
Laugardaginn 26. maí var 
gengið til sveitar stjórnar
kosninga í Snæfellsbæ eins og 
annar staðar á landinu. Bæði 
D listi Sjálf stæðis flokks og J 
listi Bæjar mála samtaka Snæ
fells bæjar bættu við sig fylgi í 
kosning unum en taka ber tillit 
til þess að  fram boðin í síðustu 
kosning um voru tveimur færri 
en núna. 

Kjörsókn heldur áfram að dala 

í Snæfellsbæ en að þessu sinni 
var hún 81,2% fyrir fjórum árum 
var hún 84,8%, 2010 var kjörsókn 
89%, 2006 var hún 91,2% og árið 
2002 var kjörsókn 92,5%. 

Á kjörskrá voru 1133 en 
atkvæði greiddu 920, auðir og 
ógildir voru 30. Niðurstaðan 
kosninganna var sú að D listinn 
hlaut 59,4% og fjóra menn í 
bæjar stjórn, J listinn hlaut 40,6% 
og þrjá menn í bæjarstjórn. Sjálf

stæðis flokkurinn heldur því 
meiri hluta sínum í Snæfellsbæ, 

þeir fulltrúar sem náðu kjöri 
eru Björn Haraldur Hilmarsson, 
Júníana Björg Óttarsdóttir, Auður 
Kjartansdóttir og Rögnvaldur 
Ólafsson og fyrir J listann, 
Bæjarmálasamtök Snæfellsbæjar, 
náðu kjöri þau Svandís Jóna 
Sigurðardóttir, Michael Gluszuk 
og Fríða Sveinsdóttir. Þau 
Auður og Michael koma ný inn 

í bæjarstjórn en hin sátu öll í 
bæjarstjórn á því kjörtímabili 
sem er að ljúka.

Eins og fram kom í aðdraganda 
kosninga þá er Kristinn Jónasson 
bæjarstjóraefni D listans og hann 
mun því vera bæjarstjóri áfram.

Meðfylgjandi myndir voru 
teknar þegar oddvitar flokkana 
kusu á kjördag.

þa

833. tbl - 18. árg. 30. maí 2018

Kosið til sveitarstjórnar

- Bílaviðgerðir

- Skipaþjónusta

- Almenn suðuvinna 

- Smurþjónusta

- Smábátaþjónusta 

- Dekkjaverkstæði

vegr@vegr.is   vegr.is
S: 849-7276  Remek og 898-5463 Þórður



Föstudaginn 25. maí braut
skráðust 29 nemendur frá Fjöl
brauta skóla Snæfellinga. 

Athöfnin hófst á því skóla
meistari Fjölbrautaskóla Snæ fell
inga, Hrafnhildur Hallvarðsdóttir 
brautskráði  nemendur og flutti 
ávarp. Sólrún Guðjónsdóttir  
að stoðar skóla meistari  afhenti  
síðan nemendum viður kenningar 
fyrir góðan náms árangur.

Ísól Lilja Róbertsdóttir hlaut 
hæstu einkunn á stúdentsprófi 
og var meðaleinkunn hennar 
9,8 sem er hæsta meðaleinkunn 
í sögu skólans. Fékk hún veglega 
bókagjöf frá sveitarfélögunum og 
peningagjöf frá Landsbankanum. 
Ísól fékk einnig viðurkenningu 
frá Arion banka og íslenska 
stærðfræðifélaginu fyrir góðan 
árangur í stærðfræði, verðlaun 
fyrir góðan árangur í íslensku, 
ensku, spænsku, líffræði og eðlis 

og efnafræði. 
Hún hlaut einnig Mennta

verðlaun Háskóla Íslands og 
Raun greina verðlaun Háskólans í 
Reykja vík. Henni býðst því niður
felling skólagjalda fyrstu önnina 
í HR og fyrsta árið í HÍ kjósi hún 
að stunda þar nám. 

Svana Björk Steinarsdóttir 
hlaut viðurkenningu fyrir góðan 
árangur í stærðfræði frá Arion 
banka og íslenska stærð fræði
félaginu. Hún fékk einnig verð
laun fyrir góðan árangur í eðlis 
og efnafræði, íslensku og líffræði. 
Karítas Bríet Ólafsdóttir fékk 
verðlaun fyrir góðan árangur 
í þýsku. Aron Freyr Ragnars
son fékk viðurkenningu fyrir 
góðan árangur í ensku. Jón 
Grétar Breiðfjörð Álfgeirsson 
hlaut viður kenningu fyrir góðan 
árangur í ensku og sögu. Guð
björg Helga Halldórsdóttir 
fékk viðurkenningu fyrir góðan 
árangur í líffræði. Fanney O. 
Gunnarsdóttir fékk viður
kenningu fyrir góðan árangur 
í íslensku. Anna Soffía Lárus
dóttir fékk verðlaun fyrir góðan 
árangur í sálfræði og Haukur Páll 
Kristinsson fékk viður kenningu 
fyrir störf í þágu nemenda
félagsins.

Að loknum ræðum starfsfólks, 
nýstúdenta og fimm ára stúdenta 
sleit skólameistari skólanum í 14 
sinn og bauð gestum í kaffi og 
kökur.

Blaðið er gefið út af Steinprent ehf. og 
dreift á hvert heimili í Snæfellsbæ og 
Grundarfirði. Blaðið kemur út vikulega.

Upplag: 1.100

Áb.maður: Jóhannes Ólafsson

Prentun: Steinprent ehf. 

               Sandholt 22a, Ólafsvík

               355 Snæfellsbæ

Netfang: steinprent@simnet.is

Sími:      436 1617

Útskrift Fjölbrautaskóla Snæfellinga

Efni og auglýsingum í Jökul þarf að 
skila fyrir kl. 16, mánudag fyrir útgáfu.

Það er í lagi að skila fyrr.

Upplýsingar um auglýsingaverð 
á www.steinprent.is

Það var Sandarinn Þröstur 
Kristófersson sem fékk sér fyrstu 
hleðsluna úr nýrri hraðhleðslu 
Orku náttúrunnar í Ólafsvík. Hlaðan 
stendur við þjónustustöð Orkunnar 
og er fyrsta hlaða ON á Snæfellsnesi 
og fyrsta hraðhleðslan á Nesinu.

Þröstur býr á Hellissandi og 
sækir vinnu til Ólafsvíkur. Hann 
er nýbúinn að fá sér tengiltvinnbíl 
og á von á því að geta nú ferðast 
til vinnu og frá á rafmagninu einu 
með öllum þeim sparnaði sem því 
fylgir, fyrir budduna og umhverfið. 
Það eru um 10 kílómetrar á milli 
byggðakjarnanna.

Viðstödd þegar Þröstur tók 
þessa 35. hlöðu ON í notkun voru 

þau Áslaug Thelma Einarsdóttir, 
forstöðumaður einstaklingsmarkaða 
ON, og Þórður Tryggvi Stefánsson, 
sem rekur Orkustöðina í Ólafsvík.

Orka náttúrunnar hefur 
varðað hringveginn hlöðum með 
hraðhleðslum og nú er unnið 
að því að víkka út net þessara 
mikilvægu innviða fyrir orkuskipti 
í samgöngum, næstu hlöður verða 
á Ísafirði og á Húsavík. Samhliða 
er unnið að því að þétta netið á 
Höfuðborgarsvæðinu.

Nýskráningum rafmagnsbíla það 
sem af er árinu 2018 hefur fjölgað 
um meira en helming frá sama 
tímabili 2017. 

Fyrsta hlaðan á 
Snæfellsnesi 



SJÓMANNADAGURINN 
SNÆFELLSBÆ 

 Áhafnirnar á Magnúsi SH, Matthíasi SH, Agli SH og Álfi SH

Þökkum eftirfarandi styrktaraðilum
Fiskmarkaður Íslands, Fiskmarkaður Snæfellsbæjar, Hafnir Snæfellsbæjar, Ragnar og Ásgeir, Olís Rekstrarland, A.Í.G. Stál, 

Verkalýðsfélag Snæfellinga,  Menningarnefnd Snæfellsbæjar, Valafell,  Landsbankinn, Hraðfrystihús Hellissands og KG Fiskverkun.

1. - 3. JÚNI 2018
Föstudagur 1. júní
19:00    Skemmtisigling frá Ólafsvík 
  Ólafur Bjarnason SH, Guðmundur Jensson SH 
 og Sveinbjörn Jakobsson SH

20:00  Sjómannagarðurinn Ólafsvík
 Grillveisla í boði Sjómannadagsráðana í 
 Snæfellsbæ og Ó.K söluskála      

 Dagskrá á palli ungir tónlistarmenn koma fram, 
 kirkjukór, trúbadorar fram eftir kvöldi og fl.
 Hoppukastalar á svæðinu í boði Fmí og Fms

Laugardagur 2. júní
11:00  Dorgveiðikeppni á Norðurgarði í Ólafsvík 
 í umsjá Sjósnæ

11:00  Kvennahlaup ÍSÍ  hlaup byrjar 
 í sjómannagarðinum Ólafsvík

Laugardagur 2. júní
13.00  Við höfnina í Ólafsvík 
  Sirkús Íslands sýning í boði N1 og 
 Menningarnefndar Snæfellsbæjar.
 Kappróður, flekahlaup, þrautakeppni,  
 trukkadráttur og fl..
 Fiskisúpa í boði Magnúsar SH, Matthíasar SH, 
 Egils SH, Álfs SH og Þín verslun Kassinn
 Hoppukastalar á svæðinu í boði Fmí og Fms.

 Skráning í keppnisgreinar hjá: 
  Raggi s:847 9391 og Eggert 896 2160

20:00    Félagsheimilið Klif 
  Sjómannahóf í Klifi – húsið verður opnað kl. 19:15
  Veislustjórar: Jónsi í Svörtum fötum 
  Sjómannskonur heiðraðar 
  Áskorandakeppni sjómanna 
  Ball: Hljómsveitin í Svörtum fötum heldur uppi 
 stemningunni fram á rauða nótt.

 Miðasala á hóf:  Atli 897 5117

 Selt verður inn á ballið eftir kl 23:30. 
 18 ára aldurstakmark. Miðaverð 3.000 
 ATH. Snyrtilegur klæðnaður
 Rútuferðir verða á milli Hellissands, Rifs og Ólafsvíkur 

Sunnudagur 3. júní - Ólafsvík
Kl 8:00 Fánar dregnir að húni

Kl 13:00 Í Sjómannagarðinum í Ólafsvík 
 (fært inn í kirkju ef veður er vont)
  Ræðumaður
  Sjómenn heiðraðir
  Tónlistaratriði
  Sjómannamessa í Sjómannagarðinum

Kl 14-16.30 Sjómannakaffi slysavarnardeilda Helgu Bárðar 
 og Sumargjafar í björgunarmiðstöðinni Von.
      Snæfellsbæjardeild Rauða Kross Íslands 
      afhendir Björgunarsveitinni Lífsbjörg 
      neyðarhjálparkerru til varðveislu

Kl 15:30 Leikhópurinn Lotta í Tröð, Hellissandi
 í boði HH og KG

Sunnudagur 3. júní - Hellissandur og Rif
Kl. 11:00  Sjómannamessa að Ingjaldshóli

Kl. 13:00  Hátíðardagskrá í sjómannagarði Hellissands
 (fært inn í Röst ef veður er vont)
  Hátíðarræða 
  Heiðraður aldraður sjómaður
 sjómannakór, söngatriði Alda Dís
      Sjóminjasafnið opnunarsýning á ljósmyndum: 
 Gamlar verstöðvar á nesinu 
 eftir Karl Jeppesen  

Kl 14-16.30 Sjómannakaffi slysavarnardeilda Helgu Bárðar 
 og Sumargjafar í björgunarmiðstöðinni Von.
      Snæfellsbæjardeild Rauða Kross Íslands 
      afhendir Björgunarsveitinni Lífsbjörg 
      neyðarhjálparkerru til varðveislu

Kl 15:30 Leikhópurinn Lotta í Tröð, Hellissandi
 í boði HH og KG



Ágætu íbúar Snæfellsbæjar,
Ég vil fyrir hönd okkar 

ný kjörinna bæjarfulltrúa og alls 
þess fólks sem skipaði Dlistann, 
þakka ykkur frábæran  stuðning 
við okkur í kosningunum á 
laugar daginn. 

Við fundum það vel í að drag
anda kosninga, að góður 
stuðningur var við þau málefni 
sem við lögðum áherslu á og 
stuðningur við okkur á kjördag 
undirstrikar jafnframt að fólk 

var ánægt með störf okkar  á 
kjörtímabilinu sem nú er að ljúka. 
Fyrir það erum við afar þakklát 
og þessi öflugi stuðningur í 
kosningunum er okkur gott 
veganesti og hvatning til að gera 
enn betur næstu fjögur árin.

Einnig vil ég sérstaklega 
þakka þeim sem hjálpuðu 
okkur við gerð stefnuskrár.  Það 
var afskaplega ánægjulegt að fá 
samfélagið með sér í þá vinnu 
og skilaði það sér í hnitmiðari 
stefnuskrá.   Jafnfram vil ég þakka 
öllum þeim sem lögðu hönd á 
plóg í undirbúningi kosninganna  
fyrir þeirra miklu vinnu.

Á nýju kjörtímabili bíða 
okkar mörg brýn og spennandi 
verkefni til að takast á við  og 
vinna brautargengi í góðri 
samvinnu meiri og minnihluta 
í bæjarstjórn. Mikilvægast er 
okkur þó að vinna áfram í góðri 
sátt við íbúa Snæfellsbæjar.

Með góðri kveðju
Björn Haraldur Hilmarsson

Hvítur stelkur hefur undan
farna viku haldið sig í holt unum 
fyrir ofan Ennisbraut 37 í Ólafsvík. 
Hefur hann verið á vappi þar ásamt 
öðrum stelk, en það var Anton Gísli 
Ingólfsson íbúi við Ennisbraut 
37 sem benti ljósmyndara á 
fuglinn. Haft var samband við 
Guðmund A. Guðmundsson hjá 
Náttúrufræðistofnun Íslands og 
staðfesti hann að um stelk væri að 
ræða, minnti hann að sést hefði 
til hvíts stelks hér á svæðinu fyrir 
tveimur til þremur árum. Ekki 
væri þó endilega um sama fugl 
að ræða en skyldleiki gæti verið 
þarna á milli. Hvítir stelkir eru 
ekki algengir og sjást mjög sjaldan.

þa

Að afloknum 
kosningum

Hvítur stelkur
kirkjanokkar.is

Sjómannadagsguðsþjónusta í 
Ingjaldshólskirkju 

verður sunnudaginn 3. júní kl. 11. 
Arnaldur Máni Finnsson prédikar.

Karladeild Kórs Ingjaldshólskirkju syngur.
Sjómenn lesa ritningarlestra og leggja blómsveig 

að minnisvarða um sjómenn sem hvíla �arri. 

Sjómannadagsguðsþjónustan 
í Ólafsvík 

verður í sjómannagarðinum um kl. 14  
(eftir aðra dagskrá þar, verður �utt í kirkjuna ef þarf ). 
Arnaldur Máni Finnsson, sóknarprestur á Staðastað, 

prédikar. 
Sjómenn lesa ritningarlestra.

Evrópumót í sjóstangveiði 
á vegum EFSA  samtaka 
Evrópskra sjóstangveiðimanna  
Íslandsdeild var sett við hátíðlega 
athöfn í Félagsheimilinu Klifi á 
síðasta sunnudag. Setningin 
hófst með skrúðgöngu frá North 
Star Hotel Ólafsvík, gengið var 
fyrir trommuslætti og fánum 
bæði félaga og þeirra landa 
sem þátt taka í mótinu, að 
félagsheimilinu. Þar setti Horst 
Schneider forseti EFSA mótið. 
Kristinn Jónasson bæjarstóri 

Snæfellsbæjar flutti ræðu og 
bauð alla gesti velkomna, 
endaði hann ræðuna á því að 
minna gesti á að ef að veðrið er 
vont bíddu í eina mínútu og það 
mun breytast. Að því loknu var 
boðið upp á Íslenska kjötsúpu 
og brauð. Fyrsti veiðidagur var 
svo á mánudeginum og þegar 
þetta er skrifað var seinna hollið 
langt komið með sinn veiðitíma 
en þokkalega hafði gengið.

þa

Evrópumótið 
hafið



VIÐ ÞÖKKUM STUÐNINGINN 
OG TRAUSTIÐ

Gerum lí�ð betra

Tillaga á vinnslustigi að nýju aðalskipulagi Grundar�arðarbæjar

Fram er komin tillaga að nýju aðalskipulagi Grundar�arðarbæjar 2018-2038.  
Tillagan er sett fram með uppdráttum, greinargerð og umhver�sskýrslu og er nú aðgengileg á skrifstofu 
Grundar�arðarbæjar og á vef verkefnisins http://www.skipulag.grundar�ordur.is/
 
Tillagan er á vinnslustigi og stendur kynning hennar, skv. 2. mgr. 30. gr. skipulagslaga, y�r til 10. september nk. 
Kynningarfundur um tillöguna mun fara fram síðari hluta ágústmánaðar og verður auglýstur síðar. Leitað er 
eftir ábendingum um efni tillögunnar og mun skipulags- og umhver�snefnd vinna úr þeim áður en tillagan 
verður fullgerð og afgreidd til formlegrar auglýsingar. Meðal áhugaverðra viðgangsefna í tillögunni eru 
stækkun hafnarsvæðis, �ölgun íbúðarlóða, rýmkun á umfangi landbúnaðarsvæðis, stefna um gististaði í 
íbúðarbyggð, stefna um breytingu Framness í athafnasvæði og rammaskipulag fyrir miðbæ, hafnarsvæði og 
Framnes.

Óskað er eftir því að ábendingar berist í síðasta lagi 10. september nk. á netfang bæjarins 
grundar�ordur@grundar�ordur.is eða til skipulags- og byggingarfulltrúa, Borgarbraut 16.

 
Skipulags- og umhver�snefnd Grundar�arðarbæjar

Aðalskipulag
Grundar�arðarbæjar

Grundarfjarðarbær
BORGARBRAUT 16, 350 GRUNDARFIRÐI

SÍMI: 430 8500, www.grundarfjordur.is
grundarfjordur@grundarfjordur.is



Opnunarhátíð Smiðjunar í 
Snæfellsbæ var haldin mið viku
daginn 23. maí síðastliðinn. 
Smiðjan sem er dagþjónusta 
og hæfingarstöð FSS fyrir 
fatlað fólk og aðra með skerta 
starfsgetu hafði áður verið í 
leiguhúsnæði er nú komin í sitt 
eigið húsnæði að Ólafsbraut 
19. Byggðasamlagið um rekstur 
FFS Félags og skólaþjónustu 
Snæfellsbæjar keypti fyrir nokkru 
húsnæðið fyrir starfsemina. Hafa 
breytingar og umbætur við það 
staðið yfir undanfarna mánuði. 
Sagði Sveinn Þór Elínbergsson, 
forstöðumaður Félags og 
skólaþjónustu Snæfellinga í ræðu 
sinni við þetta tilefni að þetta 
væri einn áfangi í uppbyggingu 
þjónustu við fatlaða íbúa 
svæðisins og væru næstu 
áfangar þegar komnir á dagskrá. 
Meðal þeirra eru bygging nýs 
húsnæðis undir dagþjónustu og 
hæfingarstöðvarinnar Ásbyrgis 
í Stykkishólmi og bygging 
þjónustuíbúða fyrir fatlaða 
einstaklinga sem kjósa að hefja 
sjálstæða búsetu með aðstoð sem 

komin er á undirbúningsstig. 
Smiðjunnu bárust góðar gjafir í 
tilefni dagsins, Snæfellsbær færði 
Smiðjunni hundrað þúsund 
krónur að gjöf, Lionsklúbburinn 
Rán færði þeim lazyboysófa, 
blómvönd frá Grunnskóla 
Snæfellsbæjar, félagar þeirra og 

vinir í  Ásbyrgi í Stykkishólmi 
færðu þeim handunna gjöf, 
Guðrún Þórðardóttir færði 
þeim glös svo eitthvað sé talið. 
Að sjálfsögðu var boðið til 
veislu af þessu tilefni og gestum 
og gangandi gafst kostur á að 
skoða aðstöðuna og sjá hvað 

verið er að vinna að í Smiðjunni 
enda eru gestir alltaf velkomnir 
þangað. Voru margir sem kíktu 
við þáðu veitingar, hittu þá sem 
í Smiðjunni vinna og skoðuðu 
hið nýja og glæsilega húsnæði.

þa

Smiðjan opnar á nýjum stað

Sjómönnum og fiskverkafólki á Snæfellsnesi 

færum við hamingjuóskir á sjómannadaginn.

Sjómönnum og fiskverkafólki á Snæfellsnesi 

færum við hamingjuóskir á sjómannadaginn.



Hreinsunardagar í Snæfellsbæ  

Tökum höndum saman dagana 30. maí - 11. júní 
og fegrum bæinn okkar.  

Góður tími til að hreinsa nærumhver�ð 
og eigin lóðir.

Gámar fyrir garðaúrgang (eingöngu) verða á 
eftirtöldum stöðum:

• Ólafsvík - við Grundarbraut milli húsa 38 og 42

• Rifi – á túni við Háarif 37

• Hellissandi – við félagsheimilið Röst.

Gámur með mold verður á sama stað.  Moldin er ætluð þeim sem þurfa 
„nokkrar hjólbörur“, en þeir sem þurfa meira er bent á að leita til:

  Snæbjörns Kristóferssonar  (s. 892-3295) 
  eða Svans Tómassonar  (s. 892-5193).

Öðrum úrgangi skal skilað í gámastöðina Enni sem er opin þriðjudaga og 
�mmtudaga milli 15.00-18.00 og laugardaga kl. 11.00-15.00.
Bent er á að molta verður í boði hjá Gámaþjónustunni.
  

Rusl úr görðum og nærumhver� sem sett hefur verið í 
ruslapoka við lóðarmörk, verður hirt af starfsmönnum 
áhaldahúss mánudaginn 11. júní



Sjómannadagsblað Snæ fells
bæjar 2018 kemur út núna í vikunni 
fyrir sjómannadaginn sem er 3. 
júní nk. Í þessu blaði sem er 92 
blaðsíður eru m.a. viðtöl við fjóra 
starfandi sjómenn, Þá Ingólf Jón 
Sigurðsson togarasjómann frá 
Ólafsvík, Jóhann Rúnar Kristins
son framkvæmdamann og skip
stjóra  í Rifi, Svein Sig munds son 

togarasjóamann frá Grundar
firði og Jóhann Steins
son trillukall frá Ólafsvík. 

Einnig er viðtal við Hlöðver 
Haralds son togaraskipstjóra 

úr Stykkishólmi. Hann var 
skipstjóri á Íslensku skipum 

í um 20 ár en hefur starfað í 
Afiríku frá árinu 1995. Fyrstu árin 
sem skipstjóri og síðar ráðgjafi við 
veiðar og veiðarfæri hjá stærstu 
útgerðarfyrirtækjum í Suður 
Afiríku en hann býr í Höfðaborg. 
Í viðtalinu segir hann frá árunum 
sem hann starfaði á Íslandi.  
Fanny Berit Sveinbjörnsdóttir 
hjúkrunarfræðingur í Ólafsvík 
segir frá sögulegri sjóferð 
með vs Óðni til Flateyrar í 
október 1995 og aðkomu 
hjúkrunar og björgunarfólks 
frá Snæfellsnesi sem þangað 
komu til aðstoðar íbúum 
vegna snjóflóðsins sem þar féll.  
Ásgeir Jóhannesson segir 
frá merkiskonunni Þórheiði 
Einars dóttur frá Ólafsvík en 
hún eignaðist ellefu börn með 
manni sínum Sveini Einarssyni. 
Þessi fjölskylda var mikið 

dugnaðarfólk og setti sannarlega 
sín spor á  bæjarfélagið.   
Þá er grein um Auði Proppe frá 
Ólafs vík en hún var fyrsti kven
loft skeyta maður á Íslandi og 
starfaði í þessari svokallaðri 
karlagrein í um 20 ár í 
Gufunesi. Tvær athafnakonur úr 
Snæfellsbæ segja frá sinni göngu 
um Jakobsveginn og einnig er 
samantekt um sómamanninn 

Sigurð Þorsteinsson frá Ólafs
vík. Þá eru greinar og myndir 
frá ýmsum atburðum af Snæ
fellsnesi. Blaðið er brotið um 
í Steinprent í Ólafsvík. Blaðið 
verður fyrir Reykjavíkursvæðið 
til í versluninni Gleraugna Pétri á 
Garðatorgi 4 í Garðabæ.  Ritstjóri 
blaðsins er Pétur Steinar Jóhanns
son. 

Sjómannadagsblaðið kemur út

S: 438-6933 - kbbilav@simnet.is - Sólvellir 5 - Grundar�örður
Opnunartími 8-12 og 13-17 - Verið velkomin

• Almennar bílaviðgerðir
• Smurþjónusta
• Dekkjaskipti og viðgerðir

• Rúðuskipti
• Stjörnu viðgerðir á framrúðu
• Tölvulestur



Grundar�arðarbær auglýsir laus til umsóknar tvö störf, starf skipulags- og byggingafulltrúa og starf menningar- og markaðsfulltrúa. 
Um er að ræða mjög spennandi störf í áhugaverðu umhver�. Bæði stör�n eru 100% og er ráðið í þau sem fyrst. 
Leitað er að metnaðarfullum, drífandi og framsýnum einstaklingum í stör�n.

Tvö laus störf
skipulags- og byggingafulltrúi og 
menningar- og markaðsfulltrúi

Grundarfjarðarbær
BORGARBRAUT 16, 350 GRUNDARFIRÐI

SÍMI: 430 8500, www.grundarfjordur.is
grundarfjordur@grundarfjordur.is

Starf skipulags- og byggingafulltrúa
Skipulags- og byggingafulltrúi ber m.a. ábyrgð á skráningu mannvirkja, 
úttektum, staðfestingu eignaskiptay�rlýsinga, gjaldtöku, skráningu, 
varðveislu og miðlun upplýsinga um mannvirki til íbúa.

Helstu verkefni:
Framkvæmd skipulags- og byggingamála
Áætlanagerð og eftirfylgni, mælingar, úttektir og útreikningar
Undirbúningur og eftirfylgni funda skipulags- og umhver�snefndar
Samstarf við aðila utan og innan stjórnsýslunnar að verkefnum á sviði 
byggingamála
Y�rumsjón framkvæmda og eignasýslu í sveitarfélaginu
Önnur verkefni

Menntunar- og hæfniskröfur:
Menntun og löggilding, skv. ákvæðum 8. og 25. gr. mannvirkjalaga nr. 
160/2010 og 7. gr. skipulagslaga nr. 123/2010, er nauðsynleg
Þekking og reynsla af úttektum og mælingum
Þekking á lögum um mannvirki, skipulagslögum og byggingareglugerð
Reynsla af stjórnun er æskileg
Þekking og reynsla af opinberri stjórnsýslu er kostur
Hæfni í mannlegum samskiptum, góðir samstarfs- og samskiptahæ�leikar
Hæfni til að tjá sig í ræðu og riti á íslensku
Góð almenn tölvukunnátta

Starf menningar- og markaðsfulltrúa
Menningar- og markaðsfulltrúi ber m.a. ábyrgð á gerð markaðs- og 
kynningarefnis, viðburðastjórnun, vefsíðu bæjarins og stofnana, nefndastar�, 
styrkumsóknum og miðlun upplýsinga til íbúa.

Helstu verkefni:
Rekstrarumsjón með Upplýsingamiðstöð Grundar�arðar, Sögumiðstöð og 
Samkomuhúsi
Umsjón með menningarviðburðum og hátíðum og vinabæjarsamskipti 
Kynningar-, markaðs- og vefmál
Íþrótta- og æskulýðsmál
Undirbúningur og eftirfylgni nefndafunda
Önnur verkefni

Menntunar- og hæfniskröfur:
Góð haldbær menntun og reynsla sem nýtist í star�nu
Metnaður, hugmyndaauðgi, skipulagshæfni og leiðtogahæ�leikar
Hæfni í mannlegum samskiptum, góðir samstarfs- og samskiptahæ�leikar
Hæfni til að setja fram mál í ræðu og riti á ensku og íslensku. Frekari 
tungumálakunnátta er kostur
Góð almenn tölvukunnátta

Launakjör eru samkvæmt kjarasamningi Sambands íslenskra sveitarfélaga og viðkomandi stéttarfélags.

Upplýsingar um stör�n veita bæjarstjóri og skrifstofustjóri í síma 430 8500 eða á netföngum thorsteinn@grundar�ordur.is og sigurlaug@grundar�ordur.is. 
Umsóknir skulu sendast á ofangreind netföng. Umsóknum skal fylgja greinargóð starfsferilsskrá og kynningarbréf þar sem gerð er grein fyrir ástæðu 
umsóknar og rökstuðningi fyrir hæfni viðkomandi í stör�n. 

Umsóknarfrestur er til 10. júní 2018.

Alicante-Alicante
Eigum laus tímabil í íbúðinni okkar 
í Los Arenales á Alicantesvæðinu á Spáni. 

Allar nánari upplýsingar má �nna 
á heimasíðu félagsins verks.is 
eða í síma 456-5190. 

Eigum laus tímabil í íbúðinni okkar 
í Los Arenales á Alicantesvæðinu á Spáni. 

Allar nánari upplýsingar má �nna 
á heimasíðu félagsins verks.is 
eða í síma 456-5190. 



Héraðssamband Snæfellsness 
og Happadalssýslu hélt árlegt 
vormót í frjálsum íþróttum 
innanhúss í íþróttahúsinu í 
Snæfellsbæ, fimmtudaginn 24. 
maí s.l. Það voru 45 hressir og 
kátir krakkar frá UMF Víking/
Reyni, UMFG og ÍM sem kepptu í 
hinum ýmsu greinum.  Þar kepptu 
8 ára og yngri í langstökki með 
og án atrennu og 35 m hlaupi og 
910 ára í sömu greinum. Ellefu 
ára og eldri kepptu í hástökki, 
langstökki með og án atrennu, 
35 m hlaupi og kúluvarpi. 

Krakkarnir stóðu sig síðan með 
prýði á mótinu og stemningin 

var mjög góð. Allir fengu í lokin 
þátttökuverðlaun frá HSH, tösku 
merkta HSH. 

HSH vill þakka þeim sem 
aðstoðuðu við mótshaldið og 
ekki síst öllum þátttakendum 
og aðstandendum þeirra, sem 
einnig aðstoðuðu á mótinu. 

Innanhússmót 
HSH í frjálsum

Mánudag 9 - 19
Þriðjudag 9 - 19
Miðvikudag 9 - 19
Fimmtudag 9 - 19

SUMAROPNUN Í KASSANUM
Breyting á afgreiðslutíma:

Föstudag   9 - 20
Laugardag 11 - 18
Sunnudag 13 - 17



Lykillinn að léttari 
samgöngum

ORKA NÁTTÚRUNNAR, Bæjarhálsi 1, 110 Reykjavík · Sími 591 2700 · www.on.is · on@on.is

Frá árinu 2014 hefur ON verið I fararbroddi við að auðvelda orkuskipti í samgöngum á 
Íslandi og komið upp neti af hlöðum vítt og breitt um landið, nú síðast í Ólafsvík. 

Til þess að geta hlaðið bílinn á hlöðum ON þarftu að eignast ON-lykilinn.  
Þú getur pantað hann á www.on.is og fengið hann sendan þér að kostnaðarlausu.

Með því að tengja lykilinn við ON hleðsluappið getur þú séð staðsetningu á hlöðum og 
hvort þar sé laust í augnablikinu. ON Hleðsla er fáanleg í AppStore og á GooglePlay.

Með ósk um gleðilegt rafbílasumar!



BIOTHERM KYNNING
Í APÓTEKI ÓLAFSVÍKUR

FÖSTUDAGINN 1. JÚNÍ KL. 13-18.

CHRISTY TURLINGTON-BURNS biotherm.com

NÝT T  B LUE  THERAPY  R ED  A LGAE  UP L I F T
Nýtt krem með rauðum sjávarþörungum sem endurmótar 

útlínur andlitsins, lyftir, mýkir og gefur ljóma.

HEAL VISIBLE 
SIGNS OF TIME

LYFT IR ,  MÝK IR ,  GEFUR  L JÓMA

#YOUN GERN ATURALLY

BLUE THERAPY EYE-OPENING SERUM
endurnýjandi augnserum sem vinnur gegn hrukkum og dökkum baugum. Dregur verulega úr þrota og þungum 
augnpokum. Einstök formúla, sem einnig STYRKIR og ÞÉTTIR augnhárin. NÝ tvöföld tækni með BURSTA fyrir 
augnhárin og STÁLKÚLU fyrir augnsvæðið. Hentar einnig fyrir þá sem nota linsur. 

NÝTT: BLUE THERAPY RED ALGAE UPLIFT KREM
Líffræðingar Biotherm hafa fangað lífskraft dýrmæts rauðs sjávarþörungs í einstaka formúlu. 
Eftir því sem við eldumst fækkar collagen og elastin þráðum húðarinnar verulega. Blue  
Therapy Red Algae Uplift hefur sjáanleg yngjandi og styrkjandi áhrif á húðina: útlínur  
andlitsins verða skýrari, húðin mýkri, með meiri ljóma og stinnari.

BIOTHERM MÆLIR MEÐ:

Glæsilegur kaupauki fylgir þegar keyptar eru Biotherm vörur fyrir 7.800 kr eða meira á meðan birgðir endast.

Í BÁÐUM KREMUNUM ER AUK ÞESS LYKILINNIHALDSEFNI BIOTHERM, GJÖF FRÁ NÁTTÚRUNNI, LIFE PLANKTON TM .


