
Bæjarbúum til mikillar gleði 
þá hefur Brauðgerð Ólafs vík
ur opnað verslun sína á ný. 
Vegna starfsmannaskorts hefur 
verslun  in verið lokuð undan
farnar vikur, í bakaríinu hefur 
þó verið bakað svo að verslanir 
hafa fengið vörur til sín og 
kostur hefur verið afgreiddur 
til útgerða.

Í samtali við Bjarney Jörgen
sen kom fram að þau hafi misst 
hluta af starfsfólki sínu þegar 
skólarnir hófust í haust, þrátt 
fyrir að auglýst hafi verið eftir 
starfsfólki þá skilaði það ekki 
neinu og því var ákveðið að loka 
versluninni þar til fólk fengist 
til starfa.

Fyrir skömmu báru aug lýs
ingar loks árangur, bæst hefur 
í starfsmannahópinn og því 
var mögulegt að opna verslun
ina aftur. Bjarney segir að enn 
vanti þó einn starfsmann til að 

fyrirtækið teljist fullmannað og 
hvetur hún lesendur til að hafa 
samband ef áhugi er á vinnu 
eftir hádegi.

Það má með sanni segja að 
orðatiltækið „enginn veit hvað 
átt hefur fyrr en misst hefur“ 

eigi vel við um Brauðgerðina 
því að á meðan verslunin var 
lokuð voru bæjarbúar minntir 
á hve mikill munaður það er 
að geta sest inn og fengið sér 
heitan bolla af te eða kaffi og 
gott bakkelsi sem bakað er á 
staðnum. 

Við ættum að vera þakklát fyrir 

að hafa öflugt úrval af verslunar 
og þjónustufyrirtækjum á Snæ
fells nesi, víða eru álíka fjölmenn 
sam félög en geta samt ekki 
boðið upp á sama þjónustustig. 
Til að tryggja að þjónustan verði 
áfram til staðar þurfa fyrirtæki 
og íbúar að nýta sér þá þjónustu 
sem í boði er. jo

Ólafsbraut 21, Snæfellsbæ
Sími: 410 4190 

Netfang: 0190@landsbankinn.is

Snæfellsnesi
www.landsbankinn.is

Brauðgerðin opnar aftur
666. tbl - 14. árg. 2. október 2014 

Mikil ótíð hefur verið á 
landinu í nýliðnum septem
ber. Hefur hver lægðin á fætur 
annarri gengið yfir með miklu 
sunnan hvassviðri og úr hellis
rigningu. 

Ekki hafa borist fréttir af alvar
legum tjónum, þó losnaði upp 
og fauk þakpappi af húsinu við 
Vallholt 1 í Ólafsvík á dögunum.

þa

Haustlægðir 
mættar

Jóga með Önnu Þóru

Jóga hefst þriðjudaginn  7. október.
Kennt verður í húsnæði Fiskmarkaðs Íslands á/í Rifi

              Þriðjudaga og fimmtudaga kl. 17:00
          
   Liðkandi og styrkjandi fyrir 
  líkama og sál

                 Skráning í síma 8646771

              Sjáumst með sól í hjarta.



Að aka framhjá Laxárgljúfri á 
Fróðárheiði hefur löngum þótt 
hættulegt, sérstaklega að vetri 
til í hálku og leiðindaveðri. Á 
þessu hefur verið ráðin bót en 
nú hafa verið sett upp vegrið 
meðfram veginum þar sem 
hann liggur ofan við gilið. Með 
þessu hefur umferðaröryggi 
verið stórbætt þó slys þarna hafi 
verið fátíð. Mun eflaust mörgum 
finnast öruggara að aka þarna á 
veturna eftir breytingarnar.

Einn helsti galli við vegrið er 
að við þau vill oft safnast snjór 
í skafrenningi, vonandi verður 
þessi framkvæmd ekki til þess 
að meiri snjór safnist þarna 
saman með tilheyrandi ófærð.

þa

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

Upplag: 1.100

Áb.maður: Jóhannes Ólafsson

Prentun: Steinprent ehf. 

      Sandholt 22a, Ólafsvík

      355 Snæfellsbæ

Netfang: steinprent@simnet.is

Sími: 436 1617

Vegrið við Laxárgljúfur

Undanfarnar tvær vikur 
hefur verið unnið við dýpkun 
í innsiglingunni í Rifshöfn.  
Verkið er unnið með dýpkunar
skipinu Perlunni, sem er í eigu 
Björgunar ehf. Hafa stóru línu

bátarnir á Rifi þurft að sæta 
sjáfvarföllum til að komast inn í 
höfnina, þeir ættu ekki að þurfa 
að bíða fyrir utan höfnina eftir 
að þessari framkvæmd lýkur.

þa

Dýpkað í 
Rifshöfn
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Kirkjan okkar

Messa í Ólafsvíkurkirkju.
verður sunnudaginn 5. október kl. 14, 

þar sem nýir starfsmenn kirkjunnar verða 
formlega boðnir velkomnir til starfa. 

Altarisganga.

Sunnudagaskóli og 
bók til 6 ára barna.

Sunnudagaskólinn hefst 
á sunnudaginn 5. október kl. 11 í Ingjaldhólskirkju.
Börn sem eru fædd 2008 fá barnabiblíu að gjöf frá 

söfnuðunum.

TTT-star�ð er á �mmtudögum 
strax eftir skóla kl 14:15 í Ólafsvíkurkirkju.

Æskulýðsstar�ð er annan hvern miðvikudag 
kl. 19:30 í Ólafsvíkurkirkju. Næst 15. okt.
Foreldramorgnar eru á miðvikudögum 

kl. 10-12 í Ólafsvíkurkirkju.



Fyrsti mánuður kvótaársins 
2014/2015 búinn og hann hefur 
nú verið ágætur veiðimánuður. 
Rifsari SH er langhæstur Snæ
fells nes bátanna á dragnót og 
var með um 150 tonn í 14 
róðrum, öllu landað í Bol
ungar vík. Athygli vekur að Esjar 
SH sem er með minnstu drag
nótabátunum á Nesinu er annar 
hæstur SH bátanna og var með 
113 tonn í 11 róðrum og mest 
15 tonn í einni löndun. Nokkuð 
langt er í næstu báta og er þar 
Steinunn SH sem var með 80 tn 
í 14, Magnús SH var líka með 80 
tn í 10. Matthías SH 68 tn í 10, en 
hann fór lika til Bolungarvíkur. 
Guðmundur Jensson SH 66 tn 
í 11, Ólafur Bjarnason SH 62 tn 
í 16, Svein björn Jakobsson SH 
50 tn í 16, Gunnar Bjarnason 
SH 45 tn í 16 og Haukaberg SH 
35 tn í 11. 

Línubátarnir voru flestir á 
veiðum við norðanvert landið 
og var Tjaldur SH með 318 tn í 
5 öllu landað á Dalvík. Rifsnes 
SH 266 tn í 6 landað á Þórshöfn, 
Siglufirði og Rifi. Saxhamar SH 
213 tn í 5, Þórsnes SH 233 tn í 4 
öllu landað á Raufarhöfn. Örvar 
SH 202 tn í 5, Gullhólmi SH 147 
tn í 4 og Hamar SH 108 tn í 5. 

Þeim fjölgaði ekkert neta
bátunum frá Nesinu og var því 

Bárður SH hæstur með 26 tn í 
11 róðrum á skötuselsveiðum. 
Aflahæsti netabáturinn á landinu 
Þorleifur EA frá Grímsey var 
með tæp 90 tonn í sept. Katrín 
SH var með 15 tn í 6, Reynir Þór 
SH 9 tn í 12, Hafnartindur SH 
7 tn í 8 og Hugborg SH 4 tn í 8 
landað í Bolungarvík. 

15 tonna makrílbátarnir 
tíndust hver á fætur öðrum 
til veiða með línu eftir að hafa 
tekið makrílbúnaðinn frá borði. 
Tryggvi Eðvarðs SH var þeirra 
fyrstur til að taka úr og var hann 
með um 60 tonn í heildina.

 Nýr bátur kom reyndar til Rifs, 
þegar að Melnes ehf sem gerir út 
Særif SH keypti Sigrúnu Hrönn 
ÞH frá Húsavík. Sá bátur heitir 
núna Sæbliki SH og eru þessir 
tveir bátar alveg samskonar. 
Sæbliki SH er reyndar tveimur 
árum yngri bátur en Særif SH 
og minna notaður. Særif SH 
fór í klössun í Hafnarfirði en á 
meðan er róið á Sæblika SH og 
stefndi útgerðarmaðurinn að 
nota Sæblika SH í vetur og sjá 
til hvað verður gert við Særif 
SH. Sæbliki SH var með tæp 14 
tonn í 5 róðrum.

Gísli Reynisson
www.aflafrettir.is

Laugardagskvölið 12. júlí 
hittist stór hópur úr Snæfells
bæ og Grundarfirði í flugstöð 
Leifs Eiríkssonar. Þetta voru 
drengir úr 4. fl, fararstjórar 
og for eldrar á leið á Gothia 
Cup í Gautaborg í Svíþjóð. Við 
flug um rétt eftir miðnætti og 
vorum komin á áfangastað um 
klukkan sjö um morguninn. 
Þá fóru allir í háttinn og sváfu 
fram yfir hádegið. Við fórum 
í skoðunarferð seinnipartinn 
og kíktum aðeins í Liseberg 
skemmtigarðinn og um kvöldið 
fórum við að sjá úrslitaleikinn 
í heimsmeistarmótinu í knatt
spyrnu á O’Learys Sportsbar. 
Þar hittum við Tryggva Leif 
Óttars son, Kristínu Andersson 
og Idu dóttur þeirra en þau 
búa rétt hjá Gautaborg. Þau 
voru okkur innan handar og 
aðstoðuðu eftir þörfum. Það er 
algjörlega frábært að hafa þau 
þarna og geta leitað til þeirra 
í hvers konar vanda.  Á mánu
deginum  14. júlí var svo fyrsti 

leikurinn en alls voru spilaðir 
4 leikir í mótinu sjálfu og 
einn vináttuleikur við sænska 
stráka.  Þann 14. Júlí var einnig 
setningarathöfn sem var í alla 
staði stórglæsileg. Drengirnir 
okkar voru til fyrirmyndar allan 
tímann og  hlýddu okkur í einu 
og öllu. Þeir skemmtu sér mjög 
vel og gerðu sitt besta í öllum 
leikjum.  Við eyddum góðum 
tíma í Liseberg, mollinu og 
fórum auk þess í siglingu og á 
ströndina. Veðrið lék við okkur, 
fyrir utan nokkra rigningardropa 
sem við Íslendingar erum nú 
ekki að láta á okkur fá. Okkur 
langar að þakka öllum sem 
styrktu drengina til fararinnar 
og hvetjum fólk og fyrirtæki 
til að halda áfram að styðja 
við bakið á þeim sem eru á 
leiðinni á þetta mót. Þetta 
þjappar hópnum saman, gefur 
góðar minningar og er dýrmæt 
reynsla. 

Með kæru þakklæti,
Foreldrar og fararstjórar

Aflafréttir

Gothia Cup 2014

Laugardaginn 4. október kl. 14.30 
mun 7. bekkur í Gsnb. 
standa fyrir kökubasar 

í Versluninni Kassanum. 

Með kökubasarnum eru börnin að 
safna fyrir ferð í skólabúðir að Reykjum 

sem farin verður í vor.

KÖKUBASAR

Sæbliki í höfn í Rifi.



Fjallið Enni, sem heimafólk 
kallar yfirleitt Ólafsvíkurenni, 
er 418 metra hár Móbergsstapi 
með hraunhettu efst. 

Í Landnámu er fjallið kallað 
Enni, en í Bárðarsögu er fjallið 
nefnt Ennisfjall, stundum var 
þetta fjall kallað Hettufjall og 
var það eftir eina íbúanum sem 
vitað var með vissu að byggi þar, 
tröllkonunni Hettu.

Góð gönguleið er upp á 
fjallið og tekur ganga þangað 
rétt rúmlega eina klukkustund, 
gönguleiðin er um 4,5km og 
lagt er upp frá nýfrágengnu 
upplýsingaskilti við vestanverða 
innkomu til Ólafsvíkur. Þar hefur 
Snæfellsbær látið koma fyrir 
fallegri tjörn með litlum hólma, 
lækjum og göngubrúm ásamt 
borði og bekkjum. Þar fyrir ofan 
í fjallinu er stór klettur nefndur 
Hjarta, en í hjartanu eiga víst að 
búa álfar og huldufólk, rétt fyrir 
neðan Hjartað eru smásteinar 
sem kallast Smáhjörtu. Þetta er 
nú bara smá útúrdúr og fróð

leikur til gamans. Frá þessu 
upp  lýsinga stoppi er stígur eða 
gamall slóði sem hægt er að 
fylgja langleiðina upp að foss
brúninni, gengið er þá upp 
austanmegin í fjallinu og eftir 
því sem gamlar heimildir segja 
heitir það Ennishlíð og efri 
hlutinn af þessari hlíð heitir 
Bekkur, ofarlega á þessari leið er 
útsýnisstaður með aðstöðu til að 
setjast niður og njóta útsýnisins, 
þar er skemmtileg örnefnaskífa 
með merktum vegalengdum á 
viðkomandi staði sem sjást frá 
skífunni. þegar komið er upp 
á móts við fossinn, sem heitir 
Ólafsvíkurfoss, er göngustíg 

fylgt sem liggur meðfram 
læknum að göngubrú sem farið 
er yfir og stutt þar frá er komið 
að rafmagnsgirðingu með 
hliði og hefur tröppum verið 
komið fyrir þar yfir girðinguna, 
þaðan er síðan gengið meðfram 
fjallinu og stefnan er í áttina að 
jöklinum, er gengið upp gamlan 
veg sem liggur með austurhlíð 
fjallsins. Þegar komið er á móts 
við suðurhlíð fjallsins er beygt í 
vesturátt með fjallinu inn í dal 
sem liggur milli Rjúpnaborga 
og Ennis, þetta er Ennisdalur. 
Þarna er mikil grjóturð og er 
gengið urðina upp á fjallið, er 
það frekar stutt og létt ganga, 
eftir að komið er upp á fjallið 
er mjög gott að fara um en að 
norðanverðu er fjallið þverhnípt 
niður í sjó og betra er því að fara 
varlega þar um, fyrir utan að 
sú hlið er ekki fyrir lofthrædda. 
Hægt er að fara upp aðrar hliðar 
fjallsins en hér er sagt frá, en það 
eru mikið erfiðari leiðir, brattar 
skriður og laust grjót, ekkert 
sérstaklega „gönguvænt“.

Uppá fjallinu er mjög gott 
útsýni til allra átta, í suðri er 
sjálfur Snæfellsjökulinn, þar 
fyrir vestan er síðan Geldinga
fell, Bárðarkistan og Hreggnasi, 
í hávestur er svo eitt af 47 Búr
fell um landsins, svo er horft 
yfir hraunið og sést þá Önd
verðar nesið, en þar á milli er 
mastrið á Gufuskálum áberandi. 
Hellisandur og Rif sjást vel, 
síðan tekur Breiðafjörðurinn 
við og er allgott útsýn yfir á 
Barðaströnd og Vestfirðina og 
ef fylgt er hringnum áfram sjást, 
með réttu hugarfari og góðri 
trú, Breiðafjarðareyjar í fjarska, 
nær tekur Búlandshöfðinn 

við, síðan Vallnabjargið með 
Brimilsvöllum, þá Ólafsvík og 
síðan er hvert fjallið af öðru sem 
sjást þarna, Kistufellið, Kaldnasi, 
Vallnahnúkur, Korri, Einbúi, 
Miðfell, Tindfell og Hróinn er 
svo næst okkur, Geldingafell 
ofar og lokast þá hringurinn 
því Geldingafellið stendur næst 
Snæfellsjöklinum við jökulháls. 
Geldingafellin eru reyndar tvö, 
annað við norðaustanverðan 
jökulinn og hitt Geldingafellið 
(þar sem lýsingin byrjaði) er 
við norðvestanverðan jökul
inn. Sumir eru ósáttir við að 
Geldingafellin séu nefnd tvö en 
ég hef margoft séð þetta bæði 
í bókum og á kortum, einnig 
hef ég gengið á bæði þessi fjöll 
þannig að ég ætla að láta þessi 
nöfn standa.

Einnig er gaman að geta þess 
að norðanmegin á Enninu er 
skjöldur með áletruninni 
„ J.S.17.6.1911.“ – en skjöldur 
þessi sem vel er sýnilegur var 
settur þarna af Snæfellingum 
1911 í tilefni þess að 100 ár 
voru liðin frá fæðingu Jóns 
Sigurðssonar. Ég held að 
styttingin á nafninu, það er að 

notað var J.S í staðinn fyrir Jón 
Sigurðsson, hafi verið praktísk, 
nefnilega léttari skjöldur  
allavega heyrði ég þetta ein
hvern tímann og sagan er góð.

Einnig er vert að geta þess 
að mikið er um álfa og for
ynjur í Enni, en eins og ég 
greindi frá í upphafi er ekki 
nema eitt tröll í Enninu og 
er það tröllkonan Hetta, sem 
Hettudalur er kenndur við, en 
hún var svo illskeytt að öðrum 
tröllum var ekki vært og átti 
hún í stöðugum illdeilum við 
Ingjald bónda á Hvoli, sem að 
lokum leiddi til að Ingjaldur 
leitaði ásjár Bárðar Snæfellsáss 
til að ráða niðurlögum Hettu, 
en það er önnur og lengri saga. 
 Sjávarmegin (norðanmegin) í 
Enninu voru miklir reimleikar 
og draugargangur mikill, og var 
það rakið til að mikið var um að 
sjórekin lík þar í fjöru. 

Hæð = 418m
Lengd göngu = 11/2 klst.

Tekið saman og á ábyrgð.

 Árni G. Aðalsteinsson

Gönguleið á Enni



Eitt af verkefnum Rauða kross 
Íslands undanfarin ár hefur verið 
verkefnið  „Föt sem framlag”. 
Þá eru útbúnir staðlaðir 
fatapakkar með fatnaði, teppi 
og handklæði, fyrir annars 
vegar ungabörn, 02 ára og hins 
vegar fyrir eldri börn, 212 ára. 
Þessir pakkar eru síðan sendir 
til þróunar og neyðaraðstoðar 
erlendis. Snæfellsbæjardeild 
RKÍ hefur tekið þátt í þessu 
verkefni undanfarin ár og 
mun halda því áfram. Í vetur 
verður eins og síðastliðin 
vetur hittst í Átthagastofunni 

í Ólafsvík á þriðjudögum frá 
kl. 13.00 til kl. 15.00 frá og 
með 7. október 2014. Þar 
ætlum við að eiga ánægjulega 
samverustund ásamt því að taka 
á móti notuðum barnafötum, 
handklæðum, teppum, garni 
og efnum sem ekki nýtast 
eigendum sínum lengur. Eftir 
þörfum verður einnig  sniðið, 
saumað, prjónað og heklað. 
Lovísa Sævarsdóttir mun stýra 
starfinu eins og undanfarin ár. 

Vonumst við til að sem flestir 
sjái sér fært að leggja okkur lið 
á einn eða annan hátt.

Stjórnin

„FÖT SEM FRAMLAG“
Fatapakkar frá Snæfellsbæjardeildar RKÍ

Bæjarstjórn Snæfellsbæjar

FUNDARBOÐ - 267. FUNDUR

Fundur er boðaður í bæjarstjórn Snæfellsbæjar, 
fimmtudaginn 2. október 2014 og hefst hann 

í Ráðhúsi Snæfellsbæjar kl. 14:00

Dagskrá bæjarstjórnarfundarins:
1. Framtíðarsýn fyrir Lýsuhólslaug, Margrét Björk Björnsdóttir mætir á fundinn 

– glærukynning.

2. Fundargerðir 257. fundar bæjarráðs Snæfellsbæjar, dags. 17. september 2014.

3. Fundargerð 38. fundar stjórnar Jaðars, dags. 16. september 2014.

4. Fundargerðir 173. og 174. fundar fræðslunefndar, dags. 11. og 22. september 
2014.

5. Fundargerð 119. fundar menningarnefndar, dags. 19. september 2014.

6. Fundargerð 143. fundar félagsmálanefndar Snæfellinga, dags. 2. september 
2014.

7. Fundargerð aukaaðalfundar Byggðasamlags um rekstur Félags og 
skólaþjónustu Snæfellinga, dags. 8. september 2014.

8. Fundargerðir stjórnarfunda SSV, dags. 11. og 18. september 2014.

9. Fundargerð 818. fundar stjórnar Sambands íslenskra sveitarfélaga, dags. 12. 
september 2014.

10. Fundarboð ársfundar Samtaka sveitarfélaga á köldum svæðum, dags. 10. 
október 2014.

11. Fundarboð aðalfundar Samtaka sjávarútvegssveitarfélaga, dags. 8. október 
2014.

12. Fundarboð haustfundar með þingmönnum Norðvesturkjördæmis, dags. 3. 
október 2014.

13. Fundarboð aðalfundar Varar, dags. 9. október 2014.

14. Bréf frá Gunnari Tryggvasyni og Veronicu Osterhammer, dags. 22. september 
2014, varðandi akstursstyrk vegna íþróttaiðkunar barna.

15. Bréf frá Eyja og Miklaholtshrepp, dags. 26. september 2014, varðandi 
stefnumótun um skólahald á sunnanverðu Snæfellsnesi.

16. Bréf frá starfsfólki leikskólanna, dags. 25. september 2014, varðandi 
kynningarfund sem haldinn var 17. september s.l.

17. Bréf frá fjárlaganefnd Alþingis, dags. 16. september 2014, varðandi fundi 
sveitarstjórna með fjárlaganefnd haustið 2014.

18. Ályktun aðalfundar Samtaka ungra bænda, dags. 22. mars 2014, varðandi 
varðveislu landbúnaðarlands við gerð aðal og deiliskipulags.

19. Bréf frá Landssambandi slökkviliðs og sjúkraflutningamanna, dags. 25. 
september 2014, varðandi laun og kjarasamninga slökkviliðsmanna.

20. Bréf frá Umhverfis og auðlindaráðuneytinu, dags. 1. september 2014, 
varðandi nýja reglugerð um starfsemi slökkviliða.

21. Drög að umsögn Sambands íslenskra sveitarfélaga um nýja reglugerð um 
starfsemi slökkviliða.

22. Bréf frá verkefninu Við stólum á þig, dags. 15. september 2014, varðandi 
söfnun til stuðnings verkefninu.

23. Bréf frá Sókn, lögmannsstofu, dags. 2. september 2014, varðandi tilboð í 
innheimtuþjónustu og almenna ráðgjöf.

24. Tilnefning varamanns í umhverfis og skipulagsnefnd.

25. Tilnefning í nefnd sem fjalla á um sameiningu leikskóla Snæfellsbæjar.

26. Bréf frá bæjarritara, dags. 29. september 2014, varðandi heimild til að hefja 
vinnu við gerð fjárhags áætlunar ársins 2014.

27. Erindisbréf stjórnar Dvalarheimilisins Jaðars.

28. Erindisbréf menningarnefndar.

29. Erindisbréf fræðslunefndar.

30. Erindisbréf velferðarnefndar.

31. Minnispunktar bæjarstjóra.

Snæfellsbæ, 30. september 2014

Kristinn Jónasson, bæjarstjóri

SNÆFELLSBÆR
þar sem jökulinn ber við loft...

Óskum eftir vönum sjómanni 
á Sæblika SH-15

Upplýsingar í síma 
892 1181 og 847 6644

ATVINNA

sunnudaginn 5. október kl. 11.00

Messa
Grundarfjarðarkirkju

Sigurgeir Sigmundsson gítarleikari 
leikur undir söng kórsins.

Allir velkomnir



Laus störf í
Grunnskóla Snæfellsbæjar
Grunnskóli Snæfellsbæjar var stofnaður árið 2004 
og er í dag staðsettur á þremur stöðum, í Ólafsvík, 

á Hellissandi og Lýsuhólsskóla.

Laust er 75-100% starf skólaliða á Hellissandi.  Umsóknarfrestur er til og með �mmtudeginum 9. október 
og þarf viðkomandi að geta ha�ð störf hið allra fyrsta.

Laust er 65% starf bókavarðar við bókasafn skólans á Hellissandi. Umsóknarfrestur er til og með 
mánudeginum 13. október og þarf viðkomandi að geta ha�ð störf 1. nóvember næstkomandi.

Öllum umsóknum er svarað og eldri umsóknir þarf að endurnýja.

Nánari upplýsingar um tilhögun starfa, þ.á.m. vinnutíma og launakjör veitir Magnús Þór Jónsson skólastjóri 
í síma 8949903 og 4339900.

Umsóknum skal skilað á skrifstofu skólans á Ennisbraut 11 eða með tölvupósti í póstföngin maggi@gsnb.is 
eða gs@gsnb.is.  Umsóknareyðublöð eru að �nna á www.snb.is eða í afgreiðslu skólans í Ólafsvík.

Í lögum um grunnskóla nr. 91/2008 segir í 3. mgr. 11.gr: „Óheimilt er að ráða til starfa við grunnskóla einstakling sem hlotið hefur 
refsidóm fyrir brot á ákvæðum XXII. ka�a almennra hegningarlaga.  Við ráðningu skal liggja fyrir sakavottorð eða heimild 
skólastjóra til að a�a upplýsinga úr sakaskrá!“

Skólastjóri

Fjárhagsáætlun Snæfellsbæjar 
og stofnana 2015

Hafin er vinna við gerð fjárhagsáætlunar Snæfellsbæjar fyrir árið 2015. Auglýst er eftir 
erindum, umsóknum um styrki, tillögum og ábendigum íbúa, félagasamtaka og fyrirtækja 
um mál sem varðar gerð fjárhagsáætlunar.

Þeir aðilar sem vilja koma með erindi, umsóknir um styrki, tillögur og/eða ábendingar er 
varðar næsta fjárhagsár Snæfellsbæjar eru hvattir til að skila þeim á bæjarskrifstofuna til 
bæjarritara fyrir 20. október 2014.

Þau félagasamtök sem fengu styrki á árinu 2014 þurfa að senda inn ársreikning með 
áframhaldandi styrkbeiðni.

Athugið, að engir styrkir fást greiddir nema um þá sé sótt og bæjarstjórn samþykki þá.

Bæjarritari


