
Nú á dögunum var Sverrir 
SH 126 sjósettur eftir miklar 
breytingar í vetur. Fór báturinn 
til dæmis úr um það bil 9 brútto 
tonnum í 14.9 brúttó tonn og er 
hann tæpir 12 metrar að lengd, 
lestin tekur eftir breytingar 
rúm átta tonn en tók áður um 
fjögur tonn. Þá var sett ný vél í 
bátinn af gerðinni John Deere 
sem er 14 lítrar og 650 hestöfl, 
skilar hún bátnum 20 mílna 
gangi með balana á útleið en 
Örvari Marteinssyni skipstjóra 
bátsins sýnist að 17 mílna ferð 
sé hagkvæmur gangur. Einnig 
var sett á bátinn hliðar skrúfa að 
aftan sem auðveldar alla stjórnun 
á bátnum bæði í höfn og við drátt 
á línu. Breytingarnar voru gerðar 
í Bátahöllinni á Hellissandi um 
rafmagnið sá Mareind í Grundar
firði og Þorgeir ehf sá um að hífa 
bátinn niður. Þeir bræður Örvar 
og Gísli Marteinssynir gera einnig 
út Glað SH ásamt föður sínum 

Marteini Gíslasyni. Óskum við 
útgerðinni til hamingju með 
breytingarnar á bátnum.

þa

Ólafsbraut 21, Snæfellsbæ
Sími: 410 4190 

Netfang: 0190@landsbankinn.is

Snæfellsnesi
www.landsbankinn.is

Breyttur Sverrir SH
696. tbl - 15. árg. 13. maí 2015 

Þetta er í tíunda sinn sem SFR 
velur Stofnun ársins en könnunin 
er unnin af Gallup í samstarfi 
við VR, Starfsmannafélag Reykja
víkurborgar og efnahags og 
fjár mála ráðuneytið og er ein 
sú stærsta sinnar tegundar á 
landinu.

Í flokki meðalstórra stofnana 
eru fyrirmyndarstofnanirnar 
fimm. Þær eru auk Mennta
skólans á Tröllaskaga, Einka

leyfa  stofa, Fjölbrautarskóli Snæ 
fellinga, Landmælingar og Fram
haldsskólinn í Austur Skafta
fellssýslu. Fjölbrautarskóli Snæ
fellinga hækkar sig úr sjötta sæti 
frá því í fyrra.

Á myndinni er Árni Stefán 
Jóns son formaður SFR og Jón 
Eggert Braga son skólameistari 
FSN þegar viðurkenningarnar 
voru af hentar.

FSN í þriðja sæti 
sem stofnun ársins



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

Síðastliðinn föstudag 8. maí, fór 
hópur nemenda sem stundar nám 
við Tónlistarskóla Snæfellsbæjar 
ásamt kennurum og foreldraráði 
í dagsferð til Reykjavíkur. Þar 
fengu nemendur fræðslu um 
Sinfóníuhljómsveit Íslands og 
fylgdust með morgunæfingu hjá 
hljómsveitinni. Því næst fengu 
nemendur að kíkja baksviðs í 
tónlistarhúsinu Hörpu auk þess 
að skoða húsið. Að því loknu var 
kíkt í Hvalasafnið sem staðsett er 
út á Granda en þar er að finna 

líkön af 23 hvölum í fullri stærð. 
Eftir hádegi var námskeið í takti 
og hrynjanda hjá Þórdísi Heiðu 
í Tónlistarskóla Reykjavíkur. 
Um kvöldið fór svo hópurinn á 
tónleika hjá Sinfóníunni en þessir 
tónleikar voru sérstakir að því 
leyti að myndin Nútíminn eftir 
Chaplin var sýnd við undirleik 
Sinfóníuhljómsveitar Íslands. 
Ferðin var mjög skemmtileg og 
fræðandi og allir nemendur voru 
ánægðir þegar haldið var heim.

gao

Nemendur 
Tónlistarskóla 

í dagsferð

Merkilegur dagur þegar 
þessi pistill er skrifaður, þetta 
er nefnilega lokadagur vetrar
vertíðiar innar árið 2015.

Reyndar er skipar þessi dagur 
engan sérstakan sess í hugum 
flestra landsmanna og á mörgum 
dagatölum er þessi dagur ekki 
einu sinni með. 

Hvað um það. Strákarnir á 
Steinunni SH halda uppá loka
daginn með því að landa 30 
tonnum og hafa því landað núna 
í maí um 190 tonnum í aðeins 
5 róðrum. Með því þá kveðja 
þeir Ólafsvík og halda sem leið 
liggur suður til Njarðvíkur þar 
sem báturinn fer í sitt vanalega 
sumar dvalastæði. Nokkuð 
skondið er að ég bý ekki langt frá 
slippnum og því hefur Steinunn 
SH blasið við mér daglega yfir 
sumarið og er það nokkuð falleg 
sjón, enda báturinn fallegur. 

Kíkjum annars á fleiri báta 
eftir þessa lofskrif um Steinunni 
SH. Sveinbjörn Jakobsson SH er 
með 50 tonn í 2 og þar af 39 tonn 
í einni löndun sem nú nokkuð 
stór róður hjá þeim. Egill SH 
26,5 tonn í einni löndun. 

Ólafur Bjarnason SH 25 tonn í 
2. Gunnar Bjarnason SH 19 tonn 
í einni löndun.

Tryggvi Eðvarðs SH hefur 
landað 56 tn í 8, Guðbjartur SH 
50 tn í 5 og mest 13,3 tonn í 
róðri, öllu landað í Grindavík. 
Reynir Þór SH 34 tonn í 4 á 
netum frá Rifi. Særif SH 29 tonn 
í 5. Brynja SH 25 tn í 3. Álfur SH 
31 tn í 7, Kári SH 13 tonn í 2 og 
þar af 8,3 tonn í einni löndun.

Stóru línubátarnir hafa hægt 
um sig. Tjaldur SH með 91 tonn 
í 1, Rifsnes SH 88 tn líka í einni 
löndun. Bíldsey SH 50 tonn í 4 
á Breiðdalsvík. Kristinn SH 43 
tn í 5. 

Strandveiðarnar eru hafnar og 
þónokkur fjöldi báta er á þeim 
veiðum frá Snæfellsnesinu.

Farsæll SH hefur landað 
32 tonnum af rækju í tveim 
löndunum sem fengust í Kolluál. 
Sigurborg SH var sömuleiðis að 
veiðum þar og landaði 12,6 
tonnum í einni löndun. 

Gísli Reynisson
www.aflafrettir.is

Aflafréttir

 

Lindarholt 10, Ólafsvík
Lindarholt 10 er er byggt úr steinsteypu 1970 og er alls 243,7fm á tveimur hæðum. 
Efri hæðin er 184,3fm og skiptist í forstofu, eldhús, þvottahús, rúmgóða stofu, 
baðherbergi svefnherbergisgang og �mm rúmgóð herbergi. Á forstofu, eldhúsi og 
baðherbergi eru �ísar á gólfum en á herbergjum, stofum og gangi er parket á 
gólfum. Út úr stofu er gengið út í velgróin og snyrtilegan garð sem er við austur og 
suður hlið hússins.
Innangegnt er af efri hæðinni á neðri hæðina sem er 25,8fm. Þar er �ísalögð forstofa, 
herbergi, geymsla og wc. Bílskúrinn er 33,6fm með steyptu bílaplani. Gól�ð er 
�ísalagt og hurðin er opnuð með rafmagnsopnara. Skjólgóður sólpallur er við húsið. 
Þetta er gott hús á góðum stað í Ólafsvík með góðu útsýni. 

Ásett verð 31,5 millj. Til greina koma skipti á minni eign.

Til sölu

Lokað á föstudag
Prentsmiðjan Steinprent verður lokuð 

föstudaginn 15. maí.

Ef þörf er á aðstoð vegna trygginga er 
hægt að hafa samband í síma 440 2390. 



Í síðasta tölublaði Jökuls var 
fjallað um hátíðahöld þann 1. 
maí. Undanfarin ár hafa Verka
lýðsfélag Snæfellinga og Starfs
mannafélag Dala og Snæ fells
nessýslu séð sameiginlega um 
hátíðadagskrá á baráttudegi 
verkalýðsins. Í umfjöllun um 
1. maí í Jökli mátti skilja að 
Verkalýðsfélag Snæfellinga stæði 

eingöngu fyrir hátíðadagskránni 
en svo er ekki heldur er það 
gert í sam starfi þessara tveggja 
félaga, beðist er velvirðingar á 
þessu.

Í sömu umfjöllun var ranglega 
sagt að Daníel Örn Sigurðsson 
hafi sýnt töfrabrögð en hið rétta 
er að það var Einar Mikael.

LeiðréttingKirkjan okkar

Kirkjudagur aldraða 
í Ingjaldshólskirkju

Sameiginleg guðsþjónustu safnaðanna í 
Snæfellsbæ verður 

kl. 14 á uppstigningardag, 14. maí.

Ræðumaður verður séra Páll Ágúst Ólafsson.

Eldri borgarar eru sérstaklega boðnir velkomnir.
Rúta fer frá Jaðri kl. 13:35.

Rauða kross deild Snæfellsbæjar, Kvenfélag Hellissands 
og Lionsklúbburinn Þernan bjóða upp á ka�veitingar í 

safnaðarheimilinu eftir guðsþjónustu.

Bókasafn Snæfellsbæjar 
Frá og með 18 maí verður breyttur 
opnunartíma hjá Bókasafni SNB. 

 

Mánudaga frá 16 til 18 

Miðvikudaga frá 16 til 18 

Fimmtudaga frá 11 til 13 

 

Bókasafn Snæfellsbæjar verður lokað frá 1 júlí til 7 ágúst. 

Sumaropnun frá og með 10 ágúst til 14 september 2015 



Innritun 
í framhaldsskóla á 

haustönn 2015
Innritun eldri nemenda (fæddir 1998 eða fyrr) sem eru ekki í 
framhaldsskóla sem stendur eða ætla að skipta um skóla 
stendur til 31.maí.

Nemendur í 10. bekk hafa frest til sækja um nám í 
framhaldsskóla eða breyta umsóknum úr forinnritun til 
miðnættis miðvikudaginn 10. júní. 

Innritun fer fram á www.menntagatt.is

Allar nánari upplýsingar eru veittar í síma 4308400 
eða með því að senda tölvupóst fsn@fsn.is

AÐALSAFNAÐARFUNDUR
INGJALDSHÓLSSÓKNAR

Aðalsafnaðarfundur Ingjaldshólssóknar 
verður haldinn miðvikudaginn 20. maí nk. 

kl 20:00 í safnaðarheimili Ingjaldshólskirkju.

Venjulega aðalfundarstörf

Allir velkomnir

Sóknarnefnd

Með vorinu fjölgar fuglunum. 
Þrestir og fleiri skemmtilegir 
vinir birtast okkur og köttunum. 
Mér finnst vorið komið þegar ég 
heyri í þröstunum, sem hafa haft 
aðsetur í trjánum í garðinum, 
en allir kettirnir sem eru hér 
snuðrandi í kringum húsið 
okkar virðast líka hafa áhuga 

á fuglunum, en með öðrum 
formerkjum. Í fyrrahaust fann 
ég tvisvar sinnum leyfar af fugli 
hér undir trjánum sem greinlega 
höfðu lent í klónum á ketti. Ég 
skora því á þá alla kattaeigendur 
hér að setja bjöllu á kettina. 

Ólafur H. Steingrímss.

Kattaeigendur 
athugið

Fyrsti leikur sumarsins hjá 
Víking Ólafsvík fór fram laugar
daginn 9. maí á Ólafsvíkur velli á 
móti Haukum. Stuðnings menn 
Víkings hittust á Hrauninu fyrir 
leik til að hita upp fyrir leikinn. 
Stuðningsmannasveitin ásamt 
Ungmennafélögunum Víkingi 
og  Reyni buðu upp á grillaðar 
pylsur og svala fyrir leik og 
stemningin fyrir leiknum því 
góð þó veðrið væri ekki alveg 
upp á sitt besta en mjög kalt var 
á laugardaginn. Virtust áhorf
endur ekki láta veðrið hafa áhrif 
á sig en um 400 manns mættu 
á völlinn. Leikurinn var frekar 
jafn en Víkingar virkuðu þó 
sterkari og áttu nokkur ágæt 
færi. Það var svo á 32. mínútu 
að Alfreð Már Hjaltalín skoraði 

frábært mark með skalla. Ekki 
var aðdragandinn að markinu 
síðri en þeir félagar Alfreðs, Guð
mundur Reynir Gunnarsson og 
Kristó fer Eggertsson léku vel 
saman upp vinstri kantinn er 
endaði með góðri fyrirgjöf frá 
Guð mundi. Víkingasveitin valdi 
að venju leikmann leiksins 
og að þessi sinni varð Admit 
Kubat fyrir valinu. Það má því 
segja að sumarið byrji vel hjá 
Víkingsstrákunum en leiknum 
lauk með sigri heimamanna 1  0, 
vonandi gengur þeim vel áfram. 
Þeir eiga næsta leik við Gróttu 
næsta laugardag í Íslandsmótinu 
en mæta svo Haukum aftur 
þriðjudaginn 19. maí í bikarnum.

þa

Þrjú stig 
úr fyrsta leik



Fjölbrautaskóli Snæfellinga 
auglýsir eftir

Framhaldsskólakennurum
Meðal kennslugreina eru:
Enska, efnafræði, eðlisfræði, jarðfræði, lí�ræði, lífsleikni og stærðfræði 
(a�eysing).

Náms- og starfsráðgjafa 
Náms- og starfsráðgja� 50%

Ræstingar
Ræstingar 50%

Helstu áherslupunktar í kennsluháttum skólans eru  nýting upplýsinga-
tækni í skólastar�, �ölbreyttar verkefnamiðaðar kennsluaðferðir og 
námsmat með sérstakri áherslu á leiðsagnarmat. 
Leitað er að kennurum sem hafa frumkvæði, eru sjálfstæðir í vinnu-
brögðum og hafa áhuga á að taka þátt í þróunarstar�.
Ráðið verður í stöðurnar frá 1. ágúst 2015.
Umsóknir með ítarlegum upplýsingum um menntun og fyrri störf skulu 
hafa borist Jóni Eggerti Bragasyni skólameistara á netfangið 
joneggert@fsn.is.

Umsóknarfrestur er til 26.maí 2015.

Nánari upplýsingar veitir skólameistari á netfanginu joneggert@fsn.is 
eða í síma  8917384. Á vef skólans www.fsn.is má einnig �nna ýmsar 
upplýsingar um skólann.

Skólameistari

Meistarinn mættur!!

Við opnum föstudaginn 15. maí
 

Meistarinn er mættur í Grundarfjörð

Opið alla daga frá 12:00 til 20:00

 

Kaffi Emil opnar föstudaginn 15. maí.

Súpa dagsins, ýmislegt góðgæti og

auðvitað kaffið okkar góða.

Opið alla daga frá 09:00 til 18:00

 

Tónlistarskólinn 
í Grundarfirði

Vortónleikar og skólaslit 
Tónlistarskólans í Grundar�rði 

verða haldnir sunnudaginn 17. maí n.k. 
kl 17:00 í sal FSN. 

Fjölbreytt og skemmtileg dagskrá. 

Allir hjartanlega velkomnir.

Þau heiðurshjón Björg Lára 
Jónsdóttir og Kristján Helgason 
voru að sjálfsögðu mætt á völlin 
þegar Víkingur Ólafsvík hóf 
keppni í Íslandsmeistaramótinu 
á síðustu helgi. Létu þau 
kuldann og vindinn ekki á sig 
fá og létu fara vel um sig þar 
sem þau sátu í stúkunni undir 
þessu líka fína teppi sem að 
sjálfsögðu er í Víkingslitunum. 

Það var dótturdóttir þeirra 
Tinna Torfadóttir sem heklaði 
það handa ömmu sinni og 
gaf henni í afmælisgjöf svo 
henna yrði ekki kalt á leikjum 
í sumar. Segja má að þau Björg 
og Kristján séu með hörðustu 
stuðningsmönnum liðsins, 
mæta þau á alla heimaleiki og 
útileiki líka ef svo ber undir. 

þa

Mæta á flest alla 
leiki Víkings



Sterkari 
saman
Hámarkaðu virknina á þínu 
uppáhalds dagkremi  
með Double Serum.

GJÖFIN ÞÍN
Hydraquench Cream Mask 15ml. 
Cleansing Milk 50ml.
Toning Lotion 50ml.
Instant Concealer 5ml.
Inst. Light Lip Comfort Oil 2.8ml.

VERÐGILDI 7.300 kr.

 

 

Þegar verslaðar  
eru tvær vörur 
fylgir falleg gjöf.**

Clarins kynning dagana 13. - 20. maí*
*(Lokað 14. maí og yfir helgina) 

Sérfræðingur Clarins verður á 
staðnum 15. maí kl. 14:00-18:00
til að veita þér faglega ráðgjöf.

Sími: 436 1261

20% afsláttur 
af Clarins vörum

**á meðan birgðir endast


