18. október 2017

804. tbl - 17. árg.

Ofur rólegur ferðamaður

Það var greinilega fátt sem
hefði raskað ró ferðamannsins
sem svaf í tjaldinu á myndinni
en hann hafði komið sér fyrir
rétt fyrir utan þjóðveginn á
leiðinni frá Grundarfirði til
Ólafsvíkur. Hann bærði ekki á
sér þegar unnið var að því að
koma smábíl upp á þjóðveginn
sem farið hafði út af rétt við hlið
tjaldsins. Miklar tilfæringar með

tilheyrandi hávaða þurfti til að
koma bílnum upp á þjóðveg en
hann hafði farið langt út af og
endað ofan í lítilli vík sem þarna
er og rétt sást í hann frá veginum.
Það er spurning hvort það var
ferðaþreyta eða hreint íslenskt
sveitaloft sem varð til þess að
tjaldbúinn svaf allt af sér.
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- Bílaviðgerðir
- Skipaþjónusta
- Almenn suðuvinna
- Smurþjónusta
- Smábátaþjónusta
- Dekkjaverkstæði
vegr@vegr.is vegr.is
S: 849-7276 Remek og 898-5463 Þórður

FJÖLMENNINGARHÁTÍÐ 2017

Fundur með Huldu Karen, frá
tungumalatorg.is, í Grunnskóla
Snæfellsbæjar (Ólafsvík) fyrir foreldra
barna með íslensku sem annað tungumál,
fimmtudaginn 19. Október kl. 18:00.
Fundurinn verður verður túlkaður yfir á
pólsku.
Spotkanie z Huldą Karen z
Tungumálatorg dla rodziców dzieci z
językiem islandzkim jako drugi język,
odbędzie się w Szkole Podstawowej
Snæfellsbæjar (Ólafsvík) w czwartek 19
października o godz.18:00.
Zebranie będzie tłumaczone na język
polski.

Sauma og prjóna fyrir Rauða krossinn
Á þriðjudögum hittast
hressar og duglegar konur í
Átthagastofu á vegum Rauða
Krossdeildar Snæfellsbæjar. Þetta
eru sjálfboðaliðar sem taka þátt
í verkefninu „Föt sem framlag“
á vegum Rauða krossins. Hefur
Snæfellsbæjardeildin tekið þátt
í þessu verkefni frá árinu 2009,
konurnar hittast einu sinni í
viku og sauma og prjóna föt í
pakka sem sendir eru til þeirra
sem á þurfa að halda og hafa
fatapakkarnir undanfarin ár verið
sendir til Hvíta Rússlands en þar
er mikil fátækt og gríðarlegir
kuldar. Í pökkunum eru peysa,
buxur, nærfatnaður, sokkar, húfa,
teppi, handklæði og lak. Þetta
útbúa þær af mikilli natni, bæði
sauma þær föt upp úr gömlum

fötum, hekla og prjóna teppin,
húfur og sokka og einnig prjóna
þær peysur. Pakkarnir eru

ætlaðir börnum á aldrinum 0
til 12 mánaða. Hittast þær eins
og áður segir í Átthagastofu á

þriðjudögum frá 13:00 til 15:00
fyrir áhugasama.

NAUTA DAGAR
á Veitingahúsinu Hrauni.

200 gr. nautalund, bökuð kartafla
og bernes 2.900 kr.
Nautapizza 1.900 kr.
Steiktar samloka 1.900 kr.
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

Borðapantanir í síma 431-1030 eða
hraunrestaurant@simnet.is
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ÁVARP FRÁ FORSETA ÍSLANDS OG BÆJARSTJÓRA SNÆFELLSBÆJAR

MATUR FRÁ M.A. BOSNÍU, ÍSLANDI, PÓLLANDI, RÚMENÍU,
SLÓVAKÍU, ÞÝSKALANDI...
SÖNG– OG SKEMMTIATRIÐI FRÁ BARNAKÓR LÝSUHÓLSSKÓLA,
FRYSTIKLEFANUM, KARLAKÓRNUM HEIÐBJÖRTU, DAVIDOZ & JUICE
BOY, PÓLLANDI...

KYNNINGAR FRÁ ÝMSUM FÉLAGSSAMTÖKUM Í SNÆFELLSBÆ,
MARGNOTA SNÆFELLSNES, FÉLAGS- OG SKÓLAÞJÓNUSTU SNÆFELLINGA, LEIK– OG GRUNNSKÓLUM SNÆFELLSBÆJAR, FJÖLMENNINGARSETRI ÍSLANDS, SÍMENNTUNARMIÐSTÖÐ VESTURLANDS

Bæta og breyta Ennisbraut 1

Húsið að Ennisbraut 1 hefur
tekið miklum breytingum undan
farið. Húsið hefur gengt mörgum
hlutverkum í gegnum tíðina þar
var smíðaverkstæði, símstöð,
bókh aldsþjónusta, kosninga
skrifs tofa Sjálfstæðisflokksins,
sjoppa og Sparisjóður.

Eigendur hússins þeir Jóhann
Már Þórisson og faðir hans Þórir
Jónsson sem reka Sheepa ehf
smíðaf yrirtæki ásamt Ásg eiri
Björnssyni, fyrrum grásleppu
karli. Vinna þeir sjálfir að fram
kvæmdunum. Húsið sem var ein
hæð er nú orðið tveggja hæða

en eftirhæðinni bættu þeir við.
Á efri hæðinni verður ein þriggja
herbergja íbúð með stórum
svölum og á neðri hæðinni verða
tvær tveggja herberja íbúðir. Þeir
félagar byrjuðu á verkinu í mars
síðastliðnum og vonast þeir
til að það klárist um næstu páska
en þetta er algjör aukavinna hjá
þeim. Upphaflega var húsið
teiknað á tveimur hæðum og
því vissu þeir að auðvelt ætti
að vera að fá samþykki fyrir að
byggja ofan á það. Einnig hafði
Jóhann alltaf langað að gera þak

eins og nú er á húsinu og stóðs
því ekki mátið að kaupa það og
fara í framkvæmdir.
Ekki er búið að taka ákvörðun
um hvað verður um húsið þegar
það er tilbúið, hvort það verður
leigt út eða selt en íbúðirnar
voru teiknaðar með það í huga
að þar gæti fólk hugsað sér að
búa til lengri tíma en þeir hafa
ekki útilokað neitt. Fyrst ætla þeir
að ljúka verkinu og sjá svo hver
eftirspurnin verður.		
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kirkjanokkar.is

Kaffihús, bingó og bílaþvottur.
Kærleiksmaraþon æskulýðsfélagsins
stendur yfir þessa viku

Miðvikudaginn 18. október kl. 20 er boðið upp á opið hús og
kaffihús í safnaðarheimili Ólafsvíkurkirkju.
Boðið upp á bílaþvott, ef veður leyfir, bingó, andlitsmálningu,
veitingar og gott skap. Allt að kostnaðarlausu.
Gengið verður um og gerð góðverk þriðjudag og miðvikudag.

JÓLAÚTVARP GSNB
12. - 15. desember verður
jólaútvarp Grunnskóla Snæfellsbæjar.
Hafið samband ef þið viljið auglýsa hjá okkur.
Upplýsingar hjá birgittasveins@gmail.com.

Safnað hefur verið áheitum fyrir maraþonið til að fara á
landsmót á Selfossi.
Enn er hægt að styrkja þau með því að leggja á reikning
(194-05-401623, kt 430111-0350).
Sjá nánar á www.kirkjanokkar.is.

Lionsklúbbur Nesþinga
gefur peningagjöf

Bestu kveðjur,
Útvarpsráð GSnb

Þriðjudaginn 10. október
komu félagar í Lionsklúbbi Nes
þinga saman og héldu fund í
Sjóm annag arðinum á Hellis
sandi. Þóra Olsen for
s vars
maður garðsins tók á móti
mannskapnum og greindi þeim
frá þeim miklu og góðu fram
kvæmdum sem átt hafa sér stað
síðustu misserin. Félagar voru

sammála um að safnið væri glæsi
legt og veitti góða innsýn inn í
sögu sjávarútvegsins á Snæfells
nesi. Það var Halldór Kristins
son formaður sem afhenti Sjó
mannagarðinum peningagjöf að
verðmæti 100.000 kr. og þakkaði
Þóra kærlega fyrir og taldi víst að
þessir peningar kæmu sér vel í
komandi framkvæmdum.

Salti skipað upp
í Ólafsvík
PIZZUTILBOÐ
12” Pizza
með 2 áleggstegundum

1.600 kr.
Alla virka daga frá klukkan 12:00 -15:00
CITADEL kom til hafnar í
Ólafsvík aðfaranótt sunnudagsins
15. október. Úr CITADEL sem
er saltskip var skipað upp 910
tonnum af salti. Þar af fóru
300 tonn til KG fiskverkun á

Rifi og 200 tonn fóru í Valafell
ehf. Afgangurinn af saltinu er
á hafnarbakkanum í Ólafsvík.
Frá Ólafsvík hélt skipið til
Grundarfjarðar og Stykkishólms.

Réttur dagsins og kaffi á 2.000 kr.
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Hæfileikamót
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.
Athugið, að engir styrkir fást greiddir nema um þá sé
sótt og bæjarstjórn samþykki þá.
Bæjarritari

Hæfileikamót KSÍ og N1 hjá
stúlkum fór fram á Akranesi 14.
og 15. október síðastliðinn. Mótið
fór fram undir stjórn Dean Martin
en hann hefur undanfarið ferðast
um landið með Hæfileikamótun
KSÍ og var þetta mót framhald af
þeirri vinnu. Þarna var um að ræða
stúlkur á aldrinum 13 til 14 ára og
höfðu þær áður fengið fróðleik og
mætt á æfingar. Allar stúlkurnar
frá Snæfellsnessamstarfinu sem
boðaðar höfðu verið á æfingar og
fræðslu komust áfram á mótið og
eftir þetta mót verður svo skorið
aftur niður fyrir undirbúning fyrir
U16 landsliðið. Það voru þær
Aníta Ólafsdóttir, Minela Crnac,
Sara Eysteinsdóttir og Sædís Rún

Heiðarsdóttir sem tóku þátt Stóðu
þær sig allar mjög vel og höfðu
mikið gaman af. Breki Hermansson
var sá eini af drengjunum sem var
boðaður aftur á mót en hann komst
ekki í gegnum næsta niðurskurð að
þessu sinni. Engu að síður frábær
árangur hjá Breka og eigum við
örugglega eftir að sjá meira til hans
í framtíðinni. Hvort stúlkurnar
komust í gegnum niðurskurðinn
kemur í ljós á næstu dögum.
Til hamingju krakkar. Það þarf
greinilega ekki að hafa áhyggjur
af framtíðinni í knattspyrnu
á Snæfellsnesi enda mikið af
hæfileikaríku ungu fólki sem við
eigum.
þa
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Dagana 9. til 15. október komu
219 tonn að landi í höfnum
Snæfellsbæjar í 58 löndunum. Þar
af komu 142 tonn í Rifshöfn í 31
löndun, 70 tonn í Ólafsvíkurhöfn
í 20 löndunum og á Arnarstapa
komu 22 tonn í 7 löndunum.
Hjá dragnótabátunum landaði
Ólafur Bjarnason SH 14 tonnum
í 3 löndunum, Saxhamar SH 13
tonnum í 3 löndunum, Esjar SH
11 tonnum í 1 löndun, Gunnar
Bjarnason SH 9 tonnum í 3
löndunum, Egill SH 8 tonnum í 2
löndunum Sveinbjörn Jakobsson
SH 6 tonnum í 2 löndunum, Guð
mundur Jensson SH 6 tonnum
í 2 löndunum, Magnús SH 6
tonnum í 2 löndunum, Matthías
SH 5 tonnum í 3 löndunum og
Bára SH 1 tonni í 2 löndunum.
Hjá stóru línubátunum landaði
Rifsnes SH 73 tonnum í 1 löndun
og Stakkhamar SH 5 tonnum í 1
löndun.

Hjá litlu línubátunum landaði
Tryggvi Eðvarðs SH 19 tonnum í
4 löndunum, Guðbjartur SH 16
tonnum í 4 löndunum, Brynja SH
14 tonnum í 4 löndunum, Sverrir
SH 14 tonnum í 4 löndunum og
Rán SH 2 tonnum í 3 löndunum.
Þerna SH er einu báturinn
á línutrekt sem landaði þessa
daga og landaði hún 3 tonnum í
3 löndunum.
Hafnartindur landaði 4 tonn
um í 3 löndunum í þorskanet.
Þrír handfærabátar lönduðu
þessa daga Bessa SH 1 tonni í
3 löndunum, Jóa II SH 1 tonni
í 3 löndunum og Doddi SH 0.2
tonnum í 1 löndun.
Á meðfylgjandi mynd sem
tekin var ofan í móttökuna á
Esjari SH má sjá að ýmislegt
kemur upp með nótinni, þessi
hákarl lét ófriðlega og var ekki
sáttur við að vera dreginn á þurrt.
þa

Iðnaðarbil til sölu

Iðnaðarbil til sölu í Grundarfirði, 48fm+milliloft,
skrifstofa, klósett og geymsluloft uppi. Fín báta / dóta geymsla. Þetta er endabil.
Uppl í síma 7770611 Þorgrímur
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Jóla-Tapas

Rjúpusúpa með ostakexi
---Grafinn Þorskhnakki
Hörpuskel á jurtakryddvöfflu
Reykt önd
Lax, sítrus , negull
--Krónhjörtur, fíkjur , rauðkál
Lynghæna, marineruð rauðrófa
Hreindýrabollur, gráðaostur, kartöflugratín
Kalkúnn á pinna, marineraður
Gæs, bláber, púrtvín
--Súkkulaðiþrenna, mousse, ís, kaka
--Verð kr. 7.900,- á manninn.

Erum byrjuð að taka borðapantanir í Jóla-Tapas.
Laugardagana 18.11, 25.11, 2.12.
Ef þú ert með hóp sem langar að
koma í seðilinn, hafðu þá samband
og við finnum dagsetningu sem hentar.

• 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

Bjargarsteinn Mathús, Sólvöllum 15, 350 Grundarfirði
Sími 4386770. Netfang mathus@bjargarsteinn.is,
Facebook.com/bjargarsteinnrestaurant

www.n1.is

facebook.com/enneinn

Októbertilboð
35% afsláttur

Dunlop Blizzard barnastígvél

Cofra Bricker hanskar

Fóðruð barnastígvél, létt og góð.
Tilvalin í kuldann og bleytuna.

Latexdýfðir prjónahanskar
með góðu gripi.

4.355 kr.

Verð áður: 6.700 kr.

Verð áður: 490 kr.

K2 kuldajakki

K2 kuldabuxur

Vatteraður kuldajakki með hettu
sem hægt er að smella af.

Vatteraðar kuldabuxur með
smekk og axlaböndum.

8.385 kr.

Verð áður: 12.900 kr.

319 kr.

8.385 kr.

Verð áður: 12.900 kr.

Tilboð gildir út október 2017

Verslanir N1 um land allt

Akureyri s. 440 1420 • Grindavík s. 426 8290 • Höfn s. 478 1940
Ísafjörður s. 456 3574 • Klettagarðar s. 440 1330 • Ólafsvík s. 436 1581
Patreksfjörður s. 456 1245 • Reyðarfjörður s. 474 1293
Reykjanesbær s. 421 4980 • Vestmannaeyjar s. 481 1127

Alltaf til staðar

