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13. mars 2014

641. tbl - 14. árg.

Alls ekki
útileguveður

Neyðarkall barst frá erlendum
ferðamanni sem var einn á ferð
á Snæfellsjökli um fjögurleitið
síðastliðinn mánudag. Ferða
maðurinn var orðinn uggandi
um hag sinn enda veður snar
vitlaust á jöklinum.
Voru björgunars veiti rnar
Lífs
björg og Elliði kallaðar
út. Stuttu seinna voru fleiri
björgunars veitir kallaðar út
en afar slæmar aðstæður voru
á jöklinum. Til að komast að
manninum voru notaðir snjó

Ólafsbraut 21, Snæfellsbæ
Sími: 410 4190
Netfang: 0190@landsbankinn.is

Glæsileg Góugleði

sleðar og snjótroðari. Vel gekk
að finna manninn en hann
hafði getað gefið upplýsingar
um staðsetningu sína. Ekkert
amaði að manninum þegar hann
fannst enda var hann vel búinn.
Tjaldið hans var þó rifið og hann
skelkaður eftir upplifunina.
Myndin var tekin þegar ferða
langurinn ásamt björgunar
mönnum yljuðu sér með kaffi
sopa í björgunarstöðinni Von.
þa

Ungmennafélagið Reynir stóð
fyrir Góugleði í félagsheimilinu
Röst á laugardag. Veislustjórn
var í höndum Erótísku tölvu
popphljómsveitarinnar Söndra
en hana skipa þær Halldóra
Unnarsdóttir og Katrín Hjartar
dóttir. Meistarakokkurinn Jón
Kristinn Ásmundsson sá um
matreiðsluna og var veislu
hlaðborðið hlaðið hinum ýmsu
fiskréttum úr héraði. Fiskiðjan
Bylgja og Sjávariðjan ehf gáfu
fiskinn en Sjávariðjan bauð að
auki öllu starfsfólki og mökum á

gleðina. Aðrir styrktaraðilar
voru Gistiheimilið Virkið og
Verslunin Virkið. Að borðhaldi
loknu var boðið upp á frábær,
heimatilbúin, skemmtilatriði
sem greinilega var búið að
leggja mikla vinnu í. Var þar
komið við á ýmsu stöðum.
Hljómsveitin Ungmennafélagið
lék svo fyrir dansi og hélt fjörinu
fram á rauða nótt. Heppnaðist
kvöldið stórvel og voru gestir
hinir ánægðustu.

Langur fimmtudagur
10% afsláttur þennan dag, opið verður fimmtudaginn 13. mars til kl. 19

Kaupauki *
naglalakk eða augnblýantur

Þýskar lífrænt vottaðar vörur á góðu verði
Benecos er án allra parabenefna, paraffín,
silicon, peg, kemískra litar- og ilmefna
og án allra rotvarnarefna.
Verið hjartanlega velkomin

*ef verslað er fyrir 5000 eða meira
* á meðan birgðir endast

þa

Nýr bíll í flotann
Í lok febrúar héldu Hópferða
bílar Svans Kristófers upp á 30
ára afmæli. Það var árið 1984
að Svanur hóf fólksflutninga
fyrir Fiskverkun Kristjáns Guð
mundssonar og ári síðar bættist
Hraðfrystihús Hellissands við.
Vatt þetta upp á sig og hóf hann
síðar skólaakstur fyrir útibú
Fjölbrautaskóla Vesturlands og
árið 1994 hófst skólaakstur fyrir
Snæfellsbæ. Í dag eru 6 bílar í
rekstri hjá Hópferðabílum Svans
Kristófers og 4 starfsmenn.
Helstu verkefni fyrirtækisins
eru skólaakstur fyrir Snæfellsbæ
og Fjölbrautaskóla Snæfellinga
og akstri með starfsfólk Hrað
frystihúss Hellissands. Ásamt
öðrum tilfallandi verkefnum á
Snæfellsnesi. Í tilefni af þessum
merka áfanga bauð hann íbúum
Snæfellsbæjar að fagna með sér á
verkstæði fyrirtækisins og skoða

nýjan 19 manna bíl af Benz gerð
sem bættist í flotann.

þa

Skarfur á vappi

Á laugardaginn sást skarfur
á vappi á höfninni á Rifi. Hefur
honum líklega hlekkst eitthvað á
því vindur var mikill. Skarfurinn
virtist hálf vankaður og ráðvilltur
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

þar sem hann ráfaði um. Var
hann því fegnastur þegar hann
komst loksins í sjóinn aftur.

þa

Bæjarmálafélagið Samstaða
Grundarfirði
Boðar til opins fundar í Fákaseli

Fimmtudaginn 13. mars kl. 20.30
Fundarefni: Sveitarstjórnarkosningarnar 2014
Allir velkomnir.

Hundahreinsun verður þriðjudaginn 18. mars 2014
frá kl. 11:00-16:30 í Áhaldahúsinu í Ólafsvík.

Dagskrá

Aflafréttir

Eins og kom fram í Jökli fyrir
nokkru þá varð það óhapp í Rifs
höfn að línubáturinn Tjaldur
SH lenti aftan á nýja Rifsnesinu
SH. Skemmdist Rifsnes SH
nokkuð og fór til Akureyrar til
viðgerðar. Við það þá fór mest
allur febrúar mánuður í viðgerð
enn það tókst að lokum að gera
við bátinn og á veiðar fór hann
og hefur gengið nokkuð vel.
Rifsnes landaði í lok febrúar
47 tonnum og svo í byrjun
mars 63 tonnum, og hefur því
landað um 111 tonnum í tveim
löndunum síðan þá.
Mokveiði hefur verið í
dragnótina núna í byrjun mars,
enda kemur það svo sem ekki
á óvart enda er mars mánuður
yfirleitt mokmánuður bæði í
dragnót og net. Steinunn SH
er með 117 tonn í 4 og mest
37 tonn í róðri. Sveinbjörn
Jakobsson SH hefur landað
91 tonn í 4 róðrum og mest
36 tonn. Esjar SH 63 tonn í
4, Matthías SH 56 tonn í 3 og
mest 25 tonn í róðri. Egill SH
41 tonn í 2 og mest 28 tonn í
róðri. Guðmundur Jensson SH
29 tonn í 3.
Þeir eru einungis þrír sem
róa á netabátnum Bárði SH sem
er um 30 bt plastbátur, þrátt
fyrir það þá mokveiddu þeir
fyrir nokkrum dögum síðan
og lönduðu 33 tonnum í þrem
löndunum á sama deginum.
Er báturinn aflahæstur
netabátanna á Snæfellsnesinu
og kemur Geir ÞH næstu

rmeð 65 tonn í 5, landað i
Grundarfirði. Arnar SH er með
33 tonn í 4, Haukaberg SH 29
tonn í 4, Katrín SH 27 tonn í
6, Saxhamar SH 28 tonn í 3 og
Ólafur Bjarnason SH 27 tonn
í 3.
Afli smábátanna hefur verið
nokkuð góður. Tryggvi Eðvarðs
SH hefur landað 42 tonnum í 5
og Særif SH 34 tonn í 4, báðir
bátarnir hafa komist yfir 11
tonn í einni löndun hvor bátur.
Guðbjartur SH er með 26 tonn
í 5 og Brynja SH 17 tonn í 4.
Kristinn SH sem var aflahæstur
bæði í janúar og febrúar hefur
landað 27 tonnum í 4 róðrum.
Álfur SH kom með fullfermi
til hafnar í Ólafsvík þegar landað
var úr bátnum 10,4 tonnum.
Hefur báturinn fengið 28 tonn
í 4 róðrum. Kvika SH er með 18
tonn í 4, Glaður SH 15 tonn í 4,
Lilja SH 14 tonn í 5. Sverrir SH
9,5 tonn í 4.
Hannes Andrésson SH sem
hefur stundað sæbjúguveiðar
af miklum krafti undanfarin ár
er aftur kominn á veiðar eftir
nokkuð langt stopp og er núna
að veiðum í Breiðarfirðinum
og hefur landað 4,6 tonnum
í 3 róðrum í Grundarfirði.
Það má geta þess að einungis
tveir bátar á landinu eru á
sæbjúguveiðum og er hinn
báturinn Sandvíkingur ÁR sem
landar í Keflavík og hefur hann
landað 7,3 tonnum í 3 róðrum.
Gísli Reynisson
www.aflafrettir.is

Aðalfundur

Hátíðarfélags Grundarfjarðar
verður haldinn
miðvikudaginn 19. mars 2014
kl: 20.00 í Sögumiðstöðinni
Dagskrá:
Skýrsla stjórna vegna
Á góðri stund í Grundarfirði 2013
Kosning stjórnar
Önnur mál
Dvalar- og hjúkrunarheimilið Jaðar

Sumarvinna
Dvalar- og hjúkrunarheimilið Jaðar Ólafsvík auglýsir
eftir starfskröftum í sumarafleysingar.
Fjölbreytileg vaktavinnustörf með þakklátu
og skemmtilegu fólki.
Umsóknareyðublöð eru hægt að nálgast
hjá forstöðumanni og á heimasíðu Jaðars
www. jadar.snb.is undir “umsóknir”.
Frekari upplýsingar í síma 857-6605.

Inga Jóhanna Kristinsdóttir
forstöðumaður

Umsjónarmaður
fasteigna
Laust er til umsóknar starf umsjónarmanns fasteigna hjá Grundarfjarðarbæ.
Helstu verkefni eru alhliða umsjón og eftirlit með húseignum bæjarins, samskipti og þjónusta við notendur
húsnæðis og eftirlit með útgjöldum. Starfsmaður hefur aðstöðu í áhaldahúsi og starfar náið með forstöðumönnum
stofnana. Næsti yfirmaður er skipulags- og byggingarfulltrúi.
Hæfniskröfur:
- Góðir skipulagshæfileikar, frumkvæði og útsjónarsemi
- Geta til að vinna sjálfstætt og takast á við fjölbreytt verkefni
- Menntun sem nýtist í starfi, iðnmenntun er æskileg
- Reynsla af rekstri, áætlanagerð og stjórnun er æskileg
- Rík þjónustulund, áhugi og metnaður
- Hæfni í mannlegum samskiptum
Leitað er að jákvæðum, úrræðagóðum og laghentum einstaklingi sem hefur ánægju af mannlegum samskiptum.
Launakjör eru samkvæmt kjarasamningi Sambands íslenskra sveitarfélaga og viðkomandi stéttarfélags.
Umsóknarfrestur er til 25. mars 2014. Ráðið er í starfið frá og með 1. apríl.
Umsóknir ásamt ferilskrá skulu sendar Birni Steinari Pálmasyni, bæjarstjóra
í netfangið bjorn@grundarfjordur.is, sem veitir nánari upplýsingar.
Grundarfjarðarbær

Sauma öskupoka
Aðalfundur SDS 2014
Aðalfundur félagsins verður haldinn á Hótel Hellissandi
laugardaginn 29. mars kl.17:00

Öskudagurinn getur verið
á tímabilinu 4. febrúar til
10. mars. Hann bar upp á 5.
mars í ár. Sú hefð að hengja
öskupoka á fólk er alíslensk
og finnst ekki annarsstaðar.
Þekkist þessi pokasiður á Íslandi
allt frá miðri 18. öld en gæti
verið eldri. Var siðurinn fyrst
kynjaskiptur þannig að konur
hengdu öskupoka á karla en
konur með steinum á karlana.
Þróaðist svo siðurinn yfir í að
það voru fyrst og fremst börnin
sem hengdu öskupoka á aðra og
var aðalatriðið að hengja pokann

þannig að fórnarlambið tæki
ekki eftir því. Þess siður hefur þó
nær alveg horfið. Í Pakkhúsinu í
Ólafsvík hittust þó vaskar konur
þriðjudaginn 4. mars til að halda
þessari skemmtilegu hefð við
og saumuðu öskupoka. Voru
þær Guðrún Tryggvadóttir og
Auður Böðvarsdóttir mættar til
að sauma og leiðbeina þeim
sem þurfti. Boðið var upp á
heitt súkkulaði og kleinur. Voru
þeir sem mættu mjög ánægðir
með þessa uppákomu enda
mikilvægt að þessi siður glatist
þa
ekki.			

Dagskrá aðalfundar er sem hér segir:
- kosning fundarstjóra og ritara eftir
tilnefningu stjórnar.
- Fundarstjóri setur fund
- Skýrsla stjórnar um starfssemi félagsins
á liðnu starfstímabili.
- Endurskoðaðir reikningar lagðir fram
til samþykktar.
- Skýrsla orlofsnefndar.
- Skýrsla starfsmenntunarsjóðs
- Kosning í orlofsnefnd til 3ja ára
- Kosning í starfsmenntunarnefnd til 3ja ára
- Önnur mál.
Að loknum fundi verður boðið uppá tveggjarétta kvöldverð
Þá mun Regnína Ósk skemmta og syngja fyrir fundarmenn.
Rútuferðir frá Búðardal, Stykkishólmi og Grundarfirði.
Áætlaður brottfaratími rútunnar er kl.21:30

Upplestrarkeppni
Fimmtudagskvöldið 6. mars
fór fram Stóra upplestrarkeppnin
í Grunnskóla Snæfellsbæjar.
Þar komu fram nemendur í
7.bekk norðan Fróðárheiðar
innar, en ófærð á henni varð til
þess að fulltrúi Lýsuhólsskóla
komst ekki til að lesa í þetta sinn.
Það voru því 34 krakkar sem
stigu á stokk, fluttu fyrst ljóð að
eigin vali og síðan lásu þau hver sitt
textabrot úr bókinni „Öðruvísi
fjölskylda“. Að því loknu buðu
forráðamenn til veislu á meðan
að dómnefndin sem skipuð var
þeim Sveini Þór Elínbergssyni,
Helgu Guðjónsdóttur og Unu
Jóhannesdóttur réð ráðum sín
um.
Kvöldinu lauk svo með því
að þau tilkynntu val sitt á aðalog varamönnum Grunnskóla
Snæfellsbæjar sem munu svo
keppa í lokahátíð Stóru upp
lestrarkeppninnar á Snæfells
nesi sem haldin verður í Stykkis
hólmi þann 26. mars.

Aðalmenn í þeirri keppni voru
valin þau Birta Guðlaugsdóttir,
Denys Titov og Gylfi Örvarsson,
til vara þau Birgir Vilhjálmsson
og Fehima Líf Purisevic.

Kirkjanokkar.is

gsnb.is

Hamborgarar, pizzur
og margt fleira
Hallgrímsguðsþjónusta
verður í Ólafsvíkurkirkju sunnudaginn 16. mars kl. 14.
Hallgrímur Pétursson fæddist fyrir 500 árum.
Því verða sálmar og ræða tengd honum og
passíusálmunum.
Sunnudagaskólinn verður sama dag kl. 11 á sama stað.

Kaffi Emil
Grundarfjarðarbær auglýsir eftir áhugasömum aðilum til að bjóða
í rekstur Kaffi Emils á Grundargötu 35 (Sögumiðstöð).
Um er að ræða rekstur veitingastaðar með einfaldar veitingar þar sem
aðaláhersla er lögð á kaffiveitingar.
Samningstíminn er frá 15. maí til 15. september 2014 með möguleika
á framlengingu næstu þrjú sumur.
Umsækjendur verða metnir eftir hæfni og verður þar meðal annars litið til
reynslu af þjónustu við ferðamenn, reynslu af veitingarekstri og annarra
þátta tengdum þjónustu. Leitað er eftir metnaðarfullum rekstraraðila.
Umsóknarfrestur er til og með 26. mars 2014.
Tilboðum skal skilað til menningar- og markaðsfulltrúa Grundarfjarðar,
netfang: alda@grundarfjordur.is.
Menningar-og markaðsfulltrúi veitir allar nánari upplýsingar í síma 895-7110.

Hálparsíminn sem úrræði í íslensku samfélagi
Þegar mikið mæðir á og fólk
hefur engan til að tala við um
sín hjartans mál í trúnaði er
Hjálpar
s ími Rauða krossins
ætíð til staðar. Hjálparsíminn
hefur staðið vaktina fyrir þá
sem líða illa frá árinu 2004 og
eru þrautþjálfaðir sjálfboðaliðar
hans alltaf á vaktinni og tilbúnir
að veita sálræna aðstoð og upp
lýsingar um þau úrræði sem í
boði eru.
Hjálparsíminn vill minna
landsm enn á þann stuðning
sem hann veitir í gegnum núm
erið 1717. Hjálparsíminn er
fyrir alla þá sem þurfa að ræða
málin en einkunnarorð hans eru
hlutleysi, skilningur, nafnleysi og
trúnaður. Síminn er opinn allan
sólarhringinn, allt árið um kring
og er gjaldfrjáls. Það birtist ekki
á símareikningnum að hringt
hafi verið í 1717. Á síðasta ári tók
Hjálparsíminn á móti tæplega 15
þúsund símtölum.
Meginstarf Hjálparsímans er
að hlusta og vera til staðar fyrir
fólk í þrengingum. Einnig eru
veittar upplýsingar um hvert fólk

geti leitað til þess að fá aðstoð
hjá sérfræðingum við sínum
vandamálum – hvort sem um
sé að ræða félagsleg eða sálræn
vandamál.
Þeir sem hringja í Hjálpar
símann eru einstaklingar sem
þurfa að ræða málin (oft eru
það einstaklingar sem eiga
hvorki fjölskyldu né vini sem
þeir geta leitað til), stríða við

geðsjúkdóma eða aðra króníska
sjúkdóma, eru einmanna og
þurfa andlega upplyftingu eða
stuðning, hafa lent í áfalli eða
áföllum, stríða við þunglyndi
og í alvarlegustu tilfellunum
eru það einstaklingar sem hafa
misst vonina og eru í sjálfsvígs
hugleiðingum.
Þeir sjálfboðaliðar og starfs
menn sem svara í símann fá

viðamikla þjálfun í viðtalstækni
og sálrænum stuðning með
færum sérfræðingum. Einnig
er þeim boðið reglulega upp
á fræðslukvöld er tengjast sér
stökum átaksvikum Hjálpar
símans t.d. um greiðsluerfiðleika,
átraskanir, kynhneigð, þung
lyndi og heimilisofbeldi svo eitt
hvað sé nefnt. Þeir sem svara í
númer Hjálparsímans, 1717, hafa
aðgang að rafrænni handbók þar
sem bjargir um hin ýmsu mál er
að finna. Til dæmis má nefna að
nýjustu upplýsingar um hinar
sérstöku aðstæður sem skapast
hafa á fjármálamarkaðnum og
hvert einstaklingar geta snúið
sér í bjargráðum hafa verið settar
þar inn.
Að lokum er rétt að ítreka
að Hjálparsíminn er alltaf til
staðar fyrir fólkið okkar í land
inu, ekki er spurt um nafn né
stöðu. Hlutverk sjálfboðaliða og
starfsmanna Hjálparsímans er
að vera til staðar, dæma ekki,
hlusta af athygli og síðast en
ekki síst að byggja upp von hjá
brotnum einstaklingum.

Hollvinasamtök Þjóðgarðsins Snæfellsjökuls í samstarfi við
Þróunarfélags Snæfellinga og Umhverfisstofnun boða til fundar
um stöðu og framtíðarhorfur í starfsemi Þjóðgarðsins.
Fundurinn verður í Hótel Hellissandi 14. mars og hefst kl.15.00
Aðal umfjöllunarefni frummælenda verður þetta:
Þjóðgarðurinn Snæfellsjökull, umhverfismál, rannsóknir innan marka þjóðgarðsins og á Snæfellsnesi, horfur
í ferðaþjónustu árið 2014 og framlag Þjóðgarðsins í þágu landkynningar og ferðaþjónustu á Snæfellsnesi.
1.
2.
3.

Setning og stutt ávarp. Sturla Böðvarsson formaður stjórnar Hollvinasamtakanna Vinir Snæfellsjökuls.
Umhverfismál og hlutverk Þjóðgarða. Kristín Linda Árnadóttir forstjóri Umhverfisstofnunar.
Starfsemi Þjóðgarðsins Snæfellsjökuls árið 2013 og áætlun um starfið 2014.
Guðbjörg Gunnarsdóttir þjóðgarðsvörður.
4. Hlutverk þjóðgarða við að efla landkynningu í þágu ferðaþjónustunnar á Íslandi.
Elías Bj. Gíslason settur ferðamálastjóri.
Kaffihlé
5. „Þjóðgarðar í þágu þeirra“ - Hvað þarf til? Helga Árnadóttir framkvæmdastjóri
Samtaka ferðaþjónustunnar.
6. Rannsóknir á vegum Náttúrustofu Vesturlands í Þjóðgarðinum og á Snæfellsnesi
Róbert A. Stefánsson forstöðumaður Náttúrustofu Vesturlands.
7. Fornleifarannsóknir í Þjóðgarðinum. Magnús A. Sigurðsson minjavörður og
Lilja Björk Pálsdóttir fornleifafræðingur.
8. Náttúruperlan Vatnshellir. Ferðaþjónusta innan Þjóðgarðs.
Þór Magnússon hellaleiðsögumaður og rekstraraðili Vatnshellis.
9. Fyrirspurnir og umræður
10. Fundarslit verða fyrir kl.19

Vélgæslunámskeið 5.-11. apríl 2014

Námskeið í Vélgæslu í Snæfellsbæ.

Námskeiðið gefur réttindi á 750 kW (1000 hö)
vélar á bátum allt að 12 metrar á lengd.

Tekin eru 3 próf á námskeiðinu og 4 verkefni
(skri�leg og verkleg) leysa nemendur undir stjórn
kennara.

Kennt verður frá 5-11.apríl (í hrygningarstoppinu)
frá kl. 9:00-17:00
Námsefni er Kennslubók í vélgæslu eftir Guðmund
Einarsson. Þegar nafnalisti liggur fyrir er nemendum send kennslubók. Verð er 85.000 kr.
Skráning fer fram í Átthagastofu Snæfellsbæjar í
síma 433 6929 eða á atthagastofa@snb.is kristin@snb.is

Athugið að lámarksþátttaka til að
námskeiðið verði haldið er 10 aðilar

Átthagastofa Snæfellsbæjar
Sími 433 6929

