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Úthlutað úr Framkvæmdasjóði
ferðamannastaða og Landsáætlun

þriðjudaginn 9. mars síðastliðinn
var rúmum 1,5 milljarði úthlutað til
innviða, náttúruverndar og annarra
verkefna á ferðamannastöðum á
Íslandi. Þar af fara 764 milljónir
króna úr Landsáætlun um upp

byggingu innviða og 807 milljónir
úr Framkvæmdasjóði ferðamanna
staða. Snæfellsbær fékk 41,72 mill
jónir til áframhaldandi uppbygg
ingar við Svöðufoss. Aðgengið að
fossinum verður bætt með áfram

haldandi gönguleið frá núverandi
áningarstað, uppsetningu á göngu
brú yfir Laxá á Breið og útsýnispalli
við fossinn.
Þessi styrkveiting er stærsti ein
staki styrkur sem Snæfellsbær hefur

hlotið úr Framkvæmdasjóði ferða
mannastaða. Nánar er sagt frá út
hlutuninni í blaðinu.
Meðfylgjandi ljósmynd tók
Gunnar Ólafur Sigmarsson af
Svöðufossi.
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Jólatónleikar í mars
Mánudagskvöldið 8. mars var
efnt til tónleika í Frystiklefanum
á Rifi. Tónleikarnir voru engir
venjulegir tónleikar þar sem um
var að ræða jólatónleika í mars.
Það eru eflaust ekki margir sem
leggja í vana sinn að halda eða
sækja jólatónleika 3 mánuðum
eftir jól en aðstæður í ár og síðasta
ár eru öðruvísi á ýmsa vegu og
ekkert í stöðunni en að aðlaga
sig að því. Kári Viðarsson hefur
haldið úti ungmennastarfi fyrir
ungmenni með skerta starfs
getu og í október var farið í
æfingar fyrir jólatónleika sem
átti að halda í Frystiklefanum
um jólin. Ekkert varð úr því en
eftir mikinn undirbúning og fyrir
höfn var ekkert vit í að aflýsa tón
leikunum og með tilslökunum á
sóttvarnarreglum gafst loksins
grænt ljós til að halda langþráða
tónleika. Húsið var opið öllum,
frítt var inn og piparkökur í boði
líkt og á öllum góðum jólatón
leikum. Listamennirnir spiluðu
á hljóðfæri og sungu fyrir gesti,
mikil gleði ríkti yfir öllum og

sannur jólaandi. Jólaandinn
varð svo mikill að jólasnjór féll
af himnum á meðan tónleikunum
stóð.
sj

Getraunir (1x2)
Frá því að getraunastarfið
byrjaði í Átthagastofunni hafa
komið vinningar til þátttakenda
í hverri viku, mismunandi háir. Í
byrjun febrúar var farið af stað
með hópleik, þannig að boðið
var upp á að tippa saman í
hverri viku á meðan enski bolti
verður, eða eitthvað fram í maí.
Hópurinn samanstendur núna
af 19 aðilum og leggur hver og
einn 2000 krónur í pottinn í
hverri viku og síðan er fylltur
út einn seðill með rúmlega 2500
möguleikum á réttum úrslitum.
Í síðustu viku giskaði hópurinn
nokkuð rétt og var með 12 rétta
leiki. Hver um sig fékk aftur það
sem lagt var í púkkið þá vikuna.
Enn er opið fyrir þátttöku í
hópinn. Það er, að fleiri geta
komið inn í pottinn, sem myndi

gerir fleiri raðir og meiri mögu
leika á að ná í þann stóra. Aðal
atriði leiksins, fyrir utan að eltast
við 13 rétta, er að Víkingur fær
sölulaun af öllum röðum, sem
keyptar eru hjá okkur á laugar
dögum í Átthagastofunni, hvort
sem er í hópleiknum eða af
stökum seðlum, en vinningar
fara óskertir til þátttakenda, í
sömu prósentu og greitt var í
pottinn.
Við erum alltaf í Átth aga
stofunni á laugardögum milli
kl. 11.00 og 12.30 og tökum
á móti gestum með kaffi og
oftast eitthvað meðlæti. Þá mæta
stjórnarmenn og framkvæmda
stjórinn og geta frætt okkur
um liðið okkar og hvað efst er
á baugi.

Fyrsta sætið í
Kísildeildinni

óhs

Upplag: 1.100
Áb.maður: Jóhannes Ólafsson

Blaðið er gefið út af Steinprent ehf. og dreift
á hvert heimili í Snæfellsbæ og Grundarfirði,

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

Blaðið kemur út vikulega.

436 1617

Keflavíkurmót Geosilica fór
fram laugardaginn 27. febrúar í
Reykjaneshöllinni. Þar lét Snæ
fellsnessamstarfið sig ekki vanta
og voru ungar og efnilegar knatt
spyrnudömur úr 5. flokki sem

lönduðu fyrsta sætinu í Kísildeild
inni. Liðið mætti með bikarinn í
íþróttahúsið í Ólafsvík í vikunni
þar sem það kom honum fyrir í
bikarskápnum til varðveislu.
sj

Húsvörður við íþróttamannvirki
Snæfellsbæjar
Snæfellsbær óskar eftir að ráða starfsmann í starf húsvarðar við íþróttamannvirki
Snæfellsbæjar. Um er að ræða 100% starf.
Við hvetjum alla, óháð kyni, til að sækja um starfið.
Starfssvið:
Umsjón með húseignum, lóðum, tækjum og innanstokksmunum íþróttamannvirkja
(íþróttahús í Ólafsvík og Hellissandi auk sundlaugar Snæfellsbæjar)
Umhirða og viðhald á knattspyrnu- og sparkvöllum
(Ólafsvíkurvöllur, Reynisvöllur og sparkvellir í Ólafsvík og Hellissandi)
Afleysingar á vöktum í sundlaug og íþróttahúsi
Afleysingar og samvinna við húsvörð Grunnskóla Snæfellsbæjar
Hæfniskröfur:
Menntun og reynsla sem nýtist í starfi
Ríkir samstarfs- og samskiptahæfileikar
Frumkvæði og sjálfstæð vinnubrögð
Góð kunnátta í íslensku er skilyrði
Umsóknarfrestur er til og með 23. mars 2021.
Æskilegt að viðkomandi geti hafið störf sem fyrst.
Laun eru greidd skv. kjarasamningi Sambands íslenskra sveitarfélaga
við Starfsmannafélag Dala- og Snæfellsnessýslu.
Frekari upplýsingar veitir Laufey Helga Árnadóttir, íþrótta- og æskulýðsfulltrúi, í síma
433 9912, 847 0830 eða á laufey@snb.is. Íþrótta- og æskulýðsfulltrúi áskilur sér rétt til
að hafna öllum umsóknum.
Vinsamlega sendið umsóknir á netfangið laufey@snb.is.
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Úthlutað úr Framkvæmdarsjóði og Landsáætlun
9. mars síðastliðinn var rúmum
1,5 milljarði úthlutað til innviða,
náttúruverndar og annarra verk
efna á ferða
m anna
s töðum á
Íslandi. Þar af fara 764 milljónir
króna úr Landsáætlun um upp
byggingu innviða og 807 milljónir
úr Framkvæmdasjóði ferðamanna
staða. Úr Framkvæmdasjóði ferða
mannastaða fengu Svæðisgarður
inn Snæfellsnes, Arnarstapi og
Svöðufoss úthlutun sem hljóðar
upp á 71.92 milljónir.
Svæðisgarðurinn Snæfellsnes
hlýtur 11,20 milljónir til skipulags
á fyrirmyndar útivistarstígum um
Snæfellsnes. Styrkur þessi er til
að samræma skipulag og hönnun
á sameiginlegu neti útivistarleiða
um Snæfellsnes og festa slíka leið
í sessi í skipulagi, móta gæði og
öryggisviðmið.
Snæfellsbær hlýtur 19 milljónir
til uppbyggingar á Arnarstapa.
Þetta er fyrsti áfangi í heildar
uppbyggingu ferðamannastaðar á
Arnarstapa sem hefur það mark
mið að bæta öryggi ferðamanna og
verndun náttúru á viðkvæmu svæði.
Þessi styrkur er ætlaður til að bæta
aðkomu og umhverfi við styttuna af
Bárði Snæfellsás með því að leggja

göngustíga frá bílastæði og útbúa
dvalarstæði við styttuna sjálfa sem
tengist núverandi göngustíg sem
liggur að ströndinni.
Snæfellsbær fær að auki 41,72
milljónir til áframhaldandi upp
byggingar við Svöðufoss. Aðgengið
að fossinum verður bætt með áfram
haldandi gönguleið frá núverandi
áningarstað, uppsetningu á göngu
brú yfir Laxá á Breið og útsýnis
palli við fossinn. Þessi styrkveiting
er stærsti einstaki styrkur sem
Snæfellsbær hefur hlotið úr Fram
kvæmdasjóði ferðamannastaða.
Frá Landsáætlun 2021-2021 er
styrkur upp á 146,6 milljónir sem
kom til áningarstaða í Snæfellsbæ.
Þar af 108,42 milljónir í uppbygg
ingu í Þjóðgarðinum Snæfellsjökli.
• Búðir - 8,18 milljónir í
aðkomusvæði og göngustíga.
• Arnarstapi/Hellnar - 30
milljónir í deiliskipulag,
endurbætur á göngustíg, tvo
útsýnispalla og útsýnisstíg að
Músagjá.
• Þjóðgarðurinn Snæfellsjökull,
Jökulháls - 2,26 milljónir í skilti
og merkingar
• Þjóðgarðurinn Snæfellsjökull,
Svalþúfa - 12,56 milljónir í

stækkun bílastæðis, göngustíga
og tengingar
• Þjóðgarðurinn Snæfellsjökull,
Malarrif - 27 milljónir í áningarog afþreyingarsvæði og
útsýnispall.
• Þjóðgarðurinn Snæfellsjökull,
Djúpalónssandur - 20 milljónir
í endurbætta, nýja hringleið
um svæðið, endurnýjun
skilta, fræðslu, leiðbeiningar,
skiltavegg og tvo hlaðna
útsýnispalla við gönguleið.
• Þjóðgarðurinn Snæfellsjökull,
Dritvík - 12 milljónir í
lagfæringu og viðhald á
göngustíg milli Djúpalónssands

og Dritvíkur, stígur hlaðinn að
hluta.
• Þjóðgarðurinn Snæfellsjökull,
gönguleiðir - 9,6 milljónir í
umbætur á gönguleiðakerfi
þjóðgarðsins, leiðum fjölgað
og merkingar bættar.
• Þjóðgarðurinn Snæfellsjökull,
Saxhóll - 10 milljónir í
móttöku- og áningarstað.
• Þjóðgarðurinn Snæfellsjökull,
Skarðsvík - 15 milljónir í að
stækka og malbika núverandi
bílastæði.
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Veitingahúsið Sker stækkar
Eigendur veitingastaðarins
Sker í Ólafsvík hafa staðið í endur
bótum á húsnæði sínu að undan
förnu. Sú aðstaða sem Rifssaumur
hafði undir verslun sína mun Sker
taka undir sína starfsemi. Bætt
verður auka sal við rými veitinga
staðarins og verður hann ætlaður
undir viðburði eins og fundi,
veislur, afmæli og ýmis önnur
tilefni þar sem viðskiptavinir
geta haft salinn útaf fyrir sig. Bæði
verður hægt að fá salinn til afnota
með og án veitinga. Sömuleiðis
gefst þá kostur á að opna inn í
salinn á álagstímum og þannig
stækka veitingasalinn og mynda
rýmra svæði fyrir viðskiptavini.
Auk þess að opna auka sal hafa
eigendur Skers bætt við aðstöðu
til píluiðkunar með uppsetningu
á tveimur fullkomnum pílu
spjöldum. Er stefnan sett á að
hafa pílukvöld von bráðar og eru
hugmyndir meðal góðra manna í
bæjarfélaginu að stofna píluklúbb
Snæfellsbæjar. Þau plön verða

auglýst síðar. Arnar, einn eigenda
Skers segir að píluaðstaðan verði
í boði fyrir alla, unga sem aldna,
svo lengi sem salurinn sé ekki í
útleigu.
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Klakahrun í Höfðanum

Íbúð fyrir eldri borgara
í Grundarfirði

Eitt af verkefnum starfsmanna
Vegargerðarinnar er eftirlit á
vegum og skráning á því hvernig
færðin er. Þriðjudagsmorguninn
í síðustu viku var enginn undan
tekning á því, Sigurjón Hilmarson
var á vakt og byrjaði daginn á
því að fara uppá Fróðárheiði þar
hreinsaði hann smá krapa efst
á heiðinni og ætlaði að halda
áfram sunnanvert nesið. Ein
hverra hluta vegna hætti hann
við og fór til baka og norður
fyrir. Sem betur fer því þegar

hann kom í höfðan var þar
klakahrun af stærri gerðinni.
Er þetta það sem gerist þegar
það hlánar, þá hrynur klakinn
sem safnast hefur fyrir. Nóttina
á undan var hitinn sex gráður þá
er hættan enn meiri á hruni sagði
Sigurjón og vildi hann koma
því á framfæri að þegar svona
aðstæður verða biður hann því
fólk að hafa varan á þegar farið
er yfir Búlandshöfðan á meðan
svona aðstæður eru.
þa

Íbúð fyrir eldri borgara að Hrannarstíg 18
er laus til umsóknar. Um er að ræða leiguíbúð
með búseturétti og 20% hlutareign.
Íbúðin er tveggja herbergja, 58,4 ferm.
Áætluð úthlutun íbúðar er fljótlega.
Nánari upplýsingar eru veittar á bæjarskrifstofu
í síma 430 8500 og á heimasíðu bæjarins,
www.grundarfjordur.is
Umsóknarfrestur er til 20. mars 2021.

Grunnskóli Snæfellsbæjar
auglýsir lausa stöðu húsvarðar
Grunnskóli Snæfellsbæjar auglýsir eftir húsverði í 100% starf.
Starfssvið:
Umsjón með húseignum, lóðum, tækjum og innanstokksmunum skólans á
Hellissandi og í Ólafsvík
Umsjón með húseign tónlistarskólans á Hellissandi
Umsjón með hitakerfi í samkomuhúsinu á Hellissandi, Röstinni og íþróttahúsi
Afleysingar og samvinna við húsvörð íþróttamannvirkja Snæfellsbæjar
Hæfniskröfur:
Menntun og reynsla sem nýtist í starfi
Ríkir samstarfs- og samskiptahæfileikar
Frumkvæði og sjálfstæð vinnubrögð
Góð kunnátta í íslensku er skilyrði
Umsóknarfrestur er til og með 23. mars 2021.
Æskilegt að umsækjandi geti hafið störf sem fyrst.
Laun eru greidd skv. kjarasamningi Sambands íslenskra sveitarfélaga
við Starfsmannafélag Dala- og Snæfellsnessýslu.
Upplýsingar veitir Hilmar Már Arason, skólastjóri, í síma 894 9903 og umsóknir skal
senda til skólastjóra á netfangið hilmara@gsnb.is.
Skólastjóri áskilur sér rétt til að hafna öllum umsóknum.
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Umhverfisráðherra í heimsókn
Guðmundur Ingi Guðbrands
son umhverfisráðherra kíkti í
heimsókn á Snæfellsnes í lok
febrúar. Líkt og kom fram í síðasta
tölublaði Jökuls var erindi hans
að undirrita samkomulag við
Svæðisgarðinn Snæfellsnes um
að skoða kosti og galla þess að
landsvæði sveitafélaganna fimm
á Snæfellsnesi verði í framtíðinni
tilnefnt sem svæði í flokki “Man
and Biosphere” hjá Unesco. Eftir
að hafa undirritað samkomu
lagið á Gestastofu Sæfellsness á

Breiðabliki tók Guðmundur hring
um nesið og kíkti í þjóðgarðinn þar
sem hann nýtti ferðina í að skoða
framkvæmdir sem styrktar eru af
Landsáætlun um uppbyggingu
innviða. Í þjóðgarðinum skoðaði
hann byggingaframkvæmdir við
þjóðg arðsmiðstöðina á Hellis
sandi, hlaðinn göngustíg á Djúpa
lónssandi sem er sérstaklega
lagaður að landslaginu, nýjan
útsýnispall á Svalþúfu og tröppu
stíginn upp á Saxhól, en hann
hlaut Rosa Barba verðlaunin

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

árið 2018. Að lokum heimsótti
ráðherra gestastofuna á Malarrifi
en þar hefur verið unnið að
framkvæmdum við bílastæði og
aðra aðstöðu. Á ferðalagi sínu
hefur hann því séð greinilega
að uppbygging í þjóðgarðinum
er gríðarleg enda fjölgar
gestakomum með hverju árinu,
að 2020 undanskildu. Áður en
Guðmundur hélt aftur heim
heilsaði hann upp á fundargesti

á rafrænum íbúafundi um gerð
stjórnunar- og verndaráætlunar
um Þjóðgarðinn Snæfellsjökul.
Unnið er að stækkun þjóðgarðsins
og mynduðust líflegar og
góðar umræður á meðal íbúa á
fundinum.
Myndin er fengin af Facebook
síðu Þjóðgarðsins Snæfellsjökuls,
ljósmyndari er Jón Björnsson.
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Skoðanakönnun um umhverfi og samfélag
Álit og þekking íbúa á
umhverfis- og samfélagsmálum
er mikilvægur hluti af umbótum
í ýmsum málaflokkum og bættri
frammistöðu sveitarfélaga. Raf
ræn skoðanakönnun um umhverfi
og samfélag var birt á vefsíðum
sveitarfélaganna og umhverfis
vottunarverkefnisins 1. desember
2020 og stóð hún til 17. desember
2020. Þetta var önnur skoðana
könnunin á vegum umhverfis
vottunarverkefnis Snæfellsness
en sú fyrri var send út í árslok
2012.
Í könnuninni var farið yfir
bakgrunnsupplýsingar þátt
takenda, þeir spurðir út í
þekkingu og álit á umhverfis
vottunarverkefninu og beðnir um
álit á mikilvægi mismunandi þátta
í umhverfis- og samfélagsmálum.
Að auki voru möguleikar á opnum
svörum þar sem íbúum gafst
tækifæri til að tjá sig um ýmis mál.
Þau málefni í samfélagsmálum
sem þátttakendur töldu mikil
vægust í sínu sveitarfélagi voru
málefni eldri borgara, lýðheilsa og
aukið samráð við íbúa. Á eftir þeim
komu aukið samráð við fyrirtæki,
málefni fatlaðra, æskulýðsstarf,
ferðaþjónusta og málefni nýbúa.
Þau málefni í umhverfismálum
sem íbúar töldu mikilvægust
voru úrgangsmál, orkun otkun
og verndun vistkerfa. Á eftir
þeim komu matarsóun, aukið
umhverfisstarf í skólum, aukið
samráð/samvinna við fyrirtæki í
umhverfismálum, losun gróður
húsal oftt egunda, aukin sjálf
bærni/náttúruvernd/umh verfis
vernd, fjölgun friðlýstra svæða og
kolefnisbinding með endurheimt
votlendis, landgræðslu eða skóg
rækt. Öll þessi málefni tengjast á
einn eða annan hátt og er listinn
að sjálfsögðu ekki tæmandi.
Vert er að taka fram að þau
málefni sem íbúum fannst að sín
sveitarfélög ættu að leggja mesta
áherslu á segir ekki til um að
sveitarfélögin standi sig illa í þeim
málefnum, heldur sýnir okkur
það sem er ofarlega í hugum
íbúa. Þátttakendur voru einnig
beðnir um að nefna nýleg dæmi
um verkefni í sínu sveitarfélagi
sem voru í þágu umhverfisins.
Þar mátti sjá dæmi um það sem
íbúar voru sáttir með að hafi verið
gert og vakið athygli, en sömu
verkefnin voru nefnd í nokkur
skipti í flestum sveitarfélögunum.

Flestir þátttakenda sögðust
hafa heyrt af umhverfisvottun
Snæfellsness, en minnihluti þeirra
hafði heimsótt síður verkefnisins
og kynnt sér sjálfbærnistefnu
og framkvæmdaáætlun sveitar
félaganna. Þarna er úrbóta þörf
sem umhverfisvottunarverkefnið
stefnir á að vinna í. Að lokum
voru þátttakendur beðnir um
álit á því hverju þeir telja að
umhverfisvottunarverkefnið eigi
að skila. Meiri umhverfisvitund
íbúa, aukinn sýnileiki umhverfis
starfs sveitarfélaganna og meiri
þátttaka fyrirtækja í umhverfis
málum fengu flest stig þátttakenda,
en ekki munaði miklu þar á milli.
Þar á eftir var meiri þátttaka íbúa
í umhverfismálum, betri ímynd
svæðisins út á við og aukin
umh verfisv ernd/náttúruvernd/
sjálfbærni. Það vakti athygli að
málefnin sem fengu áberandi
fæst stig voru öll tengd fræðslu;
aukin fræðsla um náttúruvernd,
matarsóun og loftslagsmál; þrátt
fyrir að fræðsla og kynning séu
helstu leiðirnar til að ná þeim
markmiðum sem flestir vilja
stefna að.
Stefnt er leggja könnun sem
þessa fyrir íbúa Snæfellsness reglu
lega næstu ár. Niðurstöðurnar
endurspegla að sjálfsögðu ekki álit
samfélagsins í heild, en þær gefa
stjórnendum sveitarfélaganna
hugmynd um hvar úrbóta er þörf.
Umhverfisvottunarverkefnið mun
á næstu árum nýta þessi gögn við
verkefnaval í framkvæmdaáætlun,
val á fræðsluefni og við upp
lýsingagjöf. Þessari könnun fylgir

Tölurnar í súlunum eru hlutfall atkvæðafjölda innan hvers sveitarfélags.

einnig lærdómur sem við tökum
með okkur í gerð þeirrar næstu.
Áhugasamir eru hvattir til að kynna
sér niðurstöðurnar nánar á vefsíðu
umhverfisvottunar verkefnis
Snæfellsness www.nesvottun.is.

Allar ábendingar og spurningar
eru vel þegnar á gudrun@nsv.is
Guðrún Magnea Magnúsdóttir,
verkefnastjóri
umhverfisvottunar Snæfellsness

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

Gjaldkeri á Ólafsvík
Pósturinn leitar að gjaldkera í fullt starf á pósthúsinu á
Ólafsvík. Starfið felur m.a. í sér þjónustu við viðskiptavini,
almenna afgreiðslu, og önnur tilfallandi verkefni.
Vinnutíminn er á bilinu 08:30 til 16:00, alla virka daga.
Óskað er eftir því að viðkomandi geti hafið störf strax eða
eftir samkomulagi.
Umsóknarfrestur er til og með 18.mars 2021. Sótt er um
starfið á umsóknarvef Póstsins, www.posturinn.is/atvinna.
Öllum umsækjendum verður svarað og farið er með
umsóknir sem trúnaðarmál.
Nánari upplýsingar um starfið veitir Símon, stöðvarstjóri,
í netfanginu simonh@postur.is.

Krefjandi verkefni
björgunarsveita

Síðdegis á síðasta laugardag
voru björgunarsveitir af Snæ
fellsnesi kallaður út til aðstoðar
tveimur konum sem höfðu slasast
á færi. Björgunaraðgerðir gengu
vel en aðstæður voru krefjandi en
konurnar voru staddar í 850 metra
hæð í Ljósufjöllum á norðanverðu
Snæfellsnesi þar sem þær væru á
göngu með hópi fjallgöngufólks.
Fóru félagar úr björgunarsveit
unum á norðanverðu nesinu
Lífsbjörgu, Klakki og Berserkjum
ásamt lögreglu, sjúkraflutninga
mönnum og Landhelgisgæslunni.

Ný forstöðukona
Smiðjunnar

Ekki var hægt að nota þyrlu
gæslunnar en mjög lágskýjað
var á svæðinu og fóru hópar
úr björgunarsveitunum ásamt
sjúkraflutningamönnum á fjór
hjólum, sexhjólum og buggybíl
Lífsbjargar á svæðið. Gátu þeir
flutt konurnar neðar í fjallgarðinn
þar sem hægt var að lenda
þyrlunni og voru konurnar fluttar
undir læknishendur í Reykjavík.
Myndin er fengin af facebook
síðu Berserkja.

kirkjanokkar.is

Æskulýðsguðsþjónusta
í Ingjaldshólskirkju
sunnudaginn 14. mars kl. 20.
Fermingarbörn með frumsamdar bænir og
nemendur tónlistarskólans með atriði.

Þórheiður Elin Sigurðardóttir,
þroskaþjálfi, hefur verið ráðin
sem forstöðukona Smiðjunnar,
vinnu- og hæfingarstöðvar

Félags og skólaþjónustu Snæ
fellinga fyrir fólk með skerta
starfsgetu. Þórheiður er fædd
og uppalin í Ólafsvík og útskrif
aðist með B.A. gráðu í Þroska
þjálfafræðum vorið 2016. Hún
hefur frá útskrift starfað m.a.
í leik
s kólum Snæfellsbæjar
og sl. ár í Grunnskóla Snæ
fellsb æjar. Þórheiður sem er
ný
k omin úr fæðingarorlofi,
hóf störf í Smiðjunni þann 1.
mars síðastliðinn. Hún er gift
Guðmundi Ragnari Guðmundu
syni og eiga þau 2 börn saman.
Félags og skólaþjónusta Snæ
fellinga býður Þórheiði vel
komna til starfa.  

þa

Aflafréttir
Vel hefur veiðst síðstu vikuna
og þá sérstaklega í netin en
dagana 1. til 7. mars koma á
land í Snæfellsbæ alls 1440 í 135
löndunum. Á Arnarstapa lönduðu
2 bátar 2 tonnum í 3 löndunum
og í Ólafsvík komu 531 tonn á
land í 72 löndunum. Í Rifshöfn
var svo landað 908 tonnum í
60 löndunum. Hjá dragnóta
bátunum landaði Steinunn SH
72 tonnum í 4 löndunum og
Gunnar Bjarnason SH 52 tonnum
í 4 löndunum í Ólafsvík og
Magnús SH landaði 83 tonnum í 4
löndunum og Esjar SH landaði 68
tonnum í 6 löndunum í Rifshöfn.
Aflahæstir af litlu línubátunum
voru Gullhólmi SH með 47
tonn í 5 löndunum og Lilja SH
með 46 tonn í 5 löndunum í
Rifshöfn og Hafdís SK með 71
tonn í 5 löndunum og Kristinn
HU með 61 tonn í 5 löndunum í
Ólafsvíkurhöfn. Örvar SH landaði
76 tonnum í 1 löndun og TJaldur
SH 54 tonnum í 1 löndun í
Rifshöfn og voru hæstir af stóru
línubátunum. Eins og áður segir

hefur veiðst vel í netin en 3 bátar
eru á netaveiðum landaði Bárður
SH 212 tonnum í 7, Saxhamar
SH 67 tonnum í 3 í Rifshöfn og
Ólafur Bjarnason SH 63 tonnum
í 6 löndunum í Ólafsvíkurhöfn.
Í Grundarfjarðarhöfn var landað
298 tonnum í 10 löndunum.
Tveir handfæra bátar lönduðu 6
tonnum hvor í 3 löndunum þeir
Birta SH og Birtir SH. Fjórir bátar
eru á botnvörpu og landaði Breki
VE 100 tonnum í 1, Hringur SH 46
tonnum í 1, Runólfur SH 61 tonni
í 1 og Sigurborg SH 79 tonnum
í 1 löndun.
þa

FORSTÖÐUMAÐUR TÆKNIDEILDAR
Snæfellsbær óskar eftir að ráða forstöðumann tæknideildar Snæfellsbæjar.
Forstöðumaður tæknideildar Snæfellsbæjar hefur yfirumsjón með skipulags- og
byggingarmálum og öllum verklegum framkvæmdum og viðhaldi á vegum sveitarfélagsins.
Snæfellsbær er landstærsta sveitarfélagið
á Snæfellsnesi með um 1.700 íbúa.
Í Snæfellsbæ er vel tekið á móti nýjum
íbúum og þar má finna góða leik- og
grunnskóla auk öflugs félags- og íþróttalífs
fyrir börn sem fullorðna. Sjávarútvegur
er burðarstoð atvinnulífs í Snæfellsbæ
auk ferðaþjónustu enda Snæfellsjökull
miðdepill sveitarfélagsins og sést víða að.
Í Snæfellsbæ er boðið upp á vinnuaðstöðu
fyrir störf án staðsetningar.

Launakjör forstöðumanns tæknideildar
eru samkvæmt kjarasamningi viðkomandi
fagfélags og Launanefndar sveitarfélaga.
Launakjör leikskólastjóra eru samkvæmt
kjarasamningi Sambands íslenskra
sveitarfélaga og KÍ. Ráðið verður í stöðurnar
frá og með 1. maí nk., eða eftir samkomulagi.

Menntunar- og hæfniskröfur:
• Háskólamenntun á sviði skipulags- og
byggingarmála sbr. 8 gr. mannvirkjalaga nr.
160/2010 og 7. gr. skipulagslaga nr. 123/2010
er skilyrði
• Þekking á lögum um mannvirki og á
skipulagslögum, ásamt byggingarreglugerð
er æskileg
• Reynsla af stjórnun er æskileg
• Þekking á starfsumhverfi opinberrar
stjórnsýslu er æskileg
• Leiðtogahæfileikar, frumkvæði, framsýni og
skipulagshæfni
• Framúrskarandi hæfni í mannlegum
samskiptum og þjónustulund
• Hæfni til þess að tjá sig í ræðu og riti
á íslensku
• Góð almenn tölvukunnátta

Helstu verkefni og ábyrgð:
• Faglegur undirbúningur við mótun stefnu
sveitarfélagsins á sviði skipulags- og
byggingamála
• Tryggja að lögum um mannvirki nr. 160/2010,
skipulagslögum nr. 123/2010 og öðrum lögum
og reglugerðum varðandi byggingarmál í
sveitarfélaginu sé framfylgt
• Fjárhagsáætlunargerð og gerð
framkvæmdaáætlana
• Ábyrgð á stjórnun og starfsmannamálum
sviðsins ásamt rekstri stofnana sviðsins
• Umsjón með umhverfismálum, náttúruvernd,
fegrun bæjarins og umhirðu, opnum svæðum,
sorphirðu og sorpeyðingu, fráveitu og
vatnsveitu og starfsemi áhaldahúss
• Að vera skipulags- og byggingarnefndum,
bæjarstjóra og bæjarstjórn til ráðgjafar
• Undirbúningur funda sem tilheyra málaflokknum
og ábyrgð á eftirfylgni mála
• Ábyrgð á skráningu mannvirkja og staðfestingu
eignaskiptayfirlýsinga
• Umsjón og eftirlit með viðhaldi fasteigna í eigu
sveitarfélagsins og verklegum framkvæmdum
þeim tengdum
• Umsjón með gjaldtöku, skráningu, varðveislu
og miðlun upplýsinga um mannvirki til íbúa

LEIKSKÓLASTJÓRI
Snæfellsbær óskar eftir að ráða leikskólastjóra við leikskóla Snæfellsbæjar. Leikskóli
Snæfellsbæjar er rekinn á tveimur starfsstöðvum, Kríubóli á Hellissandi og Krílakoti
í Ólafsvík. Markmið leikskóla Snæfellsbæjar er að veita börnum og fjölskyldum
í bæjarfélaginu heildstæða þjónustu og stuðla að samfellu í öllu starfi sem hefur
velferð íbúa að leiðarljósi.
Helstu verkefni og ábyrgð:
• Fagleg forysta á sviði kennslu og þróunar í
skólastarfi
• Ábyrgð á að leikskólinn starfi samkvæmt
lögum og reglugerð um leikskóla, öðrum
lögum er við eiga, aðalnámskrá leikskóla og
stefnu sveitarfélagsins
• Að stýra og bera ábyrgð á daglegum rekstri
og starfsemi leikskólans
• Að tryggja að rekstur leikskólans sé innan
ramma fjárhagsáætlunar
• Umsjón með ráðningum starfsfólks, gerð
ráðningarsamninga, vinnuskýrslna, skipulagi
vinnutíma og vinnutilhögun
• Önnur verkefni samkvæmt starfslýsingu
leikskólastjóra

Menntunar- og hæfniskröfur:
• Leyfisbréf sem kennari (leyfisbréf fylgi umsókn)
• Framhaldsmenntun á sviði stjórnunar- og/eða
menntunarfræða
• Stjórnunarreynsla og víðtæk þekking/reynsla af
leikskólastarfi
• Framúrskarandi samskiptahæfni og jákvætt
viðmót
• Þekking á rekstri og opinberri stjórnsýslu er
kostur
• Sjálfstæð vinnubrögð, frumkvæði í starfi og
skýr framtíðarsýn
• Góð tölvufærni og þekking á nauðsynlegum
kerfum

Umsóknarfrestur er til og með 23. mars 2021. Umsóknir ásamt ítarlegri ferilskrá og kynningarbréfi óskast fylltar út á hagvangur.is.
Nánari upplýsingar um störfin veitir Geirlaug Jóhannsdóttir, geirlaug@hagvangur.is.

