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Viljayfirlýsing um fjölgun íbúða
Á þriðjudag hélt Ásmundur
Einar Daðason, félags- og barna
málaráðherra, opinn fund á veit
ingahúsinu Skeri í Ólafsvík þar
sem hann fjallaði um húsnæðis
mál á landsbyggðinni.
Í lok fundar undirrituðu
Ásmundur Einar og Kristinn Jónas
son, bæjarstjóri Snæfellsbæjar
viljayfirlýsingu sem snýr að því
að fjölga nýjum íbúðum í Snæ
fellsbæ, í viljayfirlýsingunni
kemur fram að óseldar íbúðir
Íbúðalánasjóðs (ÍLS) í Ólafsvík,
Hellissandi og öðrum stöðum
innan Snæfellsbæjar munu á
næstunni færast til leigufélagsins
Bríetar, en það leigir út húsnæði á
hagstæðu verði á landsbyggðinni.
Viljayfirlýsingin snýr að því að
fjölga nýjum íbúðum í sveitar
félaginu. Mikill skortur hefur verið
á íbúðarhúsnæði í Snæfellsbæ um
lengri tíma, meðal annars vegna
uppgangs í ferðaþjónustu á Snæ
fellsnesi.
„Ég hef sagt það áður og segi
það enn að íbúðaskortur má ekki
standa atvinnuuppbyggingu á
landsbyggðinni fyrir þrifum. Þessi
aðgerð er liður í að styðja við íbúa
og atvinnulíf utan höfuðborgar
svæðisins. Þetta er löngu tímabær
uppbygging sem er ánægjulegt
að geta ýtt úr vör og munu fleiri
sambærilegar aðgerðir líta dagsins
ljós á næstunni,“ sagði Ásmundur
Einar við undirritunina.
Fyrst verður ráðist í endur
bætur á íbúðunum sem leigu
félagið Bríet hyggst leigja út
og voru áður í eigu Íbúðalána

sjóðs. Þá mun Íbúðalánasjóður
vinna með sveitarfélaginu vegna
fyrirhugaðrar byggingar á íbúða
kjarna fyrir fatlaða í Ólafsvík.
Íbúðalánasjóður mun koma að
útfærslu íbúðakjarnans og hefur
sjóðurinn ákveðið að leggja
sveitarfélaginu til einnar mill
jónar króna styrk til þróunar
verkefnisins. Þá mun sjóðurinn
bjóða fram sérfræði
þ ekkingu
starfs
m anna sinna til sveitar
félagsins sem er hluti af sérstöku
tilraunaverkefni sem snýst um að
örva húsnæðisuppbyggingu utan
höfuðborgarsvæðisins.

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

Jöklarar komin heim
Styttan Jöklarar er komin
heim en hún hefur sett svip
sinn á Sjómannagarðinn á
Hellissandi frá því hún var sett
upp árið 1974. Styttan sem
er eftir Ragnar Kjartansson er
eitt elsta verk hans og var hún
send í bronsun til Þýskalands til
fyrirtækis sem heitir Kollinger
fyrir rúmu ári síðan þar sem hún
var farin að skemmast að utan.
Það er Slysavarnadeildin Helga
Bárðardóttir sem á styttuna og þær
Aðalheiður Aðalsteinsdóttir og
Albína Gunnarsdóttir tóku á móti
styttunni síðastliðinn föstudag og
fylgdust með því þegar Árni Jón
Þorgeirsson kom henni fyrir á
sínum stað í sjómannagarðinum.
Hafa þær Aðalheiður og Albína
borið hitann og þungan af því að
koma styttunni í viðgerð og heim
aftur, voru þær því að vonum
glaðar þegar styttan var sett á
sinn stað í fallegu vetrarveðri.
Vildu þær stöllur koma á framfæri
kæru þakklæti til þeirra fyrirtækja
sem studdu slysavarnadeildina í

þessu verkefni því án þeirra hefði
þetta aldrei verið hægt. Bæði
er tímafrekt og dýrt að senda
svona listaverk um langan veg,
er kostnaður kominn í tæpar 8
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Húsið er skráð 218 fm. Í húsinu eru 2 stofur, 2 baðherbergi,
stór bílskúr og 4 stór svefnherbergi.
Hjónaherbergið er með fataherbergi.
Bakatil er góður garður og pallur með heitum potti.
Nánari upplýsingar gefur Ásdís í síma: 899-3942

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

milljónir og er enn tekið á móti
styrkjum í verkefnið og hægt að

leggja inn á reikning 0190-15380046 kt. 661090-2009.

Landsmót UMFÍ 50+
í Stykkishólmi 2021
Landsmót UMFÍ 50+ verður
haldið í Stykkishólmi árið 2021.
Mótið er blanda af íþróttum, alls
kyns keppnum og hreyfingu
með það að markmiði að fá fólk
á besta aldri til að hafa gaman
saman. Mótið hefur farið fram
árlega síðan 2011 og er öllum
opið sem verða 50 ára á árinu
og eldri. Þátttakendur þurfa ekki
að vera skráðir í íþróttafélag og
geta allir tekið þátt á sínum
forsendum.
Næsta sumar fer mótið fram
í Borgarnesi og því upplagt
fyrir alla hjá aðildafélögum
HSH að fjölmenna þangað
bæði til að taka þátt og öðlast
þekkingu á umfangi mótsins til
undirbúnings fyrir mótið 2021.
Landsmót UMFÍ 50+ skiptir
máli fyrir fólk sem hefur bæði
gaman af því að hreyfa sig og hitta
aðra. Þangað kemur t.d. fólk sem
hefur ekki stundað íþróttir síðan
í æsku og rifjar upp hvað það var
og er gaman að stunda íþróttir
og hreyfa sig með öðrum. Einnig
er þar tækifæri fyrir þá sem aldrei
kepptu á mótum að láta gamlan
draum rætast og skapa í leiðinni
góðar minningar. Landsmót

UMFÍ 50+ hefur mikla þýðingu
fyrir samfélagið getur skilið eftir
sig uppbyggingu og þekkingu
á svæðinu. Mótið er einnig
tækifæri til að vekja athygli á
lýðheilsu og þeim möguleikum
sem í boði eru til að efla
lýðheilsu. Gera má ráð fyrir allt
að þúsund þátttakendum frá
öllu landinu ásamt fylgdarliði.
Þá verður einstakt aðdráttarafl
Stykkishólms og Snæfellsness
alls nýtt til þess að bæta þar í
og auka þátttöku enn frekar.
Meðfylgjandi mynd er frá
Umfí og sýnir stígvélakast sem er
klassísk grein á landsmóti 50+.
hsh

UMSÓKNIR UM STYRKI
Fjárhagsáætlun Snæfellsbæjar
og stofnana 2020
Hafin er vinna við gerð fjárhagsáætlunar Snæfellsbæjar fyrir árið 2020.
Hér með er auglýst eftir umsóknum um styrki.
Þeir aðilar sem vilja koma með styrkumsóknir er varðar næsta fjárhagsár Snæfellsbæjar eru
hvattir til að skila þeim á bæjarskrifstofuna til bæjarritara fyrir 8. nóvember 2019.
Þau félagasamtök sem fengu styrki á árinu 2019
þurfa að senda inn ársreikning með áframhaldandi styrkbeiðni.
Athugið, að engir styrkir fást greiddir nema um þá sé sótt og bæjarstjórn samþykki þá.
bæjarritari

Bæjarstjórn heimsótti skógrækt
Bæjarstjórn Snæfellsbæjar
heimsótti skógræktina í Ólafsvík
í blíðviðri seinnipartinn í október.
Fors varsm enn skógr æktar
félagsins höfðu boðið þeim til að
koma og skoða þær framkvæmdir
sem farið hefur verið í á síðustu
árum. En Snæfellsbær hefur
undanfarin þrjú ár orðið við
beiðni Skógræktarfélagsins um
að fá til starfa sjálfboðaliða frá
Europian Volunteer Service til að
vinna að ýmsum þeim verkefnum
sem skoðuð voru á laugardaginn.

Plantað hefur verið tæplega
40.000 trjám, lagðir stígar,
smíðaðir bekkir og aðgengi að
skóginum lagaði með því að setja
brú svo fátt eitt sé nefnt.
Það voru þeir Vagn Ingólfsson
og Hilmar Már Arason sem tóku
á móti bæjarstjórn Snæfellsbæjar
sem leist mjög vel á það sem búið
er að gera. Áttu þau skemmtilegt
og gagnlegt spjall og voru þeir
ánægðir að fá þau.

kirkjanokkar.is

Guðsþjónusta með skólakór
á Kristniboðsdag, sunnudag 10. nóv,
í Ingjaldshólskirkju kl. 14

Framhaldsaðalsafnaðarfundur Ólafsvíkursóknar
verður sunnudaginn 17. nóvember eftir guðsþjónustu
kl. 15:30 í safnaðarheimilinu

þa

Heimsókn forsetahjóna í Sn
Forseti Íslands hr. Guðni Th.
Jóhannesson og eiginkona hans
frú Eliza Reid voru í tveggja daga
opinberri heimsókn á Snæfells
nesi í síðustu viku.
Hófu þau heimsóknina á því
að heimsækja Snæfellsbæ þann
30. október. Fóru forsetahjónin
víða bæði í fyrirtæki og stofnanir
í bæjarfélaginu og var alls staðar
tekið vel á móti þeim. Tóku þau
daginn snemma og byrjuðu á
því að heimsækja Grunnskóla
Snæfellsbæjar í Ólafsvík þar sem
nemendur kynntu fyrir þeim
Átthagafræðinám skólans áður
en þau gengu um skólann og
heilsuðu nemendum. Að því
loknu lá leiðin í leikskólann
Krílakot í Ólafsvík þar sem
tekið var á móti þeim starf og
leikskólanna í Snæfellsbæ kynnt.
Að þessum heimsóknum loknum
var fiskvinnslan Valafell í Ólafsvík
heimsótt þar sem forsetahjónin
kynntu sér starfsemi fyrirtækisins
og þáðu kaffiveitingar. Veðrið
var upp á sitt besta og notuðu
forsetahjónin tækifærið og
gengu á næsta áfangastað sem
var Dvalar og hjúkrunarheimilið
Jaðar. Var þar tekið á móti þeim

með virktum og sagður sögur
ásamt því að þeim voru færðir
ullarsokkar að gjöf.
Forsetahjónin heimsóttu
Grunn
s kóla Snæfellsbæjar á
Hellissandi þar sem þau snæddu
dýrindis þorsk með nemendum
og starfsliði í hádeginu. Skólakór

Grunnskóla Snæfellsbæjar söng
fyrir gestina. Að því loknu heilsuðu
forsetahjónin uppá nemendur og
starfsfólk með því að ganga í stofur
eins og þau gerðu í Ólafsvík. Að
heimsókn í skólann lokinni tók
bæjarstjóri Snæfellsbæjar og full
trúar bæjarstjórnar á móti forseta
hjónunum þar sem kynnt var fyrir
þeim hjónum starfsemi sveitar
félagsins og lífinu í bæjarfélaginu.
Áður en ekið var í gestastofu
Þjóðgarðsins Snæfellsjökuls á
Malarrifi, þar sem fram fór máls
stofa um áskoranir og tækifæri
í ferðaþjónustu á Snæfellsnesi,
heimsóttu forsetahjónin KG fisk
vinnslu á Rifi þar sem starfsemi
fyrirtækisins var kynnt og gengið
um vinnslusali þess. Opinberri
heimsókn forsetahjónanna í Snæ

fellsbæ lauk svo með fjölskyldu
hátíð í félagsheimilinu Klifi þar
sem íbúar komu saman til að
eiga kvöldstund. Voru þar flutt
meðal annars tónlistaratriði frá
Tónlistarskóla Snæfellsbæjar
ásamt því að gestir gæddu
sér á ljúfengum veitingum
sem Kvenfélag Hellissands sá
um. Við þetta tækifæri færðu
forsetahjónin Snæfellsbæ fjórar
myndir í ramma sem teknar
voru í opinberri heimsókn Ólafs
Ragnars Grímssons í forsetatíð
hans. Voru forsetahjónunum
færðir útprjónaðir vettlingar sem
Ástrós Gunnarsdóttir prjónaði og
málverk af Snæfellsjökli málað af
Vigdísi Bjarnadóttur listakonu.

næfellsbæ og Grundarfjörð
Forseti Íslands, hr. Guðni Th.
Jóhannesson og frú Eliza Reid
voru í opinberri heimsókn í
Grundarfirði þann 31. október.
Tók bærinn vel á móti þeim
og skartaði sínu fegursta í fallegu
haustveðri. Komu forsetahjónin
víða við í Grundarfirði og skoðuðu
margt. Hófst heimsókn þeirra
hjóna snemma dags með því
að bæjarfulltrúar og bæjarstjóri
tóku á móti þeim hjónum og
sögðu þeim frá viðfangsefnum
bæjarins og veittu þeim innsýn
í störf sín. Að því loknu var
haldið yfir í grunnskólann þar
sem nemendur og starfsfólk
tóku á móti þeim. Sýndu nem
endur forsetahjónunum meðal
annars afrakstur vinnu sinnar
við menningarmót en það
verkefni varpar ljósi á mismun
andi menningu í lífi hvers og eins
nemanda. Einnig var leikskóla
deildin Eldhamrar heimsótt og
Leikskólinn Sólvellir, voru á
báðum stöðum ýmsar skrítnar
verur á sveimi enda hrekkja
vökudagurinn og var hann mjög
líflegur í Grundarfirði að þessu
sinni. Forsetahjónin kynntu sér
einni starfsemi í sjávarútvegi í
Grundarfirði eins og Snæfells
bæ. Heimsóttu þau glænýja
hátæknifiskvinnslu í fjölskyldu
fyrirtækinu Guðmundi Runólfs
syni, ehf ásamt því að fara um
borð í Farsæl SH 30 sem lá við
bryggju þennan dag. Farsæll SH er
í eigu FISK Seafood ehf og er eitt af
þremur nýjum skipum sem komu
til Grundarfjarðar fyrir stuttu.
Að þessari heimsókn lokinni
fræddu hafnarstjóri og bæjarstjóri
forsetahjónin um sögu og
starfsemi Grundarfjarðarhafnar.

Flutningafyrirtækið Ragnar og
Ásgeir ehf. var heimsótt en það
er fjölskyldufyrirtæki sem fagnar
50 ára afmæli á næsta ári og er eitt
af stærstu flutningafyrirtækjum
landsins. Þennan dag gekkst
Grundarfjarðarbær einni fyrir
málstofu um sjávarútveg og
samtíman. Var þar varpað ljósi á
stöðu og breytingar í greininni
í samhengi við samfélagslegar
breytingar og einnig þau tækifæri
svæðisins til að byggja upp sterka
ímynd byggða á auðlindum og
sérstöðu svæðisins. Nemendur
og starfsfólk Fjölbrautaskóla
Snæfellinga tóku á móti
forsetahjónunum í hádeginu þar
sem snæddur var hádegisverður.
Hittu forsetahjónin þar fyrir aðra
af tveimur “fjarverum” skólans en
það eru vélmenni sem kennarar
sem ekki eru á staðnum nota til að
kenna nemendum í FSN, heilsuðu
forsetahjónin upp á nemendur í

fjarnámsdeild skólans á Patreks
firði við þetta tækifæri en þeir
voru í enskutíma í gegnum fjar
kennslubúnað skólans. Hr. Guðni
Th. Jóhannesson er verndari
Skátahreyfingarinnar á Íslandi
og hitti hann Mörtu Magnús
dóttur, Skátahöfðingja Íslands
og unglinga úr Skátafélaginu
Erninum. Síðdegis tóku íbúar

Dvalar- og hjúkrunarheimilisins
Fellaskjóls á móti forseta
hjónunum, að því loknu var
haldið kaffiboð forsetahjónunum
til heiður. Þau snæddu svo kvöld
verð á Bjargarsteini, mathúsi áður
en þau héldu heim og var boðið
upp á steiktan karfa úr fiskvinnslu
G.Run og bláberjaskyrmús að
hætti hússins.

RESTAURANT

Hátíðarmatseðill
LÉTTSTEIKTUR TÚNFISKUR „TATAKI“
Engifer, sesam & wasabi

RAUÐRÓFU CARPACCIO
Geitaostur, heslihnetur & mandarínu vinaigrette
ANDALÆRI „CONFIT“
Perur, kartöflukrem & soðgljái
EPLA CRUMBLE
kanill, karamella & vanilluís
Verð: 9.990 kr

Dagssetningar í boði
Föstudagurinn
Laugardagurinn
Föstudagurinn
Laugardagurinn

29. nóvember
30. nóvember
6. desember
7. desember

Pantanir í gegnum: restaurantvidvik@gmail.com

Aflabrögð
Mun betur viðraði til veiða
dagana 27. október til 3. nóvember
en dagana á undan. Komu alls
á land 333 tonn í 81 löndun í
Snæfellsbæ. Í Ólafsvíkurhöfn
var landað 213 tonnum í 55
löndunum og í Rifshöfn 120
tonnum í 26 löndunum.
Hjá dragnótabátunum land
aði Gunnar Bjarnason SH 16
tonnum í 5, Egill SH 15 tonn
um í 4, Ólafur Bjarnason SH
15 tonnum í 4, Saxhamar SH
14 tonnum í 3, Steinunn SH 12
tonnum í 5, Guðmundur Jensson
SH 11 tonnum í 2, Magnús SH 8
tonnum í 2, Matthías SH 4 tonnum
í 2 og Sveinbjörn Jakobsson SH 3
tonnum í 3 löndunum.
Hjá litlu línubátunum landaði
Tryggvi Eðvarðs SH 42 tonnum í

6, Stakkhamar SH 37 tonnum í 5,
Lilja SH 31 tonni í 6, Sverrir SH 23
tonnum í 6, Landey SH 21 tonni í
6, Rán SH 17 tonnum í 4, Kvika SH
16 tonnum í 4, Gullhólmi SH 14
tonnum í 2, Brynja SH 12 tonnum
í 3, Katrín GK 11 tonnum í 4 og
Signý HU 9 tonnum í 3 löndunum.
Í Grundarfjarðarhöfn var landaði
251 tonni í 10 löndunum.
Botnvörpubátarnir fjórir
lönduðu allir einu sinni Hringur
SH 69 tonnum, Runólfur SH 60
tonnum, Sigurborg SH 60 tonnum
og Farsæll SH 55 tonnum.
Tveir handfærabátar lönduðu
Birtir SH 4 tonnum í 3 og Birta SH
3 tonnum í 3 löndunum.
þa

Úrslit í
fiskiréttakeppni

Einn af viðburðum Northern
wave international film festival
sem fram fór í Frystiklefanum
fyrir skömmui var Fiskirétta
samkeppnin. Á þessum viðburði
gátu bæði heimamenn og gestir
keppt um verðlaun fyrir besta
fiskréttinn. Reynt er að útvega
þátttakendum þann fisk sem
þeir þurfa í réttina ef hægt er
sem og þau hráefni sem þarf,
réttinn útbúa þeir svo heima og
fullelda og eru bæði heitir og
kaldir réttir gjaldgengir. Bjóða
keppendur þeim sem mæta á
viðburðinn upp á að smakka og
eru gestirnir um leið dómarar
og velja vinningshafana. Vegleg
verðurlaun voru í boði og fékk
hver keppandi flösku af íslenska
gininu Himbrimi að gjöf. Fimm

Fengu að skoða
sjúkrabílana

aðilar tóku þátt með rétti sem
voru hver öðrum betri. Veitt voru
verðlaun fyrir fyrstu tvö sætin,
það var Kolbrún Ósk Pálsdóttir frá
Hellissandi sem varð í 1. sæti. Fékk
hún sérhannaðan verðlaunagrip
frá Lavalandi í Grundarfirði og
gjafabréf fyrir næsturgistingu
fyrir tvo á Hótel Búðum ásamt
þriggja rétta kvöldverði og óvænta
gjöf. Í öðru sæti var Björgvin
Lárusson úr Grundarfirði og
fékk hann gjafabréf að upphæð
30.000 á Fiskmarkaðinn eða
Grillmarkaðinn í Reykjavík.
Kvöldinu var þó langt því frá lokið
í Frystiklefanum þetta kvöld en að
Fiskiréttakeppninni lokinni tóku
við tónleikar. Á þeim komu fram
þungarokkshljómsveitin Óværa
þa
og AAIIEENN.		

Patryk og Ingó sjúkrafluttninga
menn hjá HVE í Snæfellsbæ buðu
krökkunum á Rauðu deildinni
að koma og skoða sjúkrabílana
og vakti það mikla lukku. Þeir
sýndu okkur m.a. hvernig súr
efnis
m ettun og púlsinn eru
mæld, þeir settu svo ljósin og
SÍRENURNAR á og við það tók
hjartað nokkur auka slög hjá
sumum.

Einnig fór Patryk í hlutverk
sjúklings og var settur í spelku og
fengu krakkarnir að aðstoða Ingó
að festa/smella Patryk í spelkuna.
Sjúkraflutningamennirnir fengu
margar fróðlegar og skemmtilegar
spurningar frá krökkunum.
Takk kærlega fyrir okkur,
Kveðja, Rauðadeildin á Krílakoti

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

Karlakór Reykjavíkur í Stykkishólmskirkju
Karlakór Reykjavíkur mun
heimsækja Snæfellsnes og flytja
aðventudagskrá sína í Stykkis
hólmskirkju laugardaginn 30.
nóvember kl. 16.00. Aðventu
tónleikar kórsins eru fyrir löngu
orðinn fastur liður í tónlistarlífi
höfuðborgarinnar fyrir jólin en
það var árið 1993 sem kórinn hélt
fyrst tónleika í Hallgrímskirkju og
hafa þeir ávallt verið fjölsóttir og
margir líta á þá sem ómissandi
þátt í jólaföstunni.
Einsöngvari á tónleikunum
verður Sigrún Pálmadóttir sópran
söngkona en hún lauk burtfarar
prófi frá Söngskólanum í Reykja
vík árið 1999 og stundaði nám við
óperudeild Tónlistarháskólans í
Stuttgart frá 1999 - 2001. Sigrún
hefur komið fram á fjölmörgum
tónleikum, bæði heima og erlendis
auk þess sem hún hefur farið með
fjölmörg hlutverk á óperusviðinu,
þar á meðal Næturdrottninguna í
Töfraflautu Mozarts.  
Með í för verða einnig fastagestir
kórsins frá liðnum aðventutón
leikunum; orgelleikarinn Lenka
Mátéova, trompetaleikararnir
Eiríkur Örn Pálsson og Guð
mundur Hafsteinsson auk páku
leikarans Eggerts Pálssonar.
Stjórnandi Karlakórs Reykja
víkur er Hólmarinn Friðrik S.
Kristinsson sem í ár fagnar 30 ára
starfsafmæli með kórnum. Hann
hóf störf sem raddþjálfari og

aðstoðarstjórnandi árið 1989 og
tók endanlega við tónsprotanum
af Páli Pamplicher Pálssyni sem
aðalstjórnandi kórsins árið 1990.
Það er við hæfi að Friðrik heimsæki
æskuslóðirnar með kórinn sinn á
þessum tímamótum.
Karlakór Reykjavíkur hélt tón
leika í Stykkishólmi árið 2008
til styrktar orgelsjóð Stykkis
hólmskirkju og í samsæti að
þeim tónleikum loknum lofaði
þáverandi formaður kórsins því
að kórinn myndi halda aðventu
tónleika í kirkjunni þegar orgelið
kæmi upp.  Það er því kominn tími
til að efna það loforð og hlakka

kórmenn til heimsóknarinnar og
reyna hljóm sinn við hið glæsilega
hljóðfæri úr Klais orgelsmiðjunni,
en þaðan kemur einmitt stóra
orgelið í Hallgrímskirkju.

Stykkishólmsbúar og Snæfell
ingar allir eru boðnir velkomnir
á tónleikana en aðgangur verður
ókeypis.

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

HSH á
Fjölmenningarhátíð
Sunnudaginn 20. október s.l.
var haldin hin árlega Fjölmenn
ingarhátíð í Félagsheimilinu Klifi
í Ólafsvík. Fjölmenningarhátíðin
hefur fest sig í sess sem einn af
stóru menningarviðburðunum
í Snæ
f ells
b æ ár hvert og
viðburðurinn stækkað með hverju
árinu sem líður. Héraðssamband
Snæfellsness og Hnappadalssýslu
(HSH) var með kynningu á starfi
sínu og aðildarfélögum þess. Það
voru kátir krakkar ásamt fram
kvæmdastjóra HSH sem stóðu
vaktina og kynntu fyrir gestum
hátíðarinnar hvað HSH stendur
fyrir. HSH var með til dreifingar
vetrartöflur ungmennafélaganna

Víkings/Reynis, Ungmennafélags
Grundarfjarðar og Ungmenna
félagsins Snæfells og kynningar
efni um HSH og aðildarfélög þess.
Einnig var skoðanakönnun í boði
fyrir krakka um íþróttastarf og á
hverju þau hafa áhuga, það var
ágætis þátttaka og greinilegt að
ungt fólk hefur skoðanir á því
hvaða íþróttir það vill stunda. Það
er mikilvægt fyrir HSH að kynna
sín aðildarfélög og hversu mikið
og fjölbreytt íþróttastarf er í boði
á Snæfellsnesni og að allir eru
velkomnir að vera með.
Áfram HSH !
Laufey Helga Árnadóttir,
framkvæmdastjóri HSH

AKSTURSSTYRKIR
Akstursstyrkir til íbúa í dreifbýli
Íbúar í dreifbýli Snæfellsbæjar geta sótt árlega um sérstakan akstursstyrk
til að koma til móts við kostnað vegna aksturs barna
til Ólafsvíkur í íþrótta- og tómstundaiðkun.

Árlegur akstursstyrkur er kr. 30.000.Umsóknir skulu berast bæjarritara í tölvupósti.
Í umsókn þarf að koma fram nafn foreldris/forráðamanns, nafn barns/barna,
kennitala og reikningsnúmer þar sem leggja á styrkinn inn.
Einnig þarf að fylgja vottorð/staðfesting frá þjálfara um að barnið sé skráð í íþróttir norðan heiðar.
Nánari upplýsingar gefur bæjarritari í síma 433-6900 eða netfangið lilja@snb.is

Körfuboltanámskeið

Þann 27. október kom Hildur
Björg Kjartansdóttir og var með
körfuboltanámskeið í Íþrótta
húsi Snæfellsbæjar fyrir 1-7
bekk, Hildur spilar með KR í
Dominos deildinni og er jafn
framt í A-landsliði Íslands í körfu
knattleik.

Góð mæting var á námskeiðið
og mikill áhugi hjá ungum körfu
boltasnillingum.
Körfuknattleikssamband Íslands
gaf Víkingi 10 körfubolta við þetta
tækifæri og verða þeir örugglega
vel nýttir.
Myndin er fengin af facebook
síðu Umf. Víkings/Reynis

Vill nýta
steinefni úr sjó

Síðastliðin sunnudag vorum
við hjónin á göngu í Krossavíkinni
þegar við tókum eftir að það er
komin bíll á gömlu bryggjuna
þar. Forvitnin rak okkur til að
kanna málið, við bílinn var
maður með stórar tunnur, vatns
slöngu o.f.l. var hann þar að bar
dúsa eitthvað. Við tókum hann
tali og spurðum hann hvað hann
væri að gera. Tók hann forvitni
okkar vel og sagðist vera úr
Reykjavík og heita Björgvin P.
Hallgrímsson og áhugamaður
um vinnslu steinefna úr sjó.

Spurðum við hann hvort hann
væri líffræðingur en hann sagðist
vera velm enntaður á ýmsum
sviðum en ekki líffræðingur
heldur mikill áhugamaður um
þetta efni. Sagðist hann vera
að skoða sjóinn og hreinleika
hans hér í Krossavíkinni og
einnig hefði hann verið í Stykkis
hólmi. Taldi hann að sjórin hér
fyrir vestan væri það hreinn að
það væri vel hægt að notast við
hann til hugsanlegrar steinefna
framleiðslu til manneldis o.f.l.
Birna Sigurðardóttir

