
Eflaust hafa margir íbúar Snæ
fellsbæjar glaðst þegar þeir sáu 
vinnu palla rísa utan á húsinu 
að Ólafs braut 19 en útlit þess 
hefur stungið augu margra. Nú 
stendur til að laga húsið að utan 
í áföngum, Í þessum áfanga á að 
setja tvöfalda  einangrun utan á 
suður gafl hússins og og klæða 
með áli, Gera við sprungur á 
fram hlið hússins og hún múruð. 

Skift verður um þá glugga sem 
taldir eru ónýtir, skift var um þak 
á húsinu í sumar. 

Húsið verður ekki málað í 
þessum áfanga en það verður 
látið bíða þar til næsta sumar. Ætti 
húsið að vera hið glæsilegasta 
eftir þessar framkvæmdir og eig
endum og bæjarbúum til sóma.

þa

Ólafsbraut 21, Snæfellsbæ
Sími: 410 4190 

Netfang: 0190@landsbankinn.is

Snæfellsnesi
www.landsbankinn.is

Mafían tekin í gegn
713. tbl - 15. árg. 8. október 2015 

Jóga með Önnu Þóru

Jóga hófst þriðjudaginn  6. október.
Kennt verður í húsnæði Fiskmarkaðs Íslands á/í Rifi

              Þriðjudaga og fimmtudaga kl. 17:15
          
   Styrkjandi og liðkandi æfingar   
   fyrir alla, konur og karla.

                 Skráning í síma 8646771

              Sjáumst með sól í hjarta.

 
 

 

Árleg inflúensubólusetning 2015 
Bólusetning  gegn árlegri inflúensu er nú byrjuð. Bólusett verður í Ólafsvík á 
eftirfarandi dögum: 

Fimmtudaginn 8.október kl.08-12 

Föstudaginn 9.október kl. 08-12 

Miðvikudaginn 14.október kl. 08-12 

Fimmtudaginn 15.október kl. 08-12 

Tímapantanir í síma 432-1360.  

Bóluefnið inniheldur vörn gegn svínainflúensunni sem gekk hér 2009–2010 og að 
auki vörn gegn inflúensu af stofni H3N2 og inflúensu B. 
 
Sóttvarnalæknir mælist til að eftirtaldir áhættuhópar njóti forgangs við 
inflúensubólusetningar: 

 Allir einstaklingar 60 ára og eldri. 
 Öll börn og fullorðnir sem þjást af langvinnum hjarta-, lungna-, nýrna- og 

lifrarsjúkdómum, sykursýki, illkynja sjúkdómum og öðrum ónæmisbælandi 
sjúkdómum. 

 Heilbrigðisstarfsmenn sem annast einstaklinga í áhættuhópum sem taldir eru 
upp hér að ofan. 

 Þungaðar konur. 

Vakin er athygli á því að ofangreindir áhættuhópar eiga rétt á bóluefninu sér að 
kostnaðarlausu. 

Forráðamenn fyrirtækja eru velkomnir til að hafa samband og óska eftir bólusetningu 
á vinnustöðum.  

 

Sigrún Erla Sveinsdóttir, hjúkrunarfræðingur 



Heimsóknarvinir er eitt af 
mörgum verkefnum Rauða 
krossins um allt land. Hér í Snæ
fells bæ og um allt land starfa 
sjálf boða liðar við heim sóknar
þjónustu. Um er að ræða fjöl
breytt starf sem er sérsniðið 
að þörfum og óskum þeirra 
einstaklinga eða hópa sem 
heimsóttir eru. 

Hlutverk heimsóknarvinar er 
fyrst og fremst að veita félags
skap, nærveru og hlýju. Einsemd 
er orðið alvarlegt vandamál í 
íslensku samfélagi. Aðstæður 
fólks geta orðið til þess að það 
missir samband við aðra og ein
an grast. Heimsóknarvinir Rauða 
krossins leitast við að rjúfa slíka 
einangrun. 

Heimasóknavinir geta brallað 

ýmislegt saman, þeir geta talað 
saman, hlustað, spilað, föndrað, 
farið í búðina og verslað inn, farið 
á kaffihús, farið í göngutúr og 
svo margt margt fleira. Mikilvægt 
er að geta tekið hverjum 
og einum eins og hann er, 
fyrirkomulag heimsóknarinnar 
er samkomulag. 

Ef þú hefur áhuga á að gerast 
heimsóknarvinur þá skaltu 
sækja um að gerast sjálfboðaliði 
á heima síðu Rauða krossins. 
www.raudikrossinn.is eða hafa 
samband við Guðrúnu formann 
Rauða krossins í Snæfellbæ á 
netfangið dalgerdi@internet.is 
eða í síma 7795960.  

Stjórn Rauða krossins í Snæfellsbæ.

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

Vantar þig vin?
Eða viltu vera vinur?

Nú er allt vetrarstarf í Ólafs
víkur og Ingjalds hóls sóknum 
farið af stað eða að fara af stað. 

Unglingarnir okkar í Æsku
lýðsfélaginu hafa safnað áheitum 
vegna Biblíumaraþons sem 
verður um helgina, en safnað 
er styrkjum vegna ferðar á lands
mót Æskulýðssambands Þjóð
kirkjunnar í Vestmannaeyjum 
23.25. október. Metþátttaka 
er frá okkur, 32 ungmenni fara 
héðan, auk 45 leiðtoga, verðum 
við einn stærsti hópurinn, ef 
ekki sá stærsti. Einnig verður 
kökubasar sem unglingarnir 
efna til að sama tilefni eftir messu 
á Ingjaldshóli á sunnudag. 
Síðastliðinn sunnudag höfðu 
þau kökubasar eftir messu í 
Ólafsvík. 

Áheitasöfnun hefur gengið vel 
og þökkum við fyrir viðtökurnar. 

Hægt er að heita á þau með því 
að leggja inn á reikning 194
05401623 (kt. 4301110350) 
eða koma á staðinn. Allir eru 
velkomir að kíkja í kirkjuna og 
hlusta á lesturinn. 

Sunnudagaskólinn er byrjaður 
og verður í Ingjaldshólskirkju á 
sunnudögum kl. 11 í október og 
nóvember. 

TTT (tíu til tólf ára starf ) hefst 
í Ólafsvíkurkirkju í næstu viku 
og verður á fimmtudögum kl. 
15:1015:50. 

Kirkjukórarnir eru farnir að 
æfa fast einu sinni í viku. 

Ekki má gleyma guðs þjón
ustunum sem eru tvisvar í mánuði 
í Ólafsvíkurkirkju og einu sinni 
í mánuði í Ingjaldshólskirkju.

Verið velkomin 
og verum virk í starfinu.

Safnaðarfréttir

Íslandspóstur óskar eftir að ráða í 
afleysingar í vetur.

Um er að ræða tímavinnu í  útburði. 
Gæti hentað með skóla.

Nánari upplýsingar gefur Jóhannes 
í síma 825 1119 eða á pósthúsinu í Ólafsvík.

Umsóknir óskast sendar á netfang: 
johanneso@postur.is.

Afleysingar 
tímavinna

Siggi Hösk og Siggi Gísla
verða með tónleika

á Hótel Ólafsvík 
n.k. laugardagskvöld kl. 20.30.

Höskarar taka lagið saman.

Aðgangseyrir kr. 1000.-

Háseta vantar á
Álf SH-414

Álfur SH-414 óskar eftir að ráða háseta á sjó. 
Báturinn er gerður út allt árið 
á línu, grásleppu og makríl.

Upplýsingar gefur 
Emanúel Magnússon. s 782 1700.



•  LG og Bosch eru leiðandi  
framleiðendur á varmadælum.

•  Hátt sparnaðar hlutfall. 

•  Búnaður framleiddur og prófaður  
fyrir norðlægar slóðir.

•  Mjög hljóðlátar.

•  Áratuga reynsla framleiðanda.

SPARAÐU MEÐ
VARMADÆLU

Allt að 80% sparnaður á hitunarkostnaði

Kynning  á LG og  Bosch  varmadælum
fimmtudaginn 15. október kl. 17 

í Sögusafninu Grundarfirði

Danmarks mest energieffektive
luft/vand varmepumpe*

Verðlaun
fyrir hæðsta 

sparnaðar 

hlutfall í flokki 

   loft í vatn**

 VERÐLAUN fyrir hæðsta sparnaðar hlutfall í flokki loft í loft*

** DTI Danish Technological Institute

* SP Technical Institute of Sweden

Krossmói 5 • 260 Reykjanesbæ 
S: 546-9500 • www.lofttaekni.is

Reitarvegi 3  • 340 Stykkishólmur
S: 438-1395

Raflagnaþjónusta Hilmars



Alþjóðlega kvikmyndahátíðin 
Northern Wave verður haldin 
í áttunda sinn helgina 16.18. 
október næstkomandi í Grundar
firði. 

Áður en að hátíðin hefst 
þann 15.16. koma tæplega 
30 kvikmyndargerðarmenn til 
Grundar fjarðar til að vera við
stödd vinnusmiðju sem að 
Wift( Women in film and tele
vision) á Norðurlöndunum bíður 
upp á og kallast Surviving the 
rabbit hole en þar fá nemendur 
fræðslu í formi fyrirlestra og ráð
gjöf fyrir komandi verkefni.

Hátíðin fer að mestu fram í 
Samkomuhúsi Grundarfjarðar 
þar sem alþjóðlegar stuttmyndir 
eru sýndar föstudag og laugardag 
en á sunnudeginum eru sýndar 
íslenskar stuttmyndir en þá fer 
verðlaunaafhendingin fram. Á 
föstudagskvöldinu eru íslensk 
tón listar myndbönd sýnd á 
veitinga staðnum Rúben og áhorf
endur kjósa um besta tón listar
mynd bandið. Í kjölfarið stígur 
Sesar A á stokk og opnar fyrir 
kare okí sem mun standa fram á 
nótt. 

Á laugardeginum  mun Baldvin 
Z kvikmyndaleikstjóri leiða 

áhorf endur í gegnum reynslu 
sína af kvikmyndagerð og sýnd 
verða brot úr verkum (t.d. Óróa 
og Vonarstræti) og gerð myndana 
rædd.

Á laugardagskvöldið er svo 
fiski réttakeppnin vinsæla sem 
er jafnframt lokahóf Rökkurdaga 
sem eru menningardagar 
Grundar fjarðar. Í keppt er um 
besta fiskiréttinn sem eru allir 

gerðir úr grundfirsku hráefni en 
skráning fer fram á heimasíðu 
hátíðar innar hér http://www.
northern wavefestival.com/skra
ifiskirettakeppnina/

Í ár verða þrenn verðlaun. Aðal
verðlaunin sem eru 40.000 króna 
peningaverðlaun, Dekurgjafabréf 
fyrir tvo í deluxe herbergi á Hótel 
Búðum auk 5 rétta kvöldverðar í 
boði kokksins  og gjafabréf fyrir 
tvo í 9 rétta kvöldverð á annað 
hvort Fisk eða Grillmarkaðnum. 
Hrefna Rósa Sætran og  Jon Favio 
Munoz Bang yfirkokkur Hótel 
Búða sitja í dómnefnd.

Í veislunni verður lifandi tón
list en listamaðurinn Frí mann 
Kjerúlf kemur og spilar á svo
kallað ljósleiðaratæki í takt við 
tónlistina sem framkallar ótrúlegt 
sjónarspil en verkið var eitt af 
opnunaratriðum Vetrarhátíðar í 
Reykjavík.

Eftir fiskiveisluna verður 
dans leikur með hljómsveitinni 
MilkyWhale á Rúben.

Dagskrá hátíðarinnar verður 
auglýst nánar í næsta tölublaði 
Jökuls.

Northern Wave í næstu viku



 
Túnberg Hellissandi er til sölu. Íbúðin er 
81fm auk geymslu í kjallara. Íbúðin 
skiptist í forstofu, rúmgott hol, eldhús, 
þvottahús, þrjú herbergi, stofu og 
baðherbergi. Á forstofu eru �ísar og þar er 
hiti í gól�. Á stofu og holi er parket en á 
herbergjum er plastparket. Á baði sem er 
nýlega tekið í gegn eru �ísar á gól� og 
veggjum og sturtukle�nn er með 

innbyggðum sána og einnig er handklæðaofn. Allir gluggar utan eins eru nýlegir og 
húsið er klætt á þremur hliðum með steny. Í húsinu eru nýlegar neysluvatnslagnir sem 
og frárennslislagnir. Bílskúrinn er með góðu aðgengi og er 50,3fm samkv FMR og í 
enda hans er 10fm gestaherbergi, wc og sturta og er sérinngangur að því. Gott 
trégrindverk er umhver�s húsið og stór lóð og einnig er góður trépallur við þrjár 
hliðar hússins. Húsið lítur vel út utan sem innan. 

Óskað er eftir tilboði í húsið. 

Upplýsingar gefur Pétur Steinar sími 8934718 og psj@simnet.is 
og Erlendur Davíðsson löggilltur fasteignasali.

Valhöll fasteignasala kynnir:

Nýliðinn september var ansi 
góður og var þetta fyrsti heili 
mánuðurinn sem nýi báturinn 
Stakkhamar SH var gerður út og 
náði hann að afla yfir 100 tonnin 
því að heildaraflinn hjá honum 
var 100,5 tonn í 15 róðrum og 
var öllu landað í heimahöfn Rifi. 
Kristinn SH var á Skagströnd með 
171 tonn í 22 og Bíldsey SH 150 
tonn í 23 á Hofsósi. Særif SH 51 
tonn í 15, Brynja SH 51 tonn í 15, 
Tryggvi Eðvarðs SH 50 tonn í 14. 
Reyndar var Tryggvi með að auki 
14 tonn af makríl. 

Nokkrir SH bátar voru á makríl 
í september og hæstur þeirra var 
Ingibjörg SH með 40 tonn í 11 
róðrum og var báturinn sjöundi 
aflahæsti makrílbáturinn á 
landinu. Hæstur var Strekkingur 
HF með 61 tonn, Brynja II SH kom 
þar rétt á eftir með 38 tonn í 9 og 
Mangi á Búðum SH 36 tonn í 11. 
Víxill II SH 32 tn í 12, Álfur SH 21 
tn í 8 og Sæhamar SH 17 tonn í 4. 

Stóru línubátarnir áttu ansi 
góðan mánuð og eins og oftast 
þá var Tjaldur SH langhæstur SH 
bátanna með 472 tonn í 6 róðrum, 
Þórsnes SH 318 tn í 6, Örvar SH 

309 tn í 5, Rifsnes SH 229 tn í 5, 
Grundfirðingur SH 214 tn í 5 og 
Hamar SH 191 tn í 7. 

Hringur SH var á trolli og 
var með 330 tonn í 5, Helgi 
SH 203 tonn í 4. Við vitum 
um bátana sem fóru vestur til 
Bolungarvíkur og mokveiddu 
þar hjá dragnótabátunum en það 
voru ekki allir sem þangað fóru 
og ef við skoðum heimabátanna 
þá var Egill SH með 7,7 tonn í 
4. Sveinbjörn Jakopsson SH 47 
tonn í 15, Gunnar Bjarnason SH 
65 tonn í 19, Ólafur Bjarnason 
SH 78 tonn í 16, reyndar var ein 
14 tonna löndun í Bolungarvík. 
Guðmundur Jensson SH 82 tonn 
í 5 og af því voru tvær landanir 
í Bolungarvík en báturinn hætti 
veiðum mjög snemma í september 
eða þann 9. 

Tilraunaveiðar á Hörpuskel fóru 
fram og var Hannes Andrésson SH 
sem sá um þær veiðar og landaði 
22 tonn í 6 róðrum. Blíða SH var 
með 30 tonn í 18 af beitukóng 
báðir að landa í Stykkishólmi.

Gísli Reynisson
www.aflafrettir.is

Aflafréttir



Undanfarið hafa staðið yfir 
framkvæmdir við svæðið í kringum 
Bjarnarfoss í Staðarsveit. Verið 
er að búa til bílaplan við gömlu 
brúnna, þaðan er búið að leggja 
göngustíg að fossinum, þarf að 
fara yfir tvær göngubrýr á leiðinni 
að fossinum. 

Bætir þetta aðgengi að 
fossinum en áður þurfti að fara 

fram hjá íbúðarhúsinu á bænum 
Bjarnar fossi. Um verkið sjá 
verk taka fyritækið Sigurður og 
Eyjólfur sf. 

Líklegt er að þessar breytingar 
verði til þess að myndatökum 
við fossinn fjölgi en þegar 
ljósmyndari var á ferð þarna var 
brúðarmyndataka í gangi. 

þa

Bætt aðgengi 
að Bjarnarfossi



Rekverk hefur nýlokið við að 
setja upp svoköllað víravegrið 
fyrir Vegagerðina frá brúnni yfir 
Fróðá og alveg að afleggjaranum 
upp á Fróðárheiði. Mun vegrið 
þetta auka umferðaröryggi til 
muna en það liggur beggja vegna 
þjóðvegsins meðfram ósnum og 
mun því varna því að bílar fari 
í hann. Er þetta fjögurra víra 
vegrið með rörastaurum sem 
staðsettir eru í vegfláum. Þetta 
vegrið er í flokki N2. Reglulega 
heyrist gagnrýni þeirra sem aka 
mótohjólum um að víravegrið 
séu þeim sérstaklega hættuleg. 
Það er ekki svo, þau eru ekki 
verri fyrir vélhjólafólk en önnur 
veg rið. Vegagerðin leitaði 
til varaforseta Alþjóða vega
sam bandsins (International 
Road Federation, IRF) Michael 

Dreznes, sem sagði að það væri 
í gangi töluverður misskilningur 
varðandi vélhjólafólk og vegrið. 
Hann bendir á að IRF og 
umferðaröryggisnefnd á vegum 
TRB rannsóknarráðsins hafi 
rannsakað þetta fyrir nokkrum 
árum og komist að þeirri 
niðurstöðu að víra vegrið væru 
ekki hættulegri mótor hjóla
mönnum en venjuleg bitavegrið 
eða steypt vegrið. Rannsóknin fór 
fram í Evrópu, Bandaríkjunum 
og Ástralíu. Ljóst er að það eru 
stólparnir sem eru hættulegastir 
fyrir óvarða vegfarendur eins 
og vélhjólafólk ekki vírinn. En 
staðreyndin er sú að vegrið, 
víravegrið þar á meðal, bjarga 
mannslífum.

þa

Vegrið í Bug

Kirkjan okkar

Messa og sunnudagaskóli
Messa verður sunnudaginn 11. október kl. 14 í Ingjaldshólskirkju.  
Altarisganga. 
Félagar í æskulýðsfélaginu verða með kökubasar, en safnað er fyrir ferð 
á landsmót ÆSKÞ.

Sunnudagaskólinn verður á sunnudag í Ingjaldshólskirkju kl. 11 
og næstu sunnudaga út nóvember.
Öll börn sem eru fædd 2009 (6 ára) fá barnabiblíu 
að gjöf frá söfnuðunum.

Biblíulestrarmaraþon
Unglingarnir okkar hafa gengið í hús og safnað áheitum vegna 
biblíumaraþons til að safna fyrir ferð æskulýðsfélagsins á landsmót 
Æskulýðssambands Þjóðkirkjunnar. 
Lesturinn hefst kl. 20 á föstudag 9. október og lýkur um kl. 10 á laugardag. 
Hægt er að koma á staðinn, hlusta og heita á unglingana eða styrkja þau 
með að leggja inn á reikning (194-05-401623, kt. 430111-0350).

Auglýsingaverð 
í Jökli

Svarthvítar auglýsingar
Opna í svarthv 37.941
Heilsíða í svarthv.  25.294
Hálfsíða í svarthv. 16.690
1/4 í svarthv.    10.889
1/8 í svarthv.   7.938
1/16 í svarthv.     4.885

Verðin eru með 24% vsk

Smáauglýsingar kosta 800,- 
og er þá miðað við 150 innslætti pr. auglýsingu.

Hver innsláttur umfram 150 kostar 5,-

Lit auglýsingar
Opna í lit  68.175
Heilsíða í lit  45.450
Hálfsíða í lit 31.548
1/4 í lit  23.102
1/8 í lit  14.960
1/16 í lit  10.075

KÍKTU Á GLUGGANN! 

Vetur 2015-2016 

 

Hlutir verða þemað í glugga Átthagastofu í vetur. Fyrsti 
hluturinn sem varpað verður ljós á eru leikföng. 

 

Áttu uppáhalds leikfang sem þú vilt leyfa okkur að sýna í 
glugganum? Óskum eftir leikföngum frá öllum tímum, 
gömlum og nýjum.  

 

Nánari upplýsingar í síma 433-6929 eða á atthagastofa@snb.is 

Fyrir 23. október  
 

 

 

 



21:00 Tónleikar með Ylju og Teiti Magnússyni á RúBen, aðgangseyrir kr. 2.000

15:00 Konurnar okkar – sögusýning vegna kosningaréttar kvenna í 100 ár. Sunna,  
	 Guðrún	Björg	og	Þórunn	standa	fyrir	sýningunni	sem	mun	standa	yfir	í	tvær	vikur.		
	 Boðið	verður	upp	á	kaffi	og	bakkelsi	við	setningu	sýningarinnar	í	Sögumiðstöð.
19:30		 Skraflað	og	skrafað	með	Skraflfélagi	Íslands	í	Sögumiðstöð

16:30	 Barnastund	í	Bæringsstofu	–	Hrúturinn	Hreinn
18:30	 Krakkastund	í	Bæringsstofu	–	Big	Hero	6
20:30		 Pub	quiz	á	RúBen	–	Körfuknattleiksdeild	UMFG	stendur	fyrir	hinni	feykivinsælu		 	
	 kráarviskukeppni	þetta	árið	undir	yfirskriftinni	„Lifandi	vísindi“.	

12:00	 Markaður	í	Samkomuhúsi
12:00	 Kaffi-	og	vöfflusala	kvenfélagsins	Gleym	mér	ei	í	Samkomuhúsi
17:30	 Námskeið	í	tælenskri	matargerð	í	Samkomuhúsi

14:00	 Listasmiðja	barnanna	í	Samkomuhúsi	á	vegum	Grundarfjarðardeildar	 
 Rauða krossins.
16:30	 Félagsvist	í	Sögumiðstöð	á	vegum	félags	eldri	borgara
20:00	 Spennuþrungið	sunnudagskvöld	í	Bæringsstofu	–	Jurassic	World

15:00	 Harmonikkuball	á	Fellaskjóli
20:00 Konukvöld Gleym mér ei í Sögumiðstöð

17:00	 Pétur	og	úlfurinn	í	Samkomuhúsi.	Aðgangseyrir	kr.	2.000
20:00	 Kynning	á	Paimpol	garði	í	Sögumiðstöð	–	Ruth	Guðmundsdóttir	hefur	hannað	og			
	 teiknað	spennandi	hugmyndir	að	Paimpol	garði	í	kringum	Steinatjörnina.	

20:00	 Kótilettukvöld	meistaraflokks	kvenna	í	blaki	í	Samkomuhúsi	

 
20:30	 Fiskiveislan	mikla	–	Rökkurdögum	lýkur	með	hinni	árlegu	fiskréttakeppni	 
	 kvikmyndahátíðarinnar	Northern	Wave	í	húsnæði	Soffaníasar	Cecilssonar.

MIÐVIKUDAGUR 7.OKTÓBER

FIMMTUDAGUR 8.OKTÓBER

FÖSTUDAGUR 9.OKTÓBER

LAUGARDAGUR 10.OKTÓBER

SUNNUDAGUR 11.OKTÓBER

MÁNUDAGUR 12.OKTÓBER

ÞRIÐJUDAGUR 13.OKTÓBER

FIMMTUDAGUR 15.OKTÓBER

LAUGARDAGUR 17.OKTÓBER

VERIÐ VELKOMIN OG

GRUNDARFIRÐI
DAGSKRÁ 7.-17. OKT. 2015

GÓÐA SKEMMTUN!


