
Vígsluhátíð búsetukjarnans 
að Ólafsbraut 62-64 fór fram 
þriðjudaginn 14. desember en 
það var Húsheild aðalverktaki og 
undirverktakar þeirra sem sáu um 
byggingu Þjónustuíbúðakjarnans 
fyrir Félags- og skólaþjónustu 
Snæfellinga. Í húsinu  sem er 441 fm 
að stærð, eru 5 einstaklingsíbúðir 
þar sem fatlaðir einstaklingar búa 
sjálfstæðri búsetu með stuðningi 
FSS. Þar er einnig starfsmannarými 
og sólskáli ásamt bílastæði og 
fullgerðri lóð einnig er verönd 
fyrir framan hverja íbúð. 

Bygging hússins er fjár mögnuð 
af eigið fé FSS, stofn fram lögum 
sveitarfélaganna hér á Snæ fells-
nesi, Húsnæðis- og mann virkja-

stofnun, Jöfnunar sjóði sveitar-
félaga ásamt lántöku FSS hjá 
Lána sjóði sveitarfélaga. 

Var bæjarbúum boðið á vígslu 
hátíðina og að skoða húsnæðið 
að henni lokinni margar gjafir 
bárust sem ekki verða tíundaðar 
hér frá hinum ýmsum aðilum og 
félögum, Olga Guðrún Gunnars-
dóttir og Sigurður Höskuldsson 
spiluðu jólalög áður en Sveinn 
Þór Elinbergsson, forstöðumaður  
Félags- og skólaþjónustu Snæ fell-
inga bauð alla velkomna. Gaf hann 
að því loknu Kristni Jónassyni 
bæjar stjóra orðið  sem var stutt-
orður, óskaði hann íbúum til 
hamingju með þennan glæsilega 
búsetu kjarna. Að því loknu fór 

Sveinn yfir framkvæmdir á húsinu 
þar kom einnig fram að ekki væri 
kominn endanlegur  kostnaður 
en hann væri í um það bil 330-
350 milljónir. Bauð Svenn að því 
loknu þeim sem vildu að taka til 
máls. 

Að athöfninni lokinni gafst 
gestum tækifæri á að skoða húsið. 
Tilkoma byggingarinnar og stuðn-
ingur við sjálfstæða búsetu fatl-

aðra einstaklinga til aukinna lífs-
gæða og þátttöku í samfélaginu er 
mikið framfaraspor. Jón Haukur 
Hilmarsson þroskaþjálfi FSS 
hefur verið ráðinn í starf for-
stöðu manns en stefnt er að því 
að þjón ustan fari af stað á nýju ári. 
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Búsetukjarni vígður

Útgáfa Jökuls 
á næstunni

Jólablað Jökuls kemur út �mmtudaginn 23. desember,
efni, jólakveðjum og auglýsingum þarf að skila 

fyrir kl. 16 föstudaginn 17. desember. 

Jökull kemur ekki út á milli jóla og nýárs.

Fyrsta blað á nýju ári kemur út 
�mmtudaginn 6. janúar 



Fyrsta tölublað Jökuls kom 
út 8. mars 2001 og hefur komið 
út vikulega síðan ef frá eru talin 
2-4 vikufrí á ári, þetta tölublað 
er nr. 1000 og því greinilegt 
að lesendum, auglýsendum 
og útgefanda einnig líkar við 
útgáfuna.

Í fyrsta tölublaði Jökuls var 
pistill frá útgefanda þar sem kom 
meðal annars fram að áður höfðu 
verið gerðar tvær tilraunir til að 
gefa út blað, fyrri tilraunin var 
„Kapallinn”, dagskrárblað sem 
kom út vikulega frá 20. ágúst 
1993 en lifði ekki til áramóta, því 
var dreift frítt inn á hvert heimili 
í Ólafsvík og hafði að geyma 
dagskrá þeirra rása sem dreift var 
í kapalstöðinni Villa video á þeim 
tíma, alls 7 rásir. Mjög lítið var um 
auglýsingar svo að ekki var von á 
öðru en að útgáfunni væri hætt.

Í árslok 1994 var gerð tilraun 
með útgáfu á blaði fyrir jólin sem 
bar heitið „Fáein orð í Snæfellsbæ” 
og var dreift frítt á hvert heimili 
í Snæfellsbæ, hlé var gert á þeirri 
útgáfu til nóvemberbyrjunar 
1995 en eftir það kom blaðið út 
hálfsmánaðarlega þar til síðasta 
tölublaðið leit dagsins ljós í 
febrúar 1997. Steinprent kom 
ekki að útgáfu blaða eftir þetta 
fyrr en að Jökull hóf að koma út.

Þó að bæjarblöð séu oft á tíðum 
ekki mikil bókmenntaverk þá er 
gaman að flétta í gegnum gömul 
blöð og skoða hvað bar hæst á 
hverjum tíma, í fyrsta tölublaði 
Jökuls var m.a. fjallað um aukningu 
á lönduðum afla í febrúarmánuði 
í höfnum Snæfellsbæjar, nam 
aukningin 13,9% eða úr 2.900 
tonn um í febrúar 2000 í 3.304 
tonn í febrúar 2001. 

Í blaðinu var einnig sagt frá því 
að efnalaugin Snæþvottur hafði 
opnað í Grundarfirði, það voru 
hjónin Sigurjón Fannar Jakobsson 
og Unnur Guðmundsdóttir sem 
hófu þann rekstur, í blaðinu er 
farið yfir fyrri rekstur efnalauga 
á Snæfellsnesi en það mun hafa 
verið Sjöfn Sölvadóttir og Ólafur 
Tryggvason sem ráku fatahreinsun 
að Túnbrekku 7 í Ólafsvík frá árinu 
1979 og allt fram til október 1984 
en þá keyptu Pétur F. Karlsson 
og Kristín Guðmundsdóttir (Fíi 
og Didda) hreinsunina og fluttu 
að Kirkjutúni 2 þar sem nú 

er Átthagastofan, þar var fata-
hreinsun rekin samhliða fata-
verslun til 1986.

Af auglýsingum í 1. tölublaði 
Jökuls er helst að nefna að félags-
vist var auglýst í Klifi öll mið-
viku dags kvöld, Hárgreiðslu stofa 
Gunn hildar auglýsti hár snyrt-
ingu og föndurnámskeið og Ríkis-
sjóður óskaði eftir að taka á leigu 
u.þ.b. 120 - 140 fm2 skrif stofu-
húsnæði í Ólafsvík að með taldri 
u.þ.b. 30 fm2 bílgeymslu, ekki 
kom fram hvaða starfsemi átti að 
vera í húsnæðinu.

Til að sagan gleymist ekki þarf 
að skrá hana, litlu hversdagslegu 
hlutirnir fá yfirleitt ekki pláss í 
stærri miðlum og því er mikilvægt 
að héraðs- og bæjarblöð lifi, 

samfélags- og netmiðlar taka að 
litlu leyti við þessu hlutverki og 
ég hef þá trú að blöðin hafi áfram 
hlutverki að gegna.

Ég vil þakka lesendum og 
auglýsendum fyrir tryggð við 
blaðið, án auglýsinga er ekki 
hægt að gefa svona blað út og 
án hvatningar og ábendinga frá 
lesendum hefði ég líklega ekki 
nennt að standa í þessu allan 
þennan tíma.

Einnig vil ég þakka öllum þeim  
einstaklingum og fyrirtækjum 
sem hafa styrkt útgáfuna með 
einum eða öðrum hætti.

Jóhannes Ólafsson

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

Þetta er tölublað númer 1000

Nú er að verða breyting á 
dreifingu Jökuls, næsta tölublað 
Jökuls sem er jólablaðið verður 
borið í hús af stúlkum í 4. 
flokki Snæfellsnessamstarfsins 
í knattspyrnu, á nýju ári verður 
Jökli ekki dreift inn á öll heimili í 
Snæfellsbæ og Grundarfirði eins 
og verið hefur, heldur verður 
blaðið aðgengilegt á netsíðu 
Issuu  (https://issuu.com) dugir 
þar að slá Jökull í leitarglugga 
og þá koma upp þau tölublöð 
Jökuls sem vistuð eru þar, eldri 
blöð eru vistuð á heimasíðu 
Snæfellsbæjar. Samhliða þessu 
verður standur með prentaðri 
útgáfu Jökuls í verslunum, 
sjoppum og á dvalarheimilunum 
Fella skjóli og Jaðri, er það gert 
fyrir þá sem af einhverri ástæðu 
geta ekki eða vilja ekki nálgast 
blaðið á netinu.

Ástæðan fyrir þessari breyt-
ingu er eingöngu sú að Íslands-
póstur er ekki að standa sig 
í þjónustu hlut verkinu, fyrir 
nokkru síðan var ákveðið þar 
á bæ að fjölpósti eins og Jökli 

verði ekki dreift á einum degi 
heldur skyldi honum alltaf dreift 
á tveimur dögum, þetta gerði 
það að verkum að ef veður var 
vont á útgáfudegi (fimmtudegi) 
eða veikindi voru hjá starfsfólki 
Póstsins þá gat það orðið til þess 
að síðustu lesendur Jökuls fengu 
hann ekki í hendur fyrr en á 
mánudegi eða jafnvel þriðjudegi 
í vikunni eftir útgáfu. Það segir 
sig sjálft að auglýsing sem fjallar 
um viðburði sem eiga að fara 
fram þá helgina, missir marks.

Ég vil nota þetta tækifæri 
og þakka öllu góða fólkinu í 
Smiðjunni í Ólafsvík fyrir aðstoð 
við dreifingu, um nokkurt skeið 
hafa þau tekið að sér að dreifa 
Jökli í hluta Snæfellsbæjar á móti 
Íslandspósti.

Vonandi taka lesendur og aug-
lýs endur vel í þessar breyt ingar, 
ef ekki þá er um að gera að láta 
mig vita.

Jóhannes Ólafsson

Breytingar 
á dreifingu Jökuls

- Bílaviðgerðir

- Skipaþjónusta

- Almenn suðuvinna 

- Smurþjónusta

- Smábátaþjónusta 

- Dekkjaverkstæði

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

Fyrsta tölublað Jökuls



Vínbúðin Grundarfirði

Nánari upplýsingar um opnunartíma 
er að finna á vinbudin.is

OPNUNARTÍMAR
UM HÁTÍÐIRNAR

Vínbúðirnar Ólafsvík
og Stykkishólmi

Við minnum á að áfengiskaupaaldurinn á Íslandi er 20 ár og biðjum fólk að hafa skilríki meðferðis.

Mánudagur 20. desember  14-18

Þriðjudagur 21. desember  14-18

Miðvikudagur 22. desember  14-18

Fimmtudagur 23. desember  11-19

Föstudagur 24. desember  10-12

Laugardagur 25. desember  Lokað

Sunnudagur 26. desember  Lokað

Mánudagur 27. desember  14-18

Þriðjudagur 28. desember  14-18

Miðvikudagur 29. desember      14-18

Fimmtudagur 30. desember      13-19

Föstudagur 31. desember      10-13

Laugardagur 1. janúar      Lokað

Sunnudagur 2. janúar    Lokað

Mánudagur 20. desember  16-18

Þriðjudagur 21. desember  16-18

Miðvikudagur 22. desember  16-18

Fimmtudagur 23. desember  11-19

Föstudagur 24. desember  10-12

Laugardagur 25. desember  Lokað

Sunnudagur 26. desember  Lokað

Mánudagur 27. desember  16-18

Þriðjudagur 28. desember  16-18

Miðvikudagur 29. desember      16-18

Fimmtudagur 30. desember      13-19

Föstudagur 31. desember      10-13

Laugardagur 1. janúar      Lokað

Sunnudagur 2. janúar    Lokað

MUNUM EFTIR 

FJÖLNOTA 
POKUNUM EKKI GLEYMA

GRÍMUNUM



SJÓL, Landssamband Sjó-
stanga félaga, hélt í byrjun des-
ember verðlaunaafhendingu 
fyrir aðalmót sumarsins 2021. 
Afhending verðlaunanna fór fram 
á lokuðum formannafundi sam-
bandsins laugardaginn 4. des-
ember. Til stóð að halda loka-
hóf en vegna faraldursins þurfi 
að fella það niður eins og margt 
annað. Verðlaunahafar voru síðar 
boðaðir í Höllina, félagsheimili 
Sjóstangaveiðifélags Reykjavíkur, 
til að taka á móti verðlaununum. 

Í sumar voru 6 mót haldin af 8 
mögulegum en mótin sem halda 
átti í apríl og maí féllu niður 
vegna Covid. Meðlimir SJÓSNÆ, 
Sjóstangafélag Snæfellsness, hafa 
verið duglegir við að næla sér í 
verðlaun undanfarin ár og var 
engin breyting þar á. Af þeim 21 
verðlaunum sem veitt voru við 
athöfnina rötuðu 8 til félagsins 

og koma Íslandsmeistari karla, 
Íslandsmeistari kvenna, aflahæsti 
karlinn og aflahæsta konan öll úr 
SJÓSNÆ. 

Jón Einarsson var í 1. sæti 
Ís lands meistara karla og Wojciech 
M. Kwiatkowski hafnaði í 3. sæti 
í þeim flokki. Líkt og í fyrra var 
Beata Makilla Íslandsmeistari 
kvenna og Björg Guðlaugsdóttir 
var í 2. sæti. Björg Guðlaugsdóttir 
var sömu leiðis aflahæsta konan 
og Jón Einarsson tók 1. sætið sem 
afla hæsti karlmaðurinn. Krist-
björn Rafnsson endaði í 3. sæti 
aflahæstra karla. Jón Einarsson 
fékk líka verðlaun fyrir 3. sæti 
flestra fisktegunda en Jón, ásamt 
einum öðrum, vann til flestra 
verðlauna fyrir sumarið. 

Meðfylgjandi mynd er tekin af 
Íslandsmeisturunum tveimur við 
athöfnina í Höllinni. 

sj

Kvenfélag Hellissands færði 
Grunn skóla Snæfellsbæjar gjöf 
á dögunum. Gjöfin sem er hita-
pressa, verður staðsett í textíl-
mennta stofu skólans í Ólafsvík. 
Þar munu nemendur á mið- og 
ung linga stigi nota pressuna til að 
pressa vínyl og annað á textílefni 
sem þau vinna með. 

Nemendur eru byrjaðir að nota 

pressuna í vinnu sinni og reynist 
hún mjög vel. Vildi skólinn fá að 
koma á framfæri kæru þakklæti til 
Kvenfélags Hellisands. 

Á myndinni eru þær Maríanna 
Sigurbjargardóttir, formaður 
Kvenfélags Hellissands og Vilborg 
Lilja Stefánsdóttir deildarstjóri 
skólans.

þa

Félagar í SJÓSNÆ raka að sér verðlaunum

Skólinn fékk hitapressu að gjöf

Ragnar og Ásgeir ehf.

Endurvinnslan verður lokuð 
27. des 2021 og 3. janúar 2022

Skup butelek bedzie zamkniete 27 grudina 
2021 i tagze 3 stycznia 2022 rok

Bottles recycling will be closed 
27. December 2021and 3. January 2022



Fólkið Fjöllin Fjörðurinn bækurnar til sölu á bókasafninu, 
nr. 2-10. Sjá:
https://www.grundar�ordur.is/is/mannlif/menning/folkid-�ollin-�ordurinn 

Sjá https://www.facebook.com/Bokasafngrundar�ardar
       https://www.grundar�ordur.is/is/mannlif/menning/bokasafn

Kíkið á Veðráttulýsingar á Jólaföstu 1884 á facebooksíðu bókasafnsins. 

Opið verður um jólahátíðina 2021 
sem hér segir:   
Opið verður um jólahátíðina 2021 sem hér segir: 

Þorláksmessu, �mmtudaginn 23. des kl. 13-18.  

Opið milli hátíðanna eins og venjulega kl. 13-17, 
mánudaga-�mmtudaga. 

Opnað á nýju ári mánudaginn 3. janúar. 
Óvissujólabókapakkar  
Það er gamall siður á Íslandi að gefa bók á jólunum. Storytel 
er ágætt til síns brúks en pappírsbókin í ró og næði minnir þá 
sem lesa á góða tíma. 

Bókasafnið býður upp á bókapakka handa �ölskyldunni. Þeir 
sem koma á bókasafnið fyrir jól geta valið sér bækur í poka 
eða fengið lokaðan poka með 3-4 óvissubókum (við eigum 
MP4 og CD ef einhver getur notað það). Til að hafa gaman af 
uppátækinu má skreyta pokann eða pakka í jólapappír og 
setja undir jólatréð með hinum gjöfunum.  

Ha�ð samband í netfangið bokasafn@grundar�ordur.is eða 
síma 438 1881.  Komið og veljið sjálf, sækið eða fáið sent. 

Ég óska viðskiptavinum bókasafnsins, gestum Sögumiðstöðvar 
og Grundfirðingum öllum gleðilegra jóla og velfarnaðar 
á nýju ári og þakka fyrir góð samskipti.    
      Sunna 

Bókasafn
Grundar�arðar í 
Sögumiðstöðinni

Breyting á afgreiðslutíma:
Fimmtudagur 23. des.  Þorláksmessa 09.00 - 22.00
Föstudagur 24. des Aðfangadagur 09.00 - 13.00
Laugardagur 25. des.  Jóladagur Lokað
Sunnudagur 26. des Annar í jólum Lokað
Mánudagur 27. des.  09.00 - 18.00

Gleðilega hátíð
Þökkum viðskiptin á árinu



Dagana 6. til 12 desember komu 
yfir 1000 tonn á land í Grundarfirði 
eða 1180 tonn í 16 löndunum. 
Að venju voru botnvörpubátarnir 
fyrirferðamestir þar og landaði 
Harðbakur EA 137 tonnum í 
2, Akurey AK 134 tonnum í 1, 
Sigurborg SH 127 tonnum í 2, 
Sóley Sigurjóns GK 109 tonnum í 
1, Pálína Þórunn GK 111 tonnum 
í 2, Þinganes SF 84 tonnum í 1, 
Sturla GK 66 tonnum í 1, Runólfur 
SH 64 tonnum í 1, Hringur SH 
55 tonnum í 1 og Farsæll SH 
53 tonnum í 1 löndun. Tveir 
línubátar lönduðu þessa daga í 
Grundarfirði Hrafn GK landaði 
122 tonnum í 1 og Sighvatur GK 
117 tonnum í 1 löndun. Bára SH 
landaði 1 tonni í 1 löndun en hún 
er á Sæbjúgnaveiðum. 

Í höfnum Snæfellsbæjar þessa 
sömu daga komu á land alls 
711 tonn í 65 löndunum. Einn 
bátur er á netaveiðum Bárður 
SH 811 og landaði hann 24 
tonnum í 6 löndunum. Hjá stóru 
línubátunum landaði Tjaldur 
SH 160 tonnum í 2, Örvar SH 

117 tonnum í 1, Rifsnes SH 64 
tonnum í 1, Hamar SH 42 tonnum 
í 2 og Háey I ÞH 9 tonnum í 1 
löndun. Hjá litlu línubátunum 
landaði Særif SH 39 tonnum í 
3, Stakkhamar SH 39 tonnum í 
4, Gullhólmi SH 34 tonnum í 4, 
Kristinn HU 32 tonnum í 4, Kvika 
SH 18 tonnum í 3, Brynja SH 14 
tonnum í 2, 

Tryggvi Eðvarðs SH 11 tonnum 
í 1, Lilja SH 11 tonnum í 2, Rán 
SH 11 tonnum í 2, Sverrir SH 8 
tonnum í 2 og Signý HU 3 tonnum 
í 1 löndun. Hjá dragnótabátunum 
landaði Ólafur Bjarnason SH 19 
tonnum í 4, Gunnar Bjarnason 
SH 17 tonnum í 4, Egill SH 13 
tonnum í 4, Sveinbjörn Jakobsson 
SH 11 tonnum í 4, Bárður SH 9 
tonnum í 2, Magnús SH 9 tonnum 
í 4 og Saxhamar SH 5 tonnum 
í 2 löndunum. Nú þegar fer að 
styttast í hátíðarnar fara líklega 
einhverjir af bátunum að fara í 
jólafrí en mæta svo galvaskir á 
nýju ári. 

þa

Aflafréttir

ATVINNA
Klumba auglýsir eftir 

bílstjóra og lyftaramanni.

Æskilegt að viðkomandi hafi meirapróf 
og lyftararéttindi.

Upplýsingar gefur verkstjóri 
í síma 893 1017

Við bjóðum upp á 
alhliða bílaviðgerðir, 

dekkjaskipti og smurþjónustu.

Tímapantanir í síma 436-1111 

Til hamingju Jökull með eitt 
þúsundasta tölublaðið, sem þessi 
pistill birtist í. 

Næskomandi laugardagur 
verður sá síðasti á árinu í get-
rauna starfinu hjá okkur í Átt haga-
stofunni. Við verðum á sama tíma 
og venjulega eða frá kl. 11.00 til 
12.15. Tveir aðilar náðu í vinning 
í síðustu viku, á 11 rétt úrslit. 
Það verður kaffi á könnunni og 
piparkökur. Á nýju ári verður 
auglýst hvenær við förum af 
stað aftur og eru þeir, sem ekki 

ætla að vera með í sameiginlega 
seðlinum, beðnir um að láta vita. 
Við reiknum með að halda áfram 
fram í apríl með sameiginlega 
seðilinn, eða út keppnistímabilið 
í enska boltanum. Við þökkum 
öllum þeim kærlega fyrir, sem 
komið hafa á árinu, tippað og 
stutt þannig við getraunastarfið 
og óskum bæjarbúum öllum 
gleðilegra jóla. 

Áfram Víkingur

Getraunir 1X2

Starf þjónustufulltrúa 
laust til umsóknar

Grundar�arðarbær auglýsir laust til umsóknar 75% starf þjónustufulltrúa og 
skjalastjóra á bæjarskrifstofu. Þjónustufulltrúi hefur m.a. umsjón með 
skráningu í skjalaker� bæjarins, skráningu og greiðslu reikninga, m.a. 
rafrænna, annast innkaup, símsvörun og svörun ýmissa erinda. Þjónustufull-
trúi semur og færir fréttir á vef bæjarins, annast þjónustu við viðskiptavini og 
annað sem y�rmaður felur honum. 

Í boði er lí�egt starf fyrir einstakling sem getur unnið sjálfstætt og sýnt 
frumkvæði í star�.

Menntunar- og hæfniskröfur: 
•  Menntun sem nýtist í starfi
•  Þekking og reynsla af skjalastjórnun er æskileg 
•  Góð íslensku- og tölvukunnátta er skilyrði
•  Frumkvæði og sjálfstæði í starfi er skilyrði 
•  Jákvæðni, sveigjanleiki og góðir samstarfshæfileikar eru skilyrði
•  Nákvæmni og skipuleg vinnubrögð
•  Þekking og reynsla af opinberri stjórnsýslu er kostur

Laun og starfskjör fara eftir kjarasamningi Sambands íslenskra sveitarfélaga 
við viðkomandi stéttarfélag.

Umsóknarfrestur er til og með 3. janúar 2022.  
Umsóknum skal skila á netfangið sigurlaug@grundar�ordur.is  
Umsókn skal fylgja ferilsskrá og kynningarbréf, þar sem umsækjandi gerir 
grein fyrir reynslu sinni og hæfni í star�ð.  

Ráðið er í star�ð frá 1. febrúar 2022 eða eftir samkomulagi. 

Nánari upplýsingar um starfið veitir Sigurlaug R. Sævarsdóttir, skrifstofustjóri, 
í síma 430 8500 eða gegnum netfangið sigurlaug@grundar�ordur.is 



Samstarfsnefnd um sameiningu Eyja- og Miklaholtshrepps og Snæfellsbæjar hefur unnið
greinargerð um sameiningu sveitarfélaganna. Með vísan til þeirrar greiningar er það álit 
nefndarinnar að fram skuli fara atkvæðagreiðsla meðal íbúa sveitarfélaganna um sameiningu 
sveitarfélaganna í eitt. 

Álit nefndarinnar og greinargerð hafa fengið tvær umræður í sveitarstjórnum sveitarfélaganna,
án atkvæðagreiðslu, samkvæmt 2. mgr. 119. gr. sveitarstjórnarlaga nr. 138/2011. 

Atkvæðagreiðsla um tillögu um sameiningu sveitarfélaganna fer fram laugardaginn 12. febrúar 
2022 í báðum sveitarfélögunum. Við ákvörðun um kjördag hefur þess verið gætt að tillagan verði 
kynnt íbúum með a.m.k. tveggja mánaða fyrirvara eins og áskilið er í 4. mgr. 119. gr. sveitar-
stjórnarlaga nr. 138/2011. 

Tillaga að sameiningu Eyja- og Miklaholtshrepps og Snæfellsbæjar

Heimasíða sameiningarviðræðnanna er uppfærð reglulega og eru áhugasamir 

hvattir til að fylgjast með framvindu verkefnisins á slóðinni www.snaefellingar.is

Leikfangahappdrætti 
Lionsklúbbs Nesþinga.

 

Árlegt jólahappadrætti Lkl. Nesþinga verður haldið 
23. desember kl. 17:00. Vegna Covid verður ekki hægt 

að koma saman í Röstinni en þess í stað verður 
happadrátturinn sendur út á netinu. Nánar auglýst síðar.

Miðar verða til sölu í Hraðbúð Hellissands frá 18. desember 
en einnig verður hægt að panta miða 
og fá þá senda heim að dyrum í síma:

Hjörtur: 865-0270 og hjollig@gmail.com 
Guðjón: 894-3611
Marinó: 868-7914

Fjöldi veglegra vinninga

Aðeins dregið 
úr seldum miðum.

Miðaverð 300kr.

Happdrættismiðar í leikfangahappdrætti Lionsklúbbs 
Ólafsvíkur eru komnir í sölu, sölustaðir eru: 
Verslunin Kassinn, Verslunin Hrund, Söluskáli ÓK og Olís.

Úrdráttur í leikfangahappdrætti Lionsklúbbs Ólafsvíkur fer 
fram á netinu eins og á síðasta ári. Hægt er að fylgjast með 
úrdrætti á Youtube - Leitarorð: Lionsklúbbur Ólafsvíkur.  

Hægt verður að nálgast tengil á facebooksíðum Lionsklúbbs 
Ólafsvíkur og Snæfellsbæjar.
Við hvetum fólk til að �nna linkinn snemma, hann verður 
virkur kl 9 á aðfangadagsmorgun, þann 24. desember.

Happdrættið hefst kl 10 sama dag.

Afhending vinninga fer fram á milli 11 og 13 á aðfangadag í 
félagsheimilinu Kli�.

Útgefnir miðar 2.500, aðeins dregið úr seldum miðum.

Lionsklúbbur Ólafsvíkur

Leikfangahappdrætti 
Lionsklúbbs Ólafsvíkur



merino ullarundirföt

Vettlingar, sokkar og húfur frá:
66°N, Didriksons, Varma og XTMKuldagallar fyrir börn 

og fullorðna 
frá Elka, 
66°N,
og Didrikson.

Frá Bose og Sony:
- Ferðahátalarar
- Sjónvörp
- Fartölvur
- Hljóðstangir
- Heyrnatól
- Spjaldtölvur

Töskur og 
aukahlutir 
frá 66°N

Vesti og 
flíspeysur 
frá Elka, 
66°N o.fl.

GÓÐAR 
GJAFAHUGMYNDIR
fyrir fólkið þitt og heimilið

Skór og stígvél 
Fyrir börn og fullorðna

Nilfisk háþrýstidælur 
og ryksugur

OPNUNARTÍMAR Í DESEMBER
13. - 17. desember Virkir dagar 8 - 18
18. desember Laugardagur 10 - 14
19. desember Sunnudagur Lokað
20. - 22. desember Virkir dagar 8 - 18
23. desember Þorláksmessa  8 - 22
24. desember Aðfangadagur 10 - 12
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