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Góðir sigrar Víkinga á heimavelli

Tveir leikir voru hér heima um
síðastliðna helgi. Karlalið Víkings
tók á móti Þór frá Akureyri á
sunnudaginn kl. 16.00. Þetta var
svokallaður sex stiga leikur, þar
sem að liðin voru hlið við hlið á
stigatöflunni, Víkingur með 13 stig
og Þór með 15. Með sigri myndi
Víkingur fara í annað sæti og upp
fyrir Þór. Gestirnir byrjuðu leikin af
miklum krafti og gátu heimamenn
þakkað Martinez markmanni fyrir
að lenda ekki undir í fyrri hálfleik.

Heimamenn komust þó inn í
leikinn þegar líða fór á hálfleikinn
og eftir þunga pressu á mark
gestanna fengu heimamenn víti
á lokamínútu fyrri hálfleiks, sem
Dominguez skoraði úr af öryggi.
Staðan 1-0 í hálfleik. Það er slæmt
að fá á sig mark á lokamínútunum,
hvað þá úr umdeildu víti, enda
komu gestirnir eitthvað illa
stemmdir í seinni hálfleikinn, sem
gaf heimamönnum byr í seglin. Í
stuttu mál voru heimamenn mikið

Sumarafleysingar
hlutastarf
Íslandspóstur óskar eftir að ráða
í sumarafleysingar frá 1. júlí - 14. ágúst.
Um er að ræða hlutastarf í afgreiðslu
og/eða útburði.
Nánari upplýsingar gefur Jóhannes
í síma 825 1119 eða á pósthúsinu í Ólafsvík.
Umsóknir óskast sendar á netfang:
johanneso@postur.is.
Umsóknarfrestur er til 30. júní 2015

ákveðnari í sínum aðgerðum og
lá viðbótarmark í loftinu. Það
var því eins og köld vatnsgusa
að fá á sig mark á 79. mínútu
þegar gestirnir jöfnuðu. Við þetta
gerðust heimamenn ákveðnari
og sóttu stíft, markið lá í loftinu.
Þegar um sex mínútur voru liðnar
af uppbótartíma tókst Alfreð Má
að koma boltanum af harðfylgi í
netið hjá gestunum. 2-1. Gestirnir
byrjuðu leikinn á miðju og
dómarinn flautaði til leiksloka.
Gríðarlega þýðingarmikill sigur
hjá strákunum.
Kvennalið Víkings tók svo
á móti liði Hvíta riddarans úr
Mosfellsbæ á sunnudaginn kl.
20.00. Heimakonur höfðu mikla
yfirburði, sundurspiluðu gestina
nánast allan leikinn. Gestirnir
sköpuðu sér sárafá færi og átti
Jeannette náðugan dag í markinu.
Staðan í hálfleik var 4-0. Mörkin
komu á færibandi, Suleman skorði

þrjú, María Rún tvö, Linda Eshun
eitt og Sigrún Gunndís eitt. Já,
öruggur 7-0 sigur hjá stelpunum,
sem með þessum góða sigri lyftu sér
upp í þriðja sæti riðilsins. Gaman
er að sjá þær miklu framfarir sem
hafa orðið hjá liðinu. Breiddin og
gæðin orðin meiri. Mikil leikgleði
einkenndi liðið í þessum leik og
með sama hugarfari er auðveldara
að ná góðum árangri.
Næstu leikir Víkings hér heima
eru á laugardaginn þegar karla
liðið tekur á móti Grindavík kl.
14.00 og svo á sunnudaginn hjá
kvennaliðinu sem tekur á móti
Grindavík kl. 14.00. semsagt
önnur fótboltaveisla um helgina
og ekki síður mikilvægir leikir, en
um síðustu helgi. Fjölmennum
á leikina, því góður stuðningur
úr stúkunni er stundum sagður
vera 12 maðurinn gegn andstæð
ingunum.
óhs

Íþróttahúsið hýsti hátíðadagskránna

Þjóðhátíðardagurinn var
haldinn hátíðlegur að venju
í Snæfellsbæ. Boðið var upp á
andlitsmálningu og sá Unglinga
deildin Drekinn um það eins
og venjulega ásamt því að sjá
um hoppukastala sem búið var
að koma fyrir og voru opnir
bæði fyrir og eftir dagskrá. Rán
Kristinsdóttir formaður Íþrótta og
æskulýðsnefndar setti hátíðina.
Að því loknu gekk fjallkonan í

salin en að þessu sinni var það
Kolbrún Halla Guðjónsdóttir og
með henni voru fánaberarnir
Hrefna Rut Kristjánsdóttir,
Gunnhildur Guðnýjardóttir og
Ásd ís Rán Kolbeinsdóttir. Að
þessu loknu tók Dídí kynnir
við og kynnti hvert atriðið á
fætur öðru með glens og gríni.
Vignir Snær Stefánsson flutti
ræðu nýstúdents en hann er
nýútskrifaður úr Fjölbrautaskóla

Aflafréttir
Núna eru grásleppuveiðar
hafnar í innanverðum Breiðafirði
og þær ganga ansi vel. Þar koma
inn hafnir sem dagsdaglega eru
ekki í umræðunni. t.d Reykhólar
og Skarðstöð. Sömuleiðis eru
margir bátanna að landa í Brjáns
læk. Má t.d nefna að Sunna
Rós SH er með 26 tonn í 12 í
Stykkishólmi. Bjarni B BA 24,5
tonn í 11 í Brjánslæk, þar er líka
Æsir BA með 24,3 tn í 7 og Ísöld
BA með 22 tonn í 7. Hugrún
DA hefur landað 20,5 tonn í 9
á Skarðstöð og Nóney BA 14,6
tonn í 7 á Reykhólum.
Dragnótaveiði bátanna sem
eftir eru á veiðum er ennþá
nokkuð góð. Guðmundur Jens
son SH er með 93 tonn í 8 og
mest 18,6 tonn. Magnús SH 77
tonn í 6 og mest 19 tonn. Ólafur
Bjarnason SH 80 tonn í 10 og
Gunnar Bjarnason SH 68 tonn
í 7.
Ekki fer nú mikið fyrir neta

bátunum á nesinu því fyrir utan
grásleppubátanna þá má segja
að Reynir Þór SH sé sá eini sem
er á netaveiðum. Hefur hann
landað 9,6 tonn í 4 á Rifi.
Smábátarnir sem eru á línu
róa lítið. Brynja SH er með 26,8
tonn í 6 róðrum. Sæhamar SH
18 tn í 7, Særif SH 24,7 tn í 9,
Guðbjartur SH 11 tn í 4. Kári
SH 7 tn í 3, Sverrir SH 15 tn í 5.
Handfærabátarnir hafa fiskað
nokkuð vel. Júlli Páls SH er með
9,1 tn í 4, Geisli SH 4,2 tn í 6
báðir í Ólafsvík og er Geisli á
Strandveiðum. Glaumur SH
10,8 tn í 8, Helga Margrét SH
7,9 tn í 6, Lea RE 7,6 tn í 7 á Rifi.
Farsæll SH landaði 14 tonnum
af rækju í Grundarfirði í einni
löndun, þar kom líka Röst SK
með 5,7 tn og Matthías SH 2,7
tn í einni löndun á Rifi af rækju.
Gísli Reynisson
www.aflafrettir.is

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

Snæfellinga. Á hátíðinni komu
fram hljómsveitin Astron sem
meðal annars flutti frumsamið
lag, fótboltastelpur sýndu dans,
Sigríður Birta Magnúsdóttir
söng tvö lög og séra Páll Ágúst
Ólafsson prestur á Staðastað
spjallaði við börnin og félagar úr
kirkjukórum Snæfellsbæjar fluttu
tvö lög. Metta Íris Kristjánsdóttir
listakona færði Snæfellsbæ
málverk að gjöf en málverkið
sýnir Ólafsvík eins og listakonan
man hana. Metta Íris er fædd í
Ólafsvík og bjó hér sem barn og
á ættir sínar að rekja til Ólafsvíkur

og hefur sterkar taugar til
staðarins, myndlistarsýningu
hennar er ný lokið í Átthagastofu.
Hátíðardagskránni lauk svo að
venju með því að félagar í Hest
eigenda
f élaginu Hring komu
ríðandi á svæðið og buðu þeim
sem vildu að fara á hestbak. Fóru
hátíðarhöldin fram í Íþróttahúsi
Snæfellsbæjar að þessu sinni og
heppnuðust sérlega vel.
Ánægjulegt var að sjá hversu
margir mættu og nutu skemmti
legrar og fjölbreyttrar dagskrár í
tilefni dagsins.
þa

20 ÁRA AFMÆLI
Um næstu helgi eru 20 ár síðan húsnæði Söluskála ÓK var tekið í notkun,
af því tilefni ætlum við að vera með nokkur tilboð sunnudaginn 28. júní.
SS pylsa og Coke í gleri
og Hraun

-12 kr.

Lítill ís í
brauðformi

kr.

kr.

150,-

350,-

af bensíni og dísel
fyrir orkukort og lykla
og staðgreiðslukort
skeljungs

Við Ólafsbraut · Ólafsvík · Sími: 436 1012

Nýtt á sölu
Hraunás 1 - Hellissandi

Hraunás 1 er á einni hæð og er
139,9fm. Íbúðin skiptist í forstofu,
forstofu wc, samliggjandi hol og
stofu, eldhús, fimm herbergi,
baðherbergi og þvottahús. Á
forstofu og baði er marmari á gólfi
en flísar á veggjum. Á baði er baðkar
og sturta og á herbergjum er dúkur
á gólfi en á stofu er teppi. Eldhús er
með dúk á gólfi og úr því er gengið
inn í þvottahúsið. Ca 28fm góð stúdíóíbúð er í húsinu og bílskúrinn er um
35fm. Við húsið er stór og gróin garður og gott aðgengi er að því þ.e. stórt
malbikað bílastæði. Suðurhlið er klædd með canexelklæðningu. Þetta er gott
hús á góðum stað á Hellissandi.
Ásett verð kr 27,5 millj.

Brautarholt 4 - Ólafsvík

Hæð og kjallari að Brautarholti 4 er
til sölu. Hæðin er samkv fmr 115,fm
auk 25,1fm bílskúrs og því alls
140,6fm. Hæðin skiptist í forstofu,
hol, eldhús, stofu, baðherbergi og
þrjú herbergi. Í kjallara er rúmgott
þvottahús og eitt herbergi.
Forstofan og eldhúsið er með flísum
eins og baðherbergið sem er nýlega
tekið í gegn. Holið, stofan og
herbergin eru með parketi á gólfi. Úr eldhúsi er gengið út á sólpall sem er mót
suðri og einnig er útgangur í svefnherbergi út á svalir. Nýlegt járn er á þaki og
suður og austurhliðar er klæddar með báruáli. Úr húsinu er gott útsýni.
Óskað er eftir til boði í eignina.
Einnig er möguleiki að íbúðin fari á yfirtöku lána auk greiðslu sölulauna.

Vinna að hefjast
við gömlu réttina
Undirbúningur er hafinn við
að endurgera gömlu réttina.
Hleðslumennirnir eru væntan
legir um mánaðarmótin til starfa.
Marka þarf fyrir veggstæðunum
áður en hleðsla hefst með því að
stinga eitt skóflufar á breiddina
þar sem hleðslurnar eiga að koma
og núna vantar sjálfboðaliða
til að fara í það verk. Veðrið
leikur við okkur þessa dagana
og kvöldin eru falleg. Kjörið

er að mæta inn í dal, taka með
sér stunguskóflu og henda upp
nokkrum hnausum.
Minnum á söfnunarreikning
vegna verksins, sem er: 019026-0600 og kennitalan er
040140-4769, sem er kennitala
undirritaðar. Marinó Mortensen
er vörslumaður reikningsins.
Guðrún Tryggvadóttir
Símar: 436-1216 og 894-5160

Glæsilegar konur við opnun sýningar

Þann 19. júní síðastliðinn var
opnuð í Átthagastofu Snæfells
bæjar sýningin „Þær vörðuðu
leiðina“. Tilefnið var 100 ára
kosningar
a fmæli kvenna á
Íslandi. Sýningin er unnin af
Átth agas tofu Snæfellsbæjar,
Kvenfélagi Hellissands, Kven
félagi Ólafsvíkur og Soropti
mistaklúbbi Snæfellsnes en það

var Soroptimistaklúbbur Snæ
fellsnes sem hóf þetta verkefni
með kynningum í bæjarblaðinu
Jökli á merkum konum í
Snæfellsbæ. Félögin völdu
7 konur sem fjallað er um á
sýningunni en úr nógum konum
var að velja og valið örugglega
ekki verið auðvelt því margar
komu til greina. Við opnun

Í tíunda skipti í
hestaferð

sýningarinnar hélt Elfa Eydal
Ármannsdóttir skemmtilega og
fróðlega ræðu þar sem hún sagði
stuttlega frá verkefninu ásamt því
að stikla á stóru í sögu kvenna
og kosningarréttarins. Stúlkur
úr tónlistarskóla Snæfellsbæjar
spiluðu á þverflautu og og
klarinett. Einnig söng Veronica
Osterhammer nokkur lög sem öll
tengdust konum og Snæfellsbæ á
einhvern hátt. Að lokum var sýnt

myndband sem stúlkur úr 7. bekk
gerðu með kennaranum sýnum
og var það þeirra túlkun á 19. júní
fyrir 100 árum. Þegar búið var að
opna sýninguna formlega bauðst
gestum að skoða sýninguna og
gæða sér á veitingum. Í tilefni
dagsins voru konur hvattar til
að mæta í þjóðbúningum og
skautbúningum og voru auðvitað
myndaðar allar saman úti í góða
veðrinu.
þa

Tónleikar á

Kaﬃ Emil

Traudl Bialecki er 67 ára þýsk
hestakona. Hún kom í fyrsta skipti
árið 2006 í hestaferð til Gunnars
og Veronicu á Brimilvöllum.
Traudl hefur eftir það komið
hvert einasta ár í hestaferð og
hún tekur hér á móti gjöf frá
Veronicu Osterhammer í tilefni
af tíunda skiptinu í ár. Hún nýtur
þess að þekkja hestana vel og fá
að vera á hestbaki á ströndum og

fallegum reiðleiðum hjá okkur á
Snæfellsnesi. Mikið er um trygga
viðskiptavini sem koma aftur
og aftur í hestaferð til okkar á
Brimilsvöllum sem er auðvitað
gleðiefni.
Á myndinni eru Ari og
Veronica að afhenda Traudl (til
hægri) Brimilsvellir-Almanak og
lukkuskeifu í þakklætisskyni.
vo

Sigurgeir Sigmundsson gítarleikari og gítarkennari hér í bæ
er að gefa út sína fyrstu sólóplötu um þessar mundir.
Fyrstu tónleikarnir hans verða hér hjá okkur og við
á Kaﬃ Emil höfum heyrt plötuna og hún er frábær!!!
Hann mætir ásamt hljómsveit ﬁmmtudagskvöldið 2 júlí
og hefjast tónleikarnir kl 20:30
Miðaverð aðeins 2000 kr. - borðapantanir í síma 774-5534
--- Kjötsúpa á boðstólum á Kaﬃ Emil þetta kvöldið :) ---

GRÓÐURSETNING

í Snæfellsbæ í tilefni af því að 35 ár eru liðin frá því að
Vigdís Finnbogadóttir var kjörin forseti Íslands.
Vigdís Finnbogadóttir var fyrsta konan í heiminum til að verða þjóðkjörinn forseti. Í
tengslum við þessi merku tímamót hafa skógræktarfélög um land allt, í samvinnu við
sveitarfélögin, ákveðið að standa saman að gróðursetningu laugardaginn 27. júní n.k.
Fyrirhugað er að gróðursetja þrjár trjáplöntur á hverjum stað, líkt og Vigdís gerði með
táknrænum hætti í forsetatíð sinni.

Laugardagurinn 27. júní:
Á Hellissandi er mæting í Tröð kl. 11:00
Í Ólafsvík er mæting við réttina í skógræktinni kl. 12:00
Á báðum stöðum munu unglingar gróðursetja þrjár trjáplöntur.

Við hvetjum fólk til að fjölmenna

Ólafsvíkurvaka 2015 fjölskylduhátíð helgina 3. – 5. júlí
Fimmtudagurinn 2. Júlí

Bæjarbúar hittast í sínum hverfum og skreyta

Verðlaun verða veitt fyrir best skreytta hverfið 

Föstudagurinn 3. júlí

17:00 Opnun á ljósmyndasýningu í Átthagastofu. Pétur Haukur
Helgason sýnir ljósmyndir frá 70 ára rekstri Sérleyfisbíla Helga
Péturssonar. Hlöðver Smári flytur nokkur lög

17:00-21:00 Loftboltar á sáinu fyrir alla aldurshópa
17:30 Dorgveiðikeppni Sjósnæ, grill á eftir í

boði Söluskála Ó.K. og Brauðgerðar Ólafsvíkur

20:00 Sætabrauðsdrengir með tónleika í Ólafsvíkurkirkju (miðar seldir við innganginn)
21:00 – 23:00 Loftboltar á sáinu fyrir 12 ára og eldri, hoppukastalar fyrir yngri börnin
22:00 – 01:00 Bryggjuball, Bjössi greifi sér um að halda uppi fjörinu

Laugardagurinn 4. júlí

12:00 Snæfellsjökulshlaup ræst frá Arnarstapa

13:00 – 16:00 Sölubásar með ýmsum flottum varning

13:00 – 17:00 Hoppukastalar og loftboltar á Sáinu

Unglingadeildin Drekinn verður með varning til sölu

14:00 Hátíðardagskrá hefst á Þorgrímspalli
Kynnir er Anton Jónas Illugason

Kristinn Jónasson bæjarstjóri setur hátíðina
Hlöðver Smári tekur lagið

Hljómsveitin Sveitalubbarnir frá Lýsuhólsskóla

Hinn ungi og efnilegi Magnús Guðni tekur lagið

Heldri borgarar sýna kántrýdans

Huldubörn flytja nokkur lög af nýja disknum sínum
Söngvaborg með Siggu, Maríu og gestum

Hljómsveitin Astron tekur nokkur lög

Pæjurnar sýna dans eftir Hörpu Finnsdóttur
Hin eina sanna Alda Dís tekur nokkur lög

Undirbúningur fyrir hverfagrill

20:30 Skrúðgöngur leggja af stað úr hverfum, sameinast í sjómannagarðinum.
21:00 – 23:00 Ingó Veðurguð með brekkusöng

Hvert hverfi kemur með skemmtiatriði

00:00 Ball í Félagsheimilinu Klifi með Ingó og Veðurguðunum,
18 ára aldurstakmark, Húsið opnar kl. 23.30

Sunnudagurinn 5. júlí

13:00 – 16:00 Ljósmyndasýning í Átthagstofu. Pétur Haukur Helgason sýnir ljósmyndir
14:00 Léttur göngutúr um bæinn undir leiðsögn Sævars Þórjónssonar,
mæting er við Ólafsvíkurkirkju. Hugvekja í lokin hjá rústum gömlu
kirkjunnar á Snoppu með séra Óskari Inga Ingasyni
Aðrar upplýsingar

Vatnshellir 4. júlí kl. 17:00, Anna Jónsdóttir sópransöngkona heldur tónleika

Pakkhúsið verður opið alla helgina frá 12:00 - 17:00, ýmis handverk og kaffiveitingar

Láki Tours hvalaskoðun verður með ferðir kl. 10:00 og 14:00 4. og 5. júlí frá Norðurtanga
Sundlaugin er opin virka daga frá 07:30 – 21:00 og um helgar frá 10:00 – 17:00

Fjölbreyttar göngur
í sumar
Íbúð fyrir eldri borgara
í Grundarfirði
Íbúð fyrir eldri borgara að Hrannarstíg 34 í Grundarfirði
er laus til umsóknar. Um er að ræða leiguíbúð með
búseturétti og 20% hlutareign.
Íbúðin er þriggja herbergja, 80 ferm. auk 23 ferm.
bílskúrs, alls 103 ferm.

Á fimmtudag, 25. júní, verður
ganga með sögulegu ívafi eftir
Jaðragötu, frá Miðhúsum í
Breiðuvík að Búðum undir
leiðsögn Sæmundar Kristjáns
sonar. Gangan hefst kl. 13 og
líkur um kl. 16. Mjög skemmtileg
ganga eftir fáfarinni leið.
Fjölbreytt sumardagskrá þjóð
garðsins Snæfellsjökuls er komin
út. Dagskráin er aðgengileg á
heimasíðu þjóðgarðsins www.
snaefellsjokull.is sem og á fés
bókarsíðu hans. Í sumar frá 20.
júni til 20. ágúst verða í boði fríar
göngu- og náttúruskoðunarferðir
um þjóðgarðinn undir leiðsögn
landvarða og annarra fróðra
manna.
Fastar göngur með landvörðum
eru farnar allar helgar á tímabilinu.

Á laugardögum er gengið á milli
Djúpalónssands og Dritvíkur og
á sunnudögum frá Svalþúfu að
Lóndröngum. Á sunnudögum er
einnig barna-og fjölskyldustund
á Arnarstapa. Þar verður farið í
leiki, sögur sagðar og náttúran
rannsökuð. Auk föstu ferðanna
er m.a. boðið uppá söguferð og
selaskoðun á Búðum, gægst í
Bárðarkistu, gengið á Hreggnasa,
kíkt í Tröllakirkju, fræðst um
fornminjar á Gufuskálum og
kynnst störfum landvarða.
Pólskur túlkur verður með í för
í ferð í ágúst en margir Pólverjar
búa í nágrenni þjóðgarðsins
og eru þeir sérstaklega hvattir
til að mæta. Velkomin í göngur
þjóðgarðsins. Sími á gestastofu
er 436 6888 og 591 2000.
fréttatilk.

Nánari upplýsingar eru veittar á bæjarskrifstofunni í síma
430 8500 og einnig á heimasíðu Grundarfjarðarbæjar.

Umsóknarfrestur er til 10. júlí 2015.
Íbúðin er laus frá 1. ágúst nk.

Nýtt nám hjá
Símenntunarmiðstöð
Vesturlands
Símenntunarmiðstöð Vestur
lands kynnir nýtt nám sem byrjar
í september fyrir þá sem vilja
afla sér réttinda í mannvirkja og
málmtæknigreinum. Námið er
samtarfsverkefni Símenntunar
miðstöðvarinnar og allra fram
haldsskóla á Vesturlandi.

Tildrög námsins

Námið er bein af
l eiðing
ábendinga sem mið
s töð
inni hefur borist frá ein
stakli ngum,fyrirtækjum og
stofnunum um brýna þörf á
að bjóða upp á námsúrræði í
tæknigreinum fyrir nemendur
sem búa fjarri hefbundnum
verkmenntaskólum og eiga
ekki gott með að taka sér frí frá

vinnu til að afla sér lögboðinna
starfsréttinda.

Helstu markmið
námsins eru:

• Að auka menntun á Vesturlandi
• Bæta aðgengi að tækninámi
• Efla tækniþekkingu
• Að höfða til breiðs hóps
fólks sem vill efla sig á sviði
mannvirkja og málmtækni
greina.
Náminu er skipt niður í lotur
og er gert ráð fyrir fjórum
vinnulotum lotum á hverri önn
og verða vinnuloturnar haldnar
í Borgarnesi og á Grundarfirði.

fréttatilk.

Hlutastarf
Félags- og skólaþjónusta Snæfellinga auglýsir
eftir starfsmanni í heimaþjónustu í Snæfellsbæ.
· Um er að ræða þjónustu við heimili í Snæfellsbæ.
· Laun skv. kjarasamningi sveitarfélaganna og SDS
· Starfsmaður þarf að geta hafið störf 1. ágúst 2015
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. júní 2015

Praca w niepełnym
wymiarze czasu
Biuro do spraw socjalnych i szkolnictwa (Félags- og skólaþjónusta Snæfellinga) poszukuje osób chętnych
do wykonywania prac domowych w Snæfellsbæ.
· Chodzi o usługi w domach na terenie Snæfellsbæ.
· Wynagrodzenie zgodne z umowami gminy i SDS
· Pracownik musi rozpocząć pracę 1 sierpnia 2015
Podania z danymi osobistymi, informacją o wykształceniu
i uprzednio wykonywanej pracy, łącznie z zaświadczeniem o
niekaralności prosimy składać w biurze FSS,
Klettsbúð 4, 360 Snæfellsbæ
lub wysyłając mailem : berghildur@fssf.is .
Wszelkich informacji (w godzinach pracy) udziela Berghildur
pod nt.tel. 430 7800 lub pocztą elektroniczną.
Podania przyjmowane do 30 czerwca 2015

Forstöðumaður

Przewodniczący

Alda Dís er Snæfellsbæingur ársins
Menningarnefnd Snæfells
bæjar hefur undanfarin ár staðið
útnefningu á Listamanni Snæ
fellsbæjar. Að þessu sinni var
breytt út af venjunni og útnefndur
Snæfellsbæingur ársins og gafst
bæjarbúum tækifæri til að taka
þátt í valinu. Val bæjarbúa var
svo tilkynnt á 17. júní hátíð
bæjarins. Í ár varð það hún Alda
Dís Arnardóttir sem var valin
Snæfellsbæingur ársins og er hún

vel að þeim titli komin enda þar á
ferð ung og stórefnileg söngkona
og lagasmiður, en hún sigraði á
dögunum Ísland got talent. Hún
gat því miður ekki verið viðstödd
þennan dag en móðir hennar
Sirrý Gunnarsdóttir tók við
viðurkenningunni fyrir hennar
hönd og las upp þakkarorð Öldu
Dísar.
Menningarnefnd Snæfells
bæjar veitti við sama tæki

færi Kristjáni Helgasyni viður
kenningu fyrir störf í þágu
bæjarfélagsins. Sagði Erla Gunn
laugsdóttir formaður menningar
nefndar að Kristján væri vel að
þessari viðurkenningu komin
þar sem hann hefur í mörg ár
tekið saman þær fréttir sem
koma í dagblöðum og tengjast
Snæfellsbæ, hefur kann klippt
þær út og útbúið bækur sem
hann hefur fært Átthagastofu til

varðveislu og eru þær til sýnis
þar fyrir almenning. Með þessari
vinnu sinni tekur hann saman
ómetanlegar upplýsingar um
lífið í Snæfellsbæ fyrir komandi
kynslóðir. Kristján var nefndinni
þakklátur fyrir viðurkenninguna
og bjóst við að hann héldi þessu
áfram.
þa

Landsbankahlaup 17. júní

Landsbankahlaupið fór fram í
Ólafsvík á 17. júní, hlaupið var í
4 aldursskiptum flokkum og tóku
um það bil 90 börn á aldrinum 5
til 16 ára þátt. Að hlaupi loknu
fengu allir óvæntan glaðning
frá Landsbankanum ásamt
verðlaunapening einnig fengu
þátttakendur gjafabréf upp á
einn ís með dýfu sem hægt var
að innleysa hjá Hraðbúðinni,
Grillskálanum eða Söluskála
ÓK. Er þetta í annað skiptið
sem Landsbankinn stendur fyrir
hlaupi á 17. júní og greinilegt að
þetta mælist vel fyrir því þátttaka
jókst um helming frá því í fyrra.
þa

Gefa út gjafaöskju
Kvenfélag Ólafsvíkur varð 65
ára þann 19. júní síðastliðinn. Af
því tilefni réðst félagið í útgáfu á
mjög svo glæsilegum minjagrip
sem er um leið falleg gjöf
með notagildi. Þetta er vegleg
askja með 10 gjafakortum með
myndum frá Ólafsvík ásamt
umslögum. Á afmælisdaginn var
kortaaskjan kynnt í Átthagastofu
Snæfellsbæjar af framkvæmda
nefnd Kvenfélags Ólafsvíkur.
Formaður kven
f élagsins Elfa
Eydal Ármannsdóttir hóf dag
skránna á ræðu þar sem hún
fór yfir 65 ára sögu félagsins í
stuttu máli, að því loknu tók

Ester Gunnarsdóttir formaður
framkvæmdanefndarinnar við,
sagði hún aðeins frá ferlinu í
kringum tilurð kortanna en fram
kvæmdanefndin hefur unnið að
þessu verkefni undanfarin tvö ár
og notið aðstoðar fagfólks. Þegar
þær byrjuðu á þessu verkefni
ætluðu þær að gefa út dagatal
en hugmyndin breyttist og eftir
mikla vinnu við útfærslu og
hönnun enduðu þær á að gefa
út þessi kort. Á kynningunni
sýndu þær kortin og lásu textann
aftan á hverju korti en aftan á
kortunum er texti um myndefni
kortsins á íslensku, ensku og

þýsku. Ljósmyndararnir Atli Már
Hafsteinsson, Þröstur Alberts
son, Sigurjón Bjarnason, Alfons
Finnsson, Eyjólfur Eyjólfsson
og Árni Guðjón Aðalsteinsson
gáfu myndirnar sem notaðar
eru á kortin og eru þeir allir
heima
m enn utan einn. þýð
endurnir eru líka heimafólk,
þær Veronica Osterhammer
sem þýddi á þýsku og Helga

Hilmarsdóttir þýddi á ensku. Að
lokum gafst gestum kostur á að
skoða kortin. Leist gestunum
mjög vel á þau. Kortin verða í
fyrstu til sölu í Blómabúðinni
Blómaverk, Versluninn Hrund,
Þjóðg arðinum, Átthagastofu,
Pakkh úsinu og einnig verður
hægt að nálgast kort hjá Ester
Gunnarsdóttur.
þa

1. deild kvenna

Ólafsvíkurvöllur

Víkingur Ó - Grindavík

Víkingur Ó - Grindavík

Sunnudagur 28. júní

Laugardagur 27. júní

kl. 14.00

kl. 14.00

Skoppa og Skrítla
í heimsókn

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,-

Það virðast ekki vera nein
takmörk á því hve gaman börn
hafa af því að horfa á Skoppu og
Skrítlu í sjónvarpinu, það var því
heldur betur glaður hópur barna
sem skundaði í safnaðarheimili
Ólafsvíkurkirkju til að hitta
þær stöllur í eigin persónu.

Foreldrafélög leikskólanna
Krílakots og Kríubóls buðu upp
á sýninguna og gerðu þannig
börnunum kleift að hitta
þessar súperstjörnur yngstu
kynslóðarinnar.
jó

Tæknistoðir

Nýjung í átt að löggiltum starfsréttindum
Tæknistoðir eru einkum ætlaðar þeim sem hafa reynslu
úr atvinnulífinu og eru að minnsta kosti 23 ára, eru á
vinnumarkaði og hafa hug á að ná sér í löggild starfstengd
réttindi í bíl-, málm- og byggingartæknigreinum
Eitthvað fyrir þig?
• Frábær leið fyrir þá sem vilja byrja á
tækninámi í sinni heimabyggð
• Tilvalið nám með vinnu
• Hæfilegur námshraði
• Fjölbreyttar kennsluaðferðir
• Góður stuðningur við nemendur

Hagnýtt nám og
sérsniðin kennsla
Ef þú hefur reynslu úr atvinnulífinu og
hefur áhuga á að afla þér iðnréttinda og
vilt vita meira hafðu samband við okkur

Símenntunarmiðstöðin
á Vesturlandi
Sími 437 2390
Eða hafðu samband beint við Hörð
Baldvinsson verkefnastjóra í síma
841 7710 eða sendu honum póst á
hordur@simenntun.is

Verð kr. 70.000.-

www.simenntun.is

