
Makrillinn er farinn að veiðast 
en einungis í troll og hefur litið 
sem ekkert af honum gengið 
nær landi til þess að hægt sé 
að veiða hann á handfæri. Sem 
er frekar óvenjulegt. Í fyrra þá 
var t.d kominn ágætis veiði um 
þetta leyti á makrílnum. Ekki 
eru nú margir bátar sem hafa 

landað makríl sem eru á færum. 
Siggi Bessa SF hefur landað 1,8 
tonni af makríl í einni löndun 
á Hornafirði og Fjóla GK 433 
kíló í Keflavík. Er það þar með 
upptalið. 

Annars er frekar rólegt á svo 
til öllum vígstöðvum. Þó hefur 
verið mokveiði hjá dragnóta

bátunum. Egill SH er með 66 
tonn í aðeins 3 róðrum og þar 
af 30 tonn í einni löndun. Af 
þessum afla var þorskur um 40 
tonn. Guðmundur Jensson SH 
48 tonn í 2 og þar af 36 tonn í 
einni löndun. Hann er hættur 
veiðum á dragnót og stefnan er 
sett á makrílinn. Magnús SH 29 
tonn í 3, Gunnar Bjarnason SH 
29 tonn í 3 og Ólafur Bjarnason 
SH 26 tonn í 4. Þeir eru báðir 
hættir veiðum og komnir í 
sumarfrí. Það vildi einmitt svo 
skemmtilega til að bæði Ólafur og 
Gunnar voru að landa úr síðasta 
róðri sínum þegar undirritaður 

var með hóp sem gisti á Hótel 
Ólafsvík og að sjálfsögðu fékk 
maður sér labbitúr á bryggjuna 
að spjalla við kalla áður en þeir 
fóru í sumarfrí. 

Frekar rólegt er hjá neta
bátunum, Bárður SH er með 13 
tonn í 5 á þorskveiðum. Hafnar
tindur SH 330 kíló í einni löndun. 

Rækjuveiðarnar hjá SH bát
unum sem reyndar eru fáir ganga 
ágætlega. Sigurborg SH 27 tonn í 
1 og af því rækja 21 tonn. Farsæll 
SH 19,5 tonn í 1 og rækja af því 12 
tonn. Báðir að landa fyrir norðan. 

Gísli Reynisson
www.aflafrettir.is

Ólafsbraut 21, Snæfellsbæ
Sími: 410 4190 

Netfang: 0190@landsbankinn.is

Snæfellsnesi
www.landsbankinn.is

Fékk stórufsa í dragnótina
704. tbl - 15. árg. 16. júlí 2015 

Kæru viðskiptavinir.
Vegna sumarleyfis starfsmanna  verður 
lokað frá og með 22. júlí til 12. ágúst

Kveðja, Ægir og Ingvar

Garage will be closed for summerholiday 
22.07 to 12.08.15

 Best regards. Ægir and Ingvar

Ufsi var uppistaðan í stórri löndun hjá Guðmundi Jenssyni í síðustu viku, eins og sést á myndunum þá var þetta ekki neinn smáufsi heldur stór og fallegur fiskur. 
Illugi Jens Jónasson tók myndirnar.



Nýtt og glæsilegt tjaldstæðahús 
var formlega tekið í notkun á 
tjaldstæðinu í Ólafsvík föstu
daginn 3. júlí. Það var Kristín Björg 
Árnadóttir forseti bæjarstjórnar 
og Kristjana Hermannsdóttir 
formaður bæjarráðs sem klipptu 
á borða til marks um að húsið 
væri formlega tekið í notkun.

Það var vel við hæfi að taka 
húsið í notkun þennan föstudag 
því að tjaldstæðið var mjög vel 
nýtt af gestum sem heimsóttu 
sveitarfélagið m.a. vegna hátíðar
halda í tengslum við Ólafs víkur
vöku.

Í húsinu er boðið upp á allt það 
sem þurfa þykir í þjónustuhúsi 
á nútíma tjaldstæði og láta 
tjaldbúar mjög vel af aðstöðunni.

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

Nýtt þjónustuhús á tjaldstæði

Jón Eggert Bragason lét af 
störfum sem skólameistari Fjöl
brauta skóla Snæfellinga í vor 
eftir fimm ár í því starfi. 

Aug lýst var eftir nýjum 
skóla meistara og bárust þrjár 
um sóknir um embætti skóla
meistara Fjölbrautaskóla Snæ
fellinga. Mennta og menningar
málaráðherra hefur að fenginni 
umsögn skólanefndar skipað 
Hrafnhildi Hallvarðsdóttur í 
embætti skólameistara skólans 
til fimm ára frá 1. ágúst 2015.

Nýr skólameistari FSN

 

Fossabrekka 21 - Ólafsvík

Íbúðin sem er 70 fm er merkt 0204 og er á annari hæð í nýlegu �ölbýlishúsi. Húsið er 
byggt 2008 og íbúðin skiptist í forstofu, samliggjandi stofu og eldhús, herbergi, 
baðherbergi og þvottahús. Á allri íbúðinni eru �ísar á gólfum og þá er hiti í gólfum. 
Þetta er hugguleg íbúð á góðum stað í Ólafsvík. 

Fæst á y�rtöku lána auk sölulauna. 
Upplýsingar gefur Pétur Steinar í síma 89347.

 

Nýtt á sölu



 Kæru bæjarbúar. 
Að lokinni Ólafsvíkurvöku 

viljum við í nefndinni hjá bleiku 
og gulu sem stóðu að hátíðinni 
þakka öllum bæjarbúum fyrir 
frábæra þáttöku. Þá viljum við 
líka þakka öllum þeim sem sóttu 
okkur heim á helginni en það 
var mikill fjöldi fólks sem kom. 
Nefndin byrjaði sína fundi í 
janúar til að undirbúa það sem 
fram ætti að fara og var straks góð 
þáttaka í nefndinni. Margir fundir 
voru síðan haldnir og fjöldi 
hugmynda ræddar um hvað ætti 
að vera. Niðurstaðan varð sú sem 
við sáum á Ólafsvíkurvökunni 
og allt tókst svo vel.  Takmark 
nefndarinnar var að allir ungir 
sem aldnir skemmtu sér vel og 
það tókst. 

 
Það sem væntanlega stendur 

uppúr er hin mikla stemming 
sem var í Sjómannagarðinum 

okkar að kvöldi laugardags 
er skemmtiatriðin fóru fram 
og Veðurguðinn hélt uppi 
stuðinu í brekkusöngnum. 
Það var skemmtileg sjón að 
sjá er hóparnir marseruðu inn 
í garðin í byrjun með söng og 
hljóðfæraslætti og komu sér fyrir 
í brekkunni. Þá má ekki gleyma 
götugrillunum sem margir voru 
með og fjölda annarra atriða sem 
voru á dagskránni.

Við í nefndinni viljum óska 
þeim rauðu og bláu til hamingju 
en þau hverfi taka við keflinu og 
sjá um næstu Ólafsvíkurvöku 
þe árið 2017. Við viljum svo 
að lokum þakka öllum þeim 
fyrirtækjum og einstaklingum 
sem styrktu Ólafsvíkurvökuna 
bæði með framlögum og vinnu. 
Án þess hefði þetta ekki gengið. 

Með bestu kveðjum
 frá GULUM og BLEIKUM.

Laugardaginn 27. júní s.l. var 
gróðursett í landi skóræktarinnar 
í Mjóadal. Skógræktarfélög um 
land allt ásamt sveitarfélögum 
hafa sameinast um að gróðursetja 
þrjár trjáplöntur hjá hverju 
skógræktarfélagi í tilefni af því 
að þrjátíu og fimm ár eru liðin 
frá því að Vigdís Finnbogadóttir 
var kjörin forseti Íslands. 
Ákveðið var að planta nálægt 
gömlu réttinni, sem vonandi er 
að fá á sig líka mynd og áður var, 
þegar réttin var í fullri notkun. 
Reiturinn sem plantað var í 
verður nefndur Vigdísarlundur. 
Fyrir tæpum þrjátíu árum 
kom frú Vigdís hingað til 
Ólafsvíkur þegar haldið var 
uppá 300 ára verslunarafmæli 

Ólafsvíkur. Þá hafði hún með 
sér plöntur sem plantað var í 
Sjómannagarðinum einni fyrir 
stúlkur,einni fyrir drengi og 
einni fyrir komandi kynslóðir. 
Með því að gróðursetja þessar 
plöntu núna er verið að fylgja 
fordæmi Vigdísar með trén þrjú 
og þau eiga að vera minnisvarði 
um einstaka konu með miklar 
hugsjónir og væntingar, ekki 
síst varðandi jafnræði kvenna 
og karla. Vonandi gefur fólk sér 
tíma til að ganga upp að rétt og 
líta á trén í skóræktarlandinu 
þau eru mörg orðin býsna há 
og beinvaxin og vel þess virði 
að líta á þau.

Ritari
Jenný Guðmundsdóttir.

Gróðursetning 
í Mjóadal

Að lokinni Ólafsvíkurvöku

Lokað vegna sumarleyfa
G. Hansen dekkjaþjónusta verður lokað 
frá 23. júlí til 4. ágúst, vegna sumarleyfa.

Ný bilanagreiningatölva tekin í notkun 
eftir sumarley�.

Til sölu er verslunarhúsnæði að Ólafsbraut 24, Ólafsvík
Um er að ræða 72 m2 húsnæði á besta stað í bænum. 

Fasteignamat er kr. 5.670.000, brunabótamat kr. 15.650.000,-

Tilboð skulu send á netfangið arnijon@arnijon.is
Seljandi áskilur sér rétt til að taka hvaða tilboði sem er eða hafna öllum.

VERSLUNARHÚSNÆÐI TIL SÖLU
Hársnyrtistofan Tikva lokar 
Vegna �utninga �ölskyldu minnar til Stykkishólms 

mun Hársnyrtistofan Tikva loka þann 31. júlí n.k.
Ég vil þakka öllum viðskiptavinum fyrir viðskiptin á liðnum árum.

Ég mun he�a störf á Hárstofunni í Stykkishólmi þann 1. september.
Tímapantanir þar eru í síma 438 1587 

og ég vona að ég sjái ykkur sem �est þar.

Hugrún Birgisdóttir



. 

 

 

SamVest sumarmót í Borgarnesi sunnud. 19. júlí 2015 

  

Héraðssamböndin UDN, HSH, UMSB, HSS, HHF, UMFK og Umf. Skipaskagi blása til sumarmóts 
SamVest. Athugið breytingu á tíma og stað: mótið verður haldið á íþróttavellinum Borgarnesi 
sunnudaginn 19. júlí og hefst kl. 11.00.  

Mótið er fyrir alla aldurshópa. Keppnisgreinar eru sem hér segir, eftir aldurshópum:  

8 ára og yngri: 60 m hlaup, boltakast, langstökk og 400 m hlaup 
9-10 ára: 60 m hlaup, boltakast, langstökk og 600 m hlaup 
11-12 ára: 60 m hlaup, langstökk, kúluvarp, hástökk, 600 m hlaup 
13-14 ára: 100 m, 60 m grind, hástökk, langstökk, kúluvarp, kringlukast, spjótkast, 600/800 m hlaup 
15 ára: 100 m, 100 m grindahlaup, langstökk, hástökk, kúluvarp, spjótkast, kringlukast, 600/800 m  
16 ára og eldri: 100 m, 100 m grind, langstökk, hástökk, kúluvarp, spjótkast, kringlukast, 600/800 m 
 
Hægt verður að sjá skiptingu greina og dagskrá mótsins í mótaforriti FRÍ innan tíðar.  
 
Stefnt er að því að grilla fyrir mannskapinn í lok keppni.  
 
Skráningar berist í netfangið palli@hhf.is eða til þjálfara á viðkomandi stað í síðasta lagi fyrir kl. 
20.00 föstudaginn 17. júlí nk.  
 
Foreldrar eru hvattir til að mæta með börnum sínum, það gefur mikinn stuðning.  

Talsvert af starfsfólki þarf á svona mót og biðjum við þá sem vilja og geta aðstoðað að senda 
skilaboð um það á bjorgag@gmail.com eða inná SamVest-hópnum á Facebook (með nafni og félagi).  

 

Hlökkum til að sjá ykkur! 
Með frjálsíþróttakveðju,  

SamVest samstarfið   
 
 
 
 

Atvinna - Hafnarvörður

Hafnir Snæfellsbæjar auglýsa hér með laust starf 
hafnarvarðar við Rifshöfn. Viðkomandi getur einnig  
þurft að vinna við aðrar hafnir í Snæfellsbæ og þarf 
að geta ha�ð störf í september n.k.

Laun eru greidd samkvæmt kjarasamningi SDS og 
Sambands Íslenskra sveitarfélaga.

Umsóknarfrestur er til og með  30. júlí n.k. og skulu 
umsóknir sendar til hafnarstjóra.

Nánari upplýsingar gefur hafnarstjóri í síma 433-6922 
og 863-1153, netfang bjorn@snb.is  

       

Hafnarstjóri. 

HAFNIR
SNÆFELLSBÆJAR

Sumarfrí
Prentsmiðjan verður lokuð 

27. júlí - 7. ágúst vegna sumarleyfa

Bæjarblaðið Jökull 
kemur næst út 13. ágúst.

Þeir sem þurfa aðstoð eða upplýsingar 
vegna trygginga er bent á 

síma 440 2392

Starfsmaður 
við ræstingar óskast

Laust er til umsóknar 30% starf við ræstingu á 
Heilbrigðisstofnun Vesturlands í Ólafsvík. 
Star�ð veitist frá og með 24. ágúst næstkomandi. 

Umsóknum skal skilað á umsóknareyðublaði sem 
fæst á vef stofnunarinnar  www.hve.is . 

Umsóknarfrestur er til og með 10. ágúst.

Frekari upplýsingar um star�ð veitir 
Sigrún Erla Sveinsdóttir, hjúkrunarfræðingur 
í síma 432-1360/865-1525 eða á netfangið 
sigrun.sveinsdottir@hve.is 


