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Góð aðsókn og mikið fjör í futsal
H-riðill í undankeppni Evrópu
keppni félagsliða í Futsal fór fram
í Ólafsvík dagana 27. til 29. ágúst.
Þrjú lið voru í riðlinum Anzhi
Tallin frá Eistlandi, Athina ´90 frá
Grikklandi og Víkingur Ólafsvík.
Þetta var í fyrsta sinn sem Víkingur
lék í þessari keppni en sem
Íslandsmeistarar í Futsal tryggðu
þeir sér réttinn til að leika fyrir
Íslands hönd og sóttu einnig um
að halda riðilinn í heimabyggð.
Mikil og góð stemning var á
öllum leikjunum þremur og
vel mætt á áhorfendapallana
í Íþróttahúsi Snæfellsbæjar.
Víkingur og Anzhi Tallin áttust
við í fyrsta leiknum sem var mjög
spennandi og skemmtilegur,
Víkingur sigraði þann leik.
Næst mættust svo Anzhi Tallin
og Athina ´90 þar sem Athina
‘90 fór með sigur og því ljóst að

síðasti leikur riðilsins væri hreinn
úrslitaleikur á milli Víkings og
Athina ´90. Leikurinn var mjög
skemmtilegur og greinilegt að

að þessari undankeppni geta
verið stoltir af hvernig til tókst
enda öll umgjörð til fyrirmyndar
og mikil skemmtun að koma og
fylgjast með.
þa

Uppskera á
Kríubóli

Snúðaskokk

Hið árlega Snúðaskokk fór
fram á Krílakoti í síðustu viku.
Í Snúðaskokki hlaupa börnin
hring á lóð leikskólans og fá svo
heimabakaða snúða að launum,

bæði liði ætluðu sér sigur. Þó
fór svo að lokum að Athina´90
sigraði og eru því komnir áfram
í næstu umferð sem fram fer í
Rúmeníu í október. Liðsmenn
Víkings og allir þeir sem komu

hvert barn hleypur eins marga
hringi og það vill og getur, en
allir eru jafnir að lokum og eru
verðlaunaðir með snúðum.

jó

Hauststörfin á leikskólanum
Kríubóli eru hafin. Börnin hafa
verið að taka upp kartöflurnar
sem þau sáðu fyrir í vor. Eins og
sést á myndunum er uppskeran
alveg ágæt miða við að seint var
sett niður og líka hefur sólin
verið sparsöm við að láta sjá

sig í sumar. Börnin eru ánægð
og mjög áhugasöm með það
sem kemur upp úr garðinum
og þykja þeim kartöflurnar
mjög góðar. Ekki að undra
þar sem þau eiga heiðurinn af
kartöfluuppskerunni.
bs

Hlutdeild minnkar en kvóti eykst
Um síðustu mánaðarmót
hófst nýtt kvótaár. Að þessu
sinni er úthlutað 381.431 tonni
í þorskígildum talið samanborið
við um 348.553 þorskígildistonn
á sama tíma í fyrra, reiknað í
þorskí gildum fiskveiðiársins
sem nú gengur í garð. Athygli
vekur að upphafsúthlutunin í
fyrra reiknuð í þorskígildum
þess fiskveiðiárs var rúm 318
þúsund tonn. Hækkun í þorsk
ígildistonnum milli ára stafar
því að verulegum hluta af
breytingum á þorsk
í gildis
stuðlunum, einkum vegna
verðfalls í þorski, en einnig
er um auknar aflaheimildir að
ræða. Þannig hækkar úthlutun
í þorski um 14 þúsund tonn
og nemur rúmum 171 þúsund
tonni, úthlutun í ufsa hækkar um
3 þúsund tonn.
Nú er í fyrsta sinn úthlutað í
þremur nýjum kvótategundum,
blálöngu, gulllaxi og litla karfa.
Af úthlutuðum kvóta fara
20.303 tonn eða 5,32% til hafna
í Snæfellsbæ, það er talsvert
meira en úthlutað var á síðasta
fiskveiðiári en þá voru það
18.799 tonn, hlutdeildin hefur
þó minnkað því að á síðasta ári
var hún 5,9%. Í Grundarfirði eru
2,18% heildarkvótans eða 8.302
tonn og í Stykkishólmi er 1,03%
eða 3.916 tonn.
Úthlutun þessa árs í Snæfells
bæ skiptist þannig að 0,19%
eða 727 tonn fara á Arnar
stapa. Á Hellissandi er 0,49%
heildarkvótans skráð eða
1.879 þorskígildistonn, bátar í
Ólafsvík eru skráðir fyrir 1,57%
aflaheimilda en það jafngildir
5.996 tonnum og á bátum
með heimahöfn í Rifi er 3,07%
aflaheimilda landsins sem gerir
11.699 tonn.
Eins og á síðasta fiskveiðiári er
Magnús SH er með mestan kvóta
í skötusel, sandkola, þykkvalúru
og skrápflúru, Rifsnes SH er
kvótahæst í langlúru, Örvar
hefur mestar aflaheimildirnar
í Blálöngu en í flestum öðrum
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Á meðfylgjandi mynd sést
hvernig kvóti útgerða sem gera
út frá höfnum Snæfellsbæjar
hefur þróast frá kvótaárinu
1990/91.
jó

Áb.maður: Jóhannes Ólafsson
Prentun: Steinprent ehf.
Sandholt 22a, Ólafsvík
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Fimm kvótahæstu krókaafla
marksbátarnir eru:
Tryggvi Eðvarðs 785.292
Kristinn II
639.287
Guðbjartur
573.132
Særif		
484.772
Sæhamar		
369.856

Sími: 436 1617
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tegundum er Tjaldur SH með
mesta kvótann. Esjar SH er þó
með mesta kvótann í Gulllaxi
(11kg) og Tryggvi Eðvarðs SH og
Brynja SH eru með 10 kg kvóta
hvor bátur í litla karfa.
Röð tíu kvótahæstu skipa með
aflamark sem eru með heima
höfn í Snæfellsbæ hefur ekkert
breyst á milli ára:
Tjaldur		
3.213.688
Örvar		
1.770.524
Rifsnes		
1.336.364
Steinunn		
1.091.488
Saxhamar
1.023.271
Magnús		
906.205
Ólafur Bjarnason 874.680
Hamar		
689.708
Rifsari		
610.571
Egill		
546.655

355 Snæfellsbæ
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Netfang: steinprent@simnet.is
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Upplag: 1.100

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

Ágætu íbúar Snæfellsbæjar.

Eins og íbúar Snæfellsbæjar
hafa orðið varir við þá hefur
eignum í eigu Íbúðalánasjóðs
fjölgað nokkuð í Snæfellsbæ
á undanförnum árum. Sam
setning þessara eigna eru leigu
íbúðir og eignir sem voru í eigu
einstaklinga. Fljótlega kom í
ljós að eftir að Íbúðalánasjóður
eignaðist viðkomandi eignir var
lítið gert til þess að endurselja

þær eða koma þeim í útleigu.
Þegar leitað var eftir ástæðum
hjá Íbúðalánasjóði þá fengust
mjög loðin svör. Bæjarstjórn
greip því til þess ráðs að skrifa
stjórn Íbúðalánasjóðs bréf og
leita formlega eftir skýringum
á því hvað ylli því að eignir
færu lítið í leigu og nánast
ekkert af eignum sjóðsins
væri á söluskrá. Svar barst, en
í svarinu var lítið um lausnir
til úrbóta. Auk þessa var haft
samband við velferðarráð
herra, alþingismenn, formann
stjórnar Íbúðalánasjóðs, fram
kvæmdastjóra Íbúðalánasjóðs
og starfsmenn Íbúðalánasjóðs
til að þrýsta á annarsvegar að
eignir væru settar í leigu og hins
vegar að eignir yrðu settar á
söluskrá.
Það verður að viðurkennast
að þrátt fyrir mikinn þrýsting af
hálfu Snæfellsbæjar og annarra
sveitarfélaga í þessum málum
þá hefur ekki mikið áunnist.

Snæfellsnesstúlkur
í úrslitum

Þó hefur sú breyting orðið á
að fleiri eignir eru nú í útleigu
en var í fyrstu og búið er að
stofna sérstakt leigufélag en afar
sérstakar vinnureglur um það
hvernig staðið er að útleigu eru
þó hamlandi. Reglurnar eru
þannig að íbúðir eru auglýstar
til leigu í afar stuttan tíma og ef
eignin leigist ekki þá dettur hún
út af leiguskrá og langur tími
getur liðið þar til viðkomandi
eign kemur aftur inn til leigu.
Varðandi íbúðir í eigu
sjóðsins sem eru til sölu þá er
svipað fyrirkomulag, þ.e. að
eignir eru að detta út og inn
af söluskrá. Sjálfur skil ég ekki
tilganginn með þessu kerfi því
að mínu mati væri eðlilegast
að eign sem væri til leigu væri
það þar til hún leigðist og eign
sem er til sölu væri til sölu/leigu
þar til hún seldist. Nokkur
dæmi þekki ég þar sem fólk
hefur falast eftir að gera tilboð
í eignir hjá Íbúðalánasjóði en
viðkomandi hefur fengið þau
svör að ekki væri hægt að bjóða

í eignina fyrr en hún væri komin
í formlegt söluferli og það getur
tekið nokkra mánuði.
Einn ljós punktur er, eins og
áður sagði, að tekist hefur að fá
fleiri eignir til útleigu og nú er
samkomulag við Íbúðalánasjóð
um að Snæfellsbær birti á
heimasíðu Snæfellsbæjar þær
eignir sem eru til leigu hverju
sinni. Þetta er mikil framför þar
sem eignir sem voru til leigu
fóru oft fram hjá fólki í flóknu
kerfi sem enginn vissi af.
Snæfellsbær, ásamt öðrum
sveitarfélögum á Íslandi þar
sem sama staða er, og Sambandi
íslenskra sveitarfélaga mun
halda áfram að þrýsta á að
farið verði yfir verklagsreglur
varðandi sölu og leigu íbúða
hjá Íbúðalánasjóði, þannig að
þessar eignir standi ekki tómar
næstu árin og grotni niður
engum til gagns og sjóðnum
og íbúum þessa lands til mikils
kostnaðar.
Kristinn Jónasson, bæjarstjóri.

JÖFN
OG
FRJÁLS

Opnir fundir með forystufólki
Samfylkingarinnar um land allt

Hvernig nýtum við tækifærin og bætum kjörin?

Næsti fundur verður í Plássinu
í Stykkishólmi fimmtudaginn
5. september klukkan 20.00.
Árni Páll Árnason formaður
Samfylkingarinnar flytur erindi.
Efri röð röð frá vinstri: Íris, Sigríður Birta og Sædís Rún.
Neðri röð frá vinstri: Björg Eva, Aldís og Alyssa Susan.

Stúlkurnar í C-liði 6. flokks
kvenna hjá Snæfellsnesi léku
til úrslita á Íslandsmótinu
miðvikudaginn 28. apríl á
íþróttasvæði Vals í Reykjavík.
Þær stóðu sig afar vel og
enduðu í þriðja sæti mótsins
ásamt Þrótturum eftir taplausa
úrslitakeppni. Unnu 1 leik og
gerðu þrjú jafntefli.

Afar blómlegt starf hefur
verið í flokknum, rúmlega 20
stelpur æfðu í 6. flokki kvenna
nú í sumar og fóru víða um land
til að keppa og urðu hvarvetna
sér og sínum til mikilla sóma,
undir styrkri stjórn þjálfara síns,
Ásu Daggar. Framtíðin vonandi
björt í kvennaboltanum!
mþj

Katrín Júlíusdóttir, Davíð Sveinsson, Garðar
Svansson, Guðbjartur Hannesson og Stefán
Rafn Sigurbjörnsson sitja fyrir svörum og
spjalla við fundargesti.
Allir velkomnir!

www.xs.is

Laugardagskvöldið 7. september
verður lokað frá 20.00 til miðnættis
vegna einkasamkvæmis.
Eftir það ætla HeMLex að halda uppi fjörinu
framm eftir nóttu.
Frítt inn og 20 ára aldurstakmark

Hrannarbúðin til sölu

Forvarnadagur
í Grundarfirði
Mánudaginn 9. september ætlar Grundarfjarðarbær að
halda forvarnardag. Þetta er í fyrsta sinn sem bærinn stendur
fyrir slíkum degi og er ætlunin að gera þetta að árlegum
viðburði. Meðal þess sem verður boðið upp á er:
· Lögreglan fræðir nemendur í leik- og grunnskóla um
umferðaröryggi og hvað beri að varast við akstur léttra
rafmagnsvespa.
· Vís gefur nemendum endurskinsmerki.
· Emil Einarsson, sálfræðingur Félags- og skólaþjónustu
Snæfellinga, ræðir við nemendur Fjölbrautarskóla
Snæfellinga um einkenni kvíða og depurðar.
· Emil Einarsson flytur fræðsluerindi um kvíða. Erindið
hefst kl 20.00 í Bæringsstofu. Þessi dagskrárliður er í
boði kvenfélagsins Gleym mér ei. Við hvetjum bæjarbúa til að mæta og hlusta á fróðlegt erindi.
Grundarfjarðarbær

Til sölu er Hrannarbúðin, verslun og húsnæði við
Hrannarstíg 5 í Grundarfirði sem er miðsvæðis í
hjarta bæjarins
Sjá fyrirkomulag húsnæðis á vef fastko.is
Eigninni fylgir 44,5 m2 bílskúr. Sá möguleiki er fyrir
hendi að kaupa einnig tvær nýuppgerðar íbúðir á efri hæð
hússins og þar með alla fasteignina að Hrannarstíg 5 og
tvöfaldan 90 m2 bílskúr.
Tilboð óskast í verslun og neðri hæð og/eða alla
fasteignina að Hrannarstíg 5.
Nánari upplýsingar veitir Kristján Guðmundsson
í síma 8963867, eða e-mail kristjan@fastko.is.

Gjaldskrá fárra og gjaldskrá flestra

Í síðasta tölublaði Jökuls
var grein eftir bæjarstjórann í
Snæfellsbæ þar sem hann bar
saman gjaldskrár leikskóla
á Snæfellsnesi. Þar var tekið
ímyndað dæmi um kostnað
foreldra við leikskóla í fjögur
ár, fjóra tíma á dag. Gallinn við
þessa framsetningu er sá að afar
fáir nýta þjónustuna á þennan
hátt, um 3% leikskólabarna
að meðaltali á Vesturlandi.
Samanburðurinn er því mark
laus í allt að 97% tilvika.
Í skólaskýrslu Sambands ísl.
sveitarfélaga árið 2012 (bls.
16) kemur fram að um 82%
leikskólabarna á Vesturlandi
eru sjö tíma eða lengur á dag
í skólanum. Í Grundarfirði er
reyndin sú að langflest börn eru

allan daginn í leikskóla og eiga
öll grundfirsk börn frá eins árs
aldri kost á leikskóladvöl.
Gagnlegra er því að bera
saman kostnað foreldra við
dvöl barna í leikskóla/hjá
dagforeldri í átta tíma á dag í
fimm ár því það er veruleiki
flestra. Hámarksdvalartími hjá
dagforeldri í Snæfellsbæ er
sjö tímar á dag og er miðað
við það í meðfylgjandi töflu.
Reiknað er með dvöl í 10,5
mánuði á ári. Þegar þessar
tölur eru skoðaðar fæst annar
og raunhæfari samanburður
en í fyrrnefndri grein. Einnig
skiptir systkinaafsláttur barna
fjölskyldur miklu máli en í
Grundarfirði en hann er 50%
vegna 2. barns og 75% vegna
3. barns.
Áhugavert er einnig skoða
næsta skólastig og bera saman
kostnað foreldra barna í grunn
skólum vegna skólamálsverða
og heilsdagsskóla. Við skipulags
breytingar í Grundarfirði náðist
veruleg hagræðing vegna
skólamálsverða og var ákveðið
að færa hana alla til foreldra.
Verð skólamálsverða var
lækkað verulega og kostar hver
málsverður 324 kr. eða 4.900 kr.

BLAKÆFINGAR HEFJAST
Fyrsta blakæfing vetrarins verður
mánudaginn 8. sept kl 19:10
í íþróttahúsi Snæfellsbæjar.
ALLAR KONUR velkomnar,
vanar sem óvanar !

Sjáumst vonandi
sem flestar :)

á mánuði.
Gjaldskrá heilsdagsskóla
er óbreytt frá fyrra ári en í
Grundarfirði er einnig systkina
afsláttur og gildir hann á milli
skólastiga. Foreldrar með tvö
börn, annað í leikskóla og
hitt í heilsdagsskóla, greiða
því einungis hálft gjald fyrir
heilsdagsskólann.
	
   Í Grundarfirði hefur verið

lögð áhersla á að verja þjónustu
sveitarfélagsins við fjölskyldur.
Tímabundnar þrengingar í fjár
hag sveitarfélagsins undanfarin
ár gerðu þá kröfu til okkar að
forgangsraða fjármunum með
enn markvissari hætti en áður og
í okkar huga var það ekki erfitt.
Björn Steinar Pálmason,
bæjarstjóri
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Starfið hefst
Fréttatilkynning

Eldri borgarar í Grundarfirði
hefja starfsemi sína í haust
sunndaginn 8. september með
opnu húsi í Samkomuhúsinu
kl 15:00. Þar munum við fá
okkur kaffisopa, rabba saman
um lífið og tilveruna og ræða
um vetrarstarfið. Einnig mun
dagsferðin um Borgarfjörð

kynnt betur og fólk getur
látið skrá sig í ferðina, sem er
föstudaginn 13. september.
Ýmislegt fleira verður gert
sér til gamans og við tökum
alltaf brosandi á móti nýjum
félögum.
Stjórnin

Messa

Grundarfjarðarkirkju

sunnudaginn 8. sept. kl. 11.00

Allir velkomnir

www.steinprent.is

Æfingatafla Víkings/Reynis, tekur gildi 16 september 2013
Tími

Mánudagur

Þriðjudagur

Miðvikudagur

Fimmtudagur

Föstudagur

Laugardagur

14:10 - 15:10

Fimleikar

Byrjendabolti

Fimleikar

Byrjendabolti

6-5 fl. Kvk

10-11 foreldrabolti yngri

hluti af 7 fl. Kk/kvk

hluti af 7 fl. Kk/kvk
15:10 - 16:10

Fimleikar

6-5 fl. Kk

Fimleikar

6-5 fl kk

11-12 foreldrabolti eldri
4 flokkur kvk

12-13 Íþróttaskóli
Auglýstur

16:10 - 17:10

Fimleikar

4 fl. Kk

Fimleikar

SUND
17:10 - 18:10

4 fl kk

6-5 flokkur kvk

4 fl. Kk

6-5 fl. Kk

SUND
6-5 fl kvk

SUND

3-2 fl. Kk

3-2 fl. Kk

SUND

18:10 - 19:10

3-2 fl. Kk

4 flokkur kvk

4-3 fl kvk

19:10 - 20:10

Blak/opnir tímar

Meistarafl. Kk

Blak/Opnir tímar

20:10 - 21:10

Meistarafl. Kvk

Meistarafl. Kvk

Meistarafl. KK

Meistarafl. Kk

Meistaraf. Kvk

Meistarafl. Kk

21:10 - 22:10

Knattspyrna	
  

Íþróttir	
  í	
  boði	
  í	
  haust	
  2013:	
  	
  

Fimleikar	
  

Sund	
  

Skólahreysti	
  

	
  

Nafn:________________________________________________kt.	
  _______________________ÍÞRÓTTAGREIN____________/___________	
  
Nafn:________________________________________________kt.	
  _______________________ÍÞRÓTTAGREIN____________/___________	
  
Nafn:________________________________________________kt.	
  _______________________ÍÞRÓTTAGREIN____________/___________	
  
Nafn:________________________________________________kt.	
  _______________________ÍÞRÓTTAGREIN____________/___________	
  
	
  

Vinsamlegast skráið nafn barns/barna og kennutölu, og velið íþróttagrein/íþróttagreinar, og hér fyrir
neðan nafn foreldra/forráðamanns og kennitölu. Og þessu blaði er upplagt að skila til okkar á
Íþróttadeginu sem verður 12. september 2013. Einnig verður hægt að skila miðunum í Sundlaugina eða
Íþróttahúsinu ef fólk verður ekki heima.

Foreldri/Forráðamaður
_________________________________________kt._______________________
NETFANG: ________________________________GSM: ____________________

Fréttabréf
U.M.F Víkings/Reynis Snæfellsbæ
Kæru íbúar Snæfellsbæjar, nú
fer íþróttastarfið hjá ungmenna
félagi Víkings/Reynis að hefjast.
Eins og áður hefjum við
íþróttaárið á íþróttadegi fjöl
skyldunnar sem verður fimmtu
daginn 12. september kl. 16:00 í
íþróttahúsi Snæfellsbæjar. Þjálf
arar verða á staðnum til að kynna
starf vetrarins.
Í boði verður fótbolti, fim
leikar, sund og verður boðið
uppá þá nýbreytni að hefja
æfingar fyrir skólahreysti. Einnig
munum við halda námskeið í
karate, fyrir þá sem hafa áhuga,
það verður auglýst síðar.
Íþróttaskólinn verður áfram í
umsjá Svavars á mánudögum kl.
16:30 í íþróttahúsinu á Hellis
sandi. Skráning í íþróttagreinar

verða á staðnum en einnig fylgir
eyðiblað hér í blaðinu sem
er hægt að fylla út og skila á
íþróttadeginum. Hægt verður að
nálgast skráningarblöðin inná
snb.is ásamt æfingatöflu.
Jói í Jako verður á staðnum
með græjurnar til að merkja,
um að gera að nýta sér það ef
einhverjum vantar æfingagalla
eða búning.
Strax að loknum íþróttadegi
hefst heimaleikur Víkings gegn
KR kl. 17:30. Hvetjum við alla
til að mæta og styðja við bakið
á drengjunum okkar.
Stjórn Víkings/Reynis

Verðskrá fyrir haust 2013
1 barn, ein grein = 16.000
1 barn, tvær greinar eða fleiri = 21.500
2 börn, bæði í einni grein = 26.000
2 börn, 1 barn í einni grein, 1 í tveim eða fleirum = 32.000
2 börn, bæði í tveim eða fleirum = 36.500
3 börn, öll í einni grein = 36.000
3 börn, tvö í einni grein, 1 í tveim eða fleiri = 38.000
3 börn, eitt í einni grein, tvö í tveim eða fleiri = 45.500
3 börn, öll í tveim eða fleiri = 49.500
Ef viðkomandi er með 4 börn, borgar bara fyrir fyrstu 3
og fjórða fær frítt.

Skrifað undir samning um endurbyggingu
Mánudaginn 2. september var
undirritaður verksamningur á
milli Skarðsvíkur ehf. og Þor
geirs & Ellerts hf. um endur
byggingu á Magnúsi SH 205
frá Hellissandi. Sigurður Krist
jónsson og fjölskylda hafa rekið
farsæla útgerð í áratugum saman
og það eru 85 ár frá stofnun
Þorgeirs & Ellerts hf. á þessu ári.
Fyrirtækin hafa verið í miklum
og góðum viðskiptum áratugum
saman og ríkir mjög mikið traust
á milli þeirra.
Í verksamningnum felst
meðal annars uppbygging eld
húss, matsalar og alls íbúða
rýmis í afturskipi, smíði og

innrétting stærri brúar úr áli,
smíði nýs skorsteinshúss úr áli,
smíði nýs frammasturs úr áli og
smíði nýrrar aðgerðaraðstöðu
á millidekki. Sett verður
hliðarskrúfa að framan og nýr
dekkkrani. Allt rafmagnskerfið
og raflagnir í skipinu verða
endurnýjaðar sem og öll tæki í
brú. Aðalvélin er frá árinu 2007.
Eftir breytingar má segja
að skipið verði eins og nýtt á
góðum og reyndum grunni.
Verkið hófst 22. ágúst sl. og
eru áætluð verklok 8. mars
2014. Upphæð samningsins er
rúmar 200 milljónir króna. Á
meðfylgjandi mynd sést hvernig
Magnús SH 205 mun líta út eftir
endurbygginguna.
Meðfylgjandi mynd var tekin
við undirskrift samningsins,
Sigurður Valdimar Sigurðsson,
skipstjóri og fulltrúi Sigurðar
Kristjónssonar og fjölskyldu til

KRÁARVISKA
OG KIDDI GRÉTARS
Á KAFFI SIF
LAUGARDAGSKVÖLD
ÞÁ BYRJAR BALLIÐ!
Maggi og Fúsi verða með fyrstu
KRÁARVISKU vetrarins á Kaffi Sif
laugardagskvöldið 7. sept. kl. 21:30
Þema kvöldsins er íslenskur samtími.
KIDDI GRÉTARS mætir á svæðið með
gítarinn og spilar eigið efni
og annarra á eftir Kráarviskunni.
FRÍTT INN!
Opið 11 – 21 virka daga og sunnudaga .Föstudaga og
laugardaga 11-01.Vetraropnunartími auglýstur síðar.
Verið velkomin!
Kaffi Sif, Klettsbúð 3, 360 Hellissandur
Sími: 577 3430, 8203430
kaffisif@kaffisif.is www.kaffisif.is

vinstri ásamt fulltrúum Þorgeirs
& Ellerts hf. þeim Ingólfi
Árnasyni framkvæmdastjóra,
Þorgeiri Jósefssyni framleiðsluog þjónustustjóra og Valgeiri
Valgeirssyni yfirverkstjóra.

Kaffi-Belgur þakkar
fyrir sumarið....
Nú þegar sumarið er á enda
og haustvindar farnir að blása
þá breytast dagarnir á KaffiBelg. Staðurinn sem hefur
verið iðandi af mannlífi í sumar
er skyndilega með rólegra
yfirbragði en áður eins og við
var að búast. Þetta sumar hefur
verið sérlega skemmtilegt hér
á Kaffi-Belg og oft hefur verið
mikið líf og fjör í salnum, á
pallinum og svo ekki sé talað
um eldhúsið – þar sem hlutirnir
gerast... Það er með trega og
eftirsjá að við, sem að kaffihúsinu
stöndum, sjáum okkur ekki fært
að standa vaktina lengur eins
og verið hefur í sumar. Það er
því komið að lokun hjá okkur
í daglegri opnun og munum
við loka n.k. sunnudag. Þar
sem húsnæðið verður í okkar

umsjá næstu mánuði (fram að
1. des.) þá erum við tilbúin
að nýta húsið sem best og
bjóðum fyrirtækjum, hópum og
einstaklingum að hafa samband
við okkur ef við getum orðið að
liði, þá skellum við svuntunum
á okkur, brettum upp ermar
og gerum okkar besta til að
koma til móts við óskir ykkar.
Sumarævintýrið er á enda og
við göngum sátt til móts við
veturinn og viljum þakka
bæjarbúum og öðrum gestum
fyrir komuna í sumar. Það er
einlæg ósk okkar að einhver eða
einhverjir taki við keflinu og við
munum sjá blómlegan rekstur í
þessu húsi í komandi framtíð.
Með þökk og kærri kveðju,

				
Rut, Sigurjón, Rakel, Óli,
Ólína og Þórður.

Gjafir til
Lífsbjargar

Eldri borgarar Grundarfirði.
Munið opna húsið n.k. sunnudag
í Samkomuhúsinu kl. 15:00.
Nýir félagar alltaf hjartanlega velkomnir.
„Munið að sameinaðir stöndum vér en
sundraðir föllum vér“.
Fjölmennum - Stjórnin.

Hrannarbúðin
til sölu!
Björgunarsveitinni Lífsbjörg
var afhent vegleg gjöf sunnu
daginn 1. september. Það var
Þorgrímur Guðmundsson ætt
aður af Hellissandi sem kom
færandi hendi. Kenndi hann
í mörg ár á sjúkraflutninga
námskeiðum hjá Rauða Kross
inum og hjá lög
r eglunni
björgun úr bílflökum. Fyrir
nokkru tók hann saman þau
kennslugögn og tæki sem hann
notaði í þessari kennslu sinni
ef einhver gæti haft gagn af.
Fannst honum liggja beinast við
að færa Lífsbjörgu þessa gjöf.
Gjöfin samanstendur af tveimur

mjög góðum fræðibókum um
aðkomu vegna slysa. Tveimur
björgunaratgeirum, gæti sá
minni nýst vel um borð í
björgunarskipinu Björg og hinn
sem fjölþætt björgunartæki.
Björgunaratgeirar voru undan
farar björgunarklippanna og þó
þeir séu komnir til ára sinna
gilda sömu grundvallareglur
um björgun og ættu þeir að
geta nýst vel. Boðið var upp
á rjómapönnukökur við þetta
tækifæri í Björgunarstöðinni
Líkn. Það er ánægjulegt til þess
að vita hversu marga velunnara
Björgunarsveitin Lífsbjörg á.
þa

Kærar þakkir
Kæru Grundfirðingar
Við í hátíðarfélaginu viljum
þakka kærlega þeim öllum
aðilum sem komu að bæjar
hátíðinni okkar. Án ykkar og
flottum styrktaraðilum væri
engin bæjarhátíð. Því það eruð

þið sem gerið þessa bæjarhátíð
svona flotta, enda tókst hún með
eindæmum vel.
Takk fyrir allt
Með bestu kveðju

Fyrir hönd hátíðarfélagsins
Halldóra Dögg / Hadda

Ágætu viðskiptavinir nær og
fjær!
Allt hefur sinn tíma, segir
í máltækinu og til þessa
máltækis varð okkur hjónunum
hugsað þegar við tókum þá
ákvörðun að hætta rekstri
Hrannarbúðarinnar. Það er
rétt að geta þess að með þessari
ákvörðun erum við ekki að
segja að þessi rekstur sé vonlaus
nei þvert á móti þá er vel hægt
að lifa af honum ef honum er
sinnt af alúð og með eljusemi.
Við höfum hinsvegar ákveðið
að hætta nú og snúa okkur að
öðrum verkefnum. Á þessum
tímapunkti viljum við þakka
öllum þeim viðskiptavinum
búðarinnar sem hafa séð sér hag
í því að versla í Hrannarbúðinni

í þau rúm 40 ár sem verslunin
hefur starfað. Við stöndum í
þeirri trú að þarna úti meðal
ykkar séu til aðilar sem eru
tilbúnir að taka við keflinu
og viljum hvetja áhugasama
einstaklinga til þess að skoða
málið vandlega því auðvitað
er það okkar heitasta ósk að
verslunin haldi áfram. Okkar
starfi hér í Hrannarbúðinni lýkur
hinsvegar í byrjun desember
næst komandi og höfum við
auglýst rekstur og húsnæði til
sölu, sjá www.fastko.is
Með endurteknum þökkum
fyrir samstarfið.
f. h. Hrannarbúðarinnar sf.
Jóhanna og Gunnar

Búsetuúrræði fyrir fatlaða einstaklinga

Ágætu íbúar Snæfellsbæjar.
Eins og flestum er kunnugt
um þá tóku sveitafélögin við
málefnum fatlaðra árið 2011. Hér
á Vesturlandi er fyrirkomulagið
þannig að sveitarfélögin á
Vesturlandi reka málaflokkinn
í sameiningu. Áður en þetta
fyrirk omulag kom til þá var
rekin í Borgarnesi skrifstofa
um málefni fatlaðra sem sá um
þennan málaflokk fyrir hönd
ríkisins.
Uppbyggingin á búsetu
þjónustu fyrir fatlaðra á Vestur
landi fram til 2011 var öll í Borgar

nesi og á Akranesi og ekkert
sinnt um að búsetuþjónusta
þyrfti að vera til á Snæfellsnesi.
Því miður var það þannig að
þeir einstaklingar sem bjuggu
á Snæfellsnesi og vildu nýta sér
búsetuþjónustu þurftu að fara af
svæðinu til að fá húsnæði.
Frá árinu 2011 hafa sveita
stjórnarm enn á Snæfellsnesi
vakið máls á því að engin
búsetuþjónusta væri til staðar
á Snæfellsnesi og leitað eftir
samstarfi við önnur sveitarfélög
á Vesturlandi um úrbætur. Á
síðasta ári var svo sett upp
búsetuþjónusta í Stykkishólmi.
Í Snæfellsbæ er einnig þörf á
búsetuþjónustu fyrir fatlaða
einstaklinga og höfum við verið að
benda samstarfssveitarfélögum
okkar á að mjög fljótlega þurfi
að finnast lausn á þeim málum,
helst ekki seinna en á næsta ári.
Vandamál okkar á Vesturlandi
eru hins vegar þau að þeir fjár
munir sem fylgja málaflokknum
duga ekki til að reka núverandi
þjónustu á Vesturlandi, svo ekki
sé talað um frekari þjónustu.

Fatlaðir einstaklingar eiga rétt á
sambærilegri þjónustu hvar sem
þeir búa á landinu. Það er því
afar brýnt að úr verði bætt hið
fyrsta varðandi búsetuþjónustu
fyrir fatlaðra einstaklinga í
Snæfellsbæ.
Bæjarstjórn Snæfellsbæjar
mun áfram leita eftir samstöðu
um málið meðal sveitarfélaga á
Vesturlandi og beita sér af fullu
afli fyrir því að sett verði upp
búsetuþjónusta í Snæfellsbæ

sem allra fyrst.
Í næstu viku mun ég fjalla um
framkvæmdir við breytingar á
sundlauginni í Ólafsvík en ég
vona að bæjarbúar séu nokkurs
vísari um hvað bæjarstjórn
Snæfellsbæjar hefur verið að gera
varðandi eignir Íbúðalánasjóðs
og búsetuúrræði fyrir fatlaða
einstaklinga.

HÚSEIGENDUR!
Nú eru síðustu forvöð til framkvæmda
fyrir veturinn.
Hjá okkur starfa smiðir, múrarar (flísar),
píparar og aðrir iðnaðarmenn.
Við erum með tæki og tól til allra verka.
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Eldri borgarar
Grundarfirði
Vetrarstarfið hefst
10. september næstkomandi.
Leikfimi verður á þriðjudögum og
fimmtudögum í samkomuhúsinu klukkan 10:30.
Handavinna verður á þriðjudögum að Borgarbraut 16 (sama stað og í fyrra) klukkan 14:00 og
boccia verður á fimmtudögum klukkan 13:00 í
íþróttahúsinu.
Hlakka til að sjå ykkur,
Elsa.

Kristinn Jónasson, bæjarstjóri.

Smáauglýsing
Til leigu

Til leigu 5 herbergja einbýlishús á tveimur hæðum í Ólafsvík,
uppl. í síma 868 2949 eða netfang: liljan@mi.is

KYNNING
Föstudaginn
6. september

frá 14:00 til 18:00
Sérfræðingar Clarins verða
á staðnum til að veita þér
faglega ráðgjöf.
20% afsláttur af öllum
Clarins vörum.
Glæsilegur kaupauki fylgir
þegar verslað er fyrir 6.900 kr.
eða meira.

Sími: 436 1261

Hlökkum til að sjá þig!

