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Félagsheimilið Klif baðað bleiku

Bleiki dagurinn 2012 var
hald
inn um allt land föstu
daginn 12. október, Krabba
meinsfélagið kvatti landsmenn
til að klæðast einhverju bleiku
og urðu margir við þeirri
áskorun. Segja má að október
mánuður sé bleikur mánuður
þar sem að bleikur litur hefur
víða verið í aðalhlutverki til
tákns um samstöðu í baráttunni

gegn krabbameinum hjá kon
um. Ýmsar byggingar og mann
virki hafa verið lýst upp með
bleika litnum og föt og fylgi
hlutir í bleiku fá að njóta sín.
Meðal þeirra bygginga sem
baðaðar hafa verið í bleiku
undanfarna daga er félags
heimilið Klif, en ýmsar aðrar
byggingar í sveitarfélaginu hafa
verið bleikar undanfarin ár.

Þröstur Albertsson tók þessa
mynd af Klifi að kvöldi

Skemmtisiglingar fyrir alla
Tilboð fyrir hópa.
Akstur. Nýjar íbúðir í Orlandó.
www.Floridafri.com og Gunna90@hotmail.com

föstudagsins 12. október.

jó

Fiskmarkaðurinn 20 ára
Fiskmarkaður Íslands hélt
upp á 20 ára afmæli sitt með
pompi og pragt í Félagsheimili
nu Klifi á síðasta laugardag.
Eiginleg starfsemi Fiskmarkaðs
Breiðafjarðar hófst 8. janúar
1992 með uppboði og opnun
starfsstöðvar í Ólafsvík. Fljót
lega bættust við starfsstöðvar í
Grundarfirði, Stykkishólmi, Rifi
og á Arnarstapa. Er þetta grunn
ur
inn að Fiskmarkaði Íslands
sem í dag er með starfsemi á
níu stöðum, Akranesi, Arnar
stapa, Grundarfirði, Ólafsvík,
Reykjavík, Rifi, Skagaströnd,
Stykkis
hólmi og Þorlákshöfn.
Fiskmarkaðurinn færði Erni
Smárasyni, Sigurbjörgu Erlu
Þráins
dóttur og Bæring Guð
munds
syni þakklætisvott en

þau hafa unnið hjá fyrirtækinu í
yfir 20 ár, á meðfylgjandi mynd
er Páll Ingólfsson ásamt þeim

sem heiðraðir voru.
Gestum var að sjálfsögðu
boðið upp á fiskrétti frá Hótel
Hellissandi. Edda Bjögvinsdóttir
sá um að skemmta hláturtaugum
gesta ásamt því að Karlakórinn

Kári söng nokkur lög að lokum
söng Ester Jökulsdóttir einsöng
við undirleik Péturs Valgarðs
Péturssonar.
þa

RISA SKÓSENDING
FRÁ SIX MIX
Flott skart og veski á góðu verði
Klútar-Treflar-Hárbönd-Herratreflar
Munið eftir Facebook-síðunni okkar :)

Starfsmannadagur
Grundarfjarðarbær efnir til starfsmannadags
með öllum starfsmönnum bæjarins
föstudaginn 19. október 2012.
Af þeim sökum verða allar stofnanir
Grundarfjarðarbæjar lokaðar þann dag.

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

Gjöf til Lífsbjargar
Um síðastliðnu helgi þegar
að félagar voru við vinnu í
björgunarsveitarhúsinu á fullu
að gera klárt fyrir vígslu kíkti
inn maður að nafni Helgi
Óskar Guðjónsson, betur
þekktur sem Helgi í smiðjunni.
Hann kom og átti létt spjall og
skoðaði húsið.
Að því loknu tók hann upp
úr vasa sér umslag og færði
formanni Lífsbjargar. Hann
sagði að þetta væri til
minningar um vin sinn Reynir
Axelsson sem lést um aldur
fram fyrir rétt rúmu ári síðan.
Þegar skoðað var í umslagið

reyndist þar vera 75.000
krónur. Gladdi þetta að sjálf
sögðu mannskapinn sem var
við vinnu í húsinu að sjá enn
og aftur hug bæjarbúa til
starfsins sem við vinnum allt í
sjálboðavinnu.
Ekki reyndist vera nokkur
leið til að fá að smella mynd af
Helga þegar hann færði okkur
þessa gjöf.
Honum var þó að sjálfsögðu
þakkað innilega fyrir þetta
framtak sitt og hlýju í okkar
garð.
Björgunarsveitin Lífsbjörg

Auglýsing um kjörfundi
vegna þjóðaratkvæðagreiðslu
laugardaginn 20. október 2012

ÓLAFSVÍKURKJÖRDEILD:
Kjörfundur verður haldinn í Grunnskólanum í Ólafsvík.
Kosning hefst kl. 10:00 og stendur til kl. 22:00
HELLISSANDS- OG RIFSKJÖRDEILD:
Kjörfundur verður haldinn í Grunnskólanum á Hellissandi.
Kosning hefst kl. 10:00 og stendur til kl. 22:00
STAÐARSVEITAR- OG BREIÐUVÍKURKJÖRDEILD:
Kjörfundur verður haldinn í Grunnskólanum á Lýsuhóli.
Kosning hefst kl. 11:00 og stendur til kl. 20:00
Munið eftir persónuskilríkjum.
Yfirkjörstjórn Snæfellsbæjar

Aflafréttir

Núna eru mörg stóru
uppsjávarskipin að týnast í
Breiðafjörðinn til þess að veiða
síld. Þeir hafa verið að veiða
hana í nót. Enginn bátur frá
Snæfellsnesinu tekur þátt í
þeim veiðiskap nema að
nokkrir netabátar eru farnir af
stað til veiða á síldinni. Mest
eru það litlir smábátar sem eru
á þessum veiðum. Andri SH
450 er kominn með 7 tonn í 3
róðrum og Anna Karín SH 7
tonn líka, reyndar kom Anna
Karín SH með 5 tonn að landi
úr einum róðri. Auður SH 94
er kominn með 5 tn í 4 róð
rum. Íris Ósk SH er með 3
tonn í 2 róðrum. Allir þessir
bátar landa í Stykkishólmi.
Bjargey SH er í Grundarfirði og
er kominn með 1 tonn í 1
róðri.
Stærsti báturinn er stálbátur
inn Sandvík SH sem venjulega
er gerður út á drag
nót frá
Ólafsvík. Báturinn er búinn að
landa 5 tonnum auk 62 kílóa af
þorski í Stykkishólmi.
Netabátar frá Snæfellsnesinu
hafa verið á skötusels
neta
veiðum og hefur gengið nokk
uð. Það vel að veiðin þar hefur
dregið til sín stóran netabát frá
Vestmanneyjum sem heitir
Glófaxi VE. Hann er búinn að
landa 50 tonnum í 3 róðrum
og þar af um 45 tonnum í
Ólafsvík. Magnús SH er kominn
með 27 tn í 4 róðrum, Bárður
SH er komin með 16,5 tn í 6
róðrum mest 4,5 tonn í róðri.
Katrín SH 9 tn í 4, Arnar SH 6,3
tn í 4 og Haukaberg SH 7,7 tn
í 6.
Eins og staðan er núna þá er
enginn togari gerður út frá
Snæfellsnesinu en í Grundar
firði eru 4 trollbátar. Hringur
SH er búinn að landa 134
tonn, Helgi SH 100 tonn og
Sóley SH 85 tonn allir eftir
tvær landanir. Fjórði báturinn
er svo Farsæll SH sem er

kominn með 46 tn í einni
löndun. Reyndar má segja að
Farsæll SH hafi á árum áður
fiskað eins og togari. Farsæll
SH var smíðaður árið 1983 og
þegar báturinn var á Vopnafirði
undir nafninu Eyvindur Vopni
NS þá kom hann ansi oft með
stóra túra að landi, t.d árið
1988 þá kom togarinn með 94
tonn eftir 7 daga túr og kom
svo aftur með 90 tonn eftir
viku túr, um 3 vikum seinna þá
kom togarinn með 70 tonn
eftir einungis 2 daga á veiðum.
Þessar aflatölur eru ótrúlegar
háar og sérstaklega ef horft er á
að Farsæll SH er að koma með
um 50 tonn að landi í túr og
því er hægt að velta fyrir sér
hvar gátu þeir komið fyrir 94
tonnum í bátinn árið 1988?
Talandi um togara þá eru
tveir þekktustu togarnir frá
Snæfellsnesinu án efa Már SH
frá Ólafsvík sem var smíðaður í
Portúgal árið 1980 og var um
500 tonna togari. Hann átti sér
systurskip sem hét Jón Bald
vinsson RE. Már SH var seldur
til Rússlands árið 1998. Hinn
togarinn var í Grundarfirði og
hét Runólfur SH sem var smíð
aður í Stálvík í Garðabæ og
kom til Grundarfjarðar árið
1975, togarinn var gerður út til
ársins 1998 þegar hann var
seldur erlendis. Runólfur SH
var mikið aflaskip og var oft á
tíðum með aflahæstu togurum
landsins. Þriðji stóri togarinn
sem er hægt að nefna var til
skamms tima gerður út frá
Grundarfirði og hét þá Sigur
fari II SH sá togari er ennþá til
í dag og heitir Sturlaugur H
Böðvarsson AK og er gerður út
af HB Granda í Reykjavík.
Má segja að síðasti stóri
togarinn hafi verið Klakkur SH
sem fékk síðan SK umdæmis
merkingu.
Gísli Reynisson
www.aflafrettir.com

Guðsþjónusta
Grundarfjarðarkirkju

sunnudaginn 21.okt. kl. 11.00
Séra Kristján Valur Ingólfsson
Skálholtsbiskup predikar.

Allir velkomnir
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Árni Heiðar Karlsson píanisti og Gissur Páll Gissurarson tenórsöngvari munu
flytja fjölmörg þekkt einsöngslög eins og t.d. Draumalandið, Í fjarlægð og
Hamraborgina. Auk þessa munu þeir flytja úrval evrópskra sönglaga.
Þeir hófu samstarf sitt árið 2008 og hafa síðan þá komið fram við fjölmörg
tækifæri. Nú leiða þeir saman hesta sína með flutningi á íslenskum
einsöngslögum, þar sem áhersla er lögð á að leiða hlustandann inn í heim
túlkandans og nálgast tónlistina frá sjónarhorni flytjendanna. Áhersla verður
lögð á nálægð og innlifun bæði flytjenda og hlustenda.
Í hléi verða nemendur 10. bekkjar með fjáröflunarkaffi í
Safnaðarheimili Ólafsvíkurkirkju þar sem þeir selja kaffi og
gómsætar vöfflur á 800 kr.

Óhætt er að segja að enginn ætti að vera svikinn af
þessari einstöku dagskrá!

Lista- og menningarnefnd Snæfellsbæjar

Skemmtileg störf í boði
LIÐVEISLA
Okkur vantar starfsfólk í félagslega liðveislu fatlaðra
einstaklinga í Grundarfirði og Snæfellsbæ.

SKAMMTÍMAVISTUN Á GUFUSKÁLUM
Okkur vantar karlmann í vaktavinnu í Skammtímavistun
fatlaðs fólks á Gufuskálum í Snæfellsbæ.
Vinnutími er önnur hver helgi tímabilið september - maí
Lágmarksaldur starfsmanna er 18 ára
Umsækjendur framvísi sakavottorði eða heimili FSS aðgang að
sakaskrá. Laun skv. kjarasamningi sveitarfélganna og SDS
Umsóknir berist til Svanhvítar Sjafnar Skjaldardóttur, ráðgjafa FSS
Klettsbúð 4, 360 Snæfellsbæ eða netfangið svanhvit@fssf.is.
Forstöðumaður

Auglýsing um kjörfund vegna
þjóðaratkvæðagreiðslu
Kjörfundur, vegna þjóðaratkvæðagreiðslu
um tillögur stjórnlagaráðs til breytinga á stjórnarskránni, verður haldinn
í Samkomuhúsi Grundarfjarðar laugardaginn 20. október 2012.
Kjörfundur stendur yfir frá kl. 10:00 til kl. 22:00.
Kjósendur þurfa að framvísa persónuskilríkjum.
Kjörstjórn Grundarfjarðar

S.G. Hópurinn náði loks risi
Þar kom að því að S.G.
Hópurinn sýndi einhverjar
framfarir, enn hann fór úr 17.
sætinu í það 4. En skýringin er
einföld, hvorugur meðlima
hóps
ins var heima frekar en
aðrar helgar og hafði gleymt því
að tippa. Svo þeir hringdu og
varð að lesa alla leikina á
seðlinum upp fyrir þá, og svo
var tippað út í bláinn, og er
greinilegt að þeir félagar eiga að

nota þessa aðferð áfram (að vita
sem minnst um liðin á seðlinum,
og helst ekki kynna sér hann
áður). Nú þá fór H.G. úr 19.
sæti í það 6. Flughópurinn VÁ
Air náði rétt flugtaki í fyrst
umferð en nú brotlenti hann og
er í neðsta sætinu, og hinn
flughópurinn Fljúgandi grísa
sneiðar (Flying Bacon) gleymdu
flugtaki og sátu heima og fengu
lægsta skor sem VÁ Air bjó til

Háseti óskast
til afleysinga á Grundfirðing SH.
Þarf að geta leyst af sem vélavörður.
Vélastærð 578kw.
Upplýsingar gefur Kjartan í símum 893-1948 og 8400246.

þ.e. 5 stig (ekki góð byrjun í
svona flugrekstri). Rafvirkinn í
G-42 sem er búinn að blessa
kirkjuna og Stjána krana fór
upp um 6 sæti (spurning hvort
hann hafi fengið leiðbeiningar
að ofan). Jafnaðarmennirnir í
Meisturunum halda sig við 10
og fóru upp um 10 sæti (senni
lega vanir jafnaðarkaupi). Fræn
kan heldur sig í rólegheitunum
fyrir ofan miðja töflu, enda Gæi
alltaf fjarverandi. Góður árang
ur er hjá Up the irons en þeir
fóru úr 21. sæti í það 11. án
þess að fá nein aukastig. Þá kom
N1 á óvart með góðum árangri,
fóru úr 10. sæti í það 3. og var
mikil gleði í sjoppunni á laugar
dagskvöldinu, þó ekki lækkaði
vöruverðið. Kassetta og Leyndó
deila með sér 1. sætinu bæði

með 23 stig, og er mikið umrætt
hverjir skipi þennan Leyndóhóp og hafa margir verið
tilnefndir og nú síðast heyrðist
að það væri félag eldri borgara
með Óla Guðmunds í farar
broddi. Púkarnir fóru upp um 4
sæti eftir að nöfn hópmeðlima
var skrifað og birt rétt. Bretta
gaurarnir færðust niður töfluna,
enda fyrirliðinn í útlöndum. Sjá
má töfluna á heima
síðu
Grundarfjarðar undir liðnum:
Íþróttir, Jæja eins og ég sagði í
síðasta pistli, þá getur taflan
breyst verulega á milli helga og
það er nú það skemmtilega við
þetta.
Gummi Gísla

Pizzutilboð alla daga

Treyja númer 20
á 20 ára afmæli
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Mikil steypa
Á tuttugu ára afmæli Fisk
markaðs Íslands sem haldið var
hátíðlegt síðastliðinn laugardag
afhenti knattspyrnudeild Vík
ings Ólafsvík Fiskmarkaðnum
að gjöf Víkingstreyju númer 20
í tilefni af 20 ára stuðningi
markaðsins við Víking. En svo
skemmtilega vildi til að Eldar
Masic besti leikmaður Víkings
Ólafsvík lék einmitt í þessari

treyju í sumar. Með þessari gjöf
vildi Knattspyrnudeild Víkings
Ó koma á framfæri þakklæti
sínu til forsvarsmanna Fisk
markaðs Íslands. Það var Jónas
Gestur Jónasson formaður
Knattspyrnudeildar Víkings
Ólafsvíkur sem afhenti Páli
Ingólfssyni framkvæmdastjóra
gjöfina.
þa

Mikið hefur verið um fram
kvæmdir við gangstéttir í sumar
á vegum Snæfellsbæjar. Búið er
að steypa um 850 fermetra
víðsvegar í bænum. Einnig var
steypt 500 fermetra bílaplan við
Dvalarheimilið Jaðar. Hafa

Gunni múr og Þorgeir ehf. séð
um steypuframkvæmdir og
Tómas Sigurðsson vélaleiga um
jarðvinnu. Gaman er að segja
frá því að í þessi verkefni og
fleiri hafa farið um það bil 1300
þa
tonn af steypu. 		

Dósasöfnun
Fimmtudaginn 18. október
kl.17:30

ætlum við að fara í dósasöfnun í Ólafsvík.

Getraunir

Um síðustu helgi náði
Gunnar Bjarnason að vinna
Deloitte 9-8. Þar sem báðir eru
búnir að tapa í eitt skipti koma
tvö ný lið í staðinn, það eru
Bylgjan og Strákarnir á
Guðmundi Jenssyni SH. Ef fólk
hefur áhuga á að settur verði af
stað hópleikur þá er um að

gera að hafa samband við
undirritaðann og skrá sig.
Opið í Íþróttahúsinu á
laugardögum frá 11.00 til
13.00. Heitt kaffi á könnunni.
Munið félagsnúmerið 355. Allir
velkomnir. Áfram Víkingur.

Er það von okkar, bæjarbúar góðir að þið eigið eitthvað af flöskum
handa okkur, hvort sem það er plast, ál eða gler.
Til að allt gangi vel og fljótt fyrir sig, væri ágætt að þið settuð poka
eða kassa með flöskunum fyrir utan hús ykkar,
að öðrum kosti bönkum við uppá hjá ykkur.
P.S. Krakkar mætum öll í húsnæði Ragnars og Ásgeirs,
endilega takið mömmu og pabba með, því margar hendur vinna létt verk.
Með fyrir fram þökk.
Umf. Víkingur

Stjáni Tótu.

Menningarhátíð í Stykkishólmi
Myndlist, leiksýningar, sönglist, listasmiðja, söfn,
dansleikir, kirkjuganga, upplestur, markaður,
sönglagakeppni og allt hitt !!
Nú er rétti tíminn til að láta Hólminn heilla sig.
Verið velkomin !
Sjá dagskrá á www. stykkisholmur.is
Facebook: Norðurljósin

Breytingar
hjá Ægi

Kirkjan okkar

Ólafsvíkurkirkja.

Sunnudagurinn 21.október kl. 14.
Guðsþjónusta.
Kaffi og djús á eftir.

Ingjaldshólskirkja.

Sunnudagurinn 21.október kl. 20.
Batamessa.
Batamessur eru messur þar sem er unnið út frá 12 sporunum eins
og í vinum í bata. Áhersla er á virkni og upplifun.
Léttar veitingar á eftir. Allir velkomnir.

Annað starf.
Undanfarið hafa staðið yfir
breytingar hjá Bifreiðaverkstæði
Ægis á Rifi. Annar viðgerðar
salurinn hefur ekki verið í
notkun og því í rauninni unnið
á hálfum afköstum. Nú er allt
að fara í gang aftur en sett var

upp ný lyfta og gólfið flísalagt
og breytist vinnuaðstaðan til
batnaðar við þetta. E.G flís og
múr ehf sáu um flísalögnina og
Gunni múr aðstoðaði þá við að
flota.
þa

Á sunnudögum klukkan 11 er sunnudagaskóli í Ingjaldshólskirkju,
en hann 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.

Við komum til þín!

Ert þú að hugsa um að breyta og bæta á heimilinu, skrifstofunni,
gistirýminu, eða öðrum stöðum?
Sölumaður verður á ferðinni á Snæfellsnesi og nágrenni
vikuna 22. - 26. október viljir þú fá ráðgjöf varðandi efnisval endilega
pantaðu tíma hjá Alexander í síma: 660-8643
eða sendið tölvupóst á: alli@korkur.is
Veggja og loftaklæðningar
Baðherbergisklæðningar
Utanhússklæðningar
Útihurðir & gluggar
Þakklæðningar
Korkgólfefni
WC skilrúm
..og eira...

Fjárhagsáætlun Snæfellsbæjar
og stofnana 2013
Hafin er vinna við gerð fjárhagsáætlunar Snæfellsbæjar fyrir árið 2013. Auglýst er eftir erindum,
umsóknum um styrki, tillögum og ábendigum íbúa, félagasamtaka og fyrirtækja um mál sem
varðar gerð fjárhagsáætlunar.
Þeir aðilar sem vilja koma með erindi, umsóknir um styrki, tillögur og/eða ábendingar er varðar
næsta fjárhagsár Snæfellsbæjar eru hvattir til að skila þeim á bæjarskrifstofuna til bæjarritara fyrir
25. nóvember 2012.
Þau félagasamtök sem fengu styrki á árinu 2012 þurfa að senda inn ársreikning með áframhaldandi styrkbeiðni.
Athugið, að engir styrkir fást greiddir nema um þá sé sótt og bæjarstjórn samþykki þá!
bæjarritari

