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Bleikur október

Ólafsvíkurkirkja er bleiklýst
eins og undanfarin ár í tilefni af
Bleikum október en bleiki dagur
inn er 16. október að þessu sinni
og eru landsmenn hvattir til að
klæðast einhverju bleiku eða hafa
bleikan lit í fyrirrúmi þennan dag.
Bleiki liturinn er baráttulitur
október
m ánaðar og notaður
til að vekja athygli á baráttunni
gegn krabbameini. Kirkjan er þó
ekki eina byggingin í Snæfellsbæ
sem er bleiklýst í ár en útiljósin

á Dvalarheimilinu Jaðri eru bleik
þennan mánuðin, Félagsheimilið
Klif og Skipið minnismerkið við
Klettsbúð á Hellissandi.
Þegar Þröstur Albertsson tók
þessa mynd af bleikum bjarma á
Ólafsvíkurkirkju þá var það ekki
síður himininn sem skartaði
skemmtilegum litum, norður
ljósin skapa nefnilega skemmti
leg listaverk á himninum þessa
dagana.

AUGLÝST EFTIR
UMSÓKNUM Í
UPPBYGGINGARSJÓÐ VESTURLANDS

VEITTIR VERÐA STYRKIR TIL
ATVINNUÞRÓUNAR OG NÝSKÖPUNAR
Á heimasíðu Samtaka sveitarfélaga á Vesturlandi www.ssv.is,
undir flipanum „Uppbyggingarsjóður“
er að finna upplýsingar um umsóknarferli,
reglur og viðmið varðandi styrkveitingar.
FRESTUR TIL AÐ SKILA UMSÓKNUM
ER TIL

27. OKTÓBER 2015

Þorsteinn í Víking
Framherjinn Þorsteinn Már
Ragnarsson er komin heim aftur
en hann skrifaði á dögunum
undir samning við Víking og mun
spila með þeim í Pepsí deildinni
næsta sumar. Þorsteinn Már
spilaði með Víking frá 2007 til
2011 en þá gekk hann til liðs við
KR, hann var lánaður til Víkings
seinni hluta tímabilsins 2014
en hefur að öðru leyti spilað
með KR síðustu fjögur tímabil.
Þorsteinn Már verður góð viðbót
í liðið, hann skoraði 5 mörk í
19 leikjum fyrir KR á nýliðnu
tímabili í deildinni og var næst
markahæstur í liðinu. Hefur hann
spilað 67 úrvalsdeildarleiki með
KR og skorað 14 mörk í þeim. Með
Víking hefur Þorsteinn skorað

Haustpartý
Á Blómsturvöllum
Í KVÖLD MILLI Kl 18 & 22

15% afsláttur af gjafavöru,
svo margt nýtt
og fallegt komið
43 mörk í 123 mótsleikjum og
tímabilið 2010 skoraði hann 18
mörk í 2. deildinni. Við bjóðum
Þorstein Má velkomin aftur og
hlökkum til að fylgjast með.

10% kynningarafsláttur af frábæru umhverfisvænu
vörunum frá Maison Belle
15% afsláttur af dömufatnaði,
ásamt flottum tilboðum

þa

Gjafabréf að verðmæti 10.000 kr
dregið út í lok kvölds úr lukkupotti
sem allir fara í sem versla.

Hlökkum til að sjá þig
og eiga skemmtilega kvöldstund saman

Kaffi-Konfekt-Kósý

Afmælis og
kveðjustund

Háarif 83
til sölu

Óla Jóns Ólasonar,
sem lést 7. október s.l.
Verður haldin á afmælisdegi hans
laugardaginn 17. október
í sal Fjölbrautarskóla Snæfellinga í Grundarfirði kl. 14.
Allir velkomnir sem vilja samgleðjast og kveðja okkar
elskulega vin og gleðigjafa, eiginmann, föður, tengdaföður,
afa og langafa.
Stórfjölskyldan

Gullfallegt og mikið mikið endurnýjað einbýlishús á einni hæð
ásamt tvöföldum bílskúr. Húsið er vel staðsett við óbyggt opið
svæði, útsýni er m.a. á Snæfellsjökul.
Nánari lýsing á mbl.is/fasteignir
Hér er á ferðinni frábært hús þar sem þú færð mikið fyrir peninginn.
Allar nánari upplýsingar veitir Ásmundur Skeggjason fasteignasali,
asmundur@hofdi.is, s-895 3000

Þarft þú á hjálp að halda?
Líður þér illa?
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

Hringdu þá í hjálparsíma
Rauða krossins 1717 eða farðu
inná netspjallið 1717.is
Opið er allan sólarhringinn
allt árið. Þjónusta Hjálparsímans
er ókeypis með öllu. Þú þarft
ekki að eiga inneign til að hafa
samband og símtalið kemur
ekki fram á símareikningi. Fulls
trúnaðar er gætt og ekki er

nauðsynlegt að gefa upp nafn
frekar en fólk vill. Ekki hika við
að hafa samband.

www.n1.is

facebook.com/enneinn

Þú færð vetrardekkin hjá okkur
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Grípandi munstur

Hörkugrip án nagla

Öruggt og neglanlegt

Michelin Alpin A5
er mikið skorið, naglalaust
og endist þér aukavetur.

Cooper SA2
er óneglanlegt og míkróskorið
fyrir mýkri vetrarakstur.

Kumho WI31
mikið skorið og frábært
í hálku sem snjó.

Verslun N1
Ólafsbraut 57, Ólafsvík, 436 1581

Opið
mánudaga til föstudaga kl. 08-17

Aflafréttir
Mánudaginn 19. október
verður sundlaugin í Ólafsvík
lokuð vegna þess að þá
verður hún tæmd og þrifin.

Föstudaginn 16. okt og þriðjudaginn 20. okt
verður hún opin fyrir almenning allan daginn
en þá er vetrarfrí í skólanum.

Kveðja starfsfólk

Nóg um að vera núna hjá
SH bátunum, dragnótabátarnir
sem hættu veiðum um miðjan
september vegna of góðra veiði
varðandi kvótastöðuna sína eru
komnir af stað núna. Rifsari SH
er með 62 tonn í 3, Matthías
SH 59 tonn í 3, Magnús SH 43
tonn í 4, Esjar SH 23 tonn í 2,
Egill SH 38 tonn í 4. Allir þessir
bátar hafa meðal annars landað
í Bolungarvík.
Ekki eru nú allir sem hafa
skotist vestur því Gunnar
Bjarnason SH er með 20 tonn í
6, Ólafur Bjarnason SH 16 tonn
í 5, báðir að landa í Ólafsvík.
Katrín SH er í Bolungarvík á
þorskanetum og gengur nokkuð
vel. Hefur landað 23 tonn í 6
róðrum og mest 4,7 tonn í róðri.
Er báturinn aflahæstur allra
netabáta á landinu núna þegar
þetta er skrifað.
Línubátarnir eru má segja
útum allan sjó við vestan- og
norðanvert landið. Tjaldur SH
er með 143 tonn í 2 á Siglufirði.
Saxhamar SH 99 tonn í 2, Örvar

SH 98 tonn í 2, Rifsnes SH 65
tonn í 2, Þórsnes SH 56 tonn í
2, Grundfirðingur SH 55 tonn í
2 og Hamar SH 30 tonn í einni
löndun.
Kristinn SH 69 tonn í 9 og mest
12 tonn á Skagaströnd. Bíldsey
SH 59 tonn í 9, Stakkhamar SH
19 tonn í 3 á Rifi. Særif SH er
með 40 tonn í 7 og hann hefur
þvælst líka norður og er að landa
á Skagaströnd. Brynja SH 27 tn í
6, Guðbjartur SH 27 tonn í 6 og
Glaður SH 17,5 tonn í 7, Tryggvi
Eðvarðs SH 15,5 tonn í 6.
Þeim fækkar rækjubátunum
en ennþá eru tveir SH bátar á
rækjuveiðum. Sigurborg SH sem
er alltaf á veiðunum og hefur
báturinn landað 23,5 tonn í
einni löndun og af því er rækja
17,6 tonn. Farsæll SH er hinn SH
báturinn og hefur hann landað
22 tonn í einni löndun og af því
var rækja 9,3 tonn.
Gísli Reynisson
www.aflafrettir.is

Fjárhagsáætlun Snæfellsbæjar
og stofnana 2016
Hafin er vinna við gerð fjárhagsáætlunar Snæfellsbæjar fyrir árið 2016. Auglýst er eftir
erindum, umsóknum um styrki, tillögum og ábendingum íbúa, félagasamtaka og fyrirtækja
um mál sem varðar gerð fjárhagsáætlunar.
Þeir aðilar sem vilja koma með erindi, umsóknir um styrki, tillögur og/eða ábendingar er
varðar næsta fjárhagsár Snæfellsbæjar eru hvattir til að skila þeim á bæjarskrifstofuna til
bæjarritara fyrir 30. október 2015.
Þau félagasamtök sem fengu styrki á árinu 2015 þurfa að senda inn ársreikning með
áframhaldandi styrkbeiðni.
Athugið, að engir styrkir fást greiddir nema um þá sé sótt og bæjarstjórn samþykki þá.
Bæjarritari

Réttur dagsins vikuna 19. október - 23. október.
Réttur dagsins er í boði milli 12:00 - 14:00 alla virka daga.

Mánudagur
Hakkabuff, spælegg og sósa.
Þriðjudagur
Grísamínútusteik með ferskum ananas og
chilli.
Miðvikudagur
Heimalagaðar fiskibollur með hvítlauk, chilli.
Fimmtudagur
Kjúklingasalat

Föstudaginn 16. október
byrjum við með nýjan matseðil
við bjóðum því uppá 2 fyrir 1 af öllum
pizzum þann 16. okt.
bæði í sal og taka away.
2 fyrir 1 af kokteilum alla helgina og
svo minnum við á tónleikana með

Bjartmari Guðlaugssyni

Föstudagur
BBQ Grísarif og franskar.
Verð fyrir Rétti dagsins er 1.900 kr og kaffi fylgir.

þann 17. okt. frá 22:00 - frítt inn.
Opnunartími um helgina
er frá 18:00-23:00

Í Röst 7. nóvember 2015
Meðal rétta í hlaðborðinu:
Rjúpusúpa

Dádýr

Grafinn rjúpa

Kengúra

Heitreykt önd

Dúfa

Íslenskt hreindýr

og margt fleira

Íslensk heiðagæs
Verð aðeins 10.900 kr. á mann.
Pantanir í síma

618-0083

Glæsimennirnir
Raggi Bjarna &
Þorgeir Ástvaldsson
sjá um tónlistina fyrir gesti að loknu borðhaldi.

VERSLUNIN KASSINN
40 ÁRA
LAUGARDAGINN 17. OKT. 2015

AF ÞVÍ TILEFNI VERÐUM VIÐ MEÐ LÉTTAR VEITINGAR
OG FULLT AF FLOTTUM TILBOÐUM
VONUMST TIL AÐ SJÁ SEM FLESTA

Aníta Ólafsdóttir, Víking
Ólafsvík var ein af 32 efni
legum markvörðum frá 22 fél
ögum sem dagana 2. til 4. októ
ber síðastliðinn tók þátt í mark
mannsskóla stúlkna á vegum
KSÍ. Markmannsskólinn fór
fram á Akranesi. Í skólanum
æfðu stúlkurnar sem voru úr
4. flokki og því fæddar 2002 og
2003 hin ýmsu tækniatriði sem
nýtast munu þeim vel í markinu.
Þess má einnig geta að Aníta var
valin í Pressuliðið á Símamótinu
í sumar.
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Tók þátt í
markmannsskóla KSÍ
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Bjargarsteinn
Jólakvöldverður að hætti Bjargarsteins 2015
Fordrykkur
Grafin gæs
Hörpuskel á þrjá vegu
Rjúpusúpa
Villi-svína carpaccio
Innbakaðir villisveppir
Reykt önd
Ostur
Þriggja-laga súkkulaðikaka
Verð kr. 7.900,- á manninn
Borðpantanir
Fordrykkur kl. 19:00
Borðhald hefst stundvíslega kl. 19:30.
Bjargarsteinn - Mathús, Sólvellir 15, 350 Grundarfjörður
Sími 438-6770, mathus@bjargarsteinn.is

8.

NORTHERN

ALÞJÓÐLEG KVIKMYNDAHÁTÍÐ

1 6 . - 1 8 . O K T Ó B E R , 2 0 1 5 GRUNDARFIRÐI

DAGSKRÁ
16|10 FÖS TUDAGUR
•SAMKOMUHÚS GRUNDARFJARÐAR•

17.00-18.00 Opnunarhóf í boði Grundarfjarðarbæjar
18.00-19.10 Stuttmyndir frá Norðurlöndunum
19.10- 19.30 Stuttmyndir frá Norðurlöndunum II.hluti
20.00 - 21.05 Alþjóðlegar stuttmyndir: Gamanmyndir
21.15 Sérstök frumsýning á myndinni Eggjandi (13 min) eftir Hallgrím Jóhann Hallgrímsson.
Leikstjórinn er Grundfirðingur og myndin er tekin á Grundarfirði

•RÚBEN•

22.30- 00.30 Íslensk tónlistarmyndbönd
00.30-03.00 Kareoki, Sesar A opnar fyrir mækinn

17|10 L AUGARDAGUR
•SAMKOMUHÚS GRUNDARFJARÐAR•

11.00-12.00 Teikni- og hreyfimyndir
13.00-14.45 Alþjóðlegar stuttmyndir: Austur Evrópa
15.00-16.15 Masterklassi með Baldvin Z
16.30 - 18.00 Alþjóðlegar stuttmyndir: Leikstjórar viðstaddir
18.00 - 18.45 Alþjóðlegar stuttmyndir: Aðrar heimsálfur
18.50 - 19.50 Alþjóðlegar stuttmyndir: Önnur sýn

•S.C. FRYSTIHÚS•
20.30 - 23.00 Fiskiveislan mikla (húsið opnar kl. 20.00)
•RÚBEN•
00.00-01.00 Milky Whale dansiball

18|10 SUNNUDAGUR
•SAMKOMUHÚS GRUNDARFJARÐAR•
10.30-11.15 Ísland séð með augum útlendinga
11.20 12.35 Íslensk framleiðsla erlendis
13. 00 - 14.20 Íslenskar stuttmyndir I.hlutir
14.30 15.40 Íslenskar stuttmyndir II. hlutir
16.00 - 17.00 Verðlaunaafhending

GEFUR FALLEGAN LJÓMA
MEÐ AÐEINS EINUM DROPA
# H O W D O I G L O W/ B I O T H E R M . C O M

DRAGÐU ÚR FÍNUM LÍNUM,
ÞURRKI OG LÍFLAUSRI HÚÐ

LIQUID GLOW
SKIN•BEST

ÁN PARABENA

HENTAR VIÐKVÆMRI HÚÐ

BIOTHERM BOMBA
Í APÓTEKI ÓLAFSVÍKUR FÖSTUDAGINN 16. OKT.
KYNNING FÖSTUDAG KL. 13 - 18
Komdu og fáðu húðgreiningu með nýja Blue Smart húðgreiningartækinu.
HEFUR ÞÚ PRÓFAÐ SKIN•BEST
C.C. KREMIN FRÁ BIOTHERM?

10%
AFSLÁTTUR

AF

BIOTHERM

V Ö RU N U M .

Húðin lítur best út þegar áferð hennar er jöfn og hún ljómar náttúrulega.
SKIN BEST C.C. lagfærir litarhátt og gefur ljóma ásamt því að vernda húðina.
Það lokar opnum húðholum, dregur úr fínum línum og gefur fallega náttúrulega þekju.
Glæsilegur kaupauki þegar þú kaupir Biotherm vörur fyrir 7.900 kr. eða meira.

20%
01 LIGHT SHADE

02 MEDIUM SHADE

AFSLÁTTUR AF SKIN BEST LÍNUNNI OG
ÖLLU DEODORANT FYRIR DÖMUR OG HERRA

Biosource hreinsimjólk og andlitsvatn 400 ml á sama verði og 200 ml.

