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Glæsilegur heimamarkaður

Heimamarkaður var haldinn
í Sjávarsafninu í Ólafsvík laugar
daginn 31. október síðastliðinn.
Fyrir markaðnum stóð Svæðis
garðurinn Snæfellsnes. Um var
að ræða matarmarkað þar sem
framleiðendum á Snæfellsnesi
bauðst að koma til að kynna og
selja sínar afurðir. Markmiðið með
markaðnum var að varpa ljósi á mat
sem framleiddur er á Snæfellsnesi
og einni að hægt væri að kaupa mat
ásamt því að hitta þá sem framleiða
hann. Alls tóku 16 aðilar þátt í verk
efninu með kynningum og sölu
básum. Seldu margir upp það sem
þeir tóku með sér og ýmist náðu
í meira eða tóku niður pantanir.
Varð þarna til alvöru stefnumót
framleiðenda og annarra íbúa og
urðu nokkur viðskiptasambönd til
að sögn Ragnhildar Sigurðardóttur
framkvæmdastjóra Svæðisgarðsins
Snæfellsnes. Á markaðnum var
vörumerki Svæðisgarðsins kynnt
og fengu íbúar Snæfellsness að

kjósa um nokkrar útgáfur. Sjávar
rannsóknasetrið Vör var með mjög
áhugaverða kynningu á sinni starf
semi, Fiskmarkaður Íslands sýndi
fiska í ísbaði og einnig voru hug
myndir um enduropnun Sjávar
safnsins kynntar og komast þær
vonandi í framkvæmd.
Heppnaðist þessi viðburður
vonum framar og frá því dyrnar
voru opnaðar klukkan 12 var
stöðugur straumur af fólki, víða
af Snæfellsnesi og voru allir mjög
ánægðir með markaðinn, hvoru
megin borðs sem þeir stóðu.
Meðal framleiðenda sem tóku
þátt voru Stakkhamar, Neðri-Hóll
og Knarrartunga með kjöt, Hamra
búið með egg, Lágafell með salat
og sæhvönn, Lýsuhóll með gul
rætur, Hofsstaðir með rabbabara
sultu, Bjarnarhöfn með hákarl og
fleira, Reykhöllin með reyktan fisk
ásamt fleiru og Hótel Rjúkandi
með heitt súkkulaði og kökur.
þa

Erlendir gestir í Gsnb
Grunnskóli Snæfellsbæjar tók
á móti góðum gestum dagana
27. október til 1. nóvember
síðastliðinn. Voru það gestir frá
skólum 6 Evrópulöndum: Ítalíu,
Tyrklandi, Katalóníu(Spáni),
Svíþjóð, Austurríki og Póllandi.
Þessi hópur ásamt Grunnskóla
Snæfellsbæjar er að fara af stað
með verkefni á vegum Erasmus+
Evrópuverkefnisins sem ber
heitið “Healthy lifestyle for a
Hopeful future” eða “Heilbrigður
lífstíll fyrir hamingjuríka fram
tíð”. Tengist þetta verkefni því
að Grunnskóli Snæfellsbæjar
hóf í haust vinnu við verkefni
sem heitir Heilsueflandi grunn
skóli og er á vegum Landlæknis
embættisins. Það snýst um að
efla og auka lífsgæði ungmenna
með heilbrigðari lífsstíl. Krefst
það samvinnu margra aðila og
þess að skoða áhrif ýmissa þátta
skólastarfsins á heilsu nemenda.
Er þetta einn hluti af því en
skólinn hefur áður tekið þátt í
verkefnum af svipuðu tagi. Þetta
var fyrsti fundur verkefnisins og
var hann haldinn hér í Snæfellsbæ
þar sem framhaldið var meðal
annars skipulagt. Á meðan á
heimsókninni stóð heimsóttu
gestirnar allar þrjár starfsstöðvar

Grunnskóla Snæfellsbæjar og
var alls staðar tekið vel á móti
þeim. Einn eftirmiðdaginn í
vikunni var haldin kynning á
verkefninu í húsnæði skólans í
Ólafsvík. Þar kynntu nemendur
8. - 10. bekkjar skólann sinn
ásamt því að vera með tónlistar
atriði fyrir gestina. Stóðu þau
sig hreint frábærlega og höfðu
gestirnir á orði að enskukunnátta
þeirra og tónlistarhæfileikar
væru ótrúleg. Erlendu gestirnir
kynnti líka sína skóla ásamt
því að verkefnisstjórinn kynnti
verkefnið. Heimsóknin var þó
ekki eingöngu kynningar, fundir
og heimsóknir. Farið var með
hópinn í skoðunarferðir, var
farið með þau í Þjóðgarðinn
Snæfellsjökul, í Vatnshelli og í
sundlaugina á Lýsuhóli. Þótti
þeim mikið til landslagsins og
íslenskrar náttúru koma. Einnig
var farið með þau í Bláa lónið og
Gullna hringinn. Það voru glaðir
ferðalangar sem héldu heim eftir
velheppnaða ferð þar sem þau
upplifðu íslenskt veður í öllum
sínum margbreytileika, bæði
rok, rigningu, slyddu, logn og
heiðríkju.
þa

Ástkær eiginmaður minn, faðir okkar,
tengdafaðir, afi og langafi

Stefán Jóhann Sigurðsson,
húsasmiðameistari
Engihlíð 16E, Ólafsvík

lést á Heilbrigðisstofnun Vesturlands á Akranesi, miðvikudaginn 28. október s.l.
Útför hans fer fram frá Ólafsvíkurkirkju laugardaginn 7. nóvember kl. 14:00.
Þeim sem vilja minnast hans er bent á Ólafsvíkurkirkju og
Krabbameinsfélag Snæfellsness.

Guðrún Alexandersdóttir
Kristjana, Halldórsdóttir
Svanur Aðalsteinsson
Magnús Stefánsson
Sigrún Drífa Óttarsdóttir
Vilborg Lilja Stefánsdóttir
Eiríkur L. Gautsson
Sigríður Stefánsdóttir
Halldór G. Ólafsson
og fjölskyldur

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

Aflafréttir
Áhöfninn á Kristni SH getur
verið ansi sátt við nýliðinn
október enn þeir gerðu sér
lítið fyrir og urðu aflahæstir
allra smábáta á landinu í október
þegar að þeir lönduðu samtals
212 tonn í 24 róðrum og mest
16,4 tonn í róðri. Meðalafli 8,9
tonn. Næstu bátar á eftir Kristni
SH voru Bíldsey SH með 158
tonn í 27, Gullhólmi SH 134
tonn í 12 og Stakkhamar SH 115
tonn í 14. Merkilegt er reyndar
með Stakkhamar SH er að hann
réri frá heimahöfn Rifi og var
því ekkert á neinu flakki eins og
hinir bátarnir.
Strákarnir á Særif SH geta líka
verið ansi sáttir við október því
að þeir voru að klifra upp listann
bátar að 15 BT á síðunni www.
aflafrettir.is og náðu að komast
upp í annað sætið og var með
122 tonn í 21 róðri, að mestu
landað á Skagströnd. Það er
kanski merkilegt við aflann hjá
Særifi SH er að enginn löndun
bátsins var yfir 10 tonn og því var
meðalaflinn góður hjá bátnum.
Guðbjartur SH átti líka góðan
mánuð og va rmeð 98 tonn í
21 róðri, Tryggvi Eðvarðs SH 86
tonn í 18, Sverrir SH 26 tonn í
11 og Glaður SH 50 tonn í 19,
Rán SH 20 tonn í 10.
Stóru línubátarnir öfluðu líka

vel en þegar þetta er skrifað þá
voru ekki allar aflatölur komnar
inn, en engu að síður skulum við
líta á nokkra. Tjaldur SH með
441 tonn í 6, Þórsnes SH 293
tonn í 6, Örvar SH 291 tonn í
6, Grundfirðingur SH 270 tonn
í 5, Saxhamar SH 253 tonn í
5, Rifsnes SH 214 tonn í 5 og
Hamar SH 167 tonn í 5.
Farsæll SH sem er búinn
að vera á rækjuveiðum er
hættur á rækjunni og kominn
á fiskitroll og landaði einni
svoleiðis löndun, 35 tonnum í
Grundarfirði. Farsæll SH var þá
búinn að landa 40 tonnum í 3
róðrum og af því var rækja 24
tonn. Helgi SH var með 209 tonn
í 4 róðrum og mest 57 tonn, eða
með öðrum orðum fullfermi í
hverri löndun, Hringur SH 293
tonn í 4 og mest 76 tonn.
Tilraunaveiðar á hörpuskel
hjá Hannesi Andréssyni SH
gengu mjög vel í október og
landaði báturinn 130 tonnum
í 22 róðrum og mest 7,8 tonn
í róðri. Er hann eini báturinn
sem er á þessum veiðum. Blíða
SH var þar með 30 tonn í 21 af
beitukóngi og Fjóla SH 48 tonn
í 23 róðrum af ígulkerjum.
Gísli Reynisson
www.aflafrettir.is

Réttur dagsins vikuna 9. - 13. nóvember.
Réttur dagsins er í boði milli 12:00 - 14:00 alla virka daga.

Mánudagur
Steikt smálúða með Hollandes, kartöflusmælki
og steiktu fersku grænmeti.
Þriðjudagur
Bláberjamarinerað lambainnralæri með sætum
kartöflubátum, sósu og grænmeti.
Miðvikudagur
Kryddlegnar grísalundir með steiktum grjónum,
sósu og grænmeti.
Fimmtudagur
Grillaður kjúklingur, franskar og kokteilssósa.
Föstudagur
Ofnbakað lambalæri, með rauðkáli,grænum
baunum, rabbabarasultu og sósu.

Tilboð
helgarinnar
BBQ grísarif á 1900 kr.
Venjulegt verð er 3500 kr.
30% afsl. af öllum pizzum
bæði í sal og take away.
Lokað á föstudag
vegna einkasamkvæmis.
Tuborg jólabjórinn verður kominn
á dælu og í gleri á laugardag.
Opnunartími um helgina
er frá 18:00-23:00

Verð fyrir Rétti dagsins er 1.900 kr og kaffi fylgir.

Grjóthrun í
Höfðanum

Opnunartími í Snæfellsbæ og
Grundarfirði fyrir einnota umbúðir
Snæfellsbæ

Tekið er á móti einnota umbúðum, áldósir til drykkjar, plastflöskur til drykkjar,
glerflöskur drykkjar á mánudögum Ekki er tekið á móti krukkum, sjampóbrúsum, mýkingarefnabrúsum og þ.h. Eingöngu það sem er drukkið úr.
Tekið er á móti milli kl. 10-12 og 13-15
Vinsamlegast takið þetta til greina

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

Talsvert grjóthrun varð í
Búlandsh öfða í síðustu viku.
Þurfti vegfarandi sem leið átti
um veginn að stoppa og fjarlægja
grjót til að komast framhjá.
Líklega hefur grjóthrunið orðið
í tengslum við allar þær rigningar
sem hafa verið undanfarið og svo
frysti í kjölfarið, við þær aðstæður

kemst væta í sprungur í grjótinu
og þegar frystir þenst vatnið út og
víkkar sprungurnar örlítið í hvert
skipti með þeim afleiðingum að á
endanum losnar grjót frá berginu
og rúllar niður hlíðina.
þa

Opakowania przyjmowane będą w poniedziałek w godzinach między 10-12
i 13-15.
Nie przyjmujemy opakowan po szamponie ,sloików, zadnych opakowan po
chemii, tylko i wylacznieopakowania po napojach.
Prosimy o pzestrzeganie wymogów

Grundarfjörður

Opakowania przyjmowane będą w poniedziałek w godzinach między 13-15.
Nie przyjmujemy opakowan po szamponie ,sloików, zadnych opakowan po
chemii, tylko i wylacznieopakowania po napojach.
Prosimy o przestrzeganie godzin otwarcia.

Sameiginlegt skemmtikvöld
Slysavarnadeildirnar Helga
Bárðardóttir Hellissandi/Rifi
og slysavarnadeildin Sumargjöf
í Ólafsvík héldu sameiginlegt
skemmtikvöld á hótel Hellissandi
miðvikudagskvöldið 21. okt. sl.
Félagskonur buðu með sér
vinkonu og mættu 74 konur.
Sigríður Klingenberg mætti og
hélt uppi fjörinu og gerði mikla
lukku.
Slysavarnakonur vilja vekja
athygli á starfsemi sinni, fjölga í
deildunum og benda á nauðsyn
þess að hafa góðar slysavarna
deildir í bænum. Það eru mörg
spennandi verkefni sem deild
irnar eru að vinna að. Einnig
erum við í góðu sambandi við
Landsbjörg.
Stefna kvennadeildanna í Snæ

fellsbæ er að vinna meira saman
og er nokkur reynsla komin á það.
T.d. eigum við og rekum húsnæði
Vonar á Rifi ásamt björgunar

STARFSMAÐUR Á LYFTARA
ÓSKAST
Óskum eftir að ráða vanan og íslenskumælandi
lyftaramann í fullt starf sem fyrst.
Vinsamlegast hafið samband við verkstjóra okkar
í síma 895-1694 (Heiðar) eða 436-1694 (skrifstofa).

Valafell ehf.
Snoppuvegi 4
355 Ólafsvík
Sími: 436-1693

Valhöll fasteignasala kynnir:
Skipholt 6 - Ólafsvík. Húsið er
samkv. Þjóðskrá alls 109,4 fm á einni
hæð. Komið er inn á forstofu og úr
henni er gengið inn eldhús sem er
sambyggt rúmgóðri stofu. Úr
forstofunni er gengið inn í
þvottahúsið og áfram úr því í gott
búr. Úr stofunni er gengið til þriggja
herbergja og öll eru með skápum. Í
húsinu er rúmgott baðherbergi með flísum á gólfi. Á eldhúsi, stofu og herbergjum er
parket. Úr stofunni er gengið út á stóra lóð við húsið.
Við húsið er bílskúr byggður úr timbri árið 1982 og er hann 46,5 fm. Húsið stendur á
góðum stað í bænum með skemmtilegum garði mót suðri.
Óskað er eftir tilboði í eignina.
Nánari upplýsingar veitir Erlendur Davíðsson löggiltur Fasteignasali á
Valhöll fasteignasölu. S:588-4477 erlendur@valholl.is. En sýningu eignar annast
Pétur Jóhannsson aðstoðarmaður fasteignasala í Ólafsvík. S: 893-4718 psj@simnet.is

sveitinni Lífsbjörg. Sameiginlega
kaffisölu höfum við haldið sl þrjú
ár sem gengið hefur mjög vel og
er aðalfjáröflunin okkar.
Við tökum vel á móti nýjum

félagskonum í deildirnar okkar
til sjávar og sveita í Snæfellsbæ.
Stjórnir
Sumargjafar og Helgu Bárðardóttur

Plastpokalaust
Snæfellsnes,
tekst okkur það?

Á undanförnum árum og
mánuðum hefur umræða og
vitund um skaðsemi plasts
stóraukist meðal almennings,
en plast getur valdið mjög
neikvæðum áhrifum á heilsu
og umhverfi. Með fjölgun
jarðarbúa og hraðri aukningu
plastnotkunar vex mikilvægi
þess að grípa strax í taumana ef
ekki á illa að fara.
Vitað er um nokkur frum
kvöðlaverkefni á Snæfellsnesi
sem miða að því að draga úr
notkun plasts og plastpoka á
svæðinu. Það er vilji sveitar
félaganna á Snæfellsnesi, undir
forystu Framkvæmdaráðs Snæ
fellsness, að nýta þann slagkraft
sem þegar er fyrir hendi á
svæðinu. Sveitarfélögin óska
því eftir samstarfi við verslunarog þjónustuaðila, auk íbúa
á Snæfellsnesi, um að gera
Snæfellsnes að plastpokalausu
svæði.
Á næstu vikum og mánuðum
verður haft náið samráð við
íbúa og starfsfólk verslunar
og þjónustu þar sem leitað
verður leiða sem hentugastar
eru að markmiðinu og skoðað

verður hvaða valkostir geta
leyst plastpokana af hólmi. Til
að byrja með verður einblínt á
burðarplastpoka en svo verður
kannski hægt að færa út kvíarnar
eftir því sem við öðlumst meiri
reynslu í málefninu.
Stofnuð hefur verið Facebooksíðan ,,Plastpokalaust Snæ
fellsnes” þar sem dreift verður
ýmiss konar upplýsingum í
tengslum við verkefnið og
tekið á móti fyrirspurnum,
hugmyndum eða dæmum um
góðar lausnir til að draga úr
plastnotkun.
Sveitarfélögin hvetja alla til
að taka þessu spennandi og
þarfa verkefni með opnum og
lausnamiðuðum hug. Ef allir
leggjast á eitt er mun líklegra að
okkur takist að draga verulega
úr notkun burðarplastpoka og
e.t.v. að gera Snæfellsnes að
fyrsta burðarplastpokalausa
landsvæði á Íslandi, íbúum og
umhverfi til heilla!
Theódóra Matthíasdóttir,
umhverfisfulltrúi Snæfellsness
(theo@nsv.is)

Norræna
bókasafnavikan
í Grundarfirði
Mánudaginn 9. nóvember 2015 hefst Norræna bókasafnavikan
í 19. skipti. Þá setjumst við niður og lesum upphátt sama
bókmenntatexta á sama tíma á öllum Norðurlöndunum.
Upplesturinn hefst kl. 18:00.
Lesið á sama tíma fyrir börn og fullorðna.
Myndasýning
Heitt og kalt á könnunni.

Minningarkort
Krabbameinsfélags Snæfellsness minnir á hvar hægt er að fá
minningarkort félagsins, en þau fást á eftirtöldum stöðum:
· Lyfju Stykkishólmi
· Lyfju Grundarfirði

· Apótekinu í Ólafsvík

Þema ársins er 'Vinátta á Norðurlöndunum'

· Hraðbúð Hellissands

Fyrir yngri börnin: Vöffluhjarta eftir Maria Parr
Fyrir eldri börnin (og fullorðna): Skrifa í sandinn
eftir Marjun Syderbø Kjelnæs
Fyrir fullorðna (og ungmenni): Egils saga

· Á www.krabb.is þar sem hægt er að
merkja við í hvaða félag minningargjöfin
á að fara.

http://bibliotek.org/is/

Bókasafn Grundarfjarðar

Opið mánudaga til fimmtudaga kl. 14-18 í Sögumiðstöðinni.
Sími: 438-1881
Tölvupóstur: bokasafn@grundarfjordur.is
http://grundarfjordur.is/bokasafn

· Í síma Krabbameinsfélagsins 540 1990

Lágmarksgjald er kr. 1.000,Stjórn Krabbameinsfélags Snæfellsness

Heimsókn til slökkviliðsins
Fimmtudaginn 22. október tók
slökkvilið Snæfellsbæjar á móti
hressum hóp úr 5. bekk Grunn
skóla Snæfellsbæjar. Byrjað var
á því að ræða við börnin um
mikilvægi þess að þekkja númer
neyðarlínunnar (1-1-2) ef ske
kynni að þau lentu í þeirri
aðstöðu að þurfa leita til þeirra
t.d. vegna óhapps eða slyss og að
þau ættu að vera í símanum þar
til starfsmaður neyðalínunnar
hefði allar þær upplýsingar sem
nauðsynlegar væru að fá frá þeim
áður en hann myndi kveðja.
Eftir að hafa rætt um neyðar
línuna féngu börnin að skoða
tæki og tól Slökkviliðsins þ.a.m.
prufa súrefnisgrímu og slökkvi
liðs
h jálma sem vakti mikkla
lukku hjá þeim en rúsínan í
pylsuendanum var þegar þau
fengu að sprauta vatni úr slökkvi
liðsbílnum og urðu sumir smá
blautir fyrir vikið.
Það kæmi ekki á óvart ef að
í framtíðinni kæmu efnilegir
slökkviliðsmenn úr þessum
árgangi. Eftir að hafa fengið að
leika sér aðeins með vatn báðu
krakkarnir að fá að fara á rúntinn

í slökkviliðsbíl sem þessir
heiðursmenn gerðu með bros á
vör, farin var smá rúntur á báðum
slökkviliðsbílunum en þegar
komið var til baka fengu börnin
Svala og Prins polo. þótti þetta
vera vel heppnuð heimsókn að
sögn Svans Tómassonar Slökkvi
hh
liðsstjóra.			

Gothia cup 2015

Þann 11. júlí hittust mjög
hressar og spenntar stelpur á
Keflavíkurflugvelli - komið var
að stóru stundinni, Gothia cup !
Gautaborg var áfangastaðurinn.
Þarna voru stelpur á ferð af
Snæfellsnesi sem spila með 4.
flokki ásamt fararstjórum og
foreldrum. Við flugum rétt eftir
miðnætti og vorum því komin
á áfangastað um klukkan sjö.
Á leiðinni var mikið stuð og
stemning en ekki mikið um
svefn, stelpurnar lögðu sig nú
samt fram að hádegi, þegar þær
höfðu komið sér sæmilega fyrir.
Á meðan ruku fararstjórar í það
að redda léttri hressingu og græja
tæknileg mál. Eftir hádegi þegar
stelpurnar vöknuðu fórum við

með strætó í aðalstöðvar Gothia
cup, þar sem svæðið var skoðað
og myndataka pöntuð.
Mánudaginn 13. júlí var
svo okkar fyrsti leikdagur.
Eftir morgunverð var haldin
töflufundur sem gekk vel og
allar stelpurnar vissar um hvað
þær ætluðu sér að gera. Við
spiluðum leik á móti Backatorp
IF og unnum hann 1-0 . Eftir
leikinn var vægast sagt mikið
stuð, sigur í höfn og allir á leið á
setningarathöfn um kvöldið sem
var mjög glæsileg og vegleg í alla
staði.
Stelpurnar stóðu sig mjög vel
á mótinu en þær spiluðu fjóra
leiki og komust í A - úrslit. Í A úrslitum töpuðum þær svo fyrir

Kirkjan okkar

Fjölskylduguðsþjónusta á
kristniboðsdegi
verður í Ingjaldshólskirkju sunnudaginn
9. nóvember kl. 11.
Í senn sunnudagaskóli og almenn guðsþjónusta.
Rebbi og Mýsla mæta, ekki missa af !

Djugarden DFF, sem eru sænskir
meistarar. Stelpurnar lögðu allt
í leikinn en allt kom fyrir ekki
og tóku þær tapinu mis vel. Eftir
vangaveltur og umræður voru þó
svo allar farnar að brosa í gegnum
tárin og bara nokkuð sáttar við
sinn hlut, sem þær mega svo
sannarlega vera. Stefnan var
tekin í Liseberg skemmtigarðinn
og restinni af deginum eitt þar.
Á laugardeginum fórum við og
horfðum á Stjörnuna spila um

sæti í fjögurra liða úrslitum. Þetta
var hörkuleikur, en Stjarnan
tapaði því miður. Stelpurnar
okkar kyrjuðu stuðningslag
Stjörnunnar, kannski í fyrsta og
síðasta sinn. En það segir ýmislegt
um hvað þær eru frábærar og
góðhjartaðar alla leið !
Auk þess að spila fótbolta
eyddu stelpurnar tíma sínum í
annað eins og að kynnast öðrum
þátttakendum, ferðum í Liseberg
skemmtigarðinn, verslunar
leiðangra, skemmtis iglingu
og þó nokkuð góðum tíma í
samgöngutækjum og strætó
skýlum þar sem þær styttu okkur
stundirnar með söngvum og
spjalli við leikmenn annarra liða.
Stelpurnar voru til fyrirmyndar
innan sem utan vallar. Þær
skemmtu sér mjög vel og höfðu
á orð á því að þetta væri besta
sumar sem þær hefðu upplifað!
Hreint út sagt frábær ferð að
baki. Viljum við fararstjórarnir
þakka stelpunum fyrir frábæra
viku, foreldrum fyrir vinnu
við fjáröflun og íbúum og
fyrirtækjum fyrir að styðja við
fjáröflun og gera þetta mögulegt.
Það er von okkar að þetta frábæra
samstarfsverkefni verði áfram
fastur liður í okkar samfélagi.
Brynja Mjöll, Halldóra Dögg,
Jónas Gestur og Kristjana.

Leikskólar Snæfellsbæjar
óska eftir starfsfólki á
leikskólann Krílakot og
leikskólann Kríuból.

Deildarstjóri

Við auglýsum eftir starfmanni sem hafa áhuga á að vinna
með börnum, er skapandi og ábyrgðarfull/ur í starfi.
Viðkomandi starfsmaður þarf að vera námsfús og
sveigjanlegur með fullt af þolinmæði. Hann/hún þarf að
geta stýrt samverustundum sem og hópastarfi, lesið og
sungið.
Því þarf íslensku kunnáttan að vera viðunandi.

Deildarstjóra vantar á leikskólann Sólvelli í Grundarfirði.
Um er að ræða 100% starf á yngstu deild leikskólans .
Leikskólinn Sólvellir er fjögra deilda leikskóli með um 60 nemendur
frá eins til sex ára. Skólinn starfar eftir viðurkenndum hugmyndum
og kenningum í uppeldisfræðum.
Menntun og hæfniskröfur:

· Leikskólakennara menntun eða önnur uppeldismenntun.
· Reynsla af uppeldis og kennslustörfum er æskileg.
· Hæfni í mannlegum samskiptum og frumkvæði í starfi.
· Sjálfstæði og skipulögð vinnubrögð.

Þetta er 91-100% starf
í eitt ár.

Launakjör eru samkvæmt kjarasamningi sambands íslenskra
sveitarfélaga og kennarasambands Íslands.

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.“

Starfið er laust frá 1. desember n.k.
Umsóknarfrestur til 15. nóvember.
Nánari upplýsingar veita Björg Karlsdóttir leikskólastjóri og Ingibjörg
Þórarinsdóttir apstoðarleikskólastjóri í síma 438-6645 eða með því að
senda fyrirspurnir á bjorg@gfb.is

Nánari upplýsingar um starfið veita Inga Stefánsdóttir
og Hermína (krílakot) í síma 433 6925 og Adela (kríuból)
í síma 4336926 milli kl. 9:00 og 14:00
eða netfangið: leikskolar@snb.is

Sótt er um starfið á vefsíðu Grundarfjarðarbæjar,
www.grundarfjordur.is

Dósagámar

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

Fyrr á árinu var dósagámurinn
sem hefur verið fyrir utan
Björgunarstöðina Von á Rifi
tekinn, hann slípaður upp og
málaður af félögum Lífsbjargar,
einnig voru settir nýjir límmiðar
á hann með alþjóðlegum
merkingum í þeirri von um að
það rati ekki rusl í gámana sem
hefur verið vandamál hingað.
Fyrir nokkru fóru félagar úr

Björgunarsveitinni Lífsbjörg
út á Arnarstapa til að skipta út
dósagámi sem sveitin hefur verið
með þar um þó nokkurn tíma.
Gámurinn sem staðsettur er fyrir
utan samkomuhúsið var farin að
láta verulega á sjá og því tímabært
að fegra hann. Og nú er búið að
mála og merkja gáminn sem er
fyrir utan Björgunarstöðina Von.
hh

Smáauglýsingar kosta 800,og er þá miðað við 150 innslætti pr. auglýsingu.
Hver innsláttur umfram 150 kostar 5,-
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SAMTÖK
F E R Ð A ÞJ Ó N U S T U N N A R

#samferda

ferdamalastefna.is

Samferða
OPINN FUNDUR UM NÝJAN VEGVÍSI Í FERÐAÞJÓNUSTU

með Ragnheiði Elínu Árnadóttur, iðnaðar- og
viðskiptaráðherra og Grími Sæmundsen, formanni
Samtaka ferðaþjónustunnar
Mánudaginn 9. nóvember
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Sjá nánar á ferdamalastefna.is
Allir velkomnir

