
Bókaveislan er fyrir löngu 
orðinn hluti að jólaundirbúningi 
hér í Snæfellsbæ og er ávallt vel 
sótt en miðvikudaginn 5. des
ember fór fram hin árlega 
Bókaveisla í Klifi. Bókaveislan 
sem áður var unnin  í samstarfi 
við Framfaradeild Ólafsvíkur, er 
nú eitt af átthagafræðiverkefnum 
10. bekkjar og alfarið í höndum 
skólans. Lista og menningar
nefnd Snæfellsbæjar styrkti 
verkefnið. Fyrir bókaveisluna 
buðu nemendur rit höf und
unum til kvöldverðar í skóla
num þar sem þeim gafst tæki
færi til að hitta rithöfundana og 
spjalla saman ásamt því að 
höfundarnir árituðu bækur 

sínar fyrir bókaver skólans. 
Þetta árið voru það þau Kristín 
Eiríksdóttir, Pétur Blöndal, 
Sigurbjörg Þrastardóttir og að 
sjálfsögðu þeir Stefán Máni og 
Þorgímur Þráinsson sem komu 
og lásu upp úr bókum sínum. 
Nemendur 10. bekkjar sáu 
einnig um að kynna höfundana 
og seldu veitingar í hléi til 
fjáröflunar útskriftar ferðar 
sinnar. Voru þau sér og skóla
num sínum til sóma. Með
fylgjandi mynd var tekin þegar 
Sigurbjörg Þrastardóttir las upp 
úr sinni bók, en hinir rit höf
undarnir fylgjast spenntir með.

þa

Ólafsbraut 21, Snæfellsbæ
Sími: 410 4190 

Netfang: 0190@landsbankinn.is

Snæfellsnesi
www.landsbankinn.is

Lesið úr bókum í bókaveislu
580. tbl - 12. árg. 13. desember 2012

 

 

Opið alla daga í Pakkhúsið til 23.12.  

frá kl 15.00-18.00 

Nýtt: Listaverkasýning Örnu 
Tómasdóttur 

Jólasveinn mætir alla daga kl 17.00 

15.des, laug.  - kl 16.00 Alda Dís syngur 
fyrir Pakkhússgesti 

16.des, sun. – Steini spilar á 
harmónikku fyrir Pakkhússgesti  

Miðvikudagur er Pakkhússdagur 

Opið frá 16.00-21:30 

Súpa frá kl 19.00 

 ljúf tónlist 

Nánari upplýsingar á snb.is 

Og munið eftir hefðbundinni 
kvöldopnun kl 21.00 þann 23.12 

 

 

Vikuplan Jólapakkhússins 2012 

Komdu við og líttu á fallegu vörurnar okkar.  Á hverjum degi koma nýjar og áhugaverðar vörur.
Erum með sömu góðu vörumerkin s.s. Georg Jensen, Rosenthal, Ritzenhof 
og önnur ný, t.d. Kartell og Iittala.     Eins og alltaf er glæsilegt úrval skartgripa og úra.

Verið velkomin   -   Bækur   -   Jólapappír   -   Pakkabönd   -   Verið velkomin

Oft gleður sá aðra sem glaður er!
Opnunartími 

fram að jólum:

Virka daga 14 -18
Laugardagur 15. des. 13 - 18
Þorláksmessa 23. des. 13 - 22
Aðfangadagur 24. des. 10 - 12



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

Snæfellsbær sigraði meistara 
síðasta árs í Útsvari um síðustu 
helgi, Grindavíkurbær þurfti að 
lúta í lægra haldi fyrir Snæ
fellsbæ í æsispennandi viður
eign en lokatölur kvöldsins 
voru 92  91. Lið Snæfellsbæjar 
er því komið í átta liða úrslit 
sem fara fram eftir áramót. 
Þetta er besti árangur útsvarsliðs 
Snæfellsbæjar frá upphafi.

Keppnin var hnífjöfn frá upp
hafi til enda. Fyrir fyrsta aug
lýsingahlé var staðan 18  18 og 
þurfti því að kasta upp á hver 
hæfi leikinn í orða leiknum.  
Það var Grinda víkur bær sem 
gerði það og fékk fullt hús 
stiga, sem Snæfellsbær svaraði í 

sömu mynt. Eftir flokka
spurning arnar var Snæ fellsbær 
komin með ágæta forystu, 
staðan var 62 – 51.  Í stóru 
spurningunum byrjaði 
Grindavíkurbær auðvitað á að 
fá 15 stiga spurningu sem þeir 
svöruðu rétt, það gerði 
Snæfellsbær líka með hjálp 
Kristins Jónassonar bæjarstjóra, 
en hann var símavinur að þessu 
sinni.  Þegar ein spurning var 
eftir var staðan 91  87 fyrir 
Grindavíkurbæ og valdi Snæ
fells bær 5 stiga spurningu sem 
þeir svöruðu rétt. Lokatölur 
kvöldsins voru 92  91 fyrir 
Snæ  fellsbæ. 

jó

Menningarsjóðurinn Fegurri 
byggðir veitti nú í annað skipti 
viðurkenningarskjal fyrir eftir
tektarverð og vel unnin störf á 
svæðinu sem áður var Nes
hreppur utan Ennis. Nú var það 
Pálmi B. Almarsson sem hlaut 
viðurkenninguna fyrir útgáfu á 
hljómdiskinum Drimbur og 
áhuga hans og tryggð við 
heimabyggðina.  Á hljóm disk
num eru lög og textar  við þau 

sem tengjast fyrrum Neshreppi. 
Sigfús Almarsson bróðir Pálma 
tók við viðurkenningunni fyrir 
hönd bróður síns en Eysteinn 
Jónsson bankastjóri Lands
bankans á Snæfellsnesi, for
maður stjórnar Menningar
sjóðsins Fegurri byggðir,  af 
henti hana. Athöfnin fór fram á 
Hótel Hellissandi  mánudaginn 
10. desember. 

Unnu með einu

Viðurkenning frá 
Fegurri byggðum

 Desember 
 opnunartími 

  Mánud.-föstud.  11-12,  13.30-18 og 20-22
  Laugardaga 13-18
  Sunnudaga 13-16

Hettupeysurnar vinsælu komnar 
í nýjum litum 4,900 kr

Leikföng í miklu úrvali frá 

Leitið ekki langt yfir skammt 
að fallegri vöru 

á betra verði en þig grunar

  ÍBÚÐ TIL SÖLU

Hjarðartún 2, neðri hæð
90,2 fm. íbúð í steinsteyptu tvíbýlishúsi byggðu árið 
1947. Íbúðin skiptist í forstofu, hol, eldhús, 
baðherbergi, stofu, þrjú svefnherbergi og geymslu. 
Sameiginlegt þvottahús er með efri hæð. Íbúðin 
hefur verið endurnýjuð að mestu og eru allir gluggar 
nýjir,  nýtt parket er á holi, stofu og herbergjum, 
nýjar innréttingar og tæki á baðherbergi og allar 

innihurðir eru nýjar. Rafmagns- vatns- og skólplagnir hafa verið endurnýjaðar að 
mestum hluta. Góður sólpallur er út af stofu.                Verð 12.000.000,-.   

Sjá má myndir og nánari upplýsingar um eignina og aðrar eignir 
á skrá á heimasíðu fasteignasölunnar: fasteignsnae.is

Á Fasteignasölu Snæfellsness eru öll störf unnin af 
löggiltum fasteignasala sem tryggir öryggi í viðskiptum.

Fasteigna- og skipasala Snæfellsness
Pétur Kristinsson, hdl. löggiltur fasteigna- og skipasali.
Sími 438-1199, netfang pk@simnet.is
Heimasíða: fasteignsnae.is



Fasteignagjöld
Fasteignaskattur:
A-�okkur, íbúðarhúsnæði ................................  0,44%
B-�okkur, stofnanir ................................................  1,32%
C-�okkur, atvinnuhúsnæði ................................  1,55%
Afsláttur er veittur tekjulágum ellilífeyrisþegum og 
öryrkjum. Sjá nánar á heimasíðu Snæfellsbæjar. 
Veittur er 3% staðgreiðsluafsláttur til 15. mars. 
Greitt inn á reikning 0190-26-4240.

Lóðarleiga:
A-�okkur, íbúðarhúsnæði ................................  1,80%
B-�okkur, stofnanir ................................................  2,50%
C-�okkur, atvinnuhúsnæði ................................  2,50%

Fráveitugjald:
A-�okkur, íbúðarhúsnæði ................................  0,16%
B-�okkur, stofnanir ................................................  0,20%
C-�okkur, atvinnuhúsnæði ................................  0,20%

Vatnsskattur:
A-�okkur, íbúðarhúsnæði ................................  0,33%
B-�okkur, stofnanir ................................................  0,45%
C-�okkur, atvinnuhúsnæði ................................  0,45%

Sorpgjald:
Íbúðir ........................................................................  30.000 kr.
Sumarhús ................................................................  11.700 kr.

Dýrahald
Ley�sgjald hunda ................................................  17.200 kr.
Handsömunargjald hunda 1. skipti ................  8.800 kr.
Handsömunargjald hunda 2. skipti ................  12.000 kr.
Handsömunargjald hunda 3. skipti ................  15.000 kr.
Handsömunargjald óskráðra hunda ................  20.000 kr
Ley�sgjald katta ................................................  6.000 kr

Heilsdagsskóli
Grunngjald ................................................................  260 kr.
Síðdegishressing ................................................  130 kr.

Skólamáltíðir
Verð á hverri máltíð ................................................  430 kr.
Mánaðaráskrift ........................................................  7.500 kr.
Mánaðaráskrift á Lýsuhóli ................................  8.100 kr.
Hafragrautur á mánuði ........................................  600 kr.

Leikskóli
Grunngjald á dvalarstund ................................  3.700 kr.
Morgunmatur á dag ........................................  125 kr.
Hádegismatur á dag ........................................  232 kr.
Síðdegishressing á dag ........................................  125 kr.
Fullt fæði ................................................................  482 kr.
Afsl. einstæðra foreldra og námsmanna ........  40%
Systkinaafsláttur vegna 2. barns ........................  25%
Systkinaafsláttur vegna 3. barns ........................  50%

Gjaldskrár Snæfellsbæjar
Gilda frá 1. janúar 2013

Tónlistarskóli
Gjald fyrir hverja önn:
Hljóðfæranám, fullt nám ................................  23.050 kr.
Hljóðfæranám, hálft nám ................................  13.830 kr.
Söngnám, fullt nám ........................................  26.000 kr.
Söngnám, hálft nám ........................................  15.600 kr.
Hljóðfæraleiga  ........................................................  4.600 kr.
Systkinaafsláttur, 2. barn ................................  25%
Systkinaafsláttur, 3. barn ................................  50%

Nám fyrir 21 árs og eldri, gjald á önn:
Hljóðfæranám, fullt nám ................................  28.950 kr.
Hljóðfæranám, hálft nám ................................  17.370 kr.
Söngnám, fullt nám ........................................  26.000 kr.
Söngnám, hálft nám ........................................  15.600 kr.
Hljóðfæraleiga ........................................................  4.600 kr.

Íþróttahús
Tími í íþróttasal ........................................................  6.900 kr.
Tími á þriðjungi íþróttasalar................................  2.300 kr.
Barnaafmæli ........................................................  8.000 kr.
Einstaklingstímar ................................................  340 kr.
 
Félagsmiðstöðin Afdrep
Barnaafmæli ........................................................  8.000 kr.

Félagsheimili
Félagsheimilið Klif
Stóri salurinn með ka�salnum ................ kr. 58.000
Stóri salurinn með eldhúsinu ................ kr. 65.000
Ka�salurinn og efri salurinn ................ kr. 24.000 
Ka�salurinn með eldhúsinu ................ kr. 31.500
Blái salurinn ................................................ kr. 14.500 
Þrif á hliðarsölum ........................................ kr. 17.500
Þrif á stóra salnum ........................................ kr. 30.600
Ljósamaður........................................................ kr. 5.000
Hljóðmaður........................................................ kr. 5.000 

Félagsheimilið Röst
Stóri salurinn með ka�salnum ................ kr. 35.000
Ka�salurinn ................................................ kr. 14.500
Helgarleiga - allt húsið ................................ kr. 84.000
Þrif á stóra salnum ........................................ kr. 21.000
Þrif á litla salnum ........................................ kr. 10.000

Félagsheimilið á Lýsuhóli
Stóri salurinn með ka�salnum ................ kr. 35.000
Ka�salurinn ................................................ kr. 14.500
Helgarleiga - allt húsið (ekki skólinn) kr. 110.000
    - skilað snyrtilegu, skúringar innifaldar 
Þrif á stóra salnum ........................................ kr. 21.000
Þrif á litla salnum ........................................ kr. 10.000

Nánari upplýsingar um þessar og aðrar gjaldskrár 
Snæfellsbæjar má �nna á heimasíðu Snæfellsbæjar, 
www.snb.is.

Bæjarstjóri Snæfellsbæjar



Húsfylli var á Jólagleði 2012  
en það voru tónleikar sem 
haldnir voru í Klifi síðastliðið 
sunnudagskvöld. Voru þeir í 
boði Lista og menningarnefndar 
Snæfellsbæjar. Á tónleikunum 
kom fram heimafólk úr 
Snæfellsbæ á öllum aldri. 
Tónleikarnir voru allir hinir 
glæsilegustu en um 80 manns 
komu að þeim á einn eða 
annan hátt undir stjórn Erlu 
Höskuldsdóttur sem hafði veg 
og vanda af Jólagleðinni. Hefur 
undirbúningur staðið yfir frá 
því í september. Flytjendur 
höfðu sjálfir valið lögin sem 
þeir fluttu og voru þetta 
fjölbreytt og falleg jólalög. Fram 
komu Barnakór Snæfellsbæjar, 
Ólöf Gígja, Diddi, Unnur Eir, 
Kirkjukórar Snæfellbæjar, Guð
rún Lára, Ragnheiður, Einar 
Magnús, Olga Guðrún, Erla 
Hösk, Gústi Geir, Sirrý, Hlöðver, 
Kristján, María Ýr og Össi. 
Ásamt hljómsveit en hana 
skipuðu: Össi, Diddi, Rúnar, 
Kristmann og Valentína Kay.  
Barna og skólakór Snæfellsbæjar 
fékk jólasvein sér til aðstoðar 
við að syngja „Það er jóla
sveinninn minn“ og gerði það 
mikla lukku. Margir flytjendur 

voru að koma fram í fyrsta 
skipti á svona stórri skemmtun, 
þurfum við ekki að kvíða því að 
eiga ekki tónlistarfólk í fram
tíðinni. Hér býr hæfileikaríkt og 
skapandi fólk en bæði var flutt 
frumsamið jólalag og jólalag í 
nýrri útsetningu. Kynnir á 
tónleikunum var Sigrún Ólafs
dóttir. Megum við vera stolt af 
því frábæra fólki sem þarna 
kom fram og vonandi eigum við 
von á Jólagleði 2013.

þa

Hr. X 
Nú er komið að því að Herra X verði á ferðinni  
á Þorláksmessu í kringum kl. 18:00. 
Það væri mjög notarlegt ef þið væruð búin að  
panta heimsókn og borga fyrir fimmtduaginn  
20. desember til einhverra þessara sérlegu aðstoðarmanna: 
obbagumm@gmail.com, hadda@roga.is eða stjf@simnet.is.  Kostnaður 
er 1.500kr á barn en ef fleiri börn eru á heimili bætist við 1000 kr. á haus.   
Reikningsnúmerin eru: 
0321-13-161026 
0191-05-70126 
Kt: 630294-2589 
 
 
Senda þarf kvittun þar sem nafn eða nöfn barnanna koma fram, á 
obbagumm@gmail.com. 
Upplýsingar er hægt að fá hjá sérlegum aðstoðarmanni 
 Herra X sem er:  Jófríður í síma: 438-6522      
                                                                            Jólakveðja, foreldraf. 
                                                                            Grunnskólans                                                  
                                                                

 

 Kirkjan okkar

Ólafsvíkurkirkja.
3. sunnudagur í aðventu, sunnudagurinn 16.desember:
Aðventuguðsþjónusta kl. 14.

Annað starf
Sunnudagaskóli er á sunnudögum klukkan 11 í Ingjaldshólskirkju.
TTT verður í Ólafsvíkurkirkju á miðvikudögum kl. 14:15.
Æskulýðsfundur verður 19. desember kl. 20 í Ólafsvíkurkirkju.
Foreldramorgnar verða í fríi til 10, janúar.

Pizzur, hamborgarar
�ekar og �skur

Mikil jólagleði í Klifi



Ingó veðurguð
Laugardagskvöldið kl. 23-02 á Fimm fiskum

Tilboð á barnum til miðnættis.

Laugardagskvöld 

Jóla -Tapas og lifandi tónlist.

Sunnudagur 
Hádegisbröns milli 12 -14

Frá kl.18 - 20 Take-away hamborgaratilboð

www.narfeyrarstofa.is

Narfeyrarstofa

Stelpurnar í hópnum Kaffi 
59 gerðu sér lítið fyrir og 
skutust upp í efsta sætið og 
hafa nú tveggja stiga forystu. 
Frænkan virðist vera að ná sér 
á strik því hópurinn færðist 
upp um 3 sæti eftir að yngri 
helmingur hópsins fór að 
mæta og skipta sér af. 
Niðurgangurinn hjá N1 heldur 
áfram og heyrst hefur að annar 
meðlimur hópsins ætli að fá 
Sverri Karls með sér er 
janúarglugginn opnar, annars 
er víst fyrirhugaður krísufundur 
fyrir næstu helgi. Sæstjarnan 
skaust upp um 10 sæti og er nú 
í því níunda. Sverrir virðist 
hafa fundið dísina sína aftur 
því hópurinn færist upp um 
þrjú sæti. Þeir félagar í 
Meisturunum duttu niður um 
7 sæti þrátt fyrir að kalla 
seðilinn sinn Meistarabréf 
(spurning í hverju). Nú S.G. 
Hópurinn er alveg óvænt 
kominn í sjöunda sætið (enda 

búninn að setja upp jóla
séríurnar þó ekki komi ljós á 
þær). Timon og Pumba tóku 
neðsta sætið af Up the irons 
sem er í því næst neðsta. 
Félagarnir í brettunum eru 
allir að koma til og fóru upp 
um 1 sæti. Nú hóparnir sem 
kenna sig við flug virðast vera 
að koma inn til lendingar því 
bæði baconið og VÁ, flugu 
niður töfluna. Kasetta sem ætti 
að vera í efstu sætunum á 
þessum tíma árs færðist niður 
um 2 sæti. Guttarnir í Rauðu 
djöflunum færðust aftur upp 
töfluna, nú um 5 sæti. Púkarnir 
halda áfram niðurgöngu sinni 
og eru komnir í 19. sætið.

Að lokum minni ég á 
getraunasölu UMFG á laugar
dagsmorgnum frá kl. 11:00 á 
Kaffi 59 og svo er hægt að sjá 
stöðutöfluna á heimasíðu 
Grund arfjarðarbæjar.

Gummi Gísla

Nú er kaffið 
orðið sterkt

í Grundarfjarðarkirkju
16. desember kl. 20.00

Aðventukvöld

Allir velkomnir

Karlakórinn Kári syngur
Marta Magnúsdóttir flytur hugleiðingu



Í síðustu viku funduðu 
forsvarsmenn heilbrigðis stofn
unar Vesturlands með Bæjar
stjórn Snæfellsbæjar, ástæða 
fundarins var mikil óánægja 
með ákvörðun HVE um að 
enginn læknir er á vakt í Snæ
fellsbæ aðra hverja helgi og í 
Grundarfirði helgina á móti. 
Þessi ráðstöfun er hugsuð til 
að spara en spurning er hvort 
að sparnaður sé nokkur þegar 
allt er tínt til.

Bæjarstjórn óskaði eftir því 
að þessi ákvörðun um sparnað 
verði endurskoðuð og munu 
fulltrúar HVE ætla að svara því 
í vikunni sem er að líða.

Áður en fundi var slitið var 
fulltrúum HVE afhentur undir
skriftalisti með um 380 
nöfnum, þar sem niður skurð
inum er harðlega mótmælt. 

jó

Læknaleysi 
mótmælt

	  

	  

	  

	  

Hin árlega jólatrésala  

UMF. Víkings/Reynis verður 
sunnudaginn 16. desember 2012,  

frá kl .  17 :00 til  20:30 í 
húsnæði Ragnars og Ásgeirs.  

 
Mætum og styrkjum 

íþróttastarfið hjá börnunum  
í Snæfellsbæ. 

 

Ungmennafélögin Víkingur og Reynir 

Núna nýverið þá var tekið í 
noktun nýtt vigtarhús á Rifi. 
Gamla vigtarhúsið hafði þjónað 
sínu hlutverki alveg síðan árið 
1956 eða í 56 ár. Allur afli sem 
kom á land á Rifi í þessi 56 ár fór 
í gegnum gamla vigtarhúsið. 
Vegna þessara tímamóta verður 
þessi pistill helgaður Rifi og ætla 
ég mér að skoða nokkrar aflatölur 
aftur í tímann. Allar aflatölur eru 
uppreiknaðar í óslægt.

Byrjum á að fara aftur til ársins 
1956 og skoðum fyrstu vetrar
vertíðina sem fór í gegnum gamla 
vigtarhúsið. Þá gerðu út sex bátar 
og voru þeir frá 26 brl ( Aldan RE 
327) og upp í 46 brl ( Hólmkell 
SH 137). Allir þessir bátar gerðu 
út á línu og varð Ármann SH 165 
hæstur með 437 tonn í 72 
róðrum eða um 6 tonn í róðri. 

Förum næst fjögur ár fram í 
tíman til ársins 1960. Þá voru 6 
bátar gerðir út frá Rifi og þar af 
voru tveir bátar sem ekki voru 
þaðan. Skallarif HU 15 og 
Stígandi ÓF 25 en hann var 
jafnframt stærsti báturinn eða 76 
brl. Þá voru bátarnir farnir að 
stunda netaveiðar líka og var 
alger mokveiði hjá þeim í mars 
og apríl. Stígandi ÓF var 
langhæstur þessa vertíð og var 
með aflahæstu bátum landsins 
því báturinn var með 1122 tonn í 
104 róðrum eða tæp 11 tonn í 
löndun. Í marsmánuði þá landaði 
báturinn 332 tonnum í 27 
róðrum eða 12 tonn í róðri. 
Sigurður Kristjánsson var skip
stjóri á bátnum,

Förum aftur fjögur ár fram í 
tímann til ársins 1964. Þá voru 8 
bátar gerðir út frá Rifi og voru 
það allt heimabátar nema Dröfn 
EA 18. Þarna eru kominn nöfn 
sem ættu að vera Rifsurum vel 
kunn, Hamar SH 224 og 
Skarðsvík SH. En Skarðsvík SH er 
án efa mesta aflaskipið sem hefur 
verið gert út frá Rifi og einmitt 
þessa vertíð þá varð Skarðsvík 
sem þá var 155 brl stálbátur, 
aflahæstur með 1154 tonn í 71 
róðri eða 16 tonn í róðri. Alger 
mokveiði var hjá bátnum í mars 

og apríl því í mars þá var báturinn 
með 426 tonn í 26 róðrum og í 
apríl 414 tonn í 23 róðrum eða 
18 tonn í róðri. Sigurður 
Kristjánsson var þarna líka 
skipstjóri.

Förum næst til ársins 1972 og 
enn er það Sigurður Kristjánsson 
og bátur hans Skarðsvík. Þessi 
vertíð var mokvertíð og Skarðsvík 
SH var langaflahæsti báturinn á 
Rif með 1511 tonn og ekki nóg 
með það því báturinn varð 
aflahæstur yfir allt landið á 
vertíðinni. Í mars og apríl þá var 
mokveiði hjá þeim. Því í mars þá 
landaði báturinn 464 tonnum í 
24 róðrum eða 19 tonn í róðri. Í 
apríl var báturinn með 483 tonn. 

Förum næst til ársins 1980, þá 
var Kristinn J. Friðþjófsson 
skipstjóri á Hamri SH aflahæstur, 
en þessi Hamar SH er ennþá 
gerður út frá Rifi. Þá fiskaði 
Hamar SH 988 tonn í 63 róðrum 
eða um 16 tonn í róðri. Báturinn 
réri alla vertiðina á netum og t.d 
í febrúar þá landaði báturnn 295 
tonnum í 16 róðrum eða 18 tonn 
í róðri. Mars mánuður var 
mokveiði því báturinn landaði 
430 tonnum í 27 róðrum eða um 
16 tonn í róðri. Þar var stærsti 
róðurinn um 30 tonn. 

Eins og sést á þessu yfirliti að 
ofan þá hefur Rifshöfn átt að 
skipa miklum aflaskipstjórum. 
Og útgerð þaðan virðst vera 
nokkuð öflug því ansi margir 
bátar hafa heimahöfn sína þar. 
T.d Tjaldur SH, Örvar SH, Esjar 
SH, Matthías SH, Hamar SH og 
nokkrir smábátar.  Enda er 
staðsetninginn á höfninni mjög 
góð gagnvart fiskimiðum og enn 
þann dag í dag sjáum við fréttir af 
góðum afla báta sem róa frá Rifi. 
Nægir þar að nefna Tryggva 
Eðvarðs SH, Særif SH og Esjar SH 
svo dæmi séu tekin sem hafa gert 
góða hluti þaðan. Vill 
pistlahöfundur að lokum óska 
Rifsurum til hamingju með nýtt 
vigtarhús.

Gísli Reynisson
www.aflafrettir.com

Aflafréttir



Í síðasta tölublaði Jökuls var 
grein um aðventuhátíð í Ólafs
víkurkirkju. Í greininni var sagt 
frá aðventukransi sem Anton 
Gísli Ingólfsson smíðaði, þar 
var Anton rangt feðraður og 

leiðréttist það hér með.
Á myndinni hér að ofan er 

Halla Bára Eysteinsdóttir að 
kveikja á spádómskertinu á 
aðventuhátíðinni.

jó

Leiðrétting

Settu gjafabréf frá okkur í jólapakkann 
og styrktu í leiðinni gott málefni.

Okkar sívinsælu gjafabréf verða til sölu í ár 
eins og undanfarin ár.

Þetta er sniðug lausn fyrir einstaklinga og fyrirtæki 
sem eru að leita af jólagjöfum.

Endilega hafið samband og kannið málið.

Davíð Óli Axelsson formaður:           899-7911
Guðbjartur Þorvarðarson Gjaldkeri  895-6774

Björgunarsveitin Lífsbjörg Snæfellsbæ

  HÚS TIL SÖLU

Norðurtangi 9a, Ólafsvík
288 fm. verbúð í steinsteyptu húsi byggðu árið 1986. 
Húsið skiptist í forstofu, tvö herbergi, snyrtingu og 
stóran sal. Húsið er vel staðsett á hafnarsvæðinu í 
Ólafsvík.

Óskað er eftir tilboðum í húsið.

Sjá má myndir og nánari upplýsingar um eignina og aðrar eignir 
á skrá á heimasíðu fasteignasölunnar: fasteignsnae.is

Á Fasteignasölu Snæfellsness eru öll störf unnin af 
löggiltum fasteignasala sem tryggir öryggi í viðskiptum.

Fasteigna- og skipasala Snæfellsness
Pétur Kristinsson, hdl. löggiltur fasteigna- og skipasali.
Sími 438-1199, netfang pk@simnet.is
Heimasíða: fasteignsnae.is

Jólakveðjur
Við erum að taka á móti  

jólakveðjum í jólablað Jökuls 
sem kemur út 20. desember.

Vinsamlegast hafið samband

fyrir föstudaginn 
14. desember 

steinprent@simnet.is og 436 1617
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299kr/kg

verð áður 498 kr

Úrvals
svínahryggur
úr kjötborði eða pakkaður ferskur

   1.196kr/kg

góðir grannar

úr kjötborði eða pakkaður ferskur
Grísabógur

678 kr
kg   

verð áður 798 kr

1.196 kr
kg   

Grísakótelettur

verð áður 1.898 kr

599 kr
pk   

Steiktir kjúklingaleggir
í fötu, 800g, frá Ísfugli

110 kr
stk   

verð áður 219 kr

37%

afslá
ttu

r

Góð
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r

verð áður 998 kr

verð áður 1.898 kr

úr kjötborði eða pakkaðir ferskir

Úrvals 
svínaskankar

                                                                                    Helgartilboð 13. - 16. desember                                 

góðir grangóðir gran
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Nýbakað á staðnum!
Hafrakökur frá Myllunni

Appelsínur 155kr/kg

verð áður 309 kr

...sjá nýja
uppskrift

“Svínaskankar
Osso Buco”

...á
samkaupurval.is
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