
Stelpurnar í 5. flokki Snæ fells
nessamstarfsins létu rokið og 
kuldann ekki á sig fá sunnudaginn 
24. janúar. Þann dag hófu þær 
keppni í Faxaflóamótinu þetta 
árið með heimaleik sem spilaður 
var á Ólafsvíkurvelli og er það 
mjög ánægjulegt að yngri flokkar 
geti spilað heimaleiki á þessum 
árstíma og þó áhorfendur megi 

ekki koma á leiki gátu einhverjir 
setið í bílum sínum og fylgst með. 

Stelpurnar sem spila í Driðli A 
liða tóku á móti HK 2 og stóðu sig 
mjög vel, endaði leikurinn 5  1 
fyrir Snæfelssnesstelpunum sem 
spila næst við Víking Reykjavík 2 
laugardaginn 6. febrúar á Víkings
vellinum í Reykjavík.

þa

959 tbl - 21. árg. 28. janúar 2021

Ólafsbraut 55, Ólafsvík
Sími: 436 1212

 

 

Skotgrund  Skotfélag Snæ
fells ness tók í notkun nýja 
heima síðu í lok síðasta árs, síðan 
hefur fengið góðar viðtökur og 
gaman að fylgjast með líflegu 
starfi félagsins. Á heimasíðunni 
segir m.a. frá því að þeir Birgir 
Guð mundsson og Samúel Pétur 
hafa nýtt fyrstu daga ársins til 
að smíða skotbjöllur sem settar 
verða upp á skotsvæðinu. Um 
miðjan mánuðinn fóru þeir svo 
með eina slíka og settu upp á 
500 metrana. Bjallan er hol að 
innan og því heyrist fínn hljómur 
í henni þegar skotið er í hana.

Á síðunni segir einnig frá því 
að Grundarfjarðarbær hefur 
ákveðið að styrkja Skotfélag 
Snæ fells ness um 300.000 kr. 
til frekari uppbyggingar á skot

æfinga svæðinu.  Nú þegar er 
byrjað að skipuleggja fram
kvæmdir sumarsins og eitt af 
fyrstu verkefnunum verður að 
setja upp riffilbatta við nýja 
skot húsið og er reiknað með 
að styrkurinn fari að mestu í þá 
fram kvæmd. Þá er einnig stefnt 
að því að fjölga skotmörkum í 
riffil brautinni við útiborðin. 

Ný skotbjalla 
á 500 metrana

Sigur í fyrsta leik í Faxaflóamóti

Við bjóðum upp á 
alhliða bílaviðgerðir, 

dekkjaskipti og smurþjónustu.

Tímapantanir í síma 436-1111 



Fiskmarkaður Snæfellsbæjar 
flutti í nýtt og hentugra húsnæði 
nú á dögunum. Nýja húsnæðið er 
staðsett við trébryggjuna í Ólafsvík 
en þar var áður rekin Fiskiðjan 
Bylgja. Var þetta húsnæði nánast 
tilbúið fyrir utan að setja þurfti 
hurð á húsið að sunnanverðu og 
setja upp ákeyrsluvarnir ásamt því 
laga gólf að hluta. Er þetta hús 
hentugra fyrir fiskmarkaðinn en 
það sem markaðurinn var í áður 
að öllu leyti. Meðal annars er 
þetta húsnæði næstum helmingi 
stærra eða 1598 fermetrar en 
gamla húsnæðið er 894 fermetrar, 
styttra þarf einnig að keyra fiskinn 
og munar um það. 

Á Fiskmarkaði Snæfellsbæjar 
starfa 17 á vertíðinni með slæ
ingunni og afleysingarfólki bætt 
við ef það þarf. Markaðurinn 
tók við 19.441 tonni á síðasta 
almanaks ári og af því komu 7.219 
tonn af höfnum í Snæfellsbæ 
en markaðurinn er einni með 
starfsemi á Skagaströnd, Akranesi, 
Tálknafirði og Grundarfirði. 

Gaman er að geta þess að 
markaðurinn flutti í nýja húsnæðið 
31. desember síðastliðinn sem er 
sama dagsetning og markaðurinn 
var opnaður upphaflega. 

þa

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

Fiskmarkaður Snæfellsbæjar á nýjan stað

Námskeið í ungbarnasundi fór 
fram í sundlaug Snæfellsbæjar 
dagana 22. og 23. janúar síðast
liðinn. Var námskeiðið ætlað 
börn um frá 3 mánaða til 2 ára 
og kenndur einn tími á föstu
deginum og tveir tímar á laugar
deginum. Hópnum var skipt í 
tvennt, 3 til 9 mánaða börn í 
öðrum og 10 mánaða til 2 ára í 
hinum. Skráningin var að vonum 
góð og mikið fjör hjá krílunum 
að fá að sprikla í sundlauginni. 

Námskeiðið kenndi Erla Guð
munds dóttir, eigandi Sundskóla 
Erlu, íþróttafræðingur M.Sc., 
ung barna sundkennari og heilsu
mark þjálfi. Erla hefur kennt 
ung  barnasund í 14 ár og veit 
fátt skemmtilegra en að busla 
með litlum sundgörpum. Það 
er frábært að geta boðið upp 
námskeið sem þetta úti á landi 
og er vonin að halda annað slíkt 
fljótlega.

sj

Vel mætt í 
ungbarnasund

Jarðarförin fer fram frá Grundar�arðarkirkju, laugardaginn 30. janúar kl. 13:00. 
Vegna aðstæðna verða aðeins nánustu aðstandendur viðstaddir athöfnina 
sem verður streymt á slóðinni  https://www.facebook.com/grundar�ardarkirkja.

Blóm og kransar afþakkaðir en þeim sem vilja minnast hans er bent á 
Krabbameinsfélag Grundar�arðar.

Sunna, Gunnar, Erna, Lilja, Valgeir, Rósa, Anna, Marteinn og �ölskyldur.

Ástkær faðir okkar, 
tengdafaðir, a� og langa�, 

Njáll Gunnarsson, 
bóndi frá Suður-Bár við Grundar�örð, 

lést laugardaginn 23. janúar.



Stefnt er á að flytja félags mið
stöðina Afdrep í nýtt húsnæði 
í febrúar. Fram að þessu hefur 
félags miðstöðin verið í leigðu hús
næði í Ólafsvík og þótti kominn 
tími á breytingar. Starfsemin mun 
því færast yfir í Líkn á Hellissandi 
þegar framkvæmdum þar er lokið 
en verið er að koma húsinu í stand 
fyrir unglingana. 

Líknin hefur marga kosti og 
hentar vel fyrir fjölbreytt og lif
andi starf í félagsmiðstöðinni. 
Munar þar mest um að húsnæðið 
er í eigu Snæfellsbæjar og því 
verður hægt að fara í breytingar 
sem henta starfinu og gefa 
unglingunum tækifæri til að gera 
það að sínu. Það eru spennandi 
tímar framundan og er þetta 
skemmtilegt verkefni nú þegar 
flest annað félagsstarf sem 

unglingarnir eru vanir að taka 
þátt í yfir árin hafa fallið niður. 

sj

Nemendur á yngsta stigi 
Grunnskóla Snæfellsbæjar læra 
með ýmsum hætti um fugla í átt
haga fræði þar sem markmiðið er 
að þeir kynnist nærumhverfi sínu 
í gegnum upplifun og reynslu. Eitt 
verkefnið sem unnið er með er að 
kynnast fuglum í nærumhverfinu, 
bæði farfuglum og staðfuglum og 
vinna þau ýmis verkefni þar af 
lútandi á hverju ári í hringekju 
þar sem bekkirnir blandast og er 
skipt í hópa þvert á bekki. Einnig 
gefa nemendur fuglunum korn að 
borða í fuglahúsum sem staðsett 
eru á lóð skólans. 

Jafnframt þessu eru þau ásamt 
miðstigi skólans að vinna að fugla
verkefni í myndmennt. Byggt er 
ofan á þá reynslu og þekkingu 
sem þau eru komin með og 
unnið með fuglana í gegnum 
list sköpun. Þar er eitt verkefnið 
að móta fugla í leir. Þau velja sér 

fugl sem þau vilja vinna með, velta 
upp hvað þau vita um hann og 
kynna sér hann vel og byrja á að 
skissa fuglinn upp áður en þau 
móta hann í leir. Við fuglagerðina 
endurnýta þau efni sem fellur til í 

umhverfi þeirra bæði náttúrulegt 
og tilbúið efni svo sem trjágreinar, 
viðarbúta sem falla til í smíðinni, 
skrúfur og nagla svo fátt megi 
telja. 

Að sögn Ingu mynd mennta

kenn ara skólans njóta nemendur 
sín vel í þessu verkefni og finnst 
spennandi að vinna með sinn fugl 
og vera fuglarnir jafn fjölbreyttir 
og nemendur eru margir. 

þa

Afdrep flytur í Líkn á Hellissandi

Búa til fugla í átthagafræði

- Bílaviðgerðir

- Skipaþjónusta

- Almenn suðuvinna 

- Smurþjónusta

- Smábátaþjónusta 

- Dekkjaverkstæði

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

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
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Álagning fasteignagjalda
fyrir árið 2021
Álagningu fasteignagjalda 2021 er nú lokið í Snæfellsbæ.

Álagningarseðlar verða sem fyrr ekki sendir út á pappírsformi,
en eru aðgengilegir á island.is. Álagningarseðlar eru eingöngu 
aðgengilegir á síðum þeirrar kennitölu sem þeir eru gefnir út á.

Engir greiðsluseðlar eru sendir út nema til þeirra sem fæddir
eru fyrir 1948, og til þeirra sem sérstaklega biðja um það. 
Greiðsluseðlar birtast hins vegar alltaf rafrænt undir „rafræn skjöl“
í heimabönkum einstaklinga og fyrirtækja.

Gjalddagar fasteignagjalda eru átta, 1. febrúar – 1. september 2021. 
Ef fasteignagjöld eru gerð upp að fullu fyrir 15. mars 2021 fæst
3% staðgreiðsluafsláttur. Hægt er að leggja heildarupphæðina, að 
frádregnum afslætti, inn á 0190-26-4240, kt.: 510694-2449.

Gjaldskrá fasteignagjalda er aðgengileg á vefsíðu Snæfellsbæjar. 
Þar er hægt að sjá afsláttarreglur til elli- og örorkulífeyrisþega.
Afsláttur hefur þegar verið reiknaður út, skv. forsendum ríkisskatt-
stjóra, og á að koma fram á álagningarseðli.

Vakni spurningar má hafa samband við Lilju Ólafardóttir, bæjarritara,
í síma 433-6900 eða á netfangið lilja@snb.is.
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Gjaldskrár fasteignagjalda í Snæfellsbæ 2021Gjaldskrár fasteignagjalda í Snæfellsbæ 2021 
 
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     0,30%  af fasteignamati 
 Fráveitugjald – A-flokkur     0,15%  af fasteignamati 
 Sorphirðu- og sorpeyðingargjald á íbúðir   38.600.- á tunnu (3% hækkun) 
 Sorpeyðingar- og gámagjald á sumarhús   14.800.- á tunnu (3% hækkun) 
 
 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. 
 
Aukavatnsskattur fer úr 25 krónum í 27 per rúmmeter.  Það er hækkun um 8% milli ára, en gjaldið hefur staðið í stað 
síðan í janúar 2018. 

 
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. 110.000.- 
ATH: afsláttur og tekjumörk hækka miðað við hækkun á launavísitölu. 
 

100% lækkun      
Einstaklingar með heildarárstekjur allt að 4.300.000 krónur  
Hjón með heildarárstekjur allt að 6.700.000 krónur          
75% lækkun:      
Einstaklingar með heildarárstekjur á bilinu 4.300.001 - 4.750.000 krónur 
Hjón með heildarárstekjur á bilinu 6.700.001 - 7.150.000 krónur         
50% lækkun:      
Einstaklingar með heildarárstekjur á bilinu 4.750.001 - 5.150.000 krónur 
Hjón með heildarárstekjur á bilinu 7.150.001 - 7.550.000 krónur         
25% lækkun:      
Einstaklingar með heildarárstekjur á bilinu 5.150.001 - 5.600.000 krónur 
Hjón með heildarárstekjur á bilinu 7.550.001 - 8.000.000 krónur  
  

Við álagningu fasteignagjalda er afslátturinn reiknaður út frá álagningu 2020 vegna skatttekna ársins 2019, 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 2021.   
 
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. 



Í byrjun árs kom úr nýr Hagvísir 
Vesturlands eftir Vífil Karlsson 
hagfræðing sem ber titilinn 
Fjármál sveitarfélaga: Atvinnuleysi 
og tekjur sveitarfélaga. 

Í honum er leitað vísbendinga 
fyrir áhrifum atvinnuleysis á tekjur 
sveitarfélaga á Vesturlandi og var 
hvatinn að því að leggjast í þessa 
vinnu efnahagssamdrátturinn 
sem hefur orðið í kjölfar 
heimsfaraldurs. Hvert og eitt 
sveitarfélag á Vesturlandi var 
skoðað sérstaklega og stuðst 
við tölur Sambands Íslenskra 
sveitarfélaga aftur í tímann. Fyrri 
reynsla ætti að koma sér vel í 
gagnavinnslu sem þessari, til 
dæmis gögn frá Bankahruninu 
2008 en erfitt reyndist að yfirfæra 
þá reynslu yfir á núverandi 
kreppu vegna þess hve ólíkar 
aðstæður eru. Hætt er við að áhrif 
á sveitarfélögin verði vægari til 
skemmri tíma litið en til lengri 
tíma vegna þess að í mörgum 
sveitarfélögum flytja íbúar burt 
ef þeir eru atvinnulausir. Áhrifin 
sjást ekki strax en þetta magnar 
upp neikvæðu áhrif atvinnuleysis 

á tekjur sveitarfélaga. Mestar 
líkur eru á því í fámennari 
sveitarfélögum og þeim sem eru 
langt frá stærstu mörkuðum eins 
og höfuðborgarsvæðinu.

Grundarfjarðarbær
Viðbótaráhrif atvinnuleysis í 

Grundarfjarðarbæ á heildartekjur 
sveitarfélagsins eru 3,6% ef 
tölurnar eru skoðaðar til skemmri 
tíma en 7,1% til lengri tíma litið. 
Viðbótaráhrif á Grundarfjarðarbæ 
eru með því hæsta í samanburði 
við önnur sveitafélög á 
Vesturlandi. Það er þó ráðgáta af 
hverju það stafar því líkur á að 
íbúar flytji burt frá Grundarfirði 
vegna atvinnuleysis eru ekki 
miklar og eins og gefur að skilja 
verða viðbótaráhrif atvinnuleysis 
mun vægari ef fólk flytur ekki 
burt út af atvinnuleysi. Hins vegar 
eru viðbótaráhrif atvinnuleysis 
á hvern íbúa í Grundarfirði 
hlutfallslega há í þessum sama 
samanburði. Mikil óvissa er samt í 
þessum niðurstöðum vegna fárra 
ára sem liggja til grundvallar og 
ítarlegri greiningu þyrfti til að 

draga fram vísbendingar um 
fylgni milli íbúaþróunar og 
atvinnuleysis í Grundarfirði. 

Snæfellsbær
Viðbótaráhrif atvinnuleysis 

í Snæfellsbæ á heildartekjur 
sveitarfélagsins til skemmri tíma 
eru 4,4% en þegar tölurnar voru 
skoðaðar til lengri tíma fékkst 
engin niðurstaða. Til skemmri 
tíma virðist samdráttur í tekjum 
sveitarfélagsins. Tveimur árum 
fyrir Bankahrunið 2008 var 
atvinnuleysi 0,8% en tveimur 
árum eftir Hrun var atvinnuleysið 
orðið 2,7%. Með þessari aukningu 
á atvinnuleysi lækkuðu tekjur 
sveitarfélagsins um 129 m.kr. 
en það er 8,4% lækkun. Sem er 
heilmikil lækkun fyrir ekki meiri 
sveiflu í atvinnuleysi. Þvert á það 
virðist sem tekjur Snæfellsbæjar 
til langs tíma aukist eftir því 
sem atvinnuleysi eykt ef lesið 
er í gögn Hagvísisins. Skýringar 
fyrir þessu eru ekki á reiðum 
höndum en þó má gera ráð fyrir 
að í sveitarfélögum þar sem vægi 
sjávarútvegs er mikið gætu málin 
þróast svona. í bæjarfélögum 
þar sem fjöldi sjómanna er 
hlutfallslega mikill  vegna 
smábátaútgerðar vegur veiking 
krónunnar mjög þungt og jákvætt 
á útsvarstofn á móti neikvæðum 
áhrifum atvinnuleysis. Stafar 
það aðallega af því að afkoma 

í fiskveiðum skilar sér beint í 
hærri launum sjómanna og til 
sveitarfélags í gegnum útsvar. 

Niðurstöður
Ekki er hægt að fullyrða að 

niðurstöður þessa Hagvísis 
Vesturlands séu heppilegar 
til að áætla yfirvofandi eða 
yfirstandandi efnahagssamdrátt 
á sveitarfélög á Vesturlandi vegna 
nokkurra þátta. Í fyrsta lagi hefðu 
gögn yfir hvert sveitarfélag mátt 
vera umfangsmeiri. Einnig eru 
engar tvær kreppur eins og 
fjölmörg sveitarfélög sem gátu 
rifið sig upp á ferðaþjónustunni 
eftir Bankahrunið 2008 gætu 
fengið að líða fyrir það núna. 
Fjöldi nýbúa eða útlendinga 
í sveitarfélögum hefur einnig 
áhrif á niðurstöðurnar þar 
sem hluti þessa hóps er mjög 
hrey fanlegur.  Sömule ið is 
hefur eðli búferla breyst að 
undanförnu svo að sveitarfélög 
næst höfuðborgarsvæðinu halda 
betur í sína íbúa en áður. Að 
lokum virðast viðbótaráhrifin 
breytileg, þannig er lækkun tekna 
hlutfallslega meiri þegar hún er 
á milli 1% og 2% atvinnuleysis á 
móti t.d. 4% og 5% atvinnuleysis. 

 
Hagvísinn má sjá í heild sinni 

inná vefsíðu Samtaka sveitarfélaga 
á Vesturlandi, www.ssv.is. 
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Hagvísir um fjármál sveitarfélaga

Atvinnuleysi í Snæfellsbæ

Atvinnuleysi í Grundarfirði



Grunnskóli Snæfellsbæjar 
er einn af þeim skólum sem 
vinnur samkvæmt eineltisáætlun 
Olweusar gegn einelti og 
andfélagslegri hegðun. Bæði 
nemendur og starfsfólk vinna 
samkvæmt áætluninni og er 
markmið hennar að skapa 
umhverfi í skólanum þar sem 
einelti fær ekki þrifist og byggir 
á fáum meginreglum sem að skila 
árangri í baráttunni gegn einelti 
og andfélagslegri hegðun og 
hefur verið sýnt fram á það með 
rannsóknum. Meðal þess sem 
nemendur og starfsfólk gera á 
hverju ári er að hafa svokallaða 
Olweusardaga þar sem unnin 
eru hin ýmsu verkefni í anda 
áætlunarinnar. 

Á Olweusardögunum haust

annar var eitt verkefnið að búin 
voru til púsl þar sem nemendur 
skreyttu sitt eigið púsl og bekkjar
félagar skrifuðu jákvæð orð á hjá 
hverjum og einum. Púslunum var 
svo “púslað saman” og hengd upp 
á vegg í kringum einkunnarorð 
skólans. Voru bæði nemendur 
og starfsfólk sammála um að 
verkefnið væri skemmtilegt og 
sýndi að við pössum öll saman 
eins og púsl. Þess má einnig geta 
að nemendur kíkja reglulega á 
púslin til að vera viss um að sitt 
sé á sínum stað. 

Olweusar dagar skólans á vor
önn eru fyrirhugaðir í mars og 
verður þá meðal annars unnið að 
því að vinabekkir hittist, fram fari 
umræða um netnotkun og fleira.

þa

í síðasta tölublaði Jökuls var 
fjallað um fjórar öflugar stelpur 
úr Snæfellsbæ sem boðaðar voru 
á úrtaksæfingar KSÍ fyrir landslið 
kvenna í U16, U17 og U19.

En það er ekki bara kvenfólkið 
sem er öflugt því að nú hefur 
Bjartur Bjarmi Barkarson verið 

valinn í úrtaksæfingar hjá U19 
landsliði Íslands. Bjartur æfði 
með yngri flokkum í UMF Víking/
Reyni og svo nú með meistaraflokk 
Víkings. Það er óhætt að segja að 
það er mikið af ungu og efnilegu 
knattspyrnufólki í bæjarfélaginu.

Jákvæð púsl á Olweusdögum

Bjartur í U-19 
úrtaksæfingar

Snjórinn skapar oft sérstök 
form á veturna,  á meðfylgjandi 
mynd hefur snjórinn þó fengið 

aðstoð frá bílunum og skapað 
þetta skemmtilega munstur á 
Grundargötu í Grundarfirði.

Svigað í gegnum 
GrundarfjörðJökull Bæjarblað

steinprent@simnet.is

436 1617



Undanfarnar vikur hafa staðið 
yfir framkvæmdir á Heilsu gæslu
stöð Ólafsvíkur. Verið er skipta 
um og lengja þak ásamt því þak
kanti er breytt þannig að hann 
er lengdur og klæddur með áli. 
Settar verða nýjar rennur og skipt 
um  þá glugga sem þarf ásamt 
því að húsið sjálft verður málað. 
Undanfarinn ár hefur orðið vart 
við leka í gegnum steinsteyptan 
þakannt á húsinu en aldrei eins 
mikið og á síðasta ári og því 
nauðsynlegt að laga þetta. Það 
byggingarverktakinn K16 ehf sem 
sér um verkið en þeir eru einnig 
með verkefni fyrir HVE á Akranesi.

þa

Endurbætur á heilsugæslunni í Ólafsvík

Auglýsingaverð 
í Jökli

Heilsíða  34.440 +vsk

Hálfsíða. 24.570 +vsk

1/4 úr síðu   14.595 +vsk

1/8 úr síðu 11.340 +vsk

1/16 úr síðu   8.505 +vsk

Ánægðari
viðskiptavinir

Ráðist var í framkvæmdir í 
sundlaug Snæfellsbæjar núna í 
jan úar og var hún því lokuð í 
rúmar tvær vikur. 

Upphaflega var reiknað með 
styttri tíma í framkvæmdirnar 
en það vill ekki alltaf allt ganga 
eftir plani og því þurfti að fresta 
opnun laugarinnar um 10 daga. 
Það var því mikill fögnuður 
meðal bæjarbúa sunnudaginn 
24. janúar þegar sundlaugin 
opnaði aftur fyrir almenningi. 

Framkvæmdirnar sem farið 
var í eru verkefni sem byrjað var 
á um mitt síðasta ár og var það 
fyrirtækið Frostraf ehf. sem tók 
það að sér, fyrirtækið naut einnig 
aðstoðar frá iðnaðarmönnum á 
svæðinu. Stór varmadæla var 

keypt til viðbótar þeim sem 
fyrir eru í húsnæðinu og er gert 
ráð fyrir að með henni sé hægt 
að tryggja nægan hita fyrir bæði 
sundlaugina og útisvæðið. Þá var 
einnig settur upp nýr varmakútur 
og hitatúba sem varaafl með, 
ásamt varmaskiptum. Að lokum 
voru lagnir sveraðar upp og 
endurnýjaðar og kerfið allt 
hreinsað. Með þessari fram
kvæmd var ofnakerfið sömuleiðis 
aðskilið frá varmakerfinu. 

Nóg hefur því gengið á í sund
laug inni undanfarnar vikur og 
þakkar starfsfólk sund laugar
innar bæjarbúum fyrir að sýna 
skilning á meðan fram kvæmdum 
stóð.

sj

Framkvæmdir í 
sundlaug Snæfellsbæjar


