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6. febrúar 2014

636. tbl - 14. árg.

Átthagafélag Fróðhreppinga,
Lionsklúbbur Ólafsvíkur, Lions
klúbburinn Rán, Leikfélag Ólafs
víkur og Kvenfélag Ólafsvíkur
stóðu fyrir árlegu þorrablóti í
Félagsheimilinu Klifi þann 1.
febrúar síðastliðinn. Metaðsókn
var að blótinu í ár og seldust 308
miðar, var Félagsheimilið Klif því
þétt setið. Mjög góð stemming
var á þorrablótinu sem var með
hefðbundnu sniði. Veislustjórar
voru hjónin Helga Lind Hjartar
dóttir og Magnús Þór Jónsson,
en Galito á Akranesi sá um
þorram atinn. Minni karla og
kvenna fluttu þau Helga Björk
Jónsdóttir og Kristinn Steinn
Traustason eins og þeim einum
er lagið. Þorrablótsnefndin steig
svo á svið og fór yfir hina ýmsu

Ólafsbraut 21, Snæfellsbæ
Sími: 410 4190
Netfang: 0190@landsbankinn.is

Þorrablót í Hvalvík
viðburði ársins bæði með söng
og leik, við góðar undirtektir
blótsgesta. Að þessu sinni var
sögusviðið Hvalvík, en þar geng
ur nú ýmislegt á.
Strákarnir í Allt í einu héldu
svo uppi fjörinu fram eftir nóttu
og sáu til þess að hægt væri að
dansa. Gaman er að geta þess
að burstabærinn sem hefur
verið sviðsmynd og er orðinn
fastur punktur á þorrablótinu
var notaður í 21. sinn í ár.
Bæinn smíðaði Stefán Jóhann
Sigurðsson og Sævar Þórjónsson
sá um málningarvinnuna þegar
þeir félagar voru fulltrúar
Rotaryklúbbs Ólafsvíkur í þorra
blótsnefnd árið 1993.
þa

OPIÐ HESTHÚS
Á BRIMILSVÖLLUM

sunnudaginn 9. febrúar 2014 frá kl. 14:00 til 16:00
Það verður heitt á könnunni, börn verða teymd á hestbaki,
allir velkomnir!

Reiðnámskeið á Brimilsvöllum
Námskeiðið er 8 tíma, kennt tvísvar í viku og er ætlað byrjendum og lítið vönum,
bæði börn (frá 8 ára aldri) og fullorðna.
Reiðtímar verða á miðvikudögum og föstudögum í boði kl. 16:00, 17:00 og 18:00.
Kennt verða grunnatriði í reið- og hestamennsku, almenn umhirða og umgengni
hesta eins og stjórnun. Takmarkaður fjöldi, þægir og góðir hestar og mjög litlir
hópar ( 3 nemendur í einum hóp.)
1.Námskeiðið hefst miðv. 12. febrúar og lýkur föstud. 7. mars og kostar 30.000,- Kr.
Leiðbeinendur eru Gunnar og Veronica. Skráning á sunnud. eða í síma 4361533

Ráðist gegn klaka á vellinum

Víða um land er verið að gera
tilraunir með að brjóta eða gata
klaka sem þekur fótboltavelli
vegna hættu á kalskemmdum
eftir langvarandi svellalög. Fyrir
skömmu prófaði TS vélaleiga að
aka með valtara um Ólafsvíkurvöll
og hafði það einhver áhrif en þó
ekki næg, í Grundarfirði útbjó
Friðrik Tryggvason hjá Almennu
umhverfisþjónustunni búnað
til að gata klaka á grasflötum
og mun það hafa virkað vel. Í
Reykjavík hafa menn gengið svo
langt að fara með veghefil inn á
Laugardalsvöll og víða um land
hefur verið prófaður ýmiskonar
búnaður.
Á mánudag tóku starfsmenn
TS vélaleigu sig til og suðu

stutta teina á tromlu valtara
í þeirra eigu og óku svo um
Ólafsvíkurvöll, þannig gátu
þeir gatað klakann og komið
lofti að grassverðinum undir.
Þessi búnaður virkaði afskaplega
vel og verður vonandi til þess
að koma í veg fyrir alvarlegar
kalskemmdir á vellinum. Svanur
Tómasson vildi þó ekki gera
mikið úr snilli sinni í viðtali
við blaðið, hann sagði að
flestar hugmyndir sem komið
hefðu upp hefðu verið reyndar
einhverstaðar áður og jafnvel
hægt að nálgast teikningar á
netinu, öllum væri því frjálst að
nýta sér þá útfærslu sem þeir
nota.

Grundarfjarðarkirkju

sunnudaginn 9. febrúar kl. 11.00
Léttar veitingar í safnaðarheimili eftir
guðsþjónustu

Allir velkomnir

jó

Ný þjónusta á
Brimilsvöllum

Kirkjanokkar.is

Ingjaldshólskirkja.
Guðsþjónusta verður sunnudaginn 9. febrúar kl. 14.
Sunnudagaskólinn er á sunnudögum kl. 11 í Ólafsvíkurkirkju.

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.

Messa

355 Snæfellsbæ
Netfang: steinprent@simnet.is
Sími: 436 1617

Í vetur verður ný þjónusta
fyrir hestaunnendur í boði
á bænum Brimilsvöllum í
Fróðárhrepp. Hesthúsið hefur
verið endurnýjað í vetur og mun
starfsemin hefjast nú í febrúar.
Markmiðið er að gefa heimafólki
aukinn kost á því að stunda jafn
gefandi og skemmtilegt sport
sem hestamennskan er. Boðið
verður upp á þjónustu fyrir
hestaeigendur eins og tamning
og þjálfun. Hesthúspláss verða
til leigu fyrir eigin hest með
fóðrun, umhirðu og afnot af
reiðskemmu. En einnig verður

í boði þjónusta fyrir fólk
sem vill stunda eða kynnast
hestamennsku en á engan
hest sjálf. Reiðnámskeið ætlað
byrjendum og lítið vönum
byrjar 12. febrúar n.k. Fyrir
vant hestafólk er einnig í boði
„Hestur í fóstri“, það er leiga
á góðum fjölskylduhesti yfir
vetrarmánuði með stíu og allri
þjónustu. Það verður líka hægt
að bóka útreiðartúra á þægum
hestum um helgar. Þannig að
nú ættu allir að geta komist á
bak á Brimilsvöllum.
V.O.

Kalla- og konukaffi
Í vetur eins og undanfarna
vetur er svokallað Kallakaffi. Þessi
kaffi eru í húsi verkalýðsfélagsins
og er kaffi og meðlæti í boði
Grundarfjarðardeildar Rauða
krossins í umsjón Móses
Geirmundssonar. Kallarnir í
byggðarlaginu eru nokkuð
duglegir við að mæta og ræða
málin yfir kaffibolla, en þetta er
alltaf á þriðjudögum kl. 14:00.
S.l þriðjudag var svo til eingöngu
rætt um bíla og bílnúmer, því
það kom í ljós að Ingi Hans var
að kynna sér og skrásetja fróðleik
um fyrstu 100 bílana sem komu
til Grundarfjarðar. Þar kom í ljós
frásögn um fyrsta bílþjófnaðinn
í plássinu, en svo bar til fyrir
mörgum árum þegar bílar voru
fáséðir að nokkrir ungir piltar
fengu að fljóta með í bíltúr.
Bílstjórinn þurfti að stoppa á
einum stað og fara inn í hús, þá
ræddu piltarnir um að gaman
væri nú að prófa að fara einn
rúnt. Varð úr að þeir ákváðu að
prófa og völdu einn úr hópnum

til að keyra. Var lagt af stað og
gekk allt vel í fyrstu, en þegar átti
að beygja frá Grundargötu og
niður Borgarbrautina tókst ekki
betur til en svo að bíllinn endaði
út í skurði og valt á hliðina. Sem
betur fer var nú ekki mikil ferð
á bílnum svo enginn skaði varð
á mönnum né bíl. Þess má geta
að bílstjóri í þessari ferð var Palli
C. Ekki fór sögum af viðbrögðum
alvöru bílstjórans. Þegar Palli var
að kveðja og þakka fyrir kaffið
sagði hann við Móa“ Væri nú ekki
gaman Mói að fá svona eina og
eina konu í samkvæmið?“, fátt
varð um svör. En á sama tíma
eru konurnar með Konukaffi í
Sögumiðstöðinni, og væri ekki
vitlaust hjá þeim að bjóða Palla
í kaffi. En óhætt er að segja að
ólíkt hafast kynin við í þessum
samkvæmum. Konurnar sitja
og prjóna eða stunda aðrar
hannyrðir á meðan kallarnir
drekka kaffi og segja gamlar
frægðarsögur sem alltaf verða
mikilfenglegri eftir því sem árin

líða. Þetta eru stórskemmtilegar
og fróðlegar samkomur og er
vonandi að sem flestar konur
og karlar á öllum aldri mæti og

hittist. Meðfylgjandi myndir eru
frá s.l. þriðjudegi.

Gummi Gísla

Hamborgarar, pizzur
og margt fleira

Tóku þátt í leit
á Faxaflóa

fimmtudaginn 13. febrúar 2014 kl. 20

Fjórtán félagar úr björgunar
sveitinni Lífsbjörg tóku þátt í
leitinni á Faxaflóa síðastliðinn
sunnudag þegar neyðarkall
barst. Björgunarskipið Björg
fór úr Rifshöfn rétt fyrir fjögur
á sunnudeginum. Fljótlega eftir
það var farið með harðbotna
báta Lífsbjargar og Klakks í
Grundarfirði á Arnarstapa
og áttu þeir að leita með
björgunarskipinu en hætt var

við það vegna veðurs. Björgin
hélt leitinni hins vegar áfram.
Ágætlega gekk að leita á
leitarsvæði björgunarbátsins
sem var á norðan og norðaustanverðum Faxaflóa en
veður var mjög vont á köflum.
Kom björgunarskipið Björg
aftur til hafnar um klukkan
03:00 aðfaranótt mánudagsins.
þa

Aflafréttir
Það byrjaði frekar illa hjá
bátunum við Snæfellsnesið núna
í janúar. Miklar og langvarandi
brælur gerðu mönnum ansi lífið
leitt. Síðan lægði hefur verið
mjög góð veiði og meira segja
hefur dragnótaveiðinn glæðst
þó svo að ekkert mok hafi verið
í gangi.
Steinunn SH komst þó í 36
tonn í einni löndun og landaði
130 tonnum í 16 róðrum.
Rifsari SH var með 108 tonn
í 15 róðrum. Matthías SH 96
tonn í 11. Egill SH 78 tonn í 15.
Guðmundur Jensson SH 77 tonn
í 15. Sveinbjörn Jakobsson SH
72 tonn í 16. Gunnar Bjarnason
SH 61 tonn í 14. Esjar SH 60
tonn í 13.
Netaveiðin hjá Ólafi Bjarnasyni
SH byrjaði mjög rólega enn jókst
mjög mikið þegar leið á janúar
og náði báturinn að komast yfir
200 tonnin, hann var með 214
tonn í 22 róðrum og mest 24
tonn í einni löndun. Bárður SH
réri ansi mikið eða 27 róðra og
landaði 128 tonnum, þó var
enginn róður hjá Bárði SH yfir
10 tonnin því stærsti róðurinn
var 8,5 tonn. Haukaberg SH var
með 88 tonn í 17 róðrum. Arnar
SH 70 tonn í 14. Katrín SH var
með 34 tonn í 18 róðrum.
Það var ansi góður mánuður
hjá mörgum smábátunum og
Kristinn SH varð aflahæstur allra
smábáta á landinu með 174 tonn
í 20 róðrum. Tryggvi Eðvarðs SH
var með 157 tonn í 20 róðrum.

Særif SH 129 tonn í 20. Brynja
SH 113 tonn í 19. Guðbjartur
SH 96 tonn í 17, Sæhamar SH
93 tonn í 18. Stakkhamar SH
88 tonn í 19.
Nokkuð merkilegt er að sjá
bæði Sæhamar SH og Stakkhamar
SH svona ofarlega á listanum enn
þeir eru í eigu sömu útgerðar
og gerir út bátinn Hamar SH.
Nýverið var sett beitningavél í
Hamar SH og það gerði það að
verkum að bæði Sæhamar SH
og Stakkhamar SH gátu farið að
beita sér meira, og það sést mjög
vel á góðum janúarmánuði hjá
báðum bátunum.
Mokveiði var hjá Kviku SH sem
var með 89 tonn í 16 róðrum og
mest 8,7 tonn í róðri. Lilja SH átti
sömuleiðis mjög góðan mánuð
og var með 65 tonn í 17 og mest
9 tonn í einni löndun. Glaður SH
62 tonn í 14 og mest 7,8 tonn í
einni löndun. Álfur SH 55 tonn
í 17. Sverrir SH 48 tonn í 16.
Trollbátarnir voru ekkert að
róa neitt rosalega stíft og var
Hringur SH hæstur með 211
tonn í 3 róðrum. Helgi SH 146
tonn í 3. Sóley SH 65 tonn í 2.
Af stóru línubátunum þá má
nefna að t.d Örvar SH var með
319 tonn í 6. Tjaldur SH var með
305 tonn í 5. Rifsnes SH var með
224 tonn í 6. Grundfirðingur SH
159 tonn í 4 og Saxhamar SH
158 tonn í 6.

AÐALFUNDUR
Félags eldri borgara í Snæfellsbæ verður á Klifi
miðvikudaginn 12. febrúar 2014 kl. 14:15.
Venjuleg aðalfundarstörf.
Allir 60 ára og eldri velkomnir
í okkar skemmtilega félag.
Kaffi í boði félagsins.
Stjórnin.

Súlukast

Gísli Reynisson
www.aflafrettir.is

Enn er mikið líf í Kol
grafarfirði og voru Súlur þar
í hundraða ef ekki þúsunda
tali að stunda súlukast í öldu
rótinu norðan megin við Kol
grafarfjarðarbrúnna á síðasta
mánudag. En í byrjun janúar var
talið að um 12.000 súlur væru
í firðinum. Veiðiaðferð súlunar
kallast súlukast, þá steypa þær
sér hátt úr lofti, úr 10 til 40

metra hæð og lóðrétt niður
ef að fiskurinn er djúpt í sjó.
Loftsekkir framan á fuglinum
verkar sem púðar og í kastinu
mynda beinagrind og vöðvar
spjótlaga líkamsform. Ekki
var veðrið uppá sitt besta en
hávaða rok var á Snæfellsnesi
þenna dag.
þa

Við þurfum að
ræða við þig

SNÆFELLSBÆR
þar sem jökulinn ber við loft...

Bæjarstjórn Snæfellsbæjar
FUNDARBOÐ - 259. FUNDUR
Fundur er boðaður í bæjarstjórn Snæfellsbæjar,
fimmtudaginn 6. febrúar 2014 og hefst hann
í Ráðhúsi Snæfellsbæjar kl. 16:00

Dagskrá bæjarstjórnarfundarins:
1) Fundargerð 251. fundar bæjarráðs Snæfellsbæjar, dags. 30. janúar 2014.
2) Fundargerð framkvæmdaráðs Snæfellsness, dags. 11. desember 2013.
3) Fundargerð 362. fundar Hafnasambands Íslands, dags. 17. janúar 2014.
4) Fundargerð 137. fundar félagsmálanefndar Snæfellinga, dags. 7.
janúar 2014, ásamt reglum FSS um greiðslu lögmannskostnaðar í
barnaverndarmálum.
5) Fundarboð aðalfundar Landssamtaka landeigenda á Íslandi, dags. 20.
febrúar 2014.
6) Bréf frá Björgu Ágústsdóttu, f.h. stýrihóps svæðisgarðs Snæfellinga, dags.
20. janúar 2014, varðandi tillögu stýrihópsins um stofnun svæðisgarðs,
hlutverk, stjórnun og starfsemi.

Frá því að ríkisstjórn Sig
mundar Davíðs Gunnlaugssonar
tók við hefur mikil vinna verið í
gangi. Höfum við núþegar kynnt
nokkur af þeim verkefnum sem
unnið er að og má þar m.a. nefna
heildstæða áætlun um hvernig
leiðrétta skuli stökkbreytt
verðtryggð húsnæðislán. Við
erum mjög ánægð með þessar
aðgerðir en vinnan heldur áfram
í þágu heimilanna og við viljum
gjarnan ræða við þig um hana.
Þess vegna munum við
þingm enn Framsóknar halda
fjölda opinna funda fyrstu
vikuna í febrúar víðsvegar
um NV-kjördæmi. Hvetjum
við þig til að koma og ræða
þjóðfélagsmálin við okkur beint
og milliliðalaust.
Við hlökkum til að sjá þig
í þínum heimabæ og spjalla
saman yfir kaffibolla. Við getum
rætt saman um það sem helst
hefur verið í gangi í opinberi
umræðu eða bara það sem
liggur þér á hjarta. Samfélagið
mótast af sameiginlegri vinnu
okkar allra þar sem enginn er
undanskilinn hlutdeild.
Hreinskiptið samtal þing
manna og kjósenda verður
stöðugt að eiga sér stað en ekki

bara á fjögurra ára fresti. Við
viljum tala saman um það sem
brennur þér á hjarta varðandi
þjóðfélagið sem við erum saman
að móta og leggja til breytingar
á. Hvað finnst þér skipta máli og
hvað vilt þú sjá gerast á næstu
árum?
Við höfum hafið framsókn í
þágu lands og þjóðar. Leiðarljós
ríkisstjórnarinnar er bættur
hagur heimilanna í landinu og
efling atvinnulífs með aukinni
verðmætasköpun í þágu
almannahags.
Við viljum virkja samtakamátt
þjóðarinnar og vinna gegn því
sundurlyndi og tortryggni sem
einkennt hefur íslensk stjórnmál
og umræðu í samfélaginu um
nokkurt skeið. Framfarir og bætt
lífskjör á Íslandi hafa byggst á
samvinnu og samheldni og til
framtíðar munu við halda áfram
að leysa sameiginlega af hendi
helstu verkefni þjóðfélagsins.
Við vonumst til þess að sjá þig
á fundum okkar um kjördæmið
og ræða nánar þessi mál eða
hvað annað sem brennur á þér.
Nánari upplýsingar um fundina
má nálgast á www.framsokn.is.

7) Bréf frá Elísabetu Haraldsdóttur, menningarfulltrúa Vesturlands,
dags. í janúar 2014, varðandi starfsemi Menningarráðs Vesturlands og
menningarfulltrúa Vesturlands.
8) Bréf frá forstöðumanni Félags- og skólaþjónustu Snæfellinga, dags.
4. febrúar 2014, varðandi peningagjöf til dagvinnustofu fatlaðs fólks
í Snæfellsbæ.
9) Bréf frá Mfl. Víkings, dags. 3. febrúar 2014, varðandi umhirðu
knattspyrnavalla í Snæfellsbæ.
10) Drög að reglum um efnistöku á steypuefni á Harðakambi.
11) Gjaldskrá fyrir byggingarleyfis-, þjónustu- og framkvæmdaleyfisgjöld
í Snæfellsbæ.
12) Samþykkt um gatnagerðargjald í Snæfellsbæ.
13) Minnispunktar bæjarstjóra.
Snæfellsbæ, 4. febrúar 2014
Kristinn Jónasson, bæjarstjóri

Smáauglýsing
Til leigu

Til leigu 210 m2 íbúð að Grundargötu 78 í Grundarfirði, fimm svefnherbergi,
losnar 1. mars. Upplýsingar gefur Kristján í síma 8963867.

Fundur og opið hús ..

.. verður á Hótel Ólafsvík, fimmtudaginn 6. febrúar kl. 20.00
Dagskrá:

Breyting á skattalögum

Vala Valtýsdóttir, sviðsstjóri skatta- og lögfræðisviðs Deloitte

Umfjöllun um ólögleg gengistryggð lán og fyrningarfresti
Auður Ýr Helgadóttir, LOCAL lögmenn

Að fyrirlestrum loknum er fundarmönnum boðið að þiggja veitingar í endurbættu húsnæði
Deloitte að Ólafsbraut 21, Ólafsvík.
Allir velkomnir.

Karókí
keppni
Þá er komið að þriðju og síðustu undankeppninni
í Karókíkeppni fyrirtækjanna.
Keppnin verður eins og áður í Röst Hellissandi
laugardagskvöldið 8 feb. Húsið opnar kl 20 og
keppnin hefst stundvíslega kl. 21.
Minni heimsenda keppendur á að í lok kvöldsins
velja dómarar einn keppanda af þeim
inn í keppnina aftur 
Þannig að það er um að gera að mæta.
Aldurstakmark er 18 ár
Aðgangseyrir er 1000 kr.

Skólarnir okkar
og atvinnulífið
Forsvarsmenn í atvinnulífinu í Grundarfirði eru
boðaðir til fundar í Samkomuhúsinu Grundarfirði
þriðjudaginn 11. febrúar nk.
kl. 16.30.
Málefnið er Skólastefna í vinnslu
– Aðkoma atvinnulífs.
Fundinum stýrir
Gunnar Kristjánsson verkefnisstjóri.

Hlökkum til að sjá sem flesta eins og þið vitið þá
hefur salurinn sitt að segja á móti dómnefndinni.
Nefndin.....

Grundarfjarðarbær

