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538. tbl - 12. árg.

Styrkir til tónlistarstarfs
Tónlistarfélag Neshrepps
afhenti þrjá styrki við athöfn í
safnaðarheimili Ingjaldshóls
kirkju þriðjudaginn 31. janúar.
Tónlistarfélagið var stofnað
þegar Tónlistarskóli Hellissand
sameinaðist Tónlistarskóla
Snæfellsbæjar, foreldrafélag
skólans átti þá fjámuni sem
notaðir voru til að mynda
höfuðstól sjóðsins. Markmið
félagsins er að styrkja tónlistar
fólk eða tónlistarviðburði með
peningastyrkjum einu sinni á
ári, með þessu vill stjórn félags
ins efla tónlistarmenningu Snæ
fellsbæjar. Allir áhugasamir
bæjar
búar um tónlist eða
tónlistaratburði geta sótt um
styrki til sjóðsins og eiga
umsóknir að berast til Kay
Wiggs. Ekki er gengið á höfuð
stól sjóðsins heldur eru vaxta
tekjur notaðir í styrki.
Að þessu sinni fengu styrk
Birgir Vilhjálmsson til kaupa á
gítar en hann er í tónlistarskóla
Snæfellsbæjar og er að taka
grunnpróf í vor. Kirkjukór
Ólafsvíkur var styrktur vegna
útgáfu geisladisks með jóla
lögum á bæði þýsku og
íslensku. Tónlistarskóli Snæ

fellsbæjar fékk einnig styrk til
kaupa á xylófón sem nota á við
kennslu yngri barna skólans.
Stjórn Tónlistarfélags Nes
hrepps skipa þau Íris Hreins
dóttir, Rúnar Reynisson og Kay
Wiggs, á meðfylgjandi mynd er
stjórnin ásamt styrkþegum eða
fulltrúum þeirra.
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Fundurinn verður miðvikudaginn 15. febrúar
kl. 20.00 í Átthagastofunni, Ólafsvík

Á fundinn mætir Bryndís Friðgeirsdóttir,
svæðisfulltrúi RKÍ á Vesturlandi

Nóg af fiski alls staðar
Góður afli hefur verið á
bátum í Snæfellsbæ að
undanförnu. Ótrúlega lítill
munur er á smábátunum sem
mest komu með að landi í
janúarmánuði. Mánudaginn 30.
janúar fengu allir fullfermi eftir
eina veiðiferð en enginn þó
jafn mikið og Tryggvi Eðvars SH
en hann kom með 16,2 tonn.
Tryggvi Eðvars er þó ekki í efsta
sæti yfir smábáta yfir 10
brúttótonn á landinu í
mánuðinum en þar trónir
Kristinn II SH sem aflaði 164,77
tonn í 23 löndunum. Í öðru
sæti er svo Tryggvi Eðvars SH
með 158,68 í 23 löndunum.
Næsti bátur frá Snæfellsbæ er í
6. sæti, Særif SH með 116,01
tonn í 20 löndunum. Þar á eftir
kemur Brynja SH í 13. sæti með
90,21 tonn í 19 löndunum. Frá
1. september 2011 er Tryggvi
Eðvars í 6. sæti yfir 10 aflahæstu
smábátana með 581,5 tonn og
Kristinn II SH í 7. sæti með
575,1 tonn. Á lista yfir smábáta
undir 10 brúttótonnum er
Sverrir SH í 1. sæti með 56,065
tonn í 17 róðrum.
Af netabátum er þetta að
frétta að Bárður SH var með
218,17 tonn í 26 róðrum, mest
22,6 tonn. Ólafur Bjarnason SH
með 167,56 tonn í 14 róðrum,
mest 19,6 tonn. Magnús SH var

með 141,23 tonn í 12 róðrum
og mest 28,3 tonn í róðri. Egill
SH var með 88,06 tonní 7
róðrum, mest 21,1 tonn.
Rifsari byrjaði janúar á
toppnum og hélt honum út
janúar. Hann var með 25 tonn í
tveimur róðrum og Steinunn
SH 29 tonn í þremur róðrum.
Gunnar Bjarnason SH var með
18 tonn í tveimur róðrum.
Febrúar byrjaði svo með

látum hjá bátunum, Bárður SH
var með 26 tonn í tveimur
róðrum og Magnús SH með 51
tonn í tveimur róðrum þar af
31 tonn í öðrum þeirra. Ólafur
Bjarnason SH landaði 21 tonni
eftir einn róður. Egill SH kom
svo með 35 tonn í sex trossur

eftir einn róður sem mest allt
var þorskur.
Meðfylgjandi mynd tók Björn
Arnaldsson þegar Bárður SH
kom í land eftir góða veiðiferð í
lok mánaðar.

þa

Getraunir
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.

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

Í áskorendaleiknum sigraði
Magnús SH Steinprent 9-7.
Steinprent skorar á Vélsmiðju
Árna Jóns. Staðan er 10-4 fyrir
landfyrirtækinn. Um síðustu
helgi féll Víkingur Ó af topp 20
sölulista Getrauna, til að laga
þá stöðu þurfum við Víkingar
að taka við okkur og versla

okkur getraunaseðill og muna
eftir félagsnúmerinu 355.
Einnig má benda fólki á að
hægt er að vera með getrauna
seðil í áskrift. Opið á laugar
dögum frá 11.00 til 13.00.
Kaffi á könnunni. Allir vel
komnir. Áfram Víkingur.
Stjáni Tótu.

góðir grannar
Sparnaðartilboð helgarinnar 9. - 12. febrúar
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Körfuboltamót
Jökli dreift
með Póstinum
Um síðustu helgi var haldið
minniboltamót 11 ára í Körfu
bolta í Íþróttahúsi Snæfells
bæjar. Þór Akureyri, Grinda
vík og Valur mættu að spila
við Víking/Reyni í C-riðli en
fyrir mótið hafði Víkingur/
Reynir unnið sig upp um tvo
riðla. Fyrsti leikurinn var við
Grindavík, en Víkingur/Reynir
tapaði eftir hörkuleik fyrsta
leiknum sínum á tímabilinu
36-41. Í næsta leik kepptu þeir
við Val og unnu þá með
glæsibrag 78-28. Leikurinn

gegn Þór Akuryeri fór 46-38
fyrir Víking/Reyni. Þegar allir
leikir riðilsins höfðu verið
spilaðir voru þrjú lið jöfn að
stigum Grindavík, Þór Akureyri
og Víkingur/Reynir en Þór
Akureyri komst upp úr
riðlunum vegan innbyrðis
viður
eigna en þeir unnu
Grindavík með 17 stigum. Á
þessu móti spiluðu krakkarnir í
nýjum búningum sem
Steinunn SH styrkti.

Undanfarnar vikur hefur
verið hálfgert vandræða ástand
á póstmálum Grundfirðinga,
erfitt hefur verið að manna
starf starfsmanns sem sér um
útburð á pósti, afleiðing þess
var að póstur barst bæjarbúum
stopult. Bæjarblaðið Jökull brá
á það ráð að fá skátana í
Grundarfirði til að bera út
blaðið svo að það bærist

bæjarbúum á réttum tíma.
Skátunum er hér með færðar
kærar þakkir fyrir.
Í síðustu viku var loks
ráðinn starfsmaður í útburð á
póstinum og kemur sá alla leið
úr Reykjavík, Jökli verður því
dreift með póstinum fyrst að
regla er komin á útburðinn.

þa

Til sölu Skoda Ocatavia árgerð 2005
ekinn aðeins 62 þús. km.
Bensín, framdrif, beinskipting, blágrár.
Verð 1.490.000 kr.
Upplýsingar í síma 896-8060

jó
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ÞÚ FÆRÐ MEIRA Í STOFNI
Með því að sameina tryggingar fjölskyldunnar í Stofni hjá Sjóvá færðu persónulega þjónustu,
betri kjör á tryggingum og ýmis fríðindi. Að auki fá tjónlausir og skilvísir viðskiptavinir
í Stofni hluta iðgjalda sinna endurgreiddan í byrjun febrúar ár hvert. Sjóvá er eina íslenska
tryggingafélagið sem umbunar viðskiptavinum sínum á þennan hátt.
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Afsláttur af tryggingum
Stofn endurgreiðsla
Vegaaðstoð án endurgjalds
Afsláttur af barnabílstólum
Frí flutningstrygging innanlands
Enginn iðgjaldsauki ef þú lendir í tjóni
Nágrannavarsla
... og margt fleira

ÞESS VEGNA ERTU HJÁ SJÓVÁ

Prentsmiðjan Steinprent í Ólafsvík er umboðsaðili Sjóvá fyrir
Snæfellsbæ og Grundarfjörð. Hafðu samband í síma 436 1617.

Læti og fjör

Leiksýningin
„Góðir Hálsar“

aukasýning
Viðbragðsaðilar í Snæfellsbæ
verða með læti og fjör á 1.1.2
daginn.
Farið verður í bílalest frá Líkn
Hellissandi kl. 16:15, ekið um
Nausta
búð, Snæfellsás og
Munaðar
hól á Hellissandi, í
Ólafsvík verður ekið um Engi
hlíð, upp Grundarbraut og
niður Klifbraut, út Ólafsbraut
að Mettubúð.

Í Mettubúð og Slökkvistöð
verða viðbragðsaðilar með
kynningu á sínu starfi og
búnaði frá kl. 16:00.
Í boði verður blóðþrýstings
mæling og blóðsykurmæling
fyrir þá sem vilja.
Snæfellsbæjardeild RKÍ og
Kvennadeildirnar verða með
kynningu á sínu starfi.

Vegna fjölda áskorana hefur
frystiklefinn ákveðið að setja á
eina aukasýningu af Góðum
Hálsum næstkomandi sunnu
dag 12. febrúar kl. 17.00.
Góðir Hálsar fengu nýlega
glimrandi
dóma
hjá
Djöflaeyjunni á Rúv og í DV og
nú þegar er komin mikil
pressa á leikhópinn að færa
sýninguna til Reykjavíkur en
við ætlum að þrjóskast við í
Frystiklefanum eins lengi og
við getum í þeirri von að lokka
leikhúsáhugafólk vestur frekar.
Yfirfullt var á síðustu sýningu
og þurfti að bæta við sætum en
hvort fleiri sýningar verði fer
nú algjörlega eftir aðsókn.
Sýningin er byggð á sögunni
af Axlar-Birni og sækist eftir að
nýta sér leikhúsformið til fulls
til að segja sögu morðingjans.
Áhorfendur taka virkann þátt í
sýningunni sem er allt í senn

blóðbað, sögustund með
raðmorðingja og karíókíkvöld.
Í þessari sýningu er saga
morðingjans sögð út frá hans
sjónarhorni og lítur Björn og
þessa kvöldstund í leikhúsinu
sem sína eigin syndaaflaus.
Góðir Hálsar fékk frábærar
viðtökur í ágúst þegar hún var
frumsýnd og fékk meðal
annars 4 stjörnur hjá
Gagnrýnanda fréttablaðins.
Sýningin var frumsýnd í
Frystiklefanum í ágúst 2011 en
er nú tekin upp að nýju.
**** EB/FBL
*** ½ JVJ/DV
“Ákaflega kraftmikil sýning...
virkilega vel skrifað”
Miðasala: frystiklefinn@
gmail.com og í síma 865-9432
Fréttatilkynning

Landsbankinn
kynnir græna
bílafjármögnun
Landsbankinn býður betri kjör á fjármögnun á grænum bílum
– 8,55% breytilegir óverðtryggðir vextir og ekkert lántökugjald.
Grænir bílar eru skilgreindir
sem bílar með minnsta
mögulegan útblástur sem
eru flokkar A, B eða C og
losa 0-120 g af koltvísýring
á hvern ekinn kílómetra.

Stefna Landsbankans um
samfélagslega ábyrgð hefur
sett bankanum þau markmið
að tengja starfshætti sína
við efnahags-, samfélagsog umhverfismál.

8,55% Ekkert
vextir

lántökugjald

Þessi kjör gilda til 1. mars.

Jónsson & Le’macks

•

jl.is

•

sÍa

Skilmála og nánari upplýsingar má finna á landsbankinn.is eða hjá Bíla- og tækjafjármögnun Landsbankans í Sigtúni 42.

Landsbankinn

landsbankinn.is

410 4800

