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Þröstur Albertsson tók þessa 
skemmtilegu mynd af tvö föld
um regnboga þegar sólin skein 
eftir rigningarskettu síðast  lið
inn föstudag. 

Á Vísindavefnum segir að 
„Regn boga sjáum við þegar 

stað   bundið skúraveður og sól
skin fara saman og þá oftast 
þegar við erum sjálf á uppstyttu
svæði. Þegar við horfum á regn
bog ann höfum við sólina í 
bakið.

Ljósgeisli sem fer úr einu efni 

í annað breytir almennt um 
stefnu, brotnar. Stefnu breyt
ingin stjórnast af efnis eiginleika 
sem er kallaður ljós brotsstuðull. 
Hann er breyti legur með 

öldulengd ljóssins, það er að 
segja lit. Þetta gefur regn boga
num litaskiptinguna.“

jó

Tvöfaldur regnbogi
563. tbl - 12. árg. 16. ágúst 2012

Skipstjóri og stýrimaður  óskast!  

Sægarpur ehf.  óskar eftir skipstjóra og stýrimanni 
á 1424 ex. Þórsnes SH sem gerður verður út 

frá Grundar�rði á beitukóngsveiðar í Breiðafriði.

1424 ex. Þórsnes SH er 233 brúttótonna 
og 28 metra langur.

Umsóknir skal senda á addi@stormurseafood.is
Upplýsingar gefur Aðalsteinn í síma 852-3782.



Ferðamálasamtök Snæfells
nes mótmæla harðlega áætlu
num ríkisstjórnarinnar um 
hækkun á virðisaukaskatti á 
gist  ingu.

Ferðaþjónusta hefur verið í 
stórsókn á tímum mikilla 
efnaghagserfiðleika og hlutur 
hennar í endurreisn og upp
byggingu í kjölfar hrunsins 
hefur verðið mikill.

Talsmenn ríkisstjórnarinnar 
hafa undanfarin ár farið fögr
um orðum um hlut ferða
þjónustu í atvinnulífinu og 
lofað stuðningi við upp
byggingu greinarinnar. Því 
koma hugmyndir um hækkun 
virðisaukaskatts mjög á óvart.

Efnahagserfiðleikar eru á 
öllum helstu markaðssvæðum 
Íslendinga og fulllyrða má að 
ekki sé svigrúm til hækkana við 

þær aðstæður og mun slík 
hækkun óhjákvæmilega leiða 
til fækkunar ferðamanna til 
Íslands.

Hugmyndir fjármálaráðherra 
um hvað skattar séu og 
skoðanir hennar á áhrifum 
sem slík hækkun hefur á 
viðkvæman markað lýsir fá 
dæma þekkingarleysi sem 
hlýtur að vekja spurningar um 
hvort hún valdi embætti sínu.

Ferðamálasamtök Snæ fells
nes skora á ríkistjórn Íslands 
að endurskoða þessi áform og 
hvetur þingmenn til að koma í 
veg fyrir að þessi hækkun verði 
að veruleika.

 
Stjórn 

Ferðamálasamtaka Snæfellsness.
 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

ÁTVR flutti á dögunum 
verslun sína í Ólafsvík frá Mýrar
holti þar sem hún hefur verið 
staðsett síðustu 25 árin í sama 
húsnæði og Verslunin Þóra, 
vínbúðin var fyrsta samstarfs
verslunin á landinu og var því 
bæði hægt að kaupa barnaföt, 
prjónagarn og vín á sama stað. 
Með þessari breytingu leggst af 
ein af síðustu ÁTVR verslunu
num þar sem afgreitt er yfir 
borðið. 

Nýja Vínbúðin er í rúmgóðu 
110 fermetra húsnæði  við 
Ólafs  braut, að sögn verslunar
stjórans Elsu Bergmundsdóttur 

er sama vöruúrval og áður en 
allt aðgengi og aðbúnaður 
betri. í versluninni munu starfa 
ásamt verslunarstjóra einn 
starfsmaður og að auki starfs
maður sem kemur inn á álags
tímum. Þær breytingar sem 
gera þurfti á húsnæðinu sem 
áður var í eigu verslunarinnar 
Hrundar voru unnar að mestu 
af iðnaðarmönnum úr Snæfells
bæ. Verslunin Þóra mun halda 
áfram starfsemi á sama stað í 
Mýrarholtinu og heldur upp á 
50 ára afmælið sitt í lok október 
á næsta ári.

þa

Vínbúðin 
á nýjan stað

Ályktun frá 
Ferðamálasamtökum 

Snæfellsnes

Starfsmaður óskast!
 

Sægarpur ehf óskar eftir starfsmönnum 18 ára 
eða eldri til starfa sem fyrst í vinnslu fyrirtækisins, 

almennur vinnutími er 8-16. 

Upplýsingar gefur Aðalsteinn 
í síma 852-3782 eftir kl 16:00

Upphaf skólastarfs í FSN 
haustönn 2012

Stundatö�uafhending/birting verður 
17. ágúst kl. 11:00 – 12:30.

Skólasetning og fyrsti kennsludagur á haustönn 2012 
er miðvikudagurinn 22. ágúst kl. 8:30. 

Að lokinni skólasetningu hefst kennsla 
samkvæmt stundatö�u.

Tö�ubreytingar verða 23.-29. ágúst.

Enn eru nokkur pláss laus fyrir nemendur 
sem vilja stunda nám við Fjölbrautaskóla Snæfellinga. 



    
     

Laugardaginn 18. ágúst
Kl. 14:00  WBA-Liverpool
Kl.16:30 Newcastle-Tottenham

Sunnudaginn 19. ágúst.
Kl.15:00 Man.City-Southampton

Mánudaginn 20. ágúst.
Kl.19:00 Everton-Man.Utd

Hótel Hellissandur  -  Klettsbúð 9  -  360 Hellissandur  -  Sími 430 8600  -  Fax 430 8601  -  hotelhellissandur@hotelhellissandur.is

TOSCANA
Pepperoni, jalapeño,

svartar ólífur, sveppir, ananas, 
hvítlaukur, oregano, rjómaostur

Pepperoni, jalapeño, 
black olives, mushrooms, 

pineapple, garlic, oregano, 
cream cheese

ISLAND
Skinka, sveppir, 

ananas, rjómaostur, 
hvítlaukur

Ham, mushrooms, 
pineapple, cream cheese, 

garlic

PRIMA 
DONNA

Beikon, pepperoni, skinka, 
rjómaostur, oregano

Bacon, pepperoni, ham, 
cream cheese, oregano

PEPPERONI 
PIZZA
Pepperoni

Pepperoni

SKINKU 
PIZZA

Skinka

Ham

MARGARITA
Ostur, sósa

Sauce, cheese

Við byrjum að selja Rizzo pizzur föstudaginn 17. ágúst. 

 Fyrstu 20 sem koma og sækja fá frítt 2 ltr. gos frá Ölgerðinni. Hægt er að borða pitsur í sal og taka með heim.

HÉR FÁST TEGUNDIR 
PIZZUM FRÁ SMIÐJU RIZZO PIZZA
66

1.990,-1.990,- 1.990,-1.990,- 1.990,-1.990,-

2.390,-2.390,- 2.390,-2.390,- 2.390,-2.390,-

Enski boltinn á Hótel Hellissandi
Fimmtudaginn 16. ágúst klukkan 20:00 munum við starta Getraunaleik Hótel Hellissands 

og Hollvinasamtaka enska boltans í Snæfellsbæ.

Vegleg verðlaun eru í boði 
í hverjum mánuði.

Á risaskjánum okkar munum við sína þessa leiki í ágúst.

Miðvikudaginn 22. ágúst.
Kl.18:45 Chelsea-Reading

Laugardaginn 25. ágúst.
Kl.14:00 Man.Utd-Fulham
Kl.16:30 Chelsea-Newcastle

Sunnudaginn 26. ágúst.
Kl.12:30 Stoke-Arsenal
Kl.15:00 Liverpol- Man. City.

Pöntunarsími er 
430-8600



Sundlaugin í Grundarfirði

Nú er sumaropnun sundlaugarinnar 
í Grundarfirði að ljúka. 

Seinasti opnunardagur er á 
sunnudaginn 19. ágúst frá 10-17. 

Haust opnun auglýst síðar. 

þökkum fyrir gott sumar.

Pizzutilboð alla daga

Víkingar tóku á móti Þór 
laugardaginn 11. ágúst, á 
heima síðu Víkings kemur fram 
að leikurinn fór rólega af stað 
og bæði liðin varkár í sínum 
aðgerðum. Leikurinn þróaðist 
á þann veg að Víkingarnir voru 
meira með boltann en Þórs
ararnir beittu hröðum skyndi
sóknum þegar þeir unnu bolt
ann. Það fór svo að sóknar
maður Þórsara Chkwudi 
Cijindu náði að skora mark á 
28 mín. Það var eins og 
Víkingarnir væru slegnir út af 
laginu við þetta mark og náði 
Chkwudi að bæta við öðru 
marki á 33 mín og staðan orðin 
02 fyrir gestunum þegar fyrri 
hálfleik lauk.

Allt annað var að sjá til 
Víkinganna í seinni hálfleik og 
réðu þeir lögum og lofum á 
vellinum og voru talsvert 
grimmari í öllum sínum að 

gerðum. Víkingarnir fengu 
fjölmörg færi og voru oft ná 
lægt því að skora en Þórsararnir 
voru vel skipulagðir og þéttir í 
sínum varnarleik.  

Það fór svo að varamaðurinn 
Torfi Karl Ólafsson náði að 
koma boltanum yfir 
marklínuna fyrir Víkingana á 
85 mín, þá fóru í hönd æsilegar 
lokamínútur þar sem 
Víkingarnir voru ansi nálægt 
því að jafna metin. En tíminn 
nægði þeim ekki og fór það 
svo að Þórsara náðu að hirða 
öll þrjú stigin sem voru í boði. 
Segja má að framlag Chkwudi 
Chijindu hafi skilað Þórsurum 
þessum stigum í hús.

Víkingar eru sem fyrr í efsta 
sæti deildarinnar með 28 stig, 
Þór er með 26 stig en eiga leik 
til góða, Fjölnir kemur svo í 
þriðja sæti með 25 stig.

Tap gegn 
Þórsurum

        HÚSNÆÐI OG 
      REKSTUR TIL SÖLU

Ólafsbraut 19, Hobbitinn, Ólafsvík 

Til sölu er rekstur og húsnæði veitingaskálans 
Hobbitans að Ólafsbraut 19, Ólafsvík. Um er að ræða 
rekstur veitingaskálans ásamt 108,4 fm. húsnæði sem 
skiptist í afgreiðslu- og matsal, eldhús og salerni. Eldhús 
er vel búið tækjum. Húsnæðið var endurbyggt árið 2001 
og lítur vel út að innan.  Húsnæðið er staðsett 
miðsvæðis í Ólafsvík og býður upp á ýmsa möguleika. 

Verð 24.900.000,-

Sjá má myndir og nánari upplýsingar um eignina og aðrar eignir 
á skrá á heimasíðu fasteignasölunnar: fasteignsnae.is

Á Fasteignasölu Snæfellsness eru öll störf unnin af 
löggiltum fasteignasala sem tryggir öryggi í viðskiptum.

Fasteigna- og skipasala Snæfellsness
Pétur Kristinsson, hdl. löggiltur fasteigna- og skipasali.
Sími 438-1199, netfang pk@simnet.is
Heimasíða: fasteignsnae.is



Þær stöllur Svanhildur Ylfa 
Dagbjartsdóttir og Aldís Ylfa 
Garðars dóttir héldu tombólu 
fyrir utan Samkaup í Grundar
firði í sumar og færðu Rauða 

Krossinum ágóðann kr. 5.400, 
Framlag tombólubarna er 

mjög þakkarvert og mikilvægt í 
hjálparstarfi bágstaddra barna.

Víkingur Ó - Haukar

Þriðjudagur 21. ágúst   
kl. 18.30

Miðaverð kr. 1.000,-
Frítt fyrir yngri en 16 ára

Skólabyrjun
 
Þriðjudaginn 21. ágúst er fyrsti skóladagur í Grunnskóla Snæfellsbæjar.

Þann dag verður kennt samkvæmt stundatöflu til hádegis.

Skólaakstur fyrir nemendur 5. - 10. bekkja er frá Hellissandi til 
Ólafsvíkur kl. 8:00 og heim að loknu hádegishléi kl.12:10.

Skólaakstur fyrir nemendur 2. - 4. bekkja er frá Ólafsvík til 
Hellissands kl. 8:10 og heim að loknu hádegishléi kl.12:30.

Á miðvikudag er svo full kennsla samkvæmt stundatöflum og þá hefst 
líka heilsdagsgæsla skólans. Toggahöll opnar að morgni kl. 7:30 og 
skóladagvistin Skólabær hefst þann dag.

Fyrstu tvo dagana er reiknað með öllum nemendum skólans í 
mötuneytið, en frá og með fimmtudeginum 23. ágúst verður matur 
afgreiddur samkvæmt skráningum í áskrift.

Innkaupalistar hvers bekkjar og skóladagatal 2012-2013 má finna á 
heimasíðu skólans gsnb.is.

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

Héldu tombólu





Nú er Ungmennafélag Staðar
sveitar 100 ára en það var 
stofnað 12. janúar 1912. Af því 
tilefni hafa verið ýmsir viðburðir 
í sumar, t.d. vatnasundkeppni 
til heiðurs sundiðkunum í 
vötnum Staðarsveitar fyrr á 
árum. Einnig var farin hópganga 
yfir Bláfeldarskarð til norður
strandar Snæfellsness, en slík 
ganga var einnig farin fyrir um 
tveimur áratugum. Þá var líka 
gengið um Búðarhraun með 
leiðsögn Ragnhildar á Álftavatni 
en hún er formaður Ungmenna
félagsins.

Á laugardaginn var hátíðar
dagskrá á íþróttavellinum þar 
sem vakinn var andi héraðs
mótanna í bland við nútímalegri 
skemmtun. Eftir að hafa varpað, 
kastað, stokkið, hoppað, snúist, 
prílað og skorað í mildri súld í 
einn og hálfan tíma, að 
ógleymdri skrúðgöngunni, hélt 
myndarlegur hópur inn í 
félagsheimilið til að njóta kaffi
veitinga og heyra hinar óum
flýanlegu ræður sem svona 
hátíðum fylgja.

Það er að mörgu að hyggja 
við skipulag svona viðburða en 
að mati fréttaritara voru vel á 
annað hundrað manns kringum 
rjómaterturnar. Ragnhildur for
maður lét þess getið að aldrei 
áður hefði hún skipulagt svo 
stórt verkefni þar sem allir 
gerðu allt sem beðið var um. 
Það var sama í hvern hún 
hringdi og hvað það var sem 
þurfti að gera, alltaf var svarið 
já. Þannig sést hvernig ung
mennafélagsandinn lifir góðu 
lífi, í það minnsta sunnan fjalla 
á Snæfellsnesi.

þs.

100 ára afmæli Umf. Staðarsveitar



Úrvals 
lambalæri

Grískt lambalæri 
með hvítlauk, sítrónu og oreganói, 
steikt með kartöflum, tómötum og ólífum
...sjá uppskrift á  
samkaupurval.is

Hvítlauksbrauð
 2 stk. 350g frá Coop

   248kr/pk

verð áður 359 kr
Ódýrt

Græn vínber 500g 224kr/pk

verð áður 448 kr

 1.196kr/kg

verð áður 1.495 kr
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góðir grannar

                                   Helgartilboð 16. - 19. ágúst                        samkaupurval.is                  

890 kr
kg   

Lambaframpartur
grillsagaður, frá Goða

hvítlaukskryddaðir, frá Ísfugli
Grill kjúklingavængir

329 kr
kg   

verð áður 998 kr

verð áður 549 kr

489 kr
pk   

BBQ kartöflur 600g
frá Coop

verð áður 699 kr

248 kr
pk   

Jarðarber 500g
frosin, frá Coop

verð áður 359 kr

Ódýrt

139 kr
stk   

Nýbakaðar ostaslaufur
frá Myllunni

verð áður 278 kr

50%
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ttu

r

Ódýrt

50%
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ttu

r

Góð
kaup!

Ódýrt

Ódýrt

Vínberjasulta
...sjá uppskrift 


