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Endurbættur Hamar kominn heim
Hamar SH 224 kom til heima
hafnar í Rifi á dögunum. Bátur
inn hefur verið í Gdansk í Pól
landi undanfarið og hafa miklar
endur
b ætur verið gerðar á
honum. Kristinn J. Friðþjófsson
ehf. á Rifi á Hamar SH og gerir
hann út ásamt öðrum bát. Það
sem gerir endurbæturnar mjög
svo sérstakar er að hér er um
að ræða 53 ára gamalt skip en
Hamar SH var smíðaður í Shelbý í
Englandi og er mjög óvanalegt að
farið sé út í svona miklar endur
bætur á svo gömlum bátum.
Framkvæmdastjóri Kristins J.
Friðþjófssonar, Halldór Kristins
son segir að þeir hafi farið í
þessar framkvæmdir því þeir
hafi vitað hvað þeir voru með
í höndunum. Verkið var unnið
eins og áður segir í Gdansk
af skipasmíðastöðinni Alkor.
Báturinn var sandblásin alveg frá
kili og upp í mastur. Skipt var um
lestargólf og öll lestin tekin í gegn
og einangruð, einnig var sett í
hann nýtt stýri. Öll togspil voru
tekin úr skipinu og betrumbætt
til línuveiða auk annars.
Stakkhamar sem er hinn bátur

inn sem Kristinn J. Friðþjófsson
ehf. gerir út hefur verið við veiðar
úti af Norðurlandi og landað á
Siglufirði. Fiskvinnslan Sjávar
iðjan er einnig í eigu sömu
aðila og þar vinna um 23 starfs
menn. Að sögn Halldórs byggir
Kristinn J. Friðþjófsson ehf. á
gömlum grunni, hafa þau varað
sig á því að skuldsetja fyrirtækið
ekki um of og að sé fyrirtækið að
því leytinu ágætlega statt þó að

hjá þeim eins og öðrum litlum
sjávarútvegsfyrirtækjum valdi
hátt gengi krónunnar ásamt
lágu afurðaverði og veiðigjöldum
erfiðleikum. Fyrirtækið gerði
áður einnig út tvo aðra báta
Sæhamar og Litla-Hamar en seldi
þá og færði aflaheimildirnar af
þeim yfir á Stakkhamar. Veiðir
hann því um 1.000 tonn á ári
og er Hamar SH með jafn miklar
aflaheimilidir.
Allur afli af bátunum er
unnin í fiskvinnslu fyrirtækisins
Sjávariðjunni. 60% aflans fer í
ferskan fisk en fyrir tveimur
árum var hún endurnýjuð og
er hún meðal annars búin
vatnskurðarvél. Stakkhamar
hefur veitt vel undanfarið en
hann fór í slipp fyrir norðan um
verslunarmannahelgina og fór
síðan beint á veiðar fyrir norðan.
Hefur hann séð vinnslunni fyrir
þorski á meðan Hamar var í

Póllandi. En undanfarin ár hefur
Stakkhamar aðallega veitt löngu
á haustin og er stefna að því að
hann komi vestur á næstunni og
verði við veiðar heimafyrir.
Ef ekkert verður að gert
hvað varðar veiðigjöldin, gengi
krónunnar fer ekki að lagast og
afurðaverð hækkar ekki segist
Halldór ekki vera bjart
s ýnn
fyrir hönd smærri útgerðar
fyrirtækjanna og sé því einsýnt
að einstaklingsútgerðum fækki
verulega á næstu tveimur árum.
Sérstaklega þegar farið verði að
gera upp eftir fyrstu mánuðina í
fiskveiðiárinu muni menn sjá að
það er lítil ástæða til annars en að
pakka saman og hætta. Halldór
segir þó að þau hafi gaman að
þessu og að meðan þau geti ráðið
sér sjálf séu þau ekki að fara að
hætta.
þa

Viðurkenningar á lokahófi Víkings
Víkingur Ólafsvík lauk veru
sinni í Pepsí deildinni í bili síðasta
laugardag þegar þeir mættu ÍA
á Norðurálsvellinum í síðustu
umferð sumarsins. Leiknum
lauk með jafntefli liðanna 0 - 0 og
skiptu liðin því stigunum á milli
sín. Með góðum úrslitum hefði
Víkingur geta bjargað sér frá falli
en ÍA var fallið. Það gekk þó ekki
eftir að þessu sinni því jafntefli
dugði ekki og ÍBV vann einnig
sína viðureign og því skiptu úrslit
leiksins ekki máli fyrir fallið.
Fyrri hálfleikur fór rólega af
stað en í seinni hálfleik átti Vík
ingur nokkur góð færi en inn vildi
boltinn ekki. ÍA fékk víti í fyrri
hálfleik sem Albert Hafsteinsson
tók. Christian Martinez varði
það frábærlega en hann hefur
átt mjög gott sumar fyrir Víking.
Um kvöldið var lokahóf
meistaraflokks karla haldið en
það var haldið á heimili Jónasar
Gests Jónassonar formanns að
þessu sinni. Þar var sumarið gert
upp, enda engin ástæða til annars
en gera sér glaðan dag þó liðið
hafi kannski ekki endað þar sem
það ætlaði.
Liðið sló stigamet sitt í efstu
deild en liðið fékk 22 stig í sumar.
Veittar voru viðurkenningar og
var Christian Martinez valinn
leikmaður ársins hjá félaginu
annað árið í röð, fyrirliðinn
Guðmundur Steinn Hafsteinsson
var markahæstur í liðinu og
efnilegasti leikmaðurinn var Leó
Örn Þrastarson.
Pape Mamadou Faye og
Christian Martinez spilaðu sinn
50. leik í sumar fyrir Víking Ó og
fengu þeir 50 leikja merki KSÍ á
lokahófinu. Guðmundur Steinn
Hafsteinsson spilaði 100. leikinn

sinn á tímabilinu fyrir félagið og
fékk 100 leikja merki KSÍ afhent
við þetta sama tækifæri. Alfreð
Már Hjaltalín fékk einnig merki
KSÍ en hann lék sinn 200. leik
með félaginu á tímabilinu.
Á lokahófinu tilkynnti Jónas
Gestur Jónasson formaður knatt
spyrnudeildar Víkings að hann
myndi stíga til hliðar. Jónas
Gestur hefur starfað að knatt
spyrnu
m álum í Ólafsvík frá
árinu 2001 þegar hann tók að
sér knattspyrnudeildina þá leik
maður og var spilandi formaður
til ársins 2005 og formaður
síðan þá. Jónas Gestur ásamt
öðrum stjórnarmönnum og
aðstoðarfólki hefur unnið mikil
og góð störf fyrir Víking á þessu
tímabili og verður þeim og
honum seint fullþakkað fyrir
þau.

Nýr formaður var kynntur á
lokahófinu en Jóhann Pétursson
tekur við af Jónasi Gesti, mun
hann án efa gera góða hluti og
óskum við honum alls góðs
í þessu nýja hlutverki. Með
Jóhanni í stjórn sitja reynslu

boltar sem unnið hafa að knatt
spyrnum álum af miklum eld
móð. Hilmar Hauksson, Krist
mundur Sumarliðason, Gunnar
Helgi Baldursson og Atli Már
Gunnarsson.

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.

þa

Jarðbor á ferðinni
Borum eftir heitu og köldu vatni, varmadæluholur, rannsóknarholur, metangasholur og
sjóholur. Allt frá grunnum holum til djúpra og grannra til víðra.
Jarðbor frá okkur verður á ferðinni á Snæfellsnesi á næstunni – endilega hafið samband ef
ykkur vantar holu.
Áratuga reynsla við jarðboranir.

Ræktunarsamband Flóa & Skeiða
Sími 860-2054
raekto@raekto.is
www.raekto.is

Danskennsla í Gsnb
Sjúkraflutningamaður óskast
í hlutastarf í Ólafsvík
Sjúkraflutningamaður óskast til starfa í hlutastarf hjá
Heilbrigðisstofnun Vesturlands í Ólafsvík.
Æskilegt er að viðkomandi hafi grunnmenntun sjúkraflutninga EMT-B, þó ekki skilyrði.
Konur jafnt sem karlar eru hvattar til að sækja um starfið.

Upplýsingar gefa:
Birna Birgisdóttir
s. 866 5638
birna.birgsdottir@hve.is
og
Gísli Björnsson
Yfirmaður sjúkraflutninga hjá HVE
s. 893 1367
gisli.bjornsson@hve.is

Jón Pétur Úlfljótsson frá
Dansskóla Jóns Péturs og Köru
kom í Grunnskóla Snæfellsbæjar
í september. Var hann með
danskennslu í 5. til 7. bekk
sem er nýjung. Að auki hitti
hann nemendur á yngsta- og
unglingastigi skólans og dansaði
með þeim hópdansa. Mæltist
þetta mjög vel fyrir og hafði Jón
Pétur á orði að gaman væri að sjá
hvað þau væru sjóuð í þessu, en
danskennsla hefur verið í eina
viku á árgang í 1. til 4. bekk eftir
áramót nú í 10 ár í skólanum.

Hefur Vilborg Lilja Stefánsdóttir
séð um þá kennslu með aðstoð
íþróttakennera. Nemendur í 5.
til 10. bekk komu svo saman
í íþróttahúsi Snæfellsbæjar
í síðustu viku þar sem þau
dönsuðu saman undir stjórn Jóns
Péturs og Lilju. Heppnaðist það
mjög vel og voru bæði nemendur
og kennarar mjög ánægð með
hvernig til tókst. Vonandi verður
framhald á þessu flotta samstarfi
grunnskólans og dansskólans.
þa

Grunnbreytingar sem snúa að byggðamálum

Það er þjóðhagslega mikilvægt
að hafa öfluga byggð allt í kringum
landið. Eftir efnahagshrunið varð
landsbyggðin fyrir meiri blóðtöku
í formi tapaðra opinberra starfa
en höfuðborgarsvæðið, það var
dregið meira úr stuðningi við
menningartengda starfsemi á
landsbyggðinni, meira var skorið
niður hjá ýmsum heilb rigðis
stofnunum o.s.frv. Nú þegar góð
æri ríkir í hagkerfinu erum við því
miður að sjá sömu þróun halda
áfram. Það segjast allir vera sam
mála um að mikilvægt sé að snúa
þessari þróun við og ég trúi því
að víðtækur vilji sé til þess. En af
hverju gerist það ekki?
Mikil gagnrýni hefur komið
fram á byggðastefnu ríkisstjórnar
Sjálfstæðisflokks, Viðreisnar og
Bjartrar framtíðar. Svo mikil að

ákveðnir þingmenn eru þegar
farnir að hlaupast undan eigin
fjárlagatillögum í aðdraganda
kosninga.
Fjárlagagerð ríkisins var
nýlega breytt og höfðu margir
áhyggjur af því að nýja vinnulagið
myndi sjálfkrafa veikja dreifðar
byggðir landsins. Verið væri að
færa ráðuneytum aukið vald og
minnka möguleika lýðræðislegra
kjörinna fulltrúa til að hafa áhrif.
Undirritaður var einn þeirra
sem hafði áhyggjur af þessu og
Framsóknarflokkurinn lagði til
ýmsar breytingar til að tryggja
stöðu hinna dreifðu byggða. M.a.
var samþykkt að fjárlagafrumvarp
hvers árs skyldi fara í sérstaka
byggðaúttekt sem unnin væri
af Byggðastofnun. Hugsunin
var sú að Byggðastofnun ynni
þvert á málaflokka, væri virkur
aðili við fjárlagagerðina og veitti
aðhald í ólíkum málaflokkum.
Þannig væri hægt að koma í veg
fyrir að tillögur sem hefðu mjög
byggðaraskandi áhrif væru lagðar
fram. Byggðastofnun hefur
sjálf sagt að markmið þeirrar
hugsunar sem lýst er í lögum um
opinber fjármál sé ekki að nást.
Það er algert lykilatriði að
ráðast í grunnbreytingar sem
snúa að byggðamálum.
• Það verður að ráðast í
breytingar á lögum um opin

ber fjármál. Þar verður að
tryggja að byggðamál komist
að á fyrri stigum fjárlaga
gerðar. Lýðræðislega kjörnir
fulltrúar verða líka að hafa
óskerta möguleika til að
þess að koma stefnu sinni
til framkvæmda í gegnum
fjárlagafrumvarpið.
• Það verður að koma á
þeirri vinnureglu að laga
frum
v örp, reglugerðir og
aðrar stjórnvaldsaðgerðir
séu metnar út frá áhrifum
á byggðir landsins áður en
þær eru lagðar fram. Hefði
slíkt vinnulag verið til staðar
þá hefðu skelfilegar tillögur
ríkisstjórnarinnar til lausnar

á vanda sauðfjárræktarinnar
aldrei litið dagsins ljós.
Ég er sannfærður um að
þessar breytingar myndu oft á
tíðum koma í veg fyrir það að
vinstri höndin viti ekki hvað sú
hægri er að gera þegar kemur að
byggðamálum.
Gleymum því síðan aldrei að
almennar byggðaaðgerðir efla
ekki einungis dreifbýl svæði
landsins heldur fær ríkissjóður og
þjóðin öll ávinninginn margfalt til
baka í aukinni verðmætasköpun
og gjaldeyristekjum.
Ásmundur Einar Daðason

• 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

kirkjanokkar.is

Dóra Sólrún og 700 ára afmæli
í Ingjaldshólskirkju
sunnudaginn 8. október kl. 14.

Minnst verður að fyrsta kirkjan á Ingjaldshóli, sem vitað
er um vígsludag, hefði orðið 700 ára þann 13. október.
Dóra Sólrún Kristinsdóttir, djákni, frá Rifi, mun prédika.
Tónlist úr söfnuðinum, sögukynning Sæmundar
Kristjánssonar og kaffi og með því.
Kökubasar að auki eftir athöfn á vegum æskulýðsfélagsins.

Evrópski
tungumáladagurinn
Fjárhagsáætlun 2018
umsóknir um styrki

Hafin er vinna við gerð fjárhagsáætlunar
Grundarfjarðarbæjar fyrir árið 2018.
Auglýst er eftir styrkumsóknum frá
einstaklingum og/eða félagasamtökum.
Þeir sem hafa hug á að senda inn styrkumsókn
fyrir árið 2018 sendi beiðni þess efnis á
netfangið grundarfjordur@grundarfjordur.is
Í umsókn skal koma fram fjárhæð þess styrks
sem óskað er eftir ásamt stuttri greinargerð.

Þann 26. september var
evrópski tungumáladagurinn. Í
tilefni þess dags átti pólska félagið
á Íslandi „ Jestesmy W Kontakcie“
samtal við bókasafnið í Suwałki,
þar sem voru nemendur frá
eldri bekkjum grunnskóla ásamt
kennara og fleirum.
Þar ræddi Agniezka um
Ísland, sögu landsins og menn
ingu, landhætti, landslag og
lifnaðarhætti Íslendinga. Aleks
andra talaði um skólagönguna
og fjölbreytileika námsins hér
á Íslandi auk frístundaiðju ung
menna hér á landi. Hún talaði
líka um hvernig tónlist ungt fólk
hlustar á og hvaða kvikmyndir
þau horfa á. Samúel las brot úr
þekktu ævintýri þar sem pólsku
nemendunum gafst tækifæri til
að hlusta á íslenskuna. Nem
endur spurðu Samúel einnig
um fótbolta á íslandi, uppá
halds matinn, hákarlaveiðar
og margt fleira. Nemendurnir
lögðu einnig spurningar til
skiptis á Agniezsku, Samúel og
Aleksöndru um íslenskan mat,

hitastig og veðurfar.
Í framhaldinu var sett upp lítil
keppni þar sem íslensk orð voru
sett upp og áttu nemendurnir að
keppast um að vita hvað orðin
þýddu. Síðan voru íslensk nöfn
sett upp og þeim sýnt hvernig
eftirnöfn enda alltaf á son eða
dóttir, fyrir utan einstaka ættar
nöfn. Nemendurnir höfðu gaman
af að spreyta sig á þessu. Samúel
las síðan yfir íslenska stafrófið og
þar gafst nemendunum tækifæri
til að sjá og heyra framburð
íslenskra stafa.
Þetta heppnaðist mjög vel og
voru bæði nemendur og starfs
fólk mjög ánægð með fundinn.
Nemendurnir sýndu mikinn
áhuga og höfðu margar spurn
ingar. Þau hafa sýnt því mikinn
áhuga að heyra meira um Ísland
og á að heimsækja landið.
Núna stendur yfir nánari undir
búningur fyrir meira samstarf
milli pólska félagsins á Íslandi
„ Jestesmy W Kontakcie“ og
pólska bókasafnsins í Suwałki.

Umsóknarfrestur er til og með
sunnudagsins 15. október 2017.

Fjárhagsáætlun Snæfellsbæjar
og stofnana 2018
Hafin er vinna við gerð fjárhagsáætlunar Snæfellsbæjar
fyrir árið 2018. 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 31. október 2017.
Þau félagasamtök sem fengu styrki á árinu 2017 þurfa að
senda inn ársreikning með áframhaldandi styrkbeiðni.

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

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

Sjóvá

440 2000

Það skiptir miklu
máli hvar þú kaskótryggir bílinn þinn.
Hjá Sjóvá er bíllinn
þinn tryggður fyrir
alls kyns tjónum
sem eru ekki bætt
annars staðar.
Nánar á: sjova.is/kasko

sjova.is

BREYTTUR OPNUNARTÍMI
Í KASSANUM
Mánudag
Þriðjudag
Miðvikudag
Fimmtudag

9 - 18
9 - 18
9 - 18
9 - 18

Föstudag
Laugardag
Sunnudag

9 - 20
11 - 17
13 - 17

ATH. Breyttur opnunartími tekur gildi þann 9. október 2017

Gáfu hefilbekki

Starfsfólk óskast
Fiskverkunin Klumba óskar eftir
starfsfólki í vinnu.
Upplýsingar gefur verkstjóri í síma 893 1017

Í síðustu viku afhenti Lions
klúbbur Ólafsvíkur, Grunnskóla
Snæfellsbæjar formlega 6 hefil
bekki sem klúbburinn gaf
skólanum fyrr á árinu. Hefil
bekkirnir munu nýtast skóla
num mjög vel og eins og sjá má á
myndinni eru nemendur byrjaðir
að nota þá og líkar vel. Í sumar
var aðstaða til smíðakennslu
í Grunnskóla Snæfellsbæjar
stórlega bætt. Kennslurýmið
var endurskipulagt, málað og

keyptir nýjir hefilbekkir og eru
þeir 12 talsins en eins og áður
segir gaf Lionsklúbbur Ólafsvíkur
6 þeirra. Á myndinni eru Hilmar
Már Arason skóla
s tjóri, Elfa
E. Ármannsdóttir aðstoðar
skólastjóri, Jóhannes Ólafsson
ritari og Marinó Mortensen
fráfarandi formaður Lionsklúbbs
Ólafsvíkur ásamt nemendum
sem voru í smóðakennslu þegar
gjöfin var afhent.
þa

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

ENDURNÝJANDI ORKA 6000 LÍTRA AF
LIFE PLANKTON™ VATNI* Í HVERRI KRUKKU**

AQUASOURCE

MEIRI RAKI, MEIRI LJÓMI, HRAUSTLEGAR ÚTLÍTANDI HÚÐ
RAKAKREM N°1 Í EVRÓPU1

NÝTT
ENDURNÝJANDI
UPPSPRETTA Á NÓTTUNNI.
AQUASOURCE EVERPLUMP NIGHT
Þéttari, mýkri og rakanærð húð að morgni.

UPPSPRETTA FRÍSKANDI LJÓMA
AQUASOURCE GEL
48 klst. 2 rakagjöf & frísklegur ljómi

UPPSPRETTA
ÞÉTTLEIKA
AQUASOURCE EVERPLUMP
Dragðu úr fínum línum á 1 viku3

START YOUR DAY

WITH THE LEGENDARY SOURCE
#MIRACLEMORNING

CANDICE SWANEPOEL

*Life PlanktonTM Water = jarðhitavatn frá Pýreneafjöllum í Frakklandi. **Ígildi af magni VF í 50 ml krukku.
1
Aquasource n°1 rakakrem í valinni dreifingu: samantekin sala í magni í 4 löndum:
Frakklandi, Ítalíu, Spáni, Þýskalandi á ákveðnu tímabili. [janúar 2016 – september 2016].
2
Instrumental próf - 24 konur. 3Sjálfsmat - 53 konur.

BIOTHERM KYNNING
Í APÓTEKI ÓLAFSVÍKUR
FÖSTUDAGINN 6. OKTÓBER KL. 13-18.

25% AFSLÁTTUR AF EVERPLUMP DAG- OG NÆTURKREMI
20% AFSLÁTTUR AF ÖÐRUM BIOTHERM VÖRUM
Glæsilegur kaupauki fylgir þegar keyptar eru Biotherm vörur fyrir 7.800 kr eða meira á meðan birgðir endast.
Purifying & Cleansing body foam er þétt og rík hreinsifroða sem gefur húðinni mýkt. Froðan slípar húðina, fjarlægir
dauðar húðfrumur, frískar og jafnar áferð húðarinnar.
Instant smoothing & moisturizing body treatment er létt líkamsgel sem gefur samtundis raka. Það er einstaklega
frískandi, mýkir, róar og rakanærir húðina.
Firming & recovery body emulsion kremið er kælandi, styrkjandi og þéttir húðina. Gefur frískandi og góðan raka.
Inniheldur kamforu sem hjálpar þreyttum og stífum vöðvum með verkjastillandi og bólgueyðandi eiginleikum.
Fullkomnaðu líkamsræktina með stinnari og fallegri húð.

