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Magnað skýjafar

Það hefði getað hvarflað að
einhverjum að Snæfellsjökull
væri farinn að gjósa svo magn

aðir voru skýjabólstrarnir þegar
þessi mynd var tekin á laugar
dag, en svo var þó ekki.

Skúrinn víkur

Framkvæmdir standa nú yfir
við Rifshöfn, verið er að byggja
nýjan hafnarskúr og þurfti því
sá gamli að víkja. Á meðan á
framkvæmdunum stendur hafa
hafnarverðir aðsetur í gámi
sem staðsettur er rétt hjá þar
sem gamli skúrinn stóð. Þörf
var á að endurnýja hafnarhúsið
á Rifi enda gamla húsið komið
vel til ára sinna. Nýja húsið er
um 80 fermetrar og kostnaðar

áætlun er um 30 milljónir. Það
er Trésmiðja Guðmundar
Friðriks
sonar í Grundarfirði
sem sér um að byggja nýja
húsið en það stendur á sama
grunni og gamla húsið. TS
vélaleiga sá um að rífa gamla
húsið og aðrar jarðvegs
fram
kvæmdir. Áætlað er að bygg
ingu hússins ljúki í janúar eða
febrúar 2013.
þa

Einmana Gráhegri
	
  
	
  
Ef þig vantar
fallega gjöf
	
  
	
  
	
  
	
  

	
  

Dömubolir 4 litir kr 4,900
Ný sending frá Gallerí 17 !
	
  
	
  
Ljósmyndari Jökuls var á
ferðinni á Rifi og kom þá auga á
einn einmanalegann Gráhegra
(Ardea Ciniera) í fjörunni við
Rifshöfn. Gráhegrar verpa ekki
á Íslandi en alltaf flækjast
nokkrir hingað til lands á
hverju hausti og sjást þá helst í
fjörum og við ár og vötn sem
ekki frjósa. Gráhegrinn er stór
fugl og getur og getur orðið 84
til 102 cm eftir því hvort hálsinn
er uppréttur, með vænghaf á

bilinu 155 til 195 cm og 1 til 2
kíló að þyngd. á flugi eru þeir
frekar stirðir en auðþekkjanlegir
á breiðum, löngum vængjum,
og löngum fótum sem ná aftur
fyrir stélið. Gráhegrar eru ljósir
á kvið með gráa vængi og sjá
má svartar flikrur á kviði og
höfði.
Upplýsingar fengnar á nsv.is
og wikipedia.

Gjöf til
Lífsbjargar

þa

Kirkjan okkar

Ólafsvíkurkirkja.

Sunnudagurinn 7. október kl. 20.
Poppguðsþjónusta
Kl. 20 verður popp- og gospelguðsþjónusta í Ólafsvíkurkirkju.
Kirkjukór Ólafsvíkurkirkja sér um kórsöng, einsöng og um undirleik.
Um er að ræða bæði gospel- og popplög.
Kaffi og djús á eftir.

Annað starf.

Á sunnudögum klukkan 11er sunnudagaskóli í Ingjaldshóls, en
hannn verður í kirkjunni alla sunnudaga að jólum.
TTT verður í Ólafsvíkurkirkju á hverjum miðvikudegi kl. 14:15.
Æskulýðsfundur verður 10. október kl. 20 í Ólafsvíkurkirkju.
Foreldramorgnar verða á fimmtudögum kl. 10-12 í
Ólafsvíkurkirkju.
Sóknarprestur.

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

Nú líður að formlegri vígslu
nýs húss björgunarsveitarinnar
Lífsbjargar í Snæfellsbæ en
verið er að leggja lokahönd á
húsið og verður það vígt þann
3. nóvember. Enn streyma inn
gjafir til Lífsbjargar og komu
ungir strákar í nýja húsið og
færðu Lífsbjörg að gjöf 7.867
krónur sem piltarnir höfðu

safnað með tombólu sem þeir
héldu fyrir utan sjoppuna á
Sandi. Á myndinni eru piltarnir
Anton Erik Antonsson, Hreinn
Ingi Halldórsson og Vigfús
Kristinn Vigfússon ásamt Davíð
Óla Axelssyni og Guðbjarti
Þorvarðarsyni þegar gjöfin var
afhent.

HJÁLPUM BÖRNUM Í NEYÐ!

Dálítil gönguferð er góð bæði fyrir sál og líkama.
Vertu með, gakktu með okkur eða taktu vel á móti göngufólki
Þinn stuðningur getur skipt sköpum.

HVERNIG GET ÉG HJÁLPAÐ?
Gengið verður í Snæfellsbæ föstudaginn 5. október

söfnunarstöð í Átthagastofunni, Kirkjutúni 2, kl. 18:30

Gengið verður í Grundarfirði laugardaginn 6. október
söfnunarstöð í Verkalýðshúsinu, Borgarbraut 2, kl. 11:00

Gefðu í söfnunarbauk Rauða krossins
Leggðu inn á söfnunarreikning Rauða krossins
(bankanúmer 342-26-12, kt. 530269-2649)

Hringdu í söfnunarsíma Rauða krossins

904 1500

1.500 kr. framlag.
Lífshættulega vannærðu barni hjúkrað
til heilbrigðis

904 3000

3.000 kr. framlag.
Fjölskylda á hamfarasvæði fær efni
til skýlisgerðar

904 5000

5.000 kr. framlag.
Tvö hundruð máltíðir
á hungursvæði
í Afríku

Skáldið okkar – Jóhann Jónsson
Jóhann Jónsson skáld fæddist
á Snæfellsnesi árið 1896. Hann
var sjómannssonur sem ólst
upp í Ólafsvík, en flutti ungur
til Reykjavíkur og síðan til
Leipzig í Þýskalandi. Jóhann
sigldi aldrei aftur heim því hann
dó úr berklum aðeins 35 ára
gamall. Hugur Jóhanns var
fullur af sögum og ljóðum og
minning hans lifir enn í verkum
hans. Þekktasta ljóð Jóhanns
Söknuður er talið hafa markað
upphaf íslenskrar nútíma
ljóðlistar ásamt ljóðinu Sorg
eftir Jóhann Sigurjónsson.
Nemendur í 5.- 8. bekk Grun
nskóla Snæfellsbæjar heimsóttu
nýlega Pakkhúsið þar sem
Barbara Fleckinger kynnti þeim
skáldið. Þar fengu nemendur
m.a. að heyra æviágrip Jóhanns,
lesa ljóð eftir hann, hlusta á lag
samið við eitt ljóða hans og
síðast en ekki síst skoða nokkra
muni sem Jóhann átti sjálfur
eða tengjast honum á einhvern

hátt. Að heimsókn lokinni
gengu nemendur að æsku
heimili Jóhanns sem var í
Bjarnahúsi eða Gamla bakaríinu
eins og það er oft kallað.
Kennarar verkefnavers skólans
munu svo leiða nemendur í
allan sannleikann um ljóð og
ljóðagerð og í framhaldi af því
munu nemendur sjálfir semja
ljóð í anda Jóhanns. Ljóðin
verða síðan til sýnis á Dvalar
heimilinu Jaðri.
Við viljum sérstaklega þakka
Aðalsteinu Sumarliðadóttur og
fjölskyldu hennar fyrir að hafa
um langt skeið haldið minningu
Jóhanns Jónssonar lifandi, m.a.
með því að safna og varðveita
fróðleik um skáldið og hefur
Aðalsteina verið einstaklega
á
huga
söm um að miðla fróð
leiknum svo minning Jóhanns
megi lifa um ókomin ár.

Pizzutilboð alla daga

Barbara Fleckinger og
Guðrún G. Sveinbjörnsdóttir

Bætt aðstaða
á Reynisvelli

Þakkir frá umf. Reyni
Umf. Reynir vill þakka þeim aðilum sem styrktu
uppsetningu salernisaðstöðu á Reynisvelli.
Þeir sem styrktu þetta framtak voru:
Snæfellsbær með steypustólpa og tengingu fyrir húsin.
Vélsmiðja Árna Jóns gaf steypuna undir pallinn, Þerna SH með
vinnuframlagi, KG fiskverkun, Sjávariðjan, Fiskmarkaður
Íslands og Esjar SH með fjárframlögum.
Kristni Tveiten smið þökkum við sérstaklega fyrir pallasmíðina
og öllum þeim sem aðstoðuðu okkur við þetta framtak.
Þökkum við þessum aðilum vel fyrir áhugann á því að hjálpa
okkur við að bæta aðstöðuna á Reynisvelli.
Að lokum þökkum við eftirtöldum aðilum fyrir styrkina sem
þeir veittu fyrir Sandarahlaupið í Sumar: Brauðgerð Ólafsvíkur, KG Fiskverkun, Snæfellsbær, Sandbrún ehf., Esjar SH,
Sjávariðjan, Landsbankinn, Nónvarðan ehf, Guðbjartur ehf,
Fiskmarkaður Íslands og Nesver ehf.
Aðstendur Sandaragleðinnar fá líka þakkir fyrir að láta umf.
Reyni njóta góðs af balli á Sandaradögum í júlí í sumar.

Í fyrrasumar fjárfesti umf.
Reynir í tveimur notuðum
gámahúsum sem áttu að bæta
aðstöðuna við Reynisvöll.
Snæfellsbær samþykkti að
steypa undir húsin, tengja vatn,
holræsi og rafmagn. Í vor voru
svo húsin sett upp, vatn og
holræsi tengd en rafmagn er
ekki enn komið á, en von er á
því bráðlega. Í sumar var unnið
að því að lagfæra gámana, mála
og smíðaður var þessi fíni pallur
sem veitir gott skjól og gaman
verður fyrir krakkana þegar
bekkir og borð verða sett upp
fyrir næsta sumar.
Þar með var komin langþráð

salernisaðstaða við völlinn og
ekkert að vanbúnaði að hafa
fótboltaæfingar Víkings/Reynis á
Reynisvelli. Umf. Reynir hefur
fjárfest í boltum, grindum,
vestum og fleiru, svo ekkert
vantaði þegar krakkarnir okkar í
Snæfellsbæ komu til að æfa í
sumar. Þetta voru krakkar á
öllum aldri og mikið líf og fjör á
vellinum þegar þau voru komin
saman. Það er von okkar að
þessi aðstaða komi að góðum
notum við íþróttaæfingar og
uppákomur í framtíðinni.
Kærar Kveðjur
Stjórn umf. Reynis Hellissandi

Vígsluhátíð 3. nóvember 2012
3. nóvember næstkomandi mun nýtt hús Björgunarsveitarinnar Lífsbjargar í Snæfellsbæ verða vígt.
Ýmsir viðburðir munu verða í gangi þann daginn að því tilefni.
Hátíðardagskrá verður í félagsheimilinu Klifi um kvöldið.
Miðar í Klifið verða seldir þegar að nær dregur auk þess sem nánari dagskrá kemur síðar.

Endilega takið daginn frá og njótum saman dagsins og þessum góða árangri okkar Snæfellsbæinga.
Kærar kveðjur
Félagar í Björgunarsveitinni Lífsbjörg í Snæfellsbæ.

Göngum til góðs – söfnun Rauða krossins
Um helgina er átakið Göngum
til góðs á vegum Rauða krossins
á Íslandi. Að þessu sinni er
verið að safna fyrir verkefni
Rauða krossins fyrir börn sem
eru í neyð.
Í Snæfellsbæ verður gengið í
hús og safnað föstudaginn 5.
október. Óskað er eftir sjálf
boðaliðum til að ganga í hús
með baukana og safna. Söfn
unarstöðin verður í Átthagastofu
Snæfellsbæjar, Kirkjutúni 2 og
eru þeir sem ætla að leggja
okkur lið beðnir um að koma
þangað kl. 18:30.
Ef þú vilt fá nánari upp
lýsingar hringdu þá í Elfu s. 863
2808 eða Elvu Ösp s. 860 4441.
Í Grundarfirði verður gengið
í hús og safnað laugardaginn 6.

október. Óskað er eftir sjálfboða
liðum til að ganga í hús með
baukana og safna. Söfnunarstöð
verður í Verkalýðshúsinu Borgar
braut 2 og eru þeir sem ætla að
leggja okkur lið beðnir um að
koma þangað kl. 11.00.
Nánari upplýsingar veitir
Bryndís í síma 862 1355.
Hvernig væri að fá sér góðan
göngutúr og um leið að leggja
góðu málefni lið?
Gengið verður í hús í þéttbýli.
Þeir sem ekki eru heimsóttir en
vilja styrkja söfnunina geta farið
inn á slóðina http://gongumtilgods.
is/ eða lagt inn á söfnunarreikn
ing Rauða krossins 342-26-12,
kt. 530269-2649.
Stuðningur þinn getur skipt
sköpum í lífi barns í neyð.

	
  

Vegna þrifa á sundlauginni verður
hún lokuð frá því kl. 18:00
fimmtudaginn 4. október
en opnar aftur
laugardaginn 6. október.
Kveðja starfsfólk

Þróunarfélag Snæfellinga
opnar heimasíðu

Fyrir skömmu barst með
bæjarblöðunum Jökli og Stykkis
hólmspóstinum dreifibréf frá
Þróunarf élagi
Snæfellinga.
Dreifibréfið kom einnig í
Skessu
horninu. Í dreifibréfinu
var kynnt Framtíðarsýn og
stefnumótun Snæfellinga sem
unnin var á vettvangi Þróunar
félagsins í samstarfi við Ný

sköpunarm iðstöð
Íslands,

Atvinnu
ráðgjöf Vesturlands og
ráðgjafafyrirtækið Netsporrekstur og ráðgjöf. Að þessu
verkefni kom stór hópur
Snæfellinga sem sat opna fundi
og skapaði svokallaðar sviðs
myndir sem framtíðarsýnin og
stefnumótunin er byggð á. Í
dreifibréfinu var jafnframt
kynnt að Þróunarfélagið hefur
látið setja upp heimasíðu undir
léninu www.snae.is . Hönnuður
og hýsingaraðili síðunnar er
Anok margmiðlun sem gefur út
Stykkishólmspóstinn og sá um
alla hönnun og uppsetningu
dreifibréfsins. Á heimasíðunni
er leitast við að veita upplýsingar
um starfsemi Þróunarfélagsins
og það sem er á döfinni hjá
félaginu. Á heimasíðunni er
einnig að finna upplýsingar um
Vini Snæfellsjökuls sem eru
hollvinasamtök til stuðnings

Trúbadorinn
Ásgeir Trausti
á Kaffi Sif
	
  

Laugardagskvöldið	
  	
  
6.	
  okt.	
  frá	
  23-‐03	
  
1000	
  kr	
  aðgangseyrir	
  
	
  
	
  
Opnunartímar	
  á	
  Kaffi	
  Sif	
  í	
  vetur:	
  
fimmtudaga	
  16-‐21,	
  föstudaga	
  16-‐01,	
  
laugardaga	
  13-‐01	
  og	
  sunnudaga	
  14-‐20.	
  
	
  
Kaffi	
  Sif,	
  Klettsbúð	
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  www.kaffisif.is	
  

Þjóðgarðinum Snæfellsjökli. Á
síðunni www.snae.is er hægt að
skrá sig í hollvinasamtökin auk
þess sem gefnar eru upplýsingar
um tilgang þeirra og helstu
verkefni. Það er von okkar sem
að Þróunarfélaginu stöndum að
heimasíðan geti orðið til þess

að auðvelda samskiptin og
komi til skila nauðsynlegum
upplýsingum um það sem efst
er á baugi hverju sinni.
Sturla Böðvarsson
Framkvæmdastjóri
Þróunarfélags Snæfellinga ehf.

Guðsþjónusta
Grundarfjarðarkirkju
sunnudaginn 7.okt. kl. 11.00

Léttar veitingar í safnaðarheimili eftir guðþjónustu.
Bækur og litir fyrir yngstu kirkjugestina.

Allir velkomnir

Aflafréttir
Tjaldur SH ætlar sér heldur
betur að eiga góðan mánuð því
þegar þetta er skrifað þá er
báturinn aflahæstur allra línu
báta á landinu og er kominn
með 438 tonn í 5 löndunum
mest 95 tonn. Grundfirðingur
SH er kominn með 220 tonn í
4 sem öllu hefur verið landað í
Grundarfirði og er báturinn
eini SH línubáturinn sem hefur
landað öllum sínum afla í
heimahöfn en hinir allir hafa
verið útum allt land. Örvar SH
er kominn með 251 tn í 6
löndunum. Rifsnes SH 201 tn í
6. Þórsnes SH 162 tn í 4 og
Gullhólmi SH 146 tní 5. Hamar
SH sem er á balalínu er á
Djúpa
vogi og hefur gengið
nokkuð vel þar er búinn að fá
136 tn í 18 róðrum, mest 11,5
tn.
Afli dragnótabátanna var
góður hjá þeim sem fóru til
Bolungarvíkur en aflinn þar
dróst mjög saman þegar leið á
september og eru þeir allir
komnir til baka aftur. Rifsari SH
er hæstur SH bátanna og er
kominn með 144 tonn í 14
róðrum, mest af aflanum var
landað í bolungarvík. Steinunn
SH er kominn með 106 tn í 12.
Esjar SH er kominn með 74 tn
í 9 en báturinn landað hluta af
aflanum á Patreksfirði. Matthías

SH 64 tn í 12 róðrum, Gunnar
Bjarnarsson SH 57 tn í 13, Egill
SH 51 tn í 11 og Guðmundur
Jensson SH 48 tn í 11.
Tryggvi Eðvars SH hefur
verið í Bolungarvík og gengið
ansi vel þar, hefur t.d tvisvar
komist í rúm 11 tonn í einum
róðri. Er báturinn búinn að
landa 105 tn í 18 róðrum.
Særif SH kemur þar á eftir með
66 tn í 17. Brynja SH 57 tn í 13,
Kristinn II SH 60 tn í 15 og þar
af 8,5 tn í einum róðri. Stakk
hamar SH 31 tn í 13. Bíldsey
SH 59 tn í 8 en báturinn er að
á Austurlandi, Kóni II SH 32 tn
í 9 og Lilja SH 16,5 tn í 6,
mestu landað á Skagaströnd.
Magnús SH er búinn að
landa 57 tonnum í 7 róðrum
og þrátt fyrir ekki mikinn afla
þá er báturinn samt sem áður
aflahæsti netabátur landsins í
september. Uppistaðan í afla
Magnúsar SH er skötuselur,
sem reyndar er uppistaða í afla
allra SH netabátanna. Bárður
SH er kominn með 34 tn í 14
og Katrín SH og Arnar SH báðir
með 14,1 tonn. Katrín SH eftir
9 róðra og Arnar SH eftir 8
róðra.
Gísli Reynisson
www.aflafrettir.com

Tíðindi frá
Grundarfjarðarbæ
Ágætu Grundfirðingar!
Nú eru haustannir, tíminn þegar við búum okkur
undir veturinn, komum vetrarforða í hús, í eigin
legri og óeiginlegri merkingu. Haustið er líka
tími mikilla fundahalda og margvíslegra verkefna
á vettvangi Grundarfjarðarbæjar. Verður hér
stiklað á stóru af helstu tíðindum.

Fjármál
Í vor og sumar hefur Haraldur Líndal Haraldsson
unnið rekstrarúttekt fyrir Grundarfjarðarbæ.
Meðal annars kemst hann að þeirri niðurstöðu
að búið sé að ná ágætum árangri í hagræðingu
í rekstri bæjarins, þó alltaf megi eitthvað gera
betur. Bæjarráð er þessar vikurnar að fara yfir
tillögur Haraldar og unnið er að 8 mánaða upp
gjöri. Í framhaldinu verður gerð langtímaáætlun
sem miðar að því að ná skuldastöðu bæjarins
niður í 150% af tekjum, samkvæmt sveitar
stjórnarlögum, en þetta hlutfall er nú 212%.
Haldnir verða kynningarfundir með starfs
mönnum og íbúum þegar þessar niðurstöður
liggja fyrir.

Starfsmannamál

leggur áherslu á að skapa gott starfsumhverfi og
liður í því er starfsmannadagur sem haldinn
verður föstudaginn 19. október.
Til skoðunar er að ráða sameiginlegan skipulagsog byggingarfulltrúa fyrir tvö eða fleiri
sveitarfélög á Snæfellsnesi, en síðastliðið ár
hefur skipulags- og byggingarfulltrúi Snæfells
bæjar, Smári Björnsson sinnt því starfi með
sóma.
Tveir nýir stjórnendur tóku við störfum hjá
Grundarfjarðarbæ í haust, Aðalsteinn Jósepsson
tók við nýju starfi forstöðumanns íþróttamann
virkja og nýr aðstoðarskólastjóri tók til starfa við
Grunnskólann, Helga Guðrún Guðjónsdóttir.
Þau eru boðin velkomin til starfa um leið og
Svani Tryggvasyni, fráfarandi umsjónarmanni
íþróttahúss er þakkað fyrir áralangt starf hjá
bænum.

Skólastefna
Vinna við gerð skólastefnu er hafin og mun
Gunnar Kristjánsson, fyrrverandi skólastjóri
vinna verkefnið með skólanefnd. Íbúar munu
hafa kost á að koma sínum sjónarmiðum á
framfæri og er verið að skoða ýmsar leiðir, s.s.
skoðanakannanir og samráðsfundi.

Október 2012

Íbúaþingi frestað
Íbúaþingi sem vera átti laugardaginn 6. október
er frestað um óákveðinn tíma, þar sem stefnir í
talsverðar fundaannir hjá okkur Grundfirðingum
á þessu hausti. Bæjarráð leggur allt kapp á að
byrjað verði á fyrrnefndum kynningarfundi með
Haraldi Líndal, til að klára fjármálin frá og eftir
það verður hugað að tíma fyrir íbúaþing.

Rökkurdagar næst haustið 2013
Menningarhátíðin Rökkurdagar verður næst
haldin haustið 2013 og er til skoðunar að hafa
hátíðina annað hvert ár og leggja þá meira í
hana. Þess má geta að vetrarhátíð í Stykkishólmi
„Norðurljós“ er annað hvert ár og verður nú 18. –
21. október. Til greina kemur að færa stutt
myndahátíðina Northern Wave, sem haldin hefur
verið í mars, yfir á haustið og tengja hana
Rökkurdögum. Ástæðan er gleðileg, þ.e. að mars
er orðinn háannatími í ferðaþjónustu og gistirými
fullbókað.
Látum þetta nægja að sinni.
Með góðum haustkveðjum
frá Grundarfjarðarbæ

Starfsmenn Grundarfjarðarbæjar hafa staðið sig
eins og hetjur og árangur í hagræðingu eftir
hrun er ekki síst þeim að þakka. Bæjarstjórn

Aðalfundur

Hjónaklúbbs Eyrarsveitar

Fjárhagsáætlun
Grundarfjarðarbæjar 2013
Hafin er vinna við gerð fjárhagsáætlunar Grundarfjarðarbæjar fyrir árið 2013.
Auglýst er eftir styrkumsóknum frá einstaklingum og/eða
félagasamtökum.
Þeir sem hafa hug á að senda inn styrkumsókn fyrir árið
2013 eru hvattir til að senda tölvupóst á netfangið:
grundarfjordur@grundarfjordur.is eigi síðar en
mánudaginn 15. október 2012.
Skrifstofustjóri

Nú er komið að árlegum aðalfundi Hjónaklúbbs Eyrarsveitar.
Fundurinn verður haldinn 11. október kl.17:00
í Sögumiðstöðinni.
Á dagskrá eru venjuleg aðalfundarstörf,
ný stjórn kosin og önnur mál.
Vonumst til að sjá sem flesta.
Stjórnin.

Áfram í Útsvari

Lið Snæfellsbæjar keppti sl.
föstudag við lið Kópavogs,
báðum liðum hefur gengið vel
undanfarin ár í Útsvari og mátti
því búast við spennandi keppni.
Kópavogur hefur unnið Útsvari
tvisvar sinnum og Snæfellsbær
náði langt á síðasta ári. Í liði
Snæfellsbæjar voru Guðrún
Lára Pálmadóttir, Magnús Þór
Jónsson og Sigfús Almarsson,
þau voru með opna æfingu á
Kaffi Sif daginn fyrir keppni og
virðist það hafa virkað vel.
Snæfellsbær fór nokkuð örugg
lega af stað og svaraði fyrstu 4
bjölluspurningum rétt en þegar
kom að vísbendinga
spurning
unum var staðan orðin mjög

jöfn. Í vísbendingaspurning
unum nældi Snæfellsbær sér í 4
stig í fyrstu spurningunni og í
annarri, sem er leikinn, fékk
hvort lið 5 stig.
Snæfellsbær vann orðaleikinn
með fullu húsi stiga 30 - 21. Þá
var staðan orðin 49 - 37 fyrir
Snæfellsbæ. Bæði lið stóðu sig
ágæt
lega í flokkaspurning
unum, í stóru spurningunum
náði Snæfellsbær að svara
tveimur 15 stiga spurningum
rétt en Kópavogur einni.
Lokatölur kvölds
ins urðu 82
stig á móti 55 fyrir Snæfellsbæ.
Meðfylgjandi mynd er skjá
skot úr útsendingu Sjónvarps
ins.
jó

Val fulltrúa á
kjördæmisþing
Fundur í Fulltrúaráði og Sjálfstæðisfélögunum
í Snæfellsbæ verður haldinn
í Hraðfrystihúsi Hellissands
þriðjudaginn 9. október kl. 20

Efni fundar:
Kjör fulltrúa á kjördæmisþing.
Önnur mál.
Stjórn Fulltrúaráðs
Sjálfstæðisfélaganna í Snæfellsbæ

Hressar konur
í heimsókn

SNÆFELLSBÆR
þar sem jökulinn ber við loft...

Bæjarstjórn Snæfellsbæjar
FUNDARBOÐ - 244. FUNDUR
Fundur er boðaður í bæjarstjórn Snæfellsbæjar,
fimmtudaginn 4. október 2012 og hefst hann
í Ráðhúsi Snæfellsbæjar kl. 16:00

Það voru hressar konur úr
Grundarfirði sem heimsóttu
Pakkhúsið í Ólafsvík síðasta
fimmtudag. Þetta voru konur
úr handverkshóp eldriborgara í
Grundarfirði sem þarna voru á
ferð. Þær voru búnar að skoða
Dvalarheimilið Jaðar og komu
svo í Pakkhúsið þar sem þær
fengu sér vöfflur og kaffi og
skoðuðu handverkið. Þær

skoðuðu líka safnið á efri hæð
húsins og voru mjög ánægðar
þegar þær héldu ferðinni
áfram. Þær ætluðu næst út á Rif
og heimsækja Kötu í Rifssaumi
og svo í Reykhöll Gunnu í Rifi
þær ætluðu svo að enda daginn
á Hótel Hellissandi þar sem
ætlunin var að borða.
þa

RISAPOTTUR
170 millj. verða í fyrsta
vinning á laugardaginn. Þar
sem hæglega hefur gengið að
safna í hlutabréfaleikinn þá
verður Áskorendaleikurinn
settur af stað um næstu helgi,
það kemur í ljós í næsta blaði
hverjir mætast um helgina.
Ljóst er að við þurfum að spýta
í lófana ef Víkingur á að vera

meðal 20 efstu fyrir áramót
þessvegna hvetjum við fólk til
að vera duglegt að tippa og
muna eftir félagsnúmerinu
355. Opið í Íþróttahúsinu á
laugardögum frá 11.00 til
13.00. Heitt kaffi á könnunni.
Munið 355. Allir velkomnir.

Dagskrá bæjarstjórnarfundarins:
1) Fundargerð 236. fundar bæjarráðs Snæfellsbæjar, 		
dags. 18. september 2012
2) Fundargerð 106. fundar hafnarstjórnar Snæfellsbæjar, 		
dags. 10. september 2012
3) Fundargerð 72. fundar umhverfis- og skipulagsnefndar, 		
dags. 11. september 2012
4) Fundargerð 62. fundar íþrótta- og æskulýðsnefndar, 		
dags. 30. ágúst 2012
5) Fundargerð 17. fundar landbúnaðarnefndar, 		
dags. 3. september 2012
6) Fundargerð 162. fundar skólanefndar, dags. 1. október
2012
7) Fundargerð 123. fundar félagsmálanefndar Snæfellinga,
dags. 18. september 2012
8) Fundargerð 108. stjórnarfundar heilbrigðisnefndar Vesturlands,
dags. 4. september 2012, ásamt fylgigögnum
9) Fundargerð 42. stjórnarfundar Jeratúns, dags. 29. ágúst 2012
10) Fundargerð 5. fundar stýrihóps verkefnis um uppbyggingu
svæðisgarðs á Snæfellsnesi, dags. 20. ágúst 2012, ásamt fylgiblaði
11) Fundargerð svæðisskipulagsnefndar og stýrihóps svæðisgarðsverk
efnis, dags. 30. ágúst 2012, ásamt fylgigögnum.
12) Fundargerð 799. fundar Sambands íslenskra sveitarfélaga,
dags. 7. september 2012
13) Fundargerð 349. fundar stjórnar Hafnasambands Íslands,
dags. 29. ágúst 2012
14) Fundargerð stjórnarfundar Sorpurðunar Vesturlands,
dags. 14. september 2012
15) Fundargerðir 66., 67. og 68. fundar Menningarráðs Vesturlands,
dags. 28. mars, 25. júní og 3. september 2012, ásamt fjárhagsáætlun
Menningarráðs fyrir árið 2013.
16) Bréf frá Barböru Fleckinger, dags. 6. september 2012, varðandi
úrsögn úr Pakkhúsnefnd.
17) Bréf Umhverfisstofnunar til Vegagerðarinnar, dags. 13. september
2012, varðandi gerð vetrarvegar/áningarstaðar í þjóðgarðinum
Snæfellsjökli, við Útnesveg norðan Purkhóla.
18) Bréf frá Sorpurðun Vesturlands, dags. 18. september 2012,
varðandi gjaldskrárbreytingar í Fíflholtum.
19) Bréf frá Sorpurðun Vesturlands, dags. 21. september 2012, varð
andi verkefni í Fíflholtum, gjaldskrárbreytingu og nýtt starfsleyfi.
20) Bréf frá Umhverfis- og auðlindaráðuneytinu, dags. 3. september
2012, varðandi frumvarp til náttúruverndarlaga.
21) Bréf frá Fjölbrautaskóla Snæfellinga, dags. 9. ágúst 2012, varðandi
skólaakstur fið FSN á vorönn 2012.
22) Bréf frá Veraldarvinum, dags. 14. september 2012, 		
varðandi sjálfboðaliða á árinu 2013.
23) Bréf frá Brunabót, dags. 13. september 2012, 		
varðandi ágóðahlutagreiðslu 2012.
24) Ályktun fundar samtaka sjávarútvegssveitarfélaga, 		
dags. 26. september 2012
25) Minnispunktar bæjarstjóra.
Snæfellsbæ, 1. október 2012
Kristinn Jónasson, bæjarstjóri

Áfram Víkingur.
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HydraQuench
Intensive Serum
Bi-Phase
Neyðarlausn
fyrir þyrsta húð!
Er húðin þín þurr? Stíf?
Sannarlega ekki ánægð?
Bregstu fljótt við og notaðu
HydraQuench Intensive Serum,
neyðarlausn þegar allt annað
hefur brugðist. Samstundis
hefst öflug virkni hýalúrónsýru
og Katafray-jurtarinnar sem
styrkja rakavörn á yfirborðinu
og koma lagi á vatnsbirgðir
í innra lagi húðarinnar.
Samstundis lifnar húðin við
og yfirbragð fær aukinn ljóma.
Clarins er í 1. sæti þegar kemur að
lúxushúðsnyrtivörum á Evrópumarkaði*.
*Heimild: European Forecasts.

Clarins dagar í Lyfju
Clarins
kynning í Apóteki Ólafsvíkur 5. október frá 10:00 - 12:30
4.
& 5. september
Gjöfin þín þegar keypt er fyrir
Sérfræðingar
Clarins verða á staðnum til að veita
5.900
kr. eða meira.*

& 14:00 - 18:00

*á meðan birgðir endast

faglega ráðgjöf um húðumhirðu og förðun.

20% afsláttur af Clarins
á kynningardögunum

20% afsláttur af Clarins á kynningardeginum.

Vertu velkomin í Lyfju og
fáðu
ráðgjöf
og prufu
20Afriölns%
Falleg
gjöf að
verðmæti 15.000
kr. fylgir
lum
m
vöru
la
sem
hentar
þinn
húð.
þegar verslað er fyrir 5.900C kr. eða meira.

Clarins fæst í eftirfarandi verslunum Lyfju:
Lágmúla, Laugavegi, Smáralind, Smáratorgi,
Ólafsbraut
24 - Selfossi
sími: 436
Grindavík,
og1261
Ísafirði

