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Kúttmagakvöld í Röstinni

Árlegt kúttmagakvöld Lions
klúbbs Nesþinga, Slysavarnar
deildar Helgu Bárðardóttur
og Leikfélags Ólafsvíkur fór
fram á síðasta laugardag. Var
þetta í 26. skipti sem félögin
héldu svona kvöld fyrir eldri
borgara í Snæfellsbæ en allur
undirbúningur, matreiðsla,
skemmtidagskrá og þjónusta
er unnin í sjálfboðavinnu af
þessum félögum. Að venju voru
margs konar fiskiréttir ásamt
kúttmögunum á borðum. Nutu
gestir harmonikkuleiks undir
borðum en það var Sævar
Friðþjófsson sem þandi nikkuna.
Að borðhaldi loknu var það svo
hljómsveitin Ungmennafélagið
með Öldu Dís söngdrottningu
sem spiluðu fyrir dansi og hófst
dansleikurinn með Ásadansi eins
og venja er. Var skemmtunin vel
sótt enda fyrir löngu búin að
skipa sinn sess í skemmtanalífi
eldriborgara og gesta þeirra.
Einn þeirra sem lætur sig helst

ekki vanta hafði á orði að þetta
væri með betri kúttmagakvöldum
landsins.
þa

Sólarpönnukökur
kvenfélagsins

Það er alltaf ánægjulegt þegar
sólin lætur sjá sig aftur yfir
fjallgarðinn í Ólafsvík eftir um
það bil tveggja mánaðar frí. Hafa
konur í Kvenfélagi Ólafsvíkur því
haft það fyrir sið síðustu 25 ár
að baka sólarpönnukökur af
þessu tilefni og er baksturinn
aðalfjáröflun Kvenfélagsins.
Eins og venjulega er miðað við
að sólin láti sjá sig þann 24.
janúar og var að þessu sinni
bakað þann 26. janúar. Tóku

konurnar daginn snemma og
mættu þær fyrstu klukkan fjögur
um nóttina til að baka og stóð
bakstur, frágangur og útkeyrsla
fram eftir morgni. Ekki veitti af
að mæta svona snemma en um
það bil 2200 pönnukökur ýmist
með sykri eða rjóma seldust að
þessu sinni. Það er því líklegt
að margir hafa fengið gómsætar
kvennfélagspönnukökur með
kaffinu þennan dag.
þa

Valhöll fasteignasala kynnir:
Túnbrekka 3 er á einni hæð og er
alls 110fm. Húsið er byggt árið 1980
úr steinsteypu. íbúðin skiptist í
forstofu, hol, eldhús, rúmgóða stofu,
fjögur svefnherbergi, baðherbergi,
fataherbergi og þvottahús. Húsið var
nánast allt nýlega tekið í gegn svo
sem eldúsið, baðherbergið. Flísar
eru á öllum gólfum og hiti er líka í
gólfum. Þá var skipt um glugga og útihurðir. Stór sólpallur í garðinum sem er við
suðurhlið hússins. Þakið er nýlegt og þá voru tröppur að húsinu nýlega steyptar. Við
húsið er nýlegur 10fm geymsluskúr. Gott bílastæði er við húsið. Þetta er flott hús á
góðum stað.
Óskað er eftir tilboði í eignina.
Einnig koma til greina skipti á stærri eign.
Nánari upplýsingar veitir Erlendur Davíðsson löggiltur Fasteignasali á Valhöll
fasteignasölu. S:588-4477 erlendur@valholl.is. Sýningu eignarinnar annast Pétur
Jóhannsson aðstoðarmaður fasteignasala í Ólafsvík. S: 893-4718 psj@simnet.is

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

Volvo V70
til sölu

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

bíllinn er með bilaða vél.
Verð aðeins 350.000
Upplýsingar í síma 893 5443

Aflafréttir
Janúarmánuður kominn lang
leiðina með að klárast og veiði
bátanna hefur verið ansi góð.
Netabátarnir byrjuðu veiðarnar
fremur rólega en aflinn hefur
aukist hjá þeim eftir því sem
hefur liðið á janúar. Þórsnes SH
er með 190 tonn í 6 og mest 43
tonn í einni löndun. Magnús SH
181 tonn í 16 og mest 21 tonn,
Ólafur Bjarnason SH 122 tonn í
17 og mest 14,3 tonn. Bárður SH
119 tonn í 21 og mest 12 tonn,
Katrín SH 33 tonn í 16, Arnar
SH 30 tonn í 12 og Hafnartindur
SH 29 tonn í 13 og mest 6 tonn,
Afli dragnótabátanna er ekkert
til þess að hrópa húrra fyrir en
þó hefur veiðin aðeins batnað
núna síðustu dagana. Steinunn
SH er með 106 tn í 14 og er eini
báturinn á landinu sem yfir 100
tonnin er kominn. Egill SH 73
tonn í 11, Gunnar Bjarnason SH
63 tn í 11, Rifsari SH 59 tonn í
10. Guðmundur Jensson SH 57
tn í 10, Sveinbjörn Jakobsson SH
51 tn í 10, Matthías SH 49 tn í 3
og þar af 24 tonn í fyrsta róðri
sínum. Esjar SH 45 tn í 8.

Afli línubátanna og skiptir þá
ekki máli hvort verið er að tala
um stóru eða litlu bátanna hefur
verið mjög góður. Af minnstu
bátunum þá er Rán SH með 26
tonn í 10 og mest 4,2 tn, Vinur
SH 15 tn í 7, Birta SH 13 tn í
6. af 15 tonna bátunum þá er
Brynja SH hæstur með 121 tn í
15, Tryggvi Eðvarðs SH 107 tn í
15, Guðbjartur SH 100 tn í 15,
Kvika SH 78 tn í 15, Álfur SH
73 tn í 14.
Hjá stærri línubátunum þá er
Tjaldur SH hæstur með 271 tn í
4, Örvar SH 229 tn í 5, Saxhamar
SH 183 tn í 3, Grundfirðingur
SH 147 tn í 3, Kristinn SH 146
tn í 16, Rifsnes SH 145 tn í 3.
Hamar SH 130 tn í 4, Særif SH
117 tn í 13, Gullhólmi SH 108 tn
í 7. Faxaborgin SH nýja hefur nú
ekki mikið róið, einungis fjóra
róðra og landað 38 tonnum mest
16 tonn.
Gísli Reynisson
www.aflafrettir.is

Auglýsing um

álagningu fasteignagjalda í Snæfellsbæ 2016
Álagning fasteignagjalda 2016 er nú í vinnslu. Eigendum fasteigna
er bent á að tilkynna breytingar er lúta að álagningu og innheimtu,
sem fyrst til sveitarfélagsins.
Álagningarseðlar fasteignagjalda fyrir árið 2016 verða sem fyrr ekki
sendir út í pappír, heldur munu þeir verða aðgengilegir rafrænt í
gegnum www.island.is. Ef óskað er eftir því að fá álagningarseðil
sendan, vinsamlegast hafið samband við bæjarritara í síma 433-6900
eða á netfangið lilja@snb.is
Greiðsluseðlar verða heldur ekki sendir út í pappír til þeirra sem
fæddir eru eftir 1948, nema þess sé sérlega óskað. Ef óskað er eftir
því að fá senda greiðsluseðla, vinsamlegast hafið samband í síma
433-6900 eða á netfangið lilja@snb.is
Gjalddagar fasteignagjalda verða átta, frá 1. febrúar til og með
1. september 2016. Ef fasteignagjöld eru gerð upp að fullu fyrir 15.
mars 2016 fæst 3% staðgreiðsluafsláttur.
Hægt er að greiða fasteignagjöld með boðgreiðslum, og ef þess er
óskað, vinsamlegast hafið samband við skrifstofur Snæfellsbæjar
sem fyrst.
Lækkun fasteignaskatts á íbúðum elli- og örorkulífeyrisþega er
reiknuð við álagningu fasteignagjalda. Afslátturinn er hlutfallslegur
að teknu tilliti til allra skattskyldra tekna skv. skattframtali.
Ekki er þörf á að sækja sérstaklega um þennan afslátt.
Hægt er að senda fyrirspurnir á netfangið lilja@snb.is
eða hringja í síma 433-6900.

Gamli kvaddur

Hobbitinn er opinn alla daga
frá 17 - 20.30
Nammibar, pizzur ofl.
Símar: 436 1339 og 436 1362

Júlíana

hátíð sögu og bóka

Sjúkraflutingamenn og annað
starfsfólk HVE í Snæfellsbæ kvaddi
á dögunum „traustan vin“ eins og
það var orðað en þá var skipt
út Ford sjúkrabíl sem þjónustað
hefur Snæfellinga með góðum
árangri í mörg ár. Kom hann á
Snæfellsnesið aðeins ársgamall

og hefur alltaf skilað sínu í alls
konar aðstæðum. Í hans stað
kom bíll sömu tegundar en frá
öðru landi, en nýrri og minna
keyrður sem á örugglega eftir að
þjóna jafnvel næstu árin í þeim
aðstæðum sem eiga eftir að koma
þa
upp.			

AÐALFUNDUR
Félags eldri borgara í Snæfellsbæ verður á Klifi
miðvikudaginn 10. febrúar 2016 kl. 10:30.
Venjuleg aðalfundarstörf.
Kosning í varastjórn og nefndir.

Nýir félagar hjartanlega velkomnir.
Stjórnin.

Nú fer að styttast í Júlíönu
- hátíð sögu og bóka sem
haldin verður 25. - 28. febrúar
næstkomandi í Stykkishólmi.
Viðfangsefni hátíðarinnar að
þessu sinni er: En hvað það er
skrítið. Þar kennir ýmissa grasa,
dagskráin verður fjölbreytt að
vanda og hefst hún formlega
með opnun í Vatnasafninu á
fimmtudeginum.
Á föstudeginum verður
dagskrá víðs vegar um bæinn.
Nemendur i Gr unnskóla
Stykkishólms eru að vinna að
sýningu sem tengist persónum
í bókinni Mamma klikk.
Höfundur hennar er Gunnar
Helgason og verður hann einn
af gestum hátíðarinnar og mun
hann hitta nemendur í gömlu
kirkjunni. Sýningin verður
i Amtsbókasafninu og opnar
klukkan 15. Upplestur verður
í Bókaverzlun Breiðafjarðar,
boðið verður á sögustund
í tveimur heimahúsum um

kvöldið. Dagskrá föstudagsins
endar svo með sögugerð á Hótel
Egilsen.
Hópur fólks í tengslum við
hátíðina les nú af kappi bók
Einars Más Guðmundssonar
Hundadaga undir stjórn Ólafs
K. Ólafssonar.
Eftir hádegi á laugardeginum
munu rithöfundarnir Sigmundur
Ernir Rúnarsson og Einar Már
Guðmundsson fjalla um verk sín
í gömlu kirkjunni. Hrafnhildur
Schram mun fjalla um bók
sína um Nínu Sæmundsson í
Vatnasafninu. Verk þeirra allra
byggja á frásögnum um fólk sem
ekki hefur bundið bagga sína
sömu hnútum og aðrir.
Á laugardagskvöldið verður
svo leiklestur í Norska húsinu.
Ekki er hér allt upptalið, verður
því mikið um að vera í Hólminum
þessa helgi. Dagskrána má nálgast
þegar nær dregur á Facebook :
Júlíana hátíð sögu og bóka .
Undirbúningsnefndin

Jóga með Önnu Þóru
Jóga hefst að nýju þriðjudaginn 2. febrúar.

Kennt verður í húsnæði Fiskmarkaðs Íslands á/í Rifi
Þriðjudaga og fimmtudaga kl. 17:00
Liðkandi og styrkjandi
fyrir líkama og sál
Nánari upplýsingar
og skráning í síma 8646771
Sjáumst með sól í hjarta.

Verður þú í Pakkhúsinu í sumar?
Undanfarin ár hefur verið
starfræktur Pakkhúshópur í
Snæfellsbæ. Hefur hópurinn
haft það að aðalmarkmiði sínu
að halda utan um handversfólk
og sölu á handverki þeirra.
Hópurinn hefur haft aðstöðu í
Pakkhúsinu í Ólafsvík, séð um
að selja upp á safnið sem þar er,
selja kaffi og handverkið. Hefur
þetta fyrirkomulag gefist vel og
bæði heimamenn og ferðafólk
hefur látið mjög vel af. Þykir
ferðafólkinu sérlega gaman að
geta hitt þá sem hafa búið hlutina
til. Eru dæmi þess að fólk hafi
komið aftur að nokkrum árum
liðnum og spurt um ákveðið
fólk til að fá vörur frá þeim

aftur. Hópurinn samanstendur
af fólki á ýmsum aldri sem býr
til mismundandi vörur. Það
er þó alltaf hægt að bæta það
sem vel er gert. Hópurinn
hefur hisst nokkrum sinnum
í vetur til að ræða framhaldið.
Okkur langar endilega að bæta
fleirum í hópinn og viljum með
þessum pistli vekja enn frekar
athygli á okkur. Fyrirhugað er
að skipulag sumarsins í sumar
verði eftirfarandi. Handverksfólk
fær aðstöðu til selja sínar vörur í
Pakkhúsinu og tekur einnig að sér
að manna Pakkhúsið. Dögunum
er skipt niður á hópinn, því fleiri
sem taka þátt því færri daga þarf
hver og einn að vinna. Síðasta

sumar voru þetta ca. 8 dagar á
mann og tekinn 13% af sölunni.
En í ár ætlum við að miða við
að 20 manns taki þátt og þá er
hægt að vera sveigjanlegri með
daga fjöldann. Þeir sem hafa
áhuga á að vera með þurfa að
hafa haft samband við Rebekku
í Átthagastofu í síðasta lagið
5. febrúar næstkomandi, í
síma 433-6929 eða pakkhus@
snb.is. Eftir það verður síðan
tekin lokákvörðun hvort þetta

mun ganga upp, þ.e. hvort
handverkshópurinn mun starfa
í Pakkhúsinu sumarið 2016. Það
væri verulega mikil afturför ef
ekkert yrði af hópnum þetta
sumarið en hópurinn hefur sett
skemmtilegan svip á bæjarlífið á
sumrin. Einnig er þetta frábært
tækifæri til að geta stundað það
handverk sem heillar hvern og
einn og geta leyft öðrum að njóta
afraksturins.
Sóley Jónsdóttir

OPNUNÓlafsbraut
SMIÐJUNNAR!
19, Ólafsvík
2. febrúar, kl. 14.30 – 16.00
Þriðjudaginn 2. febrúar n.k., kl. 14.30 – 16.00 mun
Félags- og skólaþjónusta Snæfellinga opna með formlegum hætti „Smiðjuna“,
dagþjónustu- og vinnustofu fólks með skerta starfsgetu.
Af því tilefni bjóðum við alla hjartanlega velkomna til okkar á þessum degi,
til að fagna þessum merka áfanga ásamt því að skoða og kynna sér starfsemina.

Hlökkum til að sjá ykkur sem flest!
Starfsmenn Smiðjunnar
Ólafsbraut 19, Ólafsvík
s. 433 8866
Forstöðumaður
Klettsbúð 4,

www.n1.is

360 Hellissandi,

s. 430-7800,

f. 430-7801,

www.fssf.is,

fssf@fssf.is

facebook.com/enneinn

N1 óskar eftir að ráða
áreiðanlegan og þjónustulipran
starfsmann í verslun félagsins
í Ólafsvík
Starfið felst í afgreiðslu og þjónustu við viðskiptavini
ásamt tilfallandi verkefnum. Stundvísi, reglusemi,
snyrtimennska og kurteisi eru algjört skilyrði.
Þarf að vera 18 ára eða eldri. Reynsla af störfum
í verslun og þjónustu er alltaf kostur.

Ef þú hefur áhuga á starfinu og uppfyllir ofangreindar
hæfniskröfur endilega sæktu um á www.n1.is.
Nánari upplýsingar um starfið veitir Guðlaugur
Magnússon verslunarstjóri í síma 867 9123.

Hluti af atvinnulífinu
VR-15-025

