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884. tbl - 19. árg.

Hlaupið í níunda sinn
Níunda Snæfellsjökuhlaupið
fór fram á síðasta laugardag. Það
eru þau Rán Kristinsdóttir og
Fannar Baldursson sem hafa haft
veg og vanda af þessu vinsæla og
marg verðlaunaða hlaupi. Hefur
hlaupið verið kosið eitt af þremur
bestu utanvegahlaupum landsins
fimm sinnum á þeim árum sem
það hefur farið fram og tala
hlauparar sem taka þátt að þetta
sé eitt af skemmtilegri hlaupum
landsins enda náttúran einstök á
hlaupaleiðinni.
Í þessu níunda hlaupi voru
um 140 hlauparar skráðir og
fóru þeir af stað frá Arnarstapa í
mildu og góðu hlaupaveðri. Voru
hlauparar að venju mjög ánægðir
bæði með hlaupið og veðrið þó
það hafi verið aðeins síðra við
endamarkið en í byrjun. Eins og
alltaf var hlaupurum boðið upp
á gómsæta súpu að hlaupi loknu.
Verðlaun eru veitt fyrir þrjá
bestu tímana bæði í heildina,
kynjaskipt og eftir aldri ásamt
því að dregin eru út ýmsar aðrar
viðurkenningar.
Að þessu sinni var Geir
Ómarsson í 1. sæti á tímanum
01:30:43, í 2. sæti Vignir Már

Lýðsson á tímanum 01:33:27 og
Valur Þór Kristjánsson í því 3. á
tímanum 01:35:53. Með besta
tímann hjá konum var Sigurbjörg
Jóhannsdóttir á tímanum
01:53:19 sem gaf henni 14. sæti
í heildina.

Göngustígar
endurbættir

þa

ATVINNA
Starfsfólk óskast í vinnu í Klumbu
til 15. ágúst.
Upplýsingar gefur verkstjóri í síma 893 1017

Nú í sumar er stefnt að því að
malbika göngustíg frá Hábrekku
að Mýrarholti í Ólafsvík. Verður
það gert í áföngum og ekki víst
að takist að klára það verkefni nú
í ár. Eru framkvæmdir hafnar og
byrjað að undirbúa göngustíga

sem til stendur að malbika. Það
er B. Vigfússon ehf. sem sér um
þá vinnu og voru þeir að störfum
við göngustíginn frá Holtabrún
að skattstiganum sem stundum
er kallaður, þegar ljósmyndari
smellti mynd af þeim.
þa

Vesturland valið vetraráfangastaður Evrópu 2019
Á vef Markaðsstofu Vesturlands,
west.is, kemur fram að Luxury
Travel Guide valdi Vesturland
„Winter Destination of Europe”
2019 eða vetraráfangastað Evrópu
2019. Þetta er annað árið í röð sem
Vesturland hlýtur þennan titil en
árið 2017 hlaut það titilinn mynd
rænasti áfangastaður Evrópu.
Þetta er því þriðja árið í röð sem
Vesturland hlýtur verðlaun hjá
LTG.
Luxury Travel Guide (LTG) sér
hæfir sig í skrifum um áfangastaði,
hótel, heilsulindir, tækni og fleira

en blaðið leggur áherslu á betur
borgandi ferðamenn. Vestur
land var valið vegna mikillar
náttúrufegurðar og er það talið
sérstaklega sjarmerandi yfir vetrar
mánuðina.
Í umsögn LTG segir:
„Landshlutinn státar sig af
sláandi fallegu landslagi og
lokkar ferðamenn til sín með
loforðum um sögu, eldfjöll,
fallega fossa og jökla. Vesturland
er heimili Snæfellsjökuls, hins
glæsilega jökuls sem trónir á toppi
gamals eldfjalls og drottnar yfir

Heimsækir
Grundarfjörð vikulega

Eitt þeirra fjölmörgu skemmti
ferðaskipa sem koma til Grundar
fjarðar í sumar kom síðasta föstu
dag. Er þetta skip með svolitla
sérstöðu en það mun koma 8
föstudaga í röð til Grundarfjarðar.
Skipið sem er franskt ber nafnið Le
Champlain, er glænýtt 5 stjörnu
skip í röð skipa sem framleidd eru
fyrir skipafélagið Ponant, skipið
er 10.000 tonn og 135 metrar að
lengd og tekur 180 farþega.
Í skipinu er ferðaskrifstofan
Tauck sem fer með farþega skips
ins m.a. í ferð með Særúnu í
Stykkishólmi, göngu upp á Helga
fell, skoðunarferð í Stykkishólmi
og ferð í Bjarnarhöfn. Einnig er
farið fyrir jökul og helstu staðir

skoðaðir þar.
Flest nýju skipin hjá skipa
félaginu Ponant eru skírð
eftir þekktum frönskum land
könnuðum og er Samuel De
Champlain þessi sem skipið er
nefnt eftir talinn hafa komið fyrst
til Quebec í Kanada.
Þess má geta að eina skipið
sem von er á til Ólafsvíkur kom í
síðustu viku en það er sama skip
og kom til Ólafsvíkur í fyrra, fóru
ferðamenn af skipinu í hinar ýmsu
ferðir um nesið þann tíma sem
það stoppaði fyrir utan höfnina í
Ólafsvík og voru þeir ferjaðir milli
lands og skips á litlum bátum.
þa

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

nærumhverfinu. Nokkur fyrirtæki
bjóða uppá ferðir á Snæfellsjökul
en á heiðskírum dögum er útsýnið
þaðan stórfenglegt. Vesturland
er einnig heimili Lang
j ökuls,
næst stærsta jökuls í Evrópu
þar sem hin einstöku ísgöng má
finna. Nokkur fyrirtæki bjóða
uppá ógleymanlegar ferðir uppá
jökulinn og í ísgöngin. Ef leitað
er eftir góðri heilsulind, þá
opnaði Krauma, nýlega, dásam
leg náttúruböð við hliðina á
Deildartunguhver þar sem full
komið er að slaka á og njóta
náttúrunnar í vatninu frá vatns
mesta hver í Evrópu.

Landshlutinn er fallegur allt
árið um kring en hefur sérstakan
sjarma yfir sér á veturna. Það býður
ferðamönnum upp á hrífandi
nærveru norðurljósanna þegar
þau lýsa upp himininn og varpa
ljósi á magnað útsýnið um kring. “
Þegar Vesturland er annars
vegar er af nógu að taka og
ferðaþ jónusta hefur blómstrað
hér á síðustu árum bæði með
nýjungum og rótgrónum ferða
þjónustum. Mikið hefur verið lagt
í að auka aðgengi og byggja upp
áfangastaði. Það eru spennandi
tímar framundan á Vesturlandi
eins og undanfarin ár.

Sumarfrí

Prentsmiðjan Steinprent verður lokuð
vegna sumarleyfa 22. júlí - 12. ágúst.
Þeir sem þurfa aðstoð eða upplýsingar
vegna trygginga er bent á síma 440 2390

Útgáfa Jökuls
næstu vikur
Bæjarblaðið Jökull kemur út
11., 18. og 25. júlí
en fer svo í sumarfrí, blaðið kemur
aftur út fimmtudaginn 15. ágúst.

Sandholtið flutt í reiðvöllinn

Það má segja að efnið sem
kemur úr Sandholtinu nýtist vel en
Hesteigendafélagið Hringur fær

efnið til að nýta í reiðvöll félagsins.
En efnið sem var í vellinum fyrir
var bæði leiðinlegt og hann

skakkur er þetta því kærkomið
til að rétta hann af. Búið er að
keyra efnið í völlinn og slétta úr

því. Endurbótum á vellinum er
þó ekki lokið og munu þær halda
þa
áfram næstu árin. 		

Borgar sig að vanda endurvinnslu
Gámaþjónusta Vesturlands
sér um sorphirðu- og þjónustu í
Snæfellsbæ sem og á fleiri stöðum
á Vesturlandi en umræða um sorp,
urðun þess og umhverfið er
mikilvæg. Leggur Gámaþjónustan
metnað sinn í að gera vel í þessum
efnum í samstarfi við íbúa á hverju
svæði fyrir sig. Bæjarfélög ákveða
sjálf hversu oft tunnurnar eru
tæmdar og eru þær tæmdar á
tveggja vikna fresti í Snæfellsbæ.
Í Snæfellsbæ er úrgangurinn
sóttur á tvískiptum bíl þar sem
almennur úrgangur er settur í
annað hólfið og endurvinnanleg
efni í hitt. Mikilvægt er að horfa
í alla þætti umhverfisáhrifa og
hagræðingar þegar sorphirða er
annars vegar og því mikilvægt að
sorp og endurvinnslu sé safnað í
einni og sömu ferð.
Blaðamaður spjallaði við Lilju
Þors teinsd óttur, rekstarstjóra
Gámaþjónustu Vesturlands á dög
unum. Ekki er víst að allir viti
hvað verður um endurvinnanlega
efnið sem fólk setur í endur
vinnslutunnurnar en að sögn
Lilju fer allt endurvinnanlegt
efni í móttökustöð fyrirtækisins
í Berghellu Hafnarfirði. Þar er
það flokkað eftir tegundum en
í október á síðasta ári var tekin
í notkun hjá fyrirtækinu ný
flokkunarlína. Þessi nýja lína
þeytir létta efninu, svo sem
pappa upp en þyngri hlutir eins
og málmar falla niður. Þetta
auðveldar flokkunina mikið
en efnið er síðan yfirfarið í
höndunum að lokum.

Gler á ekki að fara í
endurvinnslutunnurnar

Vildi Lilja koma því á framfæri
við íbúa Snæfellsbæjar að skoða vel
hvað fer í endurvinnslutunnurnar
því að það geti stundum
verið hættulegt þeim sem að
flokkuninni vinna. “Eitt af því
sem við vilji alls ekki að fari í
endurvinnslutunnurnar er gler.
Við viljum forðast að starfsmenn
okkar séu að skera sig í vinnunni
og gler í endurvinnslutunnu
getur skapa mjög mikla hættu”
sagði Lilja. Einnig hefur töluvert
borið á því að fólk sé að setja í
tunnuna fatnað, raftæki, timbur

og annað efni sem á alls ekki
heima í endurvinnslutunnunni.
Til að reyna að stemma stigu við
þessu reyna menn að fylgjast
með því hvað fer í tunnuna
og í þeim tilvikum sem óhæft
efni finnst í tunnunni er henni
einfaldlega sleppt og miði settur
á til leiðbeingar um hvað betur
má fara.

Nauðsynlegt að
skola umbúðir

Það er ýmislegt sem hefur komið
upp úr endurvinnslutunnunum
við flokkun og því vildi Lilja ítreka
að þegar fólk setur matarleifar
eða annan óendurvinnanlegan
úrgang í endurvinnslutunnuna
smitar það út frá sér og getur
jafnvel skemmt heilu farmana.
Ekki er þó verið að fara fram á
að fólk sé að skrúbba efnin áður
en þau fara í tunnuna. “Það er
þó mjög gott að skola allt vel
ekki eingöngu vegna þess að
það geti annars skemmt út frá
sér heldur vegna þess að þetta
ferli getur tekið nokkurn tíma
og þegar úrgangurinn kemur
svo á færibandið þar sem það
er flokkað getur verið komin
mygla og hún skapar óheilbrigt
vinnuumhverfi fyrir starfsfólkið”
sagði Lilja og vildi hún biðja alla
og hugsa vel um það sem þeir
setja í endurvinnslutunnuna.

Þangað á bara að fara efni til
endurvinnslu. Allt annað á að
fara í óendurvinnanlegan úrgang.
Aðspurð að því hvað það
er nákvæmlega sem fara á í
endurvinnslutunnuna sagði
Lilja að einfalda viðmiðið væri
umbúðir, hvort sem þær væru
úr málmi, plasti eða pappa.

Allur pappír dagblöð sem og
önnur blöð eiga einnig að
fara í endurvinnslutunnuna
sem og gjafapappír. Þess má
einnig geta að álbikararnir utan
af sprittkertum mega fara í
endurvinnslutunnuna. Þegar fólk
kaupir vörur í umbúðum er búið
að leggja á þær ákveðinn toll, sem

á að ef ekki er hægt að komast
að tunnum vegna til dæmis
snjóþunga er þeim einfaldlega
sleppt. Vildu hún einnig benda á
að hjá Gámaþjónustu Vesturlands
geti fólk fengið ýmsan búnað bæði
til að festa tunnur og lokin svo
þetta fjúki ekki. Auðveldar þessi
búnaður sorphirðustarfsmönnum
vinnu sína því þeir geta illa verið
að losa stóra rembingshnúta og
lyfta þungum hluti til að geta tæmt
tunnurnar. Þó þeir geri auðvitað
allt sem þeir geti til að tæma allar
tunnur. Hægt er að skoða og versla

kallaður er úrvinnslugjald en það
er úrvinnslusjóður sem sér um
ráðstöfun þessa gjalds. Markmiðið
er að sköpuð séu skilyrði til að
endurnýta úrgang meðal annars
með því að senda hann úr landi
til að nota til endurvinnslu og
orkunýtingar. Það er einnig mjög
algengt að fólk setji leikföng
svo sem kubba, tannbursta,
uppþvottabursta penna og fleira
í endurvinnslutunnuna sem ekki
eiga heima þar. Oft vakna einnig
spurningar hjá fólki hvort það fari
í endurvinnslu sem er flokkað
eða hvort þetta sé ekki bara allt
urðað hvort sem er. Aðspurð um
þetta segir Lilja að það sem sett
er í endurvinnslutunnuna og er
nothæft fari í endurvinnslu. Það
er auðvitað hagur fyrirtækisins að
sem mest fari í endurvinnslu því
annars þurfi það að bera kostnað
af því að urða það. Gámaþjónusta
Vesturlands passar því vel upp á
að það sem hægt sé að nýta sé
nýtt og reyna eins vel og hægt er
að bjarga því sem hægt er. Það
þarf þó ekki nema einn lítinn
hlut til að skemma fyrir miklu
magni. Áður en efnið er flutt úr
landi er það pressað í 600 kílóa
bagga. Þessir baggar eru svo
boðnir upp erlendis á sérstökum
útboðsmörkuðum fyrir efni af
þessu tagi. Það er alltaf tekið
fram hvert upprunalandið er og
ef vandað er til verks við flokkun
verður endurvinnslu efni frá þér
mun eftirsóknarverðara. Það er
því okkar allra hagur að vanda
til verka og senda frá okkur eins
vel flokkað efni og við getum
segir Lilja. Nú þegar sumarið er
gengið i garð og margir að vinna
í görðunum sínum vildi Lilja
koma því á framfæri að hægt sé
að kaupa moltutunnu í gegnum
vefverslun Gámaþjónustunnar,
þannig er hægt að spara sér urðun
á lífrænum úrgangi og koma
garðaúrgangi í lóg og framleiða
ágætan jarvegsbæti.

Að lokum vildi Lilja koma því
á framfæri að fólki væri meira
en velkomið að hafa samband
með þær spurningar sem kunna
að vakna. Allar ábendingar um
það sem betur má fara eru vel
þegnar enda okkar hagur á
sem bestu samstarfi við íbúa
Snæfellsbæjar. Mikilvægt er að
hugsa mjög vel um það sem fer
í endurvinnslutunnuna því þar

á bara að fara efni sem hæft er
til endurvinnslu eins og áður
hefur komið fram. Úrgangur sem
ekki er hæfur til endurnotkunar
eða í endurvinnslu fellur undir
almennan úrgang, vonar hún að
íbúar skilji það og vilji vinna að
þessu markmiði með þeim og
með því minnka það sem fer til
urðunar. Það gerum við með því
að flokka vel og nýta þær lausnir
til flokkunar sem í boði eru á
hverjum stað sagði Lilja að lokum.
þa

Endurvinnslutunnan
The Recycle Bin

Kosz sortowniczvy

Flokkur
Category / Rodzaj

Pappír
Office paper
Papier biurowy

Dagblöð
og tímarit.
Newspapers
& magazines.
Gazety i czasopisma.

Bæklingar, umslög
og ruslpóstur.
Office paper/envelopes & junk mail.
Papier biurowy, koperty
i papiery pocztowe,
czasopisma reklamowe.

S.s. hreinir pizzukassar og morgunkornspakkar.
Cardboard & non
corrugated cardboard.
Clean pizza boxes.
Czyste opakowania
po pizzy oraz płatkach
śniadaniowych.

Sett beint í tunnu.
Put directly into the
bin.
Wrzucać prosto do
pojemnika.

Sett beint í tunnu.
Put directly into the
bin.
Wrzucać prosto do
pojemnika.

Sett beint í tunnu
Put directly into the
bin.
Wrzucać prosto do
pojemnika.

Frágangur
Finish / Odpady

Dagblöð
og tímarit
Newspapers
& magazines
Gazety i
czasopisma

Hráefni
Raw material / Surowce

EftirfarandiflokkamásetjalausaíEndurvinnslutunnunaeðaíglærumpokum:
TheRecycleBinacceptsthefollowingmaterialsdirectlytothebinorinclearplasticbags:
Następujące rzeczy do sortowania proszę wrzócać luzem lub w przezroczystych workach:

Sléttur pappi/
Málmumbúðir
bylgjupappi
Metal packaging
Cardboard & non
Opakowania
corrugated
metalowe
cardboard
Kartony

Má ekki fara í tunnuna!
Not allowed to put in the bin!
Nie można wrzócać do pojemnika!

Gott aðgengi
er mikilvægt

77.064-03.19.

Aðgengi þeirra sem hirða
sorp að tunnunum er mjög
mikilvægt og vildi Lilja koma því
á framfæri til íbúa að gæta vel
að tunnum sínum. “Starfsfólk
okkar er gríðarlega öflugt og vill
alltaf gera sitt besta til að veita
góða þjónustu. Til þess að það
sé þurfum við að vera í góðu
samstarfi við íbúa og minnum

stoðvörur í netverslun Gáma
þjónustunnar undir slóðinni
gamar.is/hafnarbakki/vefverslun

Ekki gler vegna slysahættu
við flokkun!
No glass due to accident risk
when sorting!
Uprzejmie prosimy nie wrzucać
szkła do kosza sortowniczego z
powodu niebezpieczeństwa
podczas sortowania!

S.s. skolaðar
niðursuðudósir
og lok af
glerkrukkum.
For example cans
& jar lids.
Puste puszki, zakrętki
od słoików.
Skola þarf efnið og
losa lok af dósum,
má skila lausu eða í
glærum pokum.
Clean and remove lid if
included. Put directly in
the bin or in clear bags.
Opłukać oraz zakrętki
luzem, wyżucać bezpośrednio do pojemnika lub
w przezroczystych
workach.

Plastumbúðir
Plastic packaging
Opakowania
plastykowe

Fernur
Beverage
cartons
Kartony po
mleku

S.s brúsar, plastfilma,
plastdósir, plastpokar,
frauðplast, plast utan
af áleggi og plastöskjur.
Plastic emballage, bags.
Plastykowe opakowania
po żywności i steropianowe.

S.s. mjólkurfernur,
rjómafernur og
jógúrtfernur.
For example milk,
cream and yoghurt
cartons.
Tak jak opakowania
po mleku, śmietanie
i jogurtach.

Brúsar í lausu eða í glærum
pokum.
Put all plastics directly into
the bin or in clear bags but
plastic bags and film in clear
bags.
Pojemniki, butelki luzem lub w
przezroczystych workach.

Skolaðar og
samanbrotnar.
Beverage ctns,
clean & folded.
Muszą być czyste i
złożone razem.

X

X

X

X

X

X
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Basl fyrir norðan Stelpurnar okkar

Strákarnir okkar fóru norður til
Grenivíkur og léku við Magna, s.l.
laugardag. Nokkuð stífur vindur
var á vellinum og léku okkar menn
á móti vindinum í fyrri hálfleik
og gekk þeim frekar illa að ná
upp spili. Eina hættulega færið
í fyrri hálfleik áttu heimamenn
á 17. mínútu, en sem betur fer
fyrir okkar menn var viðkomandi
dæmdur rangstæður. Markmenn
liðanna áttu mjög náðugan dag í
fyrri hálfleik. Það virkaði eins og
ræða Ejubs í hálfleik hafi verið
hressandi því allt annar bragur
var á okkar mönnum í seinni
hálfleik. Sallieu átti tvívegis
upplögð færi til að skora, en
markmaður heimamanna varði
mjög vel í bæði skiptin. Segja má
að heimamenn hafi varla komist
yfir miðju síðustu 35-40 mínútur
leiksins og okkar menn nánast í
stöðugri sókn, en án árangurs.
Úr pöllunum séð, var eins og að
eitthvað skorti á einbeitingu hjá
okkar mönnum upp við mark
andstæðinganna. Markmaður
Magna átti mjög góðan leik
(alveg magnaður) og var mjög
öflugur í teignum. Greinilegt
var að heimamenn voru mjög
sáttir við jafntefli og notuðu
hvert færi til að tefja ef tækifæri
gafst til. Ég man varla eftir leik
með jafnmörgum innköstum,

því mikið var um háloftabolta
hjá báðum liðum og oftar en
ekki tók vindurinn boltann og
feykti honum útaf. Nóg að gera
hjá boltasækjurum í dag.
Næsti leikur hjá okkur er núna á
föstudaginn, á móti Aftureldingu
úr Mosfellsbæ og vonandi reima
okkar strákar á sig skotskóna
fyrir þann leik. Fjölmennum og
hvetjum okkar stráka aftur inn á
sigurbraut.

U17 kvenna er þessa dagana
að taka þátt í Open Nordic
Tournament sem fram fer í
Svíþjóð.
Snæfellsbær á tvo fulltrúa
í liðini en það eru þær Sædís
Rún Heiðarsdóttir og Aníta
Ólafsdóttir.
Fyrsti leikur Íslands var á
þriðjudag gegn Þýskalandi,
staðan í leikslok var 3-3 og því
var farið í vítaspyrnukeppni,
okkar konur komu báðar

við sögu þar sem að Aníta
varði skot frá þjóðverjum og í
kjölfarið skoraði Sædís mark úr
sínu skoti. Ísland hafði betur í
vítaspyrnukeppninni 6-5.
Næstu leikir liðsins eru þessir:
Fimmtudagur 4. júlí kl. 16:00:
Ísland - Noregur.
Laugardagur 6. júlí kl. 14:00:
Danmörk - Ísland.
Leikir um sæti fara svo fram
mánudaginn 8. júlí.

óhs

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

Frisbígolf

Undanfarið hefur verið unnið að
því að setja upp aðstöðu til að spila
firsbígolf í Ólafsvík, á Hellissandi
og Rifi. Búið er að setja upp
fjórar holur í Sjómannagarðinum
í Ólafsvík og má nálgast frisbídiska
á Kaldalæk á opnunartíma. Á
Hellissndi er búið að setja upp
fjórar holur í Tröð og má nálgast
frisbídiska í Hraðbúðinni N1 á
opnunartíma. Eftir helgi verða svo
settar upp fjórar holur á Rifi og
verður hægt að nálgast frisbídiska
í Frystiklefanum.
Að því er fram kemur á vef
Snæfellsbæjar verða „Frisbígolf
vellirnir” opnir allan sólarhringinn

þannig að þeir sem eiga frisbígolf
diska geta að stundað þessi íþrótt
sem nýtur sífellt meiri vinsælda
hér á landi þegar þeim hentar. Að
því gefnu auðvitað að sýnd verði
tilitsemi við íbúa í nærliggjandi
húsum.
Frisbígolf er einföld íþrótt sem
felst í því að koma frisbídisk í mark
í sem fæstum köstum. Markið
er karfa eins og sjá má á með
fylgjandi mynd sem tekin var í
Sjómannagarðinum í Ólafsvík. Eru
bæjarbúar sem og aðrir hvattir til
að prófa þessa skemmtilegu íþrótt.
þa

Aflabrögð

Dagana 24. til 30. júní var
alls landað 220 tonnum í 156
löndunum í Snæfellsbæ. Þar
af var landað 104 tonnum í 69
löndunum í Ólafsvíkurhöfn, 86
tonnum í 47 löndunum í Rifs
höfn og 30 tonnum í 40 lönd
unum á Arnarstapa.
Þrír dragnótabátar lönduðu
þessa daga Egill SH 38 tonnum í
4, Ólafur Bjarnason SH 20 tonn
um í 3 og Esjar SH 10 tonnum
í 1 löndun.

Snæfellsjökulshlaupið þakkar
ykkur öllum fyrir stuðninginn

Einn lítill línubátur landaði
Lilja SH 11 tonnum í 2 löndunum.
Einn stór línubátur landaði
Rifsnes SH 30 tonnum í 1 löndun
og einn netabátur Bárður SH
landaði 2 tonnum í 1 löndun.
Hjá handfærabátunum lönd
uðu 29 bátar 47 tonnum í 62
löndunum í Ólafsvíkurhöfn, 17
bátar lönduðu 35 tonnum í 42
löndunum í Rifshöfn og 16 bátar
lönduðu 28 tonnum í 39 lönd
unum á Arnarstapa.
þa

Verslunin Hrund

Smiðjan Fönix

Viðvík Restaurant

Kaldilækur

Sker Restaurant

Olís – Ellingsen

Veitingarhúsið Hraun

Arnarstapi Center

Landsbankinn

Summit adventure guides

Hraðfrystihús Hellissands

Gistihúsið Langaholti

Við Hafið Guesthouse

Grunnskóli Snæfellsbæjar

Úthald.is Compress Sport

Sundlaug Snæfellesbæjar

Eins og fætur toga

Hótel Búðir

Verslunin Kassinn

N1 Snæfellsbæ

Sælgætisgerðin Góa

UMF Vikingur/Reynir

Söluskáli OK

Útgerðin

Hópferðabílar Svans

Steinprent

Ölgerðin Egill Skallagrímsson

Hlaup.is

Átthagastofa

Culiacan

Brauðgerð Ólafsvíkur

Fiskmarkaður Ísland

Vegagerðin

Fiskmarkaður Snæfellsbæjar

Björgunarsveitin Lífsbjörg

Snæfellsbær

Íþróttahús Snæfellsbæjar

Gilbakki Kaffihús

ÓLAFSVÍKURVAKA
Bæjarhátíð 4. - 7. júlí 2019

Fimmtudagur 4.júlí:
Bæjarbúar hittast í sínum hverfum og skreyta.
21 - 23

Tónleikar með Lay Low í Frystiklefanum

Föstudagur 5.júlí:
14-15

Krakka Crossfit á sparkvellinum. KrakkaWod fyrir
6-15 ára á vegum CF SNB.

16:00

Skák kennsla í íþróttahúsi Snæfellsbæjar
Hrafn Jökulsson. Skráning á staðnum. Allur aldur.

17 – 19

Hoppukastalar opnir við sáið.

17:30

Dorgveiðikeppni Sjósnæ- Grillveisla á bryggjunni
eftir keppni í boði Hafkaups

19:30-20 TM boltaþrautir og vítaspyrnukeppni fyrir alla
krakka á sparkvellinum. Úrslit vítaspyrnu fara svo
fram í hálfleik leiks Víkings - Aftureldingar ca 20:45.
20:00

Víkingur – Afturelding á Ólafsvíkurvelli.

22 - 00

Garðpartý í Sjómannagarðinum; Trausti Leó og
Lena halda uppi fjörinu í boði Olís- Rekstrarlands.

00 - 03

Sker Restaurant, lifandi tónlist fram eftir nóttu.

Alla helgina verða málverkasýningar
á eftirfarandi stöðum:
Útgerðin – Erró

Laugardagur 6.júlí:
9:30

Kassinn Þín Verslun Golfmót á Fróðarvelli. Ræsing á öllum
teigum. Minnum á skráningu á www.golf.is

9:30

Skákmót í Íþróttahúsi Snæfellsbæjar – Allir aldurshópar.

11:30-13 Ólafsvíkurdraumurinn – Skemmtilegur leikur fyrir fjölskyldur eða
vinahópa, mæting í Átthagastofu. Skráning á staðnum, 3-5 í
hverju liði. Lið verða ræst út kl 12:00 stundvíslega.
12-13:30 Átthagaganga – “Engu logið” undir leiðsögn Sævars
Þórjónssonar og Jennýjar Guðmundsdóttur.
Gengið verður frá bilastæðinu við kirkjugarð Ólafsvíkur.
13 - 17

Við Sáið
· Frisbígolf
· Sápubolti
· Hesteigendafélagið Hringur teymir undir börnum.
· Húsdýragarður

13 - 17

Markaður í Bankastræti 1 (fyrrum húsnæði Bylgjunnar)

13 - 17

Byssusýning í húsnæði Hobbitans Ólafsbraut 19, í boði
Skotveiðifélagsins Skotgrundar, Snæfellsnesi.

14:00

Hátíðardagskrá á Þorgrímspalli:
· Kristinn Jónasson bæjarstjóri setur hátíðina.
· Pæjudans
· Eir og Melkorka taka lagið
· Samúel sýnir töfrabrögð
· Alda Dís syngur nokkur lög
· Verðlaunaafhendingar
· Herra Hnetusmjör tekur nokkur lög í boði Menningarnefndar
Snæfellsbæjar og Fiskmarkaðs Snæfellsbæjar.
Kynnir: Guðmundur Jensson

16 – 17

BMX Brós verða með sýningu á plani fyrir framan Fiskmarkað
Íslands.

20:30

Skrúðgöngur úr hverju hverfi leggja af stað
og sameinast í Sjómannagarðinum.

21:00

Hverfaatriði, hvert hverfi sýnir sitt atriði.
Brekkusöngur með
“Jóni Sigurðssyni aka500 kallinn”.
Verðlaunaafhending fyrir best
skreytta hverfið og besta atriðið.

00:00

Dansleikur í Félagsheimilinu Klifi með hljómsveitinni Stjórninni,.
Húsið opnar kl. 23:00.

Dvalarheimilið Jaðar – Sjöfn Har, Rósa Njálsdóttir, Edda Þórey
Kristﬁnnsdóttir.
Átthagastofa Snæfellsbæjar – Bjarni H. Þórarinsson, Kristján
Guðmundsson, Árni Páll Jóhannsson, Sigurður Guðmundsson,
Magdalena M. Kjartansdóttir, Rósa Njálsdóttir og Katrín Agnes Klar.
Allir listamenn tengjast Snæfellsnesi með beinum hætti.

Miðaverð kr. 3.900, 18 ára aldurstakmark, munið skilríkin.

