
Árshátíðir í Grunnskóla Snæ
fellsbæjar norðan heiða fóru 
fram í síðustu viku í Félags heim
ili  nu á Klifi. Yngsta stigið reið á 
vaðið að þessu sinni og fór þeirra 
árshátíð fram á þriðjudegi. Þar 
réð söngur og leikgleði ríkjum 
og tókust atriðin mjög vel. Farið 
var yfir umferðareglurnar, reynt 
að horfa á sjónvarpið og kíkt 
á fólkið í blokkinni. Tveimur 
dögum seinna var komið að mið
stiginu. Þar sýndu nem endur 
leik þætti, sungu og dönsuðu af 
hjartans lyst og stóðu sig ekki 
síður betur. Sýndu frumsamda 
dansa, túlkuðu lög Ladda og 
léku leikrit. Nemendur skólans 
á Lýsuhóli héldu sína árshátíð 

29. mars nemendur yngsta 
stigs ins þar sýndu sína útgáfu 
á Prins essunni á bauninni, mið
stigið kynnti persónur úr Nor
rænni goðafræði og tóku lagið 
með Skálmöld. unglingastigið 
endaði svo á að sýna stytta 
útgáfu af Dýrunum í Hálsaskógi. 
Ánægjulegt var að sjá hversu 
vel var mætt, voru nemendur 
og starfsfólki að vonum stolt 
og ánægð enda allir búnir að 
leggja á sig heilmikla vinnu fyrir 
þessar sýningar. Unglingastigið 
heldur svo sína árshátíð á síðasta 
vetrardag, þá fara þau á Lýsuhól, 
fá sér góðan mat og gera sér 
glaðan dag.

þa

Ólafsbraut 21, Snæfellsbæ
Sími: 410 4190 

Netfang: 0190@landsbankinn.is

Snæfellsnesi
www.landsbankinn.is

Árshátíð Grunnskóla Snæfellsbæjar
646. tbl - 14. árg. 16. apríl 2014 



Undanfarnar vikur hefur verið 
í gangi vinna við breytingar á 
stað num sem síðasta sumar 
gekk undir nafninu Kaffi Belgur, 
hjónin Jón Kristinn Ásmundsson 
og Katrín Hjartardóttir hafa 
tekið staðinn á leigu og munu 
opna hann þann 1. maí undir 
nafninu Veitingahúsið Hraun. 
Í samtali við Jökul sagði Jón að 
þau hafi gert langtímasamning 
við eiganda húsnæðisins um 
leigu og vonandi verði móttökur 
bæjarbúa þannig að þetta sé 
upphafið af farsælum rekstri.

Jón og Katrín hafa undanfarin 
ár rekið Hótel Hellissand við 
mjög góðan orðstír og eru 
ekki upp neinar áætlanir um 
að breyta því, rekstur þessara 
beggja staða á að geta gengið 
vel upp og hvor staður fyrir sig 
að geta stutt hinn.

Á Hrauni er verið að gera 
breyt ingar á innréttingum og 
verð ur þema staðarins svolítið 
eins og á gamaldags heimili, 
áherslan verður á þægilegt and
rúms loft.

Þegar kemur að matargerð þá 
verður boðið upp á fjölbreytt 
matvæli úr héraði og verður 
fiskur úr Breiðafirði þar í for

grunni, opið verður alla daga 
yfir sumarið en yfir vetrar tímann 
verður opið í hádeginu alla virka 
daga og allar helgar frá 11 23.

Veitingahúsið Hraun mun geta 
tekið við allt að 70 gestum í sæti 
innandyra og á góðviðrisdögum 
verður svo hægt að bæta við 
sætum á sólpallinum, nú er 
bara að vona að sumarið, sem 
er væntanlegt, bjóði okkur betra 
veður en okkur var úthlutað 
síðasta sumar.

jó

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

Veitingahúsið Hraun opnar bráðlega

Vortónleikar 
Karlakórinn Heiðbjört og kvæðamannafélag Heiðsynninga 
halda sína árlegu vorskemmtun í Langaholti, Staðarsveit, 

eftir �ós á síðasta vetrardagi, 
23. apríl næstkomandi, kl. 21:00. 

Frítt inn.

Kjötsúpa kraumar í pottum Kela verts fyrir tónleika 
og fæst gegn vægu gjaldi.

Allir velkomnir

Útgáfa Jökuls
Vegna óreglulegra frídaga á næstunni 

verður breyting á útgáfudögum Jökuls. 

Jökull kemur ekki út í næstu viku 
en kemur svo út miðvikudaginn 30. maí, 
þá þarf að skila litauglýsingum fyrir kl. 10 

mánudaginn 28. apríl en svarthvítum auglýsingum 
og öðru efni þarf að skila fyrir kl. 18 sama dag.

Gleðilega 
páska



Lionsklúbburinn Þernan hef
ur undanfarin ár haldið páska
bingó. Árið í ár var engin undan
tekning. Fór bingóið fram á 
síðasta sunnudag fyrir nánast 
fullu húsi í Röstinni á Hellissandi. 
Stuttar og skemmtilegar umferði 
voru spilaðar og að sjálfsögðu 

voru páskaegg í vinning. Í lokin 
var spilað standandi bingó 
og svo allt spjaldið. Fóru all 
flestir sælir og ánægðir heim. 
Vonandi verður áframhald á 
þessum skemmtilega sið hjá 
Þernukonum á Hellissandi.

þa

Páskabingó
Karókí 
keppni

Þá er komið að því laugardaginn 26. apríl n.k 
verður úrslitakvöldið í karókíkeppninni. 

Frábærir keppendur stíga á svið og að sjálfsögðu 
verða kynnarnir okkar mættir aftur til leiks. 

Að þessu sinni verðum við með gestadómarann 
Magna Ásgeirsson sem mun svo að lokinni keppni 

stíga á svið og spila og syngja fram eftir nóttu. 

Eins og áður verður keppnin í
Röst Hellissandi laugardaginn 26. apríl og 

opnar húsið kl 20 og keppnin hefst stundvíslega kl 21.

Miðaverð að þessu sinni er 1500 kr. 
Endilega mæta með pening... 

Hlökkum til að sjá ykkur
Með bestu karókíkveðju 

nefndin

 

Ólafsvík
Tvær einingar í iðnaðarhúsnæði að Norðurtanga 
3 í Ólafsvík eru til sölu. Þær eru hluti að stærra 
húsnæði og eru báðar jafnstórar 2x95,3fm eða 
alls 190,6fm. Húsnæðið er með nýlega steyptu 
gól� og á því eru tvær stórar hurðir eða ca 
3,5x4,5m hvor hurð og lofthæð ca 5m.
Endurbóta er þörf á aðgengi að húsinu en það 
getur hentað undir margskonar starfsemi. 

Ásett verð er kr 3,2 millj.  
 

Ólafsvík
Skálholt 4 er til sölu. Húsið er byggt árið 1947 úr 
timbri og er klætt að utan með ljósri canexel-
klæðningu. Húsið er alls 71,5fm. Efri hæðin sem 
er 59fm skiptist í forstofu, gang, eldhús, tvö 
herbergi, stofu og baðherbergi. Á herbergjum, 
stofu og gangi er parket á gólfum. Geymsluloft 
er y�r húsinu. Stigi er niður í kjallaran en hann er 
12,5fm en þar er þvottahús og geymsla. Mjög 

gott aðgengi er að húsinu með malbikuðu bílastæði og það er á mjög góðum stað í 
Ólafsvík. Gæti líka vel hentað sem sumarbústaður. 

Óskað er eftir tilboði í húsið.    

D-listinn 
í Snæfellsbæ
auglýsir opinn kynningarfund

Félagsheimilinu Kli�
�mmtudaginn 24. apríl kl. 17.

Á fundinum verður kynnt framboð D-listans 
í Snæfellsbæ fyrir sveitarstjórnarkosningarnar 

þann 31. maí n.k.

Fundurinn er öllum opinn, fólk er hvatt til 
að mæta, spjalla við frambjóðendur og 

koma sínum skoðunum á framfæri.



Eins og fram kemur hér í þessu 
blaði hefur Jlistinn ákveðið að 
auglýsa eftir fólki til að gefa kost á 
sér til setu á framboðslista Bæjar
málasamtaka  Snæfells bæjar eða 
koma með tilnefningar um ein
stakl inga sem það vill sjá í bæjar
stjórn.

Jlistinn  hefur átt þrjá fulltrúa 
í bæjarstjórninni síðustu þrjú 
kjörtímabil  með um 40% kjör
fylgi og því verið í minnihluta 
þennann tíma. Það segir sig sjálf 
að sem minnihlutaafl í bæjar
stjórn er erfit að koma áherslum 

framboðsins í framkvæmd og 
ekki síður vandasamt að halda 
baklandinu virku og gang
andi milli kosninga. Jlistinn er 
ópólutískt afl sem ekki hefur 
neina tengingu við lands
málasamtök og var stofnaður af 
áhuga fólki um málefni bæjar
félagsins.

En öll framboð og félaga sam
tök þurfa reglulega að fram
kvæma naflaskoðun á sjálfum 
sér og finna leiðir til að viðhalda 
upphaflegum markmiðum 
sínum sem voru og eru í okkar 
til felli að gera gott bæjarfélag 
betra.

Um leið og ég hvet fólk til 
að taka þátt í þessu verkefni 
og hafa þannig áhrif á hverjir 
veljast til setu í bæjarstjórn, 
vill undirritaður koma því á 
framfæri að ég mun ekki gefa 
kost á mér í fyrsta sæti Jlistans 
að þessu sinni.

Ég hef setið í bæjarstjórn 
Snæfellsbæjar frá árinu 2002 
eða alls 12 ár. Þetta hefur að 
mestu verið ánægjulegur tími 
og ég sé ekki eftir einni mínútu 

sem farið hefur í að vinna að 
málefnum míns sveitarfélags. En 
stundum verður maður að reyna 
að hugsa skýrt og viðurkenna 
fyrir sjálfum sér að nú sé kominn 
tími til að hugsa sinn gang og fá 
inn ferska fætur. Því þó að ég 
gæti þess vegna hugsað mér að 
sitja áfram í bæjarstjórninni þá 
finn ég það að ég hef ekki lengur 
þann kraft og áhuga sem þarf 
til að fara í  þá kosningabaráttu 
sem framundan er með öllu því 
sem henni fylgir og tel því rétt 
að draga mig í hlé.

Ég vil þakka öllu því góða 
fólki sem ég hef starfað með í  
bæjarmálunum og bæjarstjórn 
þessi 12 ár kærlega fyrir samstarfið 
og ekki síður kjósendum Jlistans 
fyrir að treysta mér til að vinna að 
hagsmunamálum Snæfellsbæjar 
og því mun ég halda áfram þó að 
öllum líkindum verði það ekki í 
bæjarstjórn að þessu sinni en 
kannski mun minn tíma koma 
eins og konan sagði.

Bestu kveðjur.
 Kristján Þórðarson 

Góðir Snæfellsbæingar

Auglýsingaverð 
í Jökli

Svarthvítar auglýsingar
Opna í svarthv 38.400
Heilsíða í svarthv.  25.600
Hálfsíða í svarthv. 16.400
1/4 í svarthv.    10.700
1/8 í svarthv.   7.800
1/16 í svarthv.     4.800

Verðin eru öll með 25,5% vsk

Smáauglýsingar kosta 750,- 
og er þá miðað við 150 innslætti pr. auglýsingu.

Hver innsláttur umfram 150 kostar 5,-

Lit auglýsingar
Opna í lit  69.000
Heilsíða í lit  46.000
Hálfsíða í lit 31.000
1/4 í lit  22.700
1/8 í lit  14.700
1/16 í lit    9.900

Kirkjanokkar.is

Guðsþjónustur 
í dymbilviku og um páska

Skírdagur, 17. apríl:
Messa verður í Ingjaldshólskirkju kl. 11.  Fermt verður í messunni.
Messa verður í Ólafsvíkurkirkju kl. 13.  Fermt verður í messunni.

Föstudagurinn langi, 18. apríl:
Guðsþjónusta án prédikunar verður í Ólafsvíkurkirkju kl. 14.  
Lesið úr píslasögu og passíusálmum. Tignun krossins.

Páskadagur, 20. apríl:
Hátíðarguðsþjónusta verður í Ólafsvíkurkirkju kl. 8:30 árdegis.  
Messuka� eftir athöfn.
Hátíðarguðsþjónusta verður í Ingjaldshólskirkju kl. 10.  
Messuka� eftir athöfn.
Hátíðarguðsþjónusta verður á Jaðri kl. 14.



Góðir Grundfirðingar athugið
Við höfum byrjað á málefnavinnu en áður en við leggjum 
lokahönd á stefnuskrá okkar óskum við eftir að fá sjónarmið 
bæjarbúa.

Fundir með bæjarbúum verða haldnir í Sjálfstæðishúsinu 
að Grundargötu 24 kl. 20.30 sem hér segir:

Þriðjudaginn 23. apríl: 
menntamál, menningamál, íþróttamál, tómstundamál, 
löggæslumál og framkvæmdir

Miðvikudaginn 24. apríl: 
Atvinnumál, málefni  dvalarheimilis, málefni heilsugæslu, 
málefni fatlaðra og skipulagsmál

Vonumst til að sjá sem �esta

D-listinn og óháðir í Grundar�rði

Núna er hrygningarstoppið 
komið í gang, og var veiði 
bátanna fram að stoppinu ansi 
góð. Nokkrir minni línubátanna 
voru í Grindavík og Sandgerði 
að landa og fiskuðu vel þar. 
Tryggvi Eðvarðs SH var með 66 
tonn í 7 róðrum og mest 13,4 
tonn í einni löndun, öllu landað 
í Grindavík. Særif SH var þar líka 
en með nokkru minni afla eða 
41 tonn í 6 róðrum og mest 11,1 
tonn í einni löndun. Brynja SH 
var að landa í heimahöfn og 
er með 31 tn í 8, Álfur SH 29 
tn í 7, Stakkhamar SH 22 tonn 
í 8 og Guðbjartur SH 18 tn í 
3. Kristinn SH hefur líka verið 
í Grindavík og landað þar 61 
tonni í 7 róðrum og mest tæp 
13 tonn í einni löndun. 

Af minni bátunum má nefna 
Kviku SH með 27 tn í 6 og mest 
tæp 7 tonn í einni löndun. 
Glaður SH 21 tn í 6, Sverrir 
SH 20,5 tn í 6, Lilja SH 13,4 tn 
í 7. Björt SH hefur landað um 
9 tonnum á grásleppunetum í 
4 róðrum. 

Þónokkur mikill fjöldi rækju
báta var á veiðum í Kolluálnum 
og lönduðu þá margir bátanna 
í Grundarfirði. Þar komu t.d 
Vestri BA með 63 tonn í tveim 
löndunum og þar af var Vestri 
BA með 30 tonn eftir einungis 
2 daga höfn í höfn sem verður 
nú að vera ansi gott á ekki lengri 
tíma. Berglín GK var með 18 tn 
af rækju og Sóley Sigurjóns GK 

26 tn af rækju. Ísborg ÍS 41 tn 
í 2 róðrum. Sigurborg SH 29 
tn í einni löndun. Nökkvi ÞH 
27 tn í 3, Siglunes SI 23 tn í 2, 
Jökull ÞH 12 tn í einni löndun. 
Aldan ÍS 11 tn í 3 og Grímsnes 
GK rúm 4 tonn í einni löndun. 
Samtals eru þetta um 250 tonn 
sem hafa komið á land af rækju 
í Grundarfirði.

Þar hafa líka landað troll
bátarnir og er Hringur SH 
kominn með 140 tn í 2, Sóley 
SH 53 tn, Helgi SH 48 tn og 
Far sæll SH 52 tonn allir í einni 
löndun. 

Mokveiði hefur verið í netin 
og er Saxhamar SH orðin afla
hæstur netabátanna á landinu 
þegar þetta er skrifað með 286 
tonn í 10 róðrum og mest 60 
tonn í einni löndun. Magnús 
SH er með 117 tn í 8 og Bárður 
SH 64 tn í 10. 

Stóru línubátarnir hafa 
landað í heimahöfnum sínum 
og er Tjaldur SH með 134 tn og 
Örvar SH 103 tn og Rifsnes SH 
98 tonn allir í tveim löndunum. 
Grundfirðingur SH 44 tonn í 
einni löndun. Gamla Rifsnesið 
sem er í Kanada hefur landað 
þar 40 tonnum í einni löndun. 

Vil ég að lokum óska les
endum gleðilegra páska og 
hafið það gott um hátíðina.

Gísli Reynisson
www.aflafrettir.is

Aflafréttir

Fyrirkomulag um val á 
frambjóðendum J-listans

Í ár líkt og fyrir síðustu kosningar gefst íbúum Snæfellsbæjar 
kostur á að taka þátt í að tilnefna einstaklinga til þess að taka 
sæti á J-listanum fyrir komandi sveitarstjórnarkosningar. 

Tillögum er hægt að koma til skila með því að senda tölvupóst 
á j.listinn2014@gmail.com 

Uppstillingarnefnd tekur á móti tillögum og hefur samband 
við viðkomandi einstaklinga. 

Lokafrestur til þess að skila tilnefningum er 
þriðjudagurinn 22. apríl 2014. 

Bæjarmálasamtökin hvetja íbúa til þess að hafa áhrif 
og taka þátt í að bæta samfélagið.

Til sölu
Kawasaki sláttuorf, ný yfirfarið. Ásett verð 35.000  verð eftir samkomulagi.

Uppl í síma 891 7837

Herbergi óskast
Herbergi með aðgang að baði óskast til leigu.

Uppl. í síma 436 6926

Borvélar
Til sölu borvélar 1 stk Hilti TE 56 og 1 stk Hilti TE 35C, tilboð óskast. 

Uppl í síma 891 7837

Smáauglýsingar
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ÞESS VEGNA ERTU HJÁ SJÓVÁ

VÁTRYGGINGAR FYRIR SJÁVARÚTVEGINN

VÁTRYGGINGAR SNIÐNAR 
AÐ ÞÍNUM ÞÖRFUM

Vátryggingaþörf fyrirtækja er mismunandi eftir stærð og umfangi 
þeirra. Mikilvægt er að vátryggingavernd sé sniðin að þörfum 
hvers fyrirtækis. Við veitum faglega ráðgjöf og þjónustum allar 
stærðir og gerðir fyrirtækja í sjávarútvegi. 



Föstudagurinn langi

Guðsþjónusta í Setbergskirkju
18. apríl kl. 14.00

Grundarfjarðarkirkju

20. apríl kl. 09.00
Páskadagur

hátíðarguðsþjónusta

Skírdagur
17. apríl kl. 20.00
Grundarfjarðarkirkju

morgunhressing, kafÞ, kakó 
og brauð í eftir athöfn

AÐALSAFNAÐARFUNDUR 

ÓLAFSVÍKURKIRKJU 

Aðalsafnaðarfundur Ólafsvíkurkirkju verður haldinn 
mánudaginn 28. apríl 2014  kl: 18.00.

 
Dagskrá:

1. Gerð  grein fyrir starfsemi og rekstri sóknarinnar 
á liðnu starfsári.

2. Afgreiðsla endurskoðaðra reikninga sóknar og 
kirkjugarðs fyrir s.l. ár.

3. Kosning tveggja skoðunarmanna eða endur-
skoðanda sóknar og kirkjugarðs og varamanna 
þeirra til árs í senn.

4. Kosning í aðrar nefndir og ráð.

5. Önnur mál.

Formaður sóknarnefndar

Sunnudaginn 13. apríl fór 
fram aðalfundur Björgunar
sveitar innar Lífsbjargar í Snæ
fellsbæ. Fundurinn var haldinn 
í Björgunarstöðinni Von á Rifi. 
Ágætis mæting var á fundinn. 

Guðjón Björnsson fór yfir 
starf síðasta árs í skýrslu stjórnar. 
Starfið í sveitinni er fjölbreytt og 
tók Guðjón fram hversu ánægju
legt það væri að búið væri að 
taka nýja húsnæðið í notkun og 
hægt að einbeita sér ennfrekar 
að björgunarsveitarstörfum. En 
vegna húsbyggingarinnar hefur 
starfið aðeins setið á hakanum. 
Guðbjartur Þorvarðarson fór svo 
yfir skýrslu gjaldkera. Voru báðar 
þessar skýrslur samþykktar að 
loknum umræðum. Eftir kaffihlé 
sagði svo Hafrún Ævarsdóttir 
frá starfi unglingdeildarinnar 
Dreka á síðasta ári. Ánægjulegt 
er hversu metnaðarfullt ung
linga starfið er og vex áhugi 
ungmenna hér á svæðinu 
stöðugt. Þá tóku við umræður 
um lagabreytingar sem settar 
voru fram og þær samþykktar. 
Þá var komið að því að kjósa 
í stjórn björgunarsveitarinnar. 

Ánægjulegt var að sjá að margir 
hafa áhuga á að starfa að 
þessu mikilvæga málefni hér í 
Snæfellsbæ. En í ár voru algjör 
mannaskipti í stjórn sveitarinnar. 
Nýja stjórn skipa þau Viðar Páll 
Hafsteinsson formaður. Sævar 
Örn Sveinbjörnsson vara for
maður, Ægir Þór Þórsson gjald
keri, Hafrún Ævarsdóttir ritari og 
Páll Stefánsson meðstjórnandi. 
Í svæðisstjórn voru kosnir 
tveir fulltrúar þeir Þórarinn 
Steingrímsson sem aðalmaður 
og Magnús Guðni Emanúelsson 
sem varamaður. Fráfarandi 
stjórn voru þökkuð góð störf 
og nýrri stjórn var klappað lof 
í lófa. Síðasti liður á dagskránni 
var önnur mál undir þeim lið 
tóku til máls aðilar úr fráfarandi 
stjórn. Óskuðu þeir nýrri stjórn 
alls hins besta í störfum sínum 
og gáfu þeim góð ráð varðandi 
framhaldið. Nýkjörinn formaður 
þakkaði traustið í sinn garð og 
sagðist hlakka til að halda áfram 
því góða starfi sem búið væri 
að vinna. 

þa

Ný stjórn 
Lífsbjargar



LANDSLEIKUR Í HANDBOLTA
ÍSLAND - AUSTURRÍKI

Þökkum eftirtöldum aðilum veittann stuðning við landsleikinn í handbolta.
Undirbúningsnefndin

Fiskiðjan Bylgja                                                     
Steinunn SH                                  
Landsbankinn                                
Apotek Ólafsvíkur
KG �skverkun ehf                                         
Valafell                                                                                 
VÍS
Brim                                         
HG Geisli                                   
Dvergur hf                                  
Fiskmarkaður Íslands          
Hraðfrystihús Hellissands                                           

Guðmundur Jensson SH                 
Nesver                                  
Hótel Hellissandur             
Hótel Ólafsvík                      
Samkaup                               
Nýherji                                                   
Litlalón ehf.                                                                            
Sæmark ehf                                                
Brauðgerð Ólafsvíkur
Þín Verslun Kassinn
Sony
Ölgerðin

Ragnar og Ásgeir
Steinprent ehf.
Olís
Þrif og þjónusta
Snæfellsbær
Hafnir Snæfellsbæjar
Bjartsýnn ehf.
Söluskáli ÓK
Sólarsport
Blómaverk 
Dekkjaverkstæði G. Hansen 


