
Það er ekki á hverjum degi sem 
stórir bílaflutningabílar koma til 
Ólafsvíkur en á miðvikudaginn 
kom hér bíll með 7 bíla í einu 
og lék fréttaritara forvitni á hvað 
var í gangi.

Um var að ræða bílaflutningabíl 
frá Bílaleigu Akureyrar en Bíla
leiga Akureyrar er með útibú 
í Ólafs vík. Að sögn Magnúsar 
Eiríks  sonar, umboðsmanns bíla

leig unnar var farið að vanta bíla 
og því gripið til þess ráðs að fá 
einn bílfarm af bílum.  Útibúið í 
Ólafs vík er einnig yfirleitt með 
bíla í Grundarfirði og síðan er 
annað útibú í Stykkishólmi en 
þangað fór hluti af bílunum sem 
komu á miðvikudaginn.  

Að sögn Magnúsar er stöðug 
aukningi í útleigu bíla hér á 
Snæfellsnesi en hann er búinn 

að reka útibúið hér frá því 2003.  
Í dag eru yfirleitt 46 bílar á 
svæðinu en minna af bílum 
er yfir sumarið enda er frekar 
lítið um að útlendingar taki 
bíla hér.  Bílaleiga Akureyrar er 
með afgreiðslur á 20 stöðum á 
landinu þannig að auðvelt er 
að taka bíl í einu útibúi og skila 
annarsstaðar.  Auk þessara 20 
staða er oft afgreiddir og tekið á 

móti bílum á fleiri stöðum.  Það 
er mest fyrirtæki og opinberir 
aðilar sem eru að taka bíla á leigu 
hér í Ólafsvík.   Einnig er alltaf 
eitthvað um það að útlendingar 
lendi í vandræðum, sérstaklega 
á sumrin og þá þarf oft að 
aðstoða þá, t.d. við óhöpp og 
önnur vandamál og er það hluti 
af starfsemi útibúanna að sinna 
þeim tilfellum.  þa

Ólafsbraut 21, Snæfellsbæ
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Jóga með Önnu Þóru

Jóga hefst þriðjudaginn  4. október.
Kennt verður í húsnæði Fiskmarkaðs Íslands á/í Rifi

              Þriðjudaga og fimmtudaga kl. 17:15
          
   Styrkjandi og liðkandi æfingar   
   fyrir alla, konur og karla.

                 Skráning í síma 8646771

              Sjáumst með sól í hjarta.



Föstudaginn 18.  sept
ember sl. afhentu félags
konur kvenfélagsins Gleym 
mér ei í Grundarfirði krabba
meinsdeildum Landspítala 
háskólasjúkrahúss góðar gjafir. 
Göngudeildinni færðu þær 
þrjár spjaldtölvur sem göngu
deildarsjúklingar geta nýtt sér á 
meðan þeir eru í lyfjameðferð og 
krabbameinslækningadeildinni 
tvær Optimal 5zon rúmdýnur. 
Dýnur nar eru svokallaðar 
þrýstings sára varnar dýnur og 
henta sér lega vel þeim sem eru 
með mikla verki. 

Gleym mér ei er öflugt og 
fjölmennt kvenfélag með 57 
félagskonur. Félagið var stofnað 

árið 1932 og er því 83 ára. Í 
gegnum árin hefur félagið staðið 
fyrir fjáröflun í sveitarfélaginu 
og styrk uppbyggingu skóla, 
kirkju og heilsugæslu svo fátt 
eitt sé nefnt. Helstu fjáraflanir 
félagsins eru kaffisala á sjó
manna dag, aðventu og fjöl
skyldu dagur, kleinubakstur og 
erfi drykkjur. Með góðri hjálp 
íbúa Grundarfjarðar hefur okkur 
tekist að afla nægra fjármuna 
til að láta gott af okkur leiða í 
samfélaginu og munum við halda 
því ótrauðar áfram. 

Hafið þökk fyrir kæru Grund
firðingar, þetta er gjöf frá okkur 
öllum.

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

Krabbameinsdeildum LHS færðar góðar gjafir

Grundarfjarðarkirkju
sunnudaginn 

4.  október kl .  11.00

Guðsþ jónusta

All ir  velkomnir

Hæfileikamót KSÍ og N1 
stúlkna 13 til 14 ára fór fram 
í Kórnum í Kópavogi fyrir 
skömmu. Það voru þeir Úlfar 
Hinriksson þjálfari U17 kvenna 
og Halldór Björnsson sem sáu 
um mótið. Þrjár stúlkur úr Víking 
Ólafsvík voru valdar á mótið þær 
Birgitta Sól Vilbergsdóttir, Birta 
Guðlaugsdóttir og Fehima Líf 
Purisevic.

Um næstu helgi fer fram í 
Kórnum í Kópavogi hæfileikamót 
KSÍ og N1  drengja. Þar mæta 

leikmenn í 4. flokki á aldrinum 
13 til 14 ára sem hafa mætt á 
æfingar og fengið fróðleik á 
vegum Hæfileikamótunnar KSÍ 
og N1 og er mótið framhald 
af því, stjórnandi mótsins er 
Halldór Björnsson. Á þessu móti 
tekur þátt ungur og efnilegur 
leikmaður frá Víking, Bjartur 
Bjarmi Barkarson. Þess má geta 
að Bjartur Bjarmi spilaði nokkra 
leiki með 2. flokk Snæfellsnes 
í sumar.

þa

Valin á 
hæfileikamót



Lögreglan kom í heimsókn á 
leikskólann Krílakot síðastliðinn 
föstudag á umferðadegi, þar sem 
umferðarviku var að ljúka. 

Vel var tekið á móti lögreglunni 
og börnin fylgdust vel með þegar 
farið var yfir bílbeltanotkun, 
umferðareglurnar, hjálmanotkun 

og margt fleira. Þegar fræðslunni 
var lokið fengu börnin að kíkja á 
lögreglubílinn og var það mjög 
spennandi.

Starfsfólk og börn á Krílakoti 
þakka lögreglunni kærlega fyrir 
heimsóknina.

Lögreglan
í heimsókn Dragnótabátarnir sem fóru 

vestur til Bolungarvíkur og 
lentu í mokveiðinni þar eru allir 
komnir til baka aftur, enda leyfir 
kvótastaða þeirra ekki að hægt sé 
að moka upp og jafnvel fara svo 
langt með að klára kvótan strax í 
byrjun fiskveiðiársins. Steinunn 
SH var kominn með 288 tonn í 
aðeins 8 róðrum og Rifsari SH 
209 tonn í 7, þetta er rosalega 
góður afli. Meðalaflinn hjá 
þessum tveimur er ansi góður, 
36 tonn hjá Steinunni SH og tæp 
30 tonn hjá Rifsara SH. Af öðrum 
dragnótabátum þá er t.d Esjar 
SH með 153 tonn í 12, Magnús 
SH 149 tn í 12 og Matthías SH 
143 tn í 7. 

Tveir netabátar frá Snæ
fellsnesi fóru vestur og stoppaði 
Bárður SH stutt við þarna og 
hefur landað 29 tonn í 17, aftur 
á móti Katrín SH hefur haldið 
sig fyrir vestan og fiskað ansi 
vel, er kominn með 54 tonn í 
13 róðrum og er næst aflahæsti 
netabáturinn á landinu núna 
í september. Mest 8,5 tonn í 

róðri, þorskur af þessum afla er 
51 tonn,

Annars er línuveiði bátanna 
ansi góð þó að minni smábátarnir 
hafi lítið verið að landa. Kristinn 
SH er kominn með 151 tonn í 20 
róðrum á Skagaströnd. Bíldsey 
SH 121 tonn í 19 og Stakkhamar 
SH 90 tonní 13, en hann landar 
í heimahöfn. Af stærri bátunum 
þá er Tjaldur SH með 380 tonn 
í 5, Þórsnes SH 209 tonn í 5, 
Örvar SH 192 tonn í 4, Saxhamar 
SH 172 tn í 4, Grundfirðingur 
SH 158 tonn í 4 og Hamar SH 
132 tn í 6. 

Steinunn SF kom tvisvar til 
Grundarfjarðar með samtals 
136 tonn á trolli. Annars er 
þar Hringur SH kominn með 
283 tonn í 4 og Helgi SH 152 
tonn í 3. Farsæll SH er á rækju 
og hefur landað 42 tonn í 3 á 
Sauðárkrókur. Sigurborg SH 
107 tonn í 4 og af því er rækja 
82 tonn.

Gísli Reynisson
www.aflafrettir.is

Aflafréttir

Leikskólar Snæfellsbæjar 
óska eftir starfsfólki á 
leikskólann Krílakot sem fyrst. 

Við auglýsum eftir starfmanni sem hafa áhuga á að 
vinna með börnum, er skapandi og ábyrgðarfull/ur í 
starfi. Viðkomandi starfsmaður þarf að vera námsfús 
og sveigjanlegur með fullt af þolinmæði. Hann/hún 
þarf að geta stýrt samverustundum sem og hópastarfi, 
lesið og sungið. 
Því þarf íslensku kunnáttan að vera viðunandi. 
 

Þetta er 91% starf  
í eitt ár.

Vinnutími frá 8.30-15.30

Í lögum um leikskóla nr. 90/2008 segir í 3. mgr. 6. gr:  „Óheimilt er að ráða til starfa 
við leikskóla einstakling sem hlotið hefur refsidóm fyrir brot á ákvæðum XXII. kafla 
almennra hegningarlaga. Við ráðningu skal liggja fyrir sakavottorð eða heimild 
leikskólastjóra til að afla upplýsinga úr sakaskrá.“ 

Nánari upplýsingar um starfið veita Inga Stefánsdóttir
og Hermína Lárusdóttir í síma 433 6925 

milli kl. 9:00 og 14:00 eða netfangið: leikskolar@snb.is

Föstudagurinn 2. október kl. 16 – 18 
Sýningin Miðstöðvar og mangarar við Breiðafjörð: Breiðafjörður og Norður-

Atlantshafið 1300-1700, mun opna föstudaginn 2. október kl. 16—18 .Sýningin 
verður uppi til loka nóvember. 

 
Sýningin fjallar um sögu viðskipta og verslunar erlendra kaupmanna við Breiða-
fjörð og samskipti þeirra við valdafólk á svæðinu. Miðstöðvar og mangarar við 
Breiðafjörð er sjálfstæð sýning og er handrit hennar unnið af Valgerði Óskars-

dóttur þjóðfræðing.  
 

Sýningin er jafnframt hluti af stærra rannsóknarverkefni, Sögu Breiðafjarðar, sem 
unnið er að við Háskóla Íslands. 

Allir velkomnir. 

Opnun á sýningu í Átthagastofunni 



Grunnskóli Snæfellsbæjar hóf 
nú í haust vinnu við verkefni sem 
heitir heilsueflandi grunnskóli. 
Það verkefni snýst um að efla og 
auka lífsgæði ungmenna með 
heilbrigðari lífsstíl. Þetta verkefni 
krefst samvinnu margra aðila og 
felur í sér að skoða  hvernig ýmir 
þættir innan skólastarfsins hafa 
áhrif á heilsu nemenda. Til að 
fá enn frekari hugmyndir og 
stuðning sótti skólinn um styrk 
til Evrópusambandsins til að 
taka þátt í verkefni sem snýr að 
heilsueflingu í skólum. Skólinn 
fékk styrkinn þrátt fyrir að hafa 
verið í Comeniusarverkefnum 
undanfarin ár. Skólinn okkar 
telst því í fararbroddi skóla hvað 
varðar gæði þeirra verkefna 
sem við höfum tekið þátt í.  
Verkefnið sem er svokallað 
Erasmus+ verkefni, heitir „A 
Healthy lifestyle for a hopeful 
future“ eða „Heilbrigður lífstíll 
fyrir hamingjuríka framtíð“.  
Þar eru meginmarkmiðin að 
finna leiðir til að auka áhuga 
ungmenna á heilsueflingu og 
heilbrigðum lífstíl. Auk Íslands 
eru Spánn, Austurríki, Ítalía, 
Tyrkland, Svíþjóð og Pólland 
þátttakendur í verkefninu.  Þessi 
hópur mun funda í Snæfellsbæ 
27.30. október nk. Þar verður  
verkefnið skipulagt og línurnar 
lagðar fyrir næstu þrjú ár en það 
er sá tími sem verkefnið stendur.  

Sá hópur sem kom hingað 
sl. vor á vegum Comeniusar 
verkefnisins var afskaplega 
ánægður með móttökurnar sem 
hann fékk og ætlum við að gera 
okkar besta til að þessi hópur 
fari héðan jafn ánægður.  Til að 
svona verkefni takist vel þurfa 
allir að leggjast á eitt og mun 
skólinn leita eftir samstarfi við 
aðila í nærsamfélaginu til að allir 
þættir gangi upp. 

Hlökkum til að kynna verkefnið 
ennfrekar þegar vinnan fer í 
fullan gang.

Sigrún J. Baldursdóttir 
Verkefnastjóri 

Grunnskóla Snæfellsbæjar.

Heilsueflandi grunnskóli

Undanfarnar vikur hefur verið 
unnið í viðgerðum á slitlagi á 
Snæfellsnesi, um síðustu helgi 
vildi svo óheppilega til að það 
kviknaði í malardreifara sem 
notaður er við verkið. Borgar
verk var að leggja slitlag á 
Bjarnarhafnarvegi þegar eldur

inn kom upp, eins og sjá má 
á myndinni sem ljósmyndari 
Jökuls tók þá logaði hraustlega 
í tækinu. 

Slökkvibíll frá Brunavörnum 
Stykkis hólms og nágrennis kom 
á staðinn og kæfðu slökkvi
liðsmenn eldinn með froðu.

jó

Eldur í 
malardreifara

Kirkjan okkar

Messa og sunnudagaskóli
Messa verður sunnudaginn 4. október kl. 14 í Ólafsvíkurkirkju.  
Altarisganga.  Félagar í æskulýðsfélaginu verða með kökubasar, 
en safnað er fyrir ferð á landsmót ÆSKÞ í október.

Sunnudagaskólinn verður á sunnudag í Ingjaldshólskirkju 
kl. 11 og næstu sunnudaga út nóvember. 
Öll börn sem eru fædd 2009 (6 ára) fá barnabiblíu að gjöf frá 
söfnuðunum.

Þakkir fyrir góðar viðtökur í áheitasöfnun æskulýðsfélagsins, 
en Biblíumaraþon frestast um viku og verður 9.-10. október.



Þá er komið að því að hrista 
aðeins upp í skemmtanalífi 
Snæ   fellsbæjar. Þar sem Karokí
keppnin var svo vel sótt og 
þótti heppnast mjög vel og að 
húsfyllir var á hverju kvöldi 
ætlum við að blása til annars
konar kvöldskemmtunar. Við í 
Lionsklúbbnum Þernunni í sam
starfi við Félagsheimillið Röst 
ætlum í vetur að setja á laggirnar 
Spurningakeppni Snæfellsbæjar. 
Þetta verður að sjálfsögðu með 
gríðarlegu skemmtanagildi og 
erum við frekar að horfa til hinnar 
skemmtilegu Spurningarbombu 
en Gettu betur eða Útsvars. 

Margt verður á keppnisplani 
kvöldsins sem verður auglýst 
síðar en má alveg nefna 
dansatriði, hvað er í kassanum og 
aldrei að vita nema að leynigestur 
verði í pakkanum. Við lofum 
ykkur allavega skemmtilegri 
kvöldstund. 23 lið munu spreyta 
sig á hverju kvöldi, fer eftir fjölda 
liða. Gaman væri að fyrirtæki, 
saumaklúbbar,  vinahópar, 
samstarfsmenn eða bara 
einhverjir 3 saman mynduðu lið 
og tækju þátt. Því að við getum 
bara séð um að græja keppnina, 
þið verðið að sjá um að mæta 
og keppa. 

Þáttökugjald er  7.500 
kr.....2.500 kr. á haus í liðinu 
og að sjálfsögðu verður svo 
vinningsliðið í vor leyst út 
með veglegum verðlaunum. 
Fólkið í salnum verður með á 
hverju kvöldi í sérstökum lið í 
keppninni og stigahæsta borðið 
fær verðlaun í lok kvölds. Stefnan 
er tekin á að fyrsta kvöldið verði 
14. nóvember næstkomandi. 

Við lofum frábærri skemmtun 
og verður gaman að hittast og lyfta 

sér upp á köldum vetrarkvöldum.

Skráning er hafin hjá Kollu Páls 
í síma 774 8310

Makkið ykkur saman og verið 
með J

Getraunastarfið byrjar á 
laugardaginn, vonumst til að 
sjá sem flesta mæta til að tippa 
því síðustu ár hefur sala á 
getraunaröðum dregist saman 
um 50%. Ef einhverjir hafa hug 
á að taka þátt í getraunaleikjum 
í vetur þá er bara mæta og ræða 

málinn. Minnum á að hægt er 
að vera með getraunaseðla í 
áskrift.Verðum í Íþróttahúsinu 
á laugardögum frá 11.00 til 
13.00. Kaffi á könnunni. Munið 
félagsnúmerið 355.

Áfram Víkingur. 

Getraunir

Spurningakeppni 
Snæfellsbæjar



TIL SÖLU

Mitsubishi L-200 árgerð 2001

Ekinn 234.000 km, skoðaður 2015.

Bíllinn verður seldur í því ástandi 

sem hann er í.

Óskað er eftir tilboðum.

Upplýsingar gefur Ævar í síma 898 8559

Veitingahúsið hraun verður lokað 
frá 3. - 11. október 

vegna sumarleyfis starfsmanna.

Við opnum svo aftur 12. október 
með nýjum matseðli. 

Við bjóðum upp á tónleika með 
Bjartmari Guðlaugssyni 

þann 17. október frá 22:00-24:00. 

Frítt inn á meðan húsrúm leyfir.

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. 
 

TSC Snæfellsnesi

*Háð línum frá Mílu

TSC ehf.      
Grundargata 50, 350 Grundar�örður 
simi 430 8040  - tsc.is - ljósnet.is


