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Grindhvalavaða
við Rif
Grindhvalavaða með um 70
til 100 grindhvölum synti að
landi við Rif á síðasta laugardag.
Tókst björgunarsveitarmönnum
úr Björgunarsveitinni Lífsbjörgu
að reka þá frá landi. Mikill
mannfjöldi safnaðist saman til
að fylgjast með hvölunum og
aðgerðum björgunarsveitarinnar.
Hvort þetta var sama torfan sem í
tvígang synti inn á Kolgrafarfjörð
viku áður er ekki vitað en það er

þó talið ólíklegt þar sem í þessari
vöðu voru kálfar en ekki voru
kálfar í vöðunni í Kolgrafarfirði
að talið er. Hvers vegna hvalirnir
hegðuðu sér svona er ekki vitað
þeir gætu þó hafa verið að elta æti
en mikið var um makríl á svæðinu.
Björgunarsveitar mönnum tókst
á endanum að reka vöðuna frá
landi. Jón Þór Magnússon tók
meðfylgjandi mynd af vöðunni
þa
fyrir utan Rif.		

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

HSH á Unglingalandsmóti UMFÍ 2018
Unglingalandsmót UMFÍ hafa
farið fram reglulega frá árinu 1992
og árlega frá árinu 2002. Mótið er
glæsileg fjölskyldu- og íþróttahátíð
þar sem börn og ungmenni
koma saman ásamt fjölskyldum
sínum og taka þátt í fjölbreyttri
dagskrá. Á hérðasþingi HSH 2018
var samþykkt að reyna að auka

þátttöku ungmenna frá Snæfellsnesi
á Unglinglandsmóti UMFÍ 2018.
Stofnuð var undirbúningsnefnd
sem vann að því að reyna að
finna leiðir til að auka þátttöku
af svæðinu. Undirbúningsvinnan
gekk vel og HSH átti 43 keppendur
á Unglingalandsmótinu sem fram
fór í Þorlákshöfn 2. - 5. ágúst s.l.

Atvinna - Darbas - Praca
Soffanías Cecilsson hf óskar eftir
starfsfólki í fiskvinnslu.
Upplýsingar veitir Mjöll í síma 8982702
eða netfang mjoll@sc.is

Soffanías Cecilsson hf reikalingi
darbuotojai žuvies perdirbimo fabrike.
Dėl daugiau informacijos kreiptis į Mjöll
tel.nr 8982702 arba el.pastas mjoll@sc.is

Soffanías Cecilsson hf poszukuje pracowników
do produkcji rybnej.
Wszelkie informacje udziela Mjöll,
pod numerem Tel: 8982702 lub meilowo mjoll@sc.is

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

HSH átti því flottan hóp sem
tók þátt í skrúðgöngunni og var
héraðssambandinu til sóma.
Fulltrúar okkar voru skráðir til keppni
í hinum ýmsu greinum; körfubolta,
fótbolta, skák, stafsetningu,
upplestri, kökuskreytingum,
frisbígolfi, frjálsum íþróttum, glímu,
sandkastalagerð, dorgveiði og
strandblaki. Það var góð stemning
meðal keppenda og stóðu allir sig
mjög vel.
Við áttum keppendur í fimm
fótboltaliðum, ýmist skipuð
eingöngu þáttakendum frá HSH
eða í blönduðu liði þar sem raðað
var saman í lið óháð því hvar þau
búa, ef það vantaði í liðin. Öllum
liðunum gekk vel og náðu fínum
árangri. HSH átti skráð þrjú lið í
kökuskreytingakeppni og stóðu
þátttakendurnir með prýði og
áttu glæsilegar kökur. Hér er
yfirlit yfir verðalaunahafa HSH á
unglingalandsmótinu:
Í körfuboltanum vorum við með
fulltrúa í sjö liðum og áttum við
meðal annars nokkra sigurvegara.

Eiríkur Frímann var í 1. sæti 11 - 12
ára drengja í blönduðu liði, Gestur
Baldursson lenti í 3. sæti með sínu
liði 13 - 14 ára drengja sem var
blandað. Ragnheiður Arnarsdóttir
var í 3. sæti í blönduðu liði 15 - 16 ára
stúlkna, lið HSH 15 - 16 ára drengja
lenti í 3. sæti. Ísak Baldursson var í
blönduðu liði 15 - 16 ára drengja og
lentu í 1. sæti og svo síðast en ekki
síst þá lenti lið HSH í 1. sæti 17 - 18
ára drengja.
Í frjálsum íþróttum vann
Margrét Helga Guðmundsdóttir
til verðlauna. Hún lenti í 2. sæti
í 100 m hlaupi 14 ára stúlkna og
var einnig unglingamótsmeistari í
langstökki 14 ára stúlkna. Jökull
Gíslason fékk bronsverðlaun í
glímu og Kristófer Máni Atlason
vann einnig bronsverðlaun í
frisbígolfi í sínum aldursflokki.
Helga Sóley Ásgeirsdóttir vann
gullverðlaun í upplestri og Hulda
Salome Gunnarsdóttir varð í þriðja
sæti einnig í upplestri. Þær unnu
líka til verðlauna í stafsetningu þar
sem Hulda Salome varð í öðru sæti
og Helga Sóley í þriðja. HSH átti
einnig verðlaunahafa í skák þar
sem Matthías Daði Gunnarsson
fékk gullverðlaun og Allan Purisevic
silfurverðlaun.
Við erum heppin hvað við eigum
mikið af efnilegum og flottum
krökkum og voru þau öll HSH til
sóma. Sjáumst vonandi sem flest
á Unglingalandsmóti á Hornafirði
2019 !
Áfram HSH !
Laufey Helga Árnadóttir,
framkvæmdastjóri HSH

- Bílaviðgerðir
- Skipaþjónusta
- Almenn suðuvinna
- Smurþjónusta
- Smábátaþjónusta
- Dekkjaverkstæði
vegr@vegr.is vegr.is
S: 849-7276 Remek og 898-5463 Þórður

Félagsmiðstöðin er að hefja sitt fimmtánda starfsár og er opin þrjú kvöld í viku
mánudaga og þriðjudaga frá 19:00-21:00 og fimmtudaga frá kl. 19:30-22:00
Umsóknarfrestur er til og með 31. ágúst 2018. - Laun eru skv. kjarasamningi SDS og Launanefndar sveitarfélaga.
Umsóknir berist íþrótta- og æskulýðsfulltrúa, sem jafnframt gefur nánari upplýsingar um starfið,
í síma 894-2446 eða á netfangið sigrun@snb.is
Við áskiljum við okkur rétt til að taka hvaða umsókn sem er eða hafna öllum.

Endurheimt
votlendis

Svæðisgarðurinn Snæfellsnes
boðar til Upplýsinga- og samráðs
fundar um endurheimt votlendis
í félagsheimilinu Breiðabliki
fimmtudagskvöldið 30. ágúst
kl. 20.30. Markhópurinn eru
landeigendur, bændur og bæjar/
sveitastjórnendur. Allir eru vel
komnir.
Fjallað verður um endurheimt
votlendis frá nokkrum sjónar
hornum; vísindalegri þekkingu,
verkl egum framkvæmdum,
regluramma og frá sjónarhóli
bænda. Umræður verða vonandi
um hvert erindi og í lokin verður

Votlendissjóður kynntur.
Þeir sem flytja erindi eru:
Ragnhildur Sigurðardóttir, fram
kvæmdas tjóri Svæðisg arðsi ns
Snæfellsnes, Dr. Hlynur Óskars
son dósent við Landbúnaðar
háskóla Íslands, Sunna Áskels
dóttir og Iðunn Hauksd óttir
sérfræðingar Landgræðslunnar,
Árni Bragas on landg ræðslu
stjóri, Unnsteinn Snorri Snorra
son, framkvæmdastjóri Lands
samt aka sauðf járb ænda og
Eyþór Eðvarðsson stjórnarfor
maður Votlendissjóðsins.

kirkjanokkar.is

Björgunarsveitarinnar Klakks
í Grundarﬁrði
verður haldinn
þriðjudaginn 4. september 2018 kl. 20
í húsnæði sveitarinnar Sólvöllum 17 a.
Venjuleg aðalfundarstörf.

• Almennar bílaviðgerðir

• Rúðuskipti

• Dekkjaskipti og viðgerðir

• Tölvulestur

• Smurþjónusta

• Stjörnu viðgerðir á framrúðu

Kvöldguðsþjónusta í Brimilsvallakirkju
sunnudaginn 26. ágúst kl. 20. - Allir velkomnir.

Eftir guðsþjónustu verður stuttur fundur
með fermingarbörnum og forráðamönnum þeirra.

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

Bréfberi óskast í 70% hlutastarf í Ólafsvík
Við viljum ráða kraftmikinn, ábyrgan og jákvæðan einstakling í dreifingu og flokkun pósts.
Vinnutíminn er frá klukkan 9:00 til 15:00, alla virka daga.
Umsóknarfrestur er opinn. Sæktu um á umsóknarvef okkar á postur.is/um-postinn/umsoknir.
Nánari upplýsingar veitir Jensína Guðmundsdóttir, í 436 1101 eða á jensinag@postur.is.

Pósturinn er með Gullmerki jafnlaunaúttektar PwC
og hvetur jafnt konur sem karla til að sækja um starfið.

