
Tónlistarmaðurinn Svavar Pétur 
Eysteinsson, betur þekktur sem 
Prins Póló, mætti með hljóm sveit 
sinni og hélt tónleika á Frysti klefa
num á Rifi um helgina.

Prins Póló sló fyrst í gegn með 
laginu “París norðursins,” úr sam

nefndri kvikmynd sem kom út árið 
2014. Tónleikarnir voru vel sóttir 
og myndaðist góð stemming í 
Frysti klefanum.

Meðfylgjandi mynd er birt með 
góðfúslegu leyfi Frystiklefans.

905. tbl - 19. árg. 12. desember 2019

Ólafsbraut 55, Ólafsvík
Sími: 436 1212

 

 

Prins póló í Frystiklefanum

Nýverið opnaði ung menna
hús í Stykkishólmi en ung menna
húsið er hugsað  sem vettvangur 
fyrir fólk á aldrinum 1625 til að 
hittast. Ungmennahúsin taka í 
raun við af félagsmiðstöðvum 
grunnskóla og eru sinna t.d. for
varnar starfi.

Í síðustu viku hittust starfs
menn ungmennahúsa á Íslandi 
síðan í Stykkishólmi og funduðu.  
Rætt var um málefni ungs fólks 
á Íslandi auk þess sem starfsfólk 
skiptist á hugmyndum um hvað 

mætti gera til að efla starfið.
Mættir voru starfsmenn frá 

ung mennahúsunum. Hamrinum 
Hafnar firði, Molanum Kópavogi, 
Mosanum Mosfellsbæ, 88 
húsinu Reykjanesbæ og Hvíta 
húsinu Akranesi. Hópnum voru 
færðar þakkir fyrir heimsóknina 
og góð ráð.

Á meðfylgjandi mynd má 
sjá Jakob Björgvin Jakobsson, 
bæjarstjóra í Stykkishólmi, ástamt 
starfsmönnum ungmennahúsa 
sem mættu á fundinn.

Ungmennahús 
í Stykkishólmi



Blaðið er gefið út af Steinprent ehf. og dreift 
á hvert heimili í Snæfellsbæ, Grundarfirði, 
Stykkis hólmi, Helgafellssveit og Eyja og 
Mikla holts hreppi. Blaðið kemur út vikulega.

Upplag: 1.500

Áb.maður: Jóhannes Ólafsson

Prentun: Steinprent ehf. 
               Sandholt 22a, Ólafsvík
               355 Snæfellsbæ

Netföng: jokull@steinprent.is
               steinprent@simnet.is

Sími:      436 1617

Það var jólaleg stemming í 
Grundar firði á fimmtudag í sein
ustu viku þegar jólaljósin á jóla
tré bæjarins voru loksins tendruð. 
Upphaflega stóð til að tendra ljósin 
fyrsta sunnudag í aðventu en eins 
og annars staðar á Snæ fells nesinu 
setti veðrið strik í reikninginn.

Kór Grundarfjarðarkirkju söng 
nokkur jólalög og hressir jóla
sveinar skemmtu yngstu kyn slóð

inni með leik og söng. Það er 
Lions klúbb urinn í Grundarfirði 
sem sér um að velja rétta jólatréð 
fyrir bæinn og er það mál manna 
að valið hafa verið rétt þetta árið, 
eins með lima Lionsklúbbsins er 
von og vísa.

Meðfylgjandi mynd af tendrun
inni í Grundarfirði tók Halldóra 
Hjör leifs dóttir, íbúi í Grundar
fjarðar bæ.

Það var mikið um gleði í 
Stykkishólmi þegar jólaljósin 
voru tendruð á jólatré bæjarins 
í Hólmgarði við hátíðlega 
athöfn í síðustu viku. Þar 
voru nemendur í grunnskóla 
bæjarins með tónlistaratriði 
og kvenfélagskonur seldu heitt 
súkkulaði og smákökur áður en 
jólasveinar mættu á svæðið og 
brugðu á leik. 

Um ákveðin tímamót var að 
ræða en þetta var í 33 sinn sem 
Stykkishólmur þáði jólatré að 
gjöf frá vinabæ sínum, Drammen 
í Noregi. Þetta var nefnilega í 
síðasta sinn sem Stykkishólmur 
fær tré sent frá Drammen.

Ástæðan mun vera sú að 
Drammen mun á næstu misserum 
sameinast öðru bæjarfélagi 
og því óljóst hvað verður um 
formlegan vinskap Stykkishólms 
og Drammen. Því var ákveðið að 
þetta yrði síðasta tréð sem sent 
yrði í hólminn.

Íbúar Stykkishólms þurfa 
þó ekki að örvænta því Jakob 
Björgvin Jakobsson, bæjarstjóri 
í Stykkis hólmi, tók fram í ávarpi 
sínu að áfram yrði haldið í hefðir 
í Hólm inum og ljós tendruð á 
jóla trjám um ókomna tíð, þó svo 
að ekki verði um tré frá Noregi 
að ræða.

Bæjarbúar á Hellissandi og í 
Ólafsvík fengu loksins að tendra 
ljósin á jólatrjám sínum á annan 
sunnudag í aðventu. Upphaflega 
stóð til að gera það viku fyrr en 
veður setti þar strik í reikninginn. 

Ljósin voru því tendruð síðast

liðin sunnudag við hátíðlega 
athöfn á báðum stöðum. Jóla
sveinar brugðu á leik og þau 
Trausti Leó og Kristbjörg Ásta 
sungu nokkur vel valin jólalög 
við góðar undirtektir viðstaddra. 

Ljós tendruð á jólatrjám á Snæfellsnesi

Jólaljósin tendruð á Hellissandi og í Ólafsvík

 Stykkishólmur þáði norskt jólatré 
í síðasta sinn

Jólastemming í Grundarfirði

Coda 12 spora fundur 
á fimmtudögum kl 20:00 í Samkomuhúsinu Arnarstapa. 

Nýliðar velkomnir 20 mín. fyrir fund.
Nánari upplýsingar á www.coda.is



Smiðjan Fönix  /  sími 436 6500 Það verður opið til 20:00 
á þorláksmessu

NÚ FÆRÐU DEWALT Í FÖNIX

HÖRÐU PAKKARNIR FÁST HJÁ OKKUR
HLEÐSLUBORVÉL 18V
Rafhlöðugerð: 18V
Patrónustærð: 13mm
Mesta hersla: 70Nm
Tvær 5,0 Ah rafhlöður, 
hleðslutæki og taska fylgja.

SLÍPIROKKUR 18V 125MM
Rafhlöðugerð: 18v
Kolalaus mótor
Snúningshraði: 9.000 sn/mín
Kemur án rafhlaðna og 
hleðslutækis

FJÖLNOTASÖG 18V
Frábær fjölnotasög.
Fljórvirk blaðaskipting, engin 
þörf á sexkants lykil.
Stiglaus rofi.
Mikið af blöðum og sandpappír 
fylgja ásamt tvær 18v 2,0 Ah 
rafhlöður og hleðslutæki.

VERKFÆRASETT 216 HLUTA
1/4”, 3/8” og 1/2” skröll
Toppar 4-32 mm
Fastir lyklar og fleira
Sterk plasttaska

HÖGGBORVÉL SDS+ M/MEITLUN
Afl: 800 Wött
Mesta borun í stein: 26mm
Þyngd: 2,6 Kg
Kemur í tösku

SLÍPIROKKUR 125MM
Afl: 1400 Wött
Snúningshraði: 11.500 sn/mín
Skífustærð: 125mm
Þyngd: 2,2 kg

HERSLULYKILL 1/2”
Öflugur 18v kolalaus herlsulykill sem 
herðir allt upp í 447 Nm.
Stiglaus rofi ásamt tvær 
herslustillingar.
Drif: 1/2”
Kemur án rafhlaðna, hleðslutækis og 
tösku.

VERKFÆRASETT 80 HLUTA

Smiðjugötu 6, 360 Hellissandi

vnr D25133K

vnr DWE4237

vnr DCF894N

vnr GCAI8002

vnr DCD796P2

vnr DCG405N

vnr DCS355D2

vnr GCAI216R

Toppar 1/4” og 1/2” 4 - 32mm
Fastir lyklar 8 - 19mm
Djúpir toppar, bitar, tangir
og skrúfjárn.
Sterk plasttaska



Árlegi parkökudagurinn var 
haldinn í Grunnskóla Snæ fells
bæjar laugardaginn 30. nóvember 
en það er foreldrafélag skólans 
norðan heiðar sem stendur fyrir 
deginum. 

Á piparkökudaginn mætir 
fjöl skyldan saman í skólann 
með svuntur, kökukefli, pipar
köku mót, spaða, kökubox og 
góða skapið. Foreldrafélagið sér 
fyrir piparkökudegi gegn vægu 

gjaldi og því er hægt að skella 
sér strax í að fletja út og skera 
kökurnar. Á meðan foreldrar 
úr foreldrafélaginu baka svo 
kökurnar er hægt að fá sér 
kaffi eða djús og spjalla. Þegar 
kökurnar eru svo tilbúnar fá 
hæfileikar hvers og eins að njóta 
sín við að skreyta kökurnar og 
voru þær mjög fallegar eins og 
alltaf. Var dagurinn vel sóttur og 
allir í jólaskapi.

Hraðbúðin á Hellissandi hefur 
fest kaup á hjartastuðtæki. Tækið 
er af gerðinni Lifepak Cr Plus og 
kemur til með að vera til taks 
fyrir þá sem þurfa á því að halda, 
hvort sem um er að ræða íbúa á 
Hellissandi og Rifi eða aðra gesti. 

Verslunin er opin flesta daga 
og getur fólk hringt í verslunina í 
síma 4366611 ef þörf er á tækinu. 

Einnig er hægt að heyra beint í 
eigendum Hraðbúðarinnar, þeim 
Drífu og Viðari, ef þörf er á tækinu 
utan opnunartíma.

Hjartastuðtæki sem þetta er í 
raun og veru lífsnauðsynlegur 
bún aður sem bjargað hefur 
ófáum mannslífum í gegnum 
tíðina. 

Piparkökugleði í 
Grunnskólanum

Hraðbúðin fjárfesti 
í hjartastuðtæki

Túlipanasala hefst á ný 
á Snæfellsnesi

Verð með heimsendingu fyrir jól:
Fimmtudagur 19. desember 
í Grundar�arðabæ og Snæfellsbæ

Föstudagur 20. desember
í Stykkishólmsbæ og Helgafellssveit

Verð á búnti (10stk) 1500 kr.
Nánari upplýsingar á Facebook.

Tek á móti pöntunum í síma 859 5710
Facebook (klemmi) eða pm á messenger

Hlakka til að sjá ykkur!!
Clemens van der Zwet

- Bílaviðgerðir

- Skipaþjónusta

- Almenn suðuvinna 

- Smurþjónusta

- Smábátaþjónusta 

- Dekkjaverkstæði

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

kirkjanokkar.is

Aðventuguðsþjónusta 
í Ólafsvíkurkirkju

sunnudaginn 15. desember klukkan 14.
Munum að undirbúa hjartað fyrir hátíðina 



Verslaðu á Snæfellsnesi með Aukakrónum



Framkvæmdum við Fróðárheiði 
sem unnið hefur verið að var 
slegið á frest fram í mars til apríl 
á næsta ári nú um miðjan nóv
ember. 

Það er Borgarverk ehf sem sér 
um verkið og hefur það gengið 
vel heilt yfir. Þegar framkvæmdum 
var hætt að þessu sinni var búið að 
ljúka þeim verkþáttum sem skila 
átti á þessu ári. Það er fyllingum, 
ræsum og fláum frá gatnamótum 
og upp að Draugagili auk efnis
vinnslu fyrir allt verkið. Þunnu 
lagi af sandi var ekið yfir þann 
hluta vegarins sem umferð verður 
á nú í vetur og einnig var gerð 
hjáleið til þess að tengja inn á 
núverandi veg. Vegagerð Ríkisins 
mun svo sjá um að setja upp 
vegstikur fyrir veturinn á veginn. 

Þó framkvæmdir hafi stöðvast 
í bili munu vinnubúðir sem 
settar voru upp í Ólafsvík verða 
á svæðinu þangað til verkinu er 
lokið. Þó þeir starfsmenn Borgar
verks sem unnið hafa í að verkinu 
á Fróðárheiði séu ekki þar lengur 
fóru þeir ekki langt en hluti þeirra  
er farinn til Grundarfjarðar þar 
sem þeir munu vinna að hafnar
gerð. Þeir munu þó snúa til baka 
með hækkandi sól til að ljúka 
verkinu en veginum verður skilað 
með klæðningu í september 2020. 

Á neðri myndinni má sjá 
stuðlaberg sem mun umlykja nýja 
veginn neðarlega í Fróðárheiði.

Framkvæmdir bíða vors

Þriðjudaginn 26. nóvember 
síðast liðinn var haldinn sam ráðs
fundur nefnda og ráða sem starfa 
að hagsmunum Grunnskóla Snæ
fellsbæjar. Boðaðir á fundinn voru 
stjórnunarteymi skólans, stjórnir 
nemendaráðanna, stjórnir for
eldra félaganna, skólaráð skólans 
ásamt fræðslunefnd en alls mættu 
um 40 manns. 

Fundurinn var haldinn Bárðar
stofu, fundarsal Hótel Búða, Til
gangur fundarins var að kynna 
stefnu og stöðu skólans, að 
nefndar fólk kynnist, fá umræður 
og hlusta eftir mismunandi 
sjónar miðum nefndafólks. Á 
fundinum kynnti Hilmar Már 
Arason, skólastjóri Grunnskóla 
Snæ fells bæjar, starfsáætlun og 
skóla námskrá skólans. Þessi 
plögg eru stefnumarkandi fyrir 

skólann, en þar er farið yfir helstu 
verk lags reglur og stefnur í flestu 
því sem snýr að skólastarfinu. 
Jafn framt fór Hilmar yfir helstu 
niður stöður úr sjálfsmatsskýrslu 
síðasta skólaárs. 

Því næst var boðið upp á dýrindis 
veitingar og eftir kaffihlé var rætt 
um skólaþingið sem haldið var á 
síðasta skólaári. Búið er að velja 
skólanum ný einkunnarorð og 
næst á dagskrá er að endurskoða 

stefnu eða sýn skólans og 
skólareglur. Í lok fundarins var 
ákveðið að funda aftur í febrúar 
og skipa millifundanefnd sem 
leggur línurnar fyrir þann fund.  

Framtíð grunnskólans rædd í Bárðarstofu



Útgáfa Jökuls 
á næstunni

Jólablað Jökuls kemur út �mmtudaginn 19. desember 
og eru skil á efni og auglýsingum fyrir kl. 12 

mánudaginn 16. desember.

Jökull kemur ekki út á milli jóla og nýárs.

Fyrsta blað á nýju ári kemur út 
�mmtudaginn 9. janúar 

Nýverið opnaði Klifurfell í 
Grundarfirði en þar er hægt að 
skella sér á klifurvegg og kíkja í 
golfhermi.

Um helgina stóð Klifurfell 
svo fyrir námskeiði þar sem 
börnum gafst kostur á að læra 
undirstöðuatriðin í klifri. Elís 
Gíslason, klifrari í afrekshópi 
unglinga í klifurhúsi Reykjavíkur, 
var leiðbeinandi á námskeiðinu 

ásamt Mörtu Magnúsdóttur sem 
er eigandi Klifurfells. 

Námskeiðið þótti vel heppnað 
og þeir krakkar sem voru mættir 
til að læra á klifuvegginn skemmtu 
sér vel.

Klifursportið hefur verið 
að ryðja sér til rúms á Íslandi 
undanfarin ár og nú loksins 
geta Snæfellingar tekið þátt í 
klifurgleðinni af fullum þunga.

Svæðisgarðurinn Snæfellsnes 
er fimm ára í ár. Af því tilefni var 
farið vandlega yfir verkefnin frá 
stofnun og á fundi fulltrúaráðs 
2. desember s.l. voru samþykkt 
næstu forgangsverkefni.

Svæðisgarðurinn hefur byggt 
upp tengslanet, samstarf og 
jarðveg til að vera farvegur fyrir 
samstarf á Snæfellsnesi. Fram 
kemur í skilaboðum fulltrúaráðs 
að svæðisgarðurinn eigi áfram 
að vera í fararbroddi. Þessi 
skilaboð eru vonandi mælikvarði 
á árangurinn til þessa sem má 
draga saman í þessa flokka:
•	Mikil áhersla á samstarf
•	Verkefni tengd ferðaþjónustu
•	Verkefni tengd 

búnaðarfélögum og bændum
•	Markaðssetning og miðlun
•	Kynning á Snæfellsnesi
•	Uppbygging þekkingar og 

námskeiðahald
•	Samstarf við Markaðsstofu 

Vesturlands, Samtök 
Sveitarfélaga á Snæfellsnesi og 
Símenntun Vesturlands

•	Menningarmál og einstakir 
viðburðir

•	Matur og upplifun
•	Uppbygging innviða og 

þjónustu
•	Skipulag, uppbygging og 

stýring verndarsvæða
Svæðisgarðurinn er þekktur 

innan ákveðins hóps en þarf að 
verða íbúum og atvinnulífi í heild 
sýnilegri.

Ef menn sjá svæðisgarðinn    
þá eflist hann. 

Þess vegna eru það góðar fréttir 
að Jökull fari nú inn á hvert heimili 
í þeim fimm sveitarfélögum 
sem eru öll á Snæfellsnesi og, 
ásamt félögum í atvinnulífi, eiga 
Svæðisgarðinn. Snæfellsnes er 
eitt atvinnu og þjónustusvæði. 
Við erum rík af mann, menningar 
og náttúruauði. Við höfum 
svarað spurningunni hvort, 
og þá hvað, sé merkilegt við 
Snæfellsnes.  Í næsta pistli verða 
forgangsverkefni Svæðisgarðsins 
kynnt. Tilgangur Svæðisgarðsins 
er að efla samfélagið okkar með 
því að nýta sérstöðu Snæfellsness. 

Ragnhildur Sigurðardóttir
Framkvæmdastjóri 

Svæðisgarðsins Snæfellsnes

Klifuræði í 
Klifurfelli

Svæðisgarðurinn 
Snæfellsnes 5 ára

Lifandi silkiormar!
Íbúar Snæfellsness, verið velkomin á 
silkiormasýningu í Grundar�rði. 

Sýningin verður haldin að 
Borgarbraut 2, neðri hæð.

Sunnudaginn 15. desember frá kl.13-18
Mánudaginn 16. desember frá kl.15-20
Þriðjudag 17. desember frá kl.15-20

Allir velkomnir, frítt inn.

Kveðja, Signý Gunnarsdóttir
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Víkingur Ó. lék á sunnudag 
seinustu tvo leiki sína í riðlakeppni 
Íslandsmótsins í Futsal en leikið 
var í Fylkishöllinni í Árbænum. 
Víkingsliðið var í riðli með Elliða 
og Kríu.

Fyrir leikina í gær hafði 
Víkingur unnið báða sína leiki 
og liðið vann Elliða í fyrsta leik 
helgarinnar en lokatölur urðu 
32, Víkingum í vil. Liðið tapaði 
hinsvegar seinni leiknum gegn 
Kríu, 54. Það kom þó ekki að 
sök þar sem Víkingur hafði fyrir 
leikinn tryggt sér sigur í riðlinum 
og um leið sæti í 8liða úrslitum 
mótsins sem fara fram eftir 
áramót.

Með liðinu um helgina léku 
margir ungir og spennandi 
strákar í bland við reynslumeiri 
leikmenn. Má þar nefna að hinn 
17 ára gamli Anel Crnac skoraði 
sín fyrstu meistaraflokksmörk en 
hann gerði nýverið sinn fyrsta 

samning við Víking Ó. 
Anel skoraði tvö mörk á mótinu 

um helgina líkt og Ívar Reynir 
Antonsson. Þeir Emir Dokara, 
Kristinn Magnús Pétursson og 
Sigurjón Kristinsson skoruðu 
svo eitt mark hver.

Víkingur í 
átta liða úrslit

Karla og kvennalið Snæfells í 
körfuboltanum standa í ströngu 
um þessar mundir enda nóg um 
að vera í boltanum.

Kvennalið Snæfells vann 
góðan sigur gegn Grindavík í 
sein ustu viku, 8775. Gunnhildur 
Gunnars dóttir fór á kostum í 
leiknum en hún setti niður 27 
stig auk þess sem hún átti 8 stoð
send ingar. Eftir leikinn er Snæ
fell í sjötta sæti deildarinnar með 

sex stig.
Karlalið Snæfells tapaði svo 

gegn Selfossi um helgina, 104
81. Gengi liðsins hefur verið 
brösugt í vetur en liðið er í neðsta 
sæti 1.deildar með 2 stig. Hinn 
sænski Anders Gabriel Adersteg 
var stigahæstur í liði Snæfellinga 
í leiknum með 28 stig.

Meðfylgjandi mynd er af 
kvennaliði Snæfells en myndina 
tók Sumarliði Ásgeirsson.

Körfufréttir 
úr Hólminum



Bæjarstjórn Stykkishólmsbæjar

383. fundur bæjarstjórnar

Fundarboð

Fundur er boðaður í bæjarstjórn 
Stykkishólmsbæjar, fimmtudaginn 
12. desember 2019, í fundarsal bæjar
stjórnar, Hafnargötu 3, kl. 17:00.

Dagskrá fundarins er eftirfarandi: 
Lóðaumsóknir
1. Hamraendi 10 – Lóðarumsókn 

Fundargerðir fastanefnda
2. Bæjarráð Stykkishólmsbæjar – fundur nr. 608 
3. Velferðar- og jafnréttismálanefnd – fundur nr. 2
4. Velferðar- og jafnréttismálanefnd - fundur nr. 3
5. Safna- og menningarmálanefnd - fundur nr. 109
6. Öldungaráð - fundur nr. 5
7. Æskulýðs- og íþróttanefnd - fundur nr. 78

Erindi til kynningar 
8. Fundargerðir stýrihóps um hönnun og 

framkvæmdir á HVE Stykkishólmi (Hjúkrunarrými 
Heilbrigðisstofnunar Vesturlands)

9. Framtíðarskipulag tjaldsvæðis - Fundargerðir starfshóps 
10. Erindi frá Capacent um forskoðun á 

kostum sameiningar sveitarfélaga

Erindi til afgreiðslu/umsagnir
11. Forsendur og markmið fjárhagsáætlunar 2020-2023
12. Samþykkt um kattahald og gæludýrahald 

annað en hundahald í Stykkishólmsbæ
13. Gjaldskrá fyrir hunda- og kattahald í Stykkishólmsbæ
14. Gjaldskrá Stykkishólmshafnar 2020
15. Gjaldskrár Stykkishólmsbæjar 2020 - síðari umræða
16. Fjárhagsáætlun 2020 og þriggja ára 

fjárhagsáætlun 2021-2023 - síðari umræða
17. Menningarstefna Stykkishólmsbæjar 

- Tillaga eftir endurskoðun
18. Samningur við RARIK um afhendingu 

götulýsingarkerfis til eignar í Stykkishólmsbæ
19. Íbúasamráðsverkefni Sambands Ísl. 

sveitarfélaga, Stykkishólmsbæjar, 
Akureyrarbæjar o.fl. - Myndun stýrihóps

20. Stýrihópur um myndun framtíðarsýnar fyrir 
bæjarhátíðir í Stykkishólmi - Framtíð Danskra daga

21. Álagningarkerfi sveitarfélaganna - 
Þjónustusamningur við Þjóðskrá

22. Tillaga að úthlutun lóða í Stykkishólmi
23. Hjallatangi 28 - Lóðarleigusamningur
24. Sæmundarreitur 7 - Lóðarleigusamningur
25. Endurnýjun samnings á milli Stykkishólmsbæjar 

og Eldstoða ehf. um eldvarnaeftirlit
26. Ljósmyndasafn Stykkishólms - Staða safnsins 

og framtíðarsýn - Skipun starfshóps um 
framtíð Ljósmyndasafn Stykkishólms

27. Skipun ungmennaráðs 2019
28. Samþykkt um breytingu á samþykkt 

um stjórn Stykkishólmsbæjar
29. Samþykkt um brottfall samþykktar um afgreiðslur 

byggingarnefndar Stykkishólmsbæjar - Heimild 
byggingarfulltrúa til fullnaðarafgreiðslu

30. Breyting á skipan fulltrúa í safna- og 
menningarmálanefnd og kosning nýs formanns

31. Vinna starfshóps um aflaheimildir sem ríkið fer með 
forræði yfir - Ályktun bæjarstjórnar Stykkishólmsbæjar

32. Tillögur til þingsályktunar um fimm ára samgönguáætlun 
fyrir árin 2020-2024 og fyrir árin 2020-2034 

33. Fundaráætlun bæjarstjórnar og 
bæjarráðs fyrri hluta árs 2020

34. Afskriftarbeiðnir (trúnaðarmál)
35. Minnispunktar bæjarstjóra

Jólakveðjur

Við erum að taka á móti  
jólakveðjum í jólablað Jökuls.

Vinsamlegast hafið samband

fyrir föstudag 
13. desember 

steinprent@simnet.is og 436 1617

Sólveig Júlíana Ásgeirsdóttir 
gaf nýverið út bókina Bláaský en 
um er að ræða fyrstu bók Sól
veigar. Bókin samanstendur af 
smá sögum og hugleiðingum 
Sól veigar.

Sólveig ákvað síðan að styrkja 
Hollvinasamtök dvalarheimilis 
aldraðra í Stykkishólmi með því 
að gefa þeim 80 eintök af bókinni. 
Ágóðinn af sölu þeirra bóka mun 
renna til dvalarheimilisins.

“Ég var að vinna á dvalar heimil
inu í svo mörg ár. Ég byrjaði árið 
2003 og hætti í janúar á þessu ári. 
Mig langaði með þessu að þakka 
fyrir mig og sýna þeim velvild,” 
sagði Sólveig í samtali við Jökul 
um það hvers vegna hún ákvað 
að styrkja dvalarheimilið með 
þessum hætti. Hún bætir við að 
stefnan sé sett á að gefa út fleiri 
bækur.

“Mig langar að halda áfram. Ég 
á fullt af efni í skúffunum og í 

kollinum á mér. Það er svo margt 
að gerjast í hausnum á mér og 
mér dettur svo margt skemmti
legt í hug.”

Í tilefni útgáfu bókarinnar heim
sótti Sólveig svo dvalarheimilið 
til að færa þeim bækurnar. Þá las 
Bogi Thorarensen, eiginmaður 
Sólveigar, kafla úr bókinni fyrir 
gesti.

Bókaútgáfa til styrktar 
dvalarheimili 
Stykkishólms



Við í HSH höfum vitað af ein
staklega duglegum ungum dreng 
í Stykkishólmi sem æfir frjálsar 
íþróttir og lætur ekki þjálfaraleysi 
stoppa sig og gerir sitt allra besta 
ásamt foreldrum sínum til þess 
að æfa. Við fengum hann til þess 
að segja aðeins frá sér og sínum 
aðstæðum.

„Ari Bergmann heiti ég og kem 
úr Stykkishólmi. Ég hef æft frjálsar 
frá því að ég var í 3. Bekk og hef 
alltaf haft jafn gaman af. Ég spilaði 
einnig körfubolta en ákvað eftir 
10. bekk að hætta þar sem ég 
vildi einblína á frjálsar íþróttir. 
Spretthlaup eru mínar greinar, 
en ég keppi í 60m, 100m, 200m 
og 400m hlaupum. Því miður 
eru aðstæður þannig að ég hef 
verið þjálfaralaus í Stykkishólmi 
síðustu 2 ár. Ég æfi hins vegar 
sjálfur í 23 tíma á dag, fimm til sex 
daga vikunnar, ásamt því keppi ég 
á mótum bæði innan og utanhúss 
yfir árið. Ég er mjög heppinn, en 
foreldrar mínir hafa verið til í 
að keyra mig á æfingar hjá FH 
í Hafnarfirði á föstudögum. En 
þá hef ég möguleika á því að æfa 
með þjálfara og æfingafélögum 
á föstudögum og stundum 
laugardögum.

Í sumar var ég svo heppinn að 
fá að fara með FH á Gauta borgar
leikana í frjálsum íþróttum. Það 
var mæting í Kaplakrika hjá FH kl. 
04:45 og haldið beint út á flugvöll. 
Þegar við mættum í rútuna var 
tónlistin sett í botn og flestir 
sungu með, það átti greinilega 
að vera mikið fjör í þessari ferð!

Við gistum á hóteli í Gautaborg 
en það tók okkur um 15 mínútur 
að labba á leikvanginn. Þetta 
var vikuferð en mótið sjálft var 
dagana 28. til 30. júní. Gauta
borgar leikarnir eru haldnir árlega 
á Ullevei leikvanginum og þar er 
að staðan alveg frábær. Keppnin 
er fyrir krakka á aldrinum 11 ára 
og upp úr. FH sendi hóp af 25 
keppendum á aldrinum 13 til 

22 ára. Ásamt keppendum voru 
fjórir fararstjórar og þrír þjálfarar, 
mamma var líka svo heppin að ég 
tók hana með. 

Ég keppti í 100m, 200m og 
400m spretthlaupum og náði að 
bæta mig í öllum greinum. Þetta 
er fyrsta mótið sem ég keppi á 
erlendri grundu og einnig stærsta 
mót sem ég hef keppt á. En t.d. 
í 200m hlaupinu voru tólf riðlar 
og það var hlaupið á 9 brautum í 
hverjum riðli. Mótið fór mjög vel 
fram og var skipulagningin mjög 
góð, enda veitir ekki af á svona 
stóru móti. Þetta var ótrúlega 
skemmti legt mót, gaf mér reynslu 
og ég stefni á að fara þangað aftur 
og keppa!

Til að fjármagna ferðina fór 
ég í fjáröflun og seldi flatkökur 
hér í Hólminum og einnig vinum 
og ættingjum annarsstaðar á 
landinu. Ég vil nota tækifærið og 
þakka kærlega fyrir stuðninginn.“

Sagði Ari Bergmann að lokum

Fyrir hönd HSH, 
Laufey Helga Árnadóttir

Lætur þjálfaraleysi ekki stoppa sig

Á spilakvöldi Ungmennafélags 
Staðarsveitar 6. desember 
s.l. voru veittir afreksbikarar 
félagsins fyrir 2019. Að 
þessu sinni vann Margrét 
Gísladóttir frá Álftavatni bæði 
bikarinn fyrir besta árangur 

á Unglingalandsmóti og 
þann sem árlega er veittur 
Vatnasundsmeistara ársins. Þess 
má geta að bróðir hennar, Jökull 
Gíslason var stigahæstur eftir 
félagsvist kvöldsins og hlaut að 
launum úrvals súkkulaði.

Verðlaun afhent 
á spilakvöldi

Jökull Bæjarblað

jokull@steinprent.is

steinprent@simnet.is

436 1617





OPNUNARTÍMAR Í DESEMBER
14. desember Laugardagur 10 - 16
15. desember Sunnudagur Lokað
16. - 20. desember Virkir dagar 8 - 20
21. desember Laugardagur 10 - 16
22. desember Sunnudagur Lokað
23. desember Þorláksmessa  8 - 22
24. desember Aðfangadagur 8 - 12    Ólafsbraut 55   |   Sími 436 1212   |   www.rekstrarland.is
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NILFISK er ómissandi
á heimilið
NILFISK þekkja flestir, dönsku gæðaryksugurnar sem hafa þjónað íslenskum 
heimilum dyggilega í áratugi. NILFISK ryksugurnar státa af mjög góðum sogkrafti og 
framúrskarandi orkunýtingu. Veldu NILFISK ryksugu sem hentar þér og þínu heimili.

HAUSAR, BARKAR OG RYKSUGUPOKAR

NILFISK
ELITE

58.720 kr.
Verð áður 73.400 kr.
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20–30%
AFSLÁTTUR AF 

HEIMILISRYKSUGUM 

Í DESEMBER

XTM er 100% merinó ullarfatnaður. Undurmjúk og hlý ullarnærföt, eftirlætisflíkur 
útivistarfólks og allra sem starfa eða leika sér utandyra. Buxur, húfur og bolir/peysur 
með mismunandi hálsmáli. Dömu- herra- og barnastærðir.

XTM ULL heldur hita
en ekki svita!

NILFISK
SELECT

32.830 kr.
Verð áður 46.900 kr.

32.097 kr.
Verð áður

39.800 KR.

NILFISK
COMBI

Ryksugar og
skúrar samtímis

MERINÓULL
100%

25%
AFSLÁTTUR AF XTM ULLARFATNAÐIÍ DESEMBER

30%
20%

20%


