
Á haustin verða oft miklar 
stillur í veðri og er þá kjörið að 
fara í gönguferðir og njóta þess 
sem náttúran hefur að bjóða, 
stillum á haustin fylgir oft aukinn 
kuldi og mætti halda að vatnið 
sé frosið á Fróðárvaðlinum, svo 
slétt er það.

Þórey Úlfarsdóttir tók þessa 
mynd þegar hún var á göngu 
á mánudag og þó að vatnið sé 
ekki frosið þá er það svo slétt að 
auðveldlega má sjá Geirakot og 
Fornu-Fróðá speglast í vatninu.
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Ólafsbraut 21, Snæfellsbæ
Sími: 410 4190 

Netfang: 0190@landsbankinn.is

Snæfellsnesi
www.landsbankinn.is

Gönguvænar hauststillur
668. tbl - 14. árg. 16. október 2014 

	  

	  

	  

Vegna lagfæringa á  
sundlauginni verður hún lokuð  
frá því kl. 19:00 miðvikudaginn  

22. október en opnar aftur  
mánudaginn 27. október og  

verður þá opin allan þann  
daginn fyrir almenning. 

 
Kveðja starfsfólk 

www.steinprent.is



Á dögunum barst Ingjalds-
hólskirkju vegleg peningagjöf 
frá Magnúsi Sigurðssyni (Magga 
í Halls bæ), kannski betur 
þekktur sem Maggi í fisk búð-
inni Hafrúnu. Magnús sagði 
að gjöfin væri í tilefni 110 ára 
ár tíðar móður hans, Guð rún ar 
Jónsdóttur, sem var 11. októ-
ber síðastliðinn.  Faðir hans hét 
Sigurður Sandhólm Magnús-
son.

Magnús hefur miklar taugar 
til heimabyggðar sinnar og 
hefur ætið vilja veg hennar sem 
mestan. Magnús kom meðal 
annars að byggingu Hótels 
Hellis sands, einnig má geta 
þess að hann hefur áður gefið 
til Kirkjunnar. Sóknarnefnd 
Ingjalds hóls kirkju kann Magnús 
bestu þakkir fyrir þessa höfðing-
legu gjöf.
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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

Gjöf til kirkjunnar

Sjávarútvegs- og land-
búnaðar ráðherra, hefur út -
hlut að 6.141 þorsk ígildis-
tonna byggðakvóta fisk veiði-
árs ins 2014/2015, það er 683 
tonn um minna en úthlutað var 
á síðasta ári.

Alls er byggðakvóta úthlutað 
til 31 sveitarfélags og í þeim 
fengu 48 byggðarlög úthlutun. 
Úthlutun byggðakvótans 
byggir á upplýsingum frá 
Fiskistofu um samdrátt í 
botnfiskafla, botnfiskaflamarki 
og vinnslu botnfisks annars 
vegar og samdrætti í rækju- 
og skelvinnslu hins vegar frá 
fiskveiðiárinu 2004/2005 til 
fiskveiðiársins 2013/2014.

Hámarksúthlutun til byggðar-
lags er 300 þorskígildis tonn og 
fá sex byggðarlög það há mark, 
þeirra á meðal er Grundar-

fjörður, í Stykkishólm fara 214 
tonn sem er 24 tonnum minna 
en í síðustu úthlutun.

Byggðakvóti til hafna Snæ-
fellsbæjar dregst saman úr 
735 þorskígildistonnum í 449 
tonn sem er þó heldur meira 
en fiskveiðiárið 2012/2013 
þegar byggðakvótinn var 433 
þorskígildistonn. Byggða-
kvótinn í Snæfellsbæ skiptist 
á milli byggðalaga þannig að 
á Arnarstapa fara 54 tonn sem 
er samdráttur um 12 tonn frá 
fyrra ári, á Hellissand fara 60 
tonn sem er samdráttur um 
31 tonn, útgerðir á Rifi fá 261 
tonn og það er samdráttur um 
36 tonn og í Ólafsvík fara 74 
þorskígildistonn en það er 
samdráttur um heil 207 tonn 
frá fyrra ári.
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Byggðakvóti 
dregst saman

Langur �mmtudagur
�mmtudaginn 16. okt. frá 13-18

     Kynning á Benecos

10% kynningar afsláttur my signature spa

          20% af vörum frá 
     Önnu Rósu grasalækni

  40% af völdum lökkum frá OPI

Ráðgjöf o�.

Þeir sem versla lenda í lukkupotti.

Verið hjartanlega velkomin

 

Lindarholt 10, Ólafsvík
Lindarholt 10 er er byggt úr steinsteypu 1970 og er alls 243,7fm á tveimur hæðum. 
Efri hæðin er 184,3fm og skiptist í forstofu, eldhús, þvottahús, rúmgóða stofu, 
baðherbergi svefnherbergisgang og �mm rúmgóð herbergi. Á forstofu, eldhúsi og 
baðherbergi eru �ísar á gólfum en á herbergjum, stofum og gangi er parket á 
gólfum. Út úr stofu er gengið út í velgróin og snyrtilegan garð sem er við austur og 
suður hlið hússins.
Innangegnt er af efri hæðinni á neðri hæðina sem er 25,8fm. Þar er �ísalögð forstofa, 
herbergi, geymsla og wc. Bílskúrinn er 33,6fm með steyptu bílaplani. Gól�ð er 
�ísalagt og hurðin er opnuð með rafmagnsopnara. Skjólgóður sólpallur er við húsið. 
Þetta er gott hús á góðum stað í Ólafsvík með góðu útsýni. 

Ásett verð 34 millj. Til greina koma skipti á minni eign.

Til sölu

Gjaldkeri kirkjunar Jóhann Pétursson og Magnús Sigurðsson



17.00-18.00

18.00-19.00

19.00-20.00

F Ö S T U D A G U R

l a u g a r d a g u r

s u n n u d a g u r

SAMKOMUHÚS GRUNDARFJARÐAR

SAMKOMUHÚS GRUNDARFJARÐAR

OPNUNARHÓF Í BOÐI GRUNDARFJARÐARBÆJAR

GAMANMYNDIR

HLÉ

VERÐLAUNAMYNDIR I.HLUTI20.00-21.30

21.40-22.00

22.00-23.00

22.00-23.00

23.30-03.00

RÚBEN RÚBEN

SESAR A

TÓNLISTARMYNDBÖND

BELLSTOP TÓNLEIKAR

DJ ANDRE & DJ FREEMAN

SAMKOMUHÚS GRUNDARFJARÐAR

S.C FISH FACTORY

11.00-12.00 VERÐLAUNAMYNDIR II.HLUTI

VERÐLAUNAMYNDIR II.HLUTI

12.00-12.30

12.00-12.30

14.30- 15.15

HLÉ

NÝJAR UPPGÖTVANIR

SPURT OG SVARAÐ MEÐ LEIKSTJÓRUM

19.30-22.00

18.30-19.30

16.15-17.30

17.30-18.30

MASTERKLASSI

FISKIVEILSA*

BALL MEÐ BOOGIE TROUBLE

ÍSL. STUTTMYNDIR I.HLUTI11.00-12.00

13.50-14.40

13.50-14.40

SPURNINGAR OG SVÖR M/LEIKSTJÓRUM

ÍSLENSKAR STUTTMYNDIR HLUTI. III

15.40-16.00

16.00-17.00 VERÐLAUNAAFHENDING

HLÉ

HLÉ

23.00-3.00

12.00-12.30 HLÉ

12.30-13.50 ÍSLENSKAR STUTTMYNDIR HLUTI.II

Dagskrá

Gru n dar fjö rðu r  1 7 . - 1 9 .  O ktober 

15.15-16.15 TEIKNI-OG HREYFIMYNDIR

*Hægt er að skrá sig í Fiskiréttakeppnina í síma 77700577, á facebook eða með því að senda tölvupóst á info@northernwavefestival.com



Tíðin fyrir bátana hefur aðeins 
lagast núna þegar að október er 
orðin hálfnaður. Þó hefur enginn 
mokveiði verið hjá smábátunum. 
Tryggvi Eðvarðs SH er kominn 
með 24 tn í 7 og mest 6,3 tn í 
einni löndun. Sæbliki SH 23,3 tn 
í 6 og mest 6 tn. Guðbjartur SH er 
með 19 tn í 4 og mest 7,4 tonn í 
einni löndun. Stakkhamar SH 8,4 
tn í 2. Glaður SH er með 9,6 tn í 4. 
Kristinn SH er komin með 29 tn í 
6 og mest 6,4 tonn í einni löndun. 

Af stærri bátunum sem eru að 
veiðum margir við norðanvert 
landið þá er Tjaldur SH með 
151 tn í 2 og mest 90 tn í einni 
löndun, landað á Dalvík. Þórsnes 
SH 120 tn í 3 landað á Raufarhöfn. 
Örvar SH 108 tn í 3 á Siglufirði. 
Grundfirðingur SH 75 tn í 2 sem 
landað var í Grundarfirði. Hamar 
SH 52 tn í 3 mest 23 tonn og 
landað á Skagaströnd. Saxhamar 
SH 58 tn í einni löndun landað 
á Rifi. 

Rifsari SH er ennþá að landa í 
Bolungarvík og hefur mest komist 
í 17 tonn í einni löndun þar og er 
þegar þetta er skrifað komin með 

53 tn í 6 róðrum og er aflahæstur 
dragnótbátanna það sem af er 
október. Steinunn SH er líka þar 
og hefur landað 35 tn í 7. Esjar SH 
kemur þar á eftir með 22 tn í 2 sem 
landað var á Patreksfirði. Magnús 
SH 14 tn í 4, Gunnar Bjarnason 
SH 13 tn í 4, Ólafur Bjarnason SH 
12.5 tn í 5, Sveinbjörn Jakobsson 
SH 9,6 tn í 5.

Enginn stór línubátur er kominn 
á veiðar frá Snæfellsnesinu en yfir 
landið hefur þeim fjölgað hægt. 
Glófaxi VE var að hefja veiðar og 
Ársæll ÁR og Friðrik Sigurðsson 
ÁR eru báðir komnir á veiðar. 
Þeir bátar sem eru á netaveiðum 
á nesinu eru flestir ennþá á 
skötuselsveiðum. Bárður SH er 
með 9,1 tn í 5, Katrín SH 7,3 tn í 
3, Svala Dís KE 2,5 tní 3 og allir 
bátarnir að landa á Arnarstapa. 
Hafnartindur SH 2,3 tn í 2. Ekki 
var nú Hugborg SH lengi með 
nafnið Hugborg SH því núna 
heitir báturinn Kristín Hálfdánar 
ÍS 492 og hefur landað 300 kílóum 
í Bolungarvik.

Gísli Reynisson
www.aflafrettir.is

Aflafréttir

Olís-umboðið í Ólafsvík 
hefur um árabil verið til húsa 
að Ólafsbraut 55, en þangað 
flutti Olís árið 2006. Nýr 
umboðsmaður tók við Olís í 
september í fyrra  þegar Björn 
Haraldur Hilmarsson tók við 
keflinu af Gunnari Gunnarssyni.

Frá því að Björn tók við 
hefur hann leitað leiða til að 
auka þjónustu og vöruúrval, 
rými sem umboðið hefur haft 
til ráðstöfunar hefur verið 
takmarkandi þáttur í því og þess 
vegna var farið í að athuga með 
stærra húsnæði. Nú hefur Olís 
samið við Landsbankann um 

leigu á tæplega 200 fm. húsnæði 
sem áður hýsti Litabúðina, 
ekki þarf að flytja langt því að 
Litabúðin var í hinum enda 
hússins sem Olís er í núna.

Björn sagði í samtali við 
Jökul að áætlanir geri ráð fyrir 
að opna á nýjum stað seinna á 
þessu ári þegar búið er að gera 
nauðsynlegar endurbætur og 
breytingar á húsnæðinu. Hann 
sagði einnig að vöruúrval komi 
til með að aukast og líklega 
bætast fleiri vöruliðir við þó að 
hann sé ófáanlegur til að segja 
strax frá því hvað það verður.
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Olís flytur

16” pizza 
með tveim áleggstegundum
kr. 1.890.-

16” pizza 
með tveim áleggstegundum 
og ostabrauð
kr. 2.890.-

Auglýsir Pizzatilboð 
17. og 18. október

S: 436 1362

Kirkjan okkar

Kærleiksguðsþjónusta 
verður í Ólafsvíkurkirkju sunnudaginn 19. október kl. 14.
Rætt verður um ástina og sungnir ástarsöngvar- og 
sálmar.

Biblíulestrarmaraþon
Í vikunni ganga unglingarnir okkar í hús og safnað 
áheitum vegna biblíumaraþons til að safna fyrir ferð 
æskulýðsfélagsins á landsmót  Æskulýðssambands 
Þjóðkirkjunnar á Hvammstanga.  

Lesturinn hefst kl. 20 á föstudag 19. október og lýkur 
um kl. 10 á laugardag.  Hægt er einnig að koma á staðinn, 
hlusta og heita á unglinganna eða styrkja þau með að 
leggja á reikning (194-05-401623, kt. 340111-0350).



Opnunartími um helgina:  Mánudag - �mmtudag 9 - 18
    Föstudag 9 - 19, laugardag 13 - 17
    Sunnudag er lokað 

Tilboðið gildir �mmtud, föstud og laugardag á meðan birgðir endast 

Hatting
hvítlauks-
brauð

459 kr.

199 kr.

199 kr.

1.999 kr/kg.

1.599 kr/kg.

Doritos

Pepsi og 
Pepsi Max 2L

Ferskar
kjúklingabringur

Ali grísalundir

1.099 kr/kg.

Úrbeinaður grísahnakki

489 kr.

Weetos

249 kr.

2L Appelsín

819 kr/kg.

Kjúklingur heill

719 kr.

Gevalia
ka�

259 kr.

Haustkex

Ég þakka verkefnin og stuðninginn
og ekki síður verkefnin 

sem ég hef ekki komist yfir.

Kær kveðja,

Kristinn Tveiten



Bókamarkaður / notaðar bækur

Notaðar bækur verða til sölu 
í húsi verkalýðsfélagsins, 

Borgarbraut 2  Grundar�rði 

18. og 19. október kl 13.00 til 18.00 
báða dagana.

Öll innkoma af sölu bókana fer til 
Krabbameinsfélags Snæfellsnes.

Tíunda ár Tippleiksins hófst 
4. okt. s.l. Nú þegar eru 25 
hópar skráðir til leiks. Eftir 
tvær fyrstu umferðirnar er 
Grobbelear í fyrsta sætinu 
ásamt Sigurdís og Pétursson. 
Nokkrir nýir hópar hafa bæst 
við og aðrir skipt um nafn eins 
og Alfredo sem núna heitir Sir 
Alfredo (veit Stína um þetta?). 
Nú Tímon og Púmba hafa 
skipst upp í tvo hópa er heita 
Barbabrellur og GömluGroup, 
og geta menn giskað á í hvorum 
hópnum hver er. Frænkan 
og S.G. Hópurinn eru einu 
hóparnir sem hafa haldið sínu 
nafni óbreyttu frá upphafi 
haustið 2005. Diddi Odds 
kemur aftur til leiks með 

hópinn Dingó og þá hefur 
Litla ljónið breytt nafninu í 
Töfra liðið. Áfram er spilað á 
64 raða kerfi, en reglurnar hafa 
breyst frá s.l. vetri þannig að ef 
hópur er með leik nr. 2, 8 og 13 
réttan og leikur 13 fer jafntefli 
þá fær hópurinn 3 aukastig. Þó 
nokkrir hópar hafa náð þessari 
Gullþrennu það sem af er og 
meira segja S.G. Hópurinn 
báðar helgarnar.  Þetta 
verður vonandi spennandi 
og skemmtilegur vetur á 
afmælisári. Þess má og geta að 
fyrirhugað er að hafa pílukvöld 
á Ruben á þriðjudagskvöldum 
í vetur kl. 20:30 ef áhugi er 
fyrir því.

Gummi Gísla

Þá er Tippleikurinn 
byrjaður aftur

150 miljónir í fyrsta vinning 
á laugardaginn.  Fyrir nokkrum 
árum var auglýsing í fjölmiðlum 
sem sagði látum þær ekki taka 
Tippið. Nú er svo komið að 
flesta laugardaga eru dömurnar 
duglegri að  tippa en herrarnir. 
Þá er spurning hvort að tippa 

breytist ekki í að pjása ef heldur 
fram sem horfir. Hvetjum 
alla jaft dömur sem herra til 
að mæta á laugardögum í 
Íþróttahúsið milli 11.00-13.00. 
Kaffi á könnunni. Munið 
Félagsnúmerið 355.

Stjáni Tótu.

Eitt helsta vandamál við 
aukna umferð ferðamanna um 
þjóðgarðinn er að of lítið er 
um salernis- og snyrtiaðstöðu 
innan garðsins, þetta hefur m.a. 
valdið því að ferðamenn hafa 
létt á sér utan vegar eða jafnvel 
í vegaköntum. Það samræmist 
illa hugmyndum um hreina 
náttúru í þjóðgarðinum að 
sjá flöktandi salernispappír og 
jafnvel mannasaur þegar ferðast 
er um þessa náttúruperlu. 

Til að bregðast við þessu hefur 
þjóðgarðurinn Snæfellsjökull 

komið fyrir fjórum salernum við 
Vatnshelli en þau eru rekin af 
Hellaferðum ehf. og eru aðeins 
fyrir gesti Vatnshellis.

Þar sem að erfitt er að nálgast 
vatn á þessum slóðum og ekki 
er hægt að koma fyrir rotþró 
var brugðið á það ráð að koma 
fyrir þursalernum og byggja 
í kringum þau, útkoman er 
snyrtileg og góð lausn. 

Myndin er fengin af Face-
book síðu Þjóðgarðsins Snæ-
fells jökuls.
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Rauði krossinn á Íslandi 
stendur fyrir landsæfingu sunnu-
daginn 19. október og býður 
þjóðinni jafnframt í mat. Alls 
verða 48 fjöldahjálparstöðvar 
opnaðar um allt land þar sem 
sjálfboðaliðar Rauða krossins 
standa vaktina, rétt eins og um 
alvöru neyðarástand væri að 
ræða.

 Í Snæfellsbæ verður fjölda
hjálparstöðin í Grunnskóla 
Snæfellsbæjar í Ólafsvík 
opin kl. 12:00 – 13:30.

Í Grundarfirði verður fjölda
hjálparstöðin í Grunnskóla 

Grundarfjarðar 
kl. 13:00  14:00.

Fjöldahjálparstöðvar hafa 
það hlutverk að bjóða þol-
endum hamfara og annarra 
alvar lega atburða öruggt skjól, 
mat, hvíldaraðstöðu, sál rænan 
stuðning, ráðgjöf og upp-
lýsingar.

Klúbbur matreiðslumeistara 
leggur Rauða krossinum lið 
á landsæfingunni með því 
að reiða fram þjóðarréttinn, 
íslenska kjötsúpu.

Rauði krossinn vonast til 
að sjá sem flesta á lands-
æfing unni. Það er hagur 
okkar allra. 

Getraunir

Salerni við 
Vatnshelli

Eldað fyrir Ísland
Rauði krossinn opnar fjöldahjálparstöðvar 

og býður þjóðinni í mat



Snæfellsbær óskar eftir 
áhugasömum aðilum um hugsanlegt samstarf 

um rekstur líkamsræktarstöðvar

Snæfellsbær er að leita að áhugasömum aðilum til að sjá um 
rekstur líkamsræktarstöðvar í Snæfellsbæ.

Verið er að kanna þann möguleika að Snæfellsbær verði þeim aðilum innan handar 
við að útvega húsnæði undir slíka starfsemi gegn sanngjarnri leigu.

Áhugasamir ha�ð samband við Sigrúnu, íþrótta- og æskulýðsfulltrúa, 
í síma 894-2446 eða í netfang sigrun@snb.is.

Bókasafn Snæfellsbæjar
Auglýsir

Bókasafn Snæfellsbæjar verður lokað 
16. október og 17. október 2014. 

Bókasafnsvörður.

Fimmtudaginn 2. október 
hélt Fjölbrautaskóli Snæfellinga 
upp á 10 ára starfsafmæli en 
skólinn var settur í fyrsta skipti 
haustið 2004.

Fyrir hönd starfsfólks FSN 
langar mig til þess að þakka 
þeim sem glöddu okkur 
þennan dag. Margir gestir 
fluttu stutt ávörp þar sem farið 
var yfir sögu skólans og horft 
til framtíðar.

Skólinn fékk margar veglegar 
gjafir í tilefni þessara tímamóta 
og þökkum við innilega fyrir 
þann hlýhug.

Í afmælinu voru tón listar-
atriði sem kennararnir Hólm-
fríður Friðjónsdóttir og Krist-
björg Hermannsdóttir fluttu.

F.h. starfsfólks FSN
Jón Eggert Bragason

Skólameistari

Þakkir frá FSN

Þann 18. október næstkomandi 
kemur hin frábæra barnaleiksýning 
Pétur og úlfurinn í heimsókn í 
Frystiklefann í Rifi. Verður þetta 
í fysta sinn sem barnaleiksýning 
verður sett upp í húsinu.

Sýningin um Pétur og úlfinn 
er byggð á hinni óviðjafnanlegu 
sögu og tónverki eftir rússneska 
tónskáldið Sergei Prokofiev. 
Prokofiev samdi þetta fallega 
tónverk í þeim tilgangi að 
kenna börnum að skilja og njóta 
klassískarar tónlistar og læra að 
þekkja hin ýmsu hljóðfæri. Það 
er Brúðuleikhússnillingurinn 
Bernd Ogrodnik sem færir okkur 
þetta yndislega ævintýri með 
töfrum brúðuleikhússins og hjálp 
handútskorinna leikbrúða sinna 
sem hann stjórnar af sinni alkunnu 

snilld.
Þessi dásamlega sýning hefur 

hlotið mikið lof og notið mikilla 
vinsælda. Hún hefur verið sýnd 
í Þjóðleikhúsinu, sett upp með 
Sinfóníuhljómsveit Íslands og 
ferðast um allt land og langt út 
fyrir landsteinana.

Markmið Frystiklefans er að sem 
flestir geti sótt viðburði hússins 
og því gilda frjáls framlög sem 
aðgangseyrir á viðburðinn. Þetta 
nýja greiðslufyrirkomulag okkar er 
komið til að vera og er mikilvægur 
liður í því að auka þátttöku 
Snæfellinga og ferðamanna í 
menningarstarfsemi hússins.

Ath. Hægt er að taka frá sæti 
með því að senda okkur skilaboð 
á facebook eða tölvupóst á 
frystiklefinn@frystiklefinn.is

Fréttatilk.

Pétur og úlfurinn



Þetta bréf mitt hefur verið lengi 
á leiðinni en nú finnst mér full 
þörf á að setja það fram en það 
snýst um vatnsverksmiðjuhús og 
vatnsútflutning frá Snæfellsbæ, ég 
veit svo sem að það eru margir 
búnir að velta þessum málum fyrir 
sér enda komin 7 ár síðan fyrsti 
vatnssamningurinn var gerður. Árið 
2007 var skrifað undir samning um 
nýtingu vatns í landi Snæfellsbæjar 
við Kanadamanninn Otto Spork, 
hann stofnaði í framhaldi af því 
fyrirtækið Iceland Glacer Products 
og hafist var handa við að reisa 
12.000 m2 vatnsverksmiðjuhús á 
Rifi og áætlanir gerðu ráð fyrir að 
þarna mundu skapast að minsta 
kosti 50 störf og vissulega voru allir 
ánægðir með þessi tilvonandi nýju 
störf, húsið reis en þó aðeins minna 
en upphaflega var áætlað eða 
7.000 m2 og sá vatnsréttarhafi um 
lagningu vatnslagnar að húsinu. 
Vatnsréttarsamningnum var síðan 
rift vegna vanefnda vatnsréttarhafa 
á samningnum við Snæfellsbæ og 
eftir því sem ég best veit þá eignaðist 
Snæfellsbær vatnslögnina. 

2011 var svo aftur gerður vatns-
réttarsamningur við félag sem var 
að mestum hluta í eigu bresks 
fjárfestingafélags, í október 2011 
hófu þeir aðilar byggingu á nýju 
1.200 m2 vatnsverksmiðjuhúsi á Rifi 
og alltaf voru einhverjar fréttir um 
að þetta væri allt að gerast en síðan 
gerðist bara ekkert meir hjá þeim 
aðila, þessi vatnsverkssmiðjuhús 
hafa bæði staðið tóm síðan. Jú 
vissulega hefur Snæfellsbær fengið 
greidd gjöld af þessum byggingum 
sem eflaus hefur komið sér vel 
fyrir bæjarsjóð. Núna seinnipart 
ársins 2014 eru að ég best veit 
3 aðilar að sækjast eftir að gera 
vatnsréttarsamning við Snæfellsbæ 
en ég verð að segja fyrir mig að ég 
vona að þetta geti orðið en ég er 
efins um að svona vatnsævintýri 
verði að veruleika, auðvitað getur 
það orðið einhverntíman þegar 
fram líður en ég er nokkuð viss 
um að það muni verða mjög stopult 
hvað varðar atvinnusköpun hér á 
svæðinu, allavegana núna um 
þónokkur ár, en auðvitað vonum 

við það besta. 
Vissulega er skortur á vatni víða 

og við eigum auðlind í vatni sem 
vonandi á eftir að nýtast okkur í 
framtíðini en það er líka skortur á 
matvælum og matvælaframleiðsla 
í heiminum er mjög vaxandi. 
Það er staðreind að á Rifi eru 2 
stór húsnæði annað þeirra er 
7.000 m2 með viðbótargrunn 
til stækkunar upp í 12.000 m2, 
þarna er vatnslögnin við hliðina 
á húsinu með gæðavatni í miklu 
magni og möguleikar á miklu 
viðbótarvatni ef þarf. Áætlanir 
við gerð vatnsverksmiðju gerðu 
ráð fyrir mikilli raforkunotkun og 
er stutt í stofnæð rafmagns enda 
liggur stofnæðin við hlið hússins.

Ég hef lengi hugsað og séð þetta 
stóra vatnsverksmiðjuhús fyrir mér 
sem húsnæði fyrir laxfiska eldi og 
vildi sjá bæjarstjórn Snæfellsbæjar 
hefja nú þegar skipulagða vinnu 
við það að leita að sterkum aðilum 
í þeim geira og kynna þennan 
möguleika fyrir þeim því þetta er 
raunverulegur möguleiki . Vatnið 
sem við höfum er jú í kaldara lagi 
þegar hugsað er til ákjósanlegs 
vatnshita fyrir eldi á laxi, bleikju 
og regnbogasilung. Ef aðili fyndist 
sem hefði áhuga á að koma að 
einhverskonar eldi þá sé ég það 
fyrir mér að hafin yrði fyrir alvöru 
leit að heitu vatni sem gæti nýst 
til eldissins og til neyslu fyrir 
Snæfellsbæ sem yrði þá væntanlegt 
samvinnuverkefni þess aðila og 
Snæfellsbæjar.

 Við fáum reglulega fréttir 
af gríðarlegum vexti þessarar 
greinar á Vestfjörðum með 
mikilli fjölgun starfa en þar eru 
Arnar lax og Fjarðarlax stærstir 
í laxeldi í sjókvíum og auðvitað 
eru Patreksfjörður Tálknafjörður 
og Arnarfjörður vel til þess fallnir 
að geyma sjókvíar og það er 
augljóst að á þessu svæði verður 
varla farið í eldi á fisk í sjó en á 
sunnanverðum Vestfjörðum líkt 
og annarsstaðar á landinu er 
fjöldi minni landeldisstöðva bæði 
í regnbogasilungseldi, bleikjueldi 
og laxeldi sem eru í örum vexti með 
fjölgun á störfum, landeldisstöð 

hér á þessu svæði hlýtur að vera 
raunhæfur möguleiki fyrir okkur 
hér. Nýjustu fréttir frá Tálknafirði 
eru þær að þar er kominn aðili 
sem er byrjaður að byggja upp 
15.000 m2 seiðaeldisstöð fyrir 
regnbogasilung, áætlanir gera 
ráð fyrir að hann setji í þetta 
4.000.000.000 kr, hann sá að hann 
vantaði meiri vatnshita til eldissins 
þannig að hann lét bora eftir heitu 
vatni við hlið hússins og fær nú 
nóg af 30° heitu vatni. Það eru 
svona aðilar sem Snæfellsbær þarf 
að leita að. 

Fyrir mér eru kostir við laxeldi 
á sunnanverðum Vestfjörðum 
augljósir hvað varðar þá löngu firði 
sem geta geymt sjókvíar til eldis. 
Okkar kostir hér stórt húsnæði 
sem er tilbúið í verkefnið, nóg 
af góðu vatni, stutt frárennsli, 

hér eru góðar, öruggar og stuttar 
fluttningsleiðir hvort sem menn 
kjósa að nota land, sjó eða 
loftflutningsleiðir til flutninga, 
þetta hljóta að teljast mikilvægir 
og sterkir kostir sem horft yrði til 
þegar kemur að öllum þeim mikla 
flutningi á fóðri og afurðum sem 
fylgir svona rekstri. 

Eftir þessar upprifjanir og 
hugleiðingar mínar sem íbúa 
Snæfellsbæjar langar mig að vita 
hvort bæjarstjórn snæfellsbæjar 
hafi velt þessum möguleika fyrir 
sér, og hvernig henni lítist á þessa 
hugmynd mína. Ég sé t.d ekkert að 
því að ráðinn verði aðili tímabundið 
í að leita að aðilum sem hugsanlega 
gætu haft áhuga á þessu verkefni. 
þeir eru til en það þarf að finna þá. 

 
Vagn Ingólfsson

Menningarhátíð í Stykkishólmi

Sönglist, matarlist, myndlist, 
tónlist og allt hitt!! 

 
Nú er rétti tíminn til að láta Hólminn heilla sig.

Verið velkomin!

Sjá dagskrá: Facebook: Norðurljósin

NORÐURLJÓSIN
16. - 19. október

Mínar hugleiðingar 

Til leigu
Til leigu 130 m2 íbúð að Sæbóli 33, neðri hæð í Grundarfirði,

 fjögur svefnherbergi, losnar 1 nóv.  Upplýsingar gefur Kristján í síma 8963867.

Smáauglýsing



 Nú ætlum við öll að standa 
saman og gera átak í lestir. Nú er 
að hefjast átak sem heitir ALLIR 
LESA – landsleikur í lestri sem 
Miðstöð íslenskra bókmennta 
og Reykjavík Bókmenntaborg 
UNESCO standa að. Skráning 
er inná vefslóðinni allirlesa.is 
og þar er hægt að skrá lið eða 
fjölskylduna. Allir verða að vera 
búnir að skrá sig fimmtudaginn 
16 október 2014 og keppnin 
hefst 17. október. Bókasafn 
Snæfellsbæjar mun opna 
Facebook síðu og koma með 
vinsælustu titlanna.

 Hvernig virkjum við 
liðið okkar? 

Punktar sem gott er að hafa 
í huga til að tryggja að allir 
skemmti sér og liðinu gangi 
sem best 
1. Best er að skrá lesturinn 

jafnóðum, frekar en að skrá 
of mikið í einu. 

2. Montum okkur af lestrinum á 
samfélagsmiðlum. Það er svo 
gaman. 

3. Skorum á aðra í okkar geira. 

Það er fátt skemmtilegra en 
að keppa við jafningja okkar 
á léttu nótunum. Fyrirtæki 
ættu að skora á fyrirtæki í 
sama geira, skólar á aðra 
skóla, nemendafélög á önnur 
nemendafélög, o.s.frv. Best er 
að nota Twitter eða Facebook, 
og ekki gleyma krossmerkinu 
#allirlesa. 

4. Búum til lista yfir bækur 
sem okkur eru hugleiknar 
og komum á framfæri á 
samfélagsmiðlum (sjá skjal 
um bókalista). 

5. Verum dugleg að minna á 
liðið okkar, bæði til að sýna 
okkur fyrir öðrum, en líka til 
að halda hver öðru við efnið. 
Meðal þess sem er hægt að 
gera: 
o Birta myndir á Instagram, 

Facebook eða Twitter af bókinni 
sem við erum að lesa. 

o Birta myndir af staðnum 
sem við veljum okkur til að 
lesa – stundum getur maður 
fundið sér stund til að lesa á 
óvenjulegum stöðum sem er 
gaman að sýna (til dæmis á 

þrekhjóli í ræktinni, á steini í 
miðri fjallgöngu, í hléi í bíó, 
o.s.frv.). 

o Setja tilvitnanir í bókina 
sem við erum að lesa á 
samfélagsmiðlana. 

o Birta lista yfir uppáhalds 
bækurnar okkar. (Sjá neðar í 
þessu skjali.) 

o Eftirfarandi keðjustatus 
er gott að dreifa á Facebook, 
og merkja liðsfélagana og aðra 
vini í: 

§ Skorað hefur verið á mig 
að gera lista yfir 5 bækur sem 
hafa haft áhrif á mig. Þetta þurfa 
ekki að vera vinsælustu, bestu 
eða verðlaunuðustu bækurnar, 
og ekki í neinni ákveðinni röð. 
Fyrir neðan merki ég svo 5 vini 
sem ég skora á að gangast við 

áskoruninni. 1. 2. 3. 4. 5. Ég 
skora á: #allirlesa 

Fylgist með okkur á Facebook 
(http://www.facebook.com/
allirlesa), Twitter (http://
www.twitter.com/all irlesa) 
og Instagram (http://www.
instagram.com/allirlesa). Þar 
koma inn skemmtilegar færslur 
á hverjum degi sem kjörið er að 
deila áfram til að peppa liðið 
upp. 

Munum að nota alltaf 
krossmerkið #allirlesa til að 
auka athyglina á færslunum 
okkar.

Allir lesa

Apótek Ólafsvíkur
Blómsturvellir 
Jako
Grundar�arðarbær 
Snæfellsbær 
Samskip
Hafnarsjóður Snæfellsbæjar
N1 hf
Esjar SH

Fiskmarkaður Íslands
Hraðfrystihús Hellissands
Dudda ehf
KB bílaverkstæði ehf
Valafell ehf
Deloitte ehf 
Steinunn SH
Útgerðafélagið Dvergur hf
Söluskáli ÓK

Hjallasandur hf
Verkalýðsfélag Snæfellinga
HG Geisli ehf 
Rafn ehf
Útgerðafélagið Haukur 
Vátryggingafélag Íslands hf 
Arion Banki hf
So�anías Cecilisson hf
Ragnar og Ásgeir 

Eftirtaldir aðilar styrktu för drengjanna á Gothia Cup 2014 og kunnum við þeim bestu þakkir fyrir.
Guðmundur Runólfsson 
Þjónustustofan ehf
Stóra Viðvík 
Ægir Sjávarfang ehf
Steinprent 
Samkaup Grundar�rði



10% AFSLÁTTUR AF ÖÐRUM

BIOTHERM 
VÖRUM.

20% AFSLÁTTUR AF  
SKIN BEST
LÍNUNNI.

BIOTHERM BOMBA
Í APÓTEKI ÓLAFSVÍKUR FÖSTUDAGINN 17. OKTÓBER

LEIGHTON MEESTER

HÚÐIN Í SÍNU BESTA FORMI.
NÚNA. Í KVÖLD. Á MORGUN.

SERUM-IN-CREAM
LAGFÆRIR EINS OG SERUM, 
VERNDAR EINS OG KREM

NÝTT
SKIN•BEST
ANDOXANDI EFNI ÚR ÞÖRUNGUM SEM FRÍSKA UPP ÞREYTTA HÚÐ. 

STRAX: jafnari og mýkri húð, full af orku. 
EFTIR DAGINN: húðin er jafn mjúk og slétt og að morgni.
EFTIR 1 MÁNUÐ: sjáanlega fallegri, sléttari og jafnari húð.

CREAM SPF 15
ANDOXANDI 
OG VERNDAR 

HÚÐINA.

  HENTAR VIÐKVÆMRI HÚÐ. ÁN PARABENA

Húðin lítur best út þegar áferð hennar er jöfn og hún ljómar náttúrulega. SKIN BEST C.C. lagfærir litarhátt og gefur ljóma 
ásamt því að vernda húðina. Það lokar opnum húðholum, dregur úr fínum línum og gefur fallega náttúrulega þekju.

HEFUR ÞÚ PRÓFAÐ SKIN•BEST C.C. KREMIN FRÁ BIOTHERM?

FJÖLDI TILBOÐSASKJA Í ANDLITSKREMUM.
GLÆSILEGIR KAUPAUKAR AÐ HÆTTI BIOTHERM.
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