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2. mars 2017

Samstarfssamningur endurnýjaður
Snæfellsbær og Frystiklefinn
í Rifi skrifuðu undir samstarfs
samning í síðustu viku. Er það
áframhaldandi samstarf frá síð
asta ári sem hefur gengið sérlega
vel. Með þessum nýja samningi
verður framhald á verkefnum
Frystiklefans í leikskólum Snæ
fellsbæjar og á dvalarheimilinu.
Auk þess verður haldið áfram
með ókeypis leiklistarnám fyrir
grunnskólabörn.
Það sem er nýtt í samningnum
er að samstarf verður um
tónlistarhátíðina „Rafmangslaust
í Rifi“ en það er hugmynd sem
enn er í hugmyndferli og verður
örugg
l ega mjög spennandi
nýjung í íslenska tón
l istar
flóru. Það voru þeir Kári Viðars
son eigandi Frysti
k lefans og
Kristinn Jónasson bæjarstjóri
sem undirrituðu samstarfssamn
inginn.
þa

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

Víkingur vann ÍR

Víkingur náði í sín fyrstu
stig í Lengjubikarnum á móti
ÍR á síðasta sunnudag. Bæði
Víkingur og ÍR voru án stiga
fyrir leikinn en þau töpuðu
fyrstu leikjum sínum í 3. riðli
A-deildar í Lengjubikarnum.
Víkingur byrjaði leikinn vel,
fyrsta markið koma á 9. mín
útu þegar Pape Mamadou
Faye skoraði frábært mark af
20 metra færi. Aðeins fimm
mínútum seinna jafnaði Hilmar
Þór Kárason fyrir ÍR þegar vörn
Víkinga galopnaðist. Það var
svo á 39. mínútu sem fyrirliði

Víkinga Guðmundur Steinn
Hafsteinsson skoraði og kom
Víkingum yfir 2-1 og var það
staðan þegar flautað var til
hálfleiks. Í seinni hálfleik tók
það Víkinga aftur einungis 9
mínútur að skora en að þessu
sinni var það Egill Jónsson sem
kom Víkingum í 3-1. Fjórða
markið kom svo á 63. mínútu
þegar Pape bætti við öðru marki
sínu og urðu lokatölur leiksins
4 – 1 fyrir Víking. Góður leikur
hjá Víking og liðið alltaf að
smella betur og betur saman.
þa

Aflabrögð

Fiskerí hefur verið gott síðan
verkfallinu lauk og ekkert lát
virðist vera á því. Frá 21. til
27. febrúar komu 778 tonn að
landi í Rifshöfn í 50 löndunum
og 769 tonn í 56 löndunum í
Ólafsvíkurhöfn.
Hjá litlu netabátunum var
Bárður SH með 36 tonn í 5, Katrín
SH með 10 tonn í 3 og Arnar SH
með 8 tonn í 1. Einungis einn
stór bátur er á netum, Saxhamar
SH, hann var með 142 tonn í 5.
Hjá Dragnótabátunum var
Steinunn SH með 173 tonn í
5, Matthías SH með 75 tonn í
3, Rifsari SH með 70 tonn í 4,
Ólafur Bjarnason SH með 70
tonn í 3, Egill SH með 57 tonn í
3, Sveinbjörn Jakobsson SH með
55 tonn í 3, Gunnar Bjarnason
SH með 54 tonn í 3, Esjar SH með
45 tonn í 4, Guðmundur Jensson

Brautarholt 5, Ólafsvík
er einbýlishús á tveimur hæðum, efri
hæðin sem er 105,8fm skiptist í
forstofu, tvö rúmgóð herbergi og
annað með skápum, gott hol og
samliggjandi rúmgott sjónvarpshol
sem lítið mál er að gera að þriðja
herberginu á hæðinni og einnig er
góð stofa. Þá er eldhús með góðri
innréttingu og baðherbergið sem
nýlega var endurnýjað og þar er sturtubotn. Af efri hæðinni er gengið á neðri hæðina
sem er 49,4fm og þar eru tvö herbergi með parket á gólfi og einnig þvottahús og
geymsla. Hurð er út í garðinn. Á forstofu og baðherbergi eru flísar á gólfum en á
öðrum rýmum er parket. Við húsið er flottur bílskúr með góðri aðkeyrslu sem
smíðaður var 2011 og er hann 49,5fm. Þar inni er sér geymslurými með góðum hillum
og hurðin er opnuð með rafmagnsopnara.
Góður sólpallur er við húsið og það er klætt með viðarklæðningu. Húsið er á góðum
stað með ágætis útsýni.
Verð kr. 30 milljónir.

SH með 43 tonn í 3 og Bára SH
með 13 tonn í 4.
Hjá litlum línubátum var
Kristinn SH með 42 tonn í
5, Bíldsey SH 34 tonn í 5,
Stakkhamar með 49 tonn í 5,
Tryggvi Eðvarðs með 35 tonn í 4,
Brynja SH með 35 tonn í 4, Særif
SH með 32 tonn í 3, Guðbjartur
SH með 25 tonn í 4, Darri EA
með 21 tonn í 2, Sverrir SH með
16 tonn í 3, Ingibjörg SH með 9
tonn í 2, Vísir SH með 9 tonn í 3
og Álfur SH með 6 tonn í 1.
Hjá stóru línubátunum
lönduðu Tjaldur SH 88 tonnum
í 2, Sandshavið SA 82 tonnum í
2, Faxaborg 41 tonni í 2, Örvar
SH 40 tonnum í 1 og Rifsnes SH
32 tonnum í 1.
Útlit er fyrir gott veður næstu
daga þannig að sem flestir bátar
ættu að komast á sjó.
þa

OPIÐ HÚS
Opið hús í nýrri aðstöðu eldri borgara
að Kirkjutúni 2 efri hæð
Laugardaginn 4. mars kl. 14 - 16
Allir velkomnir - Heitt á könnunni
Félag eldri borgara í Snæfellsbæ

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.

Valhöll fasteignasala kynnir:

355 Snæfellsbæ
Netfang: steinprent@simnet.is
Sími:

436 1617

Upplýsingar gefur Ingólfur Gissurarson löggiltur fasteignasali
á Valhöll sími 588 4477. Sýningu annast
Pétur Steinar gsm 893 4718 og rafpóstur psj@simnet.is.

Fullt starf
Félags- og skólaþjónusta Snæfellinga auglýsir eftir starfsmanni
í 60-100% stöðu við félagslega heimaþjónustu í Grundarfirði.
• Um er að ræða þjónustu við heimili í Grundarfirði.
• Laun skv. kjarasamningi sveitarfélaganna og SDS
• Starfsmaður þarf að geta hafið störf sem fyrst.
Umsóknir er tilgreina menntun og fyrri störf ásamt sakavottorði
og upplýsingum um umsagnaraðila berist skrifstofu FSS,
Klettsbúð 4, 360 Snæfellsbæ eða á netfangið berghildur@fssf.is
Upplýsingar veitir Berghildur á skrifstofutíma í síma 430-7800
ellegar í tölvupósti; berghildur@fssf.is.
Umsóknarfrestur er til 15. mars 2017
Forstöðumaður

SKRIFSTOFUSTARF Á HÓTEL BÚÐUM
Vinnutími 9–17

Hótel Búðir leitar að öflugum og úrræðagóðum starfskrafti í skrifstofustarf í
dagvinnu – kl. 9–17. Laun og önnur hlunnindi eftir samkomulagi.

STARFSSVIÐ, STARFSLÝSING:
Öll almenn verkefni sem snúa að skrifstofuhluta hótelsins.
Uppgjör, afstemmingar, innheimtur o.s.frv.
Aðstoð í móttöku.
Þarf að geta starfað sjálfstætt.

REYNSLA, ALMENNAR KRÖFUR, MENNTUNARKRÖFUR:
Reynsla við störf í greininni eða sambærilegu starfi, menntun
innan geirans æskileg.
Kunnátta í MS Excel, MS Word er skilyrði.
Kunnátta í DK sölukerfi og Roomer bókunarkerfi æskileg
Tala og skrifa íslensku 100%
Hótel Búðir, stofnað 1948, er notalegt og sögufrægt hágæða 28 herbergja sveitahótel.
Hótelið rekur margrómaðan veitingastað og er staðsett í einni af perlum náttúru Íslands
við rætur Búðahrauns á Snæfellsnesi. Hótel Búðir er vinsæll áfangastaður ferðamanna,
hvort heldur íslenskra eða erlendra gesta sem gera miklar kröfur um fyrsta flokks
þjónustu hjá metnaðafullu starfsfólki.

Hótel Búðir
356 Snæfellsbær
Sími 435 6700
facebook.com/hotelbudir
www.budir.is

Bolludagur - þakkir
Síðastliðinn bolludag voru
Eldri borgarar í Grundarfirði í
miklu bolluati en þetta var í fjórða
sinn sem félagarnir voru með
bakstur og sölu á rjómabollum til
fjáröflunar í ferðasjóð félagsins.
Níu konur bökuðu að þessu
sinni og voru síðan um sex til
tíu manns sem settu á bollur og
seldu þær. Félagið fékk mjög
góðar undirtektir í bænum og eru
flest fyrirtæki og bátar á staðnum
sem panta bollur hjá okkur og
mikið af einstaklingum sem
versla bollur hjá okkur. Bollurnar
voru til sölu í Samkaupum frá
fimmtudeginum 23. febrúar og
í Samkomuhúsinu en þar var
einnig kaffihúsastemming á
sunnudaginum þar sem boðið
var upp á súkkulaði, kaffi og
rjómabollur.
Þar sem þetta eru alvöru
rjómabollur þarf að sjálfsögðu
mikinn rjóma og erum við því
með rjómasjóð sem félagarnir
eru duglegir að leggja pening í
. (Hann er að vísu ennþá opinn,
ef fleiri félagar vilja bæta í hann
pening og hægt er að fá allar

upplýsingar um það hjá Elsu
Reynis.)
Einstaklingarnir sem stóðu
fyrir þessu langar að koma á
framfæri þakklæti fyrir mjög
góðar undirtektir hjá fyrirtækjum,
bátum og íbúum. Við viljum þakka
Grundarfjarðarbæ fyrir afnot af

Samkomuhúsinu, þakklæti til
þeirra sem bökuðu bollur, lögðu
pening í rjómasjóð, gáfu sultu
og fleira. Sérstakar þakkir viljum
við koma til verslunarstjórans og
Sillu í Samkaup og fyrirtækinu
G. Run fyrir ykkar framlag sem
er alveg ómetanlegt fyrir þessa

fjáröflun okkur Eldri borgara.
Persónulega langar mig að
þakka félögum mínum sem unnu
með mér að þessu verkefni alla
þessa daga. Þið eruð frábær!
Fyrir hönd bolluhópsins og Eldri
borgara í Grundarfirði
Elsa Árnadóttir.

Laugardaginn 4. mars
Aðalfundur Björgunarsveitarinnar Lífsbjargar
Snæfellsbæ
Verður haldin 26. mars 2017 kl. 20:00
í Björgunarstöðinni Von á Rifi

verður foreldrafélag Krílakots
með kökubasar í Kassanum
og hefst hann kl. 13:30

Dagskrá:
1) Kosning fundarstjóra og fundarritara
2) Fundargerð síðasta aðalfundar lesin upp og borin undir atkvæði
3) Skýrsla stjórnar
4) Fjárhagsskýrsla gjaldkera
5) Umfjöllun um skýrslu stjórnar og ársreikninga
6) Ársreikningar bornir undir atkvæði
7) Kaffihlé
8) Skýrsla umsjónarmanna unglingadeildar
9) Kosning stjórnar
10) Kosning tveggja manna í svæðisstjórn
11) Önnur mál

• Almennar bílaviðgerðir

• Rúðuskipti

• Dekkjaskipti og viðgerðir

• Tölvulestur

• Smurþjónusta

Fundurinn er æðsta vald björgunarsveitarinnar
og því eru allir fullgildir félagar hvattir til að mæta.

• Stjörnu viðgerðir á framrúðu

Aðeins fullgildir félagar hafa atkvæðisrétt á fundinum
Þeir sem hafa áhuga á starfi björgunarsveita, langar til að fylgjast með
og/eða ganga í sveitina eru hvattir til að mæta.
Fundurinn er öllum opinn

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

Heitt verður á könnunni

Náttfatadagur hjá 1. - 4. bekk

Það var líf og fjör hjá nem
endum í 1. til 4. bekk Grunn
skóla Snæfellsbæjar á síðasta
föstudag. Þann dag var náttfataog bangsadagur og máttu bæði
þeir nemendur og starfsfólk
sem vildu koma í náttfötum
og með uppáhalds bangsann

sinn í skólann. Það voru því
glaðir krakkar sem hittust á sal
í náttfötum með bangsana sína
sem voru mjög spenntir fyrir að
fá að vera í skólanum þennan
dag.
þa

Skapandi
stærðfræðinám

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

kirkjanokkar.is

Æskulýðsguðsþjónusta
verður í Ólafsvíkurkirkju sunnudaginn 5. mars kl. 14.
Fermingarbörn vorsins sjá um lestra, bænir og kynningu.
Börnin okkar verðu virk í þátttöku og skipulagningu.

Laugardaginn 4. mars
verður foreldrafélag Krílakots
með kökubasar í Kassanum
og hefst hann kl. 13:30

Þessa
dagana
eru
nokkrir
kennarar
og
leikskólakennaranemar sem og
einn stuðningsfulltrúi í heimsókn
í Grunnskóla Snæfellsbæjar. Eru
þeir í æfingakennslu og að kynna
sér starfið. Að fá kennaranema er
bæði jákvætt fyrir nemann sem og
skólann sem tekur á móti honum
og nemendur skólans. Með
nemunum kemur oft ferskur blær
inn í skólann. Snædís Vagnsdóttir
er í æfingakennslu í 4. bekk SJ
þessa dagana og sér hún um í
samráði við umsjónarkennarann
stærðfræðikennsluna. Hefur
hún skapandi stærðfræðinám
að leiðarljósi. Lét hún og
nemendur 4.bekkjar ásamt
umsjónarkennara veðrið, þó

kalt væri, ekki hafa áhrif á sig
en þau fóru á dögunum út í
stærðfræðitímanum þar sem þau
unnu með tölur og að tvöfalda
og helminga ásamt fleiru. Nýttu
þau sér það sem hendi var næst
og notuðu snjókúlur til að leysa
verkefnin ásamt öðru sem tiltækt
var. Einnig áttu þau að vinna tvö
og tvö saman þar sem annað
þeirra sá ekki neitt og hitt átti
að gefa því fyrirmæli og leiða það
á ákveðinn stað á skólalóðinni.
Börnin voru fljót að komast upp
á lag með að láta leiða sig um en
höfðu á orði að þau væru fljót að
týnast og meintu þá að þau vissu
ekki hvert þau væru komin og
urðu hissa þegar þau gáðu.
þa

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

Fyrsta skóflustungan
að skothúsi

SNÆFELLSBÆR
þar sem jökulinn ber við loft...

Bæjarstjórn Snæfellsbæjar
FUNDARBOÐ - 296. FUNDUR
Fundur er boðaður í bæjarstjórn Snæfellsbæjar, fimmtudaginn 2. mars 2017
og hefst hann í Ráðhúsi Snæfellsbæjar kl. 17:00

Dagskrá bæjarstjórnarfundarins:
1) Fundargerð 148. fundar menningarnefndar, dags. 1. febrúar 2017.

Þorsteinn Björgvinsson heiðursfélagi Skotfélags Snæfellsness tók fyrstu
skóflustunguna.

Síðastliðinn miðvikudag var
fyrsta skóflustungan tekin að
lang
þ ráðu skothúsi á skot
æfinga
s væði Skotfélags Snæ
fellsness. Um er að ræða 75m2
skothús með 6 riffilborðum og
gert er ráð fyrir því að hægt verði
að skjóta úr standandi stöðu á
milli borðanna. Þá verður húsið
einnig búið litlu herbergi fyrir
mótsstjórn og dómara.
Slíkt hús hefur verið í
umræðunni í um 30 ár eða allt
frá stofnun félagsins, en þá var
hugmyndin að reisa skýli yfir
núverandi útiborð. Svo spannst
umræðan yfir í húsbyggingu
þegar önnur skotfélög hér á landi
fóru að byggja slík hús, og nú er
slíkt hús að verða að veruleika hjá
Skotfélagi Snæfellsness.
Þetta er búið að vera langt

og strangt ferli sem tekið hefur
um 5-6 ár í undirbúning, en
stefnt er að því að ljúka við hús
bygginguna og taka húsið form
lega í notkun síðar á þessu 30
ára afmælisári félagsins. Það er
ljóst að með tilkomu skothússins
mun aðstaða til skotæfinga hér á
Snæfellsnesi aukast til muna og
sá tími sem hægt er að stunda
skotæfingar lengjast.
Ekki að búið að fjármagna
húsbygginguna að fullu en
vonandi mun það takast.
Hægt verður að fylgjast með
byggingaframkvæmdum og
fréttum af húsbyggingunni
á heimasíðu félagsins www.
skotgrund.123.is
Skotfélag Snæfellsness

2)

Fundargerð 102. fundar umhverfis- og skipulagsnefndar, 			
dags. 20. febrúar 2017.

3)

Fundargerð ungmennaráðs, dags. 10. febrúar 2017.

4)

Fundargerð 78. fundar íþrótta- og æskulýðsnefndar, dags. 15. febrúar 2017.

5)

Fundargerð 88. fundar stjórnar FSS, dags. 7. febrúar 2017.

6)

Fundargerð 165. fundar félagsmálanefndar Snæfellinga, dags. 7. febrúar 2017.

7)

Fundargerð 141. fundar heilbrigðisnefndar Vesturlands, dags. 6. febrúar 2017.

8)

Fundargerð 128. fundar stjórnar SSV, dags. 25. janúar 2017.

9)

Fundargerð 391. fundar stjórnar Hafnasambands Íslands, 		
dags. 23. janúar 2017.

10) Fundargerð 31. fundar stjórnar Samtaka sjávarútvegssveitarfélaga, 		
dags. 3. febrúar 2017.
11) Fundargerð 846. fundar stjórnar Sambands íslenskra sveitarfélaga, 		
dags. 27. janúar 2017.
12) Tölvubréf frá Sambandi íslenskra sveitarfélaga, dags. 17. febrúar 2017,
varðandi kjörna fulltrúa á landsþing 2017. Snæfellsbær þarf að samþykkja
nýja landsþingsfulltrúa í stað Kristínar Bjargar Árnadóttur og Baldvin Leifs
Ívarssonar.
13) Boðun á XXXI. landsþing Sambands íslenskra sveitarélaga, 		
dags. 24. mars 2017.
14) Fundarboð aðalfundar Sorpurðunar Vesturlands hf., dags. 29. mars 2017.
15) Tölvubréf frá forstöðumanni FSS, dags. 20. febrúar 2017, ásamt lokadrögum
að reglum um sérstakan húsnæðisstuðning sveitarfélaga til umfjöllunar og
afgreiðslu.
16) Bréf frá Hvammi Eignamiðlun, dags. 16. febrúar 2017, varðandi forkaupsrétt
Snæfellsbæjar að fiskiskipinu Báru UU SH-227, skrnr. 7243.
17) Bréf frá Dalabyggð, dags. 20. janúar 2017, varðandi sameinaða almannavarna
nefnd á Vesturlandi.
18) Bréf frá Kennarafélagi Vesturlands og Skólastjórafélagi Vesturlands, dags. 15.
febrúar 2017, varðandi sameiginlegan starfsdag grunnskólanna á Vesturlandi
15. september 2017.
19) Bréf frá Sýslumanninum á Vesturlandi, dags. 28. febrúar 2017, varðandi ósk
um umsögn Snæfellsbæjar um umsókn Antons J Illugasonar um rekstrarleyfi
til reksturs veitingastaðar í flokki II, kaffihús, sem reka á sem Kaldilækur að
Mýrarholti 2 í Ólafsvík, Snæfellsbæ.

Efni og auglýsingum í Jökul þarf að
skila fyrir kl. 16, þriðjudag fyrir útgáfu.

20) Bréf frá Sýslumanninum á Vesturlandi, dags. 10. febrúar 2017, varðandi ósk
um umsögn Snæfellsbæjar um umsókn Snæbjörns Viðars Narfasonar um
rekstrarleyfi til reksturs gististaðar í flokki II, minna gistiheimili, að NeðraHóli í Staðarsveit, Snæfellsbæ.
21) Bréf frá Brunabótafélagi Íslands, dags. 23. febrúar 2017, varðandi styrktarsjóð
EBÍ 2017.

Það er í lagi að skila fyrr.

22) Niðurstaða nefndar um stöðu framkvæmdastjóra UMF Víkings/Reynis, MFL
Víkings kk og kvk.

Upplýsingar um auglýsingaverð
á www.steinprent.is

23) Minnisblað bæjarstjóra, dags. 28. febrúar 2017, varðandi skipun í
vinabæjarnefnd.
24) Minnispunktar bæjarstjóra.

Snæfellsbæ, 28. febrúar 2017
Kristinn Jónasson, bæjarstjóri

Hundaeigendur
í Snæfellsbæ

Hundahreinsun verður
fimmtudaginn 2. mars 2017
frá kl. 15:00-18:00
í Áhaldahúsinu í Ólafsvík.
Við viljum benda því fólki sem lætur hreinsa og bólusetja sína hunda annars staðar,
að koma tilkynningum eða skírteinum um slíkt til bæjarskrifstofu.

Við bendum eigendum óskráðra hunda að skrá þá þegar í stað!

