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Mfl. kvenna byrjar sumarið með sigri
Á þriðjudaginn í síðustu viku
léku stelpurnar okkar við Fram í
1. deild kvenna í Úlfarsárdalnum.
Ekki náðist að koma umfjöllun
um leikinn í síðasta Jökul. Aftur
að leiknum og nú er vitnað í aðila
sem var á leiknum. Skemmst
er frá því að segja að okkar
stelpur höfðu algjöra yfirburði
á vellinum, léku lengstum vel
og voru ákveðnar. Til dæmis
þá þurfti Birta aðeins tvisvar í
öllum leiknum að grípa inní og
verja skot. Sigurmark okkar gerði
Halldóra Dögg á 35. mín. leiksins
með hnitmiðuðu þrumuskoti,
sem markmaður þeirra átti engan
möguleika á að verja. Ef tölfræði
leikja segir eitthvað þá áttu okkar
stelpur 14 marktilraunir á móti
8 hjá þeim og við fengum 9
hornspyrnur á móti 2. Lokastaða
leiksins var 0-1 fyrir Víking.
Fyrsti sigurinn í mótinu í höfn.
Þetta er mjög góð frammistaða
hjá stelpunum eftir skrikkjótta
byrjun á undirbúningstímabilinu.
Styrkja þurfti liðið fyrir komandi
sumar og höfum við fengið góðan
liðsauka, en þess má geta að
núna eru komar þrjár stúlkur til
viðbótar í hópinn, sem kynntur
var í íþróttablaði Jökuls. Eins og
áður hefur verið minnst á urðu

miklar breytingar á hópnum á
milli ára og eru ungu stelpurnar
að koma sterka inn. Gaman
verður að fylgjast með stelpunum
í sumar og því er hér með
skorað á bæjarbúa að mæta vel
á föstudaginn þegar stelpurnar
taka á móti Hvíta riddaranum úr
Mosfellsbæ hér á Ólafsvíkurvelli.
Leikurinn hefst kl. 20.00.

Vindurinn nýttur
til ferðalaga

óhs

TÓNLEIKAR

SVAVAR KNÚTUR & TIM McMILLAN
27. maí
kl. 21:00

2000 kr
FRYSTIKLEFINN
RIFI

Á þriðjudag var nokkuð
hvasst á Snæfellsnesi og ekki
mikið um ferðamenn utandyra,
vegfarendur um Staðarsveit
urðu þó varir við mannaferðir
við Langavatn. Þar voru ofuhugar
að stunda það sem á erlendri
tungu er kallað Kitesurfing,
með því að snara því yfir á
Íslensku má kanski kalla þessa
iðju flugdrekareið. Þáttakandi

stendur á nokkurskonar brim
bretti og heldur sér í stórann
flugdreka sem dregur viðkom
andi eftir vatnsfletinum.
Aðstæður virtust vera með
besta móti á vatninu því að
brettafólkið náði ógnarhraða og
virtist stundum eins og frekar
væri flogið en siglt, slíkur var
hraðinn.
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Breytingar á Hobbitanum
Hobbitinn í Ólafsvík opnaði
á dögunum eftir breytingar.
Hobbitinn er rekinn af hjónunum
Svanfríði H. Pálsdóttur og
Einari Magnúsi Gunnlaugssyni
en þau tóku aftur við rekstri
fyrirtækisins, sem staðsett er
að Ólafsbraut 19 um síðustu
áramót, þar hefur verið rekin
sjoppa til margra ára. Þegar þau
tóku við aftur langaði þeim ekki
aftur í það sama og vildu gera
breytingar. Var að þeirra mati
þörf fyrir svona stað og þau
fóru því af stað. Ákvaðu þau að
breyta staðnum í matsölustað
og opnuðu eftir breytingar nú
á dögunum. Munu þau áfram
selja pizzur og hamborgara en
með breyttu sniði þó, bjóða þau
til dæmis upp á hamborgara
með venjulegu brauði og tvær
tegundir með brauði sem þau
láta sérbaka fyrir sig. Einnig
eru þau kominn með nýjann
matseðill og bættu við hann
fleiri fiskréttum og salati, einnig
verður boðið upp á léttvín og öl.

Að sögn þeirra hjóna hefur verið
nóg að gera og þeim vel tekið,
breytingarnar undanfarið hafa
þó gert það að verkum að ekki
hefur verið opið alla daga en það
stendur til bóta enda breytingum
að mestu lokið. Verkefnið er þó
enn í þróunn og eitthvað gæti

bæst við. Áfram verður þó hægt
að kaupa svokallaðan take away
eins og verið hefur. Breytingarnar
leggjast vel í þau hjón og hlakkar
þeim til að takast á við þetta nýja
verkefni. Sögðu þau hjón líklegt
að eitthvað ætti eftir að bætast
við í skreytingum á næstunni.
Eins og er opna þau klukkan
17:00 á daginn og eru með opið
til 20:30 það mun þó breytast

þann 1. júní en þá verður opið
frá 11:30 til 22:00 á kvöldin og
mun eldhúsið loka 21:45. Á nýja
matsölustaðnum eru sæti fyrir
25 gesti og umhverfið allt hið
huggulegasta. Ekki skemmir fyrir
ljúft og þægilegt viðmót þeirra
hjóna sem býður viðskiptavini
velkomna og góður matur.

Sundlaugin í Ólafsvík

Snæfellingar!

Höfum opnað nýtt vélaverkstæði í Grundarfirði.
Heimasíða fyrirtækisins er vegr.is og netfang okkar er vegr@vegr.is
Heimasíðan er enn í vinnslu en verðskrá okkar verður birt þar.
Það sem við bjóðum upp á er; smábátaþjónusta, skipaþjónusta,
alla almenna suðuvinnu, smurþjónusta fyrir bíla, almennar
bílaviðgerðir og dekkjaþjónusta. Og auðvitað alla almenna
vélaverkstæðisvinnu hver sem hún er.
Við erum í samstarfi við Skeljung með smurþjónustu og
í samstarfi við Dekkverk í dekkjamálum.
Endilega sendu okkur tölvupóst ef þig vantar dekk
og láttu okkur gefa tilboð.
Erum með 2 menntaða skipasmiði í vinnu og einn bifvélavirkja.

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

Lokað vegna
námskeiða og þrifa
Dagana 30. og 31. maí verður sundlaugin lokuð
vegna námskeiðs starfsfólks og almenna þrifa.
Opnum aftur 1. júní og þá er opið fyrir almenning
á virkum dögum 07:30-21:00
og um helgar frá 10:00-17:00

þa

Laugavegi 176, 105 Reykjavík, sími: 562 6000

Við stöndum við bakið á fótboltaliðinu
Víking Ólafsvík og gefum þeim góða næringu
fyrir leik með okkar gæðahráefni.

Þú getur skoðað
tilboð og matseðil á
http://www.redchili.is

Sjómannadagssýning
Sýning um sjómannadaginn í Ólafsvík og Hellissandi verður
opnuð föstudaginn 27. maí kl 17-19 í Átthagastofu Snæfellsbæjar
Á sýningunni verður farið yfir sögu sjómannadagsins í Ólafsvík og
Hellissandi og gefin smá innsýn í sjómannslífið með ljósmyndum
og sögum. Sýningin er styrkt af Sóknaráætlun Vesturlands.

Eftirtaldir aðilar aðstoðuðu við
myndasöfnun og upplýsingar og fá
þeir miklar þakkir fyrir.
Pétur Jóhannsson
Sæmundur Kristjánsson
Þröstur Albertsson
Svanfríður Þórðardóttir
Lilja Ólafardóttir
Steinprent
Sjómannadagsráð

Boðið verður upp á léttar veitingar.
Allir velkomnir!

Borað á
Hellissandi

NÁMSKEIÐ
BÖRN OG UMHVERFI
Snæfellsbæjardeild Rauða krossins heldur námskeiðið
Börn og umhverfi, fyrir einstaklinga á aldrinum 12-15
ára ( fæddum 2004 og eldri).
Á námskeiðinu, sem er 16 kennslustundir, er farið í
ýmsa þætti er varða umgengni og framkomu við börn.
Rætt er um árangursrík samskipti, leiðtogahæfni,
agastjórnun, umönnun og hollar lífsvenjur, leiki og
leikföng. Lögð er áhersla á umfjöllun um slysavarnir og
algengar slysahættur í umhverfinu ásamt ítarlegri
kennslu í skyndihjálp. Að auki fá þátttakendur innsýn í
sögu og starf Rauða krossins. Leiðbeinendur á
námskeiðinu eru Ingigerður Stefánsdóttir leikskólakennari og Erna Sylvía Árnadóttir hjúkrunarfræðingur.

Í síðustu viku voru þeir félagar
hjá Vatnsborun Árna Kóps
mættir til hjónanna Sigrúnar
Fjólu Sigþórsdóttir og Böðvars
Jónssonar á Hellissand, með
borinn Óðinn. Tilgangurinn
var að bora eftir vatni hjá þeim
hjónum en þau eru nýflutt til
landsins frá Noregi eftir að hafa
búið þar í 14 ár. Ætlunin er að nota
þessa borholu fyrir vatn í vatns
varmadælu sem virkar þannig að
rörum er stungið ofan í holuna
sem eru tengd við varmadæluna

sem nýtir varman í vatninu ofan
í holunni, er þessi aðferð þekkt
í Noregi. Hefur Böðvar verið að
vinna við uppsetningu á svona
varmadælum undanfarin ár.
Ætlunin var að bora niður á 100
metra dýpi en það þurfti ekki
vegna þess að nóg var af vatni og
því var farið niður á 40 metra. Eru
þau hjón búin að stofna fyrirtæki
sem kemur til með að selja og
setja upp varmadælur og heitir
fyrirtækið Hitatema ehf.

Námskeiði er haldið dagana 31. maí - 1 júní, 7 júní -8
júní frá klukkan 17.00-20.00 í húsnæði Átthagastofu
Snæfellbæjar. Snæfellsbæjardeild Rauða krossins
hefur ákveðið að niðurgreiða námskeiðið og bjóða
uppá það frítt fyrir börn í Snæfellsbæ en almennt verð
er 9.900 kr.
Skráning og nánari
upplýsingar:
Elva Ösp s. 860-4441,
elva80@simnet.is,
gjaldk. Snæfellbæjardeildar.
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Samþykkt	
  deiliskipulags	
  fyrir	
  	
  
Skarðsvík	
  og	
  umhverfi,	
  Snæfellsbæ.	
  

Trampolín fauk

Trampolín fjúka ekki bara
í þéttbýlinu, þetta trampolín
hefur lagst í ferðalag í vindinum
sem herjaði á norðanvert Snæ
fells
nes í byrjun vikunnar.
Endaði ferðalagið í vatninu ofan
við veginn sem liggur um Fróðár
vaðalinn.

	
  

	
  

Rétt er að minna fólk á að þó
að sumarið teljist vera komið þá
geta samt komið dagar þegar
vindur er svo sterkur að hlutir
takast á loft, því er rétt að festa
trampolín og annað lauslegt vel
niður.
jó

Bæjarstjórn	
   Snæfellsbæjar	
   samþykkti	
   þann	
   7.	
   apríl	
   sl.	
  
deiliskipulag	
  Skarðsvíkur	
  og	
  umhverfis.	
  	
  
	
  
Markmið	
   með	
   deiliskipulaginu	
   er	
   að	
   bæta	
   aðstöðu	
   fyrir	
  
ferðamenn	
   og	
   aðgengi	
   þeirra	
   sem	
   sækja	
   Skarðsvík	
   heim.	
  
Skarðsvík	
  er	
  vinsæll	
  viðkomustaður	
  ferðamanna	
  og	
  vegna	
  
aukinnar	
   umgengni	
   um	
   svæðið	
   er	
   nauðsynlegt	
   að	
   bæta	
  
aðgengi	
  og	
  aðstöðu	
  þar.	
  	
  
	
  
Tillagan	
   var	
   auglýst	
   skv.	
   1.	
   mgr.	
   41.	
   gr.	
   skipulagslaga	
   nr.	
  
123/2010.	
   Athugasemdir	
   bárust	
   á	
   kynningartíma	
   og	
   hefur	
  
þeim,	
   sem	
   gerðu	
   athugasemdir,	
   verið	
   send	
   umsögn	
   um	
  
málið.	
   Breytingar	
   sem	
   gerðar	
   voru	
   á	
   skipulagstillögunni	
  
eru	
  listaðar	
  upp	
  í	
  greinargerð	
  deiliskipulagsins.	
  	
  	
  
	
  
Hægt	
   er	
   að	
   kæra	
   samþykkt	
   bæjarstjórnar	
   til	
   úrskurðar-‐
nefndar	
  umhverfis-‐	
  og	
  auðlindamála.	
  Kærufrestur	
  er	
  einn	
  
mánuður	
   frá	
   birtingu	
   auglýsingar	
   um	
   samþykkt	
   deiliskipu-‐
lagsbreytingarinnar	
  í	
  B-‐deild	
  Stjórnartíðinda.	
  
	
  

Skipulags-‐	
  og	
  byggingarfulltrúi	
  Snæfellsbæjar	
  
	
  

Gamla réttin í Ólafsvík,
nú vantar smala (fólk)

Ljósnet.is
TSC Snæfellsnesi býður hraðvirkar
internettengingar gegnum ljósnet.
Hægt að fá sjónvarp og VOD
frá Símanum eða Vodafone.
Afar hagstæð og fjölbreytt verðskrá
Einfalt að skipta um þjónustuaðila.

TSC hjálpar þér alla leið.
Persónuleg þjónusta.

Öll almenn tölvu og fjarskiptaþjónusta.

Áhugahópur um uppbyggingu
gömlu réttarinnar leitar nú að
fé í réttina. AtvinnurekendurÍbúar-Velunnarar! Margt smátt
gerir eitt stórt. Byggðalagið allt
mun njóta uppbyggingarinnar.
Tenging við skógræktina mun
gera svæðið skemmtilegra til
gönguferða og útivistar auk þess
sem ferðaþjónustan mun eignast
áhugaverðan áningastað. Núna í
öðrum hluta uppbyggingarinnar
er gert ráð fyrir svipuðu átaki og

í fyrra. Frjáls framlög má leggja
inn á reikning í Landsbanka
Íslands í Ólafsvík 190-15380065 á kennitölu Átthagastofu
Snæfellsbæjar 671108-1670.
Marinó Mortensen hjá Deloitte
er vörslumaður reikningsins.
Allar frekari upplýsingar má fá
hjá Guðrúnu Tryggvadóttur sími
894-5160, Þorgrími Leifssyni sími
840-0071 eða Lydíu Rafnsdóttur
sími 892-5302.
Með von um góðar undirtektir.

Grundargata 50, 350 Grundarfjörður
simi 430 8040 - tsc.is - ljósnet.is

Sjómannadagurinn
í Snæfellsbæ 2016
Kæru íbúar í Snæfellsbæ.
Búið er að taka ákvörðun um
að breyta dagskrá í sambandi við
hátíðarhöld Sjómannadagsins
í Ólafsvík, Hellisandi og Rifi.
Á síðasta ári var sameiginlegt
sjómannahóf í Félagsheimilinu
Klifi að kvöldi laugardags. Þar
voru samankomnir um 400
manns þe sjómenn og makar
þeirra úr öllum Snæfellsbæ og
tókst þessi skemmtun afar vel og
er hún komin til að vera með
þessum hætti.
Nú er búið að ákveða að
taka skrefið lengra og því
verða keppnisgreinar sem hafa
farið fram á laugardeginum á
þessum stöðum allar færðar út
í Rif. Ætlunin er að þetta verði
þá framvegis til skiftist í Rifi og
Ólafsvík. Með þessu er vonast
til að við eflum þáttökuna í
keppnisgreinunum þe kapp
róðri, reipitogi, hlaupum og
fleira. Dregið hefur úr þátttöku
skipsh afna og kvennasveitum
undanfarin ár og vonandi verður
þetta til að keppnin verði meiri
og fleiri áhorfendur komi til að
fylgist með.
Á sjálfum Sjómannasunnu

deginum verður allt áfram með
sama sniði, þe sjómannamessan
og sjómannagarðurinn á báðum
stöðum. Þetta er vissulega mikil
breyting á því sem verðið hefur
undanfarna áratugi en hún er
gerð til að efla sjómannadaginn
í Snæfellsbæ og gera hann enn
þá meira en hann hefur verið.
Það eru valinkunnir sóma
menn á bátunum Gunnari
Bjarnasyni SH, Brynju SH og
Stefaníu SH sem voru tilnefndir
í Ólafsvík á síðasta sjómannahófi
og utan Ennis voru áhafnirnar á
Örvari SH, Rifsnesi SH og Tjaldi
SH tilnefndar til að sjá um fram
kvænd sjómannadagsins að
þessu sinni. Skipulagningin
hefur gengið vel og ekki er
nokkur vafi að allt gangi upp.
Sjómannadagurinn hefur verið
ein okkar stærsta hátíð ár hvert
og því viljum við halda áfram. Að
því skulum við öll hjálpast íbúar
í Snæfellsbæ.
Fyrir hönd Sjómannadagsráðs
Ólafsvíkur.
Pétur Steinar Jóhannsson.
Fyrir hönd Sjómannadagsráðs
á Hellissandi og í Rifi
Atli Már Gunnarsson

Auglýsir eftir starfsfólki
í eftirtalin störf
Liðveisla í Ólafsvík, Grundarfirði og Stykkishólmi
Megininntak starfs felst í persónulegum stuðningi og aðstoð sem
einkum miðar að því að rjúfa félagslega einangrun skjólstæðinga.
Þjónustuviðmið skjólstæðings er á bilinu 16 – 20 klst á mánuði.

Stuðningsfjölskyldur í Grundarfirði og Stykkishólmi

Megininntak starfs er að styðja við fjölskyldu barna með umönnun
þeirra á heimili þjónustuveitanda, ýmist einn, tvo eða þrjá sólarhringa
í mánuði.
Laun skv. samningum sveitarfélaganna og viðkomandi stéttarfélags.
Umsóknir er tilgreini menntun, fyrri störf, einn til tvo umsagnaraðila
og sakavottorð berist til Ingveldar Eyþórsdóttur, félagsráðgjafa
(ingveldur@fssf.is) eða Gunnsteins Sigurðssonar, umsjónarþroskaþjálfa (gunnsteinn@fssf.is), sem veita frekari upplýsingar um störfin í
tölvupósti eða síma 430-7800.
Nota skal umsóknareyðublöð sem eru á heimasíðu FSS, fssf.is; undir
„eyðublöð- atvinnuumsókn“ Umsóknir berist í tölvupósti eða á
skrifstofu FSS, Klettsbúð 4, 360 Snæfellsbæ.
Forstöðumaður

Fangelsið við Kvíabryggju auglýsir
eftir skrifstofumanni í hlutastarf
Skrifstofumaður

Laust er til umsóknar starf skrifstofumanns hjá Fangelsismálastofnun með starfsstöð á
Kvíabryggju. Um er að ræða 50% starfshlutfall. Ráðið er í starfið til eins árs til að byrja
með. Meginverkefni Fangelsismálastofnunar eru m.a. að hafa umsjón með rekstri
fangelsa; að sjá um fullnustu refsidóma og að annast skilorðseftirlit. Þá ákveður
Fangelsismálastofnun hvort fangelsisrefsing verði fullnustuð með samfélagsþjónustu.

Helstu verkefni og ábyrgð

Starfið sem laust er til umsóknar felst m.a. í almennum skrifstofustörfum, símsvörun,
tölvuvinnslu, innfærslu og frágangi gagna auk annarra tilfallandi verkefna í samráði við
forstöðumann.

Hæfnikröfur

- Stúdentspróf eða sambærileg menntun
- Góð tölvukunnátta er nauðsynleg
- Góð skipulagning, nákvæmni og sjálfstæði í vinnubrögðum.
- Metnaður, öguð vinnubrögð og rík ábyrgðarkennd.
- Jákvæðni og lipurð í mannlegum samskiptum
- Góð íslensku- og enskukunnátta

Frekari upplýsingar um starfið

Laun samkvæmt gildandi kjarasamningi fjármálaráðherra og viðkomandi stéttarfélags.
Með umsókn skal fylgja sakavottorð ásamt upplýsingum um menntun og fyrri störf.
Öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun um ráðningu hefur verið tekin. Sækja
skal um starfið á vef Fangelsismálastofnunar www.fangelsi.is eða á Starfatorgi.
Starfshlutfall er 50%
Umsóknarfrestur er til og með 10.06.2016

Nánari upplýsingar veitir

Birgir Guðmundsson - Birgir@fangelsi.is – 4386827 / 8599455
Jakob Magnússon - Jakob@fangelsi.is - 5205000

FMS Kvíabryggja
Grundarfjörður
350 Grundarfjörður

www.n1.is

facebook.com/enneinn

Ertu á lausu í sumar?
N1 Ólafsvík óskar eftir lífsglöðu og kraftmiklu fólki í sumarafleysingar.
Starfið felst í afgreiðslu og þjónustu við viðskiptavini ásamt tilfallandi
verkefnum.
Stundvísi, reglusemi, snyrtimennska og kurteisi eru algjört skilyrði.
Reynsla af störfum í verslun og þjónustu er alltaf kostur.

Ef þú hefur áhuga á starfinu og uppfyllir ofangreindar
hæfniskröfur endilega sæktu um á www.n1.is.
Nánari upplýsingar um starfið veitir Guðlaugur
Magnússon verslunarstjóri í síma 867-9123,
gudlaugur.magnusson@n1.is.
Við hvetjum konur jafnt sem karla til þess að sækja
um störf hjá fyrirtækinu.

Hluti af atvinnulífinu
VR-15-025

Bókasafn
Grundarfjarðar

Opið verður í sumar sem hér segir:
Á tíma upplýsingamiðstöðvar kl. 9-17 alla daga.
Upplýsingamiðstöðin byrjar sumartímann um miðjan maí.
Starfsmaður bókasafns og sumarstarfsfólk mun skipta með sér sumartímanum
og þjóna jafnt bókasafninu sem upplýsingamiðstöð frá kl. 9-17.
Að auki er aðgangur að safnkosti, tímaritum o.fl. meðan Kaffi Emil er opið.
Rétt er að leggja pöntun inn tímanlega á efni sem er í geymslu.
Vinsamlega sendið fyrirspurnir í netfang bókasafns eða í einkaskilaboðum á Facebook.
Póstur verður opnaður a.m.k. þriðja hvern dag meðan Sunna er í sumarfríi. Annars alla daga.
Notið Gegni.is eða Leitir.is til að fylgjast með hvar bækurnar eru hverju sinni.

https://www.facebook.com/Bokasafngrundarfjardar

Bókasafnið er í Sögumiðstöðinni Grundargötu 35.
Sími: 438-1881
Facebook: https://www.facebook.com/Bokasafngrundarfjardar/
Veffang: http://grundarfjordur.is/ - Sjá Mannlíf > Menning > Bókasafn
Netfang: bokasafn@grundarfjordur.is.

