
Mottumars, árlegt átaks verk
efni Krabbameinsfélags Íslands 
frá 2010, er tileinkað baráttu 
gegn krabbameinum í körlum.

Markmiðið í ár er að auka 
þekkingu á skaðsemi tóbaks
notkunar og hvetja karla sem 
nota tóbak til þess að hætta. 
Í átakinu ber hæst keppnina 
„Hættu nú alveg“ auk þess sem 
lögð verður áhersla á fræðslu og 
for varnir með ýmsum hætti.

Mottudagurinn var 10. mars 
og hvatti Krabbameinsfélag 
Ís lands alla landsmenn, konur 
og karla, til að halda upp á Mottu
daginn með því að leyfa karl
mennskunni að skína sem aldrei 
fyrr. Landsmenn voru hvattir til 
að skarta öllu mögulegu tengdu 
karlmanninum, fatnaði, höfuð
fötum, gerviskeggi og svo fram
vegis.

Lionsklúbburinn Rán Ólafs vík 
hélt upp á fund nr. 200 föstu
daginn 10. mars og var þema 
fundar ins Mottumars, að sjálf

sögðu voru konur með bindi 
um hálsinn þetta kvöld, að auki 
skörtuðu þær yfirvaraskeggi til að 
sýna átakinu stuðning.

781. tbl - 17. árg. 16. mars 2017

Ránarkonur funduðu á Mottudeginum

Á Facebooksíðu Þjóðgarðsins 
Snæ fellsjökuls kemur fram að 
starfsmenn Þjóðgarðsins fengu 
til sín sjálf boða liða frá Royal 
St. George's College í Kanada 

fyrir skömmu,  sjálfboðaliðarnir 
hreinsuðu strandlengjuna á 
Malar rifi. Þegar upp var staðið 
höfðu þau safnað um 80 kg. af 
plast rusli.

Tekið til hendinni



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

Núna standa yfir og eru 
reyndar búnar að vera með 
hléum í vetur, framkvæmdir við 
Fossabrekku í Ólafsvík. Er þetta 
annar áfangi  sem byrjað var á 
árið 2008, í hruninu var svo allt 
sett á bið. Eina einbýlishúsið sem 
stendur við Fossabrekku seldist 
fyrr á árinu og var þá ákveðið 
að halda áfram þar sem frá var 
horfið, er gatan núna langt 
komin með skólplögnum og því 
sem þeim tilheyrir og því allt 

tilbúið ef áhugi er á að byggja 
fleiri hús við götuna. 

Að sögn Svans Tómassonar hjá 
TS vélaleigu eru þeir búnir að 
vera heppnir með veður í svona 
framkvæmd því oft getur verið 
snjóþungt í Ólafsvík, svo hefur þó 
ekki verið þennan veturinn, hann 
hefur verið óvenju snjóléttur og 
því meiri vinnufriður. Til stendur 
að malbika götuna í sumar.

þa

Þessa dagana eru nemendur 
í 1. til 4. bekk á fullu að undir
búa Árshátíðina sína sem haldin 
verður þann 6. apríl næst kom
andi í Félagsheimilinu Klifi. Það 
er margt sem þarf að huga að 
fyrir svona hátíðir og hafa nem
endur verið að búa til og hanna 
leikmuni og sviðsmynd. Það 

hafa þau gert í hringekju og 
verið mjög dugleg og áhugasöm. 
Þau eru auðvitað líka byrjuð að 
æfa atriðin sín og gengur þessi 
vinna öll mjög vel. Það verður 
því mjög spennandi og gaman 
að sjá Ársthátíðina þeirra í Klifi í 
byrjun apríl.

þa

Gatnagerð

Undirbúa árshátíð
grunnskólans

Auglýsing um 
deiliskipulagstillögu á vinnslustigi

Grundar�arðarbær vinnur að deiliskipulagstillögu fyrir áningarstað vestan 
við brúna y�r Kolgrafa�örð. Megintilgangur með skipulagningu svæðisins 
er að bæta öryggi vegfarenda við brúna með því að skilgreina þar áningar-
stað, stýra umferð fólks um svæðið og vernda náttúru þess.
Á áningarstaðnum er gert ráð fyrir bílastæðum og hjólastæðum, byggingar- 
reit fyrir þjónustubyggingu og aðstöðu til áningar. Ennfremur útsýnispalli á 
grjótvarnargarði beggja vegna brúar ásamt skýlum til náttúruskoðunar. Þá 
er gert ráð fyrir gönguleið frá nýjum áningarstað að áningarstað Vega- 
gerðarinnar í grennd við bæinn Eiði. Nánar er vísað í kynningargögn. 

Tillagan er enn á vinnslustigi, en drög að henni liggja nú fyrir og eru auglýst 
til kynningar fyrir íbúum og öðrum hagsmunaaðilum í samræmi við gr. 5.6.1 
í skipulagsreglugerð nr. 90/2013. Drögin liggja frammi á bæjarskrifstofu á 
tímabilinu 13.-26. mars 2017, auk þess sem tillögudrögin eru aðgengileg á 
vef bæjarins, grundar�ordur.is 
Senda má athugasemdir og ábendingar við drögin á Grundar�arðarbæ, 
Borgarbraut 16, 350 Grundar�rði eða á netfangið bygg@grundar�ordur.is 
fyrir mánudaginn 27. mars nk.

Fullbúin tillaga verður formlega auglýst síðar og gefst þá tækifæri til rýni og 
athugasemda. 

Bæjarstjórinn í Grundar�rði

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



Starf á skrifstofu félagsins
Verkalýðsfélag Snæfellinga auglýsir eftir einstaklingi til starfa 

á skrifstofu starfstöðvar félagssins í Snæfellsbæ.

Um er að ræða 100% starf.

Viðkomandi þarf að hafa áhuga á starfsemi verkalýðsfélaga 
og öllu sem þeim tengist, svo sem túlkun samninga.

Þarf að geta hafið störf 1. júlí.

Umsóknarfrestur til 23.03.2017
Nánari upplýsingar á skrifstofu félagssins í Ólafsvík.



- Bílaviðgerðir

- Skipaþjónusta

- Almenn suðuvinna 

- Smurþjónusta

- Smábátaþjónusta 

- Dekkjaverkstæði

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

Við í SamVest erum afar stolt yfir 
því að hafa sent lið til Bikarkeppni 
Frjálsíþróttasambands Íslands 
fyrir 15 ára og yngri, sem fram 
fór sunnudaginn 12. mars 2017 
í Laugardalshöll.

Bikarkeppnin er liðakeppni í 
frjálsum íþróttum, þar sem keppt 
er í 7 greinum í piltaflokki og 
7 greinum í stúlknaflokki, auk 
boðhlaups. Keppendur eru 15 
ára og yngri, en notuð eru áhöld 
og viðmið eins og um keppni 15 
ára sé að ræða.

Bikarliðið okkar samanstóð af 
8 einstaklingum, 4 stelpum og 4 
strákum (voru upphaflega 10, en 
2 forfölluðust). 

Keppendur komu að þessu 
sinni frá HHF (frá Patreksfirði 
og Tálknafirði?), HSH (úr 
Stykkis hólmi og Grundarfirði), 
UMSB (úr Borgarfirði) og USK 
(frá Akranesi). Þjálfari liðsins á 
mótinu var Ómar Ólafsson, frá 
USK, Akranesi.

HSH átti 3 keppendur af 8 í 
þessu liði: Martin Máni Geirdal 
Kárason, UMFG, 1500 m og 
boðhlaup, Birta Sigþórsdóttir, 

Snæfelli, kúla og grindahlaup og 
Tinna Guðrún Alexandersdóttir, 
Snæfelli, 60 m og 400 m hlaup  
+boðhlaup. Þau eru öll fædd 
2003. 

Í Bikarkeppninni geta liðin 
mannað greinar með að hámarki 
2 greinum á hvern keppanda 

auk boðhlaups. Við vorum með 
fámennan hóp sem lagði mikið 
á sig, en öll hin liðin höfðu 
fleiri keppendum á að skipa í 
keppnisgreinarnar.

Af þessum 14 greinum voru 
keppendur í fjórum greinum 
að keppa í þeim greinum í allra 
fyrsta sinn, í fimm greinum 
voru þátttakendur að bæta 
persónulegan árangur sinn, við 
fengum fyrsta sæti í kúluvarpi 
pilta og annað sæti í kúluvarpi 
stúlkna. Í stigakeppni liðanna 

lenti piltaliðið okkar í 5. sæti af 
8 liðum, og stúlknaliðið í 7. sæti 
af 8 liðum.

Það er mikil vinna að setja 
saman lið, finna krakka til að 
taka þátt og fyrir þau að koma sér 
af Vestfjörðum, Snæfellsnesi og 
víða, til keppni í Laugardalshöll. 

Við erum afar stolt af þessum 
krökkum, sem stóðu sig mjög vel 
og voru samböndum sínum til 
mikils sóma. 

bá

Samvest í Bikarkeppni

Það var gleði og söngur 
sem einkenndi sálma kvöld í 
Safnaðarheimili Ingjalds hóls
kirkju þann 1. mars síðast liðinn. 
Þar mættu Kirkjukór Ólafs
víkurkirkju og Kór Ingjalds
hóls kirkju ásamt kórstjórum 
og undirleikara. Tilgangur 
kvöldsins var að hittast og 
syngja en Margrét Bóasdóttir 
verkefnastjóri kirkjutónlistar 
var komin í heimsókn til að 
kynna nýja sálmabók sem 
gefin verður út í haust. Einnig 
kenndi hún kórunum og söng 

með þeim sálma sem verða í 
nýju sálmabókinni ásamt því 
að segja frá starfi sínu sem 
verkefnistjóri kirkjutónlistar 
en það hét áður söngmálastjóri 
þjóðkirkjunnar. Vel var mætt 
á kvöldið af kórfélögum og 
nutu þau kvöldsins og lærðu 
heilmikið. Var sálmakvöldið 
upphitun fyrir haustið en þá 
stendur til að halda annað 
sálmakvöld í tengslum við 
afmæli Ólafsvíkurkirkju.

þa

Sálmakvöld



Hundaeigendur 
í Snæfellsbæ

Fyrir þá sem ekki komust með hundana sína 
í hreinsun byrjun mars, þá verður önnur hundahreinsun 

miðvikudaginn 22. mars 2017 
frá kl. 15:00-18:00 

í Áhaldahúsinu í Ólafsvík.

Við viljum benda því fólki sem lætur hreinsa og bólusetja sína hunda annars staðar, 
að koma tilkynningum eða skírteinum um slíkt til bæjarskrifstofu.

Við bendum eigendum óskráðra hunda að skrá þá þegar í stað!



Fólk óskast í stjórn og nefndir

Verkalýðsfélag Snæfellinga auglýsir eftir fólki sem hefur áhuga 
og vill gefa kost á sér í stjórn félagsins og nefndir.

Áhugasamir hafi samband í síma 588 9191 
eða á skrifstofur félagssins.

Heilsuvika hefur staðið yfir 
í Snæfellsbæ frá því á síðasta 
fimmtudag. Fjölmargar uppá
komur hafa verið í boði allt frá 
Bosnískri pítugerð, Zumba, Joga, 
samfloti í sundlauginni og Fome
flex til fyrirlestra um kvíða. 

Um helgina var hægt að láta 
teyma undir sér á hestbaki í 
nýrri og glæsilegri reiðskemmu 
Hest eigendafélagsins Hrings, 
prófa klifurvegg hjá Björgunar
sveitinni Lífsbjörgu og ýmislegt 
fleira. Einnig hafa fyrirtæki í Snæ
fellsbæ hafa boðið upp á ýmis 

heilsutilboð. Mikið af því sem er 
í boði er á vegum heimafólks og 
er það vel. 

Sigrún Ólafsdóttir íþrótta og 
æskulýðsfulltrúi Snæfellsbæjar 
er mjög ánægð með hvað fólk 
er duglegt að mæta á viðburði 
og er áhugasamt. 

Þetta er í þriðja skipti sem 
staðið er fyrir Heilsuviku í Snæ
fellsbæ og hefur hún vaxið ár frá 
ári og notið mikilla vinsælda hjá 
íbúum Snæfellsbæjar.

þa

Fjölmargir viðburðir á Heilsuviku



Af miðunum er það að frétta 
að alls komu 30 tonn að landi 
á Arnarstapa í 7 löndunum, 640 
tonn í 42 löndunum í Rifshöfn 
og 591 tonn í 54 löndunum í 
Ólafsvíkurhöfn dagana 6. til 13. 
mars. 

Hjá litlu línubátunum kom 
Kristinn SH með 38 tonn í 4, 
Guðbjartur SH með 37 tonn í 4, 
Tryggvi Eðvarðs SH með 37 tonn 
í 4, Stakkhamar SH með 35 tonn 
í 5, Brynja SH með 33 tonn í 3, 
Særif með 30 tonn í 4, Bíldsey SH 
með 29 tonn í 3, Darri EA með 
18 tonn í 3, Sverrir SH með 18 
tonn í 4, Álfur SH með 14 tonn í 
4 og Særún EA með 10 tonn í 2. 

Hjá stóru línubátunum var 
Örvar SH með 98 tonn í 2, Tjaldur 
SH með 79 tonn í 1, Rifsnes SH 
með 58 tonn í 1, Faxaborg SH 
með 39 tonn í 2 og Hamar SH 
með 12 tonn í 1. 

Fimm netabátar lönduðu 
þessa vikuna Bárður SH með 71 
tonn í 9, Þórsnes SH með 70 tonn 
í 1, Saxhamar SH með 68 tonn í 
4, Arnar SH með 25 tonn í 4 og 
Katrín SH með 13 tonn í 3. 

Hjá dragnótabátunum var 

Magnnús SH með 73 tonn í 4, 
Steinunn SH með 72 tonn í 2, 
Sveinbjörn Jakobsson SH með 
43 tonn í 3, Ólafur Bjarnason SH 
með 43 tonn í 3, Egill SH með 29 
tonn í 2, Rifsari SH með 27 tonn 
í 2, Matthías SH með 26 tonn í 2, 

Bára SH með 26 tonn í 3, Esjar 
SH með 24 tonn í 2, Guðmundur 
Jensson SH með 10 tonn í 1 og 
Gunnar Bjarnason SH með 10 
tonn í 1. 

Það er svo spurning hvort 

það haldi ekki áfram að fiskast 
á línuna þar sem loðnan hafi 
horfið úr Breiðafirðinum á 
mánudaginn.

þa

Aflabrögð

kirkjanokkar.is

Afmælisviðburður og heimsókn
 

Sunnudaginn 19. mars kl. 14 
verður guðsþjónusta í Ólafsvíkurkirkju. 

Helga Björk Jónsdóttir, djákni, prédikar, en hún ólst upp í Ólafsvík.
Helga Björk og Jón Örn Arnarson syngja og leika á gítar.

Auglýsingaverð 
í Jökli

Svarthvítar auglýsingar
Opna í svarthv 40.800
Heilsíða í svarthv.  27.300
Hálfsíða í svarthv. 17.900
1/4 í svarthv.    11.800
1/8 í svarthv.   8.600
1/16 í svarthv.     5.300

Verðin eru með 24% vsk

Lit auglýsingar
Opna í lit  69.800
Heilsíða í lit  47.500
Hálfsíða í lit 33.400
1/4 í lit  24.400
1/8 í lit  15.800
1/16 í lit  10.700



LANCÔME KYNNING Í
APÓTEKI ÓLAFSVÍKUR

FÖSTUDAGINN 17. MARS FRÁ 13 - 18.

SNYRTIMEISTARI OG FÖRÐUNARFRÆÐINGUR 
kynna nýju Lancôme vorlitina, nýja Teint Idole farðann, 
Trésor la Nuit Edt ilminn, aðstoða við val á litum og 
veita góð ráð. 

Vertu velkomin og fáðu sýnishorn af Lancôme kremum, 
við tökum vel á móti þér.

GLÆSILEGIR KAUPAUKAR AÐ HÆTTI LANCÔME, 
þegar þú kaupir Lancôme vörur fyrir 8.900 kr eða meira.

OPNAÐ MEÐ ÞVÍ AÐ ÝTA Á RÓSINA

LJÓMANDI - MATTUR - KREMAÐUR

L’ABSOLU ROUGE

LITIR SEM VEKJA EFTIRTEKT.
VARIR SEM VEKJA ATHYGLI.

NÝR

AFSLÁTTUR 
AF LANCÔME VÖRUM

20%


