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Erill hjá Björginni

Björgunarskipið Björg á Rifi
var kallað út á sunnudag þegar
leki kom upp í bát utan við Hóla
hóla á Snæfellsnesi. Einn skip
verji var um borð. Nærstaddir
bátar sigldu á staðinn og var
þyrla Landhelgisgæslunnar
einnig send til aðstoðar en
hún var við æfingar skammt frá.
Björgunarskipið koma á staðinn
með dælur svo hægt væri að
halda bátnum á floti meðan hann
var dreginn í land. Aðstæður

til björgunarstarfa voru góðar
enda veður gott. Kom Björgin
með bátinn til hafnar á Rifi um
kvöldmatarleitið.
Björgunarskipið hefur haft í
nógu að snúast undanfarið en
þetta var þriðja útkallið á einni
viku.
Björgunarskipið var enn
kallað út á mánudagsmorgun
til að sækja bát sem dregin var
til hafnar í Ólafsvík.
þa

Golfnámskeið fyrir 8-12 ára
Ungmennafélagið Víkingur/Reynir í samstarfi við
Golfklúbbinn Jökul verður með golfnámskeið fyrir
krakka á aldrinum 8-12 ára, fædd 2002-2006.
Þetta er 5 daga námskeið þar sem krakkanir læra
helstu grunntækni golfíþróttarinnar. Þátttakendum verður skipt í
smærri hópa eftir aldri og kunnáttu þannig að allir njóti sín sem best.
Námskeiðið fer fram dagana 25. – 29. ágúst kl. 17:00-18:30 á
golfvellinum í Ólafsvík.
Verð 2.000 kr. og greiðist á staðnum.
Þeir sem eiga kylfur eru vinsamlegast beðnir að koma með þær.

Ræsting!
Íslandspóstur óskar að ráða starfskraft
í ræstingu.
Upplýsingar veitir Margrét í síma 825-1119
Umsóknarfrestur er til 22. ágúst 2014

Skráning á netfangið johann@snb.is fyrir 22. ágúst.
Leiðbeinendur verða Viðar Gylfason og Jóhann Pétursson

Aflafréttir
Það er einungis rúm vika
síðan að um 10 bátar voru
settir á flutingabíla frá Ólafsvík
og ekið með þá í halarrófu til
Hólmavíkur, en þaðan höfðu
borist fréttir um mokveiði á
makríl. Þessi mokveiði þar
var svo til bara hjá einum báti,
Herju ST, og allur þessi floti
sem þangað fór virtist ekki hitta
á þennan mokafla enda hefur
það farið þannig að nokkrir
bátanna eru komnir til baka
frá Hólmavík og meira að
segja einn báturinn fór aftur
landleiðina, reyndar bara frá
Hólmavík og yfir á Reykhóla.
Mikill bátafloti hefur verið
að veiðum við nesið og hefur
veiði undanfarna daga verið
ansi góð. Bátarnir sem eru á
handfæraveiðum á makríl eru
orðnir um 100 talsins og er
stærstu hluti þeirra að veiðum
við Snæfellsnesið, hinn stóri
hlutinn er við Reykjanesið
og svo eru nokkrir eftir við
Hólmavík.
Í júlí þá var Brynja SH
aflahæsti báturinn á landinu
með um 88 tonn, er báturinn
einn af þremur aflahæstu
makrílbátunum núna það sem
af er þessari vertíð. Hæstur er

Siggi Bessa SF með rúmlega 100
tonn og hefur báturinn komist
í tæp 11 tonn sem landað var
í Ólafsvík.
Má segja að allir 15 tonna
bátarnir frá Nesinu séu á
makrílveiðum og því eru ansi
fáir línubátar á veiðum. Þerna
SH er þó búinn að vera að róa
á línu og var með 20 tonn í 9
róðrum í júlí og hefur landað
einu sinni í ágúst 4,3 tonnum.
Enginn stór línubátur er á
veiðum.
Netabátarnir eru fáir og þeir
sem eru á þeim veiðum eru
á skötuselsveiðum. Bárði SH
gekk nokkuð vel í júlí og var
með 55 tonn. Núna í ágúst
þá hefur báturinn landað
tæpum 10 tonnum í 4 róðrum.
Hafnartindur SH er með 5 tonn
í 3. Í Bolungarvík er nýr bátur
að landa og er það Hugborg
SH sem var með 15 tonn í júlí
og hefur landað 2,5 tonnum í
2 róðrum núna í ágúst.
Það styttist óðfluga í
kvótaáramótin 1. september og
þá fer allur flotinn af stað aftur.
Gísli Reynisson
www.aflafrettir.is

ATVINNA
Óskum eftir vönum sjómanni
á Særif SH-25
Upplýsingar
í síma 892 1181
og 847 6644

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

Færri börn
fæddust 2013

Árið 2013 fæddust 4.326 börn
á Íslandi, sem er nokkur fækkun
frá árinu 2012 þegar hér fæddust
4.533 börn. Helsti mælikvarði á
frjósemi er fjöldi lifandi fæddra
barna á ævi hverrar konu. Árið
2013 var frjósemi íslenskra
kvenna lægri en tveir í fyrsta
sinn frá 2003, eða 1,932 börn
á ævi hverrar konu. 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.
Í Snæfellsbæ fæddust mun
færri börn árið 2013 en árið
áður, í fyrra fæddust 18 börn
í Snæfellsbæ á móti 26 árið
áður, þetta er talsvert undir
meðaltali áranna 1991 - 2013
en meðaltalið er 28,7 börn,
ekki hafa fæðst færri börn síðan
2006 en þá fæddust 17 börn í
Snæfellsbæ.
Í Grundarfirði fæddust 13
börn árið 2013 eins og árið

2012 og er það nokkuð nærri
meðaltalinu sem er 14,1.
Fæst fæddust börn árið 2010
í Grundarfirði en þá fæddust
aðeins 7 börn.
Í Stykkishólmi fæddust
aðeins 9 börn en meðaltalið
þar er 15,7, ekki hafa svo fá
börn fæðst í Stykkishólmi síðan
2009 þegar ekki fæddust nema
5 börn.
Eins og sést á meðfylgjandi
línuriti þá hafa verðið miklar
sveiflur í fjölda fæddra barna
í Snæfellsbæ, áberandi toppar
voru árið 2001 og 2003
þegar fæddust 45 og 39 börn,
samsvarandi toppar voru í
Grundarfirði árin 1991 og
1995 þegar fæddust 26 börn
hvort ár en frá árinu 1997
hafa mest fæðst 15 börn á ári
í Grundarfirði.
Of seint er nú að fara að huga
að fjölgun á þessu ári en þeir
sem ekki hafa nú þegar lagt drög
að barneignum eru hvattir til
að gera það sem fyrst svo að
allar götur verði undirlagðar
af nýbökuðum feðrum og
mæðrum á næsta ári.
jó

Laust er til umsóknar starf verkefnisstjóra í Átthagastofu Snæfellsbæjar. Um er að ræða 70% stöðu í
skemmtilegu en krefjandi starfi, sem hentar vel fyrir öflugan og áhugasaman einstakling. Viðkomandi þarf
að geta hafið störf sem fyrst.
Helstu verkefni:
 Verkefnavinna á vegum Átthagastofu
 Umsjón með Byggðasafni/Pakkhúsi
 Umsjón með Upplýsingamiðstöð og
tjaldsvæðum
 Markaðs- og kynningarmál Snæfellsbæjar
 Önnur tilfallandi verkefni

Hæfniskröfur:
 Menntun sem nýtist í starfi – háskólapróf
æskilegt
 Góð tölvukunnátta (word, exel, Powerpoint
ásamt interneti)
 Geta til að tjá sig í ræðu og riti á íslensku og
ensku

 Samskiptahæfileikar, þolinmæði og
útsjónarsemi
Kostir:

 Góð þekking á átthagafræði Snæfellsbæjar
 Reynsla af verkefnastjórnun og
skipulagninu verkefna
 Reynsla af markaðsmálum og
markaðssetningu
 Möguleiki á þriðja tungumáli
 Frumkvæði, skipulögð vinnubrögð og
sjálfstæði í starfi

Ráðið verður samkvæmt kjarasamingi samflots bæjarstarfsmannafélaga og launanefnda sveitarfélaga.
Umsókn, kynningarbréf og ferilskrá sendist atthagastofa@snb.is merkt „verkefnastjóri“.

Umsóknarfrestur
er til 28.ágúst
2014
Nánariumsókn
upplýsingar
Kristín
í síma 433 6929.
Áskiljum okkur
rétt til að
taka hvaða
sem veitir
er eða
hafnaBjörg
öllum.

Átthagastofa
Snæfellsbæjar
Kirkjutúni 2 - 355 Ólafsvík

ATVINNA
Starfsfólk óskast í bakaríið.
Um er að ræða störf
bæði fyrir og eftir hádegi.

Nánari upplýsingar veita
Jón Þór í síma 861-3569
Bjarney í síma 867-7302

Eyþór Helgi í Framkvæmdaáætlun
í umhverfismálum
fimm leikja bann
Eyþór Helgi Birgisson var
á þriðjudag dæmdur í fimm
leikja bann á fundi aga- og
úrskurðarnefndar KSÍ. Eyþór
fékk rautt spjald í leik Víkings
og Grindavíkur á laugardag.
Í skýringu frá aga- og
úrskurðarnefnd KSÍ segir að
bann Eyþórs Helga sé í fimm
leiki vegna framkomu hans eftir

brottvísunina gegn Grindavík.
Tímabilið er því nánast
búið hjá Eyþóri. Næsti leikur
sem Eyþór má spila með
Víkingi er ekki fyrr en í 21.
umferð deildarinnar gegn KV,
laugardaginn 13. september
og er það næst-síðasti leikur
tímabilsins.

Styrkur til UMF.
Víkings/Reynis

Eitt af grundvallarskjölum
umhverfisvottunarverkefnis
Snæfellsness er svokölluð Fram
kvæmdaáætlun Snæfellsness.
Áætlunin er gerð til fimm ára í
senn og þar kemur fram í hvaða
verkefni sveitarfélögin muni
ráðast til að bæta frammistöðu
sína með tilliti til sjálfbærnivísa
og umhverfismála almennt.
Árið 2013 var hafist handa við
að endurnýja umrædda áætlun
og stokka hana algjörlega upp

frá þeirri sem fyrir var. Áætlunin
hefur nú verið samþykkt í öllum
þeim fimm sveitarfélögum sem
að verkefninu standa. Settur er
fram verkefnalisti til ársins 2018
með það í huga að auðvelda
yfirsýn, sem m.a. er gert með
því að hafa ákveðin þemu
eftir árum. Við forgangsröðun
verkefna var stuðst við vilja
sveitarstjórna og íbúa sem
fram kom í íbúakönnunum á
vegum verkefnisins. Við gerð
áætlunarinnar var leitast við
að byggja á reynslu fyrri ára,
hafa framsetningu einfalda
og skipulega, útfæra raunhæf
verkefni, tilgreina tímamörk og
skilgreina ábyrgðaraðila hvers
verkefnis.
Framkvæmdaáætlun Snæ
fellsness 2014-2018 er nú öllum
aðgengileg á heimasíðu verk
efnisins, www.nesvottun.is.
Theódóra Matthíasdóttir,
umhverfisfulltrúi Snæfellsness
(theo@nsv.is)

Ræstingar
Leifur Steinn Gunnarsson,
Sylvía Dís Scheving, Dýrleif
Lára Gunnarsdóttir og Viktor
Kristmundsson tóku sig til fyrr
í sumar og máluðu á steina og
seldu til styrktar UMF Víking/

Reyni. Þau söfnuðu 4.511 kr
og lögðu þau upphæðina inn á
reikning UMF Víkings/Reynis.
Þökkum við þeim kærlega fyrir
þeirra framlag. Á myndina
vantar Viktor Kristmundsson.

Fjölbrautaskóli Snæfellinga óskar eftir því
að ráða starfsmann í ræstingar.
Umsóknarfrestur er til 25. ágúst 2014.
Um er að ræða 50% stöðu. Vinnutími er frá 13:30 til 17:30.
Laun greiðast eftir kjarasamningi SFR og fjármálaráðherra.
Ráðið verður í stöðuna frá 25. ágúst 2014.
Umsóknir skulu hafa borist Ólafi Tryggvasyni, Grundargötu 44, 350
Grundarfirði eða á netfangið olafur@fsn.is í síðasta lagi 25. ágúst 2014.
Umsóknir þurfa ekki að vera á sérstökum eyðublöðum. Öllum umsóknum
verður svarað þegar ákvörðun um ráðningu hefur verið tekin.
Nánari upplýsingar gefur Ólafur Tryggvason húsvörður, sími: 891-8401,
netfang: olafur@fsn.is eða skólameistari Jón Eggert Bragason sími:
8917384,netfang: joneggert@fsn.is
Skólameistari

Fótboltinn

HÚSEIGENDUR!
Nú er rétti tíminn til framkvæmda
þar sem að átakið ALLIR VINNA
hefur verið framlengt.
Hjá okkur starfa smiðir, múrarar (flísar),
píparar og aðrir iðnaðarmenn.
Við erum með tæki og tól til allra verka.

Stelpurnar lögðu land
undir fót á laugardaginn og
héldu norður til Akureyrar og
kepptu við Hamrana. Einhver
ferðaþreyta hefur sjálfsagt
hrjáð liðið því eftir aðeins tvær
mínútur voru norðanstelpur
búnar að skora og staðan var
orðin 3-0 í hálfleik. Heimakonur
bættu svo við tveimur mörkum í
seinni hálfleik og leiknum lauk
með sigri þeirra 5-0. Svo var
leikur í gærkvöldi, sem ekki er
hægt að gera skil hér því blaðið
var komið út á pósthús þegar
leikurinn var flautaður á!
Frá því að Jökull kom út
síðast hafa strákarnir leikið
þrjá leiki, unnu góðan sigur
á Selfossi fyrir austan, 2-0.
Síðan hefur ekkert gengið,
tap gegn ÍA 3-1 hér heima og

tap, 2-0 gegn Grindavík einnig
hér heima. Þegar sjö leikir eru
eftir af mótinu og 21 stig þar
af leiðandi í boði erum við
ekki nema 9 stigum frá sæti í
efstu deild, en til að ná þangað
þurfa úrslit annara leikja að
vera okkur hagstæð og breyta
þarf heimavellinum í gryfju þar
sem auðveldara er fyrir okkar
stráka að ná í stig. Ekki bara að
klappa fyrir þeim EFTIR leiki
og kenna dómurunum um ef
illa gengur. Í átta heimaleikjum
það sem af er sumri, eru aðeins
þrír sigrar þannig að útvellir
eru að gefa fleiri stig! Nú eru
3 heimaleikir eftir og 9 stig út
úr þeim er nauðsynlegt, með
dyggri hvatningu áhorfanda.
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BÍLL TIL SÖLU
Skoda Octavia Dísel 4x4
árgerð 2005, ekinn 149.000 km.

Starfsfólk óskast á
Leikskólann Krílakot.
Um er að ræða tímabundna vinnu í eitt ár.
Við leitum að starfsmanni sem hefur áhuga á að vinna með
börnum, er skapandi og ábyrgðarfullur í starfi. Viðkomandi
starfsmaður þarf að vera námsfús og sveigjanlegur með
fullt af þolinmæði. Hann þarf að geta stýrt samverustundum sem og hópastarfi, lesið og sungið. Því þarf íslensku
kunnáttan að vera viðunandi.

Verð kr.
1.790.000,-

Umsækjandi þarf að geta hafið störf í lok ágúst.

Upplýsingar í
síma 895 5755

Umsóknarfrestur er til 21. ágúst 2014.
Eldri umsóknir óskast staðfestar.
Í lögum um leikskóla nr. 90/2008 segir í 3. mgr. 6. gr: „Óheimilt er að ráða til starfa
við leikskóla einstakling sem hlotið hefur refsidóm fyrir brot á ákvæðum XXII.
kafla almennra hegningarlaga. Við ráðningu skal liggja fyrir sakavottorð eða
heimild leikskólastjóra til að afla upplýsinga úr sakaskrá.“

Upplýsingar gefur Inga og Hermína í síma 433 6925
eða sendið póst á netfangið leikskolar@snb.is.

Kærar þakkir
Nýlega gaf Slysavarnadeildin
Sumargjöf í Ólafsvík Sjó
mannad agsráði Ólafsvíkur
eina milljón kr. að gjöf. Þessi
góða gjöf er úr minngarsjóði
heiðurskonunnar Mettu Krist
jánsd óttur sem Slysav arna
deildin Sumargjöf hefur haft
umsjón með og varðveitt.
Ég vil fyrir hönd sjómanna í
Ólafsvík og Sjómannadagsráðs
Ólafsvíkur þakka innilega
slysavarnadeildinni fyrir þessa

Auglýsingaverð
í Jökli

frábæru gjöf en hún verður nýtt
í enn frekari uppbyggingu á
Sjómannagarðinum í Ólafsvík.
Ekki síður vil ég þakka þann
hug sem sjómannskonur
og slysavarnadeildin sýnir
Sjómannagarðinum og því
starfi sem þar er unnið.

Svarthvítar auglýsingar
Opna í svarthv
Heilsíða í svarthv.
Hálfsíða í svarthv.
1/4 í svarthv.
1/8 í svarthv.
1/16 í svarthv.

Fyrir hönd
Sjónannadagsráðs Ólafsvíkur
Pétur Steinar Jóhannsson

Landsbankinn
styrkir Frystiklefann

af einlægni og ómetanlegum
áhuga sem vert er að verðlauna,“
Samfélagsstyrkjunum er einkum
ætlað að styðja við þá sem sinna
mannúðar- og líknarmálum,
menntamálum, rannsóknum og
vísindum, verkefnum á sviðum
menningar og lista, forvarnarog æskulýðsstarfi ásamt sértækri
útgáfustarfssemi. Sjóðurinn
veitir styrki tvisvar á þessu ári en
alls bárust um 400 umsóknir að
þessu sinni. Umsóknarfrestur
fyrir seinni úthlutun samfélags
sjóðsins rennur út 6. október
næstkomandi.

Lit auglýsingar
Opna í lit
Heilsíða í lit
Hálfsíða í lit
1/4 í lit
1/8 í lit
1/16 í lit

69.000
46.000
31.000
22.700
14.700
9.900

Verðin eru öll með 25,5% vsk
Smáauglýsingar kosta 750,og er þá miðað við 150 innslætti pr. auglýsingu.
Hver innsláttur umfram 150 kostar 5,-

H V Í TA H Ú S I Ð / S Í A – 1 2 - 1 8 5 3

26 verkefni hlutu styrk úr
samfélagssjóði Landsbankans
síðasta fimmtudag. Eitt þessara
verkefna var Leikhúshostelið í
Frystiklefanum á Rifi sem hlaut
styrk að upphæð 500.000
krónur en alls var tíu milljónum
varið í styrki. Í fréttatilkynningu
frá Landsbankanum segir meðal
annars að “Samfélagsstyrkir
Landsbankans eru mikilvægur
þáttur í stuðningi bankans við
samfélagið. Með þeim leggur
Landsbankinn einstaklingum,
hópum og félagssamtökum lið
við verkefni sem jafnan er sinnt

38.400
25.600
16.400
10.700
7.800
4.800

VÁTRYGGINGAR FYRIR SJÁVARÚTVEGINN

VÁTRYGGINGAR SNIÐNAR
AÐ ÞÍNUM ÞÖRFUM
Vátryggingaþörf fyrirtækja er mismunandi eftir stærð og umfangi
þeirra. Mikilvægt er að vátryggingavernd sé sniðin að þörfum
hvers fyrirtækis. Við veitum faglega ráðgjöf og þjónustum allar
stærðir og gerðir fyrirtækja í sjávarútvegi.

ÞESS VEGNA ERTU HJÁ SJÓVÁ

1. deild kvenna

Sunnudagur 17. ágúst kl. 16.00

Víkingur Ó - HK/Víkingur
1. deild karla

Þriðjudagur 19. ágúst kl. 19.00

Víkingur Ó - HK

ALLIR Á VÖLLINN!!!

Upphaf skólastarfs
FSN haustönn 2014
Stundatöfluafhending/birting verður
19. ágúst kl. 11-12:30.
Þriðjudaginn 19. ágúst kl.10 – 14 verður nýnemum kynntir
helstu þættir skólastarfsins.

Fyrsta vélstjóra og háseta

SKESSUHORN 2014

Skólasetning og fyrsti kennsludagur á haustönn 2014 er
föstudaginn 22. ágúst kl. 8:30. Að lokinni skólasetningu
hefst kennsla samkvæmt stundatöflu.

vantar á Gullhólma SH-201, Stykkishólmi
sem gerður er út á línuveiðar.
Vélastærð 1038 kw.
Upplýsingar í síma 898-4874

Töflubreytingar verða 25. ágúst – 29. ágúst.

Óskum eftir starfsfólk

í fiskvinnslu agustson Stykkishólmi.
Upplýsingar í síma 864-8862

Ný tækifæri
Menntastoðir 2014 – 2015
Menntastoðir eru tilvalin leið 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 læra að
læra, efli sjálfstraust sitt og lífsleikni. Námið er
miðað við fullorðna nemendur, þ.e. einstaklinga
23 ára og eldri.

Menntastoðir eru kenndar í dreifnámi sem

Nánari upplýsingar gefur Helga Lind verkefnastjóri Menntastoða í Borgarnesi á netfanginu
helgalind@simenntun.is eða í síma 8951662

Umsóknarfrestur er til og með
föstudeginum 12. september

www.simenntun.is

þýðir að námið er blanda af staðlotum og fjarnámi
þar sem nemendur fá námsefnið í gegnum
kennslukerfið Moodle og svo hitta þau kennara og
aðra nemendur einu sinni í mánuði í Borgarnesi.
Námið er verkefnamiðað og er námsefnið unnið
jafnt og þétt á námstímanum.

Námsgreinar eru; íslenska, enska, danska,

stærðfræði, bókfærsla, tölvu og upplýsingatækni
ásamt námstækni.

Námið er metið sem fullnægjandi undirbúningur fyrir nám í Háskólabrú Keilis, Háskólagátt
Háskólans á Bifröst og frumgreinadeild Háskólans
í Reykjavík, einnig má meta námið til eininga í
framhaldsskóla.
Kennsla hefst með staðlotu 19. - 20. september

Verð

Kr. 81.000,-

Umsögn fyrrum nemanda;

Menntastoðir er snilldar leið fyrir þá sem hafa hætt
námi og langar að setjast aftur á skólabekk. Skólinn
tekur alveg á en er líka góður undirbúningur fyrir
áframhaldandi nám. Ég sé ekki eftir því að hafa farið í
Menntastoðir og er búin að skrá mig í skóla næsta vetur
en það hefði ég aldrei gert nema eftir að hafa byggt upp
sjálfstraustið hjá þessum frábæru kennurum sem kenna
hjá Menntastoðum.
Bylgja Dröfn

