
Stefán Ingvar Guðmundsson 
er duglegur að ganga um Snæ
fells nes og taka myndir, hann 
á margar og flotta myndir sem 
hann hefur tekið á þessum 
gönguferðum sínum. Stefán tók 
sig til fimmtudaginn 21. ágúst 
og gekk á Snæfellsjökul, það er 
kanski ekki í frásögu færandi 
þar sem að það hafa margir gert 
áður, hann ákvað þó að fara 

aðra leið en venjulega er farin 
og setti sér það markmið að  
ganga upp suðurhlíð jökulsins 
á topp suðvestur þúfunnar, og 
gera það án þess að stíga á snjó 
eða klaka. Stefáni tókst þetta 
ætlunarverk sitt og komst upp 
á „þurru“, þ.e.a.s. án þess að 
ganga á snjó eða klaka. Með
fylgjandi mynd úr ferðinni sendi 
Stefán blaðinu.   jó

Ólafsbraut 21, Snæfellsbæ
Sími: 410 4190 

Netfang: 0190@landsbankinn.is

Snæfellsnesi
www.landsbankinn.is

Gekk snjólausa leið á Snæfellsjökul
662. tbl - 14. árg. 4. september 2014 

Landssöfnun

GAKKTU MEÐ OKKUR 
Landssöfnunin Göngum til góðs 

fer fram í dag í Snæfellsbæ.

Sjá nánar í auglýsingu á baksíðu

Snæfellsbæjardeild Rauða krossins



Leifar af fellibilnum Kristóbal 
kom að Íslandi um síðustu helgi 
með tilheyrandi skemmdum af 
völdum vinds og vatnsveðurs. 
Lítið fréttist af tjóni á Snæ
fells nesi vegna veðursins ef 
frá er talið að húsbíll fauk út 

af veginum rétt sunnan við 
Móðu læk á Útnesvegi. Bíllinn 
var bílaleigubíll og í honum 
voru þrír erlendir ferðamenn, 
engin slys urðu á fólkinu.

jó/sa

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

Fauk út af 
veginum

Björg Karlsdóttir hefur verið 
ráðin sem leikskólastjóri Leik
skólans Sólvalla og hóf störf í 
byrjun september. Björg hefur 
langa reynslu sem leik skóla
kennari og starfaði m.a. sem 
leikskólastjóri á Reykhólum og 
sem aðstoðarleikskólastjóri í 
Færeyjum. Björg hefur góða 
reynslu í uppbyggingu á starfi 
leikskóla.

 Björg tekur við af Matthildi 
Guðmundsdóttur, sem hættir 
nú að eigin ósk sem leik skóla

stjóri. Matthildur hefur verið 
starfsmaður leikskólans frá 
upphafi, eða í tæp 38 ár og 
síðustu sex árin sem leik skóla
stjóri. Það er mikið lán fyrir 
Grundarfjarðarbæ að fá áfram 
að njóta starfskrafta hennar í 
50% stöðugildi við leikskólann.

 Um leið og Matthildi eru 
þökkuð góð störf er Björg 
Karlsdóttir boðin hjartanlega 
velkomin til starfa.

ahk
 

Nýr 
leikskólastjóri

Við byrjum
miðvikudaginn 10. september.

NÝR KIRKJUVÖRÐUR 
Á INGJALDSHÓLI

Helga Guðrún Sigurðardóttir tók við star� kirkjuvarðar 
á Ingjaldshóli sl vor. Hún tekur á móti pöntunum 
vegna leigu á safnaðarheimili Ingjaldshólskirkju. 

Síminn hjá henni er 847-9499
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WIDE-ANGLE FAN EFFECT MASCARA
ÁBERANDI AUGNHÁR, HRÍFANDI AUGU.

GRANDIÔSE

Hrífandi augu eru einfaldlega ómótstæðileg.
Lancôme endurhannar maskarann með nýjum 
bursta og tækni  sem tryggir áreynslulausa 
notkun, opið augnaráð og þétt og jöfn augnhár.
Kynntu þér Grandiôse á Lancome.com.

TILKOMUMIKIL BREYTING: LENGIR OG 
ÞYKKIR AUGNHÁRIN SEM BLÆVÆNGUR, 

GEFUR UNDURFAGRA SVEIGJU.

„SVANSHÁLS“ SPROTI
Bursti sem nær til allra 

augnháranna.

Snyrtifræðingur og förðunarfræðingur veita faglega ráðgjöf.
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Í APÓTEKI ÓLAFSVÍKUR FÖSTUDAG FRÁ 13 -18 
LANCÔME KYNNING

Vertu velkomin

 
 

 15%
a f s l á t t u r  a f  ö l l u m
L a n c ô m e  v ö r u m 

20%
a f s l á t t u r  a f  

G r a n d i ô s e  m a s k a r a n u m

 

30% a fs lá t tu r  a f
vö ldum vörum 



Um helgina er átakið 
Göngum til góðs á vegum  
Rauða krossins á Íslandi. Að 
þessu sinni er verið að safna 
fyrir innanlandsverkefni  Rauða 
krossins. 

Í  Snæfe l l sbæ verður 
gengið í hús og safnað í dag, 
fimmtudaginn 4. septem
ber. Óskað er eftir sjálf boða
liðum til að ganga í hús með 
söfnunarbaukana.  Söfnunar
stöðin er í Átthagastofu Snæ
fells bæjar, Kirkjutúni  2 í Ólafs
vík og eru þeir sem ætla að 
leggja okkur lið beðnir um að 
koma þangað  kl. 18:00.  Ef þú 
vilt fá nánari upplýsingar þá 
vinsamlegast hringdu í Elvu Ösp 
Magnúsdóttur í s. 860 4441 eða 
í Guðrúnu Kristinsdóttur í s. 

8974960.
Hvernig væri að fá sér góðan 

göngutúr og um leið að leggja 
góðu málefni lið. Um að gera 
að taka börnin með.

Gengið verður í hús á 
Hellissandi, Ólafsvík og Rifi. 
Þeir sem ekki verða heimsóttir 
en vilja styrkja söfnunina  geta 
hringt í söfnunarsíma Rauða 
krossins, sótt söfnunarapp 
Rauða krossins  eða lagt inn 
á söfnunarreikning  Rauða 
krossins  03422612 og er 
kenni talan 5302692649.

Stuðningur þinn er mikil
vægur styrkur fyrir starf 
Rauða krossins á Íslandi. Allur 
af rakstur af söfnuninni fer til 
verk efna innanlands.

 

Landssöfnun

GAKKTU MEÐ OKKUR 
Landssöfnunin Göngum til góðs 

fer fram í dag í Snæfellsbæ.

Sjá nánar í auglýsingu á baksíðu

Snæfellsbæjardeild Rauða krossins

Göngum til góðs 
landssöfnun Rauða krossins

Tálgunar-
námskeið

Félag eldri borgara í Snæfellsbæ mun standa fyrir 
tveggja daga tálgunarnámskeiði dagana

13. sept. - 14. sept. (Laugardag og sunnudag)

Leiðbeinandi verður Magnús Steingrímsson.

Námskeiðið er öllum opið, þátttökugjald er 5.000,-

Skráning í síma 865 2199 (Emmi)

Á mánudag hófst vinna við 
að rífa húsið að Ólafsbraut 
62 í Ólafsvík, húsið brann 
í nóvember á síðasta ári og 
hafa eigendur hússins tekið 

ákvörðun um að rífa það.
Húsið sem var á einni hæð 

með litlu risi var byggt árið 
1957.

jó

Hús rifið

Íbúð óskast
Óska eftir íbúð til leigu í Sæfellsbæ (helst í Ólafsvík)

Uppl. í síma: 7791994

Smáauglýsing



Starf aðalbókara laust til umsóknar
Grundar�arðarbær auglýsir starf aðalbókara laust til umsóknar. Aðalbókari hefur umsjón með bókhaldi Grundar�arðar-
bæjar, stofnana og fyrirtækja sveitarfélagsins. Hann annast bókun fylgiskjala, afstemmingar og aðra úrvinnslu úr 
�árhagsbókhaldi, sér um reikningagerð, skýrslugerð og greiningarvinnu úr bókhaldi auk þess að annast uppgjör og 
áætlanagerð í samvinnu við �ármálastjóra og endurskoðendur.

Í boði er spennandi starf fyrir einstakling sem vill vinna sjálfstætt og hafa tækifæri til frumkvæðis í vinnubrögðum.

 Menntunar- og hæfniskröfur: 
•  Þekking og reynsla á bókhaldi skilyrði
•  Viðskiptafræðimenntun eða sambærileg menntun á sviði bókhalds æskileg
•  Þekking og reynsla á opinberri stjórnsýslu æskileg
•  Góð tölvukunnátta
•  Nákvæmni, skipuleg vinnubrögð og talnagleggni
•  Frumkvæði og sjálfstæði í starfi
•  Jákvæðni, sveigjanleiki og góðir samstarfshæfileikar

Laun og starfskjör fara eftir kjarasamningi Sambands íslenskra sveitarfélaga og viðkomandi stéttarfélags.

Nánari upplýsingar um starfið veitir Sigurlaug R. Sævarsdóttir, skrifstofustjóri, í síma 430 8500 
eða með því að senda fyrirspurnir á sigurlaug@grundar�ordur.is. 

Umsóknum ásamt ferilskrá skal skila í Ráðhús Grundarfjarðar, Borgarbraut 16, 
eða í tölvupósti á netfangið sigurlaug@grundar�ordur.is.

Umsóknarfrestur er til og með 21. september nk.

Aðalbókari

Svæðisskipulagsnefnd sveitarfélaganna á Snæfellsnesi auglýsir, skv. 24. gr. skipulagslaga nr. 123/2010, tillögu að svæðisskipulagi 
fyrir Snæfellsnes. Í tillögunni, sem samanstendur af greinargerð auk umhver�sskýrslu, er sett fram stefna um byggðar- og 
atvinnuþróun á Snæfellsnesi sem miðar að því að atvinnulí�ð, þekkingargeirinn og samfélagið nýti sér í auknum mæli þau 
verðmæti sem felast í náttúru- og menningarauði Snæfellsness og að skipulag og mótun byggðar og umhver�s taki mið af honum. 
Þannig styrki áætlunin staðaranda og ímynd Snæfellsness og e�i atvinnulíf og byggð á svæðinu.

Svæðisskipulagstillagan liggur frammi  til sýnis hjá oddvitum Eyja- og Miklaholtshrepps og Helgafellssveitar og á skrifstofum  
Grundar�arðarbæjar, Snæfellsbæjar  og Stykkishólmsbæjar og hjá Skipulagsstofnun á Laugavegi 166 í Reykjavík, frá og með 
�mmtudeginum 4. september 2014 til og með mánudagsins 20. október 2014. Tillagan er einnig til sýnis á vefsíðum sveitar-
félaganna og á vefnum svaedisgardur.is

Þeim sem telja sig eiga hagsmuna að gæta er hér með ge�nn kostur á að gera athugasemdir við svæðisskipulagstillöguna. Frestur 
til að skila inn athugasemdum rennur út í lok mánudagsins 20. október 2014. Skila skal skri�egum athugasemdum til 
svaedisgardur@svaedisgardur.is eða á „Svæðisskipulagsnefnd sveitarfélaganna á Snæfellsnesi, berist á skrifstofu Grundar�arðar-
bæjar, Borgarbraut 16, 350 Grundar�rði“.

Svæðisskipulagsnefnd sveitarfélaganna á Snæfellsnesi

Tillaga að Svæðisskipulagi Snæfellsness 2014-2026



Á laugardaginn komu Leiknis
menn, toppliðið í deildinni, í 
heimsókn. Mikið var undir og 
leikmenn greinilega stressaðir. 
Með sigri voru Leiknismenn 
komnir upp í efstu deild og að 
sama skapi þurftu okkar strákar 
að sigra til að halda í við skaga
menn, sem eru í öðru sæti.

Gestirnir voru ákveðnari í fyrri 
hálfleik, en samt voru það okkar 
strákar sem áttu hættulegasta 
færið þegar Þorsteinn laumaði 
boltanum rétt yfir þverslánna. 
Í seinni hálfleiknum bökkuðu 
gestirnir aðeins og við það urðu 
sóknir okkar manna hættulegri, 
en inn vildi boltinn ekki. Arnar 
Darri átti fínan leik í markinu 
og varði nokkrum sinnum mjög 
vel. Heilt yfir lék liðið mun betur 
en oft áður í sumar. Markalaust 
jafntefli og strákarnir þar með 
nánast í vonlausri stöðu með að 

komast upp í efstu deild þetta 
árið, því skagamenn unnu sinn 
leik og eru 7 stigum á undan 
þegar 9 stig eru eftir í pottinum. 
Skagamenn þurfa að tapa tveimur 
og gera eitt jafntefli í þessum 
þremur leikjum sem eftir eru 
og við að vinna alla þrjá til að 
dæmið gangi upp og það er bísna 
langsótt. Núna er bara að klára 
þetta mót með sóma, líta til næsta 
sumars og framtíðar. 

Kvennaboltinn 2014
Þá er Íslandsmótinu lokið hjá 

stelpunum okkar. Niðurstaðan 
eftir sumarið 4 sæti í riðlinum 
með 21 stig. Frábær árangur á 
fyrsta ári í deildarkeppni. Síðast 
leikurinn var á laugardaginn, 
suður í Hafnarfirði við lið Hauka, 
sem stelpurnar unnu 32 með 
mörkum frá Yekaterinu, Maríu 
Rún og Freydísi. Mark Freydísar 

var sérlega flott að sögn þeirra 
sem voru á svæðinu. Góður sigur 
í síðasta leiknum og stelpurnar 
reynslunni ríkari, sem er gott 
veganesti inn í mótið næsta 
sumar. Í liðinu eru margar ungar 
stelpur í bland við reynslumeiri 

og þannig þarf gott lið að vera. Í 
yngri flokkunum eru margar mjög 
efnilegar stelpur sem örugglega 
eiga eftir að halda merki Víkings 
hátt á lofti þegar fram líða stundir.

óhs

Leiknir í heimsókn

www.vedur.is
522 6000

Snjóathuganir í 
Ólafsvík

Gildi Veðurstofunnar eru þekking, 
áreiðanleiki, framsækni og samvinna. 
Ráðningar hjá stofnuninni munu taka  
mið af þessum gildum.

Laun taka mið af kjarasamningum ríkisins 
og viðeigandi stéttarfélags.

Nánari upplýsingar um starfið veita 
Harpa Grímsdóttir, fagstjóri ofanflóðavár 
(harpa@vedur.is) og Borgar Ævar Axelsson, 
mannauðsstjóri (borgar@vedur.is), 
í síma 522 6000

Umsækjendur eru vinsamlega beðnir um að 
sækja um starfið á www.starfatorg.is.

Veðurstofa Íslands óskar eftir að ráða snjó
athugunarmann til starfa í Ólafsvík. Um er að 
ræða hlutastarf í tímavinnu, sem alla jafna er 
unnið á tímabilinu 15. október til 15. maí.

Snjóathugunarmaður fylgist með snjóa
lögum og veðri í nágrenni við sitt byggðalag 
og aðstoðar við að meta yfirvofandi hættu 
á snjóflóðum. Einnig sinnir snjó athugunar
maður reglulegum mælingum á snjó, mælir 
snjóflóð sem falla og skrifar um þau skýrslur.
 

Umsækjandi verður að þekkja vel til veður og 
snjóaðstæðna í Ólafsvík. Hann verður að geta 
gert snjóathuganir til fjalla, jafnvel við erfiðar 
aðstæður, og starfað undir miklu álagi þegar 
hættuástand skapast. Nýr starfsmaður mun fá 
þjálfun í öryggisatriðum sem tengjast starfinu 
og mati á snjóflóðahættu. Æskilegt er að 
viðkomandi geti hafið störf í byrjun október.

Umsóknarfrestur til og með 
14. september nk.



Nýtt fiskveiðiár er hafið og 
þá mun allur SH flotinn fara af 
stað til veiða, hvort sem það er 
á dragnót, línu, net eða troll. 
Reyndar verður einhvern bið á 
því að minni línubátarnir fari 
af stað því þeir eru ennþá á 
makrílnum en ágúst mánuður 
var ansi góður hjá þeim, 
mokveiði bæði við Suðurnesin 
og við Snæfellsnesið. Brynja SH 
var hæstur annan mánuðinn í 
röð með 119 tonn í 23 róðrum, 
Stakkhamar SH var næstur 
með 118 tonn í 19 róðrum. 
Meðalafli hjá Brynju SH 5,2 
tonn en hjá Stakkhamri SH 
6,2 tonn. Af öðrum SH bátum 
má nefna Tryggvi Eðvarðs SH 
100 tn í 20 og mest 13,6 tonn 
í einni löndun sem reyndist 
vera stærsta löndunin í ágúst 
hjá handfærabátunum á makríl. 
Álfur SH 95,9 tonn í 18, Sæhamar 
SH 84 tní 19, Litlihamar SH 70 
tn í 18, Guðbjartur SH 67 tn 
í 20, Ingibjörg SH 62 tn í 19, 
Vixill II SH 67 tn í 20, Mangi á 
Búðum SH 47 tn í 20 og Andri 
SH 34 tn í 20 róðrum. 

Þeim fór að fjölga drag nóta
bátunum undir lokin í ágúst 
og var Magnús SH sá eini sem 

réri allan mánuðinn. Var hann 
með 95 tn í 12 róðrum og næst 
hæstur í ágúst. Egill ÍS var hærri 
með 98 tn í 12. Esjar SH var með 
55 tn í 6 og tæp 14 tonn í stærstu 
löndun sinni. Guðmundur 
Jensson SH var með 42 tn í 8, 
Gunnar Bjarnarson SH 31 tn í 
7, Markús SH 30 tn í 4 og Egill 
SH 9 tn í 2. 

Stóru línubátarnir voru 
komnir af stað og Gullhólmi SH 
fór ansi langt þvi hann fór alla 
leið á Þórshöfn og landaði þar 
63 tonnum í 2 löndunum. Hinir 
voru í heimahöfnum. Rifsnes 
SH 107 tn í 2 löndunum. Tjaldur 
SH 116 tonn í 3, Grundfirðingur 
SH 154 tn í 3 og Örvar SH 60 
tonn í einni löndun.

Ekki var mikið um þorsk
netaveiðar frá Snæfellsnesinu í 
ágúst, því þeir bátar sem voru á 
netum voru á skötuselsveiðum 
og var aflinn hjá þeim þokka
legur. Bárður SH var með 34 tn 
í 15, Hafnartindur SH 18,5 tn í 
13, Katrín SH 13 tní 10, Hugborg 
SH 13 tn í 13, en Hugborg SH er 
að landa í Bolungarvík.

Gísli Reynisson
www.aflafrettir.is

Aflafréttir

Tilkynning frá 
markaðs- og menningarfulltrúa
 

Rökkurdagar 2014

Nú er farið að halla að hausti og undirbúningur Rökkurdaga 
að he�ast. Hátíðin í ár stendur y�r frá 9. - 14. október. 

Bæjarbúar og félagasamtök eru hvött til að taka þátt og 
koma með tillögur að.  Þeir sem eru með hugmyndir eru 
vinsamlegast beðnir um að hafa samband við Öldu Hlín, 
menningar- og markaðsfulltrúa í netfangið 
alda@grundar�ordur.is.  

Frestur til að skila inn tillögum 
er til og með 28. september.

 

Tilkynning frá 
Íþrótta- og æskulýðsnefnd 

Á síðasta ári ákvað íþrótta- og æskulýðsnefnd Grundar�arðarbæjar 
að halda forvarnardag í Grundar�rði. Dagurinn 9. september varð 
fyrir valinu og verður forvarnardagurinn nú haldinn í annað skiptið. 
Dagskráin í ár er �ölbreytt en markmiðið er að ná til sem �estra.

·  Vís gefur nemendur leik- og grunnskóla endurskinsmerki.

· Leikskólinn: Börnin í leikskólanum fá heimsókn frá 
slökkviliði Grundar�arðar.

·  Grunnskólinn: Slökkvilið Grundar�arðar mætir í skóla- 
stofur og fer y�r helstu brunavarnir.

· Fjölbrautaskóli Snæfellinga: Þorlákur Árnason, fyrr- 
verandi þjálfari kvennaliðs Stjörnunnar í knattspyrnu, 
ræðir við nemendur um það hvernig eigi að �nna 
hæ�leikum sínum farveg og markmiðasetningu. Hann 
mun einnig ræða almennt um forvarnir.

·  Bæringsstofa:  Fræðslu og kynningarfundur  CoDA.  
CoDA er félagsskapur karla og kvenna sem tekst á við 
meðvirkni sem ákveðið rof í andlegri vitund einstaklings. 
Fundurinn hefst kl. 20:00. Heitt á könnunni. Allir vel- 
komnir.

VETRARSTARF 
AÐ HEFJAST

Kirkjukór Ingjaldshólskirkju hefur vetrarstarf sitt 
�mmtudaginn 4. september kl 18:00 
í safnaðarheimili Ingjaldshólskirkju. 

Æ�ngar munu í vetur miðast við þann tíma. 

Hvetjum alla sem hafa gaman af söng að mæta og 
syngja með okkur í vetur. 

Með kveðju,
Kórfélagar og kórstjóri.




