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Herrakvöld og firmamót
Knattspyrnudeild umf. Vík
ings hélt sitt árlega Herrakvöld
á Hótel Ólafsvík síðast liðið
laugardagskvöld. Veislustjóri
kvöldsins var Gunnar Sigurðs
son oft betur þekkur sem
Gunni Samloka eða Gunnar á
Völlum og fór hann á kostum.
Ræðumaður kvöldsins var
Sigurður Scheving, dregið var í
happdrætti knattspyrnudeildar
innar og haldið uppboð á
myndum og gömlum búning
um. Jakob Skúlason landshluta
fulltrúi KSÍ hélt ræðu, formaður
Knattspyrnudeildarinnar Jónas
Gestur Jónasson flutti ræðu þar
sem hann fór yfir starfsárið. Var
vel mætt og myndaðist góð
stemming. Það voru strákarnir í
meistaraflokki sem sáu um að
þjóna til borðs og stóðu sig vel
í því eins og öðru.
Fyrr um daginn var spilað í
firmakeppni í knattspyrnu í
Íþróttahúsi Snæfellsbæjar. Það
voru 9 lið sem mættu til leiks
og sáust góð tilþrif oft á tíðum
og áhorfendur létu vel í sér

heyra á pöllunum. Í þriðja sæti
lenti lið Fiskmarkaðs Íslands
eftir að hafa unnið Örvar SH í
vítaspyrnukeppni. Lið Deloitte
endaði sem sigurvegari á
mótinu en þeir unnu Rifsnes
SH í úrslitaleik.
þa

Fundur um fjárfestingu og nýsköpun í Klifi
Landsbankinn hóf fundaröð
sína undir yfirskriftinni „Lands
bankinn heldur áfram” á Sauð
árkróki þann 14. febrúar síðast
liðinn, ennfremur hafa verið
haldnir fundir í Reykjanesbæ og
í Kópavogi. Á þriðja hundrað
manns hafa sótt fundina. Á
þriðjudag í síðustu viku var
röðin komin að Snæfellsnesi og
var sá fundur haldinn í Félags
heimilinu á Klifi. Þessi fundaröð
bankans er liður í þeirri stefnu
Landsbankans að vera hreyfiafl í
samfélaginu og ýta undir endur
reisn atvinnulífs og fjölgun
starfa í landinu, jafnt í þéttbýli
og dreifbýli. Ennfremur vilja
stjórnendur bankans eiga opin
skáar samræður við landsmenn
um hvernig bankinn geti bætt
þjónustu sína.
Á fundinum var sjónum
einkum beint að fjárfestingu,
nýsköpun og uppbyggingu at
vinnulífsins. Bankastjóri Lands
bankans, Steinþór Pálsson, fjall
aði um stöðu bankans og stefnu
hans, Margrét Ormslev Ásgeirs
dóttir kynnti nýsköpunarþjón

ustu bankans og Eggert Claes
sen framkvæmdastjóri fjár
festingasjóðsins Frumtaks fór
yfir hvaða leiðir eru færar í
styrkjum og fjármögnun.
Á fundinum í Klifi fór Aðal
björg Þorsteinsdóttir stofnandi
Villimeyjar yfir starfsemi fyrir
tækissins, en Villimey framleiðir
náttúrleg og lífrænt ræktuð
smyrsl sem seld eru víða um
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heim.
Eftir að erindum lauk var
frummælendum boðið að
setjast í pallborð og gestir
fundarins gátu beint til þeirra
spurningum, um 60 manns
mættu á fundinn og notuðu

tækifærið til að spyrja eða koma
ábendingum á framfæri en
flestir létu nægja að ræða málin
yfir kaffi og meðlæti eftir
fundinn.
jó

KB-mótaröð - Tölt

Fanney O. Gunnarsdóttir og Sprettur frá Brimilsvöllum sem kastar mæðinni
eftir góða töltkeppni.

Laugardaginn 26. febrúar s.l
fór fram töltmót í KB-Móta
röðinni 2012 í Reiðhöllinni í
Borgarnesi. Fanney O. Gunnars
dóttir sem keppti fyrir hönd

Hestamannafélagsins Snæfell
ings vann barnaflokkin á stóð
hestinum Sprett frá Brimils
völlum með einkunn 6,0.
En fleiri félagsmenn gerðu
það gott á þessu móti: Kolbrún
Grétarsdóttir varð í öðru sæti í
meistaraflokknum á Stapa frá
Feti með 7,42 í einkunn og
Guðný Margrét Siguroddsdóttir

varð í 5. sæti í unglingaflokknum
á Vordís frá Hrísdal með
einkunn 5,0.
Með tilkomu reiðhallarinnar
í Borgarnesi og reiðhöllum hér
á Snæfellsnesi hefur skapast
skemmtilegur vettfangur fyrir
okkur hestamenn að hittast á
vetrartímanum . Núna er einnig
byrjað alment reiðnámskeið
sem er haldið í reiðhöllinni í
Grundarfirði og stendur fram í
april.
vo

ÓLAFSVÍKURKIRKJA
Æskulýðsguðsþjónusta

sameiginleg með Ingjaldshólskirkju
sunnudaginn 4. mars kl 14:00.
Barnakór Snæfellsbæjar syngur
og börn sjá um ritningarlestra og bænir.
Komum saman í kirkjunni
til þakkar og bænargjörðar
Sóknarprestur

Öskudagur

Miðvikudaginn 22. febrúar
var öskudagurinn. Nemendur í
1. til 4. bekk Grunnskóla Snæ
fellsbæjar og starfsfólk mættu í
búningum í tilefni dagsins.
Foreldrafélagið hélt svo ösku
dagsball í samvinnu við skólann
í lok skóladags, þar var
kötturinn sleginn úr tunnunni
og farið í leiki og dansað í lokin

fengu svo allir nemendur svala
og nammi. Seinna um daginn
var svo auðvitað öskudagsball
fyrir nemendur í 5. til 7. bekk,
þau hittust í félagsmiðstöðinni
og skemmtu sér. Söluskáli ÓK
bauð öllum börnunum upp á
svala og nammi.

www.steinprent.is

þa

Að skrá sögu safnsins
Vegna þess að gluggar
fortíðar verða fljótt mattir og
rykfallnir er gott að setjast
tímanlega niður og skrá sögur
sem eru í minni fólks ennþá en
verða kannski gleymdar að
einhverjum tíma liðnum. Þetta
var tilefni skemmtilegs og
fróðlegs fundar sem haldinn
var í síðustu viku í Pakkhúsinu
- að skrá sögu safnsins og
hvernig Pakkhúsið, sem lengst
af var vöruhús og geymsla og
einnig verslun, varð að byggða
safninu okkar. Á árunum fyrir
1970 voru áform um að fjar
lægja Pakkhúsið og rífa það
niður - en trissan sem er uppi á
lofti er aðalástæðan fyrir því að
Pakkhúsið er í dag flott safn,
gallerí og menningarmiðstöð
vegna þess að trissan hefur svo
mikið gildi, enda eru aðeins
tvær slíkar til á landinu. Húsið
var friðað árið 1970 og var
sennilega fyrsta húsið á Íslandi
sem var friðlýst.
Ólafsvík hélt upp á 300 ára
verslunarafmæli árið 1987 og
þá var ráðist í fyrsta viðgerðar
áfanga hússins. Það voru
nokkrar sem tóku sig saman,

t.d. Aðalsteina Sumarliðadóttir
og Auður Böðvarsdóttir, ásamt
fleirum, og pússuðu húsið upp,
skrúbbuðu og skreyttu og settu
upp fyrstu sýninguna sem
haldin var í Pakkhúsinu um
gamla muni í Ólafsvík. Þessi
duglegi hópur breytti þannig
vörugeymslu, fullri af drasli, í
hið sjarmerandi hús sem
Pakkhúsið er enn í dag. Kristján
Helgason, Sanný Pálsdóttir og
Ragnheiður Víglundsdóttir sátu
svo í 12 ár í Pakkhússnefndinni
eftir að Aðalsteina og Auður
færðu þeim verkefnið sem þær
höfðu byrjað á. Árið 1997 var
klárað að gera upp miðhæðina
undir umsjón Jons Nordsteien,

arkitekts hússins, og árið 1998
var sett þar upp sú sýning sem
enn stendur. Árið 2003 var sett
upp ,,krambúðarloft“ í risinu,
sem minnir á upprunalegt
hlutverk hússins. Þáverandi
Pakkhússnefnd fékk faglega
aðstoð frá safnverðinum í
Stykkishólmi og frá sýningar
hönnuðinum Steinþóri Sigurð
syni. Minningarnar eru enn
ljóslifandi, hvernig hópurinn
pússaði ketilpotta og skrúbbaði
gólfið á hnjánum, til þess að
gera húsið að byggðasafni og
þar með að stolti okkar í
Snæfellsbæ.
Fljótlega kom upp þörfin
fyrir að bjóða safngestunum

upp á kaffibolla og smá meðlæti,
því erlendir gestir báðu oft um
að fá að dvelja smá í húsinu til
að skrifa póstkort og njóta anda
hússins. Allt byrjaði með
tveimur borðum og fjórum
stólum sem nú hefur þróast í að
vera 30 sæti fyrir gesti og
glæsileg aðstaða fyrir handverks
hópinn okkar, menningar
miðstöð og safn. Hugmyndir
fyrrverandi Pakkhússnefndar
voru ótalmargar og skemmti
legar og þeim hefur nú verið
komið til starfandi Pakkhúss
nefndar og Átthagastofu, sem
hefur haft umsjón með
Pakkhúsinu frá haustinu 2011.
Núverandi
Pakkhússnefnd
þakkar fyrstu Pakkhúss
nefnd
unum fyrir að rifja upphafssögu
safnsins upp með okkur og vill
nota tækifærið til að þakka
þeim innilega fyrir kjarkinn,
hugrekkið, viljann og hinn
brennandi áhuga til að fram
kvæma þetta fyrir meira en 20
árum síðan og hingað til.
Fyrir hönd Pakkhússins
Barbara Fleckinger

Öskupokagerð í Pakkhúsinu
Pakkhússnefndin í samstarfi
við Átthagastofu Snæfellsbæjar
bauð bæjarbúum að koma í
Pakkhúsið í Ólafsvík síðastliðinn
þriðjudag til að sauma saman
öskupoka og halda þannig
þessum séríslenska sið lifandi.
Gunna Tryggvadóttir var
stýrimaðurinn við saumavélina
og saumaði meira en 60 poka
fyrir safngesti sem þeir fengu
svo að klára og skreyta að vild.
Rifjaðar voru upp sögurnar frá
því í gamla daga varðandi
þennan sið, fólk fékk sér heitt
súkkulaði og vöfflur og naut
samverunnar. Ferðamenn voru

einnig að tínast inn og nýttu sér
tækifærið að húsið var opið og
skoðuðu safnið og fylgdust
með börnunum okkar að
undirbúa sig fyrir öskudaginn
sem er allt öðruvísi annars
staðar í Evrópu. Gaman var svo
í lokin þegar krakkarnir æfðu
sig í að hengja pokana í laumi á
fólkið og var mikið hlegið þann
dag í þessu gamla sjarmerandi
húsi. Mig langar að þakka öllum
sem að verkefninu komu
innilega fyrir hjálpina og öllum
sem tóku þátt fyrir komuna.
Fyrir hönd Pakkhússins
Barbara Fleckinger

Sjóararnir á siglingu
Það er nú orðið nokkuð
langt síðan ég skrifaði í blaðið
um Hópleikinn okkar hér í
Grundarfirði. Hafa nokkur
afrek verið unnin á þessum
tíma eins og þegar Bryggju
pollarnir fengu 2 rétta á 64
raða kerfi (en það var nú þann
laugardag að hafnarvörðurinn
kom úr hafnarskúrnum og
viðurkenndi að hann væri
Púllari) þannig að í ljósi þess,
þá er þetta eðlilegur árangur.
Nú síðast er ég skrifaði þá
voru Sjóarar í 14. sæti en í dag
eru þeir komnir í 1. sætið og
hafa verið þar smá tíma.
Brettagaurarnir voru í 15. sæti
en eru komnir í það 3. Núna
hafa þeir heldur betur raðað
brettunum rétt. Félagarnir í
S.G. Hópnum eru nú allt í
einu komnir í 9. sætið eftir að
hafa verið vel fyrir neðan
miðju frá byrjun (fer eftir því
hvor er heima til að tippa og
hinn ekki í símasambandi). Up
the irons og Pétursson virðast
hafa gert með sér heiðurs
manna
samkomulag um að
vera í tveimur neðstu sætu

num, það er engin framför
þar. Rafvirkinn og frú í G-42
hafa heldur betur hrapað
niður töfluna, í síðasta pistli
voru þau í 1. sæti en eru núna
komin í 12. sætið (þarf
sennilega að skipta um
leiðslur). Meistararnir eru á
sínum stað í 15. sæti og hafa
verið það svo til frá byrjun. N1
er á sínum stað í 8. sætinu.
Grobbarnir eru komnir í
annað sætið enda skánaði
þetta þegar annar þurfti að
taka frí og hinn gat einn séð
um seðilinn úti á sjó. Þá hefur
Anton Ö hrapað verulega
niður frá því ég skrifaði síðast
en þá var hann í 7. sæti en er
núna í því 17.

Bikarkeppnin

Eins og venjulega þá verður
Bikarkeppni í ár og drögum
við og spilum um næstu helgi.
Dregið verður kl. 11:30 og svo
verður sunnudagsseðillinn
spilaður á sama kerfi.
Kær kveðja

Gummi Gísla

Erla Björk
ráðin að Hólum
Mennta- og menningarmála
ráðherra hefur að fenginni
tilnefningu háskólaráðs Há

skólans á Hólum skipað Erlu
Björk Örnólfsdóttur í embætti
rektors Háskólans á Hólum til
fimm ára. Erla hefur starfað
sem forstöðumaður Varar sjávarrannsóknarseturs við
Breiðafjörð frá stofnun seturs
ins árið 2006 og átt stóran þátt
í að efla og stækka Vör. Erla
lætur af störfum í Vör í lok maí
jó

Hvalur á reki

SNÆFELLSBÆR
þar sem jökulinn ber við loft...

Bæjarstjórn Snæfellsbæjar
FUNDARBOÐ - 237. FUNDUR
Fundur er boðaður í bæjarstjórn Snæfellsbæjar,
fimmtudaginn 1. mars 2012 og hefst hann
í Ráðhúsi Snæfellsbæjar kl. 16:00

Bátsverjar á Sverri SH sigldu
fram á dauðan hval þar sem að
hann var á reki norður í Kanti
þann 18. febrúar, þeir Örvar og
Sigurður giskuðu á að hvalurinn
hafi verið 12-15 metra langur
og töldu víst að þetta hafi verið
búrhvalur.

Myndin var tekin á farsíma og
send blaðinu, sjómenn eru
einmitt hvattir til að senda
Bæjarblaðinu Jökli myndir og
hug
renninga er varða sjó
mennskuna.
jó

Umhverfishornið
Að flokka sorp er svo
sannarlega gott og blessað og
miklu meira en það EN...
mikilvægast er þó að reyna
að takmarka það rusl sem til
fellur. Ein leið til þess eru
meðvituð innkaup. Áður en
vara er keypt er gott að spyrja
sig eftirfarandi spurninga:
Vantar mig þetta? Get ég
fengið sambærilegan hlut í
minni
umbúðum
eða
umbúðum sem ekki hafa eins
skaðleg umhverfisáhrif? Þarf
ég endilega að gefa einhvern
hlut? Er ekki eins gott að gefa
atburð, skemmtun eða hlýtt
viðmót? Get ég endurnýtt hluti

sem annars yrðu að rusli, svo
sem glerkrukkur, plastbox og
gömul föt?
Theódóra Matthíasdóttir,
umhverfisfulltrúi Snæfellsness
(theo@nsv.is)

Dagskrá bæjarstjórnarfundarins:
1) Fundargerð 230. fundar bæjarráðs, dags. 16. febrúar 2012.
2) Fundargerð 71. fundar Pakkhúsnefndar, 31. janúar 2012
3) Fundargerð 72. fundar Pakkhúsnefndar, 15. febrúar 2012.
4) Fundargerð 58. fundar menningarráðs Vesturlands, 5. október 2012.
5) Fundargerð 59. fundar menningarráðs Vesturlands, 17. nóvember
2012.
6) Fundargerð 60. fundar menningrráðs Vesturlands, 4. janúar 2012.
7) Fundargerð 61. fundar menningarráðs Vesturlands, 13. janúar 2012.
8) Fundargerð 62. Fundar menningarráðs Vesturlands, 14. janúar 2012.
9) Fundargerð 63. fundar menningaráðs Vesturlands, 1. febrúar 2012,
ásamt ársreikningi 2011.
10) Fundargerð 20. fundar ráðgjafarnefndar Þjóðgarðsins Snæfellsjökuls, 1.
nóvember 2012.
11) Fundargerð 21. fundar ráðgjafarnefndar Þjóðgarðsins Snæfellsjökuls, 1.
desember 2012.
12) Fundargerð héraðsráðs Snæfellinga, 2. febrúar 2012.
13) Fundargerð 118. fundar félagsmálanefndar Snæfellinga, 14. febrúar
2012.
14) Fundargerð 343. fundar stjórnar Hafnarsambands Íslands, 17. febrúar
2012.
15) Bréf frá sýslumanni Snæfellinga, dags. 17. febrúar 2012, varðandi
umsögn um endurnýjun á leyfi til að reka gististað í flokki I og III, þ.e.
heimagistingu og gistiheimili á Brimilsvöllum í Fróðárhreppi.
16) Minnisblað frá Sveini Margeirssyni, forstjóra Matís, dags. 26. febrúar
2012, ásamt fleiri gögnum.
17) Bréf frá Kristínu Ölmu Sigmarsdóttur, dags. 2. febrúar 2012.
18) Frá Samtökum sveitarfélaga á Vesturlandi, dags. 21. febrúar 2012,
varðandi stofnun starfshóps um mótun fyrirkomulags
almenningssamgangna.
19) Bréf frá Rarik, dags. 16. febrúar 2012, varðandi götulýsingu á veitusvæði
RARIK.
20) Bréf frá Veritas lögmönnum , dags. 21. febrúar 2012, varðandi ítrekun
á erindi um kaup ábúenda á jöfðinni Bjargi, Arnarstapa, skyldubundið
mat Snæfellsbæjar.
21) Frá Þjónustusvæði Vesturlands b.s. Reglur um stuðningsfjölskyldur fyrir
fötluð börn og fjölskyldur þeirra.
22) Fundarboð aðalfundar Sorpurðunar Vesturlands er haldinn verður á
Hótel Hamri föstudaginn 9. Mars 2012.
23) Fundarboð XXVI. landsþings Sambands íslenskra sveitarfélaga er haldið
verður á Hótel Reykjavík Natura fimmtudaginn 23. mars 2012.
24) Minnispunktar bæjarstjóra.
Snæfellsbæ, 28. febrúar 2012
Kristinn Jónasson, bæjarstjóri

Manntal árið 1920

Um daginn barst okkur
skemmtilegt skjal sem Kristján
Helgasson kom með til okkar
um manntal í Ólafsvík frá árinu
1920. Listinn segir frá því hvaða
hús voru þá til, hvaða tegund
(húsagerð) og hvaða fjölskylda,
með fjölda fjölskyldumeðlima,
bjó í þessum húsum. Samtals
áttu 460 manns heima í Ólafsvík
þá.
Endilega komið og kíkið  um leið getið þið líka gluggað
í nýjustu möppuna hans Krist
jáns Helgassonar með úr

klippum um hvað var að frétta

árið 2011. Við þökkum Kristjáni
fyrir framlag hans og bjóðum
ykkur hjartanlega velkomin til
okkar í Átthagastofu Snæfells
bæjar til að nýta ykkur þessar
upplýsingar og rifja upp sögur
af mannlífi í Snæfellsbæ frá
liðnum tímum.
Alltaf heitt á könnunni - opið
alla virka daga til kl 15:00
Fyrir hönd
Snæfellsbæjar

Átthagastofu

Barbara Fleckinger, verkefnastjóri

Góu-grill í Vélsmiðjunni

Rafnar og Árni Jón tóku vel til matar undir ljúfum tónum Þormóðs.

Strákarnir í Vélsmiðju Árna
Jóns á Rifi tóku sig til og
grilluðu hamborgara, kolarúllur
og kryddleginn steinbít á
þriðjudaginn. Steinbíturinn
kom frá Fiskmarkaði Íslands,
Rifi og kolarúllurnar komu frá
Fiskiðjunni Bylgju Ólafsvík.

Maturinn rann lipurlega ofan í
mannskapinn og ekki spilltu
ljúfir tónar frá nýjasta starfs
manninum, honum Þormóði
frá Tvíodda í Staðarsveit. Hægt er
að sjá fleiri myndir www.arnijon.is
aó

verður þriðjudaginn 6. mars 2012
frá kl. 12:00 - 14:00

Þeir sem láta hreinsa hunda sína annarstaðar
eru beðnir um að koma vottorði um það á
bæjarskrifstofu Snæfellsbæjar

góðir grannar
Sparnaðartilboð helgarinnar 1. - 4. mars
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Úrvals nautahakk

ml
3 x 200
Goða
frá Goða
230g
frá
230g

úr kjötborði eða pakkað ferskt

1.595

P&Ó

Birt með fyrirvara um prentvillur.
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300g
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Blönduð
Goða
230g frá
fryst fersk, frá Coop

...sjá ﬂeiri tilboð á samkaupurval.is
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