
Það var bjartur og stilltur 
haust dagur þegar þreskivélin 
fór um akurinn í Böðvarsholti á 
dögunum. Nú er búið að þurrka 
fræin en uppskeran er 3,5 tonn. 
Ekki er þó komið í ljós hversu 
olíurík fræin eru eða hversu 
mik  ið heildarmagnið af olíu 
verður.

Þessi ágæta uppskera er 
framar vonum en aðeins voru 
tvö stykki notuð við ræktunina. 
Í sumar hefur verið mikil prýði 
af þessari ræktun hjá Rúnari 
Atla Gunnarssyni, því akrarnir 
tveir voru heiðgulir megnið af 
sumrinu eins og svo margir veg
farendur tóku eftir.

Þetta er fyrsta uppskeran af 
þessari tilraunaræktun á repju í 
Böðvarsholti en örugglega ekki 
sú síðasta. Hver veit nema 
starfs  heitið olíubóndi verði jafn 
eðlilegt og kartöflubóndi.

þs
  Repjufræin sett í poka.

Meðal þess sem börn í leik
skólum Snæfellsbæjar fá að 
spreyta sig á er matjurtarækt, í 
lok september var komið að því 

að taka upp kartöflur sem 
sprott ið hafa í litlum garði sem 
útbúinn var innan girðingar 
leik skólans.

Börnin voru afskaplega for
vitin að sjá hvað kæmi undan 
grösunum og ekki er annað að 
sjá á myndunum en að þau séu 

bara sátt við uppskeruna.
jó

Uppskerustörf á Krílakoti

Ólafsbraut 21, Snæfellsbæ
Sími: 410 4190 

Netfang: 0190@landsbankinn.is

Snæfellsnesi
www.landsbankinn.is
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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

Í síðustu viku komu fulltrúar 
Íbúðalánasjóðs til fundar við 
bæjarstjóra Snæfellsbæjar þar 
sem ræddar voru íbúðir í eigu 
sjóðsins í Snæfellsbæ.  Á fund
inum kom fram að Íbúðalána
sjóður væri þegar búinn að 
setja 10 eignir í Snæfellsbæ á 
sölu, m. a. er hægt að sjá upp
lýsingar um eignirnar í auglýs
ingu frá Fasteignasölu Snæfells
ness í þessu tölublaði af Jökli.  
Einnig kom fram að sjóðurinn 
væri búinn að auglýsa 4 íbúðir í 
Ólafsvík og Rifi til leigu. Aug
lýsingarnar er hægt að sjá inn á 
leigusíðu mbl.is  Þetta eru Tún
brekka 6 og 8 í Ólafsvík og Háa
rif 89a og 89b í Rifi.

Það verklag er hjá sjóðnum 
að eignirnar eru auglýstar í viku 
og að þeim tíma liðnum er 
unnið úr umsóknum og þær 

metnar.  Nánari upplýsingar um 
úthlutunarreglur Íbúðalána
sjóðs er hægt að sjá á vef þeirra.  
Athygli er vakin á því að í 
þessari umferð, þurfa umsóknir 
frá aðilum sem áhuga hafa á að 
leigja þessar 4 eignir, að berast 
Íbúðalánasjóði fyrir lok dags 
fimmtudaginn 11. október.  Ef 
íbúðirnar ganga ekki út í þessari 
umferð, þá verða íbúðirnar 
samt ekki teknar af leigu mark
aðnum, heldur verður aug
lýsinga  ferlið  með vikulöngum 
umsóknarfresti  endurtekið.

Íbúðalánasjóður 
auglýsir íbúðir

Göngum til góðs, lands
söfnun Rauða krossins stóð 
yfir 5. og 6. október. Þetta er í 
sjöunda sinn sem Rauði 
krossinn býður Íslendingum 
að ganga til góðs en söfnunin 
fer fram annað hvert ár. Rauði 
krossinn á Íslandi styður við 
hjálparstarf Alþjóða Rauða 
krossins, bæði í suður, mið og 
norðurhlutum Sómalíu. Stuð
ningurinn hefur að mestu falist 
í kaupum á næringarbættu 
hnetusmjöri sem nýtt er til að 

hjúkra illa vannærðum börnum 
til heilsu ásamt fleiri verk
efnum. Gengið var til góðs í 
Snæfellsbæ á föstudeginum og 
fólk hvatt til að mæta á 
söfnunarstöðina í  Átthagastofu 
til að vera með.  Rauða kross 
deildin var mjög ánægð með 
hversu margir sjálfboðaliðar 
mættu, en 30 sjálfboðaliðar 
gengu í Snæfellsbæ og var 
mjög vel tekið á móti þeim af 
bæjarbúum. 

þa

Nú s.l. föstudag unnu þeir 
Guðni Hallgrímsson, rafvirki 
og Kristján kranamaður að því 
að laga ljósin í krossinum á 
Grundarfjarðarkirkju. Hæðin 
upp að krossinum er um 27 

metrar og eins og sést á mynd
inni er engu líkara en Guðni sé 
að blessa kirkjuna og þá 
Kristján og myndatökumanninn 
líka.
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Gengið til góðs

Rafvirkinn 
blessar kirkjuna

Félagsfundur

Framsóknarfélag Grundar�arðar boðar 
til félagsfundar �mmtudaginn 11. okt. 

kl. 20:30 á Hótel Framnes.

 Dagskrá
 
 Tilnefning fulltrúa á kjördæmisfund   
 Framsóknar�okksins í Norðvesturkjördæmi

 Önnur mál

Stjórnin



Föstudaginn 5. október var 
skrifað undir ráðningasamning 
á milli Sjávarrannsóknar seturs
ins Varar og nýs forstöðumanns, 
dr. Guðbjörg Ásta Ólafsdóttir 
tekur við sem forstöðumaður 
Varar en sem kunnugt er lét 
Erla Björk Örnólfsdóttir af því 
starfi er hún tók við stöðu 
rektors á Hólum.

Guðbjörg lauk doktorsnámi í 
líffræði frá University of St 
Andrews í Skotlandi árið 2004. 
Að námi loknu fékk hún 
rannsóknarstöðu við Líffræði
stofnun Háskóla Íslands en 
hefur  frá nóvember 2007 
starfað sem forstöðumaður 
Rann  sóknaseturs HÍ á Vest
fjörðum.  Á síðustu árum hefur 
Guðbjörg stundað fjölbreyttar 
rannsóknir á þróunarvistfræði 
fiska bæði í fersku vatni og sjó 
en í stærstu núverandi rann
sókna verkefnum er sjónum 
beint að þorski. Áhugi Guð
bjargar liggur einkum í samspili 
stofna og umhverfis t.d. hvernig 
stofnar bregðast við umhverfis
breytingum hvort heldur er 

náttúrulegum eða af manna
völdum.

Núverandi áherslum í rann
sóknar verkefnum Varar verður 
haldið áfram en að auki mun 
Guðbjörg koma með sínar 
áherslur við val á rannsóknar
verkefnum.

Guðbjörg er sem stendur í 
fæðingarorlofi en mun koma til 
starfa í Vör þann 1. desember. Á 

myndinni er Örvar Már Mar
teins son stjórnarformaður Var
ar og Guðbjörg Ásta Ólafsdóttir 

eftir að þau skrifuðu undir 
samn inginn.

jó

Nýr forstöðumaður Varar

Framlagning kjörskrár vegna þjóðaratkvæðagreiðslu
 
Kjörskrá í Grundarfjarðarbæ vegna þjóðaratkvæðagreiðslu þann 20. október 2012 verður lögð fram 
þann 10. október 2012.

Kjörskráin mun liggja frammi á Bæjarskrifstofu Grundarfjarðar til kjördags á opnunartíma 
skrifstofunnar,  kl. 10-14 virka daga.
 
Athugasemdir vegna kjörskrár skal senda bæjarstjórn en heimilt er að taka mál vegna kjörskrár 
til meðferðar allt fram á kjördag.
 

Bæjarstjórinn í Grundarfirði



Á dögunum komu þeir feðgar 
Emanúel Ragnarsson og 
Magnús Emanúelsson og færðu 
stjórn björgunarsveitarinnar 
Lífsbjargar styrk að upphæð 
100.000  krónur fyrir hönd fjöl
skyldna sinna og dóttur Emanú

els, Unnar Emanúelsdóttur.
Styrkinn gefa þau til minn

ingar um Theodór Árna 
Emanúels son, son Emanúels og 

bróður Magnúsar og Unnar, 
Theodór lést af slysförum 
síðastliðinn vetur. Theodór Árni 
var um nokkurt skeið virkur 

félagi í björgunarsveitastarfinu í 
Snæfellsbæ.

Þeir feðgar komu í nýju 
björgunarstöðina og afhentu 
styrkinn þar.  Við það tilefni var 
að sjálfsögðu smellt af einni 
mynd.

Kunnum við öllum fjölskyldu
meðlimum þeirra kærar og 
innilegar þakkir fyrir þennan 
veglega styrk, og þann hlýhug 
sem þau sýna okkur með 
þessari gjöf. Óskum við þeim 
velfarnaðar og gæfuríkrar fram
tíðar.

Kærar kveðjur
Björgunarsveitin Lífsbjörg 

í Snæfellsbæ

Gjöf til Lífsbjargar

Flóamarkaður !

Útskriftarnemar Fjölbrautaskóla Snæfellinga ætla að vera með 
�óamarkað þann 17. október næstkomandi, frá kl. 1700 – 2200. 
Flóamarkaðurinn er fyrsta �árö�un þeirra en þau stefna að því 
að fara í útskriftarferð til Bodrum í Tyrklandi, maí 2013. 

Meðal sölugripa verða skartgripir, föt, skór og húsgögn - allt á góðu 
verði og í góðu ásigkomulagi 

Flóamarkaður í Ólafsvík: Barinn á Hótel Ólafsvík, inngangur frá palli
Flóamarkaður í Grundar�rði: Fjölbrautaskóli Snæfellinga
Flóamarkaður í Stykkishólmi: Matsalurinn í Grunnskóla Stykkishólms

Munum eftir pening, enginn posi verður á staðnum !

Kiermasz
17. pazdzernika uczniowie Fjölbrautaskóla Snæfellinga organizuja 
kiermasz w godzinach 1700-2200.
Pieniadze ze sprzedazy przeznaczone beda na wycieczke szkolna do 
Turcji, Bondrum w maju 2013. 
W ofercie bedzie bizuteria, ubrania, buty oraz meble - wszystko w 
promocyjnej cenie. 

Kiermasz odbedzie sie w Ólafsvíku w Hótel Ólafsvík, wejscie od patio. 
Grundar�örður : Fjölbrautaskóli Snæfellinga
Stykkishólmur w szkole podstawowej w duzej sali

Platne tylko gotowka.

Myndin er tekin í Sjómanna
garðinum í Ólafsvík 22. ágúst 
síðastliðinn. Þá voru krakkarnir 
sem luku níunda bekk Grunn
skólans í Snæfellsbæ ásamt for
eldrum sínum að halda töðu
gjöld en þau voru þá að ljúka 
vinnu við umhirðu Sjómanna
garðsins í Ólafsvík. Þetta er í 
fjórða árið í röð sem níundi 
bekkur skólans tekur að sér 
þessa vinnu með foreldrum 
sínum. Þessi vinna við garðinn 
er hluti af fjáröflun bekkjarins 
og að sjálfsögðu fá krakkarnir 
greitt fyrir sína vinnu frá 
Sjómannadagsráði Ólafsvíkur. 

Ætlunin er hjá þeim að nota 
það sem inn kom í ferðalag er 
þau ljúka tíundabekk á næsta 
ári. Það hefur verið gaman að 
fylgjast með þeim við vinnuna í 
sumar er garðurinn iðar af lífi er 
þau mæta með tæki og tól.

Garðurinn hefur sjaldan 
verið fallegri en nú í sumar og 
krakkarnir sem unnu í garðinum 
mættu mjög vel og stóðu sig 
með miklum sóma og þau eiga 
miklar þakkir skildar fyrir ásamt 
foreldrum sínum. Þá er það 
spurningin með níunda bekk 
að vori? 

psj

Töðugjöld



Haustið er komið
Fallegu haustvörurnar frá            komnar

     Jólaóróinn 2012 - lítill og stór

Dagatalskertin frá Holmegaard og Georg Jensen

Rammar- silfur og tré fyrir margar myndir.
Barnadót, Top Model vörur.

Ensk og dönsk blöð:
T.d. Hello - In-Style - Alt for damerne - Familie Journal

          NÝJAR EIGNIR Á SKRÁ

Sæból 30, Grundarfirði 
141,4 fm. einbýlishús byggt árið 1975 úr forsteyptum 
einingum ásamt 33 fm. steinsteyptum bílskúr byggð-
um árið 1981. Húsið skiptist í forstofu, hol, sjón-
varpshol, stofu,  fjögur svefnherbergi, eldhús  bað-
herbergi og þvottahús. Góð lóð er viðhúsið við húsið 
og er mikil trjágróður í garði.  Stór sólpallur er við 

húsið og stétt og bílastæði eru steypt.   Verð 27.900.000,-.

Einnig hafa eftirtaldar eignir einnig verið skráðar nýlega:

Á Hellissandi og Rifi: 
Selhóll 5,  108,5 fm. íbúð í parhúsi ásamt 27,7 fm. bílskúr,  verð kr. 17.500.000,-
Keflavíkurgata 11,  70,3 fm. íbúð í parhúsi verð,  kr. 11.500.000,-. 
Hellisbraut 21,  98,9 fm. einbýli, verð 12.000.000,-.
Háarif 13,  107,7 fm. íbúð í fjölbýli ásamt 32 fm. bílskúr,  verð 10.500.000,-.
Háarif 91b,  108,5 fm. íbúð í parhúsi ásamt 27,7 fm. bílskúr,  verð kr. 17.000.000,- 

Í Ólafsvík:  
Ennisbraut 10, 151,2 fm. einbýli ásamt 47,6 fm. bílskúr, verð kr. 18.500.000,-
Grundarbraut 10,  95,3 fm. einbýli verð kr. 7.000.000,-.
Brúarholt 5,  119,4 fm. hæð í þríbýli verð 12.000.000,-.
Fossabrekka 4,  247 fm. fokhelt einbýli verð 19.000.000,-.
Fossabrekka 21,  70 fm. íbúð í fjölbýli verð 13.000.000,-. 

Í Grundarfirði: 
Ölkelduvegur 1,  111,4 fm. íbúð í raðhúsi og  29,2 fm. bílskúr verð 21.000.000,-.
Ölkelduvegur 7,  111,4 fm. íbúð í raðhúsi og  29,2 fm. bílskúr verð 20.500.000,-.
Ölkelduvegur 9,  87,1 fm. íbúð í fjölbýli með 34,6 fm. bílskúr verð 19.000.000,-
Ölkelduvegur 9, 70 fm. íbúð í fjölbýli ásamt 35,5 fm. bílskúr verð 15.900.000,-
Ölkelduvegur 9, 70 fm. rúmlega  fokheld íbúð í fjölbýli verð 8.500.000,-
Fellabrekka 15,  194,4 fm. rúmlega fokheld íbúð í parhúsi verð 17.000.000,-   
Fellabrekka 15,   194,4 fm. rúmlega fokheld íbúð í parhúsi verð 17.000.000,-   

Sjá má myndir og nánari upplýsingar um eignina og aðrar eignir 
á skrá á heimasíðu fasteignasölunnar: fasteignsnae.is

Á Fasteignasölu Snæfellsness eru öll störf unnin af 
löggiltum fasteignasala sem tryggir öryggi í viðskiptum.

Fasteigna- og skipasala Snæfellsness
Pétur Kristinsson, hdl. löggiltur fasteigna- og skipasali.
Sími 438-1199, netfang pk@simnet.is
Heimasíða: fasteignsnae.is

Pizzutilboð alla daga
Vægast sagt ansi góður sept

ember mánuður liðin hjá 
á  höfn  inni á Tjaldi SH því þeir 
gerðu sér lítið fyrir og lönduðu 
532 tonnum og urðu aflahæstir 
allra báta á landinu.  Núna í 
októ ber þá er Tjaldur SH 
búinn að landa 66 tonnum, 
Grundfirðingur SH 24 tn, Rifs
nes SH 39 tn, og Örvar SH 70 
tonnum allir eftir eina veiði
ferð. Saxhamar SH kom með 
31 tn sem landað var í heima
höfn bátsins. Hamar SH er á 
Djúpavogi á balalínu og er 
búinn að landa 28 tonnum í 6 
róðrum.

Dragnótaveiðar SH bátanna 
sem róa á heimamið eru ansi 
slakar, Egill SH er kominn með 
3 tn í 2 róðrum, Guðmundur 
Jensson SH 10 tn í 3, Ólafur 
Bjarnarsson SH 1 tn í 1,  Esjar 
SH 1,8 tn í 1.  Bára SH 4,4 tn í 
2.  Þrír SH bátar fóru vestur í 
Bolungarvík og hafa fiskað 
ágæt lega þar.  Stormur SH er 
búinn að landa einu sinni 7,6 
tonni.  Steinunn SH er kominn 
með 28 tn í 4, mest rúm 13 
tonn í róðri og Rifsari SH er 
hæstur með 37 tn í 5 róðrum.  

Á Bolungarvík er líka línu
báturinn Tryggvi Eðvars SH og 
honum hefur gengið nokkuð 
vel.  Er kominn með 36 tonn í 

einungis 4 róðrum.  Guðbjartur 
SH og Lilja SH eru á Skaga
strönd og hafa báðir landað 
tvisvar þar. Guðbjartur SH með 
12 tn mest 8 tonn í róðri og 
Lilja SH 11 tn.  Hinir bátarnir 
eru á heimamiðum og er 
Kristinn II SH kominn með 21 
tn í 4, Særif SH 14 tn í 3, Kóni 
II SH 6 tn í 2, Brynja SH 10 tn 
í 2 og Glaður SH sem er 
smábátur undir 10 BT er með 
10 tn í 2. Nokkrir handfærabátar 
hafa verið að veiðum og eru 
þrír nefndir hérna,  Ásdís SH 
1,4 tn í 2, Hilmir SH 1,3 tn í 2 
og Hólmar SH 1,4 tonn í einni 
löndun.

Ennþá eru allir SH neta
bátarnir á skötuselsveiðum en 
búast má við að bæði Egill SH 
og Ólafur Bjarnarsson SH fari 
að láta sjá sig á þorsknetaveiðum 
en undanfarin ár þá hafa báðir 
þessir bátar hafið netaveiðar á 
haustmánuðum. Magnús SH er 
kominn með 12 tn í 2, Bárður 
SH 8 tn í 3, Katrín SH 3,5 tn í 
2, Arnar SH 2,6 tn í 2, Hauka
berg SH tæp 2 tn í 2.  Birta SH 
er að róa frá Sandgerði og er 
búinn að landa þar 1,6 tn í 2 
róðrum.

Gísli Reynisson
www.aflafrettir.com

Aflafréttir



Pakkhúsið, sem er frá því 
síðastliðið haust í umsjón 
Átthagastofunnar, hefur nú 
lokað dyrum sínum eftir sumar
ið. Starfsfólk Átthagastofunnar 
mun þó áfram opna fyrir 
heimamönnum og ferða mönn
um ef þess er óskað. Okkar 
hefðbundna sumarpakkhús 
gekk mjög vel og mig langar að 
nota tækifærið til að þakka 
öllum hjartanlega sem komu að 
því verki að fylla þetta fallega 
hús með lífi, vörum og vöfflu
ilmi í allt sumar. Húsið er enn í 
sínu fínasta pússi og enn eru 
vörurnar á boðstólum, fallega 
uppstilltar. Húsið var á síðustu 
vikum notað sem safnkennslu
stofa fyrir nokkra bekki úr 
Grunn skóla Snæfellsbæjar og 
einnig sem kaffihús fyrir hand
verkskonur úr eldriborgarastarfi 
Grundarfjarðar. Stundum þarf 
ekki að leita langt yfir skammt 
til að brjóta upp sitt daglega líf 
og fara í menningarferð á 
nágrannaslóðum.

Verið velkomin og hugsið til 
okkar þegar þið planið ykkar 
menningarferðir á Nesinu. 
Hægt er að fá leiðsögn í húsinu 
á nokkrum tungumálum og 
panta húsið fyrir samkomur 
(eins og t.d. jólasamkomur og 
fleira)

Nýr formaður 
Pakkhússnefndarinnar

Gaman er að tilkynna að 
Pakk hússnefndin er komin með 
nýjan formann, Elsu Berg
munds dóttur. Í nefndinni sitja 
núna áfram Lovísa Sævarsdóttir  
og Ólöf Birna Jónsdóttir er 
boðin hjartanlega velkomin 
sem nýr aðili í hópinn. Ég hef 
sagt mig úr nefndinni því ég er 
verkefnisstjóri Pakkhúss verk
efnis ins og þar með einskonar 
umsjónarmaður Pakkhússins 
og get ekki verið bæði, nefndar
formaður og umsjónarmaður, 
þrátt fyrir að samstarfið milli 
nefndarformannsins og um 
sjóna  mannsins hafi síðastliðið 
haust gengið mjög vel :) Ég 
þakka nefndinni minni sem ég 
sat í í 2 ár fyrir þolinmæði, 
vinnu   semi, traust og áhuga sem 
þær deildu með mér og er þess 
fullviss að nefndin verði áfram í 
traustu og góðu samstarfi við 
mig sem umsjónarmann Pakk
hússins.

Framundan
Margt er í pípunum og það 

lifir í glæðunum hjá mér og þið, 
kæru íbúar, getið verið alveg 
vissir um að áfram verður unnið 
að því að bæta Pakkhúsið og vel 
verður um það hugsað. Hjarta 
mitt slær fyrir allan þennan 
fróðleik sem felst í fortíðinni og 
mig langar enn meir að byggja 
upp sterk tengsl milli hússins 
og yngstu kynslóðarinnar, til 
dæmis með hvetjandi safn
kennslu  stundum. Að auki er 
áætlað að halda aftur föndur
kvöld þar sem Pakkhúsið verður 
skreytt af ykkur, hið vinsæla 
barnakaffihús, skemmtileg jóla
dagskrá og fleira. 

Athugið að sem stendur 
tökum við ekki á móti safn

munum, því við viljum fyrst 
koma geymslunni sem staðsett 
er á Hellissandi, í gott stand, 
stilla mununum fallega upp og 
gefa þeim með því meira gildi. 
Geymslan á svo að vera að 
gengi  leg á ákveðnum dögum 
fyrir skólann eða áhugafólk.

Mig langar að láta ykkur vita 
að ég er nú í haust aðeins 
tvisvar í viku í Átthagastofunni, 
miðvikudaga og föstudaga á 
milli kl. 8 og 15:00 til að taka 
við öllum málefnum sem varða 
Pakkhúsið, auk þess sem ég 
sinni öðrum verkefnum eins og 
skiltaverkefnum, grunn skóla
verkefnum og fleiru.

Átthagastofa 
Snæfellsbæjar

Átthagastofan er opin alla 
virka daga frá 811:30 og 12:30
15:00. Framkvæmdastjórinn er 
Kristín Björg Árnadóttir og 
annar starfmaður hússins er 
Dóra Einarsdóttir auk mín sem 
verkefnastjóra. Gaman er að 
segja ykkur að við fengum nýtt 
rými á efri hæð í Átthagastofunni 

fyrir fundi og námskeið. Einnig 
er fjarfundarbúnaður á leiðinni 
sem getur verið stór kostur fyrir 
fólkið sem sækir meira nám og 
getur sparað fólki ferðir suður 
með því að hægt verður að sitja 
í Snæfellsbæ og hlusta á fólk 
sem er með fyrirlestra annars
staðar á landinu. Endilega hafið 
samband og nýtið það sem við 
höfum upp á að bjóða. Við í 
Átthagastofunni erum að sinna 
fjölbreyttum verkefnum og 
er    um orðin að einskonar 
verkefna  torgi, spjalltorgi, 
mennt unar   torgi og menningar
torgi og vinnum eftir hvernig 
vindar blæsa.

Að lokum
Búum ekki bara hérna heldur 

lifum hér, tökum þátt í því sem 
í boði er, styðjum góð verkefni 
og sýnum áhuga fyrir því sem er 
að gerast í kringum okkur.

Bestu kveðjur
Barbara Fleckinger, verkefnastjóri í 
Átthagastofu, fráfarandi Pakkhúss-
nefndarformaður en áframhaldandi 

umsjónarmaður Pakkhússins

Sumarpakkhúsið

og skilti



Þá er getraunaleikurinn 
okkar hér í Grundarfirði byrj
aður aftur á sínu 8. ári (fer að 
ná 2 kjörtímabilum).  Leikurinn 
byrjaði s.l. helgi og er þátttakan 
mjög góð, nú þegar eru komnir 
24 hópar. Flestir af þessum 
hópum eru orðnir gamlir þó 
skipt hafi verið um nöfn eins og 
gerist í viðskiptaheiminum. Þó 
komu inn nýir hópar með 
hálfleygar  hugmyndir um 
árangur eins og VÁ Air en flug
takið náði nú ekki nema til að 

komast í 12. sætið um leið og 
gömlu brýnin í Bryggjupollum 
fóru í 5. sætið. Nýr hópur sem 
kennir sig við tónlist komst í 
efst sætið en það er hópurinn 
Kasetta en meðlimir hópsins 
eru þekktir fyrir allt annað en 
tónlist.  Einn af þeim nýjum 
hópum sem komu inn núna er 
hópurinn Leyndó, sem af ein
hverjum ástæðum vill ekki gefa 
upp hverjir skipa þann hóp. 
Heyrst hefur að þetta séu 
útrásarvíkingar.  Þá er enn einn 

hópurinn sem er einnig fljúg
andi en það er hópurinn Flying 
Bacon sem náði að komast í 6. 
sætið. Gömlu hóparnir eins og 
S.G. Hópurinn, N1, G42  og 
Bretta  gaurarnir eru allir á 

kunnug legum slóðum þ.e. fyrir 
neðan miðja töflu. En hvað um 
það þetta er nú bara að byrja og 
taflan á örugglega eftir að 
breytast um næstu helgi.

Gummi Gísla

Tippið komið aftur af stað

Framlagning kjörskrár 
vegna þjóðaratkvæðagreiðslu

Kjörskrá vegna þjóðaratkvæðagreiðslu þann 20. október 2012 mun liggja frammi  

í Ráðhúsi Snæfellsbæjar, Klettsbúð 4, Hellissandi 

frá og með 10. október til kjördags á opnunartíma skrifstofunnar.

Þeir sem vilja koma að athugasemdum við kjörskrá skulu senda erindi til bæjarstjórnar 

en henni er heimilt að taka mál vegna kjörskrár til meðferðar allt fram á kjördag.

Bæjarstjóri Snæfellsbæjar

Smáauglýsing
Til Leigu

160 fm. einbýlishús að Skálholti 17 er til leigu, laust fljótlega.
Nánari upplýsingar í síma 004792800733 

eða á netfang tthordarson@krafteurope.com



Vegagerðin er þessa dagana 
að setja upp víravegrið á 
Útnesvegi á tveimur stöðum. 
Annars vegar undir Enninu að 
vestanverðu og svo hjá Rifsós 
sitt hvoru meginn við veginn. 
Mun þetta auka öryggi 
vegafarenda til muna t.d. er 
hátt niður af veginum undir 

Enninu. Síðustu daga hefur 
staðið yfir undirbúningur og 
þurfti m.a. að keyra efni í 
vegaöxlina til að hægt væri að 
koma vegriðunum fyrir. Efnið 
var tekið af gamla veginum 
undir Enninu þar sem hrunið 
hefur niður.

þa

Menningarhátíðin Norður
ljósin verður haldin í annað 
sinn í Stykkishólmi dagana 18. 
til 21. október nk. Fjölbreytt 
dagskrá verður sem hefst 
formlega með tónleikum í 
Stykkishólmskirkju á fimmtu
dags kvöldinu. Myndlistarmenn 
tengdir Hólminum verða með 
sýningar víða í bænum. Öll söfn 
og veitingastaðir hafa opið og 
þar verða uppákomur eða 
sýningar í tengslum við hátíð
ina. Leikfélagið Grímnir frum
sýnir kolsvörtu kómedíuna „Við 
dauðans dyr“ eftir Bjarka Hjör
leifsson. Í kirkjunni verður 
mikið um að vera því kirkju
kórinn verður með tónleika og 
einnig Hólmfríður, karlakórinn 
Kári og „hvur veit hver“. List

vina félag Stykkishólmskirkju 
leitast við að svara spurningunni 
„af hverju eru svona margar 
kirkjur í Stykkishólmi“. Söng
keppnin Söngvaseiður verður á 
Hótelinu á laugardagskvöldinu. 
Tónlistarskólinn verður með 
opnar æfingar, bæði hjá lúðra
sveitinni og einstaklingum. Fé 
lögin í Stykkishólmi verða mörg 
hver með opið hús og lista
smiðja verður fyrir börnin auk 
þess sem markaður verður í 
leikfélagshúsinu, svo fátt eitt sé 
nefnt. Það verða því margskonar 
ljós sem skína skært þessa helgi 
í Hólminum. 

F.h. undirbúningsnefndar
Þórunn Sigþórsdóttir  

nordurljosin@stykkisholmur.is

Aukið öryggi

Norðurljósin í 
Stykkishólmi

Í áskorendaleiknum mættust 
Deloitte og Gunnar Bjarnason 
SH sú viðureign endaði með 
106. Þeim á Gunnari 
Bjarnasyni er ekki vel við að 
tapa svo þeir ætla að vera aðra 
viku og jafna skorið. Hugmynd 
er uppi um að setja einnig af 
stað hópleik ef áhugi er fyrir 

hendi, þeir sem hafa áhuga að 
taka þátt er beðnir að hafa 
samband við undirritaðan. 
Opið í Íþróttahúsinu á 
laugardögum frá 11.00 til 
13.00. Heitt kaffi á könnunni. 
Munið félagsnúmerið 355. Allir 
velkomnir.  Áfram Víkingur.

Stjáni Tótu.

Kjördæmisráð Samfylk ingar
innar í Norðvesturkjördæmi 
efnir til flokksvals um sæti á 
framboðslista flokksins vegna 
komandi alþingiskosninga. 
Fjögur efstu sætin eru bind
andi, jafnræðis kynja er gætt 
með fléttulista. Framboðs
frestur rennur út á hádegi 

föstudaginn 19. október 2012. 
Þeir sem hafa áhuga á framboði 
skulu snúa sér til Júlíusar Más 
Þórarinssonar formanns kjör
stjórnar, julius.mar@internet.is 
eða í síma 8621894. 

Fréttatilkynning frá kjörstjórn  

Getraunir

Flokksval hjá 
Samfylkingu

Kirkjan okkar

Ingjaldshólskirkja.
Sunnudagurinn 14. október kl. 14.
Guðsþjónusta
Kl. 14 verður guðsþjónusta í Ingjaldshólskirkju. 
Ka� og djús á eftir.

Annað starf.
Á sunnudögum klukkan 11 er sunnudagaskóli í Ingjaldshóls, en 
hannn verður í kirkjunni alla sunnudaga að jólum.
TTT verður í Ólafsvíkurkirkju á hverjum miðvikudegi kl. 14:15.
Foreldramorgnar verða á �mmtudögum kl. 10-12 í Ólafsvíkurkirkju.

Sóknarprestur.

Foreldrafélag Leikskólans Krílakots 
verður með 

KÖKUBASAR
í Þín verslun Kassinn 

laugardaginn 13. október 
og hefst hann 13:30



Popp og gospelguðsþjónusta 
var í Ólafsvíkurkirkju síðasta 
sunnudag. Kirkjukór Ólafsvíkur 
sá um söng og undirspil en 
sungnir voru gospelsálmar og 
popplög. Nanna Þórðardóttir 
spilaði á píanóið og Sigurður 
Höskuldsson á gítar ásamt því 

að syngja einsöng. Einnig 
sungu þær Veronica Oster
hammer, Olga Guðrún Gunnars
 dóttir og Elsa Bergmundsdóttir 
einsöng. Var messan vel sótt og 
lásu fermingarbörn ritningar
lestra að venju. 

þa

Fyrsti  hluti Íslandsmótsins 
hjá 2. og 4. fl í krakkablaki var 
haldin í Mosfellsbæ 29. sept. 
UMFG átti þar tvö lið, 2. flokk 
og 4. flokk. Krökkunum í 4.fl 
gekk mjög vel og voru efst eftir 
fyrri daginn en töpuðu einum 
leik á sunnudeginum og fengu 
því silfur á þessu móti. Móta
fyrirkomulagið hjá 4.fl er 
þannig að spiluð verða þrjú 
sjálf  stæð mót og telur fyrri 
dagurinn til Íslands meistara
titils. Okkar krakkar í 4. fl eru 
því efst eftir fyrsta mótið.  
Stúlkunum í 2. fl. gekk ekki 

alveg eins vel en voru samt að 
gera mjög góða hluti. Þær eru 
mjög frambærilegir leikmenn 
og erum við sátt við árangurinn. 
Þess má geta að einungis tveir 
leikmenn eru í 2.fl. en hinir 
leikmenn liðsins eru úr 3.fl. 
Næsta mót 4. flokks verður 
haldið á Ísafirði helgina 25.  
26. nóvember. Næsta mót 3. 
flokks verður  10.  11. nóvem
ber í Kórnum Kópavogi en hjá 
2. flokki 19.  21. apríl á Akur
eyri.

Leikmenn 4. fl. UMFG

Gospel

Blakkrakkar að standa sig vel

 
Ath.nýtt á Kaffi Sif  
Félagsvist , Bridds 
og prjónakaffi í  vetur! 

 
Bridds verður 1 sinni í mánuði byrjar 8. nóv. 
Félagsvist byrjar með 3kvölda keppni  
og byrjar þann 18. okt. kl.19,30. 
Prjónakaffi verður á sunnud. í vetur á Kaffi Sif kl.15. 
Komum  og  höfum  gaman  saman. 
Kráarviska(PubQuiz) með Magga skóla og Fúsa. laugardaginn  
20. okt. kl. 21.30  
 
Breyttur opnunartími: 
Fimmtud 16-21.föstud.16-01. 
Laugard.13-01.sunnud.13-20 

 
Ef hópar þurfa að hittast og borða hringdu.Þarftu að halda veislu, 

saumaklúbb eða partí?Hafðu samband og við græjum það. 

Kaffi Sif, Klettsbúð  3, 360 Hellissandur  
Sími 577 3430,8203430  

kaffisif@kaffisif.is  www.kaffisif.is 
	  

 

Ólafsvík 
Brúarholt 4 er á tveimur hæðum og er alls 
134,9fm. Efri hæðin sem er 88,7 fm skiptist í 
forstofu, hol og samliggjandi stofu, eldhús, 
baðherbergi og þrjú herbergi. Á forstofu og baði 
eru �ísar á gólfum og í holi, eldhúsi og stofu er 
parket á gólfum. Í herbergjum er dúkur. Tréstigi 
er niður á neðri hæðina og er hún 46,2 fm. Þar er 
miðstöðvarrými, þvottahús og útgangur út í 

garðinn og tvö herbergi eru á neðri hæðinni. Efri hæðin sem er íbúðarhæðin lítur 
mjög vel út. Húsið er klætt með stálklæðningu. Stutt er í alla þjónustu ss leik- og 
grunnskóla og verslanir.   Ásett verð kr 15,5 millj

Hellissandur
Naustabúð 8 er alls 181,7 fm á tveimur hæðum 
byggt úr steypu 1969. Efri hæðin sem er 113,7 
fm skiptist í forstofu, eldhús, rúmgóða stofu, 
baðherbergi, þrjú svefnherbergi. Á stofu og 
herbergjum er parket en á forstofu, eldhúsi og 
baðherbergi eru �ísar á gólfum. Gengið er niður 
stiga á neðri hæðina og er hún 41,5 samkv FMR. 
Hún skiptist í tvö herbergi, þvottahús, stofu, wc 
og geymslu.  Bílskúrinn er 26,5fm. 

  Ásett verð er kr 19 millj



Hótel Hellissandur mun standa fyrir Trúbadorakeppni í vetur 
Munu þetta verða þrjú undanúrslitakvöld þar sem einn sigrar
Sigurvegarar undanúrslitakvöldanna mætast síðan á úrslitakvöldinu
 
Fyrsta undanúrslitakvöldið verður laugardaginn 27. okt. nk. kl. 21.00
Áhorfendur í sal ásamt þriggja manna dómnemd munu velja sigurvegara kvöldsins
 
Ekkert aldurstakmark er í keppninni
Keppendur geta tekið með sér einn meðspilara sem ekki má syngja með
Keppendur þurfa ekki að spila frumsamið efni
 
Skráning í keppnina er í síma 430 8600 eða  
á netfanginu: jon@hotelhellissandur.is 

Trúbadorakeppni
Sigurlaunin eru 100.000 þús. kr.

Hótel Hellissandur • Klettsbúð 9 • Hellissandi • Sími 430 8600 • hotelhellissandur@hotelhellissandur.is

Villibráðarhlaðborð

Meðal rétta á villibráðarhlaðborði:

Okkar vinsæla íslenska hreindýr, íslensk gæs 
kengúra og margt fl.

•	 Villibráðarhlaðborð 7.900 kr. á mann.

•	 Hlaðborð	með	gistingu	og	morgunverðarhlaðborði 
er aðeins 14.900 kr. á mann og miðast við tvo í herbergi. 
Gisting í einstaklingsherbergi er á 19.900 kr.

Endilega bókið tímanlega í hlaðborðin hjá okkur á Hótel 
Hellissandi. Spennandi og freistandi kræsingar sem má ekki
missa af. Eyfi mætir á svæðið og spilar fyrir gesti.

www.hotelhellissandur.is

Helgarnar 2.-3. og 9.-10. nóvember.

Eyfi tekur lögin

Pantanir í síma 
430	8600

Hótel Hellissandur  -  Klettsbúð 9  -  360 Hellissandur  -  Sími 430 8600  -  hotelhellissandur@hotelhellissandur.is
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