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Hrikalegt umhverfi

Fjölmargir bátar hafa gert út
á makríl í sumar, ekki er tryggt
að makríllinn sé veiðanlegur við
bæjardyrnar og því þarf stund
um að sækja lengra.
Brynja SH og Tryggvi Eðvarðs
SH brugðu á það ráð þegar veiðin
datt niður við Snæfellsnes að

elta makrílinn norður fyrir Vest
firði og lönduðu þá á Hólmavík.
Við Horn voru bátarnir á sigl
ingu innan um ísjaka og tók
Heiðar Magnússon þessa hrika
legu mynd af Tryggva Eðvarðs
SH þar sem hann er umkringdur
ísjökum.

Í síðustu viku datt veiðin niður
fyrir norðan en tók hinsvegar að
glæðast við Snæfellsnes svo að
ekki var neitt því til fyrirstöðu
að færa sig aftur á heimamið, að
sögn Heiðars datt makrílveiðin
niður á sama degi í fyrra fyrir
norðan og hófst ekki aftur fyrr
en í september.

Makrílbátarnir hafa verið að
fá ágætis afla og því gengur
jafnt og þétt á pottinn sem veitt
er úr, þegar þetta er skrifað er
búið að veiða rúmlega 2000
tonn af 3200, hægt er að fylgjast
með gangi mála á heimasíðu
fiskistofu.
jó

Útibússtjóraskipti hjá Landsbankanum
Útibússtjóraskipti verða í
Landsbankanum á Snæfellsnesi
í ágúst. Þórhalla Baldursdóttir
hefur verið ráðin útibússtjóri og
tekur við af Eysteini Jónssyni, sem
tekur við nýju starfi í bankanum.
Þórhalla er viðskiptafræðingur
og býr að mikilli reynslu hjá
Landsbankanum. Hún hóf
störf í bankanum árið 2004,
fyrst í Múlaútibúi en síðar í
Austurbæjarútibúi, lengst af
sem fyrirtækjasérfræðingur.
Þórhalla tók við starfi útibús
stjóra í Holtagörðum ár
ið
2009 og gegndi því til ársins
2011 þegar útibúið var
sameinað Austurbæjarútibúi.
Frá þeim tíma hefur hún verið
aðstoðarútibússtjóri fyrirtækja
í útibúinu. Þórhalla er gift
Jóhanni Hallgrímssyni og eiga
þau þrjú börn.
Eysteinn hefur starfað hjá

bankanum frá árinu 2007 og
verið útibússtjóri á Snæfellsnesi
síðustu ár. Landsbankinn
hefur um langa hríð staðið
sterkt á Snæfellsnesi og stutt
vel við samfélag og atvinnulíf.
Fjármálaþjónusta á vegum úti
búsins endurspeglar atvinnulífið
og styður útibúið markvisst við
rótgróna útgerð, ferðaþjónustu
sem er í örum vexti og ýmsa
aðra atvinnustarfsemi. Útibúið
er virkur bakhjarl íþrótta- og
æskulýðsstarfs og styrkir meðal
annars Ungmennafélagið í
Grundarfirði, UMF Víking og
Reyni í Snæfellsbæ. Í útibúinu
starfar öflugur hópur starfsfólks
með mikla þekkingu og reynslu
af fjármálaþjónustu.
Á meðfylgjandi mynd er
Eysteinn að afhenda Þórhöllu
lyklana að bankanum.
jó

Kirkjan okkar

HÚSEIGENDUR!
Uppskeruguðsþjónusta
í Brimilsvallakirkju,
grill og gaman!

Uppskeruguðsþjónusta verður í Brimilsvallakirkju
sunnudaginn 25. ágúst kl. 14.
Grillað verður eftir guðsþjónustu og auk þess
verður boðið upp á leiki og fjör.
Skráning fermingarbarna og stutt kynning fyrir
þau og forráðamenn.

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

Nú eru síðustu forvöð til framkvæmda
fyrir veturinn.
Hjá okkur starfa smiðir, múrarar (flísar),
píparar og aðrir iðnaðarmenn.
Við erum með tæki og tól til allra verka.
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EVRÓPUKEPPNI.

FUTSAL Í ÍÞRÓTTAHÚSINU Í ÓLAFSVÍK
Þriðjudagur 27. ágúst: VíkingurÓ - Fc Anzhi Tallin frá Eistlandi
Miðvikudagur 28. ágúst: Fc Anzhi Tallin - Athina ‘90 frá Grikklandi
Fimmtudagur 29. ágúst: Athina ‘90 – VíkingurÓ
Allir leikirnir hefjast kl. 20.00
Aðgangur er ókeypis og eru bæjarbúar hvattir til að mæta og sjá innanhússknattspyrnu á Evrópumælikvarða.
Þökkum mjög góðan stuðning bæjarbúa og fyrirtækja við framkvæmd mótsins
Knattspyrnudeild Víkings

Lokar eftir 25 ár í rekstri
Eftir 25 ára opnun mun Snyrtiog fótaaðgerðastofa Önnu loka
tímabundið í vetur að minnsta
kosti. Af því tilefni heimsóttum
við Önnu Höskuldsdóttur
eiganda stofunnar. Anna er
fædd og uppalin á Vopnafirði
og fór til náms í Reykjavík að
læra snyrtingu að loknu námi
í Menntaskólanum á Akureyri.
Anna lauk námi í desember 1987
og flutti á Rif í janúar 1988 þar
sem hún byrjaði að búa með
Árna Jóni Þorgeirssyni. Þau Árni
Jón eiga þrjá syni Loga 25 ára,
Höskuld 23 ára og Þorgeir 16
ára. Ekki var endilega ætlunin
að opna snyrtistofu en stuttu
eftir að hún flutti hringdu í
hana tvær konur og óskuðu
eftir snyrtingu. Í framhaldi af

því opnaði hún svo stofuna í lok
janúar í herbergi á heimili þeirra
á Rifi. Hefur stofan alla tíð síðan
verið þar þó hún hafi stundum
hugsað um að fara út í bæ. Alltaf
hefur hún hætt við og fundist
gott að hafa stofuna heima og
opnunartíminn miðast við þann
tíma sem drengirnir hennar
voru í leikskóla eða skóla og
hún því alltaf getað tekið á móti
þeim að skóla loknum. Anna
segir að vinnan hafi alltaf verið
skemmtileg og nóg að gera þessi
25 ár sem stofan hefur verið opin
og ekki verið önnur stofa fyrr en
nýlega. Henni er minnisstætt að
þegar hún hóf aftur vinnu eftir
sitt fyrsta fæðinarorlof eftir 3
mánuði vann hún á kvöldin og
átti þrjú fríkvöld fyrsta árið svo

mikil var eftirspurnin. Spurð um
ástæðu lokunarinnar segir Anna
að henni hafi fundist kjörið
tækifæri að breyta til nú þegar
yngsti sonur hennar sé að fara
til náms í Borgarholtsskóla og
hún ætlar að fylgja honum eftir

að minnsta kosti í vetur. Vill
Anna koma á framfæri þakklæti
fyrir samveruna til viðskiptavina
sinna og hlakkar hana til að sjá
þá síðar.

þa

Sýning og málþing í Norska húsinu
Þann 19. júlí s.l. opnaði
sýningin (v)ertu græn(n)!? sjálfbærni og menningararfur
mætast. Sýningin er fjölþætt
samstarfsverkefni þar sem
hugtakið sjálfbærni er skoðað
út frá ólíkum sjónarhornum.
Sýnd eru listaverk eftir mynd
listarmennina Guðjón Ketilsson,
Guðnýju Rósu Ingimarsdóttur,
Gjörningaklúbbinn, Hlyn
Hallsson, Hrafnkel Sigurðsson,
Ilmi Stefánsdóttur, Kristinn E.
Hrafnsson, Ólöfu Nordal og
Þorbjörgu Þórðardóttur. Verkin
eru í eigu Listasafns Reykjavíkur
sem lánaði Norska húsinu - BSH
flökkusýninguna Ferðaflækja:
Sjálfbærni og myndlist mætast.
Einnig var kallað eftir þátttöku
íbúa svæðisins. Þátttakan fólst í
að lána Norska húsinu - BSH
græna og umhverfisvæna hluti
á sýningu. Í samvinnu við þátt

takendur verkefnisins var farið
í gegnum skráningarferli fyrir
hvern hlut: Saga hlutarins var
skráð, hann ljósmyndaður,
númeraður og settur á sýningu.
Á sýningunni eru dregnir fram
“grænir” eiginleikar hlutanna og
þannig fjallað um sjálfbærni og
grænt hugarfar í daglega líf inu.
Sumir hlutir eru bæði grænir að
lit og umhverfisvænir eða annað
hvort. Í tengslum við sýninuna
var efnt til hönnunarsamkeppni
og verðlaun veitt fyrir bestu
tillögu af fjölnota poka.
Sýningin stendur til 30.
ágúst n.k. en eins fram kemur í
auglýsingu hér í blaðinu er efnt
til málþings/fræðslufundar og
verðlaunaafhendingar miðviku
daginn 28. ágúst kl. 17 og eru
allir velkomnir. Boðið verður
upp á létta hressingu. Aðgangur
ókeypis.

Auglýsingaverð í Jökli
Heilsíða í svarthv. 23.700
Hálfsíða í svarthv. 15.200
1/4 í svarthv.
9.900
1/8 í svarthv.
7.200
1/16 í svarthv.
4.400
Heilsíða í lit
Hálfsíða í lit
1/4 í lit
1/8 í lit
1/16 í lit

Afrakstur tombólu
til Víkings

46.000
31.000
22.000
14.200
9.500

Verðin eru með 25,5% vsk

Víkingur Ólafsvík fékk á
dögunum afhenta fjármuni sem
aflað var með tombólu sem hefur
staðið yfir í nær allt sumar fyrir
utan verslunina Kassann. Það
voru dugnaðarforkarnir Inga
Sóley Gunnarsdóttir, Laufey
Lind Sigurðardóttir og Kristall
Blær Barkarson sem stóðu
vaktina með miklum sóma og
afhentu Jónasi Gest, formanni

mfl. Víkings peninginn eins og
sést á meðfylgjandi mynd.
Krökkunum fannst við
hæfi að peningurinn sem
safnaðist, alls 21.650 yrði
notaður til byggingar á fjölnota
knattspyrnuhúsi í Snæfellsbæ
þar sem þörf er á að bæta
aðstöðuna yfir vetrartímann.
þa

Heimaþjónusta í
Grundarfjarðarbæ og Snæfellsbæ

Starfskraftur
í ræstingar
Heilbrigðisstofnun Vesturlands Grundarfirði leitar eftir
starfskrafti í ræstingar, viðkomandi þarf að vera orðinn
18 ára, vandvirkur og áreiðanlegur.

Félags- og skólaþjónusta Snæfellinga auglýsir eftir starfsfólki í
heimaþjónustu í Grundarfirði í fullt starf og Snæfellsbæ í hlutastarf. Um er að ræða afleysingar á báðum stöðum til og með 1.
nóvember n.k. þegar nýtt fyrirkomulag þjónustunnar tekur gildi.

Gefandi starf við liðveislu fyrir rétta aðila
Einnig auglýsum við eftir umsóknum um starf í liðveislu í
Grundarfirði og Snæfellsbæ með fötluðum börnum/ungmennum.
Afar hentugt með skóla eða sem aukavinna.

Launakjör eru samkvæmt kjarasamningi SDS.

Vinnutími er eftir kl 16:00 og vinnuhlutfall 20%.
Laun eru greidd samkvæmt launatöflu Starfsmannafélags Dala- og Snæfellssýslu.
Nauðsynlegt er að viðkomandi geti byrjað sem fyrst.

Umsækjendur þurfa að;
Vera orðnir 18 ára
Framvísa sakavottorði með umsókn
Gera grein fyrir menntun og fyrri störfum
Frekari upplýsingar veitir Svanhvít Sjöfn Skjaldardóttir eða Helga
Guðjónsdóttir í síma 430-7800. Umsóknir skulu berast Félags- og
skólaþjónustu Snæfellinga, Klettsbúð 4, 360 Hellissandi eða í
tölvupósti svanhvit@fssf.is eða helga@fssf.is.

Umsóknir berist til Heilbrigðisstofnunar Vesturlands
Grundarfirði, fyrir föstudaginn 30. ágúst eða á
netfangið asthildur.erlingsdottir@hve.is
Nánari upplýsingar í síma 432-1354, Ásthildur.

Umsóknarfrestur er til 29.ágúst 2013.
Forstöðumaður

Húsmæðraorlof	
  
13.	
  –	
  15.	
  september	
  2013	
  
	
  
Rétt	
   til	
   þátttöku	
   að	
   þessu	
   sinni	
   eiga	
   allar	
   konur	
   í	
   Stykkishólmi,	
  
Grundarfirði,	
  Helgafellssveit	
  og	
  	
  Eyja-‐	
  og	
  Miklaholtshreppi.	
  
Ath!	
   	
   Þátttökuréttur	
   er	
   ekki	
   bundinn	
   við	
   kvenfélagskonur,	
   heldur	
   eiga	
  
allar	
  konur	
  í	
  þessum	
  sveitarfélögum	
  rétt	
  á	
  að	
  taka	
  þátt.	
  	
  
	
  

Nú	
  förum	
  við	
  norður	
  í	
  land	
  

Við byrjum
miðvikudaginn 4. september.

-‐	
  	
  AKUREYRI	
  MEÐ	
  VIÐKOMU	
  Í	
  HRÍSEY	
   	
  
	
  	
  
Konur	
  þurfa	
  að	
  skrá	
  sig	
  fyrir	
  30.	
  	
  ágúst	
  og	
  	
  staðfesta	
  þátttöku	
  með	
  	
  
kr.	
  5000	
  staðfestingagjaldi.	
  	
  Kostnaður	
  verður	
  í	
  	
  lágmarki	
  	
  þó	
  svo	
  við	
  
gistum	
  á	
  	
  klassahóteli	
  	
  	
  Nú	
  bindum	
  við	
  	
  svuntuna	
  á	
  kallinn	
  og	
  förum	
  
að	
  skemmta	
  okkur	
  uppá	
  eigin	
  spýtur.	
  	
  	
  Það	
  verður	
  bara	
  fjör.	
  
	
  
Upplýsingar	
  gefa	
  nefndarkonurnar:	
  	
  
	
  

	
  

Þórhildur:	
  	
  í	
  síma	
  864-‐3844/	
  438-‐1194	
  

	
  

	
  

Hulda:	
  	
  	
  8920272	
  /438-‐6624	
  

	
  

	
  

Guðný	
  Linda:	
  	
  895-‐6380	
  /	
  435-‐6656	
  

Aftur í nám
Menntastoðir er tilvalið tækifæri fyrir þá sem
vilja koma sér aftur af stað í nám eftir hlé.
Markmið námsins
er að stuðla að jákvæðu viðhorfi námsmanna til áframhaldandi náms og auðvelda þeim að takast á við ný verkefni.
Í náminu er lögð áhersla á að nemendur læri að læra, efli sjálfstraust sitt og
lífsleikni. Námið er miðað við fullorðna
nemendur, þ.e. einstaklinga 23 ára og
eldri.

Menntastoðir
er dreifnám í tvær annir og hefst með
staðlotu í Borgarnesi þann 13. september
næstkomandi.

Helstu námsgreinar
eru: Stærðfræði, íslenska, enska, danska,
bókfærsla, tölvu- og upplýsingatækni
ásamt námstækni.

Fullnægjandi
undirbúningur
Námið er metið sem fullnægjandi undirbúningur fyrir nám í Háskólabrú Keilis,
Háskólagátt Háskólans á Bifröst og
frumgreinadeild Háskólans í Reykjavík og meta má námið til eininga í
framhaldsskóla.

Verð
kr. 25.000.Nánari upplýsingar er hægt
að nálgast hjá Helgu Lind
verkefnisstjóra Menntastoða
á netfangið helgal@fsn.is
eða í síma 895 1662.

Umsóknarfrestur er til
mánudagsins 2. september

www.simenntun.is

(v)ertu græn(n)!?

– sjálfbærni og menningararfur mætast
Boðið er til málþings/ fræðslufundar og verðlaunaafhendingar miðvikudaginn
28. ágúst kl. 17:00 í Norska húsinu–BSH. Aðgangur ókeypis. Allir velkomnir.
Þrjú stutt erindi verða haldin og boðið upp á létta hressingu:
Grænir hlutir – um þátttöku og söfnun
Ingunn Jónsdóttir, sýningastjóri, gerir grein fyrir verkefninu sem fólst
í að safna saman grænum og umhverf isvænum hlutum á sýningu frá
íbúum svæðisins.
Af hverju er mikilvægt að nota fjölnota innkaupapoka?
Harpa Auðunsdóttir, umhverf isfulltrúi Snæfellsness, fjallar um
mikilvægi þess að temja sér grænt hugarfar og veitir verðlaun
fyrir besta pokann í samkeppni sem efnt var til á tímabilinu.
Hvað hefur Flökkusýning Listasafns Reykjavíkur með sjálfbærni að gera?
AlmaDís Kristinsdóttir, safnstjóri Norska hússins – BSH, fjallar um tildrög
sýningarinnar og snertifleti sjálfbærni, myndlistar, menningar- og náttúruarfs.
Safnið er opið til föstudagsins 30. ágúst,
alla daga frá kl. 12–17. Heimildarmyndin
um Steinþór Sigurðsson verður sýnd í síðasta
sinn f im. 22. ágúst í Ráðhúsinu kl. 12.

