837. tbl - 18. árg.

28. júní 2018

Hressir krakkar á sílaveiðum

Ljósmyndari rakst á þessu hressu krakka í síðustu viku. Þau létu það ekki á sig fá þó veðrið hafi ekki verið upp á það besta undanfarið. Þau nýttu bara tímann
þegar veðrið var gott og skelltu sér að veiða síli í Hvalsánni. Höfðu þau veitt vel, fannst þetta mjög skemmtilegt og óðu bara út í til að ná í síli.

Fæðing á Heilsugæslunni
í Ólafsvík
Laugardaginn 23. júní gerðist
sá gleðiatburður að drengur
fæddist á Heilsugæslustöðinni
í Ólafsvík. Foreldrar hans eru
Agnieszka Anna Luba og Tomasz
Luba.
Hann vó 3,900 gr og 52 cm.
Fanný Berit Sveinbjörnsdóttir
ljósmóðir tók á móti honum og
Birna Birgisdóttir hjúkrunar
fræðinemi var henni til aðstoðar.
Á myndinni halda Max og
Nella stolt á nýfæddum bróður
sínum.

Kvenfélagskonur Hlaupið á laugardag
hittast
Snæfellsjökulshlaupið verður
haldið næskomand laugardag
30. júní, er þetta í áttundasta
skipti sem það er haldið og er
búist er við fjölda þáttakenda
eins og undanfarin ár.
Hlaupið hefst kl 12 frá
Arnarstapa og búist er við fystu
keppendum í mark í Ólafsvík um
það bil einum og hálfum tíma
síðar.

Á hverju ári þann 19. júní er
þess minnst að þann dag árið
1915 hlutu íslenskar konur
fjörutíu ára og eldri kosningarétt
til Alþingis. Það var svo fimm
árum síðar sem konur á íslandi
öðluðust kosningarétt til jafns á
við karla.
Kvenfélagskonur í KSH,
Kvenf élagasambandi Snæf ells
ness og Hnappadalssýslu gera
sér alltaf glaðan dag af þessu
tilefni og skiptast á að sjá um
daginn. Að þessu sinni var það
Kvenfélag Hellissands sem sá
um að taka á móti konunum.
43 konur frá Kvenfélagi Ólafs
víkur, Kvenfélaginu Hringnum
í Stykkishólmi og Kvenfélaginu
Gleym mér ey í Grundarfirði,
Kvenfélaginu Björkin Helga
fellssveit ásamt konum úr Kven
félagi Hellissands á öllum aldri
hittust og áttu skemmtilegt kvöld
þar sem margt var spjallað um.

Kvenfélagskonur á Hellissandi
buðu upp á dýrindis kjúklinga
salat í Sjóminjasafninu á Hellis
sandi, að því loknu var farið í
skoðunarferð um Hellissand og
Rif, þar sem Drífa Skúladóttir
sagði frá því helsta sem fyrir
augu bar. Voru konur sérstaklega
hrifnar af street art listaverkunum
sem búið er að vera að mála
undanfarnar vikur á hin ýmsu
hús.
Að skoðunarferðinni lokinni
var farið aftur í sjóminjasafnið
þar sem eftirrétturinn beið.
Þóra Olsen sagði svo konum frá
sjóminjasafninu og uppbyggingu
þess og enduðu konur á því að
skoða þetta myndarlega safn.
Það voru saddar og glaðar konur
sem kvöddust eftir skemmtilegt
kvöld.
þa

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

Hvetjum við alla til að mæta
og hafa gaman saman.
Viljum við vekja athygli á
að göturnar við markið verða
lokaðar á meðan hlaupinu
stendur. Vonum við að það valdi
ekki neinum óþægindum.
Fyrir hönd Snæfellsjökulshlaupsins
Fannar og Rán

- Bílaviðgerðir
- Skipaþjónusta
- Almenn suðuvinna
- Smurþjónusta
- Smábátaþjónusta
- Dekkjaverkstæði
vegr@vegr.is vegr.is
S: 849-7276 Remek og 898-5463 Þórður

Snæfellsbæingar
ársins
Menningarnefnd Snæfells
bæjar velur á hverju ári Snæ
fellsbæing ársins. Er hann
tilkynntur á 17. júní og er það
vel við hæfi. Að þessu sinni voru
það hjónin Gylfi Scheving og
Jóhanna Hjelm sem voru valin
fyrir árið 2017. En þau Gylfi og
Jóa eins og hún er venjulega
kölluð hafa undanfarna 3 áratugi
séð til þess að bæjarbúar séu í

góðu formi en þau hafa rekið
líkamsræktarstöðina Sólarsport.
Um síðustu áramót stigu þau til
hliðar og sonur þeirra Sigurður
Scheving og kona hans Marsibil
tóku við rekstrinum. Vildi
Menningarnefnd með þessu
heiðra þau og þakka þeim
fyrir þrautsegju, erfiði, elju og
brosmildi undanfarna áratugi.
þa

Skotthúfan 2018

Þjóðbúningadagur Norska hússins - BSH 30. júní 2018

Kl. 13:00 Karl Aspelund heldur fyrirlestur um Sigurð málara í Eldfjallasafninu.
„Málarinn, búningarnir og byltingin“.
Kl. 14:00 Gestum í þjóðbúning boðið í kaffi og pönnukökur í stofum Norska hússins.
Kl. 14:00 - 17:00 Heimilisiðnaðarfélag Íslands kynnir starfsemi sína í Norska húsinu.
Kl. 16:00 Spilmenn Ríkínís. Tónleikar í Gömlu kirkjunni.
Allir hjartanlega velkomnir og aðgangur ókeypis.

Manni bjargað úr sjó á Arnarstapa
Maður féll fram af klettum
við Miðgjá á Arnarstapa á
sunnudaginn. Það var um 12:30
sem Landhelgisgæslunni barst
tilkynning um að maður væri í
sjónum á Arnarstapa og var þyrla
landhelgisgæslunnar kölluð út.
Einnig fóru þrír heimamenn á
Gesti SH á staðinn ásamt því að
öðrum bátum var beint þangað.
Það voru mennirnir á Gesti
sem komu fyrst á vettvang og
björguðu þeir manninum úr

sjónum um klukkan 13:00. Var
maðurinn orðinn kaldur og mjög
þreyttur þegar hann var kominn
um borð í bátinn. Var siglt með
hann rakleiðis til hafnar en þar
voru sjúkraflutingamenn komnir
á staðinn. Um svipað leyti lenti
þyrlan á Arnarstapa og flutti
manninn til Reykjavíkur. Var
maðurinn sem féll erlendur
ferðamaður á ferð um Snæfellsnes
en Miðgjá á Arnarstapa er vinsæll
þa
viðkomustaður.		

Árlegu leikjanámskeiði Víkings/Reynis lauk með grillveislu þar sem boðið var upp á grillaðar pylsur og fisk ásamt svala. Leikjanámskeiðið var með svipuðu sniði og
undanfarin ár farið var í fossaferð, fyrirtækjaheimsóknir, veiðiferð, sund, fjöruferð, ratleik, sveitaferð, á hestbak og auðvitað lokahófið og grillið. Hafa leikjanámskeiðin verið vinsæl enda vandað til þeirra og hafa krakkarnir haft mjög gaman að. Veg og vanda að þessum leikjanámskeiðum hefur Ejub Purisevic haft en hann hefur
ásamt ungmennafélaginu staðið fyrir leikjanámskeiðum síðan árið 2003 og er þetta því í 18. skiptið sem hann gerir það. Hafa námskeiðin alltaf verið í júní og staðið
yfir í tvær vikur. Á mánudaginn í síðustu viku hófst svo knattspyrnuskóli Víkings og mun hann standa yfir út þessa viku. Á námskeiðinu munu leikmenn meistaraflokks, þjálfarar og góðir gestir ásamt markmönnum karla og kvennaliðsins sjá um að þjálfa og kenna krökkunum. Meðfylgjandi mynd var tekin þegar þátttakendur í
leikjnámskeiðinu fengu að fara á bak undir öruggri leiðsögn hestamanna.

Sumarleikárið hafið
Nú er sumarleikár Frystiklefans
í Rifi formlega hafið og eru þrjár
leiksýningar í gangi í húsinu
þessi misserin. Sýningarnar eru
Journey To The Centre Of The
Earth: The Musical, Humours og
Bizarre. Journey To The Centre
Of The Earth hefur nú sitt þriðja
leikár í klefanum en sýningin
hefur fengið frábæra dóma,
henni meðal annars líkt við
Hamilton, vinsælasta söngleikinn
á Broadway síðastliðna áratugi og
einnig má geta að sýningin var
á lista menningarannáls DV yfir
bestu menningarviðburða síðasta
árs og var í hópi með tónleikum
Bjarkar Guðmundóttur í Hörpu
og örfárra annarra. Hvetjum við
heimamenn til þess að missa
ekki af tækifærinu til að sjá
þessa einstöku sýningu. leikarar
sýningarinnar eru tæplega 20
talsins og eru 15 þeirra börn
héðan af svæðinu sem standa
sig eins og hetjur í krefjandi

hlutverkum. Sýningin er sýnd á
þriðjudögum og fimmtudögum
í sumar
Humours er nýtt gamanleikrit
eftir Kára Viðarsson, Júlíönu
Kristínu Liborius Jónsdóttir og
Vilhelm Neto. Verkið fjallar um
ungt fólk sem dreymir um frægð og
viðurkenningu með því að stofna
hljómsveit sem spilar einungis
tónlist eftir hina heimsfrægu og
goðsagnakenndu hljómsveit,
Fleetwood Mac. Verkið er bæði
fyndið og hjartnæmt og hefur
vakið gríðarlega mikla lukku
hjá leikhúsgestum sem séð hafa
sýninguna hingað til. Humours
er sýnd á mánudögum í allt sumar

• Rúðuskipti

• Dekkjaskipti og viðgerðir

• Tölvulestur

• Stjörnu viðgerðir á framrúðu

S: 438-6933 - kbbilav@simnet.is - Sólvellir 5 - Grundarfjörður
Opnunartími 8-12 og 13-17 - Verið velkomin

Sumarlestur
Grunnskóli Snæfellsbæjar og
Bókasafn Snæfellsbæjar hvetja
grunnskólabörn í Snæfellsbæ til
að lesa í sumar og foreldrana til
að lesa með þeim. Átakið hófst

Með hvatningu og von um að
sjá enn fleiri heimamenn nýta sér
þessa frábæru dagskrá.
Kári Viðarsson, leikhússtjóri.

Það er ekki sjálfgefið að
hafa atvinnuleikhús í heimabæ
sínum og forsenda starfsemi
þess er algjörlega undir aðsókn
heimamanna komin. Við hvetjum
því alla til þess að taka þátt í
starfinu og mæta á sýningar
því leikhúsið er ekkert ef sætin
eru tóm. Lengi lifi menningin,
samtalið, skemmtunin, grínið,
sköpunin og lifandi samfélag
hér í bæ.

Bizarre er gaman-söngleikur
þar sem tveir norskir leikarar
fara á kostum í hinum ýmsu
hlutverkum. Verkið segir sögu
af heimreisu þessara tveggja
norðmanna þar sem kennir

• Almennar bílaviðgerðir
• Smurþjónusta

ýmissa grasa og tónlist af mörgum
toga og á mörgum tungumálum
kemur við sögu. Bizarre er sýnd
á miðvikudögum út Júlí.

4. júní á mánudegi og stendur til
24. ágúst 2018. Áherslan er á að
lesa sér til ánægju en í leiðinni
að efla lestur barna yfir sumar
mánuðina.

Útgáfudagar Jökuls
í sumar
Útgáfudagar Jökuls í júli eru þessir:
5. júlí og 12. júlí.
Útgáfa Jökuls fer svo í sumarfrí fram yfir
verslunarhelgi og því kemur fyrsta blað
eftir frí út 16. ágúst

Prentsmiðjan Steinprent og afgreiðsla Sjóvá
verður lokuð:
föstudaginn 29. júní
föstudaginn 6. júlí
og dagana 13. júlí - 7. ágúst

Umhverfisvottun 2018
Sveitarfélögin fimm á Snæ
fellsnesi hlutu nýverið umhverfis
vottun EarthCheck á starfsemi
sína í 9. sinn, og halda því áfram að
vera leiðandi samfélag í úrbótum
umhverfis- og samfélagsmála. Að
fá alþjóðlega umhverfisvottun er
staðfesting á því að sveitarfélögin
fimm leitist við að hafa græn
gildi að leiðarljósi í allri sinni
starfsemi og miði ákvarðanatöku
við að reyna að lágmarka neikvæð
umhverfisáhrif af henni. Íbúar og
stofnanir sveitarfélaganna eiga
heiðurinn sérstaklega skilið þar
sem árangurinn er þeirra.
Ferlið er umfangsmikið og felst
helsta áskorunin í því að innlima
sjálfbærnistefnu sveitarfélaganna
í alla starfsemi, hafa eftirlit með
auðlindanotkun og vinna að
úrbótum þar sem við getum
gert betur. Óháður sérfræðingur
metur árlega hvort gögn og

Ég hvet íbúa til þess að hafa
samband ef þeir hafa hugmyndir
og athugasemdir varðandi
umhverfis- og samfélagsmál,
snerta aðkomu sveitarfélaganna
að ferðaþjónustu eða óska
eftir frekari upplýsingum.
Fyrirtækjum, stofnunum og
samtökum er velkomið að
fá kynningu á verkefninu,
sem jafnvel væri sniðin að
ákveðnu sviði innan umhverfisog samfélagsmála. Einnig
bendum við á heimasíðu okkar
www.nesvottun.is og síðu
Umhverfisvottunar Snæfellsness
á samfélagsmiðlum.
starfsemi sveitarfélaganna upp
fylli skilyrði endurnýjaðrar
vottunar en kröfurnar sem upp
fylla þarf aukast með ári hverju.
Því er mikilvægt að halda góðu
verki áfram og vinna stöðugt

Björg bæjarstjóri í
Grundarfirði
stefnumótun o.fl. á styttri og lengri
námskeiðum. Björg hefur gegnt
margvíslegum trúnaðarstörfum
samhliða störfum sínum, bæði á
vettvangi sveitarstjórnarmála og
nú síðari árin m.a. í íþróttastarfi
og í skólanefnd Fjölbrautaskóla
Snæfellinga.
Björg mun hefja störf 9. ágúst nk.

Björg Ágústsdóttir verður nýr
bæjarstjóri Grundarfjarðarbæjar.
Gengið var frá þessu á fyrsta
fundi nýkjörinnar bæjarstjórnar í
dag og var tillaga um ráðninguna
samþykkt samhljóða.
Björg er Grundfirðingur,
lögfræðingur að mennt, með
mastersgráðu í verkefnastjórnun,
MPM, og diplóma í opinberri
stjórnsýslu og stjórnun. Björg var
bæjarstjóri í Grundarfirði á árunum
1995-2006. Björg hefur frá 2006
starfað hjá Ráðgjafarfyrirtækinu
Alta með aðsetur í Grundarfirði.
Hún hefur auk þess kennt

Í bæjarstjórn Grundarfjarðar
bæjar sitja 7 bæjarfulltrúar, frá
L-lista, Samstöðu - lista fólksins
og frá D-lista Sjálfstæðisflokks og
óháðra, en sá síðarnefndi fékk
meirihluta atkvæða í nýliðnum
sveitarstjórnarkosningum.
Á fundi bæjarstjórnar var Jósef
Kjartansson, oddviti D-listans,
kjörinn forseti bæjar
s tjórnar
og Hinrik Konráðsson, oddviti
L-listans, varaforseti bæjarstjórnar.
Rósa Guðm undsd óttir, D-lista
verður formaður bæjarráðs
og Hinrik af L-lista verður
varaformaður bæjarráðs. Kosið er
til eins árs í senn.
Í tilkynningu bæjarstjórnar
Grundarfjarðarbæjar segir að
mörg krefjandi og skemmtileg
verkefni bíða nýrrar bæjarstjórnar
og bæjarstjóra á kjörtímabilinu.

að úrbótum í átt til sjálfbærari
starfsemi sveitarfélaganna fyrir
okkur og komandi kynslóðir.

Guðrún M. Magnúsdóttir,
verkefnastjóri
gudrun@nsv.is

Coda 12 spora fundur
Fimmtudögum kl 20:30 í Samkomuhúsinu Arnarstapa.
Nýliðar velkomnir 20 mín. fyrir fund.
Nánari upplýsingar á www.coda.is

VALLARREGLUR
• Óheimilt er að æfa á vellinum
í sléttbotna skóm
• Tyggjónotkun á vellinum er bönnuð.
• Óleyfilegt er að vera með gæludýr
á vellinum.
• Reykingar á vallarsvæðinu, eru bannaðar.
• Óleyfilegt er að matast á vellinum.
• Foreldrar eiga ekki að vera á grasinu
á meðan æfingum eða leikjum stendur.

sjova.is

440 2000

Það skiptir máli
hvar hlauparar og
hjólreiðafólk er með
sínar tryggingar.
Verum viss um að vera
vel tryggð í frístundum
í sumar.

Nánar á: sjova.is/fritimaslysatrygging

Gerum tryggingar betri

Frumvarp um veiðigjöldin

Árið 2012 voru sett lög um
veiðigjöld. Reikniregla sem þá
var notuð rann út 31 ágúst síðast
liðin og hefur verið vinna í gangi
um endur útreikning. Þegar lögin
tóku gildi 2012 var ljóst að litlum
og meðalstórum útgerðum yrði
mikill vandi á höndum. Þá var
brugðið á það ráð að gefa afslátt
á kvótaminnstu útgerðirnar og
einnig var veittur svonefndur
skuldaafsláttur á lánum sem
tekin höfðu verið til kvótakaupa,
en sá afsláttur rann út 31 ágúst
síðastliðinn. Það má segja að
veiðigjöldin hafi verið sett á án
þess að huga að hvernig litlum og
meðalstórum útgerðum mundi
reiða af, síðan var farið í að plástra
með þessum afláttum til að koma
á móts við þær útgerðir.
Frumvarp um veiðigjöld kom
inn til atvinnuveganefndar 30.
maí sem var endurreiknað miðað
við 2016/2017. Það er skemmst
frá því að segja að hörð mótmæli
urðu í nefndinni vegna þess
meðal annars hvað málið kæmi
seint inn í nefndina og eins
að ráðherra mælti ekki sjálfur
fyrir því inn í þingsal til fyrstu
umræðu.

Ég tók þá ákvörðun í nefndinni
að vera með á málinu út úr nefnd,
einfaldlega til þess að það kæmist
til umræðu í þingsal. Þegar
þangað kom voru önnur mál
sem búið var að semja um fyrir
þinghlé um að þingmannamál
frá minnihlutanum kæmust á
dagskrá, ekki sýnileg. Þá tók
ég þá ákvörðun að greiða ekki
atkvæði með því að umrætt
veiðigjaldafrumvarp kæmist á
dagskrá þann dag.
Það er rétt að geta þess að frá
því í vetur hef ég innt ráðherra
eftir því hvort vinna væri í gangi.
Svar kom í mars og þar sagði að
unnið væri í málinu.
Forsætisráðherra tók frum
varpið sem kom til atvinnuvega
nefndar 30 maí um veiðigjöldin
af dagskrá og 8 júní mælti
formaður atvinnuveganefndar
fyrir frumvarpi um framlengingu
á gamla frumvarpinu til 31 des
2018, sem annars hefði runnið
út 31 ágúst næstkomandi og þá
hefðu engin veiðigjöld verið í
gangi frá 1 september til áramóta.
En með þessari framlengingu
mun vandinn sem verið hefur
vara 4 mánuði til viðbótar.
Sá sem þetta skrifar mælti fyrir
nefndaráliti með breytingar
tillögu um þetta frumvarp. Þar
var lagt til að skuldaafsláttur sá
sem rann út 31 ágúst síðastliðinn
yrði tekinn upp aftur til næstu
áramóta og afturvirkt frá því hann
rann út. Þessi tillaga var feld í
atkvæðagreiðslu og því greinilegt
að ekki væri vilji til að koma til
móts við þær útgerðir sem í
mestum vanda eru.
Einn stærsti vandi veiði
gjaldanna hefur verið að þau
hafa verið reiknuð afturvirkt um

þrjú ár og eru aðilar sammála
um að þessi útreikningur verði
að vera mun nær í tíma. Eins er
munur á útgerðum með eða án
fiskvinnslu. Engin útgerðamaður
sem ég hef talað við er á móti
því að greiða veiðigjöld en þau
þurfa að vera í samræmi við getu
hverrar útgerðar. Reynslan síðan

veiðigjöldin 2012 tóku gildi er sú
að mikil samþjöppun hefur orðið
í greininni og er það varla það sem
þjóðin þarf á að halda til dæmis
í baráttunni við byggðafestu og
eflingu landsbyggðarinnar.
Sigurður Páll Jónsson. Þingmaður
Miðflokksins í Norðvestur kjördæmi

Aflabrögð

Betur fiskaðist vikuna 11.
til 17. júní en vikuna á undan
og komu alls 416 tonn á land í
184 löndunum þetta tímabil. Í
Rifshöfn var landað 211 tonnum
í 65 löndunum, í Ólafsvík 178
tonnum í 87 löndunum og á
Arnarstapa 27 tonnum í 32
löndunum.
Einn stór línubátur landaði
Örvar SH 81 tonni í 1 löndun.
Hjá litlu línubátunum
landaði Brynja SH 7 tonnum í
3, Ingibjörg SH 4 tonnum í 2,
Særif SH 4 tonnum í 2 og Þerna
SH 1 tonni í 1 löndun.
Fjórir dragnótabátar voru á
veiðum þessa daga og landaði
Saxhamar SH 72 tonnum í 4,
Ólafur Bjarnason SH 35 tonnum
í 3, Guðmundur Jensson SH 23
tonnum í 2 og Egill SH 21 tonni
í 2 löndunum.
Bárður SH var eini
netabáturinn sem landaði þessa
daga, hann landaði 12 tonnum í
5 löndunum.
Veðrið hefur ekki verið
upp á það allra besta þó það
hafi verið ágætt og lönduðu
30 handfærabátar 91 tonni í
77 löndunum í Ólafsvík, 18
bátar lönduðu 48 tonnum í
55 löndunum í Rifshöfn og á
Arnarstapa lönduðu 12 bátar
15 tonnum í 27 löndunum.

Ágæt veiði var hjá þeim
bátum sem voru á sjó dagana
18. til 25. júní en þeim fjölgar
sem komnir eru í sumarfrí.
Hjá dragnótabátunum landaði
Guðmundur Jensson SH 52
tonnum í 4, Ólafur Bjarnason
SH 32 tonnum í 4, Egill SH 21
tonni í 2 og Saxhamar SH 17
tonnum í 2 löndunum.
Þrír stórir línubátar lönduðu
þessa daga Páll Jónsson GK
92 tonnum í 1, Rifsnes SH 63
tonnum í 1 og Tjaldur SH 51
tonnum í 1 löndun.
Einn netabátur landaði,
Bárður SH 4 tonnum í 2
löndunum.
Veðrið lék ekki við
handfærabátana en í Ólafsvík
lönduðu 33 bátar 72 tonnum
í 67 löndunum, í Rifshöfn
lönduðu 24 bátar 47 tonnum
í 52 löndunum og á Arnarstapa
lönduðu 9 bátar 9 tonnum í 19
löndunum.
Alls komu því 460 tonn á
land í höfnum Snæfellsbæjar í
155 löndunum, 269 tonn í 78
löndum í Ólafsvík, 178 tonn í
56 löndunum í Rifshöfn og 13
tonn í 21 löndun á Arnarstapa.
þa
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Hér með er þér og þínum boðið á
Innsetningu Jónínu Guðnadóttur
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undir söng og þjóðlegum veitingum
Sýningin verður opin
daglega kl. 1200–1630
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Hollvinasamtök Þórðar Halldórssonar frá
Dagverðará og Svæðisgarðurinn Snæfellsnes.
Samstarfs- og styrktaraðilar:
Uppbyggingarsjóður Vesturlands,
Snæfellsbær og
Þjóðgarðurinn Snæfellsjökull
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