
Lionsklúbburinn Rán færði 
Grunnskóla Snæfellsbæjar gjöf í 
síðustu viku, gjöfin var svo
kölluð snjalltafla en það er 
gagn    virk skólatafla sem hægt er 
að nota jafnt til að skrifa á og 
einnig til að varpa upp myndum 
og fleiru. Slíkar töflur hafa verið 
að leysa af hinar hefðbundnu 
krítar og tússtöflur á undan
förnum árum.

Skólaárið 2010  2011 var 
farið af stað með söfnunarátak 
til að kaupa snjalltöflur í skól
ann og strax safnaðist fyrir 
tveimur töflum, fljótlega bætt
ust fleiri við og með töflunni 
sem var afhent í síðustu viku 
eru þær nú orðnar fimm talsins, 
auk þess sem ein kennslustofa 
er búin fjarfundabúnaði sem 
bíður upp á svipaða möguleika.  

Stefna Grunnskóla Snæfells
bæjar er að bæta stöðugt við 
töflufjöldann, en kostnaður við 
hverja snjalltöflu er um 500 
þúsund svo að samfélagið er að 
styrkja skólann mjög rausnar
lega.

Í samtali við kennara sem eru 
að nota töflurnar kom fram að 
þær bjóða upp á mikla mögu
leika í framsetningu á námsefni 
og þannig er hægt að auka 
á  huga nemenda á því sem verið 
er að kenna.

Skólastjóri tók við gjöfinni úr 
höndum Ránarkvenna og þakk
aði þeim þann góða hug sem 
þær sýndu þannig skólanum, 
það væri mikil gæfa skólans 
hversu hlýtt félagasamtök og 
fyrirtæki í bænum hugsuðu til 
skólans og nemenda hans.

Snjalltafla að gjöf
549. tbl - 12. árg. 26. apríl 2012

Falinn fjársjóður á Vesturlandi 
Listaverkasýningar 

 eftir innflytjendur á Vesturlandi  hafa verið í gangi á Akranesi og þær eru núna 
á leið til okkar í Átthagastofu Snæfellsbæjar í Ólafsvík  

og verða haldnar  

frá 28. apríl til 11. maí. 

Opnunarhátíð 

með söngatriðum, skemmtilegum ræðum, uppákomum og einhverju til að 
smakka, verður  haldin í Átthagastofu Snæfellsbæjar 

laugardaginn 28. apríl og hefst kl. 14:00. 

Fjör og gleði – gaman saman –  

eitthvað fyrir augu, eyru og munn! 

Verkefnið er unnið í samstarfi við Félag nýrra Íslendinga á Vesturlandi og er 
styrkt af Menningarráði Vesturlands. 

 

 

Átthagastofa Snæfellsbæjar 



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

Undanfarið hefur mikið verið 
rætt um frumvarp til laga um 
veiðigjald, flestir sem hafa sett 
sig inn í efni frumvarpsins eru 
sammála um að það hafi mjög 
skaðleg áhrif á útgerð í landinu. 
Atvinnuveganefnd Alþingis 
hefur óskað eftir umsögnum 
um frumvarpið og hefur ekki 
staðið á viðbrögðum, meðal 
þeirra sem senda nefndinni 
umsögn er Snæfellsbær. 

Í umsögn Snæfellsbæjar 
kemur fram að sveitarfélagið 
hafi fengið endurskoðunar
fyrirtækið Deloitte til að skoða 
afleiðingar frumvarpsins fyrir 
Snæfellsbæ. Þar kemur í ljós að 
veiðgjaldið af fyrirtækjum í 
bænum verður 817 milljónir 
króna á ári, til samanburðar var 
útsvar Snæfellsbæjar 625 mill
jónir árið 2010, veiðigjaldið 
verður þannig  473 þúsund á 
hvern íbúa en það er tæplega 
helmingur af skuldum sveitar
félagsins pr. íbúa.

Deloitte skoðaði 24 útgerðar
félög í Snæfellsbæ þar sem hluti 
félaganna er bæði með veiðar 
og vinnslu og öll félögin hafa 
meira en 100 tonn í úthlutuðum 
afla. Þá kemur í ljós að af 
þessum 24 félögum eru 17 sem 
talið er að gætu ekki staðið við 

núverandi greiðslu skuld bind
ingar verði frumvarpið að 
lögum án breyt inga. 

Hjá þeim 17 félögum sem 
talið er að gætu ekki staðið við 
núverandi greiðslu skuld bind
ingar vinna 204. Félögin 24 
greiddu laun á árinu 2010 að 
upphæð 2,4 milljörðum króna 
og voru meðallaun 7,7 mill
jónir. Í útsvar til bæjarins runnu 
297 milljónir, eða 48% af 
heildar útsvarstekjum bæjarins, 
og ef 204 missa vinnuna þá 
myndi bærinn missa af tekjum 
upp á 193 milljónir króna, það 
mun þýða greiðsluþrot Snæ
fells bæjar á skömmum tíma.

Í umsögninni segir einnig: 
„Ekki er gerður ágreiningur um 
nauðsyn þess að gera breytingar 
á núverandi fiskveiðilöggjöf til 
að reyna að ná meiri sátt um 
þessa mikilvægu auðlind okkar 
en sú nálgun má þó ekki vera 
þannig að sjávarbyggðunum 
um land allt nánast blæði út 
m.a. vegna gífurlega hárra 
veiðigjalda. Það að taka jafn 
mikla fjármuni og stefnt er að 
með frumvarpinu af lands
byggð  inni inn í ríkissjóð hefur 
miklar og alvarlegar af  leiðing
ar.“ 

jó

Veiðigjald hærra 
en útsvar

Stórskemmtileg helgi 
á Hótel Ólafsvík:                                      

Föstudagur 27. apríl:
Gyl� Blöndal úr Kimono og
 Mr Silla og Gísli hótelstjóri 
þeyta diskum og afgreiða 
á barnum í leiðinni.
Tónlist fyrir alla aldurshópa 
Barinn opinn frá kl. 22

Laugardagur 28. april:
GogoYogo kvöld. 
Leikin verður tónlist af nýrri 
lagalistaþjónustu gogoyoko, 
þar sem nálgast ná aragrúa 
lagalista sem notendur gogoyoko 
geta spilað sér algjörlega að kostnaðarlausu. 
Fulltrúi gogoyoko, Gyl� Blöndal, verður á barnum 
og svarar spurningum og fræðir gesti um notagildi 
þjónustunnar.  Barinn opinn frá kl. 22

Gerum lí�ð skemmtilegra

Á heimasíðu þjóðkirkjunnar 
kemur fram að valnefnd 
Ólafsvíkur og Ingjaldshóls
presta kalls, Vesturlands pró
fasts  dæmi, hefur fjallað um 
umsóknir um embætti sóknar
prests prestakallsins, sem voru 
níu talsins. Um valið gilda 
starfsreglur kirkjuþings nr. 
1109/2011 um val og veitingu 

prestsembætta. Ekki náðist 
samstaða og bindandi niður
staða í valnefndinni um einn 
umsækjanda. Samkvæmt því 
mun biskup Íslands ákveða 
hvort hann skipar í embætti 
þann sem hann telur hæfastan, 
framlengir umsóknarfrest eða 
auglýsir embættið að nýju.

jó

Ekki samstaða 
í valnefnd



Skógræktar og landverndar
félag undir Jökli á Hellissandi  
fagnar jafnan sumri á fyrsta 
sumar dag með því að efna til 
mann fagnaðar í skógræktar
garð inum Tröð.   Á þessum degi 
er merki Opins skógar og fánar  
styrktaraðila  þess verkefnis 
dregnir að húni á þremur fána
stöngum við Tröðina.  Í ár lék 
veðrið við hóp fólks sem kom 
til til að fagna með skógræktar
fólkinu.  Fánarnir voru dregnir 

að húni og síðan gengin 
hringur um skóræktarsvæðið.  
Að göngunni lokinni var haldið 
í Hótel Hellissand og sests þar 
að góðum veitingum.  Kay 
Wiggs stjórnaði þar fjöldasöng 
sem var vel tekið undir. Þá 
mætti þar einnig skólastjóri 
Tónlistarskóla Snæfellsbæjar 
Valentína Ingólfsson með einn 
nemanda sinn átta ára dreng, 
Daríusz Dubaj.  Hann lék 
nokkur lög á píanó og tókst 

það með miklum ágætum og 
fékk hann miklar og góðar 
undirtektir fyrir leik sinn.  

Sumarfagnaðurin tókst því með 
ágætum vorið 2012.

sa

Fagnað sumri undir Jökli



Á fundi bæjarráðs Grundar
fjarðar 17. apríl 2012 var eftir
farandi ályktun vegna frum
varpa ríkisstjórnarinnar til laga 
um stjórn fiskveiða og veiði
gjöld samþykkt samhljóða:

„Bæjarráð Grundarfjarðar 
tekur undir fyrirliggjandi 
ályktun/undirskriftarsöfnun 
um frumvörp til laga um stjórn 
fiskveiða og veiðigjöld, þar 
sem Alþingi er sterklega varað 
við því að samþykkja þau. 

Bæjarráð skorar á stjórnvöld 
að leiða sjávarútvegsmál til 
lykta með það að leiðarljósi að 
sem víðtækust sátt náist í 
sjávarútvegi og allri annarri 
auðlindanýtingu.

Bæjarráð Grundarfjarðar 

gerir einnig kröfu um að 
jafnræðis verði gætt við 
gjaldtöku náttúruauðlinda og 
komi til aukinnar gjaldtöku á 
sjávarútveginn renni hluti 
hennar til sveitarfélaga í 
gegnum Jöfnunarsjóð sveitar
félaga en ekki beint til lands
hluta samtaka.

Þá vill bæjarráð minna á að 
skerðing þorskkvóta um 30% 
árið 2007 olli Grundarfirði 
verulegum skakkaföllum og er 
mikilvægt að sú skerðing gangi 
til baka.

Einnig mótmælir bæjarráð 
fyrirhugaðri skerðingu á 
föstum bótum vegna brests á 
veiðum á hörpuskel.“

Bæjarráð 
Grundarfjarðar ályktar

www.steinprent.is

Þessi  duglegu börnum héldu 
tombólur fyrir utan Samkaup 
Úrval í Grundarfirði á dögunum 
og færðu Rauða Krossinum, 
samtals kr. 1.823.  

Ágóðinn fer til styrktar 
bágstöddum börnum í Afríku. 

Rauði Krossinn þakkar þeim 
kærlega fyrir stuðninginn.

Tombólur

Anna Krynska og Sóldís Hind Jakobsdóttir

Anna Krynska, Kolbrún Líf Jónsdóttir, Runólfur Andri Hjálmarsson, Guðberg 
Ólafur Gunnarsson og Arna Sigrún Kjartansdóttir.

Anna Krynska, Hanna María Guðnadóttir, Kolbrún Líf Jónsdóttir og Arna 
Sigrún Kjartansdóttir.



Átthagastofu Snæfellsbæjar 
bárust skemmtileg lautarferðar 
,,picknicksett“ sem voru í eigu 
Kristjönu Tómasdóttur og Víg
lundar Jónssonar. Sennilega er 
það eldra frá árinu 1949 og það 
yngra frá árinu 1958. Ragn
heiður Víglundsdóttir, dóttir 
upp  runalegu eigendanna kom 
með þessa fallegu gripi sem 
eru hlaðnir minningum teng
dum lautarferðum og góðum 
stundum þegar gripirnir voru 

notaðir. 
Settin eru til sýnis í glugga

num okkar. Endilega komið við 
og skoðið og leyfið ykkur að 
smitast af lautarferðar bakterí
unni og notið átthagana okkar 
til að njóta góðviðrisdaga 
vorsins í lautarferðum með 
fjölskyldu og vinum.

Barbara Fleckinger
verkefnastjóri

Lautarferðir

Leikfélag Ólafsvíkur frumsýnir í Kli�:

Blessað barnalán 
eftir Kjartan Ragnarsson

Leikstjóri Gunnsteinn Sigurðsson

 Frumsýning 26. apríl kl 20
            Önnur sýning 28. apríl kl 20

Miðaverð kr 2.500,- 

Miðapantanir 
í síma 436 1359

Do	  you	  speak	  english?	  	  
	  

Starfsmaður	  óskast	  í	  Upplýsingamiðstöð	  Snæfellsbæjar	  
	  

Í	  starfinu	  felst	  meðal	  annars	  upplýsingagjöf	  til	  ferðamanna,	  
þjónusta,	  umsjón	  með	  tjaldsvæðum	  og	  önnur	  tilfallandi	  

verkefni	  í	  Átthagstofu	  Snæfellsbæjar.	  
	  

Nauðsynlegt	  er	  að	  umsækjandi	  hafi	  gott	  vald	  á	  
erlendum	  tungumálum	  og	  góða	  þekkingu	  á	  

svæðinu.	  
Einnig	  er	  æskilegt	  að	  starfsmaðurinn	  sýni	  frumkvæði	  í	  

starfi,	  stundvísi,	  sveigjanleika,	  metnað,	  	  
	  sé	  jákvæður	  og	  léttur	  í	  lund!	  	  

	  

Um	  er	  að	  ræða	  vakta-	  og	  helgarvinnu.	  	  
Viðkomandi	  þarf	  að	  geta	  hafið	  störf	  í	  maí.	  	  

	  

Umsóknum	  skal	  skilað	  í	  Átthagastofu	  Snæfellsbæjar	  fyrir	  	  
3.maí	  n.k.	  eða	  á	  netfangið	  atthagastofa@snb.is	  	  	  

	  

Nánari	  upplýsingar	  veittar	  í	  Átthagastofu	  	  
eða	  í	  síma	  433	  6929	  

Umsóknareyðublöð	  má	  finna	  á	  www.snb.is	  	  



Lionsklúbburinn Rán í Ólafs
vík hefur mörg undanfarin ár 
staðið fyrir bingói á Jaðri, 
bingóið fer fram sumardaginn 
fyrsta og vekur alltaf lukku á 
meðal íbúa á Jaðri.

Vinningar eru ýmiskonar hjá 
Ránarkonum en m.a. var hægt 
að vinna klippingu, fótsnyrtingu 
og konfekt en hefð er fyrir því 
að stærsti vinningurinn sé 
sherry flaska. Spilað var um 
tvær flöskur og voru vinnings

hafarnir þær Inga Nelly Husa 
Jónsson og Hulda Kristjáns
dóttir.

Mikil ánægja er með þetta 
framtak kvenna í Rán og 
vandséð hvort meiri eftir
vænting sé hjá lionskonum eða 
heimilisfólki á Jaðri þegar 
kemur að bingói á sumardaginn 
fyrsta, svo gaman hafa allir af 
þessum viðburði.

jó

Bingó á Jaðri

Endurvinnslutunnan kemur í júní
Íbúar Snæfellsbæjar fá afhenta endurvinnslutunnu í byrjun júní, tunnan verður þaðan 
í frá á ábyrgð íbúa. Tryggja þarf að endurvinnslutunnan eins og tunnan fyrir almennt sorp, 
�úki ekki í slæmum veðrum. 

   Hægt er að kaupa festingar m.a. hjá Vélsmiðju Árna Jóns í Ri�.

   Moka þarf snjó frá tunnum að vetrarlagi.

   Mjög mikilvægt er að tunnunum verði komið fyrir 
   sem næst lóðarmörkum við götu til að auðvelda losun.

  Vatnslaust 
  verður á Hellissandi og Ri� 
   sunnudaginn 29/4 2012 milli 8.00 og 12.00 
 vegna viðgerðar 
 Upplýsingar gefur Birgir í síma: 898-8559

Vatnslaust!



V I N N U S K Ó L I  S N Æ F E L L S B Æ J A R 
...þar sem Jökulinn ber við loft... 

 

 

 
    Umsækjandi 

Nafn:  *       Kennitala: *   

Heimili: *   

Póstnúmer: *      Sveitarfélag: *   

Heimasími: *      Farsími:      Vinnusími:   

Netfang:   

Ég er nemandi í:  

                    GS-Ólafsvík         GS-Lýsuhóli 

og er nemandi í:  8. bekk 9. bekk 10. bekk   
    Nánasti aðstandandi 

Nafn forráðamanns: *      

Kennitala forráðamanns: *   

Sími:          Netfang:    
    Bankareikningur (Skráður á nafn umsækjanda) 

Banki    

Reikningur: ( bankanr - hb - reikningsnr. ) 

             t.d. 0123-26-054321      
    Vinnutímabil 8. bekkjar 

 
Vinnutímabil 8. bekkjar er 4 vikur, þ.e.a.s. frá 4. júní – 29. júní. 2012.  
Vinnutími er frá 08.00 - 12.00 mánudaga til föstudaga  
  
    Vinnutímabil 9. og 10. bekkjar 

 
Vinnutímabil 9. og 10. bekkjar er 6 vikur, þ.e.a.s. frá 4. júní – 13. júlí. 2012. 
Vinnutími er frá 08.00 - 17.00 mánudaga til föstudaga 
  

Umsóknarfrestur er til og með  18. maí 2012 – umsóknum skal skilað  á 
bæjarskrifstofu Snæfellsbæjar eða á birgir@snb.is  



Skólareglur:	  

Skólareglur	  stuðla	  að	  festu	  og	  velíðan	  í	  starfi	  með	  nemendum.	  

Í	  Vinnuskóla	  Snæfellsbæjar	  gilda	  þrjá	  skólareglur	  fyrir	  nemendur.	  

1. Nemendur	  hlíta	  fyrirmælum	  flokksstjóra,	  yfirleiðbeinanda	  og	  verkstjóra	  
2. Nemendur	  sýna	  kurteisi	  og	  tillitsemi	  í	  starfi.	  
3. Nemendur	  eru	  stundvísir.	  

Aðgerðir	  vegna	  brota	  á	  reglum:	  

Verði	  misbrestur	  á	  að	  nemandi	  fylgi	  reglum	  í	  Vinnuskólanum	  ber	  flokksstjóra	  /yfirleiðbeinanda	  að	  gera	  
foreldri/forráðamanni	  grein	  fyrir	  því	  í	  síma	  í	  áheyrn	  nemanda.	  Nemandi	  staðfestir	  málsatvik	  við	  foreldri	  samtímis.	  Verði	  
áfram	  misbrestur	  á	  hegðun	  nemanda	  fær	  hann	  viðvörun	  sem	  er	  jafnframt	  send	  foreldrum	  og	  er	  nemanda	  vísað	  tímabundið	  
úr	  vinnu	  þar	  til	  foreldrar	  hafa	  fundað	  með	  leiðbeinanda	  og	  yfirleiðbeinand.	  

Óásættanleg	  hegðun	  er	  meðal	  annars:	  

1. Óhlýðni	  ,	  ókureisi,	  óstundvísi,	  leti	  og	  kæruleysi.	  
2. Að	  reykja.	  
3. Að	  skemma	  
4. Að	  veitast	  að	  öðrum	  með	  meiðingum	  eða	  hættulegu	  atferli.	  

Starfsreglur	  fyrir	  nemendur	  og	  leiðbeinendur:	  

1. Nemendum	  ber	  að	  hlýta	  vinnureglum.	  
2. Vinnuskólinn	  er	  tóbakslaus	  vinnustaður	  
3. Stundvísi	  er	  skilyrði.	  
4. Beri	  brýna	  þörf	  til	  að	  færa	  nemendur	  milli	  hópa	  afgreiðir	  yfirleiðbeinandi	  það	  
5. Öllum	  starsmönnum	  ber	  að	  fara	  vel	  með	  verfæri.	  
6. Öllum	  starfasmönnum	  ber	  að	  sýna	  virðingu	  fyrir	  vinnunni.	  
7. Nemendur	  útvega	  sinn	  hlífðarfatnað.	  
8. Allir	  starsmenn	  taka	  ábyrgð	  á	  eigin	  fötum	  og	  eigum	  þar	  með	  talið	  sími	  og	  skartgripi.	  
9. Flokksstjóri	  setur	  nemendum	  reglur	  varðandi	  notkun	  farsíma.	  
10. Allir	  verða	  að	  vera	  í	  vestum.	  
11. Öll	  forföll	  þarf	  að	  tilkynna	  til	  verkstjóra.	  

Vinnuaðstaða	  nemenda:	  

Vinnuskólinn	  er	  útiskóli	  og	  nemendur	  vinna	  allan	  daginn	  úti.Þess	  vegna	  er	  nauðsynlegt	  að	  þeir	  hafi	  meðferðis	  hlífðarfatnað,	  
góða	  vinnuskó	  og	  nesti.	  

Öryggismál:	  

Í	  reglugerð	  um	  vinnu	  ungmenna	  undir	  18	  ára	  aldri	  er	  kveðið	  á	  um	  að	  leggja	  beri	  áherslu	  á	  að	  öryggi	  og	  andlegu	  og	  líkamlegu	  
heilbrigði	  ungmenna	  sé	  ekki	  hætta	  búin	  og	  að	  vinna	  hafi	  ekki	  truflandi	  áhrif	  á	  menntun	  þeirra	  eða	  þroska.	  Vinnuskólinn	  
vinnur	  eftir	  áhættumati	  sem	  Vinnueftirlitið	  hefur	  samþykkt.Í	  áhættumatinu	  eru	  tilgreidar	  þær	  hættur	  sem	  mögulega	  eru	  
fyrir	  hendi.	  

Starfslýsing:	  	  

Öll	  almenn	  gróðurvinna,	  ruslatýnsla	  og	  málningavinna	  til	  fegrunar	  á	  bæjarfélaginu.	  

Vinnustaðir	  í	  Vinnuskólanum:	  

Vinnustaðir	  hjá	  Vinnuskólanum	  geta	  verið:	  	  Ólafsvík,Rif,	  Hellissandi,	  Arnarstapa,	  Breiðuvík	  og	  Staðarsveit.	  



Það ber vel við að þegar 
opnað var fyrir veiðar báta 
eftir hrygningarstoppið, þá var 
blankalogn útum allt land og 
mjög margir bátar fóru þá til 
veiða.  

Smábátar undir 10 bt hafa 
verið að týnast af landi og 
niður á bryggju þar sem þeir 
hafa verið settir á flot.  Frá 
Snæfellsnesinu hafa nokkrir 
bátar hafið veiðar.  Á Arnarstapa 
hafa 2 bátar undir 10 bt landað 
afla og er Arnar SH 32 með 10 
tonn í 9 róðrum á grásleppu. 
Grásleppuvertíðin er í fullum 
gangi þó ekki séu margir bátar 
frá Snæfellsnesinu á grásleppu.  

Í Grundarfirði hafa 2 bátar 
undir 10 bt landað afla og er 
Rán SH66 kominn með 12,2 
tonn í 15 róðrum á grásleppu 
og Birta SH203 11,8 tonn í 12 
róðrum líka á grásleppu.

Í stykkishólmi hafa 3 bátar 
undir 10 bt landað afla. Anna 
Karín SH sem er á grásleppu 
hefur landað 6,1 tonni í 3 
róðrum.  Hanna SH28 hefur 
landað tæpum þrem tonnum í 
3 róðum á grásleppu.  Fákur 
SH8 er á handfærum og hefur 
landað tvisvar 54 kílóum. Ekki 
eru allir bátar á grásleppu því 
Sverrir SH hefur verið á 
línuveiðum og hefur fiskað vel 
af steinbítnum og komst t.d í 
8,5 tonn í einum róðri sem er 

fullfermi hjá bátnum og meira 
enn það.  Hefur báturinn 
landað 37 tonnum í 8 róðrum.  
Hinn báturinn sem Sverris
útgerðin gerir út Glaður SH 
hefur verið á grásleppuveiðum 
og fiskað ansi vel.  Er Glaður 
SH kominn með 29 tonn í 11 
róðrum og mest 6,7 tonn í 
einum róðri.  Þess má geta að 
Glaður SH er með aflahæstu 
grásleppu bátum á landinu í 
apríl.  

Alls hafa 5 bátar undir 10 bt 
landað afla í Ólafsvík í apríl.  
Auk Glaðs SH og Sverris SH þá 
er Heiðrún SH198 búin að 
landa tæpum 9 tonnum í 10 
róðrum og Bugga SH102 5,1 
tonni í 13 róðrum, báðir á 
grásleppu.  Mangi á Búðum 
SH er búinn að landa tæpum 4 
tonnum á línu í 3 róðrum.  

Enginn dragnótabátur hefur 
landað afla þegar þetta er 
skrifað en búast má við að þeir 
rói þá daga sem eftir eru af 
apríl.  Eini SH dragnótabáturinn 
sem hefur verið að veiðum er 
Stormur SH en hann hefur 
landað í Hafnarfirði og er búin 
að landa um 68 tonnum í 5 
róðrum, mest 29 tonn í einum 
róðri.  

Gísli Reynisson
www.aflafrettir.com

Aflafréttir

Köfunarþjónusta Sigurðar 
ehf. lauk á dögunum við við
gerð á hluta viðlegukants á 
Stóru  bryggju í Grundarfirði. 

Sam  tals var gert við um 20 
metra af kantinum og tók Guð
mundur Gíslason þessa mynd 
þegar verið var að steypa.

Viðgerð á 
viðlegukanti

Pizzutilboð alla daga



Handavinnusýning eldriborgara. 
Skólahljómsveit  tónlistaskóla Snæfellsbæjar mun koma fram.
Helga Hafsteinsdóttir formaður S.D.S �ytur ávarp.
Kári Viðars verður með uppákomu.

Lúðrasveit tónlistarskólans leikur.
Jón Bjarnason �ytur ávarp.
Söngdýfur framtíðarinnar syngja.
Kári Viðars verður með uppákomu.
Karlakórinn Heiðbjört syngur.

Lúðrasveit Stykkishólms leikur.
Helga Hafsteinsdóttir formaður S.D.S �ytur ávarp.
Nemendur Tónlistarskóla Stykkishólms með tónlistaratriði
Kári Viðars verður með uppákomu.

Að venju standa Verkalýðsfélag Snæfellinga og 
Starfsmannafélag Dala og  Snæfellsnessýslu - S.D.S 

fyrir hátíðardagskrá þann 1. maí.

Á öllum stöðum bjóða S.D.S. og Verkalýðsfélag Snæfellinga 
gestum upp á  ka�veitingar.

Félagsmenn og aðrir íbúar eru hvattir til að mæta og eiga saman góðan dag.



Næstkomandi fimmtudag 3. 
maí, mun starfsmannafélag Leik
skólans Sólvalla í Grundarfirði 
standa fyrir sýningu. Sýnd verða 
fermingarföt, ljósmyndir og aðrir 
hlutir  sem tengjast fermingunni. 
Sýningin spannar tímabil frá því í 
kringum 1933 og til dagsins í dag. 
Nokkur tilvonandi fermingarbörn 
verða á staðnum og sýna fötin sín. 

Til gamans má nefna að elsti 
fermingarkjólinn á sýningunni er 
frá 1946 og ljósmyndir frá árinu 
1933.

Í  tilefni af opnun sýningarinnar 
verður starfsmannafélagið með 
kaffihlaðborð og súkkulaði til 
sölu.

Fermingar-
sýning



Á síðasta laugardag lifnaði 
heldur betur yfir Breiðafirði en 
þá lauk hrygningarstoppinu, 
máttu veiðar hefjast klukkan 10 
um morguninn og voru margir 
bátar sem fóru á sjó. Einnig 
mátti hefja rækjuveiðar þennan 
dag og voru fimm bátar sem 
hófu veiðar þar af voru tveir 

bátar úr Snæfellsbæ. Veiðarnar 
hófust þó ekki af sama krafti í 
ár og þær gerðu í fyrra, eru 
menn þó enn vongóðir um að 
það lagist en mikill straumur er 
þessa dagana. Á myndinni má 
sjá Hamar SH á veiðum.

þa

Bókasafnsdagurinn var hald
inn hátíðlegur í Grundarfirði 
eins og víða um land. Gestir 
þáðu veitingar og spjölluðu 
saman í rólegheitum.

Meðal gesta var Sverrir Karls
son en hann notaði tækifærið 
og gaf bókasafninu tvær myndir 
af norðurljósum. 

jó

Hrygingarstoppi 
lokið

Bókasafnsdagur

Auglýsingaverð í Jökli

Heilsíða í svarthv.  21.600
Hálfsíða í svarthv. 13.800
1/4 í svarthv.    9.000
1/8 í svarthv.    6.500
1/16 í svarthv.   4.000

Heilsíða í lit   44.100
Hálfsíða í lit  29.500
1/4 í lit  20.600
1/8 í lit  13.100
1/16 í lit    8.500

Verðin eru með 25,5% vsk

Smáauglýsing
Hvolpar

2 bordercollie hvolpar, fæddir 20. mars, vantar nýtt heimili. 
Þeir eru svartir og hvítir. Faðir er með mjög góðan uppruna. 

Upplýsingar í síma 436 6898 og 456 1362.



Sumarstörf 
 

 

Eftirtalin sumarstörf eru laus hjá Snæfellsbæ sumari! 2012 
 
 
  

5-6 Lei!beinendur/flokkstjóra í vinnuskólanum í sumar. 
Um er a! ræ!a 100% störf í "rjá mánu!i frá 29. mai nk. (ekki er hægt 
a! byrja seinna).  Umsækendur "urfa a! vera 18 ára e!a eldri, vera 
færir um a! st"ra vinnuskólahópi, hafa reynslu, verkvit og áhuga á a! vinna me! 
og fræ!a unglinga. Eru reyklausir, sjálfstæ!ir og gó!ar fyrirmyndir. #ekking á 
sta!háttum í sveitarfélaginu er einnig nau!synleg. 

 
5-6 starfsmenn í sumarvinnu. 
Um er a! ræ!a 100% starf í "rjá mánu!i. Umsækjendur "urfa a! vera 
18 ára e!a eldri, hafa verkvit og áhuga á útivinnu. Eru reyklausir og 
sjálfstæ!ir. #ekking á sta!háttum í sveitafélaginu er einnig nau!synleg. 

 
Umsóknarey!ublö! liggja frammi á bæjarskrifstofu Snæfellsbæjar. 
Einnig er hægt a! nálgast "au á heimsí!u Snæfellsbæjar, www.snb.is, 
undir “sumarvinna” og “atvinnuumsókn”. 
 
Umsóknarfrestur er til 30. apríl 2012 
 
Umsóknir berist á skrifstofu Snæfellsbæjar, Snæfellási 2, 360 Snæfellsbæ, 
e!a me! tölvupósti á birgir@snb.is  
 
Nánari uppl$singar gefur Birgir verkstjóri í síma 898-8559 
 



„Ég geri eitthvað
skemmtilegt fyrir
mínar Aukakrónur“

Næstum 30 þúsund manns nota Aukakrónur til að kaupa allt frá 

matvælum til trygginga hjá tæplega 300 fyrirtækjum um land allt. 

Byrjaðu að safna Aukakrónum strax í dag.

landsbankinn.is 410 4000Landsbankinn
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