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Nótin tekin í höfninni
Skipverjar á Sandvík SH 4
urðu fyrir því óhappi á mánudag
að bilun varð í spilkerfi bátsins
svo að spilin virkuðu ekki, þetta
gerðist á versta tíma þar sem að
þeir voru að ljúka við að toga
og ætluðu að fara að hífa. Í
stöðunni var ekkert annað að
gera en að sigla í land með
nótina í eftirdragi og leggjast að
bryggju í Ólafsvík, þar notuðu
þeir löndunarkranann til að ná
nótinni innfyrir og losa fiskinn
úr pokanum. Í samstarfi við Vél
smiðju Árna Jóns var svo farið í
að gera við það sem hafði bilað,
allt ætti því að vera klárt fyrir
næsta róður.
Fiskurinn staldraði ekki lengi
við um borð í Sandvík því að
honum var landað upp á
bryggju og vigtaði aflinn 1590
kg., það var að mestu leyti
þorskur og karfi.
Í áhöfn Sandvíkur SH eru
þrír ættliðir, Páll Guðmundsson
er skipstjóri, sonur hans Her

mundur Pálsson er einnig í
áhöfn og fyrir skömmu bættist
sonur Hermundar við, hann
heitir Arnór Yngvi. Þetta er því
sannkölluð fjölskylduútgerð.
jó

Peter Lang
býður öllum í

þýskur listmálari

lokahóf (finissage)

þann 24. janúar 2013 kl 20.00 í Átthagastofu Snæfellsbæjar.

Pizzur, hamborgarar
flekar og fiskur

Verið velkomin og hittið listmálarann sjálfan
Einstaklega flottur listviðburður með lifandi tónlist Sigga Hösk
Kaffiveitingar í boði lista-og menningarnefndar
Átthagastofa Snæfellsbæjar

Breytingar á sundlauginni
Við gerð fjárhagsáætlunar
fyrir árið 2013 gerðu bæjar
fulltrúar Snæfellsbæjar ráð fyrir
að verja 130 milljónum í við
hald og breytingar á sundlaug
inni í Ólafsvík, þetta er nokkuð
stór hluti af þeim 180 milljónum
sem ætlunin er að nota til fram
kvæmda á árinu en það verður
að segjast eins og er að kominn
er tími á að bæta sundaðstöðuna.
Á síðasta ári var lokið við
hönnun á sundlauginni og
um
hverfi hennar, undanfarnar
vikur hefur verið unnið að
skipulagningu verksins, ljóst er
að ekki verður hægt að ljúka
öllu verkinu í einu og því hefur
því verið skipt upp í tvo áfanga,
fyrri áfangann á að bjóða út í
febrúar, í þeim áfanga verður
farið í umfangsmiklar breytingar
í kjallara hússins þar sem að
síu- og dælubúnaði verður skipt
út, á útisvæði verða steyptir
upp stoðveggir og tveir heitir
potta, einnig verða steyptar
vaðlaugar. Suðurhlið hússins
verður opnuð að miklu leiti
vegna þess að þar verður
gengið út að útisvæði þar sem
pottarnir verða staðsettir, þar
að auki verður settur stór gluggi
á austurhlið hússins til að auka
birtu á innisvæði.
Ekki er ljóst hvenær hafist
verður handa við seinni áfang
ann en í honum á að færa inn
gang sundlaugarinnar frá
vestur
hlið að norðurhlið, í
þeim framkvæmdum er aðgengi

hreyfihamlaðra bætt til muna,
starfsmannaaðstaða og af

greiðsla endurnýjuð og nýrri
búningsaðstöðu komið fyrir.
Þegar svæðið var teiknað var
gert ráð fyrir lítilli barna
rennibraut og annarri stærri
sem hringast um svæðið, það
eru verkefni sem lengra er í en
engu að síður er hægt að láta
sig dreyma, hugmyndir hafa
komið upp um að stofna

Dósasöfnun
Fimmtudaginn 24. janúar
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

Meðfylgjandi myndir sýna
annarsvegar suðurhlið hússins
og hinsvegar yfirlitsmynd af
útisvæðinu.

jó

HÚS TIL SÖLU
Brautarholt 3
175,1 fm. einbýlishús á tveimur hæðum byggt árið
1958 ásamt 56 fm. bílskúr byggðum árið 1975. Efri
hæð skiptist í forstofu, hol, eldhús, tvö svefnherbergi,
baðherbergi og tvær samliggjandi stofur Neðri hæð
skiptist í forstofu, gang, þrjú svefnherbergi,
baðherbergi, tvær geymslur og þvottahús. Húsið
hefur nánast allt verið endurnýjað bæði að utan og innan og lýtur mjög vel út. Bílskúr
hefur einnig verið endurnýjaður bæði að innan og utan. Húsinu mætti auðveldlega
skipta í tvær íbúðir.
Óskað er eftir tilboðum í húsið.

Sandholt 2
67,3 fm. íbúð í parhúsi byggðu árið 1943 ásamt 28,7
fm. bílskúr byggðum árið 1969. Íbúðin skiptist í
forstofu, hol, eldhús, þvottahús, stofu, tvö svefnherbergi og baðherbergi. Nýir gluggar eru í tveimur
herbergjum og nýir gluggar í allt húsið fylgja. Þá hafa
lagnir að nokkru leyti verið endurnýjaðar. Suðurhlið
húsins er klædd með timbri og búið er að skipta um járn á þaki að sunnanverðu. Á
húsinu hvíla hagstæð lán. Hér er um að ræða eign sem ódýrara er að kaupa en að leiga.
Verð 12.000.000,-.
Sjá má myndir og nánari upplýsingar um eignina og aðrar eignir
á skrá á heimasíðu fasteignasölunnar: fasteignsnae.is

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.

sundlaugarvini sem hafa það að
langtímamarkmiði að kaupa
rennibrautir eða önnur af

þreyingartæki til að auka nota
gildi sundlaugarinnar.

355 Snæfellsbæ
Netfang: steinprent@simnet.is
Sími: 436 1617

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

Vínbúðin Grundarfirði

Verslunarstjóri óskast
Starf verslunarstjóra í Vínbúðinni á Grundarfirði
er laust til umsóknar

Hæfniskröfur
- Reynsla af verslunarstörfum nauðsynleg
- Frumkvæði og metnaður í starfi
- Góð framkoma og rík þjónustulund
- Hæfni í mannlegum samskiptum
- Tölvukunnátta nauðsynleg, m.a. Navision

Helstu verkefni og ábyrgð
- Sala og þjónusta við viðskiptavini
- Dagleg stjórnun, birgðahald og umhirða búðar
- Fylgja eftir gæða- og þjónustustefnu fyrirtækisins

Um er að ræða 32,5% starfshlutfall.
Gildi Vínbúðarinnar eru LIPURÐ - ÞEKKING - ÁBYRGÐ.
Ráðningar í stöður hjá fyrirtækinu munu taka mið af þessum gildum.
Umsóknarfrestur er til og með 27. janúar 2013.
Umsóknir óskast fylltar út á heimasíðu Vínbúðarinnar, vinbudin.is.
Nánari upplýsingar veitir Emma Á. Árnadóttir, emma@vinbudin.is, 560 7700.

ÁTVR er framsækið og ábyrgt fyrirtæki sem leggur áherslu á að veita öllum viðskiptavinum sínum
góða þjónustu. Fyrirtækið vill búa starfsfólki sínu skapandi og lifandi starfsumhverfi sem virkjar
þann kraft sem í því býr og laða til sín hæft fólk sem býr yfir frumkvæði og þjónustulund.

vinbudin.is

Trúbadorar keppa
Hellissandur.
Keflavíkurgata 19 er til sölu. Húsið er tvær hæðir
og byggt úr timbri 2005. Neðri hæðin er 72 fm.
og skiptist í hol, herbergi og baðherbergi. Risið
er 54,3 fm. og er eitt rými. Hitalagnir eru í gólfi
en eftir er að klára húsið að talsverðu leiti.
Bílskúrinn er smíðaður 2006 og er 45 fm. Húsið
stendur á sjávarlóð. Lóðin er ófrágengin.
Ásett verð er kr. 15 millj.

Önnur umferð í trúbadora
keppninni á Hótel Hellissandi
fór fram laugardagskvöldið 18.
janúar góð stemming var og
húsfyllir. Keppendur kvöldsins
voru Alda Dís Arnardóttir,
Hlöð
ver Smári Oddsson og
Aron Hannes Emilsson, hver
keppandi flutti 5 lög. Flutti
Hlöðver Smári eingöngu frum
samið efni. Keppendur voru
hver öðrum betri og var ekki
auðvelt að velja á milli. Sigur
vegari kvöldsins var Aron
Hannes Emilsson. Í dómnefnd
inni sátu Guðrún Lára Pálma
dóttir, Erla Höskuldsdóttir og

Valentina Kay. Sigurvegari í
fyrstu umferð var Ólög Gígja
Hallgrímsdóttir en síðasta um
ferð fer fram í lok febrúar eða
byrjun mars. Að henna lokinni
munu Guðrún Lára Pálmadóttir
en hún dæmir í öllum þremur
umferðunum og Jón Kristinn
Ásmundsson hótelstjóri velja
einn keppanda til að keppa í
úrslitum ásamt sigurvegurunum
umferðanna þriggja. Spennandi
verður að fylgjast með og óhætt
að segja að nóg sé af hæfileika
ríku tónlistarfólki.
þa

Ólafsvík.
Ólafsbraut 1a eystri hlutinn sem er beitningaskúr er til sölu. Húsnæðið er alls um 101 fm. að
stærð. Það skiptist í beitningsaðstöðu með
fjórum plássum, kaffistofu og wc. Einnig er 20
feta bjóðafrystir með nýlegri pressu og búnti.
Heitt vatn er í skúrnum. Húsið er klætt með stáli
bæði veggir og þak og lítur allt vel út.
Óskað er eftir tilboðum í eignina.

Skólastefna Snæfellsbæjar

Skólastefna Snæfellsbæjar
hefur nú verið í gildi frá árinu
2009 og hefur, að mati skóla
nefndar gefist vel í starfi
skólastofnanna bæjarfélagsins. Í
stefnunni hefur verið lögð
áhersla á náttúru og umhverfi
og sérstaklega okkar nærum
hverfi með aukinni átthaga
fræðslu. Árin sem notast hefur
verið við skólastefnuna hefur
náðst markverður árangur í
skólastarfinu og hefur gott
starfsfólk náð að nýta sér skóla

stefnuna sem gott verkfæri.
Skólastefnan var ákveðin fyrir
árin 2009 – 2012 og er því
kominn tími á að endurmeta
stefnuna, enda er það eins og
að stýra bát til hafnar að þótt
markmiðið sé ljóst hafa utanað
komandi þættir áhrif og ekki er
nóg að setja sjálfstýringuna á og
athuga svo aldrei hvort verið sé
á réttri leið. Ný aðalnámskrá
hefur tekið gildi í skólastarfi á
Íslandi og mun hafa nokkrar
breytingar í för með sér. Því
hefur skólanefnd Snæfellsbæjar
ákveðið að taka skólastefnuna
til endurskoðunar, fínpússa og
bæta sem verkfæri og samræma
hana nýrri aðalnámskrá. Ekki er
ástæða til að semja nýja skóla
stefnu, en rétt er að fylgjast
með að stefnan sé rétt og
báturinn sé enn á leið til hafnar.
Við gerð skólastefnunnar
kallaði skólanefnd að starfinu
fjölda fólks úr öflugu félagastarfi
bæjarfélagsins. Leitast var við

Kirkjan okkar

Sameiginleg guðsþjónusta safnaðanna.
Sunnudagurinn 27. janúar kl. 14 í Ólafsvíkurkirkju.
Kirkjukórarnir syngja báðir.
Þema guðsþjónustunnar er sólin.

Barna og æskulýðsstarf.

Sunnudagaskólinn, sem er sameiginlegur fyrir söfnuðina,
er á sunnudögum kl. 11 í Ólafsvíkurkirkju.
TTT er í Ólafsvíkurkirkju á hverjum miðvikudegi
kl. 14:15 og hefst 30. janúar.
Æskulýðsfundir eru í Ólafsvíkurkirkju annan hvern
miðvikudag kl. 20 og hefjast 30. janúar.
Foreldramorgnar eru á fimmtudögum kl. 10-12 í
Ólafsvíkurkirkju.

að ná sem mestri breidd í starfs
hópinn sem kalla má hollvini
skólanna allra. Nú verða á ný
fulltrúar félagasamtaka í Snæ
fellsbæ kallaðir til starfa og á
opnum fundi í Grunnskóla
Snæfellsbæjar í Ólafsvík laugar
daginn 26. janúar mun verða
unnið að endurbótum á skóla
stefnunni. Fundurinn hefst kl

13:00 með kynningu grunn
skólastjóra á nýrri aðalnámskrá.
Skólanefnd vill hvetja foreldra
og áhugasama um skólastarfið
til að mæta á fundinn, til
fróðleiks og þátttöku.
Örvar Marteinsson
Formaður skólanefndar

Guðsþjónusta
Grundarfjarðarkirkju

sunnudaginn 27. jan. kl. 11.00
Léttar veitingar í safnaðarheimili eftir
guðsþjónustu

Allir velkomnir

G-42 er að
sækja sig
Er ég skoða hvernig staðan
var á töflunni akkurat fyrir
tveimur mánuðum kemur í
ljós að sumir hópar eru að síga
hægt og hljótt upp töfluna,
eins og G-42. En hópurinn var
þá í 19. sæti en er nú kominn í
það sjötta (kannski að Bryndís
hafi fengið að vera með). Ekki
er sömu sögu að segja af
Antoni Ö sem þá var í fyrsta
sætinu en er nú kominn í það
21. Þetta er töluverður við
snúningur meðan Liverpool og
Tottenham færast hægt upp
töfluna. Nú N1 og S.G. Hóp
urinn eru hópar sem eru
aðeins að taka sig á þó að mér
skiljist að við blasi skilnaður
með vorinu hjá N1. Þá er
Sæstjarnan komin á mikla
siglingu en það sama er ekki
hægt að segja um systurhópinn

Hjálmdísi sem virðist gera sér
að góðu að vera um miðja
deild. Nú virðast Bretta
gaurarnir hafa náð fullum
krafti því þeir færast upp
töfluna af miklu öryggi, þó
ekki fari þeir hratt. H.G. er
kominn í fyrsta sætið ásamt
Kaffi 59, en hópurinn hefur
verið mjög stöðugur í vetur.
Annars var skorið ekkert sér
stakt eins og sést á því að það
voru 6 hópar sem náðu engu
bónusstigi og hefur það ekki
gerst síðan í 5. umferð.
Að lokum minni ég á get
rauna
sölu UMFG á laugar
dagsmorgnum frá kl. 11:00 á
Kaffi 59 og svo er hægt að sjá
stöðutöfluna á heimasíðu
Grundarfjarðarbæjar.
Gummi Gísla

verður haldið í Félagsheimilinu Klifi Ólafsvík
laugardaginn 2. febrúar 2013.
Hinn eini sanni þorramatur, skemmtiatriði og ball.
Hljómsveitin Sagaklass leikur fyrir dansi.
Miðaverð kr. 6.900,Miðasala verður í Félagsheimilinu Klifi sem hér segir:

Sunnudaginn 26. janúar kl. 15:30 - 17:30

húsið opnað kl. 15:00, dregið verður um röð kaupenda.

Mánudaginn 28. janúar kl. 20:30 - 21:30
Þriðjudaginn 29. janúar kl. 20:30 - 21:30
ATH! Hámark miðafjölda á hvern einstakling er 10 stk.
Ekki verður selt sér inn á ballið.
ATH. Miðar verða ekki endurgreiddir eftir miðvikudag 30. janúar.

BÓNDADAGSMATSEÐILLINN
okkar þann 25. janúar.

Þín heilsa

Forréttir.

Rjómalöguð Humarsúpa.
Steiktur humar með villisveppum og hvítlauk.

Aðalréttir.

Kálfa Entre cote með villisveppum.
Lamba fillet með blómkálsmús og lamba Juce.
Smálúða á hvítu smjöri.
Nautalundir Bernes.

Eftirréttir.

Heit súkkulaðikaka með hvítsúkkulaðiís
Hvítsúkkulaðitart með chilli
og appelsínu sýróp.

www.hotelhellissandur.is

16. desember síðastliðinn
lauk fyrstu umferð í Þín Heilsa
átakinu og var það Viktoría Sif
Viðarsdóttir sem hlaut vinn
ingin sem voru vegleg peninga
verðlaun og óskum henni inni
lega til hamingju með árang
urinn. Þær sem voru í öðru og
þriðja sæti fengu mánaðarkort
frá Sólarsport og þökkum við
Sólars portse ige ndum
fyrir
stuðningin og aðstöðuna..takk
fyrir okkur. Einnig þökkum við
Apoteki Ólafsvíkur fyrir smá
gjafir sem allar fengu í lok
keppn
innar...takk takk. En
heildarárangurinn lét ekki
standa á sér því allar þær sem
tóku þátt og mættu í loka

mælinguna tóku allar fram
förum og stóðu sig eins og
hetjur, það er því óhætt að
segja að hvatningin með þessu
lífsstílsátaki hefur staðið sína
prófraun, inná myndirnar
vantar reyndar nokkrar gellur
og vonum við að þær fyrirgefi
okkur það.
Þökkum innilega fyrir
þáttökuna og komum jákvæð
og sterk inní nýja árið.
Kærar kveðjur.
Margrét, Hafdís og Harpa

Í síðasta blaði var rangur texti í
grein um Heilsuátakið, á því mátti
skilja að átakið hæfist 16. september en hið rétta er að það hefst n.k.
sunnudag 27. janúar.

Bylgjan fær
gæðavottun
Fiskiðjan Bylgja í Ólafsvík
hefur fengið vottun á gæðakerfi
sitt samkvæmt BRC staðli.
Undanfarna mánuði hefur farið
fram vinna við uppfærslu á
gæða
kerfi fyrirtækisins með
það að markmiði að styrkja
starfsemina og fyrirtækið enn
betur á mörkuðum erlendis.
Það er ljóst að kröfur frá kaup
endum matvæla frá Íslandi,
einnig kröfur frá stórmörkuðum
og verslunarkeðjum sem bjóða
íslensk matvæli á mörkuðum
erlendis, hafa verið að aukast
undanfarin misseri og við því
þurfti að bregðast.
Við uppfærslu gæðakerfisins
var stuðst við BRC gæðastaðal
(British Retail Consortium,
Global standard for food
safety), sem í grunninn byggir á
HACCP, en sá staðall tekur mið
af framleiðslunni í víðu sam
hengi og þá ekki síst er varðar
öryggi matvæla. Verkefnið var
unnið í samvinnu við Centrum
HACCP en fyrirtækið veitir
sérfræðiráðgjöf og þjónustu
hvað varðar lausnir í gæða
málum, innleiðingu gæðakerfa,
þjálfun og fræðslu sem og
eftirfylgni á meðan nýjungar
eru að festa sig í sessi. Allt
þetta ferli hefur byggst á góðu
samstarfi stjórnenda og starfs
manna.
Vinnan við uppfærslu gæða
kerfisins hefur verið lærdómsrík
og skilað fyrirtækinu margvís
legum ávinningi. Meiri og betri
yfirsýn er yfir starfsemina og þá
lykilþætti er nýtast til mark
vissari innkaupa og framleiðslu
stjórnunar. Það er ljóst að al

þjóðleg gæðakerfi eru gagnleg,
nýtast í markaðsmálum og
munu styrkja starfsemina á
margvíslegan hátt.
Fiskiðjan Bylgja leggur áher
slu á að hún er matvælafram
leiðandi og ber ríka ábyrgð sem
slík. Mikilvægt er að allir aðilar,
er koma að málum, líti á sig
sem hlekk í keðju matvælafram
leiðenda er hafa sameiginlegt
markmið. Markmiðið er að há
marka verðmæti íslensks sjávar
fangs á erlendum mörkuðum.
Þekking starfsmanna útgerða,
fiskmarkaða og flutningsaðila
þarf að tryggja að á fyrstu
stigum ferilsins sé hugað að
meðferð hráefnisins. Kæling
hráefnisins er lykilatriði frá
fyrstu hendi. Mikilvægt er að
horft sé til frágangs afla, ísunar,
röðunar og annarra þátta er
hafa áhrif á gæði hráefnisins
sem að lokum berst vinnslu
aðilum. Í lok dagsins erum við
jú öll, er komum að vinnslu
sjávarfangs, að stefna að sama
markmiði.

Auglýsingaverð í Jökli
Heilsíða í svarthv. 23.700
Hálfsíða í svarthv. 15.200
1/4 í svarthv.
9.900
1/8 í svarthv.
7.200
1/16 í svarthv.
4.400
Heilsíða í lit
Hálfsíða í lit
1/4 í lit
1/8 í lit
1/16 í lit

46.000
31.000
22.000
14.200
9.500

Verðin eru með 25,5% vsk

Öndvegisverkefni
Vaxtarsamningur Vesturlands
auglýsir eftir góðum viðskiptahugmyndum
Stjórn Vaxtarsamnings Vesturlands hefur ákveðið að veita
áhugaverðu verkefni(um) allt að 7 mkr. styrk.
Verkefnið þarf að grundvallast á vel unninni viðskiptaáætlun,
hafa skírskotun til svæðisins, og nýsköpunar í atvinnulífi þess,
ásamt því að skapa störf. Einstaklingar og starfandi fyrirtæki eða
samstarf fleiri fyrirtækja geta sótt um styrki.
Ferli umsóknar verður með þeim hætti að skila þarf inn
hugmyndalýsingu til stjórnar Vaxtarsamnings Vesturlands fyrir
1. mars 2013. Þar þarf að koma fram á 2–3 blaðsíðum, lýsing á
hugmyndinni, gróf áætlun um hversu mörg störf verkefnið geti
skapað, hversu mikla fjárfestingu sé um að ræða og áætlaða
tímasetningu framkvæmda.
Stjórn Vaxtarsamnings Vesturlands mun velja 2–3 hugmyndir úr
umsóknunum og veita þeim 300 þús. kr. styrk til að að ljúka við
gerð viðskiptaáætlunar.
Skilafrestur viðskiptaáætlunar verður síðan 1. júní 2013 og
niðurstöður kynntar fyrir lok júní.

Framboð Sjálfstæðisflokksins
til alþingiskosninga
Á fundi kjördæmisráðs Sjálfstæðisflokksins sem haldinn var í Borgarnesi
á laugardag var eftirfarandi framboðslisti fyrir alþingiskosningarnar sem
fram fara 27. apríl samþykktur. Raðað var í fjögur efstu sætin með
kosningu sem fram fór í nóvember.
1. Einar Kristinn Guðfinnsson, 57 ára alþingismaður, Bolungarvík.
2. Haraldur Benediktsson, 46 ára bóndi, Akranesi.
3. Eyrún Ingibjörg Sigþórsdóttir, 46 ára viðskiptafræðingur, Tálknarfirði.
4. Sigurður Örn Ágústsson, 42 ára forstjóri, Blönduósi.
5. Sara Katrín Stefánsdóttir, 27 ára geislafræðingur, Skagafirði.
6. Þórdís Kolbrún Reykfjörð Gylfadóttir, 25 ára lögfræðingur, Akranesi.
7. Rósa Guðmundsdóttir, viðskiptafræðingur, 30 ára Grundarfirði.
8. Heiða Dís Fjeldsted, tamningarmaður og reiðkennari,
33 ára Borgarnesi.
9. Berglind Guðmundsdóttir, tanntæknir, 39 ára Hvammstanga.
10. Díana Ósk Heiðarsdóttir, verslunarstjóri, 42 ára Búðardal.
11. Gunnar Atli Gunnarsson, lögfræðinemi, 24 ára Ísafirði.
12. Guðmundur Kjartansson, 57 ára viðskipta- og
hagfræðingur, Reykholti.
13. Einar Brandsson, 50 ára tæknifræðingur, Akranesi.
14. Jens Kristmannsson, 71 árs Ísafirði.
15. Sigríður G. Jónsdóttir, 36 ára bóndi Hólmavík.
16. Ásbjörn Óttarsson, 50 ára alþingismaður, Rifi.

Skólastefna

Snæfellsbæjar
Opinn fundur um skólastefnu Snæfellsbæjar og nýja
aðalnámskrá verður haldinn í Grunnskóla Snæfellsbæjar í
Ólafsvík, laugardaginn 26. janúar kl 13:00. Áætlað er að
fundi ljúki kl. 16:00.
Tilgangur fundarins er að meta skólastefnu Snæfellsbæjar
og aðlaga hana að nýrri aðalnámskrá.
Dagskrá:
Kynning á nýrri aðalnámskrá grunnskóla.
Unnið að samþættingu aðalnámskrár og
skólastefnunnar.
Foreldrar eru hvattir til að mæta.
Skólanefnd Snæfellsbæjar

Aflafréttir
Það hefur gefið mjög vel til
róðra frá áramótum og afli báta
frá Snæfellsnesi hefur verið ansi
góður. Slagurinn heldur áfram
á milli Kristins II SH og Tryggva
Eðvarðs SH og þegar þessi orð
eru skrifuð þá eru þessir tveir
bátar í öðru og þriðja sætinu
yfir aflahæstu smábátana á
landinu í janúar. Kristinn II SH
er kominn með 106 tonn í 11
og Tryggvi Eðvarðs SH 100
tonn í 12. Smá spölur er í næsta
bát sem er Særif SH sem er með
79 tn í 12 róðrum. Brynja SH er
með 75 tn í 11. Stakkhamar SH
er með 47 tn í 12. Lilja SH 46 tn
í 10, Kvika SH 45 tn í 12, Ingi
björg SH 38 tn í 7, Kóni II SH
32 tn í 8 og Vísir SH 17 tn í 6.
Enn sem komið er þá er
dragnótaafli bátanna mun meiri
heldur en bátanna á Suður
nesjunum og eru t.d sex hæstu
bátarnir yfir landið gerðir út frá
Ólafsvík og Rifi, ( 4 á Ólafsvík
og 2 á Rifi). Steinunn SH er
kominn með 96 tn í 12, Gunnar
Bjarnason SH 78 tn í 10, Guð
mundur Jensson SH 68 tn í 9,
Rifsari SH 62 tní 9, Matthías SH
57 tn í 7. Vestri BA frá Patreks
firði hefur landað í Ólafsvík og
hefur gengið nokkuð vel er
komin með 82 tonn í 6 róðrum.
Aðrir bátar eru t.d Sveinbjörn
Jakobsson SH 54 tn í 9, Esjar SH
51 tn í 8 og Bára SH 14 tn í 6.
Netaveiðar hafa verið ansi
góðar og hefur verið mjög góð
veiði hjá Magnúsi SH sem er
kominn með 130 tonn í 11
róðrum. Mest hefur báturinn
komið með 22 tonn að landi.
Ólafur Bjarnason SH hefur
einnig fiskað vel er kominn
með 135 tonn í 12 róðrum.
Smábáturinn Bárður SH sem
iðulega hefur fiskað vel á við
stóru bátanna er kominn með
96 tonn í 16 róðrum. Haukaberg
SH um 80 tonn í 12 roðrum.
Egill SH er kominn með 86
tonn í 11 róðrum. Arnar SH 51
tn í 9 róðrum og Katrín SH 24
tonn í 14 róðrum.
Förum aðeins aftur í tímann
til ársins 1980. Þá eins og í
mörg ár bæði á undan 1980 og
eftir 1980 þá voru flestir

bátanna á linuveiðum. Örfáir
bátar voru þó á netum og má
þar nefna Sveinbjörn Jakobsson
SH sem var með 16 tonn í 8
róðrum. Jói á Nesi SH 59 var
með 14 tonn í 8 róðrum,
Auðbjörg SH 197 10 tonn í 5
róðrum. Hringur SH var með
10 tonn í 5. Halldór Jónsson SH
gekk þó ívið betra en
ofantöldum bátum enda réri
hann mun oftar eða 15 róðra
og landaði 37 tonnum. Sigurvík
SH var með 17 tonn í 11
róðrum. Allir þessir bátar
lönduðu á Ólafsvík. Á Rifi
landaði Brimnes SH 257 og
honum gekk ansi vel. Sá bátur
var reyndar nokkuð stór eða
257 brl og landaði 127 tonnum
í 10 róðrum. Á Rifi var líka
annar netabátur og sá bátur er
ennþá gerður út frá Rifi. Heitir
sá bátur Rifsnes SH, báturinn
var á netum þarna og landaði
112 tonnum í 7 róðrum. Og svo
að lokum Ólafur Bjarnason SH.
Hérna ofar í pistlinum er
minnst á aflan hjá bátnum núna
á vertíðinni 2012 og árið 1980 í
janúar þá landaði báturinn 53
tonnum í 16 róðrum á netum.

Smá getraun

Það hefur reyndar verið mjög
löng hefð fyrir því hjá
útgerðaraðilum við Snæfellsnes
að gera báta sína út á línu á
vertíð og því er gaman að velta
fyrir sér hvaða bátur var fyrstur
til þess að stunda netaveiðar á
vertíð frá Snæfellsnesinu? Væri
gaman að fá að heyra frá ykkur
lesendur góðir með þetta,
hvaða bátur stundaði fyrstur
netaveiðar á vertíð og hvaða ár
var það? Mig grunar að einhver
lumi á rétta svarinu. Þið getið
sent vangaveltur ykkar á gis@
rafpostur.is eða á netfang jökuls
steinprent@simnet.is eða þá
hringt í pistlahöfund í síma
6635575. Í gegnum aflagrúsk
mitt þá hef ég nefnilega fundið
út hvaða bátur þetta er og mun
ég fjalla um það í þriðja pistli
frá þessum.
Gísli Reynisson
www.aflafrettir.com

Skotfélagið Skotgrund - Árið 2012 gert upp
Í lokaorðum ársskýrslu fé

lagsins frá árinu 2011 er talað
um að vonandi muni fram
kvæmdir ganga vel á nýju ári
(2012) og með bættri aðstöðu
muni aðsókn á æfingasvæðið
aukast. Það má með sanni segja
að þetta hafi gengið eftir því að
mikið var um framkvæmdir á
árinu og félagsmönnum fjölgaði
töluvert.
Framan af vetri var aðallega
unnið að því að uppfæra og
bæta heimasíðu félagsins auk
þess að skipuleggja fram
kvæmdir sumarsins. Í lok mars
var auglýstur aðalfundur fé

lagsins sem síðan var haldinn í
félagshúsnæði Skotgrundar
þann 3. maí kl. 20:00.
Fundurinn var vel sóttur og
sáust nokkur ný andlit á
fundinum. Farið var yfir hefð
bundin aðalfundarstörf og svo
sátu menn á spjalli langt fram í
myrkur þar sem rætt var um allt
milli himins og jarðar og sagðar
veiðisögur.
Það helsta sem fram kom á
fundinum var að mannaskipti
urðu í stjórn félagsins þar sem
tveir fyrrum stjórnarmenn
óskuðu eftir því að stíga til
hliðar til að hleypa fersku blóði
að. Einnig var farið yfir fram
kvæmdaáætlun félagsins og
framkvæmdum forgangsraðað,
svo eitthvað sé nefnt.
Þegar búið var að fara yfir
framkvæmdaáætlunina skiptu
menn með sér verkum og voru
menn greinilega fullir af áhuga
því aðeins tveimur dögum síðar
var hafist handa við að grafa
fyrir nýjum riffilborðum og
gangstétt umhverfis þau. Á
árinu voru steypt niður 2 ný

riffilborð til viðbótar við þau 4
sem fyrir voru, svo nú eru þau
6 talsins. Einnig voru smíðaðir
stólar úr rekaviði, við riffil
borðin sem brennimerktir eru
félaginu.
Unnsteinn tók að sér að
smíða járnramma fyrir stór
skilti með merki félagsins og
texta sem gefur til kynna að um
skotæfingasvæði sé að ræða.
Þau prýða nú aðkomuna að
æfingasvæðinu, en rammarnir
voru steyptir niður á sama tíma
og stéttin fyrir riffilborðin. Þess
má geta að Almenna umhverfis
þjónustan ehf. gaf félaginu
steypuna og alla vinnu við
hana.
Ekki er allt upp talið ennþá,
því einnig voru steyptar niður
undistöður fyrir riffilskotmörk á
25m, 50m, og 75m. Fyrir voru
skotmörk á 100m og 200m færi,
en ákveðið hafði verið að bæta
við skotmörkum í styttri
fjarlægðum. Það var svo Vél
smiðjan Berg sem smíðaði
færanlegar grindur fyrir félagið,
sem teknar voru formlega í
notkun á afmælisfögnuði fé

lagsins, en félagið fagnaði 25
ára starfsafmæli sínu á árinu.
Félagið fjárfesti á haustdögum
í 3 fánum með áletruðu merki
félagsins sem dregnir voru að
húni í blíðskapar veðri þegar
félagið hélt upp á 25 ára
starfsafmæli sitt. Auglýst hafði
verið opið hús á æfingasvæði
félagsins þar sem félagsmenn
buðu gestum og gangandi að
prófa að skjóta og kynna sér
starfssemi félagsins. Einnig
voru til sýnis valin skotvopn úr
einkasafni félagsmanna
og
boðið var upp á léttar veitingar.

Haldin var grillveisla í boði
Samkaups Úrvals, en Gunni
verslunarstjóri gaf allt hráefni
til veislunnar. Voru margir að
skjóta úr byssu í fyrsta skipti og
var ekki annað að sjá en að
mikil ánægja hafi ríkt á meðal
gesta.
Að grillveislunni lokinni var
haldið afmælismót í leirdúfu
skotfimi. Þátttakan í mótinu var
góð og keppt var í tveimur
riðlum. Mótið fór á þann veg
að Steinar Þór Alfreðsson hafn
aði í fyrsta sæti, Snorri Rafnsson
í öðru sæti og Guðmundur
Reynisson í því þriðja.
Skotgrund tók þátt í Dúfna
veislunni líkt og í fyrra, en
Dúfnaveislan er samstarfsverk
efni Umhverfisstofnunar (UST),
Skotveiðifélags Íslands (SKOT
VÍS), ýmissa félaga sem reka
skotvelli auk styrktaraðila.
Tilgangur dúfnaveislunnar er
að hvetja veiðimenn um land
allt til að kynna sér þá aðstöðu
sem skotvellirnir hafa uppá að
bjóða og stunda reglulegar
skotæfingar áður en veiði
tímabilið hefst og undirbúa sig
eins og best verður á kosið.
Annað sem vert er að minnast
á er að knattspyrnumenn frá
Grundarfirði heimsóttu félagið
á árinu og reyndu fyrir sér í
skotfimi auk þess sem félagið
eignaðist viðskiptakort til olíu
kaupa. Félagið fékk styrk frá
Grundarfjarðarbæ sem fólginn
er í niðurfellingu á fasteigna
gjöldum til bæjarins auk þess
sem Ragnar og Ásgeir ehf. hefur
styrkt félagið með flutningum á
efni án endurgjalds. Einnig
fékk Skotgrund lánaða gröfu án

endurgjalds hjá Vélaleigu
Finnboga og Sigmundar ehf. til
að hífa riffilborðplöturnar á
sinn stað og til að keyra efni í
bílastæðið.
Það má segja að það hafi
verið í nógu að snúast á liðnu
ári, en hægt er að lesa nánar um
allar framkvæmdir á bloggsíðu/
fréttasíðu félagsins. (www.
skotgrund.123.is) Gaman getur
verið fletta í gegnum fréttir frá
árinu og rifja upp það sem liðið
er, því margur er fljótari að
gleyma en hann heldur.
Vonandi verður ekki slöku
slegið við á nýju ári, en á meðan
beðið er eftir vorinu er tíminn
nýttur í að undirbúa fyrir
væntanlegar
framkvæmdir
sumarsins, ljúka við að skrásetja
sögu félagsins og bæta heima
síðu félagsins. Við hana bættist
t.d. nýlega nýr tengill sem heitir
„æfingasvæðið“ auk þess sem
tekin var saman tölfræði yfir
fjölda félagsmanna gegnum
tíðina. Það er gleðilegt að sjá
hversu mikil fjölgun hefur
orðið í félaginu á undanförnum
árum og mun sú þróun vonandi
halda áfram með bættri
aðstöðu.
Að lokum viljum við þakka
félagsmönnum fyrir samfylgdina
á liðnu ári og hvetja þá til að
vera duglega að mæta á æfinga
svæðið á nýju ári. Jafn
framt
viljum við bjóða alla áhugasama
velkomna í félagið. Hægt er að
nálgast allar nánari upplýsingar
á www.skotgrund.123.is.
SKOTGRUND

Halló halló !!
Meistarinn á svæðinu
Gott í munn og maga á Kaffi Sif
um helgina 25-26 jan. 
Pantanir í síma :8203430.
Kráarviska(PubQuiz)með Magga skóla og
Fúsa.næst laugard. 9. feb. Kl.21.30
Komum og höfum gaman saman.

Félagsvist alla fimmtud.kl 19.30.
Prjónakaffi alla sunnud.kl.15.
opið:
Fimmtud 16-21.föstud.16-01.
Laugard.13-01.sunnud.14-20

Ef hópar þurfa að hittast og borða hringdu.
Þarftu að halda veislu, saumaklúbb eða partí?
Hafðu samband og meistarinn og ég græjum það.

Átthagafélag
Grundfirðinga
Hið árlega sólarkaffi með
pönnukökum og vöflum
verður haldið sunnudaginn 27
janúar frá kl. 14.00 til 17.00 í
Félagheimilinu Gullsmára 9
Kópavogi (sama stað og
síðustu 2 ár ) Fullorðnir kr.
1200, 6 til 16 ára 500 kr og frítt
fyrir yngstu börnin. Verðum
með bækurnar Fólkið, fjöllin,
fjörðurinn til sölu. Posi á
staðnum.
Þetta er fjórða árið sem að

við höldum sólarkaffi og hefur
mæting verið mjög góð. Fólk
að hittast jafnvel eftir mörg ár.
Okkur þætti vænt um að þeir
grundfirðingar sem að búa á
Grundarfiði láti sjá sig ef þeir
eru í bæjarferð:) Alltaf gaman
að hittast með sól í hjarta og
bros á vör.
Sólarkveðja.

Nefndin

Kaffi Sif, Klettsbúð 3, 360 Hellissandur
Sími 577 3430,8203430
kaffisif@kaffisif.is www.kaffisif.is

1. bekkur
í heimsókn

Sólarsport er að fara af stað með lífstílskeppnina GÓÐUR LÍFSTÍLL. Keppt er í karla og
kvennaflokki þar sem markmiðið er að missa sem mestu fituprósentuna á 12 vikum einungis einn úr hvorum flokki stendur upp úr sem sigurvegari. Öllum er frjálst að taka þátt. Þeir
sem að ætla að taka þátt í keppninni fá þriggjamánaðakort á 18.000.-kr.
Keppnin hefst sunnudaginn 27. janúar n.k. Mæta keppendurnir í Sólarsport í mælingu sem
Kolbrún Ívarsdóttir einkaþjálfari sér um. Mæling hefst kl 13:00. Við bjóðum líka upp á
myndartöku fyrir þá sem að það vilja (fyrir og eftir myndir).

Þátttökugjaldið er 10.000.- kr.
Þátttökugjaldið er lagt í pott sem skiptist á milli sigurvegarana, því fleiri sem að taka þátt,
því hærri verður vinningurinn, sem skýrist þegar að skráningu líkur.

VERÐLAUNIN ERU EKKI AF VERRI ENDANUM 
Fyrir utan það fé sem lagt er í pottinn verða að auki glæsilegir aukavinningar fyrir þá sem
að vinna að veðmæti 150.000.-kr. þ.e.a.s.

ÞRIGGJA MÁNAÐAKORT Í SÓLARSPORTI.
10 TÍMA LJÓSAKORT Í SÓLARSPORTI.
HEILDVERSLUNIN NAMO GEFUR ÚTTEKT FYRIR ÆFINGARFATNAÐI.
HEIDLVERSLUNIN CORE GEFUR ÚTTEKT FYRIR FÆÐURBÓTAREFNI.
HÓTEL BÚÐIR BÝÐUR UPP Á KVÖLDVERÐ FYRIR TVO OG HÓTELGISTINGU.

Á heimasíðu Snæfellsbæjar
kemur fram að fimmtudaginn
17. janúar s.l. kom 1. bekkur
Grunnskóla Snæfellsbæjar í
opinbera heimsókn í Ráðhúsið.
Komu þau til fundar við bæjar
stjóra til að ræða ákveðin
hugðarefni varðandi umferðar
merkingar í bæjarfélaginu sínu.
Í átthagafræðslu í skólanum
hafa þau gengið um bæinn og
tekið eftir ýmsu sem þeim
finnst að betur megi fara, t.d.
fannst þeim á mörgum stöðum

vanta gangbrautir og umferðar
merki.
Afhentu börnin bæjarstjóra
erindi sem þau höfðu öll unnið
og undirritað ásamt myndum af
þeim stöðum sem þeim fannst
þurfa ákveðnar úrbætur. Verður
erindið lagt fyrir bæjarstjórn á
næsta fundi hennar í febrúar.
Starfsfólkið í Ráðhúsinu
þakkar þessum skemmtilegu 1.
bekkingum
komuna
og
áhugann á umhverfi sínu.
snb.is

GISTIHEIMILIÐ LANGAHOLT BÝÐUR UPP Á KVÖLDVERÐ FYRIR TVO
OG HÓTELGISTINGU.
Allar nánari upplýsingar og skráning er í Sólarsport í síma 436-1020

góðir grannar
Helgartilboð 24. - 27. janúar

...sjá uppskrift

“Bakað
rótargrænmeti”
–einfalt og gott!

%r
1
3 sláttu

verð áður 399 kr

verð áður 2.595 kr

1.793

kr
pk

Úrvals stór þorrabakki

3af0sláttu

%r

Frosið
rótargrænmeti

750g, í bitum, frá Coop

319

kr/pk

...sjá uppskrift

“Grískar svínakótelettur með
dillsósu og
fersku salati”

verð áður 1.098 kr

769

Ó

samkaupurval.is

af

t

r
dý

kr
kg

Heill kjúklingur

samkaupurval.is

frá Ísfugli

3af0sláttu

%r
9
3 sláttu

%r

verð áður 1.398 kr

979

kr
kg

Þorskur roð- og beinlaus

Úrvals
svínakótelettur

af

verð áður 1.898 kr

1.158

úr kjötborði eða pakkaðar ferskar

%r
0
á
5 sl ttu
P&Ó

Birt með fyrirvara um prentvillur.

%r
0
á
5 sl ttu

af

af

verð áður 208 kr

104

kr
stk

Nýbakað á staðnum!
Muscovadovínarbrauð frá Myllunni

kr/kg

Ananas
Del Monte Gold

verð áður 398 kr

199

Skráðu þig á póstlistann á samkaupurval.is

kr/kg
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