
Undanfarið hafa verið fram
kvæmdir við þak Salthússins í 
Ólafsvík,  eldri hluti hússins er 
byggður árið 1962 og er þakið 
steypt úr vikri, það er orðið 
mjög lélegt á köflum. Í Sjó
manna dags blaði Snæfellsbæjar 
árið 2004 er viðtali við Vigfús 
Vigfússon byggingameistara, 
þar kemur fram að húsið er 
byggt úr einingum og allar ein
ingar voru steyptar í mjöl
geymslu beinaverk smiðjunnar í 
Ólafsvík og húsið svo reist með 
krana. 

Í samráði við verkfræðistofu 
var ákveðið að skipta um þann 
hluta þaksins sem er illa farinn 
og hefur verktaki unnið við það 
undanfarið, í stað vikurplatna 
verður sett timburþak og ofan á 
timbrið kemur svo þakdúkur. Á 
eldri mynd sem fylgir er verið 

að vinna við dúklagningu á 
þakinu, gömlu myndina tók 
Vigfús Vigfússon. 

þa

Ólafsbraut 21, Snæfellsbæ
Sími: 410 4190 

Netfang: 0190@landsbankinn.is

Snæfellsnesi
www.landsbankinn.is

Nýtt þak á Salthúsið
585. tbl - 13. árg. 17. janúar 2013

Minnum á hið árlega þorrablót í Félagsheimilinu Kli� 
sem verður haldið laugardaginn 2. febrúar 2013.

  Nánar síðar,
  Þorrablótsnefndin í Ólafsvík



Ekki hefur snjóað mikið í 
Snæfellsbæ í vetur og hafa 
börnin því ekki haft mörg 
tækifæri til að renna sér. 
Aðfaranótt sunnudags snjóaði 
lítillega en þó nóg til þess að 
hægt væri að renna sér, nýttu 

börnin sér það vel og nutu þau 
veðurblíðunnar og renndu sér í 
Sjómannagarðinum í Ólafsvík. 
Var þessi snjór því kærkominn 
eftir snjóleysi undanfarinna 
daga.

þa

Brynjólfur VE 3 sem er í eigu 
Vinnslustöðvarinnar í Vestmanna
eyjum hefur undanfarna daga 
verið á veiðum á Breiðafirði. Það 
telst nú varla til tíðinda nema að 
því leiti að Brynjólfur er togari á 
netaveiðum. Brynjólfur sem hét 

fyrst Gissur ÁR 6 var smíðaður hjá 
Skipasmíðastöð Þorgeirs og Ellerts 
á Akranesi  á árunum 1982 til 
1987. Hann hefur undanfarin ár 
verið gerður út á humarveiðar í 
troll og einnig á net.

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

Loksins snjór

Togari á netum

Kjör fulltrúa 
á Landsfund

Fundur í Fulltrúaráði og Sjálfstæðisfélögunum 

í Snæfellsbæ verður haldinn 

í Hraðfrystihúsi Hellissands 

miðvikudaginn 23. janúar kl. 20

      Efni fundar: 
 Kjör fulltrúa á landsfund Sjálfstæðis�okksins.

 Önnur mál.

  Stjórn Fulltrúaráðs 
  Sjálfstæðisfélaganna í Snæfellsbæ

Sparidagar 
á Hótel Örk 17. - 22. febrúar.  

Nokkur herbergi laus.

Skráning hjá undirrituðum:

Jensína: 899-6712 og 436-6712

Kristófer: 893-4138 og 436-1215

Sæmundur: 893-9797 og 436-6767

Ferðanefndin



Hvasst í höfninni

Síðasta miðvikudag gekk 
hvöss suðaustanátt yfir landið 
allt að 20 metrum á sekúndu. 
Gekk þetta veður yfir á nokkr
um klukkutímum. Á mynd inni 
er Bárður SH að landa í Ólafs

víkurhöfn og sjá má að mjög 
hvasst er og því ekki auðvelt að 
athafna sig en þarna eru vanir 
menn að verki og ráða því vel 
við verkið.

þa

Vínbúðin Grundarfirði

Verslunarstjóri óskast

Helstu verkefni og ábyrgð
- Sala og þjónusta við viðskiptavini
- Dagleg stjórnun, birgðahald og umhirða búðar
- Fylgja eftir gæða- og þjónustustefnu fyrirtækisins

Hæfniskröfur
- Reynsla af verslunarstörfum nauðsynleg
- Frumkvæði og metnaður í starfi
- Góð framkoma og rík þjónustulund
- Hæfni í mannlegum samskiptum
- Tölvukunnátta nauðsynleg, m.a. Navision

ÁTVR er framsækið og ábyrgt fyrirtæki sem leggur áherslu á að veita öllum viðskiptavinum sínum 
góða þjónustu. Fyrirtækið vill búa starfsfólki sínu skapandi og lifandi starfsumhverfi sem virkjar 
þann kraft sem í því býr og laða til sín hæft fólk sem býr yfir frumkvæði og þjónustulund. vinbudin.is

Starf verslunarstjóra í Vínbúðinni á Grundarfirði 
er laust til umsóknar

Um er að ræða 63% starfshlutfall.
Gildi Vínbúðarinnar eru LIPURÐ - ÞEKKING - ÁBYRGÐ. 
Ráðningar í stöður hjá fyrirtækinu munu taka mið af þessum gildum.

Umsóknarfrestur er til og með 27. janúar 2013.
Umsóknir óskast fylltar út á heimasíðu Vínbúðarinnar, vinbudin.is.

Nánari upplýsingar veitir Emma Á. Árnadóttir, emma@vinbudin.is, 560 7700.

Pizzur, hamborgarar
�ekar og �skur

Keppendur kvöldsins eru þessir:

Aron Hannes Emilsson
Hlöðver Smári Oddson
Alda Dís Arnardóttir
 
Mætum og hvetjum okkar fólk.

Þá er komið að öðru trúbadorakeppniskvöldinu 
okkar sem verður föstudaginn18. janúar.

Keppnin hefst klukkan 21:00 og er frítt inn....

www.hotelhellissandur.is



Sorptunnur í Snæfellsbæ

Vinsamleg ábending til íbúa Snæfellsbæjar, 
varðandi sorptunnur sem glatast.

Tunnurnar eru á ábyrgð eigenda. 
Glatist tunna, getur eigandi keypt nýja tunnu 

hjá Ráðhúsi Snæfellsbæjar, Klettsbúð 4 á 
Hellissandi og  sótt hana til 
Gámaþjónustu Vesturlands  

gegn framvísun kvittunar.

Tæknideild Snæfellsbæjar. 

og skilti
Kristín Rós Jóhannesdóttir 

hagfræðingur hefur verið ráðin 
til ráðgjafarfyrirtækisins Alta.  
Kristín Rós býr í Stykkishólmi 
og mun starfa á Snæfellsnesi, í 
útibúi Alta í Grundarfirði.

Kristín Rós er uppalin að 
Hraunhálsi í Helgafellssveit þar 
sem foreldrar hennar eru 
bændur.  Hún lauk BScprófi í 
hagfræði frá Háskóla Íslands 
2008 og í lokaritgerð sinni þar 
skoðaði Kristín Rós áhrif 
kynbóta á afkomu íslenskra 
kúabúa. Haustin 2007 og 2009 
var Kristín aðstoðarkennari í 
hagfræðikúrsum við HÍ. Hún 
starfaði sem hagfræðingur á 
fjármálasviði Seðlabanka Ís 
lands 20082010, með viðkomu 
hjá Rannsóknarnefnd Alþingis 
20092010. Þá fór hún til Bret
lands og lauk MScprófi í hag
fræði frá University of Warwick 
vorið 2012. Í loka ritgerð sinni 

fjallaði Kristín Rós um hús
næðismarkaðinn á höfuð
borgar  svæðinu. Kristín Rós 
hefur starfað hjá Hagfræði
stofnun Háskóla Íslands síðan 
hún lauk námi. Samhliða 
störfum hjá Alta verður Kristín 
áfram í verkefnum hjá Hag
fræðistofnun fram í maí nk., en 
kemur þá alfarið til starfa hjá 
Alta.

Ráðgjafarfyrirtækið Alta hefur 
frá árinu 2001 aðstoðað bæði 
opinbera aðila og einkaaðila 
við stefnumótun og breytinga
stjórnun, verkefnisstjórnun, 
sam  ráð og upplýsingamiðlun, 
einkum á sviði skipulags og 
byggðaþróunar, umhverfismála, 
samfélagsábyrgðar og fleira. 
Alta hefur frá 2004 haft 
starfsemi á Snæfellsnesi og 
sinnt þaðan verkefnum um allt 
land auk ráðgjafar á Vesturlandi.

Fjölgun hjá Alta 
í Grundarfirði

Björg Ágústsdóttir og Kristín Rós Jóhannesdóttir starfsmenn Alta í Grundarfirði.

VViillttuu  hhæættttaa  aaðð  rreeyykkjjaa  ?? 
Ég verð með námskeið á Grundarfirði 

 
25. janúar kl. 17.00 – 18.30 
27. janúar kl. 17.00 – 18.00 

Fræðsla, undirbúningur um að hætta að reykja 
 og nálastungur 

Verð fyrir 2  kvöld   8.500 kr 
Verð fyrir 1 kvöld, án nálastunga 5.500 kr                                     

Ath. Flest stéttarfélög styrkja reykleysis námskeið. 

Jean Cambray,  Hjúkrunarfræðingur/ljósmóðir 

Nánari  upplýsingar:  sími: 895-3885 
www.isisheilsuhof.net 



Sólarsport er að fara af stað með lífstílskeppnina GÓÐUR LÍFSTÍLL. Keppt er í karla og kvenna-
�okki þar sem markmiðið er að missa sem mestu �tuprósentuna á 12 vikum einungis einn úr 
hvorum �okki stendur upp úr sem sigurvegari.  Öllum er frjálst að taka þátt. Þeir sem að ætla að 
taka þátt í keppninni fá þriggjamánaðakort á 18.000.-kr.

Keppnin hefst sunnudaginn 27. janúar n.k. Mæta keppendurnir í Sólarsport í mælingu sem 
Kolbrún Ívarsdóttir einkaþjálfari sér um. Mæling hefst kl 13:00. Við bjóðum líka upp á 
myndartöku fyrir þá sem að það vilja (fyrir og eftir myndir).

Þátttökugjaldið er 10.000.- kr. 
Þátttökugjaldið er lagt í pott sem skiptist á milli sigurvegarana, því �eiri sem að taka þátt, því 
hærri verður vinningurinn, sem skýrist þegar að skráningu líkur.

VERÐLAUNIN ERU EKKI AF VERRI ENDANUM 
Fyrir utan það fé sem lagt er í pottinn verða að auki glæsilegir aukavinningar fyrir þá sem að 
vinna að veðmæti 150.000.-kr. þ.e.a.s. 

   ÞRIGGJA MÁNAÐAKORT Í SÓLARSPORTI.

   10 TÍMA LJÓSAKORT Í SÓLARSPORTI.

   HEILDVERSLUNIN NAMO GEFUR ÚTTEKT FYRIR ÆFINGARFATNAÐI.

   HEIDLVERSLUNIN CORE GEFUR ÚTTEKT FYRIR FÆÐURBÓTAREFNI.

   HÓTEL BÚÐIR BÝÐUR UPP Á KVÖLDVERÐ FYRIR TVO OG HÓTELGISTINGU.

   GISTIHEIMILIÐ LANGAHOLT BÝÐUR UPP Á KVÖLDVERÐ FYRIR TVO 
   OG HÓTELGISTINGU.

Allar nánari upplýsingar og skráning er í Sólarsport í síma 436-1020



Fyrirlestur í FSN 
á vegum SAFT

Fyrirlestur á vegum SAFT verður í  Fjölbrautaskóla Snæfellinga fimmtu dag
inn  24. janúar, klukkan 20:00.
Allir eru velkomnir, sérstaklega foreldrar/forráðamenn nemenda á grunn 
og framhaldsskólaaldri
Internetið: Jákvæð og örugg notkun barna og unglinga
Fyrirlesari: Hafþór Barði Birgisson, tómstunda og félagsmálafræðingur.
Efnistök: Internetið er frábær upplýsingaveita og tæki til samskipta en þar 
felast einnig ýmsar hættur sem mikilvægt er fyrir foreldra að þekkja og gera 
sér grein fyrir. Til að foreldrar geti talað við börnin sín og leiðbeint þeim 
um öryggi og góða hegðun þurfa þeir að þekkja það umhverfi sem börnin 
eru í dags daglega. Leiðbeiningar um “umferðarreglur” á netinu eru því 
orðinn einskonar hluti af uppeldishlutverkinu.
Fjallað verður um netið og nýmiðla og mikilvægi þeirra í lífi barna og 
unglinga. Meðal annars verður rætt um:
A. Helstu notkunarleiðir og venjur barna og unglinga
B. Hvað nauðsynlegt er að hafa í huga til að netnotkun verði örugg og 

ánægjuleg
C. Hvernig foreldrar og kennarar geta rætt um jákvæða og örugga 

netnotkun við börn og unglinga
D. Sýnikennsla á nokkrum af þeim “verkfæra” sem ungt fólk notar

Á fyrirlestrinum er einnig farið yfir siðferði á netinu, rafrænt einelti, 
netboðorðin, félagsnetsíður, friðhelgi einkalífsins, netvini, nettælingu og 
stiklað á stóru um kynslóðabilið.

Framboðslisti Framsóknarmanna í Norðvesturkjördæmi við alþingis
kosningar 2013

1. Gunnar Bragi Sveinsson, alþingismaður, Sauðárkróki 
2. Ásmundur Einar Daðason, alþingismaður og bóndi, Lambeyrum 
3. Elsa Lára Arnardóttir, kennari og varabæjarfulltrúi, Akranesi  
4. Jóhanna M. Sigmundsdóttir, búfræðingur 
    og nemi, Látrum Mjóafirði 
5. Sigurður Páll Jónsson, útgerðarmaður, Stykkishólmi 
6. Anna María Elíasdóttir, fulltrúi, Hvammstanga 
7. Jón Árnason, skipstjóri, Patreksfirði 
8. Halldór Logi Friðgeirsson, skipstjóri, Drangsnesi 
9. Jenný Lind Egilsdóttir, snyrtifræðingur    

        og varabæjarfulltrúi , Borgarnesi 
10. Stefán Vagn Stefánsson, yfirlögregluþjónn    

         og formaður byggðaráðs, Sauðárkróki 
11. Anna Lísa Hilmarsdóttir, bóndi, Sleggjulæk, Borgarfirði 
12. Svanlaug Guðnadóttir, hjúkrunarfræðingur, Ísafirði  
13. Klara Sveinbjörnsdóttir, nemi, Hvannatúni, Borgarfirði 
14. Magnús Pétursson, bóndi, Miðhúsum AHúnavatnssýslu 
15. Gauti Geirsson, nemi, Ísafirði 
16. Magdalena Sigurðardóttir, húsmóðir    

         og fyrrv. varaþingmaður, Ísafirði

Framboð Framsóknar til 
alþingiskosninga

Orlofshús óskast
Félag íslenskra hjúkrunarfræðinga óskar eftir 

nýlegu, vel búnu orlofshúsi í eða við Stykkishólm, 
til leigu fyrir félagsmenn sína,  sumarið 2013.   

Húsið  þarf að geta hýst 6-8 manns. 
Leigutími eru 10-12 vikur.

Nánari upplýsingar gefur Guðrún A. Guðmundsdóttir 
í síma 540 6400 og gudrung@hjukrun.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



Á kjördæmisþingi Samfylkingarinnar í Norðvesturkjördæmi í Borgar
nesi var samþykktur framboðslisti flokksins fyrir komandi alþingis
kosningar. 

Á listanum eru jafn margar konur og karlar og listann skipa:

1. Guðbjartur Hannesson, ráðherra, Akranesi 
2. Ólína Þorvarðardóttir, alþingismaður,  Ísafjarðarbæ
3. Hörður Ríkharðsson, kennari, Blönduósbæ 
4. Hlédís Sveinsdóttir, sjálfstætt starfandi,  Akranesi
5. Garðar Svansson, fangavörður, Grundarfirði
6. Inga Björk Bjarnadóttir, háskólanemi, Borgarbyggð
7. Benedikt Bjarnason, starfsmaður Fiskistofu, Ísafjarðarbær
8. Svanhildur Guðmundsdóttir, sviðstjóri, Sveitarfélaginu Skagafirði
9. Ólafur Þór Jónsson, háskólanemi, Borgarbyggð
10. Kristín Sigurrós Einarsdóttir, bókavörður, Strandabyggð
11. Sigurður Þór Ágústsson, skólastjóri, Húnaþingi vestra
12. Guðrún Eggertsdóttir, viðskiptafræðingur, Vesturbyggð
13. Magnús Smári Snorrason, verslunarstjóri, Borgarbyggð
14. Arna Lára Jónsdóttir, verkefnastjóri, Ísafjarðarbær
15. Gréta Sjöfn Guðmundsdóttir, verkefnastjóri, 
      Sveitarfélaginu Skagafirði
16. Jóhann Ársælsson, fyrrv. alþingismaður, Akranesi 

Fréttatilkynning

Framboð Samfylkingarinnar 
til alþingiskosninga

Kirkjan okkar

Ólafsvíkurkirkja.
Sunnudagurinn 20. janúar kl. 11.
Fjölskylduguðsþjónusta.  Almennur safnaðarsöngur.
Í senn sunnudagaskóli og hefðbundin guðsþjónusta .  

Barna og æskulýðsstarf.
Sunnudagaskólinn, sem er sameiginlegur fyrir báða 
söfnuðina, verður á sunnudögum kl. 11 í 
Ólafsvíkurkirkju frá og með 27. janúar.
TTT verður í Ólafsvíkurkirkju á hverjum miðvikudegi 
kl. 14:15 og hefst 30. janúar.
Æskulýðsfundir verða í Ólafsvíkurkirkju annan hvern 
miðvikudag kl. 20 og hefst 30. janúar.
Foreldramorgnar eru farnir af stað og verða á 
�mmtudögum kl. 10-12 í Ólafsvíkurkirkju.

Sóknarprestur.

SÓLARSPORT  
AUGLÝSIR !

 

Við ætlum aftur að keyra upp karlapúlstímana 
sem við vorum með í fyrra :)

Tímarnir verða á mánudögum og miðvikudögum 
kl.19.30 !!

Flottir tímar fyrir hressa karla á öllum aldri. 
Fjölbreyttar og kre�andi æ�ngar, þannig að árangurinn 

er frábær og tíminn afskaplega �jótur að líða.

Til þess að tíminn verði, 
þá verða að vera 6 eða �eiri skráðir. 

Skráning fer fram í Sólarsporti 
í síma 436 1020 eða á Facebook. 

Konur/Stelpur hvernig væri 
að skipta um gír og breyta 
lífsstíl sínum til hins betra. Við 
erum að fara af stað með 
lífsstílskeppni og þetta er 
tilvalið tækifæri til að koma sér 
af stað. Lífsstílskeppnin fer 
þannig fram að það eru 
mælingar einu sinni í mánuði 
og svo er hver og ein á sínum 
forsendum. Þú mátt gera hvað 
sem er til að vinna þessa 
keppni. Eftir 12 vikur kemur í 
ljós hver hefur misst mest og 

fær sú skvísa peningaverðlaun 
fyrir frábæran árangur. Keppnin 
hefst 16. september og 
þátttökugjald er 10.000 kr. 

Allir velkomnir að vera með 
og endilega hringja ef það eru 
einhverjar spurningar. 

Nánari upplýsingar og 
skráning í síma:

Margrét Sif.  8679450
Hafdís Rán.  8476291
Harpa Finns.  8993308

Þín heilsa 
þinn lífsstíll



Í lok flugeldasölu
Þá er flugeldavertíðinni lokið 

hjá okkur þessi áramótin.  Ekki er 
annað hægt að segja en að við 
séum nokkuð sátt með útkomuna.

Það gekk þó ekki áfallalaust að 
vera með dýran flugeldalager sem 
selja átti íbúum Snæfellsbæjar, og í 
leiðinni tryggja rekstur Björgunar
sveitarinnar í ár.  Þegar að stormur 
gengur yfir er salan frekar tregari 
en ef það væri blíða.  En þegar við 
í orðsins fyllstu merkingu fengum 
yfir okkur brotsjó, þá var okkur nú 
eiginlega öllum lokið.

Salan byrjaði nokkuð vel, sem 
reyndar kom ekki á óvart miðað 
við að annan dag í flugeldasölu var 
spáð stormi á öllu landinu, og þar 
á meðal hér.  Var sem fólk væri að 
koma fyrr til þess að þurfa ekki að 
vera skröltast úti í storminum sem 
átti eftir að dynja á landsmönnum.

Stormdagurinn rann svo upp.  
Það var rétt um átta leitið um 
morgunin sem okkur barst tilkynn
ing um að hurð á björgunar sveita
húsinu hefði sennilega fokið upp.  
Þegar á staðinn var komið reyndist 
staðreyndin vera önnur.  Þá kom í 
ljós að sjór hafði gengið yfir 
sjóvarnagarðinn í miklu magni og 
eyðilagt yfir 40 flísar á norðurhlið 

hússins.  
Sjór hafði streymt bæði austan 

og vestan megin við húsið og 
sópað þangað með sér þara, sandi 
og grjóti.  Í einni fyllunni kýldist 
ein innkeyrsluhurðin á húsinu inn, 
og sjór, sandur og grjót flæddi um 
alla flugeldasöluna og langt inn á 
mitt gólf í tækjasal hússins.

Það var þó lán í óláni að eins og 
áður sagði byrjaði salan nokkuð 
vel fyrsta daginn.  Það varð til þess 
að okkar dýrustu tertur höfðu 
verið teknar upp af gólfinu og 
komið fyrir á vinnuborði. Það urðu 
því aðeins skemmdir á örfáum 
litlum kínverjum sem voru í kassa 
á gólfi. Annað lá ekki á gólfinu, 
nema kannski hleðslutækin fyrir 
posana, en þau virðast hafa lifað 
volkið af.

Það kom því ekkert á óvart að 
þennan dag voru viðskiptavinirnir 
aðeins tveir.  Gjaldkerinn lá með 
martraðir yfir því hvernig ætti nú 
að borga reikningin fyrir flug
eldunum. Og hvað þá að reka 
björgunar sveitina árið 2013.

Á þriðja degi hófst salan í 
myrkvuðu rafmagnlausu húsi þar 
sem að mannskapurinn sat með 
nokkrar vasaljósatýrur og græna 

ljósið frá posunum sem keyrðir 
voru áfram af rafhlöðum.  Fyrir 
utan hamaðist ennþá stormur.  
Ekki virtist útlitið ætla að batna.  
Það var þvi ekkert annað að gera 
en að skella rafstöðvum í gang svo 
hægt væri að fá eitthvað ljós í 
húsið.

Rafmagn barst ekki til okkar fyrr 
en klukkan var orðin rúmlega þrjú.  
Þá var eins og sprenging hefði 
orðið.  Salan tók mikinn kipp og 
nánast var linnulaust að gera 
þangað til að sölunni var lokað um 
kvöldið.

Á fjórða degi sölunnar leit allt 
miklu betur út.  Veðrið var betra, 
rafmagn á húsinu og góð sala frá 
deginum áður gaf tilefni til meiri 
væntinga til seinasta dags í sölu.  

Það reyndist síðan raunin.  
Vitlaust var að gera í sölunni 
þangað til að yfir lauk.  

Eftir að sölutölur voru teknar 
saman kom í ljós að salan varð ekki 

aðeins góð, heldur varð hún betri 
en í fyrra sem þó var okkar mesta 
sala til þessa.  Kom okkur þetta 
virkilega á óvart og fór langt yfir 
allar okkar væntingar.

Það er því ekki hægt annað en 
að vera þakklátur fyrir stuðningin 
frá íbúum Snæfellsbæjar sem þeir 
sýndu okkur á milli jóla og nýjárs.  

Þetta er það sem björgunarsveitin 
lifir á og tryggir að stærstum hluta 
reksturinn fyrir árið.

Vil ég því fyrir hönd félaga 
minna í Björgunarsveitinni Lífs
björg, þakka kærlega fyrir allan 
stuðningin árið 2012 og nú á milli 
jóla og nýjárs.

Hlökkum við mikið til ársins 
2013 þar sem að við getum farið að 
starfa aftur sem björgunarsveit en 
ekki smiðir í húsbyggingu. 

Kærar kveðjur
Guðbjartur Þorvarðarson

Gjaldkeri hjá Björgunarsveitinni 
Lífsbjörg Snæfellsbæ.

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

Pantanir í síma 
430 8600

Föstudaginn 18. janúar munum við bjóða 
uppá Sushi hjá okkur bæði í take away

og líka í sal..

10 blandaðir bitar 
á 1500 kr.

Trúbadora keppnin okkar hefst klukkan 21:00 
þannig að það er tilvalið að koma og 
fá sér sushi áður en keppnin hefst.

Pantanir verða að berast 
fyrir klukkan 14:00 þann 18. jan.

Aðeins eru afgreiddar pantanir bæði fyrir sal og take away. 

SUSHI - SUSHI - SUSHI



Aðalfundir Sjálfstæðisfélaganna í Grundar�rði 
verða haldnir í húsnæði Djúpakletts 

sunnudaginn 20. janúar.

Aðalfundur Gjafa, félags ungra sjálfstæðismanna 
í Grundar�rði hefst kl. 16.00

 
Aðalfundur Sjálfstæðisfélags Grundar�arðar

hefst kl. 17.00

Á dagskrá eru:
 a. Hefðbundin aðalfundarstörf
 b. Val fulltrúa á landsfund Sjálfstæðis�okksins 
      sem haldinn verður 21.-24. febrúar 2013. 

Sjálfstæðisfélag Grundar�arðar og
Gja�, félag ungra sjálfstæðismanna í Grundar�rði

Aðalfundir

Árgerð: 5/2011, diesel, 4x4, ekinn 44 þ.km
Ljósbrunn/gylltur, krókur

Verð 4.200.000
Nánari upplýsingar í síma 896 8060

 

Það er búið að vera mjög 
góð veiði hjá línubátunum sem 
hafa verið að róa og margir 
þeirra hafa náð að koma með 
fullfermi í land. Tryggvi Eð 
varðs SH og Kristinn II SH eru 
með aflahæstu bátum núna í 
janúar og er Tryggvi Eðvarðs 
SH komin með 72 tonn í 8 
róðrum og Kristinn II SH 68 
tonn í 7. Meðalaflinn hjá báð
um bátunum er mjög góður 
eða tæp 10 tonn í róðri. Særif 
SH er nú ekki langt frá þessum 
bátum því báturinn er búinn 
að landa 62 tonnum í 9 róð
rum. Brynja SH er komin með 
44 tonn í 6 og er stærsti róður 
hennar 12,5 tonn. Ingibjörg 
SH er komin með 30 tonn í 5 
róðrum, Lilja SH 26 tonn í 7, 
Stakkhamar SH 24 tonn í 6. 
Kvika SH 24 tonn í 8. Kóni II 
SH 17 tonn í 3.

Stóru línubátarnir eru flestir 
búnir að landa afla, Rifsnes SH 
er með 76 tonn í 2, Örvar SH 
91 tn í 2, Grundfirðingur SH 
51 tonn í 1, Tjaldur SH 34 tonn 
í 1. Hamar SH sem er á balalínu 
hefur fiskað ansi vel og hefur 
róið stíft. Er báturinn komin 
með tæp 90 tonn í 10 róðrum. 

Mjög góð veiði hefur verið í 
netin og hefur t.d Hauka berg
inu SH gengið mjög vel. 
Báturinn hefur komist í 16 
tonn í einni löndun og er 
búinn að landa 72 tonnum í 11 
róðrum. Bárður SH er með 78 
tonn í 12 róðrum. Ólafur 
Bjarnason SH er með 96 tonn í 
7 róðrum, en báturinn hefur 

verið með yfir 10 tonn svo til í 
hverjum róðri. Mest hefur 
báturinn komist í 17 tonn í 
einum róðri. Egill SH er með 
57 tonn í 7. Magnús SH er 
búinn að vera í hörkuveiði og 
er kominn með 122 tonn í 10 
róðrum og hefur mest komið 
með 22 tonn að landi. Katrín 
SH er með 16 tonn í 10. Arnar 
SH 33 tonn í 7, Hafnartindur 
SH 15 tonn í 8 róðrum.

Dragnótaveiði hefur verið 
ágæt og eru SH bátarnir með 
aflahæstu bátum það sem af er 
janúar. Guðmundur Jensson 
SH hefur landað 48 tonnum í 6 
róðrum, Steinunn SH 64 
tonnum í 7 og þar af 20 tonn í 
einni löndun. Gunnar Bjarna
son SH 50 tn í 7, Rifsari SH 35 
tonn í 6, Sveinbjörn Jakobsson 
SH 43 tn í 8. Matthías SH 32 tn 
í 4, Esjar SH 34 tonn í 5 og þar 
af rúm 13 tonn í einni löndun. 

Hringur SH sem er á trolli 
byrjar árið með fullfermi enn 
báturinn átti mjög gott ár árið 
2012 og landaði um 2700 
tonnum og var með tæp 70 
tonn í róðri að meðaltali eða 
fullfermi í hverjum túr. Fyrsti 
túr ársins var 75 tonn þar sem 
þorskur var 41 tonn. Helgi SH 
var líka með fullfermi eða 55 
tonn og var þorskur 41 tonn af 
því, Farsæll SH var með 46 
tonn, og Sóley SH 74 tonn í 2 
þar af 53 tonn í einni löndun 
þar sem að þorskur var líka 41 
tonn. 

Gísli Reynisson
www.aflafrettir.com

Aflafréttir

Gleðilegt nýtt ár! 
Það er ekki amalegt að hefja 

nýtt ár á gleðilegum fréttum af 
endurnýjaðri umhverfisvottun 
Snæfellsness. Yfir hátíðirnar 
endurnýjuðu vottunarsamtök 
EarthCheck vottun á starfsemi 
sveitarfélaganna á Snæfellsnesi 
fimmta árið í röð. Þar sem þetta 
er í fimmta skiptið sem vottun 
hlýst státa sveitarfélögin sig nú 
af svokallaðri gullvottun Earth
Check.

Ekki má þó gleyma sér í 
gleðivímu en láta skynsemina 
ráða og minnast þess að alltaf 
má gera betur. Framundan eru 
ýmis spennandi verkefni sem 
ætlað er að bæta umhverfi og 
samfélag í samræmi við mark
mið vottunarinnar. Nánar 
verður fjallað um þau síðar, 
bæði á þessum vettvangi sem 
og á heimasíðu verkefnisins 
www.nesvottun.is. 

Í tilefni nýs árs og endur
nýjaðrar vottunar hvet ég íbúa 

Snæfellsness til þess að styðja 
við vottunarvinnu sveitar
félaganna með því að setja sér 
að minnsta kosti eitt umhverfis
tengt áramótaheit því margt 
smátt gerir eitt stórt. 

Theódóra Matthíasdóttir, 
umhverfisfulltrúi Snæfellsness 

(theo@nsv.is)

Endurnýjuð 
umhverfisvottun



Á ekki að sækja okkur??
Við erum ósóttir vinningar í leikfangahappdrætti 
Lionsklúbbs Ólafsvíkur og hægt er að 
sækja okkur í Steinprent.

Númerin eru:
18, 43, 530, 1261,1358, 1452, 
1486, og 1861

FÉLAGSFUNDUR

Verður haldin fimmtudaginn 17. janúar.

   Fundarefni:
              Uppsögn kjarasamninga.
              Önnur mál.

Ólafsvík kl. 16.00  Ólafsbraut 19.
Grundarfirði kl. 18.00  Borgarbraut 2.

Stykkishólmi kl. 20.00  Þvervegi 2. 
      

Stjórnin. 

Bílar bæði gamlir og nýjir 
vekja áhuga margra. Einn þeirra 
sem hefur mikinn áhuga á 
bílum og þá helst Land Rover er 
Óli Olsen en í haust keypti 
hann sér gamlan Land Rover 
sem hann er að gera upp. Er 
þetta fyrsti bílinn sem Óli 
kaupir til að gera upp, Land 
Rover árgerð 1977 sem hann 
keypti á Árskógsandi. Óli hefur 
aðstöðu í verbúð á Rifi sem 
hann á. Þegar hann keypti 

bílinn var hann í ökuhæfu 
ástandi. Hann er nú búinn að 
rífa bílinn og standa einungis 
eftir grindinn og framstykki 
bílsins en grindin var ver farinn 
en hann hélt. Síðustu daga 
hefur hann verið að bæta 
grindina og mála hana. Stefnir 
Óli að því að vera búinn næsta 
sumar. Gaman verður að 
fylgjast með og sjá hver 
útkoman verður.

þa

Gerir upp 
Land Rover



Á dögunum héldu þau 
Rebekka, Júlía, Ísak og Íris 
tombólu til styrktar Björgunar
sveitinni Lífsbjörg.  Alls söfnuðu 
þau samtals 2.311 krónum.

Við í björgunarsveitinni erum 
yfir okkur þakklát fyrir þetta 
glæsilega framtak þeirra.

Þetta eru ekki fyrstu börnin 
sem halda tombólu til styrktar 
björgunarsveitinni.

Það er alveg ljóst að yngsta 
kynslóðin lætur sko ekki sitt 
eftir liggja til að hægt sé að 

halda úti öflugri björgunarsveit 
hér í Snæfellsbæ.

Sendum við þeim kærar 
kveðjur og þakklæti fyrir fram
takið. Þau komu svo við í 
Björgunarstöðinni VON í miðri 
flug eldasölu og færðu Björ gunar
  sveitinni gjöfina formlega.  
Guð  bjartur gjaldkeri var við 
flug eldasölu þega þau komu í 
hús og tók hann á móti gjöfinni 
frá þeim.

Við það tilefni var að 
sjálfsögðu smellt af einni mynd.

Styrktu 
björgunarsveitina

Grundarfjarðarbær

Félags- og skólaþjónusta Snæfellinga auglýsir eftir 
starfsfólki í hlutastörf í Grundarfjarðarbæ.

 Viðfangsefni:
  Félagslega heimaþjónusta
  Liðveisla fatlaðs fólks

Umsóknir er tilgreini menntun, fyrri störf ásamt 
sakavottorði umsækjanda berist til skrifstofu FSS, 

Klettsbúð 4, 360  Snæfellsbæ 
eða á netfangið:  helga@fssf.is.

Umsóknarfrestur er til og með 24. janúar

Forstöðumaður

Starfskraftur óskast

Meiraprófsbílstjóra vantar hjá 
Gámaþjónustu Vesturlands í Ólafsvík, æskilegt að 

viðkomandi sé einnig með vinnuvélaréttindi.

Nánari upplýsingar í síma 660 2888

Ég vil byrja á því að óska ykkur 
öllum gleðilegs árs með þökk 
fyrir þau liðnu. Frá síðasta pistli 
hefur Frænkan heldur betur 
verið í sveiflu og sér ekki fyrir 
endann á henni, fékk 4 um s.l. 
helgi og 6 helgina þar áður, þetta 
kallast víst að gera eitthvað á 
bakið á sér (ætli Rósa taki þátt í 
þessari sveiflu?). Kaffi 59 heldur 
áfram að vera sterkt og heldur 1. 
sætinu, það er spurning um hver 
hafi hellt uppá núna. Þá hafa 
Púkarnir tekið mikið stökk niður 
af háa bitanum í fjósinu  sem 
þeir sátu á, fyrir ekki svo löngu 
og sitja nú á lægsta punktinum í 
fjósinu (ætli Hallur viti af þessu? 
Nú ef ekki þá verður að fá 
bóndann í Vindási til hjálpar). 
N1 með Sillu í farar broddi er nú 
í tíunda sæti (en hún stjórnar nú 
ferðinni, Gunni er svo mikið í 
Reykjavík). Jól og áramót hafa 
eitthvað farið illa í Anton Ö, því 
hópurinn er í svipaðri sveiflu og 
Frænkan (ef Hjálmdís bættist nú 

við, yrði gaman að sjá allan 
hópinn taka sveifluna). Það 
virðist eins og Meistarabréfið sé 
að nálgast síðasta getraunadag, 
slíkur er árangurinn. Strákarnir í 
Brett unum virðast sætta sig við 
að vera alltaf fyrir neðan miðja 
töflu, en heyrst hefur að áður
nefnt veðmál verði efnt nú fyrir 
þorrablót. Þá eru þeir félagar í 
S.G. Hópnum komnir niður fyrir 
miðja töflu líka, enda uppteknir 
við að taka niður jólaljósin sem 
aldrei voru sett upp, og eru að 
hugsa um að breyta nafninu í 
G.S. Hópurinn enda meiri þungi 
í Ginu en Sinu. Nú aðrir hópar 
voru ekki að gera neitt merkilegt 
svo ætli ég láti þetta ekki vera 
nóg að sinni með von um betri 
árangur næstu helgi.

Að lokum minni ég á getrauna
sölu UMFG á laugardags morg
num frá kl. 11:00 á Kaffi 59 og 
svo er hægt að sjá stöðutöfluna á 
heimasíðu Grundarfjarðarbæjar.

Gummi Gísla

Frænkan byrjar 
nýja árið með stæl



verð áður 296 kr

148 kr
stk   

217kr/pk

verð áður 289 kr

góðir grannar

frá Ísfugli
Kjúklingabringur

2.249 kr
kg   

verð áður 2.998 kr

2.044 kr
kg   

Úrvals lambalærissneiðar
úr kjötborði eða pakkaðar ferskar

1.189 kr
kg   

Lambasaltkjöt blandað 1.fl.
frá Kjötseli

32%

afslá
ttu

r

verð áður 1.748 kr

frá Coop
Spagetti  1kg

                                                                                    Helgartilboð 17. - 20. janúar                           

P &
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B
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eð fyrirvara um
 prentvillur.

Nýbakað á staðnum!
Pizzustykki frá Myllunni

2.686kr/kg

verð áður 3.198 kr

úr kjötborði eða pakkað ferskt

Úrvals 
lamba-
innralæri

   155kr/kg

verð áður 309 kr

50%

afslá
ttu

r

25%

afslá
ttu

r

50%

afslá
ttu

r

Skráðu þig á póstlistann á samkaupurval.is

...sjá nýja 
uppskrift

“Spagetti
Carbonara”

– einfalt og gott!

samkaupurval.is

...sjá uppskrift

“Lambasteikur
með

karrýhrísgrjónum”
–einfalt og gott!

samkaupurval.is

Vatnsmelóna

Ódýrt


