun og skoðum aðferðir 
nokkurra listamanna. Notum náttúruna sem upp-
sprettu í okkar eigin sköpunarverkum og vinnum úti 
þegar veður leyfir. Málun, leirmótun, pappírsmótun, 
teikning, skapað úr efniviðum náttúrunnar og margt 
fleira. Vinnan brotin upp með leikjum og skemmtun.   
 
 

Stop Motion stuttmyndagerð (eldri ) 
8.-12.júní 
Notum tæknina til þess að búa til stuttmyndir með 
Stop Motion aðferðinni. Förum í gegnum ferlið frá 
hugmynd til lokaafurðar, búa til söguborð, undirbúa 
tökur og útbúa leikmuni, upptökur, klipping og loka-
frágangur. 

Útivist 15.-19.júní 
Hreyfing, útivera og skemmtun. Gönguferðir og fjall-
göngur, leikir, hjólaferðir, farið að vaða, ratleikur, 
fjöruferð, sandkastalagerð og fleira. 
 
Leikum og lærum (yngri) 22.-26.júní 
Gagn og gaman fyrir yngri hóp. Lærum í gegnum leiki, 
spilum, gönguferðir, fjöruferðir og hjóladagur. 
Perlum, puttaprjónum, leirum, vefum, gerum vina-
bönd, sullum, málum, litum og allt sem okkur dettur í 
hug að gera.   
 
 
Smíðavöllur (eldri ) 22.-26.júní 
Smíðum það sem okkur dettur í hug t.d. kofa eða 
kassabíla og tálgum úr ferskum efniviði. 
 
Smiðjur 20.-24.júlí 
Ýmsar smiðjur vikuna fyrir bæjarhátíðina okkar Á 
Góðri Stund í Grundarfirði. Leikjasmiðja, vatnsleikja-
smiðja, skapandi smiðja, hátíðarsmiðja og lokahátíð. 

Umsjón: Ólöf Rut Halldórsdóttir og Monika Eiðs-
dóttir  
 
Frekari upplýsingar um námskeiðin má nálgast á vef-
síðu Grundarfjarðarbæjar eða hjá Ólöfu Rut í síma 
847-8750. 

8.30-11.30—Yngri hópur (Árg. 2006-2009) 
12.30-15.30—Eldri hópur (Árg. 2003-2005) 
Verð fyrir hvert námskeið er 4.500 kr. 
 
Skráningareyðublað má nálgast á skrifstofu Grundar-
fjarðarbæjar eða á vefnum www.grundarfjordur.is 
Eyðublöðum skal skila á skrifstofuna. Athugið að allar 
skráningar þurfa að fara í gegnum skrifstofu Grundar-
fjarðarbæjar og skráning þarf að fara fram fyrir kl.12 á 
föstudegi, eigi barn að byrja á námskeiði á mánudegi.  

Núna er verið á fullu að 
undirbúa sumaropnun Pakk
hússins. Starfsemin verður 
með sama sniði og undanfarin 
sumur. Handverkshópurinn 
ætlar að standa vaktina ásamt 
starfsmönnum Átthagastofu. 
Handverkshópur Pakkhúsins 
samstendur af fjölbreyttu 
fólki sem fæst við allskonar 
handverk. Þessi hópur hefur 
gefið Pakkhúsinu mikið líf og 
gert ferðamönnum kleift að 
hitta íbúa í Snæfellsbæ og kaupa 
af þeim vörur milliliða laust, 
sem mörgum ferðamanninum 
finnst mjög eftirsóknarvert og 
láta jafnvel taka mynd af sér í 
fínni lopapeysu með þeim sem 
á heiðurinn af að hafa prjónað 
hana. Í ár ætlum við að halda 
þessari hefð áfram og ætlum við 
opna næstkomandi sunnudag, 
kl 1217. Opið verður alla daga í 
sumar og verðum með rjúkandi 
heitt kaffi og vöfflur til sölu. 

Kæru íbúar og gestir verið 
ávallt velkomin að kíkja á okkur 
í Pakkhúsið í sumar.

Fyrir hönd Pakkhússins
Rebekka Unnarsdóttir

Verkefnastjóri Átthagastofu 
Snæfellsbæjar

  

Pakkhúsið opnar

Fyrirhuguð ferð til Kanarí 2015.
Brottför 25. október, heimkoma 18. nóvember.

Þáttaka tilkynnist fyrir 1. júní 2015, 
upplýsingar og skráning hjá:

Erla l. Gísladóttir  Sími  436-6620
Sæmundur Kristjánsson Sími  436-6767
Trausti Magnússon Sími  436-1324

FÉLAG ELDRI BORGARA Í 
SNÆFELLSBÆ AUGLÝSIR



www.glerborg.is

  

VIÐ ERUM Á SVÆÐINU

Glerborg býður upp á góða þjónustu og fjölbreytt 
vöruúrval. Í gluggum má sérstaklega benda á 
timburglugga, álklædda timburglugga, álglugga 
og viðhaldsfría plastglugga sem hafa notið mikilla 
vinsælda undanfarið.
 
Glerborg býður líka upp á gler í miklu úrvali, t.d 
tvöfalt gler og hert gler, sem er allt að fimm sinnum 
sterkara en venjulegt flotgler. Herta glerið hentar 
vel á svalir, sem stigahandrið, skilrúm, glerhurð 
og fl. Einnig bjóðum við mikið úrval spegla og 
sturtuklefa.

Ykkur er velkomið að hafa samband ef 
spurningar vakna við sölumenn Glerborgar 
sem verða á staðnum:

Sigurjón, sími 660 3897 
Halldór, sími 660 3898.

Við erum sérfræðingar í gluggum og gleri.

2291árfregalgeps&nupílsrelg,raggulg,relG

HVAR

HVENÆR

/
Veitingastaðurinn Hraun í Ólafsvík
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SÉRTILBOÐ 
VERÐA Í BOÐI 

MEÐAN Á 
KYNNINGU 
STENDUR

Verið velkomin að kíkja á okkur og fá faglega 
ráðgjöf um val á gluggum, gleri eða annarri 
gæðavöru á góðu verði frá Glerborg. 


