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994 tbl - 21. árg.

4. nóvember 2021

Vel gengur að laga Gilið

Verið var að steypa gangstétt
við Gilið neðarlega í Kirkjutúninu
í vikunni sem leið þegar
ljósmyndari var þar á ferð. Er
þetta einn liður í að lagfæra farveg
árinnar en hún var farinn að

grafa frá grjóthleðslu neðarlega
í árfarveginum Kirkjutúnsmegin
í gilinu. Eftir framkvæmdir
2010 varð göngustígur sem
lagður var á brúninni fljótlega
ótryggur til notkunar vegna

hruns úr kantinum. Nú er búið
að endurhlaða kant Gilsins og
þar sem mest hrundi úr hefur
verið komið fyrir svokölluðum

grjótkistum og steypt gangstétt
í fullri breidd, hefur verkið tekist
vel.

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

þa

Geðlestin byrjaði ferðalagið í Ólafsvík
Mánudaginn 1. nóvember heim
sótti Geðlestin unglingana í 7. 10. bekk í Grunnskóla Snæfells
bæjar. Geðlestin er geðfræðsla
fyrir nemendur í efri bekkjum
grunnskóla og framhaldsskóla
sem byggir á þeirri staðreynd að
við erum öll með geð rétt eins
og við erum með hjarta og er
samstarfsverkefni Geðhjálpar og
Hjálparsíma Rauða krossins 1717.
Geðlestinni er ætlað að vekja
athygli á mikilvægi geðheilsu og
verndandi þáttum hennar en
öflug geðrækt frá unga aldri út
lífið er besta ráðið til að takast

á við þær áskoranir sem lífið
færir okkur. Markmiðið með
Geðlestinni er að ræða við ungt
fólk um geðheilsu og hvernig best
sé að rækta hana og vernda. Það
er mikilvægt að læra að stundum
er lífið leiðinlegt og erfitt og það
þurfi ekki alltaf að þýða eitthvað
alvarlegt eða slæmt. Mótvindur
breytist í meðvind og engin
brekka er endalaus. Það á að vera
jafn eðlilegt að huga að geðheilsu
sinni eins og líkamlegri heilsu.
Markmið Geðlestarinnar er að
heimsækja allar unglingadeildir
grunnskóla landsins auk fram

haldsskóla á skólaárinu 20212022. Geðlestin fór af stað 1.
nóvember með hringferð um
landið og var heimsóknin í Grunn
skóla Snæfellsbæjar sú fyrsta á
landsvísu. Fræðslan fór fram í
Klifi og hófst hún á kynningu á
efninu, því fylgdi svo umræður

og að lokum flutti Emmsjé Gauti
lagið fyrir nemendur við góðar
undirtektir.
Myndirnar eru fengnar af
Facebooksíðu Geðhjálpar en þar
er hægt að sjá fleiri myndir frá
verkefninu.

Sundátak hafið
um allt land
Íþrótta- og Ólympíusamband
Íslands í samstarfi við Sundsam
band Íslands stendur nú fyrir
landsátak í sundi undir nafninu
Syndum. Átakið er frá 1. til
28. nóvember og er heilsu og
hvatningarátak sem ætlað er að
höfða til allra landsmanna. Sund
er góð heilsuefling sem hentar
öllum aldurshópum og eykur
liðleika, bætir vöðvasamræmi
og líkamsstöðu. Markmiðið með
átakinu er að hvetja almenning
til þess að hreyfa sig í auknum
mæli í daglegu lífi með því að
fara í sund og synda. Inni á
vefsíðu átaksins, www.syndum.
is, skrá þátttakendur sig inn með
notendanafni og þar safnast

saman metrafjöldinn sem
skráðir þátttakendur hafa synt.
Tölurnar eru teknar saman og
hægt að er fylgjast með því hvað
skráðir þátttakendur hafa synt
marga hringi í kringum Ísland
saman.
Þeir sem skrá sig í átakið og
taka þátt fara í pott og geta átt
möguleika á að verða dregnir út
og vinna veglega vinninga.
sj

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

Blaðið kemur út vikulega.

Leikskólakennari, 100% starf
Deildarstjóri, 100% starf - staðan er laus frá 1. janúar 2022 eða skv.
samkomulagi.
Matráður í eldhúsi, 100% starf
Afleysing, 100% starf og hlutastörf, á deildir og í eldhús, tímabundin
ráðning. Vinnufyrirkomulag getur verið sveigjanlegt, hlutastarf getur t.d.
hentað samhliða námi.
Umsóknarfrestur er til og með 16. nóvember 2021, nema afleysingarstörfin.

Upplag: 1.100

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

Leikskólinn Sólvellir óskar eftir að ráða starfsfólk
í eftirtalin störf:

436 1617

Sótt er um á vef Grundarfjarðarbæjar, www.grundarfjordur.is – þar er
einnig að finna nánari upplýsingar um störfin, hæfnikröfur, launakjör,
umsóknarform og fleira.
Vinsamlegast athugið að Grundarfjarðarbær fer fram á sakavottorð
umsækjenda. Nánari upplýsingar um störfin veitir Heiðdís Lind
Kristinsdóttir, leikskólastjóri, í síma 438 6645 eða með því að senda
fyrirspurnir á heiddis@gfb.is
Vertu með okkur í skemmtilegu og gefandi skólastarfi!

sj

Grímubúningar á Krílakoti
Það var líf og fjör á leikskólanum
Krílakoti í síðustu viku nánar
tiltekið á miðvikudeginum.
Þann dag mættu allir sem vildu í
búningum bæði börn og starfsfólk.
Haldið var Halloween ball og
mátti vart á milli sjá hverjir væru
spenntari fyrir deginum börnin
eða starfsfólkið og greinilega
búið að undirbúa daginn vel.
Í leikskólanum mátti þennan
dag sjá bæði beinagrindur,
nornir, prinsessur, ofurhetjur og
ýmiskonar verur.
þa

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

Íbúum Snæfellsbæjar var
mörgum komið skemmtilega á
óvart fyrr í októbermánuði þegar
falleg handunnin hjörtu biðu
þeirra á hurðahúnum. Grunn
skóli Snæfellsbæjar vinnur sam
kvæmt eineltisáætlun Olweusar
gegn einelti og and
f élags
legri hegðun og er einn liður
í það að hafa Olweusardaga. Þá
einbeita nemendur sér að ein
stökum atriðum sem vinna gegn
einelti og samskiptavanda. Í ár
var ákveðið að huga að kurteisi,
virðingu og samkennd, þrjú
atriði sem eru nauðsynleg til
að eiga góð samskipti og mikil
vægt að minna hvort annað á.
Samhliða umræðunum sem
fóru fram á Olweusardögum
unnu nemendur handunnin

hjörtu sem þau fóru svo með
á hurðarhúna íbúðarhúsa og
í fyrirtæki í byggðakjörnum
Snæfellsbæjar. Þetta gerðu
nemendur til að vekja athygli
bæjarbúa á verkefninu og hlaut
það góðar undirtektir.
sj

BREYTTUR OPNUNARTÍMI
FRÁ OG MEÐ FÖSTUDEGINUM 5.NÓVEMBER VERÐUR OPNUNARTÍMI
VERSLUNAR SMIÐJUNNAR FÖNIX EFTIRFARANDI:

Mánudaga til fimmudaga 8:00 - 17:00
Föstudögum frá 8:00 - 16:00
Laugardögum frá 10:00 - 14:00
ATH: OPIÐ Í HÁDEGINU!

STARF Í VÉLSMIÐJU
SMIÐJAN FÖNIX ÓSKAR EFTIR AÐ RÁÐA METNAÐARFULLAN OG
DUGLEGAN EINSTAKLING MEÐ MENNTUN EÐA STARFSREYNSLU
Á SVIÐI MÁLM- OG VÉLTÆKNIGREINA. UM ER AÐ RÆÐA
FRAMTÍÐARSTARF MEÐ MÖGULEIKA Á AÐ VAXA Í STARFI.
VIÐKOMANDI GETUR HAFIÐ STÖRF STRAX. UM ER AÐ RÆÐA
FJÖLBREYTT OG ÁHUGAVERT STARF Í GÓÐUM OG ÞÉTTUM
STARFSMANNAHÓPI.

LESIÐ QR KÓÐA FYRIR NÁNARI UPPLÝSINGAR
PLEASE SCAN QR CODE FOR MORE INFORMATION
ABY UZYSKAĆ WIĘCEJ INFORMACJI, ZESKANUJ KOD QR

Bíóferð hjá unglingunum
Haustið hefur farið ágætlega af
stað hjá okkur í félagsmiðstöðinni
Afdrep og að venju höfum við
verið með fjölbreytt starf í gangi
og sem dæmi má nefna að síðast
liðinn miðvikudag var farið með
hópinn til Reykjavíkur að sjá
íslensku kvikmyndina Leynilögga
í bíó og svo var farið út að borða á
eftir. Það var ákveðið að fara í smá
skemmtiferð út fyrir bæjarmörkin
því þetta hefur verið mjög
erfiður og skrítinn tími fyrir alla
undandarna mánuði og ár. Þetta
var stór og góður hópur sem fór
og það var nánast full mæting
af unglingastiginu. Við megum
til með að hrósa unglingunum
okkar, þau voru öll til fyrirmyndar
og mjög kurteis og það var virki
lega gaman að fara með þeim í
skemmtiferð. Við erum heppin
hérna í Snæfellsbæ að eiga flottan
og góðan hóp af unglingum og
við megum til með að hrósa þeim
fyrir flotta ferð.
Starfsfólk Afdreps

Óhapp vegna ísingar

Umferðaróhapp varð á Vallna
holti rétt austa við bæinn Geirakot
í Snæfellsbæ á ellefta tímanum
á laugardagsmorguninn. Höfðu
þá myndast einhver skilyrði sem
leiddu til ísingar í stuttan tíma,
komu þau ökumanni á óvart fór
bíllinn að minnsta kosti eina

Hrekkjavaka
á bókasafninu

veltu og lenti aftur á hjólunum.
Ekki er vitað hvað margir voru
í bílnum eða hvort slys urðu á
fólki en einn lögreglubíll og einn
sjúkrabíll frá Ólafsvík mættu á
svæðið.

Jökull Bæjarblað
steinprent@simnet.is
436 1617

þa

Það var hrollvekjandi stemning
á bókasafni Grunnskóla Snæfells
bæjar í síðustu viku. Tilefnið var
hrekkjavakan. Það var Sigrún
Þórðardóttir starfsmaður bóka
safnsins sem skreytti bókasafnið
svona skemmtilega. Vakti þetta
mikla athygli hjá nemendum sem
fannst þetta mjög spennandi og
voru enn duglegri en vanalega

að kíkja við á safninu. Var þá
tilgangnum náð sem var, að
brjóta upp starfið og vekja
athygli nemenda á fjölbreyttu
úrvali bóka á safninu ásamt því
að halda áfram að vekja áhuga
þeirra á lestri og bókum sem er
okkur öllum svo mikilvægur.
þa

Nýtt masturshús
Þessa dagana er verið að reisa
nýtt masturshús á Norðurgarð
inum í Ólafsvík, er þetta liður
í að bæta aðstöðu í höfnum
Snæfellsbæjar. Ásamt því að
skipt verður um alla rafmagns
kapla voru settar nýjar rafmagns
töflur. Nýtt mastur var sett við
hliðina og voru allar vatnslagnir
endurnýjaðar. Þegar verk
i nu
verður lokið verður því komið
nægt rafmagn fyrir alla báta sem
liggja við hafnir Snæfellsbæjar.
Mastrið og mastursh úsið sem
er á miðri þekjunni á Norður
garðinu verður einnig fjarlægt.
Það voru þeir Gylfi Freyr Karlsson
og Vigfús Kristinn Vig
f ús
s on
starfsmenn hjá Jónasi Kristófers
syni smið sem voru að slá upp

fyrir masturshúsinu þegar blaða
maður staldraði við og tók mynd.
þa

Ferðaþjónustuaðilar
hittast

kirkjanokkar.is

Allra heilagra messa
í Ólafsvíkurkirkju á sunnudag klukkan 14. Altarisganga.
Minnst verður látinna ástvina og kveikt á kertum.
Sama dag klukkan 11 verður sunnudagaskóli
í Ingjaldshólskirkju.

Fundarboð:
Stofnfundur Hollvinafélags
Gamla Pakkhússins.
Fundurinn, verður haldinn í Félagsheimilinu á Klifi,
miðvikudaginn 10. nóvember 2021, kl. 16.30.

Samhristingur ferðaþ jón
ustuaðila á Snæfellsnesi fór
fram mánudaginn 25. október
síðastliðinn. Samhristingurinn
er viðburður sem hefur verið
haldinn síðan árið 2016 og
skiptast ferðaþjónustuaðilar á að
hýsa viðburðinn. Í þetta skiptið
hittist hópurinn á Gestastofu
Snæfellsness á Breiðabliki. Fastir
liðir héldu sér og farið var yfir
helstu verkefni á sviði ferðamála
sem eru í gangi á nesinu núna
og fyrirtæki og fólkið sem
stendur á bak við þau kynntu
sig svo var Hæfnissetur ferða
þjónustunnar með fræðslu um
verkefnin Fræðsla til framtíðar
og Seigluráð fyrir stjórnendur. Á

fundinum bauð Svæðisgarðurinn
Snæfellsnes upp á veitingar frá
yngsta ferðaþjónustuaðilanum
á Snæfellsnesi, Hjá Góðu Fólki
en það er kaffihús staðsett við
Ræktunarstöðina á Lágafelli.
Samhristingurinn er frábær
leið fyrir ferðaþjónustuaðila til
að kynnast hvert öðru og hvað
sé í boði á nesinu. Við kynningar
á ferðaþjónustu á Snæfellsnesi
hefur mikið verið lagt upp úr því
að nesið sé eitt þjónustusvæði
og gengur það einungis upp
ef ferðaþjónustuaðilar vinna
saman, kynnast hverju öðru og
fræða sig um aðra þjónustu á
svæðinu líkt og unnið er að á
þessum viðburðum.
sj

Fundarefni:
1. Kosinn fundarstjóri og fundarritari.
2. Tilgangur félagsins.
3. Samþykktir
4. Kosning stjórnar.
5. Önnur mál.

Þeir sem ekki hafa tækifæri til að mæta á fundinn
en hafa áhuga fyrir að verða stofnfélagar geta haft
samband í símanúmer 892 3833. Vonum við að sem
flestir mæti og leggi þessu málefni lið.

Sundabraut og ný Breiðafjarðarferja í forgang
kjördæmisins og til Þingvalla og
Suðurlands um Uxahryggi, sem
og Breiðafjarðarferja sem stenst
nútímakröfu.

Nauðsynlegir innviðir á borð
við nútímasamgöngur, öflugt fjar
skiptasamband, góð heilbrigðis
þjónusta og menntun, sem stenst
samanburð við höfuð
b orgar
svæðið, er réttmæt krafa íbúa
landsbyggðarinnar.
Sundabraut er þjóðhagslega
hagkvæmasta vegaframkvæmdin
sem völ er á í dag. Sundabraut
styttir akstur til höfuðborgarinnar
líklega um hálftíma. Ef 6.000
manns ækju Sundabraut á dag
sparaði það 3000 vinnustundir á
dag. Það munar um minna.
Sundabraut skiptir miklu fyrir
íbúa Norðvesturkjördæmis, ekki
síst fyrir Akranes og Vesturland
og myndi styrkja verulega stöðu
Akraness sem hluta af atvinnu
svæði höfuðborgarinnar. Lagning
Sundabrautar er það mikilvæg
vegaframkvæmd og þjóðhagslega
hagkvæm að setja ætti hana í
forgang.
Mikilvægt er að auka aðgengi
ferðamanna að Vesturlandi og
áfram til Vestfjarða og Norðurlands
vestra með bættum samgöngum.
Þar er Sundabraut mikilvægust,
auk betri veg
t enginga innan

Nýja Breiðafjarðarferju þarf
sem fyrst í stað þeirrar sem nú
siglir. Núverandi Baldur annar
ekki eftirspurn og öryggi farþega
er ekki tryggt. Fjórðungssamband
Vestfjarða ályktaði um þetta sl.
helgi og benti á að Baldur og
siglingar yfir Breiðafjörð væru
grunnstoð í samgöngumálum
Vest
f irð
i nga. Fiskeldi á Vest
fjörðum skilar milljörðum króna
í þjóðarbúið og innan fimm ára
mun ársframleiðsla fara yfir 50
þúsund tonn, helmingi meira en
nú. Flutningar afurða og aðfanga
munu því stóraukast og vega
kerfið þarf að taka mið af því.
Krafa sveitarfélaga á Vestfjörðum
er að gamli Herjólfur verði
notaður í Breiðafjarðarferðir uns
ný ferja fæst. Hann hefur síðustu
tvö ár verið við bryggju í Eyjum,
til vara fyrir Nýja Herjólf. Tekið er
undir þessa kröfu hér. Núverandi
Baldur stenst ekki nútímakröfur
um þægindi í farþegaflutningum
og er í engu samræmi við það að
ferðaþjónusta er í dag mikilvæg
asta atvinnugrein þjóðarinnar.
Löngu tímabært er að nútím
inn hefji innreið sína í samgöngu
málum á Vestfjörðum. Má hér
nefna mikilvægi þess að malbikun
Dynjandisheiðar verði lokið sem
fyrst, að vegurinn um Suðurfirði
til Bíldudals verði malbikaður og
undirbúningur hefjist fyrir jarð
gangagerð í gegnum Hálfdán á
milli Bíldudals og Tálknafjarðar
(6,1 km) og undir Mikladal á milli
Tálknafjarðar og Patreksfjarðar

(2,8 km).
Allt eru þetta verkefni sem
þingmenn Norðvesturkjördæmis
verða að sameinast um enda
mikilvæg fyrir kjördæmið og land
ið allt.
Sundabraut er það þjóðhagslega
mikilvæg samgöngubót að allir
þingmenn ættu að geta sameinast
um það verkefni. Eftir Hrun var
Harpa byggð sem efldi tónlistar

líf borgarinnar. Eftir heims
faraldurinn ætti þjóðin að sam
einast um innviða- og samgöngu
bætur og lagningu Sundabrautar.
Eyjólfur Ármannsson
Höfundur var kjördæmakjörinn í
6. sæti í Norðvesturkjördæmi fyrir
Flokk fólksins í alþingiskosningunum 25. september sl.

Nemendur leggja
Þjóðgarðinum til
hugmyndir

Vinna stendur yfir við
endurskoðun á stjórnunar- og
verndaráætlun Þjóðgarðsins
Snæfellsjökuls. Ungt fólk frá
Fjölbrautaskóla Snæfellinga
og Grunnskóla Snæfellsbæjar
tóku þátt í hugmyndavinnunni.
Haldinn var fundur í
fjölbrautaskólanum 25. október
og 26. október voru tveir
fundir haldnir í Grunnskóla
Snæfellsbæjar þar sem 20
nemendur í 5. til 10. bekk í
Ólafsvíkurdeild skólans og
nemendur í Lýsuhólsdeild
skólans ræddu málin. Meðal
umræðuefna var hvort að
nemendum þætti aðkoma þeirra
að verkefninu mikilvæg, að fá

að taka þátt í mótun stefnu og
framtíðarsýn þjóðgarðsins og
voru þau öll á sama máli um
að þetta væri mikilvægt verkefni
að taka þátt í. Þjóðgarðurinn
hefur áður fundað með ýmsum
hagsmunaaðilum í tenglsum
við endurskoðun á stjórnunar
og verndaráætluninni auk þess
að halda íbúafundi. Það er því
komin góður hugmyndabanki
sem mun nýtast þjóðgarðinum
vel í áætlanagerðina en á
fundunum með nemendunum
komu fram margar góðar
hugmyndir og sjónarmið sem
hægt verður að nýta.
sj

Sumarhús um jól og áramót
Nú er komið að jóla- og áramótaúthlutun sumarhúsa
í Svignaskarði, Húsafelli og íbúð að Halldóruhaga 4 á Akureyri

Opið verður rafrænt fyrir umsóknir á heimasíðu félagsins
dagana 3. - 17. nóvember.
Aðeins verður hægt að sækja um rafrænt í gegnum heimasíðu félagsins
http://www.verks.is/

Bæringsstofa fær yfirhalningu
Undanfarið hafa endurbætur
staðið yfir á Bæringsstofu í
Sögumiðstöðinni í Grundarfirði.
Ingi Hans Jónsson hefur haft
umsjón með endurbótunum
en Bæringsstofa er fjölnota
samkomusalur sem hægt er
að nýta í fundi, ráðstefnur,
sýningar og fleira og tekur
hann rúmlega 40 manns í sæti.
Í þessum endurbótum á salnum
var inngangurinn færður og
opnast hann nú út í miðrými
Sögumiðstöðvarinnar, nýtt
áklæði sett á stólana og nýjir
armar smíðaðir á þá. Þá var
salurinn málaður, ný lýsing sett
í loftið, tölvuskápur og aðstaða

fyrir fyrirlesara var endurbætt
og snúrur og lagnir fengu
yfirhalningu. Formleg opnun
nýrrar Bæringsstofu fór fram
laugardaginn 23. október. Þar
gerði Ingi Hans grein fyrir þeim
endurbótum sem höfðu verið
gerðar og Björg bæjarstjóri sagði
svo frá þeirri starfsemi sem fer
fram í húsinu. Að lokum færðu
Unnsteinn Guðmundsson og
börn hans Sögumiðstöðinni
uppstoppaðan hrafn að gjöf
sem Unnsteinn sjálfur stoppaði
upp. Voru þessar endurbætur
á Bæringsstofu einn áfangi af
fleirum sem munu eiga sér stað
í Sögumiðstöðinni á næstunni.
sj

Endurbættur Norðurtangi tekur á sig mynd
Vinna við endurbyggingu
Norðurtanga í Ólafsvík hefur
gengið vel. Byrjað var á því að
grafa 128 metra langan þilskurð
áður en hægt var að byrja að reka
niður tvöfaldar stálþils plötur en
þær voru 94 talsins. Brjóta þurfti
og fjarlægja kant, polla og þekju af
gömlu bryggjunni en nýja stálþilið
er 4 metrum utan við það gamla.
Ekið var 6000 rúmmetrum af möl
sem fengin var úr Ólafsvíkurenni
í fyllinguna en mölin var svo
þjöppuð niður. Nú er búið að
steypa tæplega helminginn af
þeim 130 metra langa kantbita
með pollum, kanttré, stigum og
fríholtum sem eftir á að setja á
stálþilið. Einnig er búið að sjóða
helminginn af þeim 47 sink
kubbum sem koma eiga í veg
fyrir tæringu en þeir eru soðnir

á neðansjávar. Þegar þessari
framkvæmd lýkur sem verður
nú í nóvember mun aðstaðan á
þessum hluta hafnarsvæðisins
batna enda um mikla endurnýjun
að ræða.

Tjaldgisting
í íþróttahúsi

þa

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
Að gista í tjaldi er afar spenn
andi fyrir 8-9 ára krakka og ekki
verra ef það er jafn 22 stiga hiti,
logn og ekki dropi úr lofti á meðan
ævintýrinu stendur. Drekaskátar
(8-9 ára) í Grundarfirði mættu
eftir kvöldmat í íþróttahúsið
og lærðu að tjalda og hvernig á
að ganga frá öllu í tjaldinu eftir
forskrift. Eftir tjaldbúðaskoðun
sem allir stóðust með miklum
sóma var farið í leiki, og haldin
kvöldvaka með atriðum og söng
krakkanna og endaði á að sögð
var draugasaga sem endaði
í eltingaleik með foreldri í
bananabúning á eftir sér.
Eftir kvöldhressingu tók við
mesta áskorunin fyrir marga,

Landsátak í sundi
1.-28. nóvember
Taktu þátt í að synda hringinn í kringum
landið. Allir þátttakendur fara í pott og
geta unnið vegleg verðlaun.

QR

Skráðu þína sundvegalengd á

syndum.is

#syndum.is

gista fjarri foreldrum í tjaldi
með öðrum. Allir gistu nóttina
og fyrstu vöknuðu ekki fyrr en
rétt eftir 07:00 sem er nokkuð
gott satt best að segja. Morgun
maturinn var ekki að verra
tagi, brauðsneið með gúrku og
Aromati fyrir þá sem það vildu
og Prins Póló í eftirrétt. Þegar
allir voru búnir að pakka og
ganga frá tjöldunum var farið
í leiki og hópurinn var kvaddur
kl. 11.00 á laugardagsmorgni.
Þakkir til foreldra sem tóku
þátt með þátttöku fram eftir
kvöldi og þeirra sem gistu
nóttina.
AÞ

Laufblöðum dreift á Rökkurdögum
Menningarhátíð Grundf irð
inga, Rökkurdagar, voru haldnir
hátíðlegir dagana 24. til 31.
október. Þó að rökkrið falli á er
alltaf möguleiki á að finna ljósið
og hjálpast Grundfirðingar svo
sannarlega að með það og finna
gleðina í rökkrinu. Hátíðin er
haldin yfir Hrekkjavökuna og
því tvinnast dagskrá Rökkurdaga
og Hrekkjavökunnar saman og
úr verður heljarinar hátíð með
ýmiskonar viðburðum fyrir alla
aldurshópa. Fyrirtæki, félaga
samtök og einstaklingar tóku
öll virkan þátt í dagskránni en
til að mynda var ljósaganga á
vegum Vonar - Krabbameinsfélags
Grundarfjarðar, bókaupplestur
fyrir hugrökk börn á Græna

Kompaníinu, listasýning Sacred
Flora í Sögumiðstöðinni, haust
markaður á vegum kven
félagsins Gleym-mér-ei, Pub
Quiz og hrekkjavökuball á
Kaffi 59 og margt fleira. Íbúar
Grundarfjarðar fengu allir
óvæntan glaðning á hurðahúna
sína í tilefni Rökkurdaga.
Neme ndur við grunnskólann
föndruðu laufblöð og skrifuðu á
þau kærleiks- og umhverfis skila
boð sem þau dreifðu svo um
bæinn í þeim tilgangi að gleðja
íbúa og birta upp skammdegið.
Þessi laufblaðaganga neme nd
anna er árlegur viðburður sem
bæði nemendur og bæjarbúar
hafa gaman af.
sj

Aflafréttir
Glöggir lesendur aflafrétta hafa
líklega tekið eftir því að ekki hefur
verið landað á Arnarstapa í dálítinn

handfærabátar lönduðu 7 tonnum
í 7 löndunum í Ólafsvíkurhöfn
þessa daga. Ein netabátur landaði

Akstursstyrkir
til íbúa í dreifbýli
tíma. Á þessu varð breyting í
síðustu viku en þá var landað þar
alls 101 tonni í 10 löndunum. Í
Rifshöfn var landað 237 tonnum
í 9 löndunum og í Ólafsvík 88
tonnum í 22 löndunum. Alls var
því landað 426 tonnum í höfnum
Snæfellsbæjar í 41 löndun.
dagana 25. til 31. október. Voru
línubátarnir atkvæðamestir þessa
daga, hjá litlu línubátunum
landaði Kristinn HU 49 tonnum i 4,
Særif SH 44 tonnum í 4, Gullhólmi
SH 22 tonnum í 2, Brynja SH 17
tonnum í 2, Indriði Kristins BA
16 tonnum í 2, Stakkhamar SH 16
tonnum í 2, Sverrir SH 12 tonnum í
3, Kvika SH 10 tonnum í 2 og Signý
HU 10 tonnum í 1 löndun. Hjá
stóru línubátunum landaði Örvar
SH 114 tonnum í 1 og Hamar SH
52 tonnum í 2 löndunum. Fjórir

Bárður SH en hann landaði 3
tonnum í 2 löndunum. Fjórir
dragnótabátar lönduðu Saxhamar
landaði 31 tonni í 1, Steinunn SH
11 tonnum í 3, Ólafur Bjarnason
SH 9 tonnum í 2 og Magnús SH 1
tonni í 1 löndun.
Í Grundarfjarðarhöfn komu á
land alls 403 tonn í 11 löndunum
þessa sömu daga. Fjórir
handfærabátar lönduðu 5 tonnum
í 4 löndunum. Sex botnvörpubátar
lönduðu þessa daga og lönduðu
þeir allir einu sinni nema Runólfur
SH sem landaði 137 tonnum í 2
löndunum. Hringur SH landaði 64
tonnum, Sigurborg SH 60 tonnum,
Farsæll SH 58 tonnum, Þinganes
SF 49 tonnum og Steinunn SF 30
tonnum.
þa

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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