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Sjómannadagurinn 2013

Sjómannadagshátíðahöldin í
Snæfellsbæ voru hefðbundin.
Hátíðahöldin hófust á föstudag
með opnun málverkasýninga í
Átthagastofunni og á föstudags
kvöldið var gengið í hús og Sjó
mannadagsblað Snæfellsbæjar
boðið til sölu.
Dagskrá laugardagsins hófst
með dorgveiðimóti Sjósnæ sem
hafði verið frestað vegna veðurs
daginn áður, eftir hádegi hófst
svo keppni í ýmsum greinum
bæði í Ólafsvík og Rifi. Vel var
tekið á því og eflaust margir
með marbletti og hruflaða leggi
eftir átökin.
Sjómannahóf var haldið í
Klifi á laugardagskvöld en í
Röstinni var hófið á sunnudags
kvöld.
Á sunnudag voru haldnar sjó
mannamessur á Ingjaldshóli og
í Ólafsvíkurkirkju, á Hellissandi

var hátíðardagskrá í Sjómanna
garðinum eftir messu þar sem
sjómenn voru heiðraðir og
verðlaun veitt fyrir afrek laugar
dagsins. Í Ólafsvík var hátíðar
dagskrá í Sjómannagarðinum
eftir hádegi og að henni lokinni
var gengið til messu.
Fjölbreytt afþreying var í boði
alla helgina og má þar nefna
leik í knattspyrnu hjá mfl.
kvenna, Leikhópurinn Lotta
sýndi Gilitrutt í Sjómannagarð
inum á Sandi, töframaðurinn
Einar Mikael skemmti í Íþrótta
húsi Snæfellsbæjar, hoppukast
alar voru í boði Landsbankans
og boðið var upp á skemmti
siglingar svo að dæmi séu tekin.
Myndir frá Ólafsvík tók
Þröstur Albertsson en Jóhann
Rúnar Kristinsson tók myndir
frá Hellissandi.
jó

Veitt viðurkenning á Sjómannadaginn
Á Sjómannadaginn var Ægi
Kristmundssyni, yfirvélstjóra á
Steinunni SH 167, afhendur
Neistinn, viðurkenningu Félags
vélstjóra og málmtæknimanna
( VM) og Tryggingamiðstöðvar
innar hf. fyrir fyrirmyndar yfir
vélstjórastörf. Afhending Neist
ans fór að þessu sinni fram við
hátíðarhöldin í Ólafsvík. Þessi
viðurkenning var nú veitt í 21.
sinn á Íslandi en tilgangur viður
kenningarinnar er að vekja at
hygli á hversu þýðingarmikið
starf yfirvélstjórans er og um
leið að veita þeim sem skara
fram úr viðurkenningu fyrir
fyrirmyndarstörf.
Ægir fæddist í Ólafsvík 1. júlí
1956. Hann tók vélstjórapróf í
Reykjavík árið 1987 og lauk 2.
stigi. Ægir á að baki langan og
farsælan feril sem vélstjóri á
bátum allt frá árinu 1987 og
hefur verið yfirvélstjóri á Stein
unni SH 167 síðan 1990. Útgerð
Steinunnar hlaut viðurkenningu
TM árið 2003 vegna góðs for

varnarstarfs og fyrirmyndar um
gengni og viðhalds á skipinu.
vm.is

Hársnyrtistofan Tikva,
Hrannarstíg 3, 350 Grundarfirði
verður opin í allt sumar,
fyrir utan örfáa mánudaga og föstudaga.
Tímapantanir í síma 438 1275
Opnunartími mán, mið, fim, fös frá 9 til 16. Þriðjud. frá 10 til 19.

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

Jafntefli hjá
kvennaliði Víkings

Söguleg stund var á Ólafs
víkurvelli þegar kvennalið Vík
ings Ó í meistaraflokki spilaði
sinn fyrsta heimaleik í A-riðli
Íslandsmótsins. Tóku þær á
móti Tindastól, fyrri hálfleikur
var rólegur en Víkingsstúlkur
áttu mörg góð tækifæri. Í
byrjun seinni hálfleiks skoraði
Rakel Hinriksdóttir og staðan
því 0 - 1 fyrir Tindastól. Stúlk
urnar gáfust þó ekki upp og á
91 mínútu skoraði Lovísa

Margrét Kristjánsdóttir fyrir
Víking eftir mikla baráttu í teig
Tindastóls og leiknum lauk
með jafntefli 1 - 1. Að loknum
tveimur leikjum eru stelpurnar
í 6. sæti með 2 stig. Frítt var inn
á leikinn í boði Sjávariðjunnar
á Rifi. Næsti leikur er svo 8.
júní á Ólafsvíkurvelli gegn
Fram og um að gera að mæta á
völlin og hvetja stelpurnar.
þa

Sumarnámskeið 2013

Árgangar 2002-2007

Ævintýranámskeið I 3-7 júní
Kl.8:30-11:30: Árg. 2005-2007
Kl.12:30-15:30: Árg. 2002-2004
Verð: 3000 kr
Listasmiðja I 10-21 júní
Kl.8:30-11:30: Árg. 2005-2007
Kl.12:30-15:30: Árg. 2002-2004
Verð: 6500 kr
Smíðavöllur 24-28 júní
Kl.8:30-11:30: Árg. 2005-2007
Kl.12:30-15:30: Árg. 2002-2004
Verð: 4000 kr
Listasmiðja II 1-12 júlí
Kl.8:30-11:30: Árg. 2005-2007
Kl.12:30-15:30: Árg. 2002-2004
Verð: 6500 kr
Ævintýranámskeið II 15-19 júlí
Kl.8:30-11:30: Árg. 2005-2007
Kl.12:30-15:30: Árg. 2002-2004
Verð: 3000 kr
Smiðjur 22-26 júlí
Kl.8:30-11:30: Árg. 2005-2007
Kl.12:30-15:30: Árg. 2002-2004
Verð: 4500 kr
Haustsmiðja 12-21 ágúst
Kl.8:30-11:30: Árg. 2005-2007
Verð: 4500 kr
Útivist 12-21 ágúst
Kl.12:30-15:30: Árg. 2002-2004
Verð: 4500 kr

Umsjón: Ólöf Rut og Herdís Lína
Halldórsdætur

Ævintýranámskeið:
Útivist, leikir, gönguferðir, sílaveiðar, farið að vaða,
fjöruferðir, skordýraveiðar og margt ﬂeira.
Listasmiðja: (hámark 10 í hóp)
Gefum sköpunargleðinni lausan tauminn. Notum
ýmsar leiðir í listsköpun, bæði hefðbundnar og
nýjar. Kynnumst verkum nokkurra listamanna,
skoðum umhverﬁð og náttúruna, nýtum hana í
sköpunarvinnunni og fáum innblástur þaðan.
Smíðavöllur: (hámark 10 í hóp)
Smíðum okkur báta, hús og það sem okkur dettur í
hug. Málum og skreytum. Eldri hópur lærir einnig
að tálga. Lærum hvaðan viðurinn kemur, hvernig
trén vaxa og skoðum mismunandi tegundir þeirra.
Smiðjur:
Fjölbreyttar smiðjur vikuna fyrir bæjarhátíðina okkar.
Tónlistarsmiðja: búum okkur til hljóðfæri, spilum og
syngjum saman. Hátíðarsmiðja: undirbúum okkur
fyrir skrúðgöngur á Góðri Stund, búum til grímur,
skraut og hristur. Einnig danssmiðja og leikjasmiðja.
Haustsmiðja:
Gagn og gaman fyrir börn fædd 2005-2008. Förum í
námsmiðaða leiki, vettvangsferðir, sköpum (málun
og mótun), lærum að þekkja blómin, gerum vinabönd, puttaprjónum og margt ﬂeira skemmtilegt.
Útivist:
Fjallgöngur, fjöruferðir, hjólaferðir, sundferðir oﬂ.
Skráningareyðublað er hægt að nálgast á bæjarskrifstofunni eða á vef Grundarfjarðarbæjar
www.grundarfjordur.is. Þeim skal skila á bæjarskrifstofuna fyrir upphafsdag hvers námskeiðs.

Þátttaka þín skiptir máli
Menntun Vestlendinga hefur
aukist þegar bornar eru saman
íbúakannanir Vesturlands árin
2007 og 2010. Íbúum sem hafa
eingöngu grunnskólapróf fækk
aði á milli áranna. Hlutfallslega
fækkaði þeim um 40% á Akra
nesi og í Hvalfirði, um 32% í
Borgarfirði, 33% á Snæfellsnesi
og 16% í Dölunum. Athygli
vekur að fækkunin er mest á
Akranesi og í Hvalfirði, um
þriðjungur bæði í Borgarfirði
og Snæfellsnesi en minnst í
Dölunum.
Þessi þróun gæti tengst
námsframboði á hverjum stað,
en námsleiðirnar eru flestar
bæði í iðnnámi og bóknámi við
framhaldsskólann á Akranesi.

Nánast eingöngu bóknáms
brautir eru í framhaldsskólum í
Borgarfirði og á Snæfellsnesi og
í Dölunum er engin framhalds
skóli. Þá kann atvinnuleysi
einnig að hafa þarna áhrif en
það hefur verið mest á Akranesi,
minna í Borgarfirði og minnst á
Snæfellsnesi og í Dölum.
Nú gefst Vestlendingum sem
náð hafa 18 ára aldri kostur á að
taka þátt í Íbúakönnun Vestur
lands 2013 og eru allir hvattir
til að vera með. Þátttakendur
skrá sig á heimasíðu Samtaka
sveitarfélaga á Vesturlandi,
http://ssv.is/ibuakonnun, þar
sem skráð er nafn, netfang og
póstnúmer. Innan viku mun
könnunin síðan berast í tölvu

Aflafréttir
Ansi margir smábátar undir
10 BT lönduðu í höfnum á
Snæfellsinu í maí og voru þeir
yfir 100 talsins. Flestir voru
þeir í Ólafsvík eða rúmlega 40
bátarnir. Einnig voru þeir
nokkuð margir á Rifi og Arnar
stapa. Sverrir SH var hæstur
bátanna með 44 tonn í 17
róðrum og var Sverrir SH næst
aflahæstur allra smábáta undir
10 BT í maí. Á eftir Sverri SH
kom Kári II SH með 22,5 tn í
16. Aðrir bátar voru t.d Björt
SH á grásleppu með 19 tn í 10
á Grundarfirði. Þorsteinn SH
12 tn í 11 á færum á Rifi. Frið
rik Bergmann SH 12 tn í 13 á
færum í Ólafsvík, Kristján SH 9
tn í 9 á færum og Kristborg SH
8 tn í 5 á færum.
Hjá stóru smábátunum þá
var Tryggvi Eðvarðs SH hæstur
með 109 tn í 18 róðrum. Krist
inn II SH var ekki langt á eftir
með 108 tn í 17 róðrum. Nokk
uð langt var í næsta bát sem
var Stakkhamar SH með 70 tn í
21. Brynja SH var með 56 tn í
13, Sæhamar SH 54 tn í 18,
Kvika SH 51 tn í 14, Ingibjörg
SH 42 tn í 12. Særif SH var á
grásleppuveiðum og var með
34 tn í 10. Guðbjartur SH 33 tn
í 12 og Þerna SH 13 tn í 6.
Góð veiði var hjá troll
ur
unum og var Hringur SH með
332 tonn í 5 löndunum. Helgi
SH var með 204 tonn í 4.

Ólafur Bjarnason SH var
hæstur dragnótabátanna með
168 tn í 17. Guðmundur Jens
son SH var með 136 tn í 12,
Margrét ÍS 109 tn í 12, Svein
björn Jakobsson SH 84 tn í 9,
Gunnar Bjarnason SH 78 tn í 9
og Bára SH 41 tn í 7.
Rækjuveiðar SH bátanna
gengu nokkuð vel. Sóley SH
var með 98 tonn í 5 og þar af
rúm 22 tonn í einni löndun,
Farsæll SH var með 99 tonn í 5
og var fiskur af þessum afla
rúm 10 tonn. Hamar SH var
með 89 tonn í 8. Matthías SH
46 tonn í 7 og þar af 14 tonn í
einni löndun. Esjar SH var
með 16 tn í 4.
Netabáturinn Magnús SH er
núna í breytingum á Akranesi
þar sem verið er að setja nýjan
skut á bátinn. Er þetta gert til
þess að fá betri aðstöðu fyrir
þær veiðar sem Magnús SH er
á og er það verið að tala um
netin. Saxhamar SH var því
eini stóri netabáturinn sem var
á veiðum og var með 166 tonn
í 10 róðrum og var aflahæstur
netabátanna á landinu í maí.
Bárður SH var á skötusels
veiðum og var með 17 tonn í 5.
Svala Dís KE frá Keflavík er
kominn á Rif og hefur landað
þar 5 tonnum í 3 róðrum.
Gísli Reynisson
www.aflafrettir.com

pósti til þátttakenda. Einnig er
hægt að biðja um könnunina á
pappírsformi í síma 433-2314.
Þrátt fyrir að nafn sé gefið
upp við skráningu er fyllsta
trúnaðar gætt og ekki verður
hægt að rekja svör til einstakra
þátttakenda. Það er mögulegt
þar sem nafn mun aldrei vera
gefið upp í könnuninni sjálfri
og sérstök dulkóðun aftengir
svör og netföng þátttakenda.
Könnun þessi, sem er á
vegum Samtaka sveitarfélaga á
Vesturlandi, hefur verið lögð
fyrir íbúa á þriggja ára fresti frá
árinu 2004 og er markmið
hennar að kanna hug íbúa til
hinna ýmsu þátta sem varða
þjónustu og búsetuskilyrði í
þeirra sveitarfélagi. Niðurstöður

hennar hafa til að mynda nýst
sveitarstjórnum til að fá
heildstæðari sýn yfir stöðu mála
á sínum svæðum og öðrum
þeim aðilum sem fara með
byggða- og atvinnuþróun á
Vesturlandi.
Mikilvægt er að sem flestir
taki þátt til að útkoman verði
sem mest til gagns. Nú í fyrsta
skipti er könnunin rafræn og
þess vegna er netfangasöfnun
nauðsynleg í upphafi. Rafrænar
kannanir eru mun ódýrari
kostur en þær skriflegu en
jafnframt
nákvæmari
ef
nægjanleg þátttaka næst.
Þátttaka allra skiptir því máli.
Vífill Karlsson

Sumaropnunartími
Sundlaugarinnar í Ólafsvík
Virka daga frá kl. 08:00-21:00
Um helgar frá kl. 13:00-17:00
Hætt er að hleypa ofan í
30 mínútum fyrir lokun.
Á þriðjudögum og fimmtudögum er leikfimi frá
kl. 9:00-10:00
Á þessum tímum er sundlaugin upptekin
en opið er í heitapottinn og sturtu.

Verið velkomin,
sund hressir, bætir og kætir.

Konukvöld til styrktar mﬂ. kvenna.
Hótel Ólafsvík 8. júní kl. 20:00

Matseðill:

Veislustjóri er stuðboltinn Halldóra Unnarsdóttir

Forréttur.
Fiskisúpa.

Ræðumaður kvöldsins er Helena Ólafsdóttir

Aðalréttir.
Djúpsteiktar rækjur
Beikonvafinn Skötuselur.
Steinbítur í piparsósu.
Rauðspretturúllur á hvítu smjöri.
Saltfiskur með sólþurrkuðum tómötum,
ólifum og vorlauk.

Tískusýning með fatnaði frá Blómsturvöllum
Alda Dís Arnardóttir syngur nokkur vel valin lög
Dregið í leikmannahappdrætti

Salat og nýbakað brauð.

Miðaverð einungis 4.000 kr
Miðapantanir í síma 690-3995 Steinunn og 894-2446 Sigrún

Útskrifuð úr 10. bekk
Nemendur í 10. bekk Grunn
skóla Snæfellsbæjar voru út

skrifaðir við hátíðlega athöfn
síðastliðið fimmtudagskvöld.
Athöfnin fór fram í Ólafsvíkur
kirkju og hófst á því að María Ýr
Þráinsdóttir, nemandi í 10.
bekk söng lagið Let it be við
undirleik Hlöðvers Smára Odds
sonar. Að lokinni ræðu
Magnúsar Þórs Jónssonar, skóla
stjóra Grunnskóla Snæfellsbæjar,
spilaði Cezary Dubaj, nemandi í
10. bekk á fiðlu. Að því loknu
voru veittar viðurkenningar
fyrir góðan námsárangur af
félagasamtökum og vel
unn
urum skólans. Fyrir stærðfræði
fékk Viktoría Ellenardóttir
viðurkenningu frá Lionsklúbbi
Ólafsvíkur, í íslensku veitti
Kvenfélag Hellissands Margréti
Olsen viðurkenningu, Lions
klúbburinn Þernan veitti Viktor
íu Ellenardóttur viðurkenningu
í ensku. Danska Mennta
mála
ráðuneytið veitti Guðlaugu Írisi
Jóhannsdóttur viðurkenningu í
dönsku, Grunnskóli Snæfells
bæjar veitti Kristni Hrafnssyni

viðurkenningu í norsku ásamt
því að veita Viktoríu Ellenar
dóttur viðurkenningu í verk-list
og valgreinum. Þjóðgarðurinn
Vör veitti þeim Kristni Hrafns
syni og Viktoríu Ellenardóttur
viðurkenningu í náttúrufræði, í
samfélagsfræði veitti Snæfells
bær Viktoríu Ellenardóttur
viðurkenningu. Lionsklúbbur
Nesþinga veitti svo verðlaun
fyrir hæstu meðaleinkunn og

þau hlaut Viktoría Ellenardóttir
með meðaleinkunina 9,54.
Sérstaklega voru svo kvaddir
þeir Hilmar Atli Þorvarðarson
og Ómar Hall af starfsfólki
skólans og var þeim afhent
kveðjugjöf. Að þessu loknu
afhentu umsjónarkennarar 10.
bekkjar, Haukur Þórðarson á
Lýsuhóli og Svavar Ólafur
Pétursson í Ólafsvík nemendum
sínum vitnisburð vetrarins um

leið og þau röðuðu sér upp
fyrir myndatöku með kennurum
og skólastjóra. Nemendur 10.
bekkjar í Grunnskóla Snæ
fellsbæjar veturinn 2012-2013
gengu svo út í vorið undir
dynjandi lófaklappi. Að athöfn
lokinni var kaffiveisla í skóla
húsnæðinu.

þa

Málverkasýningar í Átthagastofunni

Opnun sýningar Vigdísar
Bjarnadóttur „Fyrir vestan“ var
sl. föstudagskvöld á neðri hæð
Átthagastofu. Vigdís er ættuð
héðan úr Ólafsvík og er dóttir
Bjarna á Stöðinni og Mörtu.
Huldubörn sáu um tónlistina,
Kristinn Jónasson bæjarstjóri
setti sýninguna, Pétur Jóhanns
son flutti ávarp og færði Vigdísi
blóm fyrir hönd sjómanna og
Kristín Björg Árnadóttir flutti
ávarp. Gestir kvöldsins gæddu
sér á ljúffengri fiskisúpu að
hætti Dóru og nutu kvöldsins.
Sýningin verður til 20. júní og
um að gera að koma og njóta
fallegra verka Vigdísar.
Á annarri hæð Áttahagastofu
var einnig opnuð á sama tíma
málverkasýning Gísla Holgers
sonar sem Kristinn Jónasson
bæjarstjóri setti og í tilefni þess

afhenti Gísli Pakkhúsinu mál
verk af „Svan
inum“ sem Elsa
Bergmundsdóttir formaður
Pakk
húsnefndar tók við. Mál
verkið er höfðingleg gjöf og
hefur mikilvægt menningarlegt
gildi í sögu okkar. Anton Gísli
Ingólfsson smíðaði eikar
rammann utan um málverkið.
Þess má geta að Gísli Holgersson
á sínar ættir að rekja í Clausen
fjölskylduna. Sæmundur Krist
jánsson fór yfir sögu Svansins
sem er mjög áhugaverð og var
með teikningar af skipinu.
Valentina Kay sá um tónlistar
atriði.
Kristinn Jónasson setti sýning
una og Sæmundur Kristjánsson
fór yfir sögu „Svansins“ sem er
bæði merkileg og í raun alveg
ótrúleg.
Ólafsvíkur Svanurinn, oftast

STARFSMAÐUR ÓSKAST
TSC leitar að áreiðanlegum
og liðtækum starfsmanni í hlutastarf.
TSC rekur m.a. tölvu- og netþjónustu.

Grundargata 50
350 Grundarfjörður
sími 430 8040
info@tsc.is

nefndur Hvíti Svanurinn meðal
Clausena, var ákaflega traust
eikarskip varinn látúni að utan,
hvítmálaður að innanverðu
með koparumgjarðir á öllum
gluggum, koparlamir og húnar
á öllum hurðum og skápum.
Eins og fljótandi kastali að sögn
sumra. Þetta skip varð eign
Clausena, fyrst Holgers Peter
Clausen, kaupmanns í Ólafsvík.
Svanurinn var með elstu kaup
skipum sem að sigldu frá Dana
veldi, menn höfðu miklar
mætur á og treystu vel þessu
skipi til vöru og mannflutnings.
Menn kepptust við að ferðast á
milli landa með Svaninum
vegna sjóhæfni skipsins og
kunnáttu skipstjóra og manna
um borð, aldrei fórst maður af
Ólafsvíkur Svaninum á ferðum
á milli landa þau 116 ár á sjó,
einnig fór skipið til Spánar og
Danmerkur hlaðið saltfiski.

Íbúar í Ólafsvík og víðar biðu
spenntir á vorin eftir Ólafsvíkur
Svaninum. Skipið sem aldrei
brást og kom alltaf færandi
hendi með vörur, mat og
hverskonar góðgæti og trúði
engin maður því að þarna gæti
orðið breyting á.
Árið 1893, þann 6. október
losnaði Ólafsvíkur Svanurinn
frá akkerisfestum í vondu veðri
og rak uppá klappirnar í
Ólafsvík. Enginn fórst en þarna
urðu endalok þessa happaskips
Clausen fjölskyldunnar.
Málverkasýningin verður út
júní. Ásamt því að bæjarbúar
geta skoðað þessa glæsilegu
gjöf Gísla Holgerssonar.
Þess má geta að báðar mál
verkasýningarnar eru sölu
sýningar og opið er virka daga
frá 9-18 og um helgar 11-17.
þa

Nýr vefmiðill
kvótinn.is
Nýr vefmiðill kvótinn.is
hefur hafið göngu á netinu.
Ritstjóri vefjarins er Hjörtur
Gíslason einn reyndasti sjávar
útvegsblaðamaður landsins.
Að sögn Hjartar verður vef
miðillinn með alls kyns fréttir
af sjónum og landvinnslunni
og fylgist náið með allri þróun,
tækni og tækjabúnaðar, er
tengjast vinnslu og veiðum:
„Við verðum líka með
mannlegar fréttir til dæmis
með því að spjalla við fólk á
sjónum og í landi því svo
sannarlega er á vísan að róa

þegar sótt er í sjávarútveginn
eftir fréttum. Hann er óþrjót
andi uppspretta frétta og frá
sagna af margvíslegu tagi, enda
undirstöðuatvinnugrein frá
örófi alda. Fólk og fiskur
verður viðfangsefni okkar og
við munum jafnframt leitast
við að efla þekkingu fóks á
undirstöðuatvinnuveginum
með vandaðri og óvilhallri um
fjöllun“ Framkvæmdastjóri og
útgefandi kvótinn.is er Ólafur
M. Jóhannesson.
fréttatilk.

Opinn fundur
um veiðiráðgjöf
Hafrannsóknastofnun boðar til opins fundar um veiðiráðgjöf komandi fiskveiðiárs og
starfsemi stofnunarinnar í Samkomuhúsinu, Grundarfirði þriðjudaginn 11. júní kl. 19:30.
Jóhann Sigurjónsson ásamt sérfræðingum mun kynna nýútkomna skýrslu stofnunarinnar.
Allir velkomnir og heitt á könnunni.

Haf- og fiskirannsóknir í þágu þjóðar

Vann 50 þúsund aukakrónur
segja að almenn ánægja hafi
verið meðal aukakrónukorthafa
með leikinn en þátttaka var
mikil og augljóst að aukakrónur
eru mikið notaðar á Snæfellsnesi
en samstarfsaðilar eru fjöl
margir.
Vinningar sem voru dregnir
út í maí voru frá versluninni

Landsbankinn á Snæfellsnesi
í samstarfi við samstarfsaðila
Aukakróna á Snæfellsnesi var
með leik í gangi allan maí
mánuð.
Leikurinn fólst í því að í hvert
skipti sem aukakrónukorthafi
verslaði hjá samstarfsaðila og
greiddi með Aukakrónu- eða
A-kortinu sínu fékk viðskipta
vinurinn afhentan miða sem
viðkomandi fyllti út og skilaði
til Landsbankans á Snæfellsnesi.
Miðinn fór í pott ásamt öðrum

miðum en vikulega í maí voru
dregnir út vinningar sem
samstarfsaðilar Aukakróna á
Snæfellsnesi gáfu.
Í síðasta drættinum var
dregin út vinningurinn sem
Landsbankinn á Snæfellsnesi
gaf, en það voru 50.000 Auka
krónur. Vinningshafinn var
Ásdís Kristjánsdóttir og talaði
hún um að þetta kæmi sér vel
fyrir ferðlög sumarsins.
Alls voru dregnir út 15
vinningar í maí og er óhætt að

Hrund, Líkamsræktinni í Grund
arfirði, veitingastaðnum Hobbit
anum, ferðaþjónustunni Láka

Tours, versluninni Blómstur

völlum, veitingastaðnum Kaffi
59, versluninni Kassanum,
Gistiheimilinu
Langaholti,
Hrannarbúðinni, Hótel Hellis
sandi og versluninni Virkinu.

Lögin sem
allir elska
Kanarí 2013
Félag eldriborgara í Snæfellsbæ undirbýr ferð til
Gran Canaria 29. október til 19. nóvember.
Hótel sem er í boði:

Hótel Rondo ***
2 manna herbergi
hálft fæði
kr. 234.900

Hótel Roque Nublo **
2 í íbúð án fæðis
kr. 178.200
Þátttaka þarf að tilkynnast fyrir 15. júní 2013
Erla Laxdal í síma
436-6720 og 866-1036.
Sæmundur Kristjánsson 436-6767 og 893-9797.
Trausti Magnússon
436-1324 og 893-6724.
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Nú á næstu vikum kynna,
Sigga Beinteins, Guðrún Gunn
ars og Jógvan Hansen, skemmti
lega söngdagskrá, sem þau hafa
unnið saman til flutnings hér
og þar um landið, undir
heitinu „VIð eigum samleið“ .
Hérna er á ferðinni einstak
lega ljúfir og skemmtilegir tón
leikar með gömlu góðu söng
lögunum sem allir þekkja og
elska. Sigga, Guðrún og Jógvan
segja sögur milli laga eins og
þeim einum er lagið.
Á dagskránni eru meðal
annars lögin : Heyr mína bæn,

Ég er komin heim, Til eru fræ,
Kata rokkar og Játning ásamt
fleiri perlum úr íslenskri dægur
lagasögu.
Þetta eru tónleikar sem
enginn tónlistarunnandi ætti
að láta fram hjá sér fara.
Söngvurunum til halds og
trausts verður hinn snjalli
píanóleikari Þórir Úlfarsson.
Næstu tónleikar verða í
Stykkishólmskirkju 16. júní og
hefjast kl. 20.00
Miðasala er við innganginn.
Miðaverð er 3.900.Fréttatilk.

ÞÚ FÆRÐ
MEIRA Í STOFNI
· Afsláttur af tryggingum
· Stofn endurgreiðsla
· Vegaaðstoð án endurgjalds
· Afsláttur af barnabílstólum
· Ókeypis bílaleigubíll í 7 daga vegna kaskótjóns
· Frí flutningstrygging innanlands
· Enginn iðgjaldsauki ef þú lendir í tjóni
· Nágrannavarsla
... og margt fleira

ÞESS VEGNA ERTU HJÁ SJÓVÁ

Hreyfum okkur
saman
Kvennahlaup ÍSÍ
Hið árlega Kvennahlaup ÍSÍ
fer fram laugardaginn 8. júní.
Hlaupið hefst í Sjómanna
garðinum í Ólafsvík kl. 11:00.
Skráning er í Sundlaug Ólafs
víkur eða í upphafi hlaups.
Að þessu sinni er breyting
varðandi þátttökugjald á þann
hátt að 12 ára og yngri greiða
kr. 1.000- og eldri kr. 1.500-.
Slagorð hlaupsins í ár er
„Hreyfum okkur saman“ í
tilefni samstarfs Íþrótta- og
Ólympíusamband Íslands og
styrktarfélagsins Göngum Sam
an. Styrktarfélagið Göngum

saman veitir árlega myndarlega
fjárstyrki til íslenskra grunn
rannsókna á brjósta
krabba
meini. Göngum saman leggur
áherslu á mikilvægi hreyfingar
til heilsueflingar en hreyfing er
mikilvæg forvörn gegn brjósta
krabbameini.
Vegalengdir sem farnar
verða eru 2,5km eða 5,0 km.
Frítt í sund að loknu hlaupi.
Komum og hreyfum okkur
saman - göngum eða hlaupum.
Allt eftir því hvað hentar okkur
best, en umfram allt höfum
gaman saman!

SNÆFELLSBÆR
þar sem jökulinn ber við loft...

Bæjarstjórn Snæfellsbæjar
FUNDARBOÐ - 253. FUNDUR

Golfvöllurinn
opnaður

Í síðustu viku opnaði
Bárarvöllur í Grundarfirði, en
það er golfvöllur Golfklúbbsins
Vestarr. Völlurinn kemur vel
undan vetri og er spretta mjög
mikil þessa dagana þar sem
það hefur hlýnað og töluverð
væta hefur fylgt með. Fyrsta
mót sumarsins var s.l. föstudag
en það var hið árlega mót
G.Run. Við upphaf móts
afhentu fulltrúar G.Run hf,
Vestarr nýjar stangir, flögg og
bolla á flatir. Dagbjartur
Harðarson formaður þakkaði
fyrirtækinu fyrir velvild og
stuðning við klúbbinn í
gegnum tíðina og bauð
kyflinga velkomna.Ekki var nú
veðrið uppá sitt besta á

mótsdaginn en keppendur
létu það ekki hindra sig í að
spila og mættu um 70
keppendur og skemmtu sér
hið besta þrátt fyrir vætuna.
Völlurinn er opinn frá morgni
til kvölds og er vallargjaldið
það sama og í fyrra þ.e. kr.
2000 á mann fyrir 9 holur en
kr. 2500 fyrir 18 holur, fyrir
hjón eru það kr. 3000 fyrir 9
holur en kr. 4000 fyrir 18
holur. Þeir sem vilja bara fara á
æfingasvæðið, aðrir en klúbb
félagar þurfa að borga kr. 500.
Vonandi sjáum við sem flesta
koma og spila á þessum góða
velli.
Gummi Gísla

Fundur er boðaður í bæjarstjórn Snæfellsbæjar,
fimmtudaginn 6. júní 2013 og hefst hann
í Ráðhúsi Snæfellsbæjar kl. 16:00

Dagskrá bæjarstjórnarfundarins:
1) Björg Ágústsdóttir mætir á fundinn til að ræða framhald á verkefnum
Svæðisgarðs Snæfellinga.
2) Fundargerðir 168. og 169. fundar skólanefndar Snæfellsbæjar, dags.
2. maí og 16. maí 2013, ásamt skólastefnu Snæfellsbæjar 2013-2016.
3) Fundargerðir 104. of 105. fundar lista- og menningarnefndar
Snæfellsbæjar, dags. 8. mars og 30. apríl 2013.
4) Fundargerð 131. fundar félagsmálanefndar Snæfellinga, dags. 7.
maí 2013.
5) Fundargerð 64. fundar stjórnar FSS, dags. 14. maí 2013.
6) Fundargerð aðalfundar byggðasamlags um rekstur Félags- og
skólaþjónustu Snæfellinga, dags. 14. maí 2013.
7) Fundargerð stýrihóps svæðisgarðs Snæfellinga, dags. 8. maí 2013.
8) Fundargerð 131. fundar Breiðafjarðarnefndar, dags. 26. mars 2013.
9) Fundargerð 10. aðalfundar Heilbrigðisnefndar Vesturlands, dags.
19. apríl 2013.
10) Fundargerð stjórnarfundar Samtaka sveitarfélaga á köldum svæðum,
dags. 17. maí 2013.
11) Fundargerðir 356. og 357. fundar stjórnar Hafnarsambands Íslands,
dags. 8. apríl og 8. maí 2013.
12) Fundarboð aðalfundar Símenntunarmiðstöðvarinnar á Vesturlandi,
dags. 6. júní 2013.
13) Bréf frá Sigrúnu H Guðmundsdóttur, forstöðumanni
sundlaugarinnar á Lýsuhóli, dags. 23. maí 2013, varðandi
opnunartíma sundlaugarinnar sumarið 2013.
14) Bréf frá Mfl. Víkings í knattspyrnu, dags. 22. maí 2013, varðandi
styrk til að standa straum af kostnaði vegna fjáröflunardansleiks í
Klifi þann 25. maí s.l.
15) Bréf frá Gyðu Steinsdóttur, dags. 23. maí 2013, varðandi skipan
fulltrúa í stjórn byggðasafnsins.
16) Bréf frá aðstandendum Extreme Chill Festival, dags. 15. maí 2013,
varðandi niðurfellingu á skuld hátíðarinnar vegna tjaldstæða
sumarið 2012.
17) Bréf frá Sýslumanni Snæfellinga, dags. 24. maí 2013, varðandi
umsögn sveitarfélagsins um umsókn Stekkjarans ehf. um
rekstrarleyfi vegna veitingahússins Kaffi Belgur í Ólafsvík.
18) Bréf frá Þróunarfélagi Snæfellinga, dags. 28. maí 2013, varðandi ósk
um fjárstyrk á árinu 2013.
19) Bréf frá Orkustofnun, dags. 2. maí 2013, varðandi ósk Múlavirkjunar
um breytingar á vatnsborðsskilyrðum í virkjunarleyfi Múlavirkjunar.
20) Bréf frá Vegagerðinni, dags. 13. maí 2013, varðandi svar við ósk
Snæfellsbæjar og Þjóðgarðsins Snæfellsjökuls um styrk vegna
bílastæða við Djúpalónssand og Vatnshelli.
21) Bréf frá Umhverfis- og auðlindarráðuneytinu, dags. 21. maí 2013,
varðandi dag íslenskrar tungu 2013.
22) Bréf frá Reyni Bergsveinssyni, dags. í apríl 2013, varðandi
minkaveiðar á Íslandi.
23) Bréf frá Öldunni, félagi um sjálfbærni og lýðræði, ódags., varðandi
húsnæði fyrir grasrótar- og félagasamtök.
24) Samþykkt um stjórn og fundarsköp Snæfellsbæjar – seinni umræða.
25) Kosning forseta bæjarstjórnar til eins árs.
26) Kosning 1. og 2. varaforseta bæjarstjórnar til eins árs.
27) Kosning þriggja aðila og jafnmargra til vara í bæjarráð til eins árs.
28) Kosning formanns og varaformanns bæjarráðs til eins árs.
29) Umboð til bæjarráðs til endanlegrar afgreiðslu mála í sumarleyfi
bæjarstjórnar.
30) Framkvæmdir við sundlaugina í Ólafsvík.
31) Minnispunktar bæjarstjóra.
Snæfellsbæ, 30. maí 2013
Kristinn Jónasson, bæjarstjóri

Tækifærin eru á Snæfellsnesi

Íbúar fárra landshluta á
Íslandi eru betur í sveit settir en
íbúar á Snæfellsnesi. Þar er
byggðin í mikilli nálægt við
gjöful fiskimið, góð tenging
samgönguæða er við stærsta
markaðssvæði landsins, einstök
náttúrufegurð með Eldborg,
Löngufjörur, Ljósufjöll, Breiða
fjarðareyjar, Kirkjufell, Búða
hraun, Þjóðgarðinn og Snæ
fellsjökul sem laðar að ferða
menn og þjónustan við íbúa er
í flestu eins og best verður á
kosið. Það eru því mörg
tækifæri fyrir fjárfesta og þá sem
eru framtakssamir til þess að
grípa boltann á lofti og skapa
ný störf fyrir vel menntað ungt
fólk sem kemur á vinnumark
aðinn og vill setjast að í heimi
náttúrufegurðar og tækifæra.
Þróunar
félag Snæfellinga var
stofnað til þess að skapa vett
vang svo nýta mætti samtaka
mátt atvinnulífsins á svæðinu í
þeim tilgangi að stuðla að
bættum
búsetuskilyrðum.
Þróunarfélagið hefur í samstarfi
við Íslandsstofu, Nýsköpunar

miðstöð Íslands, Samtök at

vinnu
lífsins og Atvinnuráðgjöf
Vesturlands mótað Framtíðarsýn
fyrir Snæfellnes næsta ára
tug
inn. Að því verkefni komu um
fimmtíu heimamenn og ráð
gjafar. Í kjölfar þeirrar vinnu var
efnt til ráðstefnu með góðum
gestum þar sem spurt var;
hvernig styrkjum við stöðu
atvinnulífsins á Snæfellsnesi og
sköpum fleiri og betri störf í
anda þeirrar framtíðarsýnar
sem mótuð hefur verið? Í
samstarfi við MATÍS hefur verið
leitað nýrra kosta við nýtingu
auðlinda Breiðafjarðar. Til
gangurinn með þessari grein er
að vekja athygli á nokkrum
þáttum samfélagsins á Snæ
fellsnesi sem vinna þarf að og
efla með öllum tiltækum
ráðum. Í eftirfarandi punktum
eru dregin fram atriði sem vert
er að vekja athygli á.
Viðskiptabankar og fjármála
stofnanir sem eiga í viðskiptum
við Snæfellinga þurfa að þekkja
sinn vitjunartíma og eiga frum
kvæði að samstarfi og úrbótum
í stað þess að bíða og bíða. Það
eru tækifæri fyrir fjárfesta og
fjármagnseigendur á Snæfells
nesi. Nýsköpunarsjóðir hljóta
að eygja tækifærin og stuðla að
raunhæfum uppbyggingarverk
efnum og hafa frumkvæði.
Þjóðin þarf á því að halda ekki
síður en Snæfellingar.
Það er mikil þekking í sjávar
útvegi á Snæfellsnesi sem má
virkja enn frekar en gert er.
Höfuðstöðvar Fiskmarkaðar
Íslands eru á Snæfellsnesi og

Kæru
sundgestir
Þann 1. júní sl. máttu börn
sem eru fædd 2003 fara ein í
sund. Ég vil biðja fólk að virða
þær reglur sem eru í gangi,
starfsfólkið vinnur sína vinnu
og fer eftir þeim reglum sem
umhverfisráðuneytið setur.
Í 14. grein reglugerðar um
hollustuhætti á sund- og bað
stöðum segir:
Börnum yngri en 10 ára er

óheimill aðgangur að sund- og
baðstöðum nema í fylgd með
syndum einstaklingi 15 ára eða
eldri. Ekki skal leyfa við
komandi að hafa fleiri en tvö
börn með sér, nema um sé að
ræða foreldri eða forráðamann
barna.
Íþrótta- og æskulýðsfulltrúi
Snæfellsbæjar.

um landið allt liggur þétt net á
vegum flutningafyrirtækja sem
sjá um að koma fersku úrvals
sjávarfangi Snæfellinga á inn
lenda og erlenda markaði.
Lífmassi Breiðafjarðar með
krabbadýr, þang og þörunga er
lítt nýttur enn sem komið er.
Þar bíða tækifærin eftir samstarfi
fyrirtækja, einstaklinga og
þeirra byggða sem liggja að
gullkistu Breiðafjarðar.
Heitar og kaldar lindir sem
finnast víða á Snæfellsnesi
skapa skilyrði til fiskeldis þar
sem jarðnæði gefur tilefni til.
Stutt er á markað innanlands
og stutt á alþjóðaflugvöllinn.
Miklir uppbyggingarmögu
leikar eru í þjónustu við ferða
menn sem sækja í einstaka
náttúrufegurð, siglingar, hesta
ferðir, sögustaði, söfn, tónleika
hald í kirkjum og bæjarhátíðir.
Jarðvarmi er víða og gefur ný
tækifæri til uppbyggingar heilsu
tengdrar ferðaþjónustu.
Góðar bújarðir skapa skilyrði
fyrir hefðbundinn búskap.
Mennta og rannsóknar
stofnanir skapa margþætt

atvinnutækifæri fyrir vel
menntaða einstaklinga. Þar má
nefna grunnskóla, Fjöl
brauta
skóla Snæfellinga, Háskólasetur
H.Í., Náttúrstofu Vesturlands,
starfstöð Hafró, Sjávar
rann
sóknar
setrið Vör og starfs
stöð
Matís. Og í gangi eru rannsóknir
Sjávarorku ehf. þar sem
virkjunarkostir sjávarfalla eru
rannsakaðir.
Snæfellingar eiga góða
granna á Vestfjörðum, í Dala
sýslu og í Mýra og Borgar
fjarðarsýslu. Náið samstarf milli
héraða er mikilvægur lykill að
velmegun íbúanna.
Í þessari stuttu samantekt er
vakin athygli á þeim mögu
leikum sem búa í náttúru
auðlindum og samfélaginu á
Snæfellsnesi. Það er markmið
Þróunarfélags Snæfellinga að
efna til samstarfs innan
atvinnulífsins og við opinbera
aðila í þeim tilgangi að bæta
búsetuskilyrði og byggja á þeim
sterka grunni sem til staðar er.
Sturla Böðvarsson framkvæmda
stjóri Þróunarfélags Snæfellinga

Smáauglýsing
Til leigu

Engihlíð 8 er til leigu frá 1. sept./1. okt. Hentar stórri fjölskyldu eða tveimur minni
(2 íbúðir í húsinu og innangengt ef óskað er).
Sanngjörn leiga sem gæti gengið upp í kaupverð.
Upplýsingar gefur Guðrún í síma 8616194.

www.steinprent.is

Sjómannadagsmót
Skotgrundar

Grillveisla
Kæru sjálfstæðismenn
og aðrir góðir Grundfirðingar.
Í tilefni sumars býður D listinn til sinnar
árlegu grillveislu þann 17. júní
fyrir utan húsnæði Djúpakletts kl. 16.00

Sjómannadagsmót
Skot
grund
ar fór fram síðastliðinn
fimmtudag á skotæfingasvæði
félagsins í Kolgrafafirði. Var
þetta í fyrsta skipti sem þetta
mót er haldið í samvinnu við
sjómannadagsráð og var mæt
ingin mjög góð. Veðrið var hin
svegar ekki alveg eins gott, en
menn létu það ekki skemma
stemmninguna. Margir voru að
taka þátt í sínu fyrsta móti og
voru flestir komnir til að hafa
gaman af. Hægt er að skoða
fleiri myndir frá mótinu í
myndaalbúmi á heimasíðu fél
agsins: http://skotgrund.123.is/
blog/.
Keppendum var skipt upp í
tvö lið, en Steinar Þór Alfreðs
son hafði verið valinn fyrirliði
sjómanna og Unnsteinn Guð
mundsson fyrirliði landkrabba.
Allt var þetta á léttu nótunum
og til gamans gert, en jafnframt
voru menn að keppa sín á milli
því veitt voru verðulaun fyrir
bestan árangur einstaklinga.
Keppt var í þremur riðlum sem
skutu til skiptis, en skotnir

voru tveir hringir. Skráð voru
úrslit hvers og eins og stig
sjómanna voru svo lögð saman
gegn stigum landkrabba.
Keppnin var jöfn og
spennandi eftir fyrri hringinn,
en í seinni umferðinni fóru
línurnar að skírast. Á endanum
stóð Unnsteinn Guðmundsson
uppi sem sigurvegari, en Gísli
Valur Arnarson og Steinar Þór
Alfreðsson voru jafnir í öðru
sæti og því þurfti bráðabana til
að skera úr um annað sætið. Í
bráðabananum voru skotnar 10
dúfur á mann og náði Gísli
Valur að tryggja sér annað sætið
með 8 brotnum dúfum.
Keppnin um farandbikarinn
var ekki alveg eins jöfn, en lið
sjómanna vann með nokkrum
yfirburðum og fékk liðið að
launum farandbikar sem þeir
ætla að reyna að vera á næsta
ári. Ætlunin er að gera þetta
mót að árlegum viðburði enda
var þetta mjög skemmtilegt í
alla staði og voru menn ánægðir
með kvöldið.
skotgrund.is

ÓLAFSVÍKURVAKA !
Ákveðið hefur verið að halda Ólafsvíkurvöku
dagana 28. - 30. júní.
Nánar í næsta blaði.
Undirbúningshópurinn

Verið hjartanlega velkomin,
bæjarfulltrúar flokksins verða á staðnum
og við hlökkum til að hitta ykkur.

Bílstjóri og dreifing
á Snæfellsnesi
Íslandspóstur óskar eftir að ráða í 100 %
framtíðarstarf á Snæfellsnesi. Einnig kemur
til greina að ráða í tvær 50% stöður.
Um er að ræða áhugavert og fjölbreytt
starf. Getur hentað aðila sem er búsettur í
Stykkishólmi, Grundarfirði eða Ólafsvík.
Æskilegt er að viðkomandi geti hafið störf
sem fyrst.
Umsóknir óskast sendar á netfang:
steinunnh @postur.is
Umsóknarfrestur er til 21. júní 2013

góðir grannar
Helgartilboð 6. - 9. júní

samkaupurval.is

ðp!
ó
G au

ðp!
ó
u
Ga

k

k

verð áður 1.698 kr/kg

verð áður 1.794 kr/kg

1.399

kr
kg

Grill lambalæri, kryddað
frá Kjötseli
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Úrvals sósur með steikinni!
Bernaisesósa 270ml

1.799

kr/kg

úr kjötborði eða pakkaðar ferskar

...sjá uppskrift

rt

P&Ó

ý
Ód

„Ítalskt
vínberjasalat”

Birt með fyrirvara um prentvillur.
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Pepsi (Classic/Max), 330ml
Skráðu þig á póstlistann á
samkaupurval.is
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