
Dagana 4. og 5. júlí fór aflrauna
keppnin Vestfjarðavíkingurinn 
fram á Vestur landi. Af fjórum 
greinum sem keppt var í fóru 
tvær þeirra fram í Snæ fellsbæ. 

Þá var keppt í að lyfta risa 
handlóðum við Sjóminjasafnið 
á Hellissandi föstudaginn 4. 
júlí og sendiferðabíll dreginn 
upp Kirkjutúnið við Pakkhúsið í 

Ólafsvík laugardaginn 5. júlí. 
Síðustu áratugi hefur keppnin 

verið haldin árlega og oftar en 
ekki fara einhverjar greinar fram 
í Snæfellsbæ. Í ár lék veðrið við 
heljar mennin og eftir keppni á 

föstu dag skelltu þér sér í sund, 
nutu veðursins á Djúpalónssandi 
og borðuðu kvöldverð á veitinga
stöðum bæjarins.
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Ólafsbraut 55, Ólafsvík
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Heljarmenni kepptu í aflraunum



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

Þessa dagana stendur yfir 
mynd listarnámskeið í Hvítahúsi, 
Krossa vík á Hellissandi. 14 krakkar 
eru á tveimur námskeiðum á aldr
inum 7  13 ára. Eru yngri krakkar
nir fyrir hádegi og þeir eldri eftir 
hádegi. Kennarar á námskeiðinu 
eru þær Elva Hreiðarsdóttir 
myndlistarmaður og kennari en 
hún er einnig eigandi Hvítahúss 
og með henni Sigrún E. Svafars
dóttir myndlistarkennari. Er 
þetta fjórða árið sem Elva býður 
upp á sumarnámskeið sem þessi 
og hafa öll námskeiðin verið vel 
sótt. Sagði Elva að hún væri mjög 
ánægð með viðtökurnar og væru 
sumir krakkarnir að koma þriðja 

árið í röð á námskeið. Sagði hún 
einnig að Snæfellsbær hefði sýnt 
námskeiðunum stuðning með 
því að niðurgreiða þau.  

Á námskeiðinu sem er vikulangt 
eru krakkarnir að teikna, mála, 
móta og þrykkja ásamt því að 
vinna út frá fjörunni og umhverfi 
Hvítahúss og er útivera hluti af 
námskeiðinu. Námskeiðið sem er 
vikulangt endar með sýningu sem 
verður í Hvítahúsi næstkomandi 
laugardag 11. júlí á milli klukkan 
12 og 17 og verður þar hægt 
að sjá afrakstur námskeiðisins, 
á myndinni er yngri hópur 
námskeiðsins með Elvu.
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Myndlistanámskeið 
í Hvítahúsi

Undanfarin ár hefur áhugi 
ferða manna á Snæfellsnesi, bæði 
inn lendra og erlendra, farið sífellt 
vaxandi og er Snæfellsbær þar 
ekki undanskilinn. Auglýsingar 
og umfjöllun um bæjarfélagið 
geta aðeins verið af hinu góða og 
þá sérstaklega nú þegar gríðarleg 
fækkun hefur verið á erlendum 
ferðamönnum. Sigmundur Ernir 
Rúnarsson kíkti í heimsókn í 
Snæfellsbæ fyrir stuttu og tók upp 
þáttinn Bærinn minn en í honum 
fer hann hringinn í kringum 
landið og fjallar um sjarma og 
sérstöðu bæjarfélaga á Íslandi. Í 
þættinum um Snæfellsbæ, sem 
var sýndur 30. júní síðastliðinn 
á Hringbraut, ræddi Sigmundur 
Ernir við fjölda Snæfellsbæinga 
um ýmis mál efni. Þar á meðal 
upphaf byggða í Snæfellsbæ og 

sjósókn í þá daga. Hann skoðaði 
náttúru fegurð ina sem hér er að 
finna, þar á meðal Snæfellsjökul, 
fossa, fjörur, Vatnshelli og 
margt fleira. Ferða þjónustan 
var auk þess til umræðu og 
kíkti hann á ýmsa áhuga verða 
staði og spjallaði við bæjar búa, 
þar á meðal Langaholt, Hótel 
Búðir, Gestastofuna á Malar rifi, 
Sjóminjasafnið á Hellis sandi, 
Gilbakka, Sker, sundlaugar Snæ
fells bæjar og fleira. Mega bæjar
búar vera stoltir af þessar flottu 
aðstöðu sem við höfum, bæði 
fyrir heima menn til að njóta góðs 
af sem og að geta tekið vel á móti 
gestum.

Meðfylgjandi mynd er skjáskot 
úr þættinum þar sem Sigmundur 
Ernir ræðir við Kela á Langaholti.
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Bærinn minn

Apótek Ólafsvíkur

Arka heilusvörur

Arnarstapi Center

Átthagastofa

Björgunarsveitin Lífsbjörg

Fiskmarkaður Íslands 

Gistihúsið Langaholti

Hópferðarbílar Svans

Hótel Búðir

Hraðfrystihús Hellissands 

Íþróttahús Snæfellsbæjar

Landsbankinn

N1 Snæfellsbæ

Ölgerðin Egill Skallagrímsson 

Olís – Rekstrarland

Sælgætisgerðin Góa

Sjávariðjan Rifi

Sker Restaurant

Snæfellsbær

Sportvörur

Steinprent

Sundlaug Snæfellsbæjar

Útgerðin

Vegagerðin

Veitingahúsið Hraun

Verslunin Kassinn

Við Hafið Guesthouse

Aðstandendur Snæfellsjökulshlaupsins 

vilja þakka eftirtöldum aðilum 

fyrir aðstoð og stuðning við hlaupið.

- Bílaviðgerðir

- Skipaþjónusta

- Almenn suðuvinna 

- Smurþjónusta

- Smábátaþjónusta 

- Dekkjaverkstæði

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



Þær höfðu eitthvað gleymt 
sér í góða veðrinu kindurnar 
sem ljósmyndari keyrði fram á í 
síðustu viku. Voru þær í sjálfheldu 
þar sem flætt hafði að hólma sem 
er í Tunguós voru þær því fastar á 
hólmanum. Prófuðu þær aðeins 

að fara út í en snéru sem betur fer 
við enda sjórinn kaldur og mikill 
straumur þó ekki hafi verið djúpt. 
Sluppu þær svo úr prísundinni 
þegar fjaraði út.
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Eins og áður hefur verið sagt 
frá á síðum Jökuls þá lækkaði 
Snæfellsbær gatnagerðargjöld 
á völdum lóðum um heil 90% 
í síðasta mánuði, áhugasamir 
húsbyggjendur hafa tekið þessu 
mjög vel og nú mun hafa verið 
sótt um fimm lóðir og þar að auki 
margir forvitnast um lausar lóðir 
í Snæfellsbæ.

Lækkun gatnagerðargjalda 
felur í sér mikinn sparnað fyrir 
hús byggjendur og stóðu vonir til 
að veittur afsláttur myndi styðja 
við upp byggingu á nýjum íbúðar
húsum og hvetja til bygginga fram
kvæmda í þéttbýliskjörnunum 
þremur. Það virðist ætla verða 
raunin.
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Þann 17. júní síðastliðinn barst 
landsmönnum öllum bréf með 
yfirskriftinni “Takk fyrir að vera 
til fyrirmyndar”. Var markmiðið 
að fá fólk til að skrifa kveðju 
til þeirra sem þau telja vera til 
fyrirmyndar á einn eða annan 
hátt, því það er jú mikilvægt að 
hrósa þegar vel er gert. Þessu 
hvatningarátaki var hrint af stað 
því í ár eru 40 ár síðan Íslendingar 
stigu framfaraskref og voru fyrst 
þjóða til að kjósa konu sem for
seta, Vigdísi Finnbogadóttur, og 
var það til fyrirmyndar. Nú, 40 
árum seinna, er verðugt að staldra 
við, huga að því sem vel er gert og 
þakka þeim sem við teljum vera 
fyrirmyndir.

“Takk veggir” hafa verið mál
aðir víða um land, þar á með
al bæði í Grundarfirði og Ólafs
vík. Við veggina er hægt að taka 

myndir af sér og sínu fólki og 
birta á Facebook eða Insta gram. 
Hægt er að taka þátt í hvatningar
átak inu undir merkj unum @
tilfyrirmyndar og #tilfyrirmyndar.

Hægt er að nálgast póstkortin á 
pósthúsum, útibúum Lands bank
ans og verslunum Nettó um allt 
land. 

Hægri myndin er frá Grundar

firði og sú vinstra megin frá Ólafs
vík en á þeirri mynd eru einmitt 
málararnir nýbúnir að klára 
verkið og fengu tekna mynd af 
sér við afraksturinn. sj

Flæddi að kindunum

Umsóknum 
um lóðir fjölgar

Takk fyrir að vera fyrirmynd

Sveitarfélögin fimm á Snæ fells
nesinu hafa hlotið um hverfis
vottun frá Earthcheck fyrir árið 
2020. Er þetta í ellefta árið í 
röð sem bæjarfélögin fá þessa 
um hverfis vottun.

Snæfellsnes fékk vottunina fyrst 
árið 2009 og varð þá fyrsta sam
félagið í Evrópu til að afreka það 
en þessi alþjóðlega um hverfis

vottun felst í því að sveitar félögin 
reyni eftir fremsta megni að hafa 
græn gildi að leiðar ljósi í allri sinni 
starfsemi. 

Um er að ræða umfangsmikið 
ferli en óháður sérfræðingur er 
fenginn til að rannsaka árlega 
hvort öll skilyrði séu uppfyllt fyrir 
áframhaldandi vottun.
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Umhverfisvottuð 
ellefu ár í röð



SANDARA- & RIFSARAGLEÐI 

FIMMTUDAGUR 9. JÚLÍ

Dagskrá 2020

FÖSTUDAGUR 10. JÚLÍ

LAUGARDAGUR 11. JÚLÍ

KL. 18:00 KASSABÍLARALLÍ Á RIFI

Helga Guðrún heldur um stjórnartaumana
í æsispennandi kassabílarallí við Háarif 65.

KL. 20:30 SÓLI HÓLM Í FRYSTIKLEFANUM

Gleðin verður við völd í Frystiklefanum þegar Sóli 
Hólm stígur á svið með sýninguna Varist eftirhermur 
sem hefur farið siguför um landið.

KL. 10:00 GOLFMÓT

Golfmót í boði Hraðbúðarinnar á 
Fróðárvelli með Viðari Gylfa. 9 holur.

KL. 10:15 KRAKKASKOKK

Hlaup fyrir káta krakka á öllum aldri.
Létt upphitun og mikið stuð.

KL. 11:00 FÓTBOLTAMÓT

Keppni milli hverfa á sparkvellinum.
Mikilvægt að mæta í réttum lit.

KL. 11:00 SÆMUNDARGANGA

Gengið um Hellissand í fylgd Sæmundar.
Gengið frá Fögruvöllum.

KL. 12:30 UPPSKERUHÁTÍÐ

Grillaðar pylsur og viðurkenningar fyrir 
krakkaskokk og hverfamót í fótbolta. 

KL. 14:00 - 16:00 VIÐ RÖSTINA

Hoppukastalar, Sirkus Íslands, skottasala, 
vöfflusala Þernunnar o.fl.

KL. 14:00 FORNTRAKTORAFÉLAGIÐ

Hans Bjarni, Bjössi og fleiri töffarar
ræsa tólin og rúnta upp Höskuldsbraut.
Sýning í Sjómannagarði í kjölfarið.

KL. 16:00 SIGGI HÖSK

Siggi Hösk spilar fyrir gesti og gangandi
í Salthúsportinu. 

KL. 16:00 GÖNGUTÚR Í NESHRAUN

Gróðurskoðunarferð í Neshraun með 
Sæmundi. Gengið frá Skarðsvík. (2 klst.)

KL. 16:00 LALLI TÖFRAMAÐUR

Fjölskyldusýning í Frystiklefanum.

KL. 18:00 GÖTUGRILL

Íbúar hittast í hverfunum, grilla saman
og gera sér glaðan dag.

KL. 21:00 BREKKUSÖNGUR

Alda Dís og óvæntir gestir stíga á svið
á bak við Röstina. Hér verður gaman!

KL. 22:30 LALLI TÖFRAMAÐUR

Fullorðinssýning í Frystiklefanum.

ÞAKKIR: Hraðfrystihús Hellissands, KG Fiskverkun, Fiskmarkaður Íslands, Sjávariðjan, Landsbankinn, 
Snæfellsbær, Menningarnefnd Snæfellsbæjar, Ragnar & Ásgeir, Guðbjartur SH, Esjar SH, Sker Restaurant, 
Frystiklefinn, Útgerðin

SJÓMINJASAFNIÐ Á HELLISSANDI 
Fjórar sýningar í gangi. Ókeypis aðgangur 
á laugardag. Opið 10 - 17 alla helgina.

  -  Sjósókn undir Jökli
  -  Náttúran við hafið
  -  Sagan okkar
  -  Landnámsmenn í Vestri 

SALTHÚSPORTIÐ

Opið alla helgina frá 14 - 17.
Á laugardag verður Gerhard König
myndhöggvari að höggva styttu.

BLÓMSTURVELLIR

Markaður með barnavörur, íþrótta-
fatnað, kvenfatnað og margt fleira
á laugardag frá 13 - 17.

VIÐVÍK RESTAURANT

Opið föstudag og laugardag frá 12 - 22.
Sérstakur matseðill í tilefni gleðinnar.

GILBAKKI KAFFIHÚS

Kjólar og kaffi hjá stelpunum á Gilbakka
og óvænt skemmtun á pallinum á 
laugardag. Opið 11 - 17 alla helgina.

HVÍTAHÚS

Málverkasýning ungra listamanna
að loknu námskeiði. Laugardag 11. júlí.

FRYSTIKLEFINN RIFI  
Fjölskylduhátíðin Tene-Rif hefst
með Sóla Hólm, Eyfa og Lalla töframanni.

HRAÐBÚÐIN HELLISSANDI

Gleymdirðu grillkjötinu? Ekkert mál.
Opið föstudag og laugardag frá 10 - 21.

UM HELGINA

Hvaða hverfi
skreytir mest?

KL. 16:00 HVAÐ LEYNIST Í HRAUNINU?

Krakkastund fyrir 6-12 ára. Landverðir þjóðgarðsins Snæfellsjökuls
hitta krakka við Sjóminjasafnið og skoða hvort eitthvað leynist í hrauninu.

KL. 18:30 SJÓMANNAGARÐURINN Á HELLISSANDI

Líf og fjör í garðinum og Sjóminjasafnið auðvitað opið.
Sveppi og Villi með sýningu, sölubás Þernunnar
og Slysó-súpan á sínum stað.

KL. 20:00 KVÖLDSÖNGUR MEÐ LIONSKLÚBBI NESÞINGA

Strákarnir í Lionsklúbbnum taka lagið í Sjómannagarðinum 
og við hin tökum vel undir.

KL. 21:00 EYJÓLFUR KRISTJÁNS Í FRYSTIKLEFANUM

Nína, Álfheiður Björk og allar hinar perlurnar verða á svæðinu.

Hoppukastalar við Röstina
föstudag og laugardag


