
Þessa dagana eru margir að 
príla í brekkum og leita að 
berjum, árangurinn er misjafn 
og lítið virðist vera af blá berjum 
á Snæ fells nesi, a.m.k. ef miðað 
er við undan farin ár, auð veld
lega má þó finna þúfur sem eru 
þétt settar af kræki berjum. 

Flestir kannast við að þegar 
rætt er um berjaferðir yfir 
kaffibolla er nánast öruggt að 
einhver viðstaddra fitji upp á 
nef sér og segist ekki borða 
neitt nema bláber og þá helst 

aðalbláber. Slíku berjasnobbi er 
ekki fyrir að fara hjá börnunum 
á leikskólanum Krílakoti, þau 
fóru í fjallaferð s.l. föstudag 
og var alveg sama hvað berin 
hétu, þeim var öllum vel tekið. 
Börnin tóku með sér dollur til 
að tína í og gæða sér á þegar til 
byggða væri komið, í flestum 
til fellum kom þó aðeins botn
fylli af berjum til baka þar sem 
að aðal áherslan var lögð á það 
hjá börnunum að tína upp í sig.
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Ólafsbraut 21, Snæfellsbæ
Sími: 410 4190 

Netfang: 0190@landsbankinn.is

Snæfellsnesi
www.landsbankinn.is

Gaman í berjamó
661. tbl - 14. árg. 28. ágúst 2014 



Kötturinn Louis sem býr í 
Ólafsvík kom heim með frekar 
ógeðfeldann farþega á sér á 
þriðjudag, skógarmítill hafði 
tekið sér bólfestu á honum. 
Alma Geirdal sem á Louis náði 
mítlinum lifandi af kettinum 
og kom honum fyrir í dollu, 
skógarmítillinn verður sendur 
suður á Náttúrufræðistofnun 
þar sem kannað verður hvort 
að þetta eintak beri með sér 
bakteríuna Borrelia burgdorferi 
en hún veldur sjúkdóminum 
borrelíósu eða Lymesjúkdómi 
í mönnum. Þó að einhver tilfelli 
af Lyme sjúkdómi séu skráð hér 
á landi þá hefur ekkert tilfelli 
verið skráð með uppruna hér, 

þ.e.a.s. viðkomandi hefur sýkst 
erlendis.

Þetta mun vera fyrsta staðfesta 
tilfellið um skógarmítil á 
Snæfellsnesi, það er vissara 
fyrir hunda og kattaeigendur að 
fylgjast með dýrunum sínum, 
sérstaklega ef dýrin eru að 
þvælast laus í kjarri eða háu 
grasi. 

Eins og sést á meðfylgjandi 
mynd þá var skógarmítillinn um 
6  7 mm á lengd, algengast er 
að karldýrin séu 2,5  3mm að 
stærð en kvendýrin 3  4 mm, 
kvendýrið getur þó stækkað í 
allt að 11 mm eftir góða máltíð.

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

Skógarmítill 
í Ólafsvík

Það ríkir alltaf nokkur til
hlökk un hjá börnunum að 
mæta í leikskólann eftir sumar
frí, núna geta börnin á Krílakoti 
í Ólafsvík einnig glaðst yfir því 
að bæst hefur í reiðhjólaflota 
leikskólans.

Foreldrafélag Krílakots gaf 
leikskólanum tvö hjól nú á 

dögunum og vill leikskólinn 
þakka sérstaklega fyrir þessa 
flottu gjöf. 

Á myndinni eru Erla Gunn
laugs  dóttir og Margrét Sif 
Sævars  dóttir fyrir hönd for
eldra  félagsins að afhenda Ingi
gerði Stefánsdóttur leik skóla
stjóra hjólin.

Þríhjól að gjöf

Færum okkar bestu þakkir öllum þeim sem tjáðu okkur 
samúð og vinarhug við fráfall og útför 

Gestheiðar Guðrúnar Stefánsdóttur.

Megi gæfa og farsæld fylgja ykkur öllum um ókomna tíð.

Elinbergur Sveinsson 
og fjölskyldur

ATVINNA Í BOÐI !
Óska eftir starfsfólki,

�ölbreytt og skemmtilegt starf.

Vinsamlegast ha�ð samband við Dóru 
á staðnum eða í síma 6961104



Góð veiði var hjá makríl bát
unum sem voru á sjó á Breiða
firði á mánudag. Brynja SH og 
Tryggvi Eðvars SH voru með 
yfir 13 tonn og hefur Brynja 
SH því komið með 155.786 
kíló að landi og er enn afla hæsti 
makrílbáturinn á hand færum, 
næsti bátur á eftir Brynjunni 
er Dögg SU 118 með 154.445 
kíló og hefur fært sig úr fimmta 
sætinu í annað, þar á eftir er 

Siggi Bessa SF 97 með 133.238 
kíló og halda því þriðja sætinu. Í 
fjórða sæti er Pálína Ágústdóttir 
GK 1 með 133.238 kíló en hún 
var í öðru sæti á listanum fyrir 
helgi. Tryggvi Eðvarðs var í 
áttunda sæti en er komin í 
fjórða sæti með 129.802 kíló. 
Afli hinna bátanna var frá fjórum 
tonnum í rúm átta tonn. Eru 
þessar tölur frá 25. ágúst.

þa

Makríllinn 
gefur sig

Skipstjóri óskast
Leitað er að skipstjóra á skipið Blíðu 
SH 277, Skipaskrárnúmer 1178. Skipið 
hefur skráða lengd 20,63 metrar og 
verður gert út til Beitukóngsveiða frá 
Stykkishólmi frá september og fram í 
janúar. Um framtíðarstarf getur verið 
um að ræða þar sem beitukóngur 
verður veiddur á tímabilinu frá 
byrjun júní fram í janúar. Skoða 

beitukóngsveiðum og miðað við eðlilega sókn og veiði, geta tekjur orðið góðar. 

SNÆFELLINGAR 

Vegna komu GUÐRÚNAR AUGNLÆKNIS  
verðum við á :

Heilsugæslustöð Grundar�arðar
FIMMTUDAGINN  4. SEPTEMBER

Heilsugæslustöðinni í Ólafsvík
FÖSTUDAGINN 5. SEPTEMBER

Akranesi - sími: 431-1619



Framkvæmdastjórn Svæðis
garðsins Snæfellsness hefur 
ákveðið að ráða Ragn hildi 
Sig urðar dóttur, um hverfis
fræð ing, framkvæmdastjóra 
hins nýstofnaða Svæðisgarðs.  
Alls bárust 23 umsóknir um 
starfið. 

Ragnhildur býr á Álftavatni 
í Staðarsveit, Snæfellsbæ, með 
eigin manni og þremur börn um 
þar sem þau starf rækja sauð
fjár bú. Hún er umhverfisfræð
ingur frá Land búnaðar há skóla 
Noregs og hefur sl. 14 ár gegnt 
starfi lektors við umhverfisdeild 
Landbúnaðarháskóla Íslands. 
Ragnhildur hefur stýrt marg vís
legum þróunar og ný sköpunar
verk efnum í erlendu sem inn
lendu sam starfi, tengdum 

fræðslu og um hverfis málum, 
at vinnu uppbygg ingu í dreif býli, 
menningar landslagi o.fl.

Svæðisgarðurinn Snæfellsnes 
var stofnaður þann 4.4.2014 
af sveitarfélögum og félaga
sam tökum í atvinnulífi á Snæ
fellsnesi. Hlutverk hans er að 
vera vettvangur fjölþætts sam
starfs með áherslu á að nýta 
sérstöðu svæðisins við upp
byggingu fjölbreyttara atvinnu
lífs og þjónustu. 

Framkvæmdastjóri mun hafa 
um sjón með uppbyggingu 
Svæðis garðs, leiða mótun og 
dag legt starf. Hlutverk hans er 
að vera tengiliður milli byggða, 
stofn ana, félaga og fyrirtækja á 
Snæ fells nesi, einstaklinga og 
hug mynda. 

Ragnhildur verður í hálfu 
starfi í september, en frá og 
með 1. október nk. kemur hún 
til starfa að fullu. Gerð verður 
nánari grein fyrir starfsemi og 
fyrstu verkefnum Svæðisgarðs 
innan tíðar. 

Framkvæmdastjórn og aðilar 
Svæðisgarðsins Snæfellsness 
bjóða Ragnhildi velkomna til 
starfa og vænta góðs samstarfs 
við hana.  

Fleiri upplýsingar á http://
svaedisgardur.is/ 

Ragnhildur ráðin 
framkvæmdastjóri

Kirkjan okkar

Uppskeruhátíð, 
gleði og leikir.

Uppskeruguðsþjónusta verður í Brimilsvallakirkju 
sunnudaginn 31. ágúst kl. 14.

Þakkarhátíð þar sem uppskeru sumarsins verður fagnað.  
Grill, leikir og �ör.

Þeir sem vilja koma með sýnishorn af uppskeru sinni, t.d. 
sultur, ber, rababarakökur og svo framvegis, og leyfa öðrum 
að njóta með sér eru hvattir til að láta sóknarprest vita í 
síma 844-5858.

Skráning fermingarbarna og stutt kynning fyrir þau og 
forráðamenn.

Allt er gott sem endar vel. 
Slökkvilið Snæfellsbæjar fékk 
útkall síðastliðinn miðvikudag 
um að kviknað hefði í bíl 
á af leggjaranum niður að 
Búðum. Sendi slökkviliðið 

allt tiltækt lið á staðinn. Þegar 
kom ið var á staðinn reyndist 
eldur inn minniháttar og þurfti 
slökkvi liðið því ekki að hafa 
mikil afskipti af atvikinu. 

þa

Eldur í bíl

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

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

Smáauglýsing



Skráning í íþróttastarf UMF Víkings/Reynis 2014  

Íþróttagreinar í boði: 

 Knattspyrna  (í boði fyrir nemendur í 1. – 10. bekk) 

 Sund (í boði fyrir nemendur í 1. – 10. bekk) 

 Frjálsar íþróttir (í boði fyrir nemdur í 1. – 10. bekk) 

 Blak (í boði fyrir nemendur í 4. – 7. bekk) 

 Körfubolti (í boði fyrir nemendur í 4. – 10. bekk) 

 

Forráðamaður: _______________________________Kennitala: _____________________ 

GSM:  ____________________Netfang: ____________________ 

Vinsamlegast fyllið þetta út og skilið þessu til 
umsjónarkennara eða í íþróttahús Snæfellsbæjar fyrir 
mánudaginn 1.september.   

Æfingagjöld: 

 Eitt barn: 20.000 kr.  
 Tvö börn: 30.000 kr.   
 Þrjú börn: 35.000 kr.  
 Fjögur börn: 35.000 kr.  

Það er eitt gjald óháð fjölda íþróttagreina. 

 

Nafn:__________________________kt._______________Íþróttagrein:___________/____________/________ 

Nafn:__________________________kt._______________Íþróttagrein:___________/____________/________ 

Nafn:__________________________kt._______________Íþróttagrein:___________/____________/________ 

Nafn:__________________________kt._______________Íþróttagrein:___________/____________/________ 

 

Mikið 
hlakka ég 

til vetrarins 





Háskólalest Háskóla Íslands 
leggur brátt af stað á Snæfellsnes 
með fjölbreytta dagskrá fyrir alla 
aldurshópa. Lestin á tuttugu 
ferðir að baki og hefur farið víða 
um land við miklar vinsældir. Í 
ferðum Háskólalestarinnar er 
lögð er áhersla á lifandi og litríka 
dagskrá fyrir alla fjölskylduna 
og eru allir viðburðir ókeypis. 
Lestin verður á Snæfellsnesi 
dagana 29. og 30. ágúst, í 
Ólafsvík og Grundarfirði.

Vísindaveisla í Fjöl braut ar
skóla Snæ fell inga í Grund ar
firði kl. 12  16 Sprengju gengi, 
Stjörnu tjald og magn aðar 
tilraunir.

Föstudaginn 29. ágúst sækja 
nemendur í efstu bekkjum 
grunnskóla Ólafs víkur, Hellis
sand, Rifs og Grundafjarðar 
námskeið í Háskóla unga 

fólksins í eðlisfræði, japönsku, 
stjörnufræði, blaða og frétta
mennsku, næringarfræði, hug
mynda sögu, Legó forritun, 
jarðfræði og vísindaheimspeki. 
Kennt verður í Ólafsvík.

Laugardaginn 30. ágúst 
verður síðan slegið upp veglegri 
vísinda veislu í Fjölbrautarskóla 
Snæ fellinga í Grundarfirði kl. 
12 til 16 og þangað er öllum 
heima mönnum boðið. Þar 
verða meðal annars magnaðar 
sýnitilraunir, japanskir búningar 
og skrautskrift, leikir og þrautir, 
ýmis tæki og tól, furðuspeglar, 
mælingar og alls kyns óvæntar 
uppgötvanir.  Fyrirtæki í heima
byggð kynna einnig starfsemi 

sína og heilmargt annað verður 
í boði.

Sprengjugengið landsfræga 
er með í för og sýnir kl. 12.30 
og 14.30 og sýningar verða í 
hinu sívinsæla stjörnutjaldi á 
30 mínútna fresti.

Dagskrá Háskólalestarinnar 
er öllum opin, aðgangur ókeypis  
og allir hjartanlega velkomnir.

Hægt er að fylgjast með 
Há skóla lestinni á vef hennar 
og á Facebook.

Háskólalestin brunar á Snæfellsnes

Bréfbera vantar 
í Grundarfjörð

Íslandspóstur hf. óskar eftir að ráða 
í 30 % starf í Grundarfjörð.
Þarf að geta hafið störf sem fyrst. 

Mjög hentugt starf fyrir skólafólk, 
eða sem aukavinna.

Umsóknum má skila inn 
á steinunnh@postur.is

Nánari upplýsingar í síma í síma 
517 2046 og 825 1135.

Laus störf í Grunnskóla 
Snæfellsbæjar

Laust er 80% starf skólaliða og 100% starf skólaliða í 
veikindaforföllum a.m.k. til 1. janúar 2015.  Bæði stör�n 
eru í starfsstöð skólans í Ólafsvík.

Nánari upplýsingar um tilhögun starfs, þ.á.m. vinnutíma 
og launakjör veitir Magnús Þór Jónsson skólastjóri í síma 
8949903 og 4339900.

Umsóknum skal skilað á skrifstofu skólans á Ennisbraut 11 
eða með tölvupósti í póstfangið maggi@gsnb.is .  

Umsóknarfrestur er til og með föstudeginum 5. september.

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. ka�a almennra hegningar- 
laga.  Við ráðningu skal liggja fyrir sakavottorð eða heimild skóla- 
stjóra til að a�a upplýsinga úr sakaskrá!“

Eldri umsóknir þarf að endurnýja.

     Skólastjóri



www.haskolalestin.hi.is

• Sprengjugengið landsfræga sýnir kl. 12.30 og 14.30

• Ævintýralegt Stjörnutjald.
  Sýning á 30 mínútna fresti frá kl. 12.

• Frábærar tilraunir og óvæntar uppgötvanir 
• Furðuspeglar og syngjandi skál
• Japanskt mál og menning
• Leikir, þrautir og uppákomur
• Stjörnur og sólir
 
• Mælingar og pælingar
• Legó-forritun og undratæki
• Fjölmargt annað að sjá og heyra

PIPA
R
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 • SÍA
 • 142634

Laugardaginn 30. ágúst kl. 12–16

Dagskrá Háskólalestar er öllum opin, 
aðgangur ókeypis og allir hjartanlega velkomnir.

Vísindaveisla í 
Fjölbrautarskóla 

Snæfellinga
 
 

HÁSKÓLALESTIN 
Í GRUNDARFIRÐI

Fjör og fræði fyrir alla fjölskylduna! 

NORRÆNA ÞEKKINGARLESTIN


