
Framkvæmdir við Rifshöfn hafa 
gengið vel miðað við aðstæður 
en veðrið hefur ekki verið upp 
á það besta fyrir framkvæmdir 
af þessu tagi. Nú þegar er búið 
að reka niður 28 plötur eða 42 
metra af þeim 200 metrum sem 
reka á niður í þessum áfanga. 
Vegna framkvæmdanna hefur 

hluta af bryggjunni verið lokað á 
meðan. Við verkið er notuð belta 
grafa af stærri gerðinni og einnig 
krani því að hver plata vegur 15 
tonn og hamarinn er um það bil 5 
tonn, því er um talsverðan þunga 
að ræða. 

þa

773. tbl - 17. árg. 19. janúar 2017

Endurbætur á þili í Rifshöfn

S: 438-6933 - kbbilav@simnet.is - Sólvellir 5 - Grundar�örður
Opnunartími 8-12 og 13-17 - Verið velkomin

• Almennar bílaviðgerðir
• Smurþjónusta
• Dekkjaskipti og viðgerðir

• Rúðuskipti
• Stjörnu viðgerðir á framrúðu
• Tölvulestur



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

Umferðaróhapp varð í Ólafs
vík síðastliðinn sunnudag. Öku
maður bifreiðar sem ekið var 
upp Engihlíð missti stjórn á 
henna þegar bíllinn flaut upp, 
mikill krapi var á veginum, varð 
þetta til þess að bifreiðin lennti 
utanvegar en hátt er fram af 

veginum þar sem óhappið átti sér 
stað. Engann sakaði en skemmdir 
urðu á framenda bílsins og þurfti 
aðstoð við að koma honum aftur 
upp á veginn. 

Eins og sjá má á myndinni 
munaði ekki miklu að bíllinn ylti.

þa
Breyting varð á bæjarstjórn 

Snæfellsbæjar um áramótin. 
Vegna flutninga úr bæjarfélaginu 
lét Kristín Björg Árnadóttir 
af störfum í bæjarstjórn og í 
hennar stað kom Júníana Björg 
Óttarsdóttir inn.

Á fyrsta bæjarstjórnarfundi 
ársins, þann 5. janúar s.l. var 
Björn H. Hilmarsson síðan 
kosinn nýr forseti bæjarstjórnar 
og tók hann við af Kristínu sem 
forseti.

Flaut upp í krapa

Breytingar í 
bæjarstjórn

kirkjanokkar.is

Guðsþjónusta 
í Ólafsvíkurkirkju

verður sunnudaginn 22. janúar kl. 14.  

Og friður Guðs, sem er æðri öllum skilningi, 
mun varðveita hjörtu ykkar og hugsanir ykkar í Kristi Jesú.

Ólafsbraut 58, Ólafsvík  
er einbýlishús á tveimur hæðum alls 
77,2fm. Húsið er byggt úr timbri árið 
1920. Efri hæðin sem er 41,7fm og 
skiptist í sambyggt hol og stofu, 
eldhús og gott herbergi. Góður 
tréstigi er niður á neðri hæðina sem 
er 35,5fm. Hún skiptist í lítið tölvu- 
herbergi, hol, herbergi og baðher- 
bergi með sturtu og �ísum á gól� og 

veggjum. Á gólfum á báðum hæðum er nýlagt parket.  Húsið var tekið í gegn árið 
2008 og þá var skipt um glugga, gólfefni, þak og �eira. Þá er húsið klætt með 
plastklæðningu.

Óskað er eftir tilboðum í húsið.   
ATH: Húsið verður til sýnis föstudaginn 20. janúar nk á milli kl 17.00 og 17.30.

Upplýsingar gefur Ingólfur Gissurarson löggiltur fasteignasali 
á Valhöll sími  588 4477. Sýningu annast 

Pétur Steinar gsm 893 4718 og rafpóstur psj@simnet.is.

Valhöll fasteignasala kynnir:



Nýársmót HSH var haldið 
sunnu daginn 15. janúar í íþrótta
húsinu í Ólafsvík. Mótið átti að 
vera jólamót en hafði verið frestað 
vegna veðurs. 

Mótið var skipulagt af frjáls
íþróttaráði HSH og var fyrir alla 
aldurshópa barna og ung menna, 
en alls tóku þátt 52 kepp endur 
sem komu alls staðar af Snæ fells
nesinu. Yngsti þátt tak andinn var á 
fjórða ári og þau elstu á sextánda 
ári. 

Keppt var í 35 m hlaupi, lang
stökki með og án atrennu og kúlu
varpi. Mótið fór vel fram og voru 
margir keppendur að fara á sitt 
fyrsta mót, foreldrar voru duglegir 
að aðstoða við framkvæmd móts
ins; mæla og skrá niður árangur
inn. 

Frjálsar íþróttir eru nú æfðar 
í Stykkis hólmi, Grundarfirði og 
Snæ fells bæ. 

Allir keppendur fengu þátt töku
verðlaun, íþróttapoka merktan 
HSH og húfu merkta HSH þau 
sem ekki áttu slíka húfu fyrir. Auka 
keppnisgrein var „sokka keppni“ 
en keppt var um skrautlegustu  

frumlegustu og glað legustu sokka 
keppenda. Auk þess völdu yngstu 
krakkarnir skemmtilegustu sokk
ana hjá foreldrum  og vakti það 
mikla gleði. 

Stefnt er að héraðsmóti HSH í 
vor og verður það haldið í Stykkis
hólmi. 

bá

Fjölmennt frjálsíþróttamót

Hittu ráðgjafa 
Símans 

FARGO

Ólafsvík 25. janúar
Hjá Póstinum frá 10.00–16.00

Stykkishólmi 26. janúar
Hjá Póstinum frá 09.30–16.30

Bóndadagstilboð 
dagana 20. og 21. janúar

Þú velur á milli tveggja rétta og færð eina rauðvíns�ösku 
á borðið fyrir aðeins 15.900 kr fyrir tvo.

Forréttir
Rjómalöguð og koníaksbætt humarsúpa

eða
Nauta Carpaccio, ristaðar furuhnetur og tru�uolía.

Aðalréttir
300 gr. nautalund með bakaðri kartö�u, 

bernes eða piparsósu
eða

Lambakóróna með ferskum kryddraspi 
og frönsku sinnepi.

Eftirréttur
Súkkulaði alsæla. Sölt karamella, ís og �.

Borðapantanir í síma 431-1030
eða hraunrestaurant@simnet.is



Þriðjudaginn 20. desember 
braut skráðust 13 nemendur frá 
Fjöl brauta skóla Snæfellinga.  Af  
félags fræði braut brautskráðust 
þau Andri Már Magnason, Berg
dís Rán Jónsdóttir, Jóhanna 
Kristín Sigurðardóttir, Jórunn 
Sif Helgadóttir, Lovísa Margrét 
Kristjánsdóttir, Margrét Hólm
fríður Magnúsdóttir og Viktor 
Marinó Alexandersson. Af nátt
úru fræðibraut braut skráðust 
Alexander Rodriguez Haf dísar
son, Guðlaug Íris Jóhannsdóttir, 
Ingvar Örn Kristjánsson og 
Margrét Olsen. Viðbótarnámi til 
stúdents prófs luku Laufey Björg 
Guð björnsdóttir og Kristjana 
Pétursdóttir.

Athöfnin hófst á því að stór sveit 
Snæfellsness flutti lag. Sveitin er 
skipuð nemendum Fjöl brauta
skóla Snæ fellinga og er jafnan 
fengin til þess að koma fram 
við hátíð leg tækifæri, enda stolt 
skólans. 

Skólameistari Fjölbrautaskóla 
Snæfellinga, Hrafnhildur Hall
varðs dóttir  brautskráði  nem
endur og flutti ávarp.

Sólrún Guðjónsdóttir  að stoðar
skóla meistari  af henti  síðan 
nem endum viður kenningar fyrir 
góðan náms árangur. Sveitar fé
lögin sem standa að skólanum 
gáfu viður kenn ingarnar auk 

Arion banka, Lands bankans og 
Hug vísinda deild Háskóla Íslands

Hæstu einkunn á stúdentsprófi 
hlaut Margrét Olsen. Hún fékk 
veglega bókagjöf frá sveitar
félögunum og peningagjöf frá 
Lands bankanum. Hún fékk einnig 
viður kenningu fyrir góðan náms
árangur í stærðfræði, ensku, raun
greinum og íslensku. Guð laug 
Íris Jóhannsdóttir fékk viður
kenningu fyrir góðan árangur 
í viðskiptagreinum og dönsku 
og Jórunn Sif Helgadóttir fékk 

viðurkenningu fyrir góðan 
árangur í spænsku.  

María Kúld Heimisdóttir flutti 
kveðjuræðu fyrir hönd kennara 
og starfsfólks og Ívar Sindri 
Karvelsson flutti ræðu fyrir hönd 
fimm ára stúdenta.

Nýstúdentinn Margrét Olsen 
hélt kveðjuræðu fyrir hönd 
nýstúdenta þar sem hún kvaddi 
skólann og starfsfólk hans. 

Að lokum bauð skólameistari 
gestum í kaffi og kökur.

Útskrift Fjölbrautaskóla Snæfellinga

Bóndadagurinn er á föstudaginn 
Komdu bóndanum þínum a óvart með gjafabré�. 

Því hann þarf líka dekur.

• Fótsnyrting
• Handsnyrting 
• Andlitsmeðferðir 
• Vax meðferðir 
• Litun og plokkun 

Þorrablótin fara að nálgast. 
Tímapantanir í síma 864-4236 

Dýralæknirin verður í áhaldahúsinu 

�mmtudaginn 26. janúar næstkomandi 

kl. 13-16.30 

Öllum hundeigendum er skylt 
að mæta með hunda sína. 

 



Framundan er 
fjör og ferðalög

Nú þegar sól er farin að hækka 
á lofti þá hugsa eldri borgarar 
í Snæfellsbæ sér til hreyfings. 
Framundan er fjör og ferðalög 
og fyrst á dagskrá er leikhúsferð 
föstudaginn þann 10. febrúar. 
Það er   söngleikurinn Mamma 
Mía í Borgarleikhúsinu sem hefur 
orðið fyrir valinu. Ekki er að efa 
að margir vilja sjá hina vinsælu 
sýningu sem búin er að ganga 
mestallt síðasta ár og ekki sér 

fyrir endan á. Þetta er dagsferð og 
farið verður af stað um hádegisbil 
frá Snæfellsbæ og kvöldverður 
snæddur fyrir leikhúsið. Farið 
svo til baka eftir sýningu. Þorgeir 
Árnason sér um skráningu í þessa 
ferð og gsm hjá honum er 896 
1769 og rafpóstur: rif@simnet.is. 

Unaðsdagar í 
Stykkishólmi. 

Dagana 3. til 7. apríl. Þetta er 
fjögurra daga dvöl á Fossótelinu 
í Stykkishólmi og farið verður 
mánudaginn 3. apríl og komið 

til baka föstudaginn 7. apríl. 
Nóg verður um að vera ma 
skoðunarferðir, skemmtidagskrá 
á hverju kvöldi og dansað á 
eftir. Þess má geta að innifalið í 
verðinu er gisting, morgunmatur, 
hádegismatur, kvöldmatur, kaffi og 
smá meðlæti yfir daginn. Á milli kl 
17 og 19 er happy hour.  Vetrarferðir 
sl ára hafa heppnast mjög vel en 
farið hefur verið til Hveragerðis 
sem verður gefið frí að þessu sinni. 
Unaðsdagarnir eru í höndum 
Þorgeirs Árnasonar gsm 896 1769 
og rafpóstur rif@simnet.is 

Sigló hótel á 
Siglufirði

Þann 18. júní verður hin ár lega 
sumarferð félagsins farin og að 
þessu sinni stefnum við á Siglu
fjörð. Dvalið verður á hinu glæsi
lega og rómaða Sigló Hóteli í tvær 
nætur og komið verður til baka 
seinni part þriðjudags þann 20. 
júní.  Við munum skoða okkur 
um á svæðinu og fá góðan og 
staðkunnugan mann til að vera 
með okkur og segja frá því helsta. 
Þá er líka mikið að sjá í næstu 
bæjarfélögum sem við munum 
heimsækja.  Á sl ári var farið á 
Reykjanesið og heppnaðist sú ferð 
mjög vel. Pétur Steinar Jóhannsson 
sér um skráningu  í Siglóferðina og 
síminn er 893 4718 og rafpóstur er: 
psj@simnet.is 

ps: Nýir félagar ætíð velkomnir 
í hópinn. (60+)

Með kærri kveðju. 
Fyrir hönd ferðanefndar Félags 
eldri borgara í Snæfellsæ.
Emanúel Ragnarsson
Pétur Steinar Jóhannsson
Þorgeir Árnason

Frá félagi Eldri borgara í Snæfellsbæ

Hópur frá  félagi Eldri borgara í Snæfellsbæ sem fór í Reykjanesferðina á sl ári

- Bílaviðgerðir

- Skipaþjónusta

- Almenn suðuvinna 

- Smurþjónusta

- Smábátaþjónusta 

- Dekkjaverkstæði

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

Gæjar og píur athugið
 

laugardagurinn 
11. febrúar 2017

 er upptekinn 

þorrablót Neshreppi 
utan Ennis í Röst 

                    Nefndin 

Þorrablót 
  í Röst



Það skiptir miklu 
máli hvar þú kaskó-
tryggir bílinn þinn.

Hjá Sjóvá er bíllinn 
þinn tryggður fyrir 
alls kyns tjónum  
sem eru ekki bætt 
annars staðar.

Nánar á: sjova.is/kasko

Sjóvá 440 2000

sjova.is



Skotfélag Snæfellsness sendir 
Snæfellingum öllum bestu óskir 
um gleðilegt nýtt ár og þakkar 
öllum þeim sem tóku þátt í 
starfsemi félagsins á einn eða 
annan hátt fyrir samfylgdina 
á árinu sem er nýliðið.  Árið 
2016 var eitt besta ár félagins 
frá upphafi með mörgum 
skemmtilegum viðburðum og 
uppákomum.  Við fengum marga 
góða gesti í heimsókn á árinu, 
bæði leiðbeinendur, keppendur 
úr öðrum skotfélögum og fjöldi 
fólks mætti til að taka þátt í 
viðburðum eða til að kynna sér 
starfsemi félagsins.

Aðalfundur félagsins var að 
venju haldinn á vordögum 
og fljótlega voru haldnir 
nokkrir  v innudagar  þar 
sem gerðar voru miklar 
endurbætur á æfingasvæðinu.  
Árlegt sjómannadagsmót í 
leirdúfuskotfimi var haldið í 
byrjun júní þar sem sjómenn 
kepptu við landsliðið.  Þetta 
mót hefur farið stækkandi 
með hverju árinu og í ár var 

brugðið á það ráð að setja upp 
keppni í riffilskotfimi samhliða 
leirdúfuskotfiminni til að dreifa 
þátttakendum.  Allir fengu að 
taka þátt í báðum greinum og 
voru stigin lögð saman úr báðum 
greinum.  Eftir spennandi keppni 
sigraði lið sjómanna og er staðan 
í einvíginu nú jöfn.

Um miðjan júní fengum við 
til okkar leiðbeinanda í bogfimi 
í samstarfi við Bogveiðifélag 
Íslands og var öllum boðið að 
koma og taka þátt.  Bogfimi er 
íþróttagrein sem hefur farið mikið 
vaxandi á Íslandi undanfarin ár 
og hafa mörg skotfélög tekið 
þessa grein inn í sitt félagsstarf.  
Við fengum frábært veður og var 
þetta hin mesta skemmtun. 

Í sömu viku var svo komið 
að árlegu 17. júnímóti félagsins 
í riffilskotfimi.  Þar var eins og 
alltaf keppt í tveimur flokkum 
sem er 22.cal á 50 metra færi 
og svo stærri veiðirifflum á 100 
metra færi.  Í þessu móti gátu 
keppendur valið í hvorum 
flokknum þeir vildu keppa eða 

keppt í þeim báðum.
Um mitt sumar var svo haldið 

sumarsólstöðukvöld þar sem 
skotmenn fundu til allskonar dót 
úr byssukápunum og hittust um 
kl. 22:00 um kvöldið til að skjóta 
saman.  Markmiðið var bara að 
hittast og hafa gaman og skjóta 
saman, en oft eru bestu aðstæður 
til skotæfinga á æfingasvæðinu 
okkar einmitt seint á kvöldin því 
þá er oft dúnalogn.  Mætingin var 
mjög góð og var skotið langt fram 
eftir nóttu.

Í ágúst var haldið konukvöld 
þar sem öllum konum og stelpum 
var boðið að mæta og reyna fyrir 
sér í skotfimi.  Margar voru að 
skjóta í fyrsta skipti á meðan 
aðrar voru vanar.  Við vorum 
ótrúlega ánægð með aðsóknina 
og áhuginn var svo mikill meðal 
kvenna að ákveðið var að halda 
sérstakt konumót í riffilskotfimi 
nokkrum vikum síðar og var það 
fyrsta konumót í sögu félagsins 
þar sem aðeins konum var boðið 
að taka þátt.

Refamót félagsins var einnig 

haldið í ágúst en þetta mót er 
mjög vinsælt meðal félagsmanna.  
Þá er skotið á skotmörk sem 
staðsett eru í ýmsum fjarlægðum 
sem valdar eru af  handahófi.  Þar 
reynir töluvert á þekkingu 
skotmanna á því skotvopni og 
kúlum sem skotmenn hafa í 
höndunum því þá þarf að reikna 
með falli eða risi á kúlunum því 
skotmörkin eru öll á mismunandi 
færum.

Í haust fengum við svo til okkar 
leiðbeinendur í leirdúfuskotfimi 
til að koma og leiðbeina okkar 
fólki.  Stefnt er að því að fá aftur 
til okkar leiðbeinendur á þessu 
ári þar sem öllum verður boðið 
að skrá sig og fá tilsögn hvort 
sem menn eru vanir eða algjörir 
byrjendur.

Heilt á litið var þetta alveg 
frábært ár og vonandi verður árið 
2017 jafn gott eða jafnvel ennþá 
betra.  Á þessu ári fagnar félagið 
30 ára starfsafmæli og stefnum 
við að því að vera með mikið 
af uppákomum af því tilefni.  
Viðburðirnir verða auglýstir með 
góðum fyrirvara og bjóðum við 
ný andlit sérstaklega velkomin.  
Skotfimi er ekki eins og margir 
halda aðeins fyrir veiðimenn 
heldur er þetta skemmtileg 
íþróttagrein sem allir geta stundað 
á sínum forsendum.  Margir eru 
bara að stunda íþróttaskotfimi 
aðrir sækja í þetta vegna 
útiveru í náttúrunni og enn 
aðrir hafa fundið sameiginlegt 
fjölskyldusport. 

Hægt er að fylgjast með og 
kynna sér starfsemi félagsins 
á heimasíðu félagsins www.
skotgrund.123.is

 
Skotfélag Snæfellsness

Það skiptir miklu 
máli hvar þú kaskó-
tryggir bílinn þinn.

Hjá Sjóvá er bíllinn 
þinn tryggður fyrir 
alls kyns tjónum  
sem eru ekki bætt 
annars staðar.

Nánar á: sjova.is/kasko

Sjóvá 440 2000

sjova.is

Nýárskveðja frá Skotfélagi Sæfellsness



verður haldið í Félagsheimilinu Kli� Ólafsvík
laugardaginn 28. janúar 2017.

Hinn eini sanni þorramatur, skemmtiatriði og ball.

Hljómsveitin Tvist og bast leikur fyrir dansi.

Miðaverð kr. 7.500,-

Miðasala verður í Félagsheimilinu Kli� sem hér segir:

Sunnudaginn 22. janúar kl. 14:00 - 16:00
húsið opnað kl. 13:30, dregið verður um röð kaupenda.

Mánudaginn 23. janúar kl. 20:30 - 21:30
Þriðjudaginn 24. janúar kl. 20:30 - 21:30

ATH! Hámark miða�ölda á hvern einstakling er 12 stk.
Ekki verður selt sér inn á ballið.

ATH. Miðar verða ekki endurgreiddir eftir miðvikudag 25. janúar.

Opinn fundur 
vegna skipulagstillögu nýs aðalskipulags Snæfellsbæjar

Vegna vinnu við tillögu nýs aðalskipulags Snæfellsbæjar verður haldinn kynningarfundur 
í  samræmi við ákvæði 30. greinar skipulagslaga, 2. málsgrein og skv. grein 4.6.1 í skipu-
lagsreglugerð. 

Tilgangur með kynningunni er að gefa íbúum og öðrum hagsmunaaðilum  tækifæri til að 
koma athugasemdum á framfæri. 

Kynningarfundurinn verður haldinn í Kli� Ólafsvík, 
�mmtudaginn 26. janúar kl. 20:30. 


