
Þjóðhátíðardagur Íslendinga 
17. júní var að venju haldinn 
hátíðlegur í Snæfellsbæ eins og 
undanfarin ár. Dagskráin í ár var 
jafn metnaðarfull og áður og 
margt í boði. Dagurinn hófst á 
því að íslenski fáninn var dreginn 
að húni klukkuna 8:00 um 
morguninn. Landsbankahlaupið 
sem alltaf stækkar með ári hverju 
fór svo fram  klukkan 10:30 var 
þátttaka góð, fór lengd hlaupsins 
eftir aldri og fóru þau yngstu 
500 metra en þau elstu 3.5 
kílómetra. Heppnaðist hlaupið 
vel og fengu þátttakendur viður
kenningarpening og glaðning 
í lok hlaupsins. Eftir hádegi 
sá Unglingadeildin Dreki um 
að mála krakka og undirbúa 
þau fyrir skrúðgönguna sem 
lagði af stað frá Íþróttahúsi 
Snæfellsbæjar klukkan 13:45 
undir trommuslætti. Aðal hátíða
höld dagsins fóru svo fram á 
Þorgrímspalli og var Gunnhildur 
Kristný Hafsteinsdóttir kynnir 
hátíðarinnar. Sigrún Ólafsdóttir, 
íþrótta og æskulýðsfulltrúi 
Snæfellsbæjar setti hátíðina. 

Að venju var ávarp fjallkonu, 
að þessu sinni var það Rakel 
Sunna Hjartardóttir. Helgistund í 
umsjón sr Óskars Inga Ingasonar 
sóknarprests og kIrkjukórar 
í Snæfellsbæ sungu var næst. 
Að því loknu stigu þeir félagar 
Hjörtur Sigurðarson og Davíð 
Svanur Hafþórsson á svið og 
röppuðu fyrir gesti var þeim vel 
tekið og þarna er líklega á ferð 
rapparar framtíðarinnar. Ræðu 
nýstúdents að þessu sinni flutti 
Viktoría Guðjónsdóttir sem 
útskrifaðist úr Fjölbrautaskóla 
Snæfellinga nú í vor. Var þá aftur 
komið að tónlistaratriði en það 
var hin unga og efnilega Birgitta 
Sveinsdóttir sem söng fyrir 
gesti áður en Ingó töframaður 
kom og sýndi töfrabrögð við 
góðar undirtektir hátíðargesta. 
Menningarnefnd Snæfellsbæjar 
stóð að venju fyrir útnefningu á 
Snæfellsbæingi ársins 2016 var 
það að þessu sinni Sæmundur 
Kristjánsson sem hlaut þessa 
viðurkenningu og tók á móti 
henna ásamt eiginkonu sinni 
Auði Grímsdóttur. Dagskránni 

á Þorgrímspalli lauk svo með 
skemmtilegu tónlistaratriði 
frá Gylfa Örvarssyni. Fleiri 
viðburðir voru í tilefni dagsins 
má þar nefna að hestamenn frá 
Hesteigendafélaginu Hring leyfði 
börnum og fara á hestbak og er 
það alltaf vinsælt, Slökkviliðið 
bauð upp á froðuveislu þar 
sem börnin gátu leikið sér, vakti 

þetta mjög mikla lukku. Um 
kvöldið var svo Jógafótbolti á 
gervigrasvellinum í Ólafsvík. Þar 
kepptu krakkar fæddir 1998 – 
2002 5 saman í liði. Sjö lið voru 
skráð til keppni, heppnaðist 
þetta mjög vel og voru krakkarnir 
ánægðir og gæddu sér á pylsum í 
grillpartýinu á eftir.

þa

747. tbl - 16. árg. 23. júní 2016

Fjör í froðu á 17. júní

JÓNSMESSUTÓNLEIKAR 24. JÚNÍ
Kiriyama Family

One Week Wonder
Gyl� Örvarsson

20.00 - Frjáls framlög - Frystikle�nn



Útnesvegur á milli Rifs og 
Hellissands er heldur betur 
líflegur á litinn þessa dagana. 
Ástæðan er sú að verið er að gera 
rannsókn á því hvort hægt sé að 
fæla kríuungana af malbikinu. 
Það eru þau Kristinn Kristinsson 
og Hanna Kristrún líffræðingar 
hjá Vör sjávarrannsóknasetri 
sem standa að þessari rannsókn.  
Hanna Kristín er nýútskrifaður 
líffræðingur og fékk styrk frá 
nýsköpunarsjóði námsmanna til 
verksins. Hugmyndin er komin 
frá Benóný Jónssyni  líffræðingi 
sem hafði samband við Kristinn 
eftir að hafa verið á ferð um 
svæðið í fyrra. Hún  gengur 
út á það að athuga hvort hægt 
sé að finna lit á málningu sem 
fæli kríuungana af veginum og 
þannig minnka líkurnar á því 
að þeir verði fyrir bíl. Gefa þau 
Hanna Kristín og Kristinn sér að 
ungarnir vilji sitja á malbikinu 
þar sem það er í raun í felulitum 
unganna og þeir því kannski að 
fela sig á þessum hættulega stað 
en einnig að hitinn frá malbikinu 

dragi ungana að vegfletinum. Því 
völdu þau að nota fremur kalda 
liti í tilraunina til að fæla ungana 
frekar frá. Sagði Kristinn að þau 
renndu blint í sjóinn varðandi 
litaval í tilrauninni.  Í verkefnið 
notuðu þau 600 lítra af málningu 
og máluðu 500 metra svæði í 
ljósbláu, grænu og ljósrauðu.  Það 
er ekki bara á Rifi sem fuglar verða 
fyrir barðinu á bílaumferð. Vitað 
er að í Bandaríkjunum og Evrópu 
drepast milljónir fugla af þessum 
sömu ásæðum og sama er eflaust 
uppi á teningnum annars staðar 
í heiminum að sögn Kristins. 
Niðurstöður verkefnisins gætu 
því nýst víðar en á útnesvegi. 
Í sumar mun Hanna Kristín 
telja hreiður á þeim svæðum 
sem liggja að tilraunakaflanum 
og skrá niður fjölda dauðra 
kríuunga  á hverjum máluðum 
vegarkafla og einnig á ómáluðum 
viðmiðunarköflum. Hún mun 
einnig nota hitamyndavél til 
að kanna yfirborðshita á mis
munandi litum vegarköflum 
og áhrif hans á viðveru ungana 

á veginum. Í lok sumars verða 
niðurstöður teknar saman og þá 
ætti að sjást hvort litirnir hafa 
áhrif á viðveru unga á veginum. 
Er þetta mjög spennandi tilraun 
og gaman á áhugavert verður að 
fylgjast með niðurstöðunum.  
Hafnir Snæfellsbæjar og Náttúru
verndarsjóður Pálma Jónssonar 
styrkja verkefnið, Málning hf  lét 
í té málningu á mjög hagstæðu 

verði og Ísmar ehf útvegaði 
hitmayndavél með ríflegum 
afslætti. Síðast en ekki síst 
hefur Vegagerðin í Ólafsvík stutt 
verkefnið á margvíslegan hátt og 
starfsmenn hennar verið mjög 
hjálplegir við framkvæmd þess. 
Það er svo spurning hvort við 
förum að aka á rauðum, grænum 
eða bláum vegum í framtíðinni.

þa

Litríkur vegur

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

Kæru bæjarbúar

Tilefni þessa skrifa er atvik 
sem ég varð vitni að 17. júní 
þegar ég fór í göngu með 
ferfættum vini mínum. Þá varð 
ég vitni að því er bíll beygði 
upp að Ingjaldshólskirkju og 
skrúfaði niður rúðu, út kom 
hendi sem henti út bók, svo ekki 
var þetta óvilja verk. Mér sárnaði 
þar sem ég veit að unglingar í 
Snæfellsbæ eru buin að ganga 
frá Vegagerðarhúsinu fyrir ofan 
Ólafsvík að Gufuskálum að 
tína RUSL. Fannst mér þetta 
óvirðing við unglinganna og 
sveitarfélagið. Bókina tók ég 

upp og skilaði í bíl eigandans 
en náði ekki tali af honum, 
kannski hefur hann skilið 
sneiðina? kannski liggur bókin 
enn og aftur á viðavangi, ef 
ekki þá er það gott. Kæru 
bæjarbúar, unglingarnir eru að 
vinna þarft verk og sum verkin 
eru skemmtileg, önnur ekki eins 
skemmtileg. Veðrið hefur verið 
gott, en það er það ekki alltaf 
svo virðið vinnu unglinganna, 
þau gera eins vel og þau geta.

Virðingafyllst
Þorbjörg Ág. Höskuldsdóttir

flokkstjóri í unglingavinnunni.

Virðum vinnu 
unglinganna

G. Hansen verður lokað 
laugardaginn 25/6 

til mánudagsins 4/7 
vegna endurbóta.

Setbergskirkju
Þmmtudaginn 23. júní kl. 21.00

Jónsmessa
Helgun og hollusta

Gengið á Klakk eftir guðsþjónustu í Setbergskirkju. 
Lagt af stað klukkan 22.00 frá Bárarfossi. 

Allir velkomnir



STARF SKIPULAGS- OG 
BYGGINGAFULLTRÚA

Grundar�arðarbær auglýsir starf byggingar- og skipulagsfulltrúa laust til umsóknar. Um er að ræða mjög spennandi starf í 
áhugaverðu umhver�. Leitað er að ö�ugum og metnaðarfullum einstaklingi sem er reiðubúinn að þróa star�ð á traustum grunni. Skipulags- 
og byggingafulltrúi ber m.a. ábyrgð á skráningu mannvirkja, úttektum, staðfestingu eignaskiptay�rlýsinga, gjaldtöku, skráningu, varðveislu 
og miðlun upplýsinga um mannvirki til íbúa.

Helstu verkefni:
·  Framkvæmd skipulags- og byggingamála
·  Áætlanagerð og eftirfylgni, mælingar, úttektir og útreikningar
·  Undirbúningur og eftirfylgni funda skipulags- og umhver�s-

nefndar
·  Samstarf við aðila utan og innan stjórnsýslunnar, sem vinna að 

verkefnum á sviði byggingamála
·  Y�rumsjón framkvæmda og eignasýslu í sveitarfélaginu
·  Önnur verkefni

Hæfniskröfur:
·  Menntun og löggilding, skv. ákvæðum 8. og 25. gr. mannvirkjalaga nr. 

160/2010 og 7. gr. skipulagslaga nr. 123/2010, er nauðsynleg
·  Þekking og reynsla af úttektum og mælingum
·  Þekking á lögum um mannvirki, skipulagslögum og byggingareglugerð
·  Reynsla af stjórnun er æskileg
·  Þekking og reynsla af opinberri stjórnsýslu er kostur
·  Hæfni í mannlegum samskiptum, góðir samstarfs- og samskiptahæ�leikar
·  Hæfni til þess að tjá sig í ræðu og riti á íslensku
·  Góð almenn tölvukunnátta

Umsókn skal fylgja greinargóð starfsferilskrá og kynningarbréf þar sem gerð er grein fyrir ástæðu umsóknar og rökstuðningur fyrir hæfni viðkomandi í star�ð.
Laun eru samkvæmt kjarasamningi Sambands íslenskra sveitarfélaga og viðkomandi stéttarfélags.

Umsóknarfrestur er til 10. júlí 2016.

Umsóknir ásamt ferilskrá skulu sendar á netfangið thorsteinn@grundar�ordur.is
Nánari upplýsingar um star�ð veitir Þorsteinn Steinsson, bæjarstjóri í síma 430 8500 eða í tölvupósti á netfangið thorsteinn@grundar�ordur.is

Núna eru grásleppuveiðar í 
innanverðum Breiðarfirðinum 
hafnar og eru langflestir bátanna á 
veiðum og að landa í Stykkishólmi. 
Afli bátanna hefur verið ansi góður, 
er t.d Sunna Rós SH með 17 tn í 
10, Friðborg SH 16 tn í 12, Íris SH 
15 tn í 15. Fjóla SH sem er líklegast 
stærsti grásleppubáturinn er með 
21 tn í 7 og mest 4,3 tonn. Djúpey 
BA 22 tn í 14 og Ísöld BA 17,5 tn í 7 
sem reyndar er landað á Brjánslæk.

Þeir eru ekki margir dragnóta
bátarnir sem eru á veiðum núna, 
Esjar SH er með 72 tn í 8, Ólafur 
Bjarnason SH með 64 tn í 7, 
Guð mundur Jensson SH 49 tn í 
6, Gunnar Bjarnason SH 44 tn í 
5, Egill SH 43 tn í 4, Sveinbjörn 
Jakobs son SH 24 tní 4. 

Ef dragnótabátarnir eru fáir þá 
eru netabátarnir líka fáir. Bárður 

SH er með 51 tn í 9 og mest 10,4 
tonn. Mjög langt er í næsta bát sem 
er Hafnartindur SH með 3,2 tn í 3.

Tjaldur SH er að fiska nokkuð 
vel á línunni og hefur landað 179 
tn í 3 og er þegar þetta er skrifað 
aflahæsti línubátur landsins. 
Næstur er Rifsnes SH með 108 tn í 
4. Gullhólmi SH 67 tn í 5, Örvar SH 
63 tní 3, Stakkhamar SH 56 tní 6, 
Særif SH 41 tn í 9 og meðal annars 
landaði Særif SH í Bolungarvík. 
Tryggvi Eðvars SH 29 tn í 7 og 
Brynja SH 16 tn í 5. 

Ennþá er verið að landa smá 
rækju í Grundarfirði og hefur 
Farsæll SH landað 35 tn í 2 róðrum 
þar. Grímsnes GK landaði 21 tonni 
þar í tveimur róðrum. 

Gísli Reynisson
www.aflafrettir.is

Aflafréttir

Útgáfa Jökuls 
næstu vikur

Bæjarblaðið Jökull kemur út 
�mmtudagana 30. júní og 7. júlí.

Jökull fer svo í sumarfrí en 
kemur aftur út �mmtudaginn 11. ágúst.



- Bílaviðgerðir

- Skipaþjónusta

- Almenn suðuvinna 

- Smurþjónusta

- Smábátaþjónusta 

- Dekkjaverkstæði

vegr@vegr.is   vegr.is
S: 849-7276  Remek og 898-5463 Þórður

Árlegt riffilmót Skotfélags 
Snæfellsness fór fram þann 17. 
júní síðastliðinn á æfingasvæði 
félagsins.  Mætingin var góð  og á 
meðal keppanda voru skotmenn 
frá Skotfélagi Akureyrar sem 
gerðu sér ferð til að keppa í 
mótinu.  Keppt var í tveimur 
flokkum, annars vegar 22.cal á 
50 metrum og hinsvegar stærri 
caliber að eigin vali á 100 metrum, 
en keppendur gátu tekið þátt í 
öðrum hvorum flokkinum eða 

báðum.  Norðanmennirnir unnu 
til flestra verðlauna, en mótið var 
mjög skemmtilegt í alla staði og 
voru nokkrir skotmenn að taka 
þátt í sínu fyrsta móti.  Það er 
virkilega gaman að sjá hvað það 
er mikið af nýju fólki sem er að 
taka virkan þátt í félagsstarfi 
Skotfélags Snæfellsness og mæta 
á auglýsta viðburði.  Hægt er að 
skoða fullt af myndum frá mótinu 
á heimasíðu félagsins www.
skotgrund.123.is

Um leið og ég þakka fyrir að 
vera valin Snæfellsbæingur ársins 
2016 langar mig að vekja ahygli 

Riffilmót 17. júní

Þjóðminningardagur 
1911

Útskriftarhópur Kríubóls fór 
í útskriftarferðina þriðjudaginn 
14. júní sl. Lagt var af stað 
frá leikskólanum kl. 9:00 
og byrjuðum við á að skoða 
Vatnshelli næst fórum við svo 
sem leið lá í kringum jökul 
með viðkomu á kaffi Prímus 
þar sem hádegismatur var 
snæddur. Þaðan lá leiðin yfir 

heiðina að Brimilsvöllum 
þar sem börnin fengu að fara 
á hestbak. Við enduðum á 
því að fara í Grundarfjörð og 
kíkja í Sögumiðstöðina og 
borðuðum síðdegishressingu á 
tjaldstæðinu.

Bestu þakkir fyrir móttökurnar, 
allir sem tóku á móti okkur.

Útskriftarhópur 
Kríubóls

á að fram kemur í dagbók 
Magnúsar Kristjánssonar að 
Neshreppingar utan og innan 
Ennis héldu hinn 17. júní 1911 
eða fyrir 105 árum sameiginlega 
þjóðminningarhátíð til að 
minnast 100 ára ártíðar Jóns 
Sigurðssonar alþingismans og 
þjóðfrelsishetju Íslendinga.                        

Eins og sést á skrifum 
Magnúsar er það ekki ný til 
komið að við höldum sam
eiginlega 17. júní hátíð.

Í Rifi 21/6 2016.
Sæmundur Kristjánsson.



Auglýsing um kjörfund 
vegna forsetakosninga

  

Kjörfundur vegna forsetakosninga 
í Grundar�rði verður í 

Samkomuhúsi Grundar�arðar 
laugardaginn 25. júní 2016. 

Kjörfundur stendur y�r 
frá kl. 09:00 til kl. 22:00.

Menningarnefnd Snæ fells
bæjar útnefndi að venju Snæ fells
bæing ársins 2016 á 17. júní og 
veitti honum viðurkenningu. Að 
þessu sinni var það Sæmundur 
Kristjáns son. Sæmundur er 
fæddur og uppalinn í Snæfellsbæ, 
hann fæddist á Hellissandi en 
flutti aðeins fjögurra ára gamall 
á Rif þar sem hann býr enn. Hann 
lærði í vélsmiðjunni Steðja í 
Reykjavík og að námi loknu 
kom hann aftur heim á Rif en 
þá með framtíðar eiginkonuna 
með sér Auði Grímsdóttur. 
Byggðu þau sér hús á Rifi og 
eiga þrjú uppkomin börn. Grím, 
Kristján og Iðunni. Sæmundur 
hefur í gegnum tíðina tekið 
sér margt fyrir hendur. Hann 
vann til dæmis við beitningu, 
rak vélaverkstæði, vann að 
vatnsveituframkvæmdum, hol
ræsa gerð ásamt því að vera verk
stjóri hjá Snæfellsbæ til margra 

ára.  Sæmundur er sérlega 
fróður um sögu Snæfellsness 
og unnið ötullega að því að við
halda sögnum frá svæðinu. hefur 
hann ásamt fleirum unnið að því 
að merkja gönguleiðir á Snæ
fellsnesi. Hann fór síðan í fjar
nám á fullorðinsárum og lærði 
leiðsögumannanám. Sæmundur 
er mikill náttúruverndarsinni 
og náttúrubarn ásamt því að 
ganga mikið. Hefur hann tekið 
að sér leiðsögn fyrir ferða
menn, hestamenn og ýmis
konar gönguhópa um allt 
Snæfellsnes. Víðtæk þekking 
hans á Snæfellsnesi, sögu þess 
og landfræði er einstök. Ekki 
skemmir fyrir hversu gaman hann 
hefur af því að segja sögur sem 
hann gerir lista vel. Er hann vel 
að nafnbótinni Snæfellsbæingur 
ársins 2016 kominn.

þa

Sæmundur heiðraður

Næstkomandi  laugardag 
verður Snæfellsjökulshlaupið 
haldið í sjötta sinn. Hlaupið 
verður frá Arnarbæ á Arnarstapa 
yfir Jökulhálsinn að Pakkhúsinu 
í Ólafsvík. Vegalengdin er um 22 
km. Rúta fer frá átthagastofunni 
klukkan 11 fyrir þá sem fara með 
rútunni yfir á Arnarstapa. Skotið 
verður svo úr byssunni kl 12:00.  
Besti tíminn er 01:24:31 klst. 
sem ólimpíufarinn Kári Steinn 
Karlsson setti í 2013.  Mjög 
margir góðir hlauparar munu 
taka þátt í ár svo það verður 
spennandi að sjá hvort metin 
falli. Í fyrra hlupu 184 manns 
sem var met þátttaka og aldrei 
eins margir heimamenn tekið 
þátt í hlaupinu og í fyrra. Okkur 
langar að hvetja sem flesta 
bæjarbúa  til að koma og  taka 
vel á móti keppendum og búa 
til góða stemmingu með okkur. 
Því ekkert er skemmtilegra en 

að fá góðar móttökur þegar 
komið er í mark.  Okkur langar 
sérstaklega til að hvetja sem flesta 
heimamenn og nærsveitunga til 
þess að skrá sig í hlaupið.  Ef 
ekki núna þá er bara koma sér 
í form og taka vel á því á næsta 
ári.  Því það er draumur okkar 
að þetta hlaup eigi eftir að vaxa 
og stækka á næstu árum. Okkur 
langar að þakka öllum sem hafa 
styrkt okkur og tekið svona 
vel í þetta verkefni.  Án ykkar 
væri ekki hægt að halda svona 
viðburð.  Þeir sem vilja skrá sig í 
hlaupið eða fá meiri upplýsingar 
geta heimsótt vefsíðuna hlaup.
is eða á fésbókarsíðuna 
Snæfellsjökulshlaupið. Endilega 
hafið samband við okkur. 
Rán (8644236) eða  Fannar 
(8528902). Hlökkum til að sjá 
ykkur með sól í hjarta. 

Kveðja, Rán og Fannar

Hlaupið á laugardag



Auglýsing um kjörfundi
vegna forsetakosninga 

laugardaginn 25. júní 2016

ÓLAFSVÍKURKJÖRDEILD:
Kjörfundur verður haldinn í Grunnskólanum í Ólafsvík.

Kosning hefst kl. 10:00 og stendur til kl. 22:00

HELLISSANDS- OG RIFSKJÖRDEILD:
Kjörfundur verður haldinn í Grunnskólanum á Hellissandi. 

Kosning hefst kl. 10:00 og stendur til kl. 22:00

STAÐARSVEITAR- OG BREIÐUVÍKURKJÖRDEILD:
Kjörfundur verður haldinn í Grunnskólanum á Lýsuhóli. 

Kosning hefst kl. 11:00 og stendur til kl. 20:00

Munið eftir persónuskilríkjum.

Yfirkjörstjórn Snæfellsbæjar


