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Tími norðurljósanna

Undanfarnar vikur hefur mátt
sjá norðurljósin leika listir sínar
víða á næturhimninum, ljós
myndarar hafa notað þetta tæki
færi og stillt sér upp með tæki
og tól til að ná fallegum
myndum af fyrirbærinu. Á
vísinda
vef Háskóla Íslands er
sagt frá því að norðurljósin
verða til vegna þess að frá
sólinni berst í sífellu svonefndur
sólvindur sem er straumur raf
hlaðinna agna. Þegar vindurinn
nálgast jörðina hrindir segulsvið
jarðarinnar honum frá sér nema
í kringum segulpólana. Þar

sleppur eitthvað af ögnunum
inn í segulsviðið.
Þegar eindirnar rekast á loft
hjúp jarðar, í um 100-250 km
hæð örvast sameindir og
frumeindir í hjúpnum og þær
senda frá sér sýnilegt ljós sem
við köllum norðurljós. Flestum
er þó alveg sama um uppruna
ljósanna eða ástæðu þess að
þau eru til, það er bara gaman
að fylgjast með þeim.
Árni Aðalsteinsson tók þessa
flottu mynd af norðurljósunum
fyrir skömmu.
jó

Fræðsluerindi um einelti, forvarnir og úrvinnslu eineltismála verður haldið 1.
nóvember kl. 16.30 – 18.00 í húsnæði Fjölbrautaskóla Snæfellinga.
Fyrirlesari er Kolbrún Baldursdóttir sálfræðingur og höfundur EKKI MEIR.
EKKI MEIR er leiðarvísir í aðgerðum gegn einelti fyrir starfsfólk skóla, íþrótta- og
æskulýðsfélög, foreldra og börn.
Á erindunum er Aðgerðaáætlun Æskulýðsvettvangsins gegn einelti og annarri
óæskilegri hegðun dreift sem og eineltis plakati og nýútkomnum Siðareglum
Æskulýðsvettvangsins.
Léttar kaffiveitingar í boði.

Allir velkomnir!

Er allt lokað?
Styrkir til náms, verkfæraog eða tækjakaupa
Markaðsstofa Vesturlands
stóð fyrir opnum fundi í
Átthagastofu Snæfellsbæjar sl.
fimmtudag, tilefni fundarinns
var sá þráláti orðrómur sem
gengur meðal ferðaskipu
leggjenda á höfuðborgar
svæð
inu þess efnis að allt sé meira
og minna lokað á Snæfellsnesi
og því sé ekki hægt að
skipuleggja ferðir þangað,
a.m.k. ekki yfir vetrartímann.
Rósa Björk Halldórsdóttir
framkvæmdastjóri Markaðs
stofu Vesturlands stýrði fund
inum en á hann mættu 26
aðilar sem á einn eða annan

hátt eru í ferðaþjónustu á
svæðinu.
Á fundinum var farið yfir
ástæður þess að áðurnefndur
orðrómur er í gangi og einnig
var farið yfir hvaða þjónusta og
afþreying er í boði yfir vetrar
mánuðina, niðurstaða fundar
ins var að margt sé hægt að gera
og ýmsa þjónustu hægt að fá en
líklega þurfi að auglýsa það
betur. Vinna er hafin við að
leiðrétta sögusagnir um að allt
sé lokað og vonandi skilar það
sér í fleiri og ánægðari
ferðamönnum yfir veturinn.
jó

ER ÞÉR ORÐIÐ KALT ??
Vorum að taka upp útivistarfatnað frá
CATMANDOO á börn og fullorðna
Úlpur - Tvískiptir gallar - Stakar snjóbuxur á verði sem kemur á óvart
DÖMUBUXUR í frábæru úrvali,
frábær snið á frábæru verði 
Fullt nýtt á herrana á góðu verði !
Endalaust nýjar skósendingar 

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

Þjónusturáð Vesturlands auglýsir eftir umsóknum um
styrki til náms-, verkfæra- og tækjakaupa á grundvelli
27. greinar í lögum um málefni fatlaðra.
Umsækjendur skulu eiga lögheimili á Vesturlandi,
búa við varanlega örorku og vera orðnir 18 ára.
Umsóknir skulu berast til:
félagsþjónustu Akraness,
félagsþjónustu Hvalfjarðarsveitar,
félagsþjónustu Borgarbyggðar eða
Félags- og skólaþjónustu Snæfellinga
fyrir 20. nóvember 2012.
Þjónusturáð Vesturlands

Á síldveiðum
Mikil síldveiði er búinn að
vera í Breiðafirði undanfarna
daga enda veðrið búið að vera
með eindæmum gott undan
farna daga. Það hefur ekki
komið sá dagur að að ekki sé
einhver nótabátur hér á firði
num og hafa þeir ekki stoppað
lengi tekið nokkur köst og
farið drekkhlaðnir aftur. Einnig
eru nokkrir smábátar á rek

netum og hefur bara verið
þokka
leg veiði hjá þeim, en
þeir fengu 500 tonna pott með
hámarki 8 tonn á viku á bát,
það verður sennilega fljótt
búið því bátunum fer fjölgandi.
Á myndinni er Hoffell á sigl
ingu með fullfermi við Önd
verða
nesið á leiðinnu suður
fyrir land á leiðinni austur.
þa

Gekk vel á
Akranesi

Trúbadorinn
Ásgeir Kr.
aftur á Kaffi Sif
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Stúlkurnar í fimmta flokki á
Snæfellsnesi tóku þátt í Faxa
flóamóti B-liða í Akraneshöll á
Akranesi laugardaginn 27.
októ
ber. Stúlkurnar kepptu í
B-riðli ásamt Álftanesi, Breiða
blik, ÍA og ÍBV.

Í fyrsta leik mættu stúlkurnar
liði Álftaness og gerðu jafntefli,
þær unnu hinsvegar alla hina
leikina og enduðu í 1. - 2. sæti
ásamt Álftanesi sem einnig
unnu aðra leiki sína.
jó

Ólafsvík
Sandholt 42 er byggt úr steypu 1973 og er á
tveimur hæðum alls 192,8 fm. Efri hæðin er
132,8 fm og skiptist í forstofu, hol, rúmgóða
stofu, eldhús, þvottahús, baðherbergi og
fjögur herbergi. Á forstofu, eldhúsi og
baðherbergi eru flísar á gólfum en í stofu, holi
og herbergjum er fallegt parket á gólfi. Í
eldhúsi er nýleg eikarinnrétting. Neðri hæðin
sem er 25,3 fm skiptist í herbergi, geymslu og
miðstöðvarrými. Þá er bílskúrinn 34,7 fm og fyrir framan hann og við húsið er
gott bílastæði. Í húsinu eru nýlegir og vandaðir gluggar sem og nýlegt járn er á
þaki og húsið er klætt með canexelklæðningu. Við suðurhlið húsins er
rúmgóður trésólpallur. Húsið lítur allt mjög vel út utan sem innan og úr því er
gott útsýni.
Óskað er eftir tilboðum í eignina.
Til greina kemur skipti á minni eign í Ólafsvík.

Getraunir
Í áskorendaleiknum ákvað
Bylgjan að vera aðra viku og
sigraði strákana á Guðmundi
Jenssyni SH 8-7. Þar með er
skorið orðið jafnt og bæði lið
geta komið með áskorunn sem
ekki er orðinn ljós þegar þetta
er skrifað. Enn er möguleiki að
Víkingur komist inn á topp 20

sölulista getrauna með góðri
þáttöku ykkar. Opið á laugar
daginn frá 11.00 til 13.00. í
Íþróttahúsinu. Heitt kaffi á
könnunni. Munið Félags
númerið 355. Allir velkomnir.
Áfram Víkingur.
Stjáni Tótu.

Aflafréttir
Núna eru ansi margir bátar
komnir á síldveiðar í net í
Breiðafirðinum. Alls eru 40 bátar
komnir með leyfi og eru
veiðunum þannig stjórnað að
hver bátur fær 8 tonna kvóta sem
má veiða á viku. Núna er búið
að landa 311 tonnum af 500
tonna kvóta. Þessi 500 tonna
kvóti verður fljótur að klárast og
vonandi verður bætt við kvótann
því þessar veiðar skapa ansi
mörg störf bæði á landi og sjó. Í
fyrra þá var t.d Anna Karín SH á
síldveiðum frá miðjum desember
2011 til miðjan mars árið 2012.
Anna Karín SH er einmitt
aflahæst síldarbátanna með 27
tonn. Þar á eftir kemur Andri SH
með 25 tonn, Auður SH með 24
tonn og Djúpey BA frá Brjánslæk
með 21 tonn. Stærsti báturinn á
þessum veiðum er Sandvík SH
sem hingað til hefur verið á
dragnótaveiðum. Er Sandvík SH
búinn að landa 18 tonnum.
Ekki er nú hægt að segja að
nein mokveiði sé á netaveiðum
enda er ennþá allir bátarnir á
skötuselsveiðum, Glófaxi VE frá
Vestmanneyjum sem kom vestur
í Ólafsvík í byrjun október hefur
fiskað ansi vel og er kominn með
um 87 tonn í 6 róðrum, og af
þeim afla hefur 83 tonnum verið

landað í Ólafsvík.
Magnús SH kemur næstur
netabátanna og er hann kominn
með 50 tonn í 8 róðrum, Bárður
SH er með 28 tn í 12 róðrum.
Katrín SH er með 14 tn í 7
róðrum. Svala Dís KE frá Keflavík
er búinn að vera að róa á
skötuselsnet frá því í júní og
hefur landað öllum afla sínum á
Rifi og eru það um 80 tonn.
Haukaberg SH er komið með
13 tonn í 10 róðrum, Arnar SH
11 tonn í 8 og Hafnartindur 11
tn í 10. Birta SH er í Sandgerði
og er búinn að landa þar 6
tonnum í 7 róðrum.
Vel hefur viðrað til veiða um
allt land og hafa smábátar undir
10 tonnum nýtt sér það og er
Glaður SH þriðji hæsti smábátur
landsins núna og er kominn
með 35 tn í 10 róðrum. Nokkuð
langt er í næsta bát en það er
Oliver SH sem er kominn með
tæp 15 tonn í 10 róðrum.
Hólmar SH er á færum og er
kominn með 7,4 tn í 7 róðrum,
þar á eftir kemur svo Friðrik
Bergmann SH sem er líka á
færum og er kominn með 2,1 tn
í 2 róðrum, sama afla er Ásdís SH
með en í 4 róðrum.
Gísli Reynisson
www.aflafrettir.com

Iðnaðarhúsnæði óskast
Óska eftir að leigja 50 - 100 fermetra
iðnaðarhúsnæði með stórri hurð í Grundarfirði.
Uppl. í síma 616 9090 - Hjalti.

Villibráðarhlaðborð
Helgarnar 2.-3. og 9.-10. nóvember.
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.
t Villibráðarhlaðborð 7.900 kr. á mann.
t )MB§CPS§NF§HJTUJOHVPHNPSHVOWFS§BSIMB§CPS§J
er aðeins 14.900 kr. á mann og miðast við tvo í herbergi.
Gisting í einstaklingsherbergi er á 19.900 kr.

Meðal rétta á villibráðarhlaðborði:
Okkar vinsæla íslenska hreindýr, íslensk gæs
kengúra og margt fl.

Pantanir í sí

ma

430 8600

Höfum bætt við nýrri dagsetningu
á hlaðborðið eða þann 17. nóvember

Eyfi tekur lögin

þar sem Svavar Knútur mun leika fyrir gesti að borðhaldi loknu.
Eigum ennþá nokkur sæti laus þann 2. og 3. nóvember.

Hótel Hellissandur - Klettsbúð 9 - 360 Hellissandur - Sími 430 8600 - Fax 430 8601 - hotelhellissandur@hotelhellissandur.is

Bílbruni

Bætt þjónusta
Strætó
Strætó hóf akstur á nýjum
leiðum um Vesturland þann 2.
september 2012. Vegna ábend
inga frá farþegum hefur SSV í
samvinnu við Strætó bætt
leiðarkerfið og aðlagað það að
þörfum og óskum farþega.
Lagfæringarnar taka gildi frá og
með sunnudeginum 4. nóvem
ber og hafa þær áhrif á allar
áætlanir Strætó á Vesturlandi.
Helstu breytingar sem snerta
íbúa á Snæfellsnesi eru á leið
58 (Snæfellsnes - Reykjavík) og
leið 82 sem er norðanvert
Snæfellsnes frá Hellissandi í
Stykkishólm.
Mánudaga til laugardaga er

Á sunnudag kviknaði í bif
reið við Hábrekku í Ólafsvík,
talið er að kviknað hafi í út frá
rafmagni. Slökkvilið Snæfells
bæjar var fljótt á staðinn og
slökkti eldinn en bifreiðin stóð

í ljósum logum í heimkeyrslu.
Myndina tók Viktoría Guð
jónsdóttir, bíllinn er talinn
ónýtur.
jó

ekið frá Snæfellsnesi að morgni
og frá Reykjavík síðdegis.
Sunnudaga er svo ekið síðdegis
bæði frá Stykkishólmi og
Reykjavík.
Ferðum á leið 82 er fjölgað
svo að þær eru nú tvær á dag í
hvora átt og eru einnig í boði á
laugardögum. Þess ber þó að
geta að leiðin um Snæfellsnes
er pöntunarþjónusta og því
þarf að hringja í síma 5402700
tveimur tímum fyrir brottför ef
nota á þessa þjónustu. Nánar
er hægt að skoða leiðakerfi
Strætó á heimasíðu fyrir
tækisins: www.straeto.is

Kjörís...beint úr vél :)

jó

Vígsluhátíð björgunarmiðstöðvarinnar á Rifi
verður haldin 3. nóvember kl. 14:00

Þeim sem vilja styrkja rekstur björgunarstöðvarinnar er bent á að
söfnunarbaukur verður á staðnum á meðan á vígsluhátíðinni stendur.
Vegna ónógrar þátttöku á hátíðardagskránni hefur verið ákveðið að fresta
mat og skemmtun sem vera átti á laugardagskvöld um óákveðinn tíma, en

FJÁRÖFLUNARDANSLEIKUR
verður haldinn á Klifi á laugardagskvöldið kl. 23:00-03:00.
Hljómsveitin Ungmennafélagið sér um fjörið.
Miðaverð kr. 2.500
Aldurstakmark 18 ára
Allur aðgangseyrir rennur óskiptur til reksturs björgunarstöðvarinnar.
Mætum öll hress og kát og styrkjum björgunarstarf í Snæfellsbæ.

Púkarnir komust
upp á bitann
Það kom að því að Púkarnir
sýndu hvað þeir geta og komust
uppá bitann, en ekki er vitað í
hvaða fjósi bitinn er (kannski á
Naustum). Þeir félagar í
Grobbelear virðast ætla að vera
seinir í gang þetta tímabilið, því
þeir færast sífellt neðar á
töfluna (kokkurinn verður að
breyta matseðlinum til að bæta
úr þessu). Anton Ö varð að láta
eftir efsta sætið til Kassettu sem
greinilega var með rétta spólu
núna. Brettagaurarnir stóðu í
stað, sennilega uppteknir við
að undirbúa að efna veðmálið.
Annar hópur sem tók gott
stökk upp er Sæstjarnan sem
fór upp um 6 sæti og þar á
meðal Hjálmdísi. En Hjálmdís
sætir núna rannsókn fyrir
rasisma eins og í Enska bolt
anum, en annar meðlimur
hópsins kallaði undirritaðann
eldri borgara. Á hópurinn á
hættu að missa nokkur stig

vegna málsins. H.G. er kominn
á kunnuglegar slóðir eins og
Púkarnir. Frænkan fór upp um
nokkur sæti þrátt fyrir að Gæi
tippaði einn (Svanur hefur
örugglega lagt honum línurnar
áður). VÁ Air er nú kominn í 9
þúsund feta hæð eftir gott
flugtak. S.G. Hópurinn hrapaði
niður um 4 sæti, enda sá
píparinn einn og óstuddur um
seðilinn. Nú G-42 féll niður um
8 sæti enda tippaði hann frá
Reykjavík. Leyndó kemur enn á
óvart og er kominn í 2. sætið,
nú heyrist að það sé
bæjarstjórnin sem skipi hópinn
með Inga Hans sem sérlegan
ráðgjafa (hann sem ekkert veit
um fótbolta, enda heldur hann
með Arsenal). Þá vil ég að
lokum minna aftur á að UMFG
selur getrauna- og lengjuseðla
á Kaffi 59 á laugardagsmorgnum
frá kl. 11:00.

Myndir óskast
Átthagastofa Snæfellsbæjar óskar eftir myndum sem teknar
voru í gamla daga upp í Bæjarmýrinni í Ólafsvík við mótöku.
Endilega hafið samband ef þið eigið slíkar myndir. Við erum að
vinna í að merkja mósteinana í hlíðinni ofan við Stekkjarann og
það væri gaman að fá mynd á skiltin sem fyrst.
Með fyrirfram þökk
Átthagastofa Snæfellsbæjar,
4332969, barbara@fsn.is

Smyrill á staur

Gummi Gísla

Kirkjan okkar

Ólafsvíkurkirkja.

Allra heilagra messa, sunnudagurinn 4. nóvember kl. 14.
Messa.
Í messunni verður minnst látinna ástvina.

Fermingarbörn safna.

5. og 6. nóvember munu fermingarbörn næsta vors ganga í hús á
Hellissandi, Rifi og í Ólafsvík frá 17:30-21.
Safnað verður til vatnsverkefna Hjálparstarfs kirkjunnar í þremur
löndum Afríku: Malaví, Úganda og Eþíópíu.
Tökum vel á móti þeim.

Annað starf.

Sunnudagaskóli er á sunnudögum klukkan 11 í Ingjaldshólskirkju.
TTT verður í Ólafsvíkurkirkju á miðvikudögum kl. 14:15.
Æskulýðsfundur verður 7. nóvember kl. 20 í Ólafsvíkurkirkju.
Foreldramorgnar verða á fimmtudögum kl. 10-12 í Ólafsvíkurkirkju.
Sóknarprestur.

ADHD, ADD og skyldar raskanir
Spjallfundur ADHD félags Snæfellsbæjar
verður haldinn mánudaginn 5. nóvember n.k. kl. 18:00
í Grunnskólanum í Ólafsvík.

Þessi Smyrill sat í mestu
makindum á ljósastaur í neðra
Rifi nú um helgina og lét
ljósmyndara ekki trufla sig þó
verið væri að taka myndir af
honum. Smyrill er 27 til 32 cm
að lengd og vegur frá 170 til
250 grömm. Hann er af fálka
ætt og er minnstur af þremur
ránfuglum sem Ísland á. Þeir
eru að mestu farfuglar þó
nokkur fjöldi þeirra hafi
vetursetu á Íslandi en þorri
þeirra á vetrarstöðvar í suð
vestanverðri Evrópu. varp

tíminn er aðallega í síðari hluta
maí og fyrri hluta júní. Hreiðrin
búa þeir til í klettum eða á
dröngum í hrauni og eru
hreiðrin oft ekki vönduð
aðeins laut á góðri klettasillu.
Þótt smyrillinn sé ekki stór er
hann slóttugur og áræðinn
ránfugl sem að mestu leyti lifir
á smáfuglum. Hann er sérlega
fimur og þolinn flugfugl og
eltir bráð sína uppi og slær á
flugi.
upplýsingar fengnar af hugi.is
þa

Háls og bak í 20 ár
Háls- og bakdeild St.Fran
ciskus
spítala á 20 ára afmæli
um þessar mundir. Deildinni
var komið á fót haustið 1992 af
þeim Luciu de Korte og Jósep
Blöndal og hefur starfað óslitið
síðan. Fyrsti hjúkrunardeildar
stjóri var María Davíðsdóttir
Deildin hefur um árabil
þjónað öllu landinu, og hefir
nýting verið um og yfir 100%
allar götur síðan 1996.

Afmælinu verður fagnað á 4.
hæð St.Franciskusspítala föstu
daginn 2. nóvember. Boðið
verður upp á veitingar og
skemmti
atriði, og ýmis fyrir
menni hafa boðað komu sína.
Allir eru að sjálfsögðu
velkomnir að fagna þessum
tímamótum með stjórn og
starfsfólki, en samsætið hefst
kl.16.00
fréttatilkynning
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Þú færð
Toyo vetrardekkin
í heimabyggð
- á sama verði og á höfuðborgarsvæðinu
Toyo dekkin eru framleidd og þróuð með nýjustu og bestu tækni sem völ er á.
Gæðaeftirlitið hjá Toyo er gríðarlega hátt og dekkin ganga undir strangar prófanir áður en
framleiðsla er hafin. Þau eru með einstökum míkróskurði sem gefur betra grip og meira öryggi.
Kíkið í heimsókn - við bjóðum upp á visa raðgreiðslur.

G. Hansen dekkjaverkstæði
Dalbraut 10 • Ólafsvík
Sími: 436 1111 • Gsm: 893 7745

Prjónakaffi
á Jaðri

Þriðjudaginn 23. október sl.
var prjónakaffi á Jaðri. Margir
komu í prjónaskap og kaffisopa
og myndaðist góð stemning við
kertaljós og ljúfa tónlist. Margar

prjónauppskriftir skoðaðar og
mikið spjallað! Góð kvöldstund
sem verður án efa endurtekin
fljótlega.

Frá Klakki
Grundarfirði
Björgunarsveitin Klakkur
Grundarfirði hefur haft í
mörgu að snúast síðastliðið ár
og hefur fengið fjölbreytt
verkefni að fást við, bæði í
útköllum, námskeiðum og
ýmsum aðkallandi verkefnum.
Fjölbreytni útkalla var að
þessu sinni mikil, t.d. mikill
fjöldi af bátaútköllum í sumar,
fjallabjörgun,
sleðaútköll,
ýmiskonar bílaútköll sem og
óveðursútköll. Sveitin tók þátt
í hálendisvaktinni í fyrsta skipti
og var 6 manna hópur á Kili í
heila viku, þar sem þurfti að
leysa margvísleg verkefni, bæði
vegna innlendra og erlendra
ferðamanna. Fundir hafa því
verið margir og margt um að
vera hjá sveitnni þetta árið,
þmt. landsþing, námskeið,
námskeiðshald,
ferðalög,
fundir og æfingar.
Mikil virkni er einnig í
unglingastarfinu þar sem ung
lingar á aldrinum 14-18 ára
hafa mögueika á að mæta einu
sinni í viku á fundi. Þar er
margt gert, s.s. kynning á innra
og ytra starfi björgunarsveita,
fræðsla, leikir, æfingar, hópefli
og ferðir. Í sumar er ætlunin
hjá Pjakk, unglingadeildinni,
að fara í heimsókn til ungliða
deildar sjóbjörgunarsveitar
Ålesund í Noregi. Þessi
hugmynd datt inn vegna þess
að ungliðadeild þeirra kom
hingað til lands í sumar og
heimsótti krakkana í Pjakk
Grundarfirði og Dreka Snæ
fellsbæ.
Eftir að vertíð smábáta

eigenda á strandveiðum síðasta
sumar hófst hefur mikið mætt
á búnaði og mannafla sveitar
innar. Gríðarlega krefjandi tími
fyrir okkar fólk sem hefur sýnt
mikla fórnfýsi og hugrekki
undir álagi sem þessu, sem og
ekki síður gleði að geta gert
eitthvað að gagni  Þar sem
þetta er mjög kostnaðarsamt
verkefni er mikil þörf á að fara
út í einhvers konar fjáraflanir
s.s. með því að biðla til fyrir
tækja, félagasamtaka og smá
bátaeigenda í bænum því það
er kominn tími á endurnýjun á
ýmsum búnaði sveitarinnar.
Með þeim fáu styrkjum sem
okkur hefur þó áskotnast
síðasta árið náðum við að klára
stjórnstöðina og koma henni í
ásættanlegt horf en stæðsti
styrkurinn var frá Smábátafélagi
Snæfellinga og var það okkur
gríðarlegur fengur. Færum við
öllum þeim, þakkir fyrir, sem
hafa komið að verkefnum
sveitarinnar, hvort sem er með
vinnuframlagi eða pening, allt
er vel þegið !
4. nóvember er ætlunin að
ganga í hús í Grundarfirði og
selja Neyðarkall þessa árs. Þeir
sem ekki verða heima sunnu
daginn 4. nóvember geta nál
gast Neyðarkall föstudaginn 2.
nóvember hjá Ketilbirni, for
manni Klakks.
Hlökkum til að sjá ykkur á
sunnudaginn 
Félagar og velunnarar björgunarsveitarinnar Klakks Grundarfirði

Í tilefni af 25 ára afmæli
AA deildar í Stykkishólmi

www.steinprent.is

verður haldinn opinn AA fundur
í Stykkishólmskirkju
sunnudaginn 4. nóvember kl.20.00.
Athugið að fundurinn er öllum opinn.

Narfeyrarstofa
Stykkishólmi

Hlý og rómantísk - Fagleg og freistandi

Jólasprengja
Fimm fiska

Jólafreisting á Narfeyrarstofu!
Dagana 24. nóvember og 1. desember bjóðum
við upp á kvöldverð með jólalegu ívafi og á
matseðlinum verður m.a. rjúpusúpa, lax,
fasani og krónhjörtur ásamt ljúfengu meðlæti
auk þess fíkjur, heimalagaður ís og sorbet,
súkkulaðimús, kaffi og heimalagað konfekt!
Borðapantanir: s. 438-1119 & narf@narf.is

í Stykkishólmi

á föstudaginn!
• Jólabjórakynning kl. 20 -22

• Kráarviskumót Leikfélagsins
Grímnis & Fimm fiska kl. 21
• Hamingjustund kl. 22-00

• Hlynur Ben stígur á stokk
um miðnætti

• Von á sérstökum leynigesti

Ný og glæsileg heimasíða!
www.narfeyrarstofa.is

SVÆÐISGARÐUR Á SNÆFELLSNESI

Nú er tækifæri til að kynna sér hvað stendur til að gera og koma með ábendingar og tillögur
Sveitarfélögin á Snæfellsnesi og félagasamtök í atvinnulífi á svæðinu gerðu í mars 2012 með sér samning um stofnun svæðisgarðs. Sett var á fót eigendaráð og stýrihópur fyrir verkefnið.
Svæðisgarði er ætlað að vera samstarfsvettvangur þar sem lögð er áhersla á að draga fram, nýta og styrkja sérkenni og auðlegð
Snæfellsness; það sem landið og menning svæðisins býr yfir. Fyrsti áfanginn í því verkefni er að móta sameiginlega
framtíðarsýn um þróun svæðisins og leiðir að henni. Ákveðið var að nýta svæðisskipulag í þessum tilgangi, en það gefur kost á
að leggja traustan grunn fyrir svæðisgarð og festa sýnina í sessi.
Sveitarfélögin á Snæfellsnesi hafa því skipað svæðisskipulagsnefnd sem ásamt stýrihópi svæðisgarðs mun leiða svæðisskipulagsvinnuna. Tekin hefur verið saman lýsing á því hvernig staðið verður að gerð svæðisskipulagsins. Lýsingin er „uppskrift“ að
vinnunni sem framundan er við að móta svæðisgarð; viðfangsefni hans og verklag. Hún innifelur einnig grunnupplýsingar um
svæðið, byggðar á gögnum frá fjölmörgum aðilum. Lýsingin er nú auglýst og kynnt á vef verkefnisins, svaedisgardur.is, í
samræmi við 23. gr. skipulagslaga. Útprentað eintak lýsingar liggur einnig frammi á bæjarskrifstofum Snæfellsbæjar, Grundarfjarðarbæjar og Stykkishólmsbæjar og bókasöfnum sömu sveitarfélaga, hjá oddvitum Helgafellssveitar (Egill) og Eyja- og Miklaholtshrepps (Halldór) og hjá skipulags- og byggingarfulltrúa þeirra síðast nefndu, að Þórðargötu 18 í Borgarnesi.
Íbúar á Snæfellsnesi og aðrir hagsmunaaðilar eru hvattir til að kynna sér lýsinguna og koma á framfæri ábendingum um nálgun
og helstu forsendur áætlunargerðarinnar fyrir 1. desember 2012. Þær má senda til svaedisgardur@svaedisgardur.is eða til
Bjargar Ágústsdóttur, verkefnisstjóra hjá Alta, Borgarbraut 16, 350 Grundarfirði.

Svæðisskipulagsnefnd Snæfellsness og stýrihópur svæðisgarðs

Íslandsstofa, Þróunarfélag Snæfellinga og Markaðsstofa Vesturlands
bjóða til ráðstefnu í félagsheimilinu Klifi í Ólafsvík fös. 2. nóv. kl. 10-14
DAGSKRÁ
Kynning á starfsemi Íslandsstofu

Er mögulegt að efla atvinnulífið með því
að mynda klasa á Snæfellsnesi?

Hermann Ottósson,
forstöðumaður markaðsþróunar Íslandsstofu

Hákon Gunnarsson, framkvæmdastjóri GEKON

Kynning á Markaðsstofu Vesturlands - ferðaþjónusta

Hvað þarf að gera til þess að fá erlenda
fjárfesta á svæðið?

Rósa Björk Halldórsdóttir,
framkvæmdastjóri Markaðsstofu Vesturlands

Kristinn Hafliðason, verkefnisstjóri hjá
Íslandsstofu á sviði erlendrar fjárfestingar

Eiga sjávarútvegsfyrirtæki á Snæfellsnesi
að aðgreina sig á markaði?

Kynning á bæklingi um framtíðarsýn
og stefnumótun Snæfellinga

Georg Andersen,
framkvæmdastjóri hjá fiskverkuninni
Valafell á Ólafsvík

Sturla Böðvarsson, framkvæmdastjóri
Þróunarfélags Snæfellinga

Hvernig getur ferðaþjónustan á
Snæfellsnesi aðgreint sig á markaði?
Skarphéðinn Berg Steinarsson,
framkvæmdastjóri

Aukin verðmætasköpun sem hluti
markaðssetningar
Arnljótur Bjarki Bergsson,
sviðsstjóri hjá Matís á Sauðárkróki

Skráning á islandsstofa@islandsstofa.is
eða í síma 511 4000
Nánari upplýsingar veitir Hermann Ottósson,
forstöðumaður markaðsþróunar Íslandsstofu,
hermann@islandsstofa.is
og Sturla Böðvarsson framkvæmdastjóri
Þróunarfélags Snæfellinga, sturla@sturla.is

SNÆFELLSBÆR

Allra heilagra messa
Setbergskirkju

sunnudaginn 4. nóv. kl. 11.00

Látinna minnst í guðsþjónustunni.

Brönubréf

Með þessu bréfi viljum við
undirrituð biðla til afkomenda
Elísar Gíslasonar og Vilborgar
Jónsdóttur frá Vatnabúðum,
sem og allra velunnara þess að
byggt verði skýli yfir bátinn
Brönu sem hefur verið
varðveittur í Sögumiðstöðinni
Grundarfirði um nokkurra ára
skeið. Hugmynd hefur komið
fram um að skýli verði reist fyrir
bátinn í króknum við
Sögumiðstöðina með gluggum
í austurátt svo sjá megi bátinn
einnig utanfrá , en til slíkra
framkvæmda skortir fjármagn.
Við undirrituð höfum því
stofnað söfnunarreikning í

Arionbanka í von um góðar
undirtektir og hver eftir sinni
getu leggi fram framlag til þessa
þarfa málefnis ekki síst þeir
sem hafa haft sína afkomu af
sjónum á litlu eða stóru fleyi.
Það eru áform okkar að afhenda
þá fjárupphæð sem safnast á
næsta ári því árið 2013 verða
100 ár liðin frá því að Brana var
smíðuð.
Með bestu kveðjum.
Pálína Gísladóttir, Arnór Kristjánsson, Jónína Kristjánsdóttir, Gunnar
Hjálmarsson og Guðjón Elísson.

Söfnunarreikningur í Arion
banka er: 0321-13-905220,
kt:091035-3329

Málverk frá Rifi til sölu
Málverk eftir Hrein Elíasson, málað 1964.
Bátur við bryggju, Ólafsvíkurenni í baksýn.
Stærð verksins er 110 x 80 cm.
Verð: 120.000,Upplýsingar í síma 898 9475

þar sem jökulinn ber við loft...

Bæjarstjórn Snæfellsbæjar
FUNDARBOÐ - 245. FUNDUR
Fundur er boðaður í bæjarstjórn Snæfellsbæjar,
fimmtudaginn 1. nóvember 2012 og hefst hann
í Ráðhúsi Snæfellsbæjar kl. 16:00

Dagskrá bæjarstjórnarfundarins:
1) Kynning á svæðisgarðsverkefninu - Björg Ágústsdóttir mætir á fundinn.
2) Fundargerð 237. fundar bæjarráðs Snæfellsbæjar, 		
dags. 18. október 2012
3) Fundargerð 73. fundar umhverfis- og skipulagsnefndar,
dags. 30. október 2012
4) Fundargerðir 163. og 164. fundar skólanefndar, 		
dags. 4. og 8. október 2012
5) Fundargerð rekstrarnefndar Félagsheimilisins á Klifi, 		
dags. 11. október 2012
6) Fundargerð 124. fundar félagsmálanefndar Snæfellinga,
dags. 2. október 2012
7) Fundargerð 62. fundar stjórnar Félags- og skólaþjónustu Snæfellinga,
dags. 11. október 2012.
8) Fundargerð stjórnarfundar SSV, dags. 1. október 2012
9) Fundargerðir 68., 69. og 70. fundar Menningarráðs Vesturlands,
dags. 3. og 7. september og 16. október 2012
10) Fundargerð 6. fundar stýrihóps verkefnis um uppbyggingu svæðisgarðs
á Snæfellsnesi, dags. 15. október 2012
11) Fundargerð svæðisskipulagsnefndar og stýrihóps svæðisgarðsverkefnis,
dags. 26. september 2012
12) Fundargerðir 350. og 351. fundar stjórnar Hafnasambands Íslands,
dags. 19. september og 15. október 2012
13) Bréf frá Knattspyrnudeild Víkings, dags. 29. október 2012, varðandi
knattspyrnumál í Snæfellsbæ.
14) Bréf frá Jennýju Guðmundsdóttur, dags. 27. október 2012, varðandi
Jónshús í Ólafsvík.
15) Bréf frá Kristfríði Rós Stefánsdóttur, dags. 18. október 2012, varðandi
niðurfellingu á húsaleigu í Klifi vegna árshátíðar Fjölbrautarskóla
Snæfellinga, sem haldin verður í febrúar 2013.
16) Bréf frá Erlu Höskuldsdóttur, dags. 22. október 2012, varðandi ósk um
styrk til útgáfu geisladisks.
17) Minnisblað frá starfshópi um leikskólamál í Snæfellsbæ, ásamt
teikningu.
18) Bréf frá Lögmannsstofu SIH, dags. 17. október 2012, varðandi
Kólumbusarbryggju 1.
19) Bréf frá CATO lögmenn, dags. 23. október 2012, varðandi aðgang
Almennu umhverfisþjónustunnar ehf. að malarnámum á Breið í
Snæfellsbæ.
20) Bréf frá Atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytinu, dags. 19. október
2012, varðandi umsóknir um byggðakvóta fiskveiðiársins 2012/2013.
21) Ráðstefna um útflutnings- og markaðsmál, sem haldin verður í
Félagsheimilinu Klifi í Ólafsvík, föstudaginn 2. nóvember 2012.
22) Fundarboð aukaaðalfundar Landskerfis bókasafna hf. sem haldinn
verður þann 8. nóvember 2012.
23) Bréf frá Landssambandi hestamannafélaga, dags. 3. október 2012,
varðandi skráningu reiðleiða.
24) Bréf frá Sjónarhóli, dags. 9. október 2012, varðandi rekstrarstyrk á
árinu 2013.
25) Bréf frá SÁÁ, dags. 4. október 2012, varðandi átakið Betra líf!
26) Gjaldskrár Snæfellsbæjar fyrir árið 2013
27) Fjárhagsáætlun aðalsjóðs, A-hluta og B-hluta stofnana Snæfellsbæjar
fyrir árið 2013. Fyrri umræða.
28) Minnispunktar bæjarstjóra.
Snæfellsbæ, 30. október 2012
Kristinn Jónasson, bæjarstjóri

góðir grannar
Helgartilboð 1.
4. nóvember
29.- október
- 2. nóvember

samkaupurval.is
samkaupurval.is

...sjá uppskrift
“Franskur Daube nautakjöts pottréttur
...á samkaupurval.is
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Úrvals nauta Rib Eye
úr kjötborði eða pakkað ferskt
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Gkóaup!

úrúrkjötborði
kjötborði eða
eðapakkað
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TILVALIN
JÓLAGJÖF!

verð áður1.449 kr

1.188

Úrvals
nautainnralæri

verð áður 3.298 kr
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kg

Okkar gæða ýsuﬂök
roð og beinlaus

...sjá
uppskrift
“Eplabökufylling”
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Frosin grænmetisblanda
750g, Symfoni, frá Coop
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Birt með fyrirvara um prentvillur.
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verð áður 239 kr

verð áður 219 kr
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Nýbakað á staðnum!
Snúðar frá Myllunni

kr/kg

Frosið spínat 450g
frá Coop

189

kr/pk

