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Ný Brynja SH til heimahafnar
Það er alltaf gleðiefni þegar
að nýir bátar koma í heimahöfn.
Útgerðarfélagið Bjartsýnn í
Ólafsvík hefur gert út bátinn
Brynju SH síðan árið 2006.
Þá var sá bátur keyptur sem 6
tonna bátur og settur í gríðarlega
mikla breytingu í Bátahöllini á
Hellissandi. Var báturinn lengdur
þar um 3 metra, breikkaður um
30 cm og brúin hækkuð um
30 cm. Við þessar breytingar
stækkaði báturinn úr 6 BT og
upp í 15 BT. Vel gekk að fiska á
bátinn og t.d á makríl vertíðinni
2014 var Heiðar Magnússon
skipstjóri ásamt einum öðrum
sem réri á bátnum aflahæstur
allra handfærabáta á makrílnum.
Útgerðarfélagið gekk nýlega
frá kaupum á nýjum báti og kom
hann til Ólafsvíkur um helgina
en fór strax aftur suður og þegar
að haft var samband við Heiðar
vegan þessara skrifa á mánudag
þá var hann á veiðum skammt
utan við Grindavík. Bar hann
nýja bátnum vel söguna, hann
var þá búinn að sigla honum frá
Hafnarfirði vestur til Ólafsvíkur
og þaðan alla leið suður aftur. Nýi
báturinn er nokkuð gangmeiri en
sá gamli og hét áður Steinunn
HF, smíðaður árið 2010 (gamli
var smíðaður árið 1995). Nýi
báturinn er nokkuð lengri og
breiðari en gamli, er hann 12,45
metrar á lengd miðað við 11,98
á þeim gamla. Breiddinn er 3,74
metrar á móti 3,38 metrum.
Sömuleiðis er stærri vél í
honum. 455 hestafla vél á móti
254 hestafla vél í gamla bátnum.
Þó sagði Heiðar að lestin í nýja
bátnum tæki jafn mörg 660 lítra
kör og í gamla bátnum.
Nýja Brynja SH er hálfyfirbyggð
sem er mikill munur frá þeim
gamla. Reyndar sagði Heiðar að

hann muni róa á gamla bátnum
sem núna heitir Brynja II SH á
makrílnum í sumar, því makríl
búnaðurinn er sérsniðin fyrir
bátinn og yrði það ansi dýrt að búa
til og hanna nýjan makrílbúnað í
nýja bátinn.
Þess má geta að þegar að
báturinn hét Steinunn HF þá
átti báturinn feiknarlega gott
ár, árið 2013 en þá fór aflin hjá
bátnum yfir 1000 tonnin. Í apríl
og maí það ár þá mokveiddi
báturinn á steinbítnum og setti
þá íslandsmet í mestum afla
smábáts undir 15 BT. Því að
báturinn landaði 232,6 tonn í 24
róðrum og kom mest með 17,3
tonn að landi í einni löndun.
Maí var líka góður en þá landaði
báturinn 174 tonnum í 21 róðri
og kom þá mest með 18,7 tonn
að landi. Myndina tók Kjartan
Hallgrímsson.

PÉTUR JÓHANN ÓHEFLAÐUR
Í félagsheimil Grundarfjarðar,
föstudagskvöldið 27. mars kl 21:00

Gísli Reynisson

Jökull fer í páskafrí
til 16. apríl.

Skoðaðu Facebook viðburðinn Pétur Jóhann í Grundarfirði

Skrifað undir svæðisskipulag
Þriðjudaginn 24. mars var
skrifað undir svæðisskipulag
Snæfellsness við hátíðlega athöfn
í Stykkishólmi. Í svæðisskipu
laginu, sem ber yfirskriftina „Andi
Snæfellsness - auðlind til sóknar“,
er sett fram stefna um byggðarog atvinnuþróun á Snæfellsnesi
sem miðar að því að atvinnulífið,
þekkingargeirinn og samfélagið
nýti sér í auknum mæli náttúruog menningarauð Snæfellsness
og að skipulag og mótun byggðar
og umhverfis taki mið af honum.
Formlegir þátttakendur í þessari
vinnu hafa verið sveitarfélögin
fimm á Snæfellsnesi; Eyja- og
Miklaholtshreppur, Grundar
fjarðarbær, Helgafellssveit, Snæ
fellsb ær og Stykkishólmsbær,
auk samstarfsaðila sem eru:
Ferðamálasamtök Snæfellsness,
Snæfell - félag smábátaeigenda
á Snæfellsnesi, Búnaðarfélög
Eyrarsveitar, Staðarsveitar og
Eyja- og Miklaholtshrepps og
Starfsmannafélag Dala- og Snæ
fellsnessýslu. Vinna við skipu
lagið þykir hafa tekist mjög
vel og hlaut verkefnið m.a.

Skipulagsverðlaunin árið 2014.
Við undirskriftina var því fagnað
að undirbúningsverkefnum er nú
lokið og við Snæfellingar erum
nú komnir með svæðisgarð sem
farveg fyrir samvinnu og til að
vinna að markmiðum svæðis
skipulagsins.
jó

Páskafrí
Jökuls
Bæjarblaðið Jökull er komið í páskafrí
Jökull kemur næst út 16. apríl.

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.

FÓTAAÐGERÐARFRÆÐINGUR

355 Snæfellsbæ
Netfang: steinprent@simnet.is
Sími:

436 1617

Lengjubikarinn
2015
Nokkuð langt hefur verið
á milli leikja hjá Víkingum í
Lengjubikarnum, meðal annars
vegna þess að fresta þurfti fyrsta
leik vegna veikinda leikmanna.
Núna er lokið fjórum leikjum í
mótinu, höfum unnið einn, gert
eitt jafntefli og tapað tveimur.
Langþráður sigurleikur kom
loksins á laugardaginn var, en
þá vannst góður sigur á BÍ/
Bolungarvík 4-0. Þegar þetta
er skrifað eru þrír leikir eftir
til að stilla liðið saman fyrir
Íslandsmótið, sem hefst 9. maí,
með leik við Hauka hér heima.
Töluverðar breytingar hafa

orðið á liðinu frá því í fyrra og
fróðlegt er að sjá breytingu frá
fyrri árum þegar eina leiðin til að
bæta við leikmönnum var að leita
til útlanda, en nú koma strákar
frá öðrum innlendum liðum til
að spreyta sig, þ.e. fá að spila
og þroskast sem leikmenn í stað
þess að sitja kannski á bekknum
hjá liðum í efstu deild. Greinilegt
að menn líta á Ejub sem góðann
kennara, enda hefur kallinn sýnt
að þeir leikmenn sem leika undir
hans stjórn bæta sig á flestum
sviðum.		
óhs

Mynd: Sumarliði Ásgeirsson

Jarðarstund - Myrkvum Snæfellsnes saman!
Sveitarfélögin á Snæfellsnesi, í samstarfi við RARIK, slökkva
götuljós og ljós í stofnunum á þeirra vegum laugardaginn 28. mars
frá 20:30-21:30.
Íbúar eru hvattir til þess að taka þátt og slökkva ljós heima hjá sér,
njóta stundarinnar og leiða hugann að því hvað hver og einn getur
lagt af mörkum í þágu umhverfisins.
Nokkrir aðilar á Snæfellsnesi bjóða upp á samveru í tilefni Jarðarstundarinnar:
Grundarfjörður
 Hótel Framnes - Kertaljósakvöldverður
Snæfellsbær
 Frystiklefinn Rifi - Myrkvaðir tónleikar kl. 20:30
 Lýsuhólslaug - Rökkurró, opið á milli kl. 20 og 22. Sögufylgjur segja sögur við
blaktandi kyndla frá kl. 20:30. Verð 650 kr.
Stykkishólmur
 Norska húsið - Draugagangur, mæting kl. 20:15
 Sjávarpakkhúsið - Kertaljósakvöldverður

*Jarðarstund (Earth Hour, www.earthhour.org) er alþjóðlegur umhverfisviðburður þar sem ljós eru slökkt til að fólk megi njóta myrkursins og íhuga
um leið hvernig vernda megi jörðina.

Earth Hour Snæfellsnes

EarthHourSnæ

Theódóra Matthíasdóttir, umhverfisfulltrúi Snæfellsness (theo@nsv.is)

Ali Bayonneskinka

Ali svínahamborgar- Búr bláberjakryddað Pepsi og
hryggur
lambalæri
Pepsi Max 2L

1.829 kr/kg.

1.249 kr/kg.
Hatting beyglur

1.699 kr/kg.

Hatting grillbrauð

Kalkúnabringur
fylltar og ófylltar
Kalkúnaskip

229 kr.
Páskaegg á góðu
verði

340 kr.

Stór

Doritos

humar

Malt og appelsín 1/2L
og Páskablanda 1/2L

179 kr.

199 kr.

Opnunartími um páskan:
Miðvikudagur 1. apríl
Skírdag
Föstudagurinn langi
Laugardagur 4. apríl
Sunnudagur - páskadagur
Mánudagur annar í páskum

9-19
13-16
Lokað
13-18
Lokað
13-16

Sími: 436 6844
219 kr.

Þrjátíu ár frá
Bervíkurslysinu
Í þessari viku eða fimmtu
daginn þann 27. mars nk eru
30 ár liðin frá hinu hörmulega
sjóslysi er Bervík SH 43 fórst
fyrir utan Rif. Þá fórust fimm
frábærir sjómennn og góðir
félagar við störf sín. Báturinn
var á landleið úr róðri er hann
fórst í NA hvassviðri. Þeir sem
fórust voru Úlfar Kristjónsson,
Jóhann Óttar Úlfarsson, Steinn
Jóhann Randversson, Freyr

Hafþór Guðmundsson og Sveinn
Hlynur Þórsson. Þetta sjóslys var
gríðarlegt áfall fyrir byggðina og
þeirrra er sárt saknað og ekki síst
af ástvinum þeirra. Til að heiðra og
halda minningu þessara manna
á lofti þá verður þeirra minnst
betur í Sjómannadagsblaði
Snæfellsbæjar sem kemur út fyrir
næsta sjómannadag. Guð blessi
minningu þeirra allra.
Pétur Steinar Sjómannsson

Auglýsir

Pizzatilboð!!
26. og 27. mars
16” pizza

með tveim áleggstegundum

kr. 2.190.-

16” pizza

með tveim áleggstegundum
og ostabrauð

kr. 3.190.-

S: 436 1362
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Verkalýðsfélögin undirbúa verkföll
„Atkvæðagreiðslu um verk
fallsaðgerðir sextán aðildarfélaga
Starfsg reinas ambands Íslands
lýkur á mánudaginn og gert er
ráð fyrir að niðurstaðan liggi fyrir
á þriðjudaginn, rúmri viku áður
en aðgerðirnar eiga að hefjast,“
segir Sigurður A. Guðmundsson
formaður Verkalýðsfélags
Snæfellinga. Atkvæðagreiðslan er
rafræn, þeir sem rétt hafa til að
greiða atkvæði hafa þegar fengið
bréf þar sem gerð er grein fyrir
kosningunum.
„ S a m tö k a t v in n u l í f s i n s
vildu ekkert tala við fulltrúa
Starfsg reinas ambandsins um
þær kröfur sem lagðar voru
fram, þannig að sambandið
var nauðbeygt til að hefja
undirbúning aðgerða og leita
heimildar hjá sínum félögum til
verkfallsboðunar. Okkar kröfur
eru sanngjarnar, það gengur ekki
að verkfólk sitji enn eina ferðina
eftir í launum eða kjörum, miðað
við aðra hópa í samfélaginu. Ég
hvet þess vegna alla til að taka
þátt í atkvæðagreiðslunni og
sýna þannig samstöðu. Hlutverk
samninganefndarinnar er að ná

Samstaða
beittasta vopnið

fram ásættanlegum samningum
og þess vegna verður hún að hafa
fullan stuðning félagsmanna.
Komi til verkfalla, er ábyrgðin
alfarið Samtaka atvinnulífsins,
það er alveg ljóst,“ segir Sigurður.

Fyrstu verkfalls
aðgerðir 10. apríl

Verði verkfallsboðun samþykkt,
verður allsherjarvinnustöðvun
10. apríl frá hádegi til miðnættis
sama dag á félagssvæðum þeirra
16 aðildarfélaga sem veitt hafa
Starfsgreinasambandi Íslands
umboð.

„15. apríl verður vinnustöðun
hérna á Snæfellsnesi og svo
aftur 27. apríl. Öll félögin
fara svo í verkfall 30. april
frá hádegi til miðnættis. Svo
þyngjast þessar aðgerðir enn
frekar, því alla virka daga frá
12. til og með 22. maí verður
allherjarvinnustöðvun og frá og
með 26. mai hefst svo ótímabundin
allsherjarvinnustöðvun allra
félaganna. Auðvitað vona ég að
ekki þurfi að grípa til þessara
aðgerða. Samtök atvinnulífsins
hafa hins vegar skellt í lás og þess
vegna er nauðsynlegt að grípa til
þessa ráðs.“

„Það er auðvitað glórulaust að
fólk geti ekki lifað sómasamlegu
lífi af dagvinnulaunum, en þurfi
ekki að treysta á botnlausa
yfirvinnu. Samtök atvinnulífsins
bjóða innan við fimm prósenta
hækkun launa, þátt fyrir að
opinberar rannsóknir sýni
að dagvinnulaun verkafólks
séu um 30 prósentum lægri
hérna á Íslandi en á hinum
Norðurlöndunum. Ef verkafólk
ætlar sér að ná hærri launum
en sjö til átta þúsund krónum
á mánuði verður að grípa til
aðgera. Samstaðan er okkar
beittasta vopn,“ segir Sigurður
A. Guðmundsson formaður
Verkalýðsfélags Snæfellinga.
Viðtal: Karl Eskil Pálsson,
sjálstætt starfandi fjölmiðlamaður
karlesp@simnet.is

AÐALSAFNAÐARFUNDUR

ÓLAFSVÍKURKIRKJU
Aðalsafnaðarfundur Ólafsvíkurkirkju verður haldinn
mánudaginn 20. apríl 2015 kl: 18.00.
Dagskrá:
1. Gerð grein fyrir starfsemi og rekstri sóknarinnar
á liðnu starfsári.
2. Afgreiðsla endurskoðaðra reikninga sóknar og
kirkjugarðs fyrir s.l. ár.
3. Kosningar
5. Önnur mál.

Formaður sóknarnefndar

Aðalfundur
Aðalfundur Félags stjórnenda við Breiðafjörð
verður haldinn miðvikudaginn 8. apríl
á RúBen, Grundargötu 59, Grundarfirði, kl. 20:00
Venjuleg aðalfundarstörf.
Gestir fundarinsKristján Örn Jónsson forseti og
framkvæmdastjóri VSSÍ flytur erindi um störf VSSÍ,
og Skúli Sigurðsson varaforseti VSSÍ fer yfir og
kynnir „Frímann“ orlofshúsavefinn – og fjarnám.
Stjórnin

5 daga námskeið, 10. - 14. apríl!
Verð 6.500,-

style
Free og eldri
kur

k
3. be ursskipt.
ald

Milli kl. 19 - 21 dagana 26. mars - 5. apríl.

Merkar konur af Snæfellsnesi
Handavinna veitti henni mikla
ánægju og liggja mörg listaverk
eftir hana, hekluð milliverk og
dúkar, ættingjum hennar til
gleði.

Þegar Soroptimistaklúbbur
Snæfellsness ákvað að skrifa um
merkar konur af Snæfellsnesi
voru margar sem nefndu Sigríði
Bogadóttur í Sjólyst.
Eins og oft er um alþýðuhetjur
eru fáar ritaðar heimildir til.
Ákváðum við að leita til
sonardóttur og alnöfnu Sigríðar
um heimildir og brást hún vel við
erindinu og sendi okkur þessar
línur, kunnum við henni bestu
þakkir fyrir.
Deyr fé,
deyja frænur,
deyr sjálfur ið sama.
En orðstír deyr aldregi
hvim er sér góðan getur.
(úr hávamálum)
Amma mín og alnafna Sigríður
Bogadóttir var fædd 7.júlí 1886
í Flatey í Breiðarfirði. Þar ólst
hún upp hjá foreldrum sínum,
Oddfríði Guðmundsdóttur og
Boga Gunnlaugssyni sjómanni

ásamt systkinum sínum Ingjaldi,
Sólborgu, Finnboga og Þórdísi.
Faðir hennar byggði þar tvílyft
hús sem kallað var Bogahús og
stóð það við Grýluvog í Flatey.
Menningarlíf stóð í blóma
og í Flatey bjuggu allt að þrjú
hundruð manns, mikið atorku
og dugnaðarfólk.
Athafnalíf var fjörugt og mikil
verslun á staðnum. Hugur
ömmu hneigðist snemma að
hjúkrunarstörfum og las hún allt
sem hönd á festi um lækningar.

McCormick C105max árgerð 2006
ekinn 2370 klst.

Verðhugmynd: 3,6 - 4 milljónir.

(Ásett verð er 4.955.765 án ámoksturstækja)

Nánari upplýsingar gefur Gunnar Á Sigurjónsson
í síma 553 5699 eða 894 7971

Eins og algengt var með
menn úr Breiðafjarðareyjum þá
lönduðu þeir aflanum á Snæfells
nesi. Sautján ára flytur amma á
Hellissand og heldur heimili fyrir
föður sinn. Var þetta upphaf þess
að hún ílengist á Sandi í byrjun
tuttugustu aldarinnar.
Hún giftist Guðmundi Þor
varðarsyni, skipstjóra ættuðum
frá Hallsbæ og eignuðust þau
Lárus Skúla (1910-1960) og Boga
Ingjald (1917-1996).
Í Hallsbæ höfðu búið mann
fram af manni sjósóknarar.
Ragnheiður Skúladóttir og
Þorvarður Þorvarðarson voru
foreldrar Guðmundar.
Lárus Skúlason þekktur
athafnamaður bróðir Ragnheiðar
var giftur Guðrúnu Oddsdóttur
og voru þau barnlaus.
Ragnheiður systir Lárusar
gaf þeim drenginn Guðmund,
til uppeldis frá tveggja ára
aldri. Guðmundur ólst upp í
Lárusarhúsi sem stendur enn á
Hellissandi (byggt 1889) og ekki
langt frá í Hallsbæ bjuggu systkini
afa þau; Jónas, Þorvarður, Katrín
og Sigríður.
Lárus Skúlason var frumkvöðull
að mörgu á Hellissandi, má þar
upp telja barnaskólabygginguna
og Ingjaldshólskirkju ásamt því
að vera sjósóknari. Um tvítugt
kostaði Lárus afa minn til náms
í skipstjórn til Rönne, Bornholm
í Danmörku.
Allan sinn búskap bjuggu þau
í Sjólyst, litla ljósgræna húsinu
með rauða þakinu í fjörunni á
Sandi, svo nálægt sjónum að
gljáfrið í öldunum og fuglakvakið
heyrðist skýrt inn í húsið.
Minningin góða um húsið, afa,
ömmu og Lalla frænda er sterk.
Það að til hennar væri leitað
jafnt dag sem nótt fannst okkur
eðlilegt. Hún líknaði þeim sem
leituðu til hennar af öryggi og
kærleik. Sængurkonum fannst
þeim borgið þegar hún var mætt
á staðinn. Eina sumarnótt man
ég að bankað var í gluggann í
Sjólyst. Við nöfnurnar leiddumst
út í pláss að húsi einu, amma
fór inn í herbergi en á meðan

beið ég í eldhúsinu. Á leiðinni
til baka spurði ég ömmu; var
barn þarna inni ?” Já það fæddist
barn í heiminn, Sigga mín. Ég
hef líklega verið átta ára gömul.
Arngrímur Björnsson héraðs
læknir í Ólafsvík kom iðulega
við hjá ömmu og skildi eftir
í hennar umsjón umbúðir
og annað sem nota skildi til
lækninga. Kona hans, Þorbjörg
J. Guðmundsdóttir frá Flatey, var
hennar besta vinkona. það var
hennar stærsta hamingja í lífinu
að sinna þessum störfum með
skilningi afa og sonanna. Hún
var ein af stofnendum kvenfélags
Hellissands og sat þar lengi í
stjórn. Kvenfélagskonurnar
sáu um að viðburðir eins og
stórafmæli og erfidrykkjur væru
sem glæsilegastar.

Þakkarskjal sem Hellissandsbúar
gáfu Sigríði á 70 ára afmælisdegi
hennar

Hallsbæjar frændfólk mitt
sem þekkti hana er samróma
um að hún hafi verið allt í senn,
sjálfstæð, sterk, ákveðin og
mikill mannvinur. Minnisstætt er
þegar Lárus Skúli sonur hennar
var kistulagður í Sjólyst í mars
1960. Eftir að hún hafði hlúð að
honum í síðasta sinn, stóð hún
höfðingleg í íslenska búningnum
sínum og mælti kveðjuorðin með
styrkri röddu og einkennandi
sálarró.
Sigríður Bogadóttir í Sjólyst
lést 6. september 1961.
Minning alþýðuhetjunnar lifir.
Samantekt :
June Scholtz
Kolbrún Ívarsdóttir
Anna Þóra Böðvarsdóttir
Kristín Björk Gilsfjörð

Stærri verslun
Á fimmtudag í síðustu viku
bauð verslunin Hrund upp á
kransak ökur og kaffi í tilefni
af breytingum og stækkun á
búðinni, verslunarrýmið hefur
stækkað um 30 fm. og vöruúrval
aukið.
Bæjarbúar þáðu boðið og
var svo mikið að gera að erfitt
reyndist að fá starfs„stúlkurnar“
til að setjast niður smá stund til
að hægt væri að smella af þeim
mynd. Það tókst þó að lokum og
þær Bylgja, Jenný og Bína gátu
farið að sinna viðskiptavinum
að nýju.
jó

Páskar

Pálmasunnudagur

29. mars kl. 11.00 í Grundarfjarðarkirkju

Fjölskylduguðsþjónusta

Uppblásinn þrautabraut í íþróttahúsi eftir stundina í kirkjunni.
Allir velkomnir.

Skírdagur

Messa 2. apríl kl. 20.00 í Grundarfjarðarkirkju

Föstudagurinn langi

3. apríl kl. 14.00 í Setbergskirkju

Páskadagur

20. apríl kl. 09.00
hátíðarguðsþjónusta í Grundarfjarðarkirkju
morgunhressing, veitingar eftir athöfn

www.steinprent.is

Börn hjálpa
börnum

Nemendur á Lýsuhóli héldu hlutaveltu s.l. föstudagskvöld og söfnuðu
22.000 kr. fyrir SOS barnaþorpin.

Fundir um atkvæðagreiðslu
Snæfellsbær.

Fundur um atkvæðagreiðslu kjarasamninga verður í húsi félagsins
að Ólafsbraut 19 fimmtudaginn 26. mars kl 16,30.

Félagar eru hvattir til að mæta.

Grundarfjörður.

Fundur um atkvæðagreiðslu kjarasamninga verður í húsi félagsins
Borgarbraut 2 mánudaginn 30. mars kl. 16,30

Félagar eru hvattir til að mæta.
Stjórnin.

Dagskrá

Páskabingó Lionsklúbbs Þernunnar verður
haldið í Félagsheimilinu Röst Hellissandi
sunnudaginn 29.mars kl. 14.00
Verð á spjaldi kr 300,Sjoppa verður á staðnum.

Lionsklúbburinn Þernan

Aðalfundur

Hátíðarfélags Grundarfjarðar
verður haldinn
fimmtudaginn 26. mars 2015
kl: 20.00 í Sögumiðstöðinni
Dagskrá:
Venjuleg aðalfundarstörf.

Allir velkomnir
Ath.Enginn posi.

Bókasafn Snæfellsbæjar auglýsir:
Bókasafn Snæfellsbæjar verður lokað
frá og með 27. mars til 9. apríl 2015 (um páskana).
En dagana 30. mars (mánudag) og 1. apríl
(miðvikudag) verður opið frá kl. 16 til 18.
Gleðilega páska

Myrkvað
Snæfellsnes
Sveitarfélögin fimm á Snæ
fellsnesi munu í ár taka virkan
þátt í svokallaðri Jarðarstund
eða Earth Hour. Um er að ræða
alþjóðlegan viðburð sem fer
fram í lok mars ár hvert á milli
klukkan 20:30 og 21:30 þegar
þátttakendur slökkva öll ljós.
Markmiðið er að vekja athygli á
loftslagsbreytingum af manna
völdum, orkunotkun og ekki síst
því að gjörðir hvers einstaklings
telja. Í fyrra tóku 7001 borg í 154
löndum þátt.
Þáttt aka sveitarfélaganna
á Snæfellsn esi felur í sér að
slökkt verður á götulýsingu þar
til klukkan 21:30 í samstarfi

við RARIK. Auk þess verður
lögð áhersla á að slökkva ljós
í þeim stofnunum á vegum
sveitarfélaganna þar sem því
verður við komið.
Við hvetjum íbúa til þess að
taka þátt í verkefninu, slökkva
ljósin heima hjá sér og njóta
stundarinnar með fjölskyldu
og vinum án rafmagnslýsingar,
sjónvarps og tölva. Sönnum nú
hið forkveðna að margt smátt
gerir eitt stórt og myrkvum
Snæfellsnes saman!
#EarthHourSnæ #EarthHour
Theódóra Matthíasdóttir, umhverfisfulltrúi Snæfellsness (theo@nsv.is)

SÝSLUMAÐURINN Á VESTURLANDI

Viðvera fulltrúa sýslumanns
í Grundarfirði
Fulltrúi sýslumanns verður með viðveru
á lögreglustöðinni í Grundarfirði
frá 10:00-14:00
dagana 9. apríl og 7. maí

Ólafur K. Ólafsson
Sýslumaðurinn á Vesturlandi
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Orlofshús 2015
Verkalýðsfélag Snæfellinga bíður upp á dvöl í orlofshúsum félagsins í sumar,
eins og undanfarin sumur höfum við fengið íbúð á Akureyri.

Ölfusborgir, Illugastaðir og Akureyri
Verð fyrir vikuna er kr. 19.000
Félagsmenn geta einnig sótt um niðurgreiðslur á :

Tjaldvögnum, Felli- og hjólhýsum ásamt orlofshúsum hjá ferðaþjónustuaðilum.
Endurgreiðsla verður 15.000 kr vikan.
Umsóknareyðublöð er hægt að nálgast á skrifstofum félagsins.

Umsóknir þurfa að berast fyrir 1. maí.
Einnig bjóðum við félagsmönnum okkar upp á útileigukort, veiðikort, hótelmiða og golfkort og fást þau á skrifstofum félagsins.

Minnum einnig á Vinaminni - orlofsíbúð í Altomar á Spáni,

enn eru lausar dagsetningar, nánari upplýsingar á www.verks.is, tölvupósti olof@verks.is og í síma 588 1991.

SAMEINUÐ
BERJUMST VIÐ!

KJÓSTU JÁ
Verkalýðsfélag
Snæfellinga

Bjóðum dagskrá fyrir
hópa, félagasamtök,
vinnufélaga og vini,
konur og karla.

Upplyfting fyrir hópinn þinn
FYRIR KONUR – 3 klst.

með Sigurborgu, 5Rytma kennara og sagnakonu
Gyðjugleði!

Við heiðrum gyðjuna í okkur, fræðumst, skreytum okkur og
dönsum að lokum, fyrir allar gyðjur, ekki síst okkur sjálfar.

Konur á krossgötum

Þú gerir klippimynd með markmiðum þínum, heyrir
stjörnuspá og dansar inn í tímamótin.

Til fundar við formæður – örnámskeið

Þú setur saman sögubrot af formóður, færð leiðsögn um
það að segja sögur og stígur loks á stokk og segir söguna.

Nánari upplýsingar á www.ildi.is og í síma 438 1700.

Til sölu er einkahlutafélagið Stefán Pétursson ehf.
Aðal eignir félagsins eru báturinn Björgúlfur Pálsson SH-225,
skipaskrárnúmer 6918 ásamt veiðiheimildum.
Báturinn er smíðaður árið 1987 en ný Volvo Penta D6 330 hö
var sett í bátinn árið 2014.
Á bátnum er eftirfarandi krókaflahlutdeild og krókaflamark

Þorskur
Ufsi
Karfi/gullkarfi

0,0093944
0,0031013
0,0002613

Aflamark
2014-2015
16.128
1.431
113

Snæfellingurinn James Bond

Fyrirmyndin að James Bond var íslenski Kanadamaðurinn,
njósnarinn og ævintýramaðurinn William Stephenson.

Sagan af Barbie og hinum gömlu leikföngunum
Skemmtileg nostalgía og það rifjast upp ótal gamlar
minningar.

„Allt satt og rúmlega það“

Skemmtisögur að hætti Inga Hans, þar sem hann nýtir
eftirhermuhæfileika sína óspart.

Ingi Hans og Sigurborg í Grundarfirði

Aflafréttir

TIL SÖLU

Aflahlutdeild

FYRIR KONUR OG KARLA– 1 klst.

með Inga Hans, sagnamanni og grúskara

óveitt aflamark
2014-2015
17.193
1.431
113

Tilboð skal senda á netfangið stefan.petursson.ehf@gmail.com
Frestur til að skila tilboðum er til kl. 16.00 30. mars 2015
Seljandi áskilur sér rétt til að taka hvaða tilboði sem
er eða hafna öllum

Heldur hefur línuveiði smábát
anna dalað og því er ansi stór floti frá
Snæfellsnesi kominn suður til veiða
og eru þá að gera út frá Sandgerði
og Grindavík. Tryggvi Eðvarðs SH er
með 82 tonn í 12 og þar af 6,8 tonn
landað í Grindavík í einni löndun.
Guðbjartur SH 65 tonn í 10 og þar
af 6,4 tonn í Grindavík. Særif SH
63 tonn í 10 og þar af 5,6 tonn í
Sandgerði. Stakkhamar SH er með
61 tonn í 10, Brynja SH ( gamla)
52 tonn í 10 og mest 13,7 tonn í
einni löndun. Spurning hvort að
nýi báturinn nái að toppa þann afla.
Sæhamar SH 47 tonn í 7, Kvika SH
38 tonn í 5, Álfur SH 37 tonn í 8.
Glaður SH 35 tonn í 9, Kári SH 31
tonn í 8 og Lilja SH 13,4 tonn í 2.
Steinunn SH er langhæstur
dragnótabátanna og sá eini sem
er kominn yfir 200 tonnin núna
í mars. Hefur landað 226 tonnum
í 8 róðrum. Egill SH 137 tonn í 6,
Esjar SH 130 tonn í 11, Sveinbjörn
Jakobsson SH 108 tonn í 5, Gunnar
Bjarnason SH 98 tonn í 6, Rifsari SH
86 tonn í 5.
Netaveiðin er nokkuð góð.

Þórsnes SH er með 238 tonn í 8,
Bárður SH 201 tonn í 19 róðrum,
ansi magnað hvað Pétur á Bárði
SH nær að róa stíft þrátt fyrir ansi
leiðinda veður. Saxhamar SH 149
tonn í 5, Arnar SH 127 tonn í 14
og mest 16 tonn í einni löndun.
Magnús SH 112 tonn í 5, Haukaberg
SH 75 tonn í 5. Ólafur Bjarnason SH
71 tonn í 4 róðrum.
Stóru línubátarnir hafa fiskað vel.
Tjaldur SH er með 296 tonn í 4 og
mest 98 tonn í einni löndun. Rifsnes
SH 153 tonn í 4, Örvar SH 142 tonn
í 3 og mest 83 tonn í einni löndun.
Kristinn SH 134 tonn í 11 róðrum.
Bíldsey SH 105 tonn í 9 róðrum.
Grundfirðingur SH 96 tonn í 2 og
Hamar SH 66 tonn í 2.
Hringur SH sem er á trolli hefur
landað 208 tonnum í 3 löndunum
og mest 71 tonn í einni löndun.
Helgi SH 133 tonn í 3 og Farsæll
SH 90 tonn í 3. Sigurborg SH sem
er á rækju hefur landað 48 tonnum
í 2 róðrum og þar af 29 tonnum
af rækju.
Gísli Reynisson
www.aflafrettir.is

GRÆJUVEISLA Í OLÍS 27. MARS
KÍKTU VIÐ KL. 8-18. FULLT AF SPENNANDI TILBOÐUM.

SONY 48'' W5 SJÓNVARP

SONY 50'' W8 3D SJÓNVARP

Tilboðsverð: 134.990 kr.
Listaverð: 149.990 kr.

Tilboðsverð: 179.990 kr.
Listaverð: 199.990 kr.

Glæsilegt Full HD sjónvarp.
Netteng janlegt og innbyggt Wi-Fi.

3D gæði á frábæru verði. Full HD, 1920x1080 punkta
upplausn. Netteng janlegt og innbyggt Wi-Fi.

SONY 60'' W6 SJÓNVARP

GRÆJAÐU
FERMINGUNA
HJÁ OKKUR

Örþunnt og flott Full HD sjónvarp,
Frábær myndgæði, nettengjanlegt og innbyggt Wi-Fi.

Tölvur, myndavélar og hljóðbúnaður á frábæru verði.

Tilboðsverð: 239.990 kr.
Listaverð: 289.990 kr.
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