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Skólinn settur

Grunnskóli Snæfellsbæjar var settur s.l. mánudag
en þetta er í þriðja sinn
sem skólinn er settur sem
Grunnskóli Snæfellsbæjar.
Magnús Þór Jónsson,
nýráðinn skólastjóri setti

skólann og að lokinni
setningunni gátu börnin
nálgast stundatöflur og
önnur gögn í skólastofunum þar sem þeim er ætlað
að sitja í vetur.

24. ágúst 2006

Sótt um
fjölda lóða

Á bygginganefndarfundi
sem halda á í dag, fimmtudag, liggur meðal annars fyrir umsókn frá verktaka um
10 lóðir á nýskipulögðu
svæði á Holtunum í Ólafsvík.
Í samtali verktakans við Jökul kom fram að ætlunin er
að byggja húsin í samráði við
væntanlega kaupendur, þeir
komi einnig til með að ráða
því á hvaða byggingastigi
þeir taki við húsunum. Þetta
er gott dæmi um þann kraft
og bjartsýni sem einkennir

fólk í framkvæmdahugleiðingum í Snæfellsbæ.
Ágætlega gengur með
byggingu íbúða fyrir íbúa
sem orðnir eru 60 ára og
eldri, þessa dagana er verið
að steypa upp seinni tvær
íbúðirnar og að því loknu
verður hafist handa við
vinnu innanhúss. Áætlanir
gerðu upphaflega ráð fyrir
að fyrsta íbúðin yrði afhent
fullbúin um miðjan september en það er nokkuð ljóst
að af því verður ekki.

Stellin eru komin!

Furstynja,
Natalía - Kóbalt og gull
Margar nýjar tegundir af
diskum og könnum

ATVINNA
Alþjóðakaffi
styrkir

Starfskraftur óskast til að sjá um morgunverð
á Hótel Eddu Hellissandi.
Vinnutími frá kl. 07:00 - 13:00 eða eftir samkomulagi.
Upplýsingar gefur Haraldur á staðnum,
eða í síma 444-4940 / 864-4895

A bæjarhátíðinni Á góðri
stund var alþjóðakaffihús
opið i 3ja skipti. Grundfirðingar af erlendu bergi brotnu hóuðu sig saman og bökuðu gúmmulaði hver frá
sínu landi og buðu upp á
kaffi og meðlætið í Sögumiðstöðinni Eyrbyggju í hjarta
bæjarins. Gestir hátíðarinnar
fjölmenntu og var stemmingin frábær. Aðstandendur
alþjóðakaffihússins ákváðu
að láta allann ágóða kaffisölunnar renna til tveggja samtaka sem eru starfrækt hér á
Snæfellsnesi. Krabbameins-

félag Snæfellsnes sem var
stofnað í fyrra varð fyrir valinu ásamt hinu nýstofnaða
Foreldrafélagi ADHD. Þau
fengu 25.000 kr hvor. Konurnar buðu upp á bakkelsi
sem er ekki daglegt brauð á
íslandi, hvert frá sínu heimalandi og mátti því gæða sér á
kökum frá Nýja Sjálandi, Póllandi, Færeyjum, Danmörku,
Frakklandi, Italíu og Suður
Afriku. Konurnar vilja þakka
gestum hátíðarinnar sem
kíktu í kaffi kærlega fyrir
komuna.

Upplag: 800
Áb.maður: Jóhannes Ólafsson

Blaðið er gefið út af Steinprent ehf.
og dreift á hvert heimili í Snæfellsbæ.
Blaðið kemur út vikulega.

Prentun: Steinprent ehf.
Sandholt 22a, Ólafsvík
355 Snæfellsbæ
Netfang: steinprent@simnet.is
Sími: 436 1617

Höfum opnað vöruafgreiðslu
inni í porti gamla frystihússins

Farið er frá AÐALFLUTNINGUM Skútuvogi 8, Reykjavík
kl. 17:00 alla virka daga.
Afgreiðslan er opin frá 08:00 - 16:00.
Síminn er 431 5613, 895 5613, 899 5613

Fyrstu húsin á
Hellnum afhent
Fyrstu húsin í frístundaþorpinu svokallaða skammt
frá Hellnum á Snæfellsnesi
verða afhent eigendum um
næstu helgi. Sem kunnugt
er hófust framkvæmdir við
byggingu húsanna síðastliðið haust. Þorpið sem rís
er nefnt Plássið undir Jökli
eins og gamla fiskiþorpið
hér þar forðum þegar útræði var stundað frá Hellnum. Er þorpið reist í samvinnu Íslendinga og Norðmanna.
Í fyrsta áfanga sem nú sér
fyrir endann á eru sautján
hús og eru níu þeirra nánast tilbúin. Að sögn Þorsteins Jónssonar, frumkvöðuls þessa verkefnis, er
vonast til þess að fyrstu íbúarnir flytji inn í hús sín
strax um helgina. Hann
segir að þarna muni í fyrstunni dvelja fólk sem eigi
einnig búsetu á öðrum

stöðum. Það muni þó væntanlega breytast eftir því
sem húsunum fjölgar og
starfsemi kemur á staðinn.
Þorsteinn segir að þó fyrstu
húsin séu að verða tilbúin
eigi eftir að ganga frá umhverfi og þá fyrst komi fegurð staðarins fyllilega í ljós.
Hann á von á því að þegar
fólk geti loks virt fyrir sér
fullfrágengin hús muni
áhugi fyrir svæðinu aukast
enn frekar.
Næsti áfangi í uppbyggingu Plássins undir Jökli er
nú að komast á lokastig og
er reiknað með að þá verði
reist um 40 hús til viðbótar.
Í þeim húsum verði möguleiki á atvinnustarfsemi og
þá megi búast við því að
fólk fari að eiga fasta búsetu
enda öll húsin heilsárs hús
og mjög vönduð. Þetta
kemur fram í Skessuhorni.

Meistaramót
Íslands
MÍ 12-14 ára var haldið
um síðustu helgi á Sauðárkróki. Brynjar Gauti Guðjónsson HSH sigraði í 100 m,
hástökki, langstökki og kúluvarpi í flokki 14 ára pilta.

Engin met féllu á mótinu,
en árangur var engu að síður
góður í mörgum greinum.
Frábær árangur hjá Brynjari, en hann var eini keppandi HSH.

BRIMILSVALLAKIRKJA

UPPSKERUMESSA

Uppskerumessa verður haldin
í Brimilsvallakirkju
sunnudaginn 27. ágúst kl. 14.00.
Grillveisla og leikir eftir messu.
Allir velkomnir
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