
Þær voru tignarlegar Súlurnar 
sem stungu sér í sjóinn í Bugs
ósnum þegar ljósmyndari var þar 
á ferð. Greinilegt var að mikið æti 
var í sjónum og var það líklega 
loðnutorfa sem þar var. 

Hvala skoðunar skipið Íris var 
einnig rétt fyrir utan hugsanlega 
til að fylgjast með hvölum sem sést 

hafa í loðnutorfum á nokkrum 
stöðum í Breiðafirði undan farið. 
Nokkuð var einnig um ferða menn 
í fjörunni við að taka myndir og 
njóta þess að horfa á Súlurnar 
stinga sér niður í ætið enda ákaf
lega tilkomumikil sjón.

þa

874. tbl - 19. árg. 26. apríl 2019

Vorveisla hjá fuglinum

Útgáfa í næstu viku

Bæjarblaðið Jökull kemur út í næstu viku

�mmtudaginn 2. maí, 
skila þarf efni mánudag 29. apríl

Frystiklefinn í Rifi stendur fyrir 
mörgum frábærum viðburðum 
og sýningum, hafa bæjarbúar 
verið duglegir að mæta enda af 
nógu að taka. 

Skemmtilegir tónleikar voru 
haldnir í Frystiklefanum á Rifi 
þann 16. apríl síðastliðinn. Þann 
dag fagnaði Ómar Hall 22 ára 
afmælinu sínu með því að halda 
tónleika. Á tónleikunum flutti 
hann ásamt þeim Bjargmundi 

Hermanni Sigurðssyni á gítar 
og Jóhanni Steini Gunnarssyni á 
trommur lög Páls Óskars en Páll 
Óskar er í algjöru uppáhaldi hjá 
Ómari. Heppnuðust tónleikarnir 
mjög vel enda vel mætt af vinum 
og vandamönnum Ómars. 
Gaman er að segja frá því að 
Ómar fékk sérstaka videokveðju 
frá Páli Óskari í tilefni dagsins 
sem gladdi hann mjög mikið sem 
og aðra gesti.               þa

Afmælistónleikar



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

Upplag: 1.100

Áb.maður: Jóhannes Ólafsson

Prentun: Steinprent ehf. 

               Sandholt 22a, Ólafsvík

               355 Snæfellsbæ

Netfang: steinprent@simnet.is

Sími:      436 1617

Á aðalfundi Verkalýðsfélags 
Snæfellinga sem haldinn var 15. 
apríl síðastliðinn var m.a. kosið 
um nýjann formann þar sem að 
Sigurður A. Guðmundsson ákvað 
að láta af starfi formanns eftir tæp 
11 ár, við starfi formanns tók 
Vignir Smári Maríasson og hafa 
vafalaust margir áhuga á að vita 
nánari deili á honum. Við gefum 
Vigni orðið:

Ég heiti Vignir Smári Maríasson 
og er fæddur þann 29.04 1965 
og uppalinn á Felli Árneshreppi 

Strandasýslu. Ég er giftur Maríu 
Páley Gestsdóttir og  eigum við 
3 börn og 2 barnabörn. 1984 
keyptum við hjónin okkur 
hús í Grindavík, þar bjuggum 
við til 1991, þá fluttum við til 
Grundarfjarðar og höfum búið 
þar síðan. 16 ára er ég farinn 
að mestu að heimann til að 
vinna fyrir mér. 19868  fór ég 
í stýrimannaskólann og tók 2. 
stig skipstjórnarréttinda, ég 
var á sjó þar til í febrúar 2006 
þá tók ég vinnuvélaréttindi og 

aukin ökuréttindi og starfaði 
sem verkamaður, vélamaður og 
bílstjóri þar til ég tók við þessu 
starfi. Það var frekar stuttur 
aðdragandi að þessu, mér var bent 
á í haust að Sigurður, formaður 
Verkalýðsfélags Snæfellinga væri 
að hætta og sá ég þetta sem kjörið 
tækifæri fyrir mig til að vinna í 
verkalýðsmálum (það er að segja 
ef fólkið í félaginu vildi mig) í 
stað þess að tala bara um hlutina 
í kaffipásum.

Nýr formaður Verkalýðsfélags Snæfellinga
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Vinna við Lýsulaugar er í 
fullum gangi þessa dagana og 
ganga framkvæmdir vel eftir að 
vora tók. Voru vetrarmánuðirnir 
iðnaðarmönnum frekar erfiðir 
en mikill snjór safnaðist fyrir 
í laugargarðinum. Búið er að 
steypa upp laugina sjálfa ásamt 
heitum potti, en steyptur pottur 
var fyrir og verður hann í notkun 

áfram. Nú er verið að vinna við 
lagnakerfi og fyllingar og verður 
að því loknu farið í vinnu við 
frágang umhverfis laugina og 
pottana. 

Ekki er vitað nákvæmlega 
hvenær framkvæmdum mun 
ljúka og laugin opnuð en það 
verður vonandi sem fyrst.

þa

Vel gengur með 
Lýsulaugar



Opið hús í Líkninni

Sunnudaginn 28. apríl n.k. verður opið hús
í Líkninni frá kl. 14:00 - 18:00.

Peter sækir innblástur í ægifagra náttúruna
í nágrenni Snæfellsbæjar og verða ný verk
til sýnis á opna húsinu.

Listamaðurinn verður á svæðinu og spjallar
við gesti og gangandi.

Allir velkomnir!

Peter Lang



Víkingur átti ekki sinn besta 
dag þegar þær mættu Úlfunum 
á heimavelli í annari umferð 
Mjólkurbikarsins. Leikurinn fór 
vel af stað og skoraði Pétur Steinar 
Jóhannsson mark strax á 2. mínútu 
leiksins. Emmanuel Eli Keke fékk 
svo rautt spjald á 20. mínútu og 
jöfnuðu gestirnir strax í kjölfarið 
á því. Harley Willard kom svo 
heimamönnum yfir á 34. mínútu 

og staðan því 2  1 í hálfleik. Seinni 
hálfleikurinn byrjaði illa fyrir 
heimamenn en Úlfarnir jöfnðu 
á 49. mínútu og komust svo yfir 
5 mínútum seinna. Víkingar áttu 
engin svör við þessu og Úlfarnir 
skoruðu aftur á 76. og 79. 
mínútu og endaði leikurinn með 
2  6 sigri Úlfanna. Langt er síðan 
Víkingar hafa tapað svona stórt á 
heimavelli og vonandi langt í að 

það gerist aftur. Víkingur hefur 
svo leik í Inkasso deildinni þegar 

þeir taka á móti Gróttu 5. maí.
þa

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.

HæfnisHæfniskröfur til umsækjenda eru að þeir geti unnið sjálfstætt og hafi góða 
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

Víkingur tapaði stórt í bikarnum





Lengi hefur það tíðkast að 
íbúar tíni rusl í nærumhverfi sínu 
í þeim tilgangi að halda landinu 
hreinu og vernda dýralíf. Síðustu 
misseri hefur bæði umræðan um 
rusl í hafi eða landi og aðgerðir 
gegn þeim vanda aukist. Það er 
mikilvægt að við gerum okkur 
grein fyrir viðfangsefninu en ekki 
síður þeim leiðum sem færar eru 
til að takast á við vandamálin. 
Þann 4. maí næstkomandi verður 
stóri strandhreinsunardagurinn, 
samvinnuverkefni fjölmargra 
hagsmunaaðila og íbúa á Snæ
fellsnesi. Markmiðið með þessu 
verkefni er að fjarlægja rusl úr 
fjörum og koma því sem hægt er til 
endurnýtingar. Fjögur skipulögð 
svæði verða hreinsuð þennan dag 
og er öllum velkomið að taka þátt, 
ungum jafnt sem öldnum. Á hverju 
svæði verður leiðtogi sem heldur 
utan um hreinsun. Stórsekkir 

verða notaðir undir rusl og farið 
verður með þá á nærliggjandi 
gámastöðvar. Í lok hreinsunar 
verður öllum þátttakendum 
boðið upp á grillaðar pylsur og 
hressingu á hverju svæði fyrir 
sig. Nánari upplýsingar um stað
setningar, tíma og fleira er að finna 
í auglýsingu strand hreinsunar
innar, á samfélagsmiðlum og 
heimasíðum verkefnisins.

Það eru Umhverfisvottun Snæ
fells ness og Svæðisgarðurinn 
Snæ fells nes sem halda utan um 
strand hreinsun ina í ár í samstarfi 
við öflugt teymi hagsmunaðila á 
svæðinu. Snæfellsnes tekur þátt 
í samnorræna strand hreinsunar
verkefni Bláa hersins, Hreinsum 
Ísland, en aðalhreinsun þess 
verk efnis í ár verður á Höfn 
í Horna firði. Munu fulltrúar 
Snæfellsness halda utan um 
10x100m tilraunareit á einu 

hreinsunarsvæði, líkt og önnur 
svæði á Norðurlöndunum, þar 
sem rusl verður sérstaklega 
flokkað og því komið í hendur 
Bláa hersins til greiningar.

Fyrir utan strand hreinsunar
daginn sjálfan verða fleiri hreins
anir. Allir grunnskólar á Snæ fells
nesi ætla að samræma sínu árlegu 
vorhreinsun strand hreinsunar
verkefninu í ár. Nemendur vinna 
með fjöru og rusl í hafi sem þema 
í verkefnavinnu sinni og verður 
fjöruhreinsun hluti af því. Síðast
liðin 10 ár hefur 8. bekkur Grunn
skóla Snæfellsbæjar hreinsað 
fjöruna við Búðahraun og í ár 
munu þau fara frá kirkjunni að 
Frambúðum og ströndina til 
baka. Jafnframt munu nemendur 
við Fjölbrautaskóla Snæfellinga í 
áfanga náttúruvísinda taka fyrir 
plastmengun í lokaverkefni sínu 
og tína rusl í fjörum Grundar
fjarðar og greina uppruna þess. 
Starfsfólk og vistmenn Kvía
bryggju hafa af nægu að taka. 
Með dráttarvél og kerru verður 
hreinsað á nærliggjandi fjöru yfir 
á norðanvert Kirkjufell og út á 
Búðir. Þar er töluvert af netum 

og öðru rusli sem kindur og 
önnur dýr hafa verið að flækjast í. 
Nokkrir listamenn, sem taka þátt í 
listsýningunni Umhverfing 3 sem 
verður á Snæfellsnesi í ár, ætla 
að innlima strandhreinsunina í 
verk sín með því að nota afrakstur 
hreinsunarinnar. Umhverfing 
er árleg sýningaröð þar sem 
myndlistarmenn sameinast og 
tengja listsköpun við ákveðið 
svæði með það markmið að efla 
aðgengi íbúa að nútímalist í 
óhefðbundnum sýningarrýmum 
og skapa umræðu um tilgang lífs 
og lista.

Kæru Snæfellingar, við hvetjum 
ykkur til að taka þátt í þessu 
þarfa og skemmtilega sam vinnu
verkefni. Mætum vel búin og 
hreinsum land og fjöru Snæfells
ness 4. maí!

Guðrún M. Magnúsdóttir, 
verkefnastjóri Umhverfisvottunar 

Snæfellsness

Ragnhildur Sigurðardóttir, 
framkvæmdastjóri Svæðisgarðsins 

Snæfellsness

Strandhreinsun á Snæfellsnesi 4. maí

kirkjanokkar.is

Aðalsafnaðarfundur Ólafsvíkursóknar  

verður haldinn í kirkjukjallaranum 
mánudaginn 29. apríl kl. 20. 

Dagskrá fundarins eru kosningar og önnur mál. 
Allir safnaðarmeðlimir velkomnir. 

- Bílaviðgerðir

- Skipaþjónusta

- Almenn suðuvinna 

- Smurþjónusta

- Smábátaþjónusta 

- Dekkjaverkstæði

vegr@vegr.is   vegr.is
S: 849-7276  Remek og 898-5463 Þórður

Aníta Sif Vigfúsdóttir 
2. bekkur 

Hvernig bækur finnst þér
 skemmtilegast að lesa?
Snuðru og Tuðru

Hvaða bók varstu að lesa 
síðast?
Goða, svona með goða heimi

Hver er uppáhaldsbókin þín ?
Ævintýrabækur 

Hver er uppáhalds 
rithöfundurinn þinn ?
Iðunn Steinsdóttir sem skrifar 
Snuðru og Turðu. 

Brynjar Óttar Jóhannsson 
6. bekk 

Hvernig bækur finnst þér
 skemmtilegast að lesa?
Fótboltabækur og spennandi 
bækur 

Hvaða bók varstu að lesa 
síðast?
Spor í myrkri 

Hver er uppáhaldsbókin þín ?
Núll núll 9 eftir Þorgrím 
Þráinsson 

Hver er uppáhalds 
rithöfundurinn þinn ?
Þorgrímur Þráinsson

Lestrar hestar vikunnar



Nokkur hópur göngufólks 
í Snæ fellsbæ lagði af stað frá 
Arnar stapa að morgni páska dags 
og gekk hina vin sælu göngu leið 
yfir að Hellnum og til baka aftur. 
Stoppað var í Fjöruhúsinu á 
Hellnum hjá Sigríði Einarsdóttur 
og gætt sér á góm sætum vöfflum, 
sultu og rjóma og drukkið kaffi og 
súkku laði með. 

Hópurinn var á öllum aldri 
þ.e. frá nokkurra mánaða og 
upp í sjötíu og sjö ára. Gott 
veður var meðan gangan var farin. 
Leiðin er ægifögur og gaman að 
sjá til fjalls og einnig að heyra 
og sjá ölduna mara við stein á 
leiðinni en gengið er stóran hluta 
rétt við bjarg brúnina. 

Hópurinn ákvað í lok göng
unar að gera þetta að ár legum 
viðburði. Því er gott að fólk 
fari að taka daginn frá fyrir 
næsta ár en páskasunnudagur 
2020 ber upp á 12. apríl og allir 
eru að sjálfsögðu velkomnir í 
hópinn.  

PSJ

Páskagangan í Snæfellsbæ 

Opnunartími Bókasafns Snæfellsbæjar í sumar: 

 

2. maí – 16. sept. 2019.  Opið þrjá daga í viku: 

 

Mánudagur frá 16:00 til 18:00 

Miðvikudagur frá 16:00 til 18:00 

Fimmtudagur frá 11:00 til 13:00 

 

Frá 1. júlí til 16. ágúst verður opið á 
mánudögum og miðvikudögum frá  

kl. 16:00 til 18:00. 
 



Kynnir:   Berglind Eva Ólafsdóttir, SDS   
Ræðumaður:  Vignir Smári Maríasson, form. V�. Snæfellinga

- Tónlistaratriði úr Tónlistarskóla Stykkishólms   
- Þórunn Lárusdóttir og Karl Olgeirsson   
- Ka�veitingar 

Kynnir:  Garðar Svansson, stjórnarmaður Sameyki
Ræðumaður:  Vignir Smári Maríasson, form. V�. Snæfellinga

- Tónlistaratriði úr Tónlistarskóla Grundar�arðar   
- Þórunn Lárusdóttir og Karl Olgeirsson    
- Ka�veitingar að hætti Gleym-mér-ei

Kynnir:  Vignir Smári Maríasson, form. V�. Snæfellinga 
Ræðumaður:  Vignir Smári Maríasson, form. V�. Snæfellinga

- Tónlistaratriði úr Tónlistarskóla Snæfellsbæjar   
- Þórunn Lárusdóttir og Karl Olgeirsson    
- Ka�veitingar að hætti eldri borgara
- Sýning eldriborgara
- Bíósýning 

Félagsmenn og aðrir íbúar eru hvattir til að mæta og eiga saman góðan dag.

Börn verða að vera í fylgd með fullorðnum.

1. maí samkomur Verkalýðsfélags Snæfellinga, 
Starfsmannafélags Dala- og Snæfellsnessýslu og Sameyki 

verða haldnar sem hér segir

1.  maí  2019

Í Snæfellsbæ hefst dagskrá í Klifi kl. 15.30

Í Grundarfirði hefst dagskrá kl. 14.30 
í Samkomuhúsinu

Boðið verður í bíó 
í Kli� kl. 18.00 

     
Fyrir alla á Snæfellsnesi


