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Æringur, Sandara- og Rifsaragleði

Listahátíðin Æringur hófst
um síðustu helgi og var formleg
opnun laugardaginn 7. júlí í
Frystiklefanum, þar má sjá verk
eftir 15 listamenn bæði inn
lenda og erlenda sem flest hafa
dvalist á nesinu í 13 daga og
unnið að verkum sínum. Þátt
takendur eru með fjölbreyttan
bakrunn úr sviðslistum eða
myndlist og eiga það sameigin
legt að notast við fjölbreytta
miðla í sinni listsköpun. Ær

ingur er árleg farandhátíð sem
ungir listamenn stofnuðu af
löngun til að skapa og sýna
myndlist utan höfuðborgar
svæðisins. Hátíðin var haldin í
fyrsta skipti á Stöðvarfirði 2010
og ári síðar í Bolungarvík. Í ár
var komið að því að halda
hátíðina á Rifi og er það gert í
samstarfi við Frystiklefann á
Rifi. Mörg og skemmtileg atriði
voru í boði um síðustu helgi og
var stóra vatnsátöppunarhúsið

m.a. notað undir gjörninga,
einnig má nefna verkefni eins
og útvarp Kría 105.0 sem er
hluti af verki Alexander Roberts
„Hvíldu í friði Rif “ sem fjallar
um fækkun kríunnar og er
útvarpið hugsað þannig að ef
krían hverfur alfarið úr Rifi
næstu 15 árin þá eiga Rifsarar
enn útvarp kríu þar sem hægt
er að hlusta á kríugargið í
útvarpinu á sumrin. Næstu þrjá
sunnudaga kl 8 verður útvarpað
sögum frá Rifsurum um þeirra
upplifun af kríunni.
Æringur skarast að nokkru
leiti við Sandara- og Rifsaragleði
og gerir það að verkum að
dagskráin verður þeim mun
flottari þessa dagana, hægt er
að nálgast dagskrá Ærings og
Sandara- og Rifsaragleði á
heimasíðum viðburðanna og
einnig er dagskrá helgarinnar í
miðopnu Jökuls í dag.

Pizzutilboð alla daga

jó

Bílstjóri og dreifing
á Snæfellsnesi
Íslandspóstur óskar eftir að ráða í 100 %
framtíðarstarf á Snæfellsnesi. Einnig kemur
til greina að ráða í tvær 50% stöður.
Um er að ræða áhugavert og fjölbreytt
starf. Getur hentað aðila sem er búsettur í
Stykkishólmi, Grundarfirði eða Ólafsvík.
Æskilegt er að viðkomandi geti hafið störf
sem fyrst.
Umsóknir óskast sendar á netfang:
ragnheidurv@postur.is
Umsóknarfrestur er til 20. júlí 2012

GPS að gjöf

TIL SÖLU

Virkið í Rifi

Lionsklúbburinn Rán í Ólafs
vík færði björgunarsveitinni
Lífsbjörgu fimm ný GPS tæki að
gjöf í byrjun mánaðar. Var
gjöfin afhent í nýja björgunar
húsinu í Rifi. Formaður Lífs
bjargar tók við gjöfunum ásamt
öðrum stjórnarmönnum. Þessi
tæki eru mun betri heldur en
eldri tækin sem sveitin á.
Aðalmunurinn liggur í að þegar
verið er í stórri aðgerð, og
leitarsvæðið er víðfeðmt, þá er
hægt að setja inn í þessi tæki
fyrirfram teiknuð leitarsvæði
sem hópar skipta síðan á milli
sín að leita. Með því fæst mun

betri yfirsýn um hvaða svæði er
búið að fara og hvernig svæðið
var leitað. Sem dæmi að eftir að
búið er að leita ákveðið svæði,
þá er farið með tækið og
leitarferlið eða „trackið“ tekið
úr tækinu og sett inn í tölvu.
Þannig sést hvernig svæðið var
leitað. Þannig upplýsingar eru
góðar við ákvarðanatöku í
aðgerðum. Að öðru leyti er
tækið auðvitað mun betra hvað
varðar gæði, þægindi og öryggi.
Björgunarsveitin færir Lions
klúbbnum Rán þakkir fyrir
myndarlega gjöf.

Húseignin að Hafnargötu 11 í Rifi er til sölu. Húsið er tvær hæðir og ris og er alls
876.5 fm samkv FMR. Á neðstu hæðinni eru reknar tvær verslanir, matvöruverslun og byggingarvöruverslun og er hún sú eina á Snæfellsnesi. Á annari
hæðinni er gistiheimili með sjö herbergjum m/baði um 20 fm hvert herbergi,
eldhús vel búið tækjum og íbúð eiganda og er hún 121fm.
Í risi er veitingasalur fyrir um 50 manns í sæti og einnig er bar .Í veitingasalnum
er gott hljóðkerfi og einnig er skjávarpi og tjald. Við húsið er um 3200 fm lóð
sem býður upp á góða stækkunarmöguleika. Húseignin er á góðum stað í
Snæfellsbæ með góðu útsýni til Snæfellsjökuls. Þetta er góð eign með
fjölbreytta möguleika fyrir rétta aðila.
Óskað er eftir tilboðum í eignina.

Gera klárt
fyrir makríl

Til sölu

VW Golf 1,6 árgerð 1999, þriggja dyra, sjálfskiptur. Ekinn 171.000.
Nýleg tímareim, nýskoðaður.
Tilboð óskast í bílinn.
Nánari upplýsingar í síma 893 5443
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

Makríllinn er farinn að gera
vart við sig víða í höfnum og
mikill handagangur þegar hann
er dreginn á land með veiði
stöngum. Stórvirkari tækjum er
þó beitt þegar makríllinn er
veiddur á sjó og í byrjun vik
unnar var verið að gera tvo báta
klára í makrílinn við Vélsmiðju
Árna Jóns, það voru Ingibjörg

og Mangi á Búðum. Auk þeirra
munu Sæhamar og Litli Hamar
stunda þessar veiðar í sumar en
þeir voru báðir gerðir út á
makríl sumarið 2011. Eins og
sést á myndinni þá verða
bátarnir ansi skrautlegir þegar
rúllur og blakkir eru komnar á
sinn stað.
jó

Skemmtidagskrá á Hótel Hellissandi

laugardaginn 14. júlí kl. 14 - 17
Gunni Helga og Jói G.
koma fram og
skemmta yngstu börnunum

Strákarnir í

Bláum Ópal
stíga á svið
og skemmta

Frítt í hoppukastala alla helgina og
krapvél og CandyFloss á staðnum.
Tilboð á mat og drykk um helgina

Sandarahlaup U.M.F. Reynis
Laugardaginn 14. Júlí kl.
12:00 verður hlaupið/gengið
umhverfis Hellissand (2 km, sjá
kort hér til hliðar). Hlaupið
hefst við grunnskólann á
Hellissandi og að hlaupi loknu
verða grill
aðar pylsur í boði
samstarfsaðila í bæjarfélaginu.
Einstaklingar á öllum aldri eru
hvattir til að mæta og eiga
skemmtileg stund saman.
Upphitun verður í hönd
um
Kári Viðarssonar, bæjarlista
manns Snæfellsbæjar og verða
bolir, merktir hlaupinu til sölu
til styrktar U.M.F. Reyni og
kostar bolurinn 1.000 kr.
abó

Auglýsingaverð í Jökli
hækka 1. ágúst
og verða sem hér segir:
Heilsíða í svarthv. 23.700
Hálfsíða í svarthv. 15.200
1/4 í svarthv.
9.900
1/8 í svarthv.
7.200
1/16 í svarthv.
4.400
Heilsíða í lit
Hálfsíða í lit
1/4 í lit
1/8 í lit
1/16 í lit

46.000
31.000
22.000
14.200
9.500

Verðin eru með 25,5% vsk

Á pönnuna, í ofninn,
eða beint á grillið

Við erum á
Facebook

Víkingar efstir
í 1. deild
Á fimmtudaginn fyrir viku
(þegar Jökull var í sumarfríi!)
héldu Víkingar suður í Breið
holt og léku við ÍR. Það skal
tekið fram að það sem á eftir
kemur í texta er byggt á upp
lýsingum frá öðrum. Leikurinn
var nokkuð jafn framan af, en
Víkingar ívið ákveðnari og á
23. mínútu uppskáru þeir
mark, sem Torfi Karl skoraði
eftir góðan undirbúning og
snilldarsendingu frá Guð
mundi Steini, vel að verki
staðið hjá þeim félögum.
Leikurinn í heild var frekar
tíðindalítill, Víkingar beittari
og var haft á orði að Einar
markmaður hefði tæplega
þurft að mæta, svo rólegt var
hjá honum. Ónefndur spark
fræðingur sagði að ÍR-ingar
hafi leikið eins og þeir væru
marki yfir, þ.e. sóttu lítið og
héldu sig að mestu á sínum

vallarhelmingi. ÍR-ingar léku
nokkuð fast, þ.e. brutu
harkalega á andstæðingunum
(okkar mönnum) en það dugði
ekki að þessu sinni því
Víkingarnir léku mun betur og
uppskáru 1-0 sigur og eru því
með þessum sigri komnir í
efsta sæti deildarinnar. Fjöl
margir Víkingsvinir voru á
vellinum og hvöttu strákana
sem gladdi þá verulega. Svona
stemming hjálpar til við að
landa sigrum og því hvetjum
við þá bæjarbúa, sem ætla í
útilegu um helgina að fresta
aðeins brottför á morgun,
föstudag, mæta á völlinn og
hvetja strákana til sigurs á móti
KA sem kemur í heimsókn og
hefst leikurinn kl. 20.00. Með
sigri hjá strákunum verður
helgin mun skemmtilegri!
óhs

Í TILEFNI AF SANDARAGLEÐI
LENGJUM VIÐ OPNUNARTÍMANN UM HELGINA 
OPIÐ FÖSTUDAG 11-12 OG 13:30-21
LAUGARDAG 13-17
ÚTSALA Á ÍÞRÓTTAFATNAÐI HEFST Í DAG FIMMTUDAG!!
HERRAFATNAÐUR FRÁ

OG

40% AFSLÁTTUR

NÝ SIX MIX SENDING VAR AÐ KOMA Í HÚS 
ÝMIS TILBOÐ Í GANGI ALLA HELGINA

KOMIÐ Á SANDINN OG UPPLIFIÐ EKTA SANDARASTEMMNINGU 

Fjölskyldugrillhátíð í Bylgjunni
Föstudaginn 29. júní var
haldin grillveisla fyrir starfs
menn og fjölskyldur þeirra hjá
Fiskiðjunni Bylgju í tilefni þess
að sumarfrí voru að hefjast hjá
hluta starfsfólksins. Um 70
manns voru mættir í sól og
sumaryl og nutu dagsins, þar
sem snæddur var grillmatur
ásamt meðlæti. Þorsteinn Jak.

hafði nikkuna meðferðis og
spilaði vel valda tónlist fyrir
viðstadda.
Veðrið hefur sannarlega
leikið við íbúa Snæfellsness það
sem af er sumri og vonandi
verður framhald á svo að þeir
sem eru að fara í sumarfrí fyrst
núna fái sinn skammt af sólinni
líka.

Starfsmaður óskast!
Sægarpur ehf óskar eftir starfsmanni 18 ára eða
eldri til starfa sem fyrst í vinnslu fyrirtækisins,
almennur vinnutími er 8-16.
Upplýsingar gefur Aðalsteinn
í síma 852-3782 eftir kl 16:00

NAUTAKJÖT
Til sölu nautakjöt, fullunnið og frágengið í lofttæmdar umbúðir
(hakk, gúllas og vöðvar).
Selt í fjórðung úr skrokk. Jafnaðarverð 1800 kr/kg.
Nánari upplýsingar í síma 435-6746
eða í furubrekka@simnet.is

Næstu skref í svæðisgarðinum
Þó sumarið sé tíminn … til
að vera á ferð og flugi og gefa
hefðbundnum verkefnum frí þá er vinna við svæðisgarð Snæ
fellinga í fullum gangi. Í forsvari
fyrir verkefnið er annars vegar
stýrihópur, skipaður fulltrúum
flestra þeirra sem að undir
búningi svæðisgarðsins standa.
Hins vegar er svæðisskipulags
nefnd, skipuð fulltrúum sveitar
félaganna fimm á Snæfellsnesi.
Ýmsar sameiginlegar ákvarðanir
um svæðið okkar Snæfellsnes
og um það hvernig svæðis
garðurinn kemur til með að
starfa, verða nefnilega útfærðar
í svæðisskipulagi - sem verður
unnið í nánu samstarfi við at
vinnulíf og íbúa og síðan kynnt.
Á fundi í júníbyrjun var Gretar
D. Pálsson, Stykkishólmi, ko

sinn formaður svæðisskipulags
nefndar og Ragnhildur Sig
urðar
dóttir, Snæfellsbæ vara
formaður. For
maður stýrihóps
er Gyða Steinsdóttir, bæjarstjóri
Stykkishólmsbæjar. Á vefnum
www.svaedisgardur.is eru gagn
legar upplýsingar um upp
byggingu svæðisgarðsins. Þar er
t.d. hægt að skoða nýtt mynd
band sem kynnir helstu
áherslur og vinnuna framundan.
Myndbandið er líka að finna á
Youtube (sláið inn: svæðis
garður) Tíminn nú í sumar
verður meðal annars nýttur til
að vinna úr margvíslegum

upplýsingum sem þegar eru til
um Snæfellsnes, en jafnframt
verður leitað til íbúanna um
ýmsar viðbótarupplýsingar, t.d.
um það hvernig þeir upplifa
svæðið og heimabyggðina.
Leitað er til ferðaþjónustuaðila
og þeir beðnir að leggja
spurningakönnun fyrir ferða
menn sem heimsækja þá nú í
sumar. Við munum nýta ýmsar
leiðir til að ná til íbúa, m.a.
Facebook-síðu verkefnisins fyrir
spurningar o.fl. Þeir sem nota
Facebook eru hvattir til að „líka
við“ verkefnið og fá þannig
fréttir af því jafnóðum. Sláið
upp “Svæðisgarður Snæfellinga”

á Facebook. Einnig er hægt að
skrá sig á póstlista til að fá
reglulega fréttir og til að missa
örugglega ekki af spurningum
og ýmsu sem kemur frá
verkefnisstjórn svæðisgarðsins.
Við hvetjum ykkur til að kíkja á
svaedisgardur.is til að skrá

ykkur. Einnig má hafa samband
við verkefnisstjóra í s. 898 6605
eða í bjorg@alta.is
F.h. stýrihóps og svæðis
skipulags
nefndar fyrir Svæðis
garð Snæfellinga,
Björg Ágústsdóttir, verkefnisstjóri

LEGGJUM
HAUSINN Í BLEYTI!
Ert þú með góða hugmynd
að verkefni sem þú vilt sjá
verða að veruleika í þjóðgarðinum Snæfellsjökli?
Verkefnið má kosta
um hundrað þúsund
krónur og er leitað
eftir tíu slíkum.
Sendu okkur þína hugmynd á
snaefellsjokull@umhverfisstofnun.is fyrir
miðvikudaginn 1. ágúst næstkomandi.

Hin sívinsæla
slysó-súpa.
Verður haldin í íþróttahúsinu á Hellissandi
föstudaginn 13. júlí 2012 frá klukkan 18:00-22:00.
Hlökkum til að sjá þig.
Verð:
Súpudiskur:
Börn yngri en 16:
Ábót á súpu:
Fjölskyldutilboð:

Styrktaraðilar:

(fyrir allt að 6 manns)

Glasið
Svali

1000 kr
500 kr
500 kr
3000 kr
500 kr
100 kr

Posi á staðnum.

MATÍS á Snæfellsnesi
Nýlega opnaði Matís starfs
stöð á Snæfellsnesi með tveimur
starfsmönnum, þeim Svani
Valdimarssyni verkefnastjóra og
Þóri Ómari Grétarssyni B.sc. í
nýsköpunar- og viðskipta
verk
fræði, sem er sumarstarfsmað
ur. Hlutverk Matís er að efla
samkeppnishæfni íslenskra af

urða og atvinnulífs, bæta lýð
heilsu og tryggja matvælaöryggi
ásamt sjálfbærri nýtingu um

hverfisins með rannsóknum,
nýsköpun og þjónustu. Starf
seminni er skipt í fimm svið Líf
tækni og lífefnasvið, Mælingar
og miðlun, Nýsköpun og neyt
endur, Vinnsla, virðisaukning

og eldi og Öryggi, umhverfi og
erfðir en mikið samstarf er á
milli deildanna. Opnun starf
stöðvarinnar er svar við kalli
sveitastjórna og fyrirtækja á
svæðinu en Matís hefur litið til
tækifæra á Snæfellsnesi og við
Breiðafjörð enda miklir mögu
leikar á aukinni verðmæta
sköpun tengdri matvælum við
Breiðafjörðinn. Eitt af aðalverk
efnum Matís á svæðinu eru
rannsóknir og hagnýting á líf
virkni hinna fjölbreyttu hráefna
sem finnast á svæðinu og standa
vonir til að hægt verði að þróa
verðmætar neytendavörur eða
innihaldsefni í matvæli og aðrar

vörur. Þeir Svanur og Ómar eru
búnir að vera að heimsækja
fyrirtæki á svæðinu og verið
afskaplega vel tekið. Þeir vilja
einnig hitta einstaklinga með
hugmyndir að verkefnum tengd
matvælum og sjá hvort ekki sé
hægt að aðstoða frumkvöðla á
svæðinu við að láta draum

þeirra verða að veruleika. Þeir
eru staðsettir í húsnæði FSN í
Grundarfirði og eru allir vel
komnir að hitta þá þar á milli
8.30 og 16.00 eða senda
fyrirspurnir á svanur@matis.is
eða hringt í s: 858 51 21.
þa

Sandara- og Rifsaragleði 2012
Miðvikudagur 11. júlí
Útvarp FM Sandur 103,3

til sunnudags

Sýningar alla helgina
Málverkasýning Trausta Magnússonar í Gamla Rif
Myndlistasýning Steingerðar í Ártúni og Peters Lang í Hvíta Húsinu

Krossavík kl. 14-16 frá föstudegi
Myndlistasýning Maríu Guðbrandsdóttur, Kaffi Sif
Steinasafn Ársæls í Laufási, Helluhóli 9
Æringur Fjöllistasýning eftir alþjóðlega listahátíð smábæja í Frystiklefanum
í Rifi kl. 14-16, Listamannaspjall á laugardegi

Fimmtudagur 12. júlí
17:00
20:00-22:00
21:30-24:00

Trúðleikur Gamanleikrit fyrir alla fjölskylduna í

Frystiklefanum í Rifi. Sýnt daglega alla helgina.

Miðasala við innganginn / 865-9432 / frystiklefinn@gmail.com

Trúbadoraveisla í Frystiklefanum, Gunna Lára, Kári,

Ólöf Gígja, Dralli, Jói Stef. o.fl. Öllum velkomið að ,,trúbba“
Blúsband á Hótel Hellissandi

Föstudagur 13. júlí
12:00/13:00/og13:45 „Assasinating the foreigner“ Ókeypis leiksýning um
innflytjendur í Frystiklefanum. Aðeins 6 sæti, pöntunarsími 865-9432
14.00-18.00
Húfur merktar Sandari, Rifsari, Kefsari og Gufsari í
Rifssaumi Baðstofunni Rifi, opið á laugardegi
16:00-20:00
Opnun sýningarsala og listsýninga í Hvíta húsinu í
Krossavík
16:30
Dorgveiði Sjósnæ og Landsbankans í Ólafsvíkurhöfn fyrir
alla krakka. Grill að lokinni veiði
17:30-22:00
Slysósúpan í íþróttahúsinu
Varðeldur og söngur Lionsklúbbs Nesþinga við gamla
20:00-21:30
frystihúsið, öllum velkomið að taka þátt og troða upp
Sala á neon-ljósum o.fl. Lionsklúbburinn Þernan
Markaður í Bjarmaskúr við Hellisbraut, Konur títuprjónanna
18:00
20:00
Víkingur - KA á Ólafsvíkurvelli
22:30
,,Drimbur“ Útgáfutónleikar til styrktar Röstinni í Röst
22:30
Ball með Megasi, Gylfa Ægis Rúnari á Hótel Hellissandi

Laugardagur 14. júlí
Sandara og Rifsaragleði golfmót HH á Fróðárvelli, skráning á golf.is
11:00–12:00
Barnastund í Tröð, á vegum þjóðgarðsins
Gengið um Hellissand frá Fögruvöllum með Sæmundi
11:00
12:00-13.00
Innanbæjarhlaup Umf. Reynis frá grunnskólanum
13:00
14:00
14:00-15:00
14:00-16:00
15:00
13:00 -16:00

Pylsupartý að loknu hlaupi
Forntraktora-akstur, Hans Bjarni o.fl. Skólabraut 2
Afhjúpun upplýsingaskiltis um Keflavíkurbjarg og
umhverfi á bílastæði upp af bjarginu
,,Dýrasta kaffi í heimi KOPI LUWAK – ein
uppáhelling“ á Kaffi Sif kaffisif-facebook

Kynning á uppgreftri fornleifafræðinga við
Gufuskálavör. Opinn dagur þjóðgarðsins Snæfellsjökuls
Kanntu að hella upp á ? Tumi Ferrer kaffibarþjónn

kennir kaffiuppáhellingu á Gamla Rifi

Röst

Markaður í umsjá Kvenfélags Hellissands, öllum

velkomið að selja, Sjöfn 868-1978

Kvenfélagsvöfflur
Andlitsmálning í boði Landsbankans
,,Barnið er horfið“ Mynd um Sævar sem týndist í
hrauninu fyrir ofan Gufuskála árið 1962

13:00-16:00
13:00-16:00
14.00-16.00

Markaður í Bjarmaskúr, Konur títuprjónanna
Markaður og Air Brush tattoo, Naustabúð 11
Markaður, kaffi og vöfflur, Keflavíkurgötu 16

14:00-17:00

Skemmtun fyrir börn á Hótel Hellissandi

Gunni Helga og Jói
Blár opal
Hoppukastalar og kandýflos
Vörur frá Volcano Design og Krista Design föstud og laugard.	
  

18:00

Götugrill

23:30

Ball í Röst

Grillað í öllum götum. Allir velkomnir með sitt góss.
Heimahljómsveitin Ungmennafélagið leikur fyrir dansi.
3.000 kr. miðinn, peningar flýta fyrir
Allur ágóði rennur til Reynisvallar

Eigum saman góða helgi !

!
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List í Gamla Rifi
gera myndir og fór Trausti á
nokkur námskeið í ólíumálun.
Það er alltaf gaman að geta sýnt
það sem heimamenn eru að
skapa en nú er komið að
síðustu sýningarhelginni og fer
hver að verða síðastur að koma
og sjá myndirnar hans Trausta.
Næsta sýning í Gamla Rifi
verður eftir Ísak Óla Sævarsson
einhverfan listamann sem býr í

Reykjavík. Ísak Óli er fæddur
árið 1989 hann hefur haldið
fjölda sýninga og var valinn
listamaður Listar án landmæra í
vor þar sem myndir hans
prýddu allt kynningarefni
hátíðarinnar.
Hlökkum til að sjá ykkur,
Stöllurnar í Gamla Rifi

Lokað vegna sumarleyfa
Um næstu helgi er Sandara
og Rifsaragleði og í tilefni af því
munum við í Gamla Rifi fá hann
Tuma Ferrer kaffibarþjón til að
hella uppá kaffi klukkan 15 á
laugardeginum. Einnig verður
hægt að bragða á einum köld
um sem við höfum látið sér
merkja Sandrara og Rifsaragleð
inni og skarta flöskurnar mynd
af Snæfellsjökli eftir Stefán

Ingvar ljósmyndara frá Ólafsvík.
Það sem af er sumri hefur
verið sýning á myndum eftir
Ólsarann Trausta Magnússon í
Gamla Rifi. Trausti hefur fengist
við að teikna myndir frá því
árið 1991 eftir að hann greindist
með parkinsons sjúkdóminn og
gerði hann það til þess að róa
skjálfta í hægri hendi. Upp úr
því fór að aukast áhuginn á að

Skrifstofa VÍS í Snæfellsbæ verður lokuð frá og
með föstudeginum 13. júlí nk. Opnað verður
aftur mánudaginn 23. júlí kl 13.oo.
Vinsamlegast hringið í síma 560 5060
ef aðstoðar er þörf.

Með sumarkveðju 
Pétur Steinar Jóhannsson

Undirrituð er að fara í sumarfrí og því verður breyttur
opnunartími frá og með mánudaginn 16. júlí n.k.
Opið verður frá kl. 15.00 – 18.00 virka daga.
Lokað á laugardögum.
Lokað verður frá 1. ágúst til 15. ágúst vegna sumarleyfis.
Hægt er að hringja í Kolbrúnu í GSM 773 6524
ef nauðsyn krefur.
Guðmunda Wíum.
Geymið auglýsinguna.

Aðstandendur Snæfellsjökulshlaupsins 2012
þakka eftirtöldum aðilum fyrir stuðninginn:
Átthagastofa Snæfellsbæjar
Björgunarsveitin Lífsbjörg
Brauðgerð Ólafsvíkur
Compress sport
Ferðaþjónustan Snjófell
Fiskiðjan Bylgja
Fiskmarkaður Íslands
Gamla Rif – Kaffistofa
Gistihúsið Langaholti
Grunnskóli Snæfellsbæjar
Hópferðabílar Svans Kristóferssonar
Hraðfrystihús Hellissands
Landsbankinn

Ocean Safari
Orkan
Prentsmiðjan Steinprent
Rifsari SH-70
Snæfellsbær
Sundlaug Snæfellsbæjar
Unglingadeildin Dreki
Vegagerðin
Verslunin Blómsturvellir
Verslunin Kassinn
Vífilfell
Þjóðgarðurinn Snæfellsjökull
Ölgerðin Egill Skallagrímsson

Snæfellsjökulshlaupið 2012

Snæfellsjökulshlaupið var
haldið í annað sinn laugar
daginn 30. júní. Hlaupið var frá
Arnarstapa yfir Jökulháls til
Ólafsvíkur alls 22 km. Alls
skráðu sig 72 keppendur, 35
konur og 37 karlar. Veðrið lék
við keppendur og töluðu þeir
um að hitamolla og logn hefði
verið á leiðinni. Keppendum
fannst leiðin mjög falleg og
skemmtileg, en fyrst og fremst
var hún fjölbreytt. Alls voru
fjórar drykkjastöðvar á leiðinni
sem Björgunarsveitin Lífsbjörg
og Unglingadeildin Dreki sáu

um og stóðu þeir sig frábærlega.
Langar okkur að þakka þeim
sérstaklega fyrir aðstoðina.
Allir keppendur skiluðu sér
heilir í mark og voru mjög
ánægðir með hlaupið í alla
staði. Gaman var að sjá hvað
margir bæjarbúar voru við
endamarkið til að taka fagnandi
á móti keppenum með hvat
ningshrópum og klappi.
Metin frá því í fyrra voru
slegin bæði í kvenna og karla
flokki. Besta tímann í ár í kvenna
flokki átti Valgerður Heimis
dóttir á tímanum 1:58:23 og

Sumarfrí
Prentsmiðjan verður lokuð
16. - 20. júlí vegna sumarleyfa
Bæjarblaðið Jökull kemur ekki út
fimmtudaginn 19. júlí.
Þeir sem þurfa aðstoð eða upplýsingar
vegna trygginga er bent á
síma 440 2392

bætti hún tímann frá því í fyrra
um 17 mín. og 28 sek. Besta
tímann í ár í karlaflokki átti
Friðleifur Friðleifsson á tíma
num 1:37:55 og bætti hann
tímann frá því í fyrra um 1 mín.
og 43 sek. Óskum við þeim og
öllum þáttakendum innilega til
hamingju með frábæran ár

angur.
Það var frábært að finna hvað
fyrirtæki og einstaklingar voru

jákvæð og áhugasöm að taka
þátt í þessu skemmtilega verk
efni með okkur. Snæfellsjökuls
hlaupið verður haldið aftur að
ári og vonumst við til að fá
sama og jafnvel aukinn meðbyr
á næsta árið til að gera gott
Snæfellsjökulshlaup enn betra.
Þúsund þakkir til ykkar allra.
Rán og Fannar

Úrslit Snæfellsjökulshlaupsins 2012 eru:
Karlar 40 ára og eldri
1
01:37:55 Friðleifur Friðleifsson
2
01:42:58 Stefán Viðar Sigtryggsson
3
01:49:26 Sigurjón Sigurbjörnsson

1970
1970
1955

Karlar 39 ára og yngri
1
01:51:44 Atli Steinn Sveinbjörnsson
1987
2
01:56:15 Ögmundur Hrafn Magnússon 1982
3
02:02:19 Reimar Marteinsson
1980
Konur 39 ára og yngri
1
01:58:23 Valgerður Heimisdóttir
1977
2
02:16:02 Margrét Elín Egilsdóttir
1977
3
02:16:41 María Sigríður Guðjónsdóttir 1977
Konur 40 ára og eldri
1
02:07:25 Ólöf Sigurðardóttir		
2
02:11:42 Sigrún Erlendsdóttir
3
02:16:12 Guðrún Guðjónsdóttir

1961
1972
1969

Hægt er að sjá öll úrslit á hlaup.is.

Handunnir	
  Skartgripir	
  
gerðir	
  úr	
  m.a.	
  
Hraunsteinum	
  –	
  Fjörusteinum	
  –	
  Þangi	
  –	
  Fiskroði	
  –	
  Macramé	
  

Handverksmarkaðurinn	
  
Nesveg	
  5	
  	
  Grundarfirði.	
  

Víkingur Ó - KA
Föstudagur 13. júlí
kl. 20.00
Miðaverð kr. 1.000,Frítt fyrir yngri en 16 ára

Landsbankinn styrkir UMFG
Landsbankinn á Snæfellsnesi
hefur gert samstarfssamning
við Ungmennafélag Grundar
fjarðar um stuðning við barnaog unglingastarf á vegum
félagsins. Samningurinn gildir
til fimm ára og tryggir Ung
mennaf élaginu
mikilvægar
tekjur sem gerir því kleift að
bæta aðbúnað til íþróttaiðkunar
barna og unglinga á athafna
svæði félagsins.
Samningurinn var formlega
undirritaður í Grundafirði 28.
júní af fulltrúum UMFG og
Landsbankans. „Landsbankinn
leggur milkla áherslu á að
styðja við barna- og unglinga
starf og Ungmennafélag
Grundar
fjarðar hefur verið
mjög öflugt á því sviði. Við
teljum mikilvægt að stuðningur
bankans nýtist til að efla þetta
góða starf,“ segir Eysteinn
Jónsson, útibússtjóri Lands
bankans á Snæfellsnesi. „Sam
starfssamningurinn við Ung

menna
félagið er mjög mikil
vægur hluti af stuðningi úti
búsins
við samfélagið á
svæðinu og ég er þess fullviss
að hann mun efla bæði
Ungmennafélagið og Lands
bankann.“

TÓNLEIKABALL - GRM
GRM með Tónleikaball á Hótel Hellissandi
föstudaginn 13 júlí.
Tónleikarnir hefjast klukkan 23:00
og standa til 01:30 eða lengur.
Miðaverð er 2000 kr.
Pantanir í s
ím

a

Opið er fyrir matargesti frá klukkan 18:00 - 22:00
Borðapantanir í síma 430-8600 eða jon@hotelhellissandur.is

430 8600

Drimbur komin út
Vinir Rastarinnar gefa út
plötuna Drimbur, Vinir Rastar
innar er góðgerðarfélag sem
hefur það að markmiði að taka
félagsheimilið Röst á Hellissandi
í gegn og er hljómplatan
Drimbur til styrkar því málefni.
Upptökur fóru fram í Stúdíó

Paradís og Furan Stúdíó í apríl
- júní 2012 og á henni eru 10
lög.
Höfundar laga eru Pálmi
Almarsson, Ingvi Þór Kormáks
son, Þorkell Cýrusson og Ólafur
Gaukur.
Söngvarar eru: Alda Dís

	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  

	
  

Kaffihúsa	
  stemming	
  
verður	
  í	
  Röstinni	
  
laugardaginn	
  14.	
  júlí	
  2012	
  
frá	
  klukkan	
  13:00	
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  16:00.	
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Hlökkum	
  til	
  að	
  sjá	
  ykkur.	
  

Arnardóttir, Alfreð Almarsson,
Alma Pálmadóttir, Guðmundur
Óskar Reynisson, Magnús
Stefánsson, Pálmi Almarsson og
Viðar Jónsson. Hljóð
færa
leikarar: Guðmundur Péturs
son: gítarar, Gulli Briem:
tromm
ur og slagverk, Jóhann
Ásmundsson: bassi, Þórir Úlfars
son: hljómborð, munnharpa,

gítar og harmonika, Sigurgeir
Sigmundsson: stálgítar.
Lögin á plötunni hafa öll

einhverja skírskotun í gamla
Neshrepp og eru sum sérstak
lega samin fyrir plötuna.
Útgáfutónleikar
verða
á
Sandara- og Rifsaragleðinni
þann 13. júlí n.k. í Röstinni eða
fyrir utan ef veður leyfir og
platan verður til sölu á
Gleðinni. Þeir sem hafa áhuga á
að kaupa plötuna geta einnig
haft samband við Pálma
Almarsson á fasteignamidlun.is.

góðir grannar
Helgartilboð 12. - 15. júlí

samkaupurval.is
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ý
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verð áður 359 kr

287

kr
stk

Pestó rautt/grænt 190g
frá Coop

u
átt
3a0
fsl

Rjómalöguð pestósósa
...sjá uppskrift á
samkaupurval.is

%r

verð áður 2.998 kr

verð áður 2.498 kr

1.749

kr
kg

Grill grísafilé

Kjúklingabringur
frá Ísfugli

2.398

kr/kg

frá Kjötseli

Írskt kafﬁ
með viskíi og rjóma
...sjá uppskrift

u
átt
3a0
fsl

%r

verð áður 1.998 kr

1.399

kr
kg

Svínasnitsel í raspi

úr kjötborði eða pakkað ferskt

t!

ð
Gkóaup!
verð áður 1.898 kr

1.499

Peter Larsen kaffi
GRÁR, 400g

kr
kg

Grill lambalæri
frá Kjötseli

u
átt
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%r

649

t
Ný

kr/pk

Nektarínur með
tómötum, mozzarellaosti
og basilíku
...sjá uppskrift

P&Ó

Birt með fyrirvara um prentvillur.

verð áður 198 kr

99

5af0sláttu

%r

kr
stk

Ný bökuð vínarbrauð 95g
frá Myllunni

verð áður 548 kr

Nektarínur 500g

274

...sjá fleiri tilboð og uppskriftir á samkaupurval.is

kr/pk

