
Undanfarnar vikur hefur 
geng ið á ýmsu í veðri, hvassviðri 
hefur gefið fjölmiðlum enda
lausa möguleika á fréttaefni og 
víða á landinu er fannfergi 
mikið, a.m.k. miðað við árstíma. 
Á utanverðu Snæfellsnesi hefur 
lítið snjóað og ekkert fest á 
jörð, samt er æði kuldalegt um 
að litast eins og sést á þessari 
mynd sem Þröstur Albertsson 

tók um síðustu helgi.
Þegar þetta er skrifað eru 

veðurfræðingar að spá snjó
komu fram yfir helgi, nú fer líka 
að líða að því að allt í lagi sé að 
fá svolítinn snjó þar sem að um 
næstu mánaðarmót fara flestir 
að skreyta, hengja upp ljós og 
undirbúa sig fyrir aðventuna.

jó

Ólafsbraut 21, Snæfellsbæ
Sími: 410 4190 

Netfang: 0190@landsbankinn.is

Snæfellsnesi
www.landsbankinn.is

Kuldalegt um að litast
576. tbl - 12. árg. 15. nóvember 2012

 

Föndurkvöld  

Skreytum Pakkhúsið 
Snjókorn falla 

á allt og alla.. 

Pakkhúsið býður ykkur að koma og taka þátt í 
skemmtilegu föndurkvöldi þann 

20. nóvember, kl 20.00 í Pakkhúsinu. 

Ætlunin er að hekla snjókorn fyrir Pakkhúsið og mun 
pakkhússnefndin leiðbeina við verkið. Erum með allt 
sem til þarf á staðnum en endilega mætið með 
heklunálar(1,5) með ykkur. Eigum notalegt föndurkvöld 
saman, kaffi og meðlæti er selt á staðnum.  

Allir velkomnir 

Sjáumst í Pakkhúsinu 

 

Pakkhússnefndin og Átthagastofa Snæfellsbæjar 
 



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

Nú hefur Símon Kristinn 
Þorkelsson úr Görðum verið 
krýndur þeim titli sem hann 

vann sér inn síðsumars. Þann 
þriðja nóvember var haldið 
lokahóf akstursíþróttamanna 
þar sem Símoni var afhentur 
veglegur bikar en Símon varð 
Íslandsmeistari í rallý, jeppa
flokk þar sem hann fékk 20 stig, 
eða fjórum stigum meira en sá 
sem næstur kom. Bragi Þórðar
son var aðstoðarökumaður en 
þeir félagar óku Toyota Hilux 
extracab. Símon er ekki fyrsti 
Íslandsmeistarinn í Staðarsveit 
því að fyrir þremur árum var 
Einar Sigurðsson frá Bjarnar
fossi Íslandsmeistari í kvartmílu 
í ofurbílaflokki.

þs

Íslandsmeistara 
sveit

	   
FJÖR  á  Kaffi Sif ! 

Kráarviska(PubQuiz) 
  

með   Magga  skóla  og  Fúsa.   
Laugardaginn 17. nóv. Kl.21.30   
þemað  er „matur og matargerð“.  
Komum  og  höfum  gaman  saman. 

Ásgeir trúbador kemur aftur 
föstudaginn 23 nóv. bara stuð .:-) 

 
Félagsvist alla fimmtudaga kl.19,30 
Prjónakaffi alla sunnudaga kl.15    
 
opnunartími: 
Fimmtud 16-21.föstud.16-01. 
Laugard.13-01.sunnud.14-20. 
 

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

kaffisif@kaffisif.is  www.kaffisif.is 
 

Undanfarin ár hafa Frostrósir 
haldið tónleika í Klifi, Lista og 
menningarnefnd Snæfellsbæjar 
stóð fyrir tónleikum fyrir jólin 
áður en Frostrósir hófu að 
venja komu sína hingað, fjöldi 
glæsilegra listamanna skemmtu 
bæjarbúum og má þar á meðal 
nefna, Borgardætur, Diddú, Pál 
Óskar og Moniku, Ragnheiði 
Gröndal, Regínu Ósk, Álfta
gerðis bræður ofl.

Nú hefur Lista og menn
ingar  nefnd ákveðið að taka 
upp þráðinn og standa fyrir 
glæsilegum tónleikum sunnu
daginn 9. desember, nefndin 
hefur fengið Erlu Höskulds
dóttur til að vera verkefnisstjóra 
og Erla hefur fengið til sam
starfs við sig fjölda tónlistarfólks 
af Snæfellsnesi, bæði kóra og 
einstaklinga.

Lista og menningarnefnd 
leggur áherslu á að verði að 
göngu miða á tónlistarveislu í 

Klifi sé haldið í algjöru lágmarki 
svo að fjölskyldan geti öll 
komið saman á tónleika og 
notið tónlistarveislunnar sam
an.

Hinir árlegu jólatónleikar 
Kirkju  kórs Ólafsvíkur verða 
fimmtu daginn 6. desember en 
þar mun kórinn að venju flytja 
okkur tónlist tengda hátíð ljóss 
og friðar. 

Frostrósir hafa ekki sagt 
alveg skilið við Snæfellsnes þó 
að aðaláhersla verði á Reykja
vík, Akureyri og Skandinavíu, 
því að miðvikudaginn 28. 
nó vember verða tónleikar á 
vegum Frostrósa í Ólafsvíkur
kirkju sem bera nafnið Jólin 
alls staðar, Regína Ósk fer þar 
fyrir fríðum hópi söngvara og 
hljóðfæraleikara. Með henni í 
för verða þau Guðrún Gunn
ars, Guðrún Árný og Jogvan 
ásamt hljómsveit.

jó

Tónlistarveisla 
framundan

BLEK - TÓNERAR - TÖLVUVÖRUR

sunnudaginn 18. nóv. kl. 11.00

Messa
Grundarfjarðarkirkju

Veitingar í safnaðarheimili eftir guðsþjónustu í boði 
fermingarbarna og fjölskyldna.

Allir velkomnir

Fermingarbörn leiða bæn og predika

    Landkrabbi 
Peter Lang 

   Málverkasýning í Átthagastofu Snæfellsbæjar 

  15.nóv 2012-25.jan. 2013 

Símon sýnir fréttaritara bikarinn stoltur.



•	 Jólahlaðborð 7.900 kr. á mann.

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

Lifandi	tónlist	hefst	að	borðhaldi	loknu.

Meðal rétta:
•	 Heileldað nauta Rib Eye
•	 Grísa purusteik
•	 Kengúruspjót
•	 Tvíreykt ærfille

Nú fer hver að verða síðastur í jólahlaðborðið okkar. Spennandi 
og freistandi kræsingar sem má ekki missa af. Jólahlaðborðin byrja 
23. nóv. og standa til 15. des. alla föstudaga og laugardaga.

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

	 23.	nóv.		 Uppbókað	 24.	nóv.	 Laust
	 30.	nóv.	 Laust
	 1.	des.	 Uppbókað	 7.	des.	 Uppbókað	 8.	des.	 Nokkur	sæti	laus			 14.	des.	 Laust

	 15.	des.	 Uppbókað

Pantanir í síma430 8600

Jólahlaðborð

 
Ferðaþjónusta er ein af þeim atvinnugreinum sem taldar eru til vaxtarsprota Íslands. En þrátt fyrir mikinn vöxt í greininni undanfarin áratug hefur 
það ekki skilað sér sem skildi í auknum hagvexti á landsbyggðinni. Ein leið til að styrkja ferðaþjónustuna  og auka hagræn áhrif hennar í sveitum 
landsins er að efla tengsl og auka samstarf  ferðaþjónustu og staðbundinnar matvælaframleiðslu. 
 
Markmið málþingsins er að: 
 Vekja athygli á möguleikum sem felast í heimavinnslu matvæla og sölu beint frá býli. 
 Varpa ljósi á þróunarferlið – frá hugmynd til heimavinnslu. 
 Hvetja til samtals og samstarfs milli matvælaframleiðenda í héraði og ferðaþjónustuaðila. 
 
Dagskrá: 
Fundarstjóri: Halla Steinólfsdóttir, Ytri-Fagradal. 
14:30  Málþing sett. Margrét Björk Björnsdóttir, SSV. 
14:40  Uppbygging á matartengdri ferðaþjónustu – reynslusögur frumkvöðla. 
  Arnheiður Hjörleifsdóttir, Bjarteyjarsandi. 

 Þorgrímur E. Guðbjartsson, Erpsstöðum. 
15:30  Kaffihlé 
15:45  Uppbygging sveitamarkaðsverslunar & matarklasa í Ríki Vatnajökuls. Rósa Björk Halldórsdóttir, Markaðsstofa Vesturlands.  
16:00  Samstarf matvælaframleiðanda, ferðaþjónustu og stoðkerfis í héraði. Þóra Valsdóttir, Matís. 
16:15  Matarmerki og svæðisbundin matvæli. Margrét Björk Björnsdóttir, SSV. 
16:25  Sýn söluaðila á handgerðar og heimaunnar vörur. Eirný Sigurðardóttir, Búrið. 
16:45  Hvað er beint frá býli? Hlédís Sveinsdóttir, Beint frá býli . 
16:55  Heimilisiðnaðareldhús – hugmyndafræði, framkvæmd og nýting. Margrét Björk Björnsdóttir, SSV. 
17:10  Samantekt og umræður. Halla Steinólfsdóttir, Ytri-Fagradal. 

 
Allir áhugasamir velkomnir - Aðgangur ókeypis 
 
Nánari upplýsingar veitir Margrét Björk Björnsdóttir, forsvarsmaður „Sveitaverkefnis“  maggy@ssv.is 

      



Gunnar Eiríkur Bjarnason, 
fyrrverandi bóndi og hreppstjóri í 
Böðvarsholti í Staðarsveit, fagnar 
nú 90 ára afmæli sínu. 

Af því tilefni verður opið hús 
fyrir ættingja, vini, sveitunga og 
annað samferðafólk sem vill koma, 

gleðjast og þiggja kaffiveitingar 
með Gunnari og fjölskyldu í  
félagsheimilinu að Lýsuhóli í 
Staðarsveit, laugardaginn 17. 
nóvember milli kl.15 og 18. 

Gunnar afþakkar afmælisgjafir, 
en í tilefni af þessum tímamótum 
langar hann til að minnast  látinna 
ást vina með því að færa styrktar
sjóði Landspítala peningagjöf. 
Verður það gert í minningu um Ás 
laugu S. Þorsteinsdóttur eiginkonu 
Gunnars sem lést um aldur fram, 
einnig soninn Atla sem þau misstu 
á fyrsta aldursári, sonardótturina 
Áslaugu og tengdadæturnar Elínu 
Katrínu og Gíslínu. Afmælisgestum 
er velkomið að leggja sitt af 
mörkum í þessa minningargjöf.

Mikið verður um að vera í 
íþróttahúsi Snæfellsbæjar 
næstu helgar. Um næstu helgi, 
laugardaginn 17. og sunnu
daginn 18. verður turnering 
(hópmót) í 7. flokki drengja í 
körfuknattleik. Þá keppa lið frá 
Fjölni, Hrunamönnum, ÍR, 
Hamri/Þór og VíkingÓ. Leikið 
er á laugardag frá kl. 14.00 til 
kl. 17.30 og á sunnudag frá kl. 
8.30 til kl. 13.00, hörkumót 
fyrir okkar ungu körfubolta 
iðkendur. Síðar á sunnu
deginum 18. verður leikin fyrri 
umferð Briðils í Íslandsmóti í 
Futsal (innanhúsknattspyrna) 
með þátttöku Fylkis, Grundar
fjarðar, Stálúlfs auk VíkingsÓ. 
Semsagt 4 liða mót. Flautað 
verður til leiks kl. 14.00 og 
síðan verður leikið samfleitt til 
ca. kl. 18.00. Seinni umferðin 
verður síðan í Fylkishúsinu í 
Reykjavík þann 2. desember. 

Sunnudaginn 25. nóvember 
verður fyrri umferð í Íslands

móti Briðls í Futsal hjá konu
num og þá leika lið Breiðabliks, 
Þróttar R., Vals auk stúlknanna í 
Snæfellsnesúrvali. Seinni um 
ferðin verður síðan í Laugar
dalshöllinni 8. desember og því 
spennandi tími framundan hjá 
stúlkunum okkar. Áætlað er að 
flautað verði til fyrsta leiks kl. 
14.00 og síðan verður leikið 
sam  fleytt til ca. kl. 18.00.

Við skorum á alla sem hafa 
áhuga á boltaíþróttum og 
reyndar hina líka að mæta á 
leikina og hvetja okkar fólk. 
Auðvelt er að ná sér í hressingu 
á leikjunum því veitingasala 
verður á staðnum og allur 
ágóði rennur til ungmennanna 
sem eru að undirbúa ferð á 
Gothia cup næsta vor.

Rétt er að benda á að 
foreldra boltinn fellur niður 
laugar daginn 17. nóvember 
vegna körfuboltamóts.

óhs

Gunnar Bjarnason 
frá Böðvarsholti – 90 ára

Atvinna - Hafnarvörður

Hafnarsjóður Snæfellsbæjar auglýsir hér með laust starf 
hafnarvarðar við Arnarstapahöfn. 
Viðkomandi þarf að geta ha�ð störf sem fyrst.

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

Laun eru greidd samkvæmt kjarasamningi SDS og 
Sambands Íslenskra sveitarfélaga.

Umsóknarfrestur er til og með  26. nóvember n.k. 
og skulu umsóknir sendar til hafnarstjóra.

       
Hafnarstjóri. 

HAFNIR
SNÆFELLSBÆJAR

Það kom að því að Baconið 
næði að komast á loft þótt þeir 
næðu ekki sömu hæð og VÁ Air 
sem komst í 5. sætið úr því 12. 
og virðast líklegir til að halda 
flughæð og komast hærra 
miðað við skorið. Nú þeir 
félagar í Pétursson eru búnir 
að keyra sig uppí 1. sætið, sem 
er ótúlegt þar sem um langan 
og gríttanveg hefur verið að 
fara frá botni síðustu tímabila 
(það er mikið atriði að hafa 
góðan leiðsögumann).  
Happadísin (ekki Hjálmdís) 
var með S.G. Hópnum um 
þessa helgi þótt hún léti aðra 
hópa í friði, eins og strákana í 
brettunum, því píparinn náði 
að koma hópnum upp um 8 
sæti einn og óstuddur og hefur 
rignt uppí nefið á honum 
síðan. Hvað um það, fæðið 
virðist ekkert vera að skána hjá 
kokknum á Helganum því 
Grobbelear fara alltaf neðar og 
neðar á töflunni (komnir neðar 
en móðurfélagið í Englandi). 
Kjallarinn virðist ætla að halda 

sér þessar vikurnar en þar 
halda sig Timon og Pumba, Up 
the irons og svo nýr hópur í 
Hópleiknum, Hrikd sem virðist 
líklegri en áðurnefndir hópar 
til að ná langt en verður að 
gera betur þar sem fljúgandi 
grísasneiðarnar eru að komast 
á flug. G42 gætir kjallarans 
eins og oft áður en fer svo á 
flug og skákar þeim sem eru á 
efri hæðinni. Púkarnir halda 
sig enn á bitanum (hvað segir 
Hallur á Naustum með alla 
þessa viðveru). Nú Kasseta 
virðist halda áfram að spila 
ranga spólu (mætti reyna 
Örvar Kristjánsson). Kaffið er 
að verða sterkara, því Kaffi 59 
er að færast upp töfluna. Eins 
og Eourovision lagið hér um 
árið „ Hægt og hljótt“ þá hefur 
H.G. komið sér í 2. sætið og 
aðra helgina í röð (þarf ekki 
miklar yfirlýsingar). Minni á 
getraunasölu UMFG á 
laugardagsmorgnum á Kaffi 59 
kl. 11:00.

Gummi Gísla

Flying Bacon á loft Líf og fjör í 
Íþróttahúsinu



Eftir mjög svo góðan október 
mánuð þar sem að línubátarnir 
frá Snæfellsnesi fiskuðu  mjög 
vel þá hefur heldur betur snúist 
við það sem af er nóvember.  
Miklar brælur hafa gert mönn
um lífið leitt og bátar því lítið 
komist á sjó.  Kristinn II SH sem 
var aflahæstur SH bátanna í 
október og varð þriðji aflahæsti 
smábátur landsins, byrjaði 
nóvember mjög vel þar sem að 
báturinn kom með að landi tæp 
12 tonn og þar af var þorskur 
um 10 tonn.  Er Kristinn II SH 
búin að landa 26 tonnum í 3 
róðrum og er 7 aflahæsti smá
báturinn á landinu.  

Heimamiðin virðast vera að 
gefa vel af sér því þá daga sem 
að hefur gefið á sjó þá hefur 
veiðst vel. Særif SH er t.d 
kominn með 20,5 tn í 3 róð
rum, mest tæp 8 tonn í róðri.  
Kvika SH er með 14 tonn í 3 og 
þar af tæp 6 tonn í einum róðri, 
Brynja SH rúm 11 tonn í 3 og 
þar af rúm 6 tonn í einum 
róðri, Kóni II SH komst í 6,8 tn 
í einum róðri. Tryggvi Eðvarðs 
SH er ennþá í Bolungarvík og 
er búinn að fá 17 tonn í 3 róð
rum. Guðbjartur SH landaði 8 
tonnum á Skagaströnd.  

Veiði dragnótabátanna var 
mjög léleg, þ.e. þeirra báta sem 
réru á heimamiðum, Steinunn 
SH varð aflahæstur allra drag
nótabáta í október með um 149 
tonn í 22 róðrum. Báturinn réri 

mest frá Bolungarvík og núna í 
nóvember þá er báturinn þar 
ennþá og er búinn að landa 71 
tonni í 6 löndunum. Rifsari SH 
er þar líka og er kominn með 
49 tn í 5 róðrum. Bátarnir sem 
eru á heimamiðum eru með 
mun minni afla eins og sést á 
þeim bátum sem eru nefndir 
hérna að neðan. Ólafur Bjarna
son SH er með 10 tn í 4 róðrum, 
Gunnar Bjarnasson SH 8 tn í 3, 
Guðmundur Jensson SH tæp 
10 tonn í 3, Egill SH tæp 4 tn í 
2 og Sveinbjörn Jakopsson SH 
tæp 3 tonn í 3.  

Hjá trollbátunum þá kom 
Hringur SH með 73 tonn, Sóley 
SH 43 tonn og Helgi SH 44 
tonn allir eftir eina löndun.  
Tjaldur SH sem er á línuveiðum 
er kominn með 113 tonn í 2 
löndu num.  Gullhólmi SH 44 
tonn, Rifsnes SH 43 tonn, 
Grund  firðingur SH 24 tonn og 
Örvar SH 31 tonn, allur þessi 
afli nema hjá Tjaldi SH eru eftir 
eina löndun, og allir bátarnir 
hafa landað fyrir norðan landið. 
Hamar SH er á balalínu frá 
Djúpavogi og hefur gengið vel 
og er kominn með 37 tonn í 5 
róðrum. Hamri SH gekk mjög 
vel í október og fór í 26 sjóferðir 
og landaði 217 tonnum sem er 
mjög gott og mjög stíft sótt, 
þessi afli gerir um 8,3 tn í róðri.

Gísli Reynisson
www.aflafrettir.com

	  

BINGÓ 
Verður haldið laugardaginn 17. Nóvember 

Kl. 14:00 

Í Félagsheimilinu  Röst hellissandi 

fullt af flottum vinningum. M.a. Frá Ellingsen, Skeljungi, N1, Skessuhorni, 
Útilegukortinu, Bónus, Landnámssetrinu, Hvalaskoðun Reykjavíkur, Stefáni Mána, 
Sæferðum, leikhúsmiðar, Blómsturvöllum, Narfeyrarstofu, versluninni Kassanum, 

Hótel Hellissandi, Galító, 66N, Þín verslun Kassinn, Jólin alls staðar, og fl.  
Verðmæti vinninga yfir 100 þúsund. 

Spjaldið kostar 500 kr. 
10. Bekkur grunnskóla Snæfellsbæjar	  

ATHUGIÐ ekki POSI á staðnum 

MARKAÐURINN
Nesveg 5 Grundarfirði.

 

 

Heitar, fallegar
og

nytsamar jólagafir
í miklu úrvali

 
0pið 13 – 21 alla daga.

 
MARKAÐURINN
Tourist Market
Nesveg 5  Grundarfirði

 

Jólamarkaðurinn opnar
17, nóvember.

Smáauglýsing
Pláss í hesthúsi

Til sölu pláss fyrir tvo hesta í 12 hesta hesthúsi í Fossadal í Ólafsvík.
Allar nánari upplýsingar í síma 8481505

Aflafréttir

verður sunnudaginn 2. desember n.k
í Samkomuhúsinu, kl. 14:00 – 17:00.

Þeir sem hafa áhuga á að leigja sölubása 
panti hjá Helgu Maríu í s. 891-9523.



Kirkjan okkar

Ingjaldshólskirkja.
Sunnudagurinn 18. nóvember kl. 11.
Fjölskylduguðsþjónusta.
Í senn hefðbundin guðsþjónusta og sunnudagaskóli.
Ka� og djús á eftir.

Ólafsvíkurkirkja.
Sunnudagurinn 18. nóvember kl. 14.
Guðsþjónusta í tilefni 45 ára afmælis Ólafsvíkurkirkju.
Barnakórinn syngur og boðið verður upp á ka� 
í safnaðarheimilinu eftir athöfn.

Annað starf.
TTT verður í Ólafsvíkurkirkju á hverjum miðvikudegi kl. 14:15.
Æskulýðsfundur verður 21. nóvember kl. 20 í Ólafsvíkurkirkju.
Foreldramorgnar verða á �mmtudögum kl. 10-12 í Ólafsvíkurkirkju.

Sóknarprestur.

All nokkur vindur lék um 
Snæ fellinga sunnan fjalla um 
mánaðarmótin og náði sú hrina 
afgerandi hámarki föstudaginn 
2. nóvember. Þá bætti verulega 
í vind uppúr klukkan eitt eftir 
miðnætti og hélst til klukkan 
rúmlega einn eftir miðnætti 
nóttina eftir. Það eru litlar ýkjur 
að þann sólarhring fóru vind
kviður aldrei undir 40 metra á 
sekúndu en mest upp í rúma 
60 metra. Þótti fólki nóg um 
hversu mikið af lofti væri til 
norðan fjalla að senda hingað 
suðrum, fréttaritara Jökuls var 
jafnvel farið að gruna að loftið í 
Grundarfirði myndi klárast. 

Ekki voru allir sammála hvað 
langt aftur þurfti að fara til að 
finna eins slæmt veður en 
auðvitað geta nokkrar gráður í 
vindátt haft mikil áhrif á veður
hæð. Sumir sögðu að þetta 
veður jafnaðist á við annað frá 
2002 en aðrir sögðu þetta hafa 
verið verra og þyrfti að fara 
aftur til 1995 til að jafna veður
ofsan.

Annað sem vakti athygli var 

tíma setning ofviðrisins en það 
mátti lesa nákvæmlega af línu
riti Vegagerðarinnar frá veður
stöðinni á Hraunsmúla. Þar 
sem sól er í hádegisstað milli 
klukkan 13:15 og 13:30 á Snæ
fells nesi má segja að hið óblíða 
veður hafi staðið yfir allann 
föstudaginn og einungis á 
föstu  daginn. Til gamans má 
geta þess að téðan föstudag 
voru mikil hátíðarhöld í Mexíkó 
en þar er 2. nóvember dagur 
hina dauðu.

Í síðustu viku kom fram í 
Jökli að á Ystu Görðum hefði 
fokið þak af fjárhúsum. Það 
gerðist ekki svo, enda eru fjár
húsin hjá Andrési mjög nýleg, 
auk þess sem lítið hvassviðri var 
í Kolbeinstaðarhreppi. Hins 
vegar fauk í Ytri Görðum í 
Staðarsveit þak af gömlum fjár
húsum. Þar fauk einnig ýmislegt 
lauslegt eins og t.d. ruslagámur, 
árabátur og heyvagn. Þar snérist 
líka jepplingur á bæjarhlaðinu, 
eins og til að snúa sér upp í 
vindinn.

þs

Staðar(vinda)sveit

Nýir réttir á matseðli

Fyrsti leikur Víkings Ólafsvík 
í Pepsideildinni fer fram á 
heima velli gegn Fram en dreg
ið var í töfluröð fyrir næsta 
sumar í höfuðstöðvum KSÍ 
síðasta laugardag. Voru for
ráðamenn Víkings Ólafsvík að 
sjálfsögðu mættir þar. Verður 
þetta án efa skemmtileg byrjun 
á tímabilinu næsta sumar og 
öruggt að góð stemming 
verður á vellinum. Því má bæta 
við að Brynjar Kristmundsson 
hefur skrifað undir tveggja ára 

samning við Víking Ólafsvík og 
því komin heim aftur en hann 
fór að láni til Vals sumarið 
2011 þar sem hann spilaði í 7 
leikjum í efstu deild, hann lék 
svo 8 leiki með Val síðasta 
sumar áður en hann hóf aftur 
að spila með Víking. Nú er 
undirbúningstímabilið um það 
bil að hefjast og styttist í Futsal
keppnina það verður án efa 
gaman að fylgjast með.

þa

Fyrsti leikur 
gegn Fram



SJÓMENN 
ATHUGIÐ

Forstjóri Hafró ásamt fyldarliði verða á ferðinni á 
norðanverðu Snæfellsnesi þann 16. nóvember næstkomandi.

Sjómönnum á Snæfellsnesi gefst þannig tækifæri 
til að hitta þá í ka�spjalli á eftirtöldum stöðum: 

   12:00  Fyrsti fundurinn er í beituskúrnum hjá Nesver Ri� 

   13:30  Fiskmarkaðurinn í Ólafsvík  

   15:30  Djúpiklettur  Grundar�rði.

    17:30  Agustsson Stykkishólmi. 

       Snæfell 
       Smábátafélagið á Snæfellsnesi.

GRM - Þrjár stjörnur
Gylfi Ægis, Rúnar Þór og Megas

spili á Kaffi 59 
laugardaginn 17. nóv. 

kl. 21:00

Miðverð 2000

Samfylkingin hélt kynningar
fundi fyrir flokksval flokksins í 
Norðvesturkjördæmi í síðustu 
viku. Á fundinn í Snæfellsbæ 
mættu þau Guðbjartur Hannes
son, Ólína Þorvarðardóttir, 
Bene dikt Bjarnason og Hörður 
Ríkarðsson en þau bjóða sig 
fram í flokksvalinu í fyrsta til 
fjórða sæti á lista flokksins í 

Norðvesturkjördæmi. Fámennt 
var á fundinum, fundarstjóri 
var Drífa Skúladóttir og setti 
hún fundinn. Frambjóðendur 
héldu stutta kynningu. Að því 
loknu voru umræður og var 
aðallega rætt um veiðigjaldið 
og sjávarútvegsmál en einnig 
rætt um raforkuverð.

þa

Kynningarfundur
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ÞESS VEGNA ERTU HJÁ SJÓVÁ

VÁTRYGGINGAR FYRIR SJÁVARÚTVEGINN

VÁTRYGGINGAR SNIÐNAR 
AÐ ÞÍNUM ÞÖRFUM

Vátryggingaþörf fyrirtækja er mismunandi eftir stærð og umfangi 
þeirra. Mikilvægt er að vátryggingavernd sé sniðin að þörfum 
hvers fyrirtækis. Við veitum faglega ráðgjöf og þjónustum allar 
stærðir og gerðir fyrirtækja í sjávarútvegi. 



Hraðvirkt internet 
frá kr. 2.999,- á mánuði.

Viðgerðir á tölvum.

Uppsetning á Windows stýrikerfi 
með vírusvörn kr. 12.550,-

Vírushreinsun frá kr. 8.000,-

Alhliða net- og tölvuþjónusta.

Flokksval Samfylkingarinnar 
í Norðvesturkjördæmi

Minnum �okksmenn á póstkosningu í �okksvali 
Samfylkingarinnar í Norðvesturkjördæmi 

sem fer fram 12.- 23. nóvember. 

Nánari upplýsingar veitir Júlíus Már Þórarinsson, 
formaður kjörstjórnar, í síma 862-1894. 

Munið að greiða atkvæði 
í síðasta lagi 23. nóvember

Samfylkingin í 
Norðvesturkjördæmi

Víkingur Ólafsvík tók á móti 
Leikni í körfubolta síðastliðinn 
laugardag í Íþróttahúsi Snæ
fellsbæjar. Víkingur keppir í 2. 
deild karla í vetur. Leikurinn fór 
vel af stað og skiptust liðin á að 
leiða, eftir fyrsta leikhluta voru 
Leiknismenn einu stigi yfir. Í 
öðrum leikhluta sigu Leiknis

menn fram úr og lítið sem 
stoppaði þá eftir það leikurinn 
endaði 4887. Víkingar eru 
stiga lausir eftir fyrstu fimm 
leikina. Næsti leikur Víkings í 
körfunni er 18. nóvember við 
StálÚlfana í Kórnum.

þa

Danshópurinn Sporið úr 
Borgarfirði heimsótti heimilisfólk 
Jaðars nú í októbermánuði. Sýndu 
þau þjóðlega dansa og buðu 

heimilisfólki upp í dans. Þetta var 
skemmtileg stund með þessum 
flotta danshópi og margir rifjuðu 
upp gömul spor!

Lítið gengur 
í körfunni

Sporið á Jaðri

Tveir skiptu með sér 1. 
vinningi í Víkingalottóinu í 
síðustu viku og voru miðarnir 
keyptir í Danmörku og Noregi.  
Einn var með allar réttar tölur 

 í réttri röð  í Jóker og fær 
hann 2 milljónir í vinning.  
Lukkumiðinn var keyptur í 
Hraðbúðinni á Hellissandi.

Jókervinningur 
á Hellissandi



TILVALIN
AÐVENTU-

GJÖF!

...sjá
uppskrift 
“Súrsaðar

melónukúlur”

1.799kr/kg

verð áður 2.398 kr

...sjá nýja uppskrift 
“Grísalundir 
með fíkjum, 
beikoni og

balsamiklauksultu”
...á samkaupurval.is

Nýbakað á staðnum!
Fjallabrauð    225kr/stk

Hunangsmelónur 125kr/kg

verð áður 249 kr
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                                   Helgartilboð 29. október - 2. nóvember      samkaupurval.is                  

úr kjötborði eða pakkað ferskt
Úrvals grísalæri

1.290 kr
kg   

verð áður 1.698 kr

599 kr
kg   

Úrvals folaldakjöt 
úr kjötborði eða pakkað ferskt

verð áður 749 kr

389 kr
kg   

Tex Mex kjúklingavængir
frá Ísfugli

333 kr
stk   

Vínarbrauðslengja

verð áður 666 kr

50%

afslá
ttu

r

25%

afslá
ttu

r

Ódýrt

24%

afslá
ttu

r

50%

afslá
ttu

r

frá Myllunni

verð áður 649 kr

                                   Helgartilboð 15. - 18. nóvember                   samkaupurval.is                  

verð áður 450 kr

úr kjötborði eða pakkaðar ferskar

Úrvals 
grísalundir

50%

afslá
ttu

r

Ódýrt

TILVALINTILVALIN
AÐVENTU-

GJÖF!

...sjá
uppskrift 
“Súrsaðar

melónukúlurmelónukúlur”

saltað eða reykt


