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Allt að verða klárt!

Mikið var um að vera á Ólafs
víkurvelli á síðasta laugardag.
Þá mætti hópur vaskra manna,
m.a. lionsfélagar í Lionsklúbbi
Ólafsvíkur. Verkefni dagsins var
að bora niður sæti á nýju
stúkunni en Lionsklúbburinn
gaf 40 sæti af 170 sæta stækkun
í stúkuna í tilefni 40 ára afmælis
kúbbsins og afhenti Sigtryggur
Sævar Þráinsson, Jónasi Gesti

Jónassyni sætin. Einnig voru
fest upp skilti, mörkin löguð og
sett í þau ný net. Sett voru sæti
í varamannabekkina, þökulagt,
unnið í fjölmiðlaaðstöðunni en
hún var flísalögð fyrr í vikunni
og fleira sem gera þurfti til að
völlurinn og aðstaðan verði
tilbúinn fyrir stóra daginn þann
5. maí þegar Víkingur Ólafsvík
hefur keppni í Pepsídeildinni

með leik gegn Fram. Völlurinn
er að verða hinn glæsilegasti
enda hafa margar hendur sjálf

boðaliða unnið frábært starf
undanfarnar vikur.

þa

Myndarlegur
klakabunki

Þessi myndarlegi klakabunki
varð til ofan á pípunni sem
liggur frá stíflunni að Rjúkanda
virkjun. Hafði komið gat á píp
una og við það myndaðist

mikill strókur og þegar kólnaði
á dögunum varð þessi klaka
bunki til.
þa
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H e lli

ss a n

dur

Ú tn e

sv e g

u r n r.
57

4

1.175.000 kr. í styrk til skipu
lags- og hönnunarvinnu við
útivistarstíg og áningarstaði
milli Ólafsvíkur og Rifs.
Í mars var einnig úthlutað úr
sjóðnum og þá var úthlutað 75
milljónum í Þjóðgarðsmiðstöð
á Hellissandi. Áætlaður heildar
kostnaður verksins á þessu ári
er 200,2 milljónir kr sem er 2/3
af samanlögðum heildarkostn
aði verkefnisins.
Hér er um að ræða verkefni
sem lengi hefur verið í bígerð
en ekki tekist að framkvæma
vegna skorts á fjármagni. Með
Þjóðgarðsmiðstöð á Hellissandi
getur þjóðgarðurinn betur
sinnt hlutverki sínu við verndun
náttúrunnar, mótttöku gesta,
upplýsingagjöf, rannsóknir og
fræðslu.
jó

Ólafsvík
Brúarholt 4 er á tveimur hæðum og er alls
134,9fm. Efri hæðin sem er 88,7 fm skiptist í
forstofu, hol og samliggjandi stofu, eldhús,
baðherbergi og þrjú herbergi. Á forstofu og baði
eru flísar á gólfum og í holi, eldhúsi og stofu er
parket á gólfum. Í herbergjum er dúkur. Tréstigi
er niður á neðri hæðina og er hún 46,2 fm. Þar er
miðstöðvarrými, þvottahús og útgangur út í
garðinn og tvö herbergi eru á neðri hæðinni. Efri hæðin sem er íbúðarhæðin lítur
mjög vel út. Húsið er klætt með stálklæðningu. Stutt er í alla þjónustu ss leik- og
grunnskóla og verslanir.
Óskað er eftir tilboðum í eignina.
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Þann 17. apríl var tilkynnt
um úthlutun á styrkjum úr
Framkvæmdasjóði ferðamanna
staða. Samtals var úthlutað 279
milljónum og var ákveðið að
styrkja ellefu verkefni á Vestur
landi að þessu sinni. Flestir
styrkir á Vesturland koma í
Snæfellsbæ, eða alls 39,75 mill
jónir. Verkefnin skiptast þannig
að til áningarstaðar við Rif fara
13,3 milljónir, til skipulags og
hönnunar áningarstaðar við
Bjarnarfoss í Staðarsveit er veitt
450 þúsundum króna. Strand
upplifun og sjóböð í Snæfellsbæ
fá 1 milljón og til gerðar úti
vistar
stígs og áningarstaðar
milli Rifs og Ólafsvíkur er veitt
25 milljónum, í úthlutun úr
Framkvæmdasjóði ferðamanna
staða í janúar var auk þess veitt
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Fuglaskoðunarhús
Upplýsingaskilti
Áningarstaður
Bíla- og rútustæði

SNÆFELLSBÆR

Framsókn með
fjóra af átta
Kosið var til alþingis laugar
daginn 27. apríl, úrslit voru
ekki ljós fyrr en um kl hálf níu
á sunnudagsmogun þegar
talningu lauk í NV kjördæmi. Á
landsvísu urðu úrslit þau að
Sjálfstæðisflokkurinn hlaut
26,7% atkvæða og 19 þingsæti,
Framsóknarflokkurinn hlaut
24,4% og einnig 19 þingsæti,
Samfylking fékk 12,9% atkvæða
og 9 þingsæti, Vinstri grænir
fengu 10,9% og 7 þingsæti,
Björt framtíð var með 8,2% og
6 þingsæti og Píratar enduðu í
5,1% og fengu 3 sæti á þingi. Í
kjördæminu urðu úrslit kosn
inga þau að Framsóknarflokkur
fékk 35,2% atkvæða og fjóra
menn á þing af þeim átta sem
koma frá NV kjördæmi.
Sjálfstæðisflokkur fékk 24,7%

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

Smáauglýsing
Íbúð til leigu

Til leigu 70 m2 íbúð að Sæbóli 33 í Grundarfirði, tvö svefnherbergi, leiga 79.000 hiti
innifalinn. laus strax. Upplýsingar gefur Kristján í síma 8963867.
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og tvo menn, Samfylking hlaut
12,2% og einn mann og Vinstri
hreyfingin grænt framboð fékk
8,5% atkvæða og fékk jöfnunar
þingsætið. Einn af fjórum
þingmönnum Framsóknar
flokksins er Jóhanna María
Sigmundsdóttir, en hún er
yngsti þingmaður Íslands
sögunnar sem kjörin er á þing.
Af þeim framboðum í NV
kjördæmi sem ekki komu
manni á þing hlaut Björt
framtíð 4,6% atkvæða, Regn
boginn 4,5%, Píratar 3,1% og
aðrir flokkar minna. Kjörsókn í
NV kjördæmi var 83,6% og
jafnframt sú mesta á landinu
en í Snæfellsbæ var kjörsóknin
tæp 83%.

Upplag: 1.100
Áb.maður: Jóhannes Ólafsson

TILLAGA AÐ STÍG M
ÁNINGARSTAÐUR

Möguleiki að teygja
útivistarstíg lengra út
í umhverfið

jó

STEIKARHLAÐBORÐ OG BALL
í Röstinni þann 10. maí.

Þann 10. maí ætlum við að hafa Steikarhlaðborð og ball með snillingunum í GRM.
Þeir hafa heimsótt okkur áður og ekki svikið.

Boðið verður uppá glæsilegt 3 rétta hlaðborð.

Verð í forsölu
aðeins 7.900 kr.
fyrir mat og ball.

Meðal þess sem verður á matseðlinum er:

Gunna Lára mun sjá um ljúfa tóna yfir borhaldi.
Veislustjóri verður auglýstur síðar.

Miðaverð í hurð
fyrir ballið er 2000 kr.

Saltfisktartar
Blackeraður lax
Döðlu og hörpuskelspjót
Chilli og kóríander marineraður
kjúklingur á spjóti

Borðapantanir berast í síma 430-8600
eða á jon@hotelhellissandur.is

Villi marinarað lambalæri
Kalkúnabringur
Grísapurusteik

Víkingur og Omnis í samstarf
samstarfið verði báðum aðilum
til heilla.
Á meðfylgjandi mynd tekur
Jónas Gestur Jónasson við gjöf
frá framkvæmdastjóra Omnis,
Eggerti Herbertssyni að loknum
leik Víkings gegn ÍA síðastliðinn
fimmtudag. Um er að ræða far
tölvu sem mun verða í dómara
herbergi Ólafsvíkurvallar þar

sem nýjar reglur KSÍ kveða á
um að nettengd tölva þurfi að
vera til staðar. Þannig sjá
dómarar um að fylla út leik
skýrslur að leik loknum og full
búinn skýrsla birtist því
skömmu eftir leik á vef knatt
spyrnusambandsins.

Jökull kemur næst út
miðvikudaginn 8. maí.
Auglýsingum í lit

þarf að skila fyrir kl. 9.30 á mánudagsmorgun.

Víkingur og Omnis skrifuðu
nýverið undir samstarfssamning
þar sem fyrirtækið mun bætast í
föngulegan hóp bakhjarla fé

lagsins. Omnis er alhliða upp
lýsingat æknifyrirtæki
með
starfsstöðvar í Reykjavík, Reykja
nesbæ, á Akranesi og í Borgar

nesi. Fyrirtækið rekur fjórar
verslanir og verkstæðisþjónustu
fyrir einstaklinga á þessum
svæðum ásamt öflugri fyrir
tækjaþjónustu um allt land.
Víkingur mun að fremsta
megni halda merki Omnis á
lofti og er það von félagsins að

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

Sögubekkur
í Tröð
Staðarstaðakirkja
Uppstigningardagur 9. maí
kl. 14:00
Sameiginleg messa Staðarstaða-, Ólafsvíkur- og Ingjaldshólsprestakalla.
Sóknaprestarnir þjóna fyrir altari og ræðumaður verður
Erling Garðar Jónasson
Eldri borgarar eru sérstaklega boðnir velkomnir rúta fer
frá N1 á Hellissandi kl. 13:00, Jaðri og Shell kl. 13:20.
Kaffiveitingar í boði vinafélags eldri borgara verða
á Görðum eftir messu
Komum í hús drottins til bænar og þakkargjörðar

Á sumardaginn fyrsta afhenti
Soroptimistaklúbbur Snæfells
ness trébekk í Tröðina á Hellis
sandi. Fyrir nokkrum árum fékk
klúbburinn reit til umráða þar
og gróðursett voru tré. Hafa
klúbbsystur komið á hverju
sumri og hlúð að trjánum. Eitt
verkefni klúbbsins er að halda á
lofti sögum um konur og
stúlkur. Við bekkinn verða
frásagnir af konum sem sóttu
sjóinn frá Dritvík og fleiri
stöðum við Breiðafjörð fyrr á
öldum. Sæmundur Kristjánsson
hefur tekið saman þessar frá
sagnir og sagði hann frá þeim í
garðinum á sumardaginn fyrsta.
Anton Ingólfsson smíðar bekk
ina fyrir klúbbinn en ákveðið er
að setja niður þrjá bekki til
viðbótar í Snæfellsbæ ásamt
tilheyrandi frásögnum, það er:
í Ólafsvík, við Lýsuhólslaug og á
Arnarstapa.
Antoni Ingólfssyni og Sæ

mundi Kristjánssyni er þakkað
sérstaklega fyrir þeirra framlag
til verkefnisins.
Klúbburinn hefur hafið sam
starf við 10. bekk Grunnskóla
Snæfellsbæjar um söguverkefni
sem er lokaverkefni bekkjarins.
Einnig hefur klúbburinn unnið
verkefni með 8. bekk í nokkur
ár en þá bjóða klúbbsystur
nemendum 8. bekkjar í sögu
ferð að Búðum.

Soroptimistaklúbbur Snæ
fellsness var stofnaður 9. nóv
1991. Í dag eru 28 konur í
klúbbnum. Hefur klúbburinn
styrkt ýmis góð málefni í
gegnum árin.
Klúbburinn á vinaklúbb í
Ísrael og í Ribe Danmörku. Í
sumar er von á nokkrum úr
danska klúbbnum í heimsókn.
Varðandi upphaf Soropti
mista
hreyfingarinnar
hafa
samtökin haft það að markmiði
að láta gott af sér leiða og vera
málsvari kvenna um víða
veröld. Samtökin eiga sér langa
sögu, voru stofnuð í Banda
ríkjunum árið 1921, en fyrsti
klúbburinn hérlendis var
stofnaður 1959 af átján stór
huga konum sem flestar voru
frumkvöðlar í sínum störfum,
en soroptimistaklúbbar eru
starfsgreinabundnir klúbbar
kvenna.
Í dag eru 18 soroptimista
klúbbar starfandi hérlendis sem
mynda Soroptimistasamband
Íslands, er tekur þátt í alþjóða
starfi soroptimista. Verkefni
soroptimistasystra eru ýmist
unnin á klúbbavísu, landsvísu
eða alheimsvísu.
Ragnheiður Víglundsdóttir
Ragnhildur Sigurðardóttir
Þóra Kristín Magnúsdóttir
Verkefnisstjórar

Sóknarprestar

Aflafréttir

Það er vor í lofti núna og
það eru ekki bara fuglarnir
sem sýna það, heldur eru það
smábátasjómennirnir sem setja
báta sína á flot. Ansi margir
bátar hófur handfæraveiðar
núna eftir stoppið og nokkuð
margir þeirra voru að landa á
Arnarstapa. Segja má að þetta
sé undirbúningur fyrir kom
andi strandveiðitímabil.
Handfæraveiði
bátanna
hefur verið ansi góð. Bátar sem
landa á Arnarstapa eru til
dæmis Hafdís SH 309 var með
2,2 tn í 2, Frú Emilía SH 3,4 tn
í 3, Skvísa KÓ 3 tn í 3. Von SH
5 tn í 3, Korri AK 5 tn í 4.
Í Ólafsvík eru til dæmis Aðal
heiður SH 3 tn í 3 róðrum,
Geysir SH 6,5 tn í 3, Mangi á
Búðum 7,5 tn í 7 og þar af tæp
4 tonn sem landað var á
Arnarstapaa í einum róðri.
Friðrik Bergmann SH 8 tn í 4
róðrum, Hilmir SH 8 tn í 4.
Þorsteinn SH er á Rifi og er
með 5 tn í 3 og Kári II SH 9 tn
í 4, enn geta má þess að Kári II
SH kom drekkhlaðin á Rif með
5,2 tonn í einum róðri á
færunum.
Ansi góð veiði hefur verið

hjá smábátunum yfir 10 BT og
er Kristinn II SH kominn með
126 tn í 14 róðrum, Tryggvi
Eðvarðs SH 112 t í 15, Særif SH
68 tn í 14, Brynja SH 67 tn í 15,
Stakkhamar SH 61 tn í 14 og
Guðbjartur SH 58 tn í 9.
Mokveiði var hjá dragnóta
bátunum eftir stoppið og
Steinunn SH komst í 45 tonn í
einum róðri og þar af 38 tonn
sem þeir fengu í einu kasti. Er
báturinn kominn með 242 tn í
11 róðrum í apríl og þar af 137
tonn sem þeir fengu í 5
róðrum eftir stoppið. Aðrir
bátar fiskuðu líka vel. Svein
björn Jakobsson SH 87 t í 4 og
24 tonn í stærsta róðri sínum,
Gunnar Bjarnason SH 66 tn í 3
og 24 tn í stærsta róðri sínum,
Ólafur Bjarnason SH 65 tn í 3
og líka 24 tonn í stærsta róðri
sínum og Esjar SH 54 tn í 4.
Nokkrir bátar frá Nesinu eru
komnir á rækjuna. Farsæll SH
hefur landað 41 tonn í 3
róðrum, Hamar SH 30 tn í 3.
Matthías SH hefur landað 15
tonnum í 3 róðrum landað á
Ísafirði og Rifi.
Gísli Reynisson
www.aflafrettir.com

Vorhreinsun í Grundarfirði
Helgina 11.-12. maí 2013 verður hreinsunardagur í Grundarfirði.
Allir eru hvattir til hreinsunar á sinni lóð og nánasta umhverfi.
Gámastöðin verður opin lengur laugardaginn 11. maí eða frá kl. 12:00-16:00.
Götur verða svo sópaðar mánudaginn 13. maí.
Tökum höndum saman og gerum bæinn okkar snyrtilegan fyrir sumarið.

Grundarfjarðarbær

Þakkir frá sundkrökkunum
Það er óhætt að segja að við
höfum verið heppin að
undanförnu, því á dögunum
fengum við peningagjöf að
upphæð 30.000 frá Umf. Reyni
og voru þeir peningar ætlaðir
til kaupa á sundbúningum. Svo
nú eigum við búninga þegar við
förum að keppa. Þökkum við
Umf. Reyni fyrir það og kannski
að sum ykkar hafi séð
búningana á síðasta sundmóti
Við sem æfum sund í
Snæfellsbæ viljum koma fram
þakklæti til Lionsklúbbs
Ólafsvíkur og Lionsklúbbsins
Ránar, fyrir að vera svo
rausnarlegir að gefa okkur
tímaklukku. Þangað til núna

höfum við notað símann
hennar Helen. En ný klukka
þýðir ekki bara að Helen geti
haldið síma sínum þurrum,
heldur getum við núna séð
klukkuna úr fjarlægð, sem getur
verið mikil hvatning fyrir okkur.

en hið árlega Lions-sundmót
var haldið þriðjudaginn. Þáttaka
á mótinu var góð og voru yfir
50 nemendur GSNB sem tóku
þátt og var mikið fjör. Á
meðfylgjandi mynd má sjá
nokkra úr 2. bekk sem æfa sund
og einnig fylgir mynd frá
afhendingu klukkunnar.
Krakkarnir sem æfa sund.

verður haldinn föstudaginn 10. maí kl. 17.00
í húsi félagsins að Borgarbraut 2, Grundarfirði.
Venjuleg aðalfundarstörf
Félagsmenn eru hvattir til að mæta.
Veitingar verða á fundinum.

Fékk í skrúfuna
og strandaði svo
Húsnæði til sölu
Norðurtangi 9, Ólafsvík
Gott húsnæði á frábærum stað
á hafnarsvæðinu í Ólafsvík.
Fæst á góðum kjörum.
Björgunarbáturinn Björg og
áhöfn hennar höfðu í nógu að
snúast á sumardaginn fyrsta en
rækjuskipið Sigurfari GK fékk
trollið í skrúfuna aðfararnótt
sumardagsins fyrsta og tók
Björgin hann í tog til hafnar á
Rifi. Voru þeir komnir til hafnar
um klukkan 4 að morgni.
Sigurfari ætlaði svo að halda

aftur til veiða morgunin eftir en
ekki vildi betur til en hann
strandaði á útleið frá Rifi. Engar
skemmdir urðu á bátnum þar
sem sandbotn er í höfninni.
Björgunarbáturinn Björg var
því aftur kallaður til aðstoðar
náðu þeir að toga Sigurfara af
strandstað þegar fór að falla að.
þa

Hluti kaupverðs á vaxtalausu láni

Upplýsingar í síma: 840 6100

Hvað ef farði gæti
umbreytt húðinni þinni á 4 vikum?

TEINT VISIONNAIRE

NÝ SÝN Á FULLKOMIÐ LITARHAFT

LANCÔME KYNNING Í
APÓTEKI ÓLAFSVÍKUR
Á FÖSTUDAG FRÁ KL. 13-18

Snyrtifræðingar frá LANCÔME aðstoða við val
á snyrtivörum og kynna spennandi nýjungar.

LANCOME Á

UR AF

KYNNINGUN
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Kaupaukinn* þinn þegar þú kaupir fyrir 8.900 kr. eða meira.

*Gildir ekki með Bocage eða býöntum. Einn kaupauki á viðskiptavin.

10% AFSLÁTT

Við þökkum fyrir okkur
Nú við lok kosninga er okkur
efst í huga þakklæti til þeirra
sem treystu okkur til þess að
starfa í sína þágu, að heill
samfélagsins og ekki síst að
hagsmunamálum Norðvestur
kjördæmis. Við heitum því að
vinna að þeim málum, sem
mest við megum á komandi
árum. Í því sambandi viljum við
starfa með öllum þeim sem að
þessu verkefni vilja vinna.
Markmið okkar sjálfstæðis
manna í Norðvesturkjördæmi
var að ná þremur mönnum á
þing og tryggja kjör Eyrúnar
Ingibjargar Sigþórsdóttur. Við
náðum því markmiði ekki. Það
var mjög miður. Ekki bara fyrir
okkur. Heldur einnig vegna
þess að við vitum að hún hefði
orðið nýtur og öflugur þing
maður, sem mjög hefði munað
um. Mjög litlu munaði hins
vegar að þetta markmið hefði
náðst.
Gríðarlegur fjöldi fólks kom
að kosningaundirbúningnum.
Fólk alls staðar að úr kjör
dæminu, sem var tilbúið til þess
að leggja á sig miklið starf, tók
sér frí frá vinnu, vann í frítímum
sínum og var ætíð reiðubúið til
þess að leggja baráttu okkar lið.
Þó svo að markmið okkar hafi
ekki náðst að þessu sinni þá
getum við samt sem áður verið
sátt við að árangur flokksins í
okkar kjördæmi var mjög vel

viðunandi, í samanburði við
önnur kjördæmi. Við fengum
skýrt og traust umboð fólksins í
kjördæminu. Sjálfstæðisflokk
urinn í Norðvesturkjördæmi er
sem fyrr sterkt pólitískt afl og
mun nýta það til heilla fyrir
íbúana.
Meginniðurstaða kosning
anna var að ríkisstjórnin féll og
ríkisstjórnarflokkarnir guldu
afhroð. Hin raunverulega
stjórnarandstaða fékk hins
vegar skýrt umboð. Sjálfstæðis
flokkurinn er að nýju orðinn
stærsta stjórnmálaaflið. Það er

mikið fagnaðarefni og ákall um
breytingar.
Nú að loknum þingkosning
um viljum við frambjóðendur
flokksins í Norðvestukjördæmi
þakka öllum þeim sem liðsinntu
okkur, lögðu hönd á plóg og

unnu að framgangi flokksins
fyrir þeirra ómetanlega starf. Án
þeirra hefðum við ekki náð
þeim árangri sem við náðum.
Frambjóðendur Sjálfstæðisflokksins
í Norðvesturkjördæmi

VORTÓNLEIKAR
Tónlistarskóla Snæfellsbæjar

verða 6. maí og 7. maí 2013 kl:17.00 í Klifi
og 15. maí 2013 kl.13.00 í Lýsuhólsskóla.

Foreldra- og styrktarfélag Tónlistarskóla Snæfellsbæjar
sér um sölu á kaffiveitingum eftir tónleikana.
Hægt er að sjá röð tónlistaratriða
á heimasíðu Snæfellsbæjar: www.snb.is

Erum við sóðar?
Það slær mann óneitanlega
þegar í fullri alvöru er sagt að
umhverfi okkar sé sóðalegt,
mörg hús í niðurníðslu, illa
máluð og lóðir draslalegar.
Þegar þannig fullyrðingum er
slengt fram hrekkur maður
hastalega við. Þannig var með
mig og þess vegna skrifa ég
þessar línur. Það er ágætt að
keyra í gegnum bæjarfélagið og
kanna hvernig við upplifum
aðkomuna. Byrjum okkar
megin á Fróðárheiðinni sem er
kapítuli út af fyrir sig, það eru
áreiðanlega fá þúsund manna
bæjarfélög sem verða að búa
við, að ekki er hægt að keyra á
bundnum vegi inn í byggðin.
Hvað lengi á að bjóða okkur
uppá að verða að keyra í drullu
svaði til að komast heim til
okkar. Höfum við enga tals
menn sem hafa burði til að láta
ljúka gerð þessa vegaspotta.
Þegar keyrt er inn í bæinn
blasa við óhrjáleg hús, sum
þaklaus, önnur riðguð og van
hirt. Við Ólafsbrautina eru stær
stu húsin málningarlaus, önnur
með skítugann pappír fyrir
gluggum, það sama má segja
um Ennisbrautina þar sem
húsin standa í opnum moldar
haugum. Á Snoppunni eru
mörg hús til fyrirmyndar en
önnur illa og ómáluð, fullt af
drasli fyrir utan inngangana,
þessar götur og svæði er það
sem keyrt er eftir í gegnum
bæinn og vanrækslan er mest
áberandi. Það er líka slæmt fyrir
þá húsráðendur sem eru að
reyna að hafa þrifalegt í
kringum sig að verða að um
bera draslaragang eins og þann
sem við blasir.
Við tökum eftir því hvar sem
við komum, hvort sem er til
annara landa eða hér innan
lands að fólk leggur metnað
sinn í að aðkoma að bæjum og
sveitarfélögum séu snyrtileg.
Allt er gert til að gera umhverfið
eins fallegt og mögulegt er, það
eru ekki allt kostnaðarsamar

aðgerðir. Getum við ekki lært af
þeim sem um áratuga skeið
hafa unnið hörðum höndum
við að fegra umhverfi sitt ,
þannig að aðdáun vekur.
Getum við ekki reynt að gera
dálítið betur til að bæta bæinn
okkar. Við þurfum að taka til
hendinni hreinsa og mála mörg
hús og byggingar, það er ekki
viðunandi að láta stofnanir og
einstaklinga, sem jafnvel eiga
ekki heima í bænum komast
upp með að halda ekki við
húsum og eignum. Við erum
nú einu sinni vistvænt bæjar
félag.
Nú er í öllum fjölmiðlum
talað um aukningu ferðamanna
og það höfum við sjálf orðir vör
við, í allan vetur hafa ferðalangar
verið á ferð. Við reiknum með
að margir komi og heimsæki
okkur í sambandi við fótboltann
í sumar. Viljum við ekki sýna
okkar bestu hliðar þegar gesti
ber að garði. Við getum með
stolti bent á Stekkjarasvæðið,
Gilið og umhverfi þess, sú
framkvæmd er einstaklega vel
heppnuð, það sama má segja
um fótboltavöllinn og allt
umhverfis hans við getum ekki
fullþakkað þeim einstaklingum
sem hafa unnið streitulaust við
að fullgera aðstöðu fyrir
fótboltavertíðina í sumar, á
íþróttasvæðinu munu margir
stoppa.
Þessa dagana er Snæfellsbær
að auglýsa átakið -Grænn apríl„einn svartur ruslapoki“ Hvatt
er til að við hreinsum nánasta
umhverfi, síðan koma starfs
menn sveitarfélagsins taka
pokana og ganga frá þeim. Væri
nú ekki tilvalið að við tækjum
aðeins til hendinni hreinsuðum
í kringum okkur og gerðum fínt
fyrir sumarið. Og getum þá
með stolti sagt að við séum að
vinna í að gera umhverfi okkar
huggulegra og eins og við
viljum hafa það.
Jenný Guðmundsdóttir

Verslun	
  og	
  útgerð	
  við	
  Breiðafjörð	
  
1300	
  –	
  1600	
  
Málstofa	
  til	
  heiðurs	
  og	
  minningar	
  um	
  Ólaf	
  Elímundarson	
  
sagnfræðing	
  frá	
  Dvergasteini	
  á	
  Hellissandi	
  	
  
9.	
  -	
  10.	
  maí	
  2013.	
  
	
  
Dagskrá:	
  
14:30	
  

18:00	
  
19:30	
  

	
  

Skoðunarferð	
  um	
  sögu-	
  og	
  útsýnisstaði	
  í	
  nágrenninu	
  
tengda	
  umræðuefni	
  málstofunnar.	
  	
  	
  
Mæting	
  við	
  Hótel	
  Hellissand.	
  Skoðunarferðinni	
  verður	
  síðan	
  
framhaldið	
  daginn	
  eftir.	
  Leiðsögumenn	
  skoðunarferða:	
  Skúli	
  
Alexandersson,	
  Sæmundur	
  Kristjánsson	
  og	
  Lilja	
  Björk	
  
Pálsdóttir.	
  
Kvöldverður	
  á	
  Hótel	
  Hellisandi	
  fyrir	
  þá	
  sem	
  þess	
  óska.	
  

Málstofa	
  á	
  Hótel	
  Hellissandi.	
  Dagskrá:	
  	
  
Guðmundur	
  Sæmundsson:	
  	
  Setningarávarp	
  
Einar	
  G.	
  Pétursson:	
  Fræðastörf	
  Ólafs	
  Elímundarsonar.	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  
Sverrir	
  Jakobsson:	
  Efnahagslegar	
  undirstöður	
  valds	
  í	
  	
  
	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  Breiðafirði	
  á	
  14.	
  og	
  15.	
  öld	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  
Lilja	
  Björk	
  Pálsdóttir:	
  	
  Fornminjar	
  á	
  Gufuskálum.	
  
Helgi	
  Þorláksson:	
  	
  Frá	
  Byrstofu	
  til	
  Snæfellsness.	
  	
  	
  	
  
Ragnhildur	
  G.	
  Gylfadóttir:	
  Gildi	
  fornminja.	
  
Jón	
  Eggert	
  Bragason:	
  Málstofuslit.	
  

Gestastofa	
  þjóðgarðsins	
  er	
  opin	
  á	
  föstudag	
  frá	
  kl.	
  13-‐17.	
  	
  

Hótel	
  Hellissandur	
  býður	
  upp	
  á	
  gistingu	
  með	
  morgunverði	
  á	
  góðu	
  verði.	
  
Tveggja	
  manna	
  herbergi	
  kr.	
  	
  14.000	
  nóttin	
  –	
  Eins	
  manns	
  herbergi	
  kr.	
  
12.000.	
  –	
  Þriðja	
  gistinóttin	
  frí.	
  
	
  

Ritnefnd	
  Jöklu	
  hinnar	
  nýju.	
  –	
  Þjóðgarðurinn	
  Snnæfellsjökull.	
  –	
  
Lista-og	
  menningarnefnd	
  Snæfellsbæjar.	
  –	
  	
  Þróunarfélag	
  	
  
Snæfellinga.	
  –	
  Fjölbrautaskóli	
  Snæfellinga.	
  

Hvernig gerðu Norðmenn?
Mánudaginn 6. maí 2013 kl. 17.00 verður opinn fundur í
Fjölbrautaskóla Snæfellinga, Grundarfirði, um reynslu
Norðmanna af stofnun svæðisgarða þar í landi.
Í undirbúningi er nú stofnun svæðisgarðs á Snæfellsnesi. Í
tengslum við það er nú staddur hér Norðmaðurinn Eivind
Brenna sem er reyndur sveitarstjórnarmaður og stóð að
stofnun fyrsta norska svæðisgarðsins, í Valdres. Eivind er líka
stjórnarformaður Samtaka norskra svæðisgarða og hefur frá
mörgu að segja.
Snæfellingar eru hvattir til að nýta tækifærið og hlusta á
Eivind segja frá því hvernig Norðmenn sáu leið til að efla
atvinnulíf og samfélag á afmörkuðum svæðum, með
samstarfi á grunni svæðisgarða.
Eivind flytur erindi sitt á ensku en möguleiki er á að þýtt verði
á íslensku.
Sjá nánar um svæðisgarð og fundinn á vefnum
http://svaedisgardur.is/
Allir velkomnir!
Stýrihópur svæðisgarðs

Söngskemmtun
„Sól og vor ég syng um…“
var heiti söngskemmtunar sem
haldin var í Björgunarstöðinni
Von á Rifi á sumardaginn fyrsta.
Þar voru á ferðinni undir stjórn
þeirra Kay Wiggs og Veronicu
Osterhammer Kór Ingjalds
hólskirkju, Kór Hellna-, Búða
og Staðastaðasóknar og Kirkju
kór Ólafsvíkur Elena Makeeva
sá um undirleik. Kórarnir hafa í
vetur æft saman sígild og
fjölbreytt lög sem eiga það sam
eiginlegt að tengjast sumrinu.
Voru tónleikarnir vel sóttir og
gestir hinir ánægðustu mynd
aðist skemmtileg stem
ning
þegar sunginn var fjölda og
keðjusöngur af kórunum og
áheyrendum. Söngskemmtunin
var vel heppnuð og það voru

ánægðir gestir sem fóru upp á
loft björgunarstöðvarinnar að
henni lokinni og gæddu sér á
pönnukökum og kaffi og
styrktu í leiðinni Slysavarnadeild
Helgu Bárðardóttur.

þa

Opnunartími
gámastöðvar
Gámastöðin í Grundarfirði er opin:
Mánudaga

kl. 16:30-18:00

Fimmtudaga kl. 16:30-18:00
Laugardaga kl. 12:00-14:00
Grundarfjarðarbær

Skólakór á
Landsmóti

Það ríkti eingöngu söngur
og gleði hjá þessum krökkum
úr barna- og skólakór Snæfells
bæjar helgina 19. - 21. apríl.
Ásamt 400 börnum á
aldrinum 9 til 16 ára víðsvegar
að af landinu, tók 21 barn úr
skólakórnum okkar þátt í
„Landsmóti barnakóra“ sem
haldið var 19. - 21. apríl í
Kársnesskóla í Kópavogi. Þetta
var frábærlega skipulagt mót
og tókst vel í alla staði. Við
lærðum fullt af skemmtilegum
lögum og fengum að kynnast
öðrum hressum kórkrökkum
og kórstjórum.
Á föstudagskvöldinu flutti
hver kór söngatriði í Salnum í
Kópavogi. Á laugardeginum

skiptust á kóræfingar og sund/
leikir/diskó og fleira gaman. En
á sunnudeginum endaði mótið
með tónleikum þar sem
krakkarnir fluttu sameiginlega
öll ný lög sem við æfðum um
helgina. Tónleikarnir tókust
mjög vel og komu krakkarnir
full af sönggleði í hjartanu
aftur heim.
Þann 9. maí n.k. mun Barnaog Skólakórin halda sína
árlegu
vortónleikar
í
safnaðarheimilinu í Ólafsvík.
Hlökkum til að sjá sem flesta,
því við viljum strax byrja að
safna aftur í sjóðinn fyrir næsta
landsmót sem verður haldið
árið 2015.
Veronica Osterhammer

Sumarstörf í menningarmiðstöð
Laus eru til umsóknar sumarstörf í upplýsingamiðstöð ferðamanna sem starfrækt verður í
Menningarmiðstöð Grundarfjarðar. Viðkomandi starfsmenn munu jafnframt sinna veitingasölu.
Góð tungumálakunnátta og góð þekking á staðháttum æskileg.
Vinnutími er breytilegur á opnunartíma menningarhúss frá byrjun júní til ágústloka.
Umsóknarfrestur er til og með 8. maí nk.
Nánari upplýsingar eru veittar á bæjarskrifstofunni í síma 430 8500.
Einnig er hægt að senda fyrirspurn á grundarfjordur@grundarfjordur.is

Grundarfjarðarbær

Málstofa um
verslun og útgerð
Boðað er til málstofu um
verslun og útgerð við Breiða
fjörð 1300 - 1600, málstofan
verður á Hótel Hellissandi 9.
- 10. maí
Fimmtudaginn 9. maí verður
vettvangsskoðun frá Hótel
Hellissandi, boðið verður upp
á
skoðunarferðir
með
leiðsögufólki á staði tengda
umræðuefni málstofunnar.
Áformað er að fara og skoða
eftirtalda staði: Fornu varirnar
og verstöðvarnar frá Rifi í
Öndverðarnes, Ingjaldshóll,
kirkja og umhverfi, Sjóminja
safnið á Hellissandi en þar eru
áraskipin, áttæringarnir Bliki
og Ólafur. Á föstudag verður
farið í vettvangsferð um Gufu

skálar, byrgin og hinar
fjölbreyttu minjar sem þar eru,
Írskubúðir og Hákonarhóll,
þar var fornbýli,
Beruvík,
lendingin og fornar og yngri
minjar búsetu. Leiðsögumenn
verða Lilja Björk Pálsdóttir,
Sæmundur Kristjánsson og
Skúli Alexandersson. Gesta
stofa Þjóðgarðsins verður opin
á föstudag frá kl. 13.00 til
17.00
Málstofa verður á Hótel
Hellissandi kl. 19.30 á
fimmtudag þar sem flutt verða
ýmis fróðleg erindi. Málstofan
er til heiðurs og minningar um
Ólaf Elímundarson sagn
fræðing frá Dvergasteini á
Hellissandi

www.steinprent.is

Viltu vinna
50.000
Aukakrónur?
Í maí ætla Aukakrónur að bregða á leik með samstarfsaðilum
sínum á Snæfellsnesi og bjóða öllum sem nota Aukakrónu- eða
A-kortið sitt hjá samstarfsaðilum að vera með.

Aðalvinningur

Aukavinningar (dregnir út vikulega í maí)

» Sigling fyrir tvo hjá Láki
Tours

» 12.000 kr. gjafabréf frá Gistiheimilinu Langaholti

» Philips blandari frá Hrannarbúðinni

» 10.000 kr. gjafabréf frá Virkinu

» 15.000 kr. gjafabréf frá versluninni Kassanum

» Dömu- eða herrailmur að verðmæti 6.000 kr. frá Blómsturvöllum

» 15.000 kr. gjafabréf frá Hótel
Hellissandi

» 16” pizza, brauðstangir og 2 ltr.
gos frá Hobbitanum (x3)

» 15.000 kr. gjafabréf frá versluninni Hrund

» Pizzu-veisla fyrir 5 á Kaffi 59

Þegar þú greiðir með Aukakrónueða A-kortinu þínu hjá samstarfsaðila Aukakróna færðu afhentan
miða sem þú fyllir út og skilar í
Landsbankann í Snæfellsbæ.

Vinningar verða dregnir út vikulega í maí og stærsta vinninginn,
50.000 Aukakrónur, þann 31. maí,
auk fjölda aukavinninga.

Allir sem eiga Aukakrónukort
geta tekið þátt í leiknum eins oft
og þeir vilja. Þeir sem ekki eru í
Aukakrónum geta sótt um kort á
www.aukakronur.is eða í útibúi
Landsbankans.

Landsbankinn

landsbankinn.is

410 4000

50.000 Aukakrónur

» 2.500 kr. gjafabréf frá Líkamsræktinni (x2)

