
Samkvæmt venju var mikið um 
að vera í tengslum við Sjó manna
dagin þetta árið, kosn ingar og fleiri 

viðburðir drógu ekki úr áhuga íbúa 
til að taka þátt í hátíðahöldunum.
Metnaðar full dagskrá var bæði 

laugar dag og sunnudag í Snæ fells 
bæ og hér er sýnishorn af því sem 
boðið var upp á. Myndir í Ólafs  vík 

tók Þröstur Albertsson en myndir 
frá Hellissandi og Rifi tók Jóhann 
Rúnar Kristinsson.

Ólafsbraut 21, Snæfellsbæ
Sími: 410 4190 

Netfang: 0190@landsbankinn.is

Snæfellsnesi
www.landsbankinn.is

Sjómannadagurinn haldinn hátíðlegur
652. tbl - 14. árg. 5. júní 2014 



Laugardaginn 31. maí var kosið 
í sveitar stjórnar kosningum 
um allt land, í Snæ fells bæ var 
voru úrslit kosninganna þau 
að Dlisti Sjálfstæðis flokks
ins hlaut 46,1% atkvæða, náði 
inn 4 mönnum og hélt meiri
hluta sínum í Snæfellsbæ. 
Jlisti Bæjarmálasamtaka Snæ
fells bæjar hélt sínum þremur 
mönnum með 37,1% atkvæða. 
Nýju framboðin tvö í Snæfells
bæ náðu ekki inn fulltrúa en 
Nlistinn fékk 6,3% atkvæða og 
Ælisti Bjartrar framtíðar fékk 
10,5%. Nýju framboðin taka fylgi 
af báðum eldri framboðunum en 
þó heldur meira af Dlistanum, 
í kosningunum árið 2010 fékk 
Dlistinn 59,5% gildra atkvæða 
en Jlistinn fékk 40,5%.

Kjörsókn var frekar slök eða 
84,8%, algengara er að kjörsókn 
í Snæfellsbæ sé mun betri, 2010 
var kjörsókn 89%, 2006 var hún 
91,2% og árið 2002 var kjörsókn 
92,5%, eins og víða um land er 
leitað skýringa á minnkandi 
kosningaþátttöku og sýnist sitt 
hverjum.

Eins og gefið hafði verið 
út fyrirfram þá mun Kristinn 
Jónasson vera áfram bæjarstjóri 
en hann hefur verið bæjarstjóri 

undanfarin 16 ár, allt frá því að 
sveitar félagið var sameinað. 

Af Dlistanum náðu kjöri 
Kristín Björg Árnadóttir, Krist
jana Hermannsdóttir, Björn 
Har  aldur Hilmarsson og Rögn
valdur Ólafsson. Fyrir bæjar
mála  samtök Snæfellsbæjar náðu 
kjöri Baldvin Leifur Ívarsson, 
Fríða Sveins dóttir og Kristján 
Þórðar son.

Á meðfylgjandi mynd er 
hluti frambjóðenda Dlistans 
að fagna eftir að úrslit voru ljós.

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

D-listi hélt meirihluta í Snæfellsbæ

Skeytapöntunarblöð er hægt að nálgast í 
Kassanum og í Steinprent. 

Söfnunarkassi er 
í versluninni Kassanum.

Kvennalið meistaraflokks 
Vík  ings átti hörkuleik gegn 
Hömrum á Hellis sands
velli á fimmtu dagskvöld í 
síðustu viku. Stelpurn ar létu 
rigninguna ekki á sig fá og 
börðust vel. Fyrsta markið kom 
þó ekki fyrr en á 55. mínútu 
þegar Freydís Bjarnadóttir 
skoraði fyrir Víking. Zaneta 
Wyne bætti svo við marki á 
87. mínútu. Það var svo María 
Rún Eyþórsdóttir sem skoraði 
þriðja markið á 93. mínútu.  3 

 0 sigur staðreynd og er þetta 
stærsti sigur kvennaliðs Víkings 
hingað til og gaman verður að 
fylgjast með stelpunum í sumar. 
Næsti leikur stelpnanna í Víking 
verður föstudagskvöldið 6. júní 
en þá mæta þær Stjörnunni í 
Borgunarbikarnum, er það 
heimaleikur og hvetjum við 
alla til að mæta á völlinn og 
styðja stelpurnar.

þa

Góð barátta 
skilaði sigri



Aðalfundur Verkalýðsfélags Snæfellinga verður haldinn 
í húsi félagsins að Ólafsbraut 19, Ólafsvík 

föstudaginn 13. júní  kl. 17.00

Fundarefni:
1. Skýrsla stjórnar.
2. Reikningar félagsins. 
3. Kosning stjórnar og trúnaðarráðs.
4. Laga- og reglugerðabreytingar.
5. Önnur mál.

Ef óskað er verður félagsmönnum séð fyrir fari á fundinn 
úr Grundarfirði og Stykkishólmi, vinsamlega hafið samband

 í síma 588-9191 fyrir miðvikudaginn 11. júní. 

Veitingar verða eftir fundinn. 
Félagsmenn eru kvattir til að mæta.

Stjórnin. 



Hátíðadagskrá Sjó manna
dagsins í Ólafsvík fór fram í 
Sjómannagarðinum á sunnu
dag, meðal þess sem fram fór þar 
var að Jenný Guðmundsdóttir 
kom fram fyrir hönd stjórnar 
Mettusjóðs og flutti stutta 
ræðu, í máli Jennýjar kom 
fram að Metta Kristjánsdóttir, 
sem sjóðurinn heitir eftir, hafi 
verið mikil baráttukona, hún 
hafði mikinn áhuga á öryggi 
og velferð sjómanna og náði 
fram ýmsum bótum fyrir þá. 
Árið 1955 kom öryggistalstöð 
til Ólafsvíkur og var það fyrir 
áeggjan Mettu, hún lánaði 
endur gjaldslaust herbergi 
undir talstöðina og vaktaði hana 
sjálf en stöðin var opin dag og 
nótt. Tilkoma talstöðvarinnar 
var mikið öryggismál því að 
á þessum tíma var ekki um 
tilkynningaskylduna að ræða til 
að hafa samband við ef eitthvað 
bjátaði á.

Metta var í forystu þeirra 
kvenna sem stofnuðu Slysa

varna deildina Sumargjöf árið 
1948 og var fyrsti formaður 
deildar  innar. 

Við andlát Mettu Kristjáns
dóttir árið 1960 stofnuðu ætt
ingjar hennar minningarsjóð 
í hennar nafni og gáfu m.a. 
peninga upp hæð til að kaupa 
á minningar kortum sem seld 
hafa verið til að efla sjóðinn. 
Sjóðurinn átti að vera til styrktar 
starfi Slysavarnardeildarinnar 
Sumargjafar og til að standa 
að velferð og starfi sjómanna 
í Ólafsvík.

 Sjóðurinn hefur fram að 
þessu lagt fram fé til bíla 
og tækja kaupa björgunar
sveitanna og svo til byggingar 
slysa varna  hússins Mettu búðar 
sem Björgunarsveitin Sæbjörg 
og Slysavarnadeildin í Ólafsvík 
stóðu sameiginlega að, húsið 
hefur nú verið selt og andvirði 
sölunnar lagt í nýja sameiginlega 
björgunar stöð á Rifi sem fengið 
hefur nafnið Von.

Stjórn sjóðsins hefur nú 

ákveðið að færa sjóðinn undir 
Slysa varnadeildina Sumargjöf 
og mun stjórn Sumargjafar hér 
eftir sjá um að ráðstafa sjóðnum 
að vild. 

Við þessi kaflaskil í sögu 
sjóðsins ákvað fráfarandi stjórn 

Mettusjóðs að afhenda tvo 
styrki úr honum, annarsvegar til 
Sjómanna dags ráðs Ólafs víkur 
og hinsvegar til Björgunar
sveitar innar Lífs bjargar.

jó 

Vesturlandsmót í Boccia var 
haldið í Stykkishólmi 24. maí s.l. 
Tuttugu lið af öllu Vesturlandi 
tóku þátt í keppninni og Félag 
eldri borgara í Snæfellsbæ sendi 
tvö lið auk þjálfarans Auðar 
Böðvarsdóttur.

Aliðið var skipað Andrési 

Jónssyni, Sæmundi Kristjáns
syni og Einari Kristjánssyni, 
Bliðið var skipað Jensínu 
Guðmundsdóttur, Guðrúnu 
Tryggvadóttur og Emanúel 
Ragnarssyni. Bæði lið stóðu sig 
vel og kom Bliðið með silfur 
um hálsinn frá mótinu.

Afhenti styrki úr Mettusjóði

Grunnskóla Snæfellsbæjar var 
slitið í 10. sinn þann 31. maí 
síðastliðinn. Nemendur mættu 
prúðbúnir og spenntir enda á leið 
í sumarfrí að athöfn lokinni. Hefð 
er orðin fyrir því að nemendur 
10. bekkjar ganga saman inn við 
píanóundirleik í upphafi skólaslita 
og var engin undantekning á því. 
Dagskráin var hefðbundin og 
fór aðstoðarskólastjórinn yfir 
veturinn í ræðu sinni. Starfsmenn 
sem hverfa frá skólanum á 
þessu vori voru og veittar voru 

viðurkenningar fyrir góðann 
námsárangur. Hver bekkur var 
svo kallaður upp á svið það 
sem nemendur fengu afhentar 
einkunnir frá kennurum sínum. 
Nemendur í 1. bekk. færðu svo 
nemendum 10. bekkjar rós frá 
skólanum með góðum kveðjum. 
Elfa Eydal Ármannsdóttir 
aðstoðarskólastjóri sleit svo 
skólanum nemendur 10. bekkjar 
gengu út úr salnum á vit nýrra 
ævintýra.

þa

Skólaslit 
Grunnskólans

Silfur í Boccia



Íbúð fyrir eldri borgara 
í Grundarfirði

Íbúð fyrir eldri borgara á Hrannarstíg 32 
í Grundar�rði er laus til umsóknar. 

Um er að ræða leiguíbúð með búseturétti 
og 10% hlutareign.

Íbúðin er tveggja herbergja, 65 ferm. 
auk 23 ferm. bílskúrs, alls 88 ferm.

Nánari upplýsingar fást á bæjarskrifstofunni 
í síma 430 8500 og einnig 

á heimasíðu Grundar�arðarbæjar.
 

Umsóknarfrestur er til 15. júní 2014.

HM 2014.... HM-stofan

           Nú styttist í að HM í Brasilíu he�ist. 
            Við munum sýna frá leikjunum 
           í Bæringsstofu.

Í Bæringsstofu eru 40 sæti, stórt sýningartjald 
og myrkvaður salur. 

Við verðum auðvitað með góð tilboð í tilefni 
af þessari miklu fótboltahátíð.

Endilega komdu við í HM-stofuna 
í Sögumiðstöðinni.

Kaffi Emil

Starf forstöðumanns tæknideildar Snæfellsbæjar er laust til umsóknar
Hlutverk og ábyrgðarsvið:
Forstöðumaður tæknideildar Snæfellsbæjar hefur y�rumsjón með skipulags- og byggingarmálum og öllum verklegum framkvæmdum og 
viðhaldi á vegum sveitarfélagsins. Forstöðumaðurinn hefur forystu um faglegan undirbúning við mótun stefnu sveitarfélagsins á sviði 
skipulags- og byggingamála á hverjum tíma og er skipulags og byggingarnefndum, bæjarstjóra og bæjarstjórn til ráðgjafar á því sviði og 
sér um að lögum um mannvirki nr. 160/2010, skipulagslögum nr. 123/2010 og öðrum lögum og reglugerðum varðandi byggingarmál í 
sveitarfélaginu sé framfylgt. Hann ber m.a. ábyrgð á skráningu mannvirkja, eftirliti með viðhaldi, staðfestingu eignaskiptay�rlýsinga, 
gjaldtöku, skráningu, varðveislu og miðlun upplýsinga um mannvirki til íbúa.

Menntunar- og hæfniskröfur:
- Háskólamenntun á sviði skipulags- og byggingarmála sbr. 8 gr. mannvirkjalaga nr. 160/2010 og 
  7. gr. skipulagslaga nr. 123/2010 er skilyrði.
- Þekking á lögum um mannvirki, skipulagslögum, byggingarreglugerð er æskileg.
- Reynsla af stjórnun er æskileg.
- Þekking á starfsumhver� opinberrar stjórnsýslu er æskileg.
- Leiðtogahæ�leikar, frumkvæði, framsýni og skipulagshæfni.
- Framúrskarandi hæfni í mannlegum samskiptum og þjónustulund.
- Hæfni til þess að tjá sig í ræðu og riti á íslensku.
- Góð almenn tölvukunnátta.

Launakjör eru samkvæmt kjarasamningi viðkomandi fagfélags og Launanefndar sveitarfélaga. Umsóknarfrestur er til og með 16. júní nk.

Umsækjendur eru beðnir um að senda umsókn til Kristins Jónassonar, bæjarstjóra, á netfangið kristinn@snb.is . Umsókninni þarf að fylgja 
greinargott y�rlit y�r nám og störf þar sem umsækjandi gerir sérstaklega grein fyrir hæfni til starfans út frá ofangreindum hæfnikröfum. 
Umsækjendur eru beðnir um að tilgreina a.m.k. 2 umsagnaraðila í umsókn sinni.
Öllum umsóknum verður svarað.



Fyrir rétt u ári síðan hófu tveir 
velunnarar Ólafsvíkurkirkju, 
þeir Pétur Bogason og Sævar 
Jónsson, söfnun fyrir kirkjuna.  
Markmiðið var og er að safna 
fé fyrir málningarvinnu á 
kirkjunni að innan. Þeir félagar 
leituðu til fyrirtækja, ein
staklinga og félagasamtaka og 
uppskáru ríkulega styrki fyrir 
söfnunarsjóðinn, í dag hafa 
safnast um 1.260.000 kr. í þann 
sjóð auk þess sem vilyrði  liggja 
fyrir um fé sem heimtur eiga eftir 
að verða á.  Áætlaður kostnaður 
við vinnu er kr. 2.100.000 – 
2.300.000 auk efniskostnaðar 
vegna málningar sem loforð er 
komið fyrir.  Ljóst er að enn 
vantar upp á til þess að hægt sé 
að hefja þessa vinnu og ekki er 
æskilegt að draga verkið mjög 
lengi til viðbótar.  Hálfnað verk 
þá hafið er...., eins og sagt er, 
og viljum við taka undir með 
þessum sómamönnum sem 
tóku af skarið og gengu í verkið 
og sýndu að hægt er að gera 
góða og stóra hluti ef viljinn 
er fyrir hendi.  Kirkjan er eitt 
af kennimerkjum Ólafsvíkur 

og dregur að sér mikla athygli 
ferðamanna auk þess sem 
margir hafa deilt gleði og 
sorgarstundum í kirkjunni og 
mun svo verða um ókomin ár, 
því er það mikilvægt að við 
sem að kirkjunni stöndum, þ.e. 
söfnuðurinn, gerum það sem 
við getum til þess að okkur og 
gestum okkar líði vel þegar við 
göngum til kirkju.  Við biðlum 
til ykkar um að styðja við þessa 
framkvæmd og viljum taka 
fram að engin upphæð er of 
smá því nokkrir aurar verða að 
krónu þegar saman safnast.  Til 
þeirra, sem þegar hafa lagt sitt 
af mörkum til þessa verks, hafið 
bestu þakkir fyrir. Sérstaklega 
viljum við þakka Pétri og Sævari 
fyrir óeigingjarnt framtak og 
vonumst til að njóta liðsinnis 
þeirra áfram.

Númer á söfnunarreikningi 
vegna málningarvinnu er:

 0194-05-401286 og 
kennitala er: 500269-4999
   

F. h. safnaðarnefndar 
Ólafsvíkurkirkju,

Ólína Kristinsdóttir.

Ágætu íbúar Snæfellsbæjar,

Ég vil fyrir hönd okkar 
nýkjörinna bæjarfulltrúa og alls 
þess fólks sem skipaði Dlistann, 
þakka góðan stuðning við okkur 
í kosningunum á laugardaginn. 

Við fundum það vel í að drag
anda kosninga, að góður stuðn
ingur var við þau málefni sem við 
lögðum áherslu á og stuðningur 
við okkur á kjördag undirstrikar 
jafnframt að fólk var ánægt með 
störf okkar  á kjörtímabilinu 

sem nú er að ljúka. Fyrir það 
erum við afar þakklát og þessi 
öflugi stuðningur í kosn
ingunum er okkur gott vega
nesti og hvatning til að gera 
enn betur næstu fjögur árin.  
 
Einnig vil ég sérstaklega þakka 
þeim sem hjálpuðu okkur 
við gerð stefnuskrár.  Það var 
afskaplega ánægjulegt að fá 
samfélagið með sér í þá vinnu 
og skilaði það sér í hnitmiðari 
stefnuskrá. Jafnfram vil ég 
þakka öllum þeim sem lögðu 
hönd á plóg í undirbúningi 
kosninganna  fyrir þeirra miklu 
vinnu.

Á nýju kjörtímabili bíða 
okkar mörg brýn og spennandi 
verkefni til að takast á við og 
vinna brautargengi í góðri 
samvinnu meiri og minnihluta 
í bæjarstjórn. Mikilvægast er 
okkur þó að vinna áfram í góðri 
sátt við íbúa Snæfellsbæjar.

Kristín Björg Árnadóttir

Hálfnað verk 
þá hafið er

Að afloknum 
kosningum

Það eru fleiri en stúdentar 
og nemendur 10. bekkja sem 
útskrifast þessa dagana. Á dög
unum útskrifuðust leik skóla
stúdentar frá Leik skólunum 

Kríu bóli og Kríla koti. Á Kríu
bóli sungu börnin stafalög við 
útskriftina sína sem þau voru 
búin að æfa og einnig sungu 
þau „Burtu með fordóma“ sem 

var leynilagið þeirra. Á Krílakoti 
sungu börnin einnig „Burtu 
með fordóma“ og fleiri lög fyrir 
gesti. Allir leikskólastúdentarnir 
fengu svo útskriftarhúfur og 

fleira. Þessi flottu börn munu 
svo hefja grunnskólagöngu sína 
í haust.

þa

Útskrift úr leikskóla



Kirkjan okkar

Hvítasunnudagur

Hátíðarguðsþjónusta verður í Ólafsvíkurkirkju kl. 11.

Hátíðarguðsþjónusta verður í Ingjaldshólskirkju kl. 13.

Fermt verður í báðum athöfnum.

Hvítasunnudagur
Grundarfjarðarkirkju

8. júní kl .  11.00

Fermingarmessa

Fermingarbörnin eru
Alma Jenný  Arnarsdótt i r
Gunnar Ingi  Gunnarsson

Margeir  Sigmarsson
Sandra Ósk Jóhannesdótt i r

Sigmundur Kjartansson
Gísl i  Már Jóhannsson

17. júní 2014

Landsbankahlaup verður haldið 
þriðjudaginn 17. júní 

og hefst kl. 10:30.

5 ára og yngri hlaupa 500 m
6 - 8 ára hlaupa 1,3 km
9 - 11 ára hlaupa 2,5 km
12 - 16 ára hlaupa 3,5 km

Allir þátttakendur fá óvæntan glaðning.

Skráning á netfangið sigrun@snb.is 
fyrir föstudaginn 13. júní.

Kæru íbúar Snæfellsbæjar!

Lionsklúbbi Ólafsvíkur barst á dögunum bréf frá Sjúkra-
flutningamönnum í Snæfellsbæ þar sem þeir  báðu okkur 
um  að hafa yfirumsjón með söfnun til kaupa á hjarta-
hnoðtækinu „LUCAS“.  
Tæki þetta sér algerlega um hjartahnoð án þess að þreytast 
eða vera fyrir öðrum sem koma að endurlífgun og kemur 
þannig alveg í stað eins manns og vinnur þar að auki betur 
og öruggar en mannshöndin. 

Með þessari auglýsingu viljum við biðla til ykkar að leggja 
þessu þarfa málefni lið. Það er hægt með því að leggja inn á 
eftirfarandi reikning: 

Kt: 530586-1709 Bnr: 0190  Hb: 15  Rnr: 630039

Lionsklúbbur Ólafsvíkur

LUCAS hjartahnoðtæki!

Til leigu
Til leigu er 130 m2 íbúð að Sæbóli 35 í Grundarfirði, 

fjögur svefnherbergi, laus strax.  
Upplýsingar gefur Kristján í síma 8963867.

Smáauglýsing



Jákvætt hugarfar

VIÐ ÞÖKKUM STUÐNINGINN 
OG TRAUSTIÐ

Komum af staðwww.n1.is facebook.com/enneinn

Er sumarstarfið í Ólafsvík?
N1 verslun í Ólafsvík óskar eftir áreiðanlegum og þjónustuliprum starfskrafti í sumar. Starfið  felst í 
afgreiðslu og þjónustu við viðskiptavini ásamt tilfallandi verkefnum. Stundvísi, reglusemi, 
snyrtimennska og kurteisi eru algjört skilyrði. Reynsla af störfum í verslun og þjónustu er alltaf kostur. 

Ef þú hefur áhuga þá skaltu 
endilega sækja um á www.n1.is 
en nánari upplýsingar veitir 
Sigurður Guðmundsson 
verslunarstjóri í síma 436 1581.
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