14. apríl 2016

737. tbl - 16. árg.

Lífsbjörg endurnýjar bíl
Björgunarsveitin Lífsbjörg í
Snæfellsbæ fékk afhentan nýjan
bíl um síðustu helgi. Var af því
tilefni haldin veisla í tilefni dagsins
í Björgunarstöðinni Von þar sem
styrktaraðilum og bæjarbúum var
boðið að skoða bílinn og gleðjast
með björgunarsveitinni. Bíllinn
er VW Caravelle árgerð 2016,
tekur hann 9 manns í sæti. Bíllinn
er upphækkaður, fjórhjóladrifinn
og með kraftmikilli dísel vél. Er
hann vel búinn tækjum svo sem
Tetra og VHF talstöðvar, tveimur
GPS tækjum, spjaldtölvu ásamt
öðrum búnaði til björgunarstarfa.
Um kærkomna endurnýjun er að
ræða en nýi bíllinn leysir af hólmi
samskonar bifreið árgerð 2001.
Vill formaður Lífsbjargar Halldór
Sigurjónsson koma á framfæri
þakklæti til þeirra styrktaraðila
sem styrktu verkefnið en það eru:
Hraðfrystihús Hellissands, Útnes
ehf, Kristinn J. Friðþjófsson ehf,

Skarðsvík ehf, Útgerðafélagið
Dvergur, Útgerðarfélagið Haukur,
Litlalón ehf, Brim hf og KG fisk
verkun.			
þa

Kári III til
heimahafnar

Afleysingar á
Hellissandi og Rifi
Íslandspóstur óskar eftir að ráða
afleysingabréfbera á Hellissandi og Rifi
18. - 28. apríl 2016.
Nánari upplýsingar í síma 436 1100

Umsóknir óskast sendar á netfang:
bjorg @postur.is

Nýr bátur kom til Rifshafnar á
síðasta sunnudag. Báturinn er af
gerðinni Sómi 990 sem er stærsti
sómi í þessum flokki, hann er
9.98 metrar mesta lengd og
2.61 metrar á breidd. Hann fékk
nafnið Kári lll, hann er búinn 500
hö Volvo penta vél. Kári III var
smíðaður 2013 í Reikjanesbæ.
Verður hann gerður út frá Rifi en
á honum er 5 DNG færavindur.

Þótt Kári lll sé smíðaður 2013 er
um nýjan og nánast ónotaðan
bát að ræða því árið 2013 fór
hann einungis 9 róðra og svo
ekkert aftur fyrr en eftir að
fjölskyldu fyrirtækið Rifshólmi
keypti bátinn. Kári lll kemur til
með að leysa Kára ll af sem var
smíðaður 1994 fyrir Rifshólma og
hefur verið happa fley.
þa

Upplestrarkeppnin

Til sölu parhús
Miðbrekku 13-15 Ólafsvík
Húsin eru alls 178,1 m2 með innbyggðum bílskúr.
Bílskúr og geymsla inn af honum samt. 41,1 m2.
Íbúðin skiftist í 3 svefnherbergi, stofu, eldhús, opið rými,
2 baðherbergi, innangengt er úr þvottahúsi í bílskúr.
Húsin skilast fullbúinn að utan með grófjafnaðri lóð, að
innan tilbúinn fyrir gólfefni, flísar og innréttingar.
Verð: 33.869.000.Nánari upplýsingar í síma 8928695

Þann 6. apríl var stóra upp
lestarkeppnin haldin í GSnb. Þar
spreyttu 20 nemendur 7. bekkjar
sig í að lesa upp sögur og ljóð
fyrir fullan sal af fólki. Dómarar,
þau Gunnsteinn Sigurðsson,
G. Sirrý Gunnarsdóttir og
Helga Guðjónsdóttir, áttu ekki
auðvelt starf fyrir höndum.
Nemendur stóðu sig með stakri
prýði og var ekki laust við að
áhorfendur fengju gæsahúð af
hrifningu yfir flutningi þeirra.
Einhverja þurfti dómnefnd að

senda áfram í aðalkeppnina
og komust þau að þeirri
niðurstöðu að Jóhanna Magnea
Guðjónsdóttir Lýsuhólsskóla,
Minela Crnac og Gylfi Snær
Aðalbergsson yrðu aðalmenn í
keppninni.Til vara voru valin þau
Margret Vilhjálmsdóttir og Jakob
Logi Jóhannsson. Aðalkeppnin
fer fram í Setbergskirkju í
Grundarfirði þann 14. apríl og
hefst hún kl 18:00. Við óskum
keppendum okkar góðs gengis.
þa

Næsta tölublað
Jökuls
Sumardagurinn fyrsti er næsta fimmtudag og
mun Jökull því koma út á miðvikudeginum.
Auglýsingum og efni í blaðið þarf því að
skila fyrir kl. 18 á mánudegi 18. apríl.

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
Apríl mánuður hafinn og þeir
á Glaði SH hafa heldur betur
mokveitt fyrstu daganna. Hafa
landað 34,2 tonnum í aðeins 5
roðrum eða um 6,8 tonn í róðri.
Af þessum róðrum þá eru tveir
túrar sem báðir voru 9 tonn
hver. Sem er nú fullfermi og vel
það því Glaður SH er nú ekki
stór bátur, rétt um 8,4 tonn.
Ber hann nokkuð af, því helst
eru það stóru línubátarnir sem
hafa verið að landa afla núna í
apríl. Tjaldur SH með 142 tonn
í 2 og Örvar SH 133 tonn í 3.
Rifsnes SH með 94 tonn í 2.
Gullhólmi SH 76 tonn í 3, Særif
SH 50 tonn í 4, báðir að landa
í Sandgerði. Hamar SH 40 tonn
í einni löndun. Stakkhamar SH
27 tonn í 4, Faxaborg SH 26,5
tonn í 2, Bíldsey SH 24 tonn í 4.
Merkilegt nokk, en enginn
dragnótabátur hefur landað
afla núna þegar þetta er skrifað

á Snæfellsnesinu og vekur það
ansi mikla athygli, þannig að
lítið verður fjallað um það í
þessum pistli.
Netaveiðin er áfram góð,
Þórsnes SH er með 183 tonn 7,
Saxhamar SH 168 tonn í 7 og
þar af um 80 tonnum landað í
Sandgerði. Magnús SH 84 tonn í
6, Ólafur Bjarnason SH 39 tonn
í 4. Núna fer hrygningarstoppið
að hafa áhrif á veiðar bátanna
í apríl og má áætla að nokkrir
netabátanna munu hætta veiðum
og skipta yfir á t.d dragnót eins
og t.d Ólafur Bjarnason SH og
Magnús SH hafa gert undanfarin
ár.
Hringur SH landaði 69 tonn í
einni löndun á trolli, Farsæll SH
45 tonn og Helgi SH 50 tonn allir
eftir eina löndun á trolli.
Gísli Reynisson
www.aflafrettir.is

Orlofshús 2016
Verkalýðsfélag Snæfellinga bíður upp á dvöl í orlofshúsum félagsins í sumar,
eins og undanfarin sumur höfum við fengið íbúð á Akureyri.

Ölfusborgir og Akureyri
Verð fyrir vikuna er kr. 19.000
Félagsmenn geta einnig sótt um niðurgreiðslur á :

Tjaldvögnum, Felli- og hjólhýsum ásamt orlofshúsum hjá ferðaþjónustuaðilum.
Endurgreiðsla verður 15.000 kr vikan.
Umsóknareyðublöð er hægt að nálgast á skrifstofum félagsins.

Umsóknir þurfa að berast fyrir 1. maí.
Einnig bjóðum við félagsmönnum okkar upp á útileigukort, veiðikort, hótelmiða og golfkort og fást þau á skrifstofum félagsins.

Minnum einnig á Vinaminni - orlofsíbúð í Altomar á Spáni,

enn eru lausar dagsetningar, nánari upplýsingar á www.verks.is, tölvupósti olof@verks.is og í síma 588 1991.

HAFNIR

SNÆFELLSBÆJAR

Atvinna
SUMARAFLEYSINGAR
Hafnir Snæfellsbæjar auglýsa hér með eftir starfsmönnum til sumarafleysinga við Ólafsvíkurhöfn og
Rifshöfn. Starfsmenn geta einnig þurft að vinna við
höfnina á Arnarstapa og þurfa viðkomandi að geta
hafið störf í maí n.k.
Laun eru greidd samkvæmt kjarasamningi SDS og
Sambands Íslenskra sveitarfélaga.
Umsóknarfrestur er til og með 26. apríl n.k. og skulu
umsóknir sendar til hafnarstjóra.
Nánari upplýsingar gefur hafnarstjóri í síma 433-6922
og 863-1153, netfang bjorn@snb.is
Hafnarstjóri.

Aðalfundur SDS 2016
Aðalfundur félagsins verður haldinn á Hótel Ólafsvík
laugardaginn 16. apríl kl.17:00
Dagskrá aðalfundar er sem hér segir:
• kosning fundarstjóra og ritara eftir tilnefningu stjórnar.
• skýrsla stjórnar um starfssemi félagsins á liðnu starfstímabili.
• endurskoðaðir reikningar lagðir fram til samþykktar.
• skýrsla orlofsnefndar.
• skýrsla starfsmenntunarsjóðs
• önnur mál.
Veglegur kvöldverður verður borinn fram að fundi loknum.
Skemmtiatriði: Eyjólfur Kristjánsson, mun koma og
syngja og spila af fingrum fram.
Við viljum skora á alla félagsmenn að mæta
og njóta góðra samveru í gleði og starfi.
Rútuferðir verða sem hér segir:
Frá Búðardal, Samkaupum kl.14:00
Frá Stykkishólmi, Bensó
kl.15:30
Frá Grundarfirði, Samkaup kl.16:10
Áfangastaður Hótel Ólafsvík, kl.16:40
Heimferð kl. 21:00
Mikilvægt er að þið tilkynnið þátttöku hjá trúnaðarmanni
eða hafið samband við skrifstofu fyrir 14. apríl í síma: 436-1077 /
899-7090 eða á netfang: dalaogsnae@gmail.com

Með von um að sjá sem flesta!
Stjórn SDS

Plastpokalaust Snæfellsnes, tekst okkur það?
Umhverfisfulltrúi Snæf ells
ness fundaði með framkvæmda
stjóra Svæðisgarðs og markaðs
fulltrúum Grundar
f jarðar og
Snæfellsbæjar í Grundarfirði fyrir
helgi með það að markmiði að
móta stefnu að plastpokalausu
Snæfellsnesi.
Margar skemmtilegar og
spennandi hugmyndir kviknuðu
og er undirbúningur fyrir átaks
verkefni um plastpokalaust Snæ
fellsnes hafinn af fullum krafti.

Tekst okkur það? Fundarmenn
voru sannfærðir um að hægt sé
að ná markmiðinu. Þó er það
ekki gerlegt nema með samstilltu
átaki allra á Snæfellsnesi. Við
biðlum því til íbúa og gesta að
taka þátt í verkefninu og að nota
gleðina og jákvæðnina í að gera
þetta að skemmtilegu verkefni
sem við getum öll verið stolt af.
Fylgist með á Facebook-síðu
verkefnisins: Plastpokalaust
Snæfellsnes!

Auglýsing um breytingu deiliskipulags hesthúsasvæðis í Fossárdal við Ólafsvík.
Bæjarstjórn Snæfellsbæjar samþykkti 7. apríl 2016 að auglýsa tillögu að nýju deiliskipulagi
fyrir hesthúsasvæði í Fossárdal við Ólafsvík skv. 1. mgr. 41. gr. skipulagslaga nr. 123/2010.
Tillagan felur í sér að ganga frá deiliskipulagi hesthúsasvæðis sem gert var fyrir löngu en
hefur aldrei öðlast gildi. Auk þeirra lóða sem þar var gert ráð fyrir, er nú gert ráð fyrir lóð og
byggingarreit fyrir reiðskemmu.
Tillagan mun liggja frammi í Ráðhúsi Snæfellsbæjar, Klettsbúð 4 á opnunartíma frá og með
14. apríl 2016 til og með 26. maí 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 26. maí 2016. Skila skal
athugasemdum skriflega til Tæknideildar Snæfellsbæjar, Klettsbúð 4, 360 Hellissandi eða á
netfangið: byggingarfulltrui@snb.is
Skipulags- og byggingarfulltrúi Snæfellsbæjar.

Útskrifað úr átthaganámi
Á lokadegi námsins voru
þátttakendur svo með leiðsögn
í hringferð um Snæfellsnes
sem endaði með útskrift á Kaffi
Rjúkandi.
Margrét Björk Björnsdóttir
og Ragnhildur Sigurðardóttir
voru aðal leiðbeinendur í

náminu og eru þær sammála
um að námskeiðið hafi tekist
vel. Námsmatið sýnir ótvírætt
að þátttakendur voru ánægðir
með útkomuna. Til hamingju
nemendur og leiðbeinendur!

Kirkjan okkar

Símenntunarmiðstöðin á
Vesturlandi, í samstarfi við Svæðis
garðinn Snæfellsnes, SSV þróun
og ráðgjöf hélt 60 kennslustunda
nám ,, Snæfellsnes- Ísland í
hnotskurn“ nú á vorönn 2016.
Náminu lauk nú um helgina og
var það styrkt af Sóknaráætlun
Vesturlands. Meginmarkmið
námsins var að efla heimafólk á
Snæfellsnesi í átthagafræði, stað
háttum, útivist, ferðamennsku,
gestamóttöku, upplýsingaöflun

og miðlun og voru þátttakendur
14 talsins. Námið byggðist
upp á þremur staðlotum og
netf...undum einu sinni í viku,
auk þess fengu þátttakendur
aðgang að fyrirlestrum og efni á
miðlægum vef þar sem vel valdir
leiðbeinendur komu að með efni
eins og t.d. jarðfræðifyrirlestra,
sögu svæðisins, áhugaverða
staði, söfn og starfsemi þeirra,
náttúru og fuglalíf á Snæfellsnesi.

Messa í Ólafsvíkurkirkju
á sunnudaginn kl. 13. Altarisganga.
Fermt verður í athöfninni.

Aðalsafnaðarfundur
Ingjaldshólssóknar

verður mánudaginn 9. maí kl. 20 í
safnaðarheimili Ingjaldshólskirkju. Nánar auglýst síðar.

Íbúafundir vegna endurskoðunar aðalskipulags Snæfellsbæjar
Boðað er til kynningarfunda vegna endurskoðunar á aðalskipulagi Snæfellsbæjar. Um er ræða
kynningarfundi utan lögbundins kynningarferils, til að gefa almenningi og öðrum
hagsmunaaðilum tækifæri til að koma athugasemdum á framfæri snemma í
aðalskipulagsgerðinni.
Kynningarfundir verða haldnir þriðjudaginn 19. apríl sem hér segir:


Klifi Ólafsvík kl. 17:30 – kynning á frumdrögum þéttbýlis



Félagsheimilinu á Lýsuhóli kl. 20:30 – kynning á frumdrögum dreifbýlis

Allir eru velkomnir á fundina
Tæknideild Snæfellsbæjar

Atvinna - Hlutastarf
Heilbrigðisstofnun Vesturlands Grundarfirði óskar
eftir starfsmanni í ræstingar alla virka daga, vinnuhlutfall er 20% og unnið er eftir samkomulagi.
Laun eru samkvæmt launatöflu SDS.
Nauðsynlegt er að viðkomandi hafi reynslu af
þrifum, sé vandvirkur, geti unnið sjálfstætt og sé
íslensku eða enskumælandi.
Umsóknareyðublöð er að finna inn á HVE.is, undir
flipanum laus störf, starfsumsókn.
Áhugasamir geta skilað inn umsóknum í afgreiðslu
heilsugæslunnar eða rafrænt á netfangið
asthildur.erlingsdottir@hve.is fyrir 20. apríl.
Nánari upplýsingar í síma 432-1350 eða
asthildur.erlingsdottir@hve.is
Ásthildur Erlingsdóttir,
læknaritari/tengiliður HVE Grundarfirði.

STARFSMENN ÓSKAST
Vantar starfsmenn í löndun
og afgreiðslu á fiski.
Lyftararéttindi æskileg.

Upplýsingar gefa Sæbjörn 840-3709
og Andri Steinn 840-3705

Góð afkoma af rekstri Snæfellsbæjar
fjárhagslega sjálfstæðar einingar,
sem eru: Félagsheimilið Klifi,
Félagsheimilið Röst, Veitustofnanir
Snæfellsbæjar, Hafnarsjóður
Snæfellsbæjar, Húsnæðisnefnd
Snæfellsbæjar, Leiguíbúðir með
hlutareign og Dvalarheimilið Jaðar.

Rekstur
Snæfellsbæjar góður

Fimmtudaginn 7. apríl 2016
var ársreikningur Snæfellsbæjar
2015 afgreiddur í bæjarráð til
fyrri umræðu í bæjarstjórn. Eins
og sveitarstjórnarlög kveða á um,
skal fjalla um ársreikninginn á
tveimur fundum í sveitarstjórn.
Fyrri umræða um ársreikninginn
var fimmtudaginn 7. apríl
2016 og síðari umræða verður
miðvikudaginn 4. maí n.k.
Ársreikningurinn er settur
fram samkvæmt reikningsskilum
sveitarfélaga. Starfseminni er
skipt upp í tvo hluta, A-hluta
annars vegar og B-hluta hins
vegar. Til A-hluta telst starfsemi
sem að hluta eða öllu leyti er
fjármögnuð með skatttekjum en í
B-hluta eru fyrirtæki sem eru í eigu
sveitarfélagsins og eru rekin sem

Rekstur Snæfellsbæjar gekk vel
á árinu og var rekstrarniðurstaðan
nokkuð betri en áætlun gerði ráð
fyrir, eða um 188 millj. króna fyrir
samantekinn rekstrarreikning Aog B-hluta.
Rekstrartekjur sveitarfélagsins
á árinu námu um 2.078 millj.
króna samkvæmt samanteknum
rekstrarreikningi fyrir A- og B-hluta
en fjárhagsáætlun gerði ráð fyrir
rekstrartekjum um 1.893 millj.
króna. Rekstrartekjur A- hluta
námu um 1.642 millj. króna en
fjárhagsáætlun gerði ráð fyrir
rekstrartekjum um 1.493 millj.
króna.
Rekstrarniðurstaða sveitar
félagsins samkvæmt saman
teknum rekstrarreikningi A- og
B-hluta var jákvæð að fjárhæð um
188 millj. króna en samkvæmt

fjárhagsáætlun var gert ráð fyrir
jákvæðri afkomu upp á 47 millj.
króna. Rekstrarafkoman varð því
töluvert betri en áætlun gerði ráð
fyrir, eða sem nemur 141 millj.
króna. Rekstrarniðurstaða A-hluta
var jákvæð að fjárhæð 106,4 millj.
króna en fjárhagsáætlun gerði ráð
fyrir jákvæðiri afkomu upp á 1,1
millj. króna. Afkoma A-hluta varð
því betri sem nemur 105,3 millj.
króna. Eigið fé sveitarfélagsins í
árslok nam 2.752 millj. króna skv.
efnahagsreikningi en þar af nam
eigið fé A-hluta 2.185 millj. króna.

laun miljarður

Laun og launatengd gjöld
sveitarfélagsins námu um
1.008 milljónum króna en
starfsmannafjöldi sveitarfélagsins
nam 133 stöðugildum í árslok.
Veltufé frá rekstri var 212 millj.
króna og veltufjárhlutfall er 1,02.
Handbært frá rekstri var 258 millj.
króna.
Heildareignir bæjarsjóðs
námu um 3.467 millj. króna og
heildareignir sveitarfélagsins
í samanteknum ársreikningi
um 4.485 millj. króna í árslok
2015. Heildarskuldir bæjarsjóðs

námu um 1.282 millj. króna og
í samanteknum ársreikningi um
1.733 millj. króna, og lækkuðu
þar með milli ára um 41 milljónir.
Eigið fé bæjarsjóðs nam um
2.185 millj. króna og eigið fé í
samanteknum reikningsskilum
nam um 2.752 millj. króna í árslok
2015. Eiginfjárhlutfall er 63,03% á
árinu 2015 en var 59,44% árið áður.

Hlutfall skulda af
tekjum 76,8%

Snæfellsbær fjárfesti á árinu
fyrir 219,2 milljónir í varanlegum
rekstrarfjármunum og ný lán voru
tekin að upphæð 41 milljónir.
Greidd voru niður lán að fjárhæð
155,2 milljónir.
Hlutfall reglulegra tekna
af
heildarskuldum
og
skuldbindingum er 74,37% hjá
sjóðum A-hluta, en var 84,62% árið
2014, og 76,80% í samanteknum
ársreikningi en var 86,35% árið
2014. Skv. 64. gr. 2. málsgr.
sveitarstjórnarlaga á þetta hlutfall
ekki að vera hærra en 150%.
Fjárhagsstaða Snæfellsbæjar
verður því að teljast afar góð.

Umsjónarmaður
garðyrkjumála

Snæfellsbær auglýsir laust starf umsjónarmanns garðyrkjumála
hjá Snæfellsbæ en um er að ræða fjölbreytt 100% heilsársstarf.
Í starfinu felst umsjón með öllum garðyrkjustörfum á vegum
sveitarfélagsins, umsjón með sumarstarfsmönnum og ýmsum
viðhaldsverkefnum yfir allt árið. Umsjónarmaður garðyrkju er
starfmaður tæknideildar Snæfellsbæjar og starfar náið með
áhaldahúsi.

Menntunar- og hæfniskröfur:
Æskilegt að viðkomandi hafi reynslu í garðyrkjustörfum.
Viðkomandi þarf að geta sýnt frumkvæði í starfi og búa yfir
góðum samskiptahæfileikum.
Góð þjónustulund og góðir stjórnunarhæfileikar eru kostir.
Launakjör eru samkvæmt kjarasamningi Sambands íslenskra
sveitarfélaga og SAMFLOTs bæjarstarfsmannafélags.

Umsækjendur eru beðnir um að senda umsókn til
Davíðs Viðarssonar hjá tæknideild Snæfellsbæjar,
á netfangið david@snb.is.
Umsókn þarf að fylgja starfsferilsskrá og
kynningarbréf á umsækjenda.

Viðkomandi þarf að geta hafið störf sem fyrst.
Umsóknarfrestur er til og með 1. maí.

Vinnuskóli Snæfellsbæjar verður starfræktur sumarið 2016 frá 6. júní til 1. júlí fyrir 8. bekk, alls 4
vikur og 6. júní til 15. júlí fyrir 9. og 10. bekk, alls 6 vikur.
Engum er synjað um vinnu en umsóknarfrestur rennur út 29. maí. Eftir það er ekki tekið við
umsóknum. Umsóknareyðublöð er hægt að nálgast í Grunnskóla Snæfellsbæjar, Ráðhúsi
Snæfellsbæjar og á heimasíðu Tæknideildar Snæfellsbæjar.
Daglegur vinnutími allra er frá kl. 8 – 12 og fyrir 9. og 10. bekk einnig frá kl. 13 – 17
8. bekkur fær vinnu í 4 vikur
9. og 10. bekkur fær vinnu í 6 vikur
10. bekkur þarf að skila skattkorti og greiða í lífeyrissjóð. Lífeyrisiðgjöld reiknast frá næstu
mánaðarmótum eftir 16 ára afmælisdag
Nemendur vinnuskólans mæta á eftirfarandi stöðum til vinnu eftir búsetu:
 Ólafsvík – áhaldahús Snæfellsbæjar
 Hellissandur – gamla slökkvistöðin við Naustabúð
 Rif – við strætóskýlið efst í Háarifi
Reglur vinnuskólans eru einfaldar og skýrar:










Mæta skal á réttum tíma á réttum stað
Sýna skal flokkstjórum kurteisi
Einelti er ekki liðið
Reykingar/munntóbak eru stranglega bannaðar
Notkun gsm-síma er bönnuð, enda tekur bærinn enga ábyrgð á slíkum tækjum.
Öll forföll þarf að tilkynna til verkstjóra
Leggja þarf til allan vinnufatnað og galla en Vinnuskólinn leggur til öryggisvesti.
Ætlast er til að krakkarnir mæti með nesti (ekki er leyft að fara af vinnustað í pásum)
Klæðnaður skal hæfa veðri og eðli vinnunnar
Umsóknarfrestur er til og með 29. maí 2016 – umsóknum skal skila í Ráðhús
Snæfellsbæjar, Klettsbúð 4, 360 Hellissandi eða á asdis@snb.is.



Umsóknareyðublöð má nálgast á heimasíðu Tæknideildar Snæfellsbæjar,
www.taeknideild-snb.is
Tæknideild Snæfellsbæjar

Jákvæð afkoma Grundarfjarðarbæjar

Ársreikningar Grundarfjarðar
bæjar A- og B- hluta sjóða fyrir
árið 2015 voru lagðir fram til fyrri
umræðu á fundi bæjarstjórnar 7.
apríl 2016.
Heildartekjur samstæðunnar
allrar voru 929,2 m. kr., en
heildarútgjöld hennar þegar
tekið hefur verið tillit til afskrifta

að fjárhæð 47,2 m. kr. voru 819,4
m. kr.

Rekstrarniðurstaða
jákvæð

Rekstrarniðurstaða fyrir
fjármagnsliði var jákvæð í sam
stæðunni um 109,8 m. kr.
Að teknu tilliti til niðurstöðu

Lionsklúbbur Grundar ar ar

Kúttmagakvöld
sjávarréttaveisla

fjármagnsliða að fjárhæð 69,6
m. kr. var samstæðan öll rekin
með 40,2 m. kr. rekstrarafgangi
árið 2015.
Niðurstaða þessi er mun betri
en gert hafði verið ráð fyrir í
fjárhagsáætlun ársins, sem skýrist
fyrst og fremst á hækkun tekna og
því að verðbreytingar ársins voru
minni en ráð hafði verið fyrir gert.

Skuldahlutfall
niður fyrir 150%

Hlutfall reglulegra tekna
af heildarskuldum og skuld
bindingum hefur lækkað úr
161,1% í 149,11%. Samkvæmt
ákvæðum sveitarstjórnarlaga á
þetta hlutfall ekki að vera hærra
en 150 %. Stórum áfanga var því
náð á árinu, þar sem tókst að fara
niður fyrir þetta viðmið. Fyrri
áætlanir gerðu ekki ráð fyrir að
þessu marki yrði náð fyrr en árið
2017/2018.
Þessi góði árangur náðist
sökum þess að gætt hefur verið
aðhalds í rekstri stofnana og
deilda. Jafnframt skiptir sköpum

að verðlag ársins var stöðugt og
innan þeirra marka sem spár
gerðu ráð fyrir. Ennfremur
er starfsfólki bæjarins þakkað
fyrir vel unnin störf í rekstri
sveitarfélagsins og ekki síður ber
að þakka íbúum sveitarfélagsins
fyrir þolgæði og gott samstarf á
þessum tímum sem bæjarstjórnir
liðinna ára hafa glímt við ná settu
marki hvað þetta varðar.
Í sjóðstreymi samstæðunnar
kemur fram þegar leiðrétt hefur
verið fyrir afskriftum, verðbótum
og gengismun að veltufé frá
rekstri er 111,1 m.kr. Handbært
fé frá rekstri er 143,7 m.kr., þegar
tekið hefur verið tillit til breytinga
á rekstrartengdum eignum.
Fjárfestingar voru 28,5
m.kr. nettó. Afborganir lána og
breyting á íbúðarétti voru 108,7
m. kr., en á móti voru tekin ný lán
að fjárhæð 60 m. kr. Handbært fé
hækkaði því á árinu um 66,5 m.
kr. en í upphafi ársins var það
44,9 m.kr. Í árslok var handbært
fé 111,4 m.kr.

Laugardagskvöldi 23. apríl
Fjölbrautarskóla Snæfellinga

Ljúffengur matur og veglegir happadrættisvinningar.

Mi aver : 3.000, kr.

Ágó i kvöldsins rennur til vi ger a á stóra
steinda glugganum í Grundarfjar arkirkju í
tilefni 50 ára vígsluafmælis kirkjunnar.

Húsi opnar 19.00

bor hald hefst 20.00

Veislustjóri er Kári Vi arsson.

Skráning hjá Gunnari í síma 8980325
e a kuttmagi@gmail.com

SÝSLUMAÐURINN Á VESTURLANDI

Skrifstofur Sýslumannsins á
Vesturlandi verða lokaðar
mánudaginn 18. apríl 2016.
Kæru viðskiptavinir,vegna starfsdags starfsmanna
Sýslumannsins á Vesturlandi verða allar skrifstofur
embættisins lokaðar mánudaginn 18. apríl 2016.
Sýslumaðurinn á Vesturlandi
Ólafur Kristófer Ólafsson

Fermi n g armes s a
Grundarfjarðarkirkju
17. apríl kl. 11.00

Sumarstörf
Eftirtalin sumarstörf eru laus hjá Snæfellsbæ sumarið 2016
5-6 leiðbeinendur/flokkstjóra í vinnuskólanum
Um er að ræða 100% störf í 3 mánuði frá 25. maí nk. Umsækjendur þurfa að
vera 18 ára eða eldri, vera færir um að stýra vinnuskólahópi, hafa reynslu og
áhuga á að vinna með og fræða unglinga. Eru tóbakslausir, sjálfstæðir og góðar
fyrirmyndir. Þekking á staðarháttum í sveitarfélaginu er einnig nauðsynleg.
5-6 starfsmenn í sumarvinnu
Um er að ræða 100% starf í 3 mánuði. Umsækjendur þurfa að vera 17 ára eða
eldri, vera áhugasamir, duglegir, hafa áhuga á útivinnu, tóbakslausir og
sjálfstæðir.

− Umsóknareyðublöð má nálgast á bæjarskrifstofu Snæfellsbæjar. Einnig
er hægt að nálgast þau á heimasíðu Tæknideildar Snæfellsbæjar,
www.taeknideild-snb.is
Umsóknarfrestur er til 18. maí 2016
Umsóknir berist á skrifstofu Snæfellsbæjar, Klettsbúð 4, 360 Snæfellsbæ, eða
með tölvupósti á asdis@snb.is
Nánari upplýsingar gefur verkstjóri í síma: 898-8559

Safnað fyrir
kastala

Vortónleikar
Vortónleikar

Karlakórinn Heiðbjört heldur sína árlegu
vortónleika í Langaholti, Staðarsveit,
að kvöldi
síðasta
vetrardags, 20. Heiðsynninga
apríl
Karlakórinn
Heiðbjört
og kvæðamannafélag
klukkaní 21:00
haldanæstkomandi,
sína árlegu vorskemmtun
Langaholti, Staðarsveit,
eftir fjós á síðasta vetrardagi,
Aðgangseyrir:
kr
23. apríl
næstkomandi,1000
kl. 21:00.

(ath. EKKI hægt að greiða með korti)

Frítt inn.

Að vanda framreiðir kokkur hússins léttar
veitingar
fyrir ítónleika,
gegn
gjaldi
Kjötsúpa
kraumar
pottum Kela
vertsvægu
fyrir tónleika
og því tilvalið
skella
sérgjaldi.
í sveitina og
og fæstað
gegn
vægu
eiga notalega kvöldstund.
Allir velkomnir

Kæru bæjarbúar,
Foreldrafélag leikskólans
Kríubóls mun byrja á stóru
fjáröflunar verkefni í ár.
Markmiðið er að safna fyrir
veglegum og góðum kastala á
leikskólalóðina. Búið er að fá
verð í kastala hjá fyrirtækinu
Krumma. Kastalinn ber nafnið
Kári og er vottaður af Danish
Technological Institute. Hann
kostar um 2 milljónir og vonum

við að fjáröflun gangi hratt og
vel fyrir sig.
Margt smátt gerir eitt stórt.
Með bréfi þessu vonumst við
til að fyrirtæki þitt geti lagt okkur
lið við söfnunina.
Hér fylgja reikningsu ppl ýs
ingar 0190-15-380608 og kt.
540907-0210.
Með fyrirfram þökk
frá stjórn og félagsmönnum
foreldrafélagsins Leiks
og að sjálfsögðu frá börnunum.

Svo flaug hún eins og fiðrildi ....
Vortónleikar Skagfirska Kammerkórsins
verða í verða í Grundafjarðarkirkju,
laugardaginn 16. apríl klukkan 14:00
og í Stykkishólmskirkju 16. apríl
klukkan 17:00.
Á efnisskránni er allt frá þjóðlögum
ýmissa landa til kvikmyndatónlistar.
Stjórnandi er Helga Rós Indriðadóttir
Aðgangseyrir 2500 kr.

Auglýsing deiliskipulagstillögu á Lýsuhóli, Snæfellsbæ.
Bæjarstjórn Snæfellsbæjar samþykkti 7. apríl 2016 að auglýsa tillögu að nýju deiliskipulagi á
Lýsuhóli skv. 1. mgr. 41. gr. skipulagslaga nr. 123/2010.
Tillagan felur í sér framtíðaruppbyggingu ferðaþjónustu á Lýsuhóli í formi gistingar og
hestaferða. Gert er ráð fyrir sex byggingarreitum, fimm fyrir gistirými og einum fyrir reiðhöll.
Tillagan mun liggja frammi í Ráðhúsi Snæfellsbæjar, Klettsbúð 4 á opnunartíma frá og með
14. apríl 2016 til og með 26. maí 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 26. maí 2016. Skila skal
athugasemdum skriflega til Tæknideildar Snæfellsbæjar, Klettsbúð 4, 360 Hellissandi eða á
netfangið: byggingarfulltrui@snb.is
Skipulags- og byggingarfulltrúi Snæfellsbæjar.

Auglýsing deiliskipulagstillögu á Hellnum við Laugarbrekku í Snæfellsbæ.
Bæjarstjórn Snæfellsbæjar samþykkti 7. apríl 2016 að auglýsa tillögu að nýju deiliskipulagi á
Hellnum við Laugarbrekku ofan við veitingahúsið Prímus Kaffi skv. 1. mgr. 41. gr.
skipulagslaga nr. 123/2010.
Tillagan felur í sér byggingu á allt að 70 herbergja hóteli með tengingu við núverandi
húsnæði.
Tillagan mun liggja frammi í Ráðhúsi Snæfellsbæjar, Klettsbúð 4 á opnunartíma frá og með
14. apríl 2016 til og með 26. maí 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 26. maí 2016. Skila skal
athugasemdum skriflega til Tæknideildar Snæfellsbæjar, Klettsbúð 4, 360 Hellissandi eða á
netfangið: byggingarfulltrui@snb.is
Skipulags- og byggingarfulltrúi Snæfellsbæjar.

Auglýsing um tillögu deiliskipulags Hótels Búða, Snæfellsbæ.
Bæjarstjórn Snæfellsbæjar samþykkti 7. apríl 2016 að auglýsa tillögu að nýju deiliskipulagi
Hótels Búða skv. 1. mgr. 41. gr. skipulagslaga nr. 123/2010.
Lýsingin felur í sér stækkunarmöguleika Hótels Búða til þess að að rekstrareining hótelsins
verði hagkvæmari en nú er.
Tillagan mun liggja frammi í Ráðhúsi Snæfellsbæjar, Klettsbúð 4 á opnunartíma frá og með
14. apríl 2016 til og með 26. maí 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 26. maí 2016. Skila skal
athugasemdum skriflega til Tæknideildar Snæfellsbæjar, Klettsbúð 4, 360 Hellissandi eða á
netfangið: byggingarfulltrui@snb.is
Skipulags- og byggingarfulltrúi Snæfellsbæjar.

www.n1.is

facebook.com/enneinn

Rúllaðu inn í sumarið
á nýjum dekkjum
Michelin CrossClimate
Sérhönnuð fyrir norðlægar slóðir.
Dekk sem henta margbreytilegum
íslenskum aðstæðum sérlega vel
og veita frábæra aksturseiginleika.

Michelin Energy Saver
Margverðlaunuð fyrir veggrip,
endingu og eldsneytissparnað.

Michelin Primacy 3
Einstakir aksturseiginleikar.
Frábært grip og góð vatnslosun.
Ein bestu sumardekkin
á markaðnum í dag.

Verslun N1
Ólafsbraut 57, Ólafsvík, 436-1581

Opið
mánudaga til föstudaga kl. 08-18

Hluti af vorinu

