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27. september 2018

Perlað af miklum móð í Gsnb
Nemendur í 4. til 10. bekk í
Grunnskóla Snæfellsbæjar perl
uðu af krafti á síðasta fimmtu
dag. Þann dag fóru nemendur
á sal skólans með kennurum
sínum og starfsfólki þar sem
perluð voru armbönd fyrir Kraft
stuðningsfélag fyrir ungt fólk sem
greinst hefur með krabbamein
og aðstandendur. Ragnheiður
Davíðsd óttir, verkefnastjóri
hjá Krafi mætti með efni í arm
böndin og leiðbeindi um gerð
þeirra. Voru nemendur mjög
áhugasöm og dugleg að perla,
hafði Ragnheiður það á orði
að það væri frábært að fylgjast
með krökkunum sem perluðu
af miklum krafti og voru perluð
476 armbönd sem verður að
teljast frábær árangur á 160
mínútum. Allur ágóði af sölu
armbandanna rennur svo til
Krafts. Geta nemendur verið stolt
af þessu framlagi sínu til góðs
þa
málefnis.			

• Almennar bílaviðgerðir

• Rúðuskipti

• Dekkjaskipti og viðgerðir

• Tölvulestur

• Smurþjónusta

• Stjörnu viðgerðir á framrúðu

Salatbarinn okkar byrjar
mánudaginn 1. október,
erum einnig með súpu alla daga.
Verið velkomin í hollustuna

S: 438-6933 - kbbilav@simnet.is - Sólvellir 5 - Grundarfjörður
Opnunartími 8-12 og 13-17 - Verið velkomin

Opið mán - fös 9 - 19
Lau og sun 11 - 20

Smíðavinna
Tökum að okkur þakskipti, klæðningar og aðra smíðavinnu,
eigum lausan tíma í september.
Kynnið ykkur málið í síma 840-6100

Lokahóf Mfl. Víkings

Víkingur Ólafsvík lauk keppni í
INKASSO deildini þetta tímabilið
þegar þeir heimsóttu Fram á
síðasta laugardag. Leikurinn
endaði með 2 - 1 sigri Víkinga
og enduðu þeir í 4. sæti með
42 stig og munu því spila aftur í
INKASSO á næsta tímabili.
Um kvöldið hélt svo Víkingur

lokahóf sitt og fór það fram í
Reykjavík að þessu sinni. Áttu
leikmenn og aðrir velunnarar
liðsins skemmtilega kvöldstund
þar sem farið var yfir tímabilið.
Veittar voru viðurkenningar
fyrir flest skoruð mörk á
tímabilinu og það var Kwame
Quee sem fékk þá viðurkenningu

Störf í boði

hann skoraði 11 mörk og var
fjórði markahæsti í deildinni í
sumar. Fast á hæla honum kom
Gonzalo Zamorano Leon með
10 mörk og deildi hann 5. og 6.
sætinu með Sólon Breka Leifssyni
leikmanni Leiknis.
Leikmenn liðsins völdu svo
besta leikmann liðsins og þann
efnilegasta. Völdu þeir Emmanuel

Eli Keke sem leikmann Víkings
2018 og Bjart Bjarma Barkarson
þann efnilegasta. Vignir Snær
Stefánsson fékk viðurkenningur
fyrir 50 spilaða leiki og Emir
Dokara fyrir 200 leiki. Auk þess
náði Ragnar Smári Guðmundsson
að spila sinn 100. leik á árinu.

kirkjanokkar.is

Fiskmarkaður Íslands leitar að fólki til vertíðarstarfa
í flokkunar- og slægingarstöð Rifi.
Um ræðir vertíðarvinnu frá 15. janúar til 31. maí. Mikil vinna í boði.
Fyrir áhugasama hafið samband við:
Reynir Guðjónsson, reynirg@fmis.is, 840-3725 eða
Smára Björgvinsson, smari@fmis.is, 840-3715

115 og 65 ára afmæli
Messa verður í Ingjaldshólskirkju
sunnudaginn 30. september kl. 14
í tilefni afmælis kirkju og kórs.

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

Altarisganga.
Lilja Dögg Gunnarsdóttir syngur einsöng.

þa

www.n1.is

facebook.com/enneinn

Keyrðu á örygginu
í vetur
Michelin X-ICE
Hljóðlát og naglalaus vetrardekk
Ný APS gúmmíblanda tryggir gott grip í kulda
Frábærir aksturseiginleikar

Michelin X-ICE NORTH 4
Besta hemlun á ís, hvort sem dekkin eru ný eða ekin 10.000 km
Betri aksturseiginleikar m.v. helstu samkeppnisaðila
Hámarks grip með sérhönnuðu mynstri fyrir hverja stærð
Einstök ending

Michelin Alpin 6
Nýr mynsturskurður sem opnast eftir því sem dekkið slitnar
Heldur eiginleikum sínum út líftímann
Lagskipt gúmmíblanda sem veitir hámarks grip

Notaðu
N1 kortið
Verslun N1
Ólafsbraut 57, Ólafsvík, 436-1581

Öruggt frá fyrsta til síðasta kílómetra

Alltaf til staðar

Fótboltamaraþon í sólarhring
Árlegt fótboltamaraþon Snæ
fells
n essamstarfsins fór fram
um síðustu helgi. Þá spiluðu
krakkarnir á nesinu fótbolta og
söfnuðu áheitum en þau höfðu
einnig gengið í hús fyrr í vikunni
til að safna áheitum. Maraþonið
hófst í Stykkishólmi klukkan 14:00
þegar iðskendur þar byrjuðu að
spila og voru þau að til klukkan
18:00 þegar krakkarnir í Ólafsvík
tóku við. Spiluðu þau stanslaust
til klukkan 13 daginn eftir en þá
tóku krakkarnir í Grundarfirði
við og spiluðu til klukkan 14
og hafði þá verið spilað í sólar
hring. Þessu samhliða var upp
skeruhátíð yngri flokkanna og
hjá 6. flokk og yngri fengu allir
iðkendur viðurkenningarpening
og Snæfellsnestatto ásamt því að
grillaðar voru pylsur.
Hjá eldri iðkendum var að
þessu sinni ákveðið að fagna
öllum iðkendum og reynt að
draga athyglina að því að hver
og einn skiptir miklu máli. Voru
því að þessu sinni ekki veittar
viðurkenningar til einstaklinga.
Voru því mestu framfarir í 5.
flokk karla og kvenna allt liðið
og leikmaður ársins í 3. og 4.

flokk karla og kvenna allt liðið.
Var enginn því tekinn út fyrir
enda hafa allir staðið sig mjög vel
og erfitt að velja einn þegar allir
skipta máli og hafa stundað íþrótt
sína af heillindum. Vel safnaðist
af áheitum og voru krakkarnir
glaðir og ánægðir að loknu vel
heppnuðu maraþoni.
þa

Lions styrkir Hring

JÓLA

ÞORP

Hesteigendafélagið Hringur
hefur síðustu misserin unnið
að byggingu reiðhallar í Ólafs
vík sem búið er nú þegar að taka
í notkun. Félagar í hesteigenda
félaginu hafa verið duglegir að
vinna að frágangi hússins að
utan og innan en reiðh öllin
er þó ekki fullkláruð, félaginu
barst í sumar góð gjöf þegar
Lionsklúbbur Ólafsvíkur færði
þeim 300.000 króna peninga
styrk. Verður styrkurinn nýttur til

þess að bæta aðstöðu innandyra
í reiðhöllinni.
Á myndinni sem tekin var á
dögunum þegar styrkurinn var
afhentur formlega er fráfarandi
stjórn Lionsklúbbs Ólafsvíkur
og fulltrúar Hrings, í bakgrunni
myndarinnar má svo sjá þann
hluta hússins sem hýsir m.a.
fundara ðstöðu félagsins,
geymslur og fleira.
þa

VELKOMIN ÖLL Á OPINN
FUND MEÐ RÁÐHERRUM
OG ÞINGMÖNNUM VG
1. október 2018, kl 20.30
Hótel Fransiskus í Stykkishólmi
Gestir fundarins verða:
Katrín Jakobsdóttir forsætisráðherra
Svandís Svavarsdóttir heilbrigðisráðherra
Guðmundur Ingi Guðbrandsson umhverﬁsráðherra
Lilja Rafney Magnúsdóttir þingmaður
Bjarni Jónsson varaþingmaður

ÖLL
VELKOMIN

/vinstrigraen

/vinstrigraen

@vinstrigraen

Framkvæmdir í sjómannagarðinum í Ólafsvík
Eins og bæjarbúar hafa orðið
varir við þá hefur mikið verið um
að vera í Sjómannagarðinum í
ágúst og september. Búið er
að taka upp stéttina í kringum
styttuna af sjómanninum og niður
að hliði. Þá er búið að fylla upp
aftur með frostfríu efni því steypt
verður aftur með svokallaðri
munstursteypu. Unnið er eftir
teikningu sem Valgerður Hlín
Kristmannsdóttir gaf sjómönnum
í Ólafsvík árið 2011 en það var
lokaverkefni hennar á umhverfis
skipulagsbraut frá Landbúnaðar
háskólanum á Hvanneyri. Eins og
allir sjá á myndunum sem fylgja
hér með er þetta mjög áhugaverð
hugmynd sem unnið er eftir.
M.a. á að gera eftirlíkingu að
stýrishjóli kringum styttuna sem
Guðmundur Einarsson frá Miðdal

gerði og sett var upp 1961. Þá á að
laga innganginn af Mýrarholti inn
í sjómannagarðinn eins og sést á
einni myndini og fleiri verkefni
fylgja svo í kjölfarið. Einnig þarf
að laga bílastæðin við garðinn
sem liggja að innganginum frá
Grundarbrautinni.
Það sem verið er að gera líka
með þessu verki er að varðveita
og hlúa að styttunni þ.e. að hún
standi sem lengst og að sjálf
sögðu að gera umhverfi hennar
og sjómannagarðsins aðlaðandi.
Vonandi gengur vel að gera sem
mest á þessu ári og því næsta. Sjó
mannagarðurinn verður þá enn
meira virði fyrir okkur bæjarbúa
og gesti til að vera í og njóta hans
um ókomin ár.
psj

Hefur sungið í
kórnum í 40 ár

- Bílaviðgerðir
- Skipaþjónusta
- Almenn suðuvinna
- Smurþjónusta
- Smábátaþjónusta
- Dekkjaverkstæði
vegr@vegr.is vegr.is
S: 849-7276 Remek og 898-5463 Þórður

Hauststarfið hjá Kirkjukór
Ólafsvíkur hófst í síðustu viku.
Æfingar í vetur verða á fimmtu
dögum klukkan 20 eins og verið
hefur.
Þessi fyrsta æfing haustins
var þó sérstök að einu leiti en
á þessari æfingu bauð stjórn
kórsins upp á kaffi og með því.
Tilefnið var að Bjarna Ólafssyni
var afhent afmælisgjöf í tilefni af
85 ára afmælis hans á dögunum.
Kom Bjarni í kaffi til að taka við

afmælisgjöfinni og þakka fyrir
hana og samstarfið. En Bjarni
sem sungið hefur bassarödd í
kórnum í um það bil 40 ár hefur
nú ákveðið að hætta í kórnum.
Á myndinni er svo Bjarni með
hluta af kórfélögum sínum. Vill
kórinn koma á framfæri kæru
þakklæti fyrir samveruna öll
þessi ár með Bjarna og minna
hann á að hann sé auðvitað alltaf
velkominn í þeirra hóp.
þa

Fjölmenningarhátíð 2018—Multi Culture Festival 2018
20. október í Frystiklefanum í Rifi frá kl 14:00-16:00
Við fögnum fjölbreytileikanum í samfélaginu og bjóðum öllum að taka þátt í
viðburðinum alveg óháð aldri og búsetu.
Fyrirkomulagið er eftirfarandi:
Viltu koma með þjóðlegan rétt?

Viltu vera með skemmtiatriði?

1. Hafðu samband við Rebekku eða Heimi í Átthagastofu
Snæfellsbæjar fyrir föstudaginn 12. október

1. Hafðu samband við Rebekku eða Heimi í Átthagastofu
Snæfellsbæjar fyrir föstudaginn 12. október

2. Komdu með uppskrift að réttinum, kassakvittun og strimil. Við
endurgreiðum hráefniskostnað, allt að 10.000 kr.

2. Segðu okkur hvað þú vilt gera

3. Þú kemur með réttinn í Frystiklefann fyrir kl. 14 laugardaginn
20. október

4. Þú stígur á stokk samkvæmt dagskrá

3. Við skráum þig niður og setjum þitt atriði á dagskrána

Hafið samband við Átthagastofu í síma 433 6929, á facebooksíðu viðburðarins og á netfangið atthagastofa@snb.is

Świętujemy różnorodność w naszym społeczeństwie i zapraszamy wszystkich do wzięcia udziału
w wydarzeniu niezleżnie od wieku czy miejsca zamieszkania.
Czy chcesz przynieść tradycyjną potrawę ?

Czy chcesz wyjść na scenę?

1. Skontaktuj się z Rebekka w Átthagastof'ie w Ólafsvík'u przed
piątkiem 12 października.

1. Skontaktuj się z Rebekka w Átthagastof'ie przed piątkiem 12
października.

2. Przynieś przepis, paragon i rachunek . Zwrócimy ci koszt
produktów (do 10.000 kr.)

2. Powiedz nam co chcesz zrobić lub pokazać.

3. Przyniesiesz potrawę do Frystiklefinn przed godz.14 w sobotę
20 października.

3. Zapiszemy cię i umieścimy twój występ w programie.
4. Wystąpisz na scenie zgodnie z programem.

Skontaktuj się z Átthagastofa pod nr.tel: 433 6929, na fejsie pod wydarzeniem lub mailem: atthagastofa@snb.is

We celebrate the diversity in the community and invite everyone to participate in the event.

Want to bring an ethnic dish?

Want to perform?

1. Contact Rebekka in Átthagastofa before Friday, October 12th

1. Contact Rebekka in Átthagastofa before Friday, October 12th

2. Bring a recipe and your receipt from the grocery store. We'll
refund the cost of ingredients, up to 10.000 kr.

2. Tell us what you want to do

3. You bring your dish to the Freezer before 14:00 on Saturday,
October 20th

3. We will sign you up and put your act on the agenda
4. You perform as you are listed at the program.

Contact Átthagastofa by phone 433 6929, on the Facebook page of the event or by email atthagastofa@snb.is

Fjölmenningarhátíðin er styrkt af Uppbyggingarsjóði Vesturlands

Aflabrögð
Tímabilið 17. til 23. sept
ember komu alls 315.955 tonn
í 51 löndun. 182.969 tonn í 19
löndunum í Rifshöfn, 130.811
tonn í 26 löndunum í Ólafsvíkur
höfn og 21.756 tonn 6 löndunum
á Arnarstapa.
Hjá dragnótabátunum landaði
Steinunn SH 51 tonni í 3, Sax
hamar SH 18 tonnum í 2, Magnús
SH 13 tonnum í 3, Ólafur Bjarn
son SH 11 tonnum í 2, Guð
mundur Jensson SH 8 tonnum í
2, Egill SH 7 tonnum í 1, Matthías
SH 6 tonnum í 2, Sveinbjörn
Jakobsson SH 6 tonnum í 2, Bára
SH 5 tonnum í 3 og Esjar SH 1

tonn í 1 löndun.
Hjá litlu línubátunum landaði
Særif SH 24 tonnum í 3, Þorsteinn
SH 20 tonnum í 5, Álfur SH 13
tonnum í 3, Stakkhamar SH 12
tonnum í 1, Kvika SH 12 tonnum
í 2, Brynja SH 11 tonnum í 3,
Sverrir SH 6 tonnum í 2 og Kári
SH 5 tonnum í 3 löndunum.
Hjá stóru línubátunum landaði
Örvar SH 44 tonnum í 1, Rifsnes
SH 40 tonnum í 1 og Hamar SH
14 tonnum í 1 löndun.
Bárður SH landaði svo 2
tonnum í 2 löndunum á skötu
selsnetum.
þa

Sveitarstjórnarkosningar 2018

Hagstofan hefur tekið saman
upplýsingar um þátttöku í
sveitarstjórnarkosningunum
þann 26. maí í vor, þar kemur fram
að þá voru 247.943 á kjörskrá
og greiddu 167.622 kjósendur
atkvæði í 71 sveitarfélagi en
auk þess var sjálfkjörið í einu
sveitarfélagi. Sveitarfélög á
landinu voru tveimur færri en
við kosningarnar 2014 vegna
sameiningar sveitarfélaga á
tímabilinu. Kosningaþátttakan
var 67,6% þar sem kosning
fór fram eða heldur hærri en
í sveitarstjórnarkosningunum
2014 þegar hún var dræmust,

66,5%. Kosningaþátttaka kvenna
var 68,8% og karla 66,5%.
Mikill munur var á þátttöku
eftir sveitarfélögum, kjörsókn
var mest í Árneshreppi 93,5% en
minnst í Reykjanesbæ 57,0%. Í
Reykjavík var kosningaþátttakan
67,1% eða svipuð og á landinu
í heild.
Kjörsókn á Snæfellsnesi var
lakari í vor en í sveitarstjórna
rkosningunum 2014 ef frá er
talið Stykkishólmur þar sem
kosningaþáttaka jókst úr 87,3%
í 88,5%, eins og sést á með
fylgjandi töflum þá var þátttaka
á Snæfellsnesi vel yfir lands

meðaltali, í kosningun í vor var
þátttakan best í Stykkishólmi eða
88,5% en lökust í Grundarfirði
76,8%, eins og á landsvísu voru
konur mun duglegri að mæta
á kjörstað en karlar, munurinn
er þó misjafnlega mikill eftir
sveitarfélögum. Einna jafnast
var það í Stykkishólmi þar sem
aðeins munaði 2,3 prósentu
stigum á kynjunum en mestur
var munurinn í Eyja- og

Kosningaþátttaka 2014

Kosningaþátttaka 2018

Miklaholtshreppi, 7,3 prósentu
stig.
Í kosningunum 2014 var
þátttakan best í Eyja- og Mikla
holtshreppi 95,2% en lökust í
Grundarfirði 80,4%.
Á heimasíðu Hagstofunnar má
finna ýmiskonar talnaefni um
kosningar fyrir áhugafólk um
kosningar og tölfræði.
Jó

SJÁVARSAFNINU
LOKAÐ

Um nokkurt skeið hefur verið ljóst að Sjávarsafnið verði ekki opnað aftur
í þeirri mynd sem upphaflega var áætlað.
Aðstandendur safnsins hafa leitað leiða til að fá nýja aðila að rekstrinum en án árangurs.
Húsnæði safnsins hefur nú verið selt og losa þarf húsnæðið fyrir 1. október n.k.

Þeir sem telja sig eiga muni í safninu
og vilja fá þá aftur eru beðnir um
að hafa samband við Jóhannes í síma 893 5443
fyrir 1. október 2018

Aðstandendur þakka velunnurum safnsins stuðning og aðstoð frá stofnun.

Víkingar lánaðir í Skallagrím

Tveir ungir leikmenn Víkings
fóru í vor á láni til Skallagríms
sem spilað hefur í 4. deildinni í
sumar. Leikmennirnir sem fóru
voru þeir Konráð Ragnarsson
markvörður og Leó Örn
Þrastarson. Skallagrími hefur
gengið vel í sumar þar sem þeir
spiluðu í B- riðli deildarinnar.
Meistaraflokkur Skallagríms
samanstendur af ungum og
hressum strákum bæði úr
Borgarnesi, þremur spánverjum
og einnig hafa 2. flokks strákar
frá ÍA spilað með en samstarf
er á milli Skallagríms og ÍA
ásamt þeim Konráð og Leó.
Þess má einnig geta að Arnleifur
Hjörleifsson sem spilar með ÍA er
uppalinn í Snæfellsbæ og fór upp
yngri flokkana með samstarfinu
á Snæfellsnesi. Skallagrímur

átti gott tímabil og lenti í 2.
sæti í sínum riðli og komst því
áfram í úrslitakeppnina ásamt
Reyni Sandgerði sem endaði í
1. sæti riðilsins. Úrslitakeppnin
var mjög spennandi og í henni

sló Skallagrímur út lið Ýmis
og Álftanes og mætti svo Reyni
Sandgerði í úrslitaleik um 1. og
2. sætið. Þar lutu þeir lægra haldi
fyrir Reyni og enduðu tímabilið
í 2. sæti sem er mjög góður

árangur og með þessum árangri
komust þeir upp í 3. deildina
ásamt Reyni og Kórdrengjunum
sem urðu í 3. sæti.
þa

Battavöllur

Miklar framkvæmdir hafa
staðið yfir á Ólafsvíkuvelli í ár en
í sumar var nýr gervigrasvöllur
tekinn í notkun. Er hann með
þeim betri á landinu og þar
spilar Víkingur Ólafsvík sína
heimaleiki í knattspyrnu. Þar
fara einnig fram æfingar og
leikir yngri flokka að einhverju
leiti. Þessa dagana er enn verið
að bæta aðstöðuna en verið er
að byggja nýjan battavöll. Batta
völlur er afmarkað rými þar sem
hægt er að æfa sendingar og
móttöku bolta ásamt því að æfa
sendingar og snerpu. Fæst með
þessu fjölbreytni í æfingarnar
ekki má gleyma að þetta er
mjög gott æfingasvæði fyrir
markmenn til æfinga við að verja
stuttu boltana. Battavöllurinn er
staðsetur við norðvestur enda

vallarins og þegar búið verður
að klára hann verður hann
öllum opinn en fyrst og fremst
ætlaður fyrir fótboltaiðkendur,
mögulega verður þó hægt að
nýta hann fyrir fleiri íþróttir.
Þetta eru þó ekki einu fram
kvæmdirnar en á dögunum voru
gróðursettar aspir við hinn enda
vallarins. Það voru þeir Hilmar
Hauks
s on, Aðalsteinn Snæ
björnsson og Vagn Ingólfsson
sem skelltu sér í það verkefni og
voru ekki lengi að. Með gróður
setningu á öspum er vonast til
að betra skjól myndist í kringum
völlinn í framtíðinni þegar og ef
tréin stækka, tíminn verður þó
að leiða í ljós hvernig til tekst þar
sem að veður og selta frá sjónum
spila stóran þátt.
þa

Auglýsingaverð
í Jökli

Svarthvítar auglýsingar
Opna í svarthv
Heilsíða í svarthv.
Hálfsíða í svarthv.
1/4 í svarthv.
1/8 í svarthv.
1/16 í svarthv.

42.500
28.400
18.600
12.300
8.900
5.600

Lit auglýsingar
Opna í lit
Heilsíða í lit
Hálfsíða í lit
1/4 í lit
1/8 í lit
1/16 í lit

Verðin eru með 24% vsk

71.200
48.500
34.100
24.900
16.200
11.000

SÍA

útibú bankans í Ólafsvík. Við bjóðum vandaða ráðgjöf
í heimabyggð og það tekur aðeins örfáar mínútur að
gerast viðskiptavinur í Landsbankaappinu.
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