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Þjóðgarðsmiðstöðin tekur á sig mynd

Bygging nýrrar þjóðgarðsmið
stöðvar á Hellissandi gengur vel
og er húsið farið að taka á sig
mynd. Samkeppni um hönnun
á þjóðgarðsmiðstöðinni fór fram
árið 2006 og er hún hönnuð og

byggð í samræmi við alþjóðlega
umhverfisvottunarkerfið BREE
AM. Kerfið er margþætt og leggur
mat á þætti líkt og umhverfis
stjórnun og úrgangsstjórnun
á byggingar- og rekstrartíma,

BRAUTARHOLT 7, 355 ÓLAFSVÍK

góða innivist sem tekur tillit til
hljóðvistar, loftgæða og lýsingar,
góða orkunýtni og vatnssparnað,
umh verfisv æn byggingarefni,
viðh ald vistf ræðil egra gæða
nánasta umhverfis og lágmörkun

mengunar frá byggingu, t.d. frá
rennsli og ljósmengun. Húsheild
ehf sér um byggingu þjóðgarðs
miðstöðvarinnar og má vænta
þess að miðstöðin verði komin
í gagnið næsta vor.

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

B ÓKIÐ SKOÐUN Í SÍMA 820-0490 EÐA 831-1411

58.900.000
Einbýli/tvíbýli
TEGUND
STÆRĐ
254.3
HERBERGI 10

Guðrún Þórhalla
Helgadóttir
Löggiltur fasteignasali
gudrun@remax.is
820-0490
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Gunnar Karl og Ísak unnu rallið
Kemi Rally Reykjavík lauk s.l.
laugardag en fyrri dagur keppn
innar af tveimur var ekinn á Snæ
fellsnesi, rallið var fjórða og næst
síðasta umferð Íslandsmótsins.
Alls voru eknir 666 km þar
af 228 á sérleiðum. 11 áhafnir
mættu til leiks en 9 komust alla
leið í endamark.
Keppnin hófst í Ólafsvík á föstu
dagsmorgun og voru keyrðar leiðir
um Jökulháls og Berserkjahraun,
alls um 100 km á sérleiðum. Á
seinni keppnisdegi voru eknar
leiðar um Kaldadal og Djúpavatn
og endaði rallið á rallycross braut
inni í Kapelluhrauni.
Áhorfendur þurftu að mæta
snemma inn á leiðarnar til að geta
fylgst með, eðlilega er sérleið
unum lokað snemma til að koma í
veg fyrir að vegfarendur verði fyrir
rallybílum á fullri ferð, nokkrir
áhorfendur lögðu það þó á sig og
einnig höfðu margir gaman að því
að fylgjast með viðgerðarhléum
við Söluskála ÓK.
Eftir fyrstu tvær sérleiðirnar
leiddu Daníel og Erika á MMC
Lancer Evo VI en á þriðju leið

veltu þau bílnum og þá tóku
Gunnar Karl og Ísak á MMC
Lancer Evo X forystuna og létu
hana ekki af hendi, þeir unnu
rallið og voru tveimur mínútum

og níu sekúndum betur á undan
næsta bíl en það var Subaru
Impreza sem Baldur Arnar og
Heimir Snær óku.
Meðfylgjandi mynd af sigur

vegurum rallsins var tekin á fyrstu
sérleið föstudagsins þegar ekið
var frá Ólafsvík yfir Jökulháls.

Útkall hjá Björginni
kirkjanokkar.is

Kvöldguðsþjónusta
í Brimilsvallakirkju
sunnudaginn 29. ágúst kl. 20. Allir velkomnir.
Eftir guðsþjónustu verður stuttur fundur
með fermingarbörnum og forráðamönnum þeirra.

Upplag: 1.100
Áb.maður: Jóhannes Ólafsson

Blaðið er gefið út af Steinprent ehf. og dreift
á hvert heimili í Snæfellsbæ og Grundarfirði,

Prentun: Steinprent ehf.
Sandholt 22a, Ólafsvík
355 Snæfellsbæ
Netfang: steinprent@simnet.is
Sími:

Blaðið kemur út vikulega.

436 1617

Á fjórða tímanum sunnu
daginn 15. ágúst eða kl 15:28 fékk
Björgunarbáturinn Björg útkall
umbeðið af Landhelgisgæslunni
um að vélavana bátur sé
staddur rétt norðvestur af Rifi
og var Björgin kominn af stað
níu mínútum síðar. Veður var
þokkalegt í landi en leiðinda VSV

6-7 metrar þegar að bátnum var
komið 16 mínútum síðar, ekki
tók nema ca 3 mínútur að koma
taug á milli og komið var með
bátinn til Rifshafnar 16:40 eða
rétt rúmum klukkutíma seinna,
var þetta þriðja útkallið sem
Björgin fór á einni viku.
þa

Hugmyndasamkeppni um Sáið
Sáið í Ólafsvík hefur lengi verið
til umræðu og skiptar en sterkar
skoðanir á hvort og hverju eigi að
koma á fót á þessu svæði. Um er
að ræða stórt svæði á góðum stað
sem býður upp á ótal möguleika.
Það mætti segja að Sáið sé í miðbæ
Ólafsvíkur þó svo að einhverjir
vilji meina að bærinn skarti engum
eiginlegum miðbæ, nú gæti hins
vegar verið komið tækifæri til að
breyta því. Snæfellsbær hefur
efnt til hugmyndasamkeppni
um framtíðarútlit á Sáinu og
því upplagt fyrir þá sem skoðun
hafa á málinu að koma henni á
framfæri. Íbúar Snæfellsbæjar
og aðrir áhugasamir geta sent
inn grunnhugmyndir að útliti
og notkun á Sáinu til 26. sept
ember næstkomandi. Inn
sendum hugmyndum þarf að
fylgja textalýsing og uppdráttur
að teikningu á svæðinu eins og
viðkomandi sér það fyrir sér
en markmiðið hugmyndasam
keppninnar er að sveitarfélagið
geti haft þá hugmynd sem ber
sigur úr býtum til hliðsjónar við
gerð fjárhagsáætlunar næstu ára.

Ungir sem aldnir eru hvattir til að
taka þátt og koma hugmyndum
sínum á framfæri. Áhugasamir
sendi textalýsingu og uppdrátt
að teikningu á Heimir Berg Vil
hjálmsson, markaðs- og upp
lýsingafulltrúa Snæfellsbæjar á
heimir@snb.is.

Valhöll fasteignasala kynnir:
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Dyngjubúð 4 á Hellissandi.
OPIÐ HÚS FIMMTUDAGINN 26/8 Á MILLI KL 17,30 OG 18,00
Um er að ræða glæsilegt einbýlishús á einni hæð á vel staðsettri lóð (stærð 757fm).
Íbúðin er 153,1fm og bílskúrinn 41,3fm, alls 194,4fm samkv fasteignayfirliti.
Sjá nánari lýsingu á valholl.is
Nánari upplýsingar veitir Ingólfur Gissurarsson löggiltur fasteignasali á
Valhöll fasteignasölu. S:588-4477 Sýningu eignar annast Pétur Steinar
Jóhannsson aðstoðarmaður fasteignasala í Ólafsvík. S: 893-4718 psj@simnet.is
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Færðu kirkjugarði
Ólafsvíkur bekk að gjöf
Þriðjudaginn 10 ágúst s.l. færðu
afkomendur hjónanna Maríu
Sveinsdóttur og Aðalsteins Guð
brandssonar kirkjugarði Ólafs
víkur bekk að gjöf til minningar
um þau, en María hefði átt aldar
afmæli þann dag.
María og Aðalsteinn bjuggu
lengst af í sinni búskapartíð í
Ólafsvík en bjuggu síðustu ævi
árin í Kópavogi. María lést þann
18. september 2007 og Aðalsteinn
3. febrúar 2011.
Það var Ragnheiður Víglunds
dóttir sem fyrir hönd sóknar
nefndar tók við gjöfinni og gjafa
bréfi sem henni fylgdi. Bekknum

hefur nú þegar verið komið fyrir
í kirkjugarði Ólafsvíkur þar sem
þeir sem eiga leið um garðinn
geta sest niður hvílt sig og notið
úsýnis og kyrrðar.

Skemmtiferðaskip í Grundarfjarðarhöfn
Líkt og undanfarin ár eru
skemmtiferðaskip í Grundar
fjarðarhöfn algeng sjón en í sumar
hafa 27 skemmtiferðaskip nú
þegar lagst að höfn og ennþá er
von á nokkrum til viðbótar. Þetta
árið er skipulagið á höfninni þó
öðruvísi en áður hefur verið þar
sem nýr viðlegukantur er kominn
í notkun en norðurgarðurinn
hefur verið lengdur um 130 metra.
Því geta skemmtiferðaskipin siglt
alveg upp að höfninni, lagt festar
við kantinn og gestir skipanna
gengið frá borði og beint upp
í hópferðabíla sem bíða þeirra
á bryggjunni. Síðustu ár hafa
gestirnir verið ferjaðir til hafnar
með bátum og fyrirkomulagið því
heldur þæginlegra í ár.
Á meðfylgjandi mynd sem
Sverrir Karlsson tók síðastliðinn
laugardag liggja tvö skemmti
ferðaskip við bryggju í einu.
Það eru Le Dumont d’Urville
og Silver Shadow. Það er ekki
algengt að tvö stór skemmti

ferðaskip geti lagt festar í einu
en auk þess er Silver Shadow
stærsta skip sem hefur lagst að
bryggju í Grundarfjarðarhöfn
til þessa. Í sumar hefur Silver
Shadow lagt festar þrisvar
sinnum en Le Dumont d’Urville

Minningargjöf til
Ólafsvíkurkirkju
Afkomendur Leós Guð
brandssonar og Helgu Kristínar
Lárusdóttur færðu kirkjug arð
inum í Ólafsvík bekk að gjöf í
minningu þeirra þann 21. ágúst
s.l. en þann dag voru eitt hundrað
ár frá fæðingu Leós.
Leó var fæddur 21. ágúst 1921

og dó 2. maí 2008, Helga Kristínar
var fædd 28. september 1927 og
dó 15. júní 2015. Í skjali sem fylgdi
gjöfinni kom fram að Leó starfaði
lengst af sem sparisjóðsstjóri hjá
Sparisjóði Ólafsvíkur. Hann lét af
störfum eftir 30 ára starf 1993.
Helga Kristín var fyrst og fremst

níu sinnum. Grundarfjarðarhöfn
er eftirsóttur áfangastaður hjá
skemmtiferðaskipum og með
bættri aðstöðu á höfninni er hægt

að gefa sér að aðsóknin verði enn
meiri á komandi árum.
sj

- Bílaviðgerðir
- Skipaþjónusta
- Almenn suðuvinna
- Smurþjónusta
- Smábátaþjónusta
- Dekkjaverkstæði
vegr@vegr.is vegr.is
S: 849-7276 Remek og 898-5463 Þórður
húsmóðir en starfaði um tíma við
leikskólann í Ólafsvík. Hún var
trúuð og var Ólafsvíkurkirkja
henni kær. Hún safnaði áheitum
fyrir kirkjuna í sérstaka bæna- og
áheitabók og færðu aðstandendur

kirkjunni inneign bókarinnar eins
og hún stóð þann 21. ágúst. Á
einum stað í bókinni minnist
Helga vígslu kirkjunnar og skrifar:
Ég vona að það sé svona fallegt í
himnaríki.

Gengið og hjólað
um frístundastíg

Háseti óskast

Óska eftir háseta á dragnótabátinn
Sveinbjörn Jakobsson SH-10 Ólafsvík.
Um er að ræða tímabundna ráðningu í 8 vikur eða lengur.
Viðkomandi þarf að geta hafið störf 31. ágúst.

Vinsamlegast hafið samband við
Tryggva í síma 894-4010
Ljósmynd: Jón Páll Ásgeirsson

Aflafréttir
Föstudaginn 20. ágúst efndi
Svæðisgarðurinn Snæfellsnes
til hjólareiða- og gönguferðar
um frístundastíginn sem tengir
saman Hellissand, Rif og Ólafsvík.
Stígurinn er 9,5 km og liggur neðan
við Keflavíkurgötu á Hellissandi,
meðfram sjávarsíðunni yfir á Rif
þar sem farið er yfir þjóðveginn
og þar heldur stígurinn áfram
meðfram þjóðveginum, undir
Ennið og endar í Ólafsvík.
Í vikunni sem er að líða bættust
300 metrar við stíginn og liggur
sá hluti neðan við Keflavíkurgötu.
Stígurinn verðu seinna meir
lagður inn að Keflavíkurvörinni
þegar búið er að lengja sjóvörnina
sem nú er. Þangað til verður
bráðabirgðastígur að Keflavíkur
götunnni. Stígurinn tengir saman
byggðarkjarna í norðanverðum
Snæfellsbæ svo hægt er að nota

hann bæði sem samgöngur og
til frístunda. Viðburðurinn á
vegum Svæðisgarðsins Snæ
fellsness var flott tækifæri fyrir
íbúa og aðra áhugasama til að
skoða stíginn, áningastaði á
leiðinni og umhverfið í Snæ
fells
bæ undir leiðsögn. Það
voru þær Fríða Sveinsdóttir
og Jóhanna Bárðardóttir sem
leiddu hjólahópinn frá Röstinni
á Hellissandi að íþróttahúsinu
í Ólafsvík og Kristinn Jónsson,
bæjarstjóri Snæfellsbæjar leiddi
gönguhópinn sömu leið. Þátttaka
var góð og þátttakendur af öllum
aldri tóku þátt í gleðinni. Þeir
sem ekki sáu sér fært að mæta
síðastliðinn föstudag eru hvattir
til að gera sér ferð um stíginn,
hvort sem það sé gangandi eða
hjólandi.
sj

Nú þegar líða fer á ágústmánuð
fara stærri bátarnir að hugsa sér
til hreyfings og eru þeir að hefja
veiðar aftur einn af öðrum og um
leið fækkar handfærabátunum og
þá sérstaklega þegar strandveið
unum lýkur.
Dagana 16. til 18. ágúst komu
alls á land í höfnum Snæfellsbæjar
183 tonn í 122 löndunum þar af
var landað 97 tonnum í Rifshöfn
í 47 löndunum, 76 tonnu m í
Ólafsvíkurhöfn í 61 löndunum
og 10 tonnum í 14 löndunum á
Arnarstapa.
Þrír dragn ótabátar lönduðu
þessa daga Rifsari SH landaði 35
tonnum í 3, Guðmundur Jensson
SH 31 tonnum í 3 og Esjar SH 15
tonnum í 1 löndun.
Tveir línubátar lönduðu Arney
HU 22 tonnum í 5 og Brynja SH
10 tonnum í 4 löndunum.
Handfærabátarnir sem lönd

uðu í höfnum Snæfellsbæjar
þessa daga lönduðu alls 71
tonni, í Ólafsvík lönduðu 25
bátar 35 tonnum í 54 löndunum,
í Rifshöfn 18 bátar 26 tonnum í
38 löndunum og á Arnarstapa 8
bátar 10 tonnum í 14 löndunum.
Þetta sama tímabil komu á land
í Grundarfjarðarhöfn 389 tonn í
39 löndunum.
Tólf handfærabátar lönduðu
24 tonnum í 39 löndunum.
Kap II VE sem stundar grá
lúðuveiðar landaði 18 tonnum
í 1 löndun.
Botnvörpubátarnir sem lönd
uðu þessa daga voru fimm og
landaði Farsæll SH 85 tonnum
í 1, Hringur SH 72 tonnum í 1,
Vörður ÞH 71 tonni í 1, Runólfur
SH 63 tonnum í 1 og Áskell ÞH
56 tonnum í 1 löndun.

Jökull Bæjarblað
steinprent@simnet.is
436 1617

þa

Gönguvænni Grundarfjörður
Grundarfjarðarbær stendur
fyrir umfangsmiklum gatnaog stíga framkvæmdum í ár og
stefnt er að því að ná heilmiklum
framgangi nú í sumar og haust.
Farið verður í viðhald gangstétta og
endurbætur á göngutengingnum
ásamt fleiru en bærinn ræðst í
þessar framkvæmdir með það að
leiðarljósi að auka öryggi íbúa
Grundarfjarðar í umferðinni
jafnframt því að horfa til
framtíðar við hönnun gatna og
stíga. Í framhaldinu er stefnt á
að bæta gróðri í bæjarumhverfið
til að gera það hlýlegra auk
þess að útbúa græn svæði sem
eru vel í garð búin að taka við
regnvatni og þannig minnka álag
á holræsakerfi bæjarins. Farið
verður í víðtækar breytingar á
Grundargötu, meðal annars er
unnið við malbikun á götunni
og í september verður steypt
ný þriggja metra breið gangstétt
sem mun jafnframt þjóna sem
hjólastígur. Smiðjustígur verður
allur malbikaður auk nýrrar gang
stéttar en sú gangstétt verður
kantlaus og nánast í sömu hæð
og gatan. Með henni er ætlunin
að bæta aðstæður gangandi veg
farenda, meðal annars til að auð
velda fyrir með snjómokstur á
svæðinu. Á Hrannarstíg, Borgar
braut og Sæbóli verður einnig
malbikað nýjar kantlausar gang
stéttir og við Hrannarstíg og
Sæból hefur Grundarfjarðarbær
framtíðarsýn um græn svæði. Í

botnlanganum heim að dvalar
heimilinu Fellaskjóli verður lagt
nýtt malbik og sömuleiðis á nýjan
göngustíg frá aðalinngangi dvalar
heimilisins að bílastæðum við
kirkjuna. Að lokum verður farið
í endurbætur og lagfæringar á
malbiki, kantsteinum og steyptum
gangstéttum víðsvegar um bæinn
og Míla mun nýta tækifærið á
meðan á þessum framkvæmdum
stendur og leggur ljósleiðara bæði
í Grundargötu og Hrannarstíg.
Það er því margt í bígerð hjá
Grundarfjarðarbæ og þegar líða
fer á haustið mega bæjarbúar eiga
von á að götur, göngustígar og
gangstéttar bæjarins séu farnar
sj
að taka á sig nýja mynd.

Við bjóðum upp á
alhliða bílaviðgerðir,
dekkjaskipti og smurþjónustu.
Tímapantanir í síma 436-1111

Síðast leikur tímabilsins hjá Reyni
Keppnistímabilinu hjá Reyni
Hellissandi í C-riðli 4. deildar
lauk á síðasta sunnudag þegar
þeir tóku á móti liði Álftaness á
Ólafsvíkurvelli. Leikurinn fór hratt
af stað og komust gestirnir yfir
strax á þriðju mínútu með marki
Andra Janussonar. Anibal Joao
Costa jafnaði fyrir heimamenn
tveimur mínútum síðar. Guðbjörn
Sæmundsson kom Álftanesi aftur
yfir aftur á sjöundu mínútu og
því búið að skora 3 mörk á fyrstu
sjö mínútunum. Eftir þetta réðu
gestirnir lögum og lofum í leiknum
og var staðan orðin 1 - 6 í hálfleik.
Reynismenn komu samt ákveðnir
til seinni hálfleiks og stóðu vel
í gestunum þó að mörkin í
seinni hálfleik yrðu 3 og endaði
leikurinn 1 - 9 fyrir Álftanesi sem

lauk keppni á toppi riðilsins. Á
síðustu mínútum leiksins gerðu
Reynismenn heiðursskiptingu
þegar Jón Haukur Hilmarsson
markvörður fór út af en inná
kom Trausti Ægisson sem spilaði
ófáa leiki á sínum yngri árum fyrir
Reyni en Traust ásamt fleirum tók
fram skóna í sumar. Reynismenn
geta nú samt gengið stoltir frá
tímabilinu en þeir enduðu í 6.
sæti riðilsins með ungt og nýtt
lið sem hóf æfingar í vetur.
Aðspurður um tímabilið sagði
Kári Viðarsson þjálfari, leikmaður
og forsprakki að þessu frábæra
framtaki “Hmmm... Að ná í 12 stig
með nýtt og ungt lið á sínu fyrsta
tímabili var frábær árangur. Það
mátti búast við vaxtaverkjum og
sveiflukenndum frammistöðum

en þetta er klárlega eitthvað til
að byggja á og ég held að framtíð
Reynis H sem liðs, einungis
skipað heimamönnum, sé björt
og spennandi. Það er fullt af
frábæru fótboltafólki hér í bænum
og við hjá Reyni erum stolt af því
að hafa gefið mörgum þeirra

tækifæri til að spila íþróttina sem
þeir elska í sumar. Við þökkum
áhorfendum einnig fyrir góðann
stuðning, sérstaklega þeim sem
tóku það á sig að yfirgefa bílana
sína og láta heyra í sér í stúkunni,
við þurfum á þannig stuðningi að
halda. Áfram Reynir.”
þa

Strandveiðum lokið
Þann 18. ágúst var síðasti
veiðidagur á strandveiðum þetta
árið og er almennt talið meðal
strandveiðimanna að sumarið
hafi verið mjög gott að frátöldnum
sunnan eða suðvestan áttum sem
voru ríkjandi nánast allan júlí á
Breiðafirði. Var fískur um allan
Breiðafjörð nánast í allt sumar
og var það ekki fyrr en síðustu
dagana sem var orðið tregara.
Hjá strandveiðibátunum á
Snæfellsnesi gekk nánast öllum
vel, þrír hæstu bátarnir frá
Grundarfirði eru Sif SH-132 sem

fiskaði 42.447 kg í 46 róðrum,
Arney SH-162 sem fiskaði 37.408
kg líka í 46 róðrum og svo
Valdimar SH-250
36.784 kg
í 42 róðrum en hann landaði
flesta róðra sína á Rifi. Hæstu
þrír bátarnir úr Snæfellsbæ eru
Hrafnborg SH-182 39.801 kg í
35 róðrum, Björn Kristjónsson
SH-164 36.269 kg í 42 róðrum
og svo Doddi SH-223 35.978
kg í 40 róðrum. Mjög misjamt
er á milli þessara báta hvernig
aflasamsetningin er en hún lítur
svona út:

Skóli settur í
Snæfellsbæ

Sif SH-132

Gullkarfi 54 kg Ufsi 5.605 kg Þorskur 36.704 kg
Arney SH-162

Gullkarfi 11 kg Ufsi 1.214 kg Þorskur 36.133 kg
Valdimar SH-250

Gullkarfi 653 kg Ufsi 4433 kg Þorskur 31.664kg ýsa 23 kg langa 11kg
Hrafnborg SH-182

Gullkarfi 460 kg Ufsi 12.963 kg Þorskur 26.362 kg
Björn Kristjónsson SH-164

Gullkarfi 69 kg Ufsi 4.206 kg Þorskur 31.950 kg Ýsa 2 kg
Doddi SH-223

Gullkarfi 509kg Ufsi 5.619 kg Þorskur 29.850 kg

Grunnskóli Snæfellsbæjar var
settur í 18. skipti þriðjudaginn
23. ágúst. Þetta skólaár eru
216 nemendur skráðir við
skólann í 16 bekkjardeildum
á starfsstöðvum skólans sem
eru þrjá. Í Ólafsvík eru 120
nemendur, á Hellissandi 73
nemendur og í Lýsudeild skólans
eru 23 nemendur skráðir og eru
þar af sex börn í leikskólaseli
skólans sem starfrækt er
þar. Starfsmenn við skólann
skólaárið 2021 til 2022 eru 66
talsins í mun færri stöðugildum.
Skólastarfið nú eins og síðasta ár
litast auðvitað af því ástandi sem
ríkir í þjóðfélaginu líkt og fyrir ári
síðan og skólinn því aftur settur
við afar sérstakar aðstæður. Voru
skólasetningarnar að þessu

sinni stigskiptar og foreldrar
ekki viðstaddir en skólinn
starfar á því stigi sem skilgreint
er sem hættustig almannavarna
og munu starfsmenn og
nemendur því þurfa að huga
áfram vel að sóttvörnum og
verður lögð áhersla á ein
staklingsb undnar sóttvarnir
og almennar smitvarnir með
tíðum og reglubundum þrifum
eins og áður hefur verið gert.
Þegar þetta er skrifað er fyrsta
skóladegi lokið í Grunnskóla
Snæfellsbæjar að sögn yfirmanna
skólans fór starfið mjög vel af
stað. Börnin mættu kát og glöð
í skólann og tilbúin í verkefni
vetrarins.

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

þa

Þó að flestir hafi ekki sérstaklega gaman að rigningunni þá er þeir til sem sjá fegurðina í því góða sem fylgir vætunni, til dæmis verður gróður talsvert safaríkari . Rigning undanfarna daga mun gera berjum gott og líklega er ekki langt í að hægt verði að fylla berjafötur af bústnum kræki- og bláberjum.
Fylgifiskur rigningar er oft regnbogi og Jóhanna Jóhannesdóttir náði þessari mynd af regnboga yfir Ólafsvíkurhöfn þegar hún var á göngu á þriðjudag.

INNRITUN FYRIR
HAUSTÖNN 2021
Innritun í skólavistun Tónlistarskóla Snæfellsbæjar
fyrir haustönn 2021 hófst 16. ágúst, enn eru nokkur pláss laus.
Umsóknum skal skilað í tölvupósti: tonlistarskoli@snb.is eða að hringja í
síma 433 9928 eða 831 9540.
Nemendur sem eru að ljúka árið 2021 þurfa að staðfesta áframhaldandi
skólavistun fyrir haust 2021, og ef breytingar eru á hljóðfæranámi.
Samningur skal gerður við nemendur og forráðamenn um hljóðfæraleigu,
þar sem m.a. eru skilmálar um meðferð hljóðfæra.

Félagsstarf á Klifi
Félagsstarf eldri borgara byrjar

miðvikudaginn 1. september.
Starfið er alla miðvikudaga milli kl 13 – 17.
Vonumst til að sjá sem flesta, þarft ekki að
vera í Félagi eldriborgara.

Hálft nám reiknast sem 60% af fullu gjaldi.
Í þeim tilvikum sem systkini yngri en 18 ára stunda nám við skólann skal
veittur systkinaafsláttur. Systkinaafsláttur skal nema 25% fyrir annað
systkini og 50% fyrir þriðja systkini. Afslátturinn reiknast ávallt af ódýrasta
náminu.
Systkinaafsláttur á eingöngu við um systkini, ekki frændsystkini, þó svo
lögheimili og greiðandi sé sá sami.
A.T.H.
Við innritun hefur forráðamaður skuldbundið sig, að greiða skólagjöld út
önnina.
Gjaldskrá Tónlistarskóla Snæfellsbæjar má finna á vefsíðu Snæfellsbæjar.

Bestu kveðjur
Skólastjóri Tónlistarskóla Snæfellsbæjar

Rútuferðir frá Hellissandi

Kveðja
Brynja s. 847 0309
Guðrún s. 847 7850

