
Mikil ferð er á loðnuflotanum 
þessa dagana, á laugardaginn  
var flotinn á veiðum útaf 
Malarifi þar sem þessi mynd var 
tekin, flotinn var svo kominn í 
Breiðafjörðinn á sunnudaginn, 
færðu þeir sig svo í Víkurálinn 
aðfararnótt mánudags en 

stoppuðu stutt þar og straujuðu 
aftur í Breiðafjörðinn um há 
degi á mánudag. Enn er eftir að 
veiða  50 þúsund tonn og von
ast menn til að klára það á 
næstu dögum þó spáin sé 
leiðinleg.

þa

Ólafsbraut 21, Snæfellsbæ
Sími: 410 4190 

Netfang: 0190@landsbankinn.is

Snæfellsnesi
www.landsbankinn.is

Loðnuflotinn í Breiðafirði
594. tbl - 13. árg. 21. mars 2013

Þór Magnússon 
býður öllum í líflega opnun á sýningu hans 
„Veðrun og tæring“ þann 21. mars 2013 kl 20.00 í 
Átthagastofu Snæfellsbæjar. 
 
Verið velkomin – ungir sem aldnir - og hittið 
listamanninn sjálfan –Einstaklega spennandi 
listviðburður með lifandi tónlist frá Guðrúnu Láru, 
trúbador. 
 
Kaffiveitingar í boði 
Viðburðurinn er styrktur af Menningarráði Vesturlands 
 

 

Í kvöld kl 20.00 
 

 

Fyrir fermingarnar.
Skartgripir - Gjafavara - Kort.

Nýtt - Leðurarmbönd 
með kúlum og viðhengjum

Páskavörur og blóm

Glæru Kartell lamparnir 
komnir



Árshátíð Snæfellsbæjar var 
haldinn síðastliðið laugardags
kvöld. Vel var mætt á árshátíðina 
og allir í hátíðarskapi. Björk 
Jakobsdóttir sá um veislustjórn 
og kitlaði hláturtaugar gestanna 
á milli rétta. Maturinn var frá 
Galito á Akranesi. Hinar ýmsu 
stofnanir bæjarins komu með 

skemmtiatriði voru starfsmenn 
slökkviliðsins áberandi og 
mættu á skemmtunina á elsta 
slökkvibíl bæjarins. Magni, 
Matti Matt og Rokkabillýbandið 
sáu svo um að skemmta árs
hátíðar  gestum fram eftir nóttu.

þa

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

Starfsmenn Snb 
skemmta sér

Fallegar fermingargjafir 

N!tt og fallegt frá Sign 

Miki" úrval af krossum 

Úr og skartgripir í miklu úrvali 

N!r James Bond ilmur og snyrtitöskur 

Sí"ustu dagar kulda-útsölunnar 

Félagsheimilinu Röst Hellissandi
sunnudaginn 24. mars kl.15.00 

Nú á vorönn vann 9. bekkur 
Gsnb, í umsjón Guðrúnar 
Svein  björnsdóttur og í sam
starfi við Barböru Fleck inger 
fyrir hönd Pakkhússins, 
verkefni um söfn, safngripi og 
gildi þeirra. Nemendur áttu 
hver og einn að hugsa um 
hvaða gripir úr þeirra per
sónulega safni eru með sögu 
sem gerir hlutina sérstaka og 
verðmæta, ekki af peningalegu 
gildi, heldur tilfinningalegu. 
Um páskana verður Pakkhúsið 
opið og hægt verður að líta við 

og fræðast um hluti með sögu 
og sál frá 9. bekk Gsnb. 
Pakkhúsið þakkar nem end
unum og umsjónar kenn ara
num fyrir góða þátttöku og 
býður þeim í vöfflu og kakó 
um páskana á meðan húsið er 
opið milli 23. mars og 2. apríl, 
frá kl 14:00 – 18.00.

Eigið gleðilega páska í 
Pakkhúsinu og njótið upp
skeru hátíðar verkefnisins.

Barbara Fleckinger

Hlutir með sögu 
í Pakkhúsið



Um síðustu helgi sköpuðust 
aðstæður sem gerðu það að 
verkum að himininn varð víða 
sem flottasta listaverk vegna 
norðurljósa, mikil umferð var 
af ljósmyndurum á Snæfellsnesi 
og náðu margir flottum mynd
um af þessu ótrúlega sjónarspili 
sem átti sér stað.

Stefán Ingvar Guðmundsson 
ók hringinn í kringum Snæfells
jökul og tók myndir af norður
ljósum með ýmsum náttúru
perlum og kennileitum í for
grunni, m.a. tók hann þessa 
mynd sem sýnir himininn loga 
yfir Staðarsveit.

jó

Norðurljósin
yfir Staðarsveit

                                   
Tilboð gildir frá 21. - 25. mars  – á meðan birgðir endast!           

1.194 kr/kg

FRÁBÆRT VERÐ!

Frosið lambalæri

Grundar�rði

 

Pakkhús í Ólafsvík 

Safn-gallerí-kaffi 
Opið um páskana 

 frá 23. mars – 2. apríl 

kl 14.00-18.00 

eða eftir samkomulagi fyrir hópa  

00354-6961104 
 

 
 

 

 

Til sölu Mazda CX 7 sport AWD. 

       Árgerð 2007, 
  ekinn 130.000 km.

Bíll sem er hlaðin búnaði og frábær í akstri.

Ásett verð á bílasölu er 3.100.000 kr. 

Óska efir tilboði og skipti á ódýrari koma til greina.
Nánari upplýsingar í síma 4361002 / 7764449



 
 
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. 9febr. 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 sambandog meistarinn og ég græjum það. 

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

kaffisif@kaffisif.is www.kaffisif.is 
 
 

Í tilefni af hækkun framlaga í 
Kvikmyndasjóð Íslands bjóða 
íslenskir kvikmynda gerðar
menn, í samstarfi  við Kvik
mynda miðstöð Íslands, Lions
klúbb Ólafsvíkur og Lista og 
menningarnefnda Snæfells
bæjar Snæfellingum í bíó 
sunnu  daginn 24. mars. 

Fjölbreytt úrval íslenskra 
kvikmynda verður sýnt víðs 
vegar um land, á Snæfellsnesi 
verður sýnt í Klifi í Ólafsvík. 
Myndirnar sem verða sýndar 
eru: 
Kl. 15 íslenska teikni myndin 
Hetjur Valhallar  Þór. 
Kl. 17 Gauragangur 
Kl. 20 Mamma Gógó

Gunnar B. Guðmundsson 
leikstjóri Gauragangs verður 
viðstaddur sýningu myndar
innar og mun svara spurningum 
um myndina að henni lokinni. 
Frítt er á allar myndirnar.

Sýningarstaðir voru valdir í 
samráði við menningarfulltrúa 
hvers landshluta og eftir að 
stöðu til sýninga. Frekari upp
lýsingar og dagskrá Íslenskrar 
kvikmyndahelgi má nálgast á 
heimasíðu Kvikmynda mið
stöðvar Íslands: www.kvik
mynda midstod.is

Boðið í bíó
Íslensk kvikmyndahelgi 22.-24. mars

Kæru íbúar Snæfellsbæjar

Ég vinn nú að nýrri 
leiksýningu fyrir Frystiklefann í 
sumar. Leiksýningin ber vinnu
heitið „Geimvera“ og verður 
frumsýnt þann 21. júní næst
komandi í Frystiklefanum í 
Rifi. Sýningin byggir á því 
þegar geimverur áttu að lenda 
hér í bænum í byrjun 10. 
áratugs síðustu aldar. Þar sem 
leiksýningin byggir á sönnum 
atburðum leita ég til bæjarbúa 
til að leggja mér lið við heimilda
 söfnun fyrir sýninguna.

Ef þið eigið einhverjar 
heimildir frá þessum viðburði, 
hvort sem það eru myndir, 

blaðagreinar, myndbönd eða 
bara hvað sem er, þætti mér 
alveg afskaplega vænt um að fá 
að taka afrit af þeim og nota 
fyrir þessa leiksýningu. Einnig 
hef ég mikinn áhuga á að heyra 
sögur frá sem flestum 
heimamönnum sem tóku þátt í 
þessum skemmtilega viðburði 
í sögu okkar bæjarfélags. 

Ef þið sjáið ykkur fært að 
leggja mér lið, endilega sendið 
mér efni á frystiklefinn@
gmail.com eða hringið í mig í 
síma 8659432.

Með von um góðar viðtökur,

F.h. Frystiklefans
Kári Viðarsson.

Geimvera 
óskast

Súpa og brauð.
Mánudaga til �mmtudaga frá kl 12:00-17:00

Borðað á staðnum eða taka með.
990,-



Getum bætt við okkur 

verkefnum í mótauppslætti.

Óskum eftir 
duglegum mönnum, 
vönum smíðavinnu.

Uppl. í síma 840 6100

Breytingar á kjörskrá

Laugardagurinn 23. mars er viðmiðunardagur 
kjörskrár vegna alþingiskosninga sem hafa verið 
auglýstar þann 27. apríl n.k. 

Á kjörskrá skal taka alla þá sem skráðir voru með 
lögheimili í ákveðnu sveitarfélagi samkvæmt 
íbúaskrár þjóðskrár �mm vikum fyrir kjördag, 
uppfylli þeir að öðru leyti skilyrði 1. mgr. 1. gr. um 
kosningalaga.
 
Tilkynningar um lögheimilisbreytingar þurfa að 
berast skrifstofu Snæfellsbæjar í síðasta lagi 22. 
mars eigi þær breytingar að verða skráðar í 
þjóðskrá fyrir viðmiðunardag.

Þrátt fyrir að nægur fiskur sé 
í sjónum þá hefur heldur hægst 
á sjósókn hjá bæði neta og 
dragnótabátunum og er aðal
ástæðan lægra verð á fisk mörk
uðunum. Sveinbjörn Jakobs son 
SH er núna hæstur dragnóta
bátanna með 78 tn í 5 róðrum. 
Steinunn SH hóf loksins veiðar 
eftir stopp frá því um miðjan 
febrúar. Er báturinn komin 
með 63 tn í 3. Aðrir bátar hafa 
lítið róið. Rifsari SH 59 tn í 5, 
Matthías SH 55 tn í 3. Esjar SH 
46 tn í 5, Egill SH 43 tn í 3, 
Gunnar Bjarnason SH 42 tn í 4. 
Guðmundur Jensson SH 39 tn í 
2, Margrét ÍS sem landar á Rifi 
34 tn í 4. Bára SH 22 tn í 4 og 
Sandvík SH 10 tn í 2.

Netaveiðarnar eru mjög 
góðar og fékk t.d smábáturinn 
Arnar SH 47 tonn í einungis 
þrem löndunum og kom mest 
með tæp 22 tonn að landi. 
Fjórir SH bátar eru komnir 
nokkuð vel yfir 100 tonnin í 
mars og er Bárður SH hæstur 
með 166 tn í 15 róðrum. 
Þórsnes SH er með 142 tonn í 
3, Magnús SH 123 tn í 9. 
Saxhamar SH 116 tn í 8. Ólafur 
Bjarnason SH er með 91 tn í 7, 
Haukaberg SH 79 tn í 6 og þar 
af 24 tonn í einni löndun. 
Katrín SH 56 tn í 11. Halldór 
NS frá Bakkafirði er að landa á 
Grundarfirði og er með 55 tn í 
7 róðrum. 

Línuveiðar smbátanna eru 
ansi dræmar enda er loðna 
búinn að vera útum allan sjó og 
þorskurinn vill frekar gæða sér 
á ferskri loðnu en einhverri 
beitu á öngli. Þetta hefur meðal 

annars leitt af sér að margir 
línubátanna eru hættir á línu 
og komnir á handfærin. En t.d 
ansi margir bátar af Suður
nesjunum hafa gert það. Kóni II 
SH sem kom drekkhlaðin til 
Ólafsvíkur í byrjun mars með 
rúm 10 tonn hefur hætt á línu 
og er kominn á handfæri. Er 
báturinn búin að landa 24 
tonnum og þar af 3,1 tonni á 
handfærin í 4 róðrum. 

Kristinn II SH er hæstur SH 
bátanna og er reyndar annar 
aflahæsti smábátur landsins 
þegar þessi orð eru skrifuð. Er 
báturinn komn með 58 tn í 8 
róðrum. Vilborg ÍS er í kominn 
til Grindavíkur en enginn mok
afli er hjá henni, báturinn er 
kominn með 45 tn í 9 róðrum. 
Brynja SH hefur ekkert farið í 
svona ferðalag og er með 44 tn 
í 8 róðrum. Og talandi um að 
fara á flakk þá hefur Bíldsey SH 
fært sig austur á Breiðdalsvík 
og er þar með fyrsti smábáturinn 
frá Snæ fellsnesi og Suður
nesjum sem fer austur á firði til 
veiða. Særif SH er með 26 tn í 
6, Kvika SH 25 tn í 6.

Svo hafa trollbátarnir allir 
landað tvisvar sinnum hver 
bátur og allir náð fullfermis
túrum. Sóley SH 93 tn og 54 
tonn í stærsta róðri sínum. 
Farsæll SH 90 tn og 46 tonn í 
stærsta róðri sínum, Helgi SH 
101 tonn og 53 tonn í stærsta 
róðri sínum og Hringur SH 144 
tonn og 73 tonn í stærsta róðri 
sínum.

Gísli Reynisson
www.aflafrettir.com

Aflafréttir

 

Ólafsvík
Íbúðin á efri hæð að Sandholti 30 er til sölu. 
Íbúðin sem er 135,5fm og skiptist stigagang, 
forstofu með parketi, �ögur svefnherbergi og 
rúmgóða stofu einnig með parketi. Eldhúsið og 
þvottahúsið eru með �ísum á gólfum og þá er 
geymsla á hæðinni. Baðherbergið er með dúk á 
gól� og baðkari. Einnig er nýlega �ísalagður 
sturtubotn og �ísar eru líka á veggjum. Úr 

íbúðinni er mjög gott útsýni. Íbúðin sem er mjög rúmgóð lítur öll vel út. Við húsið er 
bílskúr 29,6fm. Þetta er góð eign á góðum stað í Ólafsvík. 

Óskað er eftir tilboðum í eignina
 



Er ekki bráðnauðsynlegt að 
við förum nú í að skýra vel hvað 
við eigum við þegar við tölum 
um grunnþjónustu við lands
menn? Og reynum svo til þraut
ar að ná sátt um hvernig við 
tryggjum okkur öllum, hvar 
sem við búum í landinu, þá 
þjónustu á jafnræðisgrundvelli; 

sömu þjónustu fyrir sama gjald. 
Þar þyrftum við klárlega að 
ræða um orku, fjarskipti og 
gagnaflutninga, samgöngur, 
grunnmenntun, heilsugæslu, 
félagsþjónustu, löggæslu og 
örugglega eitthvað fleira. Og 
þegar við hefðum komið okkur 
saman um hvað teldist vera 

grunnþjónusta þyrftum við að 
gera saman tímasettar áætlanir 
um framkvæmdir og úrbætur 
og forgangsröðun og standa 
svo við þetta allt þó að 
stjórnarskipti verði í landinu 
annað slagið eins og gengur og 
gerist og á að gerast í lýð ræðis
samfélagi. Er þetta ekki mögu
legt? Væri þetta ekki í þágu 
okkar fólksins í landinu?

Og hvernig á svo að borga 
þetta? Mér finnst það vera mikið 
réttlætismál að fólk sem býr þar 
sem auðlindirnar, eins og 
fiskistofnarnir hafa mest verið 
veiddir og verkaðir á liðnum 
áratugum og öldum og hefur 
tileinkað sér þá verkkunnáttu 
og stofnað fjölskyldur og keypt 
hús og alið upp börn í þeirri trú 
og von að það gæti byggt tilveru 
sína áfram á þeirri vinnu og 
verkþekkingu fái hér notið auð
lindagjaldsins. Ekki til að við
halda óbreyttu ástandi heldur 
til að fá sömu grunnþjónustu 
og aðrir landsmenn og til að 
styrkja byggðarlög sín og skjóta 
fleiri stoðum undir atvinnu og 
efnahag þar. Auðlindagjald 
verður þá ekki neinn „lands
byggðarskattur“ eins og sumum 
pólitíkusum finnst svo gaman 
að klifa á. En það þarf að hafa 

kjark, hugmyndir og framsýni 
til að leita nýrra leiða og 
tækifæra því að það er engan 
veginn víst að fiskunum í 
sjónum muni fjölga mikið og 
það er langlíklegast að tæknin 
muni enn fækka atvinnutæki
færum í sjávarútvegi.

Jafnræði hvað varðar aðgang 
að og verð fyrir grunnþjónustu 
(eins og við komum okkur 
vonandi saman um að skilgreina 
hana) er ekki bara mikið hags
muna og réttlætismál hvað 
varðar búsetu fólks og efnahag. 
Það leiðir einnig til þess að fólk 
getur nýtt ýmsa möguleika í 
nærumhverfi sínu betur. 
Atvinnu  lífið verður þar með 
fjölbreyttara og samkeppnis
staðan heilbrigðari og byggðar
lög sem nú standa höllum fæti 
eflast og verða miklu frekar 
sjálfbær. Heildstæð byggða
stefna til langs tíma á grundvelli 
jafnræðis og sáttar kæmi í veg 
mjög mikla sóun.  Þetta er því 
mikið og sameiginlegt hags
muna og réttlætismál okkar 
allra, hvort sem við búum í 
Garðabæ eða Grundarfirði.

Árni Múli Jónasson,
efsti maður á lista 

Bjartrar framtíðar í NV-kjördæmi.

Ekki er hægt að segja að 
árangur síðustu helgar hafi 
verið merkilegur. Þó náðu 
Rauðu djöflarnir 12 stigum og 
fóru upp um 7 sæti og eru 
komnir í það fjórða og sendu 
um leið Bryggjupollana niður í 
níunda sætið. Það stefnir í 
harða baráttu hjá Bretta
gaurunum og Meisturunum, 
munar ekki nema 1 stigi (ekki 
er enn búið að efna veðmálið, 
spurning um refsistig). Flugið 
á Anoni Ö stöðvaðist skyndilega 
með fádæma lélegu skori, 5 
stig. Nú G42 færist stöðugt 
neðar og neðar, enda tippaði 
rafvirkinn frá Reykjavík og var 
ekki alveg klár á seðlinum, og 
það var einn hópur sem 
saknaði hans mikið á 
laugardagsmorgni og vissi 
ekkert hvað hann ætti að gera. 

Sverrir flýtti sér svo mikið að 
tippa að hann gleymdi að 
merkja seðilinn, menn sögðu 
að hann væri að flýta sér til að 
mynda einhverjar konur (ekki 
nema von að menn gleymi 
sér). Ekki ætla ég að ræða um 
botninn, enda engin breyting 
þar frekar en venjulega. Kaffi 
59 heldur enn fyrsta sætinu og 
Litla ljónið fast á eftir. Meira 
merkilegt gerðist ekki, en 
undirritaður var beðinn um að 
vera ekki að minnast meira á 
ákveðinn hóp í þessum 
pistlum, því þeir hefðu ekki 
gott af því. 

Annars minni ég á getrauna
söluna hjá UMFG á laugardags
morgnum kl. 11:00 á Kaffi 59. 
Sjá má stöðutöfluna á heima
síðu Grundarfjarðarbæjar. 

Gummi Gísla

Nú var það 
lélegt

Byggðastefna, grunnþjónusta og auðlindagjald

Pálmasunnudagur 
24. mars kl. 11.00

Guðsþjónusta
Grundarfjarðarkirkju

Léttar veitingar í safnaðarheimili eftir guðsþjónustu

Allir velkomnir

Aðalfundur
Hátíðarfélags Grundarfjarðar

verður haldinn miðvikudaginn 3. apríl 2013 
kl: 20.00 í Kaffi 59

Dagskrá 
Skýrsla stjórna vegna 
Á góðri stund í Grundarfirði 2012
Kosning stjórnar
Önnur mál



Nú eru ekki nema rúmar 
fimm vikur til kosninga og farið 
að bera verulega á auknum 
fjöld stjórnmálamanna á ferð
inni, ef öll framboðin sem gert 
hafa vart við sig undanfarið ætla 
að halda kynningarfundi, þá er 
ljóst að húsnæði getur farið að 
vanta til fundarhalda.

Frambjóðendur Sjálfstæðis
flokksins hafa ferðast um Snæ
fellsnes undanfarna daga, á 
fimmtu dag voru frambjóðendur 
flokksins í kjördæminu með 

opinn fund um sjávarútvegsmál 
og á mánudagskvöld var fundur 
með Bjarna Benediktssyni for
manni flokksins og Hönnu 
Birnu Kristjánsdóttur vara
formanni auk hluta fram bjóð
enda flokksins í kjördæminu. 
Tæplega sjötíu manns voru á 
fundinum og lögðu þeir 
spurningar fyrir frambjóðendur 
og forustu flokksins og voru 
vonandi einhvers vísari um 
áherslur flokksins eftir fundinn.

jó

Lokahátíð Stóru upp lestrar
keppninnar á Snæfellsnesi var 
haldin í Grundarfjarðarkirkju 
miðvikudaginn 13. mars. Nem
endur sem tóku þátt í hátíðinni 
eru í 7. bekk grunnskólanna í  
Stykkishólmi, Grundarfirði, og 
Snæfellsbæ.

Ár hvert hefst Stóra upp
lestar keppnin formlega á degi 
íslenskrar tungu, 16. nóvember. 
Markmið upplestrarkeppninnar 
er að vekja athygli og áhuga á 
vönduðum upplestri og fram
burði hjá nemendum og hafa 
kennarar nýtt tímann frá því í 
haust til að leggja rækt við 
þennan þátt móðurmálsins. 
Allir nemendur í 7. bekk hafa 
verið með í þessu verkefni og 
valdi hver skóli þrjá fulltrúa til 

þess að lesa á lokahátíðinni.
Þótt keppni sé alls ekki 

aðalatriðið í verkefninu þá felst 
það þó í nafni þess. Keppnis
formið hvetur nemendurna til 
þess að leggja sig alla fram enda 
hljóta þeir verðlaun á loka
hátíðinni sem að mati dóm
nefndar standa sig best.

Þeir sem hlutu verðlaun á ár 
voru Brynjar Vilhjálmsson, 
Grunnskóla Snæfellsbæjar, sem 
varð í 1. sæti, Sandra Ósk 
Jó hanns dóttir, Grunnskóla 
Grund  ar fjarðar í 2. sæti og í 3. 
sæti varð Þórhalla Ylfa Gísla
dóttir, Grunnskóla Snæfells
bæjar. Sérstaka viðurkenningu 
hlaut Laura Maria Jacunska í 
Grunnskóla Snæfellsbæjar.

Eyþór Benediktsson

Páskablað Jökuls 
kemur út miðvikudaginn 27. mars.

Litauglýsingum þarf að skila fyrir kl. 9 
á mánudagsmorgun 25. mars.

Svarthvítum auglýsingum og öðru efni þarf að skila 
fyrir kl. 18 á mánudag 25. mars.

Baráttan hafin

Upplestrarkeppni

Laura Maria Jacunska, Þórhalla Ylfa Gísladóttir, Sandra Ósk Jóhannsdóttir 
og Brynjar Vilhjálmsson, hjá þeim stendur Þórður Helgason frá Röddum.



Í boði Sambands íslenskra kvikmyndaframleiðenda, Félags kvikmyndagerðarmanna, 
Samtaka kvikmyndaleikstjóra og Kvikmyndamiðstöðvar Íslands  

Félagsheimilið Klif
Ólafsvík 

24. mars
Hetjur Valhallar - Þór, kl. 15.00
Gauragangur, kl. 17.00
Mamma Gógó, kl. 20.00

FRÍTT INN

Íslensk
kvikmyndahelgi
22. – 24. mars



Á mánudagskvöld var útkall á 
Þyrlu landhelgisgæslunnar 
TFGNÁ sem  sótti sjúkling í 
loðnuskip sem var á veiðum á 
Breiðarfirði. Var farið að skipinu 
og læknir og sigmaður settir 
um borð, á meðan þeir gerðu 
sjúklinginn tilbúinn fór þyrlan 
á Rif til að  taka eldsneyti og 
voru þeir á Rifi um ellefu leitið, 

tók um 25 min að tanka þyrluna 
og var hún í gangi á meðan, 
eftir að búið var að tanka var 
aftur farið í loftið og sjúkl
ingurinn sóttur og var lent í 
Foss vogi um miðnætti. Maður
inn er með brjóstholsáverka en 
frekari upplýsingar lágu ekki 
fyrir.

þa

2 deiliskipulagstillögur - 
endurauglýsing

1 ný deiliskipulagstillaga
     

Grundarfjörður auglýsir  hér með áður auglýstar og samþykktar 
tillögur, sem öðluðust ekki gildi þar sem auglýsingar um gildistöku 
birtust eftir að  3ja mánaða frestur skv. 2. mgr. 42. gr. skipulagslaga 
nr. 123/2010 var liðinn. Deiliskipulögin hafa hlotið þá meðferð sem 
skipulags- og byggingarlög nr. 73/1997 mæla fyrir um. Samkvæmt 
skipulags- og byggingarlögum samþykkti bæjarstjórn Grundarfjarðar  
þann 21. febrúar 2013 eftirfarandi deiliskipulög.

Deiliskipulag Háls í Grundarfirði . Deiliskipulag vegna íbúðar- 
húss, hesthúss og smáhýsis, endurauglýsing skv. 1. mgr. 41. 
greinar skipulagslaga.
Í deiliskipulaginu er gert ráð fyrir uppbyggingu að Hálsi í 
Grundarfjarðarbæ.  Sunnan vegar er gert ráð fyrir tveimur lóðum, á 
hvorri lóð má reisa íbúðarhús, hesthús og smáhýsi.  Norðan vegar er 
útbúinn byggingarreitur fyrir nýtt íbúðarhús og tvö gripahús.  Auk 
þess er gert ráð fyrir léttri skemmu og frístundahúsi.

Deiliskipulag vegna sjö lóða fyrir frístundabyggð í landi jarðar- 
innar Hjarðarbóls í Grundarfirði, endurauglýsing skv. 1. mgr. 
41. greinar skipulagslaga.
Deiliskipulagið er í samræmi við drög að aðalskipulagi dreifbýlis sem 
liggur fyrir, og er jörðin ætluð til frístundabyggðar. Deiliskipulagið 
tekur aðeins yfir hluta lands Hjarðarbóls. Stærð svæðisins er um 5.8 
hektarar að stærð. Samkvæmt skipulaginu verður heimilt að byggja 
7 frístundahús.

Einnig auglýsir Grundarfjörður nýtt deiliskipulag fyrir 
Berserkseyri í Grundarfirði skv. 1. mgr. 41. greinar 
skipulagslaga.
Í deiliskipulaginu er gert ráð fyrir efri og neðri skipulagsreit.  Í efri reit 
er gert ráð fyrir 5 lóðum undir frístundahús, með grunnflöt að 130 m²  
hvert.  Í neðri reit er gerð aðstaða fyrir smábáta með því að leggja 
flotbryggju út í sjó og gera bílastæði við bryggju.

Tillögurnar verða til sýnis á bæjarskrifstofu Grundarfjarðar, 
Grundargötu 30, virka daga frá kl. 9:00 – 12:00 og 13:00 - 14:00 frá 
og með 21. mars 2013 til 2. maí 2013.  Einnig má sjá tillöguna á 
heimasíðu Grundarfjarðar, www.grundarfjörður.is . Þeir sem telja sig 
eiga hagsmuna að gæta, er hér með gefin kostur á að gera 
athugasemdir við tillögurnar. Frestur til þess að skila inn 
athugasemdum er til  2. maí 2013. Athugasemdir ef einhverjar eru, 
skulu vera skriflegar og berast skipulagsfulltrúa Grundarfjarðar, 
Grundargötu 30. Hver sá sem ekki gerir athugasemdir innan tilskilins 
frests, telst samþykkja tillöguna.

Grundarfjörður 13. mars 2013.
Smári Björnsson, skipulagsfulltrúi

Þyrla sótti 
sjúkling

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   46.000
Hálfsíða í lit  31.000
1/4 í lit  22.000
1/8 í lit  14.200
1/16 í lit    9.500

Verðin eru með 25,5% vsk



verð áður 399 kr

299 kr
pk   

1.698kr/kg

verð áður1.998 kr

góðir grannar

með hvítlauk og rósmaríni
Lamba (Prime)

2.699 kr
kg   

389 kr
kg   

Tex Mex kjúklingavængir
frá Ísfugli

396 kr
pk   

Maískorn 650g
frosið, frá Coop

Ódýrt

sneiðar, úr kjötborði eða pakkaðar ferskar

                                                                                    Helgartilboð 21. - 24. mars                               samkaupurval.is               

P &
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Grænmetisblanda 750g
frosin, Symfoni, frá Coop

1.294kr/kg

verð áður 1.598 kr

28%

afslá
ttu

r

úr kjötborði eða pakkað ferskt

verð áður 498 kr

50%

afslá
ttu

r

Skráðu þig á póstlistann á samkaupurval.is

...sjá uppskrift

“Marokkóskt
lambalæri

m/ söltuðum
sítrónum”

...sjá uppskrift

“Lambasteikur
maríneraðar í

jógúrt og
kryddjurtum”

samkaupurval.is

Jarðarber 250g

Ódýrt

verð áður 649 kr

40%

afslá
ttu

r

   249kr/pk

Úrvals
lambalæri

Úrvals lamba
framhryggur

verð áður 3.749 kr

verð áður 489 kr


