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Upplestrarkeppni lauk í Grundarfjarðarkirkju

Lokahátíð Stóru upplestrar
keppninnar í 7. bekk á Snæfells
nesi fór fram í Grundarfjarðar
kirkju í síðustu viku. Þar með
lauk Stóru upplestrarkeppninni
formlega að þessu sinni. Áður
en að lokahátíðinni kemur hefur
hver skóli valið sína keppendur
með keppni í sínum skóla.
Aðal markmið keppninnar er
að leggja rækt við vandaðan

lestur. Mjög ánægjulegt var að
hlusta á alla fulltrúa skólanna og
stóðu þeir sig mjög vel. Það var
Jóhanna Magnea Guðjónsdóttir
frá Grunnskóla Snæfellsbæjar á
Lýsuhóli sem varð í fyrsta sæti,
Minela Crnac frá Grunnskóla
Snæfellsbæjar í Ólafsvík varð í
öðru sæti og í þriðja sæti Birta
Sigþórsdóttir úr Grunnskóla
Stykkishólms.		 þa

Hvalir og fuglar
í miklu æti

Síðustu daga hefur verið
mikið fuglalíf og mikill fjöldi
hvala meðfram ströndinni frá
Brimnesi og alveg austur fyrir
Rifsbauju. Þessu hefur háttað
þannig að á fallaskiptum eða
liggjandanum eins og oft er sagt,

hefur blossað upp mikið fuglalíf
og fylgt því mikið af stórhveli.
Greinilegt er að mikið er um æti
á þessum slóðum. Myndirnar
eru teknar úr fjörunni fyrir aftan
gamla frystihúsið á Hellissandi.
þa

Mála bílastæði
og götur

Það er í mörg horn að líta
hjá starfsmönnum Áhaldahúss
Snæfellsbæjar þegar fer að vora.
Á dögunum festi Snæfellsbær
kaup á málningardælu á hjólum
til þess að mála umferðarlínur
og fleira. Þeir voru ekki lengi
að mála allar götur í Ólafsvík
þeir Sölvi Guðmundsson og
Ævar Sveinsson með vélinni
en þeir nýttu góða veðrið í

síðustu viku til þess. Einhverjir
byrjunarörðugleikar voru og því
sumar línurnar aðeins skakkar
en vélin eltir allar ójöfunur og
tók það þá félaga smá tíma að
ná tökum á þessu. Þeir tóku svo
til við göturnar á Hellissandi.
Vélin nýtist í margt annað en að
mála göturnar og er hið mesta
þarfaþing.
þa

Af endurnýjaðri vottun
og glaðningi til heimila!
Sveitarfélögin fimm á Snæ
fellsnesi hafa hlotið endurnýjaða
umhverfisvottun á starfsemi
sinni frá vottunarsamtökum
EarthCheck. Þetta er í áttunda
skiptið sem vottun hlýst.
Samtökin gera kröfur um
að sveitarfélögin sýni fram á
sífelldar endurbætur á milli
ára. Árlega mætir því óháður
úttektaraðili á svæðið og metur
hvort sveitarfélögin standist þær
kröfur sem vottunarsamtökin
hafa sett og hvort þau hafi
framfylgt þeim markmiðum
sem sveitarfélögin hafa sjálf sett
sér, m.a. í Framkvæmdaáætlun
sveitarfélaganna. Áætlunina
er að finna á heimasíðu verk
efnisins, www.nesvottun.is, og
hvet ég íbúa til þess að kynna

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

sér innihald hennar.
Á næstu dögum munu
sveitarfélögin á Snæfellsnesi
dreifa upplýsingariti, Skref
í rétta átt, á öll heimili og
fyrirtæki á Snæfellsnesi. Í
ritinu er farið yfir áratugarsögu
vottunarverkefnisins á Snæfells
nesi og grein gerð fyrir ávinningi
þess ásamt þeim hindrunum
sem orðið hafa á veginum í
gegnum tíðina og hvernig þeim
hefur verið mætt. Ritinu fylgir
margnota innkaupapoki sem
heimilin eru hvött til þess að
nota í stað plastpoka og leggja
þannig grunn að plastpokalausu
Snæfellsnesi.
Theódóra Matthíasdóttir,
umhverfisfulltrúi (theo@nsv.is)

www.n1.is

facebook.com/enneinn

Rúllaðu inn í sumarið
á nýjum dekkjum
Cooper Zeon 4XS Sport
Henta undir fjórhjóladrifna jeppann þinn.
Mjúk og hljóðlát í akstri.
Veita góða aksturseiginleika og gott grip
á þurrum og blautum vegi.

Cooper Zeon CS8
Afburða veggrip og stutt hemlunarvegarlengd.
Einstaklega orkusparandi.
Hljóðlát með góða vatnslosun.

Cooper AT3
Frábær alhliða heilsársdekk sem virka vel
á vegum og vegleysum.
Hljóðlát og mjúk í akstri.

Verslun N1
Ólafsbraut 57, Ólafsvík, 436-1581

Opið
mánudaga til föstudaga kl. 08-18

Hluti af vorinu

Farfuglar koma þrátt fyrir hret
Vorboðarnir eru margir
og misjafnir hér á landi sem
annars staðar. Það er þó alltaf
vorlegt þegar fuglarnir fara að
vappa um, byrja á hreiðurgerð
og fleiru. Einnig eru staðirnir
sem þeir velja fyrir hreiðrin
margvíslegir. Tjaldurinn verpir
helst í sand og malarfjörur og
einnig á fjörukömbum. Þeir
eiga það þó jafnvel til að tjalda
á umferðareyjum eða í órækt

við umferðaræðar í þéttbýli.
Tjaldaparið sem ljósmyndari
rakst á við Félagsheimilið Klif
á dögunum vill greinilega vera
í þéttbýli og lýður vel þar því
það hefur undanfarin ár gert
sér hreiður á þessum sama stað.
Nokkrar lóur sáust á svipuðum
slóðum eru þær vonandi að
kveða burt snjóinn eins og segir
í kvæðinu.
þa

SNÆFELLINGAR
Vegna komu GUÐRÚNAR AUGNLÆKNIS
verðum við á :

Heilsugæslustöðinni í Ólafsvík
FIMMTUDAGINN 28. APRÍL
Heilsugæslustöð Grundarfjarðar
FÖSTUDAGINN 29. APRÍL

Akranesi - sími: 431-1619

Hinn árlegi kökubasar
Slysavarnadeildarinnar Sumargjafar
verður sumardaginn fyrsta
21. apríl kl. 13.00
í Mettubúð.

Sundlaugin í Ólafsvík
Ætlum að opna útisvæðið
á sumardaginn fyrsta
og þá er opið 10:00-17:00
Gleðilegt sumar..
Opnunartími:

ATH.: hætt er að hleypa ofan í
laugina 30 mínútum fyrir lokun

Virka daga:
kl. 07:30-21:00
Laugardagar:
kl. 10:00-17:00
Sunnudagar:
kl. 10:00-17:00
Börnum yngi en tíu ára er
óheimilt að fara í sund nema í
fylgd með syndum einstaklingi sem er fimmtán ára eða
eldri. Ábyrgðarmaður tekur
fulla ábyrgð á barni og fylgir
því alltaf hvort sem er í
lauginni eða í pottunum.

Ennisbraut 11
355 Snæfellsbær
Sími: 433-9910

og
Félag eldriborgara
í Grundarﬁrði

Framtíðin björt
í blakinu

Kanarí 2016
Félög eldriborgara í Snæfellsbæ og Grundarfirði
undirbúa ferð til Canary 23. október til 24. nóvember.
Gisting: Rondo, Roque Nublo og Victoria.

Fyrstir koma - Fyrstir fá.
Síðast seldist upp í maí.
Upplýsingar veita:
Emanúel
s. 865 2199
Þorgeir Árna
s. 896 1769
Pétur Steinar s. 893 4718
Dóra
s. 893 3321

Það voru þrettán hressir krakkar
úr Víking/Reyni sem kepptu í blaki
um síðustu helgi. Mótið sem þau
fóru á var haldið í Kórnum á vegum
Blakdeildar HK. þrjú lið kepptu
á vegum Víkings/Reynis og unnu
öll til verðlauna. Tvö lið kepptu
í 4. deild, 5. flokk blönduðum og
varð Víkingur/Reynir í 1. sæti og
Víkingur/Reynir B í 2. sæti. Þriðja
liðið keppti svo í 3. deild, 4. flokk
stúlkna og lenti í 2. sæti. Þetta er
glæsilegur árangur hjá þessum

ungu blökurum en lið frá sjö
félögum tóku þátt í mótinu. Þessir
krakkar hafa æft af krafti í vetur hjá
þjálfaranum sínum Katrínu Söru
Reyes. Hún er nú að flytja norður
og sárvantar krakkana þjálfara
fram á vor ef það eru einhverjir
áhugasamir. Þetta eru áhugasamir
og flottir krakkar sem stóðu sig
frábærlega, ætlar Katrín Sara því
að fara með þau á Íslandsmót sem
haldið verður í Mosfellsbæ 29. apríl
þa
til 1. maí næst komandi.

Lionsklúbbur Grundar ar ar

Kúttmagakvöld
sjávarréttaveisla

Laugardagskvöldi 23. apríl
Fjölbrautarskóla Snæfellinga

Ljúffengur matur og veglegir happadrættisvinningar.

Mi aver : 3.000, kr.

Ágó i kvöldsins rennur til vi ger a á stóra
steinda glugganum í Grundarfjar arkirkju í
tilefni 50 ára vígsluafmælis kirkjunnar.

Húsi opnar 19.00

bor hald hefst 20.00

Veislustjóri er Kári Vi arsson.

Skráning hjá Gunnari í síma 8980325
e a kuttmagi@gmail.com

Nýtt leikverk frumsýnt
í Frystiklefanum
Frystiklefinn í Rifi frumsýndi
nýjann íslenskann gamanleik,
Einnar nætur gaman, þann 17. apríl.
Í verkinu er áhorfendum boðið
á námskeið í lífsdansinum með
Einhleypu bingódrottningunni
Ömmu Dídí sem leikin er af Önnu
Margréti Káradóttur. Amma Dídí
er rétt í þann mund að setja sig í
spor Dale Carnegie þegar óvæntur
gestur bankar uppá í leikhúsinu
og setur alla framvindu kvöldsins
í uppnám.
Einnar nætur gaman verður
sýnt á íslensku næstu vikurnar
en verkið er einnig partur af
sumarleikári Frystiklefans og

verður því sýnt á ensku í júní, júlí
og ágúst. Sumarleikár Frystiklefans
inniheldur 5 leiksýningar sem
leiknar verða einu sinni í hverri
viku í tólf vikur, 60 sýningar í
heildina. Er þetta í fyrsta sinn sem
leikhúsið setur upp þetta nýstárlega
leikár og hefur Frystiklefinn í því
samhengi ráðið til sín á samning,
fjóra leikhúslistamenn sem leika
og framleiða efni leikhússins í
tengslum við leikárið. Þetta verkefni
er gríðarstórt og metnaðarfullt
og óhætt er að segja að mikil
tilhlökkun í öllum listamönnum
hússins þessa dagana.
fréttatilk.

1. maí 2016
1. maí samkomur Verkalýðsfélags Snæfellinga
og Starfsmannafélags Dala- og Snæfellsnessýslu
verða haldnar sem hér segir

Kynnir: Helga Hafsteinsdóttir, formaður.
Ræðumaður: Steinunn Magnúsdóttir.
Grunnskólakennari Stykkishólmi.
Karlakórinn Kári.
Gylfi Örvarsson og Trausti Gunnarsson.
Magga Stína og undirleikari.
Kaffiveitingar.

Í Grundarfirði hefst dagskrá kl. 14.30 í Samkomuhúsinu
Kynnir: Bervin Sævar Guðmundson sjómaður.
Ræðumaður: Valmundur Valmundarson.
Formaður Sjómannasambands Íslands.
Karlakórinn Kári.
Gylfi Örvarsson og Trausti Gunnarsson.
Magga Stína og undirleikari.

Í Snæfellsbæ hefst dagskrá í Klifi kl. 15.30
Kynnir: Guðmunda Wíum ritari SDS.
Ræðumaður: Valmundur Valmundarson.
Formaður Sjómannasambands Íslands.
Karlakórinn Kári.
Gylfi Örvarsson og Trausti Gunnarsson.
Magga Stína og undirleikari.
Kaffiveitingar.
Sýning eldriborgara.

Boðið verður í bíó
í Klifi kl. 18.00
Fyrir alla á Snæfellsnesi

Félagsmenn og aðrir íbúar eru hvattir til að mæta og eiga saman góðan dag.
Börn verða að vera í fylgd með fullorðnum.
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GRILLSUMARIÐ
ER AÐ BYRJA
0:00
ENGAR
ELDTUNGUR

MINNI
GASNOTKUN

Í ALLRI
VEÐRÁTTU

STYTTRI
ELDUNARTÍMI

BETRI STJÓRN
Á HITA

SAFARÍKARI
MATUR

100% JAFN HITI

CHAR-BROIL
BIG EASY

THERMOS
GASGRILL

CHAR-BROIL
GASGRILL

CHAR-BROIL
TITAN GASGRILL

Steikarofn, reykofn
og grill

Grillflötur 420x440 mm
2 brennarar

Grillflötur 670x470 mm
3 brennarar

Grillflötur 670x485 mm
3 brennarar

54.900

34.900

109.900 KR.

189.000

KR.

Ólafsbraut 55

Sími 515
4361100
1212

KR.

www.rekstrarland.is

KR.

