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6. desember 2018

Ljósin kveikt á jólatrjám
Kveikt var á jólatrjám í Snæfells
bæ 2. desember með viðhöfn bæði
á Hellissandi og í Ólafsvík. Það
voru þau Arna Eir Örvarsdóttir
og Oliver Mar Jóhannsson sem
sáu um að kveikja ljósin að þessu
sinni. Skólakór Snæfellsbæjar
söng nokkur lög við þetta tækifæri
og þau Kristbjörg Ásta og Trausti
Leó sungu einnig nokkur lög.
Bæjarbúar létu bítandi kuldann
ekki á sig fá og var vel mætt við
jólatréin á báðum stöðum, enda
alltaf mikið lagt upp úr þessum
viðburði og vel haldið utan um
hann.
Á Hellissandi stóðu kven
félagskonur í Kvenfélagi Hellis
sands fyrir sölu á heitu kakói,
pönnukökum og lagtertum í
Röstinni, buðu þær einnig upp
á jólahappaveiði sem gafst vel og
margir sem hlýjuðu sér á ljúfengu
kakói og meðlæti hjá þeim.
Í Ólafsvík var opið í Pakkhúsinu
og þar var til sölu eins og svo oft
áður fyrir jólin kaffi, heitt kakó
og kökur. Jólasveinarnir voru
greinilega orðnir spenntir að hitta
börnin því þeir stálust til byggða
og glöddu börnin við jólatréin.
þa

Velkomin
Jólavörurnar komnar.
Við erum búnar að skreyta og komnar
í jóla stemningu, bjóðum ykkur að koma
og líta á fallegu vörurnar okkar.

Opnunartímar í desember
Virka daga
14 - 18
Laugard.
8. des.
13 - 18
Laugard.
18. des.
13 - 18
Laugard.
22. des
13 - 18
Sunnud.
23. des
13 -18

Verið velkomin

Fullveldishátíð
í Snæfellsbæ
Haldið var upp á fullveldis
afmæli Íslands af miklum
metnaði og myndugleik með
þemaviku, opnu húsi og sýningu
þann 1. desember í Grunn
skóla Snæfellsbæjar. Voru verk
efnin unnin vikuna á undan í
þemavinnu þar sem hver bekkur
skólans frá þeim 1. til 10. tók
fyrir einn áratug á þessum 100
árum. Unnu bekkirnir hin ýmsu
verk
e fni sem bæði tengdust
bæjarfélaginu, Íslandi og helstu
viðb urðum í heiminum þessi
ár. Setti svo hver bekkur upp
sýningu á sínum áratug.
Var sýningin mjög vel unnin í
alla staði og greinilegt að nem
endur og starfsfólk skólans hafði
lagt mikla vinnu og metnað
í sýninguna. Höfðu nokkrir
sýningargestir á orði að það væri
eins og að ganga inn í áratugina
að koma í stofurnar svo vel tókst
til. Til sýnis voru meðal annars
gamlir munir sem fengnir höfðu
verið að láni og voru bæjarbúnir
sýningunni mjög velviljaðir.
Það hefur lengi verið til siðs á
Íslandi að þegar boðið er til veislu
eru veitingar og vantaði ekkert
upp á það hjá Grunnskóla Snæ
fellsbæjar, en á sýningunni voru
í boði þjóðlegar veitingar sem
gestir gæddu sér á. Nemendur
með stuðningi starfsfólks tóku
svo á móti sýningargestum og
leiðsögðu um sinn áratug og voru
sýningargestir sérlega ánægðir
með hversu vel nemendur stóðu
sig í þessu hlutverki sínu sem þau
tóku mjög hátíðlega.
Hátíðardagskrá á vegum
skólans var einnig í íþróttahúsinu
en þar sungu nemendur í 4. til

7. bekk lög frá sínum áratug
sem þau höfðu valið sér með
tónmenntakennaranum sínum
Evgeny Makeev. Hilmar Már
Arason skólastjóri bauð gesti
velkomna og kynnti þau atriði
sem í boði voru, skólakór
Snæfellsbæjar hóf dagskránna
með því að syngja þjóðsönginn.
Ari Bent Ómarsson formaður
Lionsklúbbs Nesþinga færði
skólanum örnefnamyndir að
gjöf í tilefni dagsins. Það voru svo
þeir Davíð Svanur Hafþórsson og
Hjörtur Sigurðarson, nemendur í
8. bekk sem enduðu dagskránna
á því að rappa tvö af lögum sínum.
Vinna nemenda skólans á
Lýsuhóli gekk út frá barninu
í sveit. Veðrið setti þó strik í
reikninginn við þeirra vinnu
en fella þurfti niður skóla í tvo
daga vegna veðurs í síðustu
viku. Einnig urðu þau fyrir því
að rúða brotnaði í óveðrinu og
verkefni sem búið var að vera að
vinna að skemmdust. Nemendur
og kennarar af starfsstöðinni á
Lýsuhóli komu norður yfir á opna
húsið til að taka þátt í gleðinni
og er fyrirhugað að sýna verkefni
þeirra við fyrsta tækifæri.
Verkefni sem leikskólarnir
unnu tengt fullveldisafmælinu
voru einnig sýnd á sýningunni.
Var sýningin mjög vel sótt og fullt
út úr dyrum allan daginn, voru
sýningargestir mjög ánægðir með
það sem þeir sáu og upplifðu og
gáfu sér góðan tíma til að skoða
hana enda spannaði hún mjög
fjölbreytt verkefni sem voru sett
fram á fjölbreyttan hátt.
þa

Jólakveðjur
Við erum að taka á móti
jólakveðjum í jólablað Jökuls.
Vinsamlegast hafið samband

fyrir föstudag
14. desember
steinprent@simnet.is og 436 1617
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

Lýsulaug endurnýjuð

Framkvæmdir hafa staðið yfir
undanfarið við Lýsulaugar (Lýsu
hólslaug) á vegum Snæfellsbæjar.
Gamla laugin var orðin léleg en
hún var úr timbri klædd plastdúk
og byggð árið 1981. Nýja laugin
verður steinsteypt ásamt heitum
potti einnig er fyrir nokkurra
ára gamall steyptur pottur sem
verður nýttur áfram. Nesbyggð er
aðalverktaki við framkvæmdirnar
og sér um byggingu laugarinnar
ásamt potti og steyptum stéttum
og sér Þorgeir ehf þeim fyrir
steypu. B. Vigfússon ehf sér um
alla jarðvinnu og V.K. lagnir

um pípulagnir, Hefur verkinu
miðað þokkalega áfram enda
hefur veður verið hagstætt millt
og gott. Undantekning á þessu
eru þó síðustu dagar en þeir
voru íbúum á sunnanverðu
Snæfellsnesi erfiðir eins og oft
vill verða þegar norðanáttin nær
sér upp. Framhald verksins ræðst
af tíðarfarinu en vonir standa til
að allt verði klappað og klárt
fyrir vorið. Enda eru Lýsulaugar
vinsæll viðkomustaður erlendra
og innlendra ferðamanna sem og
heimafólks.
þa

Umhverfisverðlaun
vegna aðstöðu við
Bjarnarfoss
Miðvikudaginn 5. desember
voru umhverfisverðlaun Ferða
málastofu fyrir árið 2018 afhent.
Verðlaunin að þessu sinni eru veitt
fyrir þá vönduðu uppbygginu sem
átt hefur sér stað við Bjarnarfoss
í Staðarsveit á Snæfellsnesi
síðustu ár. Göngustígur upp að
Bjarnarfossi er dæmi um verkefni
þegar heimamenn og sveitarfélag
vinna faglega að því að byggja upp
áningarstað þar sem allir eiga að
geta notið fallegrar náttúru.
Umhverfisverðlaun Ferða
málastofu eru hugsuð sem hvatn
ing og áminning til þeirra sem
koma að ferðaþjónustu um að
huga vel að umhverfinu í allri
skipulagningu og framkvæmd.
Framan af var sá háttur hafður
á að velja verðlaunahafa úr til
nefningum sem bárust Ferða
málastofu. Hafa ýmis fyrirtæki í
ferðaþjónustu sem skarað hafa
fram úr í umhverfismálum í starfi
sínu hlotið verðlaunin. Fyrst um
sinn var einkum horft til þess
hvernig fyrirtæki umgengust
nánasta umhverfi sitt, en með

vaxandi umhverfisvitund almennt
innan fyrirtækja, beindust sjónir
í ríkari mæli að því með hvaða
hætti umhverfismálum og
-sjónarmiðum væri fyrirkomið í
rekstri fyrirtækjanna sjálfra.
Í ljósi mikils og vaxandi þunga
í umræðu um uppbyggingu á
ferðamannastöðum og aukins
skilnings á mikilvægi hönnunar,
samfellu við landslag og faglegrar
nýtingar efnis og aðfanga, var
tekin var sú ákvörðun 2016 að
beina áherslum á nýjar brautir.
Voru verðlaunin þá í fyrsta
skipti veitt fyrir verkefni en ekki
til fyrirtækja. Nánar tiltekið var
horft til verkefna sem hlotið
höfðu styrk úr Framkvæmdasjóði
ferðmannastaða, verkefna
sem væri lokið og þóttu til
fyrirmyndar. Það þýðir að reglum
Framkvæmdasjóðsins hafi verið
fylgt, áherslum hans um sjálfbæra
þróun og gæði hönnunar og
skipulags. Þá hafi verkefnið verið
í samræmi við umhverfisstefnu
Ferðamálastofu.
jó

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

Ágætu viðskiptavinir!
Auk venjulegs opnunartíma verður
Apótek Ólafsvíkur opið:
Laugardaginn
Laugardaginn
Laugardaginn
Þorláksmessu
Aðfangadag

8. des.
15. des.
22. des.
23. des.
24. des.

13.00 - 17.00
13.00 - 17.00
13.00 - 17.00
13.00 - 20.00
10.00 - 12.00

20% afsláttur af gjafapakkningum,
ilmum og förðunarvöru 8. desember.
Mikið úrval af gjafavöru í öllum verðflokkum.
Verið velkomin.
Apótek Ólafsvíkur

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

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

HUGSAÐU Í
FRAMTÍÐ MEÐ
TM APPINU

TM appið er þægileg samskiptaleið fyrir viðskiptavini TM. Í appinu er
aðgengilegt yfirlit yfir allar tryggingar, hvað þær innifela, iðgjöld og fleira.
Með appinu er hægt að tilkynna tjón og fá bætur greiddar nánast
samstundis. Þar er einnig staðfesting á ferðatryggingum og hægt að fá beint
samband við neyðaraðstoð á ferðalögum erlendis.

HUGSAÐU Í FRAMTÍÐ OG NÁÐU Í APPIÐ
Í APP STORE EÐA GOOGLE PLAY

Endurbætur hafnar
á Hellnakirkju
Annan sunnudag í aðventu er
áhugasömum boðið á aðventu
stund og kynningu á yfirstand
andi endurbótum á Hellnakirkju.
Byggingin hefur staðið undir
skemmdum og gliðnað mikið
en vonir standa til að hægt verði
að snúa þróuninni við. Sóknar
nefnd hefur lagt mikið á sig til
að geta hafið verkið en mót
framlag kirkjumálasjóðs mun
skipta mestu varðandi björgunar
aðgerðirnar sjálfar.
Aðventukaffi í Sam
k omu
húsinu á Stapa hefst kl. 15 þar
sem sóknarnefnd og Menningar
sjóður
i nn undir Jökli kynna
nauðsynlegar aðgerðir og leggja
fram hugmyndir um framtíðarsýn
fyrir kirkjuna.
„Það er mikil vinna á bakvið
að koma svona verkefni af stað
og hafa Haddý, Ólína og Guðni
smiður lagt mikið af mörkum svo
við erum komin á þennan stað,
að geta kynnt verkefnið því að við
erum viss um að af því verði,“ segir
Arnaldur Máni, sóknarprestur á
Staðastað. „Aðalmálið er bara
hvort okkur tekst að gera meira
en að bjarga kirkjunni frá því
að gliðna í sundur. Kaffispjallið
köllum við Hlið himinsins, því
þar á að kynna samstarf við
Stofnun Wilhelms Beckmanns
og Þjóð
m injasafnið, ásamt
hugm yndum um það hvernig
verki Jóhannesar Gíslasonar
verður gerður sómi, en útskorni
ramminn um altaristöfluna er
gersemi kirkjunnar. Hún stendur
undir skemmdum og höklar eyði
lögðust vegna raka, ekki fyrir
löngu,“ segir Arnaldur.
Að mörgu þarf að huga að sögn
aðstandendanna en því hefur
Menningarsjóðurinn undir Jökli
tekið að sér að hvetja fólk til að
kynna sér endurbæturnar og
framtíðina.
Það eru miklar líkur á að
Hellnakirkja geti sómt sér vel og
verið til prýði, með sína sérstöðu
og miklu sögu. Sóknargjöldin og
byrjunarfjármagn duga þó aðeins
til að stöðva skemmdirnar, segir
Arnaldur. „Menningarsjóðurinn
verður vonandi farvegur til þess
að þeim sem þykir vænt um
kirkjuna leggi því lið að þarna
sé helgur staður þar sem sögunni
og góðu handverki er haldið á

lofti.“ Hellnakirkja var byggð og
vígð 1945, m.a. úr eldri kirkju
en henni tilheyra munir frá
Laugabrekku og úr Einarslóni.
Frá 1917 hefur hún verið hluti
Staðastaðarprestakalls, með smá
hléum.
Verkefnið má styrkja með
beinum framlögum til Hellna
kirkju á reikn. í Landsbanka,
Ólafsvík. Kennitalan er 6001697349 en bnknr: 190-05-064048.
Tilvísun: SjodurK Menningar
sjóðurinn undir Jökli stendur
einnig á bakvið verkefnið en
reglur hans leyfa að sérstök
verkefni séu styrkt með tilvísun.
Sjóðurinn aflar tekna með útgáfu
minningar- og jólakorta, sér
stökum verkefnum til fjáröflunar
og fleiru en reikn. í Landsbanka
er 190-26-20007. Kt. 4110180240. Í haust hefur sjóðurinn
m.a. fjárfest í rafmagnspíanói
til notkunar fyrir kórana og í
kirkjunum undir Jökli.
Allir eru velkomnir í aðventu
stundina Hlið himinsins kl. 14:30
í Hellnakirkju, 9. des.

Landvarsla í
Þjóðgarðinum
Snæfellsjökli
Umhverfisstofnun leitar að heilsárs starfsmanni til að sinna
landvörslu í Þjóðgarðinum Snæfellsjökli. Starfsemin fer fram á
utanverðu Snæfellsnesi, í þjóðgarðinum, gestastofunni Malarrifi og
friðlýstu svæðunum á Búðum og ströndinni við Arnarstapa og Hellna.
Starfið felst í að gæta þess að ákvæði náttúruverndarlaga, sérlaga,
friðlýsingarskilmála og stjórnunar- og verndaráætlana svæðanna
séu virt. Starfsmaðurinn kemur á framfæri upplýsingum og fræðir
gesti um náttúru og sögu svæðanna, viðhald innviða og heldur við
merktum gönguleiðum.
Starfsmaðurinn þarf að vera viðbúinn ef slys ber að höndum
og er gerð krafa um að sá sem ráðinn verður til starfa sæki
skyndihjálparnámskeið eða hafi gild skyndihjálparréttindi.

Ítarlegri upplýsingar
Ítarlegri upplýsingar um starfið og hæfniskröfur til þess er að finna á
starfatorg.is og www.umhverfisstofnun.is/storf-i-bodi.
Umsóknarfrestur er til og með 17. desember 2018.

kirkjanokkar.is

Aðventuhátið í Ingjaldshólskirkju
verður á sunnudag kl. 18.
Veitingar á eftir.

Guðsþjónusta í Ólafsvíkurkirkju
verður sama dag kl. 14.

Aðventu
kvöld
Árlegt aðventukvöld Kven
félags Ólafsvíkur í samstarfi við
Ólafsvíkurkirkju fór fram í Ólafs
víkurkirkju á síðasta sunnudag.
Aðventukvöld Kvenfélagsins
er einn af þeim viðburðum á
aðventunni sem er ómissandi fyrir
marga. Dagskráin var með hefð
bundum hætti. Nemendur úr tón
listarskólanum fluttu tónlist, þau
Ari Osterhammer Gunnarsson
sem spilaði á píanó 2 og Melkorka
Sunna Sævarsdóttir sem söng eitt
jólalag. Skólakór Snæfellsbæjar
söng 3 lög undir stjórn Veronicu
Osterhammer og undirleik Nönnu
Aðalheiðar Þórðardóttur einnig
sundu þær Elva Dröfn Árnadóttir,
Tinna Magnúsdóttir og Margrét
Lára Guðmundsdóttir fallegt
jólalag við undirleik Valentinu
Kay. Svanhildur Pálsdóttir las
fallega jólasögu sem birtist í
jólablaði vikunnar árið 1926
sem var mjög viðeigandi með
tilliti til aldarafmælis fullveldisins
daginn áður. Ari Bjarnason
flutti hugvekju um minningar
sínar um jólin þegar hann var
að alast upp. Ísey Fannarsdóttir
kveikti á spádómskertinu á
aðventukransinum og gestir
sungu við kveikjum einu kerti á.
Að dagskrá lokinni var boðið
upp á kaffi, djús og smákökur í
safnaðarheimilinu áður en gestir
héldu út í kalt kvöldið eftir vel
heppnaða aðventustund sem
jók örugglega á jólastemmningu
þeirra mörgu gesta sem mættu á
þa
kvöldið.			

Jólaþorp í
Átthagastofunni

ATVINNA
Rútubílstjóri óskast til starfa,
vinna á ársgrundvelli.
Upplýsingar í síma 892 4327 - Svanur

Íbúar í Snæfellsbæ höfðu úr
nógu að velja um síðustu helgi
enda margar uppákomur þegar
aðventan hefst og jólin nálgast.
Menningarnefnd Snæfellsbæjar
stóð í fyrsta sinn fyrir Jólaþorpi
í Átthagastofu, laugardaginn 1.
desember. Það var jólstemningin
í hávegum höfð með lifandi
tónlist og fleiru. Þau Sigurður
Höskuldsson og Olga Guðrún
Gunnarsdóttir fluttu jólalög fyrir

gesti Jólaþorpsins á meðan þeir
gæddu sér á ýmsum kræsingum
sem fyrirtæki og einkaaðilar
buðu til sýnis og sölu og skoðuðu
þær vörur sem í boði voru enda
úrvalið fjölbreytt. Var Jólaþorpið
mjög vel sótt og greinilegt að
þessi nýjung menningarnefndar
mæltist vel fyrir og vonandi er
þetta viðburður sem á eftir að
vaxa og dafna.

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

þa

Móttökuritari

Heilbrigðisstofnunar Vesturlands
Ólafsvík
Heilbrigðisstofnun Vesturlands óskar eftir að ráða
móttökuritara á heilsugæsluna í Ólafsvík.
Helstu verkefni og ábyrgð

Símavarsla, móttaka skjólstæðinga, gjaldtaka og uppgjör. Miðlun
upplýsinga, ritvinnsla og skráning. Lögð er áhersla á metnað í starfi,
skipulögð vinnubrögð, jákvæðni og sveigjanleika. Lipurð og áreiðanleiki
í samskiptum eru skilyrði.

Hæfnikröfur

Þekking og reynsla Navision bókhaldskerfis og sjúkraskrárkerfis Sögu,
ásamt reynslu af almennri símaafgreiðslu er kostur. Íslenskukunnátta
áskilin og enskukunnátta nauðsynleg

Frekari upplýsingar um starfið

Laun samkvæmt gildandi kjarasamningi sem fjármála- og efnahagsráðherra og SFR - stéttarfélag í almannaþjónustu hafa gert.
Vinnutími er kl. 08:00- 16:00 virka daga.
Umsóknir um laus störf má finna á vefsíðu stofnunarinnar; www.hve.is,
undir flipanum Laus störf.
Öllum umsóknum verður svarað.
Starfshlutfall er 100%
Umsóknarfrestur er til og með 10.12.2018

Nánari upplýsingar veitir
Fanný B Sveinbjörnsdóttir - berit.sveinbjornsdottir@hve.is - 4321360

SNÆFELLSBÆR
þar sem jökulinn ber við loft...

Bæjarstjórn Snæfellsbæjar
FUNDARBOÐ - 315. FUNDUR
Fundur er boðaður í bæjarstjórn Snæfellsbæjar, fimmtudaginn 6. des. 2018
og hefst hann í Ráðhúsi Snæfellsbæjar kl. 15:00

Jólamarkaður í
Norska húsinu
Fimmtudagskvöldin 13. og
20. desember kl. 20-22 verða
jólamarkaðir í Norska húsinu BSH. Þeir sem hafa áhuga á að
selja varning er bent á að hafa
samband í s. 433-8114 eða á

netfangiðhjordis@norskahusid.
is.
Þátttaka er ókeypis.
Hjördís Pálsdóttir, safnstjóri
Byggðasafns Snæfellinga og Hnappdæla,
Eldfjalla- og Vatnasafns.

• 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

Skrifstofa Deloitte
í Grundarfirði flytur
á milla hæða
Deloitte, sem einnig er
umboðsaðili fyrir TM í Grunda
rfirði, hefur flutt starfsemi sína
frá 1.hæð á Grundargötu 30 í
Grundarfirði, á 2. hæð í sama
húsnæði.
Netföng og símanúmer haldast
óbreytt frá því sem áður var.
Fréttatilk.

Kristín Pétursdóttir er starfsmaður
Deloitte í Grundarfirði

Dagskrá bæjarstjórnarfundarins:
1) Fundargerð 301. fundar bæjarráðs, dags. 25. október 2018.
2) Fundargerð 1. fundar öldrunarráðs, dags. 29. nóvember 2018.
3) Fundargerð 120. fundar umhverfis- og skipulagsnefndar, dags. 29.
nóvember 2018.
4) Fundargerðir 170., 171., 172., 173., 174., 175., 176. og 177 fundar
menningarnefndar, dags. 2., 7., 13., 22., 28., og 30. nóvember, og 1. og
2. desember 2018.
5) Fundargerð fræðslunefndar, dags. 8. nóvember 2018.
6) Fundargerð velferðarnefndar, dags. 12. nóvember 2018.
7) Fundargerð 97. fundar stjórnar FSS, dags. 28. nóvember 2018, ásamt
fjárhagsáætlun FSS árið 2019.
8) Fundargerð 407. fundar stjórnar Hafnasambands Íslands, dags. 24.
október 2018.
9) Fundargerð 408. fundar stjórnar Hafnasambands Íslands, dags. 23.
nóvember 2018.
10) Bréf frá Heilbrigðiseftirliti Vesturlands, dags. 30. október 2018, ásamt
fjárhagsáætlun HeV árið 2019.
11) Bréf frá Atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytinu, dags. 23. nóvember
2018, varðandi umsókn um byggðakvóta fiskveiðiársins 2018/2019.
12) Bréf frá HSH, dags. 14. nóvember 2018, varðandi framtíðaráform
sveitarfélagsins í íþróttamálum.
13) Bréf frá Sambandi íslenskra sveitarfélaga, dags. 4. desember 2018,
varðandi umboð til kjara-samningsgerðar.
14) Bréf frá Umhverfis- og auðlinaráðuneytinu, dags. 20. nóvember 2018,
varðandi tilnefningu í ráðgjafanefnd um þjóðgarðinn Snæfellsjökul.
15) Bréf frá Veraldarvinum, dags. 28. nóvember 2018, varðandi samstarf á
árinu 2019.
16) Bréf frá Verkis, dags. 25. september 2018, varðandi hreinsun fráveitu í
Snæfellsbæ.
17) Bréf frá Yfirfasteignamatsnefnd, dags. 25. október 2018, varðandi
Kólumbusarbryggju 1, ásamt tölvubréfi frá Svein Jónatanssyni, lögmanni
Snæfellsbæjar, dags. 12. nóvember 2018, varðandi sama mál.
18) Bréf frá Samgöngu- og sveitarstjórnarráðuneytinu, dags. 7. nóvember
2018, varðandi viðauka við fjárhagsáætlun.
19) Bréf frá Hafnasambandi Íslands, dags. 26. nóvember 2018, varðandi
ályktun 41. hafnasambandsþings um öryggi í höfnum.
20) Samantekt frá Deloitte á rekstri sjávarútvegsfélaga á Austurlandi,
Grindavík, Vestmannaeyjum, Snæfellsnesi og Vestfjörðum.
21) Bréf frá fulltrúum D-listans í bæjarstjórn, dags. 3. desember 2018,
varðandi frístundastyrk, ásamt reglum um frístundastyrki í Snæfellsbæ.
22) Fundargerð frá opnun verðkönnunar í tryggingar fyrir Snæfellsbæ og
Hafnarsjóð, dags. 29. nóvember 2018.
23) Bréf frá Golfklúbbnum Jökli, dags. 27. nóvember 2018, varðandi ósk
um fjárframlag frá Snæfellsbæ til að gera nýjan golfvöll í Rifi.
24) Bréf frá bæjarritara, dags. 22. nóvember 2018, varðandi ósk um
aukafjárveitingu vegna snjómoksturs á árinu 2018.
25) Bréf frá forstöðumanni Jaðars, ódags., varðandi ósk um aukafjárveitingu,
ásamt útreiknaðri þörf á breytingu á fjárhagsáætlun Jaðars fyrir árið 2018.
26) Bréf frá Guðrúnu M Magnúsdóttur, verkefnastjóra Umhverfisvottunar
Snæfellsness, dags. 6. september 2018, varðandi kynningu á
umhverfisvottunarverkefninu. Guðrún mætir á fundinn.
27) Gjaldskrár Snæfellsbæjar fyrir árið 2019.
28) Fjárhagsáætlun Snæfellsbæjar, A- og B- hluta stofnana fyrir árið 2019.
Seinni umræða.
29) Þriggja ára áætlun A- og B-hluta stofnana Snæfellsbæjar fyrir árin 20202022.
30) Minnispunktar bæjarstjóra.
Snæfellsbæ, 4. nóvember 2018
Kristinn Jónasson, bæjarstjóri

Nemendur fengu
eldvarnarlitabók

Fulltrúar slökkviliðsins í
Grundarfirði ásamt formanni
Lionsk lúbbs Grundarfjarðar
heimsóttu nemendur Eldhamra
og 3. bekkjar í dag.
Fóru slökkviliðsmennirnir
yfir eldvarnir á heimilum
með nemendum, sýndu þeim
myndband og Lionsklúbburinn
færði nemendum 3. bekkjar
eldvarnarlitabók.

Aflabrögð

Auglýsingaverð
í Jökli

Svarthvítar auglýsingar
Mjög hvasst var í síðustu
viku og því ekki hægt að róa
neitt að ráði en tímabilið 26.
nóvember til 2. desember komu
samt sem áður 410 tonn á land
í höfnum Snæfellsbæjar. 286
tonn í 14 löndunum í Rifshöfn,
í Ólafsvikurhöfn 87 tonn í 22
og á Arnarstapa 37 tonn í 6
löndunum.
Þrír af stóru línubátunum
lönduðu á þessum dögum Örvar
SH 98 tonnum í 1, Rifsnes SH
83 tonnum í 1 og Hamar SH 6
tonnum í 1 löndun.
Hjá litlu línubátunum landaði
Tryggvi Eðvarðs SH 18 tonnum í
2, Stakkhamar SH 17 tonnum í
2, Særif SH 14 tonnum í 3, Álfur
SH 11 tonnum í 2, Kvika SH 10

Í næstu viku ætla svo nem
endurnir að fara í heimsókn á
Slökkvi
l iðstöðina, skoða þar
bílana, tæki og tól.
Við þökkum kærlega fyrir
heimsóknina og gjöfina.
Á myndinni eru Valgeir Magnús
son slökkviliðsstjóri, Marinó
Eyþórsson slökkviliðsmaður og
María Ósk Ólafsdóttir formaður
Lionsklúbbs Grundarfjarðar.

tonnum í 2, Lilja SH 10 tonnum
í 2, Rán SH 9 tonnum í 2, Brynja
SH 8 tonnum í 2, Magnús HU 8
tonnum í 2, Sverrir SH 7 tonnum í
2, Kári SH 4 tonnum í 2, Ingibjörg
SH 3 tonnum í 1 og Þerna SH 2
tonnum í 1 löndun.
Hjá dragnótabátunum landaði
Saxhamar SH 33 tonnum í
1, Ólafur Bjarnason SH 15
tonnum í 2, Esjar SH 13 tonnum
í 1, Magnús SH 12 tonnum í 1,
Gunnar Bjarnason SH 8 tonnum í
1, Egill SH 8 tonnum í 2, Matthías
SH 6 tonnum í 1 og Sveinbjörn
Jakobsson SH 3 tonnum í 2
löndun.
Tveir netabátar lönduðu Erling
KE 3 tonnum í 1 og Bárður SH 3
tonnum í 2 löndunum.
þa

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

Stórir sigrar á gerfigrasinu

Leikmenn 4. flokks karla
Snæfellsnes létu kuldan ekki á
sig fá um helgina. Þá spiluðu
þeir tvo leiki í A deild, B liða
á Faxaflóamótinu. Voru báðir
leikirnir spilaðir úti á nýja

gervigrasvellinum í Ólafsvík,
en mjög kalt var báða þessa
daga, vindur og örlítil snjóföl.
Fyrri leikinn spiluðu þeir á
fullveldisdeginum á móti ÍBV
og unnu stórsigur 7 - 1 seinni

leikinn við ÍBV spiluðu þeir svo
daginn eftir og unnu aftur 5 1. Snæfellsnes hefur nú lokið
þremur leikjum í Faxaflóamótinu
og unnið þá alla. Flottur árangur
hjá krökkunum en þau eiga

næsta leik samkvæmt heimasíðu
KSÍ við KFR á næsta laugardag
og er sá leikur skráður sem
heimaleikur Snæfellsnes og því
líklegt að hann verði spilaður á
þa
gervigrasvellinum.		

GÓÐAR
GJAFAHUGMYNDIR
2.800,-

10.490,-

8.990,-

9.990,-

XTM BUXUR OG BOLUR fyrir börn og fullorðna (kk &
kvk) fæst sem bolur og með renndum kraga fyrir fullorðna.
Flíkin er úr 100% Ástralskri merino ull. Ullin er afar fín (0.02mm þráður) og er
þéttleikinn 230gr/m2. Þumalgat er á ermum, mjúk mittisteygja er á buxunum,
lykt festist illa og efnið veldur ekki kláða. Varnareiginleikar gegn UV-geislum er
50+ UPF eða +98 %.

2.335,-

1.865,-

XTM
SOKKAR
DUAL
DENSITY

Efnissamsetning sokkanna er: 60%
Áströlsk merino ull, 20% nylon, 15%
polyester og 5% elastane (teygjuefni).
Því eru sokkarnir teygjanlegir, falla vel
að fæti (merktir hægri og vinstri) og eru
þægilegir. Þykkari yfir sköflunginn.

Efnissamsetning sokkana er: 52%
Áströlsk merino ull, 45% nylon og 3%
elastane (teygjuefni). Meðalþykkir
með aðhaldssvæðum (compression) til
að auka þægindi. Þykkari á
álagssvæðum og enga sauma við tær.

Efnissamsetning sokkana er: 50%
Áströlsk merino ull, 20% nylon, 15%
polyester, 10% bómull og 5% elastane
(teygjuefni). Meðalþykkir með auka
þykkingu og styrkingu á álagsfleti eins
og hæl og táberg. Aðhaldssvæði
(compression) og öndunarsvæði.

3.490,-

1.490,-

XTM HÚFA MEÐ LEDLJÓSI
XTM HÚFA
BRONCO BEANIE

Húfan er vélprjónuð og úr 100% Acryl.
Innra byrði er úr fleece efni.

Húfa prjónuð úr 100% Acryl efni.
Innbyggt LED ljós með þremur
stillingum að styrkleika sem nemur 80
lumens. Ljósið hefur allt að 4 klst
endingu sem hægt er að hlaða með
USB tengi og tekur það 90 mínútur.

XTM HANSKAR ZIMA

Ytra byrði er úr endingagóðu
Nylon/Polyester efni og fóðring úr
Thinsulate efni sem er mjög
einangrandi. Stillanleg únliðsól og
styrking í lófa (Duragrip) ásamt lás til
að festa parið saman. Hydry filma milli
innra og ytra byrðis sem tefur vind- og
vatnsálag.

ÓLAFSVÍK

XTM
SOKKAR
ENDURO SPORT

XTM
SOKKAR
TREK MEDIUM TASMAN

209,-

4.490,-

3.790,-

XTM HOT HANDS

Hefur 8 klst endingu og er meðalhiti
um 55°. Án allra eiturefna og
lyktarlaust.

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

XTM HANSKI FLÍS

Hanskar úr 180gr/m2 léttu micro flís
efni. Efni á fingurgómum hæfa
snertiskjám.
Barna- og fullorðinsstærðir.

OPNUNARTÍMAR Í DESEMBER
8. desember
9. desember
10. - 14. desember
15. desember
16. desember
17. - 21. desember
22. desember
23. desember
24. desember

Laugardagur
Sunnudagur
Virkir dagar
Laugardagur
Sunnudagur
Virkir dagar
Laugardagur
Þorláksmessa
Aðfangadagur

10 - 16
Lokað
8 - 18
10 - 16
Lokað
8 - 20
10 - 22
10 – 22
10 - 12

