
Síðasta laugardag var haldin 
slökkviliðsæfing að Skólabraut 
9 á Hellissandi á vegum Slökkvi
liðs Snæfellsbæjar. Var verið að 
æfa reykköfun og fjarskipti en 
fyrr í mánuðinum festi Snæ
fellsbær kaup á 4 Interspiro 
reyk   köfunartækjum með inn
byggðum fjarskiptum og geta 
reykkafararnir því talað sín á 
milli þráðlaust og einnig út til 
reykköfunarstjóra. Notuðu þeir 
áður talstöðvarkerfi sem ekki 
tilheyrði reykköfunar búnað
inum. Kútarnir á nýju tækjunum 
eru úr koltrefjum og eru því 
helmingi léttari en gömlu en 
þeir voru 23 kíló og því mun 
auðveldara fyrir þá að athafna 
sig með nýju kútana. Þess má 

geta að gamli reykköfunar
búnaðurinn er frá 1986 og er 
enn í góðu gildi. Gekk æfingin í 
alla staði mjög vel en hún gekk 
út á það að búið var að fela 
brúðu inni í húsinu og áttu 
slökkviliðsmennirnar að finna 
hana og koma henni út. Æfing 
sem þessi er slökkviliðinu 
nauðsynleg og því mikilvægt að 
nýta tækifæri eins og þetta því 
að húsið verður rifið niður á 
næstu dögum. Sagði Svanur 
Tómasson Slökkviliðsstjóri að 
hann væri með öfluga og hressa 
menn með sér sem næðu vel 
saman og það ásamt góðum 
búnaði væri grunnurinn að 
góðu slökkviliði.

þa
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Handverksfólk boðað á fund 
 

Í Snæfellsbæ er mikið að efnilegu og duglegu handverksfólki, sem undanfarin 
sumur hefur selt handverk í Pakkhúsinu. 

Þeir sem hafa áhuga á að nýta sér aftur aðstöðuna til að selja sitt handverk í 
Pakkhúsinu í sumar eru boðaðir til fundar 

Mánudaginn 04.mars kl. 17:00  

í Átthagastofu Snæfellsbæjar 

til að kynna sér nýja fyrirkomulagið.  

sem er:  

Allir eiga að vinna sem vilja selja sínar vörur en dögunum hefur fækkað því 
starfsmaður verður ráðinn sem vinnur með handverkshópnum. 
Einnig hvetjum við nýtt handverksfólk 

 til að mæta á fundinn 

- allir velkomnir – 

því fleiri því betra ! 

Stefnt er að opnun um Hvítasunnuhelgina 19. maí og því er áríðandi að mæta á 
fundinn eða láta vita af þátttöku. 

Frekari upplýsingar veittar í Átthagastofu Snæfellsbæjar 

Sími 4336929 



Miðvikudaginn 20. febrúar 
var formlega opnuð að Ólafs
braut 19 í Ólafsvík verslun með 
pólskar vörur. Eigendur hennar 
eru hjónin Tinna Magnúsdóttir 
og Andrzej Bogdan Kapszu
kiewicz. Fengu þau þessa hug
mynd fyrir nokkrum árum og 
hafa síðan verið að vinna að því 
að finna góða byrgja í Póllandi. 
Þau létu svo drauminn rætast 
og telja þau að það sé góður 
markaður fyrir svona verslun 
enda þjófstörtuðu þau opnun
inni nokkrum dögum fyrr 
vegna mikillar eftirspurnar.  
Allar vörur í versluninni eru 
fluttar inn frá Póllandi, helstu 
vöruflokkarnir eru sælgæti en 
einnig krydd, súpur, morgun

korn safar og gos.  Ásamt þeim 
hjónum verður einn starfs
maður, Ellen Magnúsdóttir, 
opið er mánudaga til fimmtu
daga kl. 9:30 til 18 og til 19 á 
föstudögum, á laugardögum 
verður opið frá 10 til 17. Að 
sögn þeirra hjóna hafa við
tökurnar verið framar þeirra 
vonum, mikið að gera og vel 
tekið á móti þeim. 

Fyrstu dagana hafði verslunin 
ekkert nafn og var efnt til 
samkeppni um nafn. Hlaut hún 
nafnið Kostakjör og var það 
Kristófer Reyes sem átti þá 
hugmynd og fékk inneign í 
versluninni í verðlaun. 

þa

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

Ný verslun
Kostakjör

TIL SÖLU
Iðnaðarhúsnæði, ca 210 fm, 

mjög góð lofthæð, 
�ísalagt gólf. 

Verð: tilboð.
Uppl. í síma 863 4460

Bangsakot opnar
Þann 1. mars n.k. mun leikskóladeildin Bangsakot 

við Engihlíð 18 opna.

Af því tilefni er opið hús frá kl.14.00 -15.00.

Allir velkomnir.

Kirkjan okkar

Æskulýðsdagur Þjóðkirkjunnar
Sunnudaginn 3. mars:

Sunnudagaskóli verður í Ólafsvíkurkirkju kl. 11.

Æskulýðsguðsþjónusta verður í Ingjaldshólskirkju kl. 14.
Barnakór Snæfellsbæjar syngur, fermingarbörn sjá um lestra og 
börn úr TTT-star�nu verða með atriði.

Æskulýðsguðsþjónusta verður í Ólafsvíkurkirkju kl. 20.
Nemendur tónlistarskólans sjá um allan tónlistar�utning.  
Fermingarbörnin verða mjög virk, með bænir og kynningar.
Ka� og djús á eftir athöfn.
Æskulýðsfélagið verður með til sölu kökusneiðar til styrktar 
ferðar á landsmót.

Héraðsmót HSH í frjálsum íþróttum innanhús verður haldið í 
Stykkishólmi 9. mars. Mótið hefst kl. 13.00 stundvíslega.  
Foreldrar eru hvattir til að fylgja börnum sínum, taka þátt í 
framkvæmd mótsins og hvetja keppendur. 

Keppt er í eftirfarandi �okkum:

11 til 12 ára, 13-14 ára, 
15-16 ára og 17 ára og eldri
Langstökk
Langstökk án atrennu
35m hlaup
Hástökk
Kúluvarp

Skráning er hjá 
Kristín Höllu í síma 899-3043  
Elín Rögnu í síma 864-3849

og á hsh@hsh.is

Skráningu lýkur 6. mars kl. 20.00
Við skráningu skal skrá fullt nafn ásamt kennitölu.

Héraðsmót HSH 
í frjálsum íþróttum

8 ára og yngri 
Langstökk 
Langstökk án atrennu
35 hlaup.

9 til 10 ára
Langstökk
Langstökk án atrennu
35m hlaup
Hástökk



Herrakvöld Víkings sem fara 
átti fram á Klifi laugardaginn 2. 
mars hefur verið flutt inn á 

Hótel Ólafsvík sama dag. Þá 
fellur niður fyrirhugað diskó
tek.

Svo virðist sem enginn áhugi 
sé fyrir því að halda Ólafsvíkur
vöku þetta árið.

Það var boðað til fundar fyrir 
nokkru og mættu tveir á þann 
fund.

Einnig hefur verið leitað til 
nokkura aðila og lítil sem engin 
viðbrögð verið.

Vegna þess að síðasta nefnd 
gefur ekki kost á sér aftur 
verður líklega engin bæjarhátíð.

Hafi einhver áhuga á að taka 
við þá vinsamlegast hafið 
samband við Dóru í síma 
6961104.

Herrakvöldið yfir 
á Hótel Ólafsvík

Ekkert verður úr 
Ólafsvíkurvöku!

Staða veiðieftirlitsmanns 
á starfsstöð Fiskistofu í Stykkishólmi

Fiskistofa óskar að ráða veiðieftirlitsmann á starfsstöð sína í Stykkishólmi.

Fiskistofa er þjónustu- og eftirlitsstofnun sem annast 
stjórnsýsluverkefni á sviði sjávarútvegsmála, lax- og 
silungsveiði, fiskræktar, fiskeldis, hvalveiða o.fl. ásamt því 
að safna upplýsingum um framangreinda málaflokka. 
Nánari upplýsingar má finna á www.fiskistofa.is.

Starfið felst í eftirliti til sjós og lands. Eftirlit á sjó felst m.a. í 
lengdarmælingum á fiski og tillögugerð um lokanir veiðisvæða, 
eftirliti með aflasamsetningu, veiðarfærum, hlutfalli smáfisks í afla og 
brottkasti afla. Þá fylgjast veiðieftirlitsmenn einnig með því að 
afladagbækur séu rétt útfylltar og séu í samræmi við veiðar og afla um 
borð. Eftirlitsstörf í landi fela m.a. í sér eftirlit með löndun, vigtun og 
skráningu afla, eftirlit með veiðarfærum og aflasamsetningu, 
lengdarmælingar á afla og eftirlit með færslu og skilum afladagbóka. 
Starfið felur einnig í sér skrifstofustörf s.s. skýrsluvinnu þegar 
vettvangsstörfum lýkur, að fylgjast með löndunum og skráningum í 
aflaskráningarkerfi Fiskistofu og öflun gagna vegna brotamála sem 
upp koma. 
 
Leitað er að kraftmiklum einstaklingi sem hefur haldgóða reynslu af 
störfum í sjávarútvegi. Góð íslensku- og tölvukunnátta er áskilin. 
Starfið krefst þess að umsækjendur séu sjálfstæðir, faglegir og 
nákvæmir í vinnubrögðum, séu ákveðnir en sanngjarnir og háttvísir og 
búi yfir færni í mannlegum samskiptum. Skipstjórnarréttindi eru 
æskileg.

Um fullt starf er að ræða og er æskilegt að viðkomandi geti hafið störf 
sem fyrst.

Nánari upplýsingar um starfið veita Sævar Guðmundsson, deildarstjóri 
veiðieftirlits í síma 4782010 og Þórhallur Ottesen deildarstjóri 
veiðieftirlits í síma 5697932. 

Umsóknir er hafa að geyma haldgóðar upplýsingar um menntun, fyrri 
störf, meðmælendur og annað sem máli kann að skipta sendist á 
netfangið ingath@fiskistofa.is eða með bréfi til Fiskistofu, Dalshrauni 
1, 220 Hafnarfirði merktar „Veiðieftirlitsmaður Stykkishólmi“.

Umsóknarfrestur er til og með 17. mars 2013.

Laun taka mið af kjarasamningi ríkisins við viðeigandi stéttarfélag. 
Samkvæmt jafnréttisstefnu Fiskistofu eru konur hvattar til að sækja um 
jafnt sem karlar. 

Öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun um ráðningu hefur 
verið tekin. 

Athygli er vakin á því að umsóknir munu gilda í 6 mánuði frá því að umsóknarfrestur rennur út, með vísan til 3. tl. 2. mgr. 2. gr. reglu nr. 464/1996 um auglýsingar á lausum 
störfum, með síðari breytingum, sem settar eru samkvæmt heimild í 2. mgr. 7. gr. laga nr. 70/1996 um réttindi og skyldur starfsmanna ríkisins. 

Taktu þátt í íbúakönnun á 
vegum sveitarfélaganna um 
umhverfisvottun Snæfellsness 
og hafðu áhrif á stefnu sveitar
félaganna í umhverfis og 
samfélagsmálum. 

Um er að ræða netlæga 
könnun sem tekur aðeins ör 
fáar mínútur. Hana er að finna 
á slóðinni: https://www.
s u r v e y m o n k e y . c o m / s /
umhverfisvottun en tengil á 
könnunina er einnig að finna á 

heimasíðu verkefnisins www.
nesvottun.is! 

Könnunin er opin til 10. 
mars. 

Fyrir hönd Framkvæmdaráðs 
Snæfellsness hvet ég sem flesta 
íbúa til þess að slá til og taka 
þátt! 

Theódóra Matthíasdóttir, 
umhverfisfulltrúi Snæfellsness 

(theo@nsv.is)

Íbúar 
Snæfellsness, 

álits ykkar er óskað!  



VÍS verður öflugur bakhjarl 
Víkings í Ólafsvík næstu tvö ár, en 
í sumar etja Víkingar í fyrsta sinn 
kappi við bestu lið landsins í efstu 
deild.  

„Knattspyrnulið Víkings hefur 
vakið verðskuldaða athygli 
undanfarin ár fyrir frammistöðu 
sína á vellinum og uppgang. 
Hápunktinum var náttúrlega náð 
í fyrra þegar félagið tryggði sér 
sæti í Pepsideildinni með 
glæsibrag. Það verður gaman að 
sjá Ólafsvíkinga spreyta sig á 
meðal þeirra bestu næsta sumar 
og við óskum þeim að sjálfsögðu 
vel farnaðar í baráttunni. VÍS er 
með öfluga starfsemi um allt land 
og við leggjum metnað okkar í að 
styðja við bakið á liðum sem 
víðast eftir því sem aðstæður leyfa 
hverju sinni. Nú erum við stoltir 
bakhjarlar tveggja liða á Vestur
landi sem leika í efstu deild“, 

segir Auður Björk Guð
mundsdóttir framkvæmdastjóri 
Sölu og þjónustusviðs VÍS og 
vísar þar til ÍA. 

Jónas Gestur Jónasson for
maður knattspyrnudeildar 
Víkings er ánægður með 
samninginn. „Ég held að öllum sé 
ljóst hversu kostnaðarsamt er að 
halda úti öflugu knattspyrnuliði, 
svo ekki sé talað um úti á landi og 
í efstu deild. Það er því mikill 
fengur að VÍS sjái sér hag í vera 
bakhjarl okkar. Við gerum okkar 
besta til frambúðar að halda 
nöfnum beggja hátt á lofti.“

 Í myndinni handsala Gunnar 
Örn Arnarson frkvstj. Víkings, 
Auður Björk Guðmundsdóttir 
frkvstj. Sölu og þjónustusviðs VÍS 
og Jónas Gestur Jónasson 
formaður Víkings samninginn.

VÍS styður Víking

  HÚS TIL SÖLU

Grundarbraut 2, Gilið. 
195,7 fm. veitingahús byggt árið 2006. Húsið 
sem er bjálkahús er á tveimur hæðum. Á 
neðri hæð er veitingasalur, eldhús, salerni og 
geymslur en á efri hæð er salur og skrifstofa. 
Nýleg geymsla er við húsið og nýlegur 
sólpallur. Allur búnaður sem í húsinu er 
fylgir. Húsið er lítillega skemmt eftir bruna 
og fylgja bætur vegna þess. 

Verð 29.000.000,-. 

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

Sundlaug Snæfellsbæjar, 
Ólafsvík - útboð

Snæfellsbær auglýsir eftir tilboðum í verkið 
Sundlaug Snæfellsbæjar, Ólafsvík - áfangi 1.

Um er að ræða verk sem felur í sér uppbyggingu á útisvæði við 
sundlaug Snæfellsbæjar í Ólafsvík, ásamt því að búnaður í lagna-
kjallara sundlaugar verður allur endurnýjaður. Á útisvæðinu verða  
heitir pottar, vaðlaug og lendingarlaug. Steyptur verður stoðveggur 
utan um útisvæðið og ofan á vegg sett gler- og timbur skjólgirðing.  
Núverandi hús verður stækkað um 45 m² og skipt verður um glugga 
í öllu húsinu.

Helstu magntölur verksins er eftirfarandi:
Gröftur 1.400 m³
Fylling  2.100 m³
Steypubrot 80 m²
Mót 710 m²
Járnbending 12.500 kg
Steypa 140 m³
Stálvirki 5.550 kg
Álgluggar og hurðir 155 m²
Slétt ál og undirker� 237 m²

Verkinu skal vera lokið eigi síðar en 19. júlí 2013

Útboðsgögn er hægt að fá í tölvupósti eða á geisladiski í 
Ráðhúsi Snæfellsbæjar, Klettsbúð 4, 360 Snæfellsbæ.  

Nánari upplýsingar veitir Smári Björnsson smari@snb.is,  í síma 4336900.

Tilboð verða opnuð 21.03.2013 kl 14:00 
í Ráðhúsi Snæfellsbæjar, Klettsbúð 4, 360 Snæfellsbæ.

Tæknideild Snæfellsbæjar



verður �mmtudaginn 28. febrúar 2013

frá kl. 10:00 - 16:00

Þeir sem láta hreinsa hunda sína annarstaðar 
eru beðnir um að koma vottorði um það á 
bæjarskrifstofu Snæfellsbæjar



Aflafréttir
Vetrarvertíð í gangi og mok

veiði. Þá er örugglega fátt leiðin 
legra en að lenda í því að vera 
með bilaðann bát. En það er 
einmitt það sem strákarnir á 
Tryggva Eðvarðs SH lentu í því 
vélarbilun varð í bátnum og hefur 
hann því ekkert getað róið síðan 
13. febrúar. Fram að þeim tíma 
þá voru þeir í toppslagnum hjá 
smábátunum en hafa oltið niður 
listann eftir því sem líður á 
mánuðinn. Voru þeir komnir 
með 77 tonn í 10 róðrum þegar 
þeir urðu að stoppa.

Annars er þorskurinn farin að 
aukast í afla dragnótabátanna og 
líka hjá netabátunum en margir 
hafa fengið risaróðra í netin. 
Arnar SH kom t.d með tæp 20 
tonn í róðri tvisvar sinnum og 
Haukaberg SH kom með 34 tonn 
í einni löndun. 

Steinunn SH tók sér frí um 
miðjan febrúar og fara aftur á 
veiðar í mars og þá án efa verður 
tekið á því, enda er nægur kvóti á 
Steinunni SH og um að gera að 
rusla honum upp. Matthías SH er 
kominn með 147 tonn í 10 og 
þar af 22 tonn í einum róðri. 
Rifsari SH 125 tonn í 11 og 18 
tonn mest í róðri. Egill SH 101 
tonn í 13 og 14 tonn mest í róðri. 
Sveinbjörn Jakobsson SH 108 
tonn í 11 og 16 tonn mest í róðri. 
Esjar SH 95 tonn í 12 og 15 tonn 
mest í róðri. 

Togbátarnir hafa náð fullfermi 
og er Hringur SH kom inn með 
215 tonn í 3 löndunum, Helgi SH 
154 tonn í 3 og Farsæll SH 131 
tonn í 3. Sóley SH með 46 tonn í 
einni löndun. 

Það er nú ekki mikið um að 
bátar frá Norður og Austurlandi 
komi til netaveiða í Breiða
firðinum eins og var hérna á 

árum áður. En núna eru þó tveir 
netabátar frá Norðurlandi að 
mokveiða. Geir ÞH hefur landað í 
Grundarfirði og hefur komið 
með 265 tonn í 14 róðrum. 
Jökull ÞH hefur landað á Húsavík 
en fiskað í bátinn og verið um 3 
til 4 daga á veiðum. Er Jökull ÞH 
búinn að landa 214 tonnum í 
einungis þrem löndunum, mest 
74 tonn í einni löndun. 

Aðrir netabátar og þá 
heimabátar eru Bárður SH er 
kominn með 184 tonn í 20 
róðrum. Magnús SH 189 tonn í 
13 róðrum. Ólafur Bjarnason SH 
183 tonn í 14 róðrum og þar af 
27 tonn í einni löndun. Arnar SH 
104 tonn í 12. Haukaberg SH 115 
tonn í 10. Katrín SH 76 tonn í 17 
og Hafnartindur SH 51 tonn í 12.

Beitningavélabátarnir hafa allir 
verið að landa í heimahöfn og 
hefur Saxhamri SH gengið 
feiknarvel og er komin með 204 
tonn í 4 löndunum og 72 tonn í 
stærstu löndun sinni. Tjaldur SH 
er hæstur SH bátanna með 267 
tonn í 5 löndun. Rifsnes SH er 
með 209 tonn í 5. Örvar SH 190 
tonn í 4. Tveir stórir balabátar eru 
að landa á Rifi og hafa þeir svo til 
verið á veiðum á svipuðum 
slóðum. Báðir bátarnir hafa róið 
mjög stíft. Eru þetta Hamar SH 
sem er búinn að landa 151 tonni 
í 17 róðrum og Stormur SH sem 
er kominn með 138 tonn í 18 
róðrum. 

Reyndar er það nú þannig með 
Storm SH að allir balarnir af 
bátnum eru beittir í Sandgerði og 
sér Ragnar og Ásgeir í 
Grundarfirði um að aka bölunum 
suður og til baka aftur til Rifs þar 
sem að Stormur SH er að landa. 

Gísli Reynisson
www.aflafrettir.com

Súpa og brauð.
Mánudaga til �mmtudaga frá kl 12:00-17:00

Borðað á staðnum eða taka með.
990,-

HSH og ÍSÍ halda námskeið í meðferð Felix, félagaker� íþróttafélaga.
Námskeiðið verður haldið í Framhaldsskóla Snæfellinga, Grundar�rði 

þann 7. mars og  hefst kl. 18.00, námskeiðið er ca. 2 ½ klst. 

Aðildarfélög HSH eru hvött til að senda 2 til 3 aðila frá hverju félagi á 
námskeiðið, hafa þarf meðferðis eigin tölvu, ásamt gögnum um 
viðkomandi íþróttafélag. - Félagatal, iðkendatal og ársreikninga. 

Boðið er upp á veitingar á meðan námskeiði  stendur.

Skráning hjá Garðari á skrifstofu HSH í síma 6621709
eða hsh@hsh.is

Felix, 
félagakerfi íþróttafélaga

Nú í byrjun mars verður 
veitingastaðurinn Kaffi 59 í 
Grundarfirði 10 ára. Staðurinn 
hefur ásamt því að vera 
veitingastaður verið saman
staður ýmissa atburða í bænum 
eins og funda og annara 
atburða og þá eru böllin orðin 
nokkuð mörg á þessum árum. 
Þær Anna og Hrund hafa rekið 
staðinn allan þennan tíma sem 
er nokkuð langur miðað við 
veitingastað. Nú um helgina 

verður hið árlega grímuball 
sem hefur verið haldið í þó 
nokkur ár, og verður ballið 
föstudaginn 1. mars. Á þessu 
balli hafa hinir ýmsu aðilar 
komið í gervi sem þeir hafa 
ekki þekkst í og hafa vandað 
sig við að búa til. Nú er 
spurningin hver fær verðlaunin 
fyrir besta búninginn á 
afmælisárinu.

Gummi Gísla

Kaffi 59 er 10 ára
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Föstudagskvöldið 1. mars 
verður stórdansleikur með 
hljómsveitinni Stuðlabandið.

Frítt Trúðagos við innganginn  
og bjórinn á verði síðan 2003.

18 ára aldurstakmark

1500 kall inn.

Tónleikar 
á Kaffi 59

Ylja

Tónleikar með hljómsveitinni Ylju
miðvikudaginn 13. mars.

Borðapantanir í síma 438-6446.

Aðgangseyrir 1500 kr

Grímuball og 
10 ára afmælishátíð 

Kaffi 59


