
Þegar íbúar Snæfellsbæjar 
vöknuðu á laugardagsmorgun 
gátu þeir séð hið glæsilega 
varðskip Þór sem lá fyrir ankeri 
rétt fyrir utan Rifsbauju. Tilefni 
komu skipsins var að setja 

Rifsbaujuna á réttan stað. Því 
hún hafði færst úr stað í 
einhverju af óveðrunum sem 
gengið hafa yfir í vetur. Ekki 
uppgötvaðist að baujan væri 
ekki á réttum stað fyrr en bátur 

keyrði á baujuna á fyrsta degi 
strandveiða. Tók verkefnið 
nokkra stund og sást varðskipið 

sigla í burtu um fimmleitið á 
laugardeginum.

þa

Ólafsbraut 21, Snæfellsbæ
Sími: 410 4190 

Netfang: 0190@landsbankinn.is

Snæfellsnesi
www.landsbankinn.is

Varðskipið Þór færði Rifsbaujuna
602. tbl - 13. árg. 16. maí 2013

www.pwc.com/is

PwC fagnar því 
að geta boðið 
þjónustu sína 
á Snæfellsnesi

Helga Hjálmrós Bjarnadóttir, 
löggiltur endurskoðandi, verður 
í forsvari fyrir starfsemi PwC 
á Vesturlandi, með aðsetur í 
Grundarfirði. 
 
Nánari upplýsingar á netfangið: 
helga.h. bjarnadottir@is.pwc.com  
eða í síma 840-5374. 

Vinna við áningarstað við Rif 
hefur verið í fullum gangi 
undan  farið. Það eru Snævélar 
ehf á Hellissandi sem sjá um 
verkið. Verkið gengur vel og er 
vinnu við uppfyllinguna nánast 
lokið. Efnið í hana var tekið úr 
grjótnámu við Rif. Verkið er 

styrkt af framkvæmdasjóði 
ferða  manna. Eitt af því sem 
gert verður er að fugla
skoðunar húsið verður fært á 
betri stað. Mun því öll aðstaða 
fyrir fuglaáhugamenn og aðra 
ferðamenn á svæðinu batna til 
muna. 

þa

Fuglaskoðun flutt



Landsbankinn á Snæfellsnesi 
í samstarfi við samstarfsaðila 
Auka króna á Snæfellsnesi eru 
með leik í gangi allan maí mán
uð. Leikurinn fellst í því að í 
hvert skipti sem auka krónu
korthafi verslar hjá samstarfs

aðila og greiðir með Aukakrónu 
eða Akortinu sínu fær við
skipta  vinur afhentan miða sem 
viðkomandi fyllir út og skilar til 
Landsbankans á Snæfellsnesi.  
Miðinn fer í pott ásamt öðrum 
miðum en vikulega í maí eru 

dregnir út vinningar sem sam
starfsaðilar hafa gefið. Þar að 
auki verða föstudaginn 31. maí 
dregnar út 50.000 Aukakrónur. 

Vinningshafar í fyrsta útdrætti 
voru fjórir. Katrín Knudsen fékk 
gjafabréf frá versluninni Hrund 
í Ólafsvík en að auki voru 

vinnings  hafar sem fengu gjafa
bréf frá Líkamsræktinni í 
Grundar firði, Hobbitanum í 
Ólafs vík og siglingu um Breiða
fjörð með Láka Tours frá 
Grundar firði. 

þa

Á laugardaginn var tekin 
fyrsta skóflustungan að veiða
færageymslu á Rifi. Er það út 
gerðar fyrirtækið Sandbrún ehf 
sem stendur í þessum fram
kvæmdum en það gerir út 
bátinn Rifsara SH70. Að sögn 
Baldurs Freys er um að ræða 
300 fm geymslu húsnæði sem 
nýtist líka sem netaverkstæði en 
verbúðin sem hann á fyrir er of 
lítil. Að sögn Baldurs verður 

hver að vera sjálfum sér nógur 
þar sem ekkert netaverkstæði 
er í bæjarfélaginu. Þeir á Rifsara 
fóru í síðasta róður 15 mars en 
þá var kvótinn búinn, haft er 
eftir Balda að aldrei hefði verið 
svona auðvelt að taka kvótann í 
dragnót áður. Getur hann því 
sinnt húsbygginguni af fullum 
krafti. T.S. vélaleiga sér um 
jarðvinnu.

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

Dregið í aukakrónuleik

Byggt á Rifi
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Hótel Framnes óskar eftir starfsfólki í móttöku. 
Unnið er eftir vaktaker�.
Einnig vantar okkur starfsfólk í aðstoð í eldhúsi 
og umsjón með morgunverði

Um er að ræða heilsárs störf.

Upplýsingar gefur Gísli 
í síma 894 4076 eða í netfang 

framnes@hotelframnes.is

STARFSFÓLK ÓSKAST

Maja 
sýnir acrylmyndir 
í Átthagastofu Snæfellsbæjar 

frá 18. – 31. maí.  

Verið velkomin.



Í síðustu viku var sett upp 
skilti um Jóhann Jónsson í mið
bæ Ólafsvíkur. Skiltið var unnið 
af Átthagastofu sem sérverkefni 
fyrir Snæfellsbæ af áeggjan 
bæjar  stjórans sjálfs og Barböru 
Fleckinger sem vann alla texta, 
þýddi og hannaði. Verkefnið var 
tileinkað Aðalsteinu Sumarliða
dóttur sem hélt minningu Jó 
hanns vakandi í marga áratugi 
og það var hennar síðasti 
draum   ur að komið yrði upp 
eins    konar skilti um skáldið 
hennar í okkar samfélagi.

En skiltin eru orðin fleiri sem 
sett hafa verið upp og ekki 
minna spennandi og áhugaverð. 
Áhaldahúsið hefur smíðað 
stand undir öll skiltin um allan 
Snæfellsbæ. Nefna má skilti um 

Pakkhúsið, Mótöku við Tví
steina  hlíð, Björnsstein, Rauð
feldargjá, Búðakirkju, Jóhannes 
Helgason, Hellnakirkju, Skipið 
og fleiri skilti beggja vegna 
Snæfellsnessins sem fræða bæði 
heimamenn og erlenda gesti á 
ensku og þýsku. Vonandi tekst 
okkur að gera sögu okkar að 
gengilegri fyrir alla með þessu 
og gefum söguríkum húsum, 
byggingum, stöðum og fólki 
með því gildi og virðingu og 
varðveitum sögu staðarins. 
Síðasta verkefni mitt, sem er í 
vinnslu, er saga Þórðarhússins 
eða gamla sparisjóðsins, að 
Grundarbraut 18, sem felur í 
sér smá minningu um Tedda, 
og verður afhent 18. júní næst
komandi, þegar Teddi hefði 

orðið fertugur. Þetta voru fyrir 
mig skemmtilegustu og erfið
ustu verkefnin sem ég tók að 
mér. Að fræða, að varðveita, að 
minnast, að gleðja og að finna 
rétt orð til að gera þessum 

sérstöku hlutum og þessu stór
kostlega fólki rétt skil.

 
Með kveðjum úr Átthagastofunni

Barbara Fleckinger, 
fráfarandi verkefnastjóri

Skilti í Snæfellsbæ

Spennandi störf 
í upplýsingamiðstöð ferðamanna

Ertu að leita að áhugaverðu sumarstar�?  
Ertu góð/ur í tungumálum og með ríka þjónustulund?

Leitum að sumarstarfsmönnum í upplýsingamiðstöð ferðamanna í Grundar�rði. 
Viðkomandi starfsmenn munu jafnframt sinna veitingasölu. 

Góð tungumálakunnátta og góð þekking á staðháttum æskileg.

Vinnutími er breytilegur á opnunartíma upplýsingamiðstöðvar frá byrjun júní til ágústloka.

Umsóknarfrestur er til og með 20. maí nk.

Nánari upplýsingar eru veittar á bæjarskrifstofunni í síma 430 8500. 
Einnig er hægt að senda fyrirspurn á grundar�ordur@grundar�ordur.is 



Núna er handfæratímabilið 
komið á fullt og munar þar 
mestu um að strandveiði tíma
bilið er hafið. Ansi mikill fjöldi 
handfærabáta hefur landað á 
Arnarstapa, Rifi, Ólafsvík og 
Grundarfirði. Samtals eru 
þetta 163 handfærabátar í 
þessum fjórum höfnum.

Lítum á þessar hafnir og 
allar aflatölur miðast við 
handfærabátanna óháð því 
hvort þeir eru á strandveiðum 
eða ekki. Á Arnarstapa hafa 46 
bátar landað afla sem er 
gríðarlega mikið miðað við að 
höfnin er nú ekki stór. Þessir 
bátar hafa landað 92 tonnum. 
Arnar SH er með 3 tonn í 4. 
Bíldsey II SH 5 tonn í 2, 
Brimsvala SH 4,9 tn í 5, Hildur 
ST 3 tn í 5. Huld SH 9 tn í 6. 
Korri AK 3,5 tn í 4. Kristján SH 
7 tn í 6, Sælaug MB 4 tn í 4 og 
Von SH 5,8 tn í 5.

Á Rifi hafa 40 bátar landað 
um 90 tonnum. Þar eru t.d 
Björn Kristjánsson SH 2 tn í 3, 
Guðný Þ SH 3,1 tn í 4, Kári II 
SH 14 tn í 7, Leifur RE 6,3 tn í 
5, Muggur SH 2,6 tn í 3, Teistan 
RE 2 tn í 3, Þorsteinn SH 7,3 tn 
í 6 og Örkin SH 2 tn í 3,

Í Ólafsvík hafa 41 bátur 
landað 91 tonni. Þar eru t.d 
Björg B SH með 2,3 tn í 4, 
Friðrik Bergmann SH 7,4 tn í 6, 
Guðbjörg María SH 2 tn í 3, 
Hilmir SH 4,7 tn í 4, Jökull SH 
2,7 tn í 4 og Þórdís SH 5,3 tní 4.

Grundarfjörður, þar hafa 36 

bátar landað 49 tonnum. Þar 
eru t.d Arney SH 3 tn í 4, 
Doddi SH 2,6 tn í 4, Sif SH 3,1 
tn í 4, Siglunes SH 2,3 tn í 4 og 
Þröstur SH 2 tn í 3.

Dragnótabátar hafa fiskað 
vel og er t.d Steinunn SH með 
130 tonn í 5, Ólafur Bjarnason 
SH 75 tn í 4 og Margrét ÍS 44 
tn í 4. Ansi margir rækjubátar 
eru að veiðum við Snæfells
nesið og flestir hafa landað í 
Grundarfirði. Sóley SH 38 tn í 
2, Farsæll SH 33 tn í 2, 
Sigurborg SH 19 tn í 1, 
Siglunes SI 10 tn í 1. Röst SK 
29 tn í 2, Vestri BA 10 tn í 1, 
Valbjörn ÍS 38 tn í 3, Ísborg ÍS 
33 tní 2. Jökull SK 10,5 tn í 2 
og Grímsnes BA 11 tní 1

Á Rifi hefur Hamar SH 
landað í maí 32 tonnum í 3, 
Matthías SH 16 tn í 2 og Esjar 
SH 4 tn í 1. Það fer nú að 
styttast í vertíðarlok hjá rækju
bátunum því búið er ákveða að 
stöðva alla rækjuveiðar við 
Ísland þann 1. júlí næst
komandi og verða veiðar 
stöðv aðar í tvo mánuði. Þetta 
mun vera verulegt högg fyrir 
útgerðir rækjuskipa því ansi 
margir hafa keypt báta sem 
legið hafa í höfnum landsins 
og sett á rækjuveiðar. T.d var 
Þorvarður Lárusson SH seldur 
til Grenivíkur núna nýverið og 
á að fara að stunda rækjuveiðar. 

Gísli Reynisson
www.aflafrettir.com

Aflafréttir                                                                  

Kráarviska 
á Kaffi Sif   

 

Lok á prjónakaffi og á félagsvist  

verður fimmtudaginn 23. mai kl.18,30 

 
Kráarviska(PubQuiz)  föstudaginn 24. mai, 
þemað  „gamla vesturlandskjördæmi og íbúar 
þess“ lokaumferð  verð launaafhending. 
 
Trúbbinn hann Ásgeir Tr.  verður á staðnum. 

 
 

Kaffi Sif, Klettsbúð  3, 360 Hellissandur  
 Sími 577 3430,8203430 

kaffisif@kaffisif.is  www.kaffisif.is 
	  

Kirkjan okkar

Hátíðarguðsþjónustur á hvítasunnudag

Guðsþjónusta verður í Ingjaldshólskirkju 
sunnudaginn 19. maí kl. 11.  

Guðsþjónusta verður í Ólafsvíkurkirkju 
sunnudaginn 19. maí kl. 13.

Fermt verður í guðsþjónustunum.

    Sóknarprestur.

Aukning verður á afþreyingu 
fyrir ferðamenn á nesinu nú á 
næstunni þegar hvala skoðunar
ferðir hefjast aftur frá Ólafsvík. 
Lákitours er fyrirtæki í Grund
ar firði sem mun í sumar bjóða 
upp á hvalaskoðun frá Ólafsvík 
og fjölskyldusiglingar frá 
Grundarfirði. Samstarfsaðili 
þeirra er Sæferðir í Stykkishólmi 
og hafa þeir séð um að bóka 
ferðir fyrir þá. Fjölskyldu
siglingin sem þeir kalla „Fins 
and feathers“ er fjölbreytt ferð 
þar sem farið er á bátnum Láka 
frá Grundarfirði er hann með 
leyfi fyrir 40 farþega og byrjað á 
því að skoða fuglalífið við 
Melrakkaey, siglt er áfram og 
athugað með hvali áður en allir 
fá að prófa að veiða. Þessi ferð 
tekur um það bil 3 tíma og að 
henni lokinni getur fólk annað 
hvort farið á Hótel Framnes og 
borðað fiskinn sem það veiddi 
eða tekið flakið með sér. 
Hvalaskoðunin verður svo frá 
Ólafsvík á Brimrúnu og er hún 

með leyfi fyrir 45 farþega en 
Lákatours hafa fengið leyfi hjá 
N1 til að taka farþega um borð 
á olíubryggjunni og ætla þeir 
að laga aðganginn aðeins til svo 
hann verði betri. Stefnt er á að 
fara alla daga klukkan 14 frá 
Ólafsvík og kalla þeir ferðina 
Ocean´s big five og visa þar til 
þeirra fimm  hvalategunda sem 
hægt er að sjá á svæðinu. 
Stefnan er aðallega tekin á 
erlenda ferðamenn eins og er 
og mikið lagt upp úr að þetta sé 
hvalaskoðun við strönd 
þjóðgarðs og að allsstaðar í 
ferðinni sjáist Snæfellsjökull. 
Fyrsta ferðin verður farin þann 
20. maí reikna þeir með að ekki 
verði farið í ferðir alla daga til 
að byrja með þó einhverjar 
bókanir séu komnar en farið 
verður svo lengi sem einhver 
hefur bókað sig í ferð. Þessi 
nýja þjónusta verður vonandi 
til þess að æ fleiri ferðamenn 
staldra við hér á svæðinu.

þa

Hvalaskoðun



Tveir ungir matreiðslumenn 
eru komnir til starfa í eldhúsinu 
á Hótel Framnesi. Harry (Þórður 
Gylfasson) og Alex sandra 
Anderson munu í sumar sjá um 
að framreiða góm sæta rétti bæði 
í hádeginu og á kvöldin.

Harry hefur meðal annars 
unnið á Hótel Rangá og Hótel 

Selfoss, Alexsandra er sænsk og 
lærði í Malmö. Hún hefur meðal 
annars unnið í Råd huskällaren 
sem er eitt elsta og virtasta 
veitingarhúsið í Malmö, í 
fréttatilkynningu sem barst frá 
Hótel Framnesi kemur fram að 
þann 20. maí verði nýr matseðill 
tekinn í notkun.

Nýir kokkar á 
Hótel Framnes

Slysavarnardeildarinnar Sumargjafar verður 
haldinn á Hótel Ólafsvík 23. maí kl. 19

Slysavarnardeildin Sumargjöf býður 
félagskonum til kvöldverðar á Hótel Ólafsvík 

að loknum aðalfundi.

Þær konur sem vilja eiga góða kvöldstund í góðum 
félagsskap vinsamlega látið vita hjá Mettu 893-8874, 

Ragnheiði 867-9407, Þuríði 822-7339 eða Lilju 868-2949.

Stjórnin

verður lokuð 

föstudaginn 17. maí 

vegna þrifa.

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

á Hellissandi og Lýsuhólsskóla.

Við skólann eru lausar eftirfarandi stöður: almenn kennsla á yngsta og miðstigi (75% stöður), heimilisfræði, 
textílmennt og hálf staða í upplýsinga- og tæknimennt

Skólinn leggur áherslu á einstaklingsmiðað nám og að efla sjálfstæði nemenda, samvinnu og árangursrík 
vinnubrögð með áherslu á vellíðan nemenda og virðingu þeirra fyrir sjálfum sér og öðrum.  Mikil áhersla er 
lögð á kennslu í átthagafræði og nærkennslu og er þróunarvinna í gangi innan skólans sem miðar að því að 
efla þann þátt skólastarfsins.

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. kafla almennra hegningarlaga.  Við ráðningu skal liggja fyrir sakavottorð eða heimild skólastjóra til að afla upplýsinga úr sakaskrá!“

Áhugasömum er bent á að hafa samband við Magnús Þór Jónsson í síma 894-9903 eða senda tölvupóst á 
maggi@gsnb.is – öllum umsóknum verður svarað. Laun eru skv. kjarasamningi LS og KÍ.
Nú er að grípa tækifærið og ganga til liðs við metnaðarfullan hóp!

Hafðu samband, þú tapar engu en gætir grætt mikið.



Sumarfrí
Stofan verður lokuð 
frá 4. júlí - 15. ágúst. 

Óska ykkur gleðilegs sumars.

Með sumarkveðju.

Sjómannadagurinn verður haldinn 
hátíðlegur helgina 31. maí. - 2. júní

Bikurum á að skila 
til Péturs Jóhannssonar

Fermingarmessa

19. maí kl. 11.00

Hvítasunnudagur

Grundarfjarðarkirkju

Skotfélagið Skotgrund í 
Grundarfirði hélt aðalfund sinn 
í síðustu viku. Byrjað var á því 
að fara yfir skýrslu stjórnarinnar 
frá liðnu starfsári. Ársreikningi 
félagsins voru gerð skil, en 
fram kom að félagið er skuld
laust sem stendur og gengur 
reksturinn nokkuð vel. Aðal 
inn  koma félagsins er félags
gjöld, sem greidd eru af félags
mönnum og ræðst uppbygging 
félagsins aðallega á því hversu 
vel þau skili sér, því öll innkoma 
af félagsgjöldum fer í rekstur og 
uppbyggingu á svæðinu. Ákveð
ið var að árgjald félagsins yrði 
óbreytt, en það eru litlar 5.000 
kr. á ári og hefur það verið 
óbreytt síðastliðin 16 ár. 

Því næst fór fram kosning 
stjórnar, en allir starfandi 
stjórn ar menn gáfu kost á sér til 
áframhaldandi starfa og var 
stjórnin endurkjörin til eins 
árs.  

Að hefðbundnum aðalfundar
störfum loknum var á dagskrá 

„önnur mál“ en þar var m.a. 
rætt um framtíðaráform félags
ins, öryggismál, aðgengi að 
svæðinu, umgengni og æfinga
svæðið í heildsinni.  Sett var 
upp framkvæmdaáætlun fyrir 
sumarið og fundarmenn skiptu 
með sér verkum.  Verkefnunum 
var forgangsraðað eftir mikil
vægi þeirra, en ekki vantar hug
myndirnar.  Félagið er stórhuga 
hvað framkvæmdir varðar, en 
ljóst er að uppbyggingin mun 
taka nokkur ár. Markmið félags
ins er að geta boðið upp á sem 
allra besta æfingastöðu til 
skotæfinga með öryggi allra í 
fyrirrúmi.  

Að fundinum loknum var 
setið lengi á spjalli.  Einhverjir 
tóku hringi á leirdúfuvellinum 
á meðan að aðrir stilltu sér upp 
á riffilsvæðinu.  Heilt á litið þá 
var fundurinn mjög vel heppn
aður og stemmningin góð.
Nánar má fræðast um aðal
fundinn á heimasíðu félagsins: 
http://skotgrund.123.is

Umferðaróhapp varð í 
Ólafsvík aðfaranótt laugardags. 
Bifreið sem ekið var út úr 
bænum eftir Ennisbraut ók yfir 
háan steinkant og hafnaði 
nokkra metra frá brúninni 
niður að sjó eftir að hafa farið 
yfir stóran stein á leiðinni. 

Bíllinn er mikið skemmdur ef 
ekki óökufær. Ekki er vitað til 
að fólk hafi slasast en mikil 
mildi þykir að bíllinn hafi ekki 
farið fram af brúninni þá hefði 
getað farið illa.

þa

Skotgrund með 
aðalfund

Óhapp



Grundarfjörður  
Laus störf í heimaþjónustu

Félags- og skólaþjónusta Snæfellinga leitar eftir 
starfskrafti til að annast heimilishjálp í a�eysingum 
í Grundar�arðarbæ

Æskilegt að viðkomandi geti ha�ð störf sem fyrst

Vinnutími eftir samkomulagi.
Laun greidd skv. samningum SDS
Frekari upplýsingar veitir Helga Guðjónsdóttir, ráðgja� 
í síma 430-7800 eða í tölvupósti, helga@fssf.is 

Umsóknir berist: 
 Félags- og skólaþjónustu Snæfellinga
 Klettsbúð 4,  Hellissandi, sími 430 7800
 eða á netfangið helga@fssf.is  fyrir 24. maí 2013

Forstöðumaður 

	  

	  

Námskeið	  fyrir	  	  

Svæðisleiðsögumenn.	  

	  
Ferðaskrifstofan	  Þemaferðir	  ehf.	  í	  Grundarfirði	  stendur	  fyrir	  námskeiði	  	  
fyrir	  Svæðisleiðsögumenn	  dagana	  3-‐8	  júní	  n.k.	  	  

Námskeiðið	  verður	  í	  Grundarfirði	  og	  er	  frá	  20-‐22:30	  þessa	  daga,	  nema	  
laugardaginn	  8.	  Júní	  þá	  fer	  mestallur	  dagurinn	  í	  prófverkefni.	  	  
Auk	  þess	  er	  nokkuð	  um	  heimaverkefni.	  

Góð	  enskukunnátta	  	  nauðsynleg	  og	  fleiri	  mál	  gefa	  meiri	  möguleika	  á	  
vinnu.	  

Verð	  kr.	  14.000.-‐	   Innifalið	  auk	  kennslu,	  eru	  öll	  	  kennslugögn	  og	  
prófferð	  í	  kring	  um	  Snæfellsnesið.	  

Nánari	  upplýsingar	  og	  skráning	  hjá	  Þemaferðum	  Neveg	  5	  Grundarfirði	  
símar	  438	  1375	  og	  864	  2419	  eða	  á	  netfangi	  	  	  oli@themaferdi.is	  

	  

Ferðaskrifstofan	  Þemaferðir	  ehf.	  
Nesveg	  5	  Grundarfirði	  símae	  438	  1375	  og	  864	  219	  

Á Uppstigningardag fóru 
fram síðustu leikir í riðla
keppninni hjá 5. flokk kvenna á 
Faxaflóamótinu. Sæfellsnes 
mætti Álftanesi á Hellis sands
velli. Snæfellsnes hefur keppt í 
B riðli með A og B lið. Stóðu 
stelpurnar sig með prýði og 
gerði Bliðið jafntefli en Aliðið 

vann sinn leik gegn Álftanesi. 
Gaman er að sjá hversu margar 
stelpur eru að æfa og að hægt 
sé að halda úti tveimur liðum á 
nesinu. Gaman verður að 
fylgjast með framhaldinu hjá 
þessum flottu fótboltastelpum.

þa

Jafntefli og sigur 
hjá 5. flokki



Sumartími
í sundlauginni!

Sundlaug Grundarfjarðar verður opin 
alla daga frá 18. maí til 18. ágúst.

 
Virka daga verður opið kl. 07-20 

og um helgar kl. 10-17.

Í tilefni af opnun laugarinnar 
verður frítt í sund  
laugardag, 18. maí.

Saman klífum brattan er 
samstarfsverkefni Þorsteins 
Jakobs  sonar fjallagarps og 
Styrktar félags krabba meins
sjúkra barna en hann hefur 
undanfarið unnið að því að 
ganga á öll bæjarfjöll á Íslandi. 
Næstu 12 mánuði ætlar Þor
steinn að ljúka við að klífa 
bæjarfjöll á Íslandi og munu 
áheit sem tengjast göngunum 
renna til SKB. Verkefnið hófst 
laugardaginn 6. apríl með því 
að gengið var á Helgafell sem er 
bæjarfjall Hafnfirðinga. Síðan 
þá er búið að ganga á nokkur 
fjöll en auðvitað er það veðrið 
sem ræður mestu um í hvaða 
röð er gengið á þau. Á Upp
stigningardag þann 9. maí s.l. 
var svo komið að Enninu. Lagt 
var af stað í gönguna frá Íþrótta
húsi Snæfellsbæjar klukkan 10 
um morgunin í góð veðri. Í 
hópnum sem gekk á Ennið 
voru bæði heimamenn og 
gestir. Gekk gangann vel og 
voru göngumenn ánægðir með 
útsýnið og náttúruna. Þorsteinn 

Jakobsson hefur undanfarin ár 
helgað sig stuðningi við Ljósið. 
Meðfram göngunum á bæjar
fjöllin hefur Þorsteinn verið að 
vinna að bók sem fjallar um 
fjöll og gönguleiðir á þau. 
Áætlar hann að hún komi út á 
næsta ári munu höfundarlaun 
hans renna óskipt til SKB. 
Ólafsvíkurenni mun eiga sinn 
stað í bókinni en í bókinni 
munu verða myndir af fjöll
unum og umfjöllun um göngu

leiðir þeirra. Að lokinni göng
unni á Ennið var ferðinni heitið 
á Drápuhlíðarfjall í Stykkishólmi 
í góða veðrinu. Þeim sem vilja 
styðja við verkefnið er bent á 

söfnunarbauka sem staðsettir 
eru í Söluskála ÓK í Ólafsvík og 
á N1 á Hellissandi.

þa

Gengu á Ennið

Tónlistarskóli Snæfellsbæjar 
hélt vortónleika sína í síðustu 
viku. Að venju er tónleikunum 
skipt á þrjá daga. Tveir dagar 
fara fram á Klifi þar sem 
nemendur norðan heiðar 
leyfðu gestum að heyra af 
rakstur vetrarins og svo einir 
tónleikar á Lýsuhóli þar sem 
nemendur sunnan heiðar 
komu fram. Mikil tónlistaráhugi 
er í Snæfellsbæ og gaman að 
fylgjast með framförum barn
anna í tónlistarskólanum ár frá 

ári og þeim sem koma nýjir 
inn. Undanfarin tvö ár hefur 
verið starfrækt hljómsveit sem 
Evgeny Makeev sér um. Spilaði 
hún á báðum tónleikunum í 
Ólafsvík og aðstoðaði einnig 
Gylfa Örvarson við að flytja sitt 
lag en hann flutti frumsamið 
lag og texta á tónleikunum. Að 
tónleikum loknum sá svo 
foreldrafélag tónlistarskólans 
um veitingasölu og nemendur 
fengu afhentar einkunnir.

þa

Vortónleikar



Stofnfundur samtaka smá
báta  útgerða (SSÚ) var haldinn 
11. maí að Hótel Hellissandi. 
Nokkrir áhugamenn um 
stækkun smábáta úr 15 tonnum 
í 15 metra standa að stofnun 
samtakanna. Telja þeir enga 
róttækar breytingar verði á 
sóknarmynstri stæstu bátanna 
en öryggi, aflameðferð og 
aðstaða um borð verði öll 
önnur. Stóru línutrillunar þurfi 
oft að sækja mjög langt frá landi 
og því fylgi hætta á að lenda í 
misjöfnum veðrum. Aflabrögð 
hafi verið að aukast síðustu ár 
og miðað við stöðu þorsk
stofnins haldi sú þróun vonandi 
áfram. Því miður sé ekki sama 
þróun í ýsustofninum sem 
heldur sig oftast nær landi. Það 
veldur þessum oft á tíðum 
löngu róðrum hjá smábátum, 
allt að 50 sjómílur frá höfn. 
Þróunin er líka sú að fjölga er í 
áhöfnum þessara báta. Sem 
kallar á meira rými og betri 
hvíldaraðstöðu um borð. 

Útgerðarmenn og fleiri sem 
sátu stofnfundinn  vilja að 
gefnu tilefni óska áhöfn, beitn
ingafólki og útgerð Steinunnar 
ÍS með frábærann árangur og 
nýtt íslandsmet þegar þeir 
öfluðu 237 tonna af steinbít í 
nýliðnum apríl. Og telja 
fundarmenn nokkuð víst að 

þeir hafi oft óskað sér öruggari 
báts og fleiri íláta fyrir aflann. 

Þriggja manna starfsstjórn var 
kosinn á fundinum. Formaður 
Bárður Guðmundsson, Ólafs
vík. Meðstjórnendur Guðmund
ur Einarsson, Bolungavík. Guð
jón Indriðason, Tálknafirði. 
Endurskoðandi Gunnar Þór 
Ásgeirsson, Reykjavík. Ritari 
Bárður Jóhönnuson, Ólafsvík. 
Fundarstjóri Ásbjörn Óttarsson, 
Rifi. 

Útgerðir eftirtaldra báta 
komu að stofnun samtakanna. 
Einar Hálfdánarson ÍS, Bol
ungarvík. Sirrý ÍS, Bolungavík. 
Guðmundur Einarsson ÍS, 
Bolungavík. Fríða Dagmar ÍS. 
Bolungavík. Jónína Brynja ÍS, 
Bolungavík. Vilborg ÍS, Bol
ungavík. Hrólfur Einarsson ÍS, 
Bolungavík. Albatross ÍS, Bol
ungavík. Steinunn ÍS, Flateyri. 
Kristján HF, Hafnarfirði. Særif 
SH, Rifi. Tryggvi Eðvarðs SH, 
Rifi. Þorsteinn SH, Rifi. Sæ 
pjakkur SH, Rifi. Indriði Krist
inns BA, Tálknafirði. Sigurvon 
BA, Tálknafirði. Kópur BA, 
Tálknafirði. Kristinn SH, Ólafs
vík. Kristinn II SH, Ólafsvík.

Allir eru velkomnir í félagið 
og þeir sem ganga í félagið fyrir 
aðalfund þess næsta haust 
verða stofnfélagar.

þa

Nýtt smábátafélag 
stofnað

INGJALDSHÓLSSÓKN

Aðalsafnaðarfundur Ingjaldshólssóknar 
verður haldinn mánudaginn 27. maí 
í safnaðarheimili Ingjaldshólskirkju 

og hefst hann kl 20:00.

Venjulega aðalfundarstörf.

Allir velkomnir,

Sóknarnefnd

Sönghópur félags eldri borg
ara í Skagafirði verður í söng 
og skemmtiferð á Snæfellsnesi 
dagana 25. og 26. maí nk.

Sönghópurinn syngur í 
Stykkis  hólmskirkju laugar dag
inn 25. maí kl. 16.00.

Á sunnudeginum verður 
farin skoðunarferð um Snæ
fells nesið og væntanlega kom
ið við á dvalar og hjúkrunar
heimilinu Jaðri í Ólafsvík þar 

sem sungið verður fyrir 
heimilisfólk.

Söngstjóri og undirleikari er 
Jóhanna Marín Óskarsdóttir. Á 
söngskránni eru sextán lög 
íslensk og erlend.

Söngfélagar hafa verið um 
40 á þessu starfsári og ein
söngvarar eru Skúli Jó  hanns
son og Þorbergur Skagfjörð 
Jósefsson. Á harmóníku leikur 
Hermann Jónsson.

Sönghópur 
á ferð um 

Snæfellsnes



Æfingaleikur fór fram á Hellis
sandsvelli á síðasta fimmtu dag. 
Þar kepptu meistara flokkur 
Grundarfjarðar og 2. flokkur 
karla Snæfellsnes. Fór leikurinn 
fram í góðu veðri og voru 
þónokkrir áhorfendur sem 
urðu ekki fyrir vonbrigðum. 
Leikurinn var skemmtilegur, 

spennandi og stóðu strákarnir í 
2. flokk virkilega í meistaraflokk 
Grundarfjarðar en þeir munu 
spila í 3. deild karla í sumar. 
Leikurinn endaði 21 fyrir Snæ
fellsnesi, segja má að úrslit 
leiksins lofi góðu fyrir keppnis
tímabilið hjá þeim.

þa

Æfingaleikur á
Hellissandi

Meistarinn hefur 
opnað í Grundarfirði

Opið í allt sumar, 

alla daga frá 12 til 20

Tekið er við pöntunum á fermingarskeytum 
í síma 892 4099, eða á netfang: 
throsturalbertsson@gmail.com, 

einnig eru söfnunarkassar í Hrund 
og versluninni Kassanum.

Auglýsingaverð í Jökli

Heilsíða í svarthv.  23.700
Hálfsíða í svarthv. 15.200
1/4 í svarthv.    9.900
1/8 í svarthv.    7.200
1/16 í svarthv.   4.400

Heilsíða í lit   46.000
Hálfsíða í lit  31.000
1/4 í lit  22.000
1/8 í lit  14.200
1/16 í lit    9.500

Verðin eru með 25,5% vsk
Eigendur Toyota Rav

Til sölu eru fjögur sumardekk á álfelgum, verð aðeins þrjátiu og fimm þúsund. 
Nánari upplýsingar í síma 894 1334

Til leigu 
131 m2 íbúð að Grundargötu 16, miðhæð í Grundarfirði, fjögur svefnherbergi, 

laus frá 1. júní 2013.  Upplýsingar gefur Kristján í síma 8963867.

Íbúð óskast
Óska eftir 56 herbergja íbúð/húsi til leigu í Ólafsvik, Hellissandi eða Rifi, 

skilvísum og öruggum greiðslum heitið, vinsamlegast hafið samband 
í síma 7747233/8677233  eða á borg60@visir.is

Smáauglýsingar



Barna og skólakór Snæ
fellsbæjar hélt vortónleika sína 
á uppstigningardag í Ólafs
víkur kirkju. Á tónleikunum 
flutti kórinn lög sem hann 
hefur æft í vetur og einnig efni 
sem þau lærðu á Landsmóti 
barnakóra sem haldið var í 
Kársnesskóla í Kópavogi í apríl. 
Tónleikarnir voru mjög vel 
heppnaðir og vel sóttir. Það 
voru ánægðir tónleikagestir og 
kórsöngvarar sem gæddu sér á 
kaffi og kökum að tónleikum 
loknum. Vonandi eigum við 
eftir að sjá enn meira frá 
þessum flotta barna og skóla
kór í framtíðinni og eiga þær 
Veronica Osterhammer kór
stjóri og Nanna Þórðardóttir 

heiður skilið fyrir þetta frábæra 
starf.

þa

Snæfellsjökulshlaupið
 29.  júní 2013
Takið daginn frá!!

Tónleikar barnakórs

Fjármálastjóri 50% starf
Fjölbrautaskóli Snæfellinga auglýsir eftir �ármálastjóra
 í 50% stöðu til a�eysingar frá 01.08.2013 -01.02.2014.

Laun greiðast samkvæmt stofnanasamningi skólans.
Fjármálastjóri annast allar �árreiður skólans. Í því er meðal annars 
fólgið að færa bókhald, gera �árhags- og rekstraráætlanir, 
afstemmingar og �eira.

Menntunar og hæfniskröfur:
 · Háskólamenntun sem nýtist í star� æskileg.
 · Reynsla af sambærilegum störfum æskileg.
 · Þekking af bókhaldi æskileg.
 · Skipulögð/lagður.
 · Góð tölvukunnátta.
 · Hæfni í mannlegum samskiptum.

Ráðið verður í stöðuna frá 1. ágúst 2013. Umsóknir með ítarlegum 
upplýsingum um menntun og fyrri störf skulu hafa borist Jóni Eggerti 
Bragasyni skólameistara á netfangið joneggert@fsn.is. Einnig er hægt 
að senda umsóknir í pósti: Fjölbrautaskóli Snæfellinga, Grundargötu 44, 
350 Grundar�rði.

Umsóknarfrestur er til 30. maí 2013.

Umsóknir þurfa ekki að vera á sérstökum eyðublöðum. Öllum umsók-
num verður svarað þegar ákvörðun um ráðningu hefur verið tekin. 
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



	  

Auglýsir 

Bókasafnið verður opið á mánudögum og miðviku-
dögum frá   kl. 16 til 18, frá 21 maí til 31 ágúst 2013. 

Í millitíðinni verður Bókasafnið lokað  
     frá 1. júlí til 9. ágúst  vegna sumarleyfis starfsmanns. 

Mánudag frá kl. 16 til 18 

Miðvikudag frá kl. 16 til  18 

TIL SÖLU EÐA LEIGU
Til sölu eða leigu ný 60m2 íbúð í Vallholti 1 -  frá 
10. júní.  Íbúðin er með öllum tækjum. 
Kaupleiga í boði.

Nánari upplýsingar í síma 840 -6100  (íslenska) 
eða 840-6102 ( pólska)

Do sprzedania lub wynajecia
Do sprzedania lub wynajecia nowe 60m2 miesz-
kanie przy ulicy Vallholt 1 od 10 czerwca. Miesz-
kanie jest wyposazone w sprzety elektryczne. 
Mozliwosc wziecia w leasing. 

Wiecej informacji pod numerem telefonu 840-6100 
(w jezyku islandzkim)  lub  840-6102(w jezyku polskim)

INNRITUN 
í Tónlistarskóla Snæfellsbæjar 

fer fram þriðjudaginn 21. og 

miðvikudaginn 22. maí 

frá 10:00 til 12.00 og frá 13:00 til 16:00. 

Hægt er að hringja í síma 433 9928 eða 

senda tölvupóst á netfang tonlistarskoli@snb.is.  

Við þökkum öllum fyrir veturinn og sjáumst 

vonandi hress og kátt eftir sumarfrí.

Kennarar og skólastjóri 
Tónlistarskóla Snæfellsbæjar. 


