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Jóla- og piparkökuhús 2017 valin
Fimmtudaginn 21. desember
voru veitt verðlaun fyrir Jólahús
Snæfellsbæjar 2017 og í pipar
kökuhúsakeppninni. Verðlaunin
voru afhent Pakkhúsinu en það
er Menningarnefnd Snæfells
bæjar sem sá þetta eins og áður.
Verðlaun fyrir Jólahús Snæ
fellsbæjar að þessu sinni hlutu
þau Vagn Ingólfsson og Una

Erlingsdóttir í Túnbrekku 17.
Hlutu þau viðurkenninarskjal
og gjafakörfu fyrir skreytingar á
húsinu í Túnbrekku 17.
Kosningin fyrir Jólahús Snæ
fellsbæjar fór að venju fram á
facebooksíðu Pakkhússins og var
þátttaka góð. Verðlaun fyrir flott
asta piparkökuhúsið fékk Soffía
Elín Egilsdóttir ásamt börnum

sínum þeim Ásbirni og Særúnu.
5 hús voru skráð til keppni
og voru til sýnis í Pakkhúsinu.
Það hefur ekki verið auðvelt

fyrir dómnefndina að velja
vinningshúsið því þau voru hvert
öðru fallegra.
þa

• Almennar bílaviðgerðir

• Rúðuskipti

• Dekkjaskipti og viðgerðir

• Tölvulestur

• Smurþjónusta

• Stjörnu viðgerðir á framrúðu

S: 438-6933 - kbbilav@simnet.is - Sólvellir 5 - Grundarfjörður
Opnunartími 8-12 og 13-17 - Verið velkomin

Hlupu á Gamlársdag
Hlaupahópur Snæfellsbæjar
stóð fyrir hlaupi á Gamlársdag.
Var hlaupið bæði fyrir börn og
fullorðna og vegalengdin um það
bil 5 kílómetrar. Ágætlega var

mætt í hlaupið, voru hlaupararnir
skrautklæddir og skemmtu sér hið
besta. Að hlaupi loknu buðu þau
heiðurshjón Rán Kristinsdóttir
og Fannar Baldursson upp á heitt

súkkulaði í bílskúrnum hjá sér.
Hefur hlaupahópurinn staðið
fyrir svona hlaupum áður og er

þetta frábært framtak hjá þeim
sem vonandi verður framhald á
um næstu áramót.
þa

Jóga með Önnu Þóru
Jóga hefst að nýju þriðjudaginn 9. janúar.

Kennt verður í Björgunarstöðinni Von á Rifi
Þriðjudaga og fimmtudaga kl. 17:00
Liðkandi og styrkjandi
fyrir líkama og sál
Nánari upplýsingar
og skráning í síma 8646771
Sjáumst með sól í hjarta.

Orðsending

Þrettándabrenna og
ﬂugeldasýning

frá Lionsklúbbi Ólafsvíkur
Á útdrætti leikfangahappadrættis
Lionsklúbbs Ólafsvíkur á aðfangadag
urðu þau leiðu mistök að miðar
nr. 1.501 - 2.000 voru ekki með í
útdrættinum.
Lionsklúbbur Ólafsvíkur hefur
staðið fyrir happdrættinu í núverandi
mynd frá árinu 2000 og hefur þetta
aldrei komið fyrir áður, búið er að
fara yfir framkvæmd undirbúnings
og útdráttar til að koma í veg fyrir að
svona lagað komi fyrir aftur.
Stjórn klúbbsins hefur ákveðið að
endurgreiða miðaeigendum miða nr.
1.501 - 2.000 gegn framvísun miða
en þar sem ljóst er að einhverjir eru
búnir að henda miðunum þá mun
klúbburinn bregðast við því með því
að styrkja foreldrafélag leikskólans
Krílakots. Ef miðaeigandi gefur sig

Grundarfjarðarbær
býður til árlegrar
þrettándabrennu
laugardaginn 6. janúar
kl 17:00 í
Hrafnkelsstaðabotni
í Kolgrafafirði.

ekki fram til að sækja endurgreiðslu
þá mun upphæð miðans auk sömu
upphæðar frá klúbbnum renna til
foreldrafélagsins. Endurgreiðslu er
hægt að vitja í Olís á opnunartíma.
Félagar og stjórn Lionsklúbbs
Ólafsvíkur biðjast innilegrar
afsökunar á þessum mistökum og
fullvissar bæjarbúa um að allt verður
gert til að svona lagað gerist ekki
aftur.
Eins og svo oft áður er nokkuð um
ósótta vinninga, þá er hægt að nálgast
á Tannlæknastofu Ara Bjarnasonar á
opnunartíma tannlæknastofunnar.
Ósótt númer eru:
528, 114, 615, 537, 2317, 139,
2031, 806, 563, 861, 218, 1343, 115,
1416, 2130, 2004, 128, 541, 929,
586, 1114, 816, 57, 926.

Flugeldasýning verður í boði björgunarsveitarinnar Klakks
Álfar munu sveima um svæðið
Foreldrafélag Grunnskóla Grundarfjarðar
býður upp á heitt súkkulaði
Kveðjum jólin saman í Kolgrafafirði

Upplag: 1.100
Áb.maður: Jóhannes Ólafsson

- Bílaviðgerðir
- Skipaþjónusta
- Almenn suðuvinna
- Smurþjónusta
- Smábátaþjónusta
- Dekkjaverkstæði

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

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

Þrettándabrenna
Lionsklúbbanna í Ólafsvík

Á þrettándanum 6. janúar kl. 18
verður gengið frá Pakkhúsinu
að brennu rétt innan við
félagsheimilið á Klifi.
Gengið verður í fylgd
álfadrottningar, álfakóngs,
álfameyja og púka auk
mennskra manna.

Íbúar Snæfellsbæjar og
nærsveita eru hvattir til
að mæta í gönguna og
taka þátt í að kveðja jólin.

Við brennuna verður
flugeldasýning.

Lionsklúbbarnir
í Ólafsvík

Vel viðraði
um áramót

Árið 2017 var kvatt í fallegu
veðri. Áramótabrennan á Breið
inni í Snæfellsbæ var stór og
logaði vel í henni eins og alltaf. Vel
var mætt á brennuna enda veður
stillt og fallegt. Á brennunni nota
bæði heimamenn og brottfluttir
tækifærið og hittast til að spjalla,
syngja og njóta brennunnar. Flug
eldas ýning Björgunars veitar
innar Lífsbjargar var stórglæsileg
eins og alltaf, eiga félagar sveitar
innar hrós skilið fyrir þá miklu
vinnu sem þeir leggja í þetta

verkefni. Björgunarsveitin hafði
einnig komið aftur fyrir friðar
kertum í klettunum meðfram
þjóðveginum undir Ólafsvíkur
enni sem lýstu leiðina fallega
upp. Einnig var búð að koma
fyrir stórum „kertum” sem búin
voru til úr tunnum rétt áður
en komið var á brennuna sem
tóku á móti fólki. Heppnaðist
brennan mjög vel og greinilegt
að mikill metnaður er lagður í
allt sem viðkemur henni.
þa

sunnudag 8. janúar

VIÐ ERUM AÐ LEITA AÐ
KRAFTMIKLU FÓLKI Í ÓLAFSVÍK
Hlutverk Póstsins er að veita áreiðanlega þjónustu fyrir fyrirtæki og einstaklinga á sviði dreifingar-,
samskipta- og flutningalausna. Framtíðarsýn Íslandspósts er að fyrirtækið verði nýjunga- og
tæknidrifið fyrirtæki sem svarar síbreytilegum þörfum viðskiptavina.

Bílstjóri / bréfberi
Starfið felst í dreifingu pósts og flokkun, útkeyrsla og önnur tilfallandi verkefni. Dreifing fer fram á Hellissandi og í Ólafsvík.
Um er að ræða 75 % starf þar sem vinnutíminn er frá 9 til 15:15, alla virka daga.
Hæfniskröfur:
Bílpróf
Góð íslensku- og enskukunnátta
Rík þjónustulund og góð samskiptafærni
Stundvísi, áreiðanleiki og samviskusemi eru skilyrði.

Bréfberi
Starfið felst í dreifingu pósts í Ólafsvík og flokkun. Hressandi útivera og við leitum eftir einstaklingi í 60 % starf.
Stundvísi, áreiðanleiki og samviskusemi eru skilyrði. Vinnutíminn er frá 9 til 14:15, alla virka daga.
Nánari upplýsingar veitir: Jensína Guðmundsdóttir í síma 436-1101 eða í netfangi jensinag@postur.is
Umsóknarfrestur er til og með 14. janúar 2018. Tekið er á móti umsóknum í gegnum
umsóknarvef Póstsins www.postur.is. Þar er einnig að finna nánari upplýsingar um störfin.

Pósturinn hlaut Gullmerki jafnlaunaúttektar PwC árið 2016. Pósturinn leggur mikla áherslu á jafna stöðu kynjanna og er það mikilvæg
staðfesting á því að vel sé staðið að jafnréttismálum hjá fyrirtækinu og að mikið sé lagt upp úr því að tryggja að allir fái jöfn tækifæri og eigi
þann kost að vaxa og dafna í starfi á eigin verðleikum.

Gildi Póstsins eru TRAUST - VILJI - FRAMSÆKNI. Tekið er mið af þessum gildum þegar ráðið er í stöður hjá fyrirtækinu

