
Þessir myndarlegu hrútar halda 
til inni í Bug og leggja sig alla fram 
um að gera sem minnst, yfirleitt 
eru þeir fyrir ofan veg á beit en 
stundum rölta þeir niður í fjöru til 
að fá smá tilbreytingu. Þeir þurfa 
að éta vel og safna kröftum í sumar, 
í desember hefst fengitími og þá 
þurfa þeir að vera í góðu standi, 
þá er nefnilega komið að því að 
þeir skili sínu eina hlutverki.

Þegar fengitíminn nálgast má 

gera ráð fyrir að samkeppni geri 
vart við sig á milli þeirra félaga og 
ekki víst að þeir hafi það svona 
huggulegt eins og þegar ljós
myndari náði þessari mynd af 
þeim. 

Eftir smá rannsóknarvinnu 
kom í ljós að þessir hrútar eru 
eign frí stunda bænda úr Ólafsvík 
og heita frá vinstri Flosi, Tinni 
og Hringur.
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886. tbl - 19. árg. 18. júlí 2019

Njóta þess að gera ekki neitt

Slaufur, veifur, diskar, rör, glös 
og margt �eira í hverfalitunum.

FRAMKVÆMDIR 
Í SANDHOLTI

Vegna framkvæmda í Sandholti er 
viðskiptavinum Steinprents og Sjóvá 

bent á að leggja bílum sínum í Þverholti.



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

Ein af fjölmörgum  fram kvæm
dum sem fyrirhugaðar eru í 
sumar er að malbika. Mun mal
bikunar fyrirtækið Malbikun Akur
eyrar koma til að sjá um það. Í 
samtali við Baldvin Þ. Ellertsson 
framkvæmdastjóra fyrirtækisins 
kom fram að líklega verði lagt 
á milli 60 og 70.000 fermetrar 
af malbiki á Snæfellsnesi næstu 
vikur, það er svipað að flatarmáli 
og 910 fótboltavellir.

Ásamt því að malbikaðir verða 
göngustígar sem unnið er að því 
að lagfæra verður Munaðarhóllinn 
á Hellissandi malbikaður sem og 
hluti af Háarifi í Rifi. Í Ólafsvík 
verða göturnar Bæjartún og 
Hjarðartún malbikaðar sem 
og Sandholtið sem verið er að 
endurbyggja og taka í gegn í 

sumar. 
Auk sveitarfélaganna ætla fyrir

tæki og einstaklingar á öllu Snæ

fells nesi einnig að láta malbika 
fyrir sig og enn er hægt að panta 
og fá tilboð í lagningu malbiks 
því að Malbikun Akureyrar verður 
á Snæfellsnesi til mánaðarmóta 
ágúst  september.

Meðfylgjandi fréttinni er mynd 

sem tekin var út á Breið þar sem 
verið er að vinna efni sem nota á 
í malbikið en eins og síðast þegar 
malbikunarstöð kom hingað þá 
verður notað efni úr Harðakambi.

þa

Malbika sem svarar 9 fótboltavöllum

Nú fer að styttast í að makríl
veiðar hefjist á Breiðafirði en 
makríll sást við Keflavík fyrir 
síðustu helgi að því er fram 
koma á vef ríkisútvarpsins á 
þriðjudaginn. Kom þar einnig 
fram að veiðar væru hafnar 
við Vestmannaeyjar og hafi 
gengið ágætlega. Eru bátarnir 
í Snæfellsbæ flestir orðnir 

klárir fyrir veiðarnar eða um 
það bil enda eins gott þar sem 
makríllinn er aðeins farinn að 
láta sjá sig á Breiðafirði og voru 
handfærabátarnir farnir að fá ein 
og ein nú fyrr í vikunni eins og 
myndin gefur til kynna en hún 
var tekin á síðast þriðjudag.

þa

Makríllinn 
lætur sjá sig

Hyundai i30 árgerð 2014 keyrður 92.000 km.  
Verð 1.290 þús eða tilboð.

Frekari upplýsingar í síma 868 4061 - Þórey

BÍLL TIL SÖLU

Túnbrekka 8b, Ólafsvík 
Um er að ræða syðri hluta 
parhúss sem er byggt úr timbri 
2006. Íbúðin er 108,5fm og 
skiptist í forstofu með skápum, 
samliggjandi sjónvarpsholi, 
eldhúsi og rúmgóðri stofu. Þá 
eru þrjú góð herbergi og þar af 
eitt með skápum og þá er 
baðherbergi og þvottahús. Á 
forstofu eru �ísar sem og 

baðherbergi með �ísar á gól� og veggjum. Á öðrum rýmum er gott parket úr rauðeik. 
Íbúðin er hituð með vatnsofnum. Bílskúrinn er 27,7fm og er bæði rúmgóður og með 
góðri lofthæð og á gól� eru �ísar. Gott geymsluloft er í skúrnum. Húsið lítur vel út 
utan sem innan og er á góðum stað með góðu aðgengi og útsýni y�r Ólafsvík. 

Verð kr. 27,5 millj.

Upplýsingar gefur Ingólfur Gissurarsson löggilltur fasteignasali á Valhöll sími 588 4477. 
Einnig Pétur Steinar Jóhannsson gsm 893 4718 og rafpóstur psj@simnet.is

Valhöll fasteignasala kynnir:



VIÐ ERUM AÐ LEITA AÐ 
KRAFTMIKLU FÓLKI TIL STARFA

Bílstjóri/bréfberi óskast

Pósturinn leitar að kraftmiklum og ábyrgðarfullum einstaklingi til starfa sem bílstjóri og 
bréfberi. Starfið felst í dreifingu pósts og flokkun, útkeyrslu og önnur tilfallandi verkefni. 
Dreifing fer fram á Hellissandi, Rifi og í Ólafsvík. 
 
Um er að ræða fullt starf. Vinnutíminn hefst klukkan 9, alla virka daga.

Umsóknarfrestur er opinn en viðkomandi þarf að geta hafið störf í byrjun september 2019. 
Pósturinn er með Jafnlaunavottun og konur jafnt sem karlar eru hvött til sækja um starfið.

Nánari upplýsingar veitir: Linda Björk Guðjónsdóttir 
í netfangi fulltrui355@postur.is

Umsóknarfrestur:
Opinn

Umsóknir:
www.postur.is

Hæfniskröfur
Góð almenn tölvukunnáttu og ritfærni.

Góð íslensku- og enskukunnátta

Sjálfstæð og öguð vinnubrögð.



Ekki náðu okkar strákar að fylgja 
eftir góðum sigri á Aftur eldingu 
þegar þeir heimsóttu Njarð víkinga 
á fimmtudaginn var. Njarðvíkingar 
sýndu enga gestrisni og tóku af 
fullum krafti á móti okkar strákum, 
þó var nokkuð jafnvægi í leiknum 
framan af. Leikmenn beggja liða 
komust í ákjósanleg færi til að 
skora, en án árangurs þar til á 40. 
mínútu að heimamenn skoruðu 
mark, sem „lyktaði“ af rangstöðu, 
en markið stóð. Eitthvað truflaði 
þetta einbeitingu okkar manna, 
og notuðu heimamenn sér það og 
sóttu í sig veðrið og skoruðu aftur, 
með síðustu spyrnu hálfleiksins. 
Staðan 20 í hálfleik. Eli Keke var 
síðan vísað af velli fyrir að stoppa 
leikmann sem var að sleppa inn fyrir 
vörnina og eftir það var róðurinn 
erfiður. Á 58. mínútu skoruðu síðan 

Njarðvíkingar sitt þriðja mark og 
þar við sat. Slæmt 30 tap hjá okkar 
strákum og súrt að fá aðeins 4 stig út 
úr þrem síðustu leikjum, við neðstu 
liðin í deildinni. Eftir þennan leik er 
mótið hálfnað og 17 stig út úr fyrri 
hlutanum er ekki alslæmt, en mætti 
vera betra. Við höfum aðal lega verið 
að tapa stigum á móti liðum, sem 
eru fyrir neðan okkur á töflunni, 
sem er um hugsunar efni.

Fyrsti leikur í seinni umferðinni 
var við Hauka á þriðjudaginn, 
hér heima. Ágætis fótboltaveður, 
rigning, en logn. Heimamenn tóku 
strax öll völd á vellinum og sóttu 
stíft og á 14. mínútu skoraði Vidmar 
mark, eftir að hann vann boltann 
af harðfylgi, hörku flott mark. 
Heimamenn miklu ákveðnari, en á 
37. mínútu fengu gestirnir víti, en 

Franko gerði vel í að verja, nánast 
út við stöngina. Vel gert. Strákarnir 
okkar komnir á bragðið, leikurinn 
var að falla með þeim. Sallieu bætti 
við marki á síðustu andartökum 
fyrri hálf leiksins, eftir þunga sókn 
okkar stráka. Staðan 20 í hálfleik. 
Heima menn byrjuðu seinni hálf
leikinn eins og þeir enduðu þann 
fyrri, með sóknarbolta og náðu upp 
góðu samspili og ógnuðu stöðugt 
á mark gestanna. Markverðir 
gestanna (markmaðurinn meiddist 
og annar kom inná) áttu fínan leik. 

Þeir vörðu oft snilldarlega og komu 
í veg fyrir stærra tap. Skot gestanna 
á markið í leiknum voru teljandi á 
fingrum annar handar. Leikurinn 
endaði sem sagt 20 og VíkingurÓ 
er komið í 4. sæti töflunnar.

Á laugardaginn kemur, kl. 
14.00 er svo útileikur við Gróttu á 
Seltjarnarnesinu. Við hvetjum alla 
Snæfellsbæinga, sem staddir verða 
á höfuðborgarsvæðinu til að mæta 
og styðja strákanna.

óhs

Eitt tap og einn sigur

Leikskóli Snæfellsbæjar 
auglýsir eftirfarandi stöðu 
til umsóknar:

Leikskólakennara í  100% starfshlutfall 
frá og með 14. ágúst 2019. 

Menntunar og hæfniskröfur:
• Leikskólakennararéttindi
• Góð íslenskukunnátta
• Áhugi, reynsla og hæfni í starfi með börnum
• Góðir samskiptahæfileikar
• Jákvæðni, frumkvæði og góður samstarfsvilji
• Góð færni í mannlegum samskiptum
• Sjálfstæð og skipulögð vinnubrögð
• Hreint sakavottorð

Fáist ekki menntaðir leikskólakennarar eða fólk með aðra uppeldis-
menntun og/eða reynslu kemur til greina að ráða leiðbeinendur 
tímabundið í lausar stöður.

Laun samkvæmt kjarasamningi viðkomandi stéttarfélags og starfið 
hentar jafnt konum sem körlum.

Umsóknarfrestur er til 10. ágúst. Umsókn má skila á netfang 
leikskólans : leikskólar@snb.is og eyðublöð er að finna á heimasíðu 
Snæfellsbæjar/eyðublöð/atvinnuumsókn.

Nánari upplýsingar veitir:
Inga Stefánsdóttir, leikskólastjóri. S: 6910383

Þann 15. júlí var aftur auglýst 
útboð á lengingu Norðurgarðs 
í Ólafsvík, lengingin nemur 80 
metrum og er í beinu framhaldi 
af núverandi garði. Verkið var 
auglýst fyrr í sumar en í byrjun 
júní, þegar tilboð voru opnuð, 
kom í ljós að í verkið barst 
aðeins eitt tilboð og var það 
79,4% yfir kostnaðaráætlun, því 
var ákveðið að bjóða verkið út 
aftur og hafa verktímann rýmri.

Auk lengingar um 80 metra 
þarf að byggja 56 metra langan 
aðkomuveg innan á fremsta 
hluta núverandi garðs og verður 
vegurinn grjótvarinn og látinn 
standa áfram. Þá á að taka upp og 

endurraða enda eldri garðs, auk 
þess verður viti á enda garðsins 
fluttur yfir á enda nýja garðsins.

Mikið efni fer í garðinn enda 
nær hann út í 6 metra dýpi, 
gert er ráð fyrir að 36 þúsund 
rúmmetrar af efni fari í nýja 
garðinn auk þess sem 2.000 
rúmmetrar verða teknir upp og 
endurraðað úr eldri garðinum. 
Allt efni í garðinn verður tekið í 
grjótnámu fyrir ofan Rif.

Tilboð í verkið verða opnuð 
þriðjudaginn 30. júlí n.k. en 
verkinu á að vera lokið eigi síðar 
en 1. september 2020.
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Lenging Norðurgarðs 
boðin út aftur



SKRIFSTOFUSTARF Á 
BÆJARSKRIFSTOFU

Grundar�arðarbær auglýsir laust til umsóknar skrifstofustarf á bæjarskrifstofu. Um nýtt starf er að ræða sem fellur að stærstum hluta 
undir svið skipulags- og byggingafulltrúaembættisins. Star�ð er tímabundið, til allt að 12 mánaða. 

Helstu verkefni:
Helstu verkefni eru afgreiðsla og þjónusta við viðskiptavini 
skipulags- og byggingafulltrúaembættisins, skráning og 
utanumhald erinda sem falla undir embættið, skönnun 
teikninga og bréfaskriftir, undirbúningur funda skipulags- og 
umhver�snefndar, umsjón með auglýsingum vegna skipulags- 
og umhver�smála o.�. Auk þess geta fallið til ýmis önnur 
verkefni á bæjarskrifstofu Grundar�arðarbæjar, s.s. ritun 
�ölbreytts texta og framsetning efnis á vefmiðlum, o.�. Í 
star�nu felast mikil samskipti við viðskiptavini, íbúa, starfsfólk 
Grundar�arðarbæjar og opinberar stofnanir. 

Um 100% starf er að ræða. 
Hlutastarf gæti mögulega komið til greina.

Í boði er spennandi starf fyrir einstakling sem getur unnið 
sjálfstætt, er hugmyndaríkur og vill sýna frumkvæði í star�. 
Mikilvægt er að starfsmaður sé fær um vinna með texta, 
upplýsingar og gögn á �ölbreyttan hátt, geti tekið saman efni 
og sett fram á skýran hátt. 

Menntunar- og hæfniskröfur: 
• Menntun sem nýtist í starfi
• Góð ritfærni; að geta skrifað lipran og góðan texta, s.s. bréf, 

auglýsingar, fréttir o.�. 
• Góð tölvukunnátta og færni í að nota vefmiðla
• Skipuleg vinnubrögð 
• Frumkvæði og sjálfstæði í starfi
• Jákvæðni og góðir samstarfshæfileikar 

Laun og starfskjör fara eftir kjarasamningi Sambands íslenskra sveitar-
félaga við viðkomandi stéttarfélag.

Nánari upplýsingar um star�ð veitir skrifstofustjóri í síma 430 8500, en 
einnig má senda fyrirspurnir á sigurlaug@grundar�ordur.is 

Ráðið er í star�ð frá 15. ágúst 2019 eða eftir samkomulagi. Umsóknum 
ásamt ferilskrá skal skila í Ráðhús Grundar�arðar, Borgarbraut 16, eða í 
tölvupósti á netfangið sigurlaug@grundar�ordur.is

Umsóknarfrestur er til og með 31. júlí nk.

 

 

U.M.F. Víkingur/Reynir og meistarafl. KK/KVK Víkings Ólafsvíkur  
auglýsa stöðu framkvæmdastjóra 

 

U.M.F. Víkingur/Reynir og mfl. k.k. og k.v.k. óska eftir að ráða einstakling í starf framkvæmdastjóra. 

Helstu verkefni:  

• Umsjón með daglegum rekstri félaganna t.d. fjármál og skráning iðkenda. 
• Umsjón með samskiptum milli þjálfara, foreldra, stjórnar og íþróttafélaga og 

íþróttasambanda. 
• Umsjón með auglýsingum og upplýsingagjöf varðandi starf félaganna. 
• Umsjón með heimasíðu og skipulagi starfsins. 

Hæfniskröfur: 

• Sjálfstæð og öguð vinnubrögð. 
• Gott vald á íslensku og ensku í ræðu og riti. 
• Almenn tölvukunnátta. 
• Hæfni í mannlegum samskiptum. 

Umsóknarferli 

Náms- og starfsferilskrá ásamt kynningarbréfi skal berast á netfangið margretsif87@gmail.com.  
Upplýsingar um starfið veitir Margrét Sif í s. 867-9450 og Jóhann í síma 822-6885. 

Umsóknafrestur er til 18.8.2019 



Símamótið fór fram um 
síðustu helgi en þar keppa 
knattspyrnukonur úr 5., 6., og 
7., flokki. Var þetta í 35. skipti sem 
þetta mót er haldið í Kópavogi 
og tóku um 2.300 þátt úr 41 
félagið og er þetta mót því eitt 
það stærsta sem haldið er hér 
á landi. Snæfellsnessamstarfið 
sendi þrjú lið á þetta mót. eitt 
lið í 6. flokk og tvö lið í 5. flokki. 
Stóðu allar stúlkurnar af nesinu 

sig mjög vel og framtíðin björt í 
kvennaboltanum á Snæfellsnesi.  
6. flokkur vann alla leikina sína 
8 og varð því í 1. sæti. Liðin tvo 
í 5. flokki stóðu sig líka mjög 
vel, Snæfellsnes 1 vann alla sína 
leika og urðu því í 1. sæti og 
Snæfellsnes 2 spilaði um 7.og 8. 
sæti og unnu sinn leik og urðu 
því í 7. sæti. Það verður gaman 
að fylgjast með þessum ungu 
knattspyrnukonum áfram.
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Góður árangur á Símamóti

- Bílaviðgerðir

- Skipaþjónusta

- Almenn suðuvinna 

- Smurþjónusta

- Smábátaþjónusta 

- Dekkjaverkstæði

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

Sumarfrí 
Prentsmiðjan Steinprent verður lokuð 
vegna sumarleyfa 22. júlí - 12. ágúst.

Þeir sem þurfa aðstoð eða upplýsingar 
vegna trygginga er bent á síma 440 2390

Útgáfa Jökuls 
næstu vikur

Bæjarblaðið Jökull kemur út 25.  júlí 
en fer svo í sumarfrí, blaðið kemur 
aftur út �mmtudaginn 15. ágúst.

Dagana 8. til 14. júlí komu 
alls 479 tonn í 274 löndunum 
í Snæfellsbæ og Grundarfirði 
á land. Þar af  219 tonn í 47 
löndunum í Grundarfjarðarhöfn,  
94 tonn í 110 löndunum í Ólafs
vík,  86 tonn í 49 löndunum á 
Arnar stapa og 80 tonn í 68 lönd
unum í Rifshöfn. Flestir bátar sem 
stunda veiðar þessa dagana eru á 
handfærum þó einnig séu nokkrir 
sem eru á dragnót, línu, botn
vörðu og netum. 

Hjá  botnvörpubátunum 
landaði Steinunn SF 70 tonnum 
í 1, Hringur SH 69 tonnum í 1 og 
Helgi SH 46 tonnum í 1 löndun. 

Tveir dragnótabátar lönduðu 
þessa daga, Esjar SH 20 tonnum 
í 2 og Egill SH 14 tonnum í 2 
lönd unum. 

Hjá litlu línubátunum landaði 
Sverrir SH 2 tonnum í 1 og Þerna 
SH 2 tonnum í 2 löndunum.  

Einn netabátur landaði, Bárður 
SH 48 tonnum í 5 löndunum og 
einn grá sleppubátur Steini HU 3 
tonn um í 1 löndun. 

H j á  h a n d f æ r a b á t u n u m 
lönduðu alls 83 bátar í þessum 
fjórum höfnum 204 tonnum í 
258 löndunum. Í Ólafsvíkurhöfn 
lönduðu 33 bátar 78 tonnum í 107 
löndunum.  Í Rifshöfn lönduðu 20 
bátar 57 tonnum í 64 löndunum. 
Á Arnarstapa lönduðu 16 bátar 
38 tonnum í 44 löndunum og í 
Grundarfirði lönduðu 14 bátar 
31 tonni í 43 löndunum.

Myndin af löndun í Grundar
fjarðarhöfn er fengin af face book
síðu Grundarfjarðar.

þa

Aflabrögð



440 2000

Gerum tryggingar betri

sjova.is

Það skiptir máli hvar 
hjólreiðafólk er með 
sínar tryggingar.
Verum viss um að vera  
vel tryggð í frístundum  
í sumar.

Nánar á: sjova.is/fritimaslysatrygging



Íslandsmót
Íslandsmót í motocrossi verður haldið laugardaginn 27. júlí 2019, 

á braut Motorcrossklúbbs Snæfellsbæjar sem staðsett er
 fyrir utan Enni. Keppni hefst um kl. 10:30 og stendur til kl. 16:00.

Við hjá MXS vonumst til að sjá sem �esta á keppnisdag 
til að horfa á og gera þetta að skemmtilegum degi.

Mótið er í boði eftirfarandi styrktaraðila.

B. Vigfússon 
Björgunarsveitin Lífsbjörg
EG �ís & múr
Esjar SH 75
G. Hansen dekkjaþjónusta 
Glaumur SH 260
Hárgreiðslustofa Gunnhildar
J.T. Trésmíði 

Jónas Kristófersson húsasmíðameistari
Rán SH 307
Steinprent 
Söluskáli Ó.K.
Tölvuverk bókhaldsþjónusta
Vélsmiðjan Víkurhöfn 
Við Ha�ð guesthouse/hostel
Þrif og þjónusta 
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