807. tbl - 17. árg.

8. nóvember 2017

Eldur í Neista HU

Slökkvilið Snæfellsbæjar var
kallað út á ellefta tímanum
síðasta laugardagskvöld. Höfðu
hafnarverðir tekið eftir því að
reyk lagði frá stýrishúsi Neista
HU sem er 17 tonna stálbátur og
lá í Ólafsvíkurhöfn. Eldurinn var í
kabyssu bátsins og var hann fljótt
slöktur. Skemmdir urðu litlar
sem engar utan reykskemmda.
Voru slökkviliðsmennirnar innan
við mínútu niður á höfn en þeir

höfðu verið að koma af fræðslu
kynningu og voru því staddir í
slökkvistöðinni við að taka til
eftir ferðina þegar útkallið kom.
Þetta er þó ekki eina útkallið
sem slökkviliðið hefur fengið
undanfarna daga vegna Neista
HU en síðasta föstudag fengu
þeir útkall í bátinn vegna leka
sem kom að bátnum og þurfti
að dæla upp úr honum.
þa

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

Prjónuðu vettlinga
fyrir leikskólabörn

TILBOÐ
dagana 10. - 12. nóv.

30% afsl.
af öllum pizzum á matseðli.

Kvenfélagskonur í Kvenfélagi
Hellissands afhentu í síðustu
viku Leikskólanum Kríubóli
vettlinga. Fengu þær þessa
hugmynd frá öðru kvenfélagi á
Snæfellsnesi að prjóna vettlinga
fyrir leikskólabörnin og nefna
þær verkefnið „Hlýjar hendur“.
Prjónuðu þær yfir 20 pör sem
Helga Guðrún Sigurðardóttir og
Lísa Dögg Davíðsdóttir afhentu
svo Ingigerði Stefánsdóttur
leikskólastjóra. Ætlar Ingigerður
að leyfa kvenfélagskonum að
fylgjast með hvernig þetta gengur
og þær auðvitað tilbúnar að bæta
við þegar þess þarf. Hugmyndin á
bak við verkefnið er sú að börnin
geti fengið lánaða hlýja vettlinga

hjá leikskólanum. Foreldrar
þurfi ekki að hafa áhyggjur af
því að þau hafi gleymt að setja
vettlinga í hólfið eða að börnin
týni vettlingunum sínum og hafi
þá enga. Oft fara börnin líka
tvisvar út yfir daginn og þá er
alltaf gott að eiga þurra vettlinga
fyrir litla fingur í kuldanum.
Ætlar leikskólinn að sjá um að
þvo vettlingana og vera með
tilbúna vettlinga í körfu fyrir þau
börn sem þurfa. Er þetta flott
framtak hjá Kvenfélagskonum
á Hellissandi og nokkuð víst að
það verða margir kaldir fingur
þakklátir í snjónum og kuldanum
í vetur.

• Rúðuskipti

• Dekkjaskipti og viðgerðir

• Tölvulestur

Blóðsykursmæling
lionsklúbbanna

• Stjörnu viðgerðir á framrúðu

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

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.

2.500 kr.

þa

• Almennar bílaviðgerðir
• Smurþjónusta

Stór Tuborg jólabjór
og allir hamborgarar á matseðli

355 Snæfellsbæ
Netfang: steinprent@simnet.is
Sími:

436 1617

Lionsklúbbarnir í Snæfellsbæ
stóðu fyrir árlegri blóðsykurs
mælingu um síðustu helgi í
Átthagastofu Snæfellsbæjar. Þetta
er í fimmta skipti sem klúbbarnir
standa fyrir þessari mælingu
en blóðsykursmælingin hefur
verið árlega síðustu ár í tilefni
af alþjóðadegi sykursjúkra 14.
nóvember. Buðu lionsklúbbarnir
upp á þessa fríu mælingu í
samstarfi við Heilbrigðisstofnun
Vesturlands í Snæfellsbæ. Það

voru þær Sigrún Erla og Erna
Sylvía hjúkrunarfræðingar sem
sáu um mælingarnar. Í ár eins
og í fyrra lagði Apótek Ólafsvíkur
til allt sem þurfti í mælingarnar
klúbbunum að kostnaðarlausu.
Vilja lionsklúbbarnir koma á
framfæri kæru þakklæti fyrir
það. Eins og áður tóku íbúar
Snæfellsbæjar vel við sér og
þeir voru ófáir sem þáðu boðið
í mælingu eða á sjöunda tug
þa
manns. 			

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

Haustmarkaður
á Breiðabliki
Akstursstyrkir til íbúa
í dreifbýli

Haustmarkaður með mat og
handverk af Snæfellsnesi var
haldinn á Breiðabliki sunnudaginn
29. október.
Framleiðendur komu víða að af
Snæfellsnesi og mikil aðsókn var
að markaðnum allan daginn og
góð sala.
Framfarir í vöruþróun eru
augljósar, m.a. var hægt að kaupa
lamba, ær, nauta, kálfa og geitakjöt,
reykt, grafið, mismunandi
kryddað, steikur, hakk, í bollum,
bjúgum og áfram má telja.
Úr rabbabara var bæði búið
að salta og sulta og að auki var
boðið upp á rabbabarasmjör
sem seldist upp. Egg, reyktur

fiskur, kartöflur og rófur, salat
og Sæhvönn eru líka dæmi um
gómsæta snæfellska uppskeru sem
rann út á haustmarkaði.
Sveitamarkaður
með
hefðbundnu jólasniði verður
haldinn á Breiðabliki 26.
nóvember n.k.
Búsæld, verslun með mat og
handverk af Snæfellsnesi er opin á
Breiðabliki alla daga frá 11 – 15 og
eru Snæfellingar hvattir til að skoða
framboðið og framleiðendur
hvattir til að selja vörur sínar
þar líka. Framleiðendur hafa
samband við gæðanefnd í gegn
um netfangið: breidablikbud@
gmail.com

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

kirkjanokkar.is

PIZZUTILBOÐ
Kristniboðsdagur í
Ingjaldshólskirkju.
Messa sunnudaginn 12. nóvember kl. 20.
Altarisganga
Kristján Þór Sverrisson, kristniboði og
starfsmaður Kristniboðssambandsins, prédikar.
Sunnudagaskóli sama dag í Ólafsvíkurkirkju kl. 11.

12” Pizza
með 2 áleggstegundum

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

Réttur dagsins og kaffi á 2.000 kr.

Aflabrögð
Tilnefningar til
verðlauna

Tröppustígurinn sem liggur
upp á Saxhól í Þjóðgarðinum
Snæ
f ellsjökli hefur verið til
nefn
d ur til norrænna verð
launa í arkitektúr. Verða verð
launin veitt í tengslum við ráð
stefnu na Nordic Architecture
Fair 2017. Ráðstefnan verður
haldin í Gautaborg dagana 7.
og 8. nóvember. Einungis átta
verk eru tilnefnd til verðlauna
en 134 verk voru send í keppnina
og stígurinn er eina verk lands
lagsarkitekta sem tilnefnt er
og einnig eina íslenska verkið
sem komst í úrslit. Landslag
teiknistofa hannaði stíginn fyrir
Um
h verfis
s tofnun og segir í
tilkynningu frá Landslagi teikni
stofu að Himnastiginn eins og
hann er stundum kallaður hafi
svo sannarlega komið þeim upp í
skýin með þessari viðurkenningu,
enda verkin sem send voru í
keppnina hvert öðru glæsilegra.
Saxhóll vestast á Snæfellsnesi
er 45 metra hár, keilulaga gígur
um það bil níu kílómetra sunnan
við Hellissandi. Mjög gott útsýni
er ofan af honum og hann því
orðin vinsæll viðkomustaður
ferðamanna. Hlíðar Saxhóls eru
með lausu og lítið grónu gjalli
og þar sem umferð ferðamanna

er vaxand höfðu myndast sár í
hólinn. Ákvað Umhverfisstofnun
þess vegna að láta hanna og
leggja áðurnefndan tröppustíg
og var hann lagður eftir sárinu
í hlíðunum.
Auk þess að vera tilnefndur
til norrænna verðlauna í arki
tektúr þá var tröppustiginn
einnig tilnefndur til Hönnunar
verðlauna Íslands ásamt fimm
öðrum verkum, verðlaun verða
veitt þann 9. nóvember.
þa

Af aflabrögðum dagana 30.
október til 5. nóvember er það
að frétta að 8 dragnótabátar
lönduðu í höfnum Snæfellsbæjar.
Magnús SH landaði 18 tonnum í 3
löndunum, Guðmundur Jensson
SH 14 tonnum í 3 löndunum,
Matthías SH 14 tonnum í 3
löndunum, Ólafur Bjarnason SH
10 tonnum í 3, Saxhamar SH 8
tonnum í 2, Esjar SH 7 tonnum
í 2, Sveinbjörn Jakobsson SH 6
tonnum í 3 og Bára SH 6 tonnum
í 3 löndunum.
Hjá litlu línubátunum landaði
Tryggvi Eðvarðs SH 36 tonnum í
4 löndunum, Stakkhamar SH 30
tonnum í 4, Guðbjartur SH 21
tonni í 4, Kvika SH 14 tonnum í 2,
Brynja SH 14 tonnum í 4, Særif SH
7 tonnum í 1, Rán SH 3 tonnum í
1 og Þerna SH 1 tonni í 1 löndun.
Einn netabátur Hafnartindur

SH landaði 3 tonnum í 2
löndunum.
Alls var landað 108 tonnum í 22
lönunum í Ólafsvíkurhöfn og 114
tonnum í 26 löndunum í Rifshöfn.
Þrír dragnótabátar lönduðu
í Bolungarvík, Saxhamar SH 30
tonnum í 3 löndunum, Rifsari
SH 20 tonnum í 3 og Steinunn
SH 16 tonnum í 3 löndunum.
Á Siglufirði lönduðu stóru
línubátarnir Rifsnes SH 103
tonnum í 2 löndunum, Tjaldur
SH 88 tonnum í 1 og Hamar SH 30
tonnum í 1 löndun. Á Skagaströnd
lönduðu af litlu línubátunum
Kristinn SH 24 tonnum í 4
löndunum, Álfur SH 8 tonnum í 2
og Særif SH 5 tonnum í 1 löndun.
Meðfylgjandi mynd var tekin í
Valafelli í vikunni en þá var verið
að flokka saltfisk.
þa

Hrekkjavökubolti Afdreps
Á þriðjudaginn í síðustu
viku var hrekkjavakan. Félags
miðstöðin Afdrep stóð þá fyrir
Hrekkjavökubolta í Íþróttahúsi
Snæfellsbæjar. Keppt var í sokka
bolta og var vel mætt en 6 lið
voru skráð til keppni. Í lok
kvöldsins voru veitt verðlaun
fyrir flottustu liðsbúninga, flott
asta einstaklingsbúninginn og
einnig fékk sigurliðið í fótbolt
anum verðlaun. Það var liðið

Druslurnar sem vann Hrekkja
vökuboltann.
Var starfsfólk félagsmiðstöðvar
innar mjög ánægt með þátt
tökuna og metnað í búningum
hjá krökkunum. Skemmtu allir
sér konunglega en um 45 krakkar
mættu á kvöldið. Vildu þau koma
á framfæri þakklæti til Apóteks
Ólafsvíkur, Olís og Sundlaugar
Snæfellsbæjar fyrir að aðstoða
þau við að verðlaunin.
þa

Takið eftir!
Vegna fjarveru bakarahjónanna dagana
15. nóvember – 30. nóvember 2017 verður
röskun á starfsemi Brauðgerðar Ólafsvíkur.
• Ekki verður hægt að afgreiða tertu- né myndapantanir umrædda daga.
• Fimmtudaginn 23. nóvember og föstudaginn 24.
nóvember opnar verslunin kl. 9:00.
• Aðrar breytingar geta orðið á hefðbundnum
opnunartíma verslunarinnar á þessu tímabili.

Um mfl. Víkings í knattspyrnu
Nú þegar rétt rúmur mánuður
er liðinn frá því að keppni lauk
í Pepsídeild karla í knattspyrnu
og Víkingur Ó. mátti sætta sig við
fall er strax ljóst að töluverðar
breytingar verða á liðinu áður en
keppni hefst í Inkassodeildinni á
næsta ári.
Hræringar hafa verið á leik
mannahópnum og má vel heyra
að stuðningsmönnum liðsins er
umhugað um stöðu mála. Eðli
lega er þeim ekki sama og að
mörgu leyti má skilja áhyggjur
þeirra.

Eins og nýr formaður félags
ins, Jóhann Pétursson, sagði á
Facebook síðu stuðningsmanna
hópsins nýverið fer því fjarri að
stjórn félagsins sé ekki að vinna
í málunum. Þjálfaramálin eru öll
að skýrast og má fastlega gera ráð
fyrir því að fljótlega komi þjálfara
og leikmannatilkynningar frá
félaginu.
Þetta er ekki í fyrsta sinn sem
leikmannavelta Víkings Ó. verður
mikil á milli ára og í raun er óhætt
að segja að þeir sem koma að
liðinu séu ansi sjóaðir á þessum

vettvangi. Hér er enginn af baki
dottinn.
Liður í því að halda áfram upp
gangi knattspyrnunnar í Snæfells
bæ er að hlúa að 2. flokki félagsins
en á dögunum var undirritað
samkomulag við ÍR um samstarf
í 2. flokki karla. Í þessum tiltekna
flokki eru efnilegir leikmenn sem
vonandi koma til með að spila
með meistaraflokki á komandi
árum og viljum við með þessu
tryggja að þeir fái grundvöll til
þess að halda áfram að bæta sig.
Eitt er ljóst. Víkingur Ólafsvík
mun mæta til keppni í Inkasso
deildina á vordögum 2018 með
samkeppnishæft lið sem mun
ekkert gefa eftir í baráttunni, á
glænýju gervigrasi!

Annars er það að frétta af
kvennaliðinu að ný stjórn er tekin
við stjórnartaumunum og mun
sú stjórn vinna í nánu og góðu
samstarfi við stjórn knattspyrnu
deildar. Líkt og hjá körlunum
munu þjálfara og leikmannamál
skýrast fljótlega. Liðið mun spila
í 2. deild kvenna næsta sumar.
Að endingu vill knattspyrnu
deild Víkings Ó. koma á framfæri
þökkum til allra stuðningsmanna
og styrktaraðila sem stóðu við
bakið á okkur í sumar líkt og
undanfarin ár. Án ykkar væri
þetta ekki hægt.
Fyrir hönd Víkings Ó.
Þorsteinn Haukur Harðarson,
framkvæmdarstjóri.

www.n1.is

facebook.com/enneinn

www.n1.is

facebook.com/enneinn

Nóvembertilboð
Októbertilboð
35%
afsláttur
35% afsláttur

Rescue kuldajakki

Safe kuldabuxur

Kuldajakki RESCUE úr vatnsfráhrindandi efni.
Vottaður Blizzard
samkvæmtbarnastígvél
sýnileikastaðli EN471
Dunlop
CL.3. Litur: Gulur og orange. Stærðir: 44-64.
Fóðruð barnastígvél, létt og góð.
Tilvalin í kuldann og bleytuna.

9.747
4.355
kr.kr.

Kuldabuxur Safe úr vatnsfráhrindandi efni.
Vottaður samkvæmt sýnileikastaðli EN471
Cofra Bricker
hanskar
CL.3. Litur: Gulur og orange. Stærðir: 44-64.
Latexdýfðir prjónahanskar
með góðu gripi.

kr.
319Verð
kr.8.447
áður: 12.995 kr.

Verð áður: 14.995 kr.

Verð áður: 6.700 kr.

Pilot gale kuldaúlpa

Frozen kuldabuxur

COFRA Kuldaúlpa Pilot GALE.

K2 kuldajakki

Vatteruð með stroffi að neðan.
Vatteraður kuldajakki með hettu
Litur:hægt
Grár/svartur.
Stærðir:
sem
er að smella
af. S-4XL.

8.385
kr.kr.
5.847
Verð áður: 12.900 kr.

Tilboð gildir út október

Verð áður: 490 kr.

Kuldabuxur Frozen. Litur: Svartur.

K2 kuldabuxur

Stærðir: 44-64.
Vatteraðar kuldabuxur með
smekk og axlaböndum.

Verð áður: 8.995 kr.

8.385 kr. 7.147 kr.

Verð áður: 12.900
kr.áður: 10.995 kr.
Verð

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
Alltaf til staðar

