
Héraðssamband Snæfellsnes 
og Hnappadalssýslu hélt árlegt 
jólamót í frjálsum íþróttum um 
síðustu helgi, mótið var haldið 
í Íþróttahúsi Snæfellsbæjar á 
laugar dag og voru keppendur á 
aldrin um frá 3 ára til 82.

Keppt var í langstökki með og 
án atrennu, hástökki, kúluvarpi og 
35m hlaupi, mismunandi var eftir 

aldri í hvaða greinum var keppt.
Auk keppnisgreinanna voru 

allir hvattir til að mæta í skraut
legum sokkum og voru veitt 
sérstök verðlaun fyrir skraut
legustu, jólalegustu og frum
legustu sokkana.

Myndina af börnunum að dást 
af sokkunum sínum tók Björg 
Ágústsdóttir

810. tbl - 17. árg. 29. nóvember 2017

Skrautlegir sokkar á jólamóti HSH

Jólin eru komin í Verslunina Hrund

Opið: Virka daga kl. 14 - 18
Laugardaga í des. kl. 14 - 18
Nánar auglýst síðar.

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



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

Upplag: 1.100

Áb.maður: Jóhannes Ólafsson

Prentun: Steinprent ehf. 

               Sandholt 22a, Ólafsvík

               355 Snæfellsbæ

Netfang: steinprent@simnet.is

Sími:      436 1617

Hjónin Rán Kristinsdóttir og 
Fannar Baldursson færðu Björg
unar sveit inni Lífsbjörgu gjafa bréf 
fyrir sjúkraböruskel á dögunum. 
Er þessi nýja skel úr harð plasti 
með axlaböndum og mun  gera 
allan burð með börurnar auð
veldari. Tilefni þessarar góðu 
gjafar er að Björgunar sveitin Lífs
björg sér um vatna pósta í Snæ

fells jökuls hlaup inu sem þau 
hjón standa fyrir á hverju ári. Þess 
má geta að sveitin fékk böruhjól 
sem notað er undir börurnar að 
gjöf frá þeim hjónum árið 2016.  
Svona samstarf er gott fyrir báða 
aðila og vildi Björgunarsveitin 
Lífsbjörg koma kæru þakklæti til 
þeirra hjóna á framfæri.

þa

Það voru kátir félagar í Lions
klúbbi Ólafsvíkur sem gengu í 
hús í Ólafs vík síðasta sunnu
dags kvöld. Buðu þeir til sölu 

súkku laði dagatöl eins og þeir 
hafa gert í fjöldamörg ár. Einnig 
seldu þeir happdrættismiða í 
leikfangahappdrætti sínu en 
dregið er á aðfangadagsmorgun. 
Hefur happdrættið alltaf verið 
vinsælt og mikil stemning þegar 
dregið er. Hafa miðarnir oft selst 
upp. Happdrættismiða er hægt 
að nálgast í Versluninni Hrund, 
Söluskála ÓK og Þín Verslun 
Kassinn en þar fást jóladagatölin 
einnig. Lionsfélagar færðu 
einnig heimilum nýja rafhlöðu 
í reykskynjara í samstarfi við TM 
tryggingar en nú fer í hönd sá tími 
þar sem mikið er um kertaljós 
og því enn nauðsynlegra að hafa 
reykskynjarana í lagi.

þa

Gjöf til Lífsbjargar

Sölumenn á ferð

Bárðarás 14, Hellissandi 
húsið er byggt úr steypu 1966 alls 
159,5fm á einni hæð. Íbúðin skiptist í 
rúmgóða forstofu, hol, eldhús, búr, 
stofu, þrjú svefnherbergi, baðherbergi 
og rúmgott þvottahús með góðri 
innréttingu. Á holi og stofu er parket og 
á herbergjum er dúkur á gól�. 
Baðherbergið er �ísalagt og þar er 

sturta. Í svefnherbergi eru rúmgóðir skápar sem og á svefnherbergisgangi. Í eldhúsi er 
ágæt innrétting og á gól� er parket. Úr eldhúsnu er innangegnt í þvottahúsið og þar 
er gengið út í garðinn umhver�s húsið. Bílskúrinn er 26,8fm og hann þarfnast 
endurbóta.
Húsið er klætt að utan með canexel og gluggar eru nýegir. Þá eru neysluvatnslagnir 
og ofnalagnir nýlegar (danfoss) og þakið er í lagi. Vart er við smá raka í vegg milli stofu 
og hols. Í húsinu er steypt loftplata og við inngang hússins er rúmgott sólskýli. Þetta 
er gott hús á einni hæð með góðu aðgengi. 

Ásett verð kr 25millj

Upplýsingar gefur Ingólfur Gissurarsson löggilltur fasteignasali á Valhöll sími 588 4477. 
Sýningu annast Pétur Steinar gsm 893 4718 og póstur psj@simnet.is

Valhöll fasteignasala kynnir:

Hljóðfæraleikarar:
Börkur Hrafn Birgisson gítar
Daði Birgisson píanó

Falleg aðventustemning verður í fyrirrúmi 
á einstaklega hugljúfum tónleikum

Verð 1.000 kr fyrir fullorðna
frítt fyrir 12 ára og yngri          
  
           Menningarnefnd Snæfellsbæjar 

Jólatónleikar  með Margréti Eir 
  Ólafsvíkurkirkju 7. desember kl 20

                 Margrét Eir er óumdeild jólarós okkar Íslendinga.
               Þetta verða kvöld til að hverfa frá amstri hversdagsins og ströngum
               undirbúningi jólanna og njóta fallegrar tónlistar og afslöppunar.

Sérstakur gestur: 
Guðrún Gunnarsdóttir 

Í síðustu viku var frétt um 
rausnarlegar gjafir til Lífsbjargar, 
í greininni datt nafn gefanda út 

en það var Nesvers ehf. sem gaf 
Lífsbjörgu snjóflóðabakpoka.

beðist er velvirðingar á þessu.

Leiðrétting





kirkjanokkar.is

Aðventukvöld kvenfélagsins
verður í Ólafsvíkurkirkju 

sunnudaginn 3. desember kl. 20.

Jólatónleikar 
kórs Ingjaldshólskirkju ásamt 

fullorðinna nemenda tónlistarskóla Snæfellsbæjar 
verður 5. desember 

í safnaðarheimili Ingjaldshólskirkju kl. 20.
Ka� og piparkökur á eftir.

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

Þessa dagana standa yfir fram
kvæmdir við löndunar kantinn á 
Norðurtanga í Ólafs víkur höfn. 
Verið er að setja upp olíu dælu 
þar og endurbæta þá aðstöðu 
sem Olís býður upp á en gamla 
dælan var staðsett við endann á 
einni flotbryggjunni og var hún 
orðin gömul og úr sér gengin. 
Nýja dælan er öflug og hraðvirk 
með 10.000 lítra tanki og mun 

standa á flotbryggju sem er 2 x 6 
metrar. Það er B. Vigfússon sem 
sér um alla framkvæmdina fyrir 
Olís og er gert ráð fyrir að allt 
verði tilbúið í lok næstu viku. 
Það sem uppá vantar mun verða 
klárað í vor svo sem þökulagning 
og annað þessháttar og verður 
mikil áhersla lögð á að frágangur 
verði sem bestur.

þa

Það hvarflaði að ljósmyndara 
að starfsmenn Snæfellsbæjar, 
þeir Sölvi og Ævar, væru að leita 
að verðmætum málmum þar 
sem þeir stikuðu um Sáið með 
málmleitartæki í hönd. Það kom 
þó í ljós að þeir voru að leita að 
keðjum sem notaðar eru til að 
festa jólatréð á Sáinu, keðjurnar 
eru jarðfastar svo að aðeins þarf 

að húkka festingum í þær þegar 
tréð er komið á sinn stað.

Nú nálgast jólin svo að tími 
er kominn til að koma jólatrjám 
og öðrum skreytingum fyrir, sem 
betur fer komu keðjurnar í ljós 
eftir stutta leit svo að tréð verður 
komið á sinn stað á sunnudag 
þegar tendra á ljósin á trjánum í 
Snæfellsbæ.  jó

Ný bryggjudæla

Leit að gulli?



Jóladagatal Pakkhússins 2017 
Komdu í Pakkhúsið og upplifðu jólandann með okkur 

7. des 
Tónleikar með  
Margréti Eir í  

Ólafsvíkurkirkju kl. 20 

20. des 
Tónleikar hjá  

Tónlistarskóla SNB í 
Lýsuhólsskóla kl.13 

14. des 
Kirkjukór ÓLV og  

Skólakór SNB í  
Ólafsvíkurkirkju kl. 20 

16.-17. des 

Opið 14-18 
17. des. Skreyta  

piparkökur kl. 15-17 

12.-15. des 

Opið 16-19 

9.-10. des 

Opið 14-18 
10.des. Krakkaföndur  

kl. 15-17 

Grýlukanillaffi frá Kaffitár, heitt heimalagað súkkulaði, tvíreykt hangikjöt og fleira.  

Vörur frá meðal annars: handverksfólki SNB, Gallerý Bragga, Kaffitár, Krums, Ástríki, Lava Cheese, omNom, 
HR konfekt, Angan Skincare, Reykhöll Gunnu, Kví Kví... 

     

5. des 
Tónleikar fullorðinna  

nemenda frá  
Tónlitarskóla SNB í 

Ingjaldshólskirkju kl. 20 

23. des 
Opið 16-18/20-22 

Kirkjukór Ólafsvíkur kemur kl. 21 
Jólaglögg í boði Snæfellsbæjar frá kl 20-22 

20. des 
Síðasti skiladagur  

til koma með  
piparkökuhúsin 

16. des 

Opið Jólahesthús á 
Brimilsvöllum  

kl. 14-16 

12.-23. des 
Jólasveinarnir koma  

á hverjum degi  
kl. 17 

6. des 
Jólabókamessa  
Grunnskóla SNB  

í klifi kl. 20 

18.-22. des 

Opið 16-19 

4. des 
Tónleikar hjá  

Tónlistarskóla SNB 
í Klifi kl. 17 

2.-3. des 

Opið 14-18 
 

6. des 

Opið 17-19 
Jólamarkaður 

29. nóv 

Opið 17-19 
Jólamarkaður 

Birt með fyrirvara um breytingar 

Pakkhús Snæfellsbæjar, Ólafsbraut 12, 355 Ólafsvík 

S: 433-6929/433-9030, pakkhus@snb.is 

21. des 
Jólahús SNB valið og 

úrslit í piparköku-
húsakeppninni 

3. des 

Kveikt á jólatrjám  
Snæfellsbæjar 

       Fylgist með á:           Pakkhús-Handcraft               pakkhus_snb 



Dagana 20.22. nóvember 
fengum við góðan gest í heimsókn 
í grunnskólann. Rithöfundurinn, 
fyrirlesarinn og fyrrum nemandi 
skólans, Þorgrímur Þráinsson, 
heimsótti alla bekki á Hellissandi, 
í Ólafsvík og á Lýsuhóli. 

Megintilgangur heim sóknar
innar var að kynna fyrir nem
endum hvernig við byggjum upp 
sögur og frásagnir. Þorgrímur 
lagði áherslu á að hver og einn 
skrifaði út frá sínu hjarta og leyfði 
frá sagnar gleðinni að njóta sín. 
Nem endur á miðstigi fengu fjöl
breytt ritunarverkefni til að vinna 
að, Þorgrímur las síðan yfir og 
gaf þeim góð ráð. Það var gaman 
að sjá hve margir voru tilbúnir 
til að lesa upp ritverk sín fyrir 
bekkjarfélagana. Þá las Þorgrímur 
úr bókum sínum, tengdi sögurnar 
við staðhætti á Snæfellsnesi og 
sagði frá því hvernig hann valdi 
sögusvið og persónur sagnanna. 

Skilaboð Þorgríms til nemenda 
voru að lesa meira til þess að 
auka orðaforða, sjálfstæði, náms
árangur og víðsýni, það væri gott 
veganesti til framtíðar.

Þorgrímur hélt fyrirlestur sem 
ber yfirskriftina „Vertu ástfanginn 
af lífinu“ fyrir nemendur 10. 
bekkjar og nemendur í 5., 6. 
og 7. bekk fengu fyrirlestur sem 
ber yfirskriftina „Vertu hetjan í 
þínu lífi“. Þorgrímur náði vel til 
nem enda en hann lagði áherslu 
á mikil vægi þess að við berum 
ábyrgð á okkar lífi og það að 
hafa góða sjálfsmynd og setja 
sér markmið sé vísir að árangri.

Við fundum glöggt á Þorgrími 
að honum þótti vænt um að 
koma á sínar gömlu heimaslóðir 
og verja tíma með jákvæðum og 
duglegum nemendum í Grunn
skóla Snæfellsbæjar. Þökkum við 
honum kærlega fyrir komuna og 
frábært innlegg inn í skólastarfið. 

Skemmtilegur 
gestur í GSNB

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

Auglýsing um deiliskipulag.                                    
Sólvallarreitur - iðnaðarsvæði, 

tillaga að deiliskipulagi

Bæjarstjórn Grundar�arðar samþykkti þann 1. nóvember 2017 að 
auglýsa tillögu að deiliskipulagi fyrir iðnaðarsvæði á lóð Grundar-
�arðabæjar skv. 1. mgr. 41. gr. skipulagslaga nr. 123/2010

Skipulagssvæðið er á Framnesi og er það skilgreint sem iðnaðar-
svæði skv. gildandi aðalskipulagi Grundar�arðarbæjar 2003-2015. 
Svæðið er 1,1 ha að stærð miðað við mælingu út í miðlínu 
aðliggjandi gatna. Þrjár lóðir eru á svæðinu. Við Sólvelli 2, lóð A, er 
iðnaðarhús en samkvæmt nýju deiliskipulagi er gert ráð fyrir frekari 
uppbyggingu á lóð A. Á lóð B við Nesveg 13 er íbúðarhús með 
tveimur íbúðum og á lóð C við Nesveg 9 stendur einbýlishús.

Tillagan mun liggja frammi á skrifstofu Grundar�arðarbæjar frá 7. 
nóvember til og með 14. desember 2017. Tillagan verður einnig 
aðgengileg á heimasíðu Grundar�arðarbæjar. 

Hverjum þeim sem telur sig eiga hagsmuna að gæta er þannig 
ge�nn kostur á að kynna sér tillöguna og gera athugasemd við 
hana. Athugasemdir skulu vera skri�egar og berast á skrifstofu 
Grundar�arðarbæjar í ráðhúsinu Borgarbraut 16, 350 Grundar-
�örður, eða á netfangið bygg@grundar�ordur.is í síðasta lagi þann 
14. desember 2017.

Skipulags- og byggingarfulltrúi Grundar�arðar.

Jólatónleikar 
Tónlistarskóla Grundar�arðar

Jólatónleikar Tónlistarskóla Grundar�arðar 
verða haldnir 

Miðvikudaginn 6.des. kl 17:30 
í Grundar�arðarkirkju.

Hlökkum til að sjá ykkur

sunnudaginn 3. des. kl. 11.00

Fyrsti í aðventu
Grundarfjarðarkirkju

Allir velkomnir



Bókaveisla á Klifi 
Miðvikudagskvöldið 6. desember kl. 20:00 

10. bekkur Grunnskóla Snæfellsbæjar sér um að kynna höfunda og selja veitingar, 1000 
krónur fyrir fullorðna og 500 krónur fyrir börn yngri en 15 ára í fylgd með fullorðnum. 

Gunnar Theodór 
Eggertsson 

Einar Már 
Guðmundsson 

 

Jón Kalman 
Stefánsson 

Kristín 
Ómarsdóttir 

Vilborg 
Davíðsdóttir 

Höfundar árita bækur en þær verða ekki til sölu á staðnum. 
Enginn posi á staðnum 

PIZZUTILBOÐ

12”  Pizza 
með 2 áleggstegundum 

1.600 kr. 
Alla virka daga frá klukkan 12:00 -15:00

Réttur dagsins og ka� á 2.000 kr.

  Aðventuhátíð verður haldin 
sunnudaginn 3. desember kl 20:00 

í Ólafsvíkurkirkju.

Á dagskrá verður m.a. 
barnakór, jólasaga, hugvekja 

og tónlistaratriði.

Hefjum aðventuna 
með notalegri stund í kirkjunni.

Aðventuhátíð
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GÖNGUSKÓR

NILFISK RYKSUGUR

NILFISK
HÁÞRÝSTI-
DÆLUR

ULLARFATNAÐUR
MERINO

GÓÐAR 
GJAFAHUGMYNDIR
fyrir fólkið þitt og heimilið


