
Snæfellsnessamstarfið í fót
bolta stóð fyrir fót bolta mara
þoni í Íþróttahúsi Snæfells bæjar 
um síðustu helgi. Maraþonið 
hófst strax að loknum síðasta 
heima leik mfl. Víkings og stóð 
í sólarhring. 

Byrjendaboltinn ásamt 7. 
flokk karla og kvenna riðu á 
vaðið og spiluðu frá 16:00 til 
19:00 þegar 6. flokkur karla og 
kvenna tóku við og spiluðu til 
klukkan 22:00 um kvöldið þá 
mættu 4. og 5. flokkur bæði 
karla og kvenna sem spiluðu 
frá þeim tíma til klukkan 7:00 
næsta morgun. Þá tók 7. flokkur 
við aftur til 10:00 og 6. flokkur 
klukkan 9:00. Byrjendaboltinn 
spilaði svo frá 13:00 til 14:00 
þegar 2. og 3. flokkur karla 
mættu. Áttu þeir að spila síðasta 
leik sinn í íslandsmótinu í sumar 
við Gróttu en leiknum var frestað 
vegna veðurs. Þess í stað mættu 
strákarnir og spiluðu á móti 
gömlum og ungum kempum. 
Þetta frábæra maraþon endaði 
svo með uppskeruhátíð þar sem 
veittar voru viðurkenningar. 

Allir iðkendur í 6. 7. og 8. 
flokk fengu viðurkenningu. Að 
því loknu voru veitt verðlaun: 
5.fl kk A: 
Mestu framfarir: Ingvar Freyr 
Besti leikmaður: Bjartur Bjarmi, 

5.fl kk B: 
Mestu framfarir: Eggert Sveinn 
Besti leikmaður: Atli Ágúst.

5.fl kv A: 
Mestu framfarir: Mýra 
Besti leikmaður: Birgitta Sól.

5.fl kv b: 
Mestu framfarir: Sara 
Besti leikmaður: Kristín.

4.fl kk: 
Markahæstur: Ívar 
Mestu framfarir: Hilmar 

Besti leikmaður: Sumarliði.

4.fl kv: 
Markahæst Regína 
Mestu framfarir: Marsibil 
Besti leikmaður: Fehima.

3.fl kk: 
Mestu framfarir: Svanlaugur 
Besti leikmaður: Leó Örn.  

Herlegheitunum lauk svo með 
hópmyndatöku og grillveislu.

þa

Ólafsbraut 21, Snæfellsbæ
Sími: 410 4190 

Netfang: 0190@landsbankinn.is

Snæfellsnesi
www.landsbankinn.is

Fótboltamaraþon Snæfellsnessamstarfs
664. tbl - 14. árg. 18. september 2014 

Salatbar 
 
 
 

Salatbarinn okkar 
sívinsæli er komin í gang.. 
-Verið velkomin í hollustuna 

1Hraðbúðin Hellissandi 
Opið virka daga 10-20 
Opið um helgar  11-20 

Dósasöfnun
Fimmtudaginn 18. september  

kl.17:30

ætlum við að fara í dósasöfnun í Ólafsvík. 
Vegna veðurs í síðustu viku varð að fresta auglýstri dósasöfnun þá.

Er það von okkar, bæjarbúar góðir að þið eigið eitthvað af flöskum 
handa okkur, hvort sem það er plast, ál eða gler. 

Til að allt gangi vel og fljótt fyrir sig, væri ágætt að þið settuð poka 
eða kassa með flöskunum fyrir utan hús ykkar, 

að öðrum kosti bönkum við uppá hjá ykkur. 

        Með fyrirfram þökk. 
                   Gothia-Cup hópurinn 2015



Þegar fer að hausta fara 
hin ýmsu félagasamtök aftur 
af stað eftir sumarfrí, eitt 
þeirra er Félag eldri borgara 
í Snæfellsbæ sem stóð fyrir 
tálgunarnámskeiði um síðustu 
helgi. Átta þátttakendur voru á 
námskeiðinu sem heppnaðist 
í alla staði frábærlega. Lærðu 
þátttakendur að tálga ýmsa 
hluti til dæmis fugla og margs 
konar fígúrur undir handleiðslu 
frábærs leiðbeinanda Magnúsar 
Steingrímssonar.  Vegna þess 
hve mikil ánægja var með 
námskeiðið hefur verið ákveðið 
að halda annað námskeið og 
verður það dagana 11. og 12. 
október.

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

Tálgað á námskeiði

Á dögunum var verið að 
bæta aðgengi að göngustígum 
í Ólafsvík og um leið að auka 
öryggi. Í fyrra voru settir steinar 
við enda göngustígana eftir að 
lá við stórslysum þegar börn á 
reiðhjólum komu niður stígana 
á mikilli ferð, en steinarnir 
gerðu það að verkum að fólk 
með barnavagna gat ekki nýtt 
stígana. Nú hefur verið bætt 

úr þessu, á myndinni er Anton 
Gísli Ingólfsson starfsmaður 
Snæfellsbæjar að smíða 
svokallaða hliðrun, með því að 
hafa þesskonar hraðahindrun 
við enda göngustíganna á fólk 
með barnavagna að komast 
um en hjólreiðafólk þarf að 
hægja á.

þa

Öryggi aukið á 
göngustígum

Lagersala á 
Blend fatnaði!!

Verð með lagersölu Í XD-húsinu helgina 20. - 21. september, 
fatnaður frá Blend, Casual Friday, FQ1924. Hellingur af nýjum 

sýnishornum og einnig fullt af dömufatnaði
Cena z XD sprzedaży zdjęć w domu weekendy, odzież Blend, 

Casual Friday, FQ1924. Dużo nowych próbek, a także pełne damy
(Google Translate)

    Verð: jakkar frá 5.000
Skyrtur frá 3.500
Bolir frá 1.500
Peysur frá 3.500
Buxur frá 4.000 

Opnunartími:
Laugardagur 20. september frá 13:00-18:00
Sunnudagur 21. september frá 13:00-17:00



Kirkjan okkar

Þakkarguðsþjónusta 
í Ólafsvíkurkirkju 

verður sunnudaginn 21. september kl. 14.

Gott verður með ka�nu eftir guðsþjónustu 
í tilefni starfsloka meðhjálpara.

Fjölmennum og eigum góða stund saman 
í kirkjunni okkar.

KONUKVÖLD Í KVÖLD           OPIÐTIL KL 21!!      
FULLT AF FLOTTUM TILBOÐUM SEM GILDA AÐEINS Í DAG 

TROÐFULL VERSLUN AF FLOTTRI VÖRU
-20% AFSL AF DÖMU-FATNAÐI OG DÖMUILMI

-NÝTT DÖMUFATNAÐUR Í STÓRUM STÆRÐUM

-10% AFSLÁTTUR AF ittala VÖRUM

ALLIR SEM VERSLA FARA Í LUKKUPOTTINN

Nemendur FSN fá -10%afsl af fatnaði frá og með deginum í dag
 gegn framvísun nemendakorts 

KOLLA ÍVARS VERÐUR Á STAÐNUM FRÁ KL 16 
MEÐ FALLEGU  SKARTGRIPINA SÍNA  

KAFFI OG SÆTT Í BOÐI

Sú breyting verður nú á 
réttum í Snæfellsbæ að í stað 
þess að réttað sé í öllum réttum 
sama daginn þá verða tvær 
réttardagsetningar.

Réttað verður laugardaginn 
20. september í Ólafsvíkurrétt 
í Ólafsvík, Þæfusteinsrétt á 
Hellissandi/Rifi, Hellnarétt í 
Breiðuvík og í Fróðárhreppi.

Réttað verður laugardaginn 
27. september í Ölkeldurétt 
í Staðar sveit, Bláfeldarrétt 

í Staðar sveit og Grafarrétt í 
Breiðu vík.

N.k. laugardag 20. sep tember 
verður m.a. réttað í Ólafs víkur
rétt, þar hefjast réttir kl. 12.30, 
réttargestir eru boðnir vel
komnir í fjárhúsið Lambafell til 
Óla, Brynjars og Sigga, þar sem 
þeir ásamt Þorgrími og Stein
grími Leifssonum bjóða upp á 
kjötsúpu og veitingar. 

jó

Réttir í 
Snæfellsbæ



Dragnótabáturinn Rifsari 
SH byrjaði fiskveiðiárið ansi 
vel vestur í Bolungarvík en 
veiðin hjá honum hefur heldur 
dalað síðustu daganna, þó er 
aflinn hjá bátnum kominn í 
115 tonn í 8 róðrum. Steinunn 
SH er líka fyrir vestan og hefur 
landað 44 tonnum í 6 róðrum. 
Esjar SH er með 61 tn í 5 sem 
hefur verið landað að mestu á 
Patreksfirði. Magnús SH 50 tn í 
6, Guðmundur Jensson SH 41 
tn í 4, Ólafur Bjarnason SH 32 
tn í 8, Sveinbjörn Jakopsson SH 
31 tn í 9. 

Fínasta veiði hefur verið hjá 
beitningavélbátunum og hafa 
þeir verið á veiðum við norðan 
og austanvert landið, Tjaldur 
SH hefur landað 117 tonn í 2, 
Örvar SH 115 tn í 2, Rifsnes SH 

73 tn í 2, Grundfirðingur SH 
36 tn í einni löndun, Þórsnes 
SH 121 tn í 2 og Gullhólmi SH 
95 tn í 2. Kristinn SH er enn 
sem komið eini smábáturinn 
yfir 10 tn sem er á línu en hinir 
fara að tygja sig til veiða eftir 
makrílveiðarnar. Hefur Kristinn 
SH landað 45 tn í 9.

Togbátarnir í Grundarfirði 
eru komnir á fullt og hafa veitt 
vel. Hringur SH hefur landað 
139 tonn í 2. Sóley SH 105 tonn 
í 2 og þar af 61 tonn í einni 
löndun sem er með því mesta 
sem Sóley SH hefur komið með 
að landi. Helgi SH 102 tn í 2 og 
Farsæll SH 92 tn í 2.

Gísli Reynisson
www.aflafrettir.is

Karlakaffi 
Karlakaffi vinahússins starfar 

áfram í húsi Verkalýðsfélaganna 
við Borgarbraut!

Á þriðjudögum frá kl 14:00 
er karlakaffi, með líflegum 
umræðum um landsins gagn og 
nauðsynjar. Sögumaður Móses 
Geirmundsson

Vinahúsið Í 
Sögumiðstöðinni 

Á mánudögum frá kl 
13:00 verður unnið að ung

barnaverkefni Rauða krossins.
Á miðvikudögum frá kl 13:00 

er opið hús með fræðslu, kaffitári 
og ýmsum uppákomum.

Allir velkomnir sem vilja gefa 
af sér og þiggja gleði frá öðrum.

 Gleðigjafi er Steinunn 
Hansdóttir

P.s. Enn er pláss fyrir hand
klæði, samfellur, sokka og húfur 
í pakkana fyrir ungbörnin.

Endilega lítið við á mánu
dögum og færið okkur notuð 
föt í þessum tilgangi.

Aflafréttir

Fréttir frá Vina
húsinu í Grundarfirði

Kirkjuvörður
Laust er til umsóknar starf kirkjuvarðar 
við Grundar�arðarkirkju.
Í star�nu felst umsjón og ræsting 
á kirkju og safnaðarheimili.

Áhugasamir ha� samband við 
sr. Aðalstein Þorvaldsson í síma 438 6640
eða Guðrúnu M. Hjaltadóttur í síma 899 5451
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ÞESS VEGNA ERTU HJÁ SJÓVÁ

AF ÞVÍ AÐ LÍFIÐ ER ÓTRÚLEGT
Tjón gera sjaldnast boð á undan sér. Þess vegna erum við á vakt allan 
sólarhringinn og tryggjum að þú fáir bestu hugsanlegu tjónaþjónustu 
hvenær sem þú þarft á henni að halda.

24 tíma tjónaþjónusta – sími  800 7112

24
TÍMA
TJÓNA

ÞJÓNUSTA



Aðalfundur smábátafélagsins 
Snæfells var haldinn í Grundar
firði 14. septem ber.  Fundurinn 
var ágæt lega sóttur og mikill 
hugur og bar áttu andi í félags
mönnum.  

Félagsmenn voru sammála 
um að trillukarlar um land allt 
þyrftu að blása til sóknar varð
andi réttinda baráttu sína.  Það 
væri lamið á þeim og því þörf 
á að rísa upp og krefjast þess 
að stjórnvöld virði og taki tillit 
til sjónarmiða smá báta eigenda. 
Strandveiðar, makríl veiðar, 
síldveiðar og línuívilnun voru 
þar ofarlega á baugi.

Á fundinum var þung umræða 
um ráðgjöf Haf rann sókna
stofnunar.  Fundurinn var á einu 
máli um að hækka bæri aflareglu 
þorski úr 20% af veiðistofni í 
25%.  Hver einasti sjómaður 
væri ósammála ráðgjöfinni 
nú, flestir hefðu reiknað með 
250 þús. tonna hámarksafla á 
yfirstandandi fiskveiðiári í stað 
216 þús.

Í kosningu til stjórnar tilkynnti 
Sigurjón Hilmarsson Ólafsvík 
(tv) að hann gæfi ekki kost á 
sér.  Í hans stað var Valentínus 
Guðnason Stykkishólmi kosinn 
formaður með rússneskri 
kosningu.

                                                   
Ályktanir frá 

aðal fundi Snæfells

Aðalfundur Snæfells vill leyfa 
löndun á hvítlúðu(lúðu) sem 
meðafla enda sé ekki um beina 
sókn að ræða. Verðmæti komi 
til skipta milli útgerða og sjó-
manna.

Aðalfundur Snæfells mótmæ-

lir harðlega kvótasetningu á 
blálöngu.

Aðalfundur Snæfells mótmæ-
lir harðlega ráðgjöf Hafró á 
grásleppuveiðum. 

Fundurinn telur að hún sé 
í engu samræmi við veiðar og 
gengd grásleppu undanfarin ár.

Aðalfundur Snæfells ályktar 
að sóknardagar á grásleppu-
veiðum verði aldrei færri en 50.

Aðalfundur Snæfells ályktar 
að félagsmenn fari aldrei til 
veiða á grásleppu fyrr en verð 
fyrir grásleppuafurðir liggi 
fyrir og telur fundurinn að 20% 
verðlækkun hafi ekki átt við rök 
að styðjast á síðustu vertíð.

Aðalfundur Snæfells ályk-
tar að markaðsmál á gráslep-
puafurðum verði tekin til endur-
skoðunar og lögð verði vinna 
í nýtt markaðsátak til að selja 
grásleppuafurðir til Asíu og 
Suður-Ameríku.

Aðalfundur Snæfells ályktar 
að lámarkagjald hvers félags-
manns (báts) í LS verði kr 
50.000- fimmtíu þúsund krónur.

Aðalfundur Snæfells ályktar 
að LS beiti sér fyrir því að ful-
lum þunga að úthlutað verði 
15.000 tonnum af síld til handa 
krókabátum og smábátum með 
aflamark. 

Veiðigjöld verði í samræmi 
við aðra útgerðaflokka á síld-
veiðum.

Aðalfundur Snæfells ályktar 
að LS beiti sér að fullun þun-
ga fyrir því að makrilveiðar á 

handfæra og línubátum verði 
aldrei kvótasettar. Veiðar hef-
jist ekki fyrr en 1. júli og verði 
til 31. des, ár hvert. Barist verði 
fyrir því að smábátar fái að 
veiða 15% af heildarúthlutun 
aflamarks í makrilveiðum.

Aðalfundur Snæfells mótmælir 
harðlega veiðum nótaveiðiskipa 
á síld á grunnsævi í Breiðafirði. 
Það getur ekki talist vistvænt að 
veiða í 60 faðma djúpa síldarnót 
á 10 faðma dýpi. Fundurinn leg-
gur til að umræddum skipum 
verði óheimilt aðstunda veiðar á 
grynnri sjó en sem svarar dýpt 
nótarinnar.

Aðalfundur Snæfells hvetur 
LS að vinna að fullum þunga í 
baráttunni fyrir strandveiðum 

með þeim tillögum sem strand-
veiðinefnd LS lagði til „Strand-
veiðar til framtíðar“ þ.e 4 daga, 
4 mán, 4 rúllur og 774 kg að há-
marki hvern dag.

Aðalfundur Snæfells mótmæ-
lir harðlega viðvarandi kvótask-
erðingum á ýsukvóta.

Aðalfundur Snæfells skorar á 
stjórnvöld að aflaregla í þorski 
miðist við 25 % .

Aðalfundur Snæfells ályktar 
að reglugerðarlokanir standi 
aldrei lengur en í 6 mánuði. 
Umrædd reglugerðarhólf verði 
þá opnuð sjálfkrafa og verði 
skoðuð af starfsmönnum Fiskist-
ofu.

þa

Nýr formaður Snæfells

Háseti og 
beitningarmenn óskast
Álfur Sh 414 óskar eftir að ráða háseta og beitningar- 
menn. Viðkomandi þarf að geta byrjað í október. 
Nánari upplýsingar gefur Emmi í síma 782-1700

Álfur sh poszukuje pracownika na stanowisko rybak 
oraz ludzi do pracy przy bejcie praca od poczatku 
pazdziernika. wszelkich informacji udziela Emmi pod 
numerem tel. 782-1700



ATVINNA
Óskum eftir að ráða starfsmann 

í verslun okkar eftir hádegi.

Nánari upplýsingar veita 
Jón Þór í síma 861-3569
Bjarney í síma 867-7302

Umsóknir um styrki 
árið 2015

Hafin er vinna við gerð fjárhagsáætlunar Grundarfjarðar-
bæjar fyrir árið 2015.

Auglýst er eftir styrkumsóknum frá einstaklingum og/eða 
félagasamtökum. 

Þeir sem hafa hug á að senda inn styrkumsókn 
fyrir árið 2015 sendi beiðni þess efnis á netfangið 
grundarfjordur@grundarfjordur.is

Í umsókn skal koma fram fjárhæð þess styrks sem 
óskað er eftir ásamt stuttri greinargerð.

Umsóknarfrestur er til miðvikudagsins 15. október 2014.

Skrifstofustjóri

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


