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Apótek Ólafsvíkur í 30 ár

Þann 6. janúar síðastliðinn
fagnaði Apótek Ólafsvíkur því að
30 ár voru liðin frá því að það var
opnað. Það eru hjónin Óli Sverrir
Sigurjónsson lyfjafræðingur
og Sigríður Þórarinsdóttir
sjúkraþjálfari sem eiga það og
reka. Óli, sem áður starfaði sem
yfirlyfjafræðingur í Apóteki Kefla
víkur, sótti um lyfsöluleyfið á
haustdögum 1985 og var veitt
leyfið frá 6. janúar 1986. Til
gamans má geta þess að hvorugt
þeirra hafði komið á Snæfellsnes
þegar Óli sótti um lyfsöluleyfið
og komu hingað í fyrsta sinn
þegar leyfið hafði verið veitt.
Þannig má segja að þetta hafi
verið nokkurs konar óvissuferð
sem hafi farið vel því hér hafa þau
búið og starfað öll þessi ár. Fyrstu
árin var rekstur apóteksins að
Ólafsbraut 19, í húsnæði fyrrum

útibús Stykkishólms apóteks, en
þann 24. febrúar 1992 var starf
semin flutt að Ólafsbraut 24 þar
sem það hefur verið síðan. þa

Jólin kvödd
í roki og kulda

Íbúar Snæfellsbæjar létu kulda
og rok ekki á sig fá og kvöddu
jólin á Þrettándanum með til
heyr
a ndi hátíðarhöldum. Að
venju stóðu Lionsklúbbarnir
í Ólafsvík fyrir þrettándagleði
þar sem bæjarbúar gengur að
brennunni í fylgd álfadrottningar,
álfakóngs, álfameyja og púka.
Grýla og Leppalúði létu sig ekki
vanta heldur í þessa göngu sem

endaði við brennuna. Þar voru
sungin álfa og áramótalög við
harmonikkuundirleik. Gleðin
endaði svo á glæsilegri flugelda
sýningu sem Lionsklúbbur Ólafs
víkur sá um en að henni lokinni
fóru alls kyns verur að sjást á
götum Ólafsvíkur þar sem þeir
bönkuðu á dyrnar og báðu fólk
um gott í goggin áður en þær
héldu til sinna heimkynna.
þa

Víkingur meistari í Futsal
Óhætt er að segja að Víkingur
beri höfuð og herðar yfir önnur
lið þegar kemur að Futsal hér
á landi. Þeir unnu sinn þriðja
íslandsmeistaratitil á síðasta
sunnudag þegar þeir unnu Leikni/
KB 13-3 í Laugardalshöllinni. En
þeir urðu einnig íslandsmeistarar
2013 og 2015. Þessi sömu lið
öttu kappi á síðasta ári og þá
hafði Víkingur líka betur. Kenan
Turudija og Alfreð Már Hjaltalín
skoruðu þrennu fyrir Víkinga í
úrslitaleiknum og þeir Þorsteinn
Már Ragnarsson, Emir Dokara
og Heimir Þór Ásgeirsson voru
allir með tvö mörk hver. Óttar
Ásbjörnsson með eitt mark.
Kristinn Magnús Pétursson átti
fjórar stoðsendingar og Þor
steinn Már Ragnarsson gaf tvær
stoðsendingar og þeir Admir
Kubat, Óttar Ásbjörnsson og
Leó örn Þrastarsson með eina
stoðsendingu. Liðið vann alla
níu leiki sína á Íslandsmótinu í
ár og markatalan var 68 mörk í
plús, 83-15.

Næstu verkefni hjá Víking eru
leikir við Stjörnuna þriðjudaginn
12. janúar í Kórnum og Breiðablik
laugardaginn 16. janúar í Fífunni.
þa

Dósasöfnun
Fimmtudaginn 14. janúar
kl.18:00

Ljósnet.is

ætlum við að fara í dósasöfnun í Ólafsvík.
Er það von okkar, bæjarbúar góðir að þið eigið eitthvað af flöskum
handa okkur, hvort sem það er plast, ál eða gler.
Til að allt gangi vel og fljótt fyrir sig, væri ágætt að þið settuð poka
eða kassa með flöskunum fyrir utan hús ykkar,
að öðrum kosti bönkum við uppá hjá ykkur.
Með fyrir fram þökk.

TSC Snæfellsnesi

býður 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.

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

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

Jóga með Önnu Þóru
Af óviðráðanlegum orsökum hefst jóga
ekki fyrr en 2. febrúar.

ENSKI BOLTINN Á HRAUNINU
Leikir helgarinnar:

Nánar auglýst síðar.
Hlakka til að
sjá ykkur á nýju ári

Laugard. 16. jan.
Kl. 15 - Man. City v Crystal Palace
Sunnud. 17. jan.
Kl. 14 - Liverpool v Man. Utd.

Anna Þóra

Tilboð á meðan á leik stendur

Menningarpassanum
vel tekið

Stór á dælu - 650kall
Ostborgari og franskar - 1.500 kr.

Bogi
Pétursson
lögg.fasteignasali

Stekkjarholt 13 – Ólafsvík.

Í byrjun desember ákváðu
Frystiklefinn í Rifi og Snæfellsbær
að taka höndum saman og hefja
sameiginlegt átak með það
markmið að veita ungu fólki í
sveitarfélaginu tækifæri og aukna
hvatningu til þess sækja alla þá
menningarviðburði sem standa
til boða í Frystiklefanum á árinu
2016. Það er því með ánægju sem
við tilkynnum að allir þeir sem
lögheimili hafa í Snæfellsbæ og
fæddir eru á árunum 1996 til
1999 fá Menningarpassa Frysti
klefans fyrir árið 2016 að gjöf frá
Frystiklefanum og Snæfellsbæ.
Menningarpassana má nálgast
í Frystiklefanum, þar sem þeir
verða útbúnir með nafni og
kennitölu hvers og eins.
Á þrettándanum náði Kári svo
að klára annan merkilegann hluta

þessa verkefnis, þá afhenti hann
öllum meðlimum í félagi eldri
borgara í Snæfellsbæ ársmiða,
það gerði hann í samstarfi við
fyrirtæki í Snæfellsbæ. Núna
eiga allir íbúar Snæfellsbæjar
á aldrinum 14 - 16 ára og 67 100 ára að eiga ársmiða í Frysti
klefann, Þetta eru um 250 ein
staklingar sem eiga nú kost á
því að eiga mjög viðburðaríkt og
skemmtilegt ár í sínum heimabæ.
Menningarpassinn veitir
aðgang að öllum viðburðum
Frystiklefans árið 2016 og þar
verður af nógu af taka, má þar
nefna tvær nýjar leiksýningar,
tón
l eika með Valdimar og
Kiriyama Family og uppistand
með Ara Eldjárn.
þa

Vandað hús á einni hæð með innbyggðum bílskúr, samtals 157,8 fm.
Íbúðarrými er 120,3 fm og bílskúrinn 37,5 fm. Húsið er rúmgott, bjart og
vel skipulagt. 3 svefnherbergi, vandaðar innréttingar og tæki og góður
sólpallur. V. 31,0.

Selhóll 10 – Hellissandi.

Einbýlishús á einni hæð með innbyggðum bílskúr. Húsið er skráð 202,2 fm ,
íbúðarrými 149,2 fm og bílskúr 53 fm. Húsið er byggt 2006 og stendur á
góðum stað innarlega í botnlanga. Húsið er með fjórum svefnherbergjum
og stórum opnum stofum. Húsið er vel hannað og vandlega innréttað.
Áhvílandi lán frá Íbúðalánasjóði, 95-100% fjármögnun möguleg.
Óskað er eftir kauptilboði.
Allar upplýsingar veitir Bogi Molby Pétursson fasteignasali. 5306500
Suðurlandsbraut 22 | Opið mán. – fös. frá kl. 9–17 | www.heimili.is

Sjóvá

440 2000

Á veturna er gott
að muna eftir
Vegaaðstoð Sjóvár.
Ef þú ert í Stofni getur
þú hringt í okkur ef
eitthvað kemur upp
á með bílinn og við
aðstoðum þig.
sjova.is

Starfslaunum
úthlutað
Starfslaunum lista
manna fyrir árið 2016
var úthlutað á dög
unum. Frystiklefinn á
Rifi fékk úthlutað að
þessu sinni úr launasjóð
sviðsl istaf ólks til að
vinna verkefnið Ferðin
að miðju jarðar. Fékk
Frystiklefinn 10 mánaða
styrk sem skiptist á þá 5 sem að
verkefninu munu vinna. Það eru
ásamt Kára Viðarssyni eiganda
Frystiklefans þau Árni Kristjáns
son, Friðþjófur Þors teinss on,
Vala Kristín Eiríksdóttir og
Víkingur Kristjánsson. Ætlunin
er að hefjast handa við verkið

í nóvember og verður
þetta vonandi næsta
jóla- eða nýárssýning
eftir því hvernig tekst
að púsla öllum saman
en mikið er fram
undan á árinu hjá
Fr ystiklefanum og
ekki tími til að byrja
fyrr að sögn Kára.
Sagði Kári einnig að sér fyndist
þetta ákveðin sigur fyrir leik
húslífið á landsbyggðinni og
sýni að Frystiklefinn sé á háum
standard. Því margir hópar sæki
um í sjóðinn og einungis fáir sem
fá úthlutað og ekki oft lítil leikhús
þa
úti á landi.		

SPURNINGA

KEPPNI

SNÆFELLSBÆJAR

Fjörið heldur áfram
Föstudagskvöldið 15. janúar verður önnur keppni
vetrarins haldin í Félagsheimilinu Röst Hellissandi.
Húsið opnar kl. 20 en keppnin hefst Stundvíslega kl. 21
Aðgangseyrir 1.000 kr
Enginn posi við Inngang, 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

	
  

Tilboð helgarinnar
15. - 17. janúar

Auglýsing	
  um	
  lýsingu	
  deiliskipulags	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  
Hótel	
  Búða.	
  

Pizzatilboð
30% afsl. af öllum pizzum af matseðli
bæði í sal og take away.
2 fyrir 1 af öllum flöskubjór.

Þorrablót
Eftir nokkura ára hlé var
ákveðið að endurvekja þorrablót
í gamla Neshreppi utan Ennis.
Það er skemmst frá því að
segja, viðtökurnar voru afar
góðar og var því ákveðið með
lófaklappi að við myndum
halda áfram að blóta þorrann.
Ákörðun hefur verið tekin um
að halda skuli þorrablót 13.

febrúar n.k. með heimatilbúnum
skemmtiatriðum, þorramatur frá
Múlakaffi og hljómsveitin „Allt í
einu“ spilar fyrir dansi.
Muna að taka frá laugardaginn
13. febrúar og fjölmennum á
þorrablót.
Auglýst verður í jökli ( blaðinu
okkar) þegar nær dregur.

Bæjarstjórn	
  Snæfellsbæjar	
  samþykkti	
  7.	
  janúar	
  2016	
  að	
  
auglýsa	
  lýsingu	
  á	
  nýrri	
  deiliskipulagstillögu	
  fyrir	
  Hótel	
  Búðir	
  
skv.	
  3.	
  mgr.	
  40.	
  gr.	
  skipulagslaga	
  nr.	
  123/2010.	
  
	
  
Lýsingin	
  felur	
  í	
  sér	
  stækkunarmöguleika	
  Hótel	
  Búða	
  til	
  þess	
  að	
  
rekstareining	
  hótelsins	
  verði	
  hagkvæmari	
  en	
  nú	
  er.	
  
	
  
Lýsingin	
  mun	
  liggja	
  frammi	
  í	
  Ráðhúsi	
  Snæfellsbæjar,	
  	
  
Klettsbúð	
  4	
  á	
  opnunartíma	
  frá	
  og	
  með	
  14.	
  janúar	
  2016	
  	
  
til	
  og	
  með	
  4.	
  febrúar	
  2016.	
  
Þeir	
  sem	
  telja	
  sig	
  eiga	
  hagsmuna	
  að	
  gæta	
  er	
  hér	
  með	
  gefinn	
  
kostur	
  á	
  að	
  gera	
  athugasemdir	
  við	
  lýsinguna.	
  	
  
	
  
Frestur	
  til	
  þess	
  að	
  skila	
  inn	
  athugasemdum	
  er	
  til	
  4.	
  febrúar	
  
2016.	
  Skila	
  skal	
  athugasemdum	
  skriflega	
  til	
  Tæknideildar	
  
Snæfellsbæjar,	
  Klettsbúð	
  4,	
  360	
  Hellissandi	
  eða	
  á	
  netfangið:	
  
byggingarfulltrui@snb.is	
  
	
  
Skipulags-‐	
  og	
  byggingarfulltrúi	
  Snæfellsbæjar.	
  

Fréttatilk.

Auglýsingaverð
í Jökli
	
  

Svarthvítar auglýsingar
Opna í svarthv
Heilsíða í svarthv.
Hálfsíða í svarthv.
1/4 í svarthv.
1/8 í svarthv.
1/16 í svarthv.

37.941
25.294
16.690
10.889
7.938
4.885

Lit auglýsingar
Opna í lit
Heilsíða í lit
Hálfsíða í lit
1/4 í lit
1/8 í lit
1/16 í lit

68.175
45.450
31.548
23.102
14.960
10.075

Verðin eru með 24% vsk
Smáauglýsingar kosta 800,og er þá miðað við 150 innslætti pr. auglýsingu.
Hver innsláttur umfram 150 kostar 5,-

Auglýsing	
  um	
  breytingu	
  deiliskipulags	
  	
  	
  
hafnarsvæðis	
  í	
  Ólafsvík,	
  Snæfellsbæ.	
  
Bæjarstjórn	
  Snæfellsbæjar	
  samþykkti	
  7.	
  janúar	
  2016	
  að	
  
auglýsa	
  tillögu	
  að	
  nýju	
  deiliskipulagi	
  hafnarsvæðis	
  í	
  Ólafsvík	
  
skv.	
  1.	
  mgr	
  41.	
  gr.	
  skipulagslaga	
  nr.	
  123/2010.
Í	
  tillögunni	
  er	
  lagt	
  til	
  að	
  auka	
  uppbyggingarmöguleika	
  við	
  
Norðurtanga,	
  Norðurgarð	
  og	
  Bankastræti.
Tillagan	
  mun	
  liggja	
  frammi	
  í	
  Ráðhúsi	
  Snæfellsbæjar,	
  Klettsbúð	
  
4	
  á	
  opnunartíma	
  frá	
  og	
  með	
  14.	
  janúar	
  2016	
  til	
  og	
  með	
  25.	
  
febrúar	
  2016.	
  	
  
	
  
Þeir	
  sem	
  telja	
  sig	
  eiga	
  hagsmuna	
  að	
  gæta	
  er	
  hér	
  með	
  gefinn	
  
kostur	
  á	
  að	
  gera	
  athugasemdir	
  við	
  tillöguna.	
  Frestur	
  til	
  þess	
  að	
  
skila	
  inn	
  athugasemdum	
  er	
  til	
  25.	
  febrúar	
  2016.	
  Skila	
  skal	
  
athugasemdum	
  skriflega	
  til	
  Tæknideildar	
  Snæfellsbæjar,	
  
Klettsbúð	
  4,	
  360	
  Hellissandi	
  eða	
  á	
  netfangið:	
  
byggingarfulltrui@snb.is	
  
	
  
Skipulags-‐	
  og	
  byggingarfulltrúi	
  Snæfellsbæjar.	
  

•

SÍA
•

160149

á útivistar- og
skófatnaði

PIPAR\TBWA

ÚTSALA
20–70%
AFSLÁTTUR

VANDAÐIR GEGNINGAOG REIÐSKÓR FYRIR
HESTAMENN

Ólafsbraut 55, Ólafsvík
Opið 8–18 virka daga og 10–14 laugardaga

Rekstrarland er byggt á fyrrum rekstrarvörudeild Olís
og er dótturfyrirtæki Olíuverzlunar Íslands hf.

www.rekstrarland.is

