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Opið hús í reiðhöllinni
Hesteigendafélagið Hringur
í Ólafsvík stóð fyrir opnu húsi
um síðustu helgi. Tilefnið var
að bjóða bæjarbúum að skoða
nýju reiðhöllina sem félagsmenn
hafa staðið í ströngu við að byggja
undanfarið en reiðhöllin er
staðsett í Fossárdal. Bæjarbúar
tóku boðinu vel og mættu
margir til að skoða reiðhöllina
sem er vegleg og á eftir að nýtast
hestamönnum á svæðinu mjög
vel og bæta aðstöðu þeirra til
muna. Að sjálfsögðu var hægt
að fá að fara á hestbak og nýttu
margir sér að láta teyma undir sér
í nýju reiðhöllinni og gæða sér á
veitingum að því loknu.
þa

- Bílaviðgerðir
- Skipaþjónusta
- Almenn suðuvinna
- Smurþjónusta
- Smábátaþjónusta
- Dekkjaverkstæði

Jákup B landaði
í Ólafsvík

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

Það var nóg að gera á
Norðurgarðinum í Ólafsvíkur
höfn á síðasta mánudag þegar
færeyski línubáturinn Jákup B
frá Klakksvík landaði rúmum 49
tonnum af fiski þar. Fór aflinn
til sölu á Fiskmarkaði Íslands
en aflinn fékkst í fimm lögnum
vestur af Snæfellsnesi. Gott verð
fékkst fyrir fiskinn sem var að
mestu þorskur eða 345 krónur
fyrir kilóið. Vel var gengið frá
aflanum en á Jákupi eru gömlu

togarakassarnir notaðir til að
setja aflann í og komu um 700
kassar á land. Kassarnir voru
losaðir á bryggjunni í 179, 300
lítra kör. Hafði löndunargengið
orð á því að þeir væru komnir
30 ár aftur í tíman, svo langt
er síðan að svona aðferðir
tíðkuðust hér á landi. Samt
sem áður sögðust þeir hlakka
til þess er Jákup B kæmi aftur
til Ólafsvíkur.
þa

Vel mætt í heilsufarsmælingu
SÍBS og Hjartaheill buðu upp
á ókeypis heilsufarmælingu á
Heilsugæslustöð Snæfellsbæjar
síðastliðinn laugardag. Var þetta
gert í samstarfi við sveitarfélagið og
heilsugæsluna. Blóðþrýstingur,
blóðfita og blóðsykur voru mæld
ásamt súrefnismettun, einnig var
boðið upp á öndunarmælingu
hjá hjúkrunarfræðingi fyrir
þá sem mældust lágir í
súrefnismettun. Þeim sem þátt
tóku var einnig boðið upp á
að taka þátt í lýðheilsu- og
lífsstílskönnun SÍBS sem kallast
„Líf og heilsa“ Sveitarfélögin
á Snæfellsnesi höfðu lýst yfir
áhuga fyrir verkefninu og af því
tilefni opnaði Kristinn Jónasson
mælingarnar í Snæfellsbæ með
því að fara sjálfur í mælingu.
Aðspurður að lokinni mælingu
hvað Kristni fyndist um þetta
framtak sagði hann að honum
fyndist þetta frábært framtak og
gaman að fá að taka þátt í þessu.
Ekki fannst honum verra hversu
vel var mætt en um 140 manns
mættu í mælinguna sem gekk

frekar hratt fyrir sig þó að margir
biðu á biðstofunni. Hafði hann
á orði að þetta væri þakkarvert
framtak hjá SÍBS og Hjartaheill
fyrir samfélagið.
þa

Starfsfólk óskast
Leitum að fólki til að vinna á Primus kaffi á Hellnum.
Framtíðarstarf og einnig sumarstarf.
Áhugasamir sendið umsókn á helgaoli@simnet.is
eða hringið í 8656740 - Helga

Café - Restaurant

Ósóttir
vinningar
Enn eru nokkrir ósóttir vinn
ingar í leikfangahappdrætti Lions
klúbbs Ólafsvíkur og er hægt að
vitja þeirra í Prentsmiðjunni
Steinprent, númer ósóttu vinn
inganna eru: 31, 32, 1671 og
1728.

Vinningar í happdrætti sem
Lionsklúbbarnir í Ólafsvík héldu
til styrktar Björgunarsveitinni
Lífsbjörgu eru hinsvegar allir
gengnir út.

Messa

Grundarfjarðarkirkju

sunnudaginn 12. feb. kl. 11.00

Altarisdúkur, gjöf frá 66’ árgangi GrundÞrðinga,
afhentur. KirkjukafÞ á eftir. Allir velkomnir.

Upplag: 1.100

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

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

Upplýsingar um auglýsingaverð
á www.steinprent.is

Viðbragðsaðilar í Snæfellsbæ
verða með fjör og læti
á 1.1.2 daginn.

Farið verður í bílalest frá Slökkvistöðinni
í Ólafsvík kl. 13:00, ekið verður út Ólafsbraut, upp Klifbrautina,
Hábrekku og Túnbrekku, niður Grundarbraut að Ólafsbraut, upp Kirkjutún og
út Engihlíð. Þaðan verður ekið út á Hellissand. Ekið verður um Keflavíkurgötu, Snæfellsás,
Hellisbraut og Munaðarhól. Þaðan verður ekið inn í Rif. Ekið verður um efra Rif og endað
í Björgunarstöðinni Von á Rifi þar sem allir viðbragðsaðilar verða með sýningu og kynningu á störfum sínum og búnaði frá
kl. 19:00. Klifurveggur fyrir börnin að reyna sig á. Í boði verður blóðþrýstingsmæling og blóðsykurmæling fyrir þá sem vilja.
Slysavarnadeildirnar Helga Bárðardóttir og Sumargjöf ásamt Snæfellsbæjardeild RKÍ verða með kynningu á sínu starfi.
Boðið verður upp á léttar kaffiveitingar.

UPPBYGGINGARSJÓÐUR VESTURLANDS
AUGLÝST EFTIR! UMSÓKNUM

VIÐTALSTÍMAR

VEITTIR VER!A STYRKIR Í EFTIRFARANDI VERKEFNI:
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1) Styrkir til atvinnu"róunar og n#sköpunar
2) Verkefnastyrkir á svi$i menningar
3) Stofn- og rekstrarstyrkir menningarmála
Styrkjum til menningarmála er úthluta$ einu sinni á ári (2 og 3).
Uppl#singar veitir Elísabet Haraldsdóttir í síma 433-2313 e$a 892-5290
(netfang: menning@vesturland.is )
Styrkjum til atvinnu!róunar og n"sköpunar (1) er úthluta$ tvisvar á ári,
núna og í haust. Uppl#singar veitir Ólafur Sveinsson í síma 433-2310
e$a 892-3208 (netfang: olisv@ssv.is )

     

  

          

  

      

Á heimasí$u Samtaka sveitarfélaga á Vesturlandi www.ssv.is, er a$ finna
uppl#singar um umsóknarferli, reglur og vi$mi$ var$andi styrkveitingar.
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Þorrablót á Jaðri
Heimilisfólk á Dvalar- og
hjúkrunarheimilinu Jaðri ásamt
starfsfólki og gestum hélt árlegt
Þorrablót sitt í síðustu viku. Inga
Jóhanna Kristinsdóttir forstöðu
kona bauð gesti velkomna og
vonaði að allir ættu ánægjulega
stund en Þorrablótið er stærsti
viðburðurinn sem fram fer á Jaðri
á hverju ári og er þorrablótið
alltaf hin besta skemmtun enda
mikið í lagt og hjálpast starfs
fólk og heimilisfólk að við
undirbúninginn eins og hægt
er. Veislustjóri að þessu sinni
var Pétur Steinar Jóhanns
son, stjórnaði hann borðhaldi
og skemmtiatriðum af miklum
myndugleik og kom þorrablóts
gestum oft til að hlægja með
sögum og bröndurum sem hann
las upp. Hann stjórnaði einnig
fjöldasöng og fékk til þess góða
aðstoð en Valentina Kay sá um
undirspilið og þeir Vigfús, Bjarni
og Gunnar voru forsöngvarar.
Sturla Böðvarsson flutti erindi þar
sem hann sagði á skemmtilegann
hátt frá æsku sinni og minntist
margra sem búið hafa í Ólafsvík

í gegnum tíðina. Söngdívurnar
Guðrún Olga Gunnarsdóttir og
Guðríður Sirrý Gunnarsdóttir
sungu nokkur lög við undirleik
Arnar Arnarssonar. Heppnaðist
blótið með eindæmum vel eins
og svo oft áður.

Lögreglustjórinn á
Vesturlandi

Skrifstofumaður - Stykkishólmur
Við embætti Lögreglustjórans á Vesturlandi er laust til umsóknar starf skrifstofumanns með starfsstöð í Stykkishólmi. Um er að ræða 100% starf. Ráðið verður í
stöðuna frá 1. apríl 2017.
Ábyrgð og verksvið
Í starfinu felst mikil tölvuvinnsla, úrvinnsla sönnunargagna úr hraðamyndavélum,
skráning gagna í tölvukerfi lögreglunnar, sektarmeðferð, símsvörun og önnur
almenn skrifstofuvinna.
Menntunar- og hæfniskröfur
• Stúdentspróf eða sambærileg menntun
• Jákvæðni og hæfni í mannlegum samskiptum
• Skipuleg, vönduð og nákvæm vinnubrögð
• Frumkvæði í starfi og geta til að vinna undir álagi
• Góð tölvukunnátta er nauðsynleg og þekking á MS Oﬃce
• Gott vald á íslensku og ensku
Frekari upplýsingar um starfið
Ráðningarkjör eru skv. kjarasamningi fjármálaráðherra f.h. ríkissjóðs og SFR.
Umsóknum á að skila til lögreglustjórans á Vesturlandi, Bjarnarbraut 2, 310
Borgarnes eða senda á netfangið vesturland@logreglan.is og láta ferilskrá fylgja
með.
Umsókn skal fylgja ítarleg náms- og starfsferilsskrá og staðfestar upplýsingar um
menntun. Mat á hæfni umsækjenda byggist á innsendum gögnum og viðtölum við
þá umsækjendur sem til álita koma.
Umsóknir sem berast eftir að umsóknarfresti lýkur verða ekki teknar til greina.
Öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun um ráðningu liggur fyrir.
Umsóknarfrestur er til og með 20.02.2017
Nánari upplýsingar veitir
Ólafur Guðmundsson, yfirlögregluþjónn, í síma 444-0300.

þa

Sameiginleg ályktun
bæjarstjóra á Snæfellsnesi,
vegna yfirstandandi sjómannaverkfalls.
Verkfall sjómanna hefur staðið
í sjö vikur. Þetta hefur veruleg
áhrif á launþega til lands og
sjávar. Jafnframt eru áhrifin orðin
alvarleg fyrir rekstur fyrirtækja í
sjávarútvegi og hjá aðilum sem
þjónusta sjávarútveg á einn eða
annan veg.
Afkoma margra fyrir
t ækja í
sjávarútvegi og þjónustugreinum
við hann hefur orðið fyrir
verulegum samdrætti og jafnvel
erfiðleikum í rekstri sem beint
tengist verkfallinu.
Ekki síður reynir ástand þetta
á almennan launþega sem hefur
atvinnu af fiskvinnslu og veiðum.
Kostnaður heimilanna stöðvast
ekki þó verkfall sé í gangi.
Rekstur sjávarþorpa vítt og
breytt um landið finnur einnig
verulega fyrir samdrætti í tekjum
vegna minni útsvarstekna en
áætlað hafði verið miðað við
eðlilegt atvinnuástand. Þá er
líklegt að markaðir sem íslenskur
fiskur hefur verið seldur á skaðist
verði verkfallið ekki leyst. Tjón
landsins alls er því mikið vegna
áframhaldandi verkfalls.
Mikilvægt er að samningsaðilar
leggi sig alla fram um að samningar
náist eins fljótt og kostur er..
Stjórnvöld verða að koma að lausn
mála með með öllum tiltækum
ráðum svo samningar náist fljótt.

Ástand af þessu tagi getur ekki
gengið mikið lengur. Skaðinn er
þegar orðinn meiri en ásættanlegt
er og því verða deiluaðilar að ná
saman og semja fljótt.
Staða samfélagsins á Snæfells
nesi markast mjög af sjávarútvegi.
Bæjarstjórar á Snæf ellsn esi, í
Stykkishólmi, Grundarfjarðarbæ
og Snæfellsbæ vilja því beina
þeim tilmælum til samninganefnda
útgerðar og sjómanna að leggja sig
fram um að ná samningum og ljúka
verkfalli.
Ráðherra sjávarútvegsmála
og ríkisstjórnin verður að
koma að lausn deilunnar takist
samningsaðilum ekki að ná
lendingu í samningum sín á milli
næstu daga.
Skorað er á deiluaðila og
stjórnvöld að vinna hratt að
samkomulagi í yfirstandandi
kjaradeilu sjómanna og útgerðar
manna.
Snæfellsnesi 01. febrúar 2017
Sturlaa Böðvarsson
Stykkishólmi
Þorsteinn Steinsson
Grundarfirði
Kristinn Jónasson
Snæfellsbæ

Til sölu eða leigu

Húsnæði Fiskasafnsins að Norðurtanga 3 er til sölu eða leigu.
Grunnflötur húsnæðisins er 455 fm og mesta hæð er 4 metrar,
húsið er byggt árið 1973.
Húsnæðið er á frábærum stað á hafnarsvæði Ólafsvíkur og
býður upp á ýmsa möguleika í veitingarekstri eða ferðaþjónustu.
Nánari upplýsingar í síma 893 5443

Fiskverkunarfólk á námskeiði
vinnustöðum, hreinlæti og
gerlagróður, innra eftirlit og
samskipti á vinnustað, skyndi
hjálp, umhverfismál og ábyrgar
fiskveiðar ásamt meðferð og
gæðum matvæla frá veiðum til
vinnslu. Tveimur námskeiðum
er lokið og eitt stendur yfir en
á þessum námskeiðum voru
62 nemendur. Voru 24 frá
KG-fiskverkun, 17 frá Valafelli
og hafa þau lokið sínum nám
skeiðum en nú stendur yfir nám
skeið hjá Sjávariðjunni og eru

Fiskverkunarfólk í Snæfellsbæ
hefur ekki setið auðum höndum
þó minna hafi verið um vinnu
vegna sjómannaverkfallsins. En
Símenntunarmiðstöð Vestur
lands í samvinnu við Fisk
tækni
s kóla Suðurnesja hefur
staðið fyrir Grunnnámskeiði
fyrir fiskvinnslufólk undanfarið.
Komu kennarar bæði frá Fisk
tækniskólanum og af Snæfellsnesi,
auk þess sem nokkrir túlkar
komu að verkefninu. Námskeiðið
sem þetta er ætlað þeim er starfa
við verkun og vinnslu á sjávarafla,

það er flakavinnslu, frystingu,
söltun, skreiðaverkun, rækju og
skelvinnslu. Er markmiðið með
námskeiðum eins og þessu að
auka þekkingu þátttakenda á
vinnslu sjávarafla og meðferð
hans. Allt frá veiðum og á borð
neytandans. Námskeiðinu er
einnig ætlað að auka og styrkja
faglega hæfni og var námið
kennt á dagtíma og innihélt 13
námsþætti. Var meðal annars
farið yfir fiskvinnslu, veiðar
og markaðsmál, vinnustöðu
og líkamsbeitingu, öryggi á

þar 21 starfsmaður, áður hefur
verið sagt frá sambærilegum
námskeiðum sem haldin voru
í Grundarfirði. Námskeið sem
þetta eru mjög nauðsynleg fyrir
alla þá sem starfa að fiskvinnslu
enda eru þau sniðin sérstaklega
að þörfum fiskvinnslufyrirtækja
og starfsfólki þess. En kennt er
samkvæmt námskrá sem gefin er út
af Fræðslumiðstöð atvinnulífsins
og viðurkennd af mennta- og
menningarmálaráðuneytinu.
þa

• Almennar bílaviðgerðir

• Rúðuskipti

• Dekkjaskipti og viðgerðir

• Tölvulestur

• Smurþjónusta

• Stjörnu viðgerðir á framrúðu

S: 438-6933 - kbbilav@simnet.is - Sólvellir 5 - Grundarfjörður
Opnunartími 8-12 og 13-17 - Verið velkomin

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

Fyrirlestraröð
Náttúrustofu hefst
Á næstu vikum og mánuðum
stendur Náttúrustofa Vesturlands
fyrir röð opinna fræðsluerinda
um fjölbreytt viðfangsefni sem
tengjast umhverfi og náttúru.
Erindin verða alls 10 og flutt af
nokkrum af helstu sérfræðingum
landsins um viðkomandi efni,
ýmist heimafólki eða gestum.
Á fyrirlestraröðinni getur
áhugafólk um hafið fræðst um
súrnun sjávar og afleiðingar
hennar og hvaða ógnir og
tækifæri felast í landnámi nýbúans
grjótkrabba. Fjallað verður
um fatasóun og matarsóun en
minnkun á hvoru tveggja dregur
úr útgjöldum heimilisins og hlífir
umhverfinu. Þeir sem áhuga hafa
á ránspendýrum landsins geta
hlakkað til að hlusta á erindi um
minka, refi og ketti. Einnig geta
náttúruunnendur og áhugafólk
um umhverfi sitt lært hvernig
hægt er að lesa landið, fræðst
um mikilvægi Breiðafjarðar fyrir
fugla og kynnst varphegðun hins
ástsæla æðarfugls.

Fyrirlestrarnir eru ætlaðir
almenningi og eru allir velkomnir
á ráðhúsloftið í Stykkishólmi.
Ávallt verður ókeypis inn og heitt
á könnunni. Nánari upplýsingar
um efnistök og fyrirlesara má
finna á Fésbókarsíðunni „Fyrir
lestra
r öð Náttúrustofu Vestur
lands“ og á heimasíðu Náttúru
stofu Vesturlands, www.nsv.is.
Einnig er bent á auglýsingu í
þessu blaði.
Náttúrustofa Vesturlands

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.

40.800
27.300
17.900
11.800
8.600
5.300

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

69.800
47.500
33.400
24.400
15.800
10.700

Verðin eru með 24% vsk

Júlíana
16. - 19. febrúar
Nú styttist í Júlíönu – hátíð
sögu og bóka sem haldin verður
í fimmta sinn 16. – 19. febrúar
næstkomandi í Stykkishólmi.
Viðfangsefni hátíðarinnar að
þessu sinni er þorpið. Dagskráin
verður fjölbreytt að vanda og
hefst hún formlega með opnun
í Vatnasafninu á fimmtudeginum,
16. febrúar.
Á föstudeginum verður dagskrá
víðs vegar um bæinn meðal
annars verður sýning á verkum
yngri bekkja Grunnskólans í
Amtsbókasafninu. Ljóðskáldið
og rapparinn Kött Grá Pje (Atli
Sigþósson) var hér á dögunum
með vinnustofu fyrir eldri bekki
grunnskólans og fáum við að sjá
og heyra afraksturinn á hátíðinni.

Hópur fólks í tengslum við
hátíðina les nú af kappi bók
Guðrúnar Evu Mínervudóttur
Englaryk, undir stjórn Dagbjartar
Höskuldsdóttur.
Eftir hádegi á laugardeginum
munu Guðrún Eva Mínervudóttir
og Kristín Marja Baldursdóttir
rithöfundar fjalla um verk sín
og Jón Yngvi Jóhannsson bók
mennta
f ræðingur mun fjalla
um þorpið í íslenskum bók
menntum.
Ekki er hér allt upptalið, verður
því mikið um að vera í Hólminum
þessa helgi. Þegar nær dregur má
sjá dagskrána á facebook-síðu:
Júlíana hátíð sögu og bóka.
Undirbúningsnefndin
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