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Ólafsbraut 21, Snæfellsbæ
Sími: 410 4190
Netfang: 0190@landsbankinn.is

Sr. Óskar settur í embætti
Sr. Óskar Ingi Ingason tók við
embætti sóknarprests í Ólafs
víkur- og Ingjaldshólsprestakalli
þann 1. júní sl. en hann tekur
við af sr. Ragnheiði Karitas
Pétursdóttur sem lét af embætti
og flutti til Noregs í vor. Í sam
eiginlegri messu Ólafsvíkur- og
Ingjaldshólssafnaða á sunnudag
setti sr. Þorbjörn Hlynur Árna
son, prófastur í Vesturlands
prófastdæmi, sr. Óskar formlega

í embætti. Sr. Óskar er þó
búinn að prófa kirkjurnar svo
lítið því að hann fermdi í báðum
sóknum um hvítasunnuhelgina.
Að lokinni messu sem fram
fór í Ólafsvíkurkirkju var kirkju
gestum boðið upp á kaffi og
meðlæti í safnaðarheimilinu
áður en haldið var út í góða
veðrið.
jó

PIPAR\TBWA - SÍA

Smellugas Olís fæst
hjá okkur!

Smellugas fyrir grillið, útileguna og heimilið.

Smellugas
Blossi ehf.
Grundargötu 61 | Grundarfirði
Símar 438 6500 og 695 2198

Ólafsbraut 55 | Ólafsvík | Símar 436 1212
og 898 1249 | Netfang: olafsvik@olis.is

11 kg
5 kg

10 kg

5x5 áskorunin
Auglýsing um skipulag
Tillaga að deiliskipulagi fyrir Smábýli að Nesi á Hellnum.

Bæjarstjórn Snæfellsbæjar samþykkti á fundi sínum þann
26. apríl 2012 að auglýsa tillögu að deiliskipulagi fyrir
smábýli að Nesi á Hellnum, en Nes er rúmlega 9.8 ha skiki
úr landi Bárðarbúðar. Samkvæmt 41. gr. skipulagslaga nr.
123/2010 er hér með auglýst eftir athugasemdum við
tillögu að deiliskipulagi
Strákarnir í Elsku Jóa sem
allir æfa í Sólarsport þeir Rúnar
Már, Smári, Guðni, Stebbi og
Jón tóku þátt í EAS þrek
mótaröðinni í keppninni um
hraust
ustu Íslendingana eða
5x5 áskoruninni 2012. Þeirra
helstu styrktaraðilar eru Sólar
sport og Nesver. Keppnin fór
fram í Íþróttahúsinu á Akranesi
sl. laugardag og er þetta í fyrsta
sinn sem mótið er haldið þar.
Keppt var í 5 mismunandi
samsettum keppnisgreinum en
þar gerir keppandi eins margar
umferðir af æfingum og hann
getur á 4 mínútum, þá fær hann
eina mínútu í pásu, færir sig á
næstu stöð og byrjar aftur í 4
mínútur og svo koll af kolli.
Meðal æfinga í 5x5 Áskoruninni
eru armbeygjur, spretthlaup,

ketilbjölluæfingar, róður, sand
pokahlaup og lóðalyftingar.
Þeir urðu í 10. sæti í liða
keppninni af 30 liðum. Tveir
tóku þátt í einstaklingskeppni
þeir Smári og Stefán, Smári
varð í 8. sæti og Stefán í 4. sæti
en alls voru 57 keppendur í
einstaklingskeppninni. Þetta er
góður árangur hjá strákunum
en í fyrra varð Smári í 24 sæti
og Stefán aðeins neðar. Það er
greinilegt að allir þessir strákar
eru í góðu formi.
Rúnar Már gerði sér svo lítið
fyrir og tók þátt í þríþraut
daginn eftir þar sem hann varð
í 30. sæti af 64 keppendum eftir
að hafa synt 750 metra, hjólað
20 km og hlaupið 5 km.
þa

Skipulagsuppdráttur með greinargerð liggur frammi á skrifstofu
Snæfellsbæjar frá 14. Júní 2012 til 26. júlí 2012. Ennfremur verða
gögnin aðgengileg á heimasíðu Snæfellsbæjar www.snb.is.
Frestur til að skila inn athugasemdum er til 26. júlí 2012.
Athugasemdum skal skila skriflega á skrifstofu Snæfellsbæjar,
Klettsbúð 4, 360 Hellissandi merkt „deiliskipulag Ness á
Hellnum“.
Snæfellsbæ, 06. júní 2012.
Smári Björnsson
Skipulags- og byggingarfulltrúi Snæfellsbæjar

Kvennahlaup ÍSÍ
16. júní í Ólafsvík

Lokað föstudaginn 15. júní
Prentsmiðjan verður lokuð föstudaginn 15. júní.
Þeir sem þurfa aðstoð eða upplýsingar vegna trygginga
er bent á síma 440 2392

Upplag: 1.100
Áb.maður: Jóhannes Ólafsson
Prentun: Steinprent ehf.
Sandholt 22a, Ólafsvík

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

355 Snæfellsbæ
Netfang: steinprent@simnet.is
Sími: 436 1617

Hið árlega Sjóvá Kvenna
hlaup ÍSÍ verður haldið laugar
daginn 16. júní. Þetta er í 23.
skipti sem hlaupið er haldið á
Íslandi. Þátttökugjald er kr.
1.250-. Að þessu sinni eru
bolirnir fallega rauðir úr dry-fit
efni. Hægt er að velja um tvær
vegalengdir: 2.5 km og 5 km.
Skráning er í Sundlaug Ólafs
víkur og í upphafi hlaupsins.
Hlaupið hefst kl. 11:00 í Sjó
mannagarðinum í Ólafsvík og
eru konur á öllum aldri hvattar
til að taka þátt. Frítt er í sund

að loknu hlaupi, Ölgerðin
býður þátttakendum upp á
Egils Kristal og Nivea gefur
öllum skemmtilegan glaðning.
Látum gott af okkur leiða.
Munum að taka þátt í söfnun
inni í tengslum við hlaupið og
tökum með okkur brjósta
haldara og önnur undirföt, en
söfnunarkassi verður á stað
num.
Slagorð hlaupsins í ár er
„Hreyfing til fyrirmyndar“.
Konur ! Tökum þátt í hlaupinu.
Það er svo gaman.

Fjölskyldudagur
á Sjóminjasafninu
Hellissandi
Landsbankinn og Sjóminjasafnið á Hellissandi bjóða til fjölskylduhátíðar
á Sjóminjasafninu laugardaginn 16. júní kl. 14, í tilefni af myndarlegum
umbótum á safninu sem bankinn hefur tekið þátt í að styrkja.
staðnum og öll börn fá andlitsmálningu
og blöðrur hjá unglingadeild Björgunarsveitarinnar Lífsbjargar í Snæfellsbæ.
Allir hjartanlega velkomnir.

Jónsson & Le’macks

•

jl.is

•

sÍa

Gestum og gangandi verður boðið að
þiggja kaffi og kleinur frá Hótel Hellissandi og öll börn fá ís í Hraðbúð N1
í boði Landsbankans kl. 14–17.
Sproti mætir, hoppukastali verður á

Landsbankinn

landsbankinn.is

410 4000

Grænu tunnurnar
komnar
Umhverfis- og auðlindafræði
– stúdentspróf í fjarnámi

G
NÝJUN

Hefur þú áhuga á umhverfismálum og stóru spurningunum
um verndun og nýtingu auðlinda?
Fjarnám
Stúdentspróf
Samþætting raunvísinda og félagsgreina
Nám fyrir framtíðina

Í síðustu viku var byrjað að
afhenda endurvinnslutunnur í
Snæfellsbæ. Myndin var tekin
þegar Kristinn Jónasson bæjar
stjóri ásamt starfsmönnum
Gámaþjónustunnar ehf. afhenti
Lilju Stefánsdóttur fyrstu
tunnuna. Bætist nú heldur
betur við tunnufjöldann í Snæ
fellsbæ því að nú verða tvær
tunnur við hvert hús í stað
einnar, fyrir voru endurvinnslu
tunnur í kringum 70 en verða
601 þegar búið er að afhenda
allar tunnurnar. Tunnunum
fylgja leiðbeiningar bæði á
íslensku. ensku og pólsku, með

þeim fylgir einnig kassi til
söfnunar á pappír innanhúss og
pokar undir rafhlöður. Með
þessari viðbót verða breytingar
á losun og í stað þess að sorpið
sé tekið á 10 daga fresti verður
það gert á 14 daga fresti og
„græna tunnan“ verður tæmd
einu sinni í mánuði. Með þessu
hefst nýr kafli í umhverfisvernd
hér hjá okkur í Snæfellsbæ og
mikilvægt að koma tunnunum
vel fyrir m.a. er hægt að kaupa
festingar hjá Vélsmiðju Árna
Jóns í Rifi og skýli fyrir
tunnurnar hjá EG flís og múr.
þa

Nánari upplýsingar:
fjarmenntaskolinn@fjarmenntaskolinn.is
Sími 460 4246

MENNTASKÓLINN
Á EGILSSTÖÐUM

Fjölbrautaskóli
Snæfellinga

Fjölskyldudagur
við Sjóminjasafnið
Landsbankinn og Sjóminja
safnið á Hellissandi standa
sameiginlega fyrir dagskrá fyrir
alla fjölskylduna á lóð Sjó
minjasafnins laugardaginn 16.
júní. Efnt er til viðburðarins í
tilefni þess að ný eldvarnarhurð
í sjóminjasafninu verður vígð
við hátíðlega athöfn kl. 14.00.
Öllum verður boðið að þiggja
veitingar frá Hótel Hellissandi
og Hraðbúð N1 og að auki
verður fjölbreytt skemmtan í
boði fyrir börnin.
Landsbankinn hefur undan
gengin tvö ár stutt myndarlega
við uppbyggingu og nauð
synlegar umbætur á sjóminja
safninu í náinni samvinnu við
Skúla Alexandersson og stjórn
safnsins. Sá stuðningur hefur
meðal annars gert safninu kleift
að kaupa og setja upp
eldvarnarhurð sem gerð var
krafa um auk annars búnaðar

sem tryggir betur öryggi
safnmuna. Til staðfestingar
þessu samstarfi verður settur
upp skjöldur í safninu.
Lifandi söfn um atvinnusögu
Íslendinga, kjör þeirra og
aðbúnað fyrr á tímum njóta
sívaxandi vinsælda, jafnt meðal
ferðamanna og Íslendinga
sjálfra. Sjóminjasafnið á Hellis
sandi er eitt merkasta safn
sinnar tegundar á Íslandi, en
þar eru varðveittar minjar um
útgerð og sjósókn á Snæfells
nesi, m.a. áraskip sem nú
nálgast að vera 200 ára gömul.
Framlag til uppbyggingar
sem þessarar fellur vel að
hugmyndum Landsbankans um
samfélagslega þátttöku, verk
efnið hefur víða skírskotun,
það byggir undir nýsköpun í
atvinnulífi og minjavernd og
skapar þannig traustari grunn
undir samfélagið og sögu þess.

17. júní

í Grundarfjarðarbæ

10:30

Grundar- og Kvernárhlaupið

Mæting við bæjarskrifstofu kl. 10:15
Hið árlega Grundar- og Kvernárhlaup, í umsjón frjálsíþróttaráðs UMFG

 Í framhaldi af því er nú í fyrsta sinn efnt til Grundarboðhlaups, frá Grundarbrú,
að Arionbanka
 Boðhlaupssveitir, allt að fjórum einstaklingum, geta skipt á milli sín leiðinni
Þrjár skiptistöðvar eru merktar á leiðinni
 Skráning boðhlaupssveita á staðnum
 Tilvalið fyrir fjölskyldur, fyrirtæki eða klúbba að mynda boðhlaupssveit
 Nánar auglýst á vefsíðum UMFG og Grundarfjarðarbæjar
Hlauparar í öllum hlaupum eru hvattir til að mæta með skemmtilegar húfur eða önnur höfuðföt!

11:00

Upphitun fyrir skrúðgöngu á Kaffi 59

12:30

Skrúðganga með fánaberum og trommusveit Tónlistarskólans
fremst í flokki

13:00

Hátíðarhöld sett í Þríhyrningi

 Tilboð á barnaís frá 11:00-13:00
 Andlitsmálun











Lúðrasveit
Ávarp fjallkonu
Hátíðarræðan
Atriði úr fjölskylduleikritinu Gulleyjunni
Rappararnir a.k.a. SteiniStoney og Helgi350
Verðlaunaafhending fyrir Grundarár- og Kvernárhlaup
Hoppukastali og boxhringur
Kökubasar Kvenfélagsins Gleym mér ei
Candyfloss og fleira góðgæti í anda þjóðhátíðar til styrktar
lúðrasveitinni

15:00-17:00 Frítt í sund !!

Gleðilega hátíð Grundfirðingar

Hátíðardagskrá 17. jú

Kl. 08:00
Íslenski fáninn dreginn að húni.
Kl. 12:45
Unglingadeildin Drekinn sér um að mála börn og
undirbúa þau fyrir skrúðgöngu í íþróttahúsinu.
(Seldar verða blöðrur og fl.)
Kl. 13:45
Skrúðganga frá Íþróttahúsi Snæfellsbæjar

Kl. 14:00
Á Þorgrímspalli:
Kynnir hátíðarinnar er Alda Dís Arnardóttir
Hátíðin sett:

Sigrún Ólafsdóttir íþrótta- og
æskulýðsfulltrúi Snæfellsbæjar

Ávarp Fjallkonu
Helgistund:

Sr Óskar Ingi Ingason
ásamt kirkjukórum í Snæfellsbæ.

Töframaðurinn Jón Víðis
Barnakór Snæfellsbæjar
Ræða nýstúdents: Jón Haukur Hilmarsson
Barnakór Snæfellsbæjar
Listamaður Snæfellsbæjar árið 2012 tilnefndur
Barnakór Snæfellsbæjar
Gulleyjan
Félagar í Hestaeigendafélaginu Hring
koma ríðandi inn í bæinn.

Verum þjóðleg - Allir hvattir til að mæ
Nýstúdentar eru hvattir til að

Ef ekki viðrar til útihátíðarhalda verður öl

Íbúar Snæfellsbæja

úní 2012 í Snæfellsbæ
Á Sáinu:
Sjoppa, hoppukastalar, kassaklifur og leiktæki
í umsjón Unglingadeildarinnar Drekans
Við Sjávarsafnið á Norðurtanga:
Hestaeigendafélagið Hringur leyfir börnum
að fara á hestbak
Hótel Hellissandur:
Veitingasala
Opið frá kl. 8:00 - 23:00
Frystiklefinn Rifi:
Trúðaleikur. Gamanleikrit fyrir alla fjölskylduna.
Kl. 17:00

Kaffi Sif:
Málverkasýning eftir
Katrínu Guðmundu Einarsdóttur
Veitingasala
Opið frá kl. 11:00-22:00

Gilið
Veitingasala
Opið frá kl. 11:30-22:00

Í Pakkhúsinu:
Handverkssala - Veitingasala
Opið frá kl. 11:00-17:00

Átthagastofa:
Opið frá kl. 10:00-16:00

Hótel Ólafsvík:
Kaffiveitingasala
EM í beinni á stóru tjaldi
Opið frá kl. 12:00-20:00

Kaffihúsið Gamla Rif:
Hátíðarpönnukökur
Myndlistasýning Trausta Magnússonar frá Ólafsvík
Opið frá kl. 12:00-20:00

Veitingarstaðurinn Krían
Ljósmyndasýning eftir Þröst Albertsson
Veitingasala
Opið frá kl. 18:00-23:00

Sjávarsafnið á Norðurtanga/Sjávarkistan:
Opið 14:00-20:00.

æta í þjóðbúningi í tilefni dagsins.
ð mæta með hvíta kollinn

ll dagskráin flutt inn í félagsheimilið Klif.

ar! Gleðilega hátíð

Dagskrá	
  fótboltanámskeiðisins	
  má	
  finna	
  á	
  www.vikingurol.is	
  
	
  

Fótboltanámskeið
Sumarið 2012
Dagana 18. júní – 29. júní

	
  
Boðið	
   verður	
   upp	
   á	
   fótboltanámskeið	
   fyrir	
   börn	
   á	
   aldrinum	
   5-‐12	
   ára.	
  
Námskeiðið	
  stendur	
  yfir	
  í	
  tvær	
  vikur	
  en	
  ekki	
  er	
  kennt	
  um	
  helgar.	
  Kennt	
  er	
  
frá	
  kl.	
  10:00-‐12:00	
  mánudag	
  –	
  föstudags.	
  	
  
	
  
Markmið	
  fótboltanámskeiðisins	
  er	
  að	
  veita	
  krökkunum	
  holla	
  og	
  
góða	
   hreyfingu	
   auk	
   þess	
   fá	
   krakkarnir	
   innihaldsríka	
  
grunnþekkingu	
   á	
   knattspyrnu.	
   Ekki	
   er	
   nokkur	
   spurning	
   um	
   að	
  
þetta	
   er	
   frábært	
   tækifæri	
   fyrir	
   stráka	
   og	
   stelpur	
   sem	
   vilja	
   bæta	
  
sig	
   í	
   knattspyrnu	
   enda	
   aukaæfingin	
   mikilvæg	
   fyrir	
   þá	
   sem	
   vilja	
   ná	
   langt	
   í	
  
greininni.	
  Farið	
  verður	
  yfir	
  tækni,	
  snerpu	
  og	
  úthald.	
  	
  
	
  
-‐	
   Markmið	
   námskeiðisins	
   er	
   að	
   veita	
   þátttakendum	
   aukaæfingu	
   en	
   eins	
   og	
  

Frá Kríubóli

dæmin	
   hafa	
   sýnt	
   felst	
   lykillinn	
   að	
   góðum	
   árangri	
   í	
   auknum	
   æfingum	
   og	
  
endurtekningum.	
  „Æfingin	
  skapar	
  meistarann“.	
  

-‐	
  Einnig	
  verður	
  boðið	
  upp	
  á	
  sérstaka	
  markmannsþjálfun.	
  	
  

	
  
Nánari	
   dagskrá	
   knattspyrnuskólans	
   afhendir	
   umsjónarmaður	
   sem	
   er	
   líkt	
   og	
  
undanfarin	
  ár	
  Ejub	
  Purisevic.	
  Skráning	
  fer	
  fram	
  við	
  mætingu	
  á	
  fyrsta	
  degi	
  
þann	
  18.	
  júní.	
  
	
  
***	
  Verðskrá	
  ***	
  
	
  
Verð:	
  1	
  barn...................................................................................8.000	
  kr.	
  
Verð:	
  2	
  börn................................................................................12.000	
  kr.	
  
Verð:	
  3	
  börn................................................................................14.000	
  kr.	
  
	
  
	
  

10 ára
afmæli
Í tilefni af 10 ára rekstrarafmælis undirritaðar með blómabúðina
Blómaverk þann 16. júní, verður heitt á könnunni og kannski
eitthvað sætt með frá 18. júní og fram eftir vikunni.
Einnig verður 25% afsláttur af allri gjafavöru af þessu tilefni,
vikuna 18. – 23. júní n.k.
Hlakka til að sjá ykkur, því án ykkar væri engin blómabúð.
Vonast til að sjá sem flesta.

Guðmunda Wíum.

Í maí hafa börnin á
leikskólanum Kríu
bóli haft í nógu að
snúast. Mánuðurinn
hófst á árlegum fyrir
tækjah eims óknu m
elstu barna sem vekja
alltaf mikla lukku. Í
ár var farið í KG og
Virkið og einnig Brauðgerð
Ólafsvíkur og Landsbankann. Á
öllum stöðum var vel tekið á
móti þeim og allir höfðu bæði
gagn og gaman af. Við viljum
koma á framfæri kærum
þökkum til þessara fyrirtækja.
Opið hús - útskrift leikskóla
stúdenta var 24. maí með öllu

Þóra kemur á
Snæfellsnes
Þóra Arnórsdóttir forsetaframbjóðandi
býður Snæfellingum til opins fundar
í Fjölbrautaskóla Snæfellinga
þriðjudaginn 19. júní kl. 20:15.

Allir velkomnir!
www.thoraarnors.is

tilheyrandi, grillaðar voru
pylsur í boði foreldrafélgsins.
Leikskólinn vill þakka börnum
og foreldrum fyrir samveruna
undanfarin ár.
Útskriftarferðin var á sínum
stað þar sem farið var í
Lýsuhólslaug, heimsótt var
Gestastofa þjóðgarðsins, farið
var í Vatnshellinn og snætt var í
Fjöruhúsinu.
Drífa Skúladóttir í Hrað
búðinni á Hellissandi bauð svo
öllum börnunum að koma og fá
ís en það er árviss viðburður og
kunnum við henni og starfsfólki
hennar bestu þakkir fyrir.
Sumardagskráin er í fullum
gangi og höfum við skipt
börnunum í hópa þar sem við
förum með þau í ýmsar stuttar
ferðir. Fram að þessu höfum við
farið í rólóferð, ruslaferð, Sjó
mannagarðinn, Tröð, ísferð og
að Drimbum. Eins og sjá má er
nóg um að vera hjá okkur á
Kríubóli.
Með sumarkveðju
Leikskólinn Kríuból

Víkingar fallnir úr bikarnum

Víkingur Ó lék við Þrótt R í
blíðskaparveðri í Ólafsvík
síðasta laugardag. Ekkert var
skorað í fyrri hálfleik, leikmenn
að kanna styrk mótherjans, en
Víkingar voru sterkari aðilinn í
leiknum að mati margra við
staddra, sem voru kannski
hlutdrægir! Eldar átti skot í
slánna og Ögmundur mark
vörður Þróttar náði að verja
hörku skallabolta frá Guðmundi
Magg. flott markvarsla. Mark

var dæmt af Víkingum í fyrri
hálfleiknum vegna rangstöðu
og voru heimamenn ekki sáttir.
Seinni hálfleikurinn var öllu
líflegri, Víkingar meira með
boltann án þess að skora, en
Þróttararnir vörðust vel og
gerðu stöku sinnum skyndi
áhlaup. Á 70. mínútu náðu
Þróttarar að komust yfir eftir
hornspyrnu. Markið skoraði
Oddur Björnsson með hnit
miðuðum skalla. Víkingarnir

Snæfellsnes mótaröðin
Mótaröð golfklúbbanna á Snæfellsnesi
5. júní - Golfklúbburinn Jökull, Ólafsvík
12. júní - Golfklúbburinn Vestarr, Grundarfirði
19. júní - Golfklúbbur Staðarsveitar
26. júní - Golfklúbburinn Mostri, Stykkishólmi
Að loknum 4 mótum eru veitt verðlaun til þeirra
5 kylfinga sem hafa bestu útkomuna úr 3 mótum.
Verðlaun veitt 5 efstu í hverju móti,
auk þess nándarverðlaun á par 3 holum vallarins.
Ein verðlaun fyrir þann sem nær besta skori án
forgjafar á hverjum velli.

Styrktaraðili mótaraðarinnar er
Landsbankinn á Snæfellsnesi
Landsbankinn

landsbankinn.is

410 4190

tóku þá við sér og sóttu af
krafti, sem gaf mark á 75.
mínútu, þá skoraði Eldar eftir
góðan samleik við Edin. Staðan
1-1. Þróttarar reyndu að koma
framar á völlinn, en Víkingarnir
nýttu sér það og skoraði
Guðmundur Steinn flott mark á
82. mínútu leiksins og tryggði
þar Víkingum þrjú dýrmæt stig
í toppbaráttunni. Næsti leikur í
deildinni er á morgun, 15. júní
við Hauka, suður í Hafnarfirði,
vafalaust hörkuleikur á milli
liða í efri hluta deildarinnar.
Á þriðjudaginn var tóku
Víkingar á móti ÍBV í bikar
keppninni. Leikurinn var nokk
uð líflegur framanaf, þ.e. fyrri

hálfleikur. Víkingar komu
boltanum innfyrir marklínuna
strax á 9. mín. en dæmd var
rangstaða og markið því ekki
látið standa. ÍBV skoruðu síðan
flott á mark 30. mínútu, sem
Einar átti ekki möguleika á að
verjast og þannig var staðan í
hálfleik. Í seinni hálfleik var fátt
um fína drætti í leik liðanna en
það voru eyjamenn sem bættu
við öðru marki á 52. mín. og þá
var eins og okkar strákar játuðu
sig sigraða og náðu ekki að
ógna neitt að ráði. Leiknum
lauk þannig, 2-0 fyrir ÍBV og
bikarkeppninni því lokið hjá
okkar strákum þetta árið.
óhs

SJÓMANNADAGSBLAÐ
Snæfellsbæjar
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Kæru íbúar í Grundarfirði.
Sjómannadagsblað Snæfellsbæjar er til sölu í
versluninni Samkaup, Hrannarbúðinni og útibúi Lyfju í Grundarfirði. Einnig til sölu í flestum
verslunum Snæfellsbæjar.
Sjómannadagsblað Snæfellsbæjar.

Æringur á Rifi
Æringur er árleg farandhátíð
sem ungir listamenn stofnuðu
af löngun til að skapa og sýna
myndlist utan höfuðborgar
svæðisins. Miðað er að því að
listamennirnir vinni að mestu á
staðnum og verða verkin því
tengd þeim bæ sem Æringur er
haldin í hverju sinni. Hátíðin
var haldin í fyrsta skipti á
Stöðvarfirði 2010 og ári síðar í
Bolungarvík. Hátíðinni var vel
tekið á báðum stöðum af heima
mönnum og ferðamönnum.
Sumarið 2012 verður Ær

ingur haldin á Rifi í Snæfellsbæ
og mun hátíðin vera í samstarfi
við bæinn sjálfann og við
Frystiklefann á Rifi, leikhús sem
var stofnað 2010 af Kára
Viðarssyni. Opnun Ærings er
þann 7. júlí 2012.
Í ár munu 15 listamenn,
bæði innlendir og erlendir, taka
þátt.

Undanfarin tvö ár hefur Ær
ingur lagt áherslu á samstarf
myndlistarmanna við aðrar
greinar s.s ritlist og forn
leifafræði. Sumarið 2010 og
2011 tóku þátt í Æringi skáld á
vegum Nýhils og nemendur
ritlistardeildar Háskóla Íslands,
fóru þau m.a um bæinn og
buðu upplestra í heimahúsum
og í fyrirtækjum. Sumarið 2011
tóku þátt fornleifafræðingarnir
Oscar Aldred og Gísli Pálsson,
það samstarf reyndist vonum
framar og vakti gjörningur
þeirra á hátíðinni mikla athygli.
Í ár verður lögð áhersla á að
leiða saman myndlistamenn og
sviðslistamenn með það að
markmiði
að
búa
til
skemmtilega og lifandi sýningu
sem undirstrikar þá möguleika
sem rými Frystiklefans og
bærinn hefur upp á að bjóða.

Efnahagshorfur
Arion banki býður til morgunfundar á Hótel
Stykkishólmi föstudaginn 15. júní kl. 08.30
Dagskrá:

Hagvöxtur í skjóli hafta
Kristrún M. Frostadóttir, sérfræðingur í greiningardeild

Krónan: Hvað er framundan?
Þorbjörn Atli Sveinsson, sérfræðingur í greiningardeild

Fundarstjóri er Kjartan Páll Einarsson, útibússtjóri Arion banka
Stykkishólmi. Boðið verður upp á morgunhressingu frá kl. 8.15.
Áætluð fundarlok eru kl. 9.30.

Skráning á arionbanki.is

Fjarnám og stúdentspróf í umhverfis- og auðlindafræði
Frá og með haustönn 2012
verður hægt að stunda nám í
umhverfis- og auðlindafræði á
framhaldsskólastigi í fyrsta sinn
hér á landi. Fjölbrautaskóli Snæ
fellinga er einn fjögurra fram
haldsskóla sem stendur að nýrri
umhverfis- og auðlindabraut og
samstarfsverkefni um fjarmennta
skólann.is. Um er að ræða fjar
nám til stúdentsprófs sem nem
endur geta stundað hvar sem
þeir eru búsettir.
Um allan heim snúast stærstu
viðfangsefnin í nútíð og framtíð
um samspilið milli nýtingar og
verndunar auðlinda. Það sést á
heitum umræðum hér á landi
undanfarin misseri, þar sem
spurt er; „hvernig á að nýta
auðlindir lands og sjávar, hvar á
að virkja og hvað á að vernda?“
Hagkerfi heimsins byggja á því

að nýta auðlindir, án þess þó að
eyðileggja þær. Á þetta reynir í
öllum atvinnugreinum, sjávar
útvegi, landbúnaði, iðnaði og
ferðaþjónustu.
Í náminu á umhverfis- og
auðlindabraut fléttast náttúru
vísindi og félagsvísindi saman á
spennandi hátt. Auk kjarnagreina
er boðið upp á áfanga í auðlinda
fræði, umhverfisfræði, vistfræði,
landafræði, og hagfræði.
Auk FSN standa Menntaskólinn
á Egilsstöðum, Framhaldsskólinn
í Austur Skaftafellssýslu og
Menntaskólinn á Tröllaskaga að
umhverfis- og auðlindabrautinni,
sem er fyrsta námið sem boðið
verður upp á undir merkjum
Fjarmenntaskólans.
Nemendur staðsettir vítt og
breitt um landið, eða hvar sem
er í heiminum, munu tengjast

sem einn hópur í gegnum nám
ið, vinna að einstaklings- og
hópverkefnum og staðbundnum
rannsóknarverkefnum. Líkt og í
staðbundnu námi stendur nem
endum til boða námsráðgjöf og
stuðningur.
Námið leggur góðan grunn að
háskólanámi og störfum á
sviðum sem tengjast umhverfis

málum og nýtingu og verndun
auðlinda. Mikil alþjóðleg ný

sköpun og gerjun er að eiga sér
stað í þessum málum og bendir
allt til þess að aukin þörf verði
fyrir fólk með slíka þekkingu á
komandi árum.
Allar nánari upplýsingar er að
finna á www.fjarmenntaskolinn.is

Saltskip í vanda

Lýsing vegna fyrirhugaðrar breytingar á
aðalskipulagi Snæfellsbæjar 1995 – 2015
vegna lagningar jarðstrengs.
Fyrirhuguð er breyting á aðalskipulagi Snæfellsbæjar 1995 - 2015
vegna lagningar 66kV jarðstrengs og ljósleiðara Landsnets hf og 19
kV jarðstrengs á vegum Rarik milli Ólafsvíkur og Grundarfjarðar.
Bæjarstjórn Snæfellsbæjar samþykkti á fundi sínum hinn 26. apríl,
að kynna lýsingu þessara framkvæmdar. Skipulagsstofnun hefur
fjallað um lýsingu þessa og gerir ekki athugasemd við hana.
Lýsingin er kynnt á vef Snæfellsbæjar www.snb.is í samræmi við
30. grein skipulagslaga nr. 123/2010. Þeir sem telja sig eiga hagsmuni að gæta eru hvattir til að kynna sér lýsinguna og koma
ábendingum eða athugasemdum á framfæri skriflega eða á
netfangið smari@snb.is fyrir 1. júlí 2012.
Skipulags- og byggingarfulltrúi Snæfellsbæjar.

Saltskipið Frida kom í
Ólafsvíkurhöfn að kvöldi 11
júní, er þetta þriðja skiptið á
þessu ári sem skipið kemur til
Ólafsvíkur. Byrjað var að skipa
upp úr skipinu að morgni
þriðjudags, skipað var upp um
600 tonnum af salti sem var
lokið um hádegi. Þegar búið
var að losa landfestar um kl
12.20 og skipið bakkaði út, fór
það of sunnarlega í hafnar
kjaftinum og lagðist utan í

svokallaða tunnu. Eftir svolítið
brölt fram og til baka eða eftir
u.þ.b. 50 mínútur tókst skip
stjóranum að koma skipinu út
úr höfninni. Ekki er vitað
hvers vegna það gekk svona
illa að koma skipinu úr
höfninni, ekki var það vegna
veðurs en nánast var logn á
meðan á þessu stóð, var fólk
farið að safnast saman til að
fylgjast með á höfninni.
þa

góðir grannar
Sparnaðartilboð helgarinnar 14. - 17. júní

samkaupurval.is

ð
Gkóaup!
verð áður 1.495 kr
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kr
kg

Úrvals lambalæri

úr kjötborði eða pakkað ferskt

verð áður 1.598 kr

verð áður 1.598 kr
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kg

Úrvals lambagrillleggir

úr kjötborði eða pakkaðir ferskir

verð áður 2.998 kr

2.698

kr
kg

Lambainnralæri

úr kjötborði eða pakkað ferskt
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Lambasirloin
sneiðar

1.486

úr kjötborði eða pakkaðar ferskar

Rækjur í kókoslegi
með hvítlauk,
sveppum og
aspasi
...sjá uppskrift
á samkaupurval.is
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Nýbakaðar tebollur
frá Myllunni

Smárækja 500g

frosin

496

ðp!
ó
u
Ga
k

ý
Ód

kr/pk

%r
0
5 sláttu

verð áður 599 kr
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verð áður 198 kr
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Ávaxta-smoothie 600g
frá Coop

Bökunarkartöflur

99
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kr/kg

