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4G farsímakerfi Símans stækkar
Endurnýjun farsímakerfisins
á vegum Símans hefur farið
fram undanfarið. Þar er m.a.
á ferðinni fyrirtækið Rafholt,
starfsmenn þeirra eru að skipta
3G kerfinu út og setja upp nýja
4G senda í staðin ásamt nýjum
köplum. Sendarnir eru staðsettir
á mastrinu við pósthúsið í Ólafs
vík. Starfsmennirnir sem voru að
setja sendana upp eru ekki loft
hræddir því þegar ljósmyndari
tók myndir af þeim þá slepptu
þeir höndunum og veifuðu eins
og sjá má á myndinni. Hefur
verkið gengið vel og fljótlega
mun netsamband í Ólafsvík og
nágrenni lagast til muna.
Síminn vinnur stöðugt að því

að bæta sambandið og mætir
þannig mikilli þörf viðskiptavina
sinna eftir öflugu sambandi hvar
og hvenær sem er. Síminn hefur
einnig síðustu mánuði sett upp
4G fyrir sjófarendur. Nú eru
4G sendar á Hænuvíkurhálsi
og á Bolafjalli við Bolungarvík
sem draga út firðina og ná yfir
hafsvæðið um kring. Á síðustu
fimm mánuðum hefur Síminn
sett upp 4G samband fyrir sjó
farendur í Skutulsfirði, Seyðis
firði, Eyjafirði, Norðfirði, hluta
Breiðafjarðar og á Skjálfanda sem
og í Patreksfirði, með tilkomu
nýrra senda í Ólafsvík mun 4G
svæðið á Breiða
f irði stækka
þa
talsvert.			

Jólin eru komin í Verslunina Hrund

Opið: Virka daga kl. 14 - 18
Laugardaga í des. kl. 14 - 18
Nánar auglýst síðar.

Eins og venjulega er búðin full af glæsilegri vöru - Verið velkomin að líta inn.

Elstur í
Snæfellsbæ

Gunnar Bjarnason fyrrverandi
bóndi og hreppstjóri í Staðarsveit
hélt upp á 93 ára afmælið sitt
þann 16. nóvember síðastliðinn.
Gunnar sem fæddist í Böðvars
holti í Staðarsveit árið 1922 er
hann einnig elsti íbúi Snæfells
bæjar. Á myndinni er afmælis

Aflafréttir

barnið með syni sínum Rúnari
Atla og tveimur af barnabarna
börnum sínum þeim Magnúsi
Guðna Emanúelssyni og Aroni
Eyjólfi Emanúelssyni sem ásamt
fleirum heimsóttu Gunnar á
afmælisdaginn.
þa

Það er búið að vera ansi góð
línuveiði hjá smábátunum sem
róa frá Snæfellsnesinu og þeim
hefur fjölgað nokkuð bátunum.
Glaður SH er kominn með 35
tonn í 8, Vísir SH 10 tonn í 6 og
Signý HU 7 tonn í 3, en reyndar
bilaði Signý HU. Útgerðin sem
gerir út Signý HU á annan bát
fyrir sem heitir Magnús HU og
kom hann til Ólafsvíkur og hóf
línuveiðar þar á meðan verið er
að gera við Signý HU. Brynja SH
51 tonn í 8, Tryggvi Eðvarðs SH
43 tonn í 7, Álfur SH 37 tonn í
8, Sverrir SH 17 tonn í 4, Rán
SH 14,6 tonn í 7, allir í Ólafsvík.
Þerna SH með 11 tonn í 3,
Guðbjartur SH 52 tonn í 8,
Reynir Þór SH 3,6 tonn í 6 á
netum, Kvika SH 29 tonn í 7,
Særif SH 57 tonn í 8.
Í Grundarfirði eru t.d Vinur
SH með 8,1 tonn í 4 og Birta SH
7,2 tonn í 3 en báðir þessir bátar
eru minni en 8 tonn.
Af stærri línubátunum þá
er Tjaldur SH komin með 212
tonn í 3, öllu landað á Siglufirði,

Rifsnes SH 200 tonn í 4, líka á
Siglufirði. Saxhamar SH 130 tonn
í 2, Örvar SH 84 tonn, Hamar SH
93 tonn í 3, allir á Rifi. Þórsnes
SH 116 tonn í 2. Kristinn SH er
farinn að færsta nær heimahöfn
sinni en hann er farinn að landa
í Bolungarvík, hefur landað 72
tonn í 9, Stakkhamar SH 65 tonn
í 8 á Rifi.
Ansi lítið er að frétta af neta
veiðunum, enginn stór bátur
er kominn á netin, Bárður SH
er kominn með 10 tonn í 7 og
Hafnartindur SH 4,7 tonn í 6.
Dragnótaveiðin er þokkaleg,
helst eru það bátarnir sem eru
fyrir vestan sem eru að fiska.
Steinunn SH er komin með 94
tonn í 7, Matthías SH 78 tonn í
6 og Guðmundur Jensson SH
56 tonn í 5.
Hannes Andrésson SH er
ennþá á tilraunaveiðum á
hörpuskel og gengur nokkuð
vel, hefur landað 63 tonnum í
10 róðrum.
Gísli Reynisson
www.aflafrettir.is

Innilegar þakkir fyrir hlýhug og
auðsýnda samúð vegna andláts
og útfarar okkar ástkæra

Stefáns Jóhanns Sigurðssonar,
húsasmiðameistara
Engihlíð 16e, Ólafsvík

Guðrún Alexandersdóttir
Kristjana Halldórsdóttir
Svanur Aðalsteinsson
Magnús Stefánsson
Sigrún Drífa Óttarsdóttir
Vilborg Lilja Stefánsdóttir
Eiríkur L. Gautsson
Sigríður Stefánsdóttir
Halldór G. Ólafsson
og fjölskyldur

félags eldri borgara í Snæfellsbæ
verður sunnudaginn 22. nóvember
í félagsheimilinu Klifi
og hefst kl. 15
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

Margir góðir munir, kökur o.fl.
Einnig í boði heitt kaffi, súkkulaði,
vöfflur og rjómi.
Nefndin

Futsal
um helgina
Á sunnudaginn kemur fer
fram fyrri umferð A-riðils
Íslandsmótsins í Futsal. Leikið
verður í íþróttahúsinu í Ólafsvík.

Mótið hefst kl. 14:00 með leik
VíkingsÓ við lið Kónganna
og áfram heldur svo mótið
samkvæmt eftirfarandi tímatöflu:

kl. 14:35 Snæfell - Hvíti riddarinn
kl.15:30 Kóngarnir - Hvíti riddarinn
kl. 16:05 VíkingurÓ - Snæfell
kl. 17:00 Snæfell - Kóngarnir
kl. 17:35 Hvíti riddarinn - VíkingurÓ
Þar með hefja Víkingar
tiltilvörn sína, en liðið er
Íslandsmeistari í Futsal eins og
flestir vita. Seinni umferð riðils
ins verður að Varmá í Mosfells

bæ þann 12. desember. Úrslita
keppnin fer síðan fram 8. - 10
janúar. Fjölmennum í íþrótta
húsið og hvetjum strákana
óhs
okkar.		

Fróðá, nýtt verk í
Frystiklefanum
Þann 4. desember næstkom
andi frumsýnir Frystiklefinn í Rifi
leiksýninguna FRÓÐÁ. Verkið er
nýtt íslenskt leikverk, lauslega
byggt á draugasögunni um
Fróðárundrin úr Eyrbyggja sögu.
Fróðá er áleitin og krefjandi sýning
sem skoðar þessa mögnuðu sögu
útfrá áður ókönnuðum vinkli og
ætti ekki á láta neinn ósnortinn.
Þar sem aðstandendur og
flytjendur sýningarinnar koma
úr öllum áttum og hafa mörg
verkefni á sínum könnum
verður sýningatímabil verksins
óhjákvæmilega í styttra lagi og

því mikilvægt fyrir þá sem ætla
sér að sjá verkið að næla sér í
miða með góðum fyrirvara.
Fróðá fylgir á eftir verkinu
MAR, sem sýnt var í fjóra mánuði
fyrir fullu húsi í Rifi á síðasta
leikári og hlaut meðal annars
grímutilnefningu í flokki sprota
ársins. Frystiklefinn í Rifi er
handhafi Eyrarrósarinnar 2015,
Verðlauna fyrir framúrskarandi
starf á sviði lista og menningar
á starfsvæði byggðastofnunnar.
fréttatilk.

Aðalfundur Golfklúbbsins Vestarr
verður haldinn 30 nóvember 2015 kl. 20.00
í Sögumiðstöðinni Grundarfirði
Allir velkomnir.

KYNNIR

FÖSTUDAGSLÖGIN
Stórsöngvarinn Stebbi Jak. söngvari hljómsveitarinnar Dimmu og
Andri Ívars uppistandari og gítarleikari hafa komið mikið fram
saman uppá síðkastið og halda nú tónleika með uppistandsívafi á
Veitingahúsinu Hraun Ólafsvík.

Dagskrá
Aðalfundardagskrá samkvæmt 10 gr laga GVG
Ákvörðun félagsgjalda
Framkomnar tillögur.
Önnur mál.

Stjórn Vestarr

Kvenfélagskleinur

Andri mun hefja dagskránna með laufléttu tónlistargríni og mun
látúnsbarkinn Stefán svo syngja mörg af bestu lögum í heimi við
gítarundirleik uppistandarans.
Óhætt er að lofa langbestu kvöldskemmtun ársins á Íslandi.
Frítt inn og herlegheitin byrja kl 22:00

Kvenfélagskonur í Kvenfélagi
Ólafsvíkur vöknuðu snemma á
síðasta laugardagsmorgun. Verk
efni dagsins var að steikja kleinur,
það er hluti af fjáröflun félagsins
sem rennur meðal annars til

líknarmála í bæjarfélaginu. Að
þessu sinni steiktu þær 52 kíló
af kleinum sem öll seldust og
runnu vonandi ljúlega niður í
bæjarbúa.
þa

Réttur dagsins vikuna 23. - 27. nóv.
Réttur dagsins er í boði
milli 12:00 - 14:00 alla virka daga.

Tilboð helgarinnar
20. - 22. nóvember

Mánudagur
Grillaðar grísalundir með bökuðu rótargrænmeti.
Þriðjudagur
Gratineraður plokkfiskur með þrumara og smjöri.
Miðvikudagur
Nautahakk Bolognese

Hægelduð frönsk andarbringa
með appelsínusósu, sætum kartöflum
og sultuðum rauðlauk.
Verð aðeins 2900 kr.
Hægelduð 200 gr. nautalund,
bökuð kartafla og bernes.
Verð aðeins 2900 kr.

Fimmtudagur
Steiktur fiskur í raspi
Föstudagur
Lamba innralæri, franskar og bernes
Verð fyrir Rétti dagsins er 1.900 kr og kaffi fylgir.

Jólamarkaður
á Breiðabliki

Opnunartími um helgina
er frá 18:00-23:00

SPURNINGA

KEPPNI

SNÆFELLSBÆJAR

Hinn árlegi jólamarkaður
Sveitamarkaðarins á Breiðabliki
verður haldinn að Breiðabliki
í Eyja- og Miklaholtshreppi
sunnudaginn 22. nóv n.k. og
hefst hann k.l 12 og stendur til kl
18. Framleiðendur eru frá býlum
á sunnanverðu Snæfellsnesi ,
allt frá Hítará að Hellnum, eða
hafa tengingu inn á svæðið. Á
boðstólum verður til sölu ýmiss
konar matar- og handverk. Matur
eins og ærhakk, reykt ærfillet,
reyktur og grafinn silungur,
hveitikökur, sultur, kæfur og
fleira. Handverkið er fjölbreytt;

lopapeysur, vettlingar, sokkar,
jurtalitað garn, þæfðar vörur,
kerti, ljósmyndir, jólasveinar,
jólaskraut. Litla kaffihúsið verður
að sjálfsögðu á sínum stað með
kaffi, kakó og vöfflur.
Í ár verða aðventutónleikar
með Páli Óskari og Moniku í
Fáskrúðabakkakirkju sama dag.
Tvennir tónleikar verða yfir
daginn eða kl. 14 og 17 og tilvalið
fyrir alla sem ætla á tónleikana
að koma til okkar í kaffi á undan
eða eftir.
Hlökkum til að eiga skemmti
lega stund saman. - Stjórnin

Nú hefst fjörið, laugardagskvöldið 21. nóvember
verður fyrsta keppni vetrarins haldin
í Félagsheimilinu Röst Hellissandi
Húsið opnar kl. 20 og hefst keppnin stundvíslega kl. 21
Aðgangseyrir 1.000 kr.
Enginn posi við inngang, svo munið að taka með pening.
Aldurstakmark 18 ára
Minnum fólk á að salurinn fær að taka þátt í nokkrum
spurningum líka, svo það er um að gera að mæta.
Hlökkum til að sjá ykkur,
Kveðja, nefndin

Piparkökuhúsaleikur
Pakkhússins

Menningarnefnd Snæfellsbæjar
efnir til samkeppni um ﬂottasta
piparkökuhúsið. Skila þarf húsunum
fyrir 18. desember í Pakkhúsið.
Húsin verða til sýnis í Pakkhúsinu og
tilkynnt um sigurvegara þann 21. desember.
Veitt verða verðlaun fyrir 1. sætið.

Menningarnefnd

Hjálpið okkur að vaxa!
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.
Persónuleg þjónusta.

Viðgerðaþjónusta á tölvum.

*Háð línum frá Mílu

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

Gjöf til Unglingadeildarinnar Dreka
Miðvikudaginn 11. nóvember
fékk unglingadeildinn Dreki 50
öryggisvesti í gjöf frá Sjóvá.
Hér á myndinni má sjá þennan
fagra hóp unglinga í vestum
merktum Sjóvá ásamt Kristjönu
Hermannsdóttir ráðgjafa Sjóvá
í Ólafsvík og undirritaðan Hlyn
Hafs teinss on umsjónamann
unglingadeildarinnar taka við
gjöfinni.
Þar sem unglingadeildin er
bæði með inni og úti æfingar
á miðvikudagskvöldum var það
tilvalið að fá þessi öryggisvesti
svo unglingarnir koma til
með að vera mjög sjáanleg á
útiæfingum deildarinnar í vetur
og til komandi ára. Verum með
öryggið í fyrirrúmi.
Fyrir hönd unglingadeildar

Dreka viljum við þakka fyrir
þennan góða styrk.
Hlynur Hafsteinsson
umsjónarmaður

Smáauglýsing
Óskast til leigu

Óska eftir herbergi, íbúð eða húsi til leigu í Snæfellsbæ.
reglusemi og skilvísi heitið.
Upplýsingar í síma 867 3834

Yfirvélstjóri
Yfirvélstjóra vantar á línuskipið Rifsnes SH-44
sem er gert út frá Rifi
Rifsnes er með 749kw aðalvél

Blóðsykursmæling

Áhugasamir geta haft samband við
Örvar í síma 8922999 eða netfang: orvar@hh.is

Blóðsykursmæling
í Grundarfirði
Í tilefni af alþjóðadegi sykursjúkra 14. nóvember
munu lionsklúbbarnir í Snæfellsbæ í samstarfi
við Heilsugæslustöðina bjóða íbúum Snæfellsbæjar
upp á blóðsykursmælingu

laugardaginn 21. nóvember kl. 11 - 13
í Átthagastofu Snæfellsbæjar
Allir eru hvattir til að mæta!

21. janúar 1973

Í tilefni af Alþjóðadegi sykursjúkra þann 14. nóvember
sl. býður Lionsklúbbur Grundarfjarðar, í samvinnu við
Heilsugæslustöðina Grundarfirði, upp á
blóðsykursmælingu í anddyri Samkaupa Grundarfirði
laugardaginn 21. nóvember n.k. frá kl. 12 - 15.
Lionsklúbbur Grundarfjarðar.

Multi cultural food festival
Fjölmenning og matur
Jedzenie i kultura
TOIT JA KULTUUR

храна и култура
Essen und Kultur
mad og kultur

pagkain at kultura
pārtika un kultūra

еда и культура

comida y cultura

อาหารและวัฒนธรรม
alimentaire et de la culture

Fjölmenningarhátíð í Frystiklefanum 21. nóvember frá 16:00– 19:00
Swieto miedzynarodowe w Frystiklefi/Freezer 21 listopada od
godz.16:00-19:00
Multi Cultural Food Festival in the Freezer november 21. 16:00-19:00

Matur frá Póllandi, Bosníu,
Mongólíu, Þýskalandi, Íslandi
og fleirum.

Dania a różnych krajów m.in.z
Polski, Bośni, Mongolii, Niemiec,
Islandii innych .

Tónlist frá Astron, Eirik Gravdal
og fleirum

Muzyka z różnych krajów.

Frásagnir og sögur frá ýmsum
löndum.

Opowieści wielu osób o różnych
narodowościach.

Food from Poland, Bosnia, Mongolia, Germany, Iceland and more.
Music from Astron, Eirik Gravdal and many more.
Stories and tales from various Countries
Verkefnið er styrkt af Uppbyggingarsjóði Vesturlands

