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Djúpsprengja sett á land í Rifi
Skipstjóri togbátsins Hamars SH 224 frá Rifi hafði samband við Vaktstöð siglinga að
kvöldi s.l. mánudags. Hann
hafði fengið torkennilegan
hlut í veiðarfærin og sett á
land í höfninni á Rifi. Hann
var ekki viss um að þetta væri
sprengja en taldi réttast að fá
samband við sprengjusérfræðinga Landhelgisgæslunnar.
Eftir að skipstjórinn hafði
lýst hlutnum fyrir sprengjusérfræðingunum grunaði þá
strax að um sprengju væri að
ræða. Þeir höfðu þegar sam-

band við lögregluna í Snæfellsbæ sem fór á staðinn, tók
myndir og sendi Landhelgis-

Ólafsvík
Brautarholt 11 er til sölu. Húsið sem er byggt úr
steypu 1956 er á tveimur hæðum. Efri hæðin er 105
fm og skiptist í forstofu, eldhús, gott hol, þrjú herbergi, stofu og baðherbergi. Á forstofu eru flísar
sem og baðherbergið sem er flísalagt í hólf og gólf
og er með hita í gólfi.
Á eldhúsi, holi, stofu og herbergjum er nýtt eikarparket. Á neðri hæðinni sem er 48,9 fm er gott
flísalagt hol og þvottahús og parketlagt herbergi.
Útgangur er af neðri hæðinni. Allir gluggar á efri
hæðinni eru nýlegir með K-gleri og gluggar á neðri
hæðinni eru í góðu lagi. Þakið er með nýlegu járni.
Á lóðinni er 27 fm bílskúr. Húsið lítur vel út utan
sem innan.
Óskað er eftir tilboðum

Nánari upplýsingar í síma 893 4718

gæslunni. Myndirnar sýndu
að þetta var djúpsprengja.
Lögreglan ákvað að vakta

höfnina þannig að enginn
kæmi nálægt sprengjunni
þar til sprengjusérfræðingar
Landhelgisgæslunnar kæmu
á staðinn. Þeir komu til Rifs
aðfaranótt þriðjudags. Við
rannsókn á sprengjunni kom
í ljós að hún var full af
sprengiefni en kveikibúnaðinn vantaði á hana. Sprengjan var flutt á afvikinn stað þar
sem sprengjusérfræðingarnir
eyddu henni.
Sigurður
Ásgrímsson
sprengjusérfræðingur tók
meðfylgjandi mynd.

Úrslitaleikur í
blaki í Snæfellsbæ

Sumarblað
Næstu daga verður tekið á móti efni og

Úrslitaleikur í 2. flokki
karla á milli HK og KA sem
átti að vera um síðustu mánaðarmót hefur verið frestað
til 21. apríl og verður haldinn í Íþróttahúsi Snæfellsbæjar. Þá helgi verður yngriflokkamót í blaki haldið í
Snæfellsbæ og verður það
eitt stærsta yngriflokkamót í
blaki sem haldið hefur. Úrslitaleikurinn í 2. flokki verður í lok dagskrár laugardaginn 21. apríl en þess ber að

geta að um hreinan úrslitaleik er að ræða í þessum aldursflokki. Staðan í deildinni
er þannig að KA hefur unnið
8 hrinur og tapað 7. HK hefur unnið 7 hrinur og tapað 8
en liðin hafa skorað jafn
mörg stig, 313 og fengið á
sig jafnmörg stig 313.
Búist er við spennuleik
eins og allir hinir hafa verið
hingað til og því full ástæða
fyrir bæjarbúa að fjölmenna í
íþróttahúsið þessa helgi.

auglýsingum í sumarblað Jökuls sem kemur út á
síðasta vetrardag, 18. apríl.
Upplagt tækifæri
til að senda bæjarbúum sumarkveðju.
Athygli er vakin á því að efni og auglýsingar
þurfa að hafa borist á mánudag 16. apríl vegna
þess að blaðið kemur út á miðvikudag 18. apríl.

Höfum opnað vöruafgreiðslu
að Norðurtanga 1

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

Hlýðninámskeið fyrir hunda
Hlýðninámskeið verður haldið í reiðskemmunni að Bergi við
Grundarfjörð 16. - 22. apríl ef næg þátttaka fæst.
Farið verður í almenna hlýðni fyrir hvolpa og byrjendur
og einnig verður framhaldsnámskeið fyrri lengra komna.
Námskeiðið kostar 15.000 krónur.
Upplýsingar og skráning í síma
862 8671 Auður Björnsdóttir hundaþjálfari
Bryndís Kristjánsdóttir 867 5527

Ólafsvíkurkirkja

AÐALFUNDUR
Slysavarnadeildin Sumargjöf
heldur aðalfund
þriðjudaginn 24. apríl 2007
kl. 20:00 í Mettubúð.

Síðasti

sunnudagaskóli
vetrarins verður haldinn nk.

LAUGARDAG kl. 11.00.

Venjuleg aðalfundarstörf.
Félagskonur hvattar til að mæta.
Stjórnin
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

Messa
Messa við upphaf héraðsfundar Snæfellsness- og
Dalaprófastsdæmis verður haldin í
Ólafsvíkurkirkju nk.

sunnudag kl. 11.00.
Sr. Sigurður Sigurðarson vígslubiskup
Skálholtsstiftis prédikar en sóknarprestur þjónar
fyrir altari.
Allir velkomnir

Sóknarprestur

Ingjaldshólskirkja
SUNNUDAGINN
15. apríl kl. 11:00

SUNNUDAGASKÓLI
Leikir, söngur, glens og gaman ...

Komum saman í kirkjunni
til lofgjörðar og þakkargjörðar.
Sóknarprestur.

Kannt þú
skyndihjálp?
Dagana 18.-21.apríl verður haldið
skyndihjálparnámskeið í Fjölbrautaskóla Snæfellinga.
Námskeiðið er opið fyrir almenning og nemendur
skólans. Kennt verður utan venjulegs kennslutíma og
námskeiðið gefur eina einingu í framhaldsskólanámi.
Námskeiðið kostar kr. 4.000 fyrir þá
sem eru ekki nemendur skólans.
Skráning er á skrifstofu skólans í síma 430-8400
í síðasta lagi 18. apríl.

SNÆFELLSBÆR
Þar sem jökulinn ber við loft...

Getraunir
Staðan í hópleiknum er
þannig að í fyrsta sæti með
94 stig er „Kristmundur“, í
öðru er „Skjaldartröð“ með
92, jafnir í þriðja sæti eru
„Vinir Togga“ og „Tvær úr
Tungunum“ með 90 stig,
„Hobbitinn“ er í 4. sæti með
89 stig og í fimmta sæti er
„Pawel“ með 88 stig. Fleiri
lið eru með og keppnin

mjög spennandi en til að vita
meira er best að mæta á
svæðið og taka þátt.
Opnunartími laugardag
frá 10.30. til 13.00 á skrifstofu félagsins að Norðurtanga 1. Heitt kaffi á könnunni.
Áfram Víkingur.
Stjáni Tótu.

Bæjarstjórnarfundur
mánudaginn
166. fundur bæjarstjórnar Snæfellsbæjar
verður haldinn í Félagsheimilinu Röst
mánudaginn 16. apríl 2007, kl. 16:00
og er öllum opinn.
Dagskrá og fundarboð má finna
á heimasíðu Snæfellsbæjar.

Bæjarstjóri
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