
Jólaútvarp GSNB fór í loftið 
í þriðja skiptið á mánu dags
morgun inn og stóð yfir í fjóra 
daga. Var þetta í þriðja skiptið sem 
jóla útvarpið var hjá skól anum. 
Eins og áður sendu allir bekkir 
út bekkjarþætti ásamt því að 
nemendur af unglingastigi gerðu 
þætti um sín áhugamál svo sem 
tónlistarmenn eða spiluðu uppá
haldstónlistina sína. Í tilefni af 
fullveldisafmælinu voru efnistök 
bekkjarþáttanna lituð af því og 
fjölluðu í þáttunum um „sína 
áratugi“ og spiluðu einnig líka 
tónlist frá þeim tíma. 

Það var Theódóra Frið björns
dóttir kennari sem hélt utan um 
jóla útvarpið að þessu sinni en 
hún hefur verið með fjölmiðlaval 
á unglinga stigi í haust. Stóð 
undir búningur fyrir útvarpið frá 
því í nóvember í mjög góðu sam
starfi við nemendaráð skólans 
sem hélt utan um auglýsingarnar. 
Var krökkunum skipt upp í þrjú 
upptökuteymi og auglýsingagerð. 
Krakkarnir sem sáu um aug
lýsingar voru í sambandi við 
fyrirtæki og sáu svo um að semja 
og lesa texta auglýsinganna. Gekk 
öll undirbúningsvinna mjög vel 
og gekk teymunum vel að skipta 
með sér verkum. Einnig tókust 
upptökur á þáttunum mjög vel 
undir styrkri handleiðslu Þrastar 

Kristóferssonar tölvu umsjónar
manns ásamt því að hann 
aðstoðaði teymin í útsendingu 
við það sem þurfti. 

Útvarpsstjóri að þessu sinni var 
Jason Jens Illugason, nemandi í 
10. bekk og formaður nemenda
ráðs. Stóð hann sig sérlega vel 
ásamt öllum öðrum sem komu 
að útvarpinu. Eiga þau að vera 
mjög stolt af vinnu sinni við 
þetta verkefni enda heppanðist 

útvarpið mjög vel. 
Dagskráin var mjög fjölbreytt og 

ekki voru eingöngu bekkjarþættir 
og þættir nemenda á unglingastigi 
á dagskránni. Segja má að allt 
samfélagið hafi tekið þátt í 
útvarpinu því fluttir voru þættir 
frá leikskólunum, Smiðjunni, 
Skólakór Snæfellsbæjar svo og 
Jakob Þorsteinssyni fyrrverandi 
nemanda skólans. Þess má einnig 
geta að í útvarpsþáttunum voru 

tekin viðtöl við nokkra bæjarbúa 
og voru þau mjög áhugaverð og 
skemmtileg. 

Grunnskóli Snæfellsbæjar má 
vera mjög stoltur af þessu frábæra 
verkefni sem jólaútvarpið er, 
greinilegt er að mikil vinna liggur 
að baki útvarpssendingunum og 
hafa allir lagt sig fram um að gera 
það sem best úr garði.

þa

857. tbl - 18. árg. 13. desember 2018

Nemendur senda út jólaútvarp

- Bílaviðgerðir

- Skipaþjónusta

- Almenn suðuvinna 

- Smurþjónusta

- Smábátaþjónusta 

- Dekkjaverkstæði

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

Útgáfa Jökuls 
á næstunni

Jólablað Jökuls kemur út �mmtudaginn 20. desember 
og eru skil á efni og auglýsingum fyrir kl. 16 

föstudaginn 14. desember.

Jökull kemur ekki út á milli jóla og nýárs.

Fyrsta blað á nýju ári kemur út 
�mmtudaginn 10. janúar 



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

Þó veðrið hafi ekki leikið við 
íbúa Snæfellsbæjar það sem af 
er vetri hefur snjórinn látið bíða 
eftir sér og ekki stoppað lengi við 
í þau fáu skipti sem hann hefur 
komið. Fyrstu dagana í desember 
snjóaði þó dálítið og biðu börnin 
ekki boðanna og drifu sig út að 
leika. Ljósmyndari hitti þessi 

hressu börn sem voru búin að 
hafa mikið fyrir því að búa til 
þessa líka fínu snjókarla. Það 
hafði nefnilega ekki snjóað það 
mikið að auðvelt væri að búa til 
snjókarla og þurfu þau að fara 
yfir dálítið stórt svæði til að geta 
gert kúlurnar nógu stórar.

þa

Loksins snjór í 
snjókarlagerð

janúar til apríl 2019.
Húsið er með 2 svefnherbergjum og setustofu á 
efri hæð og 1 svefnherbergi, stofu, eldhúsi, 
baðherbergi og þvottahúsi á neðri hæðinni. 
Góður garður með palli og heitum potti.

Allar nánari upplýsingar gefur 
Hartmann í síma 897 1675 eða Martha í 897 7420.  

Fallegt einbýlishús til leigu í 4 mán. 

Jólakveðjur

Við erum að taka á móti  
jólakveðjum í jólablað Jökuls.

Vinsamlegast hafið samband

fyrir föstudag 
14. desember 

steinprent@simnet.is og 436 1617

Leikfangahappdrætti 
Lionsklúbbs Nesþinga.

 
Verður haldið í Röst Hellissandi
23. desember  kl. 17:00.

Miðar verða seldir við innganginn 
frá kl. 15:30

Fjöldi veglegra vinninga

Aðeins dregið 
úr seldum miðum.

Ath. erum ekki með posa.

Miðaverð 300kr.

Miðar verða seldir í Blómsturvöllum 
og Hraðbúð N1 Hellissandi.

Dagskráin í Pakkhúsinu er 
fjölbreytt þessa dagana þegar 
jólin nálgast. Jólasveinarnir eru 
farnir að tínast til byggða og 
koma þeir við í Pakkhúsinu kl. 
17 og spjalla við börn sem vilja 
eiga við þá samskipti.

Tónlistin á líka sitt pláss 
og mun t.d. Tónlistarskólinn 
koma í Pakkhúsið laugardaginn 

15. desember og flytja tónlist, 
á mánudag 17. desember 
mun svo nýstofnað tríó flytja 
jólalög kl. 17.30, tríóið skipa 
þau Sveinn Þór Elinbergsson 
á ásláttarhljóðfæri, Evgeny 
Makeev á bassa og saxofón og 
Valentina Kay á píanó, að auki 
mun bæjarstjórn Snæfellsbæjar 
taka lagið.

jó

Tríó og bæjarstjórn 
flytja jólalög



Hraðbúðin Hellissandi
fagnar 20 ára afmæli 

Í desember fögnum við 20 ára afmæli okkar í samstarfi við N1. 
 

Við ætlum að fagna þessum áfanga með flottum  
tilboðum í desember.  

 
Afmælisveisla föstudaginn 14.desember 

frá kl. 12:00 - 18:00 
 

N1 býður 16 kr. afslátt +2 punkta á afmælisdaginn  
14.desember til N1 korthafa. 

 
Vonumst eftir að sjá sem flesta.

Hraðbúðin Hellissandi  
Útnesvegi 
s. 436 6611



Eyþór Ingi Gunnlaugsson stór
söngvari með meiru hélt hátíðar
tónleika í Félagsheimilinu Klifi 6. 
desember síðastliðinn. Tón leik
arnir voru hluti af tónleikaröð 
Eyþórs Inga á aðventunni en hún 
hófst á Húsavík fyrsta sunnudag 
í að ventu. 

Á tónleikunum kom Eyþór 
Ingi einn fram og spilaði sjálfur 
undir, ýmist á gítar eða flygilinn 
og sérstakir gestir á tón leik unum 
var Karlakórinn Kári. Á milli laga 
spjallaði Eyþór við tón leika gesti 
og myndaðist því létt og ljúf 
jólastemning. 

Eyþór Ingi hefur getið sér gott 
orð sem eftir herma og brá hann 
sér í líki nokkurra landsþekktra 
ein staklinga við mikla kátínu tón

leika gesta en nánast var uppselt 
á tón leikana.  þa

Eyþór Ingi með tónleika í Klifi

laugardagurinn 9. feb. 2019

 Takið daginn frá

Þorrablót 
    í Röst

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

17. nóvember síðastliðinn í 
Átt haga stofu Snæfellsbæjar var 
boðið upp á blóðsykursmælingu 
ásamt blóðþrýstings og bein
þéttnimælingu, var þetta gert 
í tilefni af því að alþjóðadagur 
sykursjúkra var 14. nóvember. 

Vilja eftirtaldir klúbbar þakka 
öllum þeim sem sáu sér fært að 
mæta.

Lionsklúbbur Ólafsvíkur
Lionsklúbbur Nesþinga
Lionsklúbburinn Rán

Lionsklúbburinn Þernan
Soroptimistaklúbbur Snæfellsness

Þakkir



 

 

Kirkjukór Ólafsvíkur i polscy przyjaciele 
zapraszają na 

KONCERT BOŻONARODZENIOWY  
13 grudnia 2018 
o godz. 20:00 w Kościele w Ólafsviku 
 

„Polskie i islandzkie kolędy“ 
 zabrzmią z okazji 100-lecia niepodległości Polski i Islandii 

 
Dyrektor Chóru: Veronica Osterhammer  
Akompaniator: Elena Makeeva 

Wstęp wolny. Serdecznie zapraszamy. 

 

 

 

Kirkjukór Ólafsvíkur og pólskir 
vinir syngja saman 

JÓLA  
TÓNLEIKAR  
13. desember 2018 
kl. 20:00 í Ólafsvíkurkirkju 
 
„PÓLSK-ÍSLENSK JÓL“ 
 

Fögnum saman 100 ára fullveldi    
Póllands og Íslands 2018.  
Stjórnandi: Veronica Osterhammer 
Meðleikari: Elena Makeeva 
Enginn aðgangseyrir  -  allir velkomnir 

afgrei!slutími í 
desember 

 
11.–14.des 11-12, 13,30-18 og  20-22 

15. desember  laugardagur 13-17 

16. desember  sunnudagur 13-16 

17.-21.des 11-12, 13,30-18 og  20-22 

22. desember  Laugardagur 13-18 

23. "orláksmessa  11-23 

A!fangadagur 10-12 

 

 

 

Konur úr félagsstarfi eldri
borgara í Snæfellsbæ afhentu 
þann 5. desember 20 stykki 
af svo köll uðum sjúkra bíla
böngsum. 

Verkefni þetta sem hefur staðið 
í nokkur ár á Íslandi byggir á því 
að prjóna bangsa og afhenda 
sjúkra og/eða slökkviliði hvers 
staðar fyrir sig til að færa ungum 
skjólstæðingum, félaga til að hafa 

við hlið sér á erfiðum stundum. 
Þegar ferðast þarf með sjúkrabíl 
eða náin aðstandandi þarf að 
ferðast með bílnum. 

Það voru þau Patryk Zolobow 
og Birna Dröfn Birgisdóttir 
sjúkra fluttningamenn sem tóku 
við böngsunum frá þeim Guð
rúnu Tryggvadóttur og Hrefnu 
Guðbjörnsdóttur sem sáu um 
að afhenda þá fyrir félagsstarfið.

þa

Bangsar í 
sjúkrabíla



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

Aðventuhátíðin í Ingjalds hóls
kirkju var haldin síðasta sunnu
dag sem var annar sunnu dagur 
í aðventu. Kirkjukór Ingjalds
hólskirkju stóð fyrir hátíðinni 
að venju en hefð er fyrir því að 
kórinn sjái um hana. Þorbjörg 
Alexanders dóttir bauð gesti vel
komna og kynnti dagskránna sem 
hófst á því að kirkjukórinn söng 
lagði Klukkur um jól. Gunnar 
Bent Arason kveikti á kertunum 
tveimur á aðventukransinum á 
meðan sungin voru tvö fyrstu 
erindin í Kveikjum einu kerti 
á. Hrafnhildur Óskarsdóttir 
flutti ljúfa hugvekju og þær 
Kristín Sigurbjörg Karlsdóttir og 

Margrét Þorláksdóttir fluttu ljóð. 
Kvenna hópur kirkjukórsins söng 
einnig tvö lög og Karlahópur 
kirkju kórsins einnig. Arnheiður 
Matthías dóttir las jólasögu með 
fallegum boðskap, Sr Óskar Ingi 
Óskars son sóknarprestur flutti 
guð spjall og bæn. Kirkjukórinn 
söng nokkur falleg jólalög og 
hátíðinni lauk með samsöng. 
Að henni lokinni bauð kórinn 
gestum niður í súkkulaði og 
smákökur. Var stundin í kirkjunni 
mjög ljúf og falleg og þeir gestir 
sem á hana mættu fóru með 
jólatemningu í hjarta út í kalt en 
fallegt kvöldið að henni lokinni.

þa

Aðventu fagnað 
á Ingjaldshóli

Nú þegar styttist í jólin eru 
einhverjir bátar komnir í jólafrí 
og styttist líklega hjá flestum. 
Dagana 3. til 9. desember komu 
alls 767 tonn á land í höfnum 
Snæfellsbæjar í 76 löndunum. 
348 tonn í  29 löndunum í Rifs
höfn,  333 tonn í 36 í löndunum 
í Ólafsvíkurhöfn og 86 tonn í 11 
löndunum á Arnarstapa. 

Stóru línubátarnir lönduðu 
allir núna heima við og landaði 
Tjaldur SH 99 tonnum í 1, Rifsnes 
SH 55 tonnum í 1, Örvar SH 46 
tonnum í 1 og Hamar SH 31 tonni 
í 1 löndun. 

Hjá litlu línubátunum landaði 
Tryggvi Eðvarðs SH 52 tonnum í 
5, Stakkhamar SH 40 tonnum í 5, 
Særif SH 39 tonnum í 4, Brynja SH 

25 tonnum í 4, Lilja SH 25 tonnum 
í 4, Kvika SH 24 tonnum í 5, Álfur 
SH 17 tonnum í 3, Sverrir SH 13 
tonnum í 3, Kári SH 12 tonnum í 4, 
Rán SH 11 tonnum í 3 og Ingibjörg 
SH 6 tonnum í 2 löndunum. 

Hjá dragnótabátunum landaði 
Magnús SH 53 tonnum í 4, 
Ólafur Bjarnson SH 48 tonnum 
í 4, Guðmundur Jensson SH 
40 tonnum í 2, Matthías SH 29 
tonnum í 4, Gunnar Bjarnason SH 
28 tonnum í 3, Saxhamar SH 28 
tonnum í 2, Egill SH 25 tonnum 
í 3, Sveinbjörn Jakobsson SH 20 
tonnum í 4 og Esjar SH 10 tonnum 
í 3 lönd unum. 

Bárður SH er á netum og 
landaði 1 tonni í 1 löndun.

þa

Aflabrögð

Veittir verða atvinnuþróunar og nýsköpunarstyrkir, 
menningarstyrkir ásamt stofn- og rekstrarstyrkjum 

til menningarverkefna.

Á heimasíðu Samtaka sveitarfélaga á Vesturlandi, 
er að �nna reglur og viðmið varðandi styrkveitingar.  

Umsóknarformið er á ssv.is og notast er við 
Íslykil til innskráningar.   

  http://ssv.is/uppbyggingarsjodur-vesturlands/ 
 

Nánari upplýsingar í síma 433-2310 eða senda 
fyrirspurnir á netfang: uppbyggingarsjodur@ssv.is 

Frestur til að skila inn umsóknum 
rennur út á miðnætti 20. janúar 2019.

AUGLÝST EFTIR UMSÓKNUM Í 

UPPBYGGINGARSJÓÐ VESTURLANDS

SAMTÖK SVEITARFÉLAGA 
Á VESTURLANDI



Gjaldskrár fasteignagjalda í Snæfellsbæ 2019 
 
Álagning fasteignagjalda byggir á fasteignamati húsa og lóða í Snæfellsbæ, sem tekur meðal annars mið af stærð 
þeirra, notkun og lóðarhlutastærð.  Álagningarstofninn er fenginn frá Þjóðskrá Íslands 31. desember ár 
hvert auk þess sem fasteignaskattur leggst á nýjar lóðir og ný mannvirki í hlutfalli við ársálagningu frá 
næstu mánaðarmótum eftir að þau eru skráð og metin í Fasteignaskrá.  Fasteignaskattur fellur niður næstu 
mánaðamót eftir að mannvirki er afskráð í Þjóðskrá Íslands. Byggingarfulltrúi sendir Þjóðskrá Íslands 
upplýsingar og gögn um nýbyggingar, viðbyggingar, eldri byggingar sem er breytt, hús sem eru rifin og aðrar 
viðeigandi upplýsingar. Eigendaskráning húsa og lóða er í höndum Sýslumannsins á Vesturlandi og er hún í 
samræmi við þinglýst skjöl/gögn. Allar þessar upplýsingar eru notaðar við álagningu fasteignagjalda, 
leiðréttingar, reikningagerð og innheimtu sem fer fram hjá Snæfellsbæ 
 
 Fasteignagjöld íbúðarhúsnæðis: A-skattflokkur 
 Fasteignaskattur  A-flokkur    0,44%  af fasteignamati 
 Lóðarleiga  A-flokkur     1,80%  af lóðarmati 
 Vatnsgjald  A-flokkur     0,33%  af fasteignamati 
 Fráveitugjald  A-flokkur     0,16%  af fasteignamati 
 Sorphirðu- og sorpeyðingargjald á íbúðir   36.500.- á tunnu 
 Sorpeyðingar- og gámagjald á sumarhús   14.000.- á tunnu 
 
 Fasteignagjöld á annað húsnæði: B- og C-skattflokkur 
 Fasteignaskattur  B-flokkur    1,32% af fasteignamati 
 Fasteignaskattur  C-flokkur    1,55% af fasteignamati 
 Lóðarleiga  B- og C-flokkur    2,50% af lóðarmati 
 Vatnsgjald  B- og C-flokkur    0,45% af fasteignamati 
 Fráveitugjald  B- og C-flokkur    0,20% af fasteignamati 

 
Í A-flokki eru íbúðir, íbúðarhús, sumarhús, útihús og mannvirki á bújörðum tengd landbúnaði. 
Í B-flokki eru opinberar byggingar.  Í C-flokki eru allar aðrar byggingar. 

 
Veittur er afsláttur af fasteignaskatti til þeirra elli- og örorkulífeyrisþega sem búa í eigin íbúð.  Miðast 
afslátturinn við eftirfarandi tekjumörk liðins árs og er hámarksafsláttur kr. 100.000.- 
 

100% lækkun 
     Einstaklingar með heildarárstekjur allt að 3.500.000 krónur 

 Hjón með heildarárstekjur allt að 5.400.000 krónur 
         75% lækkun: 

     Einstaklingar með heildarárstekjur á bilinu 3.500.001 - 4.200.000 krónur 

Hjón með heildarárstekjur á bilinu 5.400.001 - 5.700.000 krónur 
        50% lækkun: 

     Einstaklingar með heildarárstekjur á bilinu 4.200.001 - 4.550.000 krónur 

Hjón með heildarárstekjur á bilinu 5.700.001 - 6.250.000 krónur 
        25% lækkun: 

     Einstaklingar með heildarárstekjur á bilinu 4.550.001 - 4.850.000 krónur 

Hjón með heildarárstekjur á bilinu 6.250.001 - 6.600.000 krónur 
  

 Við álagningu fasteignagjalda er afslátturinn reiknaður út frá álagningu 2018 vegna skatttekna ársins 2017, þ.e. 
samtalan af stofni til útreiknings tekjuskatts og útsvars (reitur 2.7) og fjármagnstekjum samtals(reitur 3.10.) 
 
Gjalddagar fasteignagjalda eru 8:  1. febrúar og síðan 1. hvers mánaðar (mars  september) 
Eindagi er 30 dögum eftir gjalddaga.  Dráttarvextir reiknast frá gjalddaga ef ekki er greitt fyrir eindaga. 
 
Veittur er 3% staðgreiðsluafsláttur ef gjöldin eru greidd í heild sinni fyrir 15. mars 2019.   
Hægt er að ganga frá staðgreiðslu með því að draga 3% frá heildarálagningu gjaldanna og leggja inn á 
banka: 0190-26-4240, kt.: 510694-2449. 



XTM útivistarfatnaður 
og merino ullarundirföt

Kuldagallar 
frá Elka, 66°N,
og Didrikson.
Verð frá 13.930,-

Ferðahátalarar og 
þráðlaus heyrnatól
frá Bose og Sony

Flíspeysur með og án símavasa.
Verð frá kr. 6.495,-

GÓÐAR 
GJAFAHUGMYNDIR
fyrir fólkið þitt og heimilið

30%
afsláttur

af
Elka

Gönguskór og stígvél 
Fyrir börn og fullorðna

Nilfisk 
háþrýstidælur 
og ryksugur

OPNUNARTÍMAR Í DESEMBER
13. - 14. desember Virkir dagar 8 - 18
15. desember Laugardagur 10 - 16
16. desember Sunnudagur Lokað
17. - 21. desember Virkir dagar 8 - 20
22. desember Laugardagur 10 - 22
23. desember Þorláksmessa  10 – 22
24. desember Aðfangadagur 10 - 12    Ólafsbraut 55   |   Sími 436 1212   |   www.rekstrarland.is


