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Þrasi SH brann í Ólafsvíkurhöfn
Slökkvilið Snæfellsbæjar fékk
útkall aðfaranótt síðasta sunnu
dags. Var það vegfarandi sem sá
reyk leggja frá einkasvæðinu við
Fingurbryggju í Ólafsvíkurhöfn.
Eldurinn hafði komið upp í
trillunni Þrasa SH 375 og logaði
frá stafni aftur í skut þegar
slökkviliðið kom á vettvang.
Slökkvistarfið gekk vel fyrir sig en
beita þurfti kvoðu til að slökkva
eldinn. Báturinn var tekinn á
land strax morgunin eftir, er
báturinn mjög illa farinn ef ekki
ónýtur eftir brunann, Þrasi SH
er 4,5 tonna nýlegur plastbátur
sem gerður er út af Rafni ehf sem
einnig á og gerir út Katrínu SH.
Eldsupptök eru ókunn en þó er
ekki talið að um íkveikju sé að
þa
ræða.			

Sólarsport opnar á nýjum stað
Margt var um mannin á opnu
húsi síðasta laugardag þegar
Sólarsport opnaði nýja og glæsi
lega aðstöðu á efri hæð sund
laugarinnar í Snæfellsbæ. Um 200
manns mættu á opna húsið til
að skoða aðstöðuna, gæða sér á
ljúfengum veitingum og gleðjast
með þeim hjónum Jóhönnu
Hjelm og Gylfa Scheving sem
eiga og reka Sólarsport.

Hafa þau staðið í rekstri í
30 ár, Jóhanna eða Jóa eins og
hún er kölluð átti og rak fyrst
Sólarnes sólbaðstofuna í kjallara
num heima hjá sér. Það var svo
árið 1998 sem þau fluttu niður
á Ólafsbraut og opnuðu Sólar
sport. Voru þau mjög ánægð
með móttökurnar og hlakkar til
að halda áfram á nýja staðnum.
þa

Suður afrískur dans í Frystiklefanum
Síðastliðnar vikur hefur Suður
afríski listdansarinn Oupa Sibeko
haft aðsetur í Frystiklefanum í

Rifi. Oupa er 22 ára gamall og
útskrifaður með fyrstu einkunn
frá hinum virta WITS listaháskóla

í Jóhannesarborg. Þrátt fyrir
ungan aldur hefur hann náð
miklum frama í heimalandi
sínu og meðal annars unnið
til nokkurra verðlauna fyrir
framsæknar og kraftmiklar
danssýningar. Bakgrunnur Oupa
er í hefðbundnum afrískum dansi
en hann sækir einnig innblástur
til margra annara dansstíla og
segir sýningar sínar snúast um
að segja sögur þar sem orðin ein
nægja ekki og þar kemur dans
og líkamleg tjáning hans inn í
frásagnarformið.

Föstudaginn 30. jan verður
haldin opin sýning á verkinu
sem Oupa hefur þróað og æft
upp í Frystiklefanum. Verkið ber
heitið Martröð. Sýningin hefst
klukkan 20:00 og tekur um 20
mínútur í flutningi. Ókeypis
aðgangur er á sýningu Oupa og
hvetjum við að sjálfsögðu alla
til að kíkja á þennan einstaka
menningarviðburð.
Með von um góðar viðtökur,

Kári Viðarsson og Oupa Sibeko.

Nýtt á sölu
Túnbrekka 3, Ólafsvík

HEILSUVIKA
Í
SNÆFELLSBÆ
Vikuna 2.- 8. mars ætla
Íþrótta- og æskulýðsnefnd
og Atvinnuveganefnd
að standa fyrir
heilsuviku í Snæfellsbæ.
Ef þú hefur einhverjar
hugmyndir um viðburð
á dagskrána
endilega hafðu samband við
Sigrúnu á netfangið
sigrun@snb.is
eða í síma 8942446.

Upplag: 1.100
Áb.maður: Jóhannes Ólafsson
Prentun: Steinprent ehf.
Sandholt 22a, Ólafsvík

Blaðið er gefið út af Steinprent ehf. og
dreift á hvert heimili í Snæfellsbæ og
Grundarfirði. Blaðið kemur út vikulega.

355 Snæfellsbæ
Netfang: steinprent@simnet.is
Sími:

436 1617

Túnbrekka 3 er á einni hæð og er alls
110fm. Húsið er byggt árið 1980 úr
steinsteypu. íbúðin skiptist í forstofu,
hol, eldhús, rúmgóða stofu, fjögur
svefnherbergi, baðherbergi, fataherbergi og þvottahús. Húsið var nánast
allt nýlega tekið í gegn svo sem eldúsið,
baðherbergið. Flísar á öllum gólfum og
þá er hiti líka í gólfum. Þá var skipt um glugga og útihurðir. Stór sólpallur í garðinum
sem er við suðurhlið hússins. Þakið er nýlegt og þá voru tröppur að húsinu nýlega
steyptar. Við húsið er nýlegur 10fm geymsluskúr. Gott bílastæði er við húsið. Þetta er
flott hús á góðum stað.
Óskað er eftir tilboði í eignina.
Til greina koma skipti á stærri eign í Ólafsvík.

Mannfjöldi í lok
4. ársfjórðungs
Hagstofan birti í byrjun
vikunnar upplýsingar þar sem
fram kom að í lok 4. ársfjórðungs
2014 bjuggu 329.040 manns á
Íslandi, 165.150 karlar og 163.890
konur. Landsmönnum fjölgaði
um 870 á ársfjórðungnum. Á
höfuðborgarsvæðinu bjuggu
211.230 manns en 117.820 utan
höfuðborgarsvæðis.
Þau gleðilegu tíðindi bárust að
í Grundarfjarðarbæ búa nú 900
íbúar, í lok 4. ársfjórðungs 2013
var íbúafjöldi í Grundarfirði 870
þannig að Grundfirðingum hefur
fjölgað um 30 manns eða um 3%.
Í Stykkishólmi fjölgaði einnig en í
lok árs 2013 bjuggu þar 1.090 en
í lok árs 2014 voru íbúar orðnir
1.110, það er einnig fjölgun um

30 en í prósentum talið hefur
fjölgað um 2,75%. Í Snæfellsbæ
fækkaði um 10, úr 1.690 í lok árs
2013 í 1.680 um síðustu áramót,
það er fækkun um 0,6%.
Íbúafjöldi í Helgafellssveit stóð
í stað á milli ára eða 50, í Eyja- og
Miklaholtshreppi fækkaði um 10,
úr 150 í 140.
Rétt er að taka fram að í
þessum tölum frá Hagstofunni
er námundað að næsta tug,
nákvæmari tölur koma þegar
lengra er liðið á árið. Þannig kom
í ljós þegar líða tók á síðasta ár að
Hólmarar voru 1.095 í ársbyrjun
2014 í stað 1.090, Grundfirðingar
voru 872 en ekki 870 og íbúar
Snæfellsbæjar voru 1.691 en ekki
1.690.			
jó

SÍMASKRÁ FYRIR SNÆFELLSNES
Prentsmiðjan Steinprent ehf. mun gefa út símaskrá
fyrir Snæfellsnes í byrjun febrúar.
Símaskráin verður í stærðinni A-5 og unnin úr
gagnagrunni ja.is, símaskránni verður skipt upp í
póstnúmer 340, 350, 355, 356 og 360 til að auðvelda
notkun, henni verður dreift með Íslandspósti inn á
hvert heimili í þessum póstnúmerum.
Auk hálf- og heilsíðuauglýsinga verður einnig
boðið upp á auglýsingar inni í texta, 1, 2, 3 eða 4
dálksentimetra.

1 dálksentimeter - 8.000+vsk

2 dálksentimetrar - 15.000+vsk

3 dálksentimetrar - 21.000+vsk

Frestur til að panta auglýsingar er til

föstudagsins 30. janúar

sími 436 1617 eða á netfang steinprent@simnet.is

4 dálksentimetrar - 26.000+vsk

Dálkarnir eru 6 cm breiðir
Ef keyptir eru kassar í fleiri en einu póstnúmeri þá er gefinn 15% afsláttur.
Ef keypt er hálf- eða heilsíðuauglýsing auk kassa þá er gefinn 20% afsláttur.

Aflafréttir
Það fer að líða að lokum þessa
hörmungarmánuður sem þessi
janúar er búinn að vera. Ekki þó
aflalega séð heldur veðurfarslega
séð. Afli bátanna hefur þó verið
góður þá daga sem þeir hafa
komist á sjóinn. Sæbliki SH er
t.d kominn með 121 tonn í 15
róðrum og er orðin aflahæstur
bátanna að 15 BT á landinu í dag.
Tryggvi Eðvarðs SH er með 101
tonn í 15 og Guðbjartur SH 98
tonn í 15. mest 14 tonn í einni
löndun sem er fullfermi hjá
honum. Brynja SH er með 57 tn í
12, Kvika SH 45,3 tn í 8 og mest 12
tonn í einni löndun, Stakkhamar
SH 45,2 tn í 11. Álfur SH 48 tn í
13, Glaður SH 44 tn í 11, Kristinn
SH 138 tonn í 17 róðrum og mest
14,4 tonn í róðri.
Af stærri línubátunum þá er
Tjaldur SH með 198 tn í 4, Örvar
SH ekki langt þar á eftir með
197 tn í 3. Rifsnes SH 178 tn í 4,
Saxhamar SH 133 tní 4, Gullhólmi
SH 102 tní 3 og Hamar SH 99
tn í 4.
Dragnótaveiðin er búinn að
vera fremur treg í janúar og bátar
lítið komist á sjóinn. Rifsari SH

er aflahæstur dragnótabátanna
á landinu í dag með 62 tonn í
11 róðrum mest 12 tonn í róðri.
Steinunn SH 59 tn í 10, Sveinbjörn
Jakobsson SH 56 tn í 12, Egill SH
53 tn í 11, Gunnar Bjarnason SH
53 tn í 11, Guðmundur Jensson
SH 40 tn í 10 og Esjar SH 46 tn í 8.
Netaveiðin hefur verið ágæt og
Magnús SH kominn með 130 tonn
í 16 róðrum og er næst hæstur á
eftir Erling KE sem er með 141
tonn. Ólafur Bjarnason SH er með
93 tn í 16. Þórsnes SH 71 tn í 4,
Bárður SH 62 tn í 20 róðrum. Ansi
margir róðrar hjá Bárði SH þrátt
fyrir afleita tíð í janúar. Haukaberg
SH 46 tn í 9, Katrín SH 23 tn í
18 sem eru ansi margir róðrar.
Arnar SH 10 tn í 5, Hafnartindur
SH 17 tn í 11.
Af trollbátunum sem flestir hafa
verið að veiðum úti við Vestirðina
og þá á Halanum hafa fiskað vel,
en hafa reyndar lítið róið vegna
vondrar tíðar. Farsæll SH er
kominn með 182 tn í 5, Hringur
SH 124 tn í 2, Helgi SH 99 tn í 2.
Gísli Reynisson
www.aflafrettir.is

Nýtt á sölu
Hjallabrekka 5, Ólafsvík

Hjallabrekka 5 er 95,3fm og skiptist í
forstofu, þvottahús, eldhús, rúmgóða
stofu baðherbergi og þrjú svefnherbergi. Á forstofu eru flísar og baðherbergið er flísalagt í hólf og gólf. Í eldhúsi
er nýleg og fín innrétting og einnig er
nýlegt parket. Á stofu og holi er einnig
parket. Á tveimur herbergjum er dúkur
á gólfi en á einu er parket. Í þvottahúsi
er góð innrétting og úr því er gengið út
í garð á mót suðri en umhverfis hann er vönduð girðing og í garðinum er sólpallur.
Á þaki er nýlegt járn. Við húsið er gott steinsteypt bílastæði.
Húsið lítur afar vel út utan sem innan. Verð 14,2 millj.

Dalbraut 10, Ólafsvík

Dalbraut 10 er iðnaðarhúsnæði alls 131,2fm af gólffleti og er hluti af stærra húsnæði.
Salurinn er ca 100 fm og auk hans eru tvö góð herbergi alls um 25fm og einnig er wc.
Yfir loftinu er geymsluloft. Þakjárnið er nýlegt og hurðin er einnig nýleg. Stærð á
hurðinni er breidd 2,7 m og hæð 3m. Steypt plan er fyrir framan hurðina.
Óskað er eftir tilboði í eignina
Upplýsingar um eignirnar gefur Pétur Steinar 893 4718

Frábært ár að baki hjá Skotgrund
Framkvæmdir

Með aukinni aðsókn á æfinga
svæðið hefur Skotgrund unnið
markvisst að því að bæta aðstöðu
skotmanna til skotæfinga og auka
öryggi á svæðinu. Á nýliðnu ári
voru steyptir upp riffilbattar á
300m, 400m og 600m auk þess
sem sett voru upp skotmörk úr
stáli í mismunandi fjarlægðum.
Steyptar voru undirstöður fyrir
skammbyssubraut, steyptir voru
verðlaunapallar og hafist var
handa við að endurbyggja húsin
utan um leirdúfukastvélarnar.
Sett voru upp fleiri leiðbein
andi skilti til að tryggja öryggi
á svæðinu enn frekar og svo má
ekki gleyma hefðbundnu viðhaldi
s.s. málningarvinnu og snyrtingu
á svæðinu almennt. Hvað húsa
kostinn varðar þá var sett upp
innrétting í félagshúsnæðið og
garðbekkur var keyptur á sól
pallinn við félagshúsnæðið.
Þá voru keyptir nýir stólar
og borð í félagshúsnæðið, en
með nýju stólunum mun félags
húsnæðið nýtast betur og verða

kepptu sumir í þeim báðum.
Ein kona tók þátt í mótinu,
en það var Mandy Nachbar og
gerði hún sér lítið fyrir og sigraði
22.calibera flokkinn. Gunnar
Ásgeirsson hafnaði í öðru sæti,
en Mandy og Gunnar voru jöfn
að stigum, en þar sem Mandy
fékk eitt X (miðju) stóð hún uppi
sem sigurvegari. Í þriðja sætinu
hafnaði svo Runólfur Jóhann
Kristjánsson.
sæti fyrir fleiri. Núverandi innbú
er búið að reynast okkur vel í
gegnum tíðina, en fjölgunin í
félaginu er slík að húsnæðið er
að springa utan af okkur. Með
nýju borðunum og stólunum
mun húsnæðið nýtast betur bæði
fyrir fundi og mót. Stefnan er
svo að halda áfram að endurnýja
félagshúsnæðið og bæta aðstöðu
okkar félagsmanna enn frekar.

Riffilmót
Skotgrundar 17. júní

Félagsmenn orðnir
fleiri en 100

Hvað framtíðina varðar þá
erum við mjög stórhuga og
okkur dreymir um að geta byggt
yfir riffilborðin, byggt upp trapvöll og lýst upp leirdúfuvöllinn
svo eitthvað sé nefnt. Með upp
lýstum leirdúfuvelli og byggingu
yfir riffilborðin eykst sá tími til
muna sem hægt er að stunda
skotæfingar, sérstaklega yfir
vetrarmánuðina.

Riffilmót Skotgrundar var

Langar þig að vinna
sem Landvörður?
Í tilefni þess að Umh verfis
stofnun heldur Land
v arðar
námskeið langar okkur að vekja
athygli á að í ár mun Átthaga
stofan, í samstarfi við Svæðis
garðinn og Þjóðgarðinn Snæ
fells
j ökul, bjóða öllum þeim
sem sækja námskeiðið að nýta
sér aðstöðuna í Átthagastofunni.
Þar er fjarfundabúnaður, öflugt
netsamband og góð aðstaða fyrir
nema að stunda nám sitt. Að auki
verður boðið uppá ýmsa fræðslu
aukreitis þar sem fjallað verður
um náttúru og sögu Snæfellsness.
Þessi aukafræðsla er þeim sem taka
námskeiðið að kostnaðarlausu.
Atvinnutækifæri felast í því
að fara á Landvarðarnámskeið.
Þeir sem hafa tekið námskeið í
landvörslu geta fengið atvinnu

haldið í fyrsta skipti þann 17. júní
og fengum við eins og við var að
búast ekta 17. júní veður, en það
var smá vindur og rigningarúði
inn á milli. Mætingin var samt
mjög góð og var þetta mjög
skemmtilegt mót.
Keppt var í tveimur flokkum,
annars vegar 22. calibera flokki
þar sem skotið var á 50m færi og
hins vegar stærri caliberum að
eigin vali á 100m færi. Þátttakan
var góð í báðum flokkum og

hjá þjóðgörðum og á friðslýstum
svæðum á öllu landinu. Þau
veita manni dýrmæta þekkingu
sem einnig getur nýst á öðrum
sviðum. Landvarsla er oft á
tíðum sumarstarf og er því
einkar hentugt fyrir námsmenn.
Fjölmörg verkalýðsfélög styrkja
sína félagsmenn í að fara á
námskeið af þessu tagi.
Nánari upplýsingar og skráning
er hjá ust.is. Við hvetjum ykkur til
að kynna ykkur málið.

Aðalfundur björgunarsveitarinnar Klakks Grundarfirði
Verður haldinn 14. febrúar 2015 kl. 15:00
í húsi Klakks, Sólvöllum 17a
Dagskrá:
1. Kosning fundarstjóra og fundarritara
2. Skýrsla stjórnar
3. Ársreikningar
4. Umfjöllun um skýrslu stjórnar og ársreikninga
5. Ársreikningar bornir undir atkvæði
6. Kaffihlé
7. Skýrsla unglingadeildar
8. Breytingar á samþykktum bj.sveitarinnar Klakks
9. Kosning stjórnar
10. Kosning tveggja manna í svæðisstjórn
11. Önnur mál
Fundurinn er æðsta vald björgunarsveitarinnar og því eru allir fullgildir
félagar hvattir til að mæta.
Aðeins fullgildir félagar hafa atkvæðisrétt á fundinum

Verkefnastjóri Átthagastofu

Dagbjört Agnarsdóttir

Þeir sem hafa áhuga á star björgunarsveita, langar til að fylgjast með
og/eða ganga í sveitina eru hvattir til að mæta.

Lárus Kjartansson

Fundurinn er öllum opinn

Sérfræðingur Þjóðgarðsins
Snæfellsjökuls

Ragnhildur Sigurðardóttir

Framkvæmdastjóri Svæðisgarðsins
Snæfellsnes

Guðsþjónusta
Grundarfjarðarkirkju

sunnudaginn 1. febrúar kl. 11.00

Allir velkomnir

Heitt verður á könnunni
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<668*

*
*

EA,$1&9#(&'A$1*
>3"0?-/6+&+-<2%+3"-9((,D$MR.#3(/2IB)*#'$$:*2IB*55555555555555555555555 * K<5766*&(5*
D$MR.#3(/2IB)*0I$#:*2IB*5555555555555555555555 * <G5GK6*&(5*
AS2L2IB)*E42&/:+B4)*#'$$:*2IB* 55555555555555 * K<5766*&(5*
AS2L2IB)*E42&/:+B4)*0I$#:*2IB* 5555555555555 * <G5GK6*&(5*
AS2L2IB)*0RJ'()*#'$$:*2IB* 5555555555555555555 * <75C76*&(5*
AS2L2IB)*0RJ'()*0I$#:*2IB* 555555555555555555 * C5GG6*&(5*
T$%&&#$/':'2IB* 5555555555555555555555555555555555555 * <C5>K6*&(5*
D$MR.#3(/$E4L/*555555555555555555555555555555555555555 * =57>6*&(5*
AN1:&42//#1$I::'()*>5*,/(2* 5555555555555555555555 *
K78*
AN1:&42//#1$I::'()*K5*,/(2* 5555555555555555555555 *
C68*
*

D14-/6+&+-EF-1+#-8'-%0?+&G-'3"0?-/6+&+-<2%+3"-9((,D$MR.#3(/2IB)*#'$$:*2IB*55555555555555555555555 * CG5CKC*&(5*
D$MR.#3(/2IB)*0I$#:*2IB*5555555555555555555555 * ?C56C6*&(5*
AS2L2IB)*E42&/:+B4)*#'$$:*2IB* 55555555555555 * CG5CKC*&(5*
AS2L2IB)*E42&/:+B4)*0I$#:*2IB* 5555555555555 * ?C56C6*&(5*
AS2L2IB)*0RJ'()*#'$$:*2IB* 5555555555555555555 * KP5KC6*&(5*
AS2L2IB)*0RJ'()*0I$#:*2IB* 555555555555555555 * <P5=P6*&(5*
D$MR.#3(/$E4L/*555555555555555555555555555555555555555 * =57>6*&(5*
*
*

FG(A99#H4&*
!$BE22*-:$E4L/)*&$1:5 555555555555555555555555555555 * G5<66*&(5*
*
*

IJ(#H#$%*
UEN#41LM/$F*0'2F/* 5555555555555555555555555555555555 * 75C66*&(5*
V($EL:*E#:4($4:1LM/$F*0'2F/* 555555555555555555555 * <K5C66*&(5*
T(I./,4(L./1&(I242L*0'2F/* 555555555555555555 * 75C66*&(5*
V($EL:*$EN#41LM/$F*&/::/* 55555555555555555555555555 * 75>66*&(5*
D/2F1SB'2/(LM/$F*0'2F/*%L*&/::/*5555555 * <>5766*&(5*

*
*
K),#(1*+LL$J&1,;#(*+>*G:&&#(*?;*#.(#(*;"#$%&'()(*!(+,%#(-"#(.#(/0"#(*>)*-1,,#*
)*H:1>#&M.+*!(+,%#(-"#(.#(/0"#(N*OOO3;(+,%#(-"?(%+(31&3*

BREYTING Á
OPNUNARTÍMA
Vinsamlegast athugið að frá
og með 9. febrúar verður
útibú Arion banka í Grundarfirði
lokað í hádeginu, frá kl. 12–13.
Við vonum að þetta valdi
ekki óþægindum.
Starfsfólk Arion banka

