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Magnús SH kominn heim

Magnús SH 205 kom til heima
hafnar í Rifi á síðasta laugardag
eftir tæplega árs fjarveru. Það var
hátíðlegt stund í vetrarsólinni
þegar skipsflauturnar voru
þeyttar við heimkomuna. Er
skipið allt hið glæsilegasta enda
hefur það gengið í gegnum
miklar breytingar. Skipið var í
breytingum hjá Skipasmíðastöð
Þorgeirs og Ellerts á Akranesi
og var þeim nánast lokið þegar
eldur kom upp í skipinu og
skemmdist það mjög illa. Var
ákveðið að gera við skipið og
tókst það frábærlega. Skipið er
stórglæsilegt, búið er að lengja
það, skipta um brú ásamt því
að skipt var um allar lagnir,

rafmagn og tæki. Bógskrúfa var
sett á skipið ásamt nýju mastri
og krana. Miklar breytingar voru
einnig gerðar á vistarverum
skipsins og þær endurnýjaðar.
Magnús stoppaði þó ekki lengi
í höfn en hann fór til veiða
strax á sunnudagsmorgun. Nóg
verður að gera það sem eftir er
fiskveiðiársins því hann á allar
sínar aflaheimildir eftir.
Á innnfelldu myndinni sem
var tekin þegar Magnús SH
kom til heimahafnar eru Sig
urður Kristjónsson, Gils Þorri
Sigurðsson, Sigurður V. Sigurðs
son og Magnús Darri Sigurðsson.
þa

BUXNADAGAR fim-fös-lau
-20% afsláttur af öllum dömu og
herrabuxum
Sumarlegur klútur fylgir öllum Primaloft
jökkum og léttum yfirhöfnum 27. - 29. mars 
Léttir og flottir
Softwalk skór
í mörgum litum
frá kr 4,990 kr
Troðfull búð af flottri vöru!

Munið facebooksíðuna okkar ;)

Snjógöng á Fróðárheiði
Mikið hefur snjóað í fjöll og
heiðar á vestanverðu Snæfells
nesi síðustu daga og ekki hefur
verið hægt að halda veginum yfir
Fróðárheiði opnum alla daga.
Eins og sést á meðfylgjandi
mynd er um töluverðan snjó
að ræða, vélin sem er notuð er
af stærri gerðinni ætla má að
göngin séu vel á annan metra.
Myndina tók Sigurjón Hilmars
son starfsmaður hjá Vega
gerðinni í blíðskaparveðri um
þa
helgina. 		
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Valhöll verður með opið hús að Brúarholti 4 í Ólafsvík
sunnudaginn 30. mars nk. á milli kl 17,00 og 18,00.
Öllum velkomið að skoða húsið.

Öfluðu fjár
með bóni

Óskað er eftir tilboðum í eignina.

Rafmagnsleysi
Íbúar á Snæfellsnesi fóru
ekki varhluta af óveðrinu sem
gekk yfir landið í síðustu viku.
Óveðrinu fylgdi rafmagnsleysi
með þeim óþægindum sem
af því hljótast. Rafmagnslaust
varð síðasta fimmtudag vegna
bilunar á 66 kv flutningslínunni
Vegamót-Ólafsvík.
Bilunin varð vegna tölu
verðrar ísingar og gerði veðrið
mönnum erfitt fyrir við bilana
leitina en mjög hvasst var. Var
rafmagn framleitt með dísel
vélum í Ólafsvík en viðgerð

lauk í Staðarsveit um hádegi á
föstudag.
Skömmu seinna fór rafmagn
af öllu Snæfellsnesi vegna bil
unar í línu sem liggur frá Vatns
hömrum í Borgarfirði að Vega
mótum, viðgerð á þeirri bilun
lauk um klukkan fjögur á föstu
daginn.
Mikil vinna er í því fólgin að
byggja upp kerfið með varaafli
aftur og var ákveðið að bíða með
uppbyggingu í Snæfellsbæ þar
sem ráðgert var að viðgerð tæki
þa
skamma stund.
Upplag: 1.100
Áb.maður: Jóhannes Ólafsson
Prentun: Steinprent ehf.
Sandholt 22a, Ólafsvík

Blaðið er gefið út af Steinprent ehf. og
dreift á hvert heimili í Snæfellsbæ og
Grundarfirði. Blaðið kemur út vikulega.

355 Snæfellsbæ
Netfang: steinprent@simnet.is
Sími: 436 1617

Miðað við árstíma hefur
óvenjuhátt hlutfall bíla verið
hreinir og bónaðir í Snæfellsbæ
undanfarna daga. Ástæðan fyrir
þessu má líklega rekja til þess
að mfl. Víkings í knattspyrnu
bónaði bíla á sunnudag, þá þrifu
þeir og bónuðu til að afla fjár
fyrir æfingaferð sem þeir eru að
fara í til Spánar í vor.

Bæjarbúar tóku vel í þessa
fjáröflun hjá strákunum og var
hafist handa við fyrsta bílinn fyrir
kl. 9 á sunnudagsmorgun, þrifið
var og bónað fram eftir degi og
ekki látið staðar numið fyrr en
síðasti bíllinn ók á brott skínandi
hreinn.
jó

AÐALFUNDARBOÐ
Aðalfundur Símenntunarmiðstöðvarinnar á Vesturlandi
verður haldinn, föstudaginn 28. mars, kl. 13:00
á Hótel Borgarnesi.
Dagskrá:
Venjuleg aðalfundarstörf
Önnur mál

SUMARSTÖRF!

Allir velkomnir!

Auglýsum eftir áhugasömu fólki
til starfa við leiðsögn í Vatnshelli.

SNÆFELLINGAR
Vegna komu GUÐRÚNAR AUGNLÆKNIS
verðum við á :

Þjónustulund, góð íslensku- og
enskukunnátta skilyrði ásamt
jákvæðni í samskiptum.
Umsóknir með ferilskrá sendist á
vatnshellir@vatnshellir.is
Nánari upplýsingar í síma 665-2818.

Heilsugæslustöð Grundarfjarðar
FIMMTUDAGINN 3. APRÍL
Heilsugæslustöðinni í Ólafsvík
FÖSTUDAGINN 4. APRÍL

Akranesi - sími: 431-1619

Ég undirrituð er lýsti mig
í bindindi í síðasta tölublaði
Jökuls, geri nú hinum sömu
vinum mínum og kunningjum
vitanlegt, að ég sakir ýmissa
nauðsynja - orsaka er hafa síðan
fyrir mig komið, er nú gengin úr
bindindinu aftur.
Soffía Eðvarðsdóttir

Umhverfissjóður
Snæfellsness
Umhverfissjóður Snæfellsness auglýsir eftir umsóknum um styrki til verkefna sem snúa að umhverfisumbótum innan sveitarfélaganna fimm á
Snæfellsnesi og Þjóðgarðsins Snæfellsjökuls.
Umsóknir með skilgreindu verkefni og kostnaðaráætlun óskast sendar til formanns sjóðsins, Kristins
Jónassonar bæjarstjóra Snæfellsbæjar eigi síðar en
7. apríl 2014.
Úthlutað verður úr sjóðnum á Degi Jarðar, 22. apríl.

Stjórn Umhverfissjóðs Snæfellsness

Óskum útgerð og áhöfn á Magnúsi SH 205
til hamingju með skipið.

HAFNIR
SNÆFELLSBÆJAR

Hraðbúðin
Hellissandi

RIFSARI SH 70

Raf Dögg ehf.
Löggiltur rafverktaki
Sími: 897 8771

GUNNAR BJARNASON SH-122

GUÐMUNDUR JENSSON SH-717

MATTHÍAS SH 21

SÆRIF SH 25

Útnes ehf.
Saxhamar SH-50

Aflafréttir

Núna eru strákarnir á Tryggva
Eðvarðs SH komnir suður til
Grindavíkur og hafa fiskað
nokkuð vel þar. Hafa þeir
komist í 11 tonn þar í einni
lönd
u n. Núna er báturinn
orðin aflahæstur alla smábáta
á landinu með tæp 90 tonn.
Kristinn SH sem hefur verið
hæstur tvo mánuði í röð er
með 53 tonn í 9 róðrum og
Særif SH 65 tn í 10. Þessi þrír
bátar hafa nokkra sérstöðu því
nokkuð langt er í næsta bát sem
er Stakkhamar SH sem er með
39 tonn í 11, Guðbjartur SH er
með 37 tonn í 9 og Brynja SH
31 tonn í 8.
Eins og sést að ofan þá er
róðrafjöldi bátanna hrikalega
lítill enda hefur veðrið í mars
verið vægast sagt ömurlegt og
stundum varla hundi út sigandi.
En þrátt fyrir þetta ömurlega
veður þá rær Pétur á Bárði SH
bara endalaust og hann virðst
ekki láta einhvern bræluskít
stoppa sig. Enda er báturinn

búinn að fara í 22 sjóferðir og
landa 166 tonnum í mars á
netin. Reyndar er rétt að hafa
í huga að tvisvar hefur Bárður
SH landað tvisvar á dag og einu
sinni þrisvar á dag.
Af öðrum netabátum má
nefna Þórsnes SH sem er með
233 tonn í 8 róðrum. Saxhamar
SH 148 tn í 10, Arnar SH 109
tonn í 13, Ólafur Bjarnason SH
103 tn í 9 og Haukaberg SH
81 tn í 7.
Tjaldur SH er kominn með
332 tn í 4 löndunum, Rifsnes
SH er með 224 tn í 5, Örvar SH
189 tn í 3, Grundfirðingur SH
120 tn í 2 og Hamar SH 107 tn
í 6 róðrum.
Hannes Andrésson SH sem er
á sæbjúguveiðum hefur landað
6,2 tonnum í 4 róðrum. Fjóla
SH hefur landað 16 tonnum
í 11 róðrum af ígulkerjum í
Stykkishólmi.
Gísli Reynisson
www.aflafrettir.is

Aðalfundur Björgunarsveitarinnar Lífsbjargar
Snæfellsbæ
Verður haldin 13. apríl 2014 kl. 20:00
í Björgunarstöðinni Von á Rifi
Dagskrá:
1) Kosning fundarstjóra og fundarritara
2) Fundargerð síðasta aðalfundar lesin upp og borin undir atkvæði
3) Skýrsla stjórnar
4) Fjárhagsskýrsla gjaldkera
5) Umfjöllun um skýrslu stjórnar og ársreikninga
6) Ársreikningar bornir undir atkvæði
7) Kaffihlé
8) Skýrsla umsjónarmanna unglingadeildar
9) Lagabreytingar
10) Kosning stjórnar
11) Kosning tveggja manna í svæðisstjórn
12) Önnur mál
Fundurinn er æðsta vald björgunarsveitarinnar
og því eru allir fullgildir félagar hvattir til að mæta.
Aðeins fullgildir félagar hafa atkvæðisrétt á fundinum
Þeir sem hafa áhuga á starfi björgunarsveita, langar til að fylgjast með
og/eða ganga í sveitina eru hvattir til að mæta.
Fundurinn er öllum opinn
Heitt verður á könnunni

ATVINNA

Ræstitæknir/húsvörður óskast í hlutastarf
fyrir sumarhús nálægt Hellnum
Reyndur ræstitæknir/húsvörður óskast í hlutastarf fyrir 4ra herbergja
sumarhús nálægt Hellnum.
Reynsla æskileg, grunnkunnátta í ensku nauðsynleg, góð laun í boði.
Vinnudagar fara eftir bókunum.
Athugið: viðkomandi verður að hafa aðgang að eigin þvottavél til að þvo
rúmföt, og geta sinnt smávægilegum viðgerðum og viðhaldi.
Nánari upplýsingar gefur Hjalti í síma 616-9090 eða á hjalti@sfn.is

Smáauglýsing
Til leigu

Til leigu er 113 m2 íbúðarhús að Skálholti 9 í Ólafsvík. 3 svefnherb.
Íbúðin er laus núna.
Upplýsingar hjá Kristjáni í síma 8963867

Björgunarsveitin Klakkur Grundarfirði minnir á aðalfund
sinn sem haldinn verður 29. mars n.k.
kl. 15:00 í húsi Klakks, Sólvöllum17a.
Dagskrá:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Kosning fundarstjóra og fundarritara.
Skýrsla stjórnar.
Ársreikningar sveitarinnar.
Umfjöllun um skýrslu stjórnar og ársreikninga
Ársreikningar bornir undir atkvæði
Skýrsla umsjónarmanna unglingadeildar.
Kosning stjórnar.
Kosning tveggja manna í Svæðisstjórn.
Önnur mál.

Fundurinn er æðsta vald björgunarsveitarinnar og
því eru allir fullgildir félagar hvattir til að mæta.
Aðeins fullgildir félagar hafa atkvæðisrétt á fundinum.
Þeir sem hafa áhuga á starfi björgunarsveita, langar til að
fylgjast með og/eða ganga í sveitina eru hvattir til að mæta.
Fundurinn er öllum opinn
Kaffi á könnunni

Undir Enninu árið 1946

Í Framkvæmdafréttum Vega
gerðarinnar er af og til hægt
að sjá svokallaðar „Þá....og nú“
myndir. Þér eru birtar mynd
ir sem teknar voru fyrir mörg
um árum síðan og svo er birt
nýleg mynd til að lesendur geti
séð mun á mannvirkjum og
aðstæðum. Meðfylgjandi myndir
birtust í Framkvæmdafréttum,
2. tbl. þessa árs og svo aftur í
4. tbl. og loks í 5. tbl sem kom
út í byrjun þessarar viku, eldri
myndin er tekin árið 1946 og
er hún úr safni Geirs G. Zoega
vegamálastjóra, nýrri myndina
tók Viktor Arnar Ingólfsson
ritstjóri Framkvæmdafrétta.

Í hvert sinn sem eldri myndin
birtist bætast við upplýsingar
um bílinn og eiganda hans.
Nýjustu upplýsingar sem komu
í Framkvæmdafréttum eru
komnar frá Jóhanni Þór Hall
dórssyni, hann segir að eigandi
bílsins hafi verið Halldór Bene
diktsson bifreiðastjóri á Hellis
sandi. „ Bíllinn var keyptur árið
1945 til fólksflutninga milli
Ólafsvíkur og Hellissands og bar
skráningarnúmerið P5. Halldór
hafði sérleyfi á fólksflutningum
milli Hellissands og Ólafsvíkur
og fór fyrstu sérleyfisferðina
26. júní 1945. Bíllinn var einnig
notaður til almennra ferða, flutti

Karókí
keppni

fólk m.a. á héraðsmót að Búðum,
flugfarþega í flug með Loftleiðum
frá Gufuskálaflugvelli, síldar
sjómenn norður í land og þjón
aði sem sjúkrabíll þegar á þurfti
að halda.“
Ef vel er skoðað þá sést að

járnmottur hafa verið lagðar
ofan á sandinn, líklega til að
bílarnir grafist ekki niður þegar
ekið er á mjóum dekkjum í
gljúpum sandinum.

Fundur

Undanúrslit
Þá er komið að seinna undanúrslitakvöldinu
en það verður laugardaginn 29. mars
í Röstinni á Hellissandi.

Sjálfstæðisfélag Grundarfjarðar og
Gjafi félag ungra sjálfstæðismanna

Húsið opnar kl. 20 og keppnin hefst stundvíslega kl 21.

Aðgangseyrir er 1000 kr
Helst að vera með pening
Vonumst til að sjá sem flesta því eins og áður hafa
áhorfendur sitt að segja á móti dómnefndinni.
Gestakynnar verða á þessu kvöldi í fjarveru
Perlunnar og Atla en þeir eru að sjálfsögðu ekki af
verri endanum og gefa þeim ekkert eftir
Bendi fólki á að lokaúrslitin verða 26. apríl.
Endilega taka kvöldin frá.
Með bestu kveðju,
nefndin.

boða til opins fundar fimmtudaginn 3. apríl
kl. 20.30 í samkomuhúsi Grundarfjarðar.

Fundarefni:
Tillaga uppstillingarnefndar
að röðun á framboðslista fyrir
sveitastjórnarkosningarnar 31. maí 2014.

Stjórnirnar

jó

LANDSLEIKUR Í HANDBOLTA
Í ÓLAFSVÍK

ÍSLAND - AUSTURRÍKI
í íþróttahúsinu Ólafsvík

laugardaginn 5. apríl kl. 16.00
Forsala aðgöngumiða hefst hjá Olís-Ellingsen í Ólafsvík,
mánudaginn 31. mars
Miðaverð: Unglingar 12 - 15 ára
kr. 1.000,Fullorðnir 16 ára og eldri
kr. 2.000,Frítt fyrir börn 11 ára og yngri í fylgd foreldra

KPMG opnar
skrifstofu í
Stykkishólmi
Fimmtudaginn 27. mars býður KPMG til
fróðleiksfundar um ferðaþjónustutengd
skattamál í Stykkishólmi í tilefni opnunar
skrifstofu félagsins í bænum.
Fundurinn verður haldinn á Hótel
Stykkishólmi og hefst klukkan 17:00.
Frekari upplýsingar og skráning á
kpmg.is

