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Mikil fjölgun á tjaldstæðum

Íbúar Snæfellsbæjar hafa
ekki farið varhluta af auknum
ferðamannastraumi til landsins
frekar en aðrir landsmenn.
Mikil aukning var á fjölda gesta
á tjaldstæðunum í Snæfellsbæ á
milli ára en Snæfellsbær rekur
tjaldstæðið í Ólafsvík og á
Hellissandi. Í maí árið 2016
komu 380 gestir en í ár voru þeir
1145. Í júní árið 2016 komu 2396
gestir en á sama tíma í ár voru
þeir 3946. Í júlí komu 6200 gestir
en í fyrra voru þeir 5800. Þegar
þessar tölur eru teknar saman
má sjá að fjöldi gesta hefur aukist
mikið en á þessu þriggja mánaða
tímabili í fyrra komu 8576 gestir

en í ár komu 11.291 gestur og
aukningin á milli ára því þó
nokkur.
Sömu sögu er þó ekki að segja
um aukningu sundlaugargesta í
Snæfellsbæ en í Snæfellsbæ eru
tvær sundlaugar, á Lýsuhóli og
í Ólafsvík. Sundlaugargestir á
Lýsuhóli voru 9336 tímabilið
júní, júlí og ágúst árið 2016 en
9841 sama tímabil í ár, fjölgaði
því gestum um 505 á milli ára.
Í sundlaugina í Ólafsvík komu
8775 í júní, júlí og ágúst á þessu
ári en á sama tímabili í fyrra voru
þeir 8973 og eru þeir því aðeins
færri þetta árið eða sem nemur
198. Samt sem áður hefur aðsókn

FYRSTA DANSHEIMILDARMYNDIN SEM GERÐ HEFUR VERIÐÁ ÍSLANDI

í sundlaugina í Ólafsvík verið
betri fyrri hluta árs en í fyrra þó
sumarið hafi ekki verið eins gott

að sögn Sigrúnar Ólafsdóttur
Íþrótta- og æskulýðsfulltrúa
þa
Snæfellsbæjar.		

Átthagafræði í
grunnskólanum

Dagana 7. og 8. sept. var
átthagafræðiþema í Grunnskóla
Snæfellsbæjar. 5. bekkur var með
verkefnið vitar í Snæfellsbæ.
Nemendur og kennarar fóru m.a.

að Öndverðarnesvita, merktu
vitana inn á kort af Snæfellsnesi
og síðan völdu nemendur sér vita
og máluðu á blindramma.
faceb./gsnb

PIZZUTILBOÐ
12” Pizza
með 2 áleggstegundum

1.600 kr.
Alla virka daga frá klukkan 12:00 -15:00
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

Réttur dagsins og kaffi á 2.000 kr.

Fjölmenningarhátíð 2017—Multi Culture Festival 2017
21. október í Frystiklefanum í Rifi frá kl 14:00-16:00
Við fögnum fjölbreytileikanum í samfélaginu og bjóðum öllum að taka þátt í
viðburðinum alveg óháð aldri og búsetu.
Fyrirkomulagið er eftirfarandi:
Viltu koma með þjóðlegan rétt?

Viltu vera með skemmtiatriði?

1. Hafðu samband við Rebekku í Átthagastofu Snæfellsbæjar fyrir
föstudaginn 13. október

1. Hafðu samband við Rebekku í Átthagastofu Snæfellsbæjar fyrir
föstudaginn 21. október

2. Komdu með uppskrift að réttinum, kassakvittun og strimil. Við
endurgreiðum hráefniskostnað, allt að 10.000 kr.

2. Segðu okkur hvað þú vilt gera

3. Þú kemur með réttinn í Frystiklefann fyrir kl. 14 laugardaginn
21. Október

4. Þú stígur á stokk samkvæmt dagskrá

3. Við skráum þig niður og setjum þitt atriði á dagskrána

Hafið samband við Átthagastofu í síma 433 6929, á facebooksíðu viðburðarins og á netfangið atthagastofa@snb.is

Świętujemy różnorodność w naszym społeczeństwie i zapraszamy wszystkich do wzięcia udziału
w wydarzeniu niezleżnie od wieku czy miejsca zamieszkania.
Czy chcesz przynieść tradycyjną potrawę ?

Czy chcesz wyjść na scenę?

1. Skontaktuj się z Rebekka w Átthagastof'ie w Ólafsvík'u przed
piątkiem 13 października.

1. Skontaktuj się z Rebekka w Átthagastof'ie przed piątkiem 13
października.

2. Przynieś przepis, paragon i rachunek . Zwrócimy ci koszt
produktów (do 10.000 kr.)

2. Powiedz nam co chcesz zrobić lub pokazać.

3. Przyniesiesz potrawę do Frystiklefinn przed godz.14 w sobotę
21 października.

3. Zapiszemy cię i umieścimy twój występ w programie.
4. Wystąpisz na scenie zgodnie z programem.

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

We celebrate the diversity in the community and invite everyone to participate in the event.

Want to bring an ethnic dish?

Want to perform?

1. Contact Rebekka in Átthagastofa before Friday, October 13th

1. Contact Rebekka in Átthagastofa before Friday, October 13th

2. Bring a recipe and your receipt from the grocery store. We'll
refund the cost of ingredients, up to 10.000 kr.

2. Tell us what you want to do

3. You bring your dish to the Freezer before 14:00 on Saturday,
October 21st

4. You perform as you are listed at the program.

3. We will sign you up and put your act on the agenda

Contact Átthagastofa by phone 433 6929, on the Facebook page of the event or by email atthagastofa@snb.is

Fjölmenningarhátíðin er styrkt af Uppbyggingarsjóði Vesturlands

Lætur smíða
nýjan Bárð
LÝÐHEILSUGANGA
Í SNÆFELLSBÆ
Miðvikudagur 27. september
Prestastígur

Útgerðarmaðurinn og skip
stjórinn Pétur Pétursson skrifaði
undir samning við dönsku skipa
smíðastöðina Bredgaard Både
værft fimmtudaginn 14. sep
tember. Samningurinn sem var
undirritaður á Íslensku sjávar
útvegss ýningunni í Kópav ogi
hljóðar upp á nýjan bát sem leysa
mun hin fengsæla Bárð SH 81 af
hólmi en Pétur hefur gert hann
út síðan árið 2001.
Pétur hóf útgerð frá Arnarstapa
árið 1983 á rúmlega tveggja
tonna trébátnum Bárði og
hafa bátarnir farið stækkandi
síðan. Nýi Bárður verður stærsti
trefjaplastbátur sem smíðaður
hefur verið fyrir íslenska útgerð.
Verður hann 25,18 metra langur

og 7 metra breiður, mun hann
rista 2,5 metra. Hann verður því
mun stærri en sá Bárður er Pétur
gerir út núna en sá bátur er 15
metra langur, rúmlega 4 metra
breiður og ristir 1,5 metra. Nýi
Bárður mun verða um það bil eitt
ár í smíðum en áætlað er að smíði
bátsins hefjist á næstu misserum
og er áætlaður afhendingartími í
desember 2018. Báturinn verður
fyrst og fremst hannaður sem
netabátur en með þann mögu
leika að einnig verði hægt að gera
hann út á dragnót. Það er alltaf
ánægjulegt þegar bátaflotinn er
endurnýjaður og bættur óskum
við Pétri innilega til hamingju
með þetta.

Fararstjóri: Elfa Eydal Ármannsdóttir

Mæting við íþróttahúsið í Ólafsvík kl. 18:00
og fólk safnast saman í bíla.
Mætum klædd eftir veðri.

kirkjanokkar.is

þa

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

sunnudaginn 1. október kl. 14.
Kökubasar eftir athöfn á vegum æskulýðsfélagsins.

Áheitasöfnun æskulýðsfélagsins.
Gengið verður í hús miðvikudagskvöldið 27. sept.
til að safna áheitum fyrir kærleiksmaraþon sem haldið
verður til að safna fyrir ferð á landsmót á Selfossi.
Sjá nánar á www.kirkjanokkar.is.
Tökum vel á móti unglingunum okkar.

Foreldramorgnar
eru á miðvikudagsmorgnum kl. 10-12
í safnaðarheimili Ólafsvíkurkirkju.
• Almennar bílaviðgerðir

• Rúðuskipti

• Dekkjaskipti og viðgerðir

• Tölvulestur

• Smurþjónusta

• Stjörnu viðgerðir á framrúðu

S: 438-6933 - kbbilav@simnet.is - Sólvellir 5 - Grundarfjörður
Opnunartími 8-12 og 13-17 - Verið velkomin

BÓLUSETNING
GEGN INFLÚENSU
Árleg bólusetning gegn inflúensu er hafin á Heilbrigðisstofnun Vesturlands í Ólafsvík.
Sóttvarnarlæknir mælir með inflúensubólusetningu fyrir:
- Alla einstaklinga 60 ára og eldri.
- Öll börn og fullorðna sem þjást af langvinnum hjarta-, lungna-, nýrna- og lifrarsjúkdómum,
sykursýki, illkynja sjúkdómum og öðrum ónæmisbælandi sjúkdómum.
- Þungaðar konur.
Ofangreindum forgangshópum stendur bóluefnið til boða sér að kostnaðarlausu
en greiða þarf komugjald á heilsugæslustöð.
Vinsamlegast bókið tíma í s. 432-1360.
Einnig vil ég vekja athygli á bólusetningu gegn lungnabólgubakteríum fyrir 60 ára og eldri.
Sigrún Erla Sveinsdóttir,
hjúkrunarfræðingur

Keppni í Útsvari
lokið
Nesball - Nesball - Nesball
Nesball eldri borgara í Snæfellsbæ, Grundarfjarðarbæ
og Stykkishólmsbæ verður haldið í
Samkomuhúsinu Grundarfirði 7. október. Kl. 19:00
með fordrykk og borðhald hefst kl. 19:30
Það var sannkallaður Vestur
landsslagur í Útsvari á síðasta
föstudag. Þá mættust lið Akra
ness og lið Snæfellbæjar. Lið
Akraness var skipað þaulvönu
fólki þeim; Gerði Jóhönnu
Jóhannsd óttur, Vilborgu Þór
unni Guðbjartsdóttur og Erni
Arnarsyni. En þau komust alla
leið í úrslitaþáttinn síðasta
vetur þar sem þau töpuðu þó

fyrir liði Fjarðarbyggðjar. Lið
Snæfellsbæjar var allt skipað
nýju fólki sem aldrei hafði tekið
þátt áður, þeim Antoni Jónasi
Illugasyni, Einari Magnúsi
Gunnlaugssyni og Sóleyju Jóns
dóttir. Keppnin var jöfn framan
af en reynsuboltarnir höfðu
betur að lokum og komst því lið
Akraness áfram.
þa

Harmonikkuhljómsveit Sveins Sigurjónssonar
leikur fyrir dansi
Verð per mann er kr. 6.000.Skráning hjá:
Auði Böðvarsdóttir, form í Snæfellsbæ s. 436 1215
Guðmundi Andréssyni, form í Stykkishólmsbæ s. 895 1762
Steinunni Hansdóttir, ritara Grundarfjarðarbæ s. 897 1375

Uppskeruhátíð
Snæfellsnessamstarfs

AÐALFUNDIR

Aðalfundur
Sjálfstæðisfélags Grundarfjarðar verður haldinn í húsi félagsins
að Grundargötu 24, þriðjudaginn 10. október 2017, kl. 20.
Dagskrá:
1.
Aðalfundarstörf
2.
Kosningar framundan.
Stjórnin

Árlegt fótboltamaraþon og
uppskeruhátíð Snæfellsnes
samstarfsins í fótbolta fór fram
um síðustu helgi. Spilaður var
fótbolti í sólarhring og skipt
upp tímanum á Stykkishólm,
Grundarfjörð og Snæfellsbæ.
Fyrr í vikunni höfðu krakkarnir
gengið í hús og safnað áheitum
og safnaðist vel. Skemmtu
bæði krakkarnir og fullorðnir
sér mjög vel. Eins og venja er
voru veittar viðurkenningar fyrir
árangur og framfarir en áður en
að því kom sýndi Lísbet Rós frá
Grundarfirði dans fyrir gesti.
Leikmenn meistaraflokks karla
hjá Víking Ólafsvík aðstoðuðu
við afhendinguna. Iðkendur
í 6. flokk og yngri fengu allir
viðurkenningarpening og gamla

Snæfellsnesbúninginn gefins. En
frá 5 flokki og upp úr voru veittar
viðurkenningar fyrir framfarir
og árangur. Í 5. og 4. flokki
voru veittar viðurkenningar
fyrir framfarir í sumar bæði hjá
strákum og stelpum á yngra
og eldra ári í a og b liði. í 3.
og 2. flokki voru veittar sömu
viðurkenningar bæði hjá strákum
og stelpum en einnig fengu
markahæstu leikmenn í hverjum
flokki viðurkenningu. Að lokinni
veitingu allra þessara flottu
viðurkenninga var krökkunum
þakkað kærlega fyrir frábært
fótboltasumar og þau minnt
á að nú hæfist vetrarstarfið og
að allir sem væru á eldra ári í
sínum flokki myndu nú færast
upp í næsta flokk fyrir ofan. þa

Aðalfundur
Gjafa, félags ungra sjálfstæðismanna í Grundarfirði verður
haldinn í húsi Sjálfstæðisfélagsins að Grundargötu 24,
þriðjudaginn 10. október 2017, kl. 20.30
Dagskrá:
1.
Aðalfundarstörf
2.
Kosningar framundan.
Stjórnin

FUNDARBOÐ
Aðalfundur Varar verður haldinn í Átthagastofu,
Kirkjutúni 2, Ólafsvík, fimmtudaginn 28. september 2017.
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.

ATKVÆÐAGREIÐSLA
UTAN KJÖRFUNDAR

SÝSLUMAÐURINN Á VESTURLANDI

Kosið verður til Alþingis laugardaginn 28. október 2017.
Atkvæðagreiðsla utankjörfundar er hafin.
Í umdæmi Sýslumannsins á Vesturlandi fer hún fram á eftirtöldum stöðum:
Akranesi - skrifstofu sýslumanns, Stillholti 16-18, virka daga kl. 10.00 til 15.00
Borgarnesi - skrifstofu sýslumanns, Bjarnarbraut 2, virka daga kl. 10.00 til 15.00
Búðardal - skrifstofu sýslumanns, Miðbraut 11, virka daga kl. 12:30 til 15.30
Eyja- og Miklaholtshreppi - skrifstofu hreppsstjóra, Þverá, virka daga kl. 12.00 til 13.00
Snæfellsbæ - skrifstofu Snæfellsbæjar, Klettsbúð 4, virka daga kl.09.00 til 12.00 og 13.00 til 15.30.
Stykkishólmi - skrifstofu sýslumanns, Borgarbraut 2, virka daga kl. 10.00 til 15.00

Hægt er að kjósa á öðrum tíma samkvæmt nánara samkomulagi við viðkomandi kjörstjóra.
Kjósendum er bent á að hafa persónuskilríki meðferðis á kjörstað.

Stykkishólmi, 22. september 2017
Sýslumaðurinn á Vesturlandi

Úrslitastundin
nálgast

AÐALFUNDUR

Hollvinasamtaka Þórðar frá Dagverðará
verður haldinn að Breiðabliki,
laugardaginn 30. september n.k. kl. 11
Á fundinum verður ákveðið hvort
slíta eigi samtökunum og
sameina þau hollvinasamtökum
Þjóðgarðsins Snæfellsjökull.
Stjórnin

Víkingur Ólafsvík tók á móti FH
í dag þegar næst síðasta umferð
í Pepsí-deild karla fór fram.
Víkingur komst yfir á 24. mínútu
þegar Þorsteinn Már Ragnarsson
skoraði eftir mistök Gunnars
Nielsens í marki FH. Stefndi í
að Víkingur landaði 3 stigum úr
leiknum þegar FH fékk víti á 68.
mínútu, ósagt skál látið um hvort
dæma hefði átt víti en skoðanir
voru mjög skiptar. Það var Steven
Lennon sem skoraði fyrir FH og

staðan því orðin jöfn 1 - 1. Bæði
lið háðu mikla baráttu síðustu
mínútur leiksins en hvorugt náði
að skora. Niðurstaðan því eitt
stig á hvort lið, með þessu stigi
tryggði FH sér Evrópusæti en
Víkingur enn í hörku fallbaráttu.
Ekki er þó öll von úti en síðasta
umferð Pepsí-deildarinnar fer
fram á næsta laugardag, Þá fer
Víkingur á Akranes og mætir ÍA.
þa

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

Opið alla virka daga kl. 08 - 18
Opið á laugardögum kl. 10 - 14

www.olis.is

www.rekstrarland.is

Ólafsbraut 55, Ólafsvík
Sími: 436 1212

