
Það varð uppi fótur og fit í 
Ólafsvík þegar vopnað rán var 
framið í Apóteki Ólafsvíkur í 
síðustu viku. 

Klukkan 17:43 mið vikudaginn 
9. nóvember fékk Lögreglan á 
Vestur landi  til kynningu um að 
verið væri að fremja vopnað 
rán. Maður hótaði starfsfólki 
með hnífi og náði hann að taka 
með sér talsvert af lyfjum áður 
en hann hljóp út og ók á brott 
í bíl. Um klukkustund síðar 
voru íslensk kona og erlendur 
maður handtekin í bifreið sem 
stöðvuð var af lögreglumönnum 
við Haffjarðará. Voru þau flutt 
á lögreglustöðina á Akranesi til 
frekari yfirheyrslu, maðurinn 
er einnig grunaður um að hafa 
rænt lyfjaverslun í Suðurveri 5. 
nóvember. Í báðum tilvikum var 
ræninginn vopnaður hnífi.

Fulltrúi frá rannsóknardeild 
kom á vettvang í Ólafsvík ásamt 
lög reglu mönnum frá tækni deild 
lög reglunnar á höfuð borgar

svæðinu. Engan sakaði í ráninu 
en starfs fólki var mjög brugðið 
og var því boðin áfallahjálp. 

þa

764. tbl - 16. árg. 17. nóvember 2016

Vopnað rán í Ólafsvík



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

Starfsfólk sundlaugarinnar 
í Ólafsvík hefur tekið saman 
aðsóknartölur fyrir í sundlaugina 
á árunum 20042015. 

Á myndinni hér að ofan sést  
að á árinu 2015 erum við að sjá 

gríðarlega aukningu í aðsókn, og 
er skýringuna eflaust að finna í 
vel heppnuðum endurbótum á 
sundlaugarsvæðinu og opnun 
útisvæðisins, auknum opnunar
tíma og fjölgun ferða manna.

Meðfylgjandi mynd sýnir tölur 
um gestakomur í Lýsuhólslaug 
fyrir árin 20032016. Fyrstu 
árin, þ.e. 20032008, eru ekki 
nákvæmar tölur, heldur unnar 
upp úr gögnum sem lágu fyrir 
eftir sumaropnun. Tölur fyrir 
árin 20082012 eru byggðar á 

nákvæmari talningum, en tölur 
fyrir árin 20132016 eru teknar 
beint upp úr „talningabók“ 
sundlaugarvarða og eru því 
nokkuð nákvæmar.

Þarna sést mjög vel hversu 
mikil aukning hefur orðið á 
þessum árum á fjölda gesta.

Lionsklúbbarnir í Snæ fells bæ 
stóðu fyrir árlegri blóð sykurs
mælingu um síðustu helgi í Átt
haga stofu Snæfellsbæjar. Blóð
sykurs mælingin hefur verið 
árlega síðustu ár í tilefni af 
alþjóðadegi sykursjúkra 14. 
nóvember. Buðu lionsklúbbarnir 
upp á þessa fríu mælingu í sam
starfi við Heilbrigðisstofnun 
Vestur lands í Snæfellsbæ. Það 
voru þær Sigrún Erla og Erna 
Sylvía hjúkrunarfræðingar sem 

sáu um mælingarnar. Undanfarið 
hefur Sigrún Erla séð um að panta 
það sem þarf í mælingarnar fyrir 
klúbbanna en í ár lagði Apótek 
Ólafsvíkur til allt sem þurfti í 
mælingarnar klúbbunum að 
kostnaðar lausu. Vildu þeir koma 
á fram færi þakklæti fyrir það. Eins 
og áður tóku íbúar Snæfellsbæjar 
vel við sér og þeir voru ófáir sem 
þáðu boðið og í mælingu mættu 
rúmlega 60 manns. 

þa

Fjölgun gesta 
sundlauga

Blóðsykursmæling
í Snæfellsbæ

Þessi bíl sem er af gerðinni 
Volkswagen Passat  er til sölu. 

Hann var keyptur nýr í ágúst 2014 og er ekin 53.500 km. 
Hann er á 17" felgum og mjög góður. Verð 4 millj. 

Upplýsingar gefur Pétur Steinar sími 893 4718

BÍLL TIL SÖLU

Þessi bíl sem er af gerðinni 
Volkswagen Passat  er til sölu. 

Hann var keyptur nýr í ágúst 2014 og er ekin 53.500 km. 
Hann er á 17" felgum og mjög góður. Verð 4 millj. 

Upplýsingar gefur Pétur Steinar sími 893 4718

verður 27. nóv. n.k. Hægt er að panta sölubása 
hjá Guðrúnu Margréti S:899-5451 e. kl. 17:00

Kvenfélagið Gleym mér ei.



 Ég á afmæli!!
Ég ætla að hafa opið hús 
fyrir vini og vandamenn 

laugardaginn 26. nóvember kl 20 
á veitingahúsinu Gilinu í Ólafsvík. 

Dress code: Búningar! 
Jólatuborg á krana

Svartir sviða hausar
Súrsaðir pungar ( þó ekki mínir)

Gjafalistar eru í Sparisjóði Ólafsvíkur, 
Verslun Þóra, og málningabúð Sæja Þórjóns. 

Hlakka til að sjá ykkur 
Örvar Ólafsson



Föstudaginn 11. nóvember 
var opið hús í Grunnskóla Snæ
fellsbæjar í Ólafsvík. Þar fengu 
gestir að skoða afrakstur vinnu 
nemenda í “Bland í poka”   
ljós mynda þema á mið stigi og 
“Snilldar stund” sem voru ein
staklings verkefni á unglinga stigi. 
Opið var inn í kennslustofur 
þar sem nemendur unnu við 
fjöl breytt verkefni og námsefni 
meðal annars gagnvirkar kennslu
aðferðir og skapandi starf. Auk 
þess voru til sýnis verk efni sem 
unnin voru í Fjöl menningar
þema skólans í október, þá var 

Regnboginn settur upp sem er 
nokkurs konar orðabók þar sem 
8 orð og orðatiltæki eru skrifuð á 
tungumálum þeirra þjóðarborta 
sem eru í skólanum. Gaman var 
að sjá hve fjölbreytt verkefni 
nemenda voru og val þeirra á þeim 
og úrvinnslu þeirra. Bæði mátti 
sjá glærukynningar, myndbönd 
og afurðir sem greinilegt var að 
búið var að leggja mikla vinnu 
í. Fjölmargir lögðu leið sína í 
skólann og var ekki annað að 
sjá en allir hefðu gaman af bæði 
nemendur, starfsfólk og gestir.

þa

Bland í poka í 
grunnskólanum

Gengið verður í hús í Ólafsvík 
sunnudagskvöld 20. nóvember 

og Lionsdagatölin boðin til sölu.

Visa-Euro    Debit-Kredit

Verð kr. 500,-

RAFHLÖÐUR Í 
REYKSKYNJARA

Um leið og lionsmenn bjóða dagatöl til sölu n.k. 
sunnudagskvöld munu þeir í samstarfi við TM bjóða 

íbúum Ólafsvíkur fríar rafhlöður í reykskynjara.

HAPPADRÆTTISMIÐAR
Eins og undanfarin ár verður Lionsklúbbur Ólafsvíkur með 
leikfangahappadrætti fyrir börnin á aðfangadagsmorgun.

Miðar verða seldir um leið og dagatölin 
og er verðið kr. 300

Eins og áður 
fylgir tannkremstúpa 

hverju dagatali

LIONSKLÚBBUR
ÓLAFSVÍKUR

Sunnudaginn 20. nóvember 
kl. 17 verður mikið um dýrðir 
í Stykkishólmskirkju. Óperu
kórinn í Reykjavík mun þá flytja 
Verdi Requiem undir stjórn 
Garðars Cortes. Tónleikarnir 
eru haldnir til minningar um 
Jón Stefánsson, orgelleikara og 
kórstjóra, en hann lést í apríl á 
þessu ári eftir bílslys í nóvember 
árið 2015. Komst hann aldrei til 
meðvitundar eftir slysið. Jón 
var ötull í kórstarfi og mikill 
brautryðjandi fyrir bættum 
messu söng. 

Einvalalið einsöngvarara koma 
fram á tónleikunum. Það eru 
þau Þóra Einarsdóttir, Sess
elja Kristjáns dóttir, Gissur Páll 
Gissurar son og Viðar Gunnars
son.

Hér er um heimsklassaviðburð 
að ræða sem enginn unnandi 
frábærrar tónlistar ætti að láta 
framhjá sér fara.

Ágóði tónleikanna rennur í 
minningasjóð Jóns Stefánssonar 
sem er í vörslu Listafélags 
Langholtskirkju. Það er Listvina

félag Stykkishólmskirkju sem 
stendur fyrir tónleikunum í 
sam starfi við Óperukórinn í 
Reykjavík.

Verdi Requiem í 
Stykkishólmskirkju



Ertu með lögheimili á réttum stað?

Með vísan til laga nr. 73/1952 um aðsetursskipti, ber íbúum að tilkynna um �utning til íbúaskrár innan 
viku frá �utningi, bæði �utning innanbæjar og milli sveitarfélaga. Tilkynna ber �utninga á bæjarskrifstofu 
Snæfellsbæjar, Klettsbúð 4, Hellissandi, þar er opið frá kl. 09:00-12:00 og 13:00-15:30 alla virka daga. 

Sérstök athygli er vakin á því að einstaklingar geta tilkynnt �utning á vef Þjóðskrár Íslands, skra.is. 
Ef lögheimilis�utningur er tilkynntur rafrænt þá fer tilkynningin sjálfkrafa í beiðnaker� Þjóðskrár Íslands 
og er skráður eigi síðar en næsta virka dag. - https://innskraning.island.is/?id=afgreidsla.skra.is

Vakin er athygli á því að fyrir �mmtudaginn 1. desember þurfa allir að vera með lögheimili sitt skráð á þeim 
stað sem þeir hafa fasta búsetu.

Skorað er á þá sem eiga eftir að tilkynna um �utning og nýtt lögheimili að ljúka því sem allra fyrst og í 
síðasta lagi fyrir 1. desember

Bæjarritari 

Nú í haust var ráðist í það 
verkefni að gera endurbætur 
á styttunni af sjómanninum í 
Sjómannagarðinum í Ólafsvík. 
Þessi stytta er gerð af Guðmundi 
Einarssyni frá Miðdal og hann setti 
hana upp árið 1961. Styttan hefur 

eðlilega látið á sjá á þessum tíma 
eða 55 árum m.a. var sprunga um 
hana miðja og víða farið að molna 
úr henni. Menn hafa lagt höfuðið 
í bleyti hvað best væri að gera við 
hana og var m.a. haft samband við 
ættinga Guðmundar þá bræður 

Ingvar og  Ara Trausta. Þess 
má geta að Ari Trausti skrifaði 
grein í eitt Sjómannadagsblaðið 
okkar og sagði skemmtilega frá 
því er styttan var sett upp en 
hann var þá tólf ára gamall og 
með föður sínum hér í  Ólafsvík. 

Sagði m.a. frá því hverjir komu 
og heimsóttu föður hans í 
Sjómannagarðinn en það voru 
m.a. læknirinn, skólastjórinn og 
bændur úr sveitinni og nefndi 
einn sérstaklega. Hann Sagði líka 
frá því er styttan var afhjúpuð. 

Til viðgerðar á styttunni í haust 
var fengin þýskur maður Gerhard 
König að nafni. Hann kom fyrst til 
Íslands í heimsókn 2004 en hann 
hafur dvalið á landinu alveg frá 
2010. Hann er mikill snillingur 
í viðgerðum á svona styttum 
og m.a. sá hann um viðgerð á 
styttunum eftir Samúel Jónsson 
sem eru vestur í Selárdal.  

Viðgerðin á styttunni af sjó
mann inum tókst afar vel og 
notaði Gerhard viðurkennd efni 
til þess og hún lítur  mjög vel út. 
Á næsta vori kemur hann aftur 
og lagar þá stöpulinn undir 
henni.  Sjómenn í Ólafsvík eru 
að vonum þakklátir Gerhard fyrir 
vandað verk sem mun verða til 
þess að styttan standi um aldir 
ef að líkum lætur.

psj

Styttan af sjómanninum lagfærð



- Bílaviðgerðir

- Skipaþjónusta

- Almenn suðuvinna 

- Smurþjónusta

- Smábátaþjónusta 

- Dekkjaverkstæði

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

REQUIEMVERDI 
REQUIEM
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TÓNLEIKAR TIL MINNINGAR UM
 JÓN STEFÁNSSON
ORGELLEIKARA OG KÓRSTJÓRA

Stjórnandi Garðar Cortes

Tónleikarnir eru helgaðir minningu um 
Jón Stefánsson organista og rennur    
ágóði í minningarsjóð um Jón í vörslu 
Listafélags Langholtskirkju.

Flytjendur eru Þóra Einarsdóttir sópran, 
Sesselja Kristjánsdóttir messosópran, 
Gissur Páll Gissurarson tenór, 
Viðar Gunnarsson bassi, félagar úr 
Sinfóníuhljómsveit Íslands og 
Óperukórinn ásamt velunnurum.

Í STYKKISHÓLMSKIRKJU
SUNNUDAGINN 20. NÓVEMBER KL. 17

Í samstarfi við Listvinafélag StykkishólmskirkjuMiðaverð aðeins kr. 2.900
Miðasala við innganginn.

Vegfarandi tilkynnti tvo menn 
til lögreglu fyrir utanvegaakstur 
í þjóðgarði Snæfellsjökuls á 
síðasta fimmtudag. Sá sem 
tilkynnti náði myndum af akstri 
þeirra og sendi til lögreglunnar. 

Þegar lögreglan stöðvaði 
mennina vaknaði grunur um 
að þeir hefðu verið á rjúpna
veiðum í þjóðgarðinum en 
öll meðferð skotvopna þar er 

bönnuð. Gerðust mennirnir 
einnig brotlegir fyrir þær sakir 
að rjúpnaveiðihelgin hófst ekki 
fyrr en á föstudeginum. Gerðust 
þeir því þrefalt brotlegir við 
þessa iðju sína. 

Viðurkenndu mennirnir brot 
sín og lagði lögreglan hald á 13 
rjúpur sem mennirnir höfðu í 
fórum sínum.

Þrefalt brot

félags eldri borgara í Snæfellsbæ 
verður sunnudaginn 20. nóvember

 í félagsheimilinu Klifi 
og hefst kl. 15

Margir góðir munir, kökur o.fl.
Einnig í boði heitt kaffi, súkkulaði, 

vöfflur og rjómi.

Nefndin

Efni og auglýsingum í Jökul þarf að 
skila fyrir kl. 16, þriðjudag fyrir útgáfu.

Það er í lagi að skila fyrr.

Upplýsingar um auglýsingaverð 
á www.steinprent.is



kirkjanokkar.is

Guðsþjónusta 
með barnakórnum

verður í Ólafsvíkurkirkju kl. 14 á sunnudag, 20. desember.

Leikskóli Snæfellsbæjar óska eftir að ráða 
þroskaþjálfa og eða stuðningafulltrúa  á 
leikskólann Kríuból tímabundið, í eitt ár.

Við erum að leita að starfsmanni sem hefur áhuga á að vinna með 
börnum, er skapandi og ábyrgðarfullur í star�. Viðkomandi starfsmaður 
þarf að vera námsfús og sveigjanlegur með fullt af þolinmæði. 

Starfshlutfall:100%

Vinnutími: 8:00-16:00

Menntunarkrafa: Þroskaþjál� eða önnur sambærileg menntun sem 
kemur inn á fötlun og menntun barna.

Íslensku kunnáttan þarf að vera viðunandi.

Handleiðsla fer fram hjá Þórheiði þroskaþjálfa fyrst til að byrja með.

Unnið er eftir starfslýsingu félag þroskaþjálfa, Fl. og Samband íslenskra 
sveitafélaga. 

Umsóknarfrestur til 30. nóvember. 
Viðkomandi þarf að geta byrjað mjög �jótlega.

Í lögum um leikskóla nr. 90/2008 segir í 3. mgr. 6. gr:  „Óheimilt er að ráða til starfa við 
leikskóla einstakling sem hlotið hefur refsidóm fyrir brot á ákvæðum XXII. ka�a 
almennra hegningarlaga. Við ráðningu skal liggja fyrir sakavottorð eða heimild 
leikskólastjóra til að a�a upplýsinga úr sakaskrá

Laun samkvæmt kjarasamningum samband íslenskra sveitarfélaga og 
starfsmannafélag Dala og Snæ.

Nánari upplýsingar um star�ð veita Inga Stefánsdóttir og  Adela Turloiu 
í síma 433 6926 milli kl. 9:00 og 14:00 eða netfangið: leikskolar@snb.is.

Auglýsingaverð 
í Jökli

Svarthvítar auglýsingar
Opna í svarthv 38.890
Heilsíða í svarthv.  25.926
Hálfsíða í svarthv. 17.107
1/4 í svarthv.    11.162
1/8 í svarthv.   8.136
1/16 í svarthv.     5.007

Verðin eru með 24% vsk

Smáauglýsingar kosta 800,- 
og er þá miðað við 150 innslætti pr. auglýsingu.

Hver innsláttur umfram 150 kostar 5,-

Lit auglýsingar
Opna í lit  69.880
Heilsíða í lit  46.586
Hálfsíða í lit 32.337
1/4 í lit  23.679
1/8 í lit  15.334
1/16 í lit  10.327

Á fundi bæjarstjórnar þann 
3. nóvember 2016, voru sam
þykktar reglur um heim
greiðslur til foreldra barna sem 
ekki hafa aldur til að komast 
inn á leikskóla og ekki hafa dag
vistun hjá dagforeldrum.

Hægt er að sækja um heim
greiðslur þegar fæðingarorlofi 

lýkur og þangað til barn fær 
pláss á leikskóla.

Hámarksupphæð foreldra
greiðslna vegna 8 klukkutíma 
gæslu er kr. 36.800 á mánuði 
fyrir hvert barn foreldra í sam
búð og kr. 42.600 til einstæðra 
foreldra, öryrkja eða ef foreldrar 
eru báðir í námi.

Heimgreiðslur 
til foreldra

Bingó á vegum 10. bekkjar
10. bekkur Grunnskóla Snæfellsbæjar vill færa íbúum Snæfellsbæjar 
kærar þakkir fyrir samveruna á bingóinu sem þau héldu laugardag-
inn 12. nóvermber sl. Einnig vilja þau þakka eftirtöldum fyrirtækjum 
fyrir stuðninginn. 
!
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Hátíðarmatseðillinn á Búðum í ár er 

undir áhrifum íslenskrar villibráðar. 

Ómótstæðilegar „delikatesser“ á 

heimsmælikvarða á óviðjafnanlegum og 

rómantískum stað. Hafðu samband og bókaðu 

ógleymanlega ferð á Búðir.

Hátíð á Búðum

HÁTÍÐAR-
TILBOÐ Á BÚÐUM

Í NÓVEMBER OG
DESEMBER

39.900 kr.

Gisting fyrir tvo,
fimm rétta hátíðar- 

matseðill ásamt
morgunverði.

Gisting fyrir tvo í tveggja 
manna herbergi og fimm 
rétta hátíðarmatseðill og 

morgunverður

GJAFABRÉF

39.900 KR.
hotelbudir.is HotelBudir

hotelbudir budir@budir.is

+354 435 6700

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
   
 

 
 
 
 
 
           
 

  

Viðtalstími 
lánasérfræðinga 

Sími 455 5400 
Fax 455 5499 

postur@byggdastofnun.is 
byggdastofnun.is 

Lánasérfræðingar Byggðastofnunar 
verða til viðtals á eftirfarandi stöðum: 

 Í Ráðhúsi Grundarfjarðar, 
Borgarbraut 16, Grundarfirði 
þann 22. nóv. milli 09:30-11:00 

 Fundarsal bæjarstjórnar 
Snæfellsbæjar, Ráðhúsinu á 
Hellissandi, þann 22. nóv. milli 
13:30-15:00 

 
Núverandi og nýjir viðskiptavinir 
velkomnir til að ræða lánamöguleika 
hjá Byggðastofnun. 
 


