
Átta félagar í björgunarsveitinni 
Lífsbjörgu fóru í þjónustuverkefni 
á síðasta laugardag fyrir fyrirtækið 
Xeotech. Farið var á Ford bif reið 
sveitarinnar, sexhjóli, zodi ak bát 
og björgunarbátnum Björgu.

Tilgangur ferðarinnar var að 
sækja það sem eftir var af bauju 
sem Xeotech framleiðir sem 
tapast hafði en hún var staðsett 
á milli Íslands og Grænlands 
áður en hún tapaðist. Farið var 
í fjöruna fyrir utan Dagverðará 
þar sem baujan var staðsett, 
var settur spotti í baujuna sem 
zodiakinn fór með út í Björgina 
og hún síðan dró baujuna á flot 
og svo inn á Rif. Verður hún 
send fyrst suður til Reykjavíkur 
og svo til Bandaríkjana. Baujan 
sem um ræðir mælir allt frá 
sjávarsalti upp í ölduhæð og 
safnar því mikilvægum gögnum. 
Gekk ferðin mjög vel þó hún 
tæki langan tíma en lagt var af 
stað klukkan eitt í blíðskapar 

veðri og ekki komið til baka 
fyrr en hálf tólf um kvöldið en 

þá var komið leiðindaveður við 
Öndverðarnes. Gekk þó allt að 

óskum og heppnaðist verkefnið 
vel.   þa

842. tbl - 18. árg. 30. ágúst 2018

Lífsbjörg sótti bauju fyrir Xeotech

Smíðavinna
Tökum að okkur þakskipti, klæðningar og aðra smíðavinnu,  

eigum lausan tíma í september. 

Kynnið ykkur málið í síma 840-6100

S: 438-6933 - kbbilav@simnet.is - Sólvellir 5 - Grundar�örður
Opnunartími 8-12 og 13-17 - Verið velkomin

• Almennar bílaviðgerðir
• Smurþjónusta
• Dekkjaskipti og viðgerðir

• Rúðuskipti
• Stjörnu viðgerðir á framrúðu
• Tölvulestur

- Bílaviðgerðir

- Skipaþjónusta

- Almenn suðuvinna 

- Smurþjónusta

- Smábátaþjónusta 

- Dekkjaverkstæði

vegr@vegr.is   vegr.is
S: 849-7276  Remek og 898-5463 Þórður



Nesver ehf keypti fyrr á árinu 
nýjan bát, Þorstein SH og kom 
hann til heimahafnar í Ólafsvík í 
júní síðastliðnum. 

Fyrir átti útgerðin minni bát 
með sama nafni og var skipt á 
honum og þeim nýja. Þorsteinn 
SH er af gerðinni Kleópatra 38 
með 700 hestafla vél og er útbúinn 
á línu og handfæraveiðar. Hefur 
hann verið gerður út á handfæri í 
sumar og reynst vel. Nesver ehf á 
einnig annan bát af sömu tegund 
og Þorstein, Tryggva Eðvarðs 
SH og var nýlega ráðist í miklar 
breytingar á honum en hann er 
gerður út á línu og makríl. 

Byggt var yfir bátinn hjá 
Sólplasti í Sandgerði, eykur það 
öryggi að hafa bátinn yfirbyggðan 
og hlífir auk þess áhöfninni fyrir 
vindi og kulda. Hefur Tryggvi 

Eðvarðs nú þegar hafið veiðar á 
makríl eftir breytingarnar og þær 
gengið vel og er gert ráð fyrir að 
hann fari á línuveiðar um miðjan 
september.

þa

Nú þegar líða fer á ágústmánuð 
fer stærri bátum sem landa að 
fjölga en nýtt fiskveiðiár hefst þann 
1. september. Dagana 13. til 26. 
ágúst komu alls 1.121.926 tonn 
í 404 löndunum á land í höfnum 
Snæfellsbæjar þar af komu  674.961 
tonn í  219 löndunum í Ólafsvík, 
387.426 tonn í 135 löndunum á Rifi 
og 59.539 tonn í 50 löndunum á 
Arnarstapa. 

Mikil veiði hefur verið hjá 
Makrílbátunum og 3 bátar lönduðu 
yfir 100 tonnum á tímabilinu 13. til 
26. ágúst. Júlli Páls SH landaði 123 
tonnum í 17, Tryggvi Eðvarðs SH 
119 tonnum í 17, Brynja SH 108 
tonnum í 15, Gosi KE 74 tonnum í 
13, Álfur SH 67 tonnum í 13, Rán SH 
47 tonnum í 13, Vísir SH 44 tonnum 
í 14, Anna María ÁR 25 tonnum í 8, 
Ingibjörg SH 21 tonni í 7, Ísak AK 
20 tonnum í 3, Fjóla GK 9 tonnum í 
1, Dögg SU 9 tonnum í 2, Hlöddi VE 
8 tonnum í 1 og Rán SH 8 tonnum 

í 2 löndunum. 
Hjá dragnótabátunum landaði 

Guðmundur Jensson SH 44 tonnum 
í 5, Saxhamar SH 26 tonnum í 1, 
Leynir SH 17 tonnum í 3, Esjar SH 
15 tonnum í 3 og Bára SH 1 tonn 
í 1 löndun. 

Einn stór línubátur landaði 
Tjaldur SH 75 tonnum í 1 löndun. 
Hjá litlu línubátunum landaði 
Stakkhamar SH 53 tonnum í 6, 
Þorsteinn SH 15 tonnum í 5 og Þerna 
SH 1 tonni í 1 löndun. 

24 handfærabátar lönduðu í 
Ólafsvík 69 tonnum í 110 löndunum, 
21 bátur landaði í Rifshöfn 55 
tonnum í 88 löndunum og 11 
bátar á Arnarstapa 25 tonnum í 40 
löndunum. 

Einn bátur var á netum Bárður 
SH og landaði 35 tonnum í 10 
löndunum og einn bátur var á 
skötuselsnetum Siggi afi HU og 
landaði hann 1 tonni í 2 löndunum.

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

Augnlæknir
Guðrún Guðmundsdóttir augnlæknir verður með

móttöku á HVE Grundar�rði 
�mmtudaginn 6. september  n.k.

Háls- nef- og 
eyrnalæknir

Þórir Bergmundsson sérfræðingur 
í háls- nef- og eyrnalækningum verður með 

móttöku á HVE Grundar�rði
mánudaginn 10. september n.k.

Tekið er á móti tímapöntunum á 
Heilsugæslustöð Grundar�arðar, 

 sími 432 1350

Nýr og stærri Þorsteinn SH

Aflabrögð

kirkjanokkar.is

Guðsþjónusta í Ólafsvíkurkirkju
sunnudaginn 2. september kl. 14.  

Allir velkomnir.
 



Það eru greinilega margvísleg 
not fyrir flipa af áldósum en á 
dögunum afhentu þau Daníel 
Guðmundsson og Dorothy M. 
Breiðfjörð 15 kíló af flipum á 
Spáni. Flipana fengu þau hjá 
vinum og ættingjum á Íslandi 
sem hafa verið að safna og tóku 
þau flipana með sér til Spánar. 
Þar afhentu þau flipana til 
samtaka sem nefnast ABAD en 
það eru samtök sem foreldrar 
á Spáni stofnuðu vegna fatlaðar 
barna sem þurfa sérstaka 
þjálfun. Hefur þetta verkefni 
foreldranna stækkað mun meira 
en foreldrarnir gerðu ráð fyrir, 
en hjá samtökunum koma 
börn og fullorðnir í þjálfun 
sem miðast við fötlun hvers og 
eins. Eru fliparnir mikilvægur 
hluti fjáröflunar samtakan 
en þeir eru seldir og allt sem 
fæst fyrir þá fer í starf ABAD 

samtakana. Vildu þau Daníel 
og Dóra koma á framfæri kæru 
þakklæti til allra þeirra sem hafa 
safnað fyrir þau og sérstaklega 
til barnanna því þau mörg hver 
reka á eftir fullorðna fólkinu að 
safna flipum. Úr Snæfellsbæ fór 
tæplega hálft kíló af flipum sem 
safnað var á svæðinu. Þegar þau 
afhentu flipana hafði starfskona 
samtakana á orði hve þakklát 
þau væru fyrir alla þessa góðvild 
sem kæmi alla leið frá Íslandi. 
Á myndinni má sjá þau Daníel 
og Dóru með alla flipana sem 
þau fluttu með sér til Spánar. 
Ef einhverjir vilja taka þátt og 
safna flipum fyrir þau hjón þá 
eru margir sem hafa aðstoðað 
þau til að mynda Sóley Jónsdóttir 
í Ólafsvík og getur hún gefið 
nánari upplýsingar um hvert er 
hægt að koma flipunum.

þa

Fluttu dósaflipa 
til Spánar

Ferðanefnd félags eldri borgara í Snæfellsbæ er 
búin að skipuleggja leikhúsferð í Þjóðleikhúsið 
laugardaginn 22. september nk.  

Það er hin vinsæla sýning Slá í gegn sem við 
munum sjá en hún hefst kl 19,30. Snætt verður 
saman á veitingastað fyrir sýningu. 

Farið verður með rútu sama dag og komið aftur 
um kvöldið að lokinni sýningu. 

Allar upplýsingar og þátttaka tilkynnist til: 
Pétur Steinars Jóhannssonar gsm 893 4718 
eða Þorgeirs Árnasonar gsm 896 1769 og 
Emanúels Ragnarssonar gsm 865 2199.
 

Ferðanefndin

SLÁ 
Í GEGN

ATVINNA
Starfsfólk óskast í bakaríið.

Um er að ræða störf 

bæði fyrir og eftir hádegi.

Verslun Brauðgerðarinnar 

verður lokuð um óákveðinn tíma. 

Nánari upplýsingar veita:

Bjarney í síma 867-7302

Jón Þór í síma 861-3569



Sumrin eru oftast notuð til 
að sinna viðhaldsverkefnum 
utandyra og má víða sjá þess 
merki í Snæfellsbæ, einstaklingar 
og fyrirtæki eru víða að taka til 
hendini og sama má segja um 
starfsmenn Snæfellsbæjar. 

Meðal fjölmargra verkefna 
á vegum bæjarfélagsins eru 
þau sem meðfylgjandi myndir 
eru af en fleiri myndir má sjá 
á facebook-síðu Snæfellsbæjar.

Í sumar var unnið að endur-
bótum á skólalóðinni við Grunn-
skóla Snæfellsbæjar á Hellissandi. 
Það helsta sem var gert, var að 
setja gúmmíhellur í kringum 
öll leiktæki, plastgrindur voru 
síðan settar á allar gönguleiðir 
og lóðin tyrft.

Búið er að endurnýja leik-
völlinn í Hábrekku, það sem var 
gert var m.a. að leggja gúmmí-
hellur og plastgrindur.

Um liðna helgi var lagt bundið 
slitlag á vegina að tjaldstæðinu 
á Hellissandi, að tjaldstæðinu í 
Ólafsvík og að dekkjaverkstæðinu 
inni í dal.

Nú fer að styttast í að fram-
kvæmdum ljúki við þekju hafnar-
innar í Rifi.

Framkvæmdir



Eftir misgott gengi í undan-
förunum leikjum náði Víkingur 
í 3 dýrmæt stig í síðasta leik í 
INKASSO deildinni. Þeir heim-
sóttu Leiknismenn sem eru í 
botnbaráttunni eftir sem áður. 
Byrjuðu Víkingar mjög vel á á 9. 

mínútu kom Gonzalo Zamorano 
Leon yfir með marki eftir að 
hafa fengið boltann inni í teig 
heimamanna og lék hann sig 
auðveldlega framhjá tveimur 
heimamönnum og lagði boltann 
í fjærhornið. Ekki voru skoruð 

fleiri mörk í fyrri hálfleik, á 
78. mínútu fengu Víkingar svo 
vítaspyrnu eftir að brotið var á 
Ívari Reyni Antonssyni. Kwame 
Quee tók spyrnuna og sendi 
Eyjólf markvörð Leiknis í vitlaust 
horn. Stuttu seinna fengu svo 
Leiknismenn óvænt vítaspyrnu 
og vissu fáir fyrir hvað. Sævar Atli 
Magnússon fór á punktinn og 
staðan orðin 1 - 2. Voru síðustu 
mínútur leiksins mjög fjörugar 

en Víkingur fékk stigin 3 eins og 
áður segir. Með sigrinum komust 
Víkingar upp í 3. sætið og búnir að 
hleypa spennu í toppbaráttuna. 
Þeir taka á móti Þór Akureyri á 
næsta sunnudag á heimavelli í 
19. umferð og hefst leikurinn 
klukkan 16:00. Fyrir umferðina 
eru Víkingar einu stigi á unda 
Þór og leikurinn því gríðarlega 
mikilvægur fyrir bæði lið.

þa

Húsnæði Fiskasafnsins að Norðurtanga 3 er til sölu eða leigu.

húsið er byggt árið 1973.

Húsnæðið er á frábærum stað á hafnarsvæði Ólafsvíkur og 
býður upp á ýmsa möguleika.   Verð kr. 12.000.000,-

Nánari upplýsingar í síma 893 5443

Til sölu eða leigu

Grunn�ötur húsnæðisins er um 455 fm. og mesta hæð er um 5 m,

Störf í boði
Fiskmarkaður Íslands leitar að fólki til vertíðarstarfa 

í �okkunar- og slægingarstöð Ri�. 
Um ræðir vertíðarvinnu frá 15. janúar til 31. maí. Mikil vinna í boði. 

Fyrir áhugasama ha�ð samband við:
Reynir Guðjónsson, reynirg@fmis.is, 840-3725 eða 

Smára Björgvinsson, smari@fmis.is, 840-3715

Sigur gegn Leikni



440 2000

Gerum tryggingar betri

sjova.is

Það skiptir máli 
hvar hlauparar og 
hjólreiðafólk er með 
sínar tryggingar.
Verum viss um að vera 
vel tryggð í frístundum  
í sumar.

Nánar á: sjova.is/fritimaslysatrygging



Auglýsingaverð 
í Jökli

Svarthvítar auglýsingar
Opna í svarthv 42.500
Heilsíða í svarthv.  28.400
Hálfsíða í svarthv. 18.600
1/4 í svarthv.    12.300
1/8 í svarthv.   8.900
1/16 í svarthv.     5.600

Verðin eru með 24% vsk

Lit auglýsingar
Opna í lit  71.200
Heilsíða í lit  48.500
Hálfsíða í lit 34.100
1/4 í lit  24.900
1/8 í lit  16.200
1/16 í lit  11.000

Félagsstarf Klifi
 að hefjast

Félagsstarf byrjar hjá okkur 
þann 5. september.

Endilega láttu sjá þig, þarft ekki 
að vera félagsmaður í Félagi eldriborgara 

til að koma.

Allir velkomnir alla miðvikudaga 
milli kl 13-17.

         

Kveðja

Brynja Guðmundsd 847 0309
Bryndís Kristjánsd   867 5527

Kirkjukór Ólafsvíkur fékk góða 
gesti í heimsókn fyrr í þessum 
mánuði en þá var Kirkjukór 
Möðruvallaklaustursóknar á 
ferð um Snæfellsnes. Kórinn 
fer yfirleitt annað hvert ár í 
ferðalag og ferðast hann oftast 
um Ísland. Snæfellsnes varð 
fyrir valinu að þessu sinni og 
var gist á gistiheimilinu Við hafið 
í Ólafsvík. Hópurinn sem taldi 
alls 32 þar af 22 kórfélaga auk 
stjórnandans sem heitir Sigrún 
Magna Þórsteinsdóttir fór í 
kringum Nesið á föstudeginum, 
heimsóttu þau Vatnshelli, 
Sönghelli og borðuðu svo 2ja 
rétta kvöldmat með félögum 
úr Kirkjukór Ólafsvíkur. Eftir 

matinn var farið í leiki spjallað 
og auðvitað sungið. Kirkjukór 
Ólafsvíkur færði kórfélögum svo 
fána kórsins, jóladiskinn sinn sem 
þau gáfu út fyrir nokkrum árum 
ásamt kortaöskju Kvenfélags 
Ólafsvíkur. Á laugardeginum 
fóru þau svo í siglingu frá 
Stykkishólmi og borðuðu þar 
um kvöldið. Ferðalagi þeirra 
lauk svo á sunnudeginum þegar 
þau sungu í messu í Borgarnesi. 
Heppnaðist ferðin hið besta 
og voru þau mjög ánægð með 
móttökurnar og eiga félagar í 
Kirkjukór Ólafsvíkur heimboð 
til þeirra sem líklegt er að verði 
nýtt í náinni framtíð.

þa

Kirkjukórar hittast

MATSVEINN
Matsveinn óskast á Farsæl SH-30 

sem gerður er út á �skitroll.

Upplýsingar gefur Guðmundur 
í síma 852-2230 eða 899-9523.



Ólafsbraut 55, Ólafsvík
Sími: 436 1212www.rekstrarland.iswww.olis.is

Opið alla virka daga kl. 08 - 18

Opið á laugardögum kl. 10 - 14

 

25 - 80% 
afsláttur

Grill 
Skór

Útivistarföt
Grillaukahlutir 

Reiðhjólaaukahlutir 
Heyrnartól og hátalarar

og margt fleira

ÚTSALA


