
Nú styttist í haustið en almennt telst haustið vera október og nóvember, víða  
mátti sjá grána í fjöll um síðustu helgi og var fjallgarðurinn á Snæfellsnesi 
verulega kuldalegur að sjá.

893. tbl - 19. árg. 19. september 2019

Haust tekur við af sumri

Snæfellsbær hefur fyrst 
sveitar félaga tekið áskorun 
Íslenska sjávarklasans og 
Bláa hersins um að koma 
í veg fyrir fok úr heimilis
sorp tunnum. Sveitar fé
lag ið mun í sam vinnu við 
Gáma  þjónustuna bjóða 
öllum íbúum upp á ókeypis 
festingar til að halda 
ruslatunnunum lok uðum.

Íbúar sveitarfélagsins 
geta nálgast ókeypis fest
ingar hjá Gáma þjón ustunni 
í Ólafsvík. 

Lausnin er einföld og 
þægileg en um er að ræða 
teygju auk festinga eins og 
sést á með fylgjandi mynd.

Ókeypis festingar 
á tunnur

LÝÐHEILSUGANGA 
Í SNÆFELLSBÆ
Miðvikudagur 25. september 

Búðarklettur
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.



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

Sunnudaginn 15. september 
bauð Þjóðgarðurinn Snæ fells
jökull upp á fjöruferð á Malar
rifi í samstarfi við Svæðis garðinn 
Snæfellsnes, Sjávar rannsókna
setrið Vör og Hafrann sókna
stofnun. Þetta var gert í tilefni 
Strand menningarhátíðar á Snæ
fells nesi og degi íslenskrar náttúru 
þann 16. september. Það skiptust 
á skin og skúrir en fjörufarar létu 
það ekki stöðva sig. Byrjað var á 
að rölta niður að sjó þar sem Jón 
landvörður sagði frá uppruna og 
ferðalögum rekaviðs sem þar er 
að finna. Næst var kíkt niður í 
fjöru og þar voru Jóhann og Nína 
líffræðingar með  fræðslustund 
og sögðu frá helstu tegundum 
þörunga og dýra sem þar er að 
finna. Göngutúrinn endaði svo 
með sögustund  í Salthúsinu 
sem var í höndum Ragnhildar hjá 
Svæðis garði Snæfellsness. 

Þar sem vel tókst til er stefnt á 
að bjóða upp á fleiri fjöruferðir 

á Norðan verðu Snæfellsnesi í 
október en nánari dagskrá verður 
auglýst síðar. Myndina tók Ragn
hildur Sigurðardóttir.

Fjöruferð í þjóðgarðinum

Samkvæmt upplýsingum frá 
landbúnaðar og fjallaskilanefnd 
Snæfellsbæjar verður réttað 
næstu tvær helgar í Snæfellsbæ. 
Í Ólafsvík eins og víða annarstaðar 
hefur skapast sú hefð að bjóða 
upp á kjötsúpu og veitingar, 
réttargestir eru boðnir velkomnir 
í fjárhúsið Lambafell þar sem 
boðið er upp á súpuna frá kl. 12. 
Réttirnar hefjast svo kl. 13.

Réttað verður laugardag. 21. sept: 
Ólafsvíkurrétt í Ólafsvík
Þæfusteinsrétt á Hellissandi/Rifi,

Réttað verður laugard. 28. sept: 
Ölkeldurétt í Staðarsveit 
Bláfeldarrétt í Staðarsveit 
Grafarrétt í Breiðuvík

Réttir

Sérsaumuð  
jakkaföt  
fyrir jólin

Við verðum á Sker 11. október að  
mæla og taka pantanir fyrir jólin.

Kíktu við.

www.kolski.is                /kolskiofficial 



ROSE SORBET CRYO-MASK
Rakamaski sem fyllir á rakabyrgðirnar og róar húðina samstundis.  
Kælandi minta og salisylicsýra sem dregur saman húðholur.

Glæsilegur kaupauki að hætti LANCÔME þegar þú kaupir Lancôme vörur fyrir 8.900 kr. eða meira.

LANCÔME KYNNING
FÖSTUDAGINN 20. SEPTEMBER

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

Komdu við og prófaðu nýjan og spennandi ilm ásamt dásamlegum rakamaska

the new fragrance



Lýðheilsugöngur Ferðafélags 
Íslands (FÍ) hafa verið vítt og 

breitt um landið nú í september. 
Boðið hefur verið upp á göngur 

þrjá undanfarna miðvikudaga í 
Snæfellsbæ og hefur Árni Guðjón 
Aðalsteinsson verið fararstjóri í 
þeim öllum.

Fyrsta gangan var þann 4. 
september og var þá gengið að 
Svöðufossi og umhverfi hans 
skoðað, önnur gangan var svo 
11. september þegar gengið var 
að Haukabrekku, meðfylgjandi 
myndir eru frá þessum tveimur 
göngum.

Þriðja gangan var í gær, 
miðvikudag, og var þá gengið 
um Seljadal. Síðasta gangan er 
næstkomandi miðvikudag og 
heitir gangan Búðarklettur og 
verður undir stjórn Árna Guðjóns 
eins og hinar. Lesendur eru 
hvattir til að taka þátt í þessum 
göngum bæði vegna þess að 
margt fróðlegt kemur fram og 
einnig að það er öllum hollt að 
ganga úti náttúrunni.

Skemmtilegar göngur

- Bílaviðgerðir

- Skipaþjónusta

- Almenn suðuvinna 

- Smurþjónusta

- Smábátaþjónusta 

- Dekkjaverkstæði

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

Það voru hreint afleitar 
að stæður, sem boðið var upp 
á í Mosfellsbænum á laugar
daginn, þegar Víkingur mætti 
Aftureldingu. Hífandi rok og 
ausandi rigning. Víkingur lék 
á móti vindi í fyrri hálfleik og 
áttu strákarnir í vök að verjast 
fyrstu 1520 mínúturnar. Heima
menn áttu meðal annars skot í 
stöng og pressuðu stíft í fyrri 
hálfleiknum. Okkar strákar 
unnu sig svo inn í leikinn um 
miðjan fyrri hálfleikinn og 
áttu nokkrar ágætar sóknir á 
móti vindinum. Víkingur hafði 
síðan mikla yfirburði í seinni 
hálfleik og skoraði Harley 
gott mark á 67. mínútu, nýtti 
vindinn og átti hörku langskot 
á markið. Markmaðurinn virtist 
ætla að slá boltann í burt, en 
tókst ekki betur til en svo að 
boltinn fór inn í markið. 01 
fyrir Víking og þannig lauk 
leiknum. Aðdáunarvert var að 

sjá strákana klára þennan leik, 
en að mati undirritaðs var 
alveg á mörkunum að aðstæður 
væru leikfærar enda hlupu 
nánast allir til búningsklefa 
um leið og dómarinn flautaði 
til leiksloka. Næsti, og síðasti 
leikur sumarsins verður á 
laugardaginn 21. kl. 14.00 þegar 
Njarðvíkingar, sem eru fallnir í 
2. deild koma í heimsókn. Nú 
er um að gera að fjölmenna og 
þakka strákunum þannig fyrir 
margar ánægjustundir í sumar. 
Veðurspáin (yr.no) lofar fínu 
veðri. Vonandi fáum við að 
sjá alla ungu strákana okkar 
í byrjunarliðinu í þeim leik 
og reyndar svolítið sérstakt 
að þeir skuli ekki hafa fengið 
meiri leiktíma í síðustu tveim 
leikjum, sem í raun hafa ekki 
skipt miklu máli þar eð liðið átti 
ekki möguleika á að komast upp 
í efstu deild, eða falla niður.

óhs

Leikur í Mosó

óskar eftir að ráða matráð tímabundið í 75 % stöðu. 
Staðan er laus frá 1. nóvember til 2. janúar 2021
Vinnutími matráðs er: 8:00-14:00.
Umsóknarfrestur til 10. október

Hæfniskröfur ; 
Hefur y�rumsjón með eldhúsi, sér um matseld og bakstur. 
Skipuleggur matseðla og innkaup á matvælum. Í star�nu getur falist 
í að vinna undir álgi/tímapressu. Hefur umsjón með þrifum í eldhúsi 
og hefur ábyrgð á �ármunum. Matráður þarf að vera  sveigjanlegur 
og auðveldur í umgegni. Einnig viljum við að matráðurinn okkar sé 
opinn fyrir nýjungum og �ölbreytileika í matseld.

Leikskólar Snæfellsbæjar vinna eftir stefnu Embætti landlæknis 
(2015) Ráðleggingar um mataræði.

Laun samkvæmt kjarasamningum SDS og 
samband íslenskra sveitafélaga.

Allar nánari upplýsingar um launakjör og starfstilhögun 
gefur leikskólastjóri í síma: 4336926.   

Í lögum um leikskóla nr. 90/2008 segir í 3. mgr. 6. gr:  „Óheimilt er að ráða til 
starfa við leikskóla einstakling sem hlotið hefur refsidóm fyrir brot á ákvæðum XXII. 
ka�a almennra hegningarlaga. Við ráðningu skal liggja fyrir sakavottorð eða 
heimild leikskólastjóra til að a�a upplýsinga úr sakaskrá.“ 

Leikskóli Snæfellsbæjar/Kríuból



Almennur félagsfundur verður haldinn 24. september kl: 20.00 
að Grundargötu 30 (önnur hæð), Grundarfirði.

Kjósa þarf fulltrúa á þing LÍV sem haldið verður dagana 18 -19. október, 
einnig verður kosið um fulltrúa fyrir þing SGS sem haldið verður 

dagana 24 - 25. október. 

Þeim sem vantar far á fundinn, vinsamlegast hafið samband 
við skrifstofur Verkalýðsfélags Snæfellinga í síma 588-9191

Félagsfundur

Opin kerfi auglýsti á dögunum 
að þeir væru að bjóða uppá þjón
ustu við tölvurekstur fyrir tækja á 
Snæfellsnesi. Blaðamanni lék for
vitni á að vita hvað væri á bak við 
auglýsinguna og hafði samband við 

Steinar Darra Emils son, ráðgjafa 
hjá fyrirtækinu sem verður starfs
maður þess hér. Steinar hefur verið 
starfsmaður hjá Opnum kerfum í 5 
ár og með mikla reynslu í rekstur 
á tölvukerfum. 

Aðspurður að því hvernig þetta 
hefði komið til sagði Steinar Darri 
að hugmyndin hefði komið upp 
þar sem hann hafi fundið fyrir eftir
spurn og vöntun á tækni þjónustu 
á svæðinu. 

Opin Kerfi er rótgróið fyrirtæki 
sem hefur unnið með fyrirtækjum, 
stofnunum og samstarfsaðilum um 
land allt. Býður fyrirtækið þjónustu 
við stór og lítil fyrirtæki á öllu 
landinu og vilja eiga samtalið við 
fyrirtækin og finna bestu lausnina 
fyrir hvert og eitt og ráðgjöfina sem 

ætti þá að skila bestu útkomunni. 
Þar sem starfsmaður verður á 
svæðinu verður viðbragðið betra 
á Snæfellsnesi en ella og þjónustan 
þannig betri. Ekki verður um 
sérstakan opnunartíma að ræða 
í bili í Snæfellsbæ, en fyrirtækið 
er þó með opið alla virka daga og 
síminn er 5701000 og hægt að 
senda tölvupóst á sala@ok.is eða 
með fyrirspurnarformi á vefsíðu 
fyrirtækisins. Steinar Darri tók 
einnig fram  að þau fyrirtæki sem 

væru með þjónustusamning nú 
þegar gætu líka fengið alla þjónustu 
samkvæmt skilmálum hans utan 
hefðbundins opnunartíma allt 
eftir þörfum og efni samnings. 
Framhaldið verður svo ákveðið 
eftir því hver eftirspurnin verður 
og þá skoðað með húsnæði. Það 
er alltaf sérlega ánægjulegt þegar 
unga fólkið okkar flytur aftur 
heim og ekki skemmir það fyrir 
að þjónusta eykst um leið.

þa

Opin kerfi á Snæfellsnesi

kirkjanokkar.is

Áheitasöfnun æskulýðsfélagsins.
Gengið verður í hús miðvikudagskvöldið 25. sept. 

til að safna áheitum fyrir kærleiksmaraþon 
sem haldið verður til að safna fyrir 

landsmót æskulýðsfélaga hér í Snæfellsbæ.
Sjá nánar á www.kirkjanokkar.is. 

Tökum vel á móti unglingunum okkar.



Síðasta vetur vann fjórði bekkur 
í Grunnskóla Snæfellsbæjar ásamt 
fleirum undir kennsluháttum 
læsisfimmunnar eða the daily 
five. Læsisfimman er skipulag 
yfir 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 
verkefnin. Þá er mikil áhersla lögð 
á sjálfstæði og sjálfsaga nemenda. 

Eins og nafnið gefur til 
kynna þá skiptist læsisfimman í 
fimm þætti: Sjálfstæður lestur, 
vinalestur, hlustun, ritun og 
orðaforði. Nemendur byrja á því 
að setjast á „mottuna“ þar sem 
hver og einn á sinn stað. Það eru 
nákvæmar reglur um hvernig 
nemendur eigi að velja sér eitt af 
þessum viðfangsefnum, á hvaða 
svæði þeir vinna og hvernig þeir 
bera sig. Áður en fimman er 
tekin í notkun eru þeir þjálfaðir í 
hverjum þætti fyrir sig. Eftir hverja 
vinnulotu þá ganga nemendur frá 
og setjast aftur á „mottuna“. Þar 
fer fram sjálfsmat um hvernig 
gekk að vinna o.fl. Auk þess lesa 

nemendur upp verkefnin sín sem 
þeir vinna í ritun þegar þeir eru 
tilbúnir þannig þeir þjálfast líka 

í upplestri. 
Í sjálfstæða lestrinum setja 

nemendur sér markmið. Kennarar 

fá niðurstöður úr lestrarprófum 
og fylgjast gætilega með lestrinum 
og hjálpa nemendum að setja sér 
viðeigandi markmið. Þeir skrá það 
niður og vinna markvisst að þeim 
með kennaranum sínum, t.d. 
stoppa við punkt, æfa sérhljóða 
o.s.frv. 

Þessi vinna hefur reynst 
okkur mjög vel. Nemendur 
eru áhugasamir og finnst þetta 
skemmtilegt skipulag. Ef þeir 
komast að því að læsisfimma 
fellur niður má heyra: „Ha? Af 
hverju er ekki fimma?“ eða „er 
ekki örugglega fimma í dag?“. 
Fyrir utan það hvað þetta er 
skemmtilegt og lærdómsríkt þá 
eru nemendur að ná markmiðum 
Aðalnámskrár grunnskóla í öllum 
þáttum í íslensku.  

Þessi aðferð hefur reynst svo 
vel að Grunnskóli Snæfellsbæjar 
hefur ákveðið að leiða hana inn 
í 1.7. bekk. 

Til gamans er hér ein saga sem 
nemandi vann sjálfur í ritun: 

Geimveran
Fyrir langa löngu bjó fúl og 

skapill geimvera sem hét Fýlupúki 
á Mars. Fýlupúki kallaði Mars 
höll leiðindanna. Einn daginn 
var Fýlupúki á geimskipinu sínu 
og sá Venus. Fýlupúki ákvað að 
stoppa í smá stund á Venus. En 
svo kom ugla og réðst á Fýlupúka: 
“AAAAA!!!” Öskraði Fýlupúki, 
stökk upp í geimfarið sitt og flúði. 
Hann flúði alla leið til Úranus en 
þar hitti Fýlupúki hrekkjusvín. 
“Haha, af hverju ertu með svona 
stórt og ljótt nef? Ó fyrirgefðu þú 
ert ekki með nef HAHA!” Sagði 
hrekkjusvínið. 

Stuttu síðar komu tvö önnur 
hrekkjusvín og sögðu í kór: “Hvar 
fékkstu þessi föt? Í ruslinu eða 
hvað?” Fýlupúki táraðist því hann 
vildi ekki viðurkenna að hann 
fékk fötin sín úr ruslinu. “Farið 
núna strax!” öskraði Fýlupúki. 
“Nei!” sögðu hrekkjusvínin í kór. 
“Ef þið farð ekki fer ég!” og þá 
stökk Fýlupúki samstundis upp í 
geimfarið sitt og flúði alla leið yfir 
Satúnus, Júpíter, Mars, Jörðina, 
Venus og lenti á Merkúr. Fýlupúki 
fór að hágráta en svo kom álfadís 
sem sagði: “Ekki gráta, því hér 
er gáta:  

Ef þú þinn rétta stað ferð á  
Breyttu nafni og gleði kemur þá 

Fýlupúki fór heim á Mars eða 
höll leiðindanna? En allt í einu 
datt Fýlupúka í hug hvað þetta 
þýddi sem álfadísin sagði, hann 
átti að kalla Mars Mars en ekki 
höll leiðindanna. Fýlupúki fann 
fyrir tilfinningu sem hann hafði 
aldrei fundið áður. Hann kallaði 
á álfadísina og sagði: “Hvað er 
að gerast?” vegna þess að það 
komu næstum allar sjtörnurnar 
í geimnum og umkryngdu hann. 
“Þetta er gleði” sagði álfadísin og 
klappaði af gleði sjálf. “Breyttu 
nafni og gleðin kemur þá”. “Jáhá!” 
sagði Fýlupúki og brosti glaður. 

Maríanna og Kristín Helga

Aðalfundur SDS 2019
Aðalfundur félagsins verður haldinn 

í veitingarhúsinu Skeri, Ólafsvík, laugardaginn 5. október frá kl.17:00
Rútur fara frá; Búðardal, Stykkishólmi og Grundar�rði. 

Nánari tímasetningar og skráning á þátttöku auglýst síðar.

Dagskrá aðalfundar er sem hér segir:
• Kosning fundarstjóra og ritara eftir tilnefningu stjórnar.
• Skýrsla stjórnar um starfsemi félagsins á liðnu starfsári.
• Endurskoðaðir reikningar lagðir fram til samþykktar.
• Skýrsla orlofsnefndar
• Skýrsla starfsmenntunarsjóðs
• Skýrsla átaks og vinnudeilusjóðs 
• Kosning 2 meðstjórnenda og 1 varamanns í stjórn til tveggja ára.

Samkvæmt 6. grein laga SDS
Stjórn og stjórnarstörf:
Stjórn félagsins skal skipuð 5 félagsmönnum; Formanni, ritara, gjaldkera, 
meðstjórnendum 2 varamönnumKosið er til 2ja ára í senn. Við kosningu 
skal ávallt leitast við að hafa sem jöfnust hlutföll á félagssvæðinu.
Formann skal kjósa sérstaklega á 3ja ára fresti, en meðstjórnendur skulu 
kosnir þannig að tveir eru kjörnir ár hvert og varamenn.

• Önnur mál.
Skoðunarkönnun félagsmanna SDS og Sam�ots. 
Fyrir fundinum liggur tillaga stjórnar um að fara í sameiningarviðræður við Félag 
opinberra starfsmanna á Vest�örðum (FOS.Vest.)

Að loknum aðalfundi verður boðið uppá tveggja rétta veislumáltíð að 
hætti Skersins og þá mun gleðigja�nn frá Ri�, Dóri Gylfa skemmta okkur, 

sem kætir og bætir meltinguna. 

Rúturnar fara svo heim á leið kl.21:00 

Og munið! Félagið er aldrei virkara en meðlimir þess,
Sjáumst!    Stjórn SDS

Læsisfimma



Snæfellsbær     |     Klettsbúð 4     |     433 6900     |     snb.is 

Laus störf á Dvalar-
og hjúkrunarheimilinu Jaðri

Ræsting - 50% starf:

   Frá 1. október 2019.
   Vinnutími frá 8:00 - 12:00.

Leitast er eftir jákvæðu starfsfólki til góðra samskipta
og umönnun vistmanna á Jaðri.

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

Skriflegar umsóknir er tilgreini menntun, fyrri störf, kennitölu
og símanúmer berist undirritaðri sem veitir allar frekari upplýsingar.

                        
                             Inga Jóhanna Kristinsdóttir forstöðumaður Jaðars
                             s. 433 6933, 857 6605 eða á inga@snb.is.

Afleysingar:

   Vaktavinna.
   Íslenskukunnátta skilyrði.

Bókasafn Snæfellsbæjar

Frá og með 16 september 2019 til 30 apríl 2020 verður opnunartími Bókasafns SNB:

Mánudag frá kl. 16 – 18

Þriðjudag frá kl. 10 – 13 og frá kl. 20 – 22

Miðvikudag frá kl. 16 – 18

Fimmtudag frá kl. 10 – 13

Föstudag frá kl. 13 - 15

Munum Þjóðarsáttmála um læsi, sem hefur það markmið að öll börn geti lesið sér til gagns við lok

grunnskóla. Nýtum Bókasafnið, hvetjum börnin okkar til að lesa sér til gamans.

Fjölskyldan saman að lesa

Starfskraftur óskast

Óskum eftir að ráða starfskraft til starfa 
fyrir Verkalýðsfélag Snæfellinga. 

Star�ð mun aðallega felast í vinnustaðaeftirliti. 

Nánari upplýsingar um hvað felst í star�nu 
má nálgast í síma 862-6002 eða 588-9191. 

Umsóknarfrestur er til 26. september 2019.
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Ert þú með hugmynd
eða ábendingu?
Snæfellsbær í samstarfi við Betra Ísland kynnir 
samráðsvettvanginn „Betri Snæfellsbær“.
 
Um tilraunaverkefni er að ræða þar sem 
Snæfellsbær óskar eftir ábendingum 
og hugmyndum um framkvæmdir og 
viðhaldsverkefni frá íbúum sveitarfélagsins.
 
Fyrst um sinn verður tekið á móti tillögum
frá 19. september til 19. október 2019.
 
Snæfellsbær hvetur alla til þess að líta inn á 
vefinn og kynna sér tillögur frá öðrum íbúum
eða senda inn sínar eigin. 

Allar hugmyndir velkomnar, stórar sem smáar.
 
Nánari upplýsingar um verkefnið má nálgast á 
heimasíðu Snæfellsæjar.

Do you want to have an 
influence on your surroundings?

For further information
visit our website.


