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Fjölbreytt dagskrá á Northern Wave

Alþjóðega stuttmyndahátíðin
Northern Wave var haldin í þrett
ánda skiptið um síðustu helgi í
Frystiklefanum á Rifi.
Aldrei áður hefur hátíðin boðið

upp á jafnstóra tónleikaveislu og
í ár en á hátíðinni spiluðu bæði
Reykjavíkurdætur og Vök. Fyrir
tæki á svæðinu styrktu tónleikana
og buðu öllum bæjarbúum Snæ

Túristar enn í tjöldum
Á miðvikudaginn í síðustu
viku var blaðamaður á ferð um
tjaldsvæðið á Hellissandi. Rak
hann í rogastans þegar hann
sá þar tjald í skjóli við stein
nálæg þjónustuhúsin. Ekki var
tjaldbúinn á svæðinu þegar
myndin var tekinn en þess má
geta að töluvert er af túristum á
Snæfellsnesi þessa dagana. Láta
þeir veðrið ekki skemma fyrir
sér en búið er að vera vindasamt
og blautt á nesinu síðustu daga.

Þennan sama dag sást einnig til
túrista á hjóli en ekki er vitað
hvort það sé tjaldbúinn.
þa

fellsbæjar og Grundarfjarðar frítt
á tónleikana. Hátíðin hefur alltaf
haft mikla tónlistartengingu en
íslensk tónlistarmyndbönd eru í
keppni á hátíðinni.
Það var því skemmtileg til
viljun að Reykjavíkurdætur báru
sigur úr bítum fyrir best tónlistar
myndbandið við lagið „Thirsty
hoes“ í leikstjórn Þuríðar Blær
Jóh annsd óttur sem er ein af
Reykjavíkurdætrum.
Besta alþjóðlega stuttmyndin
var íranska stuttmyndin „Don’t
Tell Anyone“ eftir Sahar Sotoodeh,
besta íslenska stuttmyndin var
„Selshamurinn“ eftir Uglu Hauks
dóttur og „Krepptur Hnefi“ eftir
Loga Sigursveinsson fékk sérstaka
viðurkenningu.

Í dómnefnd voru leikarinn
Ólafur Darri Ólafsson sem var jafn
framt heiðursgestur hátíðarinnar,
handritshöfundurinn Ottó Geir
Borg og Nanna Frank Rasmussen
gagnrýnandi Politiken.
Boðið var upp á sérstaka barna
dagskrá um helgina m.a. með
sundbíói í Sundlaug Ólafsvíkur,
stuttmyndanámskeiði fyrir krakka
og bíó
p lakata
s miðju í Frysti
klefanum.
Að auki var haldin norrænar
vinnusmiðja fyrir ungar norrænar
kvikm yndag erðarkonur undir
yfirskriftinni „Norænar Stúlkur
Skjóta“
Meðfylgjandi myndir frá hátíð
inni tók Rut Sigurðardóttur.

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

Lions gaf skólanum hreiðurrólu
Lionsklúbburinn Rán og
Lionsklúbbur Ólafsvíkur afhentu
Gr unns kóla Snæfellsbæjar
Hreiður
r ólu frá fyrirtækinu
Krumma í síðustu viku. Búið var
að setja róluna upp sem staðsett
er á starfsstöð skólans í Ólafsvík
voru nemendur skólans að sjálfs
ögðu búnir að prófa hana. Hefur
hún vakið lukku og er góð viðbót
við þau leiktæki sem fyrir eru á
skólalóðinni. Á myndinni eru þau
Hilmar Már Arason skólastjóri,
Sigrún Ólafsdóttir og Lára
Hallveig Lárusdóttir frá Lions
klúbbnum Rán og Þröstur Alberts
son frá Lionsklúbb Ólafsvíkur
með róluna góðu á milli sín.

Getraunir 1x2
Takk öll þið, sem mættuð í
Átthagastofuna á laugardaginn
og tóku þátt í getraunastarfinu.
Ef fram heldur, sem horfir, þurfum
við að færa okkur í stærra húsnæði
fljótlega. Að öllu gamni slepptu,
þá var fjölmennt og fjörugar
umræður um allt og ekkert.
Niðurstöður getraunastarfsins
voru skárri en laugardaginn á
undan á sameiginlega seðlinum
þó svo að seðill vikunnar hafi
verið óvenju erfiður! Það voru
aðrir en þeir, sem eru með
sameiginlega seðilinn, sem voru
getspakari núna eins og áður.

Við höldum samt áfram því það
var bæting á árangri og mætum
eldhress á laugardaginn kemur.
Þeir, sem ekki komast til okkar
geta sent okkur tölvupóst með
táknunum í síma 862-5170 á
opnunartímanum, ef fólk er skráð
hjá Getraunum/Lotto. Núna erum
við að nálgast það að vera með
1% af sölu á landsvísu, erum með
0.91% og markmiðið er að bæta
verulega við. Opnum kl. 11.00 og
erum til 12.15. Kaffi á könnunni
eins og alltaf.

Áfram Víkingur.

HOLTABRÚN 8, ÓLAFSVÍK

Gott mikið endurnýjað
einbýlishús í fallegri lóð og
sérstandandi bílskúr.
Húsið er skráð alls 170,2fm.
Íbúðarrými 138,3fm og
bílskúr 32fm.
Frá húsinu er mikið útsýni
yﬁr hluta bæjarins og út á
víkina. Á baklóð er stór
afgirtur sólpallur með
heitum potti. Nýlega
malbikað bílaplan.
Nýlegar innrétingar,
gólfefni, innihurðir og tæki.
Verð 55,0m.

Nánari upplýsingar veitir

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

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

Framúrskarandi fyrirtæki
Creditinfo birtir í lok síðustu
viku lista yfir Framúrskarandi
fyrirtæki fyrir rekstrarárið 2020, í
ár eru 853 fyrirtæki á listanum eða
um 2 prósent allra virkra fyrirtækja
á Íslandi. Rétt rúm fimm prósent
fyrirtækja á lista Creditinfo yfir
Framúrskarandi fyrirtæki eru á
Vesturlandi, eða 43 af 853. Útgerð
og fiskvinnsla er áberandi á
listanum, en annars er um að ræða
fjölbreytt fyrirtæki af margvíslegum
toga, stór, meðalstór og lítil.
Fimm efstu sæti listans á Vestur
landi eru öll í flokki stórra fyrir
tækja, en þau skipa byggingarfyrir

tækið Borgarverk í Borgarnesi sem
er í 92. sæti, Hraðfrystihús Hellis
sands (í 101. sæti), útgerðin Run
ólfur Hallfreðsson ehf. (133. sæti)
og Sementsverksmiðjan (207. sæti)
á Akranesi, og svo útgerðarfyrir
tækið Sæfell (219. sæti) í Stykkis
hólmi.
Þá koma sex fyrirtæki ný inn á
listann, Fiskmarkaður Snæfells
bæjar Ólafsvík, Telnet, Eðallagnir
og Oliver á Akranesi, Guðmundur
Runó lfss on hf. Grundarfirði,
og verkt akaf yrirt ækið Kolur í
Búðardal.

Kótilettukvöld
í Röstinni
Um liðna helgi hélt Lions
klúbbur Nesþinga kótilettu kvöld
í fjórða sinn, vel var mætt og nánast
fullur salur í félagsheimilinu Röst
á Hellissandi. 60 kíló af kótilettum
voru steiktar fyrir kvöldið sem
voru fengnar hjá Hraðbúðinni
á Hellissandi. Veislustjóri var
Sigríður Klingenberg en hún er
Söndurum vel kunnug en hún
er ættuð frá Laufási á Hellis
sandi. Sá hún meðal annars

um skemmtiatriði ásamt því að
aðstoða við útdrátt í happadrætti
kvöldsins. Afganginn af kótilett
unum færðu lionsmenn dvalar
heimilinu Jaðri. Vildu Lions
félagar fá að nýta tækifærið og
koma á framfæri þakklæti til allra
þeirra sem styrktu eða gáfu vinn
inga í happadrættið.
þa

Nýr skólastjóri
Sólvalla

Heiðdís Lind Kristinsdóttir
hefur verið ráðin skólastjóri
Leikskólans Sólvalla.
Heiðdís er fædd og uppalin í
Grundarfirði. Hún starfaði við
Bíldudalsskóla um fimm ára
skeið og hóf störf í Leikskólanum
Sólvöllum í júní síðastliðnum,
sem deildarstjóri. Heiðdís lauk
stúdentsprófi frá Fjölbrautaskóla
Snæfellinga 2014, B.Ed. gráðu í
grunnskólakennslu yngri barna
frá Háskóla Íslands 2018 og
MT-gráðu frá Háskólanum á
Akureyri með áherslu á mál og
læsi.
Í tilkynningu frá Grundar

fjarðarbæ kemur fram að leik
skólinn Sólvellir er þriggja deilda
leikskóli og eru nemendur nú
um 40 talsins. Skólinn tekur við
börnum frá tólf mánaða aldri
og upp í fimm ára, en þá tekur
við leikskóladeildin Eldhamrar,
sem rekin er undir stjórn grunn
skólans.
Heiðdís tekur við starfi leik
skólastjóra á næstu dögum og
býður Grundarfjarðarbær hana
velkomna til starfa. Jafnframt er
fráfarandi leikskólastjóra, Önnu
Rafnsdóttur, þakkað fyrir vel
unnin störf síðustu ár.

UMSÓKNIR UM STYRKI
Fjárhagsáætlun Snæfellsbæjar
og stofnana 2022
Hafin er vinna við gerð fjárhagsáætlunar Snæfellsbæjar fyrir árið 2022.
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 2. nóvember 2021.
Þau félagasamtök sem fengu styrki á árinu 2021 þurfa að senda inn ársreikning
með áframhaldandi styrkbeiðni.
Athugið, að engir styrkir fást greiddir nema um þá sé sótt og bæjarstjórn samþykki þá.
bæjarritari

Félag eldri borgara
í Snæfellsbæ

Nesball 2021
Hið árlega Nesball eldri borgara á Snæfellsnesi verður haldið
föstudaginn 5. nóvember 2021 í Klifi Snæfellsbæ
Allir 60 ára og eldri velkomnir.
Húsið opnar kl 19:00 með fordrykk og borðhald hefst kl 20:00
Miðaverð 7.000 kr - Enginn posi í miðasölu
Þátttöku þarf að tilkynna undirrituðum fyrir 31. okt.:
Snæfellsbær:
Sigurbjörg Kristjánsdóttir s. 864-1363
Grundarfjörður:
Hjördís Hlíðkvist Bjarnadóttir s. 893-3388
Stykkishólmur:
Halldóra F. Sverrisdóttir s. 820-2173

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
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