29. september 2016

757. tbl - 16. árg.

Kastalinn Kári afhentur

Foreldrafélagið Leikur afhenti
leikskólanum Kríubóli á Hellis
sandi kastalann Kára á síðasta
föstudag og hefur hann verið
settur upp á lóð skólans. Þetta
er mjög höfðingleg gjöf sem tók
tíma að safna fyrir.
Kastalinn kostaði 2.950.000
og safnaði foreldrafélagið fyrir
honum með styrkjum frá fyrir
tækjum, einstaklingum og
félagasamtökum í bæjarfélaginu.
Einnig voru þau dugleg að halda
svokallaða „kaffihúsadaga” á leik
skólanum en þar var systkinum,
ömmum, öfum og fleirum boðið

í kaffi og með því.
Við sama tækifæri var Lilja
Ólafardóttir kvödd en hún hefur
setið í stjórn foreldrafélagsins
óslitið síðustu 12 ár.
Það voru mörg fyrirtæki og
einstaklingar sem styrktu þetta
verkefni foreldrafélagsins og
vildi stjórn félagsins fá að koma
á framfæri kæru þakklæti fyrir
stuðninginn.
Kastalinn hefur slegið í gegn
hjá leikskólabörnunum og eru
þau mjög ánægð með hann.
þa

Slæmt ástand við Rifshöfn

Mikil grútarlykt er á Rifi þessa
dagana vegna markríldauða sem
varð í höfninni fyrr í þessum
mánuði. Er fjaran öll þakin grút
og lyktin eftir því. Kafað var í
höfninni á dögunum til að athuga
hvernig ástandið væri á botninum.
Töluvert magn af dauðum makríl

liggur á botninum og því ekki von
á að ástandið batni neitt í bráð.
Á myndinni má sjá hvernig
ástandið er þar sem bátar eru
teknir upp, rennan er þakin í grút
og dauðum makríl.
þa

Boccia þjálfari óskast
Okkur vantar einhvern hressann til að þjálfa boccia einu
sinni í viku. Æskilegt er að viðkomandi hafi reynslu að
vinna með fólki með fötlun. Upplýsingar veitir
Gunnhildur í síma 8991180 eða gunnhildurh@simnet.is
Sólinni íþróttafèlag

Guðsþjónusta
Grundarfjarðarkirkju
sunnudaginn 2. okt kl. 11.00

KafÞveitingar í safnaðarheimili eftir athöfn

Allir velkomnir

Fjárhagsáætlun 2017
umsókn um styrki
Hafin er vinna við gerð fjárhagsáætlunar
Grundarfjarðarbæjar fyrir árið 2017.
Auglýst er eftir styrkumsóknum frá
einstaklingum og/eða félagasamtökum.
Þeir sem hafa hug á að senda inn styrkumsókn
fyrir árið 2017 sendi beiðni þess efnis á
netfangið grundarfjordur@grundarfjordur.is
Í umsókn skal koma fram fjárhæð þess styrks
sem óskað er eftir ásamt stuttri greinargerð.

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

Umsóknarfrestur er til og með
laugardagsins 15. október 2016.

Altomar

Altomar

Orlofsíbúð á Spáni
Nú er rétti tíminn að panta íbúðina okkar á Spáni fyrir næsta ár,
einnig eru lausar vikur á þessu ári.
Íbúðin er saðset á Alecante, aðeins 15 mín akstur frá flugvellinum.
Ath. lægra verð yfir vetramánuðina.

Kæru Snæfellingar!
Nú er veturinn að
nálgast, við erum með
umboð fyrir öll dekk frá
Dekkverk. Útvegum ný
dekk með sólarhringsfyrirvara. Sjá verð á
dekkjum á dekkverk.is

Leggja göngustíga
á Arnarstapa

vegr@vegr.is vegr.is
S: 849-7276 Remek og 898-5463 Þórður
Skotgrund-Skotfélag Snæfellsness

LEIÐBEINENDUR Í
LEIRDÚFUSKOTFIMI:
Þann 2. október næstkomandi munu þau Snjólaug María
Jónsdóttir og Guðmann Jónsson frá Skotfélaginu Markviss á
Blönduósi koma í heimsókn og ræða um leirdúfuskotfimi. Þá
ætla þau einnig að vera okkur innnan handar og leiðbeina í
leirdúfuskotfimi, jafnt vönum sem óvönum.
Það verður byrjað á kvennahitting á milli kl. 12 og 14 og
karlarnir mæta kl. 14:00. Vonumst til að sjá sem flesta.

Gríðarleg aukning hefur
orðið í fjölda ferðamanna á
Arnarstapa eins og annarstaðar á
Snæfellsnesi í sumar, göngustígar
hafa víða látið á sjá og því orðin
þörf á úrbótum. Þjóðgarðurinn

Snæfellsjökull stendur nú fyrir
lagningu göngustíga á Arnarstapa,
með styrk frá Framkvæmdasjóði
ferðamannastaða. Verktaki er
Bjarni Vigfússon frá Kálfárvöllum.
facebook/snb.is

Dagur íslenskrar Ósóttir vinningar
náttúru
Leikmannahappadrætti meist
araflokks kvenna í Víking fór
fram þann 19. júlí sl. Enn eiga
nokkrir eftir að sækja vinningana
sína en ósóttir vinningar komu
á eftirfarandi númer: 17-20-2361-73-90-132-133-148-159-189194-216-273-366-393-397-415 .
Vinningana má nálgast hjá Rut
í Vallholti 12, hægt er að ná í

Rut í síma 8651476, einnig má
hafa samband við Elísu í síma
6621590 eða Ellu í Grundarfirði
í síma 8981309.
Viljum við koma á framfæri
þakklæti til þeirra fjölmörgu sem
styrktu stelpurnar. Vinnings
skrá er hægt að nálgast inn á
vikingurol.is.

kirkjanokkar.is

Áheitasöfnun og starfið.

Þann 16. september síðast
liðinn fögnuðu leikskólar Snæ
fellsbæjar degi íslenskrar nátt
úrunnar. Börnin nutu þess að
vera úti í fallgri n áttúrunni og
gróðursettu Keisaraaspir í tilefni
dagsins.
Í leikskólanum Kríubóli
gróðursettu bæði yngsta og
elsta deild leikskólans sitt hvora
Öspina og völdum að setja þær í
útikennslustofa sem leikskólinn

deilir með grunnskólanum.
Elsta deildin ákvað einnig að
útbúa skilti fyrir tréð sitt og
gáfu því nafn. Fyrir valinu var
nafnið Gunna Cýr, ætla börn
og starfsfólk að fylgjast vel með
trjánum, hugsa um þau, athuga
hvort þau hafi stækkað og skoða
þau í mismunandi árstíðum. Trén
munu því vonandi eiga stóran
þátt í útikennslu leikskólans sem
allra lengst.

Nýr framkvæmdastjóri
Fiskmarkaðs Íslands

Fiskmarkaður Íslands hf. hefur
ráðið Aron Baldursson sem nýjan
framkvæmdastjóra félagsins.
Aron er fæddur og uppalinn á Rifi
á Snæfellsnesi. Undanfarin 8 ár
hefur Aron starfað sem sölu- og
viðskiptastjóri á fyrirtækjasviði
hjá Skeljungi hf. Áður starfaði
Aron sem stýrimaður á Rifsara

SH70 sem er í eigu fjölskyldu
hans.
Aron lauk BS.c gráðu i viðskipta
fræði við Háskólann í Reykjavík
vorið 2013, einnig hefur hann
lokið útvegsrekstrarfræði frá
Tækniskólanum og 3-stigs skip
stjórnarprófi frá Stýrimanna
skólanum í Reykjavík.
Aron er í sambúð með Karitas
Hrafns Elvarsdóttur og eiga þau
einn son.
Páll Ingólfsson sem gengt
hefur stöðunni í rúm átta ár
lætur nú af störfum að eigin ósk
en hann hefur verið viðloðandi
félagið alveg frá stofnun þess þ.e.
sem stjórnarformaður til ársins
2008 og framkvæmdastjóri frá
2008 til dagsins í dag.
Fréttatilk.

Æskulýðsfélagið gengur í hús í vikunni til að safna áheitum
fyrir kærleiksmaraþon sem haldið verður í október
til að safna fyrir ferð á landsmót á Akureyri.
Sjá nánar á www.kirkjanokkar.is.
Tökum vel á móti unglingunum okkar.
Foreldramorgnar eru á miðvikudagsmorgnum kl. 10-12
í safnaðarheimili Ólafsvíkurkirkju.
Viðtalstímar prests eru kl. 10-12 á þriðjudögum
(Ingjaldsholskirkja) og fimmtudögum (Ólafsvíkurkirkja),
og kl.13-14 á miðvikudögum (Ólafsvíkurkirkju).

Eldhamrar
5 ára deild

Í apríl opnaði ný 5 ára deild
Grunnskóla Grundarfjarðar.
Deildin ber nafnið Eldhamrar.
Á deildinni eru 14 nemendur.
Starfið hefur farið vel af stað
og er mikið lagt upp úr sam
starfi milli Eldhamra og grunn
skólans. Nemendur á Eldhömrum
taka m.a. þátt í hringekju með 1.
- 2. bekk einu sinni í viku. Þau
fara einnig í heimilisfræði og
smíði hjá list- og verkgreina

kennurum og þau fá tíma með
íþróttakennara í íþróttarhúsinu
og fengu sundkennslu nú í
haust. Þau taka einnig þátt í öllu
uppbroti sem fer fram innan
skólanss.s. söng á sal og göngu
ferðum.
Fimmtudaginn 29. september
verður opið hús á Eldhömrum kl
15:00 - 17:00 og eru allir velkomnir
til að koma og skoða deildina og
móó
starfið sem þar fer fram.

SÝSLUMAÐURINN Á VESTURLANDI

ATKVÆÐAGREIÐSLA
UTAN KJÖRFUNDAR

Kosningar til Alþingis fara fram laugardaginn 29. október 2016.
Atkvæðagreiðsla utan kjörfundar er hafin.
Í umdæmi Sýslumannsins á Vesturlandi fer hún fram á eftirtöldum stöðum:
Akranesi - skrifstofu sýslumanns, Stillholti 16-18, virka daga kl. 10.00 til 15.00
Borgarnesi - skrifstofu sýslumanns, Bjarnarbraut 2, virka daga kl. 10.00 til 15.00
Búðardal - skrifstofu sýslumanns, Miðbraut 11, virka daga kl. 12:30 til 15.30
Eyja- og Miklaholtshreppi - skrifstofu hreppsstjóra, Þverá, virka daga kl. 12.00 til 13.00
Ólafsvík - skrifstofu sýslumanns, Bankastræti 1a á þriðjudögum og fimmtudögum kl. 10.00 til 14.00
Stykkishólmi - skrifstofu sýslumanns, Borgarbraut 2, virka daga kl. 10.00 til 15.00
Grundarfirði – skrifstofu sýslumanns, Hrannarstíg 2, ámánudögum og miðvikudögum, kl. 17.00 til 19.00

Hægt er að kjósa á öðrum tíma samkvæmt nánara samkomulagi við viðkomandi kjörstjóra.
Kjósendum er bent á að hafa persónuskilríki meðferðis á kjörstað.

Stykkishólmi, 23. september 2016
Sýslumaðurinn á Vesturlandi

Fjárhagsáætlun Snæfellsbæjar
og stofnana 2017
Hafin er vinna við gerð fjárhagsáætlunar Snæfellsbæjar fyrir árið 2017. Auglýst er eftir
erindum, umsóknum um styrki, tillögum og ábendingum íbúa, félagasamtaka og fyrirtækja
um mál sem varðar gerð fjárhagsáætlunar.
Þeir aðilar sem vilja koma með erindi, umsóknir um styrki, tillögur og/eða ábendingar er
varðar næsta fjárhagsár Snæfellsbæjar eru hvattir til að skila þeim á bæjarskrifstofuna til
bæjarritara fyrir 15. október 2016.
Þau félagasamtök sem fengu styrki á árinu 2016 þurfa að senda inn ársreikning með
áframhaldandi styrkbeiðni.
Athugið, að engir styrkir fást greiddir nema um þá sé sótt og bæjarstjórn samþykki þá.
Bæjarritari

Sjóvá

440 2000

Það skiptir miklu
máli hvar þú kaskótryggir bílinn þinn.
Hjá Sjóvá er bíllinn
þinn tryggður fyrir
alls kyns tjónum
sem eru ekki bætt
annars staðar.
Nánar á: sjova.is/kasko

sjova.is

SNÆFELLSBÆR
þar sem jökulinn ber við loft...

Bæjarstjórn Snæfellsbæjar
FUNDARBOÐ - 290. FUNDUR
Fundur er boðaður í bæjarstjórn Snæfellsbæjar, fimmtudaginn 29. september
2016 og hefst hann í Ráðhúsi Snæfellsbæjar kl. 16:00

Dagskrá bæjarstjórnarfundarins:
1. Fundargerð 278. fundar bæjarráðs, dags. 13. september 2016.
2. Fundargerð 6. fundar nefndar um málefni fatlaðra, dags. 30. ágúst 2016.
3. Fundargerð 76. fundar íþrótta- og æskulýðsnefndar, dags. 31. ágúst 2016.

Sumarlestur

4. Fundargerð 99. fundar umhverfis- og skipulagsnefndar, dags. 22. september
2016.
5. Fundargerð 160. fundar félagsmálanefndar Snæfellinga, dags. 6. september
2016.
6. Fundargerð 125. fundar stjórnar SSV, dags. 24. ágúst 2016.
7. Fundargerð 19. aðalfundar Sorpurðunar Vesturlands hf., dags. 6. apríl 2016.
8. Fundargerðir stjórnar Sorpurðunar Vesturlands hf., dags. 13. júní og 24.
ágúst 2016.
9. Fundargerð 29. fundar stjórnar Samtaka sjávarútvegssveitarfélaga, dags. 5.
september 2016.
10. Fundargerð 842. fundar stjórnar Sambands íslenskra sveitarfélaga, dags. 2.
september 2016.
11. Bréf frá Slökkviliði Snæfellsbæjar, dags. 9. september 2016, varðandi óskir um
framkvæmdir árið 2017.
12. Bréf frá nemendum í 10. bekk GSNB, dags. 15. september 2016, varðandi ósk um
niðurfellingu á leigu í Klifi í nóvember vegna fjáröflunar fyrir útskriftarferðalag
í maí 2017.

Hilmar Már Arason skólastjóri
Grunnskóla Snæfellsbæjar veitti
á síðasta föstudag Friðgeiri Kára
Aðalsteinssyni nemanda í 3. bekk
GÞ viðurkenningu fyrir þátttöku í
Sumarlestri. En Grunnskóli Snæ
fellsbæjar í samstarfi við Bóka
safn Snæfellsbæjar stóð fyrir
sumarlestri nú í sumar. Til
gangurinn var að hvetja grunn
skólabörn og foreldra þeirra til
að lesa í sumar. Sumarlesturinn

hófst 6. júní og stóð til 24. ágúst.
Var áhersla lögð á að börnin læsu
sér til ánægju og læsu í leiðinni að
sumri til og viðhéldu þannig og
jafnvel bættu við lestrarkunnáttu
sína. Það sem þurfti til að taka
þátt var að koma á bókasafnið
og fá að minnsta kosti 6 bækur
að láni á tímabilinu. Þegar búið
var að lesa þurfti að fylla út
smá umsögn um hverja bók í
þa
lestrarpésanum. 		

Þakkir
Foreldrafélagið Leikur afhenti
leikskólanum Kríubóli kastal
ann Kára föstudaginn 23. sep
tember.
Foreldrafélagið vill þakka eftir
Apótek Ólafsvíkur ehf
Breiðavík ehf
Brim hf
Fiskmarkaður Íslands hf
Guðmundur Kristjánsson
Gunnhildur K. Hafsteinsdóttir
Hafnarsjóður Snæfellsbæjar
Hraðfrystihús Hellissands
Ingibjörg K. Kristjánsdóttir
Jenný Guðmundsdóttir
og Jónas Gunnarsson

töldum aðilum fyrir styrkina til
kaupa á þessum flotta kastala
sem hefur slegið í gegn hjá
yngstu kynslóðinni !
KG fiskverkun ehf
Kristinn J. Friðþjófsson
Kvenfélag Ólafsvíkur
Landsbankinn hf
Lionsklúbburinn Rán
Nónvarða ehf
Óskar Skúlason
Snæfellsbær
Steinunn hf
Valafell ehf
Verkalýðsfélag Snæfellinga

13. Bréf frá nemendum í félagsmiðstöðinni Afdrepi, dags. 21. september 2016,
varðandi ósk um niðurfellingu á leigu í Röst þann 27. október n.k. vegna
fjáröflunarballs fyrir félagsmiðstöðina.
14. Bréf frá Lionsklúbbnum Rán, dags. 14. september 2016, varðandi ósk um
niðurfellingu á leigu í Klifi þann 8. október n.k. vegna hins árlega Nesballs
eldri borgara.
15. Bréf frá Kolbrúnu Ósk Pálsdóttur, Karenu Olsen, Hrund Hermannsdóttur og
Heiðrúnu Huldu Hallgrímsdóttur, ódags., varðandi dagvistunarmál ungra
barna í Snæfellsbæ.
16. Bréf frá Laufeyju Helgu Árnadóttur, dags. 11. september 2016, varðandi úrsögn
úr fræðslunefnd.
17. Bréf frá Sýslumanninum á Vesturlandi, dags. 23. september 2016, varðandi
ósk um umsögn Snæfellsbæjar um umsókn Prenthylkis ehf. um rekstrarleyfi
til reksturs gististaðar í flokki I, heimagisting, að Sandholti 45 í Ólafsvík,
Snæfellsbæ.
18. Bréf frá bæjarritara, dags. 20. september 2016, varðandi ósk um aukafjárveitingu
vegna uppfærslu á bókhaldskerfi Snæfellsbæjar.
19. Kaupsamningur vegna kaupa Snæfellsbæjar á eigninni Kirkjutún 2 í Ólafsvík,
fnr. 210-3801.
20. Bréf frá bæjarstjóra, dags. 26. september 2016, varðandi skólaakstur í þéttbýli.
21. Bréf frá bæjarstjóra, dags. 26. september 2016, varðandi kaup á 289 hekturum
úr landi Ingjaldshóls og kaup á fasteignum á Gufuskálum.
22. Bréf frá Mannvirkjastofnun, dags. 5. september 2016, varðandi úttekt slökkviliða
2016.
23. Bréf frá Íbúðalánasjóði, dags. 12. september 2016, varðandi framkvæmd laga
um almennar íbúðir.
24. Bréf frá Mennta- og menningarmálaráðuneytinu, dags. 26. ágúst 2016, varðandi
niðurstöður ytra mats á starfsemi leikskóla Snæfellsbæjar.
25. Bréf frá Sambandi íslenskra sveitarfélaga, dags. 9. september 2016, varðandi
utankjörfundaratkvæða- greiðslu í alþingiskosningum 2016.
26. Minnispunktar bæjarstjóra.

Snæfellsbæ, 27. september 2016
Kristinn Jónasson, bæjarstjóri

Sjómenn - Sjómenn
Nú stendur yfir atkvæðagreiðsla um VERKFALLSHEIMILD
hjá Verkalýðsfélagi Snæfellinga fyrir sjómenn sem vinna
eftir kjarasamningum SSÍ.
Kosningin er rafræn verks.is og ssi.is .
þeir sem telja sig eiga rétt en ekki hafa fengið kjörgögn send er bent á
að hafa samband við skrifstofur félagsins eða í síma 5889191.

Bókasafn
Grundarfjarðar

Fundarboð
Bókasafn Grundarfjarðar í Sögumiðstöðinni við Grundargötu.
Vetrarstarfið hefst 1. október.

Bókasafn Grundarfjarðar og Upplýsingamiðstöðin
eru opin mánudaga - fimmtudaga kl. 13:00-17:00.
ATHUGIÐ: Breyttur tími.
Athugið skiladag lánsefnis sumarsins. Sektir hafa hækkað töluvert.
Barnadeild. Setustofa. Bókasafnið er aðgengilegt þegar kaffihúsið er opið.
Myndasýningar í Bæringsstofu. Leikfangasafn í Þórðarbúð.
Báturinn Brana.
Fylgist með á Facebook og vefsíðu bókasafnsins.
http://grundarfjordur.is/bokasafn
Sími 438 1881
bokasafn@grundarfjordur.is

Líkið við til að fylgjast með ábendingum:

https://www.facebook.com/Bokasafngrundarfjardar

Aðalfundur meistaraflokks kvenna í knattspyrnu
Víkingi Ólafsvík verður haldinn í Íþróttahúsinu í
Ólafsvík miðvikudagskvöldið 5. október kl. 20.30.
Dagskrá:
1. Undirbúningstímabilið – 1. deildin 2017
2. Leikmannamál
3. Ársreikningur 2016
4. Kosning stjórnar mfl. kv.
5. Önnur mál
Leikmenn, foreldrar og allir aðrir sem láta sig varða
málefni kvennaknattspyrnunnar í Víkingi Ólafsvík
eru hvattir til að mæta vel og stundvíslega.
Stjórnin

