
Nýr Ólafsvíkurvöllur var vígð
ur við hátíðlega athöfn mið viku
dag inn 13. júní síðast liðinn. 
Hóf ust hátíðar höldin á því að 
safnast var saman í Sjó manna
garð inum í Ólafsvík þar sem 
grillaður voru pylsur og boðið 
upp andlistmálningu. Var því 
næst gengið í skrúðgöngu fyrir 
trommu slætti niður á völlin þar 
sem Kristinn Jónasson bæjarstjóri 
Snæfellsbæjar flutti ávarp áður 
en fyrrverandi leikmenn Víkings 
þeir Gunnar Gunnarsson og Gylfi 
Scheving klipptu á borðan ásamt 
Sigrúnu Ólafsdóttur Íþrótta og 
æsku lýðsfulltrúa og dyggri aðstoð 
ungra knattspyrnuiðkenda í 
bæjar félaginu.   þa

836. tbl - 18. árg. 21. júní 2018

Völlurinn vígður

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

Sumarblóm 
opið 10 - 18 alla daga, lokað laugardaginn 23. júní

Ræktunarstöðin 
Lágafelli ehf.

v. Vegamót 
s. 892 5667

Lionsklúbbur Ólafsvíkur 
færði HVE í Ólafsvík Ipad 
og festingingu til notkunar í 
sjúkrabílunum í síðustu viku. 
Búið er að taka Ipadana í notkun 
og að sögn sjúkrabílstjóra 
er þetta bylting fyrir þá þar 
sem nú geti þeir fengið allar 
upplýsingar frá neyðarlínu 

beint í Ipadin. Mun það einnig 
gera staðsetningar nákvæmari 
og auðvelda þeim vinnu þar 
sem þau geta klárað skýrslur og 
annað í bílnum í gegnum tækið. 
Myndin var tekin þegar fulltrúar 
Lionsklúbbs Ólafsvíkur afhentu 
sjúkrabílstjórum gjöfina.

þa

Ipad í 
sjúkrabílinn



Hátíðarhöld í tilefni af 17. 
júní voru með hefðbundnum 
hætti í Snæfellsbæ. Íslenski 
fáninn var dregin að húni um 
morguninn og klukkan 10:00 
var landsbankahlaupið fyrir 
framan útibú Landsbankans 
í Ólafsvík. Góð þáttaka var 
og hlupu margir krakkar á 
aldrinum 5 til 16 ára mismunandi 
vegalengdir í hlaupinu. Að hlaupi 
loknu fengu allir þáttakendur 
viðurkenningarpening, buff og 
ís úr vél frá söluskála ÓK. Vegna 
veðurspár var dagskráin flutt í 
Íþróttahús Snæfellsbæjar en 
áður en þau hófust var boðið 
upp á HM keppni í fótbolta fyrir 
krakkana, skemmtu þau börn 
sem mættu sér konunglega á 
nýja gervigrasvellinum. Það var 
Auður Kjartansdóttir sem setti 
hátíðina en kynnir var Sólveig 
Bláfeld Agnarsdóttir, hátíðin 
var hefðbundin ávarp fjallkonu 
sem að þessu sinni var Birgitta 
Rún Baldursdóttir. Séra Óskar 
Ingi Ingason sóknarprestur 
sá um helgistund og þrjár 

eyjapæjur sem voru nýkomnar 
af Pæjumótinu í Vestmannaeyjum 
sýndu dans. Guðbjörg Helga 
Halldórsdóttir nýstúdent frá FSN 
flutti mjög svo skemmtilega ræðu 
þar sem hún talaði sérlega fallega 

um bæjarfélagið sitt og skólana 
á svæðinu. Alda Dís Arnardóttir 
söng nokkur lög við góðar 
undirtektir hátíðargesta áður en 
Menningarnefnd Snæfellsbæjar 
lauk hátíðarhöldunum með því 

að tilkynna Snæfellsbæing ársins, 
félagar úr Hesteigendafélaginu 
Hring buðu svo börnunum upp 
á að fara á hestbak í reiðhöllinni 
sinni glæsilegu.

þa

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

Þjóðhátíðardagurinn haldinn hátíðlegur

- Bílaviðgerðir

- Skipaþjónusta

- Almenn suðuvinna 

- Smurþjónusta

- Smábátaþjónusta 

- Dekkjaverkstæði

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

Ragnar & Ásgeir ehf.

Sumarafleysingar
Erum að leita að sumara�eysingastarfsmanni 

í Snæfellsbæ. 
Þarf að hafa meiraprófsréttindi og lyftararéttindi.

Áhugasamir sendi upplýsingar á netfangið 
asgeir@roga.is eða í síma 8921817 Ásgeir.



Síðasti fundur fráfarandi 
bæjarstjórnar fór fram 6. júní. 
Kristján Þórðarson hverfur úr 
bæjarstjórn eftir 16 ára setu og 
Kristjana Hermannsdóttir eftir 
12 ár. Þá hefur Kristjana einnig 
gengt stöðu forseta bæjarstjórnar 
á tímabili og formanns bæjarráðs 
frá árinu 2010. Það er því 

reynslumikið fólk sem hverfur 
á braut. 

Fyrsti fundur nýkjörinnar 
bæjarstjórnar Snæfellsbæjar var 
haldinn í ráðhúsinu 14. júní. Á 
fundinum var gengið frá skipan 
í helstu ráð og nefndir á vegum 
bæjarins til næstu fjögurra ára. 

snb.is

Útgáfudagar Jökuls í júní og 
júli eru 28. júní, 5. júlí og 12. 
júlí.

Útgáfa Jökuls fer svo í sumarfrí 
fram yfir verslunarhelgi og því 

kemur fyrsta blað eftir frí út 
fimmtudaginn 16. ágúst.

Bæjarstjórnarskipti

Útgáfudagar Jökuls
í sumar

Fimmtudaginn 7. júní s.l. 
fóru elstu börnin á Kríubóli í 
útskriftarferð. Lagt var af stað 
kl. 9 um morguninn og lá leiðin 
út á Öndverðarnes þar sem við 
skoðuðum brunninn Fálka og 
bæjarrústirnar sem þar eru. 
Þaðan lá leiðin á Malarrif þar 
sem við kíktum á leiktækin og 
í Gestastofuna. Að því loknu 
var haldið að Stóra Kambi og 
farið á hestbak. Hádegisnestið 
var borðað á Arnarstapa og 
auðvitað var Bárður Snæfellsás 
heimsóttur. Leiðin lá síðan 
í selafjöruna við Tungu í 
Staðarsveit og endaði ferðalagið 
í pítsuveislu á Hrauninu. Það 

voru þreytt en ánægð börn sem 
komu loks í leikskólann í lok 
ferðalagsins.   

Við viljum þakka fyrir 
sérstaklega góðar móttökur alls 
staðar sem við komum.

Gestastofunni fyrir að fá að 
koma og skoða. Fjölskyldunni 
á Stóra Kambi fyrir að bjóða 
okkur á hestbak, pönnukökur 
og svala.Ólínu á Ökrum fyrir að 
leyfa okkur að grilla samlokur 
fyrir utan samkomuhúsið.Jóni 
á Hrauninu fyrir að bjóða upp 
á pítsuhlaðborð og ís.

Börn og kennarar á Listabóli

Útskriftarferð

Til leigu.
Snyrtilegt iðnaðarhúsnæði til leigu 350 m2 Ártún 2, Grundar�rði, 
stór salur, ka�stofa, herbergi og �. Tilbúið til afhendingar.

Verð 210.000 kr á mán. 
Upplýsingar í síma 660 1060 og 696 7254.

Coda 12 spora fundur 

Fimmtudögum kl 20:30 í Samkomuhúsinu Arnarstapa. 
Nýliðar velkomnir 20 mín. fyrir fund.
Nánari upplýsingar á www.coda.is

Mynd sýnir fráfarandi bæjarstjórn eftir bæjarstjórnarfundinn 6. júní. Aftari röð frá 
vinstri: Kristinn Jónasson, bæjarstjóri, Júníana Björg Óttarsdóttir, Fríða Sveins
dóttir, Björn Haraldur Hilmarsson, Rögnvaldur Ólafsson og Kristján Þórðarson. 
Fyrir framan þau standa Kristjana Hermannsdóttir og Svandís Jóna Sigurðardóttir.

Í bæjarstjórn fyrir hönd Dlistans sitja Björn Haraldur Hilmarsson, Júnína Björg 
Óttarsdóttir, Auður Kjartansdóttir og Rögnvaldur Ólafsson. Fyrir hönd Jlistans 
sitja Svandís Jóna Sigurðardóttir, Fríða Sveinsdóttir og Michael Gluszuk. Á 
myndinni eru bæjarfulltrúar ásamt bæjarstjóranum, Kristni Jónassyni.



Grunnskóli Snæfellsbæjar og 
Bókasafn Snæfellsbæjar hvetja 
grunnskólabörn í Snæfellsbæ til 
að lesa í sumar og foreldrana til 
að lesa með þeim. Átakið hófst 
4. júní á mánudegi og stendur til 
24. ágúst 2018. Áherslan er á að 

lesa sér til ánægju en í leiðinni 
að efla lestur barna yfir sumar
mánuðina. 

Reynsla kennara sýnir að 
mikilvægt er að nemendur við
haldi lestrarfærninni í sumar
fríinu. Lestur er eins og íþróttir 
um leið og markvissri iðkun 
er hætt minnkar liðleikinn, 
hraðinn og sjálfvirknin. Í byrjun 
nýs skólaárs tekur langan tíma 
að ná fyrri leshraða. Það getur 
jafnvel tekið nemendur sem 
eru með lestrarerfiðleika tvo 
til þrjá mánuði að ná upp fyrri 
getu ef þeir hafa ekkert æft sig í 
sumarfríinu.

Lesskilningur er megin mark

miðið er grein sem Rannveig 
Lund og Guðlaug Einarsdóttir, 
sérkennarar í Flataskóla skrifuðu 
í Skólavörðuna (2. tbl. 10. árg. 
mars 2010). Þar kemur m.a. fram 
að ekki séu kennarar sammála 
um hvort börn eigi að þjálfa sig 
í lestri í skólaleyfum eða eiga frí 
frá því. Í rannsókn þeirra kom 
fram að afturför varð hjá 13 af 
18 nemendum fjórða bekkjar 
í Flataskóla. Út frá þessum 
upplýsingum er dregin sú 
ályktun að upplýsa eigi foreldra 
um hættu á afturför í lestri ef 
ónóg eða engin þjálfun á sér 
stað yfir langt tímabil á þessu stigi 
lestrarþróunar og er það gert 

hér með. Reynsla kennara við 
skólann okkar er í samræmi við 
reynslu sérkennara Flataskóla.

Hilmar Már Arason
Skólastjóri 

Sumarlestur

· Pallhæð 7,9 m,  vinnuhæð 7,9 m
· Lengd palls 2,51-3,73 m 
· Lengd  3,28 m  breidd 1,73 m

 
Dags og vikuleiga

 
Upplýsingar í síma 8935739

Vinnulyfta 
til leigu

Fundur með 
Réttindagæslumanni fatlaðra

Réttindagæslumaður  fatlaðra á Vesturlandi, 
Svala Ýr Smáradóttir 

verður með kynningarfund um starf sitt 
á Kli� mánudaginn 25 júní kl 17. 

Allir velkomnir.


