
Farfuglarnir hafa verið að 
hóp ast til landsins undanfarnar 
vikur og fjölgar þeim jafnt og 
þétt á Snæfellsnesi. Ljósmyndari 
blaðsins var að njóta veður blíð
unnar inn við Hvalsá í Ólafsvík 
um síðustu helgi og gekk þá 
fram á fjölda fugla við tjörnina.

Á myndinni má sjá fimm 
fugla tegundir, fremst er stelkur, 
þá stokkandarpar, vinstra megin 
á hólmanum er sílamáfur, 
hægra megin er hettumáfur og í 
fjarlægð má greina tjald sem er 
að spóka sig í vatnsborðinu. 
Auk þessara fugla voru lóur á 
vappi í nágrenni tjarnarinnar og 
skömmu áður sáust þarna 
duggendur og álftir.

Rétt er að taka fram að ekki 
sáust neinir plastfuglar og 
vonandi verður þeim ekki 
komið fyrir þetta árið þar sem 

að þeir virðast frekar fæla fugla 
frá. jó

Farfuglum fjölgar jafnt og þétt
551. tbl - 12. árg. 10. maí 2012

 

landsbankinn.is 410 4000Landsbankinn

Punktakeppni 1. 2. 3. verðlaun 
auk nándarverðlauna á 3. og 8. braut.

Ræst út frá kl. 10. 

Skráning á netinu eða 
í síma 893 8328 og 435 6821.

Mótanefndin.

Mjög góð verðlaun 
í boði Landsbankans.

Keli vert tekur vel á móti öllum 
sem þurfa næringu.

Kríumót Landsbankans
Golfklúbbur Staðarsveitar og Landsbankinn 

halda Kríumót Landsbankans 
á Garðavelli undir jökli, Snæfellsnesi

12. maí 2012

Bréfbera vantar
í Grundarfjörð

Íslandspóstur hf. óskar eftir að ráða bréfbera til 
afleysinga í sumar frá 16. júlí til 14. ágúst 2012.

Umsóknum má skila inn á 
stykkisholmur@postur.is.

Nánari upplýsingar í síma 517 2046.

Íslandspóstur hf. óskar eftir að ráða bréfbera í
50% starf í Grundarfjörð. Þarf að geta hafið störf

í byrjun júlí 2012. Umsóknum má skila inn á 
stykkisholmur@postur.is.

Nánari upplýsingar í síma 517 2046.

Grundarfjörður
sumarstarf



Blaðið er gefið út af Steinprent ehf. og 
dreift á hvert heimili í Snæfellsbæ og 
Grundarfirði. Blaðið kemur út vikulega.

Upplag: 1.100

Áb.maður: Jóhannes Ólafsson

Prentun: Steinprent ehf. 

      Sandholt 22a, Ólafsvík

      355 Snæfellsbæ

Netfang: steinprent@simnet.is

Sími: 436 1617

Verkalýðsfélag Snæfellinga og 
Starfsmannafélag Dala og 
Snæfellssýslu stóð að venju 
fyrir hátíðardagskrá í tilefni af 
1. maí í Klifi. Hófst dagskráin 
klukkan 13:30 með því að 
kynnir dagsins Erla Laxdal 
Gísla  dóttir bauð gesti velkomna 
og kynnti dagskránna. Ræðu
maður dagsins var Sigurður 
Arnfjörð þá spilaði skóla
hljómsveit tónlistaskóla Snæ
fells bæjar nokkur lög. Trúðarnir 
Skúli og Spælir komu og 
skemmtu gestum var það brot 

úr sýningu sem Frystiklefinn á 
Rifi er að setja upp og verður 
sýnd í sumar. Að venju var 
handavinnusýning eldriborgara 
í Snæfellsbæ og kaffiveitingar í 
boði S.D.S. og Verkalýðsfélags 
Snæfellinga sem félag eldri
borga sá um. Mjög góð mæting 
var á hátíðahöldin sem lauk svo 
með kvikmyndasýningu í Klifi í 
boði verkalýðsfélaganna. Það 
var Lionsklúbbur Ólafsvíkur 
sem sá um að sýna myndina 
Skrímsli í París.

þa

Ársreikningur Snæfellsbæjar 
fyrir síðasta ár var tekinn til fyrri 
umræðu í bæjarstjórn 2. maí. 
Samkvæmt honum er rekstrar
niðurstaða sveitarfélagsins já 
kvæð um 216 milljónir króna 
en samkvæmt fjárhagsáætlun 
var gert ráð fyrir 124 milljóna 
afgangi. Rekstrarafgangur er því 
töluvert meiri en áætlun gerði 
ráð fyrir, eða sem nemur 92 
milljónum króna.

Rekstrarniðurstaða Ahluta 
var rekstrarafgangur að fjárhæð 
174 millj. króna en fjárhags
áætlun gerði ráð fyrir um 128 
millj. króna afkomu. Afkoman 
varð því betri sem nemur 46 
millj. króna.  Ástæða þessa er 
að mestu leyti hærri skatttekjur 
en áætlun ársins 2011 gerði ráð 
fyrir, enda þótti rétt að hafa 
allar tekjuáætlanir varfærnar. Á 
móti kemur að við gerð fjár
hagsáætlunar voru samningar 
opinberra starfsmanna lausir 

og niðurstaða er sú að launa
kostnaður hækkaði mun meira 
en áætlun gerði ráð fyrir. Enn
fremur hefur yfirfærsla málefna 
fatlaðra áhrif á reikningsskilin. 

Heildareignir bæjarsjóðs 
námu um 2.870 millj. króna og 
heildareignir sveitarfélagsins í 
samanteknum ársreikningi um 
3.679 millj. króna í árslok 2011. 
Heildarskuldir bæjarsjóðs 
námu um 1.352 millj. króna og 
í samanteknum ársreikningi 
um 1.776 millj. króna, og 
lækkuðu þar með milli ára um 
40 milljónir. 

Snæfellsbær fjárfesti á árinu 
fyrir 232 milljónir í varanlegum 
rekstrarfjármunum og engin ný 
lán voru tekin en greiddi niður 
lán að fjárhæð 193 milljónir.

Hlutfall skulda og skuld bind
inga A og Bhluta er 104,55% af 
reglulegum tekjum, en var 
116,45% árið 2010.

jó

1. maí haldinn 
hátíðlegur

Góð afkoma 
Snæfellsbæjar

FALLEGAR FERMINGARGJAFIR
FERÐA-SKARTGRIPAVESKI/POKAR

SLÉTTUJÁRN BLEIK/BLÁ 6,990
HÁRBLÁSARAR OG HÁRSNYRTISETT 

NÝIR SKARTGRIPIR FRÁ OXXO OG SNÖ

TILBOÐ Á SUMARLEGUM KVEN-KVARTBUXUM
FÓTBOLTASKÓR, LEGGHLÍFAR, MARKMANNSHANSKAR 

OG FÓTBOLTAR Í MIKLU ÚRVALI

Hótel Hellissandur  -  Klettsbúð 9  -  360 Hellissandur  
Sími 430 8600  -  Fax 430 8601  -  hotelhellissandur@hotelhellissandur.is

Þann 19. maí munum við bjóða upp 
á þessa frábæru skemmtun þar sem 
Bjartmar Guðlaugsson mun koma 
og skemmta gestum eins og honum 
einum er lagið.
Á undan Bjartmari munum við 
bjóða uppá 5 rétta óvissu matseðill.

Maturinn byrjar klukkan 20:00.
Bjartmar byrjar að spila klukkan 22:30-01:30.

Verð fyrir mat og skemmtidagskrá Bjartmars 
er 6.900 kr. á mann.

Verð fyrir Bjartmar  er 1.500 kr. 
og opnar húsið klukkan 22:30 
fyrir þá gesti.

Bókanir í síma 430-8600 eða jon@hotelhellissandur.is

 

BJARTMAR 
Á HÓTEL HELLISSANDI

Núna er eldhúsið opið 
alla daga hjá okkur bæði

í hádegi og kvöld.



Þriðjudaginn 1. maí spilaði 3. 
flokkur Snæfellsnes kvenna á 
hraðmóti KR í Frostaskjóli. Átta 

lið mættu til leiks og leikið var í 
1x24 mínútur á 11 manna velli. 
Stelpurnar okkar spiluðu fyrst 

við Fylki og unnu þær 10, svo 
var spilað við A lið KR og vannst 
sá leikur einnig 10. Síðasti 
leikurinn í riðlinum var spilaður 
við B lið KR og vannst hann 40, 
stelpurnar unnu því alla leikina 
í riðlinum og komust þannig í 
undanúrslit. Í undanúrslitum 
var spilað við lið Aftureldingar 
en leiknum lauk með jafntefli 
00 og þurfti að grípa til 
vítaspyrnukeppni, þar sem 

Snæfellsnes hafði sigur í 
bráðabana. Liðið komst þannig 
í úrslit gegn Grindavík en 
tapaði þeim leik 10 og 
stelpurnar enduðu því í 2. sæti 
á eftir Grindavík. Sannarlega 
glæsilegur árangur hjá 
stelpunum. Í lokin var annar 
markvörður Snæfellsnes, hún 
Friðný Jónsdóttir útnefnd besti 
markvörðurinn á mótinu.

jgj

Góður árangur á hraðmóti KR

Grundfirðingar!

Íbúafundur 
þriðjudagskvöldið 15. maí  kl. 20.00 í Samkomuhúsinu

Upplýsinga- og umræðufundur þar sem m.a. verður fjallað um:
- Framkvæmdir 
- Umhirðu 
- Sorpmál
- Fjármál 
- Annað sem fólk vill ræða

Erindi:
Svæðisgarður Snæfellinga, Björg Ágústsdóttir, Alta, verkefnisstjóri.
Fyrir mér er Grundarfjörður heima - Framtíðarsýn til ársins 2025.   Félagsfræðinemar FSN.

Boðið upp á kaffi og hóflegt meðlæti  ;-)  

Bæjarstjórn

  HÚS TIL SÖLU

Dalbraut 10, hluti
53,3 fm. iðnaðarhúsnæði í steinsteyptu húsi byggðu 
árið 1956. Húsnæðið sem er í enda húss sem er 
nokkrir eignarhlutar skiptist sal, kaffistofu, salerni 
og geymsluloft. 

Verð kr. 2.000.000,-

Sjá má myndir og nánari upplýsingar um eignina og aðrar eignir 
á skrá á heimasíðu fasteignasölunnar: fasteignsnae.is

Á Fasteignasölu Snæfellsness eru öll störf unnin af 
löggiltum fasteignasala sem tryggir öryggi í viðskiptum.

Fasteigna- og skipasala Snæfellsness
Pétur Kristinsson, hdl. löggiltur fasteigna- og skipasali.
Sími 438-1199, netfang pk@simnet.is
Heimasíða: fasteignsnae.is



STARFSKRAFTUR ÓSKAST

Meira í leiðinniN1 VERSLUN  | ÓLAFSVÍK | WWW.N1.IS 

N1 óskar eftir að ráða áreiðanlegan og þjónustulundaðan 
starfsmann til sumarstarfa í verslun félagsins í Ólafsvík.

Í starfinu felst afgreiðsla og þjónusta við viðskiptavini
ásamt öðrum tilfallandi verkefnum í versluninni. 

Nánari upplýsingar um starfið 
veitir Sigurður Guðmundsson 
verslunarstjóri í síma 436 1581. 
Áhugasamir geta einnig sótt 
um starfið á www.n1.is

	  Dagskrá	  fundar:	  
	  1.	  Skýrsla	  stjórnar	  
	  2.	  Skýrsla	  forstöðumanns,	  <ármál	  
	  3.	  Kosning	  stjórnar	  
	  4.	  Skýrsla	  forstöðumanns,	  rannsóknir	  
	  5.	  Kynning	  verðandi	  forstöðumanns	  	  	  	  
	  	  	  	  	  	  Rakelar	  GuðmundsdóGur	  

	  	  	   	  VeiIngar	  í	  fundarlok	  	  
	  	  	   	  í	  boði	  G.RUN	  hf.	  	  

Aðalfundur	  Varar	  verður	  haldinn	  
laugardaginn	  12.	  maí	  	  í	  Sögumiðstöðinni	  
Grundarfirði.	  Fundurinn	  hefst	  kl.	  14:00.	  

Allir	  velkomnir!!	  

Fyrir	  hönd	  stjórnar	  Varar,	  Erla	  Björk	  ÖrnólfsdóSr	  

Stofan verður lokuð 
14. maíog 15. maí 
en opið verður á 

uppstigningadag 17. maí :) 

Verið velkominn.

Sumarfrí
Snyrtistofan Rán verður lokuð 

5. júlí – 20. ágúst

Gleðilegt sumar kæru vinir
 

Sumarkveðjur
Rán Kristinsdóttir snyrtifræðingur

S: 864-4236

Um þessar mundir er hópur 
margæsa á Rifsós. Margæs er 
smávaxin gæsategund um það 
bil 60 sm langar með svart og 
mjög stutt stél.  Margæsir eru 
alfriðaðar á Íslandi. Eru þær 
fargestir hér á vorin og haustin 
en hafa vetursetu á Írlandi. 
Margæsir koma aðallega við á 
vestanverðu landinu frá Eyrum 
og Innnesjum og hingað á 
Snæfellsnes. Einhver þekktasti 
margæsastaður landsins er 

kringum forsetasetrið á Bessa
stöðum og einhverju sinni lét 
forsetafrúin þau orð falla, 
hversu vinalegt væri að vakna 
upp við margæsakvakið á vorin 
og haustin.  Margæsin dvelur 
lengur en flestir aðrir umferðar
fuglar, á vorin í apríl og maí og 
á haustin í september  október. 
Heimildir fengnar á fuglavernd.
is og Wikipedia.org

þa

Margæsir á 
Rifsósi



Snæfellingar ríða nú á vaðið 
með stofnun fyrsta svæðis
garðs ins á Íslandi. Svæðisgarðar 
(á ensku regional parks) eru 
þekktir í mörgum löndum Ev 
ró    pu og eru víða mikilvæg stoð 
í atvinnu upp byggingu. Að 
ferðafræði þeirra byggir á 
hugmyndum um byggðaþróun 
og styrkingu “innan frá”, að 
frumkvæði heimamanna sjálfra. 

Hvað er svæðisgarður?
Þegar hugtakið „garður“ er 

nefnt, dettur mörgum í hug 
afmarkað landsvæði, með hliði 
eða skiltum sem sýna að nú 
séum við komin í garðinn. 
Sumum dettur jafnvel í hug 
þjóðgarður. Svæðisgarður er 
vissulega bundinn við afmarkað 
landsvæði, en umfram allt þá er 
hann samstarfsvettvangur fólks
ins á svæðinu. Markmið hans er 
að samfélagið þekki betur þau 
gæði eða auðlindir sem svæðið 
býður og hvernig megi „gera 
sér mat úr þeim“. Verðmæta
sköpun, fjölbreyttari atvinna og 

efling samfélagsins er tilgang
urinn.

Hvernig verður 
svæðisgarður til?

Talsverð undirbúningsvinna 
hefur farið fram og í verkefnis
áætlun segir hvað verði gert og 
hvernig, næstu tvö árin. Að 
gerðir miða að því að búa ekki 
til enn eina skýrsluna, heldur 
nytsamleg „verkfæri“ sem ein
staklingar og fyrirtæki geta nýtt 
sér. 

Helstu áfangar vinnunnar 
eru þessir: 

Greina sérstöðu og auðlegð 
svæðisins og tækifærin sem í 
því felast, t.d. í matvæla fram
leiðslu, ferðaþjónustu, vöru
hönnun, listsköpun, rann
sókn um og fræðslu.

Skýra leikreglur svæðisgarðs 
og útfæra stefnu fyrir hann í 
svæðisskipulagi sem sveitar
félögin hafa ákveðið að 
vinna.

Setja afraksturinn fram á vef, 

m.a. sem aðgengilega „verk
færakistu“, þ.e. leiðbeiningar 
og hugmyndir um hvernig 
nýta má sérstöðuna.

Gera áætlun og samning um 
samstarf í svæðisgarðinum 
og kynningu.

Til að sjá um þetta starfa 
stýri  hópur, skipaður 3 full trú
um sveitarfélaga og 3 fulltrúum 
annarra samstarfsaðila, og 
einnig svæðisskipulagsnefnd, 
skip  uð fulltrúum allra sveitar
félaganna. Samvinna og framlag 
íbúa, fyrirtækja og félagasamtaka 
á svæðinu er lykilatriði; að sem 
flestir taki þátt í að byggja upp 
svæðisgarð, sem getur sem fyrst 
gagnast íbúum og orðið sýni
legur.  Nú er lagt á ráðin um 
hvernig hægt sé að leiða saman 
ólíka hópa og atvinnugreinar, 
nánari fréttir af því síðar. 

Geta fleiri verið með?
Svæðisgarðurinn er eign allra 

Snæfellinga, en þeir sem hafa 
tekið að sér að leiða verkefnið 

eru sveitarfélögin fimm á 
Snæfellsnesi og félög innan 
atvinnugreina á svæðinu, þ.e. 
Ferðamálasamtök Snæfellsness, 
Snæfell  félag smábátaeigenda 
á Snæfellsnesi, Búnaðarfélög 
Staðar sveitar, Eyja og Mikla
holts hrepps og Eyrarsveitar og 
Starfsmannafélag Dala og Snæ
fellsnessýslu. Samningur þeirra 
á milli gerir ráð fyrir að fleiri 
aðilar geti átt aðild að 
verkefninu, ekki síst fyrirtæki, 
stofnanir og félagasamtök. 
Framlag þeirra getur verið með 
ýmsum hætti, t.d. fjárframlag, 
vinnuframlag, upplýsingagjöf 
eða annar stuðningur. 

Á vef verkefnisins http://
svaedisgardur.is/ má finna leið
beiningar um hvernig hægt sé 
að bætast í hópinn, auk upp
lýsinga um svæðisgarða. Auk 
þess er fréttasíða á Facebook 
http://www.facebook.com/Svaedisgardur

Stýrihópur 
svæðisgarðsverkefnisins 

	  

Auglýsir 

Bókasafnið verður opið á mánudögum og miðvikudögum 
frá   kl. 16 til 18, frá 21. maí til 31. ágúst 2012. 

 
Í millitíðinni verður Bókasafnið  lokað  frá 2. júlí til 
10. ágúst vegna sumarleyfis starfsmanns. 

Mánudagur frá kl. 16 til 18 

Miðvikudagur frá kl. 16 til  18 

Svæðisgarður á Snæfellsnesi



Kæru Grundfirðingar
Meistarinn opnar þriðjudaginn 15. maí og 

verður opinn alla daga í sumar frá kl 12 til 20.

Ýmsir nýir réttir á matseðli

Gústi Alex og 
Baldur Bongo

TRÖLLAPÚL!!!! ÚTIÆFINGAR

Nú getið þið  farið að gera ykkur klár fyrir Tröllapúlið sem byrjar 14. maí 
og verður í sex vikur 3-4 sinnum í viku, mánudaga, þriðjudaga og 
�mmtudaga kl 17:30. Og svo er bónustími á laugardögum kl 11:30 
þar sem allir geta komið í stakan tíma og fundið náttúrutröllið í sjálfum 
sér. 

Tröllapúlið gengur út á blandaðar æ�ngar, a�raunir, lyfta stöngum, 
berja með sleggju, draga sandpoka, kaðlasvei�ur, upphí�ngar, 
armbeygjur, bjöllur, lyfta dekkjum, draga dekk, velta dekkjum, klifra, 
hoppa, dekkjatínsla, drumbakast  og margt margt �eira skemmtilegt og 
hver og einn gerir æ�ngarnar á sínum forsendum. 

Hlátur, gleði og gaman er aldrei langt undan og að sjálfsögðu tökumst 
við á við veðráttuna þar sem Tröllapúlið verður eingöngu úti fyrir utan 
Sólarsport á �ottu brautinni okkar þar á bakvið N1 og fatnaður við hæ�. 

Við aukum styrk,úthald og kraft með þessum hressilegu 
æ�ngum og býð ég ykkur öll velkomin. 

Skráning er ha�n í síma 899-3308 og einnig getið þið sent 
sms í sama númer t.d Tröllapúl/nafn og skráningin er komin.  

Hlakka til að sjá ykkur.
Kveðja, 

Harpa Finnsdóttir einkaþjálfari

Lionsklúbburinn Þernan 
Hellis   sandi hélt í apríl s.l. konu
kvöld á Hótel Hellissandi. Þema 
kvöldsins var Indland og var 
matur, meðlæti og umhverfi 
með indversku ívafi.

Þernukonur sáu um matseld 
ásamt góðri hjálp frá Jóni 
Kristni Ásmundssyni kokk á 
Hótel Hellissandi.

 Nokkrar Þernukonur mættu 
í Shari  sem indverskar konur 
klæðast. Gestir kvöldsins voru 
margir hverjir með slæður eða 
hluti sem tengdust Indlandi.

Dagskrá kvöldsins hófst á því 
að veislustjóri kvöldsins Signý 
Rut Friðjónsdóttir bauð gesti 
velkomna á Indverska vísu og 
fræddi konur um Indland. 
Helga Hrund Bjarnadóttir kom 
og leiddi okkur í allan sann
leikann um það hvernig er að 
gifta sig á Indlandi. Frásögnin 
var virkilega skemmtileg og 
lifandi og voru konur fróðari 
um giftingasiði Indverja. 

Tískusýning var frá Verslun

inni Blómsturvöllum á Hellis
sandi sem vakti mikla lukku. Að 
sjálfsögðu voru módel kvölds
ins þernukonur, ekki skemmdi 
fyrir að kynnir á tískusýningunni 
var engin annar en Heiðar Jóns
son snyrtir.  Heiðar kom svo 
fram eins og honum einum er 
lagið og hélt fyrirlestur á léttu 
nótunum um það sem konur 
þurfa að vita og kunna að hans 
mati! Magnús Eiríksson spilaði 
síðan fyrir gesti að lokinni 
dagskrá. 

Okkur Þernukonum langar 
til að þakka ykkur, konum  í 
Snæ fellsbæ fyrir frábæra mæt
ingu og fyrir að hafa gert 
kvöldið skemmtilegt með já 
kvæðni og glaðværð. Einnig 
langar okkur til að þakka öllum 
þeim sem aðstoðuðu okkur og 
styrktu í því að gera kvöldið að 
veruleika. 

Takk fyrir okkur, 

Lionsklúbburinn Þernan, 
Hellissandi

Síðastliðinn föstudag fór 4. 
bekkur í hjólaferð. Hjólað var 
frá skólanum á Hellissandi út í 
Skarðsvík en samtals eru þetta 
rúmir 12 km. Nemendur undir
bjuggu sig vel fyrir ferðina, 
bökuðu nestið í skólanum og 
lögreglumaður heimsótti 
skólann og spjallaði við þau um 
helstu hættur í umferðinni. Í 

Skarðsvík var farið í boðhlaup, 
búin til listaverk í sandinum, 
nestið borðað og spjallað við 
Hollendinga sem voru að skoða 
fallega nesið okkar og heill
uðust af þessu flottu krökkum. 
Hjólaferðin gekk mjög vel enda 
kraftmiklir og jákvæðir krakkar 
og veðrið einstakt. 

gao

Konukvöld 
Þernunnar

Hjólaferð í 
Skarðsvík



Vinnuskóli Grundarfjarðar
Sumarið 2012

Vinnuskóli Grundarfjarðar verður starfræktur sumarið 2012 frá 4. júní fram til 26. júlí, alls átta vikur. 
Vinnuskólinn er fyrir unglinga fædda árin 1996, 1997 og 1998 og starfar í tveimur tímabilum. 

Hið fyrra stendur frá 4.-28. júní að báðum dögum meðtöldum og 
hið seinna 2.-26. júlí að báðum dögum meðtöldum.  

Þátttakendum verður skipt niður á tímabil eftir að skráningu lýkur. 
Vinnutími: mánudaga til fimmtudaga kl. 8:30-12:00.

Vinnuskólinn er sambland af námi og starfi. Þeir sem taka þátt í allri dagskránni fá greidd laun fyrir fræðsludaga. 
Í lokin verður síðan vegleg grillveisla.

Klæðnaður skal hæfa veðri og eðli vinnunnar. Helstu verkefni verða fegrun umhverfisins og vinna tengd gróðri.

Umsóknarfrestur er til 25. maí. Umsóknareyðublöð liggja hjá skólaritara grunnskólans og á bæjarskrifstofunni.
Nánari upplýsingar veitir Ragnheiður umsjónarmaður vinnuskólans í síma 869 6006.

Vinnuskóli Grundarfjarðar

Sala á Jako íþróttafatnaði 
fyrir Víking og Snæfellsnes 

í íþróttahúsinu Ólafsvík 
laugardaginn 12. maí 

frá kl 11.00 til kl 16.00. 

M.a. íþróttagallar, stakar buxur, 
keppnistreyjur, stuttbuxur, 
sokkar, hettupeysur, töskur.

Merkjum á staðnum með 
nöfnum, númerum og/eða 
því öðru sem menn vilja.
 
 

Í síðasta tölublaði Jökuls var 
hvatning til lesenda að mæta í 
undirbúning á Víkingsvellinum, 
bæjarbúar svöruðu kallinu og 
tæplega þrjátíu manns komu 
að því að skrúfa upp auglýsing
askilti, setja net í mörkin og 
sinna ýmsu viðhaldi og undir
búningi svo að skammlaust sé 
hægt að hefja leiktímabilið.

Fyrsti heimaleikur Víkings er 
n.k. laugardag en þá leika þeir 
gegn Fjölni úr Reykjavík leik
urinn hefst kl. 14 og eru allir 
sem nokkurn áhuga hafa á 
fótbolta hvattir til að mæta á 
völlinn og hvetja strákana til 
dáða.

jó

Allt klárt 
fyrir fyrsta leik



Dragnótabátarnir við Snæ
fellsnesið fóru til veiða eftir 
hrygningarstoppið og öfluðu 
ansi vel. Þónokkrir bátar kom
ust um og yfir 20 tonn í róðri.  
T.d var Rifsari SH með 67 tonn 
í 5 róðrum mest 20 tonn í 
róðri. Guðmundur Jensson 
SH var með 59 tonn í 4 róðrum 
mest 19,4 tonn. Ólafur Bjarna
son SH byrjaði á net um og 
landaði tæpum 15 tonnum í 
einni löndun, fór yfir á 
dragnótina og landaði þar 53 
tonnum í 6 róðrum.  Egill SH 
var með 52 tonn í 3 róðrum og 
mest 24,5 tonn í róðri.  Ansi 
góður afli hjá Agli SH.  Gunnar 
Bjarnason SH var með 48 tonn 
í 4 róðrum, mest 23 tonn í 
einum róðri. Sveinbjörn Ja 
kops   son SH 48 tonn í 4 
róðrum.  Esjar SH 37 tonn í 2 
róðrum og þar af 20,6 tonn í 
einum róðri.  

Steinunn SH byrjaði veiðar 
eftir langt og mikið stopp og 
var með 29 tonn eftir eina 
löndun.  Sandvík SH var með 
28 tonn í 3 og Bára SH 27 tonn 
í 3.  

Rækjuveiðar báta frá Snæ
fells  nesi hófust og hafa þrír 
bátar hafið veiðar.  Matthías 
SH sem er búinn að landa 24 
tonnum í 2 róðrum.  Hamar 
SH 29 tonn í 2 og Farsæll SH 
rúmum 30 tonnum í 2.  

Mjög góð steinbítsveiði var 
hjá þeim bátum sem lögðu sig 
eftir því en þeir þurftu þá að 
sigla yfir Breiðarfjörðinn til 
þess að komast á steinbíts
miðin.  Tryggvi Eðvarðs SH var 
með 142 tonn í 19 róðrum, 
Guðbjartur SH 93 tonn í 15 

róðrum og Brynja SH 91 tonn 
í 14 róðrum. Stálbáturinn 
Kristinn SH var með 150 tonn 
í 15 róðrum.  Særif SH átti 
stærstu löndunina hjá smá
bátunum eða rúm 16 tonn en 
hann fór á grásleppuna undir 
lok apríl en var þó með 89 
tonn í 14 róðrum í þeim 
mánuði.  Stakkhamar SH kom 
svo á eftir þeim með 52 tonn í 
13 róðrum.

Sverrir SH var aflahæstur 
allra smábáta á landinu undir 
10 BT og fiskaði hann 66 tonn 
í 16 róðrum. Mest komst 
Sverrir SH í 8,5 tonn í einum 
róðri. Glaður SH var á grá
sleppu og gekk vel, var með 
37 tonn  í 16 róðrum, mest 
tæp 7 tonn í róðri.  Kári II SH 
mokfiskaði á handfærin frá Rifi 
og var aflahæstur allra smábáta 
undir 10 BT á handfærum á 
landinu og var með 27 tonn í 
9 róðrum, mest 4,6 tonn í 
róðri.  Geysir SH var með 18 
tonn í 8 róðrum á færi  og 
Mangi á Búðum SH 17,6 tonn 
í 9 róðrum á línu. Friðrik Berg
mann SH og Huld SH voru 
báðir á færum og voru báðir 
með tæp 16 tonn, Friðrik 
Bergmann SH í 8 róðrum og 
Huld SH í 7 róðrum.  Einungis 
munaði einu kílói á milli 
bátanna. 

Hringur SH var með 221 
tonn í 3 róðrum á trolli.  Sóley 
SH 164 tonn í 3 og Helgi SH 
148 tonn í 4 róðrum allir á 
trolli.

Gísli Reynisson
www.aflafrettir.com

Aflafréttir

Vesturlandsmót í Boccia var 
haldið í Grundarfirði laugar
daginn 5 maí. 17 sveitir tóku 
þátt í mótinu, frá Hvammstanga, 
Stykkishólmi, Snæfellsbæ, Bor
gar  nesi, Akranesi og Grundar
firði. Þetta er í annað skipti sem 
vesturlandsmót í boccia er 
haldið, var það í Borganesi í 
fyrra og mun það verða að ári á 
Akranesi. Þrír keppendur eru í 
einni sveit, samtals voru fimm
tíu og einn keppandi sem tóku 
þátt. Keppt var í fjórum riðlum 
á þrem völlum. Dómarar voru 
þrír ásamt þrem riturum sem 
eru líka línuverðir og einnig var 
afleysingafólk bæði fyrir dóm
ara og ritara. Það var mikið líf 
og mikil spenna í íþróttahúsinu 
þennan dag sem teigði sig upp 
í barnaskóla en þar voru glæsi

legar veitingar á borðum allan 
daginn. Eftir mjög jafna og 
skemmtilega keppni stóð lið úr 
Borganesi uppi sem sigurvegari. 
Hnepptu þeir gullið og veg
legan farandbikar sem gefin var 
af fyritækinu G.RUN, silfur og 
bronsverðlaun höfnuðu svo 
bæði í Stykkishólmi. Við óskum 
öllum þessum liðum til ham
ingju með sigurinn og öllum 
hinum liðunum fyrir drengilega 
keppni og skemmtilegan dag. 
Við viljum að lokum þakka 
öllum þeim fyritækjum og ein
staklingum sem veittu okkur 
aðstoð við þetta mót innilega 
fyrir hjálpina og stuðninginn. 

Fyrir hönd boccia fólks í 
Grundarfirði. 

Elsa og Svanur.

Vesturlandsmót 
í Boccia

Bæjarstjórn Snæfellsbæjar

FUNDARBOÐ - 241. FUNDUR

Fundur er boðaður í bæjarstjórn Snæfellsbæjar, 
fimmtudaginn 10. maí 2012 og hefst hann 

í Ráðhúsi Snæfellsbæjar kl. 17:00

Dagskrá bæjarstjórnarfundarins:

1) Fundargerð 124. fundar Breiðafjarðarnefndar, dags. 2. mars 2012.
2) Fundargerð 1. fundar svæðisskipulagsnefndar, dags. 12. apríl 2012
3) Fundargerð 345. fundar stjórnar Hafnarsambands Íslands, dags. 23. 

apríl 2012
4) Ársreikningur Snæfellsbæjar fyrir árið 2011, síðar umræða.
5) Bréf frá bæjarstjóra dags. 7. maí 2012, varðandi skipan fulltrúa í stjórn 

Sjóminjasafnsins á Hellissandi.
6) Bréf frá Erlu Björk Örnólfsdóttur, dags. 6. maí 2011, þar sem hún óskar 

lausnar frá störfum í bæjarstjórn Snæfellsbæjar
7) Fundarboð aðalfundar Sjávarrannsóknarsetursins Varar er haldinn 

verður í Sögumiðstöðinni í Grundarfirði, laugardaginn 12. maí 2012
8) Minnispunktar bæjarstjóra.

Snæfellsbæ, 8. maí 2012
Kristinn Jónasson, bæjarstjóri

SNÆFELLSBÆR
þar sem jökulinn ber við loft...



VORTÓNLEIKAR
Barna- og Skólakórs Snæfellsbæjar

verða haldnir
sunnudaginn 13. maí kl. 17 

í Safnaðarheimili Íngjaldshólskirkju

Ka�hlaðborð eftir tónleika!

Aðgangseyrir 1.000,- 
(Ka�hlaðborð innifalið), börn frítt

ALLIR VELKOMNIR!

Nýstofnuð stórsveit Snæfells
nes hélt þrenna tónleika á 
jafnmörgum dögum í síðustu 
viku. Fyrstu tónleikarnir voru í 
Stykkishólmi að kveldi 1. maí. 
Kvöldið eftir var spilað í Klifi í 
Ólafsvík og á fimmtudaginn 3. 
maí voru tónleikar  í sal  Fsn í 
Grundarfirði auk þess sem 
spilað var fyrir nemendur fjöl
brautar skólans í hádeginu á 
föstudag. Tónleikarnir voru 
hald  nir í samvinnu við Menn
ingar  ráð Vesturlands sem 
styrkti sveitina myndarlega.

Stofnun sveitarinnar er sam
starfsverkefni milli sveitar félag
anna á nesinu og tónlistar
skólanna auk áhugasamra.  
Fjölbrautarskóli Snæfellsnes er 
lykillinn að sveitinni en boðið 
var uppá áfanga á haustönnn 
sem kallast „bigg band“ áfangi 

og eru nemendur í þeim áfanga 
meðlimir í stórsveitinni.  Kenn
ari áfangans og stjórnandi 
sveitarinnar er Baldur Rafnsson 
tónlistarkennari í Grundarfirði.

Af tónleikunum að dæma 
hefur verið unnið gott starf í 
vetur í áfanganum og fengu 
tónleikagestir mikið fyrir sinn 
snúð.  

Stjórnandi, nemendur og 
aðstandendur sveitarinnar geta 
verið mjög stolt af  tónleikunum 
og hvernig Stórsveitin fer af 
stað. Það verður gaman að 
fylgjast með þessum upp
rennandi tónlistarmönnum á 
næsta skólaári.

Myndirnar tóku Þröstur 
Albertsson og Hörður Karlsson.

Lárus Ástmar Hannesson,
Stykkishólmi

Stórsveit 
Snæfellsnes túraði

Pizzutilboð alla daga



Á laugardaginn fórum við 
hjónin  á námskeið undir fyrir
sögninni Þjóðgarðurinn Snæ
fells  jökull hjá Tækni skólanum í 
Reykjavík undir leiðsögn Jó 
hanns Ísaks Péturssonar jarð
fræðings, þar var fjallað um 
jarðfræði og mótun Snæfells
ness og stiklað á helstu þjóð
sögum.

Góð mæting var á námskeiðið 
og var það aðallega fólk af 
höfuðborgarsvæðinu sem vinn
ur við ferðaþjónustu. Nám
skeiðið var hið fróðlegasta með 
tilliti til jarðfræðinnar en þjóð
sögurnar þekkir maður nú 
orðið það vel að ekkert nýtt 
kom fram þar.

Snæfellsnesið er nokkuð sér
stakt að mörgu leyti og má 
nefna að á nesinu finnast allar 
bergtegundir sem finnast á 
landinu en aðrir landshlutar 
státa ekki af því. Berggrunnur 
Snæfellsnes er til að mynda 7 
milljón ára gamall og hætti öll 
virkni þá en svo fyrir 2 mill

jónum ára hófst gosvirkni aftur 
af óþekktum ástæðum, þá hófst 
gos í Lýsuskarði og fyrir 1 mill
jón hófst svo gos  í Snæfells
jökuls og Ljósufjallakerfunum 
en þau eru tvö aðskilin kerfi og 
Lýsukerfið það þriðja, Ljósu
fjallakerfið er eitt það lengsta á 
landinu en það nær frá Grábrók 
í Norðurárdal að Berserkja
hrauni.

Gerðuberg í Hnappadal voru 
áður sjávarhamrar frá ísaldar

lokum og á nesinu er að finna 
með þeim stærstu klepra og 
gjallgígum á landiu t.d. Rauða
melskúla fyrir ofan Gerðu
bergið. Mælifell ofan Búða 
hefur orðið til í súru gosi undir 
jökli á síðasta jökulskeiði og er 
austasti útvörður Snæfellsjökuls 
(hægt er að sjá myndband af St 
Mountain Helen á you tube 
sem sýnir hvernig mælifellið 
hefur orðið til). 

Það sem okkur fannst merki
legast var fróðleikurinn um 
Búðahraun en eins og þeir sem 

hafa gengið um það hafa tekið 
eftir að mikið af gróðri er þar 
og er ástæðan sú að láglendi 
var það mikið að á flóði náði 
sjór þarna upp að landi Öxl en 
þegar gos hófst í Búðakletti, 
sem er margfaldur gígur, þá 
rann hraunið ofan á landið sem 
sjór náði yfir, undir hrauninu 
gætir flóðs og fjöru en þar sem 
sjór er þyngri en ferskvatn þá 
flýtur ferskvatnið ofan á og 
vökvar gróðurinn í hrauninu 
þannig að vistkerfið er sjálfvirkt 
frá náttúrunar hendi, magnað 
ekki satt. Svo að lokum þá er 
gaman að sjá fyrir sér Hóla Hóla 
sem eyju fyrir utan fast land 
Jökulsins en þannig var það að 
gos hófst þar fyrir 11 þúsund 
árum í sjó og svo fyrir 4000 
árum rann hraun úr Hólatindi 
og inn í þá og tengdi þá við 
landið. Já það er óhætt að taka 
undir orð Jóhanns að landslag 
er lítils virði er enginn botnar 
neitt í því.

Stefán og Þórdís

Jökull kemur næst út 
miðvikudaginn 16. maí.

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

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

Smáauglýsingar
Húsnæði óskast

5 manna fjölskylda óskar eftir húsnæði til leigu í Grundarfirði.
Erum reyklaus og reglusöm. Getum útvegað meðmæli. 
Dagný Ágústsdóttir s: 899 0050  Dagny1@simnet.is

Handfærarúlla óskast
Handknúin skakrúlla óskast.

Uppl. í síma 893 5443

Landslag er lítils virði ef enginn botnar neitt í því 



Níu landverðir hafa verið 
ráðnir til starfa í þjóðgarðinum 
Snæfellsjökli fyrir sumarið, sex 
karlar og þrjár konur. Föstu 
starfsmennirnir tveir eru konur 
þannig að kynjahlutfall starfs
manna er nokkuð jafnt. Allir 
hafa landverðirnir tilskilin 
réttindi utan einn sem verður í 
sérverkefnum. Fimm land varð
anna hafa áður unnið í þjóð
garðinum, sumir í mörg sumur. 
Alls hefur Þjóðgarðurinn úr 91 
viku að moða og er þeim skipt 
niður á landverðina en misjafnt 
er hve lengi hver og einn er við 
vinnu, allt frá tveimur vikum 
upp í sautján. Vegna ferða í 

Vatnshelli var bætt við 41 viku 
síðasta sumar og skiptust þær á 
milli þriggja landvarða. Hella
ferðirnar sköpuðu þannig þrjú 
sumarstörf. 

Líkt og síðustu tvö sumur 
tekur Þjóðgarðurinn þátt í átaki 
stjórnvalda um sumarstörf sem 
eru opin námsmönnum og 
þeim sem eru á atvinnu
leysisskrá. Um er að ræða starf í 
tvo mánuði og felst það í 
almennum inni og úti verk
efnum. Sótt er um á vefnum 
vinnu  malastofnun.is og er um 
sóknar frestur til 14. maí. 
Heimamenn eru hvattir til að 
sækja um starfið.

Síðasta sumar hófu hjónin 
Guðrún Gísladóttir og Unnar 
Leifsson að undirbúa matvæla
vinnslu sína. Fékk hún nafnið 
Reykhöll Gunnu í Rifi og hóf 
vinnslu í desember 2011. Hefur 
Gunna aðallega verið að 
heitreykja makríl í vetur en 
einnig ýsu, þorsk og síld. Nú 
nýlega fór hún að reykja 
rauðmaga. Afurðirnar selur 
hún í gegnum matvæladreifingu 
í Garðinum. Sjálf selur Gunna 
einnig í Frú Laugu, bænda

markað. Að sögn Gunnu er allt 
að komast á fullt skrið enda 
mörg hótel að opna og eru þau 
mikið fyrir makrílinn. Hún 
tekur einnig að sér að reykja 
fyrir fólk bæði lax, silung og 
annan fisk. Hún hefur reykt 
mikið af ýsu fyrir sjómennina 
og láta þeir vel af, til stendur að 
senda prufu af reyktum fiski til 
Svíþjóðar. Má því segja að 
byrjunin lofi góðu.

þa

Sumarstörf í 
Þjóðgarðinum

Reykhús í Rifi

Á laugardaginn verður opið 
í síðasta sinn á þessum vetri. 
Ef menn  vilja tippa í sumar þá 
er um að gera að hafa samband 
við undirritaðann. Einnig 
viljum við hjónin þakka öllum 
fyrir samstarfið í vetur og um 
leið hvetja alla til að mæta á 
völlinn í sumar og gera heima

völlinn að þeirri ljónagrifju 
sem hann getur orðið. Opið á 
laugardaginn frá 11.00 til 
13.00. Heitt kaffi á könnunni. 
Munið félagsnúmerið 355. 
Allir velkomnir.

Áfram Víkingur.

Stjáni og Tóta.

Getraunir

Tökumaður óskast
Sport TV og KSÍ hafa gert með sér samkomulag um 
að Sport TV sýni beint á heimasíðu sinni einn leik úr 
hverri umferð í 1. deild karla í sumar, einnig verður 
þáttur með öllum mörkum umferðarinnar.

Óskað er eftir áhugasömum aðila til að sjá um að 
taka upp frá heimaleikjum Víkings í sumar.

Nánari upplýsingar fást hjá Hilmari í síma 894 1922



Víkingur Ó - Fjölnir
Laugardagur 12. maí   

kl. 14.00

Ársmiðar seldir á staðnum - kr. 7.500,-

Miðaverð kr. 1.000,-
Frítt fyrir yngri en 16 ára



Sorpflokkun

Í almennu tunnuna með 
svarta lokinu má setja:
Allan almennan heimilisúrgang, matarleifar, 
ka�korg, matarsmitaðan pappír og plast, 
samsettar umbúðir (áleggsbréf, ostabox, 
tannkremstúpur og �eira). Einnig glerílát, 
ryksugupoka, bleiur og dömubindi, 
úrgang frá gæludýrahaldi.

Endurvinnslutunnan 
verður losuð á 
4 vikna fresti.

Nauðsynlegt að rétt sé �okkað í tunnurnar því 
mistök við �okkun geta skemmt heilu farmana 
af endurvinnsluefnum.

Almenna tunnan verður losuð á tveggja vikna fresti.

Pakkhússnefndin er í sam
vinnu við Átthagastofu Snæ
fells  bæjar að setja upp sýningu 
sem mun heita „Ég, safnarinn“ 
og mun leggja lokahönd á 
undirbúninginn næstu daga
na, en opnunarhátíðin er dag
sett 17. maí. Gaman væri að fá 
fleiri með til að sýna hvað það 
er sem þeir eru að safna. 
Hlutirnir sem verða væntan
lega til sýnis þurfa hvorki að 
vera gamlir né dýrmætir  það 
sem mestu máli skiptir er að 
gripirnir hafi ákveðið gildi fyrir 
safnarann sjálfan og að þeim 
fylgi sögur af söfnuninni, eins 
og til dæmis af hverju og 
hvenær safnarinn byrjaði að 
safna einmitt því sem hann 
safnar. Flest verkefnin sem 
Pakkhússnefndin eða Átthaga

stofan stendur fyrir byggjast á 
þátttöku ykkar úr samfélaginu 
og þetta er eitt af þeim verk
efnum. Endilega hafið sam
band fyrir 14. maí í síma 
8622998 ef þið viljið vera með, 
eða sendið mér línu á 
barbara@fsn.is. Okkar stefna 
er að búa ekki bara hér í 
samfélagi okkar heldur að lifa 
og taka virkan þátt í menn
ingar  lífinu.

Með fyrirfram þökk og von 
um góðar undirtektir.

Fyrir hönd Pakkhúss
nefndar innar og Átthagastofu 
Snæfellsbæjar

Barbara Fleckinger

“Ég, safnarinn” 
sýning fyrir alla

AÐALSAFNAÐARFUNDUR 

ÓLAFSVÍKURKIRKJU 
Aðalsafnaðarfundur Ólafsvíkurkirkju verður haldinn 

mánudaginn 21. maí  kl: 20.00.
 

Dagskrá:

1. Gerð  grein fyrir starfsemi og rekstri sóknarinnar 
á liðnu starfsári.

2. Afgreiðsla endurskoðaðra reikninga sóknar og 
kirkjugarðs fyrir s.l. ár.

5. Kosning sóknarnefndarmanna og jafnmargra 
varamanna til 4ra ára.

6. Kosning tveggja skoðunarmanna eða endur-
skoðanda sóknar og kirkjugarðs og varamanna 
þeirra til árs í senn.

7. Kosning í aðrar nefndir og ráð.

8. Önnur mál.

Formaður sóknarnefndar

Parhús til sölu/ leigu að Ólafsbraut 8, Ólafsvík.
Tvær glæsilegar íbúðir á besta stað í bænum til sölu eða leigu.

Um er að ræða tvær tveggja herbergja  íbúðir  72,4 m2  og 66.2 m2.
Báðar íbúðirnar verða ný uppgerðar og er allt nýtt: Innréttingar, baðherbergi, 
gólfefni, parket, �ísar, rafmagn og pípulagnir. Úti er verið að ljúka við að 
einangra og klæða húsið. búið er að skipta út gluggum, innihurðir nýjar.
Húsið verður sem nýtt utan og innan.  

Upplýsingar um leigu gefur Sigurður Gestsson í síma 842-2243.
Upplýsingar um sölu gefur Pétur Jóhannesson í síma 436-1015



Kynntu þér hvað fólkið í landinu 
hefur að segja um frumvörpin:

Landsbankinn áætlar 
að fyrirtæki með 
samtals yfir 4000 
starfsmenn fari í þrot*

*Samkvæmt áliti Landsbankans til atvinnuveganefndar  
Alþingis á frumvörpum um fiskveiðistjórnunarkerfið. 

 Ein af fjölmörgum góðum ástæðum fyrir nauðsyn þess  
að eiga samráð við aðila í sjávarútvegi og vanda til verka  
við breytingar á fiskveiðistjórnunarkerfinu.

 Kynntu þér málið.


