27. apríl 2017

787. tbl - 17. árg.

Kátir sjómenn að afloknu netaralli
Netarallinu hjá Magnúsi SH
lauk á síðasta mánudag. Gekk
það vonum framar og var aflinn
600 tonn af óslægðum fiski í 19
róðrum og gerir það að meðaltali
31,6 tonn í róðri. Það var því nóg
að gera hjá áhöfninni en í henni
voru 10 til 12 manns. Netarallið
byrjaði hjá þeim í endaðann mars
og stóð því í tæpan mánuð að
frádregnu páskafríi. Það voru því
kátir sjóarar sem héldu í land eftir
síðasta netarallsróðurinn eins og
sést á meðfylgjandi mynd.
Af aflabrögðum er annars það
að frétta að hjá dragnótabátunum
var Ólafur Bjarnason með 32 tonn
í 2, Sveinbjörn Jakobsson 26 tonn
í 2, Steinunn SH 17 tonn í 1, Bára
SH 13 tonn í 2, Gunnar Bjarna
son SH 12 tonn í 1 og Esjar SH
11 tonn í 1.
Hjá litlu línubátunum var Særif
SH með 43 tonn í 4, Kristinn SH
28 tonn í 4, Bíldsey SH 22 tonn í
3, Tryggvi Eðvarðs SH 15 tonn í 3,
Brynja SH 14 tonn í 3, Sverrir SH

14 tonn í 3, Ingibjörg SH 8 tonn
í 3 og Stakkhamar SH 6 tonn í 1.
Hjá stóru línubátunum var
Hamar SH með 36 tonn í 1,
Tjaldur SH 35 tonn í 1, Faxaborg
SH 26 í 1, Rifsnes SH 10 tonn í 1.
Bárður SH er eini litli neta
báturinn sem réri þessa daga
og landaði hann 30 tonnum í 3.
Hjá stóru netabátunum landaði
Magnús SH 156 tonnum í 6 og
Saxhamar SH 23 tonnum í 2.
Fjórir bátar eru á grásleppu
og lönduðu þeir 17 tonnum í 15
löndunum. Þar af var Rán SH með
7 tonn í 4.
Tuttugu bátar eru nú á hand
færum og lönduðu þeir 78 tonn
um í 49 löndunum, aflahæstur
þeirra var Bryndís SH með 11
tonn í 3.
Í Ólafsvíkurhöfn komu 231
tonn á land í 61 löndun, í Rifshöfn
komu 413 tonn á land í 13
löndunum og á Arnarstapa komu
45 tonn á land í 16 löndunum.
þa

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

Frá útgefanda

Breytingar á
útgáfudögum

Um miðjan apríl barst útgef
anda Jökuls bréf frá Íslandspósti
þar sem farið var yfir ýmsar
breytingar á verðskrá sem fyrir
huguð er þann 1. maí n.k. Í
sama bréfi var einnig tilkynnt
að um mánaðarmótin muni
Íslandspóstur hætta aldreifingu
á landsbyggðinni og verður Jökli
því alltaf dreift á tveimur dögum
hér eftir.

Útgefandi Jökuls hefur því
ákveðið að blaðið komi hér
eftir út á miðvikudögum og
verði dreift á miðvikudögum og
fimmtudögum, ef frídagur er á
fimmtudegi mun Íslandspóstur
dreifa blaðinu á miðvikudegi og
föstudegi.
Þessi breyting gerir það einnig
að verkum að skiladagur efnis
og auglýsinga flyst frá þriðjudegi
yfir á mánudag, því er lokafrestur
skila kl. 18 á mánudegi fyrir
útgáfu.
Jökull kemur ekki út næstu
tvær vikur, næsta blað kemur
út miðvikudaginn 17. maí og er
skilafrestur í það blað í síðasta
lagi kl. 16 mánudaginn 15. maí.

Pantanir í ferðina í Snæfellsbæ eru hjá:

Emanúel Ragnarsson 865 2199 - emanuel@simnet.is
Þorgeir Árnason 896 1769 - rif@simnet.is
Pétur Steinar Jóhannsson 893 4718 - psj@simnet.is
Pantanir í ferðina í Grundarfirði er hjá:

Steinunn Hansdóttir 897 1375 - steinahans@simnet.is

Tilboðið gildir til og með 3. maí.
Fyrstir koma - fyrstir fá.

Strandhreinsun
á Snæfellsnesi

kirkjanokkar.is

Guðsþjónustur á næstunni
Sunnudaginn 30. apríl kl. 11
verður messa í Ólafsvíkurkirkju.

Eftir messu verður haldinn héraðsfundur prófastsdæmisins
og eru allir velkomnir í guðsþjónustuna.
Séra Elínborg Sturludóttir prédikar.

Sunnudaginn 7. maí kl. 14
verður messa í Ólafsvíkurkirkju.

Safnaðarheimsókn Víðistaðasóknar í Garðabæ og vísitasía
vígslubiskups í Skálholti, séra Kristjáns Vals Ingólfssonar.
Afmælisviðburður og kirkjukaffi. Sameiginleg messa fyrir báða
söfnuði prestakallsins.

Sunnudaginn 14. maí kl. 14
verður hestamannaguðsþjónusta í Brimilsvallakirkju.

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.

Kanarý 22. okt. til 14. nóv. - 23 nætur

355 Snæfellsbæ
Netfang: steinprent@simnet.is
Sími:

436 1617

Senn líður að Norræna strand
hreinsunardeginum hér á Snæ
fellsnesi 6. maí þegar samtímis
verða hreinsaðar strandlengjur
á öllum Norðulöndunum. Á
Íslandi var Snæfellsnes valið
því Snæfellingar eru þekktir
fyrir umhverfisvitund og
góða samvinnu. Hér verða
hreinsaðar strendur í Skógar
nesi, Hofgörðum og í Bervík í
þjóðgarðinum okkar Snæfells
jökli. Við hvetjum Snæfellinga
til að kynna sér verkefnið
og taka þátt, skráning á
hreinsumisland.is
Það er gaman og gefandi að
taka þátt í verkefni sem er í senn

mikilvægt umhverfi og sam
félagi og bíður upp á skemmti
lega samveru og útiveru.
Í lok dags verður slegið upp
veislu í félagsheimilinu Breiða
bliki og þátttakendum þakkað
fyrir samstarfið og samveruna
yfir dýrindis fiskisúpu og ljúfum
tónum.
Lionsklúbbur Ólafsvíkur var
fyrstur til að skrá þátttöku og
munu félagar klúbbsins hreinsa
til í Bervík í þjóðgarðinum
Snæfellsjökli.
Vonandi sjá sem flestir sér fært
á að taka þátt í þessu verðuga
og skemmtilega verkefni.

Aðalfundur Verkalýðsfélags Snæfellinga
verður haldinn í húsi félagsins Ólafsbraut 19, Ólafsvík
fimmtudaginn 11. maí kl. 17.00
Dagskrá:
• Skýrsla stjórnar fyrir liðið starfsár, 2016.
• Endurskoðaðir reikningar félagsins og sjóða lagðir fram til afgreiðslu.
• Kosning í stjórn félagssins.
• Önnur mál.

Félagsmenn eru kvattir til að mæta.
Stjórni Verkalýðsfélags Snæfellinga

Bræður opna kaffihús
Kaffihúsið Kaldilækur mun
opna á næstunni í Snæfellsbæ.
Kaffihúsið er staðsett í Sjómanna
garðinum í Ólafsvík og verður
rekið af þeim bræðrum Antoni
Jónasi og Ólafi Hlyni Illugasonum.
Aðspurður að því hvaðan þessi
hugmynd hafi komið sagði Anton
Jónas „Það hefur lengi staðið í
mér hvað það sé lítið að gera
fyrir ungt fólk hérna í Snæfells
bæ, eða allavegana hefur mér
fundist sárvanta kaffihús eða
stað þar sem vinir geta komið
saman og horft á leik í enska,
spilað borðspil eða bara spjallað
saman yfir einum kaffibolla.
Ég sjálfur hef þrætt fjölmörg
kaffihús á öllum heimshornum
og það hefur alltaf heillaði mig
að sjá heimafólk á öllum aldri
koma saman á einum stað til þess
að læra, hittast á fundi og rætt
daginn og veginn. Á endanum
hugsaði ég að ef að ég, tvítugur
maður sem er ekki bundinn
við neitt leggst ekki í svoleiðis
verkefni þá veit ég ekki hver ætti
að gera það. Staðsetningin er svo
eitthvað sem hefur lengi heillað

mig.
Kaldilækur stendur í hjarta
Sjómannagarðsins sem er svo
staðsettur í hjarta Ólafsvíkur.
Húsið er aldargamalt og á
mikla sögu sem snertir flesta
bæjarbúa sem hafa á einhverjum
tímapunkti búið eða allavegna
tengst húsinu á einn eða annan
hátt í gegnum tíðina. Kaffihúsið
mun svo líka vonandi auka traffík
í gegnum garðinn sjálfan sem,
að mér finnst, sé allt of lítið
notaður.”
Til að byrja með ætla þeir
bræður að bjóða upp á gott
kaffi, bjór, vín og kökur. Áætla

þeir svo að bjóða svo upp á súpu
í hádeginu þegar fram líður. „svo
sjáum við til hvort við verðum
ekki með eitthvað óvænt og
skemmtilegt í framtíðinni “
sagði Anton Jónas. Stefnt er að
því að kaffihúsið Kaldilækur
opni helgina 5. maí og verður
hægt að fylgjast nánar með því á
fésbókinni, Instagram og Twitter
undir Kaldilækur. Ætla þeir að
láta opnunartímann ráðast af því
hvernig aðsóknin verður enda
eru þeir báðir að opna svona
stað i fyrsta sinn og vilja spila
þetta af fingrum fram í byrjun.
Þeir hafa þó ekki staðið einir í

því að koma þessu af stað og
hafa þeir fengið góða aðstoð frá
fjölskyldu og vinum og eru vissir
um að þau muni áfram standa
þétt við bakið á þeim í sumar.
Þeir munu verða tveir að vinna
til að byrja með en sögðu að það
yrði aldrei að vita hvort þeir ráði
inn annan starfsmann þegar líður
á sumarið.
Hlakkar þeim bræðrum til
sumarsins og vonast til að sjá sem
flesta sem leið eiga vestur í sumar
og ekki myndi nú skemma fyrir ef
þeir settust niður og fengju sér
einn kaffibolla.
þa

Jákvæð afkoma Grundarfjarðarbæjar
Ársreikningar Grundarfjarðar
bæjar A- og B- hluta sjóða fyrir
árið 2016 voru lagðir fram á fundi
bæjarstjórnar 6. apríl 2017.

heildartekjum hafði verið mun
hærra árin þar á undan. Fyrri
áætlanir bæjaryfirvalda gerðu
ráð fyrir að 150% markinu yrði
ekki náð fyrr en árið 2017/2018.
Ánægjulegt er að sjá hversu vel
hefur tekist til í þessum efnum.

Heildartekjur samstæðunnar
allrar voru 965 m. kr., en heildar
útgjöld hennar þegar tekið hefur
verið tillit til afskrifta að fjárhæð
47,2 m. kr. voru 870,1 m. kr.
Rekstrarniðurstaða fyrir fjár
magnsliði var jákvæð í sam
stæðunni um 94,9 m. kr.
Að teknu tilliti til niðurstöðu
fjármagnsliða að fjárhæð 58,1
m. kr. var samstæðan öll rekin
með 36,8 m. kr. rekstrarafgangi
árið 2016.

Hlutfall reglulegra tekna
af heildarskuldum og skuld
bind
i ngum hefur lækkað úr
149,11% árið 2015 í 140,47%
árið 2016. Samkvæmt ákvæðum
sveitarstjórnarlaga á þetta hlut
fall ekki að vera hærra en 150
%. Skuldastaðan sem hlutfall af

Fermingarmessa

Niðurstaða rekstrarreiknings
er betri en gert hafði verið ráð
fyrir í fjárhagsáætlun ársins.
Þessi góði árangur náðist
sökum þess að gætt hefur verið
aðhalds og hagræðingar í rekstri
stofnana og deilda. Jafnframt
skiptir sköpum að verðlag hefur
verið stöðugt og innan þeirra
marka sem spár gerðu ráð fyrir.
Starfsfólki bæjarins er þakkað
fyrir vel unnin störf í rekstri
sveitarfélagsins og ekki síður ber

að þakka íbúum sveitarfélagsins
fyrir þolgæði og gott samstarf
meðan glímt hefur verið við
lækkun skulda bæjarins.
Í sjóðstreymi samstæðunnar
kemur fram að veltufé frá rekstri
er 114,6 m.kr. og handbært fé
frá rekstri er 103,9 m.kr., þegar
tekið hefur verið tillit til breytinga
á rekstrartengdum eignum.
Fjárfestingar voru 73,9 m.kr.
nettó. Afborganir lána voru 107,3
m.kr., en á móti voru tekin ný lán
að fjárhæð 60,4 m. kr. Handbært
fé lækkaði á árinu um 16,9 m. kr.
en í upphafi ársins var það 111,4
m.kr. Í árslok var handbært fé
94,5 m.kr.
fréttatilk.

Grundarfjarðarkirkju
30. apríl kl. 11.00
Allir velkomnir.

Svarthvítar auglýsingar
40.800
27.300
17.900
11.800
8.600
5.300

Verðin eru með 24% vsk

• Dekkjaskipti og viðgerðir

• Tölvulestur

• Stjörnu viðgerðir á framrúðu

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

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

• Rúðuskipti

• Smurþjónusta

Auglýsingaverð
í Jökli

Opna í svarthv
Heilsíða í svarthv.
Hálfsíða í svarthv.
1/4 í svarthv.
1/8 í svarthv.
1/16 í svarthv.

• Almennar bílaviðgerðir

69.800
47.500
33.400
24.400
15.800
10.700

Skátar syngja í
Grundarfirði
Skátakórinn hefur verið
starfandi í 20 ár og sungið
víða, á sunnudag 30. apríl ætlar
Skátakórinn að koma í heimsókn
í Grundarfjörð og halda tónleika
kl. 17 í Grundarfjarðarkirkju.
Stjórnandi kórsins er Alda

Ingibergs og mun hún einnig
syngja nokkur lög, undirleikari
er Berthold Kägifret.
Sungin verða létt lög á
tónleikunum og ekkert kostar
inn.
fréttatilk.

Sumarstörf
Eftirtalin sumarstörf eru laus hjá Snæfellsbæ sumarið 2017
5-6 leiðbeinendur/flokkstjóra í vinnuskólanum
Um er að ræða 100% störf í 3 mánuði frá 22. maí nk. Umsækjendur þurfa að
vera 18 ára eða eldri, vera færir um að stýra vinnuskólahópi, hafa reynslu og
áhuga á að vinna með og fræða unglinga. Eru tóbakslausir, sjálfstæðir og góðar
fyrirmyndir. Þekking á staðarháttum í sveitarfélaginu er einnig nauðsynleg.
5-6 starfsmenn í sumarvinnu
Um er að ræða 100% starf í 3 mánuði. Umsækjendur þurfa að vera 17 ára eða
eldri, vera áhugasamir, duglegir, hafa áhuga á útivinnu, tóbakslausir og
sjálfstæðir.

− Umsóknareyðublöð má nálgast á bæjarskrifstofu Snæfellsbæjar. Einnig
er hægt að nálgast þau á heimasíðu Tæknideildar Snæfellsbæjar,
www.taeknideild-snb.is
Umsóknarfrestur er til 19. maí 2017
Umsóknir berist á skrifstofu Snæfellsbæjar, Klettsbúð 4, 360 Snæfellsbæ, eða
með tölvupósti á asdis@snb.is
Nánari upplýsingar gefur verkstjóri í síma: 898-8559

Uppistand- dans og söngur
Enn bætist í hóp gestasýninga
í Frystiklefanum. Í þetta skiptið
er það danssýningin FUBAR
eftir Siggu Soffíu. FUBAR hefur
hlotið einróma lof gagnrýnanda í
Reykjavík. Nú er FUBAR á leið um
landið og kemur í Frystiklefan
Rifi 27.apríl. Höfundur verksins
Sigga Soffía hefur verið áberandi
í íslensku menningarlífi í mörg ár
og verk hennar ekki farið fram
hjá neinum.
“FUBAR er egósentrískt verk
skandinavískrar stúlku. Textarnir
í verkinu innihalda fyrsta heims
vandamál, hugleiðingar og
vandamál íslenskrar konu sem
hefur lifibrauð sitt af því að dansa á
sviði almenningi til skemmtunar.

Sigga Soffía er 31 árs, hún hefur
alla tíð verið mjög hrifnæm og er
oft frá sér numin af gleði og sorg
yfir hlutum sem hafa takmarkaða
þýðingu fyrir aðra. Sigga Soffía er
læs, skrifandi, með græn augu og
skollitað hár. Hun má keyra bíl”
FUBAR er nýtt dansverk eftir
Siggu Soffíu með frumsamdi
tónlist eftir Jónas Sen.
Verkið var frumsýnt í Reykjavík
í Gamla bíó síðastliðinn október
og hefur síðan verið sýnt á Ísa
firði,Akureyri,Borgarnesi,Ólafs
firði og Egilsstöðum. Sýningin
saman stendur af hreyfiefni, söng
og texta eftir Siggu Soffíu og
Jónas Sen kemur fram og flytur

Valhöll fasteignasala kynnir:
Íbúð í Bæjartúni 13, Ólafsvík
Íbúðin er á neðstu hæð í húsinu og
er 77 fm. Hún skiptist í forstofu, hol,
tvö herbergi, stofu, baðherbergi og
rúmgott eldhús auk geymslu og
þvottahúss.
Á forstofu, holi, herbergjum, stofu,
og eldhúsi er parket en á baðherbergi eru flísar á veggjum og gólfi.
Íbúðin er mjög rúmgóð og lítur vel
út. Á þakinu er nýlegt járn og húsið að utan var tekið í gegn fyrir nokkrum árum sem
og lagnir. Stutt er í skóla og alla þjónustu.
Ásett verð kr. 9,5 milljónir.
Einnig koma til greina skipti á stærri eign.
Upplýsingar gefur Ingólfur Gissurarson löggiltur fasteignasali
á Valhöll sími 588 4477. Sýningu annast
Pétur Steinar gsm 893 4718 og rafpóstur psj@simnet.is.

lifandi tónlist. Leikmyndin er
eftir myndlistarmanninn Helga
Má Kristinsson og búningar eftir
Hildi Yeoman.
Síðasta verk Siggu Soffíu “Og
himinninn kristallast” sem samið
var fyrir Íslenska dansflokkinn
hlaut ein Grímuverðlaun af
þremur tilnefningum. Verk
hennar Svartar Fjaðrir, sem var
opnunarsviðsverk Listahátíðar í
Reykjavík 2015, var tilnefnt til
þriggja grímuverðlauna en Jónas
Sen og Hildur Yeoman unnu
einnig í því. Þau fengu bæði
tilnefningu, fyrir bestu tónlistina
og búninga.
“Sigríður er ofsafenginn
dansari sem hefur ekki bara
impónerandi ægivald yfir líkama
sínum heldur ekki síður magnaða
tilfinningu fyrir uppbyggingu,

skáldskap, ljóðrænu, tónlist og
drama. Hún er dágóð leikkona,
frábær sagnamaður og með
fallega söngrödd, hefur til að
bera kynþokka rokkstjörnu og
tímasetningar góðs uppistandara.
Tónsmíðar Jónasar eru til
mikillar fyrirmyndar, þjóna sínu
hlutverki vel, þótt þær myndu
kannski ekki njóta sín jafn vel
án umgjarðarinnar – grunar
mig – en umgjörðin ekki heldur
án þeirra, þetta eru allt púsl í
sömu heildinni og allt passar
fallega saman. Þá er fallegt að
sjá hann dansa með Sigríði, það
undirstrikar þema sýningarinnar,
þennan berskjaldaða en tígulega
vandræðaleik.”
úr gagnrýni Eiríks Arnars Norðdal
á Starafugl.is
fréttatilk.

Opnunartími Bókasafns Snæfellsbæjar í sumar:
2. maí – 18. sept. 2017. Opið þrjá daga í viku:
Mánudagur frá 16:00 til 18:00
Miðvikudagur frá 16:00 til 18:00
Fimmtudagur frá 11:00 til 13:00
Frá 1. júlí til 15. ágúst verður opið á
mánudögum og miðvikudögum frá
kl. 16:00 til 18:00.

Aðalfundur
Sameiginlegur aðalfundur ungmennafélaganna
Víkings og Reynis verður haldinn
í íþróttahúsi Snæfellsbæjar
fimmtudaginn 4. maí 2017 kl. 20:00.

AÐALSAFNAÐARFUNDUR

ÓLAFSVÍKURKIRKJU
Aðalsafnaðarfundur Ólafsvíkurkirkju verður haldinn
fimmtudaginn 27. apríl 2017 kl: 20.00.
Dagskrá:

Dagskrá:
- Fundur settur
- Ársreikningur kynntur
- Kosning fulltrúa í stjórn
- Önnur mál
Stjórn UMF Víkings/Reynis

1. Gerð grein fyrir starfsemi og rekstri sóknarinnar
á liðnu starfsári.
2. Afgreiðsla endurskoðaðra reikninga sóknar og
kirkjugarðs fyrir s.l. ár.
3. Kosningar
5. Önnur mál.

Formaður sóknarnefndar

Dró Brynju í land
!
!
!
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Síðasta föstudag lauk hrygn
inga stoppinu og máttu bátar
setja út veiðarfæri klukkan 10:00
þann dag Voru bátar að tínast út
úr höfnum Snæfellsbæjar fram
eftir morgni þar á meðal Brynja
SH ekki vildi betur til en þegar
Brynja var kominn rétt út fyrir
höfnin í Ólafsvík að það steindó
á aðalvél bátsins og þurftu þeir
aðstoð í land. Enginn hætta var
og blíðskapar veður Tryggvi

Eðvarðs SH sem var einnig á
útleið kom áhöfn á Brynju SH
til aðstoðar og drógu hana í land.
Þar sem þetta var annar dagur
sumars hafði Gylfi Scheving
það að orði að þetta væri fyrsta
góðverk sumarsins. Ekki var um
alvarlega bilun að ræða og voru
strákarnir á Brynju SH komnir
aftur af stað skömmu síðar.
þa
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Sjóvá

440 2000

Ef þú skrifar skilaboð
undir stýri lítur þú af
veginum í allt að 5
sekúndur.
Á 70 kílómetra hraða
keyrir þú því blindandi
næstum 100 metra
meðan þú skrifar.

BIÐU
KOLLU
BLÆR
Skátakórinn
lætur allt fjúka
með frjálsri aðferð
Grundarfjarðarkirkja
Sunnudaginn 30. apríl
kl. 17:00
ÓKEYPIS AÐGANGUR

Kórstjóri og einsöngvari: Alda Ingibergsdóttir
Undirleikari: Berthold Kägifret

sjova.is

!

Vinnuskóli Snæfellsbæjar verður starfræktur sumarið 2017 frá 6. júní til 30. júní fyrir 8. bekk, alls 4
vikur og 6. júní til 14. júlí fyrir 9. og 10. bekk, alls 6 vikur.
Engum er synjað um vinnu en umsóknarfrestur rennur út 26. maí. Eftir það er ekki tekið við
umsóknum. Umsóknareyðublöð er hægt að nálgast í Ráðhúsi Snæfellsbæjar og á heimasíðu
Tæknideildar Snæfellsbæjar, www.taeknideild-snb.is
Daglegur vinnutími allra er frá kl. 8 – 12 og fyrir 9. og 10. bekk einnig frá kl. 13 – 17
8. bekkur fær vinnu í 4 vikur
9. og 10. bekkur fær vinnu í 6 vikur
10. bekkur þarf að skila skattkorti og greiða í lífeyrissjóð. Lífeyrisiðgjöld reiknast frá næstu
mánaðarmótum eftir 16 ára afmælisdag
Nemendur vinnuskólans mæta á eftirfarandi stöðum til vinnu eftir búsetu:
 Ólafsvík – áhaldahús Snæfellsbæjar
 Hellissandur – gamla slökkvistöðin við Naustabúð
 Rif – við strætóskýlið efst í Háarifi
Reglur vinnuskólans eru einfaldar og skýrar:










Mæta skal á réttum tíma á réttum stað
Sýna skal flokkstjórum kurteisi
Einelti er ekki liðið
Reykingar/munntóbak eru stranglega bannaðar
Notkun gsm-síma er bönnuð, enda tekur bærinn enga ábyrgð á slíkum tækjum.
Öll forföll þarf að tilkynna til verkstjóra
Leggja þarf til allan vinnufatnað og galla en Vinnuskólinn leggur til öryggisvesti.
Ætlast er til að krakkarnir mæti með nesti (ekki er leyft að fara af vinnustað í pásum)
Klæðnaður skal hæfa veðri og eðli vinnunnar
Umsóknarfrestur er til og með 26. maí 2017 – umsóknum skal skila í Ráðhús
Snæfellsbæjar, Klettsbúð 4, 360 Hellissandi eða á asdis@snb.is.

Tæknideild Snæfellsbæjar

Æfingaferð Víkings til Spánar
Meistaraflokkur karla hjá Vík
ingi var eitt af 32 meistaraflokks
liðum sem fóru erlendis í æfinga
ferð fyrir íslandsmótið í sumar.
Í hópnum sem fór til Pinatar á
Spáni dagana 9. til 19. apríl voru
rúmlega 20 leikmenn, þjálfarar
og fararstjórar.
Hópurinn tók þó smá breyt
ingum á meðan á ferðinni stóð.
Hilmar Hauksson og kona hans
Sigurbjörg Jónsdóttir hófu leik
sem fararstjórar en Gunnar
Helgi Baldursson kom og tók
við því hlutverki þegar ferðin var
hálfnuð. Þorsteinn Már Ragnars
son eignaðist stúlku nokkrum
dögum fyrir áætlaða brottför og
kom hann því seinna til móts við
hópinn á Spáni. Einnig mætti
kunnuglegt andlit á svæðið,
Alexis Egea en hann mun spila
með Víkingi í sumar. Þessu til
viðbótar voru svo þrír spænskir
leikmenn til skoðunar í ferðinni
og fengu þeir að spreyta sig bæði
á æfingum og í leikjum liðsins.
Stóðu þeir sig með prýði og
mögulega fá einhverjir þeirra að
sýna sig á Ólafsvíkurvelli í sumar.
Uppleggið í ferðinni var
hefðbundið, æft var einu sinni
til tvisvar á dag flesta daga. Uppi

Sjóvá

staðan í æfingum ferðarinnar var
taktík og leikskipulag og var það
kærkomið bæði fyrir þjálfara og
leikmenn að hafa allan hópinn
saman til æfinga. Auk þess lék
liðið tvo leiki, þann fyrri gegn
Stjörnunni og endaði hann 0 - 0.
Seinni leikurinn var gegn Kefla
vík, urðu úrslitin þar 3 - 1 Víkingi
í vil.
Þar sem um 10 daga ferð var
að ræða gafst örlítið svigrúm
til smá slökunar. Fengu leik
menn nokkrum sinnum frí frá
æfingum og nýttu þeir þann

tíma vel á ströndinni, við sund
laugarbakkann eða í mollinu. Það
voru sælir og sólbrúnir leikmenn
Víkings Ó sem snéru til baka
úr vel heppnaðri æfingaferð
fullir tilhlökkunar fyrir átök

sumarsins og það styttist í þau.
Víkingur Ólafsvík hefur leik í
Pepsídeildinni þann 30. apríl
þegar þeir mæta Val í 1. umferð
á heimavelli Vals.

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

Næsta tölublað
Jökuls
Bæjarblaðið Jökull kemur næst út
miðvikudaginn 17. maí.
Skil á efni og auglýsingum í það blað er í
síðasta lagi kl. 16 mánudaginn 15. maí.

þa

Afhenti innbundin Sjómannadagsblöð
Í vikunni var Bókasafni
Snæfellsbæjar færð gjöf en það er
þriðja bindi af Sjómannadagsblaði
Snæfellsbæjar. Í þessu bindi eru
það blöðin frá 2006 til 2012
sem bókasafnið eignast en fyrir
á það tvö bindi sem afhent
voru safninu 2007.
Fyrra bindið hefur að geyma
blöð frá árinu 1987 til 1999
og í hinu síðara eru blöðin frá
árinu 2000 til 2005. Bindin
eru öll í fallegu bandi og er
verkið unnið af Páli Halldórssyni
fyrrverandi þyrluflugmanni.
Í blöðunum er heilmikill
fróðleikur um sjómennsku, fisk
vinnslu og fl. í Snæfellsbæ og
fleiri bæjarfélögum á Snæfells
nesi. Pétur Steinar Jóhannsson
rit
s tjóri blaðsins sagði að
þessu tilefni að öllum
væri heimilt að nota efni úr bind
unum en óskað væri eftir því að
heimilda sé getið. Það var Fríða
Sveinsd óttir forstöðumaður
bókasafnsins sem veitti gjöf
inni viðtöku og þakkaði hún
fyrir hönd Bókasafns Snæfells

Pétur Steinar Jóhannsson ritstjóri Sjómannadagsblaðs Snæfellsbæjar og Fríða Sveinsdóttir bókasafnsvörður með gjöfina.

bæjar. Aðspurður við þetta tæki
færi sagði Pétur vinna við blaðið
á þessu ári væri vel á veg komið
og kæmi það út fyrir sjómanna
daginn sem nú ber upp á 11. júní.
þa

Fermt á
Ingjaldshóli

VORTÓNLEIKAR

Tónlistarskóla Snæfellsbæjar 2017
Mánud. 8. maí kl. 17:00 í Klifi
Fimmtud. 18. maí kl. 13:00 í Lýsuhólsskóla
Enginn aðgangseyrir er á tónleikana.
Eftir tónleika verður Foreldra-og styrktarfélag Tónlistarskóla
Snæfellsbæjar með kaffi, djús og kökur til sölu á kr. 500,- pr. mann
ATH. Ágóði af kaffisölu fer í styrktarsjóð til kaupa á hljóðfærum.

Næsta tölublað
Jökuls
Tónleikar fullorðinna nemenda

Sóley Jónsdóttir, söng, og Guðbjörg Helga Halldórsdóttir, píanó
verðar með tónleika 2.maí kl.18:00
í húsnæði Tónlistarskólans í Ólafsvík.
Tónleikar fullorðinna nemenda við Tónlistarskóla Snæfellsbæjar
verða haldnir í húsnæði skólans í Ólafsvík
Bæjarblaðið
Jökull kemur næst út
þriðjudaginn 16.maí kl.18:00.
„Hinir Síungu“
munu einnig koma17.
frammaí.
og syngja nokkur lög.
miðvikudaginn
Allir velkomnir - Enginn aðgangseyrir.

Skil á Tónlistarskólakennarar
efni og auglýsingum
í það blað
er í
og skólastjóri
þakka
samstarfið
í
vetur
og
óska
íbúum
gleðilegs
sumars.
síðasta lagi kl. 16 mánudaginn 15. maí.
Fermt var í Ingjaldshólskirkju
á Skírdag af séra Óskari Inga
Óskarssyni sóknarpresti. Sex
börn fermdust þennan dag
þau Sesselja Lára Hannesdóttir,
Margret Vilhjálmsdóttir, Marela
Arín Víðisdóttir, Ingvar Freyr
Þorsteinsson, Atli Már Hlynsson

og Bene
d ikt Osterhammer
Gunnarsson.
Næst verður fermt í Ólafsvíkurog Ingjaldshólsprestakalli þann
4. júní og þá í Ólafsvíkurkirkju,
níu börn verða fermd þann dag.
þa

1. maí 2017
1. maí samkomur Verkalýðsfélags Snæfellinga
og Starfsmannafélags Dala- og Snæfellsnessýslu
verða haldnar sem hér segir

Kynnir:
Dallilja Inga Steinarsdóttir
Ræðumaður: Dröfn Harðardóttir
Sérfræðingur í félagsmáladeild ASÍ

- Sigga Eyrún og Kalli Olgeirs
- Stórsveit Snæfellinga
- Kaffiveitingar

Í Grundarfirði hefst dagskrá kl. 14.30 í Samkomuhúsinu
Kynnir:
Helga Hafsteinsdottir
Ræðumaður: Dröfn Harðardóttir
Sérfræðingur í félagsmáladeild ASÍ

- Sigga Eyrún og Kalli Olgeirs
- Stórsveit Snæfellinga
- Kaffiveitingar

Í Snæfellsbæ hefst dagskrá í Klifi kl. 15.30
Kynnir:
Guðmunda Wíum ritari SDS
Ræðumaður: Dröfn Harðardóttir
Sérfræðingur í félagsmáladeild ASÍ

- Sigga Eyrún og Kalli Olgeirs
- Stórsveit Snæfellinga
- Kaffiveitingar
- Sýning eldriborgara
- Bíósýning

Boðið verður í bíó
í Klifi kl. 18.00
Fyrir alla á Snæfellsnesi

Félagsmenn og aðrir íbúar eru hvattir til að mæta og eiga saman góðan dag.
Börn verða að vera í fylgd með fullorðnum.

