
Hátíðahöld í tilefni sjómanna
dagsins voru hefðbundin í Snæ
fells bæ, þó veðrið setti strik í 
reikn inginn. Dagskráin hófst með 
grill veislu í boði áhafnanna sem 
sáu um helgina, einnig var boðið 
upp á  tónlist og hoppukastala og 
voru það þau Kristján Guðna son 
og Sísí Ástþórsdóttir sem sáu um 
tónlistina og Fisk markaðirnir sem 
buðu í sam einingu uppá hoppu
kastalana í Sjó manna garðinum í 
Ólafsvík. 

Á laugardeginum hófst dag
skráin með dorgveiðikeppni í 
umsjá Sjósnæ. Eftir hádegi fóru 
hátíða höldin fram á Rifi en þar var 
keppt í þrautakeppni og reipitogi 
ásamt flekahlaupi en ekki var 
keppt í kappróðri að þessu sinni 
vegna veðurs. Í karlaflokki sigruðu 
Trillu karlar reipitogið og áhöfnin 
á Sax hamar þrautabrautina. Hjá 
konunum voru það stelpurnar í 
Lífs björgu sem sigruðu þrauta
brautina og Sker restaurant reipi
togið. Einnig var boðið uppá ljúf
fenga fiskisúpu af áhöfnunum 
sem sáu um helgina. Um kvöldið 
var svo haldið sjómannahóf í 
félagsheimilinu Klifi þar sem Sóli 
Hólm sá um veislustjórn á meðan 
gestir gæddu sér á ljúffengum 
mat frá Galito. Guðrún Elísabet 
Jensdóttir flutti minni sjómanna 
og sjómannskonurnar Aðalheiður 
Aðalsteinsdóttir og Ingibjörg 
Sumarliðadóttir voru heiðraðar. 

Það var svo hljómsveitin Band
menn sem hélt uppi fjörinu fram 
á nótt. 

Á sjómannadeginum sjálfum 
voru haldnar sjómannamessur í 
Ingjaldshólskirkju og Ólafs víkur
kirkju og hátíðar höldunum haldið 
áfram í Sjómannagörðunum. 
Þar sem sjómenninir Sigurður 
Höskuldsson, Björn Erlingur 
Jónasson og Kristján Jóhannes 
Karlsson  voru heiðraðir. Það 
voru þau Júníana Óttarsdóttir 
á Hellis sandi og Vignir Smári 
Marías son í Ólafsvík sem héldu 

hátíðar ræður. Hraðfrystihús 
Hellis sands og KG Fiskverkun 
buðu upp á leikhópinn Lottu og 
kaffi slysavarnadeildanna var að 
venju í Björgunarstöðinni Von. 

Áttu sjómenn ásamt fjölskyldum 
sínum og öðrum bæjarbúum 
ánægju lega og vel heppnaða 
helgi enda Sjómannadagurinn 
með stærri dögum í byggðalaginu. 

Það voru áhafnirnar á Sveinbirni 
Jakobs syni SH, Esjari SH, Særifi 
SH og Tryggva Eðvarðs SH sem 
sáu um helgina að þessu sinni og 
eiga þakkir skilið fyrir mikla vinnu 
því svona hátíðahöld kosta undir
búning og utanumhald sem þeir 
gerðu með mikilli prýði. 

þa

880. tbl - 19. árg. 6. júní 2019

Sjómannadagur haldinn hátíðlegur
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Nýr Bárður SH verður sjósettur 
í Danmörku í dag, fimmtudaginn 
6. júní, en hann hefur verið í 
smíðum hjá Bredgaard Bateværft 
í Danmörku. Nýi báturinn er 
26,90 metrar á lengd og 7 metra 
breiður með 2,5 metra djúp ristu 
og er hann töluvert stærri en eldri 
báturinn. Er þetta stærsti bátur 
sem smíðaður hefur verið úr 
trefjaplasti fyrir Íslenska útgerð. 
Fór útgerðarmaðurinn Pétur 
Pétursson utan um síðustu helgi 
ásamt eiginkonu sinni Lovísu 
Sævarsdóttur og syni þeirra Pétri 
Péturssyni til að vera viðstödd 
þegar báturinn er settur á flot. 

þa

Bárður SH sjósettur í Danmörku

The Secret spot eða Leyni
staðurinn er matvagn sem stað
settur er á sáinu í Ólafsvík. 
Eigendur hans eru þau Kolbrún 
Þóra Ólafsdóttir og Víðir Haralds
son. Matarvagninn keyptu þau 
síðasta sumar af vini Víðis sem 
vantaði að losna við hann, 
ákváðu þau að slá til og prófa 
þetta. Þau voru með vagninn 
á Breiðabliki síðasta sumar og 
opnuðu fyrir stuttu í Ólafsvík 
og verða þar í sumar. Mun Kol
brún standa vaktina í sumar 
með dætrum sínum þeim Öldu 
Karen og Marelu Arín. Ætla þær 
mæðgur sem dæmi að bjóða upp 

á fiskisúpu, fisk og franskar og 
fisk í brauði sem líklega er ekki 
í boði á mörgum stöðum. Segir 
Kolbrún að sumarið hafi farið vel 
af stað og þau séu bara nokkuð 
bjartsýn á sumarið, heimamenn 
hafi verið sérlega duglegir að 
koma. Opnunartíminn hjá The 
Secret spot verður breytilegur 
og mun eitthvað fara eftir veðri 
en stefna þau á að hafa opið frá 
11 til 14 og svo 17 til 20. Það 
gæti þó breyst og opnunartíminn 
teygst yfir allan daginn ef veðrið 
hagar sér og meira verður að 
gera en hægt er að fylgjast með 
á fésbókarsíðu staðarins.

þa

Matvagn á Sáinu

Það er ánægjulegt að sjá 
hversu mikil uppbygging fer 
fram í þjóðgarðinum um þessar 
mundir. Vinna stendur nú yfir 
við bílastæði gestastofu þjóð
garðsins Snæfellsjökuls á Malar
rifi. Unnið er að stækkun bíla
stæðisins, ekki er vitað hvenær 
framkvæmdum mun ljúka en 
það ætti þó að vera fljótlega. 
Það er B. Vigfússon ehf sem sér 
um framkvæmdirnar og eiga 
þeir að skila verkinu þannig 
af sér að tilbúið sé til mal
bikunar. Aðrar fyrirhugaðar 
fræm kvæmdir í sumar eru 

meðal annars að vegurinn út að 
Skála snaga verður lagaður. Til 
stendur einnig í haust að flytja 
salernis húsin á Djúpalónssandi 
upp að af leggjaranum niður á 
Djúpa lóns sand. Í sumar starfa 
4 landverðir hjá þjóðgarðinum 
en þann 1. maí síðastliðinn hóf 
heilsárslandvörður störf við 
þjóðgarðinn og heilsárs starfs
menn því orðnir þrír af þessum 
fjórum. Einnig koma sjálf
boðaliðar Umhverfis stofnunar 
og verða með nokkra hópa að 
störfum nú í byrjun júní.  

þa

Framkvæmt við Malarrif



Gatnaframkvæmdir við eldri 
hluta Sandholts í Ólafsvík eru 
hafnar, sá hluti götunnar er frá 
Grundarbraut að Þverholti.

Endurnýja á þennan hluta 
götunnar og er um að ræða 
upp gröft ásamt fyllingu og því 
að lagðar verða nýjar holræsis og 
vatnslagnir í götuna ásamt jarð
vinnu vegna síma og jarðstrengja. 
Það er TS vélaleiga ehf. sem sér 
um verkið en seinna í sumar er 

áætlað að malbika götuna og er 
vonast til að gatan sjálf klárist í 
ágúst og vinnu við gangstéttir 
aðeins seinna. Mikil röskun 
verður vegna framkvæmdanna og 
meiga íbúar við götuna búast við 
lokunum tímabundið og aukinni 
umferð vinnuvéla ásamt því að 
verða fyrir truflunum á vatni en 
upplýst verður um það hverju 
sinni.

þa

Sandholt endurnýjað

Bæjarstjórn Snæfellsbæjar
FUNDARBOÐ - 322. FUNDUR

Fundur er boðaður í bæjarstjórn Snæfellsbæjar, fimmtudaginn 6. júní 2019 
og hefst hann í Félagsheimilinu á Lýsuhóli

Dagskrá bæjarstjórnarfundarins:
1) Kosning forseta bæjarstjórnar til eins árs.

2) Kosning 1. og 2. varaforseta bæjarstjórnar til eins árs.

3) Kosning þriggja aðila og jafnmargra til vara í bæjarráð til eins árs.

4) Fundargerðir ungmennaráðs, dags. 20. mars og 15. maí 2019.

5) Fundargerð 86. fundar íþrótta og æskulýðsnefndar, dags. 16. maí 
2019.

6) Fundargerð 183. fundar menningarnefndar, dags. 21. maí 2019.

7) Fundargerð stjórnar Jaðars, dags. 27. maí 2019.

8) Fundargerð 127. fundar umhverfis og skipulagsnefndar, dags. 
31. maí 2019.

9) Fundargerð 182. fundar félagsmálanefndar Snæfellinga, dags. 7. 
maí 2019.

10) Fundargerð 413. fundar stjórnar Hafnasambands Íslands, dags. 
15. maí 2019.

11) Fundargerð 871. fundar stjórnar Sambands íslenskra sveitarfélaga, 
dags. 29. maí 2019.

12) Bréf frá Kára Viðarssyni, dags. 24. maí 2019, varðandi leyfi til að 
láta mála vegglistaverk á einn af bakveggjum Félagsheimilisins 
Rastar á Hellissandi.

13) Bréf frá Kára Viðarssyni, dags. 23. maí 2019, varðandi 
upplýsingaskilti á Hellissandi.

14) Bréf frá Félagi eldriborgara í Snæfellsbæ, dags. 14. maí 2019, 
varðandi ósk um niðurfellingu á húsaleigu í Klifi vegna jólabasars 
þann 24. nóvember n.k.

15) Bréf frá Árna Guðjóni Aðalsteinssyni og Laufeyju Helgu Árnadóttur, 
varðandi Sáið í Ólafsvík.

16) Bréf frá Þórði Runólfssyni, f.h. Ferðamálasamtaka Snæfellsness, 
dags. 3. júní 2019, varðandi Gestastofu Snæfellsness á Breiðabliki.

17) Bréf frá Forum Lögmenn, dags. 22. maí 2019, varðandi ósk um 
afturköllun á stöðuleyfi fyrir Möns ehf. á Arnarstapa.

18) Bréf frá verkefnisstjóra Umhverfisvottunar Snæfellsness, dags. 13. 
maí 2019, varðandi Framkvæmdaáætlun 20192023.

19) Bréf frá Sambandi íslenskra sveitarfélags, dags. 24. maí 2019, 
varðandi samstarfsvettvang sveitarfélaganna fyrir heimsmarkmiðin 
og loftslagsmál.

20) Bréf frá UNICEF, dags. 22. maí 2019, varðandi hvatningu til 
sveitarfélaganna til að að setja sér heildstætt og samræmt verklag 
vegna gruns um ofbeldi og vanrækslu fyrir allar stofnanir sem 
starfa með börnum.

21) Þakkarbréf frá HSH, dags. 20. maí 2019.

22) Bréf frá Heilbrigðisráðuneytinu, dags. 15. apríl 2019, varðandi 
svar við beiðni um fjölgun hjúkrunarrýma á Jaðri.

23) Bréf frá byggingarfulltrúa, dags. 8. maí 2019, varðandi afgreiðslu 
umhverfis og skipulagsnefndar á erindi frá Breiðafjarðarnefnd 
sem vísað var til nefndarinnar frá bæjarstjórn.

24) Umboð til bæjarráðs í sumarleyfi bæjarstjórnar.

25) Minnispunktar bæjarstjóra.

Snæfellsbæ, 4. júní 2019
Kristinn Jónasson, bæjarstjóri

SNÆFELLSBÆR
þar sem jökulinn ber við loft...

Þriðjudaginn 4. júní 2019 var 
opnað tilboð í lengingu á Norður
garðinum í Ólafsvík sem felst í því 
að lengja hann um 80 metra. 

Eitt tilboð barst í verkið en það 
var frá Suðurverk ehf. sem hljóðaði 
uppá 226.036.923. eða 179,4% af 

kostnaðaráætlun en hún hljóðaði 
uppá 125.990.600. Tilboðið 
verður nú yfir farið af verkkaupa 
og ákvörðun síðan tekin í fram
haldinu.

þa

Eitt tilboð barst í 
lengingu Norðurgarðs



Grunnskóla Snæfellsbæjar var 
slitið í fimmtánda sinn síðasta 
föstudag. Fór athöfnin fram í 
íþróttahúsi Snæfellsbæjar og 
hófst hún á því að nemendur 
10. bekkjar sem voru formlega 
útskrifaðir miðvikudagskvöldið 
áður frá Ólafsvíkurkirkju gengu í 
salinn ásamt umsjónarkennurum. 
Voru skólaslitin hefðbundin, 
skólakór Snæfellsbæjar flutti tvö 
lög, einnig voru tvö tónlistaratriði 
frá tónlistarskóla Snæfellsbæjar 
Stefán Arnar Jóhannsson spilaði 
á píanó og Hrefna Jónsdóttir 
söng. Í ræðu sinni fór Hilmar Már 
Arason yfir það helstu viðburði 
skólaársins sem voru fjölbreyttir 
og margir.  

Velunnarar skólans veittu viður
kenningar fyrir námsárangur 
ásamt því að skólinn veitti viður
kenn ingar fyrir framfarir í lestri. 
Kven félag Ólafsvíkur veitti viður
kenningu fyrir góða frammi stöðu 
í list og verkgreinum og það var 
Stefanía Klara Jóhannsdóttir 
sem hlaut hana að þessu sinni. 
Lionsklúbburinn Rán veitti viður
kenningu fyrir hæstu einkunn í 
íslensku í 9. bekk og hlaut Sunna 
Líf Purisevic hana. Lionsklúbbur 
Ólafsvíkur veitti viðurkenningu 
fyrir hæstu einkunn í stærðfræði 
í 8. bekk og hana hlaut Anja Huld 
Jóhannsdóttir. Skólinn veitti eins 
og áður segir viðurkenningar 
fyrir miklar framfarir í lestri í 
3. til 7. bekk. Ari Osterhammer 
Gunnarsson hlaut hana í 3. bekk. 
Ásbjörn Friðbjörnsson í 4. bekk, 
Hanna Imgront í 5. bekk, Halla 
Bára Eysteinsdóttir í 6. bekk og 
Arnar Tryggvi Karlsson í 7. bekk. 
Við útskrift 10. bekkjar voru 
einnig veittar viðurkenningar 

og hlaut Jason Jens Illugason 
viður kenningar fyrir stærðfræði, 
ensku náttúrugreinar og sam
félags fræði, Aníta Ólafsdóttir fyrir 
íslensku og dönsku. Ingvar Freyr 
Þorsteins son fyrir íþróttir, Marela 
Arín Víðisdóttir fyrir heimilis
fræði og textílmennt, Mel korka 
Sunna Sævarsdóttir fyrir mynd
mennt og Benedikt Osterhammer 
Gunnarsson fyrir hönnun og 
smíði. 

Í lok athafnarinnar fengu nem
endur svo afhentar einkunnir 
frá umsjónarkennurum sínum. 
Nem endur 10. bekkjar kvöddu 
skólann sinn með ræðu sem þau 
Eir Fannarsdóttir og Jason Jens 
Illuga son fluttu. Þegar Hilmar Már 
skóla stjóri hafði slitið skólanum 
form lega og kvatt nemendur og 
for eldra og þakkað þeim fyrir 
veturinn gengu nemendur út í 
sumarið. 

þa

Útskrift GSNB

Motocrossklúbbur Snæ fells
bæjar hefur ekki starfað að 
miklum krafti undanfarin ár. Á 
því er þó að verða breyting en til 
stendur að haldin verði keppni í 
motocrossi á braut félagins nú í 
sumar. Forsagan að þessu er sú 
að á Ólafsvíkurvöku 2017 stóðu 
félagar úr klúbbnum þeir Janus 
Jónsson, Albert Fannar Jónsson 
og Konráð Haraldsson fyrir 
skemmtikeppni sem mjög góð 
mæting var á. Heppnaðist hún 
mjög vel og fengu þeir félagar 
fyrirspurnir í vetur um hvort ekki 
ætti að endurvekja klúbbinn og 
halda aftur keppni. Settu þeir 
sig í samband við feðgana Svan 
Tómasson og Stefán Svansson 
til að athuga hvort þeir væru 
tilbúnir að aðstoða við að gera 
brautina tilbúna fyrir keppni, því 
án þeirrar hjálpar yrði ekkert af 
keppni þar sem brautinni hefur 
ekki verið haldið neitt við að 
ráði undanfarin ár. Hefur ekki 
verið haldin keppni í brautinni 
síðan árið 2007. Voru þeir 

feðgar tilbúnir í að hjálpa með 
undirbúning og því slegið til, 
hófst undirbúningur að mótinu í 
janúar og hefur hann gengið vel. 
Var meðal annars farið í fjáröflun 
til að halda keppnina og koma 
brautinni í gott stand. Hefur 
hún gengið vel og fengu þeir 
félagar góðar viðtökur hjá fólki 
og fyrirtækjum hér á svæðinu og 
vildu þeir koma því á framfæri að 
án þeirra framlags hefði ekkert 
orðið af þessu en niðurstaðan 
er sú að haldin verður keppni 
til Íslandsmóts þann 27. júlí 
næst komandi á vegum MSÍ. 
Vonast þeir félagar til að sjá sem 
flesta á brautinni þann 27. júlí 
til að horfa á og ef einhverjir 
hafa áhuga á að hjálpa til, er 
með hugmyndir eða vill styrkja 
þá má senda þeim tölvupóst á 
netfangið mxolafsvik@gmail.
com. Á myndinni eru þeir félagar 
Janus, Albert og Konráð en þeir 
kíktu á brautina ufyrir skömmu 
til að hjóla aðeins.

þa

Keppt í motocross 

- Bílaviðgerðir

- Skipaþjónusta

- Almenn suðuvinna 

- Smurþjónusta

- Smábátaþjónusta 

- Dekkjaverkstæði

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



Tillaga að breytingu á 
Aðalskipulagi Grundar�arðar 2003-2015

Lenging Norðurgarðs og 
efnistökusvæði í Lambakróarholti

Bæjarstjórn Grundar�arðarbæjar auglýsir hér með tillögu að breytingu 
á Aðalskipulagi Grundar�arðar  2003-2015 samkvæmt 1. mgr. 36. gr. 
skipulagslaga nr. 123/2010.
Breytingin felst í að hafnarsvæði er stækkað vegna lengingar 
Norðurgarðs og mörkum efnistökusvæðis í Lambakróarholti er breytt 
vegna efnistöku fyrir framkvæmdina og aðrar hafnarframkvæmdir á 
næstu árum. 

Breytingartillagan með tilheyrandi umhver�sskýrslu verður til sýnis  á 
vef Grundar�arðarbæjar og á bæjarskrifstofunum að Borgarbraut 16, 
frá þriðjudeginum 4. júní til og með 16. júlí 2019 og hjá
Skipulagsstofnun á Laugavegi 166 í Reykjavík á sama tíma. Þeim sem 
telja sig eiga hagsmuna að gæta er hér með ge�nn kostur á að gera 
athugasemdir við breytingartillöguna.

Skila skal athugasemdum í síðasta lagi 16. júlí 2019 á bæjarskrifstofur 
Grundar�arðarbæjar, Borgarbraut 16, 350 Grundar�rði. 
Einnig má senda á netfangið skipulag@grundar�ordur.is.

Sjóminjasafnið á Hellissandi 
fékk glæsilega gjöf afhenta á sjó
manna daginn. Það var Þór Magnús
son og fjölskyldufyrirtæki hans 
Summit Adventure Guides sem 
gaf safninu listaverk á af greiðslu
borðið í safninu. Listaverkið er 
unnið af Þór, verkið er úr stáli og 
er af Snæfellsjökli. Aðspurður um 
af hverju hann hafi valið jökulinn 

sagði hann að jökullinn spili svo 
stórt hlutverk bæði í vinnu hans 
og fyrirtækinu og sé bara stór hluti 
af honum. 

Að gera svona verk úr stáli er 
ekki létt verk enda erfitt að skera 
járnið til þannig að vel sé, sagði 
Þór að aðalmálið hefði verið að 
gera jökulinn fallegan og láta hann 
skera sig úr. Tókst það mjög vel hjá 

honum eins og sjá má. Ástæðuna 
fyrir gjöfinni segir Þór vera þá 
að Þóra Olsen hafi einhver tíma 
talað við hann um það hvort hann 
gæti hugsað sér að gera eitthvað 
fyrir afgreiðsluborðið og hann 
svaraði því til að hann hlyti að 
geta gert það og þetta hefði orðið 
útkoman. Hefði hann eiginlega 
verið búin að lofa að þetta kæmi 
nú á sjómannadeginum en tíminn 
liði nú hratt þegar mikið væri að 
gera Þetta hefði nú allt saman hafst 
en aðalástæðan fyrir því að hann 

hefði gert þetta væri sú að hann 
dáðist svo að starfi þeirra hjóna 
Þóru og Óskars við að endurbæta 
sjóminjasafnið og gera það að því 
sem það er orðið með samvinnu 
við aðra. Vildi hann leggja sitt af 
mörkum í því. 

Þetta glæsilega listaverk tekur 
nú á mót gestum safnsins um leið 
og þeir opna hurðina. Á myndinni 
eru þau Þór Magnússon og Þóra 
Olsen þegar Þór afhenti  verkið.

þa

Jökullinn unninn úr stáli

Árlegt mót Sjó stanga veiði
félags Snæfells ness var haldið 
24.  25. maí. Mótið var sett í 
Grunn  skóla Snæfellsbæjar á 
fimmtu  dags kvöldinu en tæp lega 
30 keppendur voru skráðir til 
leiks. Lagt var af stað úr Ólafs
víkur höfn klukkan sex á föstu
dags morgun og haldið til veiða. 
Vel veiddist báða dagana og 
voru keppendur kátir að móti 
loknu. Mót þetta var hluti af 
Íslandsmótaröð Landssambands 
sjóstangaveiðifélaga eru þar 
teknir samtals þrír aflamestu 
dagar hvers keppandi og telja 
þeir til Íslandsmeistaratitils. 
Löng hefð er fyrir mótahaldinu 
þó að undanfarin ár hafi dregið 
úr þátttöku að sögn Helga Hjelm 
formans félagsins. Segir hann að 
endurnýjun hafi verið frekar lítil 
og bætir hlæjandi við að hann 
hafi verið valinn nýliði ársins 
þegar hann tók þátt í fyrsta 
skipti þá orðin 52 ára. Hvernig 
dregst á bátana og skipstjóra er 
happa og glappa segir Helgi en 
margir eru virkilega klárir og 
góðir veiðimenn og skera sig 
þannig úr. 

Að taka þátt í keppni sem 
þessari er mikil vinna því hver 
veiðimaður stendur í raun í 
átta tíma að veiða. Lauk mótinu 
með lokahófi sem haldið var í 
Björgunarstöðinni Von á Rifi þar 
var snæddur góður matur ásamt 
því að verðlaun voru veitt. Veitt 
voru hin ýmsu verðlaun, sem 
dæmi var stærsti fiskurinn sem 
veiddur var á mótinu rúm 16 
kíló, var það þorskur og hann 
veiddi Guðjón Gunnarsson frá 
Sjóskip, aflahæsti karlinn var 
Pétur Sigurðsson frá Sjóak með 
925,95 kíló og aflahæsta konan 
var Elín Snorradóttir frá Sjór 
með 293,6 kíló, Jón Einarsson 
Sjósnæ var með flesta fiska og 
Gunnar Magnússon Sjósigl 
veiddi flestar tegundir 7 talsins. 
Aflahæsti báturinn var Stefanía 
SH með 2 tonn og 83 kíló en 
það gerir að meðaltali 666.943 
kíló á mann en skipstjóri hennar 
er Þröstur Albertsson, á honum 
voru þeir Pétur Sigurðsson 
Sjóak, Jón Sævar Sigurðsson 
Sjósigl og Sindri Magnússon 
Sjósnæ.

þa

Góður afli 
á sjóstöng



Ókunnugur er nýjasta verk 
Frystiklefans í Rifi. Verkið, sem 
er einleikur, fjallar um Meðal
jón Meðaljónsson og varpar 
ljósi á ýmsar hliðar samfélagsins, 
samskipta og manneskjunnar. 
Þrjár sýningar verða á verkinu 
og ókeypis verður á þær allar. 
Eru þær í boði Frystiklefans, 
Landsbankans og Fiskmarkaðs 
Íslands. Frumsýning er 8. Júní en 
einnig verða sýningar 10. júní og 
12. júní. Allar hefjast þær klukkan 
20:00

Verkefnið hefur verið í þróun 
frá því snemma hausts 2018 og er 
samstarfsverkefni Frysti klefans, 
Kvennaathvarfsins, Mennta og 
Menningarráðs og Upp byggingar
sjóðs Vesturlands.

Athugið að sýningin er ekki við 
hæfi barna yngri en 12 ára. 

Takmarkaður sætafjöldi er 
á sýninguna og því eru þeir 
sem áhugasamir eru, hvattir til 
þess að láta taka frá miða fyrir 
sig sem fyrst. Hægt er að gera 
það í gegnum email info@
thefreezerhostel.com eða með 
skilaboðum á facebook.

Ný leiksýning frá 
Frystiklefanum í Rifi

Núna á næstu dögum kemur 
styttan Jöklari sem er í eigu SVD 
Helgu Bárðardóttur  sem staðið 
hefur í Sjómannagarðinum á 
Hellissandi  heim frá Þýskalandi 
þar sem hún var sett í brons og 
er hún komin í varanlegt efni. 
Jöklarar hafa ávallt sett sterkan 
svið á  Sjómannagarðinn og er 
minnisvarði um sjómenn frá 
Hellissandi og Rifi sem hafa 
farist á sjó. Styttan er eitt af elstu 
verkum listamannsins Ragnars 
Kjartanssonar og jafnframt hans 
hugstæðasta verk  þar sem hann 
fæddist og ólst upp við sjósókn 

á Snæfellsnesi. 
Meðfylgjandi mynd var tekin 

þegar styttan var tekin af stalli 
sínum í desember sl.

Verkefni sem þetta er 
kostnaðar samt og höfum 
við verið að leita styrkja hjá 
fyrirtækjum og menninga
sjóðum. Þeir sem hafa áhuga á að 
styrkja verkefnið er bent á reikn. 
019015380046 kt:661090
2009.

Með fyrir fram þakklæti.

Fh. SDV Helgu Bárðard.
Aðalheiður Aðalsteinsd.

Albína Gunnarsd.

Jöklari kemur 
heim í bronsi

kirkjanokkar.is

Hátíðarguðsþjónustur á hvítasunnudag

Messa verður í Ingjaldshólskirkju kl. 11.  
Messa verður í Ólafsvíkurkirkju sunnudaginn kl. 13.

Fermt verður í athöfnunum.  Allir velkomnir.

Strákarnir okkar í Víkingi fóru 
til Reykjavíkur á föstudaginn og 
heim sóttu Leikni í Breiðholtinu. 
Svo virðist sem leikgleðin hafi 
orðið eftir heima, en mikil 
breyting var á leik liðsins frá 
síðasta leik. Engin mörk voru 
skráð í fyrri hálfleik og okkar 
menn ekkert að ógna, frekar að 
þeir ættu í erfiðleikum með fríska 
Leiknismenn. Leiknismenn 
skoruðu mark á 12. mínútu og 
voru þar að verki tveir fyrr ver
andi leikmenn VíkingsÓ, þeir 
Ingólfur Sigurðsson, sem átti 
góða fyrirgjöf á Nacho Heras, 
sem kláraði færið, en var 
dæmdur rangstæður. Skiptar 
skoðanir voru um réttmæti þess 
dóms, eins og oft gerist með 
ákvarðanir dómara. Allavega, 
staðan í hálfleik 00. 

Sama slenið var yfir okkar 
mönnum í seinni hálfleik og 
lítið vit í leik þeirra, sem endar 

yfirleitt á einn veg. Sá vegur er, 
að andstæðingurinn skorar og á 
60. mínútu skoraði Sólon Breki 
fyrir Leikni. 10. Ejub skipti þá 
inná tveim frískum mönnum, 
sem áttu að koma þeim sem 
fyrir voru í gang, en í staðinn 
endurtóku þeir Leiknis félagar 
Ingólfur og Nacho atriðið úr 
fyrri hálfleik og komu Leikni 
í 20. Eftir það sóttu Víkingar 
töluvert, en sóknartilburðir 
þeirra voru afskaplega bitlausir 
og endaði leikurinn með sigri 
Leiknis 20. Fyrsta tap liðsins 
í deildinni, en það eru margir 
leikir eftir og núna þarf að ýta 
þessum leik aftur fyrir sig og 
taka hraustlega á móti Keflavík 
á föstudaginn, en þeir töpuðu 
líka sínum leik í þessari umferð. 
Næst leikur þar á eftir er svo við 
Fjölni í Grafarvogi, sem er einn 
af svokölluðum 6 stiga leikjum 
eins og leikurinn við Keflavík.

óhs

Brotlending



Laugardaginn 25. maí braut
skráðust 26 nemendur frá Fjöl
brauta skóla Snæfellinga. 

Af félags og hugvísindabraut 
braut skráðust Andri Þór Hinriks
son, Aníta Ýr Bergþórsdóttir, Aron 
Ingi Hinriksson, Brynjar Vilhjálms
son, Dagný Vagnsdóttir, Diljá 
Sigurjónsdóttir, Erlingur Hrafn 
Helgason, Eyrún Ösp Jóhannes
dóttir, Hilmar Björns son, Kristín 
Birna Sigfúsdóttir, Marsibil Lísa 
Þórðardóttir, Patrycja Aleksandra 
Gawor, Samra Begic, Sigur borg 
Kristín Ólafsdóttir og Sumar liði 
Kristmundsson.

Af náttúru og raunvísindabraut 
braut skráðust Petrea Mjöll Elvars
dóttir, Pétur Steinar Jóhannsson, 
Ragnheiður Ingólfsdóttir, Regína 
Sigurjónsdóttir og Svava Kristín 
Jónsdóttir. 

Af opinni braut til stúdents
brautar brautskráðust Gunnar 
Ingi Gunnarsson, Ríkey Konráðs
dóttir, Sandra Líf Pálsdóttir, 
Sölvi Óskarsson og Trausti Leó 
Gunnars son. 

Úr námi af starfsbraut lauk 
hann Hörður Elí Kristmundsson.

Athöfnin hófst á því að Hrafn
hildur Hallvarðsdóttir skóla
meistari Fjölbrautaskóla Snæ fell
inga brautskráði nemendur og 
flutti ávarp. Sólrún Guðjónsdóttir 
að stoðar skóla meistari afhenti 
síðan með að stoð kennara nem
endum viður kenningar fyrir 
góðan námsárangur.

 Sveitarfélögin sem standa að 
skólanum gáfu viðurkenningar í 
formi bókagjafa, auk þess gáfu 
Hugvísindadeildar Háskóla 
Íslands, Háskóli Reykjavíkur, 
Embætti landlæknis, Arion banki, 

Íslenska stærðfræðafélagið, Set
bergs prestkall, Landsbankinn og 
Fjölbrautaskóli Snæfellinga viður
kenningar og gjafir. 

Samra Begic hlaut hæstu 
einkunn á stúdentsprófi og var 
meðal einkunn hennar 9.22 og 
fékk hún veglega bókagjöf frá 
sveita félögunum og peningagjöf 
frá Lands bankanum. Samra hlaut 
viður kenningu fyrir námsárangur 
sinn í ensku, íslensku og þýsku og 
verð laun frá Hugvísindadeild HÍ 
fyrir árangur sinn í tungumálum. 
Einnig hlaut hún viðurkenningu 
fyrir námsárangur sinn í félags 
og hugvísindagreinum sem og í 
við skipta greinum.

Svava Kristín Jónsdóttir hlaut 
gjöf frá Arion banka og Íslenska 
stærð fræðafélaginu fyrir árangur 
sinn í stærðfræði, Gjöf frá HR fyrir 

árangur sinn í raungreinum og 
viður kenningu fyrir náms árangur 
sinn í eðlisfræði og umhverfis
fræðum.

Andri Þór Hinriksson hlaut 
viðurkenningu fyrir námsárangur 
sinn í þýsku, Dagný Vagnsdóttir 
hlaut gjöf frá Arion banka fyrir 
námsárangur sinn í stærðfræði, 
Aníta Ýr Bergþórsdóttir hlaut 
viður kenningu fyrir námsárangur 
sinn í sálfræði og viðurkenningu 
frá Embætti Landslæknis fyrir vel 
unnin störf í þágu lýðheilsu og 
forvarna innan skólans, Marsibil 
Lísa Þórðardóttir hlaut verðlaun 
fyrir námsárangur sinn í sálfræði 
og sögu, Kristín Birna Sigfúsdóttir 
hlaut viður kenningu fyrir náms
árangur sinn í félagsfræðum, 
Hörður Elí Krist munds son hlaut 
viður kenningu fyrir störf sín í 

Grundar fjarðar kirkju og Ragn
heiður Ingólfs dóttir hlaut viður
kenningu fyrir störf sín með 
Forseti nemenda félagsins. 

Elva Björk Jónsdóttir nemandi 
og Trausti Leó Gunnarsson 
út skriftar nemi fluttu lögin Pur
pose og Stand by me og Jakob 
Þorsteins son nemandi á starfs
braut flutti lagið Endless.

Loftur Árni Björgvinsson flutti 
kveðju ræðu kennara og starfs
fólks, Guðmundur Jensson flutti 
ræðu fyrir hönd 5 ára stúdenta 
og Gunnar Ingi Gunnarsson hélt 
kveðjuræðu nýstúdenta.

Að lokum sleit skólameistari 
15. starfsári Fjölbrautaskóla Snæ
fellinga og bauð stúdentum og 
gestum að þiggja veitingar.

fsn

Útskrift Fjölbrautaskóla Snæfellinga

Útskriftarhópurinn ásamt skólameistara og aðstoðarskólameistara.

Hrafnhildur Hallvarðsdóttir skólameistari afhendir Önnu Guðrúnu Aðal steins
dóttur og Berglindi Rósu Jósepsdóttur gjöf í þakklætisskyni, þær hafa rekið 
mötu neyti FSN í níu ár en eru nú að hætta  rekstrinum.

Samra Begic, dúx skólans, tekur við verðlaunum frá Sólrúnu Guðjónsdóttur 
aðstoðarskólameistara.



Helstu verkefni
•   Almenn afgreiðsla í verslun 
•   Móttaka og frágangur á vörum 

•   Önnur tilfallandi verkefni

Hæfniskröfur
•   Samskiptafærni og þjónustulund 
•   Reynsla af sambærilegu starfi er kostur

N1 verslun Ólafsvík 
N1 í Ólafsvík óskar eftir kraftmiklum og þjónustulunduðum liðsfélögum til sumar- og 
framtíðarstarfa. Við leitum að þjónustufúsu fólki í almenna afgreiðslu, veitingasölu og 
bensínafgreiðslu sem er lipurt í mannlegum samskiptum. 

Áhugasamir sæki um á www.n1.is – merkt Ólafsvík.

Nánari upplýsingar veitir Ásta Guðrún Pálsdóttir, verslunarstjóri  
í síma 436 1581 eða asta.gudrun@n1.is 

Við hvetjum bæði kyn til að sækja um  
auglýst störf hjá fyrirtækinu. 


