540. tbl - 12. árg.

23. febrúar 2012

Bolludagur á Krílakoti
Börnin á Krílakoti í Ólafsvík
hófu vikuna á bolludegi eins og
flestir aðrir, stíf dagskrá hefur
svo verið á leikskólum landsins
því að eins og venjulega tekur
sprengidagur við af bolludegi
og loks var svo öskudagur í gær,
miðvikudag.
Á Krílakoti fengu börnin að
gæða sér á bollum og af
myndunum að dæma þá voru
bollurnar bestar ef maður klínir
rjóma og súkkulaði um allt
andlitið. Sá siður að borða
bollur á bolludaginn er yfir
hundrað ára gamall, Það var
einnig hefð fyrir því að
föndraðir voru bolluvendir,
minna er um að þeim sið sé
haldið á lofti en á árum áður
voru til bolluvendir á hverju
heimili.
jó

Pípnaverk

Nú ganga fjöllunum hærra
sögur af pípuorgeli sem ku
prýða kirkjuna miklu í
Stykkishólmi. Snæfellingar allir
óska hólmurum til hamingju
með nýjasta dýrindið í djásni
þeirra. Þetta glæsilega framtak
hefur aukinheldur verið
innblástur annarra og jafnvel
náð til höfuðstaðarins.
Þannig hefur Rafmagnsveita
Ríkisins,
með
fulltingi
Vélsmiðju Árna Jóns, ráðist í
framkvæmd sem kallar hið nýja
hljófæri upp í huga þess sem á
horfir. Hafa ber í huga að

helgustu vé Rarik eru auðvitað
virkjanirnar þar sem seitlandi
lækir breytast í gróðavænlega
raforku.
Í Ólafsvík er Rjúkandavirkjun
og þó hún sé ekki stærsta
virkjun landsins, hefur hún nú
verið pípum prýdd svo að
unun er á að horfa. Þar eru
innan veggja varaaflstöðvar
sem nú munu fá að senda sinn
þunga dyn ofar en nokkru
sinni fyrr, þegar bilun verður í
dreifikerfinu.
þs

Kynning á fjárhagsáætlun
Á fimmtudag í síðustu viku
boðaði bæjarstjórn til kynningar
á fjárhagsáætlun Snæfellsbæjar
fyrir árið 2012, þar kom fram að
áætlanir gera ráð fyrir að
rekstur verði jákvæður um 4
milljónir. Lántaka á árinu 2012
verður um 70 milljónir en greið
slur af langtímalánum verða um
190 milljónir með verðbótum
og vöxtum.
Allt stefnir í að rekstur
Snæfellsbæjar á árinu 2011
verður mun betri en áætlanir
gerðu ráð fyrir og stefnir í að
afgangur verði af rekstrinum en
fjárhagsáætlun gerði ráð fyrir
hallarekstri. Á árinu 2011 tókst
að lækka langtímaskuldir og
engin ný langtímalán voru tekin
og er það vafalaust gott
veganesti inn í þetta ár.
Á fundinum kom fram að ekki

verður mikið um ný
fram
kvæmdir að ræða á árinu 2012
en áætlanir gera þó ráð fyrir
viðhaldsverkefnum á fasteignum
Snæfellbæjar og fé verður varið
til kaupa á búnaði í grunn- og
leikskóla bæjarins. Um 6 millj.
verður varið í uppsetningu á
varmadælu í Klifi en talið er að
sú framkvæmd borgi sig upp á
fáum árum. Á Arnarstapa á að
steypa þekju og í Rifi verður
byggt nýtt vigtarhús.
Eftir kynningu á fjárhags
áætlun og umræður um hana
var fundargestum boðið að
skipta sér niður í umræðuhópa
þar sem teknir voru fyrir og
ræddir ýmsir málaflokkar, þó
að þátttaka hefði mátt vera betri
þá komu fram ýmsar góðar
tillögur og ábendinga.
jó

Lærðu að hekla

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

Lionsklúbbarnir í Snæfellsbæ
eru duglegir við að fá fyrirlesara
á fundi til sín eða þá að farið er
í heimsóknir til að kynnast
fyrirtækjum á starfssvæði klúbb
anna. Sunnudaginn 12. febrúar
fóru félagar í Lionsklúbbi Ólafs
víkur í heimsókn í Rifssaum en
það er fyrirtæki sem selur ýmsar
föndur- og handavinnuvörur, í
Rifssaumi er einnig hægt að láta
sauma myndir, merki eða letur í
fatnað og ýmsar vörur.
Þegar lionsfélagar komu í hús
var ljóst að þeir áttu ekki bara
að sitja, sötra kaffi og hlusta á
Kötu. Allir fengu heklunál í
hönd og blað þar sem leið

beiningar fyrir byrjendur var að
finna, verkefni kvöldsins var svo
að hekla rós til að fara með
heim til konunnar.
Einum og hálfum tíma seinna
var ákveðið að láta staðar numið
og halda heim með afraksturinn,
leiðbeinendur ljóst
r uðu því
upp að það taki venjulega ca 2
mínútur að hekla svona blóm.
Vel var tekið á móti lions
mönnum þegar þeir komu
heim með afrakstur kvöldsins
en ekki er líklegt að mikið verði
um svona handavinnu á fund
um Lionsklúbbs Ólafsvíkur í
vetur.
jó

Getraunir
Á næsta laugardag verður
fyrsti vinningur 190 milljónir,
það er vegna þess að 10 og 11
réttir voru ekki greiddir út um
síðustu helgi. Í áskorenda
leiknum sigraði VK lagnir
Magnús SH 11-10. Ekki er
vitað þegar þetta er skrifað á
hvern Magnús SH skorar. Á
næsta laugardag verðu firma

mót í íþróttahúsinu þá er um
að gera að fá sér einn
getraunaseðil um leið og fólk
kíkir á snillingana í boltanum.
Opið í Íþróttahúsinu á
laugardaginn frá 11.00 til
13.00. Heitt kaffi á könnunni.
Munið félagsnúmerið 355.
Áfram Víkingur.
Stjáni Tótu.

Mannfjöldi 1. janúar
Á heimasíðu Hagstofunnar
kemur fram að hinn 1. janúar
sl. voru landsmenn alls 319.575
og hafði fjölgað um 1.123 frá
sama tíma árið 2011. Þetta
jafngildir fjölgun landsmanna
um 0,4%.
Misjafnt er eftir landshlutum
hvort íbúum fjölgar eða fækkar,
víðasthvar á landinu varð
fjölgun og mest á Suðurnesjum,
þar sem fjölgaði um 0,7%, eða
154 frá síðasta ári. Fólksfækkun
var á fjórum landsvæðum,
Norðurlandi vestra þar sem
fækkaði um 2,6%, Vestfjörðum
en þar fækkaði um 1,2%, á
Suðurlandi 0,2% og Vesturlandi
0,1%, fólksfækkun á Vesturlandi
er fyrst og fremst á Akranesi þar

sem fækkaði um 31 á milli ára.
Á Snæfellsnesi fækkaði í
Helgafellssveit úr 61 í 57,
íbúum Eyja- og Mikla
holts
hrepps fækkaði úr 135 í 132 og
í Grundarfirði varð fækkun úr
903 í 899.
Hólmurum fjölgaði um 8 og
eru nú 1108, íbúum Snæfells
bæjar fjölgaði um 14 sem er
0,8% og eru íbúar sveitar
félagsins nú 1737 talsins.
Íbúum Ólafsvíkur fjölgaði um
fjórtán og eru nú 1024, í Rifi
fjölgaði um 6 úr 158 í 164 en á
Hellissandi fækkaði úr 383 í
379.
Á meðfylgjandi mynd sést
hvernig íbúafjöldi hefur þróast
í Snæfellsbæ.
jó

Grundarfjörður

1933

Stelpurnar
okkar í Futsal

Laugardaginn 18. febrúar fór
fram úrslitakeppni í 3. flokki
kvenna í Futsal á Hvolsvelli.
Þáttökuliðin voru Snæfellsnes,
Breiðablik, Valur, Tindastóll,
ÍBV og Fylkir.
Stelpurnar okkar töpuðu
fyrsta leiknum við Breiðablik
en gerðu svo jafntefli við Val.
Þessi úrslit þýddu það að
Snæfellsnes komst í undanúrslit
á hagstæðari markatölu en
Valur. Í undanúrslitum var

leikið við ÍBV og tapaðist sá
leikur. ÍBV komst því í úrslita
leikinn en tapaði gegn
Breiðablik.
Snæfellsnes spilaði því um
þriðja sætið þar sem Snæfellsnes
vann Tindastól 5-0. Sannanlega
glæsilegur árangur hjá stelpu
num. Fylkir vann svo Val í leik
um 5. sætið.
Þjálfari stúlknanna er Björn
Sólmar Valgeirsson.
jgj

Tónfundir

Í síðustu viku voru tónfundir
í Tónlistarskóla Snæfellsbæjar.
Þessir tónfundir eru haldnir
einu sinni á hvorri önn og eru
börnin þá að sýna að hverju
þau eru að vinna og einnig að
æfa sig í að koma fram. Á einum
tónfundinum kom fram

upprennandi hljómsveit þar var
spilað á tvö trommusett og alls
kyns ásláttarhljóðfæri ásamt
bassa, gítar og saxófón.
Hljómsveitin hefur ekki fengið
nafn ennþá en á örugglega
framtíðina fyrir sér.
þa

Friðarveggspjaldasamkeppni
Dvalar- og hjúkrunarheimili Jaðar, Ólafsvík

Sumarafleysingar
Dvalar- og hjúkrunarheimilið Jaðar auglýsir eftir starfsfólki og sjúkraliðum til sumarafleysinga mánuðina júní, júlí og ágúst 2012.
Unnið er skv. vaktafyrirkomulagi. Laun eru skv. kjarasamningi SDS og
Sjúkraliðafélagi Íslands.
Umsóknir tilgreini persónuupplýsingar, menntun og starfsreynslu.

Alþjóðlega Lionshreyfingin
hefur staðið fyrir friðarvegg
spjaldasamkeppni meðal ungs
fólks á aldrinum 11 – 13 ára í
20 ár. Lionshreyfingin starfar í
206 þjóðlöndum og erum við
Íslendingar einn hlekkur í
þeirri keðju með 2.400 Lions
félaga starfandi í 89 klúbbum.
Þema keppninnar 2011 var
“börnin þekkja frið”. Keppnin
er opin öllum börnum á Íslandi
en 6. bekkur Grunnskóla
Grundarfjarðar tók þátt og stóð

sig með sóma og fengu viður
kenningarskjal fyrir frá Lions.
Sú sem vann keppnina á
Íslandi í ár heitir Emily Diná
Fannarsdóttir og er nemandi í
Gerðaskóla í Garði og varð
mynd hennar í einu af 23 efstu
sætunum af 350.000 kepp
endum og hlýtur hún 500
dollara verðlaun frá Lions
International.
Þema ársins 2012 er “Hugsa
sér frið”
só

Viðkomandi þarf að hafa jákvætt viðhorf, ríka þjónustulund, gott
viðmót og samstarfsvilja.
Jaðar er nýtt og glæsilegt dvalar- og hjúkrunarheimili þar sem
aðbúnaður er allur hinn besti. Íbúar heimilisins eru 19 og þar ríkir
góður starfsandi og heimilisbragur.
Umsóknareyðblöð er hægt að nálgast á heimasíðu Snæfellsbæjar,
snb.is og hjá forstöðumanni sem veitir einnig allar nánari upplýsingar
um starfið.
Umsóknarfrestur er til 20. mars
Inga Jóhanna Kristinsdóttir, forstöðumaður
s. 433 6931 og 857 6605; netfang jadar@snb.is

Vinamót í sundi

Föstudaginn 10. febrúar var
haldið vinamót í sundlauginni í
Ólafsvík. Þar kepptu saman
sundiðkendur Snæfellsbæjar og
Stykkishólms. Keppendur voru
á aldrinum 7-13 ára og kepptu í
bringu-, bak-, skrið- og
fjórsundi. Mótið gekk vel fyrir

sig og að móti loknu fengu allir
keppendur þátttökuviðurkenn
ingu og veitingar. Styrktaraðilar
mótsins voru: Landsbankinn
hf., Söluskálinn ÓK, Valafell ehf.
og Þín verslun Kassinn og eru
þeim sendar kærar þakkir fyrir
stuðninginn.

Gjöf til
Heilsugæslustöðvar
Ólafsvíkurlæknishéraðs

Snæfellsbæjardeild RKÍ færði
nýlega mæðraeftirliti Heilsu
gæslustöðvar Ólafsvíkurlæknis
héraðs, mjaltavél að gjöf. Fanný
Berit Sveinbjörnsdóttir hjúk
runarforstjóri og ljósmóðir
veitti gjöfinni viðtöku. Við það
tækifæri gerði hún grein fyrir
mikilvægi þess að geta aðstoðað
nýbakaðar mæður sem best við
að koma brjóstgjöf sem
farsælast af stað.
Mjaltavélar eru góð hjálpar
tæki þegar vandamál koma
upp. Mjög mikilvægt er þá að
grípa strax inn í og fá góða
hjálp til að lenda ekki í því að
missa mjólkina.
Brjóstamjólkin er það besta
sem hægt er að gefa og engin
önnur mjólk getur uppfyllt alla

þá kosti sem hún hefur. Þar er
mikilvægasti þátturinn mót
efnin öll sem í henni eru, en
þau vernda okkur gegn
sýkingum af ýmsu tagi. Þannig
að með brjóstagjöf verndum
við börnin best. 97% kvenna
geta mjólkað nægilega mikið
fyrir barnið sitt. En til þess að
geta það þarf góðan stuðning
bæði frá fagfólki og ekki síst
fjölskyldunni.
Mikilvægt er að muna að
ungabörn gráta ekki bara af því
þau eru svöng, en við viljum
oftast skýra grát þeirra þannig
og grípum þess vegna oft of
snemma í að gefa þeim aðra
næringu.
sþ

Smáauglýsing
Íbúð óskast

Einstæða móður bráðvantar íbúð í Ólafsvík. Er reglusöm og róleg.
Upplýsingar í síma 6990102

góðir grannar
Sparnaðartilboð helgarinnar 23. - 26. febrúar
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Birt með fyrirvara um prentvillur.
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Anglamark / Englamerkið
vottaðar, umhverﬁsvænar og ofnæmisprófaðar vörur

Anglamark barnahreinlætisvörur á tilboði!

