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Reiðskemmur rísa á Snæfellsnesi
Sunnudaginn 12. júní s.l. var
haldið sameiginlegt úrtökumót
hestamannafélaganna á vestur
landi vegna landsmótsins á
Hólum 2016, mótið var haldið
í Borgarnesi og við það tækifæri
voru undirritaðir samningar við
Límtré Vírnet um þrjár reið
skemmur á félagssvæði Snæ
fellings, munu tvær þeirra rísa
í Snæfellsbæ, önnur á Lýsu
hól og hin í Ólafsvík en þriðja
reiðskemman mun rísa í Stykkis
hólmi. Grunnfletir húsana í Ólafs
vík og Stykkishólmi eru 18x38
m en á Lýsuhól 20x45m. Gera
hestamenn sér vonir um að þessi
hús komi til með að verða mikil
lyftistöng fyrir hestamensku á
Snæfellsnesi.
Þess má geta að á þessu úrtöku
móti í Borgarnesi unnu þrír
einstaklingar úr Snæfellsbæ sér
þáttökurétt á landsmót hesta
manna að Hólum í Hjaltad al
2016. Þau eru Fjóla Rún Sölva
dóttir í barnaflokki á merinni

Skrifað undir samninginn. Frá vinstri Stefán Logi Haraldsson Límtré Vírnet, Stefán Smári Kristófersson Ólafsvík, Agnar Gestsson
og Jóhanna Ásgeirsdóttir Lýsuhóli, Nadine E. Walter Stykkishólmi og Sigurður Guðjónsson frá Límtré Vírnet.

Fjöður frá Ólafsvík. Fanney O.
Gunnarsdóttir í unglingaflokki
á hestinum Spretti frá Brimils
völlum og Gunnar Gunnarsson
í ungmennaflokki á hestinum
Hamri frá Ólafsvík, eigandi hans
er Jason Jens Illugason.

Teikning af reiðskemmu sem verður byggð á Snæfellsnesi.

- Bílaviðgerðir
- Skipaþjónusta
- Almenn suðuvinna
- Smurþjónusta
- Smábátaþjónusta
- Dekkjaverkstæði
vegr@vegr.is vegr.is
S: 849-7276 Remek og 898-5463 Þórður

Trio Danois heldur tónleika
19. júní
í Ólafsvíkurkirkju kl. 17.00

Brennið þið vitar
Skemmtileg efnisskrá með íslenskum, norskum og dönskum
lögum, þar sem píanóleikararnir Jónína Erna Arnardóttir,
Morten Fagerli og hornleikarinn Pernille Kaarslev leika.

Aðgangseyrir 2.000 kr

Skemmtileg bogfimikynning
Síðastliðinn mánudag stóð
Skotfélag Snæfellsness fyrir
bogfimikynningu á æfingasvæði
félagsins í samvinnu við
Bogveiðifélag Íslands. Þessi
íþróttagrein hefur farið mikið
vaxandi á Íslandi og hafa mörg
skotfélög tekið þessa grein inn í sitt
félagsstarf. Indriði R. Grétarsson
var leiðbeinandi á kynningunni,
en Indriði er bogfimikennari
og var sá sem að kom bogfimi

inn sem keppnisgrein á
Unglingalandsmót UMFÍ. Á
þriðja tug einstaklinga mættu á
kynninguna og fengu allir að reyna
fyrir sér í þessari skemmtilegu
íþrótt og viljum við þakka Indriða
fyrir flotta kynningu. Mikill áhugi
er fyrir því að fá frekari kennslu
í greininni og nú er til umræðu
hjá Skotfélagi Snæfellsness
hvort félagið ætti að stofna
bogfimideild innan félagsins.

Aflafréttir
Kjörskrá
vegna forsetakosninga
Kjörskrá vegna forsetakosninga þann 25. júní 2016 verður lögð
fram 15. júní 2016. Kjörskráin mun liggja frammi til skoðunar á
bæjarskrifstofu Grundarfjarðar á opnunartíma skrifstofunnar.
Nánari upplýsingar um kosningarnar má finna á kosningavef
innanríkisráðuneytisins: http://www.kosning.is/forsetakosningar

Bæjarstjórinn í Grundarfirði

Upplag: 1.100
Áb.maður: Jóhannes Ólafsson
Prentun: Steinprent ehf.
Sandholt 22a, Ólafsvík

Blaðið er gefið út af Steinprent ehf. og
dreift á hvert heimili í Snæfellsbæ og
Grundarfirði. Blaðið kemur út vikulega.

355 Snæfellsbæ
Netfang: steinprent@simnet.is
Sími:

436 1617

Þar sem það er nú frekar rólegt
um að vera núna, þá skulum
við aðeins breyta um gír og fara
aðeins aftur í tímann og sjá hvar
var um að vera í júní árið 1986
eða fyrir 30 árum síðan.
Þá lönduðu handfærabátar á
Arnarstapa um 72 tonnum.
Á Rifi var Saxhamar SH með
28 tonn í 8 ferðum á rækju og
Þorsteinn SH með 20 tonn í 10
róðrum á dragnót. Smábátar
voru með 118 tonn,
Í Ólafsvík lönduðu tveir
togarar. Sá minni var Jökull
SH sem landaði 262 tonnum
í 4 löndunum eða 65,5 tonn í
löndun og sá stærri og þá sem
allir íbúar á Nesinu þekkja var
Már SH sem landaði 228 tonnum
í 2 löndunum.
Nokkur slatti af dragnótabátum
landaði en afli þeirra var frekar
lítill. Auðbjörg SH var hæstur með
37 tonn í 7 róðrum. Auðbjörg II
SH 28 tonn í 9, Skálavík SH 36,6
tonn í 11, Friðrik Bergmann SH
24,5 tonn í 12 og Gulltoppur SH
23,1 tonn í 13.
Pétur Jakop SH var á netum og
landaði 19,2 tonn í 5, Magnús
SH 19,5 tonn í 16 róðrum

Ansi margir bátar voru á
rækjuveiðum. Skálavík SH var
með 1,8 tonn af rækju og 1,9
tonn af fiski í einni löndun.
Steinunn SH 8,5 tonn af rækju
og 29,5 tonn af fiski í 7. Halldór
Jónsson SH 3,5 tonn af rækju og
24 tonn af fiski í 7. Lómur SH
6 tonn af rækju og 20,5 tonn af
fiski. Matthildur SH 19,5 tonn
af rækju og 21 tonn af fiski.
Kristján SH 12 tonn af rækju og
12 tonn af fiski í 6. Jón Jónsson
SH 4 tonn af rækju og 11 tonn
af fiski og Sveinbjörn Jakobsson
SH 11 tonn af rækju og 8,3 tonn
af fiski, eins og sést á þessu var
var ansi mikill fiskur í aflanum
hjá rækjubátunum.
í Grundarfirði landaði togarinn
Runólfur SH 344 tonnum í 4
löndunum eða 86 tonn í löndun.
Nokkuð merkilegt er að þennan
mánuð var engri rækju landað í
Grundarfirði enn eins og sést
að ofan þá var mun meira af
rækjunni landað í Ólafsvík.
Gísli Reynisson
www.aflafrettir.is

Hátíðardagskrá
17. júní 2016
í Grundarﬁrði

Kl 09:00 Fánar dregnir að húni
Kl 10:30 Grundar- og Kvernárhlaupið – vegalengdirnar eru 1,2 km og 2,6 km.
Mæting við Arion banka.
Kl 12:30 Andlitsmálun og undirbúningur fyrir skrúðgönguna
á víkingasvæðinu við Grundargötu
Kl 13:00 Skrúðganga frá víkingasvæði að íþróttavelli
Kl 13:20 Hátíðardagskrá á íþróttavelli
Hátíðin sett
Hátíðarræða – Þorsteinn Steinsson, bæjarstjóri
Söngatriði – ungar og efnilegar söngkonur stíga á stokk
Ávarp fjallkonu
Verðlaunaafhending fyrir Grundar- og Kvernárhlaup
Bæjarstjórn mætir áskorendum í sápufótbolta
Kl 14:00 Karnival á íþróttavelli
Hesteigendafélagið teymir undir börnum
Stultur
Kastþrautir með vinningum
SNAG í boði Golfklúbbsins Vestarr
Frisbígolf
Sápufótbolti
Froðufjör með slökkviliðinu
Kl 15-18

Sundlaugarpartý – Tónlist og stuð í lauginni fyrir alla fjölskylduna,
ókeypis aðgangur.

Grundarfjörður

1933

Hátíðardagskrá 17. jú

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

Kl. 12:45
Unglingadeildin Drekinn sér um að mála krakka og
undirbúa þau fyrir skrúðgöngu í íþróttahúsinu.
(Seldar verða blöðrur og fl.)
Kl. 13:45
Skrúðganga frá íþróttahúsi Snæfellsbæjar

Allir þátttakendur fá óvæntan glaðning

Verum þjóðleg - Allir hvattir til að mæ
Nýstúdentar eru hvattir til að

Ef ekki viðrar til útihátíðarhalda verður öl

Íbúar Snæfellsbæja

úní 2016 í Snæfellsbæ
Kl. 14:00
Á Þorgrímspalli:
Kynnir hátíðarinnar er
Gunnhildur Kristný Hafsteinsdóttir
Hátíðin sett: Sigrún Ólafsdóttir, íþrótta- og
æskulýðsfulltrúi Snæfellsbæjar
Ávarp Fjallkonu
Helgistund: Sr Óskar Ingi Ingason ásamt
kirkjukórum í Snæfellsbæ.
Tónlistaratriði: Hjörtur Sigurðarson og
Davíð Svanur Hafþórsson
Ræða nýstúdents: Viktoría Guðjónsdóttir
Tónlistaratriði: Birgitta Sveinsdóttir
Ingó Töframaður sýnir töfrabrögð
Snæfellsbæingur árið 2016 tilnefndur

Kl. 20:00 á gervigrasvellinum í Ólafsvík
Jógafótbolti fyrir árganga 1998 - 2002 í
umsjón Ungmennaráðs Snæfellsbæjar

Tónlistaratriði: Gylfi Örvarsson

Það eru 5 saman í liði. Leikurinn stendur yfir
í 5 mínútur. Sá sem tapar dettur út.

Hestaeigendafélagið Hringur kemur
ríðandi inn í bæinn.

Eftir keppnina verða pylsur grillaðar fyrir
þátttakendur.

Á Sáinu:
Sjoppa, hoppukastalar og kassaklifur í
umsjón Unglingadeildarinnar Drekans.
Við Sjávarsafnið á Norðurtanga:
Hestaeigendafélagið Hringur leyfir börnum
að fara á hestbak.
Froðuveisla í boði Slökkviliðsins í
Snæfellsbæ ef veður leyfir.

æta í þjóðbúningi í tilefni dagsins.
ð mæta með hvíta kollinn

ll dagskráin flutt inn í íþróttahúsið.

ar! Gleðilega hátíð

Stelpurnar taplausar
Síðasta fimmtudag, 9. júní,
kom lið KH úr Reykjavík til að
spila gegn Víkingi. Leikið var
við bestu aðstæður, frábært
veður, nánast logn og þurrt og
rétt rúmlega 30 áhorfendur!
Stelpurnar buðu upp á góða
skemmtun, gott samspil í jöfnum,
fjörugum og spennandi leik.
Enn einn leikinn skoraði Samira
og núna á 11. mínútu, sem
reyndist eina mark leiksins og því
Víkingsstelpurnar enn ósigraðar
með 12 stig eftir 4 leiki og ekki
fengið á sig mark. Stelpurnar eru
með örlítið lakara markahlutfall
en tvö önnur lið í riðlinum, HK/
Víkingur og ÍR. Næsti leikur er
25. júní í Reykjavík við HK/Víking
og mætast þá tvö af efstu liðum
riðilsins og því áríðandi að mæta
og hvetja stelpurnar.

Undirritaður er búinn að sjá
báða leikina sem leiknir hafa verið
hér heima, sem hafa verið mjög
góð skemmtun og verð að lýsa
undrun á þeim mikla mun, sem
er á umgjörð leikja hjá körlunum
og konunum. Á karlaleikjunum
eru sjúkra- og lögreglubílar
til taks, með áhöfnum, fjöldin
allur af starfsmönnum (í gulum
vestunum) til ýmissa starfa,
fánar á öllum stöngum og
semsagt allt til fyrirmyndar.
Öðru máli gegnir þegar kemur
að kvennaleikjunum. Hvar er
sjúkrabíllinn, hvar eru fánarnir,
hvar er skiltið sem sýnir hvaða
númer leikmenn hafa sem eru að
skipta, hvar eru starfsmennirnir
í gulu vestunum og að lokum
HVAR ERU ÁHORFENDURNIR?
óhs

Endurskoðun aðalskipulags
Grundarfjarðarbæjar
Kynning á verkefnislýsingu
Bæjarstjórn Grundarfjarðarbæjar hefur hafið vinnu við endurskoðun
aðalskipulags sveitarfélagsins. Tekin hefur verið saman og samþykkt lýsing
skipulagsverkefnisins þar sem því er lýst hvernig staðið verður að
endurskoðun aðalskipulagsins og um hvað hún snýst.
Hlutverk verkefnislýsingarinnar er að veita íbúum Grundarfjarðarbæjar og
öðrum hagsmunaaðilum upplýsingar um verkefnið framundan og gefa
þeim tækifæri til að koma á framfæri athugasemdum og ábendingum um
nálgun við skipulagsgerðina, viðfangsefni hennar og helstu forsendur. Í
lýsingunni kemur einnig fram hvar og hvernig tækifæri gefast til að hafa
áhrif og taka þátt í skipulagsgerðinni.
Verkefnislýsingin er nú til kynningar, m.a. á skipulagsvef bæjarins,
www.skipulag.grundarfjordur.is í samræmi við 1. mgr. 30. gr. skipulagslaga.
Útprentað eintak liggur jafnframt frammi á bæjarskrifstofunni Borgarbraut
16.
Íbúar og aðrir hagsmunaaðilar eru hvattir til að kynna sér verkefnislýsinguna og koma á framfæri ábendingum í síðasta lagi miðvikud. 13. júlí 2016.
Þær má senda á netfangið bjorg@alta.is eða í pósti á Grundarfjarðarbæraðalskipulag, Borgarbraut 16, 350 Grundarfjörður.

Bæjarstjórn Grundarfjarðarbæjar

Yngri boltinn
Norðurálsmót

Um síðustu helgi fór Norður
álsmótið í fótbolta fram á Akra
nesi. Keppendur á mótinu eru
á aldrinum 6 til 8 ára og var
metþátttaka í ár en um 1500
drengir voru skráðir til leiks
frá 33 félögum. Á vegum Snæ
fellsn essamstarfsins fóru tvö
lið til keppni. Gekk strákunum
mjög vel og stóðu sig eins og
hetjur. Mótið hófst á flottir
skrúðgöngu þar sem liðin
gengu frá stjórnsýslu
h úsinu
á Akranesi í átt að Akranes
höllinni þar sem mótið var
sett formlega. Kvöldvaka var
á laugardagskvöldinu þar sem
Pollapönkarar komu meðal
annars fram. Tókst mótið mjög
vel, var frábærlega undirbúið
og allar tímasetningar til
fyrirmyndar. Strákarnir sem tóku
þátt í mótinu sendu íslenska
landsliðinu baráttukveðjur fyrir
leikina á EM enda líklegt að
þarna hafi einhverjir framtíðar

landsliðsmenn tekið sín fyrstu
spor í keppni.

Í Vestmannaeyjum

TM-Mótið í Vestmannaeyjum
fór fram um helgina. Þar keppir
5. flokkur kvenna í knattspyrnu,
hefur mótið verið haldið árlega
síðan árið 1990. Tæplega 700
stelpur mættu til leiks í Eyjum og
var mikið líf og fjör. Snæfellsnes
mætti til leiks með 16 stelpur
sem spiluðu í 2 liðum. Leikið
var um 9 bikara á þessu móti og
gerði Snæfellsnes 1 sér lítið fyrir
og vann einn þeirra. Þær urðu í
fyrsta sæti í 4. riðli sem gerir 27
sæti af 72 liðum og komu heim
með Ísleifsbikarinn. Snæfellsnes
2 stóð sig einnig mjög vel og
færðist upp um riðla á mótinu.
Sædís Rún Heiðarsdóttir var svo
valin í landsliðið á TM. Verður
þetta að teljast glæsilegur
árangur hjá stelpunum okkar,
til hamingju stelpur.
þa

Hraðbanki Landsbankans
á Hellissandi
Nýr hraðbanki Landsbankans hefur verið tekinn
í notkun í Ráðhúsi Snæfellsbæjar á Hellissandi.
Hraðbankinn er sem fyrr aðgengilegur allan
sólarhringinn.

Landsbankinn

landsbankinn.is

410 4000

Framlagning kjörskrár
vegna forsetakosninga
Kjörskrá vegna forsetakosninga þann 25. júní 2016 verður lögð fram samþykkt af
bæjarstjórn þann 15. júní n.k.
Kjörskráin verður frá þeim degi til sýnis í Ráðhúsi Snæfellsbæjar að Snæfellsási 2,
Hellissandi, á opnunartíma skrifstofunnar.
Við viljum vekja athygli kjósenda á því að þeir geta nú kannað á vefnum www.kosning.is
hvar þeir eru á kjörskrá.
Þeim sem vilja koma að athugasemdum við kjörskrá er bent á að senda þær með tölvupósti
á kristinn@snb.is eða lilja@snb.is, eða koma þeim bréflega í Ráðhús Snæfellsbæjar.
Bæjarstjórinn í Snæfellsbæ
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SKEMMTILEGRI
PAKKAR

LEGO

FÓTBOLTAMYNDIR

PLAYMO

Við höfum aukið leikfangaúrvalið á pósthúsinu
svo nú er það stútfullt af skemmtilegheitum.
Þú finnur pakkann hjá okkur.

SUMARVÖRUR

