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Futsalmóti í Ólafsvík lokið
Skemmtilegu Futsalmóti er
lokið. Víkingar unnu einn leik
af þremur og enduðu í þriðja
sæti. Það er ágæt frammistaða
þar sem ekki er leikið í sérstakri
Futsaldeild hér á landi eins og í
þeim löndum, sem keppinautar
okkar komu frá. Síðasti leikurinn
í keppninni, gegn þýska liðinu
frá Hamborg, var mjög jafn og
spennandi, en endaði þó með
5-3 sigri þjóðverjanna eftir
að staðan var jöfn 3-3. Mikil
stemmning var hjá þeim tæplega
400 áhorfendum, sem mættu á
leikinn. Mjög góð mæting, vel
á þriðja hundraðið, var á tvo
fyrri leiki heimamanna. Það
var gaman að sjá hversu mikil
breyting varð á húsinu við að fá
gula gólfdúkinn, bjartara yfir og
auðveldara að mynda að sögn
þeirra hjá Sport-tv, sem sýndu
frá öllum leikjunum. Sport-tv sér
hve margir tengjast og samkvæmt
þeim tölum sem þeir gáfu upp,
var áhorfið 10.400 á fyrsta
leikdegi, 11.000 á öðrum leikdegi
og 12.300 á föstudaginn, síðasta
daginn og um eða yfir helmingur
innlands. Þannig að það var ekki
síður fylgst með erlendis frá.
Tveir erlendir blaðamenn voru
staddir hér og fylgdust með og
lýstu beint. Mótið fór í alla staði
mjög vel fram, öll umgjörð og
framkvæmd til fyrirmyndar að
mati eftirlitsmanns frá UEFA.
Einnig voru leikmenn og aðstand

endur liðanna mjög ánægðir og
lýstu hrifningu yfir mótttökum
og aðstæðum.
Við sem vorum í innsta hring,
viljum þakka öllum þeim fjöl
mörgu sjálfboðaliðum og ekki
síður rausnarlegum styrktar
aðilum sem gerðu okkur það
kleift að halda þetta mót af þeirri
reisn, sem raunin varð. Svona
framkvæmd er aldeilis ekki eins
manns verk, það þarf margar
hendur, góðan og jákvæðan vilja
og ekki síst fórnfýsi og dugnað.
Kærar þakkir til allra, sem komu
að framkvæmdinni með okkur.

Fyrirtæki
til sölu

Ólafur H. Steingrímsson

Berg-vélsmiðja í Grundarﬁrði er til sölu.
Um er að ræða mjög veglega vélsmiðju
í eigin húsnæði á frábærum stað í byggðarlaginu.
Miklir möguleikar.
Allar nánari upplýsingar veittar
á skrifstofu Fyrirtækjasölunnar Suðurver
í síma 516-0000 eða fyrirtaeki@fyrirtaeki.is

Landaði grálúðu og þorski

Grænlenski báturinn Thor
XPMB landaði í Ólafsvíkurhöfn
á dögunum. Báturinn er á grá
lúðuveiðum og landaði rúmlega
fimm tonnum af grálúðu og
þorski. Veiðisvæði bátsins er út
af austurströnd Grænlands og má
hann ekki koma nær ströndinni
þar en 3 mílur, einnig má hann
veiða í hólfi út af Breiðafirði og
var hann að skoða aðstæður
þar áður en hann kom hingað
til löndunar. Þegar átti að landa
virkaði löndunarkraninn ekki en
hann hafði ekki verið hreyfður
lengi. Vélsmiðja Árna Jóns sá um
að lagfæra kranann ásamt því að
Thor tók olíu og aðrar vistir áður
en hann fór aftur út á sjó. Það
vakti eftirtekt ljósmyndarans
að báturinn dró netin ekki inn
í gegnum síðuna heldur dró hann
þau í gegnum lúgu á efra dekki.
þa

ATVINNA
Vanan vélstjóra eða háseta
vantar á Særif SH-25
Upplýsingar
í síma 892 1181
Hraun Veitingahús óskar eftir starfsmanni
til að vinna við þjónustu alla virka daga
út september.
Kirkjan okkar

Vinnutími er frá klukkan 11:00-15:00.
Upplýsingar í síma 618-0083

Ingjaldshólskirkja
Guðsþjónusta verður kl. 14
sunnudaginn 6. september.
Komum saman og eigum notalega stund
í helgidóminum.

Upplag: 1.100
Áb.maður: Jóhannes Ólafsson
Prentun: Steinprent ehf.

Til sölu parhús
Miðbrekku 13-15 Ólafsvík
Húsin eru alls 178,1 m2 með innbyggðum bílskúr.
Bílskúr og geymsla inn af honum samt. 41,1 m2.
Íbúðin skiftist í 3 svefnherbergi, stofu, eldhús, opið rými,
2 baðherbergi, innangengt er úr þvottahúsi í bílskúr.
Húsin skilast fullbúinn að utan með grófjafnaðri lóð, að
innan tilbúinn fyrir gólfefni, flísar og innréttingar.

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

Verð: 33.869.000.Nánari upplýsingar í síma 8928695

Snúðahlaup

SNÆFELLSBÆR
þar sem jökulinn ber við loft...

Bæjarstjórn Snæfellsbæjar
FUNDARBOÐ - 278. FUNDUR
Fundur er boðaður í bæjarstjórn Snæfellsbæjar,
fimmtudaginn 3. september 2015 og hefst hann
í Ráðhúsi Snæfellsbæjar kl. 16:00

Árlegt snúðahlaup fór fram
á leikskólanum Krílakoti í
síðustu viku. Í snúðahlaupi er
hlaupið eftir hjólahringnum í
leikskólagarðinum, börnin á
Stubbakoti hlaupa einn hring,
Gula deildin hleypur tvo hringi
og elstu börnin á Rauðu deildinni
hlaupa þrjá hringi, eins og sést

á myndunum þá taka börnin
hlaupið alvarlega og stilla sér
upp í rásmarkinu svo að þau
nái góðu starti.
Eftir hlaupið gæddu allir
keppendur sér svo á gómsætum
kanelsnúðum sem bakaðir voru
í eldhúsinu á Krílakoti.
jó

Dagskrá bæjarstjórnarfundarins:
1. Kynning á nýráðnum forstöðumönnum:
Hilmar Már Arason, skólastjóri GSNB
Davíð Viðarsson, bæjartæknifræðingur
2. Fundargerðir 262., 263. og 264. fundar bæjarráðs, dags. 25. júní,
8. júlí og 11. ágúst 2015.
3. Fundargerð 90. fundar umhverfis- og skipulagsnefndar, dags.
21. ágúst 2015.
4. Fundargerð landbúnaðarnefndar, dags. 28. ágúst 2014.
5. Fundargerð landbúnaðarnefndar, dags. 22. ágúst 2015.
6. Fundarboð aðalfundar Varar, dags. 17. september 2015.
7. Bréf frá Mennta- og menningarmálaráðneytinu, dags. 6. maí
2015, varðandi ytra mat á starfsemi Grunnskóla Snæfellsbæjar
vorið 2015.
8. Bréf frá skólastjóra GSNB, dags. 31. ágúst 2015, varðandi ósk um
aukafjárveitingu vegna viðhalds á skólahúsnæði.
9. Bréf frá skólastjóra GSNB, dags. 31. ágúst 2015, varðandi ósk um
aukafjárveitingu vegna viðbóta við búnaðaráætlun grunnskólans.
10. Bréf frá Sigurði Sigurjónssyni, dags. 5. ágúst 2015, varðandi
skipulagsmál í Staðarsveit.
11. Bréf frá Katrínu Hjálmarsdóttur, dags. 26. ágúst 2015, varðandi
leikskólaselið á Lýsuhóli.
12. Bréf frá Mennta- og menningarmálaráðuneytinu, dags. 18. ágúst
2015, varðandi eftirfylgni með könnun á innleiðingu laga um
leikskóla.
13. Bréf frá Mennta- og menningarmálaráðuneytinu, dags. 15. ágúst
2015, varðandi eftirfylgni með könnun á innleiðingu laga um
grunnskóla.
14. Bréf frá Lánasjóði sveitarfélaga, dags. 31. ágúst 2015, varðandi
breytilega útlánsvexti.
15. Bréf frá Barnaheill, ódags., varðandi áskorun um gjaldfrjálsan
grunnskóla.
16. Bréf frá Umhverfis- og auðlindaráðuneytinu, dags. 13. ágúst 2015,
varðandi Dag íslenskrar náttúru.
17. Bréf frá Mennta- og menningarmálaráðuneytinu, Sambandi
íslenskra sveitarfélaga, Kennarasambandi Íslands og Heimili og
skóla, dags. í júlí 2015, varðandi Þjóðarsáttmála um læsi.
18. Tillaga frá bæjarfulltrúum D-lista varðandi móttöku flóttamanna.
19. Tilnefning varamanns í hafnarstjórn, frestað frá síðasta fundi
bæjarráðs.
20. Ráðning slökkviliðsstjóra.
21. Minnispunktar bæjarstjóra.

Snæfellsbæ, 1. september 2015
Kristinn Jónasson, bæjarstjóri

Valhöll fasteignasala kynnir:
Túnbrekka 1 er byggt 1977 og er 104fm
auk bílskúrs sem er 42,5fm og því alls
146,5fm. Húsið skiptist í forstofu, rúmgott
þvottahús, samliggjandi eldhús og stofu,
þrjú herbergi og baðherbergi. Í forstofu
eru flísar á gólfi/hiti og þar er góður
skápur. Úr forstofunni er gengið í flísalagt
þvottahús með góðri innréttingu. Í
eldhúsinu er nýleg innrétting og á gólfi eru flísar með hita undir. Í stofu og
herbergjum er parket en á baðherbergi eru flísar á gólfi og veggir eru með flísadúk. Í
svefnherbergi er góður skápur. Á þakinu er nýlegt járn og húsið er klætt með steny.
Skipt verður um tvo glugga. Bílskúrinn er með góðu aðgengi og með nýlegri
flekahurð sem opnast með rafmagni. Húsið er á hornlóð og úr því er gott útsýni. Þetta
er gott hús á góðum stað.
Verð kr 22,3 millj.
Upplýsingar gefur Pétur Steinar sími 8934718 og Erlendur Davíðsson löggiltur fasteignasali.

TSC Snæfellsnesi
Býður góðar og hraðvirkar
internet-tengingar gegnum ljósnet.*
Hægt að fá sjónvarp og VOD
frá Símanum eða Vodafone.
Mælum aðeins erlent niðurhal.
Einfalt að skipta um þjónustuaðila.

TSC hjálpar þér alla leið.
Viðgerðaþjónusta á tölvum.

gdsggdfggf

*Háð línum frá Mílu

TSC ehf.
Grundargata 50, 350 Grundarfjörður
simi 430 8040 - tsc.is - ljósnet.is

Blóðbankabíllinn á Snæfellsnesi.
08. sept. Grundarfjörður við
Samkaup - Úrval kl. 12:00-17:00
09. sept. Stykkishólmur við
Íþróttamiðstöðina kl. 8:30-12:00
09. sept. Ólafsvík við Söluskálann ÓK
kl. 14:30-18:00
Allir velkomnir.

Við byrjum
miðvikudaginn 9. september.

