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883. tbl - 19. árg.

Alþjóðleg götulistahátíð
Um síðustu helgi stóð Kári Viðars
son í Frystiklefanum fyrir alþjóð
legri götulistahátíð á Hellissandi.
Fjöldi frábærra listamanna tróðu
upp og skemmtu heimamönnum
og gestum, dagskráin samanstóð
af ýmsum viðburðum, sumir voru
í Frystiklefanum en flestir voru við
Höskuldarbrautina á Hellissandi
þar sem skemmtileg stemming
myndaðist.
Eins og áður segir þá voru það
listamenn frá öllum heimshornum í

bland við heimamenn sem skemmtu
gestum og gangandi en að auki var
mikið um að fólk notaði frábært
veðrið til að labba um Hellissand og
skoðaði listaverkin sem búið er að
mála á húsveggi á Hellissandi, þau
munu vera orðin um 30 talsins og
fer fjölgandi.
Kári á skilið hrós og þakkir
fyrir framlag hans til samfélagsins,
vonandi verður framhald á þessu og
fleiri götulistahátíðir verði haldnar.
jó

Smíðavinna
Tökum að okkur þakskipti, klæðningar og aðra smíðavinnu,
eigum lausa tíma í sumar.
Kynnið ykkur málið í síma 840-6100

Gestastofa opnar á Breiðabliki
Snæfellsnes skartaði sínu
fegursta í blíðskaparveðri laugar
daginn 22. júní á opnunarhátíð
Gestastofu Snæfellsness í félags
heimilinu Breiðabliki í Eyja
og Miklaholtshrepp. Yfir 200
gestir komu til hátíðarinnar en
við sama tækifæri var stærsta
myndlistarsýning sem haldin hefur
verið á Íslandi, Nr.3 Umhverfing
opnuð. Á myndlistarsýningunni
er verk eftir 71 listamann sem
verða til sýnis vítt og breytt um
Snæfellsnes út ágúst. Hátíðin hófst
á líflegri tónlist frá þrem drengjum
af sunnanverðu Snæf ellsn esi
Sigurbirni frá Neðri Hól, Berg frá
Furubrekku og Jökli frá Álftavatni.
Það var Eggert Kjartansson oddviti
Eyja og Miklah oltshrepps sem
bauð gesti velkomna og sagði
frá Breiðabliki, sögu hússins
og verkefninu við að koma á
fót Gestastofu Snæfellsness.
Sigursteinn arkitekt sagði frá
hönnun Gestastofu Snæfellsness
og því hvernig sú vinna sé
yfirfæranleg á fleiri félagsheimili
í landinu.
Að því loknu tók Björg Ágústs
dóttir bæjarstjóri í Grundar

firði og formaður stjórnar
Svæðisgarðsins til máls sagði
frá starfi Svæðisgarðsins sem er
farvegur fyrir samstarf á Snæ
fells
n esi. Elísabet menningar
fulltrúi SSV sagði frá tilurð
myndlistarsýningarinnar Nr.3
Umhverfing. Þá tók Anna Eyjólfs
dóttir til máls fyrir hönd Aka
demíu Skynjunarinnar þakkaði
fyrir samstarf um mynd
l istar
sýninguna og sagði frá lista
verkunum og höfundum þeirra.
Það var svo Ásmundur Einar
Félagsmálaráðherra opnaði
forml ega Gestastofu Snæf ells
ness. Ragnhildur Sigurðardóttur
framkvæmdastjóri Svæðisgarðsins
Snæfellsnes skoraði í ræðu sinni á
Snæfellinga að koma við í Gestastofu
Snæfellsness við fyrsta tækifæri.
Hún lagði áherslu á að Snæfellingar
bjóði gesti velkomna og reyni
að byggja upp ferðaþjónustu á
forsendum heimamanna og að
samstarf er þar lykilorðið. Sagði
hún einnig að mikilvægt sé að
stjórna og stýra umferð með
gæði, öryggi og sjálfbærni að
leiðarljósi og að allir þurfi að að
tala einum rómi. Gott dæmi um

STARFSMAÐUR
ÓSKAST
Kaldilækur leitar eftir starfsmanni í tímabunda vinnu.
Um er að ræða 100% vinnu
á tímabilinu 5. júlí til 5. ágúst.
Nánari upplýsingar um starfið er að fá hjá
Sigurbjörgu 843-0992 eða Daða Rúnari 846-6619.

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

þetta sé myndlistarsýningin Nr. 3
Umhverfing sem sýnir hvernig við
getum notað Gestastofuna. Þar er
hægt að fá upplýsingar um öll verkin
sem eru í boði á Snæfellsnesi og
svo velur fólk sínar ferðaleiðir. Það
var svo karlakórinn Heiðbjört af
sunnanverðu Snæfellsnesi sem átti
lokatónana á opnunarhátíðinni.
Hátíðinni lauk með því að boðið
var upp á rútuferð um Snæfellsnes
þar sem skoðað var brot af því sem
er í boði, með áherslu á myndlist,
sögur og aðgengilega áfangastaði.
Heppnaðist hún mjög vel og voru
gestir hennar ánægðir þó ekki
væri hægt að skoða allt sem í
boði er. Enda sagði Ranghildur að
sem betur fer væri ekki hægt að
skoða Snæfellsnes á einum degi,
og þyrfti því að dvelja aðeins á
svæðinu, njóta og koma aftur
og aftur. Við þetta sama tækifæri
undirrituðu Björg Ágústsdóttir
formaður stjórnar Svæðisgarðsins
Snæfellsnes og Haukur Harðarson
frá Hæfnisetri Ferðaþjónustunnar
samstarfssamning um notkun

á smáforritinu Veistu. Um er að
ræða nýja nálgun við að stjórna
og stýra umferð og fræða íbúa,
leiðsögumenn og gesti um
Snæfellsnes.
Nú er nýlokið sex námskeiðum
sem Svæðisgarðurinn hélt í sam
starfi við Símenntun Vestur
lands, fyrir allt starfsfólk í
upplýsingaveitum fyrir ferða
menn á Snæfellsnesi. Þar er byggt
á nýjum viðmiðum um þá hæfni
sem æskilegt er talið að starfsfólk
í upplýsingagjöf búi yfir. Opnun
Gestastofu Snæfellsness er á vegum
Svæðisgarðsins Snæfellsnes og er
hugsuð sem nokkurskonar hlið
ferðamanna inn á nesið. Er hún
hugsuð bæði sem áningarstaður
og staður þar sem ferðamenn geta
nálgast allar þær upplýsingar sem
þeir ættu að þurfa á ferð sinni um
nesið. Þar er hreinlætisaðstaða
opin allan sólarhringinn, auk þess
sem þar er sjálfssali fyrir eldsneiti
sem og veitingavagn, auk þessa
er áætlað að markaður verði þar
þa
einnig. 			

Hlaupið um helgina

Snæfellsjökulshlaupið verður
haldið næskomand laugardag
29. júní, er þetta í níunda skipti
sem það er haldið og er búist
er við fjölda þáttakenda eins
og undanfarin ár. Hlaupið hefst
kl 12 frá Arnarstapa og búist er
við fystu keppendum í mark í
Ólafsvík um það bil einum og
hálfum tíma síðar. Hvetjum við

alla til að mæta og hafa gaman
saman. Viljum við vekja athygli
á að göturnar við markið verða
lokaðar á meðan hlaupinu
stendur. Vonum við að það valdi
ekki neinum óþægindum.
Fyrir hönd
Snæfellsjökulshlaupsins
Fannar og Rán

Aflabrögð
Sjötíu og einn bátur landaði
alls 234 tonnum í 392 löndunum
í Snæfellsbæ dagana 17. til 23.
júní. Í Ólafvíkurhöfn var landað
124 tonnum í 78 löndunum,
Í Rifshöfn 68 tonnum í 39
löndunum og á Arnarstapa 42
tonnum í 41 löndun. Var stór
hluti þeirra handfærabátar og
lönduðu 28 bátar 49 tonnum
í 63 löndunum í Ólafsvík, 18
bátar 26 tonnum í 37 löndunum
á Arnarstapa og 15 bátar 24
tonnum í 31 löndun í Rifshöfn.
Þrír dragnótabátar lönduðu

Ólafur Bjarnason SH 29 tonnum
í 3, Egill SH 25 tonnum í 3 og
Esjar SH 21 tonni í 4 löndunum.
Hjá litlu línubátunum landaði
Særif SH 12 tonnum í 2,
Stakkhamar SH 11 tonnum í 2,
Rán SH 7 tonnum í 3, Sverrir
SH 6 tonnum í 1 og Brynja SH
3 tonnum i 1 löndun. Einn
grásleppubátur landaði Signý
HU 4 tonnum í 3 löndunum og
einn netabátur Bárður SH 16
tonnum í 4 löndunum.
þa

G. Hansen dekkjaverkstæði
verður lokað dagana
16. júlí til 29. júlí 2019

Súrt tap
Frammarar komu í heimsókn á
laugardaginn, heimsókn, sem við
viljum gleyma sem fyrst. Leikurinn
var nokkuð jafn, en að mínu mati
voru gestirnir ívið ákveðnari á
boltann. En sem fyrr vantaði meiri
ákefð hjá okkar leikmönnum í teig
gestanna. Gangur leiksins var
þannig að heimamenn byrjuðu
vel, og það var því slæmt, að fá
dæmt víti á okkur strax á 7. mínútu,
sem gestirnir skoruðu úr. Staðan
0-1. Fljótlega eftir þetta fengu
heimamenn opin færi til að skora,
en inn vildi boltinn ekki. Síðan á
35. mínútu fengum við vítaspyrnu,
en ekki tókst betur til en svo
að markmaður gestanna varði.
Staðan í hálfleik 0-1 gestunum í
vil. Seinni hálfleikur einkenndist
af mikilli baráttu beggja liða og á
57. mínútu komast Abdul inn fyrir
vörn gestanna og ofan úr stúku leit
út fyrir að varnarmaðurinn hafi ýtt
hraustlega í bakið á okkar manni
þannig að hann missti fótanna,
en af vellinum séð hlýtur þetta að
hafa litið öðruvísi út, því ekkert var

dæmt. Ekki tókst heimamönnum
að koma boltanum í netið að
þessu sinni og leiknum lauk
því með sigri gestanna 0-1.
Næsti leikur VíkingsÓ er fyrir
norðan, á Grenivík, 29. júní
og svo næsti heimaleikur gegn
Aftureldingu föstudaginn 5.
júlí. Þá er skyldumæting og við
skorum á alla Snæfellsbæinga og
aðra, sem styðja okkur, að mæta
vel, því sá leikur er á fyrsta degi
Ólafsvíkurvöku.
Að lokum, það er í góðu lagi
að hvetja leikmenn á meðan á
leik stendur, en það er til vansa
og hreinlega til skammar að
hreyta ónotum í dómara leiksins,
sama hversu ósáttur maður er
við störf hans. Það er sjaldgæft
að heyra leikmönnum úthúðað,
sama hversu mörg mistök þeir
gera í leik. Höfum í huga að það
er eftirlitsmaður KSÍ á hverjum
leik, sem skráir hjá sér hvernig
áhorfendur haga sér. Verum
félaginu okkar til sóma.
Áfram VíkingurÓ.
óhs

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

Landsnet hefur undanfarið
unnið að því að styrkja
flutningskerfið á Snæfellsnesi
en á þessu svæði hafa verið
tíðar truflanir undanfarin ár þar
sem loftlínan milli Ólafsvíkur
og Vegamóta liggur um mjög
svo erfitt svæði veðurfarslega á
Fróðárheiði. Gekk verkefnið út
á lagningu 2,66 kV jarðstrengs
milli Gr undarfjarðar og
Ólafsvíkur, Grundarfjarðarlínu
og byggingu nýrra tengivirkja
í Grundarfirði og Ólafsvík.
Með þessari framkvæmd
verður afhendingarör yggi
raforku á Snæfellsnesi betra og
áreiðanleiki svæðiskerfisins á
Vesturland eykst.
Eftir því sem fram kemur á
heimasíðu landsnets komu tveir
valkostir til greina. „ Jarðstrengur
alla leið eða loftlína með jarð
streng næst Grundarfirði. Þar
sem loftlínulausnin samræmdist
ekki stefnu stjórnvalda um
lagningu 66 kV raflína í jörð,
auk þess sem hún var í ofanálag
metin sem dýrari lausn, varð
jarðstrengur fyrir valinu.“
Kallaði lagning strengsins
á byggingu nýrra tengivirkja í
báðum bæjarfélögum, byggingu
tengivirkis í Grundarfirði er lokið
og nú á dögunum lauk byggingu
tengivirkisins í Ólafsvík.
Tengivirkið fyrir Ólafsvík er 66
kV tveggja reita tengivirki og var
það byggt á höfuðborgarsvæðinu
og flutt fullbúið á verkstað. Hófst
ferðalagið frá Reykjavík að kvöldi
19. júní. Tók ferðalagið alla
nóttina enda farið á hægum en
öruggum hraða. Fékk Landsnet
ET, Orkuvirki og Rarik með sér
í verkið og bíllinn sem flutti
tengivirkið ekki af minni gerðinni
en hann ásamt vagninum voru
með um það bil 92 hjól. Þegar
kom að síðustu brekkunni áður
en komið yrði á áfangastað þurfti
bíllinn þó örlitla aðstoð og kom
vél frá TS Vélaleigu og aðstoðaði
við síðustu metrana.
Nú þegar tengivirkið er komið
á sinn stað tekur við frágangur og
vinna við að koma því í gagnið.
Verða þessar framkvæmdir kær
komnar fyrir íbúa svæðisins
þegar þeim er lokið og rafmagn
söryggi að verða betra.
þa

Húsið kom tilbúið

Skotthúfan 2019

Þjóðbúningadagur
Norska hússins - BSH

29. júní

Kl. 13:00 Guðrún Hildur Rosenkjær heldur fyrirlestur í
Eldfjallasafninu. ,,Endurgerðar kvenpeysur frá
19. öld og sitthvað fleira á prjónunum“.
Kl. 14:00 Gestum í þjóðbúning boðið í kaffi og pönnukökur
í stofum Norska hússins.
Kl. 16:00 Ylja. Tónleikar í Gömlu kirkjunni.
Allir hjartanlega velkomnir og aðgangur ókeypis.

