23. mars 2017

782. tbl - 17. árg.

Leki kom að Sæljósi GK

Á síðasta fimmtudag barst
Landhelgisgæslunni beiðni um
aðstoð en leki hafði komið að
Sæljósi GK um tvær sjómílur
norðvestan við Rif. Þyrlan var
send á loft en snúið við stuttu
seinna. Nærstaddir bátar voru
beðnir að sigla að bátnum. Var
báturinn tekinn í tog af Saxhamri
SH og síðar Björgunarbátnum
Björg eftir að hann slitnaði
aftanúr Saxhamri. Var ákveðið
að draga bátinn til Rifshafnar og

dæla úr honum þar. Var báturinn
töluvert siginn en mikill sjór var
kominn í bátinn er þangað var
komið, var dælu úr Björginni
komið um borð til að dæla úr
honum í fyrstu svo stuttu seinna
bættist við dæla frá slökkviliði
Snæfellsbæjar. Einn maður var
um borð og sakaði hann ekki, var
hann tekinn um borð í Björgina.
Þess má geta að frá því að útkall
barst var Björgin komin af stað
sex mínútur síðar.
þa

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

Úrslit upplestrarkeppni
Lokahátíð stóru upplestrar
keppninnar fór fram miðviku
daginn 15. mars í Grunnskóla
Snæf ellsb æjar. Nemendur 7.
bekkjar stóðu sig mjög vel og
höfðu greinilega æft sig vel og til
einkað sér handleiðslu kennara
sinna. Að keppni lokinni voru það
þau Sunna Líf Purisevic, Sædís
Rún Heiðarsdóttir og Sigurbjörn
Ágúst Kjartansson sem sköruðu
fram úr að mati dómara og fara
þau því á lokahátíð keppninnar
á Snæfellsnesi sem fram fer í
Stykkishólmi fimmtudaginn 23.
mars klukkan 18:00. Næst þeim
komu þær Alyssa Susan Eggerts
dóttir og Björg Eva Elíasdóttir og
skipa því varaliðið.
Á hátíðinni fluttu nemendur
ljóð að eigin vali og lásu kafla
úr bókinni „Ertu Guð afi“ eftir

Þorgrímur Þráinsson, sem hefur
verið lesefni á hátíðinni undan
þa
farin ár.			

SNÆFELLINGAR
Vegna komu GUÐRÚNAR AUGNLÆKNIS
verðum við á :

Heilsugæslustöð Grundarfjarðar
FIMMTUDAGINN 30. MARS

Aðalfundur
Skíðasvæðis Snæfellsness
verður í dag fimmtudag 23. mars kl 20:00
í Bæringsstofu (Sögumiðstöðinni) í Grundarfirði
Dagskrá:
- Kosning stjórnar
- Skýrsla stjórnar
- Ársreikningur 2016
- Nefndir skíðaráðs
- Önnur mál
Allir velkomnir!
Hlökkum til þess að sjá sem flesta

Gera klárt á net

Heilsugæslustöðinni í Ólafsvík
FÖSTUDAGINN 31. MARS

Akranesi - sími: 431-1619

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

Það var nóg að gera hjá
strákunum á Magnúsi SH á
síðasta fimmtudag. Voru þeir
að gera klárt á net og ætluðu
að leggja á mánudaginn. Sögðu
þeir að gott væri að fá nokkra
daga til að slípa sig saman og

rifja upp netataktana frá síðustu
vertíð en þeir fara á netarallið
sem hefst eftir mánaðarmótin.
Þeir voru snöggir að rifja upp
taktana og lönduðu 17 tonnum
í fyrsta netaróðrinum.
þa

Orlofshús 2017
Verkalýðsfélag Snæfellinga bíður upp á dvöl í orlofshúsum félagsins í sumar,

Ölfusborgir
Verð fyrir vikuna er kr. 19.000
Félagsmenn geta einnig sótt um niðurgreiðslur á :

Tjaldvögnum, Felli- og hjólhýsum ásamt orlofshúsum hjá ferðaþjónustuaðilum.
Endurgreiðsla verður 15.000 kr vikan.
Umsóknareyðublöð er hægt að nálgast á skrifstofum félagsins.

Umsóknir þurfa að berast fyrir 1. maí.
Einnig bjóðum við félagsmönnum okkar upp á útileigukort, veiðikort, hótelmiða og golfkort og fást þau á skrifstofum félagsins.

Minnum einnig á Vinaminni - orlofsíbúð í Altomar á Spáni,

enn eru lausar dagsetningar, nánari upplýsingar á www.verks.is, tölvupósti olof@verks.is og í síma 588 1991.

Sundlaugin í Ólafsvík

Kæru sundgarpar
Aðalfundur Björgunarsveitarinnar Lífsbjargar
Snæfellsbæ
Verður haldin 26. mars 2017 kl. 20:00
í Björgunarstöðinni Von á Rifi
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
Fundurinn er æðsta vald björgunarsveitarinnar
og því eru allir fullgildir félagar hvattir til að mæta.
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
Heitt verður á könnunni

Nú erum við að fara mála sundlaugina og verður
hún því lokuð frá 27. mars og í einhverja daga,
við munum auglýsa opnunartímann síðar.
Útiaðstaðan verður opin.
Kveðja, starfsfólk

Mikil aukning
sundgesta

HAFNIR

SNÆFELLSBÆJAR

Atvinna
Hafnir Snæfellsbæjar auglýsa hér með eftir tveimur hafnarstarfsmönnum til sumarafleysinga við Ólafsvíkurhöfn og
Rifshöfn. Viðkomandi geta einnig þurft að vinna við Arnarstapahöfn. Annar starfsmaðurinn þarf að geta hafið störf
þann 20. apríl og hinn í lok maí 2017. Umsækjendur þurfa
að vera orðnir 20 ára gamlir.
Laun eru greidd samkvæmt kjarasamningi Starfsmannafélags Dala og Snæfellsnessýslu og Sambands Íslenskra
sveitarfélaga.

Veturinn 2013 - 2014 var ráðist
í miklar breytingar á Sundlaug
Snæfellsbæjar. Ásamt því að
lagfæra húsnæðið var það opnað
þannig að það varð allt miklu
bjartara, einnig var gert útisvæði
með tveimur heitum pottum,
vaðlaug og barna rennibraut,
seinna bættist svo við kaldur
pottur.
Mikil ánægja hefur verið með
þessa bættu aðstöðu. Sýnir
það sig best á þeirri miklu
aukningu sundlaugargesta síðan
breytingunum lauk en árið 2014
voru gestir sundlaugarinnar
9.030 en árið 2015 voru þeir

19.480 og varð aukningin því
meiri en 100%, aukningin hefur
haldið áfram því að á síðasta ári
voru sundlaugargestirnir 23.071
og fjölgaði gestum um tæplega
4.000 á milli ára.
Varla er hægt að skrifa alla
þessa aukningu á ferðamenn og
því augljóst að heimamenn eru
orðnir mun duglegri að sækja
laugina eftir breytingarnar og
þær því verið til góðs. Líklegt má
telja að aukningin haldi áfram þó
hún verði kannski ekki alveg eins
mikil og undanfarin ár.
þa

Umsóknarfrestur er til og með 6. apríl 2017 og skulu
umsóknir sendar til hafnarstjóra.
Nánari upplýsingar gefur hafnarstjóri í síma 433-6922
og 863-1153, netfang bjorn@snb.is
Hafnarstjóri.

Færeysk löndun
í Ólafsvík

Færeyski línubáturinn Skörin
Fd750 landaði rúmum 32 tonn
um í Ólafsvíkurhöfn síðasta
laugardag. Er þetta þriðji
Færeyski báturinn sem landar
í Ólafsvík núna í vetur. Allir
þessir bátar eru útbúnir með
togarakössum sem hafa hingað
til verið hífðir upp úr bátunum
og sturtað í kör á bryggjunni.
Kallaði það á meiri mannskap en

vegna veðurs um daginn var það
ekki hægt því þá hefðu kassarnir
fokið út í buskann. Var aðferðinni
þá breytt og sturtað úr kössunum
í lestinni á bátnum og gekk það
miklu betur og allir ánægðir. Ekki
er vitað hvort Skörin eða einhver
annar komi aftur en þessir bátar
meiga veiða álveðið magn á
ákveðnum stöðum í íslenskri
þa
lögsögu.			

Snæfellsbær auglýsir

Gufuskála

húsnæði og rekstur til leigu.

Um er að ræða allt húsnæði á Gufuskálum sem er í eigu Snæfellsbæjar og verða þau leigð
sem ein heild.
Áhugasamir skulu senda inn umsókn ásamt hugmyndum að rekstri og leiguupphæð, en
einungis koma til greina raunhæfar hugmyndir þar sem rekstur Gufuskála þarf að koma
samfélaginu til góða á einhvern hátt.
Umsóknarfrestur er til 4. apríl 2017, kl. 11:00, og þurfa umsóknir að vera komnar í hendur
bæjarstjóra/bæjarritara fyrir þann tíma.
Nánari upplýsingar fást hjá bæjarstjóra í síma 433-6900 eða á netfanginu kristinn@snb.is.
Snæfellsbær áskilur sér rétt til að taka hvaða tilboði sem er, eða hafna öllum.

Fjör á árshátíð Snæfellsbæjar
Árshátíð Snæfellsbæjar var
haldin um síðustu helgi í
Félags
h eimilinu Klifi. Veislu
stjórar kvöldsins voru þau
Selma Björnsdóttir og Jón
Jósep Snæbjörnsson eða Jónsi
í Svörtum fötum. Stjórnuðu þau
borðhaldi af mikilli snilld. Þau
tóku lagið á milli rétta, slógu á
létta strengi ásamt því að kynna
skemmtiatriði sem starfsmenn
hina ýmsu stofnanna bæjarins
höfðu lagt mikla vinnu í og
voru stórglæsileg. Maturinn var
frá Galito og nutu árshátíðar
gestir hans. Dregnir voru út
happdrættisvinningar og vöktu
þeir lukku eins og alltaf. Kvöldinu
lauk svo með dansleik þar sem
hljómsveitin í Svörtum fötum og
Selma Björns sáu um fjörið og var
dansgólfið vel nýtt og mikið stuð.
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

TÓNLEIKAR

Guðsþjónusta
Grundarfjarðarkirkju
sunnudaginn 26. mars kl. 11.00
Aðalfundur kl. 12.00, kosning
kjörnefndar. Allir velkomnir.

Tónleikar á Kaffi Emil í Grundarfirði
laugardagskvöldið 25. mars
kl. 21.
Aðgangseyrir kr. 1.500,-

ÖRUGGT START
MEÐ EXIDE
RAFGEYMUM

PIPAR\TBWA • SÍA • 171290

Endingargóðir og sterkbyggðir rafgeymar fyrir
ﬂestar gerðir bifreiða. Veldu þaulreynda vöru
frá gæðaframleiðanda.

Haﬁð samband við Olís í síma 436 1212
eða olafsvik@olis.is og fáið nánari upplýsingar.

Árshátíðir GSNB
Næstu daga ætla nemendur Grunnskóla Snæfellsbæjar að skemmta íbúum,
og fleiri áhugasömum, með leik og söng.
Framundan eru eftirtaldir viðburðir:
25. mars, árshátíð Lýsuhólsskóla kl. 14:00. Nemendur selja inn á leikþætti og kaffihlaðborð.
30. mars, árshátíð 5. – 7. bekkjar norðan heiðar í Klifi kl. 18:30 enginn aðgangseyrir.
6. apríl, árshátíð 1. – 4. bekkjar norðan heiðar í Klifi kl. 17:00 enginn aðgangseyrir.
Árshátíðirnar eru með hefðbundnu sniði þar sem nemendur og starfsfólk
hafa lagt á sig ómælda vinnu við að æfa skemmtiatriði, finna búninga og skapa sviðsmynd.
Því er það mjög ánægjulegt þegar sýningarnar eru vel sóttar af bæjarbúum.
Allir velkomnir

