
Tjaldapör verpa á hinum ýmsu 
stöðum og koma aftur ár eftir 
ár til að verpa á sömu stöðum. 
Undanfarin ár hefur tjaldapar 
verpt á Ólafsvíkurvelli og liðið vel 
þar sem hann var þó ekki alltaf 
sáttur þegar heimaleikir Víkings 
hafa farið fram og þá látið öllum 
illum látum. Á síðasta ári var svo 

sett gervigras á völlinn og gat hann 
þá ekki verpt á sínum stað, reyndi 
hann að verpa annars staðar en 
leið greinileg ekki vel þar. Þetta 
vorið prófaði hann nýjan stað og 
bjó sér til hreiður í miðri gangstétt 
sem liggur við völlinn. Unir hann 
sér þar hið besta enda er hann 
á besta stað til að fylgjast með 

þegar leikir eru, þá er búið að 
setja keilur og merkingar til að 
hann fái frið og reyna að sjá til 
þess að hann nái að koma unga úr 

egginu og vonandi á legg.
Á innfelldu myndinni má sjá 

hvernig tjaldurinn hefur verpt í 
sprungu í gangstéttinni. þa

879. tbl - 19. árg. 31. maí 2019

Gangstéttin orðin varpstaður

- Bílaviðgerðir

- Skipaþjónusta

- Almenn suðuvinna 

- Smurþjónusta

- Smábátaþjónusta 

- Dekkjaverkstæði

vegr@vegr.is   vegr.is
S: 849-7276  Remek og 898-5463 Þórður
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Kaldilækur er notalegt lítið 
kaffi hús sem staðsett er í Sjó
manna garðinum í Ólafsvík. Kaldi
lækur hefur verið rekið á sumrin 
síðan 2017 af þeim bræðrum 
Antoni Jónasi og Ólafi Hlyni 
Illuga sonum. Breyting verður á 
því í sumar en síðasta laugardag 
opnaði Kaldilækur aftur þetta 
sumarið. Það eru þau Sigurbjörg 
Jóhannes dóttir og Daði Rúnar 

Einars son sem sjá um þetta í 
sumar. Aðspurð sagði Sigurbjörg 
að þar sem Anton væri farinn að 
vinna í Reykjavík og Óli úti á sjó 
hefðu þeir ekki séð sér fært að 
reka þetta í sumar. Fannst henni 
og Daða ómögulegt að láta þetta 
standa autt og hafði langað að 
gera eitthvað sjálf, stukku þau því 
á tæki færið og tóku við Kaldalæk. 
Þar sem þau eru bæði í 100% 

vinnu annarsstaðar mun systir 
Sigur bjargar, Sæbjörg, standa 
vakt ina á Kaldalæk í sumar. 

Ætla þau að reka kaffihúsið 
með svipuðu sniði og verið hefur 
þó að þau hafi gert smá breytingar 
á matseðlinum. Munu þau í sumar 
bjóða uppá súrdeigsbrauð með 
vali um hummus eða salat, graut 
og bakkelsi. Auk þessa ætla þau 
að halda áfram að bjóða uppá 
eins ferskt kaffi og mögulegt er. 
Svipaður opnunartími verður 

áfram og verið hefur en opið 
verður á virkum dögum frá 8 á 
morgnanna til 17 og um helgar frá 
10 til 17. Ætlunin er einnig að vera 
með kvöldopnun á föstudögum 
og laugardögum og mun þá opna 
aftur klukkan 20 og ræðst það 
svolítið af stemmningunni hverju 
sinni hve lengi verður opið. Fór 
sumarið vel af stað hjá þeim þá 
daga sem hefur verið opið og eru 
þau mjög spennt fyrir sumrinu.

þa

Kaldilækur opnar aftur

13. maí síðastliðinn fóru 
út skriftar  börnin á Kríla koti 
og Kríu bóli í  sameiginlega 
út skriftar ferð, en þetta var í fyrsta 
skipti sem að farið var saman í 
þessa ferð.  Í ferðinni skoðuðum 
við m.a. brunninn Faxa út á 
Öndverðarnesi fórum í heim
sókn á Gestastofuna á Malar
rifi þar sem Guð mundur Jens 
tók vel á móti okkur, grilluðum 
okkur samlokur á Arnar stapa og 

síðan fórum við í reið höllina í 
Ólafsvík þar sem Heið dís og 
Ólafía leyfðu okkur að fara á 
hestbak.  Við enduðum ferðina 
svo hjá Jóni á Hrauninu þar sem 
hann bauð okkur upp á pizzu
veislu.  Við þökkum Jóni kær
lega fyrir þetta glæsilega boð. 
Okkur langar einnig að þakka 
Hafþóri rútubílstjóra fyrir frá
bæra rútuferð.  

Auður, Þórey og Fríða

Útskriftarferð

Handverksfólk í Snæfellsbæ 
opnaði gallerí með vörum sínum 
um síðustu helgi, en í hand verks
hópnum eru rúmlega 20 manns á 
öllum aldri úr Snæfellsbæ. Galle
ríið fékk nafnið Gallerí Jökull sem 
hæfir því vel en það er staðsett á 
góðum stað við hafnarsvæðið í 
Ólafs vík og vann handverksfólkið 
hörðum höndum síðustu daga 
fyrir opnun að því að koma hús
næðinu í stand og raða vörum 
sínum upp. 

Eru þau mjög þakklát þeim 
Birgi Tryggvasyni og Heiðrúnu 
Huldu Hallgrímsdóttur fyrir að 
skjóta skjólshúsi yfir þau. Var 
útkoman hin glæsilegasta en í 
Gallerí Jökli er boðið upp á ýmis 
konar hand verk t.d. lopapeysur, 

húfur, vettlinga, sokka, hekluð 
smá dýr, leir, gler, saumuð barna
föt og ýmislegt fleira. Hand verks
hópur inn stendur sjálfur vaktina 
í galle ríinu og skiptir dögunum 
á milli sín, ætla þau að hafa opið 
alla daga frá klukkan 11  18 og 
hafa opið fram í septem ber að 
þessu sinni. 

Hafa fyrstu dagarnir farið fram 
úr björtustu vonum hand verks
hópsins og móttökurnar verið 
frábærar. Það er óhætt að hvetja 
alla til að kíkja í Gallerí Jökul 
og skoða það sem á boðstólum 
er enda er sjón sögu ríkari. Ætla 
hand verks konurnar að opna form
lega laugardaginn 1. júní og allir 
velkomnir.

þa

Gallerí Jökull 
fær góðar móttökur



Sumarlestur  
2019 

 

Grunnskólinn  í samstarfi við Bókasafn Snæfellsbæjar 
standa fyrir sumarlestri 2019. 

Markmiðið með sumarlestri er að hvetja börn til lesturs, 
til að njóta góðra bóka og ekki síður til að viðhalda og 
auka færni sína í lestri milli skólaára. 

Til að taka þátt í sumarlestri þurfa börnin að koma á 
bókasafnið. Lesa þarf að minnsta kosti 6 bækur yfir 
sumarið og fylla þarf út stutta umsögn um bókina. 

Vegleg verðlaun verða veitt í tveimur flokkum, annars 
vegar í 1.-4. bekk og hins vegar í 5.-9. bekk. 

Börnin skrá sig til leiks 3. júní og stendur sumarlesturinn 
til 23. ágúst 2019.  

Dregið verður úr lestrardagbókum í september og eru 
iPadar í verðlaun.  

 

Opnunartími bókasafnsins í sumar: 

Mánudaga og miðvikudaga kl. 16:00 - 18:00 

Sumarlestur 

Sjómönnum og fiskverkafólki á Snæfellsnesi 

færum við hamingjuóskir á sjómannadaginn.

Sjómönnum og fiskverkafólki á Snæfellsnesi 

færum við hamingjuóskir á sjómannadaginn.



Sjómannadagsblað Snæfells
bæjar 2019 kemur út nú í vikunni 
fyrir sjó manna dag

Efni er af ýmsum toga eins og 
áður og byrjar ávarpi sjávarútvegs
ráðherra og hugvekju Kristnýjar 
Rósar Gústafsdóttur. Þá er viðtal 
við Örn Hjörleifsson fyrrverandi 
skipstjóra og útgerðarmann á 
Hellissandi. Örn hefur frá mörgu 
að segja en hann var á bátum frá 
Akranesi á sínum yngri árum áður 
en hann fluttist vestur. Hann var 
skipstjóri á bæði Hamrasvani SH 
og Tjaldi SH frá Rifi og fiskaði vel. 
Seinna átti hann svo Báru SH 27 
með sonum sínum tveimur.

Grein er frá Kristjáni Lárent
sínus syni fyrrverandi skipstjóra 
í Stykkis hólmi um líf og störf en 
hann átti ásamt fleirum báta með 
nafninu Ársæll SH 88. Kristján er 
líka mjög góður söngvari og er 
m.a. í karlakórnum Kára. Þá er 
mjög áhugavert það sem kemur 
frá Ögmundi Runólfssyni en 
hann skrifar  um eigendur vöru
bíla í Ólafsvík frá upphafi og 
einnig fylgir fjöldi mynda. Líka 
segir Ingi hans Jónsson frá fyrsta 
vörubílnum í Ólafsvík. Fjölmargir 
áttu vörubíla sem þeir notuðu sér 
til atvinnusköpunar s.s. vegagerðar, 
fiskflutninga og fleira.

Mikill fróðleikur er í grein 
sem kemur frá Agli Þórðar syni 
um uppbyggingu lóranA leið
sögukerfisins sem Banda ríkja menn 
byggðu upp og hófu notkun á í 
seinna stríðinu.  

Gunnar Kristjánsson í Grundar
firði skrifar fróðlega grein um bátinn 
Gnýfara SH 8 en hann var gerður 
út í langan tíma út frá Grundarfirði. 
Viðtal er við Magnús Höskuldsson 
sjómann í Ólafsvík og segir hann frá 
sinni sjómennsku og m.a. frá miklu 
óveðri sem hann lenti í er hann var 
sjómaður á togaranum Snæfelli SH 
á  Flæmska hattinum 1996. Þá er líka 
viðtal við Sölva Fannar Jóhannsson 
fv. sjómann og flugstjóra hjá 

WOW um veru sína þar áður en 
yfir lauk. Árni Birgisson Ólsari og 
togarasjómaður sem býr í Álasundi 
í Noregi sendir áhugaverða grein 
og myndir í blaðið.  Þá eru ýmsar 
fleiri greinar og myndir. Blaðið er 
92 síður og allt í lit.

Prentsmiðjan Steinprent Ólafsvík 

sér um umbrot og prentun. Ritstjóri 
er Pétur Steinar Jóhannsson. Fyrir 
þá sem búa á sw horninu verður 
það til sölu hjá Gleraugna Pétri 
á Garðatorgi 4a í Garðabæ og á 
Bókakaffi, Norðurbakka 1 Hafnar
firði.

psj

Sjómannadagsblaðið komið út

Vortónleikar Tónlistarskóla 
Snæfellsbæjar fóru fram í byrjun 
maí. En tónlistarskólinn stóð 
að þessu sinni fyrir fernum 
metnaðarfullum tónleikum þar 
sem nemendur skólans fullorðnir 
og nemendur bæði sunnan og 
norðan Fróðárheiðar koma fram. Í 
vetur stunduðu 84 nemendur nám 
við skólann, þar af 10 fullorðnir 
nemendur, á hin ýmsu hljóðfæri 
sem og í söngnámi. Meðal þeirra 
hljóðfæra sem nemendur stunduðu 
nám á var píanó, trommur, blokk
flauta, harmonikka, gítar, bassi, 
blásturs hljóðfæri og söng. 

Lagavalið var  fjölbreytt og 
skemmti legt og ánægju legt 
hversu vel nem endur stóðu sig 
en það er ekki auð velt að koma 
fram  á sviði og flytja tón list. Í 
lok tónleikanna fengu nem endur 
afhentan vitnisburð vetrarins frá 
kennurum sínum, foreldra félag 
tónlistarskólans sá um kaffi hlað
borð að loknum tónleikunum í 
Klifi en ágóða kaffisölunnar ver 
félagið til að styðja við og styrkja 
starf skólans. 

Á myndinni er hluti nemenda 
tónlistarskólans ásamt kennurum. 

þa

Metnaðarfullir 
tónleikar

Víkingur tók á móti Þór frá 
Akureyri á föstudaginn, í frábæru 
knattspyrnuveðri, sól og hægum 
andvara, en hitastigið hefði mátt 
vera hærra. Þórsarar hafa ekki náð 
góðum úrslitum hér í nokkur ár, 
eða síðan 2012. Þeir mættu því 
ákveðnir til leiks, staðráðnir í að 
ná í sigur. Það dugði þó ekki því 
Jacob Andersen skoraði upp úr 
hornspyrnu, strax á 8. mínútu. 
Þórsara létu þetta ekki slá sig út af 
laginu, þótt þeir hafi viljað meina 
að boltinn hafi ekki farið inn fyrir 
marklínuna. Aðstoðardómarinn 
var vel staðsettur til að meta 
það og dæmdi mark. Þórsarar 
sóttu nokkuð stíft eftir þetta og 
uppskáru vítaspyrnu á 20. mínútu. 
Nacho Gil misnotaði vítaspyrnuna, 
boltinn fór framhjá markinu við 
utanverða stöngina. Þetta gaf okkar 
strákum aukið sjálfstraust og á 40. 
mínútu fengu þeir vítaspyrnu, sem 
Harley Willard skoraði örugglega 
úr. Staðan orðin 20, sem urðu 

úrslit leiksins. Seinni hálfleikur var 
nokkuð jafn, en Þórsarar ívið betri, 
meira samspil, án þess að þeir 
næðu að skapa sér hættuleg færi, 
og ef þeir komust nálægt okkar 
varnarmönnum, stoppuðu þeir 
nánast alla sóknartiburði Þórsara. 

Allt Víkingsliðið lék vel í þessum 
leik og má sjá verulega bætingu 
á liðinu með hverjum leik. Það 
verður samt að minnast á öftustu 
fjóra, sem allir áttu mjög góðan 
dag. Mikil vinnusemi er líka í 
mönnum eins og  Martin, Jacob og 
Harley, sem allir virtust gefa allt sitt 
í leikinn. Emir var kosinn maður 
leiksins og hefur hann líklega tekið 
við viðurkenningunni fyrir hönd 
varnarinnar. Liðið er nú í öðru sæti 
Inkasso deildarinnar eftir 4 leiki, 
með jafn mörg stig og Keflavík, 
sem koma hingað á föstudaginn 
7. júní og þá er skyldumæting. En 
fyrst förum við á Leiknisvöllinn í 
Reykjavík núna á föstudaginn. 

óhs

Dýrmæt stig





Götulistahátíðin Hellissandur 
Street Art Festival verður haldin 
eftir tæpann mánuð. Um er að 
ræða tveggja daga fjölskylduvæna 
og alþjóðlega listahátíð þar sem 
fjölbreytnin verður í fyrirúmi.

Dagskráin mun bjóða uppá 
gott bland í poka úr heimi 
götulista. Má þar nefna, Sirkus 
Ísland, Leiksýningu frá Ísrael, 
Tónlistarmenn frá Ítalíu, Portrait 
málar frá Spáni, HúlaHringja 
meistara frá Wales, Danssýningu 
frá Ástralíu, Vegglistamenn frá 
Kína, Kanada og Argentínu og 
ýmislegt fleira. Í tenglsum við 
hátíðina verða líka námskeið fyrir 
börn og unglinga og í einhverjum 
tilfellum verður óskað eftir 
heimamönnum til að taka að sér 
lítil hlutverk og aðstoða við ýmis 
verkefni.

Við, aðstandendur hátíðar innar, 

óskum nú eftir því að heima menn 
gangi til liðs við okkur og taki þátt.
•	Kanntu að spila á hljóðfæri? Viltu 

fá götuhorn til að spila á?
•	Viltu vera með tombólu á 

einhverju túni?
•	Ertu með spádómsgáfu? Viltu spá 

í Tarot spil fyrir gesti og gangandi?
•	Ertu listamaður í eldhúsinu? Vildu 

vera með bás og selja lostætið þitt?
Hellissandur Street Art Festival 

á að vera gleðistund, fyrst og 
fremst, fyrir íbúa Snæfellsbæjar 
og því fleiri sem taka þátt, því 
betra. Við hvetjum áhugasama 
á öllum aldri til þess að hafa 
samband við okkur með hvaða 
hugmynd sem er og við munum 
reyna eftir bestu getu að láta hana 
verða að veruleika.

Þeir sem vilja vera með geta 
sent okkur email á: 

info@thefreezerhostel.

Vilt þú taka þátt? 
Götulistahátíð á Hellissandi 21. og 22. júní

Sagan Okkar: Sjóminjasafnið 
hefur sett upp ljósmyndasýningu 
í  andyri safnsins. Eru þetta gamlar 
ljósmyndir úr Snæfellsbæ sem , 
að hluta til, sýna daglegt líf á 
síðustu öld og svo myndir tengdar 
sjávarútvegi á svæðinu t.d mynd 
af Krossavíkinni sem sýnir hversu 
margar byggingar voru þar þegar 
mest var um að vera. Einnig mynd 
úr Ólafsvík af sjómönnum gera að 
fiski eftir róður við Gilið. Áhugavert 
að sjá þróunina sem spannar ekki 
hundrað ár. Hluti sýningarinnar er 
á skjá þar sem sýnd er þróun og 
uppbygging hafna í Snæfellsbæ. 
Þessi sýning var hönnuð og 
sett upp af safninu.  Prentun á 
myndum, Krums í Grundarfirði.  
Þessi sýning er styrkt af SSV.

Landnámsmenn í Vestri: 
Sjóminjasafnið ákvað að stækka 
sýningarsvæðið og var farið í að 
setja upp sýningu í garðinum. 
Þessi sýning er á 10 söguspjöldum  
sem myndar hálfhring í garðinum. 
Sýningin segir frá okkar helstu 
landkönnuðum sem fóru 
vestur um haf,  víkingaskipin,  
Englendingana í Rifi, saltfiskinn 
og fram í nútimann. Þessi sýning 

kemur til með að gera garðinn 
áhugaverðari fyrir gesti safnsins og 
miðlar sögu okkar  á skemmtilegan 
hátt. Hönnuður á sýningunni er 
Björn G. Björsson, Anna Yates 
og Katrina DownsRose hjá Yates 
þýðingum sáu um enska textan. 
Prentun á spjöldum, Logoflex. 
Öll smíðavinna við uppsetningu 
á söguspjöldunum var í höndum 
Óskars Skúlasonar. Sýninginn 
Landnámsmenn í Vestri var styrkt 
af SSV.

Sjóminjasafnið þakkar öllum 
þeim sem hafa styrkt safnið í 
gegnum árin. Sérstakar þakkir til 
þeirra sem hafa styrkt okkur við 
að byggja upp safnið síðustu ár,  
í þeirri viðleitni að safnið verði 
öllum bæjarbúum til sóma.

Í því tilefni er bæjarbúum 
boðið að koma og skoða safnið 
á Sjómannadaginn og sjá nýju 
sýningarnar hjá okkur. Verður 
opið hús frá 10 – 17. Styrktaraðilar 
safnsins eru sérstaklega velkomnir 
til að kynna sér safnið og upp
bygginguna.

F.h Sjóminjasafnsins á Hellissandi 
Þóra Olsen

Dagana 20. til 26. maí koma 
alls 1065 tonn í 326 löndunum í 
höfnum Snæfellsbæjar þar af var 
landað 487 tonnum 100 löndunum í 
Rifshöfn,  446 tonnum í 131 löndun 
í  Ólafsvíkurhöfn og  132 tonnum í 
95 löndunum á Arnarstapa. 

Hjá dragnótabátunum landaði 
Magnús SH 92 tonnum í 4, Matthías 
SH 74 tonnum í 4, Saxhamar SH 73 
tonnum í 4, Guðmundur Jensson 
SH 60 tonnum í 3, Ólafur Bjarnason 
SH 58 tonnum í 4, Sveinbjörn 
Jakobsson SH 36 tonnum í 3, 
Gunnar Bjarnason SH 33 tonnum 
í 2, Egill SH 24 tonnum í 1 og Leynir 
SH 19 tonnum í 1 löndun. 

Hjá handfærabátunum lönduðu 
29 bátar 54 tonnum í 83 löndunum 
Í Ólafsvíkurhöfn, 25 bátar 50 
tonnum í 65 löndunum í Rifshöfn 
og 26 bátar 61 tonni í 84 löndunum 
á Arnarstapa. 

Hjá litlu línubátunum landaði 

Bíldsey SH 44 tonnum í 6, Særif SH 
23 tonnum í 4, Stakkhamar SH 31 
tonni í 4, Kristinn SH 23 tonnum í 
4, Tryggvi Eðvarðs SH 22 tonnum 
í 5, Lilja SH 19 tonnum í 4, Fríða 
Dagmar ÍS 17 tonnum í 2, Guðbjörg 
GK 17 tonnum í 2, Geirfugl GK 16 
tonnum í 4, Brynja SH 14 tonnum 
í 4, Jónína Brynja ÍS 13 tonnum í 2, 
Rán SH 10 tonnum í 4, Gullhólmi 
SH 8 tonnum í 1, Sverrir SH 8 
tonnum í 3, Dóri GK 7 tonnum í 
1, Þerna SH 6 tonnum í 3 og Óli 
á Stað GK 4 tonnum í 1 löndun. 

Hjá stóru línubátunum landaði 
Tjaldur SH 38 tonnum í 1 og Rifsnes 
SH 37 tonnum í 1 löndun. 

Tveir grásleppubátar lönduðu 
Signý HU 6 tonnum í 2 og Glaður 
SH 5 tonnum í 2 löndunum. 

Einn netabáturlandaði Bárður 
SH 54 tonnum í 7 löndunum.

þa

Tvær nýjar sýningar

Aflabrögð

kirkjanokkar.is

Sjómannadagsguðsþjónusta 
í Ingjaldshólskirkju  

verður sunnudaginn 3. júní kl. 11. 
Sjómenn lesa ritningarlestra og leggja blómsveig 

að minnisvarða um sjómenn sem hvíla �arri.  

Sjómannadagsguðsþjónusta í Ólafsvík  
verður í sjómannagarðinum eftir aðra dagskrá þar 

sem hefst kl. 13, verður �utt í Ólafsvíkurkirkju 
ef veður er ekki gott. 

Sjómenn lesa ritningarlestra.



Miðvikudaginn 6. febrúar var 
skólaþing Grunnskóla Snæfellsbæjar. 
Þingið var vel sótt af nemendum, for
ráða mönnum, starfsfólki og öðrum 
íbúum sveitarfélagsins okkar og 
um ræður voru líflegar. Yfir 80 manns 
mættu á þingið, fólk á öllum aldri úr 
öllu sveitarfélaginu.

Útgangspunktur þingsins var 
spurningin: „Hvaða eiginleikum 
og hæfni viljum við 
að nemendur sem 
útskrifast úr Grunn
skóla Snæfells
bæjar búi yfir?“

Að byggja upp 
persónulegan 
styrk og rækta 
j ákvæð v ið 
horf var það 
sem skiptir mestu 
mál i  sam kvæmt 
þátt tak endum. Sjálfs
traust, sjálfs öryggi og sjálf 
stæði komu fyrir aftur og aftur í 
niður stöðum hópa. Einnig að leggja 
áherslu á jákvæð viðhorf, metnað 
og vera óhrædd við að gera mistök. 
Samskipti og félagsfærni voru einnig 
ofarlega á blaði.

Þau gildi sem þingmenn vildu 
að væru lögð til grundvallar í öllu 
skólastarfi voru:

Gagnrýnin hugsun.
Jákvæðni og gleði.
Metnaður.
Samkennd.
Samskiptahæfni/félagsfærni.
Sjálfstraust.
Sjálfstæði.
Víðsýni/áræðni.

Skólaráð, ásamt einum fulltrúa úr 
bæjarstjórn, var falið að skoða, vega 
og meta hugmyndir og ábendingar 
frá þinginu. Ákveðið var að byrja á að 
velja skólanum ný gildi. Lögð var fyrir 
skoðanakönnun meðal skólaráðsins, 
starfsfólks og nemenda í 7.9. bekk. 
Niðurstaða þessara kannanna var að 
nýju gildi skólans yrðu Sjálfstæði – 

Metnaður – Samkennd.
Við erum mjög ánægð 

með þetta val, finnst 
það ná að fanga 

vel þann anda 
sem fram kom 
á  þ ing inu. 
Næsta haust 
er stefnt að því 
að endurskoða 

stefnu eða sýn 
skólans, skóla

reglur og áherslur 
okkar í kennslu og námi.

Sjálf stæði – vera maður sjálfur.
Metnaður – gera sitt besta.
Samkennd – geta sett sig í spor annarra.

Næsta skólaár munum við endur
skoða stefnu eða sýn skólans, kennslu
hætti, skólareglur og viðbrögð við 
aga brotum.

Gengið var frá þessu vali á síðasta 
skólaráðsfundi þessa skólaárs. Á 
þeim fundi var Guðnýju Heiðbjörtu 
Jakobsdóttur þakkað fyrir vel unnin 
störf í þágu skólans en hún hefur 
verið í skólaráði frá stofnun þess 
2010, eða í níu ár, þar áður hafði 
hún setið í skólanefndum frá 2002.

Sjálfstæði – Metnaður- 
Samkennd

Snæfellsbær    |    Klettsbúð 4    |    433 6900    |    snb.is

Golfvallarsvæði sunnan Rifs 
í Snæfellsbæ
Lýsing og matslýsing vegna fyrirhugaðrar breytingar 
aðalskipulags Snæfellsbæjar 2015–2031

Bæjarstjórn Snæfellsbæjar hefur samþykkt lýsingu vegna 
breytingar á aðalskipulagi Snæfellsbæjar 2015 – 2031 í samræmi 
1. mgr. 30. gr. Skipulagslaga nr. 123/2010.

Lýsingin er gerð í samræmi við 30. grein skipulagslaga vegna 
fyrirhugaðrar breytingar á aðalskipulagi Snæfellbæjar 2015 – 
2031. Fyrirhuguð breyting varðar nýjan golfvöll sunnan Rifs, en í 
gildandi aðalskipulagi var gert ráð fyrir golfvelli sunnan 
Hellissands. Talið er að ný staðsetning verði til þess að 
framkvæmdir verði mun minni að umfangi og hagkvæmari en 
sunnan Hellissands. Gert er ráð fyrir að á svæðinu sunnan 
Hellissands verði æ�ngasvæði fyrir golfáhugamenn. Hið nýja 
fyrirhugaða svæði fyrir golfvöll var óbyggt svæði í gildandi 
aðalskipulagi en breytist í íþróttasvæði.

Lýsingin er aðgengileg á heimasíðu Tæknideildar Snæfellsbæjar, 
www.taeknideild-snb.is

Hægt er að skila ábendingum vegna lýsingarinnar til skipulags- 
og byggingarfulltrúa til 27. júní 2019.

Skógræktarsvæði – Ólafsvík
Lýsing vegna fyrirhugaðrar breytingar aðalskipulags 
Snæfellsbæjar 2015–2031

Bæjarstjórn Snæfellsbæjar hefur samþykkt lýsingu vegna 
breytingar á aðalskipulagi Snæfellsbæjar 2015 – 2031 í samræmi 
1. mgr. 30. gr. Skipulagslaga nr. 123/2010.

Lýsingin er gerð í samræmi við 30. grein skipulagslaga vegna 
breytingar á aðalskipulagi Snæfellsbæjar 2015-2031. Fyrirhuguð 
breyting varðar skógræktarsvæði í Ólafsvík. Annars vegar er 
áætlað að stækka skógræktarsvæði austast í bænum þannig að 
SL-1 verði samfellt svæði. Hins vegar er fyrirhugað nýtt skógræk-
tarsvæði SL-2 í Enni. Í báðum tilvikum breytist landnotkun úr 
opnu svæði í skógræktarsvæði.

Lýsingin er aðgengileg á heimasíðu Tæknideildar Snæfellsbæjar, 
www.taeknideild-snb.is

Hægt er að skila ábendingum vegna lýsingarinnar til skipulags- 
og byggingarfulltrúa til 27. júní 2019.

Davíð Viðarsson
Skipulags- og byggingarfulltrúi

Skólaráð GSnb 2018-2019. Myndina tók Sóley Jónsdóttir sem jafnframt á sæti í ráðinu.



SJÓMANNADAGURINN
Í

 
SNÆFELLSBÆ 

 Áhafnirnar á Sveinbirni Jakobssyni SH, Esjari SH, Særifi SH og Tryggva Eðvarðs SH.

Þökkum eftirfarandi styrktaraðilum
Fiskmarkaður Íslands, N1, Akraborg, Fiskmarkaður Snæfellsbæjar, Hafnir Snæfellsbæjar, Ragnar og Ásgeir, Olís Rekstrarland, 

Verkalýðsfélag Snæfellinga,  Menningarnefnd Snæfellsbæjar,  Landsbankinn, Hraðfrystihús Hellissands og KG Fiskverkun.

31. MAÍ . - 2. JÚNI 2019
Föstudagur 31. maí
19:00    Skemmtisigling frá Ólafsvík 
  Ólafur Bjarnason SH, Egill SH og Saxhamar SH.
 Rútuferð frá Hellissandi og Rifi í siglingu 
 kl. 18:20 frá N1 á Hellissandi
 til baka kl. 23:30 frá Skeri í Ólafsvík

20:00  Sjómannagarðurinn í Ólafsvík
 Grillveisla í boði áhafnanna sem sjá um 
 helgina í Snæfellsbæ og Söluskála Ó.K.      

 Dagskrá á palli, Kristján Guðnason og 
 Sísi Ástþórsdóttir halda uppi stuði fram eftir kvöldi.
 Hoppukastalar á svæðinu í boði Fmí og Fms

Laugardagur 1. júní
11:00  Dorgveiðikeppni á Norðurgarði í Ólafsvík 
 í umsjá Sjósnæ

Laugardagur 1. júní
13.00  Við höfnina á Rifi 
  Kappróður, flekahlaup, þrautakeppni, reiptog og fl..
 Fiskisúpa í boði: Sveinbjörn Jakobsson SH, Esjar SH, 
 Særif SH og Tryggvi Eðvarðs SH.
 Hoppukastalar á svæðinu í boði Fmí og Fms.

 Skráning í keppnisgreinar hjá: 
  Kjartani s. 849 6140 og Bjössa s. 846 8803

20:00    Félagsheimilið Klif 
  Sjómannahóf í Klifi – húsið verður opnað kl. 19:15
 Matur frá Galito 
 Veislustjóri: Sóli Hólm 
  Sjómannskonur heiðraðar 
 Minni sjómanna
  Áskorandakeppni sjómanna 
  Ball: Hljómsveitin Bandmenn heldur uppi 
 stemningunni fram á rauða nótt.

 Miðasala á hóf: Þráinn s. 867 6648

 Selt verður inn á ballið eftir kl 23:30. 
 18 ára aldurstakmark. Miðaverð 3.000 
 ATH. Snyrtilegur klæðnaður
 Rútuferðir verða á milli Hellissands, Rifs og Ólafsvíkur, 
 lagt verður af stað kl. 19:00 frá Hellissandi, 
 ferðir verða á heila tímanum til baka frá kl. 00:00 - 03:00 GMT
 

Sunnudagur 2. júní - Ólafsvík
Kl 8:00 Fánar dregnir að húni

Kl 13:00 Í Sjómannagarðinum í Ólafsvík 
 (fært inn í kirkju ef veður er vont)
  Ræðumaður
  Sjómenn heiðraðir
  Tónlistaratriði Tónlistarskóla Snæfellsbæjar
  Sjómannamessa í Sjómannagarðinum

      

Sunnudagur 2. júní - Hellissandur og Rif
Kl 8:00 Fánar dregnir að húni

Kl. 11:00  Sjómannamessa að Ingjaldshóli

Kl. 13:00  Hátíðardagskrá í sjómannagarði Hellissands
 (fært inn í Röst ef veður er vont)
  Hátíðarræða 
  Aldraður sjómaður heiðraður
 Söngatriði Tónlistarskóla Snæfellsbæjar
      Sjóminjasafnið, opnuð verður sýningin
     „Sagan okkar“ inni í safninu og sýningin 
     „Landnámsmenn í vestri“ á útisvæði safnsins.

Kl 14-16.30 Sjómannakaffi slysavarnardeilda Helgu Bárðar 
 og Sumargjafar í björgunarmiðstöðinni Von.
      
Kl 15:30 Leikhópurinn Lotta í Tröð, Hellissandi
 í boði HH og KG, verður fært inn 
 ef veður er ekki gott.


