
Kvennafélög í Snæfellsbæ tóku 
sig saman og héldu Konu kvöld í 
Félagsheimilinu Klifi í Ólafs  vík. 
Kvöldið var fjár öflunar kvöld og var 
verið að safna fyrir gyn skoðunar
bekk fyrir Heilsu gæslu stöðina 
í Snæ fells bæ. Verður nýr gyn 
skoðunar  bekkur til mikilla bóta 
fyrir bæði mæðraeftirlit og krabba
meins skoðanir en gamli bekkurinn 
er kominn vel til ára sinna og mikil 
þörf á nýjum. 

Félögin sem stóðu að kvöld
inu voru Kvenfélag Hellis sands, 
Kvenfélag Ólafsvíkur, Kven fél ag
ið Sigurvon Staðar sveit, Lions
klúbburinn Rán,  Lions klúbburinn 
Þerna og Soropti mista klúbbur 
Snæ fells ness. Kvenna kvöldið fór 
fram föstudaginn 12. janúar og 
heppnaðist mjög vel. Boðið var 
upp á léttar veitingar, kynningar 
og sölubásar voru frá hárgreiðslu 
og snyrtistofum í Snæfellsbæ og 
boðið var upp á tískusýningu. 
Trausti Leó og Kristbjörg Ásta fluttu 
tónlist einnig var sýnd stuttmynd 

þar sem ljósmóðirinn og ónefnd 
kona fóru á kostum. 

Veislustjórar kvöldsins voru 
þær Sólveig Bláfeld Agnarsdóttir 
og Sigrún Baldursdóttir og héldu 
þær fjörinu gangandi, sýndu þær 
konum meðal annars hvernig 
ætti að föndra skó sem reynast 
vel í hálku. 150 miðar seldust 
á kvöldið og giltu þeir einnig 
sem happadrættismiðar en 18 
vinningar voru dregnir út.

Þema kvöldsins var Charleston 

og var húsið skreytt í samræmi við 
það, ánægjulegt var einnig að sjá 
hversu margar konur tóku þátt í 
þemanu og myndaðist mjög góð 
stemmning. Má því segja að þetta 
frábæra framtak félaga kvenna í 
Snæfellsbæ hafi slegið tvær flugur í 
einu höggi. Frábært skemmtikvöld 
þar sem konur komu saman og áttu 

gott kvöld og um leið safnað fyrir 
nýjum gynskoðunarbekk sem mikil 
þörf er fyrir. Með sameiginlegu 
átaki kvenna og fyrirtækja tókst 
að safna fyrir nýjum bekk. Vildu 
kvennafélögin fá að koma á fram
færi kæru þakklæti til allra þeirra 
sem styrktu kvöldið eða gáfu 
vinninga.    þa

Söfnuðu fyrir gynskoðunarbekk
816. tbl - 18. árg. 17. janúar 2018

Grunnskóli Snæfellsbæjar 
tekur þátt í þróunarverkefninu 
Hreint haf  ungt fólk gegn plast
mengun í hafi með Landvernd. 

Fulltrúar frá Landvernd komu 
í heimsókn í skólann í síðustu 
viku þar sem verkefnið var kynnt 
á öllum starfsstöðvum á Hellis
sandi, Lýsuhóli og Ólafsvík 

ásamt því fór fram fræðsla og 
verk efna vinna. Allt efni mun 
svo verða öllum aðgengilegt á 
heima síðu Landverndar. 

Spennandi verður að fylgjast 
með þessu þróunarverkefni en 
afrakstur þess verður námsefni 
um plast mengun sem einnig 
verður öllum aðgengilegt.     þa

Þróunarverkefni 
um plast í hafi



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

Um leið og við sendum 
Snæfellingum öllum bestu óskir 
um gleðilegt nýtt ár viljum við 
þakka öllum þeim sem  tóku þátt 
í starfsemi félagsins á árinu.  Á 
nýliðnu ári fagnaði Skotfélag 
Snæfellsness 30 ára starfsafmæli 
og má segja að þetta hafi verið 
mjög viðburðaríkt ár, það allra 
besta í sögu félagsins.  Í byrjun 
árs 2017 var fyrsta skóflustungan 
tekin að langþráðu skothúsi sem 
mun bæta alla aðstöðu til skot
æfinga hér á Snæfellsnesi.  Með 
hækkandi sól tók síðan við hver 
við burðurinn af öðrum s.s. riffil
mót, skemmtikvöld, leir dúfu
mót, unglingakvöld, konu kvöld, 
skotvopnanámskeið, skot vopna
sýning og lengi má telja.  Á 15 
vikna tímabili yfir hásumarið voru 
11 stórir viðburðir skipulagðir af 
félaginu og má því segja að það 
hafi verið nóg að gera.  Þar fyrir 
utan var æfingasvæði félagsins í 
stöðugri notkun, en þar er skotið 
nánast daglega allt árið um kring.

Félagsmönnum er sífellt að 
fjölga og eru skráðir félagsmenn 
í dag 153 og hafa aldrei verið fleiri.  
Það er sérstaklega ánægjulegt að 
sjá hvað konunum hefur fjölgað 
mikið undanfarna mánuði og það 
sem er svo skemmtilegt við þessa 
íþrótt er að allir geta stundað hana 
á jafningjagrundvelli hvort sem 
menn eru ungir, gamlir, langir eða 
breiðir.  Margir hafa t.a.m. fundið 
skotíþróttina sem sameiginlegt 
fjölskyldusport þar sem foreldrar, 

unglingarnir, systkini og jafnvel 
amma og afi stunda sameiginlegt 
áhugamál í fallegu umhverfi.

Æfingaaðstaða félagsins er 
alltaf að verða betri og betri 
og skotmenn annars staðar af 
landinu eru farnir að koma 
hingað í síauknu mæli til að 
stunda skotæfingar eða taka þátt 
í viðburðum sem skipulagðir eru 
af skotfélaginu okkar. Við höfum 
nú þegar fengið gríðarlega mikla 
athygli á landsvísu fyrir blómlegt 
félagsstarf og mikla uppbyggingu.  
Stjórn Skotfélags Snæfellsness er 
mjög stórhuga hvað framtíðina 
varðar og stefnir að því að vera 
ekki bara eitt virkasta skotfélag 
á landinu heldur einnig að geta 
státað okkur af einum besta skot
íþróttavelli á landinu.

Við erum alveg gríðarlega 
ánægð með það hvað við höfum 
fengið mikinn meðbyr úr öllum 
áttum og það eflir okkur enn 
frekar í að gera enn betur og 
koma Snæ fellsnesinu enn frekar 
á kortið.  

Við vonum svo sannarlega að 
þessi jákvæða þróun muni halda 
áfram næstu ár og að félagið 
geti haldið áfram að stækka og 
dafna.  Hægt er að fylgjast með 
starfsemi félagsins á heimasíðunni 
okkar www.skotgrund.123.is og 
við bjóðum um leið alla áhuga
sama velkomna í félagið okkar 
allra.

Skotfélag Snæfellsness

Frá Skotfélagi 
Snæfellsness

kirkjanokkar.is

Þakkar- og gleðiguðsþjónusta 
á bænardegi

í Ólafsvíkurkirkju sunudaginn 21. janúar kl. 14. 

Vinamlega takið þátt í könnun á kirkjanokkar.is 
um aðgengi að Ólafsvíkurkirkju.

Þeir voru yfir sig ánægðir 
túristar nir sem stoppuðu á brúnni 
yfir Kolgrafafjörð á síðasta laugar
dag. Þar sáu þeir tvo há hyrn
inga synda í sjónum undir og við 
brúnna voru þeir greini lega að elta 
æti, mikið fugla líf var einnig við 

brúnna og þar í kring. 
Eftir svolitla stund og smá listir 

létu háhyrningarnir sig hverfa út 
úr firðinum aftur. 

Skildi síldin vera að láta sjá sig 
aftur með öllu sem henni fylgir?

þa

Háhyrningar í 
Kolgrafafirði

S: 438-6933 - kbbilav@simnet.is - Sólvellir 5 - Grundar�örður
Opnunartími 8-12 og 13-17 - Verið velkomin

• Almennar bílaviðgerðir
• Smurþjónusta
• Dekkjaskipti og viðgerðir

• Rúðuskipti
• Stjörnu viðgerðir á framrúðu
• Tölvulestur



- Bílaviðgerðir

- Skipaþjónusta

- Almenn suðuvinna 

- Smurþjónusta

- Smábátaþjónusta 

- Dekkjaverkstæði

vegr@vegr.is   vegr.is
S: 849-7276  Remek og 898-5463 Þórður

Skrifstofur Sýslumannsins á 
Vesturlandi verða lokaðar 

föstudaginn 19. janúar 2018
Kæru viðskiptavinir, vegna starfsdags starfsmanna 
Sýslumannsins á Vesturlandi verða allar skrifstofur 
embættisins lokaðar föstudaginn 19. janúar 2018.

   Sýslumaðurinn á Vesturlandi
   Ólafur Kristófer Ólafsson

SÝSLUMAÐURINN Á VESTURLANDI

Breytt deiliskipulag 
að Arnarfelli á Arnarstapa

Bæjarstjórn Snæfellsbæjar samþykkti 11. janúar að auglýsa tillögu að breyttu 
deiliskipulagi ferðaþjónustunnar við Arnarfell á Arnarstapa skv. 41. gr. 
skipulagslaga nr. 123/2010.

Tillagan felur í sér breytingu á lóð Arnarfells og aðkomu frá suðri. Breytingin 
hefur í för með sér breytingu skipulagsskilmála og byggingarskilmála og er 
því eldra deiliskipulag fellt úr gildi með gildistöku þessa deiliskipulags. 

Helstu breytingar:
• Áður var gert ráð fyrir 11 smáhýsum, en nú er gert ráð fyrir að 

þau verði allt að 13
• Byggingarreitir og núverandi gistihús Arnarfells eru sameinuð í 

eina hótelbyggingu á tveimur hæðum 
• Byggingarreit fyrir þjónustuhús er breytt lítillega
• Lögun á byggingarreit fyrir snyrtingu tjaldsvæðis er breytt, en 

fyrirhugað að reisa nýtt hús í stað núverandi húss 
• Umferðarskipulagi á lóðinni er breytt innan lóðar og sunnan 

hennar og bílastæði eru löguð að breyttri aðkomu að sunnan

Tillagan mun liggja frammi í Ráðhúsi Snæfellsbæjar, Klettsbúð 4 á 
opnunartíma frá og með 18. janúar 2018 til og með 1. mars 2018. Þeir sem 
telja sig eiga hagsmuna að gæta er hér með ge�nn kostur á að gera athugas-
emdir við tillöguna. Frestur til þess að skila inn athugasemdum er til 1. mars 
2018. Skila skal athugasemdum skriflega til Tæknideildar Snæfellsbæjar, 
Klettsbúð 4, 360 Hellissandi eða á netfangið: byggingarfulltrui@snb.is

Skipulags- og byggingarfulltrúi Snæfellsbæjar

verður haldið í Félagsheimilinu Kli� Ólafsvík
laugardaginn 27. janúar 2018.

Hinn eini sanni þorramatur, skemmtiatriði og ball.

Hljómsveitin Næsland leikur fyrir dansi.

Miðaverð kr. 7.500,-

Miðasala verður í Félagsheimilinu Kli� sem hér segir:

Sunnudaginn 21. janúar kl. 12:00 - 14:00
húsið opnað kl. 11:30, dregið verður um röð kaupenda.

Mánudaginn 22. janúar kl. 19:30 - 20:30
Þriðjudaginn 23. janúar kl. 19:30 - 20:30

ATH! Hámark miða�ölda á hvern einstakling er 12 stk.
Ekki verður selt sér inn á ballið.

ATH. Miðar verða ekki endurgreiddir eftir miðvikudag 24. janúar.



Rauði krossinn í Snæfellsbæ ætlar að bjóða uppá frítt námskeið
í skyndihjálp fyrir almenning dagana 21.-26. janúar 2018. 
Um er að ræða námskeið í almennri skyndihjálp 
4 klst eða 8 klst eftir því hvað hentar hverjum og einum. 

 Námskeið 1 4 klst: Mánudaginn 22. janúar kl: 17:00-21:00
 Námskeið 2 4 klst: Þriðjudaginn 23. janúar kl: 13:00-17:00 
 Námskeið 3 8 klst: Miðvikudaginn 24. janúar kl: 17:00-21:00 og �mmtudaginn 25. Janúar kl: 17:00-21:00. 

Þátttökuskilyrði: 14 ára og eldri     Leiðbeinandi: Þórarinn Steingrímsson ( Tóti)     Staðsetning: Átthagastofa Snæfellsbæjar

Á 4 klst. námskeiðinu læra þátttakendur grundvallaratriði í skyndihjálp og endurlífgun. Markmiðið er að þátttakendur verði 
hæ�r til að veita fyrstu hjálp á slysstað. Námskeiðið er einnig uppri�un fyrir þá sem hafa lokið við 8 eða 12 klst námskeiði áður. 

Á 8 klst. námskeiðinu læra þátttakendur að öðlast þekkingu og færni í að beita einföldum aðferðum skyndihjálpar og geti 
greint einkenni algengra sjúkdóma, áverka ásamt endurlífgun.

Nánari upplýsingar og skráning hjá Elvu Ösp í s. 860-4441 eða elva80@simnet.is. 
Lokaskráningardagur er föstudaginn 19. janúar. 

Rauði krossinn vill hvetja alla til þess að nýta sér tækifærið og koma á námskeið. 
Við vitum aldrei hvort eða hvenær við þurfum á skyndihjálpar kunnáttu okkar að halda. 

Kveðja, Rauði krossinn í Snæfellsbæ

Viltu læra skyndihjálp 
þér að kostnaðarlausu?

ATVINNA
Starfskraftur óskast 

í Brauðgerð Ólafsvíkur

Um er að ræða starf fyrir hádegi.
Vinnutími frá kl. 7:00 – 11:00.

Nánari upplýsingar veita:
Jón Þór s: 861-3569
Bjarney s: 867-7302

Bóndadagstilboð 
dagana 19. og 20. janúar

Þú velur á milli tveggja rétta og færð fordrykk 
fyrir aðeins 15.900 kr fyrir tvo.

Forréttur
Humarsúpa

Aðalréttir
200 gr. nautalund með bakaðri kartö�u og bernes 

eða
Lamba�llet með sætum kartö�um 

og grænmeti.

Eftirréttur
Súkkulaði- og karamellukaka 
með ferskum ávöxtum og ís.

Allt þetta ásamt fordrykk á 15.900 kr fyrir tvo. 

Borðapantanir í síma 431-1030
eða hraunrestaurant@simnet.is


