
Börnin á leikskólanum Kríla
koti fögnuðu því þegar tók að 
snjóa svolítið á dögunum,  það 
hafa nefnilega ekki gefist mörg 
tækifæri til að gera almenilega 
snjókarla í vetur.

Hafist var handa við að útbúa 
snjókarl en þó að margar litlar 
hendur geti áorkað miklu 
þá þurfti starfsfólk Krílakots 
aðeins að hjálpa til við að útbúa 

snjólistaverkið og útkoman var 
glæsileg, börnin voru ánægð 
með smíðina og nú er bara að 
bíða eftir næsta hreti svo að 
hægt verði að leggjast í frekari 
framkvæmdir. Þórey Úlfarsdóttir 
tók þessa mynd af hópnum og 
það þurfti ekki að suða lengi í 
börnunum svo að þau stilltu sér 
upp við snjókarlinn.

jó 

Ólafsbraut 21, Snæfellsbæ
Sími: 410 4190 

Netfang: 0190@landsbankinn.is

Snæfellsnesi
www.landsbankinn.is

Tóku snjónum fagnandi
642. tbl - 14. árg. 20. mars 2014 

 

Kaffi Sif  
opnar að  ný ju!  
 

Mánudaginn 24 mars. 
 

   

Opið  verður : 
mánud-fimmtud. Frá 12-15. 
Föstud.16-01. Laugard.13-01. 
Sunnud.14-20. 
 
Maggi og Fúsi verða með   
KRÁARVISKU á Kaffi Sif 
föstudagskvöldið  28. mars. kl. 21:30 
 

 
Prjónakaffi er kl. 15 . sunnud.29 mars.  

Félagsvist er kl .17 .  sunnudag. 29 mars. 
Verið velkomin! 

 
Ef veislu gjöra skal, þá bara hafa samband   
 
 

Kaffi Sif, Klettsbúð  3, 360 Hellissandur 
Sími: 577 3430, 8203430 

kaffisif@kaffisif.is  www.kaffisif.is  



 Handboltalandsleikur við 
Aust ur   ríkis menn verður  þann 
5. apr íl n.k. í þrótta    hús inu í 
Ólafs  vík og hefst kl. 16. Ellefu 
ár eru síð an lands leikur í hand 
bolta var hér í Ólafsvík, þá var 

leikið við Pólverja og sá leikur 
endaði 28  28. 

Í vikunni kom Einar Þor
varðar son fram kvæmda stjóri 
HSÍ til að skoða aðstæður og 
leist honum mjög vel á þær. 

Takið frá þennan laugardag og 
troðfyllum húsið til að mynda 
mikla stemmningu í s len ska 
landsliðinu til stuðnings þannig 
að það verði áfram ósigrað í 
Ólafsvík!

Nánar verður fjallað um leik
inn þegar nær dregur en þess 
má geta að ágóði af leiknum fer 
til íþróttstarfsins í Snæfellsbæ.

Nýlega voru skemmdarverk 
unn in á skíðaskálanum í Grunda
r firði þar sem rúða var brotin.  
Málið hefur verið til kynnt til 
lögreglu, en þeir sem veitt 
geta upplýsingar um málið eru 
beðnir um að hafa samband við 
lögregluna á Snæfellsnesi eða 

við Jón Pétur í síma 863 1718.
Aðrar fréttir af skíðalyftunni 

eru þær að Skíðaráð UMFG hefur 
unnið að því að safna fjármagni 
til að endurbæta lyftuna.  Mikil 
leit hefur verið gerð að nýjum 
diskum á lyftuvírinn, en gömlu 
diskarnir eru allir ónýtir.  Búið er 
að finna diska í Þýskalandi sem 
við vonumst til að geta fjárfest 
í.  Einnig stendur til að fara í 
endurbætur á skíðaskálanum og 
pallinum umhverfis hann, en 
nú þegar er búið að endurnýja 
gólfið í skálanum. Vonandi 
verður hægt að koma lyftunni 
í viðunandi horf á næstu mán
uðum, en það fer allt eftir því 
hversu vel gengur að finna 
fjármagn til viðhalds og endur
bóta. 

jp

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

Handboltalandsleikur í Ólafsvík

Skemmdarverk
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verður haldið �mmtudaginn 20. mars 2014 kl. 18:00
á Hótel Hellissandi

Hamborgarar, pizzur 
og margt �eira



Eftir 23. umferðina þann 8. 
mars komu fram þrjár kærur 
um að það vantaði stig hjá 
hópum. Búið er að leysa tvær 
af þessum kærum en ein er eftir 
og verður hún tekin fyrir n.k. 
laugardag ef hópurinn mætir. 
Þessi hópur hefur hótað því að 
fara með málið fyrir hæstarétt 
ef þeir fá ekki stigið sem þeir 
telja að vanti. Annars er staðan 
á toppnum að verða bæði 
harðari og meira spennandi en 
verið hefur um langan tíma. Nú 
er Anfield kominn á toppinn 
ásamt Meisturunum, en báðir 
hóparnir eru með jafnmörg 
stig. Þá eru Brettagaurarnir að 
færast upp töfluna og nálgast 
nú S.G. Hópinn, munar aðeins 
þrem stigum. RúBen virðist 
vera búinn að eigna sér neðsta 
sætið en El Classico sækir þó 
fast að, en þess má geta að El 
Classico gáfu Brettagaurunum 
Viktor um s.l. helgi og ekki er 
vitað hvort hann kemur inná 
hjá þeim um næstu helgi. Þá 
er Alfredo á góðri siglingu um 
þessar mundir enda stýrir Stína 
þessu frá USA og veitir ekki af að 
hafa stjórn á strákunum. Tópas 
rokkar upp og niður töfluna og 
virðist ekki komast hærra en í 14. 
sætið og detta svo niður aftur. 
Up the iron og H.G. eru einnig 
að færast upp töfluna eins og 
Dimmalimm. Púkarnir virðast 
vera ánægðir sem kjallaraverðir. 
Sigurdís og Bryggjupollar duttu 
aðeins niður núna. Nú munar 
aðeins 9 stigum á efsta sætinu 
og því sjötta. 

Gummi Gísla

Kærur í 
gangi  

  

MEISTARAFLOKKUR KARLA  
VERÐUR Í HÚSNÆÐI GUÐMUNDAR JENSSONAR VIÐ HÖFNINA    

SUNNUDAGINN 23. MARS  
 

TJÖRUÞVOTTUR    Fólksbíll 5.000  
       Jeppi   6.500  
 

TJÖRUÞVOTTUR + BÓN  Fólksbíll  8.000  
       Jeppi   10.000  
 

ALÞRIF      Fólksbíll  10.500 
       Jeppi   13.000  

 

NAFN    SÍMI  NETFANG 
Hilmar Hauks  894-1922  hilmarh61@gmail.com 

Kristmundur  891-9217  mundisumma@simnet.is 

Jónas Gestur  898-2495  jgj@deloitte.is  

Gunnsteinn   861-8582  gunnsteinn@gsnb.is 
 

MILLI 09:00-18:00 
 

Hér með lýsi ég því yfir, að 
ég sem hef verið hneigð til 
ofdrykkju hin síðustu tvö ár, 
er nú gengin í algert bindindi 
við nautn allra áfengra drykkja.

Soffía Eðvarðsdóttir



Það er kanski ekkert sældarlíf 
að vera sjómaður um þessar 
mundir. Hundleiðinleg veður 
hafa gert mönnum lífið leitt og 
svo er eiginlega of mikill fiskur 
í sjónum, skipstjórar t.d á 
netabátunum þurfa að vera ansi 
lagnir að setja ekki of mörg net 
í sjóinn til að vera ekki með of 
mikinn fisk útaf því að kvótinn 
er að vera búinn. Hörkuveiði er 
búin að vera í netin og bátar að 
fá allt upp í eitt tonn í eitt net.

Þórsnes SH frá Stykkishólmi 
er langhæstur SH netabátanna 
og hefur landað 175 tonnum í 5 
róðrum og mest 57 tonn í róðri. 
Bárður SH er með 120 tonn í 
16. Saxhamar SH 78 tonn í 6, og 
mest 35 tonn í róðri. Arnar SH 
77 tonn í 9 og Ólafur Bjarnason 
SH 76 tn í 6 og mest 22 tonn í 
róðri. Haukaberg SH 55 tn í 7.

Mjög góð veiði hefur verið í 
dragnótina, bátarnir hafa farið 
í fáa róðra en mokfiskað, sést 
það t.d. á því að þrír bátar eru 
með meira enn 20 tonn í róðri 
að meðaltali. Steinunn SH hæst 
með 153 tn í 7 og er báturinn 
þriðji hæstur báturinn á landinu 
þegar þetta er skrifað. Rifsari SH 
er með 106 tn í 6, Esjar SH 85 tn 
í 6. Egill SH hefur heldur betur 
fiskað vel, báturinn er einungis 
búinn að fara í fjóra róðra en 
hefur landað 82 tonnum eða 
20,5 tonn í róðri og mest 30 
tonn í einni löndun. Gunnar 
Bjarnason SH 60 tn í 5 og Matt
hías SH 80 tn í 4.

Hjá línubátunum hefur líka 
fiskast vel þrátt fyrir að sjó
menn á smábátunum hafi 
þurft að vera heima í nokkra 
daga vegna brælu. Tjaldur SH 
er með 250 tn í 3 og mest 92 
tonn í einni löndun. Rifsnes SH 
151 tn í 3, Örvar SH 79 tn í 2 , 
Grundfirðingur SH 62 tn í einni 
löndun og Hamar SH 68 tn í 3 
og mest 27 tonn í einni löndun.

Hjá minni bátunum er Tryggvi 
Eðvarðs SH hæstur með 54 tn í 7 
og ekki er langt í næsta bát sem 
er Særif SH sem er með 50 tn í 7 
róðrum. Kristinn SH er með 38 

tn í 6. Álfur SH er með 34 tn í 7 
og hefur komist mest í 10 tonn 
í einni löndun. Stakkhamar SH 
er með 32 tn í 8 róðrum.

Við skulum svo enda þetta á 
að fara aðeins aftur í tímann. 
Þó reyndar ekki langt, aðeins 
aftur til ársins 1996 og skoða 
þá tímabilið frá 1. til 20. mars.

Ekki er hægt að segja að 
nein mokveiði hafi verið þá 
í veiðarfærin þótt að nokkuð 
mikið væri róið. Ef við byrjum á 
Rifi þá var þar Hamrasvanur SH 
með 68 tn í 6 róðrum. Hamar 
SH með 87 tn í 7 báðir á línu. 
Saxhamar SH var bæði á línu 
og netum og var með 69 tn í 10 
róðrum. Magnús SH sem þá var 
á línu var með 23 tn í 8 róðrum.

Færum okkur til Ólafsvíkur. 
Þar voru nokkuð margir bátar 
á dragnótinni, þeir réru mikið 
en fiskuðu mjög misjafnlega. 
Sveinbjörn Jakobsson SH 
var með 42 tn í 10 róðrum. 
Auðbjörg II SH 32 tn í 10, sem 
dæmi um ansi misjafnan afla þá 
var minnsti róðurinn 185 kíló 
en sá stærsti 14 tonn. Auðbjörg 
SH var með 48 tn í 11, Friðrik 
Bergmann SH var með 58 tonn 
í 10 og Steinunn SH 68 tn í 11 
róðrum. Ólafur Bjarnason SH 
var á netum og réri ansi mikið 
og var með 88 tonn í 16 róðrum. 
Nokkuð merkilegt er að skoða 
bátinn, því meðalaflinn þennan 
sama tíma árið 2014 er 12,3 
tonn, en þarna árið 1996 er 
meðalaflinn 5,5 tonn!

Í Grundarfirði höfum við svo 
Haukaberg SH og er hann lang
hæstur í þessu fortíðarskoðun 
með 124 tonn í 16 róðrum, 
bæði á línu og netum.

Svo má ekki gleyma toguru
num. Runólfur SH var með 181 
tonn í 2 löndunum, Hringur SH 
var með 52 tn í tveim löndunum 
og Drangur SH 100 tonn í 2. 
Drangur SH er betur þekktur 
sem Sölvi Bjarnarson BA frá 
Bíldudal en hann var keyptur 
nýr þangað árið 1980.

Gísli Reynisson
www.aflafrettir.is

Aflafréttir

Heilmikið hefur verið rætt og 
ritað um ýsuvandamál smábáta.  
Vandinn er öllum ljós en minna 
er um lausnir.  Samtök smærri 
útgerða SSÚ hefur ítrekað rætt 
um leiðir sem leyst geta þennan 
vanda.  Þar er m.a. um að ræða 
svo kallaða ígildaleið. 

Ígildaleiðin þýðir í raun 
enga breytingu á úthlutun á 
veiðiheimildum frá því sem er 
í dag.  Línubátar geta hinsvegar 
veitt þann fisk sem er til staðar 
á þeirra heimamiðum og ígildi 
aflans reiknuð eftir hverja lönd
un.  Það eru nú þegar notaðir 
ígildis stuðlar fyrir allan fisk 
og miðað er við að þorskur 
sé eitt ígildi.  Síðan eru ígildi 
tegunda reiknuð út frá verðmæti 
á hverju fiskveiðiári, nú er ýsa 

t.d. 1,15 þorskígildi, skötuselur 
1,98, ufsi 0,82 og steinbítur 
0,95 svo nokkrar tegundir séu 
nefndar.  Þannig að ef veidd 
eru eftir ígildaleið 100 kg. af 
ýsu þarf að leggja til 115 kg. 
þorsk kvóta. Ég tel hættuna af 
of veiði einhverra tegunda hverf
andi þó að ígildaleiðin væri 
farin. Ígildaleiðin myndi öllu 
heldur endurspegla ástandið á 
miðunum  hverju sinni og gæti 
verið góð viðbót í gagnagrunn  
Hafrannsóknarstofnunar og 
styrkja stofnunina til að meta 
ástand fiskistofna hverju sinni.  
Ýsuvandamál smábáta er mikið 
og getur haft alvarleg áhrif á 
útgerð þeirra.   Nú skiptir máli 
að bregðast við ástandinu, sjá 
tækifærin sem eru fyrir hendi og 
nýta þau.  Ígildaleiðin er góður 
kostur í stöðunni og vel þess 
virði að láta á hana reyna.

Ígildaleiðin er umhverfisvæn, 
sýnir vel stöðu og breytingar 
á f iskistofnum á hverju 
svæði fyrir sig og engum er 
betur ljóst og treystandi en 
smábátasjómönnum, hversu 
nauðsynlegt er að ganga vel um 
fiskimiðin sem þeir sækja.

Bárður Guðmundsson formaður 
SSÚ, Samtaka smærri útgerða

Ígildaleiðin

sunnudaginn 23. mars kl. 11.00

Guðsþjónusta
Grundarfjarðarkirkju

Allir velkomnir



FORSTÖÐUMAÐUR BYGGÐASAFNS 
Auglýst er eftir forstöðumanni Byggðasafns Snæfellinga og Hnappdæla, 

sem hefur starfsstöð í Norska húsinu í Stykkishólmi. 

Byggðasafn Snæfellinga og Hnappdæla er í eigu Héraðsnefndar Snæfellinga og 
heyrir undir y�rstjórn hennar. Aðilar að Héraðsnefnd Snæfellinga eru sveitarfélögin 
á Snæfellsnesi. 
Norska húsið er Byggðasafn Snæfellinga og Hnappdæla og er fyrsta tvílyfta 
íbúðarhús á Íslandi. Það var byggt úr tilsniðnum viði frá Noregi árið 1832 og er því 
rúmlega 180 ára gamalt. Í safninu er fastasýning á heimili Árna Ó. Thorlacius 
(1802–1891) og Önnu Magdalenu Steenback (1807–1894) eins og talið er að það 
ha� verið á seinni hluta 19. aldar. Í risi er opin safngeymsla með munum frá öllu 
Snæfellsnesi. Á fyrstu hæð eru breytilegar sýningar í Mjólkurstofu og Eldhúsi sem 
tengjast listum, menningu og/eða sögu svæðisins og safnbúð í krambúðarstíl.

Um er að ræða 100% stöðu.

Starfssvið: Forstöðumaður byggðasafnsins er starfsmaður Héraðsnefndar 
Snæfellinga. Hann starfar samkvæmt erindisbré� stjórnar Framkvæmdaráðs, 
meðal annars við að: annast daglegan rekstur byggðasafnsins, sýningahald, 
skráningu muna, skipulagningu innra starfs, umsjón með húseignum og öðrum 
eignum auk þess að taka þátt í stefnumótun í safnamálum á Snæfellsnesi.
Menntunar- og hæfniskröfur: 
Háskólamenntun á sviði þjóðfræða, safnfræða eða öðrum þeim fræðum sem 
�okkast undir menningarsögu á sviði minjaverndar. 
Þekking og reynsla af safnastar� og öðru menningarstar� er æskileg.
Leitað er að kraftmiklum einstaklingi með góða skipulags og stjórnunarhæ�-
leika.

Launakjör eru í samræmi við kjarasamning aðildarfélaga BHM og Sambands 
íslenskra sveitarfélaga. 

Umsóknarfrestur er til og með 31. mars 2014

Umsóknir sendist formanni Framkvæmdaráðs Snæfellinga, 
Lárusi Ástmari Hannessyni á netfangið larus@stykkisholmur.is

Nánari upplýsingar um star�ð veitir Lárus Ástmar 
formaður Framkvæmdaráðs Snæfellinga í síma

898-0548, netfang larus@stykkisholmur.is 

Héraðsnefnd Snæfellinga

Hafnarsjóður Snæfellsbæjar auglýsir til sölu 
bifreiðina YT-638, sem er MITSUBISHI L-200 árgerð 2004.

Óskað er eftir tilboðum í bifreiðina.

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

Hafnarstjóri.

BIFREIÐ TIL SÖLU

Hundahreinsun verður þriðjudaginn 25. mars 2014 

frá kl. 11:00-14:00 í Áhaldahúsinu í Ólafsvík.



5 daga námskeið, 28. mars - 1. apríl!

Milli kl. 19 - 21   dagana 20. - 27. mars.


