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Víða allt á floti á Snæfellsnesi

Í lok síðustu viku rigndi 
duglega á vestanverðu landinu og 
kanski sérstaklega á Snæfellsnesi, 
sólarhringsúrkoma á föstudag 
mældis mest á Hjarðarfelli í Eyja- 
og Miklaholtshreppi, eða 140,7 
mm, á Bláfeldi í Staðarsveit 
mældist úrkoman 122 mm en 
á norðanverðu Snæfellsnesi 

rigndi heldur minna, þar var 
sólarhringsúrkoman mest 72 mm 
í Grundarfirði. Þessi mikla rigning 
í Staðarsveit var ekki bundin við 
föstudaginn því að uppsöfnuð 
úrkoma frá fimmtudegi fram 
á laugardag var 283,8 mm eða 
rúmir 28 cm. 

Ár og lækir áttu erfitt með að 

skila þessu mikla vatnsmagni til 
sjávar og því flæddi víða yfir bakka 
eins og sést á meðfylgjandi mynd 

sem var tekin af afleggjaranum 
upp að Hraunsmúla á laugardag.

jó

Háarif 75b, Ri� 
Fjögurra herbergja parhús á 
einni hæð 108,5 fm. ásamt inn- 
byggðum bílskúr 27,7 fm. 
samtals 136,2 fm við Háarif í Ri� í 
Snæfellsbæ.
Húsið var byggt árið 2006.  Í því 
er �ísalögð forstofa, og úr henni 
er gengið inn á rúmgott hol sem 

er samliggjandi við stofu og eldhús. Úr stofunni er gengið út á lóðina. Eldhúsið er með 
góðri innréttingu en bætt hefur verið við hana skápum af núverandi eigendum og er 
hún með góðu plássi fy�r borðbúnað og �. Baðherbergið er �ísalagt góðri með 
innréttingu en skipt hefur verið um skápa við vask og þar inni er baðkar. Hjónaher-
bergi og tvö minni herbergi eru öll með skápum.  Þvottahús er með vask og �ísum á 
gól� og góðri nýlegri innréttingu fyrir bæði þvottavél og þurrkara. Úr þvottahúsi er 
innangegnt í bílskúrinn. Á öllum gólfum eru �ísar. Þá er bílskúrinn �ísalagður. 
Húsið er mjög bjart og rúmgott og lítur allt vel út. Við útidyr og bílskúrshurð er 
birtuskynari á útiljósum. Búið er að grafa upp, drena og �. meðfram Háari� 75b. 

Verð kr. 27,5 millj.

Upplýsingar gefur Ingólfur Gissurarsson löggilltur fasteignasali á Valhöll sími 588 4477. 
Einnig Pétur Steinar Jóhannsson gsm 893 4718 og rafpóstur psj@simnet.is

Valhöll fasteignasala kynnir:

- Bílaviðgerðir

- Skipaþjónusta

- Almenn suðuvinna 

- Smurþjónusta

- Smábátaþjónusta 

- Dekkjaverkstæði

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



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

Samráðsverkefnið Betri Snæ-
fellsbær var auglýst í Jökli í síðustu 
viku og fer vel af stað. Opnað var 
fyrir tillögur um framkvæmdir 
og viðhaldsverkefni frá íbúum 
Snæfellsbæjar nú fyrir helgi og 
hafa þegar borist tíu tillögur á 
þriðjudegi þegar þetta er skrifað.

Betri Snæfellsbær virkar þannig 
að allir geta sett fram tillögu að 
framkvæmd, stórri sem smárri, 
og fært rök fyrir nauðsyn þess 
að ráðast í hana. Aðrir íbúar geta 
svo farið inn á vefsvæðið og sýnt 
hugmyndum stuðning með því að 

smella á hjarta og skrifa rök með 
tilteknum hugmyndum.

Hugmyndasöfnunin stendur 
yfir til 19. október næstkomandi. 
Að þeim tíma loknum tekur tækni-
deild Snæfellsbæjar inn sendar 
tillögur til skoðunar og metur 
þær út frá gæðum, umfangi og 
undirtektum íbúa. Að því loknu 
verða þær lagðar fyrir umhverfis- 
og skipulagsnefnd sem tekur þær 
til formlegrar meðferðar. Það er 
því mikilvægt að sjónarmið íbúa 
skili sér í gegnum vefsvæðið.

Í tilkynningu frá Knattspyrnu-
deild Víkings kemur fram að 
knatt spyrnudeildin og Ejub Puri-
sevic hafa tekið sameiginlega 
ákvörðun um að ljúka 17 ára far-
sælu samstarfi sínu.

Ejub hefur verið hjá félaginu 
síðan árið 2003 þegar hann kom 

sem spilandi þjálfari og vann 
gömlu 3. deildina strax á fyrsta 
ári.

Árangur Ejubs með liðið 
undanfarin ár hefur verið frábær 
en til marks um það má nefna að 
undanfarin 9 tímabil hefur liðið 
aldrei endað neðar en í fjórða 
sæti í B-deild. Þá hefur liðið spilað 
þrjú tímabil í deild þeirra bestu 
og tvívegis komist í undanúrslit 
í bikarkeppninni.

í tilkynningunni kemur einnig 
fram að stjórn knattspyrnudeildar 
Víkings Ó. þakkar Ejub kærlega 
fyrir hans frábæra framlag til 
uppbyggingar knattspyrnu í 
Snæfellsbæ og óskar honum 
velfarnaðar í framtíðinni. Ejub 
er, og verður alltaf, stór hluti af 
knattspyrnusögu Ólafsvíkur.

Hugmyndasöfnun fer vel af stað

Ejub hættir sem 
þjálfari Víkings

Haustmót CF SNB
Haustmót CF SNB verður haldið laugardaginn 
28. september í Íþróttahúsi Snæfellsbæjar þar 
sem lið úr öllum stöðvum á Snæfellsnesinu 
munu taka þátt. Keppt verður í �ögra manna 
liðum og verða tveir �okkar í karla- og kvenna-
�okkum.

Hvetjum við heimamenn til að koma og horfa á 
og hvetja keppendur áfram. Útgerðin verður á 
staðnum og mun bjóða upp á ýmsar veitingar til 
sölu fyrir keppendur og áhorfendur.  

Fyrstu keppendur verða ræstir kl.10:00, en er 
gert ráð fyrir að dagskránni muni ljúka kl. 15:00. 

Kveðja Gestheiður og Kristfríður.

KÓTILETTUKVÖLD

Laugardaginn 19. október 2019
 Röst Hellissandi kl 19:00

Nánar auglýst síðar



www.n1.is facebook.com/enneinn

Keyrðu 
á örygginu 

Alltaf til staðar

 Notaðu  
N1 kortið 

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

Öruggt frá fyrsta til síðasta kílómetra

Verslun N1 Ólafsbraut 57, Ólafsvík, 436-1581

Opið mánudaga til föstudaga kl. 08-18



Á laugardag var réttað í Ólafsvík 
og á Hellissandi, mikil rigning og 
þoka varð til þess að réttum var 
seinkað nokkuð en á móti kom 

að féð var dregið í sundur í ágætu 
veðri.

Í Ólafsvík var boðið upp á 
veglegar veitingar í fjárhúsinu 

Lambafelli áður en réttirnar 
hófust og skapaðist skemmtileg 
stemming þegar fólk naut heitrar 
réttarsúpu og annara veitinga.

Myndirnar frá Ólafsvík tók 
Laufey Kristmundsdóttir en Alda 
Andrésdóttir tók myndirnar í 

Þæfusteinsrétt á Hellissandi.
Laugardaginn 28. september 

verður réttað í Grafarrétt í 
Breiðuvík og Bláfeldarrétt og 
Ölkeldurétt í Staðarsveit.

jó

Réttað norðan heiðar

Sérsaumuð  
jakkaföt  
fyrir jólin

Við verðum á Sker 11. október að  
mæla og taka pantanir fyrir jólin.

Kíktu við.

www.kolski.is                /kolskiofficial 



Það kom í hlut Njarðvíkinga að 
heimsækja okkur og spila síðasta 
leik Inkasso deildarinnar þetta 
sumarið. Eftir ákaflega blautan 
og vindasaman morgun, rættist 
úr veðrinu. Hægur vindur og smá 
rigningar úði allan leikinn, eða 
bestu skilyrði til fótboltaleiks. 
Leikurinn fór mjög fjörlega af 
stað. Strákarnir okkar skoruðu 
strax eftir fimm mínútur og var þar 
Vignir Stefáns. að verki. Strákarnir 
létu ekki þar við sitja og bættu við 
mörkum, fyrst á 24. mínútu, sem 
Harley skoraði, sérlega glæsilegt 
mark og síðan skoraði Kuittinen 

flott mark á 42. mínútu. Staðan 
3-0 í hálfleik. Miklir yfirburðir 
okkar stráka. Adam var ekki lengi 
í Paradís, því gestirnir komu mjög 
ágengir inn í seinni hálfleikinn og 
heimamenn bökkuðu og ætluðu 
greinilega að eiga náðugan dag 
í seinni hálfleiknum. Gestirnir 
skoruðu strax á 7. mínútu 
seinni hálfleiksins og aftur tveim 
mínútum seinna og staðan allt í 
einu 3-2. Okkar strákar vöknuðu 
af værum blundi og gáfu í, sem 
leiddi af sér að Gummi Magg. var 
kominn í fínt færi inni í vítateig, 
eftir að hafa farið með boltann 

fram hjá 3-4 leikmönnum og 
átti bara eftir að setja boltann í 
markið þegar brotið var á honum 
og víti dæmt, umsvifalaust. Harley 
skoraði úr vítinu og þannig 
endaði leikurinn, 4-2. Góður 
sigur hjá okkar strákum sem 
skilaði liðinu upp í 4. sæti, sem 
einnig var lokastaðan á töflunni. 
Grótta og Fjölnir fara upp í Pepsí 
deildina, staða, sem við ætluðum 
okkur, en sumir draumar rætast 
ekki. Haukar og Njarðvík féllu í 
2. deild, hlutskipti sem enginn 
óskar sér. 

Í lokahófi félagsins var svo 
Harley Willard síðan kosin besti 
leikmaður sumarsins. Hann varð 
einnig markakóngur Víkings þetta 
árið, skoraði 11 mörk í deildinni. 
Af nokkrum ungum og efnilegum 
leikmönnum var Ívar Reynir 
Antonsson kosinn sá efnilegasti. 

Óskum strákunum til hamingju 
með árangurinn í sumar og 
vonum að næsta sumar verði 
gjöfulla á stig!

óhs

Sigur í lokaleik

kirkjanokkar.is

Framhaldsaðalsafnaðarfundur 
Ingjaldshólssóknar 

og kirkjugarðs verður mánudaginn 7. október kl. 20 
í safnaðarheimili Ingjaldshólskirkju.

Dagskrá er meðal annars kosningar og önnur mál.

www.lbhi.is/namskeid • endurmenntun@lbhi.is • 433 5000
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Til þess að nám nemenda 
gangi sem best er mikilvægt 
að nemendur tileinki sér góð 
samskipti og almenna kurteisi. 
Vellíðan er forsenda þess að 
nemendur nái að gera sitt besta 
og nái árangri í námi. Með þetta í 
huga viljum við kynna og minna á 
þau verkefni sem ætlað er að efla 
vellíðan nemenda.

KVAN – námskeið 
fyrir tvo árganga

Mikilvægi góðra samskipta 
og vellíðan í skólaumhverfi er 
nokkuð sem skiptir gríðarlega 
miklu máli og er málefni þar 
sem allir þurfa að vinna saman að 
settu marki. Nú í haust erum við 
með námskeið fyrir nemendur, 
kennara og foreldra tveggja 
árganga. Á þessum námskeiðum 
eru samskipti og líðan nemenda 
skoðuð og unnið að því að greina 
og meta hvað er gott og hvað má 
betur fara. Námskeiðið byggist 
upp af verklegum æfingum og 
umræðum ásamt því að gera áætlun 
um næstu skref. Námskeiðið 
er byggt upp af tveimur 80 

mínútna tímum þar sem vandi er 
greindur og unnin verkefni þar 
sem reynir á alla þá þætti sem 
þurfa að vera í lagi til að öllum 
líði vel í skólaumhverfinu. Síðan 
að því loknu verður námskeið 
í 90 mínútur með nemendum 
og foreldrum þar sem haldið 
er áfram með vinnuna, bæði í 
gegnum verkefni og hópavinnu. 

Foreldrafélag skólans styrkir 
þessa vinnu og erum við þeim 
mjög þakklát fyrir það.

ART
Þrír starfsmenn frá okkur fóru á 

ART námskeið í byrjun september. 
Í ART kennslu eru nemendum 

kennd jákvæð samskipti í daglega 
lífinu. Unnið er kerfisbundið með 
tiltekin atriði. Þetta er gert með 
umræðum, hlutverkaleikjum og 
ýmiss konar verkefnum. Efling 
siðgæðisþroska fer fram með 
rökræðum undir stjórn þjálfaranna 
út frá klípusögum þar sem koma 
fyrir siðferðisleg álitamál. Að 
baki ART er sú hugmyndafræði 
að reiði eða „árásahegðun“ eigi 
sér margvíslegar orsakir. Þrennt 
er þó áberandi hjá þeim sem 
eiga erfitt með að hemja reiði 
sína: slök félagsleg færni, trú á 
að reiðin sigri allt og/eða slakur 
siðgæðisþroski. Rannsóknir sýna 
að með því að vinna markvisst 
og samhliða með félagsþroskann, 
reiðina og siðgæðisþroskann 
er hægt að kenna börnum og 
fullorðnum að temja sér reiðilaus 
samskipti.

Við munum byrja á að innleiða 

þessi vinnubrögð í fjórða og 
fimmta bekk og metum svo 
stöðuna hvað við gerum í 
framhaldinu.

Olweus
Við erum Olweusarskóli og 

höfum verið það síðan 2002. 
Áætlunin nær til allra anga 
skólastarfsins og til allra aðila í 
samfélagi skólans. Við kappkostum 
að skapa nemendum öryggi og 
skólabrag sem einkennist af:

Hlýju, einlægum  áhuga og alúð 
hinna fullorðnu.

Ákveðnum römmum gegn 
óviðunandi hegðun.

Viðurlögum við brotum á 
reglum.

Fullorðnir í skóla og á heimilum 
komi fram af myndugleik sem 
yfirboðarar.

Með þessi verkfæri til taks þá 
vonumst við til að geta kennt 
nemendum okkur betur góða 
hegðun og betri samskipti. Það 
er mikilvægt að foreldrar taki 
þátt í þessu starfi með okkur og 
skorist ekki undan ábyrgð við sína 
uppeldisskyldu. Gott samstarf 
og samskipti á milli heimilis og 
skóla eru lykilþættir í uppeldi og 
menntun barnanna okkar.

Rósa Erlendsdóttir

Árleg bólusetning gegn inflúensu er hafin á Heilbrigðis-
stofnun Vesturlands í Ólafsvík. 
Sóttvarnarlæknir mælir með inflúensubólusetningu fyrir:

- Alla einstaklinga 60 ára og eldri. 
- Öll börn og fullorðna sem þjást af langvinnum hjarta-, lungna-, 

nýrna- og lifrarsjúkdómum, sykursýki, illkynja sjúkdómum og 
öðrum ónæmisbælandi sjúkdómum.

 - Þungaðar konur.

 Ofangreindum forgangshópum stendur bóluefnið til boða sér að 
kostnaðarlausu en greiða þarf komugjald á heilsugæslustöð.

 Vinsamlegast bókið tíma í s. 432-1360. 

Einnig vil ég vekja athygli á bólusetningu gegn lungnabólgu-
bakteríum fyrir 60 ára og eldri og fólki með ónæmisbælandi 
sjúkdóma.  Einstaklingar þurfa að jafnaði ekki nema einu sinni 
eða tvisvar á ævinni í bólusetningu við lungnabólgu.

Eins og undanfarin ár er ekki nákvæmlega vitað á þessari stundu 
hvaða tegund inflúensu muni herja á landsmenn veturinn 2019 til 
2020. Inflúensan er enn ekki farin að láta á sér kræla hér á landi 
en ávallt má búast við henni í kringum áramótin.

Bólusetning gegn inflúensu veitir allt að 60–70% vörn gegn 
sjúkdómnum. Jafnvel þótt bólusettur einstaklingur fái inflúensu 
eru allar líkur á því að sjúkdómurinn verði vægari en ef hann 
væri óbólusettur.

Fanný Berit Sveinbjörnsdóttir,
Hjúkrunarfræðingur og ljósmóðir

Vellíðan og samskipti

Á lokahófi mfl. Víkings 
um síðustu helgi var fjórum 
aðilum veitt gullmerki Víkings í 
þakkarskyni fyrir störf sín í þágu 
Víkings.

Þessir aðilar eru Antonio 

Grave, Jónas Gestur Jónasson, 
Ejub Purisevic og Hilmar Hauks-
son.

Hafa þeir allir unnið frábært 
starf fyrir félagið og eru vel að 
þessari viðurkenningu komnir.

Hlutu gullmerki 
Víkings



Nú erum við að fara mála og þrífa sundlaug og 
potta því verður aðstaðan lokuð frá

 
30. september – 2. október 

Kveðja, starfsfólk

Sundlaugin í Ólafsvík

Kæru sundgarpar

Snæfellsbær býður íbúum
upp á ókeypis festingar
á ruslatunnur

Íbúar Snæfellsbæjar geta nú nálgast festingar
á ruslatunnur sér að kostnaðarlausu.

Festingarnar má nálgast á starfsstöð Gámaþjónustunnar
í Ólafsvík á opnunartíma.

Um er að ræða teygjur sem koma í veg fyrir að lok
á ruslatunnum fjúki upp með tilheyrandi foki úr tunnum.

Snæfellsbær   |   Klettsbúð 4   |   433 6900   |   snb.is 

Sunnudaginn 22. september 
færðu börn Arnbjargar Her-
manns dóttur og Magnúsar Krist-
jáns sonar Dvalarheimilinu Jaðri 
bekk að gjöf til minningar um þau 
hjónin en Arnbjörg hefði orðið 100 

ára þann dag. Kristinn Jónasson 
bæjarstjóri tók við gjöfinni fyrir 
hönd Snæfellsbæjar og þakkaði 
þeim þessa höfðinglegu gjöf og 
þann hlýhug sem henni fylgir.

Börn Arnbjargar og 
Magnúsar gáfu 

Jaðri bekk



Laugardaginn 28. september koma tveir nýir bátar til heimahafnar í Grundar�rði, 
Farsæll SH og Sigurborg SH. 

Af því tilefni verða bátarnir til sýnis frá kl 14:00 til 15:30.  

Að lokinni skoðun, kl 15:30, 

verður gestum boðið að 

þiggja ka�veitingar í húsnæði 

So�anías Cecilssonar ehf..

Hlökkum til að sjá ykkur, 

allir velkomnir 

NÝIR  BÁTAR  
TIL  HEIMAHAFNAR  Í  GRUNDARFIRÐI


