
Bóndadagurinn var þann 20. janúar og  
markar hann upphaf Þorra, margir 
notuðu tækifærið og  fengu sér strax 
þorramat en aðrir bíða þangað til þorra
blótin hefjast.

Börnin á leikskólanum Kríubóli á 
Hellissandi héldu eitt fyrsta þorrablót 
vetrarins á föstudag og  gæddu þau sér á 
harðfiski, hangikjöti, sviðasultu og slátri.

Næstkomandi laugardag verður árlegt 
þorrablót í Klifi og má gera ráð fyrir að 
þá bætist við ýmis súrmatur, hákarl og 
fleira góðgæti í föstu og fljótandi formi. 
Allt stefnir í að blótið verði fjölmennt en 
þetta er fyrsta þorrablótið af þremur í 
sveitarfélaginu, þann 11. febrúar verður 
svo þorrablót í Röst á Hellissandi og 
Breiðvíkingar bjóða svo til þorrablóts á 
Lýsuhóli 18. febrúar.

jó

Þorrinn hafinn
536. tbl - 12. árg. 26. janúar 2012

Á ÚTIVISTARVÖRUM FRÁ ELLINGSEN
ÚTSALA
OLíS-VERSLUNIN     
Ólafsbraut 55, Ólafsvík

Vinur við veginn



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

Kirkjukór Ólafsvíkur ræðst 
ekki á garðinn þar sem hann er 
lægstur og stefnir að því að gefa 
út geisladisk á árinu. Verður 
þetta jóladiskur með íslenskum 
og þýskum jólalögum. Byrjað 
var að æfa strax í haust og hluti 
dagskrárinnar fluttur á jóla
tónleikum kórsins í desember.  
Upptökur fóru svo fram um 
síðustu helgi í Ólafvíkurkirkju. 
Keli vert á Langaholti sá um 
upptökurnar.  Evgeny Makeev 
og Valentina Kay ásamt undir
leikara kórsins Elena Makeeva 
sáu um undirleik og Veronica 
Osterhammer stjórnaði kórnum 
og söng einsöng. Það verður 
spennandi að sjá hvernig til 
tekst en víst er að kórfélagar 
skemmtu sér mjög vel við 
upptökurnar.

þa

Kirkjukór gefur út disk

Um síðustu helgi mættust 
Steinprent og Sverrisútgerð, 
sú viðureign endaði 98. 
Sverris útgerðinn skorar á 
Tryggva Eðvarðs SH. Staðan á 
milli landfyrirtækja og sjó
manna er 93 landfyrir    tækju
num í vil. Minni á að fyrsti 
vinningur er ekki undir 90 
millj. á laugardagsseðlinum. 
Mikilvægt er að muna félags

númerið 355 til að sölulauninn 
skili sér til félagsins. 

Minni enn og aftur á að 
hægt er að vera með get
raunaseðla í áskrift. 

Opið í Íþróttahúsinu á 
laugardögum frá 11.00 til 
13.00. Heitt kaffi á könnunni. 
Munið 355. Allir velkomnir. 
Áfram Víkingur.

Stjáni Tótu.

Getraunir

Á heimasíðu Náttúrustofu 
Vestur lands kemur fram að nú 
er lokið árlegri talningu vetrar
fugla  sem fer fram í kringum 
áramót. Á talningarsvæðunum 
á norðanverðu Snæfellsnesi 
voru nú samtals tæplega 29 
þúsund fuglar af 39 tegundum. 
Fuglalífið  var óvenju blómlegt 
vegna mikillar síldargengdar í 
Breiðafirði fjórða veturinn  í 
röð og sáust nú enn fleiri fuglar 
en áður.  Á meðal þess sem 
mesta athygli vekur er gríðar
legur fjöldi máfa, súlna og 
annarra fiskiætna. Algengustu 
tegundirnar voru svartbakur, 
æðarfugl og hvítmáfur en 
máfar, æður, súla og fýll voru 
sam   tals ríflega 80% af heildar

fjölda. Samtals sáust 16 haf
ernir, fleiri en nokkru sinni fyrr. 
Náttúrufræðistofnun tekur við 
niðurstöðum talninganna og 
búast menn þar á bæ við að 
talið hafi verið á nærri 180 
svæðum á Íslandi í ár. Endan
legar niðurstöður má finna á 
vef Náttúrufræðistofnunar.

Talningarmenn á Snæfellsnesi 
að þessu sinni voru (í stafrófs
röð): Arnór Þrastarson, Árni Ás 
geirs son, Daníel Bergmann, 
Hálf  dán H. Helgason, Jón Einar 
Jónsson, Lúðvík V. Smárason, 
Ómar Lúðvíksson, Róbert A. 
Stefánsson, Skúli Alexanders
son, Smári Lúðvíksson, Sæ 
mundur Kristjánsson, Sævar 
Friðþjófsson og Viðar Gylfason. 

Gríðarlegt fuglalíf





Þrotabú Iceland Glacier 
Products ehf. auglýsti um 
síðustu helgi verksmiðjuhús sitt 
til sölu. Iceland Glacier 
Products var með samning við 
Snæfellsbæ um að setja upp 
vatnsátöppunarverksmiðju í 
Rifi en af ýmsum ástæðum gekk 
hægt að klára það verkefni. 
Samningi við Icelandic Glacier 
Products var slitið fyrir rúmlega 
ári síðan vegna þess að 
fyrirtækið hafði ekki staðið við 
skilyrði um framgang verksins, 
gengið var því til samninga við 
nýtt fyrirtæki, Icelandic Water 
sem er að mestu í eigu bresks 
fjárfestingasjóðs. Samningar 
náðust í byrjun síðasta árs og 
voru gerðar ýmsar breytingar á 

fyrri samningi sem voru til 
hagsbóta fyrir Snæfellsbæ.

Upphaflega stóð til að hið 
nýja fyrirtæki keypti rúmlega 
8.000 fm. húsnæði Icelandic 
Glacier Products en um það 
náðust ekki samningar. Í 
samningi sem Snæfellsbær 
gerði við Icelandic Water var 
m.a. kveðið á um að ef ekki 
náist samningar um kaup á 
eldra húsnæði fyrir lok júní 
2011 þá skuli hefja byggingu 
nýs húsnæðis, því hefur 
fyrirtækið byggt nýtt húsnæði 
en það er allt mun minna í 
sniðum, eða um 1200 fm. Nú 
verandi samningsaðilar hafa frá 
upphafi gert ráð fyrir að 
framleiðsla geti hafist fyrir 

árslok 2012.
Frá því að ljóst varð að 

Iceland Glacier Products mundi 
ekki klára þetta verkefni þá hafa 
verið í gangi ýmsar hugmyndir 
um notkun á húsinu, stórhuga 
forsvarsmenn knattspyrnu
deildar Víkings hafa séð þetta 
sem fyrirtaks æfingahúsnæði og 
hestaeigendafélög sáu fyrir sér 

að þetta væri fín reiðhöll, núna 
þurfa þessi félög og önnur að 
kíkja í budduna og athuga hvort 
að hægt sé að nurla saman fyrir 
húsinu, fasteignamat er 
rúmlega 303 milljónir og til
boðum á að skila til skiptastjóra 
þrotabúsins fyrir 10. febrúar 
n.k.

jó 

Verksmiðjuhús til sölu

Rafmagn fór af Snæfellsnesi 
þegar spennir leysti út í 
aðveitustöð við Vatnshamra 
klukkan rúmlega 7 á 
þriðjudagsmorgun. Rafmagn 
komst fljótlega aftur á allt 
svæðið og því þurftu íbúar 

ekki að ganga í gegnum sömu 
leiðindin og fyrr í mánuðinu 
þegar rafmagnslaust var í 
stórum hluta Snæfellsbæjar 
klukkutímum saman.

jó

Rafmagnstruflanir

Hagstofan gaf um miðjan 
mánuðinn út tölur yfir 
mannfjölda á Íslandi, þar 
kemur fram að í lok 4. 
ársfjórðungs 2011 bjuggu 
319.560 manns á Íslandi, 
160.360 karlar og 159.200 
konur. Snæfellingum fjölgaði á 
milli ára um 20 og er fjölgunin 
mest í Snæfellsbæ, samkvæmt 
þessum tölum þá stóð fjöldi 
Grundfirðinga í stað, 
Hólmurum fjölgaði um 10 og 
íbúum Snæfellsbæjar fjölgaði 

um 20. Íbúum í Eyja og 
Miklaholtshreppi fækkaði um 
10 en fjöldi íbúa í Helgafellssveit 
stóð í stað. Á heimasíðu 
Hagstofunnar kemur fram að 
fjöldi er námundaður að næsta 
tug svo að fjölgun getur verið 
minni eða meiri en getið er um. 
Von er á nákvæmari tölum og 
skiptingu eftir bæjarhlutum í 
byrjun febrúar og verður þeim 
tölum gerð skil í Jökli.

jó

Mannfjöldi á 
Snæfellsnesi



Auglýsingaverð í Jökli

Heilsíða í svarthv.  21.600
Hálfsíða í svarthv. 13.800
1/4 í svarthv.    9.000
1/8 í svarthv.    6.500
1/16 í svarthv.   4.000

Heilsíða í lit   44.100
Hálfsíða í lit  29.500
1/4 í lit  20.600
1/8 í lit  13.100
1/16 í lit    8.500

Verðin eru með 25,5% vsk



Nú í haust bað Pakk
húsið  Safnfræðsludeild Há 
skóla Íslands um faglega aðstoð 
til að meta það sem til er og 
faglega ráðgjöf um það hvert 
við í Átthagastofu Snæfellsbæjar 
eigum að stefna með Pakkhúsið, 
en frá því í haust hefur Átthaga
stofan haft umsjón með Pakk
húsinu. Einnig vildum við nýta 
okkur hina faglegu ráðgjöf til 
að fá markvissa áætlun fyrir 
endurbættri sýningu hússins, 
heyra hvað betur má fara og 
hvaða möguleika við eigum 
sem við höfum hingað til ekki 
komið auga á.

Síðastliðinn laugardag, 21. 
janúar var svo komið að því að 
18 manna nemendahópur í 
safna   fræði úr Háskóla Íslands, 
ásamt Sigurjóni B. Hafsteinssyni, 
lektor, heimsótti okkur í Pakk
húsið. Sigurjón kennir nú á 
vorönn námskeiðið „Faglegt 

starf safna“ þar sem tekin eru 
fyrir fagleg viðmið og vinnu
brögð á safnasviði. Hópurinn 
fékk skemmtilega leiðsögn um 
húsið og stemmningin var mjög 
lífleg, enda var húsið fullt af 
fólki með brennandi áhuga á 
safnamálum, með fullt af flott
um hugmyndum og gagn legum 
ábendingum.

Möguleikarnir eru miklir en 
húsið sjálft er mjög ríkt af sögu 
og er í raun minnismerki um 
merkilega verslunarsögu Ólafs
víkur og því kæmi til greina að 
setja verslunarsögu hússins í 

forgrunn.
Að heimsókninni lokinni 

mun hópurinn nú á vorönn, 
vinna úr upplýsingunum sem 
hann fékk, meta og aðstoða 
okkur við stefnuna. Hugmyndir 
og ráðleggingar verða kynntar í 
apríl og við í Átthagastofu 
Snæfellsbæjar og Pakkhúss
nefndin getum svo unnið úr 
þeim til að gera gott enn betra. 
Við bíðum spennt eftir niður
stöðum heimsóknarinnar. Við 
viljum þakka öllum sem komu 
að heimsókninni fyrir frábæra 
þjónustu og góða hjálp.

Með kveðju úr Pakkhúsinu

Barbara Fleckinger, verkefnastjóri 
í Átthagastofu Snæfellsbæjar

Háskóli Íslands í heimsókn í Pakkhúsinu

Ólafsvík
Ólafsbraut 48 er 52,2 fm og byggt árið 1944. Það 
skiptist í �ísalagða forstofu, parketlagt hol sem er 
samliggjandi við eldhúsið. Í húsinu eru tvö 
herbergi með parketi á gól� og baðherbergi 
�ísalögðu í hólf og gólf. Á húsinu er nýlegt þak og 
gluggarnir eru góðir. Húsið er klætt með canexelk-
læðningu og það er nýlega tekið í gegn utan sem 
innan og lítur allt vel út. Sólpallur er við húsið og 

það stendur á góðri lóð með góðri timburgirðingu við aðalgötu bæjarins. Bílskúr 20,6 
fm er við húsið og hann er með nýlegri klæðningu. 

Ásett verð kr 12,6 millj.

Ólafsvík
Bæjartún 7, íbúð í kjallara, er til sölu. Íbúðin er 56,4 
fm. og skiptist í forstofu, wc með sturtu, hol, tvö 
herbergi, eldhús og stofu. Þá er geymsla og 
þvottahús með íbúðinni.
Á forstofu og baðherbergi eru �ísar en á holi, 
eldhúsi, stofu og herbergjum er parket. Íbúðin er 
hituð með vatnsofnum.
Þetta er mjög hugguleg og fín íbúð á góðum stað 
í bænum og stutt í alla þjónustu.

Verðhugmynd: kr 7,8 millj.



Góð aflabrögð hafa verið 
undanfarið á Breiðafirði á línu, 
net og í snurvoð. Hefur ekki 
þurft að sækja langt.  Segja 
sjómenn að greinilega sé nóg af 

æti og eru bjartsýnir þó tíðin 
hafi verið rysjótt. Á myndinni 
má sjá skipverja á Kristni II SH 
með „týpískan“ línufisk.

þa

Vænn fiskur 

Á RUV eru þættir sem heita 
Við sjávarsíðuna, í þáttunum 
er fjallað um fólk og menningu 
í strandbyggðum á Íslandi. 
Umsjónarmaður þáttanna er 
Pétur Halldórsson og hefur 
hann verið iðinn við að taka 
viðtöl við Snæfellinga í 
undanförnum þáttum, hægt er 
að nálgast eldri þætti á 
heimasíðu RUV og er sérstök 
ástæða til að benda fólki á að 
hlusta á tvo þætti þó að allir 
séu þættirnir bæði fróðlegir og 
skemmtilegir.

Nítjándi þáttur hét  Króka
leið á Snæfellsnesi, þar var 
rætt er við nokkra Snæfellinga 
um Krókaverkefnið svokallaða, 
samvinnuverkefni á Snæfells
nesi sem fólst í því að leiða 
saman fólk í ferðaþjónustu og 
skyldum greinum til að miðla 
því sem strandmenning 
Snæfellsness hefur að bjóða. 
Rætt er við Margréti Björk 
Björnsdóttur, atvinnuráðgjafa í 
Snæfellsbæ, um verkefnið 
sjálft. Þá segir Jenný Guð
mundsdóttir frá Sjávarsafninu 

í Ólafsvík. Því næst er rætt við 
Ólínu Gunnlaugsdóttur á 
Ökrum sem er að byggja upp 
ferðaþjónustu í félagsheimilinu 
Snæfelli á Arnarstapa. Loks er 
komið við í Sögumiðstöðinni í 
Grundarfirði þar sem Ingi 
Hans Jónsson hefur byggt upp 
skemmtilegt safn um snæ
fellska sögu.

Þáttur númer 22 var fluttur 
síðastliðinn laugardag og þar 
var rætt við Pétur Jóhannsson, 
ritstjóra Sjómannadagsblaðs 
Snæfellsbæjar, Pétur segir frá 
efnisöfluninni, gildi þess að 
safna heimildum um lífið við 
sjávarsíðuna og fleira. Síðan 
segir Pétur Jóhannsson frá 
Sjómannagarðinum í Ólafsvík, 
sem er annar tveggja sjó
manna garða á landinu, skrúð
garður og hátíðarsvæði helgað 
sjómönnum og sögu sjó
mennsku og sjómannslífs. 
Hinn sjómannagarðurinn er á 
Hellissandi og frá honum segir 
síðar í þessari þáttaröð.

jó

Við 
sjávarsíðuna

Allir þriðjudagar eru 

Hamborgaradagar
Stakur hamborgari á 499,-

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

 Gildir í janúar
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498

Alifuglahakk

230g frá Goða frá Kjötseli
Sviðasulta
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1.799 kr
kg   

2.398

230g frá Goða
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50%
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209 kr
kg  

frá Kjötseli
Kindabjúgu

115kr/pk

Grænmeti vikunnar!
Gulrætur 1kg

229

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

1.398

                                   Sparnaðartilboð helgarinnar 26. - 29. janúar       samkaupurval.is

279

30%

afslá
ttu

r

frystir þorskbitar, roð- og beinlausir
Okkar fiskur 1kg

1.098 kr
pk   

Casa Fiesta
mexíkósku vörurnar
á tilboði!

Gott
úrval


