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Þjóðgarðsmiðstöð mun rísa á Hellissandi
Fyrsta skóflustungan að nýrri
þjóðgarðsmiðstöð á Hellissandi
var tekin á síðasta föstudag við
hátíðlega athöfn. Það var Sigrún
Magnúsdóttir umhverfisráðherra
sem tók skóflustunguna ásamt
ungri stúlku úr Snæfellsbæ Sædísi
Rún Heiðarsdóttur. Þjóðgarðurinn
Snæfellsjökull var stofnaður árið
2001 og er því fimmtán ára á þessu
ári. Árið 2006 var efnt til opinnar
samkeppni um þjóðgarðsmiðstöð
á Hellissandi og hefur því legið
fyrir hönnun að henni í nokkurn
tíma. Í ræðu sinni af þessu tilefni
sagði Sigrún að með byggingu
þjóðgarðsmiðstöðvar væri verið
að styrkja innviði þjóðgarðsins
og yrði þetta lyftistöng fyrir alla
ferðaþjónustu á svæðinu. Mun
byggingin uppfylla allar þarfir
þjóðgarðsmiðstöðvar svo sem
til upplýsingagjafar, þjónustu og
til að fræða gesti. Auk þess mun
hún stórbæta aðstöðu fyrir rekstur
þjóðgarðsins og gera hann betur
í stakk búin til að taka á móti
þeim aukna fjölda ferðamanna
sem heimsækir svæðið allt árið.
Að skóflustungunni lokinni var
gestum boðið upp á kaffi og
með því í Félagsheimilinu Röst á

Hellissandi en þar var einnig efnt
til ráðstefnu sem bar yfirskriftina
„Þjóðgarður á leið til framtíðar“
Þar tóku meðal annarra til máls
Sigrún Magnúsdóttir umhverfis
ráðherra, Kristinn Jónasson bæjar
stjóri, Sturla Böðvarsson bæjar
stjóri Stykkishólms og Ragnhildur
Sigurðard óttir frá Svæðisg arð
inum Snæfellsnesi.		
þa

Valhöll fasteignasala kynnir:

Lindarholt 3, Ólafsvík er tveggja
hæða einbýlishús byggt 1957. Efri
hæðin sem er 83,2fm skiptist í
forstofu, hol, stofu, eldhús, tvö mjög
rúmgóð herbergi og baðherbergi
sem í er sturta. Í forstofu og baði eru
flísar á gólfi. Á eldhúsgólfi eru
parketflísar og á herbergjum, holi og
stofu er parket. í eldhúsi er innrétting sem sett var upp í vetur (2016) og er úr hnotu og þar er einnig nýlega dregið í
rafmagn. Í herbergjum eru skápar.
Á neðri hæðinni sem er 33,8fm er tréstigi af efri hæðinni og þar er þvottahús, góðar
geymslur og rúmgott herbergi. Hurð er af neðri hæðinni út í góðan garð og þar er 6fm
geymsluhús fyrir verkfæri. Á þaki er nýlegt járn sett á 2012. Flestir gluggar eru nýlegir.
Húsið er á mjög góðum stað og með góðu útsýni og lítur allt vel út utan sem innan.
Verð kr 18,5 millj.
Upplýsingar gefur Erlendur Davíðsson löggiltur fasteignasali á Valhöll
sími 897 0199 og 588 4477, einnig rafpóstur: erlendur@valholl.is.
Sýningu annast Pétur Steinar Jóhannsson gsm 893 4718 og rafpóstur psj@simnet.is.

Vörur og þjónusta
Skeljungs á
Snæfellsnesi
Þú færð hágæða smurolíur frá Shell og aðrar bílavörur frá
Skeljungi hjá Vélsmiðju Grundarfjarðar og í
Söluskála ÓK við bensínstöð Orkunnar í Ólafsvík.
Birgir Tryggvason sér um allar olíuafgreiðslur á Snæfellsnesi.
Vélsmiðja Grundarfjarðar ehf. Ártúni 1,
350 Grundarfirði - sími 499 1234.
Söluskáli ÓK, Ólafsbraut 27,
355 Ólafsvík - sími 436 1012.
Olíuafgreiðsla:
Birgir Tryggvason - sími 862 4369.
www.skeljungur.is

Víkingur fær
14,3 milljónir í
EM-framlag
KSÍ greiðir 453 milljónir
króna til aðildarfélaga KSÍ vegna
EM í Frakklandi. Fjármunum
sem veitt er til aðildarfélaga skal
eingöngu varið til knattspyrnu
tengdra verkefna félaganna,
segir í tilkynningu frá KSÍ. Meðal
félaga sem fá framlag frá KSÍ er
Víkingur Ó sem fær 14.297.000.
Á ársþingi KSÍ sem fram fór
13. febrúar sl. var tilkynnt að
300 m. kr. yrði úthlutað á árinu
til aðildarfélaga KSÍ sem sérstakt
EM-framlag, eða um 25% af
greiðslunni frá UEFA. Í samræmi
við auknar greiðslur UEFA til
KSÍ vegna EM hefur stjórn KSÍ
ákveðið að hækka framlagið
til aðildarfélaga sambandsins í

453 m. kr., sem er um 25% af
heildargreiðslu UEFA. Stjórn KSÍ
hefur einnig ákveðið hvernig
greiðslurnar skiptast á milli
aðildarfélaga.
Framlag til aðildarfélaga
byggist fyrst og fremst á stöðu
meistaraflokks karla og kvenna
í deildum sl. 3 ár, 2014, 2015 og
2016 eða yfir það tímabil sem
Evrópumótið í knattspyrnu náði
yfir.
Þeir fjármunir sem nú skila sér
til knattspyrnufélaga á Íslandi
skipta aðildarfélögin verulegu
máli. Stjórn KSÍ væntir þess að
þeim verði ráðstafað til verkefna
sem skili bættu starfi til lengri
tíma.

Íbúð óskast til leigu
Par óskar eftir íbúð til leigu,
upplýsingar veitir Sigurbjörg í síma 843 0992

Talstöðvar
að gjöf

MEIRAPRÓFSBÍLSTJÓRI
ÓSKAST
Fjölbreytt verkefni, breytilegur vinnutími.
Upplýsingar veitir Birgir í síma 895-4558
eða á e-mail biggi.82@hotmail.com

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

Björgunarbátnum Björg barst
góð gjöf á dögunum. Það var
flutningafyrirtækið Sendó sem
færði Björginni 4 VHF hand
talstöðvar að gjöf, Sem er af
gerðinni Vertex VX-454 frá Ísmar.
Munu þær leysa af 4 eldri stöðvar
sem voru komnar til ára sinna.
Gunnþór Yngvason afhenti
talstöðvarnar fyrir hönd eigenda
Sendó þeirra Arnar Steinars
Arnarsonar og Lindu Drafnar

Jónsdóttur með von um að þær
nýtist vel. Hafþór Svansson og
Viðar Páll Hafsteinsson veittu
talstöðvunum viðtöku fyrir
hönd Björgunarsveitarinnar
Lífsbjargar ásamt Þresti Alberts
syni umsjónarmanni Björgunar
bátsins Bjargar. Vildu þeir koma
á framfæri kæru þakklæti fyrir
þessa góðu gjöf sem mun örugg
lega nýtast vel.
þa

FÖSTUDAGSKVÖLD – 20:00
TEITUR & MARKÚS
TÓNLEIKAR / 2000 kr.

LAUGARDAGSKVÖLD – 20:00
POST CONTEMPORARY WOMAN
JAPÖNSK LEIKSÝNING / FRJÁLS FRAMLÖG

FRYSTIKLEFINN Í VIKUNNI
SUNNUDAGSKVÖLD – 20:00
GENESIS – ÖRFÁ SÆTI LAUS
LEIKSÝNING / 2900 kr.

FIMMDUAGSKVÖLD – 20:00
FJÖLLISTAHÓPUR KYLE DRIGGS
SIRKÚSSÝNING / 2000 kr.

Prófkjör VG

Ég undirrituð, Hjördís
Páls
d óttir í Stykkishólmi,
hef ákveðið að bjóða mig
fram í 5. - 7. sæti í forvali
Vinstrihreyfingarinnar græns
framboðs í Norðvesturkjördæmi
fyrir komandi Alþingiskosningar.
Ég er fædd árið 1986 í
Stykkishólmi og ólst þar upp en á
ættir mínar að rekja meðal annars
í Staðarsveit, Reykhólasveit og á
Blönduós. Ég lauk stúdentsprófi
frá Fjölbrautaskóla Snæfellinga,
er með BA gráðu í þjóðfræði og

MA gráðu í hagnýtri menningar
miðlun – bæði frá Háskóla
Íslands. Undanfarin tvö ár
hef ég starfað sem safnstjóri
Norska hússins – Byggðasafn
Snæfellinga og Hnappdæla í
Stykkishólmi.
Ég hef lengi haft áhuga á
stjórnmálum og þá sérstaklega
umhverfismálum og náttúru
vernd, málefnum innflytjenda,
menningu og nýsköpun sem og
bættum hag íslensks almennings.
Ég vil taka þátt í því að
stjórnmálaumræða sé jákvæð
og uppbyggjandi og að við sem
samfélag tökumst á við þær
áskoranir sem við stöndum
frammi fyrir á lausnamiðaðan
hátt.
Þeir sem gerast félagar fyrir 21.
ágúst, eru 16 ára og eldri og eiga
lögheimili í Norðvesturkjördæmi
hafa kosningarétt í forvalinu.
Forvalið fer fram dagana 31.
ágúst - 5. september.
Hjördís Pálsdóttir

Skólasetning
Grunnskóla Snæfellsbæjar
Grunnskóli Snæfellsbæjar verður settur þriðjudaginn
23. ágúst og verður skólasetningin með breyttu sniði.
Fer hún fram í sölum starfstöðvanna og síðan hitta nemendur
umsjónarkennara sína. Foreldrar og velunnarar skólans eru
boðnir velkomnir.
Nemendur mæta:
Kl. 10:00 í 5.-7. bekk í Ólafsvík
(skólabíll fer frá Hellissandi kl 9:40).
Kl 11:00 í 8.-10. bekk í Ólafsvík
(skólabíll fer frá Hellissandi kl 10:40).
Kl. 12: 00 í 2.-4. bekk á Hellissandi
(skólabíll fer frá Ólafsvík i kl 11:40).
Skólabíll leggur af stað frá skóla að loknum skólasetningum.
Kl 14:00 í 1.-10. bekk á Lýsu
(þeir sem vilja nýta skólabíla hafi samband við skólabílstjóra).
Nemendur og forráðamenn 1. bekkjar, norðan heiðar, verða
boðaðir í viðtöl til umsjónarkennara sinna barna mánudaginn
22.8 og þriðjudaginn 23.8.
Skóli hefst síðan samkvæmt stundaskrá miðvikudaginn 24. ágúst.
Nemendur og forráðamenn geta nálgast stundatöflur inn á
Mentor og innkaupalista á heimasíðu skólans, gsnb.is.

Frábær upplifun í Frystiklefanum!
Sunnudagskvöldið 14. ágúst
skellti undirritaður sér með
fjölskyldu sinni í Frystiklefann
þar sem tilgangurinn var að sjá
gamanleikinn Genesis og varð svo
sannarlega ekki fyrir vonbrigðum
og hér er ástæðan.
Genesis er einnar konu gaman
leikur byggður á sköpurnar
sögu Biblíunnar. Trúðurinn
Aðalheiður, leikinn af Völu Kristínu
Eiríksdóttur leiðir áhorfendur í
gegnum sköpunarsöguna eins
og hún skilur hana og skáldar í
eyðurnar. Verkið er samið af Völu
og Kára Viðarssyni og sér Kári um
leikstjórn.
Vala Kristín er ein af okkar frá
bæru og upprennandi leikurum
og hér fær hún tækifæri að
blómstra í krefjandi hlutverki sem

hún skilar á stórkostlegan hátt.
Sýningin er öll fagmannlega
unnin. Fer þar saman lögn leik
stjórans, frábær leikur Völu

Efni og auglýsingum í Jökul þarf að
skila fyrir kl. 16, þriðjudag fyrir útgáfu.
Það er í lagi að skila fyrr.

Kristínar sem trúðurinn Aðal
heiður, lýsing og sviðsm ynd.
Leikform trúðsins er vand
meðfarið og getur auðveldlega
snúist upp í andhverfu sína, Eitt
aðaleinkenni í leik trúðsins er
samband hans við áhorfendur.
Nær Vala Kristin einstöku
sambandi sem heldur alla
sýningu með leikgleðina að
leiðarljósi og gerir hana svo
frábæra eins og raun ber vitni.
Verkið er bráðfyndið og öryggi
Völu Kristínar í hlutverki trúðsins
einstaklega vel unnið.

Sýningin fer fram á ensku en
mjög auðskiljanlegri og komst
allt vel til skila í máltjáningu
trúðsins Aðalheiðar.
Sviðsmynd og lýsing er
einföld sem gefur verkinu réttan
tón. Tónlistin í verkinu fellur
einstaklega vel að framvindu
verksins og lokalagið er svo mikil
snilld og skal það látið ósagt hér,
áhorfendur verða að upplifa það
sjálfir.. Einnig verður að nefna
leikmuni í verkinu sem þú
áhorfandi góður verður að vera
vitni að. Sýnir það á einfaldan
hátt hvernig leikhús lifnar við á
skemmtilegan og áhrfaríkan hátt.
Tæknin er notuð á nútímalegan
hátt þar sem ónefndur aðili lentir
í skemmtilegu spjalli við trúðin.
Atriði sem kom skemmtilega á
óvart.
Genesis er enn ein stóra rósin
í hnappagat Frystiklefans. Ber
það aðstandendum leikhúsins
vitni hvernig góð leikhús eiga að
vera og metnaður fyrir listinni til
mikillar fyrirmyndar. Lifi listin í
allri sinni mynd og til hamingju
Frystiklefinn.
Gunnsteinn Sigurðsson

Upplýsingar um auglýsingaverð
á www.steinprent.is

Áhyggjulaust ævikvöld?

Þegar maður hefur ekki nóg að
gera eru mestar líkur á að maður
geri einhverja bölvaða vitleysu.
Eins og ýmsir hafa sjálfsagt tekið

eftir hef ég ákveðið að gefa kost
á mér í forvali Vinstri grænna í
Norðvesturkjördæmi. Nú er það
ekki svo að von mín um að hljóta
þingsæti ráði þar för. Enda svo
sem ekkert líklegt að svo muni
fara, hreppi ég þriðja sæti listans.
Ásetningur minn snýst miklu
heldur um tækifæri til að taka
þátt í umræðunni og geta sett
mark mitt á hana.
Það ríkir upplausn í íslenskum
stjórnmálum og margt sem
bendir til þess að mörg þeirra
kerfa sem ríkt hafa séu að brotna
upp. Og við megum ekki óttast
breytingar heldur miklu heldur
að reyna að taka þátt í þeim og
leggja þar með breytingum lið.

Allar þessar hræringar verða með
einhverjum hætti að gerast í sátt
sem er grundvölluð á upplýstri
umræðu. Eða með öðrum orðum,
við verðum að tala saman, deila
skoðunum og reyna að komast að
sanngjarnri niðurstöðu.
Margt er viðfangsefnið og víða
mætti drepa niður fæti. Mér er
þó efst í huga sú alvarlega staða
sem blasir við eldra fólki. Þjóðin
er að eldast og margir þeirra
sem bætast munu í þann hóp
á næstu árum verða mjög illa
staddir við þær aðstæður sem nú
eru. Verðtryggða kynslóðin er að
verulegu leiti eignalaus og við
blasir að það félagslega kerfi sem
nú er, mun ekki nægja og nægir

ekki í dag. Þó hjón geti í dag
hugsanlega skrimt við núverandi
aðstæður má fátt útaf bregða. Og
getum við sætt okkur við það
að við fráfall maka blasi nánast
gjaldþrot við þeim sem eftir lifir?
Þetta er eitt af þeim málefnum
sem ég vil leggja áherslu á. Er það
svona sem efndir kynslóðanna
er u gagnvart kjörorðinu
„Áhyggjulaust ævikvöld“?
Ekki get ég neinu lofað um að
gagn verði af minni þátttöku en
ég mun láta rödd mína heyrast.
Með kærri kveðju,
Ingi Hans Jónsson

- Bílaviðgerðir
- Skipaþjónusta
- Almenn suðuvinna
- Smurþjónusta
- Smábátaþjónusta
- Dekkjaverkstæði
vegr@vegr.is vegr.is
S: 849-7276 Remek og 898-5463 Þórður

SNÆFELLINGAR
Vegna komu GUÐRÚNAR AUGNLÆKNIS
verðum við á :

Heilsugæslustöð Grundarfjarðar
FIMMTUDAGINN 25. ÁGÚST
Heilsugæslustöðinni í Ólafsvík
FÖSTUDAGINN 26. ÁGÚST

Akranesi - sími: 431-1619

Sveitamarkaður
Sveitamarkaður í Fjósinu á
Vatnabúðum við Grundarfjörð,
vegur 564.
Næstkomandi helgi, 20. og
21. ágúst verður haldinn síðasti
Sveita
m arkaður sumarsins í
Fjósinu á Vatnabúðum. Það
verður opið frá kl. 12 til kl. 16.
kaffi og með því selt á staðnum.
Seljendur koma víðsvegar að
af Snæfellsnesinu og verður
ýmislegt á boðstólum jafnt
handverk sem og matur að ýmsu
tagi. Auðvitað fer það allt eftir
því hverjir eru með hverju sinni
en í júní og júlí var framboðð
fjölbreytt og stemmingin

skemmtileg. Það er líka alveg
upplagt að gera daginn að góðum
fjölskyldudegi því það er stutt í
fjöru og til fjalla á Vatnabúðum
og öllum velkomið að koma og
eyða deginum í sveitasælunni hjá
okkur.
Við sem að þessu stöndum
viljum vekja athygli þeirra á, sem
eru að útbúa og framleiða eigin
afurðir ýmiskonar, að það er enn
hægt að vera með um helgina.
Hjá okkur er nóg pláss og básinn
er gjaldfrjáls í þetta sinnið. Til að
panta sölubás er best að hringja í
Hrafnhildi í síma 8421307.

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.

38.890
25.926
17.107
11.162
8.136
5.007

Lit auglýsingar
Opna í lit
Heilsíða í lit
Hálfsíða í lit
1/4 í lit
1/8 í lit
1/16 í lit

69.880
46.586
32.337
23.679
15.334
10.327

Verðin eru með 24% vsk
Smáauglýsingar kosta 800,og er þá miðað við 150 innslætti pr. auglýsingu.
Hver innsláttur umfram 150 kostar 5,-

Starfskraftur vegna félagsstarfs eldri borgara
Snæfellsbær óskar eftir starfskrafti vegna félagsstarfs eldri borgara
Starfskraft vantar til að hafa umsjón með félagsstarfi eldri borgara í samvinnu við aðra manneskju.
Viðkomandi þarf að geta hafið störf um mánaðarmótin ágúst/september.
Greitt er fyrir vinnuna í tímavinnu og teljast það 64 klt. á mánuði í 9 mánuði á ári,
en starfið stendur frá byrjun september til loka maí ár hvert.
Æskilegt er að umsækjandi geti bakað og sé vel handavinnufær.
Fastur vinnutími og viðverutími er á miðvikudögum frá hádegi og frameftir degi
í Félagsheimilinu Klifi þar sem félagsstarfið fer fram.
Laun eru skv. kjarasamningi Starfsmannafélags Dala- og Snæfellsnes og Sambands íslenskra sveitarfélaga.
Nánari upplýsingar gefur bæjarritari í síma 433-6900, netfang lilja@snb.is
Umsóknarfrestur er til og með 22. ágúst

INNRITUN FYRIR HAUSTÖNN 2016
Innritun í skólavistun Tónlistarskóla Snæfellsbæjar fyrir haustönn 2016 fer fram í
Ólafsvík mánudaginn 22. ágúst, þriðjudaginn 23. ágúst, miðvikudaginn 24. ágúst
og fimmtudaginn 25. ágúst frá kl. 10:00 til kl. 12:00 og frá kl. 13:00 til kl.16:00.
Umsóknum skal skilað á skrifstofu skólans að Hjarðartúni 6. Einnig er hægt að hringja
í síma 433-9928 eða senda tölvupóst: tonlistarskoli@snb.is
Nemendur sem eru að ljúka árið 2016 þurfa að staðfesta áframhaldandi skólavistun
fyrir haust 2016, og ef breytingar eru á hljóðfæranámi.
Samningur skal gerður við nemendur og forráðamenn um hljóðfæraleigu,
þar sem m.a. eru skilmálar um meðferð hljóðfæra.
Hálft nám reiknast sem 60% af fullu gjaldi.
Í þeim tilvikum sem systkini yngri en 18 ára stunda nám við skólann skal veittur
systkinaafsláttur. Systkinaafsláttur skal nema 25% fyrir annað systkini og 50% fyrir
þriðja systkini. Afslátturinn reiknast ávallt af ódýrasta náminu.
Systkinaafsláttur á eingöngu við um systkini, ekki frændsystkini, þó svo lögheimili og
greiðandi sé sá sami.
A.T.H.
Við innritun hefur forráðamaður skuldbundið sig, að greiða skólagjöld út önnina.

Bestu kveðju
Skólastjóri Tónlistarskólans Snæfellsbæjar

Gjaldskrá Tónlistarskóla Snæfellsbæjar
Skólagjöld Tónlistarskóla Snæfellsbæjar fyrir
hvora önn á árinu 2016 eru eftirfarandi:
Forskóli

kr. 12.500.-

Undir 21 árs:
Heilt tónlistarnám
Hálft tónlistarnám (60%)

kr. 25.500.kr. 15.300.-

Söngnám
Hálft söngnám (60%)

kr. 28.900.kr. 17.340.-

21 árs og eldri:
Heilt tónlistarnám

kr. 32.000.-

Hálft tónlistarnám (60%)

kr. 19.200.-

Söngnám

kr. 36.200.-

Hálft söngnám (60%)

kr. 21.720.-

Hljóðfæraleiga

kr. 5.700.-

