16. maí 2012

552. tbl - 12. árg.

Skilti um Axlar Björn afhjúpað
Í síðustu viku var afhjúpað
skilti um Axlar-Björn, tvö skilti
voru sett upp, annað er við Öxl
og hitt er við afleggjarann hjá
Hellnum. Verkefnið var unnið
af starfsmönnum Átthagastofu
Snæ
fellsbæjar í samstarfi við
nemendur 10. bekkjar Grunn
skóla Snæfellsbæjar. Verkefnið
er hluti af átthagafræðinni sem
kennd er í grunnskólanum og á
að sýna nemendum eina af
mörgum hliðum ferðaþjónustu
svæðisins. Í átthagafræði kynn
ast nemendur umhverfi sínu
betur og læra að meta það sem
sveitarfélagið hefur upp á að
bjóða.

Nemendurnir tóku upp
skemmtilegt myndband, teikn
uðu og máluðu, gerðu sögu
kort, sömdu ljóð og skrifuðu
fréttir um Axlar-Björn og komu
með ábendingar um hvað ætti
helst að koma fram á þessum
skiltum sem átti að búa til.
Skiltin voru svo unnin af
Sögumiðlun ehf í samvinnu við
Átthagastofu Snæfellsbæjar.
Textinn á skiltunum er á
þremur tungumálum, íslensku,
ensku og þýsku, þannig mun
textinn upplýsa bæði ferðamenn
og heimamenn og kynna fyrir
þeim sögu svæðisins sem er svo
mikil og merkileg. Starfsmenn

áhaldahúss Snæfellsbæjar undir
stjórn Birgis Tryggvasonar og
með góðum ráðleggingum
Sæmundar Kristjánssonar, sáu
um að setja skiltin upp og
verkefnið var styrkt af Menn
ingarráði Vesturlands og Lions
klúbbnum Rán.
Í ræðu sem Barbara Fleck

Útskrift - Ferming
Vísindin
Verð kr. 12.999,Tilboð kr. 11.999,-

Sturlungasaga
Verð kr. 9.999,Tilboð kr. 9.599,-

Eldgos 1913-2011
Verð kr. 7.999,Tilboð kr. 7.599,-

Íslandsklukkan
Verð kr. 5.999,Tilboð kr. 5.599,1000 draumaráðningar
Verð kr. 2.999,Tilboð kr. 2.799,-

Kjarni málsins
Verð kr. 4.799,Tilboð kr. 4.299,-

Íslensk orðabók
Verð kr. 7.999,Tilboð kr. 7.599,-

Útskriftar- og fermingarbækur.
Fræðirit, orðabækur og úrvalsrit Laxness.
Glæsilegt skart fyrir stelpur og stráka
hringar, armbönd, hálsmen og eyrnalokkar.
Skartgripatré, -skrín og -pokar.
Opið á laugardögum
kl. 14 - 16 út maí.

inger hélt við afhjúpun skiltisins
kom fram að í Átthagastofu
Snæfellsbæjar eru margar góðar
hugmyndir að söguskiltum sem
bíða bara eftir samstarfsaðilum
til að fjármagna uppsetningu
þeirra.
jó

Jafntefli
í fyrsta leik

Ertu	
  íþróttakennari	
  eða	
  sérkennari	
  
að	
  leita	
  þér	
  að	
  góðu	
  starfi	
  	
  
á	
  næsta	
  skólaári?	
  
Grunnskóli	
  Snæfellsbæjar	
  var	
  stofnaður	
  árið	
  2004	
  
og	
  er	
  í	
  dag	
  staðsettur	
  á	
  þremur	
  stöðum,	
  	
  
í	
  Ólafsvík,	
  á	
  Hellissandi	
  og	
  Lýsuhólsskóla.	
  
	
  
Við	
   skólann	
   eru	
   lausar	
   heilar	
   stöður	
   íþróttakennara	
   annars	
   vegar	
   og	
  
sérkennara	
  hins	
  vegar,	
  en	
  möguleiki	
  er	
  á	
  öðrum	
  námsgreinum	
  að	
  hluta	
  upp	
  
í	
  umræddar	
  stöður.	
  
Skólinn	
   leggur	
   áherslu	
   á	
   einstaklingsmiðað	
   nám	
   og	
   að	
   efla	
   sjálfstæði	
  
nemenda,	
   samvinnu	
   og	
   árangursrík	
   vinnubrögð	
   með	
   áherslu	
   á	
   vellíðan	
  
nemenda	
   og	
   virðingu	
   þeirra	
   fyrir	
   sjálfum	
   sér	
   og	
   öðrum.	
   	
   Mikil	
   áhersla	
   er	
  
lögð	
   á	
   kennslu	
   í	
   átthagafræði	
   og	
   nærkennslu	
   og	
   er	
   þróunarvinna	
   í	
   gangi	
  
innan	
  skólans	
  sem	
  miðar	
  að	
  því	
  að	
  efla	
  þann	
  þátt	
  skólastarfsins.	
  
Í	
   lögum	
   um	
   grunnskóla	
   nr.	
   91/2008	
   segir	
   í	
   3.mgr.	
   11.gr:	
   „Óheimilt	
   er	
   að	
   ráð	
   til	
   starfa	
   við	
  
grunnskóla	
   einstakling	
   sem	
   hlotið	
   hefur	
   refsidóm	
   fyrir	
   brot	
   á	
   ákvæðum	
   XXII.	
   kafla	
  
almennra	
   hegningarlaga.	
   	
   Við	
   ráðningu	
   skal	
   liggja	
   fyrir	
   sakavottorð	
   eða	
   heimild	
  
skólastjóra	
  til	
  að	
  afla	
  upplýsinga	
  úr	
  sakaskrá!“	
  

Víkingur Ólafsvík tók á móti
Fjölni í fyrstu umferð 1. deildar
karla á laugardag. Víkingar
byrjuðu leikinn af krafti og
voru talsvert sterkari í fyrri
hálfleik og áttu þeir mörg
hættuleg færi. Á 40. mínútu
fengu Víkingar víti og skoraði
Edin Beslija auðveldlega. Seinni
hálfleikur var jafnari hjá
liðunum og á 54. mínútu

skoraði Ómar Hákonarson fyrir
Fjölnismenn og staðan því
orðin 1-1. Fjölnismenn sóttu
fastar það sem eftir var leiks en
Einar Hjörleifsson markmaður
Víkings lokaði markinu og varði
í tvígang dauðafæri og endaði
leikurinn í jafntefli. Næsti leikur
Víkings er á Sauðárkróki gegn
Tindastóli.

Áhugasömum	
  er	
  bent	
  á	
  að	
  hafa	
  samband	
  við	
  Magnús	
  Þór	
  Jónsson	
  í	
  síma	
  
894-‐9903	
   eða	
   senda	
   tölvupóst	
   á	
   maggi@gsnb.is	
   –	
   öllum	
   umsóknum	
  
verður	
  svarað.	
  
Laun	
  eru	
  skv.	
  kjarasamningi	
  L.S.	
  og	
  K.Í.	
  	
  og	
  umsóknarfrestur	
  til	
  24.	
  maí	
  2012.	
  

Nú	
  er	
  að	
  grípa	
  tækifærið	
  og	
  ganga	
  til	
  liðs	
  við	
  metnaðarfullan	
  hóp!	
  
	
  

Hafðu	
  samband,	
  þú	
  tapar	
  engu	
  	
  
en	
  gætir	
  grætt	
  mikið.	
  

þa

Skuldir lækka hjá
Grundarfjarðarbæ
Sjómannadagurinn verður haldinn
hátíðlegur helgina 1. - 3. júní
Bikurum á að skila
til Péturs Jóhannssonar

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

Ársreikningur Grundarfjarð
arbæjar fyrir árið 2011 var sam
þykktur við síðari umræðu í
bæjarstjórn 10. maí sl. Rekstrar
niðurstaða var jákvæð um 121
milljón kr. sem er verulega
betri niðurstaða en árið 2010.
Skýring á bættri afkomu er sú
að á árinu voru ólögleg gengis
bundin lán sveitarfélagsins
endurreiknuð og voru tekju
færðar 206 milljónir kr. vegna
þess. Grundarfjarðarbær hefur
glímt við þrönga fjárhagsstöðu
undanfarin ár og er fjármagns
kostnaður
sveitarfélaginu
þungur.
Rekstrartekjur A hluta voru
605 milljónir kr. og rekstrar
gjöld fyrir fjármagnsliði 576
milljónir kr. Framlegð af rekstri
A hluta var 10,4% en var 6,9%
árið 2010. Rekstrartekjur A og
B hluta samtals voru 725 mill
jónir kr. og rekstrargjöld fyrir
fjármagnsliði 652 milljónir kr.
Framlegð af rekstri A og B hluta

var 16,3% en var 14,1% árið
2010.
Heildarskuldir og skuldbind
ingar A og B hluta voru 1.540
milljónir kr. í árslok 2011 og
lækkuðu um 125 milljónir kr. á
árinu. Hlutfall skulda og skuld
bindinga af reglulegum tekjum
var 197% í A hluta og 212% í A
og B hluta samtals. Skulda
hlutfallið hefur farið lækkandi
undanfarin ár.
Eigið fé A og B hluta var 119
milljónir kr. en var neikvætt um
25 milljónir kr. árið 2010.
Eiginfjárhlutfall var 7% í árslok
2011.
Megin verkefni bæjarstjórnar
í fjármálum er að hækka veltu
fjárhlutfall og lækka skulda
hlutfall. Til að ná þeim mark
miðum er afar mikilvægt að
fjármagnskostnaður lækki og
tekjur hækki í hlutfalli við
verðlagsþróun.
grundarfjordur.is

Náttúra Snæfellsness
Fjallað verður um náttúru Snæfellsness og útivist.
Hótel Hellissandi miðvikudaginn 23. maí kl: 20.00

Dagskrá:
Tónlistaratriði
Haraldur Sigurðsson, Eldfjallasafn Stykkishólmi
Nýir leyndardómar Snæfellsjökuls og hugmyndir um jarðvang
Jón Einar Jónsson, Háskólasetri Snæfellsness
Rannsóknir í æðarvarpi í Rifi
Róbert Stefánsson, Náttúrustofu Vesturlands
Fuglalíf á Snæfellsnesi og Breiðafirði
Elín Sigríður Óladóttir, Þjóðgarðinum Snæfellsjökli
Er hægt að auka útivist Íslendinga?
Að loknum fyrirlestrum verða fyrirspurnir og umræður

Framfarafélag Snæfellsbæjar
Hellissands- og Rifsdeild

Þjóðgarðurinn Snæfellsjökull

Barnakórinn
syngur
Vorferð

félags eldri borgara í Snæfellsbæ
Farið verður í Langaholt mánudaginn 21. maí 2012
í kvöldverð að hætti Kela.
Rúta fer frá Hellissandi kl. 17.15 í gegnum Rif
og frá Ólafsvík kl. 17.30.
Barna- og Skólakór Snæfells
bæjar hélt vortónleika sína
sunnudaginn 13. maí. Fóru
tónleikarnir fram í Ingjalds
hólskirkju og voru þeir vel
sóttir. Á tónleikunum voru flutt
lög sem kórinn hefur æft í
vetur, tóku tónleikagestir þátt í
einu þeirra við mikla ánægju.
Að þessu sinni var kórinn með
kaffihlaðborð eftir tónleikana
en kórinn stefnir á að fara á

kóramót í Reykjavík. Kórstjóri
er Veronica Osterhammer og
undirleikari Nanna Þórðar
dóttir, kórinn æfir einu sinni í
viku yfir veturinn og greinilegt
að þær stöllur hafa mikinn
metnað fyrir kórnum. Mikil
ánægja var með kórinn á
tónleikunum og var hann
klappaður upp og söng tvö
aukalög.

Vinsamlegast látið vita fyrir föstudag 18. maí í símum:
Kiddó:
436 1215
893 4138
Sæmundur:
436 6767
893 9797
Þeir eldri borgarar í Snæfellsbæ, sem hafa áhuga á
Kanaríeyjaferð í haust, látið vita sem fyrst.
Ferðanefnd

þa

Hafrannsóknastofnunin auglýsir eftir
sumarstarfsmanni í neðangreint starf.

INGJALDSHÓLSSÓKN
Útibú í Ólafsvík

Aðalsafnaðarfundur Ingjaldshólssóknar
verður haldinn miðvikudaginn 30. maí
í safnaðarheimili Ingjaldshólskirkju
og hefst hann kl 20:00.
Venjulega aðalfundarstörf.
Allir velkomnir,
Sóknarnefnd

Starfið felst þátttöku í fiskmælingum og annarri
tilfallandi starfsemi útibús stofnunarinnar í Ólafsvík.
Æskilegt er að umsækjendur hafi lokið a.m.k. eins árs
námi í líffræði og reynslu af fiskvinnslu eða sjómennsku.

Umsókn þarf að berast stofnuninni í síðasta lagi
föstudaginn 25. maí, annað hvort bréflega í útibú
Hafró í Ólafsvík, eða í tölvupósti á hlynur@hafro.is. Í
umsókn þurfa að koma fram upplýsingar um aldur,
menntun, stöðu í námi og fyrri störf. Öllum umsóknum
verður svarað.

ATKVÆÐAGREIÐSLA UTAN KJÖRFUNDAR
Atkvæðagreiðsla vegna kjörs forseta Íslands á að fara fram laugardaginn 30. júní 2012.
Atkvæðagreiðsla utan kjörfundar er hafin.
Í umdæmi sýslumanns Snæfellinga fer hún fram á eftirtöldum stöðum:
· skrifstofu sýslumanns, Borgarbraut 2 í Stykkishólmi, virka daga kl. 10.00 til 14.00
· skrifstofu sýslumanns, Hrannarstíg 2 í Grundarfjarðarbæ, á mánudögum, miðvikudögum
og föstudögum kl. 17.00 til 18.00.
· skrifstofu sýslumanns, Bankastræti 1a í Snæfellsbæ, á þriðjudögum, miðvikudögum og
fimmtudögum kl. 10.00 til 14.00
· skrifstofu hreppsstjóra, Þverá í Eyja- og Miklaholtshreppi, virka daga kl. 12.00 til 13.00

Hægt er að kjósa á öðrum tíma samkvæmt nánara samkomulagi við viðkomandi kjörstjóra.
Kjósendum er bent á að hafa persónuskilríki meðferðis á kjörstað.
Stykkishólmi, 14. maí 2012.
Sýslumaður Snæfellinga.

Kríuból í lambaferð
Í góða veðrinu síðastliðin
miðvikudag fóru börnin ásamt
konum á leikskólanum Kríubóli
niður í Varðavillu til að skoða
ærnar og nýbornu lömbin.
Börnunum þótti mikið til koma
og þau fengu að klappa
lömbunum og að sjá einu
þeirra gefið pela. Sum fengu
jafnvel að halda á pelanum.
Eins var gaman að standa upp á
grjótgarðinum og virða fyrir sér
það sem var handan hans eins
og fjöruna, fuglana og svo var
bátur sem þau spáðu mikið í

hver ætti. Síðan var haldið í átt
að hænsnakofa Ómars og ekki
var sýður gaman að koma
þangað og sjá þessar líka
skrautlegu hænurnar og
virðulega hana. Þeim fannst
hænurnar mjög fallegar og þau
vissu það að hanar verpa ekki
eggjum.
Elstu börnin fóru fyrst í
starfsheimsókn í Ráðhúsið og
ætluðu að hitta bæjarstjórann
og leggja fyrir hann nokkrar
spurningar. En eins og allir vita
er bæjarstjórinn störfum hlaðin
og mjög upptekin og var ekki
við til að taka á móti þeim. En
staðgengill hans hann Eyþór
átti ekki í nokkrum vandræðum
með að svara spurningum
barnanna sem fóru glöð og sátt
við sitt úr Ráðhúsi Snæfellsbæjar
með þennan líka fína penna,
hvort þeirra. Síðan var haldið
niður í Varðavillu eins og áður
er sagt. Þetta var ánægjulegur
dagur bæði fyrir börn og
fullorðna.
Birna Sigurðardóttir

Erla Björk
heldur á ný mið

Fimmtudaginn síðastliðinn
hittust einstaklingar sem skipa
J-lista Snæfellsbæjar á Hótel
Hellissandi til að kveðja og
þakka Erlu Björk Örnólfsdóttur
fyrir samstarfið á liðnum árum.
Erla Björk hefur setið í bæjar
stjórn í tvö ár eða frá sveita
stjórnarkosningunum
árið
2010 og jafnframt stýrt VörSjávarrannsóknarsetri
við
Breiða
fjörð frá árinu 2006.
Samstarfsmenn hennar á

J-listanum eru einróma um að
Erla Björk hafi komið með
ferskan blæ inn í sveitarfélagið
og lagt sitt af mörkum til að
auka fjölbreytni í atvinnumálum.
J-listinn óskar Erlu Björk
velfarnaðar á nýjum vettvangi
sem rektor Hólaskóla. Á
myndinni hér að neðan má sjá
Fríðu, Erlu Björk, Kristján og
Drífu sem formlega hefur tekið
sæti í bæjarstjórn.

Í Klifi, Ólafsvík 8. júlí kl. 21
TAKIÐ DAGINN FRÁ!!!!

abó

Kríumót
Landsbankans
Sumartími
í sundlauginni!
Sundlaug Grundarfjarðar verður opin
alla daga frá 19. maí til 19. ágúst.
Virka daga verður opið kl. 07-20
og um helgar kl. 10-17.
Í tilefni af opnun laugarinnar
verður frítt í sund á
laugardag, 19. maí.

Þann 12. maí var hið árlega
Kríumót Golfklúbbs Staðar
sveitar haldið á Garðavelli
undir Jökli.
Keli vert og félagar í klúbb
num tóku vel á móti 25 kylf
ingum sem komu í Staðarsveit
til að spila golf.
Leikfyrirkomulagið
var
punktakeppni með forgjöf og
voru veitt verðlaun fyrir 3 efstu
sætin. Landsbankinn styrkti

mótið veglega en veitt voru
peningaverðlaun fyrir fyrstu
þrjú sætin.
Sigurvegarinn var Arnór
Tumi Finnsson en hann er
einmitt nærsveitungur úr Eyjaog Miklaholtshreppi. Kepp
endur hældu vellinum og Arnór
var sérstaklega ánægður með
grínin.
þs
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Snæfellsbær hefur eftirfarandi störf laus til umsóknar fyrir námsmenn
og atvinnuleitendur á atvinnuleysisskrá sumari! 2012. Störfin eru í
tengslum vi! tímabundi! átaksverkefni Vinnumálastofnunar, rá!ningartími er 2 mánu!ir:
1. Skráning í skjalavistunarkerfi.
• Skráning á gömlum fundarger!um bæjarstjórnar í
skjalavistunarkerfi.
• Skráning á gömlum fundarger!um bæjarrá!s í skjalavistunarkerfi.
• Hæfniskröfur: Starfi! hentar vel skipulög!um einstaklingum.
2. Skjalavinnsla á eldri gögnum í eigu Snæfellsbæjar.
• Starfi! felst í úrvinnslu á eldri skjölum í eigu Snæfellsbæjar og
færa inn í skjalavistunarkerfi sveitarfélagsins.
• Skráning á t.d. ló!arleigusamningum og "ingl#singargögnum.
• Hæfniskröfur: Starfi! hentar vel skipulög!um einstaklingum.
3. Skógrækt í Snæfellsbæ
• Yfirfara og skrá skóga í Snæfellsbæ.
• Grisja frekar skóga í eigu Snæfellsbæjar.
• Ákve!a frekari svæ!i fyrir skóga í Snæfellsbæ í samrá!i vi!
yfirmenn.
• Hæfniskröfur: Starfi! hentar vel duglegum einstaklingum.
4. Hreinsun á gömlum gir!ingum í Snæfellsbæ
• Miki! er a! gömlum gir!ingu í landi Snæfellsbæjar sem eru fallnar
ni!ur og eru a! hverfa í gras.
• $ví "arf a! ganga #msar lei!ir og hreinsa upp gamlar gir!ingar.
• Hæfniskröfur: Starfi! hentar vel duglegum einstaklingum.
5. Skönnun í uppl"singakerfi Snæfellsbæjar
• Skönnun á eldri gögnum og yfirfara og skrá í uppl#singakerfi
Snæfellsbæjar.
• Hæfniskröfur: Starfi! hentar vel skipulög!um einstaklingum.

Umsóknarfrestur er til 25. maí 2012.

Auglýsingaverð í Jökli

!

Uppl#singar um störfin gefur Smári Björnsson, smari@snb.is
og í síma 433-6900

Heilsíða í svarthv. 21.600
Hálfsíða í svarthv. 13.800
1/4 í svarthv.
9.000
1/8 í svarthv.
6.500
1/16 í svarthv.
4.000
Heilsíða í lit
Hálfsíða í lit
1/4 í lit
1/8 í lit
1/16 í lit

44.100
29.500
20.600
13.100
8.500

Verðin eru með 25,5% vsk

Sundmót Lionsklúbbanna í Ólafsvík
verður haldið fimmtudaginn 24. maí kl. 18
í sundlauginni í Ólafsvík.

Sundmótið er ætlað nemendum í 1. - 10. bekk í Snæfellsbæ.
Tekið er á móti skráningum í sundlauginni.

Lionsklúbburinn Rán og
Lionsklúbbur Ólafsvíkur

Vortónleikar
tónlistarskólans

Sýningin „Ég,

safnarinn“ opnar á

Uppstigningardaginn, 17. maí kl 14.00
í Átthagastofu Snæfellsbæjar
Í tilefni dagsins býður Pakkhússnefndin
upp á kaffi og meðlæti milli
kl. 14.00-17.00
Sýningin var unnin af Pakkhússnefndinni í samstarfi við Átthagastofu
Snæfellsbæjar og styrkt af Menningarráði Vesturlands.
Sýningin stendur til 28. maí.

Í síðustu viku hélt Tón
listarskóli Snæfellsbæjar vor
tónleika skólans. Var tón
leik
unum að venju skipt í tvennt
vegna fjölda atriða, verða
þriðju tónleikarnir á Lýsuhóli í
dag miðvikudaginn 16. maí.
Fyrri daginn komu 34 nem
endur fram og seinni daginn
27. Í lok beggja tónleika spilaði
hljómsveit tónlistarskólans

fjögur lög. Einnig fengu nem
endur afhentann vitnisburð í
lokin. Foreldrafélag tónlistar
skólans stóð að venju fyrir kaffi
hlaðborði gegn vægu verði,
hefur það stutt vel við tónlistar
skólann í gegnum tíðina með
kaupum á hljóðfærum og
fleiru.

INGJALDSHÓLSKIRKJA
Uppstigningardagur
17. maí kl. 14
Sameiginleg messa með Staðarstaðaprestakalli
á degi aldraðra
Ræðumaður er Helgi Seljan fv. alþingismaður
Kaffiveitingar eftir messu

þa

Verið velkomin!

Aðalfundur
Varar

Sjávarrannsóknarsetrið Vör
hélt aðalfund laugardaginn 12.
maí, fundurinn var haldinn í
Sögumiðstöðinni í Grundarfirði
og var rúmt um fundargesti.
Á fundinum fór Örvar
Marteinsson stjórnarformaður
Varar og Erla Björk Örnólfsdóttir
yfir rekstur Varar síðastliðið ár,
ýmis verkefni eru í gangi hjá
Vör og ýmislegt merkilegt sem
komið hefur í ljós í rannsóknum
setursins, hægt er að fræðast
um margt það sem er í gangi
hjá Vör með því að heimsækja
heimasíðu setursins: www.

sjavarrannsoknir.is
Aðalfundurinn Varar á laugar
dag er líklega sá síðasti sem
Erla sækir sem forstöðumaður
þar sem að hún lætur nú af
starfi í Vör, sem kunnugt er
hefur mennta- og menningar
málaráðherra skipað Erlu í
embætti rektors HólaskólaHáskólans á Hólum.
Stjórn Varar notaði tækifærið
á aðalfundinum og þakkaði
Erlu vel unnin störf og leysti
hana út með gjöfum.
jó

Mok í maí

Krían komin
Mokveiði var hjá Steinunni
SH síðustu róðrana fyrir
sumarfrí. Fór báturinn fimm
róðra í maí hvern öðrum betri
að undanskildum fimmta róðr
inum sem var 27 tonn sem er
ekki lítið, í fyrsta róðrinum
lönduðu þeir 40 tonnum, í
öðrum fengu þeir 43 tonn í
þeim þriðja fengu þeir 56 tonn,
í fjórða róðrinum fengu þeir 65

tonn í þremur köstum og er
aflinn því orðin 230 tonn. Eru
strákarnir mjög ánægðir og
komnir í langt sumarfrí. Aflinn
á Steinunni er orðin 1.215 tonn
í 98 róðrum sem gerir 12.3
tonn að meðaltali í róðri þar af
eru rúm 745 tonn af þorski.
Heimildir fengnar á Aflafréttir.
com

Smáauglýsing
Sófi til sölu

Krían er komin í Snæfellsbæ,
hún er fjórum dögum fyrr á
ferðinni nú en í fyrra. Stór
hópur sást á ósnum í Rifi að
kvöldi 12. maí þegar ljós
myndari var þar á ferð. krían
kemur yfirleitt á þetta svæði á
bilinu 9. til 14. maí og er hún
því mjög stundvís þetta árið,
ekki tók veðrið þó vel á móti
henni því að eins og flestir hafa

tekið eftir þá var frost og rok
um helgina. Þann tíma sem
ljósmyndari stoppaði á ósnum
var þó enga þreytu að sjá á
kríunni eftir langt flug frá
vetrarstöðvunum en enginn
fugl í heiminum ferðast
jafnlanga leið á milli varp- og
vetrarstöðva og krían.

Til sölu sem nýr tveggja sæta sófi frá Ikea, sem er einnig tvíbreitt rúm.
Verð 40.000.- nýr kostar hann 70.000.Upplýsingar í síma 825-1119
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Endurvinnslutunnan kemur í júní
Endurvinnslutunnunni verður dreift
til íbúa vikuna 4. - 8. júní.
Þá verða tvær tunnur við hvert hús í stað einnar, ein fyrir almennt sorp og önnur
fyrir flokkað, hreint endurvinnsluefni, svokölluð „græn tunna“.
Breyting verður á núverandi fyrirkomulagi á sorphirðu og í stað þess að sorpið sé
tekið á 10 daga fresti þá verður það gert á 14 daga fresti og „græna tunnan“ verður
tæmd á 4 vikna fresti.
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STARFSKRAFTUR ÓSKAST
N1 óskar eftir að ráða áreiðanlegan og þjónustulundaðan
starfsmann til sumarstarfa í verslun félagsins í Ólafsvík.
Í starfinu felst afgreiðsla og þjónusta við viðskiptavini
ásamt öðrum tilfallandi verkefnum í versluninni.

Nánari upplýsingar um starfið
veitir Sigurður Guðmundsson
verslunarstjóri í síma 436 1581.
Áhugasamir geta einnig sótt
um starfið á www.n1.is
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Meira í leiðinni

ÞÚ FÆRÐ
MEIRA Í STOFNI
· Afsláttur af tryggingum
· Stofn endurgreiðsla
· Vegaaðstoð án endurgjalds
· Afsláttur af barnabílstólum
· Ókeypis bílaleigubíll í 7 daga vegna kaskótjóns
· Frí flutningstrygging innanlands
· Enginn iðgjaldsauki ef þú lendir í tjóni
· Nágrannavarsla
... og margt fleira

ÞESS VEGNA ERTU HJÁ SJÓVÁ

Prentsmiðjan Steinprent í Ólafsvík er umboðsaðili Sjóvá fyrir
Snæfellsbæ og Grundarfjörð. Hafðu samband í síma 436 1617.

