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Það fór vonandi ekki fram
hjá neinum að Menningarnefnd
Snæ
f ells
b æjar stóð fyrir tón
leikum í Félagsheimilinu Klifi
síðasta sunnudag. Báru tónleikar
nir yfirskriftina „ Jólin heima“
Menningarnefndin hefur undan
farin ár staðið fyrir tónleikum með
hinum ýmsu tónlistarmönnum á
aðventunni í Snæ
f ells
b æ. Var
þetta í annað skiptið þar sem
hópur heimamanna sá um tón
listarflutninginn. Æfingar hófust
um miðjan nóvember og allir sem
tóku þátt voru búnir að leggja
mikla en mjög skemmtilega vinnu
á sig fyrir þetta kvöld. Voru tón
leikarnir hinir glæsilegustu þar
sem börn og fullorðnir á ýmsum
aldri fluttu íslensk jólalög fyrir
smekkfullu húsi en áætlað er að
allt í allt hafi verið nálægt 400
manns í húsinu. Búið var að legga
mikla vinnu bæði í atriðin sem

Jólakaffihúsakvöld
Afdreps

Ólafsbraut 21, Snæfellsbæ
Sími: 410 4190
Netfang: 0190@landsbankinn.is

Jólin heima

flutt voru svo og skreytingar og
varð kvöldið hátíðlegt og mikil
jólastemning ríkti í salnum sem
og baksviðs. Í hléi gafst gestum
kostur á að kaupa sér veitingar
sem foreldrar og nemendur 9.
bekkjar Grunnskóla Snæfellsbæjar
sáu um en þau eru í fjáröflun fyrir
skólaferðalag. Þær stöllur G. Sirrý
Gunnarsdóttir og Olga Guðrún
Gunnarsdóttir sem sáu um fram
kvæmdastjórn tónleikanna eiga
heiður skilið fyrir sitt mikla fram
lag en á þeim hvíldi mikil vinna
við undirbúning og ýmsa skipu
lagningu. Líklegt er að alla bæjar
búa hlakki til næstu tónleika
heimafólks sem vonandi verða
innan fárra ára aftur. Enda verður
það vandalaust því í Snæfellsbæ býr
mikið af hæfileikaríku fólki eins og
sást best á tónleikunum þar sem
hvert atriðið var öðru betra.
þa

Fimmtudaginn 10.des,
frá kl. 20-21:30
Ætlum við krakkarnir í
félagsmiðstöðinni Afdrep
að vera með jólakaffihúsakvöld
fyrir alla bæjarbúa Snæfellsbæjar
Það kostar 500 kr inn og innifalið er
kaffi, kakó og smákökur

OPNUNARTÍMI ÁTTHAGASTOFU Í
DESEMBER
16 - 23 DESEMBER 9 - 14
28 - 30 DESEMBER 11 – 15
Strætómiðar verða einnig til sölu í Pakkhúsi.
Opið í Pakkhúsinu alla daga frá 12 des. – 22 des. kl 16-19 virka daga og 14 – 18 um helgar
Á Þorláksmessu er Pakkhúsið opið frá kl 16 - 18 og 20 - 22

Kær kveðja
Afdrep

Jólin í Versluninni Hrund

Omaggio og Kähler vörurnar komnar aftur.
Jólakúlur, skálar, vasar - gull og silfur.
Hús og vasar frá Kähler
Take lampar frá Kartell, nýir litir.
Ásamt flottur Silvia gold lömpunum.
Falleg rúmföt og margt annað nýtt.
Opnunartími virka daga 13 - 18
Laugardaga 14 - 18
Miðvikudaginn 16. des. 20 - 22
Þorláksmessa 13 - 22

Eins og venjulega er búðin full af glæsilegri vöru - Verið velkomin að líta inn.

Aðventuhátíð á
Ingjaldshóli

Jólakveðjur
Við erum að taka á móti
jólakveðjum í jólablað Jökuls.
Vinsamlegast hafið samband

fyrir mánudag
14. desember
steinprent@simnet.is og 436 1617
Kirkjukór Ingjaldshólskirkju
stóð að venju fyrir aðventuhátíð
í Ingjaldshólskirkju á öðrum
sunnudegi í aðventu. Hátíðin
hófst á því að séra Óskar Ingi
Óskarsson sóknarprestur sem
sá um að kynna dagskránna
flutti ávarp, fékk hann þau
Brynjar Óttar Jóhannsson og
Matthildi Ingu Traustadóttur
til að kveikja á kertunum á
aðventukransinum á meðan
sungið var lagið fallega Kveikjum
einu kerti á. Systurnar Anja Huld
og Stefanía Klara Jóhannsdætur
spiluðu á þverflautu og kornett

og Hjörtur Sigurðarson spilaði á
harmonikku falleg jólalög. Ásta
Dóra Valgeirsdóttir flutti ljúfa
hugvekju og Jóhann Pétursson
las fallega jólasögu sem allir
nutu að hlýða á bæði börn og
fullorðnir. Kirkjukórinn söng 3
falleg lög sem jók enn á hátíðleika
hátíðarinnar. Í lok hátíðarinnar
flutti séra Óskar Ingi bæn og
lokaorð áður en gestir fóru niður
í safnaðarheimili og gæddu sér á
smákökum, kaffi og súkkulaði í
boði Kirkjukórsins.
þa

Aflafréttir
Þegar þetta er skrifað þá
er að ganga yfir landið eitt
allra versta veður sem um
getur síðan árið 1991. Fram
að því þá hefur nú reyndar
desember verið frekar
leiðinlegur. Brælur sem gerir
sjósókn ansi erfiða, bátarnir
hafa þó náð að kroppa upp
nokkrum tonnum.
Glaður SH 9,6 tn í 3, Kári
SH 5,5 tn í 2, Tryggvi Eðvarðs
SH 17 tn í 3, Guðbjartur SH
16 tn í 3, Brynja SH 13,4 tn
í 2, Særif SH 12 tn í 2, Álfur
SH 8,6 tn í 2, Kvika AH 7,6
tn í 2 og Rán SH 1,3 tn í 1.

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

Af stærri línubátunum þá
er Örvar SH kominn með 78
tn í 1 sem er nú fullfermi hjá
þeim á Örvari SH, landað
á Rifi. Saxhamar SH 49 tn
í 1, Bíldsey SH 27,5 tn í 5,
Tjaldur SH 26 tn í 1, Kristinn

SH 15,5 tn í 2 og Stakkhamar
SH 13 tn í 2.
Ekki er nú mikið um að
vera hjá dragnótabátunum,
Gunnar Bjarnason SH er
með 14 tní 2, Esjar SH 7,9 tn
í 2, Sveinbjörn Jakobsson SH
3,6 tn í 2, Egill SH 3,2 tn í 1.
Ennþá minna er um að vera
hjá netabátunum. Ólafur
Bjarnason SH er með 2,7 tn
í 2, Hafnartindur SH 2,6 tn í
3, Bárður SH 1,8 tn í 1, Arnar
SH 556 kíló í 1 og Magnús
SH hefur ekkert landað það
sem af er desember.
Miðað við þessa erfiðu
byrjun á desember þá stefnir
í að desember verður enginn
metmánuður, enda koma
jólafrí inn í þennan pakka.
Gísli Reynisson
www.aflafrettir.is

Auglýsing vegna úthlutunar byggðakvóta
á fiskveiðiárinu 2015/2016
Fiskistofa auglýsir eftir umsóknum um byggðakvóta til fiskiskipa fyrir eftirtalin byggðarlög
skv. ákvæðum reglugerðar nr. 605/2015 um úthlutun byggðakvóta til fiskiskipa á fiskveiðiárinu 2015/2016
Akureyri (Grímsey og Hrísey)
Sveitarfélagið Hornafjörður (Höfn)
Auk reglugerðarinnar er vísað til sérstakra úthlutunarreglna í neðanskráðum byggðalögum
sbr. auglýsingu nr. 1067/2015 í Stjórnartíðindum
Snæfellsbær (Arnarstapi, Hellissandur, Rif og Ólafsvík)
Tálknafjörður
Bolungarvík
Umsóknum skal skilað til Fiskistofu á eyðublaði sem er að finna á heimasíðu Fiskistofu:
http://www.fiskistofa.is/veidar/aflaheimildir/byggdakvoti/byggdakvoti-1516/
Umsóknum þarf að fylgja samningur við vinnslu á eyðublaði sem er einnig að finna á áðurnefndri heimasíðu Fiskistofu.
Vakin skal athygli á því að umsóknin telst ekki gild nema samningur um vinnslu fylgi.

Umsóknarfrestur er til og með 17. desember 2015.
Fiskistofa 2. desember 2015

VIÐAR	
  GUNNARSSON	
  OG	
  KIRKJUKÓR	
  ÓLAFSVÍKUR	
  
SYNGJA	
  SAMAN	
  

JÓLATÓNLEIKAR	
  

Tilboð helgarinnar
11. - 13. desember

Pizzahlaðborð alla helgina
hjá okkur

	
  

Verð er 1900 kr. á mann og
50% afsl. fyrir 12 ára og yngri.

FIMMTUDAGINN	
  10.	
  DES	
  KL.	
  20:00	
  	
  
Í	
  ÓLAFSVÍKURKIRKJU.	
  

HÁTÍÐLEG	
  JÓLASTEMNING	
  Í	
  KIRKJUNNI	
  OKKAR.	
  
AÐGANGSEYRIR:	
  FRJÁLS	
  FRAMLÖG.	
  
KAFFI	
  OG	
  KONFEKT	
  Í	
  SAFNAÐARHEIMILINU	
  Á	
  EFTIR.	
  
	
  

ALLIR	
  VELKOMNIR!	
  

Ekki er opið fyrir annan mat á
meðan pizzahlaðborð er í gangi.
	
  

Opnunartími um helgina
er frá 18:00-23:00

Veðurofsi
Snæfellsbær óskar eftir tilboðum
frá hljómsveitum í dansleik um áramótin
í Félagsheimilinu Klifi.
Tilboðum verði skilað á skrifstofu Snæfellsbæjar
eða á snb@snb.is fyrir 15. desember.
Áskilinn er réttur til að taka hvaða tilboði sem er eða hafna öllum.

Einnig vantar dyraverði á Áramótadansleik,
upplýsingar gefur Unnur í síma 843-9902

Aftakaveður gerði á landinu
öllu s.l. mánudag, Vegagerðin
greip til þess ráðs að loka nánast
öllum fjallvegum á landinu, eins
og sést á meðfylgjandi mynd þá
voru allir vegir á Snæfellsnesi
lokaðir, ef frá er talinn af

leggjarinn niður í Stykkishólm.
Mesti meðalvindhraði á
mánudag var 50,94 metrar á
sekúndu og fór mesta vind
hviðan í 72,6 á austurlandi,
metið í vindhraða á Íslandi
mun hinsvegar vera 62,5 metra
meðalvindhraði og í kviðum er
metið 74,5 metrar. Þó að ekki hafi

borist mikið af veðurtengdum
fréttum af Snæfellsnesi á meðan
á áhlaupinu stóð þá var ekki logn
á svæðinu, vindhraðinn komst
ekki „nema“ í 51 meter á sekúndu
í kviðum við Hafursfell og 43
metra í kviðum samkvæmt mæli
Vegagerðarinnar við Hraunsmúla
í Staðarsveit, meðalvindhraðinn
við Hraunsmúla var heldur minni
eða um 28 metrar á sekúndu.
Á neðri myndinni sem Sigurjón
Hilmarsson tók sést þegar verið
var að setja upp búnað til að
hægt sé að loka Fróðárheiðinni
jó
að sunnanverðu.		

Endurauglýsing um breytingu
á deiliskipulagi Framness.
Vegna veðurs var tónleikum sem áttu að vera 7. des.
frestað en munu verða haldnir sem hér segir:
Mánudaginn 14. des. í Klifi kl. 18
Fimmtudaginn 17. des. á Lýsuhóli kl.14
Foreldra- og styrktafélag Tónlistarskóla Snæfellsbæjar
sér um sölu á kaffiveitingum eftir tónleikana 14. desember.
Allir velkomnir.

Kennarar og skólastjóri óska
öllum íbúum Snæfellsbæjar gleðilegra jóla
og farsældar á komandi ári.

Bæjarstjórn Grundarfjarðarbæjar hefur samþykkt á fundi
5. nóvember 2015 að endurauglýsa breytingu á deiliskipulagi
samkvæmt 43. gr. skipulagslaga nr. 123/2010.
Deiliskipulagsbreytingin felst í sameiningu lóða 4b og 6 á
Nesvegi í lóð 6. Lóðarmörk lóðar 4 breytist jafnframt á móti lóð 6.
Nýtingarhlutfallið breytist úr 0.90 í 0.95. Mesta leyfilega hæð
mannvirkis verður 16m.
Sjá nánari upplýsingar í deiliskipulagstillögu.
Deiliskipulagstillagan verður aðgengileg á heimasíðu Grundarfjarðarbæjar,
www.grundarfjordur.is og á skrifstofu skipulags- og byggingarfulltrúa,
Borgarbraut 16 á skrifstofutíma kl: 10-14 frá 9. desember 2015 til 21. janúar
2016 og eru þeir sem telja sig eiga hagsmuna að gæta, hvattir til að kynna
sér breytinguna og koma ábendingum eða athugasemdum á framfæri,
skriflega til skipulags- og byggingarfulltrúa Grundarfjarðar, Borgarbraut 16,
350 Grundarfjörður, í síðasta lagi 21. janúar 2016

Gunnar Sigurgeir Ragnarsson,
Skipulags- og byggingarfulltrúi í Grundarfirði.
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ÞÚ FÆRÐ
MEIRA Í STOFNI
· Afsláttur af tryggingum
· Stofn endurgreiðsla
· Vegaaðstoð án endurgjalds
· Afsláttur af barnabílstólum
· Ókeypis bílaleigubíll í 7 daga vegna kaskótjóns
· Frí flutningstrygging innanlands
· Enginn iðgjaldsauki ef þú lendir í tjóni
· Nágrannavarsla
... og margt fleira

ÞESS VEGNA ERTU HJÁ SJÓVÁ

Prentsmiðjan Steinprent í Ólafsvík er umboðsaðili Sjóvá fyrir
Snæfellsbæ og Grundarfjörð. Hafðu samband í síma 436 1617.

Sungið á fyrir
heimilisfólk á Jaðri

Auglýsingaverð
í Jökli
Svarthvítar auglýsingar
Opna í svarthv
Heilsíða í svarthv.
Hálfsíða í svarthv.
1/4 í svarthv.
1/8 í svarthv.
1/16 í svarthv.

37.941
25.294
16.690
10.889
7.938
4.885

Lit auglýsingar
Opna í lit
Heilsíða í lit
Hálfsíða í lit
1/4 í lit
1/8 í lit
1/16 í lit

68.175
45.450
31.548
23.102
14.960
10.075

Verðin eru með 24% vsk
Smáauglýsingar kosta 800,og er þá miðað við 150 innslætti pr. auglýsingu.
Hver innsláttur umfram 150 kostar 5,Barna- og skólakór Snæfells
bæjar fór í heimsókn á Dvalar
heimilið Jaðar þann 1. desember
síðastliðinn. Tilgangurinn var
að syngja fyrir starfsmenn og
heimilisfólk. Kórinn flutti jóla
pró
g rammið sitt sem einnig
verður fllutt á tónleikum í
Ingjaldsh ólsk irkju þann 16.

desember klukkan 17:00. Hefur
kórinn æft prógrammið í haust.
Gerði þessi heimsókn mikla
lukku og nutu bæði heimilisfólk
og starfsmenn þess að hlusta og
eflaust komust margir í jólaskap
við þessa heimsókn.
þa

Jólatónleikar Tónlistarskóla Grundarfjarðar
Jólatónleikar Tónlistarskóla Grundarfjarðar verða haldnir
mánudaginn 14.desember n.k. kl 17.30 í sal FSN.
Hlökkum til að sjá ykkur

Aðventukvöld
13. desember kl. 20.00
í Grundarfjarðarkirkju
Sigríður Hjálmarsdóttir
flytur hugleiðingu

Allir velkomnir

Kirkjan okkar

3. sunnudagur í aðventu
Aðventuguðsþjónusta verður
sunnudaginn 13. nóvember kl. 14
í Ólafsvíkurkirkju.
Gleymum ekki að huga á aðventunni að því
innra ljósi sem á að skína svo skært á jólum.

OPIÐ JÓLA-HESTHÚS
Á BRIMILSVÖLLUM
Sunnudaginn 20. desember
2015 frá kl. 13:00 til 16:00
verður opið jóla-hesthús á
Brimilsvöllum. Þetta er fyrsta af
12 mánaðarlegum stefnumótum
á Snæfellsnesi þar sem íbúar eru
hvattir til að gefa sér, og öðrum,
tíma. Allir Snæfellingar eru
hvattir til að mæta. Einstaklingar,
fyrirtæki og félög sem vilja taka
þátt í verkefninu á næsta ári eru
hvött til að hafa samband. Það
sama gildir um framleiðendur
sem vilja vera með mat eða
handverk til sölu á jólamarkaði
á þessu fyrsta stefnumóti.
Hafið samband við Ragnhildi
(ragnhildur@snaefellsnes.

is) í síma 8486272 fyrir 15.
desember.
Njótum samveru og söngs.
Börn (og líka fullorðnir) verða
teymd á hestbaki.
Í hlöðinni verður lítill
JÓLAMARKAÐUR þar sem
hægt verður að kaupa mat og
handverk (Ath. enginn posi á
staðnum).
Hittumst í jólaskapi
í sveitinni
ALLIR VELKOMNIR !
Fjölskyldan á Brimilsvöllum og
Svæðisgarðurinn Snæfellsnes

Hjá
Hjá okkur
okkur færðu
færðu mikið
mikið úrval
úrval af
af hlýjum
hlýjum og
og góðum
góðum fatnaði
fatnaði frá
frá Ellingsen
Ellingsen og
og gæðavörur
gæðavörur fyrir
fyrir
veturinn hvort
veturinn
hvort sem
sem er
er til
til útivistar
útivistar eða
eða ferðalaga.
ferðalaga. Kíktu
Kíktu íí Olís-Rekstrarland
Olís-Rekstrarland fyrir
fyrir jólin.
jólin.

Þú
Þú finnur
finnur okkur
okkur á
á Ólafsbraut
Ólafsbraut 55,
55, Ólafsvík
Ólafsvík

Opið
Opið 8–18
8–18 virka
virka daga
daga og
og 10–16
10–16
á
laugardögum
fram
að
á laugardögum fram að jólum
jólum

VANDAÐIR
VANDAÐIR GEGNINGAGEGNINGAOG
OG REIÐSKÓR
REIÐSKÓR FYRIR
FYRIR
HESTAMENN
HESTAMENN

Rekstrarland
Rekstrarland er
er byggt
byggt á
á fyrrum
fyrrum rekstrarvörudeild
rekstrarvörudeild Olís
Olís
og
og er
er dótturfyrirtæki
dótturfyrirtæki Olíuverzlunar
Olíuverzlunar Íslands
Íslands hf.
hf.

www.rekstrarland.is
www.rekstrarland.is

PIPAR\TBWA
PIPAR\TBWA• •SÍA
SÍA• •155838
155838

Hlýjar og
vandaðar jólagjafir

