
Önnur umferð í Karokíkeppni 
fyrir tækjanna fór fram síðasta 
laugar dagskvöld. Það er greini
legt að eitthvað hefur vantaði í 
skemmtanalífið í Snæfellsbæ því 
enn var mjög vel mætt og betur 
en á fyrsta kvöldinu. Gestir urðu 
heldur ekki fyrir vonbrigðum 
kynnir kvöldsins, Erla Gunn
laugsdóttir fór á kostum og hélt 
uppi miklu fjöri. Gerði hún sér 

lítið fyrir og fékk sér sér legan 
aðstoðarmann á miðju kvöld
inu, Atla Má Gunnarsson, og 
sungu þau lag  í karokí ásamt 
því að kynna saman það sem 
eftir var kvöldsins. 

Fyrirtækin sem kepptu að 
þessu sinni voru KG fiskverkun, 
Rifsari SH, Grunnskóli Snæ fells
bæjar, Hraðfrystihús Hellisands, 
Sjávariðjan og Melnes. Allir 

kepp endur syngja tvö lög á 
kvöld inu og voru lögin fyrir hlé 
í rólegri kantinum miðað við þau 
lög þau sem sungin voru eftir 
hlé. Birgitta Rún Baldursdóttir 
frá Rifsara SH lenti í 3. sæti og 
heldur áfram ásamt Hafrúnu 
Björnsdóttur frá Sjávariðjunni 
í 2. sæti og Friðþjófi Orra 
Jó hannssyni fyrir Melnes sem 
varð í 1. sæti. 

Það er frábært hversu mikið 
er af hæfileikaríku söngfólki í 
bæjar félaginu og gaman verður 
að fylgjast með framhaldinu.  

Næsta kvöld verður þann 8. 
feb rúar næstkomandi, það verð
ur gaman að sjá upp á hverju 
keppendur og Erla taka þá.

þa

Ólafsbraut 21, Snæfellsbæ
Sími: 410 4190 

Netfang: 0190@landsbankinn.is

Snæfellsnesi
www.landsbankinn.is

Fjör í karokí
634. tbl - 14. árg. 23. janúar 2014 



Gráhegri sást í Rifshöfn rétt 
fyrir ármótin. Var hann mjög 
styggur og virtist vera kaldur og 
hrakinn enda ekki kjörhitastig 
fyrir hann. Gráhegrar eru ekki 

algengir á þessu svæði en alltaf 
flækist einn og einn hingað. 
Síðast sást Gráhegri hér í 
október árið 2012.

þa

Í lok 4. ársfjórðungs 2013 
bjuggu 325.620 manns á Íslandi, 
163.280 karlar og 162.340 konur. 
Landsmönnum fjölgaði um 610 
á ársfjórðungnum. Erlendir 
ríkisborgarar voru 22.690 og 
á höfuðborgarsvæðinu bjuggu 
208.710 manns.

Í öllum sveitarfélögum á 
Snæfellsnesi fækkaði hinsvegar 
og á tölum Hagstofunnar sést 
að í Stykkishólmi fækkaði úr 
900 í 870 og í Grundarfirði 

fækkaði úr 900 í 870 eða um 30, 
í Snæfellsbæ fækkaði einnig um 
30 eða úr 1720 í 1690. Hafa ber 
í huga að Hagstofan námundar 
tölurnar að næsta tug svo að 
hugsanlega hefur fækkað um 
fleiri eða færri en tölurnar segja 
til um. Fljótlega verða svo birtar 
nákvæmari tölur um mannfjölda 
og verður þeim gerð skil á síðum 
Jökuls.

jó

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

Gráhegri 
í heimsókn

Fólki fækkar á 
Snæfellsnesi

Hamborgarar, pizzur 
og margt �eira

SÍÐUSTU DAGAR 
ÚTSÖLUNNAR!

FIM, FÖS OG LAU -40% AF
DÖMU OG HERRAÚLPUM 

-20% afsláttur af öllum AEG vörum
Kaffikönnur-blandarar-ryksugur og fleira

SÍÐASTA TÆKIFÆRI TIL ÞESS 
AÐ GERA FRÁBÆR KAUP!!

Nýtt kortatímabil 

Gegn framvísun þessa miða fæst -10%
Auka-afsláttur af útsöluvöru þessa 3 daga 

 

Hellissandur 
Hellisbraut 5 er alls 97,5 fm á tveimur hæðum. Efri hæðin er 71,1 fm og skiptist í 
forstofu, gang, þrjú herbergi, stofu og baðherbergi þar sem einnig er þvottahús. í 
baðherbergi er sturtukle�. Forstofan og gangurinn er með �ísum á gól� og 
herbergin og stofan er með parketi. Í svefnherberi er góður skápur. Í kjallara sem er 
26,4 fm er geymsla. Húsið er klætt að utan og nýbúið er að gera trépall við húsið. 
Lagnir frá húsinu eru nýlegar sem og tveir nýjir gluggar. Húsið gæti  hentað vel sem 
sumarhús. Húsið er nálægt sjónum og er vel staðsett og það lítur vel út utan sem 
innan. 

Ásett verð er kr 11,5 millj. Möguleg eru skipti á stærra húsi í Snæfellsbæ.



verður haldið í Félagsheimilinu Kli� Ólafsvík
laugardaginn 1. febrúar 2014.

Hinn eini sanni þorramatur, skemmtiatriði og ball.

Hljómsveitin Allt í einu leikur fyrir dansi.

Miðaverð kr. 6.900,-

Miðasala verður í Félagsheimilinu Kli� sem hér segir:
Sunnudaginn 26. janúar kl. 15:30 - 17:30

húsið opnað kl. 15:00, dregið verður um röð kaupenda.
ATH. örlítil breyting hefur verið gerð á fyrirkomulagi miðasölunnar.

Mánudaginn 27. janúar kl. 20:30 - 21:30
Þriðjudaginn 28. janúar kl. 20:30 - 21:30

ATH! Hámark miða�ölda á hvern einstakling er 12 stk.
Ekki verður selt sér inn á ballið.

ATH. Miðar verða ekki endurgreiddir eftir miðvikudag 29. janúar.

Lokað verður föstudag 24. janúar frá 13:30 
til mánudags 27. janúar

vegna vörutalningar og starfsmannaferða.

Kær kveðja 
Starfsmenn RúBen

VIÐSKIPTAVINIR ATHUGIÐ !!



Nú er rétti tíminn til framkvæmda 
þar sem að átakið ALLIR VINNA 

hefur verið framlengt.
 

Hjá okkur starfa smiðir, múrarar (flísar), 
píparar og aðrir iðnaðarmenn.

Við erum með tæki og tól til allra verka.
 

HÚSEIGENDUR!

100% 

endurgreiðsla 

á vsk af vinnu 

Veist þú hvað Comenius 
er? Comenius er hluti af 
sí menntunarstefnu í Evrópu og 
gefur kennurum og nemendum 
tækifæri til að vinna með öðrum 
kennurum og nemendum í 
Evrópu að verkefnum þar sem 
þemað er eitthvað sem allir 
þátttakendur eiga sameiginlegt. 
Grunnskóli Snæfellsbæjar 
hefur tekið þátt í mörgum 
Comeni usar verkefnum og er 
þátttakandi í tveimur verkefnum 
á þessu skólaári. Frá því í 
september síðastliðnum og 
næstu tvö ár tekur skólinn þátt 
í verkefni sem kallast “Natural 
wonders in Europe: a study of 
our national parks and nature 
reserves” “Náttúruperlur í 
Evr ópu” og fjallar um þjóð
garða og friðlönd sem eru 
ná lægt þátttökuskólunum. 
Samstarfsaðilar í þessu verkefni 
eru frá Kýpur, Danmörku, 
Þýskalandi, Írlandi, Lettlandi, 
Póllandi, Portúgal, Spáni, 
Frakklandi og Tyrklandi.

Helstu markmið með þessu 
verkefni eru að auka vitund og 
áhuga ungs fólks um Evrópu á 
umhverfismálum. Verkefnin sem 
unnið er að er hægt að samþætta 

við flestar námsgreinar og eiga 
nemendur að öðlast við það 
nýja sýn og færni til dæmis í 
náttúrufræði og tungumálum 
ásamt því að geta nýtt sér 
listræna og skapandi hæfileika 
sína í skólastarfi. 

Verkefnafundirnir eru áætl
aðir í átta löndum og veitir 
Evrópuskrifstofan styrki til 
þess að þeir geti farið fram. Í 
nóvember síðastliðnum var 
fyrsti fundur verkefnisins  hald
inn í Þýskalandi. Þar tóku nem
endur og starfs menn Europa
schule í Langerwehe á móti 
hinum þátttökuskólunum. 

Ásamt því að funda um fram
vindu og áframhaldandi skipu
lag verkefnisins fengu gestirnir 
tækifæri til að skoða borgina 
Aachen og fara upp í turn 
dómkirkjunnar í Köln þar 
sem notið var fagurs útsýnis 
yfir borgina. Einnig var farið í 
heimsókn í Eifel þjóðgarðinn.  
Einkunnarorð þjóðgarðsins er 
“Let nature be nature” sem má 
þýða sem Leyfum náttúrunni að 
njóta sín. Þarna var gengið um 
í stórkostlegu landslagi þar sem 

beyki skógarnir skörtuðu sínum 
fegurstu haustlitum, þrátt fyrir 
rigninguna. 

Eins og fram hefur komið þá 
snýst verkefnið um að kynnast 
umhverfi annarra og kynna 
sitt eigið umhverfi, hvernig á 
að vernda það og viðhalda fyrir 
komandi kynslóðir.

Næsti  fundur er áætlaður 
í febrúar á Spáni en um hann 
mun San Augustin skólinn í 
Valdepenas sjá.

Hvað er Comenius ?

Föstudaginn 24. janúar kl. 15 
mun 6. 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



Já, það er ekki laust við 
að bros færist yfir sjómenn á 
nesinu, því eftir langvarandi 
og hundleiðinlegar brælur þá 
hefur gefið á sjóinn nokkuð 
vel og afli bátanna verið bara 
nokkuð góður, ja nema hjá 
dragnótabátunum.

Rifsari SH er hæstur dragnóta
bátanna en er einungis með 30 
tonn í 6 róðrum. Gunnar Bjarna
son SH er með 25 tonn, Steinunn 
SH 23 tonn, Guðmundur 
Jensson SH 22 tonn, Sveinbjörn 
Jakobsson SH 21 tonn allir úr 6 
löndunum. Reyndar eru þessir 
bátar svo sem ekki það langt frá 
toppbátinum sem er Sigurfari 
GK sem landar í Sandgerði en 
afli hans er einungis 49 tonn í 
10 róðrum. Þannig að það er 
ekki bara á nesinu sem er dræm 
dragnótaveiði.

Ólafur Bjarnason SH hefur 
landað 80 tonnum í 11 róðrum 
á netum og mest 12 tonn í einum 
róðri. Bárður SH er kominn með 
66 tonn í 15 róðrum. Haukaberg 
SH 33 tonn í 7 og Arnar SH 10 
tonn í 5,

Tjaldur SH er næsthæstur allra 

línubáta á landinu og er komin 
með 171 tonn í 3 róðrum sem 
öllu hefur verið landað á Rifi. Þar 
hefur Örvar SH líka landað 157 
tonnum í 3 róðrum. 

Kristinn SH er kominn með 
68 tonn í 8 róðrum og mest tæp 
11 tonn í einum róðri. Tryggvi 
Eðvarðs SH 52 tonn í 7. Særif 
SH 48 tonn í 7 og mest 11 tonn 
í einum róðri. Brynja SH 36 tonn 
í 6. Sæhamar SH 31 tonn í 6. 
Stakkhamar SH 27 tonn í 6, Álfur 
SH 26 tonn í 9 og Guðbjartur SH 
22 tonn í 5. 

Af minni bátunum þá er Lilja 
SH hæst og er kominn með 27 
tonn í 9 róðrum, Kvika SH 26 
tonn í 7, Glaður SH 19 tonn í 5, 
Sverrir SH 14 tonn í 5 og Kári 
SH frá Stykkishólmi 13 tonn í 4. 

Sigurborg SH kom við í 
Grundarfirði og landaði þar 
17 tonnum, af þeim afla þá var 
rækja 15,7 tonn. Fyrst við erum 
kominn í togveiðarfæri þá er ekki 
úr vegi að enda þennan pistil um 
trollbátanna. Hringur SH kom 
með fullfermi til Grundarfjarðar 
því landað var úr bátnum 81,4 
tonni og er þetta með stærri 

róðrum bátsins. Það voru ekki 
margir róðrar hjá Hring SH árið 
2013 sem fóru yfir 80 tonn í 
löndun. Farsæll SH er með 78 
tonn í 2 og Helgi SH 54 tonn í 
einni löndun.

Endum þetta ekki alveg strax 
því kíkjum aftur til ársins 1998 
og nákvæmlega sama tíma og 
aflatölurnar að ofan miðast 

við, þ.e.a.s 1. til 20. janúar og 
skoðum þá togveiðarnar. Þá 
var Sóley SH búinn að landa 14 
tonnum í einni löndun. Farsæll 
SH 66 tonn í þrem róðrum og 
togarinn Runólfur SH 147 tonn 
í þrem löndunum. 

Gísli Reynisson
www.aflafrettir.is

Aflafréttir

Skrifstofan í Stykkishólmi
Frá og með 1. febrúar  verður skrifstofa félagsins í Stykkishólmi opin á 
fimmtudögum frá kl 09.00 til 15.00. 
Alla aðra daga mun afgreiðslan hjá Málflutningsstofu Snæfellsness sjá 
um alla almenna afgreiðslu eins og selja miða í Hvalfjarðargöngin, skrá 
og afhenda lykla að íbúðum félagsins og taka á móti umsóknum. 
Vegna leigu á íbúðum félagsins er bent á að alltaf er hægt að bóka 
íbúðir í síma 588 9191.

Nýtt símanúmer 
Frá 1. febrúar verður nýtt símanúmer hjá félaginu 588-9191.

Kirkjanokkar.is

Sunnudagaskólinn verður á sunnudögum    
í Ólafsvíkurkirkju klukkan 11.

Tíu til tólf ára star�ð (TTT) er í Ólafsvíkurkirkju    
á �mmtudögum klukkan 14:15 (eftir skóla).

Æskulýðsfélagið fundar annað hvert miðvikudagskvöld   
kl. 19:30 í Ólafsvíkurkirkju og næst 29. janúar.

Foreldramorgnar eru á miðvikudögum kl. 10 í Ólafsvíkurkirkju.

Sóknarprestur.



Gríðarmikið fuglalíf er nú 
við norðanvert Snæfellsnes 
eins og undanfarna vetur. Þótt 
síldargöngur á svæðinu séu 
minni en í fyrravetur, draga 
þær samt að sér tugþúsundir 
fugla og fjölmörg sjávarspendýr, 
sem bjóða upp á tilkomumikla 
sýningu dag hvern. 

Nýlega lauk árlegri taln
ingu á vetrarfuglum, sem 
fram fer um hver áramót. 
Náttúrufræðistofnun Íslands 
heldur utan um talninguna 
á landsvísu en Náttúrustofa 
Vesturlands tekur nú eins og 
áður virkan þátt í talningunni 
og gerir upp niðurstöðurnar 
fyrir norðanvert Snæfellsnes. Að 
þessu sinni var talið á sömu 14 
svæðum og í fyrra en þau eru frá 
Hellissandi í vestri til Álftafjarðar 
í austri. Talningarfólk sá 40.386 
fugla af 38 tegundum og skráði 
auk þess 162 sjávarspendýr af 
fjórum tegundum.

Síld hefur gengið inn á 
Breiðafjörð árlega frá 2006 
og hefur það haft mikil áhrif 
á fuglalífið, sem hefur verið 
óvenjulega auðugt síðustu 
vetur, sérstaklega í Kolgrafafirði 
og nágrenni. Svo er enn og 
var fjöldi fugla í talningunni 
langmestur þar. 

Það markverðasta í þessari 
talningu var að fuglalíf var 
mjög ríkulegt miðað við 
meðalár. Heildarfjöldi tegunda 
(38) var svipaður og síðustu 

tvö ár en óvenjulega mikið 
sást af sjávarspendýrum; 17 
háhyrningar sáust í Grundarfirði 
og 45 á utanverðum Kolgrafafirði 
og margir útselir (42) og landselir 
(43), sérstaklega í Kolgrafafirði. 
Þá sáust um 15 hnýðingar innan 
brúar í Kolgrafafirði. 

Máfar (7 tegundir), súlur 
og æðarfugl voru um 86% af 
öllum fuglum. Þúsundir súlna 
stungu sér án afláts á eftir síld 
í Kolgrafafirði og þúsundir 
svartbaka og hvítmáfa voru 
líflegir við fæðunám. Þá var 
óvenjumikið um toppskarfa og 
samtals sáust hvorki meira né 
minna en 32 ernir, þar af 20 við 

Kolgrafafjörð og Hraunsfjörð. 
Talningarfólk í starfrófsröð: 

Árni Ásgeirsson, Daníel Berg
mann, Helgi Guðjónsson, Jón 
Einar Jónsson, Lúðvík Smára
son, Róbert A. Stefánsson, 

Skúli Alexandersson, Smári 
Lúðvíksson, Sæmundur Krist
jáns son, Sævar Friðþjófsson, 
Thomas Holm Carlsen, Véný 
Viðarsdóttir og Viðar Gylfason.

nsv.is 

Síldin auðgar fuglalíf við Snæfellsnes
Þúsundir súlna og máfa, 32 ernir og 162 sjávarspendýr sáust í talningum

Fjöldi einstaklinga af þeim tegundum sem sáust í talningunni við norðanvert 
Snæfellsnes.

Kort af talningarsvæðunum á norðanverðu Snæfellsnesi.

 
FYRSTA  KRÁARVISKA   
nýs árs  Á KAFFI SIF ! 
 

 
Þá er komið  að  fyrstu kráarviskunni! 

Föstudagskveld. kl. 21:00 
Þema kvöldsins er : 

"Ýmislegt um Evrópskar höfuðborgir" 
 

Kaffi Sif verður opið um helgina 24.-26. jan.  
með eitthvað gott að  borða. 

   

Lokað verður helgina 31. jan - 2. feb. 
Auglýst verður opnun síðar - Verið velkomin! 

 

Ef veislu gjöra skal, þá bara hafa samband  
og við kenjótti kokkurinn - Erum í stuði 

 
Kaffi Sif, Klettsbúð  3, 360 Hellissandur 

Sími: 577 3430, 8203430 
kaffisif@kaffisif.is  www.kaffisif.is  

 



Gjaldskrá leikskólagjalda 2014
Grundarfj. Stykkish.

2013 2014 2013 2013
Grunngj. fyrir hverja dvalarstund 3.710 3.500 3.524 3.275

4 klst. 14.800 14.000 14.096 13.100
5 klst. 18.600 17.500 17.620 16.375
6 klst. 22.250 21.000 21.144 19.650
7 klst. 25.970 24.500 24.668 22.925
8 klst. 29.680 28.000 28.192 26.200
9 klst. 31.716 29.475

* 2014:  u.þ.b. 6% lækkun á dvalargjaldi - en 4 klt. gjaldfrjálst á elsta árganginn fellur niður

Fæðiskostnaður
Morgunverður 2.370 2.370 1.770 1.870
Hádegisverður 4.700 4.700 3.830 4.150
Síðdegiskaffi 2.370 2.370 1.770 1.870

Afsláttur og afsláttarreglur
~ Einstæðir foreldrar borga 60% af grunngjaldi
~ Með öðru barni greiða foreldrar 75% af grunngjaldi
~ Með þriðja barni greiða foreldrar 50% af grunngjaldi

Grundarfj. Stykkish.
2013 2014 2013 2013

Grunngj. fyrir hverja dvalarstund 2.220 2.100 2.291 1.965
~ forgangur (námsm. & einst.) 65% 60%
4 klst. 8.880 8.400 9.162 7.860
5 klst. 11.160 10.500 11.453 9.825
6 klst. 13.350 12.600 13.744 11.790
7 klst. 15.582 14.700 16.034 13.755
8 klst. 17.808 16.800 18.325 15.720
9 klst. 20.615 17.685

Grundarfj. Stykkish.
2013 2014 2013 2013

Grunngj. fyrir hverja dvalarstund 2.782 2.625 1.762 1.638
~ systkinaafsl. (með 2. barni) 50% 50%
4 klst. 11.100 10.500 7.048 6.550
5 klst. 13.950 13.125 8.810 8.188
6 klst. 16.688 15.750 10.572 9.825
7 klst. 19.478 18.375 12.334 11.463
8 klst. 22.260 21.000 14.096 13.100
9 klst. 15.858 14.738

Grundarfj. Stykkish.
2013 2014 2013 2013

Grunngj. fyrir hverja dvalarstund 1.855 1.750 881 0
~ systkinaafsl. (Með 3. barni) 25% 0%
4 klst. 7.400 7.000 3.524 0
5 klst. 9.300 8.750 4.405 0
6 klst. 11.125 10.500 5.286 0
7 klst. 12.985 12.250 6.167 0
8 klst. 14.840 14.000 7.048 0
9 klst. 7.929 0

~ Fæðisgjöld lækka ekki og ekki er gefinn afsláttur af þeim.

greiða:   50%

Ekki í boði

Snæfellsbær

Snæfellsbær

Snæfellsbær

Snæfellsbær

Ekki í boði

Ekki í boði

greiða:    60%

greiða:   75%

Ekki í boði



Ég hef stundum undanfarin 
ár, sem áhugasamur leikmaður 
og greiðandi á háum  upp
hitunar kostnaði, verið að velta 
því fyrir mér hvort ekki væri rétt 
að bæjarfélög á svokölluðum 
„köldum svæðum“ ættu ekki 
að láta fara fram athugun eða 
úttekt á því hvort framleiðsla 
á rafmagni með vindmyllum 
gæti lækkað hitunarkostnað á 
þessum svæðum.

Fréttir af góðri reynslu Lands
virkjunar á þeim vindmyllum 
sem þeir settu upp til athugunar 
á þessum möguleika gáfu 
þessum hugleiðingum mínum 
vind í seglin og ég ákvað að skrifa 
þessa grein til að reyna að koma 
umræðum af stað.

Kannski eru þessar hug leið
ingar mínar ekki raunhæfar en 
„orð eru til alls fyrst“ eins og 
gamalt máltæki segir og ég læt 
því þetta flakka.

Ég hugsa þetta einhvern vegin 
á þessa leið að byrjað verði á 
því að fá kunnáttumenn til að 
athuga hvar væri kjörsvæði fyrir 
rekstur  á vindmyllum  t.d. hvar 

væri nógu stöðugur vindur og 
önnur þau skilyrði sem þarf til að 
rekstur vindmyllna sé öruggur 
og jafn. Einnig rekstrarkostnað 
á vindmyllunum.

Ef jákvætt kæmi út úr þessari 
athugun þá kaupa vindmyllur, 
hefja framleiðslu   rafmagns 
og tengja við rafmagnskerfin á 
svæðinu.  

Auðvitað mun  slík athugun 
kosta einhverjar krónur og aura, 
en  móti kemur að ekki þarf að 
bora fyrir heitu vatni og ef heitt 
vatn finnst þá að grafa upp götur 
fyrir hitaveiturörum. Það kostar 
líka talsverða peninga, fyrst 
borunin og síðan að grafa upp 
allar götur og lóðir til að koma  
heita vatninu í húsin.

Mér finnst að sveitarfélögin, 
Grundarfjörður og Snæfellsbær 
ættu að reyna að fá að vera 
tilraunasveitarfélög fyrir slíka 
skoðun, en ef þetta yrði raunhæft,  
þá að eiga sjálf vindmyllurnar 
til að framleiðsla þeirra væru 
aðeins til niðurgreiðslu á 
rafmagni til upphitunar í þeim 
bæjarfélögum.

Óli Jón Ólason.

Vindmyllur til húshitunar

Félag eldri borgara í Snæfellsbæ auglýsir:

Sparidagar 
á Hótel Örk 23. - 28. febrúar 2014  

Þátttaka tilkynnist fyrir 10 febrúar.

Einnig er áætluð rútuferð og gisting tvær nætur í 

Skaga�rði  11. til 13. júní 2014, 
þátttaka tilkynnist fyrir 5 apríl.

 Skráning hjá undirrituðum:
 Erla Laxdal                       sími: 436-6720
 Sæmundur Kristjánsson sími: 436-6767

Nú þarf að mála kirkjuna!

Opnaður hefur verið reikningur í Landsbankanum í Ólafs-
vík vegna málningarframkvæmda.

Nauðsynlegt er að mála kirkjuna að innan og gera við 
rakaskemmdir. Kirkjan var síðast máluð að innan 1992 og 
er kominn tími til að mála kirkjuna og halda henni við svo 
að sómi sé að fyrir bæjarbúa og aðra sem í kirkjuna koma.

Reikningsnúmerið er 0194-05-401286
Kennitalan er 500269-4999

Hvetjum við alla bæjarbúa og fyrirtæki að leggja okkur lið.

Pétur Bogason, meðhjálpari
Sævar Þórjónsson, fyrrverandi formaður sóknarnefndar 



Leiklistarnámskeið fyrir börn 
fædd 2003 – 2005

LEIKUM SAMAN! 

Leiklistarnámskeið verður haldið fyrir þennan aldurs-
hóp í Grunnskóla Snæfellsbæjar ( Ólafsvík ).  

Námskeiðið  hefst �mmtudaginn 30. janúar og kennt 
1x í viku kl 16.00 – 17.00 í átta skipti. 
Leiðbeinandi er Gunnsteinn Sigurðsson.
 
Unnið verður með tjáningu, hópaspuna og leiki  sem 
stuðlar að samvinnu, framsögn,  frumkvæði og 
leikgleði.  

Skráning og nánari upplýsingar fara fram á 
netfanginu gunnsteinn@gsnb.is eða í síma 8618582.

Námskeiðsgjald er kr 6.500,- 

Jói smiður
Viðhald/nýsmíði

Tek að mér alla almenna trésmíðavinnu,
tilboð eða tímavinna.

Jóhann M. Þórisson · Háari�i 29 Ri�i · 896-2010 · johannmt@simnet.isLeikskólakennari
Leikskólinn Sólvellir auglýsir eftir 

leikskólakennara í 100% stöðu.

Leikskólinn Sólvellir er tveggja deilda leikskóli með um 60 nemendur. Skólinn 
starfar eftir viðurkenndum hugmyndum og kenningum í uppeldisfræði.
Einkunnarorð leikskólans eru: vinátta - virðing - velvild.

Menntunar- og hæfniskröfur: 
- Leikskólakennaramenntun eða önnur uppeldismenntun 
- Reynsla af uppeldis- og kennslustörfum æskileg
- Góð hæfni í mannlegum samskiptum 
- Frumkvæði í star� 
- Jákvæðni, sveigjanleiki og áhugasemi
- Sjálfstæð og skipulögð vinnubrögð
- Góð íslenskukunnátta
- Tölvukunnátta

Við ráðningu skal liggja fyrir sakavottorð eða heimild leikskólastjóra til að a�a 
upplýsinga úr sakaskrá.
Vakin er athygli á að star�ð hentar jafnt konum sem körlum.
Launakjör eru samkvæmt kjarasamningi Sambands íslenskra sveitarfélaga og 
Kennarasambands Íslands.

Nánari upplýsingar um star�ð veitir Matthildur Guðmundsdóttir leikskólastjóri 
í síma 438 6645 eða með því að senda fyrirspurnir á matthildur@gfb.is. Sótt er 
um rafrænt gegnum heimasíðu Grundar�arðarbæjar, www.grundar�ordur.is 

Umsóknarfrestur er til 31. janúar 2014. Æskilegt er 
að umsækjandi geti ha�ð störf sem fyrst.

Auglýsingaverð 
í Jökli

Svarthvítar auglýsingar
Opna í svarthv 38.400
Heilsíða í svarthv.  25.600
Hálfsíða í svarthv. 16.400
1/4 í svarthv.    10.700
1/8 í svarthv.   7.800
1/16 í svarthv.     4.800

Verðin eru öll með 25,5% vsk

Smáauglýsingar kosta 750,- 
og er þá miðað við 150 innslætti pr. auglýsingu.

Hver innsláttur umfram 150 kostar 5,-

Lit auglýsingar
Opna í lit  69.000
Heilsíða í lit  46.000
Hálfsíða í lit 31.000
1/4 í lit  22.700
1/8 í lit  14.700
1/16 í lit    9.900



Ólafsvík
Ólafsbraut 55
Sími: 436 1212

ÚTSALA 
ALLT AÐ 70% AFSLÁTTUR 

Skór 25 - 70% afsláttur
Úlpur og kuldagallar 25 – 60% afsláttur

Grill-, veiði- og útivistarvörur 30% afsláttur
 

Opið  8 – 12 og 13 – 18 alla virka daga

www.simenntun.is

Spennandi starf

Starfssvið:

 

• Skipulagning, umsjón og kennsla á
 

námskeiðum
 Símenntunarmiðstöðvarinnar

• Ráðgjöf
 
og

 
upplýsingamiðlun

 
til stofnana, fyrirtækja

 
  

og
 

einstaklinga
 

varðandi

 

sí-

 

og

 

endurmenntun
• Þátttaka í

 

 ýmsum

 

þróunar-

 

og

 

samstarfsverkefnum

 

á

 

sviði framhaldsfræðslu

 
• Ýmis

 
önnur

 
verkefni

 
sem

 
til

 
falla

    
hverju sinni

Menntunar- og hæfniskröfur: 
• Háskólamenntun sem nýtist í 

 
menntun

 
á

 
sviði

 
náms-

 og  starfsráðgjafar
 

og/eða
 

menntunarfræða
 

er

 

æskileg

 
• Þekking

 

á 

 

á Vesturlandi

 

er

 

kostur
 og  þá  sérstaklega  Snæfellsnesi

• Jákvæðni, sveigjanleiki og lipurð í samskiptum 
• Frumkvæði, framsýni og skipulagshæfni
• Gott vald á íslensku og ensku í ræðu     og

 
riti

Nánari upplýsingar gefur 
framkvæmdastjóri í síma 
437 2390 eða 863 0862

Umsóknir, ásamt ferilskrá, skal senda 
á netfangið ingadora@simenntun.is 

fyrir . febrúar

Símenntunarmiðstöðin á Vesturlandi er sjálfseignarstofnun, starfar á sviði framhalds-
fræðslu og rekur þrjár starfsstöðvar á Vesturlandi; á Snæfellsnesi, á Akranesi og í 
Borgarnesi.

Starfsemi Símenntunarmiðstöðvarinnar hefur farið vaxandi undanfarin ár og �ölmörg 
tækifæri eru til staðar til að starfa að �ölbreyttum og áhugaverðum verkefnum í lands-
hlutanum innan framhaldsfræðslunnar og í samstar� við hagsmunaaðila hverju sinni.

Viltu vera með okkur og sækja fram?

Símenntunarmiðstöðin á Vesturlandi óskar eftir að 
ráða til sín verkefnastjóra í 50% starfshlutfall.
Starfsstöðin er á Snæfellsnesi en viðkomandi 
starfar að verkefnum á öllu Vesturlandi.   


