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Flik flak sirkus
Það var mikið líf og fjör í
Íþróttah úsi Snæfellsbæjar
þriðjudagskvöldið 9. júlí síðast
liðinn. Var þar kominn barna og
unglinga sirkusinn Circus Flik
Flak frá Danmörku. Í hópnum
voru 50 börn, unglingar og
þjálfarar sem léku listir sínar
fyrir áhorfendur. Vel var mætt
á sýninguna og góð stemming,
voru gestir sammála um að
sýningin hefði verið frábær í
alla staði og gaman að hún skyldi
koma við hér. Cirkus Flik Flak
fer í ferðir á hverju sumri og í ár
var ákveðið að koma til Íslands
en þau voru á ferð á Íslandi
fyrir nokkrum árum. Þess má
geta að sirkusinn rukkaði ekki
aðgangseyrir en ferðin er hluti
af æfingaprógrammi hans.
þa

Minnismerki í
Leipzig
Hellissandur
Einbýlishúsið að Naustabúð 21 er til sölu. Húsið
sem er 136,9 fm skiptist í forstofu, hol, stofu,
eldhús, þrjú rúmgóð svefnherbergi og
baðherbergi þar sem inni er þvottavél og
þurrkari. Húsið var nánast allt tekið í gegn fyrir
tveimur árum. Á öllum gólfum eru fallegar flísar
og hitalögn er í gólfi. Skipt var um allar lagnir
bæði hita og neysluvatnslagnir þá er nýtt
rafmagn í öllu húsinu og dimmerljós er í flestum
rýmum. Gluggar eru nýlegir og í þeim öllum er K-gler og þá eru innihurðir nýlegar.
Við húsið er ca 120 fm sólpallur og umhverfis góða og velgróna lóð er gott trégrindverk. Þá er steypt stétt umhverfis húsið. Við húsið er 37,2fm bílskúr með steyptu
plani. Húsið er vel staðsett á Hellissandi og stutt er ma. bæði í leik- og grunnskólann
á Hellissandi. Þetta er glæsileg eign á góðum stað.
Óskað er eftir tilboði í húsið.

Ólafur Ragnar Grímsson
forseti Íslands afhjúpaði skjöld
til minningar um Jóhann
Jónssons skáld sem fæddist árið
1896 á Staðastað í Staðarsveit
en ólst upp í Ólafsvík. Jóhann

fluttist til Leipzig árið 1921 og
átti ekki afturkvæmt til Íslands,
en hann dó ungur að árum
úr berklum. Skjöldurinn er á
húsinu sem að Jóhann bjó í að
Körnerstasse 14 í Leipzig.

Sveitamarkaður
á Breiðabliki
Saga og Jökull

Komið hefur verið upp rat
leiknum Sögu og Jökli í þjóð
garðinum Snæfellsjökli. Leikur
inn er glænýr og skemmtilegur
en hann sameinar nútíma tækni
og fallega náttúru þjóðgarðsins.
Leikurinn byrjar og endar við
bílastæðið við Írskrabrunn en

það er við Gufuskála.
Ratleikurinn er fyrir snjall
síma en appið má nálgast inni á
vesturland.is en einnig má nálgast
pappírsútgáfuna í sérmerktum
kassa við Írskrabrunn.
Meðfylgjandi er mynd af
kassanum við Írskrabrunn.

Upplag: 1.100
Áb.maður: Jóhannes Ólafsson
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Árlegur sveitamarkaður verð
ur haldinn í félagsheimilinu
Breiðabliki í Eyja- og Miklaholts
hreppi helgina 20. og 21. júlí.
Að vanda er þar boðinn til sölu
margvíslegur varningur frá fólki
í sveitunum - t.d. handverk, list
munir, bækur, tónlist, plöntur
og ýmsar matvörur.
Samhliða markaðnum ætla
heimamenn að halda sveita
hátíð og brydda upp á ýmsu
til gamans. Til dæmis ætla
bútasaumskonur að sitja við
sauma og vera með sýningu
á verkum sínum alla helgina.
Einnig verður „lukkukrukka“
á staðnum þar sem allir við
skipavinir sveitamarkaðsins geta
sett nafnið sitt í og dregið verður
um góða vinninga úr krukkunni
á hverjum klukkutíma.
Á laugardeginum verður fjár
hundasýning þar sem Svanur í
Dalsmynni mætir með smala
hundana. Þá munu Ungmennaog Búnaðarfélögin á svæðinu
standa fyrir sveitaleikum, þar
sem fólk fær að spreyta sig í
ýmsum skemmtilegum leikjum

og þrautum. Björgunarsveitin
Elliði ætlar líka að sýna nýtt
átta hjóla björgunartæki. Einnig
mun Félag sauðfjárbænda á
Snæfellsnesi standa fyrir því að
grillvagninn frá Landsamtökum
sauðfjárbænda verður á
staðnum og öllum boðið að
smakka grillað lambakjöt.
Á sunnudeginum ætla kven
félagskonur að sýna hand
bragðið við ýmsar hannyrðir og
tónlistafólk af svæðinu mun stíga
á stokk og flytja nokkur lög. Þá
væntum við þess að fornbílafólk
og þeir sem eiga falleg farartæki
skelli sér í sunnudagsbíltúr og
mæti á drossíunum sínum á
sveitamarkað svo gestir geti
fengið að sjá flotta bíla á stað
num.
Alla helgina verður hægt að
kaupa kaffi, kakó og nýbakaðar
vöfflur með rjóma á Breiðabliki
og gæða sér á meðan fólk
nýtur þess sem í boði er og
samverunnar við þá sem sækja
hátiðina heim - allir velkomnir.
fréttatilk.

Stækkun smábáta í 15 metra

Stórt stökk til framtíðar

Það er mér mikið gleðiefni að
skrifa greinarkorn í kjölfar þess að
Alþingi hefur samþykkt frumvarp
um stækkun smábáta. Ég var
reyndar ekki í nokkrum vafa um að
þetta hefðist, enda um að ræða stórt
stökk til framtíðar á smábátum.
Framtíðar með stærri og öruggari
bátum, bættri vinnuaðstöðu,
bættum aðbúnaði sjómanna og ekki
síst betri umgengni um hráefnið.
Ég vil þakka öllum þeim aðil
um sem rituðu nöfn sín á undir
skriftarlistana og studdu þannig
við óskir okkar, sem störfum á
smábátum allt árið um stækkun
þeirra í 15 metra. Sérstaklega vil
ég þakka þeim þingmönnum sem
skoðuðu rök okkar og sáu hversu

sjálfsögð þessi krafa okkar er með
tilliti til öryggis og betri aðstöðu til
vinnu og hvíldar svo ég tali nú ekki
um hreinlætisaðstöðu.
Fyrir stuttu sigldi ég 15 metra
báti sem mælist 30 brúttótonn
frá Belgíu til Íslands. Við vorum
fjórir um borð í sex sólarhringa og
fengum bæði gott og slæmt veður.
Þvílíkur munur frá 15 brúttótonna
Cleópötrubátnum sem ég hef
róið á síðastliðin sex ár, en stærri
báturinn er sömu gerðar. Hægt
var að hvíla sig í svefnklefa sem er
undir brúargólfinu í stað þess að
hvíla frammi í lúkar. Algjör friður
fyrir kokknum sem glamraði með
potta og pönnur í lúkarnum. Sturta
daglega og engin kvíðatilfinning þó
svo suðvestanáttin slægi upp fyrir
20 metra annað slagið.
Ég trúi því að þessi breyting verði
til þess að ég og fleiri mínir líkar
endist nokkrum árum lengur til sjós
en ella og framboðið á eftirsóttasta
fiski í ferskfiskútflutning sem til
er aukist enn frekar. Til hamingju
sjómenn með þetta stóra stökk inn
í framtíðina!
Bárður Guðmundsson
Höfundur er formaður SSÚ,
Samtaka smábátaútgerða.

Sumarfrí
Prentsmiðjan verður lokuð
22. júlí - 9. ágúst vegna sumarleyfa
Bæjarblaðið Jökull kemur
ekki út þessar vikur.

Aðgangseyrir á söfn
og „heimamenn“
Norska húsið – Byggðasafn
Snæfellinga og Hnappdæla í
Stykkishólmi opnaði dyr sínar fyrir
sumarið 1. júní s.l. Dagskráin hefur
verið nokkuð öflug og er aðgengileg
á heimasíðunni www.norskahusid.
is eða á Facebook www.facebook.
com/NORSKAhusid.BSH.
Söfn eru í raun ekki rekin í
hagnaðarskyni heldur til að vernda
menningararf þannig að hann skili
sér heill til komandi kynslóða.
Söfn eru ekki minnisvarðar um
einn mann eða konu heldur eru
þetta stofnanir sem fjalla um
sögu, menningu eða málefni er
snerta allt samfélagið og velta
þannig upp ólíkum sjónarmiðum
með sýningum og viðburðum.
Safngripir eru varðveittir með því
að skrá upplýsingar um þá, taka
myndir af þeim og taka niður
frásögn um notkun þeirra eða
tilgang. Þetta er nauðsynleg vinna
en tímafrek.
Ákveðið misræmi ríkir í
aðgengismálum safna gagnvart
heimamönnum. Best væri að reyna
að samræma stefnu í safnamálum
á öllu Snæfellsnesi þannig að
samfella væri í þjónustu þeirra
við gesti og gangandi. Skref í þá
átt hefur verið tekið með fundi
um safnadag sem Markaðsstofa
Vesturlands stóð fyrir ekki alls fyrir
löngu. Framhald verður á þeirri
vinnu í haust.
Norska húsið – BSH er rekið af
5 sveitafélögum á öllu svæðinu.
Hugtakið „heimamenn“ nær
því yfir mun stærra svæði en
Stykkishólmsbæ þó safnið sé þar
staðsett. Til að koma til móts við
heimamenn í víðum skilningi og
þá sem vilja koma með gesti í
Norska húsið, er boðið upp á
eftirfarandi tilboð. Annars vegar
er hægt að kaupa árskort í safnið

á kr. 1600 og koma eins oft og vilji
og geta er til. Hins vegar er hægt
að greiða einn aðgangseyri kr.
800 og koma í þrjár heimsóknir
innan árs. Ellilífeyrisþegar
og öryrkjar fá sama afslátt og
hópar. Þar sem safnið tilheyrir
öllu Snæfellsnesi á þetta jafnt
við um Hólmara, Grundfirðinga,
íbúa Helgafellssveitar, Eyja- og
Miklaholtshrepps, Ólsara eða
Snæfellsbæjarbúa. Þeir sem
vilja leggja safninu lið með
sjálfboðavinnu eða aðstoð á einn
eða annan hátt fá að sjálfsögðu
frían aðgang í samræmi við
það starf. Enginn aðgangseyrir
er tekinn á opnun sýninga og
sérstökum dögum eða viðburðum.
Samstarfsverkefnið (v)ertu
græn(n)!? opnar föstudaginn 19.
júlí kl. 12:30 (sjá auglýsingu hér
í blaðinu).
Hönnunarhúsið HRÍM er með
útibú í Norska húsinu–BSH sem
vonandi eykur löngun fólkst til
að kíkja við, skoða sig um og sýna
gestum þetta 181 árs gamla hús
sem er prýði fyrir allt Snæfellsnes
og ætti að vera stolt allra sem
að því standa og á svæðinu búa.
Heimamenn eru bestu talsmenn
sinna svæða og saman getum við
hjálpast að við að gera heimsóknir
í söfn og á Snæfellsnes allt sem
ánægjulegastar fyrir sem flesta,
okkur sjálf, aðra Íslendinga eða
erlenda gesti.
Safnið er opið frá 12-17 alla daga
vikunnar. Aðgangseyrir er kr. 800 í
húsið bæði á fastasýningar safnsins
(á 2. hæð og í risi) og breytilegar
sýningar á 1. hæð en frítt er fyrir
18 ára og yngri.
AlmaDís Kristinsdóttir, safnstjóri
Norska hússins – Byggðasafn
Snæfellinga og Hnappdæla.

Þeir sem þurfa aðstoð eða upplýsingar
vegna trygginga er bent á
síma 440 2392

Smáauglýsing
Til leigu

Til leigu 131 m2 íbúð að Sæbóli 33, efri hæð til vinstri í Grundarfirði, fjögur svefnherbergi, laus
frá 1. ágúst 2013. Leiga kr 110.000 + ljósarafmagn, rafhitun innifalin.
Helst langtímaleiga. Upplýsingar gefur Kristján í síma 8963867.

(v)ertu græn(n)!?

– sjálfbærni og menningararfur mætast
19. júlí –30. ágúst 2013
Verið velkomin á óformlega opnun í Norska húsinu – Byggðasafni Snæfellinga og Hnappdæla
í Stykkishólmi föstudaginn 19. júlí kl. 12:30. Boðið er upp á listsmiðju fyrir fjölskyldur. Allir
velkomnir og ókeypis aðgangur þennan dag. Munið árskortin og afslátt fyrir heimamenn
af öllu Snæfellsnesi.
Verkefnið er þríþætt samstarf við Náttúrustofu Vesturlands / umhverf isfulltrúa Snæfellsness og Listasafn
Reykjavíkur. Flökkusýning fræðsludeildar Listasafns Reykjavíkur heitir Ferðaflækja: Sjálfbærni og myndlist
mætast þar sem unnið er með snertifleti sjálfbærni, menningar- og náttúruarfs í gegnum myndlist. Þar er
hugtakið sjálfbærni skoðað út frá ólíkum sjónarhornum. Á sýningunni eru einnig grænir hlutir sem fengnir
hafa verið að láni frá íbúum svæðisins. Enn er hægt að vera með! Endilega komið með gripi. Dregnir eru
fram „grænir“ eiginleikar þeirra og þannig fjallað um sjálfbærni og grænt hugarfar í daglegu líf i. Sumir hlutir
eru bæði grænir að lit og umhverf isvænir eða annað hvort. Þá er HÖNNUNARSAMKEPPNI í tengslum við
sýninguna og verðlaun veitt fyrir bestu tillögu af fjölnota poka.
Opið alla daga frá kl. 12–17. Spjallaðu við umhverfisfulltrúa Snæfellsness
eftirfarandi fimmtudaga frá kl. 12–13 (ókeypis í safnið á þeim tíma) 25. júlí,
1., 15., 22. og 29. ágúst. Fáðu og gefðu góð ráð.

Ólafsvíkurvaka 2013
Ólafsvíkurvaka 2013

Við viljum þakka fyrri veittan stuðning
Við viljum þakka fyrir veittan stuðning vegna Ólafsvíkurvöku 2013,
vegna Ólafsvíkurvöku 2013,
og bæjarbúum öllum fyrir ánægjulega helgi
og bæjarbúum öllum fyrir ánægjulega helgi
Apótek Ólafsvíkur ehf
Bárður SH
Bjartsýnn ehf
Brauðgerð Ólafsvíkur ehf
Dekkjaverkstæði G. Hansen
Deloitte ehf.
EG flís og múr
Fiskiðjan Bylgja hf.
Fiskmarkaður Íslands hf
Gámaþjónustua Vesturlands ehf
Guðmunda Wíum
Hobbitinn ehf
Ingibjörg ehf
Jens Brynjólfsson
Jónas Kristófersson
Landsbankinn hf.
Litlalón ehf
Ólína Björk Kristinsdóttir
Sólarsport ehf
Steinprent ehf.
Sverrisútgerðin ehf
Tannlæknastofa A.B. slf
Tryggingamiðstöðin hf.
TS vélaleiga ehf
Útgerðarfélagið Dvergur hf
Valafell ehf.
Verkalýðsfélag Snæfellinga
Verslunin Þóra sf
Víkurhöfn ehf

Dagana 26.-28 júlí 2013

verður bæjarhátíð okkar Grundfirðinga Á góðri
stund. Þetta er í 15. sinn sem hún er haldin. Það
ættu allir að finna sér eitthvað við sitt hæfi í
þeirri fjölbreyttu dagskrá sem á boðstólnum
verður.
Hún verður með svipuðu sniði og undanfarin ár,
t.d. verða hverfakeppnirnar á sínum stað,
litaskrúðgöngur, skemmtiatriði,fjölskyldudagskrá
á bryggjunni, hoppukastalar, leiktæki, bryggjuball með upprennandi tónlistarfólki, uppistand,
Gunni Þórðar og Gullvagninn, Ingó og Veðurguðirnir, töfranámskeið, víkingaskóli, brekkusöngur og svo má lengi telja.
Það er ósk okkar Grundfirðinga að fjölskyldur og vinir úr nærliggjandi sveitarfélögum
fjölmenni á hátíðina. Hægt er að fylgjast með
dagskránni á
www.agodristund.grundarfjordur.is
Fyrir hönd Hátíðarfélags Grundarfjarðar
Halldóra Dögg Hjörleifsdóttir
Framkvæmdastjóri

