
Frystiklefinn í eigu Kára Viðars
sonar leikara og leikstjóra hlaut 
Eyrarrósina í ár. Eyrarrósin er veitt 
fyrir framúrskarandi menningar
verkefni utan höfuðborgar
svæðisins en markmið hennar 
er að beina athygli að og hvetja 
til fjölbreytileika, ný sköpunar 
og uppbyggingar á sviði menn
ingingar og lista.  Í Frysti klefanum 
rekur Kári menningar miðstöð 
og aðsetur fyrir listafólk. Nú í 
vetur hefur sýningin MAR ásamt 
fleiri viðburðum verið sýnd þar 
við góða aðsókn og mikið lof 
gagnrýnenda. Þetta er í ellefta sinn 
sem viðurkenningin er veitt, hana 
veita Byggðastofnun, Flugfélag 
Íslands og Listahátíð í Reykjavík. 
Auk viðurkenningarinnar fékk 
Frystiklefinn 1.650.000 króna 
peningaverðlaun og flugferðir 
frá Flugfélagi Íslands. Voru 
verðlaunin afhent á Ísafirði af 
Dorrit Moussaieff forsetafrú og 

verndara Eyrarrósarinnar.
Meðal þeirra viðburða sem eru 

á næstunni má nefna Sumar tón
leika Frystiklefans sem verða 
haldnir Sumardaginn fyrsta 
næst komandi en þar koma fram 
stórhljómsveitin MAMMÚT og 
Alda Dís mun hita upp.

þa

Ólafsbraut 21, Snæfellsbæ
Sími: 410 4190 

Netfang: 0190@landsbankinn.is

Snæfellsnesi
www.landsbankinn.is

Eyrarrósir 2015 á Rif
692. tbl - 15. árg. 16. apríl 2015 

AUGLÝST EFTIR UMSÓKNUM Í 
UPPBYGGINGARSJÓÐ VESTURLANDS

Veittir verða styrkir í eftirfarandi verkefni; 

1. Styrkir til atvinnuþróunar og nýsköpunar.
2. Verkefnastyrkir á sviði menningar.
3. Stofn- og rekstrarstyrkir menningarmála.

Styrkir úr Uppbyggingasjóði koma í stað styrkveitinga úr sjóðum 
menningar- og vaxtarsamninga.

Einungis verður ein aðalúthlutun á árinu 2015 fyrir verkefnastyrki 
á sviði menningar og stofn- og rekstrarstyrkja menningarmála. 
Styrkjum til atvinnuþróunar og nýsköpunar verður einnig 
úthlutað að þessu sinni og aftur síðar á árinu. 

Á heimasíðu Samtaka sveitarfélaga á Vesturlandi www.ssv.is , 
undir �ipanum „Uppbyggingarsjóður“ er að �nna upplýsingar 
um umsóknarferli, reglur og viðmið varðandi styrkveitingar.

Frestur til að skila umsóknum er til 22. apríl 2015.

Alda Dís Arnardóttir er sigur
vegari annarrar þátta raðar innar 
af  Ísland Got Talent. Úrslita
kvöldið fór fram í Talenthöll
inni síðasta sunnudagskvöld. 
Á úrslitakvöldinu söng Alda 
Dís lagið Chandelier með Sia 
í sinni eigin útgáfu. Þessi 22 
ára söngkona sem kemur frá 
Hellissandi er þar með hæfileika
ríkasti Íslendingurinn í dag að 
mati áhorfenda Stöðvar 2 og 
hlaut hún einnig mikið lof 
dómaranna og frá áhorfendum í 

sal. Alda Dís fór beint í undan
úrslit úr áheyrnaprufunum 
þar sem Þorgerður Katrín ýtti 
á gullhnappinn. Í verðlaun 
hlaut Alda Dís 10 milljónir 
króna sem hún ætlar að nota í 
tónlistarmenntun hvort sem það 
verður hér á Íslandi eða erlendis. 
Við óskum Öldu Dís til hamingju 
með sigurinn og óskum henni alls 
hins besta við eigum örugglega 
eftir að heyra meira frá henni.

þa

Alda Dís sigraði 
Ísland Got Talent



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

Starfsbraut Fjölbrautaskóla 
Snæ fellinga tók þátt í hæfileika
keppni starfsbrauta sem fram fór 
í Fjöl brautaskólanum í Garðabæ.

Hér fylgir ferðasaga hópsins á 
keppnina.

Í janúarlok fór hópurinn að 
hugsa um hvaða atriði við vildum 
fara með á keppnina en tveir 
nemendur sýndu mikinn áhuga 
á að taka þátt, var því ákveðið að 
atriðið okkar myndi vera á þann 
hátt að báðir gætu látið ljós sitt 
skína. Þegar fram liðu stundir 
kom sú hugmynd að við myndum 
gera þáttinn Ísland got talent og 
þar með myndu allir sem vilja 
geta tekið þátt í atriðinu. Við 
tók handritsgerð, æfingar og 
upptökur og úr varð þátturinn 
Ísland gott talent sem finna 
má á Youtube rás brautarinnar 
Starfs braut Fjölbrautaskóla Snæ
fellinga og á facebook síðu okkar.

Fimmtudaginn 19. mars. 
komum við í skólann. Svo lögðum 
við af stað kl 9:40 frá skólanum. 
Við fórum á rútu til Reykjavíkur 
með góða skapið það var hlegið 
og sungið spjallað saman og 
margt fl. Fórum í heimsókn 
í Borgarholtsskóla, þar sem 
starfsbraut tók á móti okkur við 
skoðum skólann og kynntumst 

skemmtilegum krökkum. Næst 
fórum við á flugvöllinn því að 
í deild FSN á Patreiksfirði er 
einn nemandi á starfsbraut og 
hann og stuðningsfulltrúinn 
hans voru komnir til að taka 
þátt í deginum með okkur. Við 
borðuðum nesti á flugvellinum 
og spjölluðum saman. Síðan 
fórum við á Hvalasafnið það 
sem var rosa gaman og mikil 
hlátur og gleði og forvitnast 
um alla hvalina og skoðað allar 
upplýsingarnar um hvalina. Þar 
var tekið fullt af skemmtilegum 

myndum bæði hópmyndir og 
venjulega fyndnar myndir og 
skemmtilegar. Við fórum í kaffi 
á höfðanum í Bakarameistarann 
og þar var fengið sér að borða 
og farið að skoða föt og skó og 
svoleiðis kíktum í Intersport og 
fundum fullt af skemmtilegu.

Svo var haldið áfram þar sem 

við fórum í keilu í Egilshöll og 
fengum okkur pizzu og svo 
skipt um föt. Áður en var haldið 
áfram að Hæfileikakeppninni. 
Hæfileikakeppnin var rosa 
skemmtileg fullt af skemmtilegum 
atriðum og flottum sem komust 
áfram. Við fengum að hitta 
pollapönkarana þeir voru 
rosa glaðir og skemmtilegir 
dönsuðum með þeim og 
sungum. Svo fórum við á ball þar 
sem var fullt af góðum lögum 
og leiðinlegum. Eftir ballið voru 
allir svo þreyttir og það voru 
tveir sem fórum fyrr upp í rútu, 
ein fór heim með frænku sinni 
og við skutluðum nemandanum 
og stuðningsfulltrúanum frá 
Patreiksfirði á gistiheimili svo 
flugu þau til baka daginn eftir. 
Svo þegar við vorum kominn inní 
Grundafjörð setum við tónlist 
og vorum með fjör alla leiðina 
á Hellisand og öllum var skutlað 
heim eftir langa dag.

Andrea Ýr, Árni Steinn, Áslaug 
Elva, Elias Gastao, Guðbjörg Lilja, 

Jóhann Steinn og Ómar Hall

Starfsbraut tók þátt í hæfileikakeppni

Snæfellsbær:

Atvinna í boði!
Félags- og skólaþjónusta Snæfellinga auglýsir 2 störf  í 
„Smiðjunni“ í Ólafsvík , sem er dagvinnustofa og atvinnu-
tengd úrræði fatlaðs fólks.

Um er að ræða  2 x  100% stöðugildi, 
vinnutími virka daga kl. 8.00 – 16.00.

Launakjör skv. samningum SDS og sveitarfélaganna

Æskilegt en þó ekki skilyrði er að umsækjandi búi að félags- 
liðamenntun og eða starfsreynslu er nýtist í starfi með fólki 
með fötlun.  

Skriflegar umsóknir er tilgreini menntun, fyrri störf, um- 
sagnaraðila og  sakavottorð viðkomandi  berist til undir- 
ritaðrar sem jafnframt veitir frekari upplýsingar um starfið:

Ingveldur Eyþórsdóttir, félagsráðgjafi, ingveldur@fssf.is,
s. 430 7800 og 852 8702

Klettsbúð 4, 360  Hellissandi

Umsóknarfrestur er til 27. apríl 2015

Forstöðumaður

Dósasöfnun
Fimmtudaginn 16. apríl  

kl.17:30
ætlum við að fara í dósasöfnun í Ólafsvík. 

Er það von okkar, bæjarbúar góðir að þið eigið eitthvað af flöskum 
handa okkur, hvort sem það er plast, ál eða gler. 

Til að allt gangi vel og fljótt fyrir sig, væri ágætt að þið settuð poka 
eða kassa með flöskunum fyrir utan hús ykkar, 

að öðrum kosti bönkum við uppá hjá ykkur. 

P.S. Krakkar mætum öll í húsnæði Ragnars og Ásgeirs, 
endilega takið mömmu og pabba með, því margar hendur vinna létt verk. 

    Með fyrirfram þökk. 
        Víkingur/Reynir



Páskarnir búnir og væntanlega 
allir búnir að éta sig á gat af 
eggjum. Þeir á Magnúsi SH voru 
ekkert að velta sér mikið uppúr 
þessum páskum því að þeir fóru 
í netarallið í lok mars og hafa 
síðan þá veitt ansi vel. Hafa 
landað 275 tonnum í aðeins 8 
róðrum eða um 34 tonn í róðri. 
Tvær af þessum löndunum hafa 
verið feiknarstórar, önnur var 51 
tonn en hin tæp 60 tonn sem er 
algert mok svo ekki sé meira sagt. 
Þórsnes SH er líka í netarallinu 
en hann er í Faxaflóanum og 
hefur landað um 100 tonnum í 
4 róðrum. Aðrir netabátar sem 
ekki eru í rallinu eru t.d Ólafur 
Bjarnason SH sem er með 21 
tonn í 2 og Bárður SH 21 tonn í 2.

Línubátarnir minni eru flestir 
fyrir sunnan og voru að fiska 

nokkuð vel þá fáu daga sem gaf á 
sjó, en leiðinda veður hefur verið 
í byrjun apríl. Guðbjartur SH 
hefur landað 31 tonni í 3 róðrum 
og mest 13,5 tonn. Brynja SH 22 
tonn í 3, Tryggvi Eðvarðs SH 21,6 
tonn í 3 og mest 12,7 tonn í róðri. 
Kristinn SH 32 tonn í 3 og mest 
14,4 tonn. Álfur SH 10,6 tonn í 2. 
Allir að landa í Grindavík. Bíldsey 
SH 27 tonn í 3 í Sandgerði og 
mest 10 tonn í róðri. Glaður SH 
7,1 tonn í 2 , Vísir SH 6,5 tonn í 
2 báðir í Ólafsvík. Þerna SH 2,4 
tonn í 1 á rifi

Stóru línubátarnir hafa lítið 
landað. Örvar SH 27 tonn í 1, 
Rifsnes SH 22,7 tonn í 1, enginn 
dragnótabátur hefur landað afla 
frá nesinu.

Gísli Reynisson
www.aflafrettir.is

Aflafréttir

TAX FREE 
DAGUR Í DAG

 
 
 
 

 
Afnemum virðisaukaskattinn 

af dömufatnaði og skóm
OPIÐ TIL KL 20 Í KVÖLD

verður haldinn í Átthagastofu Snæfellsbæjar
Kirkjutúni 2, Ólafsvík

 
Þriðjudaginn, 28. apríl 2015, kl. 20

Dagskrá:
1. Venjuleg aðalfundarstörf
    - Stjórnin gefur kost á sér áfram utan einn meðstjórnandi
2. Önnur mál  
3. Afmæliskaffi og fræðsluerindi:

Hvernig gagnast núvitund/árvekni/gjörhygli?

Sveinbjörg Eyvindsdóttir, geðhjúkrunarfræðingur

Allir velkomnir
                                      

16” pizza 
með tveim áleggstegundum
og ostabrauð
kr. 3.190.-

16” pizza 
með tveim áleggstegundum
kr. 2.190.-

Föstud. og laugard.17. og 18. mars

Auglýsir 
Pizzatilboð!! 

S: 436 1362



Baldur
lögreglumaður

Brynja
skólaliði

Jolanta 
bréfberi

Ingibjörg 
tollvörður

Plútó
fíkniefnahundur

Hermann
frístundaleiðbeinandi

Hrefna
�ugöryggisvörður

Ö�ug almannaþjónusta stuðlar að jafn- 
rétti, öryggi og réttlátara samfélagi. 
Skerðing opinberrar þjónustu er skerðing 
á lífsgæðum allra sem í landinu búa. 
Án vel mannaðrar opinberrar þjónustu 
myndi gjörbreytt samfélag blasa við. 

Það er hagur okkar allra að grunnstoðirnar 
séu sterkar. Hvetjum stjórnvöld til að e�a 
almannaþjónustuna í stað þess að veikja 
hana. Styðjum við og verum stolt af fólkinu 
sem þjónar okkur í �ölbreyttum störfum 
hjá hinu opinbera um allt land.

STÖRF Í
ÞÍNA ÞÁGU
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Orlofsbústaðir
Minnum á að umsóknarfrestur 

vegna orlofsbústaða er til 1. maí.

Einnig eru nokkur laus tímabil í íbúðinni okkar á spáni.

Orlofshús  2015

Það sannaðist nú um miðjan 
mars hversu nauðsynlegt er að 
hafa björgunarbát á svæðinu 
þegar Saxhamar tók niðri inn
siglingunni á Rifi og varð vélar
vana, Björgunarbáturinn Jón 
Oddgeir kom og dró Saxkamar 
í land en hann er  staðsettur 
hér vegna þess að Björgin er 
búinn að vera í slipp síðustu 

vikur í Njarðvík. komið var 
með bátinn nokkrum dögum 
fyrir óhappið og eru þeir  Páll 
Stefánsson skipstjóri og Sigurður 
Garðarsson búnir að leggja 
ómældan tíma í að standsetja 
Jón Oddgeir og koma honum á 
haffæri. Von er á Björgin verði 
tilbúin um miðjan maí.

þa

Nauðsyn að hafa 
björgunarskip



Dagana 17.  19. apríl fer lands
söfnun Lions, Rauða fjöðrin, fram 
um allt land. Markmiðið er að 
safna í sjóð til að fjármagna kaup 
á leið söguhundum fyrir blinda í 
samvinnu við Blindrafélagið og 
Þjónustu og þekkingarmiðstöð 
fyrir blinda, sjónskerta og dauf
blinda einstaklinga. Hver hundur 
getur kostað allt að 10 milljónir 
króna og unnið í allt að 10 ár. 
Hundarnir eru sérvaldir með 
hliðsjón af eiginleikum þeirra og 
eru tilbúnir til starfa við 2 1/2 
árs aldur eftir gríðarlega þjálfun. 

Vinnusamband manns og 
hunds byggir síðan ekki síst 
á vináttu þeirra og kærleika. 
Leiðsöguhundar bæta lífsgæði 
blindra og sjónskertra veru
lega og stuðla að aukinni virkni 
þeirra í samfélaginu. Lions
félagar í Ólafsvík verða í verslun

inni Kassanum milli 16 og 18 á 
föstu deginum og milli 14 og 16 
á laugardeginum.

Rauða fjöðrin er barmmerki 
sem Lionshreyfingin hefur selt 
á nokkurra ára fresti í rúma 
fjóra áratugi. Ágóðanum af 
sölunni hefur verið varið til 
ýmissa veglegra verkefna en 
fyrsta söfnunin fór fram árið 
1972 og var ágóða sölunnar 
varið til kaupa á tækjum fyrir 
augndeild Landakotsspítala. 
Fjórum árum síðar nutu 
þroskaskertir ágóðans er þeim 
voru færð tannlækningatæki. 
Meðal verkefna sem safnað 
hefur verið fyrir hér á landi í 
gegnum árin eru tækjabúnaður 
á Landspítalann, sambýli fyrir 
fatlaða á Reykjalundi, gigtar og 
öldrunarrannsóknir. Fyrir fjórum 
árum var safnað fyrir hönnun á 

íslenskum talgervli fyrir blinda 
og sjónskerta sem tekinn var í 
gagnið í kjölfarið. Talgervillinn 
breytti sannarlega lífsgæðum 
blindra og sjónskertra til muna. 

Nú, árið 2015, er safnað fyrir 
leiðsöguhundum fyrir blinda 
en auk þess sem kaupa má 

fjöðrina sjálfa er hægt að leggja 
verkefninu lið með því að leggja 
inn á reikning þess, greiða 
valgreiðslu í heimabanka eða 
hringja í söfnunarnúmer.

Lionsklúbburinn Rán
Lionsklúbbur Ólafsvíkur

Rauða fjöðrin seld til að kaupa leiðsöguhunda

Næsta blað
Jökuls

Vegna sumardagsins fyrsta kemur Jökull 
út miðvikudaginn 22. apríl.

Skila þarf efni í blaðið fyrir kl. 18 
mánudaginn 20. apríl.

Kirkjan okkar

Messa 
í Ólafsvíkurkirkju 

sunnudaginn 19. apríl kl. 13.

Fermt verður í athöfninni.
Altarisganga.

AÐALSAFNAÐARFUNDUR 

ÓLAFSVÍKURKIRKJU 

Aðalsafnaðarfundur Ólafsvíkurkirkju verður haldinn 
mánudaginn 20. apríl 2015  kl: 18.00.

 
Dagskrá:

1. Gerð  grein fyrir starfsemi og rekstri sóknarinnar 
á liðnu starfsári.

2. Afgreiðsla endurskoðaðra reikninga sóknar og 
kirkjugarðs fyrir s.l. ár.

3. Kosningar

5. Önnur mál.

Formaður sóknarnefndar



Sóknarhópurinn er hópur 
fólks sem lætur sér velferð 
þjóðfélagsins varða og vill 
nýja stjórnarskrá og afnám 
kvótakerfisins.  Við tökum sem 
hópur ekki afstöðu til hægri eða 
vinstri og tengjumst við sem hópur 
engum stjórnmálasamtökum.

 Stefna sóknarhópsins er skýr 
og hnitmiðuð.
1.  Stöðva framgang ,,Nýja 
kvótafrumvarpsins” líka litla 
makrílfrumvarpið, það er 
einungis til að búa til fordæmi.
2. Ný stjórnarskrá byggð á 
tillögum Stjórnlagaráðs verði 

sett í lög.
3.  Afnema kvótakerfið og taka 
í staðinn upp sóknarmark við 
stjórn fiskveiða með skilyrði um 
að allur afli fari á markað.

Sóknarmarkið skal vera að 
íslenskri fyrirmynd.

Til að ná þessu fram mun 
hópurinn beita öllum tiltækum 
ráðum.

Grunn lýsing á sóknarmarki 
þar sem allir sitja við sama borð 
og mannréttindi eru virt.

Við hyggjum á fundarherferð 
um landið á næstu vikum, það 
verður nánar auglýst síðar.

Það er augljóst að núverandi 
fiskveiðistjórnun hefur ekki 
skilað tilætluðum árangri, þeir 
sem sækja fiskinn eru almennt 
sammála um að það megi veiði 
meira.

Hagnaður auðlindarinnar 

dreifist um samfélagið en fari 
ekki vasa fárra. 

Allan fisk á Markað.

Sóknarhópurinn er bæði á 
soknarhopurinn.is og á Fésbók.

Sumarafleysingar
Félags- og skólaþjónusta Snæfellinga auglýsir eftir 
afleysingarfólki í heimaþjónustu í Grundarfirði og 
Stykkishólmi.

· Um er að ræða afleysingu í sumarleyfi starfsmanna.
· Laun skv. kjarasamningi sveitarfélaganna og SDS

Umsóknir er tilgreina menntun og fyrri störf ásamt 
sakavottorði og upplýsingum um umsagnaraðila 
berist skrifstofu FSS, Klettsbúð 4, 360 Snæfellsbæ 
eða á netfangið berghildur@fssf.is . Upplýsingar 
veitir Berghildur á skrifstofutíma, í tölvupósti ellegar 
í síma 430 7800

Umsóknarfrestur er til 30. apríl

Forstöðumaður 

Sóknarhópurinn

Íbúafundur á Lýsuhóli 
vegna endurskoðunar 

aðalskipulags Snæfellsbæjar

Vegna fyrirhugaðrar endurskoðunar aðalskipulags 
Snæfellsbæjar verður haldin kynningarfundur þar sem 
lýsing og matslýsing verða kynntar í   samræmi við ákvæði 
30. greinar skipulagslaga. Tilgangur með kynningunni er að 
gefa almenningi, hagsmunaaðilum, Skipulagsstofnun og 
öðrum umsagnaraðilum tækifæri til að koma athugasem-
dum á framfæri strax á frumstigi vinnunnar. 
 
Kynningarfundurinn verður haldinn í félagsheimilinu 
Lýsuhóli, mánudaginn 20. apríl kl. 20:00. Drei�bréf hefur 
verið sent til íbúa, landeigenda og eigenda annarra eigna í 
Snæfellsbæ þar sem fólki er ge�nn kostur á að koma 
athugasemdum á framfæri.  

Hægt er að kynna sér lýsinguna og matslýsinguna 
á heimasíðu tæknideildar Snæfellsbæjar 

www.taeknideild-snb.is  

HERRAKVÖLD VÍKINGS 
VEITINGAHÚSINU HRAUNI

Firmakeppni í 
Íþróttahúsi Snæfellsbæjar 

sama dag.

Happdrætti
Strákarnir í Mfl. Víkings eru að fara af stað með happdrætti 

til að fjármagna þátttöku í evrópuriðli í Futsal. 
Takið vel á móti sölumönnum.

Föstudagskvöldið 1. maí 2015
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KYNNING Á BRYGGJUDÆLUM, 
VÖRUM OG VEIÐARFÆRUM
Velkomin á kynningu á bryggjudælum, handfærabúnaði, rafgeymum, 

smurolíum, hnífum og öðru sem lýtur að smábátaveiðum. Kynningin 

fer fram í Olísumboðinu í Ólafsvík þann 16. apríl kl. 18–20.

Sölumenn verða á staðnum til skrafs og ráðagerða 
og boðið verður upp á léttar veitingar.
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Rafræn kosning vegna 
verkfallsboðunnar
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Atkvæ!agrei!sla hefst 13. april 2015 kl. 8.00. 
Atkvæ!agrei!slu l"kur 20. april 2015 kl. 24.00.  

GIosowanie rozpocznie siJ 13 kwietnia 2015 r. o godz. 8:00. 
ZakoKczenie gIosowania nastLpi 20 kwietnia 2015 r. o godz. 24:00. 
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