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Mannblendin gæs á Hellissandi
Grágæsir eru stærstar þeirra
gæsa sem verpa eða hafa viðdvöl
á Íslandi að því er fram kemur
á fuglavefnum og halda þær sig
oftast í hópum utan varptíma
og fara þá um í oddaflugi. Það á
greinilega ekki við um gæsina sem
sést hefur á fjölmörgum stöðum
á Hellissandi síðustu daga.
Hefur hún meðal annars kíkt á
skólalóðina við grunnskólann
og virtist ekki láta krakkana eða
starfsfólk trufla sig og rölti um.
Hafði hún áður verið á vappi á
bílastæðinu við skólann og hefur
einnig sést til hennar í görðum
og úti á miðri götu. Er hún mjög
gæf þó fólk hafi ekki farið nálægt
henni er þetta því líklega ungur
fugl því að sögn fróðra manna eru
þeir gæfari og því oft auðveiddari.
Myndina tók Katrín Hjartar
dóttir af gæsinni þar sem hún
vappaði um á skólalóðinni á
Hellissandi.
þa

Menningarstefna
endurskoðuð
Menningarstefna Vesturlands
var fyrst samþykkt árið 2016 og
var sú stefna í gildi til ársins 2019.
Nú er því kominn tími á endur
skoðun og er einn fulltrúi frá
hverju sveitarfélagi á Vesturlandi
tilnefndur til að sitja í fagráði sem
mun fara yfir ferla og áherslur
nýrrar stefnu. Auk tilnefndra full
trúa eru fjórir fagaðilar sem eru
starfandi í menningartengdum
atvinnugreinum á Vesturlandi.
Sigursteinn Sigurðsson, menn
ingarfulltrúi SSV og Sólveig Ólafs
dóttir, sem er ráðin tímabundið
til verkefnisins til aðstoðar, eru
starfsmenn fagráðsins. Þannig er
ráðið skipað af fagfólki, starfs
mönnum menningarráða og
nefndarmönnum í menningar
nefndum allstaðar af úr lands

hlutanum. Fyrsti fundur fagráðs
ins var 10. mars síðastliðinn og
fór ráðið þá yfir stöðu menningar
mála á Vesturlandi og þær stefnur
sem eru í gildi hjá bæði ríkinu og
sveitarfélögum. Á fundinum voru
línur markaðar um næstu skref og
var ráðið sammála um að leggja
áherslu á að stefnan skyldi mótuð
út frá Vesturlandinu sem heild.
Einnig var einróma ákvörðun tekin
um að áhersla skyldi lögð meðal
annars á atvinnumál menningar,
fjölmenningu og menningar
uppeldi til yngri kynslóðarinnar.
Vinna fagráðsins heldur nú áfram
og framundan verða opnir fundir
þar sem almenningur hefur kost
á að taka þátt í stefnumótuninni.
sj

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

Fönix stækkar verslun og fjölgar starfsmönnum
Undanfarið hefur mikið
gengið á í Smiðjunni Fönix á Rifi.
Arnar Ingi Þórarinsson, 23 ára,
hefur verið ráðinn sem rafvirki
hjá Smiðjunni Fönix en hann
útskrifaðist sem sveinn í rafvirkjun
árið 2018 og stefnir á að hefja nám
til meistara haustið 2021. Arnar
flytur hingað frá Dalvík en þar
hefur hann búið síðan 2016. Þar
áður bjó hann í Ólafsvík en héðan
flutti hann 2013, það mætti því
segja að Arnar sé að flytja aftur
heim. Rafvirkjar Smiðjunnar
Fönix eru þá orðnir þrír talsins,
ásamt Arnari eru þeir Jón Arn
grímsson, rafvirkjameistari og
Garðar Kristjánsson, nemi.
Líkt og glöggir hafa tekið eftir
hefur Smiðjan Fönix verið að

auglýsa eftir auknum starfskrafti,
bæði í vélsmiðju og verslun en
nú þegar starfa 8 manns hjá
fyrirtækinu. Einnig hefur verið
gengið í breytingar á verslun fyrir
tækisins og endurskipulag á hús
næðinu sjálfu svo að starfsemin
rúmist sem best. Búðin var
stækkuð um 2.4 fm nýlega og á
efri hæð húsnæðisins er nú komið
21 fm rafmagnsverkstæði.
Það er ánægjulegt að sjá upp
byggingu eins og þessa í sam
félaginu okkar og fjölgun stöðu
gilda á Snæfellsnesi eru alltaf
góðar fréttir. Á meðfylgjandi mynd
eru Arnar Ingi, nýr starfsmaður og
Davíð Magnússon, annar eigenda
Smiðjunnar Fönix.
sj

Bætt umferðaröryggi
á Ennisbraut
Laus staða við tímabundnar afleysingar
í heimaþjónustu FSSF
Félags- og skólaþjónusta Snæfellinga óskar eftir starfsmanni
í afleysingar í 75% stöðugildi félagslegrar heimaþjónustu í
Snæfellsbæ tímabilið 29. mars – 7. maí.
Laun greidd skv. kjarasamningum sveitarfélaganna og
Starfsgreinasambandsins.
Frekari upplýsingar veitir Brynja Mjöll Ólafsdóttir,
ráðgjafi félagsþjónustu FSS, 430 7800, brynja@fssf.is
Forstöðumaður

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

Umferðaröryggi við Ennis
braut í Ólafsvík hefur verið
mikið áhyggjumál bæjarbúa
vegna hraðaksturs ökutækja
þegar ekið er inn og út úr
bænum. Í öryggisúttekt sem
FÍB framkvæmdi á þjóðvegum
landsins árið 2018 var Ennis
brautin einn af fjórum veg
köflum á Vesturlandi sem fékk
4 stjörnur af 5 mögulegum
þegar kom að öryggisatriðum.
Skólinn og sundlaugin standa
hins vegar við veginn og því
mikilvægt að umferðaröryggi
sé eins mikið og mögulegt er,
stöðugt í skoðun og því haldið
við. Með það til hliðsjónar hefur
Snæfellsbær í samráði við Vega
gerðina ákveðið að setja gagn
virkar hraðahindranir á Ennis
brautina. Virka þær þannig að
ef ökutæki er ekið yfir leyfi
legum hámarkshraða ræsir
kerfi hraðahindrunina sem felld

verður í yfirborð akreinarinnar.
Hraðahindrunin myndast með
því að hleri fellur niður um
nokkra sentímetra í yfirborðið,
en þó einungis í þeim tilvikum
þegar ökutæki er ekið yfir
leyfilegum hámarkshraða. Í
síðustu viku komu aðilar á
vegum Vegagerðarinnar og
skoðuðu Ennisbrautina ásamt
fulltrúum Snæfellsbæjar en ef
allt gengur upp má gera ráð fyrir
að gagnvirka hraðahindrunin
verði komin upp snemma í
sumar. Slík hraðahindrun er sú
fyrsta sinnar tegundar á Íslandi
en þessi lausn hefur verið
tekin í gagnið víða erlendis.
Gagnvirk kerfi geta verið góð
lausn þar sem útfæra þarf öruggt
umhverfi vegna umferðahraða
og þar sem viðhalda þarf jöfnu
umferðarflæði og góðu aðgengi
fyrir allar gerðir ökutækja.
sj

Grundarfjarðarbær leitar að áhugasömu fólki
með ríka þjónustulund og metnað til að skila góðu starfi
Laus eru til umsóknar sumarstörf við eftirtaldar stofnanir bæjarins:

Áhaldahús Grundarfjarðarbæjar
Starfið felst í garðslætti og umhirðu garða og opinna svæða ásamt öðrum verkefnum áhaldahúss.
Umsækjendur þurfa að vera 16 ára eða eldri, hafa verkvit og áhuga á útiveru auk þess að vera sjálfstæðir í vinnubrögðum.
Starfstímabil er frá miðjum maí til ágústloka. Vinnutími er frá kl. 8:00-17:00 alla virka daga.

Sundlaug Grundarfjarðar
Starfið felst í afgreiðslu og laugarvörslu, ásamt þrifum. Leitað er að umsækjendum af báðum kynjum.
Umsækjendur þurfa að hafa náð 18 ára aldri, geta staðist þolpróf laugarvarða og hafa góða tungumálakunnáttu.
Starfstímabil er frá 21. maí til 22. ágúst. Unnið er á vöktum á opnunartíma sundlaugar.

Vinnuskóli – umsjónarmaður og hópstjóri
Leitað er að umsjónarmanni Vinnuskóla Grundarfjarðarbæjar sem starfræktur er í fimm til sex vikur í byrjun sumars. Starf
umsjónarmanns felst í skipulagningu og umsjón vinnuskólans í samráði við verkstjóra áhaldahúss.
Jafnframt er leitað að hópstjóra fyrir vinnuskólann. Starf hópstjóra felst í aðstoð við umsjónarmann vinnuskólans.
Umsækjendur þurfa helst að hafa náð 20 ára aldri, hafa getu til að vinna sjálfstætt, góða hæfni í mannlegum samskiptum auk
reynslu og ánægju af að vinna með unglingum. Starfstímabilið er frá 7. júní til 9. júlí. Vinnutími er frá kl. 8:30–15:30 alla virka daga,
nema á föstudögum til kl. 14:30.

Tjaldsvæði Grundarfjarðar
Starfið felst í innheimtu tjaldsvæðisgjalda, þrifum og umhirðu tjaldsvæðis.
Umsækjendur þurfa að hafa náð 18 ára aldri, hafa getu til að vinna sjálfstætt, góða hæfni í mannlegum samskiptum og góða
tungumálakunnáttu.
Starfstímabil er frá síðari hluta maímánaðar til loka ágúst eða byrjun september. Vinnutími er breytilegur. Um hlutastarf er að ræða.

Eftirfarandi störf eru auglýst með fyrirvara um breytingar:
Sumarnámskeið – umsjónarmaður og aðstoðarmaður
Leitað er að umsjónarmanni sumarnámskeiða fyrir börn; um 2 vikur í júní og 2 vikur í ágúst. Starfið felst í utanumhaldi og umsjón
námskeiðanna.
Jafnframt er leitað að aðstoðarmanni sem aðstoðar umsjónarmann við námskeiðahaldið.
Umsækjendur þurfa að vera hugmyndaríkir, hafa getu til að vinna sjálfstætt, góða hæfni í mannlegum samskiptum auk reynslu og
ánægju af að vinna með börnum.
Starfstímabil er 7.-18. júní og 9.-20. ágúst. Vinnutími er kl. 9:00-12:00 og 13:00-16:00, auk undirbúningstíma. Um hlutastarf er að
ræða.
Störfin eru auglýst með fyrirvara um breytingar sem felast í samvinnu við félagasamtök í bænum.

Sögumiðstöð, menningar- og upplýsingamiðstöð Grundarfjarðar
Starfið felst í upplýsingagjöf til ferðamanna, móttöku gesta í Sögumiðstöð, afleysingu á bókasafni, mögulega skönnun ljósmynda
o.fl.
Umsækjendur þurfa að hafa góða tungumálakunnáttu ásamt þekkingu á umhverfi og staðháttum í Grundarfirði og nærsveitum,
getu til að skipuleggja framsetningu upplýsinga, haft umsjón með aðföngum og notkun samfélagsmiðla. Sækja þarf námskeið
sem boðið er upp á.
Um hlutastarf er að ræða frá miðjum maí til ágústloka.
Starfið er auglýst með fyrirvara um sumaropnunartíma og umfang, sem enn er óvisst.
Launakjör eru samkvæmt kjarasamningi Sambands íslenskra sveitarfélaga
og Starfsmannafélags Dala og Snæfellsness.

Umsóknarfrestur vegna allra starfa er til og með 6. apríl nk.
Sótt er um gegnum vefsíðu Grundarfjarðarbæjar; www.grundarfjordur.is
Nánari upplýsingar eru veittar á bæjarskrifstofu í síma 430 8500.
Einnig er hægt að senda fyrirspurnir á netfangið grundarfjordur@grundarfjordur.is

Baldur vélarvana í slæmu veðri

Bilun varð í flóabátnum
Baldri á síðasta fimmtudag.
Kom bilunin upp þegar ferjan
var stödd 10 sjómílur fyrir utan
Stykkishólm, um borð voru
28 manns; 20 farþegar og átta
manna áhöfn. Varpaði áhöfnin
ankerum en norðaustan 10 til
12 metrar voru á Breiðafirði
þennan dag. Björgunarbáturinn
Björg ásamt Varðskipinu Þór
fóru strax af stað til móts við
Baldur en rannsóknarskipið Árni
Sæmundsson og Þórsnes SH voru

fyrst stórra skipa á vettvang. Ekki
var þó hægt að draga Baldur strax
til hafnar í Stykkishólmi þar sem
ekki var talið að svo stór skip
eins og þau sem á svæðinu voru
kæmust með ferjuna til hafnar
sökum plássleysis. Var því beðið
eftir dráttarbátnum Fönix frá
Reykjavík og ýtti hann bátnum
síðustu metrana að bryggju 26
klukkustundum eftir að lagt
hafði verið af stað frá Brjánslæk.
Leiðindaveður var á Breiðafirði
og hefur ekki verið þægilegt fyrir

Leit Fuglaverndar að Fugli
ársins 2021 er hafin!
Fuglar eru hluti af daglegu lífi
fólks, flestir eiga sinn uppáhalds
fugl og hverjum þykir sinn fugl
fagur.
Í vetur hafa staðfuglar og
vetrargestir glatt okkur með nær
veru sinni en nú nálgast vorið og
farfuglarnir fara að tínast til okkar
á eyjunni fögru. Fuglavernd
ætlar að fagna vorkomunni með
kosningu á Fugli ársins 2021 og
verður sigurvegarinn kynntur
með fjaðrafoki og látum á sumar
daginn fyrsta.
Valdir verða 20 fuglar í framboð
fyrir kosninguna sjálfa sem fram
fer í apríl. En fólki hjá Fuglavernd
er vandi á höndum því um 100
tegundir fugla ýmist búa hér allt
árið eða hluta úr ári og allir eru
þeir auðvitað stórkostlegir, hver
á sinn hátt. Því leitar Fuglavernd
hjálpar og biður fólk að tilnefna
fugl sem því finnst eiga skilið
að keppa um titilinn Fugl ársins

2021. Hægt er að finna eyðublað
fyrir tilnefningar á vefnum
fuglavernd.is. Opið er fyrir til
nefningar til 20. mars.
Fuglavernd hvetur líka þá sem
brenna fyrir velgegni ákveðins
fugls í keppninni til að sækja um
stöðu kosningastjóra fyrir fuglinn
og reyna að gefa honum byr undir
báða vængi á samfélagsmiðlum
og í heitu pottunum.
Keppnin er haldin til að vekja
athygli á málefnum fugla í gamni
og alvöru og er sefnt að því að
hún verði árviss viðburður.
Vefslóð Fugls ársins 2021:
http://www.fuglavernd.is/fugl-arsins

Kassamerki:
#FuglArsins2021 #Fuglavernd

farþega að þurfa að bíða um borð
þó starfsfólk og áhöfn hafi gert sitt
allra besta til að fólki liði sem best.
Um borð í bátnum var einnig ýmis
varningur eins og lax í stórum
stíl á leið á markað. Einhverjar

skemmdir urðu á að minnsta
kosti tveimur flutningabílum í
veltingnum yfir nóttina. Myndina
tók Hafsteinn Ingi Viðarsson.
þa

Getraunir
Það var gaman að sjá aukinn
áhuga bæjarbúa á laugardaginn,
en fleiri en fyrr komu í
Átthagastofuna til að kaupa sér
nokkrar raðir í getraununum og
styðja við Víkingana, það munar
um allt. Ennþá er hægt að bæta
við þremur aðilum í tipphópinn
og þeir sem hafa áhuga geta sett
sig í samband við Hilmar Hauks,
eða hringt í síma 862 5170 og
tilkynnt sig. Þátttökugjaldið er
aðeins um 2000 krónur á viku,
sem greitt er með VISA kortinu,
þannig að ekki er þörf á að mæta
á laugardegi, nema til að aðstoða
„tippspekingana“ eða fá sér kaffi

og spjalla. Spekingarnir fylla út
einn seðil með rúmlega 2900
möguleikum á úrslitum, þannig
að líkur á vinningi eru nokkuð
góðar! Vinningur er greiddur til
þátttakenda í sama hlutfalli og
greitt er fyrir þátttöku. Síðasti
pottur verður í lok maí, þegar
enski boltinn klárast og því enn
tækifæri til að vera með og freista
gæfunnar með okkur. Kaffið og
meðlæti er á sínum stað í boði
hússins. Minnum á að við erum
í Átthagastofunni á laugardögum
frá 11.00 til 12.30.
óhs

Páskatúlipanar!!!!!!!!!!!!!!
Verð á ferðinni þriðjudaginn
30. mars með páskatúlipana
í Grundarfirði, Ólafsvík,
Rif/Hellisandi og Staðarsveit.
Hægt er að panta í síma
8595710 eða pm í messenger.
Kveðja Clemens
facebook - klemmi van der Zwet

Samstarf GSnb og Þjóðgarðsins Snæfellsjökuls
Í Grunnskóla Snæfellsbæjar er
unnið eftir námskrá í átthagafræði
á öllum aldursstigum. Það er
ánægjulegt að segja frá því að nú
hefur verið tekin ákvörðun um
skipulagt samstarf á milli skólans
og Þjóðgarðsins Snæfellsjökuls í
átthagafræði.
Á dögunum komu til fundar
við átthagafræðiteymi skólans
þau Linda Björk Hallgrímsdóttir
sérfræðingur og Guðmundur
Jensson landvörður, starfsmenn
þjóð
garðsins. Þar var lagður
grunnur að samstarfi út frá
námskrá skólans í átthagafræði.
Í byrjun mun þjóðgarðurinn
koma að völdum verkefnum hjá
ákveðnum árgöngum og verður
síðar byggt ofan á þann grunn og
samstarfið aukið með tímanum.
Í átthagafræði er lögð áhersla
á að nemendur fái að upplifa
eigið samfélag og í þjóðgarðinum
leynast ótal tækifæri fyrir okkur til
samstarfs og fræðslu. Verkefnin
sem kennarar vinna í samstarfi
við starfsmenn þjóðgarðsins eru:
Vettvangsferð 1. og 2. b. að
Malarrifi og í Gestastofu, ferð 5.
b. að Þúfubjargi, Lóndröngum

og Malarrifi, ferð 6. b. á Djúpa
lónssand og í Dritvík, ferð 8. b.
að Búðum og fræðslu 9. b. um
jarðsögu svæðisins í tengslum við
vorferð auk þess sem nemendur
fá fræðslu um þjóðgarða og frið

lönd.
Lýsudeild hefur síðan 2015
verið með sýningu í Salthúsinu á
Malarrifi og mun halda því starfi
áfram.
Við lok grunnskólagöngu er

markmiðið að námið í átthaga
fræði hafi skilað góðri þekkingu
á heimabyggð og því fögnum við
þessu samstarfi við þjóðgarðinn.  

Valhöll fasteignasala kynnir:
Hjarðartún 7.
Rúmgóð þriggja herbergja búð í
kjallara á Hjarðartúni 7 í Ólafsvík.
Íbúðin sem samkv FMR 96,4fm og
er 28,04% af allri eigninni. Hún
skiptist í flísalagða forstofu, rúmgott hol og stofu, eldhús, flísalagt
baðherbergi með baðkari. Þá eru
tvö góð herbergi, ein útigeymsla,
tvær innigeymslur og svo er
sameiginlegt þvottahús. Á stofu,
holi, eldhúsi og herbergjum er parket. Í eldhúsi er góð innrétting og parket á holi og
stofu er nýlegt. Í báðum herbergjum eru skápar. Húsið er klætt að utan með steny.
Gluggar eru í lagi samkvæmt seljanda og engin raki sjánlegur í íbúðinni sem er mjög
rúmgóð eins og áður sagði. Stutt er í alla þjónustu ss skóla, verslun, pósthús og
sundlaug.

kirkjanokkar.is

Kvöldguðsþjónusta
í Ólafsvíkurkirkju

Verð 14,8 millj.

Nánari upplýsingar veitir Ingólfur Gissurarson löggiltur fasteignasali á
Valhöll fasteignasölu. Sýningu eignar annast Pétur Steinar Jóhannsson
aðstoðarmaður fasteignasala í Ólafsvík. S: 893-4718 psj@simnet.is

verður með léttari yfirbragði
sunnudaginn 21. mars kl. 20.

Aflafréttir

Vikuna 8. til 13. mars var
veiðin heldur dræmari en vikuna
á undan og komu alls 822 tonn
á land í höfnum Snæfellsbæjar
þessa daga. Þar af var landað 621
tonni í 27 löndunum í Rifshöfn,
201 tonni í 20 löndunum í
Ólafsvikurhöfn og 439 kílóum
í 2 löndunum á Arnarstapa.
Hjá dragnótabátunum landaði
Steinunn SH 54 tonnum í 3 og
Egill SH 44 tonnum í 2 löndunum
í Ólafsvík og Magnús SH 48
tonnum í 2 og Esjar SH 33 tonnum
í 3 löndunum á Rifi. Aflinn hjá
litlu línubátunum var mun minni
þessa daga enda loðnan komin í
Breiðafjörð og landaði Lilja SH 12
tonnum í 2 og Særif SH 10 tonn
um í 1 löndun á Rifi og í Ólafsvík
landaði Kristinn HU 7 tonnum og
Hafdís SK 6 tonnum í 1 löndun

hvor bátur. Hjá stóru bátunum
landaði Tjaldur SH 165 tonnum
í 2 löndunum og Rifsnes SH 52
tonnum í 1 löndun og voru þeir
aflahæstir þessa daga hjá stóru
línubátunum. 3 bátar eru á netum
og landaði Bárður SH 82 tonnum í
3, Saxhamar SH 77 tonnum í 4 og
Ólafur Bjarnason SH 41 tonni í 3
löndunum. Inga P SH er á Humar
veiðum og landaði 133 kílóum í 1
löndun á Arnarstapa á tímabilinu.
Sex landanir voru í Grundar
fjarðarhöfn þessa daga og var
landað 296 tonnum. Sigurborg
SH landaði 92 tonnum, Farsæll
SH 70 tonnum, Hringur SH 68
tonnum og Runólfur SH 61 tonni
allt í 1 löndun. Handfærabátarnir
tveir Birta og Birtir SH lönduðu
2 tonnum hvor bátur í 1 löndun.

AÐALFUNDUR
Félags eldri borgara í Snæfellsbæ verður haldinn
miðvikudaginn 24. mars 2021 kl. 14:00.
í Klifi, Ólafsvík
Fundarefni:
1. Venjuleg aðalfundarstörf
2. Fanný Berit Sveinbjörnsdóttir flytur erindi.
Kaffiveitingar í boði félagsins að fundi loknum.
Stjórn Félags eldri borgara Snæfellsbæ

þa

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

Sameiginlegt embætti
skipulags- og byggingarfulltrúa
Á bæjarstjórnarfundi Grundar
fjarðarbæjar 11. mars síðastliðinn
voru lögð fram drög að sam
starfss amningi Grundarf jarðar
bæjar, Eyja- og Miklaholtshrepps,
Helgafellssveitar og Stykkishólms
bæjar um sameiginlegt embætti
skipulags- og bygginga
f ulltrúa.
Sveitarfélögin stefna ekki að því að
stofna sameiginlegt byggðarsamlag
um starfsemina heldur gera ráð fyrir
að starfsmenn verði ráðnir beint, hjá
Grundarfjarðarbæ og Stykkishólms
bæ. Gert er ráð fyrir þremur stöðu
gildum, það er byggingarfulltrúa,
skipulagsfulltrúa og tveimur 50%
stöðug ildum aðstoðarmanna.
Í samningnum er gert ráð fyrir
að starfsmennirnir hafi fasta við
veru á bæjarskrifstofum Grundar
fjarðar og Stykkishólms og viðveru
eftir nánara samkomulagi í hinum
sveitarfélögunum tveimur. Áfram

haldi hvert sveitar
f élag sínum
skipulags- og byggingarnefndum
en að gjaldskrár byggingarmála og
tengdrar þjónustu í sveitarfélögunum
fjórum verði samræmdar.
Eyja- og Miklaholtshreppur lagði
drög að samningi þessum fram til
kynningar á hreppsnefndarfundi
sínum 14. febrúar síðastliðinn en
byggingar- og skipulagsnefnd Eyjaog Miklaholtshrepps og Helgafells
sveitar hafa unnið sem ein í fjölda
ára. Samningsdrögin voru útbúin
með aðstoð rekstrarráðgjafa og
lögmanns og þann 15. febrúar var
fjarfundur haldinn með fulltrúum
þessara fjögurra sveitarfélaga þar
sem tillagan var kynnt. Bæjarráð
Grundarfjarðarbæjar samþ ykkti
samhljóða tillöguna um samstarf á
fundi sínum en Stykkishólmsbær
hefur ekki fundað um málið ennþá.
sj

Ekki ferð til fjár
í Kórinn

Bókasafn Grundarfjarðar
Velkomin í bókasafnið í nýjum búningi í Sögumiðstöðinni.
Gengið inn að vestanverðu.

Opið mánudaga til fimmtudaga kl. 13-17.
Eldri bækur lánaðar út til 30. september.
Nýju bækurnar komnar á 30 daga lán.
Ekkert árgjald - https://www.facebook.com/Bokasafngrundarfjardar/
Kveðja, Sunna.

Víkingar safna liði

Víkingur Ó lauk keppni í
lengjubikarnum um síðustu
helgi þegar þeir heimsóttu
HK í Kórinn. Upphaflega
átti leikurinn að fara fram á
Ólafsvíkurvelli en veðurguðirnir
sáu til þess að ekkert varð af því.
Endaði leikurinn með 6 - 0 tapi
Víkings sem átti samt ágætan leik
á köflum. Lið Víkings er ungt og
mun örugglega standa sig vel í
sumar þó undirbúningstímabilið
hafi ekki gefið þeim mikið.

Framundan hjá strákunum eru
æfingaleikir næstu tvær helgar og
svo styttist einnig í bikarleik sem
fram fer á Ólafsvíkurvelli þann
10. apríl og taka Víkingsstrákar
þá á móti Gullfálkanum. Þess
má geta að þennan sama dag
mun Reynir Hellissandi taka á
móti Aftureldingu í sama móti
á Reynisvelli og stefnir því í
sannkallaða fótboltaveislu á
Snæfellsnesinu þessa helgi.
þa

Afdrep flutt í Líkn
Víkingur samdi fyrir skömmu
við tvo leikmenn nýja um að
spila með liðinu í Íslandsmótinu
næsta sumar. Leikmennirnir sem
um ræðir heita Bessi Jóhannsson
og Kareem Isiaka.
Bessi er 25 ára gamall íslenskur
strákur sem kemur til liðsins
frá Gróttu. Hann er örvfættur
miðjumaður sem getur leyst
nokkrar stöður á vellinum.
Kareem er tvítugur framherji
sem kemur úr akademíu Charlton

Athletic á Englandi. Hann þykir
mikið efni og mun vonandi raða
inn mörkum fyrir Ólsara í sumar.
Þá samdi félagið á ný við enska
miðjumanninn James Dale en
hann mun leika sitt þriðja tímabil
með Víkingum næsta sumar.
Úrslitin hafa ekki verið
að falla með Víkingum á
undirbúningstímabilinu en
félagið heldur áfram að safna liði
fyrir átökin í sumar.
þhh

Eins og áður hefur komið fram
hafa starfsmenn Snæfellsbæjar
unnið að framkvæmdum í Líkn
undanfarið því félagsmiðstöðin
Afdrep er að skipta um húsnæði.
Nú er þeim framkvæmdum lokið
og búslóð félagsmiðstöðvarinnar
hefur verið færð út fyrir Enni og
komið fyrir í Líkn. Mánudags
kvöldið 15. mars síðastliðið
var fyrsta opnunin í nýju hús
næði og var mikil ánægja á

meðal unglinganna með það. Á
næstunni fá þau svo að skreyta
félagsmiðstöðina og gera hana
að sinni.
Til stóð að halda opið hús fyrir
almenning en vegna samkomu
takmarkana sem eru í gildi fannst
starfsfólki félagsmiðstöðvarinnar
það ekki ráðlegt í bili og stefna
þess í stað á að halda opið hús
seinna í vor eða í haust.
sj

Vannæring hefur neikvæð áhrif á ónæmisviðbragð
líkamans sem gerir einstaklinga útsettari fyrir sýkingum

ÞEKKIR ÞÚ
EINKENNI

Minnkuð einbeiting

VANNÆRINGAR?

Minnkuð matarlyst
Gervitennur passa illa

Nýlegt þyngdartap

Föt verða lausari

Hringir
lausir á
fingrum

Vöðvarýrnun
Minnkuð
orka

Ef þú eða einhver þér nákominn glímir við þyngdartap eða lystarleysi, fáðu ráðgjöf frá
heilbrigðisstarfsmanni. Læknisfræðilegir næringardrykkir byggðir á klínískum rannsóknum
gætu hjálpað. Vel nærður líkami er betur í stakk búinn til að takast á við veikindi.

Næringarvörur fyrir þá sem glíma við vannæringu eða lystarleysi. Fást í apótekum.

