
Réttað var í nokkrum réttum 
í Snæfellsbæ á síðasta laugardag 
þann 17. september. Réttað var í 
Hellnarétt í Breiðuvík, Fróðárrétt 
í Fróðárhreppi, Þæfusteinsrétt á 
Hellissandi og Rifi og Ólafsvíkur
rétt í Ólafsvík. Smölun hófst að 
venju um morgunin og var von 
á mönnum og fé um hádegisbilið 
í réttirnar. 

Ljósmyndari kíkti í Ólafs víkur
rétt og þar var margt um mannin 
og mikið um að vera.  Sú hefð 
hefur skapast að boðið er upp 
á veitingar í réttunum í Ólafsvík 

og á Hellissandi og Rifi og setur 
þetta mikinn svip  á réttardaginn. 
Veður var ekki  alveg upp á það 
besta en fjárbændur og aðrir 
sem mættir voru í réttir létu það 
ekki skemma fyrir sér og nutu 
dagsins. Ekki er öllum réttum 
í Snæfellsbæ lokið en á næsta 
laugardag þann 24. september 
verður réttað í Bláfeldarrétt og 
Ölkeldurétt í Staðarsveit ásamt 
Grafarrétt og Klofningsrétt í 
Beruvík.

þa

756. tbl - 16. árg. 22. september 2016

Það rigndi á fólk í réttum



Blaðið er gefið út af Steinprent ehf. og 
dreift á hvert heimili í Snæfellsbæ og 
Grundarfirði. Blaðið kemur út vikulega.

Upplag: 1.100

Áb.maður: Jóhannes Ólafsson

Prentun: Steinprent ehf. 

               Sandholt 22a, Ólafsvík

               355 Snæfellsbæ

Netfang: steinprent@simnet.is

Sími:      436 1617

Ágætu bæjarbúar í Snæfellsbæ 
Eins og flestir muna vonandi 

eftir, þá stóð Lionsklúbburinn 
Þernan fyrir spurningakeppni 
Snæfellsbæjar sl. vetur. Haldnar 
voru 6 keppnir og voru 12 lið 
skráð til leiks. Gsnb. skvísur 
Hellissandi stóðu uppi sem 
sigurvegarar, eftir gríðar lega 
spennandi keppni við sauma
klúbb inn Preggý og hlutu titil
inn Gáfuðustu Snæfells bæ
ingarnir. Þessi kvöld heppn
uðust  einstaklega vel og 
kunnum við öllum þeim sem 
komu og skemmtu sér með 
okkur bestu þakkir. Við fengum 
góða hjálp til þess að halda þessa 
keppni. Fyrir utan nefndina  frá 
Lkl. Þernunni, sem sá um þessi 
kvöld, fengum við hjálp frá 
Magnúsi Þór Jónssyni fyrrum 
skólastjóra Gsnb. en hann samdi 
allar bjölluspurningarnar, Dóra 
Unnars fór á kostum í hlutverki 
spyrilsins, Kristgeir Kristinsson 
sló í gegn í  danstilburðum og 
Loftur Bjarnason sá um tækni
legu hliðina. Við fengum einnig 
frábært fólk til að taka þátt 

og fara undir teppið okkar 
góða :) Kunnum við þeim 
öllum okkar bestu þakkir fyrir. 
Lionsklúbburinn Þernan ákvað í 
upphafi að ágóðinn myndi renna 
til Smiðjunnar sem er vinnustaður 
fólks með skerta starfsgetu. Í 
samráði við Gunnstein Sigurðs
son forstöðumann Smiðjunnar 
keyptum við stóra verkfærakistu á 

hjólum og 4 stk. af eldhússtólum 
en þeir eru sérsmíðaðir. Fyrir 
nokkrum dögum  voru gjafirnar 
tilbúnar og fóru Berglind 
Magnús dóttir og Ingibjörg Kristín 
Kristjánsdóttir, fyrir hönd Lions
klúbbsins Þernunnar og afhentu 
Smiðjunni gjafirnar formlega. 
Mikil gleði ríkti í Smiðjunni 
og þökkum við kærlega fyrir 

frábærar móttökur.  Við hvetjum 
alla eindregið til að kíkja þangað 
og skoða þennan frábæra 
vinnustað. 

Bestu þakkir til bæjarbúa sem 
tóku þátt í  spurningavetrinum 
mikla og styrktu þannig 
Smiðjuna.

Kær kveðja,
Lionsklúbburinn Þernan

Gjafir til Smiðjunnar

Kæru Snæfellingar!

Nú er veturinn að 
nálgast, við erum með 
umboð fyrir öll dekk frá 
Dekkverk. Útvegum ný 
dekk með sólarhrings-
fyrirvara. Sjá verð á 
dekkjum á dekkverk.is 

vegr@vegr.is   vegr.is
S: 849-7276  Remek og 898-5463 Þórður

	  
	  

	  

Árleg inflúensubólusetning  
2016 

 

Kæru bæjarbúar!  

Bólusetning  gegn árlegri inflúensu er nú að hefjast og verður framkvæmd á 
eftirfarandi dögum: 

Mánudögum kl. 14-15  

Miðvikudögum kl. 9-11 

Tímapantanir í síma 432-1360.  

Bóluefnið í ár er gegn inflúensu A og B auk þess sem hún verndar gegn 
inflúensu A(H1N1) (svínainflúensu). 
 
Sóttvarnalæknir mælist til að eftirtaldir áhættuhópar njóti forgangs við 
inflúensubólusetningar: 

• Allir einstaklingar 60 ára og eldri. 
• Öll börn og fullorðnir sem þjást af langvinnum hjarta-, lungna-, nýrna- 

og lifrarsjúkdómum, sykursýki, illkynja sjúkdómum og öðrum 
ónæmisbælandi sjúkdómum. 

• Heilbrigðisstarfsmenn sem annast einstaklinga í áhættuhópum sem 
taldir eru upp hér að ofan. 

• Þungaðar konur. 

Vakin er athygli á því að ofangreindir áhættuhópar eiga rétt á bóluefninu sér 
að kostnaðarlausu. 

Forráðamenn fyrirtækja eru velkomnir til að hafa samband og óska eftir 
bólusetningu á vinnustöðum.  

 

Sigrún Erla Sveinsdóttir, hjúkrunarfræðingur 



ALMENN SMÍÐI 
ÚR RUSTFRÍU OG SVÖRTU STÁLI

Sími: 848-7071 Arnór
https://m.facebook.com/aigstal/

FUNDARBOÐ
Aðalfundur Varar verður haldinn  í Átthagastofu, 

Kirkjutúni 2, Ólafsvík,  �mmtudaginn 22. september 2016. 
Fundurinn hefst kl. 20:00.

Dagskrá fundar:
1. Setning fundar og kosning fundarstjóra og ritara.
2. Skýrsla stjórnar.
3. Ársreikningur lagður fram.
4. Umræður um skýrslu stjórnar og ársreikning.
5. Þóknun stjórnar.
6. Kosning stjórnar.
7. Önnur mál.

Erlingur Hauksson, sjávarlí�ræðingur, 
�ytur erindi í lok fundar.

Hið árlega Nesball eldri borgara á Snæfellsnesi verður haldið 
laugardaginn 8. október 2016 í Kli� Snæfellsbæ

Allir 60 ára og eldri velkomnir.

Húsið opnar kl 19:00 með fordrykk og borðhald hefst kl 20:00
Miðaverð 5.500 kr

Þátttöku þarf að tilkynna undirrituðum fyrir 1. okt.:

Ólafsvík:
Auður B. s. 893 2138
Guðlaug . 892 7245
Hanna s. 893 6724

Grundar�örður:
Helga Fríða Tómasdóttir s. 891 8526

Stykkishólmur: 
Jón Eyþór Lárentsínusson s. 861 1323

21. janúar 1973 

Félag eldri borgara 
í Snæfellsbæ

Nesball 2016



Eitt af verkefnum Rauða 
kross ins er að útbúa ung
barna pakka fyrir nýfædd börn 
sem sendir eru til þróunar og 
neyðar aðstoðar erlendis. Hér í 
Snæfellsbæ hefur þetta verkefni 
verið í gangi í nokkur ár undir 
stjórn Lovísu Sævarsdóttur. Á 
hverjum þriðjudegi kl 13 hittast 
hressar konur í Átthagastofu 
Snæfellsbæjar og útbúa slíka 
pakka. Hver pakki þarf að 
innihalda ákveðna hluti eins og  
t.d samfellur,  boli, teppi, hand
klæði, peysu, buxur, húfur og 
sokka. 

Þær konur sem hafa unnið 
að þessu verkefni eru mjög 
útsjónarsamar og algjörir snill
ingar í að nýta ýmislegt.

Einnig ef einhver hefur áhuga 

á að taka þátt í þessu verkefni 
með þeim þá endilega kíkið 
niður í Átthagastofu. Þær eru 
við störf á þriðjudögum frá 
13.00 – 15.00, þó með þeirri 
undantekningu að þær munu 
ekki hittast þriðjudaginn 27. 
september, næst koma þær því 
saman þriðjudaginn 4. október. 
Það eru allir velkomir að vera 
með eða bara koma við og heilsa 
uppá þær, garnafgangar eru vel 
þegnir.

Rauði Krossinn tekur ávallt 
vel á móti öllum sjálfboðaliðum 
og hvetjum við ykkur sem hafið 
áhuga á að starfa með okkur í 
þessu verkefni eða öðrum að 
hafa samband. 

Stjórn Rauða Krossins. 

Rauði Krossinn 
Ungbarnapakkar og fl. 

Miklar framkvæmdir standa nú 
yfir á aðgengi að leikskólanum 
Kríubóli á Hellissandi. Þar er 
verið að hlaða veggi og steypa 
plan, og jafnframt á að steypa 
göngustíg/gangstétt frá bílastæði 
að leikskóla. 

Gert var ráð fyrir að þessar 

framkvæmdir færu fram í sumar, á 
sumarleyfistíma leikskólabarna, 
en vegna manneklu náðist ekki 
að hefja framkvæmdir fyrr en í 
ágúst. Það er von Snæfellsbæjar 
að þetta rask standi ekki lengi 
yfir og framkvæmdum verði lokið 
í október.

Framkvæmdir 
við Kríuból



 

Við óskum eftir áhugasömum þátttakendum, matur, skemmtiatriði, 
kynningar á löndum eða hvað sem þig langar að gera. 

Skráning hjá Átthagastofu Snæfellsbæjar. atthagastofa@snb.is  
Czy chcesz wyjść na scenę? 

Czy chcesz przynieść tradycyjną potrawę ? 

 Skontaktuj się z Átthagastofa pod nr.tel: 433 6929, na fejsie pod 
wydarzeniem lub mailem: atthagastofa@snb.is 

Fjölmenning og matur 

Jedzenie i kultura 

Multi cultural food festival 

Essen und Kultur 

mad og kultur 

еда и культура 

pagkain at kultura 

TOIT JA KULTUUR 

pārtika un kultūra храна и култура 

อาหารและ
alimentaire et de la culture comida y cultura 

 

Fjölmenningarhátíð verður haldin í  Frystiklefanum 15 október 2016  

Multi Cultural Food Festival in the Freezer october, 15 2016 

Festiwal kultury i żywności 15 października we Frystiklefi Rifi 

(Freezer)  



Ný leið hefur bæst við leiðakerfið og er hún númer 86. Ekið er um 
sunnanvert Snæfellsnes milli Hellna og Vegamóta á föstudögum 

og sunnudögum í tengslum við leið 58 til og frá Borgarnesi. 
Hægt er að skoða leiðina betur á meðfylgjandi korti.

Góða ferð!
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Nemendur 1. bekkjar Grunn
skóla Snæfellsbæjar fóru í göngu
ferð í útikennslustofu skólans á 
Hellissandi í síðustu viku. Þar 
fóru þau í skemmtilega leiki 
ásamt því að drekka heitt kakó og 
gæða sér á kexköku. Að því loknu 

máttu nemendur leika sér frjálst 
þar til haldið var aftur í skólann. 
1. bekkur fer í útikennslu í hverri 
viku og fræðist um nærumhverfi 
sitt. Er þetta hluti af Átthagafræði 
skólans.

þa

Útikennsla

Fjárhagsáætlun Snæfellsbæjar 
og stofnana 2017

Hafin er vinna við gerð fjárhagsáætlunar Snæfellsbæjar fyrir árið 2017. Auglýst er eftir 
erindum, umsóknum um styrki, tillögum og ábendingum íbúa, félagasamtaka og fyrirtækja 
um mál sem varðar gerð fjárhagsáætlunar.

Þeir aðilar sem vilja koma með erindi, umsóknir um styrki, tillögur og/eða ábendingar er 
varðar næsta fjárhagsár Snæfellsbæjar eru hvattir til að skila þeim á bæjarskrifstofuna til 
bæjarritara fyrir 15. október 2016.

Þau félagasamtök sem fengu styrki á árinu 2016 þurfa að senda inn ársreikning með 
áframhaldandi styrkbeiðni.

Athugið, að engir styrkir fást greiddir nema um þá sé sótt og bæjarstjórn samþykki þá.

Bæjarritari

kirkjanokkar.is

Guðsþjónusta 
í Ólafsvíkurkirkju

sunnudaginn 25. september kl. 14.

Komum saman og leggjum vonir okkar og sorgir í hendur Guðs.

Æskulýðsfélagið gengur í hús miðvikudagskvöldið 28. sept. 
til að safna áheitum fyrir kærleiksmaraþon sem haldið verður í október 

til að safna fyrir ferð á landsmót á Akureyri.

Sjá nánar á www.kirkjanokkar.is. Tökum vel á móti unglingunum okkar.



www.n1.is facebook.com/enneinn

Verslun N1
Ólafsbraut 57, Ólafsvík, 436-1581

Opið  
mánudaga til föstudaga kl. 08-18

Rúllaðu inn í veturinn  
á nýjum dekkjum

Hluti af vetrinum

Michelin X-ICE 
Hljóðlát og naglalaus vetrardekk

Ný APS gúmmíblanda tryggir 
gott grip í kulda og hita

Frábærir aksturseiginleikar

Michelin X-ICE NORTH 
10% styttri hemlunarvegalengd á ís

Færri naglar en meira grip

Aukið öryggi og meiri virðing 
fyrir umhverfinu

Michelin Alpin 5
Endingargóð naglalaus vetrardekk 
Sérhönnuð fyrir fjölskyldu- og borgarbíla

Mikið skorið og stefnuvirkt 

munstur sem veitir frábært grip 
við erfiðar aðstæður


