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Loðna komin í Breiðafjörð
Aðfaranótt síðasta sunnudags
kom Börkur NK inn á Breiðafjörð
í var og lét reka á víkinni fyrir
framan Ólafsvík. Beið hann þar
eftir að suðvestanáttin lægði
en mjög hvasst var á miðunum
á sunnudaginn. Langt er síðan
loðnubátar hafa verið á Breiðafirði
en loðnuveiðar hafa ekki verið
stundaðar síðan árið 2017. Á
mánudaginn bættust svo tveir
loðnubátar í hópinn Aðalsteinn
Jónsson SU og Víkingur AK.
Þegar þetta er skrifað er ekki
vitað um veiði en mikil hreyfing
var á bátunum á mánudaginn og
voru þeir greinilega að leita en
í lok febrúar fannst stór ganga
í víkurálnum sem talin er vera
vestuganga. Þess má geta að
Börkur landaði síðast samkvæmt
vef Fiskistofu 1,432 tonnum af
loðnu á Neskaupsstað 22. febrúar,
Aðalsteinn Jónsson landaði 1,171

tonnum líka á Neskaupstað og
Víkingur landaði 874 tonnum á
Vopnfirði 24. febrúar Á myndinni
er Börkur NK að lóna út af
Ólafsvík.
þa

Vel mætt á tónleika
með Bríet

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

Sunnudagskvöldið 28. febrúar
síðastliðinn var söngkonan Bríet
með tónleika í Frystiklefanum á
Rifi ásamt tónlistarmönnunum
Rúbin Pollock og Þorleifi Gauki
Davíðssyni. Tónleikarnir voru
þeir fyrstu sem Bríet hefur
haldið eftir að samkomubann
og fjöldatakmarkanir tóku gildi
og var þetta því í fyrsta skiptið
sem hún flutti lög af nýrri plötu

sinni fyrir áhorfendur í sal.
Tónleikarnir heppnuðust lista
vel, uppselt var á viðburðinn og
öllum sóttvarnarreglum fylgt vel
eftir. Eflaust voru einhverjir með
Covid-kvíða yfir því að mæta í
margmenni í fyrsta skiptið í
langan tíma en allt fór vel fram
og á Frystiklefinn hrós skilið fyrir
gott utanumhald.
sj

Kanna kosti þess að komast á lista UNESCO
Í síðustu viku var undirritað
samkomulag um að skoða kosti
og galla þess að landsvæði sveitar
félaganna fimm á Snæfellsnesi,
starfssvæði Svæðisgarðsins Snæ
fellsness, verði í framtíðinni til
nefnt sem svæði í flokki “Man
and Biosphere” hjá Unesco. Sam
komulagið felst í að Umhverfis-og
auðlindaráðuneytið veitir Svæðis
garðinum fjárstyrk til að fara í þessa
rýni og hefur Svæðisgarðurinn
umsjón með verkinu. Nánar til
tekið felst vinnan í að afla upp
lýsinga sem gefa glögga mynd
af því hvað felst í “Man and Bio
sphere” og hvernig margvísleg
svæðisbundin vinna Snæfellinga
síðustu árin nýtist og passar við
þau viðmið sem sett eru um Bio
sphere svæði. Það voru Björg
Ágústsdóttir, formaður stjórnar
Svæðisgarðsins og Guðmundur
Ingi Guðbrandsson, umhverfisog auðlindaráðherra sem skrifuðu
undir samkomulagið í Gestastofu
Snæfellsness á Breiðabliki.
Sveitarfélögin sem um ræðir eru
Snæfellsbær, Grundarfjarðarbær,
Stykkishólmsbær, Eyja- og Mikla
holtshreppur og Helgafellssveit.
Þessi sveitarfélög hafa unnið
sameiginlegt svæðisskipulag sem
tók gildi 2014 og hefur undirtitilinn
“Sóknaráætlun Snæfellsness”. Í
svæðisskipulaginu er að finna
markmið og verkefni sem miða
að því að hagnýta auðlindir og
sérstöðu Snæfellsness, á sjálf
bæran hátt. Bent hefur verið á
Svæðis
s kipulagið og samstarf
Snæfellinga, í Svæðisgarðinum,
á grunni þess sem fyrirmyndar
byggðaþróunarmódel.
Starfssvæði Svæðisgarðsins og
samkomulagið sem undirritað
var nær eingöngu til landsins

en ekki hafsvæðisins þar fyrir
utan. Með forathuguninni gefst
tækifæri til að skoða og meta hver
ávinningur væri af því að tilnefna
svæðið til UNESCO sem Maður
og Lífhvolfssvæði. Þessi flokkur
svæðisbundins samstarfs hjá
Unesco var settur af stað árið 1971
og er því komin 50 ára reynsla af
því. Starfið miðar að því að styrkja
tengsl milli fólks og umhverfis,
en hvert svæði setur sér sín eigin
markmið. Í dag eru 714 svæði
í 129 löndum um allan heim á
skrá sem Maður og Lífhvolfssvæði
og ná sum þessara svæða þvert
á landamæri ríkja. Þessi svæði
mynda þétt net samstarfsaðila
og deila með sér þekkingu og
reynslu. Svæðisgarðurinn Snæ
fellsn es hefur á síðustu árum
verið þátttakandi í alþjóðlegum
verkefnum sem unnin eru með
fulltrúum allmargra slíkra svæða.
Snæfellsnes hefur hlotið
umhverfisvottun EarthCheck fyrir
samfélög í rúman áratug og er vott
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unin staðfesting á því að sveitar
félögin vinna stöðugt að bættri
frammistöðu í umhverfis- og sam
félagsmálum og er hún endur
nýjuð árlega með óháðu mati
vottunaraðila. Þetta ásamt því að
sveitarfélögin á Snæfellsnesi hafa
lengi lagt ríka áherslu á samstarf
og sjálfbæra þróun á mörgum
sviðum samfélagsins er ástæða
þess að stjórn Svæðisgarðsins vill
skoða þetta skref, byggja á þeirri
vinnu sem unnin hefur verið og
kanna kosti þess að fá alþjóðlega
þekkta viðurkenningu á því starfi
sem við höfum þegar verið að
vinna í alllangan tíma.
Svæðisgarðurinn Snæfellsnes
var stofnaður af sveitarfélögunum
fimm, frjálsum félagasamtökum
og hagsmunaaðilum í atvinnulífi
árið 2014. Hefur svæðisgarðurinn
verið farvegur fyrir samstarf á
svæðinu og byggir á sameiginlegri
sýn á hagnýtingu og verndun
svæðisins sem sett er fram í Svæðis
skipu
l agi Snæfellsnes. Þessar

áherslur falla allar vel að verk
efninu Maður og lífhvolfssvæði en
þar er lögð áhersla á skynsamlega
og sjálfbæra nýtingu og verndun
náttúru og auðlinda lífh volfs
svæða (e.Biosphere).
„Það er í góðu samræmi við
þær áherslur í umhverfismálum
sem lagðar hafa verið á Snæfells
nesi um langa hríð að skoða fýsi
leika þess að taka þátt í þessu
spennandi UNESCO-verke fni.
Komi til þess þá yrði Svæðis
garðurinn á Snæfellsnesi fyrsta
slíka svæðið hérlendis. Með þátt
töku í verkefninu geta skapast mikil
tækfæri fyrir samfélagið á Snæ
fellsnesi sem hefur í árhundruð
lifað í góðu jafnvægi við nátt
úruna. Ég hlakka því til að sjá
niðurstöður forathugunarinnar á
komandi vori“, sagði Guðmundur
Ingi Guðbrandsson, umhverfisog auðlindaráðherra við undir
ritunina í síðustu viku.
þa

Hunda- og kattahreinsun
í Ólafsvík 3. og 4. mars 2021
Hunda- og kattaeigendur í Snæfellsbæ athugið:
Hunda- og kattahreinsun verður miðvikudaginn 3. mars
og fimmtudaginn 4. mars 2021 í Áhaldshúsinu í Ólafsvík.
Kattahreinsun 3. og 4. mars frá kl. 13:30 – 14:00.
Hundahreinsun 3. og 4. mars frá kl. 14:00 – 17:00.
Við bendum þeim sem láta hreinsa og bólusetja hunda og
ketti annars staðar að koma tilkynningum eða skírteinum
um slíkt til bæjarskrifstofu.
Eigendum óskráðra hunda og katta er bent á að skrá þau
þegar í stað. Eyðublöð má finna á vefsíðu Snæfellsbæjar.
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Aðalfundur
Víkings/Reynis
Nú er runninn upp tími aðal
funda eins og sést á auglýsingum
um fundi í þessu blaði.
Aðal
f undur U.m.f. Víkings/
Reynis verður haldinn þriðju
daginn 23. mars næstkomandi
kl. 20:00 í íþróttarhúsi Snæ
fellsbæjar.
Í tilkynningu frá stjórn ung
mennafélagsins kemur fram að
allir eru hvattir til þess að mæta

og einnig að áhugasamir um
setu í stjórn geta haft samband
við Mikka formann ungmenna
félagsins í síma 897-8771.

Aðalfundur Rauða krossins í Snæfellsbæ
Aðalfundur Snæfellsbæjardeildar Rauða krossins verður haldinn
þriðjudaginn 9. mars kl. 18:30
í Átthagastofu Snæfellsbæjar ef reglur um sóttvarnir leyfa.
Að öðrum kosti verður fundurinn haldinn í fjarfundi sama dag og á sama tíma,
vinsamlega fylgist með á heimasíðu Rauða krossins undir viðburðir.

Dagskrá fundarins:
1. Kosning fundarstjóra og fundarritara.
2. Skýrsla stjórnar um starf deildarinnar á liðnu starfsári.
3. Áritaður og skoðaður ársreikningur lagður fram til afgreiðslu.
4. Framkvæmdaáætlun og fjárhagsáætlun fyrir yfirstandandi ár
lagðar fram til kynningar.
5. Kosning deildarstjórnar skv. 21. og 22. gr.
6. Kosning skoðunarmanna og varamanna þeirra. Skv. 22. gr.
7. Önnur mál.

Við bjóðum upp á
alhliða bílaviðgerðir,
dekkjaskipti og smurþjónustu.
Tímapantanir í síma 436-1111

Kjörgengir í stjórn og atkvæðarétt hafa allir félagar, 18 ára og eldri, sem greiddu félagsgjöld
fyrir árslok 2020. Fundurinn er opinn öllum félagsmönnum og sjálfboðaliðum með
sjálfboðaliðasamning.

Grímuskylda er á staðfundi
Stjórnin

Klifurgrind
fyrir káta krakka
U.M.F. Víkingur/Reynir auglýsir
stöðu framkvæmdastjóra
U.M.F. Víkingur/Reynir óskar eftir að ráða einstakling í
starf framkvæmdastjóra.
Helstu verkefni:
• Umsjón með daglegum rekstri félagsins t.d.
fjármál og skráning iðkenda.
• Samskipti milli þjálfara, foreldra, stjórnar og
íþróttafélaga og íþróttasambanda.
• Umsjón með auglýsingum og upplýsingagjöf
varðandi starf félagsins.

Á mánudaginn síðastliðinn
kom foreldrafélag leikskólans
Sólvalla í Grundarfirði færandi
hendi og færðu börnunum gjöf.
Glaðningurinn var Pikler klifur
grind frá Woodplay sem börnin
geta klifrað í.
Með þessu var markmið for
eldrafélagsins að gleðja börnin á
leikskólanum á þessum undarlegu
tímum því skemmtanahald á
vegum félagsins hefur verið með
minnsta móti undanfarið ár.

Það leikur enginn vafi á að
þessi gjöf muni vekja mikla
lukku hjá börnunum enda mörg
þeirra dugleg við að klifra upp
um allskyns leikföng og húsgögn.
Á meðfylgjandi mynd eru
starfsm enn leikskólans ásamt
kátum litlum klifrara sem ekki
gat beðið eftir að prófa tækið
á meðan annar klifrari bíður
spenntur eftir að röðin komi að
honum.

•
•
•
•

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

Náms- og starfsferilskrá ásamt kynningarbréfi skal berast á
netfangið umf@snb.is. Upplýsingar um starfið veitir
Kristfríður (844-1181) og Mikki (897-8771).
Umsóknafrestur er til 21.3.2021
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Víkingur og Akraborg
í samstarf
Knattspyrnudeild Víkings Ó.
og Akraborg ehf. hafa gert með
sér styrktarsamning fyrir kom
andi tímabil í fótboltanum.
Með samningnum verður
Akraborg einn af stærstu styrktar
aðilum félagsins. Samningurinn
er til eins árs og mun merki fyrir

Hæfnikröfur:

tækisins verða áberandi á heima
velli og miðlum Víkings Ó.
Stjórn Víkings Ó. lýsir yfir
mikilli ánægju að fyrirtæki eins
og Akraborg sjái hag í því að
styðja við félagið og styrkja um
leið knattspyrnustarf á Vestur
landinu.
þhh

AÐALFUNDUR

Aðalfundur sjálfstæðisfélaganna
í Snæfellsbæ
verður haldinn fimmtudaginn 4. mars
í félagsheimilinu Klifi kl. 20.00

kirkjanokkar.is

Skólakór Snæfellsbæjar
í æskulýðsguðsþjónustu
sunnudaginn 7. mars kl. 14 í Ólafsvíkurkirkju.
Fermingarbörn og nemendur tónlistarskólans taka þátt í athöfninni.
Streymi í boði.

· Venjuleg aðalfundarstörf
· Kjör fulltrúa á aðalfund kjördæmisráðs
· Umræða um bæjarmálin
· Önnur mál
Stjórn fulltrúaráðs
sjálfstæðisfélaganna í Snæfellsbæ

Taka við
Snæfellsjökulshlaupinu

Skráning er hafin í Snæfells
jökulshlaupið sem mun fara fram
í ellefta sinn núna í sumar, þann
26. júní. Skráning hófst í hlaupið
um hádegisbil mánudaginn 1.
mars en ein
u ngis sólarhring
síðar voru þátt
t akendur í
hlaupið orðnir yfir 100 talsins.
Í fyrra sumar var metþáttaka í
hlaupinu eða 270 keppendur.
Undanfarin 10 ár hafa hjónin
Rán Kristinsdóttir og Fannar
Baldursson séð um skipulag og

utanumhald hlaupsins en í ár hafa
þau tekið ákvörðun um að stíga
til hliðar og munu þær Ingunn
Ýr Angantýsdóttir og Sigrún
Ólafsdóttir taka við af þeim.
Aðspurðar segjast þær spenntar
fyrir þessu verkefni og ánægðar
með hversu vel skráningin fer
af stað. Á meðfylgjandi mynd
eru þær Sigrún og Ingunn með
Kolbein Henrý Ólafsson.

Skoðuðu fóstur

Lýsuhólsskóla barst í byrjun
vikunnar kálfafóstur frá Knarrar
tungu. Ein kýrin í Knarrartungu
hafði þá misst fóstur og að sögn
ábúanda var það um tveggja
mánaða gamalt.
Nemendur í skólanum fengu
að skoða fóstrið ásamt því

að hljóta fræðslu um fóstur
al
m ennt. Áhuginn hjá nem
endur var mikill eins og sjá má
á meðfylgjandi mynd sem fengin
er af heimasíðu Lýsuhólsskóla
en á síðunni má einnig sjá mynd
af fóstrinu.

sj

Starf í verslun
Afgreiðslustarf

Smiðjan Fönix óskar eftir að ráða metnaðarfullan, duglegan og skemmtilegan einstakling í starf í verslun sem rekin er samhliða vélsmiðju.
Fjölbreytt og áhugavert starf í góðum og þéttum starfsmannahópi.
Um er að ræða tímabundið starf yfir sumarið og þarf viðkomandi að geta
hafið störf í maí. Möguleiki á framtíðarstarfi eftir sumarið.

Helstu verkefni
•
•
•
•
•

Sumarafleysingar á Dvalarog hjúkrunarheimilinu Jaðri

Afgreiðsla í verslun
Framstilling á vörum
Aðstoð við innkaup
Tiltekt pantana
Önnur tilfallandi verkefni

Leitast er eftir jákvæðu starfsfólki til góðra samskipta
og umönnunar í sumarafleysingar nk. sumar á Dvalar- og
hjúkrunarheimilið Jaðar í Ólafsvík.

Menntun og hæfniskröfur
•
•
•
•
•

Metnaður til að veita framúrskarandi þjónustu
Hæfni í mannlegum samskiptum
Frumkvæðni og drifkraftur
Sjálfstæð og skipulögð vinnubrögð
Góð íslenskukunnátta er skilyrði

Umsóknir sendist á starf@fonix.is eigi síðar en 5. mars 2021
ATH - Ekki var um rétt netfang að ræða í síðustu auglýsingu
Öllum umsóknum verður svarað.

Óskað eftir sjúkraliðum, starfsfólki í aðhlynningu, eldhús og
ræstingu.
Starfshlutfall samkomulagsatriði.
Umsóknarfrestur er til 15. apríl 2021.
Umsóknareyðublað má finna á vefsíðu Snæfellsbæjar.
Laun eru greidd skv. kjarasamningi Sambands íslenskra
sveitarfélaga og viðkomandi stéttarfélags.
Frekari upplýsingar veitir Inga Jóhanna Kristinsdóttir, forstöðumaður, í síma 433 6933, 857 6605 eða á inga@snb.is.

Smiðjan Fönix rekur verslun og vélsmiðju
á Rifi í Snæfellsbæ. Fyrirtækið hefur
starfað síðan 2017 og er í örum vexti.
Hjá fyrirtækinu starfa 8 manns.
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Áfangastaðaáætlun komin út

Áfangastaðaáætlun Vesturlands
2021-2023 er komin út. Áfanga
staðaáætlanir landsh lutanna
eru hugsaðar sem áætlanir um
áherslur, uppbyggingu og þróun
ferðamála á tilteknu landsvæði og
skilgreindu tímabili. Áfangastaða
áætlun Vesturlands 2021-2023 er
nú komin út og má nálgast hana
á vef Markaðsstofu Vesturlands
west.is.
Áætlunin er gerð að frumkvæði
stjórnvalda en unnin af stoð
þjónustu ferðamála á umræddu
svæði, í samstarfi við sveitarfélög,
heimafólk og hagaðila á hverjum
stað.
Markmiðið með áfangastaða
áætlun er að móta sameiginlega

sýn og samræmdar áherslur varð
andi stýringu, skipulag og stefnu
um þróun ferðamála og uppbygg
ingu innviða á tilgreindu svæði.
Í vinnu við áfangastaðaáætlun
er lögð áhersla á að ná góðri
yfirsýn á stöðu mála og hverju
svæði. Til dæmis hvað varðar
legu lands og byggðamunstur,
sérstöðu og sérkennum þess,
menningu, innviðauppbyggingu
og þróun ferðamála. Með því er
hægt að vinna markvisst að auk
inni samvinnu með áherslu á sér
stöðu landshlutans og eflingu
allra svæða.
Auk þess er mörkuð stefna og
settar fram þær áherslur og leiðir
sem fyrirhugað er að hafa að leiðar
ljósi við uppbyggingu, framþróun
og stýringu á hinum ýmsu ferlum
sem hafa áhrif á og ráða þróun
og gæðum áfangastaðarins og
atvinnugreinarinnar á umræddu
svæði.
Áætlunin stuðlar þannig að
jákvæðum framgangi ferðamála,
samræmdri uppbyggingu innviða
og virkri vöruþróun en er einnig
góður grunnur að aukinni sam
kennd, samráði og samstarfi.

Stjórn Snæfellsness auglýsir stöðu
framkvæmdastjóra
Snæfellsnes samstarfið vill ráða einstakling í starf
framkvæmdastjóra.
Helstu verkefni:
• Samskipti við þjálfara og foreldraráð (skráning í
mót).
• Umsjón með auglýsingum og upplýsingagjöf
varðandi starf félagsins.
• Önnur tilfallandi störf.
Hæfniskröfur:
•
•
•
•

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

Náms- og starfsferilskrá ásamt kynningarbréfi skal
berast á netfangið umf@snb.is. Upplýsingar um starfið
veitir Kristfríður (844-8102) og Selma 822-2287.
Umsóknafrestur er til 21.3.2021

Áfangastaðaáætlun Vesturlands
2021-2023 byggir á fyrri áfanga
staðaáætlun sem gefin var út í
upphafi árs 2019. Markvisst hefur
verið unnið eftir þeirri stefnu
mótun, markmiðum og aðgerða

áætlun sem þar var lögð fram
ásamt því að vinan eftir áherslum
og stefnumótun stjórnvalda
varðandi framvindu ferðamálaog áfangastaðavinnu á Íslandi.

Kristfríður lætur
af störfum
Kristfríður Rós Stefánsdóttir
lætur af störfum sem fram
kvæmdastjóri Ungmennafélags
ins Víkings/Reynis. Hún tók við
starfi framkvæmdastjóra ung
menna
f élagsins í september
2019 og hefur unnið mikið og
gott starf fyrir félagið undan
farna 18 mánuði. Nú ætlar hún
að hverfa til annarra verka en
verður þó innan handar þar til
nýr framkvæmdarstjóri hefur
tekið til starfa og sömuleiðis
mun hún aðstoða viðkomandi
aðila við að koma sér inn í starfið.
Auglýst hefur verið eftir aðila í
starfið sem og aðila til að taka við
starfi framkvæmdarstjóra Snæ

fellsn ess ams tarfsins en Krist
fríður sinnti því starfi einnig.

sj

Kvenkyns sundlaugarvörður
Laus er staða kvenkyns sundlaugarvarðar við Sundlaug Snæfellsbæjar.
Um 80% starf í vaktavinnu er að ræða.
Starfssvið:

Hæfniskröfur:

Öryggisvarsla við sundlaug
og sundlaugarsvæði.
Klefavarsla / baðvarsla.
Afgreiðsla, önnur þjónusta og þrif.

Góð samskiptahæfni.
Rík þjónustulund.
Tölvukunnátta.
Hreint sakavottorð.

Umsóknarfrestur er til og með 15. mars 2021.
Æskilegt að viðkomandi geti hafið störf 1. maí nk.
Umsækjendur þurfa að ljúka námskeiði í skyndihjálp og standast
sundpróf laugarvarða skv. reglugerð um hollustuhætti á sund- og
baðstöðum.
Laun eru greidd skv. kjarasamningi Sambands íslenskra sveitarfélaga
við Starfsmannafélag Dala- og Snæfellsnessýslu.
Frekari upplýsingar veitir Laufey Helga Árnadóttir, íþrótta- og
æskulýðsfulltrúi, í síma 847-0830, 433 9912 eða á laufey@snb.is.
Vinsamlega sendið umsóknir á netfangið laufey@snb.is.
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Undirbúningur fyrir nýja
grunnsýningu Byggðasafns

Í liðinni viku hófst endurskoðun
á grunnsýningu Byggðasafns
Snæfellinga og Hnappdæla, í
Norska húsinu í Stykkishólmi.
Í nýrri sýningu verður lögð
aukin áhersla á Snæfellsnesið
allt og að sýningin verði í takt
við nýjustu strauma og stefnur í
safnaheiminum.
Að skipta um sýningu í
byggðasafni er ekki einfalt
verkefni. Hvaða sögu(r) viljum
við segja? Hver er kjarninn í
sögu, menningu og mannlífi
Snæfellsness, frá landnámi til
nútíðar og hvernig viljum við
miðla því „DNA“ til heimafólks
og gesta? Og í söfnum nútímans
er horft til framtíðar, svo það á
líka við að spyrja hvert sé framlag
Snæfellsness og Snæfellinga til
komandi kynslóða.
Á fimmtudag í liðinni viku,
var fyrsta skrefið stigið með
fyrri samráðsfundi af tveimur.
Þar komu saman fulltrúar allra
sveitarfélaganna á Snæfellsnesi,
en þau eru eigendur safnsins.
Einnig var boðið fulltrúum
frá öllum söfnum og setrum á
Snæfellsnesi, frá umhverfisvottun
Snæfellsness og Svæðisgarðinum
Snæfellsnesi, en hann er
samstarfsaðili Byggðasafnsins í
þessu verkefni.
Á fundinum var sagt frá safninu
og sérfræðingar fjölluðu um
nýjustu strauma og stefnur. Síðan
var byrjað á að kortleggja sögu og
arfleifð Snæfellsness. Þar var m.a.
komið inn á atvinnulíf, nytjar,
þjóðtrú, hefðir, samgöngur,
náttúruvísindi og umhverfismál,
búsetuþróun og félagsstarf, eins
og starfsemi félaga, héraðsmót og
sveitaböll. Þetta eru aðeins örfá
dæmi, enda af nægu að taka.
Fu n d u r i n n h e p p n a ð i s t
einstaklega vel og er stefnt að
síðari fundi hópsins þann 11.
mars. Snæfellingar sem vilja koma

hugmyndum um áhugaverð efni
á framfæri, eru beðnir um að
setja sig í samband við fulltrúa
síns sveitarfélags, eða safnstjóra
Byggð. Sjá nánar á vefsíðu
safnsins, norskahusid.is.

Frítt í sund
Á síðasta ári voru liðin 50 ár
síðan Sundlaug Snæfellsbæjar
í Ólafsvík opnaði og því hefur
bæjarstjórn Snæfellsbæjar tekið
ákvörðun um að bjóða öllum
íbúum sveitarfélagsins frítt í
sundlaugina á opnunartíma frá
1.- til 31. mars 2021. Jafnframt
því að frítt verður í sund
verður heilsueflandi sundátak
í Snæfellsbæ sem miðar að
því að fjölga sundgestum og
sundferðum íbúa. Því eru allir
hvattir til að mæta í sund og taka
þátt í átakinu með því að skrá
sundferðir sínar hjá starfsfólki í
Atvinna
afgreiðslu að
sundferð lokinni.
RARIK
- mars 2021:
Í lok mánaðarins
verður svo
167x217mm
dregið úr potti þátttakenda
og munu tveir heppnir hljóta

árskort í sundlaugina í verðlaun.
Nú er því um að gera að setja
markmiðið hátt og synda sem
mest.
sj

RARIK - Febrúar 2019:
167x214mm

Rafvirki/vélvirki í Ólafsvík
RARIK ohf auglýsir eftir rafvirkja/vélvirkja til starfa á starfsstöð fyrirtækisins í Ólafsvík.
Hér er um fjölbreytt starf að ræða í öflugum vinnuflokki sem vinnur við dreifikerfi RARIK
á Vesturlandi. Við hvetjum bæði konur og karla til að sækja um.

Helstu verkefni

Hæfniskröfur

• Viðhald á dreifikerfi RARIK

• Sveinspróf í rafvirkjun eða vélvirkjun

• Eftirlit með tækjum og búnaði

• Öryggisvitund

• Viðgerðir

• Almenn tölvukunnátta

• Nýframkvæmdir

• Drifkraftur og geta til að vinna sjálfstætt

• Vinna samkvæmt öryggisreglum

• Bílpróf

Nánari upplýsingar veitir Hreiðar Gunnarsson, deildarstjóri framkvæmdasviðs
á Vesturlandi eða starfsmannastjóri RARIK í síma 528 9000. Umsóknarfrestur
er til 15. mars 2021 og skal skila umsóknum með ferilskrá á vef RARIK,
rarik.is/atvinna.
RARIK ohf. er rekið sem opinbert hlutafélag í eigu ríkisins. Hlutverk RARIK er að dreifa
raforku auk þess að afla, dreifa og annast sölu á heitu vatni. Starfsmenn RARIK eru um
200 á um 20 starfsstöðvum sem eru dreifðar vítt og breitt um landið.

RARIK ohf. | www.rarik.is/atvinna

Ný
vefverslun
á n1.is

Tilboð í mars

Dunlop stígvél

Olíuhreinsir

Nítrilhúðaðir hanskar

Dunlop Acifort stígvél með iljaog távörn. Hentug og efnaþolin.

Óþynntur olíuhreinsir tilbúinn
til notkunar. Fæst í 5l og
20l brúsum.

Nítrilhúðaðir hanskar úr
örtrefjaefni sem andar vel.

Vnr. 9655 A442031

Vnr. 9655 A442031

5l: 100003698
20l: 100003699

Leðurhanskar

Smurolía

Bremsuhreinsir

Fóðraðir Tegera leðurhanskar
með riflás.

Samsett, hágæða 5W-30
smurolía, fyrir bensín- og
dísilvélar frá VW-Audi.

Öflugur fituleysir sem gerir
yfirborð hreint og þurrt.

Vnr. 9640 335

Vnr. 115 BC500M

Vnr. 115 PRO20L

Verslun N1
Ólafsbraut 57, Ólafsvík, 436-1581
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