24. nóvember 2016

765. tbl - 16. árg.

Skáld skemmtu börnunum

Basar eldri borgara

Árlegur jólabasar félags eldri
borgara var haldinn síðasta
sunnudag. Er basarinn orðinn
stór hluti af jólaundirbúningi
margra í Snæfellsbæ. Að
venju var hægt að kaupa sér
vöfflur með rjóma ásamt
heitu súkkulaði með rjóma og
hlusta á ljúfa harmonikkutóna
og spjalla saman. Mikið úrval
varnings var til sölu á basarnum
eins og alltaf og er allt sem

boðið er til sölu búið til af eldri
borgurum sjálfum. Hægt var að
fá glæsilega lampa bæði úr leir
og gleri ásamt fleiri glervörum,
vettlinga og húfur, taupoka
sem nýtast í margt, jólaskraut
og ýmislegt matarkyns svo fátt
eitt sé nefnt. Á basarnum var sko
hægt að gera fín jólainnkaup
á góðu verði og njóta góðra
veitinga.
þa

Ljóðaskáldið Aðalsteinn
Ásberg og söngvaskáldið Svavar
Knútur heimsóttu allar þrjár
starfsstöðvar Grunnskóla Snæ
fellsbæjar. Hitti vel á að heim
sóknin kæmi að þessu sinni á
degi íslenskrar tungu. Tilefnið
var bókmenntaverkefnið Skáld
í skólum sem starfrækt hefur
verið undanfarin tíu ár á vegum
Höfundarmiðstöðvar og Skáld í
skólum. Á þeim tíma hafa ýmsir
listamenn komið og heimsótt

skólann undir merkjum þessa
verkefnis og frætt og skemmt
nemendum með umfjöllun um
ýmsa höfunda og fjölbreyttri dag
skrá. “Skrópað í skóla lífsins” var
yfirskrift dagskrárinnar að þessu
sinni og fjölluðu þeir félagar um
Líf Tómasar Guðmundssonar í
tali og tónum. Fluttu þeir ljóð
hans og sungu sönglög sem
samin hafa verið við texta hans
við góðar undirtektir nemenda á
þa
öllum starfsstöðvum.

Sögusamkeppni

Veitingahúsið Hraun
2, 3, 9. og 10. desember 2016
ATH. uppselt er 3. og 10. desember
Undanfarin ár hefur verið
haldin sögusamkeppni í 1. til 4.
bekk Grunnskóla Snæfellsbæjar í
tilefni af degi íslenskrar tungu og
hefur þátttaka alltaf verið góð. Árið
í ár var engin undantekning, voru
sögurnar unnar að mestu leyti í
skólanum. Sögurnar í keppninni
að þessu sinni voru mjög
fjölbreyttar og skemmtilegar.
Verðlaun voru veitt fyrir bestu
frumsömdu söguna í hverjum
bekk og fékk höfundar hennar
bók í viðurkenningarskyni.
Allir sem tóku þátt fengu svo
viðurkenningarskjal. Markmiðið
með sögukeppninni var að
fá alla til að skrifa og taka
þátt í skapandi skrifum undir
leiðsögn kennara. Tókst það

vel að mati dómnefndarinnar.
Fannst nefndinni sú ákvörðun
að láta nemendur 1. bekkjar
segja sögu sína og myndskreyta
í spjaldtölvum hafa heppnast
mjög vel. Í rökstuðningi með
sögunum kemur fram að þær
hafi góða uppbyggingu, málfar
og samhengi. Má skólinn vera
stoltur af þessi verkefni og alveg
eins líklegt að þarna leynist
höfundar framtíðarinnar. Á
myndinni eru verðlaunahafarnir
Ari Osterhammer Gunnarsson
í 1. bekk, Margrét Arnbjörg
Vilhjálmsdóttir í 2. bekk, Ellert
Gauti Heiðarsson í 3. bekk og
Ólafur Jóhann Jónsson í 4. bekk.
þa

Verð aðeins 8.900 kr. á mann.
Pantanir í síma

431-1030

eða netfang:
hraunrestaurant@simnet.is

Truflanir
á rafmagni

Margir vilja setja ljós á leiði ástvina á hátíðum. Sá siður
verður sífellt algengari. Til að koma til móts við hann
hefur sóknarnefnd Ingjaldshólskirkju lagt í kostnað til
að gera aðstöðuna sem besta.
Kveikt er á ljósum aðventuna og heim að þrettánda.
Gjald vegna þessa er 2.000 krónur
sem greiðast á reikning garðsins: 0190-05-0948.
Kennitala garðsins er 660169-5209.

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

Rafmagnstruflanir urðu á Snæ
fellsnesi á síðasta föstudag. Var
meðal annars rafmagnslaust í
Grundarfirði og hluta af Stykkis
hólmi og voru nemendur í
Fjölb rautaskóla Snæfellinga í
Grundarfirði sendir heim. Einnig
voru truflanir á Hellissandi og í
Ólafsvík. Brotin staurastæða var
orsök bilunarinnar en staura
stæðan leiðir rafstreng yfir Snæ

fellsnesveg í Eyja- og Mikla
holtshreppi rétt sunnan við
Vegamót. Þurfti að beina umferð
um Heydal um tíma þennan
morgun af þessum sökum.
Kranabíll var fenginn til að halda
línunni uppi svo hægt væri að
hleypa umferð á að nýju á meðan
á viðgerð stóð.
þa

Jólatónleikar
með

Borgardætrum
1. desember kl. 20 í Kliﬁ

Miðaverð: 2500 kr.
6-12 ára 500 kr.
Frítt fyrir 0-5 ára

Öflug ferðaþjónusta á Lýsuhóli

Á Lýsuhóli í Staðarsveit er
starfrækt fjölskyldufyrirtæki þar
sem þau hjón Jóhanna og Agnar
bjóða upp á gistingu og reiðtúra.
Þau standa í stórframkvæmdum
þessa dagana en þau eru að reisa
900 fermetra reiðhöll ásamt 60
fermetra millibyggingu. Einnig
verður 80 fermetra kaffistofa á
loftinu hjá þeim. Ganga fram
kvæmdirnar nokkuð vel að sögn
Agnars og vonast hann til að hann

nái að loka reiðhallarbyggingunni
eftir um það bil hálfan mánuð
en að verkið klárist um áramótin
þó alltaf sé nú erfitt að áætla
lok á svona framkvæmdum.
Reiðhöllina ætla þau að nýta
í ferðaþjónustuna og annara
notkunar þau voru með 70 hesta
á járnum í hestaleigunni í sumar
og var nóg að gera. Hugmyndin
er að gestir geti jafnvel fengið
smá leiðsögn inni áður en farið

er í ferðir. Segir hann að erlendir
ferðamenn biðji mikið um að fá
leiðbeiningar áður en farið er

af stað og jafnvel ef illa viðrar
að geta aðeins farið á bak inni.
Einnig ætla þau að bjóða upp á
að taka hesta í þjálfun fyrir aðra
en á staðnum verður bæði vatns
hlaupabretti, hringekja og titrara
gólf (vibraflour) sem þau ætla
einnig að nýta sér til tamninga. Þó
mikið hafi verið að gera í sumar
er tíminn núna frekar dauður í
gistingunni þó eitthvað sé um
gistingu og í hestaleigunni þegar
veður er gott að sögn Agnars
enda hafi þau ekki markaðsett
sig nógu vel allt árið, en það
stendur þó til bóta. Á Lýsuhóli er
þó boðið upp á gistingu allt árið
en þar eru bæði með herbergi og
bústaðir til leigu.

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. - https://innskraning.island.is/?id=afgreidsla.skra.is
Vakin er athygli á því að fyrir fimmtudaginn 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 flutning og nýtt lögheimili að ljúka því sem allra fyrst og í
síðasta lagi fyrir 1. desember

Bæjarritari

þa

Jóladagskrá Pakkhússins 2016
Verið velkomin í Pakkhús Snæfellsbæjar fyrir jólin!
Kaffi, heitt heimalagað súkkulaði og fleira gott með kaffinu.
Ýmsar vörur til sölu
Meðal annars frá Handverksfólki
Snæfellsbæjar, Gallerí Bragga,
Te og Kaffi, VikingR,
OnTheRocks, Krums o.fl.
Kosning um Jólahús Snæfellsbæjar
fer fram á facebooksíðu Pakkhússins
1. des
Tónleikar með
Borgardætrum
á Klifi kl 20

3. des

3. des

Opnun sýningar
um símstöðvar
í Snæfellsbæ

Hljómsveitin
Astron flytur
tónlist kl. 16
Opið 14-18

8. des

10.-11. des

Jólamarkaður
17-19

Opið 14-18

16. des

17.-18. des

Opið 16-19

Komið og upplifið
Fylgist með nánari dagskrá á
facebooksíðu Pakkhússins
jólaandann
Birt með fyrirvara um breytingar
í Pakkhúsinu
27. nóv
26. nóv
27. nóv
Opið 14-18
Opið 14-18
okkar allra
Kveikt á
Aðventuhátíð í
jólatrjám
Ólafsvíkurkirkju
Jólamarkaður
Snæfellsbæjar
um jólin!
kl 20
15-17

Opið 14-18

12.-23. des

Jólasveinarnir
koma á
hverjum degi
kl 17

19. des
Tónlistarskóli
Snæfellsbæjar.
Opið 16-19

Síminn í Pakkhúsinu er 433-6930

6. des

7. des

Tónleikar hjá
Tónlistarskóla
Snæfellsbæjar
kl. 17 á Klifi

Jólabókaupplestur á
Klifi kl 20

Tónleikar hjá
Barna- og
skólakór SNB
kl. 17 á Klifi

12. des

13. des

14. des

Opið 16-19

Barna- og
skólakór SNB

4. des
Opið 14-18

5. des

Opið 16-19

Opið 16-19

20. des
Opið 16-19

21. des

Jólahús SNB
valið og úrslit í
piparköku
húsakeppni
Opið 16-19

22 des
Opið 16-19

Pakkhús Handverk

15. des
Jólatónleikar
Kirkjukórsins í
Ólafsvíkurkirkju
kl 20

23. des
Kirkjukórinn
mætir kl 21
Opið
16-18/20-22

Pakkhus_snb

Jólahús Snæfellsbæjar
Menningarnefnd Snæfellsbæjar stendur fyrir vali á Jólahúsi Snæfellsbæjar.
Hægt er að taka þátt í kosningu um Jólahúsið 2016 á facebook-síðu Pakkhússins - pakkhus handverk.
Tilkynnt verður um úrslit í Pakkhúsinu miðvikudaginn 21. desember kl 17:30.

Forna-Fróðá var jólahús Snæfellsbæjar árið 2015

Titilvörn í futsal hafin

Fyrri umferð í Íslandsmótinu
í Futsal fór fram í Íþróttahúsi
Snæfellsbæjar á laugardag.
Víkingur Ólafsvík keppir í D-riðli
en þeir urðu íslandsmeistarar á
síðasta ári. Með Víking í D-riðli
eru Stál-Úlfur, Augnablik og
Snæfell. Víkingur er í efsta

sæti riðilsins með 9 stig eftir
umferðina. Unnu þeir alla sína
leiki, skoruðu 16 mörk og feng
4 mörk á sig. Seinni umferðin
verður spiluð sunnudaginn 11.
desember í Kórnum í Kópavogi.

FLOKKSSTJÓRI
ÓLAFSVÍK
Starf flokksstjóra hjá þjónustustöðinni í Ólafsvík er laust til umsóknar.
Um 100% starf er að ræða.
Starfssvið
• Viðhald, þjónusta og nýbyggingar vega
• Ýmis vinna í starfsstöð Ólafsvík.
Menntunar- og hæfniskröfur
• Almennt grunnnám
• Almenn ökuréttindi, meirapróf er æskilegt
• Vinnuvélaréttindi
• Frumkvæði og hæfni til að vinna sjálfstætt
• Góðir samstarfshæfileikar
Vegagerðin er eftirsóknarverður vinnustaður sem hentar jafnt báðum
kynjum og í samræmi við mannauðsstefnu Vegagerðarinar eru konur
með umbeðnar hæfniskröfur sérstaklega hvattar til að sækja um starfið.
Laun eru greidd samkvæmt kjarasamningi ríkisins og Starfsgreinasambands Íslands.
Umsóknarfrestur er til 12. desember 2016. Umsóknir berist mannauðsstjóra Vegagerðarinnar, netfang oth@vegagerdin.is. Í umsókninni komi
fram persónulegar upplýsingar ásamt upplýsingum um þá menntun og
hæfni sem óskað er eftir.
Æskilegt er að starfsmaður geti hafið störf sem fyrst.
Nánari upplýsingar um starfið veitir Sigurður Mar Óskarsson
s. 522 1000, smo@vegagerdin.is
Öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun um ráðningu
hefur verið tekin.

þa

Fyrsti í aðventu
Grundarfjarðarkirkju

sunnudaginn 27. nóv. kl. 11.00

Allir velkomnir

H

ádegishlaðborð

Allar helgar fram að jólum

Frá kl 11:00 til 14:00

Sætar Pizzur:
Nutella, Banani og kókos
Epli, hnetusmjör og karamellusósa
Með þeyttum rjóma

Eftirlæti kokksins
Kokkurinn fær frjálsar hendur með hráefnin í eldhúsinu

Eggjafylltar beikon múffur
Pylsur
Bakaðar baunir
Tómatsósa
Ristað brauð
½ L Gos eða 1/3 L Trópí

Aðeins 1990 kr

Næstkomandi laugardag, 26. nóvember verður haldinn
jólamarkaður í Pakkhúsinu frá kl 15.00 til 17.00.
Matvörur beint frá bónda, handverk frá heimamönnum,
fjáraflanir og fleira.
Kaffi, heitt súkkulaði og annað gotterí verður til sölu.

1987 - 1994

Stofndagur
5. apríl 1994

21. janúar 1973

Lionsklúbbur
Ólafsvíkur

LIONSKLÚBBURINN
RÁN
ÓLAFSVÍK

HAPPDRÆTTI
Lionsklúbbanna í Ólafsvík

Lionsklúbburinn
Rán

Aðalvinningur:
Bifreið - Hyundai I10 Comfort.

Miðaverð kr. 2.500,Fjöldi útgefinna miða er 2000.
Aðeins dregið úr seldum miðum.

Dregið verður
í Félagsheimilinu Klifi
24. desember 2016

Þessa dagana eru félagar úr Björgunarsveitinni Lífsbjörg að
ganga í hús í Snæfellsbæ og bjóða happdrættismiða til sölu.

Aðrir vinningar:
49” SONY 4K sjónvarp.
Lenovo fartölva.
Iphone 7.
Flugfar til og frá Alicante fyrir tvo með Heimsferðum.
Bose heimabíó Cinemate 15.
Ipad air2.
Vetrargisting fyrir 2 með 3 rétta kvöldverði á Hótel Búðum.
Bose SoundLink II Mini BT hátalari.
Gisting fyrir 2 með morgunverði á Hótel Berg, Keflavík
Canon Pixma 5750 prentari.
Heildarverðmæti vinninga: 2.950.000,-

Lionsklúbbarnir í Ólafsvík standa fyrir happdrættinu
en allur ágóði af happdrættinu rennur óskiptur til
Björgunarsveitarinnar Lífsbjargar í Snæfellsbæ.
Bæjarbúar eru hvattir til að taka vel á móti sölufólki.
Eftir að búið er að ganga í hús verður hægt að kaupa miða
í Steinprent ásamt fleiri sölustöðum sem auglýstir verða í
næsta Jökli.

Litur eða búnaður bíls getur verið annar en á mynd.

- Bílaviðgerðir
- Skipaþjónusta
- Almenn suðuvinna
- Smurþjónusta
- Smábátaþjónusta
- Dekkjaverkstæði
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vegr@vegr.is vegr.is
S: 849-7276 Remek og 898-5463 Þórður
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Styrktu
bleiku slaufuna
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Aðventudagur Kvenfélagsins
2016

Ár hvert halda Lionsklúbbar
kvenna á Snæfellsnesi samfund .
Þetta eru Lkl. Harpa Stykkishólmi,
Lkl. Rán Ólafsvík og Lkl. Þernan
Hellissandi. Í ár var fundurinn
haldinn hjá Lionskl. Þernunni
Hellissandi, 14. oktober sl. Að

sjálfsögðu var bleikt þema, og
í tengslum við þennan fund
ákváðu Þernukonur að styrkja
BLEIKU SLAUFUNA. Alltaf er kátt
á hjalla á þessum fundum og er
vel við hæfi að tengja þessa gleði
við BLEIKU SLAUFUNA.
sj

Aðventudagur Kvenfélagsins Gleym mér ei
verður í Samkomuhúsi Grundarfjarðar,
sunnudaginn 27. nóvember n.k., kl. 14:00 – 17:00.
Dagskrá
- Atriði frá Tónlistarskólanum
- Íþróttamaður ársins
- Úrslit úr ljósmyndasamkeppni Grundarfjarðarbæjar
- Sölubásar
- Vinningar í Jólahappdrættinu afhentir
- Súkkulaði- og vöfflusala
Kvenfélagið þakkar þeim sem styrktu Jólahappdrættið í ár.
Ath. Happdrættismiðar verða til sölu í Samkaupum,
föstudaginn 25. nóvember, kl. 16 – 18.
Aðventunefnd

Piparkökuhúsaleikur
Pakkhússins

Menningarnefnd Snæfellsbæjar
efnir til samkeppni um ﬂottasta
piparkökuhúsið. Skila þarf húsunum
17. - 20. desember í Pakkhúsið.
Húsin verða til sýnis í Pakkhúsinu
og tilkynnt um sigurvegara
miðvikudaginn 21. desember kl. 17.30.
Veitt verða verðlaun fyrir 1. sætið.

Menningarnefnd

Þrír sigrar úr
þremur leikjum
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

Strákarnir í 2. flokk karla í
fótbolta hafa heldur betur staðið
sig vel undanfarið. Þeir taka
þátt í Faxaflóamótinu og spila
í A-deild B liða. Hafa þeir nú
þegar spilað þrjá leiki. Unnu þeir
Hauka á Ásvöllum 1-4. Selfoss/
Hamar/Ægir/Árborg á Selfossi
0-1 og á síðasta laugardag unnu
þeir FH 3 – 1 en sá leikur var

heimaleikur Snæfellsness og
spilaður á Bessastaðavelli. Þetta
er flottur árangur hjá þessum
ungu strákum en 2. flokkur
samanstendur af strákum bæði úr
3. og 2. flokki. Eiga þeir eftir einn
leik fyrir jól en hann verður þann
3. desember í Fífunni í Kópavogi
á móti Breiðablik.
þa

Læsi í Leikskóla Snæfellsbæjar
En af hverju læsi í
leikskóla?

Leikskólaaldurinn er mikill
grósku- og framfaratími í
málþroska barna.
Málþroskinn vegur þyngst og er
eitt mikilvægasta verkfæri í að
leggja grunn að læsi. Hvernig
til tekst getur skipt sköpum fyrir
áframhaldandi nám og þroska á
öllum sviðum.
Grunnþættir læsis í leikskólar
eru;
Efla orðaforða
Efla hljókerfisvitund og vinna
með bókstafi og hljóð.
Með því að efla orðaforða:
• Að hafa orð á hlutum og
athöfnum.
• Nota orð við mismunandi
aðstæður.
• Nota fjölbreyttan orðaforða.
• Spyrja opinna spurninga.
• Nota valspurningar.
• Gera kröfur um að börnin svari.
• Endurtaka orð og setningar rétt.
• Vera góðar fyrirmyndir.
Hljókerfisvitund:
• Nota einfalda leiki til að efla
hljóðkerfisvitund frá upphafi
leikskólagöngu.
• Ríma og klappa samstöfur (byrja
strax með yngstu börnin).
• Setja saman og taka í sundur orð.
• Hlusta eftir hljóðum í orðum.
• Tengja saman hljóð orða eftir
heyrn.
• Nýta fjölbreytt spil og annan
efnivið til að vinna með
hljóðkerfisvitund.
• Nýta öll tækifæri sem gefst.

Bókastafir og hljóð:
• Hafa ritmálið sýnilegt í
umhverfinu s.s bókstafi, tölustafi
og orð.
• Kynna hljóð bókstafanna á sem
fjölbreyttstan hátt.
• Glæða leik barnanna með
bókstöfum.
• Gott aðgegni að læsishvetjandi
leikefni.
• Kynna bókstafi og hljóð bæði í
frjálsum og skipulögðum leik.
• Hafa aðgengi að málörvunarefni
í spjaldtölvum.
Það sem við getum gert er að lesa
mikið fyrir börnin, skoða myndir,
benda á og
nefna. Vekja athygli á nýjum
orðum, ræðum um merkingu
þeirra og notum í
daglegu tali.
Við erum með læsishvetjandi
umhverfi í leikskólanum.
Í spjaldtölvunum okkar eru
öppin lærum og leikum með
hljóðin, frokaleikurinn
1-2-3, og Orðagull við notum
hljóðalestina, Lubbi finnu
málbeinið, bóksatafir í allri
sinni mynd . Við notum leikur að
læra sem er kennsluaðferð fyrir
2-10 ára og er
kennd ,,bókleg fög,, í gegnum
leikin, hreyfingu og skynjun á
markvissa, faglegan
og árangursríkann hátt.
Með okkur í þessa vinnu fengum
við aukafjármagn frá Snæfellsbæ
til að kaupa fleiri spjaldtölfur
inn á deildar. Líonsklúbburinn
Rán, Líonsklúbburinn Þernan og

kirkjanokkar.is

Aðventukvöld kvenfélagsins
verður í Ólafsvíkurkirkju
sunnudaginn 27. nóvember kl. 20.

Líonsklúbbur Ólafsvíkur styrkti
okkur í kaup á fleiri bókum og
bókapokum. Með þessari hjálp
gátum við keypt inn pólskar
bækur og erum við mjög þakklát
fyrir þennan stuðning. Marek
og Agnieszka Imgront hjálpuðu
okkur að hafa samband við pólska
sendiráðið og pólsk forlög til að
nálgast pólskar bækur, einnig
fengum við nokkrar rússneskar
bækur frá Elenu Makeeva. Takk,
takk.
Móðurmálið er dýrmætt þegar
kemur að því að fá börnin til að
skilja og læra nýtt
tungumál. Við erum ekki með
bækur á öllum tungumálum
barna hér á leikskólanum
en við reynum að finna leiðir til
að útvega okkur þær.

Bókin heim

Föstudaginn næstkomandi gefst
foreldrum og börnum tækifæri
að fá með sér
bækur heim frá leikskólanum
til að lesa. Skipti dagar verður á
fimmtudögum í
vikunni þar á eftir. Þá er hægt
að skipta um poka til þess að fá
nýjar bækur.
Fáni er framan á pokanum til að
skilgreina á hvaða

tungumáli bókin er.
Bókapokarnir eru merktir í lit
eftir aldri barnanna.
Með í pokanum fylgir miði
umsögn barns og foreldri um
bókina. Miðanum verður
skilað um leið og nýr poki er
valinn.
Það sem allir geta gert er að lesa
mikið fyrir börnin sín.
Og ræða saman um efni
bókarinnar. Með því fáum við
góða
hljóðvitund, gott næmi fyrir
tengslum stafs og hljóðs. Eflir
málþroskann.
Við viljum að þau fái góðan
málskining, góða þekking á
málinu og góðan orðaforða.
Frá leikskólum Snæfellsbæjar.

Launafólk athugið

DESEMBERUPPBÓT 2016
Félagsmenn Verkalýðsfélags Snæfellinga eiga rétt á desemberuppbót samkvæmt kjarasamningum.
Desemberuppbót á almennum vinnumarkaði miðað við fullt starf er:
Starfsmenn á almennum markaði fá 82.00 krónur.
Starfsmenn ríkisins fá 82.000 krónur.
Starfsmenn sveitarfélaga fá 106.250 krónur.

Aðalfundur Golfklúbbsins Vestarr
verður haldinn í Sögumiðstöðinni Grundarfirði
12. desember 2016 kl. 20.00
Dagskrá samkvæmt lögum félagsins

Fyrir 1. desember þurfa allir að vera
með lögheimili sitt rétt skráð á þeim
stað sem þeir hafa fasta búsetu.
Það er mikilvægt svo öll réttindi
sem fylgja lögheimili séu tryggð.
Þeir sem eiga eftir að breyta lögheimili
sínu eru hvattir til að ljúka því sem
allra fyrst og í síðasta lagi fyrir næstu
mánaðarmót.

1. Kosning fundarstjóra.
2. Kosning fundarritara.
3. Skýrsla stjórnar um störf og framkvæmdir á
liðnu starfsári.
4. Endurskoðaðir reikningar lagðir fram.
5. Umræður og atkvæðagreiðslur um skýrslu
stjórnar og ársreikninga.
6. Framkomnar tillögur og fjárhagsáætlun.
7. Kosning formanns
8 Kosning ritara / gjaldkera
9. Kosning og /eða tilnefning í aðrar nefndir,
sbr. 8. grein.
10. Kosnir 2 endurskoðendur og einn til vara.
11. Önnur mál.
Tillaga er um að hækka árgjald félagsins.

Stjórn Vestarr

Kveikt á jólatrjám
í Snæfellsbæ
Sunnudaginn 27. nóvember verður
kveikt á jólatrjám í Snæfellsbæ

Á Hellissandi verða ljósin á trénu
kveikt kl. 16.30 við Röstina.

Í Ólafsvík verða ljósin á trénu
kveikt kl. 17.30 á Sáinu.

Jólasveinar mæta á svæðið og gleðja börnin.
Hlöðver Smári og Lena Huld Örvarsdóttir syngja nokkur vel valin jólalög.
Díana Eik og Óliver Nói kveikir á jólatrjánum.

Opið í Röstinni frá kl. 15:30
Kvenfélag Hellisands verður með til sölu
heitt kakó, pönnukökur og lagtertur.
Jólahappaveiði verður fyrir börnin.
Engin posi á staðnum

Opið í Pakkhúsinu
frá kl. 14:00
Kaffi, heitt kakó
og kökur til sölu

