
Það var líf og fjör á gervigrasinu í 
Ólafsvík á fimmtudaginn í síðustu 
viku eins og flesta daga, enda mikið 
og metnaðarfullt íþróttastarf á 
vegum ungmennafélaganna. 

Þessi dagur var þó aðeins öðru
vísi en aðrir því Siguróli Kristjáns
son kom í heimsókn á vegum 
Knattspyrnufélags Íslands.  Moli 
eins og Siguróli er oftast kallaður 
er Akureyringur í húð og hár og 
lék hann um árabil með Þór og 
hefur einnig þjálfað þar í mörg 
ár. Hann á einnig að baki tvo 
A landsleiki. Hefur Moli haft 
umsjón með verkefni á vegum KSÍ 
sem nefnist „Komdu í fótbolta”. 

Verkefni þetta er gras rótar
verkefni sem felur í sér heim
sóknir til minni sveitarfélaga 
um allt land. Var verkefni þetta 
til efni heimsóknarinnar. Setti 
Moli upp skemmtilegar og fjöl
breyttar fótboltabúðir á hverjum 
stað til að efla enn frekar áhuga 
iðkenda og styðja við bakið á 

knattspyrnustarfi á hverjum stað 
fyrir sig. 

Voru krakkarnir mjög flottir á 
æfingunni og mjög vel mætt en 53 
krakkar mættu á æfinguna.

þa

891. tbl - 19. árg. 5. september 2019

Fjölmennar fótboltabúðir



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

Þetta sumarið hófu 41 færabátur 
veiðar á makríl en þeim lauk nú 
fyrir helgi. Eru flestr búnir að 
taka makrílbúnaðinn frá borði og 
gekk veiðin vel í fyrstu. Allavega 
þangað til að norðanáttin lagðist 
yfir í nokkra daga en þá fór 
sjávarhitinn úr 12° niður  8°. Var 
veiðin helmingi minni í ár heldur 
en síðasta sumar en þá var aflinn 
3751 tonn af 48 bátum á móti í 
ár var aflinn 2035 tonn af 41 bát. 

Aflahæstur var Brynja SH með 
145 tonn í 25 löndunum, Júlli Páls 
SH með 140 tonn 25 löndunum, 
Tryggvi Eðvards SH með 110 í 22 
löndunum, Kári SH með 45 tonn 
í 17 löndunum, Rán SH með 31 
tonn í 11 löndunum og Vísir SH 
með 28 tonn í 13 löndunum. 

Meirihlutinn af þessum afla eða 

af Brynju, Júlla Páls og Tryggva 
Eðvarðs, sem var 394 tonn, var 
frystur í húsnæði Glacier fish 
ehf, sem þessar útgerðir festu 

kaup á í vor, um frystinguna sá 
Slæingarþjónustan ehf og var 
hluti aflans frystur í beitu.

þa

Makrílveiðum lokið

LÝÐHEILSUGANGA 
Í SNÆFELLSBÆ
Miðvikudagur 11. september 

Haukabrekka
Fararstjóri: Árni Guðjón Aðalsteinsson

Lagt af stað frá íþróttahúsinu á Hellissandi kl 17:35 
og frá íþróttahúsinu í Ólafsvík kl. 17:45

Um að gera að safnast saman í bíla

Mætum klædd eftir veðri.

Systurnar Birta og Aldís Guð
laugsdætur stunda báðar knatt
spyrnu af krafti og standa í marki 
með sínum liðum. Birta með 
Stjörnunni í Pepsí Max deildinni 
í sumar og Aldís með 3. flokki 
Snæfellsnessamstarfsins. Þær 
systur eiga báðar framtíðina 
fyrir sér og hafa verið valdar 
í landsliðsverkefni og staðið 
sig með stakri prýði. Þessa 
dagana eru þær báðar erlendis 
í landsliðsverkefnum. Birta í 
Svíþjóð með U19 þar sem liðið 
spilaði tvo æfingaleiki þann fyrri 
gegn Svíþjóð sem endaði með 3 
 1 sigri Svía, stelpurnar töpuðu 

einnig seinni æfingaleiknum 
gegn Noregi 2  1. Stóð Birta á 
milli stanganna í leiknum gegn 
Svíum en þeir fóru fram í lok 
ágúst. 

Aldís fór með U15 landsliðinu 
til Hanoi í Víetnam þar sem liðið 
tekur þátt í WU15 Development 
Tournament sem stendur yfir frá 
27. ágúst til 6. september. Aldís 
hélt hreinu í fyrsta leik mótsins á 
móti Hong Kong en Ísland vann 
þann leik 8  0. Verður þetta að 
teljast frábær árangur hjá þessum 
knáu markmannssystrum enda 
eru ekki valdir nema 2 til 3 
markmenn hverju sinni.       þa

Markmannssystur



Starf - Beitning

Beitningarfólk óskast á Rán SH

Upplýsingar í síma 848 1022 og 847 7897

Starf framkvæmdastjóra 
Héraðssambands Snæfellsness og Hnappadalssýslu (HSH) 

og Snæfellsnessamstarfsins laust til umsóknar

Héraðssamband Snæfellsness og Hnappadalssýslu og Snæfellsnes-samstar�ð 
auglýsir eftir framkvæmdastjóra í hlutastarf.  Leitað er að metnaðarfullum, 
jákvæðum og áhugasömum einstaklingi sem er tilbúinn að taka virkan þátt í 
starfsemi og þróun félagsins.  
 
Hæfniskröfur

•  Áhugasamur um íþrótta- og æskulýðsstarf
•  Stjórnunarreynsla æskileg
•  Tölvufærni æskileg
•  Samskiptafærni, ríkulegur þjónustuvilji og lipurð í 

mannlegum samskiptum
•  Skipulagshæfileikar, frumkvæði, sjálfstæði og faglegur 

metnaður
•  Hreint sakavottorð

Upplýsingar um star�ð veita: 
Laufey Helga Árnadóttir, framkvæmdastjóri HSH í síma 847-0830 eða senda 
fyrirspurnir á netfangið hsh@hsh.is
Freydís Bjarnadóttir, framkvæmdastjóri Snæfellsnessamstarfsins í síma 824-066 
eða senda fyrirspurnir á netfangið freydis@fsn.is

Umsóknir skal senda á netfangið: kiddimalla@simnet.is

Umsóknarfrestur er til 11. september 2019

Snæfellsbær    |    Klettsbúð 4    |    433 6900    |    snb.is

Hlutverk og ábyrgðarsvið:
Umsjónarmaður fasteigna er starfsmaður 
tæknideildar Snæfellsbæjar og er tæknifræð-
ingur hans næsti y�rmaður.
Umsjónarmaður fasteigna hefur umsjón með 
fasteignum Snæfellsbæjar.  Hann tekur út 
ástand þeirra og gerir viðhalds- og viðgerðar- 
áætlun í samvinnu við tæknifræðing.  
Umsjónarmaður sinnir sjálfur viðhaldi og 
lagfæringum en kallar til iðnaðarmenn í 
samráði við tæknifræðing þegar tilefni er til 
þess.

Starf umsjónarmanns fasteigna hjá Snæfellsbæ 
er laust til umsóknar.

Menntunar- og hæfniskröfur:
Æskilegt er að umsjónarmaður fasteigna ha� 
einhverja iðnmennt, en það er þó ekki skilyrði.
Reynsla af sambærilegum verkefnum og 
reynsla af mati á ástandi og viðhaldsþörf 
fasteigna er kostur.
Umsjónarmaður fasteigna skal búa y�r 
framúrskarandi þjónustulund og samskipta-
hæ�leika og færni til að eiga samskipti við þá 
starfsmenn, iðnaðarmenn og íbúa Snæfells-
bæjar sem hann þarf að hafa samskipti við 
dagsdaglega.
Frumkvæði og metnaður er kostur.

Um er að ræða fullt starf.  
Launakjör eru samkvæmt kjarasamn-
ingi Sambands íslenskra sveitarfélaga 
og Starfsmannafélags Dala- og Snæ. 

Viðkomandi þarf helst að geta ha�ð 
störf eigi síðar en 1. október – fyrr er 
kostur.

Umsóknarfrestur er til og með 
17. september nk.

Umsækjendur eru beðnir um að senda umsókn til Davíðs Viðarssonar, tæknifræðings, á netfangið david@snb.is, 
eða til Kristins Jónassonar, bæjarstjóra, á netfangið kristinn@snb.is . Umsókninni þarf að fylgja starfsferilskrá og 
kynningarbréf þar sem umsækjandi gerir sérstaklega grein fyrir ástæðu umsóknar og rökstuðningur fyrir hæfni 
til starfsins út frá ofangreindum hæfnikröfum. Umsækjendur eru beðnir um að tilgreina a.m.k. 2 umsagnaraðila í 
umsókn sinni.

Öllum umsóknum verður svarað

Spjallfundur um 
útivistarsvæðið í Þríhyrningi
Íþrótta- og æskulýðsnefnd Grundar�arðarbæjar býður til 
óformlegs spjallfundar um útivistarsvæðið í Þríhyrningi 
�mmtudaginn 5. september nk. kl. 20 í Sögumiðstöðinni. 

Nánari upplýsingar á www.grundar�ordur.is



Aðsókn í Sundlaug Snæ fells
bæjar er mjög svipuð milli ára 
þó veðrið í sumar hafi verið 
mun betra en árið á undan en 
í júní, júlí og ágúst á síðasta ári 
komu 7624 gestir í sundlaugin 
en 7726 á sama tíma í ár. Að sögn 
Sigrúnar Ólafsdóttir íþrótta og 
æskulýðsfulltrúa jókst þó fjöldi 
ferðamanna á milli ára. Aðsókn 
í sundlaugina í Snæfellsbæ hefur 
þó aukist til muna eftir frábærar 
endurbætur sem gerðar voru á 
henni árið 2016. 

Lýsulaugar í Staðarsveit opnuðu 
aftur eftir miklar breytingar þann 
13. júní síðastliðinn. Frágangi er 
þó ekki alveg lokið og verður hafist 
handa við að klára hann nú með 
haustinu. Á tímabilinu frá miðjum 
júní til loka ágúst komu á bilinu 
8700 til 9000 gestir í laugina og 
er ánægjulegt að segja frá því að 
heimsóknum íslendinga í laugin 

hefur fjölgað til muna. Búið er 
að loka lauginni þetta haustið og 
mun hún opna aftur með vorinu. 

þa

Góð aðsókn í sundlaugar

- Bílaviðgerðir

- Skipaþjónusta

- Almenn suðuvinna 

- Smurþjónusta

- Smábátaþjónusta 

- Dekkjaverkstæði

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

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

Það var einkennilegur leikur, 
sem fram fór í Reykjavík á 
föstudaginn, þegar við heim
sóttum Frammara í Safamýrina. 
Það er skemmst frá því að 
segja að leikurinn endaði með 
markalausu jafntefli, 00. Of 
mikil harka var í leiknum á báða 
bóga og greinilegt að bæði lið 
spiluðu eins fast og dómarinn 
leyfði, sem að margra mati gekk 
full langt í þessum leik. Okkar 
strákum var alveg fyrirmunað að 
skora eins og í nokkrum leikjum 
í sumar. Nóg var um markfæri, 
en inn í markið vildi boltinn 
ekki, í og með fyrir frábæra 
frammistöðu markmanns Fram. 

Það er umhugsunarefni 
hversu lítill stöðugleiki hefur 
verið í okkar liði. Í síðustu 
viku sáum við leik, þar sem 
strákarnir unnu mjög góðan 
sigur á efsta liði deildarinnar, 
en í þessum leik var allt annað 

uppi á teningnum. Vanmat eða 
hvað, en undirrituðum finnst 
liðið leika best á móti sterkari 
liðunum í deildinni. 

Núna, þegar aðeins þrír 
leikir eftir af mótinu og þar 
af tveir heima, er orðið ljóst 
að VíkingurÓ verður áfram í 
Inkasso deildinni á næsta ári. 
Eftir leiki helgarinnar erum við 
í 6. sæti með 28 stig og liðið í 
öðru sæti með 37 stig og mikið 
betri markamun og því ekki 
möguleiki á að færast upp um 
deild. Á sunnudaginn kemur lið 
Magna frá Grenivík í heimsókn, 
lið, sem er að berjast fyrir 
tilverurétti sínum í deildinni 
og gæti þetta því orðið hörku 
leikur. 

Leikurinn er eins og áður segir 
á sunnudaginn klukkan 16.00. 

ÁFRAM VÍKINGUR.
óhs

Skrítinn leikur, fótbolti



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



Grunnskóli Snæfellsbæjar var 
settur fimmtudaginn 22. ágúst, 
í blíðskaparveðri. Þetta skólaár 
verða 237 nemendur í skólanum 
í 17 bekkjardeildum og á þrem 
starfstöðvum. Af þessum 237 
nemendum eru 117 nemendur  
skráðir í skólann í Ólafvík, 94 
á Hellissandi og 26 nemendur 
í Lýsuhólsskóla, þar af eru  sjö 
í leikskóladeildinni. Þetta eru 
átta færri nemendur en voru á 
sama tíma fyrir ári í skólanum. 
Starfsmenn skólans eru 65 í mun 
færri stöðugildum, 31 almennur 
starfsmaður og 34 kennarar og 
stjórnendur.

Þetta skólaár munum við halda 
áfram að þróa kennslu fyrir
komulag, sem við byrjuðum að 
prófa í fyrra með góðum árangri, 
sem er kölluð læsisfimman. 
Læsisfimman er skipulag eða 
rammi utan um kennsluhætti og 
aðferðir í læsi og íslensku. Hún 
byggist á lýðræðislegu umhverfi 
þar sem nemendur velja sjálfir 
verkefni, hvar þeir eru og hvernig 
þeir vinna. Þá er mikil áhersla lögð 
á sjálfstæði og sjálfsaga nemenda. 
Eins og nafnið gefur til kynna 
þá skiptist læsisfimman í fimm 
þætti sem eru: Sjálfstæður lestur, 
vinalestur, hlustun, ritun og 
orðaforði. Aðferðin reyndist það 
vel að við ætlum að innleiða hana 
í 1.7. bekk og fikra okkur áfram 
með hana í unglingadeildinni.

Á þessu skólaári ætlum við að 
þróa þematengt nám í ung linga
deildinni en oft hefur ung linga
deildum grunnskóla verið legið 
á hálsi að vera of greinamiðaðar, 

ósveigjanlegar og einhæfar. 
Markmiðið er að þróa fjölbreyttari 
náms og kennsluhætti þar sem 
meginviðfangsefnin eru að 
mestu eða að öllu leyti samþætt 
við sem flestar námsgreinar. 
Með þessu verkefni vonumst 
við til að geta höfðað betur til 
mismunandi áhuga og getu 
nemenda.  Jafnframt ætlum við 
að bjóða upp á tvo verkefnatíma 
á viku í unglingadeildinni. Í 
verk efnatímum vinna nemendur 

undir verkstjórn kennara en velja 
sjálfir hvaða námsgrein þeir sinna 
hverju sinni.

Nú í haust innleiðum við í 
8.10. bekk hæfnimiðað námsmat 
sem byggir á hæfniviðmiðum úr 
aðalnámskrá. Hæfniviðmiðin og 
námsmatið birtast nemendum og 
foreldrum inni á Mentor þannig 
geta þeir séð til hvers er ætlast, 
fylgst með hvernig nemandanum 
gengur að tileinka sér það sem 
lagt er upp með og hvernig hann 
nýtir áfram það sem hann hefur 
lært. Við erum komin með ágætis 
reynslu af slíku mati í 10. bekk.

Ein af áherslum í skólastarfinu 
er teymiskennsla og teymisvinna 
með það að markmiði að bæta 

starfið og koma betur til móts við 
alla okkar nemendur. Ávinningur 
þessa fyrirkomulags er ótvíræður 
að okkar mati, þannig hefur 
samstarf og samábyrgð aukist, 
einangrun starfsfólks minnkað, 
aukin vinnuhagræðing þar sem 
styrkleikar hvers og eins fá notið 
sín og starfsfólk upplifir að það fái 
aukinn stuðning hvert frá öðru.

Við höfum góða tilfinningu 
fyrir vetrinum, erum vel mönnuð, 
með gott starfsfólk sem er vel 
menntað, leggur sig fram um að 
gera sitt besta og er óhrætt við að 
leita nýrra leiða. Jafnframt með 
góða nemendur og samstarfsfúsa 
foreldra. Með slíkt bakland eru 
okkur allir vegir færir.

Skólabyrjun

kirkjanokkar.is

Guðsþjónusta í Ingjaldshólskirkju

sunnudaginn 8. september kl. 14.



Lýðheilsugöngur Ferðafélags 
Íslands (FÍ) verða vítt og breitt um 
landið nú í september. Göngurnar 
munu fara fram alla miðvikudaga 
í septembermánuði kl. 18:00. 
Þetta eru fjölskylduvænar göngur 
sem taka  u.þ.b. 6090 mínútur og 
er tilgangur þeirra að hvetja fólk 
til útivistar og hreyfingar í góðum 
félagsskap og efla þar með heilsu 

sína og lífsgæði.
Vonandi reima sem flestir á 

sig gönguskóna með okkur á 
miðvikudögum í september, fara 
út í náttúruna og njóta fallega 
landsins okkar.

LIFUM OG NJÓTUM!

Íþrótta- og æskulýðsfulltrúi 
Snæfellsbæjar

Göngum saman

Bæjarstjórn Snæfellsbæjar
FUNDARBOÐ - 322. FUNDUR

Fundur er boðaður í bæjarstjórn Snæfellsbæjar, 
fimmtudaginn 5. september 2019 

og hefst hann í Ráðhúsi Snæfellsbæjar kl. 14:30

Dagskrá bæjarstjórnarfundarins:
1) Fundargerðir 305., 306. og 307. fundar bæjarráðs, dags. 20. júní, 18. 

júlí og 20. ágúst 2019.

2) Fundargerð 129. fundar umhverfis og skipulagsnefndar, dags. 30. 
ágúst 2019.

3) Fundargerð 184. fundar menningarnefndar, dags. 29. ágúst 2019.

4) Fundargerð 57. stjórnarfundar Jeratúns, dags. 19. ágúst 2019.

5) Fundargerð 53. fundar stjórnar Samtaka sjávarútvegssveitarfélaga, 
dags. 21. ágúst 2019.

6) Fundargerð 414. fundar stjórnar Hafnasambands Íslands, dags. 28. 
ágúst 2019.

7) Bréf frá Samtökum sveitarfélaga á Vesturlandi, dags. 2. september 
2019, varðandi haustþing SSV.

8) Bréf frá Hilmari Má Arasyni, dags. 28. ágúst 2019, varðandi boð til 
bæjarstjórnar um heimsókn í skógræktina í Ólafsvík.

9) Bréf frá eigendum nokkurra jarða á Mýrum, dags. 26. ágúst 2019, 
varðandi fjölgun meindýra vegna kvóta á veiðum og urðunarsvæðisins 
í Fíflholtum.

10) Bréf frá Oliver ehf., dags. 23. ágúst 2019, varðandi ósk um að 
Snæfellsbær falli frá forkaupsrétti á bátnum Rá SH308, skipaskrárnr. 
2419.

11) Bréf frá Birgi Tryggvasyni, dags. 31. ágúst 2019, varðandi úrsögn úr 
umhverfis og skipulagsnefnd.

12) Bréf frá Rebekku Unnarsdóttur, dags. 2. september 2019, varðandi 
ósk um niðurfellingu á húsaleigu í Klifi vegna fjölmenningarhátíðar 
þann 20. október n.k.

13) Bréf frá Samtökum grænkera á Íslandi, dags. 20. ágúst 2019, varðandi 
áskorun til umhverfisráðherra, ríkisstjórnar og sveitarfélaga á Íslandi 
um að draga úr neyslu dýraafurða í mötuneytum.

14) Bréf frá Samgöngu og sveitarstjórnarráðuneytinu, dags. 27. ágúst 
2019, varðandi dag um fórnarlömb umferðarslysa.

15) Bréf frá framkvæmdastjóra SSV, dags. 12. júlí 2019, varðandi 
greinargerð SSV um skipulags og byggingarmál á Snæfellsnesi.  Áður 
tekið fyrir í bæjarráði og vísað þaðan til bæjarstjórnar.

16) Bréf frá Sambandi íslenskra sveitarfélaga, dags. 29. ágúst 2019, 
varðandi stefnumótunarfund SSKS.

17) Bréf frá Persónuvernd, dags. 26. ágúst 2019, varðandi úttekt 
persónuverndar á tilnefnindu persónuverndarfulltrúa.

18) Jafnlaunastefna Snæfellsbæjar.

19) Jafnréttisáætlun Snæfellsbæjar.

20) Drög að fundarplani bæjarstjórnar haustið 2019.

21) Minnispunktar bæjarstjóra.

Snæfellsbæ, 3. september 2019
Kristinn Jónasson, bæjarstjóri

SNÆFELLSBÆR
þar sem jökulinn ber við loft...

Miðvikudagur 4. september
Svöðufoss
Mæting á bílaplanið við Svöðufoss kl. 18:00
Fararstjóri: Árni Guðjón Aðalsteinsson

Miðvikudagur  11. september
Haukabrekka
Lagt af stað frá íþróttahúsinu á Hellissandi kl 17:35 
og frá íþróttahúsinu í Ólafsvík kl. 17:45
Um að gera að safnast saman í bíla
Fararstjóri: Árni Guðjón Aðalsteinsson

Miðvikudagur 18. september
Seljadalur
Lagt af stað frá íþróttahúsinu á Hellissandi kl 17:35 
og frá íþróttahúsinu í Ólafsvík kl. 17:45
Um að gera að safnast saman í bíla
Fararstjóri:  Árni Guðjón Aðalsteinsson

Miðvikudagur 25. september
Búðarklettur
Lagt af stað frá íþróttahúsinu á Hellissandi kl 17:35 
og frá íþróttahúsinu í Ólafsvík kl. 17:45
Um að gera að safnast saman í bíla
Fararstjóri:  Árni Guðjón Aðalsteinsson




