
Tómas Freyr Kristjánsson 
á huga ljósmyndari í Grundar
firði tók þessa fallegu mynd í 
Hraunsfirði í byrjun vikunnar. 
Það er vel þess virði að fara í 
gönguferðir á kvöldin þegar þessi 
ljósadýrð leggst yfir himininn 
og umhverfið verður allt mjög 

dulúðugt og heillandi, það er 
hinsvegar ekkert rómantískt við 
svarið sem fæst ef Vísindavefur 
Háskóla Íslands er spurður 
hvers vegna norðurljósin verða 
til, svarið er að frá sólinni berst 
í sífellu svonefndur sólvindur 
sem er straumur rafhlaðinna 

agna. Þegar vindurinn nálgast 
jörð ina hrindir segulsvið jarðar
innar honum frá sér nema í 
kringum segulpólana. Þar slepp
ur eitthvað af ögnunum inn í 
segulsviðið. Þegar eindirnar 
rekast á lofthjúp jarðar, í um 100
250 km hæð örvast sam eindir og 

frum eindir í hjúpnum og þær 
senda frá sér sýnilegt ljós sem 
við köllum norðurljós.

Til fróðleiks má geta þess að 
hægt er að nálgast sésrstaka 
norðurljósaspá á  heimasíðu 
Veðurstofunnar www.veður.is.

jó

Ólafsbraut 21, Snæfellsbæ
Sími: 410 4190 

Netfang: 0190@landsbankinn.is

Snæfellsnesi
www.landsbankinn.is

Hraunsfjörður baðaður norðurljósum
621. tbl - 13. árg. 17. október 2013

·  Afsláttur af tryggingum

·  Stofn endurgreiðsla

·  Vegaaðstoð án endurgjalds

·  Afsláttur af barnabílstólum

·  Ókeypis bílaleigubíll í 7 daga vegna kaskótjóns

·  Frí flutningstrygging innanlands

·  Enginn iðgjaldsauki ef þú lendir í tjóni

·  Nágrannavarsla

   ... og margt fleira

ÞESS VEGNA ERTU HJÁ SJÓVÁ

ÞÚ FÆRÐ 
MEIRA Í STOFNI

Prentsmiðjan Steinprent í Ólafsvík er umboðsaðili Sjóvá fyrir 
Snæfellsbæ og Grundar�örð. Hafðu samband í síma 436 1617. 



Haldið var upp á 110 ára af 
mæli Ingjalds hólskirkju sunnu
dagin 13. október. Guðs þjón
usta var í tilefni afmælisins kl. 
14 og kaffi og veitingar eftir 
athöfn. Sunnudagaskóli var 
kl. 11 og því góður dagur og 
létt yfir söfnuðinum á þessum 
kirkjudegi.

Ingjaldshólskirkja er elsta 
steinsteypta kirkja í heiminum, 
var hún vígð 11. október árið 
1903. Að Ingjaldshóli var 
löngum þriðja stærsta kirkja 
landsins, því hvergi var meira 
þéttbýli, þegar tómthús og 
þurrabúðir risu þar eins og 
gorkúlur í tengslum við útræði 
á nesinu auk allra vermannanna, 
sem komu á vertíðir. Eldri 
kirkjur stóðu í kirkjugarðinum 
en núverandi kirkja var byggð 
utan hans. Forvígismaður kirkju 
byggingarinnar var Lárus Skúla
son formaður á Hellissandi, einn 

Völundarbræðra, Jón Sveinsson, 
byggingarmeistari, var fenginn 
til að byggja hana. Hann hafði 
m.a. byggt Miðbæjarskólann í 
Reykjavík. Jón teiknaði kirkjuna 
og Albert Jónsson, múr og 
steinsmiður, var fenginn að 
verkinu. Þrátt fyrir reynsluleysi 
í byggingu steinsteyptra húsa, 
var svo vel vandað til verksins, 
að steypan hefur ekki látið á sjá. 

Einnig má geta þess að kór 
Ingjaldshólskirkju var stofnaður 
1953 og er því 60 ára í ár. 
Fyrsti kórstjórinn var Jóhanna 
Vigfúsdóttir, en hún var organisti 
frá 1928 til 1980. Síðan hefur 
Kay Wiggs verið organisti. Það 
hefur því aðeins einu sinni verið 
skipt um organista á 85 árum. 
Geri aðrir betur! Kirkjan hefur 
notið góðs af því og góðum kór. 
Safnaðarheimilið var svo vígt 19. 
október 1997. 

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

110 ára afmæli
Ingjaldhólskirkju

Bókasafn Snæfellsbæjar
Auglýsir

Bókasafn Snæfellsbæjar verður lokað 
�mmtudaginn 17. október og 
föstudaginn 18. október 2013.

Bókasafnsvörður

Núna eru línuveiðarnar 
komnar á fullt og nýji Kristinn 
SH gengur ansi vel. Hefur 
landað 51,5 tonni í 8 róðrum, 
og hefur báturinn landað líka á 
Arnarstapa. Bíldsey SH sem er 
hinn 30 tonna báturinn er ekki 
langt á eftir Kristni SH því Bíldsey 
SH hefur landað 51,1 tonni í 6 
róðrum. Tryggvi Eðvarðs SH er 
með 43 tonn í 7. Særif SH 37 
tonn í 7. Guðbjartur SH 25 tn í 6, 
Brynja SH 18 tn í 6, Stakkhamar 
SH 18 tn í 6 og Vísir SH 10 tn í 5.

Af minni bátunum þá er er 
Glaður SH með 21 tn í 6 og 
Sverrir SH 17 tní 6. Oliver SH 
10 tn í 5. síldveiðar í net eru 
hafnar og er Andri SH hæstur 
með um 8 tonn í 7 róðrum. 
Ekki eru margir bátar komnir á 
síldveiðar og hefur afli bátanna 
verið lítill til að byrja með. Andri 
SH á stærsta róðruinn sem er um 
2,1 tonn. 

Stóru línubátarnir eru ennþá 
að landa fyrir austan og norðan 
landið. Tjaldur SH hefur landað 
á seyðisfirði 163 tonnum í 3 
róðrum. Örvar SH kom reyndar 
í heimahöfn Rif og hefur landað 
111 tonnum í 2 róðrum og 
þar af 82 tonnum á Rifi í einni 
löndun. Saxhamar SH hefur 
landað 87 tonnum í 2 róðrum 
á Rifi. Grundfirðingur SH er nú 
ekki mikið í því að fara á flakk 
um landið og hefur landað 
í Grundarfirði 78 tonnum í 2 
róðrum. Rifsnes SH er með 120 

tonn í 3 og þar af 36 tonn á Rifi. 
Hamar SH er ennþá á Djúpavogi 
og er á bölunum þar og landað 
62 tonnum í 10 róðrum, mest 
8,7 tonn í róðri. 

Glófaxi VE er kominn vestur 
í Ólafsvík til þess að stunda 
skötuselsveiðar og hefur land að 
11 tonnum í einni löndun þar. 
Arnar SH hefur landað 7 tonnum 
í 5 á skötusel og Hauka berg SH 
er kominn á netinn líka. Svala 
Dís KE frá Keflavík er kominn 
á Arnarstapa á skötu selinn og 
hefur landað þar 8,7 tonnum í 
4 róðrum. 

Dragnótaveiðarnar eru ekkert 
sér stakar, Rifsari SH er á Bol
ungar vík og landað þar 32 tn í 
7 róðrum. Esjar SH er með 28 
tn í 4 og mest 11,5 tonn í róðri. 
Steinunn SH er í Bolungarvík 
og landað þar 27 tonn í 7 
róðrum. Matthías SH 20 tonn í 
5, Sveinbjörn Jakobsson SH 16 
tn í 7, Guðmundur Jensson SH 
16 tn í 4, Ólafur Bjarnason SH 
14 tn í 5 og Gunnar Bjarnason 
SH 10 tn í 6. 

Togveiðarnar ganga vel. 
Hringur SH hefur landað 149 
tonnum í 2 róðrum sem gerir 
fullfermi í báðum túrunum. 
Sóley SH er með 98 tonn í 2 og 
mest 49,6 tonn í róðri og Helgi 
SH 51 tonn í einni löndun. Sem 
sé þessir þrír togbátar hafa allir 
náð fullfermi í túrunum sínum.

Gísli Reynisson
www.aflafrettir.com

Aflafréttir



NÚ GEFST ÞÉR TÆKIFÆRI!
Símenntunarmiðstöðin á Vesturlandi býður upp á nám sem heitir 

SKRIFSTOFUSKÓLINN 

Tilgangurinn með náminu í Skrifstofuskólanum er að auka sjálfstraust námsmanna til að takast 
á við almenn skrifstofustörf og stuðla að jákvæðu viðhorfi þeirra til áframhaldandi náms.

Í náminu er lögð áhersla á að námsmenn læri að læra, efli sjálfstraust sitt og lífsleikni. 
Námsaðferðir eru aðallega byggðar á hagnýtum viðfangsefnum sem auðvelt er að 
yfirfæra á almenn skrifstofustörf.

Kennt er á þriðjudögum og fimmtudögum kl. 18:00-20:55.  
Kennsla fer fram í Fjölbrautaskóla Snæfellinga.

Námið hefst 5. nóvember og lýkur í apríl 2014
Verð: 44.000 (Hægt er að sækja um styrk vegna námsgjalds til fræðslusjóða stéttarfélaga)

Nánari upplýsingar veitir Helga Björk Bjarnadóttir á netfangið helga@simenntun.is 
eða í síma 894 3061

Námskrána má finna hér: http://frae.is/namsskrar/skrifstofuskolinn/

Fjárhagsáætlun Snæfellsbæjar 
og stofnana 2014

Hafin er vinna við gerð fjárhagsáætlunar Snæfellsbæjar fyrir árið 2013. Auglýst er eftir erindum, 
umsóknum um styrki, tillögum og ábendingum íbúa, félagasamtaka og fyrirtækja um mál sem 
varðar gerð fjárhagsáætlunar.

Þeir aðilar sem vilja koma með erindi, umsóknir um styrki, tillögur og/eða ábendingar er varðar 
næsta fjárhagsár Snæfellsbæjar eru hvattir til að skila þeim á bæjarskrifstofuna til bæjarritara fyrir 
31. október 2013. 

Þau félagasamtök sem fengu styrki á árinu 2013 þurfa að senda inn ársreikning með áfram-
haldandi styrkbeiðni.

Athugið, að engir styrkir fást greiddir nema um þá sé sótt og bæjarstjórn samþykki þá!

bæjarritari



Skólastjóri G.Snb. fór í síð
ustu viku til Vilnius, höfuð
borgar Litháen. Honum var 
boðið til ferðar innar af Rann
sóknarmiðstöð Íslands í kjölfar 
frábærrar vinnu skólans að 
Comeniusarverkefnum á undan
förnum árum.

Var skólinn annar tveggja 
íslenskra skóla sem átti fulltrúa 
á ráð stefnunni, hinn full trú
inn var Kolbrún Hjaltadóttir 
kennslu ráðgjafi í Flataskóla, en 
sá skóli hefur verið leiðandi í 
eTwinning verkefnum á Íslandi, 
en í þeim verkefnum er lögð 
áherslu á að nýta alnetið til sam
skipta milli skóla og nemenda 
innan Evrópu.

Ferðinni var heitið á ráðstefnu 
Evrópusambandsins fyrir skóla
stjórnendur, „Developing your 
schools with EU programme 
support“ þar sem 250 skóla
stjórnendur frá 30 löndum af 
hinu evrópska efnahagssvæði 
ræddu reynslu sína af evrópskum 
samstarfsverkefnum og áhrifum 
þeirra á skólaþróun.

Jafnframt voru ráðstefnu
gestum kynntar fyrirhugaðar 
breytingar á styrkúthlutunum, 
en nýtt sjö ára fjárlagatímabil 
sambandsins hefst nú um 
áramót og stendur til loka ársins 
2020.  Í stað Comeniusverkefna 
sem verið hafa afmörkuð við 
skólaheimsóknir milli landa og 
starf innan skólans munu nú 
taka við heiltæk verkefni sem 
bera munu heitið Erasmus +.  

Áhersla verður lögð á að nýta 
betur þá tæknimöguleika sem nú 
eru innan skóla varðandi öflug 
samskipti yfir alnetið, fyrrnefnt 
eTwinning verður nú í stóru 
hlutverki.  G.Snb. hefur ekki 
tekið þátt í slíkum verkefnum 
en nú er stefnt markvisst í þá 
átt.  Að auki verður mikil áhersla 
lögð á að slík samstarfsverkefni 
framtíðarinnar nái nú meira út 
fyrir sjálft skólaumhverfið og 

verði sýnilegra í samfélaginu 
öllu.

Comeniusarverkefni þau 
sem G.Snb. hefur unnið að allt 
frá stofnun sinni 2004, hafa 
skilað miklu inn í skólastarf 
nemenda.  Hvort sem um er að 
ræða verkefni sunnan heiðar eða 
norðan.  Í öllum tilvikum hafa 
þau innihaldið þætti sem falla að 
skólanámskrá og vinnubrögðin 
sem beitt hefur verið við námið 
hafa verið til þess fallin að auka 
fjölbreytileika vinnuaðferða.  Á 
síðustu 10 árum hafa yfir tveir 
tugir kennara komið í heimsókn í 
skólana erlendis frá og starfsfólk 
og kennarar G.Snb. hafa farið í 
ótal ferðir erlendis til að kynna 
sér skólastarf vinaskóla sinna 
í verkefnum og tekið til baka 
þekkingu sem nýtt hefur verið til 
að gera skólastarfið á heimavelli 
enn betra.

Þetta skólaárið eru tvö 
Com  eniusar verkefni í gangi 
í Grunn skóla Snæfellsbæjar, 
bæði norðan heiðar.  Skólinn 
er stjórn andi (coordinator) 
verkefnis sem nefnist „I can 
succeed“ en í því verkefni er 
unnið með nemendum frá 
Portúgal, Ítalíu, Tyrklandi, 
Póllandi, Ungverjalandi og 
Búlgaríu. Áherslan er lögð á 
að vinna með nemendum með 

sértæka námsörðugleika að 
verkefnum sem miðast að þeirra 
vonum og draumum.  Í vor munu 
fulltrúar þessara landa koma í 
Snæfellsbæ og þá verður haldin 
uppskeruhátíð verkefnisins sem 
lýkur næsta sumar.

Nú í nóvember hefst svo form
leg vinna við annað verkefni sem 
ber einfaldlega nafnið „National 

parks“.  Eins og nafnið bendir 
til er áherslan hér á skóla sem 
eru í námunda við þjóðgarða 
og á verkefnið að leggja áherslu 
á nám og vinnu þeim tengdum.  
Samstarfslöndin í þessu verkefni 
eru Þýskaland, Danmörk, 
Portúgal, Frakkland, Pólland, 
Kýpur, Tyrkland, Lettland og 
stýriþjóðin er Írar.

Comeniusarverkefni hafa 
skilað miklu í skólaþróun 
Grunn skóla Snæfellsbæjar 
undanfarin ár og það er mikill 
heiður fyrir skólann að Rannís 
hafi valið hann sem einn fulltrúa 
sinn á slíka stefnumótandi 
ráðstefnu sem sú í Litháen var.  
Slíkur heiður ber starfsfólki 
skólans enn meiri metnað í 
brjóst og ljóst er að stefnt er 
að áframhaldandi þátttöku 
í samstarfsverkefnum innan 
Evrópu og nú í anda þeirrar 
áherslu sem að unnið verður 
eftir frá 1. janúar næstkomandi.

Grunnskóli Snæfellsbæjar fulltrúi 
Íslands í Vilnius

Kirkjan okkar

Æðruleysisguðsþjónusta á sunnudagskvöld
Æðruleysisguðsþjónusta verður í Ólafsvíkurkirkju 
sunnudaginn 20. október kl. 20.
Eins og nafnið bendir til eru þessar messur tileinkaðar fólki sem nýtir 
sér 12-sporaker� AA-samtakanna á lífsgöngunni, en allir eru að 
sjálfsögðu velkomnir. 
Tónlist og talað mál er með léttu sniði og vitnisburðir setja svip á 
messuna.

Star�ð í kirkjunni.
Sunnudagaskólinn er á sunnudögum kl. 11 í Ingjaldshólskirkju.
TTT verður í Ólafsvíkurkirkju á hverjum �mmtudegi kl. 14:15.
Foreldramorgnar eru á miðvikudögum í Ólafsvíkurkirkju frá kl. 10-12.

Sóknarprestur.

Fulltrúar Íslands á ráðstefnunni í Litáen, Magnús og Kolbrún Hjaltadóttir frá 
Flataskóla



Þeir félagar í Grobbelear 
gerðu sér lítið fyrir og skutust 
upp í 1. sætið með 9 stig og er 
ekki munað hvenær það gerðist 
síðast. Nú S.G. Hópurinn féll 
niður um 4 sæti og er í því 
12. núna (Guðni sá einn um 
seðilinn). Þá völdu félagarnir 
í Meisturunum að taka bara 
sjálfval og náðu 9 stigum og 
fóru upp um 8 sæti (bara 
treysta á Albert). Anton Ö er á 
mjög kunnuglegum slóðum á 

þessum árstíma. Anfield færðist 
upp um 4 sæti og situr nú í því 
5. Það voru bara 2 hópar sem 
náðu ÞRENNUNNI það voru 
Tópas (var ekki tekið fram 
hvaða lit) og Rauðu djöflarnir 
sem fóru upp um 11 sæti og eru 
nú í öðru sæti. Næst komandi 
laugardag verðum við eins og 
vanalega á RuBen kl. 11:00 og 
þá mun ungmennafélagið selja 
getrauna og lengjuseðla.

Gummi Gísla

Grobbi efstur
sunnudaginn 20. okt. kl. 11.00

Guðsþjónusta
Grundarfjarðarkirkju

Allir velkomnir

Aðalfundarboð 

Hjónaklúbbur Eyrarsveitar 

Nú er komið að árlegum aðalfundi Hjónaklúbbs Eyrarsveitar.  

Fundurinn verður haldinn 23. október kl. 19:30 á RúBen.  

Boðið verður upp á súpu og brauð. 

Á dagskrá eru venjuleg aðalfundarstörf, kosning nýrrar stjórnar og 
önnur mál.  

Eftir fundinn kl 20:30 verður spilakvöld. Kostar 500 kr inn fyrir þá 
sem ekki mættu á aðalfundinn. Veglegir vinningar í boði. 

Vonumst til að sjá sem flesta. 

Stjórnin 

 

 

 

 

 

 

Mikið vonskuveður gekk 
yfir Snæfellsnes um síðustu 
helgi. Fór vindurinn í 21 metra 
á sekúndu og mestu kviður í 
32 metra í Ólafsvík. Ekki urðu 
teljandi skemmdir í óveðrinu 
svo vitað sé fyrir utan að Kristinn 
SH 812 skemmdist lítillega 
þegar lúga fór af á síðu bátsins. 

Einnig þurfti að dæla upp úr 
einum bát á Rifi en sjór hafði 
komist í vélarrúmið á honum 
og hallaði báturinn töluvert. 
Sett var aukadæla í bátinn til 
að halda honum þurrum. 
Veðrið gekk niður aðfararnótt 
sunnudagsins.

þa

Hvasst á Snæfellsnesi

Ný er að ljúka sýningum 
sumarsins í Leir 7, „Matur er 
manns gaman“. Fjölbreyttur 
hópur hönnuða og mynd
listarmanna stóðu að sýning
unum sem allar tóku mið af 
mat og umhverfi hans. Allir 
sýnendurnir vinna verk sín með 
eigin höndum úr því efni sem 
þeir þekkja vel.

Næstkomandi laugardag 
19. október kl: 1416 opnar 
Einar Falur Ingólfsson ljós
myndari sjöundu sýninguna 
í sýningarröðinni, sem ber 
yfirskrift ina „Sýning um 
sýningar“. Myndirnar hans fjalla 
um undangengnar sýningar 
eins og þær koma honum fyrir 
sjónir.  

Einar Falur hefur haldið á 

annan tug einkasýninga, hér 
á landi og erlendis, og tekið 
þátt í fjölda samsýninga. Þá 
hefur hann sett saman sýningar 
fyrir söfn og sýningarstaði 
á Ís landi og meginlandi 
Evrópu, og er höfundur nokk
urra bóka; Sögustaðir  Í 
fótspor W..G. Collingwoods 
var tilnefnd til Íslensku bók
menntaverðlaunanna.

Hann er með BAgráðu í 
almennri bókmenntafræði frá 
Háskóla Íslands og MFAgráðu 
frá School of Viusal Arts í New 
York. 

Einar Falur hefur unnið 
fyrir Morgunblaðið, á einn eða 
annan hátt, í á fjórða áratug. 
Hann er nú umsjónarmaður 
menningarefnis í blaðinu.

Fréttatilk.

Sýning um sýningar



Nú er hafinn enn einn veturinn 
í starfi Björgunarsveitarinnar 
Klakks í Grundarfirði. Mikið hefur 
verið að gera í starfinu síðasta 
ár og hefur bæst við mannauð 
okkar sem og tækjakost. Send 
voru út „betlbréf “ til flestra 
fyrirtækja sveitar félagsins sem 
og félaga samtaka og bárust 
okkur nokkrar veglegar gjafir 
í kjölfarið. Kvenfélagið Gleym 
mér ei, Hafnarsjóður Grundar
fjarðarbæjar, Lionsklúbburinn, 
G. Run og starfsmannasjóður 
slökkviliðsins komu færandi 
hendi og skemmst er frá því að 
segja að hafa þessar veglegu gjafir 
nýst okkur mjög vel. Fengum 
við bæði peninga, sem hafa 
verið notaðir til kaupa á tveimur 
sjógöllum og GPS fyrir Reyni SH, 
gjafir sem voru tvær tetrastöðvar 

og vatnsdæla, þannig að við erum 
alltaf að verða betur og betur 
útbúin fyrir útköll á sjó. Berum 
við til ykkar miklar þakkir fyrir 
þessar veglegu gjafir!  Nú erum 
við að ráðast í kaup á nýjum 
mótorum á Reyni SH en til þess 
urðum við að taka lán, það 
eru því allir styrkir þegnir með 
þökkum og frjáls framlög ávallt 
vel þegin. 

Sveitin er í ágætum málum með 
virka meðlimi því í fyrra komu 
inn nokkrir nýir félagar og erum 

við núna að fá upp tvær ungar 
og efnilegar dömur í nýliðun 
sveitarinnar. En ATHUGIÐ að 
ALLTAF er pláss fyrir nýja félaga 
:) Sveitin er að koma mjög vel 
á móts við nýliða sem og aðra 
sjálfboðaliða í okkar röðum í 
kaupum á búnaði, fatnaði og 
menntun. Sveitin hefur sett 
þau markmið, við alla félaga 
sveitarinnar, að vera búnir með 
menntun Björgunarskólans, 
sem kallast Björgunarmaður 
1, á innan við þremur árum 
frá inngöngu í sveitina. En þar 
aflar sjálfboðaliðar okkar sér 
menntunar s.s. í fyrstu hjálp, 
fjalla björgun, leitartækni, verð
mætabjörgun, fjarskiptum, sjó
björgun, áfallahjálp, vettvangs
stjórn svo eitthvað sé nefnt. Öll 
þessi námskeið eru kostuð af 
sveitinni því okkar markmið eru 
að ala upp öfluga sjálfboðaliða 
sem tilbúnir eru í hvaða útköll 
sem er  hvenær sem er! 

Nú er starfið aftur komið 
á fullt skrið, þó svo að sveitin 
sé auðvitað aldrei í fríi þá er 
vaninn að taka smá sumarleyfi. 
En síðasta vetur voru fundir á 
tveggja vikna fresti og verður það 
stefnan einnig þennan veturinn. 
Undirbúningur stendur nú sem 
hæst fyrir sameiginlega æfingu 
Klakks og unglingadeildarinnar 
Pjakks sem verður 20. október 

n.k. og er komin slatta tilhlökkun 
í liðið. Þar mun okkar fólk 
þurfa að takast á við ýmiskonar 
verkefni sem sett verða upp í sem 
raunverulegustu aðstæðum. 

Margt annað er á dagskrá hjá 
sveitnni í vetur, s.s. almennir 
félagsfundir, vinnufundir, ýmis
konar æfingar, fjallaferðir, 
heim sóknir til annarra sveita, 
vettvangsferðir, Neyðarkallinn, 
jökla ferðir, flugeldasala, upp
rifjunarfundir en við viljum vera 
í sem bestri æfingu og ávallt 
tilbúin í öll þau útköll sem við 
gætum mögulega lent í. einnig er 
þetta einstaklega skemmtilegur, 
góður og nærandi félagsskapur. 

Einnig er vert að banda á 
okkar öfl uga starf í unglinga
deildinn Pjakk, en þar eru fundir 
á hverju þriðju dags kvöldi og 
eru unglingar í 8. bekk til 18 ára 
meira en velkomnir! Ferða saga 
unglinga deildarinnar til Noregs 
er svo í smíðum og birtist ykkur 
vonandi innan tíðar. 

Minnum við aftur á að nýir 
félagar eru ávallt velkomnir! 

Með góðum kveðjum frá 
björgunarsveitinni ykkar.

 
Klakkur Grundarfirði

Reikningsnr. 0321-26-239/0140-26-7 
kt. 480781-0239

Frá Klakk Grundarfirði

Auglýsing um breytingu á 
aðalskipulagi Grundarfjarðar 

2003-2015.
Samkvæmt 1. mgr.  30. gr. skipulagslaga nr. 123/2010 er hér 
auglýst lýsing fyrir eftirfarandi aðalskipulagsbreytingu. 

Lýsing vegna fyrirhugaðrar breytingar á aðalskipulagi 
Grundarfjarðarbæjar 2003-2015 við Lárvaðal.
Um er að ræða breytingu á aðalskipulagi dreifbýlis í Grunda-
rfirði. Breyting er fólgin í því að breyta landsvæði sem er 3.4ha 
að stærð sem er í landi Skerðingsstaða á nesi sem gengur inn í 
Lárvaðal. Landnotkun er skilgreint sem landbúnaðarsvæði en 
nú er fyrirhugað að breyta því í verslun og þjónustu, vegna 
hótel uppbyggingar.

Lýsingin verður aðgengileg á vef Grundarfjarðar, www.grundar-
fjordur.is og á skrifstofu skipulags- og byggingarfulltrúa, Grundar-
götu 30 á skrifstofutíma frá 10-14 frá 17. október til 31. október og 
eru þeir sem telja sig eiga hagsmuna að gæta hvattir til að kynna sér 
lýsinguna og koma ábendingum eða athugasemdum á framfæri, 
skriflega eða á netfangið bygg@grundarfjordur.is  í síðasta lagi 1. 
nóvember 2013.

  Sigurbjartur Loftsson
Skipulags- og byggingarfulltrúinn í Grundarfirði.

Auglýsingaverð í Jökli

Heilsíða í svarthv.  23.700
Hálfsíða í svarthv. 15.200
1/4 í svarthv.    9.900
1/8 í svarthv.    7.200
1/16 í svarthv.   4.400

Heilsíða í lit   46.000
Hálfsíða í lit  31.000
1/4 í lit  22.000
1/8 í lit  14.200
1/16 í lit    9.500

Verðin eru með 25,5% vsk



ÞESS VEGNA ERTU HJÁ SJÓVÁ

AF ÞVÍ AÐ LÍFIÐ ER ÓTRÚLEGT

Tjón gera sjaldnast boð á undan sér. Þess vegna erum við á vakt allan 
sólarhringinn og tryggjum að þú fáir bestu hugsanlegu tjónaþjónustu 
hvenær sem þú þarft á henni að halda.

24 tíma tjónaþjónusta – sími  800 7112

24
TÍMA
TJÓNA

ÞJÓNUSTA

Prentsmiðjan Steinprent í Ólafsvík er umboðsaðili Sjóvá fyrir 
Snæfellsbæ og Grundar�örð. Hafðu samband í síma 436 1617.

Jökull Bæjarblað er á Facebook



Með Afsláttarþrepum Orkunnar býðst Orkulyklahöfum stighækkandi afsláttur af eldsneyti 
hjá Orkunni í takt við aukinn fjölda keyptra lítra í mánuðinum á undan hjá Orkunni og Shell. 
Þín stöð bætist við Afsláttarþrep Orkunnar og verður afslátturinn þannig að hámarki 10 kr.

Skráðu þig í Afsláttarþrep Orkunnar á orkan.is og 
hámarkaðu afsláttinn þinn.

Sjá nánar á www.orkan.is

AFSLÁTTUR VINSTRI HÆGRI!

Símanúmer þjónustuvers: 578 8800 

www.orkan.is/afslattarthrep

Hámarkaðu afsláttinn

Afsláttarþrep Orkunnar

Þín stöð

ÞREP 1  0-50L = 5 kr. afsl.

ÞREP 2  50-150L = 7 kr. afsl.

ÞREP 3  150L+ = 10 kr. afsl.

3 kr. 2 kr. Þín stöð

5 kr. 2 kr. Þín stöð

8 kr. 2 kr. Þín stöð

7KR

5KR

10KR 
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