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Vegagerð gengur vel á Fróðárheiði
Miklar vegaframkvæmdir hafa
staðið yfir á Fróðárheiði í vetur,
þar er verið að leggja nýjan veg
frá Valavatni niður að vegamótum
Útnesvegar Ólafsvíkurmegin.
Með þessum framkvæmdum
mun endurgerð vegarins yfir
Fróðárheiði ljúka og með því
klárast verkefni sem unnið
hefur verið í mörgum bútum,
tekið hefur langan tíma en er
mikil samgöngubót fyrir íbúa
Snæfellsbæjar og aðra sem um
heiðina fara.
Þessi hluti verksins var boðin
út seint á síðasta ári og hófst
vinna í vetur eins og áður segir.
Það er Borgarverk ehf sem vinnur
verkið og þó vegkaflinn sé ekki
langur í kílómetrum eða um 4,8
kílómetra er þetta mikið verk og
eru þessa dagana um það bil 15
tæki á svæðinu, má þar nefna 3
gröfur, 4 búkollur ásamt jarðýtu,
hefli og borvagni, starfsmenn á
svæðinu eru eins og er 12 til 13 en
verða líklega flestir um 15 talsins.
Hefur vinna gengið vel í vetur
og veðrið valdið þeim litlum
sem engum vandræðum og

verkið því svo til á áætlun. Eftir
páska er áætlað að fara í að mala
efni í efra burðarlag vegarins
sem og efni í klæðninguna.
Efnið í klæðninguna verður þó
ekki notað fyrr en á næsta ári.
Mikilvægt er að þegar fyllingar eru

Útgáfa næstu vikur
Útgáfudagar Bæjarblaðsins Jökuls næstu vikur:

föstudaginn 26. apríl,
skila þarf efni þriðjudag 23. apríl
fimmtudaginn 2. maí,
skila þarf efni mánudag 29. apríl

háar og miklar eins og þarna að
vandað sé til verka og þarf því að
láta undirlagið síga vel og jafna sig
áður en vegurinn er kláraður og
eru verklok áætluð haustið 2020.
Loftmyndin sem fylgir fréttinni

var tekin fyrir skömmu en á tölvu
gerðu myndinni má sjá hvernig
vegurinn kemur til með að liggja
neðst í heiðinni.
þa

Nýtt bílastæði við Kirkjufellsfoss
Kirkjufell, bæjarfjall Grundar
fjarðar, hefur á mjög stuttum
tíma orðið heimsþekkt og einn
af vinsælustu áningarstöðum
ferðamanna á landinu, sem
og svæðið við Kirkjufellsfoss.
Umferð hefur aukist stórlega og
bílastæðið og aðstaðan sem fyrir
er löngu sprungin. Framkvæmdir
standa nú yfir við að breyta og
bæta aðstöðuna á svæðinu.
Deiliskipulag fyrir áningarstaðinn
við Kirkjufellsfoss var staðfest
vorið 2018 og nær til um 10,5
hektara svæðis umhverfis fossinn.
Í framhaldinu tók við hönnun
svæðisins sem er í umsjón
Þráins Haukssonar og félaga
hjá Landslagi, arkitektastofu,
en þess má geta að Landslag
hannaði einnig stigann á Saxhóli
í Þjóðgarðinum Snæfellsjökli.
Á svæði sem stendur aðeins
vestar en núverandi stæði er
gert ráð fyrir nýjum bílastæðum,
bæði fyrir minni og stærri bíla,
gönguleiðum og útsýnispalli eða
jafnvel pöllum. Auk þessa verða
sett upp upplýsingaskilti. Ekki er
þó gert ráð fyrir salernisaðstöðu í
framkvæmdinni nú. Fyrsti áfangi
framkvæmdarinnar, sem nú er
hafinn, felst í jarðvinnu við nýtt
bílastæði og veg að því. Það er
Almenna umhverfisþjónustan
ehf. í Grundarfirði sem vinnur
þennan áfanga, á grundvelli
verðkönnunar sem fram fór.
Þessum áfanga á að ljúka fyrir
vorið og verður þá hægt að hleypa
umferð á veginn og bílastæðin
en malbikað verður svo í sumar.
Þegar þessum framkvæmdum

lýkur verður gamla bílastæðið
lagt af, sem og gönguleið frá
því, vestur fyrir fossinn. Jörðin
Kirkjufell er í eigu einkaaðila
en sveitarfélagið kemur að
framkvæmdinni, en styrkur
fékkst úr Framkvæmdasjóði
ferðamannastaða til hennar.
Næsti áfangi felst í að endurbæta
göngustíg og útsýnispalla við
Fossinn. Þegar verkinuer lokið
mun aðkoma fyrir ferðamenn
stórlagast á svæðinu, sem og
öryggi allra sem þarna fara um.
þa

Ólafsbraut 8 til leigu
Til leigu 66 fm tveggja herbergja íbúð
í parhúsi með sér inngangi.
Laus strax.
Upplýsingar í síma 895 3000 eða asmundur@hofdi.is

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

Sundlaugin í Ólafsvík

Opnunartími í sundlaug
yﬁr páskana
Skírdag
Föstudagurinn langi
Laugardag 20. apríl
Páskadagur
Annar í páskum

10-17
lokað
10-17
lokað
10-17

Gleðilega páska.

Við óskum eftir starfskrafti á skrifstofu
Summit Adventure Guides
Spennandi tækifæri til að taka þátt í vexti ferðaþjónustu á Snæfellsnesi!
Um er að ræða fullt starf á skrifstofuna okkar á Gufuskálum. Starﬁð felur í sér
almenn skrifstofu- og sölustörf, markaðssetningu og kynningu fyrirtækisins, svörun
tölvupósta og síma, bókun ferða ásamt einfaldri bókhaldsvinnu.
Hæfniskröfur
til umsækjenda eru að þeir geti unnið sjálfstætt og haﬁ góða
Hæfnis
skipulags- og samskiptahæfni. Nauðsynlegt er að umsækjendur haﬁ gott vald á
íslensku og ensku í töluðu og rituðu máli ásamt góðri tölvukunnáttu.
Umsóknir ásamt ferilskrá má senda á aegir@summitguides.is
Nánari upplýsingar má nálgast á sama netfangi eða í síma 848-5256

Rekstrarniðurstaða Snæfellsbæjar
jákvæð um 125,3 millj.
Fimmtudaginn 11. apríl 2019
fór fram fyrri umræða í bæjarstjórn
Snæ
f ellsbæjar um ársreikning
bæjarfélagsins fyrir árið 2018.
Samkvæmt sveitarstjórnarlögum
skal fjalla um ársreikninginn á
tveimur fundum í bæjarstjórn.
Áformað er að ársreikningurinn
verði afgreiddur við síðari umræðu
í bæjarstjórn þann 9. maí næst
komandi.
Rekstur Snæfellsbæjar gekk vel
á árinu og var rekstrarniðurstaða
töluvert betri en áætlun gerði ráð
fyrir, eða um 125,3 millj. króna í
samantektum rekstrarreiknina Aog B-hluta.
Segja má að rekstur Snæfellsbæjar
hafi verið nánast á pari við fjárhags
áætlun og athygli vekur að allar
stofnanir Snæfellsbæjar skila rekstri
á eða undir áætlun, sem er mjög
ánægjulegt og eiga forstöðumenn
hrós skilið fyrir árangurinn.
Rekstrartekjur sveitarfélagsins
á árinu námu um 2.511,3 millj.

króna samkvæmt samanteknum
rekstrarreikningi fyrir A- og B-hluta
en fjárhagsáætlun gerði ráð fyrir
rekstrartekjum um 2.280,3 millj.
króna. Rekstrartekjur A- hluta
námu um 1.995,8 millj. króna
en fjárhagsáætlun gerði ráð fyrir
rekstrartekjum um 1.806,9 millj.
króna.
Rekstrarniðurstaða sveitar
félagsins samkvæmt samanteknum
rekstrarreikningi A- og B-hluta var
jákvæð um 125,3 millj. króna en
samkvæmt fjárhagsáætlun var gert
ráð fyrir jákvæðri afkomu upp
á 22,9 millj. króna. Rekstrarafkoman
varð því töluvert betri en áætlun gerði
ráð fyrir, eða sem nemur 102,4 millj.
króna. Rekstrarniðurstaða A-hluta
var jákvæð að fjárhæð 51,5 millj.
króna en fjárhagsáætlun gerði
ráð fyrir neikvæðri afkomu upp
á 4,7 millj. króna. Afkoma A-hluta
varð því betri sem nemur 56,2 millj.
króna. Eigið fé sveitarfélagsins í
árslok nam 3.507,1 millj. króna skv.
efnahagsreikningi en þar af nam

eigið fé A-hluta 2.672,1 millj. króna.
Laun og launatengd gjöld sveitar
félagsins námu um 1.228,7 mill
jónum króna en starfsmannafjöldi
sveitarfélagsins nam 142 stöðu
gildum í árslok.
Veltufé frá rekstri var 259 millj.
króna og veltufjárhlutfall er 1,55.
Handbært frá rekstri var 58,2 millj.
króna.
Heildareignir bæjarsjóðs
námu um 4.212,6 millj. króna
og heildareignir sveitarfélagsins
í saman
t eknum ársreikningi
um 5.448,7 millj. króna í árslok
2018. Heildarskuldir bæjarsjóðs
námu um 1.540,4 millj. króna og
í samanteknum ársreikningi um
1.941,6 millj. króna, og hækkuðu
þar með milli ára um 180,7 milljónir.   
Eigið fé bæjarsjóðs nam
um 2.672,1 millj. króna og eigið
fé í samanteknum reikningsskilum
nam um 3.507,1 millj. króna í árslok
2018. Eiginfjárhlutfall er 63,43 % á á
árinu 2018 en var 65,89% árið áður.

Snæfellsbær fjárfesti á árinu
fyrir 369 milljónir í varanlegum
rekstrarfjármunum og tók ný lán á
árinu 2018 upp á 328,5 milljónir.
Greidd voru niður lán að
fjárhæð 156,6 milljónir. Rétt
er að taka það fram að stærstur
hluti þessarar lántöku, eða kr.
178.502.037.- var tekinn vegna
uppgreiðslu á samningi milli ríkis
sjóðs og Snæfellsbæjar um uppgjör
lífeyrisskuldbindinga í B-deild
Lífeyrissjóðs starfsmanna ríkisins
og Lífeyrissjóði hjúkrunarfræðinga.
Hlutfall reglulegra tekna af
heildarskuldum og skuldbindingum
er 70,41% hjá sjóðum A-hluta, en
var 62,95% árið 2017, og 71,48%
í samanteknum ársreikningi en
var 69,49% árið 2018. Skv. 64. gr.
2. málsgr. sveitarstjórnarlaga á þetta
hlutfall ekki að vera hærra en 150%.
Fjárhagsstaða Snæfellsbæjar verður
því að teljast afar góð.

7. bekkur að Reykjum
Dagana 1.-5. apríl fórum við í
7.b GJS ásamt tveim nemendum
úr Lýsuhólsskóla í Skólabúðir
að Reykjum í Hrútafirði. Ásamt
okkur voru 7. bekkingar frá
Þorlákshöfn, Kirkjubæjarklaustri
og Höfn í Hornafirði.
Við gistum á Vesturvistinni
sem er í Ólafshúsi sem er
aðalbyggingin á Reykjum. Þar var
okkur skipt í þrjá hópa og fannst
okkur dagskráin skemmtileg. Við
vorum vakin alla morgna kl. 8:00
til að taka okkur til fyrir verkefni
dagsins.
Klukkan 9:30 fóru allir í tíma
þar sem Byggðasafnið á staðnum
var skoðað og hákarl smakkaður.
Aðrir fóru í náttúrufræði og
sögu þar sem farið var í fjöruna
og hlustað á Grettissögu, þriðji
hópurinn fór í Undraheim þar
sem farið var í leiki bæði úti og
inni. Einnig var farið í íþróttir
og sund og frjáls tími gefinn inn
á milli þar sem við gátum farið
í Bjarnaborg og leikið okkur
saman.
Á kvöldin voru kvöldvökur
með ýmsum atriðum sem við
kakkarnir skiptust á að halda.
Krakkar úr okkar hópi stjórnuðu

„Vító“ og „Stinger“ og svo söng
stúlka úr okkar hópi lag á frönsku.
Haldin var hárgreiðslukeppni á
fimmtudagskvöldinu og komust
tveir nemendur frá okkar
skóla áfram en sigurvegarinn
að þessu sinni var frá Höfn í
Hornafirði. Síðasta kvöldið var
„skólabúðardiskó“ þar sem allir
krakkarnir dönsuðu saman.
Maturinn var mjög góður, fimm
máltíðir á dag og ekki veitti af því

Lestrarhestar vikunnar

Stefán Arnar Jóhannesson
3. Bekk

Lena María Reynisdóttir
6. Bekk

Hvernig bækur finnst þér
skemmtilegast að lesa?
Kidda klaufa bækurnar og
myndasögur eins og Gorm.

Hvernig bækur finnst þér
skemmtilegast að lesa?
Spennandi og ævintýrabækur

Hvaða bók varstu að lesa
síðast?
Lesum saman lestrarbókin mín
Hver er uppáhaldsbókin þín ?
Gormur
Hver er uppáhalds
rithöfundurinn þinn ?
Franguin sem skrifar Gorm

Hvaða bók varstu að lesa
síðast?
Silfur lykillinn
Hver er uppáhaldsbókin þín ?
Gallasteinar afa Gissa
Hver er uppáhalds
rithöfundurinn þinn ?
J.k. Rowling sem skrifar Harry
Potter bækurnar

mikið var að gera. Á föstudeginum
var kveðjustund og leikir í
íþróttahúsi staðarins. Endað var
á því að kasta flöskuskeyti út í sjó
frá okkur öllum.
Margir eiguðust nýja vini og
ferðin var ógleymanleg. Okkur
fannst gott að hvíla okkur á

símum, tölvum og skóla. Við
vorum líka alveg ótrúlega heppin
með veður þessa viku sem við
fengum úthlutað.
Kveðja
Allan, Arnar, Emil Breki, Emil Jan,
Eyþór, Gabriel, Guðný, Gunnlaugur,
Júlía, Kristall Blær, Matthildur, Matthías, Nickita, Nikola og Sara.

Strandmenningarhátíð
Strandmenningarhátíð verður
haldin á Snæfellsnesi 2019 undir
hatti Svæðisgarðsins Snæfellsnes
í samvinnu við marga öfluga
samstarfsaðila.
Um er að ræða röð viðburða,
frá april og fram í október, sem
haldnir verða vítt og breitt um
Snæfellsnes.
Strandmenning hefur verið
skilgreind sem eitt megin þema
sóknaráætlunar Snæfellinga
sem unnið er eftir í gegn um
þann farveg til samstarfs sem
Svæðisgarðurinn Snæfellsnes er.
Markmið strandmenningar
hátíðar er að vekja athygli á
strandm enningu Snæfellsness,
menningararfi og sögu. Þetta er
gert með því að tengja saman
fólk og fyrirtæki, félagasamtök
og stofnanir. Skapa tækifæri fyrir
Snæfellinga og gesti þeirra til
að læra, miðla, skapa og kynna
strandmenningu.
Loka undirbúningur fyrir
strandmenningarhátíðina hefur
verið á vinnusmiðjum um Snæ
fellsnes fyrstu mánuði ársins.
Á vinnusmiðjurnar hafa á fjórða
tug manns mætt og hugsað og

unnið saman, fyrst í Bjarnarhöfn
í febrúar og svo í Sjóminjasafninu
á Hellissandi í mars.
Í april verður hápunkturinn
safna og sýningadagur á sumar
daginn fyrsta (25. apríl). Þá
opna söfn og sýningar dyrnar
fyrir Snæfellinga og gesti með
áherslu á strandmenningu. Boðið
verður upp á fræðslufyrirlestra
og vinnusmiðjur.Við hvetjum alla
til að ferðast um Snæfellsnes og
fylgjast með.
Góð samvinna er við umhverfis
vottun Snæfellsnes og í tilefni
þess að sveitarfélögin fimm
á Snæfellsnesi hafa fengið
umhverfisvottun í 10 ár verður
grillveisla á fjórum stöðum á Snæ
fellsnesi í lok strandhreinsunar
verkefnis 4. maí n.k.
Hápunkturinn í júní verður
opnun Gestastofu Snæfellsness
á Breiðabliki 22. júní. Þar
verður m.a. kynnt strandleið
um Snæfellsnes og opnun
listsýningarinnar Umhverfing 3
þar sem yfir 70 myndlistamenn
sýna margvísleg verk tengd
Snæfellsnesi, inni og úti.
Júlí: Heima á Snæfellsnesi; ferð

um Snæfellsnes þar sem áhersla
verður m.a. lögð á útilistaverk.
Við byrjum á sögugöngu
um friðlandið eftir ströndinni
frá Hellnum að Arnarstapa
þann 17. ágúst. Á eftir verða
Traustaleikar við Samkomuhúsið
á Arnarstapa þar sem áherslan er
á strandmenningu og íslenska
matarhefð.
Vör sjávarrannsóknarsetur
við Breiðafjörð í samvinnu við
Svæðisgarðinn Snæfellsnes og
Breiðafjarðarnefnd vinnur nú
að fræðsluefni um fjörur í sam
vinnu við skóla á Snæfellsnesi
og boðið verður upp á fræðslu
í fjöruferðum, m.a á Malarrifi
í þjóðgarðinum Snæfellsjökli
á degi íslenskrar náttúru 16.
september.
Í október verður kynnt “Strand
leið um Snæfellsnes” og marg

víslegar þemaferðir um allt Snæ
fellsnes.
Markviss þróun á vöru og
þjónustu til að auka og efla
arðs emi menningartengdrar
ferða
þ jónustu sem byggð er
á sjávarsækinni starfsemi og
strandmenningu á Snæfellsnesi.
Tilgangurinn er að auka vöru og
þjónustuframboð og auðvelda
fólki aðgengi að varningi,
upplifun, fróðleik og menningu
sem tengist þessum þáttum.

Tekjur skerðast um
tæplega 50 milljónir
Bæjarráð Snæfellsbæjar
mótmælir harðlega þeirri
einhliða ákvörðun fjármálaog efnahagsráðherra að skerða
framlög til Jöfnunarsjóðs
sveitarfélaga um 3,3 milljarða
króna á næstu tveimur árum.
Í málefnum sem þessum er
nauðsynlegt að samráð sé
haft milli þeirra aðila sem að
málefninu koma. Einhliða
ákvörðun sem þessi grefur
undan annars ágætu samstarfi
ríkis og sveitarfélaga og á sér
ekki fordæmi í samskiptum
þessara tveggja stjórnsýslustiga.
Skerðing á tekjum jöfnunar

sjóðs hefur gífurleg áhrif á sjálfs
ákvörðunarrétt og fjárhagslegt
sjálfstæði sveitarfélaga. Hjá
Snæfellsbæ einum og sér, mun
þessi ákvörðun skerða tekjur
sveitarfélagsins um tæplega 50
milljónir á því tímabili sem um
ræðir.
Bæjarráð Snæfellsbæjar tekur
heilshugar undir með stjórn
Sambands íslenskra sveitarfélaga
og krefst þess að þessi einhliða
ákvörðun verðir dregin til baka
og viðræðum verði komið á
milli aðila sem myndi stuðla að
ásættanlegri lausn málsins.

Að lokinni þemaviku
Nú er vel heppnaðri þemavikuí
Grunnskóla Grundarfjarðar
lokið. Þema vikunnar var list
í allri sinni mynd og unnu
nemendur mörg fjölbreytt og
áhugaverð verkefni. Til dæmis
unnu nemendur ruslaskrímsli
með því að endurnýta rusl að
heiman, teiknuðu sjálfsmyndir,
bjuggu til skákborð, unnu að
fatahönnun, lærðu förðun á fjöl
breyttan hátt, dönsuðu með
Lisbet Rós, sömdu tónverk, tóku
þátt í kökuskreytingakeppni,
föndruðu páskaskraut og margt
fleira. Þá fóru nemendur í
öllum árgöngum í heimsókn til
nokkurra listamanna bæjarins.
Liston, Toggi í Lavalandi og

Hrafnhildur í Krums tóku vel á
móti nemendum. Við þökkum
kærlega fyrir góðar móttökur.
Á síðasta degi þemavikunnar
héldu nemendur opið hús þar
sem þeir sýndu foreldrum sínum
og öðrum gestum afrakstur
vikunnar. Árshátíð unglingastigs
fór svo fram á fimmtudagskvöld.
Þema árshátíðarinnar var
Hollywood og salurinn skreyttur
í samræmi við það. Foreldrar
sáu um að elda og framreiða
gómsætan mat ofan í nemendur
og kennara og nemendur sáu
sjálfir um skemmtiatriðin.
Kvöldið heppnaðist mjög vel og
nemendur fóru sáttir í háttinn.
hb

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

kirkjanokkar.is

Lestur Passíusálma og
páskaguðsþjónustur
Skírdagur, 18. apríl kl. 13:
Messa í Ingjaldshólskirkju. Altarisganga.
Fermt í athöfninni.
Föstudagurinn langi, 19. apríl kl. 14:
Helgistund í Ólafsvíkurkirkju.
Lesið úr píslasögu og passíusálmum. Tignun krossins.
Páskadagur, 21. apríl:
• kl. 8 hátíðarguðsþjónusta í Ólafsvíkurkirkju.
• kl. 10 hátíðarguðsþjónusta í Ingjaldshólskirkju.
• kl. 14:30 hátíðarguðsþjónusta á Jaðri.

Aflabrögð
Mun færri bátar voru á sjó
en venjulega tímabilið 8. til 14.
apríl þar sem hryggingarstoppið
hófst þann 11. apríl. Alls komu á
land í Snæfellsbæ 727 tonn í 66
löndunum þar af var landað 540
tonnum í 33 löndunum í Rifshöfn
og 187 tonnum í 30 löndunum í
Ólafsvíkurhöfn. Engin löndun var
á Arnarstapa þetta tímabil.
Hjá dragnótabátunum lönd
uðu 3 bátar Rifsari SH landaði
43 tonnum í 2, Matthías SH 18
tonnum í 2 og Steinunn SH 14
tonnum í 1 löndun.
Níu handfærabátar lönduðu
þetta tímabil í Ólafsvík lönduðu
7 bátar 14 tonnum í 11 löndunum
og í Rifshöfn 2 bátar 4 tonnum í
2 löndunum.
Pálína Ágústsdóttir EA landaði
einu sinni þetta tímabil, hún er
á fiskitrolli og landaði 31 tonni.
Hjá litlu línubátunum landaði
Særif SH 44 tonnum í 4, Gullhólmi
SH 29 tonnum í 2, Tryggvi Eðvarðs
SH 26 tonnum í 3, Stakkhamar SH
22 tonnum í 3, Lilja SH 21 tonni

í 4, Sverrir SH 18 tonnum í 3,
Bíldsey SH 16 tonnum í 3, Kristinn
SH 11 tonnum í 1 og Brynja SH 9
tonnum í 3 löndunum.
Hjá stóru línubátunum landaði
Örvar SH 49 tonnum í 1, Hamar

SH 43 tonnum í 1, Tjaldur SH
40 tonnum í 1 og Rifsnes SH 35
tonnum í 1 löndun.
Einn bátur var á grásleppu
netum Rán SH og landaði hún 6
tonnum í 3 löndunum.

Tveir netabátar lönduðu,
Magnús SH sem verið hefur
á netarallinu 176 tonnum í 6
og Bárður SH 58 tonnum í 4
löndunum.
þa

Sumardagurinn fyrsti

er Safna- og sýningadagur á Snæfellsnesi
Fyrsti hluti af Strandmenningarhátið á Snæfellsnesi 2019
Sumardagurinn fyrsti, 25. apríl 2019, er árlegur
safna- og sýningadagur á Snæfellsnesi. Söfn og
sýningar opna dyrnar upp á gátt fyrir íbúa
Snæfellsness og aðra gesti.
Um er að ræða samvinnuverkefni Svæðisgarðsins Snæfellsnes, Byggðasafns Snæfellinga
og Hnappdæla og safna og sýningafólks á
Snæfellsnesi.
Snæfellingar eru hvattir til að nýta sér þetta
tækifæri. Hvern vilt þú gleðja og fræða?
Við ættum öll að þekkja söfn og sýningar á
Snæfellsnesi og geta bent gestum okkar á hvar
fræðast má um menningararf Snæfellsness.

Allir velkomnir og aðgangur
er ókeypis.
1 2 3
4 5
6
11 10

7 8

9

13
12
1 Byggðasafn Snæfellinga og

Hnappdæla - Norska húsið,
Hafnargata 5, Stykkishólmi.
Sýning um Júlíönu Jónsdóttur
skáldkonu. Opið kl. 13-17.

2 Eldfjallasafn, Aðalgata 6.

8 Alþýðulistamaðurinn Liston í

Grundarfirði er með opna
vinnusmiðju að Sólvöllum 6.
Þar er hægt að skoða margvísleg
verk inni og úti. Sjónvarpsstjarna
verður á staðnum.
Opið allan daginn.

Stykkishólmi. Opið kl. 13-17.
Leiðsögn um safnið
kl. 13 og kl. 15.

9 Útgerðin í Pakkhúsi Ólafsvíkur,

3 Vatnasafn, Bókhlöðustígur 19,

10 Gönguferð um Hellissand. Lagt

Stykkishólmi. Opið kl. 13-17.
(Látið vita í Norska húsi eða
Eldfjallasafni).

4 Æðarsetur Íslands, Frúarstígur 6,

Stykkishólmi. Sýndar verða
kvikmyndir teknar á Breiðafirði.
Opið kl. 14-16.

5 Smiðjur, þar sem unnið er með

leir, tré og gull, Aðalgata 20,
Stykkishólmi. Kaffi Jakobína
opnunarhátíð. Opið kl. 14-17.

6 Bjarnarhöfn, hákarlasýning.

Opið kl. 10-17.

7 Sögumiðstöðin í Grundarfirði,

Grundargötu 35. Myndun þorps.
Saga Grundarfjarðar; skjásýning
með íslenskum texta í
Bæringsstofu. Einnig opið í Kaffi
Emil kl. 11-15.

Ólafsbraut 12. Byggðasafnið opið
kl. 10-16.
af stað frá gamla frystihúsinu á
Hellissandi kl. 17. Hellissandur er
orðinn höfuðstaður götulistar á
Íslandi. Kári úr Frystiklefanum
stjórnar listaverkagöngu um
Hellissand og segir frá tilurð
verkanna. Tónleikar í Frystiklefanum um kvöldið.

11 Sjóminjasafnið á Hellisandi,

Sandhrauni 7, Snæfellsbæ. Opnun
á ljósmyndasýningu - Sagan
okkar. Opið kl. 13-16.

12 Gestastofa Þjóðgarðsins

Snæfellsjökuls Malarrifi.
Salthúsið við ströndina er alltaf
opið og þar er áhugaverð sýning
unnin af nemendum
Lýsuhólsskóla. Opið 10-17.

13 Samkomuhúsið á Arnarstapa.

Gamlir munir af svæðinu, bækur
og fleira. Opið kl. 12-18.

