Snæfellsnesi
www.landsbankinn.is

578. tbl - 12. árg.

29. nóvember 2012

Ólafsbraut 21, Snæfellsbæ
Sími: 410 4190
Netfang: 0190@landsbankinn.is

Jólabasar eldri borgara

Vikuplan Jólapakkhússins

01. des – opið frá 15.00-18.00
–jólakaffihús/spilað á
harmónikku
02. des – opið frá 15.00-18.00
– jólakaffihús/spilað á
harmónikku
05.

des – barnakaffihús

frá kl 16.30-18.30

börn þjóna til borðs
fyrir börn
Opið líka um helgina
07. og 08. des

frá 15.00-18.00

2012

Félag eldri borgara í Snæ
fellsbæ hélt sinn árlega Jóla
basar í félagsheimilinu Klifi
sunnu
daginn 25. nóvember.
Þessi skemmtilegi basar markar
oft upphaf jólaundirbúnings
hjá mörgun. Á markaðnum var
mikið úrval fallegra og vandaðra
muna sem félagar hafa föndrað
og unnið síðasta árið. Þar mátti
sjá glervörur, prjónaða sokka,

vettlinga og annað gott í jóla
pakka ásamt fallegu jólaskrauti
af ýmsu tagi. Einnig var hægt að
fá jólasultu, kleinur, flaktkökur
og fleira. Áður en gestir héldu
heim gátu þeir svo gætt sér á
vöflum og heitu súkkulaði við
ljúfa harmonkikkutóna sem
skapaði notalega stemningu.
þa

Eldvarnir í skólanum
Greni, buxus og tuja komin í hús.
Jólastjarna, ásamt skreytingaefni í aðventukransinn
Mikið úrval af kertum.
Gjafavara í úrvali.
Endilega lítið inn því sjón er sögu ríkari.

Eldvarnavikan var í síðustu
viku og af því tilefni var ýmislegt
gert til að auka áhuga lands
manna á eldvörnum, Lions
klúbb
urinn Rán í Ólafsvík og
Lions
klúbburinn Þernan á
Hellissandi komu í heimsókn í
Grunnskóla Snæfellsbæjar á
föstudag og gáfu börnum í 3.
bekk litabækur en í bókunum

er áherslan á eldvarnir.
Slökkvilið Snæfellsbæjar kom
líka í heimsókn. Þeir voru með
fræðslu fyrir nemendur og að
henni lokinni fengu þau að
skreppa í bíltúr á slökkvi
liðsbílnum. Síðan var haldin
brunaæfing fyrir alla sem gekk
mjög vel.

Styrkjum okkar byggðarlag
og verslum í heimabyggð

BLEK - TÓNERAR - TÖLVUVÖRUR

Hekluðu
snjókorn

Pakkhúsið í Snæfellsbæ er
alltaf að verða meira og meira
lifandi hús, síðustu tvö ár hefur
bæjarbúum verið boðið að
koma þar saman eitt kvöld og
útbúa fyrirfram ákveðið jóla
skraut sem svo er nýtt til að
skreyta húsið á aðventunni. Er
það Pakkhúsnefndin og Átt
haga
stofa Snæfellsbæjar sem

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

standa fyrir þessum viðburði.
Þetta árið voru hekluð snjó
korn, það eina sem þurfti að
mæta með voru heklunálar og
sjálfan sig. Skemmst er frá því
að segja að húsfyllir var þar
sem ungir sem aldnir hekluðu
snjókorn undir dyggri hand
leiðslu Pakkhúsnefndarinnar.
þa

Kveikt á jólatrjám
í Snæfellsbæ
Sunnudaginn 2. desember verður
kveikt á jólatrjám í Snæfellsbæ
Á Hellissandi verða ljósin á trénu kveikt kl. 16.00 við Röstina.
Í Ólafsvík verða ljósin á trénu kveikt kl. 17.00 á Sáinu.
Diddi og Össi syngja jólalög.
Rúnar Logi Loftsson sér um að kveikja á trjánum í ár.
Jólasveinar mæta á svæðið og gleðja börnin.
Lagt verður af stað í friðargöngu kl. 16.30, safnast
saman við Pakkhúsið og gengið með ljósum í
fylgd unglingadeildarinnar Drekans um Ólafsvík.
Göngunni lýkur við jólatréð kl. 17.00.
Bæjarbúar eru hvattir til að koma með
kyndla, kerti eða luktir.

Sjálfstæðismenn
kjósa á lista

Sjálfstæðismenn í Norð
vesturkjördæmi hittust í Borgar
nesi sl. laugardag til að velja í
efstu sæti á lista flokksins fyrir
næstu alþingiskosningar. Tæp
lega 290 fulltrúar áttu rétt á að

sitja kjördæmisþingið en að
þessu sinni voru bæði vara- og
aðalmenn boðaðir. Sex fram
bjóðendur gáfu kost á sér í
fjögur efstu sætin og var kosið
um hvert og eitt sæti, niður
staðan varð sú að í fyrsta sæti er
Einar Kristinn Guðfinnsson, í
öðru sæti er Haraldur Bene
diktsson, í því þriðja er Eyrún
Ingibjörg Sigþórsdóttir og í
fjórða sæti er Sigurður Örn
Ágústsson.
Endanlegur listi Sjálfstæðis
flokksins í Norðvesturkjördæmi
verður ákveðinn í janúar.

Aðventuhátíð verður haldin
sunnudaginn 2. desember kl. 20:00
í Ólafsvíkurkirkju.
Á dagskrá verður m.a.
upplestur barna úr TTT starfinu,
jólasaga, hugvekja og fleira.

Þeir rauðu komnir á skrið
Guttarnir í Rauðu djöflunum
eru heldur betur komnir á skrið,
en þeir fóru upp um 10 sæti og
eru komnir upp fyrir S.G.
Hópinn og N1. Strákanir í
brettunum tóku sig á og færðust
upp um 2 sæti. Pétursson heldur
áfram að dala eftir frábæran
sprett um daginn því hópurinn
færist niður um eitt sæti. Þá eru
Púkarnir á hraðri niðurleið
(enda alltaf á þvælingi vítt og
breitt um landið að baka
jólasmákökur, það næst enginn
árangur í tippinu með köku
bakstri). Meistararnir halda sig
áfram við tíunda sætið, þrátt
fyrir að allur hópurinn kæmi nú
saman í fyrsta sinn í langan tíma.
Ástandið á Grobbelear virðist
eitthvað vera að skána því þeir
færast nú upp um tvö sæti.
Stelpurnar á Kaffi 59 virðast
stefna á að komast á toppinn,
því þær færðust upp um 3 sæti
( jólabaksturinn virðist fara
betur í þær en Púkana). Þá tók
baconið heldur betur flugið og
fór upp um 9 sæti og er komið í
það níunda. Ekki virðist dísin
vera Hjálmdísi hliðholl þessa

dagana því hópurinn dettur
niður um tvö sæti (spurning
hvort ekki er hægt að leita ráða
hjá einhverri jóladís). Ekki ætla
ég að minnast á S.G. Hópinn
núna því það er frá engu að
segja nema þeir duttu niður um
nokkur sæti. VÁ-Air virðist vera
að missa flugið því þeir eru
sífellt að lækka sig (vonandi
verður það ekki nauðlending).
Nú N1 datt niður um heil 7 sæti
(og sá Silla um seðilinn því
Gunni var í bænum og kom ekki
heim fyrr en á mánudagskvöld
eftir að hann heyrði fréttirnar og
þurfti áfallahjálp). Þess má svo
geta að Anton Ö heldur áfram
efsta sætinu. Heyrst hefur að
áðurnefnt veðmál í þessum
pistlum verði efnt nú á næstunni,
eru samningar í gangi á milli
hópanna sem eru nú í því að
kalla til vitni að þessu veðmáli.
Að lokum minni ég á
getraunasölu UMFG á laugar
dagsmorgnu frá kl. 11:00 á Kaffi
59 og svo er hægt að sjá stöðu
töfluna á heimasíðu Grundar
fjarðarbæjar.
Gummi Gísla

Auglýsing
vegna úthlutunar byggðakvóta
á fiskveiðiárinu 2012/2013
Fiskistofa auglýsir eftir umsóknum um byggðakvóta til fiskiskipa
fyrir eftirtalin byggðarlög skv. Ákvæðum reglugerðar nr. 628/2012
um úthlutun byggðakvóta til fiskiskipa á fiskveiðiárinu 2012/2013.
Auk reglugerðarinnar er vísað til sérstakra úthlutunarreglna í
neðanskráðum byggðalögum sbr. auglýsingu nr. 989/2012 í
Stjórnartíðindum

Snæfellsbær

(Arnarstapi, Hellissandur, Rif og Ólafsvík)
Umsóknum skal skilað til Fiskistofu á eyðublaði sem er að finna á
vef Fiskistofu. Umsóknum þarf að fylgja samningur við vinnslu á
eyðublaði sem er að finna á heimasíðu Fiskistofu.
Vakin skal athygli á því að umsóknin telst ekki gild nema samningur
um vinnslu fylgi.
Umsóknarfrestur er til og með 7. desember 2012.
Fiskistofa 23. nóvember 2012

Aflafréttir
Nokkrir línubátar við norðanvert
nesið fóru suðurfyrir og lentu þar í
mokfiski og lönduðu þá á Arnarstapa.
Tryggvi Eðvarðs SH gekk þeirra best
og fékk 57 tonn í 6 róðrum og voru
tveir stærstu róðrarnir 15,4 tonn og
16,1 tonn. Kristinn II SH fékk 47
tonn í 5 róðrum, Lilja SH 33 tn í 5
róðrum, Kvika SH 21 tonn í 4 og
Særif SH 38 tonn í 5 róðrum.
Guðbjartur SH náði loksins að
komast í heimahöfn sína enn
báturinn hafði ekki róið í um 10
daga þangað til að þeir sættu lagi og
silgdi bátnum á Rif, þar er hann
búinn að landa 10 tonnum í 2
róðrum.
Stóru línubátarnir eru í ágætis
veiði og er Tjaldur SH kominn með
260 tn í 4, Örvar SH 229 tn í 5,
Gullhólmi SH 185 tn í 4,
Grundfirðingur SH 166 tn í 4,
Þórsnes SH 157 tn í 4. Af þessum
fjórum róðrum Þórsnes SH þá hefur
báturinn landað þrisvar á Raufarhöfn.
Rifsnes SH er með 141 tn í 3 og
Saxhamar SH 116 tn í 3. Bala
báturinn Hamar SH er kominn til
Rifs og er byrjaður að róa þaðan, er
hann komin með 80 tn í 11 róðrum.
Það kom að því eins og ég hafði
fyrr í haust skrifa að það myndi fjölga
í netabátaflotanum því bæði Egill SH
og Ólafur Bjarnason SH hafa báðir
hætt á dragnót og eru komnir á
netin. Hafa þeir fiskað ágætlega og
er Egill SH með 7 tn í 3 og Ólafur
Bjarnason SH með 33 tn í 7 róðrum.
Hinir netabátarnir eru ennþá á
skötusel og er Magnús SH með 61 tn
í 11 róðrum, Bárður SH 22 tn í 8,
Hafnartindur SH 15 tn í 9.

Trollbátarnir hafa verið að ná
góðum túrum og er Hringur SH
kominn með 227 tonn í 3 róðrum
sem þýðir fyllfermi tæp 80 tonn í
hverjum túr. Helgi SH er með 163
tonn í 4 róðrum. Sóley SH 133 tonn
í 3 og Farsæll SH 131 tn í 3.
Bátar frá Snæfellsnesinu hafa
hingað til ekki haft neinn aðgang af
innanfjarðarrækjuveiðum, þangað til
núna. Því Matthías SH er kominn
vestur í Ísafjarðardjúpið og hefur
hafið þar veiðar á rækjunni þar. Ekki
er nú aflinn mikill sem báturinn
hefur komið með því hann er búinn
að landa 6 tonnum í 5 róðrum.
Endum svo þennan pistil á smá
afturhvarfi til ársins 1980 og skoðum
nokkra báta í nóvember það ár og
sjáum hvernig þeim var að ganga. Þá
eins og núna voru flestir bátanna á
línu. Í Ólafsvík var Jón Jónsson SH á
línu með 79 tonn í 14 róðrum eða
5,6 tn í róðri. Gunnar Bjarnason SH
var á línu og fiskaði mjög vel eða 115
tonn í 16 róðrum sem gera 7,2 tonn
í róðri. Garðar II SH var á línu og var
með 96 tonn í 15 eða 6,4 tonn í
róðri. Jói á Nesi SH var á netum og
var með 48 ton í 14, eða 3,4 tn í
róðri. Halldór Jónsson SH var líka á
netum og var með 40 tn í 14 róðrum.
Ólafur Bjarnason SH sem er sami
bátur og er að róa núna árið 2012
var á trolli í nóv 1980 og var með 29
tonn í 3 róðrum.
Í Grundarfirði var Siglunes SH á
línu og landaði 49 tonnum í 12
róðrum.
Gísli Reynisson
www.aflafrettir.com

Vinnukvöld í
Afdrepi
Félagsmiðstöðin Afdrep er fyrir
krakka á aldrinum 13-15 ára. Þar
hittumst við 3svar í viku. Við
höfum þar ýmislegt við að vera
eins og t.d er þythokký borð,
poolborð svo eru leikjatölvur og
allskyns spil sem hægt er að spila.
Í haust höfum við m.a. verið með
trúbadorakvöld þar sem Hlöðver,
Ólöf Gígja og María Ýr spiluðu og
sungu, einnig höfum við verið
með pop quis, þythokkýkeppni
og fl. Við skelltum okkur saman á
æskulýðsball í Borgarnesi þar sem
Hlöðver „hitaði upp“ fyrir Pál
Óskar, þetta var vel heppnuð ferð

með flotta krakka úr Snæfellsbæ.
En nú í haust fór að leka í einu
herberginu sem við höfum og þar
þarf að gera við, græja og laga og
því köllum við nú eftir hjálp
handlaginna feðra vopnaða
borvélum og græjum sem og
þrifglaðra mæðra til að hjálpa
okkur og unglingunum að gera
fínt og kósý hjá okkur. Ætlunin er
að hittast mánudaginn 3.
desember kl 19:30. Vonandi
sjáumst við sem flest því margar
hendur vinna létt verk.
Hafdís Rán og Halldóra

Guðsþjónusta
Grundarfjarðarkirkju
Fyrsti sunnudagur í aðventu
2. des. kl. 11.00
Söfnuðurinn tekur á móti gjöf
Kvenfélagsins Gleym mér ei.
Fyrsta aðventuljósið tendrað með
Friðarljósinu frá Betlehem.

Allir velkomnir

Aðventudagur Kvenfélagsins
2012

Aðventudagur Kvenfélagsins Gleym mér ei verður
haldinn í Samkomuhúsinu í Grundarfirði,
sunnudaginn 2. desember n.k., kl. 14:00 – 17:00.
Dagskrá
-Tónlist og söngur frá Tónlistarskólanum kl. 14:30
-Íþróttamaður ársins
-Úrslit úr ljósmyndasamkeppni Grundarfjarðarbæjar
-Vinningar í leikfangahappdrættinu afhentir
-Sölubásar
-Súkkulaði- og vöfflusala Kvenfélagsins
Myndir úr ljósmyndasamkeppninni verða til sýnis í húsinu.
Kvenfélagið þakkar eftirfarandi aðilum stuðninginn:

Arion banki, Blóma- og gjafavöruverslun Maríu, Hársnyrtistofan
Tikva, Hrannarbúðin, Landsbankinn í Ólafsvík, Lyfja Grundarfirði,
G. Run., Samkaup Úrval, Snæþvottur.

Ath. Happdrættismiðar verða seldir í Samkaupi,
föstudaginn 30. nóv. kl. 16 - 18.
Aðventunefnd

Hafró fundaði á Snæfellsnesi

Á dögunum funduðu smá
bátafélagið Snæfell og Hafrann
sóknastofnunin. Tilefnið var að
smábátafélagið bauð fulltrúum
Hafrannsóknarstofnunarinnar
til að efla samstarf og skilning á
sjónarmiðum, verkefnum og
viðhorfum hvers annars. Farin
var ferð um nesið og hafði
smábátafélagið veg og vanda að
allri skipulagningu fyrir tilstilli
Alexanders Kristinssonar for
manns félagsins og Jóhanns

forstjóra Hafró. Í stjórn Snæfells
er auk Alexanders þeir Valen
tínus Guðnason, Bárður Guð
mundsson, Jóhann Kristinsson
og Sigurjón Hilmarsson. Frá
Hafrannsóknarstofnun komu
Jóhann Sigurjónsson forstjóri,
Einar Hjörleifsson sérfræðingur
í þorskrannsóknum, Jónas P.
Jónasson sérfræðingur í
skelfiski og öðrum botndýrum.
Einnig voru þau Hlynur Péturs
son útibússtjóri stofnunarinnar

Jólapakkhúsið
Pakkhúsið er komið í
jólabúninginn og við bíðum
spennt eftir því að taka á móti
ykkur kæru heimamenn og
gestir. Fyrstu helgina í aðventu,
dagana 01.-02. desember
opnar húsið kl 15.00 og
verður opið til kl 18.00 og
vonumst við eftir að sjá sem
flesta kíkja inn. Við erum með
fallegar vörur á boðstólum og
ljúf tónlist harmónikkunnar
mun hljóma alla helgina úr
elsta húsi bæjarins. Kaffihúsið
verður rekið með svipuðu
sniði og í fyrra, með gæðakaffi,
draumasúkkulaði og góðgæti
með. Pakkhúsið býður svo
þeim yngstu í barnakaffihús 5.
des og opnar aftur um helgina
08.-09. des. Svo verður stans
laust jólafjör frá 12. desember
til 23. desember. Frír ratleikur
verður í boði fyrir fjölskyldur
um helgar í byggðasafninu.
Eins og í fyrra eiga miðviku
dagarnir að vera hápunktar
vikunnar með aðeins lengri
opnunartíma (frá 16.00-21.30)
til að koma til móts við fólk
sem er vinnandi og bjóðum við
þeim beint úr vinnu í jólasúpu.

á Ólafsvík og Margrét Þorvalds
dóttir fulltrúi forstjóra. Í stað
fyrirlestra frá fiskifræðingunum
var farið í ferðina með það í
huga að sjómenn og fiski
fræðingarnir gætu rætt sama og
sjómenn miðlað af þekkingu
sinni til fiskifræðinganna ekki
síður en að þeir kynntu niður
stöður rannsóknanna eins og
verið hefur. Fundir voru haldnir
sama daginn á Hellissandi, Rifi,
Ólafsvík, Grundarfirði og
Stykkis
hólmi ásamt því að
fyrirtæki í sjávarútvegi voru

heim
sótt. Heppnaðist þessi
nýbreytni vel á allan hátt og afar
góð viðbót við þær leiðir sem
notaðar eru í fræðslu og kynn
ingu. Umræður voru fjölbreyttar
og gagnlegar báðum aðilum þar
sem þeir skiptust á skoðunum
bæði um ýsugengd, síldveiðar á
Breiðafirði og togslóðir. Að
loknum góðum og gagnlegum
degi voru allir þátttakendur
sammála um að þessu þyrfti að
halda áfram, rannsóknum og
fiskveiðum til góðs.
þa

HÚS TIL SÖLU
Ártún 2, Grundarfirði
350 fm. stálgrindarhús byggt árið 2002. Húsið
skiptist í stóran sal, sprautuklefa og starfsmannaaðstöðu sem skiptist í skrifstofu, salerni og
rúmgóða kaffistofu auk þess sem geymsluloft er yfir
sprautuklefanum og starfsmannaðstöðunni. Tvennar
innkeyrsludyr eru á húsinu. Parket er á skrifstofu og
flísar á kaffistofu og salerni. Húsið býður upp á ýmsa möguleika og gæti hentað undir
ýmsa starfsemi.
Verð 25.900.000,-.

Skólabraut 1, Hellissandi
80,2 fm. timburhús á steyptum kjallara byggt árið
1930. Efri hæð skiptist í forstofu, stofu, eldhús og
lítið herbergi þar sem gengið er niður á neðri hæð.
Gólfborð eru á forstofu, herbergi og stofu en parket
á eldhúsi. Neðri hæð skiptist í forstofu, gang, tvö
herbergi og baðherbergi. Flísar eru á forstofu og
baðherbergi en parket á herbergjum og gangi. Húsið
lítur vel út að innan og hefur töluvert verið endurnýjað þar. Að utan er efri hæð klædd
með bárujárni en sú neðri með steini. Nýlegt járn er á gafli hússins.
Verð 11.000.000,-.
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

Enginn þarf að fara heim að
elda þann dag – fáið ykkur
eitthvað ljúft og létt hjá okkur
og njótið dagskrárinnar – við
verðum t.d. með trúbador 12.
desember og með bráfyndið
uppistand að kvöldi 19.
desember.
Kynnið ykkur dagskrána
vikulega í Jökli
Og hver veit? – kannski
koma jólasveinarnir aftur við í
Pakkhúsinu, 13 daga fyrir jól kl
17.00?
Njótum jólanna í fallega
heimabænum okkar.
Verið velkomin í hjarta
bæjarins
Fyrir hönd Pakkhússins
Barbara Fleckinger

Kortleggja auðlindir Snæfellsness
Tæplega 40 manns voru á
kynningar- og samráðsfundi um
svæðisgarð í Fjölbrautaskóla
Snæfellinga 21. nóv. sl. Þetta
voru fulltrúar stofnana og
félagasamtaka á Snæfellsnesi og
utan þess, sem aðstandendur
svæðisgarðs vilja gjarnan vinna
náið með í framtíðinni. Einnig
voru á fundinum einstaklingar
sem sitja í þremur vinnuhópum
tengdum verkefninu. Þeir koma

úr ýmsum greinum atvinnulífs,
félagasamtaka og stofnana á
Snæfellsnesi og einhverjir sækja
m.a.s. fundina lengra að. Vinnu
hóparnir munu fjalla um auð
lindir Snæfellsness (náttúru,
menningu og þekkingu fólks
ins), hvernig megi efla þær og
nýta til að búa til frekari verð
mæti á svæðinu okkar – ný
störf, meiri tekjur, fjölbreyttara
mannlíf o.s.frv. Í hópunum

Jólagleði 2012

þremur sitja um 45-50 manns.
Það er gríðarlega dýrmætt að fá
þessa fulltrúa íbúanna til
samtals um svæðið okkar og
tækifæri framtíðarinnar.
Við þökkum fundarmönnum
hjartanlega fyrir þátttökuna í
síðustu viku, góðar og líflegar
umræður. Kynningarerindi
fundarins voru tekin upp á
myndband og verður komið á
framfæri innan skamms á
vefnum svaedisgardur.is
Á þeim vef er nú einnig að
finna ýmis fróðleg gögn um
Snæfellsnes; eiginleika og
einkenni svæðisins. Þetta eru
m.a. lýsing svæðisskipulags og
viðauki við hana, þar eru ýmsar
grunnupplýsingar um svæðið.
Þemakort, sem sýna á mynd
rænan hátt náttúru- og menn
ingar
arf svæðisins, eru tekin
saman í „Atlas Snæfellsness“ og
á vefnum er einnig samantekin
lýsing „karaktersvæða“ þar sem

Snæfellsnesi er skipt upp í 13
svæði og hverju þeirra lýst út
frá náttúru, landslagi o.fl. Á
vefnum er einnig gerð grein
fyrir skilaboðum úr spurninga
könnun sem gerð var sumarið
2012 meðal ferðamanna á
svæðinu. Gögnin byggja á upp
lýsingum frá ýmsum aðilum og
voru tekin saman til að auð
velda þessa vinnu – þetta eru
vinnugögn sem geta enn tekið
breytingum. Allar ábendingar
um viðbætur eða breytingar eru
vel þegnar.
Fundir vinnuhópanna verða
29. nóv. og 5. des. n.k. Ef ein
hvern áhugasaman langar að
sitja í vinnuhópi - endilega
hafið samband - ekki er útilokað
að enn séu laus sæti!
Fyrir hönd stýrihóps verk
efnisins og svæðisskipu
lags
nefndar Snæfellsness,
Björg Ágústsdóttir, verkefnisstjóri
bjorg@alta.is

Matar-málþing
á Breiðabliki
Verið hjartanlega velkomin á jólagleði
sunnudagskvöldið 9. desember kl. 20:00 í
Félagsheimilinu Klifi. Flytjendur eru heimafólk úr
Snæfellsbæ. Tónleikarnir eru í boði Lista- og
menningarnefndar Snæfellsbæjar.
Njótið kvöldsins!

Dósasöfnun
Fimmtudaginn 29. nóvember
kl.17:30

ætlum við að fara í dósasöfnun í Ólafsvík.
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

Málþing var haldið að
Breiðabliki föstudaginn 16.
nóvember 2012. Megin mark
mið málþingsins var að vekja
athygli á möguleikum sem
felast í heimavinnslu matvæla
og sölu beint frá býli, að varpa
ljósi á þróunarferlið – frá
hugmynd til heimavinnslu og
að hvetja til samtals og
samstarfs milli matvæla
fram
leiðenda í héraði og ferða
þjónustuaðila.
Átta framsöguerindi voru
haldin og vörukynningar frá 12
aðilum voru í kaffihléi og eftir
framsögur. Alls mættu um 55
manns á málþingið.
Eftir að formlegri dagskrá

lauk, buðu veitingaaðilar og
smáframleiðendur á svæðinu
fólki að smakka á ýmsum
kræsingum sem eru í boði á
þessu svæði. Sex veitingaaðilar
höfðu dekkað borð hver í
sínum stíl og voru með
sýnishorn af réttum sem þeir
bjóða á matseðli – þar var m.a.
boðið upp á humarsúpu, hrátt
hangikjöt, marinerað heilag
fiski, kjötsúpa, skyrtertu og
ástarpunga. Einnig voru fram
leiðendur á svæðinu með
kynningar á sinni vöru og
kenndi þar ýmissra grasa. Fólk
gaf sér góðan tíma í að spjalla
og mjög skemmtileg stemning
var á staðnum.

Víðtækt landhlutasamstarf
um eflingu frjálsíþrótta

Einar Vilhjálmsson leiðbeinir ungum keppendum.
Frá undirritun viljayfirlýsingar um samstarf í frjálsum íþróttum.

Sjö héraðssambönd frá
Kjalarnesi og vestur á firði hefja
nú samvinnu um eflingu
frjálsíþrótta á starfssvæðum
sínum. Samböndin rituðu undir
viljayfirlýsingu um sameiginlegt
þróunarverkefni undir heitinu
SAMVEST, þann 24. nóv. sl.
Samböndin eru Héraðssamband
Snæfellsness og Hnappa
dals
sýslu (HSH), Ungmennasam
band Borgarfjarðar (UMSB),
Ungmennasamband Dalamanna
og N-Breiðfirðinga (UDN),
Ungmennafélagið Skipaskagi
(USK) Akranesi, Héraðs
sam
bandið Hrafnaflóki (HHF) á
sunnanverðum Vestfjörðum,
Héraðssamband Strandamanna
(HSS) og Ungmennafélag Kjal
nesinga (UMFK).
Samstarfsaðilar þeirra og
aðilar að viljayfirlýsingunni eru
Frjálsíþróttasamband Íslands
(FRÍ) og Ungmennafélag Ís

lands (UMFÍ).
Frjálsíþróttadeildir samband
anna héldu sameiginlegar æf

ingar og íþróttamót sl. sumar,
en ákveðið var að stíga skrefið
lengra og ganga nú til formlegs
samstarfs. Fyrir árslok verður
gengið frá samningi þar sem
samstarfið verður útfært nánar.
Samningurinn verður til 3ja ára,
út árið 2015, og verður þá

endurskoðaður.
Markmið samstarfsins er út
breiðsla og efling frjálsra
íþrótta; að auka ástundun og
gera frjálsíþróttir að aðlaðandi
og ánægjulegum kosti fyrir
börn og ungmenni á samstarfs
svæðinu. Skipulagðar verða
sameiginlegar æfingar, íþrótta
mót og heimsóknir innan og
utan svæðisins. Ætlunin er t.d.
að fá utanaðkomandi þjálfara
og gesti í heimsókn og leita víð
tækari stuðnings við útbreiðslu,
æfingar og keppnir. Aðkoma
UMFÍ og FRÍ felst t.d. í að
aðstoða við útvegun þjálfara og
skipulagningu æfinga og veita
annan stuðningi sem fellur
innan verksviðs félaganna. Trú
samningsaðilanna er að með
samstarfi geti þeir gert meira en
hver fyrir sig; boðið börnum og
unglingum upp á betri þjónustu
og aukið fjölbreytni íþrótta
starfsins.
Viljayfirlýsingin var undirrituð
í Laugardalshöll því að þennan
sama dag stóðu samböndin
einmitt að samæfingu í glæsi
legri frjálsíþróttaaðstöðu Laug
ardalshallar. Rúmlega 30
krakkar af samstarfssvæðinu
nutu þar leiðsagnar gesta
þjálfara, en þeir Alberto Borges,
sprett- og stökkþjálfari hjá ÍR,

ADHD, ADD og skyldar raskanir
Spjallfundur ADHD félags Snæfellsbæjar
verður haldinn mánudaginn 3. desember n.k.
kl. 18:00 í Grunnskólanum í Ólafsvík.

Einar Vilhjálmsson spjót
kast
arinn góðkunni og Þorsteinn
Ingvarsson langstökkvari úr
HSÞ og landsliðsmaður í
frjálsum íþróttum, leiðbeindu
krökkunum. Að lokinni æfingu
borðuðu allir saman og góðir
gestir komu í heimsókn, en
afreksíþróttafólkið Sveinbjörg
Zophoníasdóttir sjöþrautarkona
frá Hornafirði, sem æfir nú með

FH, og Einar Daði Lárusson
tugþrautarmaður úr ÍR, ræddu
við krakkana. Síðan fór
mannskapurinn í sund áður en
haldið var heim á leið. Samæfing
í Laugardalshöll er eitt dæmi
um það sem svona hópur getur
gert vegna samstarfsins. Nánar
er fjallað um samstarfið og
samæfinguna á vef HSH, www.
hsh.is

Kirkjan okkar

1. sunnudagur í aðventu,
sunnudagurinn 2. desember:
Ingjaldshólskirkja.

Aðventustund kl. 17.
Nemendur tónlistarskólans verða með atriði
og kirkjukórinn syngur.
Eftir athöfn verður tendrað á ljósum í kirkjugarðinum.

Ólafsvíkurkirkja.
Aðventukvöld kl. 20.

Annað starf.

Sunnudagaskóli er á sunnudögum klukkan 11 í Ingjaldshólskirkju.
TTT verður í Ólafsvíkurkirkju á miðvikudögum kl. 14.15.
Æskulýðsfundur verður 5. desember kl. 20 í Ólafsvíkurkirkju.
Foreldramorgnar verða á fimmtudögum
kl. 10 -12 í Ólafsvíkurkirkju.
Jólatónleikar kirkjukórsins verða í Ólafsvíkurkirkju
fimmtudaginn 6. desember kl. 20.30
Sóknarprestur.

Ertu með lögheimili á réttum stað?
Með vísan til laga nr. 73/1952 um aðsetursskipti, ber íbúum að tilkynna um flutning til íbúaskrár innan
viku frá flutningi, bæði flutning innanbæjar og milli sveitarfélaga. Tilkynna ber flutninga á bæjarskrifstofu
Snæfellsbæjar, Klettsbúð 4, Hellissandi, þar er opið frá kl. 09:00-12:00 og 13:00-15:30 alla virka daga.
Vakin er athygli á því að fyrir 1. desember þurfa allir að vera með lögheimili sitt skráð á þeim stað sem
þeir hafa fasta búsetu.
Skorað er á þá sem eiga eftir að tilkynna um flutning og nýtt lögheimili að ljúka því sem allra fyrst
og í síðasta lagi fyrir 5. desember
Bæjarritari

Hausttónleikar Stórsveitar Snæfellsness

Á fimmtudaginn, þann 29.
nóvember, heldur Stórsveit
Snæfellsness hausttónleika í
FSN. Sveitin er skipuð, ungu
fólki af Snæfellsnesi, sem öll
eru nemendur í FSN og byggir
starf sveitarinnar á Big Band
áfanga skólans.
Efnisskráin er ekki af verri
endanum og munu hljóma lög
eftir meistara eins og Metallica,
Rage against the machine, Ozzy
Osbourne, Weather report,
Boston, Adele og fleiri og fleiri.

Sveitin hefur starfað frá
haustinu 2011 og voru tónleikar
hennar á síðasta ári eftirminni
lega góðir og sýndu að þessir
nítján krakkar ráða við krefjandi
verkefni og skila þeim glæsilega.
Ýmsir tónleikagestir höfðu á
orði að þeir hefðu ekki haft
neitt sérstakar væntingar en
orðið heillaðir af vönduðum
flutningi. Þetta eru ekki skóla
tónleikar, þetta eru flottir tón
leikar, alvöru tónlistarfólks.
Stjórnandi sveitarinnar er

Baldur Orri Rafnsson í Grundar
firði, en einnig hafa tónlistars
kólarnir í Stykkishólmi og Snæ
fellsbæ lagt sveitinni lið og er
stefnt að því að það samstarf

haldi áfram að þróast.
Aðgangur er ókeypis og eru
allir Snæfellingar hvattir til að
mæta og eiga eftirminnilega
kvöldstund í matsal FSN í
Grundarfirði, kl 20:00.
Á bak við stórsveitina starfar
félag, sem styður við með
ýmsum hætti. Eftir tónleikana
verður aðalfundur þess og er
öllum velkomið að skrá sig í
félagið. Þeir sem skrá sig á
aðalfundinum verða þar með
stofnfélagar. Einnig er öllum
frjálst að sitja fundinn og heyra
hvað hefur verið gert á fyrsta
starfsári félagsins og hvað er á
döfinni í þessu metnaðarfulla
tónlistarstarfi Stórsveitar Snæ
fellsness.

Nýir réttir á matseðli

Bókaveisla

Seint í nóvember 2007 er
Hörður Grímsson kallaður að
húsi í Smáíbúðahverfinu í
Reykjavík. Í kjallaranum
liggur gamall maður í blóði
sínu. Flest bendir til þess að
um slys sé að ræða en
lögreglumaðurinn er á öðru
máli. Skömmu síðar flytur
fjögurra manna fjölskylda
inn í afskekkt hús í Kollafirði
og draugar fortíðar vakna til
lífsins …

Klifi, Ólafsvík
Miðvikudaginn 5. des.
klukkan 20:00

10. bekkur grunnskólans sér um að kynna höfunda
og selja veitingar, 1000 krónur fyrir fullorðna og
500 krónur fyrir börn yngri en 15 ára í fylgd með
fullorðnum.

Þorgrímur
Þráinsson

Stefán Máni
Sigþórsson

Sigurbjörg
Þrastardóttir

Bókaveislan er tileinkuð
Lúðvík Kristjánssyni

Aðgangur ókeypis

Pétur Blöndal

Kristín
Eiríksdóttir

Upplestur úr nýjum bókum þekktra rithöfunda.

Krakkinn sem hvarf er
fjörug saga úr litlu þorpi
þar sem draugar leika
lausum hala,
stórhættulegt er að
stela sér sjampói í
sundlauginni, bílar keyra
langt út á sjó um miðja
nótt og best er að gæta
sín vel á því óþekkta.

Í Limrubókinni er safnað
saman úrvalslimrum af
ýmsum toga, svo sem
gamanmálum, tvíræðni,
pólitík og ljóðrænum
stemningum. Sumar
limrurnar leika á hvers
manns vörum, aðrar eru á
fárra vitorði og enn aðrar
eru frumbirtar hér.

Alexandra Flask íhugar að
stökkva fram af svölum
litlu íbúðarinnar sem hún
leigir í Barselónu. Þrátt
fyrir hitabylgju í borginni
er þrálátt kul í hjartanu –
harmi blandin
sektarkennd – og ekki
bætir úr skák að
hömlulaust ástarlíf
annarra gegnsýrir
hversdaginn.

Áritaðar bækur frá höfundum til sölu á staðnum.

Fyrrverandi fimleikastjarnan Jenna Hvítfeld
hefur allt: Útlitið,
kynþokkann, greindina og
framann.
Gegnum ættarsögu hennar
kvíslast lygin líkt og eitur
og að lokum neyðist Jenna
til þess að horfast í augu
við fortíðina og sjálfa sig.

Launafólk athugið

DESEMBERUPPBÓT
Félagsmenn og atvinnurekendur munið Desemberuppbótina en hún er eins og hér segir.
SGS við SA full desemberuppbót
Landssamband Smábátaeiganda við SGS
SGS við sveitafélögin
LÍV við SA

50.500 kr.
50.500 kr.
78.200 kr.
57.300 kr.

Desemberuppbót skal greiða eigi síðar en 15. desember, miðað við starfshlutfall og starfstíma, öllum starfsmönnum sem verið hafa samfellt í starfi hjá atvinnurekanda í 12 vikur á
síðustu 12 mánuðum eða eru í starfi fyrstu viku í desember.

Árlegur
piparkökubakstur
Snæfellsbær óskar eftir tilboðum
frá hljómsveitum í dansleik um áramótin
í Félagsheimilinu Klifi.
Tilboðum verði skilað á skrifstofu Snæfellsbæjar
fyrir 14. desember.
Áskilinn er réttur til að taka hvaða tilboði sem er eða hafna öllum.
Foreldrafélag Grunnskóla
Snæfellsbæjar hélt sinn árlega
Piparkökudag á síðasta laugar
dag. Þetta er orðin skemmtileg
hefð sem skapast hefur, þarna
koma foreldrar og börn saman
til að baka og skreyta pipar
kökur. Foreldrafélagið selur
deig og sér um baksturinn
ásamt því að útbúa glassúr til

að skreyta með. Virtust bæði
börn og fullorðnir skemmta sér
konunglega við að stinga út og
skreyta kökurnar. Þeir sem gáfu
sér tíma til að líta upp úr
bakstrinum gátu fengið sér kaffi
eða djús og spjallað saman
áður en haldið var áfram.

þa

Dyraverðir óskast til að vinna á áramótadansleik.
Nánari upplýsingar veitir forstöðumaður
í síma 843-9902.

góðir grannar
2. des.
Helgartilboð 29. nóv.október
- 2. nóvembersamkaupurval.is
samkaupurval.is
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uppskrift
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Úrvals lambalæri
úr kjötborði eða pakkað ferskt
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Mexíkó kjúklingaleggir

Klementínur

frá Ísfugli

195
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P&Ó
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Birt með fyrirvara um prentvillur.

verð áður 289 kr
kr
stk

Nýbakað á staðnum!
Pizzustykki frá Myllunni

kr/kg
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kr/kg

TILVALIN
JÓLAGJÖF!

verð áður 1.598 kr

1.278

Úrvals lambakótelettur

verð áður 4.989 kr

Humar í skel
1kg

3.492

kr/pk

