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Sæljós dregið á land
Björgunarsveitin Lífsbjörg var
kölluð út á síðasta föstudags
morgun vegna leka sem komið
hafði Sæljósi GK. Báturinn var þá
bundinn við bryggju í Rifi og við
það að sökkva höfðu hafnarverðir
áhyggjur af bátnum þar sem lekinn
hafði verið stöðugur. Í mars á síðasta
ári kom leki upp í bátnum, en þá
var hann á veiðum um sjö sjómílur
frá landi, var hann þá dreginn í
land á Rifi og hefur báturinn
verið þar síðan. Greiðlega gekk
að dæla upp úr bátnum og dró
Björgunarbáturinn Björg Sæljósið
eins grunnt og þorandi var en
grafin hafði verið rás í fjörunni
þar sem báturinn gæti setið við
Rif. Veður var leiðinlegt og mikill
vindur, þurfti þar af leiðandi að
toga bátinn upp í rásina. Notuðust
björgunarsveitarmenn við Uni
mog- bíl sveitarinnar til þess.
Daginn eftir var svo gengið betur
frá bátnum þannig að hann fari
ekki af stað. Myndina tók Hafrún
Ævarsdóttir.		 þa

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

Valhöll fasteignasala kynnir:

Ólafsbraut 60 í Ólafsvík.
Húsið sem heitir Strönd er á tveimur hæðum og er alls 82fm. Efri hæðin er 37,7fm og
þar er samliggjandi eldhús og stofa. Á gólfi er parket og eldhúsinnréttingin lítur vel
út. Gengið er út á vestursvalir af efri hæðinni. Yfir rúmlega hálfu loftinu er gott
geymsluloft með góðu aðgengi. Á neðri hæðina sem er 44,3fm er farið niður góðan
hringstiga og komið í gott hol með parketi. Þar eru líka tvö góð herbergi sem á er gott
parket og á baðinu eru flísar á gólfi. Hurðir á neðri hæðinni eru nýlegar. Inngangur í
húsið er af neðri hæðinni. Gluggar í húsinu líta vel út sem og þakjárnið og um 10fm
nýlegur geymsluskúr er við húsið. Rúmgott bílastæði með góðu aðgengi fyrir amk tvo
bíla er við húsið. Húseignin lítur vel út bæði utan sem innan.
Verð kr. 15,8 milljónir.
Upplýsingar veita Ingólfur Gissurarson löggiltur fasteignasali á Valhöll og
Pétur Steinar gsm 893 4718 og rafpóstur psj@simnet.is sem annast sýningu hússins.

Veitingahús verður til í Viðvík
Hjónin Kristín Gilsfjörð og
Sigurður V. Sigurðsson ásamt
sonum sínum Gils Þorra og
Magnúsi Darra og tengdadætrum
Anítu Rut og Helgu hafa staðið
í ströngu undanfarið við að
undirbúa opnun veitingastaðar
á Hellissandi. Mun staðurinn fá
nafnið Viðvík sem er sama nafn
og húsið sem hann verður í.
Aðspurð um hvernig hug
myndin að veitingastað þarna
hafi komið sagði Kristín að hún
hefði fæðst við eldhúsborðið
heima hjá þeim. Gils Þorri sonur
þeirra er menntaður kokkur og
tengdadæturnar lengi starfað við
þjónustustörf. Kom þá upp þessi
hugmynd af hverju ekki að setja
bara upp veitingastað, skapa sér
eitthvað nýtt að gera á þessum
stað. Fóru þau þá af stað að leita
að húsnæði, leist þeim mjög vel á
staðinn en nýi veitingastaðurinn
er staðsettur við þjóðveginn á
leið frá Hellissandi í gömlu og
skemmtilegu húsi með frábæru
útsýni til Snæfellsjökuls, yfir
Breiðafjörð og Krossavíkina.
Hafa þau tekið húsið allt í gegn
bæði innan og utan en það var
verr farið en þau héldu þegar
þau byrjuðu og bættist ýmislegt

við. Einnig var bætt við húsið 25
fermetra viðbyggingu sem hýsir
eldhúsið. Veitingastaðurinn mun
taka um það bil 40 manns í sæti
og verður aðaláherslan á góðan
mat í notalegu umhverfi. Vonast
fjölskyldan til að þau geti opnað
veitingastaðinn í einhvertíma í
júlí mánuði.
þa

Fjölskrúðugt fuglalíf
við Rifsós

Lokað á föstudag
Prentsmiðjan Steinprent og umboð Sjóvá
verður lokað föstudaginn 30. júní
vegna Ólafsvíkurvöku.

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

Það fer ekki mikið fyrir
Lómnum sem liggur á eggjum
sínum við Rifsós. Þarf að gá vel
að honum til að taka eftir honum
eins og sést á myndinni, enda
glittir rétt í hausinn á honum
en Lómurinn getur verið 50
til 70 cm að stærð. Samkvæmt
fuglavefnum svipar Lómi að flestu

leyti til fænda síns himbrimans og
er ófær til gangs eins og hann,
er hann ávallt auðgreindur frá
honum samt á uppsveigðum,
grönnum gogginum. Líklegt er
því að hann sé að fela sig þarna
í háu grasinu á meðan hann
bíður þess að ungarnir komi úr
eggjunum.		 þa

Fjölmenningarhátíð 2017 verður haldin 21. október í Frystiklefanum í Rifi. Hátíðin er
orðin árlegur viðburður og hefur tekist ljómandi vel.
Súpufundur verður haldinn í Átthagstofu Snæfellsbæjar 24. ágúst, kl. 18:00.
Gaman væri að sjá sem flesta til að gera þessa hátíð ennþá skemmtilegri og fjölbreyttari

n

Festiwal międzynarodowy 2017 będzie obchodzony 21 października we Frystiklefinn Rifi. Uroczystość
stała się wydarzeniem corocznym i poprzednia udała się naprawdę znakomicie. Spotkanie dla
zainteresowanych (przy zupie) odbędzie się 24 sierpnia o godz.18:00 w pomieszczeniu Átthagastofa
Snæfellsbæjar. Byłoby miło zobaczyć jak najwięcej uczestników, aby nadchodząca uroczystość była jeszcze
przyjemniejsza i bardziej zróżnicowana.

Multi Culture Festival in the Freezer Rif, October 21st. Everyone is invited to participate in the
preparation. Come to Átthagastofa Snæfellsbæjar 24th of August from 6pm and tell us what you
think is a brilliant idea to make at the Festival.

Björgin sótti Álf

Björgunarbáturinn Björg fór
í útkall á sunnudagsmorguninn
um síðustu helgi þegar Álfur
SH varð vélarvana um það bil
40 mílur frá landi, hann var þá
staddur á svæði sem er kallað
opið Vesturland. Var Álfur á leið
í handfæraróður og nýkomin á

miðin þegar gírinn í bátnum gaf
sig, var því ekki neitt annað að
ræða en kalla út Björgina. Veður
var gott á miðunum og gekk
heimferðin vel, kom Björgin með
Álf í Rifshöfn seinnipart dagsins.
þa

Jónas Sig

og

Ritvélar
Framtíðarinnar

Frystiklefinn Rifi
föstudaginn 30. júní
kl. 21:00
M iða v erð : 3900k r
Ár s mi ða r g il da !

www.thefreezerhostel.com

Jónas sig & ritvélar framtíðarinnar
starta Ólafsvíkurvöku
Jónas Sig og hljómsveit
hans, Ritvélar framtíðarinnar
ætla endurtaka leikinn frá því í
fyrrasumar og fara í útilegutúr
hringinn í kringum landið, nema
í þetta sinn eru það fleiri dagar
og fleiri staðir. Eftirvæntingin
er mikil enda finnst þessari
hljómsveit fátt skemmtilegra
en að heimsækja bæi, þorp og
sveitir hringinn í kringum landið,
hitta frábært fólk og drekka í sig
íslenska náttúru. Síðasta sumar
komust oftar en ekki færri að

en vildu svo það borgar sig að
tryggja sér miða í forsölu. Jónas
Sig og Ritvélar framtíðarinnar
eru annáluð fyrir lifandi flutning
á tónleikum og því ætti enginn
að missa af þessu!

Fös 30. júní Frystiklefinn á Rifi,
Snæfellsnesi
forsala miða:
www.thefreezerhostel.com

Afleysingar

Vinna við að
snyrta bæinn

Pósturinn er að leita að afleysingafólki í 2 stöður:
Hellissandur /Rif í rúmar tvær vikur frá og með
27.júlí til og með 14. ágúst 2017.
Afleysingu í efra hverfi í Ólafsvík frá 13.júlí
og fram í miðjan september og jafnvel út september.
Nánari upplýsingar má fá á afgreiðslu Íslandspósts í Ólafsvík
eða með því að senda tölvupóst á: olafsvik@postur.is

Eitt af því sem einkennir
sumarið þessa dagana er ekki
veðrið heldur unga fólkið sem
er í sumarvinnu hjá Snæfellsbæ.
Hafa þau sinnt hinum ýmsu
störfum svo sem hreinsa gang
stéttir, slá og margt fleira. Þau
voru hress og kát krakkarnir

sem ljósmyndari rakst á þar sem
þau voru að mála skólahúsnæði
Grunn
s kóla Snæfellsbæjar á
Hellissandi. Höfðu þau verið að
mála undanfarna daga en voru
farin að sjá fyrir endann á verk
efninu.
þa

• Almennar bílaviðgerðir

• Rúðuskipti

• Dekkjaskipti og viðgerðir

• Tölvulestur

• Smurþjónusta

• Stjörnu viðgerðir á framrúðu

S: 438-6933 - kbbilav@simnet.is - Sólvellir 5 - Grundarfjörður
Opnunartími 8-12 og 13-17 - Verið velkomin

ÍBÚAKÖNNUN VARÐANDI MÖGULEGA
SAMEININGU SVEITARFÉLAGA

Kæru íbúar Helgafellssveitar, Grundarfjarðarbæjar og Stykkishólmsbæjar.
Vinna stendur nú yfir að greiningu á kostum og göllum þess að sameina Helgafellssveit, Grundarfjarðarbæ og Stykkishólmsbæ í eitt sveitarfélag. Verkefninu er stýrt af
ráðgjafarsviði KPMG. Í framhaldi af þeirri vinnu fer fram umræða innan sveitarstjórna sveitarfélaganna um tillöguna.
Sjónarmið íbúa skipta miklu máli við gerð þessarar greiningar og því eru íbúar hvattir
til þess að taka þátt í skoðanakönnun um málefnið (5-7 mínútur).
Könnunin er nafnlaus og er ekki hægt að rekja svör til þátttakenda. Slóðin á
könnunina er eftirfarandi; http://snaefellsnes.questionpro.com
Sveitarstjórnir sveitarfélaganna þriggja hvetja alla íbúa til þess að taka virkan þátt í
þessu verkefni með því að svara þessari könnun.
Síðar í þessu greiningarferli verður boðað til íbúafunda þar sem farið verður nánar út
í þá þætti sem skipta íbúa hvað mestu máli í framtíðinni. Nánar auglýst síðar.
Könnunin opnar kl. 16:00 fimmtudaginn 22. júní og lokar kl. 16:00 þann 6. júlí.

Með von um góða þátttöku,

HELGAFELLSSVEIT
Hilmar Hallvarðsson
Oddviti Helgafellssveitar

Þorsteinn Steinsson
Bæjarstjóri Grundarfjarðarbæjar

Sturla Böðvarsson
Bæjarstjóri Stykkishólmsbæjar

Vel heppnað riffilmót
Um síðustu helgi fór fram
árlegt 17. júnímót Skotfélags
Snæf ellsn ess á æfingasvæði
félagsins. Þetta var í þriðja skipti
sem þetta mót var haldið og var
þátttakan mjög góð.
Sex gestakeppendur tóku þátt
í mótinu, en við fengum góða
gesti frá Skotfélaginu Markviss
frá Blönduósi í heimsókn og 3
keppendur komu frá Skotfélagi
Vesturlands í Borgarnesi. Keppt
var í tveimur flokkum og veitt
voru verðlaun bæði í karla- og
konuflokki. Mótið heppnaðist
vel í alla staði og það er ljóst að
þetta mót er komið til að vera.
Hægt er að lesa meira um
mótið á heimasíðu félagsins
www.skotgrund.123.is
Skotfélag Snæfellsness

Jökull í sumarfrí
Útgáfa Bæjarblaðsins Jökulls fer nú í
sumarfrí fram yfir Verslunarmannahelgi
og kemur blaðið næst út 16. ágúst.

Boltinn rúllar
Fótboltinn heldur áfram
að rúlla og nóg að gera hjá
Víking Ólafsvík meistaraflokk
karla og kvenna. Mánudaginn
19. júní tók karlaliðið á móti
Stjörnunni í Pepsídeildinni. Var
það hörkuleikur sem endaði
með sigri heimamanna og náðu
þeir sér í 3 dýrmæt stig í þeim
leik. Stúlkurnar náðu sér einnig
í fyrstu stig sumarsins þegar
þær sóttu Tindastól heim í 1.
deildinni fimmtudaginn 15. júní
síðastliðinn hífðu þær sig upp
úr neðsta sætinu með þessum
sigri og eru því komnar með
4 stig í næst neðsta sætinu.
Næsti leikur þeirra er við ÍA
sem eru í næsta sæti fyrir ofan
þær með 7 stig. Karlaliðið
spilaði svo við Víking Reykjavík

á síðasta mánudagskvöld á
Víkingsvellinum í Reykjavík. Var
þetta hörkuleikur og var lengi vel
jafnt 0 - 0. Dálítill darraðadans
varð í lok fyrri hálfleiks og
fóru þá þrjú gul spjöld á loft.
Tvö á leikmenn Víkings R og

eitt á leikmann Víkings Ó.
Alex Freyr Hilmarsson skoraði
fyrir Víking R á 50. mínútu úr
aukaspyrnu. Alex Freyr bætti svo
við öðru marki sínu á 84. mínútu
eftir stoðsendingu frá Ívari Erni
Jónssyni. Urðu þetta úrslit

leiksins en leikmenn Víkings Ó
börðust fram á lokamínútu þó
það dygði ekki til. Í næsta leik
sækja þeir FH heim í Kaplakrika
föstudaginn 7. júlí.
þa

Sjóvá

440 2000

Börnin stækka hratt
og barnabílstóll þarf
að hæfa aldri og þyngd
barnsins.
Þess vegna fá viðskipta
vinir í Stofni 30% afslátt
af bílstólum til að geta
skipt þegar barnið vex.
Hvernig á bílstóll að snúa?
Þyngd barns (kg)

0 - 6 - 12 - 24 - 30 - 36

Stóllinn vísar aftur
Stóllinn vísar fram
Ráðlegt er að barn sé eins lengi og hægt er í barna
bílstól sem snýr baki í akstursstefnu.

sjova.is

ÓLAFSVÍKURVAKA
Bæjarhátíð 29. júní - 2. júlí 2017

Fimmtudagur 29. júní:
Bæjarbúar hittast í sínum hverfum og skreyta.
Verðlaun fyrir best skreytta hverfið.

Föstudagur 30. júní:
17-21 Opnun handverks og myndlistasýningar í Átthagastofunni.
Verk eftir Vagn Ingólfsson og Mettu Íris Kristjánsdóttur.
Léttar veitingar í boði Menningarnefndar.
Opið 9-17 laugardag og sunnudag.
17:30 Dorgveiðikeppni Sjósnæ, grill á eftir í boði Söluskála Ó.K og
Brauðgerðar Ólafsvíkur.
20:00 Tónleikar með Jónasi Sig og Ritvélum framtíðarinnar
í Frystiklefanum. Miðaverð 3900
21 - 00 Hoppukastlar á sáinu.
22 - 01 Brygguball með hljómsveitinni Meginstreymi í boði Olís.
- Barcelona hópurinn 2018 með sjoppu á staðnum.
Laugardagur 1. júlí:
12:00 Snæfellsjökulhlaupið ræst frá Arnarstapa.
13-17 Hoppukastlar
Vatnaboltar
Veltibílinn í boði TM
Sölubásar með ýmsum flottum varning.
13-17 Skotgrund Skotfélag Snæfellsnes með sýningu í gamla
sjálfstæðishúsinu Ennisbraut 1.

Aðrar upplýsingar:
Bíó og leikskýningar í Frystiklefanum Rifi alla helgina.
Nánari upplýsingar inná thefreezerhostel.com.
Listasýning og listagallerí í Hvíta húsinu Krossavík,
verk eftir Elvu Hreiðarsdóttir og aðra íslenska listamenn.
Mótorkrossbrautin á Breiðinni verður opin alla helgina,
allir velkomnir bæði til að hjóla eða horfa á.
Jökulmílan reiðhjólakeppni fer í gegnum bæinn á
laugardeginum.
Pakkhúsið opið 12-17 föstudag, laugardag og sunnudag.
Sundlaugin opin 10-17 laugardag og sunnudag.

14:00 Hátíðardagskrá á Þorgrímspalli:
- Kristinn Jónasson bæjarstjóri setur hátíðina.
- Birgitta og Gylfi taka lagið.
- Davíð og Hjörtur rappa fyrir okkur nokkur lög.
- Aron Hannes tekur lagið.
- Sylvía Dís og Marta Björg taka lagið.
- Íþróttaálfurinn kemur ásamt öðrum íbúum Latabæjar í boði
Menningarnefndar Snæfellsbæjar.
Kynnir er Guðmundur Jensson.
Undirbúningur fyrir hverfagrill
20:30 Skrúðgöngur úr hverju hverfi sameinast í sjómannagarðinum.
21:00 Brekkusöngur með Sverri Bergmann og Halldóri Gunnari í
boði North Star Hotel Ólafsvík.
00:00 Dansleikur í Félagsheimilinu Klifi með stórhljómsveitinni
Albatross. Húsið opnar kl 23:30. Miðaverð 2500 kr.
18 ára aldurstakmark, munið skilríkin.

