
Það var nóg að gera hjá þeim 
Erlu Gunnlaugsdóttur og Ásdísi 
Lilju Pétursdóttur á laugardag 
en þær eiga og reka matvagninn 
sem opnaði þann dag á Sáinu í 
Ólafsvík. Í matvagninum ætla þær 
stöllur að selja fisk og franskar 
eða “fish and chips” og einnig 
pylsur með fjölbreyttu meðlæti 
bæði djúpsteiktar og hitaðar. Nóg 
var að gera hjá þeim og greinilegt 
að markaður er fyrir svona vagn 
í Ólafsvík. Laugardagurinn var 
svolítill prufudagur hjá þeim en 
matvagninn verður opinn í allt 
sumar alla daga vikunnar.

Fram að þessu hefur ekki verið 

matvagn í Ólafsvík en bæði í 
Stykkishólmi og í Grundarfirði 
hafa svipaðir vagnar verið 
reknir með góðum árangri 
undanfarin ár. Á Arnarstapa er 
starfræktur söluvagn sem selur 
fisk og franskar, hjónin Herdís 
Þórðardóttir og Jóhannes 
Ólafsson byrjuðu með vagninn 
í júlí í fyrra og hugmyndin var 
að hafa opið rétt yfir sumarið en 
vagninn var opinn langt fram á 
haust vegna þess hve mikið var 
um ferðamenn. Þegar þau hjónin 
sáu ferðamannafjöldann í vetur 
ákváðu þau að opna aftur í byrjun 
mars.   þa

784. tbl - 17. árg. 6. apríl 2017

Út að borða fær nýja merkingu 

Ólafsbraut 55, Ólafsvík, Sími: 436 1212Vikutilboð 6. - 13. apríl  

Frábær tilboð á 
     öryggisskóm.

40% afsláttur 17.775,-
10.665,-

8.970,-
5.382,-

12.835,-
7.701,-Redland FuryDalton



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

Skemmti- og styrktarkvöld 
knatt spyrnudeildar Víkings var 
haldið síðasta laugardagskvöld í 
Félags heimilinu Klifi.

Gestir kvöldsins gæddu sér 
á dýrindismat sem þeir Lárus, 
Stefán og Hilmar undirbjuggu. 
Leikmenn meistaraflokks sáu 
um að þjóna til borðs og gerðu 
það listavel, þeir sáu einnig 
um skemmtiatriði þar sem þeir 
athuguðu þekkingu gesta á 
leikmönnum og þjálfurum. Var 
þetta hin besta skemmtun og þeir 

sem mættir voru nutu kvöldsins. 
Einnig voru dregnir út veglegir 
vinningar í leikmannahappdrætti 
meistaraflokks. Að því loknu 
voru boðnar upp nokkrar 
treyjur. Má þar nefna treyju frá 
Gylfa Sigurðsyni og takkaskór 
frá landsliðsmanninum Ara 
Skúlasyni sem félaginu höfðu 
verið gefnar. Það var svo hinn eini 
sanni „Mummi“ eða Guðmundur 
Reynir Gunnarsson fyrrverandi 
leikmaður Víkings sem sá um 
tónlistaratriði.   þa

Víkingar 
skemmtu sér

Laus störf. 

Afleysingastarf í 6 mánuði í flokkun og dreifingu fyrir Grundarfjörð. 
Bílpróf æskilegt.

Afleysinga og íhlaupastörf Grundarfirði/Stykkishólmi.

Starf Fulltrúa Stykkishólmi ( á vef póstsins til 17. apríl)

Nánari upplýsingar veitir Símon Hjaltalín, stöðvarstjóri. 
517-2046/ simonh@postur.is

Snæfellsnes hefur verið valið 
sem fyrsta íslenska svæðið fyrir 
samnorræna strand hreinsi verk-
efnið Nordic Costal Cleanup 
2017. Verkefnið er í undir-
búningi en þann 6. maí munu 
sjálfboðaliðar ganga fyrirfram 
ákveðnar strandlengjur og týna 
rusl. Allt rusl verður flokkað og 
sent í endurvinnslu. 

Meginmarkmið verkefnisins 
er að vekja athygli á mengun 
sjávar af völdum sorps, sér stak-
lega plasts, og áhrifum þess á 
líf ríkið. Að virkja almenn ing 
og sjálfboðaliða til hreinsunar-
starfa og að búa til grundvöll 
fyrir langtíma samvinnu á þessu 
sviði. Við vonum að árlega verði 
strandir hreinsaðar á Snæ fells-
nesi.  Víða er það gert og í verk-
efninu verður varpað ljósi á góð 
dæmi.

Við vonum að íbúar á Snæ-
fellsnesi sem og atvinnulíf og 
félagasamtök taki vel í samstarf. 
M.a. verða unnin verkefni með 
skólum á Snæfellsnesi. 

Auk Svæðisgarðsins Snæ fells-
nes, umhverfisvottunar Snæ-
fells ness og Þjóðgarðsins Snæ-
fells jökuls eru íslenskir sam-

starfsaðilar Landvernd, Blái 
herinn og Lions hreyfingin. 
Norrænir samstarfsaðilar eru 
félagasamtökin Hold Norway 
Rent, Hold Danmark Rent, 
Hall Sverige Rent og Keep the 
Archipelago Tidy Association í 
Finnlandi.

Gott væri að heyra hvað 
ykkur finnst um þetta verkefni 
og allt samstarf er vel þegið. Við 
kynnum verkefnið gjarnan fyrir 
félagasamtökum og fyrirtækjum 
sé þess óskað :o)

Kynningarfundir um verk-
efnið verða 11. apríl í ráðhúsi 
Stykkis hólms, 12. apríl á skrif-
stofu svæðisgarðsins í Grundar-
firði (Grundargötu 30), 19. 
apríl í Átthagastofu Snæ fells-
bæjar í Ólafsvík og þann 26. 
apríl að Breiðabliki í Eyja- 
og Miklaholtshreppi. Fundir 
hefjast kl. 15:00.

Með strandhreinsikveðju,

Birna Heide Reynisdóttir 
Umhverfisvottun Snæfellsness

Ragnhildur Sigurðardóttir 
Svæðisgarðinum Snæfellsnes

Strandhreinsun

- Bílaviðgerðir

- Skipaþjónusta

- Almenn suðuvinna 

- Smurþjónusta

- Smábátaþjónusta 

- Dekkjaverkstæði

vegr@vegr.is   vegr.is
S: 849-7276  Remek og 898-5463 Þórður



Helstu verkefni

•   Almenn afgreiðsla í verslun 

•   Móttaka og frágangur á vörum 

•   Önnur tilfallandi verkefni

Hæfniskröfur

•   Reynsla af sambærilegu starfi
 er kostur 

•   Samskiptafærni og þjónustulund 

•   Reglusemi og stundvísi áskilin

VR-15-025

Sumarstarf
Leitum að starfsmanni í sumarafleysingar.

Umsækjendur þurfa að vera liprir í samskiptum.

Áhugasamir sæki um á www.n1.is – merkt Ólafsvík.

Nánari upplýsingar veitir Ásta Guðrún Pálsdóttir,  
í síma 436 1581 eða asta.gudrun@n1.is 

Við hvetjum bæði kyn til að sækja um  
auglýst störf hjá fyrirtækinu. 



Aðalfundur Björgunar sveitar-
innar Lífsbjargar var haldinn 
í Von sunnudaginn 26. mars 
síðastliðinn. Á fundinum var 
farið yfir starfs sveitarinnar á 
síðasta ári og einnig yfir starf 
unglingadeildarinnar Drekans. 
Núverandi stjórn bauð sig fram til 
áframhaldandi starfa og fékk hún 
kosninu til þess. Stjórnina skipa 
Halldór Sigurjónsson formaður, 
Hafrún Ævarsdóttir ritari, Ægir 
Þór Þórsson gjaldkeri, Hafþór 
Svansson varaformaður og Patryk 
Zolobow meðstjórnandi. Þegar 

venjulegum aðalfundarstörfum 
var lokið ásamt kaffihléi var 
komið að liðnum önnur mál. Þar 
urðu miklar og góðar umræður 
en í vor nánar tiltekið þann 6. maí 
verður Björgunarsveitin Lífsbjörg 
tíu ára. Ætlunin er að halda upp 
á daginn og fór afmælisnefndin 
yfir það sem til stendur að gera 
í tilefni afmælisins. Góð mæting 
var á fundinn og greinilegt að 
starf Björgunarsveitarinnar Lífs-
bjargar er mikið og gott og félags-
menn áhugasamir um starfið.

þa

Vel hefur veiðst undanfarið og 
nokkrir bátar komnir í páskafrí 
en litla hryggningarstoppið hófst 
þann 1. apríl síðastliðinn og það 
stóra mun hefjast þann 11. apríl. 

Hjá dragnótabátum var Ólafur 
Bjarnason SH með 69 tonn í 4, 
Esjar SH 64 tonn í 5, Guð mundur 
Jens son SH 57 tonn í 3, Gunnar 
Bjarna son SH 55 tonn í 3, Svein-
björn Jakobsson SH 43 tonn í 3, 
Bára SH 26 tonn í 4 og Askur SH 
6 tonn í 2. Hjá litlu línubátunum 
var meirihluti aflans steinbítur 
og var Tryggvi Eðvarðs SH með 
60 tonn í 4, Brynja SH 40 tonn 
í 4, Kristinn SH 30 tonn í 4 og 
Sverrir SH 21 tonn í 4. Stóru 
línubátarnir fóru allir 1 róður 

og var Tjaldur SH með 76 tonn, 
Örvar SH 55 tonn, Rifsnes SH 51 
tonn og Hamar SH eð 18 tonn. 
Tveir bátar eru byrjaðir á neta-
rallinu þeir Saxhamar SH og 
Magnús SH. Magnús SH kom 
með 130 tonn i 5, Bárður SH 73 
tonn í 10, Saxhamar SH 63 í 2, 
Arnar SH 40 tonn í 5, Katrín SH 
18 tonn í 7 og Hafnartindur SH 
13 tonn í 4. Handfærabátarnir 
hafa einnig fiskað þokkalega en 
nokkrir þeirra eru að byrja að 
róa. Í 

Rifshöfn komu 544 tonn á land 
í 32, í Ólafsvíkurhöfn 470 tonn í 
52 og á Arnarstapa 73 tonn í 28.

þa

Öflugt starf á 
10 ára afmælisári

Aflabrögð

S: 438-6933 - kbbilav@simnet.is - Sólvellir 5 - Grundar�örður
Opnunartími 8-12 og 13-17 - Verið velkomin

• Almennar bílaviðgerðir
• Smurþjónusta
• Dekkjaskipti og viðgerðir

• Rúðuskipti
• Stjörnu viðgerðir á framrúðu
• Tölvulestur



10 ÁRA AFMÆLI

Í tilefni af þessum stóráfanga viljum við bjóða þér/ykkur 
til veislu í Björgunarstöðinni Von laugardaginn 6. maí kl. 14.00.

Takið daginn frá!

Páskabingó Lionsklúbbs Þernunnar verður 
haldið í Félagsheimilinu Röst Hellissandi

pálmasunnudag 9. apríl kl. 14.00

Verð á spjaldi kr. 300,-

Sjoppa verður á staðnum.

Hlökkum til að sjá ykkur

Ath. enginn posi.

Lionsklúbburinn Þernan

Atvinna - Hlutastarf
Heilbrigðisstofnun Vesturlands Grundar�rði óskar eftir 
starfsmanni  í ræstingar í sumar, tímabilið júní, júlí og 
ágúst. Vinnutími er alla virka daga eftir kl:16:00 og 
vinnuhlutfall er 20% , laun eru samkvæmt launatö�u 
SDS.

Nauðsynlegt er að viðkomandi ha� reynslu af þrifum,  
sé vandvirkur, geti unnið sjálfstætt og sé íslensku eða 
enskumælandi. Umsóknareyðublöð er að �nna inn á 
HVE.is, undir �ipanum laus störf, starfsumsókn. 
Heilbrigðisstofnun Vesturlands er umhver�svæn 
stofnun og vinnur eftir grænum skrefum í ríkisrekstri.

Áhugasamir geta skilað inn umsóknum í afgreiðslu 
heilsugæslunnar eða rafrænt á netfangið
asthildur.erlingsdottir@hve.is  fyrir 10 maí. 

Nánari upplýsingar í síma 432-1354 eða 
asthildur.erlingsdottir@hve.is



Sjóvá 440 2000

sjova.is

Börnin stækka hratt 
og barnabílstóll þarf 
að hæfa aldri og þyngd 
barnsins.

Þess vegna fá viðskipta
vinir í Stofni 30% af slátt 
af bílstólum til að geta 
skipt þegar barnið vex.

Þyngd barns (kg)

Stóllinn vísar aftur

Stóllinn vísar fram

0 - 6 - 12 - 24 - 30 - 36

Hvernig á bílstóll að snúa?

Ráðlegt er að barn sé eins lengi og hægt er í barna
bílstól sem snýr baki í akstursstefnu.



Ákveðið hefur verið að klára 
hugmyndavinnu og hönnun á 
sameiginlegri gesta stofu Snæ-
fells ness á Breiða bliki. Styrkur til 
þess fékkst úr Fram kvæmdasjóði 
Ferða manna staða. Þetta var 
sam þykkt samhljóma á fundi 
eigenda ráðs Svæðisgarðsins 
Snæ fells ness mánudaginn 3. 
apríl. Fyrir liggur viljayfirlýsing 
um sam starf við Safe Travel um 
að setja upp öryggisupplýsingar 
í gesta stofunni.

Undirbúningur þessa verk efnis 
fór á fullt eftir að eigenda ráðið 
kom síðast saman í nóv ember 
s.l. og ákvað að kanna mögu-
leika á sameiginlegri gesta stofu 
Snæfellsness. Svæðis garður-
inn vann verkefnið í sam starfi 
við atvinnuráðgjöf SSV og ráð-
gjafa fyrir tækið ILDI í Grundar-
firði. Farið var í for verkefni í 
Eyja- og Miklaholtshreppi þar 
sem eigendur félagsheimilisins 
Breiða bliks búa.  Niðurstaða þess 
var sú að húsið standi til boða 
fyrir gesta stofu, þó þannig að 
hægt verði að nota það áfram 
sem félags heimili.  Í febrúar var 
haldið vel sótt námskeið um 
gesta stofur og upplýsingamiðlun 
til ferða manna.  Þar unnu þátt-
tak endur verkefni um Gestastofu 
Snæfellsness, sem eru hluti af 
hugmyndavinnunni á þessu 
undirbúningsstigi. 

Hugmyndasmiðja
Næst var efnt til hugmynda-

smiðju á Breiðabliki, 11. mars, 
þar sem  ríflega 30 Snæfellingar 
tóku þátt, búsettir í öllum 
sveitarfélögum á Snæfellsnesi, 
m.a. starfandi í ferðaþjónustu, 
upplýsingamiðlun og sveitar-
stjórnum.  

Þar kom fram stuðningur við 
hug myndina um Gestastofu Snæ-
fellsness og sterkur samhljómur 
um áherslur og forgangsröðun 

í uppbyggingu hennar og starf-
semi. Þátttakendur töldu félags-
heimilið Breiðablik henta vel 
fyrir gestastofu, en auk þess 
ætti að stefna að þéttu neti í 
upplýsingamiðlun og samræmdu 
útliti á skiltum.   Umferðaröryggi, 
veður, veglengdir og upplýsingar 
um þjónustu og afþreyingu var 
meðal þess sem þátttakendur 
töldu mikilvægt að miðla til 
gesta, þegar þeir koma inn á 
svæðið. 

Auk upplýsingamiðlunar inni 
í húsinu, komu tillögur um 
upplýsingamiðlun á úti svæði, 
leiksvæði, tjaldsvæði / að stöðu 
fyrir hús- og gistibíla, sorp-
móttöku og aðgang að salernum.  
Huga ætti að samræmdri upp-
lýsinga gjöf og birtingarmynd 
Snæ fells ness á netinu og lagði 
einn hópur til að gert yrði app 
í því skyni.

Framkvæmt í 
áföngum

Til að verkefnið takist þurfa 
Snæfellingar að standa saman, 
fjár magna það, bretta upp ermar 
og byrja!  Þetta sögðu þátt tak-
endur í hugmyndasmiðju og 
töldu flestir að byrja ætti strax 
á fyrsta áfanga á Breiðabliki.  
Mikil vægt væri að hafa skýra sýn 
á hvernig lokaútkoman ætti að 
vera og vinna út frá henni frá 
upphafi.  

Markmiðið með Gestastofu 
Snæ  fells ness er að gestir fái til finn-
ingu fyrir því að Snæfellsnes sé 
sér stakt og heildstætt svæði. Skýr 
og vönduð upplýsingamiðlun til 
ferðamanna, mun ekki aðeins 
koma þjónustuaðilum til góða, 
heldur öllu samfélaginu.  Nú 
munu vinnuhópar á vegum 
Svæðis garðsins taka við og rýna 
í hug myndir út frá fjármögnun 
og hönnun.

Grænt ljós á 
Gestastofu 

Snæfellsness

Næsta tölublað 
Jökuls

Skírdagur er næsta �mmtudag og mun Jökull 
því koma út á miðvikudeginum 12. apríl.

Auglýsingum og efni í blaðið þarf því að 
skila fyrir kl. 18 á mánudegi 10. apríl.

Aðalfundur SDS 2017
Aðalfundur félagsins verður haldinn á Foss-Hótel Stykkishólmi

laugardaginn 22. apríl kl.17:00 - 19:00

Dagskrá aðalfundar skv. 17 gr. er sem hér segir:
• Kosning fundarstjóra og ritara eftir tilnefningu stjórnar.
• Skýrsla stjórnar um starfssemi félagsins á liðnu starfstímabili.
• Endurskoðaðir reikningar lagðir fram til samþykktar.
• Skýrsla orlofsnefndar.
• Skýrsla starfsmenntunarsjóðs
• Tillögur stjórnar um félagsgjöld, gjald úr orlofssjóði til rekstrar félagsins og 

aðrar þær tillögur sem stjórnin kann að leggja fram. 
• Tillögur til lagabreytinga sem stjórnin eða aðrir hafa lagt fram.
• Kosning meðstjórnenda og varamanna í stjórn til tveggja ára.
• Kosning orlofsnefndar til þriggja ára í senn.
• Kosning í starfsendurmenntunarsjóð til þriggja ára í senn.
• Önnur mál sem getið er sérstaklega í fundarboði, s.s. kjaramál eða annað.
• Önnur mál.

SDS fagnar 30 ára starfsafmæli í ár!
Af því tilefni fáum við til okkur virta gesti. Fyrst má telja,  formann BSRB,
Elínu Björgu Jónsdóttur sem mun ávarpa fundinn að lokinni aðalfundardagskrá.
Af loknum afmælis fordrykk verður veglegur kvöldverður framreiddur og að 
honum loknum munu tveir af ástsælustu söngvurum landsins, Guðrún Gunnars 
og Friðrik Ómar, skemmta gestum með söng og gleði af sinni alkunnu snilld. 
Rúturnar fara heim á leið kl. 21:00

Mikilvægt er að þið tilkynnið þátttöku hjá  trúnaðarmanni 
eða á skrifstofu, í allra síðasta lagi 18. apríl! 

Sími: 436-1077 / 899-7090 - Netfang:  dalaogsnae@gmail.com

Við hlökkum til að sjást og skorum á alla félagsmenn 
að mæta og njóta góðra samveru í gleði og star�.

Stjórn SDS
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www.n1.is facebook.com/enneinn

Verslun N1
Ólafsbraut 57, Ólafsvík, 436-1581
Opið  
mánudaga til föstudaga kl. 08-18

Rúllaðu inn í sumarið  
á nýjum dekkjum

Hluti af vorinu

Michelin CrossClimate
Sérhönnuð fyrir norðlægar slóðir.  

Dekk sem henta margbreytilegum  
íslenskum aðstæðum sérlega vel  
og veita frábæra aksturseiginleika.

Michelin Energy Saver 
Margverðlaunuð fyrir veggrip,  
endingu og eldsneytissparnað.

Michelin Primacy 3
Einstakir aksturseiginleikar.

Frábært grip og góð vatnslosun.

Ein bestu sumardekkin  
á markaðnum í dag.


