
Nýtt kaffihús opnaði á síðasta 
sunnudag í Ólafsvík Kaffi-Belg-
ur. Það eru þær Rakel Gunnars-
dóttir, Rut Einarsdóttir og Ólína 
Kristinsdóttir sem reka kaffi hús-
ið sem er staðsett að Grundar-
braut 2a og er að sögn þeirra 
kaffihús með léttum veitingum. 
Nafnið segja þær að tengist 
Ólafi belg landnámsmanni hér 
á svæðinu. Ætla þær stöllur að 
hafa opið sunnudaga til fimmtu-
daga frá klukkan 11 til 22 og á 
föstudögum og laugardögum 
frá klukkan 11 til 23.  Hafa þær 
ásamt eiginmönnum sínum 
unnið hörðum höndum við 
undir búining undanfarið en 
engin starfsemi hefur verið í 
húsinu síðan á síðasta ári.  

Kaffihúsið tekur rúmlega 70 
manns í sæti og er hægt að sitja 
úti sem inni og á efri hæðinni er 
boðið upp á frítt net fyrir þá 
sem það vilja. Óhætt er að segja 
að bæjarbúar hafi tekið opnun-
inni vel en að sögn Rutar var 

mjög mikið að gera fyrsta dag-
inn og margir bæjarbúar sem 
og aðrir lögðu leið sína til 
þeirra þennan fyrsta dag. Óhætt 

er að mæla með þessu nýja 
kaffihúsi en þar taka þær stöllur 
brosandi á móti gestum og 
bjóða upp á dýrindis kaffi og 

meðlæti. Óskum við þeim alls 
góðs með þetta flotta framtak 
sitt.

þa

Ólafsbraut 21, Snæfellsbæ
Sími: 410 4190 

Netfang: 0190@landsbankinn.is

Snæfellsnesi
www.landsbankinn.is

Kaffi Belgur opnar
606. tbl - 13. árg. 13. júní 2013

Kvennahlaup ÍSÍ fór fram 
laugardaginn 8. júní  var þetta 
í tuttugasta og fjórða sinn sem 
það fer fram. í Snæfellsbæ 
hófst hlaupið í Sjómanna garð-
inum með upphitun áður en 
lagt var af stað. Góð þátttaka 
var og hlupu um 60 ömmur, 
mömmur, dætur, frænkur og 

vinkonur saman allt frá 2,5 til 
10 kílómetra. Þegar í mark var 
komið fengu að venju allir 
verðlaunapening og fleiri góð-
ar gjafir. að þessu sinni var 
bryddað upp á nýjung og fór 
fram happdrætti í lok hlaups. 

þa

Kvennahlaupið

Meira í leiðinniWWW.N1.IS 

STARFSMAÐUR ÓSKAST
N1 óskar eftir áreiðanlegum og kröftugum starfsmanni til 
sumarstarfa í verslun félagsins í Ólafsvík.

Helstu verkefni eru afgreiðsla, þjónusta og ráðgjöf til 
viðskiptavina verslunarinnar ásamt öðrum tilfallandi 
verkefnum. Viðkomandi þarf að geta hafið störf sem fyrst.

Nánari upplýsingar um starfið veitir 
Sigurður Guðmundsson, verslunarstjóri í síma 436 1581.
Vinsamlegast sækið um starfið á www.n1.is



Sjávarsafnið í Ólafsvík opnaði 
síðasta sunnudag 9. júní. Í safn-
 inu er að finna töluvert af 
minjum frá  sjávarútvegi á svæð-
inu á síðustu öld. Þá voru settar 
upp í tilefni sumarsins tvær 
sérsýningar, í samstarfi við 
Náttúrustofu Vesturlands voru 
settar upp ljósmyndir sem sýna 
vel umfang síldardauðans í 
Kolgrafarfirði og hafa þær vakið 
verðskuldaða athygli hjá erlend-
um ferðamönnum.

Þá eru til sýnis munir, myndir 
og myndskeið sem lýsa sögu 
Póstskipsins Phønix. Skipið 
fórst við sunnanvert Snæfellsnes 
árið 1881 en farmur þess inni-
hélt meðal annars legstein 
Kristjáns fjallaskálds og muni úr 
dánarbúi Jóns Sigurðssonar. 
Sýningin lýsir fundi flaksins og 
fornleifafræðilegum rann sókn-
um sem hafa staðið yfir á flakinu 
síðan árið 2009.

Þegar líður á sumarið mun 

bætast í flóru muna og sér-
sýninga þannig að það er um að 
gera að fylgjast vel með. Safnið 
er opið alla daga nema mánu-
daga frá klukkan 11-16.

gao

Blaðið er gefið út af Steinprent ehf. og 
dreift á hvert heimili í Snæfellsbæ og 
Grundarfirði. Blaðið kemur út vikulega.

Upplag: 1.100

Áb.maður: Jóhannes Ólafsson

Prentun: Steinprent ehf. 

      Sandholt 22a, Ólafsvík

      355 Snæfellsbæ

Netfang: steinprent@simnet.is

Sími: 436 1617

Sýningar í Sjávarsafninu

Ný útfærsla er í ár á sól-
stöðugöngu um þjóðgarðinn 
Snæfellsjökull. Gengið verður í 
slóð verndarans Bárðar Snæ-
fellsáss og safnað áheitum í 
þágu björgunarsveitarinnar 
Lífs  bjargar sem einnig vakir 
yfir fólki á svæðinu, m.a. yfir 
þeim sem þessa dagana sækja 
lífsbjörgina í sjó undir Jökli. 
Gangan hefst í Dritvík þar sem 
Bárður tók land og endar 24 
tímum síðar í Tröðinni á Hellis-
sandi. - Þennan menn ingar-
viðburð má  vel  kalla sögu-
legan þar sem allir gefa vinnu 
sína í fjáröflun fyrir góðan 
málstað í byggðinni.

Sólstöðugöngur hafa tíðkast 

á Snæfellsjökul á undaförnum 
árum. Á síðasta ári var gengið 
undir yfirskriftinni Lífsást 
undir Jökli en nú þykir vel við 
hæfi að beina athyglinni að 
lífsbjörginni. Fiskimiðin við 
utan  vert Snæfellsnes eru gjöf-
ul, nú sem fyrr, og þar er líflegt 
um að litast þessa dagana. Þar 
keppist hver við annann og þar 
hefur kappið leikið suman 
kappann grátt. Við slíkar 
aðstæður er holt að minnast 
góðra vætta  og ekki síður 
björgunarsveitanna sem eru 
ávalt viðbúnar þegar neyðin 
kallar.

Lífsbjörg undir Jökli
24 stunda sólstöðu- og áheitaganga 22.-23. júní

um þjóðgarðinn Snæfellsjökul

Prentsmiðjan verður lokuð 
föstudaginn 14. júní.

FFÓÓTTBBOOLLTTAANNÁÁMMSSKKEEIIÐÐ  
DDAAGGAANNAA  1188..  JJÚÚNNÍÍ  ––  2288..  JJÚÚNNÍÍ  

 
Boðið verður uppá fótboltanámskeið fyrir börn á aldrinum 5-12 ára dagana 18-28. júní. Námskeiðið 
stendur yfir í tvær vikur en ekki er kennt um helgar. Kennt er frá kl. 10:00-12:00 virka daga.  
 
Markmið námskeiðsins er að veita krökkunum holla og góða hreyfingu en auk þess  fá krakkarnir 
innihaldsríka grunnþekkingu á knattspyrnu. Um er að ræða frábært tækifæri fyrir stráka og stelpur 
sem vilja bæta sig í knattspyrnu enda aukaæfingin mikilvæg fyrir þá sem vilja ná langt í greininni en 
eins og dæmin hafa sýnt felst lykillinn að góðum árangri í auknum æfingum og endurtekningum.  
 
Einnig verður boðið upp á sérstaka markmannsþjálfun. Nánari dagskrá knattspyrnuskólans afhendir 
umsjónarmaður sem er líkt og undanfarin ár Ejub Purisevic. Skráning fer fram við mætingu á fyrsta 
degi þann 18. júní. 
 

--  VVEERRÐÐSSKKRRÁÁ  --  
Verð: 1 barn..........................................................................................................................8.000kr. 
Verð:2börn..........................................................................................................................12.000kr. 
Verð:3börn..........................................................................................................................14.000kr. 



 

 

 
 

 

 

 

1177..  jjúúnníí  hhááttííðð  íí  GGrruunnddaarrffiirrððii  
Gleðilega hátíð Snæfellingar og aðrir gestir ! 

 

 

 

Dagskrá  

Luagardagur og sunnudagur 15. og 16. júní 

Línuskautanámskeið, á vegum Diego Pinera, ef næg þátttaka fæst !  
Í íþróttahúsinu frá 10-12 báða dagana. Allur aldur velkominn !!  
Skráning og upplýsingar á 17junigrundo@gmail.com 
3000 kr. á barn/fullorðinn fyrir 4 tíma ! 

Sunnudagurinn 16. júní 

Fjölskylduratleikur Grundarfjarðarbæjar 
Liðaskráning á 17junigrundo@gmail.com 
Þegar lið er skráð, koma upplýsingar um leikinn  

Mánudagurinn 17. júní - Hátíðardagskrá 

8:00  Fánar dregnir að húni.  
10:30  Grundar- og Kvernárhlaupið í umsjón frjálsíþróttadeildar 

Ungmennafélags Grundarfjarðar. 
Skráning við bæjarskrifstofuna. 

 

12:15  Andlitsmálun í boði fyrir alla káta krakka við grunnskólann. 
 

13:00  Skrúðganga frá grunnskólanum. 
 

13:20  Samkomuhús Grundfirðinga 
 Hátíð sett af formanni Menningar- og tómstundanefndar 

Grundarfjarðarbæjar 
 Töframaður kemur í heimsókn  
 Nýstúdent og hátíðarræða, Guðrún Björg Guðjónsdóttir 
 Tónlistaratriði 
 Verðlaunaafhending fyrir Grundar- og Kvernárhlaupið 
 Verðlaunaafhending fyrir Fjölskyldurateik 

Grundarfjarðarbæjar 
  
  

 

 

        ÁÁ  1177..  jjúúnníí    

Skátasjoppa 

      Grundfirskir                    
víkingar mæta á staðinn 

Kvenfélagið  
Gleym mér ei  

með sinn ómissandi  
kökubasar 

  

Pjakkar með kassaklifur 
 

Hestar frá Kverná teymdir 
undir börnum  

 
 

Flott tilboð í gangi  
á Kaffi 59 á ís og  

barnapizzumatseðli  

Skátaleikir í  
Torfabótinni 

Hoppukastali 

 

barnapizzumatseðli 

 



Kvartettinn Hinir síungi 
ásamt Valentinu Kay stjórnanda 
þeirra fóru í ferð til Keflavíkur 
föstudaginn 7. maí. Kvartettinn 
söng 14 lög fyrir eldri borgara í 
Reykjanesbæ, tónleikarnir voru 

í félagsaðstöðu eldriborgara 
Nesvöllum í Reykjanesbæ og 
voru mjög vel sóttir, um 100 
manns voru á tónleikunum 
sem voru mjög vel heppnaðir. 

jó

Það er lítið um að vera hjá 
stóru línubátunum, einungis 
Örvar SH með 30 tonn og 
Rifsnes SH með 17 tonn hafa 
landað afla. Aftur á móti þá 
hafa strákarnir á Tryggva 
Eðvarðs SH fært sig til 
Bolungarvíkur því þar hefur 
fiskast ansi vel. Hafa þeir 
landað þar 55 tonnum í 6 
róðrum og komið mest með 
17,5 tonn að landi í einni 
löndun. Þeir eru ekki einir þar 
því Sæhamar SH hefur landað 
þar enn ekki voru komnar allar 
aflatölur um bátinn þegar 
þessi orð eru skrifuð. Stakk-
hamar SH er þar líka og það 
sama á við um hann og Sæ -
hamar SH að það vantar afla-
tölur. 

Brynja SH hefur undanfarin 
ár haldið sig á heimamiðum og 
er byrjunin á þessu júní 
mánuði þar engin undan-
tekning, er báturinn búinn að 
landa 4 tonnum í 2 róðrum. 
Ingibjörg SH er á Rifi og er 
með 2,9 tonn í 2. Þar er líka 
Guðbjartur SH með 5 tonn í 2. 
Sverrir SH er með 2,4 tonn í 
einni löndun, hinn bátur 
Sverrisútgerðarinnar Glaður 
SH er á strandveiðum og hefur 
landað 1,4 tonni í 2 róðrum.

Skötuselsnetaveiðin er 
komin í gang og er Hafnar-

tindur SH með 4,3 tonn í 3. 
Svala Dís KE var með 4,5 tonn 
í einni löndun. Bárður SH 9,5 
tonn í 3 og þar af tæp 6 tonn í 
einni löndun. 

Eins og undanfarin sumur 
þá er aðal útgerðarmátinn 
hand   færaveiði og er ansi mikill 
fjöldi báta á þeim veiðum. 
Nánar munum við skoða þá í 
næsta pistli. 

Þó svo að margir dragnóta-
bátanna fari að stoppa hvað og 
hverju þá eru ennþá nokkrir 
að róa og t.d Guðmundur 
Jens  son SH sem er með 12 
tonn í 2, Gunnar Bjarnason SH 
er með 10 tonn í 3, Ólafur 
Bjarnason SH 16 tonn í 3 og 
Mar grét ÍS 8,6 tonn í 3. 

Einungis þrír rækjubátar 
hafa landað afla á Snæfells-
nesinu og eru það allt litlir 
bátar. Eru það Orri ÍS sem 
hefur landað 1,8 tonni, Esjar 
SH með 2,7 tonn og Jökull SK 
600 kíló. Athygli vekur að tveir 
þessara báta Orri ÍS og Jökull 
SK eru eikarbátar og báðir 
komnir yfir 50 ára aldurinn. 
Jökull SK er 54 ára um þessar 
mundir og Orri ÍS 56 ára 
gamall. 

Gísli Reynisson
www.aflafrettir.com

Aflafréttir

Sungið á 
Suðurnesjum

Skilti afhjúpað

Skilti um Gamla sparisjóðinn með minningu um síðasta 
íbúa hússins, Theódór Árna Emanúelsson, verður 
afhjúpað þann 18. júní, á 40 ára afmælisdegi Tedda. 

Hittumst kl. 20:00 við skiltið að Grundarbraut 18 og förum 
svo saman í Átthagastofuna til að njóta ka�veitinga í 
boði Sjávariðjunnar og tónlistar Sigurðar Höskuldssonar. 

Varðveitum góðar minningar.

Ungmennafélagið Reynir

Aðalfundur
Verður haldinn í Röst Hellissandi 
�mmtudaginn 13. júní kl. 20.00.

Ársreikningur félagsins, framkvæmdir á Reynisvelli 
og önnur mál.

ALLIR sérstaklega velkomnir, nýtt fólk, og tökum 
þátt í félagslí� barnanna okkar.

Stjórnin. 

Jökull á Facebook
„Jökull bæjarblað“



Grunnskóla Snæfellsbæjar 
var slitið um síðustu mánaðar-
mót. Að venju fór athöfnin fram 
í Félagsheimilinu Klifi fyrir 
nemendur norðan heiðar og í 
Lýsuhólsskóla seinna um dag-
inn fyrir nemendur sunnan 
heiðar. Í ræðu sinni fór skóla-
stjóri yfir starf vetrarins í grófum 
dráttum einnig kom hann inn á 
atriði sem lögð verður áhersla á 
á nýju skólaári. Einnig voru 
kvaddir þeir starfsmenn sem 
hverfa frá skólanum nú í vor en 
það eru þau Sigríður Fjóla 
Jóhannsdóttir, Ari Bent Ómars-
son og Ása Gunnur Sigurðar-
dóttir. Veittar voru viður-
kenningar fyrir góðan náms-
árangur.  Þá var komið að því að 
nemendur fengju afhentar 
einkunnir frá kennurum sínum. 
Var hver bekkur kallaður upp á 
svið þar sem hann fékk um -
slagið sitt afhent. Hverjum bekk 
var svo raðað upp með um -
sjónarkennara til að hægt væri 
að taka myndir. Ásamt því að 

sagt var frá hverjir verða um -
sjónarkennarar í hverjum bekk 
næsta skólaár. Athöfninni lauk 
svo með því að nemendur í 1. 
bekk færðu útskriftarnem-
endunum í 10. bekk rauða rós 
frá skólanum. Þegar Magnús 
Þór skólastjóri hafði slitið 
skólanum gengu 10. bekkingar 
út úr salnum, við undirleik 
Valentinu Kay, á vit ævintýranna.

þa

20 ÁRA ALDURSTAKMARK

Grunnskóla Snæfellsbæjar slitið



Hátíðardagskrá  17. júní 2013 í Snæfellsbæ

Verum þjóðleg - Allir hvattir til að mæta í þjóðbúningi í tilefni dagsins. 

Nýstúdentar eru hvattir til að mæta með hvíta kollinn

Ef ekki viðrar til útihátíðarhalda verður öll dagskráin flutt inn í félagsheimilið Klif.

Íbúar Snæfellsbæjar!   Gleðilega hátíð

Kl. 08:00 
Íslenski fáninn dreginn að húni.

Kl. 10:00 
Firmakeppni hesteigendafélagsins Geisla á Ragnarsvelli.

Kl. 12:45 
Unglingadeildin Drekinn sér um að mála börn og 
undirbúa þau fyrir skrúðgöngu í íþróttahúsinu. (Seldar 
verða blöðrur og �.) 

Kl. 13:45 
Skrúðganga frá Íþróttahúsi Snæfellsbæjar

Kl. 14:00
Á Þorgrímspalli:
Kynnir hátíðarinnar er Harpa Finnsdóttir

Hátíðin sett:  Jón Þór Lúðvíksson 
 forseti bæjarstjórnar Snæfellsbæjar

Ávarp Fjallkonu

Helgistund:  Sr Óskar Ingi Ingason 
 ásamt kirkjukórum í Snæfellsbæ.

Söngatriði:  Hlöðver Smári Oddsson

Ræða nýstúdents:  Brynja Aud Aradóttir

Atriði úr ávaxtakörfunni

Listamaður Snæfellsbæjar árið 2013  tilnefndur

Söngatriði:  Hlöðver Smári Oddsson

Daníel Örn töframaður

Félagar í Hestaeigendafélaginu Hring 
koma ríðandi inn í bæinn.

Á Sáinu:
Sjoppa, hoppukastalar, kassaklifur, minigolf og 
leiktæki í umsjón Unglingadeildarinnar Drekans

Við Sjávarsafnið á Norðurtanga:
Hestaeigendafélagið Hringur ley�r börnum 
að fara á hestbak

Hótel Hellissandur:
Veitingasala
Opið frá kl. 11:00 - 22:00

Ka� Sif:
Veitingasala 
Opið frá kl. 11:00-22:00

Í Pakkhúsinu:
Handverkssala
Opið frá kl. 13:00-18:00 

Hótel Ólafsvík:
Veitingasala
Opið frá kl. 18:00-21:00

Hótel Búðir:
Sveitaka�
Opið frá kl. 14:00-17:00

Veitingarstaðurinn Krían
Ljósmyndasýning eftir Þröst Albertsson
Veitingasala
Opið frá kl. 18:00-21:00

Ka� Belgur
Ka� og léttar veitingar til sölu
Opið frá kl. 11:00-22:00

Átthagastofa:
Málverkasýningar Vigdís Bjarnadóttir og Gísli Holgeirsson
Opið frá kl. 09:00-17:00

Ka�húsið Gamla Rif:
Hátíðarpönnukökur
Myndlistasýning Helga Páley Friðþjófsdóttir
Opið frá kl. 12:00-20:00 

Sjávarsafnið á Norðurtanga:
Sýningar um póstskipið Fönix og síldardauða í Kolgrafa�rði
Opið 11:00-16:00.
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Ljósmyndasýning eftir Þröst Albertsson
Veitingasala
Opið frá kl. 18:00-21:00

Ka� Belgur
Ka� og léttar veitingar til sölu
Opið frá kl. 11:00-22:00

Átthagastofa:
Málverkasýningar Vigdís Bjarnadóttir og Gísli Holgeirsson
Opið frá kl. 09:00-17:00

Ka�húsið Gamla Rif:
Hátíðarpönnukökur
Myndlistasýning Helga Páley Friðþjófsdóttir
Opið frá kl. 12:00-20:00 

Sjávarsafnið á Norðurtanga:
Sýningar um póstskipið Fönix og síldardauða í Kolgrafa�rði
Opið 11:00-16:00.



Nú nálgast þjóðhátíðar-
dagurinn okkar 17. júní. Við í 
Gamla Rifi kaffistofu höfum 
skapað okkur þá hefð að bjóða 
uppá eðal pönnukökur, sem 
eru bakaðar af húsmæðra-
skólagengnum pönnuköku-
meist ur um.

Við skellum upp hlaðborði 
með upprúlluðum- og rjóma-
pönnukökum og heitt súkku-
laði með allt eins og hver getur 
í sig látið. Þau sem mæta í ís -
lenskum búningi er að sjálf-
sögðu boðið uppá herlegheitin.

Sumarið fer skemmtilega af 
stað. Þó að veðrið sé ekki uppá 
það allra besta gerum við eins 
og við getum að halda í 
ferðamanninn í Snæfellsbæ. 
Skemmtileg fyrirtæki hafa bæst 
við flóruna og við verðum að 
vera dugleg að benda hvert á 
annað og hvetja fólk til að nýta 
sér þá þjónustu sem er í boði.

Við viljum að ferðalangurinn 
fari með jákvæða upplifun af 
svæðinu og segi öllum hversu 
frábær Snæfellsbær er.

Sjáumst í Gamla Rifi 
AÞB og SMV

Góðir bæjarbúar.

Framhald af fréttatilkynningu í síðasta blaði Jökuls, þar sem 
fram kom að Ólafsvíkurdagar yrðu helgina 27.- 30. júní. 

Áhugahópurinn vill koma á framfæri frumdrögum að dagskrá :

Föstudagskvöld 28. júní:
 Dansleikur á Bryggjunni.

Laugardagur 29. júní:
  Dagskrá á Þorgrímspalli eftir hádegi 
 Síðdegis: Grillað í götunum.  
 Kvöldið:  Skrúðganga í Sjómannagarðinn þar sem 
  göngufólkið kemur saman með 
  skemmtiatriði og söng.

 Sunnudagur 30. júní:
  Messa í Ólafsvíkukirkju.

Þeir sem hafa áhuga á að starfa með hópnum ha� samband við 
Irmu í síma 696-3199, eða Regínu í síma 844-0652. Fyrirhuguð 
er hæ�leikakeppni barna á laugardag, skráning verður auglýst 
síðar. Nú þurfa hverfahóparnir að fara að taka saman búninga 
og skreytingar, athuga hvort allt sé í lagi og æfa atriði og söng 
fyrir laugardagskvöldið. Allir sem vilja koma með atriði sem 
falla að dagskrá eru beðnir um að hafa samband við Irmu eða 
Reginu, bæði heimamenn og brott�uttir. 

Skemmtum okkur saman. Höfum sól í hjarta og sól í sinni.

Áhugahópurinn.  

Ólafsvíkurdagar
27. - 30. júní 2013

Starf skólaliða
Grundarfjarðarbær auglýsir eftir skólaliða við Grunnskóla 
Grundarfjarðar og Íþróttahús Grundarfjarðar. 
Um er að ræða tímabundið starf næsta vetur.

Starfsmaður mun sinna þrifum og gæslu. 
Um 90% starf er að ræða.

Nánari upplýsingar veitir Anna Bergsdóttir, skólastjóri, í 
síma 430 8555 eða á netfangi annberg@grundarfjordur.is 

Launakjör eru samkvæmt kjarasamningi Sambands 
íslenskra sveitarfélaga og Starfsmannafélags Dala- og 
Snæfellsness (SDS).

Umsóknarfrestur er til 30. júní 2013. Ráðið er í starfið frá 
6. ágúst 2013. Umsóknareyðublöð er að finna á vefsíðu 
Grundarfjarðarbæjar, www.grundarfjordur.is 

Grundarfjarðarbær

Þjóðhátíðarpönnukökur 
í Gamla Rifi



Eins og íbúum Snæfellsbæjar 
er kunnugt um ráðgerir Snæ-
fells bær að fara í fram kvæmdir 
við sundlaugina í Ólafsvík, m.a. 
á að bæta við útisvæði og 
endurnýja allan búnað.  Tekin 
var ákvörðun um að bjóða verk-
ið út og bárust engin tilboð í 
verkið sem kom okkur mjög á 
óvart.

Ekki vildum við hætta við 
fram kvæmdina og farið var í 
annað útboð þar sem valdir 
verktakar buðu í verkið og 
fengum við þrjú tilboð sem öll 
voru vel yfir kostnaðaráætlun 
og í framhaldinu tók bæjarstjórn 
Snæfellsbæjar þá ákvörðun að 
hafna öllum tilboðum, en jafn-
framt var bæjarstjóra og yfir-
manni tæknideildar falið að fara 
vel yfir stöðuna og koma með 
tillögur um framhald málsins 
og þessa dagana er verið að 
skoða hugsanlegar lausnir til að 

framkvæmdir geti hafist sem 
fyrst.

Þetta er engin óskastaða og 
því  verða menn að leita lausna/
leiða  til að koma þessari fram-
kvæmd af stað,  íbúum svæðisins 
til heilla.  Jafnframt liggur ljóst 
fyrir að Snæfellsbær er ekki til-
búinn að fara í framkvæmd sem 
þessa nema að kostnaður við 
hana sé viðráðanlegur fyrir 
bæjar  félagið og það skiptir 
miklu máli að menn fari ekki 
fram úr sér í þeim efnum.

Svona í lokin þá læt ég fylgja 
með kostnaðaráætlun Snæfells-
bæjar við framkvæmdina og 
þau tilboð sem bárust:

Kostnaðaráæt.  kr. 159.918.041,-
Vélsm. Árna Jóns, kr. 195.952.684,-
Jáverk  kr. 223.663.918,-
Ístak  kr. 247.825.290,-

Kristinn Jónasson bæjarstjóri

Frábær 

merki á 

gó u ver i

Herra, dömu, 
barna og unglingaföt

Peysur, bolir, gallabuxur, hettupeysur, í

 

Fimmtudaginn 13. júní
Frá kl. 16:00 til 22:00

FATAMARKAÐUR
ENNISBRAUT 1

ÓLAFSVÍK

Garðsláttur fyrir 
eldri borgara og öryrkja

Líkt og síðustu ár býður Grundarfjarðarbær lífeyrisþegum 
niðurgreidda þjónustu við garðslátt í sumar.

Umsóknareyðublöð um garðslátt liggja á bæjarskrifstofu. 
Einnig er hægt að sækja um gegnum tölvupóst eða síma. 
Sjá gjaldskrá á www.grundarfjardarbaer.is 

Allar nánari upplýsingar fást á bæjarskrifstofu 
í síma 430 8500.

Grundarfjarðarbær

Framkvæmdir 
við sundlaugina

Happdrætti m�. kvenna

Ósótt vinningsnúmer í happadrætti 
meistar�okks kvenna 2013.

12,  20,  34,  35,  36,  46,  73,  84,  104,  113,  115,  137,  
158,  168,  185,  208,  230,  232,  234,  239,  246,  247,  
256,  330,  337,  350,  379,  382,  438,  446.

Hægt er að nálgast vinninga hjá: 
Steinunni, Brautarholti 24, Ólafsvík, sími 690-3995.



Snæfellsnes strákarnir í 2. 
flokki spiluðu við Gróttu í 
bikarkeppninni s.l. fimmtu dag 
á Ólafsvíkurvelli. Áttu strákarnir 
góðann leik og komust yfir 
strax á annarri mínútu en 
Gróttustrákar náðu að jafna á 
átjándu mínútu. Snæfellsnes 
strákarnir gáfust ekki upp og 
komust aftur yfir á 31. mínútu 
og staðan í hálfleik því 2 - 1. Í 
seinni hálfleik héldu þeir áfram, 
gáfu ekkert eftir og endaði 

leikurinn 6 - 2. Flottur árangur 
hjá strákunum og Snæfellsnes 
er því komið áfram í bikar-
keppninni í 2. flokki og spilar 
næst við Fylkir/Elliða þann 21. 
júní. 

Þeir tóku svo á móti Sindra á 
Stykkishólmsvelli í íslands mót-
inu sunnudaginn 9. júní. Strák-
arnir náðu sér ekki á strik þrátt 
fyrir góða baráttu á köflum og 
endaði sá leikur 1 – 2. 

þa

Annar flokkur 
áfram í bikarnum

Auglýsingaverð í Jökli

Heilsíða í svarthv.  23.700
Hálfsíða í svarthv. 15.200
1/4 í svarthv.    9.900
1/8 í svarthv.    7.200
1/16 í svarthv.   4.400

Heilsíða í lit   46.000
Hálfsíða í lit  31.000
1/4 í lit  22.000
1/8 í lit  14.200
1/16 í lit    9.500

Verðin eru með 25,5% vsk

Kæru sjálfstæðismenn 
og aðrir góðir Grund�rðingar.

Í tilefni sumars býður D listinn til sinnar 
árlegu grillveislu þann 17. júní 
fyrir utan húsnæði Djúpakletts kl. 16.00

Verið hjartanlega velkomin, 
bæjarfulltrúar �okksins verða á staðnum 
og við hlökkum til að hitta ykkur.

Grillveisla

Íbúð óskast
Getur einhver bjargað okkur um íbúð frá 1. júlí til 15. september 

endilega hafið samband i síma 867-7233  eða tölvupóst borg60@visir.is

Til leigu 
er stór 131 m2 íbúð að Sæbóli 33 í Grundarfirði.  Fjögur svefnherbergi.  Laus 1 júlí. 

Leiga 110.000.  Hiti innifalinn í leigu. Upplýsingar hjá Kristjáni í síma 8963867.

Smáauglýsingar





2.159kr/kg

verð áður 2.998 kr/kg

2.999kr/kg

verð áður 3.845 kr/kg

verð áður 198 kr/stk

50%

afslá
ttu

r

...sjá uppskrift

„BBQ sósa / 
kryddlögur
með bjór og 

dijonsinnepi”

   99kr/stk

Úrvals nauta
Rib-Eye
steikur

Íslenskar 
agúrkur

1. fl. með heiðarkryddi

Úrvals lamba
lærissneiðar

verð áður 359 kr/pk

269 kr
pk   

góðir grannar

frá Ísfugli
Heill kjúklingur

769 kr
kg   

145 kr
stk   

Nautaborgarar 90g
úr kjötborði eða pakkaðir ferskir

396 kr
pk   

Kartöflubátar 900g
frosnir, frá Coop

Góð
kaup!

                                                                                    Helgartilboð 13. - 16. júní                           samkaupurval.is               

P &
 Ó

B
irt m

eð fyrirvara um
 prentvillur.

Hvítlauksbrauð 2 stk 350g
frosið, frá Coop

Ódýrt

Skráðu þig á póstlistann á 
samkaupurval.is

Gott meðlæti!

...sjá uppskrift

„Ilmandi 
jasmínhrísgrjóna 

pílaf ”

verð áður 179 kr/stk

verð áður 1.098 kr/kg

28%

afslá
ttu

r

verð áður 489 kr/pk

30%

afslá
ttu

r

Góð
kaup!

Ódýrt


