
Hesteigendafélagið Hringur í 
Ólafsvík stóð fyrir reiðnámskeiði 
á dögunum og var það haldið í 
reið höll félagsins. Leiðbeinandi 
á nám skeiðinu var Fanney Oster
hammer Gunnarsdóttir, á nám
skeiðinu var boðið upp á kennslu 
í undir stöðuatriðum í reið
mennsku. 10 krakkar á aldrinum 6 
til 14 ára tóku þátt í námskeiðinu 

sem tókst mjög vel. Vildu félags
menn í hesteigendafélainu Hring 
koma á framfæri kæru þakklæti 
til Fanneyjar fyrir frábært nám
skeið. Það verður spennandi að 
sjá þessa ungu knapa sem á nám
skeiðinu voru þegar þeir eldast 
og greinilegt að gróska er í hesta
mennsku á svæðinu.

þa

865. tbl - 19. árg. 21. febrúar 2019

Reiðnámskeið í reiðhöll Hrings

- Bílaviðgerðir

- Skipaþjónusta

- Almenn suðuvinna 

- Smurþjónusta

- Smábátaþjónusta 

- Dekkjaverkstæði

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

Framkvæmdasýsla ríkisins 
hefur kynnt opið útboð á fram
kvæmdum við jarðvinnu og 
girðinga  vinnu verksvæðis þjóð
garðs mið stöðvar á Hellissandi. 
Þjóð garður inn var stofnaður árið 
2001 og fimm árum síðar var efnt 
til opinnar samkeppni um þjóð
garðs mið stöð á Hellissandi. Það 
hefur því verið stefnt að opnun 
þjóð garðs miðstöðvar lengi og er 
vonast til að nú verði skrefið stigið 

til fulls. Það yrði lyftistöng fyrir 
ferða þjónustu á svæðinu og gerði 
þjóðgarðinn betur í stakk búinn 
til að taka á móti ferða mönnum 
sem heimsækja svæðið allt árið 
um kring.

Tilboð í verkið verða opnuð 
þriðju daginn 26. febrúar. Reiknað 
er með því að verkið geti hafist í 
byrjun mars 2019 og verði lokið 
um miðjan maí.

Jarðvinna boðin út vegna 
þjóðgarðsmiðstöðvar



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

Það var mikið líf og fjör 
í  reiðhöllinni í  Ólafsvík 
föstudagskvöldið 15. febrúar 
síðastliðinn. Það kvöld fór 
fram 1. mótið í Vetrarmótaröð 
Snæfellings þennan veturinn. 
Keppt var í fjórum flokkum: 
pollaflokki, 17 ára og yngri, minna 
vanir og meira vanir og tóku 43 
knapar þátt. Fyrirkomulag móta
raðarinnar er þannig að 5 efstu 
knaparnir úr hverjum flokki að 
pollaflokkinum undan skyldum 
taka með sér stig. Stiga hæstu 
knaparnir að loknum fjórum 
mótum verða svo verð laun aðir 
á síðasta mótinu. 

Mótið að þessu sinni hófst á 
pollaflokki en í honum er ýmist 
teymt undir eða knaparnir ríða 
sjálfir, fengur allir keppendur 
þar viðurkenningu enda stóðu 
þeir sig mjög vel. Í flokki 17 
ára og yngri var riðið fet, brokk 
og tölt með frjálsri ferð og þar 
varð í 1. sæti, Harpa Dögg, 2. 
sæti Sól Jónsdóttir, 3. Sæti Signý 
Ósk Sævarsdóttir, 4. sæti Guðný 
Kristín Clausen og í 5. sæti Kári 
Steinn Kristinsson og fengu 
allir í þessum flokki verðlaun. 
Þá var komið að minna vönum 
keppendur þar sýndu fet, brokk 
og tölt með frjálsri ferð. Þar 
varð Guðmundur Ólafsson í 1. 
sæti, Julia Sqorsaly í 2, sæti, Íris 
Huld Sigurbjörnsdóttir í 3. sæti, 
Herborg Sigríður Sigurðardóttir 
í 4. sæti og Rúnar Þór Ragnarsson 
í því 5. Keppnin endaði svo á 
flokknum meira vanir og sýndu 
knapar þar hægt tölt, brokk og 
greitt tölt. Í 1 sæti í þessum flokki 
varð Siguroddur Pétursson, 2. 
sæti Jón Bjarni Þorvarðarson, 
3. sæti Högni Högnason, 4. sæti 
Gunnar Tryggvason og í 5. sæti 
Bjarki Þór Gunnarsson. 

Heppnaðist mótið mjög vel og 
var vel sótt bæði af keppendum 
og áhorfendum sem fjölmenntu 
í reiðhöllina til að fylgjast með. 
Voru keppnishaldarar mjög 
ánægðir með hvernig til tókst og 
vonast til þess að mætingin verði 

jafn góð á hin mótin í móta röð
inni en þau verða haldin þann 
1. mars í Söðulsholti, 29. mars 
í Stykkis hólmi og 17. apríl í 
Grunda rfirði.

þa

Vetrarmótaröðin hafin



Við gleðjumst yfir því að viðskiptavinir okkar séu ánægðari.

Sjóvá er efst tryggingafélaga
í Íslensku ánægjuvoginni.

Útibú Borgarnesi 440 2390
Umboðsmaður Ólafsvík 436 1617



Síðastliðinn fimmtudag var 
haldinn skattadagur Deloitte 
í félagsheimilinu Klifi.  Þórdís 
Bjarnadótir, lögfræðingur hjá 
Deloitte, hélt áhugavert erindi 
um helstu skattalagabreytingar 
og þær áskoranir sem geta komið 
upp í tengslum við yfirtökur, 
samruna og skiptingar fyrirtækja.  
Fram kom í máli Þórdísar 
að ýmis álitamál geta komið 
upp í tengslum við yfirtöku 
og samruna fyrirtækja. Þær 
hagræðingaraðgerðir sem geta 
falist í yfirtökum og samrunum, 
eru ekki alltaf einfaldar, ekki 
aðeins út frá félagaréttarlegu 
sjónarmiði, heldur einnig 
skattalegu sjónarmiði, sem er 
orðið heldur fyrirferðameira en 
áður.  Þá nefndi Þórdís að mikil
vægt væri að meta hvert tilvik fyrir 
sig, ekkert mál væri eins og þarf 
því að ígrunda vel, þegar fyrirtæki 
eru að yfirtaka eða kaupa önnur 
fyrirtæki í sam bærilegum rekstri, 
hvernig best er að haga málunum.

Jónas Gestur Jónasson, endur
skoðandi og meðeigandi hjá 
Deloitte, flutti fróðlegt erindi um 
veiðigjöldin. Fram kom hjá Jónasi 
að Deloitte hafi verið að þróa 
gagnagrunn fyrir sjávarútveginn 
allt frá árinu 2001. Grunnur 
þessi er mikilvæg upplýsingagjöf 
fyrir stjórnendur í sjávarútvegi, 
einnig er grunnurinn mikilvæg 
upplýsingagjöf til stjórnvalda 
og almennings. Í stuttu máli, 
þá virkar grunnurinn þannig 
að tölurnar eru uppreiknaðar, 
þannig að þær spegli öll sjávar
útvegsfélög með úthlutaðar 
aflaheimildir.  Í máli Jónasar kom 
fram að veiðigjöld á Snæfellsnesi 
námu, fiskveiðiárið 2017/2018, 
um 1 miljarði króna eða um 9% 

af greiddum veiðigjöldum.  Þá 
fór Jónas yfir nýlegar breytingar 
sem gerðar voru á lögum um 
veiðigjöld.

Björg Ágústsdóttir, bæjarstjóri 
Grundarfjarðarbæjar, hélt erindi 
sem hún nefndi sveitarfélögin: 
tekjur og tækifæri. Þar fór hún yfir 
tekjuskiptingu ríkis og sveitar
félaga. Fram kom hjá henni að 
engar viðbótar tekjur hafi farið 
yfir á sveitarfélögin, þó svo að 
sveitarfélög hafi bætt ferða
manna aðstöðu til mikilla muna 
undan farin ár með tilheyrandi 
fjár festingum. Má þar nefna 
að virðis aukaskattur, tekjur af 
umferð og gistináttagjald rennur 
allt í ríkissjóð.  Björg varpaði 
fram þeirri skoðun sinni að 
sveitarfélögin þurfi breiðari og 
sann gjarnari skiptingu á tekjum 
milli ríkis og sveitarfélaga.   
Björg fór yfir þau tækifæri sem 
Snæfellsnesið býr yfir og fjallaði 
m.a. um að Snæfellsnesið hafi 
yfir einstökum auðlindum að 
ráða, svo sem náttúru, sögu og 
menningu, og hreinleika sjávar
afurða.

Almenn ánægja var hjá fundar

mönnum að fá tækifæri til að 
sækja fund sem þennan. Þar 
sem mál efni sem þessi eru sífellt 
í um ræðunni. Í lok fundar voru 

gestir leystir út með túlípana 
blóm vöndum, sem ræktaðir eru 
í Stykkishólm, í tilefni valen
tínusar dagsins.

Mjög vel veiddist í síðustu viku 
og  komu alls 2094 tonn á land 
í Snæfellsbæ í 140 löndunum 
tímabilið 11. til 17. febrúar. 1118 
tonn í 54 löndunum í Rifshöfn. 
952 tonnum í 82 löndunum í 
Ólafsvíkurhöfn og 24 tonnum í 4 
löndunum á Arnarstapa. 

Hjá dragnótabátunum landaði 
Steinunn SH 65 tonnum úr einum 
róðri þann 12. febrúar og sló 
þannig eldra löndunarmet sitt. 
Alls landaði Steinunn SH 163 
tonnum í 5, Rifsari SH 114, í 5, 
Matthías SH 78 tonnum í 3, Egill 
SH 67 tonnum í 2, Sveinbjörn 
Jakobsson SH 64 tonnum í 
5, Gunnar Bjarnason SH 61 
tonni í 3, Esjar SH 59 tonnum 
í 4, Guðmundur Jensson SH 58 
tonnum í 3,  og Leynir SH 55 
tonnum í 5 löndunum. 

Hjá litlu línubátunum landaði 
Kristinn SH 67 tonnum í 5, Særif 
SH 65 tonnum í 6, Tryggvi Eðvarðs 

SH 61 tonni í 6, Gullhólmi SH 55 
tonnum í 4, Stakkhamar SH 42 
tonnum í 5, Lilja SH 42 tonnum 
í 6, Brynja SH 33 tonnum í 6, 
Álfur SH 31 tonni í 5, Sverrir SH 
26 tonnum í 5, Bíldsey SH 25 
tonnum í 5, Kvika SH 24 tonnum 
í 4, Signý HU 23 tonnum í 4, Kári 
SH 19 tonnum í 5, Rán SH 17 
tonnum í 3 og Þerna SH 2 tonnum 
í 1 löndun. 

Hjá stóru l ínubátunum 
lönduðu Tjaldur SH og Örvar 2 
sinnum Tjaldur SH 182 tonnum 
og Örvar SH 173 tonnum, Rifsnes 
SH landði 79 tonnum í 1, löndun 
og Hmar SH 16 tonnum í 1 
löndun. 

5 netabátar lönduðu þetta 
tímabil Saxhamar SH 100 tonnum 
í 5, Magnús SH 86 tonnum í 4, 
Bárður SH 82 tonnum í 8, Ólafur 
Bjarnason SH 64 tonnum í 4 
og Arnar II SH 62 tonnum í 7 
löndunum.              þa

Aflabrögð

Skattadagur Deloitte haldinn í Ólafsvík



Klettur sala og þjónusta ehf. 
umboðsaðili Caterpillar, Scania, 
Multione, Hiab og fleiri vöru
merkja undirritaði nú á dög
unum samstarfssamning við 
Smið juna Fönix ehf. 

Klettur hefur starfað í marga 
áratugi með helstu birgjum sínum 
og er meðal elstu umboðsaðila 

þeirra í Evrópu. Með þessum 
samning er Smiðjan Fönix orðin 
sölu og þjónustuaðili fyrir vöru
merki Kletts. Samningurinn er 
gerður með það að leiðarljósi 
að auka þjónustu og aðgengi 
að vörumerkjum sem Klettur er 
umboðsaðili fyrir á Snæfellsnesi. 

Bæjarstjórn Snæfellsbæjar
FUNDARBOÐ - 318. FUNDUR

Fundur er boðaður í bæjarstjórn Snæfellsbæjar, fimmtudaginn 21. feb. 2019 
og hefst hann í Ráðhúsi Snæfellsbæjar kl. 16:00

Dagskrá bæjarstjórnarfundarins:
1) Pakkhúsið – fulltrúar frá handverkshópnum mæta á fundinn kl. 

17:00.

2) Fundargerð velferðarnefndar, dags. 28. janúar 2019.

3) Fundargerðir 3., 4. og 5. fundar öldrunarráðs, dags. 29. janúar, 
28. janúar og 11. febrúar 2019.

4) Fundargerð 181. fundar menningarnefndar, dags. 19. febrúar 
2019.

5) Fundargerð 122. fundar umhverfis og skipulagsnefndar, dags. 
25. janúar 2019.

6) Fundargerð 123. fundar umhverfis og skipulagsnefndar, dags. 1. 
febrúar 2019.

7) Fundargerð 179. fundar félagsmálanefndar Snæfellinga, dags. 12. 
febrúar 2019.

8) Fundargerð 867. fundar stjórnar Sambands íslenskra sveitarfélaga, 
dags. 25. janúar 2019.

9) Fundargerð 409. fundar stjórnar Hafnasambands Íslands, dags. 
18. janúar 2019.

10) Bréf frá leikskólastjóra, dags. 30. janúar 2019, varðandi ósk um 
aukafjárveitingu.

11) Bréf frá Hesteigendafélaginu Hring í Ólafsvík, dags. 29. 
október 2018, varðandi ósk um styrk vegna fasteignagjalda af 
reiðskemmunni að Fossárvegi 7.

12) Bréf frá eigendum Sólarsports ehf., dags. 15. febrúar 2019, 
varðandi húsnæðið á efri hæð sundlaugarinnar.

13) Bréf frá Antoni Gísla Ingólfssyni, dags. 12. febrúar 2019, varðandi 
Áhaldahús Snæfellsbæjar.

14) Bréf frá Öldu, félag um sjálfbærni og lýðræði, ódags., varðandi 
ráðgjöf um styttingu vinnuvikunnar og eflingu lýðræðisins.

15) Bréf frá SSV, dags. 11. febrúar 2019, varðandi fræðsluferð kjörinna 
fulltrúa og framkvæmdastjóra sveitarfélaga í vor.

16) Bréf frá Atvinnuvega og nýsköpunarráðuneytinu, dags. 12. febrúar 
2019, varðandi áfangastaðaáætlanir.

17) Bréf frá verkefnastjóra Umhverfisvottunar Snæfellsness, dags. 11. 
febrúar 2019, varðandi vottun Snæfellsness 2019.

18) Fundarboð á 79. hérðasþing HSH, dags. 14. mars 2019.

19) Bréf frá Lánasjóði sveitarfélaga, dags. 11. febrúar 2019, varðandi 
framboð til stjórnar sjóðsins.

20) Bréf frá Íbúðalánasjóði, ódags., varðandi húsnæðisáætlanir 
sveitarfélaga.

21) Bréf frá Samtökum fyrirtækja í velferðarþjónustu, dags. 5. febrúar 
2019, varðandi ályktunum þjónustu hjúkrunarheimila og þjónustu 
í dagdvalarrýmum.

22) Bréf frá Öryrkjabandalagi Íslands, dags. 12. febrúar 2019, varðandi 
notendaráð fatlaðs fólks.

23) Bréf frá framkvæmdastjóra Svæðisgarðsins Snæfellsness, dags. 
12. febrúar 2019, varðandi verkefnið Umhverfingu og kynningu 
á Jarðarstund 2019.

24) Minnispunktar bæjarstjóra.

Snæfellsbæ, 19. febrúar 2019
Kristinn Jónasson, bæjarstjóri

SNÆFELLSBÆR
þar sem jökulinn ber við loft...

Mig langar að deila með ykkur 
hugleiðingum mínum um hvort 
þörf sé fyrir byggingu þjónustu
íbúða hér í sveitar félaginu okkar.

Þá er ég að tala um bæði ein
staklings og hjónaíbúðir sem 
hentuðu mismunandi og breyti
legum þjónustuþörfum fólks á 
efri árum.

Suðurhlið nýja dvalar og 
hjúkurnar heimilisins Jaðars 
býður upp á tengimöguleika 
annarrar byggingar. Staðsetning 

ný byggingar þjónustuíbúða gæti 
því verið á núverandi lóð Átt haga
stof unnar. Í fljótu bragði sýnist 
mér sú staðsetning bjóða upp 
á t.d. 3ja hæða þjónustu íbúða
kjarna. 

Íbúarnir ættu rétt á sömu heima
þjónustu við þessa breytingu eins 
og aðrir eldri íbúar  bæjarins, t.d 
heimahjúkrun og félags þjónustu.

Til að auka öryggi íbúanna þá 
yrði bjöllukerfi Jaðars tengt við 
íbúðirnar.

Einnig ef fólk hefði hug á að 
kaupa heitan mat og líka nýta sé 
aðra þá afþreyingu sem er í boði 
á Jaðri.

Gaman væri að fá frekari 
um ræðu um þetta mál í sveitar
félag inu. Sjálf hef ég þá skoðun að 
þjónustu íbúðir styrktu betur getu 
eldra fólks til sjálfstæðrar búsetu 
með aðgengi að aukinni þjónustu 
og öryggi. 

Inga Jóhanna Kristinsdóttir

Er þörf fyrir byggingu 
þjónustuíbúða aldraðra 

í Snæfellsbæ?

Fönix í samstarf 
við Klett

Á myndinni má sjá Pál Theódórsson verkstjóra CAT, Aðalstein Jóhannson þjónustu
stjóra Afl og vinnuvéla, Davíð Magnússon og Sigurð Sigþórsson frá Smiðjunni Fönix.



Miðvikudaginn 13. febrúar s.l. 
hélt HSH námskeiðið Verndum 
þau í samstarfi við UMFÍ og 
Æskulýðsvettvanginn. Ólöf Ásta 
Farestveit uppeldis og afbrota
fræðingur sá um kennsluna á 
nám skeiðinu. Ólöf Ásta vinnur 
hjá Barnahúsi og hefur mikla 
reynslu af barnaverndarmálum. 
Á nám skeiðinu var meðal annars 
farið yfir tilkynningaskyldu starfs
manna sem vinna með börnum 
og unglingum, líkamlegt, andlegt 

og kynferðislegt ofbeldi og van
rækslu hvers konar og hvernig 
taka skuli á móti ofbeldis
frásögn. Einnig var farið yfir 
reglur í samskiptum við börn 
og ungmenni, ýmis atriði sem 
gott er fyrir vinnuveitendur að 
hafa í huga og úrræði sem í boði 
eru í samfélaginu fyrir börn og 
unglinga sem eru þolendur 
ofbeldis. Námskeiðið heppnaðist 
vel og var ágætlega sótt. 

Smíðavinna
Tökum að okkur þakskipti, klæðningar og aðra smíðavinnu,  

eigum lausa tíma í vetur. 

Kynnið ykkur málið í síma 840-6100

kirkjanokkar.is

Sunnudagaskóli og foreldramorgnar
Sunnudagaskóli verður 24. febrúar í Ólafsvíkurkirkju kl. 11. 

Foreldramorgnar eru á miðvikudögum á sama stað kl. 12-14.

Vignir Snær Stefánsson skrifaði 
á dögunum undir tveggja ára 
samning við Víking Ólafsvík, 
með samkomulagi um að hann 
yrði lánaður út fyrra árið af 
samningnum. Hann mun ekki 
leika með Víkingi Ólafsvík í 
sumar en hann hefur verið 
lánaður til Stord í Noregi. Vignir 
Snær sem er fæddur árið 1996 
er uppalinn í Víking Ólafsvík, 

var í lykilhlutverki hjá þeim 
sumarið 2018, lék hann 24 leiki 
í Innkasso deildinni og bikarnum 
og skoraði 2 mörk. Hann var 
valinn bæði knattspyrnumaður 
og íþróttamaður HSH árið 2018. 

Þjálfari Stord sem leikur í 
norsku Ddeildinni er Jón Páll 
Pálmason, fyrrverandi þjálfari 
kvennaliðs Fylkis og karlaliðs 
Hattar.   þa

Verndum þau - námskeið

Vignir lánaður 
til Noregs



Vikuna 4.8. febrúar síðast
liðinn fórum við í 9. bekk í grunn
skóla Snæfellsbæjar í skólaferð að 
Laugum í Sælingsdal. Þar vorum 
við með nemendum frá grunn
skólanum í Stykkishólmi, grunn
skólanum á Húsavík og frá Þing
eyjar skóla. Við lögðum af stað 
á mánu dagsmorgun og vorum 
komin heim aftur seinni partinn 
á föstudeginum. Ein af reglunum 
frá skólabúðunum á Laugum er 
að öll snjalltæki eru bönnuð og 
við vorum smá stressuð að fá ekki 
að hafa símana okkar alla vikuna. 

Markmið búðanna er að 
hvetja nem endur til að vera virk 
í félags og tóm stundastarfi, efla 
sjálfs traust, sam vinnu, tillitssemi 
ásamt hóp eflingu. 

Margt og mikið var brallað þessa 
viku, má þar nefna gönguferð til 
sveitabæjarins Hóla þar sem við 
fengum fræðslu um sveitalífið og 
kynntumst dýrunum á bænum. 
Gaman er að segja frá því að 
á bænum er talandi krummi. 
Annað námskeið sem við tókum 
þátt í er svokölluð “Traustganga” 

þar sem nemendur leiða félaga 
sína með blindragleraugu úti 
í náttúrunni. Fullt af fleirum 
skemmtilegum námskeiðum voru 
eins og “Gögl” og “Draumateymi” 
þar sem við fórum í alls konar 
leiki úti. Við vorum mjög heppin 
með veður þar sem við vorum 
mjög mikið úti. Toppurinn var 
svo fimmtudagskvöldið þar sem 
við tókum þátt í svokölluðum 
Laugaleikum þar sem bláa liðið 
sigraði. Eftir Laugaleikana var 
svo haldið sundlaugapartý og að 
lokum hittumst við öll í matsalnum 
þar sem sigurliðið fékk dýrindis 
ávaxtakörfu í verðlaun. 

Þessi vika var mjög skemmtileg 
og við kynntumst fullt af skemmti
legum krökkum. Það sem kom 
okkur kannski mest á óvart var 
að við söknuðum símans ekki 
mikið. Í raun höfðum við engan 
tíma til að vera í honum þar sem 
við vorum of upptekin að hafa 
gaman. Við viljum þakka Grunn
skóla Snæfellsbæjar kær lega fyrir 
okkur.  

9. bekkur Gsnb

Skólaferð að Laugum

Nafn og aldur 
Olivia Paraszczuk 15 ára gömul 

Hvernig bækur finnst þér 
skemmtil egast að lesa?
Svara : Dramatískar og 
rómantískar bækur 

Hvaða bók varstu að lesa 
síðast? 
Svar: Enska bók sem heitir 
CARRIIE

Hver er uppáhaldsbókin þín ?
Svar: Carrie og Romeo og Júlia 
 
Hver er uppáhalds rit höfundur-
inn þinn ?
Svar: Td. William Shakespeare 
og Stephen King

Nafn og aldur 
Antoni Marcel Swietek og er 9 
ára gamall  

Hvernig bækur finnst þér 
skemmti legast að lesa?
Svara : Bækur sem enda vel 
og sem er skemmtilegt að lesa 
allan tímann. 

Hvaða bók varstu að lesa 
síðast? 
Svar: Ríkarður Rauði 

Hver er uppáhaldsbókin þín ?
Svar: Óvættaför 
 
Hver er uppáhalds rithöfundur-
inn þinn ?
Svar: David Walliams 

Lestrarhestar vikunnar



Páskar 2019
Nú er komið að úthlutun á sumarhúsum í Svignaskarði og Húsafelli 

páskavikuna 17. – 24. apríl 2019

Um er að ræða 2 bústaði og er leigan fyrir vikuna kr 19.000 
Umsóknir þurfa að hafa borist fyrir 22. mars 2019 

og þarf að skila á skrifstofur félagssins.

Umsóknareyðublöð eru á heimasíðu félagssins  http://www.verks.is/

ATH. nokkrar vikur lausar á Altomar

Blaðamaður/Fréttaritari 
óskast

Bæjarblaðið Jökull óskar eftir 
áhugasömum aðila til að sjá um 

fréttaöflun úr Grundarfirði 
fyrir blaðið.

Nánari upplýsingar veitir Jóhannes 
í síma 893 5443 og netfang steinprent@simnet.is

Auglýsingaverð 
í Jökli

Heilsíða  32.800 +vsk

Hálfsíða. 23.400 +vsk

1/4 úr síðu   13.900 +vsk

1/8 úr síðu 10.800 +vsk

1/16 úr síðu   8.100 +vsk


