
Þriðjudagurinn 2. ágúst síðast
liðinn  var stór dagur hjá Hest
eigenda félaginu Hring í Ólafsvík. 
Þann dag hófust framkvæmdir við 
reið skemmu félagsins en hún 
mun bæta aðstöðu félagsmanna 
til mikilla muna og hefur lengi 
verið í umræðunni. Skemman 
sem staðsett er á svæði félagsins 
inn við Fossá kemur frá Límtré
Vírnet og er 18 sinnum 38 
metrar. Að verkefninu stendur 
hest eigenda félagið með styrk 
frá sveitar félaginu og er áætlað 
að reisa skemmuna nú í haust. 
Skóflu stunguna að skemmunni 
tóku þeir Kristmar Arnkelsson 
og Trausti Magnússon. Var það 
vel við hæfi að þessir heiðurs 
og stofnfélagar Hest eigenda
félagsins Hrings tækju skóflu
stunguna. 

þa

750. tbl - 16. árg. 11. ágúst 2016

Skóflustunga tekin að reiðskemmu

Skólavörurnar komnar!
Allt í skólann
Töskur - Pennaveski
Möppur - Reiknivélar



Dagana 1.  3. júlí sl. fór 
fram Norðurlandamót öldunga 
í frjálsum íþróttum. Mótið var 
haldið í Óðinsvé í Danmörku. Alls 
kepptu 535 keppendur á mótinu 
frá öllum norðurlandaþjóðunum. 
Sjö keppendur tóku þátt fyrir 
Íslands hönd á mótinu og var 
einn þeirra Kristófer Sæland 

Jónasson úr Snæfellsbæ. 
Kristófer, sem er 81 árs, keppti í 
spjótkasti og kastþraut. Þess má 
geta að Kristófer gerði sér lítið 
fyrir og varð í 2. sæti í spjótkasti. 
Frábær árangur hjá þessum 
síunga frjálsíþróttamanni úr 
Snæfellsbæ.

Kríuvarp virðist hafa gengið 
vel á Rifi í sumar ef marka 
má alla ungana sem nú eru í 
vegköntunum. Er það  sérlega 
ánægjulegt þar sem kríuvarpið 
hefur ekki alltaf gengið vel og 
hafa komið sumur þar sem fáir 
ungar hafa komist á legg. Í sumar 
hefur farið fram rannsókn á því 
hvort hægt sé að halda ungunum 

frá veginum með því að mála 
yfirborð vegarins í ákveðnum 
litum. Hvort það hefur haft 
áhrif skal ósagt látið en gaman 
verður að sjá niðurstöður úr 
rannsókninni. Eitthvað er þó 
samt um að Kríur verði fyrir 
bílum og mikilvægt að fara 
varlega á svæði kríuvarpsins.

þa

Vann til verðlauna 
á Norðurlandamóti

Kríuvarp gengur 
betur en oft áður

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

Upplýsingar í síma
867 5525 - Sævar

Efni og auglýsingum í Jökul þarf að 
skila fyrir kl. 16, þriðjudag fyrir útgáfu.

Það er í lagi að skila fyrr.

Upplýsingar um auglýsingaverð 
á www.steinprent.is

- Bílaviðgerðir

- Skipaþjónusta

- Almenn suðuvinna 

- Smurþjónusta

- Smábátaþjónusta 

- Dekkjaverkstæði

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



ATVINNA
Starfsfólk óskast í bakaríið.

Um er að ræða störf
bæði fyrir og eftir hádegi.

Nánari upplýsingar veita 
Jón Þór í síma 861-3569
Bjarney í síma 867-7302



 Ég undirritaður Lárus Ástmar 
Hannesson, í Stykkishólmi,  býð 
mig fram í 1. – 2. Sætið á lista í forvali 
Vinstri hreyfingarinnar græns 
framboðs í Norðvesturkjördæmi, 
fyrir komandi Alþingiskosningar.  
Ég hef tekið virkan þátt í starfi VG 
um árabil, verið varaþingmaður 
frá 2013. Ég hef setið í 
bæjarstjórn Stykkishólms í tíu 
ár, verið forseti bæjarstjórnar í 4 
ár, um tíma formaður bæjarráðs 

og bæjarstjóri í lok síðasta 
kjörtímabils.  Ég er búfræðingur 
og kennari að mennt.  

Ég er formaður Landssambands 
hestamannafélaga frá 2014 og 
formaður Landsmóts ehf einnig 
frá 2014. 

Ég er fæddur í Stykkishólmi 
1966 og hef búið þar mestan 
part ævinnar. Ég er giftur 
Maríu Ölmu Valdimarsdóttur 
rekstrarfræðingi hjá Sæferðum. 
María er frá Akranesi og eigum 
við fjögur börn Hrefnu Rós 
(1994), Halldóru Kristínu 
(1997), Önnu Soffíu (1999) og 
Valdimar Hannes (2003).

Ég hef mikinn áhuga á 
samfélagsmálum og þá ekki síst 
málefnum landsbyggðarinnar og 
að hún fái tækifæri að nýta þá 
möguleika til uppbyggingar sem 
á hverju svæði eru og þjónusta 
við íbúana sé eins og best verður 
á kosið.

Lárus Ástmar Hannesson 
Stykkishólmi

Gefur kost á sér 
í forvali

Makríllinn er mættur í Breiða
fjörðinn og hafa makrílbátar 
hafið veiðar. Ganga þær ágæt
lega. Makríllinn gengur oft 
inn í hafnir eða alveg við þær 
og þá nýta margir sér að skella 
sér á bryggjuna. Það var engin 

undantekning á  bryggjunni 
á Rifi fyrir nokkru. Þar voru 
veiðimenn mættir á bryggjuna 
þegar ljósmyndari var á ferðinni. 
Voru veiðimennirnir bæði stórir 
og smáir og allir að fá hann. 

þa

Veiðar hafnar á 
makríl

Auglýsingaverð 
í Jökli

Svarthvítar auglýsingar
Opna í svarthv 38.890
Heilsíða í svarthv.  25.926
Hálfsíða í svarthv. 17.107
1/4 í svarthv.    11.162
1/8 í svarthv.   8.136
1/16 í svarthv.     5.007

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  69.880
Heilsíða í lit  46.586
Hálfsíða í lit 32.337
1/4 í lit  23.679
1/8 í lit  15.334
1/16 í lit  10.327



Félagsmiðstöðin er að hefja sitt þrettánda starfsár 
og er opin þrjú kvöld í viku frá kl. 19:30 - 22:00

Allar nánari upplýsingar veitir Sigrún Ólafsdóttir, íþrótta- og æskulýðsfulltrúi, í síma 433 9912/894 2446 og netfangið sigrun@snb.is

Umsóknarfrestur rennur út föstudaginn 26. ágúst 2016

Á næstunni fer fram forval 
Vg í Norðvesturkjördæmi. Ég 
hef gefið kost á mér í forystu 
hreyfingarinnar í kjördæminu. 
Undanfarin ár hef ég verið 
varaþingmaður Vg. 

Af hverju gef ég kost á mér og 
hver er mín sýn á verkefnin? 

Að hafa alist upp í litlu 
sjávarþorpi, tekið þátt í 
samfélaginu frá mörgum hliðum 
og að vera að ala upp börn á sama 

stað hefur mótað mig og mínar 
skoðanir til stjórnmála og ekki 
síst til stöðu landsbyggðarinnar. 
Endalaus varnarbarátta um 
möguleika á þjónustu og 
uppbyggingar er slýtandi fyrir 
þá sem í því standa og íbúa 
samfélaganna. Íbúum fækkar, 
þjónusta minnkar, laun lækka 
(að meðaltali) og það sem verst 
er sjálfsmynd íbúanna gagnvart 
samfélaginu lækkar, eðlilega. 
Snúum þessu við. Finnum leiðir 
og leyfum svæðunum að njóts 
sinna styrkleika og efla sín sterku 
sérkenni. Það á að vera góður 
valkostur fyrir ungt fólk að setjast 
að á landsbyggðinni. 

Undanfarin ár hafa einkennst 
af átökum og óvæginni pólitík 
sem fælir almenning frá því 
að taka þátt og minnkar traust 
á stjórnmálum. Greinileg 
hagsmunagæsla og spilling hefur 
ekki aukið tiltrúnna. Þessu þarf 
að breyta. Við þurfum breytta 
nálgun. Fólk verður að fá aftur 
tiltrú á stjórnmálin og vera 
tilbúið að taka þátt, því hvort 

sem okkur líkar betur eða verr 
þá byggist okkar tilvera að miklu 
leiti á hvernig hér er haldið um 
hina pólitísku tauma. 

Til að svo geti orðið verða 
taumarnir að liggja til fólksins og 
að fyrst og fremst verður þeirra 
hagsmuna gætt.  Öll þjónusta 
kostar peninga og því verðum við 
saman að fá meiri tekjur af okkar 
auðlindum hvort heldur við erum 
að tala um raforkuframleiðslu, 
sjávarútveg eða ferðaþjónustu. 

Möguleikarnir eru miklir sem 
við höfum í okkar gjöfula og 
ótrúlega fallega landi. Fólkið er 

dugmikið og vill sínu samfélagi 
vel. 

Nálgumst verkefnin saman 
verum kurteis, lausnamiðuð og 
leyfum svæðum að vaxa. 

Það er bjart yfir, nýkjörinn 
forseti gefur frá sér mildan 
tón umburðarlyndis og sátta. 
Flykkjumst saman á þann góða 
vagn, það mun gagnast okkur vel.

Ég hvet alla áhugasama 
að taka þátt í forvali Vg í 
Norðvestukjördæmi og hafa 
áhrif.

Bestu kveðjur
Lárus Ástmar Hannesson, 

Stykkishólmi.

Breytt nálgun

Íbúð óskast
Par óskar eftir íbúð til leigu í Ólafsvík, 

upplýsingar veitir Sigurbjörg í síma 843 0992

Fundur
Framsóknarfélag Grundarfjarðar boðar til félagsfundar í Fákaseli, fimmtudaginn 

18. ágúst kl 20.  Ásmundur Einar Daðason mætir á fundinn. Fram fer kosning fulltrúa 
á aukakjördæmisþing og á væntanlegt flokksþing. 

Stjórnin

Smáauglýsing



Sjóvá 440 2000

sjova.is

Ef þú skrifar skilaboð 
undir stýri lítur þú af 
veginum í allt að 5  
sekúndur. 

Á 70 kílómetra hraða 
keyrir þú því blindandi 
næstum 100 metra 
meðan þú skrifar.



Eftir frábæra helgi eru íbúar 
á Hellissandi og Rifi glaðir og 
kátir.  Sandaragleðin 2016 tókst 
í alla staði frábærlega, þrátt fyrir 
að veðrið væri með smá sýningu 
á veðratilbrigðum.

Skreytingar á götunum voru 
frábærar og mikil samstaða um að 
gera eitthvað nýtt.  Mikil leynd var 
yfir nokkrum götum um hvaða 
þema yrði í ár.

Gleðin hófst á fimmtudag með 
Vestfjarðar víkingnum í Tröð. Um 
kvöldi var uppistand með Ara 
Eldjárn i Frystiklefanum. 

Á föstudag var vígður 
minn ingar bekkur um Skúla 
Alexanders son, opnuð var mynd
listar sýning Svanhvítar Valgeirsd. 
gamals Gufsara. Tvær gönguferðir 
voru í boði, Krossavíkurrölt með 
Gunnu Láru og Kvöldrölt um 
Gufu skála með Sæmundi. Þá var 
komið að hinni sívinsælu Slysó
súpa í Gamlafrystihúsinu.  Slysa
varnar deildin Helga Bárðardóttir 
breytti  salnum í fyrirmyndar 
veitingar stað og bauð þar upp 
á dýrindis fiskisúpu.  Bæjarbúar 
og gestir þeirra nýttu sér gott boð 

og var þétt setinn bekkurinn. 
Lionsklúbbur Nesþinga stóð 
fyrir Tónlistarflutning og Lions
klúbburinn Þernan var með 
sölubás.  Söng skemmtun var 
haldin í Krossavík sweinna um 
kvöldið, Pálmi Almars og fleiri 
tróðu þar upp. Kvöldinu lauk 
svo með Balli í Röst þar sem 
hljómsveitin Í Svörtum fötum 
skemmti.

Sæmundur Kristjánsson  fór 
svo eins og vanalega á laugar
dagsmorgun með góðan hóp 
um Hellissand og rifjaði upp 
gamla tíma.  Hann hafði líka sett 
upp myndir af gömlum húsum 
við gömlu aðalgötuna, Hellis
braut, þessar myndir eru enn 
uppi fyrir þá sem vilja skoða. 
Hótel Hellissandur bauð í pylsu
partý, markaðir voru haldnir á 
laugardeginum í Röst ásamt 
vöfflukaffi Kvenfélags Hellis
sands. Barnaskemmtun á vegum 
Frystiklefans var í Tröð, ratleikur 
fyrir alla fjölskylduna var í 
Krossavík. Gamlir traktorar voru 
til sýnis, sápubolti , fótboltaleikur 
og hoppukastalar voru svo í boði. 

Í Rifssaumi var hægt að læra 
flókinn prjónaskap og í Gamla 
Rifi var myndlistarsýning Buggu 
ásamt göróttum drykk og fínum 
veitingum.

Götugrillin hófust svo að 
vanda um kvöldmatarleitið.  
Íbúarnir létu smá vind alls ekki 
hafa áhrif á sig.  Grillað var   
inní mörgum bílskúrum og Rifs
ararnir grilluðu í skemmunni 
hjá Mel nesi ehf. Mikið fjör var 
í þessum grillveislum eins og 
venju lega.  Ball í Röst hófst síðan 
undir miðnætti.  Hljómsveitin 
Ung menna félagið sá um fjörið  

Sandarar og Rifsarar eru 
glaðir og kátir eftir helgina.  
Þeir skemmtu sér í alla staði 
frábærlega með frændum og 
vinum.  Að endingu vill undir
búnings nefndin þakka öllum 

þeim sem veittu okkur aðstoð 
fyrir og á Sandaragleðinni. 

Hittumst heil aðra helgi í júlí  
á Sandaragleði 2018.
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Ef þú skrifar skilaboð 
undir stýri lítur þú af 
veginum í allt að 5  
sekúndur. 

Á 70 kílómetra hraða 
keyrir þú því blindandi 
næstum 100 metra 
meðan þú skrifar.

Sandaragleðin 2016

Nú liggur fyrir að farið verður 
í lokað forval hjá Vinstri grænum 
í Norðvesturkjördæmi.  Forvalið 
verður með þeim hætti að 
félagar í Vg í kjördæminu hafa 

rétt til þátttöku.  Viðkomandi 
verður að hafa lögheimili í 
kjördæminu og  hafa náð 16 
ára aldri. Atkvæðisrétt hafa þeir 
sem eru skráðir í hreyfinguna  
21. ágúst. Póstkosning fer 
fram 31. ágúst – 5. September. 
Hvetjum alla sem áhuga hafa á 
að taka þátt og hafa áhrif að skrá 
sig í hreyfinguna á heimasíðu 
Vg.is. Þar má einnig sjá nánari 
upplýsingar um forvalið. 

Vg Sæfellsnesi

Forval í 
Norðvesturkjördæmi



Snæfellsjökull
Þjóðgarðurinn

Föstudaginn 12. ágúst 2016 verður tekin skóflustunga að nýrri 
Þjóðgarðsmiðstöð. Dagskráin hefst kl. 16:00 vestan við 

Sjómannagarðinn á Hellissandi.

Eftir skóflustunguna verður boðið upp á kaffiveitingar í 
Félagsheimilinu Röst en kl 17.00 hefst þar málstofa um Þjóðgarðinn 

og framtíð hans. Dagskrá málstofunnar má finna á heimasíðu 
Umhverfisstofnunar www.ust.is.

Við hvetjum alla til að mæta.


