16. ágúst 2018

840. tbl - 18. árg.

Stíf dagskrá í boltanum
Nú þegar eftir eru 6 umferðir í
INKASSO deildinni í knattspyrnu
er Víkingur Ólafsvík í 4. sæti
deildarinnar. Hafa þeir verið
á góðu skriði í sumar, unnið 9
leiki, gert 5 jafntefli og einungis
tapað 2 leikjum. Það er nóg að
gera þessa dagana hjá strákunum
í Víking en þeir spiluðu við
Selfoss í 16. umferðinni á síðasta
mánudag. Sá leikur endaði 1 - 1
en Víkingur spilað vel og á 32.
mínútu skoraði Ignacio Heras
Anglada og heimamenn komnir
yfir. Var leikurinn lengi vel í
járnum en Víkingar þó líklegri
til að skora það var svo á 74.
mínútu sem heimamenn skora
sjálfsmark úr aukaspyrnu frá
Selfyssingum og staðan því 1
- 1. Víkingur á aftur leik næsta
mánudag þegar þeir taka á móti
Þrótti Reykjavík í 17. umferðinni.

Í millitíðinni spilar Víkingur í 4.
liða úrslitum Mjólkurbikarsins á
móti Breiðablik en sá leikur er

• Almennar bílaviðgerðir

• Rúðuskipti

• Dekkjaskipti og viðgerðir

• Tölvulestur

• Smurþjónusta

í dag 16. ágúst þannig að hvíld
á milli leikja er ekki mikil hjá
strákunum en þeir eru ósigraðir

þa

- Bílaviðgerðir
- Skipaþjónusta
- Almenn suðuvinna
- Smurþjónusta
- Smábátaþjónusta
- Dekkjaverkstæði

• Stjörnu viðgerðir á framrúðu

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

á nýja gervigrasvellinum sem
tekinn var í notkun í sumar.

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

Smíðavinna
Tökum að okkur þakskipti, klæðningar og aðra smíðavinnu,
eigum lausan tíma í september.
Kynnið ykkur málið í síma 840-6100

Innlyksa grindhvalir
Það var líf og fjör í Kolgrafafirði
á sunnudagskvöldið þegar grind
hvalavaða fór inn fyrir brúnna í
firðinum. Dró fljótlega fjöl

menni að á meðan björgunar
sveitarmenn úr Klakki í Grundar
firði reyndu að reka hvalina aftur
út fyrir brúnna. Ekki tókst að reka
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þá út í fyrstu tilraun en aðfall var
og straumurinn mikill.
Björgunarsveitarmönnum úr
Klakki tóks þó seinna um kvöld
ið að koma hluta vöðunnar út
fyrir brúnna og áleiðis út á Breiða
fjörð. Félagar úr Lífsbjörgu í Snæ
fellsbæ og Berserkjum í Stykkis
hólmi komu Klakks
m önnum
til aðstoðar um það leiti sem
aðgerðum lauk. Þetta dugði þó
ekki lengi en morguninn eftir
var hvalavaðan kominn aftur inn

HM framlag til
Víkings
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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

á Kolgrafafjörð, í hvalavöðunni
voru í kringum eitthundrað hvalir
og virtust þeir una sér hið besta
í firðinum og ekkert fararsnið á
þeim.
Á mánudagskvöldið var svo
aftur farið í að reka hvalina undir
brúnna yfir Kolgrafarfjörð og voru
þeir reknir lengra út en gert hafði
verið í fyrri skiptin. Tóku um 22
félagar í Björgunarsveitunum
á svæðinu á 4 bátum þátt í
verkefninu.		 þa

Á ársþingi KSÍ sem fram fór
10. febrúar sl. var tilkynnt að
200 mkr. yrði úthlutað á árinu
til aðildarfélaga KSÍ sem sérstakt
HM framlag. Stjórn KSÍ hefur nú
ákveðið hvernig greiðslurnar
skiptast á milli aðildarfélaga.
Framlag til aðildarfélaga
byggist fyrst og fremst á stöðu
meistaraflokks karla og kvenna í
deildum sl. 2 ár, 2017 og 2018,
en við úthlutun eftir EM 2016
var miðað við árin 2014-2016.
Félögum er skipt upp í tvo flokka.

Annars vegar félög í deildarkeppni,
sem eru með unglingastarf og
hins vegar félög sem ekki standa
fyrir barna- og unglingastarfi.
Félögin með unglingastarf, sem
eru alls 47, fá liðlega 198,5 mkr.
sem skiptast eftir gefnum stigum
sem miðast við stöðu í deildum
á áðurnefndu tímabili. Félögum
án unglingastarfs, sem eru 30,
er úthlutað alls tæplega 1,7 mkr.
Aðferðafræðin er því sambærileg
því sem viðhöfð var árið 2016.
Meðal félaga sem fá framlag frá KSÍ
er Víkingur Ó sem fær 5.501.432
en til samanburðar fékk félagið
14.297.000 í sambærilegt framlag
eftir EM árið 2016.
Í tilkynningu frá KSÍ segir að
þeir fjármunir sem nú skila sér til
knattspyrnufélaga á Íslandi skipta
aðildarfélögin verulegu máli.
Stjórn KSÍ væntir þess að þeim
verði ráðstafað til verkefna sem
skili bættu starfi til lengri tíma.

Danskir dagar í Stykkishólmi 2018
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Tirsdag 14. august

17:00 Enmands show í Eldfjallsafni. Einleikurinn Slagwerk með
Níels Thibaud Girerd.

15:00-17:00 Dansk kulturværksted. Sýning í bókasafni á afrakstri
krakkasmiðju.

18:30 Åbningsceremoni. Vígsla nýrra stúkusæta á PARKEN.

15:30 Straffesparkskonkuracne i Parken. Vítaspyrnukeppni fyrir börn
15 ára og yngri. Antonio Tuta markmaður meistaraþokks Snæfells
verður i marki.

14:00-16:00 Kulturværksted. Á bókasafninu verður smiðja fyrir börn þar sem
unnið verður á skapandi hátt með verk danskra rithöfunda og danska
menningu.
16:00 Souvenirshoppen. Sala á Dönsku daga vörum hefst í Bónus og verður
fram á föstudag. Forsala á ball í reiðhöllinni verður í Bónus á sama tíma
og lýkur föstudaginn 17. ágúst kl.18:00.
Miðaverð í forsölu er 2000 kr. og 2500 kr. við inngang.
Onsdag 15. august
14:00-16:00 Kulturværksted. Á bókasafninu verður smiðja fyrir börn þar sem
unnið verður með verk danskra rithöfunda og danska menningu á
skapandi hátt.
17:00 Børne Bio. Krakkabíó í Eldfjallasafni.

19:00 Storkamp i PARKEN - 4. deild karla. Snæfell/UDN - Berserkir.
Engin aðgangseyrir.
22:00 Åbningsceremoni bag banken. Opnunarhátíð á túninu bak við
bankann.
- Jakob Björgvin Jakobsson bæjarstjóri setur hátíðina.
- Viðurkenning fyrir best skreytta húsið.
- Fællessang med Melophobia.

Torsdag 16. august
Vi er røde, vi er hvide. Bæjarbúar fegra bæinn með rauðu og hvítu. Danskt
skraut fæst í Bókaverzlun Breiðafjarðar. Á brekkusöngnum verður veitt
viðurkenning fyrir best skreytta húsið.
15:00 Skattejagt. Þrautaleikur frá Norska Húsinu.
17:00 Snobrød grill í Nýrækt. Brauðbakstur yÞr eldi fyrir alla fjölskylduna.
21:00 Koncert. Teitur Magnússon og Mads Moritz koma fram í Vatnasafni og
leika útgáfur af dönskum og íslenskum lögum. Bæði hefðbundin vinsæl
lög sem og frumsamin.
.......... Aðgangseyrir 2500 kr.
Fredag 17. august
14:00-18:00 De smukke unge livgarde taka á móti gestum við bæjarhliðið.
14:00-17:00 Dansk kulturværksted. Sýningaropnun í bókasafni á afrakstri
krakkasmiðju.
16:00 Fodboldtkamp i Parken - 5. þokkur drengja. Snæfellsnes - Breiðablik 3.

16:30 Skumrutchebane. Froðurennibraut í Hótelbrekkunni. Tvær brautir,
ein fyrir 8 ára og yngri og önnur fyrir 9 ára og eldri.
Börn eru á ábyrgð forráðamanna.

00:00-03:00 Halbal i Ridehallen. Ekta sveitaball með hljómsveitinni
Meginstreymi. Aldurstakmark 18 ára.

18:00 Gadefest. Bæjarbúar eru hvattir til að halda hverfagrill og
skemmta sér saman.

Lørdag 18. august

21:30-00:00 Havnefest. Bryggjuball með hljómsveitinni Brimnes á
Stórubryggju.

09:00 Flaget hejses. Fánar dregnir að hún.

20:30 Ungdoms Bio. Unglingabíó í Eldfjallasafni.

16:00 Vulkanmuseet. Leiðsögn á Eldfjallasafni með jarðfræðingnum
Evu Luzie Synowsky.

10:00 Idrætshallen. Åben træning i Body Balance í Átak líkamsrækt
með Maríu Kúld.
10:00-13:00 De smukke unge livgarde taka á móti gestum við bæjarhliðið.
11:00 Kostumeløb. Búningahlaup fyrir káta krakka, hlaupið frá
Ráðhúsinu. Byrjað verður á skemmtilegri upphitun og að
loknu hlaupi verður hressing í boði MS.
11:30-13:00 LystÞskerkonkurrance. Krakkar á öllum aldri eru velkomnir
niður á bryggju við Ískofann. Keppt verður um stærsta, minnsta
og furðulegasta Þskinn. Börn eru á ábyrgð forráðamanna.
Grillaðar pylsur verða í boði að keppni lokinni.
12:00-17:00 Markedstorv. Markaðssvæði á torginu við Norska húsið.
Tunnulest verður á ferðinni og kassaklifur við Ráðhúsið.
12:00 Varme æbleskiver og saftevand í Norska húsinu.

00:00 Fyrværkerishow. Flugeldasýning.
00:30-04:00 Dansefest. Stórdansleikur með hljómsveitinni Buff í
Idrætshallen. Aldurstakmark 18 ára. Miðasala við inngang.
Søndag 19. august
10:00 Vulkanmuseet. Leiðsögn á Eldfjallasafni með jarðfræðingnum
Evu Luzie Synowsky.
11:00 Vandretur. Gönguferð á Drápuhlíðarfjall. Lagt af stað frá
Idrætshallen.
Leiðsögumaður er Hjalti Hrafn Hafþórsson.
11:00 Húlladúllan, barnasýning í Hólmgarði.
12:00-16:00 Grunnskólinn. Perlað af krafti á Dönskum dögum.
Í minningu Arndísar Höllu Jóhannesdóttur og
Njáls Þórðarsonar.

13:00-14:00 Vulkanværksted. Tilraunir á Eldfjallsafni fyrir börn.
14:00-16:00 Bolcher og ansigtsmaling. Brjóstsykursgerð og
andlitsmálning í Norska Húsinu.

Sandara- og Rifsaragleðin 2018
Sandara og Rifsaragleðin 2018
tókst alveg frábærlega eins og áður.
Veðurguðirnir voru með misvísandi
skilaboð vikuna áður en gaf okkur
síðan alveg ljómandi gott veður.
Dagskráin hófst á fimmtudegi
num með Ara Eldjárn í Frystiklefa
num að vanda.
Á föstudeginum vasr Slysósúpan
á sínum stað og við vorum svo
heppin að það rigndi í logni!
Lionsklúbbarnir okkar sáu um
skemmtiatriði og fjöldasöngur fram
á kvöldið og svo lauk kvöldinu í
Félagsheimilinu Röst með tónleik
um og opnu húsi.
Laugardagurinn var bjartur og
fagur með bliðviðri allan daginn.
Hefðbundin dagskrá var. markaðir,

sýningar, Kvenfélagsvöfflur og
fleira. Nóg að gera fyrir börnin
og svo toppaði það gleðina
að froðurennibraut birtist á
Munaðarhól og var það algerlega
hápunkturinn á skemmtuninni
fyrir börnin og suma fullorðna.
Grillað var í flestum götum og
laugardeginum var slúttað með
balli í Röst að vanda, þar sem
gamla og góða hljómsveitin okkar
hélt uppi stuðinu fram á nótt.
Gleðinni lauk svo í Frystiklefanum
á sunnudeginum, þar sem Karíus
og Baktus mættu og fylltu húsið af
krökkum og foreldrum þeirra sem
skemmtu sér öll mjög vel.
Við heimamenn þökkum öllum
þeim sem komu að því að gera

Sandara og Rifsaragleðina af þeirri
skemmtun sem hún alltaf er.
Samstaða og þátttaka okkar sjálfra
er það sem við byggjum á. Og eins
og alltaf var alveg einstök samstaða
um að gera hlutina sjálf og bjóða
vinum og frændfólki að koma og

skemmta sér með okkur.
-Við þökkum öllum þeim sem
voru með okkur þessa frábæru
helgi.
Við hittumst heil aðra helgi í júlí
2020.
Drífa Skúladóttir

Minningargjöf til Víkings

Aðalsteinn Guðbrandsson
hefði orðið 100 ára 21. júlí
síðastliðinn. Af því tilefni færði
fjölskylda hans knattspyrnudeild

Víkings Ólafsvík peningagjöf.
Aðalsteinn eða Steini Brands
eins og hann var venjulega
kallaður var fæddur og uppalinn

á Snæfellsnesi, bjó hann lengst
af í Ólafsvík með konu sinni
Maríu Unni Sveinsdóttur og var
hann mikill áhugamaður um
knattspyrnu. Peningagjöfin var
gefin í minningu Steina og vildu

forráðamenn knattspyrnudeildar
Víkings Ólafsvík koma á framfæri
kæru þakklæti fyrir þessa
höfðinglegu gjöf en Aðalsteinn
lést í febrúar árið 2011.
þa

Rallað á
Snæfellsnesi
INNRITUN FYRIR
HAUSTÖNN 2018
Innritun í skólavistun Tónlistarskóla Snæfellsbæjar fyrir haustönn 2017
fer fram í Ólafsvík frá mánudeginum 20. ágúst til fimmtudagsins 30.
ágúst frá kl. 10:00 til kl. 12:00 og frá kl. 13:00 til kl.16:00. Umsóknum skal
skilað á skrifstofu skólans að Hjarðartúni 6. Einnig er hægt að hringja í síma
433-9928 eða senda tölvupóst: tonlistarskoli@snb.is
Nemendur sem eru að ljúka árið 2018 þurfa að staðfesta áframhaldandi
skólavistun fyrir haust 2018, og ef breytingar eru á hljóðfæranámi.
Samningur skal gerður við nemendur og forráðamenn um hljóðfæraleigu,
þar sem m.a. eru skilmálar um meðferð hljóðfæra.
Hálft nám reiknast sem 60% af fullu gjaldi.
Í þeim tilvikum sem systkini yngri en 18 ára stunda nám við skólann skal
veittur systkinaafsláttur. Systkinaafsláttur skal nema 25% fyrir annað
systkini og 50% fyrir þriðja systkini. Afslátturinn reiknast ávallt af ódýrasta
náminu.
Systkinaafsláttur á eingöngu við um systkini, ekki frændsystkini, þó svo
lögheimili og greiðandi sé sá sami.
A.T.H.
Við innritun hefur forráðamaður skuldbundið sig, að greiða skólagjöld út
önnina.
Gjaldskrá Tónlistarskóla Snæfellsbæjar má finna á vefsíðu Snæfellsbæjar.

Bestu kveðjur
Skólastjóri Tónlistarskóla Snæfellsbæjar

Bifreiðaíþróttaklúbbur Reykja
víkur stendur fyrir alþjóðlegu
ralli dagana 23. - 25. ágúst næst
komandi. Rallið hefst með akstri
um Suðurnes á fimmtudeginum
en á föstudeginum verða m.a.
eknar leiðir á Snæfellsnesi.
Fyrsta leið föstudagsins er
frá Arnarstapa yfir Jökulháls
til Ólafsvíkur, fyrsti bíll verður
ræstur af stað kl. 11 en leiðinni
verður lokað kl. 10. Klukkan
11.50 verður fyrsti bíll ræstur inn
á leið sem liggur frá Prestahrauni
(Gufuskálamóðu), upp að
Jökulhálsvegi og yfir til Ólafsvíkur,
klukkan 12.35 verður Arnarstapi Ólafsvík ekin aftur og Prestahraun
- Ólafsvík verður svo ekin í seinna
skiptið kl. 13.25.
Hádegishlé verður í Ólafsvík
við Söluskála ÓK og er gert ráð
fyrir að fyrsti bíll komi þangað

kl. 14.10.
Eftir hádegishlé verður
Berserkjahraun ekið tvisvar og
mun fyrsti bíll verða ræstur inn
á þá leið kl. 15.20, síðustu tvær
leiðar dagsins verða svo eknar á
Mýrunum en þá verður tvisvar
ekin leið sem kennd er við
Skíðsholt.
Laugardaginn 25. ágúst verða
svo eknar leiðir um Kaldadal,
Skjaldbreiðarveg, Tröllháls og
Djúpavatn.
Áhugasömum er bent á að
fylgjast með hugsanlegum
breytingum á heimasíðu BÍKR
bikr.is, rétt er að hafa í huga að
leiðunum sem eknar eru fyrir
hádegi verður lokað kl. 10 á
föstudeginum en Berserkjahrauni
verður lokað kl. 14.
jó

Skólasetning
Grunnskóla Snæfellsbæjar
Grunnskóli Snæfellsbæjar verður settur miðvikudaginn 22. ágúst.
Fer skólasetning fram í sölum starfstöðvanna og síðan hitta nemendur umsjónarkennara sína.
Foreldrar og velunnarar skólans eru boðnir velkomnir.
Nemendur mæta:
Kl. 10:00 í 4.-7. bekk í Ólafsvík
(skólabíll fer frá Hellissandi kl 9:40).
Kl 11:00 í 8.-10. bekk í Ólafsvík
(skólabíll fer frá Hellissandi kl 10:40).
Kl. 12:00 í 2.-3. bekk á Hellissandi
(skólabíll fer frá Ólafsvík i kl 11:40).
Skólabíll leggur af stað frá skóla að loknum skólasetningum.
Kl 14:00 í 1.-10. bekk á Lýsu
(þeir sem vilja nýta skólabíla hafi samband við skólabílstjóra).
Nemendur og forráðamenn 1. bekkjar, norðan heiðar, verða boðaðir í viðtöl
til umsjónarkennara sinna barna þriðjudaginn 21.8. og miðvikudaginn 22.08.
Skóli hefst síðan samkvæmt stundaskrá fimmtudaginn 23. ágúst.
Nemendur og forráðamenn geta nálgast stundatöflur inn á Mentor.
Skólastjóri

Aflabrögð
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Dagana 6. til 12. ágúst komu
alls 278.827 tonn á land í höfnum
Snæfellsbæjar í 108 löndunum. Í
Ólafsvíkurhöfn var landað 190.181
tonni 58 löndunum, Rifshöfn
70.143 tonnum í 38 löndunum
og á Arnarstapa 18.503 tonn í 12
löndunum.
Þessa dagana veiðist best hjá
þeim handfærabátum sem eru á
makrílveiðum og kom Júlli Páls
SH með um 20 tonn að landi
einn daginn. Tímabilið 6. til 12.
ágúst landaði Júlli Páls 51 tonni
í 6, Brynja SH 38 tonnum í 7,
Tryggvi Eðvarðs 30 tonnum í 5, Rán
SH 28 tonnum í 6, Ingibjörg SH 27
tonnum í 4, Fjóla GK 10 tonnum í
1, Ísak AK 10 tonnum í 1, Dögg SU
7 tonnum í 1, Gosi KE 7 tonnum í
1, Lómur KE 3 tonnum í 1, Bergvík

GK 2 tonnum í 1 og Vísir SH 1 tonni
í 1 löndun.
Hjá handfærabátunum lönduðu
21 bátur 21 tonni í 31 löndun í
Rifshöfn, 21 bátur lönduðu
16 tonnum í 26 löndunum í
Ólafsvíkurhöfn og á Arnarstapa
lönduðu 7 bátar 6 tonnum í 7
löndunum.
Einn dragnótabátur réri þessa
daga, Leynir SH og landaði hann
4 tonnum í 1 löndun.
Einn línubátur landaði,
Stakkhamar SH og landaði hann
5 tonnum í 1 löndun.
Netabáturinn Bárður landaði
13 tonnum í 5 löndunum og
Siggi afi HU landaði 546 kílóum
í 2 löndunum en hann gerir út á
skötuselsnet.
þa
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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.

Nánar á: sjova.is/fritimaslysatrygging

Gerum tryggingar betri

Sjúkraliði óskast
Heilbrigðisstofnun Vesturlands óskar að ráða sjúkraliða
við heilsugæslustöðina í Ólafsvík.
Um er að ræða hlutastarf. 20 – 60 % dagvinna.
Starfið er aðalega heimahjúkrun og einnig vinna inn á heilsugæslustöðinni.
Íslenskt sjúkrliðaleyfi. Góð íslenskukunnátta og hæfileiki í mannlegum samskiptum skilyrði.
Laun samkvæmt gildandi kjarasamningi sem fjármála og efnahagsráðuneytið
og sjúkrliðafélag Íslands hafa gert.
Sækja skal um starfið á starfstorg.is eða HVE.is
Með umsókn skal fylgja afrit af sjúkrliðaleyfi og upplýsingar um nám og fyrir störf.
Upplýsingar um starfið gefur Rósa Marinósdóttir framkvæmdastjóri hjúkrunar
s 4321018 eða netfang rosa.marinosdottir@hve.is

Umhverfis og náttúruvernd.
Uppbygging og samfélagsvernd.

Að vera í sátt við guð og
menn er okkur hverju og einu
oft mislagðar hendur, en öll
erum við partur af náttúrunni

og getur drjúgur tími ævinnar
farið í að gera sér grein fyrir
því. Ein er sú tegund sáttar
sem við, er látum okkur málin
varða, erum ekki á einu máli
um en það er hvernig staðið er
að samfélagsuppbyggingu og
þjónustu í dag.
Í mannfjöldaspá Hagstofu
Íslands er til næstu 50 ára spáð
að íbúafjöldi verði 452 þúsund
samkvæmt miðspá. Háspá gerir
ráð fyrir 531 þúsund en lágspá
367 þúsund. 1 janúar 2017
var íbúafjöldi á landinu 338
þúsund. Birt eru þrjú afbrigði
af spám, það er háspá, miðspá
og lágspá sem byggðar eru á
mismunandi forsendum um

hagvöxt, frjósemishlutfall og
búferlaflutninga.
Hvernig sem rætist úr þessari
mannfjöldaspá inn í framtíðina
þá er það staðreynd í dag að
misjafnt er hvar á landinu þú
býrð, hvernig þjónustu þú færð
og þau fyrirtæki sem rekin eru vítt
og breytt um landið. Samgöngu,
raforku, heilbrigðismál og öll
önnur þjónusta, svo kallaðir
innviðir eru ekki á pari víða út
á landi miðað við það sem þyrfti
að vera nú á tímum.
Samgöngumál og afhendingar
öryggi raforku er víða ábótavant
svo ekki sé dýpra í árina tekið
og oft er það vegna umhverfis
og náttúruverndar sjónarmiða.
Ég vil taka það fram að sjálfur
er ég náttúruunnandi og ber
mikla virðingu fyrir umhverfis
málum. Í mínu kjördæmi, norð
vesturkjördæmi, hefur verið til
margra ára deilt um veglagningu
um Gufudalssveit á Barðaströnd,
(Teigskógsmálið) og núna eru

áform um Hvalárvirkjun við
Ófeigsfjörð á Ströndum að sigla
í þrætur. Víða á Vesturlandi eru
vegir í slæmu ásigkomulagi. Í
Dalasýslu eru um 70% malarvegir,
svipaða sögu er hægt að segja í
Húnavatnssýslum. Á Snæfells
nesi er raforkuflutningur ekki
tryggur, sömu sögu er að segja
á Vestfjörðum, þó hefur verið
sett varaaflstöð á Bolungarvík
sem er díseldrifin og varla getur
það verið vistvænn kostur þegar
bæði vindur og vatnsföll búa yfir
hreinni orku.
Búsetuskilyrði hljóta í grunn
inn að byggjast á þeirri aðstöðu
sem býðst á hverjum stað með
góðum samgöngum raf
o rku
afhendingar öryggi og auðvitað
allri þjónustu sem nauðsynleg er.
Sigurður Páll Jónsson.
Þingmaður Miðflokksins
í Norðvesturkjördæmi.

Við leitum að kraftmiklum
starfsmanni í Ólafsvík
Hlutverk Póstsins er að veita áreiðanlega þjónustu fyrir fyrirtæki og einstaklinga á sviði
dreifingar-, samskipta- og flutningalausna. Framtíðarsýn Íslandspósts er að fyrirtækið verði
nýjunga- og tæknidrifið fyrirtæki sem svarar síbreytilegum þörfum viðskiptavina.

Bílstjóri/bréfberi
Pósturinn Ólafsvík leitar að einstaklingi til að sinna fjölbreyttum verkefnum. Starfið felst í dreifingu pósts
og flokkun, útkeyslu og öðrum tilfallandi verkefnum. Dreifing fer fram á Hellissandi og í Ólafsvík.
Um 75% starf er að ræða. Vinnutími er alla virka daga frá kl. 9-15:15.
Hæfniskröfur
• Bílpróf
• Góð íslensku- og enskukunnátta
• Rík þjónustulund og góð samskiptafærni
• Stundvísi, áreiðanleiki og samviskusemi

Umsóknarfrestur er opinn. Umsækjandi þarf að geta hafið störf sem fyrst.
Nánari upplýsingar veitir Jensína Guðmundsdóttir í síma 436-1101 eða í tölvupósti á jensinag@postur.is.

Tekið er á móti umsóknum á www.postur.is/um-postinn/umsoknir

