
112 dagurinn var haldinn 
hátíðlegur í síðustu viku, er hann 
haldinn árlega þann 11.2. Var 
sjónum beint að almannavörnum 
og áhersla lögð á viðbúnað 
og viðbrögð almennings að 
þessu sinni. Viðbragðsaðilar í 
Snæfellsbæ voru með fjör og læti 
eins og þeir kalla það að venju. 
Keyrði bílalest um götur bæjarins 
í Ólafsvík, Hellissandi og á Rifi 
þar sem safnast var saman í 
Björgunarstöðinni Von. Þar stóðu 
allir viðbragðsaðilar fyrir sýningu 
og kynningu á sínum störfum 
og búnaði. Slysavarnadeildirnar 
Helga Bárðardóttir og Sumargjöf 
ásamt Snæfellsbæjardeild RKÍ 
voru með kynningu á sínu starfi 
og var einnig margt annað hægt 
að skoða og prófa, mátti til dæmis 
kíkja inn í slökkvi- og sjúkrabílana 
sem og skoða önnur tæki sem ekki 
er hægt að skoða á hverjum degi. 

Þá var einnig í boði blóðþrýstings 
og blóðsykurmæling fyrir þá 
sem það vildu.  Lögðu margir 
leið sína í Björgunarstöðina og 

mátti vart sjá hverjir skemmtu 
sér betur börn eða fullorðnir. 
Að deginum í Snæfellsbæ stóðu 
Heil brigðisstofnun vesturlands, 
Lög reglan, Slysavarnadeildin 
Sumar gjöf, Björgunarsveitin 
Lífs björg, Slysavarnadeildin 
Helga Bárðardóttir, Slökkvi-

lið Snæ fells bæjar og Rauða-
kross deild Snæfellsbæjar. Voru 
bæði viðbragðsaðilar og gestir 
sammála um að þetta hefði 
heppnast mjög vel og gaman að 
sjá hve margir sýna þessu starfi 
áhuga.

þa

732. tbl - 16. árg. 18. febrúar 2016

Fjör og læti á 1-1-2 degi

Umsóknum skal skilað rafrænt á umsokn.postur.is

Pósturinn í Ólafsvík óskar eftir að ráða í stöðu 
afgreiðslustjóra við póstafgreiðsluna í Ólafsvík.

Óskað er eftir jákvæðum einstaklingi með ríka 
þjónustulund sem á auðvelt með samskipti. Starfið krefst 
hæfileika í stjórnun, tölvukunnáttu og góðs skipulags.

Viðkomandi þarf að geta hafið störf sem fyrst.

Nánari upplýsingar gefur Þór Reynisson 
í síma 431-1001 eða í netfangi thorr@postur.is

Umsóknarfrestur er til 22. febrúar 2016

Afgreiðslustjóri
í Ólafsvík

fimmtudaginn 25. febrúar 2016 kl. 20



Þann 11. febrúar síðastliðinn 
á 112 deginum. Afhenti Svanur 
Tómasson slökkviliðsstjóri verð-
laun í Eldvarnagetraun Lands-
sambands slökkvi liðsmanna. 
Landssam band slökkviliðsmanna 
stendur fyrir eldvarnaátaki í 
sam vinnu við alla grunnskóla á 
landinu í nóvember á hverju ári. 
Slökkvi lið Snæfellsbæjar er engin 
undantekning og bíða nemendur 
í 3. bekk spenntir eftir þessari 

heimsókn ár hvert þar sem þau 
fá fræðslu um eldvarnir og kíkja 
rúnt í slökkvibílnum. Einnig 
taka þau þátt í Eldvarnagetraun 
sem þau vinna í skólanum að 
fræðslunni lokinni. Að þessu 
sinni var Karlotta Kristey Önnu-
dóttir dregin út og fékk hún 
reykjskynjara og 10 þúsund 
krónur í verðlaun.

þa

Guðmundur Runólfsson 
hf. fékk viðurkenningu frá 
VÍS fyrir góðan árangur í for-
vörnum og öryggismálum á for-
varnaráðstefnu VÍS og Vinnu-
eftirlitsins í síðustu viku. Sigrún 
Ragna Ólafsdóttir forstjóri VÍS 
afhenti verðlaunin.

„G.RUN er rótgróið fjöl skyldu-
fyrirtæki þar sem um hyggja 
fjölskyldunnar fyrir ör  yggi 
og vellíðan starfsfólks skín í 
gegn,“ sagði Auður Björk Guð-
munds dóttir fram kvæmda stjóri 
fyrirtækjasviðs VÍS við verð launa-
afhendinguna. „Mikið er lagt 
upp úr öruggu vinnu umhverfi 

og endurspeglast þær áherslur 
í mjög lágri slysatíðni hjá fyrir-
tækinu bæði í landvinnslu og til 
sjós.“

Steinull á Sauðárkróki fékk 
sambærilega viðurkenningu 
og þá hreppti Olíudreifing 
Forvarnarverðlaun VÍS fyrir 
framúrskarandi árangur í 
forvarna- og öryggismálum.

Af þessu tilefni gerði VÍS í 
samvinnu við verðlaunahafana 
myndbönd úr  s tar fsemi 
fyrirtækjanna þar sem fjallað er 
um hvernig þessi góði árangur 
hefur náðst.

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

Hlaut verðlaun í 
eldvarnagetraun

G.RUN fékk viðurkenningu 
á forvarnaráðstefnu VÍS

Sigrún Ragna Ólafsdóttir forstjóri VÍS, Auður Björk Guðmundsdóttir fram-
kvæmdastjóri fyrirtækjasviðs VÍS, Runólfur Guðmundsson framleiðslustjóri 
og stjórnarformaður G.RUN og Guðmundur Smári Guðmundsson fram-
kvæmdastjóri G.RUN.



Ljósmyndari kíkti á æfingu hjá 
meistaraflokki karla í knattspyrnu 
en þar voru Víkingsstrákarnir 

á fullu að undirbúa sig fyrir 
næsta leik í Lengjubikarnum og 
Pepsídeildina í sumar. Tilefnið 

var að fá mynd af strákunum 
með Dragostyttuna en hana 
hlaut Víkingur Ólafsvík á 70. 
ársþingi KSÍ um síðustu helgi. 
Dragostytturnar hljóta þau lið 
í efstu tveimur deildunum fyrir 
prúðmannlegastan leik miðað 
við gul og rauð spjöld. Víkingur 
Ólafsvík hefur aldrei áður hlotið 
þessa viðurkenningu. 

Víkingur Ólafsvík hóf leik í 
Lengjubikarnum um síðustu helgi 
þegar þeir tóku á móti Selfossi í 2. 
riðli A deildar í Akraneshöllinni á 
síðasta laugardag. Víkingar mættu 
sprækir til leiks en staðan var 

samt 0 – 0 í hálfleik. Á 63. mínútu 
dró til tíðinda þegar Alfreð Már 
Hjaltalín kom Víkingum yfir. 
Skömmu síðar eða á 71. mínútu 
jók Hrvoje Tokic forystuna í 2 
– 0. Selfyssingurinn Ragnar Þór 
Gunnarsson minkaði muninn á 
86. mínútu og staðan orðin 2 – 
1. Ekki komust þeir lengra og 
leikurinn endaði 2 – 1 fyrir Víking 
og fara þeir vel af stað. Hin liðin 
í riðlinum eru Fjarðarbyggð, KA, 
Fylkir og Breiðablik og komast 
tvö efstu liðin áfram í 8 liða úrslit.

þa

Prúðir piltar í Víkingi

 

 

Auglýsing um deiliskipulag fyrir Skarðsvík og umhverfi í Þjóðgarðinum 
Snæfellsjökli, Snæfellsbæ 

Bæjarstjórn Snæfellsbæjar samþykkti 4. febrúar 2016 að auglýsa deiliskipulagstillögu fyrir 
Skarðsvík og umhverfi í Þjóðgarðinum Snæfellsjökli, Snæfellsbæ skv. 1. mgr. 41. gr. 
skipulagslaga nr. 123/2010. 
 
Tillagan felur í sér að skilgreina aðkomusvæði, áningarstað, gönguleiðir bíla- og rútustæði 
ásamt byggingarreit fyrir salernisbyggingu. 
 
Tillagan mun liggja frammi í Ráðhúsi Snæfellsbæjar, Klettsbúð 4, á opnunartíma og á 
heimasíðu Tæknideildar Snæfellsbæjar www.taeknideild-snb.is frá og með 18. febrúar 2016 
til og með 31. mars 2016.  
 
Þeir sem telja sig eiga hagsmuna að gæta er hér með gefinn kostur á að gera athugasemdir 
við tillöguna. Frestur til þess að skila inn athugasemdum er til 31. mars 2016. Skila skal 
athugasemdum skriflega til Tæknideildar Snæfellsbæjar, Klettsbúð 4, 360 Hellissandi eða á 
netfangið: byggingarfulltrui@snb.is 
 
 
 

Afli netabátanna hefur verið 
ansi góður núna í febrúar. 
Saxhamar SH er kominn með 
161 tonn í 10 róðrum, Þórsnes 
SH 151 tonn í 6, Bárður SH 126 
tonn í 14, Magnús SH 111tonn 
í 7, Ólafur Bjarnason SH 103 tn 
í 9, Arnar SH 66 tn í 5, Katrín 
SH 42 tn í 9 og Hafnartindur 
SH 18 tn í 4.

Dragnótaveiðin er aðeins 
að hressast miðað við frekar 
dapran janúar mánuð. Stein-
unn SH er með 166 tonn í 10 
og mest 31 tonn. Svein björn 
Jakobsson SH 89 tn í 8, Rifsari 
SH 86 tn í 6, Egill SH 85 tn í 7, 
Gunnar Bjarnason SH 80 tn í 7, 
Guðmundur Jensson SH 70 tn 
í 6, Esjar SH 56 tní 5, Matthías 
SH 45 tn í 5.

Afli línubátanna er líka 
nokkuð góður. Glaður SH er 
með 21 tn í 6, Tryggvi Eðvarðs 
SH 43 tn í 4 og þar af 14,7 tonn 
í einni löndun. Brynja SH 42,4 
tn í 4 róðrum, Guðbjartur SH 
34 tn í 4, Fjóla SH 30 tn í 11 á 
ígulkerjum. Álfur SH 27 tn í 5, 
Kvika SH 25 tn í 3, Sverrir SH 22 
tn í 6, Reynir Þór SH 12 tn í 3. 

Af stærri bátunum þá er 
Tjaldur SH kominn með 226 tn 
í 3, Örvar SH 125 tn í 2, Rifsnes 
SH 118 tn í 2, Særif SH 111 tonn 
í 9 en báturinn er aflahæstur 30 
tonna bátanna. Grundfirðingur 
SH 104 tn í 2, Faxaborg SH 87 tn 
í 5, Kristinn SH 80 tn í 8, Hamar 
SH 76 tn í 2 og þar af 45 tonn 
í einni löndun. Stakkhamar SH 
50 tn í 5, Gullhólmi SH 44 tn í 4 
og Bíldsey SH 34 tn í 3.

Gísli Reynisson
www.aflafrettir.is

Afla-
fréttir



SPURNINGA
KEPPNI 

SNÆFELLSBÆJAR 

Fjörið heldur áfram
Föstudagskvöldið 19. febrúar verður spurningakeppni 

haldin í Félagsheimilinu Röst Hellissandi. 

Húsið opnar kl. 20 en keppnin hefst Stundvíslega kl. 20.30

Aðgangseyrir 1.000 kr
Enginn posi við Inngang,  munið að taka með pening.

Aldurstakmark 18 ára
Minnum fólk á að salurinn fær að taka þátt í nokkrum 

spurningum líka svo það er um að gera að mæta. 

Hlökkum til að sjá ykkur,

Kveðja, nefndin

Kirkjan okkar

Konur í kirkjunni okkar
Konudagsmessa verður í Ólafsvíkurkirkju 

á sunnudag kl. 14.  
Altarisganga. 

  
Konur fá glaðning, sálmar eftir konur og 

meira skemmtilegt.  Ekki missa af!

Bókasafn 
Grundar�arðar

https://www.facebook.com/Bokasafngrundar�ardar

Börn í leikskólanum hafa verið dugleg 

að koma í heimsókn á bókasafnið í vetur. 

Bókasöfn og lestur, forskot á framtíðina.
 

Er að fara y�r rukklista. Allnokkrir þurfa að skila 
eða biðja um framlengingu: bokasafn@grundar�ordur.is 

Dagsektir hafa hækkað nokkuð síðasta ár. 

Opið mánudaga til �mmtudaga kl. 14-18 
í Sögumiðstöðinni að Grundargötu 35.

Fylgist með á Facebook og vefsíðu bókasafnsins.
http://grundar�ordur.is/bokasafn

Sími 438 1881
bokasafn@grundar�ordur.is

 

Silfur námskeið

Innifalið er allt efni sem þarf í gripinn, en 
keðjur og umbúðir eru seldar sér.
Skráning: thorgrimur@gfb.is
                 S: 7770611
Hvar: Búbót - við höfnina
Dagsetning:27 &:28 Febrúar
Klukkan: 13°° - 17°°
Verð 15.900

Silfursteypa er kjörin leið til að framleiða 
einfalda gripi og munu þátttakendur öðlast 

skilning og þekkingu á aðferð sem fylgt 
hefur mannkyninu í árþúsundir.

Munu þátttakendur hanna og smíða 
hálsmen eftir þessari fornu aðferð. 

Námskeiðið hentar öllum og ekki er þörf á 
sérstakri kunnáttu,bara mæta með

góða skapið :)

Öll verkfæri & efni á staðnum!

lavaland 
iceland

Námskeiðið hentar öllum!

Sjá
umst!


