
Á öskudaginn hélt foreldra
félag Grunnskóla Snæfellsbæjar 
ball fyrir nemendur skólans í 1. 
til 7. bekk. Ballið fyrir 1. til 4. 
bekk var eftir hádegi í íþrótta
húsinu á Hellissandi þar sem 
börnin slógu köttinn úr tunn
unni og var ein tunna fyrir 1. og 
2. bekk og önnur fyrir 3. og 4. 
bekk. Jón Eysteinsson í 1. bekk 
sló köttinn úr tunnunni hjá 
yngri börnunum, hjá 3. og 4. 
bekk var það svo Sigríður Birta 
Magnúsdóttir sem sló köttinn 
úr tunnunni. Að því loknu var 
dansað og farið í leiki og í lokin 
fengu svo allir Svala og nammi í 
boði Söluskála Ó.K. Seinna um 
daginn var svo komið að 5. til 7. 
bekk, var þeirra ball haldið í 
félagsmiðstöðinni Afdrepi. Þar 
dönsuðu krakkarnir  en plötu
snúður var Ægir Þór Þórsson og 
fengu þau að sjálfsögðu Svala 
og nammi frá Söluskála Ó.K., 
söluskálinn hefur í nokkur ár 
gefið foreldrafélaginu veitingar 
á Öskudaginn. Gaman var að 

sjá alla flottu búningana hjá 
báðum hópum og greinilegt að 
búið var að leggja ýmislegt á sig 
til að allt væri sem best úr garði 
gert. 

Það var ekki bara í grunn
skóla num sem fólk gerði sér 
dagamun því að á öskudaginn 
fóru krakkarnir á leikskólanum 
Kríubóli syngjandi að sníkja 
nammi á Hellissandi. Fóru þau 
í Ráðhús Snæfellsbæjar, Hótel 
Hellissand, Hraðbúðina og  
Blómstur velli. Alls staðar var 
tekið vel á móti krökkunum og 
fengu þau góðgæti að launum 
fyrir sönginn.  

Á Krílakoti var ýmislegt sér til 
gamans gert, meðal annars var 
kötturinn sleginn úr tunnunni, 
foreldrafélagið leikskólans gaf 
góðgætið sem var í tunnunni, 
börnin fengu svo popp eftir að 
mesta fjörinu var lokið og því 
skoluðu þau niður með Svala 
sem Þín verslun Kassinn gaf.

þa

Ólafsbraut 21, Snæfellsbæ
Sími: 410 4190 

Netfang: 0190@landsbankinn.is

Snæfellsnesi
www.landsbankinn.is

Gaman á öskudaginn
590. tbl - 13. árg. 21. febrúar 2013
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Nú í febrúar fá 20.632 

fjölskyldur í Stofni 

endurgreiðsluávísun 

frá Sjóvá

Á Krílakoti var kötturinn sleginn úr tunnunni.

Í GSNB á Hellissandi fékk tunnan að finna fyrir því.

Börnin á Kríubóli gengu í fyrirtæki.

Starfsfólk grunnskólans lét ekki sitt eftir liggja og klæddi sig í búninga.



Hagstofan gaf fyrir skömmu 
út tölur um fólksfjölda á 
landinu, þar kemur fram að 
hinn 1. janúar 2013 voru lands
menn alls 321.857 og hafði 
fjölgað um 2.282 frá sama tíma 
árið 2012. Þetta jafngildir 
fjölgun landsmanna um 0,7%. 
Konum fjölgaði nokkuð meira 
en körlum eða um 1,4% á móti 
0,03%.

Fólksfjölgun var á höfuð
borgar svæðinu, en þar voru 
íbúar 2.081 fleiri 1. janúar 2013 
en ári fyrr. Það jafngildir 1,0% 
fjölgun íbúa á einu ári. Hlut
fallslega varð fólksfjölgunin 
hins vegar mest á Vestfjörðum, 
þar sem fjölgaði um 1,1%, eða 

77 frá síðasta ári. Fólki fjölgaði 
aðeins um 0,1% á Vesturlandi.

Á Snæfellsnesi fjölgaði í 
Stykk is   hólmi úr 1.108 árið 
2012 í 1.112 árið 2013 og í 
Grundarfirði fjölgaði úr 899 í 
905. Í Eyja og Miklaholtshreppi 
fjölgaði úr 132 í 158, það er 
19,7% fjölgun.

Í Snæfellsbæ fækkaði hins
vegar um 15, úr 1.737 í 1.722, 
mest munar þar um fækkun í 
Ólafsvík en þar fækkaði um 14, 
á Rifi fækkaði um 1 en á 
Hellissandi fjölgaði hinsvegar 
um 10, í dreifbýli Snæfellsbæjar 
fækkaði um 10.

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

Fjölgun á 
Snæfellsnesi
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Á síðasta sunnudag kepptu 
Snæfellsnesstrákarnir í 3. flokk 
í futsal í Íþróttahúsi Snæfells
bæjar. Spiluðu þeir  við Fjölni 
og Fylki  og unnu báða leikina, 
þeir eru því komnir í undan
úrslit og verður spennandi að 
fylgjast með framhaldinu. 
Fjórði flokkur kvenna Snæfells

nes keppti einnig í úrslita
keppni í futsal í Víkinni í Reykja
 vík sama dag og urðu í 2. sæti 
sem er frábær árangur. Það 
voru því þreyttar en ánægðar 
stelpur sem komu heim með 
silfur en þær kepptu einnig  
tvo leiki í Faxaflóamótinu við 
Breiðablik og HK.

þa

Futsal

N!tt og flott frá 17 
Kjólar-Pils-Bolir-Siffonbuxur og pils 

 Úr fyrir fermingarnar 
Adidas-DKNY-Fossil 

Í"róttafatna#ur í flottum 
sumarlitum! 

Gjafavara – Leikföng 

 

 

Laus staða leikskólakennara
Leikskólinn Sólvellir auglýsir eftir leikskólakennara til starfa sem fyrst. Ef ekki 
fæst leikskólakennari í stöðuna er heimild til að ráða í stöðu leiðbeinenda. 
Launakjör eru samkvæmt kjarasamningi Sambands íslenskra sveitarfélaga við 
hlutaðeigandi stéttarfélag.

Hæfniskröfur: 
 Leikskólakennaramenntun eða önnur uppeldismenntun
 Reynsla af uppeldis- og kennslustörfum æskileg
 Færni í mannlegum samskiptum
 Frumkvæði í starfi
 Jákvæðni, sveigjanleiki og áhugasemi
 Sjálfstæð og skipulögð vinnubrögð
 Góð íslenskukunnátta

Vakin er athygli á að starfið hentar jafnt konum sem körlum.

Við ráðningu skal liggja fyrir sakavottorð eða heimild leikskólastjóra til að afla 
upplýsinga úr sakaskrá.

Nánari upplýsingar um starfið veitir Matthildur Guðmundsdóttir, leikskóla- 
stjóri, í síma 438 6645 eða með því að senda tölvupóst á matthildur@gfb.is. 
Umsóknir berist til leikskólastjóra á eyðublöðum sem nálgast má í 
leikskólanum eða á heimasíðu Grundarfjarðarbæjar.

Umsóknarfrestur til 28. febrúar.
Eldri umsóknir óskast staðfestar.

Íbúð til leigu
Tveggja herbergja íbúð til leigu í Ólafsvík, er laus 1. mars

Upplýsingar í síma 8684061 eftir kl 15:00

Smáauglýsing



VERKSTJÓRI Í ÁHALDAHÚS

Snæfellsbær auglýsir laust til umsóknar starf verkstjóra í áhaldahús.
Um er að ræða fullt starf.
Leitað er að ö�ugum einstaklingi sem er tilbúinn að stýra
metnaðarfullu star�.

Verkstjóri áhaldahúss hefur y�rumsjón með áhaldahúsi Snæfellsbæjar, 
vatns- og fráveitu, snjómokstri, hálkuvörnum og ýmsu �eira tengdu 
almennum rekstri sveitarfélagsins.

Viðkomandi þarf að geta ha�ð störf sem fyrst.

Starfsvið
Y�rumsjón með:

• áhaldahúsi Snæfellsbæjar
• Starfsmannamálum áhaldahúss
• með vatns- og fráveitu Snæfellsbæjar
• snjómokstri og hálkuvörnum Snæfellsbæjar
• Ýmsu tengdu almennum rekstri Snæfellsbæjar

Hæfniskröfur
• Reynsla og menntun á 
   iðnsviðum æskileg, 
   en ekki nauðsynleg.

Snæfellsbær er á utanverðu Snæfellsnesi.
Bæjarmörkin eru annars vegar í Staðarsveit, við 
Stekkjarvelli og hins vegar að norðan í Búlands- 
höfða. Bæjarfélagið er um 680 ferkílómetrar að 
stærð og íbúar þess eru um 1800. Flestir búa í 
þéttbýliskjörnunum Ólafsvík, Ri� og Hellissandi, 
en aðrir íbúar eru dreifðir um sveitir þess, 
Fróðárhrepp, Breiðuvík og Staðarsveit, eða minni 
þéttbýliskjarna á Hellnum og Arnarstapa. Í 
bæjarfélaginu eru því víðáttumikil óbyggð svæði 
þar sem auðvelt er að komast í snertingu við 
óspillta náttúru.

Hringvegur er um Snæfellsbæ og ef komið er 
akandi frá Reykjavík eftir vegi 54 er við Fróðár- 
heiði hægt að velja að aka y�r heiðina og norður 
fyrir og þaðan hring um Jökulinn eða að aka um 
Útnesveg eftir vegi 574 í hring norðurfyrir. 
Snæfellsjökull er því nokkurs konar miðja í 
bæjarfélaginu sem sést víða að.

Nánari upplýsingar gefur  
Byggingarfulltrúi, smari@snb.is 
í síma 433-6900 

Umsóknarfrestur 
er til og með 
7. mars 2013 

Umsóknir og ferilskrá 
þurfa að berast 
skrifstofu Snæfellsbæjar, 
Klettsbúð 4 360 Hellissandi

Súpa og brauð.
Mánudaga til �mmtudaga frá kl 12:00-17:00

Borðað á staðnum eða taka með.
990,-

Nú er tíminn að færa elskunni blóm.
Mikið úrval afskorinna blóma.

Opið laugardag frá kl. 13.00 - 17.00

Sunnudag frá kl. 10.00 - 17.00

Konudagurinn 
er á sunnudag

Námskeið í skyndihjálp
Getur þú hjálpað þegar á reynir?

Eitt af meginverkefnum Rauða krossins er að útbreiða 
þekkingu almennings á skyndihjálp. Snæfellsbæjardeild 
RKÍ hefur undanfarin ár haldið slík námskeið. 

Fyrirhugað er að halda námskeið fyrir þá sem áhuga 
hafa dagana 25.- 27. febrúar. Um er að ræða 12 klst 
námskeið og kennt er kl. 18:00 - 22:00 hvern dag.

Í tilefni af lögbundnu vinnuverndarstar� á vinnustöðum 
ætti að vera hluti af fyrirbyggjandi aðgerðum fyrirtækja 
að hafa starfsmenn sem lokið hafa skyndihjálparnám-
skeiði Rauða krossins.  

Eru öll fyrirtæki sem áhuga hafa hvött til að skrá  
starfsmenn sína á þetta námskeið.

Upplýsingar og skráning á námskeiðið er hjá Þórarni 
Steingrímssyni sem kennir á námskeiðinu, í síma 894 5808.

Stjórn Snæfellsbæjardeildar RKÍ



Fyrir tæpum þremur árum var 
byrjað að bjóða upp á fimleika 
fyrir börn á grunnskólaaldri hjá 
ungmennafélögunum Víking 
Ólafsvík og Reyni Hellissandi. Á 
fyrstu æfingu hjá 1. og 2. bekk 
mættu rúmlega 30 börn og á 
æfingun hjá 3. bekk og upp úr 
mættu rúmlega 60 börn, sem var 
frábært. Þjálfararnir voru tveir, 
Sara Sigurðardóttir og Thelma 
Rut  Magnúsdóttir, þær þjálfuðu 
fimleika hér í Snæfellsbæ í 2 ár og 
hélst þessi fjöldi þessi tvö ár. 
Haustið 2012 varð áframhald á 
fimleikaiðkun og þær stöllur 
Ásdís Pétursdóttir og Íris Ösp 
Hreinsdóttir tóku að sér 
filmleikakennslu í Snæfellsbæ, 
það haust voru iðkendurnir í 
kringum 85. Var í kjölfarið 
stofnað fimleikaráð, sem 
samastendur af Brynju Mjöll 
Ólafsdóttur, Helgu Lind 
Hjartardóttur, Karen Olsen og 
Steinunni Ingibjörnsdóttur. Var 
því ákveðið að tala við þjálfara til 
að fá upplýsingar um hvað áhöld 
þeim vantaði og urðu tvö áhöld, 
jafnvægisslá og hoppudýna, fyrir 
valinu. Fimleikaráð hefur þess 
vegna staðið í því að reyna að 
fjárafla fyrir þessum tveimur 
áhöldum í vetur. Jafnvægissláin 
var keypt notuð frá Egilsstöðum 
en hoppudýnan sem er 15 metra 
löng og 30 cm þykk loftdýna var 
keypt ný. Með þessum tveimur 

áhöldum opnast margir nýjir 
möguleikar í fimleikaiðkun.  
Fyrirtæki hér í bæ hafa verið mjög 
almennileg og hjálpleg við þessa 
fjáröflun, Landsbanki Íslands, 
Snæfellsbær, Guðbjartur ehf, 
Bjartsýnn ehf og Deloitte ehf. 
hafa styrkt okkur með góðum 
upphæðum, Ragnar og Ásgeir 
styrktu okkur með því að flytja 
fyrir okkur áhöldin til Ólafsvíkur. 
Viljum við færa þeim öllum 
miklar þakkir fyrir, en langt er í 
land ennþá, tækin tvö kosta 
samtals rúmar tvær miljónir. 
Ætlunir er að fimleikakrakkarnir 
selji svo klósettpappír og 
eldhúspappír næstu daga sem 
rennur beint til áhaldakaupanna. 
Bæði jafnvægissláin og 
hoppudýnan eru komin í hús og 
fimleikakrakkarnir eru mjög 
ánægðir með þau. Einnig viljum 

við koma fram þakklæti til 
Sigrúnar Ólafsdóttur íþrótta og 
æskulýðsfulltrúa fyrir að aðstoða 
okkur við að panta áhöldin. 
Safnast hefur 1.600.000 þannig 
að ennþá vantar töluvert upp á til 
að klára þetta. Þannig að við 
viljum koma því á framfæri að ef 
einhver fyrirtæki, einstaklingar 
eða félagasamtök sjái sér fært að 

styrkja okkur við þessi kaup þá 
setjum við hér bankaupplýsingar 
sem fólk getur lagt inn á reikning 
til styrktar áhaldakaupunum. 

Bankaupplýsingar: kt.470579-
0139  Banki. 0194 – 15 – 0139 
setjið svo í skýringu fimleikar.

Takk fyrir.
Fyrir hönd fimleikaráðs 

Steinunn D. Ingibjörnsdóttir

Ný áhöld til fimleikaiðkunnar

90 ára
Aðalsteina Sumarliðadóttir verður 90 ára 
22. febrúar og af því tilefni verður 
opið hús  á Davalarheimilinu Jaðri 
laugardaginn 23. febrúar klukkan 15 – 17.

Þar sem Aðalsteina býður 
til ka�samsætis, 
allir hjartanlega velkomnir 
með bros á  vör,  
en hún afþakkar gja�r.



Páskaúthlutun
orlofsbústaða

Verkalýðsfélag Snæfellinga auglýsir 
orlofsbústaði félagsins lausa til umsóknar 
páskavikuna 27. mars  - 2. apríl  2013

Tekið er við umsóknum til 4. mars 2013 
á skrifstofum félagsins:  

Snæfellsbæ - Ólafsbraut 19.
Grundar�rði - Borgarbraut 2. 

Stykkishólmi - Þvervegi 2.

Kúttmagakvöld   	  

 

Lionsklúbbur Grundarfjarðar býður til  stórkostlegrar skemmtunar. 
Allir velkomnir í  frábæran mat og veglega skemmtidagskrá. 	  

Á	  hlaðborði	  Kúttmagakvöldsins	  verður	  meðal	  annars:	  Kúttmagi,	  sjávarréttasúpa,	  hausastappa,	  gota	  og	  
lifur,	  plokkfiskur,	  	  gellur,	  koli	  og	  fleira	  ásamt	  meðlæti.	  

Dagskráin	  er	  ekki	  af	  verri	  endanum:  
Fjölmiðlamaðurinn Gísli Einars. heiðrar  okkur með nærveru sinni og fer með gamanmál og stjórnar 
dagskránni. Ungt fólk af Snæfellsnesi flytur tónlist, Uppistand af bestu gerð, Happadrætti með frábærum 
vinningum. Einnig mun skemmtinefnd Lions fara á kostum. 

Kúttmagakvöld	  verður	  haldið	  í	  Samkomuhúsi	  Grundarfjarðar	  þann	  1.	  mars	  og	  opnar	  húsið	  19:00.	  	  

Borðhald	  hefst	  20:00	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Miðaverð	  er	  aðeins	  2500	  kr.	  	  
Allur	  ágóði	  rennur	  til	  tækjakaupa	  í	  Fjölbrautaskóla	  Snæfellinga	  og	  Grunnskóla	  Grundarfjarðar.	  	  

Þess	  má	  geta	  að	  Grundarfjarðarbær	  leggur	  söfnuninni	  lið	  með	  húsnæði	  og	  fleiru.	  	  
Panta	  þarf	  miða	  fyrir	  miðvikudaginn	  27.	  febrúar	  hjá	  Fjólu	  í	  síma	  845-‐4693	  	  eða	  	  
Rósu	  í	  síma	  869-‐2701.	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  	  	  	  	  	  Þetta	  verður	  svakalega	  gott	  og	  gaman!!!	  

Laust starf 
í Grunnskóla Snæfellsbæjar 

á Hellissandi

Laust er tímabundið 100% staða skólaliða 
í Grunnskóla Snæfellsbæjar á Hellissandi. 

 
Ráðningartími er frá 1. mars til 31. maí 2013.

 
Vinnutími er frá kl. 07:45 – 15:30 og laun eru 
samkvæmt kjarasamningi SDS við Snæfellsbæ.

 
Umsóknir skal skila á skrifstofu skólans að Ennisbraut 11 

eða til skólastjóra á netfangið maggi@gsnb.is.  
Eldri umsóknir óskast staðfestar.

 
Í lögum um grunnskóla nr. 91/2008 segir í 3.málsgrein 11.greinar: „Óheimilt er að 

ráða einstakling til starfa við grunnskóla sem hefur hlotið refsidóm fyrir brot á 
ákvæðum XXII.kafla almennra hegningarlaga.  Við ráðningu skal liggja fyrir 

sakavottorð eða heimild skólastjóra til að afla upplýsinga úr sakaskrá“.

 
Nánari upplýsingar um starfið veita 

Magnús Þór Jónsson skólastjóri (s. 8949903) eða 
Elfa Eydal Ármannsdóttir aðstoðarskólastjóri (s. 8949920).

Skólastjóri.



Aflafréttir
Það er óhætt að segja að grein 

mín um hvaða bátur varð fyrstur 
báta til þess að stunda netaveiðar 
í Breiðafirðinum hafi vakið mikla 
athygli. Öll þau svör sem ég fékk 
bæði í síma, eða þá í netpósti 
bæði til mín og til prent
smiðjunnar Steinprents sýndu 
það. En eitthvað eru skiptar 
skoðanir á því hvort rétt sé farið 
með mál þegar sagt er að 
Hafaldan SH hafi verið fyrstur 
bátanna til þess að stunda 
netaveiðar. Haukur Már ritstjóri 
Hellissandur.is hafði samband og 
sagði að í grein sem er birt inná 
síðunni sé sagt frá því að Farsæll 
HU 12 hafi verið fyrstur báta til 
þess að veiðar í net í Breiða
firðinum. 

Farsæll HU var 15 brl eikar
bátur sem réri frá Hellissandi. Og 
jú, það er rétt að bæði Hafaldan 
SH og Farsæll HU réru á net á 
vertíðinni 1953, en Hafaldan SH 
var fyrst vegna þess að báturinn 
lagði net sín í marsmánuði 1953, 
en Farsæll SH lagði net sín í 
aprílmánuði 1953. Farsæll HU 
fékk 69 tonn í 16 róðrum í apríl
mánuði og var langaflahæstur 
bátanna í Hellissandi þann 
mánuð. Báturinn var líka afla
hæstur bátanna þar á vertíðinni 
því aflinn hjá Farsæli HU var 303 
tonn í 69 róðrum. Samkvæmt 
bókinni Íslensk skip þá var síðan 
Farsæll SH seldur 21. janúar 
1953 til Þorkels Guðmundssonar 
og fékk þá nafnið Guðmundur 
SH 91. Þorkell var skipstjóri á 
Farsæli HU 12 á vertíðinni 1953. 

Í raun er ekki hægt að segja að 
Farsæll HU hafi verið næstur á 
eftir Haföldunni SH að stunda 
netaveiðar því þegar ljóst varð að 
netaveiðar hjá Hafölduni SH 
gengu þetta vel í marsmánuði 
árið 1953 þá tóku útgerðaraðilar 
aðra báta í Ólafsvík sig til og fóru 
að róa á netum. Skiptu þeir um 
veiðarfæri seinnipart mars
mánaðar og byrjuðu á netunum 
seinni hluta mars mánaðar og 
byrjun apríl. Stunduðu Ólafs
víkur bátarnir neta  veiðar allan 

apríl en fóru svo á línuna í lok 
apríl þegar veiði var farin að 
dragast saman í netin. Allir 
bátarnir sem þá réru í Ólafsvík á 
netin en þeir voru þá alls 7 bátar 
með Haföldunni. Bátarnir voru 
Egill SH, Fróði SH, Fylkir SH, 
Glaður SH, Mummi SH, Týr SH 
og Hafaldan SH. 

Sé litið á hina bæina þá kemur 
í ljós að í Grundarfirði þá fóru 
þeir fjórir bátar sem réru þaðan á 
net og fóru þeir á netin í apríl. 
Þeir bátar voru Farsæll SH, 
Grundfirðingur SH, Páll Þor leifs
son SH og Runólfur SH. Í Stykkis
hólmi þá fóru tveir bátar á netin 
og fóru þeir líka á netin í apríl og 
voru það Ágúst Þórarinsson SH 
og Grettir SH. 

Bátunum í Grundarfirði gekk 
mjög vel á netunum og afli þeirra 
var nokkuð góður. Farsæll SH var 
með 116 tonn í 14 róðrum. 
Grund firðingur SH 99 tonn í 15, 
Páll Þorleifsson SH 111 tonn í 15 
og Runólfur SH 105 tonn í 17. 
Meðalaflin hjá bátunum var 
hæstur hjá Farsæli SH eða 8,3 
tonn og 7,4 tonn hjá Páli 
Þorleifssyni SH. Í Stykkishólmi 
þá var Ágúst Þórarinsson SH með 
81 tonn í 6 róðrum á útilegu og 
Grettir SH 114 tonn í 18 róðrum.

Til þess að fá alveg fullkomna 
vitneskju um það hvernig röðin 
var á öllum þessum bátum sem 
fóru á netaveiðar, þá á ég við 
hvaða bátar fóru næstir á eftir 
Haföldunni SH. Þá þarf að fara í 
gegnum aflaskýrslur frá árinu 
1953. Það er nefnilega það að í 
gömlum aflaskýrslum þá var 
ýmislegt skrifað þar á skýrslunar 
sem tengdist veiðum eða veiðar
færum viðkomandi báts. Ég er nú 
að vinna í þessum gömlum 
aflaskýrslum og vonandi get ég 
fundið út rétta röð á bátunum 
miðað við gömlu aflaskýrslunar. 
Þegar ég finn það mun ég skrifa 
um það hérna í Jökli.

Gísli Reynisson
www.aflafrettir.com

Til sölu er 72,4 fm íbúð í parhúsi við Ólafsbraut 8. Íbúðin samanstendur af samliggjandi 
stofu og eldhúsi, baðherbergi, herbergi og geymslu. Íbúðin er öll nýlega tekin í gegn. 
M.a. öll gólfefni, innréttingar, ra�agnir, gluggar og þak. Góð staðsetning er á húsinu og 
stutt í alla þjónustu.

Engin útborgun. - Til greina kemur  y�rtaka  á láni  10,950,000kr.
Óverðtryggt  til 25 ára, afborgun 94.839kr per mánuð.

 
Einnig kemur til greina leiga á íbúðinni.

Upplýsingar gefur Sigurður í síma 842-2243.

Til sölu - Ólafsbraut 8, Ólafsvík

 

Hellissandur 
Munaðarhóll 14 er 91,9fm. Húsið sem er 
einbýlishús skiptist í forstofu, hol, stofu, eldhús, 
tvö herbergi, baðherbergi og þvottahús. 
Forstofan er �ísalögð sem og baðherbergið sem 
er með �ísum í hólf og gólf. Á stofu, eldhúsi og 
herbergjum er parket. Geymsluloft er í húsinu. 
Húsið er með nýlegum gluggum, klæðningu, 
þaki og útihurðum. Húsið lítur allt mjög vel út 
utan sem innan. 

Verð: 14,5 millj.



Á þriðjudag í síðustu viku 
stóð Pakkhúsið og Átthaga
stofan fyrir öskupokagerð og 
er það í þriðja skipti sem þetta 
er gert, börnin fengu að prófa 
öskupokagerð og fengu um 
leið fræðslu frá sér eldra fólki 
um það hvernig staðið var að 
öskudeginum í gamla daga.

Auður Böðvarsdóttir og 
Lovísa Sævarsdóttir leiddu 
verk  ið og hjálpuðu við sauma
skapinn en auk þeirra að 
stoðuðu Ólöf Birna Jónsdóttir 

fyrir hönd Pakkhúss nefndar
innar og Barbara Fleckinger 
fyrir hönd Átthagastofunnar.

Athygli vakti hve dræm 
aðsókn var að þessum viðburði 
og svo virðist sem ekki sé 
mikill áhugi á þessum gamla 
sið. Það er svo umhugsunarefni 
hve miklu fleiri ungmenni 
voru til í að klæðast skærlitum 
búningum og berja tunnur á 
öskudaginn sjálfann. Tímarnir 
breytast.

jó

Öskupokagerð 
í Pakkhúsinu

  HÚS TIL SÖLU

Fagurhólstún 1, Grundarfirði
136 fm. steinsteypt einbýlishús ásamt 50 fm. bílskúr 
byggt árið 1974. Húsið skiptist í forstofu, hol, stofu, 
eldhús, þvottahús,baðherbergi og fjögur svefnher-
bergi. Húsið þarfnast endurbóta.  Nýlegir plastglug-
gar eru í húsinu að sunnanverðu, nýleg hurð á 
þvottahúsi og nýleg hitatúpa. Frárennsli og 

vatnsinntak hafa verið endurnýjuð og þakkantur er nýlegur.  Bílskúr er með nýlegu 
þaki og er í góðu ástandi.   Verð 18.000.000,-.   

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

sunnudaginn 24. febrúar kl. 11.00

Guðsþjónusta
Grundarfjarðarkirkju

Léttar veitingar í safnaðarheimili eftir 
guðsþjónustu

Allir velkomnir
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  HHÚÚSSIIÐÐ  OOPPNNAARR  1199::3300  ––  BBOORRÐÐHHAALLDD  HHEEFFSSTT  2200::0000   

F 
VERÐUR HALDIN SAMA DAG 
FYRIR BÆÐI KONUR OG KARLA 
SKRÁNING HJÁ GUNNARI ERNI 
863-4784 OG KRISTMUNDI 
891-9217. EINNIG:  
- VIKINGUROL@GMAIL.COM MMAATTSSEEÐÐIILLLL  KKVVÖÖLLDDSSIINNSS  

HHIIÐÐ  MMAARRGGRRÓÓMMAAÐÐAA   

SSJJÁÁVVAARRRRÉÉTTTTAARRHHLLAAÐÐBBOORRÐÐ  
AAÐÐ  HHÆÆTTTTII  JJÓÓNNSS  ÁÁ  HHÓÓTTEELL  HHEELLLLIISSSSAANNDDII  

 

MMIIÐÐAAVVEERRÐÐ  

55550000  
KKRRÓÓNNUURR  

Miðapantanir: 891-9217 | 894-1922 | vikingurol@gmail.com fyrir miðvikudagskvöldið 27. febrúar 

DDAAGGSSKKRRÁÁ  KKVVÖÖLLDDSSIINNSS  
--  VVEEIISSLLUUSSTTJJÓÓRRII  SSVVEEIINNNN  WWAAAAGGEE  
--  RRÆÆÐÐUUMMAAÐÐUURR  JJAAKKOOBB  SSKKÚÚLLAASSOONN  
  --SSTTJJÓÓRRNNAARRMMAAÐÐUURR  KKSSÍÍ  

--  DDRREEGGIIÐÐ  ÍÍ  LLEEIIKKMMAANNNNAAHHAAPPPPAADDRRÆÆTTTTII  
--  FFOORRMMAAÐÐUURR  VVÍÍKKIINNGGSS  HHEELLDDUURR  TTÖÖLLUU  
--  UUPPPPBBOOÐÐ  

ÞÁTTTÖKUGJALD 
    15.000 KR 
 DDJJ                                                                                  

  
  
  

  GG__PPOOPPPPSS  ÞÞEEYYTTIIRR  SSKKÍÍFFUUMM  EEFFTTIIRR  

HHEEFFÐÐBBUUNNDDNNAA  DDAAGGSSKKRRÁÁ  ––  550000  KKRR  IINNNN  



verður �mmtudaginn 28. febrúar 2013

frá kl. 10:00 - 16:00

Þeir sem láta hreinsa hunda sína annarstaðar 
eru beðnir um að koma vottorði um það á 
bæjarskrifstofu Snæfellsbæjar


