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Fyrsta mark sumarsins

Fyrsti leikur Víkings Ólafsvík í
efstu deild fór fram á Ólafs
víkurvelli þann 4. maí þegar
þeir mættu Fram. Góð mæting
var á völlinn en um 700 manns
munu hafa verið á leiknum,
enda mikil eftirvænting hjá
bæjarbúum og umgjörð leiksins
frábær. Sjálfboðaliðar hafa lagt
mjög mikla vinnu í að gera
völlinn og umhverfi hans glæsi
legt, Víkingur hefur m.a. notið
góðs af hrygningarstoppinu en

á meðan á því stóð voru sjó
menn duglegir við að mæta á
vallar
svæðið og vinna við
smíðar og annað sem til féll.
Það eru mikil verðmæti fólgin í
sjálfboðaliðum fyrir félag eins
og Víking sem er að fóta sig í
efstu deild.
Í samtali við forsvars
menn
KSÍ kom fram að stórvirki hafi
verið unnið í umhverfi og
aðstöðu, til fyrirmyndar sé
hvernig staðið hafi verið að

málum sérstaklega þegar tekið
er tillit til stærðar bæjarfélagsins.
Krakkar úr Snæfellsnes
sam
starfinu voru líka mætt á völlin
eftir að hafa hlaupið áheitahlaup
frá Stykkishólmi til Ólafsvíkur
fyrr um daginn og fengið sér
grillaðar pylsur að hlaupi
loknu. Leikurinn fór rólega af
stað og gekk mönnum ekki vel
að spila boltanum á milli sín
enda lítið sumarlegt við veðrið.
Færðist boltinn hratt á milli
liðanna fyrstu mínúturnar.
Framarar byrjuðu leikinn betur
og komust yfir á tólftu mínútu
með marki frá Almari Ormars
syni. Þegar líða fór á hálfleikinn
komst Víkingur betur inn í
leikinn, náði Guðmundur
Steinn að valda smá vandræðum
í vörn Frammara og átti hættu

lega spyrnu þvert fyrir markið.
Á 36. mínútu jók svo Bjarni
Hólm Aðalsteinsson muninn í
2-0 eftir hornspyrnu. Þremur
mínútum seinna minkaði
Steinar Már Ragnarsson mun
inn í 2-1 fyrir Víking og þannig
var staðan í hálfleik. Í seinni
hálfleik náðu heimamenn að
skapa sér fá færi og gekk ekkert
að jafna metinn. Tap í fyrsta leik
Pepsídeildarinnar var því stað
reynd. Þetta var þó bara fyrsti
leikur og nú eru strákarnir
búnir að spila úr sér hrollinn og
mæta tilbúnir í næsta leik sem
fram fer á Samsungvellinum á
móti Stjörnunni sunnudaginn
12. maí.
Minni myndina af vellinum
tók Sigrún Ólafsdóttir.
þa/jó

Þröngt á þingi
Bréfberi óskast !
Íslandspóstur óskar að ráða bréfbera til starfa
frá og með 1. júlí 2013
Um er að ræða 60% starfshlutfall.
Höfnin á Arnarstapa er þétt
setin eftir að strandveiðarnar
hófust. Þar eru nú á milli 45 og
50 bátar og segja má að höfnin
sé nánast full. Flestir hafa
bátarnir orðið 54 í Arnastapa
höfn. Þar er því mikið líf og fjör
bæði þegar farið er út á
morgnanna svo og þegar þeir

koma að landi, verður því oft
löng bið eftir löndun enda
einungis einn löndunarkrani.
Það má því með sanni segja að
strandveiðarnar lífgi upp á
hafnir landsins á meðan á þeim
stendur.
þa

Umsóknarfrestur er til 24. maí 2013

Sumarstörf
Íslandspóstur óskar einnig að ráða fólk til
sumarafleysinga, bæði bréfbera og í afgreiðslu inni.
Upplýsingar um störfin veitir afgreiðslustjóri
í síma 825-1119.

Umsóknarfrestur er til 24. maí 2013
Engihlíð 8, Ólafsvík
Húsið er byggt úr steypu árið 1967 og er alls 250,5
fm á tveimur hæðum.
Efri hæðin sem er 132 fm skiptist í forstofu,
þvottahús, hol, eldhús, stofu, baðherbergi og þrjú
herbergi.
Forstofan og þvottahúsið eru með flísum á gólfi
og herbergin, holið og stofan er með gegnheilu
eikarparketi. Baðherbergið er flísalagt í hólf og
gólf. Úr svefnherbergisálmunni er gengið út í
góðan garðskála og úr honum á sólpall.
Á neðri hæðinni sem er 91,8 fm er flísalagt hol. Eldhúsið, stofan og herbergið eru með
dúk á gólfum. Baðherbergið er flísalagt að hluta til. Þá er þvottahús og góðar geymslur
á neðri hæðinni. Bílskúrinn er 26,7 fm og fyrir framan hann er steypt plan. Húsinu fylgir
fallegur og vel hirtur garður. Húsið er á mjög góðum stað þ.e stutt í alla þjónustu, s.s.
skóla, heilsugæslu, verslanir, íþróttahús, sundlaug og fl. Þetta er mjög góð eign á
góðum stað.
Verð: 25,5 millj.

Íslandspóstur Ólafsvík

Bíll inn í garð

Nú þarf að
mála kirkjuna!
Opnaður hefur verið söfnunarreikningur í Landsbankanum í
Ólafsvík vegna málningarframkvæmda.
Reikningsnúmerið er 0194-05-401286
Kennitalan er 500269-4999
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

Umferðaróhapp varð í Ólafs
vík á miðvikudagskvöld í
síðustu viku. Bifreið endaði
inni í garði að Grundarbraut 28
eftir að ökumaður missti stjórn
á henni. Mikil mildi þykir að
engin slys urðu á fólki en bif
reiðin fékk mikið högg þegar
hún fór yfir gangstétt og
steinkant, ver hefði getað farið

því að bifreiðin rétt slapp við
ljósastaur og fánastöng. Bif
reiðin er mikið skemmd ef ekki
ónýt. Var bílstjóra og farþegum
bifreiðarinnar mjög brugðið.
Kalla þurfti á kranabíl til að
fjarlægja bílinn úr garðinum og
hífðu starfsmenn TS vélaleigu
bifreiðina af slysstað.
þa

Sumarstörf
Eftirtalin sumarstörf eru laus hjá Snæfellsbæ sumarið 2013

5-6 leiðbeinendur/ﬂokkstjóra í vinnuskólanum
Um er að ræða 100% störf í 3 mánuði frá 29. maí nk. Ekki er hægt að byrja
seinna. Umsækjendur þurfa að vera 17 ára eða eldri, vera færir um að stýra
vinnuskólahópi, hafa reynslu, verkvit og áhuga á að vinna og fræða unglinga.
Eru reyklausir, sjálfstæðir og góðar fyrirmyndir. Þekking á staðháttum 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, hafa verkvit og áhuga á útivinnu. Eru reyklausir og sjálfstæðir. Þekking á
staðháttum í sveitarfélaginu er einnig nauðsynleg.

− Umsóknareyðublöð má nálgast á bæjarskrifstofu Snæfellsbæjar. Einnig

er hægt að nálgast þau á heimasíðu Snæfellsbæjar, www.snb.is, undir
„sumarvinna“ og „atvinnuumsókn“.

Umsóknarfestur er til 13. maí 2013
Umsóknir berist á skrifstofu Snæfellsbæjar, Klettsbúð 4, 360 Snæfellsbæ, eða
með tölvupósti á asdis@snb.is

Nánari upplýsingar gefur verkstjóri í síma: 898-8559

Sigldi á bauju

Dagmömmur í Snæfellsbæ
Erum með laus pláss í daggæslunni í Mettubúð.
Við bjóðum upp á vistun alla virka daga
frá kl:8-16
Eldri umsóknir óskast staðfestar
Nánari upplýsingar í síma
Halla Sími 867-0357
Billa Sími 866-3641

Óhapp varð við innsiglinguna
í Rifshöfn nú í byrjun strand
veiða. Skipstjórinn á Ömmu
Lillý BA 55 sigldi á innsiglingar
baujuna við Rifshöfn aðfaranótt
2. maí. Leki kom að bátnum og
þurfti skipstjórinn að halda
bátnum planandi í höfninni á
meðan hann beið eftir aðstoð.
Félagar úr björgunarsveitinni
Lífsbjörgu komu til aðstoðar
um nóttina og var báturinn
ferjaður með björgunarskipinu
Björgu á milli bryggja og hífður

þar á land með kranabíl.
Báturinn er mikið skemmdur
og þarf að skipta um hluta
framenda hans svo hann verði
sjófær aftur. Viðar Hafsteinsson
hjá Bátahölinni hefur tekið það
að sér. Ekki var þetta eina slysið
þenna daga á Snæfellsnesinu
annar bátur Snúlla SH lenti í
hremmingum vegna veðurs,
fékk hún á sig brotsjó, brotnuðu
tvær rúður og mikill sjór kom
inn í stýrishúsið.

VORTÓNLEIKAR

Barna- og Skólakórs Snæfellsbæjar

verða haldnir
fimmtudaginn 9. maí kl. 17
í Safnaðarheimili Ólafsvíkurkirkju
Aðgangseyrir 1.000,- börn frítt
Kaffi og kökur innifalið.
ALLIR VELKOMNIR!

þa

Aflafréttir

Ansi góð veiði var í dragnót
og handfærin eftir stoppið. Bæði
Steinunn SH og Gunnar
Bjarnason SH fengu risaköst í
dragnótina. Steinunn SH kom
með 45 tonn að landi í einni
löndun og þar af 38 tonna kast.
Gunnar Bjarnarson SH gerði þá
betur og náði um 40 tonna kasti
og kom með tæp 50 tonn að
landi í einum róðri. Gunnar
Bjarnarson SH er einn af
svokölluðum Kínabátum enn í
dag þá eru Siggi Bjarna GK,
Benni Sæm GK, Sólborg RE,
Matthías SH, Kristinn SH auk
Gunnars gerðir út í dag. Enginn
þeirra hefur náð að koma með
jafn mikinn afla að landí i einum
róðri og Gunnar gerði núna
undir lok apríl.
Bátarnir hafa ekki róið mikið
það sem af er maí en þó hafa
nokkrir farið og fiskað ágætlega.
Guðmundur Jensson SH 16,3
tn, Steinunn SH 19,5 tn, Esjar
SH 11,5 tn. og Margrét ÍS 10,8
tn allir eftir eina löndun.
Af netabátunum þá hefur
enginn bátur róið eftir stoppið
nema Þórsnes SH frá Stykkis
hólmi. Báturinn var einn þriggja
stórra netabáta sem réru á netin
eftir stoppið og varð báturinn
næst hæstur allra netabáta í apríl
með 281 tonn í 12 róðrum.
Hinir voru Erling KE í Njarðvík
og Glófaxi VE í Vestmanneyjum
sem réru eftir stoppið.

Ansi mikill fjöldi báta er á
rækjuveiðum við nesið og hafa
landað í Grundarfirðinum.
Sóley SH er kominn á rækju
veiðar og er þetta í fyrsta skipti í
ansi langan tíma sem að
báturinn fer á rækju, er báturinn
búinn að landa 35 tonnum í 2
róðrum. Aðrir SH bátar eru
Farsæll SH sem var með 16 tonn
í byrjun maí í einni löndun og
Hamar SH, sem komst í 27 tonn
í einni löndun seinnipartin í
apríl.
Trollbáturinn Hringur SH
fiskaði vel í apríl og var með
rúmlega 300 tonn í 4 lönd
unum, mest tæp 78 tonn í einni
löndun. Helgi SH var með 184
tonn í 4 og mest 53 tonn í einni
löndun.
Núna er strandveiðitímabilið
hafið, en undir lokin á apríl þá
fiskuðu handfærabátar frá Rifi,
Ólafsvík og Arnarstapa ansi vel.
Má t.d nefna að Bryndís SH-128
var með 16,5 tonn í einungis 5
löndunum, Hilmir SH-197 var
með 14 tn í 8 og Mangi á Búðum
SH 14 tn í 10.
Kristinn II SH byrjar maí
mánuð ágætlega, 15 tonn í tveim
róðrum en hann var með
aflahæstu smábátum í apríl með
154 tonna afla og þar á eftir kom
Tryggvi Eðvarðs SH með 130
tonn.
Gísli Reynisson
www.aflafrettir.com

Vorhreinsun í Grundarfirði
Kæru íbúar Grundarfjarðar.
Helgina 11. - 12. maí 2013 verður hreinsunarhelgi í Grundarfirði.
Allir eru hvattir til hreinsunar á sinni lóð og nánasta umhverfi.
Þess er óskað að íbúar sópi gangstéttir fyrir framan húsið sitt
og út á götu og týni upp rusl í kringum heimili sitt.
Götusópur mun sópa götur bæjarins mánudaginn 13. maí.
Gámastöðin verður opin lengur laugardaginn 11. maí
eða frá kl. 12:00 - 16:00.
Gámur fyrir garðaúrgang er aðgengilegur allan sólarhringinn.

Tökum höndum saman
og gerum bæinn okkar snyrtilegan fyrir sumarið.

Grundarfjarðarbær

Góður árangur í
lifstílskeppni

LÖGMÆTI GENGISLÁNA
- Ný sjónarmið Í ljósi þess að ný sjónarmið eru uppi um lögmæti gengislána munu LOCAL lögmenn og Deloitte standa sameiginlega að málstofu þar sem fjallað verður um
lögmæti gengislána, fyrningu og útreikning gengislána.
Á fundinum munu lögmennirnir Auður Ýr Helgadóttir
og Guðrún Bergsteinsdóttir hjá LOCAL lögmönnum
ásamt Jónasi Gesti Jónassyni endurskoðanda hjá
Deloitte ehf. fjalla um stöðu gengislána einkum með
tilliti til nýjustu dómafordæma.
Málstofan verður haldin miðvikudaginn 15. maí nk. á
Hótel Ólafsvík og hefst klukkan 20.

Lífstílskeppninni GÓÐUR
LÍFSTÍLL lauk hjá Sólarsporti
þann 21. apríl s.l. með
kjúklingasúpu og heimabökuðu
brauði, hafði keppnin þá staðið
yfir í 12 vikur eða frá 27. janúar.
Keppt var í karla- og kvenna
flokki en markmiðið var að
missa sem mesta fituprósentu á
þessum 12 vikum. Kolbrún
Ívarsdóttir einkaþjálfari sá um
mælingu, viktun og myndatöku
á keppendum.
Mjög góð þátttaka var í
keppninni en samtals voru
þáttakendur 38, 13 karlar og 25
konur, árangurinn var hreint út
sagt frábær hjá öllum kepp
endum en að lokum voru það
Tanja Rún Jónsdóttir og Sigur
steinn Þór Einarsson sem stóðu
uppi sem sigurvegarar í
keppninni.
Verðlaunin sem Tanja og
Sigursteinn fengu voru ekki á

verri endanum:
Hótel Búðir gaf kvöldverð og
gistingu fyrir tvo, Gistiheimilið
Langaholt gaf kvölverð og
gistingu fyrir tvo, Heildverslunin
Namo gaf úttekt fyrir æfingar
fötum fyrir kr.15.000.-, Heild
verslunin Namo gaf fæðubótar
pakka fyrir kr.15.000.-, 3 mán
aðar kort í Sólarsporti, 10 tíma
ljósakort og að auki voru mjög
góð peningaverðlaun.
Sólarsport vill sérstaklega
þakka Hótel Búðum, Gisti
heimilinu Langaholti, Namo og
Core fyrir verðlaunin sem að
þau gáfu.
Einnig þakkar Sólarsport
lífstílskeppendum í GÓÐUM
LÍFSTÍL fyrir þátttökuna og
Kollu fyrir hjálpina. Stefnt er að
því að hafa lífstílskeppnina
GÓÐUR LÍFSTÍLL aftur í
september.

Bjóðum hraðvirkt internet
fyrir heimili og fyrirtæki
í Ólafsvík og Grundarfirði.
Viðgerðarþjónusta fyrir
borðtölvur, fartölvur,
netþjóna og netbúnað
Gagnabjörgun
http://tsc.is

V I N N U S K Ó L I S N Æ F E L L S B Æ J A R
...þar sem Jökulinn ber við loft...

Umsækjandi
Nafn: *

Kennitala: *

Heimili: *
Póstnúmer: *

Sveitarfélag: *

Heimasími: *

Farsími:

Vinnusími:

Netfang:
Ég er nemandi í:
GS-Ólafsvík
og er nemandi í:

8. bekk

GS-Lýsuhóli
9. bekk

10. bekk

Nánasti aðstandandi
Nafn forráðamanns: *
Kennitala forráðamanns: *
Sími:

Netfang:

Bankareikningur (Skráður á nafn umsækjanda)
Banki
Reikningur: ( bankanr. - hb - reikningsnr. )
t.d. 0123-26-054321
Vinnutímabil 8. bekkjar
Vinnutímabil 8. bekkjar er 4 vikur, þ.e.a.s. frá 3. júní – 28. júní 2013.
Vinnutími er frá 08.00 - 12.00 mánudaga til föstudaga
Vinnutímabil 9. og 10. bekkjar
Vinnutímabil 9. og 10. bekkjar er 6 vikur, þ.e.a.s. frá 3. júní – 12. júlí 2013.
Vinnutími er frá 08.00 - 17.00 mánudaga til föstudaga
Umsóknarfrestur er til og með 22. maí 2013 – umsóknum skal skila í Ráðhús Snæfellsbæjar,
Klettsbúð 4, 360 Hellissandi eða á asdis@snb.is.

Fæðingar undir
meðaltali

TIL SÖLU KAFFIHÚS / RESTAURANT
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Árið 2012 fæddust 4.533
börn á Íslandi, sem er nokkur
fjölgun frá árinu 2011 þegar
hér fæddust 4.492 börn. Það
komu 2.317 drengir í heiminn
og 2.216 stúlkur árið 2012,
þetta jafngildir 1.046 drengjum
á móti hverjum 1.000 stúlkum.
Helsti mælikvarði á frjósemi er
fjöldi lifandi fæddra barna á ævi
hverrar konu. Í fyrra var
frjósemi íslenskra kvenna
örlítið meiri en árið 2011, eða
2,037 börn á ævi hverrar konu
á móti 2,017 börnum ári fyrr.
Yfirleitt er miðað við að
frjósemi þurfi að vera um 2,1
barn til þess að viðhalda
mannfjöldanum til lengri tíma
litið. Undanfarin ár hefur
frjósemi á Íslandi verið rétt um
2 börn á ævi hverrar konu.

Frjósemin nú er nærri helmingi
minni en hún var um 1960, en
þá gat hver kona vænst þess að
eignast rúmlega 4 börn á ævi
sinni, þessar upplýsingar og
fleiri um fæðingar er hægt að
nálgast á heimasíðu Hagstofu
Íslands.
Fæðingum í Snæfellsbæ
fækkaði nokkuð á milli ára, þær
voru 29 árið 2011 en 26 á
síðasta ári sem er nokkuð undir
meðaltali áranna 1991 - 2012
en það er 29,23, mikið vantar
þó til að ná fæðingafjöldanum
árið 2001 þegar 45 börn
fæddust. Í Grundarfirði voru
fæðingar einnig undir meðaltali
en á síðasta ári fæddust þar 13
börn en meðaltalið er 14,18,
árið áður voru fæðingar þar 15.

Kirkjan okkar

Lokahátíð barnastarfsins
og fjölskylduguðsþjónusta.
Fjölskylduguðsþjónusta verður í Ingjaldshólskirkju
sunnudaginn 12. maí kl. 11.
Lokahátíð sunnudagaskólans, barnakórsins og TTT-starfsins.
Ýmsar uppákomnur, en hvað verður á grillinu?
Allir velkomnir.

jó

100 börn
á hlaupum

Áheitahlaup Snæfellsnes
sam
starfsins fór fram sunnu
daginn 5. maí. Í hlaupinu tóku
þátt börn sem æfa fótbolta á
Snæfellsnesi. Í vikunni áður
höfðu börnin gengið í hús og
fyrirtæki í Stykkishólmi,
Grundarfirði og Snæfellsbæ og
beðið um áheit, gekk vel að
safna og var vel tekið á móti
börnunum. Á sunnudeginum
hófu svo börnin í Stykkishólmi
hlaupið klukkan 8:00 um
morgunin og hlupu frá Íþrótta
miðstöðinni í Stykkishólmi að
afleggjaranum að Bjarnarhöfn
þar sem börnin úr Grundar

afirði tóku við og hlupu að af
leggjaranum að Kvíabryggju.
Um hádegið tóku börnin úr
Snæfellsbæ við og hlupu að
Vegagerðarhúsinu í Ólafsvík en
þar bættust börnin úr Grundar
firði og Stykkishólmi í hópinn.
Hópurinn, um það bil 100
börn, hljóp svo fylktu liði inn í
Ólafsvík að Fiskiðjunni Bylgju
þar sem boðið var upp á
pylsuveislu og svala. Börnin
fjölmenntu svo að sjálfsögðu á
leik Víkings og Fram í Pepsí
deildinni sem fram fór á Ólafs
víkurvelli þann dag.
þa

Tæpt var það
hjá ljóninu
Þá er lokið 8. keppnistímabili
hópleiksins með sigri Litla
ljónsins, sem vann með einu stigi,
Kaffi 59 sem búið var að leiða
keppnina í mjög langan tíma.
Keppnin í vetur hefur verið mjög
jöfn og skemmtileg og hafa hópar
verið að skiptast á efsta sætinu
m.a. komst Anton Ö í efsta sætið á
tímabili og endaði svo í því 16.
Þannig hefur þetta gengið eins og
með Brettagaurana sem lengst af
keppnistímabilsins voru í neðri
hluta töflunnar og náðu svo
sjöunda sætinu og ofar en VÁ Air
helsta keppinautnum. Þá er vert
að minnast á Up the iron, en sá
hópur var langt fram á vor í neðstu
sætunum t.d. eftir 18. umferðir í
því 23. Þá tók yngri hluti hópsins í
taumana og hópurinn endaði í 10.
sæti. Einn er sá hópur sem hefur
farið eins og segir í Euru
visionlaginu „Hægt og hljótt“ upp
töfluna og endar í 3. sæti en það er
Pétursson. Ekki er hægt að segja
að mikill meistarabragur hafi verið
yfir félögum í hóp er þeir kalla
Meistara því þeir náðu 21. sæti
eftir mikla varnarbaráttu. Aðeins
verður að minnast á N1 sem má
mun sinn fífil fegri í þessari keppni
og endaði í 15. sæti. Þá var hulinni
loksins svipt af hópnum Leyndó,
en hann mætti í fyrsta sinn, síðasta
keppnisdaginn og kom þá í ljós að
hópinn skipa Ragnar Smári og
Þórey. En hópurinn endaði í
átjánda sæti. Nú félagarnir í S.G.
Hópnum náðu þeim ótrúlega
árangri að lenda í þriðja sætinu og

hefur brosið ekki farið af þeim
síðan. Bryggjupollar náðu góðum
árangri þrátt fyrir misgott
samkomulag í hópnum og enduðu
í 5. sæti. Frænkan endaði í sjötta
sæti enda fór allur tími og kraftur
hjá henni í vonlaus framboðsmál.
Nú eins og verið hefur þá geta
menn séð loka
stöðuna á vef
Grundarfjarðarbæjar.
Eins og áður sagði þá var þetta
8. keppnistímabil Hópleiksins sem
var nú að ljúka, undirritaður hefur
tekið saman að 22 hópar hafa
tekið þátt að jafnaði á þessum
árum. Það þýðir að 44 íbúar
bæjarins hafi tekið þátt á hverju ári
sem ég myndi halda að væri
nokkuð gott miðað við stærð
bæjarfélagsins. Undirritaður hefur
tekið þátt sem stjórnandi öll þessi
keppnistímabil og hefur verið sá
sem rífur kjaft og sett reglurnar,
við mismiklar vinsældir, enda ekki
von þar sem um marga snillinga á
þessu sviði er að ræða. En hvað
um það, þetta er búinn að vera
mjög skemmtilegur tími þessi ár,
og finnst undirrituðum kominn
tími til að hleypa öðrum að með
aðrar útfærslur og hugmyndir um
þessa keppni. Því hef ég ákeðið að
láta hér staðar numið með von um
að þessi keppni haldi áfram, því
hún hefur sannað sig sem mjög
sterkt félagslegt atriði í bæjarlífinu
yfir vetrartímann. Og þakka ég
kærlega fyrir mig. Slúttið verður
tilkynnt síðar.
Gummi Gísla

ÞARFT ÞÚ AÐ LOSNA
VIÐ TRÉBRETTI?

Byrjað er að safna trébrettum fyrir
næstu áramótabrennu og eru þau
geymd að Smiðjugötu 3, Rifi.

9. maí 2013

Dagur eldri borgara
Í tilefni dags eldri borgara sem er á uppstigningardag
býður félagið öllum Grundfirðingum að taka þátt í
dagskrá dagsins.
Dagskrá dagsins er eftirfarandi:
1. Messa í Grundarfjarðarkirkju kl. 11:00
a. Kór eldri borgara sér um sönginn
b. Ritningarlestur og ræða í höndum
eldri borgara
2. Opið hús verður kl. 15:00
í Samkomuhúsinu,
a. Kaffisala,
b. Kór eldri borgara syngur
c. Starfsemi félagsins verður kynnt
í máli og myndum.
Allir velkomnir

Getraunir

Getraunastarfinu
þennan
veturinn er lokið. Salan í vetur
hefur verið lakari en undanfarin
ár eða 2500 til 3000 þúsund raðir
á viku. Frá því að við hjónin
fórum að sjá um getraunirnar árið
2006 hefur þetta verið lakasta
árið, kanski vantar áhuga fólks
almennt eða einhverjar breytingar
á getraunastarfinu hver veit. Svo
langar okkur til að minnast á þá

sem hafa unnið í sjálfboðavinnu
við Ólafsvíkurvöll undanfarnar
vikur en ætla ekki að telja upp
nein nöfn en þessir menn eiga
allir gífurlega miklar þakkir og
heiður skilin.Takk fyrir veturinn
og skemtum okkur á vellinum í
sumar og hvetjum strákana.
Víkingskveðja
Stjáni og Tóta.

Veitingastaðurinn opinn
föstudag og laugardag
frá kl 18 til 22

Barinn opinn
fram á nótt

STEIKARHLAÐBORÐ OG BALL
í Röstinni þann 10. maí.

Þann 10. maí ætlum við að hafa Steikarhlaðborð og ball með snillingunum í GRM.
Þeir hafa heimsótt okkur áður og ekki svikið.

Boðið verður uppá glæsilegt 3 rétta hlaðborð.

Verð í forsölu
aðeins 7.900 kr.
fyrir mat og ball.

Meðal þess sem verður á matseðlinum er:

Gunna Lára mun sjá um ljúfa tóna yfir borhaldi.
Veislustjóri verður auglýstur síðar.

Miðaverð í hurð
fyrir ballið er 2000 kr.

Saltfisktartar
Blackeraður lax
Döðlu og hörpuskelspjót
Chilli og kóríander marineraður
kjúklingur á spjóti

Borðapantanir berast í síma 430-8600
eða á jon@hotelhellissandur.is

Villi marinarað lambalæri
Kalkúnabringur
Grísapurusteik

Frá Tónlistarskóla Grundarfjarðar
Skólaslit og vortónleikar Tónlistarskóla Grundarfjarðar
verða í sal Fjölbrautaskóla Snæfellinga
sunnudaginn 12. maí kl.17.
Vonumst til að sjá sem flesta.

Gengið á Ennið 9. maí

Saman klífum brattann - gengið á bæjarfjöll 2013-2014
Þorsteinn Jakobsson, fjalla
garpur með meiru, hefur
undanfarið unnið að tinda
verkefni sem felst í því að klífa
bæjarfjöll á Íslandi. Þorsteinn
hefur ákveðið að ljúka verk
efninu í samstarfi við Styrktar
félag krabbameinssjúkra barna
á næstu 12 mánuðum og láta
áheit í tengslum við göngurnar
renna til SKB. Samstarfs
verk
efnið hefur hlotið nafnið Saman
klífum brattann en baráttu
krabbameinsveikra barna má
oft og tíðum líkja við fjallgöngu
sem stundum er erfið vegna
bratta og klungurs en svo koma
tímar og svæði inn á milli sem
ekki eru jafnerfið yfirferðar.
Samstarfið hófst formlega
með göngu á bæjarfjall Hafn
firðinga, Helgafellið, laugar
daginn 6. apríl. Síðan var
gengið á Keili, Úlfarsfell, Akra
fjall og Reynisfjall. Fimmtu
daginn 9. maí er röðin komin
að Enninu og Drápuhlíðarfjalli
síðar sama dag. Gangan hefst
við íþróttahúsið kl. 10.00.

Gangan tekur um tvær klukku
stundir og er öllum heimil
þátttaka án greiðslu þátttöku
gjalds en þátttakendum sem og
öðrum bent á að hægt er að
styðja verkefnið með frjálsum
framlögum inn á reikning SKB.
Upplýsingar um hann eru á
heimasíðu SKB, www.skb.is og
Facebook-síðu félagsins.
Meðfram þessum göngum er
Þorsteinn að vinna að bók um
fjöll og fjallgöngur sem kemur
út á næsta ári og renna
höfundarlaun hans til SKB.
Þorsteinn hefur síðustu ár

helgað sig stuðningi við Ljósið,
endurhæfingar- og stuðnings
miðstöð fyrir fólk sem hefur
fengið krabbamein og aðstand
endur þeirra, m.a. með svo
kölluðum ljósafossgöngum
niður Esjuna 2010, 2011 og

2012. Árið 2009 sló hann
Íslandsmet þegar hann gekk sjö
sinnum upp og niður Esjuna.
Árið 2010 gekk hann á tíu tinda
á tólf tímum og toppaði 365
fjöll á árinu.

Magnús Einarsson löggiltur fast.sali.

ENGIHLÍÐ 10 – ÓLAFSVÍK.
Til sölu

Húsnæði til sölu
Norðurtangi 9, Ólafsvík
Gott húsnæði á frábærum stað
á hafnarsvæðinu í Ólafsvík.
Milliloft yfir hluta hússins með eldunaraðstöðu og
svefnplássum, annarstaðar er mikil lofthæð.
Húsið býður upp á ýmsa möguleika.

Fæst á góðum kjörum.

Hluti kaupverðs á vaxtalausu láni
Upplýsingar í síma: 840 6100

Glæsilegt 238,3 fm. einbýlishús á 2.hæðum með innb. 38 fm. bílskúr.
Eignin er afar vel staðsett í Ólafsvík. 5 svefnherb. og tvær stofur.
Eignin hefur verið mikið endurnýjuð á síðustu árum.
Óskað er eftir tilboðum í eignina.

Upplýsingar gefur Þórarinn gsm: 7.700.309
eða th@landmark.is
LANDMARK fasteignasala – Bolholti 4 s: 512.4900

	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  

	
  
	
  
	
  
Vinnuskóli	
  Snæfellsbæjar	
  verður	
  starfræktur	
  sumarið	
  2013	
  	
  
frá	
  3.	
  júní	
  til	
  28.	
  júní	
  fyrir	
  8.	
  bekk,	
  alls	
  4	
  vikur	
  	
  
og	
  3.	
  júní	
  til	
  12.	
  júlí	
  fyrir	
  9.	
  og	
  10.	
  bekk,	
  alls	
  6	
  vikur.	
  
	
  
Engum	
  er	
  synjað	
  um	
  vinnu	
  en	
  umsóknarfrestur	
  rennur	
  út	
  22.	
  maí.	
  	
  Eftir	
  það	
  er	
  ekki	
  tekið	
  við	
  
umsóknum.	
  	
  Umsóknareyðublöð	
  er	
  hægt	
  að	
  nálgast	
  í	
  Grunnskóla	
  Snæfellsbæjar,	
  Ráðhúsi	
  
Snæfellsbæjar	
  og	
  á	
  heimasíðu	
  Snæfellsbæjar	
  (snb.is-‐stjórnkerfið-‐eyðublöð-‐umsókn	
  um	
  vinnuskólann)	
  	
  
	
  	
  	
  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	
  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	
  
	
  
Tæknideild	
  Snæfellsbæjar	
  

Viltu vinna
50.000
Aukakrónur?
Í maí ætla Aukakrónur að bregða á leik með samstarfsaðilum
sínum á Snæfellsnesi og bjóða öllum sem nota Aukakrónu- eða
A-kortið sitt hjá samstarfsaðilum að vera með.

Aðalvinningur

Aukavinningar (dregnir út vikulega í maí)

» Sigling fyrir tvo hjá Láki
Tours

» 12.000 kr. gjafabréf frá Gistiheimilinu Langaholti

» Philips blandari frá Hrannarbúðinni

» 10.000 kr. gjafabréf frá Virkinu

» 15.000 kr. gjafabréf frá versluninni Kassanum

» Dömu- eða herrailmur að verðmæti 6.000 kr. frá Blómsturvöllum

» 15.000 kr. gjafabréf frá Hótel
Hellissandi

» 16” pizza, brauðstangir og 2 ltr.
gos frá Hobbitanum (x3)

» 15.000 kr. gjafabréf frá versluninni Hrund

» Pizzu-veisla fyrir 5 á Kaffi 59

Þegar þú greiðir með Aukakrónueða A-kortinu þínu hjá samstarfsaðila Aukakróna færðu afhentan
miða sem þú fyllir út og skilar í
Landsbankann í Snæfellsbæ.

Vinningar verða dregnir út vikulega í maí og stærsta vinninginn,
50.000 Aukakrónur, þann 31. maí,
auk fjölda aukavinninga.

Allir sem eiga Aukakrónukort
geta tekið þátt í leiknum eins oft
og þeir vilja. Þeir sem ekki eru í
Aukakrónum geta sótt um kort á
www.aukakronur.is eða í útibúi
Landsbankans.

Landsbankinn

landsbankinn.is

410 4000

50.000 Aukakrónur

» 2.500 kr. gjafabréf frá Líkamsræktinni (x2)

