20. október 2016

760. tbl - 16. árg.

Fjöldi manns á fjölmenningarhátíð
Það var mikið líf og fjör í
Frystiklefanum á síðasta laugar
dag. Þá fór fram Fjölmenningar
hátíð 2016, að hátíðinni stóðu
Svæðisgarður Snæfellinga, Frysti
klefinn, Átthagastofa Snæfells
bæjar, Sóknaráætlun Vesturlands
og Grunnskóli Snæfellsbæjar.
Vel var mætt í Frystiklefann
eða um 600 manns, en þetta
er í annað skipti sem svona
hátíð er haldin. Dagskráin að
þessu sinni var mjög fjölbreytt,
nemendur frá Grunnskóla
Snæfellsbæjar á Lýsuhóli sungu
á ýmsum tungumálum fyrir
gesti. Nemendur á unglingastigi
grunnskólans sögðu frá þema
vinnu sem fram hafði farið
dagana á undan í skólanum á
fjórum tungumálum og mátti sjá
afrakstur þeirrar vinnu á veggjum
frystiklefans. Kynntur var matur
frá fjölmörgum löndum og gátu
gestir smakkað hina ýmsu rétti.
í litla salnum í Frystiklefanum
voru kynningar frá Þýskalandi,
Bosníu, Póllandi og Íslandi. Ungt
tónlistarfólk úr Snæfellsbæ söng
og spilaði ásamt því að Skóla og
barnakór Snæfellsbæjar söng
nokkur lög.
Voru bæði þeir sem stóðu
að deginum og þeir sem komu
sammála um að hún hefði
heppnast mjög vel. Vonandi
verður þetta fastur viðburður

í samfélaginu og gefur fleirum
kost á að kynna sitt land og
menningu ásamt því að kynnast
öðrum.
þa

Viltu hætta að borga húsnæðislánið þitt margfalt til baka?

KJÓSTU
B JA RTA
FRAMTÍÐ

xA
G. Valdimar Valdemarsson
framkvæmdastjóri
1. sæti
Norðvestur

MEIRI BJARTA
FRAMTÍÐ
MINNI OKURVEXTI

30 ár í núverandi húsnæði
Boðið var til veislu í verslun
inni Blómsturvellir á Hellissandi
í síðustu viku. Tilefnið var 30
ára starfsafmæli verslunarinnar í
núverandi húsnæði hennar.
Tíma
m ótanna var minnst
með til
b oðum og veit
i ngum
ásamt lukkup otti sem dregið
var úr þrisvar sinnum veglegir
vinningar. Verslunin Blómstur
vellir er þó mun eldri en hana
opnuðu hjónin Óttar Svein
björnsson og Guð
l aug Íris
Tryggvadóttir í bílskúrnum við
Munaðarhól. Óttar er rafvirkja
meistari og fyrstu árin voru seldar
rafmagnsvörur, ljós, lampar og
ýmislegt annað sem tengdist
raflögnum. Árið 1978 fluttu þau
verslunina í íbúðarhús ömmu
og afa Óttars þeirra Júníönu
og Friðbjarnar en þá fluttu þau
hjón suður á Hrafnistu. Það
hús ber nafnið Blómsturvellir
og kemur nafnið á versluninni
þaðan. Þar var verslunin staðsett
til ársins 1986 þegar hún flutti í
núverandi húsnæði. En þá var
fyrsti hluti húsnæðisins byggður
og tekin í notkun. Nú 30 árum
og tveimur viðbyggingum síðar
en verslunin orðin tæplega 600
fermetrar. Guðlaug Íris nú orðin
75 ára stendur enn í búðinni 6
daga vikunnar ásamt Júníönu
dóttur sinni sem afgreitt hefur

í búðinn frá 6 ára aldri eða svo
gott sem. Eru oftast 3 ættliðir við
afgreiðslustörf en dóttir Júníönu
Guðlaug Íris vinnur oft þar líka
og hjálpast allir að við að halda
versluninni gangandi. Að sögn
Júníönu hafa þau alltaf verið mjög
heppin með starfsfólk og núna
starfar Súsanna Hilmarsdóttir
hjá þeim.
Verslunin gengur vel en margt
hefur breyst í verslunarrekstri á
30 árum en hann byggir enn á
því að þeir sem eru í kringum
verslunina nýti þá þjónustu sem
er í boði og eiga þau marga trygga
viðskiptavini að sögn Júníönu.
Á myndunum má sjá þau hjón
Guðlaugu Írisi og Óttar ásamt

Júníönu árið 1986 og 2016. Vildu
þau koma á framfæri þakklæti
til allra þeirra sem lögðu leið
www.n1.is

sína í verslunina um helgina
og gerðu afmælisveisluna svo
skemmtilega.		 þa

facebook.com/enneinn

Haustið er tíminn
til að hoppa í polla
Dunlop Blizzard barnastígvél
Þessi vinsælu stígvél fást nú á N1 í bleiku og
bláu. Endingargóð, sterk og loðfóðruð fyrir
íslenska veðráttu.
Stærðir: 24-35

Verð: 6.990 kr.

Til sölu
Ólafsvík
Bæjartún 7, íbúð í kjallara, er 64,4 fm. og
skiptist í forstofu, wc með sturtu, hol,
tvö herbergi, eldhús og stofu. Þá er
geymsla og þvottahús með íbúðinni.
Á forstofu, baðherbergi og eldhúsi eru
flísar en á holi, stofu og herbergjum er
parket. Íbúðin er hituð með vatnsofnum.
Þetta er mjög hugguleg og fín íbúð á
góðum stað í bænum og stutt í alla
þjónustu.

Ásett verð 7,8 millj.

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

N1 verslun Ólafsvík
Sími 436 1581

Hluti af haustinu

PIPAR\TBWA • SÍA • 164367

NILFISK háþrýstidælur
Hjá útibúi Olís Ólafsvík færðu Nilﬁsk gólfþvottavélar,
háþrýstidælur, atvinnuryksugur og ýmis tæki til iðnaðarnota.

Olís Ólafsvík • Ólafsbraut 55 • Sími 436 1212 • olafsvik@olis.is

Kærleiksmaraþon

Kæru viðskiptavinir
Þann 1. desember 2016 mun María Guðrún hársnyrtir hefja
störf á ný. Sökum ofnæmis býður hún uppá alla þá þjónustu
sem ekki viðkemur háralitum og permanent en hún tekur á
móti tímapöntunum alla virka daga á milli 10:00 og 14:00 í
síma 436-1610.
Kveðja
Lovísa & María

Norðurtanga 1 - S: 436-1610

Unglingarnir í æskulýðsfélagi
Ólafsvíkur og Ingjaldshólspresta
kalli stóðu fyrir kærleiksmaraþoni
og kærleiksverkum ásamt sóknar
prestinum á síðasta sunnudag.
Daginn hófu þau á því að vinna hin
ýmsu kærleiksverk og heimstóttu
til dæmis Dvalarheimilið Jaðar
og fleiri staði og buðust til að
hjálpa við let heimilisverk.
Hægt var að heita á krakkana en
þau voru með þessu að safna
sér fyrirferð á landsmót ÆSKÞ
sem fram fer dagana 21. til 23.
október næstkomandi. Yfirskrift
landsmótsins að þessu sinni er
Flóttamenn og fjölmenning og
af því tilefni var tekið á móti
fötum fyrir flóttafólk sem hluti
af dagskránni og munu þau
fara með þau á landsmótið
og afhenda þar sem þeim
verður komið áfram. Þess má
geta að þar munu krakkarnir

keppa í hæfileikakeppni æsku
lýðsfélaganna en atriðið þeirra
var eitt af sex atriðum sem valið
var af dómnefnd til að keppa á
mótinu sjálfu. Frá klukkan þrjú
um daginn var svo dagskrá fyrir
alla í krikjunni. þar var boðið
upp á andlitsmálun og bingo
þar sem veglegir vinningar voru
í boði og kökubasar þar sem
hægt var að kaupa girnilegt
bakkelsi einnig til styrktar
ferðinni. Dagskránni lauk svo
með dægurlagaguðþjónustu þar
sem stemningin var let og sungin
voru dægurlög. Heppnaðist
dagurinn mjög vel og ekki hægt
að sjá annað en að unglingarnir
nytu sín í þessu hlutverki. Eiga
þau eftir að njóta ferðarinnar
á landsmótið og verður gaman
að fylgjast með hvernig atriðinu
þeirra gengur.
þa

Mætum
og tippum
Ætlum að vera á laugar
dags
m orgnum í Íþrótta
húsinu á milli kl. 11.00 og
13.00 fram að áramótum og
sjá hvernig mætinginn verður
í getraunastarfið.
Þeir fáu sem mættu í fyrra
fengu vinninga allt frá 250 kr.

upp í tæp 800 þús. svo það gæti
borgað sig að vera með. Hægt
væri að vera með hina ýmsu
getraunaleiki ef áhugi er fyrir
því.
Kaffi á könnunni.
Áfram Vikingur.

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

K A F F I S PJA L L
Fulltrúar Bjartar framtíðar í Suðvesturkjördæmi bjóða
ykkur öllum í kaffispjall. Að þessu sinni bjóðum við
"heim" í Snæfellsbæ og kjósendum gefst tækifæri að
setjast niður með rjúkandi heitan kaffibolla og ræða
það sem helst brennur á þeim.
Félagsheimilið Klifi, 25. október kl. 20:00

G. Valdimar Valdemarsson
framkvæmdastjóri
1. sæti
Norðvestur

OPINN OKTÓBER
á Snæfellsnesi
Það er margt í boði á Snæfellsnesi í október!

Íbúar og gestir eru hvattir til að sækja þá fjölmörgu viðburði sem í boði eru víða um Snæfellsnes.

ALÞJÓÐLEGA KVIKMYNDAHÁTÍÐIN NORTHERN WAVE 21.-23. OKTÓBER Í
FRYSTIKLEFANUM Á RIFI

Stuttmyndamaraþon, myndbandalist, íslensk tónlistarmyndbönd, fiskréttakeppni, tónleikar,
hreyfimyndanámskeið, skuggabrúðusmiðja o.fl.
-Vilt þú taka þátt í keppni um
besta fiskréttinn?
Ve
gleg verðlaun í boði.
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RÖKKURDAGAR Í GRUNDARFIRÐI 12.-22. OKTÓBER
-Malarr salthúsinu.
Uppistand, PubQuiz, dansleikur, tónleikar o.fl
og sýning í
-Lofthræddi örni
nn Örvar.
t að
illi staða og upplag
-Það er stutt á m upplifa ævintýri.
-NORÐURLJÓS Í STYKKISHÓLMI 20.-23. OKTÓBER
njóta veitinga og
Tónleikar, ljósmyndasýning, ratleikur, opin hús o.fl.
Kannaðu málið á Facebook:

skeið og
-Hreyfimyndanámja fyrir börn.
ið
m
us
skuggabrúð

-Rökkurró í Lýsuhólslaug 28
Söngur, sögur og heitt ölkeld. október frá kl. 20.30–22.
uvatn.
koðunarferð frá
-Norðurljósa og stjörnus . október frá kl. 20 – 21.
-Ljósmyndasýning af Snæfellsnesi
Skildi í Helgafellssveit 22
við höfnina í Stykkishólmi.

#Svæðisgarðurinn Snæfellsnes
#Norðurljósin
#Grundarfjarðarbær
#The Northern Wave film festival
#Frystiklefinn Rifi
#Áttahagastofa Snæfellsbæjar
#Þjóðgarðurinn Snæfellsjökull

Allir viðburðir á snaefellingar.is

Heilbrigðara
samfélag

Undanfarin ár hefur verið á brattan
að sækja í heilbrigðisþjónustu.
Það hafa Vestlendingar og íbúar á
Snæfellsnesi upplifað eins og aðrir.
Hlutskipti starfsmanna hefur ekki
verið öfundsvert og störf stjórnenda
erfið. Allt hefur þó miðað að einu
marki, að verja grundvallarþjónustu
eftir fremsta megni sem hefur tekist
framar vonum. Grundvöllurinn er
þó mun veikari eftir en áður og
enn hefur ekki verið bætt úr þegar
komið er árið 2016. Verkefnin kalla
hinsvegar hvarvetna á okkur og nú
er lag.
Í lok síðasta kjörtímabils, á
vordögum 2013 sá fyrir endann
á ósköpum efnahagshrunsins.
Þá
v erandi ríkisstjórn jafnaðar
manna og VG var komin með
þjóðarskútuna úr fárviðrum þjóðar
gjaldþrots í skjól og var. Búið var
að leggja grundvöll að endur
reisn innviða samfélagsins á marg
víslegan hátt með sérstakri fjár
festingaáætlun sem markaðist af
áætluðum tekjustofnum.
Meðal þess sem sneri að kjördæmi
okkar var átak þáverandi velferðar
ráðherra, Guðbjarts Hannessonar
um endurreisn heilbrigðisþjónustu
á svæðinu. Stærsta átakið var upp
bygging hjúkrunarheimilis og
endurhönnun sjúkrahússins í
Stykkishólmi undir einu þaki ásamt
stoðdeildarstarfsemi og eflingu
starfsemi háls- og bakdeildar.
Skipulagsteikningar lágu fyrir og
útvegun peninga í verkefnið var í
ferli. Viljayfirlýsing ráðherra var
undirrituð hinn 4. júlí 2012 með
kynningu meðal starfsmanna og

fulltrúa kaupstaðarins. Horft var af
bjartsýni til þess að löngu tímabærar
framkvæmdir gætu hafist án frekari
tafa. Þarna voru jafnaðarmenn að
verki.
Þegar núverandi ríkisstjórn
tók við völdum lét hún það
verða eitt af sínum fyrstu verkum
að fleygja öllum áætlunum um
innviðauppbyggingu, bæði hér á
svæðinu og víðar um landið með
þeim rökum að þjóðin hefði ekki
efni á munaði af þessu tagi eins
og áraði. Engu að síður þótti
ríkisstjórninni eðlilegt við þessar
aðstæður að afsala ríkissjóði tekjum
af veiðgjöldum sem námu 6-8
milljörðum á þessum tíma enda
mótmæltu 33.000 Íslendingar. Þeim
tekjum átti m.a. að verja til verkefna
á okkar svæði.
Þrátt fyrir þrotlausar umleitanir,
bréfaskriftir, beiðnir og fundi með
ráðamönnum undanfarin 3 ár hefur
ekki tekist að þoka málum áfram.
Á árarnar hafa allir lagst, bæði
sveitastjórnarmenn og stjórnendur í
heilbrigðisþjónustu. Með harðfylgi
heimamanna var nú á síðustu
mánuðum veitt málamyndaupphæð
til að endurskoða teikningar og
skipulag þannig að málið lognaðist
ekki alfarið útaf.
Í dag er hlúð að öldruðum
Hólmurum í erfiðu húsnæði af
samviskusömu starfsfólki. Það er
ekki sómi að öðru en að bæta hér
úr hið fyrsta og skapa ákjósanlegar
aðstæður bæði fyrir eldri borgara
sem lokið hafa starfsdegi og þá sem
vinna við hin góðu störf í hjúkrun
og aðhlynningu.
Fái ég til þess stuðning í komandi
kosningum mun ég beita mér í
þessu brýna verkefni sem og öðrum
í velferðarmálum í kjördæminu.
Kjósum heilbrigðara og réttlátara
samfélag fyrir alla.
Guðjón S. Brjánsson skipar 1. sæti
á lista Samfylkingar í NV kjördæmi

Framundan á
Bjargarsteini
21. - 23. okt.

Veturnáttablót 4ra rétta
kvöldverðarseðill.

29. okt.

Halloween 4ra rétta
kvöldverðarseðill.

5. nóv.

Ungverskur 4ra rétta seðill
að hætti Chef Balázs.

19. nóv.

Átta rétta hátíðlegur
jólakvöldverður.

23. des.

Skötuhlaðborð með tilheyrandi.

15. des. - 3. feb. Lokað vegna sumarfría starfsfólks.
11. feb.

Íslenskur Þorra kvöldverður.

19. feb.

Konudags - kvöldverðarseðill.

Kjörskrá vegna
alþingiskosninga
Kjörskrá vegna alþingiskosninga þann 29. október 2016
verður lögð fram 19. okt. 2016. Kjörskráin mun liggja frammi
til skoðunar í Ráðhúsi Grundarfjarðar á opnunartíma
skrifstofunnar, kl. 10:00-14:00.
Nánari upplýsingar um kosningarnar má finna
á kosningavef innanríkisráðuneytisins:
http://www.kosning.is/althingiskosningar-2016

Bæjarstjórinn í Grundarfirði

Veitingahúsið Hraun
föstudaginn 4. nóv og
laugardaginn 5. nóv.
Réttir bornir á borð:
- Rjúpusúpa með villisveppum og koníak.

Verð 11.900 kr á mann.

- Krónhjartarcarpaccio með truflum,
rucola og furuhnetum.

Pörun á víni með
matnum 9.900 kr.

- Ceviche, hörpuskel, humar og silungur.
Pantanir í síma

- Heiðargæs á tvo vegu.

618-0083

- Önd, hindber og rauðrófur.
- Hreindýr, bláber, villisveppir og rauðar perur.
- Súkkulaði, ís, ber og heit saltkaramella.
- Kaffi og heimalagað konfekt.

HRAUN
Restaurant - Café

Kjörskrá vegna alþingiskosninga
Kjörskrá vegna alþingiskosninga þann 29. október 2016 verður lögð fram samþykkt af
bæjarstjórn þann 19. október n.k.
Kjörskráin verður frá þeim degi til sýnis í Ráðhúsi Snæfellsbæjar að Snæfellsási 2, Hellissandi,
á opnunartíma skrifstofunnar.
Við viljum vekja athygli kjósenda á því að þeir geta nú kannað
á vefnum www.kosning.is hvar þeir eru á kjörskrá.
Þeim sem vilja koma að athugasemdum við kjörskrá er bent á að senda þær með tölvupósti
á kristinn@snb.is eða lilja@snb.is, eða koma þeim bréflega í Ráðhús Snæfellsbæjar.
Bæjarstjórinn í Snæfellsbæ

9th
The
Northern
Wave
International

Film Festival

Dagskrá
21st-23rd October 2016

Frystiklefinn, Rifi
www.northernwavefestival.com

21/10 FÖSTUDAGUR
1700- 1745
1745- 1930
2030- 2130
2030- 2145
2200- 2330
0000- 0130

Bar Frystiklefans - Móttaka - allir velkominir
Stóri Salur - Alþjóðlegar gamanmyndir I. hluti
Frystiklefinn - Alþjóðlegar tilraunakenndar myndir rúlla
Stóri Salur - Ást á stríðstímum
Stóri Salur - Íslensk tónlistarmyndbönd
Bar Frystiklefans - Kareokí
0145 Skutl til Ólafsvíkur og Hellissands

22/10 LAUGARDAGUR
1000-1900
1000-1100
1000-1100
1100-1200
1100-1200

Bar Frystiklefans - 8mm krakkabíó (Chaplin, Kalli Kanína, Litli ljóti andarunginn og Andrés önd).
Sýndar á 8mm sýningarvél. Börn fá tækifæri til að þræða sýningarvélina sjálf og stjórna bíóinu.
Stóri Salur - Barna- og teiknimyndir
Frystiklefinn - Myndir með morgunmatnum
Stóri Salur - Alþjóðlegar gamanmyndir II. hluti
Frystiklefinn - Alþjóðlegar stuttmyndir mix I
1200 Skutl til Ólafsvíkur og Hellissands
1245 Skutl á Rif frá Ólafsvík og Hellisandi

1300- 1600

Hreyfimyndanámskeið í Ólafsvík - Skráning á info@northernwavefestival eða í síma 7700577

1300- 1400 Frystiklefinn - Alþjóðlegar stuttmyndir mix II
1300-1440 Stóri Salur - Alþjóðlegar heimildarmyndir
1500-1615 Stóri Salur - Spjall með leikkonunni Ilmi Kristjánsdóttur.
Ilmur mun sitja fyrir svörum og sýnd verða brot úr verkum hennar.
1630- 1730 Frystiklefinn - Íslensk vidjóverk frumsýnd
1730- 1930 Frystiklefinn - Íslensk vidjóverk endursýnd
2000-0100 Stóri salur - Fiskiréttakeppnin* mikla og tónleikar með:
Futuregrapher -Bláskjár - Hafdís Huld - Védís Hervör - Chryptochrome
0130 Skutl til Ólafsvíkur og Hellissands

23/10 SUNNUDAGUR/SUNDAY
1000- 1100
1000- 1100
1100- 1200
1300-1405
13001500
1410-1530
1540-1630

Stóri salur - Alþjóðlegar stuttmyndir mix III
Frystiklefinn - Alþjóðlegar stuttmyndir mix IV
Stóri salur - Íslenskar stuttmyndir
Stóri salur - Íslenskar stuttmyndir, leikstjórar viðstaddir
Frystiklefinn - Stuttmyndir úr hreyfimyndasmiðju barna rúlla
Stóri salur - Íslenskar heimildarmyndir, leikstjóri viðstaddur
Stóri salur - Verðlaunaafhending og endursýning á verðlaunamyndum
*Skráning í fiskiréttakeppnina á info@northernwavefestival.com eða heimasíðunni www.northernwavefestival.com

