15. september 2016

755. tbl - 16. árg.

Vegabætur í Staðarsveit
Vegagerðin vinnur nú að
lagfæringum á Ólafsvíkurvegi,
kaflinn sem um ræðir er rétt
sunnan við Fróðárheiði. Lagfæra
á það sem margir kalla „úbbsur“,
ástæða þessarar nafngiftar er sú
að fyrr í sumar tók einhver sig
til og merkti þessa staði með því
að spreyja úbbs eða þá annað
merki í hinum ýmsum litum á
mestu mishæðirnar á veginum,
sumir kaflar voru svo slæmir að
verulega þurfti að hægja á því
annars fóru bílarnir í loftköstum
yfir. Á kaflanum frá Fróðárheiði
að Lyngbrekku voru um það
bil 19 „úbbsur“ og þar af um
helmingur þar sem all veruleg
hætta getur myndast. Er þá
ekki talinn með kaflinn frá
Vegamótum upp á Vatnaleið.
Þessar mishæðir á veginum verða
til vegna frostlyftingar í undirlagi
eða sigi sem er þá líklega af
völdum mikillar þungaumferðar.
Viðgerðin fór þannig fram að
malbikið var brotið upp með
traktor sem er með brjót aftan

á. Brýtur hann malbikið upp og
blandar því saman við mölina, að
því loknu var sléttað aftur. Það er
Blettur ehf. sem sá um að leggja
bundið slitlag á vegkaflana að
viðgerð lokinni.
þa

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

Síðasta golfmót Stórskemmtilegt
konumót
sumarsins

Loka- og afmælismót Golf
klúbbsins Jökuls var haldið
síðastliðinn laugardag. Veðrið
setti strik í reikninginn, rigning
og NA strekkingur. Spilaðar
voru 9 holur í stað 18. Mótið
var einnig haldið til heiðurs
Einari Kristjónssyni, þar sem
hann verður áttræður í haust,
og var hann leystur út með
gjöfum í tilefni þess. Í lok móts
var boðið uppá kaffi, kökur og
aðrar léttar veitingar. Við í stjórn

golfklúbbsins viljum þakka fyrir
skemmtilegt sumar, þar sem
veðrið hefur leikið við okkur
flesta daga og kylfingar hafa verið
duglegir að mæta inná völl. Nú
er bara að taka til í bílskúrnum
og halda sveiflunni við þar, fram
á vor.
Á meðfylgjandi mynd er Jón
Bjarki Jónatansson formaður
klúbbsins, Einar Kristjónsson
og Jóhann Pétursson formaður
mótanefndar.

Réttir
Næstu tvær helgar verður
réttað í Snæfellsbæ, n.k.
laugardag 17. september
verður réttað í Þæfusteinsrétt
á Hellissandi/Rifi, Hellnarétt
í Breiðuvík, Fróðárrétt í
Fróðárhreppi og Ólafsvíkurrétt
í Ólafsvík, þar eins og víða

annarstaðar hefur skapast sú
hefð að bjóða upp á kjötsúpu og
veitingar, réttargestir eru boðnir
velkomnir í fjárhúsið Lambafell
þar semboðið er upp á súpuna
frá kl. 12. Réttirnar hefjast svo
kl. 13.

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

Það er búið að vera mikið
á döfinni hjá Skotfélagi Snæ
fellsness undanfarnar vikur
og hefur félagsmönnum um
leið fjölgað mikið. Fjöldi
félagsmanna er nú í sögulegu
hámarki og hefur kvennfólkinu
í félaginu fjölgað sérstaklega
mikið. Því var ákveðið að halda
sérstakt könukvöld um miðjan
síðasta mánuð og var öllum
konum boðið að taka þátt. Mikil
ánægja var með kvöldið og því
var ákveðið að fylgja þessari góðu
mætingu eftir með því að setja
upp konumót í riffilskotfimi, en
þetta var fyrsta mótið á vegum
félagsins sem einungis er ætlað
konum og stelpum. Mótið var
haldið þann 31. ágúst og var
mætingin mjög góð og tóku
15 konur þátt í mótinu og þar
að auki mætti fjöldi fólks til að
fylgjast með. Þar á meðal var
tökulið frá sjónvarpsstöðinni
N4 sem var mætt til að fanga
stemmninguna og taka upp sjón
varpsefni.
Sett voru upp skotmörk á
mismunandi færum, allt frá 25m

upp í 100m og skotið var með 22.
cal rifflum. Flestar voru að taka
þátt í sínu fyrsta móti og sumar
jafnvel að skjóta úr skotvopni í
fyrsta skipti og stóðu sig allar
mjög vel.
Þegar allir riðlarnir höfðu
lokið sér af voru 4 konur jafnar
í efsta sæti og því þurfti að fara
í bráðabana. Eftir bráðabanann
voru þrjár efstu ennþá jafnar
og þurfti því að fara í annan
bráðabana til að ná fram úrslitum.
Það fór svo þannig að Dagný Rút
fékk 1. verðlaun, Mandy fékk 2.
verðlaun og Heiða Lára fékk 3.
verðlaun. Auk verðlaunagripa
fengu þær glaðninga frá Siflur
hárgreiðslu- og förðunarstofu,
Krums, Lyfju og Kaffi Emil.
Nýliðaverðlaunin fékk Dagný
Rut, en hún var að keppa á sínu
fyrsta móti.
Stefnt er að því að halda
annað konumót fljótlega og
við minnum á að Skotfélag
Snæfellsness er opið öllum og
hægt er að kynna sér starfsemi
félagsins á heimasíðu félagsins
www.skotgrund.123.is

Efni og auglýsingum í Jökul þarf að
skila fyrir kl. 16, þriðjudag fyrir útgáfu.
Það er í lagi að skila fyrr.
Upplýsingar um auglýsingaverð
á www.steinprent.is

Norræna
skólahlaupið

Valhöll fasteignasala kynnir:
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Sandholt 10 í Ólafsvík. Húsið er samkv FMR 67,3fm á einni hæð og er norðurhluti
parhúss. Íbúðin samanstendur af forstofu, holi, eldhúsi, þvottahúsi, baðherbergi og
tveimur herbergjum. Á forstofu, þvottahúsi og baði eru flísar og á eldhúsi eru
korkflísar. Á holi, herbergjum og stofu er gott parket á gólfum. Hurðir og innréttingar
eru nýlegar og íbúðin lítur mjög vel út. Þakið lítur einnig vel út sem og gluggar og
húsið er kætt með plastklæðningu. Gott aðgengi er að húsinu og við það eru tvö
malbikuð bílastæði. Trésólpallur er við suðurhlið hússins. Óskað er eftir tilboði í
húsið.
ATH ATH Opið hús verður á milli kl 17.00 og 18.00 föstudaginn 16. september.
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Mannlíf og minjar
Eyrbyggjuslóðir
Menningarminjadagar eru
haldnir ár hvert í þeim 50
löndum sem hlut eiga að
Menningars áttmála Evrópu,
allt frá Aserbæsjan í austri, til
Portúgals í vestri og norður til
Noregs. Markmið þessara daga er
að vekja athygli og áhuga á ríkri
og fjölbreyttri menningu þeirra
samfélaga sem byggja álfuna.
Þema ársins 2016 er „Minjar og
mannlíf “. Nánar má fræðast um
viðburði í einstökum löndum
á www.europeanheritagedays.
com.
Laugardaginn 17. september
n.k. verður blásið til menningar
minjadags hér á landi og boðið
verður upp á fjölbreytta viðburði
víðs vegar um land, sem tengjast

á einn eða annan hátt mannífi og
sögu fyrri tíma. Allir viðburðirnir
eiga það sameiginlegt að vera í
höndum fyrirmyndaraðila sem
starfa með menningarminjar.
Á Vestulandi verður Magnús
A. Sigurðsson minjavörður með
leiðsögn um Eyrbyggjuslóðir.
Komið verður saman á
bílastæðinu við Helgafell kl.
13:00 og sagt frá sjáanlegum
minjum úr Eyrbyggju og Þórólfs
Mostraskeggs minnst. Margir ef
helstu sögustöðum úr Eyrbyggju
eru sjáanlegir frá Helgafelli.
Að því loknu verður farið
að Berserkjagötunni og hún
gengin meðan fjallað verður um
Berserkina og þær minjar sem
þeir skildu eftir sig.

S

bekk Grunnskóla Snæfellsbæjar
gengu saman upp á íþróttavöll á
Hellissandi þar sem þau hlupu í
hlaupinu. Allir nemendur tóku
þátt og stóðu sig mjög vel. Að
hlaupi loknu gengu þau aftur í
skólann þar sem eftir þeim biðu
ávaxtaspjót sem útbúin höfðu
verið handa þeim á meðan á
hlaupinu stóð.
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Grunnskóli Snæfellsbæjar
tók að venju þátt í Norræna
skólahlaupinu á dögunum.
Markmið með hlaupi þessu er
að hvetja nemendur til að hreyfa
sig reglulega til að stuðla að
betri líðan og heilsu. Hlaupið
er haldið í 33. skipti á þessu ári
en á síðasta ári hlupu um 15.000
grunnskólanemendur frá um
63 skólum. Nemendur í 1. til 4.

Ennisbraut 29 í Ólafsvík. Húsið er samkv FMR 178,4fm á tveimur hæðum. Efri hæðin
sem er 89,2fm skiptist í forstofu, hol, eldhús, baðherbergi, stofu og herbergi. Á
forstofu, baðherbergi, eldhúsi eru flísar en á herbergi, stofu og holi er parket.
Innréttingin í eldhúsi lítur vel út sem og innihuðir sem eru nýlegar. Góður stigi er á
neðri hæðina sem er jafnstór þeirri efri. Á næðri hæðinni eru geymsla, tvö herbergi
baðherbergi og rúmgóður bílskúr um 40fm. Búið er að skipta um nokkra glugga í
húsinu. Sunnan við húsið er trésólpallur. Úr húsinu sem lítur vel út er mjög gott útsýni
út á sjóinn. Óskað er eftir tilboði í húsið.
ATH ATH. Opið hús verður laugardaginn 17. september 2016
á milli kl 11.00 og 12.00.

Klettsbúð 7 á Hellissandi er til sölu. Íbúðin er á annari hæð og er hún samkv FMR
147,6fm. Húsið er byggt 1977 og skiptist í fjögur herbergi þar af eitt forstofuherbergi,
mjög rúmgóða stofu, baðherbergi, eldhús, geymslu og þvottahús. Á öllum gólfum er
góður dúkur. Í íbúðinni eru nýlegir gluggar og húsið lítur allt vel út utan sem innan og
úr því er gott útsýni. Það er á góðum stað á Hellissandi og gæti hentað vel td. sem
gistirými. Óskað er eftir tilboði í eignina.

Upplýsingar gefur Erlendur Davíðsson löggiltur fasteignasali á Valhöll
sími 588 4477, einnig rafpóstur: erlendur@valholl.is.
Sýningu annast Pétur Steinar Jóhannsson gsm 893 4718 og rafpóstur psj@simnet.is.

BÓKASAFN SNÆFELLSBÆJAR

AUGLÝSIR

Frá og með 19. sept. 2016 til 30. apríl 2017 verður
opnunartími hjá Bókasafni Snæfellsbæjar:

Starfsmenn óskast
Leikskólinn Sólvellir Grundarfirði,
óskar eftir að ráða leikskólakennara
í 100% starf.
Einnig er óskað eftir starfsmanni í þrif.
Upplýsingar gefa leikskólastjórar
í síma 438- 6645.

Svarthvítar auglýsingar
38.890
25.926
17.107
11.162
8.136
5.007

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

Þriðjudagur frá 10 til 13
og um kvöldið frá 20 til 22
Miðvikudagur frá 16 til 18
Fimmtudagur frá 10 til 13
Föstudagur frá 13 til 15
Verum dugleg að ná í bækur
til að lesa, það kostar ekkert
að koma á Bókasafnið og fá
lánaðar bækur.

Auglýsingaverð
í Jökli
Opna í svarthv
Heilsíða í svarthv.
Hálfsíða í svarthv.
1/4 í svarthv.
1/8 í svarthv.
1/16 í svarthv.

Mánudagur frá 16 til 18

69.880
46.586
32.337
23.679
15.334
10.327

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

