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Jólaljósin sett upp

Fyrsti sunnudagur í aðventu
er um næstu helgi og víða um
land er farið að skreyta og setja
upp jólaljós, einhverjir munu
þó vera löngu byrjaðir og eru
dæmi um að jólaskreytingar
séu búnar að vera uppi í tæpan
mánuð.
Flestir fagna því að jólaljósin
fari upp þar sem að myrkrið
verður svo svart í skammdeginu
þegar snjóinn vantar. Starfs
menn Snæfellsbæjar eru ekki
undanþegnir vinnu við að gera

klárt fyrir jólin og á mánudag
var verið að setja jólaljósin á
tréð í Ólafsvík, auk jólatrésins í
Ólafsvík þarf einnig að lýsa upp
tré á Hellissandi og Rifi, einnig
þarf að setja perur í seríur utan
á ýmsum byggingum sveitar
félagsi ns. Samkvæmt uppl ýs
ingum frá Áhaldahúsi Snæ
fellsb æjar þá eru settar upp
um 3.300 perur fyrir þessi jól
og mun ljósið af þeim m.a. sjá
um að lýsa upp aðventuna fyrir
jó
bæjarbúa.		

TAX FREE DAGUR Í DAG
Afnemum vsk af Fatnaði - Skóm - GjafavöruLeikföngum - Úrum - Skartgripum - Snyrtivörum
AÐEINS Í DAG FIMMTUDAG

OPIÐ
TIL KL. 22

KAFFI - KONFEKT
OG JÓLASTEMNING
Full búð af
glæsilegri vöru
á betra verði
en þig grunar.

Verslun í heimabyggð er allra hagur

Fundir um vímuefnaneyslu
Áhugahópur um velferð
ungs fólks á Snæfellsnesi hélt
fræðslufundi dagana 24. - 26.
nóvember fyrir foreldra, for
ráðamenn og alla aðra sem
koma að störfum með börnum
og unglingum. Fundirnir voru
haldnir í Snæfellsbæ á mánu
dag, í Grundarfirði á þriðju
dag og í Stykkishólmi á mið
vikudag, þegar þetta er skrifað
hafa fundirnir verið haldnir í
Snæfellsbæ og Grundarfirði
og var fundarsókn góð, enda
fróðlegt og áríðandi viðfangs
efni sem á erindi til allra. Á fund

inn sem haldinn var í Klifi komu
rúmlega 60 manns sem fengu
fræðslu um ýmislegt sem tengist
vímuefnaneyslu og hvernig er
hægt að bregðast við henni, í
Grundarfirði mættu tæplega
30 manns á fundinn. Á fundina
mættu fulltrúar lögreglu og
heilbrigðisþjónustunnar ásamt
Kristgeiri Kristinssyni áfengisog fíkniefnaráðgjafa, en hann
hefur mikla reynslu af því að
vinna með ungu fólki sem
komið er í neyslu eða hefur
stigið upp úr neyslu.
jó

Bókun bæjarráðs
vegna FSN

ÍBÚÐ TIL SÖLU
Mýrarholt 14 efri hæð, Ólafsvík
126,8 fm. íbúð á efri hæð í steinsteyptu tvíbýlishúsi
byggðu árið 1956 ásamt 32 fm. bílskúr byggðum árið
1970. Íbúðin skiptist í forstofu,og þvottahús sem
eru á neðri hæð og á hæð eru hol, stofa, eldhús, þrjú
svefnherbergi og baðherbergi. Svalir eru út af stofu.
Nýleg innrétting er í eldhúsi. Fjórir gluggar í íbúðinni
eru nýlegir. Mjög skemmtilegt útsýni er frá íbúðinni.
Bílskúr er klæddur að utan og með sjálfvirkum hurðaopnara. Á íbúðinni hvílir
hagstætt lán og er útborgun lág ef það er yfirtekið.
Verð: 18.000.000,-.
Sjá má myndir og nánari upplýsingar um eignina og aðrar eignir
á skrá á heimasíðu fasteignasölunnar: fasteignsnae.is
Á Fasteignasölu Snæfellsness eru öll störf unnin af
löggiltum fasteignasala sem tryggir öryggi í viðskiptum.
Fasteigna- og skipasala Snæfellsness
Pétur Kristinsson, hdl. löggiltur fasteigna- og skipasali.
Sími 438-1199, netfang pk@simnet.is
Heimasíða: fasteignsnae.is

Upplag: 1.100
Áb.maður: Jóhannes Ólafsson
Prentun: Steinprent ehf.

Á fundi bæjarráðs Grundar
fjarðar 18. nóv. sl., var fjallað um
málefni Fjölbrautaskóla Snæ
fellinga og fyrirhugaðan niður
skurð fjárveitinga til skólans í
fjárlagafrumvarpi 2015.
Fundarmenn lýstu yfir mikl
um áhyggjum af þróun mála í
þessum efnum. Alger samstaða
var um það á fundinum að kalla
eftir leiðréttingu á fjárveitingum
til skólans þannig að unnt yrði
að halda uppi sambærilegri
kennslu í skólanum árið 2015,
eins og verið hefur.
Svofelld bókun var samþykkt
samhljóða í bæjaráði:

gert ráð fyrir 18,4% niðurskurði
á framlögum til Fjölbrautaskóla
Snæfellinga. Niðurskurðurinn
er skýrður á grunni þess að ekki
verði greitt rekstrarframlag vegna
nemenda sem eru 25 ára og eldri
og hið sama verði gert vegna
nemenda sem stunda fjarnám.
Gangi þessar hugmyndir eftir
er ljóst að það mun skaða náms
framboð verulega og þar með gæði
skólans. Fyrirhugaðar breytingar
ógna stöðu sveitarfélaga á Snæ
fellsnesi og skerða lífsgæði íbúa.
Bæjarráð mótmælir harðlega
þessum áformum ríkisstjórnar
innar. Gerð er sú krafa að niður
skurður þessi verði dreginn til
baka svo unnt verði að reka
skólann áfram í þeirri mynd sem
verið hefur.“

„Í fjárlagafrumvarpi ríkis
stjórnarinnar fyrir árið 2015 er

Dósasöfnun
Fimmtudaginn 27. nóvember
kl.17:30

ætlum við að fara í dósasöfnun í Ólafsvík.
Er það von okkar, bæjarbúar góðir að þið eigið eitthvað
af flöskum handa okkur, hvort sem það er plast, ál eða gler.
Til að allt gangi vel og fljótt fyrir sig, væri ágætt að þið
settuð poka eða kassa með flöskunum fyrir utan hús ykkar,
að öðrum kosti bönkum við uppá hjá ykkur.

Sandholt 22a, Ólafsvík

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

355 Snæfellsbæ
Netfang: steinprent@simnet.is
Sími:

436 1617

Með fyrirfram þökk.
Gothia-Cup hópurinn 2015

Frásagnir og Könglar og kósýheit
jólasögur óskast
Allt frá upphafi útgáfu
Jökuls hefur verið boðið upp á
frásagnir af jólahaldi fyrri tíma,
bæði hérlendis og erlendis, í
jólablaðinu.
Ef þú lesandi góður lumar
á frásögn eða jólasögu þá er
hægt að senda það á netfangið
steinprent@simnet.is.

Við getum verið þér innan
handar við yfirlestur og leið
réttingar.
Sögur eða frásagnir þurfa að
berast okkur í síðasta lagi föstu
daginn 12. desember.
Með von um góð viðbrögð
Jóhannes Ólafsson

Smáauglýsingar
Til leigu
88 m2 íbúð að Grundargötu 69 í Grundarfirði, tvö svefnherbergi, laus strax.
Einnig til leigu 130 m2 íbúð að Sæbóli 33 í Grundarfirði, fjögur svefnherbergi, laus
strax. Upplýsingar gefur Kristján í síma 8963867.

Eitt af því sem er svo gaman
við jólin er undirbúningurinn
og nú datt mér í hug að gaman
væri að skella í jólamarkað.
Um næstu helgi verður sem
sagt jólamarkaður í „litla húsinu
hans Lúlla“ við Naustabúð. Þar
ætla ég að vera með fallegan
varning til sölu, gamla bolla,
könnur, jólaplatta og margt
fleira sem gaman er að setja í
jólapakkana. Eins og á öllum
alvöru jólamörkuðum verður
eitthvað heitt í kroppinn

og markmiðið að hafa það
huggulegt.
Hildigunnur Smára verður
líka með fallegu vörurnar sínar
og svo mun skógræktarfélagið
Undir Jökli selja furugreinar úr
eigin ræktun gegn vægu gjaldi.
Vonandi sjá sem flestir sér fært
að líta við. Opið verður föstu
dag, laugardag og sunnudag frá
kl. 13- 17
Jólakveðja
Anna Þóra

Aðventuhátíð verður haldin
sunnudaginn 30. nóvember kl. 20:00
í Ólafsvíkurkirkju.
Á dagskrá hátíðarinnar er m.a.
söngur, sögulestur og hugvekja.

Ræstingastarf - tvö störf
Grundarfjarðarbær óskar eftir að ráða sem fyrst
starfsmenn til að sinna ræstingu á tveimur af
húseignum bæjarins. Um er að ræða 20 klst. á
mánuði í annarri eigninni en 26 klst. á mánuði í
hinni. Vinnutími er sveigjanlegur.
Sami einstaklingur getur sinnt báðum störfunum.
Launakjör eru samkvæmt kjarasamningi Sambands
íslenskra sveitarfélaga og Starfsmannafélags Dalaog Snæfellsness (SDS).
Nánari upplýsingar eru veittar á bæjarskrifstofu
í síma 430 8500 eða á netfangi
grundarfjordur@grundarfjordur.is
Umsóknarfrestur er til 30. nóvember nk.
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Blakkonur í landslið

Þrír leikmenn UMFG hafa verið
valdar í landslið Íslands í blaki,
í U-17 ára landslið stúlkna voru
valdar Aldís Ásgeirsdóttir, Svana
Björk Steinarsdóttir og Anna Kara
Eiríksdóttir úr UMFG
Þær fóru til Kettering í Englandi
á dögunum og stóðu sig vel.
Aldís Ásgeirsdóttir uppspilari
og fyrirliði UMFG kvenna í blaki
var einnig valin í U-19 ára landslið
stúlkna og fór hún til Ikast í

Danmörku að keppa á dögunum.
Við óskum þessum duglegu
stúlkum hjartanlega til hamingju.
Grundfirðingar geta verið stoltir af
þessum efnilegu stúlkum.
Þess má geta að lið UMFG kvenna
er í 2 sæti í 1. deild með 10 stig, eftir
5 leiki, sem er glæsilegur árangur.  
Næsti heimaleikur UMFG kvenna
í blaki verður 4. desember. FYLLUM
ÍÞRÓTTAHÚSIÐ!

Áfram UMFG

Aflafréttir
Þorskmok er búið að vera á
miðunum útaf Horni við Vest
firði og þar hefur ansi mikill
floti verið við veiðar. Dragnóta
bátarnir Steinunn SH og Rifsari
SH tóku þátt í mokinu þar og
þá sérstaklega Steinunn SH. Því
báturinn landaði 150 tonnum
í 5 róðrum og endaði á því að
koma með 35 tonn til Ólafsvíkur
og fór þar með í jólafrí. Rifsari
SH var með tæp 90 tonn í 4
róðrum.
Tryggvi Eðvarðs SH er líka
komin vestur en einungis ein
löndun þaðan var kominn inn
þegar þetta er skrifað og er sú
löndun uppá 8,5 tonn í Bol
ungarvik. Er hann eini SH smá
báturinn sem hefur farið vestur,
ásamt Kristni SH sem er búinn
að landa 85 tonn í 15 róðrum.
Guðbjartur SH er með 43 tn í
8, Fjóla SH 43 tonn í 19 af ígul
kerjum. Rán SH er með 25 tn
í 11.
Stóru línubátarnir hafa líka
fiskað nokkuð vel og Tjaldur SH
kom með fullfermi eða 100 tonn
sem landað var á Rifi, og hefur
báturinn landað 229 tonnum í
4 löndunum. Þórsnes SH er ekki
langt á eftir með 221 tonn í 4.
Rifsnes SH 211 tn í 4, Örvar SH
181 tn í 4, Saxhamar SH 179 tn

í 4 og mest 70 tonn í löndun.
Grundfirðingur SH 143 tn í 3 og
Hamar SH 136 tn í 4 og mest 44
tonn í löndun.
Trollbátarnir eru líka sem fyrr
að fiska vel. Hringur SH er með
216 tn í 3 róðrum, Sóley SH 198
tn í 4 og mest 59 tonn. Farsæll
SH 194 tonn í 4 og mest 54 tonn
og Helgi SH 151 tn í 3.
Undanfarin ár þá hefur mikil
síldveiði verið í Breiðafirðinum
en núna ber svo við að mjög lítið
eða sama sem engin síld hefur
komið inn í fjörðinn, enda eru
síldarskipin á veiðum djúpt úti
frá Snæfellsnesinu. Þetta gerir
það að verkum að einungis
tveir smábátar hafa reynt fyrir
sér á síldveiðum í net og eru það
Kiddi RE og Jón Pétur RE. Kiddi
RE hefur landað 8,4 tonnum í
5 róðrum af síld og þar af var
stærsti róðurinn um 3,2 tonn
sem fékkst inn í Kolgrafarfirði.
Jón Pétur RE hefur landað 7,1
tonni í tveimur róðrum.
Hannes Andrésson SH er
ennþá á hörpudisksveiðum
og gengur nokkuð vel, hefur
landað 74 tonnum í 16 róðrum.
Blíða SH er með 25 tonn í 11 af
beitukóngi.
Gísli Reynisson
www.aflafrettir.is

Auglýsing
Tillaga að breyttu deiliskipulagi við verslunarlóð
vestan Arnarbrautar, Arnarstapa Snæfellsnesi.
Bæjarstjórn Snæfellsbæjar samþykkti á fundi sínum þann 20. nóvember að auglýsa tillögu að breyttu deiliskipulagi fyrir verslunarlóðina
vestan Arnarbrautar, Arnarstapa. Samkvæmt 41. gr. skipulagslaga nr.
123/2010 er hér með auglýst eftir athugasemdum við tillögu að
breyttu deiliskipulagi.
Breytingin er fólgin í því að í stað 8 smáhýsa má nú reisa 12 smáhýsi
með allt að 40 hótelherbergjum. Þjónustuhús er minna og lægra en
áður var gert ráð fyrir og brotið upp til að tryggja fíngert yfirbragð. Í
þjónustuhúsi verði móttaka hótels, veitingasalur, sjoppa og verslun.
Byggðin er þéttari en áður var ráðgert og víkur því fjær frístundabyggð
að vestan og fjær afleggjara að austan.
Skipulagsuppdráttur með greinargerð liggur frammi á skrifstofu
Snæfellsbæjar frá 27. nóvember 2014 til 8. janúar 2015. Ennfremur
verða gögnin aðgengileg á heimasíðu tæknideildar Snæfellsbæjar
www.taeknideild-snb.is. Frestur til að skila inn athugasemdum er til 8.
janúar 2015. Athugasemdum skal skila skriflega á skrifstofu Snæfellsbæjar, Klettsbúð 4, 360 Hellissandi merkt: “Deiliskipulag fyrir þjónustulóð vestan Arnarbrautar”.
Þeir sem ekki gera athugasemdir við tillöguna innan tilskilins frests
teljast samþykkir henni.
Snæfellsbæ, 27. nóvember 2014.
Lúðvík Ver Smárason, byggingarfulltrúi Snæfellsbæjar

Til sölu
Brautarholt 3, Ólafsvík
175,1 fm. einbýlishús á tveimur hæðum
byggt árið 1958 ásamt 56 fm. bílskúr
byggðum árið 1975. Efri hæð skiptist í
forstofu, hol, eldhús, tvö svefnherbergi,
baðherbergi og tvær samliggjandi stofur
Neðri hæð skiptist í forstofu, gang, þrjú
svefnherbergi,
baðherbergi,
tvær
geymslur og þvottahús. Húsið hefur
nánast allt verið endurnýjað bæði að utan og innan og lýtur mjög vel út.
Bílskúr hefur einnig verið endurnýjaður bæði að innan og utan. Húsinu mætti
auðveldlega skipta í tvær íbúðir.
Verð 27 milljónir - Skipti á minni eign koma til greina

Jólatónleikar með KK og Ellen
í Ólafsvíkurkirkju
miðvikudaginn 3. desember kl 20.
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VERIÐ VELKOMIN TIL SJÓVÁ

KOMDU OG FÁÐU RÁÐGJÖF
Fimmtudaginn 27. frá kl. 11 og föstudaginn 28. nóvember verður
ráðgjafi til viðtals í Steinprent sem er umboð Sjóvá á Snæfellsnesi.
Núverandi og verðandi viðskiptavinir eru boðnir velkomnir
til að láta yfirfara tryggingavernd sína og fá tilboð.
Hægt er að bóka tíma í síma 436 1617 og 893 5445
eða koma til okkar að Sandholti 22 í Ólafsvík.

ÞESS VEGNA ERTU HJÁ SJÓVÁ

Innanhússbolti

Á laugardaginn kemur, fer
fram seinni umferð innimóts
KSÍ í knattspyrnu í íþrótta
húsinu í Ólafsvík. Sömu lið
mæta núna og kepptu fyrir
hálfum mánuði, þ.e. Grundar
fjörður, Skallagrímur, Snæfell
og Víkingu r. Eins og í fyrri
umferðinni verða sex leikir ef
öll lið mæta og fjörið heldur
áfram. Fyrsti leikur verður kl.
14.00 og hver leikur er í 2x20
mínútur. Innanhússknattspyrna
er mjög skemmtileg á að horfa,
mikill hraði og spenna í flestum
leikjum. Mikið jafnræði var í
leik Víkings og Grundarfjarðar
í fyrri hluta mótsins þann 15.,
hraðar sóknir á báða bóga
og mikil stemmning eins og
ávallt þegar þessi lið mætast
og engin ástæða til að ætla að
það verði eitthvað öðruvísi á
laugardaginn. Fjölmennum í
íþróttahúsið, hvetja strákana

Jólatónleikar
falla niður

og upplifum skemmtilega
leiki. Aðgangur er ókeypis eins
og síðast, núna í boði Ragnars
og Ásgeirs.
Um síðustu helgi léku Víkings
stelpurnar í íslandsmóti í innan
hússbolta. Leikið var í íþrótta
húsinu á Álftanesi. Stelpurnar
stóðu sig vel, léku á móti Fjölni,
Álftanesi og Aftureldingu. Gerðu
jafntefli við Fjölni, 1-1. Töpuðu
3-4 gegn Aftureldingu og 1-3
tap gegn Álftanesi. Afturelding
lék í Pepsídeildinni og Fjölnir
vann sig upp í Pepsídeildina í
sumar sem leið þannig að þetta
er mjög góð frammistaða hjá
þessum ungu stúlkum. Allt í
reynslubankann. Víkingur er
í þriðja sæti riðilsins eftir fyrri
umferðna, seinni umferðin
verður leikin sunnudaginn 14.
desember að Varmá.

Verkfall tónlistarskólakennara
stóð í 5 vikur, en leystist sem
betur fer nú í byrjun vikunnar
og hafa tónlistarkennarar nú
snúið aftur til starfa. Vegna
þessa hefur tónlistarkennsla
legið niðri og ekki verið hægt
að undirbúa börnin fyrir jóla
tónleika Tónlistarskóla Snæ
fellsbæjar sem fyrirhugaðir voru
í byrjun desember. Það hefur
því verið ákveðið að halda ekki
jólatónleika þetta árið, sem er
miður, en til að koma aðeins
til móts við kennslumissi í
verkfallinu var í staðin ákveðið
að halda áfram kennslu eins

óhs

lengi og hægt er í desember,
eða fram í síðustu viku fyrir jól.

Trommukassar
að gjöf

Á dögunum kom stjórn
foreldrafélags Tónlistarskólans
færandi hendi og gaf skólanum
trommukassa fyrir hönd félags
ins. Kann Tónlistarskólinn þeim
miklar þakkir fyrir. Í stjórn sitja
núna Hafdís Rán Brynjarsdóttir,
Rán Kristinsdóttir, Guðrún Anna
Oddsd óttir og Elín Kristrún
Halldórsdóttir. Á myndinni eru
Hafdís og Rán auk Valentinu Kay
við afhendinguna.

Aðventutónleikar

í Stykkishólmskirkju

Laugardaginn 13. desember kl. 20

Gjald fyrir ljós á leiði
er kr. 1.500,- á hvert leiði.
Kærleikskerti Kórs STykkishólmskirkju 2014

Gömul og ný jólalög í flutningi
Kórs Stykkishólmskirkju.
Kæri Snæfellingur,
Komdu í Hólminn
og njóttu aðventunnar.
Miðaverð kr. 2.000
Miðasala við innganginn og Posi á staðnum.

Jóladagskrá Pakkhússins 2014
Mánudagur

Þriðjudagur

Miðvikudagur

Fimmtudagur

Föstudagur

Laugardaugr

Sunnudagur
30. nóvember

Verið velkomin í Pakkhús Snæfellsbæjar fyrir jólin. Í boði verður heitt
súkkulaði, kaffi, nýbakaðar vöfflur og kleinur.

Opið 16-19

Erum með vörur frá m.a. Handverkshóp Pakkhússins, Sveinbjörg, Gallerý
Braggi, AdelAccessorize, Skeggi og fleira.
6. desember

7.desember

Opið 16-19

Opið 16-19

12. desember

13.desember

14.desember

Opið 16-19

Opið 16-19

Opið 16-19

Stekkjastaur kom
fyrstur

Giljagaur annar með
gráa hausinn sinn

Stúfur hét sá þriðji

Jólasveinarnir mæta kl. 17:00 í Pakkhúsið um leið og þeir koma af fjöllum.

15. desember

16.desember

17.desember

18. desember

19.desember

20. desember

Opið 16-19

Opið 16-19

Opið 16-19

Opið 16-19

Opið 16-19

Opið 16-19

21. desember
Jólahús SNB valið
Opið 16-19

Sá fjórði Þvörusleikir
var fjarskalega mjór

Sá fimmti Pottasleikir

Sá sjötti Askasleikir
var alveg dæmalaus

Sjöundi var
Hurðaskellir

Skyrgámur sá áttundi

Bjúgnakrækir níundi
brögðóttur og snar

Tíundi var
Gluggagægir

22.desember

23. desember

Opið 16-19

Opið 16-21

Ellefti var Gáttaþefur
aldrei fékk sá kvef

Ketkrókur sá tólfti

Gleðileg
jól!

Heimsækið Pakkhúsið okkar allra fyrir jólin...
Fylgist með dagskránni á facebook síðu Pakkhúsins
Síminn í Pakkhúsinu er 433 6930

#jólapakkhús2014

Launafólk athugið

DESEMBERUPPBÓT 2014
Félagsmenn Verkalýðsfélags Snæfellinga eiga rétt á desemberuppbót samkvæmt
kjarasamningum. Upphæðina skal greiða í einu lagi og ofan á hana reiknast ekki orlof.
Starfsmenn á almennum markaði fá 73.600 krónur. - Greiða skal fyrir 15. desember.
Starfsmenn ríkisins fá 73.600 krónur. - Greiða skal fyrir 1. desember.
Starfsmenn sveitarfélags fá 93.500 krónur. - Greiða skal fyrir 1. desember.

Ertu með lögheimili á réttum stað?
Með vísan til laga nr. 73/1952 um aðsetursskipti, ber íbúum að tilkynna um flutning til íbúaskrár innan viku
frá flutningi, bæði flutning innanbæjar og milli sveitarfélaga. Tilkynna ber flutninga 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 flutning á vef Þjóðskrár Íslands, skra.is.
Ef lögheimilisflutningur er tilkynntur rafrænt þá fer tilkynningin sjálfkrafa í beiðnakerfi Þjóðskrár Íslands
og er skráður eigi síðar en næsta virka dag.
Vakin er athygli á því að fyrir 1. desember þurfa allir að vera með lögheimili sitt skráð á þeim stað sem þeir
hafa fasta búsetu.
Skorað er á þá sem eita eftir að tilkynna um flutning og nýtt lögheimili að ljúka því sem allra fyrst og
í síðasta lagi fyrir 5. desember

Bæjarritari

Sporðskurðarvél
verðlaunuð

Verið velkomin
í Stykkishólm á Aðventunni

Margar verslanir eru opnar á
fimmtudagskvöldum í desember
auk þess sem lengri opnunartími
verslana er aðra daga á aðventunni.

Á Sjávarútvegsráðstefnunni,
sem fram fór í Reykjavík í
síðustu viku, voru verðlaun
fyrir framúrstefnuhugmynd
ráðs tefnu nnar afhent, verð
launagripurinn ber nafnið Svif
aldan og auk verðlaunagrips
fær verðlaunahafinn 500.000
kr. peningaverðlaun.
Fyrir valinu varð sporð
skurðarvél sem Unnsteinn Guð
mundsson í Grundarfirði hefur
hannað, en hún hefur verið í
þróun og prófunum á þessu ári
hjá G. Run hf. með mjög góðum

árangri, fyrirt æki Unns teins
sem heldur utan um markað
setningu og sölu heitir 4fish.
Vélin sker sporðinn af bolfiski
fyrir flökun sem leiðir til betri
nýtingar, minni flökunargalla og
mun betri roðdráttar. Hlutfall
þess sem fer í marning og blokk
er mun lægra nú eftir að farið
var að sporðskera sem skilar sér
í dýrari afurðir og einnig hafa
afköst aukist til muna.
Myndin er fengin af heimasíðu
4fish.
jó

Kynnið ykkur opnunartíma, viðburði
og þjónustu á Aðventudagatali
Stykkishólms á:
www.stykkisholmsposturinn.is

Hlökkum til að sjá ykkur
EFLING

Stykkishólms
Stykkishólms

Aðventunni fagnað í Grundarfirði
Sunnudaginn 30. nóvember.
11:00

Guðsþjónusta í Grundarfjarðarkirkju

AÐVENTUDAGUR KVENFÉLAGSINS GLEYM MÉR EI
kl. 14:00 – 17:00 í Samkomuhúsinu í Grundarfirði
Dagskrá:
Vinasöngur Grunnskólans
Kór eldri borgara
Íþróttamaður ársins
Söngatriði: Amelía, Gréta og Kristbjörg
Úrslit úr ljósmyndasamkeppni Grundarfjarðarbæjar
Vinningar í Jólahappdrættinu afhentir
Sölubásar
Súkkulaði- og vöfflusala
Kvenfélagið þakkar þeim sem styrktu Jólahappdrættið í ár.
Ath. Happdrættismiðar verða seldir í Samkaupum
föstudaginn 28. nóvember, kl. 16:00 – 18:00.
Aðventunefnd
17:00

Lionsklúbburinn tendrar á jólatrénu á torginu,
kirkjukórinn leiðir söng.
Hvetjum foreldra til að mæta með börnin sín.

Komum saman í skammdeginu og gerum okkur glaðan dag.

