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Tjaldur verpir við tjaldstæði
Það eru ekki öll hreiður sem
njóta lögregluverndar, svo er þó
hjá þessu tjaldapari sem á hreiður
sitt rétt hjá tjaldstæðinu í Ólafsvík.
Hreiðrið er staðsett á miðju
bílastæði rétt við þjóðveginn
og þar því mikil umferð. Voru
settar upp merkingar til að
hreiðrið sæist betur og fengi
frið, vonandi verður það til þess
að ungarnir komast á legg hjá
þessu tjaldapari. Þetta er þó
ekki eina hreiðrið sem þurfti
að setja í kringum, stutt frá eða
við Félagsheimilið Klif er annað
hreiður á bílastæðinu við sjóinn,
þar er búið að raða steinum
í kring til að gera hreiðrið
sjáanlegra. Er þetta flott framtak
og greinilegt að hugsað er um
þa
alla íbúa bæjarins.		

AÐALFUNDUR

Hollvinasamtaka Þórðar frá Dagverðará
verður haldinn í samkomuhúsinu
á Arnarstapa föstudaginn
27. maí kl. 17.00
Venjuleg aðalfundarstörf.
Jón Björnsson þjóðgarðsvörður
kemur á fundinn.
Stjórnin

Landsbankinn í Snæfellsbæ 40 ára
Það var mikið um að vera í
útibúi Landsbankans í Snæfells
bæ á síðasta föstudag. Þá var
íbúum Snæfellsness boðið að
fagna með starfsfólki bankans
þeim merka áfanga að 40 ár
voru liðin frá því bankinn opnaði
útibú í Snæfellsbæ. Gestum
var að sjálfsögðu boðið upp á
veitingar, einnig var tónlistar
veisla en nemendur Tónlistar
skóla Snæfellsbæjar fluttu
tónlistaratriði, einnig sungu þær
Olga Guðrún Gunnarsdóttir og
Guðríður Sirrý Gunnarsdóttir
fyrir gesti en þær hafa báðar
starfað hjá bankanum í mörg
ár. Ljósmyndasýning frá sögu
útibúsins var á staðnum og þar
kenndi ýmissa grasa og mjög
gaman að skoða hana. Útibú
Landsbankans í Ólafsvík var
stofnað þann 30. apríl árið 1976.
Útibúið var staðsett að Ólafsbraut
19 þar sem Sparisjóður Ólafs
víkur var síðar til húsa. Þennan
sama dag var sett á stofn
afgreiðsla frá Landsbankanum í
Ólafsvík á Hellissandi. Útibúið í
Ólafsvík flutti svo í nýtt og glæsi
legt húsnæði að Ólafsbraut 21 á

afmælisdegi útibúsins árið 1984.
Er útibúið þar til húsa enn. Árið
1997 sameinuðust útibúin á
Hellissandi og Ólafsvík aftur í eitt
útibú undir sama bankanúmeri
0190 Snæfellsbær. Þann 28. mars
2011 var svo útibúi Sparisjóðsins
í Ólafsvík lokað og starfsemin
flutt í útibú Landsbankans í
Ólafsvík. Útibúinu í Grundarfirði
var svo lokað árið 2012 og
starfsemi þess flutt í útibú
Landsbankans í Ólafsvík. Útibú
Landsbankans í Ólafsvík sinnir
því nú starfsemi sem áður var í
fjórum starfseiningum. Alls hafa
10 útibússtjórar starfað í Ólafsvík
og á Hellissandi. Núverandi
útibússtjóri í Snæfellsbæ er
Þórhalla H. Baldursdóttir. Þess
má einnig geta að til sýnis í
bankanum var fyrsta bankabókin
sem stofnuð var í útibúinu og er
hún að sjálfsögðu númer eitt.
Eigandi hennar Jens Brynjólfsson
sem var þá níu ára gamall stofnaði
bókina. Var hann fyrstur í röðinni
og fyrsti viðskiptavinur útibús
Landsbankans í Ólafsvík.
þa

STARFSFÓLK
ÓSKAST
Óska eftir starfsmanni til þrifa
á bústöðum á Arnarstapa.
Vinnutími er á milli 11:00 og 16:00
Upplýsingar í síma 864-1728

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

Aflafréttir
Núna er vetrarvertíðinni árið
2016 formlega lokið, en henni
lauk samkvæmt gamalli hefð
þann 11. maí síðastliðinn. Áhöfnin
á Steinunni SH eru á síðasta
sprettinum að klára kvótann sinn
og hefur gengið ansi vel núna í
maí, hafa landað 268 tonnum í
aðeins 8 róðrum og mest 45 tonn
í róðri. Mjög langt niður í næsta
SH bát en það er Rifsari SH sem
er með 66 tn í 5. Magnús SH er
kominn á dragnót og hefur landað
65 tn í 3 og mest 28 tonn. Ólafur
Bjarnason SH er sömuleiðis
komin á dragnót og hefur landað
59 tn í 5. Sveinbjörn Jakobsson SH
58 tn í 3 og mest 27 tonn.
Pétur á Bárði SH hefur heldur
betur átt rosalega netavertíð og
þessi 30 tonna plastbátur er í hópi
með aflahæstu netabátunum á
vetrarvertíðinni sem er algjörlega
útí hött miðað við bát sem er ekki
stærri en Bárður SH er. Aflinn hjá
Bárði er nú þegar kominn yfir
1000 tonn frá áramótum. Í maí
þá hefur báturinn fiskað ansi vel
og landað 139 tonn í 13 róðrum.
Saxhamar SH 100 tonn í 5 og mest
29 tonn. Þórsnes SH 71 tonn í 3.
Hjá línubátunum þá er Tjaldur
SH hæstur með 241 tn í 3 og mest

83 tonn. Örvar SH með 183 tn í 4,
Gullhólmi SH 85 tn í 4, Faxaborg
SH 82 tn í 5 og Særif SH 79 tn í 6 og
þar af 31 tonn í einni löndun sem
Arnar Laxdal fékk undir látrabjargi
en hann skellti sér þangað yfir til
þess að fylla bátinn af steinbít
sem honum tókst svo sannarlega.
Silgdi drekkhlöðnu Særifinu SH
yfir Breiðarfjörðin og var hann
ansi vel siginn að framan þegar
hann kom til hafnar á Rifi.
Rifsnes SH 71 tn í 3, Kristinn SH
66n í 8, Tryggvi Eðvarðs SH 48 tn í
9, Brynja SH 46 tn í 7, Guðbjartur
SH 41 tn í 8.
Nú fara einhverjir SH bátar
að byrja á rækjunni en búið er
að úthluta 820 tonna kvóta í
rækju við Breiðarfjörðin og eru
nokkrir SH bátar sem fá kvóta
t,d Matthías SH sem fékk um 82
tonna kvóta. Farsæll SH er komin
á rækjuna og hefur landað 41 tonn
í 2 í Grundarfirði. En ansi margir
rækjubátar hafa landað rækju
þar, t.d Vestri BA með 30 tonn í
1, Sigurborg SH 34 tonn í 1, Dagur
SK 25 tonn í 1.
Gísli Reynisson
www.aflafrettir.is

Fréttir af Erasmus+ verkefni

Grunnskólinn í Snæfellsbæ
er þátttakandi í Erasmus+
verkefni sem kallast „Healty
lifestyle for hopeful future“
eða „Heilbrigður lífstíll fyrir
hamingjuríka framtíð“. Verkefnið
verður unnið af nemendum
á unglingastigi og erum við
farin af stað með fjölbreytt
verkefni. Hafa nemendur í
9.-10. bekk verið að vinna að
gerð kynningarmyndbanda sem
þau senda svo til hinna skólanna
með það að markmiði að kynna
skólann sinn, bæjarfélagið og þá

afþreyingu sem stendur þeim til
boða hér í Snæfellsbæ. Verkefnið
hófst síðastliðið haust og er það
til þriggja ára. Þátttakendur
koma frá 6 skólum víðsvegar
um Evrópu. Löndin sem taka
þátt með okkur eru Spánn, Ítalía,
Pólland, Svíþjóð og Austurríki.
Fyrsti fundurinn var haldinn
hér í Snæfellsbæ í október
sl. þar sem tveir til þrír
kennara og stjórnendur frá
samstarfslöndunum komu og
unnin voru drög að skipulagi
næstu þriggja ára. Fyrsta verk
efnið sem nemendur unnu var að
hanna logo“ fyrir þetta Evrópska
samvinnuverkefni. Síðan kusu
nemendur það „logo“ sem þeim
þótti lýsa verkefninu best. Pólsk
stelpa að nafni May hannaði
logoið sem var svo valið sem tákn
fyrir verkefnið. Nú þegar hafa

nemendur skilað inn orðabók
þar sem þeir hafa sammælst
um 10 orð sem tengjast heilsu á
einhvern hátt, búið til myndband
þar sem enska orðið er sýnt og
síðan er það sagt á íslensku.
Í apríl á þessu ári var síðan
fundur tvö af átta en hann var
haldinn í Afragola á Ítalíu þar sem
kennara og nemendur hittust.
Við hlökkum til áframhaldandi
samstarfs og þeirra verkefna sem
bíða okkar.

Snæfellingar!

Höfum opnað nýtt vélaverkstæði í Grundarfirði.
Heimasíða fyrirtækisins er vegr.is og netfang okkar er vegr@vegr.is
Heimasíðan er enn í vinnslu en verðskrá okkar verður birt þar.
Það sem við bjóðum upp á er; smábátaþjónusta, skipaþjónusta,
alla almenna suðuvinnu, smurþjónusta fyrir bíla, almennar
bílaviðgerðir og dekkjaþjónusta. Og auðvitað alla almenna
vélaverkstæðisvinnu hver sem hún er.
Við erum í samstarfi við Skeljung með smurþjónustu og
í samstarfi við Dekkverk í dekkjamálum.
Endilega sendu okkur tölvupóst ef þig vantar dekk
og láttu okkur gefa tilboð.
Erum með 2 menntaða skipasmiði í vinnu og einn bifvélavirkja.

Laugavegi 176, 105 Reykjavík, sími: 562 6000

Við stöndum við bakið á fótboltaliðinu
Víking Ólafsvík og gefum þeim góða næringu
fyrir leik með okkar gæðahráefni.

Þú getur skoðað
tilboð og matseðil á
http://www.redchili.is

Ath!
Brauðgerð Ólafsvíkur
verður lokuð
dagana 21. – 25. maí 2016,
vegna „út-farar“ bakarahjónanna

KLAKABANDIÐ
35 ára afmælisdansleikur á Kliﬁ, Ólafsvík
laugardaginn 21. maí kl. 11.00 – 03.00
18 ára aldurstakmark.
„Dömufrí“ eftir pásu!

