
Það má með sanni segja að 
svokallaðir ærslabelgir hafi slegið 
í gegn í Snæfellsbæ. Tveir voru 
settir upp í síðustu viku, annar 
þeirra er staðsettur á grassvæðinu 
við Engihlíðina í Ólafsvík. Hinn 
er staðsettur við Höskuldarbraut 
á Hellissandi. 

Hafa þeir vakið mikla lukku 
og verið hoppað á þeim nánast 
stanslaust þegar þeir hafa verið 
opnir. 

Krakkarnir sem voru að hoppa 
þegar ljósmyndara bar að garði 
sögðu að þetta væri æði og nutu 
þess að hoppa í veðurblíðunni. 

Belgirnir fá þó að hvíla sig yfir 
nóttina en loftinu er hleypt úr 

og ekki hægt að hoppa frá 10 á 
kvöldin til 10 á morgnanna. 

þa

881. tbl - 19. árg. 13. júní 2019

Ærslabelgir vel nýttir

Upplýsingar gefur 
Kjartan Hallgrímsson 

í síma 849 6140 

Óskum eftir háseta 
á Tryggva Eðvarðs SH-2



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

Fiskmarkaður Snæfellsbæjar, 
Slægingarþjónustan og Daniel 
Wasiewicz færðu sjúkrbílunum 
í Snæfellsbæ góða gjöf í síðustu 
viku. Færðu þeir sjúkrabíunum 
bakpoka sem mun auðvelda 
sjúkrflutningamönnum störf sín 
mikið en bakpokan geta þeir 
notað þegar ganga þarf og setja 
þá nauðsynleg gögn í hann enda 
auðveldara að bera á bakinu. Það 
voru þeir Magni Jens Aðalseinsson 
og Daniel Wasiewicz sem afhentu 
þeim Patryk Zolobow og Birnu 
Dröfn Birgisdóttur bakpokan. 
Sögðu þeir að þeim væri ánægja 
að geta lagt þessu frábæra 
starfsfólki lið sem stendur vaktina 
á sjúkrabílnum í bæjarfélaginu. 

þa

Gáfu bakpoka í sjúkrabíla

Það fer vel um lómaparið 
sem liggur á eggjum sínum í 
Rifsósnum. Þetta sama par verpti 
þarna á ósnum í fyrra en þá flaut 
hreiðrið þeirra upp eftir miklar 
rigningar og komu þeir engum 
ungum upp. Kom parið aftur í 
vor og verpti á sama stað en þeim 
eggjum var stolið undan honum. 
Brá Sæmundur Kristjánsson á 

það ráð að setja gras hjá honum 
til að minni líkur væru á að 
hreiðrið flyti upp ef rigndi og 
hefur hann verpt þar aftur og 
liggur nú á eggjunum. Ekki eru 
neinar rigningar í kortunum 
framundan svo vonandi komast 
ungarnir á legg að þessu sinni. 

þa

Lómur verpir 
í Rífsós

Laus staða við 
Grunnskóla Snæfellsbæjar

Grunnskóli Snæfellsbæjar auglýsir eftir starfsmanni í eldhúsi 
í 70% starf við Lýsuhólsskóla. 

Starfsvið:
• Skipuleggur matseðil hvers mánaðar
• Annast aðdrátt á matvörum
• Eldar og ber fram mat
• Sér um frágang og þrif í eldhúsi
• Tekur þátt í öðrum verkefnum innan skólans 

Menntun, reynsla og hæfni: 
• Ríkir samstarfs- og samskiptahæfileikar
• Frumkvæði og sjálfstæð vinnubrögð
• Menntun og reynsla sem nýtist í starfi
• Góð kunnátta í íslensku er skilyrði

Borgað er samkvæmt kjarasamningum Sambands íslenskra sveitarfélaga 
og Samflots bæjarstarfsmannafélaga.
Umsóknarfrestur er til 23. júní, umsóknareyðublað er á heimasíðu 
Snæfellsbæjar, https://snb.is/wp-content/uploads/2013/12/Atvinnuums%C3%B3kn.pdf

Upplýsingar veitir Hilmar Már Arason skólastjóri í síma 894 9903 og Rósa 
Erlendsdóttir síma 863 8328. Umsóknir skal senda til skólastjóra 
hilmara@gsnb.is.



Víkingur Ólafsvík færði öllum í 
Smiðjunni í Snæfellsbæ ársmiða 
á leiki sína í síðustu viku. Það 
var framkvæmdastjóri félagsins 
Þorsteinn Haukur Harðarson sem 
heimsótti Smiðjuna og afhenti 
ársmiðana. Voru starfsmenn 

Smiðjunar mjög ánægðir með 
þessa góðu gjöf frá Víkingi sem 
þeir munu örugglega nota í sumar 
og mæta á leiki. Vildu þeir koma á 
framfæri kæru þakklæti til Víkings 
fyrir þessa höfðinglegu gjöf.

þa

Smiðjan fær ársmiða

Traustur og góður rekstur og vel tækjum búinn.
Söluskálinn starfar undir merkjum Orkunnar og er söluaðili fyrir Olíufélagið Skeljung.
Um er að ræða skyndibitastað sem rekinn hefur verið af sömu eigendum í u.þ.b. 20 ár 
með áherslu á þjónustu við heimafólk og ferðalanga með �ölbreyttu vöruúrvali. 

Langtímaleigusamningur fyrir húsnæði fylgir.

Frekari upplýsingar gefur Þórður Stefánsson í síma 863-4460
eða Logi H. Hilmarsson (Skeljungi) 444-3075.

Til sölu er rekstur 
Söluskála Ó.K. í Ólafsvík.

Kynningarfundur verður haldinn í Átthagastofu 
Snæfellsbæjar  �mmtudaginn 13. júní kl: 20:00
Farið verður y�r hugmyndina um Poppkórinn og 
skráning verður á staðnum.

Mottó poppkórsins er að:

Hlægja, syngja, fí�ast og njóta lífsins.

Allir velkomnir, endilega mætið sem �est 
og gerum Poppkórinn að veruleika.

Hlökkum til að sjá ykkur.
Kærar kveðjur

Harpa Finnsdóttir
Erla Gunnlaugsdóttir

Hey Hey söngfuglar og 
hljóðfæraleikarar á alla vegu.

Viltu koma í



Hátíðardagskrá  17. júní 2019 í Snæfellsbæ

Verum þjóðleg - Allir hvattir til að mæta í þjóðbúningi í tilefni dagsins. 

Nýstúdentar eru hvattir til að mæta með hvíta kollinn

Ef ekki viðrar til útihátíðarhalda verður öll dagskráin flutt inn í íþróttahúsið.

Íbúar Snæfellsbæjar!   Gleðilega hátíð

Kl. 08:00 
Íslenski fáninn dreginn að húni.

Kl.10:30 
Landsbankahlaup við Landsbankann í Ólafsvík

5 ára og yngri hlaupa 500m
6 - 8 ára hlaupa 1,3 km
9 - 11 ára hlaupa 2,5 km
12 - 16 ára hlaupa 3,5 km

Öllum velkomið að taka þátt, 
höfum bara gaman saman.

Allir þátttakendur fá óvæntan glaðning

Kl. 13:00
Unglingadeildin Drekinn sér um að mála krakka og 
undirbúa þau fyrir skrúðgöngu í íþróttahúsinu. 
(Seldar verða blöðrur og �.) 

Kl. 13:45 
Skrúðganga frá íþróttahúsi Snæfellsbæjar

Kl. 14:00
Í Sjómannagarðinum í Ólafsvík:
Kynnir hátíðarinnar: Sigyn Blöndal  
umsjónarmaður Stundarinnar okkar.

Hátíðin sett: Svandís Jóna Sigurðardóttir

Ávarp Fjallkonu

Helgistund: Sr Arnaldur Máni Finnsson ásamt 
kirkjukórum í Snæfellsbæ.

Snæfellsnes sterkar stelpur sýna dans.

Ræða nýstúdenta: Unnur Eir Guðbjörnsdóttir

Tónlistaratriði: Hlöðver Smári Oddsson

Snæfellsbæingur ársins tilnefndur

Hestaeigendafélagið Hringur    
kemur ríðandi inn í bæinn og ley�r börnum  
að fara á bak í Sjómannagarðinum. Í Sjómannagarðinum í Ólafsvík: 

Sjoppa, hoppukastalar, frisbygolf og kassaklifur í 
umsjón Unglingadeildarinnar Drekans. 

Á Ólafsvíkurvelli kl. 16:00:
Víkingur - Ke�avík í Inkassodeild karla.
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Sjómenn voru að venju heið
raðir á Sjómannadeginum í Snæ
fells  bæ og fór heiðrunin fram í 
sjómannagörðum bæjar félags
ins. Sigurður Höskuldsson 

og Björn Erlingur Jónasson 
ásamt eiginkonum sínum voru 
heiðraðir í Ólafsvík. Voru þeir 
báðir til sjós í nálægt 50 ár þar 
af voru þeir skipsverjar í 38 ár á 

Ólafi Bjarnasyni SH137. 
Á Hellissandi var Kristján 

Jóhannes Karlsson heiðraður en 
hann er nýhættur til sjós. 

Var Kristján vélstjóri á ýmsum 

bátum í yfir 50 ár, var hann fyrst á 
Sveinbirni Jakobssyni SH10. 

þa

Björgunarbáturinn Björg hefur haft í nógu að snúast undanfarið, hefur hún 
farið ófáar ferðirnar til að sækja báta og draga í land. Hafa bilanirnar verið 
af ýmsum toga allt frá biluðum slöngum til vélarbilana. 
Myndina tók ljósmyndari þegar Björgin sótti Geira SH vegna olíustíflu út að 
Malarrifi og dró hann til hafnar á Rifi. Gekk ferðin vel þó leiðindaveður hafi 

verið fyrir innan ness. Þess má geta að þegar þessi frétt er skrifuð er Björgin 
í enn einu útkallinu og á leið í land með bátinn Snúlla SH frá Grundarfirði og 
ferðinni heitið til hafnar í Rifi en hann bilaði 14 mílur norður af Rifi. 

þa

Sjómenn heiðraðir á Sjómannadag

Björgin aðstoðar smábáta

Sjóvá Kvennahlaup ÍSÍ verður 
í Ólafsvík 15. júní og verður 
hlaupið frá Sjómannagarðinum 
kl. 11:00.

Í ár er 30 ára afmæli Kvenna
hlaups ins en þetta er í 29. skiptið 
sem það er haldið í Ólafsvík.

Vegalengdir sem eru í boði 
eru 2,5 km. og 5 km. Forsala 
í sund lauginni. Þátttökugjald 
fyrir 12 ára og yngri er 1.000 kr. 
og fyrir 13 ára og eldri er gjaldið 
2.000 kr. Kvennahlaupsbolur, 

buff, Kristall og Nivea vörur 
fylgja þátttökugjaldi og einnig 
verður frítt í sund. Að auki 
verður ávaxtaveisla í boði eftir 
hlaup og glæsilegir happ drættis
vinningar dregnir út.

Elfa E. Ármannsdóttir og 
Sigríður Þórarinsdóttir sjá um 
hlaupið.

Konur á öllum aldri eru hvattar 
til að mæta.

Sjóvá Kvennahlaup - Bílaviðgerðir

- Skipaþjónusta

- Almenn suðuvinna 

- Smurþjónusta

- Smábátaþjónusta 

- Dekkjaverkstæði

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



Starf Golfklúbbs Staðarsveitar 
árið 2018 var með hefðbundnum 
hætti.   Rekstur Garðavallar undir 
Jökli gekk vonum framar ekki síst 
fyrir velvilja fjölda fyrirtækja sem 
lögðu okkur lið með fjárstuðningi 
og tekjur af gestum sem stoppuðu 
og tóku einn hring ekki síst 
útlendingum sem voru fleiri en 
oft áður. Þar er markaður sem vert 
er að huga að. Tíðafarið var blautt 
þetta sumar og gekk á ýmsu við að 
halda vellinum í góðu lagi. Sami 
fjöldi er í klúbbnum en félagar 
eru um 20 talsins en virkir félagar 
færri. Vegna slæms tíðafars var 
vormótið okkar Kríumótið fellt 
niður. 

Töðugjöld voru á dagskrá eins 
og undanfarin ár og Tuddamótið 
var haldið 1. september.  Þar er 
slegið saman keppni Golfklúbbs 
Staðar sveitar og Golfklúbbs Gutt

orms tudda ásamt því að haldið 
er opið puntamót. Þetta mót var 
líka meistaramótið okkar félaga í 
GST. Um kvöldið var síðan haldin 
hátíðarkvöldverður í boði klúbbs
ins og veitt verðlaun sem voru 
afurðir úr sveitinni gefið af heima
mönnum. Þá voru einnig krýndir 
meistarar klúbbsins en þetta 
árið var klúbbmeistari krýndur 
Hjörleifur Þór Jakobsson  án for
gjafar og Þórður Svavarsson varð 
klúbbmeistari með forgjöf. Hlutu 

þeir veglega bikara til geymslu 
eitt ár og fá nöfn sín grafinn á þá.  

Þetta ár varð klúbburinn 20 
ára og var því kvöldverðurinn 
haldinn með veglegri dagskrá 
ræðu höldum og einnig söng 
karla kórinn Heiðbjört fyrir gesti 
og heima menn.

Til stóð að halda sameiginlegt 
mót allra golfklúbbana á nesinu 
þar sem spilað væri níu holur 
á hverjum velli alls 36 holur á 
tveim dögum. Enginn áhugi hinna 
golfklúbbanna á nesinu er á þessu 
móti þannig að það var fellt niður. 
Sjáum til með þetta mót árið 
2019. Haldið var áfram að laga 
völlinn eins og fjármagn leyfði.  
Tveir starfsmenn voru við störf 
á vellinum megnið af sumarinu.  
Einnig er unnið að því að bæta 

grín vallarsins með fræsingum og 
sáningum og baráttan við mosan 
mun verða aðalverk næstu ára. 
Þá er átak í gangi til að fá fleiri 
heimamenn til liðs við klúbbin 
með kennslu í golfi og nýtir 
klúbburinn sér Snag golfbúðnað 
til þess meðal annars. Er það 
von okkar að það verði einhver 
fjölgun í klúbbnum á næstu árum. 
En hvað sem fjármálum og ytri 
aðstæðum líður á komandi ári 
stefnir Golfklúbbur Staðarsveitar 
ótrauður á gera félagsmönnum 
sínum til hæfis og að bæta 
völlin sinn þannig að það verði 
eftirsóknarvert að koma og spila 
hann.

Haukur Þórðarson formaður

Allar upplýsingar fengnar úr 
ársskýrslu HSH

Kynning á Golfklúbbi Staðarsveitar

Dagana 3 til 9. júní komu alls 
243 tonn á land í höfnum Snæ
fellsbæjar í 115 löndunum. Þar 
af var landað 130 tonnum í 33 
löndunum í Rifshöfn, 87 tonnum 
í  45 löndunum í Ólafsvíkurhöfn 
og 26 tonnum í 37 löndunum á 
Arnarstapa. 

Einungis þrír dragnótabátar 
lönduðu þessa daga Ólafur 
Bjarna son SH 26 tonnum í 3, 
Sax hamar SH 24 tonnum í 3 og 
Egill SH 14 tonnum í 2 lönd
unum. 

Tveir bátar hafa verið á grá
sleppu netum Signý HU landaði 
5 tonn um í 2 og Glaður SH 1 
tonni í 1 löndun. 

Tveir stórir línubátar lönduðu 

þessa daga Örvar SH 28 tonnum 
í 1 og Rifsnes SH 17 tonnum í 
1 löndun. 

Hjá litlu línubátunum landaði 
Stakkhamar SH 23 tonnum í 3, 
Særif SH 15 tonnum í 2, Lilja SH 
13 tonnum í 3, Brynja SH 9 tonn
um í 3, Rán SH 8 tonnum í 3 og 
Sverrir SH 2 tonnum í 1 löndun. 

50 handfærabátar lönduðu 
þessa daga í Snæfellsbæ 24 
bátar lönduðu 23 tonnum í 29 
löndunum í Ólafsvíkurhöfn. Á 
Arnarstapa lönduðu 15 bátar 26 
tonnum í 37 löndunum og 16 
bátar 11 tonnum í 20 löndunum 
í Rifshöfn.

þa

Aflabrögð



17. JÚNÍ

VELKOMIN Á 17. JÚNÍ FÖGNUÐ Á BÚÐUM
Hótel Búðir bjóða þér og þínum í hið árlega 

þjóðhátíðarka�. Rjúkandi ka�, heitt súkkulaði, gos og 
ilmandi vö�ur á milli kl. 13 og 16 mánudaginn 17. júní.

Höldum daginn hátíðlegan saman kæru Snæfellingar.
Við tökum vel á móti þér og svo er bara að muna 
góða skapið. Kær kveðja, starfsfólk Hótel Búða

ATVINNA 
Hafnir Snæfellsbæjar auglýsa hér með eftir hafnarstarfs-
manni til starfa  við Ólafsvíkurhöfn. Viðkomandi mun 
einnig  þurfa að vinna við aðrar hafnir Snæfellsbæjar. 
Umsækjendur þurfa að geta ha�ð störf  sem fyrst og 
vera orðnir 20 ára gamlir.

Laun eru greidd samkvæmt kjarasamningi Starfsman-
nafélags Dala og Snæfellsnessýslu og Sambands 
Íslenskra sveitarfélaga.

Umsóknarfrestur er til og með  21. júní  2019 og skulu 
umsóknir sendar til hafnarstjóra.

Nánari upplýsingar gefur hafnarstjóri 
í síma 433-6922 og 863-1153, netfang bjorn@snb.is  

       

Hafnarstjóri. 

HAFNIR
SNÆFELLSBÆJAR


