
Fimmtudaginn 2. október var 
haldið hátíðlega upp á 10 ára 
afmæli Fjölbrautaskóla Snæ fell
inga í Grundarfirði. Í jan úar árið 
2000 var stofnuð undir búnings
nefnd af hálfu sveitarfélaganna 
á Snæ fells nesi og árið 2003 
stofn aði mennta mála ráðu
neytið vinnu hóp í samvinnu við 
heimamenn um stofnun fram
halds skóla á norðan verðu Snæ
fellsnesi. Þann 6. febrúar 2003 
skrifar þáverandi mennta mála
ráð herra svo undir yfirlýsingu 
um stofnun skólans. Vinnu
hópurinn fékk bandarískan 
sér fræðing að nafni Susan Stue
bing til liðs við sig. Strax var lagt 
upp með að skólinn yrði óhefð
bundinn sem slíkur og hönnun 
hússins var gerð með það til 
hliðsjónar. 16. desember 2003 
var fyrsta skóflustungan loks 

tekin og skólinn var svo tekinn 
í notkun um haustið 2004.

Nú, tíu árum seinna var blásið 
til afmælishátíðar og segja má 
að vikan hafi verið undirlögð 
hátíðahöldum í tengslum við 
afmælið því dagana á undan 
hafði Snæfellingum staðið til 
boða að heimsækja skólann en 
opið hús var í skólanum 30. 
september og 1. október.  

Margt góðra gesta var saman 
komið til að fagna og rifja 
upp sögu skólans á þessum 
tíma mótum, á þessum þriðja 
degi hátíðahaldanna. Gestir 
rifjuðu m.a. upp tilurð þess að 
stofnaður var fram halds skóli á 
Snæfellsnesi og hversu rétt sú 
ákvörðun hafði verið.

Sturla Böðvarsson stjórnar
formaður Jeratúns ehf, færði 
skólanum peningagjöf að upp

hæð eina milljón króna. Jeratún 
var stofnað utan um byggingu 
og rekstur húseignarinnar sem 
hýsir skólann, eigendur Jeratúns 
ehf. eru Grundarfjarðarbær, 
Helga fellssveit, Snæfellsbær og 
Stykkis hólmsbær. 

Gjafir og blóm bárust skóla

num víða að, kvenfélagið 
Gleymmérei í Grundarfirði 
færði skólanum hálfa milljón 
að gjöf til eflingar verkmennta 
og listgreina en þær hafa ávallt 
veitt verðlaun á skólaslitum í 
þessum greinum.
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Ólafsbraut 21, Snæfellsbæ
Sími: 410 4190 

Netfang: 0190@landsbankinn.is

Snæfellsnesi
www.landsbankinn.is

Fjölbrautaskóli Snæfellinga 10 ára 
667. tbl - 14. árg. 9. október 2014 

Ólafsvík
Bæjartún 7, íbúð í kjallara, er 64,4 fm. og 
skiptist í forstofu, wc með sturtu, hol, 
tvö herbergi, eldhús og stofu. Þá er 
geymsla og þvottahús með íbúðinni.
Á forstofu, baðherbergi og eldhúsi eru 
�ísar en á holi, stofu og herbergjum er 
parket. Íbúðin er hituð með vatns- 
ofnum.
Þetta er mjög hugguleg og fín íbúð á 
góðum stað í bænum og stutt í alla 
þjónustu.

Ásett verð 7,8 millj.

Til sölu eða leigu

Gestum var boðið upp á veglegar veitingar. Mynd: Stykkishólmspósturinn

Jón Eggert Bragason skólameistari FSN tekur við gjöf frá Jeratúni. 
Mynd: Stykkishólmspósturinn



Á þriðjudag í síðustu viku var 
síðasti vinnudagur Laufeyjar 
Kristmundsdóttur skólaliða 
í Grunnskóla Snæfellsbæjar 
á Hellissandi. Jafnframt átti 
hún afmæli þennan dag svo 
nemendur komu saman á sal 

og sungu afmælissönginn fyrir 
hana og starfsfólkið færði henni 
kveðjugjöf. Laufeyju var þökkuð 
vel unnin störf við skólann en 
hún hefur starfaði í skólanum 
í ellefu ár.

gsnb - Facebook

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

Kveður skólann 
eftir ellefu árFínasti september mánuður 

búinn þar sem að veiði 
stóru línubátanna sem og 
trollbátanna var ansi góður.  
T.d var Tjaldur SH með 373 
tn í 6, Rifsnes SH 310 tn í 7, 
Þórsnes SH 289 tn í 5, Örvar SH 
257 tn í 5, Saxhamar SH 208 tn 
í 5, Gullhólmi SH 203 tn í 4 og 
Grundfirðingur SH 190 tn í 4.  

Trollbátarnir fiskuðu líka vel 
og var Hringur SH hæstur með 
286 tn í 4 og Farsæll SH varð 
annar með 283 tn í 6.  Þarna 
munar ekki nema um þremur 
tonnum á þeim tveim.  Helgi 
SH 254 tn í 5 og Sóley SH 206 
tn í 4 róðrum. 

Ekki er nú hægt að segja að 
október byrji vel því endalausar 
lægðir hafa gengið hérna yfir og 
lítið sjóveður fyrir bátanna.  Þá 
daga sem þeir hafa komist út 
og þeir eru ekki nema tveir þá 
hefur veiðin verið mjög döpur 
hjá línu og dragnótabátunum. 
Glaður SH hefur náð að komast 
tvisvar út og landað 2,7 
tonnum.  Kristinn SH hefur 
farið einn róður og landað 3,5 
tonnum.  Eins og sést þá er 

þetta nú ekki mikið, einungis 
tveir bátar af ansi miklum flota 
sem á Snæfellsnesi.  Það er nú 
það góða við brælur að það 
lyngnir á endanum og þá vill 
nú oft verða fínasta veiði.  

Ekki er nú ástandið skárra 
h j á  d ragnó tabá tunum,  
Guðmundur Jensson SH hefur 
farið tvisvar og landað 8,1 tonni. 
Í Bolungarvík er Steinunn SH 
með 12,7 tn og Rifsari SH 11 tn 
í 2, þannig að ekki eru þeir að 
geta farið neitt mikið meira á 
sjó en bátarnir á heimamiðum.  
Ólafur Bjarnason SH 6,2 tn í 2,  
Gunnar Bjarnason SH 5,8 tn í 
2, Sveinbjörn Jakobsson SH 3,3 
tn í 2, Magnús SH 3,3 tn í 1.

Staðan er nú aðeins skárri hjá 
stóru línubátunum.  Saxhamar 
SH kom til Rifs með 66 tonn í 
einni löndun.  Gullhólmi SH 46 
tonn í 1 á Siglufirði, þar var líka 
Örvar SH með 38 tn í 1.

Hringur SH kom með 
fullfermi til Grundarfjarðar og 
landaði 72 tonnum.  Sóley SH 
45 tonn.

Gísli Reynisson
www.aflafrettir.is

Aflafréttir

Kirkjan okkar

Guðsþjónusta í 
Ingjaldshólskirkju.

verður sunnudaginn 12. október kl. 14.

Sunnudagaskóli og 
bók til 6 ára barna.

Sunnudagaskólinn verður alla sunnudaga fyrir jól  
í Ingjaldhólskirkju kl. 11.

Börn sem eru fædd 2008 fá barnabiblíu 
á sunnudag að gjöf frá söfnuðunum.

Foreldramorgnar eru á �mmtudögum 
kl. 10-12 í Ólafsvíkurkirkju.



 

Haustfagnaður Víkings/Reynis verður haldinn           
laugardaginn 18. október 2014 í Röstinni 

Söngskemmtun þar sem úrvals söngvarar úr Snæfellsbæ syngja vel valin lög frá        
áratugnum 1980-1990. Hljómsveitin 80´s-sveitin spilar undir söngatriðin og    

leikur svo fyrir dansi fram á rauða nótt. 

Miðaverð: 4.000 kr. Forsala verður í Röstinni mánudaginn 13. okt                       
kl. 19:30-20:30. Miðapantanir í síma 615-2411. 

Húsið opnar kl. 21:30 og hefst skemmtunin kl. 22:00 

Allur ágóði rennur til UMF Víkings/Reynis 

Verðlaun fyrir 
besta 80's 

klæðnaðinn 

Nú er rétti tíminn til framkvæmda 
þar sem að átakið ALLIR VINNA 

hefur verið framlengt.
 

Hjá okkur starfa smiðir, múrarar (flísar), 
píparar og aðrir iðnaðarmenn.

Við erum með tæki og tól til allra verka.
 

HÚSEIGENDUR!

100% 

endurgreiðsla 

á vsk af vinnu 

Klettsbúð 9 - 360 Hellissandur - S: 430 8600
hotelhellissandur@hotelhellissandur.is

www.hotelhellissandur.is

Meðal rétta í hlaðborðinu:

Ísl. Hreindýr - Ísl. Gæs 
Ísl. Önd - Krónhjörtur
Rjúpusúpa - Dúfa - Lynghæna
og margt fleira.

Verð aðeins 9.800 kr. á mann.

Ef þú vilt bæta við gistingu þá kostar gisting 
með morgunverðarhlaðborði og villibráðarhlaðborði 
14.900 kr. á mann í tveggja manna herbergi. 

Verð fyrir einn í herbergi er 19.900 kr. á mann. 

sér um lifandi tónlist fyrir gesti 
að loknu borðhaldi.

Pantanir í síma 
430 8600

14. & 15. nóvember

KK 



Fjárhagsáætlun Snæfellsbæjar 
og stofnana 2015

Hafin er vinna við gerð fjárhagsáætlunar Snæfellsbæjar fyrir árið 2015. Auglýst er eftir 
erindum, umsóknum um styrki, tillögum og ábendigum íbúa, félagasamtaka og fyrirtækja 
um mál sem varðar gerð fjárhagsáætlunar.

Þeir aðilar sem vilja koma með erindi, umsóknir um styrki, tillögur og/eða ábendingar er 
varðar næsta fjárhagsár Snæfellsbæjar eru hvattir til að skila þeim á bæjarskrifstofuna til 
bæjarritara fyrir 20. október 2014.

Þau félagasamtök sem fengu styrki á árinu 2014 þurfa að senda inn ársreikning með 
áframhaldandi styrkbeiðni.

Athugið, að engir styrkir fást greiddir nema um þá sé sótt og bæjarstjórn samþykki þá.

Bæjarritari

Félagsmenn Verkalýðsfélags Snæfellinga!

Almennur félagsfundur
í húsi félagsins að Ólafsbraut 19, Ólafsvík. 

Mánudaginn 13. október kl 17.00

Fundarefni:
Kosning fulltrúa á Þing ASÍ
Kosning fulltrúa á þing sjómannasambandssins

Stjórnin

Verkalýðsfélag Snæfellinga auglýsir



Bókasafn 
Grundar�arðar

https://www.facebook.com/Bokasafngrundar�ardar

 
Lestrarvefurinn Allir lesa opnar formlega 10. október. 

Þann 17. október hefst svo Landsleikur í lestri, 
þar sem allir geta verið með. 

Lestu með!

 
Bókasafn Grundar�arðar og Upplýsingamiðstöðin 

er opin mánudaga - �mmtudaga kl. 14:00-18:00.

 

Fylgist með á Facebook og vefsíðu bókasafnsins.
http://grundar�ordur.is/bokasafn

Sími 438 1881
bokasafn@grundar�ordur.is

 

Sumarið er flogið og fokið 
frá okkur, allt of fljótt finnst 
sumum. En það þarf ekki að vera 
svo slæmt því að það merkir það 
að sá yndislegi árstími er runnin 
upp þar sem Grundfirðingar 
fagna Rökkurdögum. Að þessu 
sinni nær dagskráin frá 8. – 18. 
október. Rökkurdagar í ár verða 
með nokkuð hefðbundnu móti 
en þó er eitthvað um nýjungar í 
dagskránni. Dagskráin er sniðin 
með það í huga að allir bæjarbúar 
og gestir finni eitthvað við sitt 
hæfi. Það verður bryddað upp á 
ýmsu þetta árið og má þar nefna: 
Einar Kárason og Inga Hans 
Jónson með sagnakvöld, Sveppa 
og Villa með skemmtun fyrir 
yngri kynslóðina og kennara 
Bjórskólans sem mætir til okkar 
með námskeið. Að auki verður 

Rauði krossinn og kvenfélagið 
með veglegan markað og margt 
margt fleira spennandi í boði.

 Á síðasta ári var gerð 
tilraun til þess að tengja 
Rökkurdagana við Northern 
Wave kvikmyndahátíðina og 
verður það gert aftur í ár. 
Þá mun Grundarfjarðarbær 
bjóða uppá lifandi tónlist á 
fiskisúpukvöldi hátíðarinnar 
sem verður laugardagskvöldið 
18. október. 

Rökkurdagar standa í rúma 
viku og eru alls um 20 viðburðir 
sem prýða dagskránna. 

Það eru allir velkomnir á 
Rökkurdaga. 

Fyrir hönd Grundar fjarðar
bæjar

Alda Hlín Karlsdóttir
Menningar- og markaðsfulltrúi

Rökkurdagar 
2014

Til leigu
Til leigu 130 m2 íbúð að Sæbóli 35 í Grundarfirði, fjögur svefnherbergi, 

laus strax.  Upplýsingar gefur Kristján í síma 8963867.

Smáauglýsing



Miðvikudagur 8. október
20.00 Björn Bragi skemmtir á Kaffihúsakvöldi NFSN. 
 Aðgangseyrir 2.000 kr. 

Fimmtudagur 9. október
20.30 Haraldur Sigurðsson eldfjallafræðingur heldur 

fræðsluerindi í Bæringsstofu.
21.00  Tómas Freyr Kristjánsson sýnir myndir úr eld

gosa leiðangri sínum og ljósmyndarans Sumar liða 
Ásgeirssonar.

Föstudagur 10. október
16.30  Barnastund í Bæringsstofu – Leikfangasaga –
18.30  Krakkastund í Bæringsstofu – E.T. –
21.00  Pub quiz meistaraflokksins á Rúben. Þema keppn

innar í ár er Fólk með hatt/one hit wonders.

Laugardagur 11. október
14.00  Orgeltónleikar í Grundarfjarðarkirkju, Eyþór 

Franzson Wechner, klassísk tónlist. Aðgangseyrir 
500 kr.

15.00  Markaður í Samkomuhúsinu (Rauði krossinn, 
kvenfélagið ofl.). Kvenfélagið selur kaffi og kökur. 

20.30  Heimboð á Læk. 
Sturla Þórðarson 
800 ára. 

 Einar Kára son og 
Ingi Hans spjalla 
um sögu sagna
ritarans. 

20.00  Bjórnámskeið í Sögumiðstöðinni. Skráning í síma 
895 7110 eða alda@grundarfjordur.is 

Sunnudagur 12. október
14.00  Markaður í Samkomuhúsinu.
14.00  Listasmiðja fyrir börnin í samkomuhúsinu.
15.00  Harmonikkuball á Fellaskjóli. 

Mánudagur 13. október
20.00  Hrollvekjukvöld í Bæringsstofu  – Shaun of the 

Dead –

Þriðjudagur 14. október
17.00  Villi og Sveppi skemmta krökkunum í Sam

komuhúsinu. Aðgangseyrir 2.000 kr.
20.00  Frönsk stemming í Bæringsstofu. Grundapol 

sýnir frönsku kvikmyndina Le Havre. 

Miðvikudagur 15. október
20.00  Kvöldmessa í Grundarfjarðarkirkju.

Laugardagur 18. október
19.30 Lokaatriði Rökkurdaganna verður á fiski veislu

kvöldi kvikmyndahátíðarinnar Northern Wave. 
Þá ætla þeir félagar Einar Melax og Ómar Stefáns  
son að spila ljúfa tóna í húsnæði Soffa  níasar 
Cecilssonar.

Rökkurdagar 2014
Dagskrá í Grundarfirði 8. – 18. október 2014


