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890. tbl - 19. árg.

Skoða Snæfellsnes á svifvængjum
Í síðustu viku sást til svifvængja
á ferð um Snæfellsnesið, það
sem vakti þó athygli ljósmyndara
var að þessi svifvængir voru
vélknúnir. Hitti hann á þessa
ævintýramenn þegar þeir voru
lentir á Rifi en þarna eru á ferð
ofurhugar sem hönnuðu og
framleiða þessa ákveðnu tegund
af vélknúnum svifvængjum.
Bjóða þeir meðal annars upp á
ferðir á ýmsa staði í heiminum
þar sem svifvængjunum er flogið
og fjölbreyttrar náttúru notið á
einstakan hátt.
Hefur hópurinn verið hér á
landi síðan í lok júlí og lauk á
dögunum síðustu ferð sinni en
að þessu sinni voru 3 ferðir á sex
vikna tímabili í boði hér á landi
og voru staðsetningar á landinu
valdar með hliðsjón af veðri og
náttúru. Má þar nefna að þeir
voru að fljúga yfir og í kringum
Skógafoss á Suðurlandi. Síðasti
hópurinn sem var á ferðinni fór
meðal annars um Snæfellsnes,
voru þeir mjög ánægðir með bæði

með aðstöðu, veður og móttökur.
Á meðfylgjandi mynd sést þar
sem hópurinn kom fljúgandi
frá Rifi, yfir Ólafsvík og inn eftir
Snæfellsnesi að norðanverðu, á
minni myndinni er einn forspraka
hópsins eftir lendingu á Rifi.

AUGLÝST EFTIR UMSÓKNUM Í
UPPBYGGINGARSJÓÐ VESTURLANDS

þa

Veittir verða styrkir
til atvinnuþróunar og nýsköpunar.
Á heimasíðu Samtaka sveitarfélaga á Vesturlandi,
er að finna reglur og viðmið varðandi styrkveitingar.
Umsóknarformið er á heimasíðu ssv.is:
http://ssv.is/uppbyggingarsjodur-vesturlands/
Nánari upplýsingar í síma 433-2310
eða senda fyrirspurnir á netfang:
uppbyggingarsjodur@ssv.is

Frestur til að skila inn umsóknum
rennur út á miðnætti
mánudaginn 23. september 2019.
SAMTÖK
SVEITARFÉLAGA
Á VESTURLANDI
SAMTÖK
SVEITARFÉLAGA
Á VESTURLANDI

Sjálfsprottinn áningarstaður
Víða um land hefur verið útbúin
aðstaða fyrir ferðamenn til að
þeir geti notið þess sem náttúran
hefur upp á að bjóða á hverjum
stað, yfirleitt er þá útbúin aðstaða
þar sem við heimamenn teljum að
eitthvað markvert sé að sjá.
Þó að áningarstaðir séu víða
þá er alltaf að fjölga stöðum þar
sem ferðamenn stoppa af því
að einhver hefur tekið mynd og
merkt myndina staðnum, einn
þessara staða er þar sem Fossá
rennur út í sjó fyrir neðan aðstöðu
Vegagerðarinnar í Ólafsvík.
Þarna safnast oft mikill fjöldi
fugla í ætisleit og er vinsælt hjá
ferðamönnum að taka sjálfur með
fuglana í bakgrunni.
Jó

Jöfnunarstyrkur til náms
UMSÓKNARFRESTUR Á HAUSTÖNN 2019
ER TIL 15. OKTÓBER N.K.

Nemendur á framhaldsskólastigi sem ekki njóta lána hjá LÍN
geta sótt um styrk til jöfnunar á námskostnaði. Styrkurinn ræðst
af búsetu og er fyrir þá sem stunda nám fjarri heimili sínu.

Blóðgjöf er lífgjöf!

• Dvalarstyrkur (fyrir þá sem að dvelja fjarri lögheimili
og fjölskyldu sinni vegna náms).
• Styrkur vegna skólaaksturs (fyrir þá sem sækja nám
frá lögheimili fjarri skóla).
Opnað er fyrir umsóknir 1. september 2019.
Nemendur og aðstandendur þeirra eru hvattir til að kynna sér
reglur um styrkinn á vef LÍN (www.lin.is).

Lánasjóður íslenskra námsmanna
Námsstyrkjanefnd

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

Blóðbankinn hefur komið
á Snæfellsnes í allmörg ár og
á meðfylgjandi mynd má sjá
árangurinn af þeim ferðum. Eins
og sjá má hefur komum blóðgjafa
til okkar í Blóðbankabílinn aðeins
farið fækkandi með árunum.
Blóðgjöf er raunveruleg lífgjöf
og getur ein blóðgjöf bjargað
allt að þremur mannslífum. Því
skiptir hver og einn blóðgjafi
ótrúlega miklu máli. Til þess
að anna eftirspurn eftir blóði
þarf u.þ.b. 2000 nýja blóðgjafa
á hverju ári til viðbótar við þann
hóp sem við höfum nú þegar.
Við erum afar þakklát fyrir alla

þá blóðgjafa sem hafa lagt leið
sína til okkar. Hjartans þakkir!
Við verðum með blóðsöfnun:
Grundarfjörður við Kjörbúðina
3. september frá kl. 12:00-17:00.
Stykkishólmur við íþróttamið
stöðina frá kl. 08:30-12:00
Ólafsvík við Söluskálann
frá kl. 14:30-18:00

Við hvetjum alla, nýja sem vana
blóðgjafa, til að koma til okkar og
endilega látið orðið berast.

Yngri flokkar í knattspyrnu
Eins og undanfarin ár sendi
Snæfellsnessamstarfið fjölmörg
lið til keppni á Íslandsmóti
yngriflokka. Náðu krakkarnir
góðum árangri í sumar og
ánægjulegt að sjá hversu öflugt
starfið er.
5. flokkur kvenna stóð sig
með sóma í sumar og endaði í 3.
sæti í sínum riðli í keppni B-liða.
Unnu stelpurnar sjö leiki, gerðu
2 jafntefli og töpuðu tveimur
leikjum. Hafa þær tekið miklum
framförum og ljóst að þarfa eru
öflugar fótboltastelpur á ferðinni.
Í 5. flokki karla var telft fram
tveimur liðum, A liði og C liði,
voru bæði lið í erfiðum riðlum
og enduðu um miðja deild sem
er góður árangur.
Hjá 4. flokk karla var telft fram
A liði sem stóð sig vel, vann liðið
5 leiki, tapaði fjórum og gerði eitt
jafntefli, enduðu strákarnir með
16 stig í 6 sæti C riðils.
Þegar þetta er skrifað hefur 3.
flokkur karla ekki lokið keppni

og á eftir tvo leiki í sínum riðli.
Eftir góðan 4-3 sigur á Vestra um
síðustu helgi eru þeir í 5. sæti
með 15 stig.
Þriðji flokkur kvenna endaði í
2. sæti í sínum riðli og komst þar
með í úrslitakeppnina sem hefst í
byrjun september. Liðið sem er að
miklu leyti skipað leikmönnum
sem enn eru gjaldgengir í 4.
flokk mun mæta Fjarðabyggð/
Hetti/Leikni í undanúrslitum
úrslitakeppni B.
Í 2. flokki keppir sameiginlegt
lið Víkings Ó og Grindavíkur í
B-deild 2. flokks og er keppni þar
ekki lokið, þegar þetta er skrifað
hafa strákarnir náð í 13 stig og
eru í 9. sæti.
Af ofantöldu má sjá að
krakkarnir, þjálfarar annað
starfsfólk og foreldrar hafa ekki
setið auðum höndum í sumar
enda árangurinn eftir því. Það
verður mjög gaman að fylgjast
með hvernig þessu krökkum
mun ganga í framtíðinn og hún
er mjög björt.

Félagsstarf á Klifi
Félagsstarfið byrjar hjá okkur

þann 4. september.

Endilega láttu sjá þig,
þarft ekki að vera í Félagi eldriborgara.
Allir velkomnir
Gerum handavinnu, spilum, hittum annað
fólk og fáum okkur kaffi saman
og höfum gaman saman.
Kveðja
Brynja Guðmundsd. 847 0309
Guðrún Þórðard. 847 7850

Þjóðbúninganámskeið
Er að kanna áhug fyrir því að
koma á námskeiði í þjóðbúningasaumi eftir áramót.
Hægt er að sauma heilan búning,
lagfæra, víkka eða þrengja, sauma
skyrtu og svuntu eða annað er
viðkemur þjóðbúningi.
Hildur í Annríki er tilbúin að
koma ef næg þáttaka fæst.
Upplýsingar veitir Margrét
í síma 857 9666

Hákarl í nótina
Skipverjar á Steinunni SH
fengu hákarl í dragnótina á
síðasta mánudag. Voru þeir að
veiðum út af Öndverðarnesi
þennandag þegar þeir fengu
hákarlinn í nótina. Þó hákarlinn
hefði komið í nótina náðu
skipverjar fisknum sem í henni
var, um það bil tveimur tonnum,
þar sem hákarlinn lá fyrir ofan.
Þegar búið var að ná fiskinum
úr opnuðu þeir fyrir pokann
og rann þá hákarlinn í gegn en
kollínan fór utan um hákarlinn
þannig að hann stoppaði örlítið
áður en hann rann út.
Fór allt vel og urðu engar
skemmdir á nótinni, þess má
geta að Steinunn SH hefur verið
á dragnót í 25 ár eða síðan 1994
og hefur þetta ekki komið fyrir
áður.
þa

Fjölmenningarhátíð í Snæfellsbæ
20. október í félagsheimilinu Klifi

Sunnudaginn 20. október næst
komandi verður Fjölmenningar
hátíð í Snæfellsbæ haldin, í
fimmta sinn, að þessu sinni í
félagsheimilinu Klifi í Ólafsvík.
Óhætt er að segja að hátíðin hefur
notið mikilla vinsælda frá upphafi.
Margir hafa komið að framkvæmd
hennar, dagskráin hefur verið
fjölbreytt og hátíðin verið vel
sótt af íbúum á Snæfellsnesi. Fyrir
það ber að þakka.
Hugmyndin með hátíðinni er
að vekja athygli á fjölbreyttum
uppruna íbúa á svæðinu og
menningu þeirra. Jafnframt að
draga fram það öfluga félags
starf og þjónustu sem er í boði
á Snæfellsnesi. Við búum í fjöl
menningar
s amfélagi þar sem
íbúar af erlendum uppruna
eru um 30%. Allir Snæfellingar,
hvaðan sem þeir koma, búa
yfir þekkingu, reynslu og hæfni

sem við viljum að fái notið sín.
Markmiðið er að nýir íbúar upplifi
sig velkomna og taki virkan þátt í
samfélaginu okkar.
Sveitarfélög, félagasamtök
og stofnanir á Snæfellsnesi hafa
frá upphafi tekið virkan þátt í
hátíðinni og undirbúningur er
nú að komast í fullan gang. Sem
dæmi má nefna að í vikunni fyrir
Fjölmenningarhátíðina verður
menningarmót í grunnskólunum
í Grundarfirði og Snæfellsbæ.
Menningarmótsverkefnið er
þverfagleg aðferð í starfi með
börnum og fullorðnum, hugsuð
til þess að varpa ljósi á styrkleika
og fjölbreytta menningarheima
þátttakenda. Menningarmót
má útfæra með mörgum náms
greinum, námssviðum og oft
tengjast þau vinnu með sjálfs
mynd barna. Tilfinningar, tjáning
og ímyndunarafl er virkjað á

Auglýsingaverð
í Jökli
Heilsíða

32.800 +vsk

Hálfsíða.

23.400 +vsk

1/4 úr síðu

13.900 +vsk

1/8 úr síðu

10.800 +vsk

1/16 úr síðu

8.100 +vsk

uppb yggjandi hátt. Afrakstur
vinnunnar verður sýndur í grunn
skólunum á föstudeginum fyrir
Fjölmenningarhátíðina en jafn
framt verða verkefni til sýnis á
hátíðinni.
Þriðjudaginn 3. september kl
18:00 verður undirbúningsfundur
í Átthagastofu Snæfellsbæjar. Við
viljum hvetja alla til að mæta og
leggja sitt að mörkum til þess
að Fjölmenningarhátíðin verði

öflug, skemmtileg og fastur liður
í menningu okkar á Snæfellsnesi.
Með samstarfskveðju fyrir hönd
undirbúningshópsins.
Rebekka Unnarsdóttir verkefnastjóri
Átthagastofu Snæfellsbæjar
Hilmar Már Arason skólastjóri
Grunnskóla Snæfellbæjar
Ragnhildur Sigurðardóttir
framkvæmdastjóri Svæðisgarðsins
Snæfellsnes

Valhöll fasteignasala kynnir:
Ennisbraut 10, Ólafsvík

Eignin er einbýlishús, 151,2fm
auk 47,6fm bílskúrs alls 198,8fm.
Húsið sem er steinsteypt skiptist
í flísalagða forstofu, gang, fjögur
herbergi, rúmgóða stofu, eldhús
með nýlegri innréttingu og
flísalagt
baðherbergi
með
baðkari. Hurð er á norðurhlið
hússins út í garðinn. Tröppur eru niður í rúmgóðan kallara, 24,6fm þar sem er
miðstöðvarrými, einnig þurr og góð geymsla. Árið 2017 voru endurbætur gerðar inni
ss skipt um eldhúsinnréttingu, einnig var skipt um á baði og öll gólfefni í húsinu
endurnýjuð. Húsið er bjart og gott að innan.
Húsið er klætt báruáli með timbri á milli og þá lítur járnið á þakinu vel út. Skoða þarf
nokkra glugga í húsinu.
Bílskúrinn er 47,6fm og lítur vel út og er með góðri lofthæð og hann er klæddur á
sama hátt og íbúðarhúsið. Hurðin er flekahurð og í skúrnum er vatn og fyrir framan
hann er aðgengilegt þriggja bíla steypt bílastæði. Húsið er mjög stutt frá allri
þjónustu ss skóla, sundlaug, pósthúsi og verslun.
Verð kr. 32,3 millj.
Upplýsingar gefur Ingólfur Gissurarsson löggilltur fasteignasali á Valhöll sími 588 4477.
Einnig Pétur Steinar Jóhannsson gsm 893 4718 og rafpóstur psj@simnet.is

Bílastæði við Kirkjufell malbikað
Mánudaginn 26. ágúst
síðastliðinn var lagt malbik á
bílastæðin á nýja áningarstaðnum
við Kirkjufellsfoss. Það var
Malbikun Akureyrar sem sá
um verkið. Flatarmál hins
malbikaða svæðis er um 3300
m2 en megnið af því svæði
fer undir bílastæði samkvæmt
hönnun áfangastaðarins sem
arkitektastofan Landslag vann.
Um jarðvegsvinnu og mótun
jarðvegsmanar við stæðin sá

Almenna umhverfisþjónustan
ehf. Grundarfirði. JK og co. ehf
sáu um keyrslu jöfnunarlags og
heflun undir malbikið. Frágangi
aðkomuvegar er enn ólokið,
en mögulegt er að færa þurfi
veginn eitthvað til frá upphaflegri
hönnun. Unnið hefur verið
að hönnun á endurbættum
göngustígum og aðstöðu við
fossinn og er áætlað að það verk
verði unnið síðar á árinu.
þa

- Bílaviðgerðir
- Skipaþjónusta
- Almenn suðuvinna
- Smurþjónusta
- Smábátaþjónusta
- Dekkjaverkstæði

Aflabrögð

vegr@vegr.is vegr.is
S: 849-7276 Remek og 898-5463 Þórður

Rallað um Snæfellsnes
Dagana 19. til 25. ágúst komu
alls 175 tonn í 40 löndunum á
land í Grundarfjarðarhöfn. Þar
af lönduðu 12 handfærabátar
23 tonnum í 36 löndunum. Hjá
botnvörpubátunum landaði
Hringur SH 67 tonnum í 1
og Helgi SH 42 tonnum í 1
löndun. Tveir bátar sem eru á
grálúðunetum lönduðu Anna EA
landaði 40 tonnum í 1 og Kap II
VE 3 tonnum í 1 löndun.
Í Snæfellsbæ komu alls á
land 376 tonn í 164 löndunum.
Þar af var landað 215 tonnum
í 57 löndunum í Rifshöfn,
149 tonnum í 84 löndunum í
Ólafsvíkurhöfn og 12 tonnum
í 23 löndunum á Arnarstapa.
Farið er að síga á seinni hlutann
á strandveiðunum en þeim
lýkur um mánaðarmótin. Hjá
handfærabátunum lönduðu 15
bátar 28 tonnum í 39 löndunum

í Rifshöfn, 23 bátar 26 tonnum í
49 löndunum í Ólafsvíkurhöfn
og 8 bátar lönduðu 12 tonnum í
23 löndunum á Arnarstapa. Hjá
makrílbátunum landaði Tryggvi
Eðvarðs SH 21 tonni í 5, Brynja
SH 20 tonnum í 5, Júlli Páls SH 16
tonnum í 4, Rán SH 10 tonnum
í 4, Kári SH 8 tonnum í 4, Vísir
SH 8 tonnum í 5, Víxill II SH 7
tonnum í 3, Ísak AK 6 tonnum í 2,
Nanna Ósk II ÞH 3 tonnum í 1 og
Gosi KE 2 tonnum í 2 löndunum.
Hjá dragnótabátunum landaði
Saxhamar SH 22 tonnum í 1,
Steinunn SH 22 tonnum í 2, Esjar
SH 18 tonnum í 2 og Guðmundur
Jensson SH 17 tonnum í 2
löndunum. Tveir línubátar
lönduðu Lilja SH 14 tonnum í
4 og Stakkhamar SH 10 tonnum
í 1 löndun. Einn stór línubátur
landaði Tjaldur SH og landaði
hann 106 tonnum í 2 löndunum.
þa

Bifreiðaíþróttaklúbbur
Reykjavíkur stendur fyrir þriggja
daga ralli dagana 29. - 31. ágúst
næstkomandi, þrettán bílar
eru skráðir í keppnina sem
er 3. umferð Íslandsmótsins.
Rallið hefst með akstri um
Suðurnes á fimmtudeginum en á
föstudeginum verða m.a. eknar
leiðir á Snæfellsnesi.
Fyrsta leið föstudagsins er
frá Arnarstapa yfir Jökulháls
til Ólafsvíkur, fyrsti bíll verður
ræstur af stað kl. 10 en leiðinni
verður lokað kl. 9. Klukkan
10.50 verður fyrsti bíll ræstur
inn á leið sem liggur frá
Prestahrauni (Gufuskálamóðu),
upp að Jökulhálsvegi og yfir
til Ólafsvíkur, klukkan 11.35
verður Arnarstapi - Ólafsvík ekin
aftur og Prestahraun - Ólafsvík
verður svo ekin í seinna skiptið
kl. 12.25.
Hádegishlé verður í Ólafsvík

við Söluskála ÓK og er gert ráð
fyrir að fyrsti bíll komi þangað
kl. 13.10.
Eftir hádegishlé verður
Berserkjahraun ekið tvisvar og
mun fyrsti bíll verða ræstur inn
á þá leið kl. 15.40, síðustu fjórar
leiðar dagsins verða svo eknar á
Mýrunum en þá verður tvisvar
ekin leið sem kennd er við
Skíðsholt og Hítardalur ekinn
fram og til baka.
Laugardaginn 25. ágúst verða
svo eknar leiðir um Borgarfjörð
og Suðurnes.
Áhugasömum er bent á að
fylgjast með hugsanlegum
breytingum á heimasíðu BÍKR,
bikr.is, rétt er að hafa í huga að
leiðunum sem eknar eru fyrir
hádegi verður lokað kl. 9 á
föstudeginum og opna aftur kl.
13.30 en Berserkjahrauni verður
lokað kl. 15.
jó

Íþróttaskotfimi

skemmtileg fjölskylduíþrótt
Skotfélag Snæfellsness var
stofnað árið 1987 og fagnar
því 32ja ára starfsafmæli síðar
á árinu. Félagið hét í þá daga
„Skotveiðifélag Grundarfjarðar
og nágrennis“ en árið 2014 var
nafni félagsins breytt í Skotfélag
Snæfellsness og starfar félagið
í dag sem íþróttafélag undir
merkjum HSH og ÍSÍ. Meirihluti
félagsmanna stundar bara
íþróttaskotfimi og stundar ekki
skotveiðar.
Íþróttaskotfimi er mjög
vaxandi íþróttagrein hér á
landi og félagsmenn Skotfélags
Snæfellsness eru á öllum aldri og
úr öllum stéttum samfélagsins.
Skráðir félagsmenn eru nú um
180 og hafa aldrei verið fleiri.
Íþróttaskotfimi getur verið mjög
skemmtileg fjölskylduíþrótt, en
yngsti félagsmaður Skotfélags
Snæfellsness er 15 ára og sá
elsti er kominn á níræðis aldur.
Konur, karlar, unglingar, miðaldra
og eldra fólk keppir við hvort

annað á jafningja grundvelli eða
hittast bara til þess að stunda
sameiginlegt áhugamál í fallegu
umhverfi.
Æfingasvæði félagsins er eitt það
besta hér á landi frá náttúrunnar
hendi og hingað koma í hverri
viku fjöldi skotmanna frá öðrum
skotfélögum til þess að nota

Verðskuldaður sigur
Fjölnir, efsta lið Inkasso
deildarinnar kom í heimsókn
á föstudaginn var. Veðurspáin
frá yr.no gekk eftir og var leikið
í frábæru veðri. Strákarnir
okkar buðu upp á mjög góðan
fótboltaleik og segja má að þeir
hafi ráðið lögum og lofum allan
leikinn, algjörir yfirburðirnir.
Það sem skemmti undirrituðum
mest, var að ekki var lagst í vörn
í stöðunni 2-0, heldur haldið
áfram að sækja, sókn er besta
vörnin. Leikurinn gekk þannig
fyrir sig, að strax á 7. mínútu
var brotið á hinum sókndjarfa
Gumma Magg. (Guðmundi
Magnússyni) innan vítateigs.
Harley Willard tók spyrnuna
og skoraði. 1-0. Á 30. mínútu
kom löng sending fram, frá Eli
Keke, sem markmaður Fjölnis
misreiknaði og boltinn barst til
Sorie Barrie, sem kláraði færið,
2-0. Þriðja markið kom svo á
41. mínútu eftir góðan samleik
okkar stráka, upp kantinn,
Kuittinen sendi boltann fyrir
markið og þar kom Gummi
Magg., alltaf að fiska inni í teig,
og renndi sér á boltann og

þrykkti honum í markið, 3-0 og
ennþá fyrri hálfleikur.
Fjörið hélt áfram í seinni
hálleik, en Fjölnismenn, sem
líklega hafa fengið hressilega
ræðu í hálfleik, voru heldur
brattari framan af, en allir
sóknartilburðir þeirra stoppaðir
af góðri vörn okkar manna. Á 68.
mínútu var Franko markmaður
óheppinn, var aðeins of seinn í
varnartilburðum og var dæmdur
ólöglegur, þ.e. víti á okkur, sem
Albert Ingason skoraði úr og
staðan orðin 3-1. Ef Fjölnismenn
héldu að þeir væru að komast
aftur inn í leikinn var það
ekki raunin, því okkar strákar
bættu við marki á 73. mínútu
úr vítaspyrnu, þegar brotið var
á títtnefndum Gumma Magg.
innan vítateigs. Gummi skoraði
sjálfur úr vítinu og staðan orðin
4-0, sem varð síðan lokastaðan
í leiknum.
Hörku skemmtilegur leikur
fyrir þá sorglega fáu áhorfendur,
sem mættu á leikinn. Næsti
leikur er á föstudaginn kl. 18.00,
við Fram í Reykjavík.
óhs

æfingasvæðið. Æfingasvæðið er
með eina lengstu riffilbraut á
Íslandi og þótt víða væri leitað og
hafa stórskyttur úr Evrópu sýnt því
áhuga að fá að halda hér alþjóðlegt
riffilmót. Mikil uppbygging hefur
verið á æfingasvæðinu undanfarin
ár og má þar nefna að félagið
er að byggja 75m2 skothús við
riffilbrautina. Skothúsið er af
fullkomnustu gerð þar sem
m.a. er gert ráð fyrir aðgengi
hreyfihamlaðra. Félagið stefnir
á að halda uppbyggingunni
áfram næstu ár og byggja upp
eitt glæsilegasta skotæfingasvæði
á landinu.
Fjölmargir viðburðir eru
skipulagðir af félaginu ár
hvert s.s. unglingakvöld,
konukvöld, skotvopnasýningar,

skotvopnanámskeið, skotmót
o.fl. Reynt er að hafa mikla
fjölbreytni í mótahaldi svo að
allir finni eitthvað við sitt hæfi,
en á venjulegu sumri eru haldnir
um 10 – 12 viðburðir á 15 vikna
tímabili yfir hásumarið.
Um miðjan næsta mánuð verður
haldið skotvopnanámskeið á
æfingasvæði félagsins í samstarfi
við Umhverfisstofnun þar
sem áhugasamir geta náð sér í
réttindi til þess að geta eignast
skotvopn. Það ber þó að nefna
að einstaklingar 15 ára og eldri
geta stundað íþróttaskotfimi á
viðurkenndu skotæfingasvæði án
þess að vera með skotvopnaleyfi.
Hægt er að kynna sér starfsemi
félagsins betur á heimasíðu
félagsins www.skotgrund.123.is.

Valhöll fasteignasala kynnir:
Klifbrekka 6a, Ólafsvík

Um er að ræða sextíu fermetra
atvinnuhúsnæði við Klifbrekku í
Ólafsvík. Húsið sem er byggt úr
timbri 2001 og skiptist í 40fm
rúmgóðan sal, wc, geymslu og
6,2fm kaffistofu. Góð flekahurð
er á norðurgafli húsins sem
opnast með rafmagnsopnara.
Húsið er klætt að utan með
bárujárni og lítur afar vel út utan
sem innan. Að undanförnu hefur það verið nýtt sem trésmíðaverkstæði. Þetta er
snoturt hús með ýmsa möguleika. Þá fylgir húsinu 11,6fm hjallur sem er á bakvið
húsið.
Verð kr. 3,9 millj.
Upplýsingar gefur Ingólfur Gissurarsson löggilltur fasteignasali á Valhöll sími 588 4477.
Einnig Pétur Steinar Jóhannsson gsm 893 4718 og rafpóstur psj@simnet.is

Blómleg skógrækt
Félagsmenn Skógræktarfélag
Ólafsvíkur hafa í mörg ár unnið
gott starf í uppgræðslu og
gróðursetningu trjáplantna í
Ólafsvík. Árið 2018 var óskað eftir
tillögum að nafni á skóginn þar
sem hann hefur aldrei hlotið neitt
nafn svo skráð sé, á aðalfundi
félagsins síðastliðinn vetur var
ákveðið að skógurinn skildi heita
Réttarskógur, fer honum það nafn
einkar vel enda umlykur hann
gömlu réttina sem nú hefur verið
í endurhleðslu síðustu ár.
Síðastliðin þrjú ár hafa verið
gróðursettar tæplega 40,000
plöntur, stærsti hlutinn af þeim er
Íslenskt birki, stafafura, sitkagreni,
blágreni en líka töluvert af
reynitrjám, hrim, bergfuru og
ösp. Að sögn Vagns formans
Skógræktarfélags Ólafsvíkur er
gaman að sjá að vel hafi tekist til
og að nýgræðingurinn sé í góðu
standi og lofi góðu en skógrækt
taki tíma. Vagn sagði einnig að
girðingarmál hafi ekki verið í
nógu góðu standi og oft hafi fé
farið í reiti félagsins, það sé á
engann hátt nógu gott ef vel á
að takast til en bæjarstarfsmenn
hafi verið að lagfæra girðingar og
séu girðingarmálin smátt og smátt
að lagast.
Félagið hefur síðastliðin 3 ár
óskað eftir því við Bæjarstjórn
Snæfellsbæjar og Skógræktarfélag
Íslands að fá til starfa sjálfboðaliða
frá Europian Volunteer Service til
að vinna að ýmsum verkefnum í
Réttarskógi, hefur þessum óskum
okkar alltaf verið mætt af skilning
og velvild þannig að síðastliðin
þrjú sumur hafa verið 5 manna
hópar frá fjórum löndum viku í
senn, umsjónarmaður hópanna
hefur verið skógarlíffræðingurinn
Jón Ásgeir Jónsson. Hefur þessi

vinna orðið til þess að alger
bylting hefur orðið á svæðinu og
hafa verkefnin verið mörg. Sem
dæmi er búið að opna skóginn
með góðum göngustígum sem
búið er að bera trjákurl í og
brúa læki. Einnig hefur verið
unnið að tröppugerð og ýmsu
fleiru sem prýðir nú skóginn.
Er félagið mjög sátt við vinnu
þessara hópa og þakklátt þeim
sem og aðkomu Snæfellsbæjar
sagði Vagn. Vonast félagið eftir
að áframhald geti orðið á þessu
fyrirkomulagi til að hlúa að og
gera Réttarskóg að vistlegum og
fallegum útivistarskógi sem hægt
verði að njóta til framtíðar.
Aðspurður um framtíðaáætlanir
félagsins sagði Vagn að félagið ætti
sér þann draum að myndaður
verði samfelldur skógur frá austri
til vesturs fyrir ofan alla byggð
í Ólafsvík. Hefur félagið kallað
þessa sýn sína Græna trefilinn.
Hefur félagið nú í tæp þrjú ár
sóst eftir því við Snæfellsbæ að
það land sem uppá vantar verði
skilgreint sem skógræktarsvæði
í aðalskipulagi bæjarins. Hefur
ekki verið hljómgrunnur fyrir því
að öllu leiti en vonar félagið að
hann muni verða þegar fram líði
stundir. Hefur félagið samt fengið
nýtt svæði sem er vestast í bænum
ofan Ennisbrautar, Ennishlíðar og
að hluta til Engihlíðar.
Skógræktarfélag Ólafsvíkur er
síður en svo nýtt félag en það
var formlega stofnað árið 1970
af áhugasömu fólki um trjárækt og
gróðurfar í Ólafsvík og nágrenni.
Hét félagið þá Landgræðsluog skógræktarfélag Ólafsvíkur
og nágrennis. Var aðaláherslan
fyrstu árin á að græða upp sár í
landinu til dæmis eftir efnistöku
í Ólafsvíkurenni þar sem tekið

Kæru Grundfirðingar
og Eyrsveitungar
Ég er að leita mér að húsnæði undir
silkiormaverkefnið mitt.
Næstum hvað sem er kemur til greina,
iðnaðarhúsnæði, gamalt fjós.
Myndi vilja geta leigt alla vega til 1-2 ára
en einnig kemur til greina að kaupa.
Fyrir frekari upplýsingar hafið samband
við mig í síma 897 3871.
Signý

hafði verið efni til hafnargerðar.
Smám saman jókst áhugi fyrir því
að félagið snéri sér að skógrækt og
fengi sinn skógræktarreit. Var það
auðsótt og fékk félagið þá úthlutað
reit ofan við og utan við rafstöðina
sem er fyrir innan Ólafsvík.
Var félagið vítamínsprauta í
framgangi á trjárækt í Ólafsvík
og fyrstu árin sá félagið um sölu
á sumarblómum og svo síðar
fjölærum plöntum, trjám og
runnum. Árið 1977 var svo fyrsta
trjáplöntun félagsins gerð og
pantaðar voru 4000 plöntur sem
voru gróðursettar á árunum 1977
og 1978. Með tímanum breyttist
svo nafn félagins í Skógræktarfélag

Ólafsvíkur.
Vildi Vagn fyrir hönd félagsins
koma því á framfæri að fjöldi
fólks hefði í gegnum tíðina lagt
fram mikla og góða vinnu við
gróðursetningu á trjám og ýmsri
vinnu til að gera reitinn að þeim
myndarlega skógi sem orðinn er
í dag. Því án þeirra sem á undan
komu væri þetta ekki orðið svona
fínt. Einnig vildi hann þakka þeim
fjölmörgu sem hafa styrkt félagið í
þessari vinnu en Skógræktarfélag
Ólafsvíkur verður 50 ára á næsta
sumar og líklegt að þá verði gert
eitthvað til að halda uppá þau
tímamót.

gdsggdfggf

Blóðbankabíllinn á Snæfellsnesi.
Þriðjud. 03. sept. Grundarfjörður við
Kjörbúðina kl. 12:00-17:00
miðvikud. 4. sept. Stykkishólmur
við Íþróttamiðstöðina kl. 8:30-12:00
miðvikud. 4. sept. Ólafsvík við
Söluskálann ÓK kl. 14:30-18:00
Allir velkomnir.

þa

