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Fjör í spurningakeppni

Önnur umferð í Spurninga
keppni Snæfellsbæjar fór fram
síðastliðið föstudagskvöld í Röst
Hellissandi. Þar kepptu lið frá
Hraðbúðinni og Átthagastofu
Snæfellsbæjar sem bæði stóðu
sig mjög vel. Þessi umferð
keppninnar var ekki síðri en
sú fyrsta og var hún mjög jöfn
framan af, í lokin var það þó lið
Átthagastofu sem hafði vinninginn
að þessu sinni. Það er sko óhætt
að mæla með þessari skemmtun
og ekki er málefnið síðra sem þær
Lionskonur ætla að styrkja með
ágóðanum af þessari keppni. En
þær hafa ákveðið að allur ágóði af
Spurningakeppni Snæfellsbæjar
renni til Smiðjunnar sem staðsett
er að Ólafsbraut 19 í Ólafsvík.
Því er um að gera að fjölmenna
á næstu keppni sem verður þann
20. febrúar næstkomandi og þá
fara fram 2 umferðir og munu 4
lið keppa. Húsið verður opnað

klukkan 20:00 og keppnin hefst
klukkan 20:30.		
þa

Handverkshópur Pakkhússins
Handverksfólk Snæfellsbæjar er boðið á fund í
Átthagastofu Snæfellsbæjar fimmtudaginn
21. janúar, kl. 17:00
Á undanförnum sumrum hefur efnilegt og duglegt
handverksfólk í Snæfellsbæ selt handverk í Pakkhúsinu.
Þeir sem hafa áhuga að nýta sér aðstöðuna og selja sitt
handverk í sumar mætið til fundar og kynnið
ykkur fyrirkomulagið.
Viltu taka þátt í skapa skemmtilegan og skapandi
handverkshóp? Komdu þá á fundinn og komdu þínum
hugmyndum á framfæri.
Nánari upplýsingar í síma 433-6929 eða á pakkhus@snb.is

Átthagastofa Snæfellsbæjar

Welcome Apartments fjárfestir í gistirými

Nú á dögunum festi Welcome
Apartments kaup á Hótel Hellis
sandi og húsnæðinu að Hafnar
götu 11 á Rifi en þar hefur verið
rekin verslunin Virkið sem
lokaði nýlega og gistiheimilið
Virkið. Er ætlunin að að vera
með veitinga- og gististarfsemi
á þessum stöðum. Fyrirtækið
Welcome Apartments er nú
þegar með starfsemi á nokkrum
öðrum stöðum á landinu svo
sem á Laugarvatni, Vík í Mýrdal,

að Lambafelli undir Eyjafjöllum
og í Reykjavík. Nýir eigendur
taka líklega við rekstrinum upp
úr næstu mánaðarmótum og
er ekki reiknað með neinum
sérstökum breytingum hvorki á
nöfnum né á rekstrinum til að
byrja með. Ætlunin er að hafa
opið á báðum stöðum allt árið.
Til stendur að bæta við gistirými
á Rifi og mun allt húsnæðið fara
undir gistingu og að þar verði
gistihús með morgunverði en á

Hótel Hellissandi á einnig að reka
veitingastað með gistingunni.
Líklegt er að þetta verði góð

viðbót í ferðamannaþjónustunni
hér á Snæfellsnesi.

Þorrablót
Hjónaklúbbur Eyrarsveitar

Bóndadagstilboð
22. - 24. janúar
Fordrykkur.
Forréttur: Rjómalöguð humarsúpa
Aðalréttur: Grilluð Nautalund með bernes eða piparsósu,
steiktu fersku grænmeti
Eftirréttur: Súkkulaði alsæla með ís og
heitri saltri karamellu sósu.
Verð: 6900 kr á mann. - Borða pantanir í síma 431-1030

Miðasala á þorrablót félagsins verður haldið sunnudaginn 24. janúar
að Hlíðarvegi 3 – hjá Elínborgu og Sævari og hefst sala kl. 12:00.
Miðaverð er 7.500 kr. fyrir félagsmenn og 9.500 kr. fyrir aðra en þá
sem skrá sig í klúbbinn – nýir félagar velkomnir – hægt að hafa
samband á netfangið fellabrekka@gmail.com eða í síma hjá
Hólmfríði 861 7534.
Eftir að miðar hafa verið seldir þann 24. janúar mun miðasala fara
fram hjá gjaldkerum, Hólmfríði og Guðmundi.
Óseldir miðar fara í almenna sölu miðvikudaginn 27. janúar.

ENGINN POSI Í MIÐASÖLU.
Þorrablót félagsins verður haldið laugardaginn 30. janúar í Samkomuhúsi Grundarfjarðar. Húsið opnar kl. 19:00 og hefst borðhald
kl. 20:00. Bjargarsteinn mun sjá um matinn í ár og hljómsveitin
Ungmennafélagið spilar á ballinu...með hinni víðfrægu Öldu Dís.
Einnig viljum við þakka þeim fyrirtækjum sem hafa gefið vinninga á
spilakvöldin hjá okkur í vetur en það eru:
Bjargarsteinn, Láki Hafnarkaffi, Hótel Húsafell og Blossi ehf.
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

Stjórnin
Elínborg og Sævar - bergella@bref.is
Hólmfríður og Guðmundur - fellabrekka@gmail.com
Ólafur og Unnur - olafur@fsn.is

þa

Skattadagur Deloitte
í Ólafsvík
Þriðjudaginn 26. janúar
kl. 20.00-21.30 á Hótel Ólafsvík
Áhugaverður fundur um skattamál og helstu breytingar á nýju ári.
Allir velkomnir - aðgangur ókeypis. Skráning á fundinn er á
netfanginu fannar@deloitte.is fyrir mánudaginn 25. janúar.

...

Skattabreytingar: Íslenskur virðisaukaskattur á EM?
Vala Valtýsdóttir, sviðsstjóri skatta- og lögfræðisviðs Deloitte
Skattabrunnur Deloitte: Er borin von að vinna Stóra Bróður?
Pétur Steinn Guðmundsson, Hdl á skatta- og lögfræðisviði Deloitte
Staða og horfur í afþreyingarferðaþjónustu á Snæfellsnesi
Ægir Þór Þórsson, leiðsögumaður hjá Vatnshelli
Snæfellsnes - Ísland í hnotskurn.. tækifæri í ferðaþjónustu
Margrét Björk Björnsdóttir, SSV þróun og ráðgjöf
Fundarstjóri
Jónas Gestur Jónasson, forstöðumaður Deloitte á Snæfellsnesi

Þéttbýlishestar
á Rifi

ENSKI BOLTINN Á RISATJALDI
Laugard. 23. jan. 12:45
15:00
17:30
Sunnud. 24. jan. 16:00
Þriðjud. 26. jan. 19:40

Norwich v Liverpool
Man Utd v Southampton
West Ham v Man City
Arsenal v Chelsea
Liverpool v Stoke

BOLTATILBOÐ

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

Aflafréttir
Ljósmyndara rak í rogastans er
hann var á ferð á Rifi á dögunum.
Þegar hann sá tvo hesta hafa það
náðugt í garði við eitt íbúðarhúsið.
Eins og fleiri vegfarendur hafa
líklega séð hafa hestarnir verið
þarna síðan fyrir áramót þó

svo að búfjárhald sé óheimilt
innan þéttbýlis í Snæfellsbæ og
byggingar gripahúsa einungis
leyfðar á ákveðnum svæðum sem
skipulögð eru fyrir búfjárhald. Er
ekki ólíklegt að íbúar í nágreninu
séu ekki ánægðir með þetta.

Volvo V70
til sölu

Volvo V70, árgerð 2004, sjálfskiptur, leðurinnrétting,
bíll í góðu standi ef frá er talið að

bíllinn er með bilaða vél.
Tilboð óskast.
Upplýsingar í síma 893 5443

þa

Beggja vegna Breiðafjarðarins
eru nýir línubátar búnir að hefja
veiðar. Á Patreksfirði er gamla
Haukabergið SH sem í dag
heitir Patrekur BA kominn af
stað og hefur landað 21 tonni
í 2 róðrum og þar af 17,3 tonn
í einni löndun. Á Rifi er annar
stór línubátur sem er búinn að
hefja veiðar og er það Faxaborg
SH sem hefur landað sömuleiðis
um 21 tonni í 2 róðrum og þar af
14,6 tonn í einni löndun.
Annars er búið að vera ansi
góð línuveiði og nokkir bátar
frá Suðurnesjunum hafa komið
vestur til veiða. Kristinn SH er
kominn með 105 tn í 10, Særif
SH 85 tn 8, Stakkhamar SH 62
tn í 8, Gullhólmi SH 47 tn í 3.
Brynja SH 88 tn í 10, Tryggvi
Eðvarðs SH 82 tn í 10, Kvika SH
54 tn í 9, Sverrir SH 35 tn í 7,
Álfur SH 51 tní 9 og Glaður SH
32 tn í 8.
Netaveiði er farin að aukast

og síðustu daga hefur verið
ansi góð netaveiði. Þórsnes
SH er hæstur á landinu núna
þegar þetta er skrifað og kominn
með 79 tn í 3 róðrum, Ólafur
Bjarnason SH 72 tn í 12, Magnús
SH 68 tn í 9, Bárður SH 32 tn í
10, Hafnartindur SH 13 tn í 7,
Katrín SH 10 tn í 8.
Dragnótaveiðin er frekar
döpur um þessar mundir og
engin aflaskot hafa komið í
veiðina. Steinunn SH er með
49 tn í 9, Egill SH 38 tn í 7,
Guðmundur Jensson SH 33 tn í
5, Gunnar Bjarnason SH 22 tn í
5, Sveinbjörn Jakobsson SH 19
tn í 6 og Esjar SH 16 tn í 5.
Trollbátarnir hafa sem fyrr
fiskað nokkuð vel. Helgi SH
með 51 tonn í einni löndun,
Farsæll SH 137 tn í 3 og mest 50
tonn og Hringur SH 151 tonn í 2
og þar af 79 tonn í einni löndun.
Gísli Reynisson
www.aflafrettir.is

verður haldið í Félagsheimilinu Klifi Ólafsvík
laugardaginn 30. janúar 2016.
Hinn eini sanni þorramatur, skemmtiatriði og ball.
Hljómsveitin Bandmenn leikur fyrir dansi.
Miðaverð kr. 7.500,Miðasala verður í Félagsheimilinu Klifi sem hér segir:

Sunnudaginn 24. janúar kl. 14:00 - 16:00
húsið opnað kl. 13:00, dregið verður um röð kaupenda.

Mánudaginn 25. janúar kl. 20:30 - 21:30
Þriðjudaginn 26. janúar kl. 20:30 - 21:30
ATH! Hámark miðafjölda á hvern einstakling er 12 stk.
Ekki verður selt sér inn á ballið.
ATH. Miðar verða ekki endurgreiddir eftir miðvikudag 27. janúar.

Endurvinnslu
dögum fjölgar
Snæfellsbæingar eru upp til
hópa afar duglegir að flokka
sorp og nýta sér endurvinnslu
tunnuna. Nú hafa þær breytingar
verið gerðar, til að koma til móts
við óskir og ábendingar íbúa,
að tæmingardögum endur
vinnslutunnunar hefur verið
fjölgað til jafns við tæmingardaga
almennu sorptunnunar. Báðar
sorptunnurnar verða nú tæmdar
á 14 daga fresti.

Fólk er kvatt til að kynna sér
auglýsingu sem er í blaðinu
um hvað á að fara í endur
vinnslutunnuna og vera áfram
jafnáhugasamt að flokka sorp.
Á heimasíðu Snæfellsbæjar,
snb.is - þjónusta - sorphirða, er
komið sorphirðudagatal fyrir
árið 2016, þar geta íbúar nálgast
upplýsingar um það hvenær
sorp verður sótt til þeirra.

LEIKLISTIN

OG LEIKGLEÐIN

Leiklistarnámskeið fyrir börn
fædd 2004 – 2006
Leiklistarnámskeið verður haldið fyrir þennan
aldurshóp í Grunnskóla Snæfellsbæjar ( Ólafsvík ).
Námskeiðið hefst fimmtudaginn 28. janúar og
kennt 1x í viku kl 17.00 – 18.15 í átta skipti.
Leiðbeinandi er Gunnsteinn Sigurðsson
Unnið verður með tjáningu, hópaspuna og leiki
sem stuðlar að samvinnu, framsögn, frumkvæði
og leikgleði.
Í lok námskeiðs verður sýning fyrir aðstandendur.
Skráning og nánari upplýsingar fara fram á
netfanginu gunnsteinn@fssf.is eða í síma 8618582.
Námskeiðsgjald er kr 6.500

Sjóvá

440 2000

Þú getur náð í okkur
allan sólarhringinn
ef þú lendir í tjóni.
Stundum þarf að
bregðast hratt við
um miðja nótt og
þá gerum við það.

sjova.is

Kirkjan okkar

SNÆFELLINGAR

Sólar- og
ömmu og afaguðsþjónusta

Vegna komu GUÐRÚNAR AUGNLÆKNIS
verðum við á :

Sunnudaginn 24. janúar kl. 14
verður fyrsta guðsþjónusta ársins í Ólafsvíkurkirkju.

Heilsugæslustöð Grundarfjarðar
FIMMTUDAGINN 28. JANÚAR

Nú fer sólin að sjást í Ólafsvík og því verður fagnað.
Með léttum blæ fyrir ömmur og afar,
foreldrar, börn, bangsa og alla hina

Heilsugæslustöðinni í Ólafsvík
FÖSTUDAGINN 29. JANÚAR

Guðsþjónusta
Grundarfjarðarkirkju

sunnudaginn 24. janúar kl. 11.00

Allir velkomnir

Akranesi - sími: 431-1619

Salti landað
í Ólafsvík

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,Saltskipið Flinter Rose kom
til Ólafsvíkurhafnar frá Reykja
vík aðfararnótt föstudags.
Björgunarbáturinn Björg lóðsaði
skipið til hafnar en Flinter Rose er
100 metrar að lengd og rúmlega
3600 brúttótonn. Blíðskapar
veður var þegar skipið kom og
var landað 900 tonnum af salti úr

skipinu. Brottför skipsins tafðist
um tæpann sólarhring vegna
óhagstæðs veðurs en suðaustan
rok varskollið á þegar skipið átti
að fara. Á laugardagsmorguninn
um sjö leitið lagði svo skipið úr
höfn og var næsti viðkomustaður
þess Stykkishólmshöfn.
þa

Endurvinnslutunnan
Kosz sortowniczvy

Í Endurvinnslutunnuna má setja eftirfarandi flokka:
Segregacji odpadów należy dokonywać według następujących kategorii:
Dagblöð og tímarit.
Gazety i czasopisma.
Pappír, bæklingar, umslög og
ruslpóstur.
Papier biurowy, koperty i papiery
pocztowe, czasopisma reklamowe.
Sléttur pappi/bylgjupappi s.s. hreinir
pizzukassar og morgunkornspakkar.
Kartony: czyste opakowania po pizzy oraz
płatkach śniadaniowych.
Málmar s.s. niðursuðudósir og lok af
glerkrukkum.
0dpady blaszane: puste puszki, zakrętki
od słoików.
Fernur, skolaðar og samanbrotnar.
Kartony po mleku (muszą być czyste i
złożone razem).
Plastumbúðir s.s. sjampóbrúsar,
plastdósir og plastpokar.
0dpady plastikowe: butelki po szamponach,
pudełka po kremach, reklamówki i folie
plastikowe.
Upplýsingar / Informacje

435 0000

77.049/01.16

Rafhlöður í sérmerktum bláum plastpokum.
Baterie w specjalnie oznaczonych, niebieskich
reklamowkach.

Ekki gler vegna slysahættu við flokkun!

Uprzejmie prosimy nie wrzucać szkła do kosza
sortowniczego z powodu niebezpieczeństwa
podczas sortowania.

SNÆFELLSBÆR
Þar sem jökullinn ber við loft...

Geymið auglýsinguna á áberandi stað
Prosze o zachowanie ogłoszenia w widocznym miejscu

