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Velorex bílar vöktu athygli

Ljósmyndari rakst á þessa
skemmtilegu bíla í Ólafsvík
á dögunum. Þetta eru 50 ára
gamlir bílar á þremur hjólum
ástæðan fyrir því að þeir eru
á þremur hjólum mun vera sú

að í upphafi voru þeir smíðaðir
upp úr mótorhjólagrind og -vél.
Bílarnir bera nafnið Velorex og
hófst framleiðsla á þeim árið
1945. Bílstjórarnir fjórir koma
frá Tékklandi og ætla að fara

hringinn í kringum Ísland á þeim,
voru þeir hinir hressustu þegar

þeir voru að dytta að bílunum
fyrir næsta áfanga leiðarinnar.

Stekkjarholt 13 – Einbýlishús
Mikið endurbætt einbýlishús á einni hæð með innbyggðum
bílskúr. Húsið er skráð alls ca. 160 fm. og bílskúrinn þar af 38 fm.
Húsið er byggt 1988. Þrjú svefnherbergi og bjartar stofur með
góðri lofthæð. Góður afgirtur sólpallur út frá stofu. Vandaðar
innréttingar og gólfefni.
Gott fjölskylduhús á góðum stað í Ólafsvík.
Óskað er eftir kauptilboðum.
Heimili fasteignasala
Suðurlandsbraut 22
108 Reykjavík
Sími 530 6500

Fjör á leikja- og fótboltanámskeiði

Mikið fjör var hjá krökkunum
sem mættu á leikjanámskeið hjá
Víking/Reyni dagana 1.júní til 12.
júní og voru um 60 krakkar sem
tóku þátt í leikjanámskeiðinu í
sumar. Eins og síðustu ár sá Ejub
Purisevic um leikjanámskeiðið
og hefur leikjanámskeiðið alltaf
vakið mikla lukku hjá þeim
krökkum sem koma og taka
þátt í leikjanámskeiðinu. Dag
skráin á leikjanámskeiðinu var
ekki af verri endanum þetta
sumarið,það var farið í fossaferð,
veiðiferð, sund, sveitaferð á
Neðri-Hól í Staðarsveit, farið var
á hestbak hjá hesthúsunum hjá
Hestaeigendafélaginu Hringnum
og einnig heimsóttu krakkarnir
Fiskiðjuna Bylgju og Slökkvi
liðsstöðina í Snæfellsbæ og vilja
umsjónarmenn leikjanámskeiðis
ins koma fram þökkum til þeirra
sem tóku á móti okkur. Leikja
námskeiðinu var svo slitið með
flottu lokahófi, þar voru grillaðir

hamborgarar og einnig var boðið
uppá dýrindis grillaðan fisk, en
ekki voru nú allir sem smökkuðu
fiskinn en borðuðu hamborgarann
af bestu lyst. Allir voru svo leystir
út með veglegum gjöfum frá
Landsbankanum og Kassanum.
Fótboltanámskeið Víkings var
líka á sínum stað vikuna eftir
leikjanámskeiðið og stóð fót
boltanámskeiðið til 24. júní. Nám
skeiðið var í boðið fyrir 5-12.ára og
voru um 50 krakkar sem skráðu sig
á námskeiðið. Lögð var áherslu á
aukna, holla og góða hreyfingu,
grunnþekkingu í knatt
s pyrnu
eins og tækni, snerpu og úthald.
Fótboltanámskeiðið hefur alltaf
verið vinsælt hjá krökkunum á
sumrin og er það góð leið til að
bæta sig þar sem að aukaæfingin er
mikilvæg. Margir góðir gestir kíktu
í heimsókn í ár, Birkir Bjarnason
landsliðsmaður í knattspyrnu
mætti á svæðið og spjallaði við
krakkana og gaf nokkrar eigin

handará rita nir. Einnig mætti
Brynjar Gauti Guðjónsson fyr
verandi leikm aður Víkings og
núverandi leikmaður Stjörnunar
vestur með góðum vinum sínum
Rasmus Christiansen varnarmanni
úr KR og landsliðskonunni Elísu
Viðarsdóttur. Þau fylgdust með
æfingunum hjá krökkunum og
fengu líka aðeins að spreyta
sig með krökkunum í fótbolta.

Krökkunum fannst alveg frá
bært að fá að hitta þessar flottu
fyrirmyndir og fengu margir
eigin
h andaráritanir frá þeim,
ýmist á fótboltatreyjunar sínar
eða fótboltaskóna sína. Nám
skeiðinu var síðan slitið með
veglegu lokahófi þar sem voru
grillaðir hamborgarara og fiskur,
síðan voru krakkarnir leystir út
með veglegum gjöfum.

Aflafréttir
Handfæraveiði SH bátanna
er ansi góð núna. Nokkrir SH
bátanna eru að veiðum við
Vestfirðina og landa þá í höfnum
þar. Bryndís ÍS hefur verið að
landa í Bolungarvík og hefur má
segja verið að mokveiða, 39 tonn
í 12 róðrum og mest 5,4 tonn
sem er nú fullfermi hjá bátnum.
Hólmar SH er þar líka og er með
21 tonn í 11. Glaumur SH 18
tonn í 12 á Rifi. Þorsteinn SH 23
tonn í 12 skráður á línu.
Núna er makrílinn byrjaður
að veiðar djúpt úti af Vest
mannaeyjum og hafa tvo skip
landað makríl í Eyjum. Kap
VE og Sighvatur Bjarnason
VE. Þrátt fyrir gríðarlega mikil
mótmæti og andstöðu við
úthlutun aflaheimilda í makríl
num þá engu að síður ákvað
sjávarútvegsráðherra að banna
ólympískar makrílveiðar á
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handfæri eins og hafa verið
undanfarin ár og vera með
þess í stað úthlutun miðað
við aflareynslu undanfarna
ára. Af um 7000 tonna kvóta
í handfæraflokknum þá er
einungis rúmlega 20 bátar með
meira enn 100 tonna kvóta,
og því má alveg búast við því
að frekar fátækilegt verði á
miðunum því þeir bátar sem er
með kanski undir 10 tonna kvóta
fara nú varla að henda olíu á
bátinn til þess að veiða 10 tonn.
Ennþá er enginn handfærabátur
farin á veiðar á makríl.
Rólegt er hjá trollbátunum.
Hringur SH 133 tonní 2. Bergur
VE kom til Grundarfjarðar með
um 45 tonna afla í einni löndun.
Helgi SH 90 tonn í 2.
Gísli Reynisson
www.aflafrettir.is

Leiðrétting
Í grein um opnun sýningarinnar
„Þær vörðuðu leiðina“ sem opnuð
var við hátíðlega athöfn þann 19. júní
síðastliðinn, urðu þau leiðu mistök
greinarhöfundar að ekki komu fram
nöfn þeirra sem léku undir söng
Veronicu Osterhammer en það voru
þau Evgeny Makeev og Valentina Kay,

að auki útsetti Valentina nokkur
laganna sem sungin voru. Stúlkurnar
úr Tónlistarskóla Snæfellsbæjar voru
þær Anja Huld Jóhannsdóttir sem
lék á þverflautu og Sigríður Birta
Magnúsdóttir sem lék á þverflautu.
Beðist er velvirðingar á þessu.
þa

Vel heppnað
námskeið

Í síðustu viku fór fram skot
vopnanámskeið sem Skotfélag
Snæfellsness stóð fyrir í samvinnu
við Umhverfisstofnun. Einar
Guðmann frá Umhverfisstofnun
sá um bóknámið og skrifleg próf,
en Skotfélag Snæfellsness sá um
verklega kennslu.

Í verklega hlutanum var farið
yfir helstu þætti og eiginleika
skotvopna, auk þess sem nem
endur fengu að spreyta sig á
hinum ýmsu skotvopnum. Hægt
er að sjá myndir frá námskeiðinu
á heimasíðu Skotgrundar www.
skotgrund.123.is.

Fótboltinn
Kvennalið Víkings tók á móti
Grindavík, efsta liði riðilsins, á
sunnudaginn. Gestirnir komu
okkar konum í opna skjöldu
strax á annari mínútu og smelltu
boltanum í markið, 0-1. Stelpurnar
létu þetta mótlæti ekkert á sig fá
og sóttu stíft og uppskáru mark
frá Halldóru Dögg á 33. mínútu.
Staðan var því 1-1 í hálfleik. Okkar
konur drógu sig aðeins til baka
og beittu skyndisóknum á móti
nokkuð snörpum vindi í seinni
hálfleik, sem bar árangur á 70.
mínútu þegar Gestheiður skallaði
boltann í mark eftir flotta sókn.
Aðeins 3 mínútum síðar kom föst
sending fyrir markið, boltinn
lenti í varnarmanni okkar og
spíttist í markið, óverjandi fyrir
markamanninn. Algjört slys.
Þannig endaði leikurinn, 2-2,
sem er mjög góður árangur hjá
stelpunum þar sem að þetta
voru fyrstu stiginn sem gestirnir
töpuðu í sumar. Mjög góður
stígandi í leik stelpnanna.
Karlalið Víkings tók einnig á
móti Grindavík, á laugardaginn.
Þetta var mikill baráttuleikur, en
illa hefur gengið hjá Grindavík,

þrátt fyrir miklar væntingar.
Strákarnir komu mjög vel
stemmdir til leiks og var aðeins
eitt lið á vellinum í fyrri hálfleik.
Alfreð Már skoraði glæsilegt
mark strax á 6. mínútu. Staðan
1-0 í hálfleik. Þjálfari gestanna
var greinilega mjög óhress með
sína menn og skipti tveimur
af velli í hálfleik, sem er mjög
sjaldgæft, nema um meiðsl sé að
ræða. Gestirnir komu ákveðnari
inn í seinni hálfleikinn, án
þess að skapa sér veruleg færi
og það stefndi því í 1-0 sigur
heimamanna. Ingólfur var ekki
alveg á því og bætti við einu marki
þegar komnar voru 3 mínútur
fram yfir venjulegan leiktíma.
Leikurinn endaði því með 2-0
sigri heimamanna og liðið komið
í 2. sæti deildarinnar. Fín staða.
Næstu heimaleikir eru svo
þriðjudaginn 7. og miðvikudaginn
8. júlí, en þá koma bæði lið Fram
í heimsókn, karlaliðið á þriðjudag
og konurnar á miðvikudeginum.
Leikur Ólafsvíkurvöku er svo
Snæfellsnes - Breiðablik í 2. fl.
sem fer fram á Ólafvsíkurvelli á
sunnudag kl. 14.
óhs

Smáauglýsing
CAMP LET TJALDVAGN árgerð 2010 til sölu í Grundarfirði.
Lítið notaður, ávallt geymdur inni, álkassi á beizli fylgir!
Kr. 790 þús. Sími 8624111

Menntastoðir eru komnar til að vera
Fimmtudaginn 4. júní síðastliðinn
útskrifuðum við hjá Símenntunar
miðstöð Vesturlands okkar þriðja
hóp úr námsleiðinni Mennta
stoðir. Menntastoðir eru undir
búningsnám fyrir Háskólagáttina
á Bifröst, Háskólabrú Keilis og
og frumgreinadeild Háskólans í
Reykjavík. Einnig er mögulegt að fá
námið metið inn í framhaldsskóla
allt að 50 einingum.  
Námið í Menntastoðum hentar
einkar vel fyrir þá sem eiga stutta
fomlega skólagöngu að baki og/eða
hafa ekki stundað nám í langan tíma
og er því góður undirbúningur til
þess að koma sér af stað í námi á
ný. Menntastoðir eru einnig góð
leið til að fá meira sjálfstraust í námi
enda er utanumhald og umgjörðin
þannig að fólki líður vel og er meðal
jafningja. Menntastoðir hjá okkur
eru kenndar í dreifnámi sem þýðir
að námið er blanda af staðlotum
og fjarnámi þar sem nemendur fá
námsefnið í gegnum kennslukerfið
Moodle og svo hitta þeir kennara og

Frá útskrift vor2015 Áslaug Guðmundssdóttir, Íris Gefnardóttir, Eva Björk Péturs
dóttir, Anna Margrét Þórunnardóttir, Harpa Hannesdóttir, Emma Heiðrún Birgis
dóttir og Selma Sigurðardóttir

aðra nemendur einu sinni í mánuði í
svokölluðum staðlotum. Með því að
bjóða upp á þannig kennsluaðferð
erum við að miða kennslu að þörfum
fullorðinna nemenda og koma til
móts við nemendur með þeim
sveigjanleika sem þeir þurfa á að
halda til að ná markmiðum sínum.
Í vor útskrifuðum við eins og fyrr
segir enn einn flottan hóp nemenda

úr námi í Menntastoðum en það sem
einkennir alla hópana, hingað til,
er sjálfstraustið og metnaður til að
gera meira þegar að þessu námi
lýkur. Nemendur í Menntastoðum
fá ráðgjöf hjá náms- og starfsráðgjafa
á meðan á náminu stendur og einnig
hvað framhaldið varðar og er mikið
lagt upp úr því að efla áðurnefnt
sjálfstraust nemenda á meðan á

náminu stendur.   Hluti hópsins
sem útskrifaðist núna ætlar sér í
undirbúningsnám fyrir nám í háskóla
og aðrir stefna á verknámsbrautir í
framhaldsskóla..   Mikið hefur verið
rætt um nám fyrir fullorðna upp á
síðkastið og það er engin spurning
að hópur væntanlegra námsmanna
eftir 25 ára aldur þarf að hafa gott
aðgengi að námi og hafa innkomu
inn í skólakerfið eins og þeir sem
yngri eru. Menntastoðir eru því
kjörin leið til að hefja námið sem
þú byrjaðir aldrei á eða hefur ekki
lokið við og hefur hingað til ekki haft
tækifæri til að sinna. Sveigjanleikinn í
kennsluaðferðum er lykilatriði ásamt
frábærum kennurum sem hafa verið
hjá okkur nánast frá byrjun og þekkja
inn á það hvernig nám fyrir fullorðna
skuli háttað. Við hefjum því leikinn á
ný næsta haust og stendur skráning
yfir núna og fram í ágúst en fyrsta
staðlota verður í Borgarnesi um
miðjan september 2015.  
Hlökkum til að heyra frá ykkur!

Útgáfudagar
í júlí
Bæjarblaðið Jökull kemur út í júlí
sem hér segir:

9. júlí
16. júlí

Blaðið verður í sumarleyfi 17. júlí - 7. ágúst
og kemur út eftir það 13. ágúst.

2. fl. karla C

Ólafsvíkurvöllur

Snæfellsnes - Breiðablik 2
Sunnudagur 5. júlí
kl. 14.00
Snæfellsnes er í þriðja sæti en Breiðablik í því fyrsta,
þetta er því spennandi leikur og allir hvattir til að mæta
og hvetja okkar menn.

Endurauglýsing vegna breytingar
á aðalskipulagi Grundarfjarðar
2003-2015 - Lýsing
Samkvæmt 30. gr. skipulagslaga nr. 123/2010 er hér auglýst lýsing fyrir
eftirfarandi aðalskipulagsbreytingu.
Lýsing vegna breytingar aðalskipulags þéttbýlis Grundarfjarðarbæjar 2003-2015, Hafnarsvæði.
Fyrirhugðu breyting er á Hafnar- og iðnaðarsvæði við Grundarfjarðarhöfn og á Framnesi. Fyrirhugað er að minnka hafnarsvæði að norðan og
breyta í iðnaðarsvæði og athafnarsvæði. Einnig er gert ráð fyrir að
breyta iðnaðarsvæði á Framnesi í athafnarsvæði. Götur á fyllingu við sjó
verði einnig lagfærðar til samræmis við staðfest deiliskipulag af
svæðinu.
Lýsingin verður aðgengileg á vef Grundarfjarðar, www.grundarfjordur.is
og á skrifstofu skipulags- og byggingarfulltrúa, Grundargötu 30 á
skrifstofutíma frá 10-14 frá 1. júlí til 15. júlí 2015 og eru þeir sem telja sig
eiga hagsmuna að gæta, hvattir til að kynna sér lýsinguna og koma
ábendingum eða athugasemdum á framfæri, skriflega á Grundarfjarðarbæ, Borgarbraut 16, 350 Grundarfjörður eða á netfangið
bygg@grundarfjordur.is í síðasta lagi 15. júlí 2015.
Sigurbjartur Loftsson
Skipulags- og byggingarfulltrúinn í Grundarfirði.

Vegna fæðingarorlofs starfsmanns verður
skrifstofa Sýslumannsins á Vesturlandi í
Snæfellsbæ opin á föstudögum frá 09:30 – 14:00 á
tímabilinu 01. júlí 2015 til 01. nóvember 2015

29. júlí 2015
Ólafur K. Ólafsson
sýslumaður
Sýslumaðurinn á Vesturlandi
Sími 458-2300

