
Búrhval rak á land í Beruvík 
um síðustu helgi. Talið er að 
búrhvalurinn sem er karldýr sé 
12 til 15 metrar að lengd og er 
hann afar heillegur. Tarfarnir 
geta náð 15 til 20 metra lengd 
og verið 45 til 57 tonn að 
þyngd. Kýrnar eru 11 til 13 
metra langar og geta orðið um 
20 tonn að þyngd. Mikil umferð 
var við hræið á sunnudaginn 
enda gott aðgengi að honum, 
þegar ljósmyndari kom að 
hræinu á mánudag var búið að 
saga kjálkann af dýrinu, líklega 
til að geta í betra tómi náð 
tönnunum úr beininu og komið 
þeim í verð. 

Þetta er ekki eini búrhvalurinn 
sem finnst dauður í vetur því að 
um miðjan febrúar var sagt frá 

því í Jökli að sjómenn fundu 
hræ af búrhval þegar þeir voru 
á veiðum á norðanverðum 
Breiðafirði.

Hér við land hafa búrhvalir 
ekki verið veiddir síðan 1981. 
Talið er að talsverður fjöldi 
þeirra sé við strendur Íslands, 
halda þeir sig oftast langt frá 
landi og sjást lítið í 
hvalaskoðunum. Enda eru 
búrhvalir sú tegund hvala sem 
getur kafað dýpst og lengst. 
Geta þeir mest kafað í allt að 
2000 metra dýpi og verið í kafi í 
allt að tvær klukkustundir en 
kafa oft niður á 500 metra dýpi 
og eru þá í kafi í um það bil 40 
mínútur.

þa

Hvalreki í Beruvík
545. tbl - 12. árg. 29. mars 2012

verður lokuð 

mánudaginn 2. apríl 

vegna þrifa.
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Snjóflóð féll úr Tvísteinahlíð 
ofan heilsugæslustöðvarinnar 
við Engihlíð í Ólafsvík þann 19. 
mars sl. Á heimasíðu Veður
stofunnar kemur fram að flóðið 
átti upptök upp undir brún 
hlíðarinnar frá fossi bæjar
lækjarins og inn að stoðvirkjum 
sem reist hafa verið ofan heilsu
gæslustöðvarinnar til þess að 
draga úr snjóflóðahættu Í stoð
virkjunum fór snjóflóð af stað 
milli raðanna og hrannaðist 
upp á virkjunum og flæddi jafn
framt yfir grindurnar á 
nokkrum stöðum. Snjór fór 
einnig að stað neðan neðstu 
raðarinnar. Flóðið stöðvast í 
brekkurótum vestan virkjanna 
en neðan stoðvirkjanna 
stöðvaðist flóðið áður en það 
náði brekku fætinum. Greinilegt 
er að stoð virkin hafa komið í 
veg fyrir miklu stærra flóð.

Áætla má að 500010000 m³ 
af snjó hafi stöðvast í 
grindunum sem er margfalt 
meira en rúm mál snævarins í 
snjóflóðs tungunni neðan 

stoðvirkjanna. Ofan efstu 
grindarinnar hefur snjóþekjan 
ekkert farið af stað. Vera kann 
að það sé stoð virkjunum að 
þakka en þar sem brotlínan 
vestan grindanna er u.þ.b. í 
hæð við efstu röðina þá er ekki 
víst að sá snjór hefði farið af 
stað.

Á nokkrum stöðum mátti sjá 
að snjóþekjan hafði skriðið af 
stað og sprungið upp en ekki 
náð að hreyfast mikið áður en 
snjórinn stöðvaðist á grindinni 
fyrir neðan. Gera má ráð fyrir 
að snjóflóðið hefði orðið 
margfalt stærra, og jafnvel náð 
niður að heilsugæslunni, ef 
stoðvirkin hefðu ekki dregið úr 
snjómagninu sem fór að stað.

Þetta er fyrsta dæmið hér á 
landi um að stoðvirki á 
upptakasvæðum hafi komið í 
veg fyrir eða dregið úr stærð 
snjóflóðs.

Ljósmyndina tók Tómas 
Jóhannesson en fleiri myndir er 
hægt að sjá á heimasíðu 
Veðurstofunnar vedur.is

www.vedur.is

Snjóflóðavarnir 
virka

Jökull kemur næst út 
miðvikudaginn 4. apríl.

Auglýsingum í lit 
þarf að skila fyrir kl. 9.30 á mánudagsmorgun.

Auglýsingum og efni 
þarf að skila fyrir kl. 18 á mánudag.

Pasta - bakkar

Risapottur verður á laugar
daginn 220 milj, það er vegna 
þess að 10 réttir voru ekki 
greiddir út um síðustu helgi. 
Einn á Íslandi var með 13 rétta 
um síðustu helgi og fékk eina 
og hálfa miljón svo það gæti 
borgað sig að vera með. En 
munið eftir félagsnúmerinu 
355 svo að sölulaunin skili sér 
til Víkings. 

Breyttur tími á 
laugardagsseðlinum, hann 
hefur lokað kl 14.00 í vetur en 
lokar kl 13.00 á laugardögum 
vegna sumartíma í Bretlandi. 
Opið á laugardögum í Íþrótta
húsinu frá 11.00 til 13.00. 
Heitt kaffi á könnunni. Munið 
félagsnúmerið 355. Allir vel
komnir. Áfram Víkingur. 

Stjáni Tótu.

220 milljónir





Ekki er nú hægt að segja að 
veiði smábátanna við snæfellsnes 
hafi verð neitt sérstaklega góð í 
mars, því eftir að loðnan kom 
inn í Breiðarfjörðinn þá hefur 
ekkert fengist á línuna.  Til að 
bæta gráu ofan á svart þá hefur 
verið alveg skelfileg tíð og lítið 
gefið á sjó.  Sem dæmi má nefna 
að Guðbjartur SH er einungis 
búinn að fara í 3 róðra í mars og 
er rétt svo kominn með 4,3 
tonn, sama afla er Sæhamar SH 
kominn með en eftir 2 róðra.  
Ingibjörg SH og Kóni II SH hafa 
einungis farið í einn róður hvor 
bátur og var Ingibjörg SH með 
rúm 2 tonn og Kóni II SH tæp
lega 1 tonn.  

Tryggvi Eðvarðs SH hefur 
fiskað ágætlega þá daga sem 
hefur gefið á sjóinn þar sem að 
báturinn er í Grindavík. Var 
bátur inn t.d með 24 tonn í 4 
róðrum og kominn í 54 tonn í 
10 róðrum núna í mars.  Særif 
SH sem er líka í Grindavík var 
með 10 tonn í 2 róðrum og er 
kominn með 33 tonn í 6 
róðrum.  

Hjá minni bátunum er lítið að 
frétta, línuveiðar þeirra hafa 
alveg hrunið og er t.d Glaður 
SH 226 einungis búinn að landa 
tvisvar í mars og er kominn með 
7,3 tonn.  Þó nokkuð margir 
handfærabátar eru byrjaðir 
veiðum og hafa nokkrir SH bátar 
verið að róa frá Sandgerði. 
Hilmir SH hefur verið þar að 
landa og er kominn með 4 tonn 
í 6 róðrum og Hólmar SH sem 
er kominn með 2,6 tonn í 4 
róðrum.  

Mjög góð veiði hefur verið í 
dragnótina og hafa SH bátarnir 
verið margir hverjir að koma 
með fullfermi að landi eftir 
tæpan dag á veiðum og varla 

það.  Til dæmis þá var Steinunn 
SH með tæp 160 tonn í 10 
róðrum og er kominn með um 
220 tonn í mars en er núna 
kominn í páskafrí.  Matthías SH 
var með 102 tonn í 7 róðrum.  
Esjar SH var með 53 tonn í 5 
róðrum. 

Veiði netabátanna hefur verið 
mjög góð og var t.d Bárður SH 
með 27 tonn í einungis 46 net, 
þessum afla var landaði í tveim 
róðrum.   Báturinn var með 76 
tonn í 7 róðrum og ansi magnað 
að Bárður SH sem er ekki nema 
um 30 BT er með aflahæstu 
netbátunum á landinu þrátt fyrir 
hinir netabátarnir sem eru að 
fiska jafnt og Bárður SH eru allt 
að 10 sinnum stærri enn Bárður 
SH. Þórsnes II SH er ennþá í 
Sandgerði og hefur fiskað vel 
þar, var með 112 tonn í 6 
róðrum og er eins og Bárður SH 
kominn yfir 200 tonnin í mars.  
Magnús SH var með 47 tonn í 6 
róðrum og Ólafur Bjarnarsson 
SH var með 71 tonn í 5 róðrum.

Samt ansi merkilegt hvað fáir 
SH bátar eru að róa á netum 
þessa vertíð.  Til gamans má 
geta þess að lok marsmánaðar 
árið 1992 þá voru 10 netabátar 
að landa í Rifi, 8 í Ólafsvík, 5 í 
Grundarfirði og 5 í Stykkishólmi.  
Í Rifi var Rifsnes SH með 107 
tonn og Saxhamar SH með 98,5 
tonn báðir í 5 róðrum.  Í Ólafsvík 
þá var Steinunn SH  með 88 
tonn og Hrönn SH  með 87 tonn 
báðir í 6 róðrum.  Í Grundarfirði 
var Grundfirðingur SH með 47 
tonn og Fanney SH 46 tonn 
báðir í 6 róðrum og í 
Stykkishólmi var Grettir SH með 
54 tonn í 6 róðrum og Þórsnes 
SH 45 tonn í 5 róðrum.

Gísli Reynisson
www.aflafrettir.com

Aflafréttir

Laugardaginn 5. maí, verður 
haldið íbúaþing í Grundarfirði.  
Fyrsta skref í undirbúningi var 
fundur sem haldinn var í 
síðustu viku með fulltrúum 
félaga samtaka, nefnda og stofn
ana.  Þar voru hugmyndir að 
fyrirkomulagi þingsins kynntar 
og ræddar, en óskað verður 
eftir hugmyndum að umræðu
efnum frá þessum aðilum og 
samstarfi um framkvæmd 
þings ins. Fram komu góðar 
ábendingar og skemmtilegar 
hugmyndir sem verður unnið 
úr frekar.  Nú munu þau sem 
sátu fundinn kynna og ræða 
málið á sínum vettvangi og 

síðan verður annar undir
búnings fundur haldinn 3. apríl, 
þar sem lagðar verða fram 
hugmyndir að umræðuefnum.  

Á kjörtímabilinu hafa verið 
haldnir þrír íbúafundir sem 
hafa verið vel sóttir og 
gagnlegir.  Þeir hafa hins vegar 
byggst að talsverðu leyti á 
upplýsingagjöf bæjarstjórnar til 
íbúa og síðan umræðu í 
framhaldi af því. Með íbúa
þinginu er verið að snúa þessu 
við, þannig að íbúarnir verði í 
aðalhlutverki. Lögð verður 
áhersla á virka þátttöku ungs 
fólks, því þeirra er framtíðin. 

 

Íbúaþing í 
Grundarfirði í maí





Í síðustu viku var haldinn í 
Félagsheimilinu á Klifi, aðal
fundur Héraðsnefndar Snæ fell
inga. Í því tilefni langar mig að 
fara yfir störf nefndarinnar á 
síðasta starfsári. 

Aðilar að Héraðsnefndinni 
eru Snæfellsbær, Grundar
fjörður,  Stykkishólmur, Helga
fellssveit og Eyja og Mikla
holtshreppur. Nefndin annast 
sameiginleg málefni sýslunnar 
og verkefni, sem varða öll 
aðildarsveitarfélögin og sveitar
stjórnir fela henni. Verkefni 
nefndarinnar urðu til þegar 
sýslunefndir voru lagðar niður 
og verkefni þeirra færðust yfir 
til sveitarfélaganna. Um er að 
ræða verkefni sem sveitar
félögunum ber skylda til að 
leysa í sameiningu. Með breytt
um tímum hefur hlutverkum 
Héraðsnefndar fækkað mjög og 
nú er meginhlutverkið rekstur 
Byggðasafns Snæfellinga, sem 
á, og er til húsa í Norska húsinu 
í Stykkishólmi. Héraðsnefndin 
rekur ekki önnur söfn á öðrum 
stöðum, en aðeins þetta lög
bundna byggðasafn sem áður 
tilheyrði sýslunni. Einnig hefur 
Héraðsnefnd með höndum 
þjóð lendumál og yfirstjórn fjall

skila á Snæfellsnesi auk fleiri 
sameiginlegra verkefna svæðis
ins. Héraðsráð sér um verkefnin 
milli aðalfunda og leggur drög 
að fjárhagsáætlunum. 

Í haust var unnið að ráðningu 
nýs forstöðumanns í Byggða
safnið og  af þeim umsóknum 
sem bárust skaraði ein fram úr 
varðandi menntun og reynslu 
umsækjanda og var því gengið 
til samninga við þann um sæk j
anda. Hún heitir Alma Dís 
Kristins dóttir og mun hefja 
störf nú í apríl. Ég tel að 
menntun hennar og reynsla í 
að sinna safnfræðslu muni 
nýtast vel á öllu Snæfellsnesi. 

Í nóvember hélt Héraðsráð 
sameiginlegan fund sveitar
stjórnarmanna á Snæfellsnesi 
um aukna samvinnu. Afurð 
fundarins var að mynda starfs
hópa um aukið samstarf á þrem 
sviðum. Í fyrsta lagi aukið sam
starf í skipulags og bygginga
málum, í öðru lagi aukna sam
vinnu tónlistarskóla og í þriðja 
lagi aukna samvinnu vegna 
íþyngjandi reglna í fráveitu
málum. Var mér sem formanni 
falið að koma starfi starfs
hópanna í gang og eru þeir nú 
allir farnir að starfa. Í vegferðina 
er haldið til að leita möguleika 
á betri nýtingu fjár og ég er 
fullviss um að allir viðkomandi 
hafa það í huga.

Mér sem formanni Héraðs
ráðs var einnig falin vinna við 
breytingar á fjallskilasamþykkt 
Snæfellinga, en landbúnaðar
ráðu neyti og bændasamtökin 
hafa þrýst nokkuð á um að 
fjallskilasamþykktir séu endur
skoðaðar. Breyta þurfti sam
þykktinni til samræmis við 
raunveruleikann, enda hafa 
orðið miklar breytingar frá því 
að sú gamla var samin. Endur

skoðun fjallskila sam þykktar 
innar var að mestu leiti unnin 
með hjálp síma og tölvu en 
einnig var haldinn mjög gagn
legur fundur þar sem fengnir 
voru að teikniborðinu fróðir 
bændur úr öllum viðkomandi 
sveitarfélögum. Gekk þessi 
vinna mjög vel og hafa drögin 
að samþykktinni þegar fengið 
jákvæðar viðtökur bændasam
takanna. Ég vil þakka þeim sér
staklega sem hjálpuðu mér við 
að útfæra samþykktina á skyn
samlegan hátt en hún hefur nú 
verið send til viðkomandi ráðu
neytis.

Á aðalfundinum í síðustu 
viku var ákveðið að endurskoða 
framtíð Héraðsnefndar. Vel má 

vera að nefndin verði lögð 
niður og annað fyrirkomulag 
fundið til að sinna verkefnunum.  
Mögulegt er að slíkt samræmist 
betur nýjum sveitar stjórnar
lögum og jákvætt er að leitað sé 
bestu mögulegu leiða til að 
leysa verkefni Héraðs nefndar
innar. Ljóst er að áfram verður 
að vera samvinna um lögbundin 
verkefni, hvernig sem þeirri 
samvinnu verður komið fyrir.

Ég vil þakka samstarfsfólki 
mínu í Héraðsráðinu fyrir 
samvinnuna á starfsárinu og 
öllum þeim sem hjálpað hafa til 
með ráðum og dáð.

Örvar Marteinsson formaður 
Héraðsnefndar/Héraðsráðs

Héraðsnefnd Snæfellinga

Síðastliðinn föstudag var 
haldin árshátíð Lýsuhólsskóla 
með miklum glæsibrag. Ef 
fréttaritari hefði ekki vitað 
betur hefði hann giskað á að í 
skólanum væru í það minnsta 
40 börn. Fyrst sungu níu börn 
úr eldri deildinni við eigin 
undirleik, þá lék yngri deildin 
leikritið um Gilitrutt með sex 
leikendum. Því næst söng kór 
yngri krakkanna sex saman og 
að lokum léku eldri 
nemendurnir leikritið um 
Línu Langsokk en þar voru 
leikin ekki færri en 25 hlutverk.

Þáttkakan var sem sé vel yfir 
100 prósent af nemendum og 

var leik og sönggleðin svo 
mikil að segja má að yngri 
kórinn hafi sungið af áfergju 
þar sem þau stóðu fremst á 
sviðinu. Rósa á Votalæk var 
jafnvel kölluð upp á sviðið því 
að svo skemmtilega vildi til að 
hún átti afmæli þennan dag.

Eftir hin skemmtilegu 
skemmtiatriði var boðið upp á 
hrokafullt borð af kökum og 
kruðeríi eins og hver gat í sig 
látið. Þar sást að 
kökugerðarlistin er jafn lifandi 
nú eins og hún var á dögum 
Hnallþóru Halldórs hér í 
byggðarlaginu.

Þorri

Árshátíð







Gerum gott betra
Íbúafundur í Klifi 29. mars 2012

Þann 16. febrúar var haldinn íbúafundur í Kli� þar sem íbúum var ge�nn kostur á að koma með tillögur um 
það sem betur mætti gera í Snæfellsbæ.  Að neðan eru punktar frá því sem kom fram í þeim umræðum.
 
Bæjarstjórn Snæfellsbæjar hefur ákveðið að boða til annars íbúafundar �mmtudaginn 29. mars  í Kli� kl. 20.00 
þar sem íbúum verður ge�n kostur að ræða þessar tillögur og aðrar þær sem koma fram á fundinum.
 

Hvernig stöndum við best að málefnum fatlaðra?
... fyrir þá sem þiggja þjónustuna, fyrir þá sem veita þjónustuna, 
�ölskyldur og samfélagið

- betri aðstaða í dagvistun fatlaðra
- e�a iðjuþjálfun og tómstundir
- búsetuúrræði fatlaðra
- skipa karlmenn og kvenmenn í starfsnefnd fatlaðra
- sérútbúin bifreið fyrir fatlaða, eru sveitafélög skyldug til 
   að eiga slíka bifreið?

Hvernig stöndum við best að skólamálum?
... fyrir þá sem þiggja þjónustuna, fyrir þá sem veita þjónustuna, 
�ölskyldur og samfélagið

- huga vel að almennu viðhaldi húsnæðis (grunnskóla) þar sem ástand 
húsnæðis getur haft áhrif á skólabraginn, gott ástand getur leitt af 
sér jákvæðari skólabrag þar sem nemendur og starfsfólk verða stoltir 
af húsakynnum sínum.

- auka möguleika nemenda í 9. og 10 bekk til að sækja áfanga í FSN. 
- bæta öryggi barna með afmörkun lóða (girðing), setja upp brunavar-

naker� í grunnskólahúsnæði í Ólafsvík, bæta lýsingar við skólana 
(fækka dimmum krókum þar sem einelti getur átt sér stað)

Hvernig stöndum við best að málefnum aldraðra?
... fyrir þá sem þiggja þjónustuna, fyrir þá sem veita þjónustuna, 
�ölskyldur og samfélagið

- byggja starf aldraðra upp í aðstöðu Jaðars
- hvetja alla heldri borgara til að taka þátt í star� sem í boði er
- félagi eða ekki félagi, skiptir ekki máli fyrir þátttöku

Hvernig stöndum við best að íþrótta- og æskulýðsmálum?
... fyrir þá sem þiggja þjónustuna, fyrir þá sem veita þjónustuna, 
�ölskyldur og samfélagið

- e�a samstarf íþróttafélaga innan alls sveitarfélagsins 
- e�a heimamenn í knattspyrnu 
- ræða hvort íþróttastarf sé fyrir fólkið (íbúa samfélagsins) eða ímynd 

bæjarfélagsins.  
- �ölbreyttara íþróttastarf – t.d. e�a dans, �mleika hóp�mleika þ.e. 

reyna að bjóða upp á �ölbreytt starf.

Hvernig stöndum við best að menningarmálum?
... fyrir þá sem þiggja þjónustuna, fyrir þá sem veita þjónustuna, 
�ölskyldur og samfélagið

- sameina lista- og menningarmálanefnd og pakkhúsnefnd. Þannig 
nýtist Pakkhúsið betur í þágu lista og menningarmála.

- e�a tengslin við vinabæ okkar Vestmanna þ.e. með heimsóknum 
grunnskólanemenda og íþróttahópa.

- almenn ánægja með gott menningarlíf þ.e. klúbbastarf í bæjar-
félaginu. Væri jákvætt að reyna að fá �eiri nýja félaga.

- koma á fót kynningu á menningarlí�, þ.e. á félögum og klúbbum en 
einnig mætti kynna atvinnuvegi (starfsemi) í bæjarfélaginu. 

- vera með árlega kynningu á menningu í heimalandi íbúa Snæfells-
bæjar sem eru af erlendu bergi brotnir. 

- e�a menningartengda ferðaþjónustu hér í bænum, þ.e. segja sögu  
Snæfellsbæjar og einstakra bæjarhluta.

- setja upp vegg í miðbænum til að setja upp myndir af atvinnulí�nu 
og fólkinu.

- setja upp klukku og hitamæli á sökkulinn við Landsbankann.

Hvernig stöndum við best að skipulags- og umhver�smálum?
... fyrir þá sem þiggja þjónustuna, fyrir þá sem veita þjónustuna, 
�ölskyldur og samfélagið

- takmarka stöðuley� gáma
- vanda sig við skipulagsvinnu
- endurbyggja eða rífa gömul og ónotuð hús (til sveita) 
- skipuleggja svæði við Ólafsbraut – Sáið sem �ölbreytt útivistarsvæði 

(mini-golf, fótbolti)
- Dalsvæðið:
- brúa tvífossalækinn
- byggja nýtt þjónustuhús á tjaldsvæðinu
- ofan við Bug – skipuleggja útivistarsvæði

Allir hvattir til 
að mæta og taka þátt.



Stórskemmtilegir tónleikar 
verða haldnir 30. mars næst 
komandi kl. 20 í Stykkis
hólmskirkju.  Djass söngkonan 
Kristjana Stefánsdóttir ásamt 
stórum hópi kvenna af Vestur
landi munu taka fjörug og 
djössuð lög eina kvöldstund.  
Kristjana syngur bæði ein og 
með hópnum. 

Syngjandi konur af Vestur
landi er verkefni sem hófst 
með söngbúðum í Hjálmakletti 
fyrstu helgina í mars.  Þar voru 
saman komnar 70 konur víðs
vegar að af Vesturlandi. Verk
efnið var opið öllum syngjandi 
konum.  Hópur kvenna úr 
kirkju kór Stykkishólms er með 
í verkefninu, hópur úr Borgar
firði,  frá Akranesi, Hólmavík, 
Búðardal, Borðeyri, Mosfells
bæ og Reykjavík. Freyjukórinn 
í Borgarfirði stendur fyrir 
þessu uppátæki og eru þær í 
forsvari og skipuleggja verk
efnið. Markmiðið er að efla 
söng meðal kvenna á Vestur
landi.  Dýpka og breikka sviðið 
með því að einbeita sér að 
ákveðnum þætti tónlistar, 
djassinum og fengum til 
að stoðar eina færustu djass
söngkonu landsins, Kristjönu 
Stefánsdóttur. Hópur tón
listar  manna fylgir konunum, 
þeir Vignir Þór Stefánsson á 
píanói, Sigurður Jakobsson á 

bassa og Sigþór Kristjánsson á 
trommum.   Draumurinn var 
einnig að kynna fyrir öðrum 
það öfluga kórastarf sem á sér 
stað á Vesturlandi og halda 
tónleika til að gefa öðrum kost 
á að njóta.  Verkefnið hefur 
fengið góðar undirtektir á 
tónleikum sem haldnir voru í 
Borgarnesi og á Akranesi.  Nú 
er bara að sjá hvort íbúar á 
Snæfellsnesi  láti ekki sjá sig 
og njóti.  Það verður enginn 
svikinn af þessum glöðu 
konum. Söngurinn er svo lif
andi og gefandi að hann nær 
að snerta flesta sem á heyra.

Meðal þeirra laga sem 
sungin verða eru The boy 
from New York City, Love‘s in 
need of love today ( Stevie 
Wonder) og  Rooling in the 
Deep (Adele).  Nokkur íslensk 
lög verða einnig sungin eins 
og Hvítir mávar, Kenndu mér 
að kyssa rétt og Einu sinni á 
ágústkvöldi. Þá verða einnig 
sungnir sálmar eins og Lean 
on me og This little light of 
Mine. 

Verkefnið hlaut styrk 
Menningarráðs Vesturlands og 
Borgarbyggðar. Syngjandi 
konur á Vesturlandi er lýs
andi  dæmi um frábært sam
starf kvenna; samstöðu og 
gleði. 

 

Syngjandi konur

Fjórða og seinasta mót 
vetrarins fór að þessu sinni 
fram í Stykkishólmi, fyrir mótið 
hafði lið Víkings/Reynis unnið 
Eriðil, unnið Driðil og lent í 2. 
sæti í Criðli (tapaði í inn byrðis
 viðureign).

Haldið var í Hólminn eld
snemma á sunnudagsmorgni 
þar sem fyrsti leikurinn var kl. 8 
gegn grönnum okkar í Snæfell. 
Það sást á hvorugu liðinu að 
þau væru nývöknuð en leikur 
inn var jafn og spennandi allan 
leikinn sem endaði svo með 
sigri Víkings/Reynis 3639. Þar 
sem lið Víkings/Reynis reyndist 
sterkara á upphafsmínútum og 
lokakaflanum.

Næsti leikur var svo ekki fyrr 
en eftir hádegi gegn liði 
Grindarvíkur (sem liðið tapaði 
fyrir á seinasta móti). Lið Vík
ings/Reynis var einnig staðráðið 
í því að vinna þennan leik og 
þar með hefna fyrir tapið á 
seinasta móti, sem liðið gerði í 
hörkuleik sem endaði 3739.

Aftur var svo löng og góð bið 
til næsta leik þar sem liðsmenn, 
þjálfari og forráðamenn nýttu 
sér í það fá sér að borða og 
skreppa aðeins í sund. Eftir 
smá hressingu var svo komið 
að leik gegn ÍR sem datt úr 
Briðli á seinasta móti. Þrátt 
fyrir tvo hörkusigra og ásamt 
því að vera nýbúin að borða þá 
voru liðsmenn Víkings/Reynis 
enn hungraðir í sigur og lið ÍR 
sá aldrei til sólar og Víkingur/
Reynir fór með sigur af hólmi 
5033.

Frábær árangur hjá þessum 
krökkum sem eru að stíga sín 
fyrstu skref að keppa á 
íslandsmóti í körfubolta og 
ekki langt síðan að þau byrjuðu 
að æfa.

En þau eru semsagt búin að 
komast upp úr Eriðli yfir í 
Briðil á fjórum mótum. En 
liðið mun hefja leik á nýju 
keppnistímabili í Briðli.
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Minnibolti 11 ára

Spjallfundur ADHD félags Snæfellsbæjar 
verður haldinn mánudaginn 2. apríl kl. 18:00

í Grunnskólanum í Ólafsvík.

Allir velkomnir. 



Síðustu þrjár vikurnar hefur 
verið mikið um að vera hjá 
2.bekk í Grunnskóla Grundar
fjarðar. Við höfum verið með 
útungunarvél með 22 hænu
eggjum inni í skólastofu hjá 
okkur og höfum við þurft að 
hugsa um þau, snúa þeim einu 
sinni á dag og setja vatn í vélina 

annan hvern dag. Nemendur 
hafa skipst á við það og hafa því 
tekið virkan þátt í að koma 
þeim í heiminn. Í þessari viku 
hafa ungarnir verið að klekjast 
út og höfum við fengið 15 unga 
sem vakið hafa mikla lukku. Á 
meðfylgjandi mynd má sjá 2.
bekk með einn unga hvert.

Síðastliðnar vikur hefur verið 
unnið að því í Pakkhúsinu að 
merkja sýninguna sem er í 
húsinu og er núna hægt að 
koma og skoða safnið og fá hér 
og þar meiri fróðleik um 
hlutina sem eru til sýnis í 
húsinu. Textarnir eru á íslensku 
og ensku og erum við með því 
að gera söguna okkar 
aðgengilegri ekki bara fyrir 
heimamenn heldur líka fyrir 
erlenda gesti. Pakkhúsið mun 
opna um páskana og  taka vel á 
móti heimamönnum og gestum 
og við vonum að sjá sem flesta. 
Svo er alltaf hægt að kíkja eftir 

samkomulagi allt árið  hafið 
samband í síma 8622998.

Fyrir hönd Pakkhússins
Barbara Fleckinger

Páskaungar í 
grunnskólanum

Fréttir úr 
Pakkhúsinu

Föstudagskvöldið 23. mars 
fór fram fyrsti leikur í 8liða 
úrslitum 2. deildarinnar þar 
sem lið Augnabliks mætti liði 
Víkings Ó. en lið Augnabliks 
hafði endað í 1. sæti Briðils 
með 15 sigurleiki og einn 
tapleik á meðan lið Víkings Ó. 
náði 4. sæti í Ariðli með 8 
sigurleiki og 8 tapleiki.

Úrslitakeppnin í 2. deildinni 
fer þannig fram að liðið sem er 
ofar fær heimaleikjarétt og 
aðeins er spilaður einn leikur 
og sigurliðið heldur áfram.

Leikurinn fór skemmtilega á 
stað og bæði lið skiptust á að 
skora en staðan í lok 2. 
leikhluta var 1714 Augnablik í 
vil. Leikhluti 2 var á sömu 
nótum liðin skiptust á forystu 
og voru bæði lið að spila 
góðan bolta en lið Víkings Ó. 
stóð betur að vígi þegar kom 
að hálfleik og voru yfir í 
stöðunni 3739 og sjálfstraustið 
mikið í hópnum sem ætluðu 
sér að vinna leikinn og koma 
þar með getspökum á óvart.

Leit byrjun 3. leikhluta vel 
út en í stöðunni 4142 Víking 
Ó. í vil skoruðu Augnabliks
menn 10 stig í röð og komust 
þar með í stöðuna 5142 en 
eftir það náðu Víkingar að 
berja aðeins frá sér og liðin 
skiptust á að skora en svo í lok 
leikhlutans þegar staðan var 

6050 skoruðu liðsmenn 
Augnablik næstu 4 stig og 
komu sér í 14 stiga forystu. En 
það reyndist liðsmönnum 
Víkings Ó. erfitt að brjóta 
niður þá forystu og í raun var 
4. leikhluti mjög jafn en 
Augnablik vann hann með því 
að skora 21 stig á móti 19 frá 
Víkingi Ó.

Þar með endaði leikurinn 
með 16 stiga sigri Augnabliks 
8569. Óhætt er að segja að 
þessi tvo „augnablik“ hafi eyði
lagt leikinn fyrir Víkingum sem 
þeir áttu í 3.l eikhluta en þetta 
er ekkert í fyrsta skiptið í vetur 
sem liðið á lélegan 3. leikhluta, 
spurning hvort þetta sé orðið 
eitthvað sálrænt hjá liðinu. 
Staðan í hverjum leikhluta var: 
1. leikhluti: 1714, 2. leikhluti: 
2024, 3. leikhluti: 2712, 4. 
leikhluti: 2119.

Þrátt fyrir tap þá getur liðið 
labbað sátt frá leiknum þar 
sem þeir töpuðu í hörkuleik á 
móti hörkuliði í 8 liða úrslitum 
2. deildar.

En önnur úrslit í 8liða voru 
eftirfarandi:
Leiknir 9476 Bolungarvík
Mostri 5563 Fram
Reynir S. 8069 HK
Þar með verða 4liða úrslit 
eftirfarandi:
AugnablikLeiknir
Reynir S.Fram
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Körfuboltinn



Smáauglýsing
Húsnæði óskast

5 manna fjölskylda óskar eftir húsnæði til leigu í Grundarfirði.
Erum reyklaus og reglusöm. Getum útvegað meðmæli. 

dagný ágústsdóttir s: 8990050    dagny1@simnet.is

Stofnfundur 
Vinabæjarfélags Grundarfjarðar og Paimpol

 Stofnfundur Vinabæjarfélags Grundar�arðar og Paimpol - „Grundapol“ - 
verður haldinn í Sögumiðstöðinni mánudaginn 2. apríl kl. 20.

 
Dagskrá:
1. Samantekt frá undirbúningsnefnd
2. Drög að samþykktum
3. Kosning stjórnar
4. Léttar veitingar

 
Allir velkomnir!

 
Undirbúningsnefndin

Tónlistarhátíð verður haldin 
í gistihúsinu Langaholti í 
Staðar sveit um komandi páska. 
Nafn hátíðarinnar er Durgur 
2012 en áður hefur verið haldin 
hátíð sem bar nafnið Durgur 
2000. Á þessari  hátíð, sem er 
önnur í röðinni er að skapast 
hefð fyrir að flytjendur eru allir 
fremur lítt þekktir.

Sú nýbreytni er hins vegar á 
hátíðinni í Staðarsveit að gestir 
geta notið matarlistaverka 
Rúnars Marvinssonar en óhætt 
er að fullyrða að öll tónlist 
hljómar aðeins betur í eyrum 
þess sem er mettur af mat 
Rúnars. 

Tónlistardagskráin er fyrir
huguð þrjú kvöld í röð, á föstu
daginn langa, laugardag og 
páska dag. Flytendur eru t.d. 

trúba trixan Gunna Lára, karla
kórinn Heiðbjört, þjóðlaga
pönksveitin Stormur í aðsigi, 
Ólína, dúettinn Hundslappa
drifa, Tundur, rokksveitin 
Cherno  byl, Kvæðamannafélag 
heiðsynnunga o.f.l.

Glöggir lesendur hafa ef til 
vill áttað sig á að sömu daga er 
önnur hátíð í næsta landshluta 
en hún er alls óskyld þessari og 
sá sem rýnir í nafnið Durgur 
2012 gæti komist að þeirri 
niðurstöðu að það þýði: Aldrei 
fór ég eitt eða neitt. Þetta eru 
þó getgátur og eiga sér ekki 
stoð í raunveruleikanum. Það 
eina sem hægt er að vita fyrir 
víst er að um páskana verður 
góður matur, skemmtilegur 
félagsskapur og tónlist sem 
kemur á óvart í Langaholti.

Durgur 2012

Átthagastofa Snæfellsbæjar 
er ekki bara upplýsingatorg, 
menntunartorg og spjalltorg 
heldur líka verkefnatorg þar 
sem að ýmsum verkefnum er 
unnið, ýmist frá upphafi til 
enda eða er, eins og í sumum 
tilfellum, aðstoðaraðili og ráð
gjafi. Nýlega hefur bæst við 
skemmtilegt og fróðlegt verk
efni sem Sæmundur Kristjáns
son stýrir um sjókonur undir 
Jökli þar sem saga kvenna sem 
stunduðu sjómennsku verður 
skráð og varðveitt. Saga þess
arra kvenna er flestum ókunn
ug þrátt fyrir að vera merkileg 
og einstök. Sæmundur hefur 
rannsakað söguna og er fram
lag hans ómetanlegt fyrir 
samfélagið hvað varðar varð
veislu fortíðar okkar. Nú þegar 
höfum við í Átthagastofunni 
getað hjálpað honum að fá 
styrk til verkefnisins og getum 
nú af fullum krafti verið með í 
þessu skemmtilega verkefni. 
Hugmyndin er að kynna sögu 
sjókvenna á öllu Snæfellsnesi í 
einskonar ferðasýningu áður 
en spjöldin, sem við ætlum að 
láta búa til, fara á sinn áfanga
stað.

Sæmundur Kristjánsson er 
einnig að vinna í verkefni um 

myndskurðarmeistarann Jó 
hann es Helgasson Fanndal, frá 
Gíslabæ á Hellnum. Saga Jó 
hannes  ar er mjög merkileg og 
var hann ekki bara mjög 
hæfileikaríkur heldur var hann 
fyrsti Íslendingurinn til að 
njóta þess heiðurs að fá lista
mannastyrk frá hinu háa Al 
þingi til að sækja sér meiri 
menntun erlendis. Já við 
eigum sögulega menn  og líka 
menn eins og Sæmund Krist
jáns  son sem eru að halda allri 
sögunni í kringum okkur 
lifandi og leggja sig fram við 
að varðveita það sem við 
eigum. Hugmyndin er að setja 
upp sýningu um Jóhannes 
Helgasson á næstunni og 
kynna með því sögu hans fyrir 
heimamönnum og gestum. 
Það er gleðilegt fyrir okkur í 
Átthagastofunni að geta að 
stoðað fólk með verkefni sín 
og það eru mikil verðmæti 
fólgin í þekkingu og fróðleik 
fólks eins og Sæmundar Krist
jáns  sonar.

Fyrir hönd Átthagastofu 
Snæfellsbæjar

Barbara Fleckinger, 
verkefnastjóri

“Við eigum menn 
eins og 

Sæmund Kristjánsson”



Það fer vart framhjá nokkrum 
í Bæjarfélaginu hve öflugt starf 
félagasamtaka er og hve mörg
um góðum málum er komið í 
höfn með samtakamætti félags
manna.

Eitt er það mál, sem brennur 
á okkur öllum íbúum bæjar
félagsins, en ekkert gengur að 
koma í framkvæmd, það er 
endurbygging Sundlaugarinnar 
okkar.

Síðastliðin tíu ár hefur for
ráða mönnum verið bent á 
nauðsyn þess að halda lauginni 
við og gera lámarks endurbætur 
s.s. koma upp einum eða tveim  
heitum pottum og barna sull
potti. Fyrir síðustu kosningar 
lofuðu allir frambjóðendur 
hvar í flokki sem þeir voru, 
stuðningi við sundlaugarmálið. 
ekkert bólar á efndum á þeim 
loforðum, eða að við þau verði 
staðið.

Í lok árs 2010 voru kynntar 
mjög áhugaverða tillögur 
Einars Ólafssonar arkitekts um 
breytingar á sundlauginni og í 
nóvember 2011 teikningar og 
kostnaðaráætlun fyrir fram
kvæmina upp á 95 milljónir 
króna. Í áætluninni var gert ráð 
fyrir að vinna þessar breytingar 
í áföngum.  Hvenær á að byrja.

Það hefur verið fjallað um 
sundlaugina á flestum fundum 
sem íbúarnir hafa fengið að 

viðra skoðannir sínar á liðnum 
árum. Það hefur verið gert með 
góðum rökum s.s hve mikil og 
góð heilsuvernd sund er, það 
er beinlínis lífsnauðsyn fyrir 
uppvaxandi sjómenn, að 
dráttar    afl fyrir ferðamenn og 
þægindi og gæði fyrir okkur 
íbúana.

Góð rök eru líka það sem 
kom fram á fundi í síðustu 
viku, þar kom fram að hugsan
legir umsækjendur um prests
embætti hafi byrjað á að skoða 
skóla og leikskóla á staðnum.  
Gott hjá þeim.  En þetta segir 
okkur að við verðum að gera 
betur en gert er til að fá gott 
fólk til okkar og halda í þá sem 
fyrir eru, það gerum við best 
með því að byggja upp það sem 
brýnast vantar.

Okkur er sagt að við búum í 
vel reknu og stöndugu bæjar
félagi, tökum félagasamtökin 
okkur til fyrirmyndar, sýnum að 
með samtakamætti sé hægt að 
koma góðum málum í verk  
.BYRJUM Á SUNDLAUGINNI. 

Það er liðin tíð að hægt sé að 
segja að það sé engin aðsókn 
að sundlauginni og það er 
heldur ekki sama hvernig við 
forgangsröðum þeim fjár mun
um sem við höfum til ráð
stöfunnar.   

Jenný Guðmundsdóttir

Sundlaugin

Á ellefta tímanum á sunnu
dag var Björgunarbáturinn 
Björg frá Rifi kallaður út vegna 
vélarbilunar í Glað SH frá 
Ólafs vík. Hafði Glaður farið til 
veiða fyrr um morguninn en 
varð fyrir vélarbilun þegar 
báturinn var staddur 17 mílur 

norðaustur af Ólafsvík. Tók 
Björg bátinn í tog til Ólafsvíkur 
þangað sem komið var að 
landi á fjórða tímanum. Gott 
veður var á miðunum og gekk 
heimferðin vel.

þa

Rétt fyrir miðnætti á laugar
dagskvöld varð umferðaróhapp 
á Útnesvegi nánar tiltekið á 
Breið. Ökumaðurinn missti 
stjórn á bifreiðinni og fór hún 
að minnsta kosti eina og hálfa 

veltu. Hann var einn í bílnum 
og sakaði ekki en bílinn er 
mikið skemmdur og jafnvel 
ónýtur.

þa

Senn líður að páskum 
Hvernig væri að breyta til þetta 

árið og steypa sitt eigið páskaegg 
úr lífrænu og siðgæðis (Fairtrade) 
vottuðu súkkulaði? 

Flottara, hollara, skemmtilegra 
og síðast en ekki síst umhverfis
vænna. 

Gleðilega páska! 
Theódóra Matthíasdóttir, umhverfis-
fulltrúi Snæfellsness (theo@nsv.is)

Dreginn í land

Bílvelta

Umhverfishornið



496 kr
pk   

Nautaborgarar 2 x 120g
frá Goða

frá Ísfugli
Kjúklinganaggar

góðir grannar

985 kr
kg   

1.698

230g frá Goða

247 kr
stk  

                                   Sparnaðartilboð helgarinnar 29. mars - 1. apríl     samkaupurval.is

úr kjötborði eða pakkaður ferskur

frá Coop
Dijon sinnep 250g

Góð
kaup!

50%

afslá
ttu

r

269

135kr/kgAppelsínur 

Úrvals 
lambahryggur

720g – gæði og gott verð!

Rauðkál frá Coop

230g frá Goða
567g, frá Coop

Ananasskífur eða bitar
199 kr

ds   

...sjá fleiri tilboð á samkaupurval.is

230g frá Goða

Ódýrt

25%

afslá
ttu

r

329

198kr/stk

1.598kr/kg

230g frá Goða

299 kr
stk  

400ml, frá Coop
Grísk jógúrt, salatsósa 5%

398

Ódýrt

25%

afslá
ttu

r

42%

afslá
ttu

r

25%

afslá
ttu

r

Grísk jógúrt, salatsósa 5%Grísk jógúrt, salatsósa 5%Grísk jógúrt, salatsósa 5%
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eð
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