
Það fór varla fram hjá neinum 
að bolludagur, sprengidagur og 
öskudagur voru í síðustu viku. 
Nemendur og starfsfólk í 1. til 4. 
bekk í Grunnskóla Snæfellsbæjar 
héldu auðvitað upp á öskudaginn. 
Nemendur og starfsfólk mættu 
í búningum í skólann og var 
greinilegt að búið var að undirbúa 
sig vel fyrir daginn. 

Eftir hádegi var svo slegið 
upp balli í íþróttahúsi skólans 
á Hellissandi á vegum foreldra
félags ins. Eftir að hafa dansað og 

farið í leiki var kötturinn sleginn 
úr tunn unni. Tvær tunnur voru og 
slógu nemendur í 1. og 2. bekk 
í aðra þeirra og nemendur í 3. 
og 4. bekk í hina. Það voru þau 
Viktor Örn Davíðsson Kratsch í 
1.bekk og Emilía Sveinsdóttir í 
4.bekk sem náðu að slá „kettina“ 
úr tunnunum. 

Í lokin bauð svo foreldrafélagið 
upp á popp og drykk fyrir nem
endur að gæða sér á áður en þau 
héldu út í daginn.

þa

868. tbl - 19. árg. 14. mars 2019

Í búningum í skólann á öskudag

Starfsmenn Vegagerðarinnar 
voru á ferðinni við að holufylla 
og laga stikur í byrjun mánaðar. 
Þegar þeir voru á ferð á Malarrifi 
sáu þeir hvar Björgvinsbelti sem 
staðsett er í fjörunni var ekki 
eins og það á að vera. Þegar þeir 
athuguðu með það sáu þeir að 
það var útdregið og spottinn 
fastur undir steini. Er það ekki 
gott þar sem ekki er hægt að nota 
beltið í því ástandi þar sem ekki 

er hægt að bera það eða koma 
því út í sjó ef á þarf að halda. 
Losuðu þeir spottann og gengu 
þannig frá Björgvinsbeltinu að 
hægt sé að grípa til þess ef á þarf 
að halda. 

Mikilvægt er að allir gangi vel 
um öryggisbúnað eins og þennan 
og láti vita ef það sér að eitthvað 
er í ólagi. Til dæmis er hægt að 
láta vita í Þjóðgarðsmiðstöðinni.

þa

Björgvinsbelti 
í ólagi



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

Heilsuvika Snæfellsbæjar hefur 
sett mikinn svip á bæjarlífið 
undanfarna viku en hún hófst 
8.mars og stendur til 15. mars. 
Þetta er í fjórða skipti sem staðið 
er fyrir heilsuviku og hefur hún 
vaxið ár frá ári og líklega aldrei 
verið fleiri viðburðir á dagskránni 
og núna en alls eru tæplega  30 
viðburðir í boði. Má þar nefna 
sundkennslu, samflot, kynningu 
á MMA, bumbubolta fyrir karla 
og konur, blak fyrir dömur, dans, 
fyrirlestra um málefni tengd 
heilsu og margt fleira. 

Hafa bæjarbúar tekið vel þeim 
viðburðum sem búnir eru og góð 
skráning í þá sem framundan eru. 
Viðburðirnar eru á öllum tímum 
dags svo allir ættu að finna eitt
hvað við sitt hæfi. Pálmar Ragnars
son hélt til dæmis þrjá frábæra 
fyrirlestra á þriðjudaginn um 
jákvæð samskipti og urðu þeir sem 
fóru á þá ekki fyrir von brigðum. 
Opið hús var hjá Hest eigenda
félaginu, boðið upp á Buttlift 
og Cor&toen ásamt göngum og 
námskeiði þar sem áhersla var 
lögð á fræðslu um kosti útiveru 
og kynntar aðferðir sem ættu að 
veita fjölskyldum hugmyndir að 
útivist. 

Dagskráin það sem eftir lifir af 
heilsuvikunni er einni frábær en 
boðið er upp á fyrirlestur með 
Sölva Tryggvasyni í húsnæði 
grunn skólans í Ólafsvík, heitir 

fyrir lesturinn “Leiðir til að bæta 
andlega og líkamlega heilsu, 
danskennslu með Jóni Pétri í 
íþróttahúsinu klukkan 20:00 
í kvöld fimmtudagskvöl og er 
skráning í síma 4339912 og 
bumbubolta fyrir konur klukkan 
20:00 og karla klukkan 21:00 og á 
alla þessa viðburði er frítt. 

Einnig hefur sundlaug Snæ fells
bæjar verið opin frá klukkan 7:00 
alla virka daga í heilsu vikunni og 
frítt í sund, hafa bæjarbúar einnig 
verið mjög duglegir að nýta sér 
það og ekki skemmdi góða veðrið 
og sólin fyrir sundlaugargestum 
um síðustu helgi. 

þa

Heilsuvika í fjórða skipti

Starfskraftur óskast
Vélsmiðjan Víkurhöfn EHF óskar eftir að ráða vélvirkja 
eða starfsmann með sambærilegakunnáttu eða getu. 

Einnig er möguleiki á að ráða til sín lærling á samning, 
sé þess óskað.

Nánari upplýsingar veitir Elías í síma: 898-2550

Vélsmiðjan Víkurhöfn EHF
Norðurtanga 3 - 355 Ólafsvík

Kvenfélagið Gleym mér ei 
í Grundarfirði hélt Góugleði 
síðastliðinn laugardag en félagið 
heldur góugleði annað hvert ár 
og notar þá tækifærið til þess 
að safna fyrir einhverju sérstöku 
málefni. Söfnuðu félagskonur 
fyrir krabbameinsdeild Land
spítalans fyrir tveimur árum og 
voru þá keypt nokkur sjónvörp 
fyrir ágóðann. 

Að þessu sinni voru kven
félags konur að safna fyrir hús
búnaði í nýbyggingu Dvalar
heimilisins Fellaskjóls. Vel var 
mætt á gleðina en tæplega 80 
konur mættu á skemmtunina 
en það voru kvenfélagskonur 
sjálfar sem sáu um veislustjórn 
og skemmtiatriði. 

Á stórskemmtilegri tísku

sýningu voru sýndir kjólar, 
dragtir og hattar í eigu kven
félags konunnar Huldu Vil
mundar  dóttur og var elsti kjóll
inn rétt tæplega 100 ára gamall. 
Dregið var í happadrætti en 
félags konur voru búnar að safna 
og gefa veglega vinninga, seldust 
yfir 500 miðar og fór allur ágóði 
af sölu þeirra í söfninuna. Anna 
Aðalsteinsdóttir á Kaffi 59 sá 
um að elda dýrindis lambakjöt 
og tilheyrandi meðlæti. Eiríkur 
Hafdal trúbador sá um að halda 
uppi stuðinu fram eftir nóttu. 

Voru gestir Góugleðinnar 
sammála um að þetta hefði verið 
hin besta skemmtun og voru 
strax farnar að bíða eftir næstu 
og ekki skemmdi fyrir hversu vel 
söfnunin gekk.                þa

Vel safnaðist á 
Góugleði



VISIONNAIRE KAUPAUKI ÞEGAR ÞÚ KAUPIR 
LANCÔME VÖRUR FYRIR 8.900 EÐA MEIRA: 

Visionnaire krem 15 ml, Visionnaire næturkrem 15 ml,
Visionnaire augnkrem 5 ml, Visionnaire Serum 10 ml  
og Genifique serum 7 ml.

30%  AFSLÁTTUR AF HREINSILÍNUNNI

LANCÔME KYNNING
FÖSTUDAGINN 15. MARS.

20% A F S L Á T T U R
AF ÖLLUM LANCÔME VÖRUM

Veitum góð ráð í förðun vegna komandi helgarfjörs.

TEINT IDOLE ULTRA WEAR

SHOW YOUR
TRUE COLORS.

ORIGINAL
VINSÆLASTI 

FARÐINN, GEFUR 
GÓÐA ÞEKJU

NÝR
FARÐI MEÐ LÉTTA 
ÞEKJU, LÍKT OG 
„SECOND SKIN“

FARÐAR SEM ENDAST OG TRYGGJA SAMA LIT OG ÞÆGINDI* Í ALLT AÐ 24 KLST.
ÞÚ VELUR LÉTTA ÞEKJU EÐA MEIRI ÞEKJU. MATTIR FARÐAR

*SJÁLFSPRÓF 100 KONUR



Til sölu
Klifbrekka 6a í Ólafsvík

Húsið er 60 m2  iðnaðarhús + hjallur
Verð 4,4 milljónir

Upplýsingar gefur Jóhann í síma 896-2010

  

            DagskráDagskrá                                                                          

  
  

  

   

Aðalfundur
Hátíðarfélags Grundarfjarðar

Verður haldinn
sunnudaginn 24. mars kl 20:00

í samkomuhúsi Grundarfjarðar

Stjórn Hátíðarfélagsins 

Aðalfundur
Hátíðarfélags Grundarfjarðar

Verður haldinn
sunnudaginn 24. mars kl 20:00

í samkomuhúsi Grundarfjarðar

Stjórn Hátíðarfélagsins 

Í ár er sú nýbreytni í Grunn
skóla Grundarfjarðar að boðið 
er upp á kínversku sem valgrein 
á unglingastigi. Nemendur 
tóku þessari nýjung vel og eru 
nú sex nemendur sem þreyta 
kínverskunám undir handleiðslu 
Alexöndru Sukhova. Nemendur 

læra hvort tveggja tungumálið og 
tákn. Fyrstu tímar eru búnir og 
heyra má að nemendur séu mjög 
ánægðir með framtakið og því 
aldrei að vita nema heyra megi 
kínverskt mál á göngum skólans 
innan skamms.  

Á mánudag í síðustu viku var 
skrifað undir samning við Björgun 
ehf. um framkvæmdir við fyrsta 
áfanga við lengingu Norðurgarðs 
Grundarfjarðarhafnar. Áfanginn 
felst í dælingu púða undir 130 
m lengingu garðsins, en verkið 
var boðið út í janúar sl. 

Í Grundarfirði eru hafnar skil
yrði afar góð og tækifæri til að 
byggja aðstöðu fyrir skip fram
tíðarinnar, sem munu rista sífellt 
dýpra. Með lengingunni verður 
dýpi á stórstraumsfjöru um 10 
metrar og því gjörbreyting þar 
sem hægt verður að taka á móti 

stærri og djúpristari skipum en 
nú er hægt. 

Við framkvæmdina skapast 
einnig tæplega 5000 m2 nýtt 
athafna svæði, til viðbótar við um 
4200 m2 athafnasvæði Norður
garðs. 

Undirbúningur fram kvæm
danna hefur staðið í hartnær 2 
ár og framkvæmdatími er sömu
leiðis áætlaður um 2 ár. 

Dýpkunarskipið Sóley hóf 
dælingu í Grundarfjarðarhöfn í 
síðustu viku og var myndin tekin 
þegar skipið dældi efni í púðann 
undir garðinn.

Kenna kínversku

Framkvæmdir 
hafnar við stækkun
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Á dögunum hlutu sveitarfélögin 
á  Snæfe l l snes i  p la t ínu
umhverfisvottun EarthCheck 
fyrir frammistöðu í umhverfis 
og samfélagsmálum tíu ár í 
röð. Mikið vatn hefur runnið 
til sjávar frá því að ákvörðun 
var tekin um að standa vörð um 
umhverfið á Snæfellsnesi með 
því að framfylgja alþjóðlegum 
umhverfisstaðli EarthCheck. 
Umhverfisvottunarverkefnið 
er fjölþætt. Að því koma mjög 
margir aðilar enda er öflugt 
samstarf og þekking lykillinn 
að árangri. Bætt frammistaða á 
ýmsum sviðum og viljinn til að 
gera enn betur með skýrum og 
skráðum markmiðum skiptir 
mestu máli. Það er einmitt starf 
á þeim grunni sem færir okkur 
vottunina.

En í hverju birtist um hverfis
starf Snæfellinga? Allt frá 2003 
hafa sveitarfélögin haldið til 
haga upplýsingum um auð linda
notkun og sorpmál á svæðinu. 
Tæpur helmingur af öllu sorpi 
á Snæfellsnesi fer í endur
vinnslu (47,6% árið 2018). Að 
koma sorpi í réttan farveg er 
sam vinnu verkefni allra íbúa og 
fyrir tækja. Um helmingur allra 
hreins iefna sem sveitarfélögin 
kaupa eru með viðurkennd 

um hverfismerki og nær allur 
pappír er umhverfismerktur. 
Margvíslegar aðrar upplýsingar 
gefa okkur innsýn í stöðu 
svæðisins og hjálpa okkur við 
að setja mælanleg markmið. 
Sem dæmi um önnur verkefni 
má nefna að síðastliðin ár hafa 
sveitarfélögin unnið að því í 
samstarfi við hagsmunaaðila 
að bæta aðgengi ferðamanna 
að víðförulustu áningarstöðum 
Snæfellsness. Það skiptir miklu 
máli að viðhalda vinsælum 
viðkomustöðum, gæta náttúru 
þeirra og tryggja að gestir fái 
að njóta þeirra. Síðast en ekki 
síst má nefna frábært starf 
skólanna á Snæfellsnesi þar sem 
umhverfismál eru í öndvegi og 
börnin njóta góðs af. Nokkrir 
skólar eru þátttakendur í 
Grænfánaverkefni Landverndar 
sem eflir umhverfisvitund 
yngri kynslóðarinnar. Börnin 
eru framtíðin og það er okkar 
hlutverk að sýna þeim í verki að 

umhverfið skiptir lykilmáli.
Við Snæfellingar nýtum pla

tínuviðurkenningu EarthCheck 
sem hvatningu. Við erum stað
ráðin í að halda góðri vinnu 

áfram og gera enn betur!

Guðrún Magnea Magnúsdóttir, 
verkefnastjóri umhverfisvottunar 

Snæfellsness

Umhverfisvottað Snæfellsnes í tíu ár 
til hamingju Snæfellingar!

Ljósmynd: Daníel Bergmann

Snæfellsbær     |     Klettsbúð 4     |     433 6900     |     snb.is 

Snæfellsbær óskar eftir að ráða tvo starfsmenn til starfa
í upplýsingamiðstöð Snæfellsbæjar í sumar.

Hæfniskröfur:

   Umsækjandi þarf að hafa náð 18 ára aldri.
   Góð þekking á svæðinu og nærumhverfi.
   Færni í mannlegum samskiptum.
   Góð tök á ensku og íslensku. Önnur tungumál eru kostur.
   Stundvísi og jákvæðni.

Umsóknarfrestur er til og með 18. mars 2019. 
Æskilegt að viðkomandi geti hafið störf eigi síðar en 15. maí
og unnið út ágúst, jafnvel lengur.

Laun eru greidd skv. kjarasamningi Sambands íslenskra sveitarfélaga
við Starfsmannafélag Dala- og Snæfellsnessýslu.

Frekari upplýsingar veitir Rebekka Unnarsdóttir í síma 433 6929
eða á rebekka@snb.is.

Vinsamlega sendið umsóknir á netfangið rebekka@snb.is.

Sumarstarf í upplýsingamiðstöð
Snæfellsbæjar í Átthagastofu
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Efni og auglýsingum í Jökul þarf að 
skila fyrir kl. 16, þriðjudag fyrir útgáfu.

Það er í lagi að skila fyrr.

Upplýsingar um auglýsingaverð 
á www.steinprent.is



Snæfellsbær     |     Klettsbúð 4     |     433 6900     |     snb.is 

Aðstoðarmaður skipulags-
og byggingarfulltrúa

Tæknideild Snæfellsbæjar óskar eftir að ráða starfsmann í 100% starf á skrifstofu 
deildarinnar. Um er að ræða starf aðstoðarmanns skipulags- og byggingarfulltrúa. 

Starfssvið:

Viðkomandi sér um daglegan rekstur skrifstofu tæknideildar í samráði við skipulags- 
og byggingarfulltrúa þar sem sinna þarf flóknum verkefnum, s.s. textagerð til opinberrar 
birtingar, samskiptum við verktaka og bæjarbúa bæði munnlega og skriflega. Krafist er 
nákvæmni og einbeitingar vegna vinnu við skýrslugerð og ritun fundagerða.

Hæfniskröfur:

   Gerð er krafa um stúdentspróf.
   Háskólagráða sem nýtist í starfi er kostur.
   Þekking á skipulags- og byggingarmálum er kostur.
   Reynsla af skrifstofuvinnu með áherslu á skjalavinnslu er kostur.
   Sjálfstæð vinnubrögð, þjónustulund og skipulagshæfni er skilyrði.

Umsóknarfrestur er til og með 24. mars nk. Æskilegt er að viðkomandi geti hafið störf eigi 
síðar en 1. maí nk.

Laun eru greidd skv. kjarasamningi Sambands íslenskra sveitarfélaga
við Starfsmannafélag Dala- og Snæfellsnessýslu.

Frekari upplýsingar veitir Davíð Viðarsson í síma 433-6900 eða á david@snb.is.

Umsóknum skal fylgja starfsferilsskrá og kynningabréf þar sem gerð er grein fyrir 
ástæðu umsóknar og rökstuðningur fyrir hæfni viðkomandi í starfið.

Vinsamlega sendið umsóknir á netfangið david@snb.is.
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Fótbolti er greinilega ekki það 
eina sem hægt er að nýta nýja 
gervigrasvöllinn í Snæfellsbæ til. 

Hann virkar greinilega líka sem 
þessi líka fína teikniblokk eins og 
sést á myndinni sem tekin var í góða 

veðrinu í síðustu viku. Á myndinni 
má sjá hinar ýmsu fígúrur en ólíklegt 
er að listamennirnar hafi gert sér 

grein fyrir hversu vel og skemmtilega 
þær kæmu út á vellinum séð úr lofti 
þegar þær voru teiknaðar. þa

Teiknað á völlinn?



Miðvikudaginn fyrir vetrarfrí 
voru Fjölgreindaleikarnir haldnir 
í þriðja sinn í Grunnaskóla 
Grundar fjarðar. Þeir eru hugs
aðir sem góð og skemmtileg til
breyting í skólastarfi þar sem 
nem endur og starfsmenn eiga 
góðan dag við leik og skemmtun. 
Þá fá starfsmenn tækifæri til þess 
að sjá alla nemendur við vinnu og 
nemendur fá að kynnast og starfa 
með öllum. Starfsmenn skólans 
sjá um stöðvavinnu sem þeir hafa 
útbúið sjálfir út frá hugmyndum 
sínum og áhuga. Lagt er upp úr 
því að stöðvarnar séu byggðar 
út frá kenningum Howards 

Gardners um fjölgreindirnar þar 
sem gengið er út frá því að allir 
séu góðir í einhverju og að það 
eigi að leyfa öllum að fá tækifæri 
til að fást við það sem þeir eru 
sterkir í. Fjölgreindaleikarnir hjá 
okkur byggjast ekki á keppni og 
úrslitum heldur á því að allir 
nemendur geri sitt besta til að 
vinna saman sem heild og að hafa 
gaman af.

Nemendum er raðað í hópa 
þannig að í hverjum hópi séu 
nemendur úr öllum árgöngum 
skólans. Elstu nemendurnir hafa 
það hlutverk að stýra hópunum 
og sjá til þess að allir njóti sín. 

Lagt er upp úr því að nemendur 
hafi gleði og ánægju í fyrirrúmi.

Í ár voru tólf stöðvar í gangi og 
fengu nemendur átta mínútur á 
hverri stöð til að leysa þær þrautir 
sem í boði voru. Til dæmis leystu 
nemendur bókmenntagátur, 
tefldu skák, gerðu jógaæfingar, 

byggðu turn úr Kaplakubbum, 
áttu að þekkja fuglahljóð, 
dönsuðu o.fl.. 

Leikarnir gengu vel fyrir sig 
og heyra mátti ánægju meðal 
nemenda og starfsmanna með 
daginn.

Aðalfundur Golfklúbbsins Vestarr
verður haldinn í Sögumiðstöðinni Grundar�rði

27. mars 2019 kl. 20.00 

Dagskrá:

1.  Kosning fundarstjóra.
2.  Kosning fundarritara.
3.  Skýrsla stjórnar um störf og framkvæmdir á 

liðnu starfsári.
4.  Endurskoðaðir reikningar lagðir fram. 
5.  Umræður og atkvæðagreiðslur um skýrslu 

stjórnar og ársreikninga.
6.   Lagðar fram tillögur og �árhagsáætlun.
7.   Kosning formanns
8    Kosning stjórnarmanna
9.   Kosning og /eða tilnefning í aðrar nefndir,  

sbr. 8. grein.
10. Kosnir 2 endurskoðendur og einn til vara.
11. Önnur mál.

Stjórn Vestarr

Fjölgreindaleikar

- Bílaviðgerðir

- Skipaþjónusta

- Almenn suðuvinna 

- Smurþjónusta

- Smábátaþjónusta 

- Dekkjaverkstæði

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



Fyrirlestur um fjölþætta heilsueflingu íbúa
60 ára og eldri í Snæfellsbæ

Velferðarnefnd og Öldrunarráð Snæfellsbæjar
efna til fyrirlesturs um heilsueflingu íbúa 60+ í Snæfellsbæ.

Janus Guðlaugsson, PhD í íþrótta- og heilsufræðum,
frá Janus heilsueflingu heldur erindi.

Fyrirlesturinn verður haldinn miðvikudaginn 20. mars
í félagsheimilinu Klifi. Hefst hann kl. 14:00.

Fjölþætt heilsuefling 65+ í sveitarfélögum er byggt á doktorsverkefni
Janusar Guðlaugssonar, PhD- íþrótta- og heilsufræðings. 
Verkefnið hefur verið innleitt í Reykjanesbæ og Hafnarfirði með góðum 
árangri og farið verður yfir möguleika hér í Snæfellsbæ.

Vel var mætt á fund Sjálf stæðis
flokksins á síðasta laugardag, 
en þingflokkurinn hefur verið 
á hringferð um landið og var 
Snæfellsbær 35. viðkomustaður 
hans. 

Fundurinn fór fram í félags
heimilinu Klifi og myndaðist 
góð stemning á fundinum. 
Höfðu fundarmenn á orði að 
fyrir komulagið sem viðhaft var 
væri til þess fallið að fleiri spyrðu 
spurninga og umræður yrðu 
betri, en ekki var hefðubundið 
fyrir komulag á fundinum heldur 
var stutt ræða í byrjun þar sem 
gestir voru boðnir velkomnir 
og því lýst hvernig fyrirkomulag 
fundarins yrði og að því loknu 
fóru þingmenn flokksins á milli 
borða og ræddu við fundargesti 
um þau málefni sem brann á 
þeim. 

Líklegt er  að þingmennirnir 
hafi fengið fleiri spurningar og 
gagnlegri umræður með þessum 
hætti þar sem ekki allir eru 
tilbúnir að standa upp og spyrja 
spurninga sem á þeim brenna 
og gera það frekar með þessum 

hætti. Á fundinum voru einnig 
fulltrúar flokksins í bæjarstjórn. 

Hringferð flokksins er alls 
ekki lokið en hann heimsækir 
alls 50 staði á landinu ýmist 
með svona opnum fundum eða 
vinnustaðaheimsóknum. 

þa

Þingflokkur Sjálfstæðisflokks í heimsókn



Árið 2017 hófst samstarfs
verk efni Landssamtaka sauð
fjár bænda, Landgræðslunnar, 
Atvinnu vega og nýsköpunar
ráðuneytisins og Bændasamtaka 
Íslands um að vakta og meta 
ástand gróður og jarð vegs auð
linda landsins. Verkefnið fékk  
nafnið GróLind og er mark mið 
þess að gera reglulega  heildar
mat á ástandi gróður og jarð
vegs auðlinda landsins og þróa 
sjálf bærni vísa fyrir nýtingu 
auðlindanna. 

Dagleg umsjón verkefnisins 
er í höndum Landgræðslunnar 
en einnig er starfandi fimm 
manna faghópur undir forystu 
Landssamtaka sauðfjárbænda, 
verkefnið er fjármagnað til 10 ára 
í gegnum búvörusamningana. Á 
fyrstu tveimur árum verkefnisins 
hefur verið unnið að þróun og 
skipulagi þess m.a. að ákvarða 
hvaða  breytur skuli vakta, 
velja gögn og aðferðir til að 
meta ástand á auðlindunum og 
byggja upp samstarfsnet verk
efnisins. Einnig hefur verið 
unnið að kortlagningu beiti
landa á landsvísu og atferli sauð
fjár á afréttum kannað með stað
setningar tækjum. 

Gott samstarfi við alla hags
muna aðila, m.a. bændur og aðra 
landnotendur, stjórnir fjall skila
mála, sveitarfélög, háskóla, opin
berar stofnanir og fyrirtæki er 

grunnurinn að því að GróLind 
verði árangursríkt verkefni. 
Með góðu samstarfi er tryggt að 
verkefnið nýtist sem best til að 
bæta landnotkun; það sé byggt 
á traustum vísindalegum grunni 
og unnið  á  skilvirkan hátt. 

Nú á vormánuðum mun 
GróLind halda kynningar 
og sam ráðs fundi um land 
allt. Á fundunum verður 
verkefnið kynnt  og kallað eftir  
hugmyndum og athuga semdum 
um framkvæmd og þróun þess.  

Fyrstu fundirnir verða haldnir 
á Vesturlandi og á Vestfjörðum 
dagana 12. til 16. mars og vonast 
starfsfólk Landgræðslunnar til að 
heimafólk sjái sér fært að mæta 
og taka þátt í þróun verkefnisins. 
Tímasetningar fundanna eru 
eftirfarandi:
Þriðjudagurinn 12. mars, kl 20:00 
– Félagsheimilið Dalbúð
Miðvikudagur 13. mars, kl 20:00 
– Félagsheimilið Valfell
Fimmtudagur 14. mars, kl 20:00
 – Félagsheimilið Lindartunga
Laugardagur 16. mars, kl 10:00 
– Sauðfjársetrið á Ströndum
Laugardagur 16. mars kl: 17:00 
– Sveitahótelið Holt Inn

Nánari upplýsingar um verk
efnið má finna á www.grolind.
is, einnig er hægt er að senda 
fyrirspurnir eða athugasemdir um 
verkefnið á grolind@land.is.

Kynningarfundur 
GróLind í Lindartungu

kirkjanokkar.is

Lofgjarðarhamingja í Ólafsvíkurkirkju

Kvöldguðsþjónusta með léttari y�rbragði og tónlist
verður á sunndag kl. 20. Hamingja og lofgjörð.

Sunnudagaskóli verður í Ólafsvíkurkirkju kl. 11 sama dag.

Auglýsingaverð 
í Jökli

Heilsíða  32.800 +vsk

Hálfsíða. 23.400 +vsk

1/4 úr síðu   13.900 +vsk

1/8 úr síðu 10.800 +vsk

1/16 úr síðu   8.100 +vsk

Sama góða veiðin hefur verið 
dagana 4. til 10. mars eins og 
vikuna á undan. Alls komu á 
land 1640 tonn í höfnum Snæ
fellsbæjar í 124 löndunum. Í 
Rifshöfn var landað 794 tonnum 
í  44, í Ólafsvík 760 tonnum í 69 
og á Arnarstapa 86 tonnum í 11 
löndunum. 

Hjá dragnótabátunum landaði 
Steinunn SH 120 tonnum í 5, 
Esjar SH 72 tonnum í 4, Svein
björn Jakobsson SH 71 tonni í 
4, Magnús SH 69 tonnum í 3, 
Rifsari SH 68 tonnum í 4, Egill 
SH 53 tonnum í 3, Leynir SH 
49 tonnum í 4, Matthías SH 48 
tonnum í 3 og Gunnar Bjarna son 
SH 39 tonnum í 3 lönd unum.

Hjá litlu línubátunum landaði 
Kristinn SH 77 tonnum í 5, Særif 
SH 49 tonnum í 4, Tryggvi 

Eðvarðs SH 48 tonnum í 4, Lilja 
SH 47 tonnum í 5, Stakkhamar 
SH 40 tonnum í 5, Bíldsey SH 
39 tonnum í 4, Brynja SH 39 
tonnum í 5, Álfur SH 34 tonnum 
í 5, Kvika SH 30 tonnum í 4, 
Sverrir SH 30 tonnum í 5, Signý 
HU 21 tonni í 3, Rán SH 20 
tonnum í 4, Kári SH 9 og Þerna 
SH 6 tonnum í 2 löndunum. 

Stóru línubátarnir lönduðu 
allir einu sinni á þessu tímabili. 
Landaði Tjaldur SH 96 tonnum, 
Örvar SH 79 tonnum, Rifsnes 
SH 66 tonnum og Hamar SH 49 
tonnum. 

Fjórir netabátar lönduðu og 
Bárður SH landaði 123 tonnum 
í 11, Saxhamar SH 64 tonnum í 
4, Arnar II SH 46 tonnum í 6 og 
Ólafur Bjarnason SH 38 tonnum 
í 4 löndunum.

þa

Aflabrögð



Dagana 31. janúar  1. febrúar 
sl. voru haldnir þemadagar 
í átthagafræði í Grunnskóla 
Snæfellsbæjar.

 Átthagafræði er námsgrein þar 
sem nemendur í grunnskólanum 
fá fræðslu um nærsamfélagið. 
Lykilþættir námsgreinarinnar eru 
náttúra, landafræði og saga Snæ
fells bæjar. Lögð er áhersla á vett
vangsferðir, kynningar, miðlun, 
tjáningu, viðtöl og síðast en ekki 
síst sköpun. 

 Í námskrá átthagafræðinnar 
eru markmið hvers bekkjar sett 
fram og viðfangsefnin skilgreind. 
Að þessu sinni var komið að því að 
nemendur í 8.bekk fengju fræðslu 
um hafnirnar í Snæfellsbæ, sem 
eru höfnin í Ólafsvík, höfnin á Rifi 
og höfnin á Arnarstapa. 

 Nemendur í 8.bekk eru 29 
talsins. Þeim var skipt í sjö hópa 
og fékk hver hópur ákveðna 
höfn. Farið var í heimsókn á 
hafnar vigtina í Ólafsvík til Björns 
Arnalds sonar hafnarstjóra og 
Þórðar Björnssonar hafnar starfs
manns. Tóku þeir vel á móti 
nemendunum. Tilgangur ferðar

innar var að spyrja Björn um 
hafnirnar þrjár. En fyrir heim
sóknina höfðu nemendurnir 
undirbúið spurningar um þá 
höfn sem þeir voru með. Björn 
gat svarað öllum spurningunum 
og hafði gaman af því að segja frá 

öllum þeim framkvæmdum sem 
standa yfir á hafnarsvæðunum 
þremur. Við þökkum Birni 
fyrir fróð lega og skemmtilega 
kynningu.

 Hægt er að skoða afrakstur 
verkefna sem nemendur Grunn

skóla Snæfellsbæjar hafa unnið inn 
á vefsíðu átthagafræðinnarwww.
atthagar.is

 
Nemendur og kennarar í 8. bekk 

Grunnskóla Snæfellsbæjar

Þemadagar í átthagafræði

Nafn og aldur 
Ragna Egilsdóttir 3. bekk

Hvernig bækur finnst þér 
skemmtilegast að lesa?
Svar: svona dagbækur eins og 
kidda klaufa  

Hvaða bók varstu að lesa 
síðast? 
Svar: Kiddi klaufi svakalegur 
sumarhiti 

Hver er uppáhaldsbókin þín ?
Svar: Er ekki komin mieð 
uppáhaldsbók strax

Hver er uppáhalds 
rithöfundurinn þinn ?
Svar: Veit það ekki alveg

Nafn og aldur 
Anja Huld Jóhannsdóttir  8. bekk  

Hvernig bækur finnst þér 
skemmtilegast að lesa?
Svar: Ævintýrabækur 

Hvaða bók varstu að lesa 
síðast? 
Svar: útkall 

Hver er uppáhaldsbókin þín ?
Svar: Hvísl hrafnanna

Hver er uppáhalds 
rithöfundurinn þinn ?
Svar: J.k. Rowling 

Lestrarhestar vikunnar

Starfsmenn 
óskast!

Hestaleigan á Stóra-Kambi leitar að metnaðarfullum og 
sjálfstæðum einstaklingum til að leiðsegja á hestbaki og 
sinna öðrum tilheyrandi störfum er viðkoma hestum og 
hestaferðum. 

Ekki verra ef viðkomandi er fróður um nærumhver�ð hér 
á Snæfellsnesi.

Sumarstarf í boði, 18 ára aldurstakmark 
og enskukunnátta skilyrði.

Umsóknarfrestur til og með 1. apríl 2019

Umsóknir sendist á info@storikambur.is
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Hundaeigendur í Snæfellsbæ

Hundahreinsun verður 
�mmtudaginn 14. mars 2019 

frá kl. 12:00-17:00 
í Áhaldahúsinu í Ólafsvík.

Við viljum benda því fólki sem lætur hreinsa og bólusetja sína hunda annars staðar, 
að koma tilkynningum eða skírteinum um slíkt til bæjarskrifstofu.

Við bendum eigendum óskráðra hunda 
að skrá þá þegar í stað!


