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Aðventu fagnað í skugga Covid
Jólastemmningin var allsráð
andi í hinum ýmsu fyrirtækjum
í Ólafsvík miðvikudaginn 1. des
ember. Þá hafði verið áætlað
að hafa Jólaþorp Snæfellsbæjar
sem staðið hefur verið fyrir í
nokkur ár og hefur það verið í
félagsheimilinu Klifi þar sem
fyrirtæki og félagasamtök hafa
boðið upp á hinar ýmsu vörur.
Ekki var hægt að halda Jólaþorpið
með þeim hætti sem áður hefur
verið gert. Eigendur nokkurra
fyrirtækja á svæðinu létu það
ekki stoppa sig og auglýstu
kvöldopnun þennan sama dag.
Buðu þeir öðrum fyrirtækjum
og félagasamtökum aðstöðu
hjá sér þar sem þeir gátu verið
með það sem þeir höfðu uppá
að bjóða. Heppnaðist þetta
nýja fyrirkomulag mjög vel og
margir sem lögðu leið sína í
verslanir þetta kvöld og voru
mörg fyrirtækin með alls kyns
tilboð og afslætti af þessu tilefni.
Siggi Hösk og Olga Guðrún
Gunnarsdóttir fóru á milli staða

og sungu og spiluðu jólalög fyrir
gesti og gangandi. Það gerði Jón
Haukur Hilmarsson líka og vakti
það mikla lukku. Höfðu margir
bæjarbúar á orði að vonandi væri
þetta fyrirkomulag komið til að
vera, það væri svo gaman að geta
farið svona á milli fyrirtækja,
skoðað hvað er í boði, hlustað á
fallega jólatóna og hitt fólk.
þa

UMF VÍKINGUR/REYNIR

Jólatréssala
Við ætlum að selja jólatré hjá Ragnari og Ásgeiri
frá kl. 17:00 - 19:00 dagana 15. og 16. desember 2021.
Trén koma frá Garðheimum.
Í boði eru Normannsþinur og Stafafura.
Pantanir berist í netfangið umf@snb.is

Friðarveggspjaldasamkeppni
Nemendur í 6. bekk í Grunn
skóla Snæfellsbæjar fengu afhent
viðurkenningarskjöl fyrir þátt
töku sína í Friðarveggspjalda
samkeppni Lions á Íslandi. Þema
samkeppninnar að þessu sinni er
“We Are All Connected” eða “Við
erum öll tengd” Allir þeir sem tóku
þátt fengu viðurkenningarskjal
frá Lionsklúbbi Ólafsvíkur en
nemendur unnu að myndum
sínum í myndmennt hjá Ingu
myndmenntakennara.
Dómnefnd valdi svo eina
mynd sem send var áfram til
þátttöku á landsvísu þar sem
valin verður ein mynd sem tekur
þátt með myndum alls staðar að
úr heiminum. Friðarveggspjalda
keppnin var fyrst haldin árið 1988
og markmiðið með henni að gefa
grunnskólanemendum tækifæri
til að koma á framfæri á skapandi
hátt hugmyndum sínum varðandi
heimsfrið og miðla framtíðarsýn
sinni til umheimsins.
Um það bil 600.000 börn fra
75 löndum taka þátt í þessari
keppni árlega. Eins og áður segir
tók hluti 6. bekkjar þátt þar var
svo Hanna Líf Kristgeirsdóttir sem
varð hlutskörpust og var myndin
hennar send áfram til að taka þátt
í landskeppninni.
Það var Hilmar Már Arason
skólastjóri og Lionsmaður sem
afhenti nemendunum viðurkenn
ingarnar sínar. Á myndinni frá
vinstri eru Hilmar Már Arason,

Filip Steinn Ingvason, Kristján
Mar Yilong Traustason, Bartlomiej
Janewics, Sigurður Pétur Jónsson,
Ari Osterhammer Gunnarsson,
Hafsteinn Þorri Þráinsson, Eyrún
Birta Ísfjörð Arnórsdóttir, Stefán
Arnar Jóhannesson og Vilborg
Lilja Stefánsdóttir deildarstjóri
grunnskólans.
Á myndina vantar Brajan
Pienkowski sem einnig tók þátt
og Hönnu Líf Kristgeirsdóttur.
þa

Við bjóðum upp á
alhliða bílaviðgerðir,
dekkjaskipti og smurþjónustu.
Tímapantanir í síma 436-1111
Upplag: 1.100
Áb.maður: Jóhannes Ólafsson

Blaðið er gefið út af Steinprent ehf. og dreift
á hvert heimili í Snæfellsbæ og Grundarfirði,

Prentun: Steinprent ehf.
Sandholt 22a, Ólafsvík
355 Snæfellsbæ
Netfang: steinprent@simnet.is
Sími:

Blaðið kemur út vikulega.

436 1617

Samstarfsnefnd
hvetur til
sameiningar
Samstarfsnefnd, sem sveitar
stjórnir Eyja- og Miklah olts
hrepps og Snæfellsbæjar skipaði
til að kanna kosti og galla sam
einingar sveitarfélaganna, hefur
skilað áliti sínu, þar sem hvatt er til
sameiningar. Sveitarstjórnirnar
eru búnar að taka málið fyrir þar
sem álit samstarfsnefndarinnar
var samþykkt og mun seinni
umræða sveitarstjórnanna fara
fram fimmtudaginn 9. des
ember. Í kjölfarið verður boðað
til kosninga sem fara fram þann
12. febrúar.
Nefndin hvetur íbúa til að
samþykkja tillögu um sam
einingu Eyja- og Miklah olts
hrepps og Snæfellsbæjar, en
það er álit nefndarinnar að sam
eining muni skapa forsendur

til að byggja upp öflugt skóla
starf og styrkja samfélagið á
sunnanverðu Snæfellsnesi. Að
mati nefndarinnar yrði sam
eining sveitarfélaganna til þess
að samfélagið í dreifbýlinu verði
sterkara í frekari sameiningar
viðr æðum framtíðarinnar.
Kristinn Jónasson, bæjarstjóri
í Snæfellsbæ skorar á fólk að
kynna sér málið vel fyrir kom
andi kosningar en á vefsíðunni
snaefellingar.is er hægt að
nálgast upplýsingar um sam
einingarviðræðurnar og ef ein
hverjar spurningar vakna sem
ekki er nú þegar búið að svara er
hægt að senda þær inn í gegnum
vefinn. Kynningarferlið hefst svo
á vefsíðunni í janúar.
sj

JÓLAGJAFIRNAR
FÆRÐU Í OLÍS/REKSTRARLANDI
Í verslun Olís/Rekstrarlands færðu fatnað og gjafavöru
í jólapakkann meðal annars frá eftirtöldum vörumerkjum:

Verslum í heimabyggð og eflum þannig
þjónustu og verslun á svæðinu.
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Listasýning Ragnheiðar í Útgerðinni
Laugardaginn 4. desember
opnaði ný sýning í Útgerðinni
í Ólafsvík eftir listakonuna
Ragnheiði Þorgrímsdóttur.
Sýningin heitir Fuglahausar
og samanstendur af fallegum
teikningum sem hún yfirfærir
í olíumálun. Ragnheiður er
ættuð frá Ólafsvík en foreldrar
hennar eru Þorgrímur Leifsson
og Guðlaug Stella Brynjólfsdóttir.
Hún útskrifaðist með BA í
myndlist frá Academia Di Belle
Arti í Flórens 2015 og árið 2017
lauk hún meistaraprófi í myndlist
frá New York Academy of art
í New York en það var einmitt
þar sem hún byrjaði að mála
fuglahausa. Ragnheiður segir
frá því þegar hún lærði í New
York og kennarinn kom inn með
fullan poka af fuglahausum. Hún
og samnemendur hennar fylltust
ónotatilfinningu en hún málaði
þá og nokkrum árum síðar er
hún ennþá að mála fuglahausana,
nú er viðfangsefnið hins vegar
lifandi. Leiðakerfi Ragnheiðar
er figúratívt töfraraunsæi og

myndefnið er náttúrutengt og
oft yfirnáttúrulegt. Verk hennar
einkennast af klassísku yfirbragði
en inn á milli er einnig húmorískur
undirtónn. Sýning Ragnheiðar
mun standa í Útgerðinni út
desember og er hægt að líta við
bæði til að skoða og kaupa verk
hennar.

Laus staða í leikskólaseli

Grunnskóla Snæfellsbæjar - Lýsudeild
Laus er tímabundin staða starfsmanns í leikskólaseli, Lýsudeild,
í 85% stöðugildi. Ráðningartímabilið frá 3.1. 2022 - 3. 6. 2022.
Starfsvið starfsmanns í leikskólaseli:
• Vinnur að uppeldi og menntun barnanna
• Fylgist vel með velferð þeirra og hlúir að þeim
andlega og líkamlega
• Ýmis önnur verkefni sem til falla hverju sinni
Menntun, reynsla og hæfni:
• Menntun og reynsla sem nýtist í starfi
• Ríkir samstarfs- og samskiptahæfileikar
• Frumkvæði og sjálfstæð vinnubrögð
• Góð kunnátta í íslensku er skilyrði
Borgað er samkvæmt kjarasamningum Sambands íslenskra
sveitarfélaga og Samflots bæjarstarfsmannafélaga.
Umsóknarfrestur er til 17. desember, umsóknareyðublað er
á heimasíðu Snæfellsbæjar.
Upplýsingar veitir Hilmar Már Arason skólastjóri í síma 894 9903
og Rósa Erlendsdóttir í síma 863 8328. Umsóknir skal senda til
skólastjóra á netfangið hilmara@gsnb.is.

sj

Getraunir
11. desember
Það voru getspakir menn,
sem fylltu út sameiginlega
seðilinn síðasta laugardag, því
niðurstaðan varð 12 rétt úrslit.
Sáu menn í hyllingum að búið
væri að redda jóla innkaupunum.
Fréttist af einum úr hópnum á
Skerinu, meðal annars að halda
upp á vinninginn. Svo kom í ljós
að annar seðill var með 12 rétt
úrslit í okkar hópi. Samtals voru
á landinu öllu 610 aðrir með
12 rétta og vinningurinn fyrir
það 880 krónur, sem rétt dugðu
fyrir glasi af gosi hjá félaga okkar
sem var að skemmta sér! Það
er samt alltaf gaman að hitta
á svona úrslit og mikil spenna
hjá sumum þegar á eftir að
leika einn eða tvo leiki, sem

eru á seðlinum og allt annað
rétt. Við höldum ótrauð áfram
og vonumst til að sjá sem flesta
í Átthagastofuna á laugardaginn
og gerum enn eina tilraunina
til að ná í þann stóra. Síðan má
geta þess, að sá úr hópnum sem
fyllti út sameiginlega seðilinn
29. nóvember og uppskar 7
rétt úrslit hefur ekki sést síðan í
bæjarfélaginu, en hann má alveg
koma úr felum því það er búið
að fyrirgefa honum! Við mætum
klukkan 11.00 á laugardaginn
og verðum til kl. 12.15. Kaffi og
piparkökur á staðnum og allt til
styrktar Víkingi.

Áfram Víkingur

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

Úrval af gjafavöru í jólapakkana
Vörumerkin sem við bjóðum er m.a.
George Jensen
Iittala
Bitz

Moomin
Södal
Zone
Stoff

Rosendahl
Lille Vilde
Meraki

Opið virka daga 14-18

Töst

Hjá okkur færðu líka
úrval af jólabókum og spilum

Laugardaga 14-16

Verið velkomin

Þorláksmessu 11-22
Aðfangadag 10-12

Aðveituæð tengd á Arnarstapa

Í byrjun desember kláraðist
stór áfangi á Arnarstapa þegar ný
aðveituæð var tengd dreifikerfi
vatnsveitunnar. Lagning aðveitu
æðarinnar hefur staðið yfir síðan

síðasta sumar og sá Stafnafell um
tenginguna ásamt starfsmönnum
Snæfellsbæjar. Þrýstingurinn
á svæðinu jókst töluvert með
þessari nýju aðveituæð en til að

byrja með var hann um eða yfir
3 kg. Snæfellsbær hafði biðlað til
eigenda fasteigna á Arnarstapa að
vera á svæðinu þegar tengingin
yrði eða passa upp á að lokað yrði

fyrir vatnsinntakið á eignunum.
Tengingin á aðveituæðinnni gekk
vel og er mikil ánægja meðal íbúa
og fasteignaeigenda á Arnarstapa
sem segja að mikill munur sé á.
sj

Póstbox í Grundarfirði
Pósturinn hefur opnað Póstbox
í Grundarfirði. Póstbox er einföld
og skilvirk leið til að gera
pakkasendingar aðgengilegri.
Hægt er að sækja pakka allan
sólarhringinn, allt árið um kring.
Þegar pakki er kominn í póstbox
fær viðtakandi tilkynningu með
QR kóða og PIN númeri sem er
svo notað til að opna póstboxið.
Nú eru komin 52 póstbox um

allt land en nýjasta viðbótin
var einmitt í Grundarfirði og
Stykkishólmi. Með þessari
nýjung eru viðtakendur pakka
ekki háðir opnunartíma Póstsins
og sleppa sömuleiðis við
biðraðir. Meðfylgjandi mynd tók
Sverrir Karlsson við Póstboxið í
Grundarfirði.
sj

Kærleikskveðjur frá
Smiðjunni í Ólafsvík til
Tónlistarskóla Snæfellsbæjar

Jólakveðjur
Við erum að taka á móti
jólakveðjum í jólablað Jökuls.
Vinsamlegast hafið samband

fyrir föstudag
17. desember
Föstudaginn 3. desember
síðastliðinn var Smiðjan með sín
árlegu litlu jól og fengu þau tón
leika í boði Tónlistarskóla Snæ
fellsbæjar. Valentina Kay skóla
stjóri tónlistarskólans spilaði á
hljómborð og Evgeny Makeev
( Jenni) tónlistarkennari spilaði á

saxafón. Við starfsfólk Smiðjunnar
nutum þess að hlusta á fallegan
flutning hjá þessu hæfileikaríka
og frábæra tónlistarfólki.
Við þökkum kærlega fyrir
okkur og sendum jólakveðju út
í samfélagið.

steinprent@simnet.is og 436 1617

Siggi Hösk kominn í úrslit
Jólalagakeppni Rásar 2 er haldin
í nítjánda sinn í ár, um 50 lög
bárust í keppnina og sex þeirra eru
komin í úrslit. Á meðal þeirra sex
laga sem komin eru í úrslit er lagið
Hlaupajól eftir Sigurð Höskuldsson
eða Sigga Hösk eins og flestir
þekkja hann. Siggi hefur unun af
því að syngja og semja tónlist og
er lagið hans þriðja mest spilaða
lagið í keppninni í ár. Hlaupajól
fjallar um stressið, kaupæðið og
brjálæðið sem á það til að fylgja
jólunum. Dómnefnd valdi þessi

sex lög úr þeim upprunalegu 50
en svo var það í höndum hlustenda
að kjósa sitt uppáhalds jólalag.
Sigurvegarinn verður tilkynntur í
Popplandi fimmtudaginn 9. des
ember og verður sigurlagið flutt á
Jólagestum Björgvins auk þess að
fá aðra veglega vinninga.
Á myndinni er Siggi ásamt Olgu
Guðrúnu Gunnarsdóttur þegar
þau skemmtu gestum verslana í
Ólafsvík þann 1. desember síðast
liðinn.
sj

- Bílaviðgerðir
- Skipaþjónusta
- Almenn suðuvinna
- Smurþjónusta
- Smábátaþjónusta
- Dekkjaverkstæði
vegr@vegr.is vegr.is
S: 849-7276 Remek og 898-5463 Þórður

Sameinum allt Snæfellsnes

Sameining sveitarfélaga getur
verið mikilvægt skref í styrkingu
byggðar. Sannarlega hafa stærri
sveitarfélög þyngri slagkraft og geta
þannig verið áhrifameiri í að koma
góðum málum til leiðar. Ég styð
fækkun og stækkun sveitarfélaga
en aðstæður eru mismunandi.
Sveitarfélögin á Snæfellsnesi
hafa um langt árabil haft mikið
samstarf sín á milli í gegnum
Byggðasamlag Snæfellinga sem fer
með; Skóla- og félagsþjónustuna,
rekstur Byggðasafnsins, Earthcheek
og Svæðisgarðinn auk þess koma
þau að rekstri Fjölbrautaskólans í

Grundarfirði. Öll þessi samstarfs
verkefni og reyndar fleiri s.s.
brunavarir hafa komið til af því
að ekki hefur verið vilji eða áhugi
á að sameina sveitarfélögin. En
lítum á nokkur atriði sem snúa að
Snæfellsnesi:
Í sveitarfélögunum fimm eru
um 3900 íbúar, í Borgarbyggð eru
þeir um 3700 og talið er að til að
sveitarfélag sé sjálfbært - hvað svo
sem það þýðir - þurfi íbúarnir að vera
4000. Í Eyja- og Miklaholtshreppi
og Snæfellsbæ eru aðeins um 1700
íbúar – það yrði því skammvinn
gleðin af þeirri sameiningu, stærri
sameining biði.
Talið er að um það bil 95% af tekjum
sveitarfélaga sé bundið í lög hvernig
þeim skuli ráðstafað. Aðeins um 5%
af tekjum hafa sveitarstjórnarmenn
til „frjálsrar“ ráðstöfunar. Fjármál
smærri sveitarfélaga eru erfið og
þegar svigrúmið er lítið takmarkast
þjónustan en á sama tíma er krafa
um aukna nærþjónustu og jafnframt
er vilji ríkisvaldsins til að færa aukin
verkefni til sveitarfélaganna.
Eitt stærsta vandamál sveitar
stjórna er mönnun. Sveitarstjórna
menn sitja í langflestum tilvikum

í eitt kjörtímabil, nokkrir í tvö og
einstaka maður lengur. Framboð
fólks til þessara starfa er af skornum
skammti og oft vandamál að manna
lista fyrir kosningar og/eða fá fólk til
starfa á þessum vettvangi.
Skólamál eru vissulega stórt
verkefni fyrir fámenn sveitarfélög.
Með aukinni notkun samfélags
miðla, auðveldu aðgengi að net
spjalli og stöðugt yngri notendum
eykst samanburðurinn við fjöl
breytileikann sem er í boði í stærri
skólasamfélögum. Vissulega geta
fámennari skólasamfélög boðið
annars konar þjónustu og sumum
hentar betur fámennið. Ekki er
þörf á að sameina sveitarfélög til
að taka upp samstarf um rekstur
grunnskóla.
Ég hvet íbúa Eyja- og Miklaholts
hrepps til að kanna hug sinn vel til
þess hvaða kostir eru fólgnir í því
fyrir okkur að sameina sveitarfélagið
við Snæfellsbæ. Þrátt fyrir að ég vilji
færri og stærri sveitarfélög þá sé ég
ekki enn kostina sem fylgja þessari
sameiningu – skrefið er allt of lítið.
Ég horfi hins vegar vonaraugum til
þess að litla sveitarfélagið okkar
verði þátttakandi í stærri sam

einingu á öllu Snæfellsnesi á næsta
kjörtímabili.
Ef af yrði myndi verða til öflugt
sveitarfélag sem hefði slagkraft til
nýrra breytinga, taka núverandi
samstarfsvettvanga sveitarfélaganna
undir sinn væng og endurskipuleggja.
Svo gæti farið að um yrði að ræða
eina hafnarstjórn, einn grunnskóla
(kenndur á nokkrum stöðum), eitt
tæknisvið o.s.frv. Krafa er um að
þjónusta við íbúa verði aukin t.d.
með aukinni stafrænni þjónustu og
lýðræðislegum vettvangi íbúanna í
ákvarðanatöku og stefnumótun.
Sameiginlegt sveitarfélag yrði
öflug rekstrareining. Framlag
Jöfnunarsjóðs yrði a.m.k. 1,8 mill
jarður á sjö árum og þar af rúmur
milljarður til skuldajöfnunar. Hlutfall
skuldaviðmiðs í sveitarfélaginu, að
þeim tíma liðnum, yrði um 60% en
það skapar sterka rekstrareiningu
og skuldabyrði væri vel innan allra
marka meðal sveitarfélaga.
Styrkjum fjölskylduböndin og
tökum þátt í að sameina allt Snæ
fellsnes.
Valgarð S. Halldórsson

Hugum strax að sameiningu alls Snæfellsness

Með því að taka strax það stóra
og nauðsynlega skref að sameina
allt Snæfellsnes tökum við alla
málaflokka þar undir og skoðum
þá sem eina heild.
Hvað skólamál varðar er áhugavert
að líta á þann málaflokk í heild
sinni. Hér á Snæfellsnesi er rekinn
Fjölbrautarskóli Snæfellinga sem
sveitarfélögin koma að. Sveitafélögin
á Snæfellsnesi reka sameiginlega
skóla- og félagsþjónustu. Við
erum komin langleiðina með
sameiginlega sýn á verkefni í þessum
málaflokki. Að klára skrefið og taka

grunnskólana, tónlistarskólana og
leikskólana í sameiningarferlinu
á öllu Snæfellsnesi er einboðið
með heildarsameiningu. Skoðum
aðeins hvað gerst hefur í
skólamálum á landsvísu; í VesturHúnavantssýslu er rekinn einn skóli
á Hvammstanga og er börnum ekið
norðan úr Strandasýslu um 80
km veg til að komast í stærra og
öflugra skólaumhverfi, engum þar
um slóðir dettur í hug að stofna
aftur fámenna skóla. Í eystri hluta
Rangárvallarsýslu eru börnin
keyrð á Hvolsvöll, þau sem lengst

fara koma austan frá Skógum
undir Eyjafjöllum. Í uppsveitum
Árnessýslu (Bláskógarbyggð) eru
reknir skólar á Laugarvatni og
Reykholti en mikið samstarf er
þar á milli og hefur vilja barnanna
þar verið framfylgt að nokkru leyti
með það samstarf. Í Borgarbyggð
eru reknir 3 skólar í uppsveitum
og einn í Borgarnesi, þar eru börn
að fara ofan úr sveitum niður í
Borgarnes í skóla til að komast í
öflugra félagsumhverfi (tómstundir
og íþróttir) og jafnframt eru börn
að fara úr Borgarnesi í skólana
upp í sveitum á móti. Því er ljóst
að mikilvægt er að taka skólamál
heildstætt yfir Snæfellsnes því þarfir
fjölskyldna og barna/unglinga eru
mismunandi. Sumir kjósa fámennið
en aðrir vilja fjölmennið til að
eiga möguleika á því að vaxa og
dafna félagslega, í íþróttum og
tómstundastarfi. Skólaumhverfi er
ekki bara að læra að lesa, skrifa og
reikna. Þar þroskast börn/unglingar
líka félagslega og eru að læra það
öll árin í leik- og grunnskóla. Sumir
þurfa mikla örvun á þeim þætti og
stuðing út í lífið. Öll viljum við að
börnin okkar verð fær félagslega

þegar þau hleypa heimdraganum.
Í þessu ljósi er áhugavert að
skoða hvað gerst hefur í Eyjaog Miklaholtshreppi undanfarin
ár. Þó nokkur fjöldi barna hafa
horfið til stærri skólasamfélaga
þar sem þeim stendur til boða
meiri sérfræðiþjónusta, sé þess
þörf, félagslegi þátturinn er
öflugri, stærri bekkjarárgangar,
fjölbreytt tónlistarnám og blómlegt
íþróttastarf. Allt að 14 börn á
umliðnum átta árum hafa sótt
í stærra skólumhverfi og hefur
straumurinn legið að mestu leiti inn
í Stykkishólm. Öflugt skólasamfélag
verður ekki með 20-30 barna skóla
til að bjóða upp á alla þessa þætti
svo vel sé. Við skulum taka umræðu
um skólamál á heildstæðan hátt fyrir
allt Snæfellsnes. Grunndvallaratriði
er að gera fólki kleift að velja
skólasamfélag sem það telur henta
sínum börnum.
Laufey Bjarnadóttir
Þröstur Aðalbjanarson
Stakkhamri,
Eyja- og Miklaholtshreppi
342 Stykkishólmi

Aflafréttir

Enn fjölgar bátunum sem landa
í Grundarfjarðarhöfn og verður
spennandi að vita hvort desember
verður jafn umsvifamikill og
nóvember var. Alls komu á land
1762 tonn í 21 löndun dagana
29. nóvember til 5. desember.
Eins og áður munaði þar mest
um botnvörpubátana en þeir

lönduðu alls 1646 tonnum í
19 löndunum. Flestir lönduðu
bátarnir einu sinni en einstöku
2 og einn 3. Sóley Sigurjóns GK
landaði 260 tonnum í 2, Drangey
SK 233 tonnum í 1, Björg EA
195 tonnum í, Harðbakur EA
178 tonnum í 3, Björgvin EA
152 tonnum í 1, Jón á Hofi ÁR

Gestur gerir sig
heimakominn

121 tonni í 2, Sigurborg SH 70
tonnum í 1, Runólfur SH 64
tonnum í 1, Áskell ÞH 61 tonni
í 1, Farsæll SH 60 tonnum í 1,
Múlaberg SI 59 tonnum í 1, Sturla
GK 57 tonnum í 1, Vörður ÞH 54
tonnum í 1, Jóhanna Gísladóttir
GK 51 tonni í 1 og Hringur SH
41 tonni í 1 löndun. Einn stór
línubátur Sighvatur GK landaði
114 tonnum í 1 löndun og hjá
litlu línu bátunum landaði Birta
SH 2 tonnum í 1 löndun.
Þessa sömu daga komu á land
í höfnum Snæfellsbæjar alls 604
tonnum í 64 löndunum. Þar af var
landaði 398 tonnum í Rifshöfn í
29 löndunum, 137 tonnum í 28
löndunum í Ólafsvík og 69 tonnum
í 7 löndunum á Arnarstapa. Hjá
dragnótabátunum landaði Bárður
SH 81 12 tonnum í 3, Saxhamar
SH 17 tonnum í 3, Steinunn SH
17 tonnum í 5, Magnús SH 14

tonnum í 3, Ólafur Bjarnason SH
11 tonnum í 4, Egill SH 4 tonnum
í 1, Gunnar Bjarnason SH 1 tonni í
1 og Rifsari SH 1 tonni í 1 löndun.
Hjá stóru línubátunum landaði
Örvar SH 111 tonnum í 1, Tjaldur
SH 70 tonnum í 1 og Hamar SH 44
tonnum í 2 löndunum. Hjá litlu
línubátunum landaði Kristinn HU
50 tonnum í 4, Stakkhamar SH 37
tonnum í 3, Lilja SH 33 tonnum
í 5, Gullhólmi SH 32 tonnum
í 3, Brynja SH 32 tonnum í 4,
Sverrir SH 24 tonnum í 4, Kvika
SH 22 tonnum í 3, Særif SH 21
tonnum í 2, Rán SH 19 tonnum
í 3, Signý HU 16 tonnum í 3 og
Þerna SH 4 tonnum í 2 löndunum.
Bárður SH 811 er eini báturinn
sem er á netaveiðum og landar
í Snæfellsbæ, hann landaði 10
tonnum í 3 löndunum þessa daga.
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Gestastofan á Malarrifi er
kominn með fastagest, það er
refur sem landverðirnir eru farnir
að kalla Gest. Hefur hann verið
að láta sjá sig af og til í haust og
það sem af er vetri ekki skemmir
það fyrir að hann hefur líka
stillt sér upp fyrir myndatöku.
Landverðirnir vildu koma því á
framfæri að halda fjarlægð við
refinn og villtu dýrin þegar fólk

sér þau og einnig að elta þau
ekki eða hræða. Mikilvægt er
líka að muna að gefa þeim ekki
mat því þannig leyfum við villtu
dýrunum okkar að vera áfram
vilt. Því verður þó ekki neitað að
fallegur er íslenski refurinn og
ekki skemmir fyrir þegar hann
kíkir á okkur mannfólkið.
þa

Aðventuguðsþjónustur
verða á sunnudag kl. 11 í Ingjaldshólskirkju
og kl. 14 í Ólafsvíkurkirkju.
Munum að sinna innri friði á jólaföstu.

þa

SMÁSÖGUKEPPNI
JÖKULS
1. - 10. BEKKUR
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SKILA SÖGU OG MYND AF VIÐKOMNADI Í
STEINPRENT EÐA Á STEINPRENT@SIMNET.IS

SKILAFRESTUR TIL KL 17.00
ÞRIÐJUDAGINN 14. DESEMBER
BESTU FIMM SMÁSÖGURNAR VERÐA BIRTAR OG
FÁ VERÐLAUN

Vígsludagur búsetukjarna FSS
þann 14. desember kl. 14:00.
Verið velkomin á vígsluhátíð búsetukjarnans að
Ólafsbraut 62 – 64, Ólafsvík, þriðjudaginn 14.
desember n.k. kl. 14.00. Húsið verður til sýnis að
athöfn lokinni til kl. 17.00 þennan dag.
Ath! Hámark 50 manns í einu í hverju rými hússins.
Gestir eru vinsamlegast beðnir að bera andlitsgrímu,
spritta hendur og klæðast einnota skóhlífum við
komu í anddyri og gæta persónulegra sóttvarna.

Gjafa- og styrktarsjóður
þjónustukjarnans
nr. 0133 – 15 – 001199
í Landsbankanum í Ólafsvík,
kt. 620600 – 3850

Verið velkomin! Hlökkum til að sjá ykkur!
Félags- og skólaþjónusta Snæfellinga bs.
Eyja- og Miklaholtshreppur
Grundar�arðarbær
Helgafellssveit
Snæfellsbær
Stykkishólmsbær

