
Árlegt Eldvarnarátak Lands
sam bands slökkviliðs og sjúkra
fluttninga manna fer fram í nóv
ember. Þá heim sækja slökkvi
liðsmenn um land allt nemendur 
í 3. bekk grunnskóla landsins og 
fræða þá um eldvarnir. Það er 
engin undantekning á þessu í 

Snæfellsbæ og bíða nemendur 
3. bekkjar alltaf spenntir eftir 
þessari heimsókn. 

Félagar úr Slökkviliði Snæ fells
bæjar komu í heimsókn í Grunn
skóla Snæfellsbæjar á síðasta 
föstudag þann 1. desember. 
Þeir fræddu nemendur um 

bruna varnir og fór sérstaklega 
yfir það sem þarf að varast í des
ember þegar sem mest er um 
kerta ljós. Lionsklúbbarnir Rán 
og Þernan færa nemendum 3. 
bekkjar alltaf litabók um bruna
varnir. Nemendur tóku þátt í 
Eldvernagetrauninni og unnu 
hana í skólanum. 

Nemendur fengu einnig 
fræðsluefni með sér heim en 
það er um slökkviálfana Loga og 

Glóð og afrek þeirra, í sögunni 
er að finna allar nauðsynlegar 
upplýsingar til að leysa Eld
varnar getraunina. Að þessu 
loknu fóru allir nemendur 3. 
bekkjar og fengu að prófa að 
sitja í slökkvibílnum og skoða 
það sem þar er.  Þessi heimsókn 
er einnig nýtt til að æfa rýmingu 
ef til elds kæmi og gekk hún 
mjög vel. 

þa

811. tbl - 17. árg. 6. desember 2017

Eldvarnarátak í grunnskólanum

Dunlop Bizzard barnastígvél
Fóðruð barnastígvél , létt og góð. 
Tilvalin í kuldan og bleytuna.

4.355 kr.
Verð áður: 6.700 kr.

Alltaf til staðar

www.n1.is     facebook.com/enneinn 

Barnastígvél

Fást í eftirtöldum N1 verslunum  
Akureyri  •  Reyðarfirði  •  Höfn  •  Ólafsvík

Tilboð gildir til 31. desember

- Bílaviðgerðir

- Skipaþjónusta

- Almenn suðuvinna 

- Smurþjónusta

- Smábátaþjónusta 

- Dekkjaverkstæði

vegr@vegr.is   vegr.is
S: 849-7276  Remek og 898-5463 Þórður



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

Aðventuhátíð Kvenfélags 
Ólafsvíkur í samtarfi við 
Ólafsvíkurkirkju fór fram á fyrsta 
sunnudegi í aðventu að venju. 
Elísa Dögg Helgadóttir setti 
hátíðina og sá um að kynna það 
sem í boði var. Var hátíðin mjög 
vel sótt og atriðin fjölbreytt og 
skemmtilegt ásamt því að vera 
mjög hátíðleg. Hófst hún á því 
að Skólakór Snæfellsbæjar gekk 
inn kirkjuna og söng lagið Skín 
í rauðar skotthúfur, kveikt var 
á Spádómskertinu af Emelíu 
Sveinsdóttur á meðan sungið 
var Við kveikjum einu kerti 
ár. Jólalögin voru spiluð og 
sunginn bæði af Skólakórnum, 
einsöngvörum og spiluð á píanó. 
Mægðurnar Irma Dögg Toftum 
og Sara Dögg Eysteinsdóttir 
sungu saman Það eru að koma 
jól og Birgitta Sveinsdóttir söng 

lagið Santa Baby við undirleik 
Valentinu Kay. Svein Þór 
Elínbergsson flutti hugvekju 
þar sem hann rifjaði upp hversu 
mikið væri í boð á aðventunni 
og bar saman við þegar hann var 
drengur. Minnti hann á að gott 
væri einnig að nýta aðventuna 
til að íhuga og njóta. Guðbjörg 
Helga Halldórsdóttir spilaði The 
first Noel og Ding Dong á píanó. 
Fermingarbörn fluttu helgileik. 
Séra Óskar Ingi Ingason lauk 
svo hátíðinni með bæn og að því 
loknu sungu allir saman Bjart er 
yfir Betlehem. Gestum var svo 
boðið í kaffi, djús og piparkökur 
í safnaðarheimilinu sem þeir 
þáðu. Það er mjög ánægjulegt að 
geta hafið aðventuna á rólegum 
og skemmtulegum nótum og er 
víst að gestir hennar fóru heim í 
jólaskapi.   þa

Piparkökudagur var haldinn á 
öllum starfsstöðvum Grunnskóla 
Snæfellsbæjar á síðasta laugardag. 
Það voru foreldrafélög skólans 
sem stóðu fyrir honum. Norðan 
heiðar voru skreyttar piparkökur 
og hlustað á jólalög. Sunnan 
heiðar voru skreyttar piparkökur 
og búið til jólaskraut ásamt 
því að gluggar voru skreyttir. 
Á dögum sem þessum koma 
foreldrar, nemendur, systkini, 
ömmur, afar og jafnvel frænkur 

og frændur saman til að skera 
út og skreyta piparkökur. Hefur 
þessi dagur fyrir löngu fest sig í 
sessi og margir sem bíða spenntir 
eftir honum. Mjög vel var mætt 
á öllum starfsstöðvum og mun 
betri mæting en á síðasta ári. Það 
er spurning hvort piparkökurnar 
verða borðaðar þær voru svo 
listavel skreyttar að nota má þær 
sem skraut.

þa

Hátíðleg byrjun 
aðventu

Bökuðu og skreyttu 
piparkökur

Vantar þig 
vinnu í desember?
Íslandspóstur í Ólafsvík óskar eftir 
að ráða starfsmann í desember frá 
13. desember til 22. desember.

Upplýsingar gefur Jensína Guðmundsdóttir 
afgreiðslustjóri í síma 8251119

Jólakveðjur

Við erum að taka á móti  
jólakveðjum í jólablað Jökuls.

Vinsamlegast hafið samband

fyrir fimmtudag 
14. desember 

steinprent@simnet.is og 436 1617



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 



Tomasz Luba sem hefur spilað 
í vörn Víkings Ólafsvíkur við 
góðan orðstír síðan árið 2010 
hefur lagt skóna á hilluna. Hann 
var á dögunum ráðinn þjálfari 
meistaraflokks kvenna hjá Víkingi 
Ólafsvík. Í fréttatilkynningu sem 
Víkingur sendi frá sér á dögunum 

segir, „Á sama tíma og við bjóðum 
Tomasz velkominn til starfa á 
nýjum vettvangi innan félagsins 
þökkum við Birni Sólmari 
Valgeirssyni fyrir gríðarlega vel 
unnin störf í þágu kvennaboltans 
í Ólafsvík undanfarin ár,” Tómas 
hefur eins og áður segir spilað 
með Víkingi Ó síðan 2010, 
hefur hann því spilað með þau 
þrjú ár sem liðið hefur verið í 
Pepsí deildinni. Í 162 deildar 
og bikarleikjum skoraði Tomasz 
alls fimm mörk á ferli sínum 
með Víkingi. Hann spilaði 21 
leik með liðinu í Pepsídeildinni 
síðasta sumar þegar það féll 
úr Pepsídeildinni. Kvennalið 
Víkings endaði í 9. sæti í 1. 
deildinni síðasta sumar og leikur 
því í 2. deild á komandi tímabili.

þa

Félag eldriborgara í Snæfellsbæ 
hélt sinn árlega jólabasar 
sunnudaginn 26. nóvember. Að 
venju var margt fallegra muna til 
sölu á basarnum. Úrvalið var mjög 
fjölbreytt svo sem jólaskraut, 
glermunir og handavinna. Einnig 
sultur, smákökur, skonsur og 
margt fleira. Gestir gátu einnig 
keypt sér súkkulaði og nýbakaðar 

vöflur og gætt sér á. Barna og 
skólakór Snæfellsbæjar kom 
svo og söng fyrir gesti og vakti 
það mikla lukku. Það er alltaf 
fjölmennt á þessum basar 
eldri borgara og er hann fyrir 
löngu búinn að festa sig í sessi 
í bæjarlífinu á þessum árstíma.

þa

Nýr þjálfari 
kvennaliðs Víkings

Basar í KlifiAuglýsingaverð 
í Jökli

Svarthvítar auglýsingar
Opna í svarthv 40.800
Heilsíða í svarthv.  27.300
Hálfsíða í svarthv. 17.900
1/4 í svarthv.    11.800
1/8 í svarthv.   8.600
1/16 í svarthv.     5.300

Verðin eru með 24% vsk

Lit auglýsingar
Opna í lit  69.800
Heilsíða í lit  47.500
Hálfsíða í lit 33.400
1/4 í lit  24.400
1/8 í lit  15.800
1/16 í lit  10.700

Efni og auglýsingum í Jökul þarf að 
skila fyrir kl. 16, mánudag fyrir útgáfu.

Það er í lagi að skila fyrr.

Upplýsingar um auglýsingaverð 
á www.steinprent.is



Eigum laus sæti 
í jólahlaðborð 

laugardaginn 9. desember

Verð 9.500,-

Borðapantanir í síma 618-0083 
eða hraunrestaurant@simnet.is

Fasteignasala Kópavogs kynnir nýjar íbúðir Sæból 35, í Grundar�rði.  
Þetta eru �órar íbúðir.  Tvær efri hæðirnar er þegar seldar en tvær 
íbúðir á neðri hæð eru enn óseldar.
Þessar íbúðir að Sæbóli 35 eru 65,3 m2 til 71 m2. Íbúðirnar eru allar 
nýuppgerðar og mjög svipaðar og seljast á kr 17 mkr hver.  

Inngangur inn í lítið hol. Parket á gólfum í stofu og herbergjum. Tvö 
svefnherbergi parketlögð og með fataskáp. Björt og rúmgóð stofa 
sem er �ísalögð að hluta. Lítill eldhúskrókur með nýrri innréttingu. 
Innbyggð uppþvottavél í innréttingu. Ísskápur fylgir. Lítið bað- 
herbergi með sturtu, innréttingu og handklæðaofni. Rennd hurð 
og �ísar á gól�. 
Íbúðirnar eru nýuppgerðar  og eru allar innréttingar og gólfefni ný.  
Allar lagnir eru nýjar, og allir ofnar eru nýir.

Upplýsingar veitir Kristján
í síma 8963867 eða 
kristjan@fastko.is.

Það var mjög gott fiskerí hjá 
Saxhamri SH á dragnótinni 
en þeir lönduðu 49 tonnum 
sunnudaginn 3. desember. 
Lönduðu þeir því alls 91 
tonni í 3 löndunum dagana 
27. nóvember til 3. desember. 
Esjar SH 26 tonnum í 4, Rifsari 
SH 18 tonnum í 1, Matthías SH 
18 tonnum í 2, Magnús SH 14 
tonnum í 3, Egill SH 14 tonnum 
í 4, Bára SH 9 tonnum  í 3, 
Gunnar Bjarnason SH 9 tonnum 
í 4, Sveinbjörn Jakobsson SH 5 
tonnum í 3, Ólafur Bjarnason 
SH 5 tonnum í 4 og Guðmundur 
Jensson SH 1 tonni í 1. 

Tveir stórir línubátar lönduðu, 
Hamar 49 tonnum í 2 og Örvar 
42 tonnum í 1. 

Hjá litlu línubátunum landaði 
Kristinn SH 36 tonnum í 4, 

Tryggvi Eðvarðs 34 tonnum í 
4, Stakkhamar SH 33 tonnum 
í 4, Sæbliki SH 30 tonnim í 5, 
Guðbjartur SH 27 tonnum í 5, 
Kvika SH 25 tonnum í 3, Brynja 
SH 20 tonnum í 5, Sverrir SH 16 
tonnum í 3, Rán GK 5 tonnum 
í 2, Bergur Vigfús GK 4 tonnum 
í 1, Þerna SH 4 tonnum í 2 og 
Rán SH 2 tonnum í 1. 

Netabátarnir lönduðu 7 
tonnum alls, Bárður SH 5 
tonnum í 4 og Hafnartindur 2 
tonnum í 3. 

Ekkert var landað á Arnarstapa 
á þessu tímabili en í Ólafsvík 
komu 181 tonn á land í 43 
og í Rifshöfn 365 tonn í 29 
löndunum alls komu því 546 
tonn í 92 löndunum.

þa

Aflabrögð



Kveikt var á jólatrjánum í 
Snæfellsbæ á fyrsta sunnudegi 
í aðventu. Að venju var vegleg 
dagskrá. Það var Karítas Lily 
Kristinsdóttir sem kveikti á trénu 
á Hellissandi og Eiríkur Elías 
Einarsson sem kveikti á því í 
Ólafsvík. Skólakór Snæfellsbæjar 
kom og söng nokkur lög 
fyrir viðstadda. Gengið var í 
kringum jólatréið og voru það 
þau Trausti Leó og Kristbjörg 
Ásta sem spiluðu og sungu á 
meðan. Eins og allir vita eru 

jólasveinarnir frekar óþekkir og 
nokkrir þeirra stálust í heimsókn 
úr fjöllunum með góðgæti handa 
börnunum og vöktu þeir mikla 
lukku.  Ánægjulegt var hversu 
margir komu og tóku þátt og 
nutu dagsins. Á Hellissandi 
voru kvenfélagskonur með opið 
í Röstinni þar sem þær seldu 
veitingar sem margir gæddu sér 
á. Í Ólafsvík var Pakkhúsið opið 
og þar komu einnig margir við.

þa

Ljós tendruð á trjánum

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

kirkjanokkar.is

Aðventuguðsþjónusta
verður í Ólafsvíkurkirkju 

sunnudaginn 10. desember kl. 14.  

Jólatónleikar 
kirkjukórs Ólafsvíkur ásamt skólakór Snæfellsbæjar 

verða í Ólafsvíkurkirkju 
�mmtudaginn 14. desember kl. 20



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.

Húsnæði Fiskasafnsins að Norðurtanga 3 er til sölu eða leigu.

húsið er byggt árið 1973.

Húsnæðið er á frábærum stað á hafnarsvæði Ólafsvíkur og 
býður upp á ýmsa möguleika.

Nánari upplýsingar í síma 893 5443

Til sölu eða leigu

Grunn�ötur húsnæðisins er um 455 fm. og mesta hæð er 5,5 m,

Á síðasta föstudag var komið 
að því að flytja húsið sem standa 
á við Gilsbakka á Hellissandi og 
koma því fyrir á grunninum. 
Var því lyft með stórum krana 
upp á trailer sem flutti það á 
áfangastað. Gekk flutningurinn 

vel fyrir sig en fjöldi manns kom 
að honum og aðstoðuðu svo 
að allt gengi vel fyrir sig. Ekki 
skemmdi veðrið fyrir en veðrið 
þennan dag var milt og nánast 
enginn vindur.

þa

Flutningur 
gekk vel



Verð áður: 8.990 kr
Tilboðsverð: 6.740 kr

XTM Buxur
100% Merino ull, 230gsm

Stærðir: S - 3XL

XTM Síðermabolur með rennilás

Tilboðsverð: 7.490 kr
Verð áður: 9.990 kr

100% Merino ull, 230gsm
Stærðir: S - 3XL

Tilboðsverð: 7.490 kr

XTM Síðermabolur

Verð áður: 9.990 kr

100% Merino ull, 230gsm
Stærðir: S - 3XL

 • Úr 100% gæða Ástralskri Merino ull
• 230gms er hið fullkomna grunnlag
• Merino ull virkar sem hitastillir, sem      
  kælir þig í hlýrra loftslagi           
  og hlýjar í kaldara loftslagi
• Hrindir frá sér lykt 
• Einstaklega góð öndun
• Silkimjúk
• Enginn kláði

25% 
Kynningar 
afsláttur!
Gildir til 1. janúar 2018

XTM  Merino ullarundirföt

ÓLAFSVÍK    |   Ólafsbraut 55   |   Sími 436 1212   |   www.rekstrarland.is

NÝR ELKA KULDAGALLI
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T i l boðsverð  
13 .930 kr .

Fu l l t  v e rð  
19 .900 k r .

T i lboð ið  g i l d i r  
t i l  1 .  j anúar  2018

30%
afsláttur


