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Góð kartöfluuppskera
Nemendur í 4. bekk Grunnskóla
Snæfellsbæjar á Hellissandi nýttu
sér góða veðrið í lok september
til að sinna haustverkum en í
vor settu þau niður kartöflur í
matjurtargarð skólans. Verkefnið
er hluti af Átthagafræðinámi
skólans en þau létu kartöflurnar
spíra í vor og með aðstoð kennara
og starfsfólks stungu þau upp
garðinn og settu kartöflurnar
niður. Þegar svo kom að því
að taka kartöflurnar upp létu
þau sitt ekki eftir liggja og voru
dugleg við að taka kartöflurnar
upp, þær voru svo þvegnar og
þurrkaður áður en þær voru
vigtaðar. Var uppskeran að þessu
sinni rúmlega fjörutíu kíló af
gómsætum kartöflum sem Fúsi
matráður hefur soðið undanfarið
með matnum í skólanum. þa

Hindra hraðakstur

Í sumar þegar Engihlíðin
var malbikuð í Ólafsvík voru
hraðahindranir fjarlægðar
mörgum til mikillar ánægju því
þá þurftu þeir ekki að hægja
ferðinna en mikill hraði er á
þessari götu eins og á mörgum
öðrum götum í bæjarfélaginu.
Á þessari götu þarf hins
vegar að ná hraðanum niður
vegna þess að þarna er mikil

gangandi umferð sérstaklega
er mikið af skólabörnum.
Núna á mánudaginn voru
settar þrengingar í þeirri von
um að ökumenn sjái að sér og
dragi úr hraða. Þarna er um
tilraunaverkefni að ræða með
svona hraðahindrunum og ef
þær reynast vel verða settar
fleiri víðsvegar um bæinn.
þa

Landsliðsstrákarnir gleðja
Evrópuævintýrinu í fótbolta
er ekki lokið og hafa strákarnir
í landsliðinu í fótbolta sýnt að
þeir eru ekki aðeins frábærir
í fótbolta heldur eru þeir
frábærar manneskjur og alltaf
tilbúnir að gera sitt til að gleðja
stuðningsmenn hvort sem er
innan vallar eða utan. Enda
gengur landsliðinu mjög vel og
eru þeir með „leikkerfin“ utan
vallar sem innan algjörlega á
hreinu. Bræðurnir Brynjar Óttar
og Pétur Steinar Jóhannssynir
voru sviknir um miða á leik
Íslands og Frakklands á EM
í sumar. Voru það þeim að
sjálfsögðu mikil vonbrigði enda
komnir út og ætluðu að upplifa
ævintýrið og jafnvel bestu helgi
lífsins. Strax að leiknum loknum
hafði faðir þeirra samband við

Þorgrím Þráinsson til að athuga
hvort hægt væri að koma því
í kring að þeir fengju að hitta
landsliðsstrákana í kringum
næsta heimaleik. Taldi Þorgrímur
að það yrði ekki vandamál. Þegar
þeir bræður áttu svo leið um
Nordica daginn fyrir leik Íslands
og Tyrklands á síðasta sunnudag
og leikmenn heyrðu af fýluferð
þeirra vildu þeir endilega hitta
strákana og heilsa upp á þá. Þeir
árituðu treyju sem Brynjar Óttar
var með og Birkir Bjarnason færði
þeim bræðrum áritaða skó ásamt
því að Ragnar Sigurðsson, Emil
og fleiri glöddu bræðurna tvo
sem voru alsælir. Hafði Brynjar
Óttar á orði við pabba sinn að
þetta hafi verið besta helgi lífs
sins.
þa

AUGLÝST EFTIR UMSÓKNUM Í
UPPBYGGINGARSJÓÐ VESTURLANDS

VEITTIR VERÐA STYRKIR TIL
ATVINNUÞRÓUNAR OG NÝSKÖPUNAR
Á heimasíðu Samtaka sveitarfélaga á Vesturlandi www.ssv.is,
er að finna upplýsingar um umsóknarferli,
reglur og viðmið varðandi styrkveitingar undir hnappi
vinstra megin á síðunni sem lítur svona út:

FRESTUR TIL AÐ SKILA UMSÓKNUM
ER TIL 26. OKTÓBER 2016

Upplag: 1.100
Áb.maður: Jóhannes Ólafsson

Kæru Snæfellingar!
Nú er veturinn að
nálgast, við erum með
umboð fyrir öll dekk frá
Dekkverk. Útvegum ný
dekk með sólarhringsfyrirvara. Sjá verð á
dekkjum á dekkverk.is

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

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

Hágæða vetrardekk,
á verði sem koma á óvart
Ipike W419

Ipike RW11

Verslum
í heimabyggð

DEKKJAVERKSTÆÐI G HANSEN
Dalbraut 2

355 Ólafsvík

436-1111

ÚRVAL DEKKJA Á FRÁBÆRU VERÐI

JEPPADEKK

Gott sumar hjá yngri flokkum

Á síðasta tímabili var aðeins
aukið í verkefnin sem í boði
eru, flestir flokkar spiluðu bæði
á Keflavíkurmótum fyrir jól og
Njarðvíkurmótum eftir jól. Veður
kom þó í veg fyrir að allir flokkar
næðu að spila á báðum mótum.
Fastir liðir á vorin eru síðan
verkefni hjá Stjörnunni í apríl og
Þrótti í maí. 4.flokkur karla fór auk
þess á gistimót á Akureyri í vetur
þar sem þeir stigu sín fyrstu skref
í 11 manna bolta og mjög gott að
fá æfingu fyrir sumarið.
Á sumrin byrja Íslandsmót hjá
5. flokk og eldri. Þetta tímabil
sendum við 1 lið í 5. fl kv og komust
þær stelpur alla leið í úrslit og sóttu
sér mikla reynslu!
5. fl kk var með 3 lið í sumar,
álagið var þó nokkuð á strákana
(og foreldra þeirra) en þeir luku
sumrinu með prýði. Til stuðnings
voru nokkrir yngri strákar sem fengu
að taka sín fyrstu skref á Íslandsmóti
með því að spila upp fyrir sig.

4. fl kvenna og karla voru með sitt
hvort liðið í 11 manna keppni og
4. fl kk var auk þess með lið í 7
manna keppni.
3. fl kvenna spilaði Íslandsmót
auk þess sem þó nokkrar stelpur
þar æfðu og spiluðu með
meistaraflokk kvenna.
3. fl karla fór í samstarf við ÍA í
sumar þar sem ekki var nægur fjöldi
til að senda lið frá Snæfellsnesi
til keppni. Sameiginlegt lið ÍA/
Snæfellsnes sendi tvö lið á
Íslandsmót, A og B.
6. fl karla og kvenna spila líka
Íslandsmót en með öðru sniði. Þar
eru haldin minni undankeppnir
sem taka einn dag og síðan eru
úrslit seint á sumrin. Stelpurnar
komust ekki uppúr sínum riðli en
strákarnir gerðu sér lítið fyrir og
lönduðu silfri. Þeir eru semsagt
næst besta 5 manna lið á Íslandi.
Stóru mótin í sumar settu líka
stóran svip á sumarið sem er enn

aðal tímabilið þó svo að verkefni
á veturna séu að aukast. Orkumót
í Eyjum og Pæjumót TM í Eyjum,
Símamót í Kópavog og N1 mót á
Akureyri eru allt mót þar sem liðin
gista með þjálfara sínum og spila
heila helgi ásamt því að skemmta
sér helling saman. Í fyrsta sinn
sendum við lið á Norðurálsmót á
Akranesi sem er stórmót fyrir 7. fl kk.
Auk þessa móta sendum við lið á
ArionBanka mót, Fjölnismót og
Weetosmót.
Þetta sumar fór 4. fl kk í
utanlandskeppnisferð, þessi
hópur fór á Barcelona Summer
Cup og A liðið okkar vann mótið
og einstaklingar í hópnum fengu
einnig viðurkenningu fyrir árangur.
Á næsta ári eru stelpurnar í 4. fl að
fara á sama mót.
Til að slútta árinu vorum við
með fótboltamaraþon þar sem við
spiluðum fótbolta í íþróttahúsinu
í Ólafsvík frá kl 16 á föstudag
fram til kl 14 á laugardag, mfl kk
kláraði síðan síðustu tvo tímana

uppí heilan sólahring. Þetta vekur
alltaf mikla lukku þeirra sem spila
á maraþoninu og þau eru strax
orðin spennt fyrir næsta maraþoni.
Mig langar að þakka kærlega fyrir
stuðninginn í ár og fyrr ár.
Næsta tímabil er hafið og strax
búið að bæta í þar sem við höfum
núna skráð 2. fl kk og 4. fl kk
á Faxaflóamót í vetur þar sem
spilaðir eru leikir með reglulegu
millibili í allan vetur.
Framtíðin er okkar og miðað
við árangur sumarsins má segja
að við getum látið okkur hlakka
til framtíðarinnar. Það er okkar að
halda áfram að hlúa að starfinu,
aðstoða börnin okkar og veita þeim
bestu mögulegu tækifæri til að ná
árangri. Foreldrar eru gríðarlega
mikilvægir í starfinu og án þeirra
væri þetta ekki hægt. Höldum
áfram að vilja gera betur, þannig
náum við árangri sama hvernig við
mælum hann.
Áfram Snæfellsnes!

www.n1.is

facebook.com/enneinn

Vertu klár í kuldann!

K2 Kuldagalli

Kuldagalli

Vnr. 9616 K2 2009
Vatteraður með cordura efni á álagsflötum.
Rennilásar á skálmum. Hettu má renna af.
Stærðir: XS-5XL
Litir: gulur/appelsínugulur

Vnr. 9616 K2 2001

Vatteraður með cordura efni á
álagsflötum. Rennilásar á skálmum. Hettu
má renna af.
Stærðir: XS-5XL
Litur: grár/svartur

K2 Kuldabuxur með smekk

K2 Kuldabuxur

Vnr. 9616 K2 BX6023

Vnr. 9616 K2 2006K

Kuldabuxur með smekk og axlaböndum
Vatterað.
Stærðir: XS-5XL
Litur: gulur/appelsínugulur

K2 Kuldabuxur með smekk og axlaböndum. Vatteraðar.
Stærðir: S-4XL
Litur: grár/svartur

K2 Kuldajakki

K2 Kuldajakki

Vnr. 9616 K2 2005
Kuldajakki, vatteraður með hettu sem
hægt er að smella af.
Stærðir: S-4XL
Litur: gulur/appelsínugulur

K2 Kuldajakki, vatteraður með hettu sem
hægt er að smella af.
Stærðir: S-4XL
Litur: grár/svartur

Vnr. 9616 K2 2005

Hluti af vetrarverkunum

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

Nesball í Klifi

Veturnáttablót
Fjögurra rétta kvöldverður
21.-23. október
-Hvítlauksristuð hörpuskel
með kryddjurta-ábrysti
-Freyðivíns-krapís

-Hægeldaður lambaskanki
með rótargrænmeti og gulrófuböku
Um síðustu helgi var hin
árlega skemtun eldri borgara á
Snæfellsnesi Nesballið haldin.
Skemmtun þessi er haldin árlega
og er skipst á að halda hana í
Stykkishólmi, Grundarfirði og
Snæfellsbæ. Var hún haldin í
Snæfellsbæ þetta árið og fór fjörið
fram í félagsheimilinu Klifi. Þegar
skemtunin er haldin í Snæfellsbæ
sjá félagasamtök í bæjarfélaginu
um hana og eru það Lionsklúbbur
Ólafsvíkur, Lionsklúbburinn

Rán og Lionsklúbburinn Þerna
ásamt Kvenfélagi Hellissands.
Boðið var upp á marineraðan
þorsk og rækjur í forrétt, íslenskt
lambakjöt í aðalrétt og fromage
í eftirrétt. Að venju var vel mætt
og voru 101 miði seldur. Dóra
Unnars sá um veislustjórn og
uppistand á meðan á borðhaldi
stóð. Það var svo hljómsveitin
Ungmennafélagið sem spilaði
undir dansi.
þa

-Skyrbætingur með bláberjakrapís
kr. 7.900,Borðapantanir

1986 - 2016 - 30 ár - 1986 - 2016 - 30 ár - 1986 - 2016 - 30 ár - 1986 - 2016 - 30 ár - 1986 - 2016 - 30 ár - 1986 - 2016 - 30 ár

Afmælishátíð
Í tilefni af 30 ára starfsafmæli
í núverandi húsnæði langar okkur
að bjóða þér í afmælisteiti
í dag fimmtudaginn

13. október
milli kl 17-21

Léttar veitingar í boði ásamt skemmtilegum tilboðum og fullri búð af ﬂottri vöru.
Allir sem versla fara í lukkupott og drögum við út fjölda glæsilegra vinninga á laugardag
m.a. skópar frá Sixmix, Tamaris og Skechers, Kaﬀe buxur, snyrtivörur, heimilistæki og ﬂ. fallegt

-20% afsláttur ﬁmmtudag, föstudag og laugardag 
Hlökkum til að sjá þig.

Óskum mfl. kvenna í Víkingi til ham

Gangi ykkur vel í 1.

EurostileT Bold
EurostileSCT Regular

FISKMARKAÐUR
SNÆFELLSBÆJAR

HAFNIR

Skarðsvík hf.

SNÆFELLSBÆJAR

Magnús SH-205

GUNNAR BJARNASON SH-122

MATTHÍAS SH 21

BÁRA SH.

mingju með árangurinn sumarið 2016.

. deild sumarið 2017!!

Tannlæknastofa
ARA BJARNASONAR

Ólafsvík
Ólafsbraut 55
Sími: 436 1212

HRAUN
Restaurant - Café
Grundarbraut 2 - Ólafsvík
Sími: 431-1030

ÚTGERÐARFÉLAGIÐ DVERGUR HF.
Sveinbjörn Jakobsson SH-10

GUÐMUNDUR JENSSON SH-717

BRYNJA SH 236

Meistaraflokkur kvenna sumarið 2016
Meistaraflokkur kvenna var að
ljúka sínu 4. starfsári. Stelpurnar
munu leika í 1. deild Íslands
mótsins næsta sumar. Senn
hefjast vetraræfingar og þátttaka í
mótum undirbúningstímabilsins
í vetur.
Líkt og hjá Víkingskörlum er
nauðsynlegt að fá viðbótarleik
menn til Víkingskvenna. Auk
þess að leita nýrra leikmanna
innanlands hefur verið samið
við þá 2 leikmenn frá Ghana,
Janet Egyr og Samiru Suleman
sem léku með líðinu í sumar til
að koma í líðið að nýju fyrir næsta
keppnistímabil, ennfremur er í
ráði að semja við 3. leikmanninn
frá Ghana en það skýrist fljótlega.
Þá mun félagið gera leikmanna
samninga við aðra leikmenn
liðsins í næsta mánuði.
Björn Sólmar Valgeirsson
mun þjálfa liðið áfram og vonir
okkar standa til þess að Einar
Magnús Gunnlaugsson og Harpa
Finnsdóttir verði honum áfram til
aðstoðar í mikilvægu hlutverkum
þeirra í liðsstjórninni. Vil ég, f.h.
fráfarandi stjórnar, þakka þeim
öllum 3 frábært og metnaðarfullt
starf sem hefur skipt miklu í góðu
starfi og árangri meistaraflokks

kvenna þessi 4 ár sem liðin eru.
Segja má að árangur liðsins hafi
vaxið með hverju árinu. Sama
má segja um stuðning áhorfenda
á heimaleikjum liðsins, þeim
fjölgar milli ára sem mæta á leiki
liðsins.
Það er ekki sjálfgefið að halda
úti rekstri meistaraflokks kvenna.
Það gerist m.a. ekki án félagslegrar
þátttöku einstaklinga utan vallar;
með starfi og stuðningi stjórnar,
foreldra, styrktaraðila og annarra

sem að koma til aðstoðar.
Í sl. viku var haldinn aðalfundur
meistaraflokks kvenna og var
hann ágætlega sóttur, m.a. af
ungum leikmönnum. Umræður
voru góðar og mikill áhugi á
áframhaldandi rekstri liðsins.
Fráfarandi stjórn sl. 4ra ára gefur
ekki kost á sér til endurkjörs. Því
er hér leitað eftir 3 einstaklingum
í stjórn meistaraflokks kvenna.
Þegar hafa margir einstaklingar
skráð sig í verkefnahóp er starfar
undir nýrri stjórn. Ný stjórn þarf
að taka til starfa fyrir lok þessa
mánaðar.
Við erum öll afar stolt af
árangi markmannsins okkar,
Birtu Guðlaugsdóttur, sem í ár
var valin í landslið kvenna 17
ára og yngri, ennfremur landslið
kvenna 19 ára og yngri. Allir

leikmenn meistaraflokks kvenna
Víkingi þessi fyrstu 4 hafa skilað
góðum árangri og eru góðar
fyrirmyndir yngri leikmanna.
Þetta hafa verið skemmtileg 4 ár.
Þannig á boltinn að vera!
Síðast en ekki síst færir stjórn
mfl. kv. þeim 3 leikmönnum
sem hafa verið burðarásar í upp
byggingu meistaraflokks kvenna
þessi 4 ár, - bestu þakkir fyrir
frábært og afar mikilvægt fram
lag sitt, - þeim Ásdísi Lilju Péturs
dóttur, Freydísi Bjarnadóttur og
Halldóru D. Hjörleifsdóttur, „skyttunum 3!“
Kvennaboltinn er kominn
til að vera enda tímanna tákn!
Áfram Víkingur Ó!

				
Sveinn Þór Elinbergsson

Hellaferð og nýliðakynning
Þriðjudaginn 18. Október kl 19:30 mun Lífsbjörg fara í hellaferð og er ferðin opin öllum þeim sem hafa áhuga á að starfa í
félagstarfi sveitarinnar, opið hús og kaffispjall eftir ferðina.
Hafið með ykkur fatnað eftir veðri.

Multi cultural food festival
Fjölmenning og matur
Jedzenie i kultura
TOIT JA KULTUUR

храна и култура
Essen und Kultur
mad og kultur

pagkain at kultura

еда и культура

comida y cultura

pārtika un kultūra

อาหารและ
alimentaire et de la culture

Fögnum fjölmenningunni, kynnumst nýjum matarhefðum, njótum tónlistarinnar

og fræðumst um hvort annað.
Komdu í Frystiklefann næsta laugardag (15. október)
milli 14:00-17:00 og eigum skemmtilegan fjölmenningardag saman.
Multi Cultural Food Festival in the Freezer october, 15 from 2pm-5pm
Festiwal kultury i żywności 15 października we Frystiklefi Rifi (Freezer)

Notið #fjölmenning16 á hátíðinni og gætir átt von á vinningi!!!

Matur: Póland, Bosnía, Ísland, Þýskaland, Suður Afríka og fleiri.
Skemmtiatriði: Grunnskóli Snæfellsbæjar, Gylfi Örvarsson, Davíð og Hjörtur,
Barnakórinn, Astron, Dóra Unnars, Frystiklefinn og fleiri.

Frystiklefinn

#fjölmenning16

Átthagastofa Snæfellsbæjar

Óskum mfl. karla í Víkingi til hami

Gangi ykkur vel í Pep

EurostileT Bold
EurostileSCT Regular

FISKMARKAÐUR
SNÆFELLSBÆJAR
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Skarðsvík hf.

SNÆFELLSBÆJAR

Magnús SH-205

GUNNAR BJARNASON SH-122
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BÁRA SH.

ingju með árangurinn sumarið 2016.

psideild sumarið 2017!!

Tannlæknastofa
ARA BJARNASONAR

Ólafsvík
Ólafsbraut 55
Sími: 436 1212

HRAUN
Restaurant - Café
Grundarbraut 2 - Ólafsvík
Sími: 431-1030

ÚTGERÐARFÉLAGIÐ DVERGUR HF.
Sveinbjörn Jakobsson SH-10

GUÐMUNDUR JENSSON SH-717

BRYNJA SH 236

Lokahóf
mfl. Víkings

Jóga með Önnu Þóru
Jóga hefst að nýju þriðjudaginn 18. október.
Kennt verður í húsnæði Fiskmarkaðs Íslands á 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.

Hæfileikarík
ungmenni
Pepsídeild karla í fótbolta
lauk laugardaginn 1. október.
Víkingur Ólafsvík náði að halda
sér í deildinni og lauk mótinu með
21 stigi og náði í sumar sínum
besta árangri hingað til, munu
þeir því spila í Pepsídeildinni
næsta sumar. Þeir héldu lokahóf
sitt fyrir skömmu þar sem
haldið var upp á árangurinn
og viðurkenningar veittar. Sex
leikmenn fengu viðurkenningar
fyrir tímamótaleiki með Víking
það voru þeir Egill Jónsson
sem hefur leikið 50 leiki, Kenan
Turudija 50 leiki, Emir Dokara,

Þorsteinn Már Ragnarson og
Björn Pálsson hafa leikið 150
leiki og Tomasz Luba 200 leiki.
Markakóngur Víkings 2016
var Hrvoje Tokic en hann fékk
einnig bronsskóinn í deildinni.
Vignir Snær Stefánsson var
valinn efnilegasti leikmaðurinn
og leikmaður ársins 2016 var
markvörðurinn Cristian Martinez
Liberato. Verður þetta að teljast
góður árangur hjá Víking Ólafsvík
og gaman verður að fylgjast með
næsta sumar.
þa

Við hér í Snæfellsbæ og Snæfells
nesi getum verið stolt af því hvað
við eigum mikið af hæfileikaríkum
knattspyrnuiðkendum. Í lok
september tóku þeir Bjartur
Bjarmi Barkarson og Atli Ágúst
Hermannsson þátt í hæfileika
mótun KSÍ. Nú um síðustu
mánaðar
m ót fór svo fram í
Kórnum Hæfil eikam ótun KSÍ
og N1 stúlkna eins og áður fór

Joga z Anną Þorą
Joga rozpocznie się we wtorek 18 października.
Zajęcia będą się odbywały w pomieszczeniu
Fiskmarkaður Íslands w Rifie
we wtorki i czwartki o godz.17:00.
Usprawniające i wzmacniające
dla ciała i duszy.
Więcej informacji i zapisy
pod nr.tel.8646771.

Do zobaczenia w słonecznym
nastroju.

mótið fram undir stjórn Halldórs
Björns
s onar en hann hefur
undanfarið ferðast um landið
með hæfileikamótun. Að þessu
sinni tóku þátt tvær ungar og
efnilegar stúlkur úr Snæfellsbæ
þær Aníta Ólafsdóttir og Birgitta
Sól Vilbergsdóttir. Stóðu þær sig
mjög vel og nutu helgarinnar við
æfingar og fræðslu.
þa

Efnisflutningar
á Fróðárheiði
FUNDARBOÐ
Aðalfundur Foreldrafélags Tónlistarskóla Snæfellsbæjar
verður haldinn 18. október 2016 kl.18:00
í sal skólans Hjarðartúni 4-6, Ólafsvík.
Fundarefni:
1. Skipa stjórn félagsins.
2. Önnur mál.
Unnið var í síðustu viku á vegum
Vegagerðarinnar af Stafnafelli
að því að minka skeringuna
í Rjúpnaborgabrekkunni á
Fróðárheiði. Var efninu mokað
hinu megin við veginn til að auka
öryggi vegfarenda því að hátt er
niður. Einnig er möguleiki nú
fyrir þá sem þekkja vel að keyra
utan vegar á þessum kafla ef
mikill snjór safnast í brekkunni.

Efni sem ekki var mokað hinu
meginn við veginn var keyrt
á lager sunnar í heiðinni en
einnig var hluti þess notaður
í vetrarvegina. Skeringin við
vetrarveginn sem mikið þurfti að
nota síðasta vetur vegna snjós
var einnig minnkuð og vonast
er til að með þessu safnist minni
snjór þar.

Svarthvítar auglýsingar
38.890
25.926
17.107
11.162
8.136
5.007

Skólastjóri Valentina Kay.

þa

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

Vonumst eftir góðri mætingu.

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

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,-

APPLICATIONS FOR GRANTS
FROM THE DEVELOPMENT
FUND OF WEST ICELAND
kk

GRANTS WILL BE DISTRIBUTED FOR
OCCUPATIONAL DEVELOPMENT AND
INNOVATION TASKS

On The association of municipalities in West Iceland's
website www.ssv.is, are informations about the application
proccess, rules and the criteria regarding the allocation of
the grant. On the left side of the page is a button that looks
like this:

THE DEADLINE TO TURN IN GRANT
APPLICATIONS IS THE OCTOBER
26TH 2016

Besti árangur í sögu félagsins
Umf. Víkingur náði á nýafstöðnu
keppnistímabili besta árangri í
sögu félagsins í knattspyrnu en
félagið var stofnað á árinu 1928,
nánar tiltekið þann 14. október
og félagið verður því 88 ára á
föstudaginn. Víkingur lenti í 10.
sæti í Pepsídeild og er þar af
leiðandi 10. besta lið landsins
í meistaraflokki karla. Markmið
tímabilsins var að halda sæti
sínu í deild þeirra bestu, gera
þannig betur en árið 2013 og það
tókst. Til að ná þessum árangri
þurfti margar hendur til að gera
umgjörð félagsins sem besta, ég vil
því þakka meðstjórnarmönnum
mínum, sjálfboðaliðum við hin
ýmsu störf , stuðningsmönnum
og styrktaraðilum kærlega fyrir
þeirra framlag en án þeirra
hefði þessu árangur ekki náðst.
Einnig vil ég þakka þjálfurum og
leikmönnum fyrir þeirra framlag
sem var ómetanlegt.
Hvað þurfum við að gera
til að bæta hlutina hjá okkur?
Varðandi umgjörðina þá þurfum
við fleiri stjórnarmenn og fleiri
sjálfboðaliða til að taka að sér hin
ýmsu verkefni en þeir sem hafa
áhuga á að móta starfið eða vinna
að starfinu með okkur endilega
hafið samband við undirritaðan
eða Hilmar Hauksson.

Til að standast bestu liðum
Íslands snúning til framtíðar er
algjör nauðsyn að vetraraðstaðan
verði bætt, rætt hefur verið um
höll sem myndi nýtast til knatt
spyrnuiðkunar og margs annars
en einnig hefur verið rætt að
setja gerfigras á Ólafsvíkurvöll,
nauð
s ynlegt er að fara aðra
hvora leiðina til að bæta megi
þjálfun krakkana sem iðka knatt
spyrnu á Snæfellsnesi allt árið

um kring. Undirbúningur er
hafin fyrir næstu leiktíð og Ejub
Purisevic verður við stjórnvölinn
næsta sumar hjá meistaraflokki
karla eins og hann hefur verið
frá árinu 2003 að undanskildu
árinu 2009 þegar hann tók sér

frí frá meistaraflokksþjálfun. Við
horfum björtum augum fram á
veginn.
Áfram Víkingur.
F.h. meistaraflokks karla
Jónas Gestur Jónasson
formaður

kirkjanokkar.is

Dægurlagaguðsþjónusta
og kærleiksmaraþon
í Ólafsvíkurkirkju á sunnudag.

Ókeypis dagskrá verður í kirkjunni frá kl. 15 í boði félaga í
æskulýðsfélaginu. Þeir eru með kærleiksmaraþon til að
safna áheitum fyrir ferð á landsmót ÆSKÞ á Akureyri.
Maraþonið endar með guðsþjónustu kl. 17
þar sem leikin verða dægurlög og stemningin létt.
Boðið verður upp á kaffi, bingó og andlitsmálun fyrir messu í
safnaðarheimilinu. Ýmislegt annað verður brallað og meðal annars
bankað upp á hjá ýmsum og boðist til að hjálpa við létt heimilsverk.

Kökubasar til styrktar ferðinni. Sjá nánar á kirkjanokkar.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

Guðsþjónusta
Grundarfjarðarkirkju
sunnudaginn 2. okt kl. 11.00

Fullt starf

Allir velkomnir

Félags- og skólaþjónusta Snæfellinga
auglýsir eftir starfsmanni í 100% stöðu
við félagslega heimaþjónustu í Grundarfirði.

KafÞveitingar í safnaðarheimili eftir athöfn

· Um er að ræða þjónustu við heimili í Grundarfirði.

Jana María
og Stefán í
Grundarfjarðarkirkju

· Laun skv. kjarasamningi sveitarfélaganna og SDS
· Starfsmaður þarf að geta hafið störf sem fyrst.
Umsóknir er tilgreina menntun og fyrri störf ásamt sakavottorði
og upplýsingum um umsagnaraðila berist skrifstofu FSS,
Klettsbúð 4, 360 Snæfellsbæ eða á netfangið berghildur@fssf.is .
Upplýsingar veitir Berghildur á skrifstofutíma í síma 430-7800
ellegar í tölvupósti; berghildur@fssf.is.

Umsóknarfrestur er til 31. október 2016
Forstöðumaður

Söng- og leikkonan Jana María
Guðmundsdóttir verður með
tónleika í Grundarfjarðarkirkju
föstudaginn 14. október kl.
20:00. Jana gaf út sína fyrstu
smáskífu í síðasta mánuði sem
ber heitið Master Of Light.
Smáskífan inniheldur lög
og texta eftir Jönu Maríu en
útsetningar og upptökustjórn
voru í höndum Stefáns Arnar
Gunnlaugssonar.
Tónleikarnir í Grundar
fjarðarkirkju eru órafmagnaðir
og rökkvaðir, í anda Rökkur
daga. Jana María og Stefán
verða þar vopnuð píanói einu
saman og skapa djúpan og
skarpan seið tónlistar sem
flokka má sem cinematic pop/
indie/alternative. Innblásin af
hljóðheimi liðins tíma, frá Duke
Ellington og Ellu Fitzgerald,
allt fram til dagsins í dag með
Portishead og Feist. Þá sprettur

tónlistin frá lífsreynslu Jönu
Maríu og ástríðu hennar fyrir
að tjá sig í gegnum listina.
Þetta er í fyrsta skipti sem
Jana María stígur fram með
sitt eigið efni en hefur áður
sungið klassík, djass, dægurlög
og söngleiki. Jana María er
menntuð leik- og söngkona og
hefur tónlist verið stór partur
af hennar starfi og má m.a.
nefna hlutverk Janet í Rocky
Horror og Sheilu í Hárinu.
Kveikjan að lagasmíðum
hennar varð þegar hún kom
fram með pabba sínum á
unglingsaldri í Keflavík þegar
þau fluttu frumsamda tónlist
hans. Mikið vatn hefur runnið
til sjávar síðan þá og er hún
loksins að gefa út sitt eigið efni
undir nafninu JANA.
Aðgangseyrir er einungis kr.
1500 og hvetjum við alla til að
mæta.

Fjárhagsáætlun 2017
umsókn um styrki
Hafin er vinna við gerð fjárhagsáætlunar
Grundarfjarðarbæjar fyrir árið 2017.
Auglýst er eftir styrkumsóknum frá
einstaklingum og/eða félagasamtökum.
Þeir sem hafa hug á að senda inn styrkumsókn
fyrir árið 2017 sendi beiðni þess efnis á
netfangið grundarfjordur@grundarfjordur.is
Í umsókn skal koma fram fjárhæð þess styrks
sem óskað er eftir ásamt stuttri greinargerð.
Umsóknarfrestur er til og með
laugardagsins 15. október 2016.

Sýning um starf prjónahóps Rauða
Krossins í
Átthagastofu Snæfellsbæjar
Sýningin er opin alla virka daga
frá 9-17 til 1. nóvember

Es ist wieder Zeit, am jährliche
Budget für 2017 zu arbeiten.
Snæfellsbær überprüft Anfragen und Berwerbungen um Vorschläge und Ideen von
Bürgern, Organisationen und Firmen zu bewilligen und finanziell zu unterstützen,
wenn diese im Zusammenhang mit dem Büdget vereinbar sind.
Beide Parteien diskutieren, wie man die Anträge finanzieren kann. Über Vorschläge
und / oder Angebote betreffender Finanzierungen wird dann hinterher im Rathaus
vom Stadtrat, am fünfzehnten Oktober dargelegt.
Die Organisationen die 2016 Fördergelder erhielten, müssen einen Finanzbericht zu
bestehenden, fortlaufenden Projekten abgeben.
Beachte das keine Zuschüsse ausgezahlt werden, bis das Gremium es als
anwendungsbezogen beurteilt und genehmigt.
Die Stadtsekretär

GRUNDARFIRÐI
DAGSKRÁ 12.-22.OKTÓBER 2016
MIÐVIKUDAGUR 12.OKTÓBER
18:00

Ljósmyndavefurinn www.baeringsstofa.is opnaður í Bæringsstofu

FIMMTUDAGUR 13.OKTÓBER
Kl 14:00-19:00 Fatamarkaðurinn Rósin í Samkomuhúsinu
Kl 16:00
„Í sjávarmálinu við Breiðafjörð um vetur“.
Opnun sýningar Steingerðar Jóhannsdóttur á Kaffi Emil í Sögumiðstöðinni
Kl 17:00-20:00 Haustmarkaður kvenfélagsins Gleym mér ei í Samkomuhúsinu
Kl 20:00
Trúbadorinn Gunna Lára spilar og syngur á Kaffi Emil

FÖSTUDAGUR 14.OKTÓBER
Kl 20:00
Kl 22:00

Tónleikar Jönu Maríu Guðmundsdóttur í Grundarfjarðarkirkju
Lifandi tónlist á 59 Bistro Bar

LAUGARDAGUR 15.OKTÓBER
Kl 13:00
Kl 16:00
Kl 19:00

Töfra- og galdranámskeið með Einari Mikael í Samkomuhúsi
Ókeypis aðgangur
Töfraheimur Einars Mikaels töfra- og galdrasýning í Samkomuhúsi
Ókeypis aðgangur
Opna Rökkurmótið í Skrafli á Kaffi Emil í Sögumiðstöðinni

SUNNUDAGUR 16.OKTÓBER
Kl 15:00
Kl 20:00

Félagsvist á vegum eldri borgara í Samkomuhúsinu
Allir velkomnir!
Bleik messa í Grundarfjarðarkirkju

MÁNUDAGUR 17.OKTÓBER
Kl 18:00
Kl 20:00

Barnastund í Bæringsstofu – Zootopia
Hasar í Bæringsstofu – Captain America

ÞRIÐJUDAGUR 18.OKTÓBER
Kl 18:00

Krakkastund í Bæringsstofu – Kung Fu Panda 3

MIÐVIKUDAGUR 19.OKTÓBER
Kl 21:00

„Á tæpasta vaði“ - uppistand með Ara Eldjárn og Birni Braga í
Samkomuhúsi

FIMMTUDAGUR 20.OKTÓBER
Kl. 20:00

Pub Quiz körfuknattleiksdeildar UMFG á 59 Bistro Bar – Þema: Haust

FÖSTUDAGUR 21.OKTÓBER
Dúndur opnunartilboð á veitingum og dansleikur fram á nótt á 59 Bistro Bar

LAUGARDAGUR 22.OKTÓBER
Kl. 21:00

Tónleikar Sigga Hösk og Steina Kristó á Kaffi Emil

VERIÐ VELKOMIN OG
GÓÐA SKEMMTUN!

