
„ Jól í skókassa“ er alþjóðlegt 
verkefni á vegum KFUM og KFUK 
sem felst í því að gleðja fátæk börn 
í Úkraínu. Útbúnar eru sérstakar 
jólagjafir þar sem ákveðnir hlutir 
eru settir í skókassa. Lisa yfir 
hvað á að fara í skókassana má 
nálgast á heimasíðu verk efnis
ins. Nemendur í 1. til 4. bekk 
Grunnskóla Snæfellsbæjar tóku 
þátt í verkefninu eins og undan
farin ár. Hver bekkur safnaði í 
5 skókassa og sendu því alls 20 
skókassa. Flesta munina komu 
börnin með að heiman utan 
tannkrem og tannbursta sem 

Tannlæknastofa Ara Bjarnasonar 
hafði útvegað. Þau unnu svo 
saman að því að raða í kassana 
og merkja þá með kyni og aldri 
barns. Séra Óskar Ingi Ingason 
sóknarprestur koma svo í 
skólann og tók formlega á móti 
skókössunum frá nemendum og 
sá um í samvinnu við skólann að 
koma þeim til flutningsaðila sem 
sáu um að flytja þá til Reykjavíkur 
skólanum að kostnaðarlausu. 
Vildi skólinn koma á framfæri 
kæru þakklæti til allra þeirra sem 
aðstoðuðu við þetta verkefni.

þa

853. tbl - 18. árg. 15. nóvember 2018

Gleðja börn 
í Úkraínu

Á mánudaginn síðasta var 
Björg bátur björgunarsjóðs 
sóttur í slipp í Skipavík í 
Stykkishólmi. Þar hafði hún verið 
síðustu vikuna í andlidslyftingu 
og smá lagfæringum. Var meðal 
annars skrokkurinn, dekkið 
og rekkverkið málað, skipt 
var um svokallað pakk sem er 

þéttiþráður í stefnisröri, einnig 
voru botnkranar skoðaðir sem 
og öxull. Eitt og hálft ár er síðan 
Björgin fór síðast í slipp og þarf 
hún því ekki að fara næsta árið. 
Venjan er að hún fari með um 
það bil 15 mánaða millibili ef 
ekkert kemur upp á. 

þa

Björgin í slipp



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

Vel gekk fyrir helgi að steypa 
það sem búið var að slá upp fyrir 
stýrinu í Sjómannagarðinum í 
Ólafsvík. Það sem kláraðist var að 
steypa hálft stýrið og gekk allt vel 
enda þurrt og hiti. Vonandi koma 
fleiri svona dagar í nóvember og 
þá verður hægt að klára alveg 
hringinn en það að minsta kosti 
markmiðið á þessu ári. Myndin er 

tekin stuttu eftir að steypu lauk 
og mennirnir með hjólbörurnar 
búnir að þrífa og voru þeir 
kampakátir með vel unnið verk. 

Á myndinni sem Pétur Steinar 
Jóhannsson tók eru þeir Eiríkur 
Gauts  son múrarameistari og út 
gerðar mennirnir Jónas Gunnars
son og Björn E. Jónas son. 

þa

Steypt í 
Sjómannagarðinum

Witam,
Velsmiðja Grundarfjardar zaprasza na 
wymiana kol z letinich na zimowe.
U nas nie czeba czekac 2 tygodnia na wymiana kol !!!!!!!
Najlepsze gatunki opon i ceny od firmy ,,SOLNING‘‘ 
plus jak zamowicie u nas darmowa dostawa.

Zapraszamy.
 Kæri Snæfellingur.

Vélsmiðja Grundarfjarðar býður 
ykkur dekkjaskipti í Grundarfirði, 
hjá okkur er engin bið.
Erum með mjög góð dekk frá 
Sólningu, og sendingarkostnaður 
er enginn.

Verið velkomin.

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

Menningarnefnd Snæfellsbæjar 
hvetur íbúa sveitarfélagsins 
til að hefja undirbúning fyrir 

Jólahús Snæfellsbæjar 2018.

Keppnin um 

flottasta piparkökuhúsið 
verður einnig á sínum stað.



Það var gestkvæmt í Grunnskóla 
Snæfellsbæjar fimmtudaginn 8. 
nóvember síðastliðinn og því 
mikið uppbrot á deginum hjá 
öllum nemendum. Dagurinn 
hófst á því að allir nemendur 
skólans hittust í Félagsheimilinu 
Klifi til að hlýða á tónleika sem 
voru á vegum verkefnisins 
„List fyrir alla”. Að þessu sinni 
var boðið upp á „Músík og 
sögur” þar sem þau Laufey 
Sigurðardóttir fiðluleikari, Páll 
Eyjólfsson gítarleikari og Esther 
Talia Casey leikkona fluttu 
nemendum sögur og tónlist 
víðsvegar að úr heiminum í um 
það bil hálftíma dagskrá. Náðu 
tónlistarmennirnir mjög vel til 
nemenda og höfðu á orði að 
þau hefðu upplifað mjög góða 
stemmningu hjá nemendum. 

Þegar tónleikadagskránni 
lauk og nemendur voru komnir 
aftur í skólann tók 10. bekkur 
á móti Þorgrími Þráinssyni, 
en hann heimsækir skólann 

reglulega. Að þessu sinni var 
hann með fyrirlesturinn sinn 
„Verum ástfangin af lífinu” og 
náði hann vel til 10.bekkinga. 
Eftir hádegishlé var Þorgrímur 
svo með „Skapandi skrif ” fyrir 
nemendur í 8. til 10. bekk. Gekk 
það einnig mjög vel og nemendur 
mjög áhugasamir.

8. nóvember er helgaður 
baráttunni gegn einelti og 
GSNB tók að sjálfsögðu þátt 
í því. Á hverju ári er eitthvað 
gert í tilefni af deginum og hafa 
nemendur undanfarin ár útbúið 
plaköt sem þau gengu með og 
dreifðu í fyrirtæki í bænum, 
útbúið hjörtu sem þau skrifuðu 
falleg orð á og hengdu á öll hús 
bæjarins. Hefur þetta mælst vel 
fyrir í bæjarfélaginu. Að þessu 
sinni föðmuðu nemendur og 
starfsfók skólann sinn með því 
að búa til keðju utan um hann, 
eldri nemendur í Ólafsvík og 
yngri nemendur á Hellissandi.

þa

Fréttir úr Gsnb

Störf í boði
Fiskmarkaður Íslands leitar að fólki til vertíðarstarfa 

í �okkunar- og slægingarstöð Ri�.
 Um ræðir vertíðarvinnu frá 15. janúar til 31. maí. Mikil vinna í boði.

Einnig leitum við af vönum lyftaramanni í heils árs starf á sömu starfsstöð.
 

Fyrir áhugasama ha�ð samband við:
Reynir Guðjónsson, reynirg@fmis.is, 840-3725 eða 

Smára Björgvinsson, smari@fmis.is, 840-3715



Starfsmaður óskast vegna  
jólaopnunar í Pakkhúsinu 

 
Snæfellsbær auglýsir eftir starfsmanni yfir jólaopnun 
Pakkhússins. Starfið er á tímabilinu 1. desember-23. desember. 
Unnið allar helgar aðventunnar og hverjum degi frá frá 11.-23. 
desember. 

 

Stafsmaður Pakkhússins sér um að selja veitingar og söluvörur, 
þrif og önnur tilfallandi störf. Viðkomandi getur einnig tekið að 
sér bakstur fyrir Pakkhúsið en ekki nauðsynlegt.  

 

Umsækjandi þarf að vera 18 ára, hafa góða íslenskukunnáttu og 
enskukunnáta kostur, þjónustulund og unnið sjálfstætt. 

 

 

Umsóknafrestur er til 22. nóvember.  

Laun skv. Kjarasamningi SDS og Samband ísl. Sveitarfélaga. 
Nánari upplýsingar veitir Rebekka í  

síma 433-6929 eða á rebekka@snb.is 



Í tilefni af alþjóðadegi sykursjúkra  14. nóvember 
munu lionsklúbbarnir í Snæfellsbæ í samstar� 

við Heilsugæslustöðina bjóða íbúum Snæfellsbæjar 
upp á mælingu á blóðsykri auk þess sem hægt 

verður að mæla blóðþrýsting og beinþéttni. 

laugardaginn 17. nóvember kl. 11 - 13 
í Átthagastofu Snæfellsbæjar

Allir eru hvattir til að mæta! 

21. janúar 1973 

Blóðsykursmæling

Kæru vinir 

Þar sem húsnæði snyrtistofunnar er að fara á sölu, 
verð ég með opið fram að áramótum. 

Langar mig að benda þeim á sem eiga gjafabréf 
að nýta þau fyrir þann tíma. Þar sem framhaldið 
er óljóst. 

Ást og friður 
Kveðja Rán

Þjóðgarðurinn Snæfells jökull 
fékk fjármagn úr inn viða áætlun 
Ríkis stjórnar innar vegna upp
bygginga á ferða manna stöðum, til 
ýmissa verkefna í Þjóð garðinum. 
Var þetta í fyrsta sinn sem veitt var 
fjármunum úr þessari áætlun og 
fékk þjóðgarðurinn 110 milljónir 
úthlutað til verkefna í og við 
þjóðgarðinn. 

Meðal stærri verkefna er upp
bygging bílastæðis við gestastofu 
þjóðgarðsins á Malarrifi, bætt bíla
stæði við Djúpalón og nýtt salernis
hús sem verður staðsett við Útnes
veg ofan vegamóta að Djúpalóni. 
Auk þess fékkst fjármagn til þess að 
endurnýja útsýnispall við Gatklett 
á Arnastapa. 

Gestastofan á Malarrifi var 
opnuð í júní lok 2016 en hún var 
áður á Hellnum. Fjöldi gesta sækir 
gestastofuna heim og er áætlað 
að fjöldi gesta á þessu ári verði 
rúmlega 70.000. Samhliða opnun 
gestastofunar hefur Malarrif 
öðlast sess sem einn af stærri 
áfangastöðum í Þjóðgarðinum og 
nýta fjölmargir gesta Malarrif til 
útiveru og gönguferða. Í haust var 
hafist handa við stækkun og úrbætur 
við bílastæði gestastofunnar, enda 
var eldra stæðið þegar of lítið. Á 
bílastæðinu verða sér stæði fyrir 
rútur, stæði fyrir hreyfihamlaða 
og hraðhleðslustæði auk fjölda 
fólksbílastæða. Jafnframt verða 
lagðar stéttir að gestastofunni 
og umhverfi hennar bætt. 
Arkitektastofan Landslag hannaði 
bílastæðið, en sú teiknistofa á einnig 
heiðurinn af stiganum á Saxhól. 
Framkvæmdaraðili við bílastæðið 
er B.Vigfússon ehf. og er áætlað að 
jarðvinnu og sléttun bílastæðisins 
ljúki í nóvember á þessu ári og að 
bílastæðið verði malbikað og merkt 
á næsta sumri. Hönnun stendur 
yfir á bílastæðinu við Djúpalón og 
hefst framkvæmd við það á næsta 

vori og er ætlunin er að stækka 
bílastæðið. Núverandi salerni á 
Djúpalóni verða fjarlægð og ný 
salerni reist ofan vegamótanna 
að Djúpalóni. Salernin verða því 
við þjóðveginn og nýtast mun 
fleirum sem um þjóðgarðinn 
fara.  Jafnframt verður sett upp 
bílastæði við salernis húsin. 

Þessa dagana er verið að setja 
upp fjarskiptasendi við Purkhóla 
og lítið fjarskiptamastur verður 
reist vestan í Beruvíkurhrauni. 
Með þessari framkvæmd mun 
nær allur þjóðgarðurinn komast 
í símasamband. Aðeins hluti 
Jökulhálsins verður án sambands. 
Verktakar eru að leggja rafstreng 
og ljósleiðara í vegöxlina frá 
Svalþúfu að sendistöðum og nýtur 
nýtt salerni ofan Djúpalóns góðs 
af því. Verður salernið  opið allan 
sólahringinn, allt árið. 

Þá stendur yfir hönnun á 
nýjum útsýnispalli við Gatklett á 
Arnastapa og stefnir í að hann verði 
reistur á vordögum næsta árs. 

Viðbótarfjármagn fékkst til 
landvörslu í Þjóðgarðinum á þessu 
ári og verður gestastofan á Malarifi 
opin alla daga til áramóta, utan 
stórhátíðadaga. Opnunartíminn 
verður frá klukkan 11:00 á 
morgnana til 16:00 á daginn frá 
og með 1. nóvember. Sagði Jón 
Björnsson þjóðgarðsvörður að 
það væri von stjórnenda þjóð
garðsins að frekari viðbætur fáist 
til landvörslu í þjóðgarðinum 
á næsta ári og að opnunartími 
gestastofunnar verði tryggður alla 
daga komandi árs. Stefnan er að 
innan skamms verði landverðir 
ráðnir til heilsársstarfa og hvetur 
hann heimamenn til þess að sækja 
landvarðarnámskeið og koma 
til starfa í þjóðgarðinum, jafnt 
náttúru hans sem nærsamfélagi 
til góðs.

þa

Fjármagn fékkst 
í Þjóðgarðinn



Gerum tryggingar betri

Okkur finnst  
að  þeir sem eru  
tjónlausir eigi að 
njóta  betri kjara.
Þess vegna fá tjónlausir 
viðskiptavinir okkar  
í Stofni  endurgreiðslu.

440 2000sjova.is



Sjúkra�utningar - Ólafsvík Sjúkra�utningar - Stykkishólmur
Sjúkraflutningsmaður óskast 

í hlutastarf  hjá sjúkraflutningum 
Heilbrigðisstofnunar Vesturlands í Ólafsvík

Um er að ræða bakvaktir og afleysingar.

Æskilegt er að viðkomandi hafi grunnmenntun sjúkra-flutninga 
EMT-B, ökuréttindi og aukin ökuréttindi C1 (7.500kg) 

Viðkomandi þarf að vera andlega og líkamlega hraustur.

Konur jafnt sem karlar eru hvattar til að sækja um starfið.

Umsóknarfrestur er til 10.12. 2018.

Upplýsingar um starfið gefur:

Sjúkraflutningsmaður óskast 
í hlutastarf  hjá sjúkraflutningum 

Heilbrigðisstofnunar Vesturlands í Stykkishólmi

Um er að ræða bakvaktir og afleysingar.

Æskilegt er að viðkomandi hafi grunnmenntun sjúkra-flutninga 
EMT-B, ökuréttindi og aukin ökuréttindi C1 (7.500kg) 

Viðkomandi þarf að vera andlega og líkamlega hraustur.

Konur jafnt sem karlar eru hvattar til að sækja um starfið.

Umsóknarfrestur er til 10.12. 2018.

Upplýsingar um starfið gefur:

Gísli Björnsson 
Yfirmaður sjúkraflutninga hjá 

Heilbrigðisstofnun Vesturlands.

s. 893 1367
gisli.bjornsson@hve.is

Birna Birgisdóttir 
Neyðarflutningsmaður 

Ólafsvík

s. 866 5638
birna.birgisdóttir@hve.is

Gísli Björnsson 
Yfirmaður sjúkraflutninga hjá 

Heilbrigðisstofnun Vesturlands.

s. 893 1367
gisli.bjornsson@hve.is

Einar Þór Strand 
Neyðarflutningsmaður 

Stykkishólmi

s. 8940449
einar@stykkishólmur.is

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

Búta
saums
efni.

Laugardaginn 17. nóvember verður Quiltbúðin 
frá Akureyri með bútasaumsefni og �eira til sölu 

í safnaðarheimilinu á Ingjaldshóli frá kl 13-16.

Allir velkomnir.

6. til 11. nóvember komu 
alls 230 tonn á land í höfnum 
Snæ fellsbæjar í 33 löndunum. Í 
Ólafs vík var landað 108 tonnum 
í 16, 94 tonnum í 12 löndunum 
í Rifs höfn og 28 tonnum í  5 á 
Arnar stapa. 

Hjá dragnótabátunum land
aði Rifsari SH 18 tonnum í 1, 
Magnús SH 16 tonnum í 2, 
Guðmundur Jensson SH 15 
tonnum í 1, Saxhamar SH 8 
tonnum í 1, Matthías SH 6 
tonnum í 1, Egill SH 6 tonnum 
í 2, Ólafur Bjarnason SH 6 

tonnum í 2, Gunnar Bjarnason 
SH 3 tonnum í 1, Sveinbjörn 
Jakobsson SH 2 tonnum í 1 og 
Esjar SH 2 tonnum í 1 löndun. 

Hjá litlu línubátunum landaði 
Guðbjörg GK 33 tonnum í 3, Óli 
á Stað GK 29 tonnum í 4, Tryggvi 
Eðvarðs SH 24 tonnum í 3, Særif 
SH 22 tonnum í 3, Stakkhamar 
SH 15 tonnum í 2, Kvika SH 10 
tonnum í 2, Lilja SH 6 tonnum í 
1, Álfur SH 5 tonnum í 1 og Rán 
SH 3 tonnum í 1 löndun.

þa

Aflabrögð



JÓLA

  ÞORP


