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Framkvæmdir hafnar við stækkun

Í lok febrúar á þessu ári
voru boðnar út framkvæmdir
við stækkun á sundlauginni
í Ólafsvík, endurnýja á allan
búnað og bæta við útisvæði.
Flestum kom á óvart að ekki kom
eitt einasta tilboð í verkið, frekar
en gefast ekki upp var ákveðið
að fara í annað útboð þar sem
að valdir verktakar buðu í verkið.

Niðurstöður þess útboðs voru
ljósar í júní en þær voru að
lægsta tilboð var 36 milljónum
yfir kostnaðaráætlun og ákvað
bæjarstjórn að hafna öllum
tilboðum og fela bæjarstjóra og
yfimanni tæknideildar að skoða
aðrar leiðir.
Leitað hefur verið til iðnaðar
manna og fyrirtækja til að fá verð

HÚS TIL SÖLU
Snoppuvegur 3, Ólafsvík
606,3 fm. steinsteypt hús byggt árið 1956. Húsið sem
er á hafnarsvæðinu í Ólafsvík er skráð í fasteignamati
sem bílgeymsla en gæti hentað undir ýmiskonar
starfsemi. Húsið þarfnast viðhalds.
Verð kr. 10.000.000,-.
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

í einstaka verkhluta og hefur það
gengið ágætlega, tekist hefur
að halda þeim verkhlutum sem
lokið er undir kostnaðaráætlun.
Búið er að saga þá vegghluta
sem á að fjarlægja og á þriðjudag
þegar stærri myndin var tekin var
verið að fjarlægja steypustykkin,
að mestu hefur verið lokið við
jarðvegsskipti og frágang lagna
undir útisvæði.

Á næstu dögum mun verktaki
hefja uppslátt vegna steypuvinnu
á útisvæði og því styttist í að hægt
verður að sjá hvernig svæðið
mun líta út að framkvæmdum
loknum. Það er a.m.k. ljóst að
sundaðstaða í Ólafsvík verður
bætt og er léttir að niðurstaða
hafi náðst.

jó

Góður árangur á Höfn
HSH átti aðeins 22 keppendur
á Unglingalandsmóti UMFÍ 2013
sem var haldið á Höfn í Hornafirði
um Verslunarmannahelgina.
Keppendur HSH náðu hinsvegar
mjög góðum árangri og skiluð
nokkrir Unglingal andsmóts
meistaratitlar sér í hús. Á
heimasíðu HSH er farið ágætlega
yfir árangur keppenda HSH og
fer hér á eftir yfirlit yfir helstu
afrek.
Strandblak 15-16 ára: Í 1. sæti
urðu þeir Jón Páll Gunnarsson
og Viktor Marinó Alexandersson.
Fótbolti 11-12 ára stelpur:
1. sæti hlaut knattspyrnulið HSH
en í liðinu voru: Fehima Líf
Purisevic, Halla Sóley Jónasdóttir,
Björg Hermannsdóttir, Sæbjörg
Jóhannesdóttir og 3 stúlkur
úr Reykjavík, meðfylgjandi
mynd er af stúlkunum með
verðlaunapeningana.
Golf 11-13 ára: 1. sæti Kristófer
Tjörvi Einarsson, 6. sæti Valdimar
Ólafsson
Körfubolti, stelpur 17-18 ára:
2. sæti, Landsbyggðin (HSH/
UMSS), Rebekka Rán Karlsdóttir,
Aníta Rún Sæþórsdóttir, Ár

dís Eva Skaftadóttir, Helga
Þórsd óttir, Brynhildur Inga
Níelsdóttir, Guðlaug Rún Sigur
jónsdóttir  Lára Lind Jakobsdóttir
Körfubolti strákar 17-18 ára:
2. sæti, HSH, Jón Páll Gunnarsson,
Elías Björn Björnsson,
Finnbogi Þór Leifsson, Ólafur
Þórir Ægisson, Viktor Marinó
Alexandersson, Hafsteinn Helgi
Davíðsson og Pálmi Þórsson
Körfubolti strákar 15-16 ára:
3. sæti, HSH (Sama hópur sem
keppti bæði í 15-16 ára og 17-18
ára)
Fótbolti stelpur 17-18 ára:

3. sæti, Landsbyggðin (HSH/
UMSS) Sömu og í körfunni
Glíma 12 ára: 4 sæti, Viktor
Brimir Ásmundsson
50 m skriðsund 11-12 ára
stúlkur: Fehima Líf Purisevic
52,10 sek.
Frjálsar íþróttir:
Símon Ernst Davíðsson 11 ára.
Íþróttir fatlaðra
600m hlaup, 1 sæti, 2:54,42 mín.
Kúluvarp, 1 sæti, 4,16 m.
Langstökk, 1 sæti, 1,75 m.
60m hlaup, 1 sæti, 13.00 sek.
Björg Hermannsd. 12 ára:
60 m spretthlaup, 4. sæti á 8,90
sek.
Langstökk : 7 sæti með 3,97 m.
600 m hlaup: 7. Sæti á 2.03,65
Spjótkast: 9. Sæti, kastaði 17,85 m
Kúluvarp: 12 sæti af 22, kastaði
7,07 m
Gullverðlaun í 4x100 m boðhlaupi
- sveit sem hljóp á 1.00,93

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

Auk liða HSH í hópíþróttum
tóku einstaklingar frá okkur
þátt í keppni með liðum annar
sambanda:
Halla Sóley Jónasdóttir keppti
í fimmleikum með liði Sindra
sem varð í fyrsta sæti.
Bjartur Bjarmi Barkarson
keppti í knattspyrnu 11-12
ára stráka með liði sem hét
Sindraswaggy, þeir komust í átta
liða úrslit en töpuðu þar 1-0 fyrir
liðinu sem endaði í öðru sæti.
Það voru tvær stelpur frá HSH
sem kepptu í körfubolta með
HSH/USVH og lentu þær í 3. sæti

í 13-14. ára og 6. sæti 15-16. ára
Svo voru 4 strákar frá HSH í
liði sem hét GRV heat og kepptu
þeir með tveimur strákum úr
Grindavík og urðu í 3. sæti í
11-12 ára.
Nánari upplýsingar um úrslit
og annað má finna á heimasíðu
UMFÍ.
Nú er bara að ná upp
stemn
ingu fyrir næsta Ung
lingal andsmóti sem verður
haldið á Sauðárkróki Verslunar
mannahelgina 2014.
jó

GRUNDFIRÐINGAR - ÓLAFSVÍKINGAR
Vegna komu GUÐRÚNAR AUGNLÆKNIS verðum við á :

HEILSUGÆSLUSTÖÐ GRUNDARFJARÐAR FIMMTUD. 22. ÁGÚST
HEILSUGÆSLUSTÖÐ ÓLAFSVÍKUR FÖSTUD. 23. ÁGÚST

Akranesi - sími: 431-1619

NÝ VERSLUN

Vélstjóri
Vélstjóra vantar á Guðbjart SH frá Hellissandi.
Umsækjandi þarf einnig að geta leyst af
sem skipstjóri.

Opnum verslun að Hrannarstíg 3, Grundarfirði
(þar sem blómabúðin var)
þann 16. ágúst kl:16:00

Þarf að geta hafið störf 1. september nk.
Vinsamlegast hafið samband
í síma: 893-1979 „Jóhann“

Opið verður miðvikudaga til föstudaga
frá kl:16:00-18:00 og laugardaga 11:00-14:00

Spænskar gæða snyrtivörur.
www.babaria.is labote@babaria.is

Planta birkiplöntu í hverri ferð

Síðast liðið sumar ákváðu
Rútufyrirtækið Bílar og fólk,
Sterna og Ferðaskrifstofan
Þemaferðir að bjóða þeim
ferðamönum sem ferðuðut
með fyrirtækjunum í kring
um Snæfellsjökul, í daglegum
ferðum þeirra í kringum
Jökulinn, að planta einni

birkiplöntu í hverri ferð.
Valinn var lítill hraunhvammur
rétt við Sjómannagarðinn á
Hellissandi og var komið þar
við í hverri ferð og hópurinn
plantaði einni plöntu saman.
Var oft glatt á hjalla við þessa
athöfn og mikið af myndum
teknar. Þarna plöntuðu t.d.

nýtrúlofað par sinni birkiplöntu
sem þau ætla að heimsækja með
börnum sínum seinna og sýna
þeim fallegt fullvaxið Birkitré
sem þau „eiga“ á Íslandi. Mikið
var um að foreldrar fengu að
láta börnin sín planta plöntu
við mikla lukku. Lengi má telja
upp hvers konar tilefni fólk hafði
til að fá að planta sinni plöntu.
Nú er lundurinn á Hellissandi
orðinn nokkuð vel settur af
plöntum Í lundinn eru nú komin
um 100 birkiplöntur og kveðja
fyrirtækin lundinn og minna á
þetta framtak með því að skíra
hann ÞERNULUND, kríunum á
þessu svæði til heiðurs og var
lundurinn merktur með smá
skilti þessu til vitnis..
En fyrirtækin Bílar og Fólk,
Sterna og Ferðaskrifstofan Þema
ferðir eru ekki hætt gróður

setningum sínum og eru nú
búin að finna sér nýjan stað til
að halda áfam þessu vinsæla
verkefni og hefja nú að planta við
Tjaldsvæðið í Grundarfirði og
þar verða um 60 birkiplöntum
plantað í sumar. Nafn á þann
stað hefur ekki verið fundið
ennþá en mun væntanlega
koma einhvern daginn upp hjá
hópnum sem er þann dag að
planta.
Fyrirtækið Bílar og Fólk, Sterna
sem heldur uppi daglegum hring
ferðum á Snæfellsnes hefur
undanfarin þrjú ár samið við
Ferðaskrifstofuna Þemaferðir
um að sjá um leiðsögn í
ferðunum kring um Jökul þ.e.
frá Grundarfirði – kringum
Jökul og að Grundarfirði aftur
og mun svo vera áfram í sumar.

Smáauglýsingar
Hús til leigu á Hellissandi

53 fm hús til leigu með húsgögnum og öllum heimilistækjum. Óskum eftir reyklausum og
gæludýralausum leigjanda, annaðhvort í allan vetur eða hluta úr vetri. Mánaðarleiga 45
þúsund. Áhugasamir hafi samband gegnum tölvupóst: snaeja@gmail.com.

Til sölu eða leigu

Brautarholt 6, efri hæð, er til sölu eða leigu. Söluverð er yfirtaka á láni kr. 10,3 millj. +
150 þús í sölulaun.
Upplýsingar í síma 896 2715.

Boðið á
úrtökumót
Á vef KSÍ kemur fram að
úrtökumót KSÍ vegna drengja
sem fæddir eru 1998 fer fram
að Laugarvatni um næstu
helgi eða dagana 16.-18. ágúst
næstkomandi. Til æfinganna
hafa verið boðaðir 64 leikmenn

frá félögum víðs vegar af landinu,
af þeim eru tveir úr Snæfellsbæ,
það eru þeir Leó Örn Þrastarson
og Kristófer James Eggertsson.
Drengjunum óskum við til
hamingju með árangurinn.
jó

TIL SÖLU EÐA LEIGU
Upphaf skólastarfs í FSN
haustönn 2013

Til sölu eða leigu ný 60m2 íbúð í Vallholti 1 - frá
10. júní. Íbúðin er með öllum tækjum.
Kaupleiga í boði.
Nánari upplýsingar í síma 840 -6100 (íslenska)
eða 840-6102 ( pólska)

Stundatöfluafhending/birting verður 19. ágúst kl. 11 - 12:30.
Mánudaginn 19. ágúst kl.10 - 14 verður nýnemum kynntir
helstu þættir skólastarfsins.
Skólasetning og fyrsti kennsludagur á haustönn 2013
er fimmtudagurinn 22. ágúst kl. 8:30.
Að lokinni skólasetningu hefst kennsla samkvæmt stundatöflu.
Töflubreytingar verða 23. ágúst - 3. september.
Enn eru nokkur pláss laus fyrir nemendur sem vilja stunda nám
frá Fjölbrautaskóla Snæfellinga.

Do sprzedania lub wynajecia
Do sprzedania lub wynajecia nowe 60m2 mieszkanie przy ulicy Vallholt 1 od 10 czerwca. Mieszkanie jest wyposazone w sprzety elektryczne.
Mozliwosc wziecia w leasing.
Wiecej informacji pod numerem telefonu 840-6100
(w jezyku islandzkim) lub 840-6102(w jezyku polskim)

Skólameistari

Nú styttist í vetrarlokun
Hlutastörf í íþróttahúsi
Grundarfjarðarbær auglýsir eftir starfskrafti í tvö hlutastörf, annars
vegar baðvörð í kvennaklefa og hins vegar baðvörð í karlaklefa
Íþróttahúss Grundarfjarðar.
Baðverðir hafa umsjón með baðvörslu í kvenna- og karlaklefum
íþróttahúss ásamt þrifum.

Meistarinn Grundarfirði þakkar Grundfirðingum
og Snæfellingum öllum fyrir viðskiptin í sumar.

Vinnutími er frá kl. 16:00 mánudaga til fimmtudaga, frá 2,5 til 4
klst. á dag. Starfshlutfall er um 35%.

Nú styttist í vetrarlokun og næstu vikuna
verða ýmis tilboð í gangi alla daganna :)

Nánari upplýsingar veitir Aðalsteinn Jósepsson, forstöðumaður
íþróttamannvirkja í síma 430 8564 eða á netfangi
steini@grundarfjordur.is

Föstudagurinn 23. ágúst verður líklega
síðasti opnunardagurinn þetta sumarið.

Launakjör eru samkvæmt kjarasamningi Sambands íslenskra
sveitarfélaga og Starfsmannafélags Dala- og Snæfellsness (SDS).

Meistarinn er málið - Aðalmálið, milli mála og eftirmálið
Sjáumst hress

Umsóknarfrestur er til 20. ágúst 2013. Ráðið er í störfin frá 2. september 2013. Umsóknareyðublöð er að finna á vefsíðu Grundarfjarðarbæjar, www.grundarfjordur.is
Grundarfjarðarbær

