
Starfsmenn frá fyrirtækinu 
Rekverk hafa undanfarið unnið 
að því að setja upp víravegrið í 
Staðarsveit fyrir Vegagerðina. Að 
þessu sinni voru sett upp vegrið 
á alls um kílómeterskafla, um 
500 metrar við Vatnsholtsvötn 
og um 500 metrar rétt austan við 
Langaholt og Ytri Garða en það 
vatn er stundum nefnt Kúka þó 
ekki finnist það merkt á korti. 
Til þess að hægt væri að setja 
vegriðin þurfti að bæta í kantana. 
Undanfarin ár hefur verið sett 
upp mikið af víravegriðum hér 
á landi, bæði til að skilja að 
akstursstefnur og í vegköntum 
til að auka umferðaröryggi. Gáfu 
strákarnir hjá Rekverk sér tíma 
fyrir myndatöku og spjall þegar 
ljósmyndari var á ferð í vikunni. 
Voru þeir hressir þrátt fyrir að 
veðrið væri ekki upp á það besta 
og létu sér hlakka til að það batni 
en þegar þessu verkefni lýkur fara 
þeir norður í land að vinna.    þa

839. tbl - 18. árg. 12. júlí 2018

Öryggi vegfarenda aukið

Smiðjunni í Snæfellsbæ 
barst góð gjöf á dögunum frá 
Lions klúbbnum Rán. Það voru 
þær Auður Sigurjónsdóttir og 
Guðný Baldvina Gísladóttir sem 
afhentu smiðjunni Lazy boy stól 
fyrir hönd Lionskvenna í Rán í 
tilefni af því að á dögunum flutti 

Smiðjan í nýtt fram tíðar hús
næði. Mun stólinn nýtast skjól
stæð ingum Smiðjunnar mjög 
vel og voru þau mjög glöð með 
þetta frá bæru gjöf eins og sést 
á myndinni.

þa

Smiðjan fær gjöf



West Park gistiheimilið er 
staðsett á Gufuskálum og hóf 
fyrst starfsemi í september 
2017. Eigendur þess eru Hilmar 
Leó Antonsson, Baldur Þór 
Sigurðarson og Ásgeir Mogensen. 
Opnuðu þeir fyrst helminginn 
af gistiheimilinu 4 hús af 8 sem 
staðsett eru á Gufuskálum. Það 
var svo í byrjun ársins 2018 
sem þeir félagar opnuðu seinni 
helminginn af húsunum fyrir 
almenning og geta þeir nú tekið 
á móti 56 manns í 32 herbergjum 
í húsunum átta. Að sögn Ásgeirs 
var erfitt að opna í lok september 
og fara beint inn í veturinn þar 
sem umferð á svæðinu minnki 
töluvert á haustinn. „Það 
tekur líka tíma að byggja góð 
sambönd við ferðaskrifstofur og 
skipuleggjendur ferða og það 
er lykilatriðið til þess að tryggja 
velgengni gistiheimilisins í 
framtíðinni” segir Ásgeir. 

Þeir félagar eru hins vegar 
bjartstýnir á að komandi vetur 
verði betri en sá síðasti, sumarið 
líti vel út enda hefur Snæfellsnesið 
upp á mikið að bjóða, margar 
náttúruperlur á svæðinu og 
ferðamannaumferðin stöðugt 
að aukast. Unnu þeir félagar 
eingöngu sjálfir til að byrja með 
en bættu við fólki fyrir sumarið 
og starfa nú 7 manns í heildina 
við gistiheimilið. West Park 
gistiheimilið er einstakt að því 

leiti að þetta er eina gistingin sem 
boðið er upp á í þjóðgarðinum 
Snæfellsjökli. Gistiheimilinu er 
skipt niður í 8 hús og í hverju 
húsi eru 4 herbergi, þar af 3 
tveggjamanna herbergi og eitt 
einstaklings herbergi. Öll húsin 
hafa fullbúin eldhús og stofu og 
bjóða uppá glæsilegt útsýni af 
Snæfellsjökli og sjónum. Hentar 
gistiheimilið að sögn Ásgeirs 
því ferðahópum sérstaklega vel 
þar sem hægt sé að bóka heilt 
hús í einu. Að auki er mikið 
af skemmtilegri afþreytingu á 
svæðinu í kring sem hægt er að 
bóka í gegnum samvinnufélaga 

þeirra hjá Summit Adventure 
Guides og bjóði þeir til dæmis 
upp á hellaferð í Vatnshelli, 
jöklaferðir, hjólreiðaferðir ásamt 
fleiru. 

Hugmyndin á bak við West Park 
segir Ásgeir að sé sú „að bjóða 
upp á gistingu í verðflokk á milli 
farfuglaheimila og hótela. Margir 
ferðamenn leita núna frekar eftir 
ódýrari gistingu í þeim tilgangi 
að geta eitt meira í afþreyingu. 
Ákváðum við þess vegna að í 
staðin fyrir að reyna að veita 
ferðamönnum mikinn lúxus, 
einbeitum við okkur frekar að 
því að bjóða alltaf upp á mikið 
hreinlæti, sanngjörn verð og 
persónulega þjónustu. Lúxusinn 
er þá frekar tengt staðsetningunni 
og umhverfinu á Snæfellsnesi sem 
er náttúrulega alveg einstakt.” 
Eru þeir félagar bjartsýnir á 
framtíðina og segja markmið 
sín þau að auka þjónustuna í 
kringum gistiheimilið og séu 

alltaf með einhverjar hugmyndir 
þeir ætla þó í bili að einbeita sér 
að húsunum 8 en eru búnir að 
bæta við kaffihúsi í móttökunni 
hjá sér. Þar geta gestir keypt sér 
lítinn morgunmat og fengið 
sér eitthvað að drekka að 
kvöldi til. Vilja þeir einnig auka 
afþreyingu og langar að geta 
boðið gestum sínum til dæmis 
að fara í sjóstangveiði, kenna 
ferðamönnum og íslendinum 
að vinna úr fiskinum og síðan 
jafnvel að elda hann við lítið bál 
um kvöldmatarleitið. Segir Ásgeir 
að „þetta sé einfalt dæmi en ætti 
að verða mjög eftirminnilegt og 
einstök upplifun fyrir gestina”. 
Einnig langar þá einnig að 
skipuleggja göngur og segja frá 
umhverfinu í kring. Með því að 
bjóða upp á aukna fjölbreytta og 
skemmtilega afþreyingu vonast 
þeir til að gestir eyði lengri tíma á 
Snæfellsnesinu en þeir hafa verið 
að gera.   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

Gistiheimili á Gufuskálum

Stýrimaður óskast á Kristinn SH 812 
sem gerður er út á línu frá Ólafsvík. 

Gamla pungapró�ð nægir eða 24m réttindi. 
Skiptiker� er í boði, 3 vikur á sjó og 1 í fríi.

Áhugasamir geta sent tölvupóst á breidavikehf@gmail.com 
eða hringt í síma 8949290 - Þorsteinn Bárðarson 

- Bílaviðgerðir

- Skipaþjónusta

- Almenn suðuvinna 

- Smurþjónusta

- Smábátaþjónusta 

- Dekkjaverkstæði

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



Sumarfrí Jökuls
og Steinprents

Þetta er síðasta blað Jökuls fyrir sumarfrí. 
Útgáfa Jökuls fer nú í sumarfrí fram y�r 
verslunarhelgi og því kemur fyrsta blað 
eftir frí út 16. ágúst

Prentsmiðjan Steinprent og afgreiðsla Sjóvá 
verður lokuð dagana 13. júlí - 7. ágúst.

Coda 12 spora fundur 

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

Sérferðir þjóðgarðsins Snæfellsjökuls 
                  

Í sumar býður þjóðgarðurinn Snæfellsjökull upp á gönguferðir með Sæmundi Kristjánssyni. 
Ferðinar eru öllum opnar og gestum að kostnaðarlausu.  
 
14. júlí 2018 kl: 17:00 – Gufuskálar – Brottför frá bílastæðinu við Gufuskálavör 
28. júlí 2018 kl: 13:00 – Öndverðarnes – Brottför frá bílastæðinu við Öndverðarnes  
11. ágúst 2018 kl: 15:00 – Beruvík – Brottför frá bílastæðinu við Beruvík 
18. ágúst 2018 kl: 15:00 – Saxhóll – Brottför við bílastæðið við Saxhólstúnin 
8. september 2018 kl: 13:00 – Söguferð um Búðahraun – Hist við Miðhús í Breiðuvík 
 
Einnig er þjóðgarðurinn með daglegar göngur út að Lóndröngum með landverði. Farið er frá 
Malarrifi kl: 13:00.  
Nánari upplýsingar er að finna á www.snaefellsjokull.is og hjá landvörðum í síma 436-6888 

 
Allir velkomnir  

 
Þjóðgarðurinn Snæfellsjökull 

 
 
 
 

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

Áhugahópur um uppbyggingu gömlu réttarinnar þakkar fyrirtækjum, félagasamtökum 
og einstaklingum stuðninginn, enn á ný leitum við til ykkar.  Margt smátt gerir eitt stórt. 

Byggðalagið allt mun njóta uppbyggingarinnar. Tenging við skógræktina mun gera 
svæðið skemmtilegra til gönguferða og útivistar auk þess sem ferðaþjónustan mun 
eignast áhugaverðan áningastað. Í sumar höldum við áfram verkefninu.

Frjáls framlög má leggja inn á reikning í Landsbanka Íslands í Ólafsvík 190-15-380065 
á kennitölu Átthagastofu Snæfellsbæjar 671108-1670. Marinó Mortensen hjá Deloitte 
er vörslumaður reikningsins. 

Vonumst til að sjá sem flesta í hleðsluvinnu, verkið hefst 9. júlí.

Allar frekari upplýsingar má fá hjá Guðrúnu Tryggvadóttur sími 894-5160, 
Sölva Konráðssyni i sími 894-2832 eða Lydíu Rafnsdóttur sími 892-5302. 

Geymið auglýsinguna

Gamla réttin í Ólafsvík



	

Sandara- og Rifsaragleði 2018 
	
Um	helgina		
	
Bjarmaskúr		 Markaður,	konur	títuprjónanna.		 	
	 Opið	föstud.	kl.	17-20,	laugard.	13-16	
	
Gilbakki	kaffihús	 Sýning	á	verkum	Hermanns	Lúðvíkss.		
	 	 	 frá	Svalbarða		

Gunna	Lára	á	pallinum	kl.	14:00	á	laugardag	
Göróttur	tedrykkur,	opið	frá	kl.	09-18	

	
Hvíta-húsið		 Barnamenning,	sýndar	teikningar,	málverk	og	þrívíð	verk	

barna-	og	unglinga	frá	sumarnámskeiðum	í	júlí.	Opið	
laugardag	og	sunnudag	kl.	10-18.	Allir	velkomnir	

	
Sjóminjasafnið		 Ný	sýning,	opið	frá	kl.	10	-17,	lægra	aðgangsverð	um	helgina	
	

Spagettí	kirkjan		 Sýningin	,,Konur	Utan	Ennis	Listamessa“,	Opið	hús	

(Hellisbraut	18)		föstud.	kl.	16-18,	opið	laug-	sunnud.	kl.	13-17 
	
Útvarp	Hellissandur	FM	Sandur	103,3	
	 	 	

	
Fimmtudagur	12.	júlí	
	
kl.	21:00  		 Ari	Eldjárn,	UPPISTAND	í	Frystiklefanum	Rifi	miðasala	frystiklefinn.is	
	

	
Föstudagur	13.	júlí	
	
kl.	17:00		 Vestfjarða	víkingurinn	í	Tröð		
	
kl.	19-21		 Slysósúpan	í	Gamla	frystihúsinu,	gerð	af	veitingahúsinu	Hrauni		

eins	og	síðast	(Peningar	flýta	fyrir)	
	
kl.	20:00			 Frisbígolf	fyrir	alla	í	Tröð		
	
kl.	21:00		 Kvöldsöngur	í	Gerðalág	Lionsklúbbur	Nesþinga		

					 	
Sölubíll	Lionsklúbburinn	Þernan		

	
kl.	22-01		 Tónleikar	í	Röst	,,Alli	Almars	og	Ingvi	Kormáks“		Opið	hús	og	bar		
	

	
	
	
Laugardagur	14.	júlí	 	
	
	
kl.	11:00			 Göngutúr	með	Sæmundi	um	Hellissand,		
	 	 mæting	við	Fögruvelli	
	

kl.	13-16			 Félagsheimilið	Röst		
Markaður,	öllum	velkomið	að	selja	(Lkl.	Þernan,	Kolla	774-8310	)	
Kvenfélagsvöfflur	og	happaveiði		
Latibær																	kl.	13:00		 		 	
Hoppukastalar			kl.	13:30-15:30	

Í	boði:	Lista-	og	menningarnefndar	Snb,	HH,	KG	og	Sjávariðjunnar	
	

kl.	13:00			 Forntraktora-akstur	frá	Skólabraut	2,		Hans	Bjarni	o.fl.		
	
kl.	17:00			 Göngutúr	um	Gufuskálar	á	vegum	þjóðgarðsins	með	Sæmundi	
		 							 Mæting	á	bílastæðið	við	lendinguna.	

Götugrill			 Í	öllum	götum	-	Allir	velkomnir		
	

kl.	23:30	 Ball	í	Röst	Heimahljómsveitin	Ungmennafélagið,	til	styrktar			
Sjóminjasafninu.	Miðasala	í	safninu	frá	föstudegi	og	í	Röst	(Peningar	flýta	fyrir)		

	
Sunnudagur	15.	júlí	–	Gleðilok			
	
Frystiklefinn	
kl.	13:00	 Karíus	og	Baktus	Barnaskemmtun	Frystiklefans,	í	boði	Landsbankans	
	
kl.	14:50		 Úrslitaleikur	HM	í	fótbolta	á	stóru	bíótjaldi		
	
kl.	17:00	 Halldór	Gylfason	leikari	–tónleikar	að	leik	loknum	

	
	
	

Gleðilega	Sandara,	Rifsara	og	Gufsaragleði	☺ 	
	

Hlökkum	til	að	hitta	ykkur	öll	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
Þakkir:	Hótel	Hellissandur,	HH,	Hraðbúðin,	Hraunið,	KG,	Landsbankinn,	Ragnar-	og	Ásgeir,	Sjávariðjan,	Snæfellsbær	og	Steinprent		



	

Sandara- og Rifsaragleði 2018 
	
Um	helgina		
	
Bjarmaskúr		 Markaður,	konur	títuprjónanna.		 	
	 Opið	föstud.	kl.	17-20,	laugard.	13-16	
	
Gilbakki	kaffihús	 Sýning	á	verkum	Hermanns	Lúðvíkss.		
	 	 	 frá	Svalbarða		

Gunna	Lára	á	pallinum	kl.	14:00	á	laugardag	
Göróttur	tedrykkur,	opið	frá	kl.	09-18	

	
Hvíta-húsið		 Barnamenning,	sýndar	teikningar,	málverk	og	þrívíð	verk	

barna-	og	unglinga	frá	sumarnámskeiðum	í	júlí.	Opið	
laugardag	og	sunnudag	kl.	10-18.	Allir	velkomnir	

	
Sjóminjasafnið		 Ný	sýning,	opið	frá	kl.	10	-17,	lægra	aðgangsverð	um	helgina	
	

Spagettí	kirkjan		 Sýningin	,,Konur	Utan	Ennis	Listamessa“,	Opið	hús	

(Hellisbraut	18)		föstud.	kl.	16-18,	opið	laug-	sunnud.	kl.	13-17 
	
Útvarp	Hellissandur	FM	Sandur	103,3	
	 	 	

	
Fimmtudagur	12.	júlí	
	
kl.	21:00  		 Ari	Eldjárn,	UPPISTAND	í	Frystiklefanum	Rifi	miðasala	frystiklefinn.is	
	

	
Föstudagur	13.	júlí	
	
kl.	17:00		 Vestfjarða	víkingurinn	í	Tröð		
	
kl.	19-21		 Slysósúpan	í	Gamla	frystihúsinu,	gerð	af	veitingahúsinu	Hrauni		

eins	og	síðast	(Peningar	flýta	fyrir)	
	
kl.	20:00			 Frisbígolf	fyrir	alla	í	Tröð		
	
kl.	21:00		 Kvöldsöngur	í	Gerðalág	Lionsklúbbur	Nesþinga		

					 	
Sölubíll	Lionsklúbburinn	Þernan		

	
kl.	22-01		 Tónleikar	í	Röst	,,Alli	Almars	og	Ingvi	Kormáks“		Opið	hús	og	bar		
	

	
	
	
Laugardagur	14.	júlí	 	
	
	
kl.	11:00			 Göngutúr	með	Sæmundi	um	Hellissand,		
	 	 mæting	við	Fögruvelli	
	

kl.	13-16			 Félagsheimilið	Röst		
Markaður,	öllum	velkomið	að	selja	(Lkl.	Þernan,	Kolla	774-8310	)	
Kvenfélagsvöfflur	og	happaveiði		
Latibær																	kl.	13:00		 		 	
Hoppukastalar			kl.	13:30-15:30	

Í	boði:	Lista-	og	menningarnefndar	Snb,	HH,	KG	og	Sjávariðjunnar	
	

kl.	13:00			 Forntraktora-akstur	frá	Skólabraut	2,		Hans	Bjarni	o.fl.		
	
kl.	17:00			 Göngutúr	um	Gufuskálar	á	vegum	þjóðgarðsins	með	Sæmundi	
		 							 Mæting	á	bílastæðið	við	lendinguna.	

Götugrill			 Í	öllum	götum	-	Allir	velkomnir		
	

kl.	23:30	 Ball	í	Röst	Heimahljómsveitin	Ungmennafélagið,	til	styrktar			
Sjóminjasafninu.	Miðasala	í	safninu	frá	föstudegi	og	í	Röst	(Peningar	flýta	fyrir)		

	
Sunnudagur	15.	júlí	–	Gleðilok			
	
Frystiklefinn	
kl.	13:00	 Karíus	og	Baktus	Barnaskemmtun	Frystiklefans,	í	boði	Landsbankans	
	
kl.	14:50		 Úrslitaleikur	HM	í	fótbolta	á	stóru	bíótjaldi		
	
kl.	17:00	 Halldór	Gylfason	leikari	–tónleikar	að	leik	loknum	

	
	
	

Gleðilega	Sandara,	Rifsara	og	Gufsaragleði	☺ 	
	

Hlökkum	til	að	hitta	ykkur	öll	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
Þakkir:	Hótel	Hellissandur,	HH,	Hraðbúðin,	Hraunið,	KG,	Landsbankinn,	Ragnar-	og	Ásgeir,	Sjávariðjan,	Snæfellsbær	og	Steinprent		



Það er  lok júní. Undirritaður 
skellti sér í Frystiklefann og 
tilgangurinn var að sjá leikverkið 
Bizzare sem sýnt er þar 1 x í viku 
á miðvikudagskvöldum. 

Í sannleika sagt þá skemmti 
ég mér konunglega og er hér á 
ferð fantagóð sýning með tveim 
frábærum norskum leikurum, 
þeim Vilde Søyland og Cengiz 
Nereid.Höfundur verksins er 
Globus Teater og leikstjórn í 
höndum Kára Viðarssonar.

Verkið segir sögu af heimsreisu 
þessara tveggja Norðmanna þar 
sem kennir ýmissa grasa og 
tónlist af mörgum toga á mörgum 
tungumálum kemur við sögu. 

Þegar inn í leikrýmið er komið 
blasir við veggur með hárkollum 
og  tveggja sæta sófi. Hárkollurnar 
leika stórt hlutverk í verkinu og 
magnað að sjá hvað leikarar gátu 
breytt sér í mismunandi persónur 
með kollunum einum saman. 

Leikararnir túlka mjög sann
færandi hinar ýmsar persónur 
frá ýmsum heimshornum og hafa 
frábært vald á gamanleiknum og 
söng. Einnig ná þau mjög góðu 
sambandi við áhorfendur sem er 

mikilvægt í þessum verki, sjón og 
heyrn er sögu ríkari. Leikstjórinn 
hefur gefið leikurunum mikið 
frelsi í tjáningu sem hentar 
þessari sýningu afar vel.

Eins og fram kemur að framan 
þá fara leikararnir með okkur í 
heimsreisu og á hverjum stað 
verður bráðfyndin upplifum 
þeirra sem túlkað er með söng  og 
tekst vel upp. Sérstaklega skal 
hrósað Vilde fyrir frábæra túlkun 
sína í söngnum og flott söngkona 
þar á ferð.

Lýsing og hljóð er til mikillar 
fyrirmyndar og þjóna verkinu 
mjög vel, einföld en skilar sínu.

Það verður engin svikinn að 
sjá þessa sýningu, því hér er á 
ferð frábær og metnaðarfull  
leiksýning. Frystiklefinn er svo 
sannarlega að láta menninguna 
blómstra og mikil forréttindi 
að sjá fjölbreyttar leiksýningar 
sem og aðra menningartengda 
viðburði hér á Snæfellsnesi. 
Sýningar verða út júlí. Allir í 
leikhús að njóta og skemmta sér.

Gunnsteinn Sigurðsson

Bráðfyndin heimsreisa!

Friðbjörn Ásbjörnsson hefur 
verið ráðinn aðstoðar fram
kvæmda stjóri FISK Seafood ehf. 
Auk almennra verkefna fyrir félagið 
mun Friðbjörn í krafti reynslu 
sinnar á liðnum árum sinna 
sérstklega starfseminni á Snæ
fells nesi. Friðbjörn starfaði áður 
sem fram kvæmdastjóri Soffaniasar 
Cecils sonar hf. sem m.a. rekur 
gerir út skip og rekur fiskverkun 
í Grundar firði. FISK Seafood festi 
kaup á félaginu á síðasta ári með 
það fyrir augum að þróa og efla 
starfsemi sína á Snæfellsnesi á 
komandi árum.

Auk starfa sinna fyrir Soffa nias 
Cecilsson er Frið björn stjórnar
formaður útgerðar félagsins Nes
vers ehf. Áður var Friðbjörn m.a. 
framkvæmdastjóri Fiskmarkaðar 
Snæfellsbæjar og hefur hann að 
baki langan feril í viðskiptum á 
fiskmörkuðum, í kvótamiðlun o.fl. 
Friðbjörn er kvæntur Soffíu Elínu 
Egilsdóttur líffræðingi og eiga 
þau tvö börn, Ásbjörn og Særúnu, 

auk þess að eiga barn í vændum. 
Um ráðninguna segir Friðbjörn: 
„Í þessu nýja starfi bíða mín ýmis 
framsækin verkefni á sviði útgerðar 
og fiskvinnslu. Rekstur FISK 
Seafood stendur traustum fótum 
í þróttmiklu eignarhaldi sem á sér 
um 130 ára atvinnusögu í íslensku 
samfélagi. Félagið er eitt af stærstu 
sjávarútvegsfyrirtækjum landsins 
og rætur þess á Grundarfirði 
rekja sig allt frá kaupum þess á 
Hraðfrystihúsi Grundarfjarðar 
fyrir nokkrum árum, síðan Farsæli 
SH30 og nú síðast Soffaniasi 
Cecilssyni. Framtíðarsýn FISK 
Seafood um áframhaldandi 
uppbyggingu er metnaðarfull og 
verkefnin framundan krefjandi.“

FISK Seafood ehf. er grund
vallað á sameinaðri starfsemi 
Skag strendings hf. og Fiskiðjunnar 
Skagfirðings hf. Á undanförnum 
árum hefur félagið styrkt starfsemi 
sína enn frekar með kaupum eða 
samrunum. FISK Seafood rekur 
fiskvinnslustöðvar í Grundarfirði 
og á Sauðárkróki og skipafloti 
félagsins samanstendur af tveimur 
ferskfisktogurum, frystitogara og 
tveimur togbátum. Auk veiða í 
íslenskri fiskveiðilögsögu eru mið 
sótt í Barentshafi og utan lögsögu á 
Reykjaneshrygg. Stjórnar for maður 
félagsins er Þórólfur Gísla son 
kaupfélagsstjóri og fram kvæmda
stjóri er Jón Eðvald Friðriksson.

fréttatilk.

Friðbjörn Ásbjörnsson 
aðstoðarframkvæmdastjóri FISK

 
 

Leikskóli Snæfellsbæjar/Krílakot  
óska eftir starfsmanni til ræstingar.  
 
 
Leikskólinn Krílakot auglýsir eftir 
ræstitækni.  
Um er að ræða 91% starf.  
Vinnutími 8:00-15:00. Starfið felur í 
sér þrif í leikskólanum og þvotta. 
Starfið krefst þrifnaðar, sjálfstæðis og 
skipulagningar.   
 
Viðkomandi þarf að geta hafið störf 15. ágúst n.k. 
 
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.“  

Laun samkvæmt kjarasamningum SDS og samband íslenskra 
sveitafélaga. 
 
Vegna sumarlokunnar leikskólans væri gott að fá  
netpóst frá viðkomandi á leikskolar@snb.is 
Takið fram nafn, kennitölu, heimilisfang, símanúmer  
og fyrri störf.  
 

Leikskólastjóri leikskóla Snæfellsbæjar. 
 
 



Margar fjölskyldur hafa notið 
þess að fara á Unglingalandsmót 
í gegnum tíðina, þeir sem það 
hafa prófað eru flestir sammála 
um að þar myndist skemmtileg 
stemming sem erfitt er að finna á 
öðrum útihátíðum sem haldnar 
eru um Verslunarmannahelgina. 
Guðný Heiðbjört Jakobsdóttir frá 
SyðriKnarrartungu í Breiðuvík 
segir okkur frá sinni upplifun 
af Unglingalandsmótum ásamt 
börnum hennar Jóhönnu Magn
eu og Brynjari Gauta Guð jóns
börnum.

Jóhanna Magnea:
Unglingalandsmót er mikil 

skemmtun. Ég hef farið á unglinga
lands mót síðan að ég var lítið 
barn, þar sem systkini mín hafa 
verið að taka þátt. Þegar ég hafði 
aldur til fór ég sjálf að keppa á 
mótinu. Unglingalandsmót UMFÍ 
er fjöl skyldu hátíð sem haldin 
er um verslunar mannahelgina 
árlega. Hátíðin er aldrei á sama 
stað tvö ár í röð. Ég hef t.d. farið 
á unglingalandsmótið á Sauðar
króki, Akureyri og Borgar nesi. 
Nú í ár ætla ég í Þorlákshöfn 
og njóta mótsins með frænku 
minni, Þrúði Sóley, sem býr þar. 
Það sem heillar mig svona mikið 
við unglingalandsmótið er að 
hægt er að taka þátt í allskonar 
íþróttum, alveg óháð því hvort þú 
ert góður í íþróttinni eða ekki. Svo 
er alltaf full dagskrá af allskonar 
skemmtilegum við burðum. 

Guðný:
Að eiga barn/börn sem hafa 

ánægju af íþróttum er mikil gjöf 
og um leið áskorun. Þegar sonur 
okkar Brynjar Gauti, reyndist 
vera mikill íþróttagarpur varð að 
bregðast við því. Þá er nú gott að 
eiga góða að og fyrstu árin fóru 
amma og afi með þau systkinin á 
unglingalandsmót og allir nutu 
þess svo sannarlega. Ég fór svo 
á mitt fyrsta unglingalandsmót 
með börnum og ömmum 2005 
í Vík í Mýrdal og það var mikil 
gleði. Síðan þá höfum við farið á 
flest mót og alltaf skemmt okkur 

stórvel. Skipulag og dagskrá 
mótanna er alltaf til fyrirmyndar 
og allir geta fundið eitthvað við 
sitt hæfi. Ef að barnið þitt hefur 
áhuga og ánægju af íþróttum 
eða ykkur langar að eiga góðan 
tíma með fjölskyldunni, er 
unglingalandsmót góður kostur.

Brynjar Gauti:
Frá því að ég hafði aldur til að 

taka þátt var Unglingalandsmótið 
ávallt einn af hápunktum hvers 
sumars í mínum huga. Fyrsta 
Unglingalandsmótið sem ég fór 
á var á Ísafirði 2003 og fóru amma 
og afi með mig og yngri systur 
mína, Kolbrúnu Höllu. Þessi helgi 
er mér enn í fersku minni, allt frá 
akstrinum á Ísafjörð sem virtist 
vera endalaus, að upplifuninni 
og gleðinni sem fylgdi því að fá 
að taka þátt á þessu skemmtilega 
móti. Eftir þetta mót var ekki 
aftur snúið og tók ég þátt í öllum 
Unglingalandsmótum þar til ég 
var orðinn of gamall og önnur 
verkefni tekin við. 

Fyrir mér snerist Unglinga
lands mótið að mestu leyti um 
íþrótta keppnina og var dagskráin 
venjulega þétt setin hjá mér alla 
helgina. Ég tók þátt í öllum 
þeim frjálsíþróttagreinum sem 
mér stóðu til boða, tók þátt í 
fótboltamótinu og þá jafnvel 
með tveimur aldursflokkum. Eitt 
mótið fékk ég meira að segja að 

vera aðeins með í körfuboltaliðinu 
þrátt fyrir að hafa varla snert 
körfubolta áður. Eina karfan sem 
ég náði að skora á þessum stutta 
körfuboltaferli er í mínum huga 
eitt það eftirminnilegasta sem 
ég hef gert á mínum íþróttaferli. 
Dagarnir voru því oft langir hjá 
mér og fjölskyldu minni þar sem 
var hlaupið á milli keppnisvalla, 
uppá tjaldsvæði eða hvar sem það 
svo sem var sem ég eða systir mín 
áttum að vera á þeim tímapunkti. 
Oft stóð það tæpt en ávallt gekk 

þetta þó allt saman upp og aldrei 
missti maður af neinu.

Þó að kappið hafi oft verið mikið 
og íþróttirnar verið í aðalhlutverki 
eru það þó þessar samverustundir 
með fjölskyldunni og vinum 
sem sitja eftir í huganum 
þegar að maður horfir til baka. 
Stemmningin á HSH tjaldsvæðinu 
þar sem allir Snæfellingarnir voru 
komnir saman var alltaf góð og 
er mér sérstaklega minnisstætt 
þegar allir hittust í lok dags í 
HSH tjaldinu þar sem farið var yfir 
afrek dagsins hjá hópnum og þau 
verkefni sem voru framundan. 
Kvöldvökurnar, skemmti dag
skráin, opnunarathöfnin og 
and rúmsloftið á Unglinga lands
mótinu eru síðan nokkrir af þeim 
hlutum sem gerðu þessar helgar 
sérstaklega eftirminnilegar og 
frábrugðnar öðrum frjálsíþrótta 
eða fótboltamótum sem maður 
tók þátt í. Þetta gerði það að 
verkum að maður var ávallt farinn 
að telja niður dagana að næsta 
Unglingalandsmóti um leið og 
maður hélt heim á leið af því 
seinasta.

Unglingalandsmót er eðal fjölskylduskemmtun

Fyrsti dagur á Unglingalandsmótinu í Borgarnesi 2016.
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Það skiptir máli 
hvar hlauparar og 
hjólreiðafólk er með 
sínar tryggingar.
Verum viss um að vera 
vel tryggð í frístundum  
í sumar.
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