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Gera klárt á makríl
Nú styttist í að opnað verði
fyrir makrílveiðar á handfæri og
byrja þær 1. júlí. Mikil fjölgun
er á bátum sem ætla að stunda
þessar veiðar og eru nú tveir
bátar í breytingum hjá Vél
smiðju Árna Jóns það eru bát
arnir Brynja SH og Kristinn II
SH og einnig er Særif SH í
breytingum fyrir utan verbúð í
eigu útgerðarinnar. Áætlað er
að þeir verði tilbúnir þegar
veiðarnar hefjast. Vonandi lætur
makríllinn sjá sig en hann virð
ist vera seinna á ferðinni nú en
í fyrra líklegt er talið að það
stafi af því að stjórinn er kaldari
hér nú en á sama tíma í fyrra.
þa

Bílstjóri og dreifing
á Snæfellsnesi
Íslandspóstur óskar eftir að ráða í 100%
framtíðarstarf á Snæfellsnesi. Einnig kemur til
greina að ráða í tvær 50% stöður.
Um er að ræða akstur og dreifing í Grundarfjörð
Getur hentað aðila sem er búsettur í Stykkishólmi,
Grundarfirði eða Ólafsvík.
Æskilegt er að viðkomandi geti hafið störf sem fyrst.
Umsóknir óskast sendar á netfang
steinunnh@postur.is
Umsóknarfrestur er til 4. júlí 2013

Bréfbera vantar í
Stykkishólm
Íslandspóstur hf. óskar eftir að ráða
tvo bréfbera í 65% starf í Stykkishólmi.
Þarf að geta hafið störf í lok ágúst
Umsóknir óskast sendar á netfang
steinunnh@postur.is
Umsóknarfrestur er til 19. júlí 2013

UEFA Futsal
í Ólafsvík

Evrópukeppni félagsliða í
Futsal 2013-2014 hefst í haust
og skráði Víkingur Ólafsvík lið
í keppnina, Víkingur sótti
einnig um að hluti keppninnar
verði haldinn hér.
Á mánudag kom í ljós að
einn riðill af átta í forkeppninni
verður haldinn í Ólafsvík dag
ana 27. ágúst - 1. september og
því ljóst að það verður fjör í
Íþróttahúsi
Snæfellsbæjar
þessa daga.
Samtals taka 49 lið þátt í
keppninni en af þeim þurfa 29
lið að taka þátt í forkeppni,
dregið verður þann 3. júlí um
hvernig liðin skiptast í riðla og
einnig kemur þá í ljós hvort að
hér keppi þrjú eða fjögur lið,
mikil umsvif eru í kringum
svona keppni en til dæmis má
nefna að fjórtán menn eru í
hverjum leikmannahópi en að
auki má búast við sjö til tólf
manna teimi þjálfara og að

stoðarmanna með hverju liði,
við þetta bætast svo dómarar

og starfsmenn keppninnar.
Eins og gefur að skilja þurfa
margir að koma að keppninni
fyrir Víkings hönd og eru
Víkingar nú að leita að sjálf
boðaliðum til að vinna við
keppn
ina, þegar búið verður
að draga í riðla þann 3. júlí
mun verða haldinn kynningar
fundur og eru áhugasamir og
sjálfboðaliðar boðnir vel
komnir til að kynna sér mótið,
staður og tími verður auglýst
síðar. Þeir sem vilja aðstoða við
framkvæmd og undirbúning
mótsins er bent á að hafa
samband við Jónas Gest
Jónasson í síma 898 2495.
jo

Gjöf til Pakkhússins
Pakkhúsinu í Ólafsvík barst á
dögunum góð gjöf sem afhent
var í Pakkhúsinu og tók Gunn
steinn Sigurðsson við henni
fyrir hönd Pakkhúsnefndar.
Myndin er af Ólafsvík og Enninu
og er máluð árið 1923 af Þor
steini Hannessyni.
Myndin er gjöf til minjasafns
Ólafsvíkur til minningar um
hjónin Sigurlín Þórðardóttir og
Kristján Þorsteinsson frá Hjalla
búð í Fróðárhreppi. Voru á milli
70 og 80 manns samankomnir á
ættarmóti í Ólafsvík og stundin
tilfinningarrík þegar myndin
var afhent enda skipaði hún
stóran sess í lífi þeirra og hékk
á vegg þar sem hún sást um leið
og fólk gekk inn á heimili þeirra
hjóna. Voru taugar þeirra
sterkar til átthaganna og eitt af
því sem gert var á hverjum
morgni var að líta út um glugg
ann og kíkja á Snæfellsjökul
sem sást út um stofugluggann á
góðum degi. Þórdís Björgvins
dóttir þakkaði kærlega fyrir
þessa höfðinglegu gjöf um leið
og hún tilkynnti að myndinni
yrði fundinn verðugur staðu.
Eftir afhendingu myndarinnar
var haldið til Átthagastofu þar
sem boðið var upp á kaffi og
konfekt áður en hópurinn hélt
af stað í göngu um Brimilsvelli

undir leiðsögn Sæmundar
Kristjánssonar. Til marks um
hversu sterkar taugarnar til
átthaganna voru hafði Sigurlín
Ágústsdóttir ritað texta aftan á
myndina:
„Þessi mynd á að gefast til
minjasafns Ólafsvíkur frá Sigurlínu
Agústsdóttur og Guðmundi Ársæli
Guðmundssyni til minningar um
ömmu og afa, Sigurlín Þórðardóttur
og Kristján Þorsteinsson frá Hjalla
búð í Fróðárhreppi. Guð blessi
minningu þeirra. Sigurlín Ágústs
dóttir Hringbraut 15, Hafnarfirði.“
þa

ÍBÚÐ TIL SÖLU
Smiðjustígur 5, Grundarfirði
109,7 fm. íbúð ásamt 20,9 fm. sambyggðum bílskúr í
steinsteyptu raðhúsi byggðu árið 1994. Íbúðin
skiptist í forstofu, samliggjandi hol og stofu, eldhús
þrjú svefnherbergi, baðherbergi og þvottahús. Þá
hefur bílskúr verið breytt og eru þar nú herbergi og
geymsla. Góð gólfefni og innréttingar eru í íbúðinni
og eru m.a. nýleg innrétting og tæki á baðherbergi. Sólpallur er sunnan við húsið og
bílastæði er steypt.
Verð 23.500.000,Sjá má myndir og nánari upplýsingar um eignina og aðrar eignir
á skrá á heimasíðu fasteignasölunnar: fasteignsnae.is
Á Fasteignasölu Snæfellsness eru öll störf unnin af
löggiltum fasteignasala sem tryggir öryggi í viðskiptum.
Fasteigna- og skipasala Snæfellsness
Pétur Kristinsson, hdl. löggiltur fasteigna- og skipasali.
Sími 438-1199, netfang pk@simnet.is
Heimasíða: fasteignsnae.is

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

Frá ungu fólki fyrir ungt
fólk á Snæfellsnesi
Snæfríður - ungt fólk á Snæ
fellsnesi er nýstofnaður hópur
undir merkjum Svæðisgarðs
Snæfellinga. Til að byrja með
var vinnuheiti hópsins Ung
menna
ráð Svæðisgarðsins en
hópurinn hefur nú fengið nýtt
nafn og kallast nú Snæfríður,
ungt fólk á Snæfellsnesi. Mark
hópurinn er fólk á aldrinum
18-30 ára sem hefur áhuga á
Snæfellsnesi. Markmið hópsins
eru meðal annars að efla
tengslanet ungs fólks á svæðinu,
kynna atvinnulífið og þá mögu
leika sem eru í boði hér á
Snæfellsnesi, einnig að skipu
leggja og styðja við menningar
viðburði á svæðinu. Til þess að
ná settum markmiðum Snæ
fríðar ætlum við meðal annars
að bjóða upp á menningar
viðburði og skapa vettvang fyrir
ungt fólk til að miðla fréttum og
viðburðum. Einnig langar okk
ur til að styðja við hugmyndir,
sérstaklega ungs fólks, bæði
verkefni sem komin eru af stað
og nýjar hugmyndir sem þarf að
hrinda í framkvæmd. Meðal
þess sem er á döfinni nú í
sumar er að halda svokallaðar
vinnustaðaheimsóknir, þar sem
ungu fólki yrði kynnt starfsemi
fyrirtækja og fengi þannig
tækifæri til að kynnast atvinnu
lífinu á svæðinu og um leið sjá
alla þá möguleika sem í boði

eru. Með birtingu á grein
þessari er von okkar að áhuga
samir Snæfellingar grípi okkur á
orðinu og hafi samband við
Snæfríði um mögulega heim
sókn á sinn vinnustað. Vinsam
legast hafið samband við
ungsnaefridur@gmail.com
viljið þið íhuga að bjóða hóp
num á ykkar vinnustað og fá
nánari upplýsingar frá okkur.
Fyrirtækjum eru nokkurn
veginn gefnar frjálsar hendur
um hvernig þau vilji haga
heimsókninni, en meðlimir
Snæfríðar myndu verða gest
gjöfum til halds og trausts um
hvað okkur langar til að fá fram
með heimsókninni. Við viljum
einnig vekja athygli á því að
öllum er frjálst að senda línu á
fyrrnefnt netfang um hverskyns
hugmyndir og annað skemmti
legt. Að lokum viljum við hvetja
ungt fólk á Snæfellsnesi til að
fylgjast með þessu skemmtilega
starfi sem framundan er og skrá
sig á póstlista með því að senda
stutta línu á netfangið okkar
ungsnaefridur@gmail.com og
gerast vinur okkar á Facebook
undir Svæðisgarður.
Einnig má benda á að hægt er
að hringja í
Auði Kjartansdóttur, 8455606
eða Ólöfu Rut, 8478750.

S!NINGAR KL. 20:00 í FRYSTIKLEFANUM: 27. JÚNÍ (Frums"ning), 28. JÚNÍ, 29. JÚNÍ, 5. JÚLÍ, 6. JÚLÍ (Lokas"ning)

MI#ASALA: 865-9432 / Frystiklefinn@gmail.com / Midi.is

Snæfellsjökulshlaupið 29. júní 2013
Valið besta hlaup ársins annað árið í röð

Það er komið að því. Næst
komandi laugardag verður Snæ
fellsjökulshlaupið haldið í þriðja
sinn. Hlaupið verður frá Arnarbæ
á Arnarstapa yfir Jökulhálsinn að
Pakkhúsinu í Ólafsvík. Vegalengd
in er um 22 km. Hlaupið var

valið hlaup ársins annað árið í
röð af hlaupurunum landsins á
hlaup.is og er það mikill heiður
að fá svona flotta viðurkenningu.
Rúta fer frá átthagastofunni
klukkan 11 fyrir þá sem fara með
rútunni yfir á Arnarstapa. Verður

svo skotið úr byssunni kl 12.
Besti tíminn er 1:37 klst. Mjög
margir góðir hlauparar munu
taka þátt í ár svo það verður
spennandi að sjá hvort metin
falli. Í fyrra hlupu 73 manns og
búumst við jafnvel við fleirum í
ár. Þar sem Ólafsvíkurvaka verð
ur í fullum gangi á þessum tíma,
verður mikið líf og fjör í bænum
þegar keppendur koma í mark.
Hvetjum við því sem flesta til
þess að taka vel á móti kepp
endum og búa til góða stemm

ingu. Því ekkert er skemmtilegra
en að fá góðar móttökur þegar
komið er í mark. Einnig væri
mjög gaman ef íbúar Ólafsbrautar
og aðrir bæjarbúar mundu hvetja
hlauparana þegar þeir koma inn
í bæinn svona til að mynda
skemmtilega stemmingu. Okkur
langar sérstaklega til að hvetja
sem flesta heimamenn og nær
sveitunga til þess að skrá sig í
hlaupið. Ef ekki núna þá er bara
koma sér í form og taka vel á því
á næsta ári. Því það er draumur

okkar að þetta hlaup eigi eftir að
vaxa og stækka á næstu árum.
Þeir sem vilja skrá sig í hlaupið
eða fá meiri upplýsingar geta
heimsótt vefsíðuna hlaup.is eða
á fésbókarsíðuna Snæfellsjökuls
hlaupið. Endilega hafið samband
við okkur. Rán (8644236) eða
Fannar (8403708).
Hlökkum til að sjá ykkur með
sól í hjarta. Kveðja,
Rán og Fannar

Ólafsvíkurfánar

Ólafsvíkurfánar á vagna og fánastangir
Flottar vörur frá
silfur og postulín

50% afsláttur

af dúkum, serviettum og kertum.

Smáauglýsingar
Til leigu

Til leigu er stór 131 m2 íbúð að Sæbóli 33 í Grundarfirði. Fjögur svefnherbergi. Laus 1
júlí. Leiga 110.000. Hiti innifalinn í leigu. Upplýsingar hjá Kristjáni í síma 8963867.

Til sölu

Til sölu 131 m2 íbúð að Grundargötu 16, miðhæð í Grundarfirði, fjögur svefnherbergi,
laus strax. Verð 15,8 mkr. Upplýsingar gefur Kristján í síma 8963867.

Kristín skoraði
Pepsímark

Það var sannkallaður Pepsí
dagur á Ólafsvíkurvelli síðasta
sunnudag þegar Víkingur fékk
FH-inga í heimsókn. Úrslit leiksins
voru ekkert til að gleðjast yfir en
FH sigraði með fjórum mörkum
gegn engu. Þó var eitt og annað til
að gleðjast yfir því að Pepsi var
með knattþrautir fyrir börnin og
Peppi Pepsíkall var á staðnum. Í

Vor á Hóli

hálfleik fór svo fram hálfleiksskot
Pepsí þar sem fimm boltum var
hent upp í stúku og þeir sem
gripu komu niður á völl og
kepptu um hver væri fyrstur að
hitta í Pepsímarkið. Það var Kristín
Kristinsdóttir sem sigraði og fór
sæl aftur í áhorfendastúkuna að
fylgjast með seinni hálfleik.

Kirkjan okkar

Gospel og lofgjarðartónlist
Guðsþjónusta á bæjarhátíð í Ólafsvíkurkirkju kl. 14.
Hrönn Svansdóttir og Óskar Einarsson sjá um tónlistina.

þa

Núna í vor hafa krakkarnir á
Hóli farið í ýmsar vettvangsferðir.
14. maí fóru elstu börnin í
heimsókn í Sjávariðjuna, Alli og
Íris tóku á móti okkur og sýndu
okkur hvernig fiskurinn er unninn
fyrir útflutning.
16. maí fóru elstu börnin aftur í
vettvangsferð, að þessu sinni fóru
þau í Tröð með 1. bekk og elstu
börnunum á Krílakoti og fóru í alls
konar leiki.
28. maí fóru svo öll börnin á
Hóli í Ólafsvík. Eldri hópurinn fór
í Bakaríið og bankann og yngri
hópurinn fór í Pakkhúsið og á
Bókasafnið, svo hittust allir á Jaðri
og sungu fyrir heimilisfólkið.
6. júní var farið í útskriftarferð
með elstu börnin. Byrjuðum við á
því að fara í Vatnshelli og tók Þór á

móti okkur og fórum við með
honum ofaní hellinn. Síðan fórum
við í Gestastofuna á Hellnum,
borðuðum í Fjöruhúsinu, kíktum
á Bárð Snæfellsás á Arnarstapa og
enduðum síðan á því að fara í
sund á Lýsuhóli.
12. júní fóru allir á Hóli í
göngutúr sem byrjaði í sjoppunni
þar sem Drífa gaf öllum ís í
brauðformi, síðan kíktum við í
sjómannagarðinn og hittum Heiðu
og að lokum fórum við á
leikvöllinn á Munaðarhóli.
Viljum við á Hóli þakka öllum
sem hafa tekið á móti okkur
kærlega fyrir frábærar móttökur.
TAKK FYRIR OKKUR ;)

Börn og starfsfólk á Hóli

„Konukvöld“
Víkings Ólafsvík

Starfsmaður
óskast
Þarf að geta hafið störf sem fyrst.
Upplýsingar í síma 893 9731

Laugardagskvöldið 8. júní sl.
var haldið á Hótel Ólafsvík
„Konukvöld“ meistaraflokks
kvenna Víkings Ólafsvíkur.
Líkt og í karlaheimi knatt
spyrnunnar var tilgangur þess
að safna fé til umfangsmikils
reksturs vegna þátttöku stelpn
anna í Íslandsmóti A-riðils 1.
deildar kvennaknattspyrnunnar
en ekki síður til að efla hinn
félagslega stuðning og kynna
hið unga og efnilega lið
meistarflokksins sem við stolt
teflum fram í fyrsta skipti.
Hvort tveggja tókst afar vel á
þessu skemmtilega kvöldi.
Góð aðsókn og undirtektir við
sölu happadrættismiða ásamt
afar velheppnuðu kvöldi gefa
stelpunum byr undir báða
vængi um víðtækan stuðning
og hvatningu. Eru þær afar
kátar og þakklátar fyrir það.
Boðið var upp á dýrindis
fiskrétti, úr fersku hráefni beint
úr Breiðafirðinum sem margir
skipstjórar og útgerðarmenn
gáfu okkur vegna kvöldins.
Starfsfólk Hótels Ólafsvíkur sá
um matreiðslu og var þjónusta
hótelsins okkur að kostnaðar
lausu. Veislustjóri var Halldóra
Unnarsdóttir og fórst henni
það hlutverk afar vel úr hendi.

Heiðursgestur og ræðumaður
kvöldins var Helena Ólafsdóttir,
f.v. knattspyrnuþjálfari kvenna
landsliðsins og ýmissa félaga,
nú mfl. Vals. Ræða hennar
vakti verðskuldaða athygli
gesta, sérstaklega stelpnanna
en inntaki ræðu sinna beindi
Helena til þeirra; hvatningu,
leiðsögn og góðum ráðum.
Hin frábæra söngkona, Alda
Dís Arnardótir, flutti hugljúf lög
við undirleik föður síns, Arnar
Arnarsonar. Stelpurnar sýndu
tískufatnað frá versluninni
Blómsturvöllum. Allar konur
fengu glaðning frá ýmsum
styrktaraðilum kvöldsins.
Við viljum þakka öllum þeim
fjölmörgu sem styrktu tilurð
þessa velheppnaða konukvölds
og útgáfu happadrættisvinninga.
Síðast en ekki síst undirbúnings
nefndinni, þeim Steinunni,
Helgu, Elínrósu og Ingu. Sér
stakar þakkir fær Sigrún
Ólafsdóttir, íþrótta- og æsku
lýðsfulltrúi Snæfellsbæjar sem
starfaði með nefndinni að
undirbúningi og framkvæmd
kvöldsins.
Gleðiríkt knattspyrnusumar!
Áfram stelpur!
Stjórn meistaraflokks kvenna.

Snæfellsbær
Félags-og skólaþjónusta Snæfellinga leitar eftir
fólki til starfa í heimaþjónustu í Snæfellsbæ.
Æskilegt að viðkomandi geti hafið störf sem fyrst.
Vinnutími eftir samkomulagi.
Laun greidd skv. kjarasamningum SDS
Einnig vantar fólk til starfa í liðveislu frá og með 1. ágúst.
Mjög hentugt sem aukavinna eða vinna með skóla.
Umsækjandi þarf að;
- Hafa náð 18 ára aldri
- Framvísa afriti af sakavottorði við umsókn
Umsóknir berist
Félags- og skólaþjónustu Snæfellinga
Klettsbúð 4, Hellisandi, sími 430-7800
Eða til Svanhvítar Sjafnar Skjaldardóttur, ráðgjafa
á netfangið svanhvit@fssf.is

Ólafsvíkurvaka 2013
fjölskylduhátíð helgina 28. - 30. júní 2013
Ólafsvíkurvaka 2013, fjölskylduhátíð helgina 28. - 30. júní 2013
Föstudagurinn 28. júní
20:00 - 22:00
22:00 - 01:00

Hoppukastalar ofl. frá Sprell
Bryggjuball með hljómsveitinni "Allt í einu"
Slysavarnafélagið mun selja fiskisúpu á staðnum (ath. enginn posi)

Laugardagurinn 29. júní
10:30
12:00
14:00

13:00 - 17:00
13:00 - 17:00

Dorgveiðikeppni Sjósnæ og Landsbankans - pylsupartý á eftir og verðlaun
Snæfellsjökulshlaupið ræst frá Arnarstapa
Hátíðardagskrá á Þorgrímspalli
Kynnir er Þórdís Björgvinsdóttir
Kristinn Jónasson bæjarstjóri setur hátíðina
Ungir trúbadorar úr Snæfellsbæ, Ólöf Gígja og Aron Hannes taka nokkur lög
Lína Langsokkur og Karíus mæta á svæðið
Dívurnar 3 syngja nokkur vel valin lög
Hæfileikakeppni barna, skráning fimmtud. og föstud. hjá Irmu í s: 696-3199
og Regínu í s: 844-0652
Markaður á staðnum
Hoppukastalar ofl. frá Sprell
Allir fara að undirbúa hverfagrill

21:00

23:00 - 01:00

Skrúðgöngur leggja af stað úr hverfum, sameinast í sjómannagarðinum
Hvert hverfi kemur með skemmtiatriði
Brekkusöngur, Fitti og Jói halda uppi stemmingu í garðinum
Ball á Þorgrímspalli með hljómsveitinni "Ungmennafélagið"

Sunnudagurinn 30. júní
14:00
20:00

Messa í Ólafsvíkurkirkju, Óskar og Hrönn syngja gospel
Fótboltaleikur, Víkingur - ÍA á Ólafsvíkurvelli

Aðrar upplýsingar
• Átthagastofa, listamennirnir Vigdís Bjarnadóttir og Gísli Holgeirsson eru með sýningu,
opið föstudag kl. 9-17 og laugard / sunnudag, kl. 11-17
• Sjávarsafnið, sýning frá Listasmiðju barna 2013, opnið frá kl. 11 - 16
• Nesvargar, ferð fer kl. 10 laugardag, greitt um borð í bátnum
• Kaffi Belgur, opið föstud. og laugard., kl. 11-11 og sunnudag kl. 11-10
• Pakkhúsið, handverk og kaffiveitingar. opið frá kl 13-18
Bæjarfulltrúar frá vinabæ okkar Vestmanna verða í Pakkhúsinu á laugardeginum
frá kl. 15:30-17:00 og hvetjum við bæjarbúa til að fara og hitta þá þar.
• Hótel Ólafsvík, Breiðfirskt þema, allt það besta úr Breiðafirði
Kveikja einnig uppá grillinu fyrir hamborgara frá kl. 18-21
Bar opin frá kl. 21:30 - 03:00

