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854. tbl - 18. árg.

Heilsufarsmælingar í Átthagastofunni
Alþjóðlegur dagur sykursjúkra
var þann 14.nóvember, af því
tilefni stóðu Lions
k lúbbarnir
í Snæfellsbæ og Soroptim ista
klúbbur Snæfellsness fyrir blóð
sykursmælingu. Veðrið þennan
dag var ekki alveg upp á það
besta, hávaða rok og rigning en
bæjarbúar létu það þó ekki á sig
fá og var vel mætt í Átthagastofu
þar sem mælingarnar fóru fram en
rúmlega 70 manns mættu.
Lionsklúbbarnir í samstarfi við
Heilsugæsluna hafa staðið fyrir
svona mælingum undanfarin
ár en ekki er eingöngu mældur
blóðsykur heldur líka blóð
þrýstingur og líklegt að þessar
mælingar hafi orðið einhverjum
til góðs. Að þessu sinni var einnig
boðið upp á beinþéttnimælingar
en sú mæling er gerð með hljóð
bylgjumæli sem fenginn var að
láni frá beinvernd. Hann gefur
vísbendingu um hvort beinin
séu nægilega þétt miðað við
aldur einstaklings. Beinþynning
er mjög falinn sjúkdómur en
ýmislegt hægt að gera ef fólk

greinist nógu snemma. Boðið
var upp á kaffi og ávexti.
Það voru þau Patryk Zolobow

sjúkraflutningamaður, Sigrún Erla
Sveinsdóttir hjúkrunarfræðingur
og Fanný Berit Sveinbjörnsdóttir

hjúkrunarfræðingur sem sáu um
mælingarnar.

Dularfullt skip í vari

Stórt skip er búið að vera í vari
á Breiðafirði núna síðustu daga
meðan suðaustan hvassviðrið
er að ganga níður. Er þetta í
annað skiptið núna á stuttum
tíma sem þetta skip er í vari á
Breiðafirði. Það sem vekur þó
undrun blaðamanns er það að
það sést hvorki á marinetraffic
eða sitewatch, hafði blaðamaður
samband við vaktstöð siglinga og

var tjáð að um vinveitt skip væri
að ræða og mátti vaktstöð ekki
gefa upp frekari upplýsingar. Við
nánari eftirgrenslan heitir skipið
USNS Zeus og telst blaðamanni
til að um sé að ræða skip frá
bandaríska hernum sem leggur
neðansjávarkapla fyrir fjarskipti og
prófar neðansjávar hljóðbúnað.
Getur skipið lagt 1.600 kílómetra
langan kapal á 2.700 metra dýpi.
þa

Smíðavinna
Tökum að okkur þakskipti, klæðningar og aðra smíðavinnu,
eigum lausa tíma í vetur.
Kynnið ykkur málið í síma 840-6100

þa

Tilboð opnuð
í Fróðárheiði
Tilboð í endurbyggingu á 4,8
kílómetra hluta Snæfellsnesvegar
(54) um Fróðárheiði, núverandi
slitlagsenda við Valavatn að vega
mótum við Útnesveg voru opnuð
þriðjudaginn 20. nóvember. Alls
bárust Vegagerðinni fjögur tilboð
í verkið en kostnaðaráætlun
hljóðar uppá 411.829.000 krónur.
Munck Íslandi, Kópavogi átti
hæsta boð 681.355.606 krónur,
sem er 165,4% af áætlun, næst á
eftir kom Suðurverk hf. Kópavogi
með 440.568.160 krónur og
107,0%, Þróttur ehf. Akranesi
með 430.708.796 og 104,6%,
Borgarverk ehf. Borganesi bauð
385.816.000 krónur og var það
lægsta tilboðið í verkið eða 93,7
% af kostnaðaráætlun.
Eins og sést á meðfylgjandi
skýringarmyndum þá mun ný
veglína að mestu fylgja gamla
vegstæðinu, þó víkur hún
verulega frá gömlu veglínunni
á tveimur stöðum sem verður til
að minka veghalla og auka öryggi
vegfarenda. Mikið af efni verður
fært til við þessa vegagerð en til
dæmis má nefna að í tilboðinu
er getið um helstu magntölur
og er þar nefnt að Fláafleigar
eru um 55 þúsund rúmmetrar,

Bergskeringar um 86 þúsund
rúmmetrar og fyllingar eru um
105 þúsund rúmmetrar.
Verki þessu hefur verið frestað
nokkrum sinnum og nú síðast í
október en bjóða átti verkið út
um miðjan október og verkinu
að ljúka árið 2019 að því er fram
kom í punktum frá bæjarstjóra
Snæfellsbæjar á íbúafundi þann
4. október. Verkið var þó ekki
boðið út fyrr en nú í nóvember
og eru verklok nú áætluð árið
2020. Að útboði sé nú lokið og
búið að opna tilboð hlýtur þó
að vera mikið ánægjuefni enda
hefur verkefni þetta verið eitt af
þeim verkefnum sem bæjarstjórn
Snæfellsbæjar ásamt öðrum
sveitarfélögum á Vesturlandi hafa
haft í forgangi og unnið að því að
fá í gegn undanfarin ár. Má sem
dæmi nefna að þetta er eitt af
þeim verkefnum sem fram komu
í tillögum um Samgönguáætlun
Vesturlands 2017 - 2029 á
haustþingi SSV árið 2016.
Tekur nú við yfirferð á til
boðunum af Vegagerðinni áður
en hagstæðasta tilboði verður
tekið.
þa

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

Bútasaumsnámskeið á vegum Jökulspors
Þær létu rok og rigningu ekki
á sig fá saumakonurnar í búta
saumsklúbbnum Jökulspor um
síðustu helgi. Þá helgi stóðu
þær fyrir námskeiði í bútasaumi,
fengu þær góða gesti þær Nancy
Georgsdóttur frá Quiltbúðinni á
Akureyri og Sunnevu Gissurar
dóttur frá Grundarfirði til að
kenna sér.
14 konur voru á námskeiðinu
og var aðal verkefni helgarinnar
að sauma buddu með mörgum
hólfum, aðstoðuðu þær Nancy og
Sunneva við það. Gekk það vel og
þegar því var lokið tóku margar
til við að sauma dúka. Nancy kom
einnig með að norðan mikið úrval
af fallegum bútasaumsefnum og
öðrum aukahlutum.
Bútasaumsklúbburinn var
stofnaður 24. janúar 2005 og
hittast konurnar í Átthagastofu
þriðja hvern þriðjudag klukkan
17:00 og sauma. Hittast þær einnig
einu sinni til tvisvar á laugar
degi til að sauma, hafa þessar
duglegu saumakonur til dæmis
fært Dvalarheimilinu Jaðri búta

saumsteppi og veggteppi sem þær
hafa saumað sjálfar.
Námskeið eins og þetta hafa
þær haft nokkrum sinnum áður,
í fyrra hittust þær og þá komu
þær Nancy og Rakel Bragadóttir
og er búið að ákveða að þær komi
aftur að ári enda alltaf hægt að

læra eitthvað nýtt og gaman að
hittast og sauma saman. Allar
konur í klúbbnum stóðu saman
að undirbúningi helgarinnar og
voru konur settar í hópa hver
með visst verkefni tengt mat
og kaffi, hjálpuðust þær svo
allar að svo þær gætu borðað

Flottur árangur
í Rímnaflæði

saman og þyrftu ekki að fara
frá til þess. Vildu stelpurnar í
Jökulspori koma því á framfæri
að áhugasömum er velkomið að
koma og kynna sér starfsemina.
þa

INGJALDSHÓLS
KIRKJUGARÐUR

Þeir sem ætli að nota rafmagn úr kirkjugarðinum til að lýsa
upp leiði fyrir jólin, greiði 2.000,inn á reikning kirkjunnar fyrir 15. desember.
Kveikt er á ljósum aðventuna og að þrettánda.
Ólafsvík og Brimilsvellir:
Banki: 0194 - 26 - 966
Kt.: 420289-1979
Ingjaldshóll:
Banki: 0190 - 05 - 948

Kt.: 660169-5209

Bent er á að nauðsynlegt er að nota vatnsheldar útiseríur.
Umsjónarmenn kirkjugarða Ólafsvíkur- og Ingjaldshólsprestakalls.

Rímnaflæði 2018 fór fram
í Fellaskóla föstudaginn 16.
nóvember. Rímnaflæði er rapp
keppni á vegum félagsmiðstöðva
og hefur hún verið stökkpallur
ungra rappara síðan árið 1999.
Félagsmiðstöðin Afdrep í Snæ
fellsbæ tók þátt og voru það
þeir Davíð Svanur Hafþórsson
og Hjörtur Sigurðarson sem
röppuðu lagið Einu sinni enn.

Stóðu strákarnir sig mjög vel og
urðu í þriðja sæti keppninnar.
Þeir Davíð Svanur og Hjörtur
sem eru fæddir árið 2005 hafa
rappað saman síðan 2016 og
komið meðal annars fram í
Frystiklefanum. Er þetta frábær
árangur hjá strákunum og
verður gaman að fylgjast með
þeim í framtíðinni.
þa

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

Fullveldishátíð í
grunnskólanum
Þann 1. desember næst
komandi munum við halda
upp á 100 ára fullveldisafmæli
Íslands með því að setja upp
sýningu í húsnæði skólans í
Ólafsvík þennan dag frá kl.
12:00 – 15:00. Þessi dagur er
skráður sem nemendadagur á
skóladagatali og nemendum
verður skipt niður á vaktir frá
kl. 11:00 – 16:00, það verður
betur auglýst síðar.
Hver bekkur vinnur með
einn áratug og gerir honum skil
á fjölbreytilegan hátt. Þannig
verða nemendur 10. bekkjar með
árin frá 1918-1927, nemendur 9.
bekkjar með 1928-1937 og svo
koll af kolli, nemendur fyrsta
bekkjar sjá um 2008-2018.
Okkur langar að fá ykkur í lið
með okkur til að gera sýninguna
lifandi og að hún nái að endur
spegla sem best áratugina.
Áherslur sýningarinnar eru
barnið, heimabyggð og Ísland.
Við erum að leita eftir leikföngum,
barnabókum, skrautmunum á
heimilum, fatnaði, búsáhöldum
og hverju því sem einkennir
hvern áratug.
Þeir sem sjá sér fært að aðstoða
okkur geta sett sig í samband við
umsjónarkennara bekkjanna og
fá eyðublað til að skrá muni sem
lánaðir verða. Þegar munir eru

Moses Hightower
í Rifi

afhentir í skólanum þarf þetta
skráningarblað að fylgja með.
Á sama tíma erum við að
vinna að gerð útvarpsþátta sem
verða helgaðir þessum tíma
bilum. Okkur vantar nokkra
viðmælendur, sem voru börn
á hinum ýmsu áratugum, til að
svara spurningum sem nem
endur vinna um það hvernig
var að vera barn á þessum tíma.
Viðtölin verða tekin upp og
notuð í útvarpsþáttum. Þeir sem
taka þátt munu fá spurningarnar
fyrirfram og geta því undirbúið
sig.
Upptökur fyrir útvarpsþættina
hefjast 19. nóvember og lýkur 30.
nóvember, nánari upplýsingar
um fyrirkomulagið koma síðar.
Nemendur og starfsfólk
Grunnskóla Snæfellsbæjar

Hljómsveitin Moses High
tower heldur tónleika í fyrsta
sinn á Snæfellsnesi. Vel smíðaðir
íslenskir textar við mögulega
enn betri lög gera sveitina að
krúnudjásni í íslenskri dægur
lagamenningu og hafa fjölda
mörg lög þeirra loðað við vin
sældarlista útvarpsstöðva sein

ustu ár. Fullmönnuð fimm
manna sveit spilar öll helstu lög
Moses Hightower þ.á.m. Stutt
skref, Trúnó og Háa C þann
28. nóvember næstkomandi í
Frystiklefanum á Rifi. Tónleikar
hefjast 21:00 og hægt er að
nálgast miða á tix.is og við hurð.

RAFHLÖÐUR Í
REYKSKYNJARA
Um leið og lionsmenn bjóða dagatöl til sölu n.k.
sunnudagskvöld munu þeir í samstarfi við TM bjóða
íbúum Ólafsvíkur fríar rafhlöður í reykskynjara.

HAPPADRÆTTISMIÐAR
Eins og áður
fylgir tannkremstúpa
hverju dagatali
Gengið verður í hús í Ólafsvík
sunnudagskvöld 25. nóvember
og lionsdagatölin boðin til sölu.
Visa-Euro

Debit-Kredit

Verð kr. 500,-

Eins og undanfarin ár verður Lionsklúbbur Ólafsvíkur með
leikfangahappadrætti fyrir börnin á aðfangadagsmorgun.
Miðar verða seldir um leið og dagatölin
og er verðið kr. 300
LIONSKLÚBBUR
ÓLAFSVÍKUR

Futsal veisla
framundan
Íslandsmótið í Futsal hefst
um helgina en eins og alltaf, er
Víkingur Ó. meðal þátttakenda
á mótinu.
Fyrsti undanriðillinn fer
fram í íþróttahúsinu í Ólafsvík
laugardaginn 24. nóvember. Auk
Víkings eru Stálúlfur, Kóngarnir

og Kórdrengirnir í riðlinum.
Víkingur hefur náð frábærum
árangri í Futsal á undanförnum
árum og varð seinast Íslands
meistari árið 2016. Við hvetjum
alla bæjarbúa til að mæta og
styðja drengina okkar til sigurs.

Störf í boði
Fiskmarkaður Íslands leitar að fólki til vertíðarstarfa
í flokkunar- og slægingarstöð Rifi.
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 hafið samband við:
Reynir Guðjónsson, reynirg@fmis.is, 840-3725 eða
Smára Björgvinsson, smari@fmis.is, 840-3715

Lærðu
Átthagafræði

Guðrún Árný
og Skólakórinn
Nemendur í 4. til 10. bekk
Grunns kóla Snæfellsbæjar
unnu að þemaverkefnum í Átt
hagafræði fyrir skömmu. Átt
hagafræði skipar stóran sess í
Grunnskóla Snæfellsbæjar og
er skólinn einn af fáum skólum
sem státar af sérstakri námsskrá
í átthagafræðum. Meðal þeirra
verkefna sem unnin voru að
þessu sinni voru verkefni um
Snæfellsjökul sem 6. bekkur
vann að en eitt af markmiðum
þess bekkjar er að nemendur
þekki náttúru Snæfellsjökuls,
goðsagnir, sögur, birtingamynd
hans í listum og þýðingu hans
Söngkonan Guðrún Árný
heldur jólatónleika ásamt Skóla
kór Snæfellsbæjar í Ólafsvíkur
kirkju þann 28. nóvember næst
komandi.
Tónleikarnir hefjast klukkan
20:00 og fæst aðgangur að tón
leikum gegn greiðslu miðaverðs

upp á 1000.- krónur. Miðasala við
inngang að kvöldi tónleikanna.
Það er menningarnefnd Snæ
fellsbæjar sem stendur að jóla
tónleikunum og býður Guðrúnu
Árnýju hjartanlega velkomna í
bæinn.

fyrir bæjarfélagið. 8. bekkur vann
að verkefnum um nafnkunna
Snæfellsbæinga þar sem eitt
markmiða bekkjarins er að
nemendur þekki nafnkunna
Snæfellsbæinga sem eru orðnir
nokkuð margir. Allir nemendur
í 4. til 10. bekk unnu að verk
efnum sínum á sama tíma. Voru
nemendur sem og kennarar
mjög ánægðir með þessa vinnu
og höfðu nemendur á orði að
þetta væru mjög skemmtileg
verkefni og gaman væri að læra
um nærumhverfi sitt.
þa

Kári ræskir sig

kirkjanokkar.is

Guðsþjónusta
í Ólafsvíkurkirkju

verður sunnudaginn 25. nóvember kl. 14.
Sunnudagaskóli verður í Ingjaldshólskirkju kl. 11.
Næst síðasti ársins.

Smásagnasamkeppni
Mjög hvasst var á Snæfellsnesi
um nýliðna helgi og flettist
slitlag af vegi á nesinu á
laugardeginum.
Verulega
hvasst var bæði á Suðvestur- og
Vesturlandi þennan dag mældust
sem dæmi 29 m/s í Búlandshöfða
og fóru vindhviður í 41 m/s, 25
m/s og 35 í hviðum á Fróðárheiði

og 25 m/s og 36 í hviðum á
Gufuskálum. Urðu einnig
skemmdir á slitlagi vegna foks í
Búlandshöfða og þurfti að senda
mokstursbíl úr Ólafsvík innfyrir
Kolgrafarfjörð til að hreinsa
grjót af veginum. Ekki urðu nein
foktjón sem vitað er um.
þa

Aflabrögð

Fjórir línubátar frá Grindavík
hafa undanfarið landað í
Snæfellsbæ en alls komu 362
tonn á land í 63 löndunum
dagana 12. til 18. nóbember.
Þar af 218 tonn í 39 löndunum
í Ólafsvíkurhöfn, 77 tonn í 14
löndunum í Rifshöfn og 67 tonn
í 10 löndunum á Arnarstapa.
Hjá línubátunum landaði
Guðbjörg GK48 tonnum í 4,
Óli á Stað GK 40 tonnum í 5,
Tryggvi Eðvarðs SH 34 tonnum
í 4, Stakkhamar SH 26 tonnum í
3, Særif SH 23 tonnum í 2, Álfur
SH 23 tonnum í 4, Kvika SH 17
tonnum í 3, Guðbjörg GK 14
tonnum í 1, Rán SH 12 tonnum í

3, Lilja SH 11 tonnum í 2, Sverrir
SH 10 tonnum í 3, Brynja SH
9 tonnum í 2, Magnús HU 9
tonnum í 2, Kári SH 6 tonnum
í 2 og Katrín GK 3 tonnum í 1
löndun.
Hjá dragnótabátunum landaði
Guðmundur Jensson SH 21
tonni í 2, Egill SH 14 tonnum
í 3, Esjar SH 8 tonnum í 3,
Gunnar Bjarnason SH 8 tonnum
í 3, Matthías SH 8 tonnum í 3,
Ólafur Bjarnason SH 7 tonnum
í 3, Steinun SH 5 tonnum í 1,
Sveinbjörn Jakobsson SH 4
tonnum í 3 og Magnús SH 2
tonnum í 1 löndun.
þa

Nemendur Grunnskóla Snæ
fellsbæjar í 1. - 4. bekk héldu
Dag íslenskrar tungu hátíðlegan
að venju þann 16. nóvember.
Samkoma var á sal á Hellissandi,
nemendur sungu íslensk lög og
tilkynnt var um úrslit í smá
sagnasamkeppni bekkjanna en
nemendur 4. bekkjar sáu um að
kynna dagskrána. Eftirfarandi
nemendur unnu til verðlauna fyrir
sögur sínar: Arna Eir Örvarsdóttir

í 1. bekk, Hrefna Jónsdóttir í
2.bekk, Ragna Egilsdóttir í 3.
bekk og Antoni Marcel Swielek
í 4. bekk og hlutu þau öll bækur
eftir íslenska höfunda í verðlaun.
Lásu þau sögurnar sínar fyrir
viðstadda. Allir þátttakendur
í sögusamkeppninni fengu
viðurkenningarskjöl. Þessi
hátíð er árlegur viðburður og
mikilvægur hlutur í skólastarfinu.
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

Fréttir úr félagsmiðstöðinni
Við í félagsmiðstöðinni ákváð
um að taka saman starfið í vetur
og gefa íbúum Snæ
f ells
b æjar
svolitla innsýn í starfið okkar í
félagsmiðstöðinni Afdrep, hvað
við höfum verið að gera og hvað
er á döfinni.
Starfið í félagsmiðstöðinni hófst
aftur með krafti eftir sumarfrí í
byrjun september. Við settum okkur
markmið strax í byrjun um að halda
starfinu öflugu og skemmtilegu
með því að hafa vikulega viðburði
og höfum við verið dugleg að halda
því markmiði. Fimmtudagarnir
hafa verið þétt setnir í vetur af
ýmisskonar afþreyingu. Þar má
nefna karaoke, leikjakvöld, minute
to win it, ratleik þar sem krakkarnir
hlupu um allan bæ, leystu þrautir
og söfnuðu hlutum. Gaman var
að sjá hve vel bæjarbúar tóku
í leikinn og voru tilbúnir til að
leggja sitt af mörkum til að hjálpa
þeim. Við héldum líka fótboltamót
í íþróttahúsinu í Ólafsvík, Emoji
quiz og hrekkjavökukvöld en þá
mættu allir í flottum búningum
og við spiluðum leik sem heitir
„Morðingi í myrkrinu“.
Við höfuð líka verið önnum
kafin við að sinna öðrum við
burðum á árinu en við fórum á
Tropical ball sem NFSN bauð
okkur á í október og þann 8.
nóvember fórum við á Æsku
lýðsballið sem félagsmiðstöðin í
Borgarnesi stendur fyrir á hverju
ári. Vel var mætt á bæði böllin eins
og vanalega og mikil eftrivænting
eftir næstu. Böllin sem eru eftir í
vetur eru Samvest, sem haldið er
í febrúar en þar fer einnig fram
Söngvakeppni félagsmiðstöðva á
Vesturlandi. í þeirri söngvakeppni
er skorið úr um hvaða tvö atriði að
vestan fari í Söngvakeppni Samfés
sem er haldin sömu helgi og

stærsta ball félagsmiðstöðvanna,
Samfestingurinn. Nú erum við
með fjöldan allan af hæfileika
ríkum krökkum og því engar líkur
á öðru en að við munum standa
okkur vel þar.
Á síðustu helgi, þann 16.
nóvember héldum við suður að
hvetja tvo af okkar hæfileikaríku
strákum í árlegu rappkeppninni
Rímnaflæði. Við lögðum upp
með að fara 27 en vegna veðurs
enduðum við 7 á keppninni. Það
gerði þó ekki til og stóðu Davíð
Svanur og Hjörtur sig frábærlega
með frumsamda lagið sitt Einu
sinni enn og höfnuðu í 3. sæti. Við
erum rosalega stolt af strákunum
og vitum að þeir eiga sér stóra hluti
í framtíðinni.
Núna á þessum síðustu vikum
fyrir jól erum við farin að finna fyrir
jólaandanum, skreytum og hlustum
á jólatónlist. Undanfarin ár hafa
krakkarnir haldið kaffihúsakvöld
þar sem foreldrum, fjölskyldum
og vinum er boðið að koma í
félagsmiðstöðina okkar, krakkarnir
eru með skemmtiatriði og leiki og
við bjóðum upp á jólakökur og með
því og í ár verður engin breyting
þar á. Fimmtudaginn 29. nóvember
verður því kaffihúsakvöld í
félagsmiðstöðinni. Það kostar litlar
500 kr inn sem munu fara í starfið
okkar hérna í félagsmiðstöðinni.
Því hvetjum við alla til að mæta,
styrkja krakkana, kynnast starfinu
í félagsmiðstöðinni og taka á móti
jólunum með okkur.
Takk fyrir að sýna félagsmið
stöðinni okkar áhuga og við
munum halda áfram að gera okkar
besta í að halda áfram fjölbreyttu
og virku starfi í félagsmiðstöðinni.
Sigurbjörg og Berglind

Launafólk athugið

DESEMBERUPPBÓT 2018
Félagsmenn Verkalýðsfélags Snæfellinga eiga rétt á desemberuppbót samkvæmt kjarasamningum.
Desemberuppbót á almennum vinnumarkaði miðað við fullt starf er:
Starfsmenn á almennum markaði - 89.000 krónur
Starfsmenn ríkisins - 89.000 krónur
Starfsmenn sveitarfélaga - 113.000 krónur

Hinn árlegi
Jólabasar
félags eldri borgara í Snæfellsbæ verður
sunnudaginn 25. nóvember
í félagsheimilinu Klifi og hefst kl. 15.00
Margir góðir munir, kökur ofl.
Vöfflur og rjómi.
Enginn posi á staðnum.
Nefndin

Auglýsingaverð
í Jökli

Svarthvítar auglýsingar
Opna í svarthv
Heilsíða í svarthv.
Hálfsíða í svarthv.
1/4 í svarthv.
1/8 í svarthv.
1/16 í svarthv.

42.500
28.400
18.600
12.300
8.900
5.600

Lit auglýsingar
Opna í lit
Heilsíða í lit
Hálfsíða í lit
1/4 í lit
1/8 í lit
1/16 í lit

Verðin eru með 24% vsk

71.200
48.500
34.100
24.900
16.200
11.000

