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Þjóðhátíðardagurinn í Snæfellsbæ

Sólin skein á bæjarbúa á 17.
júní og má segja að nóg hafi
verið að gera hjá ungum sem
öldnum, hátíðina setti Sigrún
Ólafsdóttir íþrótta- og æskulýðs
fulltrúi Snæfellsbæjar, Alda Dís
Arnardóttir var kynnir hátíðar
innar og ávarp fjallkonu að
þessu sinni var Valgerður Krist
manns
dóttir, fánaberar voru
Alma Kristmannsdóttir og Href
na Rut Kristjánsdóttir, Sr. Óskar

Ingi fór með stutta hugvekju og
kirkjukórinn söng. Töframaður
inn Jón Víðis fór á kostum og
var greinilegt að allir aldurs
hópar höfðu gaman af, Jón
Haukur Hilmarsson fór með
ræðu nýstúdents, barnakórinn
tók lög á milli atriða og að
lokum var hressandi að fá atriði
úr Gulleyjunni sem sett var upp
af leikfélagi Akureyrar í samstarfi
við Borgarleikhúsið. Unglinga

deild Drekans sá um sjoppu og
leiktæki.
Eftir hátíðarhöldin var nóg
um að vera þar sem félagar úr
hestaeigendafélaginu Hring
leyfði börnum að fara á hestbak,
slökkviliðsmenn voru búnir að
búa til rennibraut í brekkunni
við Kassann þar sem var heldur
betur fjör á yngri kynslóðinni
og börn renndu sér eins og
enginn væri morgundagurinn í

hvítri froðunni svo varla sá útúr
augum. Kaffihús bæjarins voru
með hinar og þessar sýningar
og leikhúsið okkar á Rifi með
leiksýninguna Trúðaleik. Það
þarf ekki að leita langt yfir
skammt til þess að fagna þjóð
hátíðardegi okkar Íslendinga og
eiga skipuleggjendur hátíðar
innar hrós skilið fyrir vel skipu
lagða og frábæra skemmtun.

Adidas og Casio úr í mörgum flottum litum.
Plexi-gluggahengi, dúkar
kertastjakar og bakkar í fuglamunstri
frá Sveinbjörgu.
Thermo krúsirnar og bollarnir koma aftur
um mánaðarmótin.
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Kári bæjarlistamaður
Snæfellsbæjar
Lýsing vegna fyrirhugaðrar breytingar
á aðalskipulagi Grundarfjarðarbæjar
2003 – 2015
vegna lagningu jarðstrengs
Fyrirhuguð er breyting á aðalskipulagi Grundarfjarðar 2003 - 2015
vegna lagningar 66kV jarðstrengs og ljósleiðara Landsnets hf og 19
kV jarðstrengs á vegum Rarik milli Grundarfjarðar og Ólafsvíkur.
Kári Viðarsson hlýtur í ár
þann heiður að vera valinn
bæjarlistamaður Snæfellsbæjar
og er þetta í 6. sinn sem það er
gert. Tilkynnt var um valið á
hátíðahöldum í tilefni af 17.
júní.
Kári er alinn upp á Hellissandi
og er sonur hjónanna Drífu
Skúladóttur og Viðars Gylfa
sonar. Kári lauk grunnskóla
göngu sinni árið 2000 og út
skrifaðist úr Menntaskólanum
við Sund 2004, fór í Listalýð
háskólann Krogerup í Dan
mörku árið 2004-2005 og
stundaði síðan leiklistar og
leikhúsfræðinám við Rose Bru
ford College í London 20062009 þar sem hann útskrifaðist
með fyrstu einkunn.
Í London tók hann þátt í
uppsetningu á Leiksýningunni
Happiness Begins í Slade Green
í London. Einnig vann hann á
þessum tíma við sýningunni
Happiness ends með leikhóp
num Fiasco Division. Tók hann
þátt í 6 sýningum á árunum
2007-2010 sem sýndar voru í
Englandi, Noregi og Íslandi.
Árið 2010 flutti Kári síðan
heim og setti upp einleikinn
HETJU í Frystiklefanum. En
henni var leikstýrt af Víkingi
Kristjánssyni úr Vesturporti
Þarna kviknaði hugmyndin um
atvinnuleikhús í Snæfellsbæ.
Árið 2011 hlaut Kári styrk frá
Evrópusambandinu til að hefja

framkvæmd á þessu verkefni
það ásamt góðri hjálp frá
fyrirtækjum, einstaklingum og
bæjarfélaginu gerði Kára kleift
að koma Frystiklefanum á
laggirnar og eins og flestum er
kunnugt um var sýningin Góðir
hálsar sett upp 2012 en hún er
byggð á sögu Axlar Bjarnar við
góðan orðstýr.
Nú í vor var svo fyrsta að
keypta sýning leikhússins
„Trúð
leikur“ eftir Hallgrím H.
Helgason í leikstjórn föður
bróðurs Kára, Halldór Gylfason
sett upp og er í fullum gangi.
Kári hefur einnig tekið að sér
námskeiðahald og kennslu hér
heima bæði á meðan á náminu
stóð og eftir nám, leikstýrt
menntaskólum og áhuga
leik
félögum ásamt því að leggja
stund á mastersnám í Menningar
miðlun við Háskóla Íslands.
Það er mikils að vænta frá
Kára Viðarsyni á næstu miss
erum t.d. að leika í þáttum um
íslendingasögurnar í sumar,
einnig eru eru þrjú leikrit á
döfinni næsta vetur... svo mun
hann leikstýra sýningunni Rocky
Horror með gamla menn
ta
skólanum sínum í haust.
Það er auður hvers bæjar
félags að eiga svona frumkvöðla
eins og Kára og verður gaman
að fylgjast með honum og
Frystiklefanum í framtíðinni.
sig

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

Bæjarstjórn Grundarfjarðarbæjar samþykkti á fundi sínum hinn 26.
apríl, að kynna lýsingu þessara framkvæmdar. Skipulagsstofnun
hefur fjallað um lýsingu þessa og gerir ekki athugasemd við hana.
Lýsingin er kynnt á vef Grundarfjarðar www.grundarfjordur.is í
samræmi við 30. grein skipulagslaga nr. 123/2010. Þeir sem telja sig
eiga hagsmuni að gæta eru hvattir til að kynna sér lýsinguna og koma
ábendingum eða athugasemdum á framfæri skriflega eða á netfangið
smari@grundarfjordur.is fyrir 1. júlí 2012.
Skipulags- og byggingarfulltrúi Grundarfjarðar.

Kanarí 2012
Erum búin að fá tilboð frá Heimsferðum.
Þeir sem hafa áhuga á að fara í ferðina vinsamlegast
hafið samband við undirritaða í síðast lagi 23. júní 2012.
Ferðanefndin:
Jensína Símar: 436-6712 og 899-6712
Kristófer Símar: 436-1215 og 8934138
Sæmundur Símar: 436-6767 og 893-9797

Fimmti flokkur á Pæjumóti í Eyjum

Snæfellsnes mætti með 20
stelpur á Pæjumótið sem fram
fór 14. - 16. júní og stóðu þær
sig mjög vel og skemmtu sér
frábærlega. Mótið byrjaði á
fimmtudag og unnu stelpurnar
alla sína leiki þann daginn.
Föstudagurinn færði okkur
sigra í tveimur leikjum og tap í
einum hjá D liði en tvö töp og
einn sigur hjá B liði. Mótið
endaði á laugardag og komust
bæði liðin í undanúrslit og
kepptu um 3.-4. Sæti. B lið

Bílstjóri óskast
Meiraprófsbílstjóra vantar hjá
Gámaþjónustu Vesturlands í Ólafsvík, æskilegt að
viðkomandi sé einnig með vinnuvélaréttindi.
Nánari upplýsingar í síma 660 2888

Rauða deildin
í gönguferð

mætti liði Vals og unnu okkar
stelpur 0-1. D lið mætti liði
Breiðabliks og unnu þær 2-1.
Bæði liðin okkar komu því
heim með brons verðlauna
pening um hálsinn og auðvitað
var það sjálfur Brynjar Gauti
sem afhenti stelpunum verð
launin. Frábært mót í alla staði
og algjörlega frábær hópur sem
var þarna að halda utanum
stelp
urnar. Þær spiluðu ekki
bara fótbolta í eyjum heldur
fóru líka í siglingu, rútuferð um
eyjuna og auðvitað var farið að
spranga. Stelpurnar þakka for
eldrum fyrir þeirra framlag,
Söluskála ÓK fyrir drykkjarföng
og Hraðfrystihúsi Hellissands
fyrir Pæjurnar af Nesinu peys
urnar. Myndir frá mótinu má sjá
á www.draumalidid.is. Á mynd
inni eru stelpurnar sem fóru á
mótið ásamt Brynjari Gauta og
Birni Sólmari sem er þjálfarinn.
Pæjurnar af Nesinu til
hamingju með árangurinn!
Fótboltasamstarfið
á Snæfellsnesi.

Leikskólinn Kríuból
óskar eftir að ráða
í 75 % stöðu matráð
Vinnutími matráðs er: 8:30-14:30.

Hæfniskröfur;
Þú þarft að hafa áhuga á matseld,vera sveigjanleg og
auðveld í umgegni. Verður að vera skipulögð og sjálfstæð
og geta sett saman matseðla samkvæmt leiðbeiningum
frá Lýðheilsustofnun. Einnig viljum við að matráðurinn
okkar sé opinn fyrir nýjungum og fjölbreyti leika í matseld.

Umsóknarfrestur er til 2. júlí 2012 og er starfið laust
frá 16. ágúst n.k., eftir sumarlokun leikskólans.
Laun samkvæmt kjarasamningum SDS
og samband ísl. sveitafélaga.

Tólf hressir krakkar á Rauðu
deildinni í Leikskólanum Kríla
koti brugðu sér í fönguferð í
góða veðrinu á dögunum. Þau
nutu þess að leika sér í sjó
manna
garðinum og báturinn

heillaði marga, kannski eru
þetta sjómenn framtíðarinnar.
Báturinn á myndinni var gjöf
frá Daníel Jónssyni bátasmið í
Ólafsvík.
þa

Allar nánari upplýsingar um launakjör og starfstilhögun
gefur leikskólastjóri í síma: 4336926 eða 6910383.
Umsóknareyðublöð skal nálgast í leikskólanum
eða á heimasíðu leikskólans: http://www.snb.kriubol

Hollvinasamtök
stofnuð
Vinir Snæfellsjökuls - Holl
vinasamtök Þjóðgarðsins Snæ
fellsjökuls voru stofnuð þriðju
daginn 12. júní s.l. Stofn
fundurinn var haldinn í veit
ingahúsinu Gilinu í Ólafsvík. Til
fundarins var boðað af undir
búningstjórn samtakana í sam
starfi við Guðbjörgu Gunnars
dóttur þjóðgarðsvörð og Skúla
Alexandersson fulltrúa í ráð
gjafan efnd
þjóðgarðsins.
Fundarstjóri var Kristinn Jónas
son bæjarstjóri Snæfellsbæjar.
Fyrsta stjórn félagsins er skipuð
Sturla Böðvarssyni formanni,
Gyðu Steinsdóttur bæjarstjóra
Stykkishólms, Gísla Ólafssyni
bæjarfulltrúa í Grundarfirði,

Guðbjarti Gunnarssyni oddvita
Eyja- og Miklaholtshrepps og
Kristni Jónassyni bæjarstjóra
Snæfellsbæjar. Á þessum fyrsta
fundi voru samþykkt lög félags
ins. Einnig ávarpaði Kristín
Linda Árnadóttir forstjóri Um
hverfiss tofnunar
fundinn.
Framkvæmdastjóri Vatnajökuls
þjóðgarðs Þórður Ólafsson
sagði frá reynslu þeirra af
hollvinasamtökum. Megintil
gangur samtakana er að vera
bakhjarl þjóðgarðsins Snæfells
jökuls og styðja við hann í
hinum ýmsu málum ásamt því
að efla fræðslu og rannsóknir í
þjóðgarðinum.
þa

„Hér eiga
jöklarnir
átthaga sína“

Tón- og myndlistamaðurinn

Bjartmar Guðlaugsson

fagnar sextugs afmæli sínu um þessar mundir.
Af því tilefni verður Bjartmar á

JÓNSMESSUTÓNLEIKUM á ARNARSTAPA
laugardaginn 23. júní kl. 21:00
Úti tónleikar – allir velkomnir - ókeypis aðgangur
Kaldur á kantinum

Snæfellsnes mótaröðin
Mótaröð golfklúbbanna á Snæfellsnesi
5. júní - Golfklúbburinn Jökull, Ólafsvík
12. júní - Golfklúbburinn Vestarr, Grundarfirði
19. júní - Golfklúbbur Staðarsveitar
26. júní - Golfklúbburinn Mostri, Stykkishólmi
Að loknum 4 mótum eru veitt verðlaun til þeirra
5 kylfinga sem hafa bestu útkomuna úr 3 mótum.
Verðlaun veitt 5 efstu í hverju móti,
auk þess nándarverðlaun á par 3 holum vallarins.
Ein verðlaun fyrir þann sem nær besta skori án
forgjafar á hverjum velli.

Styrktaraðili mótaraðarinnar er
Landsbankinn á Snæfellsnesi
Landsbankinn

landsbankinn.is

410 4190

Fjölskyldudagur við Sjóminjasafnið

Landsbankinn og Sjóminja
safnið á Hellissandi stóðu fyrir
dagskrá við Sjóminjasafnið sl.

laugardag, tilefnið var formleg
afhending og vígsla nýrrar eld
varnar
hurðar í safninu en

Landsbankinn hefur styrkt safn
ið duglega undanfarin ár m.a.
með kaupum á eldvarnarhurð
inni og uppsetningu hennar.
Gestum var boðið upp á kaffi
og meðlæti og börnin fengu ís
og blöðrur, Sproti kom og
skemmti börnunum en auk
þess var boðið upp á hoppu
kastala og andlitsmálningu.
Það viðraði einstaklega vel
þennan dag og góð mæting.
Skúli Alexandersson kynnti
verkefnið fyrir gestum og talaði
um hvað Sjómannagarðurinn

stæði fyrir og hvað bankinn
væri búin að styrkja. Eysteinn
Jónsson útibústjóri sagði í
stuttu máli frá því að bankinn
legði metnað sinni að styrkja
svona hluti í sinni heimabyggð,
þetta er samfélagslegt verkefni
sem bankinn er stoltur að taka
þátt í. Hátíðin var einstaklega
vel heppnuð og mikil ánægja
með þetta framtak.

Framlagning kjörskrár
Kjörskrá vegna kosninga til embættis forseta Íslands þann 30. júní n.k. mun liggja frammi
í Ráðhúsi Snæfellsbæjar, Klettsbúð 4, Hellissandi
frá og með 20. júní til kjördags á opnunartíma skrifstofunnar.
Þeir sem vilja koma að athugasemdum við kjörskrá skulu senda erindi til bæjarstjórnar
en henni er heimilt að taka mál vegna kjörskrár til meðferðar allt fram á kjördag.
Bæjarstjóri
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Kjörskrá vegna forsetakosninga
Kjörskrá vegna forsetakosninga þann 30. júní 2012 verður lögð fram þann 20. júní 2012.
Kjörskráin mun liggja frammi til skoðunar á Bæjarskrifstofu Grundarfjarðar
á opnunartíma skrifstofunnar.
Bæjarstjórinn í Grundarfirði

Nokkrar línur frá Fótboltasamstarfinu á Snæfellsnesi
Fótboltasumarið 2012 er
byrjað á fullu. Snæfellsnes er
með 11 lið á Íslandsmótinu í
sumar og er flest þeirra byrjuð
að spila. Iðkendafjöldi í sumar
telur tæplega 200 börn. Sumar
starfið verður eins og undan
farin ár krakkarnir æfa hver hjá
sínu félagi en mæta svo á sam
æfingar til að stilla sig saman
fyrir leiki. Helstu mót sumarsins
eru auk íslands
mótsins Pæju
mót TM í Eyjum sem 5.fl kv er á
núna. Smábæjar
leikarnir á
Blöndu
ósi 23. – 24. Júní en
þangað fara 7., 6. ka og kv og
5.fl ka. Strákarnir í 6.fl fóru á
Pollamót KSI og stelpurnar í 6.fl
fara á Hnátumót KSI. Það hefur
skapast sú hefð að 4.fl fari á
Gothia Cup í Svíþjóð stelpur og
strákar til skiptis. Í ár eru það
stákarnir sem fara. Í ágúst
mánuði er ætlunin að fara á
Atlantis mótið í Mosfellsbæ en
það er dagsmót fyrir yngri
flokkana 6.-8.fl ka og kv.
Til þess að allir fái sem bestar
upplýsingar um það hvað er að
gerast viljum við byðja foreldra

að láta vita ef þeir skipta um
netföng. Hægt er að hafa
samband við stjórn hvers félags
eða senda póst á eygloj@simnet.
is
Netfangalistarnir skipta
okkur gríðarlega miklu máli og
því þurfa þeir að vera réttir.
Tengiliðir eru hluti af innra
starfi samstarfsins. Í hverjum
flokki starfa þrír tengiliðir, einn
frá hverju félagi. Tengiliðir
aðstoða þjálfara við að ná til
allra í flokknum og aðstoða við
að koma iðkendum í leiki t.d.
með því að fylgjast með því
hvort að allir séu komnir með
far.
Þessa dagana er verið að upp
færa heimasíður flokkana og
færa þær yfir á www.123.is þar
sem hýsirinn sem við vorum hjá
er hættur. Þið munuð fá sendan
link á síðu ykkar barna um leið
og þær eru tilbúnar. En slóðin
er tengd hverjum flokki t.d. er
slóðin á 7.fl ka þessi
http://7flkarlasnafellsnes.123.is/
Á þessar síður koma t.d.
upplýsingar um það hvenær
næstu leikir eru og hvenær

samæfingar eru og eiga iðkend
ur að láta vita á síðunum hvort
þeir komast eða ekki.
Við höldum full bjartsýni inn
í fótboltasumarið og vitum að
krakkarnir okkar eiga eftir að
verða okkur til sóma hvar sem

þau koma. Áframhaldandi gott
samstarf við foreldra eflir okkur
en frekar og hvetjum við
foreldra til þess að vera í sam
bandi við okkur.
Fótboltasamstarfið á Snæfellsnesi

Hlaup ársins
2011
Á heimasíðunni hlaup.is
hefur hlaupurum verið gefinn
kostur á að gefa einstökum
hlaupum ársins 2011 einkunn
eftir skipulagningu, umhverfi
og aðbúnaði. Af 62 hlaupum
sem fengu einkunn er
Snæfellsjökulshlaupið í efsta
sætinu, fær hæstu einkunn
hlaupara og er því að sönnu
hlaup ársins 2011. Hlaupið var
haldið í fyrsta sinn árið 2011
og það er augljóst að hlauparar
kunna vel að meta það. Í öðru

sæti er Gullspretturinn sem
einnig er að öðlast vinsældir
meðal hlaupara og í því þriðja
er Óshlíðarhlaupið. Hlaup
urum er gefinn kostur á at
hugasemdum við hvert hlaup
og fær Snæfellsjökulshlaupið
margar athugasemdir en þær
eru allar jákvæðar. Skipu
leggjendur hlaupsins þau Rán
og Fannar eiga svo sannarlega
hrós skilið fyrir að hafa komið
þessu hlaupi á dagskrá.
jó

Fimm stjörnu
Trúðleikur í
Frystiklefanum

Háseta vantar!
Sægarpur ehf, auglýsir eftir háseta
á Garp SH-95 sem stundar gildruveiðar
í Breiðafirði.
Upplýsingar gefur Aðalsteinn í síma 852-3782

Leiksýningin Trúðleikur sem
frumsýnd var 1. júní í Frysti
klefanum í Rifi hefur fengið
frábærar viðtökur áhorfenda og
gagnrýnenda sem hafa hlaðið
sýninguna stjörnum og lofi.
Sýningin fékk m.a. fullt hús eða
5 stjörnur í gagnrýni Skessu
horns og 4 stjörnur í Frétta
tímanum.
Trúðleikur er sprellfjörugur
gamanleikur fyrir fólk á öllum
aldri og fjallar um trúðana
Skúla og Spæla og uppátæki
þeirra. Höfundur verksins er
Hall
grímur H. Helgason og
Hall
dór Gylfason leikstýrði. Í
leikritinu eru þeir félagar
staddir bæjarhátíðinni Finnsk
um dögum í óskilgreindu
bæjarfélagi þar sem þeir eru að
skemmta. Spæli er í tilvistar
kreppu sem trúður og langar
að reyna fyrir sér á öðrum
sviðum og úr verður hin spaugi
legasta atburðarás. Trúðana
Skúla og Spæla leika þeir Kári
Viðarsson og Benedikt Karl
Gröndal alveg snilldar vel og er
það upplifun út af fyrir sig að
sjá hversu fimir þeir eru og
samspilið hjá þeim einstakt.
Frábærir ungir leikarar sem við
eigum þarna.
Frystiklefinn í Rifi var til
nefndur til Grímuverðlaunanna
sem sproti ársins 2012 í
íslensku leikhúsi og sýningin
Góðir hálsar sem sýnd var í
Frystiklefanum sl. haust og
vetur hefur einnig verið tilnefnd

til Menningarverðlauna DV. Þá
fékk Kári Viðarsson prímus
mótor Frystiklefans viðurkenn
ingu sem bæjarlistamaður Snæ
fellsbæjar 2012 þann 17. júní sl.
Við það tækifæri sagði Kári að
mikilvægt væri að Snæfells
bæingar sem og aðrir íbúar
Snæfellsness væru duglegir að
sækja leikhúsið í Rifi því leik
húsið hafi fyrst og fremst verið
stofnsett fyrir þá.
Það er mikill fengur fyrir
okkur hér í litlu samfélagi að
eiga okkar eigið atvinnuleikhús
og svo góða leikara, en áhorf
endurnir eru ekki síður mikil
vægur hluti af leikhúsinu sem
blómstrar ekki nema áhorfenda
bekkirnir séu einnig fullir af lífi.
Miðaverði á sýninguna er
stillt verulega í hóf og kostar
miðinn 2.500 kr. fyrir fullorðna
og 2000 kr. fyrir börn en einnig
eru í boði hópafslættir. Næstu
sýningar á Trúðleik verða 21.
og 22. júní og 1. júlí kl. 17.
Nánari upplýsingar er að finna
á vef Frystiklefans frystiklefinn.
is og miðasala er í síma 8659432, á midi.is og frysti
klef
inn@gmail.com.
Ég hvet alla til að koma í
leikhúsið okkar í Rifi og missa
ekki af þessari bráðskemmtilegu
og vel gerðu sýningu.
Verið innilega velkomin í
Frystiklefann!
Guðrún Lára Pálmadóttir,
alt muligt í Frystiklefanum.

Forstöðumaður
íþróttamannvirkja
Laust er til umsóknar nýtt starf forstöðumanns
íþróttamannvirkja hjá Grundarfjarðarbæ.
Helstu verkefni eru rekstur allra íþróttamannvirkja,
samskipti við íþróttahreyfinguna, eftirlit með útgjöldum
og starfsmannahald.
Hæfniskröfur;
- Góðir skipulagshæfileikar og frumkvæði
- Geta til að vinna sjálfstætt
- Menntun sem nýtist í starfi
- Reynsla af rekstri og stjórnun æskileg
- Þjónustulund, áhugi og metnaður
- Hæfni í mannlegum samskiptum
Launakjör eru samkvæmt kjarasamningi Sambands
íslenskra sveitarfélaga og Starfsmannafélags Dala- og
Snæfellsness (SDS). Ráðið er í starfið frá 1. ágúst 2012.
Umsóknarfrestur er til 6. júlí 2012. Umsóknir ásamt
ferilskrá skulu sendar á bæjarskrifstofu Grundarfjarðar,
Grundargötu 30, 350 Grundarfirði.
Nánari upplýsingar veitir Sigurlaug R. Sævarsdóttir
skrifstofustjóri í síma 430 8500 eða
á netfangi sigurlaug@grundarfjordur.is
Grundarfjarðarbær

Samið við nokkra lækna um mönnun
heilsugæslustöðvarinnar í Ólafsvík
Vegna fjölmiðlaumræðu um
læknaskort innan heilsu
gæsl
unnar í landinu hafa stjórn
endur Heilbrigðisstofnunar
Vesturlands fengið fyrirspurnir
varðandi stöðuna á norðan
verðu Snæfellsnesi. Brátt eru 2
ár síðan fastráðinn læknir í
Ólafsvík hætti og flutti brott.
Fregnir af læknislausum vikum
á Vopnafirði og víðar hafa ýtt
undir ótta fólks um þjónustufall
eins og vonlegt er. Nýlega voru
7 störf lækna innan Heilsugæslu
höfuðborgarsvæðisins auglýstar
en engin umsókn barst. Séð er
nú fram á að læknir verði sam
fellt í Ólafsvík fram yfir mitt
næsta ár a.m.k Það þykir alls
ekki slæmt á þessum síðustu og
verstu tímum. Í Grundarfirði er
þess utan fastráðinn læknir og í
Stykkishólmi er séð fram á
sömu stöðu og í Ólafsvík. Auð
vitað væri æskilegt að hafa tvo
lækna starfandi á heilsugæslu

stöðinni í Ólafsvík enda gert
ráð fyrir því í nærri 1800 manna
byggðarlagi og barnmörgu sem
Snæfellsbær er. Á það verður
hins vegar ekki kosið. Þannig
eru 3 heilsugæslu
læknar fyrir
3900 manns á norðan
verðu
Snæfellsnesi eða 1 á hverja
1300 íbúa svo meðal
tal sé
reiknað út. Skýringar á lækna
skortinum innan heilsu
gæsl
unnar í landinu eru nokkrar.
Öllum er kunnugt hversu kjör
fólks hafa rýrnað í kjölfar
bakahrunsins. Fjöldi lækna
hefur haldið til annarra landa til
framhaldsnáms og aðrir, sem
voru fluttir heim, hafa snúið
við. Kaup og kjör erlendis eru
mun betri en hér heima og
fjöldi starfa í boði. Ekki telst
lengur eftirsóknarvert að vera á
samfelldum vöktum dögum og
vikum saman og þurfa jafnframt
að vinna fullan vinnudag virka
daga. Einkum er meðal yngri

lækna vaxandi krafa reglulegan
vinnutíma, hæfilegt vinnuálag
og góðan frítíma. Þá fjölgar
konum í læknasétt en þær hafa
verið yfir helmingur útskrifaðra
lækna í nokkur ár og vel það.
Það hefur sýnt sig að konur í
læknastétt kjósa frekar af
fjölskylduástæðum hæfilega
langa vinnuviku og littla vakta
bindingu. Aðeins 2 konur eru
fastráðnar sem heilsugæslu

læknar á starfssvæði Heilbrigðis
stofnunar Vesturlands. Ekki er
sérlega bjart framundan er
varðar nýliðun meðal heilsu
gæslulækna á landinu. Þá er
heimilislæknastéttin að eldast
og mun þriðjungur þeirra, sem
eru í starfi nú hætta innan 10
ára.
Þórir Bergmundsson framkvæmda
stjóri lækninga og rekstrar,
Heilbrigðisstofnun Vesturlands.

Vinnuskóli
Systkinaafsláttur á
leikjanámskeiðum sumarsins
Leikjanámskeið sumarsins eru fyrir börn fædd 2001-2006.
Afsláttur er veittur vegna systkina á sama námskeiði
þannig að 20% afsláttur er veittur vegna annars barns
og frítt fyrir það þriðja.
Grundarfjarðarbær

Vinnuskóli Snæfellsbæjar
hófst þann 4. júní, í vinnu
skólanum eru börn fædd 1996,
1997 og 1998. Vinna börnin
sem eru fædd 1998 til hádegis
en hin til klukkan 17:00. Sögðu
krakkarnir að það væri gaman í
vinnunni sérstaklega í góðu
veðri. Enda ekki amalegt að
vinna úti í veðrinu sem verið
hefur undanfarið. Þau reita

arfa, gróðursetja blóm, tína
rusl og sjá um að bæjarfélagið
sé snyrtilegt. Þrír flokkstjórar
eru að störfum með 10 - 15
börn í hverjum hóp. Á mynd
inni eru Regína Ösp Ásgeirs
dóttir flokkstjóri, Kristinn,
Margrét, Helgi, Patrekur Gauti,
Arnar Ingi og Árni Steinn.
þa

Smáauglýsing
Íbúð til leigu
Lítil 71 m2 íbúð að Sæbóli 33 í Grundarfirði til leigu.
Tvö svefnherbergi. Leiga 78.000 m/hita. Laus frá 25. júní.
Upplýsingar í síma 8963867 Kristján

Skemmdarverk
á Krílakoti

Víkingur Ó - Leiknir R.
Föstudagur 22. júní
kl. 20.00

Miðaverð kr. 1.000,Frítt fyrir yngri en 16 ára

Hræðilegt er að sjá hvernig
farið er með garðinn okkar,
krakkarnir á leikskólanum hafa
verið að setja niður útsæði sem
á að taka upp í haust. En
uppskeran verður frekar lítil
þetta árið þar sem einhverjir
krakkar hafa komið í garðinn
okkar og rifið kartöflurnar upp.
Einnig hafa gluggapóstar verið
teknir af dótaskúrnum okkar
úti. Við viljum að leikskólinn
sé opinn almenningi eftir lokun
en þegar svona skemmdarverk
eiga sér stað á lóðinni þá fer
það að vera spurning hvort að
banna eigi aðgang að garðinum
okkar.
Með von um að allir hjálpist
að við að halda garðinum og
leiktækjunum heilum og
hreinum.
Starfsfólk leikskólans Krílakots

Pojawil
sie
problem
wandalizmu na teranie placu
zabaw w przedszkolu Krilakot.
Jak co roku dzieci posadzily

ziemniaki w ogrodku, aby
obserwowac jak urosna do
jesieni. Zbiory w tym roku beda
raczej niewielkie, poniewaz
niektorzy ludzie w naszym
ogrodzie poczynili znaczne
szkody. Ziemniaki ktore, dzieci
posadzily byly rozgniecione i
porozrzucane po ogrodzie.
Rowniez niektore zabawki
zostaly zabrane z magazynku.
Chcemy, aby plac zabaw byl
otwarty dla wszystkich po
zamknieciu przedszkola ale
zniszczenia
i
szkody
pozostawione w ogrodzie sa
duze. Dlatego zadajemy sobie
pytanie: Czy nalezy zakazac
dostepu do placu zabaw po
zamknieciu przedszkola? Mamy
nadzieje, ze wszyscy nawzajem
staraja sie aby utrzymac
czystosc i porzadek na placu
zabaw.

Veglegar
rostungstennur

Pracownicy przedszkola Krilakot.

Á heimasíðu Lýsuhólsskóla
kemur fram að það fundust
rostungstennur á rekanum í
Böðvarsholti í síðasta mánuði.
Komið var með tennurnar í
skólann þar sem þær voru
vigtaðar, önnur var 450 gr. og
hin var 1200 gr. en henni fylgdi
hluti af kjálkabeininu. Þá fékk
skólinn til sýnis rostungstönn

sem ferðamaður hafði skilið
eftir á Lýsuhóli, hún var lang
stærst og vó 1520 gr. Gera má
ráð fyrir að hún hafi tilheyrt
stórum
og
gömlum
brimli. Myndin er fengin af
heimasíðu
Lýsuhólsskóla:
lysuholsskoli.vortex.is
jó

góðir grannar
Sparnaðartilboð helgarinnar 21. - 24. júní

samkaupurval.is

ð
ó
p!
u
a
G
k

verð áður 1.898 kr
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kr
kg

Lambalæri, kryddað
frá Kjötseli

u
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Kalkúnasneiðar
með kóríander,
steinselju og
sítrónusafa
...sjá uppskrift á
samkaupurval.is

4af0sláttu

%r

%r
verð áður 1.998 kr

verð áður 2.498 kr

1.749

kr
kg

Grill grísaﬁlésneiðar
frá
Goða
fráKjötseli

Kalkúnagrillsneiðar
frá Ísfugli

1.199

kr/kg
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ý
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verð áður 399 kr

299

kr
pk

Grænmetisblanda 750g
Symfoni, frosin, frá Coop

ð
Gkóaup!

Gourmet
sinnepssósa
með steikinni
...sjá uppskrift á
samkaupurval.is

367

%r

verð áður 1.798 kr

verð áður 459 kr
kr
pk

Hindber 300g
frosin, frá Coop

Svínahnakki

3af0sláttu

1.259

kr/kg

frá Kjötseli
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5af0sláttu

%r

verð áður 359 kr

298

verð áður 548 kr

kr
pk

Hvítlauksbrauð 2 stk 350g
frá Coop

Náttúra
klettasalat 200g
...sjá fleiri tilboð á samkaupurval.is

274

kr/pk

