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849. tbl - 18. árg.

Fjölmennt danspartý grunnskólanema

Í byrjun október var Jón Pétur
Úlfljótsson danskennari í heimsókn
í Grunnskóla Snæf ellsb æjar
norðan Fróðárheiðar, hann ásamt
V. Lilju Stefánsdóttur kenndu nem
endum í 1.-10. bekk dans. Lagt var
upp með að efla hópana á miðog unglinga
s tigi. Nemendum
var kennt ýmist í hverjum bekk
fyrir sig eða stigunum saman.
Gekk þetta mjög vel og stóðu
nemendur sig með mikilli prýði.
Endaði danskennslan að þessu
sinni svo á „danspartýi“ þar sem
allir nemendur 1. til 10. bekkjar
hittust í íþróttahúsinu í Ólafsvík
og dönsuðu saman. Bekkirnir
dönsuðu tveir og tveir saman, en
1. til 3. bekkur fékk aðstoð frá elstu
nemendum skólans til að dansa.

Tímanum lauk svo á því að allir
dönsuðu saman og gerðar voru
nokkrar léttar æfingar. Foreldrar
voru velkomnir í danspartýið
til að fylgjast. Hafði Jón Pétur á
orði að mjög gaman hefði verið
að dansa með nemendum og sú
danskennsla sem hefði átt sér stað í
skólanum undanfarin ár greinilega
að skila sér. V. Lilja Stefánsdóttir
hefur undanfarin ellefu ár kennt
dans í 1. til 4. bekk og hefur hver
bekkur fengið 6 kennslustundir á
vetri.
Dansinn er mjög mikilvægur
þáttur í félagslegum samskiptum
allra og því er ánægjulegt að sjá
hvað nemendur tóku virkan þátt í
dansinum og virtust hafa gaman af.

Störf í boði
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.
Einnig leitum við af vönum lyftaramanni í heils árs starf á sömu starfsstöð.
Fyrir áhugasama hafið samband við:
Reynir Guðjónsson, reynirg@fmis.is, 840-3725 eða
Smára Björgvinsson, smari@fmis.is, 840-3715

þa

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

Fundur um auðlindagjald
Opin fundur sem Kristján Þór
Júlíusson sjávarútvegsráðherra
boðaði til var haldinn í félags
heimilinu Röst á Hellissandi
í síðustu viku. Fjölmargir
útg erðarm enn ásamt fleirum
mættu á fundinn og létu gestir
fundarins vel í sér heyra um það
hve há skattlagning á þá væri.
Til umræðu voru breytingar á
frumvarpi sem ráðherra lagði
fram nýverið. Í frumvarpinu
eru lagðar til breytingar á auð
lindagjaldi og einföldun á inn
heimtu þess.
Voru gestir sammála um að
gott væri að einfalda gjaldið þó að
þessi umdeildi skattur muni ekki

lækka við þetta frumvarp. Hafði
einn fundarmaður á orði að
strax væri tekið af þeim 5,6% af
kvótanum í allskyns potta og ofan
á þetta bættist auðlindagjald,
spurði hann ráðherra hvort
einhver annar atvinnuvegur væri
skattlagður á þennan hátt eins og
sjávarútvegurinn.
Framkvæmdastjóri Hraðfrysti
húss Hellissands Ólafur Rögn
valdsson sagði á fundinum að
gjaldið væri allt of hátt, það væri
12-13 krónur nú en nóg væri að
það væri 5 - 6 krónur á kílóið
af fiski.
Kristján Þór ráðherra sagðist vel
skilja þessi sjónarmið, þetta væri

ÁTT ÞÚ
FRÁBÆRA UPPSKRIFT?
Fiskiréttakeppnin, vinsælasti viðburður
Alþjóðlegu kvikmyndahátíðarinnar
Northern Wave, verður haldin laugardaginn 27.október í Frystiklefanum á Rifi.
Skráning og nánari upplýsingar á
www.northernwavefestival.com, hjá
Kára í Frystiklefanum eða í síma
7700577. Við útvegum fiskmetið, þú
kemur með smakkið og gestir hátíðarinnar kjósa um besta fiskréttinn.

þó ekki eingöngu í hans höndum.
Frumvarpið færi nú í gegnum
þingið og vonaðist hann til þess
að hann væri búin að koma til
móts við gagnrýnisraddir með því.
Landsamband smábátaeigenda
lýsir á heimasíðu sinni yfir
ánægju sinni með að loksins skuli
hafa komið fram frumvarp sem
kemur til móts við gríðarlegan
rekstrarvanda smábátaútgerða.
Segjast þeir þó ekki komast hjá
því að gagnrýna harplega að
frumvarp eins og þetta hafið
komið til kasta Alþingis fyrir
löngu.
Lækkuninni í frumvarpinu má
skipta í tvennt. Sú fyrri yrði að
breyting verði á afsláttarprósentu
hjá útgerðum sem greiddu
lægra veiðigjald en 30 milljónir
á síðasta ári og myndi hún þá

gilda afturvirkt frá 1. september
2017. Hækkun afsláttar yrði því
þannig að fyrra þrepið sem veitir
20% afslátt á fyrstu 4,5 miljónum
upphæðar veiðigjalds færi í 30%
og næði upp að 5,5 miljónum.
Síðara þrepið 15% afsláttur fyrir
næstu 4, 5 miljónir af greiddu
gjaldi myndi hækka í 5,5 miljónir
og afslátturinn í 20%. Myndi þessi
breyting ná til þeirra sem greiddu
lægra veiðigjald en 30 milljónir
á síðasta ári og gilda um gjaldið
á yfirstandandi fiskveiðiári.
Uppsafnaður mismunur, 12,5%
kæmi til frádráttar við næstu
greiðslur. Sú seinni er þannig
að breyting verði á gjaldi fyrir
hverja fisktegund og myndi gilda
frá og með 1. janúar 2018 og ná
til allra útgerða.

Glæsilegir vinningar fyrir sigurvegarana
og alls konar fríðindi fyrir alla sem
taka þátt.
Nánari upplýsingar á
www.northernwavefestival.com

Háseti óskast
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

Háseta vantar á Sigurborgu SH 12
sem er að hefja togveiðar.
Upplýsingar veitir Ómar í síma 847-8026.

þa

Jólahlaðborð 1. og 8. desember 2018
Verð 9.500,Borðapantanir í síma 431-1030 eða hraunbokanir@simnet.is

Skúta færð til hafnar í Rifi
Björgunarsveitarmenn í björg
unarsveitinni Lífsbjörgu aðstoð
uðu lögreglu og Land
helgis
gæsluna við að komast að segl
skútu sem siglt hafði verið úr Ísa
fjarðarhöfn í leyfisleysi aðfaranótt
sunnudagsins 14. október síðast
liðinn. Sá björgunarsveitin um
að flytja út að skútunni tvo sér
sveitarmenn Ríkislögreglustjóra
og tvo starfsmenn séraðgerðasviðs
Landhelgisgæslunnar.
Farið var á björgunarbátnum
Björgu og Sæbjörgu slöngubát
sveitarinnar en skútan var á
siglingu úti af Breiðafirði. Áður
hafði þyrla landhelgisgæslunnar
leitað að skútunni á Breiðarfirði,
reyndi hún ítrekað að ná sambandi
við skútuna en fékk ekki svör.
Þegar svo samband náðist við
skútuna var skipstjóranum sem
var af erlendum uppruna og einn
um borð vísað til hafnar á Rifi þar
sem hann var handtekinn af lög
reglunni á Vesturlandi.
Greinilegt var að maðurinn
kunni vel til verka en ekki var
auðsótt að losa skútuna þar sem
hún var bundin í Ísafjarðarhöfn.

Þurfti að losa aðrar skútur enda
búið að ganga frá henni til
geymslu þar yfir veturinn.
Skútan sem heitir Inook er
þrátíu til fjörutíu fet að lengd
og er eigandi hennar franskur og

stundar hann Grænlandssiglingar
á henni á sumrin. Segl skútunnar
voru í geymslu á Ísafirði og henni
því siglt fyrir eigin vélarafli.
Þegar þetta er skrifað miðar
rannsókn málsins vel og erlendur

karlmaður sem hefur réttarstöðu
sakborgnins í málinu hefur verið
úrskurðaður í farbann til 12.
nóvember.
þa

Gómsætar
kótilettur í Röstinni
Kirkjukór Ingjaldshólssóknar er 65 ára!
Okkur sárvantar fólk í kórinn okkar.
Komið með svo söngur geti áfram hljómað í kirkjunni.
Erum byrjuð að æfa fyrir aðventu og jól.
Æfingar eru miðvikudaga Kl. 20.00 í safnaðarheimilinu.
„Komið og verið með“
Stjórnin
S: 8936652

Lionsklúbbur Nesþinga stóð
öðru sinni fyrir “Kótilettukvöldi”
um síðustu helgi, Heppnaðist
kvöldið mjög vel en eftir að gestir
höfðu gætt sér á gómsætum
kótilettum með tilheyrandi
meðlæti tók dagskrá kvöldsins
við. Andri Freyr Viðarsson sá
um að halda uppi fjörinu, fórst
honum það vel úr hendi og fékk
hann góða aðstoð og undirspil
frá Trausta Leó Gunnarssyni
sem spilaði undir á gítar. Einnig
söng Kristbjörg Ásta nokkur lög
við undirspil Trausta Leós við

góðar undirtektir gesta. Dregið
var í happdrætti og óvænt
skemmtiatriði vakti mikla lukku
en lionsmenn höfðu farið og
fengið nokkra þátttakendur í
að taka þátt í danskeppni með
því að dansa Macarena sem þeir
tóku upp og sýndu. Kvöldið var
vel sótt og seldust 100 miðar,
voru lionsmenn mjög ánægðir
með aðsóknina og telja líklegt að
fleiri kótilettukvöld verði haldin
í framtíðinni.
þa

TAKK FYRIR
OKKUR
Lionsklúbbur Nesþinga þakkar
öllum þeim sem lögðu leið sína
á kótilettukvöld. Hittumst að ári liðnu.
Eftirtöld fyrirtæki styrktu kvöldið
og fá miklar þakkir:

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

Hraðbúðin
Hellissandi
Hjónin á
Hraunsmúla

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

Olís - Ólafsvík

Örn Arnarson

Endurbætur á
Lýsuhólslaug

Witam,

Velsmiðja Grundarfjardar zaprasza na
wymiana kol z letinich na zimowe.
U nas nie czeba czekac 2 tygodnia na wymiana kol !!!!!!!
Najlepsze gatunki opon i ceny od ﬁrmy ,,SOLNING‘‘
plus jak zamowicie u nas darmowa dostawa.
Zapraszamy.

Kæri Snæfellingur.

Vélsmiðja Grundarfjarðar býður
ykkur dekkjaskipti í Grundarﬁrði,
hjá okkur er engin bið.
Erum með mjög góð dekk frá
Sólningu, og sendingarkostnaður
er enginn.
Verið velkomin.

Aflabrögð
Sundlaugin á Lýsuhóli var
tæmd í síðasta sinn 4. október
síðastliðinn, í vetur verður farið í
gagngerar endurbætur á lauginni
og verður þeim framkvæmdum
lokið næsta vor. Sundlaugin
mun því opna í nýrri mynd fyrir
sumarið 2019. Á facebooksíðu
laugarinnar kemur fram að

sundlaugin hafi verið lítið breytt
í 37 ár og því er líklega kominn
tími á endurbætur, eflaust eiga
samt margir eftir að sakna gömlu
laugarinnar. Meðfylgjandi mynd
var tekin á mánudag og sýnir
stöðu framkvæmda, myndin er
fengin af síðu laugarinnar.
jó

Enginn af stóru línubátunum
landaði tímabilið 8. til 14. október
í Rifshöfn en alls komu 310 tonn
á land í 59 löndunum. Í Ólafsvík
var landað 136,3 tonnum í 30
löndunum. Í Rifshöfn var landað
135 tonnum í 23 löndunum og
á Arnarstapa 38,7 tonnum í 6
löndunum.
Hjá litlu línubátunum landaði
Þorsteinn SH 25 tonnum í 3,
Særif SH 23 tonnum í 3, Kvika SH
20 tonnum í 5, Tryggvi Eðvarðs
SH 17 tonnum í 2, Stakkhamar
SH 16 tonnum í 2, Álfur SH
12 tonnum í 3, Sverrir SH 12
tonnum í 3, Kári SH 10 tonnum
í 4, Brynja SH 8 tonnum í 2, Rán
SH 4 tonnum í 2 og Þerna SH 2

tonnum í 2 löndunum.
Hjá dragnótabátunum landaði
Saxhamar SH 28 tonnum í 1,
Rifsari 27 tonnum í 1, Steinunn
SH 26 tonnum í 2, Egill SH 19
tonnum í 2, Matthías SH 15
tonnum í 3, Ólafur Bjarnason
SH 13 tonnum í 2, Magnús SH 13
tonnum í 3. Esjar SH 8 tonnum
í 1, Sveinbjörn Jakobsson SH 8
tonnum í 4 og Gunnar Bjarnason
SH 2 tonnum í 1 löndun.
3 handfærabátar lönduðu á
rifi 3 tonnum í 7 löndunum og
1 bátur landaði í Ólafsvíkurhöfn
á skötuselsnetum 261 kílói í 1
löndun.

kirkjanokkar.is

„fögnuður og gleði fylgir þeim,
en sorg og sút leggja á flótta.“
Léttguðsþjónusta með gleðibrag
verður í Ólafsvíkurkirkju
kl. 20 sunnudaginn 21. október.
Sunnudagaskóli verður í Ingjaldshólskirkju
kl. 11 næstu 3 sunnudaga.

Efni og auglýsingum í Jökul þarf að
skila fyrir kl. 16, þriðjudag fyrir útgáfu.
Það er í lagi að skila fyrr.
Upplýsingar um auglýsingaverð
á www.steinprent.is

þa

sjova.is

440 2000

Okkur finnst
að þeir sem eru
tjónlausir eigi að
njóta betri kjara.
Þess vegna fá tjónlausir
viðskiptavinir okkar
í Stofni endurgreiðslu.

Gerum tryggingar betri

Northern Wave 26. - 28. október
Alþjóðlega kvikmyndahátíðin
Northern Wave (Norðanáttin)
fer fram í ellefta sinn helgina
26.-28. október næstkomandi í
Frystiklefanum á Rifi í Snæfellsbæ.
Heiðursgestur hátíðarinnar í ár
er stundum kölluð “the first lad
of Sci fi” en það er engin önnur
en Hollywood framleiðandinn
Gale Anne Hurd og eigandi
Valhalla entertainment. Gale var
meðhöfundur og framleiðandi
hinnar gosagnakenndu The
Terminator, auk þess að framleiða
Aleins, Hulk, Armageddon og
The Walking dead.
Gale mun vera með meistara
spjall á hátíðinni en leikkonan
Steinunn Ólína mun taka viðtal
við Gale um feril hennar. Steinunn
Ólína er einnig í dómnefnd
hátíðarinnar ástamt Ottó Geir
Borg handritshöfundi og Nanna
Frank Rasmussen, gagnrýnanda
hjá Jyllands Posten í Danmörku.
Hátíðin skipuleggur að auki, í
samstarfi við Wift og bandaríska
sendiráðið, sérstaka sýningu
á heimildarmynd sem Gale
framleiddi frá árinu 2017, sem
heitir MANKILLER og fjallar

um baráttu fyrsta Cherokee
kvenhöfðingjans í bandaríkjum,
Wilma Mankiller, fyrir auknum
réttindum indjána. Myndin verður
sýnd samtímis í Frystiklefanum á
Rifi og í Bíó Paradís, sunnudaginn
28. október klukkan 20.00. Gale
mun svara spurningum úr sal
eftir myndina í Bíó Paradís.
Á hátíðinni verðar sýndar
60 alþjóðlegar stuttmyndir
en þar á meðal er rjómi nýrra
íslenskra stuttmynda auk þess
einstakt tækifæra til að sjá það
besta sem er að gerast erlendis
í stuttmyndagerð en hátíðin
sýnir fjölda verðlaunamyndir
auk mynda frá virtum hátíðum
á borð við Cannes, Sundance og
Tribeca film festival.
Á ári hverju tilnefnir hátíðin,
í samstarfi við Albumm.is,
íslensk tónlistarmyndbönd til
verðlauna en í ár var mikil gróska
í tónlistarmyndbandagerð og
eru 20 tónlistarmyndbönd
tilnefnd, þar af 11 leikstýrt af
konum og 9 eftir karlleikstjóra.
Tónlistarmönnum myndbandana
hefur verið boðið að koma og
spila og nú þegar hafa KiraKira,
MIMRA og Hafdís Bjarnadóttir
tilkynnt að þær ætli að fylga
sínum tónlistarmyndböndum
eftir með tónleikum.

Skráning í fiskirétta
keppnina er hafin
Skráning í Fiskiréttakeppni
Northern Wave er hafin og má skrá
sig á facebook síðu hátíðarinnar,
á heimasíðunni eða hjá Kára í
Frystiklefanum.
Allir keppendur geta óskað
eftir fiskmeti og elda svo réttina
heima hjá sér og koma með í

• Almennar bílaviðgerðir

• Rúðuskipti

• Dekkjaskipti og viðgerðir

• Tölvulestur

• Smurþjónusta

• Stjörnu viðgerðir á framrúðu

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

Frystiklefanann en keppnin fer
fram laugardagskvöldið, 27.
október næstkomandi .
Keppendur gefa gestum
hátíðarinnar smakk af sínum rétti
og gestirnir kjósa svo um besta
fiskiréttinn.
Allir þátttakendur í keppninni
fá tvö armbönd inn á hátíðina (að
værðmæti 5000 krónur hvort)
og flösku af gæðagininu Him

brima. Vinningshafar fá verð
launagrip hannaðan af Lava
land, auk gjafabréfs á Fisk-Grilleða Skelfiskmarkað Hrefnu
Rósu Sætran og ferð í Buublees
á Íslandi að verðmæti 119.000
krónur.
Nánari upplýsingar má finna á
http://www.northernwavefestival.com

