8. september 2016

Skútur algeng sjón
Það er orðið mun algengara
að sjá skútu í höfninni í Ólafsvík
nú en áður. Hefur orðið mikil
fjölgun á þeim skútum sem
koma við í höfninni í sumar.
Að sögn Péturs Bogasonar
hafnarvarðar hafa komið um
það bil 4 skútur á mánuði sem

er mikil aukning. Skúturnar
koma frá ýmsum löndum og
tilgangur ferðanna misjafn en
oftast eru þetta ævintýramenn og
konur á ferðalögum en einstaka
skólaskútur hafa einnig sést.
þa

GUÐJÓN S. BRJÁNSSON SÆKIST EFTIR 1. SÆTI

í prófkjöri jafnaðarmanna í NV kjördæmi 8. – 10. sept
• Tryggja þarf endurheimt öruggrar heilbrigðisþjónustu á
landsbyggðinni
• Almannatryggingar verði endurskoðaðar með róttækum hætti.
Afnám skerðinga og tekjutenginga
• Eflum framhaldsskóla og háskóla í kjördæminu. Stöndum vörð
um símenntun
• Flýtum brýnum samgöngu- og fjarskipataverkefnum á
NV landi
• Hlúum að nýbúum, vöndum aðlögun. Þjálfum og menntum
heimamenn á þessu sviði
• Arður af auðlindum þjóðarinnar verði nýttur til uppbyggilegra
verkefna í þágu almennings
• Búum stórum og smáum fyrirtækjum lífvænlegt
rekstrarumhverfi

• Bætum í stuðning við ungar barnafjölskyldur og
einstæða foreldra
Fleiri áhersluatriði má sjá hér https://www.facebook.com/Gudjonbrjansson/posts/656384204524163

SKESSUHORN 2016

754. tbl - 16. árg.

Makríldauði í
Rifshöfn

LAUS PLÁSS Á HAUSTÖNN
Enn eru nokkur pláss laus í Tónlistarskóla Snæfellsbæjar.
Áhugasamir hafi samband í síma 433 9928 eða 433 9929
eða e-mail: tonlistarskoli@snb.is
Skólastjóri Tónllistarskóla Snæfellsbæjar.

Héldu tombólu

Á fimmtudaginn í síðustu viku
þann 1. september fór að bera
á dauðum makríl í Rifshöfn.
Dagana á undan hafði verið
mikið af makríl á svæðinu eins og
oft áður, hafði enginn orðið var
við að neitt væri óeðlilegt fyrr en

þennan dag. Ekki er vitað hvers
vegna makríllinn dó í höfninni
en miklar vangaveltur hafa verið
um það og hvort það hafi verið
af súrefnisskorti eða einhverju
öðru.
þa

Nýr verkefnisstjóri
umhverfisvottunar

Náttúrustofa Vesturlands
hefur ráðið nýjan starfsmann til
að sinna EarthCheck umhverfis

vottunarv erkefni sveitar
félaganna fimm á Snæfellsnesi.
Það er líffræðingurinn Birna
Heide Reynisdóttir, sem undan
farið hefur unnið sem sér
fræðingur í Þjóðgarðinum Snæ
fellsjökli og er í meistaranámi
í umhverfisstjórnun meðfram
starfi. Hún flyst til Stykkishólms
og mun hefja störf á Náttúru
stofunni 1. október nk.
Valið stóð á milli 11 vel
menntaðra umsækjenda og varð
þetta niðurstaðan eftir ítarlegt
ráðningarferli.
fréttatilk.

Upplag: 1.100
Áb.maður: Jóhannes Ólafsson

þessar ungu stúlkur héldu
tombólu í sumar og söfnuðu
2.328 krónum sem þær gáfu til
Rauða krossins.

Þær heita Bríet Elvan
Sæbjörnsdóttir, Guðný Kristín
Clausen og Rakel Lilja Jónsdóttir.

kirkjanokkar.is

Guðsþjónusta
í Ólafsvíkurkirkju
sunnudaginn 11. september kl. 14.
„Grát þú eigi!“ „Ungi maður, ég segi þér, rís þú upp!“

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

Rísum upp og komum saman í kirkjunni okkar.

Góða veðrið notað
til að malbika

Malbikunarframkvæmdir hafa
staðið yfir undanfarna daga á
vegum Snæfellsbæjar. Það er
fyrirtækið Kraftfag sem sá um
verkið. Að þessu sinni var mal
bikað planið við heilsugæslu

stöðina í Ólafsvík og Engihlíðin
enda er mjög mikil umferð um
þá götu og hún orðin illa farin.
Einnig verður Hafnargatan á Rifi
malbikuð að hluta til að þessu
þa
sinni.		

ATH
Af óviðráðanlegum ástæðum
verður Brauðgerð Ólafsvíkur
lokuð dagana
15. – 20. september 2016.

Réttir í Snæfellsbæ
Loka- og
haustið 2016
afmælismót Jökuls
Loka- og afmælismót golf
klúbbsins Jökuls verður haldið
laugardaginn 10. september
n.k. Fyrirkomulagið verður
punktakeppni, og verða veitt
verðlaun fyrir 5 efstu sætin.
Einnig verða nándarverðlaun
á par 3 brautum. Mót þetta er
haldið í tilefni þess að okkar
elsti félagi í klúbbnum, Einar
Kristjónsson verður áttræður í
haust. Einar hefur verið duglegur
að mæta á völlinn í sumar og
tekið þátt í innanklúbbsmótum,
einnig hefur hann sótt mót á
öðrum völlum landsins. Vonum
við félagar sem yngri eru að við
getum spilað jafn vel og hann
þegar við erum komnir á hans
aldur. Eftir mótið verður boðið
upp á kaffi og kökur, jafnframt
verða veitt verðlaun fyrir
þriðjudagsmótin sem haldin hafa
verið alla þriðjudaga í sumar.
Vonumst til að sjá sem flesta
inná Fróðárvelli. Mótið hefst kl

10:00, spilaðar verða 18 hour og
ræst út á öllum teigum samtímis.
Gefendur verðlauna eru m.a.
Skarðsvík ehf, Olís, Apótek
Ólafsvíkur, Summit adventure
guides og Ecco umboðið.

Laugardagur 17. sept. 2016:
1) Ólafsvíkurrétt í Ólafsvík,
2) Þæfusteinsrétt á Hellissandi,
3) Hellnarétt í Breiðuvík,
4) Fróðárrétt í Fróðárhreppi.

Laugardagur 24. sept. 2016:
5) Ölkeldurétt í Staðarsveit,
6) Bláfeldarrétt í Staðarsveit,
7) Grafarrétt í Breiðuvík,
8) Klofningsrétt í Breiðuvík.

Tónleikar í Grundarfjarðarkirkju
Föstudagskvöldið 9.sept. kl 20:00

Elmar Gilbertsson tenórsöngvari og
Friðrik Vignir Stefánsson organisti
- Á efnisskránni verða ýmis sönglög og orgelverk. –
Aðgangseyrir kr. 1500.-, enginn posi á staðnum.

Listvinafélag Grundarfjarðarkirkju

ÞJÓNUSTA HOLRÆSABÍLS Á SNÆFELLSNESI
Holræsabíll verður á ferðinni vikuna 12.-16. september nk. á Snæfellsnesi. Bíllinn er sérútbúinn til að hreinsa út
frárennslislagnir, klóak- og regnvatnslagnir, hægt er að fá útprentuð stafræn gögn um ástand lagna.

Vinsamlega pantið þjónustu í síma 435-0000 Gámaþjónusta Vesturlands ehf.
Þjónusta við
frárennslikerfi:
Stíflulosun
Myndun lagna
Hreinsun:

Fráveitulagna
Niðurfalla
Brunna
Fitugildra
Olíuskilja
Trjáróta í lögnum
Rotþróa
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Blóðbankabíllinn	
  á	
  Snæfellsnesi.
13.	
  september	
  Grundarfjörður	
  	
  
við	
  Samkaup	
  -	
  Úrval	
  kl.	
  12:00-17:00	
  
	
  

14.	
  september	
  Stykkishólmur	
  
	
  við	
  Íþróttamiðstöðina	
  kl.	
  8:30-12:00	
  
	
  

14.	
  september	
  Ólafsvík	
  	
  
við	
  Söluskálann	
  ÓK	
  kl.	
  14:30-18:00	
  
	
  
Allir	
  velkomnir.	
  	
  

- Bílaviðgerðir
- Skipaþjónusta
- Almenn suðuvinna
- Smurþjónusta
- Smábátaþjónusta
- Dekkjaverkstæði
vegr@vegr.is vegr.is
S: 849-7276 Remek og 898-5463 Þórður

