
Framkvæmdir við tvo nýja 
grjótgarða vestan Gufuskála 
hófust í síðustu viku. Það er 
Grjótverk ehf sem sér um verkið 
og eru þeir að leggja slóða þangað 
þar sem fyrri garðurinn byrjar, 
um er að ræða 55 og 58 metra 
langa garða með 55 metrum á 
milli. Einhverjar tafir hafa verið 
á því að hægt væri að byrja og 
er það vegna þess að garðurinn 
sem Grjótverk gerði í Ólafsvík tók 
breytingum á verktíma sem lengdi 
verkið. Eiga þessir garðar að verja 
gömlu verbúðirnar fyrir ágangi 
sjávar og er verk þetta unnið í 
samvinnu við Þjóðgarðsvörð og 
minjavörð Vesturlands.

þa
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Ólafsbraut 55, Ólafsvík
Sími: 436 1212

 

 

Grjótgarðar byggðir til að verja minjar

Svæðisgarðurinn Snæfellsnes 
hefur hlotið áframhaldandi 
stuðning við þróun svæðis
garðs á Snæfellsnesi en Ragn
hildur Sigurðardóttir, fram
kvæmda stjóri Svæðisgarðsins á 
Snæ fellsnesi og Sigurður Ingi 
Jóhannsson, samgöngu og 
sveitar stjórnarráðherra undir
rituðu samning þess efnis 
á dögunum. Með þessum 
samningi er lögð áhersla á að 
unnið verði að því að draga 
fram ávinning af svæðisgörðum 
og mun svæðisgarðurinn á Snæ
fellsnesi nýtast sem fyrir mynd 
fyrir önnur svæði á landinu. Við 
lok samnings liggur fyrir skýrsla 
um svæðisgarða og hvernig 

þeir geta stuðlað að jákvæðri 
byggðaþróun. Í fjárlögum 
ríkisins fyrir árið 2021 var veitt 15 
milljón króna framlag til svæðis
garðsins með það að leiðarljósi 
að styrkja sameiginlega fram
tíðar sýn sveitarfélaga og annarra 
aðila á svæðinu í tengslum 
við svæðisskipulag Snæ fells
ness. Þessi samningur er í takt 
við þingsályktun um stefnu
mótandi byggðaáætlun fyrir 
2018 til 2024. Þar eru sveitar
félög hvött til samstarfs um gerð 
svæðisskipulags til að marka sam
eiginlega stefnu um mál efni sem 
varða sameiginlega hagsmuni, 
rétt eins og Svæðisgarðurinn 
Snæfellsnes vinnur að.  sj

Svæðisgarðurinn 
verði fyrirmynd

Við bjóðum upp á 
alhliða bílaviðgerðir, 

dekkjaskipti og smurþjónustu.

Tímapantanir í síma 436-1111 



Eigendur Valafells ehf. hafa 
komist að samkomulagi við KG 
Fisk verkun ehf. um kaup þess 
síðar nefnda á öllu hlutafé í Vala
felli ehf. Samningar aðila eru 
gerðir með fyrirvara um samþykki 
Sam keppnis eftirlitsins. 

KG Fiskverkun ehf. er öflugt 
útgerðar félag, sem gerir út skipið 
Tjald SH 270 með heimahöfn í 
Snæ fells bæ. Þá rekur félagið 
einnig fiskvinnslu í Snæfellsbæ. 

Valafell ehf. er rótgróið 
út gerðar og fiskvinnslufyrirtæki 
í Snæ fells bæ sem rekur sögu sína 
allt til ársins 1961. Fyrirtækið 
gerir út Ólaf Bjarnason SH 137, 
sem er 112 lesta bátur, smíð
aður á Akranesi árið 1973 og 
er gerður út á dragnót og net. 
Árið 1990 tók fyrirtækið í notkun 
nýtt fiskvinnsluhús og rak þar 
saltvinnslu til ársins 2011 en þá 
var saltfiskvinnslan flutt í stærra 
húsnæði eftir miklar endurbætur 
og ný tæki keypt til fiskvinnslu.

Fyrirætlanir nýrra eigenda er 

að efla enn frekar starfsemi sína 
í Snæfellsbæ.

Björn Erlingur og Kristín: 

„Við erum mjög ánægð með að 
samningar hafi tekist við KG 
Fiskverkun og þannig tryggt 
að starfsemin verði áfram í 
heimabyggð og bindum miklar 
vonir við að hún verði efld enn 
frekar.“

Daði Hjálmarsson fram kvæmda 

stjóri KG Fiskverkunar fagnar 
einnig kaup unum og segir í til 
kynningu: „Við erum mjög þakk  lát 
fyrir það traust sem þau Kristín og 
Björn Erlingur hafa sýnt okkur og 
hlökkum til að takast á við nýjar 
áskoranir.“

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

KG Fiskverkun kaupir Valafell

Ólafsbraut 52 í Ólafsvík.
OPIÐ HÚS FÖSTUDAGINN 8. OKTÓBER MILLI KL 17,30 OG 18.

Valhöll fasteignasala kynna glæsilegt 154,8 fm einbýlishús á tveimur hæðum á
frábærum útsýnisstað og góðum stað í Ólafsvík.  Hús sem vekur eftirtekt.

Ólafsbraut 52 er á tveimur hæðum og er alls 154,8 fm. Neðri hæðin 49,5 fm og skiptist í 
rúmgóða og �ísalagða forstofu, �ísalagt baðherbergi með sturtu, tvö herbergi með dúk á 
gól�, þvottahús með �ísum á gól� og með hurð út í góðan garð. Þá er einnig góð köld 
geymsla undir stiga á neðri hæðinni. Á milli hæða er góðar teppalagðar tröppur. Efri hæðin 
er 81,1 fm og þar eru tvö herbergi, stofa og eldhús og á gólfum er parket. Í öllum herbergjum 
eru skápar. Endurnýjað baðherbergið er með �ísum á veggjum og gólfum, baðkar með 
sturtu og nýleg innrétting með tveimur vöskum. Af efri hæðinni er gengið út á góðan sólpall 
móti suðri. Bílskúrinn er 24,2 fm og fyrir  framan er steypt plan. Húsið er hitað með 
rafmagnsofnum og er búið að endurnýja marga ofna. Við húsið er útigeymsla og garðhús og 
lóðin er mjög vel hirt. Samkvæmt seljanda er nýlega búið er að skipta um alla glugga í 
húsinu, mála hús og þak að utan og þá er búið er að endurnýja rafmagnstö�u. Húsið lítur vel 
út utan sem innan. 

Verð 38,9 milj.

Nánari upplýsingar veitir Ingólfur Gissurarsson löggiltur fasteignasali á
Valhöll fasteignasölu. S:588-4477 Sýningu eignar annast Pétur Steinar

Jóhannsson aðstoðarmaður fasteignasala í Ólafsvík. S: 893-4718 psj@simnet.is

Valhöll fasteignasala kynnir:

OPIÐ HÚS

Kristófer Orri frá Syðstamó í 
Fljótum hefur verið áberandi á 
reiðvegum Snæfellsness undan
farið. Hann er að vinna fyrir 
Hestamannafélagið Snæfelling 
við að brjóta reiðvegi og þannig 
er hann að mýkja vegina. Hesta
manna félagið Snæ fellingur fékk 
styrk úr Reið vega sjóði til að 
setja í ferðaleiðir og er verið 
að nýta hann í að huga að reið
vegum. Aðspurður segir Ólafur 

Tryggvason að byrjað hafi verið 
að brjóta í Stykkishólmi og í fram
haldinu verði svo tekið vel valda 
kafla á nesinu. Farið verður í 
gegnum Grundarfjörð, Ólafsvík, 
Hellissand og Staðarsveit en 
síðasti kaflinn verður tekinn frá 
Lýsuhóli að Tröðum. Með fínna 
efni verða reiðvegirnir léttari 
undir fót og því betra undirlag 
fyrir hestana í reiðtúrum.

sj

Vegbrjótur á reiðvegum



Alla leið 
á öruggari
dekkjum

Verslun N1
Ólafsbraut 57, Ólafsvík, 436-1581

 Notaðu  
N1 kortið 

ALLA LEIÐ

Michelin X-ICE North 4
Besta hemlun í hálku, hvort sem dekkin  
eru ný eða ekin 10.000 km.

Betri aksturseiginleikar í samanburði við  
helstu samkeppnisaðila.

Hámarksgrip með sérhönnuðu mynstri  
fyrir hverja stærð.

Einstök ending.

Lágmarks hljóðmengun.

Michelin X-ICE Snow
Nýjasti meðlimurinn í vetrardekkjalínu Michelin. 

Aukið grip í hálku, snjó og slabbi.

Endingargott grip út líftímann.

Einstakir akstureiginleikar og þægindi  
við erfiðustu aðstæður.

Allir bestu eiginleikarnir  
– Michelin Total Performance.

Michelin Alpin 6
Nýr mynsturskurður sem opnast  
eftir því sem dekkið slitnar.

Endingargott grip út líftímann.

Lagskipt gúmmíblanda sem veitir. 
hámarksgrip.

Henta vel
undir rafbíla



24. september síðastliðinn fór 
fram Hrútasýning á Hömrum í 
Grundarfirði. Sýningin var á vetur
gömlum hrútum og voru þeir 26 
talsins. Á milli 40 til 50 manns 
gerðu sér glaðan dag og litu á 
sýninguna. Veitt voru verðlaun 
fyrir besta hvíta hyrnda hrútinn, 
besta mislita hrútinn og besta 
kollótta hrútinn. Dómgæsla og 
verð launaafhending á sýningunni 
var í höndum Árna Brynjars Braga
sonar, frá Ráðgjafamiðstöð Land
búnaðarins, Sigvalda Jóns sonar, 
verktaka frá Ráð gjafa miðstöð 
Landbúnaðarins og Lárus Ástmars 
Hannessonar frá Stykkis hólmi. 
Fyrstu verðlaun fyrir besta hvíta 
hyrnda hrútinn fengu Emil og 
Dísa frá Mávahlíð, með 89,5 stig. 
Besti misliti hrúturinn kom frá 
Jóni Bjarna og Önnu Dór frá 
Bergi, með 87,5 stig og Guðfinna 
og Ragnar frá KvernáNeðri, áttu 

besta kollótta hrútinn með 86,5 
stig.

sj

Sýning á vetrargömlum hrútum

Þó svo að tímabilið hjá Víking 
sé búið er starfið ennþá í fullum 
gangi og penninn á lofti. Núna 
í byrjun október skrifaðu sex 
ungir leikmenn undir sinn fyrsta 
samning við félagið en þeir eru 
allir fæddir árið 2005. Það voru 
þeir Davíð Svanur Hafþórsson, 
Viktor Andri Kristmundsson, 
Kristján Freyr Tómasson, 
Björn Óli Snorrason, Ísak Máni 

Guðjóns son og Maxymilian Alex 
Bochra. Þessi strákar eiga fram
tíðina fyrir sér og munu leika 
með Víking í þriðju deild næsta 
sumar. Á meðfylgjandi mynd 
má sjá þessa ungu leikmenn 
við undir skriftina ásamt Jóhanni 
Péturs syni, formanni knatt
spyrnu deildar Víkings Ó.

sj

Víkingur sækir leikmenn

Blundar í þér sagnaþulur?
Sagnanámskeið í Grundar�rði helgina 15. – 17. okt.

Stories of Remembering
Með Torgrim Mellum Stene

Einstakt tækifæri til að fínpússa hæfnina í að segja sögur.
Námskeiðið fer fram á ensku.

Lægra verð ef staðfest fyrir lok dags 8. okt.

Sögur sem lifna!
Sögustund sunnudaginn 17. október kl. 16

Torgrim, ásamt íslenskum sagnaþulum og 
þátttakendum af námskeiðinu segja sögur.

Aðgangur ókeypis!

Staður: Lækur, Sæból 13, Grundar�rði
Upplýsingar: sigurborg@ildi.is, sími 866 5527

Sjá einnig viðburði á Facebook.

Haldið af Sögustofunni í Grundar�rði, í samstar� við Sagnaseið á Snæfellsnesi 
og Svæðisgarðinn Snæfellsnes og styrkt af Uppbyggingarsjóði Vesturlands.



Skátafélagið Örninn  Æsku
lýðs starf Setbergssóknar fór 
í helgar ferð á Snorrastaði á 
sunnan verðu Snæfellsnesinu 
helgina 13. október. Þetta voru 
22 skátar með 4 foringjum sem 
fóru á föstudagskvöldi á Snorra
staði til að skemmta sér og hvort 
öðru í allskyns leikjum og verk
efnum. Fyrsta kvöldið byrjaði á 
því að brjálaður banani elti þau 
á röndum í kringum gistihúsið en 
eins og allir vita þá er eltingaleikur 
með manni í bananabúning 70% 

skemmtilegri en bara venjulegur 
eltingaleikur.

Stærsta verkefnið var ganga að 
og upp á Eldborg, 5 km ganga 
í hávaðaroki á stíg sem var eitt 
drullu svað og grjót. Allir (flest 
allir) skiluðu sér heilir tilbaka og 
voru hinir hressustu eftir nokkra 
lítra af stafasúpu í stöðvaleik eftir 
hádegi. Um kvöldið var kvöldvaka 
þar sem skátarnir fóru algjörlega 
á kostum í leiknum atriðum og 
söng. Bananinn mætti svo aftur 
á skátadiskó og dansaði eins og 

enginn væri morgundagurinn.
Alla ferðina voru það skátar

nir sem skiptust á að elda mat, 
framreiða hann og ganga frá 
að máltíð lokinni og stóðu sig 
framúrskarandi vel. Á sunnu dags
morgni bauð Dísa á Snorrastöðum 
krökkunum að skoða búskapinn 
hjá sér og eyddum við morgninum 
í að skoða kýrnar í hátæknifjósi, 

nautinn þeirra og geiturnar. Frá
bær ferð með frábærum krökkum 
sem er forréttindi að fá að ferðast 
með.

Sr. Aðalsteinn Þorvaldsson, 
Dagný Ósk Guðlaugsdóttir, 

Guðmundur Pálsson og 
Heiðar Þór Bjarnason.

Grundfirskir skátar á Snorrastöðum

kirkjanokkar.is

Alda Dís og Mummi 
í Ingjaldshólskirkju

Tónlistarguðsþjónusta í Ingjaldshólskirkju á sunnudag kl. 14. 
Alda Dís Arnardóttir og Guðmundur Reynir Gunnarsson (Mummi) 

sjá um tónlistina.
Ekki missa af þessum einstæða viðburði!

Sama dag klukkan 11 á sama stað verður sunnudagaskóli. 

Maraþon og uppskeruhátíð 
yngri flokka í knattspyrnu

Laugardaginn 9. október mun fara fram fótboltamaraþon og uppskeru-
hátíð hjá yngri �okkum innan Snæfellsnessamstarfsins í íþróttahúsi 
Snæfellsbæjar. Maraþonið verður með sama sniði og í fyrra þar sem það 
hefst kl.10:00 og stendur til kl. 22:00. 

Fyrirkomulag hjá yngri �okkunum, 8. �. byrjar að spila kl. 10 og spilar 
til kl. 11:30, 7. �. byrjar að spila kl. 11:30 og spilar til kl. 13:00, 6. �. 
byrjar að spila  kl. 13:00 og spilar til kl. 15:00.  Pizzaveisla verður fyrir 
hvern hóp að loknu maraþoni. Eldri �okkarnir 5., 4., og 3. �. mæta 
kl.15:00 og spila til kl. 21:00, að maraþoni loknu verður uppskeruhátíð 
og pizzaveisla. 
Stjórn samstarfsins óskar eftir sjálfboðaliðum til aðstoðar hjá báðum 
hópum auk þess sem gaman væri að sjá sem �esta foreldra í stúkunni að 
fylgjast með. Þegar uppskeruhátíð er lokið hafa iðkendur formlega farið 
upp um ár í sínum �okk eða upp um �okk í knattspyrnu. 
Maraþonið og uppskeruhátiðirnar fara fram í íþróttahúsi Snæfells-
bæjar og eru ætlaðar öllum iðkendum í knattspyrnu á Snæfellsnesi. 

Snæfellsnessamstar�ð mun senda valkvæða greiðsluseðla í heimabanka til 
allra iðkenda í fótbolta uppá 3.500 kr.- en sá styrkur mun fara í að styrkja 
fótboltasamstar�ð á Snæfellsnesi enn frekar. 

Hægt er að styrkja Snæfellsnessamstar�ð 
með frjálsu framlagi inn á eftirfarandi reikning:

Kt. 620169-5289 og Rkn. 0191-05-70370

Kveðja
Stjórn Snæfellsnessamstarfsins



Heilsudagar Snæfellsbæjar fóru 
fram í fimmta skipti dagana 29. 
september til 3. október. Síðustu 
ár hafa Heilsudagar verið haldnir í 
mars en nú í fyrsta skipti eru þeir 
haldnir sem hluti af ÍSÍ íþróttaviku 
Evrópu. Fjölmargir viðburðir 
voru á dagskrá og frítt var á þá 
alla. Flestir hafa eflaust fundið 
eitthvað sem vakti áhuga en til að 
mynda var kynning á amerískum 
fótbolta, námskeið í frisbígolfi, 
fyrirlestur um heilsu og næringu, 
fyrirlestur um hreyfifærni og 
skynþroska barna, jóga, skokk og 
gönguferðir svo eitthvað sé nefnt. 
Fyrirtæki og félög í Snæfellsbæ 
tóku þátt í gleðinni og buðu 
upp á afslætti á heilsutengdum 
vörum og nýjungar í tilefni 
Heilsudaga. Þá bauð CF SNB 
upp á fría prufutíma í stöðinni, 
frítt var í Sólarsport alla dagana, 
frítt var í sund og UMF Víkingur/
Reynir var með opnar æfingar. 

Vel heppnaðir heilsudagar sem 
skipuleggjendur eiga skilið lof 
fyrir og bíða eflaust margir eftir 
næsta ári. Í Grundarfirði var 
líka haldið upp á ÍSÍ íþróttaviku 
Evrópu. Meðal annars var 
í boði badmintonkennsla, 
spinning tímar í Líkamsræktinni, 
heilsuefling fyrir 60 ára og 
eldri, frítt í Box7, opnar æfingar 
hjá meistaraflokki kvenna í 
blaki og Klifurfell var opið. 
Grundarfjarðarbær hvatti alla 
íbúa til að hreyfa sig og var þessi 
frábært tækifæri fyrir einstaklinga 
að þreifa fyrir sér og finna hvar 
þeirra áhugi liggur. Það er 
dýrmætt að hafa úr svo mörgu 
að velja í litlu samfélagi eins og 
okkar og það hefur aldrei verið 
mikilvægara að huga að líkamlegri 
og andlegri heilsu og nú þegar 
undanfarið ár hefur einkennst af 
fáum mannamótum og félagslegri 
einangrun.  sj

Heilsudagar og íþróttavika
Heilsan í fyrirrúmi á Snæfellsnesi

Síðan í júlí hefur Grundar
fjarðar bær í samstarfi við Félag 
eldri borgara og Grundar fjarðar
deild RKÍ boðið upp á Molakaffi 
að morgni í Sögumiðstöðinni í 
Grundarfirði. Núna í september 
var gerð breyting á og hafa 
samverustundirnar verið færðar 
þar til eftir hádegi og er núna 
boðið upp á kaffi og vöfflur eða 
pönnukökur í Sögumiðstöðinni 
á miðvikudögum. Molakaffi að 
morgni hefur því tekið á sig nýja 
mynd og hefur þetta framtakið 
fengið góðar móttökur. Sífellt 
bætist í fjölda fólks sem sækir 
þessa samverustund í Sögu mið
stöðinni enda hafa allir gottt og 
gaman af smá samverustund. 
Auk þess að hittast í góðum 
félagsskap og njóta kaffibolla 

og kræsinga tekur hópurinn á 
móti heimsóknum. Þann 29. 
september síðastliðinn fengu 
þau kærkomna heimsókn frá 
tón listar skólanum. Þá kom 
Linda María Nielsen ásamt 
tveimur söng nemendum, þeim 
Ellen Alexöndru Tómadóttur 
og Themu Dís Ásgeirsdóttur 
sem sungu fyrir gestina. Í 
framtíðini munu svo koma 
fleiri heimsóknir frá tón listar
skólanum en auk þeirra er von 
á fleiri góðum gestum. Eldri 
borgarar í Grundar firði eru 
hvattir til að mæta á miðviku
dags hittingana en húsið opnar 
kl 13.00 og dagskráin er í gangi 
frá 14.00 til 16.00.

sj 

Miðvikudagshittingar í 
Sögumiðstöðinni



Dagana 27. september til 3. 
október viðraði ekki beint vel 
til fiskveiða á Breiðafirði þó 
komu á land 220 í 24 löndunum 
í höfnum Snæfellsbæjar. Þar af 
var landað 1234 tonnum í 17 
löndunum í Ólafsvíkurhöfn og 86 
tonnum í 7 löndunum í Rifshöfn. 
Dragnótabátarnir voru drjúgir og 
landaði Magnús SH 28 tonnum í 1, 
Egill SH 28 tonnum í 2, Saxhamar 
SH 27 tonnum í 1, Guðmundur 
Jensson SH 24 tonnum í 1, 
Sveinbjörn Jakobsson SH 23 
tonnum í 2, Ólafur Bjarnason SH 
19 tonnum í 2, Gunnar Bjarnason 
SH 17 tonnum í 2, Matthías SH 
9 tonnum í 1 og Steinunn SH 7 
tonnum í 1 löndun. 2 hand færa
bátar lönduðu í Ólafsvíkurhöfn 

2 tonnum í 3 löndunum. Stóru 
línubátarnir lönduðu ekki í 
heimahöfn þessa daga en hjá litlu 
línubátunum landaði Stakkhamar 
SH 13 tonnum í 2, Brynja SH 
12 tonnum í 2, Gullhólmi SH 
9 tonnum í 2 og Sverrir SH 3 
tonnum í 2 löndunum.

Þessa sömu daga voru einungis 
fjórar landanir í Grundar
fjarðarhöfn og komu á land 
alls 253 tonn í þeim. Voru það 
einvörðungu botnvörpubátar 
sem lönduðu þessa daga. 
Sigurborg SH landaði 82 tonnum 
í 1, Farsæll SH 59 tonnum í 1, 
Þinganes SF 57 tonnum í 1 
og Hringur SH 55 tonnum í 1 
löndun.

þa

Hæfileikinn til að segja sögur, 
býr í okkur öllum. Sum okkar 
láta sér nægja að segja sögur á 
kaffistofunni í vinnunni, eða í 
fjölskylduboðum, en svo eru þau 
sem taka sagnalistina skrefinu 
lengra. Það eru t.d. kennarar, 
leiðsögumenn og fólk sem vinnur 
með fólki, sem nýtir sagnalist í 
sínum störfum. Svo eru þau 
sem gera sagnalistina að sínu 
meginstarfi og koma fram og segja 
sögur við ýmis tækifæri, víða um 
heim. 

Einn slíkur er norski sagna
þulurinn Torgrim Mellum Stene, 
sem kennir á sagnanámskeiði 
sem haldið verður í Grundarfirði 
helgina 15.17. október næst
komandi. Þar verður unnið með 
alla þá fjölmörgu þætti sem fléttast 
saman í sagnalistinni, svo sem 
huga, minni, líkama, tilfinningar 
og innsæi. Efniviðinn sækjum við 
m.a. í eigin sögur, fjölskyldusögur 
og náttúrulegt umhverfi. Útkoman 
er svo þeir töfrar sem verða þegar 
góð saga er sögð – bæði fyrir þau 
sem segja og þau sem hlusta. 

Námskeiðið kallast „Stories of 
Remembering“ og hentar jafnt 
þeim sem hafa fengist við að segja 
sögur og þeim sem eru að stíga 
fyrstu skrefin. Torgrim kennir á 
ensku, en þátttakendur geta unnið 
á íslensku hver með öðrum. 

Sunnudaginn 17. október, kl. 
16, verður svo slegið upp sögu
stund, „Sögur sem lifna“. Þar koma 
nokkrir íslenskir sagnaþulir fram 
ásamt Torgrim og þátttakendum 
af námskeiðinu.

Námskeiðið og sögustundin eru 
haldin af Sögustofunni í Grundar
firði í samstarfi við Sagnaseið á 
Snæfellsnesi og Svæðisgarðinn 
Snæ fells nes. Hvorutveggja er 
styrkt af Uppbyggingarsjóði 
Vestur lands.

Námskeiðið fer fram á Læk, að 
Sæbóli 13, í Grundarfirði. Nánari 
upplýsingar veitir Sigurborg Kr. 
Hannesdóttir, sigurborg@ildi.
is, sími 866 5527. Vert er að geta 
þess að verðið lækkar, ef þátttaka 
er skráð fyrir lok dags 8. október.

Aflafréttir

Sagnanámskeið og 
sögustund í Grundarfirði

- Bílaviðgerðir

- Skipaþjónusta

- Almenn suðuvinna 

- Smurþjónusta

- Smábátaþjónusta 

- Dekkjaverkstæði

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

Kótilettu- 

kvöld  
 

Laugardaginn 23. október í Röst Hellissandi 
 

 
Sigríður Klingenberg sér um að halda uppi fjörinu 

ásamt happadrætti og óvæntu skemmtiatriði. 
 

Matseðill: 
Kótilettur í raspi með grænum baunum, rauðkáli, 

kartöflum og rabbabarasultu. Kaffi og konfekt. 
 

Húsið opnar kl. 19:00 og dagskrá lýkur kl. 23:00 
 

Miðaverð 5.000 kr. 
 

Miðapantanir - pantið tímanlega 
Guðjón  - S. 894-3611 

gudjon.h.bjornsson@vegagerdin.is 
 

Daði – S. 8683-337 
dh@kg.is 

 
Takmarkaður miðafjöldi 

 
ATH - Enginn posi á staðnum 

 

-fjáröflunar- 



Byggðasamlag um rekstur 
Félags- og skólaþjónustu Snæfellinga 

 

 
Störf í Þjónustuíbúðakjarna FSS í Ólafsvík! 

 
Félags- og skólaþjónusta Snæfellinga auglýsir laus til umsóknar störf í nýjum þjónustuíbúðakjarna  fatlaðra í Ólafsvík. 
Meginverkefni er stuðningur- og hæfing íbúanna til sjálfstæðrar búsetu og aukinnar virkni í daglegu lífi,  menningu og 

félagslífi 
Virða ber sjálfræði íbúa og hafa velferð þeirra að leiðarljósi í allri þjónustu 

Um er að ræða vaktavinnustörf. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Hæfniskröfur 

• Leitað er einstaklinga sem  lokið hafa faglegu námi er nýtist í störfum, s.s.  félagsliða- eða stuðningsfulltrúamenntun, 
eða sambærilegu námi.  

• Stundvísi,  samvinnu- og samskiptahæfileikar og áhugi fyrir starfi með fólki með skerta starfsgetu eru mikilvægir 
eiginleikar í starfinu 

• Reynsla og þekking af starfi með fötluðum er kostur 
• Frumkvæði, áreiðanleiki og sjálfstæði í vinnubrögðum 
• Hæfni í mannlegum samskiptum.  
• Jákvæðni og sveigjanleiki í starfi. 
• Viðkomandi þarf að vera 20 ára eða eldri.  

 
 

 
 

Laun eru samkvæmt kjarasamningi Sambands íslenskra sveitarfélaga og viðkomandi stéttarfélaga 
 

Skriflegar umsóknir um starfið  er tilgreini menntun, starfsferil og umsagnaraðila ásamt prófskírteini og sakavottorði berist 
undirrituðum sem jafnframt veitir frekari upplýsingar. 

 
Þjónustukjarninn er reyklaus vinnustaður! 

 
 

Upplýsingar veitir: 
Jón Haukur Hilmarsson, forstöðumaður og fagstjóri FSS 

Klettsbúð 4, 360  Snæfellsbær; jonhaukur@fssf.is s. 430 7800 
 
 

 
 

Umsóknareyðublöð má nálgast á heimasíðu FSS, www.fssf.is 
 

Umsóknarfrestur er til 25. október 2021 
 
 


