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Framkvæmdir hafnar á Fróðárheiði að nýju
Borgarverk hóf fyrir skömmu
framkvæmdir að nýju á Fróðár
heiði, fyrirtækið vann síðastliðið
sumar við vegagerð neðarlega
í Fróðárheiði, þegar frostið fór
að bíta almennilega og snjóalög
að þykkna játuðu starfsmenn
Borgarverks sig sigraða og létu
gott heita í bili.
Eins og áður segir eru þeir
mættir aftur til leiks og hefja nú
störf efst við Valavatn þar sem mal
bikið endar, vel gengur að aka efni
í vegstæðið enda mjög öflug tæki
sem notuð eru við verkið.
Samkvæmt útboðslýsingu verks
ins á að vera búið að leggja klæðn
ingu á veginn þann 15. júlí í sumar
og svo á frágangi verksins í heild að
vera lokið eigi síðar en 1. septem
ber í haust.

Loksins aftur
slökkviliðsæfing

Slökkvilið Grundarfjarðar hélt
í vikunni sínar fyrstu æfingar í tvo
mánuði, meðlimum til mikillar
gleði.
Almennt er reglan þannig
að slökkviliðið mætir til æfinga
fyrstu vikuna í hverjum mánuði
en vegna samkomubanns og
sóttv arnar eglna vegna Covid
ástandsins hafði slökkviliðið ekki
æft saman síðan í byrjun mars.
Þrátt fyrir æfingabannið var

hefðbundinn viðbúnaður að
sjálfsögðu í gildi ef upp kæmu
aðstæður þar sem þyrfti að kalla
liðið út.
Strákarnir voru að vonum
hressir og kátir á fyrstu æfingunni
eftir samkomubannið en það var
Björk Ágústsdóttir, bæjarstjóri
Grundarfjarðarbæjar, sem leit
við á æfinguna og tók meðfylg
jandi mynd.

Covid hefur mikil áhrif
á rekstur sveitafélaga
Covid faraldurinn mun koma
til með að hafa þónokkur áhrif á
rekstur sveitafélaga á Vesturlandi
samkvæmt Samtökum sveitafélaga
á Vesturlandi (SSV ). Þetta kom
fram í ályktun stjórnar SSV á dög
unum. Þar segir meðal annars:
„Stjórn Samtaka sveitarfélaga á
Vestur
l andi lýsir yfir þungum
áhyggjum af áhrifum Covid-19
á rekstur sveitarfélaga á Vestur
landi.”
Ennfremur kemur fram að sam
kvæmt greiningu Vífils Karlssonar,
hagfræðings hjá SSV sé nokkuð
ljóst að ástandið muni hafa alvarleg
áhrif á sveitafélögin vegna aukins
atvinnuleysis og hruni í efnahag.

Hrun efnahagsins stafar meðal
annars af því að útsvarstekjur
lækka, þjónustu
g jöld dragast
saman og á sama tíma er flest
sveitafélögin að ráðast í kostnaðar
samar aðgerðir til að efla atvinnu
lífið á þessum erfiðu tímum.
Að lokum óskar SSV eftir því að
ríkisstjórnin komi til aðstoðar.
“Stjórn SSV skorar á ráðherra
samgöngu- og sveitarstjórnarmála
að beita sér fyrir því að ríkisstjórnin
grípi nú þegar til aðgerða til þess að
styðja við sveitarfélögin í landinu
þannig að þau geti þrátt fyrir mikið
tekjutap sinnt sínum lögbundnu
verkefnum svo vel sé og komið að
því endurreisnarstarfi sem bíður.“

Tjónaviðgerð vegna
skemmtiferðarskips

Útgáfa Jökuls
í næstu viku
Jökull kemur næst út fimmtudaginn 18. júní,
skil á efni og auglýsingum
er fyrir kl. 16 mánudaginn 15. júní.

Afmæli Frystiklefans
Jökull Bæjarblað

jokull@steinprent.is

Ljósmyndari Jökuls var á ferð
inni um Stykkishólm á dögunum
þegar hann sá að framkvæmdir
voru í gangi við höfnina.
Þegar við athuguðum hvaða
framkvæmdir væru í gangi kom
á daginn að verið væri að gera
við vegna tjóns sem varð þegar
erlent skemmtiferðaskip klessti
á höfnina síðastliðið sumar.
Samkvæmt Jóni Sindra Emils
syni, aðstoðarmanni bæjarstjóra
í Stykkishólmi, var tjónið í sjálfu
sér ekkert voðalega alvarlegt en
nokkurn tíma hafi tekið að fá
úr því skorið hver ætti að borga

tjónið.
Úr minnispunktum bæjarstjóra
frá því í firra má lesa að tryggingar
félag skipsins, sem staðsett er í
Bandaríkjunum vildi að Stykkis
hólms
b ær myndi annast við
gerðina og mat tjónið á 10 mill
jónir króna. Bærinn fékk að
lokum hlutlausan aðila til að
meta tjónið og mat hann það á
17 milljónir.
Það er Vegagerðin sem hefur
eftirlit með framkvæmdunum á
höfninni og á þeim að ljúka á
allra næstu dögum.

Stykkishólmur rekinn
með góðum afgangi
Bæjarstjórn Stykkishólms tók
seinni umræðu um ársreikning
bæjarfélagsins 2019 á fundi
sínum á dögunum.
Þar ber helst að nefna að
refstrarniðurstaða bæjarins
fyrir árið 2019 var jákvæð um
80,5 milljónir en í fjárhagsátlun
var gert ráð fyrir 41 milljón í
rekstrarafgang. Eigið fé bæjarins
í árslok 2019 var 926,8 milljónir
króna.
Hafnarsjóður skilaði 19,2
milljón króna afgangi og fráveitan
skilaði 19 milljónum í afgang.

Dvalarheimilið í Stykkishólmi
var rekið með tapi upp á 18,6
milljónir en á móti kemur að
jákvæð rekstrarafkoma var á
félagslegum íbúðum um 19,6
milljónir. Munar þar helst um
sölu bæjarins á Silfurgötu 18b.
Í helstu fjárfestingum bæjar
ins má nefna 68,9 milljón króna
framkvæmd við lóð
i na hjá
Grunnskólanum og Amtbóka
safni bæjarins. 34,5 milljónir fóru
í gatna og vegaframkvæmdir og
7,7 milljónir fóru í lagfæringar á
íþróttamiðstöð bæjarins.
Upplag: 1.500
Áb.maður: Jóhannes Ólafsson

Blaðið er gefið út af Steinprent ehf. og dreift
á hvert heimili í Snæfellsbæ, Grundarfirði,
Stykkishólmi, Helgafellssveit og Eyja- og
Miklaholtshreppi. Blaðið kemur út vikulega.

Prentun: Steinprent ehf.
Sandholt 22a, Ólafsvík
355 Snæfellsbæ
Netföng: jokull@steinprent.is
steinprent@simnet.is
Sími:

436 1617

Næstkomandi helgi heldur sem boðið verður uppá veit
steinprent@simnet.is
Frystiklefinn í Rifi uppá 10 ára ingar og skemmtun ásamt því
436 1617að hoppukastali verður fyrir
af
m æli sitt. Menningarstarf
hófst í klefanum árið 2010 um
börnin og ýmislegt úr sögu
þetta leiti en þá var leiksýningin Frystiklefans verður til sýnis.
HETJA frumsýnd. Í kjölfarið hefur Á laugardagskvöld verður svo
húsið staðið að fjölda samfélags- PubQuiz sem byrjar kl. 21:00.
og menningarviðburða að öllu Mikið fjör var á síðasta quizi og
mögulegu tagi. Gróf talning sýnir við hvetjum alla til að taka þátt.
að í húsinu hafa á milli 800-1000 Á sunnudeginum slúttum við svo
viðburðir síðastliðinn áratug og þessari afmælishelgi með krakkahefur aðsókn verið til fyrirmyndar bíói. Sýndar verða nokkrar vel
í flestum tilfellum. Starfsemi valdar múmínáfla-barnamyndir
hússins er margverðlaunuð og með íslensku tali. Fallegar teikni
listam enn bæði hérlendis og myndir með góðum boðskap sem
erlendis frá sækjast mikið í að fá allir í fjölskyldunni geta haft gagn
að koma fram í húsinu og vinna og gaman af.
Við vonumst til þess að sem
að verkefnum sínum þar.
Í tilefni af 10 ára afmælinu flestir sjái sér fært að taka þátt
verður boðið uppá frábæra dag í afmælisgleðinni með okkur og
skrá sem allir í fjölskyldunni ættu hlökkum til þess að halda áfram
okkar starfi hér í Snæfellsbæ
að geta haft gaman af.
Næstkomandi föstudagskvöld næstu 10 árin hið minnsta.
Með þökkum fyrir allar góðu
verða tónleikar með Bjartmari
Guðlaugssyni. Tónleikarnir byrja stundirnar,
klukkan 21:00. Á laugardaginn
Kári Viðarsson
verður opið hús frá 14-17 þar
og starfsfólk Frystiklefans.

Vel heppnuð
sjómannadagshelgi

Það var mikið um að vera í
Grundarfirði í tengslum við sjó
mannadagshelgina um síðustu
helgi.
Fjölmargir skemmtilegir við
burðir voru á dagskrá en má
þar nefna fiskisýningu, golfmót,
skotmót og skemmtisiglingar auk
margskonar keppna sem haldnar
voru á bryggjunni. Vel var mætt á
alla viðburði og er það mál manna

að helgin hafi heppnast vonum
framar.
Tveir sjómenn voru heiðraðir
fyrir störf sín á sjónum í sjómanna
dagsmessunni ásamt eiginkonum
sínum. Víðir Jóhannsson ásamt
konu sinni, Júlíönu Karlsdóttir,
og Guðmundur Guðmundsson
ásamt konu sinni, Björgu Kristínu
Jónsdóttur. Meðfylgjandi mynd
er frá heiðruninni.

kirkjanokkar.is

Minnismerki í kirkjugörðum
Kirkjugarðsnefndirnar minna á að gæta þarf að
minnismerki í görðunum séu örugg og ekki völt.
Slys gera ekki boð á undan sér.
Aðstandendur eru beðnir um að skoða
minnismerki sinna ástvina og lagfæra ef þarf.

Heimabandið
hélt uppi stuði

Eins og í flestur sjávarplássum
var haldið upp á sjómannadaginn
í Stykkishólmi um síðustu helgi
þar sem nóg var um að vera fyrir
gesti og gangandi
Formleg dagskrá hófst á laugar
dags
k völdinu með skemmti
legum úti
t ónleikum í gamla
bænum þar sem sjómannalög
voru tekin við góðar undirtektir.
Hljómsveitin var sett saman úr
heima
m önnum úr Stykkis

hólmi fyrir þetta tilefni og þótti
standa sig ákaflega vel. Hljóm
sveitina skipuðu Heimir Laxdal,
Hólmgeir, Haffi Gúnda, Kalli
(nikka), Haukur Garðars, Heddý,
Lalli Hannesar og Eyþór Lár.
Á sunnudeginum voru svo
nokkuð hefðbundin hátíðarhöld
þar sem blómsveigur var lagður
að minnismerki um sjómenn og
haldin var sjómannadagsmessa
þar sem sjómenn voru heiðraði.

Látlaus hátíðahöld

Það var frekar látlaus dagskrá
um sjómannadagshelgina í Snæ
fellsbæ, í stað hátíðahalda og
keppnisgreina eins og venja er
þá var ekkert um að vera á laugar
deginum. Á sjómannadeginum
sjálfum var Sjó
m inja
s afnið á
Hellissandi opið en þar var m.a.
til sýnis báturinn Ólafur Skag
fjörð sem sagt var frá í síðasta
Jökli.
Í Ólafsvík var dagskrá í Sjó
mannagarðinum þar sem lagður
var blómsveigur að styttunni
til minningar um látna sjó
menn, Sigurður Páll Jónsson
alþingis
m aður hélt ræðu og

sjóm enn voru heiðraðir fyrir
störf að sjómennsku. Þeir sem
voru heiðraðir að þessu sinni
voru Örn Alexandersson og
Sigu rður Jónsson, lesin voru
ágrip um sjómennina áður
en þeir fengu heiðursmerki í
barminn og fallegan blómvönd.
Á myndinni eru þeir Örn og
Sigurður með eiginkonum
sínum Aðalheiði Eiríksdóttur og
Mettu Guðmundsdóttur ásamt
fulltrúum Sjómannadagsráðs,
þeir eru frá vinstri Pétur Steinar
Jóhannsson, Illugi Jens Jónasson
og Jens Brynjólfsson.

17. júní í

Þjóðhátíðardagurinn 17. júní verður
Dagskrá hátíðarhalda tekur þó mið a

Skipuleggjendur vilja benda
á tvær nýjungar sem krefjast
þátttöku áhugasamra íbúa og
eru taldar heppilegar í ljósi yfirstandandi tilmæla um fjöldasamkomur.

LEGO-samkeppni
Keppni fyrir 5 - 12 ára.
Skila LEGO-verkum í íþróttahús
Snæfellsbæjar að morgni 17. júní.
Engar reglur um byggingarstíl eða
burðarvirki. Leyfðu hugmyndafluginu
að ráða og taktu þátt.

Tiktok-keppni
Allir geta tekið þátt.
Taggaðu #17junisnb á TikTok eða
sendu myndband á snb@snb.is fyrir
miðnætti 16. júní.
Fjölskyldur og vinahópar hvattir til að
taka sig saman og gera skemmtileg
myndbönd.

Veitt verða verðlaun fyrir frumlegasta
og fyndnasta TikTok-myndbandið
og flottasta LEGO-verkið. Tökum þátt!

Snæfellsbæ 2020

haldinn hátíðlegur í Snæfellsbæ og verður dagskrá með hefðbundnu sniði.
af líðandi stund.

Kl. 08:00 Íslenski fáninn dreginn að húni
Kl. 10:30 Landsbankahlaup við Landsbankann í Ólafsvík
• 5 ára og yngri hlaupa 500m
• 6-8 ára hlaupa 1,3 km
• 9- 11 ára hlaupa 2, 5 km
• 12- 16 ára hlaupa 3,5 km
Öllum velkomið að taka þátt,
Allir þátttakendur fá óvæntan glaðning
Kl. 11:00 – 12:30 Lego samkeppni fyrir 5 – 12 ára.
Móttaka á Lego-verkum verður í íþróttahúsi Snæfellsbæjar.
Engar reglur um byggingarstíl eða burðarvirki.
Tikok keppni þar sem allir geta tekið þátt!
Taggaðu #17junisnb á Tiktok eða sendu inn
myndband á snb@snb.is fyrir miðnætti 16. júní.
Fjölskyldur og vinahópar hvattir til að taka sig saman
og gera skemmtileg myndbönd.
Veitt verða verðlaun fyrir frumlegasta og fyndnasta
TikTok-myndbandið og flottasta Lego-verkið.
Kl. 14:00 Dagskrá í sjómannagarðinum í Ólafsvík
• Kynnir hátíðarinnar: Margret Vilhjálmsdóttir
• Hátíðin sett: Kristinn Jónasson bæjarstjóri
• Ávarp fjallkonu
• Helgistund: Sr. Óskar Ingi Ingason ásamt
kirkjukórum í Snæfellsbæ
• Ræða nýstúdents: Bjarni Arason
• Snæfellsbæingur ársins tilnefndur
Kl. 15:00 Við Hafró á Norðurtanga
Hesteigendafélagið Hringur leyfir börnum að fara á
hestbak

Kl. 14:00-17:00 Lego samkeppni – þema sýning fyrir
alla í íþróttahúsinu
Kl. 15:30 Snæfellsbæjarleikarnir á svæðinu við
íþróttahús Snæfellsbæjar
• Knattþrautir í umsjón mfl. Víkings Ó
• Streetball mót
• Leikjafjör í boði UMF Víkings/Reynis
• Grillaðar pylsur og svalar fyrir krakkana á eftir,
úrslit úr TikTok og Lego-samkeppninni.

Annað skemmtilegt í boði í Snæfellsbæ
Ferða frisbí golf í Tröðinni á Hellissandi
Sundlaugin í Ólafsvík opin kl. 10-17
Sýningar
Sjómannasafnið á Hellissandi
Útgerðin
Gallerí Jökull
Ef ekki viðrar til úthátíðarhalda fylgist með tilkynningu
um breytingu á vef Snæfellsbæjar að morgni 17. júní.

Íbúar Snæfellsbæjar!
Gleðilega hátíð

26 stúdentar útskrifaðir úr FSN
Laugardaginn 29. maí braut
skráði Fjölbrautaskóli Snæfellinga
26 nemendur, var þetta 30. braut
skráning skólans en skólinn hefur
nú starfað í 16 ár.
Af félags- og hugvísindabraut
brautskráðust 12 nemendur, af
nátt
ú ru- og raunvísindabraut
brautskráðust níu nemendur, af
opinni braut til stúdentsprófs
brautskráðust þrír nemendur, einn
nemandi lauk prófi af framhalds
skólabraut og einn nemandi lauk
námi af starfsbraut.
Hrafnhildur Hallvarðsdóttir,
skólameistari, hélt ræðu og fór yfir
það sem drifið hafði á daga starfs
manna og nemanda skólans þennan
veturinn en boðið var upp á nýja
námslínu, íþróttabraut, síðastliðið
haust. Á næsta ári er stefnt á að
bjóða einnig upp á hagfræðibraut
og nýsköpunarbraut.
Skólameistari kom inn á þau
fjölmörgu krefjandi verkefni sem
starfsfólk og nemendur skólans
stóðu frammi fyrir þegar Covid19 setti strik í almennt skólahald
og sagði hún „þessi frábæri hópur
nemenda og starfsfólks stóð sig
framúrskarandi vel og í dag er
þessi hópur að sjá uppskeruna af
vinnunni. Við upplifðum að bæði
nemendur og starfsfólk var mjög

vel undirbúið og tilbúið til að
takast á við kennslu af þessu tagi og
engin stórvægileg vandamál komu
upp. Enn einu sinni sannar þessi
skóli hvað þær kennsluaðferðir
sem hér hafa verið notaðar frá
upphafi skólans eru í takt við nýja
tíma og ég held að nemendur
okkar séu þátttakendur í hinni
títt nefndu fjórðu iðnbyltingu. Ég
færi nemendum og starfsfólki öllu
innilegar þakkir fyrir frábært starf
á þessum einstöku tímum“.
Þá voru veittar viðurkenningar
fyrir námsárangur auk þess sem
nýstúdentarnir Sara Rós Hulda
Róbertsdóttir og og Theodóra Björk
Ægisdóttir fluttu tónlistaratriði. Að
lokum var boðið upp á veitingar.
Myndina tók Sumarliði Ásgeirsson.

Undirbúningstímabilið
klárað með sigri
Víkingur Ó. hafði betur gegn
Grindavík þegar liðin mættust í
Ólafsvík um seinustu helgi. Um
var að ræða seinasta æfingaleik
Víkings áður en keppnistímabilið
hefst af alvöru.
Leikurinn byrjaði reyndar
ekki nógu vel því Guðmundur
Magnússon, fyrrum
leikmaður Víkings,
kom gestu nu m yfir
í fyrri hálf
l eik en
Víkingar svöru ðu
með þremur mörk
um á skömmum tíma
í seinni hálfleik. Fyrst
skoraði Harley Willard
með góðu skoti utan
teigs áður en þeir
Emir Dokara og Vitor
Vieira Thomas bættu
við mörkum. Grind
víkingar klóruðu svo
í bakkann undir lok
leiksins með marki úr

vítaspyrnu.
Fyrsti keppnisleikur Víkings
þetta sumarið verður á laugar
dag þegar liðið heimsækir
Þrótt Vogum í bikarkeppninni.
Lengjudeildin hefst svo 20. júní
þegar strákarnir fá Vestra í heim
sókn.

Pósthús verður lögreglustöð

Eins og við greindum frá í
síðasta blaði standa nú yfir tökur
á sakamála sjónvarpsþáttunum
“Systrabönd” í Ólafsvík en tökur
hófust fyrr í vikunni.
Glöggir vegfarendur hafa
orðið varir við nokkrar breytingar
í bænum vegna umstangsins en
auk þess að sjá má vel útbúna
tækjabíla um götur bæjarins
hefur pósthúsinu í bænum verið
breytt í lögreglustöð.
Fyrir utan pósthúsið situr svo
flottur en gamall lögreglubíl
sem hefði sómað sér vel við
lögreglustörf fyrir 30 árum

síðan.
Auk þess að vera í tökum
við pósthúsið eru einnig tökur
í gangi við Grundarbraut,
Lindarholt og Brúarholt og þar
sem þættirnir eiga að gerast
fyrir aldamót er fólk beðið um
að leggja ekki bifreiðum yngri
en árgerð 1995 við göturnar á
meðan tökur eru í gangi.
Eins og segir í frétt síðustu
viku hefjast þættirnir þannig að
líkamsleifar stúlku finnast 20
árum eftir hvarf hennar. Þættirnir
verða sýndir í Sjónvarpi Símans
á næsta ári.

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

Útskrift úr Leikskólanum
í Stykkishólmi

Það er stór stund bæði fyrir
foreldra og nemendur þegar einu
skólastigi líkur og spennublandin
tilhlökkun fyrir því sem tekur
við í nýjum skóla. Á dögunum
fór fram formleg útskrift úr
Leikskólanum í Stykkishólmi.
Vegna samkomubanns og til
mæla um að halda fjarlægð var
útskriftin að þessu sinni í Stykkis
hólmskirkju þar sem hátt er til
lofts og vítt til veggja.
Sextán nemendur útskrifast
þetta vorið og fluttu þau
metnaðarfulla dagskrá fyrir fjöl
skyldur sínar í útskriftinni sem
saman
s tóð af sönglögum og
þulum. Leikskólastjórar afhentu
börnunum kveðjuskjöl og birki
plöntur í tilefni þessara tímamóta

og útskriftarnemarnir færðu
leikskólanum sínum veglegar
gjafir, eldstæði til að nota í úti
kennslunni í Nýræktinni og körfu
með ýmsu góðgæti á kaffistofuna.
Útskriftarnemarnir færðu
væntanlegum grunnskólakenn
ara sínum mynd sem þau höfðu
málað af sér en myndin mun taka
á móti þeim í stofunni þeirra í
grunnskólanum þegar þau mæta
í haust og tengja þannig táknrænt
skólana saman.
Grunnskólinn færði börnunum
viðurkenningu fyrir þátttöku
í vorskólanum í maí og einnig
glaðning frá versluninni Kram í
Stykkishólmi.
Mynd tók Daníel Bergmann

Styrktu kirkjuna

Lionsklúbbur Ólafsvíkur
afhenti nýlega sóknarnefnd Ólafs
víkurkirkju þrjú hundruð þúsund
króna styrk í söfnun fyrir lyftu til
að bæta aðgengi inn í kirkjuna.
Tröppurnar inn í kirkjuna eru háar
og mikill farartálmi fyrir marga sem
treysta sér þess vegna ekki til að
fara í kirkju. Safnast hafa tæplega
fjórtán hundruð þúsund krónur,
en kostnaður vegna lyftunnar er
á bilinu 2,5 - 3 milljónir. Lyftan
verður staðsett í barðinu við
tröppurnar, sömu megin og inn
gangurinn í safnaðarheimilið.
Það var Gunnsteinn Sigurðsson

sóknarnefndarformaður sem
veitti styrknum viðtöku fyrir
hönd sóknarnefndar en stjórn
lionsklúbbsins afhenti. Er sóknar
nefndin Lionsklúbb Ólafsvíkur
þakklát fyrir höfðinglega gjöf,
sem og öðrum sem hafa styrkt
söfnunina. Fyrir áhugasama er
hægt að kynna sér hugmyndir
um bætt aðgengi í kirkjuna á
heimasíðu kirkjunnar www.
kirkjanokkar.is og þeir sem vilja
legga söfnuninni lið geta lagt inn á
söfnunarreikning 0190-15-10099,
kt. 500269-4999.

Snæfell styrkir lið sitt

Fólkið, fjöllin, fjörðurinn

Árið 1999 voru stofnuð holl
vinasamtök Grundarfjarðarbæjar
sem fengu nafnið “Eyrbyggjar”.
Eitt helsta markmið félags
i ns
var að koma á framfæri ýmsum
sögulegum fróðleg.
Eitt af þeim verkefnum sem
ráðist var í var að safna saman
örnefnum í Eyrarsveit, lýsingum
á gömlum fiskimiðum og öðrum
sögulegum fróðleik. Til að halda
utan um þetta allt saman voru
gefnar út tíu bækur sem hétu

“Fólkið, fjöllin, fjörðurinn” og
eru þær samansafn af upplýsingum
sem hollvinafélagið safnaði saman.
Eitthvað af elstu bókunum er
erfitt að nálgast í dag en fulltrúar
Eyrbyggja afhenti bæjarráði bækur
nar á tölvutæku formi á dögunum
og nú er hægt að nálgast þær allar
á heimasíðu bæjarins.
Á meðfylgjandi mynd má sjá
þegar Gísli Karel Halldórsson, full
trúi Eyrbyggja afhenti bæjarráði og
bæjarstjóra bækurnar.

Sex ungir og efnilegir leikmenn
fóru á dögunum á lán frá Víkingi
Ó til Snæfells. Það voru þeir Anel
Crnac, Brynjar Vilhjálmsson, Leó
Örn Þrastarson, Sanjin Horoz,
Sigurjón Kristinsson og Þráinn
Sigtrygsson og voru þeir allir
löglegir með Snæfelli í bikar
leiknum sem fram fór gegn
Selfossi á síðasta föstu
d ags
kvöld. Var þetta gert til að hjálpa
þeim að öðlast reynslu í meistara
flokksfótbolta en Víkingur Ó á
möguleika á að kalla þá til baka
í ágúst. Fjórir af þessum voru í
byrjunarliði kvöldsins þeir Anel
Crnac, Brynjar vilhjálmsson,
Leó Örn Þrastarson og Sigurjón

Kristinsson en þeir Sanjin Horoz
og Þráinn Sigtrygsson voru ekki
með það kvöld. Ferð Snæfells á
Selfoss í þennan bikarleik var þó
ekki til fjár en leikurinn endaði
5 - 0 fyrir Selfossi. Strákarnir í
Snæfelli láta þó engan bilbug á
sér finna og mæta Birninum á
Fjölnisvelli - gervigrasinu þann
20. júní klukkan 14.
Það er einnig gaman að segja frá
því að Benedikt Björn Ríkarðsson
og Andri Már Magnason sem
báðir hafa spilað með Víkingi
í yngri flokkum eru nú einnig
skráðir í Snæfell og komu báðir
inná í bikarleiknum.

VÍNBÚÐIN STYKKISHÓLMI

Við óskum eftir
sumarstarfsmanni
Við leitum að jákvæðum og röskum einstaklingi sem
er tilbúinn að veita framúrskarandi og ábyrga þjónustu.
Helstu verkefni og ábyrgð

Hæfniskröfur

•

Afgreiðsla og þjónusta við viðskiptavini

•

Reynsla af verslunarstörfum er kostur

•

Framstilling á vöru og vörumeðhöndlun

•

Góð framkoma, jákvæðni og rík þjónustulund

•

Umhirða búðar

•

Góð hæfni í mannlegum samskiptum

Starfstímabilið er frá byrjun júlí og fram í miðjan ágúst. Starfshlutfall er 65%.
Umsækjendur þurfa að hafa náð 20 ára aldri og sakavottorðs er krafist.
Umsóknarfrestur er til og með 16. júní nk. Áhugasamir sæki um starfið á vinbudin.is
Nánari upplýsingar veita: Sigurður Ragnar Bjarnason – stykkisholmur@vinbudin.is,
560 7867 og Thelma Kristín Snorradóttir – starf@vinbudin.is, 560 7700.

Gildi ÁTVR eru LIPURÐ – ÞEKKING – ÁBYRGÐ.
Ráðningar í stöður hjá fyrirtækinu taka mið af þessum gildum.

ÁTVR rekur 51 Vínbúð um allt land. Stefna
ÁTVR er að vera í hópi bestu þjónustufyrirtækja
landsins og fyrirmynd á sviði samfélagsábyrgðar.
Fyrirtækið vill að vinnustaðurinn sé öruggur,
heilsueflandi og skemmtilegur þar sem samskipti
einkennast af lipurð, þekkingu og ábyrgð.

