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Frábærir sigrar Víkings
Kvennalið Víkings lék á
föstudaginn við Fjölni í Reykjavík
og unnu 0-3. Samira Suleman
skoraði fyrsta markið á 17.
mínútu og áður en flautað var
til leikhlés skoraði Hrafnhildur
Fannarsdóttir annað mark,
staðan 0-2 í hálfleik. Okkar
stelpur voru mikið ákveðnari og
sóttu stíft og á 71. mínútu varðist
útileikmaður Fjölnis marki með
því að verja boltann með höndum
og víti dæmt. Samira Suleman
skoraði örugglega úr vítinu og
staðan 0-3 sem jafnframt varð
lokastaðan. Yfirburðir okkar
stelpna voru miklir allan leikinn
og átti Jeanette mjög náðugan
dag á milli stanganna. Þegar
þetta er skrifað eru tveir leikir
eftir af mótinu og liðið í 3. sæti
í riðlinum. Mjög góður árangur
hjá stelpunum í sumar.
Karlalið Víkings hefur leikið
fjóra leiki síðan Jökull kom út
síðast og unnið þá alla. Nú síðast
á laugardaginn kom Þróttur í
heimsókn og úr varð mögnuð
skemmtun. Þróttarar komu
ákveðnir til leiks, en það var eins
og það væri eitthvað slen yfir okkar
mönnum, kannski spennustigið
of hátt. Á 15. mínútu skoraði
einn markhæsti leikmaður
deildarinnar Viktor Jónsson
auðvelt mark fyrir gestina eftir að
vörnin hafði brugðist. Staðan 0-1.
Við markið hresstust strákarnir
og sóttu stíft, en inn í markið vildi
boltinn ekki þrátt fyrir nokkur
góð færi. Heimamenn fengu víti,
sem markmaður gestanna varði
af öryggi. Heppnin var svo með
okkar mönnum rétt fyrir hálfleik,
þegar gestirnir áttu gott skot rétt
utan við stöngina, og staðan því
0-1 í hálfleik. Hvað Ejub sagði
við strákana í leikhlénu er ekki
upplýst, en svo mikið er víst
að það var eins og annað lið
kæmi í seinni hálfleikinn. Strax
á 3. mínútu seinni hálfleiksins
skoraði Kenan glæsilegt mark

og það var eins og stressið
færi úr mönnum og strákarnir
tóku öll völd á vellinum. Á 81.
mínútu kom löng sending fram
völlinn, beint á kollinn á Tokic,
sem nikkaði boltanum innfyrir
vörnina þar sem William lék á
nokkra varnarmenn og skoraði,
2-1. Þá var eins og menn héldu
að þetta væri komið og því kom
mark frá gestunum á 86. mínútu,
eftir klaufaskap í vörninni, eins og
köld vatnsgusa framan í strákana.
Þeir gáfust þó ekki upp, sóttu
stýft, sem gaf af sér mark á 89.
mínútu og þar var að verki maður
leiksins, William, sem skoraði á
meðan vallarþulurinn tilkynnti
að hann hafði verið valinn!
Gestirnir virtust ákveðnir í að fara
ekki tómhentir heim og sóttu af
miklum krafti þær mínúntur, sem
dómari leiksins hafði bætt við, en
strákarnir héldu út. Lokastaðan
3-2 og Víkingur á toppi fyrstu
deildar. Þessi leikur er einn sá
besti í sumar, sem undirritaður
hefur séð, allavega hvað varðar
skemmtanagildi fyrir áhorfendur.
Næst leikur er á Ísafirði á morgun,
föstudag, og á þriðjudaginn
kemur svo HK í heimsókn. Þess
má geta að rétt tæplega 500
manns voru á vellinum að þessu
sinni. Frábær stuðningur.
óhs

Rýmri sjúkrabíll

Endurnýjun sjúkrabílaflotans
á landsvísu og tilfærslur eldri
bíla á milli staða hafa verið
í gangi síðustu tvö árin eftir
samning RKÍ og ríkisins sem
Snæfellsbæingar njóta einnig
góðs af, því að í lok júlí kom
sjúkrabíll sem staðsettur verður
á Heilsug æslustöð Snæf ells
bæjar í Ólafsvík. Það er Sjúkra
bílasjóður RKÍ sem á og rekur
bílinn sem er ekki nýr þó hann
sé nýr á þessum stað. Bíllinn er
af tegundinni Mercedes Bens
Sprinter árgerð 2007 4X4 og
leysir af hólmi eldri Volks
wagen bifreið sem var hér fyrir.
Nýi bílinn bætir aðstöðu sjúkra
flutningamanna og kvenna til
að sinna sjúklingum til mikilla

muna þar sem hann er mjög
rúmgóður og búinn öllum helstu
tækjum svo sem hjartastuðtæki,
sogtæki og súrefnisgræjum svo
eitthvað sé nefnt. Með tilkomu
þessa bíls verður hægt að spara
Ford bifreiðina sem komin er til
ára sinna og verið er að skipta
út á mörgum stöðum en reynst
hefur mjög vel hér á þessu
svæði með tilliti til veðurfars. Að
sögn Þórarins Steingrímssonar
sjúkraflutningamanns hefur nýi
bílinn reynst mjög vel það sem
af er. Áætlað er að Sprinterinn
verði staðsettur í Ólafsvík í 1 til
2 ár en þá stendur til að skipta
honum út fyrir nýjan bíl ef
áætlanir ganga eftir.
þa

Gott gengi á unglingalandsmóti

Um verslunarmannahelgina
fór fram 18. unglingalandsmót
UMFÍ á Akureyri. Þátttakendur
á mótinu frá Héraðssambandi
Snæfells og Hnappadalssýslu
voru um það bil 50 og tóku
þátt í margvíslegum greinum og
stóðu sig vel. Sigurbjörn Ágúst
Kjartansson og Bergur Már Sigur
jónsson kepptu í flokki 11 ára
stráka í Glímu og urðu í 1. og 2.
sæti frábær árangur hjá þessum
strákum sem hafa aldrei æft
glímu. Flestir voru keppendur
í knattspyrnu og körfubolta en
þar voru nokkur lið ásamt því
að einhverjir skráðu sig án liðs
og spiluðu með krökkum frá
öðrum héraðssamböndum. Bláu
þrumurnar frá HSH urðu ung
lingalandsmótsmeistarar í flokki
13 til 14 ára stúlkna, stelpurnar
stóðu sig mjög vel og töpuðu
ekki leik í keppninni. Í körfu
bolta urðu bæði drengja og
stúlkna liðin í flokki 11 til 12
ára unglingalandsmótsmeistarar.
Í strandblaki átti HSH keppendur
í flokkinum 13 til 15 ára stúlkur

sem stóðu sig vel. HSH átti 14
keppendur í frjálsum íþróttum
á Unglingalandsmótinu og
kepptu þeir ýmist í einni grein
eða fleirum - og voru þau öll sér
og HSH til sóma. Ari Bergmann
Ægisson, Stykkishólmi, 12 ára,
komst á verðlaunapall í 600 m
hlaupi, hljóp þar á 1:55,05, varð
þriðji af sautján keppendum í
flokki 12 ára stráka. Ekki verður
betur séð en að þar hafi Ari bætt
aldursflokkamet HSH í flokki 12
ára, en skv. afrekaskrá FRÍ átti
Viktor Marinó Alexandersson
besta tímann hjá HSH í 600 m
hlaupi utanhúss 12 ára stráka
eða 1:56,15 frá 2009 (fyrirvari
settur um eldri árangur, sem ekki
birtist í afrekaskrá FRÍ). Í fjórða
sæti í sama hlaupi varð Atli Ágúst
Hermannsson, Grundarfirði,
sem hljóp á 1:56,67. Birta
Sigþórsdóttir, Stykkishólmi,
gerði sér lítið fyrir og setti
stúlknamet í flokki 12 ára stúlkna,
kastaði 2 kg kúlu 11,86 m - sem
er bæting um 5 cm frá eldra meti.
Stórglæsilegur árangur hjá Birtu,

HÚS TIL SÖLU

Smiðjugata 5, Rifi.
1.211,3 fm. iðnaðarhúsnæði sem skiptist m.a. í vélasal og tvö þjónusturými Húsið
sem stendur á 3.399 fm. leigulóð er fullklárað en hefur ekki verið notað. Vélasalurinn
er 865,5 fm. með fjórum innkeyrsluhurðum. Á neðri hæð sem er 178,4 fm. eru
inngangar og aðstaða fyrir starfsfólk. Á efri hæð sem er 158 fm. eru stór kaffistofa,
salerni og tvö mjög rúmgóð skrifstofuherbergi. Steypt plan er framan við húsið.
Húsið er vel staðsett á hafnarsvæðinu á Rifi. Húsið gæti hentað undir ýmiskonar
starfsemi og er nánast tilbúið til notkunar.

Óskað er eftir tilboðum í húsið.
Sjá má myndir og nánari upplýsingar um eignina og aðrar eignir
á skrá á heimasíðu fasteignasölunnar: fasteignsnae.is
Á Fasteignasölu Snæfellsness eru öll störf unnin af
löggiltum fasteignasala sem tryggir öryggi í viðskiptum.
Fasteigna- og skipasala Snæfellsness
Pétur Kristinsson, hdl. löggiltur fasteigna- og skipasali.
Sími 438-1199, netfang pk@simnet.is
Heimasíða: fasteignsnae.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

Bláu þrumurnar, unglingalandsmótsmeistarar í knattspyrnu 13 - 14 ára stúlkna

en þess má til samanburðar
geta að sú sem hafnaði í 2. sæti
kastaði 9,24 m. Aldursflokkamet
HSH í kúluvarpi (2 kg) utanhúss
12 ára stúlkna er 9,25 m kast
sem Unnur Lára Ásgeirsdóttir
átti á Unglingalandsmóti 2002,
en Birta bætir nú um 2,61
m. Í kúluvarpi 12 ára stúlkna
tóku líka þátt þær Ragnheiður
Arnarsdóttir, Grundarfirði, og

Jóhanna Magnea Guðjónsdóttir,
sem lenti í 8. sæti, kastaði 7,93
m. Keppendur og aðrir gestir
áttu góða helgi í ágætis veðri
við íþróttakeppni og aðra þá
skemmtun og afþreyingu sem í
boði var. Næsta unglingalandsmót
verður svo haldið í Borgarnesi
að ári, gaman væri ef enn fleiri
þátttakendur mættu til keppni
þar frá HSH.		
þa

Aflafréttir
Jökull kominn úr sumarfrí og
þá er að hefja skrif aftur. Kanski
maður sé dálítið stirður eftir gott
skrifarafrí. Allavega hefur verið
jafnrólegt að skrifa hjá mér í Jökul
eins og hefur verið rólegt hjá
handfærabátunum sem stunda
makrílveiðar. Júlí mánuður var
hreinasta hörmung miðað við
árið á undan. En núna í ágúst
þá hefur aðeins batnað veiðin
og nokkrir bátar komið með ansi
góða róðra að landi. Brynja II
SH 12,3 tn í 3 og 6,1 tonn mest.
Júlli Páls SH 11,8 tn í 3 og 6,3
tn mest. Álfur SH 10,7 tn í 3 og
mest 7,2 tonn. Sæhamar SH 4,5
tn í 1, Særif SH 2,8 tn í 2. Mangi
á Búðum SH 5,3 tn í 2.
Eitthvað af makríl hefur
komið á land af togskipunum.
Hringur SH hefur landað 108 tn
í 2. Helgi SH 65 tn í 2. Stærsta
makríl skipið sem hefur landað
á Snæfellsnesinu er Vilhelm
Þorsteinsson EA sem landaði
í júlí alls 2110 tonnum í 3
löndunum af frystum makríl.
Silgdi síðan skipið til Helguvíkur
á Suðurnesjunum og landaði það

í bræðslu.
Það sem af er ágúst þá
hefur enginn dragnótabátur
á Snæfellsnesi landað afla.
Netaveiðar eru líka ansi litlar. Þeir
örfáu bátar sem eru á netum eru
á skötuselsveiðum og ganga þær
veiðar frekar illa. Helst hafa þeir
verið að fiska vel skötuselsbátanir
sem landa í Bolungarvík. Bárður
SH hefur landað 2,1 tn í 2 og
Hafnartindur SH 1,3 tn í 2.
Grásleppuvertíðin sem byrjaði
við norðaustur landið í apríl er
ennþá í gangi en síðstu bátarnir
sem mega veiða grásleppuna
eru að veiðum í innanverðum
Breiðafirði. Ganga þær veiðar
nokkuð vel og var t.d Glaður
SH ( skipaskrárnúmer 2399)
hæstur allra smábáta í júlí með
um 28 tonn af sleppu. Núna í
ágúst hefur báturinn landað 7,1
tn í 3. Má segja að Glaður SH sé
með allra síðust bátum sem landa
grásleppu á þessari löngu vertíð.
Gísli Reynisson
www.aflafrettir.is

Nýr Stakkhamar SH 220

Nýr línubátur Sjávariðjunnar
á Rifi, Stakkhamar SH, kom í
heimahöfn laugardaginn 23.
júlí síðastliðinn. Stakkhamar
er smíðaður hjá fyrirtækinu
Siglufjarðar Seigur, er hann
14,9 metra langur og mælist
29 brúttótonn. Stakkhamar er
sérhannaður til línuveiða með
beitningavél og verður með 18
til 19 þúsund króka. Í lestinni
er pláss fyrir 22 kör. Nýi báturinn
mun leysa tvo báta af, gamla
Stakkhamar sem búið er að selja
og Sæhamar sem ekki verður
gerður út á þorskveiðar. Fjórir
skipverjar verða í áhöfn Björn
Heiðar Björnsson, skipstjóri,
Sigurbjörn Hansson yfirvélstjóri,
Jóhannes Stefánsson annar vél
stjóri og Hreinn Jónsson stýri
maður. Góð aðstaða er fyrir
áhöfnina og báturinn allur vel
þa
úr garði gerður.		

Þröstur í vist
hjá ketti

Nýtt á sölu
Snæfellsás 1 - Hellissandi

Húseignin Snæfellsás 1 er til sölu og í
húsinu eru þrjár íbúðir. Íbúðin á efri
hæðinni er 101,1fm og skiptist í eldhús,
stofu, þrjú herbergi, baðherbergi, wc
og þvottahús. Á eldhúsi, stofu og
herbergjum er plastparket og í eldhúsi
er nýleg innrétting. Baðherbergið er
flísalagt. Hæðin er nýlega tekin í gegn.
Gluggar á suðurhlið eru nýlegir og
suður og austurhlið eru klæddar með
canexel. Neðri hæðin er alls 94,4 og skiptist í tvær íbúðir svipað stórar. Þe
forstofu, tvö herbergi, eldhús, stofu og baðherbergi.
Óskað er eftir tilboði í allt húsið.
Gæti verið upplagt fyrir þann sem kaupir að leigja allar íbúðirnar. Leigutekjur af
öllum íbúðunum gætu verið allt að kr. 280 þús. pr. mánuð.

Vallholt 20 - Ólafsvík

Vallholt 20 er 108,9 fm einbýlishús
byggt úr holsteini 1972. Húsið skiptist í
forstofu, hol, rúmgóða stofu, eldhús,
þvottahús, geymslu, baðherbergi og
þrjú herbergi. Á forstofu og
baðherbergi eru flísar á gólfi en holi,
stofu og tveimur herbergjum er nýlegt
parket og á einu herbergi er dúkur á
gólfi. Gluggar á suðurhlið eru nýlegir
sem og neysluvatnslagnir. Þá eru nýlegir ofnar í húsinu að hluta og einnig er
hitatúpan nýleg. Við húsið er 48fm steinsteyptur bílskúr. Húsið er á góðum stað í
bænum.
Óskað er eftir tilboðum í eignina sem er laus við kaupsamning.

Nánari upplýsingar gefur
Pétur Steinar í síma 893 4718
og Erlendur Davíðsson löggiltur fasteignasali

Það eru ekki allir kettir vondir
við fugla eins og heimilisfólkið
að Vallholti 10 í Ólafsvík
komst að á dögunum. Þegar
þau komu heim einn daginn
var heimiliskötturinn sem er
læða búin að ná sér í ófleygan

þrastarunga sem hún passaði
eins og hann væri barnið
hennar. Kom hún unganum fyrir
í kassanum sínum þar sem hún
þvoði og lét mjög vel að honum.
þa

Golfklúbburinn Jökull upp í 1. deild
Sveitakeppni Golfsambands
Íslands fór fram um síðustu helgi.
Sveit Golfklúbbsins Jökuls keppti
í 2. deild en keppnin fór fram í
Vestmannaeyjum. Gekk sveitinni
mjög vel og munu þeir leika í
1. deild að ári en þeir urðu í 1.
sæti í 2. deild eftir að hafa haft
betur gegn Leyni frá Akranesi í
undanúrslitum. Með þeim upp í
1. deildina fer sveit Golfklúbbsins
Kiðjabergs. En úrslitin í 2.
deildinni urðu sem hér segir.
1. sæti Golfklúbburinn Jökull
Ólafsvík, 2. sæti Golfklúbburinn
Kiðjaberg, 3. sæti Golfklúbburinn
Leynir, 4. sæti Nesklúbburinn, 5.
sæti Golfklúbbur Vestmannaeyja,
6. sæti Golfklúbbur Selfoss, 7.
sæti Golfklúbbur Grindavíkur og
í 8 sæti Golfklúbbur Hveragerðis.
Þetta er í fyrsta skipti sem
Golfklúbburinn Jökull nær
þessum árangri þ.e. að keppa
í deild þeirra bestu og verður
að teljast góður árangur hjá svo
fámennum golfklúbbi. Golfáhugi
í Snæfellsbæ hefur heldur aukist
en svona árangur verður vonandi
til þess að auka enn frekar áhuga
á golfi. Fróðárvöllur hefur verið í
einstaklega góðu ástandi í sumar
þrátt fyrir kalt og erfitt vor og
ber að þakka starfsmönnum GJÓ
fyrir það en Hjörtur Ragnarsson

Sveit Jökuls: Í aftari röð frá vinstri Davíð Már Vilhjálmsson, Birgir Guðjónsson, Guðlaugur Rafnsson, Páll Ingólfsson
og Guðjón Karl Þórisson. Í neðri röð frá vinstri eru Tómas Salmon, Hermann Geir Þórsson, Pétur Óskar Sigurðsson,
Magnús Lárusson og Rögnvaldur Ólafsson.

hefur verið umsjónarmaður
golfvallarinns.
Í sumar voru haldin fimm,
svokölluð 9 holu innanfélagsmót
og var þátttaka í þeim góð en
23 kylfingar tóku þátt. Góð
stemming og félagsandi skapaðist
í þessum mótum en umsjón með
þeim hafði Ævar Rafn Þrastarson.

Forsvarsmenn GJÓ vilja hvetja
alla þá sem áhuga hafa á að prufa
eða byrja að stunda golf að hafa
samband eða einfaldlega að
skella sér inná Fróðárvöll. Golf

er góð hreyfing og er íþrótt sem
allir getað stundað, jafnt ungir
sem aldnir.

Lausar stöður við
Grunnskóla Snæfellsbæjar
Grunnskóli Snæfellsbæjar er heildstæður skóli með um 260
nemendur í 1.–10. bekk og er kennt á þremur starfsstöðvum.

Miðasala vegna
Futsal í Ólafsvík
að hefjast
Þrjú erlend lið, auk Víkings,
mæta til leiks í E riðli evrópumóts
í Futsal, sem haldin verður hér í
Ólafsvík dagana 25. til 28. ágúst.
Í byrjun næstu viku hefst forsala
aðgöngumiða, sem verður að
Ólafsbraut 24 við hliðina á
apótekinu (þar sem Blómaverk
var) milli kl. 17 og 19. Alla
leikdagana verða spilaðir tveir
leikir og eru Víkingar alltaf í

seinni leiknum.
Einn bolur, sérmerktur við
burðinum, fylgir með hverjum
miða og er verð aðgöngumiða
fyrir 16 ára og eldri er kr. 1500
á einn stakann leikdag og kr.
3000 ef keyptur er miði á alla
þrjá leikdagana, en fyrir 15
ára og yngri kr. 500 fyrir einn
stakann leikdag og kr. 1500 fyrir
alla leikdagana.

Við leitum að öflugu fólki í eftirtaldar stöður frá og með 19. ágúst 2015
• Stuðningsfulltrúa á starfsstöðina í Ólafsvík, 100% starf.
• Skólaliða á starfsstöðina á Hellissandi, 100% starf.
• Starfsmanni í Skólabæ á Hellissandi, í 45% starf.
• Starfsmanni í leikskólaselið í Lýsuhólsskóla, 35% starf.
Menntun, reynsla og hæfni:
• Æskileg uppeldismenntun eða önnur menntun sem nýtist í starfi.
• Reynsla af uppeldis- og kennslustörfum æskileg.
• Ríkir samstarfs- og samskiptahæfileikar.
• Frumkvæði og sjálfstæð vinnubrögð.
• Góð kunnátta í íslensku er skilyrði.
Borgað er samkvæmt kjarasamningum Sambands íslenskra sveitarfélaga og Samflots bæjarstarfsmannafélaga.
Umsóknarfrestur er til 17. ágúst, umsóknareyðublað er á heimasíðu
Snæfellsbæjar, http://snb.is/about-us/vinnustadurinn/laus-storf/
Upplýsingar veitir Hilmar Már Arason skólastjóri í síma 894 9903 og
umsóknir skal senda til skólastjóra hilmara@gsnb.is.

þa

Óskum útgerð og áhöfn á Stakkhamri SH 220
til hamingju með bátinn.

HAFNIR
SNÆFELLSBÆJAR

Skarðsvík hf.
Magnús SH-205

MATTHÍAS SH 21

Hraðbúðin
Hellissandi

RIFSARI SH 70

GUNNAR BJARNASON SH-122

GUÐMUNDUR JENSSON SH-717

Stórskemmtilegt Refamót
Síðastliðinn sunnudag var
Refamót Skotfélags Snæfellsness
haldið á æfingasvæði félagsins.
Þetta er í fyrsta skipti sem
Skotfélag Snæfellsness heldur
þetta mót, en hugmyndin að
mótinu er fengin frá Skotfélagi
Austurlands. Mætingin fór
fram úr öllum væntingum og
heppnaðist mótið mjög vel.
Mætingin var það góð að mótið
varð stærra en “orginal mótið”
fyrir austan, en 19 skotmenn
tóku þátt í mótinu og fjöldi
áhorfenda mættu til að fylgjast
með mótinu og þiggja pylsur af
grillinu og léttar veitingar.
Mótið fór þannig fram að
hver og einn skotmaður átti
að skjóta 10 útskorna refi í
mismunandi fjarlægðum úr
liggjandi stöðu. Aftan á hvert
dýr var teiknað afmarkað svæði,
sem dugði til að “fella dýrið” og
fengu keppendur stig fyrir að
hitta innan þess svæðis. Þurftu
skotmenn að reikna með risi
eða falli á kúlunum þar sem að
skotmörkin voru í mismunandi
fjarlægðum, en ekki voru gefin
stig fyrir að hitta í skott, feld eða
fætur.
Leikar fóru þannig að Finnur
Steingrímsson frá Skotfélagi
Akureyrar sigraði mótið með 128
stig, Hilmir Valsson frá Skotfélagi
Vesturlands (Borgarnesi) varð
í öðru sæti með 126 stig og
Gunnar Ásgeirsson fra Skotfélagi
Snæfellsness varð í þriðja sæti
einnig með 126 stig, en þar sem
Hilmir var með einu skoti meira
í miðjuna fékk hann silfrið.
Verðlaunagripina smíðaði
Þorgrímur Kolbeinsson lista
maður frá Grundarfirði og
Hjálmar í Hlað gaf sigurvegara
mótsins inneignarkort í verslun
inni Hlað að verðmæti 10.000 kr.
Nú þegar er farið að ræða um
að halda annað mót á næsta ári
enda var þetta frábær skemmtun
og góð æfing. Stjórn Skotgrundar
vill þakka nýskipaðri mótanefnd
fyrir skemmtilegt mót, þakka
öllum þeim sem tóku þátt í
mótinu fyrir góðan dag og ekki
síst þakka strákunum frá Akureyri
og Borgarnesi fyrir komuna.
Hægt er að skoða myndir
frá mótinu á heimasíðu Skot
félags Snæfellsness www.skot
grund.123.is

ÓLSARAGLEÐI 2015
Gullhamrar í Grafarvogi
12. september, 2015 kl 19:00

Fordrykkur
Þriggja rétta matseðill
Happadrætti
Ljósmyndasýning
Óvæntar uppákomur
Hljómsveitirnar Klakabandið og
Nota Bene leika fyrir dansi
Veislustjórar kvöldsins verða:
Olga Didda langa og Sigga á Grund
(Olga Kristjánsdóttir og
Sigurlaug Jónsdóttir)

Allur pakkinn kr: 8.500 á mann
Eingöngu dansleikur kr: 3.500 á mann
Vinsamlegast kaupið miða fyrir 20.ágúst.
Leggja inn á reikning 327-26-18060 kt 2409723019,
skrifa nafn sitt í skýringar senda einnig tilkynningu
á netfangið dhr@hive.is. og sækja miða eftir samkomulagi.
Einnig getið þið haft samband við:
Díönu Ríkharðsdóttur í síma 869-8121
Elínu Snorradóttur í síma 664-3109
Jensa Hermanns í síma 846 8836
Maggi Gylfa í síma 894 7700
Nánari upplýsingar á facebook síðunni

Starfskraftur óskast í ræstingar
Snæfellsbær óskar eftir starfskrafti við ræstingar á Ráðhúsi Snæfellsbæjar

Starfskraft vantar til afleysinga í eitt ár við ræstingar á Ráðhúsi Snæfellsbæjar.
Viðkomandi þarf að geta hafið störf sem fyrst.
Starfshlutfallið er 50% og felst það í ræstingum
á Ráðhúsinu að Klettsbúð 4.
Vinnutími eftir hádegi, annars skv. samkomulagi.
Laun eru skv. kjarasamningi samflots bæjarstarfsmannafélaga og Sambands íslenskra sveitarfélaga.
Nánari upplýsingar gefur bæjarritari í síma 433-6900, netfang lilja@snb.is
Umsóknarfrestur er til og með 20. ágúst
	
  

	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  

	
  

Héldu tombólu
til styrktar RKÍ

	
  

Kæru Snæfellingar
Hárgreiðslustofan Silfur opnaði
í Grundarfirði síðast liðinn mánudag
að Hrannarstíg 3
Tímapantanir í síma 438 1040
Hlakka til að sjá ykkur
Guðrún Hrönn.

Þið finnið stofuna á facebook
www.facebook.com/silfurharogfordun

	
  

Bríet Elvan Sæbjörnsdóttir og
Alexandra Elvan Óskarsdóttir
héldu tombólu fyrir utan
verslunina Kassann í júlí. Þær

söfnuðu kr. 3.170 sem þær færðu
Rauða krossinum að gjöf og eru
þeim færðar bestu þakkir fyrir.

Snæfellsbær óskar eftir slökkviliðsstjóra
Snæfellsbær auglýsir eftir slökkviliðsstjóra í 20% starf.
Viðkomandi þarf að geta hafið störf sem fyrst.
Laun eru skv. kjarasamningi Sambands íslenskra sveitarfélaga
og Landssambands slökkviliðs- og sjúkraflutningamanna.
Umsóknarfrestur er til og með 27. ágúst 2015.
Nánari upplýsingar gefur bæjarstjóri
í síma 894-7575, netfang kristinn@snb.is

Opnunartími í Snæfellsbæ og
Grundarfirði fyrir einnota umbúðir

INNRITUN Í

Tónlistarskóla Snæfellsbæjar
verður 18. 19. og 20. ágúst
frá kl. 10:00 til 12:00 og
frá kl. 13:00 til kl. 16:00.
Nemendur sem ætla að halda áfram námi í
tónlistarskólanum þurfa að staðfesta í síðasta lagi 20. ágúst.
Nánari upplýsingar í síma 433 9928, eða í tölvupósti:
tonlistarskoli@snb.is, valentina@simnet.is
Að sjálfsögðu er einnig hægt að koma
í húsnæði Tónlistarskóla Snæfellsbæjar
að Hjarðartúni 4-6 í Ólafsvík.
Skólastjóri Tónlistarskóla Snæfellsbæjar

Snæfellsbæ
Tekið er á móti einnota umbúðum áldósir, plastflöskur,
glerflöskur á mánudögum milli 10-12 og 13-15
Grundarfirði
Tekið er á móti einnota umbúðum á mánudögum 13-15
Vinsamlegast virðið þennan tíma

Godziny otwarcia skupu opakowań jednorazowego
użytku (butelek,puszek,plastyków)
w Grundarfjörður i Snæfellsbæ.
Snæfellsbæ
Opakowania przyjmowane będą w poniedziałek w godzinach
między 10-12 i 13-15.
Grundarfjörður
Opakowania przjmowane będą w poniedziałek w godzinach
między 13-15.
Prosimy o przestrzeganie godzin otwarcia.

