
Fimmtudaginn 22. októ ber 
veittu aðstandur Snæ fells jökuls
hlaups þau Fannar Baldurs son 
og Rán Kristinsdóttir, Björgunar
sveitinni Lífsbjörgu Snæ fells
bæ styrk fyrir vel unnin störf 
en Björgunarsveitin ásamt 
Unglinga deildinni Drekanum 
hafa stutt við þetta góða fram
tak með því að vera með drykkjar
stöðvar á hlaupaleiðinni undan
farin ár.

Styrkurinn var í formi tækja
búnaðar sem settur verður 
um borð í Sæbjörgu II sem er 
harðbotna bátur sveitarinnar af 
gerðinni Atlantic 21.

Tækin sem Fannar og Rán gáfu 
björgunarsveitinni er AIS stað
setningar tæki og GPS plotter, 
fannar og Viðar formaður Lífs
bjargar halda á tækjunum.
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Ólafsbraut 21, Snæfellsbæ
Sími: 410 4190 

Netfang: 0190@landsbankinn.is

Snæfellsnesi
www.landsbankinn.is

Góð gjöf til Lífsbjargar
716. tbl - 15. árg. 29. október 2015 

 

 

 
 

Jólamarkaður í Pakkhúsinu  
9. desember  

 
Þeir sem hafa áhuga á að selja geta skráð sig í 
síma433-6929 eða á pakkhus@snb.is fyrir 4. 

desember. 
 
 

Jóla piparkökuhúsa keppni  
Pakkhússins 

 
Skila þarf húsunum fyrir 6. desember í 

Átthagastofu.  
 

Húsin verða til sýnis í Pakkhúsinu og tilkynnt 
um sigurvegara þann 21. desember.  

 
Verðlaun fyrir 1. sætið  

 
 
 
 

Nánari upplýsingar í Átthagastofu Snæfellsbæjar  
sími 433-6929    pakkhus@snb.is  

 



Framkvæmdir stóðu yfir í 
síðustu viku við tjaldstæðið á 
Hellissandi. Þar unnu starfsmenn 
frá Gunna múr í Grundarfirði 
ásamt Þorgeiri ehf. að því að 
steypa gangstétt sem liggur að 
tjaldstæðinu. Gangstéttin liggur í 
hlykkjum í laut meðfram veginum 
sem liggur að tjaldstæðinu. Ekki 
var hægt að koma steypubílum að 
og þurfti því að notast við kranabíl 
og síló til að koma steypunni á 
réttan stað.  Gekk verkið vel og 
bætir þetta aðgengi gangandi 
vegfarenda að tjaldstæðinu 
og einnig fyrir þá sem unna 
útivist og vilja ganga í nágrenni 
tjaldstæðisins.

þa

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

Steypa gangstíg að tjaldstæði

Áfram er góð línuveiði hjá SH 
bátunum og stóru skipin eru 
að landa á Norðurlandinu sem 
þýðir að trukkarnir frá Ragnari 
og Ásgeiri í Grundarfirði eru á 
fullu að aka fiskinum frá t.d 
Siglufirði, Dalvík og Skagaströnd 
til Snæfellsness. Tjaldur SH hefur 
landað 374 tonnum í 5 róðrum, 
Þórsnes SH 234 tonn í 5, Rifsnes 
SH 214 tonn í 5, Grundfirðingur 
SH 212 tonn í 4, Örvar SH 210 
tonn í 4, Saxhamar SH 194 tonn 
í 7 og Hamar SH 143 tonn í 4.

Kristinn SH er kominn með 163 
tonn í 18 róðrum, Bíldsey SH 123 
tonn í 21 og nýi Gullhólmi SH 108 
tonn í 9, Særif SH 90 tonn í 15 
og er hann þegar þetta er skrifað 
þriðji aflahæsti báturinn upp að 
15 BT á landinu. Brynja SH 70 
tonn í 14, Tryggvi Eðvarðs SH 56 
tonn í 14, Sverrir SH 16 tonn í 8, 
Glaður SH 39 tonn í 16. 

Aflaskipið Steinunn SH á sinn 
vanalega fasta sumardvalastað í 
slippnum í Njarðvík og því brá mér 
nokkuð að sjá að Steinunn SH var 
kominn í slippinn í Njarðvík núna 
í október, þetta er ansi óvenjulegt. 
Þetta átti sér skýringar þar sem að 

fór að leka með skutpípunni og 
við það eyðilagðist þéttinginn á 
öxlinum og tók því rækjubáturin 
Ísborg ÍS Steinunni SH í tog og 
dró hann til Njarðvíkur þar sem 
hann var tekinn upp og gert 
verður við hann. Steinunn SH 
er búinn að vera í mokveiði fyrir 
vestan og landað 350 tonnum í 
aðeins 10 róðrum. 

Þeir SH bátar sem ennþá eru 
fyrir vestan eru áfram að fiska vel, 
t.d Matthías SH 136 tonn í 7 og 
mest 33 tonn, Rifsari SH 131 tonn 
í 7 og mest 28 tonn, Egill SH 103 
tonn í 7 og mest 28 tonn, Esjar 
SH 79 tonn í 6. Heimabátarnir 
hafa landað minna, Gunnar 
Bjarnason SH 40 tonn í 13 og 
Ólafur Bjarnason SH 35 tonn í 10. 

Eitthvað er nú rólegt hjá 
netabátunum og hefur t.d Bárður 
SH ekkert látið sjá sig á sjónum 
núna í nokkuð langan tíma. 
Hafnartindur SH er sá netabátur 
sem oftast hefur róið á Nesinu 
og hefur landað um 11 tonnum í 
12 róðrum. 

Gísli Reynisson
www.aflafrettir.is

Aflafréttir

Sérstakar þakkir fær starfsfólk 11G á Landspítalanum við Hringbraut 
fyrir góða og alúðlega umönnum í veikindum hans.

Steinunn Hansdóttir
Arnlín Þuríður Óladóttir Magnús Rafnsson
Óli Jón Ólason Guri Hilstad Ólason
Elín Sigríður Óladóttir Heimir Heimisson
Guðrún M.Ó. Steinunnardóttir Guðni Kristinsson
Þorsteinn Gísli Ólason Halla Björk Magnúsdóttir
Ágúst Ólason
Hrefna Rut Kristjánsdóttir Stefán Smári Kristófersson
Kristján Hreiðar Kristjánsson Lára Jakobsdóttir

Afabörn og langafabörn.

Innilegar þakkir fyrir auðsýnda samúð 
og hlýhug vegna andláts, útfarar og 
kveðjustundar ástkærs eiginmanns míns, 
föður okkar, tengdaföður, afa og langafa

Óla Jóns Ólasonar
Grundar�rði

er lést miðvikudaginn 7. október s.l. 
á Landspítalanum við Hringbraut. 

Allra heilagra messa
sunnudaginn

1. nóvember kl. 14.00
Setbergskirkju

Látinna minnst 
í guðsþjónustunni

Allir  velkomnir



„HEIMAMARKAÐUR“
Sjávarsafninu Ólafsvík laugardaginn 31. okt. kl 12:00 – 16:00 

Hægt verður að ræða við framleiðendur, borða og kaupa mat af Snæfellsnesi

Matarmerki svæðisgarðsins Snæfellsnes verður kynnt.

 Einnig verða kynntar hugmyndir um enduropnun Sjávarsafns í Ólafsvík.
Spennandi viðburðir og tilboð í tengslum við markaðinn um allt Snæfellsnes

Allir eru velkomnir. 
Svæðisgarðurinn Snæfellsnes

Snæfellskur MATUR 



Brunavarnaráætlun 2015
2021 fyrir Grundarfjarðarbæ var 
undirrituð á föstudaginn 23. okt. 
sl. við hátíðlega athöfn í Grundar
firði.

Mannvirkjastjóri, Björn Karls
son, mætti til athafnarinnar og 

undir ritaði áætlunina fyrir hönd 
Mann virkja stofnunar, enn fremur 
var hún undirrituð af slökkvi liðs
stjóra Valgeiri Þ. Magnússyni, 
Þor steini Steinssyni bæjarstjóra 
og Þor birni Guðrúnarsyni fyrir 
hönd Eldor slf., sem kom að 

vinnslu áætlunarinnar.
Áætlunin er unnin á grundvelli 

laga um brunavarnir nr. 75/2000, 
en megin markmið þeirra er að 
vernda líf og heilsu fólks, umhverfi 

og eignir með því að tryggja 
fullnægjandi eldvarnareftirlit 
og viðbúnað við eldsvoðum og 
mengunaróhöppum á landi á 
viðkomandi þjónustusvæði.

Á hverju starfssvæði slökkviliðs 
skal liggja fyrir brunavarnaráætlun 
sem fengið hefur samþykki Mann
virkja stofnunar og viðkomandi 
sveitar stjórnar.

Við undirskriftina voru mættir 
full trúar slökkviliðsmanna, 
Mann virkja stofnunar, byggingar
yfir valda, bæjarstjórnar og bæjar
skrifstofu.

Grundfirðingum er óskað til 
hamingju með nýja bruna varnar
áætlun.

Þorsteinn Steinsson
Bæjarstjóri Grundarfirði

Brunavarnaráætlun samþykkt

Alþjóðlegi beinverndar dagur
inn er haldinn árlega þann 20. 
október. Kvenfélag Ólafs víkur 
hefur undanfarin ár minnst 
dagsins með því að fara í bein
verndar göngu og gerði það 
einnig í ár þó gangan væri ekki 
fjöl menn, enda veðrið kanski 

ekki upp á það besta. Farið var 
frá Ólafsvíkurkirkju og genginn 
hringur um bæinn. Að þessu 
sinni var athyglinni beint að 
næringunni sem beinin þurfa 
til að þroskast og viðhalda styrk 
sínum, allt frá vöggu til grafar.

þa

Beinverndarganga

Opnunartími skrifstofu 
í Ólafsvík

Frá og með 1. nóvember 2015 verður 

opnunartími á skrifstofunni í Ólafsvík 

Þriðjudaga frá 10:00-14:00

og

�mmtudaga frá 10:00-14:00

Sýslumaður

SÝSLUMAÐURINN Á VESTURLANDI

BORGARBRAUT 2 · 340 STYKKISHÓLMUR · SÍMI: 458 2300



Hvert fór hraðbankinn á Hellissandi?
Eins og íbúar á Hellissandi hafa 

tekið eftir er búið að fjarlægja 
hraðbankann sem staðsettur var 
í Ráðhúsi Snæfellsbæjar. Var fólk 
orðið uggandi um að ekki kæmi 
annar hraðbanki í staðinn og 
þjónustan við það myndi minnka 
enn því næsti hraðbanki er 
staðsettur í Ólafsvík. Blaðamaður 
hafði samband við Landsbankann 
og samkvæmt upplýsingum 
frá Landsbankanum var hrað

bankinn kominn til ára sinna og 
bilaði ekki var hægt að gera við 
hann, var hann því fjarlægður. Er 
verið að panta nýjan hraðbanka 
og er talið að raunhæft sé að 
áætla að hann verði kominn á 
sinn stað í byrjun nýs árs. Verður 
nýi hraðbankinn áfram staðsettur 
í andyri Ráðhúss Snæfellsbæjar. 
Biður Landsbankinn þá sem verða 
fyrir óþægindum vegna þessa 
velvirðingar.  þa

Kirkjan okkar

Allra heilagra messa
Sunnudaginn 1. nóvember kl. 14 

verður messa með altarisgöngu í Ólafsvíkurkirkju.
Minnst verður látinna ástvina og kveikt á kertum.

Sunnudagaskólinn er kl. 11 í Ingjaldshólskirkju.

Réttur dagsins vikuna 2. nóvember - 6. nóvember.
Réttur dagsins er í boði milli 12:00 - 14:00 alla virka daga.

Mánudagur
Lokað vegna málþings leikskóla og grunnskóla 
Snæfellsbæjar
Þriðjudagur
Reykt grísalæri með sykurbrúnuðum kartö�um, 
og rauðvínssósu
Miðvikudagur
Lambakótilettur í raspi með lauk, smjöri 
og rauðkáli.
 Fimmtudagur
Marineraðar gellur í chilli, kóríander og hvítlauk.
Föstudagur
Grísa purusteik með sósu, rauðkáli og kartö�um.

Verð fyrir Rétti dagsins er 1.900 kr og ka� fylgir.

Tilboð
 helgarinnar

 
Tilboð helgarinnar verður á 

ostborgara alla helgina, 

Verð aðeins 990 kr fyrir 
ostborgara og franskar, 

venjulegt verð er 1990 kr.

Opnunartími um helgina 
er frá 18:00-23:00

Kettlingar
Tveir kassavanir kettlingar fást gefins, vantar gott heimili.
Annar er fallegur grár högni en hinn er svört falleg læða.

Uppl. í síma 436 6843 eftir kl. 20.

Smáauglýsing



Meðal rétta í hlaðborðinu:

Verð aðeins 10.900 kr. á mann.

sjá um tónlistina fyrir gesti að loknu borðhaldi.
Pantanir í síma 
618-0083

Í Röst 7. nóvember 2015

Glæsimennirnir
Raggi Bjarna & 
Þorgeir Ástvaldsson

Rjúpusúpa

Grafinn rjúpa

Heitreykt önd

Íslenskt hreindýr

Íslensk heiðagæs

Dádýr

Kengúra

Dúfa

og margt fleira
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www.n1.is facebook.com/enneinn

Verslun N1
Ólafsbraut 57, Ólafsvík,  436 1581

Opið  
mánudaga til föstudaga kl. 08-17

Grípandi munstur 
Michelin Alpin A5
er mikið skorið, naglalaust 
og endist þér aukavetur.  

Hörkugrip án nagla 

Cooper SA2 
er óneglanlegt og míkróskorið
fyrir mýkri vetrarakstur. 

Öruggt og neglanlegt

Kumho WI31 
mikið skorið og frábært 
í hálku sem snjó.

2015

Þú færð vetrardekkin hjá okkur


