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Einn - Einn - Tveir dagurinn
1-1-2 dagurinn var haldinn
þann 11. febrúar um allt land,
viðbragðsaðilar í Snæfellsbæ létu
ekki sitt eftir liggja og buðu upp
á læti og fjör.
Undanfarin ár hefur verið lagt
af stað með bílalest frá Hellissandi
og endað við slökkvistöð og
Mettubúð í Ólafsvík. Að þessu
sinni var ákveðið að snúa dag
skránni við og var því lagt af
stað frá slökkvistöðinni í Ólafs
vík, bílalestin samanstóð af
slökkvi
b ílum, lögreglu- og
sjúkraflutningabílum auk tækja
kosts björgunarsveitarinnar
Lífsbjargar, ekið var með fullum
ljósum um Ólafsvík áður en leið
lá út á Hellissand, þar var tekinn
hringur og að lokum ekið út á Rif
þar sem bílalestin staðnæmdist
við Björgunarstöðina Von.
Í Von var boðið upp á kynningu
á starfsemi viðbragðsaðila auk
þess sem Snæfellsbæjardeild RKÍ
og slysavarnadeildirnar kynntu
starfsemi sína.
Börnin fengu að skoða inn í
bílana og prófa klifurvegg sem
er uppsettur í húsnæðinu.
jó

Úrklippum fjölgar
Kristján Helgason hefur safnað
úrklippum úr blöðum sem fjalla
á einn eða annan hátt um hans
umhverfi, söfnunin hófst árið
1983 og fyrst safnaði hann
aðeins fréttum og upplýsingum
um Ólafsvík en eftir að Ólafsvík
sameinaðist Neshreppi utan
Ennis, Staðarsveit og Breiðuvík
þá fór hann að safna úrklippum
sem fjölluðu um Snæfellsbæ.
Í síðustu viku mætti Kristján
með möppu í Átthagastofuna
og er það mappa númer 24 sem
hann færir Átthagastofunni til
geymslu, möppurnar eru upp

spretta skemmtunar og fróðleiks
fyrir þá sem gefa sér tíma til að
kíkja í þær. Auðvelt er að gleyma
sér þegar mappa hefur á annað
borð verið opnuð því að þá
kemur í ljós að margt af því sem
gerðist fyrir 10 - 15 árum er farið
að dofna í minningunni.
Á myndinni sem var tekin
við afhendinguna eru Dagbjört
Agnarsdóttir verkefnastjóri í Átt
hagastofunni, Kristján Helgason
og þær Erla Gunnlaugsdóttir og
Ragnh eiður Vígl undsd óttir úr
Menningarnefnd Snæfellsbæjar.
jó

Aflafréttir

Auglýsir

Pizzatilboð!!
2 x 12” pizzur

með tveim áleggstegundum

kr. 3.750.-

S: 436 1362
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

Þessi vetrarvertíð er hægt
og rólega að skrifa sig í ann
álabækurnar. Janúar var ansi
erfiður gagnvart sjósókn, en
febrúar er búinn að vera vægast
sagt hörmulegur. Til að rugla
þetta alveg þá er loðnan okkar,
sem hefur síðustu 50 ár alltaf
gengið eins, að þvælast meðfram
norðurlandinu og það gerir það
að verkum að sigling skipanna er
gríðarlegar löng.
Þetta hefur á móti eitt í för með
sér að fiskurinn og þá sérstaklega
þorskurinn bítur vel á línunna,
því fyrst loðan er eitthvað treg
að láta sjá sig þá kemur þessi
fína beita í staðinn. Núna þegar
febrúar er hálfnaður hafa t.d
smábátar frá Snæfellsnesinu
komist í allt að 5 til 6 róðra sem
er nú agalega lítið miðað við að
18 dagar eru liðnir af febrúar.
Tryggvi Eðvarðs SH hefur landað
37 tn í 5, Guðbjartur SH 29 tn í
4, Brynja SH 27,6 tn í 5, Særif SH
27 tn í 4, Kvika SH 26 tn í 4 Álfur
SH 18 tn í 4, Stakkhamar SH 16 tn
í 4. Kári SH 14 tn í 6 og Glaður
SH 10 tn í 3.

Dragnótabátarnir hafa sömu
leiðis lítið getað komist út. Guð
mundur Jensson SH fiskaði þó
vel í byrjun febrúars og landaði
þá 61 tonn í aðeins 3 róðrum og
mest 28 tonn í róðri. Steinunn
SH hefur náð að brjótast í 8 róðra
og landað 58 tonnum. Gunnar
Bjarnason SH 30 tn í 5.
Netabátarnir hafa fiskað vel
þá daga sem þeir hafa komist á
sjóinn. Þórsnes SH er með 131
tn í 6 og mest 50 tonn í einni
löndun. Saxhamar SH 114 tonn
í 5 og vekur athygli að Saxhamar
SH sé kominn á netin þetta
snemma á vertíðinni. Magnús SH
103 tonn í 9. Ólafur Bjarnason
SH 85 tn í 8. Haukaberg SH 60 tn
í 8. Bárður SH 52 tn í 9. Katrín
SH 35 tn í 6, Arnar SH 28 tn í 4.
Helgi SH hefur landað 122 tn
í 3 á trolli, Farsæll SH 91 tn í 3
og Hringur SH 67 tonn í einni
löndun.
Fjóla SH hefur reyndar getað
farið í 10 róðra og landað 13
tonnum af ígulkerjum.
Gísli Reynisson
www.aflafrettir.is

Lyfjaendurnýjanir
á HVE Ólafsvík
Nýtt fyrirkomulag verður tekið upp varðandi
lyfjaendurnýjanir á HVE Ólafsvík frá og með
mánudeginum 23. febrúar 2015.
Lyfjasími læknaritara verður opinn
alla virka daga kl. 10:00 - 11:30.
Símanúmer lyfjasímans er 432 1370.
Einnig verður hægt að endurnýja föst lyf á vef HVE,
www.hve.is - Lyfjaendurnýjun eins og verið hefur.
• Eingöngu er hægt að fá lyf sem fólk notar að
staðaldri með þessum hætti.
• Ekki er hægt að fá sterk verkjalyf, ávanalyf eða
eftirritunarskyld lyf afgreidd með þessum hætti.
• Nauðsynlegt er að hafa nákvæmar upplýsingar um
lyfið, heiti þess, styrkleika, hve oft það er tekið á
dag, svo og hvaða apotek á að afgreiða lyfið.
• Mikilvægt er fyrir sjúklinga að verða ekki
lyfjalausir og því best að fá lyf endurnýjuð 3-4
dögum áður en síðasti skammtur er búinn.
• Reikna má með að afgreiðsla lyfja taki allt að 2
virka daga.

Odnawianie recept w Przychodni
Rejonowej Ólafsvík (HVE Ólafsvík)
Z dniem 23 lutego bieżącego roku wprowadzone zostały
nowe przepisy dotyczące odnawiania recept na leki.
Linia telefoniczna czynna będzie codziennie w godz.
10:00-11:30. Pod nr.tel.432 1370 dostępna będzie
sekretarka zajmująca się odnową recept.
Możliwe jest również odnowienie recepty na leki stałe na
stronie internetowej przychodni www.HVE.is – W taki sam
sposób jak dotychczas.
• Można tak odnowić recepty jedynie na te leki, które
używane są regularnie przez pacjentów.
• Nie można w ten sposób uzyskać mocnych leków przeciwbólowych, leków uzależniających ani leków kontrolowanych.
• Konieczne jest wpisanie dokładnych informacji o wymaganym leku, nazwę, stężenie, dzienną dawkę i nazwę apteki,w
której recepta zostanie zrealizowana.
• Bardzo ważne jest, aby pacjenci odnawiali recepty na 3-4
dni przed skończeniem ostatniej dawki leku (żeby zapobiec
przerwaniu kuracji).
• Można się spodziewać, że wystawienie nowej recepty
zajmie do dwóch dni roboczych.

Fundað í kjördæmaviku

Þeir sem hafa áhuga á pólitískum
fundum fengu eitthvað fyrir sinn
snúð í síðustu viku. Á mánudag
boðaði Framsóknarf lokkurinn
til fundar á veitingahúsinu
Hrauni þar sem þingmennirnir
Willum Þór Þórsson og Jóhanna
María Sigmundsdóttir héldu
framsögu og sátu fyrir svörum, á
miðvikudag var svo röðin komin
að þingmönnum Sjálf
s tæðis
flokksins þegar þeir Einar K.
Guðfinnsson og Haraldur Bene
diktsson héldu fund í Klifi þar
sem dagskráin var á svipuðum
nótum.
Snæfellsbær boðaði svo til íbúa
fundar á Klifi að kvöldi fimmtu
dags þar sem íbúum bæjar
félagsins var boðið að koma og
kynna sér fjárhagsáætlun ársins
2015 og þar var einnig farið yfir

helstu verkefni og framkvæmdir
ársins.
Það verður að segjast eins
og er að enginn þessara funda
sprengdi utan af sér húsnæðið,
að stórum hluta voru það sömu

andlitin sem mátti sjá á öllum
fundunum. Kjósendur, hvort
sem það er til Alþingis eða
sveitarstjórna, ættu að vera
duglegri við að mæta á svona
fundi, þetta er vettvangur til að

koma á framfæri ábendingum,
kvörtunum eða hrósi. Það ætti
am.k. að komast betur til skila
heldur en tuð í eldhúskróknum
eða á kaffistofum.
jó

FIMMTUDAGS SUSHI
Komdu og gerðu daginn þinn en betri.
Við verðum með Sushi
fimmtudaginn 19. feb. á milli 15 og 20
Til að taka með eða borða á staðnum.
Pantaðu í síma 546 6808

Tónlistarskólafréttir

Vegna röskunar á skólastarfi
í tónlistarskólum sökum
verkfallsins í vetur hafa kennarar
Tónlistarskóla Snæfellsbæjar
ákveðið að bæta það upp á
tónlistarlífi nemenda núna
eftir áramót. Í tilefni dags
tónlistarskólanna í febrúar voru
tónfundir fyrir foreldra frá 9. til
11. febrúar. Þann 11. febrúar voru
flutt lög frá Írlandi, Skotlandi
og fl. 25. febrúar n.k. verður
kvöldstund í tónlistarskóla kl.
18:00 með söng og tónlist eftir
Gunnar Þórðarson, í tilefni 70. ára
afmælis hans núna í janúar. Þann
28. febrúar munu tveir nemendur
ásamt Jenna og Valentinu taka
þátt í Tón-vest sem verður
haldið í Stykkishólmi. Nemendur
úr öllum
tónlistarskólum
Vesturlands hittast þennan dag
til að spila og syngja saman.
Vorpróf verða í mars og
11. mars verður kvöldstund í
tónlistarskóla kl.18:00. Flutt
verða lög eftir F. Chopin, Handel
og J.S. Bach og einnig verður
farið yfir skemmtileg atriði úr
lífinu tónskáldanna. Þann 28.
apríl kl.18:00 verða tónleikar
í tónlistarskólanum. Flutt verða

Frá tónfundi 11. febrúar, þar voru flutt írsk, skosk og ensk lög.

pop, rock og jazz lög. Börn úr 8.
til 10. bekk sem stunda nám við
Tónlistarskóli Snæfellsbæjar ætlar
að fara í ferðalag til Reykjavíkur
8. maí. Þá er í boði að heimsækja
æfingu Sinfóníuhljómsveitar
Íslands í Hörpu, eftir það
verður fræðsla og kynning á
starfsemi SÍ. Eftir hádegi verður
tvegja tíma námskeið fyrir allan
hópinn, seinna sama kvöld
munu nemendur fara á tónleika
Sinfóníuhljómsveitar Íslands
í Hörpu. Á dagskránni verður

Menning undir Jökli

2015
Helgina 30. apríl - 3. maí verður
menningarhátíðin „Menning undir Jökli“
haldin í Snæfellsbæ.
Menningarnefnd Snæfellsbæjar hvetur íbúa til
að skila inn ábendingum eða hugmyndum að
menningarviðburðum.
Hægt er að sækja um styrk til að setja upp
sýningu eða viðburð til nefndarinnar og þurfa
umsóknir að berast fyrir 27. febrúar á netfangið
menningarnefnd@snb.is.
Menningarnefnd
Snæfellsbæjar

tónlist úr kvikmynd Charlie
Chaplins, Nútíminn, frá árinu
1936 og verður stjórnandi
þetta kvöld Frank Strobel frá

Þýskalandi.
Vortónleikar Tónlistarskóla
Snæfellsbæjar verða 11, 12 og
13. maí í Klifi.

Meistaramót Íslands
í frjálsum 11-14 ára
HSH átti 5 keppendur á
Meistaramóti Íslands í frjálsum
íþróttum 11-14 ára sem fram
fór í Laugardalshöll 14. - 15.
febrúar sl. Þetta voru stúlkur í
aldursflokkum 11, 12 og 14 ára.
Þær stóðu sig allar með prýði og
voru sínu félagi til sóma.
Birta Sigþórsdóttir úr Snæfelli
sigraði kúluvarp 12 ára stúlkna (2
kg kúla) með kasti uppá 10,67
m. Hún bætti sig um rúman
meter frá því að hún kastaði
9,62 m á Stórmóti ÍR fyrir
tveimur vikum, en þar hlaut
hún einnig gullverðlaun. Með
árangrinum hlaut Birta titilinn
Íslandsm eistari 2015 í sínum
flokki og keppnisgrein. Birta

bætti jafnframt 10 ára gamalt
héraðsmet HSH sem Berglind
Gunnarsdóttir átti í kúluvarpi
12 ára stúlkna, en það var 9,69 m.
Margrét Helga Guðm unds
dóttir úr UMFG komst í úrslit í 60
m hlaupi og hlaut bronsverðlaun
í þeirri grein, hljóp á 9,46
sek. en keppendur voru 36 í
greininni. Auk þess fékk hún
brons í kúluvarpi og hástökki
og silfurverðlaun í langstökki
í flokki 11 ára stúlkna. Björg
Hermannsdóttir UMFG komst í
úrslit í 60 m hlaupi 14 ára stúlkna
og varð í 6. sæti af 37 keppendum
í þeirri grein, hljóp 60 m á 8,85
sek.
bá

Fjölgun gesta
í Vatnshelli
Ferðamönnum fjölgaði
mjög í Vatnshelli á milli ára.
Á Facebooksíðu Þjóðgarðsins
kemur fram að á síðasta ári fóru
alls 14.359 ferðamenn niður í
Vatnshelli samanborið við 8.079
árið 2013 og 3.383 árið 2012.
Vatnshellir er nú opinn allt árið
en yfir veturinn eru þrjár ferðir

á dag alla daga vikunnar, kl. 13,
14 og 15.
Heildarfjöldi ferðamanna:
14.359 árið 2014
8.079 árið 2013
3.383 árið 2012
5.360 árið 2011
1.557 árið 2010

Foreldrum boðið
í morgunmat

AÐALFUNDUR
Félags eldri borgara í Snæfellsbæ verður á Klifi
miðvikudaginn 25. febrúar 2015 kl. 14:15.
Venjuleg aðalfundarstörf.

Nýir félagar hjartanlega velkomnir.
Kaffi í boði félagsins.
Stjórnin.

Þann 6. febrúar var Dagur
leikskólans. Af því tilefni buðu
börn á leikskólum foreldrum
sínum í morgunmat. Foreldrarnir
komu með börnum sínum
og gæddu sér á býbökuðum

brauðbollum, mæltist þetta vel
fyrir og mæting var mjög góð hjá
foreldrum leikskólabarnanna.
Meðfylgjandi mynd var tekin á
Krílakoti.

Ólafsvíkurdagar
2015

Í síðustu viku komu saman í
Átthagastofunni nokkrir íbúar úr
Bleika og Gula hverfinu í Ólafsvík.
Á síðustu Ólafsvíkurdögum 2013
voru þessi hverfi kosin til að sjá
um dagskránna á þessu ári. Góðar
umræður urðu á fundinum og
ákveðið var að Ólafsvíkurdagar
verði helgina 3. til 5. júlí. Að
sjálfsögðu er margt eftir að ræða
og næsti fundur verður haldin í

Átthagastofunni þriðjudaginn
24. febrúar kl 20.00. Hvetjum
við fleira fólk til að mæta og
taka þátt í gera góða dagskrá
fyrir þessa helgi. Þá vill hópurinn
minna fólk á að taka þessi helgi
frá og hvetja brottflutta Ólsara,
vini og kunningja til að mæta á
Ólafsvíkurdaganna.
Undirbúningshópurinn

Þar hefjast fjöll
í vorsins veldi

Kæru Grundfirðingar
Nú hefur lífshlaupið mitt leitt
mig í nýja átt og ég vil þakka
ykkur öllum fyrir frábæra dvöl
í Grundarfirði. Ég átti 27 ár
undir Kirkjufelli, lengsta tíma
sem ég hef búið á einum stað
og þetta hefur verið stórkostleg
lífsreynsla. Grundarfjörður
er besti staður til að ala upp
börn og ég er þakklát fyrir að
ég hef gefið börnum mínum
þessi forréttindi. Í Afríku er
sagt að það þurfi heilt þorp til
að ala upp barn. Ég er mjög
fegin að ég valdi Grundarfjörð.
Þetta litla sjávarþorp hefur
gefið mér mörg tækifæri til að

upplifa mismunandi hlutverk;
í Grundarfirði var ég móðir,
eiginkona, þýðandi, kennari
og fiskverkakona. Ég rak tvö
fyrirtæki, freistaði ferðamanna
og lék mér á bryggjunni. Síðast
en alls ekki síst, var mér leyft að
nudda nokkra Grundfirðinga og
börnin þeirra. (Það tekur bara tvo
tíma að komast til mín núna J)
Ég þakka ykkur öllum fyrir
þetta traust og vil gjarnan ítreka
hvaða forréttindi það eru að
búa í Grundarfirði. Atvinna og
félagsleg samskipti eru í boði og
ósnert náttúra er í bakgarðinum
hjá ykkur. Þar eru bestu sólsetur,
undarleg birta, friðsælar fjörur
og fallegasti fjallgarður. Aldeilis
verðmæti!!
Í öll þessi ár hef ég kynnst
góðu fólki, fékk stóra, elskulega
fjölskyldu og átti frábæra vini.
Þið hafið öll stuðlað að minni
lífsreynslu og gert lífið mitt
ríkara. Takk fyrir það. Hluti af
hjartanu mínu mun alltaf verða
eftir í Grundarfirði.
Sumum ykkar mun ég aldrei
gleyma, þið vitið hver þið eruð!
Takk innilega fyrir og lifið heil!
Shelagh Smith

