
Félagar í félagi eldri borgara í 
Snæfellsbæ voru uppáklædd og 
komin í jólaskap á síðasta sunnu
dag. Þann dag héldu þau árlegan 
jólabasar sinn í félagsheimilinu 
Klifi. Á boðstólum var fallegt og 

fjölbreytt handverk félagsfólks 
ásamt ýmsu góðgæti. Einnig 
var hægt að kaupa sér vöflur, 
súkkulaði og rjóma til að gæða 
sér á á staðnum og hlusta á ljúfa 
harmonikkutóna. Var basarinn vel 

sóttur eins og ávalt áður enda fyrir 
löngu búinn að festa sig í sessi 
í samfélaginu. Er hann sóttur af 
mörgum á hverju ári og hefst 

jólaundirbúningur margra með 
því að fara á hann.

þa

903. tbl - 19. árg. 28. nóvember 2019

Ólafsbraut 55, Ólafsvík
Sími: 436 1212

 

 

Jólabasar eldri borgara

Jólakveðjur

Við erum að taka á móti  
jólakveðjum í jólablað Jökuls.

Vinsamlegast hafið samband

fyrir föstudag 
13. desember 

steinprent@simnet.is og 436 1617

- Bílaviðgerðir

- Skipaþjónusta

- Almenn suðuvinna 

- Smurþjónusta

- Smábátaþjónusta 

- Dekkjaverkstæði

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



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

Nú þegar einungis nokkrir 
dagar eru í að aðventan hefjist 
er ýmislegt sem þarf að gera. Nú 
í vikunni skrapp Vigfús Þráinn 
Bjarnason hjá B. Vigfússon ehf 
í jólatrjáarúnt upp í Skorradal. 
Sótti hann þangað jólatrén sem 
prýða munu Snæfellsbæ þessa 
jólahátíðina. 

Strákarnir hjá áhaldahúsinu 
tóku svo á móti trjánum, voru 
þau sett upp í vikunni ásamt 
ljósunum og verður því allt til
búið á sunnudaginn þegar kveikt 
verður á þeim við hátíðlega 
athöfn. 

þa

Sótti jólatré í Skorradal

Honum leiddist ekki að láta 
mynda sig selnum sem spókaði 
sig í smábátahöfninni við Suður
garðinn í Grundarfirði á föstu
dags morguninn. Var þetta lítill 
kópur, hringanóri sem stoppaði 
dá góðan tíma í höfninni að því 
er fram kemur á fésbókarsíðu 
Grundar fjarðarbæjar. Sam
kvæmt Sela setrinu koma hringa
nórar einir eða fáir saman til 
Ís lands og þá oftast um að ræða 

fullorðna brimla en ekki kópa. 
Koma þeir reglulega inn á Eyja
fjörð alveg inn á Poll á vorin og 
snemmsumars. Það verður því 
að teljast óvenjulegt að hringa
nóra kópur sé á þessu svæði á 
þessum árstíma. Það var Mateusz 
M. starfsmaður áhalda húss 
Grundar fjarðar og Grundar
fjarðar hafnar sem sá kópinn og 
tók af honum myndir.

þa

Hringanóri í höfninni

Hábrekka 12 í Ólafsvík. 
Húsið er 123,6fm einbýlis á einni 
hæð. Komið er inn á �íslagða for- 
stofu sem er með hita í gól� og 
góðum skápum. Úr forstofunni 
er gengið inn á rúmgott holið og 
áfram inn í stofuna. Úr holinu er 
einnig gengið ínn í eldhúsið og 
úr því í �ísalagt þvottahúsið sem 
er með innréttingu og þar innaf 

er góð geymsla með skápum. Í herbergisálmunni eru �ögur herbergi og þá er 
baðherbergið �ísalagt í hólf og gólf og hiti er þar í gól�. Á holi, eldhúsi, stofu og 
herbergjum er heillagt parket. Úr stofunni er gengið út í stóran og gróin garð og þar 
er góður geymsluskúr. 
Y�r lofti hússins er geymsluloft og við suðurhlið hússins er rúmgóður 30 fm sólpallur. 
Gluggar og útihurðir eru úr harðvið en þeir voru settir í árin 2012 og 2013. Þakið er 
nýlegt á húsinu en það var endurnýjað 2013. 
Húsið hefur fengið mjög gott viðhald og hefur mikið verið endurnýjað. Það lítur mjög 
vel út utan sem innan.

Verð kr. 29,7 millj.

Upplýsingar gefur Ingólfur Gissurarsson löggilltur fasteignasali á Valhöll sími 588 4477. 
Einnig Pétur Steinar Jóhannsson gsm 893 4718 og rafpóstur psj@simnet.is

Valhöll fasteignasala kynnir:

Ásett verð 36.000.000

Áhugasamir ha� samband við Hörpu Finnsdóttur í síma 899-3308

Til sölu - Hábrekka 10 Ólafsvík





Nýtt og glæsilegt húsnæði 
Ásbyrgis, alls 275 fm að stærð,  
við Aðal götu 22  í Stykkishólmi 
var form lega opnað í gær, 27. nóv
ember.   Húsið er merkur áfangi 
í uppbyggingu þjónustu snæ
fellskra sveitarfélaga  við fólk með 
fötlun sem annarra einstaklinga 

sem búa við skerta starfsgetu.  
Húsið rúmar 2 þjónustudeildir 
Ásbyrgis; þ.e. vinnurými beggja 
deilda, tækja og þvottaherbergi, 
2 baðherbergi, eldhús, skrifstofu 
og fundarherbergi starfsmanna og 
geymsluloft yfir hluta neðri hæðar.  
Starfsmenn  Ásbyrgis eru þau 

Sig ríður Erna Guðmannsdóttir, 
for stöðu kona,   Jóhann Garðar 
Eggerts son,  Magdalena Ósk 
Sigur gunnars dóttir og Guðbjörg 
Ýr Val kyrja Guð bjargardóttir,   sem 
er um sjónar maður  ein staklings
deildar.

Þjónusta við  fatlað fólk  færðist 
frá ríki yfir til sveitarfélaga í árs
byrjun 2012. Strax var  hafist 
handa við að koma á fót mikil
vægum þjónustuþáttum mála
flokksins hér á Snæfellsnesi því 
þjónusta ríkisins hafði hér  engin 
verið utan ráðgjafaþjónusta. Á 
þessum tæpum 7 árum hefur   
verk efni þetta tekist nokkuð vel 
enda sveitarfélögin samhent við 
upp byggingu nýrrar þjónustu.  
Þar má nefna dagþjónustu og 
vinnu staðina Smiðjuna í Ólafsvík 
og Ásbyrgi í Stykkishólmi;  
rekstur NPA samnings, þjónusta 
stuðnings fjöl skyldna, ráðgjöf, 
vinnu samningar og frekari lið
veisla ásamt  stuðningsþjónustu 
sveitar félaganna, skv. þjónustu
mati.  

Þá er nú á lokaspretti  hönnun  
þjónustu íbúða kjarna fatlaðs fólks 
sem byggður verður í Ólafs vík. 
Þar verða 5 íbúðir ásamt starfs
mannaaðstöðu.  Stefnt er að hefja 
byggingu íbúðakjarnans í  vor.  

Við þessi tímamót er ástæða til 
þakka jákvætt  viðmót, velvild og 
marg víslegan stuðning ein stak
linga, fyrirtækja og  félagasamtaka 
hér á Snæfellsnesi,  nokkuð sem 
skiptir miklu máli við uppbyggingu 
þessa og eykur þannig  lífsgæði  
þjónustuþega okkar.

Brýn þörf  var  fyrir varanlegt og 
heppilegt húsnæði fyrir rekstur  
Ásbyrgis og Smiðjunnar.  Því 
festi FSS kaup á húsnæði fyrir 
Smiðjuna í Ólafsvík og auglýsti  
eftir aðilum í Stykkishólmi er 
vildu hanna, byggja og leigja FSS 
hús næði til langs tíma.  2 aðilar í 
Stykkis hólmi brugðust fljótt og vel  
við og gerðu tilboð á grundvelli 
fram lagðra teikninga að stærð, 
skipulagi, útliti og staðsetningu  
slíks húss í miðbæ Stykkishólms, 
þ.e. fyrirtæki Ragnars M. Ragnars
sonar og Skipavík. Hvort tveggja 
til boðið uppfyllti viðmið aug
lýsingar.  Ákveðið var að ganga 
að tilboði Skipavíkur á grundvelli 
lægra fermetraverðs.  

F.h. byggðasamlagsins um 
rekstur Félags og skólaþjónustu 
Snæfellinga, færi ég þessum 
aðilum okkar bestu þakkir fyrir 
skjót og góð viðbrögð.

Stjórnendum og starfsfólki 
Skipa víkur þökkum við  afar 
ánægju legt samstarf við hönnun 
og byggingu þessa glæsi lega 
húss. Ennfremur færi ég stjórn
endum og starfsfólki Stykkis
hólms bæjar okkar bestu þakkir 
fyrir góða samvinnu og stuðning í 
tímabundnum húsnæðisúrræðum 
Ásbyrgis  á sl. árum. 

Ég færi  þjónustuþegum okkar,  
starfsfólki og Snæfellingum öllum  
okkar bestu  jóla og nýárskveðjur 
með þökkum fyrir góð samskipti 
og  stuðning sl. ár!

Sveinn Þór Elinbergsson
Forstöðumaður Félags- og 
skólaþjónustu Snæfellinga

Nýtt hús Ásbyrgis í Stykkishólmi

  Aðventuhátíð verður haldin 
sunnudaginn 1. desember kl 20:00 

í Ólafsvíkurkirkju.

Á dagskrá verður m.a. 
barnakór, jólasaga, hugvekja 

og tónlistaratriði.

Hefjum aðventuna 
með notalegri stund í kirkjunni.

Aðventuhátíð



Jólamót HSH fór fram sunnu
daginn 24. nóvember í íþrótta
húsinu í Stykkishólmi.

Mótið gekk vel fyrir sig og mætti 
talsverður fjöldi barna á mótið. 

Keppt var í langstökki með og 

án atrennu, 35m hlaupi, kúluvarpi 
og hástökki. Allir þátttakendur 
fengu bak poka frá HSH í þátt
töku verð laun.

Myndin er fengin af face book
síðu UMF Víkingur/Reynir.

Jólamót í frjálsum
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Jólabrunch
30 NÓV & 1 DES. FRÁ 12:00-15:00

AÐALRÉTTIR.
 
PURUSTEIK
HREYNDÝRA PYLSUR MEÐ GRÁÐAOSTI
BEIKON
EÐLA
JÓLASKINKA
PIZZUHLAÐBORÐ FYRIR BÖRNIN
RAUÐSPRETTA OG REMULAÐI

KALDIR RÉTTIR
 
JÓLASÍLD
MARINERUÐ BLEIKJA
HEIT LIFRAKÆFA M/BEIKON OG SVEPPUM
HÁTÍÐARPATÉ MEÐ HINDBERJADRESSINGU
TVÍREYKT HANGIKJÖT MEÐ PIPARRÓT
GRAFIN HEIÐAGÆS, HINDBER, KAMPAVÍN
PARMA SKINKA
BLÓMKÁLSSALAT MEÐ KIRSUBERJATÓMÖTUM
AMERÍSKAR PÖNNUKÖKUR
 

MEÐLÆTI
 
SÚRDEIGSBRAUÐ
LAUFABRAUÐ-RÚGBRAUÐ
RAUÐKÁL
GRÆNAR BAUNIR
DORITOS
SÆTKARTÖFLU GRATÍN
BAKAÐAR BAUNIR
SÝRÓP
 EFTIRRÉTTIR

 
SÚKKULAÐI GOSBRUNNUR
MINI KLEINUHRINGIR OG SKRAUT
OSTABAKKI MEÐ BERJUM OG SULTU
EPLAKAKA MEÐ KARAMELLU
 

VERÐ 4900 KR.
7-12 ÁRA 2450 KR.
6ÁRA OG YNGRI FRÍTT
 

BORÐAPANTANIR Í SÍMA 431-1030 EÐA HRAUNBOKANIR@SIMNET.IS



Ánægðari
viðskiptavinir



Sýningin

24 dagar til jóla - Börnin fara að hlakka til
opnar í Norska húsinu - Byggðasafni Snæfellinga og Hnappdæla 
föstudaginn 29. nóvember kl. 17:00. Ingi Hans Jónsson spjallar við gesti 
um leikföng liðinna tíma.

Boðið verður upp á léttar veitingar.
Allir hjartanlega velkomnir.

Mikið úrval af fallegri gjafavöru í Krambúðinni. 

LISTA- OG MENNINGARSJÓÐUR

Ánægðari
viðskiptavinir

Barnabókahöfundarnir Arndís 
Þórarinsdóttir og Bergrún Íris 
Sævarsdóttir heimsóttu Grunn
skóla Snæfellsbæjar þriðjudaginn 
26. nóvember. Fyrst hittu þær 
nemendur 1. – 4. bekkjar á Hellis

sandi. Síðan hittu þær nemendur 
5. – 7. bekkjar í Ólafsvík og að 
lokum fóru þær í Lýsuhólsskóla. 
Þær fjölluðu um starf höfundarins, 
mikilvægi þess að lesa bækur og 
það hvernig veiða má hugmyndir. 

Einnig lásu þær úr nýútkomnum 
bókum sínum, Kennarinn sem 
hvarf, Langelstur að eilífu og 
Nærbuxnanjósnararnir, og sögðu 
nemendum frá tilurð þeirra. 
Nemendur voru mjög ánægðir 

með komu þeirra og hlustuðu 
af mikilli athygli. Hver veit nema 
þær hafi kveikt í upprennandi 
rithöfundum okkar ?

þa

Barnabókahöfundar í heimsókn



Félagar í Lionsklúbbi Ólafsvíkur 
gengu í hús um síðustu helgi 
og seldu súkkulaðidagatöl og 
happa drættismiða í hinu geysi
vinsæla leik fanga happa drætti 
Lionsklúbbsins sem dregið er 
í á aðfangadagsmorgun. Þegar 
lionsmenn ganga í hús og selja 
dagatölin og miðana færa þeir 
bæjarbúum í Ólafsvík rafhlöður 
í reykjskynjara í samstarfi við 
TM. Þetta er þó ekki það eina 
sem lionsmenn gera þetta kvöld 
enda er þetta gert á fundartíma 
þeirra og hluti af starfinu. Á 
meðan gengið er í hús að selja 
standa nokkrir félagar vaktina og 

útbúa súkkulaði og baka vöfflur 
fyrir sölumennina til að gæða sér 
á eftir hressandi göngu um bæinn. 

Bæjarbúar taka alltaf vel á móti 
sölumönnum Lionsklúbbsins og 
var salan góð. Fyrir þá sem að 
misstu af Lionsmönnum er hægt 
að nálgast dagatöl og happa
drættismiða í Hrund, Þín Verslun 
Kassinn og Olís. Sem dæmi um 
vinninga í happadrættinu má 
nefna, raf hlaupahjól, spjaldtölva, 
heyrnatól, hátalara ásamt 
ýmiskonar dóti fyrir stóra sem 
smáa stráka og stelpur. 

Vinninganar í happadrættinu 
eru til sýnis að Ólafsbraut 19.

þa

Steinprent ehf. óskar eftir einstaklingi til að sjá m.a. um 
fréttaö�un og auglýsingasöfnun fyrir Jökul. Starfsstöð er á 
skrifstofu Steinprents í Ólafsvík. Um hlutastarf er að ræða.

Hæfniskröfur:
  

Frekari upplýsingar veitir Jóhannes Ólafsson í síma 893 5443.

Umsóknarfrestur er til og með 2. desember 2019. 

Umsóknir sendist á netfangið steinprent@simnet.is

Starfskraftur 
óskast 

Frumkvæði og ábyrgð.
Góð íslenskukunnátta.
Áhugi á mannlí� á Snæfellsnesi.

Þokkaleg tölvukunnátta.
Jákvæðni. 
Bílpróf.

Seldu happdrættismiða 
og dagatöl

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.

INGJALDSHÓLS
KIRKJUGARÐUR



Í síðustu viku var sagt frá því á 
síðum Jökuls að BOX7, Crossfit 
stöðin í Grundarfirði ætlaði að 
standa fyrir áheitasöfnun til 
styrktar Berglindi Jósepsdóttur. 
Á facebook viðburðinum 
„Berjumst með Beggu!“  voru allir 
Snæfellingar hvattir til að leggja 
stöðinni lið í þessu verkefni. 
Róðurinn byrjaði kl. 8 að morgni 
23. nóvember og var tekið fram að 
ekki yrði hætt fyrr en búið væri að 
róa 500 km. Um þremur tímum 
seinna var takmarkinu náð svo að 
markið var hækkað í 800 km. Um 

tvöleitið var ákveðið að stefna að 
1000km og náðist það rétt fyrir 
kl. 16.

Stemmingin var mikil allan 
tímann og greinilega mikill 
samtakamáttur í gangi hjá Grund
firð ingum. Söfnuninni mun ljúka 
sunnudaginn 1. desember þannig 
það er enn tekið á móti fram
lögum. 

Hér eru reiknings upp lýsingar:
Þórey Jónsdóttir
Rkn: 032113161444
Kt: 2508684999

Réru áheitaróður

Bókaveisla á Klifi 2019 
Miðvikudagskvöldið 4. desember kl. 20:00 

10. bekkur Grunnskóla Snæfellsbæjar sér um að kynna höfunda og selja veitingar, 1000 
krónur fyrir fullorðna og 500 krónur fyrir börn yngri en 15 ára í fylgd með fullorðnum. 

Eva Björg 
Ægisdóttir 

Auður 
Jónsdóttir 

Dóri DNA 
Halldór Laxness 

Hildur 
Knútsdóttir 

Hjalti 
Halldórsson 

Höfundar árita bækur á staðnum 
Enginn posi 

Skild’a vera jólahjól, skild’etta 
vera jólahjól eru fyrstu línurnar 
í vinsælum texta Sniglabandsins 
sem margir þekkja. Eiga þær vel 
við skemmtilega jólaskreytingu 
sem staðsett er fyrir utan 
verslunina Þín verslun Kassinn 

í Ólafsvík. En saga hjólsins er 
sú að fyrr í sumar var það skilið 
eftir fyrir utan verslunina, hvarf 
það svo í einhvern tíma og kom 
svo aftur og endaði sem jóla
skreyting. 

þa

Jólahjól

www.steinprent.is



Júníana Björg Óttarsdóttir skrifaði 
ferðasögu bæjarfulltrúa Snæfellsbæjar 
þegar þeir heim sóttu Vestmanna í 
Færeyjum, ferðasagan hefur birst á 
heimasíðu Snæfellsbæjar en Júníana 
gaf blaðinu leyfi til að birta hana 
einnig hér.

Á haustdögum lögðu 5 af 7 
bæjarfulltrúum Snæfellsbæjar, 
ásamt mökum, af stað í vina
bæjar heimsókn til Vestmanna í 
Færeyjum en vinabæjarsamstarf á 
milli Vestmanna  og Snæfellsbæjar 
hófst fyrir 20 árum. 

Vestmanna er bær á Straumey 
sem er ein af 18  eyjum Færeyja, 
með um 1200 íbúa, en einungis 
2 eyjar í eyjaklasanum eru ekki 
í byggð.  Færeyjar, eða fjáreyjar, 
eru  kenndar við sauðfé, enda 
mun meira af sauðfé í Færeyjum 
en mannfólki og alls staðar sáum 
við kindur hvert sem við fórum 
okkur til mikillar gleði.

Við komuna til Vestmanna 
var tekið á móti okkur á bæjar
skrifstofunni og þaðan var svo 
haldið beint með rútu í skoðunar
ferð. Margir fallegir staðir voru 
heimsóttir og einstaklega gaman 
að koma á þá staði sem “færeyskir 
Ólsarar” komu frá, eins og t.d. 
Ríkharð Jónsson sem var frá 
Saksun, sem er orðinn einn vin
sælasti ferðamannastaður Færeyja 

enda umlukin stórkostlegri 
náttúru fegurð hvert sem litið er.

Það var einstaklega gaman að 
koma til Tjornevikur þar sem 
tíminn hefur nánast staðið í 
stað. Þar var okkur boðið í kaffi 
og vöfflur í heimahúsi, þar sem 
húsráðandinn var alinn upp í 
11 manna fjölskyldu um miðja 
síðustu öld, í svo ótrúlega litlu 
húsi þar sem lofthæðin var ekki 
mikil en hlýjan og notalegheitin 
einstök og ætluðum við ekki að 
hafa okkur í að standa upp úr 
sófunum og halda áfram ferðinni.  
Við þurftum síðan reyndar að 
breyta ferðaplaninu og stytta 
útsýnisferðina sökum slæms 
skyggnis og mikillar rigningar.

Okkur var svo boðið til glæsilegs 
kvöld verðar í húsakynnum 
heilsu  gæslu stöðvar innar í Vest
manna um kvöldið, en farið var 
snemma í háttinn þar sem dag
skrá morgundagsins var þétt 
skipuð.  Morguninn eftir var 
haldið snemma af stað í siglingu 
um Vestmannabjörgin. Einnig 
stóð til að sigla með okkur til 
Mykiness, sem er vestust Færeyja 
og aðeins 11km2 að stærð með 
einungis 10 fasta íbúa í dag,  en 
við komumst því miður ekki 
sökum mikillar ölduhæðar og 
vinda. En þvílík fegurð að sigla 
um Vestmannabjörgin og horfa 
upp og sjá kindurnar á beit í 

snarbröttum hlíðum alls staðar 
fyrir ofan okkur.

En trúið mér, í þessari ferð 
komu svokallaðar sjóveikistöflur 
að góðum notum, allavega fyrir 
sum okkar! Að siglingu lokinni 
héldum við aftur af stað og 
skoðuðum fleiri fallega staði 
meðal annars Kirkjubæ sem 
er  lítið þorp á vestanverðri 
Straum ey en þar er að finna fornt  
biskups setur frá  miðöldum og því 
Kirkju bær einn helsti sögustaður 
eyjanna. 

Að lokum héldum við til 
höfuðstaðarins Þórshafnar, eða 
Havn eins og heimamenn segja, 
þar sem við gistum í 2 nætur og 
héldum áfram að skoða okkur 
um. Við fengum höfðinglegar 
móttökur hjá frændum okkar 
Færey ingum og eftir að hafa 
meðal annars bragðað á skerpi
kjöti, sem er vindþurrkað kinda
kjöt þurrkað í hjalli í 59 mánuði 
eða jafnvel í heilt ár, og rastakjöti 
sem er einnig  kindakjöt en látið 
hanga í mun styttri tíma en skerpi
kjötið, gjarnan um tvo mánuði, 
héldum við heim á leið með gleði 
í hjarta og ögn meiri jarðtengingu 
eftir samvistir við vini okkar í 
Vestmanna.

Í heimsóknum  sem þessum 
hefur tíðkast að færa hvoru bæjar
félagi gjafir í þakklætisskyni fyrir 
góðar móttökur.  Færðum við 
Vestmanna fallega mynd af Snæ
fellsjökli eftir Vigdísi Bjarnadóttur 
og bæjarfulltrúum færðum við 
útskorin trébretti eftir Vigfús 
Vigfússon. Vöktu þessar gjafir 
mikla lukku enda bæði Vigdís og 
Vigfús einstakir listamenn sem við 
erum stolt af að eiga og okkur 
þótti við hæfi að færa list þeirra 
út fyrir landsteinana. Bæjarstjórn 
Vestmanna færði okkur málverk 
af Mykines þar sem við komumst 
ekki þangað sökum brælu og 
færðu þau okkur það á málverki 
í staðinn.

Vinabæjarsambönd sem þessi 
eru hverju bæjarfélagi dýrmæt.  
Þau auka víðsýni og mynda 
sterk tengsl um ókomin ár sem 
okkur ber að hlúa að og gera 
sýnilegri bæjarbúum og ekki síst 
skólabörnum.

Fyrir hönd bæjarstjórnar 
Snæfellsbæjar,

Júníana Björg Óttarsdóttir

Vinabæjarheimsókn til Vestmanna



Dagana 17. til 24. nóvember 
komu alls á land í Snæfellsbæ 381 
tonn í 67 löndunum. Þar af var 
landað 194 tonnum í 41 löndun 
í Ólafsvíkurhöfn og 187 tonnum 
í 26 löndunum í Rifshöfn. 

Hjá dragnótabátunum landaði 
Ólafur Bjarnason SH 12 tonnum 
í 4, Matthías SH 10 tonnum í 3, 
Gunnar Bjarnason SH 10 tonnum 

í 4, Magnús SH 10 tonnum í 4, 
Egill SH 8 tonnum í 3, Sveinbjörn 
Jakobsson SH 7 tonnum í 2, 
Rifsari SH 5 tonnum í 1, Esjar 
SH 3 tonnum í 1, Saxhamar SH 3 
tonnum í 2, Guðmundur Jensson 
SH 2 tonnum í 1 og Steinunn SH 
2 tonnum í 1 löndun. 

Hjá litlu línubátunum landaði 
Gullhólmi SH 43 tonnum í 3, 

Tryggvi Eðvarðs SH 34 tonnum í 
5, Stakkhamar SH 30 tonnum í 2, 
Kvika SH 27 tonnum í 4, Brynja 
SH 25 tonnum í 5, Landey SH 
22 tonnum í 4, Bíldsey SH 18 
tonnum í 2, Rán SH 18 tonnum í 3, 
Katrín GK 15 tonnum í 3, Sverrir 
SH 15 tonnum í 3, Signý HU 11 
tonnum í 2 og Þerna SH 2 tonnum 
í 2 löndunum. 

Einn stór línubátur landaði 
þessa daga Hamar SH og landaði 
hann 48 tonnum í 1 löndun.

Dagana 17. til 24. nóvember 
komu alls 432 tonn á land í 
Grundarfirði í 6 löndunum. Voru 
það alls 6 bortnvörpubátar sem 
lönduðu einu sinni hver, landaði 
Kaldbakur EA 108 tonnum,  Sóley 
Sigurjóns GK 75 tonnum, Hringur 
SH 67 tonnum, Runólfur SH 64 
tonnum, Farsæll SH 61 tonni og 
Sigurborg SH 57 tonnum.

þa

Aflafréttir

Launafólk athugið

DESEMBERUPPBÓT  2019
            

Félagsmenn Verkalýðsfélags Snæfellinga eiga rétt á desemberuppbót samkvæmt kjarasamningum. 
Desemberuppbót miðað við fullt starf er:

Starfsmenn á almennum markaði  - 92.000 krónur 
Starfsmenn ríkisins - 89.000 krónur
Starfsmenn sveitarfélaga - 113.000 krónur 

Members of the union Verkalýðsfélag Snæfellinga are entitled to a December bonus 
according to collective agreements. The December bonus according to a full time job is:

Employees of the general labour market  – 92.000 kr.
Employees of the government – 89.000 kr.
Employees of the municipality -  113.000 kr.

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



1. desember

Jólaljósin verða tendruð á jólatrjám við hátíðlega athöfn
fyrsta sunnudag í aðventu á Hellissandi og í Ólafsvík.

Jólasveinar mæta á svæðið og gleðja börnin
auk þess sem Trausti Leó og Kristbjörg Ásta
syngja vel valin jólalög.

Bjarki Már Mortensen og Elisabeth Halldóra Roloff
tendra ljósin á trjánum.

Tökum fagnandi á móti aðventunni
og eigum notalega stund með fjölskyldu og vinum.

Á Hellissandi verða ljósin tendruð kl. 16:30
Í Ólafsvík verða ljósin tendruð kl. 17:30

Gleðileg jól !

Jólaljós tendruð


