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Framkvæmdum að ljúka við Gilbakka

Það hefur ekki farið fram
hjá íbúum Snæfellsbæjar á
undanförnum árum að vel hefur
verið hugsað um umhverfi hafna
sveitarfélagsins. Á síðasta ári var
grjótvörnin meðfram Gilsbakka í
Ólafsvík endurbyggð, hækkuð og
færð utar. Í sumar hefur svo verið
unnið að því að laga götuna sjálfa
ásamt því að skipta um lagnir. Í
verkið fara um 350 tonn af steypu
og er áætlað að framkvæmdum

ljúki 20. september en þá verður
búið að steypa gangatéttir og
kantsteina. Um verkið sér ÞG
Þorkellsson ehf og fékk hann
til liðs við sig Stafnafell sem sá
um jarðvegsvinnu, VK lagnir um
pípulögnina og Þorgeir ehf. um
steypuna. Það er Hafnarsjóður
Snæfellsbæjar sem stendur í
þessum framkvæmdum.
þa

Björgunarskipið Björg
Björgunarbátasjóður SL á Snæfellsnesi óskar eftir að ráða
umsjónarmann í 30% stöðu á Björgunarskipið Björg.
Staðan felur í sér að sjá um daglegan rekstur og minniháttar
viðhald á skipinu, sjá til þess að það vélar og tæki séu í lagi
og skipið sé ávallt útkallshæft.
Reynsla af sjómennsku og björgunarstörfum er góður kostur
ásamt skipsstjórnar- og vélstjórnarréttindum.
Upplýsingar gefur Páll Stefánsson í síma 894-1428
Umsóknir sendist á bjorgunarbatasjodur@gmail.com

Kapteinninn kvaddur

Þann 23. ágúst síðast liðin
var Páll Stefánsson gerður að
heiðursfélaga, Björgunarsveitar
innar Lífsbjargar í Snæfellsbæ, eftir
áratuga vel unnin og óeigingjörn
störf í þágu sveitarinnar.
Páll Stefánsson var skipstjóri
Björgunarskipsins Björg í Rifi en
hann hefur tekið þá ákvörðun
að láta af störfum sem skipstjóri
og umsjónarmaður bátsins
vegna búferla flutninga til sinna
heimahaga. Það eru liðin um
45 ár frá því að hann ákvað að
yfirgefa Keflavík til þess að koma
vestur á eina vertíð á sjó sem urðu
reyndar mun fleiri.
Páll byrjaði að koma nálægt

Björgunarsveitinni Björg í
kringum byggingu björgunar
stöðvarinnar Líkn á Hellissandi
árið 1977. Hann byrjaði svo að
starfa af fullum krafti árið 1996
að eigin sögn og hefur hann setið
í stjórn sveitarinnar þar til í mars
á þessu ári ásamt því að hafa verið
skipstjóri þeirra björgunarskipa
sem hafa verið hér í snæfellsbæ.
Björgunarskipin eru 3 talsins
fyrst ber að nefna Gísla J. Johnsen,
það var sænskur bátur og fyrsta
björgunarskipið sem kom hér til
Snæfellsbæjar. Árið 1997 kom svo
annað skipið sem var hollenskt
og keypt af KNRM, systurfélagi
Slysavarnafélagsins og hlaut það

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

nafnið Björg. Það var svo selt
aftur til Hollands árið 2002, sama
ár kom björgunarskipið sem við
höfum hér í dag og hlaut það
einnig nafnið Björg. Það er af
gerðini Arun og kemur frá breska
sjóbjörgunarfélaginu R.N.L.I.
Páll hefur lagt mikið til
björgunarmála hér heima sem
og annarsstaðar á landinu til
fjölda ára. Óhætt er að segja
að hér sé svo sannarlega mikill
reynslu bolti á ferð, hans verður
sárt saknað úr starfi og félagslífi
björgunarsveitarinnar.
Haldið var kveðjuhóf í Björgun

arstöðinni Von til heiðurs Páli
og eins og sjá má afhenti Viðar
Páll Hafsteinsson, form aðu r
Björgunarsveitarinnar, honum
gjafir fyrir hönd félaga Lífsbjargar
sem og félagsins. Hlaut hann að
gjöf blómvönd, heiðursplatta og
ljósmyndina „Icelandic summer
nights“ eftir Stefán Ingvar
Guðmundsson.
Fyrir hönd Björgunarsveitar
innar Lífsbjargar vil ég þakka Páli
fyrir skemmtilegt og reynsluríkt
samstarf í gegnum tíðina.
Hlynur Hafsteinsson.
Björgunarsveitin Lífsbjörg.

Aflafréttir
Það má segja að núna undir
lokin á þessu fiskveiðiári sem
lýkur 31. ágúst þá er allt frekar
rólegt í höfnum á Snæfellsnesin.
Helst eru það smábátarnir sem
eru á færum og makrílbátarnir
sem eitthvað eru að landa. Esjar
SH er eini dragnótabáturinn sem
er byrjaður og landaði 12,2 tonn
í 2 róðrum.
Ekki eru margir línubátar á
veiðum, Grundfirðingur SH
er með 110 tonn í 2 róðrum.
Kristinn SH er með 52 tonn í 8
á Skagaströnd og mest 12 tonn
í róðri. Bíldsey SH 45 tonn í 7 á
Hofsósi. Nýi báturinn í flota Rifs,
Stakkhamar SH hefur landað 4,1
tonn í 3 róðrum.
Makrílveiði krókabátanna
hefur verið nokkuð góð. Andri
SH hefur landað 20 tonn í 9 og

mest 3,3 tonn í róðri. Brynja
II SH 81 tonní 14 öllu landað
í Ólafsvík. Dögg SU 102 tonn
í 15 landað á Rifi, Ólafsvík og
Arnarstapa og að auki smá slatta
í Keflavík. Tryggvi Eðvarðs SH 63
tonn í 11, Júlli Páls SH 62 tonní
13. Mangi á Búðum SH 44 tonn
í 16. Signý HU 40 tonn í 13 í
Ólafsvík. Hreggi AK 9 tonn í 3.
Enginn rækjubátur hefur
landað afla á Snæfellsnesinu
núna í ágúst og er eins og
vanalega Sigurborg SH eini
rækjubáturinn sem er með SH
að veiðum. Sigurborg SH hefur
landað 81 tonni í 3 og af því er
rækja 63 tonn sem landað hefur
verið á Siglufirði.
Gísli Reynisson
www.aflafrettir.is

Atvinna í boði!
Félags- og skólaþjónusta Snæfellinga auglýsir starf í „Smiðjunni“ í Ólafsvík,
sem er dagvinnustofa, hæfing og atvinnutengd úrræði fatlaðs fólks.
Um er að ræða 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 félagsliðamenntun og eða
starfsreynslu er nýtist í starfi með fólki með fötlun, hafi góða samskiptahæfileika,
sé úrræðagóður, skipulagður og stundvís.
Skriflegar umsóknir er tilgreini menntun, fyrri störf, umsagnaraðila og
sakavottorð viðkomandi berist til undirritaðs sem jafnframt veitir frekari
upplýsingar um starfið:
Sveinn Þór Elinbergsson, forstöðumaður
Klettsbúð 4, 360 Hellissandi
sveinn@fssf.is

Umsóknarfrestur er til 10. september 2015
Klettsbúð 4,

360 Hellissandi,

s. 430-7800,

f. 430-7801,

www.fssf.is,

fssf@fssf.is

Snjóathuganir á Ólafsvík
Veðurstofa Íslands óskar eftir að ráða snjóathugun
armann til starfa á Ólafsvík. Um er að ræða
hlutastarf í tímavinnu, sem alla jafna er unnið á
tímabilinu 15. október til 15. maí.
Snjóathugunarmaður fylgist með snjóalögum og
veðri í nágrenni við sitt byggðalag og aðstoðar við
að meta yfirvofandi hættu á snjóflóðum. Einnig
sinnir snjóathugunarmaður reglulegum mælingum
á snjó, mælir snjóflóð sem falla og skrifar um þau
skýrslur.
Umsækjandi verður að þekkja vel til veður og
snjóaðstæðna á 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 öryggis
atriðum sem tengjast starfinu og mati á snjóflóða
hættu.

Æskilegt er að viðkomandi geti hafið störf í byrjun
október.
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.
Umsóknarfrestur er til og með 7. september nk.
Umsækjendur eru vinsamlegast beðnir um að
sækja um starfið á www.starfatorg.is.

Veðurstofa Íslands er opinber stofnun sem heyrir
undir umhverfis- og auðlindaráðuneytið. Hjá
stofnuninni starfa um 130 manns með fjölbreytta
menntun og starfsreynslu sem spannar mörg
fræðasvið. Auk þess starfa um 120 manns við
athugana- og eftirlitsstörf víðsvegar um landið.
Hlutverk stofnunarinnar er öflun, varðveisla og
úrvinnsla gagna, sem og miðlun upplýsinga á
helstu eðlisþáttum jarðarinnar, þ.e. lofti, vatni,
jörð, snjó, jöklum og hafi. Starfsemin fer fram á
fjórum sviðum: Eftirlits- og spásviði, Athuganaog tæknisviði, Úrvinnslu- og rannsóknasviði,
Fjármála- og rekstrarsviði og Skrifstofu forstjóra.
Nánari upplýsingar um stofnunina má finna á
heimasíðu hennar www.vedur.is
Gildi Veðurstofunnar eru þekking, áreiðanleiki,
framsækni og samvinna. Ráðningar hjá stofnuninni munu taka mið af þessum gildum.
www.vedur.is
522 6000

Skólasetning í Grunnskóla Grundarfjarðar
Nýir skólastjórnendur Grunn
skóla Grundarfjarðar settu nýtt
skólaár í dag að viðstöddum fjölda
nemenda, kennara og foreldra.
Sigurður Gísli Guðjónsson
situr nú sinn fyrsta vetur sem
skólastjóri grunnskólans og
lagði línurnar fyrir veturinn við
setningu skólans í dag. Það var
síðan nýr aðstoðarskólastjóri,
Björgvin Sigurbjörnsson sem
setti skólann formlega.

Futsal í
fullum
gangi
E-riðill Evrópukeppninnar í
futsal er leikinn í Ólafsvík dagana
25. - 28. ágúst, á þriðjudag fóru
fram tveir leikir, fyrri leiknum
lauk með 6-2 sigri Hamburger
Phanters frá Þýskalandi gegn
FC Differdange 03 sem eru frá
Lúxemborg.
Seinni leikur þriðjudagsins
var leikur heimaliðs Víkings gegn
KF Flamurtari Vlorë frá Albaníu,
þeim leik lauk með 1 - 5 tapi
Víkinga.
Fleiri úrslit höfðu ekki litið
dagsins ljós þegar blaðið fór í
prentun en á miðvikudag var
ein umferð í riðlinum. Fimmtu
dagurinn 27. ágúst er frídagur
en síðasta umferðin fer svo
fram föstudaginn 28. ágúst, fyrri
leikurinn er kl. 17 og kl. 19.30
leika Víkingar gegn Hamburg
Panthers í lokaleik riðilsins.
Futsal er hröð og skemmtileg
íþrótt sem gaman er að horfa
á, lesendur blaðsins eru hvattir
til að mætta í Íþróttahús
Snæfellsbæjar til að fylgjast með
og hvetja Víkinga til dáða.
Mótinu sjálfu og úrslitum
þess verða gerð betri skil í næsta
tölublaði Jökuls.
jó

Í tilefni af því að nýir stjórn
endur eru teknir við Grunn
skóla Grundarfjarðar hélt bæjar
stjórinn, Þorsteinn Steinsson,
stutta tölu þar sem hann bauð
þá Sigurð Gísla og Björgvin
velkomna til starfa og óskaði þeim
og öðru starfsfólki velfarnaðar í
starfi sínu við skólann.
Á myndinni er Björgvin vinstra
megin og Sigurður Gísli hægra
megin.

Myndlistasýning í Átthagastofunni
Opnun á verkum Anne Herszog verður mánudaginn 7. september 16:00– 18:00
í Átthagastofunni.
Anne fæddist 1984 í Frakklandi en hún býr og starfar á Íslandi. Hún hefur lokið námi
í kvikmyndarannsóknum, margmiðlun og listum frá ýmsum háskólum í Frakklandi,
meðal annars Université París 1 Panthéon Sorbonne. Verk Anne hafa verið sýnd á
Íslandi, Frakklandi, New York, Trinidad og Tobago og Europu, svo eitthvað sé nefnt.
Hún mun sýna verk um eldfjall eða svo kallað art brut. Viðfangsefnið er Snæfellsjökull.
Léttar veitingar í boði.
Sýningin verður opin á opnunartíma Átthagastofunnar, frá 9:00—16:00, út september.

STARF BYGGINGAR- OG
SKIPULAGSFULLTRÚA
Grundarfjarðarbær auglýsir starf byggingar- og skipulagsfulltrúa laust til umsóknar. Um er að ræða mjög spennandi starf í
áhugaverðu samfélagi. Leitað er eftir öflugum og metnaðarfullum einstaklingi sem er reiðubúinn að þróa starfið á traustum grunni. Byggingarfulltrúi ber m.a. ábyrgð á skráningu mannvirkja, úttektum, staðfestingu eignaskiptayfirlýsinga, gjaldtöku, skráningu, varðveislu og miðlun
upplýsinga um mannvirki til íbúa.
Um er að ræða 100% starf og er umsóknarfrestur til og með 3. september nk.
Samkvæmt auglýsingunni er starfssvið byggingarfulltrúa
eftirfarandi:
· Framkvæmd skipulags- og byggingarmála.
· Áætlanagerð og eftirfylgni, mælingar, úttektir og útreikningar.
· Undirbúningur- og eftirfylgni funda skipulags- og
bygginganefndar.
· Samstarf við aðila utan og innan stjórnsýslunnar, sem sinna
verkefnum á sviði byggingarmála.
· Yfirumsjón framkvæmda og eignasýslu í sveitarfélaginu.
· Önnur verkefni.

Menntunar- og hæfniskröfur:
· Menntun á sviði mannvirkjalaga nr. 160/2010 og
skipulagslaga nr. 123/2010, er nauðsynleg.
· Reynsla af stjórnun æskileg.
· Þekking og reynsla af úttektum og mælingum.
· Þekking á lögum um mannvirki, skipulagslögum og
byggingarreglugerð.
· Þekking og reynsla af opinberri stjórnsýslu er kostur.
· Hæfni í mannlegum samskiptum, góðir samstarfs- og
samskiptahæfileikar.
· Hæfni til þess að tjá sig í ræðu og riti á íslensku.
· Góð almenn tölvukunnátta.

Umsókn á að fylgja greinargóð starfsferilsskrá og kynningarbréf þar sem gerð er grein fyrir ástæðu umsóknar og rökstuðningur fyrir hæfni viðkomandi í starfið.
Laun eru samkvæmt kjarasamningum stéttarfélaga við Samband íslenskra sveitarfélaga.
Umsækjendur eru beðnir um að senda umsókn á netfangið thorsteinn@grundarfjordur.is, eigi síðar en 3. september nk.
Einnig er óskað er eftir að umsækjendur tilgreini a.m.k. tvo umsagnaraðila í umsókn sinni.
Nánari upplýsingar veitir Þorsteinn Steinsson, bæjarstjóri Grundarfirði í síma 4308500 eða tölvupósti: thorsteinn@grundarfjordur.is .

Grundarfjarðarbær

Bókasafn
Kirkjan okkar

Grundarfjarðar
Sögumiðstöðinni við Grundargötu

Vetrarstarfið hefst 1. september

Uppskeruguðsþjónusta
verður í Brimilsvallakirkju
sunnudaginn 30. ágúst kl. 14.
Skráning fermingarbarna og stutt kynning
fyrir þau og forráðamenn eftir guðsþjónustu.

Bókasafn Grundarfjarðar og Upplýsingamiðstöðin
eru opin mánudaga - fimmtudaga kl. 14:00-18:00.
Athugið skiladag lánsefnis sumarsins.
Sektir hafa hækkað töluvert.
Barnadeild. Setustofa. Heitt á könnunni.
Myndasýningar í Bæringsstofu.
Leikfangasafn í Þórðarbúð.
Báturinn Brana.

Fylgist með á Facebook og vefsíðu bókasafnsins.
http://grundarfjordur.is/bokasafn
Sími 438 1881
bokasafn@grundarfjordur.is

https://www.facebook.com/Bokasafngrundarfjardar
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VÁTRYGGINGAR FYRIR SJÁVARÚTVEGINN

VÁTRYGGINGAR SNIÐNAR
AÐ ÞÍNUM ÞÖRFUM
Vátryggingaþörf fyrirtækja er mismunandi eftir stærð og umfangi
þeirra. Mikilvægt er að vátryggingavernd sé sniðin að þörfum
hvers fyrirtækis. Við veitum faglega ráðgjöf og þjónustum allar
stærðir og gerðir fyrirtækja í sjávarútvegi.

ÞESS VEGNA ERTU HJÁ SJÓVÁ

Aðstaða fyrir
sjósund bætt

Sjósund nýtur vaxandi vin
sælda hér á landi en það hefur
verið stundað hér í Snæfellsbæ
í mörg ár. Nú hefur aðstaða til
sjósunds verið bætt en Hafnar
sjóður Snæfellsbæjar setti á
dögunum upp sturtu sem stað

sett er við grjótgarðinn þar
sem gengið er niður í fjöruna.
Þórður hafnarvörður stendur
við sturtuna, eina sem vantar er
úðarinn svo hægt sé að skella sér
í kalda sturtu.
þa

Dvalar- og hjúkrunarheimilið Jaðar, Ólafsvík:

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,-

Laus störf á Jaðri
Eftirtalin störf á Dvalar- og hjúkrunarheimilinu Jaðri eru laus
til umsóknar:
· 50 % starf:
Vinnutími virka daga 18 – 23 og aðra hverja helgi,
laugardaga og sunnudaga, kl. 08 – 11 og 18 – 23
· Afleysingar:
Starfsfólk vantar í afleysingar
· Um er að ræða fjölbreytileg störf með þakklátu
og skemmtilegu fólki
· Góður starfsandi
· Góðar vinnuaðstæður
Umsóknir berist til forstöðumanns sem veitir
allar frekari upplýsingar um störfin.
Sími 857 6605 og 433 6933; jadar@snb.is
Umsóknareyðublöð fást á Jaðri
og á heimasíðu Snæfellsbæjar, snb.is undir „umsóknir”
Umsóknarfrestur er til 10. sept. 2015
Forstöðumaður

Aðalfundur Verkalýðsfélags Snæfellinga verður haldinn
í húsi félagsins að Borgarbraut 2 í Grundarfirði.
mánudaginn 31. ágúst kl. 18.00
Fundarefni:
a) Skýrsla stjórnar.
b) Endurskoðaðir reikningar félagsins
og sjóða lagðir fram til afgreiðslu.
c) Önnur mál.
Ef óskað er verður félagsmönnum séð fyrir fari á fundinn
úr Snæfellsbæ og Stykkishólmi, vinsamlega hafið samband
í síma 588-9191 fyrir föstudaginn 28. júní.
Veitingar verða eftir fundinn.
Félagsmenn eru kvattir til að mæta.
Stjórnin.

