
Um síðustu helgi var veður víða 
slæmt og þó að rok og rigning 
fylgi oft göngum og réttum hér á 
landi var þetta kannski fullmikið 
af því góða. 

Í Grundarfirði var réttað að 
Mýrum þann 19. september en 
vegna veðurs var réttum á Hrafn
kels stöðum frestað um viku og 
verður réttað laugardaginn 26. 
sep tember á Hrafnkelsstöðum. 

Þann 26. verður einnig réttað í 
Staðar sveit og Breiðuvík og lítið 
annað hægt að gera en að vona 
að veður guðirnir verði gangna
mönn um hliðhollir. 

Réttirnar í Ólafsvík og á Hellis
sandi fóru fram með hefð
bundnum hætti um síðustu helgi 
þrátt fyrir veður eins og sjá má á 

meðfylgjandi myndum frá Öldu 
Andrésdóttur, myndirnar tók hún 
í Þæfusteinsrétt á Hellissandi. sj
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Réttað í rigningu og roki

Fjölmenningarhátíð Snæ fells
bæjar verður ekki haldin í októ
ber nk. vegna aðstæðna í sam
félaginu. Það er ekki fyrir séð 
að hátíðin geti farið fram með 
óbreyttu sniði í ár og því er 
það samfélagsleg ábyrgð skipu
leggjenda að aflýsa henni að svo 
stöddu.

Fjölmenningarhátíðin hefur 
fest sig í sess sem einn af stóru 
menn ingar viðburðunum í Snæ
fells bæ ár hvert og viðburðurinn 

stækkað með hverju árinu sem 
líður. Margir þátttakendur úr 
sam félaginu koma að skipulagi 
og vinnu vegna hátíðarinnar 
og fjölmargir gestir njóta 
afraksturs ins, smakka þjóðlega 
rétti frá fjarlægum löndum, njóta 
skemmti atriða og kynnast hvert 
öðru, ólíkum siðum og menn
ingu.

Hátíðin verður haldin að ári 
liðnu í félagsheimilinu Klifi.

snb.is

Fjölmenningarhátíð aflýst



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

Í vor hlaut Klifurfell 200.000 
kr styrk frá Lionsklúbbi Grundar 
fjarðar. Styrkurinn var ætlaður 
til að efla barna og ung menna
starf í bæjarfélaginu og leit 
Klifur deild UMFG svo á að það 
besta í stöðunni væri að fá þjálf
ara í klifurhúsið og bjóða nem
endum í grunnskólanum og fjöl
brautaskólanum að klifra undir 
leiðsögn hans. Elmar Orri, þjálf
ari í Klifurhúsinu í Reykjavík 
kom vestur og veitti þeim lið. 
Vikuna 14. til 17. september var 

nemendum boðið í klifurhúsið, 
1.  3. bekkur mætti í eitt skipti, 
4.  7. bekkur í tvö skipti og fimm 
hópar frá FSN mættu og klifruðu 
í íþróttatíma. Auk þess voru 2 
námskeið fyrir 16 ára og eldri 
um klifurleiðasmíði og leiðsögn 
fyrir börn og ungmenni. Frábært 
framtak til að efla æskulýðsstarf 
og lýðheilsu í bæjarfélaginu sem 
og að kynna unga fólkið fyrir 
afþreyingu sem ekki allir hefðu 
haft frumkvæði af að prófa sjálf.

sj

Þriðjudaginn 15. september 
síðast liðinn plöntuðu nemendur 
í 6. til 9. bekk í Grunnskóla Snæ
fells bæjar birkiplöntum í tilefni af 
Degi íslenskrar náttúru. Að vísu 
er dagurinn haldinn hátíðlegur 
16. september ár hvert en þar 
sem veðrið ætlaði ekki að leika 
við nemendurna þann dag var 
farið í að setja plönturnar niður 
daginn áður. 670 birki plöntur 
voru gróðursettar í skóg ræktar
svæði skólans í Mjóadal í Ólafs
vík. Nemendur stóðu sig frá bær
lega, gengu rösklega til verks 
og vönduðu sig við gróður

setninguna. 
Grunnskóli Snæfellsbæjar 

hefur tekið þátt í Yrkjuverkefinu 
síðan 1992 með 6 ára pásu. Yrkja 
er sjóður æskunnar til ræktunar 
landsins og úthlutar sjóðurinn 
trjáplöntum til grunnskólabarna. 
Á árunum 19922002 og svo 
aftur frá 2008 til ársins í ár 
hefur Grunnskóli Snæfellsbæjar 
plantar 16.420 plöntum á öllum 
þremur starfstöðvum sínum, 
Hellis sandi, Lýsuhóli og Ólafsvík. 
Með fylgjandi mynd er fengin af 
vef GSNB.
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Klifurvika

Dagur 
íslenskrar náttúru

Á næstunni verða gerðar þær 
breytingar hjá Íslandspósti í 
Ólafsvík að starf afgreiðslustjóra 
verður lagt niður og þess í 
stað verður afgreiðslunni í 
Ólafsvík stýrt af stöðvarstjóra 
Íslandspósts í Stykkishólmi. 

Íslandspóstur hefur undan
farið og mun á næstunni fjölga 
póstboxum á landinu en fyrir

tækið hefur einnig verið í sam
starfi við Orkuna um svokölluð 
pakkaport, í byrjun vikunnar var 
svo tilkynnt um aukið samstarf 
við verslanir Samkaupa. 

Með póstboxum og samstarfi 
við fyrirtæki  munu viðskiptavinir 
Póstsins geta nálgast send ingar 
utan opnunar tíma pósthúsa. 

jó

Breytingar hjá 
Póstinum

Brautarholt 20 hæð merkt 0201. 
Um er að ræða efri hæð í húsinu 
sem er 129,9 fm og að auki fylgir 
með bílskúr 26,2fm og geymsla 
5,3fm alls 161,4fm. Hæðin skiptist 
í rúmgóðan �ísalagðan stigagang 
með góðum palli uppi. Komið er 
inn á rúmgott hol sem er sam- 
liggjandi með stórri stofu sem á 

er parket. Til vinstri úr holi er svefnherbergisálman/gangur með �órum herbergjum og 
á þeim öllum er parket á gól�. Á ganginum eru �ísar. Þá er baðherbergið �ísalagt í hólf 
og gólf. Úr ganginum er gengið út á svalir mót suðri og þaðan út á góðan sólpall. 
Eldhúsið er með �ísum á gól� og innréttingin er nýleg. Úr eldhúsi er innangegnt í 
þvottahúsið og í íbúðinni eru rafmagnsofnar.
Flestir gluggar í húsinu eru nýlegir og þá er járnið á þakinu góðu lagi. Árið 2019 voru 
bæði suður og austurhlið hússins ásamt bílskúr klætt með báruáli og byggt nýtt þak á 
bílskúrinn.  Húsið lítur vel út að utan sem innan og það er á góðum stað.

Verð 31,9 millj.

Nánari upplýsingar veitir Ingólfur Gissurarson löggiltur fasteignasali á 
Valhöll fasteignasölu. Sýningu eignar annast Pétur Steinar Jóhannsson 

aðstoðarmaður fasteignasala í Ólafsvík. S: 893-4718 psj@simnet.is 

Valhöll fasteignasala kynnir:



Lægðagangur hefur verið yfir 
landinu undanfarið með til heyr
andi hvassviðri og vatnsveðri. 
Ljós myndari var á ferð í Staðar
sveit síðastliðin sunnudag og tók 
þessa mynd af Bjarnarfossi þar 
sem hann fauk til hliðar í hvass

viðrinu. Mjög hvasst var þennan 
dag og sýndu mælar á veður
stöðinni á Bláfeldi mesta vind 
upp á 20 metra á sekúndu og 36 
metra í hviðum. 

þa

Hvasst í Staðarsveit

Dýpkunarskip Björgunar ehf, 
Dísa, kom til hafnar í Ólafsvík í 
byrjun mánaðarins. Mun Dísa 
dýpka bæði í Ólafsvíkur og 
Rifshöfn og er áætlað magn um 
50 þúsund rúmmetrar í Ólafsvík 
og að minnsta kosti 80 þúsund 
rúmmetrar í Rifshöfn bæði í 
innsiglingunni og innan hafnar. 
Kostnaður við þetta verk er 130 
til 140 milljónir króna en dýpkun 
þessi var ekki á áætlun fyrr en 
árið 2022. Vegna ástandsins ákvað 
ríkið að auka við framkvæmdafé og 
fékk Hafnarsjóður Snæfellsbæjar 
úthlutað fé. Tími var kominn á 
þessar framkvæmdir en síðast 
var dýpkað á Rifi árið 2014 og í 
Ólafsvík árið 2007. 

Mun hluti af því efni sem kemur 

upp úr Ólafsvíkurhöfn eða um 
10 þúsund rúmmetrar fara í 
landfyllingu en úr henni verða 
til lóðir undir atvinnuhúsnæði 
að sögn Björns Arnaldssonar 
hafnarstjóra Snæfellsbæjar.

þa

Dýpkað í Ólafsvík og Rifi

- Bílaviðgerðir

- Skipaþjónusta

- Almenn suðuvinna 

- Smurþjónusta

- Smábátaþjónusta 

- Dekkjaverkstæði

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

kirkjanokkar.is

Aðalsafnaðarfundur 
Ólafsvíkursóknar

mánudaginn 28. september klukkan 20 í safnaðarheimilinu.  

Auk hefðbundinna aðalfundastarfa verður tekin ákvörðun 
um fyrirhugaðarframkvæmdir og önnur mál.

Hæfniskröfur
Góð almenn tölvukunnátta og ritfærni
Góð íslenskukunnátta
Sjálfstæð og öguð vinnubrögð
Rík þjónustulund og góð samskiptafærni

Erum við að
leita að þér? 

Umsóknarfrestur er til og með 30.september. Öllum 
umsækjendum verður svarað og farið er með umsóknir sem 
trúnaðarmál. 

Nánari upplýsingar um starfið veitir Símon Hjaltalín 
stöðvarstjóri á Stykkishólmi í netfanginu simonh@postur.is.

Pósturinn leitar að gjaldkera í fullt starf á pósthúsinu á 
Ólafsvík. Starfið felur m.a. í sér þjónustu við 
viðskiptavini, almenna afgreiðslu, útburð og önnur 
tilfallandi verkefni.

Vinnutíminn er á bilinu 08:00 til 16:00, alla virka daga. 
Óskað er eftir því að viðkomandi geti hafið störf strax 
eða eftir samkomulagi.



Átakið Göngum í skólann á 
vegum ÍSÍ fór af stað 2. september 
síðastliðinn en með því er verið 
að hvetja bæði börn og fullorðna 
til að nota virkan ferðamáta. 
Verkefnið hófst fyrst árið 2007 
með 26 skólum sem tóku þátt og 
nú 13 árum seinna hefur verkefnið 
þróast og hafa 72 skólar skráð sig 
í ár. Verkefnið gerir ráð fyrir að 
ekki hafa allir greiðan aðgang að 
gönguleið í skólann, bæði vegna 
þess að gönguleiðir geta verið 
erfiðar og sumir nemendur þurfa 
að fara langa leið til að komast í 
skólann. Þá hefur ÍSÍ gefið út 47 
fjölbreyttar hugmyndir svo að þeir 
sem ekki geta gengið í skólann 
geti tekið þátt í verkefninu á einn 
eða annan hátt. Til dæmis með því 
að fara í gönguferð saman áður 
en kennsla hefst að morgni, með 

því að nota hádegi eða löngu 
frímínútur til þess eða nýta átakið 

í kennslu í skólanum. Grunnskóli 
Grundarfjarðar er einn af 72 
skólum sem hafa skráð sig í 
verkefnið í ár en þau tóku einnig 
þátt í Ólympíuhlaupi ÍSÍ sem var 
sett í Grundarfirði 8. september 
síðastliðinn. Það er annað átak á 
vegum ÍSÍ til að hvetja nemendur 
grunnskóla á Íslandi til þess að 
hreyfa sig reglulega og stuðla 
þannig að betri heilsu og vellíðan. 

Allir nemendur Grunnskóla 
Grundarfjarðar tóku þátt í hlaup
inu og hrósaði Ragnhildur Skúla
dóttir, sviðsstjóri ÍSÍ nemendum 
sérstaklega fyrir að standa sig 
vel og áhugann sem þau sýndu 
verkefninu. Meðfylgjandi mynd 
er fengin af vef ÍSÍ.

sj

Göngum í skólann

Heimili fasteignasala kynnir í einkasölu: Lindarholt 5 í Ólafsvík. 5 herbergja 
einbýlishús á tveimur hæðum. Efri hæð 112,7 m2, neðri hæð 48,2 m2. Stór lóð, tvö 
bílastæði og frábært útsýni. Klætt að utan með álklæðingu árið 2017 og gluggar 
á efri hæð endurnýjaðir. Dren endurnýjað og skipt um þakpappa og þakjárn.

Nánari upplýsingar 
veitir Sigríður Lind 
Eyglóardóttir löggiltur 
fasteignasali í síma 
899 4703 eða 
sigridur.lind@heimili.is

Lindarholt 5, Ólafsvík
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OPIÐ HÚS

Íbúð til leigu
 

Leiguíbúð að Ölkelduvegi 9 er laus til umsóknar. 
Íbúðin er þriggja herbergja og 87 fermetrar, auk 35 
fermetra bílskúrs. Leigusamningur er gerður til 12-24 
mánaða í senn. Íbúðin er í eigu Leigufélagsins Bríet, en 
framleigist af Grundar�arðarbæ.
 
Íbúðin leigist frá 1. nóvember 2020.
 
Nánari upplýsingar eru veittar á bæjarskrifstofu 
í síma 430 8500.

 
Sótt er um íbúðina á vefsíðu Grundar�arðarbæjar, 

www.grundar�ordur.is
 

Umsóknarfrestur er til 5. október 2020.


