
Snæfellsbær efndi til ljós
mynda samkeppni í sumar sem 
óhætt er að segja að hafi vakið 
mikla lukku og góðar viðtökur. 
145 ljósmyndir bárust frá tæplega 
fimmtíu ljósmyndurum, bæði 
heima mönnum og ferðamönnum. 
Verð launaafhending fór fram á 
mánu dag.

Andri Viðar Kristmannsson 
hlaut fyrstu verðlaun fyrir glæsi
lega ljósmynd úr Þjóð garð inum 
Snæfellsjökli og hlýtur gjafa kort 
að upphæð kr. 50.000 í verð laun. 
Móðir hans, Svan borg Tryggva
dóttir, tók við verð laun unum 
fyrir hans hönd. Í öðru sæti var 
mynd af listaverkinu Beðið í von 
á Hellissandi eftir Kristínu Olsen 
sem hlýtur gjafakort að upphæð 
kr. 30.000 í verðlaun og tók hún 
sjálf við verðlaununum. Í þriðja 
sæti var hress mynd úr sveitinni 
eftir Sigurð Friðrik Gunnarsson 
sem hlýtur gjafakort að upphæð 
kr. 20.000 í verðlaun, Sigurður var 
ekki viðstaddur afhendinguna.

Menningarnefnd Snæfellsbæjar 
hélt utan um verkefnið ásamt 
markaðs og upplýsingafulltrúa. 
Í dóm nefnd voru ljósmyndararnir 

Ragnar Axelsson og Páll Stefáns
son.

Í tilkynningu kemur fram að 
Snæfellsbær þakkar frá bæra 
þátttöku og óskar þre menn ing
unum sem urðu hlutskarpastir til 
hamingju.

Hér að neðan má sjá sigur
myndirnar þrjár. Allar innsendar 
myndir má skoða á heimasíðu 
Snæfellsbæjar.
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Verðlaun veitt í ljósmyndasamkeppni

Sigurmyndin er af fallegum ref 
í Prestahrauni. 
Ljósm. Andri Viðar Kristmannsson.

Þriðju verðlaun hlaut hress og sumarleg 
mynd úr sveitinni. 
Ljósm. Sigurður Friðrik Gunnarsson.

Önnur verðlaun hlaut ljósmynd af 
listaverkinu Beðið í Von á Hellissandi í 
fallegu sólsetri. 
Ljósm. Kristín Olsen.

Ekki láta þína tunnu fjúka!
Tunnukjamminn
- Ruslatunnufesting fyrir íslenskar aðstæður

- Mjög einfalt í uppsetningu og umgengni

- Til í stærðum fyrir allar almennar tunnur

- Íslensk hönnun og framleiðsla

Nánari upplýsingar og pantanir á
www.tunnukjammar.is



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

Gísli Björnsson yfirmaður 
sjúkra flutninga á Vesturlandi 
af henti á þriðjudag HVE í Snæ
fells bæ sjúkrabíl af Bens gerð úr 
25 bíla út boði á vegum Sjúkrabíla
sjóðs RKÍ og Sjúkratrygginga. Þetta 
er annar bíllinn sem afhentur er 
úr þessu útboði en fyrsti bíllinn 
var afhentur á Akranesi í lok júlí. 

Bílarnir í þessu fyrsta útboði 
eru fluttir inn af Fastus og Öskju 
eru þeir innréttaðir og útbúnir 
sem sjúkrabílar hjá Baus í Pól
landi. Mun fara enn betur en 
áður bæði um áhöfn og sjúklinga 
í þessum nýju sjúkrabílum, eru 
þeir fjórhjóladrifnir og koma með 
loftpúðafjöðrun. 

Það voru þau Hlynur Haf
steins son, Erna Sylvía Árnadóttir, 
Birna Dröfn Birgisdóttir og Patryk 
Zolobow sjúkraflutningamenn 
sem veittu bílnum viðtöku. Voru 
þau hæst ánægð með að nýi bíllinn 

væri komin og höfðu beðið spennt 
eftir honum í þó nokkurn tíma að 
sögn Birnu.

þa

Fengu afhentann nýjan sjúkrabíl

Þann 29. ágúst fóru Herdís 
Leifs dóttir, Sigurður Kjartan 
Gylfa son og Kristinn Jónasson í 
leið angur inn fyrir Búlandshöfða 
að smala veturgömlum hrútum 
í þeim tilgangi að stytta á þeim 
hornin. Siggi og Kiddi fóru 
upp í fjall á eftir hrútunum, 
að skildu þá frá öðrum kindum 
og smöluðu þeim niður úr 
fjall inu. Þegar niður var komið 
hjálp uðust þau öll þrjú til við að 
fanga hrútana og sá Siggi um að 

horn skella hrútana á með Kiddi 
kem sér fyrir á þúfu með hrútinn 
til að skorða sig af. 

Hrútarnir voru allir gæfir og 
rólegir svo allt gekk þetta vel 
en ekki hefði mátt líða mikið 
meiri tími áður en hornin hefðu 
verið komin í augun. Textinn og 
myndin eru fegin af bloggsíðu 
Dísu isak.123.is og þar er einnig 
hægt að sjá fleiri skemmtilegar 
myndir frá leiðangrinum.
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Veturgamall hrútur 
hornskelltur

kirkjanokkar.is

Guðsþjónusta í Ólafsvíkurkirkju
sunnudaginn 6. september kl. 11. 

Aðalsafnaðarfundur 
Ingjaldshólssóknar 

mánudaginn 21. september klukkan 20.  
Takið daginn frá.



- Bílaviðgerðir

- Skipaþjónusta

- Almenn suðuvinna 

- Smurþjónusta

- Smábátaþjónusta 

- Dekkjaverkstæði

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

Víkingur tók á móti ÍBV 
í  Lengjudeildinni síðasta 
laugardag. Heimamenn byrjuðu 
leikinn vel og voru líflegir. Á 
níundu mínútu fékk Gary Martin 
góða fyrirgjöf frá Felix Erni 
Friðrikssyni  og skallaði boltann 
í netið og gestirnir komnir yfir. 
Heimamenn fengu fín færi til að 
jafna í fyrri hálfleik en Halldór 
Páll Þorláksson varði geysivel 
bæði á tólftu mínútu þegar 
Indriði Áki Þorláksson átti gott 
skot að markinu eftir sendingu 
frá Gonzalo Zamorano sem átti 
sjálfur gott skot á markið á 19. 
mínútu. Það var svo á 37. mínútu 
sem Þorleifur Úlfarsson í sínum 
fyrsta leik fyrir félagið og nýlega 
kominn inná, sendi boltann á 
Gonzalo sem gerði sér lítið fyrir 
og smurði boltanum með fallegu 
innanfótarskoti í markvinkilinn 
fjær. Geggjað mark hjá Gonzalo. 
Mínútu eftir að heimamenn 

höfðu jafnað fékk Vignir Snær 
Stefánsson sitt annað gula spjald 
í leiknum og spiluðu Víkingar því 
manni færri það sem eftir var af 
leiknum. Í seinni hálfleik sótti 
Eyjamenn einum fleiri, það voru 
þó Víkingar sem fengu bestu 
færin þó þeir væru manni færri. 
Átti Gonzalo besta færi seinni 
hálfleiks á 67. mínútu þegar 
hann fékk boltann beint í fætur 
frá Þorleifi en Halldór varði vel 
í marki Eyjamanna. Undir lok 
leiksins komsti Jonathan Glenn 
í gegnum vörn heimamanna 
en Ívar Reynir Antonsson kom 
með mjög góða tæklingu hárrétt 
tímasetta og fengu Eyjamenn 
horn sem ekkert varð úr. Lauk 
leiknum með 1  1 jafntefli og 
Víkingur situr í 9. sæti með 11 
stig eftir tólf leiki, Víkingur spilar 
næst á útivelli gegn toppliði Fram, 
miðvikudaginn 2. september.

þa

Nú þegar nýtt kvótaár er gengið 
í garð eru flestir bátar byrjaðir að 
róa aftur eftir sumarfrí. Einhverjir 
byrjuðu síðustu dagana í ágúst 
og er líf að myndast aftur í 
höfnum á Snæfellsnesi eftir að 
strandveiðum sumarsins lauk 
en síðasti dagur þeirra  var 19. 

ágúst. Á meðfylgjandi mynd eru 
skipverjar á Gunnari Bjarnasyni 
SH að gera klárt fyrir fyrsta 
róðurinn á þessu kvótaári, þess 
má geta að Gunnar Bjarnason 
gerður út á snurvoð frá Ólafsvík.

þa

Jafntefli gegn ÍBV

Gera klárt fyrir róður

Aðalskipulag Grundarfjarðar 
2019-2039

Bæjarstjórn Grundar�arðarbæjar samþykkti á 240. fundi sínum 
þann 6. júlí 2020 tillögu að breytingu á Aðalskipulagi Grundar-
�arðar 2019-2039. Tillagan ásamt umhver�sskýrslu var auglýst 
samkvæmt 31. gr. skipulagslaga nr. 123/2010 og 7. gr. laga um 
umhver�smat áætlana nr. 105/2006 þann 4. desember 2019. 
Athugasemdafrestur rann út þann 22. janúar 2020. 

Alls bárust, innan tilskilins athugasemdarfrests, sex erindi með 
athugasemdum við Aðalskipulag Grundar�arðar 2019-2039. 
Við lokaafgreiðslu aðalskipulags var tekin afstaða til framkom-
inna athugasemda og minniháttar lagfæringar gerðar á 
tillögunni. Svör hafa verið send þeim sem gerðu athugasemdir. 
Nálgast má athugasemdir og umsagnir bæjarstjórnar um þær í 
218. fundargerð skipulags- og umhver�snefndar þann 1. júlí 
2020. Samþykkta tillögu og umhver�sskýrslu má nálgast á vef 
bæjarins, www.grundar�ordur.is. Tillagan hefur jafnframt verið 
send Skipulagsstofnun til staðfestingar.

Sé óskað nánari upplýsinga má leita til skipulags- og bygg-
ingarfulltrúa Grundar�arðarbæjar í síma 430 8500 eða 
netfangið bygg@grundar�ordur.is 

Björg Ágústsdóttir
bæjarstjóri



Eins og mörgum er kunnugt 
getur íslensk veðrátta leikið 
okkur grátt og flestir kannast við 
vesenið sem fylgir ruslatunnum 
í storma sömu veðri. Eiríkur 
Böðvar Rúnars son, sem býr á 
Blá feldi í Staðar sveit er þar ekki 
undan skil inn og eftir að hafa 
leitað af rusla tunnu fest ingu sem 
hentaði honum og gripið í tómt 
ákvað hann að taka málin í sínar 
hendur. Hann var orðinn þreyttur 
á að koma rusla tunn unum í skjól 
inni í bílskúr í hvert skipti sem 
spáði roki og sá ekki annað í 
stöðunni en að smíða sína eigin 
tunnufestingu. 

Eiríkur, sem er vél og orku
tækni fræðingur, smíðaði gripinn 

í upphafi fyrir eigin not en með 
mætti samfélagsmiðla spurðist 
fljótt út að komin væri hentug 
lausn á vandamáli fjölmargra 
Íslend inga og nú hefur hann 
opnað vef verslun. Smíðina kallar 
hann tunnu kjamma og eru þeir 
smíð aðir hér á Íslandi úr ryð fríu 
stáli. Þeir eru þægilegir í notkun, 
bæði fyrir húseigendur og sorp
hirðu starfs menn og henta full
kom lega fyrir íslenskar aðstæður. 
Á heima síðunni tunnu kjammar.
is eru meiri upp lýsingar um 
kjammana auk þess að þar er 
hægt að finna mynd bönd sem 
sýna hversu þægileg varan er i 
notkun.
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Þeir virtust ekki láta rigninguna 
og rokið á sig fá ferðamennirnir 
sem voru á tjaldstæðinu í Ólafsvík 
á sunnudagskvöldið en í kringum 
10 ferðabílar voru á tjaldstæðinu 
þetta kvöld. Mikið vatnsveður 
gekk yfir Snæfellsnesið um 
kvöldið og mátti sjá mikla 
aukningu á vatni í fossum og 
hafði vatnsborðið í Hvalsánni 
hækkað mikið á stuttum tíma, 
mestur vindur mældist klukkan 

17:20, 17 metrar á sekúndu og 
26 metrar í hviðum þá mældist 
úrkoma 7 mm þegar mest var. 

Engir ferðamenn voru á 
tjaldstæðinu á Hellissandi þó 
þar væri mun betra veður en 
þess má geta að þessi átt sem er 
suðaustan er versta áttin og getur 
verið bálhvasst í Ólafsvík og mikil 
úrkoma sem fylgir, ekki varð neitt 
tjón sem vitað er um.

þa

Góð lausn á tunnufoki

Viðraði ekki vel á 
húsbíla- og vagna


