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Þorrablót á Jaðri
Frá því í lok janúar hafa verið
haldin þorrablót víða um land
og þeim er hvergi nærri lokið,
þorrablót var í Klifi 31. janúar,
um síðustu helgi var þorrablót
í Grundarfirði og 21. febrúar
verður þorrablót Neshrepps utan
Ennis í Röst og einnig verður þá
þorrablót á Lýsuhóli.
Heimilis- og starfsfólk
Dvalarheimilisins Jaðars hélt
sitt árlega Þorrablót síðasta
föstudagskvöld. Inga Jóhanna
Kristinsdóttir forstöðumaður
bauð alla velkomna, sagði
hún að Þorrablótið væri einn
stærsti viðburðurinn á hverju
ári á dvalarheimilinu og gaman
hefði verið að undirbúa það
eins og alltaf en um það bil 80
manns voru á blótinu starfs- og
heimilisfólk ásamt gestum. Gísli
S. Einarsson var veislustjóri
kvöldsins og hélt uppi fjörinu
með harmonikkuspili, söng
og glensi. Hinir Síungu tóku
lagið, Helgi Kristjánsson sagði
skemmtisögur og tekin voru

nokkur létt dansspor. Heppnaðist
Þorrablótið mjög vel og allir bæði
gestir, heimilisfólk og starfsfólk
eru farin að láta sér hlakka til
þa
þess næsta. 		

Hittingur fyrir fólk í atvinnuleit.
Við minnum á hitting alla
fimmtudaga milli kl 10 og 12 í Átthagastofunni

Í Pakkhúsinu 14.febrúar 2015
kl. 15:00-16:30

Kaffi og meðlæti.
Allir atvinnuleitendur á Snæfellsnesi velkomnir

Nánari upplýsingar: dagbjort@snb.is
4336929

Við í Pakkhúsinu ætlum að kenna krökkum á
öllum aldri þennan skemmtilega og
séríslenska sið, að sauma saman og skreyta
öskupoka.

Gott er að koma með efni fyrir pokana,
og saumadótið sitt.
Sjáumst hress og kát í Pakkhúsinu

Líf og fjör í Búbót
Áhugasamt starfsfólk óskast
Leikskólar Snæfellsbæjar óska eftir starfsfólki tímabundið
vegna fæðingarorlofs.
Starfsstöðvarnar eru leikskólarnir Krílakot og Kríuból.

Það er alltaf líf og fjör í Búbót,
húsnæði Félags Eldriborgara í
Snæfellsbæ. Ljósmyndari var á
ferðinni á dögunum og kíkti við
hjá þeim. Hisst er í húsnæðinu
tvisvar í viku og unnið að ýmsum
verkefnum og föndri, reyna þau
að vera ekki alltaf að gera það

saman og þennan dag var verið
að vinna í leir og við. En á undan
leirnum var til dæmis verið að
vinna úr gleri. Eins og sjá má
á myndunum er mikið fjör og
sköpunargleðin ræður ríkjum
þarna verða til margir fallegir
munir.

HRAUN
Restaurant - Café

Opið frá 18-23 alla helgina
Happy hour frá 21-23
Grundarbraut 2 - Ólafsvík - Sími: 431-1030

Ólafsvík
Hjallabrekka 8 er til sölu. Húsið er endahús
í raðhúsalengu og er samkv núverandi
fasteignamati 104,6fm. Það er byggt úr
steypu 1975 og að auki er nýr bílskúr 48fm
byggður úr steypu við hlið hússins og
húsið því alls 152.6fm. Íbúðin skiptist í
rúmgóða forstofu með hita í gólfi,
þvottahús, gang með góðum fataskáp,
þrjú herbergi, góða stofu og flísalagt baðherbergi í hólf og gólf. Parket er á stofu,
herbergi og eldhúsi og í því er góð innrétting. Á gangi eru flísar. Nýlegar inni og
útihurðir eru í húsinu sem og allir gluggar og þakið er nýlegt.
Hurð er úr þvottahúsi út í góðan garð og umhverfis hann er góð girðing. Góður
sólpallur er við suðurhlið hússins. Á lóðinni er gott húsnæði fyrir verkfæri. Fyrir
framan bílskúrinn og húsið er steypt tveggjabílastæði. Hjallabrekka 8 er góð eign á
góðum stað.
Óskað er eftir tilboðum í eignina.

Upplag: 1.100
Áb.maður: Jóhannes Ólafsson
Prentun: Steinprent ehf.
Sandholt 22a, Ólafsvík

Blaðið er gefið út af Steinprent ehf. og
dreift á hvert heimili í Snæfellsbæ og
Grundarfirði. Blaðið kemur út vikulega.

355 Snæfellsbæ
Netfang: steinprent@simnet.is
Sími:

436 1617

þa

Við leitum að starfsmanni sem hefur áhuga á að vinna með
börnum, er skapandi og ábyrgðarfullur í starfi. Viðkomandi
starfsmaður þarf að vera námsfús og sveigjanlegur með fullt af
þolinmæði. Hann þarf að geta stýrt samverustundum sem og
hópastarfi, lesið og sungið. Því þarf íslensku kunnáttan að vera
viðunandi.
Tímabil frá 23. febrúar - 14. júlí.
Umsóknarfrestur er til 18. febrúar 2015.
Vinnutími frá 8.00 - 15.00.
Eldri umsóknir óskast staðfestar.
Í lögum um leikskóla nr. 90/2008 segir í 3. mgr. 6. gr: „Óheimilt er að ráða til starfa
við leikskóla einstakling sem hlotið hefur refsidóm fyrir brot á ákvæðum XXII. kafla
almennra hegningarlaga. Við ráðningu skal liggja fyrir sakavottorð eða heimild
leikskólastjóra til að afla upplýsinga úr sakaskrá.“

Nánari upplýsingar um starfið veita Inga Stefánsdóttir,
Hermína Lárusdóttir og Steinunn Dröfn Ingibjörnsdóttir
í síma 433 6925/6 milli kl. 9:00 og 14:00
eða netfangið: leikskolar@snb.is

Kaka dagsins alla daga
og nýbakaðar
rjómabollur á bolludag

3G á Malarrifi
Farsímakerfi Símans vex og
þéttist stöðugt og nær 4G kerfi
fyrirtækisins nú til um 73%
landsmanna, nú síðast var bætt
við sendum í Húsafell, Úthlíð í
Biskupstungum og Varmaland í
Borgarfirði, næst á að setja upp
senda á Húsavík og Siglufirði á
landsbyggðinni.
Síminn byggir ekki aðeins

upp 4G þegar kemur að far
símakerfinu heldur vinnur enn
að því að efla þriðju kynslóðar
farsímasambandið. 3G sendir er
nú á Urðarhjalla við Látrabjarg.
Einnig Malarrifi á Snæfellsnesi.
Þessir sendar gefa færi á netvafri
um farsímanetið á þessum
stöðum.
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Hreystivika 2015
Á síðasta ári var blásið til
Hreystiviku í Grundarfirði.
Vikan heppnaðist vel og því
var ákveðið á fundi íþrótta- og
æskulýðsnefndar að endurtaka
leikinn og er því hér væntanlega
um árlegan viðburð að ræða.
Dagskráin í ár er fjölbreytt og
ættu allir að geta fundið eitthvað
við sitt hæfi. Meðal þess sem
boðið verður uppá er skák,
bardagalist að hætti víkinga, golf
og margt fleira.
Mánudaginn 16. febrúar
heldur Þorgrímur Þráinsson
fyrirlesturinn: Verum ástfangin
af lífinu – njótum líðandi
stundar. Þar fjallar hann meðal
annars um markmiðasetningu,
hámarksárangur og það að fara
út fyrir þægindarammann. Frítt
er inn á fyrirlesturinn sem hefst
kl. 20:00 í Sögumiðstöðinni.

Í ár ætlar UMFG að opna alla
sína æfingatíma í íþróttahúsinu,
það þýðir að krakkar geta mætt
á hvaða æfingu sem er og
þannig fengið að kynnast nýju
sporti. Lionsklúbburinn ætlar
í samstarfi við heilsugæsluna
að bjóða upp á blóðsykurs- og
blóðþrýstingsmælingu.
Opnir tímar í dagskránni þýða
að fólk getur mætt í prufutíma alla
vikuna endurgjaldslaust. Ræktin
tekur vel á móti nýjum félögum
og kynnir þeim aðstöðuna sem
er í boði.
Dagskránna er að finna á
baksíðu blaðsins og á heimasíðu
Grundarfjarðarbæjar.
Sjáumst hress í Hreystiviku.
Alda Hlín Karlsdóttir
Menningar- og markaðsfulltrúi.

Ólafsvík
Lindarholt 2 er til sölu. Húsið er á tveimur
hæðum og alls 109,8 fm.Efri hæðin er 86,8 fm og
skiptist hún í forstofu, baðherbergi, hol,eldhús
stóra stofu og tvö herbergi. Á forstofu, holi og
eldhúsi eru flísar á gólfi. Parket er á stofu og í
herbergjum. Úr stofu er gengið út á góðan
sólpall með góðu grindverki. Í kjallara sem er 23
fm er þvottahús. Húsið er nýlega tekið í gegn
innan sem utan, m.a. lagnir, rafmagn, gólfefni og
fl. Á húsinu er nýlegt þak og þakkantur. Bílskúr sem er 60 fm er byggður úr steypu
2008. Hann er með góðri lofthæð og hurð sem er 3,5 á breidd og 2,4 á hæð með
rafmagnsopnum. Húsið allt lítur vel út utan sem innan. Þetta er mjög góð eign með
góðu útsýni.
Ásett verð kr. 19,9 millj.

Afgreiðslustjóri
í Ólafsvík
Pósturinn í Ólafsvík óskar eftir að ráða í stöðu
afgreiðslustjóra við póstafgreiðsluna í Ólafsvík.
Óskað er eftir jákvæðum einstaklingi með ríka
þjónustulund sem á auðvelt með samskipti. Starfið krefst
hæfileika í stjórnun, tölvukunnáttu og góðs skipulags.
Viðkomandi þarf að geta hafið störf sem fyrst.
Nánari upplýsingar gefur Þór Reynisson
í síma 431-1001 eða í netfangi thorr@postur.is

Umsóknarfrestur er til 20. febrúar 2015
Hægt er að sækja um á postur.is en
skriflegum umsóknum skal skilað á
Pósthúsið á Akranesi merkt:
Pósturinn
Þór Reynisson
Svæðisstjóri Vesturlands & Vestfirðir
Smiðjuvöllum 30
300 Akranes

Smáauglýsing
Til sölu
Á Hellissandi er Munaðarhóll til sölu, 176 fermetrar með bílskúr.
Nánar uppl. hjá fjarfesting.is

Framúrskarandi
fyrirtæki
Síðast liðin fimm ár hefur
Creditinfo unnið ítarlega
greiningu sem sýnir hvaða íslensk
fyrirtæki teljast til fyrirmyndar
að teknu tilliti ýmissa þátta sem
varða rekstur og stöðu þeirra.

	
  
	
  
	
  

Auglýsing	
  
Skipulagslýsing – Fyrirhuguð vinna deiliskipulags Skarðsvíkur í
Snæfellsbæ, Snæfellsjökulsþjóðgarði
	
  
Í samræmi við 40. gr. skipulagslaga nr. 123/2010 er kynnt lýsing á
deiliskipulagi fyrir Skarðsvík og umhverfi í Snæfellsjökulsþjóðgarði,
Snæfellsbæ. Lýsing er til þess ætluð að almenningur geti komið
athugasemdum á framfæri snemma í vinnsluferli skipulags.
Lýsingin verður til sýnis á bæjarskrifstofu Snæfellsbæjar, Klettsbúð 4,
virka daga frá kl. 9:00 – 12:00 og 13:00 - 15:30 frá og með 12.02.2015
til 27.02.2015. Einnig má sjá tillöguna á heimasíðu Tæknideildar
Snæfellsbæjar, www.taeknideild-snb.is og á heimasíðu Snæfellsbæjar,
www.snb.is.

Þeir þættir eru:
• Hafa skilað ársreikningum til
RSK síðustu þrjú ár.
• Minna en 0,5% líkur á alvarlegum
vanskilum.
• Að sýna jákvæðan rekstrarhagnað
(EBIT) þrjú ár í röð.
• Að ársniðurstaða sé jákvæð þrjú
ár í röð.
• Rekstrarform ehf., hf. eða svf.
• Eiginfjárhlutfall sé 20% eða
meira þrjú rekstrar ár í röð.
• Að eignir séu 80 milljónir eða
meira þrjú ár í röð.
• Skráður framkvæmdastjóri í
hlutafélagaskrá.

• Að vera virkt fyrirtæki skv.
skilgreiningu Creditinfo.
Í ár eru það 577 fyrirtæki sem
komust á listann af þeim 32.691
sem skráð eru í hlutafélagaskrá,
eða um 1,7%. Á Vesturlandi
komust 22 fyrirtæki á listann að
þessu sinni og skiptist þau þannig
niður á sveitarfélög að 11 eru á
Akranesi, 4 í Borgarnesi, 2 úr
Stykkishólmi og 5 úr Snæfellsbæ.
Fyrirtækin í Snæfellsbæ sem
komust á listann eru:
Fiskmarkaður Íslands
KG Fiskverkun
Steinunn
Útgerðarfélagið Dvergur
Útgerðarfélagið Guðmundur
Úr Stykkishólmi eru það:
Sæfell
Marz sjávarafurðir

Íbúafundur
Opinn íbúafundur verður haldinn í Félagsheimilinu á Klifi
fimmtudaginn 12. febrúar 2015
og hefst hann kl. 20:00.

Á íbúafundinum verður farið yfir fjárhagsáætlun
Snæfellsbæjar fyrir árið 2015 og helstu verkefni
ársins verða kynnt.

ÍBÚAR SNÆFELLSBÆJAR ERU HVATTIR TIL AÐ
FJÖLMENNA Á FUNDINN
Bæjarstjórinn í Snæfellsbæ

Ráðgjafar Símans verða í
Ólafsvík og Grundarfirði
Ráðgjafar Símans veita aðstoð
við síma- og netmál:
VÍS, Ólafsvík
þann 18. febrúar milli kl. 11-18
Þjónustustofunni, Grundarfirði
þann 19. febrúar milli kl. 11-18
Kynntu þér nýju sveigjanlegu Snjallpakkana
Allir sem eiga snjallsíma vita að suma mánuði talar
maður meira en aðra mánuði er maður meira á netinu
í símanum. Sveigjanlegu Snjallpakkarnir okkar eru
farsímaleið þar sem þú sveigir pakkann þinn, hvort
sem er í áskrift eða Frelsi, með því að skipta mínútum
út fyrir gagnamagn eða öfugt, allt eftir þörfum hverju
sinni. Þú stjórnar og aukakostnaðurinn er enginn!

Þú getur meira með Símanum
siminn.is

Þorrablót Neshrepps utan Ennis 2015
Verður haldið í félagsheimilinu Röst Hellissandi.
Laugardaginn 21.febrúar,
Húsið opnar kl. 19:30 og borðhald hefst kl. 20:00
Snillingarnir frá Galito sjá um matinn, frábær skemmtiatriði
og svo mun stuðhljómsveitin Swiss halda uppi gleði og glaum langt fram á nótt.
Miðaverð kr. 6.500,Miðasala/ afhending miða fer fram í félagsheimilinu Röstinni
sunnudaginn 15. feb. Frá kl. 16:00 til 18:00
Ekki verður selt sér inná ballið.

	
  

Pétur Mikli dýpkar í Rifshöfn
Undanfarið hefur staðið yfir
dýpkun í Rifshöfn það er Björgun
ehf sem vinnur verkið. Pétur
Mikli og dýpkunarpramminn
Reynir eru nú að fjarlægja á
ákveðnum stöðum efni sem
Perlan náði ekki að dæla niður í
7 metra dýpi þegar hún var hér
í haust. Um er að ræða 18.000
rúmmetra af efni. Þegar verkinu
er lokið verður búið að fjarlægja

úr innsiglingunni á Rifi 40.000
rúmmetra og innsiglingin því
orðin um 7 metra djúp.
Vonandi gengur betur hjá Pétri
Mikla heldur en þegar hann var
notaður við dýpkun hér árið
2008 en þá strandaði hann í
fjörunni í Ólafsvík þegar losa átti
efni úr bátnum, neðri myndin var
einmitt tekin við það tækifæri.
þa

Kirkjan okkar

Guðsþjónusta og sunnudagaskóli.
Guðsþjónusta verður í Ólafsvíkurkirkju
sunnudaginn 15. febrúar kl 14.
Sunnudagaskóli er í Ólafsvíkurkirkju
á sunnudögum kl. 11.
Sjá nánar um barna- og æskulýðsstarf
á kirkjanokkar.is.

Júlíana

hátíð sögu og bóka
Vinna við skipulagningu
Júlíönu – hátíð sögu og bóka
sem haldin verður 26. febrúar
- 1. mars næstkomandi í Stykkis
hólmi er í fullum gangi. Við
fangsefni hátíðarinnar að þessu
sinni er minningar – sannar og
ósannar, héðan og þaðan. Þar
kennir ýmissa grasa, dagskráin
verður fjölbreytt að vanda og
hefst hún formlega með opnun
í Vatnasafninu á fimmtudeginum.
Á föstudeginum verður
dagskrá víðs vegar um bæinn. Á
Amtsbókasafninu verður opnuð
sýning grunnskólanemenda þar
sem þeir fást við minningar í
ýmsu formi. Upplestur verður
í Bókaverzlun Breiðafjarðar,
boðið verður á sögustund
í tveimur heimahúsum um
kvöldið. Dagskrá föstudagsins
endar svo með sögugerð á Hótel

Egilsen.
Hópur fólks í tengslum
við hátíðina les nú af kappi
bók Kristínar Steinsdóttur
Vonarlandið.
Eftir hádegi á laugardeginum
munu rithöfundarnir Hallgrímur
Helgason, Kristín Steinsdóttir og
Jóhanna Kristjónsdóttir fjalla um
verk sín í gömlu kirkjunni. Verk
sem öll byggja á minningum út
frá mismunandi sjónarhornum.
Á laugardagskvöldið verður
lesið úr ljóðum Júlíönu
Jónsdóttur í Norska húsinu. Ekki
er hér allt upptalið, verður því
mikið um að vera í Hólminum
þessa helgi. Dagskrána má
nálgast þegar nær dregur á
Facebook : Júlíana hátíð sögu
og bóka .
Undirbúningsnefndin

Auglýsingaverð
í Jökli
Svarthvítar auglýsingar
Opna í svarthv
Heilsíða í svarthv.
Hálfsíða í svarthv.
1/4 í svarthv.
1/8 í svarthv.
1/16 í svarthv.

37.941
25.294
16.690
10.889
7.938
4.885

Lit auglýsingar
Opna í lit
Heilsíða í lit
Hálfsíða í lit
1/4 í lit
1/8 í lit
1/16 í lit

68.175
45.450
31.548
23.102
14.960
10.075

Verðin eru með 24% vsk
Smáauglýsingar kosta 800,og er þá miðað við 150 innslætti pr. auglýsingu.
Hver innsláttur umfram 150 kostar 5,-

Grundarfjörður

1933

HREYSTIVIKA Í GRUNDARFIRÐI
Markmið hreystiviku er að vekja athygli á og stuðla að andlegu og líkamlegu hreysti.
Markmiðið er að sem flestir bæjarbúar finni eitthvað við sitt hæfi.

ALLAR ÆFINGAR UMFG Í ÍÞRÓTTAHÚSI OPNAR.
KJÖRIÐ TÆKIFÆRI TIL AÐ PRUFA NÝJA ÍÞRÓTTAGREIN
Mánudagur 16. febrúar
11.00
Boccia eldri borgara, opinn tími.
14.00
5Rytma dans á Fellaskjóli.
16.45
Bjöllutími opinn fyrir alla.
17.00
Skokkhópur. Hver á sínum hraða. Allir velkomnir.
20.00
Þorgrímur Þráinsson heldur fyrirlestur -Verum ástfangin af lífinu Heitt á könnunni og frítt inn. Láttu þetta ekki fram hjá þér fara.
Þriðjudagur 17. febrúar
10.30
Jóga eldri borgara, opinn tími.
16.45
Bjöllutími opinn fyrir alla.
20.00
Skákkvöld. Áhugafólk um skák teflir og kennir mannganginn.
Miðvikudagur 18. febrúar
16.45
Jóga með Hörpu Finns. Aðgangseyrir 1000 kr.
20.00
Lærðu að vega mann og annan.
Æfing með Víkingafélaginu Glæsi. Mætið með hanska.
Fimmtudagur 19. febrúar
10.30
Léttur leikfimitími eldri borgara, opin tími.
13.10
Boccia eldri borgara, opinn tími.
16.45
Bjöllutími opinn fyrir alla.
17.00
Skokkhópur. Hver á sínum hraða. Allir velkomnir.
Föstudagur 20. febrúar
17.00
Hressandi göngutúr í vikulokin.
20.00
Lærðu að vega mann og annan.
Æfing með Víkingafélaginu Glæsi. Mætið með hanska.

Íþróttahús
Fellaskjól
Bjöllusal
Íþróttahús
Sögumiðstöð

Samkomuhús
Bjöllusal
Sögumiðstöð
Bjöllusal
Samkomuhús
Samkomuhús
Íþróttahús
Bjöllusal
Íþróttahús
Sögumiðstöð
Samkomuhús

Laugardagur 21. febrúar
10.00
Skokkhópur. Hver á sínum hraða. Allir velkomnir.
13.00 - 15.00 Blóðsykurs- og blóðþrýstingsmæling
í boði Lions í samstarfi við HVE.
13.00 - 15.00 Golf fyrir alla. Golfklúbburinn Vestarr býður í SNAG.

Íþróttahús
Íþróttahús

Sunnudagur 22. febrúar
16.00
Íþróttaskólinn - Báðir hópar saman, því það er gaman.
Bangsar velkomnir með.
17.00
Foreldrabolti. Börn og foreldrar saman í fótbolta.

Íþróttahús
Íþróttahús

Annað:
Lífsstíls og heilsutengdar bækur liggja frammi á bókasafninu.
Fullt af nýjum fatnaði í Ræktinni, ásamt fatnaði á tilboði.

Íþróttahús

