
Rauðakrossdeild Snæfells bæ
jar færði nú nýlega Grunn skóla 
Snæfellsbæjar að gjöf ipad og 
fylgihluti. Gjöfin er ætluð til 
notkunar í stuðningsveri skól
ans í Ólafsvík og mun koma að 
góðum notum fyrir nem endur 
þar og auka fjölbreytni í námi 
þeirra.

Tölvur auka möguleika fatl
aðra í daglegu lífi til þjálfurnar 
og samskipta.  Í iPad er til fjölda 
smáforrita til stuðnings í námi, 
starfi og leik. Þannig fæst aukin 
fjölbreytni í daglegt nám nem
enda í  Stuðningsverinu með 
notkun á  iPad sem mun nýtast 
m.a. við gerð félagsfærnisagna 
til  málörvunar, fínhreyfingar
þjálfunar og í  enskunámi.  

Á myndinni eru starfsmenn 
og nemendur að taka við gjöf
inni frá Rauðakrossdeildinni.

Ipad í stuðningsver Gsnb
535. tbl - 12. árg. 19. janúar 2012



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

Kolgrafarfjörður hefur 
undan  farið iðað af lífi og fundist 
töluvert af síld í firðinum. Í 
leiðangri Drafnarinnar sem 
farinn var fyrir nokkru fannst 
minna af síld í nágrenni 
Stykkishólms og annars staðar í 
Breiðafirði. Í Kolgrafarfirði 
fannst töluvert af síld. Fór 
Dröfnin meðal annars alveg að 
brúnni. Kom þá upp hugmynd 
að síldinn væri fyrir innan 

brúnna, Runólfur Guðmunds
son útgerðarmaður í Grundar
firði lánaði bát til að mæla fyrir 
innan brú. Þann dag voru þrír 
aðrir bátar við veiðar fyrir innan 
brú og einn fyrir utan hana. 
Talið er að mikið magn sé af síld 
í firðinum miðað við hversu 
líflegt dýralífið er þar þessa 
dagana.

þa

Fuglar og hvalir gæða sér á síld

Í áskorendaleiknum sigraði 
Sverrisútgerðin Bylgjuna 108, 
Bylgjan skoraði á Steinprent. 
Sverrisútgerðin og Steinprent 
mættust um síðustu helgi og 
endaði sú viðureign með 
jafntefli 88, þeir mætast því 
aftur um næstu helgi. Salan 
hefur farið nokkuð vel af stað 
núna eftir áramótin og vonum 

við að hún aukist frekar því 
það kemur sér vel fyrir bæði 
yngriflokkana og meistaraflokk 
félagsins í knattspyrnu. Opið á 
laugardögum í Íþróttahúsinu 
frá 13.00 til 13.00. Heitt kaffi á 
könnunni. Munið félags
númerið 355. Allir velkomnir. 
Áfram Víkingur. 

Stjáni Tótu.

Getraunir

Nú stendur yfir riðlakeppni 
KSI í futsal yngri flokka.  Þann 
7. janúar átti 4.fl ka að spila í 
Ólafsvík en því miður mættu 
ekki þau lið sem þeir áttu að 
spila við. ÍA dró sitt lið úr 
keppni, Skallagrímur snéri við 
vegna hálku og Valsmenn bara 
mættu ekki. Það var því sjálf
gefið að okkar strákar yrðu 
efstir í sínum riðli. Þjálfari 4.fl 
ka er Páll Sveinsson. 

Síðasta laugardag voru svo 
þrír flokkar frá okkur að spila. 
4.fl kvenna var í Ólafsvík og 
mættu Skalla grímur og Haukar 
en ÍA og Val ur létu ekki sjá sig. 
Stelpurnar urðu þriðja sæti í 
riðlinum. Þjálfari þeirra er 
Björn Sólmar.  3.fl ka spilaði 
einnig í Ólafsvík þeir gerður 
jafntefli við Gróttu en unnu  ÍA, 
Skallagrím og Fylki. Þeir 
enduðu með 10 stig og sigur í 
riðlinum. Þjálfari 3.fl ka er Ejub 
Purisevic. 

3.fl kvenna fór og spilaði á 
Hlíðarenda og höfnuðu í 3. 
sæti í sínum riðli eftir einn 
sigur, tvö jafntefli og eitt tap. 
Þjálfari þeirra er Björn Sólmar 
en þar sem hann var upptekin 
með 4.fl kv var það Jónas 
Gestur sem fór með stelpunm 
suður.

Helgina 21. – 22. jan spila 5. 
fl. ka og kv sinn riðil. Úrslita
keppnirnar verða spilaðar í 
febrúar helgina  4.5. eða 18.
19. febrúar.

Það er ótrúlegt að lenda í því 
helgi eftir helgi að lið mæti ekki 
til leiks á mót sem haldin eru 
hér á Snæfellsnesi. Spurning 
um hvort fótboltinn fari í 
samstarf við Vegagerðina og 
auglýsi að jafn margir kíló
metrar séu til og frá Snæfells
nesi.  

ebj

Snæfellsnes 
í futsal





Eins og vonandi allir vita hafa 
sveitarfélögin á Snæfellsnesi 
státað sig af umhverfisvottun á 
starfsemi sinni frá árinu 2008. 

Til þess að viðhalda slíkri 
vottun er krafist vöktunar á 
auðlindanýtingu og ýmsum 
umhverfisþáttum auk stöðugra 
úrbóta í umhverfis og sam
félags málum. Árlega er starf
semin tekin út af óháðum aðila 
vegna endurnýjunar á vottun. 
Rétt fyrir jólin kom á svæðið 
úttektaraðili, Haukur Haralds
son frá Almennu verkfræði
stofunni, til þess að fara yfir 
vinnu síðasta árs og meta 
svæðið með mögulega endur
nýjun á vottun í huga. Þann 16. 
janúar sendu svo EarthCheck 
vottunarsamtökin tilkynningu 
um að vottun hefði náðst fyrir 
árið 2012. 

Nú skartar Snæfellsnes því 
nýju merki fyrir árið 2012. Til 
hamingju Snæfellingar!

Með þessu hefur grunnur 
verkefnisins verið treystur enn 
frekar. Framtíðarsýn verk efnis
ins er sterk hvað varðar fjöl
breytt verkefni, kynningarstarf 
og mögulega útvíkkum til fleiri 
sveitarfélaga, meira um það 
síðar. Frekari árangri verður þó 
vart náð nema með nema með 
virkri þátttöku starfsfólks 
sveitarfélaganna og íbúa á 
svæðinu. 

Theódóra Matthíasdóttir, 
umhverfisfulltrúi Snæfellsness 

(theo@nsv.is)

Til hamingju Snæfellingar

Allir þriðjudagar eru 

Hamborgaradagar
Stakur hamborgari á 499,-

Fáðu þér �eka á �mmtudögum
Allir �ekar á 699,-

 Gildir í janúar



Þriðjudaginn 17. janúar 
komu fulltrúar úr eldri borgara
starfi Snæfellsbæjar í Átthaga
stofuna til að skreyta gluggann 
sem notaður hefur verið í vetur 
fyrir félagasamtök. Félögum og 
klúbbum hefur verið gefinn 
kostur á að kynna sitt starf með 
útstillingu í glugganum. 

Þær Guðrún Tryggvadóttir, 
Helga Hermannsdóttir og 
Kristín Kristinsdóttir komu úr 
„Hreiðrinu“ sem er aðstaða 
félagsstarfs eldri borgara við 
Hjarðartún en þar er áhersla 
lögð á handavinnu ýmiskonar, 
þær stöllur sáu um uppsetningu 
á munum sem þær fengu að 
mestu frá Guðrúnu Hallfríði 
Eiðsdóttur eða Fríðu í Tröð. 
Þema sýningarinnar er „Gamli 
tíminn“ og samanstendur af 
ýmsum munum, handgert, 
málað, prjónað og föndrað. 

jó

Gluggaskreytingar 

Lífshlaupið verður ræst í 
fimmta sinn miðvikudaginn 1. 
febrúar n.k. Um 16.400 manns 
tóku þátt í Lífshlaupinu á 
síðasta ári og fjölgaði þátt
takendum um rúmlega 3000 á 
milli ára. Lífshlaupið höfðar til 
allra landsmanna og er hægt 
að skrá þátttöku á vefsíðu 
Lífshlaupsins www.lifshlaupid.
is en þar gefst þátttakendum 
kostur á að taka þátt í:

 
Vinnustaðakeppni frá 1.  21. 
febrúar, fyrir 16 ára og eldri 
(þrjár vikur)

Hvatningarleik fyrir grunn
skóla frá 1.  14. febrúar, fyrir 
15 ára og yngri (tvær vikur)

Einstaklingskeppni þar sem 
hver og einn getur skráð inn 
sína hreyfingu allt árið 

Markmið Lífshlaupsins er að 
hvetja almenning til þess að 
hreyfa sig og huga að sinni 
hreyfingu í frítíma, heimilis

stöfum, vinnu, skóla og við val 
á ferðamáta. Skrá má alla 
hreyfingu inn á vefinn svo 
framarlega sem hún nær 
ráðleggingum embætti land
læknis um hreyfingu. Börn og 
unglingum er ráðlagt að hreyfa 
sig í a.m.k. 60 mínútur á dag 
og fullorðnir a.m.k. 30 
mínútur á dag.

Vinnustaðir/skólar er sá 
vettvangur þar sem hagsmunir 
vinnustaða og íþrótta
hreyfingarinnar liggja saman 
við uppbyggingu almennings 
og fyrirtækjaíþrótta, for
vörnum og velferð samfélags
ins til framtíðar. Ég vil hvetja 
vinnustaði, grunnskóla og 
einstaklinga í Snæfellsbæ til 
þátttöku og nota þannig 
tækifærið til að skapa létta 
stemningu og efla í leið 
líkama, sál og félagsandann 
með því að hreyfa sig daglega.

Sigrún Ólafsdóttir
Íþrótta- og æskulýðsfulltrúi 

Lífshlaupið þín heilsa 
– þín skemmtun
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1.698

úr kjötborði eða pakkað ferskt

1.698

Úrvals
svínagúllas

230g frá Goða soðið slátur frá Kjarnafæði
Lifrarpylsa/Blóðmör

Góð
kaup!

398 kr
kg   

479

230g frá Goða

Góð
kaup!

50%
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ttu
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199 kr
pk  

frá Anglamark
Fusilli heilhveitipasta 500g

175 kr/kg

Grænmeti vikunnar!
Jöklasalat

349

...sjá fleiri tilboð og
uppskriftir á samkaupurval.is

389

                                   Sparnaðartilboð helgarinnar 19. - 22. janúar       samkaupurval.is
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1.6981.698

Úrvals þorramatur!

frá Anglamark
Uppþvottalögur 500 ml
296 kr

stk   

Góð
kaup!


