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XTM 
merino ullarundirföt

Kuldagallar 
frá Elka, 66°N,
og Didrikson.
Verð frá 13.930,-

Ferðahátalarar og 
þráðlaus heyrnatól
frá Bose og Sony

Flíspeysur með og án símavasa.
Verð frá kr. 6.495,-

GÓÐAR 
GJAFAHUGMYNDIR
fyrir fólkið þitt og heimilið

30%
afsláttur

af
Elka

25% 
Kynningar 
afsláttur!
Gildir til 1. janúar 2018

Gönguskór og stígvél 
Fyrir börn og fullorðna

Nilfisk 
háþrýstidælur 
og ryksugur



Börn sem leika sér eyða oft 
löngum tíma í undirbúning 
leiks. Það átti við þegar útbúið 
var bú, sem og þegar legóheimar 
eða play mobil heimar voru 
byggðir. Það gat tekið nokkra 
daga að byggja upp heiminn, 
en svo þegar allt var tilbúið að 
þá varð það oft þannig að 
sjálfur leikurinn var stuttur og í 
engu sam bandi við þann tíma 
og orku sem fór í undir bún
inginn. Í dag má sjá þetta 
endur speglast í þeim mörgu 
tölvu leikjum sem felast í að 

smíða heima fremur en að lifa í 
þeim, þó svo að það fari stun
dum saman.

Nú lýkur senn jólafastan. 
Undirbúningur hátíðarinnar er 
að ljúka og framundan er sjálf 
hátíðin. Undanfarið hefur 
undir búningur jóla breyst 
mikið. Áður var húsið tekið allt 
í gegn og þrifið svo ekki einu 
sinni rykkorn fyndist, til dæmis 
á efri skápum, og öll aðventan 
fór þess að auki í innkaup, jóla
korta skriftir og annað slíkt, sem 
olli stressi og margir voru upp
gefnir þegar að hátíðinni kom. 
Nú eru margir búnir að mestu 
fyrir aðventuna og aðventan fer 
í að sækja ótal viðburði sem og 
efla andann, en hafa ekki 
forskeytið aðventu á undan 
heldur jóla. Í raun viðburði 
sem tilheyra fremur hátíð en 
undir búningi. Svo er nú komið 
að margir eru þreyttir þegar 
kemur að jólum og nota 
hátíðina til hvíldar. Aðventan 
getur verið þá meiri hátíð en 
jólin sjálf.

Fyrir tvö þúsund árum lögðu 
þrír vitringar á sig langt ferða
lag. Þeir eru oft nefndir þrír 
kon ungar. Þeir voru frá fjar
lægum löndum og lásu í 
stjörnur nar að máttugur 
konungur væri að fæðast. 
Ferða lag þeirra var mikið og 
margt gerðist á ferðalaginu, það 
var sem ævintýri líkast. Þegar 
þeir komu að fæðingarstaðnum 
snéru þeir ekki tilbaka. Þess í 
stað fóru þeir inn, lutu barninu 
sem konungi og færðu því 
konunglegar gjafir, hinar fyrstu 
jólagjafir. Það var ekki fyrr en 
eftir það sem þeir snéru heim. 
Ævintýri þeirra lifa vegna þess 
að þeir sáu barnið og lutu því. 
Þeir lentu í erfiðleikum vegna 
þess að konungur landsins vildi 
ekki að barnið lifði. Annað er 
gleymt.

Nú eru jólin að koma. Nú er 
barnið að fæðast. Hvað gerir þú 
þegar þú kemur að jötu 
barnsins og jólin eru komin? 
Ferð þú heim til að hvílast? Ferð 
þú inn í húsið og lýtur konungi 

konunganna? Opnar þú hjartar 
þitt og býður það fram eins og 
sálmaskáldið?:

„Þér gjöri’ eg ei rúm með grjót né tré,
gjarnan læt ég hitt í té,
vil ég mitt hjartað vaggan sé,
vertu nú hér, minn kæri.
Með vísnasöng ég vögguna þína hræri.“

Jólin er hátíð barnsins, 
barnsins í þér. Hún er meira því 
hún er hátíð hjartans. Það er 
aldrei of seint að opna hjartað. 
Þar eru haldin sönn jól. Þar er 
enginn einn. Þar eru heilög jól. 
Þar skín ljós sem ekkert getur 
slökkt og hrekur burt allt 
myrkur. Þar er hin sanna hátíð 
og þér er boðið að taka þátt í 
henni. Höldum jól.

Guð gefi ykkur öllum 
gleðilega hátíð! 

Óskar Ingi Ingason

Jólakveðja

Þorláksmessa 23/12 kl. 09 - 22
Aðfangadagur 24/12 kl. 10 - 14
Jóladagur 25/12 lokað
Annar í jólum 26/12 kl. 13 - 18
Miðvikudaginn 27/12 kl. 10 - 22
Fimmtudaginn 28/12 kl. 09 - 22
Föstudaginn 29/12 kl. 09 - 22
Laugardaginn 30/12 kl. 09 - 22
Gamlársdaginn 31/12 kl. 10 - 16
Nýársdaginn 01/01 lokað
Þriðjudaginn 02/01 kl.  10 - 22

Óskum Snæfellingum gleðilegra jóla 
og þökkum viðskiptin á árinu sem er að líða.

1.295,-

4.790,-

1.245,-

4.690,-

995,-

Ýmislegt 
sniðugt í 
skóinn fyrir 
jólasveininn

4 ostborgarar,
milli franskar, 2 dósir sósa 

og 2L Coke.

3 kjúklingaleggir,
1/2 L Coke og BBQ sósa

1.595,-

Ostborgari
1/2 L Coke, franskar og sósa

16” TILBOÐ
16” pizza x 2 álegg

8 brauðstangir + sósa
2L Coke

Hotwings 8 stk,
1/2 L Coke og BBQ sósa

2.395,-

Djúpsteiktur fiskur
1/2 L Coke, franskar, salat og sósa

Panini,
og 1/2 L Coke



Þuríður Júlíusdóttir er fædd 
árið 1933 á Hellissandi hún er 
ein fimm systkina. Húsið sem 
hún bjó í hét Sólheimar en 
foreldrar hennar voru Sigríður 
Guð mundsdóttir frá Þorvaldar
búð og Júlíus Þórarins son frá 
Saxhóli. Þuríður segir okkur frá 
jólaundirbúningi þegar hún var 
að alast upp á Hellissandi.

Í aðdraganda jólanna man ég 
helst eftir eplalyktinni og svo 
lyktinni í Þorvaldarbúð þar sem 
amma mín Þuríður Þórðardóttir 
reykti kjöt í eldhúsinu bæðí 
fyrir sig og margar aðrar fjöl
skyldur á Hellissandi. Heima á 
Sólheimum byrjaði jóla undir
búningurinn á því að gamalt 
bet rekk var rifið af stofunni og 
bet rekt var upp á nýtt. Vegg
fóðra heitir það víst I dag og 
það gerðu bræður mínir Guð
mundur og Jón en Þórður 
yngsti bróðir minn var töluvert 
yngri en þeir Guðmundur og 
Jón og tók því lítinn þátt í slíku 
stússi. 

Guðmundur bróðir smíðaði 
líka jólatré og svo fóru þeir 
bræðurnir hann og Jón upp í 
hraunið fyrir ofan Hellissand og 
tíndu lyng til að setja á tréð. Við 
stelpurnar ég og Hrefna systir 
bjuggum til ótal músastiga sem 
við skreyttum allt húsið með og 
þegar það var búið fannst mér 
orðið svo fínt að þegar að 
Heims um ból var sungið þá fór 
ég alltaf að gráta þegar kom að 
setningunni „hvert fátækt hreysi 
höll nú er“ því að mér fannst 
húsið eins og höll með öllu 
þessu fallega skrauti, þó ég vissi 
vel að við værum ekki rík. Svo 
höfðum við marglit lítil kerti 
sem við settum á jólatréið. 

Við systurnar fengum alltaf 
nýja kjóla fyrir jólin sem hún 
Ella Odds saumaði á okkur en á 
þessum tíma voru tvær konur á 
Hellissandi sem aðalega 
saumuðu fyrir fólk, Ella Odds 
og Guðmundsína í Grímshúsi. 

Við vorum með nokkrar 
kindur og fjárhúsin hans pabba 
voru í Gerðarlánni. Þegar hann 

Hænsnakofinn lýstur upp á jólanótt

Þuríður Júlíusdóttir að skera laufabrauð.
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Við óskum viðskiptavinum og landsmönnum 
öllum gleðilegra jóla og farsældar á komandi ári.



Vélsmiðja Grundarfjarðar oferuje:

- Naprawa i wymiana opon
- Naprawa zawieszenia
- Naprawa hamulców
- Kasowanie i odczytywanie   
   błędów komputerowo
- Wymiana oleju i filtrów
- Wymiana i naprawa tłumików

W razie innych usług prosimy o kontakt 
telefoniczny pod numerem 849 72 76 Remek

Oczywiście rozmawia on po polsku , 
litewsku, islandzku i angielsku Zapraszamy

Ættingjar og vinir.

Bestu óskir um gleðileg jól 
og farsælt komandi ár 

með þakklæti fyrir ljúfar stundir á árinu, 
gæfan fylgi ykkur.

Jólakveðjur,

Jenný og Jónas

var búin að gefa kindunum á 
aðfanga dag og mamma búin að 
mjólka kúnna sem var í kjall
aranum og gefa hænsnunum, 
þá borðuðum við hangikétið 
sem amma reykti og það var 
dýrðarinnar máltíð. 

Mamma hafði þann sið að 
setja kerti í alla glugga á 
að fanga dag og gamlársdag til 
að lýsa huldufólkinu sem flutti 
á jóla nótt og nýársnótt og það 
gerðu líka allir á Hólnum bæði 
í Halls bæ og líka á Vörum, 
meira að segja hænurnar fengu 
lukt í hænsna kofan á jólanótt. 

Eftir matinn sungum við 
systurnar jólalög og fórum svo 
hlaupandi út í Þorvaldarbúð til 
ömmu, þar var allt uppljómað 
og kveikt á stóra lampanum 
sem venjulega var bara kveikt á 
við sérstök tækifæri. Þá var 
tekið vel á móti okkur systru
num og amma gaf okkur suðu
súkku laði rönd í bréfi og eitt 
snúið jóla kerti, þvílík dá semd 
sem það var. 

Eftir heimsóknina í Þorvaldar
búð hlupum við aftur heim og 
héldum áfram að syngja og 
sungum meira að segja eftir að 
við vorum háttaðar uppí rúmi 
því við elskuðum öll þessi 
fallegu jólalög og höfðum svo 
gaman af að syngja. Svona liðu 
hátíðarnar við góðan mat og 
söng. 

Milli jóla og nýárs söfnuðum 
við allskonar dóti í brennur 
sem kveikt var í á gamlárskvöld 
og við krakkarnir hlupum um 
með blys sem búin voru til úr 
tuskum sem við vöfðum á 
spýtur og dýfðum í steinolíu. 

Svona voru nú jólin mín 
heima á Hellissandi fyrir 80 
árum.

Viðtal: Sóley Jónsdóttir

Þorvaldarbúðar systkininn þar á meðal Sigríður móðir Þuríðar. Frá vinstri Kristín, Sigríður (móðir Þuríðar), Margrét 
og Þorsteinn Guðmundsbörn.

Þuríður Þórðardóttir í Þorvaldar-
búð amma Þuríðar.

Systurnar Hrefna og Þuríður Júlíusdætur.





Fullorðnir nemendur í Tón
listarskóla Snæfellsbæjar ásamt 
Kór Ingjaldshólskirkju héldu 
tónleika í safnaðarheimili 
Ingjaldshólskirkju fyrr í des
ember. 

Jólatónlist var auðvitað fyrir
ferðarmikil enda aðventan hafin. 
Jóhann Steinn Gunnars son 
spilaði á trommur og bróðir hans 
Trausti Leó Gunnarsson ásamt 
Aðalheiði Nönnu Þórðar dóttur 
spiluðu undir hjá honum. 
Steinunn Stefánsdóttir söng tvö 
jóla lög. Guðbjörg Helga Hall
dórs dóttir spilaði á píanó, Davíð 
Viðars son á gítar og Þor steinn 
Jakobs son á har monikku. Inga 
Fanney Jónas dóttir söng og 
maður hennar Ólafur Vignir 
Siguðrs son spilaði á rafgítar. 

Sigur rós Magnús dóttir spilaði á 
gítar og Rúna Björg Magnús
dóttir á bassa. Kór Ingjalds hóls
kirkju söng þrjú lög og sungu 
þau Rúnar Reynis son og Sóley 

Jóns dóttir ein söng með kórnum. 
Vel var mætt á tónleikana og 

myndaðist notaleg aðventu
stemm ning, virtust tón leika gestir 
njóta kvöldsins vel og að þeim 

loknum var gestum og þeim sem 
fram komu boðið upp á kaffi, 
konfekt og pipar kökur áður en 
haldið var heim.

þa

Jólatónleikar á Ingjaldshóli

Jólakveðja frá Jaðri!
Sendum öllum bæjarbúum okkar bestu jóla- og nýársóskir 

með kærri þökk fyrir hlýhug á árinu sem er að líða.
 

Jólakveðja.
 

Íbúar, starfsfólk og stjórn Dvalar- og hjúkrunarheimilisins Jaðars.

Sendi öllum ættingjum og vinum 
mínar bestu jóla- og nýársóskir 

með þökk fyrir það liðna.

Kær kveðja
Bjarni Ólafsson, Geirakoti

Óskum ættingjum og vinum nær og fjær 
gleðilegra jóla og farsældar á nýju ári.

Þökkum samstarf á liðnum árum.

Kveðja,
Ómar og Kay





Pakkhúsið í Ólafsvík er opið á 
hverjum degi nú síðustu dagana 
fyrir jól. Þar er ýmislegt til sölu, 
en einnig er hægt að gæða sér á 
heitu súkkulaði, kaffi og með
læti. Þar er líka boðið upp á 
ýmsar uppá komur sem dæmi 
má nefna að boðið var upp á 
jóla föndur og á síðasta sunnudag 
þann 17. desember var hægt að 
skreyta piparkökur. Jóla sveinar
nir hafa líka komið við í pakk
húsinu á hverjum degi. Hafa 
þeir krakkar sem verið hafa í 
pakkhúsinu skemmt sér mjög 
vel við að hitta jólasveinana sem 
hafa sungið með þeim og 
sprellað. 

þa

Jólasveinar í Pakkhúsinu

Nánari upplýsingar:
Úlfar Fr. Jóhansson
Hdl. Lögg.fasteignas 
Sími: 692-6906
 ulfar@valholl.is
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588 4477
Allir þurfa þak yfir höfuðið

Heiðar  
Friðjónsson
Sölustjóri
Löggiltur  
fasteignasali B.Sc
693 3356 

Ingólfur Geir 
Gissurarson
Framkvæmdastjóri
Lögg.fasteignasali og 
leigumiðlari
896 5222

Margrét 
Sigurgeirsdóttir
Skrifstofustjóri
margret@valholl.is
588 4477

Pétur Steinar
Jóhannsson
Aðstoðarm. 
fasteingasala 
Snæfellsnesi
893 4718

Sturla 
Pétursson
Löggiltur  
fasteignasali
899 9083

Anna F. 
Gunnarsdóttir
Aðstoðarm.
Fasteignasala
892-8778

Herdís Valb. 
Hölludóttir
Lögfræðingur 
og lögg.fasteignasali
694 6166

Úlfar Freyr 
Jóhansson
Lögfræðingur Hdl. 
Lögg. fasteignasali. 
Skjalavinnsla
692 6906

  S í ð a n  1 9 9 5

Nútímaleg, kraftmikil og framsækin fasteigna sala sem byggir á áratuga reynslu starfsmanna!

Fagleg þjónusta - 
Vönduð vinnubrögð

Espigerði 4.  Útsýnisíbúð í vestur.

Nánari upplýsingar:
Ingólfur Gissurar. 
Lögg.fasteignasali 
Sími: 896 5222
ingolfur@valholl.is

44,9
milljónir 104,8 fm

Fjölbýli 3ja herb

Laus strax

Rúmgóð, velskipulögð 
3-4ra herbergja íbúð 
á 6.hæð í eftirsóttu 
nýstandsettu lyftuhúsi á 
besta stað. Vestur svalir. 
Opið hús Þriðjudag 
9.maí kl.16,30 - 17.00 
íbúð 6C

Langholtsvegur 147. Sérhæð m.aukaíbúð

Nánari upplýsingar:
Ingólfur Gissurar. 
Lögg.fasteignasali 
Sími: 896 5222
ingolfur@valholl.is

73,5
milljónir 218,9 fm

Tvíbýli 5-7 herb.

Auka íbúð

Glæsileg 132fm neðri 
sérhæð í nýl.húsi ásamt 
56 fm auka íbúð í kjallara 
m.sérinng, og 30 fm 
bílskúr. Vönduð eign á 
frábærum stað.  
Opið hús Mánudag 
8.maí kl.16.00 - 16,30

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

Gullengi 35, rúmgóð 3ja herb. íbúð

34,5
milljónir 84,9 fm

Fjölbýli 3ja herb

Rúmgóð

Vel skipulögð 3ja 
herbegja á 1.hæð á 
góðum stað í Grafarvogi 
með sérinngangi frá 
svalagangi. Örstutt í 
helstu þjónustu.

LAUS FLJÓTL.

Hvaleyrarbraut - Hafnarf. Gott atvinnuhúsnæði

Nánari upplýsingar:
Ingólfur Gissurar. 
Lögg.fasteignasali 
Sími: 896 5222
ingolfur@valholl.is

 Sam
komu lag 365,5 fm

Atvinnu-
húsnæði Sérbýli

Útsýni

Mjög gott 365,5 fm 
lager, skrifstofu og 
þjónustuhúsnæði á 
jarðhæð á útsýnisstað. 
Stutt í helstu samgöngu-
leiðir. 2 Innkeyrsluhurðir. 
Gott athafnapláss 
f.bíla+gáma.

Góð staðsetning

Baugakór 13 - Kópavogi

46,9
milljónir 110,1 fm

Fjölbýli 3ja herb

Bílskýli

Stór og falleg 3ja herb. 
íbúð á 2. hæð í lyftuhúsi. 
Stæði í bílageymslu og 
stutt í helstu þjónustu 
s.s. verslun, skóla og 
leikskóla

Vel skipulögð

192,5 fm einbýlishús við Móabarð í Hafnarfirði

64,9
milljónir 192,5 fm

Fjölbýli 5-7 herb.

Bílskúr 

Tveggja íbúða einbýlishús 
við Móabarð 4b í 
Hafnarfirði.  Aðal íbúð er 
4ra herb. með bílskúr og 
rúmgóðum stofum. Minni 
íbúð er 2ja herb. með 
sérinngangi og bílastæði. 

Glæsilegt einbýlishús við Þrastanes á Arnarnesi

145
milljónir 410 fm

Einbýli 5-7 herb.

Bílskúr 

Höfum í sölu glæsilegt 
einbýlishús við Þrastanes 
í Garðabæ Aukaíbúð með 
sérinngangi á neðri hæð.  
Glæsilegar innréttingar 
og skipulag, rúmgóður 
bílskúr.  
Frábær staðsetning

AUKA ÍBÚÐ

AUKA ÍBÚÐ

Rúmg. nýleg 4ra herb.á jarðhæð við Skyggnisbraut

54,9
milljónir 141,5 fm

Fjölbýli 4ra herb

Bílskýli

Rúmgóð 141,5 fm íbúð í 
nýlegu húsi á frábærum 
stað í Úlfarsárdal.  Þrjú 
rúmgóð herb. með 
skápum. Rúmgóðar 
stofur og bílastæði í 
opinni bílag. Vandaðar 
innr. og gólfefni.

Nánari upplýsingar:
Heiðar Friðjónsson
Lögg. fasteignasali
Sími: 693-3356
heidar@valholl.is

Nánari upplýsingar:
Heiðar Friðjónsson
Lögg. fasteignasali
Sími: 693-3356
heidar@valholl.is

Nánari upplýsingar:
Heiðar Friðjónsson
Lögg. fasteignasali
Sími: 693-3356
heidar@valholl.is

Nánari upplýsingar:
Anna F. Gunnarsd.
aðstm.fasteingasala
S:892-8778
anna@valholl.is

Laugavegur 133 - Miðbærinn

Nánari upplýsingar:
Herdís Hölludóttir 
Lögfr. lögg.fast,sali 
Sími 694-6166
herdis@valholl.is

64
milljónir 107,2 fm

Fjölbýli 3ja herb

Sérinngangur

107,2 fm. íbúð með 
sérinngangi á Laugavegi. 
Íbúðin er skráð 3ja herb. 
íbúð á tveimur hæðum, 
en hefur hins vegar verið 
skipt upp í tvær einingar. 
Hentar vel til útleigu !

Lögg. fasteignasali
og innanhús stílisti

Viðburðarríkt ár er senn á enda, 
Þorrablótsnefnd ætlar að gera það upp 

á Þorrablóti á Kli� 27. janúar 2018.

Þorrablót
27. janúar

Krakkarnir í 6. bekk Grunn
skóla Snæfellsbæjar skelltu sér 
á skauta með kennaranum 
sínum og skólastjóranum á 
síðasta föstudag. Farið var á 
tjarnir sem eru við flugvöllinn 
á Rifi. Krakkarnir skautuðu í 
frábærum aðstæðum á sléttu 
svelli í blíðu þó kalt væri. Var 
þetta mikil upplifun fyrir þau 
en margir þeirra voru að fara á 

skauta í fyrsta skipti. Þau tóku 
með sér bálpönnu sem skólinn 
festi kaup á í haust og nýta má 
í ýmiskonar útivist og kennslu. 
Hituðu þau sér vatn í kakó og 
fengu sér loftkökur og pipar
kökur með. Það voru ánægðir 
krakkar sem komu heim úr 
þessari velheppnuðu ferð.

þa

Skautaferð



Óskum Snæfellingum gleðilegra jóla 
og farsældar á nýju ári.

Þökkum viðskiptin.

Jólakveðja 2017
Sendum öllum SDS félagsmönnum og fjölskyldum þeirra 

hugheilar óskir um gleðilega hátíð 
og farsæld á komandi ári.

Þökkum gott samstarfið á árinu sem er að líða. 

Stjórn SDS

Óskum þér gleðilegrar hátíðar og ánægjulegs nýs árs. 
Innilegar þakkir fyrir samskiptin á árinu sem er að líða. 
Með von um að sjá þig á Búðum á nýju ári.

BESTU ÓSKIR UM
GLEÐILEGA HÁTÍÐ
OG FARSÆLD Á NÝJU ÁRI



Gott kvöld og gleðilega hátíð!
Mér finnst eiginlega aðventan 

ekkert síður skemmtileg en sjálf 
jólin. Ég hlakka alltaf til hennar 
eins og jólanna sjálfra. Auðvitað 
líka áramótanna og þrettándans 
þegar við kveðjum jólin og 
setjum ljós út í glugga svo 
álfarnir sjái betur til þegar þeir 
flytja sig á milli steina eða 
kletta. 

Já, það er svo margt að gerast 
á aðventunni. Hátíðin hér í 
kvöld, Pakkhúsið er með 
sérstaka dagskrá. Þangað er 
gaman að koma enda elsta 
húsið í bænum, með merkilega 
sögu og anda frá því um miðja 
19. öld þegar þorpsmyndun 
hófst. Það eru tónleikar , þ.á.m. 
jólatónleikar Tónlistarskólans, 
kirkjukóranna og Margrétar 
Eirar. 10. bekkur býður upp á 
árlega bókarkynningu á Klifi og 
svo auðvitað sjálfur 
undirbúningur heimilanna fyrir 
jólin. Ekki má gleyma 
bókasafninu okkar, með gamlar 
og splunkunýjar jólabækur. 
Þessu fylgir aukin samvera fólks 
sem gerir aðventuna hér 
skemmtilega. Maður er manns 
gaman.

Allar árstíðir eru sérstakar 
hér á Íslandi, ekki síst vegna 
margbreytilegrar birtunar. 
Mannlífið hér tekur líka mið af 
árstíðum. Það á við um 
aðventuna sem er 
undirbúningstími jólanna 
sjálfra, á dimmasta tíma ársins 
og við hér i Ólafsvík erum í 
skugga, þ.e. sólin skín ekki á 
bæinn okkar frá síðustu vikum 

nóvember fyrr en 24. janúar. 
Þann dag eru bakaðar 
„sólarpönnukökur“. Þrátt fyrir 
þennan dimma tíma er 
morgunbirtan hér ægifögur i 
desember, ekki síður en 
stjörnuprýtt vetrarkvöld 
norðurljósanna.

Það er nánast allt skemmtilegt 
á aðventunni, jólunum og 
áramótunum. Flestir, vonandi 
allir, hlakka til!

Það er góð tilfinning. 
Eiginlega stór hluti þjóðarsögu 
okkar og menningar. Þessi 
árstími, jólin og áramót, er líka 
alveg sérstakur fyrir margra 
hluta sakir.

Mér finnst þessi tími gleði og 
kærleika kærkominn til að 
hugleiða, hugsa um þá sem 
hafa kvatt okkur, huga að 
ættingjum og vinum; velta fyrir 
sér lífinu og tilverunni. Fljótlega 
kemur upp í hugann að margir 
eiga um sárt að binda, nær og 
fjær af ýmis konar ástæðum. 
Það er eðli lífsins, skin og 
skúrir.

Einhverjir kynnu að segja að 
það væri enginn tími til 
íhugunar því í boði er mikil og 
fjölbreytt afþreying á líðindi 
stundu, m.a. tugir sjónvarps og 
útvarpsrása, snallsímar, netið 
og spennandi samskiptamiðlar 
eins og fésbók o.m.fl. Mörgum 
finnst tíminn líða alltof hratt. 
Hver dagur er dýrmætur. Góðir 
hlutir gerast ekki endilega af 
sjálfu sér.

Þrátt fyrir alla þessa 
afþreyingarkosti, mikið ljós, 
tækifæri og almenna velsæld í 
þjóðfélaginu leiða nýlegar 

rannsóknir í ljós aukinn kvíða 
og vanlíðan margs ungs fólks í 
okkar landi. Það eru öfugmæli á 
þessum tímum fjölbreyttra 
rafrænna samskipta, sem 
flestum eru til gagns og ánægju 
en virðast jafnvel skapa ógnir 
meðal sumra þeirra sem verja 
miklum tíma í slík samskipti 
frekari en augliti til auglitis  
samskipta. Ein slík rannsókn 
leiðir í ljós minnkandi svefn 
úrtakshóps ungs fólks sem 
afleiðingu mikillar notkunar 
rafrænna samskipta.

Við þurfum að leita leiða til 
að mæta þessari þróun sem 
getur jafnvel truflað heilsu 
þroskaskilyrði og þannig heft 
mótun jákvæðrar sjálfsmyndar 
ungs fólks. 

Eins og sjálfsagt flestir á ég 

einstaklega góðar og ljúfar 
minningar um jólin á mínum 
uppvaxtarárum á heimili mínu 
hér í Ólafsvík. Þá var ekki svona 
mikið framboð afþreyingar. 
Tíminn leið líka hægar. Þá var 
bara ein sjónvarpsstöð. Svart 
hvít útsending alla daga nema 
fimmtudaga en þá var ekkert 
sjónvarp. Ein útvarpsstöð, 
frekar einsleit í tónlist en 
spennandi framhaldsleikrit á 
fimmtudagskvöldum. Þegar 
voru vond veður datt útsending 
sjónvarpsins oft út, stundum 
fór líka rafmagnið hluta úr degi. 
Krakkar voru samt sjálfum sér 
nægir, voru mikið í leikjum, úti 
eða inni. Bílaeign fjölskyldna 
var ekki orðin almenn eins og 
nú og dagleg hreyfing og útivist 
því meiri en nú er. Krakkar 

Sendum Snæfellingum og 
samstarfsfólki bestu 

hátíðarkveðjur og nýársóskir.

Þökkum gott samstarf á árinu 
sem er að kveðja.

Starfsfólk Félags- og 
skólaþjónustu Snæfellinga

Jóla- og nýárskveðja Við óskum vinum og vandamönnum 
Gleðilegra jóla og farsældar á nýju ári.

Guðmunda Wíum og 
Sigurður Höskuldsson.

Einnig viljum við þakka 
viðskiptavinum Blómaverks 

gleðilegra jólahátiðar og 
fyrir viðskiptin og tryggð

á liðnum árum.

Bræðurnir Sveinn Þór og Stefán Rafn Elinbergssynir..

Hugvekja á aðventu
flutt á Aðventuhátíð Kvenfélags Ólafsvíkur í Ólafsvíkurkirkju 3. desember 2017





sendust mikið í búðir og 
annarra erinda. Ég man að ég 
bar út jólakort foreldra minna 
og svo líka sérstök nýárskort á 
gamlársdagsmorgun. Flest 
okkar söfnuðu í áramóta
brennur milli hátíðanna og 
reyndu að komast yfir „kín
verja“, þ.e.a.s. hvellhettur, sem 
jafnan var smyglvarningur því 
lítið framboð var á flug eldum 
og blysum sem og öðrum varn
ingi sem nú fyllir hillur sam
tímans. 

Þrátt fyrir ólíkar aðstæður 
barna og unglinga á þessum 
árum sakna ég og minnist með 
ánægju þessa tíma. Venjur og 
síðir koma upp í hugann. Pabbi 
setti jafnan upp bláa seríu á 
þakkantinn á Þorláksmessu og 
stundum þennan dag kveiktum 
við eld úti á lóð, í uppsöfnuðum 
umbúðum Ríókaffipoka. Þeir 
gáfu svo fallegan og lífseigan 
eld. Aðrir siðir og venjur á 
Þorlásmessudag voru skata í 
matinn um kvöldið. Svo var 
hangikjötið soðið og loks tók 
Ajax ilmurinn völdin með 
allsherjarþrifum. Á aðfangadag 
var möndlugrautur yfirleitt í 
hádeginu. Flestir fóru í jóla
messu fyrir hátíðarmatinn og 

einnig óbeint í útvarpsmessuna 
úr Dómkirkjunn því útvarpið 
var hátt stillt yfir borðhaldinu. 
Jólaguðspjallið hljómaði því 

tvisvar í eyrum okkar. Eftir 
uppvask var boðið upp á kafffi 
og köku. Því næst voru gjafirnar 
opnaðar og kortin lesin. Jafnan 

var lifandi jólatré hin síðari ár. 
Svo var spilað fram eftir kvöldi, 
„Manni, Ólsen, Rússi, Veiði
maður“ o.fl. Jólabækurnar voru 

Frá jólaballi í gamla félagsheimilinu árið 1966.



Ólafsbraut 55, Ólafsvík
Sími: 436 1212

Óskum viðskiptavinum okkar og Snæfellingum öllum 
gleðilegra jóla og farsældar á nýju ári.

Þökkum viðskiptin á árinu.

Fram að jólum verður opið sem hér segir:
Fimmtudagur 21. desember 8 - 18
Föstudagur 22. desember 8 - 18
Þorláksmessa 23. desember 10 - 23
Aðfangadagur 24. desember Lokað

www.rekstrarland.iswww.olis.is  



svo lesnar fram undir morgun. 
Ilmur af eplum og appelsínum 
og jólabakstri. Sem unglingur 
man ég fyrst eftir Makkintoshi á 
jólum. Það var vandlega geymt 
eins og eplin upp á háalofti. Oft 
á haustin sigldu sumir bátanna 
með ísaðan fisk og seldu í 
Grimsby eða Hull á Englandi. 
Margir bæjarbúar báðu þá 
skipverja um að kaupa þessa 
vöru og aðra. Eitt haustið var 
mikil eftirspurn eftir koparvír á 
Englandi og man ég eftir því að 
margir söfnuðu koparvír og 
sendu með bátunum til að 
kaupa góðgæti sem ekki fékkst 
hér heima. Komu skipshafnir 
þessara báta því með þennan 
framandi varning og annan til 
heimahafnar rétt fyrir jólin við 
mikla eftirvæntingu margra. 

Jóladagsins minnist ég oftast 
sem sérlega langs dags enda 
þungar sinfoníur í einu 
útsvarpsstöðinni og enn þyngra 
í svarthvíta sjónvarpinu. Jafnan 
voru fjölskylduboð á jóladag og 
á 2. dag jóla. Ég man hvað ég 
var feginn að mega að fara úr 
nælonskyrtunni og terlín bux
unum eftir jólin og fara út að 
leika í „venjulegum“ fötum. 
Ótalið er hér jólaballið í gamla 

félags heimilinu sem er siður 
sem komst hér á upp úr alda
mótunum 1900 enda húsið þá 
ný risið og skipaði æ síðan 
stóran sess í mannamótum og 
félags lífi, m.a. öflugu leiklistar
starfi að ég tali nú ekki um bíó
sýningarnar. 

Gamlárskvöld var, er og 
verður alltaf jafn spennandi, 
ekki síst fyrir brennuna. Svo var 
rokið heim að sjá „Áramótaskaup 
sjón varps ins. En meðan beðið 
var eftir því var sýndur 3ja – 4r 
klst þáttur um sirkus, mörg ár í 
röð. Há punkturinn var auðvitað 
eins og nú, á miðnætti, þegar 
flug eldunum var skotið á loft 
og kirkju klukkurnar hringdu út 
árið. Aðra daga ársins var 
hápunktur tilverunnar bíó
sýningar nar hjá Ottó heitnum 
Árna syni sem stjórnaði félags
heimilinu. Barnamyndir á 
sunnu dögum eftir messu, hvað 
annað!

Sjálf aðventan var þá ekki 
jafn viðburðarík og núna nema 
auðvitað í skólanum. Alltaf 
skemmtilegur tími; skólinn 
skreyttur, stofujól og svo Litlu 
jólin. Tilveran hefði verið 
tilbreytingarsnauðari á þessum 
árstíma á þessum upp vaxtar

árum minnar kynslóðar ef ekki 
hefði verið fyrir skólann.

Kæru vinir! Ég tel að allir 
þurfi og vilji innst inni hlúa að 
sjálfum sér og öðrum, ... með 
hjálp annarra ef svo ber undir.

Við þurfum að hvetja og 
kenna unga fólkinu okkar að 
gera það með eigin afli, t.d. 
með því að njóta kyrrðarstunda, 
þó ekki væri nema hluta úr 
degi; staldra við; anda djúpt og 
meta líðandi stund. Það styrkir 
þau og eflir til að takast sjálf á 
við ýmislegt mótlæti þannig að 
þau vaxi af eigin reynslu og 
þekkingu með því að þurfa sjálf 
að ígrunda hvernig þau „tækli“ 
ýmsan vanda og samskipti sem 
á vegi þeirra verður. Það á ekki 
síst við afþreyingarsamskipti 
nútímans sem eiga það til að 
skapa sumum ungmennum 
vanda sem oft sprettur af ólgu 
rafrænna samskipta snjallsíma
heimsin, vandi sem veldur oft 
misskilningi, óöryggi og óvissu 
sumra. Vandi sem ekki verður 
alltaf tekin til baka, sökum 
tækninnar.

Hvetjum þess vegna ung
menni okkar til að nýta þessa 
annars frábæru tækni til góðs 

fyrir sjálfan sig og aðra. Því 
þessi samskiptatækni er alls 
ekki slæm heldur þvert á móti 
nýtt tækifæri til að innleiða og 
styrkja jákvætt gildismat s.s. um 
mikilvægi góðra og upp
byggjandi samskipta. Við sjáum 
dæmi þess á fésbókinni þar sem 
flestir senda hverjir öðrum 
jákvæð skilaboð, góðar kveðjur, 
hvatningu, stuðning og hrós af 
ýmsum tilefnum.

Kirkjan okkar er einstaklega 
góður staður til að staldra við 
og hugleiða; ígrunda orð 
prestsins sem oftar en ekki 
leggur út af boðskap kirkju og 
trúar um samskipti fólks og 
breytni mannlífs, um trú, von 
og kærleika. Mikilvægi þess að 
varðveita samhyggðina, hlusta á 
kórinn, ígrunda texta sálma og 
laga sem flutt eru og, ... anda 
djúpt og hugleiða með því að 
láta hugann reika og slaka á.

 
Gleðilega aðventuhátíð 

og gleðileg jól!

Sveinn Þór Elinbergsson 

FISKMARKAÐUR
SNÆFELLSBÆJAR

Viðskiptavinum okkar og landsmönnum öllum 
óskum við gleðilegra jóla 

með ósk um fengsælt komandi ár.



Skötuhlaðborð 
á Þorláksmessu, 23. des. klukkan 12 - 14.30

 Verð kr. 4.500,- á mann

Borðapantanir í síma 431-1030  

eða hraunrestaurant@simnet.is

Kæst skata
Tindaskata
Skötustappa

Salt�skur 
Gellur
3 teg. síld

HRAUN
R e s t a u r a n t  -  C a f é
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Fimmtudagurinn 14. des em
ber var stór dagur í fjar skipta
málum í dreifbýli Snæfellsbæjar. 
Þennan dag í fallegu veðri voru 
fyrstu heimilin tengd í gegnum 
nýja ljósleiðarann. Fyrst var 
tengt hjá þeim Óskari og Sunnu 

í Vatnsholti. Þaðan var haldið til 
Kela í Langaholti og tengt þar. 

Kristinn Jónasson bæjarstjóri 
Snæfellsbæjar var viðstaddur 
þegar bæirnir voru tengdir 
ásamt heimilisfólki og tækni
mönnum. Undanfarna mánuði 

hefur verið unnið að því að 
setja upp ljósleiðara í dreifbýli í 
Snæ fellsbæ eins og fram hefur 
komið í fjölmiðlum. Með til
komu ljósleiðarans mun hraði á 
inter neti batna til muna á 

svæðinu og ættu tengingar 
einnig að verða öruggari en 
ljós leiðari er öflugasta fjar
skipta tenging sem býðst á 
Ís landi í dag.

þa

Heimili í dreifbýli tengd ljósleiðara

Óskum Snæfellingum 
gleðilegra jóla 

og farsældar á nýju ári.

Þökkum viðskiptin.

HÓTEL ÓLAFSVÍK

Óskum Snæfellingum 
gleðilegra jóla og 

farsældar á komandi ári.

Kirkjan okkar

Helgihald um jólin

24. desember aðfangadagskvöld aftansöngur
kl. 16:30 aftansöngur Ólafsvíkurkirkju.
kl. 18 aftansöngur í Ingjaldshólskirkju.

25. desember jóladag
kl. 16 helgistund á Jaðri.
kl. 21 ljósaguðsþjónusta í Brimilsvallakirkju.

26. desember annan í jólum 
kl. 14 jólaguðsþjónusta í Ingjaldshólskirkju.

31. desember gamlársdag 
kl. 16 hátíðarguðsþjónusta í Ólafsvíkurkirkju.

Staðastaðarprestakall 
25. desember jóladag

kl. 14 hátíðarguðsþjónusta í Búðakirkju.

Guð ge� ykkur öllum gleðileg jól 

Tímamót í bókaútlánum.
Til hamingju með nýtt Rafbókasafn fyrir alla landsmenn. 

Fylgist með fréttatilkynningum í �ölmiðlum. 



Bókapokar og DVD til sölu.

Fólkið Fjöllin Fjörðurinn bækurnar til sölu nr. 2-10.
Sjá https://www.facebook.com/Eyrbyggjar/?fref=ts. 

Sjá https://www.facebook.com/Bokasafngrundar�ardar
       http://www.grundar�ordur.is/bokasafn

Opið verður um jólahátíðina 2017 
sem hér segir:   
Opið til og með �mmtudegi 21. des kl. 13-17. 
Opið miðvikudag og �mmtudag milli jóla og nýjárs kl. 13-17
 
Opið þriðjudaginn 2. janúar og eftirleiðis kl. 13-17.

Ósóttir vinningar í happdrætti 
Kvenfélagsins Gleym mér ei 2017:

27, 34, 109, 119, 150,174, 230, 
314, 390, 424, 465.

Óvissujólabókapakkar  
Það er gamall siður á Íslandi að gefa bók á jólunum.
Oft eru jólin eini tíminn sem fólk gefur sér til að lesa í 
ró og næði. Bókasafnið vill koma til móts við heimilin 
og bjóða upp á bókapakka handa �ölskyldunni.
Þeir sem koma á bókasafnið fyrir jól geta valið sér 
bækur í poka eða fengið lokaðan poka með 3-4 
bókum um ýmis málefni. Til að hafa gaman af uppá-
tækinu má skreyta pokann eða pakka í jólapappír og 
setja undir jólatréð með hinum gjöfunum. 

Ég óska viðskiptavinum bókasafnsins, gestum 
Sögumiðstöðvar og Grundfirðingum öllum 
gleðilegra jóla og velfarnaðar á nýju ári 
og þakka fyrir góð samskipti. 
    Sunna 

Bókasafn
Grundar�arðar í 
Sögumiðstöðinni



Ásta Dóra Valgeirsdóttir hefur 
búið í Snæfellsbæ í 35 ár. Hún 
er frá Hafnarfirði og flutti þaðan 
vestur. Hún og eiginmaður 
hennar Ægir Ingvarsson héldu 
sín fyrstu jól saman fyrir 50 
árum. Þá voru þau nýgift, hún 
heimavinnandi með ungabarn 
elsta son þeirra hjóna tveggja 
mánaða og hann á milli togara 
og því heima um jólin og hefur 
hann alltaf verið heima um 
jólin síðan þau kynntust. 

Undirbúningur fyrir jólin var 
hefðbundinn á margan hátt 
fyrir þann tíma. Allt var þrifið 
hátt og lágt gluggar, loft og 
veggir eins og þá tíðkaðist. Þau 
bjuggu við Otrateig í Reykjavík 
og gerðu allt saman. Var þetta 
til dæmis í eina skiptið sem þau 
bökuðu hafrakex saman en það 
er uppáhald eiginmannsins. 
Bakaðar voru 5 smákökusortir, 
rúsínukökur, amerískar pipar
kökur, spesíur og dropakökur. 
Þar sem þau höfðu gift sig 
sumarið áður gátu þau leyst út 
spari merkin sín og áttu því 

auka pening. Enda veitti ekki af 
þar sem verið var að hefja 
búskap og voru keypt húsgögn, 
jólatré og lagður grunnur að 
þeirra jólaskrauti og jóla
hefðum, eru nokkrar jólakúlur 
til ennþá. Gerðu þau allt saman 
til að undirbúa jólin sem ekki 
var algengt á þessum tíma og 

var Ægir mjög liðtækur í eld
húsinu. Elduðu þau jólamatinn 
saman sem var lambahryggur 
með tilheyrandi. 

Ásta Dóra kemur úr stórri 
fjölskyldu þar sem var mikið 
fjör um jólin. Hún hafði ætlað 
sér að fara í kaffi til móður 
sinnar á aðfangadagskvöld. 

Höfðu þau svo sem ekkert rætt 
það sérstaklega en Ægir var 
vanur því að ef hann var ekki 
úti á sjó um jólin var hann 
heima og enduðu þau á því að 
ekkert var farið. Eftir að litla 
fjöl skyldan hafði borðað jóla
matinn og opnað gjafirnar var 
því farið snemma að sofa enda 
hvorki sjónvarp eða videó í 
boði eins og nú er. Voru for
eldrarnir því sofnaðir um 
klukkan hálf níu þetta aðfanga
dagskvöld með ungabarninu. 
Voru þessi fyrstu jól þeirra mun 
öðru vísi en Ásta Dóra átti að 
venjast en yndisleg voru þau 
samt sem áður enda voru þau 
ung hún 18 ára og hann 22 ára. 

Önnur minning um jól sem 
stendur dálítið upp úr eru 
fyrstu jólin þeirra á Gufuskálum 
en þangað fluttu þau seint á 
árinu 1982. Í nóvember það ár 
byrjaði Ægir að vinna á 
Lóranstöðinni á Gufuskálum. 
Hann hafði farið einn vestur í 
nóvember og flogið en þarna 
var enn flogið vestur á Rif. 
Þekktu þau engann og kom 

Buff og spæld egg í jólamatinn

Ægir og Ásta Dóra á heimili sínu í Rifi.



 Sundlaug
20. desember 07:30-21:00
21. desember 07:30-21:00
22. desember 07:30-21:00
23. desember 10:00-17:00
27. desember 07:30-21:00
28. desember 07:30-21:00
29. desember 07:30-21:00
30. desember 07:30-21:00
31. desember 10:00-12:00

 Íþróttahús
21. desember 12:00-22:00
22. desember 12:00-22:00
27. desember 12:00-22:00
28. desember 12:00-22:00
29. desember 12:00-22:00
2. janúar 2018 08:00-22:00



búslóðin rétt fyrir jól og Ásta 
Dóra ásamt dóttur þeirra kom á 
sama tíma. Þessi jól var lagður 
grunnur að gestaþrautajólum 
en á þeirra heimili eru alltaf 
teknar fram ýmsar gestaþrautir 
á jólunum og reyna bæði 
heimilisfólk og aðrir sig við þær 
aftur og aftur við mikla gleði. 
Þessi jólin keypti hún þær þrjár 
elstu enda þekktu þau engann 
á Gufuskálum og ætluðu að 
halda jólin þar. Mjög vel var 
tekið á móti þeim af þeim sem 

bjuggu á Gufuskálum og fengu 
þau góða aðstoð við búslóðina 
og boðið í kaffi að því loknu á 
meðan fluttningabílnum var 
fylgt yfir Fróðárheiði en mikill 
snjór var þessi jól. 

Á jóladag fóru þau saman í 
„Messan“ sem svo var kallaður 
og var nokkurs konar sam
komuhús á Gufuskálum, þar 
voru haldin jólaboð, nýárs
fagnaður, þorrablót og margt 
fleira. Þennan jóladag hittu þau 
í raun fyrst alla sem þar bjuggu 

og fóru að eignast vini. 
Hjá Ástu Dóru eins og svo 

mörgum eru matarhefðir 
ná tengdar jólunum og í mörg 
ár höfðu þau buff og spæld egg 
í jóla matinn. Ekki er víst að 
mörgum finnist það jólamatur 
en þetta þykir fjölskyldunni hið 
mesta góðgæti. Ástæðan fyrir 
því að þau fóru að hafa þetta í 
mat inn var í raun sú að búið var 
að prófa margar tegundir af 
jóla mat en börnin voru aldrei 
neitt hrifin og borðuðu mjög 
lítið og nutu matarins ekki. Þau 

Ásta Dóra og Ægir ákváðu því 
eitt sinn að prófa þetta en þetta 
hafði verið jólahefð á hennar 
æskuheimili. Eldað var því buff 
og var keypt, lambafile, með 
þessu var haft spæld egg, 
rauðkál, baunir, kartöflumús og 
allt annað tilheyrandi. Viti 
menn þetta hitti börnin vel og 
varð þeirra uppáhaldsmatur og 
er enn í dag þó ekki sé þetta 
lengur jólamaturinn.

Viðtal: Sóley Jónsdóttir

Kæru ættingjar og vinir

Guð gefi ykkur gleðileg jól og gæfuríkt nýtt ár.
Þakka vináttu og hlýhug á liðnu ári.

Guðrún Alexandersdóttir

Ásta Dóra Valgeirsdóttir. Ægir Ingvarsson.

Ásta Dóra með frumburðinn Ingvar Valgeir í fanginu.

Þorláksmessa  lokað
Aðfangadagur lokað
Jóladagur lokað
Annar í jólum lokað
27/12 - 29/12 kl. 7:30 - 17:00
Gamlársdagur lokað
Nýársdagur lokað

Útgerðarfélagið 
Ingibjörg ehf.



Útgerðarfélagið 
Ingibjörg ehf.



Síðustu leikirnir í Criðli 
íslandsmeistaramótsins í Futsal 
hjá meistaraflokki karla fóru 
fram á Álftanesi laugardaginn 9. 
desember. Víkingur Ó stóð sig 
mjög vel eins og í fyrra 
leikjunum sem fram fóru í 
nóvember í Íþróttahúsi Snæ
fellsbæjar. Í riðlinum með 
Víkingi voru Augnablik og 
Ísbjörnin. Leikurinn hjá Víkingi 

Ó og Ísbirninum fór 4  0 en 
Víkingur tapaði fyrir Augnabliki 
2  3. Það var ekki að sjá að lið 
Víkings væru að mestu skipað 
ungum leikmönnum og stóðu 
þeir sig mjög vel. Víkingur 
endaði í efsta sæti riðilsins og 
mun spila í 8 liða úrslitum þann 
5. janúar á næsta ári klukkan 
19:00 en staður er ekki komin á 
hreint ennþá. Það verður 

hörkuleikur og öruggt að 
strákarnir í Víkingi munu leggja 

sig alla fram til að komast áfram 
í íslandsmótinu.  þa

Víkingur áfram í 8 liða úrslit

Sameiginlegt jólaball 
   í Snæfellsbæ

Fimmtudaginn 28. desember kl. 16:30 - 18.00 
verður sameiginlegt jólaball á vegum 

félagasamtaka í Snæfellsbæ.

Jólaballið verður á Klifi

Hefðbundin dagskrá: 
Veitingar, söngur og dansað í kringum jólatré.

Miðaverð er 500 kr. og enginn posi

Allir velkomnir - Góða skemmtun

Kvenfélag Ólafsvíkur
Kvenfélag Hellissands
Lionsklúbburinn Rán
Lionsklúbburinn Þernan
Lionsklúbbur Nesþinga



Gleðilega hátíð
Þökkum viðskiptin

Breyting á afgreiðslutíma:
Mánudagur 18. des. 09 - 18 
Þriðjudagur 19. des. 09 - 18
Miðvikudagur 20. des. 09 - 18
Fimmtudagur 21. des. 09 - 18
Föstudagur 22. des. 09 - 20
Þorláksmessa 23. des. 10 - 22
Aðfangadagur 24. des. 09 - 13
Jóladagur 25. des. LOKAÐ

Annar í jólum 26. des. LOKAÐ
Miðvikudagur 27. des. 09 - 18
Fimmtudagur 28. des. 09 - 18
Föstudagur 29. des. 09 - 20
Laugardagur 30. des. 10 - 20
Gamlársdagur 31. des. 09 - 13
Nýársdagur 1. jan. LOKAÐ
Þriðjudagur 2. jan. 09 - 18



Þann 16. september festi 
Björgunarsveitin Klakkur kaup á 
nýjum Nissan Patrol jeppa sem 
er 44 tommu breyttur af Arctic 
trucks, hann leysir af hólmi 35 
tommu breyttan Nissan Patrol 

ár gerð 2006 sem sveitin hefur átt 
í nokkur ár. 

Talsverð vinna hefur farið í að 
setja fjarskiptabúnað og önnur 
tæki og tól í bílinn en hann var 
til búinn núna rétt fyrir jól.

Svona bíll er ekki ódýr og vill 
stjórn Klakks þakka þeim sem 
hafa styrkt sveitina, ein stakl

ingum, fyrirtækjum og ekki síst 
Grundar fjarðarbæ.

Já, ég kom að lokuðum dyrum 
í blómabúðinni hennar Mundu, 
Blóma verk!

Það var leiðinlegt, ég sem 
ætlaði að gleðja vin með 
blómum, alltaf fengið svo falleg 
blóm hjá henni Mundu. En nú 
er hún hætt rekstri búðar innar 
og það er vissulega eftisjá í 
henni.

Ég segi, að svona lítið bæjar
félag eins og okkar megi ekki við 
því að missa neinn! En því miður 
gerist það að fyrirtæki hætti. 
Fyrirtæki sem við höfum kanski 

bara litið á sem sjálfsagðan 
hlut að þjónusti okkur. 

Ég vil þakka Mundu fyrir 
þjónustun í gegn um árin og 
óska henni velfarnaðar.

Eins langar mig að koma 
þeirri skoðun minni á framfæri, 
að við hér í Snæfellsbæ erum 
mjög heppin með öll þau góðu 
fyrir tæki sem þjónusta okkur, 
það er þakkarvert.

 
Meigum við öll eiga gleðileg jól!

 
Ester Gunnarsdóttir

Björgunarsveitin Klakkur fær nýjan bíl

Ég kom að 
lokuðum dyrum

Kæru vandamenn og vinir.
Gleðileg jól, farsælt komandi ár.

Megi Guð og lukka fylgja bátum og byggð 
yfir ókomna tíð

Kærar kveðjur,
Vigfús Kr. Vigfússon

Gunnar Jóhannesson ehf, Grundarfirði, 
  óskar viðskiptavinum sínum árs og friðar 

       og þakkar viðskiptin á liðnu ári.



Björgunarsveitin Klakkur, Grundarfirði  vill 
minna á flugeldasölu sveitarinnar að 

 Sólvöllum 17a, Grundarfirði milli jóla og nýárs.

 
 Sölutímar eru eftirfarandi:

 
 

 
       
       
 Óskum ykkur öllum gleðilegra jóla og 

 farsældar á komandi ári :)
 

 Kveðja, Björgunarsveitin Klakkur
 

28. og 29.12 16:00-22:00
            30.12 10:00-22:00
            31.12 10:00-16:00
            06.01 14:00-17:00



Nú styttist í jólin og 
undirbúningur þeirra í fullum 
gangi. Það er mjög misjafnt 
hvernig hann fer fram frá einni 
fjölskyldu til annarrar og einnig 
hversu mikið er skreytt. Í Ólafs
vík býr Ingibjörg Júlíus dóttir 
með fjölskyldu sinni og hefur 
gert í mörg ár. 

Ingibjörg eða Bjögga eins og 
hún er alltaf kölluð elskar jólin 
og er mikið jólabarn. Hún 
skreytir mikið fyrir jólin og á 
mikið magn af alls kyns jóla
skrauti sem hún hefur safnað 
að sér síðustu 25 ár, hefur 
skrautið aukist eftir því sem hús 
þeirra hjóna hafa stækkað. 
Aðspurð af hverju hún sé svona 
mikið jólabarn segir Bjögga að 
hún hafi alltaf verið svona, 
foreldrar hennar voru bæði 
mikil jólabörn og skreyttu 
mikið. Var til að mynda mikið 
loft jóla skraut á bernskuheimili 
hennar. 

Bjögga segist ná í jólakassana 
í geymsluna um miðjan nóvem
ber og taka allt úr þeim og setja 
upp á borð. Svo fer hún að 

byrja að skreyta og gefur sér 
góðan tíma í það. Hún setur 
skrautið alls ekki á sömu staði 
ár eftir ár heldur leggur hún 
metnað í að allt passi saman og 
sé sem fallegast. Má vel sjá það 

þegar gengið er með henni um 
húsið en hún er langt komin að 
skreyta þetta árið þegar 
blaðamaður heimsótti hana á 
dögunum í Miðbrekkuna þar 
sem býr. Segist hún stundum 

setja einhvern ákveðin hlut á 
sinn stað og breyta svo daginn 
eftir því henni finnist hann alls 
ekki eiga heima þar þetta árið. 
Að skreyta er þó langt því frá 
það eina sem Bjögga gerir til að 

Jólabarnið Bjögga

Ingibjörg innan um hluta af jólaskrautinu sínu.

Víkingur Ólafsvík  þakkar stuðninginn 
á liðnu ári og óskar stuðningsmönnum 
gleðilegra jóla og farsældar á því nýja.

Tekið verður á móti pökkum
 í Björgunarstöðinni Von

Hafnargötu 1, Ri� 
föstudaginn 22. des. á milli kl 20-22. 

Herramennirnir he�ast svo handa 
við að heimsækja börnin um leið og 

happdrættinu í Kli� lýkur á aðfangadag.

Fyrsti pakki kostar 1.500 kr 
og hver pakki eftir það 500 kr.

Gleðileg Jól



(Smiðjunni - FSS)

Leikfangahappdrætti 
Lionsklúbbs Nesþinga.

 
Verður haldið í Röst Hellissandi
23. desember  kl. 17:00.

Miðar verða seldir við innganginn 
frá kl. 15:30

Fjöldi veglegra vinninga

Aðeins dregið 
úr seldum miðum.

Ath. erum ekki með posa.

Miðaverð 300kr.

Miðar verða seldir í Blómsturvöllum 
og Hraðbúð N1 Hellissandi.



Snæfellingum sendum við 
óskir um gleðileg jól og 
farsælt komandi ár.

Tanlæknastofa Ara Bjarnasonar 

undirbúa jólin, hún bakar smá
kökur og steikir laufabrauð 
uppá halds kökur fjölskyldunnar 
eru rúsínukökurnar sem má 
alls ekki vanta. Einnig býr hún 
til ís og ananasfromages sem 
hún gæðir sér á þegar hinir í 
fjölskyldunni fá sér ís. Bjögga 
lætur þó eiginmanni sínum 
eftir að skreyta utanhúss þó 
þau séu ekki alltaf sammála um 
litaval og stíliseringu eins og 
hún segir en hann fær að ráða 
utanhúss. Henni finnst nefni
lega leiðinlegast að setja upp 
seríur en leyfir þó engum að 

koma nálægt neinu innanhúss 
og setur þær sjálf upp þar. 

En hvar fær hún allt þetta 
fallega jólaskraut sem hún 
hefur eignast í gegnum árin. 
Þegar Bjögga var spurð að því 
svaraði hún „maður þarf alltaf 
að hugsa til jólanna” og brosir 
en dóttir hennar skellir upp úr 
og segir að hún finni jólaskraut 
alls staðar. Hún hafi meira að 
segja fundið jólaskraut á Tene
rife í ágúst eitt árið í fjölskyldu
ferð. Bjöggu hlakkar líka allt 
árið að komast í Jóla húsið á 
Akureyri og getur hún gleymt 

sér þar við að skoða. Þegar hún 
er spurð að því hvað sé í 
uppáhaldi af skrautinu segist 
hún ekki geta gert upp á milli 
hlutanna sinna enda hafi hún 

safnað því á löngum tíma og 
það sé alls staðar frá, henni 
þyki þó vænst um gömlu 
hlutina frá mömmu sinni og 
það sem hún eignaðist fyrst þó 
það sé ekki endilega það 
fallegasta enda hafi sumt af því 
meira að segja dottið út um 
glugga í snjóinn nokkrum 
sinnum. Skrautið tekur hún svo 
ekki niður fyrr en eftir að 
jólahátíðinni lýkur og dregur 
það stundum aðeins til að njóta 
þess lengur. 

Segist Bjögga vita fátt betra 
en þegar allt er tilbúið, húsið 
komið í sitt fínasta púss og 
meira að segja búið að skreyta 
svefnherbergið og setja jóla
rúm fötin á, en að setjast niður 
við jólatréð með machintos, 
konfekt og bók að lesa. 

þa

Stæðilegur jólasveinn er hluti af 
skrautinu hjá Bjöggu.

starfsfólki og viðskiptavinum gleðilegra 
jóla og farsæls komandi árs  

Megi nýja árið vera ykkur 
hamingjuríkt og gjöfult.

Hátíðarkveðjur,
Kristín og Erlingur

Við óskum íbúum Snæfellsness 

Gleðileg jól og farsælt komandi ár.
Þökkum ánægjuleg samskipti á líðandi ári.  

 
 God jul og godt nytt år.

Vi takker for samarbeidet i året som gikk.
 

Merry christmas and a happy new year.
Thank you for  enjoyable moments in 

the passing year.

Wesołych Świąt i szczęśliwego nowego.
Dziekujemy za owocna wspolprace w 2017 roku i 

mamy nadzieje ze przyszly rok bedzie rownie udany

Счастливого Нового Года и светлого Рождества!! 
С благодарностью за сотрудничество 
и совместную работу в прошлом году,

Jólakveðja – Julehilsen • Christmas 
greeting • życzenia świąteczne - 

Поздравления с Рождеством!





Kæru íbúar Snæfellsbæjar,  

Gleðileg jól 
og farsælt komandi ár!  
 
Þakka ánægjuleg  
samskipti á árinu sem er að líða 
og hlakka til að hitta ykkur á 
nýju ári! 

 
Átthagastofa Snæfellsbæjar

 

 
Rebekka Unnarsdóttir

 

Jólaútvarp Grunnskóla Snæ
fells bæjar var með útsendingar í 
síðustu viku frá 11. til 16. des em
ber. Er þetta í annað skipti sem 
Jólaútvarp skólans sendir út. 
Undirbúningur fyrir útsendingar 
hefur staðið yfir síðustu vikur 
enda er eitt stykki útvarp ekki 
hrist fram úr erminni. 

Yngri bekkir skólans undir
bjuggu og tóku sína þætti upp 
fyrir fram í studíói með dyggri 
að stoð útvarpsráð og tækni
manna sem leiddu þau áfram og 
hvöttu í upptökum. Eiga þau 
þakkir skyldar fyrir hversu vel 
þau tóku á móti yngri nemendum 
og leiðbeindu þeim. Eldri 
bekkirnir voru hins vegar með 
þætti í beinni útsendingu. 

Var þetta mikil vinna en gekk 
mjög vel að sögn þeirra sem 
komu að.  Allir bekkir gerðu 
handrit að sínum þáttum hvort 
sem þeir voru í beinni útsend
ingu eða ekki og voru þau unnin 
sem verkefni í íslensku. Dagskrá 
útvarpsins var mjög fjölbreytt 
sem dæmi voru unglingarnir 
með brandaraþætti, spurninga
keppnir, tónlist og umfjöllun, 

viðtöl og margt fleira. Yngri nem
endur sögðu frá jóla sveinum, 
helgi leiknum sungu og margt 
fleira. Ekki má gleyma aug
lýsingum og kveðjum en fyrir 
útsendingar var hringt út í fyrir
tæki á svæðinu og þeim boðnar 
auglýsingar og að senda kveðjur 
sem nemendur sömdu og fluttu 
sjálf. Var nemendum alls staðar 
vel tekið og afraksturinn góður í 
þeim hóp leynast örugglega 
starfsmenn auglýsingastofa fram
tíðarinnar. Eins og áður segir er 
þetta í annað skiptið sem nem

endur Grunnskóla Snæfellsbæjar 
gerast dagskrárgerðarmenn í 
desember og standa fyrir útvarps
sendingum. Vonandi verður 
þetta fastur liður í skólastarfinu 
því þetta er skemmtileg og kær

komin nýjung í bæjarfélaginu. 
Lík legt má vera að einhverjir þeir 
sem að þessu standa verði 
útvarps stjörnur framtíðarinnar.

þa

Sendu út jólaútvarp

Bestu óskir um gleðileg jól og farsælt komandi ár.

Þakka viðskiptin á árinu sem er að líða.

Eiríkur Gautsson, 
múrarameistari



 Óskum Snæfellingum gleðilegra jóla 
og  farsældar á komandi ári.

Þökkum samskiptin 
á árinu sem er að líða.

Auglýsing deiliskipulags 
Traða, Snæfellsbæ.

Bæjarstjórn Snæfellsbæjar samþykkti 6. desember 2017 
að auglýsa tillögu að nýju deiliskipulagi Traða í Staðarsveit 
skv. 41. gr. skipulagslaga nr. 123/2010.

Tillagan felur í sér uppbyggingu ferðaþjónustu á Tröðum. 
Gert er ráð fyrir sex byggingarreitum fyrir frístundarhús 
og einum fyrir reiðhöll.       

Tillagan mun liggja frammi í Ráðhúsi Snæfellsbæjar, 
Klettsbúð 4 á opnunartíma frá og með 20. desember 2017 
til og með 31. janúar 2018. 

Þeir sem telja sig eiga hagsmuna að gæta er hér með 
ge�nn kostur á að gera athugasemdir við tillöguna. 
Frestur til þess að skila inn athugasemdum er til 31. janúar 
2018. Skila skal athugasemdum skri�ega til Tæknideildar 
Snæfellsbæjar, Klettsbúð 4, 360 Hellissandi eða á 
netfangið: byggingarfulltrui@snb.is

Skipulags- og byggingarfulltrúi Snæfellsbæjar

Kirkjukór Ólafsvíkur ásamt 
Skólakór Snæfellsbæjar héldu 
jólatónleika fimmtudaginn 12. 
des ember síðastliðinn undir 
stjórn Veronicu Osterhammer 
við undirleik Elelenu Makeeva 
og Nönnu Aðalheiðar Þórðar
dóttur. 

Skólakórinn hóf tónleikana á 
því að ganga syngjandi inn og 
stilla sér upp fyrir framan Kirkju
kórinn og sungu þau svo saman. 
Kórarnir sungu falleg jólalög, 
sálma bæði saman og sitt í hvoru 
lagi og með einsöng. Jólatríóið 
þær Steiney Kr. Ólafsdóttir og 

systurnar Gerður og Aðalheiður 
Nanna Þórðardætur sungu 
saman sálminn Hin fegursta 
rósin er fundin. 

Mjög vel var mætt á tónleikana 
og var Ólafsvíkurkirkja nánst 
full. Heppnuðust tónleikarnir 
mjög vel og nutu bæði tón

leikagestir sem og kórarnir 
kvöldsins. Að tónleikum loknum 
var boðið upp á kaffi djús, pipar
kökur og konfekt sem allir 
gæddu sér á, áður en haldið var 
heim.

þa

Sameiginlegir jólatónleikar kóranna



Fjárhagsáætlun Grundar
fjarðar bæjar A og Bhluta sjóða 
fyrir árið 2018, ásamt áætlun 
ár anna 20192021 var samþykkt 
á  fundi bæjarstjórnar 14. des. sl.   

Heildartekjur sveitarfélagsins 
eru áætlaðar 1.034,4 m.kr. Laun 
eru áætluð 535,7 m.kr., önnur 
rekstrar gjöld 347,1 m.kr. og 
af skriftir 52,8 m.kr. Rekstrar
niðurstaða er því jákvæð um 
98,8 m.kr., fyrir fjármagnsliði. 
Fjár magns gjöld eru áætluð 70,3 
m.kr., þannig að þegar tekið 
hefur verið tillit til þeirra er 
rekstrar niðurstaða sam stæðunn
ar í heild jákvæð um 28,4 m.kr.

Í sjóðsstreymisyfirliti áætlunar
innar kemur fram að veltufé frá 
rekstri er 118,0 m.kr. Þessi fjár
hæð nýtist til afborgana lána og 
nauðsynlegra fjárfestinga sem 
brýnt er talið að ráðast í á árinu 
2018. 

Ráðgert er að fjárfestingar 
nettó verði 116,9 m.kr., af 
borganir lána 106,9 m.kr. og að 

tekin verða ný lán að fjárhæð 60 
m.kr. Gengið er á handbært fé 
um 45,7 m.kr. sem í upphafi árs 
er ráðgert að sé 64,8 m.kr. Hand
bært fé í árslok ársins 2018 er því 
áætlað 19,1 m.kr. gangi fjár
hagáætlun ársins 2018 fram eins 
og ráðgert er. 

Eins og fram hefur komið er 
ráðgert að verja 16,9 m.kr. í 
fram kvæmdir. Helst er þar að 
nefna lagfæringar á húsnæði leik
skólans, áframhaldandi lagfæring 
á húsnæði grunnskólans, bætt 
íþróttaaðstaða, leikdót á úti
svæði, gatnagerð og gangstéttir, 
göngustígur um Paimpolgarð frá 
Hrannarstíg að Borgarbraut við 
skólann, nauðsynlegar lag
færingar í samkomuhúsi, áfram
haldandi vinna að nýju aðal
skipulagi fyrir sveitarfélagið, sem 
ráðgert er að verði lokið á 
komandi vori,  verklok á þak við
gerðum íbúða Eldri borgara að 
Hrannarstíg 18 og lagfæringar 
innan dyra,  lagfæring bæjar
girðinga, tjaldstæðis og annarra  
eigna sveitarfélagsins.  Auk þessa 

verður keyptur búnaður fyrir 
skóla, áhaldahús og slökkvistöð.  
Að lokum þá er gert ráð fyrir að 
hafist verði handa við byggingu 
viðbyggingar við svokallaðan 
Norður garð hafnarinnar.  Vonast 
er til að fjárframlag fáist til þess 
að hefja framkvæmdir á  komandi 
ári.  Auk fleiri atriða sem ekki eru 
talin upp hér.

Meginmarkmið áætlunarinnar 
er að sinna vel allri grunn starf
semi sveitarfélagsins og vinna að 
nauðsynlegu viðhaldi og fram
kvæmdum. Jafnframt er brýnt að 
lækka skuldir enn frekar en 
orðið er.

Áfram verður unnið að hag
ræðingu hinna mismunandi 
rekstrar þátta sveitarfélagsins og 

þar verður sérstaklega kallað 
eftir liðsinni forstöðumanna og 
starfs fólks bæjarins. Ljóst er að 
bestur árangur næst í þeim 
efnum ef allir starfsmenn vinna 
saman að því að reka samfélagið 
sitt á sem hagkvæmastan hátt. 
Takist að láta alla þætti ganga 
fram eins og áætlað er fyrir í fjár
hagsáætlun Grundarfjarðarbæjar 
árið 2018 og einnig áranna 2019
2021 þá geta Grundfirðingar 
litið björtum augum til 
framtíðarinnar. Að lokum er öllu 
starfsfólki sem komið hefur að 
þessari vinnu þakkað fyrir vel 
unnin störf.

Þorsteinn Steinsson
bæjarstjóri

Fjárhagsáætlun Grundarfjarðarbæjar 
árið 2018

S: 438-6933 - kbbilav@simnet.is - Sólvellir 5 - Grundar�örður
Opnunartími 8-12 og 13-17 - Verið velkomin

• Almennar bílaviðgerðir
• Smurþjónusta
• Dekkjaskipti og viðgerðir

• Rúðuskipti
• Stjörnu viðgerðir á framrúðu
• Tölvulestur

Það var notaleg stemmning 
þegar Kirkjukór Ingjalds hóls
kirkju stóð fyrir aðventuhátíð í 
kirkjunni sunnudaginn 10. 
des em ber síðastliðinn. Hanna 
Imgront sagði frá jólunum í 
Pól landi og söng svo pólskt 
jóla lag með Lenu systur sinni. 
Adela Marcela Tuorloiu sagði 
frá jólunum í sínu heimalandi 
Rúmen íu. Diana Eik Rögn
valds dóttir og Hrefna Jóns
dóttur sungu jólalög við undir
leik Nönnu Aðalheiðar Þórðar
dóttur. Vel var mætt í kirkjuna 

þennan dag og að stundinni 
lokinni var boðið upp á súkku
laði með rjóma og smákökur í 
safnaðar heimilinu.             þa

Aðventuhátíð á 
Ingjaldshóli



Dagana 11. til 17. desember 
komu 690 tonn á landi í höfnum 
Snæ fellsbæjar. Á Arnarstapa komu 
24 tonn á land í 3 lönd unum. Í 
Ólafsvikurhöfn var landað 248 
tonnum í 43 lönd unum og á 
Rifshöfn var landað 418 tonnum í 
46 lönd unum. 

Hjá Dragnótabátunum landaði 
Guðmundur Jensson SH 37 
tonnum í 1, Egill SH 22 tonnum í 3, 
Ólafur Bjarnason SH 16 tonn um i 
3, Matthías SH 16 tonn um í 4, 
Gunnar Bjarnason SH 15 tonnum í 
2, Esjar SH 6 tonn um í 2, Sveinbjörn 
Jakobs son 3 tonnum í 3, Bára SH 3 
tonnum í 2 og Saxhamar SH 1 
tonni í 1. 

Hjá litlu línubátunum landaði 
Tryggvi Eðvarðs SH 41 tonni í 4, 
Gullhólmi SH 40 tonnum í 4, 
Kristinn SH 39 tonnum í 5, 

Stakkhamar SH 38 tonnum í 5, 
Bíldsey SH 21 tonni í 4, Sæbliki SH 

19 tonnum í 3, Sverrir SH 17 
tonnum í 4, Guðbjartur SH 16 
tonnum í 4, Kvika SH 14 tonnum í 
3, Kári SH 10 tonnum í 2, Vísir SH 
6 tonnum í 4, Brynja SH 4 tonnum 
í 1, Sæbliki SH 4 tonnum í 1, Rán 
SH 4 tonnum í 3, Ingi björg SH 2 
tonnum í 1 og Særif SH 2 tonnum í 
1. 

Hjá stóru línubátunum landaði 

Örvar SH 107 tonnum í 2, Rifsnes 
SH 61 tonni í 2, Tjaldur SH 54 
tonnum í 1 og Hamar SH 20 
tonnum í 1.  

Þrír netabátar lönduðu á 
tímabilinu Magnús SH 35 tonn um í 
5, Bárður SH 10 tonnum í 5 og 
Hafnartindur SH 5 tonnum í 2.

þa

Aflabrögð

Kæru ættingjar og vinir
 

Bestu óskir um gleðileg jól og farsælt komandi ár.

Hanna og Trausti

Gleðileg jól
og farsælt nýtt ár

Stjórn og starfsfólk Brims hf. óskar 
þess að nýtt ár færi  Snæfellingum 
og landsmönnum öllum bjartsýni 

og jákvæðni.

Brim þakkar starfsmönnum sínum 
og viðskiptavinum 

fyrir gott samstarf og samvinnu 
á árinu.



Nú þegar einungis nokkrir dagar eru til jóla fara 
jólaböllin að skella á. Leikskólarnir Kríuból og Krílakot 
héldu sín jólaböll í síðustu viku. Var þar mikið líf og 
fjör, börnin sparibúin og allir í spariskapi. Gengið var í 
kringum jólatréið, jólasveinarnir létu sig sko ekki vanta 
og komu með látum. Þeir notuðu ekki dyrnar heldur 
klifruðu yfir grindverkið, prófuðu rennibrautirnar og 
rólurnar áður en þeir skriðu inn um glugga og hurðir. 
Þeir gengu með börnunum í kringum jóla tréð áður en 
þeir færðu þeim gjafir sem foreldrafélögin í báðum 
leikskólunum hjálpuðu þeim að velja. Gáfu þeir sér 
góðan tíma með börnunum og lásu nöfnin á hverju 
barni áður en þeir afhentu gjafirnar. 

Á Kríla  koti fengu börnin rassa þotur, bangsa lykla
kippu og vasa ljós sem mun nýtast þeim vel á vasa ljósa
deginum á nýja árinum. Á Kríubóli fengu þau bolta og 
tann bursta,  jóla sveinarnir færðu þeim auð vitað 
manda rínur líka áður en þeir kvöddu börnin sem voru 
al sæl með jólaballið sitt og greinilega tilbúin í jólin. 

þa

Jólaball á leikskólanum



Snæfellingar! 
Gleðileg jól og farsælt komandi ár.

Þökkum viðskiptin á árinu.

Brennan verður hlaðin
27. - 31. desember

Eru allir hvattir til að mæta 
og hjálpa til við hleðslu.



LIONSKLÚBBURINN
RÁN

ÓLAFSVÍK
Stofndagur
5. apríl 1994

1987 - 1994

21. janúar 1973 

Lionsklúbburinn
Rán, Ólafsvík

Lionsklúbbur
Ólafsvíkur

Fjárhagsáætlun Snæfellsbæjar 
var lögð fram til samþykktar á 
bæjar stjórnarfundi fimmtu
daginn 7. desember s.l. Fjár hags
áætlunina sjálfa má nálgast á 
heimasíðu Snæ fellsbæjar snb.is.

Fjár hags áætlunin var samþykkt 
samhljóða og var meðfylgjandi 
bókun lögð fram af því tilefni:

“Bæjarstjórn Snæfellsbæjar 
hefur unnið að gerð fjár hags
áætlunar fyrir Snæfellsbæ. Þriðja 
árið í röð voru gjaldskrár 
leikskóla og grunnskóla ekki 
hækkaðar. Á nokkrum gjaldskrám 
varð smávægileg hækkun. 

Út svars  prósenta í Snæfellsbæ 
verður óbreytt og sama er að 
segja um álagningarprósentu 
fasteigna gjalda. Bæjarstjórn vill 
vekja sérstaka athygli á álags
prósentu gatnagerðargjalda, en 
sú prósenta var lækkuð út 6% í 
2% fyrir íbúðarhúsnæði, sem er 
300% lækkun. Sem dæmi, þá 
verða gatnagerðargjöld á 150 
fermetra íbúðarhúsnæði u.þ.b. 

kr. 638.358. á árinu 2018, en 
gjöld fyrir samskonar húsnæði 
2017 hefðu verið kr. 1.915.074. 
Þetta er gert til að koma til móts 
við þá sem hafa áhuga á að 
byggja og munu þá gatna
gerðargjöld verða óverulegur 
kostnaður við byggingu íbúðar
húss.

Bæjarstjórn leggur á það 
áherslu að haldið verið áfram 
þeirri góðu þjónustu sem veitt er 
í sveitarfélaginu og að henni 
hlúð eins og kostur er. Styrkir til 
félagasamtaka hækka á árinu 
2018 og verða rétt rúmar 38 
milljónir. Að venju eru hæstu 
styrkirnir til barna og unglinga
starfs íþróttafélaganna.

Gert er ráð fyrir miklum 
framkvæmdum á árinu 2018, en 
gert er ráð fyrir að fjárfestingar 
ársins verði 446,5 milljónir 
króna, þar af 244,5 milljónir hjá 
Snæfellsbæ og 202 milljónir hjá 
hafnarsjóði. Stærstu fjárfestingar 
ársins eru framkvæmdir við 

nýjan gervigrasvöll í Ólafsvík, 
eða um 165 millj., endurnýjun á 
sundlauginni á Lýsuhóli, um 35 
millj., hafnarframkvæmdir í Rifi 
og dýpkun hafnarinnar á Arnar
stapa. Auk þess verður farið í 
ýmsar aðrar framkvæmdir hjá 
hafnarsjóði og aðrir smærri 
framkvæmdir hjá Snæfellsbæ.

Fjárhagsstaða Snæfellsbæjar er 
góð og undanfarin ár hefur tekist 
að borga skuldir niður jafnt og 
þétt ásamt því að fjárfesta í 
innviðum samfélagsins. Ný lán 
voru tekin á árinu 2017 vegna 
mikilla framkvæmda og gert er 
ráð fyrir áframhaldandi lántöku á 
árinu 2018 til að fjármagna fyrir
hugaðar framkvæmdir. Gert er 
ráð fyrir að langtímalán hækki 
því að raunvirði um rúmar 100 
milljónir króna.

Þrátt fyrir þessar lántökur og 
niðurgreiðslur lána gerum við 
samt sem áður ráð fyrir því að 
skuldahlutfall Snæfellsbæjar 
verði vel undir 90%, en skv. 
sveitar stjórnarlögum má skulda
hlut fallið ekki fara yfir 150% og 
er þá Snæfellsbær vel innan 
marka.

Hafnarsjóður Snæfellsbæjar er 
vel rekinn og verða miklar 

framkvæmdir á hans vegum árið 
2018, eins og áður kemur fram, 
eða rúmar 200 m.kr. Hafnar
sjóður er fjárhagslega vel stæður 
og skuldar engin langtímalán, og 
gerir ekki ráð fyrir lántöku á 
árinu 2018.

Rekstur Snæfellsbæjar hefur 
verið með ágætum undanfarin ár 
og er það að miklu leyti því að 
þakka hversu gott samstarf hefur 
verið við forstöðumenn og starfs
fólk Snæfellsbæjar. Bæjarstjórn 
Snæfellsbæjar treystir á að sam
starfið verði áfram jafngott, því 
einungis þannig verður hægt að 
ná fram góðum rekstri.

Samstarf í bæjarstjórn Snæ
fells bæjar er gott og vann öll 
bæjar stjórn saman að gerð fjár
hags áætlunar á sérstökum vinnu
fundum sem haldnir voru og er 
full samstaða um alla liði fjár
hagsáætlunar og er það afar 
mikil vægt að samstaða sé góð í 
bæjar stjórn.

Björn H Hilmarsson
Kristjana Hermannsdóttir
Júníana Bj. Óttarsdóttir
Rögnvaldur Ólafsson
Kristján Þórðarson
Fríða Sveinsdóttir
Svandís Jóna Sigurðardóttir“

Fjárhagsáætlun Snæfellsbæjar
árið 2018

Næsti Jökull
Jökull kemur ekki út milli jóla og nýárs. 

Næsta blað kemur út fimmtudaginn 4. janúar 
og þarf að skila efni og auglýsingum
 fyrir kl. 16 þriðjudaginn 2. janúar

Snæfellingum óskum við 
gleðilegra jóla 

og þökkum viðskiptin á árinu.

Óskum Snæfellingum geðilegra jóla 
og farsældar á nýju ári.

Félag eldri borgara í Snæfellsbæ 
óskar Snæfellsbæingum og öðrum velunnurum 

gleðilegra jóla, árs og friðar.

Nýir félagar ætíð velkomnir.

Stjórnin.



LIONSKLÚBBURINN
RÁN

ÓLAFSVÍK
Stofndagur
5. apríl 1994

1987 - 1994

21. janúar 1973 

Lionsklúbburinn
Rán, Ólafsvík

Lionsklúbbur
Ólafsvíkur

Á mörgum vinnustöðum er það til siðs að mæta til vinnu í jólapeysum a.m.k. einn dag í desember, starfsfólkið í Ráðhúsi Snæfellsbæjar lét ekki 
sitt eftir liggja eins og sést á þessari mynd.



Gleðilega hátíð
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