
Ólafsbraut 21, Snæfellsbæ
Sími: 410 4190 

Netfang: 0190@landsbankinn.is

Snæfellsnesi
www.landsbankinn.is

Mikil og góð berjaspretta 
hefur verið þetta sumarið og 
jafnvel sú besta í áratugi, 
einkum hafa bláberin sprottið 
og þroskast vel í veðurblíðunni 
í sumar og því mikið af þeim og 
talsvert er einnig af kræki
berjum. Margir hafa því skellt 
sér í berjamó undanfarið og 
hefur mátt sjá bíla í vegköntum 
hér og þar og fólk upp um allar 
brekkur annaðhvort að tína 
með höndum eða berjatínum.

þa

Allir í berjamó
564. tbl - 12. árg. 23. ágúst 2012

 

Langar þig í nám?  
Símenntunarmiðstöð Vesturlands býður  upp á fjarnám í Menntastoðum á haustönn 2012.  

Menntastoðir er grunnnám á framhaldsskólastigi. Kennd eru eftirtalin fög; stærðfræði, 
íslenska, enska,danska, námstækni, bókfærsla og tölvu- og upplýsingatækni. Kennsluhættir 
Menntastoða miðast við þarfir fullorðinna nemenda og leitast er við að veita nemendum 
góða þjónustu.  
 
Menntamálaráðuneytið hefur samþykkt að framhaldsskólar geti metið námið til eininga. 
Námið er metið sem fullnægjandi undirbúningur undir frumgreindadeildir Keilis, 
Bifrastar og Háskólans í Reykjavík. 
 
Námið er 2 annir og hefst með staðlotu föstudaginn 21.september  
 
Umsóknarfrestur er til 17. september og námið kostar 116.000 kr. Hægt er að sækja um 
styrki hjá stéttarfélögum fyrir skólagjöldum. Einnig  geta atvinnuleitendur sótt um 
námsstyrk hjá Vinnumálastofnun vegna Menntastoða. 
 
Nánari upplýsingar má nálgast inni á www.simenntun.is eða hafa samband við Helgu Lind 
Hjartardóttur verkefnisstjóra Menntastoða hjá Símenntunarmiðstöð Vesturlands í síma 
895 1662 eða netfangið helgalind@simenntun.is  

 
 



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

Búrhvalurinn sem rak á land 
í Beruvík í mars s.l. er ekki 
orðin svipur hjá sjón enda 
farinn að rotna og lyktin eftir 
því, sporðurinn hefur losnað 
frá skrokknum og ókunnugir 
eiga brátt erfitt með að greina 
hvor endinn er framm og hvor 
er aftur. Ferðamenn hafa ekki 
látið lyktina á sig fá en umferð á 
svæðinu hefur verið mikil í 
sumar. Við afleggjarann niður 
að Klofningsrétt var sett upp  
skilti til að auðvelda mönnum 
að finna hvalinn.

þa

Búrhvalurinn farinn að láta á sjá

ÚTSÖLUNNI LÝKUR UM HELGINA
FRÁBÆRIR SKÓR Í SKÓLANN FRÁ CATMANDOO 2 LITIR

BLEIKT OG SVART ST 28-38 KR 8.990 BAKPOKI FYLGIR 

DÚNDUR ÚLPUTILBOÐ FYRIR SKÓLANN
CINTAMANI ÚLPUR -30% AFSLÁTTUR

SKÓLABAKPOKAR FRÁ KR 4.990

Er byrjuð að bóka á ný. 

Tímapantanir í síma 895 6708.

  Bókasafn 
   Grundar�arðar
 

Opið í vetur:

Bókasafnið er opið kl. 15 - 18,
mánudaga til �mmtudaga.

Fjarnemar hafa getað nýtt sér bókasafnið og millisafna-
lán á ítarefni undanfarin mörg ár.

Aðstoð við leitir og val á heimilidum.

Barnafólk má vera duglegra að koma með börnin sín. 
Lengi býr að fyrstu gerð. Sögustóll í barnahorni 
bókasafnsins.

Gögn sem bókasafnið „lánar“ eru ekki bara í hillunum. 
Við sækjum efni á ve�nn eftir þörfum. 

Önnur upplýsingaþjónusta.  

 

Sími 438 6425. Netfang: bokasafn hjá grundar�ordur.is

www.steinprent.is



Félagsmiðstöðin er að hefja sitt níunda starfsár og er opin þrjú kvöld í viku frá kl. 19:30 - 22:00
Starfstími umsjónarmanns er frá 19 - 23 þau kvöld sem opið er

Allar nánari upplýsingar veitir Sigrún Ólafsdóttir, íþrótta- og æskulýðsfulltrúi, í síma 433 9912/894 2446 og netfangið sigrun@snb.is

Umsóknarfrestur rennur út miðvikudaginn 29. ágúst 2012

Síðustu daga hefur skútan 
Dolpin verið í Rifshöfn. Dolpin 
er 38 fet, 17 tonn og byggð árið 
1909 í Porth Eleven í Cornwall 
á Englandi. Dolpin er 
upprunalega hafnsögubátur og 
er minnstur þeirra 14 sem enn 
eru til. Eigandi Dolpin er Roger 
Capps athafnamaður sem m.a. 
gerir upp gamlar byggingar og 
er mikil áhugamaður um útivist, 
með honum í áhöfninni eru 
James skipstjóri ásamt Dave og 
Tig. Hugmyndin að ferðinni 
fékk Roger því hann langaði að 
sigla til Scoresbysunds á 
Grænlandi. Við undirbúning 
ferðarinnar kom í ljós að meira 
þurfti að gera við skútuna en 
þeir héldu. Taka þurfti ballestina 
úr til að skipta um við sem 
farinn var að fúna.  Þeir félagar 
lögðu svo af stað frá Swansea 
og sigldu í gegnum Bristol 
Canal og áfram til Ballycastle á 
Írlandi þaðan sem þeir lögðu 
upp í sjö daga siglingu til 
Íslands. Ferðin til Íslands gekk 
vel enda veður gott  í ljós kom 
þó að þeir komast ekki til 

Scoresbysunds í þessari ferð 
þar sem þeir telja að það sé 
orðið of seint þetta árið þar 
sem nú fer að verða allra veðra 
von og ætla að sigla á vestfirði 
frá Rifi og skoða sig um þar 
áður en þeir sigla aftur heim. 
Eru þeir félagar afar ánægðir 
með móttökurnar sem þeir hafa 
fengið á Íslandi. Í Reykjavík 
skoðuðu þeir sig um og nutu 
góðrar aðstoðar Áka vinar sins. 
Á leiðinni rifnaði seglið hjá 
þeim og komu þeir því í land á 

Rifi og ætla að bíða þar á meðan 
gert er við það. Hafa þeir notað 
tímann til að skoða sig um og 
t.d. farið á Djúpalónssand og 
fleira. Eru þeir ákveðnir í að 

koma aftur til að skoða betur 
þetta fallega land með öllum 
litunum.

þa

103 ára skúta



 

Hellissandur
Naustabúð 12 er alls 213,6 fm. Íbúðin er 158,8 
fm auk sólstofu sem er 34,9  fm. Þá er bílskúr 
sem er 19,9 fm. Íbúðin skiptist í forstofu, eldhús, 
stofu, �mm svefnherbergi og í þremur þeirra eru 
skápar. Þá er þvottahús, baðherbergi og 
gestaklósett. Baðherbergið er nýlega tekið í 
gegn. Parket er á stofu, eldhúsi og herbergjum. 

Þá eru �ísar á forstofu, baðherbergi og gestaklósetti. Sólstofan/blómaskálinn var 
endurnýjaður fyrir nokkrum árum þe þak og gler og í skálanum er heitur pottur. 
Gluggar hafa verið endurnýjaðir að hluta en glerið þarfnast endurbóta einnig að 
hluta. Húsið er með steyptri loftplötu. Við húsið er nýlegur sólpallur 14 fm. Húsið er 
á góðum stað á Hellissiandi með góðu aðgengi. 

Óskað er eftir tilboðum í húsið. Líka kemur til greina skipti á minni eign. 

Ólafsvík
Grundarbraut 5 er alls 155,3 fm á tveimur 
hæðum. Efri hæðin er  110,3 fm og skiptist í 
forstofu, hol, eldhús, rúmgóða stofu, þrjú 
herbergi,og baðherbergi. Forstofan er með 
�ísum og baðherbergisveggir eru einnig 
�ísalagðir. Eldhúsið, holið, stofan og 
herbergin eru með parketi. Á neðri hæð er 

þvottahús, tvö herbergi, baðherbergi og geymsla. Húsið er klætt með 
stálklæðningu að utan. Við húsið er bílskúr byggður úr timbri og er hann 24,2 
fm. Húsið er á góðum stað í bænum. 

Óskað er eftir tilboðum í eignina. 

Föstudaginn 24. ágúst og 

mánudaginn 27. ágúst 

verður aðeins opið frá 13 - 17

Samgöngur til og frá Snæfells
nesi um Mýrar trufluðust 
nokkuð síðastliðinn föstudag 
en þá lenti steypubíll utan 
vegar eftir illa ígrundaðann 
fram  úrakstur, ökumaður bif
reið  ar með einhverskonar 
aftan í   vagn beygði fyrir steypu
bílinn of snemma eftir fram
úrakstur, ökumaður steypu
bílsins reyndi að forða árekstri 

með því að aka út í kant sem gaf 
sig. Steypubíllinn var full
lestaður af steypu og því mjög 
þungur, öflugan krana þurfti til 
að koma steypubílnum á réttan 
kjöl og á meðan var umferð 
stöðvuð í um tvo tíma. Umferð 
var svo beint um hjáleið um 
Álftanesveg. Steypubíllinn er 
talinn ónýtur en ökumann 
sakaði ekki. jó

Samgöngur 
úr skorðum

Þróttarar tóku okkar menn í 
kennslustund í leik sem var 
leikinn síðastliðinn fimmtudag í 
Reykjavík, en Þróttur vann 41 í 
nokkuð kaflaskiptum leik. Í fyrri 
hálfleik var jafnræði með 
liðunum, en í seinni hálfleik 
gekk allt upp hjá Þrótturum sem 
komust í 20. Víkingar náðu að 
laga stöðuna á 68 mín. sem 
dugði skammt því Þróttarar 
smelltu einu beint í bakið á 
okkar mönnum, þ.e. innan við 
mínútu seinna og settu svo 
fjórða markið rétt undir lok 
leiksins eða á 82 mín. og okkar 
menn ekki svipur hjá sjón í 
seinni hálfleik. Gott er að muna 
eftir svona útreið upp að vissu 
marki, en ekki má vanmeta lið 
þó svo að þau séu neðar á 
töflunni því deildin hefur spilast 
þannig í sumar að liðin hafa 
verið að reita stig hvert af öðru. 
Á þriðjudaginn komu síðan 
Haukar í heimsókn. Þá var allt 
annað að sjá til Víkinganna, en 
leiknum lauk með sigri Víkings 
20. Guðmundur Steinn gerði 
bæði mörk Víkings. Strákarnir 
léku mjög vel í fyrri hálfleik og 
sköpuðu sér mörg færi, en 
aðeins eitt nýttist og það á 46 

mín. Seinna markið kom svo 
eftir tæplega 2 mín leik í seinni 
hálfleik, sem var ekki eins vel 
leikinn og sá fyrri, en sigurinn 
var góður og Víkingar áfram í 
toppslagnum í deildinni. Núna 
taka við tveir útileikir, á morgun 
leika strákarnir við Leikni í 
Reykjavík og síðan fara þeir 
vestur á Ísafjörð í leik á móti BÍ/
Bolungarvík. Hvoru tveggja 
mjög erfiðir leikir á móti liðum í 
neðri hluta deildarinnar.

Núna um helgina eru 
þýðingarmiklir leikir hjá unga 
fólkinu okkar í Snæfellsnes 
samstarfinu, leikir þar sem 
krakkarnir eru jafnvel að vinna 
til verðlauna. Ungu krakkarnir 
eru semsagt að standa sig mjög 
vel í sínum flokkum og 
verðskulda það að mætt sé á 
þessa leiki um helgina og þau 
hvött til dáða. Leikirnir um 
helgina verða á völlunum í 
bæjarfélögunum, mætum og 
sýnum krökkunum stuðning. Til 
að sjá hvar leikið verður er best 
að fara inn á ksi.is og á hnappinn 
næstu leikir, þar eiga að vera 
upplýsingar um leiki og leikstaði.

óhs

Eldri og yngri 
í fótbolta



Verð á Snæfellsnesi 

frá 29. ágúst 

ef áhugi er fyrir hendi.

Jóhann Fr. Álfþórsson
píanó- og sembalsmiður
Norðurgötu 4 · 801 Selfoss
Sími 692 7125

Kynningarfundur 
vegna fyrirhugaðrar breytingar á 

aðalskipulagi Snæfellsbæjar, jarðstrengir milli 
Grundarfjarðar og Ólafsvíkur.

Fyrirhuguð er breyting á aðalskipulagi Snæfellsbæjar 1995-2015 
vegna lagningar 66kV jarðstrengs og ljósleiðara Landsnets hf og 19 
kV jarðstrengs á vegum RARIK milli Grundarfjarðar og Ólafsvíkur. 
Sá hluti lagnarinnar, sem liggur um Snæfellsbæ er um 14 km að 
lengd.

Lýsing og umhverfislýsing vegna fyrirhugaðrar breytingar voru 
kynntar á vef Snæfellsbæjar og með auglýsingu í Jökli þann 
14.06.2012 og engar athugasemdir bárust. Haldinn verður kynnin-
garfundur um tillögu breytingar aðalskipulags og umhverfisskýrslu 
á bæjarskrifstofu Snæfellsbæjar þann 28. ágúst 2012 kl. 12:00 – 
14:00. Gert er ráð fyrir að breytingin verði síðan auglýst í samræmi 
við 36. grein skipulagslaga. 

Þeir sem vilja gera athugasemdir á þessu stigi skili athugasemdum 
á fundinum eða sendi netpóst til Skipulags- og byggingarfulltrúa 
Snæfellsbæjar á netfangið smari@snb.is fyrir 31. ágúst 2012.

Skipulagsfulltrúi Snæfellsbæjar.

Kynningarfundur 
vegna fyrirhugaðrar breytingar á aðalskipulagi 

Grundarfjarðarbæjar, jarðstrengir milli 
Grundarfjarðar og Ólafsvíkur.

Fyrirhuguð er breyting á aðalskipulagi Grundarfjarðarbæjar 2003-2015 
vegna lagningar 66kV jarðstrengs og ljósleiðara Landsnets hf og 19 kV 
jarðstrengs á vegum RARIK milli Grundarfjarðar og Ólafsvíkur. Sá hluti 
lagnarinnar, sem liggur um Grundarfjarðarbæ er um 12 km að lengd.

Lýsing og umhverfislýsing vegna fyrirhugaðrar breytingar voru kynntar á 
vef Grundarfjarðarbæjar og með auglýsingu í Jökli þann 14.06.2012 og 
engar athugasemdir bárust. Haldinn verður kynningarfundur um tillögu 
breytingar aðalskipulags og umhverfisskýrslu á bæjarskrifstofu Grundar-
fjarðarbæjar þann 28. ágúst 2012 kl. 12:00 – 14:00 Gert er ráð fyrir að 
breytingin verði síðan auglýst í samræmi við 36. grein skipulagslaga. 

Þeir sem vilja gera athugasemdir á þessu stigi skili athugasemdum á 
fundinum eða sendi netpóst til Skipulags- og byggingarfulltrúa Grundarf-
jarðar á netfangið smari@grundarfjordur.is fyrir 31. ágúst 2012.

                        Skipulagsfulltrúi Grundarfjarðar.

Atvinna

Hafnarsjóður Snæfellsbæjar óskar eftir að ráða skrifstofumann  í 
50% starf tímabundið í 12 mánuði vegna a�eysinga. 

Viðkomandi þarf að geta ha�ð störf sem fyrst.

Leitað er að einstaklingi sem hefur bókhalds og tölvuþekkingu. 
Æskilegt er að umsækjandi ha� stúdentspróf, en það er þó ekki 
skilyrði.

Nánari upplýsingar gefur hafnarstjóri í síma 433-6922 og 
863-1153, netfang bjorn@snb.is 

Laun eru greidd samkvæmt kjarasamningi SDS og Sambands 
Íslenskra sveitarfélaga.

Umsóknarfrestur er til og með 9. september n.k. og skulu 
umsóknir sendar til hafnarstjóra.

       
Hafnarstjóri. 

HAFNIR
SNÆFELLSBÆJAR



Pizzutilboð alla daga

Auglýsingaverð í Jökli

Heilsíða í svarthv.  23.700
Hálfsíða í svarthv. 15.200
1/4 í svarthv.    9.900
1/8 í svarthv.    7.200
1/16 í svarthv.   4.400

Heilsíða í lit   46.000
Hálfsíða í lit  31.000
1/4 í lit  22.000
1/8 í lit  14.200
1/16 í lit    9.500

Verðin eru með 25,5% vsk

Smáauglýsing
Námskeið

Námskeið í nálar orkeringu verður haldið fim. 6. sept. 
í Rifsaumi á Rifi kl. 14 og 18.  Nánari uppl. í s. 8920695

Í vikunni sem leið voru hér á 
ferð fyrirtæki sem heita Blettur 
og Fagverk. Blettur sá um 
viðgerðir á götum Snæfellsbæjar 
sem fólst í því að leggja yfirlag á 
skemndir á götum bæjarins 
einnig var seinna lagið sett á 
göngustíginn á milli Rifs og 
Hellissands og ætti hann ekki 

að vera eins grófur og hann var. 
Fagverk kom með malbikunnar 
flokk sem meðal annars sá um 
að leggja á bílastæðið fyrir 
framan Vínbúðina og verslunina 
Hrund og var einnig lagt malbik 
á plön annarstaðar í bænum.

þa

Olíumöl og 
malbik



Dvalar- og hjúkrunarheimilið Jaðar, Ólafsvík

Atvinna
Laust er til umsóknar starf umsjónarmanns félagsstarfs og 
afþreyingar íbúa á Dvalar-og hjúkrunarheimilinu Jaðri, Ólafsvík.

Um er að ræða 40% starf á tímabilinu 1. september n.k. til og 
með 1. júní 2013.

Um er að ræða �ölbreytt og gefandi starf með skemmtilegu og 
góðu fólki.

Hæfniskröfur eru m.a.a. hressileiki, frumkvæði, samskipta- og 
skipulagshæfni, áhugi og færni í ýmis konar handverki og 
félagsstar�.

Allar nánari upplýsingar veitir Inga Jóhanna Kristinsdóttir 
á vinnustað eða í síma 857 6605 og  433 6931



Svínasíða 
með pöru

Ljúffengt vínberjahlaup

  1 kg rauð vínber
  450g sultusykur (sykur með pektíni)
  safi úr 1 sítrónu

Snyrtið og skolið vínberin.
Setjið þau í pott og eldið við lágan hita í 5 mín
eða þar til safinn er farinn að flæða.
Merjið berin og látið malla í 10 mín.
Sigtið maukið (helst yfir nótt í ísskáp).
Hellið safanum í pott ásamt sítrónusafa 
og sykri og látið suðuna koma upp.
Fleytið froðunni ofan af.
Látið sjóða þar til hitamælir 
sýnir 105C.
 

Spergilkálsblanda 
750g
frosin, frá Coop

   279kr/pk

verð áður 399 kr
Ódýrt

Rauð vínber 245kr/kg

verð áður 489 kr

 878kr/kg

verð áður1.098 kr
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góðir grannar

                                   Helgartilboð 23. - 26. ágúst                        samkaupurval.is                  

úr kjötborði eða pakkað ferskt
Svínasnitsel

1.299 kr
kg   

verð áður 1.998 kr

1.386 kr
kg   

Svínakótelettur í raspi
úr kjötborði eða pakkaðar ferskar

verð áður 1.898 kr

298 kr
pk   

Hindber 300g
frosin, frá Coop

verð áður 459 kr

692 kr
kg   

Mexíkó-kjúklingaleggir
frá Ísfugli

verð áður 1.098 kr
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