
Þessa dagana standa yfir tökur 
á sjónvarpsseríunni Vitjanir í 
Grundarfirði. Tökurnar hófust 
þriðjudaginn 15. september og 
er áætlað að þær standi til 5. 
nóvember. Vitjanir eða Fractures 
er 8 þátta sería um lækninn 
Kristínu sem ásamt dóttur sinni 
flytur til móður sinnar í lítið 
sjávar þorp í kjölfar skilnaðar. Þar 
neyðist hún til að horfast í augu við 
skugga fortíðar. Glassriver sjá um 
fram leiðslu og Eva Sigurðardóttir 
leik stýrir seríunni en hún verður 
sýnd í Ríkis sjónvarpinu 2022. 

Undanfarnar vikur hefur starfs
fólk verkefnisins verið í Grundar
firði að finna tökustaði og aðstöðu 
en nú þegar tökurnar eru hafnar 
verður í kringum 4550 manns 
að vinna á svæðinu. Ofan á þá 
tölu bætast svo fjölmargir leikarar 
þannig á tímum geta verið um 100 
manns í upptökum. Miðbærinn 
hefur tekið á sig nýja mynd og 
má búast við lokunum á götum 
og öðrum takmörkunum sem 
allt verður unnið í samstarfi við 
lögreglu.

Í tilkynningu frá Glassriver 
er beðist fyrirfram velvirðingar 
á þeim truflunum sem upp

tökur kunna að hafa á dag legt 
líf bæjarbúa og þakka Grund
firð ingum gestrisnina og gott 
sam starf. Grundarfjarðarbær er 
Glass river innan handar með að 
miðla upplýsingum um töku
staði, tökutíma og veglokanir á 
vef og Facebooksíðu Grundar

fjarðar bæjar.
Meðfylgjandi mynd er tekin 

inni á Bjargarsteini þegar var 
verið að undirbúa tökur á atriði, 
á minni myndinni má sjá á skiltum 
að Grundarfjörður mun líklega 
heita Hólmafjörður í þáttunum.  
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Sími: 436 1212

 

 

Tökur hafnar á Vitjunum í Grundarfirði

VANTAR ÞIG MÁLARA?
Löggilltur málarameistari til margra ára 

getur tekið að sér sparslvinnu og málningarvinnu 
inni og úti á Snæfellsnesi.

Vel tækjum búinn, er sanngjarn og vandvirkur, 
hef meðmæli og aðstöðu í Ólafsvík.

Stefán sími 660022
stebbi68@simnet.is



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

Á þriðjudag var lagt bundið 
slitlag á síðasta kaflann á Fróð
ár heiði. Þessu fagna íbúar Snæ
fells bæjar, enda búið að bíða eftir 
fram kvæmdinni ansi lengi, nú er 
einungis eftir lokafrágangur í 
kringum vegstæðið. Hið nýja veg
stæði er afskaplega fallegt og um 
að gera fyrir áhugasama að aka 

þessa leið og njóta útsýnis.
Tilboð í verkið voru opnuð í 

nóvember 2018 og var Borgar
verk með hagstæðasta tilboðið, 
skömmu seinna hófust starfsmenn 
Borgarverks handa við verkið og 
eins og áður segir er nú að verða 
komið að verklokum.
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Þrátt fyrir að Covid19 hafi 
sett strik í reikninginn og fjöldi 
ferðamanna á Íslandi hafi verið 
mun færri í sumar en undanfarin ár 
er ekki hægt að sjá að það hafi haft 
áhrif á Sundlaug Snæfellsbæjar. 
Heildarfjöldi gesta í sundlaugina 
þetta sumarið var 8122 yfir júní, 
júlí og ágúst en á sama tíma í fyrra 
voru gestirnir 211 færri eða 7911 
talsins. Þá er þessi fjöldi sá mesti 
sem hefur sótt sundlaugina yfir 
sumartímann síðan 2017. Erfitt 
er að fullyrða að ein ástæða sé 

fyrir þessari aukningu og ýmis legt 
getur komið til greina. Hugsan
lega gæti þetta stafað af því að 
íslendingar ferðast í auknum 
mæli innanlands og meiri hefð 
hjá þeim ferðamönnum að kíkja 
í sund heldur en þeim erlendu. 
Einnig er áhugavert hve litlu 
munaði á fjölda sundlaugagesta 
í ágústmánuði í ár og í fyrra 
þar sem hertar aðgerðir vegna 
Covid19 voru teknar í gildi í ágúst 
í ár og fjöldatakmarkanir settar á. 
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Lokið við að klæða 
Fróðárheiði 

Heimsóknum fjölgar í 
sundlaug Snæfellsbæjar

Kvika ehf útgerð er þessa 
dagana að gera klárt á veiðar 
með humargildrur, er það til
rauna verkefni sem unnið er í 
sam starfi við Vinnslustöðina. 

Er búið að vinna að því að gera 
bát inn klárann síðustu vikur og 
voru þeir Hjörtur og Alfons að 
gera klárar gildrur og færi til að 
fara með í aðra tilraunarferð og 
í þetta skiptið með fulla trossu 

af gildrum. Daginn áður höfðu 
þeir farið og lögðu þá 10 gildrur 
sem þeir dróu strax aftur til að 
prófa hvort að allt virkaði í 
bátnum. Munu þeir verða með 
1200  1500 gildrur og stendur 
þetta verkefni þar til í mars. 
Gaman verður að fylgjast með 
hvernig þetta kemur út.
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Gera tilraun með 
gildruveiðar á humri

Opið hús verður á Stekkjarholti 4 í Ólafsvík 
sunnudaginn 20. september á milli kl 17.00 og 18.00.

 

Valhöll fasteignasala kynnir:

OPIÐ HÚS

 

2017 2018 2019 2020 

Júní  2302 2229 2325 2567 

Júlí 3715 3142 3551 3615 

Ágúst 2846 2253 2035 1940 

Alls 8863 7624 7911 8122 

 



BIOTHERM KYNNING
Í APÓTEKI ÓLAFSVÍKUR

FÖSTUDAGINN 18. SEPTEMBER KL. 13-18.

20% AFSLÁTTUR 
AF ÖLLUM BIOTHERM DÖMU- OG HERRAVÖRUM

Biotherm snyrtifræðingar veita góð ráð og aðstoð við val á vörum.
Glæsilegur kaupauki þegar keypt er fyrir 8.900 kr. eða meira.

Vertu velkomin við tökum vel á móti þér.

Snyrtivara

BIOTHERM KYNNING
DAGANA 30. APRÍL - 6. MAÍ

NÝTT: LIFE PLANKTON™ ampúlurnar innihalda Life Plankton og 
Hýalúronsýrur. Húðin endurnýjast og fær samstundis mikinn raka og fyllingu. 
Má nota sem 8 daga meðferð eða sem "boost" í eitt skipti. 

BIOTHERM MÆLIR MEÐ LIFE PLANKTON™ LÍNUNNI:

NÝTT: LIFE PLANKTON™ líkamsmjólk 400 ml endurnýjar gæði húðar, styrkir varnarkerfi hennar, 
gefur henni ljóma, raka og næringu. 

NÝTT: LIFE PLANKTON™ líkamsolía 125 ml endurnýjar húðina, byggir upp, gefur raka, er 
andoxandi og dregur úr sjáanlegum slitmerkjum.

LIFE PLANKTON™ Emulsion 50 ml dagkrem hentar jafnvel viðkvæmustu húð. Dregur úr ertingu 
og viðkvæmni, verndar og húðin verður rakanærð, heilbrigðari og nær betra jafnvægi. 

LIFE PLANKTON™ Sensitive Balm 50 ml krem hentar jafnvel viðkvæmustu húð. 
Krukkan er loftþétt og með skammtara. Dregur úr ertingu, viðkvæmni og húðin 
verður rakanærð. Fær teygjanleika, mýkt og fallegri áferð.

LIFE PLANKTON™ maskinn er með hæsta hlutfall af Life Plankton™. 
Húðin er hreinsuð og gríman höfð á í 8 mínútur. Síðan er hún fjarlægð og 
restinni af seruminu nudduð inn í húðina. 

HRUKKUR: - 46%
ÞÉTTLEIKI: + 48%
LJÓMI: + 52%

100% NÁTTÚRULEG
GÓÐGERLABLANDA

ENDURLÍFGUÐ HÚÐ Á 8 DÖGUM
SJÁANLEGA STERKARI OG UNGLEGRI HÚÐ

[LIFE PLANKTON� PROBIOTIC FRACTION + HYALURONIC ACID + VITAMIN C]

20% AFSLÁTTUR AF ÖLLUM                VÖRUM
DAGANA 30. APRÍL – 6. MAÍ
Glæsilegur kaupauki fylgir þegar keyptar eru Biotherm vörur
fyrir 8.900 kr eða meira á meðan birgðir endast.

LIFE PLANKTON� ELIXIR

Grunnserumið okkar sem vinnur gegn öldrun húðarinnar inniheldur 100% lifrænt 
gerjaða mjög virka góðgerla,Life Plankton�, sem styrkja varnarkerfi húðarinnar, örva 

viðgerðarhæfni og endurnýjun hennar og byggir hana upp.
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Framkvæmdir hjá Hafnarsjóði 
Grundarfjarðarbæjar hafa verið 
allnokkrar þetta árið. Aðspurður 
sagði Hafsteinn Garðarsson 
hafnar stjóri að þar bæri helst að 
geta stækkun á Norðurgarði. Væri 
verk staðan nú þannig að Borgar
verk væri búið að reka niður 180 
metra af stálþili og væru nú að 
keyra efni inn í til fyll ingar í rétta 
hæð. Ásamt þessu sagði Hafsteinn 
að Borgar verk sæi einnig um 
að gera fyrir stöðu garð við nýja 
landfyllingu neðan olíutanka 
austan við Nesveg. Verður þar 

til um 3500 fermetra svæði og 
mun nýr vegur tengja saman 
hafnarsvæðið og Framnesið. 
Dælt verður inn í þá landfyllingu 
í næstu viku þegar dæluskipið 
Sóley kemur til að taka í rétt 
dýpi með dælingu við Norðurgarð 
en þar á að vera 10 metra dýpi 
á stórstraumsfjöru og er áætlað 
magn af efni 7500 rúmmetrar. 

Aðspurður um hvort einhverjar 
fleiri framkvæmdir væru í gangi 
sagði Hafsteinn að Almenna 
Um hverfis þjón ustan væri byrjuð 
að steypa kant með pollum, kant

tré, þybbum og stigum og gengi 
það verk vel. Að því verki loknu 
munu þeir fara í að steypa þekju 
sem verður um 4600 fer metrar 
á lengingu Norðurgarðs ásamt 
því að sjá um vatns og raf magns
lagnir. Sagði Hafsteinn að áætlað 
væri að því verki lyki um mitt ár 
2021. Ásamt þessu sæi Almenna 
Umhverfisþjónustan um endur
nýjun á elstu þekju Norðargarðs 
sem hefði varið mjög illa í allri 
þeirri keyrslu á grjóti og efni við 
stækkun Norðurgarðs og fælist 
verkið í því að brjóta upp og 
steypa nýja þekju. 

Sagði Hafsteinn jafnframt að 
í sumar hefði verið ráðist í að 
endurnýja þakið á hafnarhúsinu 
þar sem það gamla hefði verið 
orðið ansi bágborið vegna leka 

og elli. Var það verktakafyrirtækið 
Nesbyggð sem hefði leyst það fljótt 
og vel af hendi. Ásamt þessum 
fram kvæmdum hefði verið unnið 
að hinum ýmsu venjubundnu við
halds verkefnum í sumar. 

Aðspurður hvernig sumarið 
hefði verið utan framkvæmdanna 
sagði Hafsteinn að í sumar hefði 
verið aflýst öllum komum skemmti
ferða skipa til Grundarfjarðar en 
þær áttu að verða 39, það væru 
komnar 52 bókanir fyrir skemmti
ferða skip næsta sumar. Einnig að 
landanir fiskiskipa hefðu verið 
þó nokkrar og sú aukning hafi 
bætt aðeins upp þær tekjur sem 
áætlaðar voru af komum skemmti
ferðaskipanna.
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Miklar framkvæmdir við höfnina

- Bílaviðgerðir

- Skipaþjónusta

- Almenn suðuvinna 

- Smurþjónusta

- Smábátaþjónusta 

- Dekkjaverkstæði

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

Sjálfsmatskýrsla Grunnskóla 
Snæfellsbæjar fyrir síðasta skóla
ár hefur verið birt á heima síðu 
skólans. Öllum grunn skólum 
ber að framkvæma innra mat 
sam kvæmt reglum um grunn
skóla og er tilgangur þess 
að kanna hvort markmiðum 
skólans hefur verið náð, greina 
sterka og veika þætti í skóla starf
inu og skapa þannig grunn að 
um bótum. Ætlast er til að innra 
matið sé alltaf í gangi og er það 
langtímamiðað. Sjálfs matið fyrir 
skólaárið 20192020 er fjórða 

árið sem Grunn skóli Snæ fells
bæjar styðst við matslíkanið. Í ár 
voru viðmiðin flokkuð í 5 yfir
þætti sem voru svo flokkaðir í 18 
undirþætti og skoraði skólinn 
mjög vel í þremur þeirra, þ.e. 
var með meðaltal yfir fjórum. 
Hinir tveir þættirnir voru 
rétt undir fjórum en telst þó 
undir gott verklag og flestir 
þættirnir í samræmi við lýsingu 
á gæðastarfi. Skýrsluna í heild 
sinni má sjá á vef Grunnskólans: 
www.gsnb.is/sjalfsmat.
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Sjálfsmat Grunnskóla 
Snæfellsbæjar



Víkingur tók á móti Grindavík á 
Ólafsvíkurvelli á síðasta laugardag 
í Lengjudeildinni. Gestirnir 
byrjuðu leikinn af krafti og 
komust yfir á 11. mínútu leiksins. 
Það var Aron Jóhannsson sem 
renndi boltanum í netið framhjá 
Konráð Ragnarsyni marverði 
víkings eftir innkast. Víkingar 
vöknuðu aðeins eftir fyrsta 

markið og eftir því sem leið á 
leikinn náðu heimamenn betri 
tökum á leiknum og voru nálægt 
því að jafna leikinn á 33. mínútu 
með skoti frá Billy Steadmann. 
Var rólegt yfir það sem eftir 
lifði hálfleiks. Seinni hálfleikur 
fór af stað með látum og á 53. 
mínútu komust Grindvíkingar 
upp kantinn vinstra meginn og 

sendu boltann fyrir þar sem Aron 
skallaði hann í þverslánna, ekki 
vildi betur til en að boltinn fór úr 
slánni í bakið á Konráð og í netið. 
Gestirnir héldu 2 markaforskoti 
sínu ekki lengi en rétt um 
mínútu seinna minkaði Harley 
Willard metin með góðu skoti 
frá vítateigsboganum og staðan 
orðin 1  2. Kveikti markið heldur 
betur í leikmönnum Víkings en á 
65. mínútu fékk Josip Zepa rautt 
spjald þegar hann gaf Gonzalo 
Zamoramo olnbogaskot og voru 
gestirnir frá Grindavík því manni 
færri það sem eftir var af leiknum. 
Pökkuðu Grindvíkingar í vörn í 
von um að halda stoðunni 1  2 sér 
í hag. Heimamenn gáfust ekki upp 

og á 77. mínútu átti Harley Willard 
góða sendingu fyrir á Gonzalo 
sem gerði sér lítið fyrir og lagði 
hann í fjærhornið og staðan því 
orðin jöfn 2  2 sem urðu lokatölur 
leiksins. Að þessum leik loknum 
var Víkingur Ó komin með 16 stig 
og því í 8. sæti deildarinnar stigi 
á undan Aftureldingu og fjórum 
stigum á eftir Vestra. Næstu leikir 
Víkings eru útileikir og heimsækja 
þeir Þór Akureyri miðvikudaginn 
16. september og Aftureldingu 
sunnudaginn 20. september svo 
eitthvað sé nefnt.

Myndina tók Kristinn Steinn 
Traustason.

þa

Víkingur í áttunda sæti í deildinni

Ólafsbraut 55, Ólafsvík
Sími: 436 1212www.rekstrarland.iswww.olis.is

Opið alla virka daga kl. 08 - 18

Opið á laugardögum kl. 10 - 14

 

Vorum að taka inn vatnsvarnar- og þvottaefni 
frá Grangers fyrir skó og fatnað.



„Taktu þátt og hafðu áhrif “. Það 
getur þú gert með því að taka 
þátt í íbúakönnun landshlutanna 
sem er nú í gangi um allt land. 
Þetta er sagt vegna þess að hún 
hefur hingað til nýst okkur hjá 
landshlutasamtökunum í að meta 
og hafa yfirlit yfir raunverulega 
stöðu okkar á landsbyggðinni. 
Það hefur mótað áherslur í starfi 
okkar og breytt for gangs röð 
þess. Einnig hefur hún nýst inn 
í hvers konar stefnu mótun sem 
lands hluta sam tökin hafa þurft að 
fara í og leggur því línurnar inn 
í fram tíðina sem er mikil vægt í 
málum sem vinna þarf stöðugt 
að yfir langan tíma. Og að síðustu 
hafa upplýsingarnar nýst okkur 
í hagsmunabaráttu fyrir lands
hlutana. Fólk tekur mark á upp
lýsingum sem koma frá miklum 
fjölda fólks þar sem söfnun og 
úrvinnsla er faglega unnin. Þegar 
menn setjast niður með gögn sem 
þessi er hlustað.

Íbúakönnun landshlutanna er 
í gangi þessar vikurnar og verður 
hægt að svara henni út október. 
Í könnuninni er spurt hvort fólk 
sé ánægt með aðbúnað þar sem 
það býr þjónustu og ýmislegt 
annað sem skiptir máli fyrir 
velferð íbúanna. Einnig hvort 
það hyggist búa áfram þar sem 
það býr, hvar það sæki vinnu og 
við hvaða starfsgrein og ýmislegt 
er varðar vinnumarkaðinn. 

Könnunin veitir sveitar stjórnar
mönnum mikilvægar vís bend
ingar um for gangs röð í verk efnum 

sveitarfélagsins og öðrum opin
berum aðilum hvar tíma og fjár
munum er best varið. Þess vegna 
er óhætt að segja þetta kjörið 
tæki færi fyrir íbúa til að gera gott 
sam félag enn betra.

Ákveðnir aðilar voru valdir af 
handahófi og fengu þeir tölvu
póst föstudaginn 28. ágúst þar 
sem óskað er eftir þátttöku 
þeirra. Landshlutasamtökin 
hvetja alla þá sem lenda í úrtaki 
að svara spurningakönnuninni 
til að niðurstöðurnar verði sem 
mark tæk astar – hvert svar hefur 
mikla þýðingu. 

Samtök sveitarfélaga á Vestur
landi (SSV ) framkvæmdu könn
un ina fyrst 2004 og síðan þriðja 
hvert ár. Stöðugt fleiri hafa sóst 
eftir að taka þátt en þetta er í 
fyrsta sinn sem könnunin nær til 
lands ins alls. 

Samtök sveitarfélaga hafa líka 
framkvæmt könnun meðal fyrir
tækja  ár hvert síðan 2013. Sú 
könnun nær núna líka til alls 
landsins og gefur mjög mikil
vægar upplýsingar á sama hátt 
og íbúakönnunin, um stöðu 
landshlutanna og þróun frá 
sjónarhóli allra íbúa, fyrirtækja 
og vinnandi stétta. Vífill Karls son, 
hagfræðingur hjá SSV leiðir þessa 
vinnu í samráði við lands hluta
samtökin og hefur komið nálægt 
framkvæmd þeirra frá upphafi. 
Stefnt er að því að báðar þessar 
kannanir verði framkvæmdar 
reglu lega.

Þegar verktakar höfðu lokið við 
að leggja bundið slitlag á Fróð
ár heiðina þá brugðu þeir sér 
niður á láglendi og lögðu slitlag 
á nokkra kafla þar, seinna lag var 
lagt á veg upp að tjaldstæðinu í 
Ólafs vík og einnig að verkstæðinu 

JE Bílverk.
Á Hellissandi var lagt slitlag á 

Bárðar ás en þar hafa verið fram
kvæmdir í gangi í sumar við 
endur nýjun lagna í götunni.
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Íbúakönnun 
landshlutanna 2020

Leggja bundið slitlag

Anton Gísli Ingólfsson starfs
maður áhaldahúss Snæfellsbæjar 
er þessa dagana að leggja loka
hönd á timburbrú við gamla 
frysti húsið á Hellissandi, verður 
hún lögð yfir Höskuldsárósa. 

Brúin er hluti af uppbyggingu 
á nýju skipulagi stígakerfis á 
Hellis sandi og mun síðar tengjast 
nú ver andi göngustíg sem liggur 
milli Ólafs víkur, Rifs og Hellis
sands. Mun þessi nýja brú bæta 
öryggi vegfarenda á svæðinu og 

leysa af hólmi gömlu brúna við 
frystihúsið fyrir gang and umferð. 
Anton er mikill hagleiksmaður 
eins og nýja brúin ber með sér, 
sagði hann að í dekkið á henni 
hefðu farið 1000 skrúfur og eru 
þá ekki taldar aðrar skrúfur sem 
hann notaði en brúin sjálf er um 
12 metrar á lengd og staurarnir 
sem notaðir voru í hana eru 14 
metra langir. 

þa

Brúarsmiður 
að störfum

kirkjanokkar.is

Aðalsafnaðarfundur 
Ingjaldshólssóknar

mánudaginn 21. september klukkan 20 í safnaðarheimilinu.  
Auk hefðbundinna aðalfundastarfa verður tekin ákvörðun 

um duftreit og önnur mál.

Æskulýðsfundur 
verður í Ólafsvíkurkirkju kl. 19:30 miðvikudaginn 23. september.



Fyrsta gangan í röð haust
ganga í Snæfellsbæ var farin 10. 
september síðastliðinn. Gengið 
var um skógræktarsvæði Ólafs
víkur undir leiðsögn Hilmars 
Más Arasonar. Göngufólk fékk 
blíðskaparveður og mikið að 
sjá og skoða á þessu fallega 
svæði. Önnur gangan af fjórum 
verður gengin sunnudaginn 20. 

september kl 14.00 frá Arnarstapa 
yfir á Hellnar. Leiðsögn verður 
í höndum Þjóðgarðsvarða. Lýð
heilsugöngur sem þessar eru 
fyrir alla fjölskylduna og efla bæði 
heilsu og lífsgæði. Snæfellsbær 
hvetur alla til að reima á sig 
gönguskónna og njóta útivistar 
í góðum félagsskap.

sj

Fyrsta haustgangan

Í liðinni viku mátti sjá hluta 
af starfsmönnum Smiðjunnar 
Fönix við vinnu á Ólafsbrautinni. 
Þar var verið að skipta út gömlu 
handriði sem var komið til ára 
sinna. Nýja handriðið er smíðað 
að fullu í vélsmiðjunni Fönix á 
Rifi og galvanhúðað í Hafnarfirði. 

Handriðið er mælt og byggt út frá 
því gamla en hönnunin þó uppfærð 
eftir nýjustu öryggisstöðlum. Á 
meðfylgjandi mynd sem Pétur 
Steinar Jóhannsson tók má sjá 
starfsmenn Smiðjunnar Fönix 
setja upp nýjustu smíðina.

sj

Nýtt grindverk á brú

Í Lionsklúbbi Ólafsvíkur var 
fjölbreytt og öflugt starf síðastliðinn 
vetur í bland við samkomubann og 
dvala. Í félaginu voru 38 félagar og 
fjölgaði um 2 á starfsárinu. Meðal 
verkefna voru leikfangahappdrætti 
á aðfangadag og að setja upp ártal 
á höfninni. Klúbburinn sá um 
þorrablótið á Klifi ásamt öðrum 
félagasamtökum. Á skólaslitum 
Grunnskólans var framúrskarandi 
nema í íslensku færð bókagjöf. Með 
félögum okkar í Rán héldum við 
þrettándagleði og við tókum þátt 
í sykursýkisdeginum ásamt öðrum 
klúbbum í Snæfellsbæ. Ótengt því 
þá seldum við ekki löngu síðar 
súkkulaðidagatöl um leið og við 
dreifðum rafhlöðum í hús.  Gáfum 
við fæðingarbekk á sjúkrahúsið 
ásamt öðrum klúbbum á starfsvæði 
Sjúkrahúss Akraness. Fyrir þá 
sem eru aðeins eldri héldum við 
Nesball í samstarfi við aðra, það er 
fyrir heldri borgara á Snæfellsnesi. 
Eftirtaldir aðilar fengu styrki frá 
Lionsklúbbi Ólafsvíkur: Leik skól
inn Kríla kot, Skógræktarfélag 
Ólafs víkur, Ólafsvíkurkirkja vegna 
aðgengis mála, Björgunarsveitin 
Lífs björg, Smiðjan, Líknarsjóður 
Ólafs víkur og Ingjaldshólssókna 
og Sjóminjasafnið.

Maður er manns gaman og lagt 
var áhersla á það í félagsstarfinu. 
Fundað var tvisvar í mánuði, 

ýmist félagsmálafundir eða vinnu
fundir. Desembermánuður var 
undir lagður í vinnufundum og 
var haldið velheppnað skötu
kvöld. Varaumdæmistjóri, Guð
jón Andri Gylfason, heimsótti 
okkur, og einnig fengum við 
fyrir lesara til okkar, Lárus Ást
mar Hannes son, formaður land
sam bands hesta manna félaga og 
Fríðu Sveins dóttur, sem sagði 
frá Everest för. Við heim sóttum 
svo Hella ferðir á Gufu skálum 
og Sjó minja safnið á Hellis sandi. 
Haldin var velheppnaður íþrótta
dagur með Lionsklúbbi Nes
þinga þar sem stundaðar voru 
óhefð bundnar íþróttir og endað 
með að fara á Sker og njóta 
pítsuhlaðborðs. Ekki eru allir sáttir 
við úrslitin, en formaður tók á sig 
að kenna okkur hinum að það geta 
ekki allir unnið, nema hann. Farið 
var í velheppnaða haustferð um 
Borgarfjörð. Vegna samkomubanns 
var starf klúbbsins síðan nánast í 
frystingu fram í maí og þá farið í 
að hreinsa á vegum Vegagerðinnar. 
Í lok síðustu hreinsunar innar var 
haldið á Arnar stapa og slegið upp 
grillveislu og fögnuði. 

Þeir sem vilja ekki missa af 
komast í félags skapinn er bent á 
að tala við for mann félaganefndar 
næsta starfsárs, Illuga Jens.

#LeggjumLið

Starf Lionsklúbbs 
Ólafsvíkur



Við tökum frá 
tíma fyrir þig
Þú getur pantað tíma í fjármálaráðgjöf og aðstoð við virkjun á rafrænum 
skilríkjum á landsbankinn.is eða með því að senda tölvupóst á  
netfangið landsbankinn@landsbankinn.is.

Við hvetjum viðskiptavini til að nýta sér sjálfsafgreiðslulausnir, hraðbanka,  
app og netbanka, en þar má sinna öllum helstu bankaviðskiptum.

landsbankinn.is 410 4000Landsbankinn


