
Frá því haustið 2013 hafa 
verið í gangi framkvæmdir við 
sundlaugina í Ólafsvík, mikil 
vinna hefur verið lögð í endur
nýjun á húsinu sjálfu auk þess 
sem útbúið hefur verið glæsi legt 
útisvæði með tveimur heitum 
pottum og vaðlaug. Sund laugar
gestir hafa notið að stöðunnar þá 
sólardaga sem okkur hefur verið 
úthlutað það sem af er sumri.

Undanfarnir dagar hafa farið í 
að leggja lokahönd á aðstöðuna 
með því m.a. að setja upp renni
braut og fleiri leiktæki sem koma 
til með að stytta unga fólkinu 
stundir í sundi.

Á föstudag var sundlaugin 
form lega opnuð eftir breytingar 
og kom fjöldi fólks til að skoða 
nýju aðstöðuna og þiggja veit
ingar, í ávarpi fyrir opnunina rakti 
Kristinn Jónasson hvernig verkið 
hefur gengið fyrir sig og þakkaði 
starfsfólki og iðnaðarmönnum 
sem komu að verkinu en þeir voru 
í flestum tilfellum heimamenn. 
Sigrún Ólafsdóttir íþrótta og 
æskulýðsfulltrúi Snæfellsbæjar 
flutti einnig tölu og lýsti því m.a. 
hve heppnir íbúar Snæfellsbæjar 
eru að geta státað af nokkurskonar 
íþróttaþorpi, þar sem fót bolta
völlurinn, sparkvöllur, íþrótta

húsið, sundlaugin og líkams
ræktar stöðin eru allt á sama 
bletti num, að ógleymdum skóla
num.

Í tilefni af 100 ára kosninga af
mæli kvenna á Íslandi þótti til
hlýði legt að þrjár konur sæju um 
að klippa á borða til merkis um að 
aðstaðan væri opnuð, það voru 
þær Sigrún Ólafsdóttir íþrótta 
og æskulýðsfulltrúi, Kristín Björg 
Árnadóttir forseti bæjarstjórnar 
og Kristjana Hermannsdóttir 
formaður bæjarráðs sem sáu um 
klipp inguna. 

Sá hluti endurbóta sund
laugar  innar sem tekinn var í 
notkun á föstudag er fyrsti hluti 
fram  kvæmda sem skipt hefur 
verið í þrjá hluta, verkið stækkaði 
þó heldur á meðan á fram
kvæmdunum stóð því að ákveðið 
var að fara í mjög metnaðarfulla 
tilraun til að hita sundlaugina 
með varmadælum, með því næst 
að lækka kyndingarkostnað mjög 
mikið og rekstur sundlaugarinnar 
er því mun hagkvæmari en annars 
hefði orðið.

Óhætt er að óska íbúum Snæ
fells bæjar til hamingju með 
breytingarnar á sundlauginni 
og hvetja þá jafnframt til að nýta 
aðstöðuna.  jó 

Ólafsbraut 21, Snæfellsbæ
Sími: 410 4190 

Netfang: 0190@landsbankinn.is

Snæfellsnesi
www.landsbankinn.is

Sundlaugin opnar eftir breytingar
700. tbl - 15. árg. 11. júní 2015 

Sumarafleysingar
hlutastarf
Íslandspóstur óskar eftir að ráða 
í sumarafleysingar frá 1. júlí - 17. ágúst.

Um er að ræða hlutastarf.

Nánari upplýsingar gefur Jóhannes 
í síma 825 1119 eða á pósthúsinu í Ólafsvík.

Umsóknir óskast sendar á netfang: 
johanneso@postur.is.

Umsóknarfrestur er til 25. júní 2015



Sjómannadagurinn var hald
inn hátíðlegur í Snæfellsbæ um 
síðustu helgi að venju, stóð dag
skráin frá föstudegi til sunnu
dagsins sem er hinn eigin legi 

Sjómannadagur. Voru hátíða
höldin hefðbundin að mestu 
leyti. Á föstudeginum var Sund
laug Snæfellsbæjar opnuð form
lega eftir breytingar með viðhöfn í 

fallegu veðri. Laugardagurinn 
hófst að venju með dorgveiði
keppni og grillveislu í Ólafsvíkur
höfn. Dagskráin í Ólafsvíkur og 
Rifs höfn hófst fyrr í ár en venju
lega og tímasetningin færð til 
svo sem flestum gæfist færi á 
að sjá hana og skella sér svo á 
leik Víkings og BÍ /Bolungarvík 
sem fram fór á Ólafsvíkurvelli. 
Þátttaka í keppnisgreinum 
dagsins við hafnirnar var í 
minna lagi þetta árið en á Rifi 
var keppt í róðrakeppni, þrauta
keppnir, flekahlaupi, reipitogi 
og trukkadrætti. Í Ólafsvík var 
kept í róðri, reipitogi og þrauta
braut. Um kvöldið var svo í fyrsta 
skipti haldið sameiginlegt sjó
mannahóf í Klifi þar sem sjó
menn í Snæfellsbæ ásamt mökum 
og öðrum gestum gæddu sér á 
góðum mat og nutu frábærra 
skemmtiatriða. Það var Björn 
Bragi sem sá um veislustjórnina 
og hin ungu og mjög svo efnilegu 
Alda Dís og Guðmundur Reynir 
spiluðu og sungu fyrir gesti 
hófsins. Það var svo hljómsveitin 
Á móti sól sem hélt uppi fjörinu 

fram á nótt. Á sunnudeginum voru 
sjómannamessur í Ólafsvíkur 
og Ingjaldshólskirkju ásamt 
því að haldnar voru hátíðlegar 
athafnir í sjómannagörðunum 
þar sem sjómenn voru heiðraðir, 
verðlaunaveitingar, söngur og 
ræðuhöld. Slysavarnadeildirnar 
Sumargjöf og Helgu Bárðar 
stóðu fyrir sjómannakaffi að 
venju og skemmtisiglingarnar 
voru á sama tíma frá báðum 
höfnum. Sjómannahelgin í Snæ
fellsbæ endaði svo með grill
veislu í húsnæði Fiskmarkaði 
Ís lands í Ólafsvík og leiksýningu 
í Frystiklefanum á Rifi.

Heppnuðust hátíðarhöldin 
mjög vel og fóru fram í ágætis
veðri. Vonandi verður fram
hald á þessari þróun og að sjá
manna dags ráðin á Hellissandi 
og í Ólafs vík haldi þessari flottu 
sam vinnu áfram.

Myndina af sigursveit Rifsara 
í kappróðri í Rifi tók Elísabet 
Jensdóttir en aðrar myndir tók 
Þröstur Albertsson.

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

Sjómannadagshelgin að baki

Jökull næst 
25. júní

Bæjarblaðið Jökull kemur ekki út 18. júní,
næsta tölublað kemur út 25. júní.



Gleðilega sjómannadagshelgi 
sem er nýliðin. Reyndar byrjar það 
ekki vel fyrsta virka daginn eftir 
gleðilega helgi, því hörkubræla 
er um sunnanvert landið 
sem nær inná snæfellsnesið. 
Smábátarnir hafa þó farið út og 
hefur t.d Sverrir SH landað 4,8 
tn í 2,Víxill II SH 2,3 tn í 1 á 
grásleppu. Tryggvi Eðvarðs SH 
með 9,3 tn í 3, Sæhamar SH 7,1 
tn í 1, Særif SH 6,4 tn í 2, Brynja 
SH 4,7 tn í 2. Eins og sést þá 
eru þetta ekki háar aflatölur hjá 
bátunum.

Heldur er þetta skárra hjá 
dragnótabátunum. Guðmundur 
Jensson SH er með 56,5 tn í 4, 
Gunnar Bjarnason SH 35 tn í 
3, Magnús SH 31 tn í 3, Ólafur 
Bjarnason SH 28 tn í 3, Egill SH 
15 tn í 2 og Esjar SH 13 tn í 2.

Ennþá eru nokkrir rækjubátar 
á veiðum útfrá Snæfellsnesi og 
landaði t.d Farsæll SH 14 t í 1 í 
Grundarfirði. Þar kom líka Röst 
SK með 5,7 tn í 2 og Matthías SH 
2,7 tn í 1 á Rifi. 

Þar sem þetta byrjar rólega 
þá skulum við kíka af handahófi 
aftur til ársins 1991 og skoða 
svona hvar var um að gera í júní 
það ár.

Rif: 
Egill SH var með 47 tn í 8 og 

Þorsteinn SH 91 tonn í 9 báðir 
á dragnót. Tjaldur SH 45 tn í 
9 og Magnús SH 19 tn í 13 á 

netum. Svo voru 7 bátar að landa 
rækju og var samtals landað 239 
tonnum af rækju og 159 tonn 
af fiski. Hæstur var Rifsnes SH 
með 30 tonn af fiski og 70 tonn 
af rækju. Næstur kom Saxhamar 
SH með 35 tonn af fiski og 52 
tonn af rækju. 

Ólafsvík:
Hugborg SH 39 tn í 12, 

Auðbjörg SH 49 tn í 4 og Reynir 
AK 36 tn í 4 á dragnót. Þar 
voru 7 bátar að landa rækju og 
samtals 189 tonn af rækju og 162 
tonn af fiski. Hæstur var Ólafur 
Bjarnason SH með 50 tonn af 
rækju og 38 tonn af fisk. Næstur 
kom Gunnar Bjarnason SH með 
32 tonn af rækju og 44 tonn af 
fiski. Þá voru 63 smábátar á 
handfærum sem lönduðu 450 
tonnum eða 7,2 tonn á bát að 
meðaltali. 

Grundarfjörður:
Þar voru einu togara landanir, 

Runólfur SH var með 337 tonn 
í 3 og Krossanes SH 365 tonn í 
4. Sex bátar lönduðu 191 tonni 
af rækju og 298 tonnum af fiski. 
Farsæll SH var hæstur á rækjunni 
með 44 tonn og 37 tonn af fiski 
en Haukaberg SH var hæstur í 
heildina með 24 tonn af rækju 
og 89 tonn af fiski. 

Gísli Reynisson
www.aflafrettir.is

Aflafréttir

 

Helluhóll 3 - Hellissandi
Helluhóll 3 er alls 157 fm á tveimur 
hæðum samkv FMR. Neðri hæðin sem 
er 93,5fm skiptist í forstofu, vc sem 
gengið er í úr forstofu, hol, þvottahús,
rúmgóða stofu, herbergi og eldhús. 
Góður stigi er upp á efri hæðina sem 
er 63,5fm en gól�öturinn á efri 
hæðinni er nær hinn sami og á þeirri 
neðri en hluti er undir súð. Efri hæðin 
skiptist á sjónvarpshol, �ögur 

herbergi og bað sem er nýtekið í gegn. Á forstofu eru �ísar og á eldhúsi og 
baðherbergi eru kork�ísar. Á öðrum rýmum er parket. Úr einu herbergi á efri hæð er 
gengið út á svalir mót suðri og einnig er sólpallur við suðurhlið hússins. Þetta er hús 
er á góðum stað á Hellissandi. ATH. Skipti á eign á
Reykjavíkursvæðinu koma til greina. 

Ásett verð kr 24,4 millj.  

Nýtt á sölu

Á leikskólanum Kríubóli 
var opið hús og útskrift elstu 
barna fimmtudaginn 29. maí 
sl. Skemmtileg dagskrá var á 
út skriftar daginn en útskriftar
hópur inn söng stafalög úr Lubbi 

finnur málbein. Tveir hópar á 
elstu deildinni tóku lagið og léku 
leikritið um Geiturnar þrjár. For
eldra félagið sá um grillveislu af 
þessu tilefni og voru kökur í boði 
leik skólans.          ash

Föstudaginn 5. júní út skrif
uðust þrír Snæfellingar frá 
Keili  miðstöð vísinda, fræða 
og atvinnu lífs. Kristfríður Rós 
Stefáns dóttir útskrifaðist frá 
íþrótta akademíu Keilis sem ÍAK 
þjálfari og Ægir Þór Þórsson 
út skrifaðist sem leiðsögumaður 
í ævintýra ferðamennsku á vegum 
Keilis og Thompson Rivers 
University í Kanada. Myndin var 
tekin við það tækifæri.

Snjólfur Björnsson frá Stykkis
hólmi útskrifaðist einnig sem ÍAK 
þjálfari og fékk viðurkenningu 
fyrir hæstu einkunn 9,52. Snjólfur 
var ekki viðstaddur útskriftina og 
er því ekki á myndinni.

Þess má geta að þau eru öll 
fyrr ver andi nemendur Fjöl braut
ar skóla Snæfellinga og eiga án efa 
framtíðina fyrir sér.

Myndina tók Stefán Ingvar 
Guð munds son.

Útskrift af Kríubóli

Útskrifuð frá 
Keili



Hátíðardagskrá  17. júní 2015 í Snæfellsbæ

Verum þjóðleg - Allir hvattir til að mæta í þjóðbúningi í tilefni dagsins. 

Nýstúdentar eru hvattir til að mæta með hvíta kollinn

Ef ekki viðrar til útihátíðarhalda verður öll dagskráin flutt inn í íþróttahúsið.

Íbúar Snæfellsbæjar!   Gleðilega hátíð

Kl. 08:00 
Íslenska fáninn dreginn að húni.

Kl.10:30 
Landsbankahlaup við Landsbankann í Ólafsvík

5 ára og yngri hlaupa 500m
6 - 8 ára hlaupa 1,3 km
9 - 11 ára hlaupa 2,5 km
12 - 16 ára hlaupa 3,5 km

Skráning á staðnum

Allir þátttakendur fá óvæntan glaðning

Kl. 12:45 
Unglingadeildin Drekinn sér um að mála krakka og 
undirbúa þau fyrir skrúðgöngu í íþróttahúsinu. 
(Seldar verða blöðrur og �.) 

Kl. 13:45 
Skrúðganga frá íþróttahúsi Snæfellsbæjar

Kl. 14:00
Á Þorgrímspalli:
Kynnir hátíðarinnar er Dídí

Hátíðin sett: Rán Kristinsdóttir 
formaður íþrótta- og æskulýðsnefndar

Ávarp Fjallkonu

Helgistund: Sr Páll Ágúst Ólafsson 
ásamt kirkjukórum í Snæfellsbæ.

Hljómsveitin Astron

Ræða nýstúdents: Vignir Snær Stefánsson

Atriði úr Kardimommubænum 
í �utningi 5. bekkjar

Hljómsveitin Astron 

Snæfellsbæingur árið 2015 tilnefndur

Hljómsveitin Astron

Hestaeigendafélagið Hringur 
kemur ríðandi inn í bæinn.

Á Sáinu:
Sjoppa, hoppukastalar, kassaklifur, 
minigolf og leiktæki í umsjón 
Unglingadeildarinnar Drekans, 

Við Sjávarsafnið á Norðurtanga:
Hestaeigendafélagið Hringur ley�r börnum 
að fara á hestbak

Athygli hundaeigenda er vakin á 
að samkvæmt samþykkt um hundahald 

í Snæfellsbæ er óheimilt að vera með 
hunda á hátíðarsvæðinu. 
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Árlegt Sjómannadagsmót Skot
grundar fór fram síðastliðinn 
fimmtu dag í blíðskaparveðri 
á æfinga svæði félagsins.  Þetta 
var í þriðja skipti sem mótið er 
haldið og var met þátttaka að 
þessu sinni.  Landsliðið sigraði 
lið sjó manna naumlega í ár, en 
að eins hálft stig skildi liðin af.

Unnsteinn Guðmundsson 
náði bestum árangri einstaklinga, 
Ey mar Eyjólfsson varð í öðru sæti 
og Gústav Alex Gústavsson í því 
þriðja.  Skipuleggjendur mótsins 
eru mjög ánægðir með hversu vel 
tókst til og hvað mætingin var 
góð.  Nú þegar er farið að ræða 
um hugmyndir fyrir næsta mót og 

stefnt er að því að gera enn meira 
úr mótinu á næsta ári.

jpp

Sjómannadagsmót Skotgrundar

Nú líður senn að merkum 
tímamótum í sögu og réttinda
baráttu kvenna, 100 ára af mæli 
kosningarréttar og kjör gengis 
kvenna til Alþingis er næst
komandi 19. júní. Í Átt haga
stofu Snæfellsbæjar mun vera 
sett upp sýning til að fagna 
þessum tímamótum og gert 
grein fyrir nokkrum konum 
sem hafa markað spor sín 
hér í Snæfellsbæ. 7. Bekkur 
Grunn skólans í Snæfellsbæ 
hefur útbúið myndband sem 
tengist kosningarafmælinu og 
verður það sýnt á opnuninni. 
Sýningin mun vera opnuð með 

hátíðarbrag þann 19. júní, kl. 
14:00. Hvetjum við því allar 
konur að mæta og ef þær eiga 
íslenska skrautbúninginn að 
koma í honum. Við hvetjum 
einnig vinnuveitendur í Snæ
fells bæ að gefa frí eftir há degi 
þennan dag til gera starfsfólki 
sínu kleift að taka þátt í 
hátíðardagskrá okkur. Það eru 
allir velkomnir og að sjálfsögðu 
eru karlmenn einnig hjartanlega 
velkomnir. 

f.h. undirbúningsnefnd 
sýningarinnar

Rebekka Unnarsdóttir

100 ára kosningaréttur 
kvenna á Íslandi

Þegar sundlaugin í Ólafsvík var 
formlega opnuð um síðustu helgi 
notaði Sigrún Ólafsdóttir Íþrótta 
og æskulýðsfulltrúi tækifærið 
og þakkað lionsklúbbunum í 
Ólafsvík fyrir þeirra stuðning 
við uppbygginguna. Lions
klúbbur inn Rán og Lionsklúbbur 

Ólafs víkur gáfu orm sem vatn 
sprautast út úr en hann er hluti 
af leiktækjum sem staðsett eru á 
sund laugar svæðinu. Á myndinni 
eru fulltrúar lionsklúbbanna við 
orminn.

jó

Gáfu leiktæki 
í sundlaugina



Auglýsingaverð 
í Jökli

Svarthvítar auglýsingar
Opna í svarthv 37.941
Heilsíða í svarthv.  25.294
Hálfsíða í svarthv. 16.690
1/4 í svarthv.    10.889
1/8 í svarthv.   7.938
1/16 í svarthv.     4.885

Verðin eru með 24% vsk

Smáauglýsingar kosta 800,- 
og er þá miðað við 150 innslætti pr. auglýsingu.

Hver innsláttur umfram 150 kostar 5,-

Lit auglýsingar
Opna í lit  68.175
Heilsíða í lit  45.450
Hálfsíða í lit 31.548
1/4 í lit  23.102
1/8 í lit  14.960
1/16 í lit  10.075

Skemmtiferðaskipið Sea 
Explorer I sigldi norður fyrir 
land og inn Breiðafjörðinn 
að norðanverðu framhjá 
ströndinni og út Breiðafjörðinn 
að sunnanverðu og lagðist fyrir 
akkerum fyrir utan Arnarstapa. 
Sea Explorer I sem skráð er í 
Nassa er 91 metri að lengd, 
16 metrar á breidd og með 
4,2 metra djúpristu. Í áhöfn 

skipsins eru 88 manns og 104 
farþegar sem voru ferjaðir í land 
á Arnarstapa með slöngubátum. 
Þegar þangað komu fóru 
farþegarnir í rútuferðir um 
nesið og skoðuðu meðal annars 
Vatnshellir, Hellnar og Dritvík. 
Áætlað er að skipið verði aftur 
á ferðinni 12. júní.
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Skemmtiferðaskip 
á Arnarstapa

Í hálfleik á leik meistaraflokks 
Víkings og BÍ/Bolungarvík sem 
fram fór á síðasta laugardag var 
undirritaður samningur á milli 
Landsbankans, Víkings og Snæ
fellsnessamstarfsins í fót bolta. 
Samningurinn er mjög mikil
vægur fyrir félögin og Lands
bankann og er hann til þriggja 
ára. Á myndinn eru þau Jónas 
Gestur Jónasson frá meistara 
flokks Víkings, Þór halla Huld 
Baldursdóttur frá Lands
bankanum og Freydís Bjarna
dóttir frá Snæfells nes sam
bandinu. Fyrir aftan þau eru 
svo ungir fótboltaiðkendur í nýju 
búningunum.

Af leik Víkings og BÍ/Bolungar
vík er það helst að frétta að 
Víkingur náði í 3 dýrmæt stig. 
Víkingar spiluðu mjög vel í 
fyrri hálfleik og komust í 2 – 0 
þeir byrjuðu seinni hálfleikin 
vel og fengu ágætist færi til að 
klára leikin sem tókst þó ekki 
og þegar um það bil 20 mínútur 
voru liðnar af honum  skorar 
BÍ/Bolungarvík, var þá eins og 
botninn dytti úr spilamennsku 
Víkings. Ekki voru þó fleiri mörk 
skoruð í leiknum og staðan í 
lok leiks því 2 – 1 fyrir Víking. 
Strákarnir eiga næst leik gegn HK 
í Kórnum laugardaginn 13. júní.
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Eyrún Óskarsdóttir sýnir 
vatnslitamyndir í Gamla Rifi 
um þessar mundir og verður 
formleg opnun laugardaginn 
13. júní milli kl 15 og 17 þar 
sem Eyrún verður á staðnum . 
Eyrún er fædd á Eyrabakka árið 
1964 og ólst þar upp. Hún lauk 
námi í myndlistakennslu frá 
Kennarháskólanum árið 1996, 
grunnmenntun í listfræði frá 
Háskóla Íslands og MA gráðu í 
listasögu frá Danmörku. Eyrún 
bjó í Snæfellsbæ á árunum 1996 
til 2004 þar sem hún starfaði 
við kennslu og á skrifstofum 
Snæfellsbæjar. Hún hefur sótt 
fjölda námskeiða í teikningu, 
málun og leirmótun. Myndirnar 
sem eru til sýnis í Gamla Rifi í 

sumar munu príða spil sem 
Eyrún vinnur í samvinnu við 
Hafdísi Erlu Bogadóttir og 
þemað er íslenskar þjóðsögur 
og ævintýri. 
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Skrifað undir 
styrktarsamning

Myndlistasýning 
í Gamla Rifi



Grundarfjörður
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17. júní hátíðarhöld í Grundarfirði

Dagskráin í ár verður með �ölbreyttu sniði og hefst 
á hinu árlega Grundar- og Kvernárhlaupi klukkan 10.30 

Að lokinni andlitsmálun verður gengin skrúðganga 
klukkan 13.00 frá grunnskólanum að samkomuhúsinu 
þar sem hátíðardagskrá fer fram. 

Klukkan 14.00 verður sannkölluð carnival stemming 
á Torfabótinni þar sem skemmtilegir leikir verða í boði 
fyrir alla �ölskylduna. 

Gerum okkur glaðan dag og �ölmennum.
Nánari dagskrá verður auglýst síðar. 

Fór einhver úr þinni fjölskyldu vestur?

Vinir handan hafs 
létt spjall um Vestur-Íslendinga 

fundur í Átthagastofunni Ólafsvík 
14. júní klukkan 14.00.

Atli Ásmundsson fyrrverandi aðalræðismaður 
Íslands í Winnipeg segir sögur af star�nu vestra. 
Atli hefur þegar haldið 30 slíka fundi um allt 
land og orðið vel ágengt. 

Guðrún Ágústsdóttir �allar um Vesturfara af 
Snæfellsnesi og byggir mál sitt á heimildum úr 
Vesturfaraskrá, bók Júníusar Kristinssonar. 

Svavar Gestsson, ritstjóri Breið�rðings,  
segir frá starfsemi Þjóðræknisfélagsins.


