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Gistirými tvöfaldað á Langaholti

Framkvæmdir við stækkun gisti
hússins að Langaholti í Staðarsveit
ganga vel. Framkvæmdirnar hafa
staðið yfir síðan á síðasta ári en
þegar þeim lýkur verða herbergin
orðin 40 talsins en eru nú 20.
Nýju herbergin eru öll tveggja
manna með baði. Einnig verður
tekin í notkun ný móttaka og
mun gamli inngangurinn leggjast
af þegar nýji hlutinn verður
kominn í gagnið. Vonast Keli
eða Þorkell Símonarson eigandi
gistihússins til að 6 herbergi verði
tilbúin í næstu viku. Stefnt er að
því að framkvæmdunum ljúki
svo í janúar á næsta ári ef allt
gengur upp.

Aðspurður um ástæðu þess að
farið var í þessar framkvæmdir
segir Keli að eftirspurn eftir
gistingu á svæðinu hafi aukist til
muna og starfið sé orðið þannig
að það þurfi alltaf að vera til
taks. Það kallar svo á að hafa
nægt starfsfólk sem auðvitað
þurfi aðstöðu fyrir og því erfitt
að vera með litla einingu. Segir
hann að það sem einkenndi
ferðaþjónustu í sveitum landsins
fyrir 20 til 25 árum sé liðin tíð.
Nú dugi ekki að reka þetta með
búskap og einingin verði að
vera ákveðið stór. Telur hann að
í raun megi þessi stækkun ekki
vera seinni en hún er því tímarnir

framundan séu þannig, umferð
ferða
m anna um Snæfellsnes
muni aukast mikið þar sem

suðurlandið sé orðið fullt og
Snæfellsnes því orðinn enn meira
þa
spennandi valkostur.

Valhöll fasteignasala kynnir:
Stekkjarholt 7 n/h í Ólafsvík.
Íbúðin er 76,2 fm og skiptist í
forstofu, hol, eldhús, tvö herbergi,
stofu, baðherbergi og geymslu.
Þvottahúsið er sameiginlegt með
efri hæðinni. Á forstofu eru flísar og í
gólfi er hitalögn. Flísar eru líka á holi
og eldhúsi. Þá eru flísar í hólf og gólf
á baðinu. Á herbergjum og stofu er
parket. Nýlega voru settir gluggar í
alla íbúðina. Íbúðin lítur afar vel út.
Sólpallur er framan við húsið.
Verð kr. 10 milljónir
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.

Framkvæmdir við
Sjóminjasafnið

Heilmikil vinna stendur nú
fyrir dyrum við Sjóminjasafnið
á Hellissandi, en þann 1. nóv
ember tók Örn Hjörleifsson
fyrstu skóflustunguna að nýrri
viðbyggingu við safnið.
Meðfylgjandi mynd er fengin af
facebooksíðu Sjóminjasafnsins,

og er þar hægt að fylgjast með
framkvæmdunum. Ljóst er að
enn eru mörg handtök eftir og
því um að gera fyrir vinnufúsar
hendur að fylgjast með síðunni
og svara kallinu þegar óskað er
eftir hjálp.
jó

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

Sigur gegn Haukum
í Faxaflóamóti

Krakkarnir í Snæfellsnessam
starfinu slá ekki slöku við í fót
boltakeppnum þó farið sé að
hausta. Strákarnir í 2. flokk karla
hófu keppni í Faxaflóamótinu
á síðasta sunnudag þegar þeir
sóttu Hauka heim á Ásvöllum í
Hafnarfirði. Leikurinn fór fram
í mildu og þurru haustveðri þó
völlurinn væri blautur. Strákarnir
spila í A - deild B liða og eru í riðli
með liðum af Faxaflóasvæðinu
eins og FH sem eru með tvö
lið sem og Breiðablik. Einnig
eru í riðlinum Grótta, ÍA/Kári,
Keflavík, Njarðvík, Stjarnan/KFG,

Selfoss/Hamar/Ægir/Árborg,
Afturelding/Hvíti Riddarinn og
Haukar. Strákarnir spiluðu vel
og voru meira með boltann
meirihluta leiksins og sóttu fast
staðan við lok fyrri hálfleiks var
0 - 2 Snæfellsnesstrákunum
í vil. Snemma í seinni hálfleik
náðu Haukar að skora mark og
setti það strákana aðeins út af
laginu. En ekki lengi og endaði
leikurinn 1 - 4 flottur fyrsti leikur
og vonandi að strákunum gangi
sem best.
þa

Viltu hafa áhrif
Ertu góður bókari ?
Vegna aukinna verkefna leitum við að drífandi einstaklingi í spennandi
og krefjandi starf bókara hjá Deloitte í Ólafsvík.
STARFSSVIÐ
Umsjón með fjárhagsbókhaldi, launavinnslu og skýrslugerð.
HÆFNIKRÖFUR
Góð færni í Excel
Sjálfstæð og öguð vinnubrögð
Hæfni í mannlegum samskiptum
Reynsla af bókhaldi og/eða launavinnslu kostur en ekki skilyrði
BSc gráða í viðskiptafræði eða sambærilegum greinum kostur en ekki skilyrði
NÁNARI UPPLÝSINGAR
Umsóknarfrestur er til 20. nóvember. Öllum umsækjendum verður svarað og farið er með umsóknir
sem trúnaðarmál. Eldri umsóknir óskast endurnýjaðar.
Nánari upplýsingar veitir Harpa Þorláksdóttir, mannauðsstjóri í síma 580-3000 eða harpa@deloitte.is.
Einungis er tekið við umsóknum í gegnum heimasíðu Deloitte ehf. www.deloitte.is
What impact will you make ?
www.deloitte.is

Innilegar þakkir til allra sem sýndu okkur samúð
og vinahug við andlát og útför móður okkar,
tengdamóður, ömmu og langömmu.

Akstursstyrkir til íbúa
í dreifbýli
Íbúar í dreifbýli Snæfellsbæjar geta sótt árlega
um sérstakan akstursstyrk til að koma til móts við
kostnað vegna aksturs barna til Ólafsvíkur í íþróttaog tómstundaiðkun.
Árlegur akstursstyrkur er kr. 30.000.Umsóknir skulu berast bæjarritara í tölvupósti.
Í umsókn þarf að koma fram nafn foreldris/forráðamanns, nafn barns/barna, kennitala og reikningsnúmer þar sem leggja á styrkinn inn.
Einnig þarf að fylgja vottorð/staðfesting frá þjálfara
um að barnið sé skráð í íþróttir norðan heiðar.

Þuríðar Kristjánsdóttur
Sandholti 19
Ólafsvík
Sérstakar þakkir til starfsfólks á dvalar- og hjúkrunarheimilinu Jaðri,
Ólafsvík, fyrir góða og kærleiksríka umönnun.
Inga Jóhannesdóttir
Ágúst Sigurðsson
Bergsveinn Jóhannesson
Ragnheiður Gunnarsdóttir
Kristmann V. Jóhannesson Svanborg Tryggvadóttir
barnabörn og barnabarnabörn.

Prjónuðu í bíó

Nánari upplýsingar gefur bæjarritari í síma 433-6900
eða netfangið lilja@snb.is

Samþykkt deiliskipulags fyrir
Hótel Búðir, Snæfellsbæ
Bæjarstjórn Snæfellsbæjar samþykkti þann 7. apríl sl. deiliskipulag Hótel Búða.
Deiliskipulagið felur í sér stækkunarmöguleika Hótel Búða til
þess að rekstrareining hótelsins verði hagkvæmari en nú er.
Tillagan var auglýst skv. 1. mgr. 41. gr. skipulagslaga nr.
123/2010. Athugasemdir bárust á auglýsingartíma og hefur
þeim verið svarað.
Breytingar sem gerðar voru eftir auglýsingu vegna
framkominna athugasemda eru tilgreindar í greinargerð
deiliskipulagsins og á skipulagsuppdrætti.
Hægt er að kæra samþykkt bæjarstjórnar til úrskurðarnefndar umhverfis- og auðlindamála. Kærufrestur er einn
mánuður frá birtingu auglýsingar um samþykkt deiliskipulagsbreytingarinnar í B-deild Stjórnartíðinda. Birting í
B-deild Stjórnartíðinda er 14. nóvember 2016.
Skipulags- og byggingarfulltrúi Snæfellsbæjar

Frystiklefinn Rifi stóð fyrir
bíósýningu á síðasta sunnudag.
Var þetta fyrsta sýningin af
mörgum vonandi en sýnd var
heimildarmyndin Yarn eða Garn
eins og hún heitir á Íslensku.
Ágætishópur kvenna var mættur
í Frystiklefann til að sjá bíóið
og höfðu að sjálfsögðu tekið
prjónana og heklunálarnar með
sér til að prjóna og hekla á meðan
á myndinni stóð. Enda alveg
tilvalið á mynd eins og þessari.
Opið var í Rifssaumi, sem svo
skemmtilega vill til að er við
hliðina á Frystiklefanum, á undan
myndinni í tilefni dagsins svona
ef einhverja vantaði eitthvað
til að gera á meðan horft væri
á myndina. Skemmtu konurnar
sér vel og sögðu myndina
áhugaverða en meðal annara

sem fram komu í myndinni
var Tinna Þórudóttir Þorvaldar
sem er mikil heklkona. Það er
ánægjulegt hvað viðburðirnir í
Frystiklefanum eru fjölbreyttir
og hafa undanfarið verið bæði
karíókíkvöld og pubkviss sem hafa
gefist vel. Að sögn Dóru Unnars
er stefnt að því að bíósýningar
verði fleiri í framtíðinni og
verður lögð áhersla á Íslenskar
myndir. Framundan er einnig
margt fleira en þessa dagana er
verið að byrja að æfa leikritið
Journey to the center of the earth
eða Leiðin að miðju jarðar sem
frumsýnd verður í desember.
Á myndinni sitja bíógestirnir,
spjalla og prjóna á meðan beðið
var eftir að fyrsta bíósýningin í
Frystiklefanum hæfist.
þa

Ertu með lögheimili á réttum stað?
Með vísan til laga nr. 73/1952 um aðsetursskipti, ber íbúum að tilkynna um flutning til íbúaskrár innan
viku frá flutningi, bæði flutning innanbæjar og milli sveitarfélaga. Tilkynna ber flutninga á bæjarskrifstofu
Snæfellsbæjar, Klettsbúð 4, Hellissandi, þar er opið frá kl. 09:00-12:00 og 13:00-15:30 alla virka daga.
Sérstök athygli er vakin á því að einstaklingar geta tilkynnt flutning á vef Þjóðskrár Íslands, skra.is.
Ef lögheimilisflutningur er tilkynntur rafrænt þá fer tilkynningin sjálfkrafa í beiðnakerfi Þjóðskrár Íslands
og er skráður eigi síðar en næsta virka dag. - https://innskraning.island.is/?id=afgreidsla.skra.is
Vakin er athygli á því að fyrir fimmtudaginn 1. desember þurfa allir að vera með lögheimili sitt skráð á þeim
stað sem þeir hafa fasta búsetu.
Skorað er á þá sem eiga eftir að tilkynna um flutning og nýtt lögheimili að ljúka því sem allra fyrst og í
síðasta lagi fyrir 1. desember

Bæjarritari

Íbúð fyrir eldri borgara
í Grundarfirði
Íbúð fyrir eldri borgara að Hrannarstíg 18
er laus til umsóknar.

Helgartilboð Hraunsins
Black Angus ostborgari
og franskar á 1.000 kr.

Um er að ræða leiguíbúð með búseturétti og 20%
hlutareign. Íbúðin er þriggja herbergja, 70,2 ferm.
Nánari upplýsingar eru veittar á bæjarskrifstofu
í síma 430 8500 og á heimasíðu bæjarins,
www.grundarfjordur.is
Umsóknarfrestur er til 20. nóvember 2016.

Lokað laugardag
og til kl. 18 á sunnudag
vegna árshátíðar starfsfólks

Happdrætti til styrktar
björgunarsveitinni
Um síðustu helgi sönnuðu
björgunarsveitirnar enn á ný hve
mikils virði það er að hafa aðgang
að fjölmennum og vel tækjum
búnum sveitum ef eitthvað bjátar
á.
Á þriðja hundrað manns tóku
þátt í aðgerðum þegar leit var
gerð að tveimur rjúpnaskyttum
á Snæfellsnesi, aðstæður voru
mjög erfiðar en allir komust
heilir til byggða.
Mikið álag er á félögum í
björgunarsveitunum, útköllum
fjölgar ár frá ári og fjölgun ferða
manna á þar stóran hlut að máli,
ofan á útköllin bætast svo æfingar
og námskeið. Það segir sig því
sjálft að tími fyrir fjáraflanir er
af skornum skammti, því þurfum
við íbúarnir að vera dugleg að
styrkja björgunarsveitina þegar
til okkar er leitað.
Lionsklúbbarnir í Ólafsvík
hafa ákveðið að fara af stað
með happdrætti þar sem öllum
ágóða verður varið til að styrkja
Björgunarsveitina Lífsbjörg í
Snæfellsbæ, vinningar í happ
drættinu eru ellefu talsins og er
aðalvinningurinn bíll af gerðinni
Hyundai i10, meðal annara
vinninga er utanlandsferð, hótel
gistingar, 49” sjónvarp, fartölva,

Norræna
bókasafnavikan
Þemað í ár er

"Framtíðin á
Norðurlöndunum".
Ipad, Iphone og fleiri glæsilegir
vinningar. Heildarverðmæti
vinninga er 2.950.000, útgefnir
miðar eru 2.000 talsins og verður
aðeins dregið úr seldum miðum.
Eins og áður mun Lionsklúbbur
Ólafsvíkur standa fyrir árlegu
leikfangahappdrætti fyrir jólin og
verður dregið í Klifi á aðfangadag,
klúbbarnir hafa ákveðið að draga
í björgunarsveitarhappdrættinu
þegar kaffihlé verður gert á
drætti í leikfangahappdrættinu
á aðfangadag.
Björgunarsveitin Lífsbjörg
ætlar að ganga í hús og bjóða
miðana til sölu á næstu dögum
og vonumst við til að bæjarbúar
taki vel á móti sölufólki. Seinna
verður auglýst hvar miðarnir
verða til sölu eftir að gengið
hefur verið í hús.

Mánudaginn 14. nóvember 2016 hefst Norræna bókasafnavikan í 20. skipti. Lesum sama bókmenntatexta á sama tíma á
öllum Norðurlöndunum.
Upplesturinn hefst kl. 17:00, kl. fimm,
í Sögumiðstöðinni. Ath. breyttan tíma.
Lesið á sama tíma fyrir börn og fullorðna.
Myndasýning.
Garmanns sommer - barnabók eftir norska rithöfundinn Stian Hole.
Allatta! 2040 - tíu smásögur eftir grænlenska unglinga.
Vandets vogter - skáldsaga eftir finnska rithöfundinn Emmi Itäranta.

Bókasafn Grundarfjarðar

Opið mánudaga til fimmtudaga kl. 13-17 í Sögumiðstöðinni.
Sími: 438-1881
Tölvupóstur: bokasafn@grundarfjordur.is
http://grundarfjordur.is/bokasafn
https://www.facebook.com/Bokasafngrundarfjardar/

Fjáröflunar

Bingó

Fyrir hönd happdrættisnefndar
Jóhannes Ólafsson

Takið daginn frá!!
Laugardaginn 12. nóvember kl.14:00
í Félagsheimilinu Klifi í Ólafsvík
munu nemendur 10. bekkjar Grunnskóla Snæfellsbæjar
halda veglegt bingó til að fjármagna útskriftarferð sína
sem farin verður á vordögum.
Spjaldið: 750 kr.

- Bílaviðgerðir
- Skipaþjónusta
- Almenn suðuvinna
- Smurþjónusta
- Smábátaþjónusta
- Dekkjaverkstæði

Kaffiveitingar: 500 kr.
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Ópera um
Baldursbrá

Kirkjutún 2
Kirkjutún 2

Átthagastofa Snæfellsbæjar auglýsir eftir fólki sem getur sagt okkur frá
ævi og störfum Bjarna Sigurðssonar og einnig sögu hússins að
Kirkjutúni 2. Ljósmyndir af Bjarna og húsinu eru mjög vel þegnar til láns.
Verið velkomin til okkar, alltaf heitt á könnunni.
Átthagastofa Snæfellsbæjar

kirkjanokkar.is

Nemendur í 1. til 4. bekk í
Grunnskóla Snæfellsbæjar sáu
Ævintýraóperuna Baldursbrá í
skólanum á mánudag. Gerðu
nemendur frá Lýsuhóli sér ferð
yfir heiðina til að horfa með
krökkunum á Hellissandi. Um
var að ræða stuttan úrdrátt úr
óperunni þar sem þau Rebbi, Spói
og Baldursbrá segja frá sögunni
og syngja valda kafla úr verkinu.
Var sýningin mjög skemmtileg og
nutu börnin hennar og fylgdust
bæði með söng og leik af innlifun
og áhuga. Síðustu daga höfðu
þau æft lokalagið úr sýningunni
með kennurunum sínum og
sungu það með leikurunum á
sýningunni og fengu þannig
tækifæri til að taka sjálf þátt
í sýningunni. Baldursbrá er

skemmtileg ópera sem segir frá
blóminu Baldursbrá sem kynnist
sposkum Spóa. Saman ákveða
þau að fara saman upp á fjallstind
til að njóta útsýnisins en það er
ekki einfalt og til að komast fá
þau Rebba til að hjálpa sér. En
á fjallstindinum er næðingu og
kuldi sem gerir blóminu lífið
leitt og fá þau aftur hjálp frá
Rebba til að koma Baldursbrá
niður aftur. Sýningin sem kom í
skólann var á vegum verkefnisins
List fyrir alla sem ætlað er að velja
og miðla listviðburðum um land
allt og jafna þannig aðgengi
grunnskólabarna að vönduðum
og fjölbreyttum listviðburðum
óháð búsetu.
þa

Kirkjuskóli og TTT
TTT-starfið (tíu til tólf) hefst núna á fimmtudaginn
strax eftir skóla kl 14:15 í Ólafsvíkurkirkju.
Kirkjuskólinn hefst miðvikudaginn 17. nóvember kl. 16:30 í Ólafsvíkurkirkju.
Kirkjuskóli er sambland sunnudagaskóla og starf fyrir börn að 10-12 ára aldri
og verður í Ólafsvíkurkirkju á miðvikudögum frá 16:30-17:30 fram í desember,
stærri börn og ekki síst fullorðnir velkomnir líka.

Guðsþjónusta
Grundarfjarðarkirkju
sunnudaginn 13. nóv. kl. 11.00

Heimsókn Gídeon-félaga og kafÞveitingar
í safnaðarheimili eftir athöfn

Allir velkomnir

Leiðrétting
Í grein á forsíðu Jökuls í
síðustu viku var fjallað um miklar
framkvæmdir á Arnarstapa. Í
niðurlagi greinarinnar mátti
skilja textan sem svo að
TS-vélaleiga og Stafnafell hafi
í sameiningu unnið að öllum
framkvæmdum á svæðinu, hið
rétta er að TS-vélaleiga vinnur
aðeins að framkvæmdum á

vegum Hótel Arnarstapa ehf.
og í stað Stafnafells ehf. var
það B. Vigfússon ehf. sem kom
að lagningu göngustíga eins
og kom reyndar fram í Jökli í
grein um stígagerðina þann 29.
september.
Er beðist velvirðingar á þessu.
ritstj.

Fjölskylduguðsþjónusta
í Staðastaðarkirkju
Sunnudaginn 13. nóvember
verður fjölskylduguðsþjónusta kl. 14
í Staðastaðarkirkju.
Lögð verður áhersla á frjálslegt form og að fræðsla, söngur og leikir
ásamt öllu því sem fram fer verði sniðið að yngri kynslóðinni svo
þau upplifi sig bæði velkomin og sem þátttakendur í kirkjunni.
sr. Páll Ágúst Ólafsson hefur umsjón með samverunni.
Það eru allir hjartanlega velkomnir ungir sem eldri. Foreldrar eru
sérstaklega hvattir til að mæta með börnin sín!

Þar sem jökulinn ber við loft...

Rafiðnaðarsamband Íslands óskar að taka á leigu orlofshús á Snæfellsnesi
sumarið 2017, þ.e. frá 1. júní til 31. ágúst.
Nánari upplýsingar má fá með því að hafa samband á netfangið agust@rafis.is.
Tilboð þurfa að berast í síðasta lagi 10 desember. 2016

RAFIÐNAÐARSAMBAND ÍSLANDS
Stórhöfða 31, 110 Reykjavík, sími 580-5200, www.raﬁs.is

Blóðsykursmæling

Í tilefni af alþjóðadegi sykursjúkra 14. nóvember
munu lionsklúbbarnir í Snæfellsbæ í samstarfi
við Heilsugæslustöðina bjóða íbúum Snæfellsbæjar
upp á blóðsykursmælingu

Veitingahúsið Hraun
2, 3, 9. og 10. desember 2016
ATH. uppselt er 3. og 10. desember

laugardaginn 12. nóvember kl. 11 - 13
í Átthagastofu Snæfellsbæjar
Allir eru hvattir til að mæta!

Verð aðeins 8.900 kr. á mann.
Pantanir í síma

21. janúar 1973

431-1030

eða netfang:
hraunrestaurant@simnet.is

