
Fyrsti fundur bæjarstjórnar 
Snæfellsbæjar var haldinn 
þriðjudaginn 14. júní árið 1994. 
Gunnar Már Kristófersson, 
aldurs forseti þeirra 9 bæjar full
trúa sem settust í bæjarstjórn í 
ný sam einuðu sveitarfélagi, setti 
fundinn. Fyrsta mál á dagskrá 
var að kjósa Pál Ingólfsson sem 
for seta bæjarstjórnar.

Fimmtudaginn 7. september 
s.l. var svo haldinn 300. fundur 
bæjarstjórnar Snæfellsbæjar 

og honum stjórnaði Björn 
H. Hilmarsson, forseti bæjar
stjórnar.

Á myndinni, frá vinstri talið 
eru: Kristján Þórðarson, Svandís 
Jóna Sigurðardóttir, Fríða 
Sveinsdóttir, Lilja Ólafardóttir, 
bæjarritari, Björn H .Hilmarsson, 
Rögnvaldur Ólafsson, Júníana 
Björg Óttarsdóttir og Kristjana 
Her mannsdóttir. Kristinn Jónas
son, bæjarstjóri tók myndina.

Réttað var í Þæfusteinsrétt og 
Ólafsvíkurrétt á síðasta laugar
dag. Veðurguðirnir voru gangna
mönnum ekki hliðhollir og þurfti 
að fresta brottför hjá gangna
mönnum í Þæfusteinsrétt og 
voru þeir um það bil að leggja af 
stað til fjalla þegar gangnamenn 
í Ólafsvíkurrétt voru að koma 
niður. Vel gekk þó að smala á 
báðum stöðum en bæði fé og 
menn voru að vonum þreyttir 
þegar niður kom. Gangnamenn 
í Ólafsvíkurrétt gæddu sér 

á  kjötsúpu og fleiri góðum 
veitingum þegar niður kom. 

Gangnamenn í þæfusteinsrétt 
gæddu sér á heitu súkkulaði og 
bakkelsi þegar niður var komið 
áður en þeir fóru að draga.

Um næstu helgi verður réttað 
fyrir sunnan fjall og geta þeir sem 
af einhverjum ástæðum misstu af 
fjörinu um síðustu helgi farið í 
réttir í Breiðuvík eða Staðarsveit 
á laugardag.

þa

800. tbl - 17. árg. 20. september 2017

Fólk og fé í réttum

Fundur nr. 300

- Bílaviðgerðir

- Skipaþjónusta

- Almenn suðuvinna 

- Smurþjónusta

- Smábátaþjónusta 

- Dekkjaverkstæði

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



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

Þann 17. september síðast
liðinn hefði Stefán Jóhann 
Sigurðs son orðið 80 ára en hann 
lést árið 2015. Stefán Jóhann 
lagði alltaf mikið af mörkum til 
byggðarlagsins ekki síst í félags, 
íþrótta og æskulýðsmálum. Má 
þar nefna sveitarstjórnarmál, 
en einnig var hann í forystu hjá 
Ungmennafélaginu Víkingi til 
margra ára. Þá sá hann í mörg 
ár um starfsemi barnastúkunnar 
ásamt konu sinni Guðrúnu 
og starfaði lengi á vettvangi 
kirkjunnar bæði í sóknarnefnd 
og söng í kirkjukórnum. 

Stefán Jóhann var í mörg ár 
fastagestur í Sundlaug Snæfells
bæjar þar sem hann naut þess 
að stunda sund og var líklega sá 
sem mætti oftast í sund. Hann 
var einn af þeim sem unnu við 
byggingu hússins sem var tekið 

í notkun árið 1970. Honum 
var sundlaugin hugleikin og 
meðal annars mjög ánægður 
með tilkomu útisvæðisins með 
heitu pottunum. Hann sótti 
sundlaugina allt undir það 
síðasta, áður en hann kvaddi. 

Til að heiðra minningu Stefáns 
færði fjölskylda hans Sundlaug 
Snæfellsbæjar stafræna HMT LED 
klukku sem komið verður fyrir við 
útisvæði sundlaugarinnar. Það 
var eiginkona Stefáns Jóhanns, 
Guðrún Alexandersdóttir ásamt 
börnum þeirra hjóna sem 
af henti Kristni Jónassyni gjafa
bréf sem hann tók við og þakk
aði fjölskyldunni þann hlý
hug sem þau sýna samfélaginu 
og sundlauginni með þessari 
höfðinglegu gjöf. Mun klukkan 
verða sett upp á næstunni.

þa

Fimmtudaginn 14. september 
síðastliðinn gaf Kvenfélag Hellis
sands legudeild HVE í Stykkis
hólmi veglega gjöf en þá afhentu 
þær legudeildinni 50“ Sam sung 
snjallsjónvarp. Það er heil brigðis
stofnunum sem og samfélaginu 
öllu mikils virði að hafa félög 

og klúbba sem styðja við góð 
verkefni eins og Kvenfélag Hellis
sands gerði með þessari gjöf. 

Á meðfylgjandi mynd er Lára 
Hallveig Lárusdóttir formaður 
Kvenfélags Hellissands að afhenda 
Þórný Öldu Baldursdóttur starfs
manni HVE sjónvarpið.  

Gáfu klukku 
til minningar um 
Stefán Jóhann

Að gefa er gaman



Margnota Snæfellsnes 

Taktu þátt í spennandi SAMKEPPNI og þú gætir unnið 
peningaverðlaun! 

Sendu inn myndband, ljósmynd, „meme“ eða annars konar myndform EÐA 
slagorð tengt málefninu 

Frekari upplýsingar á www.facebook.com/margnotasnaefellsnes 

Þekkir þú einstakling, stofnun eða fyrirtæki sem sýnt hefur frumkvæði í 
margnota lausnum og verðskuldar athygli og hrós? 

Hefur þú ábendingar um hvað mætti betur fara í endurnýtingu eða 
endurvinnslu í samfélaginu? 

Hafðu þá samband við Guðrúnu á gudrun@nsv.is eða í  
síma 433-8123 



Áður en Ennisbrautin í Ólafsvík 
var malbikuð var umferðareyjan 
sem er á móts við Ennisbraut 
14 fjarlægð, við það jókst 
umferðarhraðinn þar töluvert. 
Í síðustu viku unnu starfsmenn 
Vegagerðarinnar að því að raða 
saman umferðareyjunni aftur. Á 
meðan á því stóð má segja að 85% 
ökumanna hafi ekki hægt á sér 
þó að önnur akreinin væri lokuð 
með bíl með blikkandi gul ljós. 
Sem fyrir þá ökumenn sem ekki 
vita, þýðir að það á að aka með 

varúð. Það var eftirtektarvert að 
það voru erlendir ferðamenn sem 
hægðu á sér eða stoppuðu og biðu 
eftir því að fá bendingu um að fara 
framhjá. Mega íslenskir ökumenn 
taka þá erlendu sér til fyrirmyndar 
og hægja meira á sér þar sem þeir 
sjá gul blikkandi ljós því þar eru 
menn að störfum. Þess má geta 
að umferðin við grunnskólann er 
mjög hröð, en þar er mikilvægt að 
hægt verði að ná ökuhraða niður 
og er verið að vinna í því.

þa

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

LÝÐHEILSUGANGA 
Í SNÆFELLSBÆ
Miðvikudagur 20. september 

Bugshringurinn
Fararstjóri: Elfa Eydal Ármannsdóttir

Mæting við íþróttahúsið í Ólafsvík kl. 18:00
og fólk safnast saman í bíla. 
Mætum klædd eftir veðri.

Í næstu viku: Prestastígur
Fararstjóri: Elfa Eydal Ármannsdóttir

Nýr matseðill 
á Hrauninu

Meðal nýrra rétta á matseðlinum 
er góðgæti eins og t.d.:

Eðalborgari með sultuðum rauðlauk.

Salsaborgari.

Super nachos

Osta chilli franskar

Minnum einnig á að enski boltinn 
er sýndur hjá okkur

Umferðareyja sett upp



Vel hefur fiskast hjá þeim 
snurvoðabátum sem farið hafa 
til veiða út af vestfjörðum. Hefur 
aðallega veiðst yfir ljósaskiptin og 
yfir nóttina en minna yfir daginn. 
Steinunn SH landaði 65 tonnum 
í 4 löndunum, Esjar SH landaði 
tæpum 60 tonnum í 3 löndunum 
en þeir lönduðu á Bolungarvík. 
Matthías SH landaði 44 tonnum 
í 3 löndunum hann landaði einu 
sinni á Tálknafirði en hinar tvær 
landanirnar á Rifi. Saxhamar SH 

landaði 37 tonnum í 3 löndunum 
tvisvar sinnum í Bolungarvík 
og einu sinni á Rifi. Gunnar 
Bjarnason SH landaði 34 tonnum 
í tveimur löndunum í bæði 
skiptin í Ólafsvík. Egill SH landaði 
22 tonnum í tveimur löndunum 
einu sinni á Tálknafirði og einu 
sinni í Ólafsvík. Myndin er tekin 
þegar Gunnar Bjarnason SH var 
að landa í Ólafsvík boltaþorski á 
síðasta fimmtudag.

þa

UPPBYGGINGARSJÓÐUR VESTURLANDS

ÖNDVEGISVERKEFNI 
Á VESTURLANDI

AUGLÝST EFTIR UMSÓKNUM

Veittir verða styrkir til 
atvinnuþróunar og nýsköpunar

Á heimasíðu Samtaka sveitarfélaga á Vesturlandi, 
http://ssv.is/uppbyggingarsjodur-vesturlands

er að �nna upplýsingar um umsóknarferli,
 reglur og viðmið varðandi styrkveitingar. 

Nánari upplýsingar veitir Ólöf 
í síma 898-0247 / 433-2319

Netfang: olof@ssv.is

Frestur til að skila umsóknum 
er til  2. október 2017.

Uppbyggingarsjóður Vesturlands 
auglýsir eftir góðum viðskiptahugmyndum

 
Stjórn Uppbyggingarsjóðs Vesturlands hefur ákveðið að veita afar 
áhugaverðu verkefni/verkefnum allt að 14 m.kr. styrk.
Verkefnið þarf að grundvallast á vel unninni viðskiptaáætlun, sem hefur 
skírskotun til svæðisins og nýsköpunar í atvinnulí� eða menningu þess, ásamt 
því að skapa störf og verðmæti.

Ferli umsóknar verður með þeim hætti að skila þarf inn hugmyndalýsingu til 
stjórnar Uppbyggingarsjóðs Vesturlands fyrir 10 október n.k. Þar þarf að 
koma fram á 2-3 blaðsíðum, lýsing á hugmyndinni, gróf áætlun um hversu 
mörg störf verkefnið geti skapað, hversu mikla �árfestingu sé um að ræða og 
áætlaða tímasetningu framkvæmda.

Stjórn Uppbyggingarsjóðs Vesturlands mun velja úr allt að �órar umsóknir og 
veita þeim styrk að upphæð 500 þús. kr. til að ljúka við gerð viðskiptaáætlunar.

Skilafrestur endanlegrar viðskiptaáætlunar verður síðan 15. nóvember 
n.k. og niðurstöður um styrkveitingar kynntar í desember 2017.

Nánari upplýsingar veitir Ólöf Guðmundsdóttir atvinnuráðgja�, 
netfang olof@ssv.is eða í síma 433-2310/898-0247.

PIZZUTILBOÐ

12”  Pizza 
með 2 áleggstegundum 

1.600 kr. 
Alla virka daga frá klukkan 12:00 -15:00

Réttur dagsins og ka� á 2.000 kr.

Boltafiskur 
að vestan



Snæfellsnes hefur orð á sér 
fyrir frumkvæði í úrbótum 
umhverfismála; hefur m.a. fengið 
tilnefningu til um hverfis verð
launa Norður landa ráðs, var valið 
meðal 100 grænustu áfangastaða 
heims og hefur síðast en ekki 
síst borið alþjóðlega EarthCheck 
umhverfis vottun á starfsemi 
sveitar félaganna síðan árið 2008. 
Þeirri vottun þarf að viðhalda 
með stöðugum framförum í átt 
að sjálf bærara samfélagi. 

Eitt af því sem ógnar um hverfi 
okkar eru einnota um búða
lausnir, einkum úr plasti. Þar má 
nefna einnota innkaupapoka. 
Í hans stað má auðveldlega 
nota margnota poka án þess 
að lífsgæði skerðist. Notkun á 
margnota pokum hefur aukist 
með aukinni þekkingu á líftíma 
einnota plastumbúða og áhrifum 
þeirra á umhverfið. Við getum 
hins vegar gert enn betur varðandi 
aukna notkun margnota lausna, 
t.d. við innkaupin. Oft þarf ekki 
meira en hugarfarsbreytingu í 
daglegum athöfnum.

Næstu vikurnar mun verkefnið 
Margnota Snæfellsnes standa 
yfir og biðjum við þig kæri íbúi 
að taka virkan þátt, í vinnunni, 
á heimilinu eða á ferðinni. Sem 

framleiðendur og neytendur er 
það undir okkur komið að líta í 
kringum okkur, sjá hvað má fara 
betur og hvernig við getum unnið 
í sameiningu. Verum hagnýtari 
og fyrirmyndir fyrir hvort 
annað og komandi kynslóðir. 
Margnota lífstíll borgar sig 
margfalt fyrir samfélag, efnahag 
og umhverfi – þetta tvinnast allt 
saman! Hafir þú ábendingar um 
hvernig samfélagið gæti staðið 
sig betur í nýtingu á margnota 
pokum, umbúðum og ílátum, 
endilega sendu okkur tölvupóst 
á gudrun@nsv.is.

Guðrún Magnea Magnúsdóttir, 
verkefnisstjóri umhverfisvottunar.

Margnota 
Snæfellsnes

Leikskóli Snæfellsbæjar  
óska eftir starfsfólki  
á Krílakot í 100 % starfs. 
 
 
Við auglýsum eftir starfmanni sem hafa áhuga á að vinna 
með börnum, er skapandi og ábyrgðarfull/ur í starfi. 
Viðkomandi starfsmaður þarf að vera námsfús og 
sveigjanlegur með fullt af þolinmæði. Hann/hún þarf að 
geta stýrt samverustundum sem og hópastarfi, lesið og 
sungið. Því þarf íslensku kunnáttan að vera viðunandi.  
Þetta er 100% staða og vinnutími 8:00-16:00. 
 
Í lögum um leikskóla nr. 90/2008 segir í 
3. mgr. 6. gr:  „Óheimilt er að ráða til 
starfa við leikskóla einstakling sem 
hlotið hefur refsidóm fyrir brot á 
ákvæðum XXII. kafla almennra 
hegningarlaga. Við ráðningu skal liggja 
fyrir sakavottorð eða heimild leikskóla-
stjóra til að afla upplýsinga úr saka-
skrá.“  

Laun samkvæmt kjarasamningum SDS og samband íslenskra 
sveitafélaga. 
Umsóknarfrestur til 27. september. Eyðublöð er að finna á 
heimasíðu leikskólans, lsnb.leikskolinn.is 
/upplýsingar/starfsumsókn eða senda póst á leikskolar@snb.is 
 
Nánari upplýsingar um starfið veita Inga Stefánsdóttir 
og  Hermína síma 433 6925, milli kl. 9:00 og 12:00 

Grunnskóli Snæfellsbæjar í 
samstarfi við Bókasafn Snæ fells
bæjar stóð fyrir Sumarlestri í 
sumar. Markmiðið með sumar
lestrinum var að hvetja grunn
skóla börn í Snæfellsbæ til að lesa 
í sumar og að hvetja foreldra til 
að lesa með þeim. Til að taka 
þátt í sumarlestrinum þurfti að 
koma á Bókasafn Snæfellsbæjar, 
fá lestrarpésa og bækur að láni 
og þurfti að lesa að minsta kosti 
6 bækur yfir sumarið og fylla út 
smá umsögn um bókina sem lesin 
var í lestrarpésan. Er þetta í annað 
skipti sem skólinn og bókasafnið 

standa fyrir sumarlestri og voru 
veglegir vinningar í boði en 
þeim nemendum sem þátt tóku 
var skipt í 2 hópa nemendur í 
1. til 4. bekk og 5. til 9. bekk. 
Aukning á þátttöku frá því í 
fyrrasumar var mjög mikil en 
rúmlega 80 nemendur tóku þátt 
að þessu sinni. í hópnum 1. til 
4. bekkur var Alma Begic dregin 
út og í hópnum 5. til 9. bekk 
var það Hjörtur Sigurðarson og 
fengu þau afhenta Ipada á síðasta 
föstudag. Var það Hilmar Már 
Arason skólastjóri sem afhenti þá. 

þa

Sumarlestri lokið



	  

Bókasafn Snæfellsbæjar 
	  

Frá	  og	  með	  18	  september	  2017	  til	  30	  apríl	  2018	  verður	  opnunartími	  Bókasafns	  SNB:	  

Mánudag	  frá	  kl.	  16	  –	  18	  

Þriðjudag	  frá	  kl.	  10	  –	  13	  og	  frá	  kl.	  20	  –	  22	   	  

Miðvikudag	  frá	  kl.	  16	  –	  18	  

Fimmtudag	  frá	  kl.	  10	  –	  13	  

Föstudag	  frá	  kl.	  13	  -‐	  15	  

	  

Munum Þjóðarsáttmála um læsi, sem hefur það markmið að öll börn geti lesið sér til gagns 
við lok grunnskóla. Nýtum Bókasafnið, hvetjum börnin okkar til að lesa sér til gamans. 

 

Fjölskyldan saman að lesa 
	  

****  
,,Sterk heildarmynd og næmur 
leikur skilar sér í angurværri 
sýningu” 
- SJ, Fréttablaðið 23. maí 

,,Á frumsýningunni í Tjarnarbíó í 
gærkvöldi fannst mér oft að ég 
væri að upplifa danssýningu, 
myndlistargjörning eða 
tónverk… 
- SA, TMM, 22. maí

,,Það er hreint magnað, hversu 
samstilltir hinir ólíku þættir 
sýningarinnar eru” 
- JJ, Kvennablaðið, 24. maí 

**** 
,,Gott handrit, sannfærandi 
leikur og framúrskarandi 
leiktækni” 
- BL, DV, 2. júní

Lakehouse kynnir Í samhengi við stjörnurnar eftir Nick Payne Leikarar Birgitta Birgisdóttir og Hilmir Jensson | 
Leikstjóri og þýðandi Árni Kristjánsson | Leikmynd og búningar Þórunn María Jónsdóttir | Frumsamin tónlist 

og framkvæmdastjórn Harpa Fönn Sigurjónsdóttir | Ljósahönnun og tækni Hafliði Emil Barðason | 
Aðstoðarleikstjórn: Ólafur Ásgeirsson | Constellations by Nick Payne presented by arrangement with Nordiska 

ApS - Copenhagen | www.lakehousetheatre.com | Aðalstyrktaraðilar: Gamma og Reykjavíkurborg | Aðrir 
styrkaraðilar: Mennta- og menningarmálaráðuneytið, Sóknaráætlun Vesturlands og Austurlands og Guðjón Ó 

Sýnt í 
Frystiklefanum í 
RiÞ í samstarÞ við 
Sóknaráætlun 
Austurlands

 Í samhengi 
  við 

    
23. september 
2017 kl. 20.00

Miðaverð: 3400 kr 
www.thefreezerhostel.com

Í vor stóð Símenntunarmið
stöð Vesturlands, í samvinnu við 
Fisk tækniskóla Íslands, fyrir raun
færni mati í fiskvinnslu. Alls luku 7 
ein staklingar mati að þessu sinni 
og stóðu sig með stakri prýði. 
Þann 12. september var svo form
leg útskrift. Þátttakendur voru 
frá Grundarfirði og Snæ fells
bæ. Enn eru nokkriru í raun
færnimatsferlinu og pláss fyrir 
einhverja til viðbótar. Einnig er 
góður hópur á okkar snærum 
sem er að fara í raunfærnimat 

í félagsgreinum. Raunfærnimat 
er skipulagt ferli þar sem 
lagt er formlegt mat á alhliða 
þekkingu og færni einstaklings 
sem hann hefur aflað sér með 
t.d. starfsreynslu, námi, félags
störfum og lífsreynslu. Raun
færnimat er mat og staðfesting 
á þekkingu og reynslu. Mark
miðið er að einstaklingur fái 
viðurkennda þá raunfærni sem 
hann býr yfir á ákveðnum tíma. 
Algengast er að raunfærnimat fari 
fram á móti námsskrá.

þa

Útskrifað úr 
Fisktækniskóla



Við verðum hjá Póstinum Ólafsvík 
Föstudaginn 29. september • kl. 10:00–16:00

Hittu ráðgjafa 
Símans
Ráðgjafar Símans taka vel á móti þér í spjall um fjarskipti og  
afþreyingu hjá Póstinum Ólafsvík. Hlökkum til að sjá þig!


